ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
(ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ N. ០០០១០៥៩៣)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ
គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៩

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់រយៈលេេ ៣ ខខ ១២ និង ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៩

ាត្ិកា
ទំេ័រ
របាយការណ៍របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ

១

របាយការណ៍សតីេីការម្រត្ួត្េិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

២-៣

របាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថ

៤-៥

របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេងៗ

៦-៧

របាយការណ៍បខម្រម្បម្រម្ួេម្ូ េធ្ន
របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់
កំណត្់ សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

៨
៩ - ១០
១១ - ១៣៣

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញវត្ថ
គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
កំណត្់
សាាេ់

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ម្រទេយសកម្ម
ស្ថច់ម្របាក់កងថ្ដ
ន

៦

២៥១.៧៥០.២០៥

១.០២៥.៨៨២.០៨៥

១៤៨.៥០៤.២២៩

៥៩៦.៦៨៩.៩៩២

៦៨.៨៤៩.១៧២

២៧៧.៩៤៤.១០៧

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

៧

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

៤.៦៩២.៩៩១.០២៤

៤៣៦.១៥៧.៣៧០

១.៧៥២.៤៨០.៣១២

២០៧.៣១១.២៨៣

៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

៨

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

២០៧.៤០២.១២១

៨៣៣.៣៤១.៧២២

៨៦.០០៩.៤៤៣

៣៤៧.២២០.១២១

ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

៩

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩

៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១

១.២៣៣.៦៨២.៦១០

៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ

១០

៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

៣៣.១៦៩.៨១៥

១៣៣.២៧៦.៣១៧

១៦.៧១៣.៨៩០

៦៧.៤៧៣.៩៧៤

ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ

១១

៤០.៤៤៨.៧៥៨

១៦៤.៨២៨.៦៨៩

២៨.៤៤០.៦៧១

១១៤.២៧៤.៦១៦

១២.៩០៣.២៤៧

៥២.០៩០.៤០៨

សិទិក
ធ នងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម

១២

៣៤.៥៣៧.០៣១

១៤០.៧៣៨.៤០១

៣០.៤៩៤.២៨៣

១២២.៥២៦.០២៩

១៨.៥៤៩.៤២០

៧៤.៨៨៤.០០៩

ម្រទេយសកម្មអរូបី

១៣

៧.១៧៤.៧៣៧

២៩.២៣៧.០៥៣

២.៦៤៧.០៧០

១០.៦៣៥.៩២៧

១.៧៦៥.៧៤៨

៧.១២៨.៣២៥

២.១៩១.៣៩១

៨.៩២៩.៩១៨

១.៣៧១.៥៥៨

៥.៥១០.៩២០

៩៣៨.១៥០

៣.៧៨៧.៣១១

២២.៣៦៣.៩៧២

៩១.១៣៣.១៨៥

២៤.២៦២.០៣៨

៩៧.៤៨៤.៨៦៩

១៥.៩០៤.០៥៨

៦៤.២០៤.៦៨៣

៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩

១៧.៩០៩.១៧០.១០២

២.៧៤២.៧៨៣.៣២៤ ១១.០២០.៥០៣.៣៩៥

១.៦៦២.៦២៧.០២១

៦.៧១២.០២៥.២៨៤

ម្រទេយសកម្មេនធេនារសទធ
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ
សរបម្រទេយសកម្ម

១៤(ខ)
១៥
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញវត្ថ
គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
កំណត្់
សាាេ់

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥

២.១៨៦.៩៨២.៦០៧

៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥

១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣

៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

បំណេ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

១៦

ម្ូេបម្រត្បំណេ

១៧

២០.៩៣៩.៣៣៧

៨៥.៣២៧.៧៩៨

-

-

-

-

ម្របាក់កម្េី

១៨

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

១.១៤០.៤១៥.០៦៦

៨០.៥៣២.០១៥

៣២៣.៥៧៧.៦៣៦

៨៧.៣៧០.៧៤០

៣៥២.៧១៥.៦៧៧

អនបំណេ

១៩

១២៨.០០០.០០០

៥២១.៦០០.០០០

៩៣.០០០.០០០

៣៧៣.៦៧៤.០០០

៥៥.០០០.០០០

២២២.០៣៥.០០០

១៤(ក)

១២.២៣១.៤៥៣

៤៩.៨៤៣.១៧១

១៧.២៧៨.៥៦៦

៦៩.៤២៥.២៧៨

១០.៩០៤.៧៩៩

៤៤.០២២.៦៧៤

បំណេភត្ិសនា

២០

៣៦.៥១៣.៤០៧

១៤៨.៧៩២.១៣៤

៣១.៣៥៩.៤០០

១២៦.០០២.០៦៩

១៨.៥៤៩.៤២០

៧៤.៨៨៤.០០៩

បំណេលផេងៗ

២១

២៥.៦២៤.១០៣

១០៤.៤១៨.២២០

១៤.៦៦១.៩៥០

៥៨.៩១១.៧១៥

១០.២៤៥.៤៩០

៤១.៣៦១.០៤៤

៣.៨៩៨.៥០៨.២០៧

១៥.៨៨៦.៤២០.៩៤៤

២.៤២៣.៨១៤.៥៣៨

៩.៧៣៨.៨៨៦.៨១៣

១.៤៥៧.៨៤៩.១២២

៥.៨៨៥.៣៣៦.៩០៧

បំណេេនធលេើម្របាក់ ចំលណញ

សរបបំណេ
ម្ូេធ្ន
លដើម្ទន

២២

២១៥.០០០.០០០

៨៧៦.១២៥.០០០

១៦៥.០០០.០០០

៦៦២.៩៧០.០០០

១២៥.០០០.០០០

៥០៤.៦២៥.០០០

ទនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត

២៣

៣៣.៦៦១.៧៧៨

១៣៧.១៧១.៧៤៤

២១.៣២១.៨៧៤

៨៥.៦៧១.២៩០

១៤.៤៩១.៩៨២

៥៨.៥០៤.១៣១

២៤៧.៧១៨.៣៨៤

១.០០៩.៤៥២.៤១៤

១៣២.៦៤៦.៩១២

៥៣២.៩៧៥.២៩២

៦៥.២៨៥.៩១៧

២៦៣.៥៥៩.២៤៦

៤៩៦.៣៨០.១៦២

២.០២២.៧៤៩.១៥៨

៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

១.២៨១.៦១៦.៥៨២

២០៤.៧៧៧.៨៩៩

៨២៦.៦៨៨.៣៧៧

៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩

១៧.៩០៩.១៧០.១០២

២.៧៤២.៧៨៣.៣២៤ ១១.០២០.៥០៣.៣៩៥

១.៦៦២.៦២៧.០២១

៦.៧១២.០២៥.២៨៤

ម្របាក់ចំលណញរកាទក
សរបម្ូេធ្ន

សរបបំណេ និងម្ូេធ្ន

កំណត្់ សាាេ់ដូចានភាជប់ ជាម្ួ យោប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣៣ គឺ ជាខផនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថចលនាលុះលេេលនុះ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេងៗ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
កំណត្់
សាាេ់

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម)
ចំណូេេីការម្របាក់

២៤

៧៥.០៧៦.០៦៨

៣០៥.០៣៤.០៦៤

៥២.១២៥.៦៩៤

២១០.៣៧៩.៣០១

ចំណាយលេើការម្របាក់

២៤

(១៣.១១៦.៣៦៤)

(៥៣.២៩១.៧៨៧)

(១២.៨៨៩.៨៧១)

(៥២.០២៣.៥១៩)

៦១.៩៥៩.៧០៤

២៥១.៧៤២.២៧៧

៣៩.២៣៥.៨២៣

១៥៨.៣៥៥.៧៨២

ចំណូេសទធេីការម្របាក់
ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ

២៥

១៣.៤១៤.២៣៦

៥៤.៥០២.០៤១

៦.៦២៨.៦៩៣

២៦.៧៥៣.៤០៥

ចំណាយលេើកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ

២៥

(៤.២០៦.០១២)

(១៧.០៨៩.០២៧)

(២.៥៦៩.៨៤៥)

(១០.៣៧១.៨៩៤)

៩.២០៨.២២៤

៣៧.៤១៣.០១៤

៤.០៥៨.៨៤៨

១៦.៣៨១.៥១១

ចំណូេសទធេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ
ចំណូេម្របត្ិបត្តិការលផេងៗ

២៦

៤៥១.៦៨៣

១.៨៣៥.១៨៨

៥៩១.៩៦៨

២.៣៨៩.១៨៣

ចំណាយបគាេិក

២៧

(១៩.៣៩៦.០៩១)

(៧៨.៨០៦.៣១៨)

(១១.៥៨៣.២៩៣)

(៤៦.៧៥០.១៧១)

ចំណាយម្របត្ិបត្តិការ

២៨

(៨.៧៥០.៩១១)

(៣៥.៥៥៤.៩៥១)

(៤.៩៣៤.៨៤០)

(១៩.៩១៧.០១៤)

ចំណាយរ ំេស់

២៩

(៤.១៦២.១៦២)

(១៦.៩១០.៨៦៤)

(២.៩១៨.៣១០)

(១១.៧៧៨.២៩៩)

៣៩.៣១០.៤៤៧

១៥៩.៧១៨.៣៤៦

២៤.៤៥០.១៩៦

៩៨.៦៨០.៩៩២

(៧០៤.៨៨១)

(២.៨៦៣.៩៣២)

(៦០៨.៩៣៥)

(២.៤៥៧.៦៦២)

៣៨.៦០៥.៥៦៦

១៥៦.៨៥៤.៤១៤

២៣.៨៤១.២៦១

៩៦.២២៣.៣៣០

៣.៥៥០.៨៤៨

១៤.៤២៧.០៩៥

(៥.៨២០.៥០៩)

(២៣.៤៩១.៥៧៤)

ម្របាក់ចំលណញកនងម្រគា

៤២.១៥៦.៤១៤

១៧១.២៨១.៥០៩

១៨.០២០.៧៥២

៧២.៧៣១.៧៥៦

ចំណូេេម្អិត្លផេងៗ

-

៥០៥.៨៧៧

-

(៣២៤.៣៧៤)

៤២.១៥៦.៤១៤

១៧១.៧៨៧.៣៨៦

១៨.០២០.៧៥២

៧២.៤០៧.៣៨២

៤២.១៥៦.៤១៤

១៧១.២៨១.៥០៩

១៨.០២០.៧៥២

៧២.៧៣១.៧៥៦

៤២.១៥៦.៤១៤

១៧១.៧៨៧.៣៨៦

១៨.០២០.៧៥២

៧២.៤០៧.៣៨២

ម្របាក់ចំលណញម្របត្ិបត្តិការ
ការខាត្បង់សទធរ ំេឹងទកលេើ
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ

៣០

ម្របាក់ចំលណញម្នដកេនធ
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ

សរបចំណូេេម្អិត្កនងម្រគា

១៤(គ)

ម្របាក់ចំលណញផ្ទាេ់
របស់ាេស់ហន
សរបចំណូេេម្អិត្ផ្ទាេ់
របស់ាេស់ហន

កំណត្់ សាាេ់ដូចានភាជប់ ជាម្ួ យោប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣២ គឺ ជាខផនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថចលនាលុះលេេ
លនុះ។

6

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេងៗ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
កំណត្់
សាាេ់

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ចំណូេេីការម្របាក់

២៤

២៦៣.៣៥៤.៧៨៩

១.០៦៧.៩០៣.៦៦៩

១៨៤.២០៤.៨០៦

៧៤៤.៩២៤.២៣៥

ចំណាយលេើការម្របាក់

២៤

(៥០.៩៨៦.៣៧៤)

(២០៦.៧៤៩.៧៤៧)

(៤៨.២៣០.៨១១)

(១៩៥.០៤៥.៤០០)

២១២.៣៦៨.៤១៥

៨៦១.១៥៣.៩២២

១៣៥.៩៧៣.៩៩៥

៥៤៩.៨៧៨.៨៣៥

ចំណូេសទធេីការម្របាក់
ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ

២៥

៤១.៦០៩.៨៧៧

១៦៨.៧២៨.០៥១

២៦.៩៣១.៣១១

១០៨.៩១០.២២២

ចំណាយលេើកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ

២៥

(១៣.៩០៥.២២៧)

(៥៦.៣៨៥.៦៩៥)

(៨.៣៥៦.៣២២)

(៣៣.៧៩២.៩៦៦)

២៧.៧០៤.៦៥០

១១២.៣៤២.៣៥៦

១៨.៥៧៤.៩៨៩

៧៥.១១៧.២៥៦

ចំណូេសទធេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ
ចំណូេម្របត្ិបត្តិការលផេងៗ

២៦

១.៧០២.៨៩៣

៦.៩០៥.២៣១

១.៤៧១.០៥០

៥.៩៤៨.៩២៦

ចំណាយបគាេិក

២៧

(៥៧.៨៤៧.២៩៥)

(២៣៤.៥៧០.៧៨១)

(៣៥.៣០២.២៥៣)

(១៤២.៧៦២.៣១១)

ចំណាយម្របត្ិបត្តិការ

២៨

(២៤.៨០១.៥១២)

(១០០.៥៧០.១៣១)

(១៦.០០២.២៥៦)

(៦៤.៧១៣.១២៣)

ចំណាយរ ំេស់

២៩

(១៤.៧១៤.១៨៦)

(៥៩.៦៦៦.០២៤)

(៩.០៧៩.០០២)

(៣៦.៧១៥.៤៨៤)

១៤៤.៤១២.៩៦៥

៥៨៥.៥៩៤.៥៧៣

៩៥.៦៣៦.៥២៣

៣៨៦.៧៥៤.០៩៩

(២.១២០.២២៥)

(៨.៥៩៧.៥១២)

(២.៤៨០.២៩៣)

(១០.០៣០.៣០៥)

១៤២.២៩២.៧៤០

៥៧៦.៩៩៧.០៦១

៩៣.១៥៦.២៣០

៣៧៦.៧២៣.៧៩៤

(១៤.៨៨១.៣៦៤)

(៦០.៣៤៣.៩៣១)

(១៨.៩៦៥.៣៤៣)

(៧៦.៦៩៥.៨៤៥)

ម្របាក់ចំលណញកនងម្រគា

១២៧.៤១១.៣៧៦

៥១៦.៦៥៣.១៣០

៧៤.១៩០.៨៨៧

៣០០.០២៧.៩៤៩

ចំណូេេម្អិត្លផេងៗ

-

១០.១១៤.៤៣៥

-

(៣.១៦៩.៣៩៥)

១២៧.៤១១.៣៧៦

៥២៦.៧៦៧.៥៦៥

៧៤.១៩០.៨៨៧

២៩៦.៨៥៨.៥៥៤

១២៧.៤១១.៣៧៦

៥១៦.៦៥៣.១៣០

៧៤.១៩០.៨៨៧

៣០០.០២៧.៩៤៩

១២៧.៤១១.៣៧៦

៥២៦.៧៦៧.៥៦៥

៧៤.១៩០.៨៨៧

២៩៦.៨៥៨.៥៥៤

ម្របាក់ចំលណញម្របត្ិបត្តិការ
ការខាត្បង់សទធរ ំេឹងទកលេើម្រទេយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ

៣០

ម្របាក់ចំលណញម្នដកេនធ
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ

សរបចំណូេេម្អិត្កនងម្រគា

១៤(គ)

ម្របាក់ចំលណញផ្ទាេ់
របស់ាេស់ហន
សរបចំណូេេម្អិត្
របស់ាេស់ហន

កំណត្់ សាាេ់ដូចានភាជប់ ជាម្ួ យោប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣៣ គឺ ជាខផនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថចលនាលុះលេេ
លនុះ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍បខម្រម្បម្រម្ួេម្ូេធ្ន
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

លដើម្ទន

ទនបម្រម្ុងតាម្បទបបបញ្ញត្ិត

ម្របាក់ចំលណញរកាទក

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

១២៥.០០០.០០០

១៤.៤៩១.៩៨២

៦៥.២៨៥.៩១៧

២០៤.៧៧៧.៨៩៩

៤០.០០០.០០០

-

-

៤០.០០០.០០០

-

-

៧៤.១៩០.៨៨៧

៧៤.១៩០.៨៨៧

១៦៥.០០០.០០០

១៤.៤៩១.៩៨២

១៣៩.៤៧៦.៨០៤

៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

-

៦.៨២៩.៨៩២

(៦.៨២៩.៨៩២)

-

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

១៦៥.០០០.០០០

២១.៣២១.៨៧៤

១៣២.៦៤៦.៩១២

៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

៦៦២.៩៧០.០០០

៨៥.៦៧១.២៩០

៥៣២.៩៧៥.២៩២

១.២៨១.៦១៦.៥៨២

១៦៥.០០០.០០០

២១.៣២១.៨៧៤

១៣២.៦៤៦.៩១២

៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

៥០.០០០.០០០

-

-

៥០.០០០.០០០

-

-

១២៧.៤១១.៣៧៦

១២៧.៤១១.៣៧៦

២១៥.០០០.០០០

២១.៣២១.៨៧៤

២៦០.០៥៨.២៨៨

៤៩៦.៣៨០.១៦២

-

១២.៣៣៩.៩០៤

(១២.៣៣៩.៩០៤)

-

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

២១៥.០០០.០០០

៣៣.៦៦១.៧៧៨

២៤៧.៧១៨.៣៨៤

៤៩៦.៣៨០.១៦២

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

៨៧៦.១២៥.០០០

១៣៧.១៧១.៧៤៤

១.០០៩.៤៥២.៤១៤

២.០២២.៧៤៩.១៥៨

ការលបាុះផាយលដើម្ទនបខនថម្
ម្របាក់ចំលណញកនងម្រគា
ការលផារេីម្របាក់ចំលណញរកាទកលៅទនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩

ការលបាុះផាយលដើម្ទនបខនថម្
ម្របាក់ចំលណញកនងម្រគា
ការលផារេីម្របាក់ចំលណញរកាទកលៅទនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត

កំណត្់ សាាេ់ដូចានភាជប់ ជាម្ួ យ ោប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣៣ គឺ ជាខផនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថចលនាលុះលេេលនុះ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍េំហរូ ស្ថច់ម្របាក់
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
កំណត្់
សាាេ់

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេ
ម្របត្ិបត្តិការ
ម្របាក់ចំលណញម្នបង់េនធ

១៤២.២៩២.៧៤០

៥៧៦.៩៩៧.០៦១

៩៣.១៥៦.២៣០

៣៧៦.៧២៣.៧៩៤

១៤.៧១៤.១៨៦

៥៩.៦៦៦.០២៤

៩.០៧៩.០០២

៣៦.៧១៥.៤៨៤

២.១២០.២២៥

៨.៥៩៧.៥១២

២.៤៨០.២៩៣

១០.០៣០.៣០៥

៧៩.១២៨

៣២០.៨៦៤

(៩.៦៣៩)

(៣៨.៩៨០)

(២១២.៣៦៨.៤១៥)

(៨៦១.១៥៣.៩២៣)

(១៣៥.៩៧៣.៩៩៥)

(៥៤៩.៨៧៨.៨៣៦)

(៥៣.១៦២.១៣៦)

(២១៥.៥៧២.៤៦២)

(៣១.២៦៨.១០៩)

(១២៦.៤៤៨.២៣៣)

(៥៧២.៥០៨.២៣០) (២.៣២១.៥២០.៨៧៣)

(១២០.០២៥.៩៤៤)

(៤៨៥.៣៨៤.៩១៨)

(២៩.៩០១.៨៣១)

(១២០.៩២៣.០០៥)

និយ័ត្ភាេ៖
ចំណាយរ ំេស់
ការខាត្បង់សទធរ ំេឹងទកលេើម្រទេយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ

២៩
៣០

ខាត្/(ចំលណញ)េីការេក់
ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ
ចំណូេសទធេីការម្របាក់

២៤

បខម្រម្បម្រម្ួេៈ
សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
បំណេលផេងៗ
ស្ថច់ម្របាក់(លម្របើ/ម្របាស់)ទទួេបានកនង
ម្របត្ិបត្តិការ

(១៨.០៩០.៧០៤)

(៧៣.៣៥៧.៨០៥)

(៩២៤.៣១០.២១៩) (៣.៧៤៨.០៧៧.៩៣៨)
១.៨៩៤.៨៨៣

(៥៩៥.៨០២.២៦៨) (២.៤០៩.៤២៤.៣៧២)

៧.៦៨៣.៧៥១

(៨.៣៧១.៩១០)

(៣៣.៨៥៦.០០៤)

១.២០៧.១១៥.៥៨៩ ៤.៨៩៤.៨៥៣.៧១៣

៩១០.៦០៨.៩១២

៣.៦៨២.៥០២.៤៤០

៤៤.៤១៥.៧៤១

៤.៤១១.០១៧

១៧.៨៣៨.១៥៣

(៣៤៨.១០៧.៤៩០) (១.៤១១.៥៧៥.៨៧៣)

១២៩.៦៤៩.៨៦៧

៥២៤.៣០៤.០៦១

១០.៩៥៣.៣២៧

ការម្របាក់បានទទួេ

២៥៦.៣២១.៨៨៥

១.០៣៩.៣៨៥.២៤៤

១៨១.០២៣.៧៣៨

៧៣២.០៥៩.៩៩៦

ការម្របាក់បានបង់

(៤៥.៧៩២.៦៣៦)

(១៨៥.៦៨៩.១៣៩)

(៤៦.៩០៣.៩៣៩)

(១៨៩.៦៧៩.៥២៩)

េនធលេើម្របាក់ចំលណញបានបង់

(២០.៧៤៨.៣១០)

(៨៤.១៣៤.៣៩៧)

(១៣.០២៤.៩៨៤)

(៥២.៦៧៣.០៣៥)

(១៥៨.៣២៦.៥៥១)

(៦៤២.០១៤.១៦៥)

២៥០.៧៤៤.៦៨២

១.០១៤.០១១.៤៩៣

ស្ថច់ម្របាក់សទធ(លម្របើម្របាស់)បាន
កនងសកម្មភាេម្របត្ិបត្តិការ
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ក្បារ់ (ត)

ំ
សក្ាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិពចេទ១២ខែ គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០១៩
កំណត្់
សាាេ់

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេវ ិនិលោគ
ការទិញម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ

(២៥២.៥៩៩.២៣១) (១.០២៤.២៨៩.៨៨២)

(២៩.៧១៩.១០៤)

(១២០.១៨៤.០៥៧)

២៥២.៦១១.០៤៩ ១.០២៤.៣៣៧.៨០៤

១៣.៧៣៧.០៩៤

៥៥.៥៥២.៨០៨

(២០.៣៨៤.៩៦៣)

(៨២.៦៦១.០២៥)

(២០.២៣១.២៧៦)

(៨១.៨១៥.២៨០)

(៥.៣៧៤.៨៣៣)

(២១.៧៩៤.៩៤៨)

(១.២៨៩.២៩៣)

(៥.២១៣.៩០១)

៥៧.៣៥៥

២៣២.៥៧៥

១៣.០២៥

៥២.៦៧៣

(២៥.៦៩០.៦២៣)

(១០៤.១៧៥.៤៧៦)

(៣៧.៤៨៩.៥៥៤)

(១៥១.៦០៧.៧៥៧)

៥០.០០០.០០០

២០២.៧៥០.០០០

៤០.០០០.០០០

១៦១.៧៦០.០០០

២០.៣២៦.៧៤៨

៨២.៤២៤.៩៦៣

-

-

៤៩៨.៥២៧.៦០៧

២.០២១.៥២៩.៤៤៦

១២៨.៧២៤.៧៣៩

៥២០.៥៦២.៨៤៥

(៣០០.៨៧៣.៤១៧) (១.២២០.០៤១.៧០៦)

(១៣៥.០៦៩.០០០)

(៥៤៦.២១៩.០៣៦)

ស្ថច់ម្របាក់បានេីការេក់ ម្ូេបម្រត្
វ ិនិលោគ
ការទិញម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ
ការទិញម្រទេយសកម្មអរូបី
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការេក់ម្រទេយ
សម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ
ស្ថច់ម្របាក់សទធលម្របើម្របាស់កង
ន
សកម្មភាេ វ ិនិលោគ
េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន
ការលបាុះផាយលដើម្ទនបខនថម្
ការលបាុះផាយម្ូេបម្រត្បំណេ
ស្ថច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កម្េី
ការទូទត្់សងម្របាក់កម្េី
ស្ថច់ម្របាក់បានេីអនបំណេ

៤០.០០០.០០០

១៦២.២០០.០០០

៤០.០០០.០០០

១៦១.៧៦០.០០០

ការទូទត្់សងអនបំណេ

(៥.០០០.០០០)

(២០.២៧៥.០០០)

(២.០០០.០០០)

(៨.០៨៨.០០០)

ការទូទត្់សងម្របាក់លដើម្ភត្ិសនា

(៦.១៨១.០១១)

(២៥.០៦៤.០០០)

(៤.៣៤១.៧៦២)

(១៧.៥៥៨.០៨៦)

២៩៦.៧៩៩.៩២៧ ១.២០៣.៥២៣.៧០៣

៦៧.៣១៣.៩៧៧

២៧២.២១៧.៧២៣

១១២.៧៨២.៧៥៣

៤៥៧.៣៣៤.០៦៣

២៨០.៥៦៩.១០៥

១.១៣៤.៦២១.៤៥៩

៤៤១.៧៥៧.៤១១ ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧

១៦១.១៨៨.៣០៦

៦៥០.៧១៧.១៩១

-

(១០.៣៥៧.៣៧៣)

ស្ថច់ម្របាក់សទធបានេីសកម្មភាេ
ហិរញ្ញបបទន
ការលកើនល

ើងសទធនូវស្ថច់ម្របាក់ និង

ស្ថច់ម្របាក់សម្ម្ូេ
ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្ម្ូេ
នាលដើម្ម្រគា
េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ

-

២៧.៤៣៥.៨២៨

៥៥៤.៥៤០.១៦៤

២.២៥៩.៧៥១.១៦៨

ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្ម្ូេ
នាចងម្រគា

៣១

៤៤១.៧៥៧.៤១១ ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧

កំណត្់ សាាេ់ដូចានភាជប់ ជាម្ួ យោប់ េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣៣ គឺ ជាខផនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថចលនាលុះ
លេេលនុះ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
១

អំព៊ីធនាគារ
ធ្នាគារវឌ្ឍនៈអាសី ចំ កាត្់ លៅកាត្់ ថា (“ធ្នាគារ”) បានចុះបញ្ជីលៅកម្ពជាលៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត្ោ ឆ្នំ ១៩៩៦ ជាម្ួ យ
ម្រកសួងពាណិជ្ជកម្មលម្រកាម្ការចុះបញ្ជីលេខ Co. ៣២២/៩៧E (លេខចុះបញ្ជីងីម ០០០១០៥៩៣) និ ង បានោប់លផតើម្លធ្វើ
ម្របត្ិ បត្តិការអាជ្ី វកម្ម លៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត្ោ ឆ្នំ ១៩៩៦ ។ លៅថ្ងៃទី ២៨ ខខវ ិចេិកា ឆ្នំ ២០០៦ ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
(“NBC”) បានផតេ់អាជា្ប័ណណអចិថ្ក្ត្នតយ៍លេខ ១៤ ដេ់ធ្នាគារ ។
សកម្មភាេចម្បងរបស់ធ្នាគារ

គឺផតេ់លសវាកម្មធ្នាគារ

និ ងលសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថខដេពាក់េ័នធលៅកនង

ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ពជា ។ េំ ានការផ្ទលស់បូតរជាស្ថរវនតលៅលេើសកម្មភាេចម្បងរបស់ធ្នាគារ លៅកនងការ ិយបរ ិលចេទលនុះ
លទ ។ ការ ិោេ័យចុះបញ្ជីរបស់ធ្នាគារានទី តាំងសថិត្លៅ អគារលេខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និ ង១៤៨ អា លប លស លដ

ម្ហាវ ិងីម្រេុះសីហន និង ផាុះលេខ ១៥ និ ង ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨ ភូម្ិទី៤ សង្ហាត្់ បឹ ងលកងកងទី ១ ខណឌបឹ ង
លកងកង រាជ្ធានីភំនលេញ ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ពជា ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបានអនម្័ត្ឲ្យលចញផាយលោយម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាេលៅ ថ្ងៃទី ១៩ ខខ ម្ីនា ឆ្នំ ២០២០ ។

២

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី
ធ្នាគារបានអនវត្តលៅតាម្

ម្រកបខ័ណឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថងមី

សដង់ោរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថអនតរជាត្ិ ថ្នកម្ពជា

(“CIFRSs”) ជាលេើកដំបូងសម្រាប់ ឆ្នំហិរញ្ញ វត្ថខដេបានបញ្េប់ នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ លហើយសតង់ោរ CIFRS១
ការអនវត្តជាលេើកដំបូងថ្ន
សតង់ោរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថអនតរជាត្ិថ្នកម្ពជា
ម្រត្ូវបានអនវត្តលៅកនងសំណំ របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដំបូងរបស់ CIFRSs។ CIFRSs គឺដូចគានលបុះបិ ទលៅនឹ ង សតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថអនតរជាត្ិ
(“IFRS”) ខដេលចញលោយម្រកុម្ម្របឹកាសតង់ោរគណលនយយអនតរជាត្ិ ។
កនងនាម្ជាអនកអនវត្ត CIFRSs ជាលេើកដំបូង ធ្នាគារបានអនវត្ត ម្រត្េប់ លម្រកាយ លេើលគាេនលោបាយគណលនយយ
លោយខផអកលេើសង
ត ់ ោរ

CIFRSs

ទំងឡាយណា

ខដេម្រត្ូវបានោក់ឲ្លម្របើ ម្របាស់ជាផលូវការ

គិ ត្ម្រត្ឹ ម្ចងដំ ណាច់

ការ ិយបរ ិលចេទ ថ្នរបាយការណ៍ដំបូងរបស់ CIFRSs (ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩) លេើកខេងខត្ខផនកណាខដេបានលេើក
ខេង និ ងការលេើកខេងជាជ្លម្រម្ើ សខដេានខចងលៅកនង CIFRS ១។ លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដំបូងរបស់
CIFRSs សម្រាប់ឆ្នំហិរញ្ញ វត្ថខដេបានបញ្េប់ នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ លសចកតីខងលងការណ៍បខនថម្ សតីេីស្ថថនភាេ
ហិរញ្ញ វត្ថ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃ ថ្នអនតរកាេ (ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨) ម្រត្ូវបានបង្ហាញ រួម្ជាម្ួ យកំ ណត្់ សាាេ់ខដេ
ពាក់េ័នធ។ របាយការណ៍លផាៀងផ្ទាត្់េីចំនួនទឹកម្របាក់ខដេបានរាយការណ៍េីម្ន និងេនយេ់េីការបុះពាេ់ថ្នអនតរកាេ
ម្រត្ូវបានបង្ហាញសម្រាប់ ម្ូ េធ្ន គិ ត្ម្រត្ឹ ម្ថ្ងៃ ថ្នអនតរកាេ (ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨) និង នាដំ ណាច់ ការ ិយបរ ិលចេទ
ហិរញ្ញ វត្ថ (ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨) លម្រកាម្សតង់ោរគណលនយយកម្ពជា និងបទបញ្ញ ត្ិតគណលនយយពាក់េ័នធ និ ង
លគាេការណ៍ខណនាំខដេបានលចញ លោយធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា (GAAP េីម្ន) និ ងសម្រាប់ របាយការណ៍សរប
ចំណូេេម្អិត្ និងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ សម្រាប់ រយៈលេេហិរញ្ញ វត្ថចងលម្រកាយលម្រកាម្ GAAP េីម្ន (សម្រាប់ ឆ្នំបញ្េប់ថ្ងៃ
ទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨) ។ ការបង្ហាញបខនថម្ ម្រត្ូវបានលធ្វើល
ម្របសិនលបើ ាន។

ើងសម្រាប់ ការបុះពាេ់ថ្នអនតរកាេជាក់ោក់ ណាម្ួ យ

CIFRSs នាំម្កនូ វសតង់ោរគណលនយយងមីៗ ខដេលៅកនងលនាុះ ានសតង់ោរងមីចំនួនេី រ (CIFRS ៩ និង CIFRS ១៦) ខដេ
ានផេបុះពាេ់ជាស្ថរវនតដេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថរបស់ ធ្នាគារ។ សតង់ោរងមីលផេងៗលទៀត្ ក៏ ម្រត្ូវយកម្កលម្របើ ខដរ
បខនតសង
ត ់ ោរទំងលនាុះម្ិនានផេបុះពាេ់ខាលំងដេ់ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថរបស់ ធ្នាគារ លនាុះលទ។

11

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី (ត)

២.១

CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
CIFRS ៩ កំណត្់េកេខណឌសម្រាប់ការទទួ េស្ថាេ់ និងការវាស់ខវង ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងបំណេហិរញ្ញ វត្ថ។
សតង់ោរងមីលនុះនាំម្កជាចម្បងនូវការផ្ទលស់បូតរគណលនយយសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថនិងេកេខណឌគណលនយយម្ួ យចំនួន
សម្រាប់បំណេហិរញ្ញ វត្ថ។

ការផ្ទលស់បូតរសំខាន់ៗថ្នលគាេនលោបាយគណលនយយរបស់ធ្នាគារ

លោយស្ថរការអនវត្ត

CIFRS ៩ ានសលងេបដូចខាងលម្រកាម្៖

ការោត្់ថានក់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ និងបំណេហិរញ្ញវត្ថ
ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ CIFRS ៩ ានបីចំណាត្់ថានក់ សំខាន់ៗគឺ ការវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់ ការវាស់ខវង តាម្ត្ថ្ម្ល
សម្ស្សបតាម្រយៈម្របត្ិបត្តិការចំណូេេម្អិត្លផេងៗ (FVOCI)

និងការវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបតាម្រយៈម្របត្ិបត្តិការ

ចំលណញ-ខាត្ (FVTPL)។ ការលធ្វើចំណាត្់ ថានក់របស់ CIFRS ៩ ជាទូលៅគឺខផអកលៅលេើម្ូ ខឌ្េអាជ្ីវកម្មសម្រាប់ ការម្រគប់ ម្រគង
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

និ ងេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ តាម្កិចេសនារបស់ ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ។

សតង់ោរលនុះបានេបលោេ

ចំណាត្់ថានក់េីម្នដូចជា រកាទកដេ់កាេកំណត្់ ឥណទន និងគណនីម្រត្ូវទទួ េ និង រកាទកសម្រាប់ េក់លចញ។
ចំលពាុះចំ ណាត្់ថានត្់ បំណេហិរញ្ញ វត្ថ CIFRS ៩ ភាគលម្រចើ នរកានូវេកេខណឌខដេានស្ស្ថប់ លេើកខេងខត្ការផ្ទលស់បូរត
ត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណេហិរញ្ញ វត្ថខដេបានវាស់ខវងតាម្

FVTPL

លោយការផ្ទលស់បូតរខដេលកើត្លចញេី ការផ្ទលស់បូរត

ហានិភ័យឥណទនរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបង្ហាញលៅកនងចំណូេេម្អិត្លផេងៗ។
ឱ្នភាេរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
CIFRS ៩ ជ្ំនួសម្ូខឌ្េ “ការខាត្បង់ខដេបានលកើត្ល

ើង” ខដេានកនង GAAPេីម្ន លោយម្ូខឌ្េការខាត្បង់ឥណទន

ខដេរ ំេឹងទក “ECL” ។ ម្ូខឌ្េការធាលក់ ចុះត្ថ្ម្លងីមលនុះ ក៏ ម្រត្ូវអនវត្តផងខដរចំលពាុះកិចេសនាឥណទន និង កិចេសនាធានា
ហិរញ្ញ វត្ថ បខនតម្ិនម្រត្ូវ អនវត្តលនាុះលទ ចំ លពាុះការវ ិនិលោគកនងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថជាម្ូ េធ្ន។ តាម្សតង់ោរ CIFRS ៩
ការខាត្បង់ឥណទន ម្រត្ូវទទួ េស្ថាេ់ លេឿនជាង GAAPេី ម្ន។
អនតរកាេ
នាកាេបរ ិលចេទអនតរកាេលៅ CIFRSs (ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ ២០១៨) ធ្នាគារបាន៖


ោត្់ថានក់ ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថលោយវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់

លោយខផអកលេើទិដឋភាេ

និងភាេជាក់ខសតងខដេ

ានលៅកាេបរ ិលចេទអនតរកាេ ខដេបានបំលេញនូ វេកេខណឌខាងលម្រកាម្ ៖
o

ម្រទេយសកម្មខដេានលៅកនងម្ូ ខឌ្េអាជ្ីវកម្ម

កនងលគាេបំណងរកាទកសម្រាប់ ការម្របម្ូេស្ថច់ ម្របាក់ តាម្

កិចេសនា
o

េកេខណឌកិចេសនារបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថផតេ់នូវកាេបរ ិលចេទជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ម្របាក់
សម្រាប់ទូទត្់ខត្ម្របាក់ លដើម្ និ ងការម្របាក់ (SPPI) តាម្ចំនួនម្របាក់លដើម្ខដេលៅជ្ំពាក់ ខត្បលណាណុះ។
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ខដេ

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី (ត)

២.១

CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
អនតរកាេ (ត្)


ោត្់ថានក់ ការវ ិនិ លោគកនងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្ូ េធ្ន លោយវាស់ខវងតាម្ FVOCI លម្រពាុះការវ ិនិលោគលនុះម្ិនខម្នរកា
ទកសម្រាប់ ការជ្ួ ញដូរ។



ោត្់ថានក់បំណេហិរញ្ញ វត្ថលោយវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់ លោយស្ថរខត្បំណេទំងលនាុះ េំសិត្
ថ កនងចំ ណាត្់ ថានក់
វាស់ខវងតាម្ FVTPL។



អនវត្តជាម្របត្ិ សកម្មនូវវ ិធ្ីស្ថស្រសតអម្រតាការម្របាក់ ម្របសិទធភាេ (EIR) ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងបំណេហិរញ្ញ វត្ថ
ខដេវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់។



អនវត្តជាម្របត្ិ សកម្មនូវេកេខណឌថ្នការធាលក់ចុះត្ថ្ម្ល

លោយលម្របើេ័ត្៌ានខដេានម្របភេអាចលជ្ឿជាក់បាន និងាន

ស្ស្ថប់ លោយេំ ោំបាច់ លធ្វើការចំណាយ ឬម្របឹងខម្របងណាម្ួ យ កនងការកំណត្់នូវហានិភ័យឥណទនលៅកាេបរ ិលចេទ
ខដេឧបករណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថម្រត្ូវទទួេស្ថាេ់ជាលេើកដំបូង (ចំលពាុះកិចេសនាឥណទន គឺ លៅកាេបរ ិលចេទខដេធ្នាគារ
កាលយជាគូ ភាគី ថ្នកិចេសនាខដេម្ិនអាចខកខម្របបាន លហើយសម្រាប់ កិចេសនាធានាហរ ិញ្ញ វត្ថ គឺលៅលេេខដេាន
ការខកខានសងថ្នាេស់បំណេ ខដេលោងលៅតាម្េកេខណឌថ្នឧបករណ៍បំណេខដេបានធានា) និងលោយលធ្វើ
ការលម្របៀបលធ្ៀបហានិភ័យលនាុះ ជាម្ួ យហានិភ័យឥណទនលៅកាេបរ ិលចេទអនតរកាេលៅ CIFRSs លដើម្បីវាយត្ថ្ម្លថា
លត្ើានការលកើនល

ើងនូ វហានិ ភ័យឥណទនជាស្ថរវនតខដរឬលទោប់តាំងេីការទទួេស្ថាេ់ជាលេើកដំបូងម្ក។ លដើម្បី

កំណត្់ថាលត្ើានការលកើនល

ើងនូវហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត ខដរឬលទ ោប់តាំងេីការទទួេស្ថាេ់ជាលេើកដំ បូង

ម្ក ធ្នាគារម្រត្ូវអនវត្តនូវ (១) ការលេើកខេងនូវហានិភ័យឥណទនកម្រម្ិត្ទប និង (២) ការសនមត្ខដេអាចបដិលសធ្
បានចំលពាុះការទូទត្់សងតាម្កិចេសនា ខដេបានខកខានសងលេើសេី ២៩ថ្ងៃ សម្រាប់ម្របាក់កម្េីរយៈលេេខវង និង
លេើសេី ១៤ថ្ងៃ សម្រាប់ ម្របាក់ កម្េីរយៈលេេខលី ឬ (៣) ការខម្របម្របួេថ្ន វាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទន លោយខផអកលេើ
ចំណាត្់ថានក់ឥណទនថ្ផាកនងនិងថ្ងៃផត្កំណត្់។

សូម្លម្ើ េកំណត្់ សំគាេ់

៣៥.១

សម្រាប់េ័ត្៌ានេំអិត្អំេី

ចំណាត្់ថានក់ហានិភ័យឥណទន។

២.២

CIFRS ១៦ ភត្ិសនា
CIFRS ១៦ នាំម្កនូ វេកេខណឌត្ម្រម្ូវងមីពាក់េ័នធនឹងគណលនយយភត្ិ សនា ។ សតង់ោរលនុះ បង្ហាញនូវការផ្ទលស់បូរជាស្ថរវនត
ត
ចំលពាុះគណលនយយសម្រាប់ភត្ិ កៈ

លោយេបបំបាត្់ លោេនូវភាេខសគានរវាង

ភត្ិសនាម្របត្ិបត្តិការ

និ ងភត្ិសនា

ហិរញ្ញ វត្ថ និងត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថាេ់សិទិក
ធ នងការលម្របើ ម្រទេយសកម្ម និងបំណេភត្ិ សនា លៅលេេោប់ លផតើម្ម្រគប់
ភត្ិសនាទំងអស់ លេើកខេងខត្ភត្ិសនារយៈលេេខលី និងភត្ិសនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប។
ការផ្ទលស់បូតរសំខាន់ៗថ្នលគាេនលោបាយគណលនយយរបស់ធ្នាគារ
ដូចខាងលម្រកាម្៖
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លោយស្ថរការលម្របើ

CIFRS

១៦

ានសលងេប

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី (ត)

២.២

CIFRS ១៦ ភត្ិសនា (ត្)
គណលនយយសម្រាប់ភត្ិសនា
CIFRS ១៦ ផ្ទលស់បូររលបៀបខដេធ្នាគារទទួ
ត
េស្ថាេ់ភត្ិ សនា ខដេកាេេីម្ន CAS ១៧ បានោត្់ថានក់ជាភត្ិ សនា
ម្របត្ិបត្តិការ និងកត្់ម្រតាលៅខាង់លម្រៅតារាងត្េយការ។
លៅលេេលម្របើ CIFRS ១៦ ធ្នាគារម្រត្ូវ៖


ទទួេស្ថាេ់សិទិក
ធ នងការលម្របើម្រទេយសកម្ម

និងបំណេភត្ិសនាលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថលោយ

វាស់ខវងដំបូងតាម្ត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នការទូ ទត្់ភត្ិសនានាលេេអនាគត្


ទទួេស្ថាេ់ការរ ំេស់សិទិក
ធ នងការលម្របើ ម្រទេយសកម្ម

និងការម្របាក់ លេើបំណេភត្ិ សនា

លៅកនងរបាយការណ៏

ចំលណញ-ខាត្


បំខបកទឹកម្របាក់ បានបង់ ជាម្របាក់លដើម្

(បង្ហាញលៅកនងសកម្មភាេហិរញ្ញ បបទន)

និងការម្របាក់

(បង្ហាញលៅកនង

សកម្មភាេម្របត្ិបត្តិការ) លៅកនងរបាយការណ៏ចំ លណញ-ខាត្។
ខផអកលៅតាម្

CIFRS

១៦

សិទិក
ធ នងការលម្របើម្រទេយសកម្ម

ត្ម្រម្ូវឱ្យានការលធ្វើលត្សតលដើម្បីកំណត្់េីការធាលក់ ចុះត្ថ្ម្ល

លោយអនលោម្តាម្ CIAS ៣៦ សតីេីការធាលក់ចុះថ្នត្ថ្ម្លម្រទេយសកម្ម។
ចំលពាុះភត្ិ សនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប

(ដូ ចជា

ទូ លអធ្ីអឹម្

កខនលងចត្ោនយនដ

ឧបករណ៏

លម្រគឿងសង្ហារ ឹម្ និ ងម្ូត្ូ) ធ្នាគារលម្រជ្ើ សលរ ើសយក ការទទួ េស្ថាេ់ចំណាយភត្ិ សនាតាម្ម្ូេោឋនលងរ ខផអកលេើរយៈលេេ
ភត្ិសនា ដូចខដេបានអនញ្ហញត្លោយ CIFRS ១៦។ ការចំណាយលនុះ ម្រត្ូវបានបង្ហាញជាចំណាយម្របត្ិបត្តិការលៅកនង
របាយការណ៍ចំ លណញ-ខាត្។
អនតរកាេ
នាកាេបរ ិលចេទអនតរកាេលៅ CIFRSs (ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ ២០១៨) ធ្នាគារបានលម្រជ្ើ សយកការលេើកខេងដូចខាងលម្រកាម្៖


វាយត្ថ្ម្លល

ើងវ ិញនូវរាេ់កិចេសនាទំងអស់ខដេានលៅថ្ងៃអនតរកាេ

ថាលត្ើកិចេសនាានភត្ិសនាខដរឬលទ

លោយខផអកលេើទិដឋភាេ និងភាេជាក់ខសតងខដេានលៅកាេបរ ិលចេទអនតរកាេ។


វាស់ខវងបំណេភត្ិសនាតាម្ត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នការទូ ទត្់ភត្ិសនាខដេលៅសេ់

លោយលធ្វើអបបហារតាម្អម្រតាកម្េី

បខនថម្ ខដេានស្ស្ថប់លៅកាេបរ ិលចេទអនតរកាេ។


វាស់ខវងសិទិក
ធ នងការលម្របើម្រទេយសកម្ម តាម្ចំនួនខដេលសមើនឹងបំណេភត្ិ សនា លោយខកត្ម្រម្ូវនូ វចំនួន ខដេ បានបង់
ម្ន ឬចំនួនខដេបានបងារពាក់េ័នធនឹងភត្ិសនាលនាុះខដេានលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាេ ហិរញ្ញ វត្ថម្នកាេ
បរ ិលចេទអនតរកាេ។

14

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២.

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី (ត)

២.២

CIFRS ១៦ ភត្ិសនា (ត្)
អនតរកាេ (ត្)


អនវត្តសង
ត ់ ោរ CIAS ៣៦ ចំលពាុះ សិទិធកនងការលម្របើម្រទេយសកម្ម លៅកាេបរ ិលចេទអនតរកាេ។



លម្របើអម្រតាអបបហារខត្ម្ួ យ សម្រាប់បណំត ភត្ិ សនា ខដេានេកេណៈស្សលដៀងគាន។



លម្រជ្ើ សលរ ើសម្ិនលម្របើេកេខណឌវាស់ខវងចំលពាុះភត្ិសនាខដេានកាេកំណត្់កនងរយៈលេេ១២ខខ ោប់េី កាេបរ ិលចេទ
អនតរកាេ និងភត្ិសនារបស់ម្រទេយសកម្មណាខដេានត្ថ្ម្លទប។ ផាយម្កវ ិញ ធ្នាគារទទួ េស្ថាេ់ការទូទត្់
ភត្ិសនាទំងលនាុះជាចំ ណាយតាម្ម្ូ េោឋនលងរ ខផអកលេើរយៈលេេភត្ិសនា។

ការលផាៀងផ្ទាត្់រវាងភត្ិសនាជ្ួេនិងបំណេហិរញ្ញវត្ថ
តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហាញេី ភត្ិសនាលេើការជ្ួ េម្របត្តិបត្តិការតាម្កិចេសនា ខដេបានបង្ហាញតាម្រយៈការលម្របើ CAS
១៧ គិ ត្ម្រត្ឹ ម្ ថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៧ លោយម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហារ លោយលម្របើ អម្រតាការម្របាក់ កម្េីលកើ ន សម្រាប់ ការអនវត្ត

ដំបូង និងបំ ណេលេើការជ្ួ េ ខដេម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍សតីេីស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថ លៅកាេបរ ិលចេទ
ការអនវត្តដំបូង។
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២១.៨៩៩.៩០១

៨៨.៤០៩.៩០០

(៨៤.៥៥៦)

(៣៤១.៣៥៣)

ការបុះពាេ់ថ្នការលធ្វើអបបហាចំនួនខាងលេើ

(៣.២៦៥.៩២៥)

(១៣.១៨៤.៥៣៨)

បំណេភត្ិសនាម្រត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លៅថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

១៨.៥៤៩.៤២០

៧៤.៨៨៤.០០៩

ភត្ិសនាលេើការជ្ួេម្របត្តិបត្តិការនាថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
ភត្ិសនារយុះលេេខលី
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២.

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី ត)

២.៣

ផេបុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថលោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្)
ការបុះពាេ់េីការផ្ទលស់បូរលៅអន
ត
វត្ត CIFRSs ានបង្ហាញនិងេនយេ់ដូចខាងលម្រកាម្។

(ក)

ផេបុះពាេ់លេើរបាយការណ៏ស្ថថនភាេហិរញ្ញវត្ថ នាថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨ (ថ្ងៃអនតរកាេ លៅជា CIFRSs)
តាម្ GAAP េីម្ន ការអនវត្ត CIFRS ១
ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

លម្រកាយខកត្ម្រម្ូវតាម្ CIFRS

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ម្រទេយសកម្ម
ស្ថច់ម្របាក់កងថ្ដ
ន

៦៨.៨៤៩.១៧២

-

៦៨.៨៤៩.១៧២

២៧៧.៩៤៤.១០៧

២០៧.៣១១.២៨៣

-

២០៧.៣១១.២៨៣

៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

៨៦.០២០.៦១២

(១១.១៦៩)

៨៦.០០៩.៤៤៣

៣៤៧.២២០.១២១

១.២២៧.៣៧២.៨២១

៦.៣០៩.៧៨៩

៦០១.៣៧៥

(៦០១.៣៧៥)

-

-

វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្ (ក)

១៧.២២៤.៣១១

(៥១០.៤២១)

១៦.៧១៣.៨៩០

៦៧.៤៧៣.៩៧៤

ម្រទេយ និងបរ ិកាេ

១២.៩០៣.២៤៧

-

១២.៩០៣.២៤៧

៥២.០៩០.៤០៨

-

១៨.៥៤៩.៤២០

១៨.៥៤៩.៤២០

៧៤.៨៨៤.០០៩

ម្រទេយសកម្មអរូបី

១.៧៦៥.៧៤៨

-

១.៧៦៥.៧៤៨

៧.១២៨.៣២៥

េនឋេនារជាម្រទេយសកម្ម (ង)

១.៨៣៥.៦៥៩

(៨៩៧.៥០៩)

៩៣៨.១៥០

៣.៧៨៧.៣១១

ម្រទេយសកម្មលផេងៗ (ក ខ ឆ)

១៥.១៩៤.៩៦៧

៧០៩.០៩១

១៥.៩០៤.០៥៨

៦៤.២០៤.៦៨៣

១១.២៨៥.៣២៩ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣

៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា (ក)
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន (ក)
ម្រទេយរ ឹបអូសបាន (ឆ)

សិទិក
ធ នងការលម្របើម្រទេយសកម្ម (ខ)

ផេបុះពាេ់លេើម្រទេយសកម្មសរប

១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

២៣.៥៤៧.៨២៦

បំណេ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន (គ)

១.២៦៤.៤៩៣.៣៤៤

ម្របាក់កម្េី (គ)

៨៦.៥០០.០០១

៨៧០.៧៣៩

៨៧.៣៧០.៧៤០

៣៥២.៧១៥.៦៧៧

អនបំណេ (គ)

៥៥.០០០.០០០

-

៥៥.០០០.០០០

២២២.០៣៥.០០០

បំណេេនធលេើម្របាក់ចំលណញ

១០.៩០៤.៧៩៩

-

១០.៩០៤.៧៩៩

៤៤.០២២.៦៧៤

-

១៨.៥៤៩.៤២០

១៨.៥៤៩.៤២០

៧៤.៨៨៤.០០៩

២១.៩៧៧.២៨៥

(១១.៧៣១.៧៩៥)

១០.២៤៥.៤៩០

៤១.៣៦១.០៤៤

បំណេភត្ិសនា (ខ គ)
បំណេលផេងៗ (គ

)

ផេបុះពាេ់លេើបំណេសរប

១៨.៩៧៣.៦៩៣

ម្ូេធ្ន
លដើម្ទន
ទនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត (ច)
ម្របាក់ចំលណញរកាទក (ច)

១២៥.០០០.០០០

-

១២៥.០០០.០០០

៥០៤.៦២៥.០០០

-

១៤.៤៩១.៩៨២

១៤.៤៩១.៩៨២

៥៨.៥០៤.១៣១

៧៥.២០៣.៧៦៦

(៩.៩១៧.៨៤៩)

៦៥.២៨៥.៩១៧

២៦៣.៥៥៩.២៤៦

ផេបុះពាេ់លេើម្ូេធ្ន

៤.៥៧៤.១៣៣

ផេបុះពាេ់លេើបំណេនិងម្ូេធ្ន

២៣.៥៤៧.៨២៦
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២.

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី (ត)

២.៣

ផេបុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថលោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្)

(ខ)

ផេបុះពាេ់លេើរបាយការណ៏ស្ថថនភាេហិរញ្ញវត្ថ នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨ (របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថចងលម្រកាយ ខដេ
លរៀបចំតាម្ GAAPេីម្ន)
តាម្ GAAP េីម្ន ការអនវត្ត CIFRS ១
ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

លម្រកាយខកត្ម្រម្ូវតាម្ CIFRS
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ម្រទេយសកម្ម
ស្ថច់ម្របាក់កងថ្ដ
ន
សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា (ក)
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន (ក)
ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ (ក)

១៤៨.៥០៤.២២៩

-

១៤៨.៥០៤.២២៩

៥៩៦.៦៨៩.៩៩២

៤៣៦.១៥៧.៣៧០

-

៤៣៦.១៥៧.៣៧០

១.៧៥២.៤៨០.៣១២

២០៧.៤៨៨.៩៤៨

(៨៦.៨២៧)

២០៧.៤០២.១២១

៨៣៣.៣៤១.៧២២

៩.៨៩២.៦៨០ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩

៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១

១.៨២០.៤៤១.៤៨៩
៣៣.២៥៣.៣៤៨

(៨៣.៥៣៣)

៣៣.១៦៩.៨១៥

១៣៣.២៧៦.៣១៧

២៨.៤៤០.៦៧១

-

២៨.៤៤០.៦៧១

១១៤.២៧៤.៦១៦

-

៣០.៤៩៤.២៨៣

៣០.៤៩៤.២៨៣

១២២.៥២៦.០២៩

ម្រទេយសកម្មអរូបី

២.៦៤៧.០៧០

-

២.៦៤៧.០៧០

១០.៦៣៥.៩២៧

ម្រទេយសកម្មេនធេនារ (ង)

២.៧៧៥.២១៤

(១.៤០៣.៦៥៦)

១.៣៧១.៥៥៨

៥.៥១០.៩២០

ម្រទេយសកម្មលផេងៗ (ក ខ)

២៤.០៨៩.៦៨៨

១៧២.៣៥០

២៤.២៦២.០៣៨

៩៧.៤៨៤.៨៦៩

ម្រទេយ និងបរ ិកាេរ
សិទិក
ធ នងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម (ខ)

៣៨.៩៨៥.២៩៧

ការបុះពាេ់លេើម្រទេយសកម្មសរប
បំណេ
២.១៧៥.១០២.២៥៦

១១.៨៨០.៣៥១

២.១៨៦.៩៨២.៦០៧

៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥

ម្របាក់កម្េី (គ)

៨០.១៥៥.៧៤០

៣៧៦.២៧៥

៨០.៥៣២.០១៥

៣២៣.៥៧៧.៦៣៦

អនបំណេ (គ)

៩៣.០០០.០០០

-

៩៣.០០០.០០០

៣៧៣.៦៧៤.០០០

បំណេេនធលេើម្របាក់ចំលណញ

១៧.២៧៨.៥៦៦

-

១៧.២៧៨.៥៦៦

៦៩.៤២៥.២៧៨

-

៣១.៣៥៩.៤០០

៣១.៣៥៩.៤០០

១២៦.០០២.០៦៩

២៦.២៤០.១៨៤

(១១.៥៧៨.២៣៤)

១៤.៦៦១.៩៥០

៥៨.៩១១.៧១៥

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន (គ)

បំណេភត្ិសនា (ខ គ)
បំណេលផេងៗ (គ

)

៣២.០៣៧.៧៩២

ការបុះពាេ់លេើបំណេសរប
ម្ូេធ្ន
១៦៥.០០០.០០០

-

១៦៥.០០០.០០០

៦៦២.៩៧០.០០០

-

២១.៣២១.៨៧៤

២១.៣២១.៨៧៤

៨៥.៦៧១.២៩០

ម្របាក់ចំលណញរកាទក (ច)

១៤៧.០២១.២៨១

(១៤.៣៧៤.៣៦៩)

១៣២.៦៤៦.៩១២

៥៣២.៩៧៥.២៩២

ការបុះពាេ់លេើម្ូេធ្ន

៣១២.០២១.២៨១

៦.៩៤៧.៥០៥

៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

១.២៨១.៦១៦.៥៨២

លដើម្ទន
ទនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត (ច)

៣៨.៩៨៥.២៩៧

ការបុះពាេ់លេើបំណេនិងម្ូេធ្ន
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២.

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី (ត)

២.៣

ផេបុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថលោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង

(គ)

ផេបុះពាេ់លេើរបាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេម្អិត្លផេងៗ សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី
៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨ (ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខចងលម្រកាយ ខដេលរៀបចំតាម្ GAAPេីម្ន)
តាម្ GAAP េីម្ន ការអនវត្ត CIFRS ១
ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

លម្រកាយខកត្ម្រម្ូវតាម្ CIFRS
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ចំណូេេីការម្របាក់ (ក)

៥១.៩៩៧.៧៧៣

១២៧.៩២១

៥២.១២៥.៦៩៤

២១០.៣៧៩.៣០១

ចំណាយលេើការម្របាក់ (ខ)

(១២.៤៩៨.៧៨២)

(៣៩១.០៨៩)

(១២.៨៨៩.៨៧១)

(៥២.០២៣.៥១៩)

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ (ក)

៨.៧៥២.១៥៧

(២.១២៣.៤៦៤)

៦.៦២៨.៦៩៣

២៦.៧៥៣.៤០៥

ចំណាយេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ

(២.៥៦៩.៨៤៥)

-

(២.៥៦៩.៨៤៥)

(១០.៣៧១.៨៩៤)

៥៩១.៩៦៨

-

៥៩១.៩៦៨

២.៣៨៩.១៨៣

(១១.៥៧៩.៤៩១)

(៣.៨០២)

(១១.៥៨៣.២៩៣)

(៤៦.៧៥០.១៧១)

ចំណាយម្របត្តិបត្តិការ (ខ)

(៦.២៦៥.២៤៨)

១.៣៣០.៤០៨

(៤.៩៣៤.៨៤០)

(១៩.៩១៧.០១៤)

ចំណាយរ ំេស់ (ខ)

(១.៦៧៤.៨៨៣)

(១.២៤៣.៤២៧)

(២.៩១៨.៣១០)

(១១.៧៧៨.២៩៩)

(៦០៨.៩៣៥)

(២.៤៥៧.៦៦២)

(៥.៨២០.៥០៩)

(២៣.៤៩១.៥៧៤)

ចំណូេលផេងៗ
ចំណាយបគាេិក (ក)

(២.៣០៣.៤៥៣)

ផេបុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញម្របត្ិបត្តិការ
ការខាត្បង់សទធរ ំេឹងទកលេើ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ក

)

(២.៤៩៦.៣៦៦)

(៤១៦.០២២)

ផេបុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញម្នដកេនធ
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ (ង)

១.៨៨៧.៤៣១

(៥.០៥៧.១៩៦)

ផេបុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញសទធកងម្រគា
ន

(៧៦៣.៣១៣)
(១.១៧៩.៣៣៥)

18

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២.

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី (ត)

២.៣

ការបុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថលោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្)

(

ការបុះពាេ់លេើរបាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេម្អិត្លផេងៗរួម្ សំរាប់រយៈលេេ ១២ខខ បញ្េប់ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ

)

ឆ្នំ២០១៨ ( ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខចងលម្រកាយ ខដេលរៀបចំតាម្ GAAPេីម្ន)

តាម្ GAAP េីម្ន ការអនវត្ត CIFRS ១

លម្រកាយខកត្ម្រម្ូវតាម្ CIFRS

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១៨៣.៤៧៦.៤៣៦

៧២៨.៣៧០

១៨៤.២០៤.៨០៦

៧៤៤.៩២៤.២៣៥

(៤៧.០០៤.៤៩៧)

(១.២២៦.៣១៤)

(៤៨.២៣០.៨១១)

(១៩៥.០៤៥.៤០០)

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ (ក)

៣១.០៧២.១៦៥

(៤.១៤០.៨៥៤)

២៦.៩៣១.៣១១

១០៨.៩១០.២២២

ចំណាយេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ

(៨.៣៥៦.៣២២)

-

(៨.៣៥៦.៣២២)

(៣៣.៧៩២.៩៦៦)

១.៤៧១.០៥០

-

១.៤៧១.០៥០

៥.៩៤៨.៩២៦

ចំណាយបគាេិក (ក)

(៣៥.២៨៧.៥៣៦)

(១៤.៧១៧)

(៣៥.៣០២.២៥៣)

(១៤២.៧៦២.៣១១)

ចំណាយម្របត្តិបត្តិការ (ខ)

(២០.៣៤៤.០១៧)

៤.៣៤១.៧៦១

(១៦.០០២.២៥៦)

(៦៤.៧១៣.១២៣)

(៥.០៩៨.៤៣៧)

(៣.៩៨០.៥៦៥)

(៩.០៧៩.០០២)

(៣៦.៧១៥.៤៨៤)

(២.៤៨០.២៩៣)

(១០.០៣០.៣០៥)

(១៨.៩៦៥.៣៤៣)

(៧៦.៦៩៥.៨៤៥)

ចំណូេេីការម្របាក់ (ក)
ចំណាយលេើការម្របាក់ (ខ)

ចំណូេលផេងៗ

ចំណាយរ ំេស់ (ខ)

(៤.២៩២.៣១៩)

ការបុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញម្របត្ិបត្តិការ
ការខាត្បង់សទធរ ំេឹងទកលេើ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ក

)

(៩.៦៥២.១៣២)

២.៨៧៩.៥២០

ការបុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញម្នដកេនធ
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ (ង)

៧.១៧១.៨៣៩

(១៨.៤៥៩.១៩៦)

ការបុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញសទធកងម្រគា
ន

(៥០៦.១៤៧)
២.៣៧៣.៣៧៣
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២.

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី (ត)

២.៣

ការបុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថលោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្)
កំំណត្់សាាេ់លេើការផាូផាង

(ក)

CIFRS ៩ ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថាេ់នូវម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខដេម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់។ ការទទួ េស្ថាេ់

លនុះ លធ្វើឱ្យានការងយចុះនូ វម្រទេយសកម្មលផេងៗ និងការខាត្បង់េីការធាលក់ចុះត្ថ្ម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ។ ចំលពាុះ
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្នខដេម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់

គឺលធ្វើឱ្យានការងយចុះនូវចំណូេការម្របាក់

(កថ្ម្រម្

ឥណទនខដេទទួ េស្ថាេ់ទំងស្សុងជាខផនកថ្នចំណូេេី កថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ លៅតាម្លគាេការណ៍គណលនយយខដេទទូ េ
ស្ថាេ់ជាទូ លៅ GAAP េីម្ន)។ ឥណទនឲ្បគាេិកតាម្អម្រតាទបជាងទីផារ គឺលធ្វើឱ្យលកើ នល
ចំណូេការម្របាក់ និងចំណាយបគាេិក។
(ខ)

ការលម្របើសង
ត ់ ោរ CIFRS ១៦ ចំលពាុះភត្ិ សនា ខដេេីម្នបានោត្់ ថានក់ ជាភត្ិសនាម្របត្ិបត្តិការតាម្សតង់ោរ CAS ១៧
ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថាេ់សិទិក
ធ នងការលម្របើ ម្រទេយសកម្ម និ ងបំណេភត្ិ សនា។ ការទទួ េស្ថាេ់លនុះ លធ្វើឱ្យានការងយ
ចុះ នូវចំ ណាយលផេងៗ និងលកើ នល

(គ)
(

ើងនូ វម្រទេយសកម្មលផេងៗ

ើងនូ វចំ ណាយរ ំេស់ និងចំណាយការម្របាក់។

CIFRS ៩ ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថាេ់នូវបំណេហិរញ្ញ វត្ថខដេម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់។ ការទទួ េស្ថាេ់លនុះ
បានលធ្វើឱ្យានការងយចុះនូ វម្រទេយសកម្មលផេងៗ និងបំណេលផេងៗ។
)

CIFRS ៩ ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថាេ់នូវការខាត្បង់ឥណទនខដេរ ំេឹងទកចំលពាុះកិ ចេសនាឥណទន។ ការទទួ េ
ស្ថាេ់លនុះ លធ្វើឱ្យានការងយចុះនូវការខាត្បង់េីការធាលក់ចុះត្ថ្ម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ។

(ង)

ការលម្របើសង
ត ់ ោរ CIAS ១២ ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួ េស្ថាេ់នូវេនធេនារ និងងយចុះនូវចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ។

(ច)

លោងតាម្ម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជាលេខ B៧-០១៧-៣៤៤ សតីេីចំណាត្់ថានក់ ហានិភ័យឥណទន និងសំវ ិធាន

ធ្នលេើអី ម្ខភរម្ិ ន ចំនួនលេើសថ្នសំវ ិធានធ្នខដេបានម្កេី ការគណនាស្សបតាម្បទបញ្ញ ត្ិត លម្របៀបលធ្ៀបលៅនឹង ការ
គណនាតាម្ CIFRSs នឹ ងម្រត្ូវលផារេីគណនី ម្របាក់ចំលណញរកាទក លៅកនងគណនីទនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញ ត្ិត កនងខាង់
ម្ូេធ្នរបស់ភាគទនិ ក។ ការត្ម្រម្ូវលនុះ លធ្វើឱ្យលកើនល

(ឆ)

ើងនូ វទនបម្រម្ុង និ ងងយចុះនូ វម្របាក់ ចំលណញរកាទក។

ការដកលចញនូ វការ ទទូ េស្ថាេ់ ម្រទេយសម្បត្តិខដេរ ឹបអូ ស ខដេម្ិ នម្រត្ូវបានអនញ្ហញត្ លម្រកាម្ IFRSs
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
២.

ការអនវតតក្របែ័ណឌរបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថងម៊ី (ត)

២.៣

ការបុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថលោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្)

(ង)

ការបុះពាេ់លេើរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ សម្រាប់ការ ិយបរ ិលចេទ ថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨ (ការ ិយបរ ិលចេទចងលម្រកាយ
ខដេលរៀបចំតាម្ GAAP េីម្ន)

តាម្សតង់ោរ CIFRS ១៦ ភត្ិ កៈ ម្រត្ូវបង្ហាញ៖


ការទូ ទត្់ភត្ិ សនារយៈលេេខីល

និង ការទូទត្់ភត្ិ សនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប ខដេម្ិនម្រត្ូវបាន

បញ្ូេ េលៅកនងការវាស់ខវងបំ ណេហិរញ្ញ វត្ថ ជាខផនកថ្នសកម្មភាេម្របត្ិ បត្តិការ។


ការបង់ ការម្របាក់លេើបំណេភត្ិសនា ជាសកម្មភាេម្របត្ិបត្តិការ ឬ ជាសកម្មភាេហិរញ្ញ បបទន ខដេម្រត្ូវបាន
អនញ្ហញត្លោយ សដង់ោ CAS ៧ (ធ្នាគារ លម្រជ្ើ សយកការបង្ហាញលោយបញ្ូេ េការបង់ម្របាក់ ជាខផនកថ្នសកម្មភាេ
ម្របត្ិបត្តិការ)។



ការបង់ ម្របាក់លដើម្លេើបំណេភត្ិសនា ជាខផនកថ្នសកម្មភាេហិរញ្ញ បបទន។

តាម្សតង់ោរ CAS ១៧ ការទូ ទត្់ទំងអស់របស់ភត្ិ សនាម្របត្ិបត្តិការ ម្រត្ូវបង្ហាញកនងខផនកេំហូរស្ថច់ ម្របាក់េី សកម្មភាេ
ម្របត្ិបត្តិការ។ ដូលចនុះ ស្ថច់ម្របាក់សទធលម្របើម្របាស់កនងសកម្មភាេម្របត្ិបត្តិការ ានការងយចុះចំនួន ៤.៣៤១.៧៦២ ដោលរ
អាលម្រ ិក លហើយស្ថច់ ម្របាក់ សទធទទួេបានេីសកម្មភាេ ហិរញ្ញ បបទន ានការងយចុះតាម្ចំនួនដូចគាន។
ការលម្របើ CIFRSs េំានការបុះពាេ់ដេ់េំហូរស្ថច់ម្របាក់ សទធលនាុះលទ។

៣.

សតង់ដារងម៊ី និងសតង់ដារខដលក្តូវបានខរសក្មួលខដលពចញផ្សាយ បខនតមិនទាន់ានសពលភាព
លៅកាេបរ ិលចេទ ថ្នការអនវត្តលៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថទំងលនុះ ធ្នាគារម្ិនបានអនវត្តលៅលេើសង
ត ់ ោរ CIFRSs ងមី
និងសតង់ោរខដេម្រត្ូវបានខកសម្រម្ួេ ខាងលម្រកាម្លនុះ ខដេលចញផាយ បខនតម្ិនទន់ចូេសេេភាេ។
ការលធ្វើវ ិលស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIFR ៣

និយម្ន័យថ្នអាជ្ីវកម្ម

ការលធ្វើវ ិលស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIAS ១ និង CIAS ៨

និយម្ន័យថ្នភាេជាស្ថរវនត

ម្រកបខ័ណឌទសេនទន

ការលធ្វើវ ិលស្ថធ្នកម្មលៅលេើ ឯកស្ថរលោង ថ្នម្រកបខ័ណឌទសេនទន
កនងសដង់ោ CIFRSs

ថានក់ដឹកនាំម្ិនរ ំេឹងថាការអនវត្តនូវសតង់ោរខដេបានបង្ហាញជ្ូនខាងលេើ ានផេបុះពាេ់ជាស្ថរវនតលៅលេើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្នាគារល

ើយ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ

៤.១

ម្ូេោឋនថ្នគណលនយយ
ម្ូេោឋនថ្នការលរៀបចំ
លនុះគឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ខដេលរៀបចំជាលេើកដំបូង លោយអនលោម្លៅតាម្សតង់ោរបាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថ
អនតរជាត្ិ ថ្នកម្ពជា

(CIFRSs)

លចញផាយលោយម្រកសួងលសដឋកិចេ

និងហិរញ្ញ វត្ថ

ម្របកាសលេខ០៦៨

សហវ-ម្របក ចុះថ្ងៃទី៨ ខខម្ករា ឆ្នំ២០០៩) និងលោយម្រកុម្ម្របឹកាជាត្ិគណលនយយថ្នកម្ពជា (េិខិត្ចុះថ្ងៃទី២៤
ខខម្ីនា ឆ្នំ២០១៦)។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្រត្ូវបានលរៀបចំល

ើង

លោយខផអកលេើម្ូេោឋនថ្ងលលដើម្ម្របត្ិបត្តិការ។

ថ្ងលលដើម្ម្របត្ិបត្តិការ

ជាទូលៅ គឺ ខផអកលេើត្ថ្ម្លសម្ស្សប ថ្នផេត្បសងបានផដេ់ឱ្យ កនងការលោុះដូរទំនិញនិ ងលសវាកម្ម។
ត្ថ្ម្លសម្ស្សប

គឺ ជាថ្ងលខដេនឹងទទួ េបានលោយការេក់ម្រទេយសកម្ម

ឬថ្ងលខដេបានសងចំ លពាុះការលផារបំ ណេ

លៅកនងម្របត្ិបត្តិការធ្ម្មតា រវាងអនកពាក់េ័នធកនងទីផារ នាកាេបរ ិលចេទថ្នការវាស់ខវងលៅកនងទីផារលគាេ ឬកនងករណី
ម្ិនានទីផារលគាេ គឺយកទីផារជាអទិភាេបំផត្ ខដេធ្នាគារអាចកំណត្់រកបានលៅកាេបរ ិលចេទថ្នការវាស់ខវង
លនាុះ។ ត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណេ ឆលុះបញ្ហ
េ ំងេីហានិភ័យខដេធ្នាគារម្ិនានេទធភាេសង។
ធ្នាគារវាស់ខវងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្ួ យ

លោយលម្របើសម្រម្ង់ ត្ថ្ម្លលៅកនងទីផារសកម្មរបស់

ឧបករណ៍លនាុះ។ ទីផារម្ួ យោត្់ទកថាជាទីផារសកម្ម ម្របសិនលបើ ម្របត្ិបត្តិការរបស់ម្រទេយសកម្ម ឬបំណេ លកើត្ល
ញឹកញាប់

លហើយទំ ហំម្របត្ិ បត្តិការានភាេម្រគប់ ម្រគាន់កនងការផតេ់េ័ត្៌ានត្ថ្ម្លជាលទៀងទត្់។

ើង

ម្របសិនលបើេំាន

សម្រម្ង់ ត្ថ្ម្លលៅកនងទីផារសកម្មលទ លនាុះធ្នាគារម្រត្ូវលម្របើ បលចេកលទសវាយត្ថ្ម្លណាខដេអាច លម្របើ អស់អំេីេទធភាេ
ធាត្ចូេ ខដេអាចអលងាត្បាន និងកាត្់បនថយនូ វការលម្របើម្របាស់ធាត្ចូ េខដេម្ិ នអាចអលងាត្បាន។ បលចេកលទសវាយ
ត្ថ្ម្លខដេបាន លម្រជ្ើសយកម្កលម្របើ ម្របាស់ ម្រត្ូវរួម្បញ្ូេ េនូវកតាតទំងអស់ ខដេអនកពាក់ េ័នធកនងទីផារនឹងេិ ោរណាលៅ
កនងការកំ ណត្់ថ្ងល។

រូបិយប័ណណលគាេ និងរូបិយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហាញ
ធ្នាគារលធ្វើម្របត្ិបត្តិការអាជ្ី វកម្ម និងកត្់ម្រតារាេ់បញ្ជីគណលនយយរបស់ខួន
ល ខផអកលេើរប
ូ ិយប័ណណចំនួន២ គឺ ម្របាក់លរៀេ និ ង
ម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិក។ គណៈម្រគប់ ម្រគងបានកំណត្់ ម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិកជារូបិយប័ ណណលគាេ និ ងជារូបិយប័ណណសម្រាប់
ការបង្ហាញ លម្រពាុះវាឆលុះបញ្ហ
េ ំងេីសាសធាត្លសដឋកិចេ ថ្នម្រេឹ ត្ិតការណ៍ម្ូ េោឋន និង កាេៈលទសៈរបស់ធ្នាគារ។
សកម្មភាេម្របត្ិបត្តិការជារូបិយប័ណណលផេងៗលទៀត្លម្រៅេីម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិក ម្រត្ូវបានខម្របសម្រម្ួេលៅជា ម្របាក់ដោលរ
អាលម្រ ិក លោយលម្របើ អម្រតាបតូរម្របាក់ លៅថ្ងៃម្របត្ិបត្តិការលនាុះ។ ម្រទេយសកម្មរប
ូ ិ យវត្ថ និងបំ ណេរូបិយវត្ថនាកាេបរ ិលចេទ
រាយការណ៍ ខដេជារូបិយប័ ណណលម្រៅេី ម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិក ម្រត្ូវបានខម្របសម្រម្ួេលៅជាម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិក លោយលម្របើ

អម្រតាបតូរម្របាក់ លៅកាេបរ ិលចេទលនាុះ។ ធាត្ម្ិនខម្នរូបិយវត្ថ ខដេម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបលៅកនង
រូបិយ
ប័ណណបរលទស ម្រត្ូវបានខម្របសម្រម្ួេលោយលម្របើអម្រតាបតូរម្របាក់លៅកាេបរ ិលចេទខដេត្ថ្ម្លសម្ស្សបម្រត្ូវបានកំណត្់ ។ ធាត្
ម្ិនខម្នរូបិយវត្ថ ខដេម្រត្ូវបានវាស់ខវងលៅកនងេកេខណឌថ្ងលលដើម្ម្របវត្តិស្ថស្រសតជារូបិយប័ ណណបរលទសម្ិ នម្រត្ូវបាន
សម្រម្ួេម្តងលទៀត្លទ។
ភាេេលម្អៀងេី ការបតូររូបិយប័ ណណខដេលកើ ត្ម្កេី ការបតូរលនាុះ ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លៅកនងចំលណញ-ខាត្។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.១

ម្ូេោឋនថ្នគណលនយយ (ត្)
ការបង្ហាញជារូបិយប័ណណម្របាក់លរៀេ
អនលោម្តាម្ចាប់សីេ
ត ី គណលនយយនិងសវនកម្ម គណលនយយសហម្រគាស និងវ ិជាជជ្ី វៈគណលនយយ ចុះថ្ងៃទី១១ ខខលម្ស្ថ
ឆ្នំ២០១៦

ការកត្់ ម្រតាបតូរេី ម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិកលៅជាម្របាក់លរៀេខដេបានបង្ហាញកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលោយលម្របើ

ម្របាស់អម្រតាចងការ ិយបរ ិលចេទ និងអម្រតាម្ធ្យម្ ដូចខដេបានម្របកាសលោយធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា។
ម្រទេយសកម្ម

និងបំណេលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថនីម្ួយៗខដេបានបង្ហាញ ម្រត្ូវបានបដូរតាម្ អម្រតាចង

ការ ិយបរ ិលចេទនាកាេបរ ិលចេទថ្នរបាយការណ៍ លោយខ

កខាង់ចំណូេ និងចំ ណាយ លៅកនងរបាយការណ៍ ចំ លណញ-ខាត្

និងេទធផេេម្អិត្លផេងៗ និ ងខាង់លៅកនងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានបដូរលៅជាម្របាក់លរៀេលោយលម្របើម្របាស់អម្រតាម្ធ្យម្។
េទធផេថ្នភាេេលម្អៀងខដេលកើត្លទបើងេី ការបដូររូបិយប័ ណណ ម្រត្ូវបានកត្់ ម្រតាកនងចំណូេេម្អិត្លផេងៗ (OCI)។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថខដេបានបង្ហាញជាម្របាក់ លរៀេ

ម្រត្ូវបានលធ្វើល

អាលម្រ ិកដូចខាងលម្រកាម្៖
អម្រតាចងការ ិយបរ ិលចេទ

ើងលោយខផអកលេើអម្រតាបតូរម្របាក់កនងម្ួយដោលរ
អម្រតាម្ធ្យម្ ៣ ខខ

អម្រតាម្ធ្យម្ ១២ ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

៤.០៧៥

៤.០៥៥

៤.០៦៣

៤.០១៨

៤.០៤៤

៤.០៣៦

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

៤.០៣៧

គាមន

គាមន

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

ម្ូេោឋនថ្នការសរបរួម្
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្នាគារ រួម្បញ្ូេ េរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថរបស់ទីស្ថនក់ការកណា
ត េ និងបណា
ត ស្ថខា
តាម្លខត្តម្រកុងនានារបស់ខួន។
ល
រាេ់សម្ត្េយ និ ងម្របត្ិ បត្តិការអនតរស្ថខាទំងអស់ ម្រត្ូវបានេបបំ បាត្់ លោេ។

ការបងាត្់លេខ
ត្ួលេខលៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបានបងាត្់សម្រាប់ម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិក និងខាង់ពាន់សម្រាប់ ម្របាក់ លរៀេ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងបំ ណេហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លៅលេេខដេធ្នាគារ
កាលយជាភាគី ថ្នសំវ ិធានធ្នតាម្កិចេសនាថ្នឧបករណ៍ទំងលនុះ។ ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និ ងបំណេហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបាន
វាស់ ខវងដំ បូ ង តាម្ត្ថ្ម្ល ស ម្ស្សប។

ថ្ងល លដើ ម្ ម្របត្ិ ប ត្តិ កា រខដេកំ ណ ត្់ ថា ពាក់ េ័ នធ នឹ ង ការទិ ញ

ឬការលចញផាយ

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និ ងបំ ណេហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបានរួម្បញ្ូេ េ ឬដកលចញេី ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ឬ

បំណេហិរញ្ញ វត្ថ លៅលេើការទទួ េស្ថាេ់ដំបូង។ ថ្ងលម្របត្ិ បត្តិការពាក់ េ័ នធ នឹ ង ការទិ ញម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ឬបំ ណេ
ហិរញ្ញ វត្ថកនងត្ថ្ម្លសម្ស្សប

តាម្រយៈការចំលណញឬខាត្

ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់ភាលម្ៗ

លៅកនងរបាយការណ៏

ចំលណញ-ខាត្។
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទំងអស់

ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់

និង

ខេងទទួេស្ថាេ់លៅកាេបរ ិលចេទថ្នការលធ្វើជ្ួញដូរ

ខដេការទិ ញ ឬេក់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ គឺសិត្
ថ លៅលម្រកាម្កិ ចេសនា ខដេេកេខណឌត្ម្រម្ូវឱ្យានការផតេ់ជ្ូនម្រទេយសកម្ម
កនងរយៈលេេកំណត្់ ខដេបានបលងាើត្ល

ើងលោយទី ផារខដេពាក់េ័នធ ម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប រួម្ទំំងថ្ងល

ម្របត្ិបត្តិការ។ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទំងអស់ម្រត្ូវបានបង្ហាញកនងរបាយការណ៏ហិរញ្ញ វត្ថគឺគិត្ទំងចំនួនខដេម្រត្ូវទទួ េបាន
និងការម្របាក់ខដេម្រត្ូវទទួ េបាន។
ការោត្់ថានក់ និងការវាស់ខវងជាបនតបនាាប់
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្ួ យ ម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់ ម្របសិនលបើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថលនាុះ បំលេញ េកេខណឌេីរ
ដូចខាងលម្រកាម្៖


ម្រទេយសកម្មខដេានលៅកនងម្ូ ខឌ្េអាជ្ីវកម្ម កនងលគាេបំណងរកាទកសម្រាប់ការម្របម្ូេស្ថច់ម្របាក់ តាម្កិចេសនា



េកេខណឌកិចេសនារបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថផតេ់នូវកាេបរ ិលចេទជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ខដេសម្រាប់
ទូទត្់ខត្ម្របាក់លដើម្ និងការម្របាក់ (SPPI) តាម្ចំនួនម្របាក់ លដើ ម្ខដេលៅជ្ំ ពាក់ខត្បលណាណុះ។

ឱ្នភាេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
ធ្នាគារទទួ េស្ថាេ់ការខាត្បង់ សម្រាប់ ECL លេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដូចខាងលម្រកាម្ៈ
-

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

-

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

-

ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

-

ម្ូេបម្រត្បំណេម្របាក់កក់ លេើការជ្ួ េ

-

កិចេសនាឥណទន

-

កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ

24

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ម្ិនានឱ្នភាេម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លេើការវ ិនិលោគម្ូ េធ្នល

ើយ។

សំវ ិធានធ្នការបាត្់ បង់ សម្រាប់

គឺ

ហានិភ័យឥណទន

លេញម្ួ យអាយកាេថ្នECL

លេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលនាុះានការលកើនល

ោំបាច់ សម្រាប់ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ
ើងគួ រឱ្យកត្់ សាាេ់

ម្របសិនលបើ

ោប់ តាំងេី ការទទួ េស្ថាេ់

ដំបូង។ ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្ទំងអស់ ECLម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ចំនួនលសមើនឹងECL ១២ខខ។ េ័ត្៌ាន
េម្អិត្បខនថម្សតីេីការកំ ណត្់

ថ្នការលកើ នល

ើងគួ រឱ្យកត្់ សាាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទនម្រត្ូវបានផតេ់ជ្ូនលៅកនងកំ ណត្់

សាាេ់ ៣៥.១ ។
ECLs គឺ ជាការបាន់ស្ថមនលោយខផអកលេើម្របូបាបី េីលត្ថ្នត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នការបាត្់ បង់ ឥណទន។ ទំងលនុះម្រត្ូវបានវាស់
ខវងថាជាត្ថ្ម្លបចេបបនន ថ្នភាេខសគានរវាងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ លោយស្ថរធ្នាគារសថិត្លម្រកាម្កិចេសនា និ ងេំហូរស្ថច់
ម្របាក់ខដេធ្នាគាររ ំេឹ ងថានឹ ងទទួ េបានេី ការងលឹងខងលង

េី ទិដឋភាេលសដឋកិចេនាលេេអនាគត្ខដេម្រត្ូវបានលធ្ើវអបបហារ

លម្របើ EIRរបស់ម្រទេយ។


ចំលពាុះការសនាឥណទនម្ិ នទន់ បានលម្របើម្របាស់

ECL គឺ ជាភាេខសគានរវាងត្ថ្ម្លបចេបបនន ថ្នភាេខសគានរវាង

េំហូរស្ថច់ ម្របាក់ តាម្កិ ចេសនា ខដេធានាគារម្រត្ូវទទួ េបាន ម្របសិនលបើអនកកាន់ កិចេសនា ដកម្របាក់កម្េី និង
េំហូរស្ថច់ ម្របាក់ខដេធ្នាគាររ ំេឹងថា នឹ ងទទួ េបានម្របសិនលបើ ម្របាក់កម្េីម្រត្ូវបានលម្របើម្របាស់ និង


សម្រាប់កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ ECL គឺ ជាភាេខសគានរវាង ការចំ ណាយខដេរ ំេឹ ងទកសម្រាប់ សងលៅ អនកកាន់
ឧបករណ៍បំណេខដេបានធានា លោយដកលចញនូ វចំនួនទឹកម្របាក់ ខដេធ្នាគាររ ំេឹ ងថា នឹងទទួ េបានេីអនកកាន់
បំណេ ាេស់បំណេ ឬភាគី លផេងលទៀត្។

ធ្នាគារវាស់ខវង ECL ខផអកលេើម្ូេោឋនបគាេ ឬ លេើម្ូេោឋនជាម្រកុម្ សម្រាប់សំណំ ឥណទនខដេាន េកេណៈ
ហានិភ័យលសដឋកិចេស្សលដៀងគាន។ ការវាស់ខវងថ្នការបាត្់ បង់ គឺខផអកលេើត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ខដេរ ំេឹ ងទក
របស់ម្រទេយសកម្ម លោយលម្របើ EIRលដើ ម្របស់ម្រទេយ លោយម្ិ នគិត្ថា លត្ើវាម្រត្ូវបានវាស់លោយខផអកលេើម្ូេោឋនបគាេ ឬ
លេើម្ូេោឋនជាម្រកុម្លទ។
េ័ត្៌ានបខនថម្សតីេីការវាស់ខវងថ្ន ECL ម្រត្ូវបានផតេ់ជ្ូនលៅកនងកំណត្់ សាាេ់ ៣៥.១ រួម្ទំងេ័ត្៌ានេម្អិត្អំេីរលបៀប
ខដេឧបករណ៍ម្រត្ូវបានោក់ ជាម្រកុម្ លៅលេេខដេេួ កលគម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លលេើម្ូេោឋនជាម្រកុម្។
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថានឱ្នភាេឥណទន
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ គឺ ាន "ឱ្នភាេឥណទន" លៅលេេានម្រេឹត្ិតការណ៍ម្ួ យឬលម្រចើន ខដេានផេ បុះពាេ់
ោងខាលំង

លេើេំហូរស្ថច់ម្របាក់ហិរញ្ញ វត្ថខដេរ ំេឹងទកនាលេេអនាគត្

របស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ។

ម្រទេយសកម្ម

ហិរញ្ញ វត្ថានឱ្នភាេឥណទនសំលៅលៅលេើ ម្រទេយសកម្មថានក់ទី ៣ ។ ភសតតាងថ្នឱ្នភាេឥណទន រួម្ានទិននន័យ
ខដេអាចអលងាត្បានអំ េីម្រេឹត្ិតការណ៍ដូ ចខាងលម្រកាម្៖
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថានឱ្នភាេឥណទន (ត្)
-

ការេំបាកខផនកហិរញ្ញ វត្ថជាខាលំងរបស់អត្ិ ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ

-

ការបំ ពានលេើកិចេសនា ដូ ចជា ការខកខានម្ិ នបានសង ឬ ហួសកាេកំ ណត្់

-

ាេស់បំណេផតេ់សម្បទនដេ់អនកខេី េីលម្រពាុះអនកខេីានវ ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ថលោយស្ថរលសដឋកិចេ រ ឺកិចេសនា

-

ការបាត្់ខួលនថ្នទីផារសកម្មចំលពាុះម្រទេយបញ្េំ លោយស្ថរខត្ការេំបាកខផនកហិរញ្ញ វត្ថ

វាម្របខហេជាម្ិនអាចកំ ណត្់ យកម្រេឹត្ិតការណ៍ោច់េីគានខត្ម្ួយបានលទ
ម្រេឹត្ិតការណ៍ម្ួ យចំនួនអាចបណា
ត េឱ្យ

ផាយលៅវ ិញ

ម្រទេយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថានឱ្នភាេឥណទន។

ឥទធិេេថ្នការរួម្គានរបស់
ធ្នាគារម្រត្ូវវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើ

ឧបករណ៍បំណេ ខដេជាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ខដេម្រត្ូវបានវាស់លោយថ្ងលលដើ ម្រ ំេស់គឺានឱ្នភាេឥណទនលៅ
កាេបរ ិលចេទរបាយការណ៍នីម្ួយៗខដរលទ។

លដើម្បីវាយត្ថ្ម្ល

ថាលត្ើ ឧបករណ៍បំណេរដឋនិងបំណេស្ថជ្ី វកម្មាន

ឱ្នភាេឥណទន ធ្នាគារម្រត្ូវេិ ោរណាលេើកតាតដូចជា ទិ ននផេសញ្ហញប័ណណ ការវាយត្ថ្ម្លចំណាត្់ ថានក់ឥណទន និ ង
សម្ត្ថភាេរបស់អនកខេីកនងការម្របម្ូ េទន។
ម្របាក់កម្េីម្រត្ូវបានោត្់ទកជាានឱ្នភាេឥណទន លៅលេេខដេ ការអនលម្រគាុះ ម្រត្ូវបានផតេ់លៅដេ់អនកខេីលោយស្ថរ
ខត្ការខាត្បង់ថ្នស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថរបស់អនកខេី

លេើកខេងខត្ានភ័សតាងបង្ហ
ត
ា ញថា

ជាេទធផេថ្នការផតេ់ការ

អនលម្រគាុះ ហានិភ័យថ្នការម្ិ នទទួ េបានេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ តាម្កិចេសនា បានងយចុះគួ រឱ្យកត្់ សាាេ់ និងម្ិ នាន
សូចនាករលផេងលទៀត្ថ្នការងយចុះ។ សំរាប់ ម្រទេយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថ ខដេការអនលម្រគាុះ ម្រត្ូវបានេិ ោរណា បខនតម្ិនបាន
ផតេ់

ម្រទេយសកម្មលនាុះម្រត្ូវបានលគោត្់ទកថាានឱ្នភាេឥណទនលៅលេេានភ័ សតតាងខដេអាចបង្ហាញេី ឱ្នភាេ

ឥណទន រួម្ទំងការខកខានសង។ សូម្លម្ើ េខាងលម្រកាម្សម្រាប់និយម្ន័ យថ្នការខកខានសង។
និយម្ន័យថ្នខកខានសង
ភាេសំខាន់ ចំលពាុះការកំ ណត្់ ECL គឺ ជានិ យម្ន័ យថ្នការខកខានសង។ និ យម្ន័ យថ្នការខកខានសង ម្រត្ូវបានលម្របើ កនង
ការវាស់ត្ថ្ម្លរបស់ECL និ ងកនងការកំណត្់ ថាលត្ើ ការខាត្បង់ អាស្ស័យលេើអាយកាេ ១២ ខខ ឬ លេញម្ួ យជ្ិវ ិត្ ECL
លោយស្ថរការខកខានសងគឺ ជា សាសធាត្ម្ួ យ របស់ម្របូបាបី េីលត្ថ្នការខកខានសង(PD) ខដេានការបុះពាេ់
កនងការវាស់ខវង ECL និង ការកំណត្់ថ្នការលកើនល

ើងរបស់ហានិភ័យឥណទន (សូម្លម្ើ េកំ ណត្់ សាាេ់ ៣៥.១)។

ធ្នាគា រោត្់ទកម្រេឹត្ិតការណ៍ដូចខាងលម្រកាម្លនុះ ថាជាម្រេឹត្ិតការណ៍ខដេបលងាើត្ការខកខានសង៖


អនកខេីហួសកាេកំណត្់ សងលេើសេី ៩០ ថ្ងៃ លេើកាត្េវកិចេឥណទនណាម្ួ យ ចំ លពាុះធ្នាគារ ឬ



អនកខេីទំនងជាម្ិ នបំលេញកាត្េវកិចេឥណទនរបស់ខួលន ដេ់ធ្នាគារលទ។

និយម្ន័ យថ្នការខកខានសងលនុះ ម្រត្ូវបានលម្របើម្របាស់លោយធ្នាគារ សម្រាប់ លគាេបំ ណងគណលនយយ ក៏ដូចជាសម្រាប់
លគាេបំណងម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យឥណទនថ្ផាកនង និ ងលគារេតាម្និ យម្ន័ យបទបញ្ញ ត្ិតថ្នការខកខានសង។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
និយម្ន័យថ្នខកខានសង (ត្)
លៅលេេវាយត្ថ្ម្ល

ម្របសិនលបើអនកខេីម្ិនទំនងនឹងអាចបំ លេញកាត្េវកិចេឥណទនរបស់ខួលន

សូចនាករគណភាេនិ ងបរ ិាណ។

េ័ត្៌ានខដេបានវាយត្ថ្ម្ល

ធ្នាគារម្រត្ូវគិ ត្គូ រ

អាស្ស័យលេើម្របលភទថ្នម្រទេយសកម្ម

ទំង

ឧទហរណ៍

សូចនាករគណភាេខដេម្រត្ូវបានលម្របើ កនងការផតេ់ម្របាក់ កម្េីដេ់ម្រកុម្ហន គឺ ការរ ំលោភលេើកិចេម្រេម្លម្រេៀង ខដេម្ិនអាច
លម្របើ សម្រាប់ វាយត្ថ្ម្លលេើ ការផតេ់ម្របាក់ កម្េីឲ្បគាេល
ម្របាក់លេើកាត្េវកិចេថ្នគូភាគី ដូចគាន

ើយ។ សូចនាករបរ ិាណ ដូចជាភាេយឺត្ោវ និងការម្ិនបង់

គឺជាធាត្ចូេសំខាន់លៅកនងកាវ ិភាគលនុះ។

លម្រចើ នលដើម្បីវាយត្ថ្ម្លេីការខកខានសង ខដេេ័ត្៌ានទំងលនាុះម្រត្ូវបានបលងាើត្ល

ធ្នាគារលម្របើ ម្របាស់ម្របភេេ័ត្៌ានជា
ើងលៅខាងកនង ឬម្របម្ូ េបានេីម្របភេ

ខាងលម្រៅ។ េ័ត្៌ានេម្អិត្បខនថម្ ានលៅកនងកំ ណត្់ សាាេ់ ៣៥.១ ។ ដូចខដេបានកត្់សាាេ់លៅកនងនិ យម្ន័ យថ្ន
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានការងយចុះត្ថ្ម្ល ការខកខានសង គឺ ជាភសដតាងខដេបង្ហាញថាម្រទេយសម្បត្តិ គឺ ជាឱ្នភាេ
ឥណទន។
ដូលចនុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានឱ្នភាេឥណទននឹ ងរួម្បញ្ូេ េនូ វម្រទេយខដេខកខានសង

បខនតក៏នឹងរួម្បញ្ូេ េនូ វការ

ម្ិនខកខានសងលផេងៗ លទៀត្លោយស្ថរខត្ និ យម្ន័ យថ្នឱ្នភាេឥណទនានេកេណៈទូេំទូោយជាងនិ យម្ន័ យ
ថ្នការខកខានសង។
ការលកើនល

ើងគួរឲ្កត្់សាាេ់នូវហានិភ័យឥណទន

ធ្នាគារម្រត្ូវម្រត្ួត្េិនិត្យរាេ់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទំងអស់ ខដេបានលចញជាកិចេសនាម្របាក់ កម្េី និ ងកិចេសនាធានា
ហិរញ្ញ វត្ថ ខដេត្ម្រម្ូវឱ្យលធ្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើឱ្នភាេឥណទន ថាលត្ើ ានហានិភ័យឥណទនលកើ នល
ោប់ តាំងេី ានការទទួ េស្ថាេ់ដំបូងខដរលទ។

ម្របសិនលបើានការលកើនល

ើងគួ រឲ្កត្់ សាាេ់

ើងគួ រឲ្កត្់ សាាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទន

ធ្នាគារនឹងលធ្វើការវាស់ខវងលេើ ការខាត្បង់ លោយខផអកលេើអាយកាេលេញម្ួ យជ្ី វ ិត្ ជាជាង ECL រយៈលេេ ១២ខខ។
លគាេនលោបាយគណលនយយរបស់ធ្នាគារ

ម្ិ នម្រត្ូវបានអនវត្ត

លៅលេើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

ឥណទនទប លៅកាេបរ ិលចេទថ្នរបាយការណ៍ លោយោត្់ទកថាម្ិ នានការលកើ នល

ខដេានហានិភ័យ

ើងថ្នហានិភ័យឥណទនគួ រឱ្យ

កត្់ សាាេ់។ជាេទធផេធ្នាគារម្រត្ូវម្រត្ួត្េិនិត្យរាេ់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទំងអស់ ខដេបានលចញជាកិចេសនាម្របាក់
កម្េី

និ ងកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ

ខដេត្ម្រម្ូវឱ្យលធ្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើ ឱ្នភាេ

សម្រាប់ ការលកើ នល

ើងថ្នហានិភ័យ

ឥណទនគួ រឱ្យកត្់ សាាេ់។
កនងការវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើ ហានិភ័យឥណទនលៅលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថានការលកើនល

ើងគួ រឱ្យកត្់ សាាេ់ោប់ តាំងេី ការ

ទទួ េស្ថាេ់ដំបូង ធ្នាគារម្រត្ូវលម្របៀបលធ្ៀបរវាងហានិភ័យថ្នការខកខានសងខដេលកើ ត្ល
នាកាេបរ ិលចេទរបាយការណ៍ខផអកលេើ អាយកាេខដេលៅសេ់របស់ឧបករណ៍

ើងលៅលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

ជាម្ួ យនឹ ងហានិ ភ័យថ្នការខកខាន

ខដេបានរ ំេឹងទកសម្រាប់ អាយកាេខដេលៅសេ់ នាកាេបរ ិលចេទរបាយការណ៍បចេបបនន

នាលេេខដេឧបករណ៍

ហិរញ្ញ វត្ថម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់ដំបូង ។ កនងការលធ្វើការវាយត្ថ្ម្លលនុះ ធ្នាគារម្រត្ូវេិ ោរណា ទំងបរ ិាណនិ ងគណភាេថ្ន
េ័ត្៌ាន ខដេសម្លហត្ផេ និ ងអាចគាំម្រទបាន រួម្ទំងបទេិ លស្ថធ្ន៍េីម្ន និ ងេ័ត្៌ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្
ខដេអាចរកបាន លោយម្ិ នោំបាច់ចំណាយហួសលហត្ ឬម្របឹ ងខម្របង លោយខផអកលេើបទេិលស្ថធ្ន៍ េីម្នរបស់ធ្នាគារ
និងជ្ំ នាញកនងការវាយត្ថ្ម្លឥណទន រួម្ទំងេ័ត្៌ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្។ សូម្លម្ើ េកំ ណត្់ សំគាេ់ ៣៥.១
សម្រាប់េ័ត្៌ានេំអិត្អំេីេ័ត្៌ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ការលកើនល

ើងគួរឲ្កត្់សាាេ់នូវហានិភ័យឥណទន (ត្)

េ័ត្៌ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្ រួម្បញ្ូេ េទំងការរ ំេឹងទកនាលេេអនាគត្ ថ្នវ ិស័យ ខដេានធ្នាគារជា

សម្ភាគី លធ្វើម្របត្ិ បត្ិតការ ទទួ េបានេីម្ូេនិធ្ិរប
ូ ិ យវត្ថអនតរជាត្ិ ធ្នាគារេិ ភេលោក និងអងាការ ស្សលដៀងគានលផេងលទៀត្
លហើយក៏ អាចេិ ោរណាកនងការលម្របើ ម្របាស់េ័ត្៌ានលសដឋកិចេជាក់ ខសតងនិ ងការេាករណ៍ ថ្ផាកនង និ ងម្របភេខាងលម្រៅលផេងៗ
ផងខដរ។ ធ្នាគារខបងខចកសម្ភាគី របស់ខួលនលៅតាម្ថានក់ហានិភ័យឥណទន អាស្ស័យលេើគណភាេឥណទនរបស់
េួកលគ ។ េ័ត្៌ានជាបរ ិាណ គឺ ជាសូចនាករចម្បងម្ួ យ ខដេបញ្ហ
ជ ក់អំេីការលកើនល

ើងគួ រឱ្យកត្់ សាាេ់ថ្នហានិភ័យ

ឥណទន និងខផអកលេើការផ្ទលស់បូតរអាយកាេ PD លោយលធ្វើការលម្របៀបលធ្ៀប:


អាយកាេខដេលៅសេ់របស់ PD នាកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍ ជាម្ួ យនឹ ង



អាយកាេខដេលៅសេ់របស់ PD នាលវោលនុះ ខដេម្រត្ូវបានលគបាន់ ស្ថមនខផអកលេើអងាលហត្និងកាេៈលទសៈ
លៅលេេទទួ េស្ថាេ់ដំបូងថ្នឧបករណ៍។

PDs ខដេបានលម្របើ ានរួម្បញ្ូេ េេកេខណឌេាករណ៍នាលេេអនាគត្ លហើយធ្នាគារលម្របើម្របាស់វ ិធ្ី ស្ថស្រសតនិងទិននន័យ
ដូចគានលៅនឹ ងវាស់សំវ ិធានធ្នបាត្់ បង់ សម្រាប់ ECL (សូម្លម្ើេកំ ណត្់ សាាេ់ ៣៥.១) ។
លោយស្ថរខត្ការលកើ នល

ើងនូ វហានិភ័យឥណទនោប់ តាំងេីការទទួ េស្ថាេ់ដំបូងគឺ ជាការវាស់ខវងពាក់េ័នធ

រាេ់ការ

ផ្ទលស់បូតរកនងេកេខណឌជាក់ ោក់ណាម្ួ យលៅលេើ PD នឹងលធ្វើឲ្យានការផ្ទលស់បូតរខាលំងលៅលេើឧបករណ៍ខដេាន PD
ទបតាំងេី លេេទទួេស្ថាេ់ដំបូង ជាងឧបករណ៍ខដេាន PD ខពស់េីដំបូង ។
េ័ត្៌ានបខនថម្អំេីការលកើនល

ើងហានិភ័យឥណទនម្រត្ូវបានផតេ់ជ្ូនលៅកនងកំណត្់ សាាេ់ ៣៥.១ ។

ការខកខម្រប និង ការខេងទទួេស្ថាេ់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
ការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

លកើត្ល

សកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្រត្ូវបានលធ្វើការចរោល

ើងលៅលេេខដេេកេខណឌកងម្រតាទក់ទងនឹ ងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ របស់ម្រទេយ

ើងវ ិញ ឬផ្ទលស់បូតរជាងមី រវាងការទទួ េស្ថាេ់លេើកដំបូង និងកាេកំណត្់ របស់

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ។ ការខកខម្រប ានផេបុះពាេ់លៅលេើចំនួនទឹ កម្របាក់ ឬ លេេលវោថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់ កនងកិ ចេ
សនាភាលម្ៗ ឬ នាលេេអនាគត្។ លេើសេី លនុះលៅលទៀត្ ការខណនាំ ឬ ការខកខម្រប េកេខណឌថ្នកិចេសនាឥណទនខដេ
ានស្ស្ថប់ អាចលធ្វើឲ្យានការខកខម្រប លទុះបី ជាកិចេសនាងមី ឬការខកខម្របេកេខណឌទំងលនុះម្ិនទន់ ានផេបុះពាេ់
ដេ់េំហូរស្ថច់ ម្របាក់ ភាលម្ៗក៏លោយ

បខនតវាអាចានផេបុះពាេ់ដេ់េំហូរស្ថច់ ម្របាក់ អាស្ស័យលេើ ថាលត្ើ េកេខណឌ

ថ្នកិចេសនា ម្រត្ូវបានបំលេញឬម្ិនបានបំ លេញតាម្េកេខណឌ (ឧទហរណ៍ ការផ្ទលស់បូរលេើ
ត
ការលកើ នល
ម្របាក់ខដេលកើត្ល

ើងលៅលេេខដេានការរ ំលោភលេើកិចេ សនា) ។
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ើងថ្នអម្រតាការ

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ការខកខម្រប និង ការខេងទទួេស្ថាេ់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ធ្នាគារ

ើងវ ិញនូ វឥណទនផដេ់ដេ់អត្ិងិជ្នខដេានផេេំបាកខផនកហិរញ្ញ វត្ថ

បានលធ្វើការចរោល

លដើម្បីបលងាើន

ឱ្កាសអត្ិ បរាកនងការម្របម្ូ េម្រត្េប់ ម្កវ ិញ និ ងកាត្់ បនថយហានិភ័យថ្នការខកខានសង។ ឥណទនលរៀបចំ ល
ម្រត្ូវបានផតេ់ជ្ូន

ើងវ ិញ

កនងករណីខដេអនកខេីេិត្ជាបានខិ ត្ខំ ម្របឹ ងខម្របងសងទូ រទត្់បំណេលៅតាម្េកេខណឌថ្នកិចេសនា

លដើម្ បខនតវាានហានិភ័យខពស់ខដេការខកខានសងនឹងម្រត្ូវលកើនល

ើង ឬការខកខានសងបានលកើ ត្ល

ើងលហើយ លោយ

រ ំេឹងថាអនកខេីនឹងអាចបំ លេញតាម្េកេខណឌខដេបានខកខម្រប។ េកេខណឌខដេបានខកខម្រប ជាធ្ម្មតារួម្បញ្ូជ េទំងការ
េនារលេេកំណត្់
ម្របាក់)

ការផ្ទលស់បូដរថ្នរយៈលេេថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់ របស់ឥណទន

ការកាត្់ បនថយចំនួនេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ខដេម្រត្ូវបង់

(ការទូ ទត្់ សងម្របាក់ លដើម្និ ងការ

(ការលេើកខេងម្របាក់លដើ ម្និងការម្របាក់)

និងការខកខម្រប

េកេខណឌថ្នកិចេម្រេម្លម្រេៀងឥណទន។
លៅលេេខដេម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្រត្ូវបានខកខម្រប ធ្នាគារបានលធ្វើការវាយត្ថ្ម្ល ថាលត្ើ ការខកខម្របលនុះបណា
ត េឱ្យានការ
ខេងទទួ េស្ថាេ់ឬអត្់ ។ តាម្លគាេនលោបាយរបស់ធ្នាគារ ការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថនាំឲ្យាននូ វការខេង
ទទួ េស្ថាេ់ លៅលេេលកើ ត្ានេកេខណឌខសគានគួ រឲ្យកត្់សាាេ់ ។ លដើម្បីកំណត្់ ថាេកេខណឌខដេបានខកខម្របាន
ភាេខសគានគួ រឲ្យកត្់ សាាេ់ េីេកេខណឌថ្នកិចេសនាលដើម្ ធ្នាគារលធ្វើការេិ ោរណាដូ ចខាងលម្រកាម្៖


កតាតគណភាេ

ដូ ចជាេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ តាម្កិចេសនាបនាាប់េីការខកខម្របខេងជាេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ សំរាប់

ទូទត្់ ខត្ម្របាក់ លដើម្និ ងការម្របាក់

(SPPI)

ការផ្ទលស់បូតររូបិយប័ណណ

ឬលៅលេេសិទិធថ្នេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ រវាង

គូភាគី លដើម្ផត្កំ ណត្់ លោយស្ថរខត្កូនបំណេងមី ម្រត្ូវជ្ំនួសកូ នបំណេលដើម្ (លេើកខេងខត្កូនបំណេទំង
េីរសថិត្លម្រកាម្ការម្រគប់ ម្រគងខត្ម្ួយ) ទំ ហំខនការផ្ទលស់បូតរអម្រតាការម្របាក់ និងកាេកំណត្់ ។ ម្របសិនលបើ ការខកខម្រប
ទំងលនុះម្ិ នបានចងអេបង្ហាញោងចាស់េីការផ្ទលស់បូតរ, បនតបនាាប់លទៀត្


ការវាយត្ថ្ម្លជាបរ ិាណ ម្រត្ូវបានអនវត្តលដើម្បីលម្របៀបលធ្ៀបត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់កិចេសនាខដេលៅ
សេ់លម្រកាម្េកេខណឌលដើ ម្ ជាម្ួ យនឹ ងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ កនងកិចេសនាលម្រកាម្េកេខណឌខដេបានខកខម្រប ទំង
បរ ិាណខដេម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហរលៅអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទិធភាេលដើ ម្។ ម្របសិនលបើ ភាេខសគានរវាងម្រទេយសកម្ម
ធ្ំគួរលអាយកត្់ សាាេ់ លនាុះវានឹងម្រត្ូវបានខេងទទួ េស្ថាេ់។ លៅលេេអនវត្តការវាយត្ថ្ម្លលេើបរ ិាណថ្ន
ការខកខម្រប ឬការចរោល

ើងវ ិញថ្នម្រទេយសកម្មខាត្បង់ឥណទន ការទិ ញ ឬម្រទេយសកម្មខាត្បង់ ឥណទន ខដេ

នឹងម្រត្ូវបានេបលចញេី បញ្ជី ធ្នាគារេិ ោរណាលេើេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ខដេរ ំេឹ ងទក (ជ្ំនួសកិចេសនា) ម្ន
លេេការខកខម្រប ឬ ការចរោល
ានការខកខម្រប ឬ ការចរោល

ើងវ ិញ និ ង លធ្វើការលម្របៀបលធ្ៀបជាម្ួ យេំហូរស្ថច់ម្របាក់កិតាម្កិចេសនាបនាាប់េី
ើងវ ិញ។

29

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ការខកខម្រប និង ការខេងទទួេស្ថាេ់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
កនងករណីខដេម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្រត្ូវបានខេងទទួ េស្ថាេ់ការខាត្បង់ ឥណទនខដេរ ំេឹងទក (ECL) ម្រត្ូវបានវាស់
ខវងជាងមីលៅកាេបរ ិលចេទថ្នការខេងទទួ េស្ថាេ់ លដើម្បីកំណត្់ត្ថ្ម្លសទធថ្នម្រទេយសកម្មនាកាេបរ ិលចេទលនាុះ។ ភាេខស
គានរវាងត្ថ្ម្លលោងខដេបានខកខម្រប និ ងត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថងមីជាម្ួ យនឹងេកេខណឌងមី នឹងនាំឲ្យាន
ការចំ លណញឬខាត្លេើការខេងទទួ េស្ថាេ់។ ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថងមីនឹងានការវាយត្ថ្ម្លលេើសំវ ិធានធ្នលេើការខាត្
បង់ តាម្រយ:ការវាស់ខវង ECL ១២ខខ លេើកខេងកនងករណីកម្រម្ាន ខដេឥណទនងមីម្រត្ូវបានោត្់ទកថាានឱ្នភាេ
ឥណទនស្ស្ថប់ ។

ទំងលនុះម្រត្ូវបានអនវត្តខត្កនងករណីខដេត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឥណទនងមីម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លោយ

ការលធ្វើអបបហារជាស្ថរវនដចំលពាុះចំនួនម្របាក់ កម្េីខដេម្រត្ូវបានខកេម្អ លម្រពាុះវាលៅខត្ានហានិភ័យខពស់ថ្នការ
ខានសង

ខដេម្ិ នបានកាត្់បនថយលោយការខកខម្រប។

ធ្នាគារ

ខក

ម្រត្ួត្េិនិត្យហានិភ័យឥណទនថ្នម្រទេយសកម្ម

ហិរញ្ញ វត្ថខដេបានខកខម្រប លោយវាយត្ថ្ម្លលេើេ័ត្៌ានគណភាេ និងបរ ិាណ ដូ ចជា កនងករណីអនកខេីហួសកាេកំណត្់
សងលម្រកាម្េកេខណឌងមី។
លៅលេេខដេេកេខណឌថ្នកិ ចេសនារបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្រត្ូវបានខកខម្រប
ានការខេងទទួ េស្ថាេ់

លហើយការខកខម្របលនុះម្ិ នបណា
ត េឱ្យ

ធ្នាគារនឹងកំណត្់ ថាលត្ើ ហានិ ភ័យឥណទនរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថបានលកើនល

ើងជា

ស្ថរវនតោប់ តាំងេី ការទទួ េស្ថាេ់ដំបូងលោយលធ្វើការលម្របៀបលធ្ៀប៖


អាយកាេខដេលៅសេ់ថ្នការបាន់ស្ថមនភាេខដេអាចខកខានកនងការសង (PD) ខផអកលេើទិននន័យលៅលេេ
ានការទទួ េស្ថាេ់ដំបូងនិ ងេកេខណឌកិចេសនាលដើ ម្។



អាយកាេខដេលៅសេ់ថ្នការបាន់ស្ថមនភាេខដេអាចខកខានកនងការសង (PD លៅកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍
លោយខផអកលេើេកេខណឌខដេបានខកខម្រប។

ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្រត្ូវបានខកខម្របខដេជាខផនកម្ួ យថ្នលគាេនលោបាយគាំម្រទអត្ិងិជ្នរបស់ធ្នាគារ ខដេការ
ខកខម្របម្ិនបានបណា
ត េឲ្យានការខេងទទួ េស្ថាេ់ ការបាន់ស្ថមនភាេខដេអាចខកខានកនងការសង (PD) បានឆលុះ
បញ្ហ
េ ំងេី សម្ត្ថភាេរបស់ធ្នាគារកនងការម្របម្ូ េេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ខដេបានខកខម្រប

លោយេិ ោរណាេីបទេិលស្ថធ្ន៍េី

ម្នរបស់ធ្នាគារថ្នសកម្មភាេខដេធ្នាគារបានជ្ួ យអត្ិងិជ្ន និ ងេិ ោរណាេីបទេិលស្ថធ្ន៍ ម្របហាក់ ម្របខហេគានក៏ ដូច
ជាសកម្មភាេលផេងៗលទៀត្ រួម្ទំងការទូ ទត្់ ម្របាក់ របស់អនកខេី និ ងេកេខណឌកិចេសនាខដេបានខកខម្រប។ ម្របសិនលបើ
ហានិភ័យឥណទនលៅខត្ខពស់ជាងអវីខដេបានរ ំេឹងទក សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់លៅខត្បនតលធ្វើការវាស់ខវងតាម្ចំ នួន
លសមើនឹង ECLម្ួ យអាយកាេ (Lifetime ECL)។ ម្របសិនលបើ ឥណទនម្រត្ូវបានខូចខាត្លោយស្ថរខត្ានភសតតាងថ្នការចុះ
លខាយឥណទន(សូម្លម្ើ េខាងលេើ)ធ្នាគារបនតអនវត្តការវាយត្ថ្ម្លលដើម្បីបញ្ហ
ជ ក់ ថា បញ្ហ
ា ថ្នការខូ ចខាត្ម្រត្ូវបានលោុះ
ស្ស្ថយលដើម្បីកំណត្់ ថាឥណទនខេងានការខូចខាត្។សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់ឥណទនជាទូលៅនឹ ងម្រត្ូវបានវាស់
ខវងលោយខផអកលេើ ECL ១២ ខខ លៅលេេានភសដតាងថ្នភាេម្របលសើរល
ការខកខម្រប ខដេនាំឱ្យានការផ្ទលស់បូតរហានិភ័យឥណទនខដេលកើ នល
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ើងកនងការទូ ទត្់សងរបស់អនកខេី បនាាប់េីាន
ើងេីម្ន។

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ការខកខម្រប និង ការខេងទទួេស្ថាេ់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
កនងករណីខដេការខម្របម្របួេ

ម្ិ ននាំឲ្យានការខេងទទួ េស្ថាេ់

ធ្នាគារគណនាការខាត្បង់ ថ្នការខកខម្រប

លោយ

លម្របៀបលធ្ៀប ត្ខម្លលោងដេម្ននិងលម្រកាយលេេខកខម្រប (ម្ិ នរាប់បញ្ូេ េសំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់ ឥណទន)។ ការខាត្
បង់លេើការខកខម្របសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបានរាប់ បញ្ូេ េកនងរបាយការរណ៏ចំលណញ-ខាត្ កនង “ ការខាត្បង់

លេើការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ” ។ បនាាប់ ម្ក ធ្នាគារលធ្វើការវាស់ ECL សម្រាប់ ម្រទេយសកម្មខដេានការផ្ទលស់បូតរ
ខដេេំហូរស្ថច់ ម្របាក់រ ំេឹងទកខដេលកើ ត្ល

ើងេីម្រទេយសកម្មខដេបានខកខម្រប

ខាត្ស្ថច់ ម្របាក់ ខដេរ ំេឹ ងទកេីម្រទេយសកម្មលដើម្។
ធ្នាគារ

ខេងទទួ េស្ថាេ់នូវម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

សកម្មហិរញ្ញ វត្ថលនាុះផត្កំ ណត្់
គាន)

ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ូេ េកនងការគណនាកងវុះ

លៅលេេខដេសិទិធតាម្កិចេសនាលេើេំហូរស្ថច់ម្របាក់ េីម្រទេយ

(រាប់ បញ្ូេ េទំងការផត្កំណត្់ខដេលកើត្ល

ើងេី ការខកខម្របលោយានេកេខណឌខស

ឬលៅលេេខដេម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថនិ ងហានិភ័យនិងភាេជាាេស់ថ្នម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានលផារលៅអងាភាេដថ្ទ

លផេងលទៀត្។ ម្របសិនលបើ ធ្នាគារម្ិ នលផារ ឬរកាទកនូ វរាេ់ហានិភ័យនិ ងភាេជាាេស់ថ្នម្រទេយសកម្ម និ ងបនតម្រគប់ ម្រគង
ម្រទេយសកម្មខដេបានលផារ

ធ្នាគារម្រត្ូវទទួ េស្ថាេ់ការម្របាក់ ខដេបានរកាទក

និងបំណេពាក់េ័នធខដេអាចនឹង

ម្រត្ូវបង់ ។ ម្របសិនលបើធ្នាគាររកាទកនូ វរាេ់ហានិភ័យនិងភាេជាាេស់ថ្នម្រទេយសកម្មខដេបានលផារ ធ្នាគារលៅខត្បនត
ទទួ េស្ថាេ់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថនិងទទួ េស្ថាេ់កម្េីសម្រាប់ ម្របាក់ចំលណញខដេទទួ េបាន។
ការេបលចញេីបញ្ជី
ឥណទនម្រត្ូវបានេបលចញេី បញ្ជីទំងស្សុង

លៅលេេម្ិ នានការរ ំេឹងទកថាអាចម្របម្ូ េបានម្កវ ិញ

ហិរញ្ញ វត្ថលនាុះ(លៅបី ជាខផនកខលុះ ឬ ទំងស្សុង)។ ករណីលនុះានជាទូ លៅ

នូវម្រទេយសកម្ម

លៅលេេធ្នាគារកំណត្់ ថាអនកខេីេំ ានម្រទេយ

សកម្ម ឬម្របភេចំណូេណាខដេអាចបលងាើត្បាននូវេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ម្រគប់ ម្រគាន់ លដើម្បីទូទត្់សងនូ វចំនួន ខដេម្រត្ូវេប
លចញេីបញ្ជី។ ការេបលចញេី បញ្ជីបលងាើត្បានជាការខេងទទួេស្ថាេ់។ ធ្នាគារ អាចអនវត្តសកម្មភាេបតឹងបតេ់ចំលពាុះ
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខដេបានេបលចញេីបញ្ជី។ ទឹកម្របាក់ម្របម្ូេបានម្កវ ិញខដេបានម្កេីសកម្មភាេេម្រងឹងការអនវត្ត
របស់ធ្នាគារនឹងបណា
ត េឱ្យានការងយចុះត្ខម្លខនការខាត្បង់ខដេនឹ ងម្រត្ូវបានបង្ហាញលៅកនង "ការខាត្បង់សទធលេើការ
ខាត្បង់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ" លៅកនងរបាយការណ៍ចំ លណញ-ខាត្។
ការបង្ហាញថ្នសំវ ិធានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់លៅកនងរបាយការណ៏ស្ថថនភាេហិរញ្ញវត្ថ៖
សំវ ិធានធ្នសម្រាប់ ការខាត្បង់ឥណទនខដេរ ំេឹងទក

ម្រត្ូវបានបង្ហាញលៅកនងរបាយការណ៏ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថដូ ច

ខាងលម្រកាម្ៈ


ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថវាស់ខវងលោយត្ថ្ម្លដករ ំេស់៖ ម្រត្ូវបង្ហាញជាការដកលចញេីត្ថ្ម្លដេថ្នម្រទេយសកម្មលនាុះ



កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ៖ ជាទូ លៅម្រត្ូវបង្ហាញជាសំវ ិធានធ្នកនងបំ ណេលផេងៗ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
បំណេហិរញ្ញវត្ថ
បំណេហិរញ្ញ វត្ថ គឺ ជាកាត្េវកិចេកនងកិចេសនា កនងការម្របគេ់ស្ថច់ ម្របាក់ ឬម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្ឬលដើម្បី
បតូរម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ឬបំ ណេហិរញ្ញ វត្ថ ជាម្ួ យសហម្រគាសលផេងលទៀត្ លម្រកាម្េកេខណឌខដេម្ិ នអំលណាយផេ
ដេ់ធ្នាគារ។
បំណេហិរញ្ញ វត្ថ រួម្ានម្របាក់បលញ្ញើេីអត្ិងិជ្ន ម្របាក់កម្េី អនបំណេ ម្ូ េប័ម្រត្បំណេខដេបានលបាុះផាយ និ ង
បំណេភត្ិ សនា ម្រត្ូវបានវាស់ខវងដំបូងលោយត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នថ្ងលលដើ ម្ម្របត្ិបត្តិការ។ បំណេហិរញ្ញ វត្ថទំងលនុះ ម្រត្ូវ
បានវាស់ជាបនតបនាាប់លៅត្ថ្ម្លដករ ំេស់ លោយលម្របើ អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ។
វ ិធ្ីស្ថស្រសតអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ

គឺ ជាវ ិធ្ី ស្ថស្រសតគណនាការចំ ណាយរ ំេស់ថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថនិងការខបងខចក

ចំណាយការម្របាក់កនងកាេកំ ណត្់។ អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ គឺ ជាអម្រតាខដេអាចលធ្វើអបបហារស្ថច់ ម្របាក់ខដេរ ំេឹ ង
ថានឹ ងម្រត្ូវទទួ េតាម្រយៈអាយកាេរ ំេឹ ងទករបស់បំណេហិរញ្ញ វត្ថ

ឬកនងរយៈលេេខលីថ្នចំនួនទឹ កម្របាក់ សទធលេើការ

ទទួ េស្ថាេ់ដំបូង។
ការខកខម្រប និងការខេងទទួេស្ថាេ់បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ធ្នាគារខេងទទួ េស្ថាេ់បំណេហិរញ្ញ វត្ថ លៅលេេខដេកាត្េវកិចេបានខចងកនងកិចេសនាម្រត្ូវបានេបលោេ ឬម្រត្ូវ
បានលបាុះបង់លោេ

ឬផត្កំ ណត្់។

ភាេខសគានរវាងត្ថ្ម្លលោងថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថខដេខេងទទួ េស្ថាេ់

និង

ទឹកម្របាក់ ខដេបានបង់និងម្រត្ូវបង់ ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ចំ លណញ-ខាត្។
កិចស
េ នាធានាហិរញ្ញ វត្ថ
កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ ជាកិ ចេសនាខដេត្ម្រម្ូវឲ្យលបាុះផាយលធ្វើការកំណត្់េីការទូ ទត្់ លៅកាន់អនកកាន់ កាប់ សម្រាប់
ការខាត្់ បង់ ខដេលកើត្ល

ើងលោយស្ថរខត្កូ នបំណេម្ិ នអាចលធ្វើការសងលៅតាម្េកេខណឌថ្នឧបករណ៍

កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថខដេលបាុះផាយលោយធ្នាគារម្រត្ូវបានវាស់ខវងលោយត្ថ្ម្លសម្ស្សប

បំណេ។

ម្របសិនលបើម្ិនបានវាស់

ខវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប


ត្ថ្ម្លការខាត្បង់ខដេម្រត្ូវបានកំណត្់ តាម្ CIFRS ៩ និង



ត្ថ្ម្លខដេម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់ដកបងារម្របាក់ចំណូេខដេបានទទួ េស្ថាេ់ស្សបតាម្លគាេនលោបាយម្របាក់
ចំលណញរបស់ធ្នាគារ

ធ្នាគារ ម្ិនបានវាស់ខវងកិ ចេសនាធានាហរ ិញ្ញ វត្ថលោយត្ថ្ម្លសម្រម្យតាម្ការចំលណញ ឬខាត្លទ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ភត្ិសនា
ធ្នាគារម្រត្ូវលធ្វើការវាយត្ថ្ម្ល ថាលត្ើកិចេសនាានភត្ិ សនាខដរឬលទលៅលេេោប់លផដើម្កិចេសនា។ ធ្នាគារទទួ េស្ថាេ់
សិទធកនងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម និងបំណេភត្ិ សនាចំ លពាុះម្រគប់កិចេសនាភត្ិ សនាទំងអស់ ខដេធ្នាគារគឺ ជា
ភត្ិកៈ លេើកខេងខត្ការជ្ួ េរយៈលេេខលី (កំណត្់ ជាភត្ិ សនាជាម្ួ យរយៈលេេភត្ិ សនា ១២ខខឬត្ិចជាងលនុះ) និ ង
ភត្ិ សនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប។ សម្រាប់ភត្ិសនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប ធ្នាគារទទួ េ
ស្ថាេ់ការទូ ទត្់ ភត្ិ សនាជាចំណាយម្របត្ិបត្តិការតាម្ម្ូ េោឋនលងរលោយខផអកលៅតាម្រយៈលេេភត្ិ សនា លេើកខេង
ខត្ម្ូ េោឋនម្រគឹុះជាម្របេ័នធម្ួយលផេងលទៀត្

ខដេានផេម្របលោជ្ន៍លសដឋកិចេ

េី ម្រទេយសកម្មភត្ិ សនាខដេបាន

លម្របើ ម្របាស់។
បំណេភត្ិសនា
បំណេភត្ិ សនាម្រត្ូវបានវាស់ខវងដំបូងតាម្ត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នការទូ ទត្់ ភត្ិ សនាខដេម្ិ នទន់ បានបង់ លៅលេេ

ោប់

លផតើម្ ភត្ិ សនា និ ងម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហារលោយលម្របើ អម្រតាកម្េីបខនថម្ ខដេជាអម្រតាការម្របាក់ធ្នាគារនឹ ងម្រត្ូវបង់ លដើម្បីខីេ
ម្របាក់កនងការទិ ញបានម្រទេយសកម្មម្ួយលោយោកម្រទេយបញ្ហ
េ ំស្សលដៀងគាន ខផអកលេើេកេខណឌស្សលដៀងគាន ខដេានត្ថ្ម្ល
ម្របហាក់ម្របខហេត្ថ្ម្លថ្នសិទិធកនងការលម្របើម្រទេយសកម្មលៅកនងស្ថថនភាេលសដឋកិចេខត្ម្ួ យ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.២

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
បំណេភត្ិសនា (ត្)
ការទូ ទត្់ ភត្ិ សនាខដេម្រត្ូវបញ្ូេ េលៅកនងការវាស់ខវងបំ ណេភត្ិ សនា រួម្ាន៖
•

ការទូ ទត្់ ភត្ិ សនាលងរ ដកលចញនូ វការលេើកទឹកចិត្តភត្ិ សនាម្របសិនលបើ ាន

•

ការបង់ម្របាក់េិន័យលេើការបញ្េប់ភត្ិ សនា ម្របសិនលបើ េកេខណឌភត្ិ សនា បានឆលុះបញ្ហ
េ ំងេី ការអនវត្តជ្លម្រម្ើ សកនង
ការ បញ្េប់ ភត្ិ សនា។

បំណេភត្ិ សនា ម្រត្ូវបានបង្ហាញជាធាត្ោច់ លោយខ

កម្ួយ លៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថ។

បំណេភត្ិ សនា ម្រត្ូវបានវាស់ខវងជាបនតបនាាប់ លោយការលកើនល

ើងនូវត្ថ្ម្លលោង លដើ ម្បីឆលុះបញ្ហ
េ ំងេីការម្របាក់ លេើ

បំណេភត្ិ សនា (លោយលម្របើវ ិធ្ីស្ថស្រសតអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ) និងលោយការងយចុះនូ វត្ថ្ម្លលោង លដើម្បីឆលុះបញ្ហ
េ ំងេី
ការបង់ សងភត្ិ សនា។
ធ្នាគារលធ្វើការវាស់ខវងបំ ណេភត្ិសនាល

ើងវ ិញ (និងលធ្វើការខកត្ម្រម្ូវជាម្ួយនឹងសិទិក
ធ នងការលម្របើ ម្រទេយសកម្ម ខដេពាក់

េ័នធ) លៅលេេខដេ៖


េកេខណឌភត្ិ សនាានការផ្ទលស់បូតរ ខដេកនងករណីលនុះ បំណេភត្ិ សនាម្រត្ូវបានវាស់ខវងល

ើងវ ិញ លោយការលធ្វើ

អបបហារការទូទត្់ភត្ិ សនាខដេបានខកខម្រប តាម្អម្រតាអបបហារខដេបានខកខម្រប។


កិចេសនាភត្ិ សនាម្រត្ូវបានខកខម្រប លហើយភត្ិសនាខដេបានខកខម្របលនុះ ម្ិនម្រត្ូវបានគិ ត្ថាជាភត្ិ សនាោច់លោយ
ខ

កម្ួ យលទៀត្លនាុះលទ

ខដេកនងករណីលនុះ

បំណេភត្ិសនាម្រត្ូវបានវាស់ខវងល

ើងវ ិញ

លោយការលធ្វើអបបហារ

ការទូ ទត្់ភត្ិ សនាខដេបានខកខម្រប តាម្អម្រតាអបបហារខដេបានខកខម្រប។

៤.៣

សិទិក
ធ ងការលម្របើ
ន
ម្រទេយសកម្ម
សិទិក
ធ នងការលម្របើ ម្រទេយសកម្ម រួម្ាន ការវាស់ខវងដំបូងរបស់បំណេភត្ិ សនាខដេពាក់េ័នធ ការទូ ទត្់ភត្ិ សនា ខដេ
បានលធ្វើល

ើង លៅលេេ ឬម្នលេេថ្ងៃោប់លផតើម្ និងថ្ងលលដើ ម្ដំបូងពាក់េ័នធផ្ទាេ់ម្របសិនលបើាន។ សិទិក
ធ នងការលម្របើ ម្រទេយ

សកម្ម ម្រត្ូវបានវាស់ខវងជាបនតបនាាប់ តាម្រយៈថ្ងលលដើម្ ដករ ំេស់បងារ និងការខាត្បង់ េីការធាលក់ចុះត្ថ្ម្លបងារ។
សិទិក
ធ នងការលម្របើ ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវលធ្ើវរ ំេស់លោយខផអកលេើងិរលវោរបស់ភត្ិសនា ឬអាយកាេលម្របើម្របាស់របស់ ម្រទេយសកម្ម
ខដេពាក់េ័នធ ម្ួយណាលេឿនជាង។ រ ំេស់ម្រត្ូវោប់លផតើម្ លៅកាេបរ ិលចេទោប់ លផតើម្ភត្ិ សនា។
សិទិក
ធ នងការលម្របើ ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានបង្ហាញជាធាត្ោច់ លោយខ
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កម្ួ យលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថ។

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.៤

ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ
ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ ម្រត្ូវបានកត្់ ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លលដើ ម្ ដករ ំេស់បងារ និងការខាត្បង់ េីការធាលក់ចុះត្ថ្ម្លបងារ ម្របសិន
លបើ ាន។
លៅលេេខដេធាត្របស់ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ ានអាយកាេលម្របើ ម្របាស់ខសៗគាន ធាត្ទំងលនាុះម្រត្ូវបាន ោត្់ទកជា
ខផនកលផេងគានរបស់ម្រទេយសម្បត្តិ និ ងបរ ិកាេរ។
ចំណាយជាបនតបនាាប់ ម្រត្ូវបានបូកបញ្ូេ េលៅកនងត្ថ្ម្លលោង ម្របសិនលបើ ានភាេម្របាកដថា វាផតេ់អត្ថម្របលោជ្ន៍

លសដឋកិចេនាលេេអនាគត្ដេ់ធ្នាគារលេើសេី សង
ត ់ ោរលដើម្។ ការជ្ួសជ្េ និងខងទំជាម្របោំ ម្រត្ូវបាន ទទួ េស្ថាេ់
ជាចំ ណាយលៅកនងម្រគាខដេបានលកើ ត្ល

ើង។

រ ំេស់ម្រត្ូវបានគណនាលដើម្បីេបលចញនូ វថ្ងលលដើម្របស់ ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ ដកត្ថ្ម្លលៅសេ់ លោយលម្របើ វ ិធ្ីស្ថស្រសត
រ ំេស់លងរ ខផអកលេើអាយកាេលម្របើ ម្របាស់បាន់ស្ថមនរបស់ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ និងម្រត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅ
កនងចំលណញ-ខាត្។
អាយកាេលម្របើម្របាស់បាន់ស្ថមនរបស់ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ ានដូចខាងលម្រកាម្៖
អាយកាេលម្របើម្របាស់
ការខកេម្អអគារជ្ួ េ

១ - ១០ ឆ្នំ

បរ ិកាេរការ ិោេ័យ លម្រគឿងសង្ហារ ឹម្ និងលម្រគឿងបំពាក់

៥ ឆ្នំ

ោនយនត

៥ ឆ្នំ

កំេយូទ័រ និងសាារៈេ័ត្៌ាន
ការង្ហរកំេងដំ លណើរការ

៣ - ៦ ឆ្នំ

ម្ិ នម្រត្ូវបានគិ ត្រ ំេស់លទលៅកនងអំ

ងលេេស្ថងសង់

រហូត្ដេ់លេេខដេម្រទេយសម្បត្តិ

ខដេពាក់េ័នធបានបញ្េប់ និ ងោក់ឱ្យលម្របើ ម្របាស់។
វ ិធ្ីស្ថស្រសតរ ំេស់ អាយកាេលម្របើម្របាស់ និងត្ថ្ម្លលៅសេ់ ម្រត្ូវបានេិនិត្យល

ើងវ ិញ និ ងខកត្ម្រម្ូវឱ្យបានសម្ស្សប លៅ

លរៀងរាេ់កាេបរ ិលចេទរាយការណ៍។
ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ ខដេបានដករ ំេស់អស់ ម្រត្ូវបានរកាទកកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថរហូត្ ដេ់ថ្ងៃ
ខដេម្រទេយ និ ងបរ ិកាេរទំងលនាុះម្រត្ូវបានេក់លចញ ឬេបបំ បាត្់ លោេ។
ធាត្ថ្នម្រទេយសម្បត្តិនិងឧបករណ៍ម្ិនម្រត្ូវបានលគទទួេស្ថាេ់លៅលេេលបាុះលោេ
ម្របលោជ្ន៍ ខផនកលសដឋកិចេនាលេេអនាគត្ខដេម្រត្ូវបានរ ំេឹងថានឹងលកើត្ល
ខាត្ខដេលកើត្ល

ឬលៅលេេខដេម្ិនានផេ

ើងេីការលម្របើ ម្របាស់បនតថ្នម្រទេយលនាុះចំលណញ ឬ

ើងលោយស្ថរការលោេឬចូ េនិវត្តន៍ថ្នម្រទេយសម្បត្តិ ម្រត្ូវបានកំណត្់ ថាជាភាេខសគានរវាងចំណូេេក់

និងត្ថ្ម្លលោង លហើយម្រត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ជាម្របាក់ចំលណញឬខាត្។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.៥

ម្រទេយសកម្មអរូបី
ម្រទេយសកម្មអរូបី រួម្ានអាជា្ប័ណណ និងសូហខវ វរ និ ងម្រត្ូវបានបង្ហាញតាម្ត្ថ្ម្លលដើ ម្ ដករ ំេស់បងារ និ ងការខាត្ បង់េី
ការធាលក់ចុះត្ថ្ម្លបងារម្របសិនលបើាន។
ចំណាយជាបនតបនាាប់ លេើអាជា្ប័ណណ និងសូហខវ វរ ម្រត្ូវបានបូកបញ្ូេ េលៅកនងត្ថ្ម្លលោង ម្របសិនលបើ ម្របាកដថា វាផតេ់
អត្ថម្របលោជ្ន៍លសដឋកិចេនាលេេអនាគត្បងាប់ជាម្ួ យម្រទេយសកម្មជាក់ ោក់ម្ួយខដេទំ នាក់ទំនងគាន។
ចំណាយជាបនតបនាាប់ លផេងលទៀត្ ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅកនងម្រគាខដេបានលកើ ត្ល

រាេ់ការ

ើង។

អាជា្ប័ណណ និងសូហវខវរ ម្រត្ូវបានលធ្វើរ ំេស់លៅកនងចំ លណញ-ខាត្ លោយខផអកលេើម្ូេោឋនលងរ គិត្ោប់េីលេេ ខដេ
អាចលម្របើម្របាស់បាន។

អាជា្ប័ណណ និ ងសូហខវ វរ ម្រត្ូវបានលធ្វើរ ំេស់លៅលេើអាយកាេលម្របើម្របាស់បាន់ស្ថមនោប់េី ៣ឆ្នំ

ដេ់២០ឆ្នំ។
វ ិធ្ីស្ថស្រសតរ ំេស់ អាយកាេលម្របើម្របាស់ និងត្ថ្ម្លលៅសេ់ ម្រត្ូវេិនិត្យល

ើងវ ិញ និងខកត្ម្រម្ូវឱ្យបានសម្ស្សប លៅលរៀង

រាេ់កាេបរ ិលចេទរាយការណ៍។

៤.៦

ឱ្នភាេត្ថ្ម្លរបស់ម្រទេយសកម្មម្ិនខម្នហិរញ្ញវត្ថ
ត្ថ្ម្លលោងម្រទេយសកម្មម្ិនខម្នហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្នាគារ (លម្រៅេីេនធេនារជាម្រទេយសកម្ម) ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យល

ើងវ ិញលៅ

រាេ់កាេបរ ិលចេទរាយការណ៍នីម្ួយៗ លដើម្បីកំណត្់ ថាលត្ើ ានសញ្ហញណណាម្ួ យខដេបង្ហាញថា ម្រទេយសកម្មទំងលនាុះ
ានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល។ ម្របសិនលបើ ានសញ្ហញណលនាុះលកើត្ល
សកម្ម ម្រត្ូវបានលធ្វើល

ើង ការបាន់ស្ថមនលេើត្ថ្ម្លខដេអាចម្របម្ូ េបានវ ិញរបស់ម្រទេយ

ើង។

សម្រាប់លគាេបំណងថ្នការម្រត្ួត្េិនិត្យលេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល
បលងាើត្ស្ថច់ ម្របាក់ បានេី ការបនតការលម្របើ ម្របាស់

ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានោក់បញ្ូេ េគានជាម្រកុម្ត្ូចៗ

លោយម្ិនេឹងខផអកខាលំងលេើេំហូរទឹកម្របាក់ថ្នម្រទេយសកម្ម

ខដេអាច
ឬម្រកុម្

ម្រទេយសកម្មដថ្ទលទៀត្ (លៅកាត្់ ថា “ឯកតាបលងាើត្ស្ថច់ ម្របាក់ ”)។
ត្ថ្ម្លខដេអាចម្របម្ូ េម្កវ ិញបានរបស់ម្រទេយសកម្ម ឬឯកតាបលងាើត្ស្ថច់ម្របាក់ គឺ ជាត្ថ្ម្លខដេធ្ំ ជាងរវាងត្ថ្ម្ល លម្របើម្របាស់
និងត្ថ្ម្លសម្ស្សប ដកចំ ណាយលដើម្បីេក់លចញ។ កនងការបាន់ម្របាណត្ថ្ម្លលម្របើម្របាស់ ស្ថច់ម្របាក់ រ ំេឹងថានឹងទទួ េបាន
នាលេេអនាគត្

ម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហារលៅត្ថ្ម្លបចេបបនន

លោយលម្របើអម្រតាការម្របាក់ម្នបង់េនធ

ខដេឆលុះបញ្ហ
េ ំង

ការ

បាន់ម្របាណត្ថ្ម្លលេេលវោកនងេកេខណឌទីផារបចេបបនន និងហានិភ័យជាក់ោក់ សម្រាប់ម្រទេយសកម្មទំងលនាុះ។
ការខាត្បង់ លេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់ម្របសិនលបើត្ថ្ម្លលោងរបស់ម្រទេយសកម្មម្ួយ ឬឯកតា បលងាើត្ស្ថច់
ម្របាក់ ានចំនួនលេើសេី ត្ថ្ម្លខដេអាចម្របម្ូ េម្កបានវ ិញ។
ការខាត្បង់ លេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លៅកនងចំលណញ-ខាត្។
ការខាត្បង់ លេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវកត្់ ម្រតាបក្ត្ញ្ហ
េ សម្កវ ិញ ម្រត្ឹម្កម្រម្ិត្ម្ួ យខដេម្ិនលធ្វើឱ្យត្ថ្ម្លលោងរបស់ ម្រទេយសកម្ម
លនុះលេើសេី ត្ថ្ម្លលោងដករ ំេស់ ខដេម្រត្ូវកំណត្់កនងករណីេំានការទទួ េស្ថាេ់ ការខាត្បង់ លេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.៧

សំវ ិធានធ្ន
សំវ ិធានធ្ន ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លៅលេេខដេធ្នាគារានកាត្េវកិចេតាម្ផលូវចាប់ ឬកាត្េវកិចេម្របលោេ នាលេេ
បចេបបនន ខដេជាេទធផេថ្នម្រេឹត្ិតការណ៍កនលងផត្លៅ លហើយខដេត្ម្រម្ូវឱ្យានេំហូរលចញនូវអត្ថម្របលោជ្ន៍ លសដឋកិចេកនង
ការបំ លេញនូវកាត្េវកិចេលនាុះ។
ត្ថ្ម្ល

ខដេម្រត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ជាសំវ ិធានធ្ន

គឺ ជាការបាន់ស្ថមនដ៏ េប
អ ំផត្

ថ្នការេិ ោរណាលដើម្បីលោុះស្ស្ថយ

កាត្េវកិចេបចេបបនន លៅចងបញ្េប់ថ្នរយៈលេេរបាយការណ៍លោយគិត្គូ រេីហានិភ័យ និងភាេម្ិនចាស់ោស់ជ្ំ វ ិញ
កាត្េវកិចេ។ លៅលេេខដេសំវ ិធានធ្ន ម្រត្ូវបានវាស់ខវង លោយលម្របើ ការរ ំេឹងទកថ្នេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ លដើម្បីលោុះស្ស្ថយ
កាត្េវកិចេបចេបបនន ត្ថ្ម្លលោង គឺជាត្ថ្ម្លបចេបបនន ថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ទំងលនាុះ។
ការត្ម្រម្ូវលអាយ ានការទូ ទត្់ សំវ ិធានធ្ន គឺ លៅលេេខដេអត្ថម្របលោជ្ន៍េីលសដឋកិចេខលុះឬទំងអស់ ម្រត្ូវបានរ ំេឹង នឹ ង
ម្រត្ូវបានលស្ស្ថចស្សង់ម្កវ ិញេី ត្ត្ិយជ្ន លនាុះគណនី ខដេម្រត្ូវទទួ េបាន ម្រត្ូវទទួ េស្ថាេ់ ជាម្រទេយសកម្ម ម្របសិនលបើ
ចាស់ថាសំណងនឹងម្រត្ូវបានទទួេ និង ចំនួនខដេអាចទទួ េបាន គឺអាចវាស់ខវងបាន។

៤.៨

សំវ ិធានធ្នតាម្បទបញ្ញត្ិ ត និងទនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិ ត
លៅថ្ងៃ១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៧ ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជាបានលចញម្របកាស លេខ B៧-០១៧-៣៤៤ សតីេីចំណាត្់ ថានក់ ហានិភ័យ
ឥណទននិ ង សំវ ិធានធ្នលេើអីម្ខភរម្ិ ន លដើម្បីធានាបានភាេម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវថ្នការទទួ េស្ថាេ់ ការវាស់ខវង ការលធ្វើ
សំវ ិធានធ្ន និ ងការរាយការណ៍ចំលពាុះហាវសីេីធ្ីខដេានអីម្ខភរម្ិ ន របស់ស្ថថប័ ន។
ហាវសីេីធ្ី សំលៅដេ់ឥណទន និងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្ ទំងលៅកនង ឬលម្រៅតារាងត្េយការ ខដេម្រគឹុះស្ថថន
បានផតេ់លៅឱ្យសម្ភាគី លហើយហាវសីេីធ្ីលនុះអាចបងាហានិភ័យឥណទនដេ់ម្រគឹុះស្ថថន។
លោងតាម្ម្របកាសលនុះ ធ្នាគារម្រត្ូវលធ្វើសំវ ិធានធ្នសម្រាប់ ហាវសីេីធ្ីខដេានអី ម្ខភរម្ិ ន លោយអនលោម្ តាម្បទ
បញ្ញ ត្ិត ទនាឹម្គាននឹ ងការគណនាសំវ ិធានធ្នលោយលោងតាម្សតង់ោរ CIFRSs។ សំវ ិធានធ្នខដេគណនាតាម្ CIFRSs
ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់និងកត្់ ម្រតា។

ចំនួនលេើសថ្នសំវ ិធានធ្នខដេបានម្កេី ការគណនាស្សបតាម្បទបញ្ញ ត្ិត

លម្របៀបលធ្ៀបលៅនឹងការគណនាតាម្ CIFRSs នឹ ងម្រត្ូវលផារេី គណនី ម្របាក់ចំលណញរកាទក លៅកនងគណនីទនបម្រម្ុង
តាម្បទបញ្ញ ត្ិត កនងខាង់ម្ូេធ្នរបស់ភាគទនិក។
លៅថ្ងៃ១៦ ខខកម្ាៈ ឆ្នំ២០១៨ ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា បានលចញស្ថរាចរខណនាំលេខ B៧-០១៨-០០១ លដើម្បីបញ្ហ
ជ ក់ បខនថម្
លេើការអនវត្តម្របកាសសតីេីចំណាត្់ ថានក់ ហានិភ័យឥណទន និ ងសំវ ិធានធ្នលេើអីម្ខភរម្ិន។ លោងតាម្ ស្ថរាចរលនុះ
ធ្នាគារម្រត្ូវលធ្វើការគណនាសំវ ិធានធ្នសម្រាប់ហាវសីេីធ្ីខដេានអីម្ខភរម្ិន

លោយអនលោម្តាម្

លោយហាវសីេីធ្ីម្រត្ូវបានោត្់ ជា ៥ ថានក់ ខដេានអម្រតាសំវ ិធានធ្ន ដូ ចខាងលម្រកាម្៖
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បទបញ្ញ ត្ិត

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.៨

សំវ ិធានធ្នតាម្បទបញ្ញត្ិត និងទនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិ ត (ត្)
ចំណាត្់ថានក់

ចំនួនថ្ងៃខដេហួសកាេកំណត្់សង

អម្រតាសំវ ិធានធ្ន

១ សំវ ិធានធ្នទូលៅ
ហាវសីេីធ្ីរយៈលេេខលី (ត្ិ ចជាងឬលសមើម្ួយឆ្នំ)
ធ្ម្មតា

េី ០ លៅ ១៥ ថ្ងៃ

១%

េី ០ លៅ ៣០ ថ្ងៃ

១%

ឃ្លំលម្ើេ

េី ១៥ លៅ ៣០ ថ្ងៃ

៣%

លម្រកាម្សតង់ោរ

េី ៣១ លៅ ៦០ ថ្ងៃ

២០%

សងេ័យ

េី ៦១ លៅ ៩០ ថ្ងៃ

៥០%

បាត្់បង់

េី ៩១ ថ្ងៃល

ហាវសីេីធ្ីរយៈលេេខវង (លេើសេីម្ួយឆ្នំ)
ធ្ម្មតា
២ សំវ ិធានធ្នជាក់ោក់
ហាវសីេីធ្ីរយៈលេេខលី (ត្ិចជាងឬលសមើម្ួយឆ្នំ)

ើងលៅ

១០០%

ឃ្លំលម្ើេ

េី ៣០ លៅ ៨៩ ថ្ងៃ

៣%

លម្រកាម្សតង់ោរ

េី ៩០ លៅ ១៧៩ ថ្ងៃ

២០%

សងេ័យ

េី ១៨០ លៅ ៣៥៩ ថ្ងៃ

៥០%

បាត្់បង់

េី ៣៦០ ថ្ងៃល

ហាវសីេីធ្ីរយៈលេេខវង (លេើសេីម្ួយឆ្នំ)

ើងលៅ

១០០%

ចំលពាុះហាវសីេីធ្ីខដេានការទូ ទត្់ សងម្របោំម្រត្ី ាស ម្របោំឆាសឬយូរជាងលនុះ នឹងម្រត្ូវបានោត្់ ថានក់ថា លម្រកាម្
សតង់ោរ ម្របសិនលបើានការខកខានទូ ទត្់ សងោប់ េី ៥ ថ្ងៃថ្នថ្ងៃលធ្វើការ។
សំវ ិធានធ្នម្រត្ូវបានគណនាជាភាគរយថ្នចំនួនសម្ត្េយហាវសីេីធ្ីខដេលៅសេ់ លៅលេេខដេហាវសីេីធ្ី លនាុះម្រត្ូវ
បានោត្់ ថានក់ ថាម្ិនដំលណើរការ លេើកខេងខត្ការម្របាក់បងារ។

៤.៩

ចំណូេការម្របាក់សទធ
ចំណូេនិ ងចំ ណាយការម្របាក់ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លៅកនង

“ចំណូេការម្របាក់ សទធ”

ជា

“ចំណូេការម្របាក់ ” និ ង“ ចំ ណាយការម្របាក់ ” កនងគណនី ចំលណញឬខាត្លោយលម្របើវ ិធ្ី ស្ថស្រសតអម្រតាការម្របាក់ ានម្របសិទិធ
ភាេ។
អម្រតាការម្របាក់ ានម្របសិទិធភាេ (EIR) គឺ ជាអម្រតាខដេគិត្េីត្ថ្ម្ល ថ្នេំហួរស្ថច់ ម្របាក់ នាលេេអនាគត្ របស់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ តាម្រយៈអាយកាេរ ំេឹងទករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ឬកនងករណីរយៈលេេខលី លៅនឹ ងត្ថ្ម្លលោងសទធ របស់
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ឬបំណេហិរញ្ញ វត្ថ។េំហូរស្ថច់ ម្របាក់នាលេេអនាគត្ ម្រត្ូវបានបាន់ស្ថមនលោយគិត្គូ រេី
េកេខណឌកិចេសនាទំងអស់ថ្នឧបករណ៍។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.៩

ចំណូេការម្របាក់សទធ (ត្)
ការគណនា EIR រួម្បញ្ូេ េថ្ងលឈ្ួេទំ
ន
ងអស់ ខដេបានបង់ឬទទួ េបានរវាងភាគី ថ្នកិចេសនា ខដេបខនថម្និ ងចូ េរួម្
លោយផ្ទាេ់ចំលពាុះកិចេសនា ថ្ងលលដើ ម្ម្របត្ិ បត្តិការ និងបេវោភ ឬការបញ្េុះត្ថ្ម្លលផេងលទៀត្។

ចំណូេ / ចំ ណាយការម្របាក់ ម្រត្ូវបានគណនាលោយម្របី EIR លធ្ៀបលៅនឹ ង ត្ថ្ម្លលោងដេថ្នម្រទេយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ខដេ
ម្ិនានការខាត្បង់(ឧទហរណ៏ ត្ថ្ម្លរ ំេស់លេើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ម្នលេេលធ្វើការខកសម្រម្ួេ

លេើ ការខាត្បង់

ឥណទនខដេរ ំេឹងទក) ឬលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់លេើ បំណេហិរញ្ញ វត្ថ។ ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានការខាត្បង់ ចំណូេ
ការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាលោយម្របី EIR លធ្ៀបលៅនឹ ងត្ថ្ម្លរ ំេស់លេើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ខដេានការ

ខាត្បង់

(ឧទហរណ៏ ត្ថ្ម្លលោងដេ ដក ការខាត្បង់ឥណទនខដេរ ំេឹងទក ECLs )។

៤.១០ កថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ
ចំណូេ និងចំណាយកថ្ម្រម្លជ្ើ ងស្ថរ រួម្ានកថ្ម្រម្ទំងឡាយណាខដេម្ិនខម្នជាខផនកថ្នអម្រតាការម្របាក់ ម្របសិទធភាេ របស់
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ឬបំណេហិរញ្ញ វត្ថ (សូម្លម្ើ េកំណត្់ សាាេ់លេខ ៤.៩)។
ចំណូេកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទៀត្ រួម្ានកថ្ម្រម្ខណនាំ ថ្ងលបនតលសវា ថ្ងលកិចេសនា កថ្ម្រម្លផារម្របាក់ កថ្ម្រម្លសវាលេើគណនី
បលញ្ញើ កថ្ម្រម្លសវាលេើឥណទន និងកថ្ម្រម្លផេងៗលទៀត្ ម្រត្ូវទទួ េស្ថាេ់លៅលេេបានបំ លេញលសវាកម្ម។
ចំណាយកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទៀត្ ពាក់េ័នធនឹងម្របត្ិបត្តិការ នឹងកថ្ម្រម្លសវា នឹងម្រត្ូវទទួ េស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅលេេ
បានទទួេលសវាកម្ម។

៤.១១ អត្ថម្របលោជ្ន៍និលោជ្ិត្រយៈលេេខលី និង រយៈលេេខវង
អត្ថម្របលោជ្ន៍និលោជ្ិ ត្រយៈលេេខលី គឺ ទក់ ទងនឹ ង ម្របាក់ លបៀវត្េរ ៍ និ ងម្របាក់ឈ្ួនេ លៅលេេខដេលសវាកម្មពាក់េ័នធម្រត្ូវ
បានផតេ់ឱ្យ លៅកនងត្ថ្ម្លលដើ ម្ថ្ន ត្ថ្ម្លអត្ថម្របលោជ្ន៍ ខដេនឹ ងម្រត្ូវបានទូ ទត្់ លដើ ម្បីទទួ េបានលសវា។ បំណេម្រត្ូវបាន
កត្់ម្រតា សម្រាប់ត្ថ្ម្លខដេនឹ ង ម្រត្ូវបានទូ ទត្់ ម្របសិនលបើ ធ្នាគារ ានកាត្េវកិចេ តាម្ចាប់ លដើម្បីទូទត្់ ខដេជា
េទធផេថ្នលសវាកម្ម ខដេផតេ់លោយនិ លោជ្ិ ត្កនលងម្ក និងកាត្េវកិចេខដេអាចបាន់ ស្ថមនបាន។
អត្ថម្របលោជ្ន៍បគាេិករយៈលេេខវងម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នេំហូរស្ថច់ ម្របាក់នាលេេអនាគត្ខដេលគ
រ ំេឹងថា

ខដេធ្នាគារនឹ ងម្រត្ូវផតេ់ជ្ូនបគាេិកទក់ទងនឹង

កាេបរ ិលចេទរបាយការណ៍។
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លសវាកម្មខដេផតេ់លោយនិ លោជ្ិត្

រហូត្ដេ់

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.១១ អត្ថម្របលោជ្ន៍និលោជ្ិត្រយៈលេេខលី និង រយៈលេេខវង(ត្)
ម្រកសួងការង្ហរនិងបណតុះបណា
ត េវ ិជាជជ្ីវៈ (“ MoLVT”) បានលចញលសចកតីម្របកាសលេខ ៤៤៣ សតីេីម្របាក់ អត្ីត្ភាេការង្ហរចុះ
ថ្ងៃទី ២១ ខខកញ្ហញឆ្នំ ២០១៨ និងស្ថរាចរលេខ ០៤២/១៩ សតីេីការសងម្របាក់អត្ីត្ភាេការង្ហរម្នឆ្នំ ២០១៩ សម្រាប់
សហម្រគាសនិងស្ថថប័នលម្រៅេី វាយនភណឌកាត្់លដរសលម្លៀកបំ ពាក់ និងវ ិស័យខសបកលជ្ើងលៅថ្ងៃទី ២២ ខខម្ី នា ឆ្នំ២០១៩
ខដេត្ម្រម្ូវឱ្យធ្នាគារបង់ ម្របាក់ អត្ីត្ភាេអត្ីត្កាេដេ់និលោជ្ិ ត្ខដេានកិចេសនារយៈលេេម្ិ នកំណត្់។ និលោជ្ិត្
ទំងអស់ខដេបានលធ្វើការម្នថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩ និងានសិទិទ
ធ ទួេបានម្របាក់ឈ្ួនេរយៈលេេដប់ម្របាំ (១៥) ថ្ងៃថ្ន
ម្របាក់ឈ្ួនេជាម្ធ្យម្របស់េួកលគកនងម្ួយឆ្នំ លហើយសរបម្ិ នម្រត្ូវលេើសេី ៦ ខខ នឹងម្រត្ូវបង់ជាលរៀងរាេ់ឆ្នំោប់េីខខធ្នូ
២០២១ ដូចខាងលម្រកាម្ៈ
 ៣ ថ្ងៃម្រត្ូវលធ្វើល

ើងលៅខខម្ិងនា និង

 ៣ ថ្ងៃម្រត្ូវលធ្វើល

ើងកនងខខធ្នូឆ្នំនីម្ួយៗ

និលោជ្ិត្ម្ិនានសិទិធទទួេបានម្របាក់អត្ីត្ភាេអត្ីត្កាេ ខដេលៅសេ់លៅលេេោខេងលនាុះលទ។
ម្របាក់អត្ីត្ភាេអត្ីត្កាេម្រត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ លេញម្ួ យឆ្នំ២០១៨ ។
សម្រាប់និលោជ្ិត្ខដេានកិ ចេសនារយៈលេេកំណត្់េួកលគានសិទិធទទួេបានម្របាក់បំណាច់ោងត្ិច ៥ ភាគរយថ្ន
ម្របាក់ឈ្ួនេរបស់េួកលគខដេបានបង់កនងរយៈលេេកិចេសនា។

៤.១២ េនធលេើម្របាក់ចំលណញ
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ រួម្ានេនធលេើម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្នំ និងេនធេនារ។
ធ្នាគារបានកំណត្់ ថា ការម្របាក់និងម្របាក់េិន័យខដេទក់ ទងនឹ ងេនធលេើម្របាក់ចំលណញ រួម្ទំងេនធខដេ ម្ិ នទន់ដឹង
ចាស់ោស់ គឺម្ិនខម្នជាេនធលេើម្របាក់ចំលណញលទ ដូលចនុះវាម្រត្ូវទទួ េស្ថាេ់តាម្សតង់ោរ CIAS ៣៧ សតីេី សំវ ិធានធ្ន
បំណេយថាលហត្ និ ងម្រទេយសកម្មយថាលហត្ និងម្រត្ូវទទួ េស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅកនងចំណាយលផេងៗ។
េនធម្របោំឆ្នំ
េនធលេើម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្នំ គឺ ជាេនធខដេរ ំេឹ ងថាម្រត្ូវបង់ លៅលេើម្របាក់ចំលណញជាប់េនធម្របោំឆ្នំ លោយលម្របើ អម្រតាេនធ
ខដេបានអនម្័ត្ ឬបានអនម្័ត្ម្ួ យភាគធ្ំលៅកាេបរ ិលចេទតារាងត្េយការ និងនិយ័ត្ភាេទំងឡាយលៅលេើ េនធម្រត្ូវ
បង់េីឆ្នំម្នៗ។
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៤.

ពគាលនពោបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

៤.១២ េនធលេើម្របាក់ចំលណញ (ត្)
េនធេនារ
េនធេនារ

ម្រត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លោយខផអកលេើភាេេលម្អៀងបលណា
ត ុះអាសនន

រវាងត្ថ្ម្លលោងរបស់ម្រទេយសកម្ម

និង

បំណេ លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ និងត្ថ្ម្លលោងសម្រាប់ ការគិ ត្េនធ។
េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវទទួេស្ថាេ់ចំលពាុះឥណទនេនធខដេម្ិនទន់បានលម្របើ និ ងភាេេលម្អៀងបលណា
ត ុះ អាសនន
ខដេអាចកាត្់កងបាន ម្រត្ឹម្កម្រម្ិត្ខដេម្របាក់ចំលណញជាប់េនធនាលេេអនាគត្ អាចលម្របើ ម្របាស់សម្រាប់ កាត្់ កង ជាម្ួ យេនធ
ម្របោំឆ្នំលៅឆ្នំបនតបនាាប់ ។ េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យលៅលរៀងរាេ់កាេបរ ិលចេទរាយការណ៍ និងម្រត្ូវបាន
កាត្់បនថយកនងករណីម្ិ នអាចលម្របើម្របាស់នូវអត្ថម្របលោជ្ន៍េនធទំងលនាុះបាន។
េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្អម្រតាេនធ ខដេរ ំេឹងថានឹងម្រត្ូវលម្របើចំលពាុះភាេេលម្អៀងបលណា
ត ុះ អាសននលៅ
លេេខដេវាអាចលម្របើម្របាស់បាន ឬកាត្់ កងបាន លោយលម្របើអម្រតាេនធលៅកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍។
ការវាស់ខវងេនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ឆលុះបញ្ហ
េ ំងនូ វេនធខដេធ្នាគាររ ំេឹងថាអាចលម្របើ ម្របាស់ បាន ឬអាចកាត្់ កងបាននូ វ
ត្ថ្ម្លលោងរបស់ម្រទេយសកម្ម និងបំណេ។
េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម និ ងេនធេនារជាបំណេ អាចកាត្់កងបាន លៅលេេខដេានសិទិធអនវត្តតាម្ចាប់លដើ ម្បីកាត្់
កងរវាងេនធម្របោំឆ្នំជាម្រទេយសកម្ម

ជាម្ួ យនឹ ង េនធម្របោំឆ្នំជាបំ ណេ និងលៅលេេខដេទក់ទងនឹងេនធលេើម្របាក់

ចំណូេ ខដេម្រត្ូវបានម្របម្ូ េលោយអាជា្ធ្រេនធោរ លហើយធ្នាគារានបំណងលោុះស្ស្ថយ េនធម្របោំឆ្នំជាម្រទេយសកម្ម
និងេនធម្របោំឆ្នំជាបំណេ តាម្ម្ូ េោឋនសទធ។

៤.១៣ ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្ម្ូេ
ស្ថច់ម្របាក់ និ ងស្ថច់ម្របាក់ សម្ម្ូេ រួម្ានស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ សម្ត្េយខដេម្ិនានការកំហិត្លៅធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា
និងការវ ិនិលោគរយៈលេេខលីខដេានកាេវស្ថនតលៅលេេត្ម្ាេ់ដំបូងានរយៈលេេ៣ខខឬត្ិចជាង និងខដេ អាចបតូរជា
ស្ថច់ម្របាក់ លេេណាក៏ បាន លោយានហានិភ័យត្ិចត្ួចចំ លពាុះការផ្ទលស់បូរត្ថ្ម្ល
ត
លហើយខដេធ្នាគារលម្របើ លដើម្បីម្រគប់ម្រគង
កាត្េវកិចេសនារយៈលេេខលី។

៥.

ការវិនិចេ័យគណពនយយសំខាន់ៗ និងក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់សាមនភាពមិនក្បារដ
ការលរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

ត្ម្រម្ូវឱ្យអនកម្រគប់ម្រគងលធ្វើការវ ិនិច័េយ

ការបាន់ស្ថមន

និ ងការសនមត្

ខដេាន

ផេបុះពាេ់ដេ់ការអនវត្តនូវលគាេនលោបាយគណលនយយ និ ងចំនួនម្រទេយសកម្ម បំ ណេ ចំណូេ និ ងចំ ណាយ
ខដេបានរាយការណ៍។ េទធផេជាក់ខសតងអាចខសេី ការបាន់ស្ថមនទំងលនាុះ។
ការបាន់ស្ថមន និ ងការសនមត្់ខដេពាក់េ័នធ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិ និត្យជាម្របោំ។ ការខកខម្របលៅលេើ ការបាន់ស្ថមន គណលនយយ
ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់ និ ងកត្់ម្រតាលៅកនងម្រគាខដេការបាន់ ស្ថមនលនាុះម្រត្ូវបានខកខម្រប និ ងការ ិយបរ ិលចេទ អនាគត្ខដេ
បុះពាេ់លោយការខកខម្របលនុះ។
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៥.

ការវិនិចេ័យគណពនយយសំខាន់ៗ និងក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់សាមនភាពមិនក្បារដ (ត)

៥.១.

ការវ ិនិច័យ
េ សំខាន់ៗកនងការអនវត្តលគាេការណ៏គណលនយយ
េ័ត្៌ានអំេីការវ ិនិច័េយកនងការអនវត្តលគាេនលោបាយគណលនយយ ខដេានការបុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួន ខដេ
បានទទួ េស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ានដូ ចខាងលម្រកាម្៖
ការវាយត្ថ្ម្លម្ូខឌ្េអាជ្ីវកម្ម
ការោត្់ ថានក់ និ ងការវាស់ខវងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ អាស្ស័យលេើេទធផេថ្នការេិ លស្ថធ្ន៍ SPPI និងម្ូ ខឌ្េ អាជ្ី វកម្ម
(សូម្លម្ើ េកំ ណត្់ សាាេ់លេខ ៤.២)។ ធ្នាគារលធ្វើការកំ ណត្់ម្ូខឌ្េអាជ្ី វកម្មលៅកម្រម្ិ ត្ម្ួ យ ខដេអាចឆលុះ បញ្ហ
េ ំងេី
វ ិធ្ីស្ថស្រសតកនងការម្រគប់ ម្រគងម្រកុម្ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ លដើម្បីសម្រម្ចបាននូ វលគាេលៅអាជ្ី វកម្មជាក់ោក់ម្ួយ។ ការវាយ
ត្ថ្ម្លលនុះ រួម្ាន ការវ ិនិច័េយ ខដេឆលុះបញ្ហ
េ ំងនូ វរាេ់ភសតតាងពាក់េ័នធទំងអស់ រួម្ទំងវ ិធ្ី វាយត្ថ្ម្លនិងវាស់ខវង េទធ
ផេរបស់ម្រទេយសកម្ម ហានិ ភ័យខដេបុះពាេ់ដេ់េទធផេរបស់ម្រទេយសកម្មនិងវ ិធ្ីម្រគប់ម្រគងហានិ ភ័យទំងលនុះ និ ង
វ ិធ្ីស្ថស្រសតការទទួេបានម្កវ ិញលៅផេម្របលោជ្ន៍អនកម្រគប់ ម្រគងម្រទេយសកម្មលនុះ។

ធ្នាគារលធ្វើការតាម្ោនរាេ់

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់ ខដេម្រត្ូវបានខេងទទួ េស្ថាេ់ ម្នកាេវស្ថនតរបស់វា លដើម្បីខសវង
យេ់េីម្ូេលហត្កនងការលបាុះបង់លោេ និ ងថាលត្ើម្ូេលហត្ទំងលនាុះ ស្សបតាម្លគាេលៅអាជ្ី វកម្មកនងការរកាម្រទេយ
សកម្មខដរ ឬលទ។ ការតាម្ោនលនុះ គឺ ជាខផនកថ្នការវាយត្ថ្ម្លជាបនតបនាាប់ របស់ ធ្នាគារ ថាលត្ើម្ូខឌ្េអាជ្ី វកម្មកនងការ
រកាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទំងលនុះលៅបនតសម្ម្របកបខដរ ឬលទ លហើយម្របសិនលបើ វាម្ិ នសម្ម្របកបលទ ថាលត្ើ ានការផ្ទលស់
បតូរណាម្ួ យលៅកនងម្ូខឌ្េអាជ្ីវកម្មខដរឬអត្់ លហើយម្របសិនាន ម្រត្ូវលធ្វើការផ្ទលស់បូតរចំ ណាត្់ ថានក់ម្រទេយសកម្មទំងលនាុះ
ោប់េីលេេផ្ទលស់បូតរម្ូខឌ្េអាជ្ីវកម្ម។
ការលកើនល

ើងគួរឲ្កត្់សាាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទន

ដូចបានបង្ហាញលៅកនងកំ ណត្់ សាាេ់លេខ ៣៥.១ការខាត្បង់ឥណទនខដេរ ំេឹ ងទក (ECL) ម្រត្ូវវាស់ខវង ជាសំវ ិធាន
ធ្នលសមើនឹង ១២ខខ ចំលពាុះម្រទេយសកម្មខដេសថិត្កនងចំ ណាត្់ ថានក់ទី១ និងសំវ ិធានធ្នលសមើនឹងអាយកាេរបស់ ម្រទេយ
សកម្ម ចំ លពាុះម្រទេយសកម្មខដេសថិត្កនងចំ ណាត្់ ថានក់ទី២ និងទី៣។ ម្រទេយសកម្មម្ួយ ម្រត្ូវបតូរលៅសថិត្លៅកនងចំ ណាត្់ថានក់
ទី២ លៅលេេខដេហានិភ័យឥណទនរបស់ម្រទេយសកម្មលនាុះានការលកើនល
ទទួ េស្ថាេ់ជាលេើកដំ បូង។ លដើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើ

ើងគួ រឲ្កត្់សាាេ់ ោប់ តាំងេី លេេ

ហានិភ័យឥណទនរបស់ម្រទេយសកម្មម្ួយ ានការលកើ នគួ រឲ្កត្់

សាាេ់ខដរឬលទ ធ្នាគារម្រត្ូវេិ ោរណានូ វេ័ត្៌ានខដេរ ំេឹ ងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ ខដេេ័ ត្៌ានលនាុះានេកេណៈអាច
ម្រទម្រទង់ បាន និ ងសម្លហត្ផេទំងបរ ិាណ និ ងគណភាេ។
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៥.

ការវិនិចេ័យគណពនយយសំខាន់ៗ និងក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់សាមនភាពមិនក្បារដ (ត)

៥.១.

ការវ ិនិច័យ
េ សំខាន់ៗកនងការអនវត្តលគាេការណ៏គណលនយយ (ត្)
ការោត្់ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មខដេានចរ ិត្េកេណៈហានិភ័យឥណទនស្សលដៀងគាន
លៅលេេខដេ ការខាត្បង់ ឥណទនខដេរ ំេឹ ងទក ម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្ម្ូ េោឋនជាម្រកុម្ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបាន
ម្របម្ូ េផតំ តាម្ម្ូ េោឋនេកេណៈហានិភ័យ។

ធ្នាគារលធ្វើការតាម្ោនភាេសម្ស្សបថ្នេកេណៈហានិភ័យឥណទន

លោយខផអកលេើម្ូេោឋននិ រនតរភាេ លដើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើ ហានិភ័យទំងលនាុះ លៅខត្បនតេកេណៈ ស្សលដៀងគានលទៀត្ខដរឬ
លទ។ ការវាយត្ថ្ម្លលនុះ ម្រត្ូវលធ្វើលដើម្បីធានាថា ម្របសិនលបើ ចរ ិត្េកេណៈហានិភ័យឥណទនានការ ផ្ទលស់បូតរ គឺម្រត្ូវលធ្វើការ
ម្របម្ូ េផតំ ម្រទេយសកម្មឱ្យបានសម្ស្សបល
ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មងីម

ើងវ ិញ។

ការម្របម្ូ េផតំ ល

ើងវ ិញលនុះ

អាចនាំឱ្យាននូ វ

ឬក៏ ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបតូរលៅម្រកុម្ម្រទេយសកម្មខដេានស្ស្ថប់លផេងលទៀត្

ការបលងាើត្

ខដេអាច

ឆលុះបញ្ហ
េ ំងនូ វ

ចរ ិត្េកេណៈហានិភ័យឥណទនស្សលដៀងគានលៅនឹងម្រកុម្ម្រទេយសកម្មលនាុះ។ ការម្របម្ូ េផតំម្រទេយសកម្មល

ើងវ ិញ និ ងការ

បតូរេី ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មម្ួយលៅម្រកុម្ម្រទេយសកម្មម្ួយលទៀត្គឺ ជាលរឿងធ្ម្មតា
លៅលេេានការលកើ នល ើងជាស្ថរវនតនូវ
ហានិភ័យឥណទន (ឬក៏ លៅលេេការលកើ នល ើងជាស្ថរវនតលនាុះ ានភាេបក្ត្ញ្ហ
េ សម្កវ ិញ) ដូលចនុះម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបតូរេី
ម្រទេយសកម្មខដេម្រត្ូវលធ្វើសំវ ិធានធ្នលសមើ១២ខខ

លៅជាម្រទេយសកម្មខដេម្រត្ូវលធ្វើសំវ ិធានធ្នលសមើនឹង

ម្រទេយសកម្មលនាុះ ឬក៏បក្ត្ញ្ហ
េ សម្កវ ិញ បខនតវាក៏ អាចលកើ ត្ល
តាម្ម្ូ េោឋនសំវ ិធានធ្នលសមើ

១២ខខ

អាយកាេរបស់

ើងផងខដរចំលពាុះម្រកុម្ម្រទេយសកម្ម ខដេលៅខត្បនតវាស់ខវង

ឬសំវ ិធានធ្នលសមើនឹងអាយកាេរបស់ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មលនាុះ

ម្រគាន់ ខត្ចំនួន

សំវ ិធានធ្នម្រត្ូវផ្ទលស់បូតរលោយស្ថរហានិភ័យឥណទនរបស់ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មលនាុះ ានការខម្របម្របួេ។
ម្ូខឌ្េ និងការសនមត្ខដេបានលម្របើ
ធ្នាគារលម្របើម្ូ ខឌ្េ

និ ងការសនមត្លផេងៗ

លដើម្បីវាស់ខវងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

ម្រេម្ទំង

ការ

បាន់ស្ថមននូ វ ការខាត្បង់ ឥណទនខដេរ ំេឹ ងទក។ធ្នាគារម្រត្ូវលម្របើ ការវ ិនិច័េយ លដើម្បីកំណត្់ម្ូខឌ្េ ខដេស្ថកសម្
បំផត្ សម្រាប់ម្របលភទម្រទេយសកម្មនីម្ួយៗ និ ងលដើម្បីកំណត្់នូវការសនមត្ខដេម្រត្ូវលម្របើកនងម្ូខឌ្េទំងលនុះ រួម្ទំងការ
សនមត្ ពាក់េ័នធនឹងចេករសំខាន់ ៗរបស់ហានិភ័យ។
ការកំណត្់អាយកាេរបស់ឥណទនវ ិេ (Revolving Credit)
ធ្នាគារបានលធ្វើការវាស់ខវងលេើការខាត្បង់ ឥណទនខដេរ ំេឹងទក
កនងការសងថ្នរយៈលេេកិចេសនាអត្ិ បរា។ លោយខ
សនា

លោយេិ ោរណាលៅលេើហានិភ័យថ្នការខកខាន

ក សិទិធរបស់ធ្នាគារកនងការទម្ទរការសង និ ង បញ្ឈប់ កិចេ

ម្ិ នបានលធ្វើឲ្យានការបុះពាេ់លៅលេើការខាត្បង់ឥណទនរបស់ធ្នាគារកនងរយៈលេេថ្នកិចេសនាលនាុះលទ

សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ដូចជា កាត្ឥណទន និ ងឥណទនវ ិបារូបន៍ ខដេរួម្បញ្ូេ េទំងឥណទនកនងកិចេសនា
ខដេម្ិ នទន់ បានដកលៅលេើអំ
ខាត្បង់
ម្រគប់ ម្រគង

ងលេេ ។ ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថទំងលនាុះ ធ្នាគារបានលធ្វើការវាស់ខវងលេើការ

ឥណទនខដេអាចានហានិភ័យឥណទន

លហើយការខាត្បង់ ឥណទនម្រត្ូវបានកាត្់ បនថយលោយការ

ហានិភ័យឥណទន លទុះបី ជារយៈលេេលនាុះហួសេី រយៈលេេកិចេសនាអត្ិ បរាក៏ លោយ។
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៥.

ការវិនិចេ័យគណពនយយសំខាន់ៗ និងក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់សាមនភាពមិនក្បារដ (ត)

៥.២.

ម្របភេសំខាន់ៗថ្នការបាន់ស្ថមនភាេម្ិនម្របាកដ
េ័ត្៌ានអំេីការសនមត្ និងការបាន់ស្ថមនភាេម្ិ នម្របាកដ ខដេានការបុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួនខដេបាន ទទួេ
ស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ានដូ ចខាងលម្រកាម្៖
េ័ត្៌ានខដេរ ំេឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ
ធ្នាគារបានបលងាើត្នូ វទិ ដឋភាេម្ួយចំនួន

និ ងងលឹងខងលងទិដឋភាេទំងលនាុះតាម្ស្ថរសំខាន់ថ្នការរ ំេឹ ងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ

សម្រាប់ម្របលភទផេិត្ផេនីម្ួយៗ និ ងការកំ ណត្់នូវេ័ត្៌ានខដេរ ំេឹ ងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខពាក់េ័នធនឹងទិដឋភាេនីម្ួយៗ
៖ លៅលេេវាស់ខវងការខាត្បង់ ឥណទនខដេរ ំេឹងទក ធ្នាគារលម្របើ ម្របាស់នូវេ័ត្៌ានខដេរ ំេឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ ខដេ
ានម្របភេអាចលជ្ឿជាក់ ទកចិ ត្តបាន និ ងសម្លហត្ផេ លោយខផអកលេើការសនមត្ចំ លពាុះការផ្ទលស់បូដរនាអនាគត្នូ វចេក
រលសដឋកិចេលផេងគាន និងរលបៀបខដេចេករទំងលនុះានការបុះពាេ់គានលៅវ ិញលៅម្ក។
ភាេខដេអាចខកខានកនងការសង
ភាេខដេអាចខកខានកនងការសង គឺ ជាធាត្ចូ េដ៏សំខាន់ កនងការវាស់ខវង ការខាត្បង់ ឥណទនខដេរ ំេឹងទក។ ភាេ
ខដេអាចខកខានកនងការសង គឺ ជាការបាន់ស្ថមននូ វ ភាេម្របហាក់ ម្របខហេកនងការខកខានសងកនងរយៈលេេណា ម្ួ យ
ខដេការគណនារបស់វា ម្រត្ូវការនូ វទិននន័យេីម្នៗ ការសនមត្ និងការរ ំេឹ ងទកនូ វេកេខណឌនាលេេអនាគត្។
ការខាត្បង់លោយស្ថរខកខានកនងការសង
ការខាត្បង់ លោយស្ថរខកខានកនងការសង

គឺ ជាការបាន់ស្ថមននូ វការខាត្បង់ លកើ ត្លចញម្កេី ការខកខានកនងការបង់

សង។ វាខផអកលៅលេើភាេខសគានរវាង េំហូរស្ថច់ម្របាក់ តាម្កិចេសនាខដេដេ់កាេកំណត្់ម្រត្ូវបង់ សង និងេំហូរ
ស្ថច់ម្របាក់ ខដេាេស់កម្េីរ ំេឹ ងថានឹងទទួ េបាន លោយគិ ត្ទំងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ េីម្រទេយោក់ ធានា និងការលេើក
កម្ពស់ឥណទនទំងម្ូ េ។
េនធ
ម្របេ័នធេនធោរលៅកនងម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ពជាានេកេណៈលម្រចើនម្របលភទ និងបញ្ញ ត្ិតានការផ្ទលស់បូតរញឹកញាប់ ខដេជា
ទូលៅានភាេម្ិ នចាស់ោស់

ានភាេផាយគាន និងអាស្ស័យលៅលេើការបកស្ស្ថយ។ ជាទូលៅ យតាតធ្ិ ការ និង

អាជា្ធ្រេនធភាគលម្រចើន ខត្ងខត្ានការបកស្ស្ថយលផេងៗេី គាន។ េនធ គឺម្រត្ូវសថិត្លម្រកាម្ការម្រត្ួត្េិនិត្យ និ ងការអលងាត្លោយ
អាជា្ធ្រ ខដេបានផតេ់សិទិធលោយចាប់កនងការោក់េិន័យ ោក់ ទណឌកម្ម និ ងបង់ ការម្របាក់។
បញ្ហ
ា ទំងលនុះអាចបលងាើត្ឱ្យានហានិភ័យេនធោងខាលំងសម្រាប់ធ្នាគារ។ អនកម្រគប់ ម្រគងលជ្ឿជាក់ ថា េួ កលគ ានការ
យេ់ដឹងេី បទបបញ្ញ ត្ិតេនធខដេពាក់េ័នធ និងបានលធ្វើសំវ ិធានធ្ន ខដេានេកេណៈម្រគប់ម្រគាន់លោយខផអកលៅ លេើការ
បកស្ស្ថយថ្ននីត្ិកម្មេនធ។

ក៏បខនតអាជា្ធ្រជាប់ ពាក់ េ័នធ

អាចនឹងានបំ ណកស្ស្ថយខសគាន

អាចានទំ ហំធ្ំ។
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លហើយផេបុះពាេ់

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៦.

សាច់ក្បារ់រងថ្ដ
ន
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
ស្ថច់ម្របាក់កងថ្ដ
ន

ពាន់លរៀេ

២៣៧.៥៩២.៨៦២

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៩៦៨.១៩០.៩១៣ ១៤២.១៣០.២១៧ ៥៧១.០៧៩.២១២ ៦០.៦៧០.០៣៧ ២៤៤.៩២៤.៩៣៩

ស្ថច់ម្របាក់កំេង
ម្របម្ូេ

១៤.១៥៧.៣៤៣

៥៧.៦៩១.១៧២

៦.៣៧៤.០១២

២៥.៦១០.៧៨០

៨.១៧៩.១៣៥

៣៣.០១៩.១៦៨

២៥១.៧៥០.២០៥ ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២ ៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧

៧.

សមតលយពៅធនាគារជាតិថ្នរមពជា
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ម្របាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ៈ
ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលដើម្ទន (ក)

២១.៥៥៣.៧៧០ ៨៧.៨៣១.៦១៣ ១២.៥៣៩.០៦៨ ៥០.៣៨១.៩៧៥ ១២.៥១៦.៧៨៧ ៥០.៥៣០.២៦៩

ទនបម្រម្ុងកាត្េវកិចេ (ខ)

៤១៣.៩៩១.៩៤៥ ១.៦៨៧.០១៧.១៧៦ ២៦៦.៥៤៥.៦០១ ១.០៧០.៩៨០.២២៥ ១៥៦.៥១៩.៦៥៧ ៦៣១.៨៦៩.៨៥៥

គណនីចរនត

២៣៥.៦៩១.៨៨៦

៩៦០.៤៤៤.៤៣៥ ៨៧.៨១៩.៩៥៨

ម្ូេបម្រត្អាចជ្ួញដូរបាន (NCD)

៤៨០.៤១៦.៦៣៨ ១.៩៥៧.៦៩៧.៨០០ ៦៩.២៥២.៧៤៣

៣៥២.៨៦០.៥៩១ ៣២.៧៤៥.៨២៨
២៧៨.២៥៧.៥២១

១៣២.១៩៤.៩០៨

៥.៥២៩.០១១ ២២.៣២០.៦១៧

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩ ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ ៤៣៦.១៥៧.៣៧០ ១.៧៥២.៤៨០.៣១២ ២០៧.៣១១.២៨៣

៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

(ក) ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលដើម្ទន
លោយអនលោម្លៅតាម្ម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជាលេខ ធ្៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខខត្ោ ឆ្នំ ២០០១
ម្រគឹុះស្ថថនធ្នាគារោំបាច់ ម្រត្ូវរកាម្របាក់ បលញ្ញើតាម្ចាប់ឲ្យបាន ១០% ថ្នលដើ ម្ទនសរបរបស់ខួន
ល ។ ម្របាក់ត្ម្ាេ់លនុះម្ិន
អាចលម្របើម្របាស់បានកនងម្របត្ិបត្តិការម្របោំថ្ងៃលនាុះលទ និ ងម្រត្ូវបងវិេឲ្យធ្នាគារវ ិញលៅលេេខដេធ្នាគារ សម័ម្រគចិត្តបញ្េប់
អាជ្ី វកម្មរបស់ខួលន ។
កនងការ ិយបរ ិលចេទលនុះ ធ្នាគារទទួ េបានការម្របាក់ អម្រតាេី ០,៥៤% លៅ ០,៧២% កនងម្ួ យឆ្នំ (២០១៨៖ ០,៤៦% លៅ
០,៦២% កនងម្ួ យឆ្នំ និ ង២០១៧៖ ០,៣២% លៅ ០,៣៦% កនងម្ួ យឆ្នំ)។
(ខ) ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្េវកិចេ
ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្េវកិចេ

គឺ ជាម្របាក់បម្រម្ុងខដេខម្របម្របួេតាម្កម្រម្ិត្ថ្នម្របាក់ បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន។

វាម្រត្ូវបានរកាទក

លោយលគារេតាម្ម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជាលេខ ធ្៧-០១៨-២៨២ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៨ ខដេម្រត្ូវ
បានគណនាតាម្អម្រតា ៨,០០% ថ្នម្របាក់ បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នជាម្របាក់ លរៀេ និ ង ១២,៥០% សម្រាប់រូបិយវត្ថលម្រៅេី ម្របាក់
លរៀេ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៨.

សមតលយពៅធនាគារនានា
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានាម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់

លោយស្ថរខត្ឧបករណ៍ទំងលនុះ

បានបំលេញ

េកេខណឌ SPPI និងម្រត្ូវបានរកាទកលដើម្បីម្របម្ូ េស្ថច់ម្របាក់តាម្កិចេសនា។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្ត្េយលៅធ្នាគារ
នានាវាស់ខវងតាម្
ត្ថ្ម្លដករ ំេស់

៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦ ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣ ៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០

សំវ ិធានធ្នលេើការ
ខាត្បង់េីការ
ធាលក់ចុះត្ថ្ម្ល

(៦០.៧៤២)

(២៤៧.៥២៣)

(៨៦.៨២៧)

(៣៤៨.៨៧១)

(១១.១៦៩)

(៤៥.០៨៩)

៩៣.៤១១.៦៨៩ ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ ២០៧.៤០២.១២១ ៨៣៣.៣៤១.៧២២ ៨៦.០០៩.៤៤៣ ៣៤៧.២២០.១២១

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានាម្រត្ូវបានលធ្វើការវ ិភាគដូចខាងលម្រកាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ក) តាម្ម្របលភទ ៖
គណនីចរនត
គណនីសនេំ
គណនីានកាេកំណត្់

២៣.៧០៨.៣៣៩ ៩៦.៦១១.៤៨១ ២៥.២៣០.៤៤៤ ១០១.៣៧៥.៩២៤ ១២.១៩៩.០៥២ ៤៩.២៤៧.៥៧៣
១៧៣.២៦៥

៧០៦.០៥៥

១.៩០៩.៩៥៨ ៧.៦៧៤.២១១

១.០២២.៨០៨ ៤.១២៩.០៧៦

៦៩.៥៩០.៨២៧ ២៨៣.៥៨២.៦២០ ១៨០.៣៤៨.៥៤៦ ៧២៤.៦៤០.៤៥៨ ៧២.៧៩៨.៧៥២ ២៩៣.៨៨៨.៥៦១
៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦ ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣
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៨៦.០២០.៦១២

៤៧.២៦៥.២១០

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៨.

សមតលយពៅធនាគារនានា (ត)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ខ) តាម្រូបិយប័ណណ ៖
ម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិក

៨៦.៨២៤.១៣៤ ៣៥៣.៨០៨.៣៤៦ ២០៤.៧៤២.៨៨១ ៨២២.៦៥៦.៨៩៦ ៨៣.៩៤៩.២៤៣ ៣៣៨.៩០៣.០៩៤

ម្របាក់លរៀេ

៦.៤៩៨.៤៤២ ២៦.៤៨១.១៥១

២.៥២៣.៧៥០

១០.១៤០.៤២៨

១.៧៦៤.២៣៧

៧.១២២.២២៥

ម្របាក់អឺរូ

៨៨.៥៣៧

៣៦០.៧៨៨

១៥៧.៤២៣

៦៣២.៥២៦

៧៨.៣៣១

៣១៦.២២២

ម្របាក់បាត្ថ្ង

១៣.៤៥១

៥៤.៨១៣

១១.៧៣៦

៤៧.១៥៥

១៣.៩២៧

៥៦.២២៣

៩.០៧៨

៣៦.៩៩៣

២៥.០០៧

១០០.៤៧៨

៤០.៦០៨

១៦៣.៩៣៤

៣៧.៤៧៩

១៥២.៧២៧

២៤.៣៣៥

៩៧.៧៧៨

១៦៨.១៧៧

៦៧៨.៩៣១

១.៣១០

៥.៣៣៨

៣.៨១៦

១៥.៣៣២

៦.០៨៩

២៤.៥៨១

ម្របាក់លផ្ទន
ម្របាក់ដោលរសឹងាបរ ី
ម្របាក់យន់ចិន

៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦ ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣ ៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(គ) តាម្កាេកំណត្់ ៖
កនងរយៈលេេ ១ ខខ

២៤.៨២២.៣១៧ ១០១.១៥០.៩៤២ ៥៣.៧៩៨.៩៣៦ ២១៦.១៦៤.១២៥

េី ១ ខខ លៅ ៣ ខខ

១២.៦២៧.៧៦៣ ៥១.៤៥៨.១៣៤ ៨៧.៣៦២.៨៦៦ ៣៥១.០២៣.៩៩៦ ២៦.០០១.៣៥២ ១០៤.៩៦៧.៤៥៨

េី ៣ ខខ លៅ ១២ ខខ

៥៦.០២២.៣៥១ ២២៨.២៩១.០៨០ ៥៨.៧៤៨.០៧៨ ២៣៦.០៤៩.៧៧៧

លេើសេី ១២ ខខ

-

-

៧.៥៧៩.០៦៨ ៣០.៤៥២.៦៩៥

៥៤.៨៨៩.៨១៥ ២២១.៥៩០.១៨៣
៥.១២៩.៤៤៥ ២០.៧០៧.៥៦៩
-

-

៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦ ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣ ៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០

(

) តាម្អម្រតាការម្របាក់ (ម្របោំឆ្នំ) ៖

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

គណនីចរនត

០%

០%

០%

គណនីសនេំ

០%

០%

០% - ០,៧៥%

២,០៨% - ៥,៧៥%

២,០៥% - ៦,៥០%

១,៥៦% - ៦,១០%

គណនីានកាេកំណត្់
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៩.

ិ ន
ឥណទានផ្សតលដ
់ ល់អតិងជ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

លៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
ឥណទនពាណិជ្ជកម្ម៖
ឥណទនរយៈលេេខលី
ឥណទនរយៈលេេខវង
ឥណទនវ ិបារូបន៍

៨.៦៤២.៦៥៤

៣៥.២១៨.៨១៥

១២.៧៣៧.៥៥៩

៥១.១៧៩.៥១២

៩.៤៣២.១៤២

៣៨.០៧៧.៥៥៧

២.៦៣១.៦២១.៣៥០ ១០.៧២៣.៨៥៧.០០១ ១.៧៦៤.៧៥៣.០១១ ៧.០៩០.៧៧៧.៥៩៨ ១.១៧៧.០៤៣.៨៩១

៤.៧៥១.៧២៦.១៨៨

៩៥.២១៧.១២៥

៣៨៨.០០៩.៧៨៤

៣៥.១៨៦.២៤២

១៤១.៣៧៨.៣២០

២៨.២០១.៤០១

១១៣.៨៤៩.០៥៦

ឥណទនលគហោឋន

១៤.២៩៥.៦៤៩

៥៨.២៥៤.៧៧០

១១.៣៥៣.៩១៣

៤៥.៦២០.០២២

១២.៤០០.៣៣៩

៥០.០៦០.១៦៩

ឥណទនោនយនត

១៦.០៦០

៦៥.៤៤៥

៦.២៣១

២៥.០៣៦

២៧.៥៧០

១១១.៣០០

ឥណទនផតេ់ដេ់បគាេិក

១២.៦០៥.១៥២

៥១.៣៦៥.៩៩៤

៩.៨៤០.៥២៤

៣៩.៥៣៩.២២៥

៨.១៥០.៩៧១

៣២.៩០៥.៤៧០

ប័ណណឥណទន

២.០២៨.៣៧៥

៨.២៦៥.៦២៨

១.៣១៥.៧៧៥

៥.២៨៦.៧៨៤

៦១៦.៥៩៦

២.៤៨៩.១៩៨

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០

៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

ឥណទនអនកលម្របើម្របាស់៖

ឥណទនដេសរប

សំវ ិធាននធ្នលេើការខាត្បង់េីការធាលក់ចុះត្ខម្ល
ឥណទនពាណិជ្ជកម្ម៖
ឥណទនរយៈលេេខលី

(១០.៦០៥)

(៤៣.២១៥)

(៣.៦៣៧)

(១៤.៦១៣)

(៦៣.២៣៩)

(២៥៥.២៩៦)

(៦.២៤៦.៧៦១)

(២៥.៤៥៥.៥៥១)

(៤.៧៦០.៧១៧)

(១៩.១២៨.៥៦១)

(២.០៨៥.៩១៤)

(៨.៤២០.៨៣៥)

(២៦.៧២៨)

(១០៨.៩១៧)

(៩.៥៧១)

(៣៨.៤៥៦)

(៧.៦៦១)

(៣០.៩២៧)

ឥណទនលគហោឋន

(៦០.១៧០)

(២៤៥.១៩៣)

(៧៥.៩១៥)

(៣០៥.០២៦)

(២៧.៥៣៣)

(១១១.១៥១)

ឥណទនោនយនត

(២៩៨)

(១.២១៤)

(២១១)

(៨៤៨)

(៤៦៦)

(១.៨៨១)

(១០.១៨៣)

(៤១.៤៩៦)

(៨.៥២២)

(៣៤.២៤១)

(៥.២១៣)

(២១.០៤៥)

(៧០៧)

(២.៨៨១)

(៥១៣)

(២.០៦១)

(២៧៤)

(១.១០៦)

(៦.៣៥៥.៤៥២)

(២៥.៨៩៨.៤៦៧)

(៤.៨៥៩.០៨៦)

(១៩.៥២៣.៨០៦)

(២.១៩០.៣០០)

(៨.៨៤២.២៤១)

ឥណទនរយៈលេេខវង
ឥណទនវ ិបារូបន៍
ឥណទនអនកលម្របើម្របាស់៖

ឥណទនផតេ់ដេ់បគាេិក
ប័ណណឥណទន
សំវ ិធាននធ្នលេើការខាត្បង់េីការ
ធាលក់ចុះត្ថ្ម្លសរប
ឥណទនសទធសរប

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិ ងិជ្នម្រត្ូវបានវ ិភាគដូ ចខាងលម្រកាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ក) តាម្កាេកំណត្់៖
រយៈលេេ ១ ខខ
េី ១ ខខ លៅ ៣ ខខ
េី ៣ ខខ លៅ ១២ ខខ
លេើសេី ១២ ខខ

៩៨.៨៥៧.១២៨

៤០២.៨៤២.៧៩៧

៣៥.៩៩៤.៩៦៧

១៤៤.៦២៧.៧៧៧

២៩.៧៦៤.០៦៧

១២០.១៥៧.៥៣៨

១.៧០០.០៦០

៦.៩២៧.៧៤៥

៥.០៤១.៤៧៣

២០.២៥៦.៦៣៩

៣.៧០៧.៣៧៣

១៤.៩៦៦.៦៦៥

១០.៨៥៧.៣៧១

៤៤.២៤៣.៧៨៧

១១.៧២៩.៩៥២

៤៧.១៣០.៩៤៧

១២.១៤៥.៩៤៥

៤៩.០៣៣.១៨០

២.៦៥៣.០១១.៨០៦ ១០.៨១១.០២៣.១០៨ ១.៧៨២.៤២៦.៨៦៣ ៧.១៦១.៧៩១.១៣៤

១.១៩០.២៥៥.៥២៥

៤.៨០៥.០៦១.៥៥៥

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០

៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៩.

ិ ន (ត)
ឥណទានផ្សតលដ
់ ល់អតិងជ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ខ) តាម្រូបិយប័ណណ៖
ម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិក

២.៤៤១.៩៤៩.២០៥

៩.៩៥០.៩៤៣.០១០

ម្របាក់លរៀេ

៣២២.៤៧៧.១៦០

១.៣១៤.០៩៤.៤២៧

១.៨០៩.៨៤៨.៨២៩ ៧.២៧១.៩៧២.៥៩៥ ១.២៣៣.៩០៩.៣៥៨ ៤.៩៨១.២៩២.០៧៨
១.៩៦៣.៥៥២

៧.៩២៦.៨៦០

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០

៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

២៥.៣៤៤.៤២៦

១០១.៨៣៣.៩០២

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(គ) តាម្ចំណាត្់ថានក់ឥណទន៖
ដំណាក់កាេទី ១
ានវត្ថបញ្ហ
េ ំ
េំានវត្ថបញ្ហ
េ ំ

២.៦៦៥.៤០០.១៧៨ ១០.៨៦១.៥០៥.៧២៥
៦៦.៩៧២.៥០២

២៧២.៩១២.៩៤៦

១.៧៨៤.២៩៥.២៨១

៧.១៦៩.២៩៨.៤៣៨

១៩.៥៧២.០៣៧

៧៨.៦៤០.៤៤៥

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០ ១១.១៣៤.៤១៨.៦៧១ ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨ ៧.២៤៧.៩៣៨.៨៨៣

១.២១៤.៣៨៨.៨១០ ៤.៩០២.៤៨៧.៦២៦
៦.៩៣៩.៦៩០

២៨.០១៥.៥២៩

១.២២១.៣២៨.៥០០ ៤.៩៣០.៥០៣.១៥៥

ដំណាក់កាេទី ២
ានវត្ថបញ្ហ
េ ំ
េំានវត្ថបញ្ហ
េ ំ

១០.៦៦៧.៥១០

៤៣.៤៧០.១០៣

១៥.៧៧៥.៩១២

៦៣.៣៨៧.៦១៤

៤.១៨៣.០៩៩

១៦.៨៨៧.១៧១

-

-

-

-

-

-

១០.៦៦៧.៥១០

៤៣.៤៧០.១០៣

១៥.៧៧៥.៩១២

៦៣.៣៨៧.៦១៤

៤.១៨៣.០៩៩

១៦.៨៨៧.១៧១

២១.៣៨២.៨១០

៨៧.១៣៤.៩៥១

១៥.៥៤៤.៥១៥

៦២.៤៥៧.៨៦១

១០.៣៥១.៩២១

៤១.៧៩០.៧០៥

៣.៣៦៥

១៣.៧១២

៥.៥១០

២២.១៣៩

៩.៣៩០

៣៧.៩០៧

២១.៣៨៦.១៧៥

៨៧.១៤៨.៦៦៣

១៥.៥៥០.០២៥

៦២.៤៨០.០០០

១០.៣៦១.៣១១

៤១.៨២៨.៦១២

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០

៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

ដំណាក់កាេទី ៣
ានវត្ថបញ្ហ
េ ំ
េំានវត្ថបញ្ហ
េ ំ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
(

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

) តាម្និវាសនោឋន៖

និវាសនជ្ន
អនិវាសនជ្ន

២.៧៦៣.៨៧២.០៧៥ ១១.២៦២.៧៧៨.៧០៦ ១.៨៣៤.៤៤៥.៤៣៩ ៧.៣៧០.៨០១.៧៧២
៥៥៤.២៩០

២.២៥៨.៧៣១

៦៨៨.២៧៤

២.៧៧៨.៥៦២

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០

៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨
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៧៤៧.៨១៦

៣.០០៤.៧២៥

១.២៣៥.១៨៤.៦៣៦ ៤.៩៨៦.៤៤០.៣៧៦

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៩.

ិ ន (ត)
ឥណទានផ្សតលដ
់ ល់អតិងជ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ង) តាម្ម្របលភទអាជ្ីវកម្ម៖
ម្រគឹុះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថ

៦៦.៧៦៣.៨០០

២៧២.០៦២.៤៨៥

១៦.៣៥៧.៧២៨

៦៥.៧២៥.៣៥១

៤.២០៧.២៧០

១៦.៩៨៤.៧៤៩

កសិកម្ម

១២៦.៩១៨.៣៨៧

៥១៧.១៩២.៤២៧

៨៨.៨១៧.៧៦៥

៣៥៦.៨៦៩.៧៨០

៦២.៩៤១.៣០៥

២៥៤.០៩៤.០៤៨

ផេិត្កម្ម

១២៤.២៣១.៤០២

៥០៦.២៤២.៩៦៣

៩៤.២៧៥.៧៥២

៣៧៨.៧៩៩.៩៧២

៥៦.២១៧.៣១៥

២២៦.៩៤៩.៣០១

១៦.៣៩០.៦១៨

៦៦.៧៩១.៧៦៨

១០.២២៤.៣៩២

៤១.០៨១.៦០៧

៦.៣០៦.៥៩៥

២៥.៤៥៩.៧២៤

សំណង់

១២៥.១៨៥.៦២៩

៥១០.១៣១.៤៣៨

៦៨.៧៨៧.៩១០

២៧៦.៣៨៩.៨២២

៣៨.៥៥១.៣៣១

១៥៥.៦៣១.៧២៣

េក់ដំ និងពាណិជ្ជកម្ម

២២៨.០២៥.៩៦៩

៩២៩.២០៥.៨២៤

១៤១.៦៧៨.៤២២

៥៦៩.២៦៣.៩០០

៧០.៤០៥.៤០៦

២៨៤.២២៦.៦២៤

៧២៦.៣៩៥.១៣១

២.៩៦០.០៦០.១៥៩

៤៩៥.៣៣៧.៧១០

១.៩៩០.២៦៦.៩១៩

៣៤១.៦៦៤.៣២៧

១.៣៧៩.២៩៨.៨៨៨

សណា
ឋ គារ និងលភាជ្នីយោឋន

១៣៤.៨០២.៥១៥

៥៤៩.៣២០.២៤៩

១០០.៥០៥.០២៥

៤០៣.៨២៩.១៩០

៦៧.៩២៤.៣៩៨

២៧៤.២១០.៧៩៥

ដឹកជ្ញ្ូជ ន និងការផាក

១៥៤.៤២៧.៨៩៤

៦២៩.២៩៣.៦៦៨

១១៦.៤៩៩.១៤១

៤៦៨.០៩៣.៥៤៩

៧៦.៧៩៩.៤៦៩

៣១០.០៣៩.៤៥៦

៤.០២៤.៥៨៥

១៦.៤០០.១៨៤

២.៦៩៩.៩៨៤

១០.៨៤៨.៥៣៦

៧៣៨.០២១

២.៩៧៩.៣៩១

១២៨.០១៧.៨៧១

៥២១.៦៧២.៨២៤

៦៩.៤៥១.១៩៤

២៧៩.០៥៤.៨៩៧

៣៤.៣៥៥.៥៨២

១៣៨.៦៩៣.៤៨៥

៥០១.១៥៥.៤៦៣

២.០៤២.២០៨.៥១២

២៦៨.៦៤០.៧០៤ ១.០៧៩.៣៩៨.៣៤៩

១៤៤.១៤២.១០១

៥៨១.៩០១.៦៦២

៦៦.២១៩.៨៦០

២៦៩.៨៤៥.៩៣០

២៧.៨០៣.៤៧២

១១១.៧១៤.៣៥០

១៤.១៤០.២៩៧

៥៧.០៨៤.៣៧៩

២៥៨.៩១២.៥១១

១.០៥៥.០៦៨.៤៨២

១៨៥.៦៧៩.៤០២

៧៤៦.០៥៩.៨៣៧

១២១.៧០៥.០៩៣

៤៩១.៣២៣.៤៦០

២.០២៨.៣៧៥

៨.២៦៥.៦២៨

១.៣១៥.៧៧៥

៥.២៨៦.៧៨៤

៦១៦.៥៩៦

២.៤៨៩.១៩៨

១២.៦០៥.១៥២

៥១.៣៦៥.៩៩៤

៩.៨៣៦.៧១៦

៣៩.៥២៣.៩២៥

៧.៩៩៣.៩៩១

៣២.២៧១.៧៤២

ឥណទនលគហោឋន

១៣.០៨៣.៥៧៨

៥៣.៣១៥.៥៨០

១០.៩៨៣.៨៩១

៤៤.១៣៣.២៧៤

១២.៣០១.៩៧៨

៤៩.៦៦៣.០៨៥

ឥណទនោនយនត

១៦.០៦០

៦៥.៤៤៥

៦.២៣១

២៥.០៣៦

២៧.៥៧០

១១១.៣០០

២.៥៧២.៤៩១

១០.៤៨២.៩០១

៥.៨៥៩.៨៣២

២៣.៥៤៤.៨០៥

៣.៦៦២.០១៧

១៤.៧៨៣.៥៦៣

៥៦.៤០០.៤២៨

២២៩.៨៣១.៧៤៤

៨៧.៩៩៨.១១៩

៣៥៣.៥៧៦.៤៤២

១២០.២៣២.៩១៤

៤៨៥.៣៨០.២៧៤

១៦.២៤៨.៦៤៦

៦៦.២១៣.២៣២

៣២.៤៣៤.០៩០

១៣០.៣២០.១៧២

៥០.៩៣៩.៣៣៤

២០៥.៦៤២.០៩១

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០

៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

សាារលម្របើ ម្របាស់

េក់រាយ

បណា
ដ ញេ័ត្៌ាន និង
ទូរគម្នាគម្ន៍

លសវាកម្មជ្ួេលេើកខេង
អចេនម្រទេយ
ម្របត្ិបត្តិការអចេនម្រទេយ
(សម្រាប់េំលៅោឋន)
អចេនម្រទេយ និងសាារៈ
លម្របើម្របាស់ស្ថធារណៈ
លសវាកម្មម្ិនខម្នហិរញ្ញវត្ថលផេងៗ
ប័ណណឥណទន
ការលម្របើម្របាស់ផ្ទាេ់ខន
ួល
ឥណទនបគាេិក

ឥណទនសាារៈលម្របើម្របាស់
ផ្ទាេ់ខួន
ល

ឥណទនខកេម្អ និង ទិញ
លគហោឋន (ខានត្ត្ូច និងម្ធ្យម្)
ឥណទនោនយនត
(ខានត្ត្ូច និងម្ធ្យម្)
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
៩.

ិ ន (ត)
ឥណទានផ្សតលដ
់ ល់អតិងជ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២.៧៥១.៨២១.២១៣ ១១.២១៣.៦៧១.៤៤៣ ១.៨២៥.៣៥២.៧៣១ ៧.៣៣៤.២៦៧.២៧២ ១.២២៧.៧២១.៩៣៩

៤.៩៥៦.៣១៣.៤៦៨

(ច) តាម្ទំនាក់ទំនង៖
ឥណទនអត្ិងិជ្ន
ឥណទនផតេ់ដេ់បគាេិក

១២.៦០៥.១៥២

៥១.៣៦៥.៩៩៤

៨.១៥០.៩៧១

៣២.៩s០៥.៤៧០

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០

៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

៩.៨៤០.៥២៤

៣៩.៥៣៩.២២៥

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០

៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

(ឆ) តាម្ហានិភ័យ៖
ម្ិនខម្នជាហានិភ័យធ្ំ

(ជ្) តាម្អម្រតាការម្របាក់ (កនងម្ួយ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ឆ្នំ)៖
ឥណទនវ ិបារូបន៍

៥.០០% -១៨.០០%

៤.៥០% -១៨.០០%

៥.៧៥% -១៨.០០%

ឥណទន

៥.០០% -២០.៤០%

៥.០០% -២០.៤០%

៥.២៥% -២៤.០០%

៧.០០% -៨.៥០%

៧.០០% -៩.៥០%

៨.០០% -៩.៥០%

៥.០០% -១៣.៦០%

៥.០០% -១៤.៤០%

៥.០០% -១២.០០%

ហិរញ្ញបបទនពាណិជ្ជកម្ម
ឥណទនផដេ់ដេ់បគាេិក

១០.

វិនិពោគពលើមល
ូ បក្ត
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ លៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
សំវ ិធានធាន

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣ ៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣
(២១.៥៨០)

(៨៧.៩៣៩)

៣៣.២៨៥.៤៣៤ ១៣៥.៦៣៨.១៤៤

(៨៣.៥៣៣)

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

(៣៣៥.៦៣៦)

៣៣.១៦៩.៨១៥ ១៣៣.២៧៦.៣១៧

ពាន់លរៀេ

១៧.២២៤.៣១១

៦៩.៥៣៤.៥៤៤

(៥១០.៤២១)

(២.០៦០.៥៧០)

១៦.៧១៣.៨៩០ ៦៧.៤៧៣.៩៧៤

ទិននន័យខាងលេើម្រត្ូវបានវ ិភាគដូចខាងលម្រកាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

(ក) តាម្ម្របលភទ ៖

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ម្ូេបម្រត្រកាដេ់កាេកំណត្់

៣.៤៣៥.១៣៤ ១៣.៩៩៨.១៧១ ៣.៤៨៣.៧២៣ ១៣.៩៩៧.៥៩៩ ១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤

ប័ណណរត្នាគារបរលទសរកាដេ់
កាេកំណត្់

២៩.៨៧១.៨៨០ ១២១.៧២៧.៩១២ ២៩.៧៦៩.៦២៥ ១១៩.៦១៤.៣៥៤

-

-

៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣ ៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣ ១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤
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សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
១០.

វិនិពោគពលើមល
ូ បក្ត (ត)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ខ) តាម្រូបិយប័ណណ៖
ម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិក

៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣ ៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣ ១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(គ) តាម្កាេកំណត្់៖
រយៈលេេ ១ ខខ

-

-

-

-

-

-

េី ១ ខខ លៅ ៣ ខខ

-

-

-

-

-

-

េី ៣ ខខ លៅ ១២ ខខ

២៩.៨៧១.៨៨០ ១២១.៧២៧.៩១១ ២៩.៧៦៩.៦២៥ ១១៩.៦១៤.៣៥៣

៥.៨១៨.៥២៤ ២៣.៤៨៩.៣៨១

លេើសេី ១២ ខខ

៣.៤៣៥.១៣៤ ១៣.៩៩៨.១៧២ ៣.៤៨៣.៧២៣ ១៣.៩៩៧.៦០០ ១១.៤០៥.៧៨៧ ៤៦.០៤៥.១៦៣
៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣ ៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣ ១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤

(

) តាម្អម្រតាអបបហារ (ម្របោំឆ្នំ) ៖

ម្ូេប័ម្រត្
ប័ណណរត្នាគារ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

១៤,០០%

១៤,០០%

៦,៣៨% -១៤,០០%

១,៦២% ដេ់ ១,៦៨%

២,៤៨%

-
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ំ ០១៩
១១.

ក្ទពយសមបតតិ និងបរ ិកាារ
បរ ិកាេរការ ិោេ័យ
ការជ្ួសជ្េខកេម្អ

លម្រគឿងសង្ហារ ឹម្និង

អគារជ្ួេ

លម្រគឿងបំពាក់

ោនយនត

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

កំេយូទ័រ និងសាារៈ

សំណង់កំេង

េ័ត្៌ានវ ិទា

ដំលណើរការ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
ត្ថ្ម្លលដើម្

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

១៥.៤១០.៨៨៧

៨.៤៤៤.៦៦៦

១.៤០១.៥២២

១១.៥៣៣.៦៦១

៣.០៤៧.៧៦៦

៣៩.៨៣៨.៥០២

១៦០.០៧១.១០១

៩៩.៣៥៩

៣.២៥១.៧៣១

២៣៥.៦៥៥

១១.៦០៦.៧៦៦

៥.១៩១.៤៥២

២០.៣៨៤.៩៦៣

៨២.៦៦១.០២៥

៧.៣៤៧.៩២៨

៦១១.៣៨២

-

-

(៧.៩៥៩.៣១០)

-

-

-

(៣.៨៣៦)

(៤.៣៤២)

(១៨៤.៣៦៩)

-

(១៩២.៥៤៧)

(៧៨០.៧៧៨)

(៣១៩.៤០៧)

(១២៤.៩០១)

-

(២៣.៣៩១)

-

(៤៦៧.៦៩៩)

(១.៨៩៦.៥១៩)

-

-

-

-

-

-

២.៦៦៥.២៨៨

២២.៥៣៨.៧៦៧

១២.១៧៩.០៤២

១.៦៣២.៨៣៥

២២.៩៣២.៦៦៧

២៧៩.៩០៨

៥៩.៥៦៣.២១៩

២៤២.៧២០.១១៧

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

៣.១៨៩.១២៨

២.៩៨៤.៦៣៣

៧៦០.៧៦៤

៤.៤៦៣.៣០៦

-

១១.៣៩៧.៨៣១

៤៥.៧៩៦.៤៨៥

រ ំេស់

២.៥៩២.៣៤២

១.៨៨៧.៤៧៣

២៣៦.០៣៩

៣.៥២៤.៥៣៩

-

៨.២៤០.៣៩៣

៣៣.៤១៤.៧៩៤

-

(២.៧៤១)

(៤.៣៤២)

(១៨៤.៣៥២)

-

(១៩១.៤៣៥)

(៧៧៦.២៦៩)

(១៩១.៧៣៧)

(១១៧.៣៨៣)

-

(២៣.២០៨)

-

(៣៣២.៣២៨)

(១.៣៤៧.៥៩០)

-

-

-

-

-

-

៨០៤.០០៨

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

៥.៥៨៩.៧៣៣

៤.៧៥១.៩៨២

៩៩២.៤៦១

៧.៧៨០.២៨៥

-

១៩.១១៤.៤៦១

៧៧.៨៩១.៤២៨

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

១៦.៩៤៩.០៣៤

៧.៤២៧.០៦០

៦៤០.៣៧៤

១៥.១៥២.៣៨២

២៧៩.៩០៨

៤០.៤៤៨.៧៥៨

១៦៤.៨២៨.៦៨៩

ការទិញបខនថម្
ការេក់លចញ
ការលផារ
ការេបលោេ
េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩
រ ំេស់បងារ

ការេក់លចញ
ការេបលោេ
េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលោង
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
១១.

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ និង១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
ក្ទពយសមបតតិ និងបរ ិកាារ (ត)

បរ ិកាេរការ ិោេ័យ
ការជ្ួសជ្េខកេម្អ

លម្រគឿងសង្ហារ ឹម្និង

អគារជ្ួេ

លម្រគឿងបំពាក់

ោនយនត

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

កំេយូទ័រ និងសាារៈ

សំណង់កំេង

េ័ត្៌ានវ ិទា

ដំលណើរការ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨
ត្ថ្ម្លលដើម្

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

៥.៩៨២.៨៣៦

៤.៦១៧.៩៣០

៩៣៥.៥៣៤

៦.៥៩៤.០៩១

១.៥០៨.៩៣១

១៩.៦៣៩.៣២២

៧៩.២៨៣.៩៤៤

៣៦២.៤៤៩

២.៧៩៣.៦៦៧

៤៩៦.៧៤០

៤.៩៣៩.៥៧០

១១.៦៣៨.៨៥០

២០.២៣១.២៧៦

៨១.៨១៥.២៨០

៩.០៦៥.៦០២

១.០៣៤.៤១៣

-

-

(១០.១០០.០១៥)

-

-

ការលផារ

-

-

(៣០.៧៥២)

-

-

(៣០.៧៥២)

(១២៤.៣៦១)

ការេបលោេ

-

(១.៣៤៤)

-

-

-

(១.៣៤៤)

(៥.៤៣៥)

េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ

-

-

-

-

-

-

(៨៩៨.៣២៧)

១៥.៤១០.៨៨៧

៨.៤៤៤.៦៦៦

១.៤០១.៥២២

១១.៥៣៣.៦៦១

៣.០៤៧.៧៦៦

៣៩.៨៣៨.៥០២

១៦០.០៧១.១០១

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

១.៧៨៩.៣១៤

១.៧៦៥.២១៣

៥៦៩.៤៣២

២.៦១២.១១៦

-

៦.៧៣៦.០៧៥

២៧.១៩៣.៥៣៦

រ ំេស់

១.៣៩៩.៨១៤

១.២២០.៥៦៣

២១៨.៨៩៩

១.៨៥១.១៩០

-

៤.៦៩០.៤៦៦

១៨.៩៦៨.២៤៥

ការេក់លចញ

-

-

(២៧.៥៦៧)

-

-

(២៧.៥៦៧)

(១១១.៤៨១)

ការេបលោេ

-

(១.១៤៣)

-

-

-

(១.១៤៣)

(៤.៦២២)

េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ

-

-

-

-

-

-

(២៤៩.១៩៣)

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

៣.១៨៩.១២៨

២.៩៨៤.៦៣៣

៧៦០.៧៦៤

៤.៤៦៣.៣០៦

-

១១.៣៩៧.៨៣១

៤៥.៧៩៦.៤៨៥

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

១២.២២១.៧៥៩

៥.៤៦០.០៣៣

៦៤០.៧៥៨

៧.០៧០.៣៥៥

៣.០៤៧.៧៦៦

២៨.៤៤០.៦៧១

១១៤.២៧៤.៦១៦

ការទិញបខនថម្
ការេក់លចញ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៨
រ ំេស់បងារ

ត្ថ្ម្លលោង
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

១២.

សិទរ
ធិ ងការពក្បើ
ន
ក្ទពយសរមម
ធ្នាគារបានចុះភត្ិ សនាលេើការជ្ួ េម្រទេយសកម្ម រួម្ាន អគារការ ិោេ័យ និ ង ោនយនត។ េ័ត្៌ានសដីអំេីភត្ិ សនា
ខដេធ្នាគារគឺ ជាអនកជ្ួ េ ម្រត្ូវបានបង្ហាញដូ ចខាងលម្រកាម្។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

អគារការ ិោេ័យ

ោនយនត

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលដើម្
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

៣៣.៤៥៧.៩១២

១.០១៦.៩៣៦

៣៤.៤៧៤.៨៤៨

១៣៨.៥១៩.៩៣៩

៩.១០២.៣៥៥

៥៦៧.០២០

៩.៦៦៩.៣៧៥

៣៩.២០៩.៣១៦

-

-

-

២.១៥៨.៤៥៤

៤២.៥៦០.២៦៧

១.៥៨៣.៩៥៦

៤៤.១៤៤.២២៣

១៧៩.៨៨៧.៧០៩

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

៣.៥៥០.១៦៦

៤៣០.៣៩៩

៣.៩៨០.៥៦៥

១៥.៩៩៣.៩១០

រ ំេស់

៥.០០៨.២១៦

៦១៨.៤១១

៥.៦២៦.៦២៧

២២.៨១៥.៩៧២

-

-

-

៣៣៩.៤២៦

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

៨.៥៥៨.៣៨២

១.០៤៨.៨១០

៩.៦០៧.១៩២

៣៩.១៤៩.៣០៨

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

៣៤.០០១.៨៨៥

៥៣៥.១៤៦

៣៤.៥៣៧.០៣១

១៤០.៧៣៨.៤០១

ការទិញបខនថម្
េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩
ដកៈ រ ំេស់បងារ

េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលោង

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

អគារការ ិោេ័យ

ោនយនត

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលដើម្
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

១៨.០៥៤.២៤៦

៤៩៥.១៧៤

១៨.៥៤៩.៤២០

៧៤.៨៨៤.០០៩

ការទិញបខនថម្

១៥.៤០៣.៦៦៦

៥២១.៧៦២

១៥.៩២៥.៤២៨

៦៤.៤០២.៤៣១

-

-

-

(៧៦៦.៥០១)

៣៣.៤៥៧.៩១២

១.០១៦.៩៣៦

៣៤.៤៧៤.៨៤៨

១៣៨.៥១៩.៩៣៩

-

-

-

-

៣.៥៥០.១៦៦

៤៣០.៣៩៩

៣.៩៨០.៥៦៥

១៦.០៩៧.៤០៥

-

-

-

(១០៣.៤៩៥)

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

៣.៥៥០.១៦៦

៤៣០.៣៩៩

៣.៩៨០.៥៦៦

១៥.៩៩៣.៩១០

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

២៩.៩០៧.៧៤៦

៥៨៦.៥៣៧

៣០.៤៩៤.២៨៣

១២២.៥២៦.០២៩

េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
ដកៈ រ ំេស់បងារ

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
រ ំេស់
េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលោង

55

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

១២.

សិទរ
ធិ ងការពក្បើ
ន
ក្ទពយសរមម (ត)
រយៈលេេកនងការជ្ួ េជាម្ធ្យម្គឺ៨ ឆ្នំ (២០១៨៖ ៨ឆ្នំ ២០១៧៖ ៨ឆ្នំ) សម្រាប់ អគារការ ិោេ័យ និ ង ២ឆ្នំសម្រាប់
ោនយនត (២០១៨៖ ២ឆ្នំ ២០១៧៖ ២ឆ្នំ)។
ម្របាណ ១៩ ភាគរយថ្នភត្ិ សនា ម្រត្ូវបានផត្កំ ណត្់កនងដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទបចេបបនន។ កិចេសនាខដេផត្កំណត្់
ម្រត្ូវបានជ្ំនួសលោយភត្ិសនាងមីសម្រាប់ ម្រទេយសកម្មម្ូេោឋនដូចគាន។ ទំងលនុះបានលធ្វើឱ្យានការបខនថម្លេើសិទិក
ធ នង
ការលម្របើ ម្រទេយសកម្មចំនួន ៩.៧ ោនដោលរអាលម្រ ិក កនងឆ្នំ២០១៩ (២០១៨៖ ១៥.៤ ោនដោលរអាលម្រ ិក )។
ទឹកម្របាក់ ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ចំ លណញ-ខាត្
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ចំណាយរ ំេស់លេើសិទិក
ធ នងការលម្របើម្រទេយសកម្ម

៥.៦២៦.៦២៧

២២.៨១៥.៩៧២

៣.៩៨០.៥៦៥

១៦.០៩៧.៤០៥

ចំណាយការម្របាក់លេើភត្ិសនាបំ ណេ

១.៦៦៥.៦៤៣

៦.៧៥៤.១៨៣

១.២២៦.៣១៤

៤.៩៥៩.២១៤

២.៨៣៤.៣៩២

១១.៤៩៣.៤៦០

២.៣២៣.១៩៧

៩.៣៩៥.០០៩

១០.១២៦.៦៦២

៤១.០៦៣.៦១៥

៧.៥៣០.០៧៦

៣០.៤៥១.៦២៨

ចំណាយលេើភត្ិសនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេ
ានត្ថ្ម្លទប

១៣.

ក្ទពយសរមមអរ ូប៊ី
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
ត្ថ្ម្លលដើម្ថ្នកម្មវ ិធ្ីកំេយូទ័រ
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា
ការទិញបខនថម្

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

៤.៥៤១.៤២៦ ១៨.២៤៧.៤៤៩

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

៣.២៥២.១៣៣ ១៣.១២៨.៨៦១

ពាន់លរៀេ

៣.០៩៨.៨៩៨

១២.៥១០.២៥១

៥.៣៧៤.៨៣៣

២១.៩០២.៤៤៤

១.២៨៩.២៩៣

៥.១៨០.៣៧៩

២២០.៥៦១

៨៩០.៤០៥

ការេក់លចញ

-

-

-

-

(៦៧.៣២៦)

(២៧១.៧៩៥)

េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ

-

២៥៨.៨៦២

-

(៦១.៧៩១)

-

-

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ

៩.៩១៦.២៥៩ ៤០.៤០៨.៧៥៥

៤.៥៤១.៤២៦ ១៨.២៤៧.៤៤៩

៣.២៥២.១៣៣ ១៣.១២៨.៨៦១

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា

១.៨៩៤.៣៥៦

៧.៦១១.៥២២

១.៤៨៦.៣៨៥

៦.០០០.៥៣៦

១.២០៧.៥៧៩

៤.៨៧៤.៩៩៦

៨៤៧.១៦៦

៣.៤៥២.២០២

៤០៧.៩៧១

១.៦៣៩.២២៧

៣៤៦.១៣២

១.៣៩៧.៣៣៥

ការេក់លចញ

-

-

-

-

(៦៧.៣២៦)

(២៧១.៧៩៥)

េលម្អៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ

-

១០៧.៩៧៧

-

(២៨.២៤១)

-

-

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ

២.៧៤១.៥២២ ១១.១៧១.៧០១

១.៨៩៤.៣៥៦

៧.៦១១.៥២២

១.៤៨៦.៣៨៥

៦.០០០.៥៣៦

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ

៧.១៧៤.៧៣៧ ២៩.២៣៧.០៥៤

២.៦៤៧.០៧០ ១០.៦៣៥.៩២៧

១.៧៦៥.៧៤៨

៧.១២៨.៣២៥

រ ំេស់បងារ
រ ំេស់

ត្ថ្ម្លលោង
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

១៤.

ពនធពលើក្បារ់ចំពណញ

(ក)

បំណេេនធលេើម្របាក់ចំលណញ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
សម្ត្េយនាលដើម្កាេបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

១៧.២៧៨.៥៦៦ ៦៩.៤២៥.២៧៨ ១០.៩០៤.៧៩៩ ៤៤.០២២.៦៧៤

៧.៨១៩.៧៥៨ ៣១.៥៦៨.៣៦៣

ចំណាយេនធម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្នំ ១៥.៧០១.១៩៧ ៦៣.៦៦៨.៣៥៤ ១៩.៣៩៨.៧៥១ ៧៨.៤៤៨.៥៤៩ ១២.២៧៣.១៣៦
េនធលេើម្របាក់ចំលណញបានបង់
េំលអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ

-

សម្ត្េយនាចងកាេបរ ិលចេទ

(ខ)

(២០.៧៤៨.៣១០) (៨៤.១៣៤.៣៩៧) (១៣.០២៤.៩៨៤) (៥២.៦៧៣.០៣៥)
៨៨៣.៩៣៦

-

(៣៧២.៩១០)

ពាន់លរៀេ

៤៩.៥៤៦.៦៥១

(៩.១៨៨.០៩៥) (៣៧.០៩២.៣៤០)
-

-

១២.២៣១.៤៥៣ ៤៩.៨៤៣.១៧១ ១៧.២៧៨.៥៦៦ ៦៩.៤២៥.២៧៨ ១០.៩០៤.៧៩៩ ៤៤.០២២.៦៧៤

េនធេនារជាម្រទេយសកម្មសទធ
េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម

និ ងបំណេ

ម្រត្ូវបានកាត្់ កងលៅលេេានការអនញ្ហញត្លោយចាប់

កនងការកាត្់កងរវាង

េនធបចេបបននជាម្រទេយសកម្ម និ ងបំណេេនធម្របាក់ចំលណញបចេបបនន និ ងេនធខដេសថិត្លម្រកាម្អាជា្ធ្រេនធខត្ម្ួ យ។ ចំនួន
ខដេបានកាត្់ កងរួចលហើយ ានដូចខាងលម្រកាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម
េនធេនារជាបំណេ
េនធេនារជាម្រទេយសកម្មសទធ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

៤.៧៩២.៧២២ ១៩.៥៣០.៣៤២
២.១៩១.៣៩១

៨.៩២៩.៩១៨
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ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

២.៦៥៤.៨១០ ១០.៦៦៧.០២៧

(២.៦០១.៣៣១) (១០.៦០០.៤២៤) (១.២៨៣.២៥២)
១.៣៧១.៥៥៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

(៥.១៥៦.១០៧)
៥.៥១០.៩២០

១.៨២៤.០២០

ពាន់លរៀេ
៧.៣៦៣.៥៦៩

(៨៨៥.៨៧០) (៣.៥៧៦.២៥៨)
៩៣៨.១៥០

៣.៧៨៧.៣១១

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

១៤.

ពនធពលើក្បារ់ចំពណញ

(ខ)

េនធេនារជាម្រទេយសកម្មសទធ (ត្)
ម្រត្ូវបានទទួេ

ម្រត្ូវបានទទួេ

ស្ថាេ់លៅកនង

ស្ថាេ់លៅកនង

របាយការណ៍

របាយការណ៍

ថ្ងៃទី១
ខខម្ករា
េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម

ម្របាក់ចំលណញ- ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ម្របាក់ចំលណញ-

ឆ្នំ២០១៨

ខាត្កនងឆ្នំ

ដោលរអាលម្រ ិក
សំវ ិធានធ្ន

ខាត្កនងឆ្នំ

ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក

(៤១១.២៨៦)

(៤០.៩១៤)

(៤៥២.២០០)

(៤១៤.៩៩៨)

(៨៦៧.១៩៨)

១.៧៣៨.០៩៣

៧១០.៦៥១

២.៤៤៨.៧៤៤

៥៤២.០៨៨

២.៩៩០.៨៣២

៨៣.៩២៧

១១៧.៥១៩

២០១.៤៤៦

២៤២.២០២

៤៤៣.៦៤៩

-

-

-

១.៣៤៩.៥៦១

១.៣៤៩.៥៦១

(៣៣៨.៦៨៤)

(២៧៦.៤៨២)

(៦១៥.១៦៦)

(៦៤៤.៦២៣)

(១.២៥៩.៧៨៩)

ទទួេស្ថាេ់

(៩.១៥៦)

(៨៧.១០៥)

(៩៦.២៦១)

(២០៤.៨១៩)

(៣០១.០៨០)

ការម្របាក់េនារ

(១២៦.៧៤៤)

៧.១១៩

(១១៩.៦២៥)

(៥៣.៦៣៨)

(១៧៣.២៦៤)

២.០០០

២.៦២០

៤.៦២០

៤.០៦០

៨.៦៨០

៩៣៨.១៥០

៤៣៣.៤០៨

១.៣៧១.៥៥៨

៨១៩.៨៣៣

២.១៩១.៣៩១

៣.៧៨៧.៣១១

១.៧៥២.៧០២

៥.៥១០.៩២០

៣.៣២៤.៤២៣

៨.៩២៩.៩១៨

ចំណូេកថ្ម្រម្លសវាដំលណើរការេនារ
កថ្ម្រម្លសវាកាត្េនារ
ម្របាក់រង្ហវន់គណៈម្រគប់ម្រគង
ម្រទេយសកម្មខដេអាចរ ំេស់បាន
ចំលណញ ឬខាត្េី ការបតូរម្របាក់ខដេម្ិនទន់បាន

ចំណូេេនារលេើលសវាបញ្ូេ េទឹកម្របាក់កនង
ទូរស័េាលោយគាមនលេខកូដ

សម្ម្ូេពាន់លរៀេ

(គ)

ឆ្នំ២០១៨

ថ្ងៃទី៣១

ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងសវនកម្ម)
េនធលេើម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្នំ
េនធេនារ
ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ

(៣.២២៥.៧៩២)

(១៣.១០៦.៣៩៣)

៥.៥១៦.៧២០

២២.២៦៥.៤៨២

(៣២៥.០៥៦)

(១.៣២០.៧០២)

៣០៣.៧៨៩

១.២២៦.០៩២

(៣.៥៥០.៨៤៨)

(១៤.៤២៧.០៩៥)

៥.៨២០.៥០៩

២៣.៤៩១.៥៧៤

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម)
េនធលេើម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្នំ
េនធេនារ
ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ

១៥.៧០១.១៩៧

៦៣.៦៦៨.៣៥៤

១៩.៣៩៨.៧៥១

៧៨.៤៤៨.៥៤៩

(៨១៩.៨៣៣)

(៣.៣២៤.៤២៣)

(៤៣៣.៤០៨)

(១.៧៥២.៧០៤)

១៤.៨៨១.៣៦៤

៦០.៣៤៣.៩៣១

១៨.៩៦៥.៣៤៣

៧៦.៦៩៥.៨៤៥
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

១៤.

ពនធពលើក្បារ់ចំពណញ (ត)

(គ)

ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ (ត្)
ការលផាៀងផ្ទាត្់ េនធលេើម្របាក់ចំលណញខដេគណនាតាម្អម្រតាេនធផូលវការ២០% លធ្ៀបលៅនឹ ងេនធលេើម្របាក់ចំលណញ ខដេ
បង្ហាញកនងរបាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និ ងេទធផេេម្អិត្លផេងៗានដូ ចខាងលម្រកាម្៖
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម)
ម្របាក់ចំលណញម្នដកេនធ

៣៨.៦០៥.៥៦៦

១៥៦.៨៥៤.៤១៥

២៣.៨៤១.២៦១

៩៦.២២៣.៣៣០

៧.៧២១.១១៣

៣១.៣៧០.៨៨២

៤.៧៦៨.២៥២

១៩.២៤៤.៦៦៥

២.៤៤៥.៤០៥

៩.៩៣៥.៦៨១

១.៧៧៤.២៤២

៧.១៦០.៨៤១

ចំណាយអាចកាត្់កងបានខដេម្ិ នបានកត្់ម្រតា

៥៩៣.៦២១

២.៤១១.៨៨២

(៨៩៨.៩៦០)

(៣.៦២៨.២០៣)

សំវ ិធានធ្នខវុះេីឆ្នំម្ន

៦៩៥.១០៦

២.៨២៤.២១៦

១៧៦.៩៧៥

៧១៤.២៧១

(១៥.០០៦.០៩៣)

(៦០.៩៦៩.៧៥៦)

-

-

(៣.៥៥០.៨៤៨)

(១៤.៤២៧.០៩៥)

៥.៨២០.៥០៩

២៣.៤៩១.៥៧៤

េនធលេើម្របាក់ចំលណញខផអកតាម្អម្រតាេនធ
ជាផលូវការ ២០%
ចំណាយម្ិនអាចកាត្់កងបាន

ការលេើកទឹកចិត្តេនធ*
ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក
ម្របាក់ចំលណញម្នដកេនធ

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១៤២.២៩២.៧៤០

៥៧៦.៩៩៧.០៦១

៩៣.១៥៦.២៣០

៣៧៦.៧២៣.៧៩៤

ជាផលូវការ ២០%
ចំណាយម្ិនអាចកាត្់កងបាន

២៨.៤៥៨.៥៤៨

១១៥.៣៩៩.៤១២

១៨.៦៣១.២៤៦

៧៥.៣៤៤.៧៥៩

២.៤៤៥.៤០៥

៩.៩១៦.១១៧

១.៧៧៤.២៤២

៧.១៧៥.០៣២

ចំណាយកាត្់កងបានម្ិនបានកត្់ម្រតា

(១.៧១១.៦០២)

(៦.៩៤០.៥៤៦)

(១.៦១៧.១២០)

(៦.៥៣៩.៦៣៣)

៦៩៥.១០៦

២.៨១៨.៦៥៥

១៧៦.៩៧៥

៧១៥.៦៨៧

(១៥.០០៦.០៩៣)

(៦០.៨៤៩.៧០៧)

-

-

១៤.៨៨១.៣៦៤

៦០.៣៤៣.៩៣១

១៨.៩៦៥.៣៤៣

៧៦.៦៩៥.៨៤៥

េនធលេើម្របាក់ចំលណញខផអកតាម្អម្រតាេនធ

សំវ ិធានធ្នខវុះេីឆ្នំម្ន
ការលេើកទឹកចិត្តេនធ*
ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ

(*) លៅថ្ងៃទី១១ ខខម្ី នា ឆ្នំ២០២០ អគានាយកោឋនេនធោរ (“ GDT”) បានលចញេិខិត្ម្ួ យចាប់ (លេខ ៦៨៤៨ GDT) អនលោម្
តាម្អនម្រកឹ ត្យលេខ ១ អនម្រក បក ចុះថ្ងៃទី៤ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩ សតីេីការលេើកទឹ កចិត្តេនធកនងវ ិស័យម្ូ េប័ម្រត្ លដើម្បីផតេ់ការ
លេើកទឹកចិត្តេនធដេ់ធ្នាគារ។ ធានាគារទទួ េបានការកាត្បនថយេនធលេើម្របាក់ចំណូេ៥០ ភាគរយ សម្រាប់ ឆ្នំស្ថរលេើេនធ
២០១៩ ខណៈលេេធ្នាគារម្រត្ូវបានចុះបញ្ជីលៅផារហនកម្ពជា សម្រាប់ ការលចញប័ណណភាគហនម្រកុម្ហន លៅថ្ងៃទី១៤ ខខ
សីហា ឆ្នំ២០១៩ ។ សម្រាប់ឆ្នំស្ថរលេើេនធ ២០២០ និង ២០២១ ធ្នាគារម្រត្ូវអនវត្តតាម្ម្របកាសងមីលេខ១៨៣ សតីេីការអនវត្ត
លគាេការណ៍ខណនាំសីេ
ត ី ការលេើកទឹ កចិត្តេនធលេើម្របាក់ចំណូេលេើសហម្រគាស លដើម្បីលបាុះផាយម្ូេបម្រត្ងមីខដេលចញ
លោយ ម្រកសួងលសដឋកិចេ និងហិរញ្ញ វត្ថសូម្លម្ើ េកំ ណត្់សំគាេ់៣៨។
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

១៥.

ក្ទពយសរមមពផ្សេងៗ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
ម្របាក់កក់ និងម្របាក់បង់ម្ន

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

១២.១៩៩.៨២៧ ៤៩.៧១៤.២៩៥ ១៤.៨៧១.៣៨៨ ៥៩.៧៥៣.២៣៧

ការចំណាយបលរម្របទន

៤.៣៤៧.១១៦ ១៧.៧១៤.៤៩៨

៣.០៣៩.៦៨៩ ១២.២១៣.៤៧០

៣.២៤០.១២៤ ១៣.២០៣.៥០៤

៥.៥៥៥.០៨៤ ២២.៣២០.៣២៨

ពាន់លរៀេ

៨.១៥៣.១៥៧ ៣២.៩១៤.២៩៥
២.៣៨០.៣២៤

៩.៦០៩.៣៦៨

គណនីម្រត្ូវទទួេេី
Master/Visa Card និង
MoneyGram
ការវ ិនិលោគ Credit Bureau
ការផាត្់ផាង់កាត្

៤.២១៩.១៥៨ ១៧.០៣២.៧៤១

២៥.៥៨៨

១០៤.២៧១

២៥.៥៨៨

១០២.៨១៣

២៥.៥៨៨

១០៣.២៩៩

១.៨៧២.៩៧១

៧.៦៣២.៣៥៧

-

-

-

-

-

-

-

-

៦០១.៣៧៥

២.៤២៧.៧៥១

៦៧៨.៣៤៦

២.៧៦៤.២៦០

៧៧០.២៨៩

៣.០៩៥.០២១

៥២៤.៤៥៦

២.១១៧.២២៩

គណនីម្រត្ូវទទួេេីឥណទន
ខដេខកខានកនងការបង់សង
លផេងៗ

២២.៣៦៣.៩៧២ ៩១.១៣៣.១៨៥ ២៤.២៦២.០៣៨ ៩៧.៤៨៤.៨៦៩

១៦.

១៥.៩០៤.០៥៨ ៦៤.២០៤.៦៨៣

ក្បារ់បពញ្ញ រើ បស់អតិងិជន
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
គណនីចរនត
គណនីសនេំ

ពាន់លរៀេ

៦១៣.៧០៩.១២៩ ២.៥០០.៨៦៤.៧០១

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣៦៦.៥៦១.៩៨៩ ១.៤៧២.៨៤៦.០៧២

១៦១.៦២៤.១៣១

៦៥២.៤៧៦.៦១៧

២.០៣៦.៧០៨.៨៦៩ ៨.២៩៩.៥៨៨.៦៤១ ១.១៥៨.៥៧៣.៥៦៦

៤.៦៥៥.១៤៨.៥៨៨

៥៨៤.០៦៣.៣៥៨ ២.៣៥៧.៨៦៣.៧៧៦

៦៥០.៦៣៨.៥៨២ ២.៦១៤.២៦៥.៨២២

៥២១.៦៩៨.១៨៦ ២.១០៦.០៩៥.៥៧៧

ម្របាក់បលញ្ញើាន
កាេកំណត្់
ម្របាក់បលញ្ញើកម្រម្ិត្ទក

៧៤៤.៩២២.១៣០ ៣.០៣៥.៥៥៧.៦៨០
៣.៣២១

១៣.៥៣៣

១១.២០៨.៤៧០

៤៥.០៣៥.៦៣៣

៨.៣៩២.៩៩៨

៣៣.៨៨២.៥៣៣

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

ម្របាក់បលញ្ញើេីអត្ិងិជ្នម្រត្ូវបានវ ិភាគដូ ចខាងលម្រកាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ក) តាម្រូបិយប័ណណ៖
ម្របាក់ដោលរអាលម្រ ិក
ម្របាក់លរៀេ
ម្របាក់អឺរូ

៣.៣១៦.៩០៣.៧៨២ ១៣.៥១៦.៣៨២.៩១២ ២.១៥៦.៩៣២.៥៧៥ ៨.៦៦៦.៥៥៥.០៨៦ ១.២៦៥.២៤៧.៧២០ ៥.១០៧.៨០៥.០៤៦
៧៨.៤៣៨.៣៧៩

៣១៩.៦៣៦.៣៩៤

៣០.០៤៧.២៩៤

១២០.៧៣០.០២៧

១០.៣៣១.២៤៩

៤១.៧០៧.២៥២

១.២៨៨

៥.២៤៩

២.៧៣៨

១១.០០២

១៩៩.៧០៤

៨០៦.២០៥

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

១៦.

ក្បារ់បពញ្ញ រើ បស់អតិងិជន (ត)

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ខ) តាម្កាេកំណត្់៖
រយៈលេេ ១ ខខ

២.៧៦០.១០៣.៥៦០ ១១.២៤៧.៤២២.០០៧ ១.៦២១.៤៦១.០៨៩ ៦.៥១៥.០៣០.៦៥៦
១៥៥.៧០៨.០៤៩

េី ១ ខខ លៅ ៣ ខខ
េី ៣ ខខ លៅ ១២ ខខ

៦៣៤.៥១០.៣០០

៤៣១.៧១៩.៥១៧ ១.៧៥៩.២៥៧.០៣២
៤៧.៨១២.៣២៣

លេើសេី ១២ ខខ

១២៦.០៩៦.៥១៥

៥០៦.៦៥៥.៧៩៧

៣៧៦.៤១៦.៧៨៩ ១.៥១២.៤៤២.៦៥៨

១៩៤.៨៣៥.២១៦

៦៣.០០៨.២១៤

២៥៣.១៦៧.០០៤

៨៤៩.០០១.៤៣១ ៣.៤២៧.៤១៨.៧៧៧
៩៥.៩៩៨.០៧២

៣៨៧.៥៤៤.២១៧

២៧៧.៧៩៤.០៥៤ ១.១២១.៤៥៤.៥៩៦
៥២.៩៨៥.១១៦

២១៣.៩០០.៩១៣

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(គ) តាម្ទំនាក់ទំនង៖
ម្ិនខម្នភាគីសម្ព័នធញាត្ិ

៣.៣៩១.៥៤០.២៤៧ ១៣.៨២០.៥២៦.៥០៦ ២.១៨៣.២២៥.៧៥៣ ៨.៧៧២.២០១.០៧៦ ១.២៧២.៧២៥.៦៦៦ ៥.១៣៧.៩៩៣.៥១៤
៣.៨០៣.២០២

សម្ា័នតញាត្តិ

១៥.៤៩៨.០៤៩

៣.៧៥៦.៨៥៤

១៥.០៩៥.០៣៩

៣.០៥៣.០០៧

១២.៣២៤.៩៨៩

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

(

១៧.

) តាម្អម្រតាការម្របាក់ (ម្របោំឆ្នំ) ៖

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

គណនីចរនត

០.០០% ដេ់ ១.២៥%

០.០០% ដេ់ ១.០០%

០.០០% ដេ់ ១.០០%

គណនីសនេំ

០.០០% ដេ់ ៣.០០%

០.០០% ដេ់ ៣.១៥%

០.០០% ដេ់ ៣.៤០%

ម្របាក់បលញ្ញើានកាេកំណត្់

០.៥០% ដេ់ ៧.៥០%

០.៥០% ដេ់ ៧.៥០%

១.០០% ដេ់ ៧.៥០%

មូលបក្តបំណល
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
សញ្ហញប័ណណស្ថជ្ីវកម្ម

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

២០.៩៣៩.៣៣៧ ៨៥.៣២៧.៧៩៨

-

-

-

-

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខឧសភា ឆ្នំ ២០១៩ ធ្នាគារបានទទួ េេិខិត្អនញ្ហញត្ េីធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា សតីេី ការលបាុះផាយេក់
សញ្ហញប័ណណស្ថជ្ី វកម្ម។
លៅថ្ងៃទី ៧ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៩ ធ្នាគារបានទទួ េការអនញ្ហញត្
កម្ពជា (SECC) លេើទម្រម្ង់ ពាកយលសនើសំរួម្

និ ងចុះបញ្ជីជាស្ថថេរ េីគណៈកម្មការម្ូ េបម្រត្

និ ងឯកស្ថរផតេ់េ័ត្៌ាន

សម្រាប់ ការលបាុះផាយេក់ សញ្ហញប័ណណស្ថជ្ី វ

កម្មរបស់ធ្នាគារជាស្ថធារណៈ។
សញ្ហញប័ណណលនុះម្រត្ូវបានលបាុះផាយ ឱ្យលៅ វ ិនិ លោគិនចំនួន ៦៥ នាក់ លៅថ្ងៃទី ១៤ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៩ កនងចំនួនទឹ ក
ម្របាក់ សរប ៨៤.៨២១ ពាន់ោនលរៀេ កនងរយៈលេេ ៣ ឆ្នំ និងអម្រតាគូបង ៧.៧៥% កនងម្ួយឆ្នំ។
ធ្នាគារម្ិនានការខកខាត្សងម្រត្េប់ លៅម្របាក់ លដើ ម្

ឬការម្របាក់

បំណេរបស់ធ្នាគារកនងឆ្នំលនុះលទ។
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ឬការរ ំលោភបំ ពានណាម្ួ យទក់ ទងនឹ ងម្ូ េបម្រត្

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

១៨.

ក្បារ់រមច៊ី
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
(LPCO)

(ក) ២៧០.៦៣១.៧៤៣ ១.១០២.៨២៤.៣៥២ ១៤.៥៣៣.៣៣៤

៥៨.៣៩៤.៩៣៥

(ខ)

៥.៦៤២.១១៦

២២.៩៩១.៦២៣

១១.៩០៨.៨៧៨

៤៧.៨៤៩.៨៧២

(គ)

៣.៥៨២.៥៩៩

១៤.៥៩៩.០៩១

៥.០១៤.៦៦១

២០.១៤៨.៩០៨

)

-

-

៣៤.០៥៣.៨៨៩ ១៣៦.៨២៨.៥២៦

First Commercial Bank

(ង)

-

-

១០.០០៦.៩៧៥

៤០.២០៨.០២៦

-

-

AfrAsia Bank Limited

(ច)

-

-

៥.០១៤.២៧៨

២០.១៤៧.៣៦៩

១៥.៣៥៥.៩៣៨

៦១.៩៩១.៩២២

(ឆ)

-

-

-

-

DEG

-

-

១២.៥៤០.៤៣៥ ៥០.៦២៥.៧៣៥

International Finance
Corporation

-

-

Industrial and Commercial
Bank of China Limited

(

៣៤.០៥៣.៨៨៩ ១៣៧.៤៧៥.៥៥០

Taiwan Cooperative Bank
២៧៩.៨៥៦.៤៥៨ ១.១៤០.៤១៥.០៦៦

២៥.៤២០.៤៧៨ ១០២.៦២២.៤៧០

៨០.៥៣២.០១៥ ៣២៣.៥៧៧.៦៣៦ ៨៧.៣៧០.៧៤០ ៣៥២.៧១៥.៦៧៧

(ក) ត្ំណាងឲ្យម្របត្ិបត្តិការផតេ់សនានីយភាេលោយានការធានា ចំនួន៣៤ខដេផតេ់ជ្ូនេីធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា។
ម្របត្ិបត្តិការចំនួន២ ខដេានចំនួនទឹកម្របាក់សរប ៥៤ ពាន់ោនលរៀេ ទទួ េបានលៅម្រត្ី ាសទី១ ម្របត្ិបត្តិការ
ចំនួន៤ ខដេានចំនួនទឹកម្របាក់សរប ១៥៧ ពាន់ោនលរៀេ ទទួ េបានលៅម្រត្ី ាសទី ២ ម្របត្ិបត្តិការចំនួន២
ខដេានចំនួនទឹកម្របាក់សរប ៦០ ពាន់ោនលរៀេ ទទួេបានលៅម្រត្ី ាសទី ៣ និង ម្របត្ិបត្តិការចំ នួន២៦ ខដេ
ានចំនួនទឹកម្របាក់ សរប ៨២៣.៦ ពាន់ោនលរៀេ ទទួ េបានលៅម្រត្ី ាសទី ៤ លៅកនងម្រគាបរ ិលចេទ។ ម្របាក់ លដើម្
និងការម្របាក់ម្រត្ូវលធ្វើការទូទត្់ លៅលេេដេ់កាេកំ ណត្់ ជាម្ួយនឹងរយៈលេេម្រេម្លម្រេៀងោប់េី ៣ខខ រហូត្ដេ់
១២ខខ។
(ខ) ត្ំណាងឲ្យឥណទនរយៈលេេខវងបី លផេងគានខដេទទួ េបានេី

DEG-Deutcsche

Investitions

und

Entwicklungsgesellschaft Mbh។ ឥណទនទីម្ួយានចំនួន ១០.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ខដេទទួ េបានលៅ
ថ្ងៃទី ២៣ ខខម្ិងនា ឆ្នំ ២០១៥ ឥណទនទីេីរានចំនួន ៥.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ខដេទទួ េបានលៅ
ថ្ងៃទី ០៣ ខខកម្ាៈ ឆ្នំ ២០១៦ និងឥណទនទី បីានចំនួន ៥.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ខដេទទួ េបានលៅថ្ងៃទី
១៦ ម្ករា ឆ្នំ ២០១៨ ។ ម្របាក់ លដើម្គឺ ម្រត្ូវបង់រ ំេស់ជាឆាស ោប់លផតើម្េីថ្ងៃទី១៥

ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៧ សម្រាប់
ឥណទនទីម្ួយនិ ងទីេីរ លហើយោប់េីថ្ងៃទី ១៥ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៨ សម្រាប់ឥណទនទីបី ។ ការម្របាក់គឺម្រត្ូវបង់ ម្របោំ
ឆាសគិត្ោប់លផតើម្េី កាេបរ ិលចេទផតេ់ម្របាក់កម្េីនីម្ួយៗ ។

(គ) ត្ំណាងឲ្យម្របាក់កម្េីេី International Finance Corporation ខដេានទឹ កម្របាក់ចំនួន ៥.០០០.០០០
ដោលរអាលម្រ ិក ទទួ េបានលៅ ថ្ងៃទី ២៩ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៧ ។ ម្របាក់លដើម្ម្រត្ូវបង់ រ ំេស់ជាឆាស ោប់េីថ្ងៃទី១៥ ខខម្ិង

នា ឆ្នំ២០១៩ ។ ការម្របាក់ម្រត្ូវទូ ទត្់ ជាលរៀងរាេ់ឆាស លហើយម្របាក់ លដើម្ទូ ទត្់ លៅលេេដេ់កាេកំណត្់ ខដេ
ានរយៈលេេម្របាំឆ្នំគិត្ោប់ លផតើម្េី កាេបរ ិលចេទផតេ់ម្របាក់ កម្េី ។
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

១៨.

ក្បារ់រមច៊ី(ត)
(

) ត្ំណាងឱ្យម្របាក់កម្េីចំនួន ៤ េីIndustrial and Commercial Bank of China Limited ស្ថខាភនំលេញ។ ឥណទនទី
ម្ួយានចំនួន ៦.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ខដេទទួ េបានលៅថ្ងៃទី ២៩ ខខកកាោ ឆ្នំ២០១៦ ឥណទនទីេីរ
ានចំនួន ៥.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ខដេទទួ េបានលៅថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ ឥណទនទីបីាន
ចំនួន ៩.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ខដេទទួ េបានលៅថ្ងៃទី២៩ ខខវ ិចេិកា ឆ្នំ២០១៦ និងឥណទនទីបួន ាន
ចំនួន ១៤.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិកខដេទទួ េបានលៅថ្ងៃទី ៣០ ខខម្ិងនា ឆ្នំ ២០១៧។ ការម្របាក់ម្រត្ូវទូ ទត្់
ជាលរៀងរាេ់ម្រត្ីាស លហើយម្របាក់ លដើម្ទូ ទត្់លៅលេេដេ់កាេកំ ណត្់ ខដេានរយៈលេេ ៣ ឆ្នំោប់ លផតើម្េី
កាេបរ ិលចេទផតេ់ម្របាក់ កម្េីនីម្ួយៗ ។
លៅថ្ងៃទី ២ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩ ម្របាក់កម្េីទំងបួនម្រត្ូវបានទូទត្់ម្នកាេកំណត្់

(ង) ត្ំណាងឱ្យម្របាក់កម្េីរម្
ួ េី First Commercial Bank ។ ឥណទនទីម្ួយ១០.០០០.០០០ដោលរអាលម្រ ិក ខដេ
ទទួ េបានលៅថ្ងៃទី ២៩ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៧។ ការម្របាក់ម្រត្ូវទូទត្់ ជាលរៀងរាេ់ ម្រត្ីាស លហើយម្របាក់ លដើ ម្ទូ ទត្់លៅ
លេេដេ់កាេកំណត្់ ខដេានរយៈលេេ ៣ ឆ្នំោប់លផតើម្េី កាេបរ ិលចេទផតេ់ម្របាក់កម្េីនីម្ួយៗ ។
លៅថ្ងៃទី ២៨ ខខម្ិងនា ឆ្នំ ២០១៩ ម្របាក់កម្េីម្រត្ូវបានទូ ទត្់ម្នកាេកំណត្់។
(ច) ត្ំណាងឱ្យម្របាក់កម្េី ខដេទទួេបានេី AfrAsia Bank Limited លៅម្របលទស Mauritius។ ម្របាក់កម្េីលនុះទទួេបាន
លៅ ថ្ងៃទី២៨ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៨ ខដេានរយៈលេេ ម្ួយសបាដហ៍ ។
(ឆ) ត្ំណាងឱ្យម្របាក់កម្េីរម្
ួ ខដេានកាេកំណត្់ រយៈលេេបី ឆ្នំ ម្រត្ូវបានលរៀបចំ លោយ Taiwan Cooperative Bank
ស្ថខា ម្រកុងភនំលេញ ខដេឥណទនដំ ណាក់កាេទីម្ួយានចំនួន ៥.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ទទួេបានលៅ
ថ្ងៃទី ២៦ ខខម្ករា ឆ្នំ ២០១៧ និងដំណាក់ កាេទីេីរានចំនួន ២០.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ទទួ េបានលៅ
ថ្ងៃទី ១៥ ខខម្ី នា ឆ្នំ ២០១៧ ។ ការម្របាក់គឺម្រត្ូវបង់ម្របោំឆាស និងម្របាក់លដើម្ម្រត្ូវទូទត្់លៅលេេដេ់កាេ
កំណត្់ ថ្ងៃទី ២៦ ខខម្ករា ឆ្នំ ២០២០ ។
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខសីហាឆ្នំ ២០១៨ ម្របាក់កម្េីទំងេីរម្រត្ូវបានទូទត្់ម្នកាេកំណត្់ ។
ម្របាក់កម្េីខាងលេើេំ ានម្រទេយធានា និងានអម្រតាការម្របាក់លងរម្របោំឆ្នំោប់េី ២,៦០% លៅ ៧,០៤% (២០១៨:
២,៦០% លៅ ៧,១១% និង ២០១៧: ២,៩៦% លៅ ៦,៩៩%)។
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
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ំ ០១៩

១៩.

អនបំណល
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ធ្នាគារជាត្ិថ្នម្របលទស
កាណាោ

១២៨.០០០.០០០ ៥២១.៦០០.០០០

៩៣.០០០.០០០ ៣៧៣.៦៧៤.០០០

៥៥.០០០.០០០ ២២២.០៣៥.០០០

ត្ំណាងឲ្យអនបំណេបនាាប់ បនេំម្របាំេីរលផេងគាន ខដេទទួ េបានេី ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នម្របលទសកាណាោ ។ អនបំណេទី ម្ួយ
ានចំ នួន ១០.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ។ អនបំណេទី េីរានចំនួន ១៥.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ម្រត្ូវបានអនម្័ត្េី
ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា លៅថ្ងៃទី ៦ ខខម្ករា ឆ្នំ ២០១៦ ។ អនបំណេទីបីានចំនួន ១០.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ម្រត្ូវបាន
អនម្័ត្េីធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា លៅថ្ងៃទី ២៦ ខខត្ោ ឆ្នំ ២០១៦ ។ អនបំណេទីបួនានចំនួន ២០.០០០.០០០ ដោលរ
អាលម្រ ិក ម្រត្ូវបានអនម្័ត្េីធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា លៅថ្ងៃទី ៣ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៧ ។ អនបំ ណេទី ម្របាំ. ទី ម្របាំម្ួយ និង ទី
ម្របាំេីរានចំនួន ៦.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក. ២០.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក និង ១៤.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ម្រត្ូវបាន
អនម្័ត្លៅថ្ងៃទី ១៤ ខខម្ី នា ឆ្នំ ២០១៨ ។អនបំណេទី ម្របាំបី. ទីម្របាំបួន និ ង ទីដប់ ានចំនួន ១០.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក.
១០.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក និង ២០.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ម្រត្ូវបានអនម្័ ត្លៅថ្ងៃទី ១១ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ ២០១៩ ។ ការ
ម្របាក់ម្រត្ូវបង់ជាឆាស

និងម្របាក់ លដើម្ម្រត្ូវទូ ទត្់ចំនួនម្របាំដងលសមើៗគានជាបនតបនាាប់

ខដេសម្ត្េយទំងម្ូ េម្រត្ូវទូ ទត្់

បញ្េប់ លៅលេេដេ់កាេកំ ណត្់។
ម្របាក់លដើ ម្ចំនួន ២.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិកថ្នអនបំ ណេដំបូងម្រត្ូវបានសងម្រត្េប់ជ្ូនធ្នាគារជាត្ិថ្នកាណាោ លៅថ្ងៃទី
៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៨ លោយានការអនម្័ត្េី ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា លហើយម្របាក់លដើ ម្ចំនួន ២.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិកថ្ន

អនបំណេដខដេលនុះម្រត្ូវបានសងម្រត្េប់ជ្ូនធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកាណាោ លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៩ លោយានការ
អនម្័ត្េីធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា។
ម្របាក់លដើ ម្ចំនួន ១.៥០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ១.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក និ ង៥០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ថ្នអនបំណេទី ២
ម្រត្ូវបានសងម្រត្េប់ជ្ូនធ្នាគារជាត្ិថ្នកាណាោ លៅថ្ងៃទី ៣០ ខខឧសភា ឆ្នំ ២០១៩ ថ្ងៃទី ៣១ ខខកកាោ ឆ្នំ ២០១៩ និងលៅ
ថ្ងៃទី ៣០ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៩ លោយានការអនម្័ ត្េីធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា។
អនបំណេខាងលេើ េំ ានម្រទេយធានា និ ងានអម្រតាការលងរម្របោំឆ្នំោប់េី ៧.៥៦% លៅ ៩.៤០% (២០១៨៖ ៧.៥៦% លៅ
៩.៤០% និង ២០១៧៖ ៧.៥៦% លៅ ៨.១៥ កនងម្ួ យឆ្នំ).
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

២០.

បំណលភតិសនា
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

កាេវ ិភាគតាម្អាយកាេ៖
ឆ្នំទី១

២១២.៥៥៩

៨៦៦.១៧៨

៨៤២.២៨៥

៣.៣៨៤.៣០១

៩៤៣.៤៨៨

៣.៨០៨.៨៦១

ឆ្នំទី២

១.១៣៣.១៨១

៤.៦១៧.៧១៣

៥៦៣.២៨៥

២.២៦៣.២៧៩

៦៣៨.១០០

២.៥៧៦.០១០

ឆ្នំទី៣

១.២៦៣.៥៨៥

៥.១៤៩.១០៩

១.៧៧០.៨៣៧

៧.១១៥.២២៣

២.២២៩.៣៥៦

៨.៩៩៩.៩១០

ឆ្នំទី៤

៧៤៥.៦៥៧

៣.០៣៨.៥៥២

៧៥១.៣៨១

៣.០១៩.០៤៩

៤៥៣.៩១៥

១.៨៣២.៤៥៥

៣.៤៨៤.០៥៩ ១៤.១៩៧.៥៤០

២.០៧១.៨៥៥

៨.៣២៤.៧១៣

២.៣៩៧.២២១

៩.៦៧៧.៥៨១

ឆ្នំទី៥
ត្លៅម្ខ

៣៧.២៥១.២៣២ ១៥១.៧៩៨.៧៧១ ៣២.៦៤៨.៣៣១ ១៣១.១៨០.៩៩៤

១៦.៤៦៥.១៤១ ៦៦.៤៦៩.៧៧៤

៤៤.០៩០.២៧៣ ១៧៩.៦៦៧.៨៦៣ ៣៨.៦៤៧.៩៧៤ ១៥៥.២៨៧.៥៥៩ ២៣.១២៧.២២១ ៩៣.៣៦៤.៥៩១
ដកៈ ត្ថ្ម្លអបបរហាលោយលម្របើ IBR

(៧.៥៧៦.៨៦៦) (៣០.៨៧៥.៧២៩) (៧.២៨៨.៥៧៤) (២៩.២៨៥.៤៩០) (៤.៥៧៧.៨០១) (១៨.៤៨០.៥៨២)
៣៦.៥១៣.៤០៧ ១៤៨.៧៩២.១៣៤ ៣១.៣៥៩.៤០០ ១២៦.០០២.០៦៩

ធ្នាគារម្ិនានការម្របឈ្ម្ខាលំងនឹងហានិភ័យសនានីយភាេទក់ទងលៅនឹងបំណេភត្ិសនាលទ។

១៨.៥៤៩.៤២០ ៧៤.៨៨៤.០០៩

បំណេភត្ិសនាម្រត្ូវបានតាម្

ោនលៅកនងនាយកោឋនរត្នាគាររបស់ធ្នាគារ។

២១.

បំណលពផ្សេងៗ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
ចំណាយបងារ
ម្របាក់ចំណូេម្ិនទន់ទទួ េស្ថាេ់
េនធលផេងៗម្រត្ូវទូទត្់

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

១៨.០២៣.៥០៤ ៧៣.៤៤៥.៧៧៩
២.២១៨.២៤៣

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

៩.៥៣២.៨៣៥ ៣៨.៣០២.៩៣១

ពាន់លរៀេ

៤.៧១០.០៥១ ១៩.០១៤.៤៧៦

៩.០៣៩.៣៤១

១.០០៧.២២៧

៤.០៤៧.០៣៨

៤១៩.៦២៧

១.៦៩៤.០៣៤

៨៥៧.២៤៦ ៣.៤៩៣.២៧៧

៧០៦.២៤៥

២.៨៣៧.៦៩២

៥០៦.៥២៥

២.០៤៤.៨៤១

១០.០៨៩

៤០.៥៣៨

៤.៦៤៦

១៨.៧៥៦

ការខាត្បង់សំរាប់ឥណទន និងកិចេ
សនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ
លផេងៗ

២២.

១៨.៩១៦

៧៧.០៨៣

៤.៥០៦.១៩៤ ១៨.៣៦២.៧៤០

៣.៤០៥.៥៥៤ ១៣.៦៨៣.៥១៦

៤.៦០៤.៦៤១ ១៨.៥៨៨.៩៣៧

២៥.៦២៤.១០៣ ១០៤.៤១៨.២២០

១៤.៦៦១.៩៥០ ៥៨.៩១១.៧១៥

១០.២៤៥.៤៩០ ៤១.៣៦១.០៤៤

ពដើមទន
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១ហនានត្ថ្ម្ល ១.០០០ដោលរអាលម្រ ិក
ខដេបានចុះបញ្ជីនិងបានបង់
លេញលេញ

២១៥.០០០.០០០ ៨៧៦.១២៥.០០០ ១៦៥.០០០.០០០ ៦៦២.៩៧០.០០០ ១២៥.០០០.០០០ ៥០៤.៦២៥.០០០
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

២២.

ពដើមទន (ត)
េ័ត្៌ានេម្អិត្ថ្នការកាន់ កាប់ ភាគហនានដូចខាងលម្រកាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ចំនួនភាគហន ដោលរអាលម្រ ិក ចំនួនភាគហន ដោលរអាលម្រ ិក ចំនួនភាគហន
ធ្នាគារជាត្ិថ្នម្របលទសកាណាោ

២១៤.៩៩៩ ២១៤.៩៩៩.០០០

លោក Damir Karassayev

១

១៤៨.៥០០ ១៤៨.៥០០.០០០

១.០០០

១៦.៥០០

២១៥.០០០ ២១៥.០០០.០០០

ដោលរអាលម្រ ិក

១១២.៥០០ ១១២.៥០០.០០០

១៦.៥០០.០០០

១២.៥០០

១៦៥.០០០ ១៦៥.០០០.០០០

១២.៥០០.០០០

១២៥.០០០ ១២៥.០០០.០០០

លៅថ្ងៃទី ១១ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៩ ធ្នាគារ បានទទួ េការអនម្័ត្ជាស្ថថេរេី ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា កនងការលផារ ភាគហន
ចំនួន ១៦.៤៩៩ ហនេី លោក Damir Karassayev លៅធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកាណាោ។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
សម្ត្េយនាលដើម្កាេបរ ិលចេទ
ការបខនថម្លដើម្ទន (*)

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ ២០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១៦៥.០០០.០០០

៦៦២.៩៧០.០០០

១២៥.០០០.០០០

៥០៤.៦២៥.០០០

៥០.០០០.០០០

២០៣.៧៥០.០០០

៤០.០០០.០០០

១៦០.៧២០.០០០

-

៩.៤០៥.០០០

-

(២.៣៧៥.០០០)

២១៥.០០០.០០០

៨៧៦.១២៥.០០០

១៦៥.០០០.០០០

៦៦២.៩៧០.០០០

េំលអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ

(*) លៅថ្ងៃទី ២៨ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៩. ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា បានលចញេិខិត្អនម្័ ត្អនញ្ហញត្ឲ្យធ្នាគារបលងាើនលដើ ម្ទន
ចំនួន ៥០.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក លោយលបាុះផាយភាគហនបខនថម្ចំនួន ៥០.០០០ ហន ឲ្យលៅធ្នាគារជាត្ិថ្ន
ម្របលទសកាណាោ ខដេកនង ១ ហនានត្ថ្ម្ល ១.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ។

២៣.

ទនបក្មុងតាមបទបញ្ញ តតិ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
ត្េយភាេលដើម្ម្រគា

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

២១.៣២១.៨៧៤ ៨៥.៦៧១.២៩០

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

១៤.៤៩១.៩៨២ ៥៨.៥០៤.១៣១

-

ពាន់លរៀេ
-

ការលផារលៅទនបម្រម្ុងតាម្
បទបញ្ញត្ិត
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូរត
រូបិយប័ណណ

១២.៣៣៩.៩០៤

៥០.២៨៥.១០៩

-

១.២១៥.៣៤៥

៦.៨២៩.៨៩២ ២៧.៤៤២.៥០៦
-

(២៧៥.៣៤៧)

៣៣.៦៦១.៧៧៨ ១៣៧.១៧១.៧៤៤ ២១.៣២១.៨៧៤ ៨៥.៦៧១.២៩០
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១៤.៤៩១.៩៨២ ៥៨.៥០៤.១៣១
-

-

១៤.៤៩១.៩៨២ ៥៨.៥០៤.១៣១

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

២៤.

ចំណូលព៊ីការក្បារ់សទធ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម)
ចំណូេេីការម្របាក់
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

៧២.១៤៨.៨៧៥

២៩៣.១៤០.៨៧៩

៥០.៨៣៣.៩២១

២០៥.១៦៥.៧០៥

២.៥៤៥.៥៨៨

១០.៣៤២.៧២៤

១.១៤៦.៤៩៥

៤.៦២៧.២៥៤

៣៨១.៦០៥

១.៥៥០.៤៦១

១៤៥.២៧៨

៥៨៦.៣៤២

៧៥.០៧៦.០៦៨

៣០៥.០៣៤.០៦៤

៥២.១២៥.៦៩៤

២១០.៣៧៩.៣០១

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

៨.០២៥.៦៨០

៣២.៦០៨.៣៣៨

៩.៤៦៤.០០៤

៣៨.១៩៦.៧២០

អនបំណេបនាាប់បនេំ

២.១៥៥.៧០៨

៨.៧៥៨.៦៤២

១.៨១៨.៣០៩

៧.៣៣៨.៦៩៥

ម្របាក់កម្េី

១.៨៧៧.៤២៥

៧.៦២៧.៩៧៨

១.២១៦.៤៦៩

៤.៩០៩.៦៦៩

បំណេភត្ិសនា

៤៤៣.៦៥៥

១.៨០២.៥៧០

៣៩១.០៨៩

១.៥៧៨.៤៣៥

ម្ូេបម្រត្បំណេ

៦១៣.៨៩៦

២.៤៩៤.២៥៩

-

-

១៣.១១៦.៣៦៤

៥៣.២៩១.៧៨៧

១២.៨៨៩.៨៧១

៥២.០២៣.៥១៩

៦១.៩៥៩.៧០៤

២៥១.៧៤២.២៧៧

៣៩.២៣៥.៨២៣

១៥៨.៣៥៥.៧៨២

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ
ចំណាយលេើការម្របាក់

ចំណូេេីការម្របាក់សទធ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២៥២.៩៧៣.១៤៩

១.០២៥.៨០៦.១១៩

១៨០.៣៦៣.០៧២

៧២៩.៣៨៨.២៦៣

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

៨.៥៣៩.២៧៦

៣៤.៦២៦.៧៦៤

៣.១៤៦.២៦៧

១២.៧២៣.៥០៤

ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ

១.៨៤២.៣៦៤

៧.៤៧០.៧៨៦

៦៩៥.៤៦៧

២.៨១២.៤៦៨

២៦៣.៣៥៤.៧៨៩

១.០៦៧.៩០៣.៦៦៩

១៨៤.២០៤.៨០៦

៧៤៤.៩២៤.២៣៥

៣៤.៧៥០.២១៣

១៤០.៩១២.១១៤

៣៥.៥៨៥.៩០០

១៤៣.៩០៩.៣៨០

អនបំណេបនាាប់បនេំ

៨.០១៦.០២០

៣២.៥០៤.៩៦១

៥.៤៣១.៦៩២

២១.៩៦៥.៧៦២

ម្របាក់កម្េី

៥.៩៤០.៦០២

២៤.០៨៩.១៤១

៥.៩៨៦.៩០៥

២៤.២១១.០៤៤

បំណេភត្ិសនា

១.៦៦៥.៦៤៣

៦.៧៥៤.១៨៣

១.២២៦.៣១៤

៤.៩៥៩.២១៤

៦១៣.៨៩៦

២.៤៨៩.៣៤៨

-

-

៥០.៩៨៦.៣៧៤

២០៦.៧៤៩.៧៤៧

៤៨.២៣០.៨១១

១៩៥.០៤៥.៤០០

២១២.៣៦៨.៤១៥

៨៦១.១៥៣.៩២២

១៣៥.៩៧៣.៩៩៥

៥៤៩.៨៧៨.៨៣៥

ចំណូេេីការម្របាក់
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

ចំណាយលេើការម្របាក់
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

ម្ូេបម្រត្បំណេ

ចំណូេេីការម្របាក់សទធ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

២៥.

ចំណូលព៊ីរថ្ក្ម និង ពជើងសារសទធ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម)
ចំណូេេីកថ្ម្រម្ និង លជ្ើងស្ថរ
ការសនាឥណទន

២.៨៧៨.៣៤៣

១១.៦៩៤.៧០៨

១.៩៧០.៨២១

៧.៩៥៤.២៣៤

កថ្ម្រម្េីលផារម្របាក់និងលវរម្របាក់

១.៧៩២.៧៩៨

៧.២៨៤.១៣៨

៤៧៣.៤៦៩

១.៩១០.៩២១

កថ្ម្រម្េីប័ណណ Master/Visa and UPI

៦.៣៥៤.២២៧

២៥.៨១៧.២២៤

២.៦៣៥.៤១៣

១០.៦៣៦.៥២៧

១៩៩.៥១០

៨១០.៦០៩

៦៦.៤០៤

២៦៨.០០៧

៥៣១.៧០០

២.១៦០.២៩៧

២០១.៤៥០

៨១៣.០៥២

កថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរេីលសវាធានារាប់រង

៩៨៦.៨៥៤

៤.០០៩.៥៨៨

១៤៤.៨១៤

៥៨៤.៤៦៩

កថ្ម្រម្លផេងៗ

៦៧០.៨០៤

២.៧២៥.៤៧៧

១.១៣៦.៣២២

៤.៥៨៦.១៩៥

១៣.៤១៤.២៣៦

៥៤.៥០២.០៤១

៦.៦២៨.៦៩៣

២៦.៧៥៣.៤០៥

ចំណាយលសវា MasterCard

១.៤៦៣.៥៩៧

៥.៩៤៦.៥៩៥

១.១០៥.៥៦៨

៤.៤៦២.០៧២

ចំណាយលសវា Visa Card

២.៣៤៨.៥៨៣

៩.៥៤២.២៩៣

១.១៨០.១៦៨

៤.៧៦៣.១៥៨

៣៧៥.៦៣៣

១.៥២៦.១៩៧

២៦៣.៩០៨

១.០៦៥.១៣៣

១៨.១៧៨

៧៣.៨៥៧

១៣.៣៧៨

៥៣.៩៩៤

២១

៨៥

៦.៨២៣

២៧.៥៣៧

៤.២០៦.០១២

១៧.០៨៩.០២៧

២.៥៦៩.៨៤៥

១០.៣៧១.៨៩៤

៩.២០៨.២២៤

៣៧.៤១៣.០១៤

៤.០៥៨.៨៤៨

១៦.៣៨១.៥១១

ទូរស័េានិងទូរស្ថរ
ការបញ្ូេ េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េាលោយ
គាមនលេខកូត្Pin-less top up

ចំណាយេីកថ្ម្រម្ និង លជ្ើងស្ថរ

ចំណាយលសវាធ្នាគារ និងម្រគឹុះស្ថថន
ហិរញ្ញវត្ថលផេងៗ
ចំណាយលសវា Union Pay
កថ្ម្រម្ និងលជ្ើងស្ថលផេងៗ

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរសទធ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

២៥.

ចំណូលព៊ីរថ្ក្ម និង ពជើងសារសទធ (ត)
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១២.២១២.៤១៦

៤៩.៥២១.៣៤៧

៩.៦៧៥.៩៨២

៣៩.១២៩.៦៧១

៥.៩៣៤.១១៤

២៤.០៦២.៨៣២

២.៨៤៤.៧១៤

១១.៥០៤.០២៣

១៧.៤៥១.៦៨៨

៧០.៧៦៦.៥៩៥

១០.៣៧៨.២៩៥

៤១.៩៦៩.៨២៥

៥៧០.៩៧៧

២.៣១៥.៣១២

២១៧.២៧៦

៨៧៨.៦៦៤

ការបញ្ូេ េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េាលោយ
គាមនលេខកូត្Pin-less top up

១.៥៨១.២០០

៦.៤១១.៧៦៦

៣៦៣.១៩៤

១.៤៦៨.៧៥៧

កថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរេីលសវាធានារាប់រង

១.៦០០.៤៥៥

៦.៤៨៩.៨៤៥

១.២៧៥.៥៩២

៥.១៥៨.៤៩៤

២.២៥៩.០២៧

៩.១៦០.៣៥៤

២.១៧៦.២៥៨

៨.៨០០.៧៨៨

៤១.៦០៩.៨៧៧

១៦៨.៧២៨.០៥១

២៦.៩៣១.៣១១

១០៨.៩១០.២២២

៤.៩២៤.៦៨៨

១៩.៩៦៩.៦១០

៣.៦៦៦.០៩៣

១៤.៨២៥.៦៨០

៧.៣៨៩.៨៩៥

២៩.៩៦៦.០២៤

៣.៩៣៧.៩២៩

១៥.៩២៤.៩៨៥

១.៥២០.៣៩៤

៦.១៦៥.១៩៨

៦៧៨.៩៧៣

២.៧៤៥.៧៦៧

៧០.២២៩

២៨៤.៧៧៩

៥៩.៨៩២

២៤២.២០៣

២១

៨៤

១៣.៤៣៥

៥៤.៣៣១

១៣.៩០៥.២២៧

៥៦.៣៨៥.៦៩៥

៨.៣៥៦.៣២២

៣៣.៧៩២.៩៦៦

២៧.៧០៤.៦៥០

១១២.៣៤២.៣៥៦

១៨.៥៧៤.៩៨៩

៧៥.១១៧.២៥៦

ចំណូេេីកថ្ម្រម្ និង លជ្ើងស្ថរ
ការសនាឥណទន
កថ្ម្រម្េីលផារម្របាក់និងលវរម្របាក់
កថ្ម្រម្េីប័ណណ Master/Visa and UPI
ទូរស័េានិងទូរស្ថរ

កថ្ម្រម្លផេងៗ

ចំណាយេីកថ្ម្រម្ និង លជ្ើងស្ថរ
ចំណាយលសវា MasterCard
ចំណាយលសវា Visa Card
ចំណាយលសវាធ្នាគារ និងម្រគឹុះស្ថថន
ហិរញ្ញវត្ថលផេងៗ
ចំណាយលសវា Union Pay
កថ្ម្រម្ និងលជ្ើងស្ថលផេងៗ

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរសទធ

២៦.

ចំណូលក្បតិបតតិការពផ្សេងៗ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម)
ការខាត្បង់េីការេក់
ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ
ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់សទធ
ចំណូេលផេងៗ

-

-

(៥៥.៥១៦)

(២២៤.០៦៣)

៤៤០.៧០៥

១.៧៩០.៥៨៤

៣០០.៦២៣

១.២១៣.៣១៤

១០.៩៧៨

៤៤.៦០៤

៣៤៦.៨៦១

១.៣៩៩.៩៣២

៤៥១.៦៨៣

១.៨៣៥.១៨៨

៥៩១.៩៦៨

២.៣៨៩.១៨៣
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

២៦.

ចំណូលក្បតិបតតិការពផ្សេងៗ (ត)
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ចំលណញេីការេក់
ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ
ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់សទធ
ចំណូេលផេងៗ

២៧.

-

-

៣២៦.២៥៧

១.៣១៩.៣៨៣

១.៥៥៦.៤២២

៦.៣១១.២៩១

៧៩៦.៩០២

៣.២២២.៦៧២

១៤៦.៤៧១

៥៩៣.៩៤០

៣៤៧.៨៩១

១.៤០៦.៨៧១

១.៧០២.៨៩៣

៦.៩០៥.២៣១

១.៤៧១.០៥០

៥.៩៤៨.៩២៦

ចំណាយបគគលរ
ិ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម)
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍ និងបេវោភ

១៨.១២៨.៤៦៣

៧៣.៦៥៥.៩៤៥

៩.៣២៩.៥២៨

៣៧.៦៥៣.៩៧៥

ម្របាក់បំណាច់អត្ីត្ភាេការង្ហរ

៥៣៥.៧៥០

២.១៧៦.៧៥២

១.៧២៦.៧០២

៦.៩៦៨.៩៦៩

ចំណាយលផេងៗលេើបគាេិក

៧៣១.៨៧៨

២.៩៧៣.៦២០

៥២៧.០៦៣

២.១២៧.២២៧

១៩.៣៩៦.០៩១

៧៨.៨០៦.៣១៨

១១.៥៨៣.២៩៣

៤៦.៧៥០.១៧១

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍ និងបេវោភ
ម្របាក់បំណាច់អត្ីត្ភាេការង្ហរ
ចំណាយលផេងៗលេើបគាេិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៥៤.៧១៦.២១៤

២២១.៨៧៤.២៤៨

៣២.២៤៤.៨៦៨

១៣០.៣៩៨.២៤៦

៨៨៩.០៨០

៣.៦០៥.២១៩

១.៧២៦.៧០២

៦.៩៨២.៧៨៣

២.២៤២.០០១

៩.០៩១.៣១៤

១.៣៣០.៦៨៣

៥.៣៨១.២៨២

៥៧.៨៤៧.២៩៥

២៣៤.៥៧០.៧៨១

៣៥.៣០២.២៥៣

១៤២.៧៦២.៣១១
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

២៨.

ចំណាយក្បតិបតតិការ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម)
ការជ្ួេអគារ

៤០៦.៣២២

១.៦៥០.៨៨៦

៤០៥.៤១១

១.៦៣៦.២៣៩

ការជ្ួសជ្េ និងខងទំ

១.៨១៩.៩៩៧

៧.៣៩៤.៦៤៨

៨១១.៧០៧

៣.២៧៦.០៤៩

សាារៈការ ិោេ័យ

១.២២៤.៤៧៦

៤.៩៧៥.០៤៦

៧២២.៧៨៩

២.៩១៧.១៧៦

ការជ្ួេោនយនត

៥៣០.៥០៦

២.១៥៥.៤៤៦

៣៦៨.៨៨៣

១.៤៨៨.៨១២

ខផនកទីផារ និងការផាយពាណិជ្ជកម្ម

៥៦៩.៨០០

២.៣១៥.០៩៧

៥៩៦.៨១១

២.៤០៨.៧២៩

ថ្ងលទឹក និងលភលើង

៥១៧.២០២

២.១០១.៣៩២

៣៦៥.៦៤៣

១.៤៧៥.៧៣៥

លសវាសនតិសខ

៦០៧.៧៩៣

២.៤៦៩.៤៦៣

៣៩៤.០៧៣

១.៥៩០.៤៧៩

ទំនាក់ទំនង

៣០០.៩៧៤

១.២២២.៨៥៧

២៧៥.៣០១

១.១១១.១១៥

៦២០.៤១៤

២.៥២០.៧៤២

១៩៧.០៨១

៧៩៥.៤១៩

អាជា្ប័ណណ

១៨៧.៦៧៣

៧៦២.៥១៥

១៨២.៣៥០

៧៣៥.៩៦៥

ថ្ងលម្របត្ិបត្តិការោនយនត

២២៣.៦៣៤

៩០៨.៦២៥

១៤៧.៧៩០

៥៩៦.៤៨០

ថ្ងលលធ្វើដំលណើរ

១៦១.៩០៤

៦៥៧.៨១៦

១២៧.៤៤៤

៥១៤.៣៦៤

ការធានារាប់រង

១៦១.៨៣៩

៦៥៧.៥៥២

១១៦.០៣៨

៤៦៨.៣២៩

ថ្ងលេិនិត្យឥណទន

៨៥.៩៩២

៣៤៩.៣៨៥

៨១.១៩៩

៣២៧.៧១៩

កថ្ម្រម្ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ

៨៦.៦៧៩

៣៥២.១៧៧

៣៥.០៨៨

១៤១.៦១៥

២១១.៥៣៤

៨៥៩.៤៦៣

៣៣.៥៤៥

១៣៥.៣៨៨

៨៧.០៣២

៣៥៣.៦១១

៦.២២១

២៥.១០៨

-

-

(១៥.០០០)

(៦០.៥៤០)

៩៤៧.១៤០

៣.៨៤៨.២៣០

៨២.៤៦៦

៣៣២.៨៣៣

៨.៧៥០.៩១១

៣៥.៥៥៤.៩៥១

៤.៩៣៤.៨៤០

១៩.៩១៧.០១៤

ជ្ំនាញវ ិជាជជ្ីវៈ

អាហារ និងការកំស្ថនត
ថ្ងលសាជ្ិកភាេ
ការេបលោេថ្នម្រទេយរ ឹបអូសបាន
ចំណាយលផេងៗ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

២៨.

ចំណាយក្បតិបតតិការ(ត)
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ការជ្ួេអគារ

១.០៩១.១៩៣

៤.៤២៤.៧៨៨

១.០៤៤.៥៦២

៤.២២៤.២០៩

ការជ្ួសជ្េ និងខងទំ

៤.៦៨៥.៦៧៩

១៩.០០០.៤២៨

២.៥៧៩.០២៨

១០.៤២៩.៥៨៩

សាារៈការ ិោេ័យ

៣.៨៨២.១២៥

១៥.៧៤២.០១៧

២.០៣៤.៤១៩

៨.២២៧.១៩០

ការជ្ួេោនយនត

១.៧៤៣.២០០

៧.០៦៨.៦៧៦

១.២៦៦.៤៨៧

៥.១២១.៦៧៣

ខផនកទីផារ និងការផាយពាណិជ្ជកម្ម

១.៩០៧.៦៣៨

៧.៧៣៥.៤៧២

១.៥៧៨.៣១៦

៦.៣៨២.៧១០

ថ្ងលទឹក និងលភលើង

១.៨៦៣.៣៨៧

៧.៥៥៦.០៣៤

១.២៤៩.៨៥១

៥.០៥៤.៣៩៧

លសវាសនតិសខ

១.៩៤០.០៣៥

៧.៨៦៦.៨៤២

១.២២៦.០៦៥

៤.៩៥៨.២០៧

១.១៥៣.៧៣១

៤.៦៧៨.៣៧៩

៨៦៨.៨២៥

៣.៥១៣.៥២៨

១.៥៨១.៤៦៣

៦.៤១២.៨៣២

៦៣២.៧៦៦

២.៥៥៨.៩០៦

៦៧៦.០៤១

២.៧៤១.៣៤៦

៦១៩.២០១

២.៥០៤.០៤៩

៧១៦.១៧៧

២.៩០៤.០៩៨

៥៣២.២០០

២.១៥២.២១៧

ថ្ងលលធ្វើដំលណើរ

៤៦៨.៦០៥

១.៩០០.១៩៣

៤៨៥.៨៩០

១.៩៦៤.៩៣៩

ការធានារាប់រង

៥២៦.៥២៧

២.១៣៥.០៦៧

៣៧៥.៣១១

១.៥១៧.៧៥៨

ថ្ងលេិនិត្យឥណទន

៣១៥.៧៣៥

១.២៨០.៣០៥

២៤៤.៥៥៨

៩៨៨.៩៩៣

កថ្ម្រម្ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ

១៩១.៣៨៥

៧៧៦.០៦៦

១៨២.៥០៣

៧៣៨.០៤២

អាហារ និងការកំស្ថនត

៤២៣.១២៥

១.៧១៥.៧៧២

៩៩.៦៨៣

៤០៣.១១៨

ថ្ងលសាជ្ិកភាេ

២០១.៦១១

៨១៧.៥៣៣

១៤.៥៥៩

៥៨.៨៧៧

-

-

៤២១.៥៥២

១.៧០៤.៧៥៦

១.៤៣៣.៨៥៥

៥.៨១៤.២៨៣

៥៤៦.៤៨០

២.២០៩.៩៦៥

២៤.៨០១.៥១២

១០០.៥៧០.១៣១

១៦.០០២.២៥៦

៦៤.៧១៣.១២៣

ទំនាក់ទំនង
ជ្ំនាញវ ិជាជជ្ីវៈ
អាជា្ប័ណណ
ថ្ងលម្របត្ិបត្តិការោនយនត

ការេបលោេថ្នម្រទេយរ ឹបអូសបាន
ចំណាយលផេងៗ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

២៩.

ចំណាយរ ំលស់
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម)
ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ
សិទិក
ធ នងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម
ម្រទេយសកម្មអរូបី

២.៣៩៣.៩២៩

៩.៧២៦.៥៣៤

១.៥៦២.៦០៦

៦.៣០៦.៦៧៨

១.៥០៨.៩៤៥

៦.១៣០.៨៤៣

១.២៤៣.៤២៧

៥.០១៨.៤៧១

២៥៩.២៨៨

១.០៥៣.៤៨៧

១១២.២៧៧

៤៥៣.១៥០

៤.១៦២.១៦២

១៦.៩១០.៨៦៤

២.៩១៨.៣១០

១១.៧៧៨.២៩៩

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ

៨.២៤០.៣៩៣

៣៣.៤១៤.៧៩៤

៤.៦៩០.៤៦៦

១៨.៩៦៨.២៤៥

សិទិក
ធ នងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម

៥.៦២៦.៦២៧

២២.៨១៥.៩៧២

៣.៩៨០.៥៦៥

១៦.០៩៧.៤០៥

៨៤៧.១៦៦

៣.៤៣៥.២៥៨

៤០៧.៩៧១

១.៦៤៩.៨៣៤

១៤.៧១៤.១៨៦

៥៩.៦៦៦.០២៤

៩.០៧៩.០០២

៣៦.៧១៥.៤៨៤

ម្រទេយសកម្មអរូបី

៣០.

ពាន់លរៀេ

ការខាតបង់ព៊ីការធ្លារ់ចោះតថ្មារបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វតថ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម)
ឥណទនផដេ់អត្ិងិជ្ន
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ
ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជ្ួេ

៨០៣.៦៤២

៣.២៦៥.១៩៧

៦៩៣.១៩២

២.៧៩៧.៧២៣

(៤៨.២២០)

(១៩៥.៩១៨)

១៨.៩១៤

៧៦.៣៣៧

(៥៣.៧៤៧)

(២១៨.៣៧៤)

(១០៦.៧២១)

(៤៣០.៧២៦)

១.៦៧១

៦.៧៨៩

២.១៨៩

៨.៨៣៥

១.៥៣៥

៦.២៣៨

១.៣៦១

៥.៤៩៣

៧០៤.៨៨១

២.៨៦៣.៩៣២

៦០៨.៩៣៥

២.៤៥៧.៦៦២

កិចេសនាឥណទន និង
កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ

73
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣០.

ការខាតបង់ព៊ីការធ្លារ់ចោះតថ្មារបស់ឧបររណ៏ហិរញ្ញ វតថ (ត)
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក
ឥណទនផដេ់អត្ិងិជ្ន

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២.១៩៦.២៥៤

៨.៩០៥.៨១០

២.៨១២.១៥០

១១.៣៧២.៣៣៥

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

(២៦.០៨៥)

(១០៥.៧៧៥)

៧៥.៦៥៨

៣០៥.៩៦១

ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ

(៦១.៩៥៣)

(២៥១.២១៩)

(៤២៦.៨៨៨)

(១.៧២៦.៣៣៥)

៣.១៨៣

១២.៩០៧

១៣.៩៣០

៥៦.៣៣២

៨.៨២៦

៣៥.៧៨៩

៥.៤៤៣

២២.០១២

២.១២០.២២៥

៨.៥៩៧.៥១២

២.៤៨០.២៩៣

១០.០៣០.៣០៥

ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជ្ួេ
កិចេសនាឥណទន និង
កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ

៣១.

រំណត់សាគល់ព៊ីរបាយការណ៏លំហូរសាច់ក្បារ់
ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្ម្ូេ
សម្រាប់លគាេបំណងថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ ស្ថច់ ម្របាក់ និ ងស្ថច់ ម្របាក់ សម្ម្ូ េ រួម្ាន៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២៥១.៧៥០.២០៥ ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩

៥៩៦.៦៨៩.៩៩២ ៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧

២៨៩.២២១.៤៨២ ១.១៧៨.៥៧៧.៥៣៩ ១៤៧.០៥៩.៤៣៨

៥៩០.៨៨៤.៨២២ ៣៨.២៧៤.៨៣៨ ១៥៤.៥១៥.៥២១

ម្របាក់បលញ្ញើលៅធ្នាគារ
ជាត្ិថ្នកម្ពជា
ម្របាក់បលញ្ញើលៅធ្នាគារ

១៣.៥៦៨.៤៧៧

៥៥.២៩១.៥៤៤ ១៤៦.១៩៣.៧៤៤

៥៨៧.៤០៦.៤៦៣

៥៤.០៦៤.២៩៦ ២១៨.២៥៧.៥៦៣

នានា
៥៥៤.៥៤០.១៦៤ ២.២៥៩.៧៥១.១៦៨ ៤៤១.៧៥៧.៤១១ ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧ ១៦១.១៨៨.៣០៦ ៦៥០.៧១៧.១៩១

ស្ថច់ម្របាក់ សទធ និ ង ស្ថច់ ម្របាក់ សម្ម្ូ េ រួម្ាន ស្ថច់ ម្របាក់ និ ងម្របាក់ បលញ្ញើ ានកាេកំ ណត្់ រយៈលេេខលី ខដេាន
អាយកាេលដើម្ ៣ខខ ឬត្ិ ចជាងលនុះ លោយម្ិនរាប់ បញ្ូេ េឥណទនវ ិបារូបន៍ខដេលៅសេ់។ ត្ថ្ម្លលោងថ្នម្រទេយសកម្ម
ទំងលនុះ គឺ ម្របហាក់ម្របខហេនឹងត្ថ្ម្លសម្រម្យ។ ស្ថច់ម្របាក់ និ ង ស្ថច់ ម្របាក់ សម្ម្ូ េលៅចងបញ្េប់ថ្ន អំ

ងលេេ

របាយការណ៍ ដូ ចខដេបានបង្ហាញលៅកនងលសចកតីខងលងការណ៍ថ្នេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ អាចម្រត្ូវបានផាូផាងជាម្ួ យធាត្ខដេ
ពាក់េ័នធលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាេ ដូ ចខដេបានបង្ហាញខាងលេើ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣១.

រំណត់សាគល់ព៊ីរបាយការណ៏លំហូរសាច់ក្បារ់ (ត)
ការផ្ទលស់បូរបំ
ត ណេខដេលកើត្ល

ើងេីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន

តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហាញេី ការផ្ទលស់បូតរបំ ណេរបស់ធ្នាគារខដេលកើត្ល
ផ្ទលស់បូតរស្ថច់ ម្របាក់ និងម្ិ នខម្នស្ថច់ម្របាក់។ បំណេខដេលកើត្ល

ើងេី សកម្មភាេហិរញ្ញ បបទន រួម្ានទំងការ

ើងេី សកម្មភាេហិរញ្ញ បបទនគឺ ជាបនាកខដេេំហូរ

ស្ថច់ម្របាក់ ឬេំហូរស្ថច់ ម្របាក់នាលេេអនាគត្នឹ ងម្រត្ូវបានោត្់ចូេកនងរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ ម្របាក់ រម្
ួ របស់ម្រកុម្
ខដេជាេំហូរស្ថច់ ម្របាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញ បបទន។

ម្របាក់កម្េី

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា

េំហូរស្ថច់ម្របាក់

បខម្រម្បម្រម្ួេ

ឆ្នំ២០១៨

ហិរញ្ញបបទន(ក)

ភត្ិសនាងមី

នានា(ខ)

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ
ឆ្នំ២០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

៨៧.៣៧០.៧៤០

(៦.៣៤៤.២៦១)

-

(៤៩៤.៤៦៤)

៨០.៥៣២.០១៥

អនបំណេ

៥៥.០០០.០០០

៣៨.០០០.០០០

-

-

៩៣.០០០.០០០

បំណេភត្ិសនា

១៨.៥៤៩.៤២០

(៤.៣៤១.៧៦២)

១៥.៩២៥.៤២៨

១.២២៦.៣១៤

៣១.៣៥៩.៤០០

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា

េំហូរស្ថច់ម្របាក់

បខម្រម្បម្រម្ួេ

ឆ្នំ២០១៩

ហិរញ្ញបបទន(ក)

ភត្ិសនាងមី

នានា(ខ)

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ
ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ម្របាក់កម្េី

៨០.៥៣២.០១៥

១៩៧.៦៥៤.១៩០

-

១.៦៧០.២៥៣

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

អនបំណេ

៩៣.០០០.០០០

៣៥.០០០.០០០

-

-

១២៨.០០០.០០០

-

២០.៣២៦.៧៤៨

-

៦១២.៥៨៩

២០.៩៣៩.៣៣៧

៣១.៣៥៩.៤០០

(៦.១៨១.០១១)

៩.៦៦៩.៣៧៥

១.៦៦៥.៦៤៣

៣៦.៥១៣.៤០៧

ម្ូេប័ម្រត្បំណេខដេបាន
លបាុះផាយ
បំណេភត្ិសនា

(ក)

េំហូរស្ថច់ ម្របាក់េីបំណេហិរញ្ញ វត្ថលកើ ត្លចញេី

ការកាត្់កងរវាង

របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់។
(ខ)

ការផ្ទលស់បូតរលផេងលទៀត្រួម្ានការបងារការម្របាក់និងការសងការម្របាក់។
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ម្របាក់ កម្េី

និ ង

ការសងកម្េី

លៅកនង

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣២.

សមព័នធញាតិ

(ក)

សម្ត្េយសម្ព័នញា
ធ ត្ិ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

កម្េីេីធ្នាគារជាត្ិថ្នម្របលទស
កាណាោ

១២៨.០០០.០០០ ៥២១.៦០០.០០០ ៩៣.០០០.០០០ ៣៧៣.៦៧៤.០០០

៥៥.០០០.០០០ ២២២.០៣៥.០០០

ម្របាក់បលញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាេ់លោយ
អនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ អភិបាេ
និងភាគទនិក

(ខ)

៣.៨០៣.២០២

១៥.៤៩៨.០៤៨

៣.៧៥៦.៨៥៤ ១៥.០៩៥.០៣៩

៣.០៥៣.០០៧ ១២.៣២៤.៩៨៩

ម្របត្ិបត្តិការជាម្ួយសម្ព័នញា
ធ ត្ិនានា
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម)
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្នាគារជាត្ិថ្ន
ម្របលទសកាណាោ

ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យអនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ
អភិបាេ និងភាគទនិក

២.១៥៥.៧០៩

៨.៧៥៨.៦៤៦

១.៨១៨.៣១០

៧.៣៣៨.៦៩៩

២៨.០២១

១១៣.៨៤៩

៣៦.៩៨០

១៤៩.២៥១

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្នាគារជាត្ិថ្នម្របលទស
កាណាោ

ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យអនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ
អភិបាេ និងភាគទនិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៨.០១៦.០២១

៣២.៥០៤.៩៦៥

៥.៤៣១.៦៩២

២១.៩៦៥.៧៦២

៩៦.១២៨

៣៨៩.៧៩៩

១៤៧.៩៩១

៥៩៨.៤៧៦
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣២.

សមព័នធញាតិ (ត)

(គ)

ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍របស់គណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ អភិបាេ និងភាគទនិក
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម)
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍ និងអត្ថម្របលោជ្ន៍

៥.៦៨៥.១៤២

២៣.០៩៨.៧៣២

១.៩១៤.៥៣១

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ១២ខខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍ និងអត្ថម្របលោជ្ន៍

៣៣.

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

១៤.៤១៥.៩០៧

៧.៧២៧.០៤៧

ដោលរអាលម្រ ិក

៥៨.៤៥៦.៥០៣

ពាន់លរៀេ

៧.២៦០.៥២៩

២៩.៣៦១.៥៧៩

រិចចសនាឥណទាន និង រិចចសនាធ្លនាហិរញ្ញ វតថ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្ន២
ាំ ០១៨
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ឥណទនវ ិបារូបន៍ខដេ
ម្ិនលម្របើ
ម្ូេបម្រត្បំណេ

៥០.៣៤២.៤៣៨ ២០៥.១៤៥.៤៣៥ ២៤.២៨៩.១៣១ ៩៧.៥៩៣.៧២៨ ១៧.៣០៥.៦១៤ ៦៩.៨៦២.៧៦៤
១៥.៣៦៧.៦០៣ ៦២.៦២២.៩៨២ ១០.៩៣៣.៥១៧ ៤៣.៩៣០.៨៧១

៧.៤៩៨.៨៤៦ ៣០.២៧២.៨៤១

េិខិត្ឥណទន

៨.៧២៤.៣៤៩ ៣៥.៥៥១.៧២២

៧.៤១៥.២៨០ ២៩.៧៩៤.៥៩៥

៥.៤១៩.៩៧២ ២១.៨៨០.៤២៧

បណណ ឥណទនខដេម្ិនលម្របើ

៩.៤៣០.៣១៦ ៣៨.៤២៨.៥៣៨

៨.៥៩៩.៤៩៨ ៣៤.៥៥២.៧៨៣

៧.៤០៩.៤៣២ ២៩.៩១១.៨៧៧

៤.៤០០.០០០ ១៧.៩៣០.០០០

៤.៤០០.០០០ ១៧.៦៧៩.២០០

៤.៧៧៥.០០០ ១៩.២៧៦.៦៧៥

ម្ូេបម្រត្
ការធានាលេើការទូទត្់

៥.៨៩៧.១០៣ ២៤.០៣០.៦៩៥

៧៤៦.៧៤៤

៣.០០០.៤១៧

-

-

ម្ូេបម្រត្បំណេលេើការលដញថ្ងល

៥.២១៣.៨៩៩ ២១.២៤៦.៦៣៨

៧១.០០០

២៨៥.២៧៨

៦៨៣.០០០

២.៧៥៧.២៧១

-

-

ម្ូេបម្រត្បំណេលេើការធានា
ការធានាលផេងៗ

១៥.២០១

៦១.៩៤៤

៥.៤៦៦

២១.៩៦២

៣៣០.៤០២

១.៣៤៦.៣៨៨

២.៣១៤.៦៧៩

៩.៣០០.៣៨០

៣.៣៦១.២៤៦ ១៣.៥៦៩.៣៥០

៩៩.៧២១.៣១១ ៤០៦.៣៦៤.៣៤២ ៥៨.៧៧៥.៣១៥ ២៣៦.១៥៩.២១៤ ៤៦.៤៥៣.១១០ ១៨៧.៥៣១.២០៥

៣៤.

របាយការណ៍តាមខផ្សនរ
ធ្នាគារ ម្ិ នម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យលធ្វើរបាយការណ៍តាម្ខផនកលទ េីលម្រពាុះម្របាក់ចំណូេម្ួ យភាគធ្ំ គឺ បានម្កេី អាជ្ី វកម្មខផនក
ខត្ម្ួ យ ខដេជាឥណទន និ ងម្របាក់ កម្េី។ សកម្មភាេទំងអស់ម្រត្ូវបានលធ្វើល
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ើង លៅកនងម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ពជា។

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ានការទទួេខសម្រត្ូវទូលៅកនងការបលងាើត្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យម្របេ័នធម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យ របស់ធ្នាគារ ។
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេបានបលងាើត្នូវគណៈកម្មការឥណទន

គណៈកម្មការអភិ បាេកិ ចេ

គណៈកម្មការអនលោម្ភាេ

គណៈកម្មការសវនកម្ម និងគណៈកម្មការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ លដើម្បីទទួេខសម្រត្ូវកនងការបលងាើត្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យនូ វលគាេ
នលោបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យតាម្ខផនកនីម្ួយៗ។

គណៈកម្មការទំងអស់ានសាជ្ិកម្ិនខម្នម្របត្ិបត្តិ

លហើយលធ្វើការ

រាយការណ៍ជាម្របោំលៅម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេអំេីសកម្មភាេរបស់លគ។
លគាេនលោបាយម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានបលងាើត្ល

ើងលដើម្បីកំណត្់អត្តសញ្ហញណ និងវ ិភាគ ហានិភ័យ

ខដេធ្នាគារបានជ្ួបម្របទុះ នឹងោត្់វ ិធានការកាត្់បនថយហានិភ័យ និងានការម្រត្ួត្េិនិត្យឱ្យបានសម្ស្សប និងលដើម្បីតាម្
ោនហានិភ័យ និងការម្របកាន់ ខាជប់លៅនឹងការកាត្់បនថយតាម្ការកំណត្់។ គណៈកម្មការសវនកម្ម គណៈកម្មការអនលោម្
ភាេ

និ ងគណៈកម្មការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ

ានភារៈទទួេខសម្រត្ូវតាម្ោនការអនវត្តរបស់ធ្នាគារលៅតាម្លគាេ

នលោបាយ និងនីត្ិវ ិធ្ីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ក៏ដូចជាម្រត្ួត្េិ និត្យល

ើងវ ិញ នូ វភាេម្រគប់ ម្រគាន់ថ្នម្របេ័នធម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ

ខដេធ្នាគារ ម្រត្ូវម្របឈ្ម្ម្ខ ។
សវនករថ្ផាកនងលធ្វើការម្រត្ួត្េិនិត្យជាម្របោំ ឬម្តងាាេលេើលគាេនលោបាយ និងនីត្ិវ ិធ្ី ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ លហើយលធ្វើការ
រាយការណ៍េទធផេលៅគណៈកម្មការសវនកម្មសម្រាប់កិចេម្របជ្ំម្រកុម្ម្របឹ កាភិបាេ ។
លគាេនលោបាយ និងនីត្ិវ ិធ្ី អនម្័ត្លោយធ្នាគារ លដើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យខដេអាចលកើត្ានល

ើងកនង សកម្មភាេ

អាជ្ីវកម្មធ្នាគារ ានដូចខាងលម្រកាម្។

៣៥.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន
ហានិភ័យឥណទន សំលៅលៅលេើហានិភ័យខដេធ្នាគាររងការខាត្បង់ ខផនកហិរញ្ញ វត្ថ ម្របសិនលបើ សម្ភាគី
ការបំ លេញកាត្េវកិចេរបស់ខួនស្សបតាម្េកេ
ល
ខណឌខដេបានម្រេម្លម្រេៀងគាន និងការខាត្បង់ ខដេលកើត្ល

ខកខានកនង

ើងេី ម្របាក់បលញ្ញើ

ជាម្ួយធ្នាគារលផេងលទៀត្ ការវ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្ ម្របាក់កក់លេើការជ្ួ េ ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន កិចេសនា
ឥណទន និង កិចេសនាធានាហរ ិញ្ញ វត្ត។ លដើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ធ្នាគារបានេិ ោរណាម្រគប់ខផនកទំងអស់ថ្នហានិភ័យ
ឥណទនរួម្ានហានិភ័យខដេម្ិនានេទធភាេសង

ហានិភ័យភូម្ិស្ថស្រសត

ហានិ ភ័យផេិត្ផេ

និងហានិភ័យ

អាជ្ីវកម្ម។
នាយកោឋនហានិភ័យឥណទន ទទួេខសម្រត្ូវកនងការម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យឥណទនលោយ៖
•

ការបលងាើត្លគាេនលោបាយឥណទនលោយានការេិ លម្រគាុះលោបេ់ជាម្ួ យខផនកអាជ្ី វកម្ម ម្រគបដណតប់លេើ ត្ម្រម្ូវការ
ម្រទេយោក់ ធានា ការវាយត្ថ្ម្លឥណទន ការោក់ េិនាហានិភ័យ និងការលរៀបចំឯកស្ថរ និងនី ត្ិវ ិធ្ី ចាប់ លោយស្សបលៅ
តាម្ CIFRSs និងការខណនាំពាក់េ័នធរបស់ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា។

•

ការបលងាើត្រចនាសម្ព័នធកនងការអនម្័ត្

និងការបនតផតេ់ឥណទន។

អនកខដេានសិទិក
ធ នងការអនម្័ត្ឥណទន

ានដូចជា គណៈកាមធ្ិ ការម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាេឥណទន គណៈកាមធ្ិការម្រគប់ ម្រគងឥណទន នាយកោឋនអនម្័ត្
ឥណទន និងម្របធានស្ថខា ានទំនួេខសម្រត្ូវកនងការអនម្័ត្ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន។
•

ការេិនិត្យល

ើងវ ិញ និងវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទន លោយការកំណត្់ កម្រម្ិត្ហានិភ័យ និ ងការបុះពាេ់ េីហានិភ័យ

ឥណទនទំងអស់។
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៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន (ត្)
•

កំណត្់ការបុះពាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទន ខដេលកើត្ល
និងវ ិស័យលផេងៗ

ើងេីសម្ភាគី ទីតាំងភូម្ិស្ថស្រសដ ឧសាហកម្ម លគាេបំណង

(សម្រាប់ ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិ ងិជ្ននិង

ហានិភ័យឥណទនលផេងលទៀត្

ខដេានភាេ

ស្សលដៀងគាន)។
•

ការបលងាើត្ និងការម្រគប់ ម្រគងបាននូវដំលណើរការរបស់ធ្នាគារសម្រាប់វាស់ខវង ECL លោយរួម្បញ្ូេ េទំង ដំ លណើរការ
សម្រាប់៖
o

ការអនម្័ត្លេើកដំបូង និងសេេភាេលទៀងទត្់ ថ្នការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងការវ ិភាគម្រត្េប់ម្កវ ិញ (back-testing) ថ្ន
ម្ូខឌ្េខដេបានលម្របើ

•

o

ការកំណត្់ និងតាម្ោនការលកើ នល

o

ការរួម្បញ្ូេ េេ័ត្៌ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្ (forward-looking information)

ការេិនិត្យល

ើងវ ិញនូ វការអនលោម្របស់ស្ថខានីម្ួយៗ លៅតាម្ការបុះពាេ់ខដេបានម្រេម្លម្រេៀង រួម្ទំង កម្រម្ិត្

ហានិភ័យឥណទន ខដេលកើ ត្ល
ល

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន និង

ើងជាលទៀងទត្់

ើងេី ម្របលភទឧសាហកម្ម និងម្របលភទផេិត្ផេ។ របាយការណ៍ ខដេបានលរៀបចំ

សតីេីគណភាេឥណទន

អាចត្ម្រម្ូវឱ្យានសកម្មភាេខកត្ម្រម្ូវដ៏ សម្រម្យ

និងរួម្បញ្ូេ េ

របាយការណ៍េី ការបាន់ស្ថមនលេើសំវ ិធានធ្ន ECL។
•

ការផតេ់អនស្ថសន៍ ការខណនាំ និ ងការផដេ់ជ្ំនាញឯកលទសដេ់ស្ថខា លដើម្បីលេើកកម្ពស់ការអនវត្តកិចេការ ទូទំង
ធ្នាគារ កនងម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យឥណទន។

ស្ថខានីម្ួយៗម្រត្ូវអនវត្តលគាេនលោបាយ និងនីត្ិវ ិធ្ីឥណទន ខផអកលៅតាម្សិទិធអនម្័ត្ឥណទន ខដេផតេ់ លោយគ
ណៈកាមធ្ិ ការឥណទន។ ម្របធានស្ថខា និ ង ម្របធានផដេ់ម្របាក់កម្េីតាម្ស្ថខា ម្រត្ូវរាយការណ៍ម្ក កាន់ការ ិោេ័យ
កណា
ត េ លេើបញ្ហ
ា ពាក់េ័នធនឹងហានិភ័យទំងអស់ លនុះ។ ស្ថខានីម្ួយៗទទួេខសម្រត្ូវចំលពាុះគណភាេ

និងការអនវត្ត

សំលេៀត្ឥណទន និងចំ លពាុះការតាម្ោន និងម្រត្ួត្េិនិត្យហានិភ័យលេើសំលេៀត្ឥណទនទំងអស់របស់ ខួន
ល

រួម្ទំង

ឥណទនខដេបានអនម្័ត្លោយការ ិោេ័យកណា
ត េ។

សវនកម្មថ្ផាកនងបានលធ្វើសវនកម្មជាលទៀងទត្់ លដើម្បីធានាថាការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងនីត្ិវ ិធ្ីខដេបានបលងាើត្ល

ើង បានលរៀបចំ និ ង

អនវត្តតាម្បានម្រគប់ម្រគាន់។

៣៥.១.១ ម្រទេយោក់ធានា
ធ្នាគារ បានរកាទកលៅម្រទេយបញ្ហ
េ ំ ខដេបានម្កេី ការោក់ធានាសំរាប់ ម្របាក់កម្េីផដេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន។ ម្របលភទវត្ថបញ្ហ
េ ំ
ខដេធ្នាគារបានរកាទករួម្ាន៖
-

ម្រទេយសម្បត្តិេំលៅោឋន ដូ ចជា ដី និងផាុះ ខដេានបលង់រ ឹង និ ងទន់

-

ស្ថច់ម្របាក់ ត្ម្ាេ់

-

ម្រទេយសម្បត្តិចេនម្រទេយលផេងលទៀត្

-

ការធានាហិរញ្ញ វត្ថ
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៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.១ ម្រទេយោក់ធានា (ត្)
ធ្នាគារកំណត្់អនបាត្ឥណទនលធ្ៀបត្ថ្ម្លម្រទេយោក់ ធានា LTV < ៨០% ជាអនបាត្អត្ិបរា កនងការផតេ់ឥណទនដេ់
អត្ិងិជ្ន។
រាេ់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថខដេានលៅកនងធ្នាគារ ម្រត្ូវបានោត្់ទកថាាន ការងយចុះត្ថ្ម្ល លហើយការខាត្បង់ ម្រត្ូវបានម្រគប
ដណដប់លម្រកាម្ ម្ូ ខឌ្េ ថ្នការខាត្បង់ឥណទនខដេរ ំេឹងទក របស់ធ្នាគារ លោយគាមនការលេើកខេង ចំលពាុះម្រទេយបញ្ហ
េ ំ
ទំងអស់ខដេធ្នាគារានគិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩។

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល
(ក)

ង
ើ េី ECL

សាសធាត្ ការសនមត្ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល
ធ្នាគារបានទទួេស្ថាេ់សំវ ិធានធ្នលេើការបាត្់បង់ ECL ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថខដេម្ិនបានវាស់ខវងតាម្ FVTPL
ដូចខាងលម្រកាម្៖
•

សម្ត្េយជាម្ួយធ្នាគារនានា

•

ម្រទេយហិរញ្ញ វត្ថជាឧបករណ៍បំ ណេ

•

ម្របាក់កក់ លេើការជ្ួេ

•

កិចេសនាឥណទន

•

កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ

ធ្នាគារវាស់ខវងសំវ ិធានធ្នលេើការបាត្់ បង់ តាម្ចំនួនខដេលសមើនឹង ECL លេើកខេងខត្ការវាស់ខវងតាម្ ECL ១២ខខ
(12-month ECL) ដូចខាងលម្រកាម្៖
•

សម្ត្េយជាម្ួយ

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

ខដេម្រត្ូវបានកំណត្់ថាានហានិភ័យឥណទន

នាកាេបរ ិលចេទ

រាយការណ៍ និ ង
•

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្ ខដេហានិ ភ័យឥណទនម្ិនបានលកើនល
ដំបូង។
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៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល
(ក)

ង
ើ េី ECL (ត្)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)
ធ្នាគារម្ិនបានអនវត្តការលេើកខេងឥណទនានហានិភ័យទប ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្លទ។
ECL ១២ខខ គឺជាខផនកថ្ន ECL ខដេបណា
ត េម្កេី ម្រេឹត្ិតការណ៍ខកខានសងម្របាក់កនងរយៈលេេ ១២ខខ

បនាាប់ េី

កាេបរ ិលចេទរាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថខដេបានទទួ េស្ថាេ់តាម្ ELC ១២ខខ ម្រត្ូវបានោត្់ទកជា “ឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថសថិត្កនងដំ ណាក់ កាេទី១”។
ECL ម្ួ យអាយកាេ (Lifetime ECL) គឺ ជា ECL ខដេអាចបណា
ត េម្កេីម្រេឹត្ិតការណ៍ខកខានសងម្របាក់ កនង រយៈលេេថ្ន
អាយកាេរ ំេឹងទក (expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថខដេបានទទួ េស្ថាេ់តាម្ ECL លេញម្ួយ
អាយកាេ បខនតម្ិនខម្នជាឥណទនានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល (credit-impaired) ម្រត្ូវបានោត្់ទកជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសថិត្ កនង
ដំណាក់កាេទី២”។
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល
តាម្កាេបរ ិលចេទរាយការណ៏នី ម្ួយៗ

ធ្នាគារវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

ខដេម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាតាម្ ត្ថ្ម្លដក

រ ំេស់ (amortised cost) លហើយានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានោត្់ទកជា “ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថសថិត្កនង ដំណាក់ កាេទី ”៣”។
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបានោត្់ទកថាាន “ឱ្នភាេត្ថ្ម្ល” លៅលេេានម្រេឹត្ិតការណ៍ម្ួ យ ឬលម្រចើន បានលកើត្ល

ើង ខដេ

នាំឱ្យានផេបុះពាេ់អវ ិជ្ជានដេ់េំហូរស្ថច់ម្របាក់ នាលេេអនាគត្ខដេរ ំេឹងទក ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ។
ភសតតាងខដេបញ្ហ
ជ ក់ថាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល រួម្បញ្ូេ េនូវទិននន័យខដេអាចអលងាត្បាន ដូចខាងលម្រកាម្៖
•

ឥណទនខដេានអម្រតាហានិភ័យឥណទន ខាងកនងកម្រម្ិត្ “E“

ឬការទូ ទត្់ តាម្កិចេសនាខដេលសមើនឹង

ឬលេើស ៩០ថ្ងៃសម្រាប់ឥណទនានរយៈលេេខវង និងការទូទត្់ តាម្កិចេសនាខដេលសមើនឹង ឬលេើស ៣០ថ្ងៃ
សម្រាប់ឥណទនរយៈលេេខលី
•
•

លៅលេេខដេអនកខេីម្រត្ូវបានម្របកាសថា បាត្់ខួន
ល ស្ថលប់ ឬរងលម្រគាុះេីការបាត្់បង់ សម្ត្ថភាេសំរាប់ការរស់លៅម្របោំំថ្ងៃ
ការេំបាកខផនកហិរញ្ញ វត្ថជាខាលំងរបស់អត្ិ ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ

ើងវ ិញលេើេកេខណឌថ្នការផតេ់ឥណទនដេ់អត្ិងិជ្ន ខដេធ្នាគារម្ិនយេ់ម្រេម្

•

ការលរៀបចំល

•

អត្ិងិជ្នទំនងនឹងកេ័យធ្ន ឬម្រត្ូវលរៀបចំ ហិរញ្ញ វត្ថល

ើងវ ិញជាងមី

81

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល
(ក)

ង
ើ េី ECL (ត្)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថានឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)
ឥណទនខដេម្រត្ូវបានលរៀបចំល

ើងវ ិញ លោយស្ថរខត្ភាេម្ិនម្របម្រកត្ី លៅកនងេកេខណឌរបស់អត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបាន ោត្់ទកជា

ឥណទនានឱ្នភាេ េុះម្រតាខត្ានភសតតាងបញ្ហ
ជ ក់ថាហានិភ័យថ្នការម្ិនទទួ េបានេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ តាម្កិចេសនា
បានងយចុះជាស្ថរវនត និងម្ិ នានសូចនាករលផេងលទៀត្ខដេនាំឱ្យានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល។ ខផអកលៅតាម្ការសនមត្ខដេអាច
បដិលសធ្បាន ថ្នសតង់ោរ CIFRSs
(រយៈលេេខលី)

ឥណទនខដេហួសកាេកំណត្់ សង ៨៩ថ្ងៃ (រយៈលេេខវង) និង ៣០ថ្ងៃ

ម្រត្ូវបានោត្់ ទកជាឥណទនានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល

លទុះបីជានិ យម្ន័ យថ្នការហួសកាេកំណត្់សងខដេ

ចាប់បានកំណត្់ លផេងគានក៏ លោយ។
ខផអកតាម្ម្របេ័នធោត្់ថានក់ហានិ ភ័យឥណទនរបស់ធ្នាគារ ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្នខដេោត្់ទកថាានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល
ជាឥណទនទំងឡាយណាខដេានចំ ណាត្់ ថានក់ លម្រកាម្សតង់ោរ សងេ័យ និងបាត្់បង់។
ការោត្់ថានក់ហានិភ័យឥណទន
ធ្នាគារបានខបងខចកការបុះពាេ់លៅតាម្ការោត្់ ថានក់ហានិ ភ័យឥណទន ស្សបលៅតាម្និ យម្ន័យរបស់ ធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន
កម្ពជា លោយខផអកលៅតាម្ចំនួនថ្ងៃថ្នការហួសកំណត្់ សង ខដេជាេកេណៈវ ិនិច័េយលោយម្របុងម្របយ័ត្ន ដូ ចខាងលម្រកាម្៖
១

ធ្ម្មតា

២

ឃ្លំលម្ើេ

៣

លម្រកាម្សតង់ោរ

៤

សងេ័យ

៥

បាត្់បង់

ធ្នាគារ លម្របើម្របាស់ការវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទនថ្ផាកនង និងេ័ត្៌ានហួសកាេកំណត្់ ជាេកេណៈវ ិនិច័យ
េ កនងលផារ
ដំណាក់កាេដូចខាងលម្រកាម្៖
ចំណាត្់ថានក់
ឥណទនធ្ម្មតា/សតង់ោរ

ឥណទនឃ្លំលម្ើេ
ឥណទនម្ិនដំលណើរការ

ចំណាត្់ថានក់

ម្របលភទឥណទន

ឥណទនថ្ផាកង
ន

រយៈលេេខវង

ក ខ គ

រយៈលេេខលី

ក ខ គ

គណភាេឥណទន
ក៖ េអណាស់
ខ៖ េអ
គ៖ លេញចិត្ត

រយៈលេេខវង

៖ ការឃ្លំលម្ើេ

រយៈលេេខលី
រយៈលេេខវង

ង

រយៈលេេខលី

ង

ង៖ ការខូចខាត្

82

ចំនួនថ្ងៃផត្កំណត្់

ដំណាក់កាេ

០-៣០ថ្ងៃ
០-១៥ថ្ងៃ
៣១ថ្ងៃ-៨៩ថ្ងៃ
១៥ថ្ងៃ-៣០ថ្ងៃ
>៨៩ថ្ងៃ
>៣០ថ្ងៃ

ដំណាក់កាេទី ១

ដំណាក់កាេទី ២
ដំណាក់កាេទី ៣

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល
(ក)

ង
ើ េី ECL (ត្)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)
ការោត្់ថានក់ហានិភ័យឥណទន (ត្)
ការបុះពាេ់ម្រត្ូវបានតាម្ោនជាម្របោំ ខដេការបុះពាេ់អាចលធ្វើឱ្យានការផ្ទលស់បូតរដេ់ការោត្់ថានក់ ហានិភ័យឥណទន។
ជាទូលៅ ការតាម្ោនលនុះជាប់ ពាក់េ័នធនឹងការលម្របើ ម្របាស់ទិននន័យដូចខាងលម្រកាម្៖

(i)



ម្របវត្តិទូទត្់ សង



ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថរបស់សម្ភាគី



ចកេវ ិស័យអាជ្ីវកម្ម និងការេាករណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់



េទធភាេ និងឆនាៈទូទត្់ សង



ស្ថថនភាេលសដឋកិចេ និង



គណភាេថ្នសំណំ ឯកស្ថរ

ការលកើនល

ើងគួរឲ្កត្់សាាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទន

ធ្នាគារេិ ោរណាអំេីការលកើនល

ការលកើនល

ើងជាសំខាន់នូវហានិ ភ័យឥណទនជាេីរដំ ណាក់កាេដូ ចខាងលម្រកាម្៖

ើងគួ រឲ្កត្់សាាេ់ថ្ន ហានិភ័យឥណទនលៅកនងដំណាក់កាេទី២

ការផ្ទលស់បូតរកម្រម្ិត្ថ្នហានិភ័យឥណទនលៅលេើអាយកាេខដេរ ំេឹ ងទក ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ម្រត្ូវបាន វាយត្ថ្ម្លតាម្
រយៈការលម្របៀបលធ្ៀបហានិភ័យឥណទនតាម្កាេបរ ិលចេទរាយការណ៍នីម្ួយៗជាម្ួ យ នឹងហានិភ័យឥណទនថ្នឧបករណ៍

ហិរញ្ញ វត្ថលៅលេេទទួេស្ថាេ់លេើកដំបូង។ ការវាស់ខវងលៅលេើគណភាេ និងបរ ិាណ កនងការកំណត្់ ថាលត្ើ ការលកើន
ល

ើងជានូវហានិភ័យឥណទនខដេបានលកើត្ល

ើង ម្រត្ូវបានបង្ហាញដូ ចខាងលម្រកាម្៖

•

ការខកខានសងចំនួន ≥៣០ ថ្ងៃ ≤ ៨៩ ថ្ងៃ សម្រាប់ រយៈលេេខវង ≥១៥ ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃ ជាបលង្ហាេ (backstop)

•

ការលម្របើ សូចនាករបរ ិាណ (ការផ្ទលស់បូរត PD នាកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍ោប់េីកាេបរ ិលចេទលដើម្)

ធ្នាគារលម្របើ ម្របាស់ការខកខានសងចំនួន≥៣០ ថ្ងៃ ≤ ៨៩ ថ្ងៃ សម្រាប់រយៈលេេខវង ≥១៥ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃ ជាបលង្ហាេ និ ង
អនវត្តការសនមត្ខដេអាចបដិលសធ្បាន លោយ កំណត្់ ថាហានិភ័យឥណទនលេើម្រទេយ ហិរញ្ញ វត្ថ បានលកើ នល
កត្់សាាេ់

ោប់តាំងេីការទទួេស្ថាេ់លេើកដំបូង

លៅលេេខដេការទូ ទត្់ តាម្កិ ចេសនា

ើងគួលអាយ

ានការខកខានសង

ចំនួន≥៣០ថ្ងៃ ≤ ៨៩ថ្ងៃ សម្រាប់រយៈលេេខវង និង ≥១៥ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃសម្រាប់រយៈលេេខលី។ ថ្េ។ ជាងលនុះលៅលទៀត្ ឥណ
ទន

ទំងអស់ ខដេានចំណាត្់ឥណទន “

” ម្រត្ូវបានោត្់ ថានក់េីដំណាក់កាេទី ១ ដេ់ ដំណាក់ កាេទី ២។

។លេើសេីលនុះលទៀត្ ឥណទនផតេ់ដេ់ អត្ិងិជ្នខដេម្រត្ូវបានលរៀបចំ ល

ើងវ ិញ និងម្រត្ូវបានោត្់ថានក់ “

” ម្រត្ូវបានផ្ទលស់

បតូរេីដំណាក់កាេទី១ លៅដំ ណាក់កាេទី ២។

ការលកើនល

ើងគួ រឲ្កត្់សាាេ់ថ្ន ហានិភ័យឥណទនលៅកនងដំណាក់កាេទី៣

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថខដេម្រត្ូវបានោត្់ទកជាឥណទនានការងយចុះត្ថ្ម្លោប់តាំងេីលេេដំ បូង ឬេី លេេទិ ញ ម្រត្ូវោត្់
ថានក់លោយសវ័យម្របវត្តិ ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសថិត្កនងដំ ណាក់ កាេទី ៣។ ភសដតាងខដេបញ្ហ
ជ ក់ថាម្រទេយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ
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៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល
(ក)

(i)

ង
ើ េី ECL (ត្)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)

ការលកើនល

ើងគួរឲ្កត្់សាាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទន (ត្)

ការលកើនល

ើងគួ រឲ្កត្់សាាេ់ថ្ន ហានិភ័យឥណទនលៅកនងដំណាក់កាេទី៣(ត្)

ានការងយចុះត្ថ្ម្ល លោយខផអកលៅតាម្ទិននន័យខដេអាចអលងាត្បានទក់ទងលៅនឹងម្រេឹត្ិតការណ៍ដូចខាងលម្រកាម្៖
•

ការេំបាកខផនកហិរញ្ញ វត្ថជាខាលំងរបស់អត្ិ ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ

•

ការបំ ពានកិចេសនា ដូចជាការខកខានម្ិ នបានសង ឬហួសកាេកំណត្់

•

អត្ិងិជ្នទំនងនឹងកេ័យធ្ន ឬម្រត្ូវលរៀបចំ ហិរញ្ញ វត្ថល

•

ការបាត្់បង់ទីផារសកម្មសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថលោយស្ថរខត្បញ្ហ
ា ហិរញ្ញ វត្ថ

ើងវ ិញជាងមី

បំណេសថិត្កនងដំលណើរការវ ិវាទ ភាេញឹកញាប់ថ្នការលរៀបចំ បំណេល
•

កូនបំណេខដេខកលងបនលំឆលបាក

•

ការេក់ ឬការេបលោយលោេឥណទនខូចលោយខផនក

•

ម្រណៈភាេ

•

ការលរៀបចំល

ដូចជាស្ថថនភាេជ្ំនួញកូ ន

ើងវ ិញជាលដើ ម្។

ើងវ ិញនូ វបំណេខដេានបញ្ហ
ា (Trouble Debt Restructuring) លោយម្ិនលជាគជ្័យ

ធ្នាគារបានអនវត្តការខកខានសងចំនួន ≥៨៩ថ្ងៃ សំរាប់ រយៈលេេខវង និង≥៣០ថ្ងៃ សំរាប់ រយៈលេេខលី ជាបលង្ហាេ កនងការ
ផ្ទលស់បូតរឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ េី ដំណាក់កាេទី២ លៅដំ ណាក់ កាេទី ៣ និងោត្់ទកឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលនាុះថាានការ
ងយចុះត្ថ្ម្ល។ ជាងលនុះលៅលទៀត្ ឥណទនទំងអស់ ខដេានចំណាត្់ឥណទន “ង” ម្រត្ូវបានោត្់ ថានក់េីដំណាក់ កាេទី
២ ដេ់ ដំណាក់ កាេទី ៣។ លេើសេី លនុះលទៀត្ ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិ ងិជ្នខដេម្រត្ូវបានលរៀបចំល

ើងវ ិញ និងបានោត្់

ថានក់កនង លម្រកាម្សតង់ោរ សងេ័យ និងបាត្់បង់ ម្រត្ូវបាន ផ្ទលស់បូរេី
ត ដំណាក់កាេទី២ លៅដំ ណាក់កាេទី៣។

និយម្ន័យការខកខានសង
ធ្នាគារោត្់ទកម្រទេយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថខដេានការខកខានសងលៅលេេខដេ៖
•

អនកខេីម្ិនានេទធភាេសងចំ លពាុះកាត្េវកិចេឥណទនរបស់ខួនទំ
ល
ងស្សុងម្កវ ិញ លោយម្ិ នេឹងខផអកលៅលេើ
ការេក់ម្រទេយោក់ធានាលដើម្បីទូទត្់សង (ម្របសិនលបើ ានម្រទេយោក់ ធានា) ឬ

•

អនកខេីានការខកខានសងលម្រចើ នជាង ≥៨៩ថ្ងៃ លេើកាត្េវកិចេសងឥណទនម្កធ្នាគារជាស្ថរវនត ឬ

•

អនកខេីនឹងខកសំរួេម្រទេយសម្បត្តិរបស់ខួនខដេជាេទធ
ល
ផេថ្នការកេ័យធ្ន លោយស្ថរម្ិនានេទធភាេសង
កាត្េវកិចេឥណទនរបស់ខួន។
ល
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៣៥
៣៥.១

. ការក្គប់ក្គងហានិភយ
័ ហិរញ្ញ វតថ (ត)
ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល

ង
ើ េី ECL (ត្)

(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)

(ii)

ការបញ្េូ េេ័ត្៌ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្
ធ្នាគារវ ិភាគេ័ត្៌ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្

លោយលម្របើម្ូ ខឌ្េសថិត្ិថ្ននិនានការនាលេេអនាគត្

ថាលត្ើហានិ ភ័យឥណទនលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ បានលកើនល

កនងការវាយត្ថ្ម្ល

ើងជាសំខាន់ លដើ ម្បីលធ្វើការវាស់ខវង ECL។

ធ្នាគារលម្របើ ម្របាស់គំរូលនុះ លដើ ម្បីបញ្ូេ េអលងរាម្រកូលសដឋកិចេ (“MEVs”) និ ងសនាសេន៍ ថ្ងលសំរាប់ជាការខកត្ម្រម្ូវនាលេេ
អនាគត្ លឆ្ពុះលៅរកភាេអាចខកខានសង។

លោងតាម្េទធផេខដេទទួ េបានេី ការលម្របើ ម្ូខឌ្េសថិត្ិ
បរ ិលចេទផ្ទលស់បូរត

ថ្ននិ នានការនាលេេអនាគត្លធ្វើល

ធ្នាគារម្ិនបានកំណត្់ ការជាប់ទក់ ទងគាន

ខដេសម្លហត្ផេរវាង

ើងលោយធ្នាគារ លៅកាេ
MEVs

និងការខាត្បង់ ជា

ម្របវត្តិស្ថស្រសតលនាុះលទ។ ជាេទធផេ េ័ត្៌ាននាលេេអនាគត្ម្ិនម្រត្ូវបានរួម្បញ្ូេ េលៅកនងម្ូខឌ្េសថិត្ិថ្ននិនានការនាលេេ
អនាគត្ លៅកាេបរ ិលចេទផ្ទលស់បូររបស់
ត
ធ្នាគារល

ើយ។ អនលោម្លៅតាម្សតង់ោរ ករណីជាក់ោក់ អាចលកើត្ានលៅលេេ

ខដេេ័ត្៌ានខដេសម្លហត្ផេ និងទកចិត្តបានបំផត្ អាចជាេ័ត្៌ានម្របវត្តិស្ថស្រសតខដេម្ិនបានលធ្វើការខកត្ម្រម្ូវ។
ធ្នាគារនឹងបនតលធ្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើម្ូេោឋនម្របោំឆ្នំសំរាប់ MEVs ឬសនាសេន៍ ត្ថ្ម្លលដើម្បីោក់បញ្ូេ េ ជាការខកត្ម្រម្ូវនា
លេេអនាគត្។

(iii)

ការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
ធ្នាគារលធ្វើការចរោល
លរៀបចំឥណទនល

ើងវ ិញនូ វឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន ខដេានផេេំបាកខផនកហិរញ្ញ វត្ថ (សំលៅដេ់ សកម្មភាេ

ើងវ ិញ) លដើ ម្បីបលងាើនឱ្កាសអត្ិបរ ិាកនងការម្របម្ូេម្រត្េប់វ ិញ និងកាត្់ បនថយហានិភ័យ ថ្នការខកខាន

សង។ ខផអកលៅតាម្លគាេនលោបាយរបស់ធ្នាគារ ឥណទនលរៀបចំ ល

ើងវ ិញ ម្រត្ូវបានផតេ់ជ្ូនលោយ ខផអកលេើម្ូេោឋន

លម្រជ្ើ សលរ ើស ម្របសិនលបើ កូនបំ ណេានការខកខានសងនាលេេបចេបបនន ឬម្របសិនលបើានហានិភ័យ ខពស់ថ្នការខកខាន
សង

និងានភសតតាងបង្ហាញថាកូនបំណេេិត្ជាបានខិត្ខំម្របឹងខម្របងសងទូ ទត្់បំណេលៅតាម្

កិចេសនាលដើម្និងរ ំេឹងថាកូនបំណេ

នឹងអាចបំ លេញតាម្េ័កេខណឌខដេបានខកខម្រប។

េកេខណឌថ្ន

េកេខណឌខដេបានខកខម្របជា

ធ្ម្មតារួម្បញ្ូេ េទំងការេនារលេេកំណត្់ ការផ្ទលស់បូររយៈលេេ
ត
ថ្នការទូទត្់ សងការម្របាក់ និងការខកខម្របេកេខណឌថ្ន
កិចេម្រេម្លម្រេៀងឥណទន។
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៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល

ង
ើ េី ECL (ត្)

(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)

(iii)

ការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខដេបានខកខម្រប

លៅតាម្លគាេនលោបាយថ្នការលរៀបចំឥណទនល

ការេាករណ៍ PD ឆលុះបញ្ហ
េ ំងការខកខម្របម្រត្ូវបានខកេម្អ ឬស្ថដរល

ើងវ ិញរបស់

ធ្នាគារ

ើងវ ិញនូ វេទធភាេរបស់ធ្នាគារកនងការម្របម្ូ េ ការម្របាក់

និងម្របាក់ លដើម្ លៅតាម្បទេិលស្ថធ្ន៍ធ្នាគារធាលប់ាន។ ជាខផនកម្ួយថ្នដំលណើរការលនុះ ធ្នាគារលធ្វើការ វាយត្ថ្ម្លេទធភាេ
ទូទត្់សងរបស់កូនបំណេ

លធ្ៀបលៅនឹងេកេខណឌកិចេសនាខដេបានខកខម្រប

និងេិោរណាលៅលេើ

សូចនាករ

អាកបបកិ រ ិោជាលម្រចើនលផេងលទៀត្។
ជាទូលៅការលរៀបចំល
ល

ើងវ ិញ គឺ ជាសូចនាករគណភាេថ្នការលកើនល

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន ខដេការ លរៀបចំ

ើងវ ិញម្រត្ូវបានោត្់ទកថាានភសតតាងខដេបញ្ហ
ជ ក់េីផេបុះពាេ់ថ្នឥណទនានការងយចុះត្ថ្ម្ល។ អត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវ

បង្ហាញឥរ ិោបងបង់ ម្របាក់េអជាប់ ោប់កនងរយៈលេេម្ួ យ ម្នលេេខដេការបុះពាេ់ម្ិនម្រត្ូវបានោត្់ទកថាាន ការងយ
ចុះត្ថ្ម្ល/ម្ិនានេទធភាេសង ឬ PD ម្រត្ូវបានោត្់ទកថាបានងយចុះ លោយសម្វ ិធានធ្នការខាត្បង់ ម្រត្ូវបាន វាស់ខវងតាម្
ចំនួនទឹកម្របាក់ដូចកនងដំ ណាក់ កាេទី១។

(iv)

ការវាស់ខវង ECL
ECL គឺជាការបាន់ស្ថមនម្របូបាបីេីលត្ទម្ៃន់ថ្នការបាត្់បង់ឥណទន។ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ខវងដូចខាងលម្រកាម្៖
•

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខដេម្ិនានការងយចុះត្ថ្ម្លនាកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍៖ ជាត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នកងវុះស្ថច់
ម្របាក់ ទំងអស់ (លពាេគឺភាេខសគានរវាងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ខដេជ្ំ ពាក់ធ្នាគារស្សបតាម្កិចេសនា

និង

េំហូរស្ថច់ ម្របាក់ ខដេធ្នាគាររ ំេឹងទកថានឹងទទួ េបាន)។
•

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខដេានការងយចុះត្ថ្ម្លនាកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍៖ជាភាេខសគានរវាងត្ថ្ម្លដេ និង
ត្ថ្ម្លបចេបបនន ថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់ខដេរេឹងទកនាលេេអនាគត្។

•

កិចេសនាឥណទនខដេលៅសេ់៖ ការខាត្បង់ឥណទនគឺ ជាត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នភាេខសគានរវាងេំហូរស្ថច់

•

ការទូ ទត្់កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ លកើត្ល

ើងកនងករណីខដេ ការខកខានកនងការសងរបស់កូនបំណេគឺ

ស្សបតាម្េកេខណឌថ្នឥណទនខដេម្រត្ូវបានធានា។

ដូលោនុះលហើយ

កងវុះខាត្ស្ថច់ ម្របាក់គឺជាការទូទត្់

ខដេរ ំេឹងទក លដើម្បីសងាេស់បំណេសម្រាប់ ការខាត្បង់ឥណទន ដកចំនួនចំនួនទឹ កម្របាក់ ខដេធ្នាគារ
រ ំេឹងថានឹងទទួេបានេី កូនបំ ណេឬភាគីណាម្ួ យ។
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៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល

ង
ើ េី ECL (ត្)

(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)

(iv)

ការវាស់ខវង ECL (ត្)
ធ្នាគារគណនា ECL លោយយកត្ថ្ម្លដេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ គណនឹង PD សរប េីគំរូម្របូកសី (Proxy Model) លៅតាម្
ដំណាក់កាេនីម្ួយៗ ជាម្ួ យកតាតាខកត្ម្រម្ូវហានិភ័យម្ួ យចំ នូន។
•

ការខាត្បង់ឥណទនខដេរ ំេឹ ងទក (Expected Credit Loss ឬ ECL) គឺ ជាត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នកងវុះស្ថច់ម្របាក់
កនងរយៈអាយកាេខដេលៅសេ់ លធ្វើអបបហារលោយលម្របើ EIR។ សម្រាប់ឆ្នំនីម្ួយៗថ្នអាយកាេលេញរបស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ធ្នាគារបានលធ្វើការបាន់ស្ថមនលេើ PD ខដេបានបញ្ូេ េការេាករណ៍នាលេេអនាគត្
LGD និង EAD។ ការបាន់ស្ថមនម្រត្ូវបានយកម្កគណជាម្ួយគាន លដើម្បីលធ្វើការបាន់ស្ថមនការខាត្បង់សម្រាប់
រយៈលេេនីម្ួយៗ។

បនាាប់ម្កការបាន់ស្ថមនម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហារម្រត្េប់ម្កកនងកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍

លោយលម្របើ EIR ជាអម្រតាការម្របាក់អបបហារ។ លោយគាមនផេបុះពាេ់ជាស្ថរវនត ធ្នាគារោត្់ទកអម្រតាតាម្
កិចេសនាជា EIR ។
•

ធ្នាគារលម្របើ ម្របាស់ឥណទនវ ិស័យឧសាហកម្ម លដើម្បីជាសំលេៀត្

ឥណទនគម្រម្ូ លោយស្ថរានចរ ិត្

េកេណៈដូ ចគាន។ ឥណទនទំងលនុះ សថិត្លៅកនងចំណាត្់ ថានក់វ ិស័យឧសាកម្មខត្ម្ួ យខដេានហានិភ័យ
រួម្ ខផអកលេើបរ ិោឋនលសដឋកិចេ ។
•

ECL ម្រត្ូវបានគណនាលោយលម្របើរប
ូ ម្នតខាងលម្រកាម្៖
𝑻

ការខាត្បង់ឥណទនរ ំេឹងទក = ∑ 𝑴𝑷𝑫𝒕 × 𝑳𝑮𝑫𝒕 × 𝑬𝑨𝑫𝒕 × 𝑫𝒕
ខដេ៖

𝒕=𝟏

MPDt = Marginal Probability of Default at time t;
LGDt = Loss Given Default at time t;
EADt = Exposure at Default at time t; and
Dt = Discount factor at time t.
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល
(ខ)

ង
ើ េី ECL (ត្)

ការបាត្់បង់ថ្នសំវ ិធានធ្ន
តារាងខាងលម្រកាម្លនុះសលងេបសំវ ិធានលេើការបាត្់ បង់ នាកាេបរ ិលចេទចងចងឆ្នំ លៅតាម្ថានក់ ថ្នការបុះពាេ់ម្រទេយសកម្មនីម្ួយៗ។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថានក់ថ្នសំវ ិធានលេើការបាត្់បង់ ៖
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន (*)

៦.៣៥៥.៤៥២ ២៥.៨៩៨.៤៦៧

៤.៨៥៩.០៨៦ ១៩.៥២៣.៨០៦

២.១៩០.៣០០

៨.៨៤២.២៤១

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

៦០.៧៤២

២៤៧.៥២៣

៨៦.៨២៧

៣៤៨.៨៧១

១១.១៦៩

៤៥.០៨៩

វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្

២១.៥៨០

៨៧.៩៣៩

៨៣.៥៣៣

៣៣៥.៦៣៦

៥១០.៤២១

២.០៦០.៥៧០

ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជ្ួេ

៣៦.១៥០

១៤៧.៣១១

៣២.៩៦៧

១៣២.៤៦១

១៩.០៣៧

៧៦.៨៥២

១៨.៩១៦

៧៧.០៨៣

១០.០៨៩

៤០.៥៣៨

៤.៦៤៦

១៨.៧៥៦

កិចេសនាឥណទន និង កិចេសនា
ធានារាប់ រងហិរញ្ញ វត្ថ

៦.៤៩២.៨៤០ ២៦.៤៥៨.៣២៣

៥.០៧២.៥០២ ២០.៣៨១.៣១២ ២.៧៣៥.៥៧៣ ១១.០៤៣.៥០៨

(*) ទឹកម្របាក់ ជាប់កិចេសនាថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ខដេម្រត្ូវបានេបលោេកនងអំ

ងលេេថ្នរបាយការណ៍ គឺ ានចំនួន

៦៩៦.៣៣៥ ដោលរអាលម្រ ិក នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ (នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨ ១៤៣.៤៥៧ដោលរអាលម្រ ិក) និ ង
ការខាត្បង់េីការបតូររូបិយបណណ កនងអំ ងលេេថ្នរបាយការណ៍ គឺ ានចំនួន ៣.៥៥២ នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ (នាថ្ងៃទី
៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨ -៩៣ ដោលរអាលម្រ ិក)។

លម្រកាម្នីត្ិវ ិធ្ីម្រត្ួត្េិនិត្យរបស់ធ្នាគារ ការលកើនល

ើងគួ រឲ្កត្់ សាាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទនម្រត្ូវបានកំណត្់ ម្នលេេ ាន

ការបុះពាេ់និងលៅចងបញ្េប់ លៅលេេខដេការបុះពាេ់លកើត្ល

ើងដេ់ ៣០ថ្ងៃ។ លនុះគឺជាករណីចម្បងសម្រាប់ឥណទន

អត្ិងិជ្ន។ តារាងខាងលម្រកាម្ ផតេ់នូវការវ ិភាគលៅលេើចំនួនសរបថ្នឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន តាម្កាេកំណត្់ខដេ
ានកនលងម្ក។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

សំវ ិធានលេើ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

សំវ ិធានលេើ

សំវ ិធានលេើ

ត្ថ្ម្លសរបលោង

ការខាត្បង់

ត្ថ្ម្លសរបលោង

ការខាត្បង់

ត្ថ្ម្លសរបលោង

ការខាត្បង់

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ឥណទនផតេដ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
០-២៩ ថ្ងៃ

២.៧៤៣.៦១៦.០៩៨ ២.៦២៤.៧០៦ ១.៨២១.៣៧៥.៧៥៨ ២.៣៦៦.៦៣២ ១.២២៧.៦២៦.៤៩៤ ១.០៤០.៥២៨

៣០-៥៩ ថ្ងៃ

១.៩១៥.៩១៧

១៣៣.៦៥៥

១.៤៦៤.៨៨៧

១១០.៣២១

១.៣២៣.៦៥២

៩៩.១១៣

៦០-៨៩ ថ្ងៃ

១.៤៤៦.២១៦

៩១.៣៣៩

១.២៦៩.៣៥៣

១៣២.៤៩៧

៦៣៧.៣៣៨

៤៣.១៨៣

៩០-១៨០ ថ្ងៃ

៤.៧៨៦.៤៧១

៨៤៩.៤៦៩

៣.០៣៩.៩១០

៦៤៥.០៩៩

១.៧២០.៨៥០

៣២៥.៨៩០

៨.០៤៣.៣៤៧ ១.៦០៤.៥៣៧

៤.៥៦៤.៥៧៦

៦៨១.៥៨៦

ចំនួនលេើសេី ១៨០ ថ្ងៃ
សរប
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

១២.៦៦១.៦៦៣ ២.៦៥៦.២៨៣

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ៦.៣៥៥.៤៥២ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥

៤.៨៥៩.០៨៦ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ២.១៩០.៣០០

១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ២៥.៨៩៨.៤៦៧ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១៩.៥២៣.៨០៦ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨ ៨.៨៤២.២៤១
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន
តារាងខាងលម្រកាម្លនុះ

បង្ហាញេ័ត្៌ានអំេីឥណទនម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

ខដេម្រត្ូវបានវាស់ខវងលោយថ្ងលលដើម្រ ំេស់។

ចំនួនទឹកម្របាក់លៅកនងតារាងត្ំ ណាងឱ្យត្ថ្ម្លលោងដេចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ។

ចំលពាុះត្ថ្ម្លកិចេសនា

សម្រាប់

កិចេសនាឥណទន និង កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ ចំនួនទឹកម្របាក់ លៅកនងតារាងលនុះ ត្ំ ណាងឱ្យត្ថ្ម្លកិចេសនា ។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
សម្ត្េយជាម្ួយធ្នាគារនានា
ធ្ម្មតា

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៩៣.៤៧២.៤៣១

-

-

៩៣.៤៧២.៤៣១

៣៨០.៩០០.១៥៦

(៦០.៧៤២)

-

-

(៦០.៧៤២)

(២៤៧.៥២៣)

៩៣.៤១១.៦៨៩

-

-

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០

-

- ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០ ១១.១៣៤.៤១៨.៦៧១

-

១០.៦៦៧.៥១០

-

១០.៦៦៧.៥១០

៤៣.៤៧០.១០៣

-

-

៧.៨៦០.៣៦០

៧.៨៦០.៣៦០

៣២.០៣០.៩៥៧

-

-

៥.០៥១.៧០៨

៥.០៥១.៧០៨

២០.៥៨៥.៧១០

-

-

៨.៤៧៤.១០៧

៨.៤៧៤.១០៧

៣៤.៥៣១.៩៨៧

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០

១០.៦៦៧.៥១០

២១.៣៨៦.១៧៥

(១.៥៧៣.៨៨១)

(៥៦៦.៣១៧)

(៤.២១៥.២៥៤)

២.៧៣០.៧៩៨.៧៩៩

១០.១០១.១៩៣

១៧.១៧០.៩២១

៣៣.៣០៧.០១៤

-

-

៣៣.៣០៧.០១៤

១៣៥.៧២៦.០៨៣

(២១.៥៨០)

-

-

(២១.៥៨០)

(៨៧.៩៣៩)

៣៣.២៨៥.៤៣៤

-

-

៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

៣.៦១៥.០៤១

-

-

៣.៦១៥.០៤១

១៤.៧៣១.២៩២

(៣៦.១៥០)

-

-

(៣៦.១៥០)

(១៤៧.៣១១)

៣.៥៧៨.៨៩១

-

-

៣.៥៧៨.៨៩១

១៤.៥៨៣.៩៨១

៦៨.៤៩៧.១០៣

-

-

៦៨.៤៩៧.១០៣

២៧៩.១២៥.៦៩៥

(១៨.៩១៦)

-

-

(១៨.៩១៦)

(៧៧.០៨៣)

៦៨.៤៧៨.១៨៧

-

-

៦៨.៤៧៨.១៨៧

២៧៩.០៤៨.៦១២

ឥណទនផតេដ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
ធ្ម្មតា
ឃ្លំលម្ើេ
លម្រកាម្សតង់ោរ
សងេ័យ
បាត្់បង់
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧
(៦.៣៥៥.៤៥២)

(២៥.៨៩៨.៤៦៧)

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

ការវ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ធ្ម្មតា
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង
ម្របាក់កក់លេើការជ្ួេ
ធ្ម្មតា
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង
កិចស
េ នាឥណទន និងកិចស
េ នា
ធានាហិរញ្ញវត្ត
ធ្ម្មតា

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លសរប
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សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្ត្េយជាម្ួយធ្នាគារលផេងលទៀត្
ធ្ម្មតា

២០៧.៤៨៨.៩៤៨

-

-

(៨៦.៨២៧)

-

-

២០៧.៤០២.១២១

-

-

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨

-

- ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨ ៧.២៤៧.៩៣៨.៨៨៣

ឃ្លំលម្ើេ

-

១៥.៧៧៥.៩១២

-

១៥.៧៧៥.៩១២

៦៣.៣៨៧.៦១៤

លម្រកាម្សតង់ោរ

-

-

៦.៦៣៧.៩១១

៦.៦៣៧.៩១១

២៦.៦៧១.១២៦

សងេ័យ

-

-

៣.៨៧០.០០១

៣.៨៧០.០០១

១៥.៥៤៩.៦៦៤

បាត្់បង់

-

-

៥.០៤២.១១៣

៥.០៤២.១១៣

២០.២៥៩.២១០

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨

១៥.៧៧៥.៩១២

(១.១០០.៩០៩)

(៧៨២.៣៣៤)

១.៨០២.៧៦៦.៤០៩

១៤.៩៩៣.៥៧៨

៣៣.២៥៣.៣៤៨

-

-

(៨៣.៥៣៣)

-

-

៣៣.១៦៩.៨១៥

-

-

៣.២៩៦.៦៧៥

-

-

៣.២៩៦.៦៧៥

១៣.២៤៦.០៤០

(៣២.៩៦៧)

-

-

(៣២.៩៦៧)

(១៣២.៤៦១)

៣.២៦៣.៧០៨

-

-

៣.២៦៣.៧០៨

១៣.១១៣.៥៧៩

៤០.៣០៣.៩០៩

-

-

៤០.៣០៣.៩០៩

១៦១.៩៤១.១០៦

(១០.០៨៩)

-

-

(១០.០៨៩)

(៤០.៥៣៨)

៤០.២៩៣.៨២០

-

-

៤០.២៩៣.៨២០

១៦១.៩០០.៥៦៨

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង

២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣
(៨៦.៨២៧)

(៣៤៨.៨៧១)

២០៧.៤០២.១២១ ៨៣៣.៣៤១.៧២២

ឥណទនផតេដ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
ធ្ម្មតា

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង

១៥.៥៥០.០២៥ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧
(២.៩៧៥.៨៤៣)

(៤.៨៥៩.០៨៦)

(១៩.៥២៣.៨០៦)

១២.៥៧៤.១៨២ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១

ការវ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ធ្ម្មតា
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង

៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣
(៨៣.៥៣៣)

(៣៣៥.៦៣៦)

៣៣.១៦៩.៨១៥ ១៣៣.២៧៦.៣១៧

ម្របាក់កក់លេើការជ្ួេ
ធ្ម្មតា
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង
កិចស
េ នាឥណទន និងកិចស
េ នា
ធានាហិរញ្ញវត្ត
ធ្ម្មតា
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លសរប
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្ត្េយជាម្ួយធ្នាគារនានា
ធ្ម្មតា

៨៦.០២០.៦១២

-

-

(១១.១៦៩)

-

-

៨៦.០០៩.៤៤៣

-

-

១.២២១.៣២៨.៥០០

-

- ១.២២១.៣២៨.៥០០ ៤.៩៣០.៥០៣.១៥៥

ឃ្លំលម្ើេ

-

៤.១៨៣.០៩៩

-

៤.១៨៣.០៩៩

១៦.៨៨៧.១៧១

លម្រកាម្សតង់ោរ

-

-

៥.៦៣៩.៣៨៩

៥.៧៣៩.៣៨៩

២៣.១៦៩.៩១៣

សងេ័យ

-

-

១.៩១៩.៥០៦

១.៩១៩.៥០៦

៧.៧៤៩.០៤៦

បាត្់បង់

-

-

២.៧០២.៤១៦

២.៧០២.៤១៦

១០.៩០៩.៦៥៣

១.២២១.៣២៨.៥០០

៤.១៨៣.០៩៩

(៦០៩.៦១០)

(១៦៤.១៣១)

(១.៤១៦.៥៥៩)

១.២២០.៧១៨.៨៩០

៤.០១៨.៩៦៨

៨.៩៤៤.៧៥២ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

១៧.២២៤.៣១១

-

-

១៧.២២៤.៣១១

៦៩.៥៣៤.៥៤៤

(៥១០.៤២១)

-

-

(៥១០.៤២១)

(២.០៦០.៥៧០)

១៦.៧១៣.៨៩០

-

-

១៦.៧១៣.៨៩០

៦៧.៤៧៣.៩៧៤

១.៩០៣.៧៣៤

-

-

១.៩០៣.៧៣៤

៧.៦៨៥.៣៧៤

(១៩.០៣៧)

-

-

(១៩.០៣៧)

(៧៦.៨៥២)

១.៨៨៤.៦៩៧

-

-

១.៨៨៤.៦៩៧

៧.៦០៨.៥២២

៣០.១៣៥.០១៨

-

-

៣០.១៣៥.០១៨

១២១.៦៥៥.០៦៨

(៤.៦៤៦)

-

-

(៤.៦៤៦)

(១៨.៧៥៦)

៣០.១៣០.៣៧២

-

-

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង

៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០
(១១.១៦៩)

(៤៥.០៨៩)

៨៦.០០៩.៤៤៣ ៣៤៧.២២០.១២១

ឥណទនផតេដ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
ធ្ម្មតា

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង

១០.៣៦១.៣១១ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨
(២.១៩០.៣០០)

(៨.៨៤២.២៤១)

ការវ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ធ្ម្មតា
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង
ម្របាក់កក់លេើការជ្ួេ
ធ្ម្មតា
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលោង
កិចស
េ នាឥណទន និងកិចស
េ នា
ធានាហិរញ្ញវត្ត
ធ្ម្មតា
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លសរប
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៣០.១៣០.៣៧២ ១២១.៦៣៦.៣១២

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
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៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
តារាងខាងលម្រកាម្លនុះ

បង្ហាញេ័ត្៌ានអំេីស្ថថនភាេការហួសកាេកំណត្់ សង

ថ្នឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

លៅ

ដំណាក់កាេទី១ ទី២ និងទី៣។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ឥណទនផតេដ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
ម្ិនទន់ហួសកំណត្់

២.៧២២.៨២៣.៩៨៨

៦.០៨១.៦៦៨

ហួសកំណត្់ ≤ ៣០ថ្ងៃ

៩.៥៤៨.៦៩២

១.៧២៨.២៤០

៤៤៤.៣១៨

១១.៧២១.២៥០

៤៧.៧៦៤.០៩៤

ហួសកំណត្់ > ៣០ថ្ងៃ

-

២.៨៥៧.៦០២

១៧.៨៧៧.៥៣៤

២០.៧៣៥.១៣៦

៨៤.៤៩៥.៦៧៩

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០

១០.៦៦៧.៥១០

សរប

៣.០៦៤.៣២៣ ២.៧៣១.៩៦៩.៩៧៩ ១១.១៣២.៧៧៧.៦៦៤

២១.៣៨៦.១៧៥ ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ឥណទនផតេដ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
ម្ិនទន់ហួសកំណត្់

១.៨០០.១០៤.៧២៨

១០.៥៨៦.៨៦៣

ហួសកំណត្់ ≤ ៣០ថ្ងៃ

៣.៧៦២.៥៩០

៣.០០៦.៤១៨

៤៥៣.៧១៦

៧.២២២.៧២៤

២៩.០២០.៩០៥

ហួសកំណត្់ > ៣០ថ្ងៃ

-

២.១៨២.៦៣១

១១.៥៤៣.៤៤៩

១៣.៧២៦.០៨០

៥៥.១៥១.៣៨៩

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨

១៥.៧៧៥.៩១២

សរប

៣.៥៥២.៨៦០ ១.៨១៤.២៤៤.៤៥១ ៧.២៨៩.៦៣៤.២០៣

១៥.៥៥០.០២៥ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ឥណទនផតេដ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
ម្ិនទន់ហួសកំណត្់

១.២១៥.៣១១.០២១

២.០៤០.៨៧៣

ហួសកំណត្់ ≤ ៣០ថ្ងៃ

៦.០១៧.៤៧៩

៥៦៧.៤០៤

២៥៤.៣១០

៦.៨៣៩.១៩៣

២៧.៦០៩.៨២២

ហួសកំណត្់ > ៣០ថ្ងៃ

-

១.៥៧៤.៨២២

៦.៥៧៩.៩៤១

៨.១៥៤.៧៦៣

៣២.៩២០.៧៧៨

១.២២១.៣២៨.៥០០

៤.១៨៣.០៩៩

សរប

92

៣.៥២៧.០៦០ ១.២២០.៨៧៨.៩៥៤ ៤.៩២៨.៦៨៨.៣៣៨

១០.៣៦១.៣១១ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
តារាងខាងលម្រកាម្លនុះ បង្ហាញេីបខម្រម្បម្រម្ួេចំនួនទឹកម្របាក់ លោងដេរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ កនងកំ

ងម្រគាខដេរួម្

ចំខណកដេ់បខម្រម្បម្រម្ួេ សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្់បង់។
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានាលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ
ដោលរអាលម្រ ិក

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ
ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

២០៧.៤៨៨.៩៤៥

-

-

២០៧.៤៨៨.៩៤៥ ៨៣៥.៣២៤.៩៨៤

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម

៧៣.៧៧១.៤៤៨

-

-

៧៣.៧៧១.៤៤៨

(១៧២.៧៦៩.៤៧៦)

-

- (១៧២.៧៦៩.៤៧៦) (៧០៤.០៣៥.៦១៥)

(១៤.៩៨១.៩៣៩)

-

-

(១៤.៩៨១.៩៣៩)

(៦១.០៥១.៤០១)

(៣៦.៥៤៧)

-

-

(៣៦.៥៤៧)

១០.០៤៣.៥៣៧

៩៣.៤៧២.៤៣១

-

-

៩៣.៤៧២.៤៣១

៣៨០.៩០០.១៥៦

(៦០.៧៤២)

-

-

(៦០.៧៤២)

(២៤៧.៥២៣)

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
ត្ថ្ម្លលោងដេលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ
២០១៩

៣០០.៦១៨.៦៥១

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៨៦.០២០.៦១២

-

-

១១២.៤៦២.៨០៩

-

-

(៦៧.៩៣៨.៣៧០)

-

- (៦៧.៩៣៨.៣៧០) (២៧២.៩៧៦.៣៧១)

៧៦.៩៤៤.៧៥៩

-

-

៧៦.៩៤៤.៧៥៩

៣០៩.១៦៤.០៤២

(៨៦២)

-

-

(៨៦២)

(៣.៤៦៤)

២០៧.៤៨៨.៩៤៨

-

-

(៨៦.៨២៧)

-

-

ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
ត្ថ្ម្លលោងដេលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ
២០១៨

៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០
១១២.៤៦២.៨០៩

៤៥១.៨៧៥.៥៦៧

២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៥.៣២៤.៩៨៤

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
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(៨៦.៨២៧)

(៣៤៨.៨៧១)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ
ដោលរអាលម្រ ិក

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨

១៥.៧៧៥.៩១២

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ១

២.១៨៦.៨៤០

(២.១៦២.៣៥៩)

(២៤.៤៨១)

-

-

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ២

(៦.៩២៥.២៥២)

៧.១០៥.៤៤៣

(១៨០.១៩១)

-

-

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ៣

(៥.១៨១.៣៧៣)

(៤.៧២៨.៨៥២)

៩.៩១០.២២៥

-

-

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម

១.៧៧៧.០១២.៤២៨

១.៤៨៧.០៣១

១.៩៤៩.៧២១ ១.៧៨០.៤៤៩.១៨០

៧.២៥៥.៣៣០.៤០៩

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់

(៨៣៨.៤៨៣.៤៧៨)

(៦.៦៩៥.៨៥៧)

(១០៣.៨០៣)

(១១៣.៨០៨)

(៤៧៨.៧២២)

(៦៩៦.៣៣៣)

(២.៨៣៧.៥៥៧)

-

-

-

-

១០៤.៦០៦.០១៦

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០

១០.៦៦៧.៥១០

(១.៥៧៣.៨៨១)

(៥៦៦.៣១៧)

ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

១៥.៥៥០.០២៥ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧

បខម្រម្បម្រម្ួេត្ថ្ម្លលោងដេ

បខម្រម្បម្រម្ួេនានា
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
ត្ថ្ម្លលោងដេលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ
២០១៩

(៥.៣៤០.៤០២) (៨៥០.៥១៩.៧៣៧) (៣.៤៦៥.៨៦៧.៩២៨)

២១.៣៨៦.១៧៥ ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩
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(៤.២១៥.២៥៤)

(៦.៣៥៥.៤៥២)

(២៥.៨៩៨.៤៦៧)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ
ដោលរអាលម្រ ិក

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១.២២១.៣២៨.៥០០

៤.១៨៣.០៩៩

១០.៣៦១.៣១១ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០

៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ១

៣៣៦.៩៣៥

(៣៣៦.៩៣៥)

-

-

-

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ២

(១០.៦៨៧.៣១៨)

១០.៨២៣.៣៦១

(១៣៦.០៤៣)

-

-

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ៣

(៦.៨៣៦.៩៥៤)

(៩៦០.៣៩៩)

៧.៧៩៧.៣៥៣

-

-

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម

១.២៣១.៣៥៤.៧៦៤

៥.៩៥២.៥៥៩

៣.៧១២.៨៣៦ ១.២៤១.០២០.១៥៩

៤.៩៨៦.៤១៨.៩៩៩

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់

(៦៣១.៦២៣.៤៥៩)

(៣.៨៨៥.៧៧៣)

(៥.១៥០)

-

(១៣៧.៩០៨)

(១៤៣.០៥៨)

(៥៧៤.៨០៧)

-

-

-

-

(២៣.៤៨១.៥៨៧)

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨

១៥.៧៧៥.៩១២

(១.១០០.៩០៩)

(៧៨២.៣៣៤)

ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
បខម្រម្បម្រម្ួេត្ថ្ម្លលោងដេ

បខម្រម្បម្រម្ួេនានា
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
ត្ថ្ម្លលោងដេលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ
២០១៨

(៦.០៤៧.៥២៤) (៦៤១.៥៥៦.៧៥៦) (២.៥៧៧.៧៧៥.០៤៦)

១៥.៥៥០.០២៥ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
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(២.៩៧៥.៨៤៣)

(៤.៨៥៩.០៨៦)

(១៩.៥២៣.៨០៦)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
ការវ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្លៅត្ថ្ម្លរ ំេស់៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា

៣៣.២៥៣.៣៤៨

-

-

៣៣.២៥៣.៣៤៨

១៣៣.៦១១.៩៥២

២៥២.៧១០.៧៥៣

-

- ២៥២.៧១០.៧៥៣

១.០២៩.៧៩៦.៣១៩

(២៥២.៥៥៧.៩៧៧)

-

- (២៥២.៥៥៧.៩៧៧) (១.០២៩.១៧៣.៧៥៦)

(៩៩.១១០)

-

-

(៩៩.១១០)

(៤០៣.៨៧៣)

-

-

-

-

១.៨៩៥.៤៤១

៣៣.៣០៧.០១៤

-

-

៣៣.៣០៧.០១៤

១៣៥.៧២៦.០៨៣

(២១.៥៨០)

-

-

(២១.៥៨០)

(៨៧.៩៣៩)

ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
ត្ថ្ម្លលោងដេលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ
២០១៩

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
ត្ថ្ម្លលោងដេលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ
២០១៨

១៧.២២៤.៣១១

-

-

១៧.២២៤.៣១១

៦៩.៥៣៤.៥៤៤

២៩.៧៦៩.៦២៥

-

-

២៩.៧៦៩.៦២៥

១១៩.៦១៤.៣៥៤

(១៣.៤៧៦.២៤៧)

-

-

(១៣.៤៧៦.២៤៧)

(៥៤.១៤៧.៥៦០)

(២៦៤.៣៤១)

-

-

(២៦៤.៣៤១)

(១.០៦២.១២២)

-

-

-

-

(៣២៧.២៦៣)

៣៣.២៥៣.៣៤៨

-

-

(៨៣.៥៣៣)

-

-

៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
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(៨៣.៥៣៣)

(៣៣៥.៦៣៦)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
ម្របាក់កក់ លេើការជ្ួេលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

៣.២៩៦.៦៧៥

-

-

៣.២៩៦.៦៧៥

១៣.២៤៦.០៤០

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម

៣៦៦.២០២

-

-

៣៦៦.២០២

១.៤៩២.២៧៣

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់

(៤៧.៨៣៦)

-

-

(៤៧.៨៣៦)

(១៩៤.៩៣២)

-

-

-

-

១៨៧.៩១១

៣.៦១៥.០៤១

-

-

៣.៦១៥.០៤១

១៤.៧៣១.២៩២

(៣៦.១៥០)

-

-

(៣៦.១៥០)

(១៤៧.៣១១)

ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
ត្ថ្ម្លលោងដេ

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨
ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក
ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១.៩០៣.៧៣៤

-

-

១.៩០៣.៧៣៤

៧.៦៨៥.៣៧៤

១.៤៥១.០៩២

-

-

១.៤៥១.០៩២

៥.៨៣០.៤៨៨

(៥៨.១៥១)

-

-

(៥៨.១៥១)

(២៣៣.៦៥១)

-

-

-

-

(៣៦.១៧១)

៣.២៩៦.៦៧៥

-

-

៣.២៩៦.៦៧៥

១៣.២៤៦.០៤០

(៣២.៩៦៧)

-

-

(៣២.៩៦៧)

(១៣២.៤៦១)

ត្ថ្ម្លលោងដេ

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
កិចេសនាឥណទន និងកិ ចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ

ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

៤០.៣០៣.៩០៩

-

-

៤០.៣០៣.៩០៩

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម

៣៣.៦៤៨.០៣០

-

-

៣៣.៦៤៨.០៣០ ១៣៧.១១៥.៧២២

(៥.៤៥៤.៨៣៦)

-

-

(៥.៤៥៤.៨៣៦) (២២.២២៨.៤៥៧)

-

-

-

៦៨.៤៩៧.១០៣

-

-

(១៨.៩១៦)

-

-

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
សរបការសនាលៅថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ
២០១៩

១៦១.៩៤១.១០៦

-

២.២៩៧.៣២៤

៦៨.៤៩៧.១០៣ ២៧៩.១២៥.៦៩៥

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

(១៨.៩១៦)

(៧៧.០៨៣)

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ

ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលោងដេ
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

៣០.១៣៥.០១៨

-

-

៣០.១៣៥.០១៨

១២១.៦៥៥.០៦៨

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម

១៧.៥៨៣.៤១៧

-

-

១៧.៥៨៣.៤១៧

៧០.៦៥០.១៧០

(៧.៤១៤.៥២៦)

-

-

(៧.៤១៤.៥២៦)

(២៩.៧៩១.៥៦៥)

-

-

-

-

(៥៧២.៥៦៦)

៤០.៣០៣.៩០៩

-

-

(១០.០៨៩)

-

-

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
សរបការសនាលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ
២០១៨

៤០.៣០៣.៩០៩ ១៦១.៩៤១.១០៧

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
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(១០.០៨៩)

(៤០.៥៣៨)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
តារាងខាងលម្រកាម្សលងេបេីសំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់ នាដំ ណាច់ ឆ្នំតាម្ម្របលភទ៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

ពាន់លរៀេ

ទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(៦០.៧៤២)

(២៤៧.៥២៣)

(៨៦.៨២៧)

(៣៤៨.៨៧១)

(១១.១៦៩)

(៤៥.០៨៩)

(៦.៣៥៥.៤៥២)

(២៥.៨៩៨.៤៦៧)

(៤.៨៥៩.០៨៦)

(១៩.៥២៣.៨០៦)

(២.១៩០.៣០០)

(៨.៨៤២.២៤១)

(២១.៥៨០)

(៨៧.៩៣៩)

(៨៣.៥៣៣)

(៣៣៥.៦៣៦)

(៥១០.៤២១)

(២.០៦០.៥៧០)

(៣៦.១៥០)

(១៤៧.៣១១)

(៣២.៩៦៧)

(១៣២.៤៦១)

(១៩.០៣៧)

(៧៦.៨៥២)

(១៨.៩១៦)

(៧៧.០៨៣)

(១០.០៨៩)

(៤០.៥៣៨)

(៤.៦៤៦)

(១៨.៧៥៦)

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានាលៅ
ត្ថ្ម្លរ ំេស់
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
លៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
ការវ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្លៅ
ត្ថ្ម្លរ ំេស់
ម្របាក់កក់លេើការជ្ួេលៅត្ថ្ម្ល
រ ំេស់
កិចេសនាឥណទន និង
កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ

(៦.៤៩២.៨៤០) (២៦.៤៥៨.៣២៣)
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(៥.០៧២.៥០២) (២០.៣៨១.៣១២)

(២.៧៣៥.៥៧៣) (១១.០៤៣.៥០៨)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
តារាងខាងលម្រកាម្វ ិភាគេី បខម្រម្បម្រម្ួេសំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់កនងឆ្នំតាម្ម្របលភទថ្នម្រទេយ៖
វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់ សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានាលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

៨៦.៨២៧

-

-

៨៦.៨២៧

៣៤៨.៨៧១

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម

២១.៩៣៥

-

-

២១.៩៣៥

៨៩.៣៨៥

(៣៨.៩៩៦)

-

-

(៣៨.៩៩៦)

(១៥៨.៩០៨)

(៩.០២៤)

(៣៦.៧៧៣)

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា

(៩.០២៤)

ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ

-

-

-

-

៤.៩៤៨

៦០.៧៤២

-

-

៦០.៧៤២

២៤៧.៥២៣

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ

១១.១៦៩

-

-

១១.១៦៩

៤៥.០៨៩

៧២.៥៣៤

-

-

៧២.៥៣៤

២៩១.៤៤២

(៥.៨៩៣)

-

-

(៥.៨៩៣)

(២៣.៦៧៨)

៩.០១៧

-

-

៩.០១៧

៣៦.២៣០

-

-

-

-

(២១២)

៨៦.៨២៧

-

-

៨៦.៨២៧

៣៤៨.៨៧១

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់ - ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់លៅ
ថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

១.១០០.៩០៩

៧៨២.៣៣៤

២.៩៧៥.៨៤៣

៤.៨៥៩.០៨៦

១៩.៥២៣.៨០៦

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ១

១០៨.៦១២

(១០៦.៤៣២)

(២.១៨០)

-

-

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ២

(៥.៤៥៣)

៥៣.២០៣

(៤៧.៧៥០)

-

-

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ៣

(៥.០៤២)

(២២៩.២៦០)

២៣៤.៣០២

-

-

(២០៩.៨០០)

២២៤.៦២៦

១.៦៣៩.០៦៣

១.៦៥៣.៨៨៩

៦.៧៣៩.៥៩៧

១.០២៦.៣១៨

៤៧.៦៣៨

៤៧១.៦៧៦

១.៥៤៥.៦៣២

៦.២៩៨.៤៥០

(៤៤០.៧៤២)

(១៣៧.៤១២)

(២៩១.៥២៨)

(៨៦៩.៦៨២)

(៣.៥៤៣.៩៥៤)

(៩២១)

(៦៨.៣៨០)

(៧៦៤.១៧២)

(៨៣៣.៤៧៣)

(៣.៣៩៦.៤០២)

-

-

-

-

២៧៦.៩៧០

១.៥៧៣.៨៨១

៥៦៦.៣១៧

៤.២១៥.២៥៤

៦.៣៥៥.៤៥២

២៥.៨៩៨.៤៦៧

បខម្រម្បម្រម្ួេវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់

ការវាស់ខវងល

ើងវ ីញលេើវ ិធានធ្នលេើ

ការខាត្បង់សទធ (*)
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

(*) រាប់បញ្ូេ េការវាស់ខវងល

ើងវ ីញលេើវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់ (បនាាប់េីការលផារ) ខដេបណា
ត េម្កេី ការផ្ទលស់បូរបរ
ត
ិាណនិង

គណភាេឥណទនថ្នម្របាក់កម្េីខដេានស្ស្ថប់។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

៦០៩.៦១០

១៦៤.១៣១

១.៤១៦.៥៥៩

២.១៩០.៣០០

៨.៨៤២.២៤១

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ១

៥.៤៤០

(៥.៤៤០)

-

-

-

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ២

(៥.៨៦២)

១៨.០១០

(១២.១៤៨)

-

-

លផារលៅដំណាក់ កាេទី ៣

(៥.៤០៩)

(៩៥.៣១៨)

១០០.៧២៧

-

-

១១.៨១០

៤៩៦.៧០៣

១.៦៤៦.៣៥៤

២.១៥៤.៨៦៧

៨.៦៥៨.២៥៦

៧៥៧.៧៩១

២៤២.៦៣៩

៦៤៩.៤៣៤

១.៦៤៩.៨៦៤

៦.៦២៩.១៥២

(២៧២.១៤៧)

(៣៥.៨០៨)

(៤១៧.៦៣១)

(៧២៥.៥៨៦)

(២.៩១៥.៤០៥)

(៣២៤)

(២.៥៨៣)

(៤០៧.៤៥២)

(៤១០.៣៥៩)

(១.៦៤៨.៨២២)

-

-

-

-

(៤១.៦១៦)

១.១០០.៩០៩

៧៨២.៣៣៤

២.៩៧៥.៨៤៣

៤.៨៥៩.០៨៦

១៩.៥២៣.៨០៦

បខម្រម្បម្រម្ួេវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់

ការវាស់ខវងល

ើងវ ីញលេើវ ិធានធ្នលេើការ

ខាត្បង់សទធ (*)
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

(*) រាប់បញ្ូេ េការវាស់ខវងល

ើងវ ីញលេើវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់ (បនាាប់េីការលផារ) ខដេបណា
ត េម្កេី ការផ្ទលស់បូរបរ
ត
ិាណនិង

គណភាេឥណទនថ្នម្របាក់កម្េីខដេានស្ស្ថប់។

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់ - ការវ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្លៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី ១ ខខ
ម្ករា ឆ្នំ២០១៩

៨៣.៥៣៣

-

-

៨៣.៥៣៣

៣៣៥.៦៣៦

(៦១.៩៥៣)

-

-

(៦១.៩៥៣)

(២៥២.៤៥៨)

-

-

-

-

៤.៧៦១

២១.៥៨០

-

-

២១.៥៨០

៨៧.៩៣៩

ការវាស់ខវងថ្នសំវ ិធានធ្ន
លេើការខាត្បង់
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
១២ខខ

អាយកាេ

អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

៥១០.៤២១

-

-

៥១០.៤២១

២.០៦០.៥៧០

-

-

-

-

-

(៤២៥.៦១៥)

(១.៧១០.១២១)

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា

(៤២៥.៦១៥)
(១.២៧៣)

-

-

(១.២៧៣)

(៥.១១៥)

-

-

-

-

(៩.៦៩៨)

៨៣.៥៣៣

-

-

៨៣.៥៣៣

៣៣៥.៦៣៦

ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់ - ម្របាក់កក់លេើការជ្ួេលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
១២ខខ

អាយកាេ

អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ

៣២.៩៦៧

-

-

៣២.៩៦៧

១៣២.៤៦១

៣.៦៦១

-

-

៣.៦៦១

១៤.៩១៩

(៤៧៨)

-

-

(៤៧៨)

(១.៩៤៨)

-

-

-

-

១.៨៧៩

៣៦.១៥០

-

-

៣៦.១៥០

១៤៧.៣១១

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
១២ខខ

អាយកាេ

អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ

១៩.០៣៧

-

-

១៩.០៣៧

៧៦.៨៥២

១៤.៥១២

-

-

១៤.៥១២

៥៨.៣០៩

(៥៨២)

-

-

(៥៨២)

(២.៣៣៨)

-

-

-

-

(៣៦២)

៣២.៩៦៧

-

-

៣២.៩៦៧

១៣២.៤៦១

សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៣ ការវ ិភាគគណភាេឥណទន (ត្)
វ ិធានធ្នលេើកិចេសនាឥណទន និង កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី ១ ខខ
ម្ករា ឆ្នំ២០១៩

១០.០៨៩

-

-

១០.០៨៩

៤០.៥៣៨

៦៤៦

-

-

៦៤៦

២.៦៣២

១០.៣២៣

-

-

១០.៣២៣

៤២.០៦៦

(២.១៤២)

-

-

(២.១៤២)

(៨.៧២៩)

-

-

-

-

៤.៧៦១

១៨.៩១៦

-

-

១៨.៩១៦

៧៧.០៨៣

ការវាស់ខវងថ្នសំវ ិធានធ្ន
លេើការខាត្បង់
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដំណាក់កាេទី១ ដំណាក់កាេទី២ ដំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ខខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី ១ ខខ
ម្ករា ឆ្នំ២០១៨

៤.៦៤៦

-

-

៤.៦៤៦

១៨.៧៥៦

២.៤៩៨

-

-

២.៤៩៨

១០.០៣៧

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទទួ េស្ថាេ់ងីម

៣.៩៤៦

-

-

៣.៩៤៦

១៥.៨៥៥

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថខេងទទួ េស្ថាេ់

(១.០០១)

-

-

(១.០០១)

(៤.០២២)

-

-

-

-

(៨៨)

១០.០៨៩

-

-

១០.០៨៩

៤០.៥៣៨

ការវាស់ខវងថ្នសំវ ិធានធ្ន
លេើការខាត្បង់

ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទលស់បូតររូបិយបណណ
សំវ ិធានធ្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៤ ការលផ្ទតត្លេើហានិភ័យឥណទន
ធ្នាគារបានលធ្វើការម្រត្ួត្េិនិត្យការលផ្ទតត្លេើ ហានិភ័យឥណទនតាម្វ ិស័យនីម្ួយៗ។ការវ ិភាគការលផ្ទតត្លេើហានិភ័យឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន និ ង កិចេសនាឥណទន
ម្រត្ូវបានបង្ហាញលៅកនងតារាងដូ ចខាងលម្រកាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ត្ថ្ម្លលោង
ចំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិចេសនា

សម្ត្េយលៅ

ឥណទនផតេ់

ធ្នាគារនានា

ដេ់អត្ិងិជ្ន

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ

ឥណទន និងកិចេ

លេើការជ្ួេ

ដោលរអាលម្រ ិក

៩៣.៤១១.៦៨៩ ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣

កិចស
េ នា

ម្របាក់កក់

សរប

សនាធានាហិរញ្ញវត្ថ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

៣៣.២៨៥.៤៣៤

៣.៦១១.៨៥៨

(១៨.៩១៦)

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២.៨៨៨.៣៦០.៩៧៨ ១១.៧៧០.០៧០.៩៨៥

-

-

-

-

៦៨.៤៩៧.១០៣

៦៨.៤៩៧.១០៣

២៧៩.១២៥.៦៩៥

ស្ថថប័នហរ ិញ្ញវត្ថ

-

៦៦.៧៦៣.៨០០

-

-

៣.៦៣២.៤៩៣

៧០.៣៩៦.២៩៣

២៨៦.៨៦៤.៨៩៤

កសិកម្ម

-

១២៥.៣៩៨.៧៩៤

-

-

១៣.៣៥៩

១២៥.៤១២.១៥៣

៥១១.០៥៤.៥២៣

ម្របត្ិបត្តិការសំណង់ និង អចេម្រទេយ

-

១៩១.១៤០.០៥៥

-

-

៨.៤២១.៥៦១

១៩៩.៥៦១.៦១៦

៨១៣.២១៣.៥៨៥

ការជ្ួេអចេនម្រទេយ

-

៥០០.៦៥៣.៣០៧

-

-

១.៦៥១.៥២៦

៥០២.៣០៤.៨៣៣

២.០៤៦.៨៩២.១៩៤

ឧសាហកម្ម

-

១២៤.០៣៨.០៥១

-

-

៧.៦៨០.៨០២

១៣១.៧១៨.៨៥៣

៥៣៦.៧៥៤.៣២៦

ការេក់ដំនិងរាយ

-

១.០៨៧.១៥៤.៨៥២

-

-

២៧.៧៥៥.៤១៩

១.១១៤.៩១០.២៧១

៤.៥៤៣.២៥៩.៣៥៤

លសវាកម្ម

-

៥៦០.៤៥៨.១៥៥

-

-

៩.១៥៦.៥៥០

៥៦៩.៦១៤.៧០៥

២.៣២១.១៧៩.៩២៣

ឥណទនផ្ទាេ់ខួន
ល

- ១០២.៤៦៣.៨៩៩

-

-

១០.១៨៥.៣៩៣ ១១២.៦៤៩.២៩២

៤៥៩.០៤៥.៨៦៥

-

-

-

ការលផ្ទតត្លេើហានិភ័យតាម្វ ិស័យ

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣
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៦៨.៤៩៧.១០៣

២.៨២៦.៥៦៨.០១៦

១១.៥១៨.២៦៤.៦៦៤

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៤ ការលផ្ទតត្លេើហានិភ័យឥណទន (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ត្ថ្ម្លលោង

សម្ត្េយលៅ

ឥណទនផតេដ
់ េ់

ធ្នាគារនានា

អត្ិងិជ្ន

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ម្របាក់កក់លេើការ

ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ

ឥណទន និងកិចេ

ជ្ួេ

ដោលរអាលម្រ ិក

កិចស
េ នា
សរប

សនាធានាហិរញ្ញវត្ថ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២០៧.៤០២.១២១

១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩

៣៣.១៦៩.៨១៥

៣.២៨២.៧៤៥

(១០.០៨៩)

២.០៧៤.១៧៨.៧៦១

៨.៣៣៤.០៥០.២៦២

-

-

-

-

៤០.៣០៣.៩០៩

៤០.៣០៣.៩០៩

១៦១.៩៤១.១០៦

ស្ថថប័នហរ ិញ្ញវត្ថ

-

១៦.៣៥៧.៧២៨

-

-

១.០០០.០០០

១៧.៣៥៧.៧២៨

៦៩.៧៤៣.៣៥១

កសិកម្ម

-

៨៧.៦២១.១៨៧

-

-

២០.៥១៩

៨៧.៦៤១.៧០៦

៣៥២.១៤៤.៣៧៥

-

៩៦.៣៧៣.១៨៥

-

-

៤.៩៥២.៨៦៦

១០១.៣២៦.០៥១

៤០៧.១២៨.០៧៣

ការជ្ួេអចេនម្រទេយ

-

២៦៨.៣១០.៥៤០

-

-

៥២.៥៤៤

២៦៨.៣៦៣.០៨៤

១.០៧៨.២៨២.៨៧២

ឧសាហកម្ម

-

៩៤.១០៣.៧២៣

-

-

៣.៨០០.១១០

៩៧.៩០៣.៨៣៣

៣៩៣.៣៧៧.៦០១

ការេក់ដំនិងរាយ

-

៧៣៥.៩៦៣.៤៣៣

-

-

១៧.៣៥៣.២៩៨

៧៥៣.៣១៦.៧៣១

៣.០២៦.៨២៦.៦២៥

លសវាកម្ម

-

៣៨៣.៧៤៨.៤០៥

-

-

៤.០១៥.៣៨៨

៣៨៧.៧៦៣.៧៩៣

១.៥៥៨.០៣៤.៩២០

ឥណទនផ្ទាេ់ខួន
ល

-

១៤៧.៨៥៥.៩៦៨

-

-

៩.១០៩.១៨៤

១៥៦.៩៦៥.១៥២

៦៣០.៦៨៥.៩៨១

-

១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩

-

-

៤០.៣០៣.៩០៩

១.៨៧០.៦៣៨.០៧៨

៧.៥១៦.២២៣.៧៩៨

ចំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិចេសនា
ការលផ្ទតត្លេើហានិភ័យតាម្ វ ិស័យ

ម្របត្ិបត្តិការសំណង់ និង
អចេម្រទេយ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.១

ហានិភ័យឥណទន (ត្)

៣៥.១.៤ ការលផ្ទតត្លេើហានិភ័យឥណទន (ត្)
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨

ត្ថ្ម្លលោង

សម្ត្េយលៅ

ឥណទនផតេ់

ធ្នាគារនានា

ដេ់អត្ិងិជ្ន

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

កិចស
េ នា

ម្របាក់កក់

ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ

ឥណទន និងកិចេ

លេើការជ្ួេ

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប

សនាធានាហិរញ្ញវត្ថ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៨៦.០០៩.៤៤៣

១.២៣៣.៦៨២.៦១០

១៦.៧១៣.៨៩០

៣.៦៩៤.៨០៤

(៤.៦៤៦)

១.៣៤០.០៩៦.១០១

៥.៤០៩.៩៦៧.៩៦០

-

-

-

-

៣០.១៣៥.០១៨

៣០.១៣៥.០១៨

១២១.៦៥៥.០៦៨

ស្ថថប័នហរ ិញ្ញវត្ថ

-

៤.២០៧.២៧០

-

-

១.០៥៨.៣៩១

៥.២៦៥.៦៦១

២១.២៥៧.៤៧៣

កសិកម្ម

-

៦២.៤៥៩.២៨៩

-

-

២០៣.៩៨១

៦២.៦៦៣.២៧០

២៥២.៩៧១.៦២១

-

៥២.៦៥០.៤៣៦

-

-

៤.៧៣២.២៣៣

៥៧.៣៨២.៦៦៩

២៣១.៦៥៣.៨៣៥

ការជ្ួេអចេនម្រទេយ

-

១៤៤.០១០.៤៦១

-

-

១២៤.០៨៣

១៤៤.១៣៤.៥៤៤

៥៨១.៨៧១.១៥៤

ឧសាហកម្ម

-

៥៦.១៨០.៥៤៨

-

-

៣.៦៧២.៨៨១

៥៩.៨៥៣.៤២៩

២៤១.៦២៨.២៩៣

ការេក់ដំនិងរាយ

-

៤៧៩.២៦១.១៤២

-

-

១១.៣៦៤.៨៤៥

៤៩០.៦២៥.៩៨៧

១.៩៨០.៦៥៧.១១០

លសវាកម្ម

-

២៣៩.៣៦៤.៥៨៤

-

-

១.២៥៧.៤៣៤

២៤០.៦២២.០១៨

៩៧១.៣៩១.០៨៧

ឥណទនផ្ទាេ់ខួន
ល

-

១៩៥.៥៤៨.៨៨០

-

-

៧.៧២១.១៧០

២០៣.២៧០.០៥០

៨២០.៦០១.១៩២

-

១.២៣៣.៦៨២.៦១០

-

-

៣០.១៣៥.០១៨

១.២៦៣.៨១៧.៦២៨

៥.១០២.០៣១.៧៦៥

ចំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិចេសនា
ការលផ្ទតត្លេើហានិភ័យតាម្ វ ិស័យ

ម្របត្ិបត្តិការសំណង់ និង
អចេម្រទេយ
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
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ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ
ហានិភ័យសនានីយភាេ

សំលៅលៅលេើហានិភ័យខដេធ្នាគារ

ម្ិនានធ្នធានហិរញ្ញ វត្ថម្រគប់ម្រគាន់

កាត្េវកិចេ ឬនឹងម្រត្ូវលធ្វើលោយចំណាយហួសកំរ ិត្។ ហានិ ភ័យសនានីយភាេលកើត្ល

កនងការបំលេញ

ើងេីភាេម្ិនម្រត្ូវគានថ្នកាេកំណត្់

និងបរ ិាណេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ខដេានជាប់ជាម្ួ យ ម្របត្ិបត្តិការ និងការវ ិនិលោគរបស់ធ្នាគារ។

៣៥.២.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេរបស់ធ្នាគារកំណត្់ យទធស្ថស្រសត

របស់ធ្នាគារកនងការម្រគប់ ម្រគង

ហានិភ័យសនានីយភាេ

និង

ការម្របត្ិបត្តិការ ម្រគប់ ម្រគងលោយ គណៈកាមធ្ិការម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យ BRMC។ BRMC អនម្័ត្លេើលគាេការណ៍សនានីយ
ភាេរបស់ធ្នាគារ

ខដេបលងាើត្

ល

ើងលោយអគានាយកោឋនម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យ

និងម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លោយ

គណៈកាមធ្ិការម្រគប់ ម្រគងម្រទេយសកម្ម និងបំ ណេ ALCO។ នាយកោឋនរត្នាភិ បាេ ម្រគប់ម្រគងស្ថថនភាេសនានីយភាេ
របស់ធ្នាគារជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ លហើយេិនិត្យរបាយការណ៍ម្របោំថ្ងៃខដេម្រគបដណដប់ លេើ ចរនដស្ថច់ម្របាក់របស់ការ ិោេ័យក

ណា
ត េ និងស្ថខា។ របាយការណ៍សលងេបរួម្ និងការោត្់វ ិធានការលោុះស្ស្ថយម្រត្ូវ បានបញ្ូេ េោងលទៀងទត្់ លៅកនង
របាយការណ៍ ALCO។
វ ិធ្ីស្ថស្រសតរបស់ធ្នាគារកនងការម្រគប់ម្រគងេំហូរស្ថច់ ម្របាក់

គឺម្រត្ូវធានាឱ្យបានម្រគប់ម្រគាន់តាម្េទធភាេខដេ

អាចលធ្វើ

លៅបាន ថានឹងានស្ថច់ ម្របាក់ម្រគប់ម្រគាន់ លដើម្បីបំលេញតាម្លសចកដីម្រត្ូវការលោយកម្រម្ិ ត្សថិត្លម្រកាម្េកេខណឌ លធ្វើោងណា
ិ៍ ត
ម្ិនឱ្យរងការខាត្បង់ និងម្ិនឱ្យានការខូចខាត្ដេ់លករល្
ម ុះធ្នាគារ។ ធាត្សំខាន់ ៗថ្នយទធស្ថស្រសត របស់ធ្នាគារគឺ
ានដូចខាងលម្រកាម្៖
•

រកានូវម្ូ េោឋនហិរញ្ញ បបទនចម្រម្ុុះ ខដេរួម្ានម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន (ទំងបគាេ និ ងសហម្រគាស) និងរកាហាវ
សីេីធ្ីយថាភាេ។

•
•

អនវត្តនូវសំលេៀត្ម្រទេយសកម្មខដេានសនានីយភាេខពស់ខដេចម្រម្ុុះលោយរូបិយប័ណណ និងកាេកំណត្់។

តាម្ោននូ វភាេម្ិនសីគានថ្នកាេកំណត្់របស់ ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងបំ ណេហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្នាគារ និងវ ិស្ថេ
ភាេខដេម្រទេយសកម្មរបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានជាប់បនាក

និងខដេម្ិ នអាចយកលៅលម្របើ ជាវត្ថបញ្ហ
េ ំ

លដើម្បីទទួ េ

ហិរញ្ញ បបទនបាន។
•

លធ្វើលស្រសតសលត្សតនូវស្ថថនភាេសនានីយភាេរបស់ធ្នាគារលធ្ៀបនឹងហានិភ័យលផេងៗ

និ ងម្រេឹត្ិតការណ៍ជាក់ោក់ របស់

ម្របលទស។
•

កាត្់បនថយនូវការបាត្់បង់ចំណូេេី សនានីយភាេខដេម្ិ នបានលម្របើ។

នាយកោឋនរត្នាភិ បាេទទួេបានេ័ត្៌ានេី ខផនកអាជ្ីវកម្មដថ្ទលទៀត្ ទក់ទងនឹងសនានីយភាេ ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
និងបំណេហិរញ្ញ វត្ថ
លេេអនាគត្។

និងេ័ ត្៌ានេម្អិត្ថ្នេំហូរស្ថច់ ម្របាក់រ ំេឹងទកលផេងលទៀត្ ខដេបានេី ការេាករណ៍អាជ្ី វកម្មនា

បនាាប់ម្កនាយកោឋនរត្នាភិ បាេបានរកានូវសំលេៀត្ថ្នស្ថច់ ម្របាក់រយៈលេេខលី

ខដេភាគលម្រចើនជា

ហាវសីេីធ្ីអនតរធ្នាគារ លដើម្បីធានាថាស្ថច់ ម្របាក់ ម្រគប់ម្រគាន់ ម្រត្ូវបានរកាទកលៅកនងធ្នាគារទំងម្ូេ។ ត្ម្រម្ូវការសនានីយ
ភាេរបស់ស្ថខា

ម្រត្ូវបានបំលេញតាម្រយៈម្ូ េនិធ្ិេីនាយកោឋនរត្នាភិ បាេ

លដើម្បីជ្ួយសម្រម្ួេដេ់ការខម្របម្របួេរយៈ

លេេខលី និងការផតេ់ម្ូេនិ ធ្ិរយៈលេេខវង លដើម្បីលោុះស្ស្ថយត្ម្រម្ូវការស្ថច់ ម្របាក់ ខដេ លម្រគាងទក ណាម្ួ យ។
នាយកោឋនរត្នាភិ បាេតាម្ោនជាម្របោំខខ នូវការអនលោម្តាម្ខដនកំណត្់បទបញ្ញ ត្ិតចាប់។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)
ការលធ្វើលស្រសតសលត្សតសនានីយភាេ

ម្រត្ូវបានលធ្វើល

ើងលោយនាយកោឋនម្រគប់ ម្រគងហានិ ភ័យ

លៅលម្រកាម្ទិដឋភាេលផេងៗ

ខដេម្រគបដណដប់ ទំងេកេខណឌ ហានិភ័យសនានីយភាេសកេលោក កនងស្សុក(កម្ពជា) idiosyncratic (ខផនកខាងកនង)។
នាយកោឋនម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យ ម្រត្ូវលធ្វើការបង្ហាញអំេីេទធផេថ្នការលធ្វើ និង អនស្ថសន៍ពាក់េ័នធលៅ BRMC ជាលរៀង
រាេ់ម្រត្ី ាស។

៣៥.២.២ ការបុះពាេ់េហា
ី និភ័យសនានីយភាេ
ឧបករណ៍សំខាន់ ខដេធ្នាគារលម្របើម្របាស់សម្រាប់ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេគឺ អនបាត្ម្រកបខ័ណឌ ហានិភ័យ
សនានីយភាេ។

អនបាត្លនុះឆលុះបញ្ហ
េ ំងអំេីេំហូរចូេស្ថច់ម្របាក់ (រួម្ានឥណទនខដេម្រត្ូវម្របម្ូេ សម្ត្េយលៅ

ធ្នាគារនានា) េំហូរលចញស្ថច់ម្របាក់កនងកំ

ង៣០ថ្ងៃ (រួម្ានទឹកម្របាក់ខដេម្រត្ូវទូទត្់លៅឱ្យអនកផតេ់ កម្េី ម្របាក់បលញ្ញើ

េីម្រគឹុះស្ថថនហិរញ្ញ វត្ថ និងធ្នាគារ) និងម្របាក់បលញ្ញើរាយខដេម្រត្ូវបានខកត្ម្រម្ូវ ម្រេម្ទំងបរ ិាណ ម្រទេយសកម្មសនានីយភាេ
ខដេអាចទទួេយកបាន (ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ គណនីចរនត និ ងទនបម្រម្ុងកាត្េវកិចេលៅធ្នាគារ ជាត្ិថ្នកម្ពជា)។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

នាចងឆ្នំ

១៦២,៣២%

១៣២,៥១%

៩១,៦៥%

ជាម្ធ្យម្សម្រាប់ឆ្នំ

១៥៤,៩០%

១០៥,៦៣%

៨៧,៨៥%

អត្ិបរាម្រាប់ឆ្នំ

២៣៤,៦៤%

១៣២,៥១%

៩៨,៤០%

អបបបរាសម្រាប់ឆ្នំ

១៤៨,៩៧%

៩១,៣៣%

៧៣,១៨%

៣៥.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ
តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហាញេីអាយកាេលៅតាម្កិចេសនាជាក់ខសតងខដេលៅសេ់ ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងបំណេ
ហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្នាគារ។ ផេបូកថ្នសម្ត្េយខដេបានបង្ហាញលៅកនងការវ ិភាគតាម្អាយកាេម្ិនអាច ផាូផាងជាម្ួយ
នឹងត្ថ្ម្លលោងថ្នម្រទេយសកម្ម និងបំណេដូចខដេបានបង្ហាញលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថល ើយ។ លនុះ
លោយស្ថរខត្ការវ ិភាគភាេតាម្អាយកាេ រួម្បញ្ូេ េ េំហូរស្ថច់ម្របាក់ ទំងអស់ខដេទក់ទងនឹងម្របាក់លដើម្ លោយខផអក
លេើម្ូេោឋនអបបរហា

។

ចំនួនទឹកម្របាក់សម្រាប់កិចេសនាឥណទន

អត្ិបរ ិាខដេអាចម្រត្ូវបានដកលចញលម្រកាម្កិចេសនាឥណទន

និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ត

គឺជាចំ នួន

ឬលៅថាកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថខដេរួម្បញ្ូេ េទំង

រយៈលេេដំបូងខដេ កិចេសនាទំងលនុះម្រត្ូវបានទូទត្់។ េំហូរស្ថច់ម្របាក់អបបរហា ជាបំ ណេខដេសថិត្លៅលម្រកាម្កិចេ
សនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ

និងកិចេសនាម្របហាក់ម្របខហេ

ខដេលគអាចលៅបាន។
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លោយខបងខចក

ខផអកលេើកាេបរ ិលចេទដំបូង

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៣ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ
ត្ថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

> ១– ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

ម្ិនានអាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
ម្រទេយសកម្មម្ិនខម្ននិសេនា
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ
សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

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

សម្ត្េយលៅធ្នាគារ នានា

៩៣.៤១១.៦៨៩

៩៤.៨១៧.៤៣៣

២៤.៨២៣.៤១៦

១២.៦៩៩.៩៨៣

៥៧.២៩៤.០៣៤

-

-

-

ឥណទនផដេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

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

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

វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ
ត្ថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

> ១– ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

ម្ិនានអាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

បំំណេហិរញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
បំណេ ម្ិនខម្ននិសេនា
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ (៣.៤២៧.១៧៣.៤៩៧)

(២.៧៦៣.០៧០.៨៤៨)

(១៦១.០២០.៧២៩)

(៤៤៩.២៦៧.០៩៣)

(៥៣.៨១៤.៨២៧)

-

-

(២៤.០៤១.២៩០)

-

-

ម្ូេបម្រត្បំណេ

២០.៩៣៩.៣៣៧

(២៥.៦៥៤.៤៥០)

-

(៨០៦.៥៨០)

(៨០៦.៥៨០)

ម្របាក់កម្េី

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)

-

បំណេលផេងៗ

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)

(៨.៧២៤.២៣៦)

-

-

៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥

(៤.០៥២.៩៨៦.៦៧២)

(២.៨៦៧.៤១៩.៦៤៨)

(២៦៤.៩៨០.៨២៨)

(៦២៤.៩៤២.៣៥៥)

(១៩២.៩៩៧.៦១៨)

(១០២.៦៤៦.២២៣)

-

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)

-

កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធានា
ហិរញ្ញ វត្ត
សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ
ត្ថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

> ១– ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

ម្ិនានអាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
ម្រទេយសកម្មម្ិនខម្ននិសេនា
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ
សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

១៤៨.៥០៤.២២៩

១៤៨.៥០៤.២២៩

១៤៨.៥០៤.២២៩

-

-

-

-

-

៤៣៦.១៥៧.៣៧០

៤៣៦.២៥៦.៦៨៣

១០៨.៩៩៦.៧៨៦

៣៨.១២៣.៨៦៨

១០.០៥១.៣៥៩

-

-

២៧៩.០៨៤.៦៧០

សម្ត្េយលៅធ្នាគារ នានា

២០៧.៤០២.១២១

២០៩.៧៤៩.០៦៤

៥៣.៨១០.៨១០

៨៧.៧២៧.០១២

៥៩.៩៣០.១៧៤

៨.២៨១.០៦៨

-

-

ឥណទនផដេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩

២.៥៨៩.១៦៩.១៦១

៧៧.១០៥.៤៩៥

៨១.៧៣៣.០៣៩

៣៤៥.២០៨.០៧៩

១.៤៧៩.៦៣០.៥០៦

៦០៥.៤៩២.០៤២

-

៣៣.១៦៩.៨១៥

៣៦.៦៨៩.៧២១

-

-

៣០.០០០.០០០

៦.៦៨៩.៧២១

-

-

៩.៦៤៧.៦៣៦

៩.៦៤៧.៦៣៦

៦.៣៧០.៥៧៦

២៩.៤០០

១០៥.១៧៩

៤០៨.២១៦

២.៧៣៤.២៦៥

-

២.៦៦៥.២១៥.៣៤០

៣.៤៣០.០១៦.៤៩៤

៣៩៤.៧៨៧.៨៩៦

២០៧.៦១៣.៣១៩

៤៤៥.២៩៤.៧៩១

១.៤៩៥.០០៩.៥១១

៦០៨.២២៦.៣០៧

២៧៩.០៨៤.៦៧០

២.៦៦៥.២១៥.៣៤០

៣.៤៣០.០១៦.៤៩៤

៣៩៤.៧៨៧.៨៩៦

២០៧.៦១៣.៣១៩

៤៤៥.២៩៤.៧៩១

១.៤៩៥.០០៩.៥១១

៦០៨.២២៦.៣០៧

២៧៩.០៨៤.៦៧០

១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៦ ១៣.៧៨១.៨០៦.២៧៣

១.៥៨៦.២៥៧.៧៦៦

៨៣៤.១៩០.៣១៦

១.៧៨៩.១៩៤.៤៧០

៦.០០៦.៩៤៨.២១៥

២.៤៤៣.៨៥៣.៣០២

១.១២១.៣៦២.២០៤

វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ
ត្ថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

> ១– ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

ម្ិនានអាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

បំំណេហិរញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
បំណេ ម្ិនខម្ននិសេនា
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបម្រត្បំណេ

២.១៨៦.៩៨២.៦០៧

(២.២២១.៣៥៦.៧៥០)

(១.៦២៣.៦៤០.៥១៤)

(១៣០.៤៦៤.២៩៤)

(៣៩៤.៦៧២.៦៧៦)

(៧២.៥៧៩.២៦៦)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

៨០.៥៣២.០១៥

(៨៦.៣០០.៩១៤)

(៧.០០៦.៥៥៨)

(១២.៦០៥.១៥៩)

(២៩.៦៥៨.៨២៥)

(៣៧.០៣០.៣៧២)

-

-

អនបំណេ

៩៣.០០០.០០០

(១៣៣.២៦១.១០២)

-

-

(១១.៧៤៤.៥៣៤)

(៤៤.១៣៥.៨៩៤)

(៧៧.៣៨០.៦៧៤)

-

បំណេភត្ិសនា

៣១.៣៥៩.៤០០

(៣៨.៦៤៧.៩៧៤)

(៤៥៧.៤៨៧)

(៩០១.៥០៨)

(៣.៩០៤.៩៤៩)

(១៨.៦៥៤.៨៧០)

(១៤.៧២៩.១៦០)

-

បំណេលផេងៗ

១៣.៦៤៤.៦៣៤

(១៣.៦៤៤.៦៣៤)

(៤.១៣០.៧២៥)

(៧.៨០៦.១៣៣)

(២៧.៩១៩)

(២២៣.២៦៩)

(១.៤៥៦.៥៨៨)

-

២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦

(២.៤៩៣.២១១.៣៧៤)

(១.៦៣៥.២៣៥.២៨៤)

(១៥១.៧៧៧.០៩៤)

(៤៤០.០០៨.៩០៣)

(១៧២.៦២៣.៦៧១)

(៩៣.៥៦៦.៤២២)

-

-

(៤០.៣០៣.៩១០)

(២៩.៣៦១.៦២៩)

(១.៦៧២.៧៦៦)

(១.៥៨០.៧២៧)

(៧.៦៨៨.៧៨៨)

-

-

២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦

(២.៥៣៣.៥១៥.២៨៤)

(១.៦៦៤.៥៩៦.៩១៣)

(១៥៣.៤៤៩.៨៦០)

(៤៤១.៥៨៩.៦៣០)

(១៨០.៣១២.៤៥៩)

(៩៣.៥៦៦.៤២២)

-

៩.៦៦៥.៣៧៣.៩៦០ (១០.១៧៩.៦៦៤.៤១១)

(៦.៦៨៨.៣៥០.៣៩៦)

(៦១៦.៥៦១.៥៣៧) (១.៧៧៤.៣០៧.១៣៣)

(៧២៤.៤៩៥.៤៦០)

(៣៧៥.៩៤៩.៨៨៤)

-

ម្របាក់កម្េី

កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធានា
ហិរញ្ញ វត្ត
សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ
ត្ថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

> ១– ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

ម្ិនានអាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
ម្រទេយសកម្មម្ិនខម្ននិសេនា
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ
សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

៦៨.៨៤៩.១៧២

៦៨.៨៤៩.១៧២

៦៨.៨៤៩.១៧២

-

-

-

-

-

២០៧.៣១១.២៨៣

២០៧.៣១៩.៩៧៣

៣៥.២២៣.៧៥៧

៣.០៥៩.៧៧២

-

-

-

១៦៩.០៣៦.៤៤៤

សម្ត្េយលៅធ្នាគារ នានា

៨៦.០០៩.៤៤៣

៨៧.៤៥៩.៤៣៩

៥៥.៣៥១.៣៧០

២៦.៥០០.៩៦៤

៥.៦០៧.១០៥

-

-

-

ឥណទនផដេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

១.២៣៣.៦៨២.៦១០

១.៧៥០.៤៦៥.០៦២

៥៧.៩៣១.៦៧៩

៥៧.១៥២.១៦៦

២៤៤.៨៧៩.៦៣២

១.០១៣.៤៥៦.១១៤

៣៧៧.០៤៥.៤៧១

-

១៦.៧១៣.៨៩០

២៤.៦៣៤.២៩២

-

-

៧.៥៦៨.០៤៦

១៧.០៦៦.២៤៦

-

-

៧.២៧៤.៣១១

៧.២៧៤.៣១១

៥.៣៩១.៧៧៧

២២.១០០

៧០.១៥៣

៤៤៩.២០១

១.៣៤១.០៨០

-

១.៦១៩.៨៤០.៧០៩

២.១៤៦.០០២.២៤៩

២២២.៧៤៧.៧៥៥

៨៦.៧៣៥.០០២

២៥៨.១២៤.៩៣៦

១.០៣០.៩៧១.៥៦១

៣៧៨.៣៨៦.៥៥១

១៦៩.០៣៦.៤៤៤

សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក

១.៦១៩.៨៤០.៧០៩

២.១៤៦.០០២.២៤៩

២២២.៧៤៧.៧៥៥

៨៦.៧៣៥.០០២

២៥៨.១២៤.៩៣៦

១.០៣០.៩៧១.៥៦១

៣៧៨.៣៨៦.៥៥១

១៦៩.០៣៦.៤៤៤

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២

៨.៦៦៣.៤១១.០៧៩

៨៩៩.២៣២.៦៨៧

៣៥០.១៤៩.២០៣

១.០៤២.០៥០.៣៦៧

៤.១៦២.០៣២.១៩២

១.៥២៧.៥៤៦.៥០៦

៦៨២.៤០០.១២៤

វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ
ត្ថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

> ១– ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

ម្ិនានអាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

បំំណេហិរញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
បំណេ ម្ិនខម្ននិសេនា
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបម្រត្បំណេ

១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣

(១.៣០៤.៥៨៩.៤៤៣)

(៨៥១.៤២១.៦៧២)

(១០០.២១១.៣៧០)

(២៩២.០៧៥.២៤៥)

(៦០.៨៨១.១៥៦)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

៨៧.៣៧០.៧៤០

(៩៥.៤៣១.៨១៣)

(១៥.៣៨៧.៨១៣)

-

(៨.៥៨៧.៦៦២)

(៧១.៤៥៦.៣៣៨)

-

-

អនបំណេ

៥៥.០០០.០០០

(៧៧.៧០៤.៧៥២)

-

-

(៣.៧៤១.៦៦៤)

(២៤.៩៩៣.៧៤០)

(៤៨.៩៦៩.៣៤៨)

-

បំណេភត្ិសនា

១៨.៥៤៩.៤២០

(២៣.១២៧.២២១)

(២៦៤.៨០០)

(៥៧២.៨៤៦)

(២.៤៤១.៨១៨)

(១១.២៥៨.៤៨៣)

(៨.៥៨៩.២៧៤)

-

៩.៨២១.២១៧

(៩.៨២១.២១៧)

(៥.១១១.១៦៦)

(៤.៧១០.០៥១)

-

-

-

-

១.៤៤៦.៥២០.០៥០

(១.៥១០.៦៧៤.៤៤៦)

(៨៧២.១៨៥.៤៥១)

(១០៥.៤៩៤.២៦៧)

(៣០៦.៨៤៦.៣៨៩)

(១៦៨.៥៨៩.៧១៧)

(៥៧.៥៥៨.៦២២)

-

-

(៣០.១៣៥.០១៩)

(២១.៣៧៨.៧៦៧)

(៨៨៥.១៨៣)

(៤៦១.៦៣៧)

(៤.៥៥១.០៩៨)

(២.៨៥៨.៣៣៤)

-

១.៤៤៦.៥២០.០៥០

(១.៥៤០.៨០៩.៤៦៥)

(៨៩៣.៥៦៤.២១៨)

(១០៦.៣៧៩.៤៥០)

(៣០៧.៣០៨.០២៦)

(១៧៣.១៤០.៨១៥)

(៦០.៤១៦.៩៥៦)

-

(៦.២២០.២៤៧.៨១០) (៣.៦០៧.៣១៨.៧៤៨)

(៤២៩.៤៥៣.៨៤០)

(១.២៤០.៦០២.៥០១)

(៦៩៨.៩៦៩.៤៧០)

(២៤៣.៩០៣.២៥១)

-

ម្របាក់កម្េី

បំណេលផេងៗ

កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធានា
ហិរញ្ញ វត្ត
សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

៥.៨៣៩.៦០១.៤៤២
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ (ត្)
ចំនួនទឹកម្របាក់កនងតារាងខាងលេើម្រត្ូវបានចងម្រកងដូចខាងលម្រកាម្៖
ម្របលភទថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ

វ ិធានខដេបរ ិាណម្រត្ូវបានចងម្រកង

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

េំហូរស្ថច់ម្របាក់េំ បានអបបហារ ខដេរួម្បញ្ូេ េនូ វ ការម្របាក់ បាន់ស្ថមន
ខដេម្រត្ូវទូ ទត្់

បំណេហិរញ្ញ វត្ថ

េំហូរស្ថច់ម្របាក់េំ បានអបបហារ ខដេរួម្បញ្ូេ េនូ វ ការម្របាក់ បាន់ស្ថមន
ខដេម្រត្ូវទូ ទត្់

កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធាន

តាម្អាយកាេថ្នកិចេសនាខដេនឹ ងលកើ ត្ានោងឆ្ប់បំផត្

ហិរញ្ញ វត្ត
ជាខផនកម្ួយថ្នការម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេខដេលកើត្លចញេីបំណេហិរញ្ញ វត្ថ ធ្នាគារានម្រទេយ សកម្មខដេ
អាចបតូរជាស្ថច់ម្របាក់ ង្ហយស្សួេបាន រួម្ានស្ថច់ ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្ម្ូ េ ខដេានភាេង្ហយស្សួេ កនងការ
បំលេញតាម្ត្ម្រម្ូវការ។ លេើសេីលនុះលទៀត្ ធ្នាគារបានចុះកិចេម្រេម្លម្រេៀងលេើកម្រម្ិត្ឥណទនជាម្ួ យធ្នាគារ លផេងលទៀត្។
តារាងខាងលម្រកាម្កំណត្់ េីត្ថ្ម្លតាម្កិចេសនា របស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្ិនខម្ននិសេនា និងបំណេហិរញ្ញ វត្ថម្ិនខម្ន
និសេនា ខដេរ ំេឹងថានឹងម្រត្ូវទទួេបាន ឬទូទត្់កនងរយៈលេេត្ិចជាង១២ខខ គិត្ោប់េីកាេបរ ិលចេទថ្ន របាយការណ៍
លនុះ។
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

២៥១.៧៥០.២០៥ ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២

៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

៧១៧.២១០.៦៣៤ ២.៩២២.៦៣៣.៣៣៤ ១៥៧.១៧២.០១៣ ៦៣១.៥១៧.១៤៨

៣៨.២៨៣.៥២៩

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

៩៤.៨១៧.៤៣៣ ៣៨៦.៣៨១.០៣៩
៧៦៩.៦១៨.៣៥៤ ៣.១៣៦.១៩៤.៧៩៣

២០១.៤៦៧.៩៩៦

៨០៩.៤៩៨.៤០៨

១៥៤.៥៥០.៦០៧

៨៧.៤៥៩.៤៣៩ ៣៥៣.០៧៣.៧៥៥

៥០៤.០៤៦.៦១៣ ២.០២៥.២៥៩.២៩១ ៣៥៩.៩៦៣.៤៧៧ ១.៤៥៣.១៧២.៥៥៧

៣០.០០០.០០០

១២២.២៥០.០០០

៣០.០០០.០០០

១២០.៥៤០.០០០

៧.៥៦៨.០៤៦

៣០.៥៥២.២០២

៥.៩៧៣.០៨៦

២៤.៣៤០.៣២៥

៦.៥០៥.១៥៥

២៦.១៣៧.៧១៣

៥.៤៨៤.០៣០

២២.១៣៩.០២៩

១.៨៦៩.៣៦៩.៧១២ ៧.៦១៧.៦៨១.៥៧៦ ១.០៤៧.៦៩៦.០០៦ ៤.២០៩.៦៤២.៥៥២ ៥៦៧.៦០៧.៦៩៣ ២.២៩១.៤៣២.២៥៧
បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបម្រត្បំណេ
ម្របាក់កម្េី
អនបំណេ
បំណេភត្ិសនា
បំណេលផេងៗ

៣.៣៧៣.៣៥៨.៦៧០ ១៣.៧៤៦.៤៣៦.៥៨០ ២.១៤៨.៧៧៧.៤៨៤ ៨.៦៣៣.៧៨៧.៩៣១ ១.២៤៣.៧០៨.២៨៧
១.៦១៣.១៦០

៥.០២០.៨៥០.៣៥៥

៦.៥៧៣.៦២៧

-

-

-

-

២៧៩.៧៧៥.២៩៤ ១.១៤០.០៨៤.៣២៣

៤៩.២៧០.៥៤២

១៩៧.៩៦៩.០៣៨

២៣.៩៧៥.៤៧៥

៩៦.៧៨៨.៩៩៣

២០.១២៦.៩០៤

៨២.០១៧.១៣៤

១១.៧៤៤.៥៣៤

៤៧.១៨៩.៥៣៨

៣.៧៤១.៦៦៤

១៥.១០៥.០៩៨

៦.៦២៥.៣៨៤

២៦.៩៩៨.៤៤០

៥.២៦៣.៩៤៤

២១.១៥០.៥២៧

៣.២៧៩.៤៦៤

១៣.២៣៩.១៩៦

១៦.០៧០.៥៥២

៦៥.៤៨៧.៤៩៩

១១.៩៦៤.៧៧៧

៤៨.០៧៤.៤៧៤

៩.៨២១.២១៧

៣៩.៦៤៨.២៥៣

៣.៦៩៧.៥៦៩.៩៦៤ ១៥.០៦៧.៥៩៧.៦០៣ ២.២២៧.០២១.២៨១ ៨.៩៤៨.១៧១.៥០៨ ១.២៨៤.៥២៦.១០៧ ៥.១៨៥.៦៣១.៨៩៥
កិចេសនាឥណទន

៥៩.៧៧២.៨៦៦ ២៤៣.៥៧៤.៤២៩

៣២.៦១៥.១២២

១៣១.០៤៧.៥៦០

២២.៧២៥.៥៨៧

៩១.៧៤៣.១៩៥

៣.៧៥៧.៣៤២.៨៣០ ១៥.៣១១.១៧២.០៣២ ២.២៥៩.៦៣៦.៤០៣ ៩.០៧៩.២១៩.០៦៨ ១.៣០៧.២៥១.៦៩៤ ៥.២៧៧.៣៧៥.០៩០
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និងម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថ (ត្)
តារាងខាងលម្រកាម្ បង្ហាញត្ថ្ម្លតាម្កិចេសនា ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្ិនខម្ននិសេនា និង បំណេហិរញ្ញ វត្ថម្ិនខម្ន
និសេនា ខដេរ ំេឹងនឹងម្រត្ូវទទូេបាន ឬទូទត្់កនងរយៈលេើសេី១២ខខ គិត្ោប់េីកាេបរ ិលចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៨.២៨១.០៦៨ ៣៣.២៧៣.៣៣១

-

-

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

-

-

៣.០៤៦.៥១៤.៩៥៧ ១២.៤១៤.៥៤៨.៤៥០ ២.០៨៥.១២២.៥៤៨ ៨.៣៧៨.០២២.៣៩៨ ១.៣៩០.៥០១.៥៨៥ ៥.៦១៣.៤៥៤.៨៩៩

វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្

៦.៥៨១.២១៧

២៦.៨១៨.៤៥៩

៦.៦៨៩.៧២១

២៦.៨៧៩.២៩៩

១៧.០៦៦.២៤៦

៦៨.៨៩៦.៤៣៥

ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

៣.៤៥៨.៩៨៤

១៤.០៩៥.៣៦០

៣.១៤២.៤៨១

១២.៦២៦.៤៨៩

១.៧៩០.២៨១

៧.២២៧.៣៦៤

៣.០៥៦.៥៥៥.១៥៨ ១២.៤៥៥.៤៦២.២៦៩ ២.១០៣.២៣៥.៨១៨ ៨.៤៥០.៨០១.៥១៧ ១.៤០៩.៣៥៨.១១២ ៥.៦៨៩.៥៧៨.៦៩៨
បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបម្រត្បំណេ
ម្របាក់កម្េី
អនបំណេ
បំណេភត្ិសនា
បំណេលផេងៗ

៥៣.៨១៤.៨២៧

២១៩.២៩៥.៤១៩

៧២.៥៧៩.២៦៦

២៩១.៦២៣.៤៩០

២៤.០៤១.២៩០

៩៧.៩៦៨.២៥៧

-

-

៥.៩៦៨.៧២៩

២៤.៣២២.៥៧១

៣៧.០៣០.៣៧២

១៤៨.៧៨៨.០៣៥

៧១.៤៥៦.៣៣៨ ២៨៨.៤៦៩.២៣៧

១៥៨.៣១៣.៤៧៨ ៦៤៥.១២៧.៤២៣

១២១.៥១៦.៥៦៨

៤៨៨.២៥៣.៥៧០

៧៣.៩៦៣.០៨៨

២៩៨.៥៨៨.៩៨៦

៣៣.៣៨៤.០៣០ ១៣៤.១៣៧.០៣៣

១៩.៨៤៧.៧៥៧

៨០.១២៥.៣៩៥

-

-

២៦៦.១៩០.០៩៣ ១.០៦៩.៥៥១.៧៩៣ ២២៦.១៤៨.៣៣៩

៩១២.៩៦០.៨៤៣

៣៧.៤៦៤.៨៨៩

១៥២.៦៦៩.៤២៣

៧.៣១៦.៣៩២

២៩.៨១៤.២៩៧

២៨៦.៩១៩.៦០៥ ១.១៦៩.១៩៧.៣៩០
កិចេសនាឥណទន

៨.៧២៤.២៣៦

៣៥.៥៥១.២៦២

១.៦៧៩.៨៥៧

៧.៦៨៨.៧៨៨

៦.៧៤៩.៦៦៥

៣០.៨៩៣.៥៥០

៦០.៨៨១.១៥៦ ២៤៥.៧៧៧.២២៥
-

៧.៤០៩.៤៣២

-

២៩.៩១១.៨៧៧

២៩៥.៦៤៣.៨៤១ ១.២០៤.៧៤៨.៦៥២ ២៧៣.៨៧៨.៨៨១ ១.១០០.៤៤៥.៣៤៣ ២៣៣.៥៥៧.៧៧១ ៩៤២.៨៧២.៧២០
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៤ ម្របាក់បម្រម្ុងសនានីយភាេ
ធ្នាគារ បានរកាទក លៅម្រទេយសកម្មសនានីយភាេម្ួយចំនួន ខដេជា ធ្នធានចម្បង សម្រាប់ សនានីយភាេ កនង
ស្ថថនភាេខដេ ានបញ្ហ
ា ។ សាសភាេរបស់វាគឺ ម្រត្ូវបានបលងាើត្ល

ើង លផ្ទដត្លៅលេើការ កាត្់បនថយ ហានិភ័យ ខដេម្រត្ូវ

បាន ម្រត្ួត្េិនិត្យជាម្របោំំ។ទនបម្រម្ុងម្រទេយសកម្មសនានីយភាេរបស់ម្រកុម្ហនម្រត្ូវបានវ ិភាគខាងលម្រកាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ត្ថ្ម្លលោង

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប

ត្ថ្ម្លលោង

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ត្ថ្ម្លលោង

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប

ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

២៥១.៧៥០.២០៥ ២៥១.៧៥០.២០៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ១៤៨.៥០៤.២២៩

ដោលរអាលម្រ ិក

៦៨.៨៤៩.១៧២

៦៨.៨៤៩.១៧២

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា ៧១៦.១០៨.៥២៤ ៧១៦.១០៨.៥២៤ ១៥៧.០៧២.៧០១ ១៥៧.០៧២.៧០១ ៣៨.២៧៤.៨៣៩ ៣៨.២៧៤.៨៣៩
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ម្ូេប័ម្រត្វ ិនិលោគ

៩៣.៤១១.៦៨៩

៩៣.៤១១.៦៨៩ ២០៧.៤០២.១២១ ២០៧.៤០២.១២១

៣៣.២៨៥.៤៣៤ ៣៣.២៨៥.៤៣៤

៣៣.១៦៩.៨១៥

៣៣.១៦៩.៨១៥

៨៦.០០៩.៤៤៣

៨៦.០០៩.៤៤៣

១៦.៧១៣.៨៩០

១៦.៧១៣.៨៩០

ម្របាក់បម្រម្ុងសនានីយភាេសរប

១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២ ១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២ ៥៤៦.១៤៨.៨៦៦ ៥៤៦.១៤៨.៨៦៦ ២០៩.៨៤៧.៣៤៤ ២០៩.៨៤៧.៣៤៤

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧ ៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧ ២.១៩៤.៤២៦.១៤៤ ២.១៩៤.៤២៦.១៤៤ ៨៤៧.១៥៣.៧២៨ ៨៤៧.១៥៣.៧២៨

៣៥.២.៥ ម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថសម្រាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្ម្រម្ូវការម្ូេនិធ្ិនាលេេអនាគត្
តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហាញអំេីម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្នាគារ សម្រាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្ម្រម្ូវការម្ូេនិធ្ិនា លេេ
អនាគត្។
ជាប់បនាក

ម្ិនជាប់បនាក

បានោក់ជា

សម្រាប់ោក់

ម្រទេយធ្នា

លផេងៗ*

ជាម្រទេយធានា

លផេងៗ**

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

-

-

២៨០.៨៤២.០០០ ៨៦៩.៦៨២.៦០៤

ពាន់លរៀេ

- ២៥១.៧៥០.២០៥ ២៥១.៧៥០.២០៥

១.០២៥.៨៨២.០៨៥

-

៤.៦៩២.៩៩១.០២៤

១.១២៩.៦៣៥ ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

-

-

-

ឥណទនផតេ់ដេ់ អត្ិងិជ្ន

-

-

- ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្

-

-

- ៣៣.២៨៥.៤៣៤ ៣៣.២៨៥.៤៣៤

ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

-

-

-

២៨០.៨៤២.០០០ ៨៦៩.៦៨២.៦០៤
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៩៣.៤១១.៦៨៩

៩.៤៣២.០៧០

៩៣.៤១១.៦៨៩

៩.៤៣២.០៧០

៣៨០.៦៥២.៦៣៣
១៣៥.៦៣៨.១៤៤
៣៨.៤៣៥.៦៨៥

- ៣.១៤៧.០៧៩.៩៤៦ ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០ ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.២

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)

៣៥.២.៥ ម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថសម្រាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្ម្រម្ូវការម្ូេនិធ្ិនាលេេអនាគត្ (ត្)
ជាប់បនាក
បានោក់

ម្ិនជាប់បនាក
សម្រាប់ោក់

លផេងៗ*

ជាម្រទេយធ្នា

លផេងៗ**

ជាម្រទេយធានា

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក ដោលរអាលម្រ ិក
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

-

-

១៤.៩៧៤.៥០០ ៤២០.៩៨៧.៣១១

- ១៤៨.៥០៤.២២៩ ១៤៨.៥០៤.២២៩
-

ពាន់លរៀេ
៥៩៦.៦៨៩.៩៩២

១៩៥.៥៥៩ ៤៣៦.១៥៧.៣៧០

១.៧៥២.៤៨០.៣១២

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

-

-

- ២០៧.៤០២.១២១ ២០៧.៤០២.១២១

៨៣៣.៣៤១.៧២២

ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

-

-

- ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩

៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១

វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្

-

-

-

៣៣.១៦៩.៨១៥

៣៣.១៦៩.៨១៥

១៣៣.២៧៦.៣១៧

ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

-

-

-

៩.៦៤៧.៦៣៦

៩.៦៤៧.៦៣៦

៣៨.៧៦៤.២០១

១៤.៩៧៤.៥០០ ៤២០.៩៨៧.៣១១

- ២.២២៩.២៥៣.៥២៩ ២.៦៦៥.២១៥.៣៤០ ១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៥

ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

-

-

-

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

- ២០៧.២៨៩.៣៦៤

-

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

-

-

-

៨៦.០០៩.៤៤៣

៣៤៧.២២០.១២១

ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

-

-

- ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០

៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្

-

-

-

១៦.៧១៣.៨៩០

១៦.៧១៣.៨៩០

៦៧.៤៧៣.៩៧៤

ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

-

-

-

៧.២៧៤.៣១១

៧.២៧៤.៣១១

២៩.៣៦៦.៣៩៤

- ១.៤១២.៥៥១.៣៤៥ ១.៦១៩.៨៤០.៧០៩

៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២

- ២០៧.២៨៩.៣៦៤

*

៦៨.៨៤៩.១៧២

៦៨.៨៤៩.១៧២

២៧៧.៩៤៤.១០៧

២១.៩១៩ ២០៧.៣១១.២៨៣

៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

៨៦.០០៩.៤៤៣

បង្ហាញេីម្រទេយសកម្មខដេម្ិនម្រត្ូវបានោក់ ជាម្រទេយធានា បខនតធ្នាគារលជ្ឿថាម្រទេយសកម្មលនុះម្ិនម្រត្ូវបាន អនញ្ហញត្

ឱ្យលម្របើ ម្របាស់ោក់ ធានាលដើម្បីទទួេបានម្ូ េនិធ្ិលនាុះលទ លោយស្ថរលហត្ផេផលូវចាប់ ឬលហត្ផេណាម្ួ យ លផេង
លទៀត្។
**

បង្ហាញេី ម្រទេយសកម្មខដេម្រត្ូវបានអនញ្ហញត្ឱ្យ

លម្របើ ម្របាស់ជាម្រទេយធានាបខនតធ្នាគារម្ិនោត្់ទកម្រទេយសកម្មលនុះ

សម្រាប់ោក់ជាម្រទេយធានា លដើម្បីទទួ េបានម្ូេនិធ្ិ លៅកនងស្ថថនភាេម្របត្ិ បត្តការអាជ្ីវកម្មធ្ម្មតាលនាុះលទ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៣ ហានិភ័យទីផារ
ហានិភ័យទីផារ គឺ ជាហានិ ភ័យខដេផ្ទលស់បូតរតាម្ត្ថ្ម្លទីផារ (ឧទហរណ៍ដូ ចជាអម្រតាការម្របាក់ និងអម្រតាបតូរ ម្របាក់
បរទស)

ខដេអាចលធ្វើឱ្យបុះពាេ់ចំណូេរបស់ម្រកុម្ហន

ឬត្ថ្ម្លថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថខដេម្រកុម្ហនកាន់កាប់ ។

លគាេបំណងថ្នការម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យទីផារ គឺធ្នាគារម្រត្ូវម្រគប់ ម្រគង និ ងម្រត្ួត្េិនិត្យការបុះពាេ់ថ្នហានិភ័យទីផារ
លៅកនងបារាខម្ម្រត្ខដេអាចទទួេយកបាន លដើម្បីធានាបានស្ថធ្នភាេ ក៏ ដូចជាកាត្់បនថយហានិភ័យរបស់ធ្នាគារ។

៣៥.៣.១ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទីផារ
សិទិធអំណាចទូ លៅសម្រាប់ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទីផារ ម្រត្ូវបានផតេ់លៅឱ្យ BRMC ថានក់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាេ និង លៅ
ALCO ថានក់ម្រគប់ម្រគង ។ BRMC បលងាើត្កម្រម្ិត្ សម្រាប់ ម្របលភទហានិភ័យសម្ូ ហភាេ និងសម្រាប់ សំលេៀត្ឥណទន
នីម្ួយៗ (ទំងអស់ជាសំលេៀត្ម្ិនជ្ួ ញដូ រ)។ នាយកោឋនម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ទទួ េខសម្រត្ូវចំលពាុះការអភិ វឌ្ឍន៍លគាេ
នលោបាយេម្អិត្ ថ្នការម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យ (ម្រត្ួត្េិនិត្យលោយ BRMC និ ងអនម្័ ត្លោយម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាេ)។ ម្ខង្ហរ
របស់រត្នាភិ បាេ ម្រត្ូវអនវត្ត និងម្រគប់ម្រគង ហានិ ភ័យទីផារលៅកនងម្របត្ិបត្តិការម្របោំថ្ងៃ។
ធ្នាគារលម្របើ ម្របាស់ឧបករណ៍ម្ួយចំនួន លដើម្បីម្រត្ួត្េិនិត្យ និ ង ោក់ ខដនកំណត្់ ថ្នផេបុះពាេ់លេើហានិភ័យទីផារ។
តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហាញេី ការកំណត្់ម្រទេយសកម្ម និងបំណេខដេទទួ េរងហានិភ័យទី ផារ។
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
ម្រទេយសកម្មទទួេរងហានិភ័យទីផារ
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ
សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

២៥១.៧៥០.២០៥

១.០២៥.៨៨២.០៨៥

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

៤.៦៩២.៩៩១.០២៤

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

១៤៨.៥០៤.២២៩

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ពាន់លរៀេ ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៥៩៦.៦៨៩.៩៩២

៦៨.៨៤៩.១៧២

២៧៧.៩៤៤.១០៧

៤៣៦.១៥៧.៣៧០ ១.៧៥២.៤៨០.៣១២

២០៧.៣១១.២៨៣

៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

៨៦.០០៩.៤៤៣

៣៤៧.២២០.១២១

២០៧.៤០២.១២១

៨៣៣.៣៤១.៧២២

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧
៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

៣៣.១៦៩.៨១៥

១៣៣.២៧៦.៣១៧

១៦.៧១៣.៨៩០

៦៧.៤៧៣.៩៧៤

៩.៤៣២.០៧០

៣៨.៤៣៥.៦៨៥

៩.៦៤៧.៦៣៦

៣៨.៧៦៤.២០១

៧.២៧៤.៣១១

២៩.៣៦៦.៣៩៤

២.៦៦៥.២១៥.៣៤០ ១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៥

១.៦១៩.៨៤០.៧០៩

៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២

៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣

៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០ ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១

បំណេទទួេរងហានិភ័យទីផារ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥

២.១៨៦.៩៨២.៦០៧

២០.៩៣៩.៣៣៧

៨៥.៣២៧.៧៩៨

-

-

-

-

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

១.១៤០.៤១៥.០៦៦

៨០.៥៣២.០១៥

៣២៣.៥៧៧.៦៣៦

៨៧.៣៧០.៧៤០

៣៥២.៧១៥.៦៧៧

អនបំណេ

១២៨.០០០.០០០

៥២១.៦០០.០០០

៩៣.០០០.០០០

៣៧៣.៦៧៤.០០០

៥៥.០០០.០០០

២២២.០៣៥.០០០

៣៦.៥១៣.៤០៧

១៤៨.៧៩២.១៣៤

៣១.៣៥៩.៤០០

១២៦.០០២.០៦៩

១៨.៥៤៩.៤២០

៧៤.៨៨៤.០០៩

បំណេលផេងៗ

២៣.៣៨៦.៩៤៤

៩៥.៣០១.៧៩៧

១៣.៦៤៤.៦៣៤

៥៤.៨២៤.១៣៩

៩.៨២១.២១៧

៣៩.៦៤៨.២៥៣

២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦ ៩.៦៦៥.៣៧៣.៩៥៩

១.៤៤៦.៥២០.០៥០

៥.៨៣៩.៦០១.៤៤២

ម្ូេបម្រត្បំណេ
ម្របាក់កម្េី
បំណេភត្ិសនា

៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥ ១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្)
៣៥.៣.២ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទីផារ
(i)

ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់
ហានិភ័យចម្បងខដេសំលេៀត្ម្ិនជ្ួញដូ ររងការបុះពាេ់ គឺហានិភ័យថ្នការបាត្់ បង់ ទទួេេីការខម្របម្របួេថ្ន េំហូរ
ស្ថច់ម្របាក់ នាលេេអនាគត្

ឬត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

ឬត្ថ្ម្លលសដឋកិចេថ្នភាគហនរបស់ ធ្នាគារ

លោយស្ថរខត្ការផ្ទលស់បូរអម្រតាការម្របាក់
ត
ទីផារ។ ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងតាម្រយៈការម្រត្ួត្េិនិត្យ
តាម្ោននូ វគាលត្ម្រទេយសកម្ម

និងបំណេ

ខដេានការម្របាក់ ជាម្ួ យនឹងកម្រម្ិត្កំណត្់ខដេបានអនម្័ ត្លោយ

គណៈម្រគប់ ម្រគង និងម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ។
នាយកោឋនម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ម្រត្ូវលធ្វើលស្រសតសលត្សតលេើហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ លហើយម្រត្ូវបង្ហាញេីេទធផេ និង
អនស្ថសន៍ ពាក់េ័នធលៅ BRMC ជាលរៀងរាេ់ម្រត្ីាស។
តារាងខាងលម្រកាម្សលងេបអំេីចំហគាលត្អម្រតាការម្របាក់ របស់ធ្នាគារ។ តារាងគាលត្កំ ណត្់ត្ថ្ម្លអម្រតា ការម្របាក់លធ្វើការ
វ ិភាគលៅលេើរចនាសម្ព័នធលេញលេញថ្នអម្រតាការម្របាក់ ម្ិនសីគាន រវាងធាត្លៅកនងតារាងត្េយការ របស់ធ្នាគារ ខផអក
លេើ អាយកាេកំណត្់។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៥.៣.២ផេបុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្)
(i)

ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ត្ថ្ម្លលោង

រហូត្ដេ់ ១ ខខ

> ១ – ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១ – ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

េំានការម្របាក់

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

២៥១.៧៥០.២០៥

-

-

-

-

-

២៥១.៧៥០.២០៥

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

១២១.៣៩៦.៥១៩

១៦៧.៨២៤.៩៦៤

១៩១.១៩៥.១៥៦

-

-

៦៧១.២៣៧.៦០០

៩៣.៤១១.៦៨៩

៩២៦.៨៧៤

១២.៦២៦.០៣២

៥៥.៩៧៧.១៧៨

-

-

២៣.៨៨១.៦០៥

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣

៩៨.៧២៩.៨៦៦

១.៦៩១.៨៩៥

១០.៧៤៧.១៨៦

៦០៤.៦៨០.៣០១

២.០៤២.២២១.៦៦៥

-

៣៣.២៨៥.៤៣៤

-

-

២៩.៨៧១.៨៨០

៣.៤១៣.៥៥៤

-

-

៩.៤៣២.០៧០

-

-

-

-

-

៩.៤៣២.០៧០

៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០

២២១.០៥៣.២៥៩

១៨២.១៤២.៨៩១

២៨៧.៧៩១.៤០០

៦០៨.០៩៣.៨៥៥

២.០៤៥.២១១.៦៦៥

៩៥៦.៣០១.៤៨០

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩

២.៥៤០.០៥៦.១៧៧

១៥៥.៧០៨.០៤៩

៤៣១.៧១៩.៥១៧

៤៧.៨១២.៣២៣

-

២២០.០៤៧.៣៨៣

ម្ូេបម្រត្បំណេ

២០.៩៣៩.៣៣៧

-

-

-

២០.៩៣៩.៣៣៧

-

-

ម្របាក់កម្េី

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

៤២.៦៣០.២៣១

៨៧.៦២០.៨៥៨

១៤២.៨៨៨.២៧០

៦.៧១៧.០៩៩

-

-

អនបំណេ

១២៨.០០០.០០០

-

-

-

៤៨.០០០.០០០

៨០.០០០.០០០

-

បំណេភត្ិសនា

៣៦.៥១៣.៤០៧

-

-

-

-

-

៣៦.៥១៣.៤០៧

បំណេលផេងៗ

២៥.៦២៤.១០៣

-

-

-

-

-

២៥.៦២៤.១០៣

៣.៨៨៦.២៧៦.៧៥៤

២.៥៨២.៦៨៦.៤០៨

២៤៣.៣២៨.៩០៧

៥៧៤.៦០៧.៧៨៧

១២៣.៤៦៨.៧៥៩

៨០.០០០.០០០

២៨២.១៨៤.៨៩៣

៤១១.៣២៧.៧៩៦

(២.៣៦១.៦៣៣.១៤៩)

(៦១.១៨៦.០១៦)

(២៨៦.៨១៦.៣៨៧)

៤៨៤.៦២៥.០៩៦

១.៩៦២.២២១.៦៦៥

៦៧៤.១១៦.៥៨៧

១.៦៧៦.១៦០.៧៦៩

(៩.៦២៣.៦៥៥.០៨២)

(២៤៩.៣៣៣.០១៥)

(១.១៦៨.៧៧៦.៧៧៧)

១.៩៧៤.៨៤៧.២៦៦

៧.៩៩៦.០៥៣.២៨៥

២.៧៤៧.០២៥.០៩២

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ
បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

សរប
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

124

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៥.៣.២ ផេបុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្)
(i)

ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៨

ត្ថ្ម្លលោង

រហូត្ដេ់ ១ ខខ

> ១ – ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១ – ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

េំានការម្របាក់

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

-

-

១៤៨.៥០៤.២២៩

១០.០១៣.២៦៣

-

-

៣៦៦.៩០៤.៦២៨

៥៨.៧២៧.៨៥០

៧.៥៦១.៤០៩

-

២៥.២៣០.៤៤៣

៥.០៣៨.៧៥២

១១.៦៤២.២៥៣

៤០៤.៧៩៩.៩១០

១.៣៧២.៨៨៤.៩៩៤

-

-

-

២៩.៧៦៩.៦២៥

៣.៤០០.១៩០

-

-

-

-

-

-

-

៩.៦៤៧.៦៣៦

២.៦៦៥.២១៥.៣៣៦

៨៥.៦៥៧.៧៩៣

១៣០.៤៧១.១១៣

១១០.១៥២.៩៩១

៤១៥.៧៦១.៥០៩

១.៣៧២.៨៨៤.៩៩៤

៥៥០.២៨៦.៩៣៦

២.១៨៦.៩៨២.៦០៧

១.៤៧៦.៨៤០.០៤១

១២៦.០៩៦.៥១៥

៣៧៦.៤១៦.៧៨៩

៦៣.០០៨.២១៤

-

១៤៤.៦២១.០៤៨

-

-

-

-

-

-

-

ម្របាក់កម្េី

៨០.៥៣២.០១៥

៧.០១៥.៩៩៧

១២.៥៣១.៦១៤

២០.០៣០.៥៥៦

៤០.៩៥៣.៨៤៨

-

-

អនបំណេ

៩៣.០០០.០០០

-

-

-

២៣.០០០.០០០

៧០.០០០.០០០

-

បំណេភត្ិសនា

៣១.៣៥៩.៤០០

-

-

-

-

-

៣១.៣៥៩.៤០០

១៤.៦៦១.៩៥០

-

-

-

-

-

១៤.៦៦១.៩៥០

២.៤០៦.៥៣៥.៩៧២

១.៤៨៣.៨៥៦.០៣៨

១៣៨.៦២៨.១២៩

៣៩៦.៤៤៧.៣៤៥

១២៦.៩៦២.០៦២

៧០.០០០.០០០

១៩០.៦៤២.៣៩៨

២៥៨.៦៧៩.៣៦៤

(១.៣៩៨.១៩៨.២៤៥)

(៨.១៥៧.០១៦)

(២៨៦.២៩៤.៣៥៤)

២៨៨.៧៩៩.៤៤៧

១.៣០២.៨៨៤.៩៩៤

៣៥៩.៦៤៤.៥៣៨

១.០៣៩.៣៧៣.៦៨៥

(៥.៦១៧.៩៦០.៥៤៨)

(៣២.៧៧៤.៨៩០)

(១.១៥០.៣៣០.៧១៤)

១.១៦០.៣៩៦.១៧៨

៥.២៣៤.៩៩១.៩០៦

១.៤៤៥.០៥១.៧៥៤

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

១៤៨.៥០៤.២២៩

-

-

-

៤៣៦.១៥៧.៣៧០

២១.១៦៩.១៥៤

៣៨.០៧០.៣២៥

២០៧.៤០២.១១៩

២៨.៥២០.៣៨១

៨៧.៣៦២.០៣៦

១.៨៣០.៣៣៤.១៦៧

៣៥.៩៦៨.២៥៨

៣៣.១៦៩.៨១៥
៩.៦៤៧.៦៣៦

បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបម្រត្បំណេ

បំណេលផេងៗ

សរប
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៥.៣.២ ផេបុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្)
(i)

ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្)
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៨

ត្ថ្ម្លលោង

រហូត្ដេ់ ១ ខខ

> ១ – ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១ – ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

េំានការម្របាក់

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ
សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

៦៨.៨៤៩.១៧២

-

-

-

-

-

៦៨.៨៤៩.១៧២

២០៧.៣១១.២៨៣

២.៤៧៧.២៧៤

៣.០៥១.៧៣៧

-

-

-

២០១.៧៨២.២៧២

៨៥.៩៩៨.២៧២

៤០.៩៤១.០៦៥

២៧.៧៤១.០០៧

៥.១២៨.៣១៩

-

-

១២.១៨៧.៨៨១

១.២៣៣.៦៨២.៦១០

២៩.៦៨០.៣៦៦

៣.៧០៣.២៤២

១២.០១២.៦០៥

២៨៨.៦៤៥.៧៤៤

៩០០.៦៤០.៦៥៣

-

១៦.៧១៣.៨៩០

-

-

៥.៧៦៧.០១៩

១០.៩៤៦.៨៧១

-

-

៧.២៧៤.៣១១

-

-

-

-

-

៧.២៧៤.៣១១

១.៦១៩.៨២៩.៥៣៨

៧៣.០៩៨.៧០៥

៣៤.៤៩៥.៩៨៦

២២.៩០៧.៩៤៣

២៩៨.៥៩២.៦១៥

៩០០.៦៤០.៦៥៣

២៩០.០៩៣.៦៣៦

១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣

៧៨២.៤២៧.២២៥

៩៥.៩៩៨.០៧២

២៧៧.៧៩៤.០៥៤

៥២.៩៨៥.១១៦

-

៦៦.៥៧៤.២០៦

-

-

-

-

-

-

-

បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបម្រត្បំណេ
ម្របាក់កម្េី

៨៧.៣៧០.៧៤០

១៥.៣៥៥.៩៣៨

-

-

៧២.០១៤.៨០២

-

-

អនបំណេ

៥៥.០០០.០០០

-

-

-

១០.០០០.០០០

៤៥.០០០.០០០

-

បំណេភត្ិសនា

១៨.៥៤៩.៤២០

-

-

-

-

-

១៨.៥៤៩.៤២០

បំណេលផេងៗ

១០.២៤៥.៤៩០

-

-

-

-

-

១០.២៤៥.៤៩០

១.៤៤៦.៩៤៤.៣២៣

៧៩៧.៧៨៣.១៦៣

៩៥.៩៩៨.០៧២

២៧៧.៧៩៤.០៥៤

១៣៤.៩៩៩.៩១៨

៤៥.០០០.០០០

៩៥.៣៦៩.១១៦

១៧២.៨៨៥.២១៥

(៧២៤.៦៨៤.៤៥៨)

(៦១.៥០២.០៨៦)

(២៥៤.៨៨៦.១១១)

១៦៣.៥៩២.៦៩៧

៨៥៥.៦៤០.៦៥៣

១៩៤.៧២៤.៥២០

៦៩៧.៩៣៧.៦១៣

(២.៩២៥.៥៥១.១៥៧)

(២៤៨.២៨៣.៩២១)

(១.០២៨.៩៧៥.២៣០)

៦៦០.៤២៣.៧១៨

៣.៤៥៨.២២១.៣១៦

៧៨៦.១០២.៨៨៧

សរប
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៥.៣.២ផេបុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្)
(ii)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទស
ធ្នាគារ លធ្វើអាជ្ី វកម្ម លេើរូបិយប័ណណបរលទសជាលម្រចើ នម្របលភទ ដូ លចនុះលហើយ ម្រត្ូវម្របឈ្ម្នឹ ងហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ ណណ
បរលទស។

លៅកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍ ចំនួនត្ថ្ម្លលោងថ្នរូបិយប័ ណណបរលទសរបស់របស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានកំ ណត្់ ជាម្រទេយសកម្ម
រូបិយវត្ថ និ ង បំណេរូបិយវត្ថ ានបង្ហាញជ្ួ នដូចខាងលម្រកាម្៖
សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
ខខមរលរៀេ

សរប

លផេងៗ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
ម្រទេយសកម្មហរ ិញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

១៦.០៦៧.៧៩៦

២០៥.០១០

១៦.២៧២.៨០៦

៦៦.៣១១.៦៨៤

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា

៤៥.៣៥១.៥១៣

-

៤៥.៣៥១.៥១៣

១៨៤.៨០៧.៤១៥

៦.៥៦២.៧៣៥

១៥១.៣០៧

៦.៧១៣.៦៥៩

២៧.៣៥៨.១៦០

៣១៩.០៥០.៤៣៥

-

៣១៩.០៥០.៤៣៥

១.៣០០.១៣០.៥២៣

៣៥.៧៩៦

-

៣៥.៧៩៦

១៤៥.៨៦៩

៣៨៧.០៦៧.៨៩២

៣៥៦.៣១៧

៣៨៧.៤២៤.២០៩

១.៥៧៨.៧៥៣.៦៥១

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

៧៨.៤៣៨.៣៧៩

១.២៨៧

៧៨.៤៣៩.៦៦៦

៣១៩.៦៤១.៦៣៩

ម្ូេបម្រត្បំណេ

២០.៩៣៩.៣៣៧

-

២០.៩៣៩.៣៣៧

៨៥.៣២៧.៧៩៨

២៧០.៦៣១.៧៤៣

-

២៧០.៦៣១.៧៤៣

១.១០២.៨២៤.៣៥៣

១៦៤.៧០១

៣៨៦.៥៧២

៥៥១.២៧៣

២.២៤៦.៤៣៧

៣៧០.១៧៤.១៦០

៣៨៧.៨៥៩

៣៧០.៥៦២.០១៩

១.៥១០.០៤០.២២៧

១៦.៨៩៣.៧៣២

(៣១.៥៤២)

១៦.៨៦២.១៩០

៦៨.៧១៣.៤២៤

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ
បំណេហិរញ្ញវត្ថ

ម្របាក់កម្េី
បំណេលផេងៗ

គាលត្េីការបតូររូបិយប័ណណបរលទស សទធ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្)
៣៥.៣.២ផេបុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្)
(ii)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទស (ត្)
សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
ខខមរលរៀេ

សរប

លផេងៗ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៨
ម្រទេយសកម្មហរ ិញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ
សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ

៦.១១៨.៤៤៣

១២៣.៦២១

៦.២៤២.០៦៤

២៥.០៨០.៦១៣

១១.២៥៥.៨៣៥

-

១១.២៥៥.៨៣៥

៤៥.២២៥.៩៤៥

២.៥២២.៩៧៩

២២២.២៧០

២.៧៤៥.២៤៩

១១.០៣០.៤១០

២៥.០៧៩.០២៧

-

២៥.០៧៩.០២៧

១០០.៦៧៦.៥៣០

៤៩.០៤៤

២០៤

៤៩.២៤៨

១៩៧.៨៧៨

៤៥.០២៥.៣២៨

៣៤៦.០៩៥

៤៥.៣៧១.៤២៣

១៨២.៣០២.៣៧៦

៣០.០៤៧.២៩៤

២.៧៣៨

៣០.០៥០.០៣២

១២០.៧៤១.០២៩

១៤.៥៣៣.៣៣៣

-

១៤.៥៣៣.៣៣៣

៥៨.៣៩៤.៩៣២

១៣១.៦៧០

៩២

១៣១.៧៦២

៥២៩.៤២០

៤៤.៧១២.២៩៧

២.៨៣០

៤៤.៧១៥.១២៧

១៧៩.៦៦៥.៣៨១

៣១៣.០៣១

៣៤៣.២៦៥

៨៥៦.២៩៦

៣.៦៣៦.៩៩៥

បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កម្េី
បំណេលផេងៗ

គាលត្េីការបតូររូបិយប័ណណបរលទសសទធ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្)
៣៥.៣.២ផេបុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្)
(ii)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទស (ត្)
សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
ខខមរលរៀេ

សរប

លផេងៗ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៨
ម្រទេយសកម្មហរ ិញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ម្របាក់កនងថ្ដ

២.៩៣៥.៣៩៦

៤៩.៩២៤

២.៩៨៥.៣២០

១២.០៥១.៧៣៧

សម្ត្េយលៅធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា

៤.៦០៦.៨៧៨

-

៤.៦០៦.៨៧៨

១៨.៥៩៧.៩៦៦

សម្ត្េយលៅធ្នាគារនានា

១.៧៦៣.៨៧៥

៣០៧.០០៥

២.០៧១.៣៦៩

៨.៣៦០.១៤៣

ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

១.៩៤៣.១៥៦

-

១.៩៤៣.១៥៦

៧.៨៤៤.៥២១

២៨.៩៥២

២១២

២៩.១៦៤

១១៧.៧៣៥

១១.២៧៨.២៥៧

៣៥៧.១៤១

១១.៦៣៥.៨៨៧

៤៦.៩៧២.១០២

១០.៣៣១.២៤៩

១៩៩.៧០៥

១០.៥៣០.៩៥៤

៤២.៥១៣.៤៦១

១០១.២២២

១៥.៣៩២

១១៦.៦១៤

៤៧០.៧៧១

១០.៤៣២.៤៧១

២១៥.០៩៧

១០.៦៤៧.៥៦៨

៤២.៩៨៤.២៣២

៨៤៥.៧៨៦

១៤២.០៤៤

៩៨៨.៣១៩

៤.០២៥.២៨៥

ម្រទេយសកម្មលផេងៗ
បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
បំណេលផេងៗ

គាលត្េីការបតូររូបិយប័ណណបរលទសសទធ

បខម្រម្បម្រម្ួេថ្នរូបិយប័ណណបរលទស
តារាងខាងលម្រកាម្ បង្ហាញេីភាេខម្របម្របួេថ្នការលកើនល

ើង និងងយចុះ ៥ ភាគរយថ្នរូបិយប័ណណបរលទសលធ្ៀបលៅ នឹ ង

រូបិយប័ណណលគាេរបស់ធ្នាគារ។ ៥ ភាគរយ គឺ ជាអម្រតាបខម្រម្បម្រម្ួេខដេម្រត្ូវបានលម្របើ លៅលេេរាយការណ៍ថ្ផាកនង អំ េី
ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរលទស

លៅកាន់ថានក់ដឹកនាំ

និងជាត្ំណាងឱ្យការវាយត្ថ្ម្លរបស់អនកម្រគប់ ម្រគងចំ លពាុះការផ្ទលស់បូរត

អម្រតាបតូរម្របាក់បរលទសខដេអាចលកើត្ាន។ ការវ ិភាគលេើបខម្រម្បម្រម្ួេ រួម្ានខត្រូបិយប័ ណណបរលទសខដេម្រត្ូវបានកំណត្់
ជារូបិយប័ណណវត្ត និងការខកត្ម្រម្ូវ នូ វភាេេលម្អៀង ថ្នដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ សម្រាប់ បខម្រម្បម្រម្ួេ៥ ភាគរយ កនងអម្រតា
រូបិយប័ណណបរលទស។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៥.៣.២ ផេបុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្)
(ii) ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទស
បខម្រម្បម្រម្ួេថ្នរូបិយប័ណណបរលទស (ត្)
ម្របសិនលបើរូបិយប័ណណបរលទស លកើនល
ម្ូេធ្នលផេងលទៀត្នឹងលកើនល

ើង ៥ ភាគរយលធ្ៀបនឹ ង រូបិយប័ណណម្ខង្ហររបស់ធ្នាគារ ម្របាក់ ចំលណញ ឬខាត្និង

ើង ឬ(ងយចុះ) លោយ៖
ផេបុះពាេ់ថ្នម្របាក់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ
ឆ្នំ២០១៩

ចំលណញ/ខាត្

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា

ឆ្នំ២០១៨

៨៤៤.៦៨៧

ផេបុះពាេ់ថ្នរូបិយប័ណណលផេងៗ

ឆ្នំ២០១៨

១៥.៦៥២

៤២.២៨៩

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ
ឆ្នំ២០១៩

(១.៥៧៧)

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ
ឆ្នំ២០១៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា
ឆ្នំ២០១៨

១៧.១៦៣

៧.១០២

ម្របសិនលបើរូបិយប័ណណបរលទស ងយចុះ ៥ ភាគរយលធ្ៀបនឹង រូបិយប័ណណម្ខង្ហររបស់ធ្នាគារ ម្របាក់ ចំលណញ ឬខាត្និង ម្ូ េ
ធ្នលផេងលទៀត្នឹងលកើនល

ើង ឬ(ងយចុះ) លោយ៖
ផេបុះពាេ់ថ្នម្របាក់លរៀេ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ
ឆ្នំ២០១៩

ចំលណញ/ខាត្

៣៥.៤

(៨៤៤.៦៨៧)

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ

ផេបុះពាេ់ថ្នរូបិយប័ណណលផេងៗ

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា

ឆ្នំ២០១៨

ឆ្នំ២០១៨

(១៥.៦៥២)

(៤២.២៨៩)

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ
ឆ្នំ២០១៩

១.៥៧៧

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ
ឆ្នំ២០១៨

(១៧.១៦៣)

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា
ឆ្នំ២០១៨
(៧.១០២)

ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ

៣៥.៤.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ
ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការគឺហានិ ភ័យថ្នការបាត្់បង់ លផេងៗលោយផ្ទាេ់ ឬលោយម្របលោេ ខដេលកើ ត្លចញេីដំលណើរការ
ថ្ផាកនង ធ្នធានម្នសេ បលចេកវ ិទា លហោឋរចនាសម្ព័នធ

ម្រេម្ទំងកតាតហានិភ័យខាងលម្រៅលផេងៗ លម្រៅេី ហានិភ័យ

ឥណទន ហានិភ័យទីផារ និងហានិភ័យសនានីយភាេ

ានដូ ចជាហានិភ័យខដេលកើ ត្លចញេី ការត្ម្រម្ូវ ខផនកចាប់

និងបទបញ្ញ ត្ិត និងសតង់ោរស្ថជ្ីវកម្មខដេទទួ េស្ថាេ់។ ហានិភ័យម្របត្ិ បត្តិការ គឺ អាចលកើត្លចញេី រាេ់សកម្មភាេ
ម្របត្ិបត្តិការទំងអស់របស់ធ្នាគារ។
លគាេបំណងរបស់ធ្នាគារកនងការម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យម្របត្ិ បត្តិការ គឺលដើម្បីរកាត្េយភាេេីការបលញ្ជៀស ការបាត្់បង់
ិ៍ ត
ហិរញ្ញ វត្ថ និ ងការខូចខាត្លករល្
ម ុះរបស់ធ្នាគារ ម្របកបលោយម្របសិទធភាេ និ ងភាេថ្ចនម្របឌ្ិត្។ រាេ់លគាេនលោបាយ
របស់ធ្នាគារទំងអស់ គឺម្រត្ូវអនលោម្ លៅតាម្ការត្ម្រម្ូវខផនកចាប់ និង បទបញ្ញ ត្ិដ។
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កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៤

ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ (ត្)

៣៥.៤.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ (ត្)
នាយកោឋនហានិភ័យទទួ េខសម្រត្ូវកនងការបលងាើត្ និងអនវត្តកនងការម្រត្ួត្េិនិត្យតាម្ោន លដើម្បីលោុះស្ស្ថយ ហានិភ័យ
ម្របត្ិបត្តិការ។ ទំនួេខសម្រត្ូវលនុះម្រត្ូវបានគាំម្រទលោយការអភិវឌ្ឍបទោឋនទូ លៅរបស់ធ្នាគារ សម្រាប់ ការ ម្រគប់ ម្រគង
ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ លៅលេើចំនចម្ួ យចំនួនដូ ចខាងលម្រកាម្៖


ការត្ម្រម្ូវឱ្យានការខបងខចកត្ួនាទី ោច់ ខ
ថ្នម្របត្ិបត្ិតការនីម្ួយៗលោយឯករាជ្យ

កេី គានឱ្យបានចាស់ោស់ លោយរួម្បញ្ូេ េទំងសិទិក
ធ នងការ អនម្័ ត្



ការត្ម្រម្ូវឱ្យានការលផាៀងផ្ទាត្់ និងការម្រត្ួត្េិនិត្យតាម្ោនម្របត្ិបត្តិការទំងឡាយ



ការទម្ទរឱ្យានអនលោម្ភាេលៅតាម្ការត្ម្រម្ូវខផនកចាប់ និងបទបញ្ញ ត្ិតលផេងៗ



ការលរៀបចំ ឯកស្ថរម្រត្ួត្េិនិត្យ និងនីត្ិវ ិធ្ី លផេងៗ



ការត្ម្រម្ូវឱ្យានការវាយត្ថ្ម្លឱ្យបានលទៀងទត្់ លៅលេើហានិភ័យម្របត្ិ បត្តិការខដេបានរកល

ើញ និ ងភាេម្រគប់ម្រគាន់

ថ្នម្របេ័នធម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផាកនង និ ងនីត្ិវ ិធ្ី លដើម្បីលោុះស្ស្ថយលេើហានិភ័យខដេបានកំណត្់

៣៥.៥



ការត្ម្រម្ូវឱ្យានការរាយការណ៍រាេ់ម្របត្ិ បត្តិការថ្នការបាត្់បង់ និ ងបលងាើត្សកម្មភាេលដើ ម្បីខកេម្អ



ការបលងាើត្ឱ្យានខផនការយថាភាេ



ការបលងាើត្ឱ្យានវគាបណតុះបណា
ត េ និ ងការអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិជាជជ្ី វៈ



ការការពារហានិភ័យេ័ត្៌ានវ ិទា និងអី នធ្ឺខណត្ និង



យទធស្ថស្រសតកាត្់ បនថយហានិ ភ័យ រួម្ទំងការចំ ណាយលេើការទិ ញធានារាប់ រងឱ្យានម្របសិទធភាេ។

ហានិភ័យលដើម្ទន
ហានិភ័យលដើ ម្ទន

គឺ ជាហានិភ័យខដេធ្នាគារម្ិ នានធ្នធានលដើ ម្ទនម្រគប់ ម្រគាន់

លដើម្បីបំលេញលៅតាម្េកេខណឌ

ត្ម្រម្ូវខផនកចាប់ កនងការគាំម្រទចំ ណាត្់ថានក់ ឥណទន និ ងការលរៀបចំខផនការយទធស្ថស្រសដរបស់ធ្នាគារ។
យទធស្ថស្រសតរបស់ធ្នាគារ គឺ រកាឱ្យបានម្ូ េោឋនលដើ ម្ទនឱ្យរ ឹងាំ លដើម្បីរកាទំនកចិត្តទីផារ និ ងលដើម្បីរកា និ រនតរភាេ
ថ្នការអភិ វឌ្ឍន៍ បខនថម្លេើអាជ្ីវកម្ម។

ផេបុះពាេ់ថ្នកម្រម្ិត្លដើ ម្ទនលេើម្របាក់ចំណូេរបស់ាេស់ភាគហន

ម្រត្ូវបាន

ទទួេស្ថាេ់ និងរកាឱ្យានត្េយភាេរវាងម្របាក់ចំណូេខពស់ខដេនឹងអាចលធ្វើលៅបាន ានការម្រគប់ ម្រគងលដើ ម្ទនេអ
និងានសវត្ថិភាេ ខដេានជ្ំហរលដើម្ទនរ ឹងាំ។
ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា ខដេជានិ យ័ត្ករសំខាន់ ជាងលគ បានកំណត្់ និងតាម្ោនការត្ម្រម្ូវលេើលដើម្ទន សម្រាប់ធ្នាគារ
ទំងម្ូ េ។
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ំ ០១៩

៣៥.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៥.៥

ហានិភ័យលដើម្ទន (ត្)

៣៥.៥.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យលដើម្ទន
ដូចលៅនឹងហានិភ័យសនានីយភាេ

និងហានិភ័យទីផារ

BRMC

និង

ALCO

ទទួេខសម្រត្ូវកនងការម្រគប់ ម្រគង

ម្របកបលោយម្របសិទធភាេ លេើហានិភ័យលដើ ម្ទនរបស់ធ្នាគារទំងម្ូ េ។
ហានិភ័យលដើ ម្ទន ម្រត្ូវបានវាស់ខវង និ ងម្រត្ួត្េិនិត្យតាម្ោន លោយកម្រម្ិត្កំ ណត្់ខដេម្រត្ូវបានគណនាស្សប តាម្ការ
ត្ម្រម្ូវរបស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា។
លៅថ្ងៃទី២២ ខខកម្ាៈ ឆ្នំ២០១៨ ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា

បានលចញម្របកាសសតីេីការកំ ណត្់ម្រទនាប់លដើ ម្ទន (Capital

Buffer) សម្រាប់ ម្រគឹុះស្ថថនធ្នាគារ និ ងហិរញ្ញ វត្ថ។ លោងតាម្ាម្រតា២២ ថ្នម្របកាសលនុះ ម្រគឹុះស្ថថនទំងអស់ ម្រត្ូវលគារេ
តាម្បទបញ្ញ ត្ិតទក់ ទងនឹ ងការរកាម្រទនាប់ លដើម្ទនោងលហាចណាស់ឱ្យបាន ៥០% ថ្នលដើម្ទនសរបគិ ត្ម្រត្ឹ ម្ ថ្ងៃទី១ ខខ
ម្ករា ឆ្នំ២០១៩ និងអនវត្តឱ្យបានោងលេញលេញ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០២០។
លៅថ្ងៃទី៧ ខខម្ី នា ឆ្នំ២០១៨ ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា បានលចញស្ថរាចរខណនាំសីេ
ត ី ការអនវត្តម្របកាសសតីេីការកំ ណត្់
ម្រទនាប់ លដើម្ទនសម្រាប់ ម្រគឹុះស្ថថនធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថ ខដេបានកំណត្់ អនបាត្ថ្នម្រទនាប់ លដើ ម្ទន លខានលធ្ើ សី

ីខ
ល េ

(Countercyclical Capital Buffer) ចំនួន ០% រហូត្ដេ់ានការជ្ូនដំ ណឹងជាងមី។
ធ្នាគារបានអនលោម្លៅតាម្ការត្ម្រម្ូវលដើម្ទនខដេម្រត្ូវបានកំ ណត្់ោងលេញលេញ។

៣៦

រយៈលេេខលី និងរយៈលេេខវង
គណៈម្រគប់ ម្រគងបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថខផអកលេើសនានីយភាេ។ េ័ត្៌ានអំេីរយៈលេេខលី ឬខវង របស់ ម្រទេយសកម្ម
និងបំណេ ម្រត្ូវបានបង្ហាញលៅកនងខផនកថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថ។ ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរ ិកាេរ សិទធកនងការលម្របើ
ម្រទេយសកម្ម

ម្រទេយសកម្មអរូបី និងេនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ជាម្រទេយសកម្មរយៈលេេខវង។ សំវ ិធានធ្ន ជាបំណេ

រយៈលេេខវង។

៣៧

េ័ត្៌ានលម្របៀបលធ្ៀប
ត្ួលេខម្ួយចំនួន ម្រត្ូវបានោត្់ ថានក់ល

៣៨

ើងវ ិញ លដើម្បីឲ្យស្សបលៅតាម្ការបង្ហាញ និងផដេ់េ័ត្៍ាននាការ ិយបរ ិលចេទបចេបបនន។

ម្រេឹត្ិកា
ត រណ៍បនាាប់េីការយបរ ិលចេទថ្នការរាយការណ៍
ការបលងាើនលដើម្ទន
លៅថ្ងៃទី ២១ ខខ វ ិចេិកា ឆ្នំ ២០១៩ ធ្នាគារវឌ្ឍនៈអាសី ចំ កាត្់ បានោក់សំលណើរសំការអនម្័ត្េីធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
លដើម្បីបលងាើនលដើម្ទនចំនួន ១២០ ោនដោលរអាលម្រ ិក (លសមើនឹង ៤៨០ ពាន់ោនលរៀេ)។ លៅថ្ងៃទី២ ខខម្ករា ឆ្នំ២០២០
ធ្នាគារបានទទួេេិខិត្អនម្័ ត្េីធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា ចុះថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្នំ២០១៩។ បនាាប់េីទទួ េបានេិខិត្អនម្័ ត្
ធ្នាគារជាត្ិថ្នកាណាោបានបលងាើនលដើម្ទនលៅកនងថ្ងៃខត្ម្ួ យ ខដេលធ្វើឱ្យលដើម្ទនសរបលកើនល ើងចំ នួន ៣៣៥ ោន
ដោលរអាលម្រ ិក (លសមើនឹង ១.៣៦៥ ពាន់ោនលរៀេ)។ អនសេរណៈនិងេកេនិក
ត ៈរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានលធ្វើវ ិលស្ថធ្នកម្ម និង
ចុះបញ្ជីលៅម្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម លៅថ្ងៃទី ១៥ ខខម្ករាឆ្នំ ២០២០ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣៨

ម្រេឹត្ិកា
ត រណ៍បនាាប់េីរយៈលេេថ្នការរាយការណ៍(ត)
ការអនលម្រគាុះេនធ
លៅថ្ងៃទី ២៥ ខខកម្ាៈ ឆ្នំ២០២០ ម្រកសួងលសដឋកិចេនិងហិរញ្ញ វត្ថ បានលចញម្របកាសលេខ ១៨៣ សតីេីការខណនាំអនវត្តការ
លេើកទឹកចិ ត្តេនធលេើម្របាក់ចំណូេចំលពាុះសហម្រគាសលបាុះផាយេក់ ម្ូេប័ ម្រត្លេើកដំបូងជាស្ថធារណៈ។


សហម្រគាសខដេបានលបាុះផាយម្ូេប័ ម្រត្បំណេកនងទំ ហំលេើសេី ២០% ថ្នម្រទេយសកម្មសរប ខដេាន
ឥណទនម្របត្ិទនោងត្ិច ៧ ឆ្នំ ម្រត្ូវបានទទួេការអនលម្រគាុះេនធ លោយកាត្់បនថយេនធ ៥០% ថ្នេនធលេើម្របាក់
ចំណូេកនងរយៈលេេ ៣ ឆ្នំបនាាប់េីទទួ េបានការអនញ្ហញត្េីគណៈកម្មការម្ូ េបម្រត្កម្ពជា (“SECC”) និង បាន
ចុះបញ្ជីជ្ួញដូ រម្ូេបម្រត្លៅលេើទីផារម្ូ េបម្រត្ម្របត្ិ ស្សុត្។



សហម្រគាសខដេបានលបាុះផាយម្ូេប័ ម្រត្បំណេលសមើនឹង ឬត្ិចជាង ២០% ថ្នម្រទេយសកម្មសរប ម្រត្ូវបានផតេ់ការ
លេើកទឹកចិ ត្តេនធលេើម្របាក់ចំណូេកនងរយៈលេេ ៣ ឆ្នំលោយកាត្់បនថយ េនធលេើម្របាក់ ចំណូេខផអកលេើភាគរយ
សាាម្រត្ថ្នត្ថ្ម្លម្ូេប័ ម្រត្បំ ណេលធ្ៀបនឹង ម្រទេយសកម្មសរបលោយខបងខចកតាម្ម្ូ េោឋនលគាេ ២០.០០១%
និងគណនឹង

៥០%

។

លេើសេី លនុះលៅលទៀត្

ការលេើកទឹកចិត្ត

ខដេបានផតេ់ឱ្យម្ិនម្រត្ូវលេើសេី ចំនួន

២.០០០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក (លសមើនឹង ៨ ពាន់ោនលរៀេ) ។
ការរ ីករាេោេល

ើងថ្នលម្លរាគ Covid-១៩ និង ម្របេ័នអ
ធ នលម្រគាុះេនធម្រគប់ោងលេើកខេងខត្អាវធ្ (EBA)

ជាម្ួយនឹងការរ ីករាេោេថ្នលម្លរាគ Covid-១៩ និងការផ្ទអកខផនកម្ួយចំនួនថ្ន EBA លចញលោយសហភាេអឺ រប គណៈ
ម្រគប់ម្រគងបានវាយត្ថ្ម្លេីផេបុះពាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្នាគារ លហើយបានសននិោឋនថា ម្រេឹត្ិតការណ៍ទំង
លនុះម្ិនានផេបុះពាេ់ជាស្ថរវនតលនាុះលទ លហើយវាានផេបុះពាេ់ត្ិចត្ួច ម្កលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្នាគារ
ខផអកលេើទំហំផេប័ ម្រត្ខដេពាក់េ័នធនាចងការ ិយបរ ិលចេទ។
ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្េវកិចេ
លៅថ្ងៃទី ១៨ ខខម្ីនា ឆ្នំ២០២០ ស្សបតាម្លគាេនលោបាយម្ួយរបស់រោឋភិ បាេកនងការកាត្់បនថយផេបុះពាេ់ថ្ន Covid១៩ ម្កលេើលសដឋកិចេកម្ពជា កនងចំលណាម្លគាេនលោបាយលផេងៗលទៀត្ និ ងលដើម្បីបលងាើនសនានីយភាេដេ់ម្រគឹុះស្ថថន
ធ្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថ ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជាបានលចញម្របកាសលេខ ធ្៧-០២០-២៣០ សតីេីម្របាក់បម្រម្ុងកាត្េវកិចេថ្នម្របាក់
បលញ្ញើនិងម្របាក់កម្េីរបស់ម្រគឹុះស្ថថនធ្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថ ខដេត្ម្រម្ូវលអាយម្រគឹុះស្ថថនធ្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថត្ម្ាេ់ម្របាក់បម្រម្ុង
កាត្េវកិចេថ្នម្របាក់បលញ្ញើនិងម្របាក់កម្េីជាម្ធ្យម្ម្របោំថ្ងៃ លសមើនឹងអម្រតា ៧% ចំលពាុះរូបិយវត្ថជាត្ិនិងរូបិយប័ណណ។
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