
 

 
 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ N. ០០០១០៥៩៣) 
 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ  
គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៩ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់រយៈលេេ ៣ ខខ ១២ និង ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៩ 
 

 

 

 
ាតិ្កា 

  ទំេ័រ 

របាយការណ៍របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ១ 

របាយការណ៍សតីេីការម្រត្ួត្េិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ២ - ៣ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ  ៤ - ៥ 

របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេងៗ ៦ - ៧ 

របាយការណ៍បខម្រម្បម្រម្ួេមូ្េធ្ន ៨  

របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ ៩ - ១០ 

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ១១ - ១៣៣ 
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របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ  
គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

4 

 

 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
              
ម្រទេយសកម្ម              
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ ៦   ២៥១.៧៥០.២០៥    ១.០២៥.៨៨២.០៨៥    ១៤៨.៥០៤.២២៩    ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២   ៦៨.៨៤៩.១៧២  ២៧៧.៩៤៤.១០៧ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ៧  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤  ៤៣៦.១៥៧.៣៧០  ១.៧៥២.៤៨០.៣១២  ២០៧.៣១១.២៨៣  ៨៣៦.៩១៥.៦៤៩ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា ៨  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៣៨០.៦៥២.៦៣៣  ២០៧.៤០២.១២១  ៨៣៣.៣៤១.៧២២  ៨៦.០០៩.៤៤៣  ៣៤៧.២២០.១២១ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន 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 
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ ១០  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤  ៣៣.១៦៩.៨១៥  ១៣៣.២៧៦.៣១៧  ១៦.៧១៣.៨៩០  ៦៧.៤៧៣.៩៧៤ 
ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ ១១  ៤០.៤៤៨.៧៥៨  ១៦៤.៨២៨.៦៨៩  ២៨.៤៤០.៦៧១  ១១៤.២៧៤.៦១៦  ១២.៩០៣.២៤៧  ៥២.០៩០.៤០៨ 
សិទធិកន ងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ១២  ៣៤.៥៣៧.០៣១  ១៤០.៧៣៨.៤០១  ៣០.៤៩៤.២៨៣  ១២២.៥២៦.០២៩  ១៨.៥៤៩.៤២០  ៧៤.៨៨៤.០០៩ 
ម្រទេយសកម្មអរបីូ ១៣  ៧.១៧៤.៧៣៧  ២៩.២៣៧.០៥៣  ២.៦៤៧.០៧០  ១០.៦៣៥.៩២៧  ១.៧៦៥.៧៤៨  ៧.១២៨.៣២៥ 
ម្រទេយសកម្មេនធេនារស ទធ ១៤(ខ)  ២.១៩១.៣៩១   ៨.៩២៩.៩១៨  ១.៣៧១.៥៥៨  ៥.៥១០.៩២០  ៩៣៨.១៥០  ៣.៧៨៧.៣១១ 
ម្រទេយសកម្មលផេង  ៗ ១៥  ២២.៣៦៣.៩៧២  ៩១.១៣៣.១៨៥  ២៤.២៦២.០៣៨  ៩៧.៤៨៤.៨៦៩  ១៥.៩០៤.០៥៨  ៦៤.២០៤.៦៨៣  
              
សរ បម្រទេយសកម្ម   ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩   ១៧.៩០៩.១៧០.១០២   ២.៧៤២.៧៨៣.៣២៤    ១១.០២០.៥០៣.៣៩៥   ១.៦៦២.៦២៧.០២១  ៦.៧១២.០២៥.២៨៤ 
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របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ  
គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
បំណ េ               
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ១៦  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩   ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥   ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧   ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥   ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣   ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣  
មូ្េបម្រត្បំណ េ 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  
អន បំណ េ ១៩  ១២៨.០០០.០០០   ៥២១.៦០០.០០០   ៩៣.០០០.០០០   ៣៧៣.៦៧៤.០០០   ៥៥.០០០.០០០   ២២២.០៣៥.០០០  
បំណ េេនធលេើម្របាក់ចំលណញ ១៤(ក)  ១២.២៣១.៤៥៣   ៤៩.៨៤៣.១៧១  ១៧.២៧៨.៥៦៦  ៦៩.៤២៥.២៧៨  ១០.៩០៤.៧៩៩  ៤៤.០២២.៦៧៤ 
បំណ េភតិ្សនា  ២០  ៣៦.៥១៣.៤០៧  ១៤៨.៧៩២.១៣៤  ៣១.៣៥៩.៤០០  ១២៦.០០២.០៦៩  ១៨.៥៤៩.៤២០  ៧៤.៨៨៤.០០៩ 
បំណ េលផេង  ៗ ២១  ២៥.៦២៤.១០៣   ១០៤.៤១៨.២២០  ១៤.៦៦១.៩៥០   ៥៨.៩១១.៧១៥   ១០.២៤៥.៤៩០  ៤១.៣៦១.០៤៤ 
សរ បបំណ េ   ៣.៨៩៨.៥០៨.២០៧   ១៥.៨៨៦.៤២០.៩៤៤   ២.៤២៣.៨១៤.៥៣៨    ៩.៧៣៨.៨៨៦.៨១៣   ១.៤៥៧.៨៤៩.១២២  ៥.៨៨៥.៣៣៦.៩០៧ 

មូ្េធ្ន              
លដើម្ទ ន ២២  ២១៥.០០០.០០០   ៨៧៦.១២៥.០០០   ១៦៥.០០០.០០០   ៦៦២.៩៧០.០០០   ១២៥.០០០.០០០   ៥០៤.៦២៥.០០០  
ទ នបម្រម្ងុតាម្បទបញ្ញត្តិ ២៣  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ១៣៧.១៧១.៧៤៤  ២១.៣២១.៨៧៤  ៨៥.៦៧១.២៩០  ១៤.៤៩១.៩៨២  ៥៨.៥០៤.១៣១ 
ម្របាក់ចំលណញរកាទ ក   ២៤៧.៧១៨.៣៨៤   ១.០០៩.៤៥២.៤១៤  ១៣២.៦៤៦.៩១២  ៥៣២.៩៧៥.២៩២  ៦៥.២៨៥.៩១៧  ២៦៣.៥៥៩.២៤៦ 
សរ បមូ្េធ្ន   ៤៩៦.៣៨០.១៦២   ២.០២២.៧៤៩.១៥៨  ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦  ១.២៨១.៦១៦.៥៨២  ២០៤.៧៧៧.៨៩៩  ៨២៦.៦៨៨.៣៧៧ 

              

សរ បបំណ េ និងមូ្េធ្ន   ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩   ១៧.៩០៩.១៧០.១០២   ២.៧៤២.៧៨៣.៣២៤    ១១.០២០.៥០៣.៣៩៥   ១.៦៦២.៦២៧.០២១  ៦.៧១២.០២៥.២៨៤ 

 

 

កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យោប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣៣ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចលនាល ុះលេេលនុះ។
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របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេង  ៗ

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យោប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣២ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចលនាល ុះលេេ
លនុះ។

 
 កំណត់្ 

សាា េ់ 
 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
       (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ 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) 
ចំណូេស ទធេីការម្របាក់   ៦១.៩៥៩.៧០៤  ២៥១.៧៤២.២៧៧  ៣៩.២៣៥.៨២៣  ១៥៨.៣៥៥.៧៨២ 
          
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) 
ចំណូេស ទធេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ   ៩.២០៨.២២៤  ៣៧.៤១៣.០១៤  ៤.០៥៨.៨៤៨  ១៦.៣៨១.៥១១ 
          
ចំណូេម្របតិ្បត្តិការលផេង  ៗ ២៦  ៤៥១.៦៨៣  ១.៨៣៥.១៨៨  ៥៩១.៩៦៨  ២.៣៨៩.១៨៣ 
ចំណាយប គាេិក ២៧  (១៩.៣៩៦.០៩១)  (៧៨.៨០៦.៣១៨)  (១១.៥៨៣.២៩៣)  (៤៦.៧៥០.១៧១) 
ចំណាយម្របតិ្បត្តិការ ២៨  (៨.៧៥០.៩១១)  (៣៥.៥៥៤.៩៥១)  (៤.៩៣៤.៨៤០)  (១៩.៩១៧.០១៤) 
ចំណាយរេំស់ ២៩  (៤.១៦២.១៦២)  (១៦.៩១០.៨៦៤)  (២.៩១៨.៣១០)  (១១.៧៧៨.២៩៩) 

ម្របាក់ចំលណញម្របតិ្បត្តិការ   ៣៩.៣១០.៤៤៧  ១៥៩.៧១៨.៣៤៦  ២៤.៤៥០.១៩៦  ៩៨.៦៨០.៩៩២ 
          
ការខាត្បង់ស ទធរេឹំងទ កលេើ 
      ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ៣០  (៧០៤.៨៨១)  (២.៨៦៣.៩៣២)  (៦០៨.៩៣៥)  (២.៤៥៧.៦៦២) 
ម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ   ៣៨.៦០៥.៥៦៦  ១៥៦.៨៥៤.៤១៤  ២៣.៨៤១.២៦១  ៩៦.២២៣.៣៣០ 
          
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ ១៤(គ)  ៣.៥៥០.៨៤៨  ១៤.៤២៧.០៩៥  (៥.៨២០.៥០៩)  (២៣.៤៩១.៥៧៤) 
ម្របាក់ចំលណញកន ងម្រគា   ៤២.១៥៦.៤១៤  ១៧១.២៨១.៥០៩  ១៨.០២០.៧៥២  ៧២.៧៣១.៧៥៦ 
          
ចំណូេេម្អិត្លផេង  ៗ   -  ៥០៥.៨៧៧  -  (៣២៤.៣៧៤) 
សរ បចំណូេេម្អិត្កន ងម្រគា   ៤២.១៥៦.៤១៤  ១៧១.៧៨៧.៣៨៦  ១៨.០២០.៧៥២  ៧២.៤០៧.៣៨២ 

          
ម្របាក់ចំលណញផ្ទា េ់ 

របស់ាេ ស់ហ  ន   ៤២.១៥៦.៤១៤  ១៧១.២៨១.៥០៩  ១៨.០២០.៧៥២  ៧២.៧៣១.៧៥៦ 

          
សរ បចំណូេេម្អិត្ផ្ទា េ់ 

របស់ាេ ស់ហ  ន   ៤២.១៥៦.៤១៤  ១៧១.៧៨៧.៣៨៦  ១៨.០២០.៧៥២  ៧២.៤០៧.៣៨២ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេង  ៗ

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  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) 
ចំណូេស ទធេីការម្របាក់   ២១២.៣៦៨.៤១៥  ៨៦១.១៥៣.៩២២   ១៣៥.៩៧៣.៩៩៥   ៥៤៩.៨៧៨.៨៣៥  
          
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) 
ចំណូេស ទធេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ   ២៧.៧០៤.៦៥០  ១១២.៣៤២.៣៥៦  ១៨.៥៧៤.៩៨៩  ៧៥.១១៧.២៥៦ 
          
ចំណូេម្របតិ្បត្តិការលផេង  ៗ ២៦  ១.៧០២.៨៩៣  ៦.៩០៥.២៣១   ១.៤៧១.០៥០  ៥.៩៤៨.៩២៦  
ចំណាយប គាេិក ២៧   (៥៧.៨៤៧.២៩៥)   (២៣៤.៥៧០.៧៨១)  (៣៥.៣០២.២៥៣)   (១៤២.៧៦២.៣១១) 
ចំណាយម្របតិ្បត្តិការ ២៨  (២៤.៨០១.៥១២)  (១០០.៥៧០.១៣១)  (១៦.០០២.២៥៦)  (៦៤.៧១៣.១២៣) 
ចំណាយរេំស់ ២៩  (១៤.៧១៤.១៨៦)  (៥៩.៦៦៦.០២៤)  (៩.០៧៩.០០២)  (៣៦.៧១៥.៤៨៤) 

ម្របាក់ចំលណញម្របតិ្បត្តិការ    ១៤៤.៤១២.៩៦៥    ៥៨៥.៥៩៤.៥៧៣    ៩៥.៦៣៦.៥២៣    ៣៨៦.៧៥៤.០៩៩  
          
ការខាត្បង់ស ទធរេឹំងទ កលេើម្រទេយ

សកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ៣០  (២.១២០.២២៥)  (៨.៥៩៧.៥១២)  (២.៤៨០.២៩៣)  (១០.០៣០.៣០៥) 
ម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ    ១៤២.២៩២.៧៤០    ៥៧៦.៩៩៧.០៦១    ៩៣.១៥៦.២៣០    ៣៧៦.៧២៣.៧៩៤  
          
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ ១៤(គ)  (១៤.៨៨១.៣៦៤)  (៦០.៣៤៣.៩៣១)  (១៨.៩៦៥.៣៤៣)    (៧៦.៦៩៥.៨៤៥) 
ម្របាក់ចំលណញកន ងម្រគា   ១២៧.៤១១.៣៧៦  ៥១៦.៦៥៣.១៣០  ៧៤.១៩០.៨៨៧  ៣០០.០២៧.៩៤៩ 
          
ចំណូេេម្អិត្លផេង  ៗ   -  ១០.១១៤.៤៣៥  -  (៣.១៦៩.៣៩៥) 
សរ បចំណូេេម្អិត្កន ងម្រគា   ១២៧.៤១១.៣៧៦  ៥២៦.៧៦៧.៥៦៥  ៧៤.១៩០.៨៨៧    ២៩៦.៨៥៨.៥៥៤ 

          
ម្របាក់ចំលណញផ្ទា េ់ 

របស់ាេ ស់ហ  ន   ១២៧.៤១១.៣៧៦  ៥១៦.៦៥៣.១៣០  ៧៤.១៩០.៨៨៧    ៣០០.០២៧.៩៤៩ 

          
សរ បចំណូេេម្អិត្ 

របស់ាេ ស់ហ  ន   ១២៧.៤១១.៣៧៦  ៥២៦.៧៦៧.៥៦៥  ៧៤.១៩០.៨៨៧  ២៩៦.៨៥៨.៥៥៤ 

 

កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យោប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣៣ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចលនាល ុះលេេ
លនុះ។



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

របាយការណ៍បខម្រម្បម្រម្េួមូ្េធ្ន 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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  លដើម្ទ ន  ទ នបម្រម្ងុតាម្បទបបបញ្ញត្តិ  ម្របាក់ចំលណញរកាទ ក  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨   ១២៥.០០០.០០០  ១៤.៤៩១.៩៨២   ៦៥.២៨៥.៩១៧  ២០៤.៧៧៧.៨៩៩ 
ការលបាុះផាយលដើម្ទ នបខនថម្  ៤០.០០០.០០០  -  -  ៤០.០០០.០០០ 
ម្របាក់ចំលណញកន ងម្រគា  -  -  ៧៤.១៩០.៨៨៧  ៧៤.១៩០.៨៨៧ 
  ១៦៥.០០០.០០០  ១៤.៤៩១.៩៨២  ១៣៩.៤៧៦.៨០៤  ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦ 
ការលផារេីម្របាក់ចំលណញរកាទ កលៅទ នបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្តិ  -   ៦.៨២៩.៨៩២   (៦.៨២៩.៨៩២)  - 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ១៦៥.០០០.០០០  ២១.៣២១.៨៧៤  ១៣២.៦៤៦.៩១២  ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦ 
         

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ៦៦២.៩៧០.០០០   ៨៥.៦៧១.២៩០   ៥៣២.៩៧៥.២៩២  ១.២៨១.៦១៦.៥៨២ 
         

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩  ១៦៥.០០០.០០០  ២១.៣២១.៨៧៤  ១៣២.៦៤៦.៩១២  ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦ 
ការលបាុះផាយលដើម្ទ នបខនថម្  ៥០.០០០.០០០  -  -  ៥០.០០០.០០០ 
ម្របាក់ចំលណញកន ងម្រគា  -  -  ១២៧.៤១១.៣៧៦   ១២៧.៤១១.៣៧៦ 
  ២១៥.០០០.០០០  ២១.៣២១.៨៧៤  ២៦០.០៥៨.២៨៨  ៤៩៦.៣៨០.១៦២ 
ការលផារេីម្របាក់ចំលណញរកាទ កលៅទ នបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្តិ  -   ១២.៣៣៩.៩០៤    (១២.៣៣៩.៩០៤)  - 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ២១៥.០០០.០០០  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ២៤៧.៧១៨.៣៨៤  ៤៩៦.៣៨០.១៦២ 
         

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   ៨៧៦.១២៥.០០០    ១៣៧.១៧១.៧៤៤   ១.០០៩.៤៥២.៤១៤  ២.០២២.៧៤៩.១៥៨ 

កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យ ោប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣៣ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចលនាល ុះលេេលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេ

ម្របតិ្បត្តិការ          
ម្របាក់ចំលណញម្ នបង់េនធ    ១៤២.២៩២.៧៤០    ៥៧៦.៩៩៧.០៦១   ៩៣.១៥៦.២៣០   ៣៧៦.៧២៣.៧៩៤  
និយ័ត្ភាេ៖          
ចំណាយរេំស់ ២៩  ១៤.៧១៤.១៨៦   ៥៩.៦៦៦.០២៤   ៩.០៧៩.០០២   ៣៦.៧១៥.៤៨៤  
ការខាត្បង់ស ទធរេឹំងទ កលេើម្រទេយ

សកម្មហិរញ្ញវត្ថ  
៣០ 

 ២.១២០.២២៥   ៨.៥៩៧.៥១២   ២.៤៨០.២៩៣  ១០.០៣០.៣០៥ 
ខាត្/(ចំលណញ)េីការេក់ 

ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ   ៧៩.១២៨   ៣២០.៨៦៤   (៩.៦៣៩)  (៣៨.៩៨០) 
ចំណូេស ទធេីការម្របាក់ ២៤  (២១២.៣៦៨.៤១៥)  (៨៦១.១៥៣.៩២៣)  (១៣៥.៩៧៣.៩៩៥)  (៥៤៩.៨៧៨.៨៣៦) 
    (៥៣.១៦២.១៣៦)   (២១៥.៥៧២.៤៦២)   (៣១.២៦៨.១០៩)   (១២៦.៤៤៨.២៣៣) 
បខម្រម្បម្រម្ួេៈ          
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  (៥៧២.៥០៨.២៣០)  (២.៣២១.៥២០.៨៧៣)  (១២០.០២៥.៩៤៤)  (៤៨៥.៣៨៤.៩១៨) 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា   (១៨.០៩០.៧០៤)  (៧៣.៣៥៧.៨០៥)  (២៩.៩០១.៨៣១)  (១២០.៩២៣.០០៥) 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន   (៩២៤.៣១០.២១៩)  (៣.៧៤៨.០៧៧.៩៣៨)  (៥៩៥.៨០២.២៦៨)  (២.៤០៩.៤២៤.៣៧២) 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ   ១.៨៩៤.៨៨៣   ៧.៦៨៣.៧៥១    (៨.៣៧១.៩១០)   (៣៣.៨៥៦.០០៤) 
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន   ១.២០៧.១១៥.៥៨៩   ៤.៨៩៤.៨៥៣.៧១៣   ៩១០.៦០៨.៩១២   ៣.៦៨២.៥០២.៤៤០  
បំណ េលផេងៗ    ១០.៩៥៣.៣២៧    ៤៤.៤១៥.៧៤១    ៤.៤១១.០១៧    ១៧.៨៣៨.១៥៣  
ស្ថច់ម្របាក់(លម្របើ/ម្របាស់)ទទួេបានកន ង
ម្របតិ្បត្តិការ  

 (៣៤៨.១០៧.៤៩០)  (១.៤១១.៥៧៥.៨៧៣)   ១២៩.៦៤៩.៨៦៧    ៥២៤.៣០៤.០៦១  

          
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) 
ស្ថច់ម្របាក់ស ទធ(លម្របើម្របាស់)បាន

កន ងសកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ    (១៥៨.៣២៦.៥៥១)   (៦៤២.០១៤.១៦៥)   ២៥០.៧៤៤.៦៨២    ១.០១៤.០១១.៤៩៣  



 

របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បារ់ (ត) 

សក្ាប់ដណំាច់ការយិបរពិចេទ១២ខែ គតិក្តមឹថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេវនិិលោគ         

ការទិញមូ្េបម្រត្វនិិលោគ   (២៥២.៥៩៩.២៣១)  (១.០២៤.២៨៩.៨៨២)  (២៩.៧១៩.១០៤)  (១២០.១៨៤.០៥៧) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការេក់មូ្េបម្រត្

វនិិលោគ   ២៥២.៦១១.០៤៩   ១.០២៤.៣៣៧.៨០៤   ១៣.៧៣៧.០៩៤   ៥៥.៥៥២.៨០៨  
ការទិញម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ   (២០.៣៨៤.៩៦៣)  (៨២.៦៦១.០២៥)  (២០.២៣១.២៧៦)  (៨១.៨១៥.២៨០) 
ការទិញម្រទេយសកម្មអរបីូ   (៥.៣៧៤.៨៣៣)  (២១.៧៩៤.៩៤៨)  (១.២៨៩.២៩៣)  (៥.២១៣.៩០១) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការេក់ម្រទេយ

សម្បត្តិ និងបរកិាេ រ   ៥៧.៣៥៥   ២៣២.៥៧៥   ១៣.០២៥   ៥២.៦៧៣  
ស្ថច់ម្របាក់ស ទធលម្របើម្របាស់កន ង

សកម្មភាេ វនិិលោគ   (២៥.៦៩០.៦២៣)  (១០៤.១៧៥.៤៧៦)   (៣៧.៤៨៩.៥៥៤)  (១៥១.៦០៧.៧៥៧) 
          
េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន         
ការលបាុះផាយលដើម្ទ នបខនថម្   ៥០.០០០.០០០   ២០២.៧៥០.០០០   ៤០.០០០.០០០   ១៦១.៧៦០.០០០ 
ការលបាុះផាយមូ្េបម្រត្បំណ េ   ២០.៣២៦.៧៤៨   ៨២.៤២៤.៩៦៣   -     -    
ស្ថច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កម្េី   ៤៩៨.៥២៧.៦០៧   ២.០២១.៥២៩.៤៤៦   ១២៨.៧២៤.៧៣៩   ៥២០.៥៦២.៨៤៥ 
ការទូទត់្សងម្របាក់កម្េី   (៣០០.៨៧៣.៤១៧)  (១.២២០.០៤១.៧០៦)  (១៣៥.០៦៩.០០០)  (៥៤៦.២១៩.០៣៦) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីអន បំណ េ   ៤០.០០០.០០០   ១៦២.២០០.០០០   ៤០.០០០.០០០   ១៦១.៧៦០.០០០ 
ការទូទត់្សងអន បំណ េ   (៥.០០០.០០០)  (២០.២៧៥.០០០)  (២.០០០.០០០)  (៨.០៨៨.០០០) 
ការទូទត់្សងម្របាក់លដើម្ភតិ្សនា   (៦.១៨១.០១១)  (២៥.០៦៤.០០០)  (៤.៣៤១.៧៦២)  (១៧.៥៥៨.០៨៦) 
ស្ថច់ម្របាក់ស ទធបានេីសកម្មភាេ 

ហិរញ្ញបបទន   ២៩៦.៧៩៩.៩២៧   ១.២០៣.៥២៣.៧០៣   ៦៧.៣១៣.៩៧៧   ២៧២.២១៧.៧២៣  
          
ការលកើនល ើងស ទធនូវស្ថច់ម្របាក់ និង

ស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ   
 ១១២.៧៨២.៧៥៣    ៤៥៧.៣៣៤.០៦៣    ២៨០.៥៦៩.១០៥   ១.១៣៤.៦២១.៤៥៩  

ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ 
នាលដើម្ម្រគា   

 ៤៤១.៧៥៧.៤១១    ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧    ១៦១.១៨៨.៣០៦    ៦៥០.៧១៧.១៩១  

េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -  ២៧.៤៣៥.៨២៨  -  (១០.៣៥៧.៣៧៣) 
ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ 
 នាច ងម្រគា ៣១ 

 
 ៥៥៤.៥៤០.១៦៤    ២.២៥៩.៧៥១.១៦៨    ៤៤១.៧៥៧.៤១១    ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧  

កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យោប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី១៣៣ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចលនាល ុះ
លេេលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១ អំព៊ីធនាគារ 
ធ្នាគារវឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត់្ លៅកាត់្ថា (“ធ្នាគារ”) បានច ុះបញ្ជ ីលៅកម្ព ជាលៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត្ ោ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ជាមួ្យ
ម្រកសួងពាណិជ្ជកម្មលម្រកាម្ការច ុះបញ្ជ ីលេខ Co. ៣២២/៩៧E (លេខច ុះបញ្ជ ីងមី ០០០១០៥៩៣) និង បានោប់លផតើម្លធ្វើ
ម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម លៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត្ ោ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ។ លៅថ្ងៃទី ២៨ ខខវចិេិកា ឆ្ន ំ ២០០៦ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា 
(“NBC”) បានផតេ់អាជ្ាប័ណណអចិថ្ក្ត្នតយ៍លេខ ១៤ ដេ់ធ្នាគារ ។  

សកម្មភាេចម្បងរបស់ធ្នាគារ គឺផតេ់លសវាកម្មធ្នាគារ និងលសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខដេពាក់េ័នធលៅកន ង                                          
ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ព ជា ។ េ ំានការផ្ទល ស់បតូរជាស្ថរវនតលៅលេើសកម្មភាេចម្បងរបស់ធ្នាគារ លៅកន ងការយិបរលិចេទលនុះ
លទ ។ ការោិេ័យច ុះបញ្ជ ីរបស់ធ្នាគារានទីតំាងសថិត្លៅ អគារលេខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និង១៤៨ អា លប លស លដ               
ម្ហាវងីិម្រេុះសីហន  និង ផាុះលេខ ១៥ និង ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨ ភូមិ្ទី៤ សង្ហា ត់្ បឹងលកងកងទី១ ខណឌ បឹង
លកងកង រាជ្ធានីភនំលេញ ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ព ជា ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបានអន ម័្ត្ឲ្យលចញផាយលោយម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេលៅ ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មី្នា ឆ្ន ំ ២០២០ ។ 

២ ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី 
ធ្នាគារបានអន វត្តលៅតាម្ ម្រកបខ័ណឌ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ងមី សដង់ោរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ អនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា 
(“CIFRSs”) ជាលេើកដំបូងសម្រាប់ឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានបញ្េ ប់នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ លហើយសតង់ោរ CIFRS១ 
ការអន វត្តជាលេើកដំបូងថ្ន សតង់ោរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ អនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ម្រត្ូវបានអន វត្តលៅកន ងសំណ ំ របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដំបូងរបស់ CIFRSs។ CIFRSs គឺដូចគាន លបុះបិទលៅនឹង សតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ អនតរជាតិ្ 
(“IFRS”) ខដេលចញលោយម្រកុម្ម្របឹកាសតង់ោរគណលនយយអនតរជាតិ្។ 

កន ងនាម្ជាអនកអន វត្ត CIFRSs ជាលេើកដំបូង ធ្នាគារបានអន វត្ត ម្រត្េប់លម្រកាយ លេើលគាេនលោបាយគណលនយយ 
លោយខផអកលេើសតង់ោរ CIFRSs ទំងឡាយណា ខដេម្រត្ូវបានោក់ឲ្លម្របើម្របាស់ជាផលូវការ គិត្ម្រតឹ្ម្ច ងដំណាច់
ការយិបរលិចេទ ថ្នរបាយការណ៍ដំបូងរបស់ CIFRSs (ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩) លេើកខេងខត្ខផនកណាខដេបានលេើក
ខេង និងការលេើកខេងជាជ្លម្រម្ើសខដេានខចងលៅកន ង CIFRS ១។ លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដំបូងរបស់ 
CIFRSs សម្រាប់ឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានបញ្េ ប់នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ លសចកតីខងលងការណ៍បខនថម្ សតីេីស្ថថ នភាេ
ហិរញ្ញវត្ថ  គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃ ថ្នអនតរកាេ (ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨) ម្រត្ូវបានបង្ហា ញ រមួ្ជាមួ្យកំណត់្សាា េ់ខដេ                
ពាក់េ័នធ។ របាយការណ៍លផាៀងផ្ទា ត់្េីចំនួនទឹកម្របាក់ខដេបានរាយការណ៍េីម្ ន និងេនយេ់េីការប ុះពាេ់ថ្នអនតរកាេ 
ម្រត្ូវបានបង្ហា ញសម្រាប់ មូ្េធ្ន គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃ ថ្នអនតរកាេ (ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨) និង នាដំណាច់ការយិបរលិចេទ
ហិរញ្ញវត្ថ  (ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨) លម្រកាម្សតង់ោរគណលនយយកម្ព ជា និងបទបញ្ញត្តិគណលនយយពាក់េ័នធ និង                   
លគាេការណ៍ខណនំាខដេបានលចញ លោយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា (GAAP េីម្ ន) និងសម្រាប់របាយការណ៍សរ ប
ចំណូេេម្អិត្ និងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ សម្រាប់រយៈលេេហិរញ្ញវត្ថ ច ងលម្រកាយលម្រកាម្ GAAP េីម្ ន (សម្រាប់ឆ្ន ំបញ្េ ប់ថ្ងៃ
ទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨) ។ ការបង្ហា ញបខនថម្ ម្រត្ូវបានលធ្វើល ើងសម្រាប់ការប ុះពាេ់ថ្នអនតរកាេជាក់ោក់ណាមួ្យ 
ម្របសិនលបើាន។ 

CIFRSs នំាម្កនូវសតង់ោរគណលនយយងមីៗ ខដេលៅកន ងលនាុះ ានសតង់ោរងមីចំនួនេីរ (CIFRS ៩ និង CIFRS ១៦) ខដេ
ានផេប ុះពាេ់ជាស្ថរវនតដេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ ធ្នាគារ។ សតង់ោរងមីលផេងៗលទៀត្ ក៏ម្រត្ូវយកម្កលម្របើខដរ 
ប  ខនតសតង់ោរទំងលនាុះមិ្នានផេប ុះពាេ់ខាល ំងដេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ ធ្នាគារ លនាុះលទ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២ ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី (ត) 

២.១ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
CIFRS ៩ កំណត់្េកេខណឌ សម្រាប់ការទទួេស្ថា េ់ និងការវាស់ខវង ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ ។ 
សតង់ោរងមីលនុះនំាម្កជាចម្បងនូវការផ្ទល ស់បតូរគណលនយយសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ និងេកេខណឌ គណលនយយមួ្យចំនួន
សម្រាប់បំណ េហិរញ្ញវត្ថ ។ ការផ្ទល ស់បតូរសំខាន់ៗថ្នលគាេនលោបាយគណលនយយរបស់ធ្នាគារ លោយស្ថរការអន វត្ត  
CIFRS ៩ ានសលងេបដូចខាងលម្រកាម្៖ 

ការោត់្ថាន ក់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  

ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  CIFRS ៩ ានបីចំណាត់្ថាន ក់សំខាន់ៗគឺ ការវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់ ការវាស់ខវង តាម្ត្ថ្ម្ល
សម្ស្សបតាម្រយៈម្របតិ្បត្តិការចំណូេេម្អិត្លផេង  ៗ (FVOCI) និងការវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបតាម្រយៈម្របតិ្បត្តិការ
ចំលណញ-ខាត្ (FVTPL)។ ការលធ្វើចំណាត់្ថាន ក់របស់ CIFRS ៩ ជាទូលៅគឺខផអកលៅលេើម្ ូខឌ្េអាជី្វកម្មសម្រាប់ ការម្រគប់ម្រគង
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងេំហូរស្ថច់ម្របាក់តាម្កិចេសនារបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ។ សតង់ោរលនុះបានេ បលោេ 
ចំណាត់្ថាន ក់េីម្ នដូចជា រកាទ កដេ់កាេកំណត់្ ឥណទន និងគណនីម្រត្ូវទទួេ និង រកាទ កសម្រាប់េក់លចញ។  

ចំលពាុះចំណាត់្ថាន ត់្បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  CIFRS ៩ ភាគលម្រចើនរកានូវេកេខណឌ ខដេានស្ស្ថប់ លេើកខេងខត្ការផ្ទល ស់បតូរ
ត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណ េហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានវាស់ខវងតាម្ FVTPL លោយការផ្ទល ស់បតូរខដេលកើត្លចញេីការផ្ទល ស់បតូរ       
ហានិភ័យឥណទនរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបង្ហា ញលៅកន ងចំណូេេម្អិត្លផេងៗ។  

ឱ្នភាេរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

CIFRS ៩ ជំ្នួសម្ ូខឌ្េ “ការខាត្បង់ខដេបានលកើត្ល ើង”  ខដេានកន ង GAAPេីម្ ន លោយម្ ូខឌ្េការខាត្បង់ឥណទន
ខដេរេឹំងទ ក “ECL” ។ ម្ ូខឌ្េការធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្លងមីលនុះ ក៏ម្រត្ូវអន វត្តផងខដរចំលពាុះកិចេសនាឥណទន និង កិចេសនាធានា 
ហិរញ្ញវត្ថ  ប  ខនតមិ្នម្រត្ូវ អន វត្តលនាុះលទ ចំលពាុះការវនិិលោគកន ងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ជាមូ្េធ្ន។ តាម្សតង់ោរ CIFRS ៩         
ការខាត្បង់ឥណទន ម្រត្ូវទទួេស្ថា េ់លេឿនជាង GAAPេីម្ ន។ 

អនតរកាេ 

នាកាេបរលិចេទអនតរកាេលៅ CIFRSs (ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ ២០១៨) ធ្នាគារបាន៖ 

 ោត់្ថាន ក់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លោយវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់ លោយខផអកលេើទិដឋភាេ និងភាេជាក់ខសតងខដេ  
ានលៅកាេបរលិចេទអនតរកាេ  ខដេបានបំលេញនូវេកេខណឌ ខាងលម្រកាម្ ៖ 

o ម្រទេយសកម្មខដេានលៅកន ងម្ ូខឌ្េអាជី្វកម្ម កន ងលគាេបំណងរកាទ កសម្រាប់ការម្របមូ្េស្ថច់ម្របាក់តាម្ 
កិចេសនា 

o េកេខណឌ កិចេសនារបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ផតេ់នូវកាេបរលិចេទជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ខដេ
សម្រាប់ទូទត់្ខត្ម្របាក់លដើម្  និងការម្របាក់ (SPPI) តាម្ចំនួនម្របាក់លដើម្ខដេលៅជំ្ពាក់ខត្ប  លណាណ ុះ។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

13 

 

២ ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី (ត) 

២.១ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

អនតរកាេ (ត្) 

 ោត់្ថាន ក់ការវនិិលោគកន ងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ មូ្េធ្ន លោយវាស់ខវងតាម្ FVOCI លម្រពាុះការវនិិលោគលនុះមិ្នខម្នរកា
ទ កសម្រាប់ការជួ្ញដូរ។  

 ោត់្ថាន ក់បំណ េហិរញ្ញវត្ថ លោយវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់ លោយស្ថរខត្បំណ េទំងលនាុះ េ ំសថិត្កន ងចំណាត់្ថាន ក់ 
វាស់ខវងតាម្ FVTPL។ 

 អន វត្តជាម្របតិ្សកម្មនូវវធីិ្ស្ថស្រសតអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ (EIR) ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  
ខដេវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់។ 

 អន វត្តជាម្របតិ្សកម្មនូវេកេខណឌ ថ្នការធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្ល លោយលម្របើេ័ត៌្ានខដេានម្របភេអាចលជ្ឿជាក់បាន និងាន
ស្ស្ថប់ លោយេ ំោំបាច់លធ្វើការចំណាយ ឬម្របឹងខម្របងណាមួ្យ កន ងការកំណត់្នូវហានិភ័យឥណទនលៅកាេបរលិចេទ
ខដេឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ម្រត្ូវទទួេស្ថា េ់ជាលេើកដំបូង (ចំលពាុះកិចេសនាឥណទន គឺលៅកាេបរលិចេទខដេធ្នាគារ
កាល យជាគូភាគី ថ្នកិចេសនាខដេមិ្នអាចខកខម្របបាន លហើយសម្រាប់កិចេសនាធានាហរញិ្ញវត្ថ  គឺលៅលេេខដេាន
ការខកខានសងថ្នាេ ស់បំណ េ ខដេលោងលៅតាម្េកេខណឌ ថ្នឧបករណ៍បំណ េខដេបានធានា) និងលោយលធ្វើ
ការលម្របៀបលធ្ៀបហានិភ័យលនាុះ ជាមួ្យហានិភ័យឥណទនលៅកាេបរលិចេទអនតរកាេលៅ CIFRSs លដើម្បីវាយត្ថ្ម្លថា
លត្ើានការលកើនល ើងនូវហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនតខដរឬលទោប់តំាងេីការទទួេស្ថា េ់ជាលេើកដំបូងម្ក។ លដើម្បី
កំណត់្ថាលត្ើានការលកើនល ើងនូវហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត ខដរឬលទ ោប់តំាងេីការទទួេស្ថា េ់ជាលេើកដំបូង
ម្ក ធ្នាគារម្រត្ូវអន វត្តនូវ (១) ការលេើកខេងនូវហានិភ័យឥណទនកម្រមិ្ត្ទប និង (២) ការសនមត្ខដេអាចបដិលសធ្
បានចំលពាុះការទូទត់្សងតាម្កិចេសនា ខដេបានខកខានសងលេើសេី ២៩ថ្ងៃ សម្រាប់ម្របាក់កម្េីរយៈលេេខវង និង 
លេើសេី ១៤ថ្ងៃ សម្រាប់ម្របាក់កម្េីរយៈលេេខលី ឬ  (៣) ការខម្របម្របួេថ្ន វាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទន លោយខផអកលេើ         
ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនថ្ផាកន ងនិងថ្ងៃផ ត្កំណត់្។ សូម្លម្ើេកំណត់្សំគាេ់ ៣៥.១ សម្រាប់េ័ត៌្ានេំអិត្អំេី             
ចំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន។ 

២.២ CIFRS ១៦ ភតិ្សនា 

CIFRS ១៦ នំាម្កនូវេកេខណឌ ត្ម្រម្ូវងមីពាក់េ័នធនឹងគណលនយយភតិ្សនា ។ សតង់ោរលនុះ បង្ហា ញនូវការផ្ទល ស់បតូរជាស្ថរវនត
ចំលពាុះគណលនយយសម្រាប់ភតិ្កៈ លោយេ បបំបាត់្លោេនូវភាេខ សគាន រវាង ភតិ្សនាម្របតិ្បត្តិការ និងភតិ្សនា 
ហិរញ្ញវត្ថ  និងត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថា េ់សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម និងបំណ េភតិ្សនា លៅលេេោប់លផតើម្ម្រគប់ 
ភតិ្សនាទំងអស់ លេើកខេងខត្ភតិ្សនារយៈលេេខលី និងភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប។ 

ការផ្ទល ស់បតូរសំខាន់ៗថ្នលគាេនលោបាយគណលនយយរបស់ធ្នាគារ លោយស្ថរការលម្របើ CIFRS ១៦ ានសលងេប  
ដូចខាងលម្រកាម្៖ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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២ ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី (ត) 

២.២ CIFRS ១៦ ភតិ្សនា (ត្) 

គណលនយយសម្រាប់ភតិ្សនា 

CIFRS ១៦ ផ្ទល ស់បតូររលបៀបខដេធ្នាគារទទួេស្ថា េ់ភតិ្សនា ខដេកាេេីម្ ន CAS ១៧ បានោត់្ថាន ក់ជាភតិ្សនា  
ម្របតិ្បត្តិការ និងកត់្ម្រតាលៅខាង់លម្រៅតារាងត្ េយការ។ 

លៅលេេលម្របើ CIFRS ១៦ ធ្នាគារម្រត្ូវ៖ 

 ទទួេស្ថា េ់សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម និងបំណ េភតិ្សនាលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ លោយ  
វាស់ខវងដំបូងតាម្ត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នការទូទត់្ភតិ្សនានាលេេអនាគត្ 

 ទទួេស្ថា េ់ការរេំស់សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម និងការម្របាក់លេើបំណ េភតិ្សនា លៅកន ងរបាយការណ៏
ចំលណញ-ខាត្ 

 បំខបកទឹកម្របាក់បានបង់ជាម្របាក់លដើម្ (បង្ហា ញលៅកន ងសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន) និងការម្របាក់ (បង្ហា ញលៅកន ង
សកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ) លៅកន ងរបាយការណ៏ចំលណញ-ខាត្។ 

ខផអកលៅតាម្ CIFRS ១៦ សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម ត្ម្រម្ូវឱ្យានការលធ្វើលត្សតលដើម្បីកំណត់្េីការធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្ល  
លោយអន លោម្តាម្ CIAS ៣៦ សតីេីការធាល ក់ច ុះថ្នត្ថ្ម្លម្រទេយសកម្ម។ 

ចំលពាុះភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប (ដូចជា ទូលអធី្អឹម្ កខនលងចត្ោនយនដ ឧបករណ៏ 
លម្រគឿងសង្ហា រមឹ្ និងម្ ូតូ្) ធ្នាគារលម្រជ្ើសលរ ើសយក ការទទួេស្ថា េ់ចំណាយភតិ្សនាតាម្មូ្េោឋ នលងរ ខផអកលេើរយៈលេេ
ភតិ្សនា ដូចខដេបានអន ញ្ហញ ត្លោយ CIFRS ១៦។ ការចំណាយលនុះ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាចំណាយម្របតិ្បត្តិការលៅកន ង 
របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្។  

អនតរកាេ 

នាកាេបរលិចេទអនតរកាេលៅ CIFRSs (ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ ២០១៨) ធ្នាគារបានលម្រជ្ើសយកការលេើកខេងដូចខាងលម្រកាម្៖ 

 វាយត្ថ្ម្លល ើងវញិនូវរាេ់កិចេសនាទំងអស់ខដេានលៅថ្ងៃអនតរកាេ ថាលត្ើកិចេសនាានភតិ្សនាខដរឬលទ 
លោយខផអកលេើទិដឋភាេ និងភាេជាក់ខសតងខដេានលៅកាេបរលិចេទអនតរកាេ។ 

 វាស់ខវងបំណ េភតិ្សនាតាម្ត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នការទូទត់្ភតិ្សនាខដេលៅសេ់ លោយលធ្វើអបបហារតាម្អម្រតាកម្េី
បខនថម្ ខដេានស្ស្ថប់លៅកាេបរលិចេទអនតរកាេ។ 

 វាស់ខវងសិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម តាម្ចំនួនខដេលសមើនឹងបំណ េភតិ្សនា លោយខកត្ម្រម្ូវនូវចំនួន ខដេ បានបង់
ម្ ន ឬចំនួនខដេបានបងារពាក់េ័នធនឹងភតិ្សនាលនាុះខដេានលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេ ហិរញ្ញវត្ថ ម្ នកាេ
បរលិចេទអនតរកាេ។  
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២. ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី  (ត) 

២.២ CIFRS ១៦ ភតិ្សនា (ត្) 

អនតរកាេ (ត្) 

 អន វត្តសតង់ោរ CIAS ៣៦ ចំលពាុះ សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម លៅកាេបរលិចេទអនតរកាេ។ 

 លម្របើអម្រតាអបបហារខត្មួ្យ សម្រាប់បណត ំ ភតិ្សនា ខដេានេកេណៈស្សលដៀងគាន ។ 

 លម្រជ្ើសលរ ើសមិ្នលម្របើេកេខណឌ វាស់ខវងចំលពាុះភតិ្សនាខដេានកាេកំណត់្កន ងរយៈលេេ១២ខខ ោប់េី កាេបរលិចេទ 
អនតរកាេ និងភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្មណាខដេានត្ថ្ម្លទប។ ផា យម្កវញិ ធ្នាគារទទួេស្ថា េ់ការទូទត់្          
ភតិ្សនាទំងលនាុះជាចំណាយតាម្មូ្េោឋ នលងរ ខផអកលេើរយៈលេេភតិ្សនា។ 

ការលផាៀងផ្ទា ត់្រវាងភតិ្សនាជួ្េនិងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  

តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហា ញេី ភតិ្សនាលេើការជួ្េម្របត្តិបត្តិការតាម្កិចេសនា ខដេបានបង្ហា ញតាម្រយៈការលម្របើ CAS 
១៧ គិត្ម្រតឹ្ម្ ថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៧ លោយម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហារ លោយលម្របើអម្រតាការម្របាក់កម្េីលកើន សម្រាប់ការអន វត្ត
ដំបូង និងបំណ េលេើការជួ្េ ខដេម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍សតីេីស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ  លៅកាេបរលិចេទ
ការអន វត្តដំបូង។ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
    
ភតិ្សនាលេើការជួ្េម្របត្តិបត្តិការនាថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ ២១.៨៩៩.៩០១  ៨៨.៤០៩.៩០០ 
    
ភតិ្សនារយុះលេេខលី (៨៤.៥៥៦)  (៣៤១.៣៥៣) 
ការប ុះពាេ់ថ្នការលធ្វើអបបហាចំនួនខាងលេើ (៣.២៦៥.៩២៥)  (១៣.១៨៤.៥៣៨) 
    
បំណ េភតិ្សនាម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ ១៨.៥៤៩.៤២០  ៧៤.៨៨៤.០០៩ 
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២. ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី ត) 

២.៣ ផេប ុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថ លោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្) 

ការប ុះពាេ់េីការផ្ទល ស់បតូរលៅអន វត្ត CIFRSs ានបង្ហា ញនិងេនយេ់ដូចខាងលម្រកាម្។ 

(ក)  ផេប ុះពាេ់លេើរបាយការណ៏ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ  នាថ្ងៃទី ១  ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ (ថ្ងៃអនតរកាេ លៅជា CIFRSs) 

  តាម្ GAAP េីម្ ន  ការអន វត្ត CIFRS ១  លម្រកាយខកត្ម្រម្វូតាម្ CIFRS 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ម្រទេយសកម្ម         
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ៦៨.៨៤៩.១៧២  -  ៦៨.៨៤៩.១៧២  ២៧៧.៩៤៤.១០៧ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ២០៧.៣១១.២៨៣  -  ២០៧.៣១១.២៨៣  ៨៣៦.៩១៥.៦៤៩ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា (ក)  ៨៦.០២០.៦១២  (១១.១៦៩)  ៨៦.០០៩.៤៤៣  ៣៤៧.២២០.១២១ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន (ក)  ១.២២៧.៣៧២.៨២១  ៦.៣០៩.៧៨៩  ១.២៣៣.៦៨២.៦១០  ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧ 
ម្រទេយរបឹអូសបាន (ឆ)  ៦០១.៣៧៥  (៦០១.៣៧៥)  -  -  
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្ (ក)  ១៧.២២៤.៣១១  (៥១០.៤២១)  ១៦.៧១៣.៨៩០  ៦៧.៤៧៣.៩៧៤ 
ម្រទេយ និងបរកិាេ   ១២.៩០៣.២៤៧  -  ១២.៩០៣.២៤៧  ៥២.០៩០.៤០៨ 
សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម (ខ)  -  ១៨.៥៤៩.៤២០  ១៨.៥៤៩.៤២០  ៧៤.៨៨៤.០០៩ 
ម្រទេយសកម្មអរបីូ  ១.៧៦៥.៧៤៨  -  ១.៧៦៥.៧៤៨  ៧.១២៨.៣២៥ 
េនឋេនារជាម្រទេយសកម្ម (ង)  ១.៨៣៥.៦៥៩  (៨៩៧.៥០៩)  ៩៣៨.១៥០  ៣.៧៨៧.៣១១ 
ម្រទេយសកម្មលផេង  ៗ(ក ខ ឆ)  ១៥.១៩៤.៩៦៧  ៧០៩.០៩១  ១៥.៩០៤.០៥៨  ៦៤.២០៤.៦៨៣  
ផេប ុះពាេ់លេើម្រទេយសកម្មសរ ប    ២៣.៥៤៧.៨២៦     
បំណ េ         
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន (គ)  ១.២៦៤.៤៩៣.៣៤៤  ១១.២៨៥.៣២៩  ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣  ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣ 
ម្របាក់កម្េី (គ)  ៨៦.៥០០.០០១  ៨៧០.៧៣៩  ៨៧.៣៧០.៧៤០  ៣៥២.៧១៥.៦៧៧ 
អន បំណ េ (គ)  ៥៥.០០០.០០០  -  ៥៥.០០០.០០០  ២២២.០៣៥.០០០ 
បំណ េេនធលេើម្របាក់ចំលណញ  ១០.៩០៤.៧៩៩  -  ១០.៩០៤.៧៩៩  ៤៤.០២២.៦៧៤ 
បំណ េភតិ្សនា (ខ គ)  -  ១៨.៥៤៩.៤២០  ១៨.៥៤៩.៤២០  ៧៤.៨៨៤.០០៩ 
បំណ េលផេងៗ (គ  )  ២១.៩៧៧.២៨៥   (១១.៧៣១.៧៩៥)   ១០.២៤៥.៤៩០  ៤១.៣៦១.០៤៤ 
ផេប ុះពាេ់លេើបំណ េសរ ប    ១៨.៩៧៣.៦៩៣     
មូ្េធ្ន         
លដើម្ទ ន  ១២៥.០០០.០០០  -  ១២៥.០០០.០០០  ៥០៤.៦២៥.០០០ 
ទ នបម្រម្ងុតាម្បទបញ្ញត្តិ (ច)  -  ១៤.៤៩១.៩៨២  ១៤.៤៩១.៩៨២  ៥៨.៥០៤.១៣១ 
ម្របាក់ចំលណញរកាទ ក (ច)  ៧៥.២០៣.៧៦៦   (៩.៩១៧.៨៤៩)  ៦៥.២៨៥.៩១៧  ២៦៣.៥៥៩.២៤៦ 
ផេប ុះពាេ់លេើមូ្េធ្ន    ៤.៥៧៤.១៣៣     
ផេប ុះពាេ់លេើបំណ េនិងមូ្េធ្ន    ២៣.៥៤៧.៨២៦     
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២. ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី (ត) 

២.៣ ផេប ុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថ លោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្) 

(ខ) ផេប ុះពាេ់លេើរបាយការណ៏ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ  នាថ្ងៃទី៣១  ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ (របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថ ច ងលម្រកាយ ខដេ
លរៀបចំតាម្ GAAPេីម្ ន)  

  តាម្ GAAP េីម្ ន  ការអន វត្ត CIFRS ១  លម្រកាយខកត្ម្រម្វូតាម្ CIFRS 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ម្រទេយសកម្ម         
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ១៤៨.៥០៤.២២៩  -  ១៤៨.៥០៤.២២៩  ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ៤៣៦.១៥៧.៣៧០  -  ៤៣៦.១៥៧.៣៧០  ១.៧៥២.៤៨០.៣១២ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា (ក)  ២០៧.៤៨៨.៩៤៨  (៨៦.៨២៧)  ២០៧.៤០២.១២១  ៨៣៣.៣៤១.៧២២ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន (ក)  ១.៨២០.៤៤១.៤៨៩  ៩.៨៩២.៦៨០  ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩  ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១ 
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ (ក)  ៣៣.២៥៣.៣៤៨  (៨៣.៥៣៣)  ៣៣.១៦៩.៨១៥  ១៣៣.២៧៦.៣១៧ 
ម្រទេយ និងបរកិាេ រ  ២៨.៤៤០.៦៧១  -  ២៨.៤៤០.៦៧១  ១១៤.២៧៤.៦១៦ 
សិទធិកន ងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម (ខ)  -  ៣០.៤៩៤.២៨៣  ៣០.៤៩៤.២៨៣  ១២២.៥២៦.០២៩ 
ម្រទេយសកម្មអរបីូ  ២.៦៤៧.០៧០  -  ២.៦៤៧.០៧០  ១០.៦៣៥.៩២៧ 
ម្រទេយសកម្មេនធេនារ (ង)  ២.៧៧៥.២១៤  (១.៤០៣.៦៥៦)  ១.៣៧១.៥៥៨  ៥.៥១០.៩២០ 
ម្រទេយសកម្មលផេង  ៗ(ក ខ)  ២៤.០៨៩.៦៨៨  ១៧២.៣៥០  ២៤.២៦២.០៣៨  ៩៧.៤៨៤.៨៦៩ 

ការប ុះពាេ់លេើម្រទេយសកម្មសរ ប    ៣៨.៩៨៥.២៩៧     

បំណ េ         
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន (គ)  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 
អន បំណ េ (គ)  ៩៣.០០០.០០០  -  ៩៣.០០០.០០០  ៣៧៣.៦៧៤.០០០ 
បំណ េេនធលេើម្របាក់ចំលណញ  ១៧.២៧៨.៥៦៦  -  ១៧.២៧៨.៥៦៦  ៦៩.៤២៥.២៧៨ 
បំណ េភតិ្សនា (ខ គ)  -  ៣១.៣៥៩.៤០០  ៣១.៣៥៩.៤០០  ១២៦.០០២.០៦៩ 
បំណ េលផេងៗ (គ  )  ២៦.២៤០.១៨៤   (១១.៥៧៨.២៣៤)   ១៤.៦៦១.៩៥០   ៥៨.៩១១.៧១៥  

ការប ុះពាេ់លេើបំណ េសរ ប    ៣២.០៣៧.៧៩២     

មូ្េធ្ន         
លដើម្ទ ន  ១៦៥.០០០.០០០  -  ១៦៥.០០០.០០០  ៦៦២.៩៧០.០០០ 
ទ នបម្រម្ងុតាម្បទបញ្ញត្តិ (ច)  -  ២១.៣២១.៨៧៤  ២១.៣២១.៨៧៤  ៨៥.៦៧១.២៩០ 
ម្របាក់ចំលណញរកាទ ក (ច)  ១៤៧.០២១.២៨១  (១៤.៣៧៤.៣៦៩)  ១៣២.៦៤៦.៩១២  ៥៣២.៩៧៥.២៩២ 

ការប ុះពាេ់លេើមូ្េធ្ន  ៣១២.០២១.២៨១  ៦.៩៤៧.៥០៥  ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦  ១.២៨១.៦១៦.៥៨២ 

         
ការប ុះពាេ់លេើបំណ េនិងមូ្េធ្ន    ៣៨.៩៨៥.២៩៧      
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២. ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី (ត) 

២.៣ ផេប ុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថ លោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង 

 (គ)  ផេប ុះពាេ់លេើរបាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេម្អិត្លផេង  ៗសម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី
៣១  ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ (ការយិបរលិចេទ ៣ខខច ងលម្រកាយ ខដេលរៀបចំតាម្ GAAPេីម្ ន)  

  តាម្ GAAP េីម្ ន  ការអន វត្ត CIFRS ១  លម្រកាយខកត្ម្រម្វូតាម្ CIFRS 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  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) 
ចំណូេលផេងៗ  ៥៩១.៩៦៨  -  ៥៩១.៩៦៨  ២.៣៨៩.១៨៣ 
ចំណាយប គាេិក (ក)  (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) 
ចំណាយរេំស់ (ខ)  (១.៦៧៤.៨៨៣)  (១.២៤៣.៤២៧)  (២.៩១៨.៣១០)  (១១.៧៧៨.២៩៩) 
ផេប ុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញម្របតិ្បត្តិការ    (២.៣០៣.៤៥៣)     
         
ការខាត្បង់ស ទធរេឹំងទ កលេើ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ក  )  (២.៤៩៦.៣៦៦)  ១.៨៨៧.៤៣១  (៦០៨.៩៣៥)  (២.៤៥៧.៦៦២) 

ផេប ុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ     (៤១៦.០២២)     
         
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ (ង)  (៥.០៥៧.១៩៦)  (៧៦៣.៣១៣)  (៥.៨២០.៥០៩)  (២៣.៤៩១.៥៧៤) 
         
ផេប ុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញស ទធកន ងម្រគា    (១.១៧៩.៣៣៥)     
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២. ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី (ត) 

២.៣ ការប ុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថ លោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្) 

( )  ការប ុះពាេ់លេើរបាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេម្អិត្លផេងៗរមួ្ សំរាប់រយៈលេេ ១២ខខ បញ្េ ប់ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៨ ( ការយិបរលិចេទ ១២ខខច ងលម្រកាយ ខដេលរៀបចំតាម្ GAAPេីម្ ន)  

  តាម្ GAAP េីម្ ន  ការអន វត្ត CIFRS ១  លម្រកាយខកត្ម្រម្វូតាម្ CIFRS 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ចំណូេេីការម្របាក់ (ក)  ១៨៣.៤៧៦.៤៣៦  ៧២៨.៣៧០  ១៨៤.២០៤.៨០៦  ៧៤៤.៩២៤.២៣៥ 
ចំណាយលេើការម្របាក់ (ខ)  (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) 
ចំណូេលផេងៗ  ១.៤៧១.០៥០  -  ១.៤៧១.០៥០  ៥.៩៤៨.៩២៦ 
ចំណាយប គាេិក (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) 
ចំណាយរេំស់ (ខ)  (៥.០៩៨.៤៣៧)  (៣.៩៨០.៥៦៥)  (៩.០៧៩.០០២)  (៣៦.៧១៥.៤៨៤) 
ការប ុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញម្របតិ្បត្តិការ    (៤.២៩២.៣១៩)     
         
ការខាត្បង់ស ទធរេឹំងទ កលេើ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ក  )  (៩.៦៥២.១៣២)  ៧.១៧១.៨៣៩  (២.៤៨០.២៩៣)  (១០.០៣០.៣០៥) 

ការប ុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ    ២.៨៧៩.៥២០     
         
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ (ង)  (១៨.៤៥៩.១៩៦)  (៥០៦.១៤៧)  (១៨.៩៦៥.៣៤៣)  (៧៦.៦៩៥.៨៤៥) 
         
ការប ុះពាេ់លេើម្របាក់ចំលណញស ទធកន ងម្រគា    ២.៣៧៣.៣៧៣     
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២. ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី (ត) 

២.៣ ការប ុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថ លោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្) 

កំំណត់្សាា េ់លេើការផាូផាង 

(ក)  CIFRS ៩ ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថា េ់នូវម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខដេម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់។ ការទទួេស្ថា េ់ 
លនុះ លធ្វើឱ្យានការងយច ុះនូវម្រទេយសកម្មលផេង  ៗ និងការខាត្បង់េីការធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ ចំលពាុះ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្នខដេម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់ គឺលធ្វើឱ្យានការងយច ុះនូវចំណូេការម្របាក់ (កថ្ម្រម្ 
ឥណទនខដេទទួេស្ថា េ់ទំងស្សុងជាខផនកថ្នចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ លៅតាម្លគាេការណ៍គណលនយយខដេទទូេ
ស្ថា េ់ជាទូលៅ GAAP េីម្ ន)។ ឥណទនឲ្ប គាេិកតាម្អម្រតាទបជាងទីផារ គឺលធ្វើឱ្យលកើនល ើងនូវម្រទេយសកម្មលផេងៗ  
ចំណូេការម្របាក់ និងចំណាយប គាេិក។ 

 (ខ) ការលម្របើសតង់ោរ CIFRS ១៦ ចំលពាុះភតិ្សនា  ខដេេីម្ នបានោត់្ថាន ក់ជាភតិ្សនាម្របតិ្បត្តិការតាម្សតង់ោរ CAS ១៧ 
ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថា េ់សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម និងបំណ េភតិ្សនា។ ការទទួេស្ថា េ់លនុះ លធ្វើឱ្យានការងយ
ច ុះ នូវចំណាយលផេង  ៗ និងលកើនល ើងនូវចំណាយរេំស់ និងចំណាយការម្របាក់។ 

(គ) CIFRS ៩ ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថា េ់នូវបំណ េហិរញ្ញវត្ថ ខដេម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់។ ការទទួេស្ថា េ់លនុះ 
បានលធ្វើឱ្យានការងយច ុះនូវម្រទេយសកម្មលផេង  ៗ និងបំណ េលផេងៗ។ 

( ) CIFRS ៩ ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថា េ់នូវការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ កចំលពាុះកិចេសនាឥណទន។ ការទទួេ 
ស្ថា េ់លនុះ លធ្វើឱ្យានការងយច ុះនូវការខាត្បង់េីការធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

(ង) ការលម្របើសតង់ោរ CIAS ១២ ត្ម្រម្ូវឱ្យានការទទួេស្ថា េ់នូវេនធេនារ និងងយច ុះនូវចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ។ 

(ច) លោងតាម្ម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខ B៧-០១៧-៣៤៤ សតីេីចំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសំវធិាន
ធ្នលេើអ ីម្ខភរមិ្ន ចំនួនលេើសថ្នសំវធិានធ្នខដេបានម្កេីការគណនាស្សបតាម្បទបញ្ញត្តិ  លម្របៀបលធ្ៀបលៅនឹង ការ
គណនាតាម្ CIFRSs នឹងម្រត្ូវលផារេីគណនីម្របាក់ចំលណញរកាទ ក លៅកន ងគណនីទ នបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្តិ កន ងខាង់ 
មូ្េធ្នរបស់ភាគទ និក។  ការត្ម្រម្ូវលនុះ  លធ្វើឱ្យលកើនល ើងនូវទ នបម្រម្ុង និងងយច ុះនូវម្របាក់ចំលណញរកាទ ក។  

(ឆ) ការដកលចញនូវការ ទទូេស្ថា េ់ ម្រទេយសម្បត្តិខដេរបឹអូស ខដេមិ្នម្រត្ូវបានអន ញ្ហញ ត្ លម្រកាម្ IFRSs 
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២. ការអន វតតក្របែ័ណឌ របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវតថ ងម៊ី (ត) 

២.៣ ការប ុះពាេ់ហិរញ្ញវត្ថ លោយស្ថរការលម្របើ CIFRSs លេើកដំបូង (ត្) 

 (ង) ការប ុះពាេ់លេើរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់សម្រាប់ការយិបរលិចេទ ថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ (ការយិបរលិចេទច ងលម្រកាយ
ខដេលរៀបចំតាម្ GAAP េីម្ ន) 

តាម្សតង់ោរ CIFRS ១៦  ភតិ្កៈ ម្រត្ូវបង្ហា ញ៖ 

 ការទូទត់្ភតិ្សនារយៈលេេខីល និង ការទូទត់្ភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប ខដេមិ្នម្រត្ូវបាន
បញ្េូ េលៅកន ងការវាស់ខវងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ជាខផនកថ្នសកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ។ 

 ការបង់ការម្របាក់លេើបំណ េភតិ្សនា ជាសកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ ឬ ជាសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន ខដេម្រត្ូវបាន 

អន ញ្ហញ ត្លោយ សដង់ោ CAS ៧ (ធ្នាគារ លម្រជ្ើសយកការបង្ហា ញលោយបញ្េូ េការបង់ម្របាក់ជាខផនកថ្នសកម្មភាេ

ម្របតិ្បត្តិការ)។ 

 ការបង់ម្របាក់លដើម្លេើបំណ េភតិ្សនា ជាខផនកថ្នសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន។ 

តាម្សតង់ោរ CAS ១៧ ការទូទត់្ទំងអស់របស់ភតិ្សនាម្របតិ្បត្តិការ ម្រត្ូវបង្ហា ញកន ងខផនកេំហូរស្ថច់ម្របាក់េី សកម្មភាេ
ម្របតិ្បត្តិការ។ ដូលចនុះ ស្ថច់ម្របាក់ស ទធលម្របើម្របាស់កន ងសកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ ានការងយច ុះចំនួន ៤.៣៤១.៧៦២ ដ ោល រ           
អាលម្រកិ  លហើយស្ថច់ម្របាក់ស ទធទទួេបានេីសកម្មភាេ ហិរញ្ញបបទន ានការងយច ុះតាម្ចំនួនដូចគាន ។ 

ការលម្របើ CIFRSs េ ំានការប ុះពាេ់ដេ់េំហូរស្ថច់ម្របាក់ស ទធលនាុះលទ។ 

៣. សតង់ដារងម៊ី និងសតង់ដារខដលក្តូវបានខរសក្មួលខដលពចញផ្សាយ ប  ខនតមិនទាន់ានស ពលភាព 
លៅកាេបរលិចេទ ថ្នការអន វត្តលៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទំងលនុះ ធ្នាគារមិ្នបានអន វត្តលៅលេើសតង់ោរ  CIFRSs ងមី 
និងសតង់ោរខដេម្រត្ូវបានខកសម្រម្ួេ ខាងលម្រកាម្លនុះ ខដេលចញផាយ ប  ខនតមិ្នទន់ចូេស េេភាេ។ 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIFR ៣              និយម្ន័យថ្នអាជី្វកម្ម 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ  CIAS ១ និង CIAS ៨  និយម្ន័យថ្នភាេជាស្ថរវនត   

ម្រកបខ័ណឌ ទសេនទន ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ ឯកស្ថរលោង ថ្នម្រកបខ័ណឌ ទសេនទន
កន ងសដង់ោ CIFRSs 

ថាន ក់ដឹកនំាមិ្នរេឹំងថាការអន វត្តនូវសតង់ោរខដេបានបង្ហា ញជូ្នខាងលេើានផេប ុះពាេ់ជាស្ថរវនតលៅលេើ  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្នាគារល ើយ។
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កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ 

៤.១ មូ្េោឋ នថ្នគណលនយយ 

មូ្េោឋ នថ្នការលរៀបចំ 

លនុះគឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ខដេលរៀបចំជាលេើកដំបូង លោយអន លោម្លៅតាម្សតង់ោរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថ 
អនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា (CIFRSs) លចញផាយលោយម្រកសួងលសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវត្ថ  ម្របកាសលេខ០៦៨  
សហវ-ម្របក ច ុះថ្ងៃទី៨ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០០៩) និងលោយម្រកុម្ម្របឹកាជាតិ្គណលនយយថ្នកម្ព ជា (េិខិត្ច ុះថ្ងៃទី២៤  
ខខមី្នា ឆ្ន ំ២០១៦)។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ើង លោយខផអកលេើមូ្េោឋ នថ្ងលលដើម្ម្របតិ្បត្តិការ។ ថ្ងលលដើម្ម្របតិ្បត្តិការ  
ជាទូលៅ គឺខផអកលេើត្ថ្ម្លសម្ស្សប ថ្នផេត្បសងបានផដេ់់ឱ្យ កន ងការលោុះដូរទំនិញនិងលសវាកម្ម។ 

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប គឺជាថ្ងលខដេនឹងទទួេបានលោយការេក់ម្រទេយសកម្ម ឬថ្ងលខដេបានសងចំលពាុះការលផារបំណ េ  
លៅកន ងម្របតិ្បត្តិការធ្ម្មតា រវាងអនកពាក់េ័នធកន ងទីផារ នាកាេបរលិចេទថ្នការវាស់ខវងលៅកន ងទីផារលគាេ ឬកន ងករណី
មិ្នានទីផារលគាេ គឺយកទីផារជាអទិភាេបំផ ត្ ខដេធ្នាគារអាចកំណត់្រកបានលៅកាេបរលិចេទថ្នការវាស់ខវង
លនាុះ។ ត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណ េ  ឆល ុះបញ្ហេ ំងេីហានិភ័យខដេធ្នាគារមិ្នានេទធភាេសង។ 

ធ្នាគារវាស់ខវងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ មួ្យ លោយលម្របើសម្រម្ង់ត្ថ្ម្លលៅកន ងទីផារសកម្មរបស់ 

ឧបករណ៍លនាុះ។ ទីផារមួ្យោត់្ទ កថាជាទីផារសកម្ម ម្របសិនលបើម្របតិ្បត្តិការរបស់ម្រទេយសកម្ម ឬបំណ េ លកើត្ល ើង
ញឹកញាប់ លហើយទំហំម្របតិ្បត្តិការានភាេម្រគប់ម្រគាន់កន ងការផតេ់េ័ត៌្ានត្ថ្ម្លជាលទៀងទត់្។  ម្របសិនលបើេ ំាន
សម្រម្ង់ ត្ថ្ម្លលៅកន ងទីផារសកម្មលទ លនាុះធ្នាគារម្រត្ូវលម្របើបលចេកលទសវាយត្ថ្ម្លណាខដេអាច លម្របើ អស់អំេីេទធភាេ
ធាត្ ចូេ ខដេអាចអលងាត្បាន និងកាត់្បនថយនូវការលម្របើម្របាស់ធាត្ ចូេខដេមិ្នអាចអលងាត្បាន។ បលចេកលទសវាយ
ត្ថ្ម្លខដេបាន លម្រជ្ើសយកម្កលម្របើម្របាស់ ម្រត្ូវរួម្បញ្េូ េនូវកតាត ទំងអស់ ខដេអនកពាក់េ័នធកន ងទីផារនឹងេិោរណាលៅ
កន ងការកំណត់្ថ្ងល។ 

របិូយប័ណណលគាេ និងរបិូយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ 

ធ្នាគារលធ្វើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម និងកត់្ម្រតារាេ់បញ្ជ ីគណលនយយរបស់ខលួន ខផអកលេើរបិូយប័ណណចំនួន២ គឺ ម្របាក់លរៀេ និង
ម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ។ គណៈម្រគប់ម្រគងបានកំណត់្ម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិជារបិូយប័ណណលគាេ និងជារបិូយប័ណណសម្រាប់
ការបង្ហា ញ លម្រពាុះវាឆល ុះបញ្ហេ ំងេីសាសធាត្ លសដឋកិចេ ថ្នម្រេឹត្តិការណ៍មូ្េោឋ ន និង កាេៈលទសៈរបស់ធ្នាគារ។ 

សកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការជារបិូយប័ណណលផេងៗលទៀត្លម្រៅេីម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ ម្រត្ូវបានខម្របសម្រម្ួេលៅជា ម្របាក់ដ ោល រ 
អាលម្រកិ លោយលម្របើអម្រតាបតូរម្របាក់លៅថ្ងៃម្របតិ្បត្តិការលនាុះ។ ម្រទេយសកម្មរបិូយវត្ថ  និងបំណ េរបិូយវត្ថ នាកាេបរលិចេទ 
រាយការណ៍ ខដេជារបិូយប័ណណលម្រៅេីម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ ម្រត្ូវបានខម្របសម្រម្ួេលៅជាម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ លោយលម្របើ 
អម្រតាបតូរម្របាក់លៅកាេបរលិចេទលនាុះ។ ធាត្ មិ្នខម្នរបិូយវត្ថ  ខដេម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបលៅកន ង             របិូយ
ប័ណណបរលទស ម្រត្ូវបានខម្របសម្រម្ួេលោយលម្របើអម្រតាបតូរម្របាក់លៅកាេបរលិចេទខដេត្ថ្ម្លសម្ស្សបម្រត្ូវបានកំណត់្។ ធាត្ 
មិ្នខម្នរបិូយវត្ថ  ខដេម្រត្ូវបានវាស់ខវងលៅកន ងេកេខណឌ ថ្ងលលដើម្ម្របវត្តិស្ថស្រសតជារបិូយប័ណណបរលទសមិ្នម្រត្ូវបាន          ខម្រប
សម្រម្ួេម្តងលទៀត្លទ។  

ភាេេលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណខដេលកើត្ម្កេីការបតូរលនាុះ ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខាត្។ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.១ មូ្េោឋ នថ្នគណលនយយ (ត្) 

ការបង្ហា ញជារបិូយប័ណណម្របាក់លរៀេ 

អន លោម្តាម្ចាប់សតីេី គណលនយយនិងសវនកម្ម គណលនយយសហម្រគាស និងវជិាជ ជី្វៈគណលនយយ ច ុះថ្ងៃទី១១ ខខលម្ស្ថ 
ឆ្ន ំ២០១៦ ការកត់្ម្រតាបតូរេីម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិលៅជាម្របាក់លរៀេខដេបានបង្ហា ញកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លោយលម្របើ
ម្របាស់អម្រតាច ងការយិបរលិចេទ និងអម្រតាម្ធ្យម្  ដូចខដេបានម្របកាសលោយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។  

ម្រទេយសកម្ម និងបំណ េលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ នីមួ្យៗខដេបានបង្ហា ញ ម្រត្ូវបានបដូរតាម្ អម្រតាច ង
ការយិបរលិចេទនាកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ លោយខ កខាង់ចំណូេ និងចំណាយ លៅកន ងរបាយការណ៍ ចំលណញ-ខាត្ 
និងេទធផេេម្អិត្លផេង  ៗ និងខាង់លៅកន ងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានបដូរលៅជាម្របាក់លរៀេលោយលម្របើម្របាស់អម្រតាម្ធ្យម្។ 
េទធផេថ្នភាេេលម្អៀងខដេលកើត្លទបើងេីការបដូររបិូយប័ណណ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាកន ងចំណូេេម្អិត្លផេង  ៗ(OCI)។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានបង្ហា ញជាម្របាក់លរៀេ ម្រត្ូវបានលធ្វើល ើងលោយខផអកលេើអម្រតាបតូរម្របាក់កន ងមួ្យដ ោល រ 
អាលម្រកិដូចខាងលម្រកាម្៖ 

 
អម្រតាច ងការយិបរលិចេទ 
  

អម្រតាម្ធ្យម្ ៣ ខខ 
 
អម្រតាម្ធ្យម្ ១២ ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ៤.០៧៥  ៤.០៥៥  ៤.០៦៣ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ ៤.០១៨  ៤.០៤៤  ៤.០៣៦ 
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ ៤.០៣៧  គាម ន  គាម ន 

មូ្េោឋ នថ្នការសរ បរមួ្ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្នាគារ រមួ្បញ្េូ េរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ទីស្ថន ក់ការកណាត េ និងបណាត  ស្ថខា
តាម្លខត្តម្រកុងនានារបស់ខលួន។ រាេ់សម្ត្ េយ និងម្របតិ្បត្តិការអនតរស្ថខាទំងអស់ ម្រត្ូវបានេ បបំបាត់្លោេ។ 

ការបងាត់្លេខ 

តួ្លេខលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបានបងាត់្សម្រាប់ម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ និងខាង់ពាន់សម្រាប់ ម្របាក់លរៀេ។
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  លៅលេេខដេធ្នាគារ
កាល យជាភាគីថ្នសំវធិានធ្នតាម្កិចេសនាថ្នឧបករណ៍ទំងលនុះ។ ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបាន
វាស់ខវងដំបូងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប។ ថ្ងលលដើម្ម្របតិ្បត្តិការខដេកំណត់្ថាពាក់េ័នធនឹងការទិញ ឬការលចញផាយ
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបានរួម្បញ្េូ េ ឬដកលចញេីត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ឬ
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  លៅលេើការទទួេស្ថា េ់ដំបូង។ ថ្ងលម្របតិ្បត្តិការពាក់េ័នធនឹងការទិញម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ឬបំណ េ
ហិរញ្ញវត្ថ កន ងត្ថ្ម្លសម្ស្សប តាម្រយៈការចំលណញឬខាត្ ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ភាល ម្ៗ លៅកន ងរបាយការណ៏ 
ចំលណញ-ខាត្។ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំងអស់ ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ និង ខេងទទួេស្ថា េ់លៅកាេបរលិចេទថ្នការលធ្វើជួ្ញដូរ  
ខដេការទិញ ឬេក់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  គឺសថិត្លៅលម្រកាម្កិចេសនា ខដេេកេខណឌ ត្ម្រម្ូវឱ្យានការផតេ់ជូ្នម្រទេយសកម្ម
កន ងរយៈលេេកំណត់្ ខដេបានបលងាើត្ល ើងលោយទីផារខដេពាក់េ័នធ ម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប រមួ្ទំំងថ្ងល
ម្របតិ្បត្តិការ។ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំងអស់ម្រត្ូវបានបង្ហា ញកន ងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថ គឺគិត្ទំងចំនួនខដេម្រត្ូវទទួេបាន 
និងការម្របាក់ខដេម្រត្ូវទទួេបាន។ 

ការោត់្ថាន ក់ និងការវាស់ខវងជាបនតបនាា ប់ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ មួ្យ ម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់ ម្របសិនលបើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លនាុះ បំលេញ េកេខណឌ េីរ
ដូចខាងលម្រកាម្៖ 

 ម្រទេយសកម្មខដេានលៅកន ងម្ ូខឌ្េអាជី្វកម្ម កន ងលគាេបំណងរកាទ កសម្រាប់ការម្របមូ្េស្ថច់ម្របាក់តាម្កិចេសនា 

 េកេខណឌ កិចេសនារបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ផតេ់នូវកាេបរលិចេទជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ខដេសម្រាប់
ទូទត់្ខត្ម្របាក់លដើម្ និងការម្របាក់ (SPPI) តាម្ចំនួនម្របាក់លដើម្ខដេលៅជំ្ពាក់ខត្ប  លណាណ ុះ។ 

ឱ្នភាេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

ធ្នាគារទទួេស្ថា េ់ការខាត្បង់សម្រាប់ ECL លេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដូចខាងលម្រកាម្ៈ 

- សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា 

- សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា 

- ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន 

- មូ្េបម្រត្បំណ េម្របាក់កក់លេើការជួ្េ 

- កិចេសនាឥណទន 

- កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

មិ្នានឱ្នភាេម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លេើការវនិិលោគមូ្េធ្នល ើយ។ 

សំវធិានធ្នការបាត់្បង់សម្រាប់ លេញមួ្យអាយ កាេថ្នECL គឺ ោំបាច់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ម្របសិនលបើ                     
ហានិភ័យឥណទន លេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនាុះានការលកើនល ើងគួរឱ្យកត់្សាា េ់ ោប់តំាងេីការទទួេស្ថា េ់               
ដំបូង។ ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្ទំងអស់ ECLម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ចំនួនលសមើនឹងECL ១២ខខ។ េ័ត៌្ាន
េម្អិត្បខនថម្សតីេីការកំណត់្ ថ្នការលកើនល ើងគួរឱ្យកត់្សាា េ់ថ្នហានិភ័យឥណទនម្រត្ូវបានផតេ់ជូ្នលៅកន ងកំណត់្
សាា េ់ ៣៥.១ ។ 

ECLs គឺជាការបា ន់ស្ថម នលោយខផអកលេើម្របូបាប ីេីលត្ថ្នត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នការបាត់្បង់ឥណទន។ ទំងលនុះម្រត្ូវបានវាស់
ខវងថាជាត្ថ្ម្លបចេ បបនន ថ្នភាេខ សគាន រវាងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ លោយស្ថរធ្នាគារសថិត្លម្រកាម្កិចេសនា និងេំហូរស្ថច់
ម្របាក់ខដេធ្នាគាររេឹំងថានឹងទទួេបានេីការងលឹងខងលង េីទិដឋភាេលសដឋកិចេនាលេេអនាគត្ខដេម្រត្ូវបានលធ្ើវអបបហារ
លម្របើ EIRរបស់ម្រទេយ។ 

 ចំលពាុះការសនាឥណទនមិ្នទន់បានលម្របើម្របាស់  ECL គឺជាភាេខ សគាន រវាងត្ថ្ម្លបចេ បបនន ថ្នភាេខ សគាន រវាង 
េំហូរស្ថច់ម្របាក់តាម្កិចេសនា ខដេធានាគារម្រត្ូវទទួេបាន ម្របសិនលបើអនកកាន់កិចេសនា ដកម្របាក់កម្េី និង           
េំហូរស្ថច់ម្របាក់ខដេធ្នាគាររេឹំងថា នឹងទទួេបានម្របសិនលបើ ម្របាក់កម្េីម្រត្ូវបានលម្របើម្របាស់ និង 

 សម្រាប់កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  ECL គឺជាភាេខ សគាន រវាង ការចំណាយខដេរេឹំងទ កសម្រាប់សងលៅ អនកកាន់
ឧបករណ៍បំណ េខដេបានធានា លោយដកលចញនូវចំនួនទឹកម្របាក់ខដេធ្នាគាររេឹំងថា នឹងទទួេបានេីអនកកាន់
បំណ េ ាេ ស់បំណ េ ឬភាគីលផេងលទៀត្។ 

ធ្នាគារវាស់ខវង ECL ខផអកលេើមូ្េោឋ នប គាេ ឬ លេើមូ្េោឋ នជាម្រកុម្ សម្រាប់សំណ ំ ឥណទនខដេាន េកេណៈ        
ហានិភ័យលសដឋកិចេស្សលដៀងគាន ។ ការវាស់ខវងថ្នការបាត់្បង់ គឺខផអកលេើត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់ខដេរេឹំងទ ក
របស់ម្រទេយសកម្ម លោយលម្របើEIRលដើម្របស់ម្រទេយ លោយមិ្នគិត្ថា លត្ើវាម្រត្ូវបានវាស់លោយខផអកលេើមូ្េោឋ នប គាេ ឬ 
លេើមូ្េោឋ នជាម្រកុម្លទ។ 

េ័ត៌្ានបខនថម្សតីេីការវាស់ខវងថ្ន ECL ម្រត្ូវបានផតេ់ជូ្នលៅកន ងកំណត់្សាា េ់ ៣៥.១ រមួ្ទំងេ័ត៌្ានេម្អិត្អំេីរលបៀប
ខដេឧបករណ៍ម្រត្ូវបានោក់ជាម្រកុម្ លៅលេេខដេេួកលគម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លលេើមូ្េោឋ នជាម្រកុម្។ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱ្នភាេឥណទន 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  គឺាន "ឱ្នភាេឥណទន" លៅលេេានម្រេឹត្តិការណ៍មួ្យឬលម្រចើន ខដេានផេ ប ុះពាេ់ 
ោ ងខាល ំង លេើេំហូរស្ថច់ម្របាក់ហិរញ្ញវត្ថ ខដេរេឹំងទ កនាលេេអនាគត្ របស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ។ ម្រទេយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថ ានឱ្នភាេឥណទនសំលៅលៅលេើ ម្រទេយសកម្មថាន ក់ទី ៣ ។ ភសត តាងថ្នឱ្នភាេឥណទន រួម្ានទិននន័យ
ខដេអាចអលងាត្បានអំេីម្រេឹត្តិការណ៍ដូចខាងលម្រកាម្៖ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱ្នភាេឥណទន (ត្) 
- ការេំបាកខផនកហិរញ្ញវត្ថ ជាខាល ំងរបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ 
- ការបំពានលេើកិចេសនា ដូចជា ការខកខានមិ្នបានសង ឬ ហួសកាេកំណត់្ 
- ាេ ស់បំណ េផតេ់សម្បទនដេ់អនកខេី េីលម្រពាុះអនកខេីានវបិត្តិហិរញ្ញវត្ថ លោយស្ថរលសដឋកិចេ រកិឺចេសនា 
- ការបាត់្ខលួនថ្នទីផារសកម្មចំលពាុះម្រទេយបញ្េ ំ លោយស្ថរខត្ការេំបាកខផនកហិរញ្ញវត្ថ  

វាម្របខហេជាមិ្នអាចកំណត់្យកម្រេឹត្តិការណ៍ោច់េីគាន ខត្មួ្យបានលទ ផា យលៅវញិ ឥទធិេេថ្នការរួម្គាន របស់
ម្រេឹត្តិការណ៍មួ្យចំនួនអាចបណាត េឱ្យ ម្រទេយសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថ ានឱ្នភាេឥណទន។ ធ្នាគារម្រត្ូវវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើ
ឧបករណ៍បំណ េ ខដេជាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ខដេម្រត្ូវបានវាស់លោយថ្ងលលដើម្រេំស់គឺានឱ្នភាេឥណទនលៅ
កាេបរលិចេទរបាយការណ៍នីមួ្យៗខដរលទ។ លដើម្បីវាយត្ថ្ម្ល ថាលត្ើឧបករណ៍បំណ េរដឋនិងបំណ េស្ថជី្វកម្មាន 
ឱ្នភាេឥណទន ធ្នាគារម្រត្ូវេិោរណាលេើកតាត ដូចជា ទិននផេសញ្ហញ ប័ណណ ការវាយត្ថ្ម្លចំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និង
សម្ត្ថភាេរបស់អនកខេីកន ងការម្របមូ្េទ ន។ 

ម្របាក់កម្េីម្រត្ូវបានោត់្ទ កជាានឱ្នភាេឥណទន លៅលេេខដេ ការអន លម្រគាុះ ម្រត្ូវបានផតេ់លៅដេ់អនកខេីលោយស្ថរ
ខត្ការខាត្បង់ថ្នស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ របស់អនកខេី លេើកខេងខត្ានភ័សត តាងបង្ហា ញថា ជាេទធផេថ្នការផតេ់ការ
អន លម្រគាុះ ហានិភ័យថ្នការមិ្នទទួេបានេំហូរស្ថច់ម្របាក់តាម្កិចេសនា បានងយច ុះគួរឱ្យកត់្សាា េ់ និងមិ្នាន           
សូចនាករលផេងលទៀត្ថ្នការងយច ុះ។ សំរាប់ម្រទេយសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថ  ខដេការអន លម្រគាុះ ម្រត្ូវបានេិោរណា ប  ខនតមិ្នបាន     
ផតេ់ ម្រទេយសកម្មលនាុះម្រត្ូវបានលគោត់្ទ កថាានឱ្នភាេឥណទនលៅលេេានភ័សត តាងខដេអាចបង្ហា ញេីឱ្នភាេ
ឥណទន រួម្ទំងការខកខានសង។ សូម្លម្ើេខាងលម្រកាម្សម្រាប់និយម្ន័យថ្នការខកខានសង។ 

និយម្ន័យថ្នខកខានសង 

ភាេសំខាន់ចំលពាុះការកំណត់្ ECL គឺជានិយម្ន័យថ្នការខកខានសង។ និយម្ន័យថ្នការខកខានសង ម្រត្ូវបានលម្របើ កន ង
ការវាស់ត្ថ្ម្លរបស់ECL និងកន ងការកំណត់្ថាលត្ើ ការខាត្បង់ អាស្ស័យលេើអាយ កាេ ១២ ខខ ឬ លេញមួ្យជិ្វតិ្ ECL 
លោយស្ថរការខកខានសងគឺជា សាសធាត្ មួ្យ របស់ម្របូបាប ីេីលត្ថ្នការខកខានសង(PD) ខដេានការប ុះពាេ់ 
កន ងការវាស់ខវង ECL និង ការកំណត់្ថ្នការលកើនល ើងរបស់ហានិភ័យឥណទន (សូម្លម្ើេកំណត់្សាា េ់ ៣៥.១)។ 

ធ្នាគា រោត់្ទ កម្រេឹត្តិការណ៍ដូចខាងលម្រកាម្លនុះ ថាជាម្រេឹត្តិការណ៍ខដេបលងាើត្ការខកខានសង៖ 

 អនកខេីហួសកាេកំណត់្សងលេើសេី ៩០ ថ្ងៃ លេើកាត្េវកិចេឥណទនណាមួ្យ ចំលពាុះធ្នាគារ ឬ 

 អនកខេីទំនងជាមិ្នបំលេញកាត្េវកិចេឥណទនរបស់ខលួន ដេ់ធ្នាគារលទ។ 

និយម្ន័យថ្នការខកខានសងលនុះ ម្រត្ូវបានលម្របើម្របាស់លោយធ្នាគារ សម្រាប់លគាេបំណងគណលនយយ ក៏ដូចជាសម្រាប់
លគាេបំណងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទនថ្ផាកន ង និងលគារេតាម្និយម្ន័យបទបញ្ញត្តិថ្នការខកខានសង។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 
៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

និយម្ន័យថ្នខកខានសង (ត្) 

លៅលេេវាយត្ថ្ម្ល ម្របសិនលបើអនកខេីមិ្នទំនងនឹងអាចបំលេញកាត្េវកិចេឥណទនរបស់ខលួន ធ្នាគារម្រត្ូវគិត្គូរ ទំង         
សូចនាករគ ណភាេនិងបរាិណ។ េ័ត៌្ានខដេបានវាយត្ថ្ម្ល អាស្ស័យលេើម្របលភទថ្នម្រទេយសកម្ម ឧទហរណ៍              
សូចនាករគ ណភាេខដេម្រត្ូវបានលម្របើកន ងការផតេ់ម្របាក់កម្េីដេ់ម្រកុម្ហ  ន គឺការរលំោភលេើកិចេម្រេម្លម្រេៀង ខដេមិ្នអាច
លម្របើសម្រាប់វាយត្ថ្ម្លលេើការផតេ់ម្របាក់កម្េីឲ្ប គាេល ើយ។ សូចនាករបរាិណ ដូចជាភាេយឺត្ោ វ និងការមិ្នបង់
ម្របាក់លេើកាត្េវកិចេថ្នគូភាគីដូចគាន  គឺជាធាត្ ចូេសំខាន់លៅកន ងកាវភិាគលនុះ។ ធ្នាគារលម្របើម្របាស់ម្របភេេ័ត៌្ានជា
លម្រចើនលដើម្បីវាយត្ថ្ម្លេីការខកខានសង ខដេេ័ត៌្ានទំងលនាុះម្រត្ូវបានបលងាើត្ល ើងលៅខាងកន ង ឬម្របមូ្េបានេីម្របភេ
ខាងលម្រៅ។ េ័ត៌្ានេម្អិត្បខនថម្ ានលៅកន ងកំណត់្សាា េ់ ៣៥.១ ។ ដូចខដេបានកត់្សាា េ់លៅកន ងនិយម្ន័យថ្ន
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានការងយច ុះត្ថ្ម្ល ការខកខានសង គឺជាភសដ តាងខដេបង្ហា ញថាម្រទេយសម្បត្តិ គឺជាឱ្នភាេ                  
ឥណទន។  
ដូលចនុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱ្នភាេឥណទននឹងរមួ្បញ្េូ េនូវម្រទេយខដេខកខានសង ប  ខនតក៏នឹងរួម្បញ្េូ េនូវការ
មិ្នខកខានសងលផេងៗ លទៀត្លោយស្ថរខត្ និយម្ន័យថ្នឱ្នភាេឥណទនានេកេណៈទូេំទូោយជាងនិយម្ន័យ
ថ្នការខកខានសង។ 

ការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់នូវហានិភ័យឥណទន 

ធ្នាគារម្រត្ូវម្រត្ួត្េិនិត្យរាេ់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំងអស់ ខដេបានលចញជាកិចេសនាម្របាក់កម្េី និងកិចេសនាធានា
ហិរញ្ញវត្ថ  ខដេត្ម្រម្ូវឱ្យលធ្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើឱ្នភាេឥណទន ថាលត្ើានហានិភ័យឥណទនលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់
ោប់តំាងេីានការទទួេស្ថា េ់ដំបូងខដរលទ។ ម្របសិនលបើានការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់ថ្នហានិភ័យឥណទន 
ធ្នាគារនឹងលធ្វើការវាស់ខវងលេើការខាត្បង់ លោយខផអកលេើអាយ កាេលេញមួ្យជី្វតិ្ ជាជាង ECL រយៈលេេ ១២ខខ។ 
លគាេនលោបាយគណលនយយរបស់ធ្នាគារ មិ្នម្រត្ូវបានអន វត្ត លៅលេើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ខដេានហានិភ័យ        
ឥណទនទប លៅកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ លោយោត់្ទ កថាមិ្នានការលកើនល ើងថ្នហានិភ័យឥណទនគួរឱ្យ
កត់្សាា េ់។ជាេទធផេធ្នាគារម្រត្ូវម្រត្ួត្េិនិត្យរាេ់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំងអស់ ខដេបានលចញជាកិចេសនាម្របាក់
កម្េី និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  ខដេត្ម្រម្ូវឱ្យលធ្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើឱ្នភាេ សម្រាប់ការលកើនល ើងថ្នហានិភ័យ         
ឥណទនគួរឱ្យកត់្សាា េ់។ 

កន ងការវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើហានិភ័យឥណទនលៅលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ានការលកើនល ើងគួរឱ្យកត់្សាា េ់ោប់តំាងេីការ
ទទួេស្ថា េ់ដំបូង ធ្នាគារម្រត្ូវលម្របៀបលធ្ៀបរវាងហានិភ័យថ្នការខកខានសងខដេលកើត្ល ើងលៅលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ 
នាកាេបរលិចេទរបាយការណ៍ខផអកលេើអាយ កាេខដេលៅសេ់របស់ឧបករណ៍ ជាមួ្យនឹងហានិភ័យថ្នការខកខាន
ខដេបានរេឹំងទ កសម្រាប់អាយ កាេខដេលៅសេ់នាកាេបរលិចេទរបាយការណ៍បចេ បបនន នាលេេខដេឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ដំបូង ។ កន ងការលធ្វើការវាយត្ថ្ម្លលនុះ ធ្នាគារម្រត្ូវេិោរណា ទំងបរាិណនិងគ ណភាេថ្ន
េ័ត៌្ាន ខដេសម្លហត្ ផេ និងអាចគំាម្រទបាន រមួ្ទំងបទេិលស្ថធ្ន៍េីម្ ន និងេ័ត៌្ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្ 
ខដេអាចរកបាន លោយមិ្នោំបាច់ចំណាយហួសលហត្  ឬម្របឹងខម្របង លោយខផអកលេើបទេិលស្ថធ្ន៍េីម្ នរបស់ធ្នាគារ 
និងជំ្នាញកន ងការវាយត្ថ្ម្លឥណទន រមួ្ទំងេ័ត៌្ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្។ សូម្លម្ើេកំណត់្សំគាេ់ ៣៥.១ 
សម្រាប់េ័ត៌្ានេំអិត្អំេីេ័ត៌្ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្។ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់នូវហានិភ័យឥណទន (ត្) 

េ័ត៌្ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្ រមួ្បញ្េូ េទំងការរេឹំងទ កនាលេេអនាគត្ ថ្នវស័ិយ  ខដេានធ្នាគារជា 
សម្ភាគី លធ្វើម្របតិ្បតិ្តការ ទទួេបានេីមូ្េនិធិ្របិូយវត្ថ អនតរជាតិ្ ធ្នាគារេិភេលោក និងអងាការ ស្សលដៀងគាន លផេងលទៀត្  
លហើយក៏អាចេិោរណាកន ងការលម្របើម្របាស់េ័ត៌្ានលសដឋកិចេជាក់ខសតងនិងការេាករណ៍ថ្ផាកន ង និងម្របភេខាងលម្រៅលផេងៗ
ផងខដរ។ ធ្នាគារខបងខចកសម្ភាគីរបស់ខលួនលៅតាម្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន អាស្ស័យលេើគ ណភាេឥណទនរបស់
េួកលគ ។ េ័ត៌្ានជាបរាិណ គឺជាសូចនាករចម្បងមួ្យ ខដេបញ្ហជ ក់អំេីការលកើនល ើងគួរឱ្យកត់្សាា េ់ថ្នហានិភ័យ
ឥណទន និងខផអកលេើការផ្ទល ស់បតូរអាយ កាេ PD លោយលធ្វើការលម្របៀបលធ្ៀប: 

 អាយ កាេខដេលៅសេ់របស់ PD នាកាេបរលិចេទរាយការណ៍ ជាមួ្យនឹង 

 អាយ កាេខដេលៅសេ់របស់ PD នាលវោលនុះ ខដេម្រត្ូវបានលគបា ន់ស្ថម នខផអកលេើអងាលហត្ និងកាេៈលទសៈ
លៅលេេទទួេស្ថា េ់ដំបូងថ្នឧបករណ៍។ 

PDs ខដេបានលម្របើានរួម្បញ្េូ េេកេខណឌ េាករណ៍នាលេេអនាគត្ លហើយធ្នាគារលម្របើម្របាស់វធីិ្ស្ថស្រសតនិងទិននន័យ
ដូចគាន លៅនឹងវាស់សំវធិានធ្នបាត់្បង់សម្រាប់ ECL (សូម្លម្ើេកំណត់្សាា េ់ ៣៥.១) ។ 

លោយស្ថរខត្ការលកើនល ើងនូវហានិភ័យឥណទនោប់តំាងេីការទទួេស្ថា េ់ដំបូងគឺជាការវាស់ខវងពាក់េ័នធ រាេ់ការ
ផ្ទល ស់បតូរកន ងេកេខណឌ ជាក់ោក់ណាមួ្យលៅលេើ PD នឹងលធ្វើឲ្យានការផ្ទល ស់បតូរខាល ំងលៅលេើឧបករណ៍ខដេាន PD 
ទបតំាងេីលេេទទួេស្ថា េ់ដំបូង ជាងឧបករណ៍ខដេាន PD ខពស់េីដំបូង ។ 

េ័ត៌្ានបខនថម្អំេីការលកើនល ើងហានិភ័យឥណទនម្រត្ូវបានផតេ់ជូ្នលៅកន ងកំណត់្សាា េ់ ៣៥.១ ។ 

ការខកខម្រប និង ការខេងទទួេស្ថា េ់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

ការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  លកើត្ល ើងលៅលេេខដេេកេខណឌ ក ងម្រតាទក់ទងនឹងេំហូរស្ថច់ម្របាក់របស់ម្រទេយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ ម្រត្ូវបានលធ្វើការចរោល ើងវញិ ឬផ្ទល ស់បតូរជាងមី រវាងការទទួេស្ថា េ់លេើកដំបូង និងកាេកំណត់្របស់
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ។ ការខកខម្រប ានផេប ុះពាេ់លៅលេើចំនួនទឹកម្របាក់ ឬ លេេលវោថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់កន ងកិចេ
សនាភាល ម្ៗ ឬ នាលេេអនាគត្។ លេើសេីលនុះលៅលទៀត្ ការខណនំា ឬ ការខកខម្រប េកេខណឌ ថ្នកិចេសនាឥណទនខដេ
ានស្ស្ថប់ អាចលធ្វើឲ្យានការខកខម្រប លទុះបីជាកិចេសនាងមី ឬការខកខម្របេកេខណឌ ទំងលនុះមិ្នទន់ានផេប ុះពាេ់
ដេ់េំហូរស្ថច់ម្របាក់ភាល ម្ៗក៏លោយ ប  ខនតវាអាចានផេប ុះពាេ់ដេ់េំហូរស្ថច់ម្របាក់អាស្ស័យលេើថាលត្ើេកេខណឌ
ថ្នកិចេសនា ម្រត្ូវបានបំលេញឬមិ្នបានបំលេញតាម្េកេខណឌ  (ឧទហរណ៍ ការផ្ទល ស់បតូរលេើការលកើនល ើងថ្នអម្រតាការ
ម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងលៅលេេខដេានការរលំោភលេើកិចេសនា) ។ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការខកខម្រប និង ការខេងទទួេស្ថា េ់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ធ្នាគារ បានលធ្វើការចរោល ើងវញិនូវឥណទនផដេ់ដេ់អតិ្ងិជ្នខដេានផេេំបាកខផនកហិរញ្ញវត្ថ  លដើម្បីបលងាើន 
ឱ្កាសអតិ្បរាកន ងការម្របមូ្េម្រត្េប់ម្កវញិ និងកាត់្បនថយហានិភ័យថ្នការខកខានសង។ ឥណទនលរៀបចំល ើងវញិ
ម្រត្ូវបានផតេ់ជូ្ន កន ងករណីខដេអនកខេីេិត្ជាបានខិត្ខំម្របឹងខម្របងសងទូរទត់្បំណ េលៅតាម្េកេខណឌ ថ្នកិចេសនា
លដើម្ ប  ខនតវាានហានិភ័យខពស់ខដេការខកខានសងនឹងម្រត្ូវលកើនល ើង ឬការខកខានសងបានលកើត្ល ើងលហើយ លោយ
រេឹំងថាអនកខេីនឹងអាចបំលេញតាម្េកេខណឌ ខដេបានខកខម្រប។ េកេខណឌ ខដេបានខកខម្រប ជាធ្ម្មតារួម្បញ្ជូ េទំងការ
េនារលេេកំណត់្ ការផ្ទល ស់បដូរថ្នរយៈលេេថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់របស់ឥណទន (ការទូទត់្សងម្របាក់លដើម្និងការ
ម្របាក់) ការកាត់្បនថយចំនួនេំហូរស្ថច់ម្របាក់ខដេម្រត្ូវបង់ (ការលេើកខេងម្របាក់លដើម្និងការម្របាក់) និងការខកខម្រប 
េកេខណឌ ថ្នកិចេម្រេម្លម្រេៀងឥណទន។ 

លៅលេេខដេម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ម្រត្ូវបានខកខម្រប ធ្នាគារបានលធ្វើការវាយត្ថ្ម្ល ថាលត្ើការខកខម្របលនុះបណាត េឱ្យានការ
ខេងទទួេស្ថា េ់ឬអត់្។ តាម្លគាេនលោបាយរបស់ធ្នាគារ ការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ នំាឲ្យាននូវការខេង
ទទួេស្ថា េ់ លៅលេេលកើត្ានេកេខណឌ ខ សគាន គួរឲ្យកត់្សាា េ់។ លដើម្បីកំណត់្ថាេកេខណឌ ខដេបានខកខម្របាន
ភាេខ សគាន គួរឲ្យកត់្សាា េ់េីេកេខណឌ ថ្នកិចេសនាលដើម្ ធ្នាគារលធ្វើការេិោរណាដូចខាងលម្រកាម្៖ 

 កតាត គ ណភាេ ដូចជាេំហូរស្ថច់ម្របាក់តាម្កិចេសនាបនាា ប់េីការខកខម្របខេងជាេំហូរស្ថច់ម្របាក់សំរាប់
ទូទត់្ខត្ម្របាក់លដើម្និងការម្របាក់ (SPPI) ការផ្ទល ស់បតូររបិូយប័ណណ ឬលៅលេេសិទធិថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់រវាង               
គូភាគីលដើម្ផ ត្កំណត់្លោយស្ថរខត្កូនបំណ េងមី ម្រត្ូវជំ្នួសកូនបំណ េលដើម្ (លេើកខេងខត្កូនបំណ េទំង
េីរសថិត្លម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងខត្មួ្យ) ទំហំខនការផ្ទល ស់បតូរអម្រតាការម្របាក់ និងកាេកំណត់្។ ម្របសិនលបើការខកខម្រប 
ទំងលនុះមិ្នបានចងអ េបង្ហា ញោ ងចាស់េីការផ្ទល ស់បតូរ, បនតបនាា ប់លទៀត្ 

 ការវាយត្ថ្ម្លជាបរាិណ ម្រត្ូវបានអន វត្តលដើម្បីលម្របៀបលធ្ៀបត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់កិចេសនាខដេលៅ
សេ់លម្រកាម្េកេខណឌ លដើម្ ជាមួ្យនឹងេំហូរស្ថច់ម្របាក់កន ងកិចេសនាលម្រកាម្េកេខណឌ ខដេបានខកខម្រប ទំង
បរាិណខដេម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហរលៅអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធិភាេលដើម្។ ម្របសិនលបើភាេខ សគាន រវាងម្រទេយសកម្ម
ធំ្គួរលអាយកត់្សាា េ់ លនាុះវានឹងម្រត្ូវបានខេងទទួេស្ថា េ់។ លៅលេេអន វត្តការវាយត្ថ្ម្លលេើបរាិណថ្ន
ការខកខម្រប ឬការចរោល ើងវញិថ្នម្រទេយសកម្មខាត្បង់ឥណទន ការទិញ ឬម្រទេយសកម្មខាត្បង់ឥណទន ខដេ
នឹងម្រត្ូវបានេ បលចញេីបញ្ជ ី ធ្នាគារេិោរណាលេើេំហូរស្ថច់ម្របាក់ខដេរេឹំងទ ក (ជំ្នួសកិចេសនា) ម្ ន
លេេការខកខម្រប ឬ ការចរោល ើងវញិ និង លធ្វើការលម្របៀបលធ្ៀបជាមួ្យេំហូរស្ថច់ម្របាក់កិតាម្កិចេសនាបនាា ប់េី
ានការខកខម្រប ឬ ការចរោល ើងវញិ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការខកខម្រប និង ការខេងទទួេស្ថា េ់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

កន ងករណីខដេម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ម្រត្ូវបានខេងទទួេស្ថា េ់ការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក (ECL) ម្រត្ូវបានវាស់
ខវងជាងមីលៅកាេបរលិចេទថ្នការខេងទទួេស្ថា េ់ លដើម្បីកំណត់្ត្ថ្ម្លស ទធថ្នម្រទេយសកម្មនាកាេបរលិចេទលនាុះ។ ភាេខ ស
គាន រវាងត្ថ្ម្លលោងខដេបានខកខម្រប និងត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ងមីជាមួ្យនឹងេកេខណឌ ងមី នឹងនំាឲ្យាន
ការចំលណញឬខាត្លេើការខេងទទួេស្ថា េ់។ ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ងមីនឹងានការវាយត្ថ្ម្លលេើសំវធិានធ្នលេើការខាត្
បង់តាម្រយ:ការវាស់ខវង ECL ១២ខខ លេើកខេងកន ងករណីកម្រម្ាន ខដេឥណទនងមីម្រត្ូវបានោត់្ទ កថាានឱ្នភាេ
ឥណទនស្ស្ថប់។ ទំងលនុះម្រត្ូវបានអន វត្តខត្កន ងករណីខដេត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឥណទនងមីម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លោយ
ការលធ្វើអបបហារជាស្ថរវនដចំលពាុះចំនួនម្របាក់កម្េីខដេម្រត្ូវបានខកេម្អ លម្រពាុះវាលៅខត្ានហានិភ័យខពស់ថ្នការ           ខក
ខានសង ខដេមិ្នបានកាត់្បនថយលោយការខកខម្រប។ ធ្នាគារ ម្រត្ួត្េិនិត្យហានិភ័យឥណទនថ្នម្រទេយសកម្ម             
ហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានខកខម្រប លោយវាយត្ថ្ម្លលេើេ័ត៌្ានគ ណភាេ និងបរាិណ ដូចជា កន ងករណីអនកខេីហួសកាេកំណត់្
សងលម្រកាម្េកេខណឌ ងមី។ 

លៅលេេខដេេកេខណឌ ថ្នកិចេសនារបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ម្រត្ូវបានខកខម្រប លហើយការខកខម្របលនុះមិ្នបណាត េឱ្យ
ានការខេងទទួេស្ថា េ់ ធ្នាគារនឹងកំណត់្ថាលត្ើហានិភ័យឥណទនរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ បានលកើនល ើងជា
ស្ថរវនតោប់តំាងេីការទទួេស្ថា េ់ដំបូងលោយលធ្វើការលម្របៀបលធ្ៀប៖ 

 អាយ កាេខដេលៅសេ់ថ្នការបា ន់ស្ថម នភាេខដេអាចខកខានកន ងការសង (PD) ខផអកលេើទិននន័យលៅលេេ
ានការទទួេស្ថា េ់ដំបូងនិងេកេខណឌ កិចេសនាលដើម្។ 

 អាយ កាេខដេលៅសេ់ថ្នការបា ន់ស្ថម នភាេខដេអាចខកខានកន ងការសង (PD លៅកាេបរលិចេទរាយការណ៍
លោយខផអកលេើេកេខណឌ ខដេបានខកខម្រប។ 

ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ម្រត្ូវបានខកខម្របខដេជាខផនកមួ្យថ្នលគាេនលោបាយគំាម្រទអតិ្ងិជ្នរបស់ធ្នាគារ ខដេការ
ខកខម្របមិ្នបានបណាត េឲ្យានការខេងទទួេស្ថា េ់ ការបា ន់ស្ថម នភាេខដេអាចខកខានកន ងការសង (PD) បានឆល ុះ
បញ្ហេ ំងេីសម្ត្ថភាេរបស់ធ្នាគារកន ងការម្របមូ្េេំហូរស្ថច់ម្របាក់ខដេបានខកខម្រប លោយេិោរណាេីបទេិលស្ថធ្ន៍េី
ម្ នរបស់ធ្នាគារថ្នសកម្មភាេខដេធ្នាគារបានជួ្យអតិ្ងិជ្ន និងេិោរណាេីបទេិលស្ថធ្ន៍ម្របហាក់ម្របខហេគាន ក៏ដូច
ជាសកម្មភាេលផេងៗលទៀត្ រួម្ទំងការទូទត់្ម្របាក់របស់អនកខេី និងេកេខណឌ កិចេសនាខដេបានខកខម្រប។ ម្របសិនលបើ             
ហានិភ័យឥណទនលៅខត្ខពស់ជាងអវីខដេបានរេឹំងទ ក សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់លៅខត្បនតលធ្វើការវាស់ខវងតាម្ចំនួន
លសមើនឹង ECLមួ្យអាយ កាេ (Lifetime ECL)។ ម្របសិនលបើឥណទនម្រត្ូវបានខូចខាត្លោយស្ថរខត្ានភសត តាងថ្នការច ុះ
លខាយឥណទន(សូម្លម្ើេខាងលេើ)ធ្នាគារបនតអន វត្តការវាយត្ថ្ម្លលដើម្បីបញ្ហជ ក់ថា បញ្ហា ថ្នការខូចខាត្ម្រត្ូវបានលោុះ
ស្ស្ថយលដើម្បីកំណត់្ថាឥណទនខេងានការខូចខាត្។សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ឥណទនជាទូលៅនឹងម្រត្ូវបានវាស់
ខវងលោយខផអកលេើ ECL ១២ ខខ លៅលេេានភសដ តាងថ្នភាេម្របលសើរល ើងកន ងការទូទត់្សងរបស់អនកខេី បនាា ប់េីាន
ការខកខម្រប ខដេនំាឱ្យានការផ្ទល ស់បតូរហានិភ័យឥណទនខដេលកើនល ើងេីម្ ន។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការខកខម្រប និង ការខេងទទួេស្ថា េ់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

កន ងករណីខដេការខម្របម្របួេ មិ្ននំាឲ្យានការខេងទទួេស្ថា េ់ ធ្នាគារគណនាការខាត្បង់ថ្នការខកខម្រប លោយ
លម្របៀបលធ្ៀប ត្ខម្លលោងដ េម្ ននិងលម្រកាយលេេខកខម្រប (មិ្នរាប់បញ្េូ េសំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ឥណទន)។ ការខាត្
បង់លេើការខកខម្របសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបានរាប់បញ្េូ េកន ងរបាយការរណ៏ចំលណញ-ខាត្ កន ង “ ការខាត្បង់
លេើការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ” ។ បនាា ប់ម្ក ធ្នាគារលធ្វើការវាស់ ECL សម្រាប់ម្រទេយសកម្មខដេានការផ្ទល ស់បតូរ 
ខដេេំហូរស្ថច់ម្របាក់រេឹំងទ កខដេលកើត្ល ើងេីម្រទេយសកម្មខដេបានខកខម្រប ម្រត្ូវបានរាប់បញ្េូ េកន ងការគណនាកងវុះ
ខាត្ស្ថច់ម្របាក់ខដេរេឹំងទ កេីម្រទេយសកម្មលដើម្។ 

ធ្នាគារ ខេងទទួេស្ថា េ់នូវម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  លៅលេេខដេសិទធិតាម្កិចេសនាលេើេំហូរស្ថច់ម្របាក់េីម្រទេយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ លនាុះផ ត្កំណត់្ (រាប់បញ្េូ េទំងការផ ត្កំណត់្ខដេលកើត្ល ើងេីការខកខម្របលោយានេកេខណឌ ខ ស
គាន ) ឬលៅលេេខដេម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ និងហានិភ័យនិងភាេជាាេ ស់ថ្នម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានលផារលៅអងាភាេដថ្ទ
លផេងលទៀត្។ ម្របសិនលបើធ្នាគារមិ្នលផារ ឬរកាទ កនូវរាេ់ហានិភ័យនិងភាេជាាេ ស់ថ្នម្រទេយសកម្ម និងបនតម្រគប់ម្រគង 
ម្រទេយសកម្មខដេបានលផារ ធ្នាគារម្រត្ូវទទួេស្ថា េ់ការម្របាក់ខដេបានរកាទ ក និងបំណ េពាក់េ័នធខដេអាចនឹង 
ម្រត្ូវបង់។ ម្របសិនលបើធ្នាគាររកាទ កនូវរាេ់ហានិភ័យនិងភាេជាាេ ស់ថ្នម្រទេយសកម្មខដេបានលផារ ធ្នាគារលៅខត្បនត
ទទួេស្ថា េ់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ និងទទួេស្ថា េ់កម្េីសម្រាប់ម្របាក់ចំលណញខដេទទួេបាន។ 

ការេ បលចញេីបញ្ជ ី 

ឥណទនម្រត្ូវបានេ បលចញេីបញ្ជ ីទំងស្សុង លៅលេេមិ្នានការរេឹំងទ កថាអាចម្របមូ្េបានម្កវញិ នូវម្រទេយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថ លនាុះ(លៅបីជាខផនកខលុះ ឬ ទំងស្សុង)។ ករណីលនុះានជាទូលៅ  លៅលេេធ្នាគារកំណត់្ថាអនកខេីេ ំានម្រទេយ
សកម្ម ឬម្របភេចំណូេណាខដេអាចបលងាើត្បាននូវេំហូរស្ថច់ម្របាក់ម្រគប់ម្រគាន់ លដើម្បីទូទត់្សងនូវចំនួន ខដេម្រត្ូវេ ប
លចញេីបញ្ជ ី។ ការេ បលចញេីបញ្ជ ីបលងាើត្បានជាការខេងទទួេស្ថា េ់។ ធ្នាគារ អាចអន វត្តសកម្មភាេបតឹងបតេ់ចំលពាុះ
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានេ បលចញេីបញ្ជ ី។ ទឹកម្របាក់ម្របមូ្េបានម្កវញិខដេបានម្កេីសកម្មភាេេម្រងឹងការអន វត្ត 
របស់ធ្នាគារនឹងបណាត េឱ្យានការងយច ុះត្ខម្លខនការខាត្បង់ខដេនឹងម្រត្ូវបានបង្ហា ញលៅកន ង "ការខាត្បង់ស ទធលេើការ
ខាត្បង់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ " លៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្។ 

ការបង្ហា ញថ្នសំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់លៅកន ងរបាយការណ៏ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ ៖ 

សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក ម្រត្ូវបានបង្ហា ញលៅកន ងរបាយការណ៏ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ ដូច
ខាងលម្រកាម្ៈ 

 ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ វាស់ខវងលោយត្ថ្ម្លដករេំស់៖ ម្រត្ូវបង្ហា ញជាការដកលចញេីត្ថ្ម្លដ េថ្នម្រទេយសកម្មលនាុះ 

 កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ ៖ ជាទូលៅម្រត្ូវបង្ហា ញជាសំវធិានធ្នកន ងបំណ េលផេងៗ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  គឺជាកាត្េវកិចេកន ងកិចេសនា កន ងការម្របគេ់ស្ថច់ម្របាក់ ឬម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្ឬលដើម្បី 
បតូរម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ជាមួ្យសហម្រគាសលផេងលទៀត្ លម្រកាម្េកេខណឌ ខដេមិ្នអំលណាយផេ
ដេ់ធ្នាគារ។ 

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  រួម្ានម្របាក់បលញ្ញើេីអតិ្ងិជ្ន ម្របាក់កម្េី អន បំណ េ មូ្េប័ម្រត្បំណ េខដេបានលបាុះផាយ និង
បំណ េភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ខវងដំបូងលោយត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នថ្ងលលដើម្ម្របតិ្បត្តិការ។ បំណ េហិរញ្ញវត្ថ ទំងលនុះ ម្រត្ូវ
បានវាស់ជាបនតបនាា ប់លៅត្ថ្ម្លដករេំស់ លោយលម្របើអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ។ 

វធីិ្ស្ថស្រសតអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ គឺជាវធីិ្ស្ថស្រសតគណនាការចំណាយរេំស់ថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ និងការខបងខចក
ចំណាយការម្របាក់កន ងកាេកំណត់្។ អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ គឺជាអម្រតាខដេអាចលធ្វើអបបហារស្ថច់ម្របាក់ខដេរេឹំង
ថានឹងម្រត្ូវទទួេតាម្រយៈអាយ កាេរេឹំងទ ករបស់បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ឬកន ងរយៈលេេខលីថ្នចំនួនទឹកម្របាក់ស ទធលេើការ
ទទួេស្ថា េ់ដំបូង។ 

ការខកខម្រប និងការខេងទទួេស្ថា េ់បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  

ធ្នាគារខេងទទួេស្ថា េ់បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  លៅលេេខដេកាត្េវកិចេបានខចងកន ងកិចេសនាម្រត្ូវបានេ បលោេ ឬម្រត្ូវ
បានលបាុះបង់លោេ ឬផ ត្កំណត់្។ ភាេខ សគាន រវាងត្ថ្ម្លលោងថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ ខដេខេងទទួេស្ថា េ់ និង 
ទឹកម្របាក់ខដេបានបង់និងម្រត្ូវបង់ ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្។ 

កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  ជាកិចេសនាខដេត្ម្រម្ូវឲ្យលបាុះផាយលធ្វើការកំណត់្េីការទូទត់្លៅកាន់អនកកាន់កាប់ សម្រាប់
ការខាត់្បង់ខដេលកើត្ល ើងលោយស្ថរខត្កូនបំណ េមិ្នអាចលធ្វើការសងលៅតាម្េកេខណឌ ថ្នឧបករណ៍      បំណ េ។ 

កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ ខដេលបាុះផាយលោយធ្នាគារម្រត្ូវបានវាស់ខវងលោយត្ថ្ម្លសម្ស្សប ម្របសិនលបើមិ្នបានវាស់
ខវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប 

 ត្ថ្ម្លការខាត្បង់ខដេម្រត្ូវបានកំណត់្តាម្ CIFRS ៩ និង  

 ត្ថ្ម្លខដេម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ដកបងារម្របាក់ចំណូេខដេបានទទួេស្ថា េ់ស្សបតាម្លគាេនលោបាយម្របាក់
ចំលណញរបស់ធ្នាគារ 

ធ្នាគារ មិ្នបានវាស់ខវងកិចេសនាធានាហរញិ្ញវត្ថ លោយត្ថ្ម្លសម្រម្យតាម្ការចំលណញ ឬខាត្លទ។ 
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កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ភតិ្សនា 

ធ្នាគារម្រត្ូវលធ្វើការវាយត្ថ្ម្ល ថាលត្ើកិចេសនាានភតិ្សនាខដរឬលទលៅលេេោប់លផដើម្កិចេសនា។ ធ្នាគារទទួេស្ថា េ់
សិទធកន ងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម និងបំណ េភតិ្សនាចំលពាុះម្រគប់កិចេសនាភតិ្សនាទំងអស់ ខដេធ្នាគារគឺជា 
ភតិ្កៈ លេើកខេងខត្ការជួ្េរយៈលេេខលី (កំណត់្ជាភតិ្សនាជាមួ្យរយៈលេេភតិ្សនា ១២ខខឬតិ្ចជាងលនុះ) និង 
ភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប។ សម្រាប់ភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេានត្ថ្ម្លទប ធ្នាគារទទួេ
ស្ថា េ់ការទូទត់្ភតិ្សនាជាចំណាយម្របតិ្បត្តិការតាម្មូ្េោឋ នលងរលោយខផអកលៅតាម្រយៈលេេភតិ្សនា លេើកខេង
ខត្មូ្េោឋ នម្រគឹុះជាម្របេ័នធមួ្យលផេងលទៀត្ ខដេានផេម្របលោជ្ន៍លសដឋកិចេ េីម្រទេយសកម្មភតិ្សនាខដេបាន 
លម្របើម្របាស់។ 

បំណ េភតិ្សនា 

បំណ េភតិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ខវងដំបូងតាម្ត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នការទូទត់្ភតិ្សនាខដេមិ្នទន់បានបង់លៅលេេ ោប់
លផតើម្ ភតិ្សនា និងម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហារលោយលម្របើអម្រតាកម្េីបខនថម្ ខដេជាអម្រតាការម្របាក់ធ្នាគារនឹងម្រត្ូវបង់ លដើម្បីខេី
ម្របាក់កន ងការទិញបានម្រទេយសកម្មមួ្យលោយោកម្រទេយបញ្ហេ ំស្សលដៀងគាន  ខផអកលេើេកេខណឌ ស្សលដៀងគាន  ខដេានត្ថ្ម្ល
ម្របហាក់ម្របខហេត្ថ្ម្លថ្នសិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្មលៅកន ងស្ថថ នភាេលសដឋកិចេខត្មួ្យ។ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

បំណ េភតិ្សនា (ត្) 

ការទូទត់្ភតិ្សនាខដេម្រត្ូវបញ្េូ េលៅកន ងការវាស់ខវងបំណ េភតិ្សនា  រួម្ាន៖ 

• ការទូទត់្ភតិ្សនាលងរ  ដកលចញនូវការលេើកទឹកចិត្តភតិ្សនាម្របសិនលបើាន 

• ការបង់ម្របាក់េិន័យលេើការបញ្េ ប់ភតិ្សនា ម្របសិនលបើេកេខណឌ ភតិ្សនា បានឆល ុះបញ្ហេ ំងេីការអន វត្តជ្លម្រម្ើសកន ង
ការ បញ្េ ប់ភតិ្សនា។  

បំណ េភតិ្សនា ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាធាត្ ោច់លោយខ កមួ្យ លៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ ។ 

បំណ េភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ខវងជាបនតបនាា ប់ លោយការលកើនល ើងនូវត្ថ្ម្លលោង លដើម្បីឆល ុះបញ្ហេ ំងេីការម្របាក់ លេើ
បំណ េភតិ្សនា (លោយលម្របើវធីិ្ស្ថស្រសតអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ) និងលោយការងយច ុះនូវត្ថ្ម្លលោង លដើម្បីឆល ុះបញ្ហេ ំងេី
ការបង់សងភតិ្សនា។ 

ធ្នាគារលធ្វើការវាស់ខវងបំណ េភតិ្សនាល ើងវញិ (និងលធ្វើការខកត្ម្រម្ូវជាមួ្យនឹងសិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម ខដេពាក់
េ័នធ) លៅលេេខដេ៖ 

 េកេខណឌ ភតិ្សនាានការផ្ទល ស់បតូរ ខដេកន ងករណីលនុះ បំណ េភតិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ខវងល ើងវញិ លោយការលធ្វើ 
អបបហារការទូទត់្ភតិ្សនាខដេបានខកខម្រប   តាម្អម្រតាអបបហារខដេបានខកខម្រប។ 

 កិចេសនាភតិ្សនាម្រត្ូវបានខកខម្រប លហើយភតិ្សនាខដេបានខកខម្របលនុះ មិ្នម្រត្ូវបានគិត្ថាជាភតិ្សនាោច់លោយ 
ខ កមួ្យលទៀត្លនាុះលទ ខដេកន ងករណីលនុះ បំណ េភតិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ខវងល ើងវញិ លោយការលធ្វើអបបហារ  
ការទូទត់្ភតិ្សនាខដេបានខកខម្រប   តាម្អម្រតាអបបហារខដេបានខកខម្រប។ 

៤.៣ សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម 

សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម រួម្ាន ការវាស់ខវងដំបូងរបស់បំណ េភតិ្សនាខដេពាក់េ័នធ  ការទូទត់្ភតិ្សនា ខដេ
បានលធ្វើល ើង លៅលេេ ឬម្ នលេេថ្ងៃោប់លផតើម្ និងថ្ងលលដើម្ដំបូងពាក់េ័នធផ្ទា េ់ម្របសិនលបើាន។ សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយ
សកម្ម ម្រត្ូវបានវាស់ខវងជាបនតបនាា ប់ តាម្រយៈថ្ងលលដើម្ ដករេំស់បងារ និងការខាត្បង់េីការធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្លបងារ។  

សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្មម្រត្ូវលធ្ើវរេំស់លោយខផអកលេើងិរលវោរបស់ភតិ្សនា ឬអាយ កាេលម្របើម្របាស់របស់ ម្រទេយសកម្ម
ខដេពាក់េ័នធ មួ្យណាលេឿនជាង។ រេំស់ម្រត្ូវោប់លផតើម្ លៅកាេបរលិចេទោប់លផតើម្ភតិ្សនា។  

សិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាធាត្ ោច់លោយខ កមួ្យលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ ។ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.៤ ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ 

ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លលដើម្ ដករេំស់បងារ និងការខាត្បង់េីការធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្លបងារ ម្របសិន 
លបើាន។ 

លៅលេេខដេធាត្ របស់ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ ានអាយ កាេលម្របើម្របាស់ខ សៗគាន   ធាត្ ទំងលនាុះម្រត្ូវបាន ោត់្ទ កជា
ខផនកលផេងគាន របស់ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ។ 

ចំណាយជាបនតបនាា ប់ ម្រត្ូវបានបូកបញ្េូ េលៅកន ងត្ថ្ម្លលោង ម្របសិនលបើានភាេម្របាកដថា វាផតេ់អត្ថម្របលោជ្ន៍     
លសដឋកិចេនាលេេអនាគត្ដេ់ធ្នាគារលេើសេីសតង់ោរលដើម្។ ការជួ្សជ្ េ និងខងទំជាម្របោំ ម្រត្ូវបាន ទទួេស្ថា េ់
ជាចំណាយលៅកន ងម្រគាខដេបានលកើត្ល ើង។ 

រេំស់ម្រត្ូវបានគណនាលដើម្បីេ បលចញនូវថ្ងលលដើម្របស់ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ ដកត្ថ្ម្លលៅសេ់ លោយលម្របើវធីិ្ស្ថស្រសត
រេំស់លងរ ខផអកលេើអាយ កាេលម្របើម្របាស់បា ន់ស្ថម នរបស់ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ និងម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយលៅ
កន ងចំលណញ-ខាត្។ 

អាយ កាេលម្របើម្របាស់បា ន់ស្ថម នរបស់ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ ានដូចខាងលម្រកាម្៖ 

  អាយ កាេលម្របើម្របាស់ 
ការខកេម្អអគារជួ្េ    ១ - ១០ ឆ្ន ំ 
បរកិាេ រការោិេ័យ លម្រគឿងសង្ហា រមឹ្ និងលម្រគឿងបំពាក់ ៥ ឆ្ន ំ 
ោនយនត   ៥ ឆ្ន ំ 
ក ំេយូទ័រ និងសាា រៈេ័ត៌្ាន   ៣ - ៦ ឆ្ន ំ 

ការង្ហរកំេ ងដំលណើ រការ មិ្នម្រត្ូវបានគិត្រេំស់លទលៅកន ងអំ  ងលេេស្ថងសង់ រហូត្ដេ់លេេខដេម្រទេយសម្បត្តិ    
ខដេពាក់េ័នធបានបញ្េ ប់  និងោក់ឱ្យលម្របើម្របាស់។ 

វធីិ្ស្ថស្រសតរេំស់ អាយ កាេលម្របើម្របាស់ និងត្ថ្ម្លលៅសេ់ ម្រត្ូវបានេិនិត្យល ើងវញិ និងខកត្ម្រម្ូវឱ្យបានសម្ស្សប លៅ
លរៀងរាេ់កាេបរលិចេទរាយការណ៍។ 

ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ ខដេបានដករេំស់អស់ ម្រត្ូវបានរកាទ កកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ រហូត្ ដេ់ថ្ងៃ
ខដេម្រទេយ និងបរកិាេ រទំងលនាុះម្រត្ូវបានេក់លចញ ឬេ បបំបាត់្លោេ។ 

ធាត្ ថ្នម្រទេយសម្បត្តិនិងឧបករណ៍មិ្នម្រត្ូវបានលគទទួេស្ថា េ់លៅលេេលបាុះលោេ ឬលៅលេេខដេមិ្នានផេ
ម្របលោជ្ន៍ខផនកលសដឋកិចេនាលេេអនាគត្ខដេម្រត្ូវបានរេឹំងថានឹងលកើត្ល ើងេីការលម្របើម្របាស់បនតថ្នម្រទេយលនាុះចំលណញ ឬ
ខាត្ខដេលកើត្ល ើងលោយស្ថរការលោេឬចូេនិវត្តន៍ថ្នម្រទេយសម្បត្តិ ម្រត្ូវបានកំណត់្ថាជាភាេខ សគាន រវាងចំណូេេក់
និងត្ថ្ម្លលោង លហើយម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាម្របាក់ចំលណញឬខាត្។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.៥ ម្រទេយសកម្មអរបីូ 

ម្រទេយសកម្មអរបីូ រួម្ានអាជ្ាប័ណណ និងសូហវខវរ និងម្រត្ូវបានបង្ហា ញតាម្ត្ថ្ម្លលដើម្  ដករេំស់បងារ និងការខាត្ បង់េី
ការធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្លបងារម្របសិនលបើាន។  

ចំណាយជាបនតបនាា ប់លេើអាជ្ាប័ណណ និងសូហវខវរ ម្រត្ូវបានបូកបញ្េូ េលៅកន ងត្ថ្ម្លលោង ម្របសិនលបើម្របាកដថា វាផតេ់  
អត្ថម្របលោជ្ន៍លសដឋកិចេនាលេេអនាគត្បងាប់ជាមួ្យម្រទេយសកម្មជាក់ោក់មួ្យខដេទំនាក់ទំនងគាន ។ រាេ់ការ
ចំណាយជាបនតបនាា ប់ លផេងលទៀត្   ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយលៅកន ងម្រគាខដេបានលកើត្ល ើង។ 

អាជ្ាប័ណណ និងសូហវខវរ ម្រត្ូវបានលធ្វើរេំស់លៅកន ងចំលណញ-ខាត្ លោយខផអកលេើមូ្េោឋ នលងរ គិត្ោប់េីលេេ ខដេ
អាចលម្របើម្របាស់បាន។  អាជ្ាប័ណណ និងសូហវខវរ ម្រត្ូវបានលធ្វើរេំស់លៅលេើអាយ កាេលម្របើម្របាស់បា ន់ស្ថម នោប់េី ៣ឆ្ន ំ 
ដេ់២០ឆ្ន ំ។  

វធីិ្ស្ថស្រសតរេំស់ អាយ កាេលម្របើម្របាស់ និងត្ថ្ម្លលៅសេ់ ម្រត្ូវេិនិត្យល ើងវញិ និងខកត្ម្រម្ូវឱ្យបានសម្ស្សប លៅលរៀង
រាេ់កាេបរលិចេទរាយការណ៍។ 

៤.៦ ឱ្នភាេត្ថ្ម្លរបស់ម្រទេយសកម្មមិ្នខម្នហិរញ្ញវត្ថ  

ត្ថ្ម្លលោងម្រទេយសកម្មមិ្នខម្នហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្នាគារ (លម្រៅេីេនធេនារជាម្រទេយសកម្ម) ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យល ើងវញិលៅ
រាេ់កាេបរលិចេទរាយការណ៍នីមួ្យៗ លដើម្បីកំណត់្ថាលត្ើានសញ្ហញ ណណាមួ្យខដេបង្ហា ញថា ម្រទេយសកម្មទំងលនាុះ
ានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល។ ម្របសិនលបើានសញ្ហញ ណលនាុះលកើត្ល ើង ការបា ន់ស្ថម នលេើត្ថ្ម្លខដេអាចម្របមូ្េបានវញិរបស់ម្រទេយ
សកម្ម ម្រត្ូវបានលធ្វើល ើង។  

សម្រាប់លគាេបំណងថ្នការម្រត្ួត្េិនិត្យលេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានោក់បញ្េូ េគាន ជាម្រកុម្តូ្ចៗ ខដេអាច
បលងាើត្ស្ថច់ម្របាក់បានេីការបនតការលម្របើម្របាស់ លោយមិ្នេឹងខផអកខាល ំងលេើេំហូរទឹកម្របាក់ថ្នម្រទេយសកម្ម ឬម្រកុម្       
ម្រទេយសកម្មដថ្ទលទៀត្ (លៅកាត់្ថា “ឯកតាបលងាើត្ស្ថច់ម្របាក់”)។ 

ត្ថ្ម្លខដេអាចម្របមូ្េម្កវញិបានរបស់ម្រទេយសកម្ម ឬឯកតាបលងាើត្ស្ថច់ម្របាក់ គឺជាត្ថ្ម្លខដេធំ្ជាងរវាងត្ថ្ម្ល លម្របើម្របាស់ 
និងត្ថ្ម្លសម្ស្សប ដកចំណាយលដើម្បីេក់លចញ។ កន ងការបា ន់ម្របាណត្ថ្ម្លលម្របើម្របាស់ ស្ថច់ម្របាក់ រេឹំងថានឹងទទួេបាន
នាលេេអនាគត្ ម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហារលៅត្ថ្ម្លបចេ បបនន លោយលម្របើអម្រតាការម្របាក់ម្ នបង់េនធ ខដេឆល ុះបញ្ហេ ំង ការ          
បា ន់ម្របាណត្ថ្ម្លលេេលវោកន ងេកេខណឌ ទីផារបចេ បបនន និងហានិភ័យជាក់ោក់ សម្រាប់ម្រទេយសកម្មទំងលនាុះ។ 

ការខាត្បង់លេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ម្របសិនលបើត្ថ្ម្លលោងរបស់ម្រទេយសកម្មមួ្យ ឬឯកតា បលងាើត្ស្ថច់
ម្របាក់ ានចំនួនលេើសេីត្ថ្ម្លខដេអាចម្របមូ្េម្កបានវញិ។ 

ការខាត្បង់លេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខាត្។ 

ការខាត្បង់លេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវកត់្ម្រតាបក្ត្ញ្ហេ សម្កវញិ ម្រតឹ្ម្កម្រមិ្ត្មួ្យខដេមិ្នលធ្វើឱ្យត្ថ្ម្លលោងរបស់ ម្រទេយសកម្ម
លនុះលេើសេីត្ថ្ម្លលោងដករេំស់ ខដេម្រត្ូវកំណត់្កន ងករណីេ ំានការទទួេស្ថា េ់ការខាត្បង់លេើឱ្នភាេត្ថ្ម្ល។ 
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៤.៧ សំវធិានធ្ន 

សំវធិានធ្ន ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅលេេខដេធ្នាគារានកាត្េវកិចេតាម្ផលូវចាប់ ឬកាត្េវកិចេម្របលោេ នាលេេ
បចេ បបនន ខដេជាេទធផេថ្នម្រេឹត្តិការណ៍កនលងផ ត្លៅ លហើយខដេត្ម្រម្ូវឱ្យានេំហូរលចញនូវអត្ថម្របលោជ្ន៍ លសដឋកិចេកន ង
ការបំលេញនូវកាត្េវកិចេលនាុះ។  

ត្ថ្ម្ល ខដេម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាសំវធិានធ្ន គឺជាការបា ន់ស្ថម នដ៏េអបំផ ត្ ថ្នការេិោរណាលដើម្បីលោុះស្ស្ថយ
កាត្េវកិចេបចេ បបនន លៅច ងបញ្េ ប់ថ្នរយៈលេេរបាយការណ៍លោយគិត្គូរេីហានិភ័យ និងភាេមិ្នចាស់ោស់ជ្ ំវញិ
កាត្េវកិចេ។ លៅលេេខដេសំវធិានធ្ន ម្រត្ូវបានវាស់ខវង លោយលម្របើការរេឹំងទ កថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់លដើម្បីលោុះស្ស្ថយ
កាត្េវកិចេបចេ បបនន ត្ថ្ម្លលោង គឺជាត្ថ្ម្លបចេ បបនន ថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់ទំំងលនាុះ។ 

ការត្ម្រម្ូវលអាយ ានការទូទត់្សំវធិានធ្ន គឺលៅលេេខដេអត្ថម្របលោជ្ន៍េីលសដឋកិចេខលុះឬទំងអស់ ម្រត្ូវបានរេឹំង នឹង
ម្រត្ូវបានលស្ស្ថចស្សង់ម្កវញិេី ត្តិ្យជ្ន លនាុះគណនីខដេម្រត្ូវទទួេបាន ម្រត្ូវទទួេស្ថា េ់ ជាម្រទេយសកម្ម ម្របសិនលបើ
ចាស់ថាសំណងនឹងម្រត្ូវបានទទួេ និង ចំនួនខដេអាចទទួេបាន គឺអាចវាស់ខវងបាន។ 

៤.៨ សំវធិានធ្នតាម្បទបញ្ញត្តិ និងទ នបម្រម្ងុតាម្បទបញ្ញត្តិ 

លៅថ្ងៃ១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៧ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញម្របកាស លេខ B៧-០១៧-៣៤៤ សតីេីចំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យ
ឥណទននិង សំវធិានធ្នលេើអ ីម្ខភរមិ្ន លដើម្បីធានាបានភាេម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវថ្នការទទួេស្ថា េ់ ការវាស់ខវង ការលធ្វើ                          
សំវធិានធ្ន និងការរាយការណ៍ចំលពាុះហាវ ស ីេីធី្ខដេានអ ីម្ខភរមិ្ន របស់ស្ថថ ប័ន។ 

ហាវ ស ីេីធី្ សំលៅដេ់ឥណទន និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្ ទំងលៅកន ង ឬលម្រៅតារាងត្ េយការ ខដេម្រគឹុះស្ថថ ន
បានផតេ់លៅឱ្យសម្ភាគី លហើយហាវ ស ីេីធី្លនុះអាចបងាហានិភ័យឥណទនដេ់ម្រគឹុះស្ថថ ន។ 

លោងតាម្ម្របកាសលនុះ ធ្នាគារម្រត្ូវលធ្វើសំវធិានធ្នសម្រាប់ហាវ ស ីេីធី្ខដេានអ ីម្ខភរមិ្ន លោយអន លោម្ តាម្បទ
បញ្ញត្តិ ទនាឹម្គាន នឹងការគណនាសំវធិានធ្នលោយលោងតាម្សតង់ោរ CIFRSs។ សំវធិានធ្នខដេគណនាតាម្ CIFRSs 
ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់និងកត់្ម្រតា។ ចំនួនលេើសថ្នសំវធិានធ្នខដេបានម្កេីការគណនាស្សបតាម្បទបញ្ញត្តិ                     
លម្របៀបលធ្ៀបលៅនឹងការគណនាតាម្ CIFRSs នឹងម្រត្ូវលផារេីគណនីម្របាក់ចំលណញរកាទ ក លៅកន ងគណនីទ នបម្រម្ុង  
តាម្បទបញ្ញត្តិ កន ងខាង់មូ្េធ្នរបស់ភាគទ និក។  

លៅថ្ងៃ១៦ ខខក ម្ាៈ ឆ្ន ំ២០១៨ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានលចញស្ថរាចរខណនំាលេខ B៧-០១៨-០០១ លដើម្បីបញ្ហជ ក់បខនថម្ 
លេើការអន វត្តម្របកាសសតីេីចំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសំវធិានធ្នលេើអ ីម្ខភរមិ្ន។ លោងតាម្ ស្ថរាចរលនុះ 
ធ្នាគារម្រត្ូវលធ្វើការគណនាសំវធិានធ្នសម្រាប់ហាវ ស ីេីធី្ខដេានអ ីម្ខភរមិ្ន លោយអន លោម្តាម្ បទបញ្ញត្តិ 
លោយហាវ ស ីេីធី្ម្រត្ូវបានោត់្ជា ៥ ថាន ក់ ខដេានអម្រតាសំវធិានធ្ន ដូចខាងលម្រកាម្៖ 
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៤.៨ សំវធិានធ្នតាម្បទបញ្ញត្តិ និងទ នបម្រម្ងុតាម្បទបញ្ញត្តិ (ត្) 
 ចំណាត់្ថាន ក់ ចំនួនថ្ងៃខដេហួសកាេកំណត់្សង អម្រតាសំវធិានធ្ន  
១  សំវធិានធ្នទូលៅ 
 ហាវ ស ីេីធី្រយៈលេេខលី (តិ្ចជាងឬលសមើមួ្យឆ្ន ំ) 
 ធ្ម្មតា                                   េី ០ លៅ ១៥ ថ្ងៃ                       ១% 
 ហាវ ស ីេីធី្រយៈលេេខវង (លេើសេីមួ្យឆ្ន ំ) 
 ធ្ម្មតា                                  េី ០ លៅ ៣០ ថ្ងៃ                       ១% 
២  សំវធិានធ្នជាក់ោក់ 
   ហាវ ស ីេីធី្រយៈលេេខលី (តិ្ចជាងឬលសមើមួ្យឆ្ន ំ) 
 ឃ្ល ំលម្ើេ                                                     េី ១៥ លៅ ៣០ ថ្ងៃ                             ៣% 
 លម្រកាម្សតង់ោរ        េី ៣១ លៅ ៦០ ថ្ងៃ                             ២០% 
 សងេ័យ         េី ៦១ លៅ ៩០ ថ្ងៃ                             ៥០% 
 បាត់្បង់         េី ៩១ ថ្ងៃល ើងលៅ                          ១០០% 
 ហាវ ស ីេីធី្រយៈលេេខវង (លេើសេីមួ្យឆ្ន ំ) 
 ឃ្ល ំលម្ើេ                                                      េី ៣០ លៅ ៨៩ ថ្ងៃ                             ៣% 
 លម្រកាម្សតង់ោរ         េី ៩០ លៅ ១៧៩ ថ្ងៃ                           ២០% 
 សងេ័យ        េី ១៨០ លៅ ៣៥៩ ថ្ងៃ                        ៥០% 
 បាត់្បង់         េី ៣៦០ ថ្ងៃល ើងលៅ                       ១០០% 

ចំលពាុះហាវ ស ីេីធី្ខដេានការទូទត់្សងម្របោំម្រតី្ាស ម្របោំឆាសឬយូរជាងលនុះ នឹងម្រត្ូវបានោត់្ថាន ក់ថា លម្រកាម្ 
សតង់ោរ ម្របសិនលបើានការខកខានទូទត់្សងោប់េី ៥ ថ្ងៃថ្នថ្ងៃលធ្វើការ។ 

សំវធិានធ្នម្រត្ូវបានគណនាជាភាគរយថ្នចំនួនសម្ត្ េយហាវ ស ីេីធី្ខដេលៅសេ់ លៅលេេខដេហាវ ស ីេីធី្ លនាុះម្រត្ូវ
បានោត់្ថាន ក់ថាមិ្នដំលណើ រការ  លេើកខេងខត្ការម្របាក់បងារ។ 

៤.៩ ចំណូេការម្របាក់ស ទធ 

ចំណូេនិងចំណាយការម្របាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ង “ចំណូេការម្របាក់ស ទធ” ជា                     
“ចំណូេការម្របាក់” និង“ ចំណាយការម្របាក់” កន ងគណនីចំលណញឬខាត្លោយលម្របើវធីិ្ស្ថស្រសតអម្រតាការម្របាក់ានម្របសិទធិ
ភាេ។ 

អម្រតាការម្របាក់ានម្របសិទធិភាេ (EIR) គឺជាអម្រតាខដេគិត្េីត្ថ្ម្ល ថ្នេំហួរស្ថច់ម្របាក់នាលេេអនាគត្ របស់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ  តាម្រយៈអាយ កាេរេឹំងទ ករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ឬកន ងករណីរយៈលេេខលី លៅនឹងត្ថ្ម្លលោងស ទធ របស់ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវត្ថ ។េំហូរស្ថច់ម្របាក់នាលេេអនាគត្ ម្រត្ូវបានបា ន់ស្ថម នលោយគិត្គូរេី                 
េកេខណឌ កិចេសនាទំងអស់ថ្នឧបករណ៍។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.៩ ចំណូេការម្របាក់ស ទធ (ត្) 

ការគណនា EIR រួម្បញ្េូ េថ្ងលឈ្នួេទំងអស់ ខដេបានបង់ឬទទួេបានរវាងភាគីថ្នកិចេសនា ខដេបខនថម្និងចូេរមួ្
លោយផ្ទា េ់ចំលពាុះកិចេសនា ថ្ងលលដើម្ម្របតិ្បត្តិការ និងប េវោភ ឬការបញ្េ ុះត្ថ្ម្លលផេងលទៀត្។ 

ចំណូេ / ចំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាលោយម្របី EIR លធ្ៀបលៅនឹង ត្ថ្ម្លលោងដ េថ្នម្រទេយសកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ  ខដេ
មិ្នានការខាត្បង់(ឧទហរណ៏ ត្ថ្ម្លរេំស់លេើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ម្ នលេេលធ្វើការខកសម្រម្ួេ  លេើ ការខាត្បង់          
ឥណទនខដេរេឹំងទ ក) ឬលៅត្ថ្ម្លរេំស់លេើ បំណ េហិរញ្ញវត្ថ ។ ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានការខាត្បង់ ចំណូេ
ការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាលោយម្របី EIR លធ្ៀបលៅនឹងត្ថ្ម្លរេំស់លេើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ខដេានការ       ខាត្បង់ 
(ឧទហរណ៏ ត្ថ្ម្លលោងដ េ ដក ការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក ECLs )។ 

៤.១០ កថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ 

ចំណូេ និងចំណាយកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរ រមួ្ានកថ្ម្រម្ទំងឡាយណាខដេមិ្នខម្នជាខផនកថ្នអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ របស់
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  (សូម្លម្ើេកំណត់្សាា េ់លេខ ៤.៩)។ 

ចំណូេកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទៀត្ រមួ្ានកថ្ម្រម្ខណនំា ថ្ងលបនតលសវា ថ្ងលកិចេសនា កថ្ម្រម្លផារម្របាក់ កថ្ម្រម្លសវាលេើគណនី
បលញ្ញើ កថ្ម្រម្លសវាលេើឥណទន និងកថ្ម្រម្លផេងៗលទៀត្ ម្រត្ូវទទួេស្ថា េ់លៅលេេបានបំលេញលសវាកម្ម។  

ចំណាយកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទៀត្ ពាក់េ័នធនឹងម្របតិ្បត្តិការ នឹងកថ្ម្រម្លសវា នឹងម្រត្ូវទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយលៅលេេ 
បានទទួេលសវាកម្ម។ 

៤.១១ អត្ថម្របលោជ្ន៍និលោជិ្ត្រយៈលេេខលី និង រយៈលេេខវង 

អត្ថម្របលោជ្ន៍និលោជិ្ត្រយៈលេេខលី គឺទក់ទងនឹង ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍និងម្របាក់ឈ្នួេ លៅលេេខដេលសវាកម្មពាក់េ័នធម្រត្ូវ
បានផតេ់ឱ្យ លៅកន ងត្ថ្ម្លលដើម្ថ្ន ត្ថ្ម្លអត្ថម្របលោជ្ន៍ ខដេនឹងម្រត្ូវបានទូទត់្ លដើម្បីទទួេបានលសវា។ បំណ េម្រត្ូវបាន
កត់្ម្រតា សម្រាប់ត្ថ្ម្លខដេនឹង ម្រត្ូវបានទូទត់្ ម្របសិនលបើ ធ្នាគារ ានកាត្េវកិចេ តាម្ចាប់លដើម្បីទូទត់្ ខដេជា           
េទធផេថ្នលសវាកម្ម ខដេផតេ់លោយនិលោជិ្ត្កនលងម្ក និងកាត្េវកិចេខដេអាចបា ន់ស្ថម នបាន។ 

អត្ថម្របលោជ្ន៍ប គាេិករយៈលេេខវងម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់នាលេេអនាគត្ខដេលគ
រេឹំងថា ខដេធ្នាគារនឹងម្រត្ូវផតេ់ជូ្នប គាេិកទក់ទងនឹង លសវាកម្មខដេផតេ់លោយនិលោជិ្ត្ រហូត្ដេ់                     
កាេបរលិចេទរបាយការណ៍។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.១១ អត្ថម្របលោជ្ន៍និលោជិ្ត្រយៈលេេខលី និង រយៈលេេខវង(ត្) 

ម្រកសួងការង្ហរនិងបណត ុះបណាត េវជិាជ ជី្វៈ (“ MoLVT”) បានលចញលសចកតីម្របកាសលេខ ៤៤៣ សតីេីម្របាក់អតី្ត្ភាេការង្ហរច ុះ
ថ្ងៃទី ២១ ខខកញ្ហញ ឆ្ន ំ ២០១៨ និងស្ថរាចរលេខ ០៤២/១៩ សតីេីការសងម្របាក់អតី្ត្ភាេការង្ហរម្ នឆ្ន ំ ២០១៩ សម្រាប់      
សហម្រគាសនិងស្ថថ ប័នលម្រៅេីវាយនភណឌ កាត់្លដរសលម្លៀកបំពាក់ និងវស័ិយខសបកលជ្ើងលៅថ្ងៃទី ២២ ខខមី្នា ឆ្ន ំ២០១៩ 
ខដេត្ម្រម្ូវឱ្យធ្នាគារបង់ម្របាក់អតី្ត្ភាេអតី្ត្កាេដេ់និលោជិ្ត្ខដេានកិចេសនារយៈលេេមិ្នកំណត់្។ និលោជិ្ត្
ទំងអស់ខដេបានលធ្វើការម្ នថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ និងានសិទធិទទួេបានម្របាក់ឈ្នួេរយៈលេេដប់ម្របំា (១៥) ថ្ងៃថ្ន
ម្របាក់ឈ្នួេជាម្ធ្យម្របស់េួកលគកន ងមួ្យឆ្ន ំ លហើយសរ បមិ្នម្រត្ូវលេើសេី ៦ ខខ នឹងម្រត្ូវបង់ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំោប់េីខខធ្នូ 
២០២១ ដូចខាងលម្រកាម្ៈ 

 ៣ ថ្ងៃម្រត្ូវលធ្វើល ើងលៅខខមិ្ង នា និង 

 ៣ ថ្ងៃម្រត្ូវលធ្វើល ើងកន ងខខធ្នូឆ្ន ំនីមួ្យៗ 

និលោជិ្ត្មិ្នានសិទធិទទួេបានម្របាក់អតី្ត្ភាេអតី្ត្កាេ ខដេលៅសេ់លៅលេេោខេងលនាុះលទ។ 

ម្របាក់អតី្ត្ភាេអតី្ត្កាេម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ លេញមួ្យឆ្ន ំ២០១៨ ។ 

សម្រាប់និលោជិ្ត្ខដេានកិចេសនារយៈលេេកំណត់្េួកលគានសិទធិទទួេបានម្របាក់បំណាច់ោ ងតិ្ច ៥ ភាគរយថ្ន
ម្របាក់ឈ្នួេរបស់េួកលគខដេបានបង់កន ងរយៈលេេកិចេសនា។ 

៤.១២ េនធលេើម្របាក់ចំលណញ 

េនធលេើម្របាក់ចំលណញ រួម្ានេនធលេើម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្ន ំ និងេនធេនារ។  

ធ្នាគារបានកំណត់្ថា ការម្របាក់និងម្របាក់េិន័យខដេទក់ទងនឹងេនធលេើម្របាក់ចំលណញ  រួម្ទំងេនធខដេ មិ្នទន់ដឹង
ចាស់ោស់ គឺមិ្នខម្នជាេនធលេើម្របាក់ចំលណញលទ ដូលចនុះវាម្រត្ូវទទួេស្ថា េ់តាម្សតង់ោរ CIAS ៣៧ សតីេី សំវធិានធ្ន 
បំណ េយថាលហត្  និងម្រទេយសកម្មយថាលហត្   និងម្រត្ូវទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយលៅកន ងចំណាយលផេងៗ។ 

េនធម្របោំឆ្ន  ំ

េនធលេើម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្ន ំ គឺជាេនធខដេរេឹំងថាម្រត្ូវបង់លៅលេើម្របាក់ចំលណញជាប់េនធម្របោំឆ្ន ំ លោយលម្របើ អម្រតាេនធ
ខដេបានអន ម័្ត្ ឬបានអន ម័្ត្មួ្យភាគធំ្លៅកាេបរលិចេទតារាងត្ េយការ និងនិយ័ត្ភាេទំងឡាយលៅលេើ េនធម្រត្ូវ
បង់េីឆ្ន ំម្ នៗ។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៤. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

៤.១២ េនធលេើម្របាក់ចំលណញ (ត្) 

េនធេនារ 

េនធេនារ ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លោយខផអកលេើភាេេលម្អៀងបលណាត ុះអាសនន រវាងត្ថ្ម្លលោងរបស់ម្រទេយសកម្ម និង
បំណ េ លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  និងត្ថ្ម្លលោងសម្រាប់ការគិត្េនធ។ 

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវទទួេស្ថា េ់ចំលពាុះឥណទនេនធខដេមិ្នទន់បានលម្របើ និងភាេេលម្អៀងបលណាត ុះ អាសនន
ខដេអាចកាត់្កងបាន ម្រតឹ្ម្កម្រមិ្ត្ខដេម្របាក់ចំលណញជាប់េនធនាលេេអនាគត្ អាចលម្របើម្របាស់សម្រាប់កាត់្កង ជាមួ្យេនធ
ម្របោំឆ្ន ំលៅឆ្ន ំបនតបនាា ប់។ េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យលៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចេទរាយការណ៍ និងម្រត្ូវបាន
កាត់្បនថយកន ងករណីមិ្នអាចលម្របើម្របាស់នូវអត្ថម្របលោជ្ន៍េនធទំងលនាុះបាន។ 

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្អម្រតាេនធ ខដេរេឹំងថានឹងម្រត្ូវលម្របើចំលពាុះភាេេលម្អៀងបលណាត ុះ អាសននលៅ
លេេខដេវាអាចលម្របើម្របាស់បាន ឬកាត់្កងបាន លោយលម្របើអម្រតាេនធលៅកាេបរលិចេទរាយការណ៍។ 

ការវាស់ខវងេនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ឆល ុះបញ្ហេ ំងនូវេនធខដេធ្នាគាររេឹំងថាអាចលម្របើម្របាស់បាន ឬអាចកាត់្កងបាននូវ
ត្ថ្ម្លលោងរបស់ម្រទេយសកម្ម និងបំណ េ។ 

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម និងេនធេនារជាបំណ េ អាចកាត់្កងបាន លៅលេេខដេានសិទធិអន វត្តតាម្ចាប់លដើម្បីកាត់្
កងរវាងេនធម្របោំឆ្ន ំជាម្រទេយសកម្ម ជាមួ្យនឹង េនធម្របោំឆ្ន ំជាបំណ េ និងលៅលេេខដេទក់ទងនឹងេនធលេើម្របាក់
ចំណូេ ខដេម្រត្ូវបានម្របមូ្េលោយអាជ្ាធ្រេនធោរ លហើយធ្នាគារានបំណងលោុះស្ស្ថយ េនធម្របោំឆ្ន ំជាម្រទេយសកម្ម
និងេនធម្របោំឆ្ន ំជាបំណ េ តាម្មូ្េោឋ នស ទធ។ 

៤.១៣ ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ 

ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ រមួ្ានស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ សម្ត្ េយខដេមិ្នានការកំហិត្លៅធ្នាគារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា 
និងការវនិិលោគរយៈលេេខលីខដេានកាេវស្ថនតលៅលេេត្ម្ាេ់ដំបូងានរយៈលេេ៣ខខឬតិ្ចជាង និងខដេ អាចបតូរជា
ស្ថច់ម្របាក់លេេណាក៏បាន  លោយានហានិភ័យតិ្ចតួ្ចចំលពាុះការផ្ទល ស់បតូរត្ថ្ម្ល លហើយខដេធ្នាគារលម្របើ លដើម្បីម្រគប់ម្រគង
កាត្េវកិចេសនារយៈលេេខលី។ 

៥. ការវិនិចេ័យគណពនយយសខំាន់ៗ និងក្បភពសខំាន់ៗថ្នការបា ន់សាម នភាពមិនក្បារដ 
ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ត្ម្រម្ូវឱ្យអនកម្រគប់ម្រគងលធ្វើការវនិិចេ័យ ការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្  ខដេាន                  
ផេប ុះពាេ់ដេ់ការអន វត្តនូវលគាេនលោបាយគណលនយយ និងចំនួនម្រទេយសកម្ម បំណ េ ចំណូេ និងចំណាយ 
ខដេបានរាយការណ៍។ េទធផេជាក់ខសតងអាចខ សេីការបា ន់ស្ថម នទំងលនាុះ។  

ការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត់្ខដេពាក់េ័នធ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យជាម្របោំ។  ការខកខម្របលៅលេើការបា ន់ស្ថម ន គណលនយយ 
ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ និងកត់្ម្រតាលៅកន ងម្រគាខដេការបា ន់ស្ថម នលនាុះម្រត្ូវបានខកខម្រប និងការយិបរលិចេទ អនាគត្ខដេ             
ប ុះពាេ់លោយការខកខម្របលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៥. ការវិនិចេ័យគណពនយយសខំាន់ៗ និងក្បភពសខំាន់ៗថ្នការបា ន់សាម នភាពមិនក្បារដ (ត) 

៥.១. ការវនិិចេ័យសំខាន់ៗកន ងការអន វត្តលគាេការណ៏គណលនយយ  

េ័ត៌្ានអំេីការវនិិចេ័យកន ងការអន វត្តលគាេនលោបាយគណលនយយ ខដេានការប ុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួន ខដេ
បានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ានដូចខាងលម្រកាម្៖ 

ការវាយត្ថ្ម្លម្ ូខឌ្េអាជី្វកម្ម 

ការោត់្ថាន ក់ និងការវាស់ខវងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  អាស្ស័យលេើេទធផេថ្នការេិលស្ថធ្ន៍ SPPI និងម្ ូខឌ្េ អាជី្វកម្ម 
(សូម្លម្ើេកំណត់្សាា េ់លេខ ៤.២)។ ធ្នាគារលធ្វើការកំណត់្ម្ ូខឌ្េអាជី្វកម្មលៅកម្រមិ្ត្មួ្យ ខដេអាចឆល ុះ បញ្ហេ ំងេី
វធីិ្ស្ថស្រសតកន ងការម្រគប់ម្រគងម្រកុម្ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  លដើម្បីសម្រម្ចបាននូវលគាេលៅអាជី្វកម្មជាក់ោក់មួ្យ។ ការវាយ
ត្ថ្ម្លលនុះ រមួ្ាន ការវនិិចេ័យ ខដេឆល ុះបញ្ហេ ំងនូវរាេ់ភសត តាងពាក់េ័នធទំងអស់ រួម្ទំងវធីិ្វាយត្ថ្ម្លនិងវាស់ខវង េទធ
ផេរបស់ម្រទេយសកម្ម ហានិភ័យខដេប ុះពាេ់ដេ់េទធផេរបស់ម្រទេយសកម្មនិងវធីិ្ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទំងលនុះ និង                   
វធីិ្ស្ថស្រសតការទទួេបានម្កវញិលៅផេម្របលោជ្ន៍អនកម្រគប់ម្រគងម្រទេយសកម្មលនុះ។ ធ្នាគារលធ្វើការតាម្ោនរាេ់           
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ វាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់ ខដេម្រត្ូវបានខេងទទួេស្ថា េ់ម្ នកាេវស្ថនតរបស់វា លដើម្បីខសវង
យេ់េីមូ្េលហត្ កន ងការលបាុះបង់លោេ និងថាលត្ើមូ្េលហត្ ទំងលនាុះ ស្សបតាម្លគាេលៅអាជី្វកម្មកន ងការរកាម្រទេយ
សកម្មខដរ ឬលទ។ ការតាម្ោនលនុះ គឺជាខផនកថ្នការវាយត្ថ្ម្លជាបនតបនាា ប់របស់ធ្នាគារ ថាលត្ើម្ ូខឌ្េអាជី្វកម្មកន ងការ
រកាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំងលនុះលៅបនតសម្ម្របកបខដរ ឬលទ លហើយម្របសិនលបើវាមិ្នសម្ម្របកបលទ ថាលត្ើានការផ្ទល ស់ 
បតូរណាមួ្យលៅកន ងម្ ូខឌ្េអាជី្វកម្មខដរឬអត់្ លហើយម្របសិនាន ម្រត្ូវលធ្វើការផ្ទល ស់បតូរចំណាត់្ថាន ក់ម្រទេយសកម្មទំងលនាុះ
ោប់េីលេេផ្ទល ស់បតូរម្ ូខឌ្េអាជី្វកម្ម។ 

ការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់ថ្នហានិភ័យឥណទន 

ដូចបានបង្ហា ញលៅកន ងកំណត់្សាា េ់លេខ ៣៥.១ការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក (ECL) ម្រត្ូវវាស់ខវង ជាសំវធិាន
ធ្នលសមើនឹង ១២ខខ ចំលពាុះម្រទេយសកម្មខដេសថិត្កន ងចំណាត់្ថាន ក់ទី១ និងសំវធិានធ្នលសមើនឹងអាយ កាេរបស់ ម្រទេយ
សកម្ម ចំលពាុះម្រទេយសកម្មខដេសថិត្កន ងចំណាត់្ថាន ក់ទី២ និងទី៣។ ម្រទេយសកម្មមួ្យ ម្រត្ូវបតូរលៅសថិត្លៅកន ងចំណាត់្ថាន ក់
ទី២ លៅលេេខដេហានិភ័យឥណទនរបស់ម្រទេយសកម្មលនាុះានការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់ ោប់តំាងេី លេេ
ទទួេស្ថា េ់ជាលេើកដំបូង។ លដើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើ ហានិភ័យឥណទនរបស់ម្រទេយសកម្មមួ្យ ានការលកើនគួរឲ្កត់្
សាា េ់ខដរឬលទ ធ្នាគារម្រត្ូវេិោរណានូវេ័ត៌្ានខដេរេឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ ខដេេ័ត៌្ានលនាុះានេកេណៈអាច
ម្រទម្រទង់បាន និងសម្លហត្ ផេទំងបរាិណ និងគ ណភាេ។ 
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៥. ការវិនិចេ័យគណពនយយសខំាន់ៗ និងក្បភពសខំាន់ៗថ្នការបា ន់សាម នភាពមិនក្បារដ (ត) 

៥.១. ការវនិិចេ័យសំខាន់ៗកន ងការអន វត្តលគាេការណ៏គណលនយយ (ត្) 

ការោត់្ម្រកមុ្ម្រទេយសកម្មខដេានចរតិ្េកេណៈហានិភ័យឥណទនស្សលដៀងគាន  

លៅលេេខដេ ការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក ម្រត្ូវវាស់ខវងតាម្មូ្េោឋ នជាម្រកុម្ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបាន
ម្របមូ្េផត ំតាម្មូ្េោឋ នេកេណៈហានិភ័យ។ ធ្នាគារលធ្វើការតាម្ោនភាេសម្ស្សបថ្នេកេណៈហានិភ័យឥណទន 
លោយខផអកលេើមូ្េោឋ ននិរនតរភាេ លដើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើហានិភ័យទំងលនាុះ លៅខត្បនតេកេណៈ ស្សលដៀងគាន លទៀត្ខដរឬ
លទ។ ការវាយត្ថ្ម្លលនុះ ម្រត្ូវលធ្វើលដើម្បីធានាថា ម្របសិនលបើចរតិ្េកេណៈហានិភ័យឥណទនានការ ផ្ទល ស់បតូរ គឺម្រត្ូវលធ្វើការ
ម្របមូ្េផត ំម្រទេយសកម្មឱ្យបានសម្ស្សបល ើងវញិ។ ការម្របមូ្េផត ំល ើងវញិលនុះ អាចនំាឱ្យាននូវ ការបលងាើត្ 
ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មងមី ឬក៏ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបតូរលៅម្រកុម្ម្រទេយសកម្មខដេានស្ស្ថប់លផេងលទៀត្ ខដេអាច ឆល ុះបញ្ហេ ំងនូវ 
ចរតិ្េកេណៈហានិភ័យឥណទនស្សលដៀងគាន លៅនឹងម្រកុម្ម្រទេយសកម្មលនាុះ។ ការម្របមូ្េផត ំម្រទេយសកម្មល ើងវញិ និងការ
បតូរេីម្រកុម្ម្រទេយសកម្មមួ្យលៅម្រកុម្ម្រទេយសកម្មមួ្យលទៀត្គឺជាលរឿងធ្ម្មតា លៅលេេានការលកើនល ើងជាស្ថរវនតនូវ  
ហានិភ័យឥណទន (ឬក៏លៅលេេការលកើនល ើងជាស្ថរវនតលនាុះ ានភាេបក្ត្ញ្ហេ សម្កវញិ) ដូលចនុះម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបតូរេី
ម្រទេយសកម្មខដេម្រត្ូវលធ្វើសំវធិានធ្នលសមើ១២ខខ លៅជាម្រទេយសកម្មខដេម្រត្ូវលធ្វើសំវធិានធ្នលសមើនឹង អាយ កាេរបស់ 
ម្រទេយសកម្មលនាុះ ឬក៏បក្ត្ញ្ហេ សម្កវញិ ប  ខនតវាក៏អាចលកើត្ល ើងផងខដរចំលពាុះម្រកុម្ម្រទេយសកម្ម ខដេលៅខត្បនតវាស់ខវង
តាម្មូ្េោឋ នសំវធិានធ្នលសមើ ១២ខខ ឬសំវធិានធ្នលសមើនឹងអាយ កាេរបស់ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មលនាុះ ម្រគាន់ខត្ចំនួន 
សំវធិានធ្នម្រត្ូវផ្ទល ស់បតូរលោយស្ថរហានិភ័យឥណទនរបស់ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មលនាុះ  ានការខម្របម្របួេ។ 

ម្ ូខឌ្េ និងការសនមត្ខដេបានលម្របើ 

ធ្នាគារលម្របើម្ ូខឌ្េ និងការសនមត្លផេងៗ លដើម្បីវាស់ខវងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ម្រេម្ទំង ការ          
បា ន់ស្ថម ននូវ ការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក។ធ្នាគារម្រត្ូវលម្របើការវនិិចេ័យ លដើម្បីកំណត់្ម្ ូខឌ្េ ខដេស្ថកសម្
បំផ ត្ សម្រាប់ម្របលភទម្រទេយសកម្មនីមួ្យៗ  និងលដើម្បីកំណត់្នូវការសនមត្ខដេម្រត្ូវលម្របើកន ងម្ ូខឌ្េទំងលនុះ រមួ្ទំងការ
សនមត្ ពាក់េ័នធនឹងចេករសំខាន់ៗរបស់ហានិភ័យ។  

ការកំណត់្អាយ កាេរបស់ឥណទនវេិ (Revolving Credit) 

ធ្នាគារបានលធ្វើការវាស់ខវងលេើការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក លោយេិោរណាលៅលេើហានិភ័យថ្នការខកខាន
កន ងការសងថ្នរយៈលេេកិចេសនាអតិ្បរា។ លោយខ ក សិទធិរបស់ធ្នាគារកន ងការទម្ទរការសង និង បញ្ឈប់កិចេ
សនា មិ្នបានលធ្វើឲ្យានការប ុះពាេ់លៅលេើការខាត្បង់ឥណទនរបស់ធ្នាគារកន ងរយៈលេេថ្នកិចេសនាលនាុះលទ 
សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ដូចជា កាត្ឥណទន និងឥណទនវបិារបូន៍ ខដេរួម្បញ្េូ េទំងឥណទនកន ងកិចេសនា
ខដេមិ្នទន់បានដកលៅលេើអំ  ងលេេ ។ ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទំងលនាុះ ធ្នាគារបានលធ្វើការវាស់ខវងលេើការ
ខាត្បង់  ឥណទនខដេអាចានហានិភ័យឥណទន លហើយការខាត្បង់ឥណទនម្រត្ូវបានកាត់្បនថយលោយការ
ម្រគប់ម្រគង           ហានិភ័យឥណទន លទុះបីជារយៈលេេលនាុះហួសេីរយៈលេេកិចេសនាអតិ្បរាក៏លោយ។ 
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៥. ការវិនិចេ័យគណពនយយសខំាន់ៗ និងក្បភពសខំាន់ៗថ្នការបា ន់សាម នភាពមិនក្បារដ (ត) 

៥.២. ម្របភេសំខាន់ៗថ្នការបា ន់ស្ថម នភាេមិ្នម្របាកដ 

េ័ត៌្ានអំេីការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម នភាេមិ្នម្របាកដ ខដេានការប ុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួនខដេបាន ទទួេ
ស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ានដូចខាងលម្រកាម្៖ 

េ័ត៌្ានខដេរេឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ 

ធ្នាគារបានបលងាើត្នូវទិដឋភាេមួ្យចំនួន និងងលឹងខងលងទិដឋភាេទំងលនាុះតាម្ស្ថរសំខាន់ថ្នការរេឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ 
សម្រាប់ម្របលភទផេិត្ផេនីមួ្យៗ និងការកំណត់្នូវេ័ត៌្ានខដេរេឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខពាក់េ័នធនឹងទិដឋភាេនីមួ្យៗ
៖ លៅលេេវាស់ខវងការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក ធ្នាគារលម្របើម្របាស់នូវេ័ត៌្ានខដេរេឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ ខដេ
ានម្របភេអាចលជ្ឿជាក់ទ កចិត្តបាន និងសម្លហត្ ផេ លោយខផអកលេើការសនមត្ចំលពាុះការផ្ទល ស់បដូរនាអនាគត្នូវចេក
រលសដឋកិចេលផេងគាន  និងរលបៀបខដេចេករទំងលនុះានការប ុះពាេ់គាន លៅវញិលៅម្ក។ 

ភាេខដេអាចខកខានកន ងការសង 

ភាេខដេអាចខកខានកន ងការសង គឺជាធាត្ ចូេដ៏សំខាន់កន ងការវាស់ខវង ការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក។ ភាេ
ខដេអាចខកខានកន ងការសង គឺជាការបា ន់ស្ថម ននូវ ភាេម្របហាក់ម្របខហេកន ងការខកខានសងកន ងរយៈលេេណា មួ្យ 
ខដេការគណនារបស់វា ម្រត្ូវការនូវទិននន័យេីម្ នៗ ការសនមត្ និងការរេឹំងទ កនូវេកេខណឌ នាលេេអនាគត្។ 

ការខាត្បង់លោយស្ថរខកខានកន ងការសង 

ការខាត្បង់លោយស្ថរខកខានកន ងការសង គឺជាការបា ន់ស្ថម ននូវការខាត្បង់លកើត្លចញម្កេីការខកខានកន ងការបង់ 
សង។ វាខផអកលៅលេើភាេខ សគាន រវាង េំហូរស្ថច់ម្របាក់តាម្កិចេសនាខដេដេ់កាេកំណត់្ម្រត្ូវបង់សង និងេំហូរ
ស្ថច់ម្របាក់ខដេាេ ស់កម្េីរេឹំងថានឹងទទួេបាន  លោយគិត្ទំងេំហូរស្ថច់ម្របាក់េីម្រទេយោក់ធានា និងការលេើក 

កម្ពស់ឥណទនទំងមូ្េ។ 

េនធ 

ម្របេ័នធេនធោរលៅកន ងម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ព ជាានេកេណៈលម្រចើនម្របលភទ  និងបញ្ញតិ្តានការផ្ទល ស់បតូរញឹកញាប់ ខដេជា
ទូលៅានភាេមិ្នចាស់ោស់  ានភាេផា យគាន  និងអាស្ស័យលៅលេើការបកស្ស្ថយ។ ជាទូលៅ យ តាត ធិ្ការ និង 
អាជ្ាធ្រេនធភាគលម្រចើន ខត្ងខត្ានការបកស្ស្ថយលផេងៗេីគាន ។ េនធ គឺម្រត្ូវសថិត្លម្រកាម្ការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងការអលងាត្លោយ
អាជ្ាធ្រ  ខដេបានផតេ់សិទធិលោយចាប់កន ងការោក់េិន័យ  ោក់ទណឌ កម្ម  និងបង់ការម្របាក់។ 

បញ្ហា ទំងលនុះអាចបលងាើត្ឱ្យានហានិភ័យេនធោ ងខាល ំងសម្រាប់ធ្នាគារ។ អនកម្រគប់ម្រគងលជ្ឿជាក់ថា េួកលគ ានការ
យេ់ដឹងេីបទបបញ្ញតិ្តេនធខដេពាក់េ័នធ និងបានលធ្វើសំវធិានធ្ន ខដេានេកេណៈម្រគប់ម្រគាន់លោយខផអកលៅ លេើការ 
បកស្ស្ថយថ្ននីតិ្កម្មេនធ។ ក៏ប  ខនតអាជ្ាធ្រជាប់ពាក់េ័នធ អាចនឹងានបំណកស្ស្ថយខ សគាន  លហើយផេប ុះពាេ់  
អាចានទំហំធំ្។  
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៦. សាច់ក្បារ់រន ងថ្ដ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
              
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ ២៣៧.៥៩២.៨៦២    ៩៦៨.១៩០.៩១៣   ១៤២.១៣០.២១៧   ៥៧១.០៧៩.២១២   ៦០.៦៧០.០៣៧  ២៤៤.៩២៤.៩៣៩ 
ស្ថច់ម្របាក់កំេ ង 
ម្របមូ្េ  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. សមត លយពៅធនាគារជាតិថ្នរមព ជា 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ម្របាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ៈ            
ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលដើម្ទ ន (ក) ២១.៥៥៣.៧៧០   ៨៧.៨៣១.៦១៣   ១២.៥៣៩.០៦៨   ៥០.៣៨១.៩៧៥   ១២.៥១៦.៧៨៧   ៥០.៥៣០.២៦៩  
ទ នបម្រម្ងុកាត្េវកិចេ (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   ៣៥២.៨៦០.៥៩១   ៣២.៧៤៥.៨២៨   ១៣២.១៩៤.៩០៨  
មូ្េបម្រត្អាចជួ្ញដូរបាន (NCD) ៤៨០.៤១៦.៦៣៨   ១.៩៥៧.៦៩៧.៨០០   ៦៩.២៥២.៧៤៣   ២៧៨.២៥៧.៥២១   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) ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលដើម្ទ ន 

លោយអន លោម្លៅតាម្ម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខ ធ្៧-០១-១៣៦ ច ុះថ្ងៃទី ១៥ ខខត្ ោ ឆ្ន ំ ២០០១  
ម្រគឹុះស្ថថ នធ្នាគារោំបាច់ម្រត្ូវរកាម្របាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ឲ្យបាន ១០% ថ្នលដើម្ទ នសរ បរបស់ខលួន ។ ម្របាក់ត្ម្ាេ់លនុះមិ្ន
អាចលម្របើម្របាស់បានកន ងម្របតិ្បត្តិការម្របោំថ្ងៃលនាុះលទ និងម្រត្ូវបងវិេឲ្យធ្នាគារវញិលៅលេេខដេធ្នាគារ សម័ម្រគចិត្តបញ្េ ប់
អាជី្វកម្មរបស់ខលួន ។ 

កន ងការយិបរលិចេទលនុះ ធ្នាគារទទួេបានការម្របាក់អម្រតាេី ០,៥៤% លៅ ០,៧២% កន ងមួ្យឆ្ន ំ (២០១៨៖ ០,៤៦% លៅ 
០,៦២% កន ងមួ្យឆ្ន ំ និង២០១៧៖ ០,៣២% លៅ ០,៣៦% កន ងមួ្យឆ្ន ំ)។ 

 (ខ) ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្េវកិចេ 

ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្េវកិចេ គឺជាម្របាក់បម្រម្ុងខដេខម្របម្របួេតាម្កម្រមិ្ត្ថ្នម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន។ វាម្រត្ូវបានរកាទ ក
លោយលគារេតាម្ម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខ ធ្៧-០១៨-២៨២ ច ុះថ្ងៃទី ២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៨ ខដេម្រត្ូវ
បានគណនាតាម្អម្រតា ៨,០០% ថ្នម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នជាម្របាក់លរៀេ និង ១២,៥០% សម្រាប់រូបិយវត្ថ លម្រៅេីម្របាក់
លរៀេ ។
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៨. សមត លយពៅធនាគារនានា 

សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានាម្រត្ូវបានវាស់ខវងតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់ លោយស្ថរខត្ឧបករណ៍ទំងលនុះ បានបំលេញ 
េកេខណឌ  SPPI  និងម្រត្ូវបានរកាទ កលដើម្បីម្របមូ្េស្ថច់ម្របាក់តាម្កិចេសនា។ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
            
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារ
នានាវាស់ខវងតាម្
ត្ថ្ម្លដករេំស់ ៩៣.៤៧២.៤៣១   ៣៨០.៩០០.១៥៦   ២០៧.៤៨៨.៩៤៨   ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣  

 

៨៦.០២០.៦១២   ៣៤៧.២៦៥.២១០  
សំវធិានធ្នលេើការ 
ខាត្បង់េីការ 
ធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្ល (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  

សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានាម្រត្ូវបានលធ្វើការវភិាគដូចខាងលម្រកាម្៖ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ក) តាម្ម្របលភទ ៖            
គណនីចរនត ២៣.៧០៨.៣៣៩   ៩៦.៦១១.៤៨១   ២៥.២៣០.៤៤៤   ១០១.៣៧៥.៩២៤   ១២.១៩៩.០៥២   ៤៩.២៤៧.៥៧៣  
គណនីសនេ ំ ១៧៣.២៦៥   ៧០៦.០៥៥   ១.៩០៩.៩៥៨   ៧.៦៧៤.២១១   ១.០២២.៨០៨   ៤.១២៩.០៧៦  
គណនីានកាេកំណត់្ 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   ៨៦.០២០.៦១២   ៤៧.២៦៥.២១០  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៨. សមត លយពៅធនាគារនានា (ត) 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ខ) តាម្របិូយប័ណណ ៖            
ម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ 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 
ម្របាក់អឺរ   ូ 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 
ម្របាក់លផ្ទន ៩.០៧៨  ៣៦.៩៩៣  ២៥.០០៧  ១០០.៤៧៨  ៤០.៦០៨  ១៦៣.៩៣៤ 
ម្របាក់ដ ោល រសឹងាប រ ី ៣៧.៤៧៩  ១៥២.៧២៧  ២៤.៣៣៥  ៩៧.៧៧៨  ១៦៨.១៧៧  ៦៧៨.៩៣១ 
ម្របាក់យ ន់ចិន ១.៣១០  ៥.៣៣៨  ៣.៨១៦  ១៥.៣៣២  ៦.០៨៩  ២៤.៥៨១ 

 ៩៣.៤៧២.៤៣១   ៣៨០.៩០០.១៥៦   ២០៧.៤៨៨.៩៤៨   ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣   ៨៦.០២០.៦១២   ៣៤៧.២៦៥.២១០  

 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(គ) តាម្កាេកំណត់្ ៖            
កន ងរយៈលេេ ១ ខខ ២៤.៨២២.៣១៧  ១០១.១៥០.៩៤២  ៥៣.៧៩៨.៩៣៦  ២១៦.១៦៤.១២៥  ៥៤.៨៨៩.៨១៥  ២២១.៥៩០.១៨៣ 
េី 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  ៥.១២៩.៤៤៥  ២០.៧០៧.៥៦៩ 
លេើសេី ១២ ខខ -  -  ៧.៥៧៩.០៦៨  ៣០.៤៥២.៦៩៥  -  - 

 ៩៣.៤៧២.៤៣១  ៣៨០.៩០០.១៥៦  ២០៧.៤៨៨.៩៤៨  ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣  ៨៦.០២០.៦១២  ៣៤៧.២៦៥.២១០  
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
( ) តាម្អម្រតាការម្របាក់ (ម្របោំឆ្ន ំ) ៖      
គណនីចរនត ០%   ០%   ០%  
គណនីសនេ ំ ០%  ០%   ០% - ០,៧៥%  
គណនីានកាេកំណត់្ ២,០៨% - ៥,៧៥%  ២,០៥% - ៦,៥០%   ១,៥៦% - ៦,១០%  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៩. ឥណទានផ្សតលដ់លអ់តិងជិន 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
លៅត្ថ្ម្លរេំស់            
ឥណទនពាណិជ្ជកម្ម៖            
ឥណទនរយៈលេេខលី ៨.៦៤២.៦៥៤  ៣៥.២១៨.៨១៥  ១២.៧៣៧.៥៥៩  ៥១.១៧៩.៥១២  ៩.៤៣២.១៤២  ៣៨.០៧៧.៥៥៧ 
ឥណទនរយៈលេេខវង ២.៦៣១.៦២១.៣៥០  ១០.៧២៣.៨៥៧.០០១  ១.៧៦៤.៧៥៣.០១១  ៧.០៩០.៧៧៧.៥៩៨  ១.១៧៧.០៤៣.៨៩១  ៤.៧៥១.៧២៦.១៨៨ 

ឥណទនវបិារបូន៍ ៩៥.២១៧.១២៥  ៣៨៨.០០៩.៧៨៤  ៣៥.១៨៦.២៤២  ១៤១.៣៧៨.៣២០  ២៨.២០១.៤០១  ១១៣.៨៤៩.០៥៦ 
ឥណទនអនកលម្របើម្របាស់៖            
ឥណទនលគហោឋ ន 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 
ឥណទនផតេ់ដេ់ប គាេិក 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 

ឥណទនដ េសរ ប ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧  ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥  ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧  ១.២៣៥.៨៧២.៩១០  ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨ 
            
សំវធិាននធ្នលេើការខាត្បង់េីការធាល ក់ច ុះត្ខម្ល           
ឥណទនពាណិជ្ជកម្ម៖            
ឥណទនរយៈលេេខលី (១០.៦០៥)  (៤៣.២១៥)  (៣.៦៣៧)  (១៤.៦១៣)  (៦៣.២៣៩)  (២៥៥.២៩៦) 
ឥណទនរយៈលេេខវង (៦.២៤៦.៧៦១)  (២៥.៤៥៥.៥៥១)  (៤.៧៦០.៧១៧)  (១៩.១២៨.៥៦១)  (២.០៨៥.៩១៤)  (៨.៤២០.៨៣៥) 

ឥណទនវបិារបូន៍ (២៦.៧២៨)  (១០៨.៩១៧)  (៩.៥៧១)  (៣៨.៤៥៦)  (៧.៦៦១)  (៣០.៩២៧) 
ឥណទនអនកលម្របើម្របាស់៖            
ឥណទនលគហោឋ ន (៦០.១៧០)  (២៤៥.១៩៣)  (៧៥.៩១៥)  (៣០៥.០២៦)  (២៧.៥៣៣)  (១១១.១៥១) 
ឥណទនោនយនត (២៩៨)  (១.២១៤)  (២១១)  (៨៤៨)  (៤៦៦)  (១.៨៨១) 
ឥណទនផតេ់ដេ់ប គាេិក (១០.១៨៣)  (៤១.៤៩៦)  (៨.៥២២)  (៣៤.២៤១)  (៥.២១៣)  (២១.០៤៥) 
ប័ណណឥណទន (៧០៧)  (២.៨៨១)  (៥១៣)  (២.០៦១)  (២៧៤)  (១.១០៦) 

សំវធិាននធ្នលេើការខាត្បង់េីការ 
ធាល ក់ច ុះត្ថ្ម្លសរ ប (៦.៣៥៥.៤៥២)  (២៥.៨៩៨.៤៦៧)  (៤.៨៥៩.០៨៦)  (១៩.៥២៣.៨០៦)  (២.១៩០.៣០០)  (៨.៨៤២.២៤១) 

ឥណទនស ទធសរ ប ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០  ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩  ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១  ១.២៣៣.៦៨២.៦១០  ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧ 

ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងលម្រកាម្៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ក) តាម្កាេកំណត់្៖            
រយៈលេេ ១ ខខ ៩៨.៨៥៧.១២៨  ៤០២.៨៤២.៧៩៧  ៣៥.៩៩៤.៩៦៧  ១៤៤.៦២៧.៧៧៧  ២៩.៧៦៤.០៦៧  ១២០.១៥៧.៥៣៨ 

េី ១ ខខ លៅ ៣ ខខ ១.៧០០.០៦០  ៦.៩២៧.៧៤៥  ៥.០៤១.៤៧៣  ២០.២៥៦.៦៣៩  ៣.៧០៧.៣៧៣  ១៤.៩៦៦.៦៦៥ 

េី ៣ ខខ លៅ ១២ ខខ ១០.៨៥៧.៣៧១  ៤៤.២៤៣.៧៨៧  ១១.៧២៩.៩៥២  ៤៧.១៣០.៩៤៧  ១២.១៤៥.៩៤៥  ៤៩.០៣៣.១៨០ 

លេើសេី ១២ ខខ 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 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៩. ឥណទានផ្សតលដ់លអ់តិងជិន (ត) 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ខ) តាម្របិូយប័ណណ៖            
ម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ ២.៤៤១.៩៤៩.២០៥  ៩.៩៥០.៩៤៣.០១០  ១.៨០៩.៨៤៨.៨២៩  ៧.២៧១.៩៧២.៥៩៥  ១.២៣៣.៩០៩.៣៥៨  ៤.៩៨១.២៩២.០៧៨ 

ម្របាក់លរៀេ ៣២២.៤៧៧.១៦០  ១.៣១៤.០៩៤.៤២៧  ២៥.៣៤៤.៤២៦  ១០១.៨៣៣.៩០២  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 ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(គ) តាម្ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទន៖            
ដំណាក់កាេទី ១            
ានវត្ថ បញ្ហេ  ំ ២.៦៦៥.៤០០.១៧៨  ១០.៨៦១.៥០៥.៧២៥  ១.៧៨៤.២៩៥.២៨១  ៧.១៦៩.២៩៨.៤៣៨  ១.២១៤.៣៨៨.៨១០  ៤.៩០២.៤៨៧.៦២៦ 

េ ំានវត្ថ បញ្ហេ  ំ ៦៦.៩៧២.៥០២  ២៧២.៩១២.៩៤៦  ១៩.៥៧២.០៣៧  ៧៨.៦៤០.៤៤៥  ៦.៩៣៩.៦៩០  ២៨.០១៥.៥២៩ 

 ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០  ១១.១៣៤.៤១៨.៦៧១  ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨  ៧.២៤៧.៩៣៨.៨៨៣  ១.២២១.៣២៨.៥០០  ៤.៩៣០.៥០៣.១៥៥ 
            
ដំណាក់កាេទី ២            

ានវត្ថ បញ្ហេ  ំ ១០.៦៦៧.៥១០  ៤៣.៤៧០.១០៣  ១៥.៧៧៥.៩១២  ៦៣.៣៨៧.៦១៤  ៤.១៨៣.០៩៩  ១៦.៨៨៧.១៧១ 

េ ំានវត្ថ បញ្ហេ  ំ -  -  -  -  -  - 

 ១០.៦៦៧.៥១០  ៤៣.៤៧០.១០៣  ១៥.៧៧៥.៩១២  ៦៣.៣៨៧.៦១៤  ៤.១៨៣.០៩៩  ១៦.៨៨៧.១៧១ 
            
ដំណាក់កាេទី ៣            

ានវត្ថ បញ្ហេ  ំ ២១.៣៨២.៨១០  ៨៧.១៣៤.៩៥១  ១៥.៥៤៤.៥១៥  ៦២.៤៥៧.៨៦១  ១០.៣៥១.៩២១  ៤១.៧៩០.៧០៥ 

េ ំានវត្ថ បញ្ហេ  ំ 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 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
( ) តាម្និវាសនោឋ ន៖            
និវាសនជ្ន ២.៧៦៣.៨៧២.០៧៥  ១១.២៦២.៧៧៨.៧០៦  ១.៨៣៤.៤៤៥.៤៣៩  ៧.៣៧០.៨០១.៧៧២  ១.២៣៥.១៨៤.៦៣៦  ៤.៩៨៦.៤៤០.៣៧៦ 

អនិវាសនជ្ន ៥៥៤.២៩០  ២.២៥៨.៧៣១  ៧៤៧.៨១៦  ៣.០០៤.៧២៥  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 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៩. ឥណទានផ្សតលដ់លអ់តិងជិន (ត) 
 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ង) តាម្ម្របលភទអាជី្វកម្ម៖            
ម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ  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 
សាា រលម្របើម្របាស់ 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 
េក់ដ ំ និងពាណិជ្ជកម្ម ២២៨.០២៥.៩៦៩  ៩២៩.២០៥.៨២៤  ១៤១.៦៧៨.៤២២  ៥៦៩.២៦៣.៩០០  ៧០.៤០៥.៤០៦  ២៨៤.២២៦.៦២៤ 
េក់រាយ ៧២៦.៣៩៥.១៣១  ២.៩៦០.០៦០.១៥៩  ៤៩៥.៣៣៧.៧១០  ១.៩៩០.២៦៦.៩១៩  ៣៤១.៦៦៤.៣២៧  ១.៣៧៩.២៩៨.៨៨៨ 
សណាឋ គារ និងលភាជ្នីយោឋ ន ១៣៤.៨០២.៥១៥  ៥៤៩.៣២០.២៤៩  ១០០.៥០៥.០២៥  ៤០៣.៨២៩.១៩០  ៦៧.៩២៤.៣៩៨  ២៧៤.២១០.៧៩៥ 
ដឹកជ្ញ្ជូ ន និងការផា ក ១៥៤.៤២៧.៨៩៤  ៦២៩.២៩៣.៦៦៨  ១១៦.៤៩៩.១៤១  ៤៦៨.០៩៣.៥៤៩  ៧៦.៧៩៩.៤៦៩  ៣១០.០៣៩.៤៥៦ 
បណាដ ញេ័ត៌្ាន និង 
ទូរគម្នាគម្ន៍ ៤.០២៤.៥៨៥  ១៦.៤០០.១៨៤  ២.៦៩៩.៩៨៤  ១០.៨៤៨.៥៣៦  ៧៣៨.០២១  ២.៩៧៩.៣៩១ 

លសវាកម្មជួ្េលេើកខេង 
អចេនម្រទេយ ១២៨.០១៧.៨៧១  ៥២១.៦៧២.៨២៤  ៦៩.៤៥១.១៩៤  ២៧៩.០៥៤.៨៩៧  ៣៤.៣៥៥.៥៨២  ១៣៨.៦៩៣.៤៨៥ 

ម្របតិ្បត្តិការអចេនម្រទេយ 
(សម្រាប់េំលៅោឋ ន) ៥០១.១៥៥.៤៦៣  ២.០៤២.២០៨.៥១២  ២៦៨.៦៤០.៧០៤  ១.០៧៩.៣៩៨.៣៤៩  ១៤៤.១៤២.១០១  ៥៨១.៩០១.៦៦២ 

អចេនម្រទេយ និងសាា រៈ 
លម្របើម្របាស់ស្ថធារណៈ ៦៦.២១៩.៨៦០  ២៦៩.៨៤៥.៩៣០  ២៧.៨០៣.៤៧២  ១១១.៧១៤.៣៥០  ១៤.១៤០.២៩៧  ៥៧.០៨៤.៣៧៩ 

លសវាកម្មមិ្នខម្នហិរញ្ញវត្ថ លផេងៗ ២៥៨.៩១២.៥១១  ១.០៥៥.០៦៨.៤៨២  ១៨៥.៦៧៩.៤០២  ៧៤៦.០៥៩.៨៣៧  ១២១.៧០៥.០៩៣  ៤៩១.៣២៣.៤៦០ 
ប័ណណឥណទន ២.០២៨.៣៧៥  ៨.២៦៥.៦២៨  ១.៣១៥.៧៧៥  ៥.២៨៦.៧៨៤  ៦១៦.៥៩៦  ២.៤៨៩.១៩៨ 
ការលម្របើម្របាស់ផ្ទា េ់ខលួន            
ឥណទនប គាេិក ១២.៦០៥.១៥២  ៥១.៣៦៥.៩៩៤  ៩.៨៣៦.៧១៦  ៣៩.៥២៣.៩២៥  ៧.៩៩៣.៩៩១  ៣២.២៧១.៧៤២ 
ឥណទនលគហោឋ ន 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 
ឥណទនសាា រៈលម្របើម្របាស់ 
ផ្ទា េ់ខលួន ២.៥៧២.៤៩១  ១០.៤៨២.៩០១  ៥.៨៥៩.៨៣២  ២៣.៥៤៤.៨០៥  ៣.៦៦២.០១៧  ១៤.៧៨៣.៥៦៣ 

ឥណទនខកេម្អ និង ទិញ 
លគហោឋ ន (ខាន ត្តូ្ច និងម្ធ្យម្) ៥៦.៤០០.៤២៨  ២២៩.៨៣១.៧៤៤  ៨៧.៩៩៨.១១៩  ៣៥៣.៥៧៦.៤៤២  ១២០.២៣២.៩១៤  ៤៨៥.៣៨០.២៧៤ 

ឥណទនោនយនត 
(ខាន ត្តូ្ច និងម្ធ្យម្) 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 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

51 

 

៩. ឥណទានផ្សតលដ់លអ់តិងជិន (ត) 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ច) តាម្ទំនាក់ទំនង៖            
ឥណទនអតិ្ងិជ្ន ២.៧៥១.៨២១.២១៣  ១១.២១៣.៦៧១.៤៤៣  ១.៨២៥.៣៥២.៧៣១  ៧.៣៣៤.២៦៧.២៧២  ១.២២៧.៧២១.៩៣៩  ៤.៩៥៦.៣១៣.៤៦៨ 

ឥណទនផតេ់ដេ់ប គាេិក ១២.៦០៥.១៥២  ៥១.៣៦៥.៩៩៤  ៩.៨៤០.៥២៤  ៣៩.៥៣៩.២២៥  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 ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ឆ) តាម្ហានិភ័យ៖            
មិ្នខម្នជាហានិភ័យធំ្ 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 ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(ជ្) តាម្អម្រតាការម្របាក់ (កន ងមួ្យ
ឆ្ន ំ)៖    

  

ឥណទនវបិារបូន៍ 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%  
ហិរញ្ញបបទនពាណិជ្ជកម្ម ៧.០០% - ៨.៥០%   ៧.០០% - ៩.៥០%   ៨.០០% - ៩.៥០%  
ឥណទនផដេ់ដេ់ប គាេិក ៥.០០% - ១៣.៦០%   ៥.០០% - ១៤.៤០%   ៥.០០% - ១២.០០%  

១០. វិនិពោគពលើមលូបក្ត 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ លៅត្ថ្ម្លរេំស់ ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣  ៣៣.២៥៣.៣៤៨  ១៣៣.៦១១.៩៥៣  ១៧.២២៤.៣១១  ៦៩.៥៣៤.៥៤៤ 
សំវធិានធាន  (២១.៥៨០)  (៨៧.៩៣៩)  (៨៣.៥៣៣)  (៣៣៥.៦៣៦)  (៥១០.៤២១)  (២.០៦០.៥៧០) 

 ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤  ៣៣.១៦៩.៨១៥  ១៣៣.២៧៦.៣១៧  ១៦.៧១៣.៨៩០  ៦៧.៤៧៣.៩៧៤ 

ទិននន័យខាងលេើម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងលម្រកាម្៖ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(ក) តាម្ម្របលភទ ៖ ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
មូ្េបម្រត្រកាដេ់កាេកំណត់្ ៣.៤៣៥.១៣៤  ១៣.៩៩៨.១៧១  ៣.៤៨៣.៧២៣  ១៣.៩៩៧.៥៩៩  ១៧.២២៤.៣១១  ៦៩.៥៣៤.៥៤៤ 
ប័ណណរត្នាគារបរលទសរកាដេ់ 
កាេកំណត់្ 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 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១០. វិនិពោគពលើមលូបក្ត (ត) 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ខ) តាម្របិូយប័ណណ៖            
ម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣  ៣៣.២៥៣.៣៤៨  ១៣៣.៦១១.៩៥៣  ១៧.២២៤.៣១១  ៦៩.៥៣៤.៥៤៤ 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(គ) តាម្កាេកំណត់្៖            
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 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
( ) តាម្អម្រតាអបបហារ (ម្របោំឆ្ន ំ) ៖      
មូ្េប័ម្រត្ ១៤,០០%  ១៤,០០%  ៦,៣៨% - ១៤,០០% 
ប័ណណរត្នាគារ ១,៦២%  ដេ់  ១,៦៨%  ២,៤៨%  - 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ និង១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១១. ក្ទពយសមបតតិ និងបរកិាា រ 

 

ការជួ្សជ្ េខកេម្អ
អគារជួ្េ  

បរកិាេ រការោិេ័យ
លម្រគឿងសង្ហា រមឹ្និង
លម្រគឿងបំពាក់  ោនយនត  

ក ំេយូទ័រ និងសាា រៈ
េ័ត៌្ានវទិា  

សំណង់កំេ ង 
ដំលណើ រការ  សរ ប 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩              
ត្ថ្ម្លលដើម្              
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ ១៥.៤១០.៨៨៧   ៨.៤៤៤.៦៦៦   ១.៤០១.៥២២   ១១.៥៣៣.៦៦១   ៣.០៤៧.៧៦៦   ៣៩.៨៣៨.៥០២   ១៦០.០៧១.១០១ 
ការទិញបខនថម្ ៩៩.៣៥៩   ៣.២៥១.៧៣១   ២៣៥.៦៥៥   ១១.៦០៦.៧៦៦   ៥.១៩១.៤៥២   ២០.៣៨៤.៩៦៣   ៨២.៦៦១.០២៥ 
ការេក់លចញ ៧.៣៤៧.៩២៨   ៦១១.៣៨២   -     -     (៧.៩៥៩.៣១០)  -     -    
ការលផារ -     (៣.៨៣៦)  (៤.៣៤២)  (១៨៤.៣៦៩)  -     (១៩២.៥៤៧)  (៧៨០.៧៧៨) 
ការេ បលោេ (៣១៩.៤០៧)  (១២៤.៩០១)  -     (២៣.៣៩១)  -     (៤៦៧.៦៩៩)  (១.៨៩៦.៥១៩) 
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -     -     -     -     -     -     ២.៦៦៥.២៨៨  
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ២២.៥៣៨.៧៦៧   ១២.១៧៩.០៤២   ១.៦៣២.៨៣៥   ២២.៩៣២.៦៦៧   ២៧៩.៩០៨   ៥៩.៥៦៣.២១៩   ២៤២.៧២០.១១៧  
              

រេំស់បងារ              
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ ៣.១៨៩.១២៨   ២.៩៨៤.៦៣៣   ៧៦០.៧៦៤   ៤.៤៦៣.៣០៦   -     ១១.៣៩៧.៨៣១   ៤៥.៧៩៦.៤៨៥ 
រេំស់ ២.៥៩២.៣៤២   ១.៨៨៧.៤៧៣   ២៣៦.០៣៩   ៣.៥២៤.៥៣៩   -     ៨.២៤០.៣៩៣   ៣៣.៤១៤.៧៩៤   
ការេក់លចញ -     (២.៧៤១)  (៤.៣៤២)  (១៨៤.៣៥២)  -     (១៩១.៤៣៥)  (៧៧៦.២៦៩) 
ការេ បលោេ (១៩១.៧៣៧)  (១១៧.៣៨៣)  -     (២៣.២០៨)  -     (៣៣២.៣២៨)  (១.៣៤៧.៥៩០) 
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -     -     -     -     -     -     ៨០៤.០០៨  
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ៥.៥៨៩.៧៣៣   ៤.៧៥១.៩៨២   ៩៩២.៤៦១   ៧.៧៨០.២៨៥   -     ១៩.១១៤.៤៦១   ៧៧.៨៩១.៤២៨  
ត្ថ្ម្លលោង              
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ១៦.៩៤៩.០៣៤   ៧.៤២៧.០៦០   ៦៤០.៣៧៤   ១៥.១៥២.៣៨២   ២៧៩.៩០៨   ៤០.៤៤៨.៧៥៨   ១៦៤.៨២៨.៦៨៩  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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១១. ក្ទពយសមបតតិ និងបរកិាា រ (ត) 

 

ការជួ្សជ្ េខកេម្អ
អគារជួ្េ  

បរកិាេ រការោិេ័យ
លម្រគឿងសង្ហា រមឹ្និង
លម្រគឿងបំពាក់  ោនយនត  

ក ំេយូទ័រ និងសាា រៈ
េ័ត៌្ានវទិា  

សំណង់កំេ ង 
ដំលណើ រការ  

 
សរ ប 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨              
ត្ថ្ម្លលដើម្              
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ ៥.៩៨២.៨៣៦  ៤.៦១៧.៩៣០  ៩៣៥.៥៣៤  ៦.៥៩៤.០៩១  ១.៥០៨.៩៣១  ១៩.៦៣៩.៣២២  ៧៩.២៨៣.៩៤៤ 
ការទិញបខនថម្ ៣៦២.៤៤៩  ២.៧៩៣.៦៦៧  ៤៩៦.៧៤០  ៤.៩៣៩.៥៧០  ១១.៦៣៨.៨៥០  ២០.២៣១.២៧៦   ៨១.៨១៥.២៨០  
ការេក់លចញ ៩.០៦៥.៦០២  ១.០៣៤.៤១៣  -  -  (១០.១០០.០១៥)  -   -    
ការលផារ -  -  (៣០.៧៥២)  -  -  (៣០.៧៥២)   (១២៤.៣៦១) 
ការេ បលោេ -  (១.៣៤៤)  -  -  -  (១.៣៤៤)   (៥.៤៣៥) 
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -  -  -  -  -  -   (៨៩៨.៣២៧) 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៨ ១៥.៤១០.៨៨៧  ៨.៤៤៤.៦៦៦  ១.៤០១.៥២២  ១១.៥៣៣.៦៦១  ៣.០៤៧.៧៦៦  ៣៩.៨៣៨.៥០២  ១៦០.០៧១.១០១ 
              
រេំស់បងារ              
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ ១.៧៨៩.៣១៤  ១.៧៦៥.២១៣  ៥៦៩.៤៣២  ២.៦១២.១១៦  -  ៦.៧៣៦.០៧៥  ២៧.១៩៣.៥៣៦ 
រេំស់ ១.៣៩៩.៨១៤  ១.២២០.៥៦៣  ២១៨.៨៩៩  ១.៨៥១.១៩០  -  ៤.៦៩០.៤៦៦   ១៨.៩៦៨.២៤៥  
ការេក់លចញ -  -  (២៧.៥៦៧)  -  -  (២៧.៥៦៧)   (១១១.៤៨១) 
ការេ បលោេ -  (១.១៤៣)  -  -  -  (១.១៤៣)   (៤.៦២២) 
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -  -  -  -  -  -   (២៤៩.១៩៣) 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ ៣.១៨៩.១២៨  ២.៩៨៤.៦៣៣  ៧៦០.៧៦៤  ៤.៤៦៣.៣០៦  -  ១១.៣៩៧.៨៣១  ៤៥.៧៩៦.៤៨៥ 
ត្ថ្ម្លលោង              
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ ១២.២២១.៧៥៩  ៥.៤៦០.០៣៣  ៦៤០.៧៥៨  ៧.០៧០.៣៥៥  ៣.០៤៧.៧៦៦  ២៨.៤៤០.៦៧១  ១១៤.២៧៤.៦១៦ 
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១២. សទិធរិន ងការពក្បើក្ទពយសរមម 
 

ធ្នាគារបានច ុះភតិ្សនាលេើការជួ្េម្រទេយសកម្ម រួម្ាន អគារការោិេ័យ និង ោនយនត។ េ័ត៌្ានសដីអំេីភតិ្សនា 
ខដេធ្នាគារគឺជាអនកជួ្េ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាងលម្រកាម្។ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៩  អគារការោិេ័យ  ោនយនត  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលដើម្         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩  ៣៣.៤៥៧.៩១២   ១.០១៦.៩៣៦   ៣៤.៤៧៤.៨៤៨   ១៣៨.៥១៩.៩៣៩  
ការទិញបខនថម្  ៩.១០២.៣៥៥   ៥៦៧.០២០   ៩.៦៦៩.៣៧៥   ៣៩.២០៩.៣១៦  
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  ២.១៥៨.៤៥៤ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ៤២.៥៦០.២៦៧  ១.៥៨៣.៩៥៦  ៤៤.១៤៤.២២៣  ១៧៩.៨៨៧.៧០៩ 
ដកៈ រេំស់បងារ         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩  ៣.៥៥០.១៦៦   ៤៣០.៣៩៩   ៣.៩៨០.៥៦៥   ១៥.៩៩៣.៩១០  
រេំស់  ៥.០០៨.២១៦   ៦១៨.៤១១   ៥.៦២៦.៦២៧   ២២.៨១៥.៩៧២  
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  ៣៣៩.៤២៦  
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ៨.៥៥៨.៣៨២  ១.០៤៨.៨១០   ៩.៦០៧.១៩២   ៣៩.១៤៩.៣០៨  
ត្ថ្ម្លលោង         
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ៣៤.០០១.៨៨៥  ៥៣៥.១៤៦   ៣៤.៥៣៧.០៣១   ១៤០.៧៣៨.៤០១  

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  អគារការោិេ័យ  ោនយនត  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលដើម្         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨  ១៨.០៥៤.២៤៦   ៤៩៥.១៧៤   ១៨.៥៤៩.៤២០   ៧៤.៨៨៤.០០៩  
ការទិញបខនថម្  ១៥.៤០៣.៦៦៦   ៥២១.៧៦២   ១៥.៩២៥.៤២៨   ៦៤.៤០២.៤៣១  
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  (៧៦៦.៥០១) 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨  ៣៣.៤៥៧.៩១២   ១.០១៦.៩៣៦   ៣៤.៤៧៤.៨៤៨   ១៣៨.៥១៩.៩៣៩  
ដកៈ រេំស់បងារ         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨  -  -  -  - 
រេំស់  ៣.៥៥០.១៦៦   ៤៣០.៣៩៩   ៣.៩៨០.៥៦៥   ១៦.០៩៧.៤០៥  
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  (១០៣.៤៩៥) 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨  ៣.៥៥០.១៦៦   ៤៣០.៣៩៩   ៣.៩៨០.៥៦៦   ១៥.៩៩៣.៩១០  
ត្ថ្ម្លលោង         
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨  ២៩.៩០៧.៧៤៦   ៥៨៦.៥៣៧   ៣០.៤៩៤.២៨៣   ១២២.៥២៦.០២៩  
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១២. សទិធរិន ងការពក្បើក្ទពយសរមម (ត) 
 

រយៈលេេកន ងការជួ្េជាម្ធ្យម្គឺ៨ ឆ្ន ំ (២០១៨៖ ៨ឆ្ន ំ ២០១៧៖ ៨ឆ្ន ំ) សម្រាប់អគារការោិេ័យ និង ២ឆ្ន ំសម្រាប់           
ោនយនត (២០១៨៖ ២ឆ្ន ំ ២០១៧៖ ២ឆ្ន ំ)។ 

ម្របាណ ១៩ ភាគរយថ្នភតិ្សនា ម្រត្ូវបានផ ត្កំណត់្កន ងដំណាច់ការយិបរលិចេទបចេ បបនន។ កិចេសនាខដេផ ត្កំណត់្ 
ម្រត្ូវបានជំ្នួសលោយភតិ្សនាងមីសម្រាប់ម្រទេយសកម្មមូ្េោឋ នដូចគាន ។ ទំងលនុះបានលធ្វើឱ្យានការបខនថម្លេើសិទធិកន ង
ការលម្របើម្រទេយសកម្មចំនួន ៩.៧ ោនដ ោល រអាលម្រកិ កន ងឆ្ន ំ២០១៩ (២០១៨៖ ១៥.៤ ោនដ ោល រអាលម្រកិ )។ 

ទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ចំណាយរេំស់លេើសិទធិកន ងការលម្របើម្រទេយសកម្ម  ៥.៦២៦.៦២៧  ២២.៨១៥.៩៧២  ៣.៩៨០.៥៦៥  ១៦.០៩៧.៤០៥ 
ចំណាយការម្របាក់លេើភតិ្សនាបំណ េ  ១.៦៦៥.៦៤៣  ៦.៧៥៤.១៨៣  ១.២២៦.៣១៤  ៤.៩៥៩.២១៤ 
ចំណាយលេើភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្មខដេ 
ានត្ថ្ម្លទប  ២.៨៣៤.៣៩២  ១១.៤៩៣.៤៦០  ២.៣២៣.១៩៧  ៩.៣៩៥.០០៩ 

  ១០.១២៦.៦៦២  ៤១.០៦៣.៦១៥  ៧.៥៣០.០៧៦  ៣០.៤៥១.៦២៨ 

១៣. ក្ទពយសរមមអរបូ៊ី 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលដើម្ថ្នកម្មវធីិ្ក ំេយូទ័រ             
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា  ៤.៥៤១.៤២៦   ១៨.២៤៧.៤៤៩   ៣.២៥២.១៣៣   ១៣.១២៨.៨៦១   ៣.០៩៨.៨៩៨   ១២.៥១០.២៥១  
ការទិញបខនថម្  ៥.៣៧៤.៨៣៣   ២១.៩០២.៤៤៤   ១.២៨៩.២៩៣   ៥.១៨០.៣៧៩   ២២០.៥៦១   ៨៩០.៤០៥  
ការេក់លចញ  -     -     -     -     (៦៧.៣២៦)  (២៧១.៧៩៥) 
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -     ២៥៨.៨៦២   -     (៦១.៧៩១)  -     -    
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ  ៩.៩១៦.២៥៩   ៤០.៤០៨.៧៥៥   ៤.៥៤១.៤២៦   ១៨.២៤៧.៤៤៩   ៣.២៥២.១៣៣   ១៣.១២៨.៨៦១  
រេំស់បងារ             
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា  ១.៨៩៤.៣៥៦   ៧.៦១១.៥២២   ១.៤៨៦.៣៨៥   ៦.០០០.៥៣៦   ១.២០៧.៥៧៩   ៤.៨៧៤.៩៩៦  
រេំស់  ៨៤៧.១៦៦   ៣.៤៥២.២០២   ៤០៧.៩៧១   ១.៦៣៩.២២៧   ៣៤៦.១៣២   ១.៣៩៧.៣៣៥  
ការេក់លចញ  -     -     -     -     (៦៧.៣២៦)  (២៧១.៧៩៥) 
េលម្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -     ១០៧.៩៧៧   -     (២៨.២៤១)  -     -    
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ  ២.៧៤១.៥២២   ១១.១៧១.៧០១   ១.៨៩៤.៣៥៦   ៧.៦១១.៥២២   ១.៤៨៦.៣៨៥   ៦.០០០.៥៣៦  
ត្ថ្ម្លលោង             
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ  ៧.១៧៤.៧៣៧   ២៩.២៣៧.០៥៤   ២.៦៤៧.០៧០   ១០.៦៣៥.៩២៧   ១.៧៦៥.៧៤៨   ៧.១២៨.៣២៥  
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១៤. ពនធពលើក្បារ់ចំពណញ  

(ក) បំណ េេនធលេើម្របាក់ចំលណញ 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
             
សម្ត្ េយនាលដើម្កាេបរលិចេទ  ១៧.២៧៨.៥៦៦  ៦៩.៤២៥.២៧៨  ១០.៩០៤.៧៩៩  ៤៤.០២២.៦៧៤  ៧.៨១៩.៧៥៨  ៣១.៥៦៨.៣៦៣ 
ចំណាយេនធម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្ន ំ  ១៥.៧០១.១៩៧   ៦៣.៦៦៨.៣៥៤   ១៩.៣៩៨.៧៥១    ៧៨.៤៤៨.៥៤៩   ១២.២៧៣.១៣៦  ៤៩.៥៤៦.៦៥១ 
េនធលេើម្របាក់ចំលណញបានបង់  (២០.៧៤៨.៣១០)  (៨៤.១៣៤.៣៩៧)  (១៣.០២៤.៩៨៤)  (៥២.៦៧៣.០៣៥)  (៩.១៨៨.០៩៥)  (៣៧.០៩២.៣៤០) 
េំលអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  ៨៨៣.៩៣៦  -  (៣៧២.៩១០)  -  - 
សម្ត្ េយនាច ងកាេបរលិចេទ  ១២.២៣១.៤៥៣   ៤៩.៨៤៣.១៧១  ១៧.២៧៨.៥៦៦  ៦៩.៤២៥.២៧៨  ១០.៩០៤.៧៩៩  ៤៤.០២២.៦៧៤ 

 (ខ) េនធេនារជាម្រទេយសកម្មស ទធ 
 

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម និងបំណ េ ម្រត្ូវបានកាត់្កងលៅលេេានការអន ញ្ហញ ត្លោយចាប់ កន ងការកាត់្កងរវាង 
េនធបចេ បបននជាម្រទេយសកម្ម និងបំណ េេនធម្របាក់ចំលណញបចេ បបនន និងេនធខដេសថិត្លម្រកាម្អាជ្ាធ្រេនធខត្មួ្យ។ ចំនួន
ខដេបានកាត់្កងរចួលហើយ ានដូចខាងលម្រកាម្៖ 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
             
េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម  ៤.៧៩២.៧២២   ១៩.៥៣០.៣៤២  ២.៦៥៤.៨១០   ១០.៦៦៧.០២៧  ១.៨២៤.០២០   ៧.៣៦៣.៥៦៩ 
េនធេនារជាបំណ េ  (២.៦០១.៣៣១)   (១០.៦០០.៤២៤)  (១.២៨៣.២៥២)   (៥.១៥៦.១០៧)  (៨៨៥.៨៧០)   (៣.៥៧៦.២៥៨) 
េនធេនារជាម្រទេយសកម្មស ទធ  ២.១៩១.៣៩១   ៨.៩២៩.៩១៨  ១.៣៧១.៥៥៨    ៥.៥១០.៩២០    ៩៣៨.១៥០  ៣.៧៨៧.៣១១ 
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១៤. ពនធពលើក្បារ់ចំពណញ  

(ខ) េនធេនារជាម្រទេយសកម្មស ទធ (ត្) 

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម  

ថ្ងៃទី១  
ខខម្ករា  
ឆ្ន ំ២០១៨  

ម្រត្វូបានទទួេ
ស្ថា េ់លៅកន ង
របាយការណ៍
ម្របាក់ចំលណញ-
ខាត្កន ងឆ្ន  ំ  

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៨ 

 ម្រត្វូបានទទួេ
ស្ថា េ់លៅកន ង
របាយការណ៍
ម្របាក់ចំលណញ-
ខាត្កន ងឆ្ន  ំ  

ថ្ងៃទី៣១  
ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
           
សំវធិានធ្ន   (៤១១.២៨៦)   (៤០.៩១៤)   (៤៥២.២០០)  (៤១៤.៩៩៨)   (៨៦៧.១៩៨) 
ចំណូេកថ្ម្រម្លសវាដំលណើ រការេនារ   ១.៧៣៨.០៩៣    ៧១០.៦៥១    ២.៤៤៨.៧៤៤    ៥៤២.០៨៨    ២.៩៩០.៨៣២  
កថ្ម្រម្លសវាកាត្េនារ   ៨៣.៩២៧    ១១៧.៥១៩    ២០១.៤៤៦    ២៤២.២០២    ៤៤៣.៦៤៩  
ម្របាក់រង្ហវ ន់គណៈម្រគប់ម្រគង   -    -    -     ១.៣៤៩.៥៦១    ១.៣៤៩.៥៦១  
ម្រទេយសកម្មខដេអាចរេំស់បាន   (៣៣៨.៦៨៤)   (២៧៦.៤៨២)   (៦១៥.១៦៦)   (៦៤៤.៦២៣)   (១.២៥៩.៧៨៩) 
ចំលណញ ឬខាត្េីការបតូរម្របាក់ខដេមិ្នទន់បាន 
ទទួេស្ថា េ់   (៩.១៥៦)   (៨៧.១០៥)   (៩៦.២៦១)   (២០៤.៨១៩)   (៣០១.០៨០) 

ការម្របាក់េនារ   (១២៦.៧៤៤)   ៧.១១៩    (១១៩.៦២៥)   (៥៣.៦៣៨)   (១៧៣.២៦៤) 
ចំណូេេនារលេើលសវាបញ្េូ េទឹកម្របាក់កន ង
ទូរស័េាលោយគាម នលេខកូដ   ២.០០០    ២.៦២០    ៤.៦២០    ៤.០៦០    ៨.៦៨០  

   ៩៣៨.១៥០    ៤៣៣.៤០៨    ១.៣៧១.៥៥៨   ៨១៩.៨៣៣   ២.១៩១.៣៩១ 
សម្មូ្េពាន់លរៀេ  ៣.៧៨៧.៣១១  ១.៧៥២.៧០២  ៥.៥១០.៩២០  ៣.៣២៤.៤២៣  ៨.៩២៩.៩១៨ 

 (គ) ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងសវនកម្ម) 
េនធលេើម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្ន ំ  (៣.២២៥.៧៩២)   (១៣.១០៦.៣៩៣)  ៥.៥១៦.៧២០   ២២.២៦៥.៤៨២ 
េនធេនារ  (៣២៥.០៥៦)   (១.៣២០.៧០២)  ៣០៣.៧៨៩   ១.២២៦.០៩២ 
ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ  (៣.៥៥០.៨៤៨)   (១៤.៤២៧.០៩៥)   ៥.៨២០.៥០៩   ២៣.៤៩១.៥៧៤ 

 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម) 
េនធលេើម្របាក់ចំលណញម្របោំឆ្ន ំ  ១៥.៧០១.១៩៧   ៦៣.៦៦៨.៣៥៤  ១៩.៣៩៨.៧៥១   ៧៨.៤៤៨.៥៤៩  
េនធេនារ  (៨១៩.៨៣៣)   (៣.៣២៤.៤២៣)  (៤៣៣.៤០៨)  (១.៧៥២.៧០៤) 
ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ  ១៤.៨៨១.៣៦៤   ៦០.៣៤៣.៩៣១  ១៨.៩៦៥.៣៤៣    ៧៦.៦៩៥.៨៤៥ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៤.  ពនធពលើក្បារ់ចំពណញ (ត) 

(គ) ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ (ត្) 

ការលផាៀងផ្ទា ត់្េនធលេើម្របាក់ចំលណញខដេគណនាតាម្អម្រតាេនធផលូវការ២០% លធ្ៀបលៅនឹងេនធលេើម្របាក់ចំលណញ ខដេ
បង្ហា ញកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ-ខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេងៗានដូចខាងលម្រកាម្៖ 

 
 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម) 
         

ម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ  ៣៨.៦០៥.៥៦៦   ១៥៦.៨៥៤.៤១៥   ២៣.៨៤១.២៦១   ៩៦.២២៣.៣៣០ 
េនធលេើម្របាក់ចំលណញខផអកតាម្អម្រតាេនធ  
 ជាផលូវការ ២០%  ៧.៧២១.១១៣   ៣១.៣៧០.៨៨២   ៤.៧៦៨.២៥២   ១៩.២៤៤.៦៦៥ 
ចំណាយមិ្នអាចកាត់្កងបាន  ២.៤៤៥.៤០៥   ៩.៩៣៥.៦៨១   ១.៧៧៤.២៤២   ៧.១៦០.៨៤១ 
ចំណាយអាចកាត់្កងបានខដេមិ្នបានកត់្ម្រតា  ៥៩៣.៦២១   ២.៤១១.៨៨២   (៨៩៨.៩៦០)   (៣.៦២៨.២០៣) 
សំវធិានធ្នខវុះេីឆ្ន ំម្ ន   ៦៩៥.១០៦    ២.៨២៤.២១៦    ១៧៦.៩៧៥    ៧១៤.២៧១  
ការលេើកទឹកចិត្តេនធ*  (១៥.០០៦.០៩៣)   (៦០.៩៦៩.៧៥៦)  -  - 
ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ  (៣.៥៥០.៨៤៨)   (១៤.៤២៧.០៩៥)   ៥.៨២០.៥០៩   ២៣.៤៩១.៥៧៤ 
 

 
 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         

ម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ   ១៤២.២៩២.៧៤០    ៥៧៦.៩៩៧.០៦១   ៩៣.១៥៦.២៣០  ៣៧៦.៧២៣.៧៩៤ 
េនធលេើម្របាក់ចំលណញខផអកតាម្អម្រតាេនធ 
ជាផលូវការ ២០%  ២៨.៤៥៨.៥៤៨   ១១៥.៣៩៩.៤១២  ១៨.៦៣១.២៤៦    ៧៥.៣៤៤.៧៥៩ 

ចំណាយមិ្នអាចកាត់្កងបាន  ២.៤៤៥.៤០៥   ៩.៩១៦.១១៧   ១.៧៧៤.២៤២    ៧.១៧៥.០៣២  
ចំណាយកាត់្កងបានមិ្នបានកត់្ម្រតា  (១.៧១១.៦០២)   (៦.៩៤០.៥៤៦)   (១.៦១៧.១២០)   (៦.៥៣៩.៦៣៣) 
សំវធិានធ្នខវុះេីឆ្ន ំម្ ន   ៦៩៥.១០៦    ២.៨១៨.៦៥៥    ១៧៦.៩៧៥    ៧១៥.៦៨៧  
ការលេើកទឹកចិត្តេនធ*  (១៥.០០៦.០៩៣)   (៦០.៨៤៩.៧០៧)  -  - 
ចំណាយេនធលេើម្របាក់ចំលណញ  ១៤.៨៨១.៣៦៤   ៦០.៣៤៣.៩៣១  ១៨.៩៦៥.៣៤៣     ៧៦.៦៩៥.៨៤៥  
 

(*) លៅថ្ងៃទី១១ ខខមី្នា ឆ្ន ំ២០២០  អគានាយកោឋ នេនធោរ (“ GDT”) បានលចញេិខិត្មួ្យចាប់ (លេខ ៦៨៤៨ GDT) អន លោម្ 

តាម្អន ម្រកឹត្យលេខ ១ អនម្រក បក ច ុះថ្ងៃទី៤ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ សតីេីការលេើកទឹកចិត្តេនធកន ងវស័ិយមូ្េប័ម្រត្ លដើម្បីផតេ់ការ 
លេើកទឹកចិត្តេនធដេ់ធ្នាគារ។ ធានាគារទទួេបានការកាត្បនថយេនធលេើម្របាក់ចំណូេ៥០ ភាគរយ សម្រាប់ឆ្ន ំស្ថរលេើេនធ 
២០១៩ ខណៈលេេធ្នាគារម្រត្ូវបានច ុះបញ្ជ ីលៅផារហ  នកម្ព ជា សម្រាប់ការលចញប័ណណភាគហ  នម្រកុម្ហ  ន លៅថ្ងៃទី១៤ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ២០១៩ ។ សម្រាប់ឆ្ន ំស្ថរលេើេនធ ២០២០ និង ២០២១ ធ្នាគារម្រត្ូវអន វត្តតាម្ម្របកាសងមីលេខ១៨៣ សតីេីការអន វត្ត 
លគាេការណ៍ខណនំាសតីេីការលេើកទឹកចិត្តេនធលេើម្របាក់ចំណូេលេើសហម្រគាស លដើម្បីលបាុះផាយមូ្េបម្រត្ងមីខដេលចញ 

លោយ ម្រកសួងលសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវត្ថ សូម្លម្ើេកំណត់្សំគាេ់៣៨។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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១៥. ក្ទពយសរមមពផ្សេងៗ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
            
ម្របាក់កក់ និងម្របាក់បង់ម្ ន ១២.១៩៩.៨២៧   ៤៩.៧១៤.២៩៥   ១៤.៨៧១.៣៨៨   ៥៩.៧៥៣.២៣៧   ៨.១៥៣.១៥៧   ៣២.៩១៤.២៩៥  
ការចំណាយប លរម្របទន ៤.៣៤៧.១១៦   ១៧.៧១៤.៤៩៨   ៣.០៣៩.៦៨៩   ១២.២១៣.៤៧០   ២.៣៨០.៣២៤   ៩.៦០៩.៣៦៨  
គណនីម្រត្ូវទទួេេី  

Master/Visa Card  និង  
MoneyGram ៣.២៤០.១២៤   ១៣.២០៣.៥០៤   ៥.៥៥៥.០៨៤   ២២.៣២០.៣២៨   ៤.២១៩.១៥៨   ១៧.០៣២.៧៤១  

ការវនិិលោគ Credit Bureau ២៥.៥៨៨   ១០៤.២៧១   ២៥.៥៨៨   ១០២.៨១៣   ២៥.៥៨៨   ១០៣.២៩៩  
ការផាត់្ផាង់កាត្ ១.៨៧២.៩៧១   ៧.៦៣២.៣៥៧   -  -  -  - 
គណនីម្រត្ូវទទួេេីឥណទន 
ខដេខកខានកន ងការបង់សង -  -  -  -   ៦០១.៣៧៥    ២.៤២៧.៧៥១  

លផេងៗ ៦៧៨.៣៤៦   ២.៧៦៤.២៦០   ៧៧០.២៨៩   ៣.០៩៥.០២១   ៥២៤.៤៥៦   ២.១១៧.២២៩  
 ២២.៣៦៣.៩៧២   ៩១.១៣៣.១៨៥   ២៤.២៦២.០៣៨   ៩៧.៤៨៤.៨៦៩   ១៥.៩០៤.០៥៨    ៦៤.២០៤.៦៨៣  

១៦. ក្បារ់បពញ្ញ ើរបសអ់តិងិជន 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
            
គណនីចរនត ៦១៣.៧០៩.១២៩  ២.៥០០.៨៦៤.៧០១  ៣៦៦.៥៦១.៩៨៩  ១.៤៧២.៨៤៦.០៧២  ១៦១.៦២៤.១៣១  ៦៥២.៤៧៦.៦១៧ 

គណនីសនេំ ២.០៣៦.៧០៨.៨៦៩  ៨.២៩៩.៥៨៨.៦៤១  ១.១៥៨.៥៧៣.៥៦៦  ៤.៦៥៥.១៤៨.៥៨៨  ៥៨៤.០៦៣.៣៥៨  ២.៣៥៧.៨៦៣.៧៧៦ 

ម្របាក់បលញ្ញើាន 
កាេកំណត់្ ៧៤៤.៩២២.១៣០  ៣.០៣៥.៥៥៧.៦៨០  ៦៥០.៦៣៨.៥៨២  ២.៦១៤.២៦៥.៨២២  ៥២១.៦៩៨.១៨៦  ២.១០៦.០៩៥.៥៧៧ 
ម្របាក់បលញ្ញើកម្រមិ្ត្ទ ក 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 

ម្របាក់បលញ្ញើេីអតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងលម្រកាម្៖ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ក) តាម្របិូយប័ណណ៖            
ម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ ៣.៣១៦.៩០៣.៧៨២  ១៣.៥១៦.៣៨២.៩១២  ២.១៥៦.៩៣២.៥៧៥  ៨.៦៦៦.៥៥៥.០៨៦  ១.២៦៥.២៤៧.៧២០  ៥.១០៧.៨០៥.០៤៦ 

ម្របាក់លរៀេ ៧៨.៤៣៨.៣៧៩  ៣១៩.៦៣៦.៣៩៤  ៣០.០៤៧.២៩៤  ១២០.៧៣០.០២៧  ១០.៣៣១.២៤៩  ៤១.៧០៧.២៥២ 

ម្របាក់អឺរ   ូ 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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១៦. ក្បារ់បពញ្ញ ើរបសអ់តិងិជន (ត) 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ខ) តាម្កាេកំណត់្៖            
រយៈលេេ ១ ខខ ២.៧៦០.១០៣.៥៦០  ១១.២៤៧.៤២២.០០៧  ១.៦២១.៤៦១.០៨៩  ៦.៥១៥.០៣០.៦៥៦  ៨៤៩.០០១.៤៣១  ៣.៤២៧.៤១៨.៧៧៧ 

េី ១ ខខ លៅ ៣ ខខ ១៥៥.៧០៨.០៤៩  ៦៣៤.៥១០.៣០០  ១២៦.០៩៦.៥១៥  ៥០៦.៦៥៥.៧៩៧  ៩៥.៩៩៨.០៧២  ៣៨៧.៥៤៤.២១៧ 

េី  ៣ ខខ លៅ ១២ ខខ ៤៣១.៧១៩.៥១៧  ១.៧៥៩.២៥៧.០៣២  ៣៧៦.៤១៦.៧៨៩  ១.៥១២.៤៤២.៦៥៨  ២៧៧.៧៩៤.០៥៤  ១.១២១.៤៥៤.៥៩៦ 

លេើសេី ១២ ខខ ៤៧.៨១២.៣២៣  ១៩៤.៨៣៥.២១៦  ៦៣.០០៨.២១៤  ២៥៣.១៦៧.០០៤  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 ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(គ) តាម្ទំនាក់ទំនង៖            
មិ្នខម្នភាគីសម្ព័នធញាតិ្ ៣.៣៩១.៥៤០.២៤៧  ១៣.៨២០.៥២៦.៥០៦  ២.១៨៣.២២៥.៧៥៣  ៨.៧៧២.២០១.០៧៦  ១.២៧២.៧២៥.៦៦៦  ៥.១៣៧.៩៩៣.៥១៤ 

សម្ា័នតញាត្តិ ៣.៨០៣.២០២  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 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
( ) តាម្អម្រតាការម្របាក់ (ម្របោំឆ្ន ំ) ៖      
គណនីចរនត ០.០០%  ដេ់  ១.២៥%  ០.០០%  ដេ់   ១.០០%   ០.០០%  ដេ់   ១.០០%  
គណនីសនេ ំ ០.០០%  ដេ់  ៣.០០%  ០.០០%  ដេ់  ៣.១៥%   ០.០០%  ដេ់  ៣.៤០%  
ម្របាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្ ០.៥០%  ដេ់  ៧.៥០%   ០.៥០%  ដេ់  ៧.៥០%   ១.០០%  ដេ់   ៧.៥០%  

១៧. មូលបក្តបណំ ល 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
            
សញ្ហញ ប័ណណស្ថជី្វកម្ម ២០.៩៣៩.៣៣៧  ៨៥.៣២៧.៧៩៨  -  -  -  - 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៩ ធ្នាគារបានទទួេេិខិត្អន ញ្ហញ ត្ េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា សតីេី ការលបាុះផាយេក់ 
      សញ្ហញ ប័ណណស្ថជី្វកម្ម។ 

លៅថ្ងៃទី ៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ធ្នាគារបានទទួេការអន ញ្ហញ ត្  និងច ុះបញ្ជ ីជាស្ថថ េរ េីគណៈកម្មការមូ្េបម្រត្
កម្ព ជា (SECC) លេើទម្រម្ង់ពាកយលសនើស ំរួម្  និងឯកស្ថរផតេ់េ័ត៌្ាន សម្រាប់ការលបាុះផាយេក់សញ្ហញ ប័ណណស្ថជី្វ
កម្មរបស់ធ្នាគារជាស្ថធារណៈ។  
សញ្ហញ ប័ណណលនុះម្រត្ូវបានលបាុះផាយ ឱ្យលៅ វនិិលោគិនចំនួន ៦៥ នាក់ លៅថ្ងៃទី ១៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ កន ងចំនួនទឹក
ម្របាក់សរ ប ៨៤.៨២១ ពាន់ោនលរៀេ កន ងរយៈលេេ ៣ ឆ្ន ំ និងអម្រតាគូប  ង ៧.៧៥% កន ងមួ្យឆ្ន ំ។ 

ធ្នាគារមិ្នានការខកខាត្សងម្រត្េប់លៅម្របាក់លដើម្ ឬការម្របាក់ ឬការរលំោភបំពានណាមួ្យទក់ទងនឹងមូ្េបម្រត្
បំណ េរបស់ធ្នាគារកន ងឆ្ន ំលនុះលទ។ 
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១៨. ក្បារ់រមច៊ី 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
             

ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា 
(LPCO) (ក)  ២៧០.៦៣១.៧៤៣   ១.១០២.៨២៤.៣៥២    ១៤.៥៣៣.៣៣៤    ៥៨.៣៩៤.៩៣៥    -      -    

DEG (ខ)  ៥.៦៤២.១១៦    ២២.៩៩១.៦២៣    ១១.៩០៨.៨៧៨    ៤៧.៨៤៩.៨៧២    ១២.៥៤០.៤៣៥    ៥០.៦២៥.៧៣៥  
International Finance  

Corporation (គ)  ៣.៥៨២.៥៩៩    ១៤.៥៩៩.០៩១    ៥.០១៤.៦៦១    ២០.១៤៨.៩០៨    -      -    
Industrial and Commercial  

Bank of China Limited ( ) -  -   ៣៤.០៥៣.៨៨៩   
 

១៣៦.៨២៨.៥២៦    ៣៤.០៥៣.៨៨៩    ១៣៧.៤៧៥.៥៥០  
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  
Taiwan Cooperative Bank 

(ឆ) -  -  -  -   ២៥.៤២០.៤៧៨   
 

១០២.៦២២.៤៧០  
   ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨   ១.១៤០.៤១៥.០៦៦    ៨០.៥៣២.០១៥   ៣២៣.៥៧៧.៦៣៦    ៨៧.៣៧០.៧៤០    ៣៥២.៧១៥.៦៧៧  

(ក) តំ្ណាងឲ្យម្របតិ្បត្តិការផតេ់សនានីយភាេលោយានការធានា ចំនួន៣៤ខដេផតេ់ជូ្នេីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ 
ម្របតិ្បត្តិការចំនួន២ ខដេានចំនួនទឹកម្របាក់សរ ប ៥៤ ពាន់ោនលរៀេ ទទួេបានលៅម្រតី្ាសទី១ ម្របតិ្បត្តិការ
ចំនួន៤ ខដេានចំនួនទឹកម្របាក់សរ ប ១៥៧ ពាន់ោនលរៀេ ទទួេបានលៅម្រតី្ាសទី២ ម្របតិ្បត្តិការចំនួន២ 
ខដេានចំនួនទឹកម្របាក់សរ ប ៦០ ពាន់ោនលរៀេ ទទួេបានលៅម្រតី្ាសទី៣ និង ម្របតិ្បត្តិការចំនួន២៦ ខដេ
ានចំនួនទឹកម្របាក់សរ ប ៨២៣.៦ ពាន់ោនលរៀេ ទទួេបានលៅម្រតី្ាសទី៤ លៅកន ងម្រគាបរលិចេទ។ ម្របាក់លដើម្
និងការម្របាក់ម្រត្ូវលធ្វើការទូទត់្លៅលេេដេ់កាេកំណត់្ ជាមួ្យនឹងរយៈលេេម្រេម្លម្រេៀងោប់េី ៣ខខ រហូត្ដេ់ 
១២ខខ។ 

(ខ) តំ្ណាងឲ្យឥណទនរយៈលេេខវងបីលផេងគាន ខដេទទួេបានេី DEG-Deutcsche Investitions und 
Entwicklungsgesellschaft Mbh។ ឥណទនទីមួ្យានចំនួន ១០.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ខដេទទួេបានលៅ
ថ្ងៃទី ២៣ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឥណទនទីេីរានចំនួន ៥.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ខដេទទួេបានលៅ 
ថ្ងៃទី ០៣ ខខក ម្ាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ និងឥណទនទីបីានចំនួន ៥.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ខដេទទួេបានលៅថ្ងៃទី 
១៦ ម្ករា ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ ម្របាក់លដើម្គឺម្រត្ូវបង់រេំស់ជាឆាស ោប់លផតើម្េីថ្ងៃទី១៥   ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៧   សម្រាប់ 
ឥណទនទីមួ្យនិងទីេីរ លហើយោប់េីថ្ងៃទី ១៥ ខខធ្នូ  ឆ្ន ំ ២០១៨ សម្រាប់ឥណទនទីបី ។  ការម្របាក់គឺម្រត្ូវបង់ម្របោំ
ឆាសគិត្ោប់លផតើម្េីកាេបរលិចេទផតេ់ម្របាក់កម្េីនីមួ្យៗ ។ 

(គ) តំ្ណាងឲ្យម្របាក់កម្េីេី International Finance Corporation ខដេានទឹកម្របាក់ចំនួន ៥.០០០.០០០                                
ដ ោល រអាលម្រកិ ទទួេបានលៅ ថ្ងៃទី ២៩ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៧ ។ ម្របាក់លដើម្ម្រត្ូវបង់រេំស់ជាឆាស ោប់េីថ្ងៃទី១៥ ខខមិ្ង 
នា ឆ្ន ំ២០១៩ ។ ការម្របាក់ម្រត្ូវទូទត់្ជាលរៀងរាេ់ឆាស លហើយម្របាក់លដើម្ទូទត់្លៅលេេដេ់កាេកំណត់្ខដេ
ានរយៈលេេម្របំាឆ្ន ំគិត្ោប់លផតើម្េីកាេបរលិចេទផតេ់ម្របាក់កម្េី ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់
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១៨. ក្បារ់រមច៊ី(ត) 

( ) តំ្ណាងឱ្យម្របាក់កម្េីចំនួន ៤ េីIndustrial and Commercial Bank of China Limited ស្ថខាភនំលេញ។ ឥណទនទី
មួ្យានចំនួន ៦.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ខដេទទួេបានលៅថ្ងៃទី ២៩ ខខកកាោ ឆ្ន ំ២០១៦ ឥណទនទីេីរ
ានចំនួន ៥.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ខដេទទួេបានលៅថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ ឥណទនទីបីាន
ចំនួន ៩.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ខដេទទួេបានលៅថ្ងៃទី២៩ ខខវចិេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ និងឥណទនទីបួន ាន
ចំនួន ១៤.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិខដេទទួេបានលៅថ្ងៃទី ៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ំ ២០១៧។ ការម្របាក់ម្រត្ូវទូទត់្
ជាលរៀងរាេ់ម្រតី្ាស លហើយម្របាក់លដើម្ទូទត់្លៅលេេដេ់កាេកំណត់្ខដេានរយៈលេេ ៣ ឆ្ន ំោប់លផតើម្េី
កាេបរលិចេទផតេ់ម្របាក់កម្េីនីមួ្យៗ ។ 

លៅថ្ងៃទី ២ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ ម្របាក់កម្េីទំងបួនម្រត្ូវបានទូទត់្ម្ នកាេកំណត់្ 

(ង) តំ្ណាងឱ្យម្របាក់កម្េីរមួ្ េី First Commercial Bank ។ ឥណទនទីមួ្យ១០.០០០.០០០ដ ោល រអាលម្រកិ ខដេ
ទទួេបានលៅថ្ងៃទី ២៩ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៧។ ការម្របាក់ម្រត្ូវទូទត់្ជាលរៀងរាេ់ម្រតី្ាស លហើយម្របាក់លដើម្ទូទត់្លៅ
លេេដេ់កាេកំណត់្ខដេានរយៈលេេ ៣ ឆ្ន ំោប់លផតើម្េីកាេបរលិចេទផតេ់ម្របាក់កម្េីនីមួ្យៗ ។ 

លៅថ្ងៃទី ២៨ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ម្របាក់កម្េីម្រត្ូវបានទូទត់្ម្ នកាេកំណត់្។ 

(ច) តំ្ណាងឱ្យម្របាក់កម្េី ខដេទទួេបានេី AfrAsia Bank Limited លៅម្របលទស Mauritius។ ម្របាក់កម្េីលនុះទទួេបាន
លៅ ថ្ងៃទី២៨ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៨ ខដេានរយៈលេេ មួ្យសបាដ ហ៍ ។ 

(ឆ) តំ្ណាងឱ្យម្របាក់កម្េីរមួ្ ខដេានកាេកំណត់្រយៈលេេបីឆ្ន ំ ម្រត្ូវបានលរៀបចំលោយ Taiwan Cooperative Bank 
ស្ថខា ម្រកុងភនំលេញ ខដេឥណទនដំណាក់កាេទីមួ្យានចំនួន ៥.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ទទួេបានលៅ 
ថ្ងៃទី ២៦ ខខម្ករា ឆ្ន ំ ២០១៧ និងដំណាក់កាេទីេីរានចំនួន ២០.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ទទួេបានលៅ 
ថ្ងៃទី ១៥ ខខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៧ ។ ការម្របាក់គឺម្រត្ូវបង់ម្របោំឆាស និងម្របាក់លដើម្ម្រត្ូវទូទត់្លៅលេេដេ់កាេ
កំណត់្ ថ្ងៃទី ២៦ ខខម្ករា ឆ្ន ំ ២០២០ ។ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខសីហាឆ្ន ំ ២០១៨ ម្របាក់កម្េីទំងេីរម្រត្ូវបានទូទត់្ម្ នកាេកំណត់្ ។ 

ម្របាក់កម្េីខាងលេើេ ំានម្រទេយធានា និងានអម្រតាការម្របាក់លងរម្របោំឆ្ន ំោប់េី ២,៦០% លៅ ៧,០៤% (២០១៨: 
២,៦០% លៅ ៧,១១% និង ២០១៧: ២,៩៦% លៅ ៦,៩៩%)។ 

 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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១៩. អន បំណ ល 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
             
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នម្របលទស     
កាណាោ 

 
១២៨.០០០.០០០   ៥២១.៦០០.០០០  ៩៣.០០០.០០០  ៣៧៣.៦៧៤.០០០  ៥៥.០០០.០០០  ២២២.០៣៥.០០០ 

តំ្ណាងឲ្យអន បំណ េបនាា ប់បនេំម្របំាេីរលផេងគាន  ខដេទទួេបានេី ធ្នាគារជាតិ្ថ្នម្របលទសកាណាោ ។ អន បំណ េទីមួ្យ
ានចំនួន ១០.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ។ អន បំណ េទីេីរានចំនួន ១៥.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ម្រត្ូវបានអន ម័្ត្េី 
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា លៅថ្ងៃទី ៦ ខខម្ករា ឆ្ន ំ ២០១៦ ។ អន បំណ េទីបីានចំនួន ១០.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ម្រត្ូវបាន 
អន ម័្ត្េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា លៅថ្ងៃទី ២៦ ខខត្ ោ ឆ្ន ំ ២០១៦ ។ អន បំណ េទីបួនានចំនួន ២០.០០០.០០០ ដ ោល រ                  
អាលម្រកិ ម្រត្ូវបានអន ម័្ត្េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា លៅថ្ងៃទី ៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៧ ។ អន បំណ េទីម្របំា. ទីម្របំាមួ្យ និង ទី
ម្របំាេីរានចំនួន ៦.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ. ២០.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ និង ១៤.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ម្រត្ូវបាន              
អន ម័្ត្លៅថ្ងៃទី ១៤ ខខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៨ ។អន បំណ េទីម្របំាបី. ទីម្របំាបួន និង ទីដប់ានចំនួន ១០.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ. 
១០.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ និង ២០.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ម្រត្ូវបានអន ម័្ត្លៅថ្ងៃទី ១១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ ការ
ម្របាក់ម្រត្ូវបង់ជាឆាស និងម្របាក់លដើម្ម្រត្ូវទូទត់្ចំនួនម្របំាដងលសមើៗគាន ជាបនតបនាា ប់ ខដេសម្ត្ េយទំងមូ្េម្រត្ូវទូទត់្
បញ្េ ប់លៅលេេដេ់កាេកំណត់្។ 

ម្របាក់លដើម្ចំនួន ២.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិថ្នអន បំណ េដំបូងម្រត្ូវបានសងម្រត្េប់ជូ្នធ្នាគារជាតិ្ថ្នកាណាោ លៅថ្ងៃទី  
៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៨ លោយានការអន ម័្ត្េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា លហើយម្របាក់លដើម្ចំនួន ២.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិថ្ន 
អន បំណ េដខដេលនុះម្រត្ូវបានសងម្រត្េប់ជូ្នធ្នាគារជាតិ្ថ្នកាណាោ លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៩ លោយានការ              
អន ម័្ត្េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ 

ម្របាក់លដើម្ចំនួន ១.៥០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ១.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ និង៥០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ថ្នអន បំណ េទី២ 
ម្រត្ូវបានសងម្រត្េប់ជូ្នធ្នាគារជាតិ្ថ្នកាណាោ លៅថ្ងៃទី ៣០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៩ ថ្ងៃទី ៣១ ខខកកាោ ឆ្ន ំ ២០១៩ និងលៅ
ថ្ងៃទី ៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៩  លោយានការអន ម័្ត្េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ 

អន បំណ េខាងលេើ េ ំានម្រទេយធានា និងានអម្រតាការលងរម្របោំឆ្ន ំោប់េី ៧.៥៦% លៅ ៩.៤០% (២០១៨៖ ៧.៥៦% លៅ 
៩.៤០% និង ២០១៧៖ ៧.៥៦% លៅ ៨.១៥ កន ងមួ្យឆ្ន ំ). 
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២០. បំណ លភតិសនា 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
កាេវភិាគតាម្អាយ កាេ៖            
ឆ្ន ំទី១ ២១២.៥៥៩  ៨៦៦.១៧៨  ៨៤២.២៨៥  ៣.៣៨៤.៣០១  ៩៤៣.៤៨៨  ៣.៨០៨.៨៦១ 
ឆ្ន ំទី២ ១.១៣៣.១៨១  ៤.៦១៧.៧១៣  ៥៦៣.២៨៥  ២.២៦៣.២៧៩  ៦៣៨.១០០  ២.៥៧៦.០១០ 
ឆ្ន ំទី៣ ១.២៦៣.៥៨៥  ៥.១៤៩.១០៩  ១.៧៧០.៨៣៧  ៧.១១៥.២២៣  ២.២២៩.៣៥៦  ៨.៩៩៩.៩១០ 
ឆ្ន ំទី៤ ៧៤៥.៦៥៧  ៣.០៣៨.៥៥២  ៧៥១.៣៨១  ៣.០១៩.០៤៩  ៤៥៣.៩១៥  ១.៨៣២.៤៥៥ 
ឆ្ន ំទី៥ ៣.៤៨៤.០៥៩  ១៤.១៩៧.៥៤០  ២.០៧១.៨៥៥  ៨.៣២៤.៧១៣  ២.៣៩៧.២២១  ៩.៦៧៧.៥៨១ 
ត្លៅម្ ខ 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  ១៨.៥៤៩.៤២០  ៧៤.៨៨៤.០០៩ 

ធ្នាគារមិ្នានការម្របឈ្ម្ខាល ំងនឹងហានិភ័យសនានីយភាេទក់ទងលៅនឹងបំណ េភតិ្សនាលទ។ បំណ េភតិ្សនាម្រត្ូវបានតាម្

ោនលៅកន ងនាយកោឋ នរត្នាគាររបស់ធ្នាគារ។ 

២១. បំណ លពផ្សេងៗ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
            
ចំណាយបងារ ១៨.០២៣.៥០៤  ៧៣.៤៤៥.៧៧៩  ៩.៥៣២.៨៣៥  ៣៨.៣០២.៩៣១  ៤.៧១០.០៥១  ១៩.០១៤.៤៧៦ 
ម្របាក់ចំណូេមិ្នទន់ទទួេស្ថា េ់ ២.២១៨.២៤៣  ៩.០៣៩.៣៤១  ១.០០៧.២២៧  ៤.០៤៧.០៣៨  ៤១៩.៦២៧  ១.៦៩៤.០៣៤ 
េនធលផេងៗម្រត្ូវទូទត់្ ៨៥៧.២៤៦  ៣.៤៩៣.២៧៧  ៧០៦.២៤៥  ២.៨៣៧.៦៩២  ៥០៦.៥២៥  ២.០៤៤.៨៤១ 
ការខាត្បង់សំរាប់ឥណទន និងកិចេ 
សនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  ១៨.៩១៦  ៧៧.០៨៣  ១០.០៨៩  ៤០.៥៣៨  ៤.៦៤៦  ១៨.៧៥៦ 

លផេងៗ 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 

២២. ពដើមទ ន  
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
             
១ ហ  នានត្ថ្ម្ល ១.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ            
ខដេបានច ុះបញ្ជ ីនិងបានបង់ 
លេញលេញ ២១៥.០០០.០០០    ៨៧៦.១២៥.០០០   ១៦៥.០០០.០០០  ៦៦២.៩៧០.០០០   ១២៥.០០០.០០០   ៥០៤.៦២៥.០០០  
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២២. ពដើមទ ន (ត) 
 

េ័ត៌្ានេម្អិត្ថ្នការកាន់កាប់ភាគហ  នានដូចខាងលម្រកាម្៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ចំនួនភាគហ  ន  ដ ោល រអាលម្រកិ  ចំនួនភាគហ  ន  ដ ោល រអាលម្រកិ  ចំនួនភាគហ  ន  ដ ោល រអាលម្រកិ 
             
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នម្របលទសកាណាោ ២១៤.៩៩៩  ២១៤.៩៩៩.០០០  ១៤៨.៥០០  ១៤៨.៥០០.០០០  ១១២.៥០០  ១១២.៥០០.០០០ 
លោក Damir Karassayev ១  ១.០០០  ១៦.៥០០  ១៦.៥០០.០០០  ១២.៥០០  ១២.៥០០.០០០ 
            
 ២១៥.០០០  ២១៥.០០០.០០០  ១៦៥.០០០  ១៦៥.០០០.០០០  ១២៥.០០០  ១២៥.០០០.០០០ 

លៅថ្ងៃទី ១១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩  ធ្នាគារ បានទទួេការអន ម័្ត្ជាស្ថថ េរេី ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា កន ងការលផារ ភាគហ  ន
ចំនួន ១៦.៤៩៩ ហ  នេី លោក Damir Karassayev  លៅធ្នាគារជាតិ្ ថ្នកាណាោ។ 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
សម្ត្ េយនាលដើម្កាេបរលិចេទ  ១៦៥.០០០.០០០   ៦៦២.៩៧០.០០០   ១២៥.០០០.០០០   ៥០៤.៦២៥.០០០  
ការបខនថម្លដើម្ទ ន (*)  ៥០.០០០.០០០   ២០៣.៧៥០.០០០   ៤០.០០០.០០០   ១៦០.៧២០.០០០  
េំលអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -     ៩.៤០៥.០០០   -     (២.៣៧៥.០០០) 
         
  ២១៥.០០០.០០០   ៨៧៦.១២៥.០០០   ១៦៥.០០០.០០០   ៦៦២.៩៧០.០០០  

(*) លៅថ្ងៃទី ២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៩. ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានលចញេិខិត្អន ម័្ត្អន ញ្ហញ ត្ឲ្យធ្នាគារបលងាើនលដើម្ទ ន 
ចំនួន ៥០.០០០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ លោយលបាុះផាយភាគហ  នបខនថម្ចំនួន ៥០.០០០ ហ  ន ឲ្យលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្ន 
ម្របលទសកាណាោ ខដេកន ង   ១ ហ  នានត្ថ្ម្ល ១.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ។ 

២៣. ទ នបក្មុងតាមបទបញ្ញតតិ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
             
ត្ េយភាេលដើម្ម្រគា ២១.៣២១.៨៧៤  ៨៥.៦៧១.២៩០  ១៤.៤៩១.៩៨២  ៥៨.៥០៤.១៣១  -  - 
ការលផារលៅទ នបម្រម្ុងតាម្          
បទបញ្ញត្តិ ១២.៣៣៩.៩០៤  ៥០.២៨៥.១០៩  ៦.៨២៩.៨៩២  ២៧.៤៤២.៥០៦  ១៤.៤៩១.៩៨២  ៥៨.៥០៤.១៣១ 

ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូរ 
របិូយប័ណណ -  ១.២១៥.៣៤៥  -  (២៧៥.៣៤៧)  -  - 

            
 ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ១៣៧.១៧១.៧៤៤  ២១.៣២១.៨៧៤  ៨៥.៦៧១.២៩០  ១៤.៤៩១.៩៨២  ៥៨.៥០៤.១៣១ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

67 

 

២៤. ចំណូលព៊ីការក្បារ់ស ទធ  

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម) 
ចំណូេេីការម្របាក់         
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន   ៧២.១៤៨.៨៧៥    ២៩៣.១៤០.៨៧៩    ៥០.៨៣៣.៩២១  ២០៥.១៦៥.៧០៥ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា   ២.៥៤៥.៥៨៨    ១០.៣៤២.៧២៤    ១.១៤៦.៤៩៥    ៤.៦២៧.២៥៤  
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ   ៣៨១.៦០៥    ១.៥៥០.៤៦១    ១៤៥.២៧៨    ៥៨៦.៣៤២  
   ៧៥.០៧៦.០៦៨    ៣០៥.០៣៤.០៦៤    ៥២.១២៥.៦៩៤    ២១០.៣៧៩.៣០១  
ចំណាយលេើការម្របាក់         
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៨.០២៥.៦៨០   ៣២.៦០៨.៣៣៨   ៩.៤៦៤.០០៤   ៣៨.១៩៦.៧២០  
អន បំណ េបនាា ប់បនេ ំ  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  
បំណ េភតិ្សនា  ៤៤៣.៦៥៥   ១.៨០២.៥៧០   ៣៩១.០៨៩   ១.៥៧៨.៤៣៥  
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ៦១៣.៨៩៦   ២.៤៩៤.២៥៩   -  - 
  ១៣.១១៦.៣៦៤   ៥៣.២៩១.៧៨៧   ១២.៨៨៩.៨៧១   ៥២.០២៣.៥១៩  
         
ចំណូេេីការម្របាក់ស ទធ  ៦១.៩៥៩.៧០៤   ២៥១.៧៤២.២៧៧   ៣៩.២៣៥.៨២៣   ១៥៨.៣៥៥.៧៨២  

 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ចំណូេេីការម្របាក់         

ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ២៥២.៩៧៣.១៤៩  ១.០២៥.៨០៦.១១៩   ១៨០.៣៦៣.០៧២   ៧២៩.៣៨៨.២៦៣  
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  ៨.៥៣៩.២៧៦  ៣៤.៦២៦.៧៦៤   ៣.១៤៦.២៦៧  ១២.៧២៣.៥០៤  
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  ១.៨៤២.៣៦៤  ៧.៤៧០.៧៨៦   ៦៩៥.៤៦៧  ២.៨១២.៤៦៨  

  ២៦៣.៣៥៤.៧៨៩  ១.០៦៧.៩០៣.៦៦៩   ១៨៤.២០៤.៨០៦   ៧៤៤.៩២៤.២៣៥  
ចំណាយលេើការម្របាក់         

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៣៤.៧៥០.២១៣   ១៤០.៩១២.១១៤   ៣៥.៥៨៥.៩០០   ១៤៣.៩០៩.៣៨០  
អន បំណ េបនាា ប់បនេំ  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  
បំណ េភតិ្សនា  ១.៦៦៥.៦៤៣   ៦.៧៥៤.១៨៣   ១.២២៦.៣១៤   ៤.៩៥៩.២១៤  
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ៦១៣.៨៩៦   ២.៤៨៩.៣៤៨   -     -    

  ៥០.៩៨៦.៣៧៤   ២០៦.៧៤៩.៧៤៧   ៤៨.២៣០.៨១១   ១៩៥.០៤៥.៤០០  
         
ចំណូេេីការម្របាក់ស ទធ  ២១២.៣៦៨.៤១៥   ៨៦១.១៥៣.៩២២   ១៣៥.៩៧៣.៩៩៥   ៥៤៩.៨៧៨.៨៣៥  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២៥. ចំណូលព៊ីរថ្ក្ម និង ពជើងសារស ទធ 
 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ 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  
ទូរស័េានិងទូរស្ថរ   ១៩៩.៥១០    ៨១០.៦០៩    ៦៦.៤០៤    ២៦៨.០០៧  
ការបញ្េូ េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េាលោយ 
គាម នលេខកូត្Pin-less top up  

 ៥៣១.៧០០    ២.១៦០.២៩៧    ២០១.៤៥០    ៨១៣.០៥២  

កថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរេីលសវាធានារា ប់រង   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  
         
ចំណាយេីកថ្ម្រម្ និង លជ្ើងស្ថរ         

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  
ចំណាយលសវាធ្នាគារ និងម្រគឹុះស្ថថ ន 
ហិរញ្ញវត្ថ លផេងៗ 

 
 ៣៧៥.៦៣៣    ១.៥២៦.១៩៧    ២៦៣.៩០៨    ១.០៦៥.១៣៣  

ចំណាយលសវា Union Pay   ១៨.១៧៨    ៧៣.៨៥៧    ១៣.៣៧៨    ៥៣.៩៩៤  
កថ្ម្រម្ និងលជ្ើងស្ថលផេងៗ   ២១    ៨៥    ៦.៨២៣    ២៧.៥៣៧  

         
   ៤.២០៦.០១២    ១៧.០៨៩.០២៧    ២.៥៦៩.៨៤៥    ១០.៣៧១.៨៩៤  
         
ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរស ទធ   ៩.២០៨.២២៤    ៣៧.៤១៣.០១៤    ៤.០៥៨.៨៤៨    ១៦.៣៨១.៥១១  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២៥. ចំណូលព៊ីរថ្ក្ម និង ពជើងសារស ទធ (ត) 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ចំណូេេីកថ្ម្រម្ និង លជ្ើងស្ថរ         

ការសនាឥណទន   ១២.២១២.៤១៦    ៤៩.៥២១.៣៤៧    ៩.៦៧៥.៩៨២    ៣៩.១២៩.៦៧១  
កថ្ម្រម្េីលផារម្របាក់និងលវរម្របាក់   ៥.៩៣៤.១១៤    ២៤.០៦២.៨៣២    ២.៨៤៤.៧១៤    ១១.៥០៤.០២៣  
កថ្ម្រម្េីប័ណណ Master/Visa and UPI   ១៧.៤៥១.៦៨៨    ៧០.៧៦៦.៥៩៥    ១០.៣៧៨.២៩៥    ៤១.៩៦៩.៨២៥  
ទូរស័េានិងទូរស្ថរ   ៥៧០.៩៧៧    ២.៣១៥.៣១២    ២១៧.២៧៦    ៨៧៨.៦៦៤  
ការបញ្េូ េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េាលោយ 
គាម នលេខកូត្Pin-less top up   ១.៥៨១.២០០    ៦.៤១១.៧៦៦    ៣៦៣.១៩៤    ១.៤៦៨.៧៥៧  

កថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរេីលសវាធានារា ប់រង   ១.៦០០.៤៥៥    ៦.៤៨៩.៨៤៥    ១.២៧៥.៥៩២    ៥.១៥៨.៤៩៤  
កថ្ម្រម្លផេង  ៗ   ២.២៥៩.០២៧    ៩.១៦០.៣៥៤    ២.១៧៦.២៥៨    ៨.៨០០.៧៨៨  

   ៤១.៦០៩.៨៧៧    ១៦៨.៧២៨.០៥១    ២៦.៩៣១.៣១១    ១០៨.៩១០.២២២  
         
ចំណាយេីកថ្ម្រម្ និង លជ្ើងស្ថរ         

ចំណាយលសវា MasterCard   ៤.៩២៤.៦៨៨    ១៩.៩៦៩.៦១០    ៣.៦៦៦.០៩៣    ១៤.៨២៥.៦៨០  
ចំណាយលសវា Visa Card   ៧.៣៨៩.៨៩៥    ២៩.៩៦៦.០២៤    ៣.៩៣៧.៩២៩    ១៥.៩២៤.៩៨៥  
ចំណាយលសវាធ្នាគារ និងម្រគឹុះស្ថថ ន
ហិរញ្ញវត្ថ លផេងៗ 

 
 ១.៥២០.៣៩៤    ៦.១៦៥.១៩៨    ៦៧៨.៩៧៣    ២.៧៤៥.៧៦៧  

ចំណាយលសវា Union Pay   ៧០.២២៩    ២៨៤.៧៧៩    ៥៩.៨៩២    ២៤២.២០៣  
កថ្ម្រម្ និងលជ្ើងស្ថលផេងៗ   ២១    ៨៤    ១៣.៤៣៥    ៥៤.៣៣១  

   ១៣.៩០៥.២២៧    ៥៦.៣៨៥.៦៩៥    ៨.៣៥៦.៣២២    ៣៣.៧៩២.៩៦៦  
         
ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើងស្ថរស ទធ   ២៧.៧០៤.៦៥០    ១១២.៣៤២.៣៥៦    ១៨.៥៧៤.៩៨៩    ៧៥.១១៧.២៥៦  

២៦. ចំណូលក្បតិបតតិការពផ្សេងៗ 
 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម) 
ការខាត្បង់េីការេក់ 
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ -     -     (៥៥.៥១៦)  (២២៤.០៦៣) 

ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់ស ទធ ៤៤០.៧០៥   ១.៧៩០.៥៨៤   ៣០០.៦២៣   ១.២១៣.៣១៤  
ចំណូេលផេងៗ ១០.៩៧៨   ៤៤.៦០៤   ៣៤៦.៨៦១   ១.៣៩៩.៩៣២  
        
 ៤៥១.៦៨៣   ១.៨៣៥.១៨៨   ៥៩១.៩៦៨   ២.៣៨៩.១៨៣  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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២៦. ចំណូលក្បតិបតតិការពផ្សេងៗ (ត) 
 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ចំលណញេីការេក់ 
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ -     -     ៣២៦.២៥៧   ១.៣១៩.៣៨៣  

ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់ស ទធ ១.៥៥៦.៤២២   ៦.៣១១.២៩១   ៧៩៦.៩០២   ៣.២២២.៦៧២  
ចំណូេលផេងៗ ១៤៦.៤៧១   ៥៩៣.៩៤០   ៣៤៧.៨៩១   ១.៤០៦.៨៧១  
        
 ១.៧០២.៨៩៣   ៦.៩០៥.២៣១   ១.៤៧១.០៥០   ៥.៩៤៨.៩២៦  

២៧. ចំណាយប គគលរិ 
 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម) 
        
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍និងប េវោភ ១៨.១២៨.៤៦៣  ៧៣.៦៥៥.៩៤៥   ៩.៣២៩.៥២៨    ៣៧.៦៥៣.៩៧៥  
ម្របាក់បំណាច់អតី្ត្ភាេការង្ហរ  ៥៣៥.៧៥០    ២.១៧៦.៧៥២    ១.៧២៦.៧០២    ៦.៩៦៨.៩៦៩  
ចំណាយលផេងៗលេើប គាេិក  ៧៣១.៨៧៨    ២.៩៧៣.៦២០    ៥២៧.០៦៣    ២.១២៧.២២៧  
        
 ១៩.៣៩៦.០៩១  ៧៨.៨០៦.៣១៨   ១១.៥៨៣.២៩៣    ៤៦.៧៥០.១៧១  

 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍និងប េវោភ  ៥៤.៧១៦.២១៤    ២២១.៨៧៤.២៤៨    ៣២.២៤៤.៨៦៨    ១៣០.៣៩៨.២៤៦  
ម្របាក់បំណាច់អតី្ត្ភាេការង្ហរ  ៨៨៩.០៨០    ៣.៦០៥.២១៩    ១.៧២៦.៧០២    ៦.៩៨២.៧៨៣  
ចំណាយលផេងៗលេើប គាេិក  ២.២៤២.០០១    ៩.០៩១.៣១៤    ១.៣៣០.៦៨៣    ៥.៣៨១.២៨២  
        
  ៥៧.៨៤៧.២៩៥    ២៣៤.៥៧០.៧៨១    ៣៥.៣០២.២៥៣    ១៤២.៧៦២.៣១១  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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២៨. ចំណាយក្បតិបតតិការ 
 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម) 
        
ការជួ្េអគារ  ៤០៦.៣២២    ១.៦៥០.៨៨៦   ៤០៥.៤១១  ១.៦៣៦.២៣៩ 
ការជួ្សជ្ េ និងខងទំ ១.៨១៩.៩៩៧  ៧.៣៩៤.៦៤៨  ៨១១.៧០៧  ៣.២៧៦.០៤៩ 
សាា រៈការោិេ័យ ១.២២៤.៤៧៦  ៤.៩៧៥.០៤៦  ៧២២.៧៨៩  ២.៩១៧.១៧៦ 
ការជួ្េោនយនត  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 
លសវាសនតិស ខ ៦០៧.៧៩៣  ២.៤៦៩.៤៦៣  ៣៩៤.០៧៣  ១.៥៩០.៤៧៩ 
ទំនាក់ទំនង ៣០០.៩៧៤  ១.២២២.៨៥៧  ២៧៥.៣០១  ១.១១១.១១៥ 
ជំ្នាញវជិាជ ជី្វៈ ៦២០.៤១៤  ២.៥២០.៧៤២  ១៩៧.០៨១  ៧៩៥.៤១៩ 
អាជ្ាប័ណណ ១៨៧.៦៧៣  ៧៦២.៥១៥  ១៨២.៣៥០  ៧៣៥.៩៦៥ 
ថ្ងលម្របតិ្បត្តិការោនយនត ២២៣.៦៣៤  ៩០៨.៦២៥  ១៤៧.៧៩០  ៥៩៦.៤៨០ 
ថ្ងលលធ្វើដំលណើ រ ១៦១.៩០៤  ៦៥៧.៨១៦  ១២៧.៤៤៤  ៥១៤.៣៦៤ 
ការធានារា ប់រង 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 
អាហារ និងការកំស្ថនត ២១១.៥៣៤  ៨៥៩.៤៦៣  ៣៣.៥៤៥  ១៣៥.៣៨៨ 
ថ្ងលសាជិ្កភាេ ៨៧.០៣២  ៣៥៣.៦១១  ៦.២២១  ២៥.១០៨ 
ការេ បលោេថ្នម្រទេយរបឹអូសបាន -  -  (១៥.០០០)  (៦០.៥៤០) 
ចំណាយលផេងៗ ៩៤៧.១៤០  ៣.៨៤៨.២៣០  ៨២.៤៦៦  ៣៣២.៨៣៣ 
        
  ៨.៧៥០.៩១១    ៣៥.៥៥៤.៩៥១   ៤.៩៣៤.៨៤០  ១៩.៩១៧.០១៤ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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២៨. ចំណាយក្បតិបតតិការ(ត) 
 

 
 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ការជួ្េអគារ ១.០៩១.១៩៣   ៤.៤២៤.៧៨៨   ១.០៤៤.៥៦២   ៤.២២៤.២០៩  
ការជួ្សជ្ េ និងខងទំ ៤.៦៨៥.៦៧៩   ១៩.០០០.៤២៨   ២.៥៧៩.០២៨   ១០.៤២៩.៥៨៩  
សាា រៈការោិេ័យ ៣.៨៨២.១២៥   ១៥.៧៤២.០១៧   ២.០៣៤.៤១៩   ៨.២២៧.១៩០  
ការជួ្េោនយនត 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  
លសវាសនតិស ខ ១.៩៤០.០៣៥   ៧.៨៦៦.៨៤២   ១.២២៦.០៦៥   ៤.៩៥៨.២០៧  
ទំនាក់ទំនង ១.១៥៣.៧៣១   ៤.៦៧៨.៣៧៩   ៨៦៨.៨២៥   ៣.៥១៣.៥២៨  
ជំ្នាញវជិាជ ជី្វៈ ១.៥៨១.៤៦៣   ៦.៤១២.៨៣២   ៦៣២.៧៦៦   ២.៥៥៨.៩០៦  
អាជ្ាប័ណណ ៦៧៦.០៤១   ២.៧៤១.៣៤៦   ៦១៩.២០១   ២.៥០៤.០៤៩  
ថ្ងលម្របតិ្បត្តិការោនយនត ៧១៦.១៧៧   ២.៩០៤.០៩៨   ៥៣២.២០០   ២.១៥២.២១៧  
ថ្ងលលធ្វើដំលណើ រ ៤៦៨.៦០៥   ១.៩០០.១៩៣   ៤៨៥.៨៩០   ១.៩៦៤.៩៣៩  
ការធានារា ប់រង 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  
ថ្ងលសាជិ្កភាេ ២០១.៦១១   ៨១៧.៥៣៣   ១៤.៥៥៩   ៥៨.៨៧៧  
ការេ បលោេថ្នម្រទេយរបឹអូសបាន -     -     ៤២១.៥៥២   ១.៧០៤.៧៥៦  
ចំណាយលផេងៗ ១.៤៣៣.៨៥៥   ៥.៨១៤.២៨៣   ៥៤៦.៤៨០   ២.២០៩.៩៦៥  
        
 ២៤.៨០១.៥១២   ១០០.៥៧០.១៣១   ១៦.០០២.២៥៦   ៦៤.៧១៣.១២៣  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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២៩. ចំណាយរលំស ់
 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម) 
        
ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ  ២.៣៩៣.៩២៩    ៩.៧២៦.៥៣៤    ១.៥៦២.៦០៦    ៦.៣០៦.៦៧៨  
សិទធិកន ងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម  ១.៥០៨.៩៤៥    ៦.១៣០.៨៤៣    ១.២៤៣.៤២៧    ៥.០១៨.៤៧១  
ម្រទេយសកម្មអរបីូ  ២៥៩.២៨៨    ១.០៥៣.៤៨៧    ១១២.២៧៧    ៤៥៣.១៥០  
        
 ៤.១៦២.១៦២  ១៦.៩១០.៨៦៤   ២.៩១៨.៣១០    ១១.៧៧៨.២៩៩  

 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ ៨.២៤០.៣៩៣   ៣៣.៤១៤.៧៩៤   ៤.៦៩០.៤៦៦   ១៨.៩៦៨.២៤៥  
សិទធិកន ងការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ៥.៦២៦.៦២៧   ២២.៨១៥.៩៧២   ៣.៩៨០.៥៦៥   ១៦.០៩៧.៤០៥  
ម្រទេយសកម្មអរបីូ ៨៤៧.១៦៦   ៣.៤៣៥.២៥៨   ៤០៧.៩៧១   ១.៦៤៩.៨៣៤  
        
 ១៤.៧១៤.១៨៦   ៥៩.៦៦៦.០២៤   ៩.០៧៩.០០២   ៣៦.៧១៥.៤៨៤  

៣០. ការខាតបង់ព៊ីការធ្លា រ់ច ោះតថ្មារបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវតថ  
 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និង លធ្វើសវនកម្ម) 
        
ឥណទនផដេ់អតិ្ងិជ្ន ៨០៣.៦៤២   ៣.២៦៥.១៩៧   ៦៩៣.១៩២   ២.៧៩៧.៧២៣  
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា (៤៨.២២០)  (១៩៥.៩១៨)  ១៨.៩១៤   ៧៦.៣៣៧  
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ (៥៣.៧៤៧)  (២១៨.៣៧៤)  (១០៦.៧២១)  (៤៣០.៧២៦) 
ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជួ្េ ១.៦៧១   ៦.៧៨៩   ២.១៨៩   ៨.៨៣៥  
កិចេសនាឥណទន និង 
កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  ១.៥៣៥   ៦.២៣៨   ១.៣៦១   ៥.៤៩៣  

        
 ៧០៤.៨៨១   ២.៨៦៣.៩៣២   ៦០៨.៩៣៥   ២.៤៥៧.៦៦២  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣០. ការខាតបង់ព៊ីការធ្លា រ់ច ោះតថ្មារបសឧ់បររណ៏ហរិញ្ញវតថ  (ត) 
 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ឥណទនផដេ់អតិ្ងិជ្ន  ២.១៩៦.២៥៤    ៨.៩០៥.៨១០    ២.៨១២.១៥០    ១១.៣៧២.៣៣៥  
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  (២៦.០៨៥)   (១០៥.៧៧៥)   ៧៥.៦៥៨    ៣០៥.៩៦១  
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  (៦១.៩៥៣)   (២៥១.២១៩)   (៤២៦.៨៨៨)   (១.៧២៦.៣៣៥) 
ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជួ្េ  ៣.១៨៣    ១២.៩០៧    ១៣.៩៣០    ៥៦.៣៣២  
កិចេសនាឥណទន និង 
កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ   ៨.៨២៦    ៣៥.៧៨៩    ៥.៤៤៣    ២២.០១២  

        
  ២.១២០.២២៥    ៨.៥៩៧.៥១២    ២.៤៨០.២៩៣    ១០.០៣០.៣០៥  
  

៣១. រំណត់សាគ លព់៊ីរបាយការណ៏លហូំរសាច់ក្បារ ់
ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ 

សម្រាប់លគាេបំណងថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ រមួ្ាន៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
              
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ ២៥១.៧៥០.២០៥   ១.០២៥.៨៨២.០៨៥    ១៤៨.៥០៤.២២៩    ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២   ៦៨.៨៤៩.១៧២  ២៧៧.៩៤៤.១០៧ 
ម្របាក់បលញ្ញើលៅធ្នាគារ 
ជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ២៨៩.២២១.៤៨២  ១.១៧៨.៥៧៧.៥៣៩  ១៤៧.០៥៩.៤៣៨  ៥៩០.៨៨៤.៨២២  ៣៨.២៧៤.៨៣៨  ១៥៤.៥១៥.៥២១ 

ម្របាក់បលញ្ញើលៅធ្នាគារ
នានា 

១៣.៥៦៨.៤៧៧  ៥៥.២៩១.៥៤៤  ១៤៦.១៩៣.៧៤៤  ៥៨៧.៤០៦.៤៦៣  ៥៤.០៦៤.២៩៦  ២១៨.២៥៧.៥៦៣ 

  ៥៥៤.៥៤០.១៦៤   ២.២៥៩.៧៥១.១៦៨   ៤៤១.៧៥៧.៤១១   ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧   ១៦១.១៨៨.៣០៦  ៦៥០.៧១៧.១៩១ 
 

ស្ថច់ម្របាក់ស ទធ និង ស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ រួម្ាន ស្ថច់ម្របាក់ និងម្របាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្រយៈលេេខលី ខដេាន
អាយ កាេលដើម្ ៣ខខ ឬតិ្ចជាងលនុះ លោយមិ្នរាប់បញ្េូ េឥណទនវបិារូបន៍ខដេលៅសេ់។ ត្ថ្ម្លលោងថ្នម្រទេយសកម្ម
ទំងលនុះ គឺម្របហាក់ម្របខហេនឹងត្ថ្ម្លសម្រម្យ។ ស្ថច់ម្របាក់ និង ស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េលៅច ងបញ្េ ប់ថ្ន អំ  ងលេេ     
របាយការណ៍ ដូចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ងលសចកតីខងលងការណ៍ថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់ អាចម្រត្ូវបានផាូផាងជាមួ្យធាត្ ខដេ
ពាក់េ័នធលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេ ដូចខដេបានបង្ហា ញខាងលេើ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣១. រំណត់សាគ លព់៊ីរបាយការណ៏លហូំរសាច់ក្បារ់ (ត) 
ការផ្ទល ស់បតូរបំណ េខដេលកើត្ល ើងេីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន 
តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហា ញេីការផ្ទល ស់បតូរបំណ េរបស់ធ្នាគារខដេលកើត្ល ើងេីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន រួម្ានទំងការ
ផ្ទល ស់បតូរស្ថច់ម្របាក់ និងមិ្នខម្នស្ថច់ម្របាក់។ បំណ េខដេលកើត្ល ើងេីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទនគឺជាបនា កខដេេំហូរ
ស្ថច់ម្របាក់ឬេំហូរស្ថច់ម្របាក់នាលេេអនាគត្នឹងម្រត្ូវបានោត់្ចូេកន ងរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់រមួ្របស់ម្រកុម្
ខដេជាេំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន។ 
 ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា 

ឆ្ន ំ២០១៨ 
 
េំហូរស្ថច់ម្របាក់
ហិរញ្ញបបទន(ក) 

 
ភតិ្សនាងមី 

 
បខម្រម្បម្រម្េួ
នានា(ខ) 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
           
ម្របាក់កម្េី ៨៧.៣៧០.៧៤០  (៦.៣៤៤.២៦១)  -  (៤៩៤.៤៦៤)  ៨០.៥៣២.០១៥ 
អន បំណ េ ៥៥.០០០.០០០  ៣៨.០០០.០០០  -  -  ៩៣.០០០.០០០ 
បំណ េភតិ្សនា ១៨.៥៤៩.៤២០  (៤.៣៤១.៧៦២)  ១៥.៩២៥.៤២៨  ១.២២៦.៣១៤  ៣១.៣៥៩.៤០០ 
 
 ថ្ងៃទី០១ ខខម្ករា 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 
េំហូរស្ថច់ម្របាក់
ហិរញ្ញបបទន(ក) 

 
ភតិ្សនាងមី 

 
បខម្រម្បម្រម្េួ
នានា(ខ) 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
           
ម្របាក់កម្េី ៨០.៥៣២.០១៥  ១៩៧.៦៥៤.១៩០  -  ១.៦៧០.២៥៣  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨ 
អន បំណ េ ៩៣.០០០.០០០  ៣៥.០០០.០០០  -  -  ១២៨.០០០.០០០ 
មូ្េប័ម្រត្បំណ េខដេបាន
លបាុះផាយ 

-  ២០.៣២៦.៧៤៨  -  ៦១២.៥៨៩  ២០.៩៣៩.៣៣៧ 

បំណ េភតិ្សនា ៣១.៣៥៩.៤០០  (៦.១៨១.០១១)  ៩.៦៦៩.៣៧៥  ១.៦៦៥.៦៤៣  ៣៦.៥១៣.៤០៧ 
 

(ក) េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីបំណ េហិរញ្ញវត្ថ លកើត្លចញេី ការកាត់្កងរវាង ម្របាក់កម្េី និង ការសងកម្េី លៅកន ង              
របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់។ 

(ខ) ការផ្ទល ស់បតូរលផេងលទៀត្រួម្ានការបងារការម្របាក់និងការសងការម្របាក់។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣២. សមព័នធញាត ិ

(ក) សម្ត្ េយសម្ព័នធញាតិ្ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
             
កម្េីេីធ្នាគារជាតិ្ថ្នម្របលទស 

កាណាោ ១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០  ៩៣.០០០.០០០  ៣៧៣.៦៧៤.០០០  ៥៥.០០០.០០០   ២២២.០៣៥.០០០ 
            
ម្របាក់បលញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាេ់លោយ  

អនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗអភិបាេ
និងភាគទ និក ៣.៨០៣.២០២  ១៥.៤៩៨.០៤៨  ៣.៧៥៦.៨៥៤  ១៥.០៩៥.០៣៩  ៣.០៥៣.០០៧   ១២.៣២៤.៩៨៩ 

(ខ) ម្របតិ្បត្តិការជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្នានា 
 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម) 
        
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្នាគារជាតិ្ថ្ន 

ម្របលទសកាណាោ ២.១៥៥.៧០៩   ៨.៧៥៨.៦៤៦   ១.៨១៨.៣១០   ៧.៣៣៨.៦៩៩  
        
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យអនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ

អភិបាេ និងភាគទ និក ២៨.០២១   ១១៣.៨៤៩   ៣៦.៩៨០   ១៤៩.២៥១  

 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្នាគារជាតិ្ថ្នម្របលទស 
កាណាោ  ៨.០១៦.០២១    ៣២.៥០៤.៩៦៥   ៥.៤៣១.៦៩២    ២១.៩៦៥.៧៦២  

        
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យអនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ 
អភិបាេ និងភាគទ និក  ៩៦.១២៨    ៣៨៩.៧៩៩    ១៤៧.៩៩១    ៥៩៨.៤៧៦  

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣២. សមព័នធញាតិ (ត) 

(គ) ម្របាក់លបៀវត្េររ៍បស់គណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ អភិបាេ និងភាគទ និក 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងលធ្វើសវនកម្ម) 
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍និងអត្ថម្របលោជ្ន៍ ៥.៦៨៥.១៤២   ២៣.០៩៨.៧៣២   ១.៩១៤.៥៣១   ៧.៧២៧.០៤៧  

        

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍និងអត្ថម្របលោជ្ន៍ ១៤.៤១៥.៩០៧  ៥៨.៤៥៦.៥០៣  ៧.២៦០.៥២៩   ២៩.៣៦១.៥៧៩  

៣៣. រិចចសនាឥណទាន និង រិចចសនាធ្លនាហរិញ្ញវតថ  
 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨  ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
            
ឥណទនវបិារបូន៍ខដេ 
មិ្នលម្របើ ៥០.៣៤២.៤៣៨  ២០៥.១៤៥.៤៣៥  ២៤.២៨៩.១៣១  ៩៧.៥៩៣.៧២៨  ១៧.៣០៥.៦១៤   ៦៩.៨៦២.៧៦៤ 

មូ្េបម្រត្បំណ េ 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 
បណណឥណទនខដេមិ្នលម្របើ ៩.៤៣០.៣១៦   ៣៨.៤២៨.៥៣៨   ៨.៥៩៩.៤៩៨   ៣៤.៥៥២.៧៨៣   ៧.៤០៩.៤៣២    ២៩.៩១១.៨៧៧ 
មូ្េបម្រត្ ៤.៤០០.០០០   ១៧.៩៣០.០០០   ៤.៤០០.០០០   ១៧.៦៧៩.២០០   ៤.៧៧៥.០០០  ១៩.២៧៦.៦៧៥ 
ការធានាលេើការទូទត់្ ៥.៨៩៧.១០៣   ២៤.០៣០.៦៩៥   ៧៤៦.៧៤៤   ៣.០០០.៤១៧   -     -    
មូ្េបម្រត្បំណ េលេើការលដញថ្ងល ៥.២១៣.៨៩៩   ២១.២៤៦.៦៣៨   ៧១.០០០   ២៨៥.២៧៨   ៦៨៣.០០០  ២.៧៥៧.២៧១ 
មូ្េបម្រត្បំណ េលេើការធានា ១៥.២០១   ៦១.៩៤៤   ៥.៤៦៦   ២១.៩៦២   -     -    
ការធានាលផេងៗ 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 មិ្នម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យលធ្វើរបាយការណ៍តាម្ខផនកលទ េីលម្រពាុះម្របាក់ចំណូេមួ្យភាគធំ្ គឺបានម្កេី អាជី្វកម្មខផនក
ខត្មួ្យ ខដេជាឥណទន និងម្របាក់កម្េី។ សកម្មភាេទំងអស់ម្រត្ូវបានលធ្វើល ើង លៅកន ងម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ព ជា។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ានការទទួេខ សម្រត្ូវទូលៅកន ងការបលងាើត្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យម្របេ័នធម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ របស់ធ្នាគារ ។  
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេបានបលងាើត្នូវគណៈកម្មការឥណទន គណៈកម្មការអភិបាេកិចេ គណៈកម្មការអន លោម្ភាេ                        
គណៈកម្មការសវនកម្ម និងគណៈកម្មការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ លដើម្បីទទួេខ សម្រត្ូវកន ងការបលងាើត្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យនូវលគាេ
នលោបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យតាម្ខផនកនីមួ្យៗ។ គណៈកម្មការទំងអស់ានសាជិ្កមិ្នខម្នម្របតិ្បត្តិ លហើយលធ្វើការ 
រាយការណ៍ជាម្របោំលៅម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេអំេីសកម្មភាេរបស់លគ។ 

លគាេនលោបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានបលងាើត្ល ើងលដើម្បីកំណត់្អត្តសញ្ហញ ណ និងវភិាគ ហានិភ័យ
ខដេធ្នាគារបានជួ្បម្របទុះ នឹងោត់្វធិានការកាត់្បនថយហានិភ័យ និងានការម្រត្ួត្េិនិត្យឱ្យបានសម្ស្សប និងលដើម្បីតាម្
ោនហានិភ័យ និងការម្របកាន់ខាជ ប់លៅនឹងការកាត់្បនថយតាម្ការកំណត់្។ គណៈកម្មការសវនកម្ម គណៈកម្មការអន លោម្
ភាេ និងគណៈកម្មការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ានភារៈទទួេខ សម្រត្ូវតាម្ោនការអន វត្តរបស់ធ្នាគារលៅតាម្លគាេ
នលោបាយ និងនីតិ្វធីិ្ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ក៏ដូចជាម្រត្ួត្េិនិត្យល ើងវញិ នូវភាេម្រគប់ម្រគាន់ថ្នម្របេ័នធម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ
ខដេធ្នាគារ ម្រត្ូវម្របឈ្ម្ម្ ខ ។ 

សវនករថ្ផាកន ងលធ្វើការម្រត្ួត្េិនិត្យជាម្របោំ ឬម្តងាា េលេើលគាេនលោបាយ និងនីតិ្វធីិ្ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ លហើយលធ្វើការ 
រាយការណ៍េទធផេលៅគណៈកម្មការសវនកម្មសម្រាប់កិចេម្របជ្ ំម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ។ 

លគាេនលោបាយ និងនីតិ្វធីិ្អន ម័្ត្លោយធ្នាគារ លដើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យខដេអាចលកើត្ានល ើងកន ង សកម្មភាេ 
អាជី្វកម្មធ្នាគារ ានដូចខាងលម្រកាម្។ 

៣៥.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន 

ហានិភ័យឥណទន សំលៅលៅលេើហានិភ័យខដេធ្នាគាររងការខាត្បង់ខផនកហិរញ្ញវត្ថ  ម្របសិនលបើសម្ភាគី    ខកខានកន ង
ការបំលេញកាត្េវកិចេរបស់ខលួនស្សបតាម្េកេខណឌ ខដេបានម្រេម្លម្រេៀងគាន  និងការខាត្បង់ខដេលកើត្ល ើងេី ម្របាក់បលញ្ញើ
ជាមួ្យធ្នាគារលផេងលទៀត្ ការវនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្ ម្របាក់កក់លេើការជួ្េ ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន កិចេសនា       
ឥណទន និង កិចេសនាធានាហរញិ្ញវត្ត ។ លដើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ  ធ្នាគារបានេិោរណាម្រគប់ខផនកទំងអស់ថ្នហានិភ័យ
ឥណទនរួម្ានហានិភ័យខដេមិ្នានេទធភាេសង ហានិភ័យភូមិ្ស្ថស្រសត ហានិភ័យផេិត្ផេ និងហានិភ័យ          
អាជី្វកម្ម។ 

នាយកោឋ នហានិភ័យឥណទន ទទួេខ សម្រត្ូវកន ងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទនលោយ៖ 

• ការបលងាើត្លគាេនលោបាយឥណទនលោយានការេិលម្រគាុះលោបេ់ជាមួ្យខផនកអាជី្វកម្ម ម្រគបដណត ប់លេើ ត្ម្រម្ូវការ
ម្រទេយោក់ធានា   ការវាយត្ថ្ម្លឥណទន  ការោក់េិនា ហានិភ័យ និងការលរៀបចំឯកស្ថរ និងនីតិ្វធីិ្ ចាប់លោយស្សបលៅ
តាម្ CIFRSs  និងការខណនំាពាក់េ័នធរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ 

• ការបលងាើត្រចនាសម្ព័នធកន ងការអន ម័្ត្ និងការបនតផតេ់ឥណទន។ អនកខដេានសិទធិកន ងការអន ម័្ត្ឥណទន  
ានដូចជា គណៈកាម ធិ្ការម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេឥណទន គណៈកាម ធិ្ការម្រគប់ម្រគងឥណទន នាយកោឋ នអន ម័្ត្
ឥណទន និងម្របធានស្ថខា ានទំនួេខ សម្រត្ូវកន ងការអន ម័្ត្ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន។ 

• ការេិនិត្យល ើងវញិ និងវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទន  លោយការកំណត់្កម្រមិ្ត្ហានិភ័យ  និងការប ុះពាេ់ េីហានិភ័យ
ឥណទនទំងអស់។  
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សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

79 

 

៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន (ត្) 

• កំណត់្ការប ុះពាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទន ខដេលកើត្ល ើងេីសម្ភាគី ទីតំាងភូមិ្ស្ថស្រសដ ឧសាហកម្ម លគាេបំណង  
និងវស័ិយលផេងៗ (សម្រាប់ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ននិង ហានិភ័យឥណទនលផេងលទៀត្ ខដេានភាេ 
ស្សលដៀងគាន )។ 

• ការបលងាើត្ និងការម្រគប់ម្រគងបាននូវដំលណើ រការរបស់ធ្នាគារសម្រាប់វាស់ខវង ECL លោយរមួ្បញ្េូ េទំង ដំលណើ រការ
សម្រាប់៖  
o ការអន ម័្ត្លេើកដំបូង  និងស េេភាេលទៀងទត់្ថ្នការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងការវភិាគម្រត្េប់ម្កវញិ (back-testing) ថ្ន

ម្ ូខឌ្េខដេបានលម្របើ 
o ការកំណត់្ និងតាម្ោនការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន និង  
o ការរមួ្បញ្េូ េេ័ត៌្ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្ (forward-looking information) 

• ការេិនិត្យល ើងវញិនូវការអន លោម្របស់ស្ថខានីមួ្យ  ៗ លៅតាម្ការប ុះពាេ់ខដេបានម្រេម្លម្រេៀង រមួ្ទំង កម្រមិ្ត្         
ហានិភ័យឥណទន ខដេលកើត្ល ើងេីម្របលភទឧសាហកម្ម និងម្របលភទផេិត្ផេ។  របាយការណ៍ ខដេបានលរៀបចំ
ល ើងជាលទៀងទត់្  សតីេីគ ណភាេឥណទន  អាចត្ម្រម្ូវឱ្យានសកម្មភាេខកត្ម្រម្ូវដ៏សម្រម្យ  និងរមួ្បញ្េូ េ                    
របាយការណ៍េីការបា ន់ស្ថម នលេើសំវធិានធ្ន ECL។ 

• ការផតេ់អន ស្ថសន៍ ការខណនំា និងការផដេ់ជំ្នាញឯកលទសដេ់ស្ថខា  លដើម្បីលេើកកម្ពស់ការអន វត្តកិចេការ ទូទំង
ធ្នាគារ  កន ងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន។ 

ស្ថខានីមួ្យ មៗ្រត្ូវអន វត្តលគាេនលោបាយ និងនីតិ្វធីិ្ឥណទន ខផអកលៅតាម្សិទធិអន ម័្ត្ឥណទន ខដេផតេ់ លោយគ
ណៈកាម ធិ្ការឥណទន។ ម្របធានស្ថខា និង ម្របធានផដេ់ម្របាក់កម្េីតាម្ស្ថខា ម្រត្ូវរាយការណ៍ម្ក កាន់ការោិេ័យ                      
កណាត េ លេើបញ្ហា ពាក់េ័នធនឹងហានិភ័យទំងអស់លនុះ។ ស្ថខានីមួ្យៗទទួេខ សម្រត្ូវចំលពាុះគ ណភាេ   និងការអន វត្ត
សំលេៀត្ឥណទន និងចំលពាុះការតាម្ោន និងម្រត្ួត្េិនិត្យហានិភ័យលេើសំលេៀត្ឥណទនទំងអស់របស់ខលួន    រមួ្ទំង
ឥណទនខដេបានអន ម័្ត្លោយការោិេ័យកណាត េ។  

សវនកម្មថ្ផាកន ងបានលធ្វើសវនកម្មជាលទៀងទត់្ លដើម្បីធានាថាការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងនីតិ្វធីិ្ខដេបានបលងាើត្ល ើង បានលរៀបចំ និង
អន វត្តតាម្បានម្រគប់ម្រគាន់។ 

៣៥.១.១ ម្រទេយោក់ធានា 

ធ្នាគារ បានរកាទ កលៅម្រទេយបញ្ហេ ំ ខដេបានម្កេីការោក់ធានាសំរាប់ម្របាក់កម្េីផដេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន។ ម្របលភទវត្ថ បញ្ហេ ំ
ខដេធ្នាគារបានរកាទ ករមួ្ាន៖ 

- ម្រទេយសម្បត្តិេំលៅោឋ ន ដូចជា ដី និងផាុះ ខដេានបលង់រងឹ និងទន់ 
- ស្ថច់ម្របាក់ត្ម្ាេ់ 
- ម្រទេយសម្បត្តិចេនម្រទេយលផេងលទៀត្ 
- ការធានាហិរញ្ញវត្ថ  
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.១ ម្រទេយោក់ធានា (ត្) 

ធ្នាគារកំណត់្អន បាត្ឥណទនលធ្ៀបត្ថ្ម្លម្រទេយោក់ធានា LTV < ៨០% ជាអន បាត្អតិ្បរា   កន ងការផតេ់ឥណទនដេ់
អតិ្ងិជ្ន។ 

រាេ់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ខដេានលៅកន ងធ្នាគារ ម្រត្ូវបានោត់្ទ កថាាន ការងយច ុះត្ថ្ម្ល លហើយការខាត្បង់ ម្រត្ូវបានម្រគប
ដណដ ប់លម្រកាម្ ម្ ូខឌ្េ ថ្នការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក របស់ធ្នាគារ លោយគាម នការលេើកខេង ចំលពាុះម្រទេយបញ្ហេ ំ  
ទំងអស់ខដេធ្នាគារានគិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងេី ECL 

(ក)  សាសធាត្  ការសនមត្ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល 

ធ្នាគារបានទទួេស្ថា េ់សំវធិានធ្នលេើការបាត់្បង់ ECL ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ខដេមិ្នបានវាស់ខវងតាម្ FVTPL  
ដូចខាងលម្រកាម្៖ 

• សម្ត្ េយជាមួ្យធ្នាគារនានា 
• ម្រទេយហិរញ្ញវត្ថ ជាឧបករណ៍បំណ េ 
• ម្របាក់កក់លេើការជួ្េ 
• កិចេសនាឥណទន 
• កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

ធ្នាគារវាស់ខវងសំវធិានធ្នលេើការបាត់្បង់ តាម្ចំនួនខដេលសមើនឹង ECL លេើកខេងខត្ការវាស់ខវងតាម្ ECL ១២ខខ       

(12-month ECL) ដូចខាងលម្រកាម្៖ 

• សម្ត្ េយជាមួ្យ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ខដេម្រត្ូវបានកំណត់្ថាានហានិភ័យឥណទន នាកាេបរលិចេទ  
រាយការណ៍ និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្ ខដេហានិភ័យឥណទនមិ្នបានលកើនល ើងខាល ំង ោប់តំាងេីការទទួេស្ថា េ់ លេើក 
ដំបូង។ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងេី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

ធ្នាគារមិ្នបានអន វត្តការលេើកខេងឥណទនានហានិភ័យទប   ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្លទ។ 

ECL ១២ខខ គឺជាខផនកថ្ន ECL ខដេបណាត េម្កេីម្រេឹត្តិការណ៍ខកខានសងម្របាក់កន ងរយៈលេេ ១២ខខ   បនាា ប់េី                
កាេបរលិចេទរាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានទទួេស្ថា េ់តាម្ ELC ១២ខខ ម្រត្ូវបានោត់្ទ កជា “ឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថ សថិត្កន ងដំណាក់កាេទី១”។ 

ECL មួ្យអាយ កាេ (Lifetime ECL) គឺជា ECL ខដេអាចបណាត េម្កេីម្រេឹត្តិការណ៍ខកខានសងម្របាក់ កន ង រយៈលេេថ្ន
អាយ កាេរេឹំងទ ក (expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានទទួេស្ថា េ់តាម្ ECL លេញមួ្យ
អាយ កាេ ប  ខនតមិ្នខម្នជាឥណទនានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល (credit-impaired) ម្រត្ូវបានោត់្ទ កជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សថិត្ កន ង
ដំណាក់កាេទី២”។ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល 

តាម្កាេបរលិចេទរាយការណ៏នីមួ្យ  ៗ  ធ្នាគារវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ   ខដេម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្ ត្ថ្ម្លដក
រេំស់ (amortised cost) លហើយានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានោត់្ទ កជា “ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ សថិត្កន ង ដំណាក់កាេទី”៣”។ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបានោត់្ទ កថាាន “ឱ្នភាេត្ថ្ម្ល” លៅលេេានម្រេឹត្តិការណ៍មួ្យ ឬលម្រចើន បានលកើត្ល ើង ខដេ
នំាឱ្យានផេប ុះពាេ់អវជិ្ជានដេ់េំហូរស្ថច់ម្របាក់នាលេេអនាគត្ខដេរេឹំងទ ក ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ។ 

ភសត តាងខដេបញ្ហជ ក់ថាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល រមួ្បញ្េូ េនូវទិននន័យខដេអាចអលងាត្បាន ដូចខាងលម្រកាម្៖ 

• ឥណទនខដេានអម្រតាហានិភ័យឥណទន ខាងកន ងកម្រមិ្ត្ “E“   ឬការទូទត់្តាម្កិចេសនាខដេលសមើនឹង 
ឬលេើស ៩០ថ្ងៃសម្រាប់ឥណទនានរយៈលេេខវង និងការទូទត់្តាម្កិចេសនាខដេលសមើនឹង ឬលេើស ៣០ថ្ងៃ
សម្រាប់ឥណទនរយៈលេេខលី  

• លៅលេេខដេអនកខេីម្រត្ូវបានម្របកាសថា បាត់្ខលួន ស្ថល ប់ ឬរងលម្រគាុះេីការបាត់្បង់សម្ត្ថភាេសំរាប់ការរស់លៅម្របោំំថ្ងៃ 
• ការេំបាកខផនកហិរញ្ញវត្ថ ជាខាល ំងរបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ 
• ការលរៀបចំល ើងវញិលេើេកេខណឌ ថ្នការផតេ់ឥណទនដេ់អតិ្ងិជ្ន   ខដេធ្នាគារមិ្នយេ់ម្រេម្  
• អតិ្ងិជ្នទំនងនឹងកេ័យធ្ន  ឬម្រត្ូវលរៀបចំហិរញ្ញវត្ថ ល ើងវញិជាងមី 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

82 

 

៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងេី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

ឥណទនខដេម្រត្ូវបានលរៀបចំល ើងវញិ លោយស្ថរខត្ភាេមិ្នម្របម្រកតី្លៅកន ងេកេខណឌ របស់អតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបាន ោត់្ទ កជា
ឥណទនានឱ្នភាេ េ ុះម្រតាខត្ានភសត តាងបញ្ហជ ក់ថាហានិភ័យថ្នការមិ្នទទួេបានេំហូរស្ថច់ម្របាក់តាម្កិចេសនា 
បានងយច ុះជាស្ថរវនត និងមិ្នានសូចនាករលផេងលទៀត្ខដេនំាឱ្យានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល។ ខផអកលៅតាម្ការសនមត្ខដេអាច
បដិលសធ្បាន ថ្នសតង់ោរ CIFRSs  ឥណទនខដេហួសកាេកំណត់្សង ៨៩ថ្ងៃ (រយៈលេេខវង) និង ៣០ថ្ងៃ 
 (រយៈលេេខលី) ម្រត្ូវបានោត់្ទ កជាឥណទនានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល លទុះបីជានិយម្ន័យថ្នការហួសកាេកំណត់្សងខដេ
ចាប់បានកំណត់្លផេងគាន ក៏លោយ។  

ខផអកតាម្ម្របេ័នធោត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនរបស់ធ្នាគារ ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្នខដេោត់្ទ កថាានឱ្នភាេត្ថ្ម្ល 
ជាឥណទនទំងឡាយណាខដេានចំណាត់្ថាន ក់ លម្រកាម្សតង់ោរ  សងេ័យ  និងបាត់្បង់។ 

ការោត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន 

ធ្នាគារបានខបងខចកការប ុះពាេ់លៅតាម្ការោត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន ស្សបលៅតាម្និយម្ន័យរបស់ ធ្នាគារជាតិ្ថ្ន
កម្ព ជា  លោយខផអកលៅតាម្ចំនួនថ្ងៃថ្នការហួសកំណត់្សង  ខដេជាេកេណៈវនិិចេ័យលោយម្របុងម្របយ័ត្ន ដូចខាងលម្រកាម្៖ 

១  ធ្ម្មតា 
២  ឃ្ល ំលម្ើេ 
៣  លម្រកាម្សតង់ោរ 
៤  សងេ័យ 
៥  បាត់្បង់ 

ធ្នាគារ លម្របើម្របាស់ការវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទនថ្ផាកន ង និងេ័ត៌្ានហួសកាេកំណត់្ ជាេកេណៈវនិិចេ័យកន ងលផារ

ដំណាក់កាេដូចខាងលម្រកាម្៖ 

ចំណាត់្ថាន ក់ ម្របលភទឥណទន 
ចំណាត់្ថាន ក់ 

ឥណទនថ្ផាកន ង គ ណភាេឥណទន ចំនួនថ្ងៃផ ត្កំណត់្ ដំណាក់កាេ 

ឥណទនធ្ម្មតា/សតង់ោរ 
រយៈលេេខវង ក  ខ  គ ក៖ េអណាស់ 

ខ៖ េអ 
គ៖ លេញចិត្ត 

០-៣០ថ្ងៃ 
ដំណាក់កាេទី១ 

រយៈលេេខលី ក  ខ  គ ០-១៥ថ្ងៃ 

ឥណទនឃ្ល ំលម្ើេ រយៈលេេខវង   
 ៖ ការឃ្ល ំលម្ើេ 

៣១ថ្ងៃ-៨៩ថ្ងៃ 
ដំណាក់កាេទី២ 

រយៈលេេខលី   ១៥ថ្ងៃ-៣០ថ្ងៃ 

ឥណទនមិ្នដំលណើ រការ រយៈលេេខវង ង 
ង៖ ការខូចខាត្ 

>៨៩ថ្ងៃ 
ដំណាក់កាេទី៣ 

រយៈលេេខលី ង >៣០ថ្ងៃ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងេី ECL (ត្) 
(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

ការោត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

ការប ុះពាេ់ម្រត្ូវបានតាម្ោនជាម្របោំ ខដេការប ុះពាេ់អាចលធ្វើឱ្យានការផ្ទល ស់បតូរដេ់ការោត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន។ 
ជាទូលៅ ការតាម្ោនលនុះជាប់ពាក់េ័នធនឹងការលម្របើម្របាស់ទិននន័យដូចខាងលម្រកាម្៖ 

 ម្របវត្តិទូទត់្សង 
 ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ របស់សម្ភាគី 
 ចកេ វស័ិយអាជី្វកម្ម និងការេាករណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ 
 េទធភាេ និងឆនាៈទូទត់្សង 
 ស្ថថ នភាេលសដឋកិចេ និង 
 គ ណភាេថ្នសំណ ំ ឯកស្ថរ 

 (i) ការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់ថ្នហានិភ័យឥណទន 
ធ្នាគារេិោរណាអំេីការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនជាេីរដំណាក់កាេដូចខាងលម្រកាម្៖ 

ការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់ថ្ន ហានិភ័យឥណទនលៅកន ងដំណាក់កាេទី២ 
ការផ្ទល ស់បតូរកម្រមិ្ត្ថ្នហានិភ័យឥណទនលៅលេើអាយ កាេខដេរេឹំងទ ក ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ម្រត្ូវបាន វាយត្ថ្ម្លតាម្        
រយៈការលម្របៀបលធ្ៀបហានិភ័យឥណទនតាម្កាេបរលិចេទរាយការណ៍នីមួ្យៗជាមួ្យ នឹងហានិភ័យឥណទនថ្នឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ លៅលេេទទួេស្ថា េ់លេើកដំបូង។ ការវាស់ខវងលៅលេើគ ណភាេ និងបរាិណ កន ងការកំណត់្ថាលត្ើ ការលកើន
ល ើងជានូវហានិភ័យឥណទនខដេបានលកើត្ល ើង  ម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាងលម្រកាម្៖ 

• ការខកខានសងចំនួន ≥៣០ ថ្ងៃ ≤ ៨៩ ថ្ងៃ សម្រាប់រយៈលេេខវង ≥១៥ ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃ ជាបលង្ហា េ (backstop) 
• ការលម្របើសូចនាករបរាិណ (ការផ្ទល ស់បតូរ PD នាកាេបរលិចេទរាយការណ៍ោប់េីកាេបរលិចេទលដើម្) 

ធ្នាគារលម្របើម្របាស់ការខកខានសងចំនួន≥៣០ ថ្ងៃ ≤ ៨៩ ថ្ងៃ សម្រាប់រយៈលេេខវង ≥១៥ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃ ជាបលង្ហា េ និង         
អន វត្តការសនមត្ខដេអាចបដិលសធ្បាន លោយ កំណត់្ថាហានិភ័យឥណទនលេើម្រទេយ ហិរញ្ញវត្ថ  បានលកើនល ើងគួលអាយ
កត់្សាា េ់ ោប់តំាងេីការទទួេស្ថា េ់លេើកដំបូង លៅលេេខដេការទូទត់្តាម្កិចេសនា ានការខកខានសង               
ចំនួន≥៣០ថ្ងៃ ≤ ៨៩ថ្ងៃ សម្រាប់រយៈលេេខវង និង ≥១៥ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃសម្រាប់រយៈលេេខលី។ ថ្េ។ ជាងលនុះលៅលទៀត្ ឥណ
ទន         ទំងអស់ ខដេានចំណាត់្ឥណទន “ ”  ម្រត្ូវបានោត់្ថាន ក់េីដំណាក់កាេទី ១ ដេ់ ដំណាក់កាេទី ២។ 
។លេើសេីលនុះលទៀត្ ឥណទនផតេ់ដេ់   អតិ្ងិជ្នខដេម្រត្ូវបានលរៀបចំល ើងវញិ និងម្រត្ូវបានោត់្ថាន ក់“ ”   ម្រត្ូវបានផ្ទល ស់
បតូរេីដំណាក់កាេទី១ លៅដំណាក់កាេទី២។ 

ការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់ថ្ន ហានិភ័យឥណទនលៅកន ងដំណាក់កាេទី៣ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ខដេម្រត្ូវបានោត់្ទ កជាឥណទនានការងយច ុះត្ថ្ម្លោប់តំាងេីលេេដំបូង ឬេីលេេទិញ  ម្រត្ូវោត់្
ថាន ក់លោយសវ័យម្របវត្តិ ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សថិត្កន ងដំណាក់កាេទី៣។ ភសដ តាងខដេបញ្ហជ ក់ថាម្រទេយសកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

84 

 

៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងេី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

(i) ការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់ថ្នហានិភ័យឥណទន (ត្) 
ការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់ថ្ន ហានិភ័យឥណទនលៅកន ងដំណាក់កាេទី៣(ត្) 

ានការងយច ុះត្ថ្ម្ល លោយខផអកលៅតាម្ទិននន័យខដេអាចអលងាត្បានទក់ទងលៅនឹងម្រេឹត្តិការណ៍ដូចខាងលម្រកាម្៖  

• ការេំបាកខផនកហិរញ្ញវត្ថ ជាខាល ំងរបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ 
• ការបំពានកិចេសនា   ដូចជាការខកខានមិ្នបានសង  ឬហួសកាេកំណត់្ 
• អតិ្ងិជ្នទំនងនឹងកេ័យធ្ន  ឬម្រត្ូវលរៀបចំហិរញ្ញវត្ថ ល ើងវញិជាងមី 
• ការបាត់្បង់ទីផារសកម្មសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លោយស្ថរខត្បញ្ហា ហិរញ្ញវត្ថ  ដូចជាស្ថថ នភាេជំ្នួញកូន

បំណ េសថិត្កន ងដំលណើ រការវវិាទ   ភាេញឹកញាប់ថ្នការលរៀបចំបំណ េល ើងវញិជាលដើម្។ 
• កូនបំណ េខដេខកលងបនលំឆលបាក 
• ការេក់ ឬការេ បលោយលោេឥណទនខូចលោយខផនក 
• ម្រណៈភាេ 
• ការលរៀបចំល ើងវញិនូវបំណ េខដេានបញ្ហា  (Trouble Debt Restructuring) លោយមិ្នលជាគជ័្យ 

ធ្នាគារបានអន វត្តការខកខានសងចំនួន ≥៨៩ថ្ងៃ សំរាប់រយៈលេេខវង និង≥៣០ថ្ងៃ សំរាប់រយៈលេេខលី ជាបលង្ហា េ កន ងការ

ផ្ទល ស់បតូរឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  េីដំណាក់កាេទី២ លៅដំណាក់កាេទី៣  និងោត់្ទ កឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនាុះថាានការ

ងយច ុះត្ថ្ម្ល។ ជាងលនុះលៅលទៀត្ ឥណទនទំងអស់ ខដេានចំណាត់្ឥណទន “ង”  ម្រត្ូវបានោត់្ថាន ក់េីដំណាក់កាេទី 

២ ដេ់ ដំណាក់កាេទី ៣។ លេើសេីលនុះលទៀត្ ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្នខដេម្រត្ូវបានលរៀបចំល ើងវញិ  និងបានោត់្

ថាន ក់កន ង  លម្រកាម្សតង់ោរ សងេ័យ និងបាត់្បង់ ម្រត្ូវបាន  ផ្ទល ស់បតូរេីដំណាក់កាេទី២  លៅដំណាក់កាេទី៣។ 

និយម្ន័យការខកខានសង 

ធ្នាគារោត់្ទ កម្រទេយសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថ ខដេានការខកខានសងលៅលេេខដេ៖  
• អនកខេីមិ្នានេទធភាេសងចំលពាុះកាត្េវកិចេឥណទនរបស់ខលួនទំងស្សុងម្កវញិ លោយមិ្នេឹងខផអកលៅលេើ

ការេក់ម្រទេយោក់ធានាលដើម្បីទូទត់្សង (ម្របសិនលបើានម្រទេយោក់ធានា) ឬ 
• អនកខេីានការខកខានសងលម្រចើនជាង ≥៨៩ថ្ងៃ លេើកាត្េវកិចេសងឥណទនម្កធ្នាគារជាស្ថរវនត ឬ 
• អនកខេីនឹងខកសំរួេម្រទេយសម្បត្តិរបស់ខលួនខដេជាេទធផេថ្នការកេ័យធ្ន លោយស្ថរមិ្នានេទធភាេសង

កាត្េវកិចេឥណទនរបស់ខលួន។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥ . ការក្គបក់្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.២ ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងេី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

(ii) ការបញ្េូ េេ័ត៌្ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្ 

ធ្នាគារវភិាគេ័ត៌្ានេាករណ៍នាលេេអនាគត្ លោយលម្របើម្ ូខឌ្េសថិតិ្ថ្ននិនាន ការនាលេេអនាគត្ កន ងការវាយត្ថ្ម្ល 
ថាលត្ើហានិភ័យឥណទនលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ    បានលកើនល ើងជាសំខាន់   លដើម្បីលធ្វើការវាស់ខវង ECL។ 

ធ្នាគារលម្របើម្របាស់គំរូលនុះ លដើម្បីបញ្េូ េអលងរា ម្រកូលសដឋកិចេ (“MEVs”) និងសនាសេន៍ថ្ងលសំរាប់ជាការខកត្ម្រម្ូវនាលេេ
អនាគត្ លឆ្ព ុះលៅរកភាេអាចខកខានសង។ 

លោងតាម្េទធផេខដេទទួេបានេីការលម្របើម្ ូខឌ្េសថិតិ្ ថ្ននិនាន ការនាលេេអនាគត្លធ្វើល ើងលោយធ្នាគារ លៅកាេ
បរលិចេទផ្ទល ស់បតូរ ធ្នាគារមិ្នបានកំណត់្ការជាប់ទក់ទងគាន  ខដេសម្លហត្ ផេរវាង MEVs និងការខាត្បង់ជា 
ម្របវត្តិស្ថស្រសតលនាុះលទ។ ជាេទធផេ េ័ត៌្ាននាលេេអនាគត្មិ្នម្រត្ូវបានរមួ្បញ្េូ េលៅកន ងម្ ូខឌ្េសថិតិ្ថ្ននិនាន ការនាលេេ
អនាគត្ លៅកាេបរលិចេទផ្ទល ស់បតូររបស់ធ្នាគារល ើយ។ អន លោម្លៅតាម្សតង់ោរ ករណីជាក់ោក់អាចលកើត្ានលៅលេេ
ខដេេ័ត៌្ានខដេសម្លហត្ ផេ និងទ កចិត្តបានបំផ ត្ អាចជាេ័ត៌្ានម្របវត្តិស្ថស្រសតខដេមិ្នបានលធ្វើការខកត្ម្រម្ូវ។ 

ធ្នាគារនឹងបនតលធ្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើមូ្េោឋ នម្របោំឆ្ន ំសំរាប់ MEVs ឬសនាសេន៍ត្ថ្ម្លលដើម្បីោក់បញ្េូ េ ជាការខកត្ម្រម្ូវនា
លេេអនាគត្។ 

(iii)  ការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

ធ្នាគារលធ្វើការចរោល ើងវញិនូវឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន ខដេានផេេំបាកខផនកហិរញ្ញវត្ថ  (សំលៅដេ់ សកម្មភាេ
លរៀបចំឥណទនល ើងវញិ) លដើម្បីបលងាើនឱ្កាសអតិ្បរាិកន ងការម្របមូ្េម្រត្េប់វញិ និងកាត់្បនថយហានិភ័យ ថ្នការខកខាន
សង។ ខផអកលៅតាម្លគាេនលោបាយរបស់ធ្នាគារ ឥណទនលរៀបចំល ើងវញិ  ម្រត្ូវបានផតេ់ជូ្នលោយ ខផអកលេើមូ្េោឋ ន
លម្រជ្ើសលរ ើស ម្របសិនលបើកូនបំណ េានការខកខានសងនាលេេបចេ បបនន ឬម្របសិនលបើានហានិភ័យ ខពស់ថ្នការខកខាន
សង និងានភសត តាងបង្ហា ញថាកូនបំណ េេិត្ជាបានខិត្ខំម្របឹងខម្របងសងទូទត់្បំណ េលៅតាម្ េកេខណឌ ថ្ន                     
កិចេសនាលដើម្និងរេឹំងថាកូនបំណ េ នឹងអាចបំលេញតាម្េ័កេខណឌ ខដេបានខកខម្រប។ េកេខណឌ ខដេបានខកខម្របជា             
ធ្ម្មតារមួ្បញ្េូ េទំងការេនារលេេកំណត់្ ការផ្ទល ស់បតូររយៈលេេ ថ្នការទូទត់្សងការម្របាក់ និងការខកខម្របេកេខណឌ ថ្ន          
កិចេម្រេម្លម្រេៀងឥណទន។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.២  ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងេី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

(iii) ការខកខម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានខកខម្រប លៅតាម្លគាេនលោបាយថ្នការលរៀបចំឥណទនល ើងវញិរបស់ ធ្នាគារ  
ការេាករណ៍ PD ឆល ុះបញ្ហេ ំងការខកខម្របម្រត្ូវបានខកេម្អ ឬស្ថដ រល ើងវញិនូវេទធភាេរបស់ធ្នាគារកន ងការម្របមូ្េ ការម្របាក់ 
និងម្របាក់លដើម្  លៅតាម្បទេិលស្ថធ្ន៍ធ្នាគារធាល ប់ាន។ ជាខផនកមួ្យថ្នដំលណើ រការលនុះ ធ្នាគារលធ្វើការ វាយត្ថ្ម្លេទធភាេ
ទូទត់្សងរបស់កូនបំណ េ  លធ្ៀបលៅនឹងេកេខណឌ កិចេសនាខដេបានខកខម្រប និងេិោរណាលៅលេើ សូចនាករ 
អាកបបកិរោិជាលម្រចើនលផេងលទៀត្។ 

ជាទូលៅការលរៀបចំល ើងវញិ គឺជាសូចនាករគ ណភាេថ្នការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន ខដេការ លរៀបចំ
ល ើងវញិម្រត្ូវបានោត់្ទ កថាានភសត តាងខដេបញ្ហជ ក់េីផេប ុះពាេ់ថ្នឥណទនានការងយច ុះត្ថ្ម្ល។ អតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវ
បង្ហា ញឥរោិបងបង់ម្របាក់េអជាប់ោប់កន ងរយៈលេេមួ្យ ម្ នលេេខដេការប ុះពាេ់មិ្នម្រត្ូវបានោត់្ទ កថាាន ការងយ
ច ុះត្ថ្ម្ល/មិ្នានេទធភាេសង ឬ PD ម្រត្ូវបានោត់្ទ កថាបានងយច ុះ លោយសម្វធិានធ្នការខាត្បង់ម្រត្ូវបាន  វាស់ខវងតាម្
ចំនួនទឹកម្របាក់ដូចកន ងដំណាក់កាេទី១។ 

(iv) ការវាស់ខវង ECL 

ECL គឺជាការបា ន់ស្ថម នម្របូបាប ីេីលត្ទម្ៃន់ថ្នការបាត់្បង់ឥណទន។  ECL ម្រត្ូវបានវាស់ខវងដូចខាងលម្រកាម្៖ 

• ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខដេមិ្នានការងយច ុះត្ថ្ម្លនាកាេបរលិចេទរាយការណ៍៖ ជាត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នកងវុះស្ថច់
ម្របាក់ទំងអស់ (លពាេគឺភាេខ សគាន រវាងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ខដេជំ្ពាក់ធ្នាគារស្សបតាម្កិចេសនា     និង         
េំហូរស្ថច់ម្របាក់ខដេធ្នាគាររេឹំងទ កថានឹងទទួេបាន)។ 

• ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខដេានការងយច ុះត្ថ្ម្លនាកាេបរលិចេទរាយការណ៍៖ជាភាេខ សគាន រវាងត្ថ្ម្លដ េ និង 
ត្ថ្ម្លបចេ បបនន ថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់ខដេរេឹងទ កនាលេេអនាគត្។ 

• កិចេសនាឥណទនខដេលៅសេ់៖ ការខាត្បង់ឥណទនគឺជាត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នភាេខ សគាន រវាងេំហូរស្ថច់ 
• ការទូទត់្កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  លកើត្ល ើងកន ងករណីខដេ ការខកខានកន ងការសងរបស់កូនបំណ េគឺ

ស្សបតាម្េកេខណឌ ថ្នឥណទនខដេម្រត្ូវបានធានា។ ដូលោន ុះលហើយ កងវុះខាត្ស្ថច់ម្របាក់គឺជាការទូទត់្
ខដេរេឹំងទ ក លដើម្បីសងាេ ស់បំណ េសម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទន ដកចំនួនចំនួនទឹកម្របាក់ខដេធ្នាគារ
រេឹំងថានឹងទទួេបានេីកូនបំណ េឬភាគីណាមួ្យ។ 
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.២  ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងេី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

(iv) ការវាស់ខវង ECL (ត្) 
ធ្នាគារគណនា ECL លោយយកត្ថ្ម្លដ េថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  គ ណនឹង PD សរ ប េីគំរូម្របូកស ី (Proxy  Model) លៅតាម្
ដំណាក់កាេនីមួ្យ  ៗ ជាមួ្យកតាតា ខកត្ម្រម្ូវហានិភ័យមួ្យចំនូន។ 

• ការខាត្បង់ឥណទនខដេរេឹំងទ ក (Expected Credit Loss ឬ ECL) គឺជាត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នកងវុះស្ថច់ម្របាក់       
កន ងរយៈអាយ កាេខដេលៅសេ់  លធ្វើអបបហារលោយលម្របើ EIR។ សម្រាប់ឆ្ន ំនីមួ្យៗថ្នអាយ កាេលេញរបស់ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ធ្នាគារបានលធ្វើការបា ន់ស្ថម នលេើ PD ខដេបានបញ្េូ េការេាករណ៍នាលេេអនាគត្ 
LGD និង EAD។  ការបា ន់ស្ថម នម្រត្ូវបានយកម្កគ ណជាមួ្យគាន    លដើម្បីលធ្វើការបា ន់ស្ថម នការខាត្បង់សម្រាប់ 
រយៈលេេនីមួ្យៗ។ បនាា ប់ម្កការបា ន់ស្ថម នម្រត្ូវបានលធ្វើអបបហារម្រត្េប់ម្កកន ងកាេបរលិចេទរាយការណ៍
លោយលម្របើ  EIR ជាអម្រតាការម្របាក់អបបហារ។  លោយគាម នផេប ុះពាេ់ជាស្ថរវនត ធ្នាគារោត់្ទ កអម្រតាតាម្
កិចេសនាជា EIR ។ 

• ធ្នាគារលម្របើម្របាស់ឥណទនវស័ិយឧសាហកម្ម លដើម្បីជាសំលេៀត្     ឥណទនគម្រម្ូ លោយស្ថរានចរតិ្           
េកេណៈដូចគាន ។ ឥណទនទំងលនុះ សថិត្លៅកន ងចំណាត់្ថាន ក់វស័ិយឧសាកម្មខត្មួ្យខដេានហានិភ័យ
រមួ្ ខផអកលេើបរោិឋ នលសដឋកិចេ ។ 

• ECL ម្រត្ូវបានគណនាលោយលម្របើរបូម្នតខាងលម្រកាម្៖ 

ការខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទ ក =  ∑ 𝑴𝑷𝑫𝒕 × 𝑳𝑮𝑫𝒕 × 𝑬𝑨𝑫𝒕 × 𝑫𝒕

𝑻

𝒕=𝟏

 

ខដេ៖ 

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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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.២  ចំនួនទឹកម្របាក់ខដេលកើត្ល ើងេី ECL (ត្) 

 (ខ)  ការបាត់្បង់ថ្នសំវធិានធ្ន 
តារាងខាងលម្រកាម្លនុះ សលងេបសំវធិានលេើការបាត់្បង់នាកាេបរលិចេទច ងច ងឆ្ន ំ លៅតាម្ថាន ក់ ថ្នការប ុះពាេ់ម្រទេយសកម្មនីមួ្យ ។ៗ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ថាន ក់ថ្នសំវធិានលេើការបាត់្បង់ ៖            
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន (*) ៦.៣៥៥.៤៥២  ២៥.៨៩៨.៤៦៧  ៤.៨៥៩.០៨៦  ១៩.៥២៣.៨០៦  ២.១៩០.៣០០  ៨.៨៤២.២៤១ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា ៦០.៧៤២  ២៤៧.៥២៣  ៨៦.៨២៧  ៣៤៨.៨៧១  ១១.១៦៩  ៤៥.០៨៩ 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្ ២១.៥៨០  ៨៧.៩៣៩  ៨៣.៥៣៣  ៣៣៥.៦៣៦  ៥១០.៤២១  ២.០៦០.៥៧០ 
ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជួ្េ  ៣៦.១៥០    ១៤៧.៣១១    ៣២.៩៦៧    ១៣២.៤៦១    ១៩.០៣៧    ៧៦.៨៥២  
កិចេសនាឥណទន និង កិចេសនា 
ធានារា ប់រងហិរញ្ញវត្ថ  ១៨.៩១៦  ៧៧.០៨៣  ១០.០៨៩  ៤០.៥៣៨  ៤.៦៤៦  ១៨.៧៥៦ 

 ៦.៤៩២.៨៤០  ២៦.៤៥៨.៣២៣  ៥.០៧២.៥០២  ២០.៣៨១.៣១២  ២.៧៣៥.៥៧៣  ១១.០៤៣.៥០៨ 

(*) ទឹកម្របាក់ជាប់កិចេសនាថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ខដេម្រត្ូវបានេ បលោេកន ងអំ  ងលេេថ្នរបាយការណ៍ គឺានចំនួន 
៦៩៦.៣៣៥ ដ ោល រអាលម្រកិ  នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ (នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ ១៤៣.៤៥៧ដ ោល រអាលម្រកិ) និង 
ការខាត្បង់េីការបតូររបិូយបណណ កន ងអំ  ងលេេថ្នរបាយការណ៍ គឺានចំនួន ៣.៥៥២ នាថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ (នាថ្ងៃទី
៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ -៩៣ ដ ោល រអាលម្រកិ)។ 
លម្រកាម្នីតិ្វធីិ្ម្រត្ួត្េិនិត្យរបស់ធ្នាគារ ការលកើនល ើងគួរឲ្កត់្សាា េ់ថ្នហានិភ័យឥណទនម្រត្ូវបានកំណត់្ ម្ នលេេ ាន
ការប ុះពាេ់និងលៅច ងបញ្េ ប់លៅលេេខដេការប ុះពាេ់លកើត្ល ើងដេ់៣០ថ្ងៃ។ លនុះគឺជាករណីចម្បងសម្រាប់ឥណទន 
អតិ្ងិជ្ន។ តារាងខាងលម្រកាម្ ផតេ់នូវការវភិាគលៅលេើចំនួនសរ បថ្នឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន តាម្កាេកំណត់្ខដេ
ានកនលងម្ក។ 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
 

ត្ថ្ម្លសរ បលោង  
សំវធិានលេើ
ការខាត្បង់  ត្ថ្ម្លសរ បលោង  

សំវធិានលេើ
ការខាត្បង់  ត្ថ្ម្លសរ បលោង  

សំវធិានលេើ
ការខាត្បង់ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន               

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 
ចំនួនលេើសេី ១៨០ ថ្ងៃ  ១២.៦៦១.៦៦៣  ២.៦៥៦.២៨៣  ៨.០៤៣.៣៤៧  ១.៦០៤.៥៣៧  ៤.៥៦៤.៥៧៦  ៦៨១.៥៨៦ 
សរ ប  ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ៦.៣៥៥.៤៥២  ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥  ៤.៨៥៩.០៨៦  ១.២៣៥.៨៧២.៩១០  ២.១៩០.៣០០ 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧  ២៥.៨៩៨.៤៦៧  ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧  ១៩.៥២៣.៨០៦  ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨  ៨.៨៤២.២៤១ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 
៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន  

តារាងខាងលម្រកាម្លនុះ បង្ហា ញេ័ត៌្ានអំេីឥណទនម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ខដេម្រត្ូវបានវាស់ខវងលោយថ្ងលលដើម្រេំស់។ 
ចំនួនទឹកម្របាក់លៅកន ងតារាងតំ្ណាងឱ្យត្ថ្ម្លលោងដ េចំលពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ។ ចំលពាុះត្ថ្ម្លកិចេសនា សម្រាប់             
កិចេសនាឥណទន និង កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  ចំនួនទឹកម្របាក់លៅកន ងតារាងលនុះ តំ្ណាងឱ្យត្ថ្ម្លកិចេសនា ។ 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
សម្ត្ េយជាមួ្យធ្នាគារនានា           

ធ្ម្មតា   ៩៣.៤៧២.៤៣១    -      -      ៩៣.៤៧២.៤៣១    ៣៨០.៩០០.១៥៦  
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់   (៦០.៧៤២)   -      -      (៦០.៧៤២)   (២៤៧.៥២៣) 
ត្ថ្ម្លលោង  ៩៣.៤១១.៦៨៩   -      -     ៩៣.៤១១.៦៨៩   ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ 

 
 

         
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន           

ធ្ម្មតា  ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០   -  -  ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០   ១១.១៣៤.៤១៨.៦៧១  
ឃ្ល ំលម្ើេ   -      ១០.៦៦៧.៥១០    -      ១០.៦៦៧.៥១០    ៤៣.៤៧០.១០៣  
លម្រកាម្សតង់ោរ   -      -      ៧.៨៦០.៣៦០    ៧.៨៦០.៣៦០    ៣២.០៣០.៩៥៧  
សងេ័យ   -      -      ៥.០៥១.៧០៨    ៥.០៥១.៧០៨    ២០.៥៨៥.៧១០  
បាត់្បង់   -      -      ៨.៤៧៤.១០៧    ៨.៤៧៤.១០៧    ៣៤.៥៣១.៩៨៧  
  ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០    ១០.៦៦៧.៥១០    ២១.៣៨៦.១៧៥    ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥    ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧  
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (១.៥៧៣.៨៨១)  (៥៦៦.៣១៧)  (៤.២១៥.២៥៤)  (៦.៣៥៥.៤៥២)  (២៥.៨៩៨.៤៦៧) 
ត្ថ្ម្លលោង  ២.៧៣០.៧៩៨.៧៩៩   ១០.១០១.១៩៣   ១៧.១៧០.៩២១   ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣   ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០  

 
 

         
ការវនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្           

ធ្ម្មតា  ៣៣.៣០៧.០១៤   -      -     ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (២១.៥៨០)   -      -     (២១.៥៨០)  (៨៧.៩៣៩) 
ត្ថ្ម្លលោង  ៣៣.២៨៥.៤៣៤   -      -     ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 

           
ម្របាក់កក់លេើការជួ្េ           

ធ្ម្មតា  ៣.៦១៥.០៤១   -      -     ៣.៦១៥.០៤១  ១៤.៧៣១.២៩២ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (៣៦.១៥០)   -      -     (៣៦.១៥០)  (១៤៧.៣១១) 
ត្ថ្ម្លលោង  ៣.៥៧៨.៨៩១   -      -     ៣.៥៧៨.៨៩១  ១៤.៥៨៣.៩៨១ 

           

កិចេសនាឥណទន និងកិចេសនា
ធានាហិរញ្ញវត្ត  

 
         

ធ្ម្មតា   ៦៨.៤៩៧.១០៣    -      -      ៦៨.៤៩៧.១០៣    ២៧៩.១២៥.៦៩៥  
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់   (១៨.៩១៦)   -      -      (១៨.៩១៦)   (៧៧.០៨៣) 
ត្ថ្ម្លសរ ប   ៦៨.៤៧៨.១៨៧    -      -      ៦៨.៤៧៨.១៨៧    ២៧៩.០៤៨.៦១២  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 
៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
សម្ត្ េយជាមួ្យធ្នាគារលផេងលទៀត្           

ធ្ម្មតា  ២០៧.៤៨៨.៩៤៨   -     -     ២០៧.៤៨៨.៩៤៨   ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣  
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (៨៦.៨២៧)  -     -     (៨៦.៨២៧)  (៣៤៨.៨៧១) 
ត្ថ្ម្លលោង  ២០៧.៤០២.១២១    -     -     ២០៧.៤០២.១២១    ៨៣៣.៣៤១.៧២២ 

           

ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន           
ធ្ម្មតា   ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨    -      -      ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨    ៧.២៤៧.៩៣៨.៨៨៣  
ឃ្ល ំលម្ើេ   -      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  
បាត់្បង់   -      -      ៥.០៤២.១១៣    ៥.០៤២.១១៣    ២០.២៥៩.២១០  
  ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨   ១៥.៧៧៥.៩១២   ១៥.៥៥០.០២៥   ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥   ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧  
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (១.១០០.៩០៩)  (៧៨២.៣៣៤)  (២.៩៧៥.៨៤៣)  (៤.៨៥៩.០៨៦)  (១៩.៥២៣.៨០៦) 
ត្ថ្ម្លលោង  ១.៨០២.៧៦៦.៤០៩   ១៤.៩៩៣.៥៧៨   ១២.៥៧៤.១៨២   ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩   ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១  

           

ការវនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្           
ធ្ម្មតា  ៣៣.២៥៣.៣៤៨   -      -     ៣៣.២៥៣.៣៤៨  ១៣៣.៦១១.៩៥៣ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (៨៣.៥៣៣)   -      -     (៨៣.៥៣៣)  (៣៣៥.៦៣៦) 
ត្ថ្ម្លលោង  ៣៣.១៦៩.៨១៥   -      -     ៣៣.១៦៩.៨១៥  ១៣៣.២៧៦.៣១៧ 

           

ម្របាក់កក់លេើការជួ្េ           
ធ្ម្មតា  ៣.២៩៦.៦៧៥   -      -     ៣.២៩៦.៦៧៥  ១៣.២៤៦.០៤០ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (៣២.៩៦៧)   -      -     (៣២.៩៦៧)  (១៣២.៤៦១) 
ត្ថ្ម្លលោង  ៣.២៦៣.៧០៨   -      -     ៣.២៦៣.៧០៨  ១៣.១១៣.៥៧៩ 

           

កិចេសនាឥណទន និងកិចេសនា
ធានាហិរញ្ញវត្ត  

          

ធ្ម្មតា  ៤០.៣០៣.៩០៩   -     -     ៤០.៣០៣.៩០៩   ១៦១.៩៤១.១០៦  
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (១០.០៨៩)  -     -     (១០.០៨៩)  (៤០.៥៣៨) 
ត្ថ្ម្លសរ ប  ៤០.២៩៣.៨២០   -     -     ៤០.២៩៣.៨២០   ១៦១.៩០០.៥៦៨  
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទន (ត្) 
៣៥.១.៣ ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
សម្ត្ េយជាមួ្យធ្នាគារនានា           

ធ្ម្មតា  ៨៦.០២០.៦១២  -  -  ៨៦.០២០.៦១២  ៣៤៧.២៦៥.២១០ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (១១.១៦៩)  -  -  (១១.១៦៩)  (៤៥.០៨៩) 
ត្ថ្ម្លលោង  ៨៦.០០៩.៤៤៣  -  -  ៨៦.០០៩.៤៤៣  ៣៤៧.២២០.១២១ 

           

ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន           
ធ្ម្មតា  ១.២២១.៣២៨.៥០០  -  -  ១.២២១.៣២៨.៥០០  ៤.៩៣០.៥០៣.១៥៥ 
ឃ្ល ំលម្ើេ  -  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 
បាត់្បង់  -  -  ២.៧០២.៤១៦  ២.៧០២.៤១៦  ១០.៩០៩.៦៥៣ 
  ១.២២១.៣២៨.៥០០  ៤.១៨៣.០៩៩  ១០.៣៦១.៣១១  ១.២៣៥.៨៧២.៩១០  ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (៦០៩.៦១០)  (១៦៤.១៣១)  (១.៤១៦.៥៥៩)  (២.១៩០.៣០០)  (៨.៨៤២.២៤១) 
ត្ថ្ម្លលោង  ១.២២០.៧១៨.៨៩០  ៤.០១៨.៩៦៨  ៨.៩៤៤.៧៥២  ១.២៣៣.៦៨២.៦១០  ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧ 

           

ការវនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្           
ធ្ម្មតា  ១៧.២២៤.៣១១  -  -  ១៧.២២៤.៣១១  ៦៩.៥៣៤.៥៤៤ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (៥១០.៤២១)  -  -  (៥១០.៤២១)  (២.០៦០.៥៧០) 
ត្ថ្ម្លលោង  ១៦.៧១៣.៨៩០  -  -  ១៦.៧១៣.៨៩០  ៦៧.៤៧៣.៩៧៤ 

           

ម្របាក់កក់លេើការជួ្េ           
ធ្ម្មតា  ១.៩០៣.៧៣៤  -  -  ១.៩០៣.៧៣៤  ៧.៦៨៥.៣៧៤ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (១៩.០៣៧)  -  -  (១៩.០៣៧)  (៧៦.៨៥២) 
ត្ថ្ម្លលោង  ១.៨៨៤.៦៩៧  -  -  ១.៨៨៤.៦៩៧  ៧.៦០៨.៥២២ 

         
  

កិចេសនាឥណទន និងកិចេសនា
ធានាហិរញ្ញវត្ត  

          

ធ្ម្មតា  ៣០.១៣៥.០១៨  -  -  ៣០.១៣៥.០១៨  ១២១.៦៥៥.០៦៨ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់  (៤.៦៤៦)  -  -  (៤.៦៤៦)  (១៨.៧៥៦) 
ត្ថ្ម្លសរ ប  ៣០.១៣០.៣៧២  -  -  ៣០.១៣០.៣៧២  ១២១.៦៣៦.៣១២ 
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សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

92 

 

៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 
 

តារាងខាងលម្រកាម្លនុះ បង្ហា ញេ័ត៌្ានអំេីស្ថថ នភាេការហួសកាេកំណត់្សង ថ្នឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន លៅ  
ដំណាក់កាេទី១ ទី២  និងទី៣។ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន           
មិ្នទន់ហួសកំណត់្  ២.៧២២.៨២៣.៩៨៨   ៦.០៨១.៦៦៨   ៣.០៦៤.៣២៣   ២.៧៣១.៩៦៩.៩៧៩   ១១.១៣២.៧៧៧.៦៦៤  
ហួសកំណត់្ ≤ ៣០ថ្ងៃ  ៩.៥៤៨.៦៩២   ១.៧២៨.២៤០   ៤៤៤.៣១៨   ១១.៧២១.២៥០   ៤៧.៧៦៤.០៩៤  
ហួសកំណត់្ > ៣០ថ្ងៃ  -     ២.៨៥៧.៦០២   ១៧.៨៧៧.៥៣៤   ២០.៧៣៥.១៣៦   ៨៤.៤៩៥.៦៧៩  
សរ ប  ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០   ១០.៦៦៧.៥១០   ២១.៣៨៦.១៧៥   ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥   ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧  
           
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន           
មិ្នទន់ហួសកំណត់្  ១.៨០០.១០៤.៧២៨   ១០.៥៨៦.៨៦៣   ៣.៥៥២.៨៦០   ១.៨១៤.២៤៤.៤៥១   ៧.២៨៩.៦៣៤.២០៣  
ហួសកំណត់្ ≤ ៣០ថ្ងៃ  ៣.៧៦២.៥៩០   ៣.០០៦.៤១៨   ៤៥៣.៧១៦   ៧.២២២.៧២៤   ២៩.០២០.៩០៥  
ហួសកំណត់្ > ៣០ថ្ងៃ  -     ២.១៨២.៦៣១   ១១.៥៤៣.៤៤៩   ១៣.៧២៦.០៨០   ៥៥.១៥១.៣៨៩  
សរ ប  ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨   ១៥.៧៧៥.៩១២   ១៥.៥៥០.០២៥   ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥   ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧  
           

 
  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន           
មិ្នទន់ហួសកំណត់្  ១.២១៥.៣១១.០២១   ២.០៤០.៨៧៣   ៣.៥២៧.០៦០  ១.២២០.៨៧៨.៩៥៤  ៤.៩២៨.៦៨៨.៣៣៨ 
ហួសកំណត់្ ≤ ៣០ថ្ងៃ  ៦.០១៧.៤៧៩   ៥៦៧.៤០៤   ២៥៤.៣១០  ៦.៨៣៩.១៩៣  ២៧.៦០៩.៨២២ 
ហួសកំណត់្ > ៣០ថ្ងៃ  -     ១.៥៧៤.៨២២   ៦.៥៧៩.៩៤១  ៨.១៥៤.៧៦៣  ៣២.៩២០.៧៧៨ 
សរ ប  ១.២២១.៣២៨.៥០០   ៤.១៨៣.០៩៩   ១០.៣៦១.៣១១  ១.២៣៥.៨៧២.៩១០  ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨ 
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

តារាងខាងលម្រកាម្លនុះ បង្ហា ញេីបខម្រម្បម្រម្ួេចំនួនទឹកម្របាក់លោងដ េរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  កន ងកំ  ងម្រគាខដេរមួ្
ចំខណកដេ់បខម្រម្បម្រម្ួេ សំវធិានធ្នលេើការខាត់្បង់។ 

សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានាលៅត្ថ្ម្លរេំស់៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   
  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩  ២០៧.៤៨៨.៩៤៥  -  -  ២០៧.៤៨៨.៩៤៥  ៨៣៥.៣២៤.៩៨៤ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៧៣.៧៧១.៤៤៨  -  -  ៧៣.៧៧១.៤៤៨  ៣០០.៦១៨.៦៥១ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (១៧២.៧៦៩.៤៧៦)  -  -  (១៧២.៧៦៩.៤៧៦)  (៧០៤.០៣៥.៦១៥) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  (១៤.៩៨១.៩៣៩)  -  -  (១៤.៩៨១.៩៣៩)  (៦១.០៥១.៤០១) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  (៣៦.៥៤៧)  -  -  (៣៦.៥៤៧)  ១០.០៤៣.៥៣៧  
ត្ថ្ម្លលោងដ េលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៩  ៩៣.៤៧២.៤៣១  -  -  ៩៣.៤៧២.៤៣១  ៣៨០.៩០០.១៥៦ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  (៦០.៧៤២)  -  -  (៦០.៧៤២)  (២៤៧.៥២៣) 

 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៨ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   
  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨   ៨៦.០២០.៦១២    -      -      ៨៦.០២០.៦១២   ៣៤៧.២៦៥.២១០ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី   ១១២.៤៦២.៨០៩    -      -      ១១២.៤៦២.៨០៩   ៤៥១.៨៧៥.៥៦៧ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់   (៦៧.៩៣៨.៣៧០)   -      -      (៦៧.៩៣៨.៣៧០)  (២៧២.៩៧៦.៣៧១) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា   ៧៦.៩៤៤.៧៥៩    -      -      ៧៦.៩៤៤.៧៥៩   ៣០៩.១៦៤.០៤២ 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ   (៨៦២)   -      -      (៨៦២)  (៣.៤៦៤) 
ត្ថ្ម្លលោងដ េលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៨   ២០៧.៤៨៨.៩៤៨    -      -      ២០៧.៤៨៨.៩៤៨   ៨៣៥.៣២៤.៩៨៤ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨  (៨៦.៨២៧)   -      -     (៨៦.៨២៧)  (៣៤៨.៨៧១) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរេំស់៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ   សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨  ១៥.៧៧៥.៩១២  ១៥.៥៥០.០២៥  ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥  ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ 
បខម្រម្បម្រម្ួេត្ថ្ម្លលោងដ េ           

លផារលៅដំណាក់កាេទី១  ២.១៨៦.៨៤០  (២.១៦២.៣៥៩)  (២៤.៤៨១)  -  - 
លផារលៅដំណាក់កាេទី២  (៦.៩២៥.២៥២)  ៧.១០៥.៤៤៣  (១៨០.១៩១)  -  - 
លផារលៅដំណាក់កាេទី៣  (៥.១៨១.៣៧៣)  (៤.៧២៨.៨៥២)  ៩.៩១០.២២៥  -  - 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១.៧៧៧.០១២.៤២៨  ១.៤៨៧.០៣១  ១.៩៤៩.៧២១  ១.៧៨០.៤៤៩.១៨០  ៧.២៥៥.៣៣០.៤០៩ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៨៣៨.៤៨៣.៤៧៨)  (៦.៦៩៥.៨៥៧)  (៥.៣៤០.៤០២)  (៨៥០.៥១៩.៧៣៧)  (៣.៤៦៥.៨៦៧.៩២៨) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  (១០៣.៨០៣)  (១១៣.៨០៨)  (៤៧៨.៧២២)  (៦៩៦.៣៣៣)  (២.៨៣៧.៥៥៧) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  ១០៤.៦០៦.០១៦  
ត្ថ្ម្លលោងដ េលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៩ 

 

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០  ១០.៦៦៧.៥១០  ២១.៣៨៦.១៧៥  ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

(១.៥៧៣.៨៨១)   (៥៦៦.៣១៧)   (៤.២១៥.២៥៤)   (៦.៣៥៥.៤៥២)  (២៥.៨៩៨.៤៦៧) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ   សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

           
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

១.២២១.៣២៨.៥០០  ៤.១៨៣.០៩៩  ១០.៣៦១.៣១១  ១.២៣៥.៨៧២.៩១០  ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨ 
បខម្រម្បម្រម្ួេត្ថ្ម្លលោងដ េ           

លផារលៅដំណាក់កាេទី១  ៣៣៦.៩៣៥  (៣៣៦.៩៣៥)  -  -  - 
លផារលៅដំណាក់កាេទី២  (១០.៦៨៧.៣១៨)  ១០.៨២៣.៣៦១  (១៣៦.០៤៣)  -  - 
លផារលៅដំណាក់កាេទី៣  (៦.៨៣៦.៩៥៤)  (៩៦០.៣៩៩)  ៧.៧៩៧.៣៥៣  -  - 

           
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១.២៣១.៣៥៤.៧៦៤  ៥.៩៥២.៥៥៩  ៣.៧១២.៨៣៦  ១.២៤១.០២០.១៥៩  ៤.៩៨៦.៤១៨.៩៩៩ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់   (៦៣១.៦២៣.៤៥៩)  (៣.៨៨៥.៧៧៣)  (៦.០៤៧.៥២៤)  (៦៤១.៥៥៦.៧៥៦)  (២.៥៧៧.៧៧៥.០៤៦) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  (៥.១៥០)  -  (១៣៧.៩០៨)  (១៤៣.០៥៨)  (៥៧៤.៨០៧) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  (២៣.៤៨១.៥៨៧)  
ត្ថ្ម្លលោងដ េលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៨ 

 

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨  ១៥.៧៧៥.៩១២  ១៥.៥៥០.០២៥  ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥  ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

(១.១០០.៩០៩)  (៧៨២.៣៣៤)  (២.៩៧៥.៨៤៣)   (៤.៨៥៩.០៨៦)  (១៩.៥២៣.៨០៦) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

ការវនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្លៅត្ថ្ម្លរេំស់៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៣៣.២៥៣.៣៤៨  -  -  ៣៣.២៥៣.៣៤៨  ១៣៣.៦១១.៩៥២ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ២៥២.៧១០.៧៥៣  -  -  ២៥២.៧១០.៧៥៣  ១.០២៩.៧៩៦.៣១៩ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់   (២៥២.៥៥៧.៩៧៧)  -  -  (២៥២.៥៥៧.៩៧៧)  (១.០២៩.១៧៣.៧៥៦) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  (៩៩.១១០)  -  -  (៩៩.១១០)  (៤០៣.៨៧៣) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  ១.៨៩៥.៤៤១ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៩ 

 

៣៣.៣០៧.០១៤  -  -  ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣ 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

(២១.៥៨០)  -  -  (២១.៥៨០)  (៨៧.៩៣៩) 

 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 

លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

១៧.២២៤.៣១១  -  -  ១៧.២២៤.៣១១  ៦៩.៥៣៤.៥៤៤ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ២៩.៧៦៩.៦២៥  -  -  ២៩.៧៦៩.៦២៥  ១១៩.៦១៤.៣៥៤ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (១៣.៤៧៦.២៤៧)  -  -  (១៣.៤៧៦.២៤៧)  (៥៤.១៤៧.៥៦០) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  (២៦៤.៣៤១)  -  -  (២៦៤.៣៤១)  (១.០៦២.១២២) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  (៣២៧.២៦៣) 
ត្ថ្ម្លលោងដ េលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៨ 

 

៣៣.២៥៣.៣៤៨  -  -  ៣៣.២៥៣.៣៤៨  ១៣៣.៦១១.៩៥៣ 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

(៨៣.៥៣៣)  -  -  (៨៣.៥៣៣)  (៣៣៥.៦៣៦) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

ម្របាក់កក់លេើការជួ្េលៅត្ថ្ម្លរេំស់៖ 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៣.២៩៦.៦៧៥  -  -  ៣.២៩៦.៦៧៥  ១៣.២៤៦.០៤០ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៣៦៦.២០២  -  -  ៣៦៦.២០២  ១.៤៩២.២៧៣ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៤៧.៨៣៦)  -  -  (៤៧.៨៣៦)  (១៩៤.៩៣២) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  ១៨៧.៩១១ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៣.៦១៥.០៤១  -  -  ៣.៦១៥.០៤១  ១៤.៧៣១.២៩២ 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

(៣៦.១៥០)  -  -  (៣៦.១៥០)  (១៤៧.៣១១) 

           
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣     
  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 ១.៩០៣.៧៣៤  -  -  ១.៩០៣.៧៣៤  ៧.៦៨៥.៣៧៤ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១.៤៥១.០៩២  -  -  ១.៤៥១.០៩២  ៥.៨៣០.៤៨៨ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៥៨.១៥១)  -  -  (៥៨.១៥១)  (២៣៣.៦៥១) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  (៣៦.១៧១) 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

៣.២៩៦.៦៧៥  -  -  ៣.២៩៦.៦៧៥  ១៣.២៤៦.០៤០ 
           
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

(៣២.៩៦៧)  -  -  (៣២.៩៦៧)  (១៣២.៤៦១) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 
 

កិចេសនាឥណទន និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ លៅត្ថ្ម្លរេំស់៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   
  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
៤០.៣០៣.៩០៩   -     -     ៤០.៣០៣.៩០៩   ១៦១.៩៤១.១០៦ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៣៣.៦៤៨.០៣០   -     -     ៣៣.៦៤៨.០៣០   ១៣៧.១១៥.៧២២ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៥.៤៥៤.៨៣៦)  -     -     (៥.៤៥៤.៨៣៦)  (២២.២២៨.៤៥៧) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  ២.២៩៧.៣២៤ 
សរ បការសនាលៅថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៩ 

 
៦៨.៤៩៧.១០៣   -     -     ៦៨.៤៩៧.១០៣   ២៧៩.១២៥.៦៩៥ 

           
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
(១៨.៩១៦)  -     -     (១៨.៩១៦)  (៧៧.០៨៣) 

 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   
  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលោងដ េ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 
 ៣០.១៣៥.០១៨    -      -      ៣០.១៣៥.០១៨    ១២១.៦៥៥.០៦៨  

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី   ១៧.៥៨៣.៤១៧    -      -      ១៧.៥៨៣.៤១៧    ៧០.៦៥០.១៧០  
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់   (៧.៤១៤.៥២៦)   -      -      (៧.៤១៤.៥២៦)   (២៩.៧៩១.៥៦៥) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  (៥៧២.៥៦៦) 
សរ បការសនាលៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៨ 

 
 ៤០.៣០៣.៩០៩    -      -      ៤០.៣០៣.៩០៩    ១៦១.៩៤១.១០៧  

           
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 
 (១០.០៨៩)   -      -      (១០.០៨៩)   (៤០.៥៣៨) 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

តារាងខាងលម្រកាម្សលងេបេីសំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់នាដំណាច់ឆ្ន ំតាម្ម្របលភទ៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨  ទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
             
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានាលៅ

ត្ថ្ម្លរេំស់ 
 

(៦០.៧៤២)  (២៤៧.៥២៣)  (៨៦.៨២៧)  (៣៤៨.៨៧១)   (១១.១៦៩)  (៤៥.០៨៩) 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន

លៅត្ថ្ម្លរេំស់ 
 

(៦.៣៥៥.៤៥២)  (២៥.៨៩៨.៤៦៧)  (៤.៨៥៩.០៨៦)  (១៩.៥២៣.៨០៦)  (២.១៩០.៣០០)  (៨.៨៤២.២៤១) 
ការវនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្លៅ

ត្ថ្ម្លរេំស់ 
 

(២១.៥៨០)  (៨៧.៩៣៩)  (៨៣.៥៣៣)  (៣៣៥.៦៣៦)  
                

(៥១០.៤២១)  
             

(២.០៦០.៥៧០) 
ម្របាក់កក់លេើការជួ្េលៅត្ថ្ម្ល

រេំស់ 
 

(៣៦.១៥០)  (១៤៧.៣១១)  (៣២.៩៦៧)  (១៣២.៤៦១)  (១៩.០៣៧)  (៧៦.៨៥២) 
កិចេសនាឥណទន និង 
កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

 
 (១៨.៩១៦)  (៧៧.០៨៣)   (១០.០៨៩)   (៤០.៥៣៨)  (៤.៦៤៦)  (១៨.៧៥៦) 

             
  (៦.៤៩២.៨៤០)  (២៦.៤៥៨.៣២៣)  (៥.០៧២.៥០២)  (២០.៣៨១.៣១២)  (២.៧៣៥.៥៧៣)  (១១.០៤៣.៥០៨) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

តារាងខាងលម្រកាម្វភិាគេីបខម្រម្បម្រម្ួេសំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់កន ងឆ្ន ំតាម្ម្របលភទថ្នម្រទេយ៖ 

វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានាលៅត្ថ្ម្លរេំស់ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៨៦.៨២៧  -  -  ៨៦.៨២៧  ៣៤៨.៨៧១ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ២១.៩៣៥  -  -  ២១.៩៣៥  ៨៩.៣៨៥ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៣៨.៩៩៦)  -  -  (៣៨.៩៩៦)  (១៥៨.៩០៨) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  (៩.០២៤)      (៩.០២៤)  (៣៦.៧៧៣) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  ៤.៩៤៨ 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៦០.៧៤២  -  -  ៦០.៧៤២  ២៤៧.៥២៣ 

 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

 ១១.១៦៩  -  -   ១១.១៦៩  ៤៥.០៨៩ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៧២.៥៣៤  -  -  ៧២.៥៣៤  ២៩១.៤៤២ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៥.៨៩៣)  -  -  (៥.៨៩៣)  (២៣.៦៧៨) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  ៩.០១៧  -  -  ៩.០១៧  ៣៦.២៣០ 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  (២១២) 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

៨៦.៨២៧  -  -  ៨៦.៨២៧  ៣៤៨.៨៧១ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 
 

វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ -  ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរេំស់ 

 

 

 

 
(*) រាប់បញ្េូ េការវាស់ខវងល ើងវញីលេើវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ (បនាា ប់េីការលផារ) ខដេបណាត េម្កេីការផ្ទល ស់បតូរបរាិណនិង
គ ណភាេឥណទនថ្នម្របាក់កម្េីខដេានស្ស្ថប់។ 

 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់លៅ 
ថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

១.១០០.៩០៩  ៧៨២.៣៣៤  ២.៩៧៥.៨៤៣  ៤.៨៥៩.០៨៦  ១៩.៥២៣.៨០៦ 
បខម្រម្បម្រម្ួេវធិានធ្នលេើការខាត្បង់           

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

ការវាស់ខវងល ើងវញីលេើវធិានធ្នលេើ 
ការខាត្បង់ស ទធ (*) 

 

(២០៩.៨០០)  ២២៤.៦២៦  ១.៦៣៩.០៦៣  ១.៦៥៣.៨៨៩  ៦.៧៣៩.៥៩៧ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១.០២៦.៣១៨  ៤៧.៦៣៨  ៤៧១.៦៧៦  ១.៥៤៥.៦៣២  ៦.២៩៨.៤៥០ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៤៤០.៧៤២)  (១៣៧.៤១២)  (២៩១.៥២៨)  (៨៦៩.៦៨២)  (៣.៥៤៣.៩៥៤) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  (៩២១)  (៦៨.៣៨០)  (៧៦៤.១៧២)  (៨៣៣.៤៧៣)  (៣.៣៩៦.៤០២) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  ២៧៦.៩៧០ 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

១.៥៧៣.៨៨១   ៥៦៦.៣១៧   ៤.២១៥.២៥៤   ៦.៣៥៥.៤៥២  ២៥.៨៩៨.៤៦៧ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

៦០៩.៦១០  ១៦៤.១៣១  ១.៤១៦.៥៥៩  ២.១៩០.៣០០  ៨.៨៤២.២៤១ 
បខម្រម្បម្រម្ួេវធិានធ្នលេើការខាត្បង់           
លផារលៅដំណាក់កាេទី១  ៥.៤៤០  (៥.៤៤០)  -  -  - 
លផារលៅដំណាក់កាេទី២  (៥.៨៦២)  ១៨.០១០  (១២.១៤៨)  -  - 
លផារលៅដំណាក់កាេទី៣  (៥.៤០៩)  (៩៥.៣១៨)  ១០០.៧២៧  -  - 

ការវាស់ខវងល ើងវញីលេើវធិានធ្នលេើការ 
ខាត្បង់ស ទធ (*) 

 

១១.៨១០  ៤៩៦.៧០៣  ១.៦៤៦.៣៥៤  ២.១៥៤.៨៦៧  ៨.៦៥៨.២៥៦ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៧៥៧.៧៩១  ២៤២.៦៣៩  ៦៤៩.៤៣៤  ១.៦៤៩.៨៦៤  ៦.៦២៩.១៥២ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (២៧២.១៤៧)  (៣៥.៨០៨)  (៤១៧.៦៣១)  (៧២៥.៥៨៦)  (២.៩១៥.៤០៥) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  (៣២៤)  (២.៥៨៣)  (៤០៧.៤៥២)  (៤១០.៣៥៩)  (១.៦៤៨.៨២២) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  (៤១.៦១៦) 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

១.១០០.៩០៩   ៧៨២.៣៣៤   ២.៩៧៥.៨៤៣   ៤.៨៥៩.០៨៦  ១៩.៥២៣.៨០៦ 
(*) រាប់បញ្េូ េការវាស់ខវងល ើងវញីលេើវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ (បនាា ប់េីការលផារ) ខដេបណាត េម្កេីការផ្ទល ស់បតូរបរាិណនិង
គ ណភាេឥណទនថ្នម្របាក់កម្េីខដេានស្ស្ថប់។ 

វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ -  ការវនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្លៅត្ថ្ម្លរេំស់ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី ១ ខខ 
ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៨៣.៥៣៣  -  -  ៨៣.៥៣៣  ៣៣៥.៦៣៦ 
ការវាស់ខវងថ្នសំវធិានធ្ន 
លេើការខាត្បង់ 

 

(៦១.៩៥៣)  -  -  (៦១.៩៥៣)  (២៥២.៤៥៨) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  ៤.៧៦១ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

២១.៥៨០  -  -  ២១.៥៨០  ៨៧.៩៣៩ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ១២ខខ  អាយ កាេ  អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

           
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

                ៥១០.៤២១  -  -                  ៥១០.៤២១               ២.០៦០.៥៧០ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  -  -  -  -  - 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៤២៥.៦១៥)      (៤២៥.៦១៥)  (១.៧១០.១២១) 
បខម្រម្បម្រម្ួេនានា  (១.២៧៣)  -  -  (១.២៧៣)  (៥.១១៥) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  (៩.៦៩៨) 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

៨៣.៥៣៣  -  -  ៨៣.៥៣៣  ៣៣៥.៦៣៦ 
 

វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ -  ម្របាក់កក់លេើការជួ្េលៅត្ថ្ម្លរេំស់ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ១២ខខ  អាយ កាេ  អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

           
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៣២.៩៦៧  -  -  ៣២.៩៦៧  ១៣២.៤៦១ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៣.៦៦១  -  -  ៣.៦៦១  ១៤.៩១៩ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៤៧៨)  -  -  (៤៧៨)  (១.៩៤៨) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  ១.៨៧៩ 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

៣៦.១៥០  -  -  ៣៦.១៥០  ១៤៧.៣១១ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ១២ខខ  អាយ កាេ  អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

           
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

១៩.០៣៧  -  -  ១៩.០៣៧  ៧៦.៨៥២ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១៤.៥១២  -  -  ១៤.៥១២  ៥៨.៣០៩ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (៥៨២)  -  -  (៥៨២)  (២.៣៣៨) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  (៣៦២) 

 
          

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

៣២.៩៦៧  -  -  ៣២.៩៦៧  ១៣២.៤៦១ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១  ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៣  ការវភិាគគ ណភាេឥណទន (ត្) 

វធិានធ្នលេើកិចេសនាឥណទន និង កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី ១ ខខ 
ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

១០.០៨៩  -  -  ១០.០៨៩  ៤០.៥៣៨ 
ការវាស់ខវងថ្នសំវធិានធ្ន 
លេើការខាត្បង់ 

 

៦៤៦  -  -  ៦៤៦  ២.៦៣២ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១០.៣២៣  -  -  ១០.៣២៣  ៤២.០៦៦ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (២.១៤២)  -  -  (២.១៤២)  (៨.៧២៩) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  ៤.៧៦១ 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

១៨.៩១៦  -  -  ១៨.៩១៦  ៧៧.០៨៣ 

 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ដំណាក់កាេទី១  ដំណាក់កាេទី២  ដំណាក់កាេទី៣   

  ECL ១២ខខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
វធិានធ្នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី ១ ខខ 
ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

៤.៦៤៦  -  -  ៤.៦៤៦  ១៨.៧៥៦ 
ការវាស់ខវងថ្នសំវធិានធ្ន 
លេើការខាត្បង់ 

 

២.៤៩៨  -  -  ២.៤៩៨  ១០.០៣៧ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៣.៩៤៦  -  -  ៣.៩៤៦  ១៥.៨៥៥ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេងទទួេស្ថា េ់  (១.០០១)  -  -  (១.០០១)  (៤.០២២) 
ភាេេលម្អៀងេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ  -  -  -  -  (៨៨) 
សំវធិានធ្នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

១០.០៨៩  -  -  ១០.០៨៩  ៤០.៥៣៨ 
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៣៥ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទន (ត្) 
៣៥.១.៤ ការលផ្ទត ត្លេើហានិភ័យឥណទន 

ធ្នាគារបានលធ្វើការម្រត្ួត្េិនិត្យការលផ្ទត ត្លេើ ហានិភ័យឥណទនតាម្វស័ិយនីមួ្យៗ។ការវភិាគការលផ្ទត ត្លេើហានិភ័យឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន និង កិចេសនាឥណទន   
ម្រត្ូវបានបង្ហា ញលៅកន ងតារាងដូចខាងលម្រកាម្៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  

 

 
សម្ត្ េយលៅ
ធ្នាគារនានា 

 
ឥណទនផតេ់ 
ដេ់អតិ្ងិជ្ន 

 មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  
ម្របាក់កក់ 
លេើការជួ្េ 

 
កិចេសនា 

ឥណទន និងកិចេ
សនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

 សរ ប 

 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  
ត្ថ្ម្លលោង  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣.៦១១.៨៥៨   (១៨.៩១៦)   ២.៨៨៨.៣៦០.៩៧៨    ១១.៧៧០.០៧០.៩៨៥   
ចំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិចេសនា  -  -  -  -   ៦៨.៤៩៧.១០៣    ៦៨.៤៩៧.១០៣    ២៧៩.១២៥.៦៩៥   
ការលផ្ទត ត្លេើហានិភ័យតាម្វស័ិយ                
ស្ថថ ប័នហរញិ្ញវត្ថ   -   ៦៦.៧៦៣.៨០០   -  -   ៣.៦៣២.៤៩៣    ៧០.៣៩៦.២៩៣    ២៨៦.៨៦៤.៨៩៤   
កសិកម្ម  -   ១២៥.៣៩៨.៧៩៤   -  -   ១៣.៣៥៩    ១២៥.៤១២.១៥៣    ៥១១.០៥៤.៥២៣   
ម្របតិ្បត្តិការសំណង់ និង អចេម្រទេយ  -   ១៩១.១៤០.០៥៥   -  -   ៨.៤២១.៥៦១    ១៩៩.៥៦១.៦១៦    ៨១៣.២១៣.៥៨៥   
ការជួ្េអចេនម្រទេយ  -   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   
ការេក់ដ ំនិងរាយ  -   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   
ឥណទនផ្ទា េ់ខលួន  -   ១០២.៤៦៣.៨៩៩   -  -   ១០.១៨៥.៣៩៣    ១១២.៦៤៩.២៩២    ៤៥៩.០៤៥.៨៦៥   
  -  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  -  -  ៦៨.៤៩៧.១០៣   ២.៨២៦.៥៦៨.០១៦   ១១.៥១៨.២៦៤.៦៦៤   
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៣៥ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៤ ការលផ្ទត ត្លេើហានិភ័យឥណទន (ត្) 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  

 

 
សម្ត្ េយលៅ
ធ្នាគារនានា 

 
ឥណទនផតេ់ដេ់

អតិ្ងិជ្ន 
 មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  

ម្របាក់កក់លេើការ
ជួ្េ 

 
កិចេសនា 

ឥណទន និងកិចេ
សនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

 សរ ប 
 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  
                
ត្ថ្ម្លលោង  ២០៧.៤០២.១២១  ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩  ៣៣.១៦៩.៨១៥  ៣.២៨២.៧៤៥  (១០.០៨៩)  ២.០៧៤.១៧៨.៧៦១  ៨.៣៣៤.០៥០.២៦២  
ចំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិចេសនា  -  -  -  -  ៤០.៣០៣.៩០៩  ៤០.៣០៣.៩០៩  ១៦១.៩៤១.១០៦  
ការលផ្ទត ត្លេើហានិភ័យតាម្  វស័ិយ                
ស្ថថ ប័នហរញិ្ញវត្ថ   -  ១៦.៣៥៧.៧២៨  -  -  ១.០០០.០០០  ១៧.៣៥៧.៧២៨  ៦៩.៧៤៣.៣៥១  
កសិកម្ម  -  ៨៧.៦២១.១៨៧  -  -  ២០.៥១៩  ៨៧.៦៤១.៧០៦  ៣៥២.១៤៤.៣៧៥  
ម្របតិ្បត្តិការសំណង់ និង  
អចេម្រទេយ 

 
-  ៩៦.៣៧៣.១៨៥  -  -  ៤.៩៥២.៨៦៦  ១០១.៣២៦.០៥១  ៤០៧.១២៨.០៧៣ 

 

ការជួ្េអចេនម្រទេយ  -  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  
ការេក់ដ ំនិងរាយ  -  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  
ឥណទនផ្ទា េ់ខលួន  -  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  
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៣៥ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

៣៥.១.៤ ការលផ្ទត ត្លេើហានិភ័យឥណទន (ត្) 
  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨  

 

 
សម្ត្ េយលៅ
ធ្នាគារនានា 

 
ឥណទនផតេ់ 
ដេ់អតិ្ងិជ្ន 

 មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  
ម្របាក់កក់ 
លេើការជួ្េ 

 
កិចេសនា 

ឥណទន និងកិចេ
សនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

 សរ ប 
 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  
                
ត្ថ្ម្លលោង  ៨៦.០០៩.៤៤៣    ១.២៣៣.៦៨២.៦១០    ១៦.៧១៣.៨៩០    ៣.៦៩៤.៨០៤    (៤.៦៤៦)   ១.៣៤០.០៩៦.១០១    ៥.៤០៩.៩៦៧.៩៦០   
ចំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិចេសនា   -      -      -      -      ៣០.១៣៥.០១៨    ៣០.១៣៥.០១៨    ១២១.៦៥៥.០៦៨   
ការលផ្ទត ត្លេើហានិភ័យតាម្  វស័ិយ                
ស្ថថ ប័នហរញិ្ញវត្ថ   -   ៤.២០៧.២៧០   -  -   ១.០៥៨.៣៩១              ៥.២៦៥.៦៦១              ២១.២៥៧.៤៧៣   
កសិកម្ម  -   ៦២.៤៥៩.២៨៩   -  -   ២០៣.៩៨១   ៦២.៦៦៣.២៧០  ២៥២.៩៧១.៦២១  
ម្របតិ្បត្តិការសំណង់ និង  
អចេម្រទេយ 

 
-   ៥២.៦៥០.៤៣៦   -  -   ៤.៧៣២.២៣៣   ៥៧.៣៨២.៦៦៩  ២៣១.៦៥៣.៨៣៥ 

 

ការជួ្េអចេនម្រទេយ  -   ១៤៤.០១០.៤៦១   -  -   ១២៤.០៨៣    ១៤៤.១៣៤.៥៤៤    ៥៨១.៨៧១.១៥៤   
ឧសាហកម្ម  -   ៥៦.១៨០.៥៤៨   -  -   ៣.៦៧២.៨៨១    ៥៩.៨៥៣.៤២៩    ២៤១.៦២៨.២៩៣   
ការេក់ដ ំនិងរាយ  -   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   
ឥណទនផ្ទា េ់ខលួន  -   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   
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.២  ហានិភ័យសនានីយភាេ 

ហានិភ័យសនានីយភាេ សំលៅលៅលេើហានិភ័យខដេធ្នាគារ មិ្នានធ្នធានហិរញ្ញវត្ថ ម្រគប់ម្រគាន់ កន ងការបំលេញ
កាត្េវកិចេ ឬនឹងម្រត្ូវលធ្វើលោយចំណាយហួសកំរតិ្។ ហានិភ័យសនានីយភាេលកើត្ល ើងេីភាេមិ្នម្រត្ូវគាន ថ្នកាេកំណត់្ 
និងបរាិណេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ខដេានជាប់ជាមួ្យ ម្របតិ្បត្តិការ និងការវនិិលោគរបស់ធ្នាគារ។ 

៣៥.២.១  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេរបស់ធ្នាគារកំណត់្យ ទធស្ថស្រសត របស់ធ្នាគារកន ងការម្រគប់ម្រគង ហានិភ័យសនានីយភាេ និង  
ការម្របតិ្បត្តិការ ម្រគប់ម្រគងលោយ គណៈកាម ធិ្ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ BRMC។ BRMC អន ម័្ត្លេើលគាេការណ៍សនានីយ
ភាេរបស់ធ្នាគារ ខដេបលងាើត្ ល ើងលោយអគានាយកោឋ នម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ និងម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លោយ                             
គណៈកាម ធិ្ការម្រគប់ម្រគងម្រទេយសកម្ម និងបំណ េ ALCO។ នាយកោឋ នរត្នាភិបាេ ម្រគប់ម្រគងស្ថថ នភាេសនានីយភាេ
របស់ធ្នាគារជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ លហើយេិនិត្យរបាយការណ៍ម្របោំថ្ងៃខដេម្រគបដណដ ប់លេើ ចរនដស្ថច់ម្របាក់របស់ការោិេ័យក
ណាត េ និងស្ថខា។ របាយការណ៍សលងេបរមួ្ និងការោត់្វធិានការលោុះស្ស្ថយម្រត្ូវ បានបញ្េូ េោ ងលទៀងទត់្លៅកន ង
របាយការណ៍ ALCO។ 

វធីិ្ស្ថស្រសតរបស់ធ្នាគារកន ងការម្រគប់ម្រគងេំហូរស្ថច់ម្របាក់ គឺម្រត្ូវធានាឱ្យបានម្រគប់ម្រគាន់តាម្េទធភាេខដេ អាចលធ្វើ 
លៅបាន ថានឹងានស្ថច់ម្របាក់ម្រគប់ម្រគាន់លដើម្បីបំលេញតាម្លសចកដីម្រត្ូវការលោយកម្រមិ្ត្សថិត្លម្រកាម្េកេខណឌ  លធ្វើោ ងណា
មិ្នឱ្យរងការខាត្បង់ និងមិ្នឱ្យានការខូចខាត្ដេ់លករ តិ៍ល ម្ ុះធ្នាគារ។ ធាត្ សំខាន់ ថៗ្នយ ទធស្ថស្រសត របស់ធ្នាគារគឺ
ានដូចខាងលម្រកាម្៖  

• រកានូវមូ្េោឋ នហិរញ្ញបបទនចម្រម្ុុះ ខដេរមួ្ានម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន (ទំងប គាេ និងសហម្រគាស) និងរកាហាវ
ស ីេីធី្យថាភាេ។  

• អន វត្តនូវសំលេៀត្ម្រទេយសកម្មខដេានសនានីយភាេខពស់ខដេចម្រម្ុុះលោយរបិូយប័ណណ និងកាេកំណត់្។ 
• តាម្ោននូវភាេមិ្នស ីគាន ថ្នកាេកំណត់្របស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្នាគារ និងវសិ្ថេ

ភាេខដេម្រទេយសកម្មរបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានជាប់បនា ក និងខដេមិ្នអាចយកលៅលម្របើជាវត្ថ បញ្ហេ ំ លដើម្បីទទួេ                 
ហិរញ្ញបបទនបាន។ 

• លធ្វើលស្រសតសលត្សតនូវស្ថថ នភាេសនានីយភាេរបស់ធ្នាគារលធ្ៀបនឹងហានិភ័យលផេង  ៗ និងម្រេឹត្តិការណ៍ជាក់ោក់របស់
ម្របលទស។  

• កាត់្បនថយនូវការបាត់្បង់ចំណូេេីសនានីយភាេខដេមិ្នបានលម្របើ។ 

នាយកោឋ នរត្នាភិបាេទទួេបានេ័ត៌្ានេីខផនកអាជី្វកម្មដថ្ទលទៀត្ ទក់ទងនឹងសនានីយភាេ ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  
និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងេ័ត៌្ានេម្អិត្ថ្នេំហូរស្ថច់ម្របាក់រេឹំងទ កលផេងលទៀត្ ខដេបានេីការេាករណ៍អាជី្វកម្មនា
លេេអនាគត្។ បនាា ប់ម្កនាយកោឋ នរត្នាភិបាេបានរកានូវសំលេៀត្ថ្នស្ថច់ម្របាក់រយៈលេេខលី ខដេភាគលម្រចើនជា          
ហាវ ស ីេីធី្អនតរធ្នាគារ លដើម្បីធានាថាស្ថច់ម្របាក់ម្រគប់ម្រគាន់ម្រត្ូវបានរកាទ កលៅកន ងធ្នាគារទំងមូ្េ។ ត្ម្រម្ូវការសនានីយ
ភាេរបស់ស្ថខា ម្រត្ូវបានបំលេញតាម្រយៈមូ្េនិធិ្េីនាយកោឋ នរត្នាភិបាេ លដើម្បីជួ្យសម្រម្ួេដេ់ការខម្របម្របួេរយៈ
លេេខលី និងការផតេ់មូ្េនិធិ្រយៈលេេខវង លដើម្បីលោុះស្ស្ថយត្ម្រម្ូវការស្ថច់ម្របាក់ខដេ លម្រគាងទ ក ណាមួ្យ។  

នាយកោឋ នរត្នាភិបាេតាម្ោនជាម្របោំខខ នូវការអន លោម្តាម្ខដនកំណត់្បទបញ្ញត្តិចាប់។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.២.១  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

ការលធ្វើលស្រសតសលត្សតសនានីយភាេ ម្រត្ូវបានលធ្វើល ើងលោយនាយកោឋ នម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ លៅលម្រកាម្ទិដឋភាេលផេងៗ 
ខដេម្រគបដណដ ប់ទំងេកេខណឌ  ហានិភ័យសនានីយភាេសកេលោក កន ងស្សុក(កម្ព ជា) idiosyncratic (ខផនកខាងកន ង)។ 
នាយកោឋ នម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ម្រត្ូវលធ្វើការបង្ហា ញអំេីេទធផេថ្នការលធ្វើ និង អន ស្ថសន៍ពាក់េ័នធលៅ BRMC ជាលរៀង
រាេ់ម្រតី្ាស។ 

៣៥.២.២  ការប ុះពាេ់េីហានិភ័យសនានីយភាេ 

ឧបករណ៍សំខាន់ ខដេធ្នាគារលម្របើម្របាស់សម្រាប់ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេគឺ អន បាត្ម្រកបខ័ណឌ  ហានិភ័យ 
សនានីយភាេ។  អន បាត្លនុះឆល ុះបញ្ហេ ំងអំេីេំហូរចូេស្ថច់ម្របាក់ (រមួ្ានឥណទនខដេម្រត្ូវម្របមូ្េ សម្ត្ េយលៅ
ធ្នាគារនានា) េំហូរលចញស្ថច់ម្របាក់កន ងកំ  ង៣០ថ្ងៃ (រមួ្ានទឹកម្របាក់ខដេម្រត្ូវទូទត់្លៅឱ្យអនកផតេ់ កម្េី  ម្របាក់បលញ្ញើ
េីម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ  និងធ្នាគារ) និងម្របាក់បលញ្ញើរាយខដេម្រត្ូវបានខកត្ម្រម្ូវ ម្រេម្ទំងបរាិណ ម្រទេយសកម្មសនានីយភាេ
ខដេអាចទទួេយកបាន (ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ គណនីចរនត  និងទ នបម្រម្ុងកាត្េវកិចេលៅធ្នាគារ ជាតិ្ថ្នកម្ព ជា)។ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា  ឆ្ន ២ំ០១៨ 
       
នាច ងឆ្ន ំ   ១៦២,៣២%  ១៣២,៥១%  ៩១,៦៥% 
ជាម្ធ្យម្សម្រាប់ឆ្ន ំ  ១៥៤,៩០%  ១០៥,៦៣%  ៨៧,៨៥% 
អតិ្បរាម្រាប់ឆ្ន ំ  ២៣៤,៦៤%  ១៣២,៥១%  ៩៨,៤០% 
អបបបរាសម្រាប់ឆ្ន ំ  ១៤៨,៩៧%  ៩១,៣៣%  ៧៣,១៨% 

៣៥.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហា ញេីអាយ កាេលៅតាម្កិចេសនាជាក់ខសតងខដេលៅសេ់ ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េ
ហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្នាគារ។ ផេបូកថ្នសម្ត្ េយខដេបានបង្ហា ញលៅកន ងការវភិាគតាម្អាយ កាេមិ្នអាច ផាូផាងជាមួ្យ
នឹងត្ថ្ម្លលោងថ្នម្រទេយសកម្ម និងបំណ េដូចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ ល ើយ។ លនុះ
លោយស្ថរខត្ការវភិាគភាេតាម្អាយ កាេ រមួ្បញ្េូ េ េំហូរស្ថច់ម្របាក់ទំងអស់ខដេទក់ទងនឹងម្របាក់លដើម្ លោយខផអក
លេើមូ្េោឋ នអបបរហា ។ ចំនួនទឹកម្របាក់សម្រាប់កិចេសនាឥណទន និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ត  គឺជាចំនួន 
អតិ្បរាិខដេអាចម្រត្ូវបានដកលចញលម្រកាម្កិចេសនាឥណទន ឬលៅថាកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ ខដេរមួ្បញ្េូ េទំង    
រយៈលេេដំបូងខដេ កិចេសនាទំងលនុះម្រត្ូវបានទូទត់្។ េំហូរស្ថច់ម្របាក់អបបរហា ជាបំណ េខដេសថិត្លៅលម្រកាម្កិចេ
សនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  និងកិចេសនាម្របហាក់ម្របខហេ លោយខបងខចក ខផអកលេើកាេបរលិចេទដំបូង  
ខដេលគអាចលៅបាន។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.២ ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

៣៥.២.៣ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 
  ត្ថ្ម្លលោង  

ត្ថ្ម្លដ េ 
េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ 

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

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩                 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
ម្រទេយសកម្មមិ្នខម្ននិសេនា                 
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ   ២៥១.៧៥០.២០៥    ២៥១.៧៥០.២០៥    ២៥១.៧៥០.២០៥   -  -  -  -  - 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ១.១៥២.៧៥៦.៣៤៩  ៣៥៧.១០៦.១០៦  ១៦៨.០៨៨.៤៣៩  ១៩២.០១៦.០៨៩  -  -  ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារ នានា  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៩៤.៨១៧.៤៣៣  ២៤.៨២៣.៤១៦  ១២.៦៩៩.៩៨៣  ៥៧.២៩៤.០៣៤  -  -  - 
ឥណទនផដេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ៣.៨១៦.១៣៣.៣១១  ១៥៨.០២១.២៨៨  ១១៤.១៨១.៦៣២  ៤៩៧.៤១៥.៤៣៤  ២.១៥១.៥៦៣.៣៤០  ៨៩៤.៩៥១.៦១៧  - 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣៦.៥៨១.២១៧  -  -  ៣០.០០០.០០០  ៦.៥៨១.២១៧  -  - 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ  ៩.៤៣២.០៧០  ៩.៤៣២.០៧០  ៥.៩១៥.៤៩៩  ១០.៣៤០  ៤៧.២៤៧  ៦៥១.៥៩៩  ២.៨០៧.៣៨៥  - 

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

៣៥.២  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

៣៥.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 

  ត្ថ្ម្លលោង  
ត្ថ្ម្លដ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ 
 

> ១– ៣  ខខ  >   ៣ – ១២ ខខ  >  ១– ៥   ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  មិ្នានអាយ កាេ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩                 
បំំណ េហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
បំណ េ មិ្នខម្ននិសេនា                 
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  (៣.៤២៧.១៧៣.៤៩៧)  (២.៧៦៣.០៧០.៨៤៨)  (១៦១.០២០.៧២៩)  (៤៤៩.២៦៧.០៩៣)  (៥៣.៨១៤.៨២៧)  -  - 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ២០.៩៣៩.៣៣៧  (២៥.៦៥៤.៤៥០)  -  (៨០៦.៥៨០)  (៨០៦.៥៨០)  (២៤.០៤១.២៩០)  -  - 
ម្របាក់កម្េី  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  (២៨៥.៧៤៤.០២៣)  (៤២.៩៦២.០៥៤)  (៨៨.៦០៦.៨៣០)  (១៤៨.២០៦.៤១០)  (៥.៩៦៨.៧២៩)  -  - 
អន បំណ េ  ១២៨.០០០.០០០  (១៧៨.៤៤០.៣៨២)  -  -  (២០.១២៦.៩០៤)  (៧០.៧០៨.៨៨០)  (៨៧.៦០៤.៥៩៨)  - 
បំណ េភតិ្សនា  ៣៦.៥១៣.៤០៧  (៤៤.០៩០.២៧៣)  (៥៥៩.៥៥៨)  (១.០៦៦.០៥៣)  (៤.៩៩៩.៧៧៣)  (២២.៩៥៤.៨៣៧)  (១៤.៥១០.០៥២)  - 
បំណ េលផេងៗ   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)  - 
                 
កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធានា 
ហិរញ្ញវត្ត   -  (៦៨.៤៩៧.១០៣)  (៥៥.៤៦៣.៧៤៨)  (២.៧៧៣.៥២៤)  (១.៥៣៥.៥៩៥)  (៨.៧២៤.២៣៦)  -  - 

                 
សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ   ៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥    (៤.០៥២.៩៨៦.៦៧២)   (២.៨៦៧.៤១៩.៦៤៨)   (២៦៤.៩៨០.៨២៨)  (៦២៤.៩៤២.៣៥៥)   (១៩២.៩៩៧.៦១៨)  (១០២.៦៤៦.២២៣)  - 
                 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០   (១៦.៥១៥.៩២០.៦៨៨)  (១១.៦៨៤.៧៣៥.០៦៦)  (១.០៧៩.៧៩៦.៨៧៤)  (២.៥៤៦.៦៤០.០៩៧)   (៧៨៦.៤៦៥.២៩៣)  (៤១៨.២៨៣.៣៥៩)  - 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.២  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 
៣៥.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

 
  ត្ថ្ម្លលោង  

ត្ថ្ម្លដ េ 
េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ  > ១– ៣  ខខ  >   ៣ – ១២ ខខ  >  ១– ៥   ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  មិ្នានអាយ កាេ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨                 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
ម្រទេយសកម្មមិ្នខម្ននិសេនា                 
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ១៤៨.៥០៤.២២៩   ១៤៨.៥០៤.២២៩   ១៤៨.៥០៤.២២៩    -      -      -      -      -    
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   ៤៣៦.១៥៧.៣៧០    ៤៣៦.២៥៦.៦៨៣    ១០៨.៩៩៦.៧៨៦    ៣៨.១២៣.៨៦៨    ១០.០៥១.៣៥៩    -      -      ២៧៩.០៨៤.៦៧០  
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារ នានា   ២០៧.៤០២.១២១    ២០៩.៧៤៩.០៦៤    ៥៣.៨១០.៨១០    ៨៧.៧២៧.០១២    ៥៩.៩៣០.១៧៤    ៨.២៨១.០៦៨    -      -    
ឥណទនផដេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន   ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩    ២.៥៨៩.១៦៩.១៦១    ៧៧.១០៥.៤៩៥    ៨១.៧៣៣.០៣៩    ៣៤៥.២០៨.០៧៩    ១.៤៧៩.៦៣០.៥០៦    ៦០៥.៤៩២.០៤២    -    
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្   ៣៣.១៦៩.៨១៥    ៣៦.៦៨៩.៧២១    -      -      ៣០.០០០.០០០    ៦.៦៨៩.៧២១    -      -    
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ   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  
                 
សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  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  
                 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  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  
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.២  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 
៣៥.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលោង  
ត្ថ្ម្លដ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ 
 

> ១– ៣  ខខ  >   ៣ – ១២ ខខ  >  ១– ៥   ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  មិ្នានអាយ កាេ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨                 
បំំណ េហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
បំណ េ មិ្នខម្ននិសេនា                 
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧  (២.២២១.៣៥៦.៧៥០)  (១.៦២៣.៦៤០.៥១៤)  (១៣០.៤៦៤.២៩៤)  (៣៩៤.៦៧២.៦៧៦)  (៧២.៥៧៩.២៦៦)  -  - 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  -  -  -  -  -  -  -  - 
ម្របាក់កម្េី  ៨០.៥៣២.០១៥  (៨៦.៣០០.៩១៤)  (៧.០០៦.៥៥៨)  (១២.៦០៥.១៥៩)  (២៩.៦៥៨.៨២៥)  (៣៧.០៣០.៣៧២)  -  - 
អន បំណ េ  ៩៣.០០០.០០០  (១៣៣.២៦១.១០២)  -  -  (១១.៧៤៤.៥៣៤)  (៤៤.១៣៥.៨៩៤)  (៧៧.៣៨០.៦៧៤)  - 
បំណ េភតិ្សនា  ៣១.៣៥៩.៤០០  (៣៨.៦៤៧.៩៧៤)  (៤៥៧.៤៨៧)  (៩០១.៥០៨)  (៣.៩០៤.៩៤៩)  (១៨.៦៥៤.៨៧០)  (១៤.៧២៩.១៦០)  - 
បំណ េលផេងៗ   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)  - 
                 
កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធានា 
ហិរញ្ញវត្ត   -  (៤០.៣០៣.៩១០)  (២៩.៣៦១.៦២៩)  (១.៦៧២.៧៦៦)  (១.៥៨០.៧២៧)  (៧.៦៨៨.៧៨៨)  -  - 

                 
សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ   ២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦    (២.៥៣៣.៥១៥.២៨៤)  (១.៦៦៤.៥៩៦.៩១៣)  (១៥៣.៤៤៩.៨៦០)  (៤៤១.៥៨៩.៦៣០)  (១៨០.៣១២.៤៥៩)  (៩៣.៥៦៦.៤២២)  - 
                 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   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)  - 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.២ ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

៣៥.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 
  ត្ថ្ម្លលោង  

ត្ថ្ម្លដ េ 
េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ 

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

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨                 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
ម្រទេយសកម្មមិ្នខម្ននិសេនា                 
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ   ៦៨.៨៤៩.១៧២    ៦៨.៨៤៩.១៧២    ៦៨.៨៤៩.១៧២   -  -  -  -  - 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ២០៧.៣១១.២៨៣  ២០៧.៣១៩.៩៧៣  ៣៥.២២៣.៧៥៧  ៣.០៥៩.៧៧២  -  -  -  ១៦៩.០៣៦.៤៤៤ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារ នានា  ៨៦.០០៩.៤៤៣  ៨៧.៤៥៩.៤៣៩  ៥៥.៣៥១.៣៧០  ២៦.៥០០.៩៦៤  ៥.៦០៧.១០៥  -  -  - 
ឥណទនផដេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ១.២៣៣.៦៨២.៦១០  ១.៧៥០.៤៦៥.០៦២  ៥៧.៩៣១.៦៧៩  ៥៧.១៥២.១៦៦  ២៤៤.៨៧៩.៦៣២  ១.០១៣.៤៥៦.១១៤  ៣៧៧.០៤៥.៤៧១  - 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  ១៦.៧១៣.៨៩០  ២៤.៦៣៤.២៩២  -  -  ៧.៥៦៨.០៤៦  ១៧.០៦៦.២៤៦  -  - 

ម្រទេយសកម្មលផេងៗ   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 
                 
សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ   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 
                 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   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 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.២  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

៣៥.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលោង  
ត្ថ្ម្លដ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ 
 

> ១– ៣  ខខ  >   ៣ – ១២ ខខ  >  ១– ៥   ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  មិ្នានអាយ កាេ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨                 
បំំណ េហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
បំណ េ មិ្នខម្ននិសេនា                 
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣  (១.៣០៤.៥៨៩.៤៤៣)  (៨៥១.៤២១.៦៧២)  (១០០.២១១.៣៧០)  (២៩២.០៧៥.២៤៥)  (៦០.៨៨១.១៥៦)  -  - 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  -  -  -  -  -  -  -  - 
ម្របាក់កម្េី  ៨៧.៣៧០.៧៤០  (៩៥.៤៣១.៨១៣)  (១៥.៣៨៧.៨១៣)  -  (៨.៥៨៧.៦៦២)  (៧១.៤៥៦.៣៣៨)  -  - 
អន បំណ េ  ៥៥.០០០.០០០  (៧៧.៧០៤.៧៥២)  -  -  (៣.៧៤១.៦៦៤)  (២៤.៩៩៣.៧៤០)  (៤៨.៩៦៩.៣៤៨)  - 
បំណ េភតិ្សនា  ១៨.៥៤៩.៤២០  (២៣.១២៧.២២១)  (២៦៤.៨០០)  (៥៧២.៨៤៦)  (២.៤៤១.៨១៨)  (១១.២៥៨.៤៨៣)  (៨.៥៨៩.២៧៤)  - 
បំណ េលផេងៗ   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)  - 
                 
កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធានា 
ហិរញ្ញវត្ត   -  (៣០.១៣៥.០១៩)  (២១.៣៧៨.៧៦៧)  (៨៨៥.១៨៣)  (៤៦១.៦៣៧)  (៤.៥៥១.០៩៨)  (២.៨៥៨.៣៣៤)  - 

                 
សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ   ១.៤៤៦.៥២០.០៥០    (១.៥៤០.៨០៩.៤៦៥)   (៨៩៣.៥៦៤.២១៨)  (១០៦.៣៧៩.៤៥០)  (៣០៧.៣០៨.០២៦)  (១៧៣.១៤០.៨១៥)  (៦០.៤១៦.៩៥៦)  - 
                 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   ៥.៨៣៩.៦០១.៤៤២    (៦.២២០.២៤៧.៨១០)  (៣.៦០៧.៣១៨.៧៤៨)  (៤២៩.៤៥៣.៨៤០)  (១.២៤០.៦០២.៥០១)  (៦៩៨.៩៦៩.៤៧០)  (២៤៣.៩០៣.២៥១)  - 
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៣៥ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.២ ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

៣៥.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ចំនួនទឹកម្របាក់កន ងតារាងខាងលេើម្រត្ូវបានចងម្រកងដូចខាងលម្រកាម្៖ 

ម្របលភទថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  វធិានខដេបរាិណម្រត្វូបានចងម្រកង 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  េំហូរស្ថច់ម្របាក់េ ំបានអបបហារ ខដេរមួ្បញ្េូ េនូវ ការម្របាក់បា ន់ស្ថម ន
ខដេម្រត្ូវទូទត់្ 

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  េំហូរស្ថច់ម្របាក់េ ំបានអបបហារ ខដេរមួ្បញ្េូ េនូវ ការម្របាក់បា ន់ស្ថម ន
ខដេម្រត្ូវទូទត់្ 

កិចេសនាឥណទននិងកិចេសនាធាន 
ហិរញ្ញវត្ត  

តាម្អាយ កាេថ្នកិចេសនាខដេនឹងលកើត្ានោ ងឆ្ប់បំផ ត្ 

ជាខផនកមួ្យថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេខដេលកើត្លចញេីបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ធ្នាគារានម្រទេយ សកម្មខដេ
អាចបតូរជាស្ថច់ម្របាក់ង្ហយស្សួេបាន រមួ្ានស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ ខដេានភាេង្ហយស្សួេ កន ងការ
បំលេញតាម្ត្ម្រម្ូវការ។ លេើសេីលនុះលទៀត្ ធ្នាគារបានច ុះកិចេម្រេម្លម្រេៀងលេើកម្រមិ្ត្ឥណទនជាមួ្យធ្នាគារ លផេងលទៀត្។ 

តារាងខាងលម្រកាម្កំណត់្េីត្ថ្ម្លតាម្កិចេសនា របស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ មិ្នខម្ននិសេនា និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ មិ្នខម្ន
និសេនា ខដេរេឹំងថានឹងម្រត្ូវទទួេបាន ឬទូទត់្កន ងរយៈលេេតិ្ចជាង១២ខខ គិត្ោប់េីកាេបរលិចេទថ្ន របាយការណ៍
លនុះ។ 
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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.២  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

៣៥.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
            
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ             
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ២៥១.៧៥០.២០៥   ១.០២៥.៨៨២.០៨៥    ១៤៨.៥០៤.២២៩    ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២    ៦៨.៨៤៩.១៧២   ២៧៧.៩៤៤.១០៧  
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ៧១៧.២១០.៦៣៤  ២.៩២២.៦៣៣.៣៣៤  ១៥៧.១៧២.០១៣  ៦៣១.៥១៧.១៤៨  ៣៨.២៨៣.៥២៩  ១៥៤.៥៥០.៦០៧ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា ៩៤.៨១៧.៤៣៣  ៣៨៦.៣៨១.០៣៩  ២០១.៤៦៧.៩៩៦  ៨០៩.៤៩៨.៤០៨  ៨៧.៤៥៩.៤៣៩  ៣៥៣.០៧៣.៧៥៥ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន ៧៦៩.៦១៨.៣៥៤  ៣.១៣៦.១៩៤.៧៩៣  ៥០៤.០៤៦.៦១៣  ២.០២៥.២៥៩.២៩១  ៣៥៩.៩៦៣.៤៧៧  ១.៤៥៣.១៧២.៥៥៧ 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្ ៣០.០០០.០០០  ១២២.២៥០.០០០  ៣០.០០០.០០០  ១២០.៥៤០.០០០  ៧.៥៦៨.០៤៦  ៣០.៥៥២.២០២ 
ម្រទេយសកម្មលផេង  ៗ 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  
            
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ             
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ៣.៣៧៣.៣៥៨.៦៧០  ១៣.៧៤៦.៤៣៦.៥៨០  ២.១៤៨.៧៧៧.៤៨៤  ៨.៦៣៣.៧៨៧.៩៣១  ១.២៤៣.៧០៨.២៨៧  ៥.០២០.៨៥០.៣៥៥ 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ១.៦១៣.១៦០    ៦.៥៧៣.៦២៧   -  -  -  - 
ម្របាក់កម្េី ២៧៩.៧៧៥.២៩៤  ១.១៤០.០៨៤.៣២៣  ៤៩.២៧០.៥៤២  ១៩៧.៩៦៩.០៣៨  ២៣.៩៧៥.៤៧៥  ៩៦.៧៨៨.៩៩៣ 
អន បំណ េ ២០.១២៦.៩០៤  ៨២.០១៧.១៣៤  ១១.៧៤៤.៥៣៤  ៤៧.១៨៩.៥៣៨  ៣.៧៤១.៦៦៤  ១៥.១០៥.០៩៨ 
បំណ េភតិ្សនា ៦.៦២៥.៣៨៤  ២៦.៩៩៨.៤៤០  ៥.២៦៣.៩៤៤  ២១.១៥០.៥២៧  ៣.២៧៩.៤៦៤  ១៣.២៣៩.១៩៦ 
បំណ េលផេងៗ  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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៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.២  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 
៣៥.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

តារាងខាងលម្រកាម្ បង្ហា ញត្ថ្ម្លតាម្កិចេសនា ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ មិ្នខម្ននិសេនា និង បំណ េហិរញ្ញវត្ថ មិ្នខម្ន
និសេនា ខដេរេឹំងនឹងម្រត្ូវទទូេបាន  ឬទូទត់្កន ងរយៈលេើសេី១២ខខ  គិត្ោប់េីកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ។ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
            
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ             
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា -  -  ៨.២៨១.០៦៨  ៣៣.២៧៣.៣៣១  -  - 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន ៣.០៤៦.៥១៤.៩៥៧  ១២.៤១៤.៥៤៨.៤៥០  ២.០៨៥.១២២.៥៤៨  ៨.៣៧៨.០២២.៣៩៨  ១.៣៩០.៥០១.៥៨៥  ៥.៦១៣.៤៥៤.៨៩៩ 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្ ៦.៥៨១.២១៧  ២៦.៨១៨.៤៥៩  ៦.៦៨៩.៧២១  ២៦.៨៧៩.២៩៩  ១៧.០៦៦.២៤៦  ៦៨.៨៩៦.៤៣៥ 
ម្រទេយសកម្មលផេង  ៗ 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 
            
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ             
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ៥៣.៨១៤.៨២៧  ២១៩.២៩៥.៤១៩  ៧២.៥៧៩.២៦៦  ២៩១.៦២៣.៤៩០  ៦០.៨៨១.១៥៦  ២៤៥.៧៧៧.២២៥ 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ២៤.០៤១.២៩០    ៩៧.៩៦៨.២៥៧   -  -  -  - 
ម្របាក់កម្េី ៥.៩៦៨.៧២៩  ២៤.៣២២.៥៧១  ៣៧.០៣០.៣៧២  ១៤៨.៧៨៨.០៣៥  ៧១.៤៥៦.៣៣៨  ២៨៨.៤៦៩.២៣៧ 
អន បំណ េ ១៥៨.៣១៣.៤៧៨  ៦៤៥.១២៧.៤២៣  ១២១.៥១៦.៥៦៨  ៤៨៨.២៥៣.៥៧០  ៧៣.៩៦៣.០៨៨  ២៩៨.៥៨៨.៩៨៦ 
បំណ េភតិ្សនា ៣៧.៤៦៤.៨៨៩  ១៥២.៦៦៩.៤២៣  ៣៣.៣៨៤.០៣០  ១៣៤.១៣៧.០៣៣  ១៩.៨៤៧.៧៥៧  ៨០.១២៥.៣៩៥ 
បំណ េលផេង  ៗ  ៧.៣១៦.៣៩២    ២៩.៨១៤.២៩៧   ១.៦៧៩.៨៥៧  ៦.៧៤៩.៦៦៥  -  - 
  ២៨៦.៩១៩.៦០៥   ១.១៦៩.១៩៧.៣៩០   ២៦៦.១៩០.០៩៣  ១.០៦៩.៥៥១.៧៩៣  ២២៦.១៤៨.៣៣៩  ៩១២.៩៦០.៨៤៣ 
            
កិចេសនាឥណទន ៨.៧២៤.២៣៦  ៣៥.៥៥១.២៦២  ៧.៦៨៨.៧៨៨  ៣០.៨៩៣.៥៥០  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 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

120 

 

៣៥  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.២  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

៣៥.២.៤  ម្របាក់បម្រម្ងុសនានីយភាេ 

ធ្នាគារ បានរកាទ ក លៅម្រទេយសកម្មសនានីយភាេមួ្យចំនួន ខដេជា ធ្នធានចម្បង សម្រាប់សនានីយភាេ កន ង              
ស្ថថ នភាេខដេ ានបញ្ហា ។ សាសភាេរបស់វាគឺម្រត្ូវបានបលងាើត្ល ើង លផ្ទដ ត្លៅលេើការ កាត់្បនថយ ហានិភ័យ ខដេម្រត្ូវ
បាន ម្រត្ួត្េិនិត្យជាម្របោំំ។ទ នបម្រម្ុងម្រទេយសកម្មសនានីយភាេរបស់ម្រកុម្ហ  នម្រត្ូវបានវភិាគខាងលម្រកាម្៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ត្ថ្ម្លលោង  ត្ថ្ម្លសម្ស្សប  ត្ថ្ម្លលោង  ត្ថ្ម្លសម្ស្សប  ត្ថ្ម្លលោង  ត្ថ្ម្លសម្ស្សប 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
            
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ ២៥១.៧៥០.២០៥  ២៥១.៧៥០.២០៥  ១៤៨.៥០៤.២២៩  ១៤៨.៥០៤.២២៩  ៦៨.៨៤៩.១៧២    ៦៨.៨៤៩.១៧២   
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ៧១៦.១០៨.៥២៤   ៧១៦.១០៨.៥២៤  ១៥៧.០៧២.៧០១  ១៥៧.០៧២.៧០១  ៣៨.២៧៤.៨៣៩  ៣៨.២៧៤.៨៣៩ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា ៩៣.៤១១.៦៨៩   ៩៣.៤១១.៦៨៩   ២០៧.៤០២.១២១   ២០៧.៤០២.១២១   ៨៦.០០៩.៤៤៣   ៨៦.០០៩.៤៤៣  
មូ្េប័ម្រត្វនិិលោគ ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣៣.១៦៩.៨១៥  ៣៣.១៦៩.៨១៥  ១៦.៧១៣.៨៩០  ១៦.៧១៣.៨៩០ 
            
ម្របាក់បម្រម្ុងសនានីយភាេសរ ប ១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២  ១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២  ៥៤៦.១៤៨.៨៦៦  ៥៤៦.១៤៨.៨៦៦  ២០៩.៨៤៧.៣៤៤  ២០៩.៨៤៧.៣៤៤ 
            
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ 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 ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ សម្រាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្ម្រម្វូការមូ្េនិធិ្នាលេេអនាគត្ 

តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហា ញអំេីម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្នាគារ សម្រាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្ម្រម្ូវការមូ្េនិធិ្នា លេេ 
អនាគត្។ 
  ជាប់បនា ក  មិ្នជាប់បនា ក   

  
បានោក់ជា
ម្រទេយធ្នា 

 
លផេងៗ*  

សម្រាប់ោក់
ជាម្រទេយធានា  លផេងៗ**  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩             
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  -  -  -   ២៥១.៧៥០.២០៥    ២៥១.៧៥០.២០៥    ១.០២៥.៨៨២.០៨៥  
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ២៨០.៨៤២.០០០  ៨៦៩.៦៨២.៦០៤  -  ១.១២៩.៦៣៥  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  -  -  -  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ 
ឥណទនផតេ់ដេ់ អតិ្ងិជ្ន  -  -  -  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  -  -  -  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ  -  -  -  ៩.៤៣២.០៧០  ៩.៤៣២.០៧០  ៣៨.៤៣៥.៦៨៥ 

  ២៨០.៨៤២.០០០  ៨៦៩.៦៨២.៦០៤  -  
 

៣.១៤៧.០៧៩.៩៤៦    ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០    ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១  
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.២  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 
៣៥.២.៥  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ សម្រាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្ម្រម្វូការមូ្េនិធិ្នាលេេអនាគត្ (ត្) 

  ជាប់បនា ក  មិ្នជាប់បនា ក   

  
បានោក់ 

ជាម្រទេយធ្នា 
 លផេង *ៗ  

សម្រាប់ោក់ 
ជាម្រទេយធានា 

 លផេង *ៗ* 
 សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨             
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  -  -  -   ១៤៨.៥០៤.២២៩    ១៤៨.៥០៤.២២៩    ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២  
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១៤.៩៧៤.៥០០  ៤២០.៩៨៧.៣១១  -  ១៩៥.៥៥៩  ៤៣៦.១៥៧.៣៧០  ១.៧៥២.៤៨០.៣១២ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  -  -  -  ២០៧.៤០២.១២១  ២០៧.៤០២.១២១  ៨៣៣.៣៤១.៧២២ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  -  -  -  ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩  ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩  ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១ 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  -  -  -  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 ឆ្ន ២ំ០១៨             
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  -  -  -   ៦៨.៨៤៩.១៧២    ៦៨.៨៤៩.១៧២   ២៧៧.៩៤៤.១០៧  
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  -  ២០៧.២៨៩.៣៦៤  -  ២១.៩១៩  ២០៧.៣១១.២៨៣  ៨៣៦.៩១៥.៦៤៩ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  -  -  -  ៨៦.០០៩.៤៤៣  ៨៦.០០៩.៤៤៣  ៣៤៧.២២០.១២១ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  -  -  -  ១.២៣៣.៦៨២.៦១០  ១.២៣៣.៦៨២.៦១០  ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧ 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  -  -  -  ១៦.៧១៣.៨៩០  ១៦.៧១៣.៨៩០  ៦៧.៤៧៣.៩៧៤ 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ  -  -  -   ៧.២៧៤.៣១១    ៧.២៧៤.៣១១    ២៩.៣៦៦.៣៩៤  

  -  ២០៧.២៨៩.៣៦៤  -   ១.៤១២.៥៥១.៣៤៥    ១.៦១៩.៨៤០.៧០៩    ៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២  

*     បង្ហា ញេីម្រទេយសកម្មខដេមិ្នម្រត្ូវបានោក់ជាម្រទេយធានា ប  ខនតធ្នាគារលជ្ឿថាម្រទេយសកម្មលនុះមិ្នម្រត្ូវបាន អន ញ្ហញ ត្
ឱ្យលម្របើម្របាស់ោក់ធានាលដើម្បីទទួេបានមូ្េនិធិ្លនាុះលទ លោយស្ថរលហត្ ផេផលូវចាប់ ឬលហត្ ផេណាមួ្យ លផេង 
លទៀត្។ 

** បង្ហា ញេីម្រទេយសកម្មខដេម្រត្ូវបានអន ញ្ហញ ត្ឱ្យ លម្របើម្របាស់ជាម្រទេយធានាប  ខនតធ្នាគារមិ្នោត់្ទ កម្រទេយសកម្មលនុះ
សម្រាប់ោក់ជាម្រទេយធានា  លដើម្បីទទួេបានមូ្េនិធិ្  លៅកន ងស្ថថ នភាេម្របតិ្បត្តការអាជី្វកម្មធ្ម្មតាលនាុះលទ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.៣ ហានិភ័យទីផារ  

ហានិភ័យទីផារ គឺជាហានិភ័យខដេផ្ទល ស់បតូរតាម្ត្ថ្ម្លទីផារ (ឧទហរណ៍ដូចជាអម្រតាការម្របាក់ និងអម្រតាបតូរ ម្របាក់ 
បរទស) ខដេអាចលធ្វើឱ្យប ុះពាេ់ចំណូេរបស់ម្រកុម្ហ  ន ឬត្ថ្ម្លថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ខដេម្រកុម្ហ  នកាន់កាប់។           
លគាេបំណងថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទីផារ គឺធ្នាគារម្រត្ូវម្រគប់ម្រគង និងម្រត្ួត្េិនិត្យការប ុះពាេ់ថ្នហានិភ័យទីផារ 
លៅកន ងបា រា ខម្ ម្រត្ខដេអាចទទួេយកបាន លដើម្បីធានាបានស្ថធ្នភាេ ក៏ដូចជាកាត់្បនថយហានិភ័យរបស់ធ្នាគារ។ 

៣៥.៣.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទីផារ 

សិទធិអំណាចទូលៅសម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទីផារ ម្រត្ូវបានផតេ់លៅឱ្យ BRMC ថាន ក់ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ និង លៅ 

ALCO ថាន ក់ម្រគប់ម្រគង ។ BRMC បលងាើត្កម្រមិ្ត្ សម្រាប់ម្របលភទហានិភ័យសមូ្ហភាេ និងសម្រាប់សំលេៀត្ឥណទន
នីមួ្យៗ (ទំងអស់ជាសំលេៀត្មិ្នជួ្ញដូរ)។ នាយកោឋ នម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ទទួេខ សម្រត្ូវចំលពាុះការអភិវឌ្ឍន៍លគាេ
នលោបាយេម្អិត្ ថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ (ម្រត្ួត្េិនិត្យលោយ BRMC និងអន ម័្ត្លោយម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ)។ ម្ ខង្ហរ
របស់រត្នាភិបាេ ម្រត្ូវអន វត្ត និងម្រគប់ម្រគង ហានិភ័យទីផារលៅកន ងម្របតិ្បត្តិការម្របោំថ្ងៃ។ 

ធ្នាគារលម្របើម្របាស់ឧបករណ៍មួ្យចំនួន លដើម្បីម្រត្ួត្េិនិត្យ និង ោក់ខដនកំណត់្ថ្នផេប ុះពាេ់លេើហានិភ័យទីផារ។ 

តារាងខាងលម្រកាម្បង្ហា ញេីការកំណត់្ម្រទេយសកម្ម និងបំណ េខដេទទួេរងហានិភ័យទីផារ។ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨  ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ម្រទេយសកម្មទទួេរងហានិភ័យទីផារ             
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ២៥១.៧៥០.២០៥  ១.០២៥.៨៨២.០៨៥  ១៤៨.៥០៤.២២៩  ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២  ៦៨.៨៤៩.១៧២  ២៧៧.៩៤៤.១០៧ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤  ៤៣៦.១៥៧.៣៧០  ១.៧៥២.៤៨០.៣១២  ២០៧.៣១១.២៨៣  ៨៣៦.៩១៥.៦៤៩ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៣៨០.៦៥២.៦៣៣  ២០៧.៤០២.១២១  ៨៣៣.៣៤១.៧២២  ៨៦.០០៩.៤៤៣  ៣៤៧.២២០.១២១ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០  ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩  ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១  ១.២៣៣.៦៨២.៦១០  ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧ 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤  ៣៣.១៦៩.៨១៥  ១៣៣.២៧៦.៣១៧  ១៦.៧១៣.៨៩០  ៦៧.៤៧៣.៩៧៤ 
ម្រទេយសកម្មលផេង  ៗ  ៩.៤៣២.០៧០  ៣៨.៤៣៥.៦៨៥  ៩.៦៤៧.៦៣៦  ៣៨.៧៦៤.២០១  ៧.២៧៤.៣១១  ២៩.៣៦៦.៣៩៤ 

  ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០  ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១  ២.៦៦៥.២១៥.៣៤០  ១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៥  ១.៦១៩.៨៤០.៧០៩  ៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២ 

             
បំណ េទទួេរងហានិភ័យទីផារ             
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥  ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧  ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥  ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣  ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣ 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ២០.៩៣៩.៣៣៧  ៨៥.៣២៧.៧៩៨  -  -  -  - 
ម្របាក់កម្េី  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  ១.១៤០.៤១៥.០៦៦  ៨០.៥៣២.០១៥  ៣២៣.៥៧៧.៦៣៦  ៨៧.៣៧០.៧៤០  ៣៥២.៧១៥.៦៧៧ 
អន បំណ េ  ១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០  ៩៣.០០០.០០០  ៣៧៣.៦៧៤.០០០  ៥៥.០០០.០០០  ២២២.០៣៥.០០០ 
បំណ េភតិ្សនា  ៣៦.៥១៣.៤០៧  ១៤៨.៧៩២.១៣៤  ៣១.៣៥៩.៤០០  ១២៦.០០២.០៦៩  ១៨.៥៤៩.៤២០  ៧៤.៨៨៤.០០៩ 
បំណ េលផេង  ៗ   ២៣.៣៨៦.៩៤៤    ៩៥.៣០១.៧៩៧    ១៣.៦៤៤.៦៣៤    ៥៤.៨២៤.១៣៩    ៩.៨២១.២១៧    ៣៩.៦៤៨.២៥៣  
   ៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥   ១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០    ២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦    ៩.៦៦៥.៣៧៣.៩៥៩    ១.៤៤៦.៥២០.០៥០    ៥.៨៣៩.៦០១.៤៤២  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និង ១២ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៥.៣.២ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទីផារ 

(i) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ 

ហានិភ័យចម្បងខដេសំលេៀត្មិ្នជួ្ញដូររងការប ុះពាេ់ គឺហានិភ័យថ្នការបាត់្បង់ទទួេេីការខម្របម្របួេថ្ន េំហូរ
ស្ថច់ម្របាក់នាលេេអនាគត្ ឬត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ឬត្ថ្ម្លលសដឋកិចេថ្នភាគហ  នរបស់ធ្នាគារ 
លោយស្ថរខត្ការផ្ទល ស់បតូរអម្រតាការម្របាក់ទីផារ។ ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងតាម្រយៈការម្រត្ួត្េិនិត្យ 
តាម្ោននូវគាល ត្ម្រទេយសកម្ម និងបំណ េ ខដេានការម្របាក់ជាមួ្យនឹងកម្រមិ្ត្កំណត់្ខដេបានអន ម័្ត្លោយ 
គណៈម្រគប់ម្រគង និងម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ។  

នាយកោឋ នម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ម្រត្ូវលធ្វើលស្រសតសលត្សតលេើហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ លហើយម្រត្ូវបង្ហា ញេីេទធផេ និង 
អន ស្ថសន៍ពាក់េ័នធលៅ BRMC ជាលរៀងរាេ់ម្រតី្ាស។ 

តារាងខាងលម្រកាម្សលងេបអំេីចំហគាល ត្អម្រតាការម្របាក់របស់ធ្នាគារ។ តារាងគាល ត្កំណត់្ត្ថ្ម្លអម្រតា ការម្របាក់លធ្វើការ
វភិាគលៅលេើរចនាសម្ព័នធលេញលេញថ្នអម្រតាការម្របាក់មិ្នស ីគាន  រវាងធាត្ លៅកន ងតារាងត្ េយការ របស់ធ្នាគារ ខផអក
លេើ អាយ កាេកំណត់្។ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.៣  ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
៣៥.៣.២ ផេប ុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(i) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលោង  រហូត្ដេ់ ១ ខខ  > ១ – ៣ ខខ  >  ៣ – ១២ ខខ  > ១ – ៥ ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  េ ំានការម្របាក់ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ                
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ២៥១.៧៥០.២០៥  -  -  -  -  -  ២៥១.៧៥០.២០៥ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ១២១.៣៩៦.៥១៩  ១៦៧.៨២៤.៩៦៤  ១៩១.១៩៥.១៥៦  -  -  ៦៧១.២៣៧.៦០០ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៩២៦.៨៧៤  ១២.៦២៦.០៣២  ៥៥.៩៧៧.១៧៨  -  -  ២៣.៨៨១.៦០៥ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ៩៨.៧២៩.៨៦៦  ១.៦៩១.៨៩៥  ១០.៧៤៧.១៨៦  ៦០៤.៦៨០.៣០១  ២.០៤២.២២១.៦៦៥  - 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  -  -  ២៩.៨៧១.៨៨០  ៣.៤១៣.៥៥៤  -  - 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ  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 
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ                
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ២.៥៤០.០៥៦.១៧៧  ១៥៥.៧០៨.០៤៩  ៤៣១.៧១៩.៥១៧  ៤៧.៨១២.៣២៣  -  ២២០.០៤៧.៣៨៣ 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ២០.៩៣៩.៣៣៧  -  -  -  ២០.៩៣៩.៣៣៧  -  - 
ម្របាក់កម្េី  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  ៤២.៦៣០.២៣១  ៨៧.៦២០.៨៥៨  ១៤២.៨៨៨.២៧០  ៦.៧១៧.០៩៩  -  - 
អន បំណ េ  ១២៨.០០០.០០០  -  -  -  ៤៨.០០០.០០០  ៨០.០០០.០០០  - 
បំណ េភតិ្សនា  ៣៦.៥១៣.៤០៧  -  -  -  -  -  ៣៦.៥១៣.៤០៧ 
បំណ េលផេងៗ   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 
               
សរ ប  ៤១១.៣២៧.៧៩៦  (២.៣៦១.៦៣៣.១៤៩)  (៦១.១៨៦.០១៦)  (២៨៦.៨១៦.៣៨៧)  ៤៨៤.៦២៥.០៩៦  ១.៩៦២.២២១.៦៦៥  ៦៧៤.១១៦.៥៨៧ 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  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 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.៣  ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
៣៥.៣.២ ផេប ុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(i) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលោង  រហូត្ដេ់ ១ ខខ  > ១ – ៣ ខខ  >  ៣ – ១២ ខខ  > ១ – ៥ ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  េ ំានការម្របាក់ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ                
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ១៤៨.៥០៤.២២៩  -  -  -  -  -  ១៤៨.៥០៤.២២៩ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ៤៣៦.១៥៧.៣៧០  ២១.១៦៩.១៥៤  ៣៨.០៧០.៣២៥  ១០.០១៣.២៦៣  -  -  ៣៦៦.៩០៤.៦២៨ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  ២០៧.៤០២.១១៩  ២៨.៥២០.៣៨១  ៨៧.៣៦២.០៣៦  ៥៨.៧២៧.៨៥០  ៧.៥៦១.៤០៩  -  ២៥.២៣០.៤៤៣ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៧  ៣៥.៩៦៨.២៥៨  ៥.០៣៨.៧៥២  ១១.៦៤២.២៥៣  ៤០៤.៧៩៩.៩១០  ១.៣៧២.៨៨៤.៩៩៤  - 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  ៣៣.១៦៩.៨១៥  -  -  ២៩.៧៦៩.៦២៥  ៣.៤០០.១៩០  -  - 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ  ៩.៦៤៧.៦៣៦  -  -  -  -  -  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 
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ                
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧  ១.៤៧៦.៨៤០.០៤១  ១២៦.០៩៦.៥១៥  ៣៧៦.៤១៦.៧៨៩  ៦៣.០០៨.២១៤  -  ១៤៤.៦២១.០៤៨ 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  -  -  -  -  -  -  - 
ម្របាក់កម្េី  ៨០.៥៣២.០១៥  ៧.០១៥.៩៩៧  ១២.៥៣១.៦១៤  ២០.០៣០.៥៥៦  ៤០.៩៥៣.៨៤៨  -  - 
អន បំណ េ  ៩៣.០០០.០០០  -  -  -  ២៣.០០០.០០០  ៧០.០០០.០០០  - 
បំណ េភតិ្សនា  ៣១.៣៥៩.៤០០  -  -  -  -  -  ៣១.៣៥៩.៤០០ 
បំណ េលផេងៗ   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 
               
សរ ប  ២៥៨.៦៧៩.៣៦៤  (១.៣៩៨.១៩៨.២៤៥)  (៨.១៥៧.០១៦)  (២៨៦.២៩៤.៣៥៤)  ២៨៨.៧៩៩.៤៤៧  ១.៣០២.៨៨៤.៩៩៤  ៣៥៩.៦៤៤.៥៣៨ 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  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 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 
៣៥.៣  ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
៣៥.៣.២ ផេប ុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(i) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលោង  រហូត្ដេ់ ១ ខខ  > ១ – ៣ ខខ  >  ៣ – ១២ ខខ  > ១ – ៥ ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  េ ំានការម្របាក់ 
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៨  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ                
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ៦៨.៨៤៩.១៧២  -  -  -  -  -  ៦៨.៨៤៩.១៧២ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ២០៧.៣១១.២៨៣  ២.៤៧៧.២៧៤  ៣.០៥១.៧៣៧  -  -  -  ២០១.៧៨២.២៧២ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  ៨៥.៩៩៨.២៧២  ៤០.៩៤១.០៦៥  ២៧.៧៤១.០០៧  ៥.១២៨.៣១៩  -  -  ១២.១៨៧.៨៨១ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ១.២៣៣.៦៨២.៦១០  ២៩.៦៨០.៣៦៦  ៣.៧០៣.២៤២  ១២.០១២.៦០៥  ២៨៨.៦៤៥.៧៤៤  ៩០០.៦៤០.៦៥៣  - 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  ១៦.៧១៣.៨៩០  -  -  ៥.៧៦៧.០១៩  ១០.៩៤៦.៨៧១  -  - 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ  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 
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ                
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣  ៧៨២.៤២៧.២២៥  ៩៥.៩៩៨.០៧២  ២៧៧.៧៩៤.០៥៤  ៥២.៩៨៥.១១៦  -  ៦៦.៥៧៤.២០៦ 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  -  -  -  -  -  -  - 
ម្របាក់កម្េី  ៨៧.៣៧០.៧៤០  ១៥.៣៥៥.៩៣៨  -  -  ៧២.០១៤.៨០២  -  - 
អន បំណ េ  ៥៥.០០០.០០០  -  -  -  ១០.០០០.០០០  ៤៥.០០០.០០០  - 
បំណ េភតិ្សនា  ១៨.៥៤៩.៤២០  -  -  -  -  -  ១៨.៥៤៩.៤២០ 
បំណ េលផេងៗ   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 
               
សរ ប  ១៧២.៨៨៥.២១៥  (៧២៤.៦៨៤.៤៥៨)  (៦១.៥០២.០៨៦)  (២៥៤.៨៨៦.១១១)  ១៦៣.៥៩២.៦៩៧  ៨៥៥.៦៤០.៦៥៣  ១៩៤.៧២៤.៥២០ 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ៦៩៧.៩៣៧.៦១៣  (២.៩២៥.៥៥១.១៥៧)  (២៤៨.២៨៣.៩២១)  (១.០២៨.៩៧៥.២៣០)  ៦៦០.៤២៣.៧១៨  ៣.៤៥៨.២២១.៣១៦  ៧៨៦.១០២.៨៨៧ 
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៣៥.  ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.៣  ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៥.៣.២ ផេប ុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្) 

 (ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទស 

ធ្នាគារ លធ្វើអាជី្វកម្ម លេើរូបិយប័ណណបរលទសជាលម្រចើនម្របលភទ ដូលចនុះលហើយ ម្រត្ូវម្របឈ្ម្នឹងហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណ
បរលទស។ 

លៅកាេបរលិចេទរាយការណ៍ ចំនួនត្ថ្ម្លលោងថ្នរូបិយប័ណណបរលទសរបស់របស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានកំណត់្ជាម្រទេយសកម្ម
របិូយវត្ថ  និង បំណ េរបិូយវត្ថ  ានបង្ហា ញជួ្នដូចខាងលម្រកាម្៖ 

  សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  សរ ប 

  
ខខមរលរៀេ 

 
 

លផេងៗ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៩         
ម្រទេយសកម្មហរញិ្ញវត្ថ          
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ១៦.០៦៧.៧៩៦  ២០៥.០១០  ១៦.២៧២.៨០៦  ៦៦.៣១១.៦៨៤ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ៤៥.៣៥១.៥១៣  -  ៤៥.៣៥១.៥១៣  ១៨៤.៨០៧.៤១៥ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  ៦.៥៦២.៧៣៥  ១៥១.៣០៧  ៦.៧១៣.៦៥៩  ២៧.៣៥៨.១៦០ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ៣១៩.០៥០.៤៣៥  -  ៣១៩.០៥០.៤៣៥  ១.៣០០.១៣០.៥២៣ 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ  ៣៥.៧៩៦  -  ៣៥.៧៩៦  ១៤៥.៨៦៩ 
  ៣៨៧.០៦៧.៨៩២  ៣៥៦.៣១៧  ៣៨៧.៤២៤.២០៩  ១.៥៧៨.៧៥៣.៦៥១ 

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ          
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៧៨.៤៣៨.៣៧៩  ១.២៨៧  ៧៨.៤៣៩.៦៦៦  ៣១៩.៦៤១.៦៣៩ 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ២០.៩៣៩.៣៣៧  -  ២០.៩៣៩.៣៣៧  ៨៥.៣២៧.៧៩៨ 
ម្របាក់កម្េី  ២៧០.៦៣១.៧៤៣  -  ២៧០.៦៣១.៧៤៣  ១.១០២.៨២៤.៣៥៣ 
បំណ េលផេងៗ   ១៦៤.៧០១  ៣៨៦.៥៧២  ៥៥១.២៧៣  ២.២៤៦.៤៣៧ 

  ៣៧០.១៧៤.១៦០  ៣៨៧.៨៥៩  ៣៧០.៥៦២.០១៩  ១.៥១០.០៤០.២២៧ 
         

គាល ត្េីការបតូររបិូយប័ណណបរលទស ស ទធ  ១៦.៨៩៣.៧៣២  (៣១.៥៤២)  ១៦.៨៦២.១៩០  ៦៨.៧១៣.៤២៤ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៥.៣.២ផេប ុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្) 

 (ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទស (ត្) 

  សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  សរ ប 

  
ខខមរលរៀេ 

 
 

លផេងៗ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៨         
ម្រទេយសកម្មហរញិ្ញវត្ថ          
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ៦.១១៨.៤៤៣  ១២៣.៦២១  ៦.២៤២.០៦៤  ២៥.០៨០.៦១៣ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១១.២៥៥.៨៣៥  -  ១១.២៥៥.៨៣៥  ៤៥.២២៥.៩៤៥ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  ២.៥២២.៩៧៩  ២២២.២៧០  ២.៧៤៥.២៤៩  ១១.០៣០.៤១០ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ២៥.០៧៩.០២៧  -  ២៥.០៧៩.០២៧  ១០០.៦៧៦.៥៣០ 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ  ៤៩.០៤៤  ២០៤  ៤៩.២៤៨  ១៩៧.៨៧៨ 
  ៤៥.០២៥.៣២៨  ៣៤៦.០៩៥  ៤៥.៣៧១.៤២៣  ១៨២.៣០២.៣៧៦ 

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ          
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៣០.០៤៧.២៩៤  ២.៧៣៨  ៣០.០៥០.០៣២  ១២០.៧៤១.០២៩ 
ម្របាក់កម្េី  ១៤.៥៣៣.៣៣៣  -  ១៤.៥៣៣.៣៣៣  ៥៨.៣៩៤.៩៣២ 
បំណ េលផេងៗ   ១៣១.៦៧០  ៩២  ១៣១.៧៦២  ៥២៩.៤២០ 

  ៤៤.៧១២.២៩៧  ២.៨៣០  ៤៤.៧១៥.១២៧  ១៧៩.៦៦៥.៣៨១ 
         

គាល ត្េីការបតូររបិូយប័ណណបរលទសស ទធ  ៣១៣.០៣១  ៣៤៣.២៦៥  ៨៥៦.២៩៦  ៣.៦៣៦.៩៩៥ 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៥.៣.២ផេប ុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទស (ត្) 

  សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  សរ ប 

  
ខខមរលរៀេ 

 
 

លផេងៗ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨         
ម្រទេយសកម្មហរញិ្ញវត្ថ          
ស្ថច់ម្របាក់កន ងថ្ដ  ២.៩៣៥.៣៩៦  ៤៩.៩២៤  ២.៩៨៥.៣២០  ១២.០៥១.៧៣៧ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ៤.៦០៦.៨៧៨  -  ៤.៦០៦.៨៧៨  ១៨.៥៩៧.៩៦៦ 
សម្ត្ េយលៅធ្នាគារនានា  ១.៧៦៣.៨៧៥  ៣០៧.០០៥  ២.០៧១.៣៦៩  ៨.៣៦០.១៤៣ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ១.៩៤៣.១៥៦  -  ១.៩៤៣.១៥៦  ៧.៨៤៤.៥២១ 
ម្រទេយសកម្មលផេងៗ  ២៨.៩៥២  ២១២  ២៩.១៦៤  ១១៧.៧៣៥ 
  ១១.២៧៨.២៥៧  ៣៥៧.១៤១  ១១.៦៣៥.៨៨៧  ៤៦.៩៧២.១០២ 
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ          
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ១០.៣៣១.២៤៩  ១៩៩.៧០៥  ១០.៥៣០.៩៥៤  ៤២.៥១៣.៤៦១ 
បំណ េលផេងៗ   ១០១.២២២  ១៥.៣៩២  ១១៦.៦១៤  ៤៧០.៧៧១ 

  ១០.៤៣២.៤៧១  ២១៥.០៩៧  ១០.៦៤៧.៥៦៨  ៤២.៩៨៤.២៣២ 
         

គាល ត្េីការបតូររបិូយប័ណណបរលទសស ទធ  ៨៤៥.៧៨៦  ១៤២.០៤៤  ៩៨៨.៣១៩  ៤.០២៥.២៨៥ 

 

បខម្រម្បម្រម្េួថ្នរបិូយប័ណណបរលទស 

តារាងខាងលម្រកាម្ បង្ហា ញេីភាេខម្របម្របួេថ្នការលកើនល ើង និងងយច ុះ ៥ ភាគរយថ្នរបិូយប័ណណបរលទសលធ្ៀបលៅ នឹង 
របិូយប័ណណលគាេរបស់ធ្នាគារ។ ៥ ភាគរយ គឺជាអម្រតាបខម្រម្បម្រម្ួេខដេម្រត្ូវបានលម្របើ លៅលេេរាយការណ៍ថ្ផាកន ង អំេី 
ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរលទស លៅកាន់ថាន ក់ដឹកនំា និងជាតំ្ណាងឱ្យការវាយត្ថ្ម្លរបស់អនកម្រគប់ម្រគងចំលពាុះការផ្ទល ស់បតូរ 
អម្រតាបតូរម្របាក់បរលទសខដេអាចលកើត្ាន។ ការវភិាគលេើបខម្រម្បម្រម្ួេ រមួ្ានខត្របិូយប័ណណបរលទសខដេម្រត្ូវបានកំណត់្
ជារបិូយប័ណណវត្ត  និងការខកត្ម្រម្ូវ នូវភាេេលម្អៀង ថ្នដំណាច់ការយិបរលិចេទ សម្រាប់ បខម្រម្បម្រម្ួេ៥ ភាគរយ កន ងអម្រតា 
របិូយប័ណណបរលទស។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៥.៣.២ ផេប ុះពាេ់េីហានិភ័យទីផារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័យលេើការបតូររបិូយប័ណណបរលទស  

បខម្រម្បម្រម្េួថ្នរបិូយប័ណណបរលទស (ត្) 

ម្របសិនលបើរូបិយប័ណណបរលទស លកើនល ើង ៥ ភាគរយលធ្ៀបនឹង របិូយប័ណណម្ ខង្ហររបស់ធ្នាគារ ម្របាក់ចំលណញ ឬខាត្និង 
មូ្េធ្នលផេងលទៀត្នឹងលកើនល ើង ឬ(ងយច ុះ) លោយ៖ 

  ផេប ុះពាេ់ថ្នម្របាក់លរៀេ  ផេប ុះពាេ់ថ្នរបិូយប័ណណលផេងៗ 
 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៨ 

 
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា 
ឆ្ន ំ២០១៨ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៨ 

 
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា 
ឆ្ន ំ២០១៨ 

             
ចំលណញ/ខាត្  ៨៤៤.៦៨៧  ១៥.៦៥២  ៤២.២៨៩  (១.៥៧៧)  ១៧.១៦៣  ៧.១០២ 

ម្របសិនលបើរូបិយប័ណណបរលទស ងយច ុះ ៥ ភាគរយលធ្ៀបនឹង រូបិយប័ណណម្ ខង្ហររបស់ធ្នាគារ ម្របាក់ចំលណញ ឬខាត្និង មូ្េ
ធ្នលផេងលទៀត្នឹងលកើនល ើង ឬ(ងយច ុះ) លោយ៖ 

  ផេប ុះពាេ់ថ្នម្របាក់លរៀេ  ផេប ុះពាេ់ថ្នរបិូយប័ណណលផេងៗ 
 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៨ 

 
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា 
ឆ្ន ំ២០១៨ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៨ 

 
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា 
ឆ្ន ំ២០១៨ 

             
ចំលណញ/ខាត្  (៨៤៤.៦៨៧)  (១៥.៦៥២)  (៤២.២៨៩)  ១.៥៧៧  (១៧.១៦៣)  (៧.១០២) 

៣៥.៤ ហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ 

៣៥.៤.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ 

ហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការគឺហានិភ័យថ្នការបាត់្បង់លផេងៗលោយផ្ទា េ់ ឬលោយម្របលោេ ខដេលកើត្លចញេីដំលណើ រការ
ថ្ផាកន ង ធ្នធានម្ន សេ បលចេកវទិា លហោឋ រចនាសម្ព័នធ  ម្រេម្ទំងកតាត ហានិភ័យខាងលម្រៅលផេងៗ លម្រៅេីហានិភ័យ 
ឥណទន ហានិភ័យទីផារ និងហានិភ័យសនានីយភាេ  ានដូចជាហានិភ័យខដេលកើត្លចញេីការត្ម្រម្ូវ ខផនកចាប់ 
និងបទបញ្ញត្តិ និងសតង់ោរស្ថជី្វកម្មខដេទទួេស្ថា េ់។ ហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ គឺអាចលកើត្លចញេី រាេ់សកម្មភាេ
ម្របតិ្បត្តិការទំងអស់របស់ធ្នាគារ។ 

លគាេបំណងរបស់ធ្នាគារកន ងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ គឺលដើម្បីរកាត្ េយភាេេីការបលញ្ជ ៀស ការបាត់្បង់
ហិរញ្ញវត្ថ  និងការខូចខាត្លករ តិ៍ល ម្ ុះរបស់ធ្នាគារ ម្របកបលោយម្របសិទធភាេ និងភាេថ្ចនម្របឌិ្ត្។ រាេ់លគាេនលោបាយ
របស់ធ្នាគារទំងអស់ គឺម្រត្ូវអន លោម្ លៅតាម្ការត្ម្រម្ូវខផនកចាប់ និង បទបញ្ញត្ដិ។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចកំាត ់

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ ខខ និង ១២ ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

131 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.៤ ហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ (ត្) 

៣៥.៤.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ (ត្) 

នាយកោឋ នហានិភ័យទទួេខ សម្រត្ូវកន ងការបលងាើត្ និងអន វត្តកន ងការម្រត្ួត្េិនិត្យតាម្ោន លដើម្បីលោុះស្ស្ថយ ហានិភ័យ
ម្របតិ្បត្តិការ។ ទំនួេខ សម្រត្ូវលនុះម្រត្ូវបានគំាម្រទលោយការអភិវឌ្ឍបទោឋ នទូលៅរបស់ធ្នាគារ សម្រាប់ការ ម្រគប់ម្រគង 
ហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ លៅលេើចំន ចមួ្យចំនួនដូចខាងលម្រកាម្៖   

 ការត្ម្រម្ូវឱ្យានការខបងខចកតួ្នាទីោច់ខ កេីគាន ឱ្យបានចាស់ោស់ លោយរមួ្បញ្េូ េទំងសិទធិកន ងការ អន ម័្ត្
ថ្នម្របតិ្បតិ្តការនីមួ្យៗលោយឯករាជ្យ 

 ការត្ម្រម្ូវឱ្យានការលផាៀងផ្ទា ត់្ និងការម្រត្ួត្េិនិត្យតាម្ោនម្របតិ្បត្តិការទំងឡាយ 
 ការទម្ទរឱ្យានអន លោម្ភាេលៅតាម្ការត្ម្រម្ូវខផនកចាប់ និងបទបញ្ញត្តិលផេងៗ 
 ការលរៀបចំឯកស្ថរម្រត្ួត្េិនិត្យ និងនីតិ្វធីិ្លផេងៗ 
 ការត្ម្រម្ូវឱ្យានការវាយត្ថ្ម្លឱ្យបានលទៀងទត់្លៅលេើហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការខដេបានរកល ើញ និងភាេម្រគប់ម្រគាន់

ថ្នម្របេ័នធម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផាកន ង  និងនីតិ្វធីិ្លដើម្បីលោុះស្ស្ថយលេើហានិភ័យខដេបានកំណត់្ 
 ការត្ម្រម្ូវឱ្យានការរាយការណ៍រាេ់ម្របតិ្បត្តិការថ្នការបាត់្បង់ និងបលងាើត្សកម្មភាេលដើម្បីខកេម្អ 
 ការបលងាើត្ឱ្យានខផនការយថាភាេ 
 ការបលងាើត្ឱ្យានវគាបណត ុះបណាត េ និងការអភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈ 
 ការការពារហានិភ័យេ័ត៌្ានវទិា និងអ ីនធឺ្ខណត្ និង 
 យ ទធស្ថស្រសតកាត់្បនថយហានិភ័យ  រមួ្ទំងការចំណាយលេើការទិញធានារា ប់រងឱ្យានម្របសិទធភាេ។ 

៣៥.៥ ហានិភ័យលដើម្ទ ន 

ហានិភ័យលដើម្ទ ន គឺជាហានិភ័យខដេធ្នាគារមិ្នានធ្នធានលដើម្ទ នម្រគប់ម្រគាន់ លដើម្បីបំលេញលៅតាម្េកេខណឌ
ត្ម្រម្ូវខផនកចាប់   កន ងការគំាម្រទចំណាត់្ថាន ក់ឥណទន   និងការលរៀបចំខផនការយ ទធស្ថស្រសដរបស់ធ្នាគារ។ 

យ ទធស្ថស្រសតរបស់ធ្នាគារ  គឺរកាឱ្យបានមូ្េោឋ នលដើម្ទ នឱ្យរងឹាំ លដើម្បីរកាទំន កចិត្តទីផារ និងលដើម្បីរកា និរនតរភាេ
ថ្នការអភិវឌ្ឍន៍បខនថម្លេើអាជី្វកម្ម។ ផេប ុះពាេ់ថ្នកម្រមិ្ត្លដើម្ទ នលេើម្របាក់ចំណូេរបស់ាេ ស់ភាគហ  ន ម្រត្ូវបាន
ទទួេស្ថា េ់ និងរកាឱ្យានត្ េយភាេរវាងម្របាក់ចំណូេខពស់ខដេនឹងអាចលធ្វើលៅបាន ានការម្រគប់ម្រគងលដើម្ទ នេអ 
និងានស វត្ថិភាេ ខដេានជំ្ហរលដើម្ទ នរងឹាំ។ 

ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ខដេជានិយ័ត្ករសំខាន់ជាងលគ បានកំណត់្ និងតាម្ោនការត្ម្រម្ូវលេើលដើម្ទ ន សម្រាប់ធ្នាគារ
ទំងមូ្េ។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៥.៥ ហានិភ័យលដើម្ទ ន (ត្) 

៣៥.៥.១ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យលដើម្ទ ន 

ដូចលៅនឹងហានិភ័យសនានីយភាេ និងហានិភ័យទីផារ BRMC និង ALCO ទទួេខ សម្រត្ូវកន ងការម្រគប់ម្រគង 
ម្របកបលោយម្របសិទធភាេ  លេើហានិភ័យលដើម្ទ នរបស់ធ្នាគារទំងមូ្េ។ 

ហានិភ័យលដើម្ទ ន  ម្រត្ូវបានវាស់ខវង និងម្រត្ួត្េិនិត្យតាម្ោន លោយកម្រមិ្ត្កំណត់្ខដេម្រត្ូវបានគណនាស្សប តាម្ការ
ត្ម្រម្ូវរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។  

លៅថ្ងៃទី២២ ខខក ម្ាៈ ឆ្ន ំ២០១៨ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  បានលចញម្របកាសសតីេីការកំណត់្ម្រទនាប់លដើម្ទ ន (Capital 
Buffer) សម្រាប់ម្រគឹុះស្ថថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ ។  លោងតាម្ាម្រតា២២ ថ្នម្របកាសលនុះ  ម្រគឹុះស្ថថ នទំងអស់ ម្រត្ូវលគារេ
តាម្បទបញ្ញត្តិទក់ទងនឹងការរកាម្រទនាប់លដើម្ទ នោ ងលហាចណាស់ឱ្យបាន ៥០% ថ្នលដើម្ទ នសរ បគិត្ម្រតឹ្ម្ ថ្ងៃទី១ ខខ
ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩  និងអន វត្តឱ្យបានោ ងលេញលេញ  គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា  ឆ្ន ំ២០២០។ 

លៅថ្ងៃទី៧ ខខមី្នា ឆ្ន ំ២០១៨ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានលចញស្ថរាចរខណនំាសតីេីការអន វត្តម្របកាសសតីេីការកំណត់្
ម្រទនាប់លដើម្ទ នសម្រាប់ម្រគឹុះស្ថថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ  ខដេបានកំណត់្អន បាត្ថ្នម្រទនាប់លដើម្ទ ន លខានលធ្ើស ី លីខេ 
(Countercyclical Capital Buffer) ចំនួន ០% រហូត្ដេ់ានការជូ្នដំណឹងជាងមី។ 

ធ្នាគារបានអន លោម្លៅតាម្ការត្ម្រម្ូវលដើម្ទ នខដេម្រត្ូវបានកំណត់្ោ ងលេញលេញ។ 

៣៦  រយៈលេេខលី និងរយៈលេេខវង 

គណៈម្រគប់ម្រគងបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ខផអកលេើសនានីយភាេ។ េ័ត៌្ានអំេីរយៈលេេខលី ឬខវង របស់  ម្រទេយសកម្ម 
និងបំណ េ  ម្រត្ូវបានបង្ហា ញលៅកន ងខផនកថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ។  ម្រទេយសម្បត្តិ និងបរកិាេ រ សិទធកន ងការលម្របើ
ម្រទេយសកម្ម  ម្រទេយសកម្មអរូបី និងេនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ជាម្រទេយសកម្មរយៈលេេខវង។ សំវធិានធ្ន ជាបំណ េ 
រយៈលេេខវង។ 

៣៧  េ័ត៌្ានលម្របៀបលធ្ៀប 

តួ្លេខមួ្យចំនួន ម្រត្ូវបានោត់្ថាន ក់ល ើងវញិ លដើម្បឲី្យស្សបលៅតាម្ការបង្ហា ញ និងផដេ់េ័ត៍្ាននាការយិបរលិចេទបចេ បបនន។ 

៣៨  ម្រេឹត្តិការណ៍បនាា ប់េីការយបរលិចេទថ្នការរាយការណ៍ 

ការបលងាើនលដើម្ទ ន 

លៅថ្ងៃទី ២១ ខខ វចិេិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ ធ្នាគារវឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត់្  បានោក់សំលណើ រស ំការអន ម័្ត្េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា
លដើម្បីបលងាើនលដើម្ទ នចំនួន ១២០ ោនដ ោល រអាលម្រកិ (លសមើនឹង ៤៨០ ពាន់ោនលរៀេ)។ លៅថ្ងៃទី២ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  
ធ្នាគារបានទទួេេិខិត្អន ម័្ត្េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ច ុះថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩។ បនាា ប់េីទទួេបានេិខិត្អន ម័្ត្  
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកាណាោបានបលងាើនលដើម្ទ នលៅកន ងថ្ងៃខត្មួ្យ ខដេលធ្វើឱ្យលដើម្ទ នសរ បលកើនល ើងចំនួន ៣៣៥ ោន
ដ ោល រអាលម្រកិ (លសមើនឹង ១.៣៦៥ ពាន់ោនលរៀេ)។ អន សេរណៈនិងេកេនតិកៈរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្ម និង 
ច ុះបញ្ជ ីលៅម្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម លៅថ្ងៃទី ១៥ ខខម្ករាឆ្ន ំ ២០២០ ។ 
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៣៨  ម្រេឹត្តិការណ៍បនាា ប់េីរយៈលេេថ្នការរាយការណ៍(ត) 
ការអន លម្រគាុះេនធ 

លៅថ្ងៃទី ២៥ ខខក ម្ាៈ ឆ្ន ំ២០២០ ម្រកសួងលសដឋកិចេនិងហិរញ្ញវត្ថ  បានលចញម្របកាសលេខ ១៨៣ សតីេីការខណនំាអន វត្តការ
លេើកទឹកចិត្តេនធលេើម្របាក់ចំណូេចំលពាុះសហម្រគាសលបាុះផាយេក់មូ្េប័ម្រត្លេើកដំបូងជាស្ថធារណៈ។ 

 សហម្រគាសខដេបានលបាុះផាយមូ្េប័ម្រត្បំណ េកន ងទំហំលេើសេី ២០% ថ្នម្រទេយសកម្មសរ ប ខដេាន             
ឥណទនម្របតិ្ទនោ ងតិ្ច ៧ ឆ្ន ំ ម្រត្ូវបានទទួេការអន លម្រគាុះេនធ លោយកាត់្បនថយេនធ ៥០% ថ្នេនធលេើម្របាក់
ចំណូេកន ងរយៈលេេ ៣ ឆ្ន ំបនាា ប់េីទទួេបានការអន ញ្ហញ ត្េីគណៈកម្មការមូ្េបម្រត្កម្ព ជា (“SECC”) និង បាន
ច ុះបញ្ជ ីជួ្ញដូរមូ្េបម្រត្លៅលេើទីផារមូ្េបម្រត្ម្របតិ្ស្សុត្។ 

 សហម្រគាសខដេបានលបាុះផាយមូ្េប័ម្រត្បំណ េលសមើនឹង ឬតិ្ចជាង ២០% ថ្នម្រទេយសកម្មសរ ប ម្រត្ូវបានផតេ់ការ
លេើកទឹកចិត្តេនធលេើម្របាក់ចំណូេកន ងរយៈលេេ ៣ ឆ្ន ំលោយកាត់្បនថយ េនធលេើម្របាក់ចំណូេខផអកលេើភាគរយ 
សាាម្រត្ថ្នត្ថ្ម្លមូ្េប័ម្រត្បំណ េលធ្ៀបនឹង ម្រទេយសកម្មសរ បលោយខបងខចកតាម្មូ្េោឋ នលគាេ ២០.០០១% 
និងគ ណនឹង ៥០% ។ លេើសេីលនុះលៅលទៀត្ ការលេើកទឹកចិត្ត ខដេបានផតេ់ឱ្យមិ្នម្រត្ូវលេើសេីចំនួន 
២.០០០.០០០  ដ ោល រអាលម្រកិ (លសមើនឹង ៨ ពាន់ោនលរៀេ) ។ 

ការរកីរាេោេល ើងថ្នលម្លរាគ Covid-១៩ និង ម្របេ័នធអន លម្រគាុះេនធម្រគប់ោ ងលេើកខេងខត្អាវ ធ្ (EBA) 

ជាមួ្យនឹងការរកីរាេោេថ្នលម្លរាគ Covid-១៩ និងការផ្ទអ កខផនកមួ្យចំនួនថ្ន EBA លចញលោយសហភាេអ ឺរ   ប គណៈ
ម្រគប់ម្រគងបានវាយត្ថ្ម្លេីផេប ុះពាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្នាគារ លហើយបានសននិោឋ នថា ម្រេឹត្តិការណ៍ទំង
លនុះមិ្នានផេប ុះពាេ់ជាស្ថរវនតលនាុះលទ លហើយវាានផេប ុះពាេ់តិ្ចតួ្ច ម្កលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្នាគារ
ខផអកលេើទំហំផេប័ម្រត្ខដេពាក់េ័នធនាច ងការយិបរលិចេទ។ 

ម្របាក់បម្រម្ងុកាត្េវកិចេ 

លៅថ្ងៃទី ១៨ ខខមី្នា ឆ្ន ំ២០២០ ស្សបតាម្លគាេនលោបាយមួ្យរបស់រោឋ ភិបាេកន ងការកាត់្បនថយផេប ុះពាេ់ថ្ន Covid-
១៩ ម្កលេើលសដឋកិចេកម្ព ជា កន ងចំលណាម្លគាេនលោបាយលផេង លៗទៀត្ និងលដើម្បីបលងាើនសនានីយភាេដេ់ម្រគឹុះស្ថថ ន
ធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថ  ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញម្របកាសលេខ ធ្៧-០២០-២៣០ សតីេីម្របាក់បម្រម្ុងកាត្េវកិចេថ្នម្របាក់
បលញ្ញើនិងម្របាក់កម្េីរបស់ម្រគឹុះស្ថថ នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថ  ខដេត្ម្រម្ូវលអាយម្រគឹុះស្ថថ នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថ ត្ម្ាេ់ម្របាក់បម្រម្ុង
កាត្េវកិចេថ្នម្របាក់បលញ្ញើនិងម្របាក់កម្េីជាម្ធ្យម្ម្របោំថ្ងៃ លសមើនឹងអម្រតា ៧% ចំលពាុះរបិូយវត្ថ ជាតិ្និងរបិូយប័ណណ។ 

 


