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ព័ត៌ានអំព៊ីធនាគារ 
 
្នាគារ ្នាគារ វឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត់្ 
 
ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ ០០០១០៥៩៣ 
 
ទីស្ថន ក់ការច ុះបញ្ជ ី អាគារលេខ ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង ១៤៨ អា លប លស លែ ម្ហាវងីិក្ពុះសីហន  និង ផទុះលេខ ១៥ 

និង ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨ និង ផទុះលេខ ១៧១ ផលូវក្ត្សក់ដផអម្ ភូមិ្ទី៤ 
សង្កា ត់្បឹងលកងកងទី១ ខណឌ បឹងលកងកង រាជ្ធានីភនំលពញ  ក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា  

 
ភាគទ និក ្នាគារជាតិ្ថ្នក្បលទសកាណាដា 
 ក្កុម្ហ  ន Natcan Trust 
 
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ លោក Yves Jacquot ក្បធានក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ 
 លោក Dominic Jacques អភិបាេ 
 លោក Madi Akmambet អភិបាេក្បតិ្បត្តិ 
 លោក Christian St-Arnaud អភិបាេ 
 លោក Martin Ouellet  អភិបាេ 
 លោក Paolo Pizzuto អភិបាេ 
 លោក Etienne Chenevier អភិបាេឯករាជ្យ 
 លោក Henri Calvet អភិបាេឯករាជ្យ 
 លោក Guy Quaden អភិបាេឯករាជ្យ 
 
អនកក្គប់ក្គងសំខាន់  ៗ លោក Askhat Azhikhanov នាយកក្បតិ្បត្តិ  
 លោក Madi Akmambet អភិបាេក្បតិ្បត្តិ 
 លោក Lee Young Ho នាយកក្បតិ្បត្តិរង 
 លោក Babu Ram Gyawali  នាយកដផនកហិរញ្ញវត្ថ  
 លោក Bibhu Pandey  នាយកដផនកឥណទាន  
 លោក Rasulov Zokhir នាយកដផនកបលចេកវទិាឌី្ជី្ងេ 
 លោក Galymzhan Temirov នាយកដផនកព័ត៌្ានវទិា  
 លោក Sanzhar Abdullayev នាយកដផនកកាត្ និងលសវាកម្មទូទាត់្ 

លអឡិចក្ត្ូនិក 
 លោក Zhiger Atchabarov នាយកដផនកក្បតិ្បតិ្តការណ៍អនតរជាតិ្ 

 លោក Torsten Kleine Buening នាយកដផនកហានិភ័យ និងទីក្បឹកាអន លោម្ភាព
សក្ាប់នាយកក្បតិ្បតិ្ត 

 លោក Igor Zimarev នាយកដផនកទីផារ និងលេខា្ិការស្ថជី្វកម្ម 
 លោក ម្ ី ប ូេីន នាយកដផនកអភិវឌ្ឍន៍អាជី្វកម្ម 
 
សវនករ ឌី្ឡ័យ្៍ (លខម្បូឌា) ខូអិេ្ីឌី្ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ក្ទពយសកម្ម          
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ ៤  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ១.៥២៩.៤២០.០៥៤   ២៥១.៧៥០.២០៥    ១.០២៥.៨៨២.០៨៥  
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ៥  ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ៥.៩៩៣.១៨០.០០៦  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា ៦  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ១.៣១៨.៤៩៤.០៣០  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ 
ឥណទានផតេែ់េ់អតិ្ងិជ្ន ៧   ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤   ១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០   ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ 
មូ្េបក្ត្វនិិលយគ ៨  ៧.៤៣៤.០៨៦  ៣០.០៧០.៨៧៨  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 
ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ៩  ៤១.៧៣១.៨៩០  ១៦៨.៨០៥.៤៩៥  ៤០.៤៤៨.៧៥៨  ១៦៤.៨២៨.៦៨៩ 
សិទធិកន ងការលក្បើក្បាស់ក្ទពយសកម្ម ១០  ៣៣.៧១៩.០៧៤  ១៣៦.៣៩៣.៦៥៤  ៣៤.៥៣៧.០៣១  ១៤០.៧៣៨.៤០១ 
ក្ទពយសកម្មអរូបី ១១  ៨.៩៣១.៤៣០  ៣៦.១២៧.៦៣៤  ៧.១៧៤.៧៣៧  ២៩.២៣៧.០៥៣ 
ក្ទពយសកម្មពនធពនារ - ស ទធ ១២(ខ)   ៥.៦៦៨.១១៤    ២២.៩២៧.៥២១   ២.១៩១.៣៩១   ៨.៩២៩.៩១៨ 
ក្ទពយសកម្មលផេង  ៗ ១៣   ៣០.៥១៤.៣៩២    ១២៣.៤៣០.៧១៦   ២២.៣៦៣.៩៧២  ៩១.១៣៣.១៨៥ 

សរ បក្ទពយសកម្ម    ៦.១២៨.២៨២.៩៧១   ២៤.៧៨៨.៩០៤.៦១៨   ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩   ១៧.៩០៩.១៧០.១០២ 

បំណ េ           
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ១៤  ៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦  ១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩   ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥  
មូ្េបក្ត្បំណ េ ១៥  ២១.២៨២.០៨៨  ៨៦.០៨៦.០៤៦  ២០.៩៣៩.៣៣៧   ៨៥.៣២៧.៧៩៨  
ក្បាក់កម្េី ១៦  ២៤២.០០៤.០៩១  ៩៧៨.៩០៦.៥៤៨  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨   ១.១៤០.៤១៥.០៦៦  
អន បំណ េ ១៧  ១១៧.០២៣.០៣៥  ៤៧៣.៣៥៨.១៧៧  ១២៨.០០០.០០០   ៥២១.៦០០.០០០  
បំណ េពនធលេើក្បាក់ចំលណញ ១២(ក)   ៣៦.២១៧.០៤៨    ១៤៦.៤៩៧.៩៥៩   ១២.២៣១.៤៥៣   ៤៩.៨៤៣.១៧១ 
បំណ េភតិ្សនា  ១៨  ៣៥.៧២១.៩០២   ១៤៤.៤៩៥.០៩៤   ៣៦.៥១៣.៤០៧  ១៤៨.៧៩២.១៣៤ 
បំណ េលផេងៗ  ១៩   ៣៦.៧៧៨.១២០    ១៤៨.៧៦៧.៤៩៥   ២៥.៦២៤.១០៣   ១០៤.៤១៨.២២០ 

សរ បបំណ េ    ៥.៣៦០.៤៩៤.៦៦០   ២១.៦៨៣.២០០.៩០០   ៣.៨៩៨.៥០៨.២០៧   ១៥.៨៨៦.៤២០.៩៤៤ 

មូ្េ្ន          
លែើម្ទ ន ២០  ៣៣៥.០០០.០០០  ១.៣៥៥.០៧៥.០០០  ២១៥.០០០.០០០   ៨៧៦.១២៥.០០០  
ទ នបក្ម្ងុតាម្បទបញ្ញត្តិ ២១   ៤២.១៤១.៨៨៧    ១៧០.៤៦៣.៩៣៣   ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ១៣៧.១៧១.៧៤៤ 
ក្បាក់ចំលណញរកាទ ក    ៣៩០.៦៤៦.៤២៤    ១.៥៩២.៤៤១.៣៩៨   ២៤៧.៧១៨.៣៨៤   ៩៩៩.៣៤៣.៣១២ 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ    -      (១២.២៧៦.៦១៣)  -   ១០.១០៩.១០២  

សរ បមូ្េ ន្    ៧៦៧.៧៨៨.៣១១    ៣.១០៥.៧០៣.៧១៨   ៤៩៦.៣៨០.១៦២   ២.០២២.៧៤៩.១៥៨ 

សរ បបំណ េ និងមូ្េ្ន    ៦.១២៨.២៨២.៩៧១   ២៤.៧៨៨.៩០៤.៦១៨   ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩   ១៧.៩០៩.១៧០.១០២ 

កំណត់្សាា េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យចាប់ពីទំព័រទី១៩ ែេ់ទី១២៦ គឺជាដផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ។
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កំណត់្សាា េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យចាប់ពីទំព័រទី១៩ ែេ់ទី១២៦ គឺជាដផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ។

   ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
 កំណត់្ 

សាា េ់ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ចំណូេពីការក្បាក់ ២២   ៣៥៤.៧៩១.៨៧៧    ១.៤៤៦.៤៨៦.៤៨៣   ២៧៣.២៨០.១២៤   ១.១០៨.១៥០.៩០២  
ចំណាយលេើការក្បាក់ ២២  (៥៨.៩៩១.៤២៤)  (២៤០.៥០៨.០៣៦)  (៥០.៩៨៦.៣៧៤)  (២០៦.៧៤៩.៧៤៧) 
ចំណូេស ទធពីការក្បាក់    ២៩៥.៨០០.៤៥៣    ១.២០៥.៩៧៨.៤៤៧   ២២២.២៩៣.៧៥០   ៩០១.៤០១.១៥៥  

ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ ២៣   ៤០.៤៣៩.០៥២    ១៦៤.៨៧០.០១៥   ៣១.៦៨៤.៥៤២   ១២៨.៤៨០.៨១៨  
ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ ២៣  (១៦.១០៨.៨៥០)  (៦៥.៦៧៥.៧៨១)  (១៣.៩០៥.២២៧)  (៥៦.៣៨៥.៦៩៥) 

ចំណូេស ទធពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ    ២៤.៣៣០.២០២    ៩៩.១៩៤.២៣៤   ១៧.៧៧៩.៣១៥   ៧២.០៩៥.១២៣  

ចំណូេក្បតិ្បត្តិការលផេង  ៗ ២៤  ៣.៣៨៣.១១៧  ១៣.៧៩២.៩៦៨  ១.៧០២.៨៩៣  ៦.៩០៥.២៣១ 
ចំណាយប គាេកិ ២៥   (៧១.៩១៤.០៦៧)   (២៩៣.១៩៣.៦៥១)  (៥៧.៨៤៧.២៩៥)  (២៣៤.៥៧០.៧៨១) 
ចំណាយក្បតិ្បត្តិការ ២៦   (២៩.៤១១.២៣៤)   (១១៩.៩០៩.៦០១)  (២៤.៨០១.៥១២)   (១០០.៥៧០.១៣១) 
ចំណាយរេំស ់ ២៧   (១៩.៦១៩.២៨៤)   (៧៩.៩៨៧.៨២១)  (១៤.៧១៤.១៨៦)   (៥៩.៦៦៦.០២៤) 

ក្បាក់ចំលណញក្បតិ្បត្តិការ    ២០២.៥៦៩.១៨៧    ៨២៥.៨៧៤.៥៧៦   ១៤៤.៤១២.៩៦៥  ៥៨៥.៥៩៤.៥៧៣ 
ការខាត្បង់ស ទធរពឹំងទ កលេើ 
      ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ២៨   (១៣.៦៩៨.២៦៤)   (៥៥.៨៤៧.៨២២)  (២.១២០.២២៥)  (៨.៥៩៧.៥១២) 

ក្បាក់ចំលណញម្ នែកពនធ    ១៨៨.៨៧០.៩២៣    ៧៧០.០២៦.៧៥៤   ១៤២.២៩២.៧៤០  ៥៧៦.៩៩៧.០៦១ 

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ ១២(គ)   (៣៧.៤៦២.៧៧៤)   (១៥២.៧៣៥.៧៣០)  (១៤.៨៨១.៣៦៤)  (៦០.៣៤៣.៩៣១) 

ក្បាក់ចំលណញកន ងក្គា    ១៥១.៤០៨.១៤៩    ៦១៧.២៩១.០២៤   ១២៧.៤១១.៣៧៦  ៥១៦.៦៥៣.១៣០ 

ចំណូេេម្អិត្លផេងៗ     -      (២២.៣៨៥.៧១៥)  -  ១៣.២៧៨.៤៩៨ 

សរ បចំណូេេម្អិត្កន ងក្គា    ១៥១.៤០៨.១៤៩    ៥៩៤.៩០៥.៣០៩   ១២៧.៤១១.៣៧៦  ៥២៩.៩៣១.៦២៨ 
ក្បាក់ចំលណញផ្លទ េ់ 

របស់ាេ ស់ហ  ន    ១៥១.៤០៨.១៤៩    ៦១៧.២៩១.០២៤   ១២៧.៤១១.៣៧៦  ៥១៦.៦៥៣.១៣០ 
សរ បចំណូេេម្អិត្ផ្លទ េ់ 

របស់ាេ ស់ហ  ន    ១៥១.៤០៨.១៤៩    ៥៩៤.៩០៥.៣០៩   ១២៧.៤១១.៣៧៦  ៥២៩.៩៣១.៦២៨ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមូលធន 

សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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  លែើម្ទ ន  
ទ នបក្ម្ងុតាម្បទ

បញ្ញត្តិ  
ក្បាក់ចំលណញ 

រកាទ ក  
េលម្អៀងពីការបតូរ                
របិូយប័ណណ 

 
សរ ប 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩            
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩   ១៦៥.០០០.០០០    ២១.៣២១.៨៧៤    ១៣២.៦៤៦.៩១២   -  ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦  
ការលបាុះផាយលែើម្ទ នបដនថម្  ៥០.០០០.០០០  -  -  -  ៥០.០០០.០០០ 
ក្បាក់ចំលណញកន ងក្គា  -  -  ១២៧.៤១១.៣៧៦  -  ១២៧.៤១១.៣៧៦ 

  ២១៥.០០០.០០០  ២១.៣២១.៨៧៤  ២៦០.០៥៨.២៨៨  -  ៤៩៦.៣៨០.១៦២ 
ការលផទរពីក្បាក់ចំលណញរកាទ កលៅទ នបក្ម្ុងតាម្បទបញ្ញត្តិ  -  ១២.៣៣៩.៩០៤  (១២.៣៣៩.៩០៤)  -  - 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ២១៥.០០០.០០០  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ២៤៧.៧១៨.៣៨៤  -  ៤៩៦.៣៨០.១៦២ 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   ៨៧៦.១២៥.០០០    ១៣៧.១៧១.៧៤៤   ៩៩៩.៣៤៣.៣១២  ១០.១០៩.១០២  ២.០២២.៧៤៩.១៥៨ 
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០           
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  ២១៥.០០០.០០០  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ២៤៧.៧១៨.៣៨៤  -  ៤៩៦.៣៨០.១៦២ 
ការលបាុះផាយលែើម្ទ នបដនថម្  ១២០.០០០.០០០  -  -  -  ១២០.០០០.០០០ 
ក្បាក់ចំលណញកន ងក្គា  -  -  ១៥១.៤០៨.១៤៩  -  ១៥១.៤០៨.១៤៩ 

  ៣៣៥.០០០.០០០  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ៣៩៩.១២៦.៥៣៣  -  ៧៦៧.៧៨៨.៣១១ 
ការលផទរពីក្បាក់ចំលណញរកាទ កលៅទ នបក្ម្ុងតាម្បទបញ្ញត្តិ  -  ៨.៤៨០.១០៩  (៨.៤៨០.១០៩)  -  - 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ៣៣៥.០០០.០០០  ៤២.១៤១.៨៨៧  ៣៩០.៦៤៦.៤២៤  -  ៧៦៧.៧៨៨.៣១១ 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១.៣៥៥.០៧៥.០០០  ១៧០.៤៦៣.៩៣៣  ១.៥៩២.៤៤១.៣៩៨  (១២.២៧៦.៦១៣)  ៣.១០៥.៧០៣.៧១៨ 
 

កំណត់្សាា េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យចាប់ពីទំព័រទី១៩ ែេ់ទី១២៦ គឺជាដផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បារ់ 
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាព 

ក្បតិ្បត្តិការ        

ក្បាក់ចំលណញម្ នបង់ពនធ    ១៨៨.៨៧០.៩២៣    ៧៧០.០២៦.៧៥៤   ១៤២.២៩២.៧៤០  ៥៧៦.៩៩៧.០៦១ 
និយ័ត្ភាព៖          
ចំណាយរេំស ់ ២៦  ១៩.៦១៩.២៨៤  ៧៩.៩៨៧.៨២១  ១៤.៧១៤.១៨៦  ៥៩.៦៦៦.០២៤ 
ការខាត្បង់ស ទធរពឹំងទ កលេើក្ទពយ

សកម្មហិរញ្ញវត្ថ  
២៨ 

  ១៣.៦៩៨.២៦៤    ៥៥.៨៤៧.៨២២   ២.១២០.២២៥  ៨.៥៩៧.៥១២ 
(ចំលណញ)/ខាត្ ពីការេក់ 

ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ   (២១.៧២៦)  (៨៨.៥៧៧)  ៧៩.១២៨  ៣២០.៨៦៤ 
ចំណូេស ទធពីការក្បាក់ ២២   (២៩៥.៨០០.៤៥៣)   (១.២០៥.៩៧៨.៤៤៧)   (២២២.២៩៣.៧៥០)   (៩០១.៤០១.១៥៥) 

    (៧៣.៦៣៣.៧០៨)   (៣០០.២០៤.៦២៧)   (៦៣.០៨៧.៤៧១)   (២៥៥.៨១៩.៦៩៤) 
បដក្ម្បក្ម្ួេៈ          
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   (៦១៥.៨៧៣.៥៣២)   (២.៥១០.៩១៦.៣៩០)   (៤១២.៣១៣.៨៤៥)   (១.៦៧១.៩៣២.៦៤១) 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា    (១៩០.០៧១.០៧៣)   (៧៧៤.៩១៩.៧៦៥)   ៧.៨០៨.១២៤    ៣១.៦៦១.៩៤៣  
ឥណទានផតេែ់េ់អតិ្ងិជ្ន    (១.០៦១.៦៨៩.៦០៨)   (៤.៣២៨.៥០៨.៥៣២)  (៩២៤.៣១០.២១៩)  (៣.៧៤៨.០៧៧.៩៣៨) 
ក្ទពយសកម្មលផេង  ៗ    (៩.៣៨១.៣៥៥)   (៣៨.២៤៧.៧៨៤)  ១.៨៩៤.៨៨៣  ៧.៦៨៣.៧៥១ 
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន   ១.៤៧៤.២៤៤.៤១២  ៦.០១០.៤៩៤.៤៦៨  ១.២០៧.១១៥.៥៨៩  ៤.៨៩៤.៨៥៣.៧១៣ 
បំណ េលផេងៗ     ១១.០៣៨.៥៣១    ៤៥.០០៤.០៩០   ១០.៩៥៣.៣២៧  ៤៤.៤១៥.៧៤១ 
ស្ថច់ក្បាក់លក្បើក្បាស់កន ងក្បតិ្បត្តិការ    (៤៦៥.៣៦៦.៣៣៣)   (១.៨៩៧.២៩៨.៥៤០)   (១៧១.៩៣៩.៦១២)   (៦៩៧.២១៥.១២៥) 
 
ការក្បាក់បានទទួេ    ៣៤៧.០៥៦.៧៦២    ១.៤១៤.៩៥០.៤១៩  

 
 ២៦៦.១២១.៣៩៤    ១.០៧៩.១២២.២៥២  

ការក្បាក់បានបង់    (៥៤.២៧៤.៧២២)   (២២១.២៧៨.០៤២)  (៤៥.៧៩២.៦៣៦)  (១៨៥.៦៨៩.១៣៩) 
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញបានបង់    (១៦.៩៥៣.៩០២)   (៦៩.១២១.០៥៨)  (២០.៧៤៨.៣១០)  (៨៤.១៣៤.៣៩៧) 
ស្ថច់ក្បាក់ស ទធ (លក្បើក្បាស់កន ង)/ បានពី        
         សកម្មភាពក្បតិ្បត្តិការ   (១៨៩.៥៣៨.១៩៥)   (៧៧២.៧៤៧.២២១)   ២៧.៦៤០.៨៣៦    ១១២.០៨៣.៥៩១  



 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បារ់ (ត) 

សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពវនិិលយគ         
ការទិញមូ្េបក្ត្វនិិលយគ   (៤.២៣៨.១២៨)  (១៧.២៧៨.៨៤៨)  (២៥២.៥៩៩.២៣១)  (១.០២៤.២៨៩.៨៨២) 
ស្ថច់ក្បាក់បានពីការេក់ 

មូ្េបក្ត្វនិិលយគ   ២៩.៨១៣.៤៣១  ១២១.៥៤៩.៣៥៨ 
 

២៥២.៦១១.០៤៩  ១.០២៤.៣៣៧.៨០៤ 
ការទិញក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ   (១២.៩៩៣.៥១៤)  (៥២.៩៧៤.៥៥៦)  (២០.៣៨៤.៩៦៣)  (៨២.៦៦១.០២៥) 
ការទិញក្ទពយសកម្មអរូបី   (២.៩៣៧.៥៨០)  (១១.៩៧៦.៥១៤)  (៥.៣៧៤.៨៣៣)  (២១.៧៩៤.៩៤៨) 
ស្ថច់ក្បាក់បានពីការេក់ក្ទពយសម្បត្តិ 

និងបរកិាខ រ   ២២.៨៨២  ៩៣.២៩០ 
 

៥៧.៣៥៥  ២៣២.៥៧៥ 
ស្ថច់ក្បាក់ស ទធបានពី/ (លក្បើក្បាស់កន ង)     

សកម្មភាព វនិិលយគ  ៩.៦៦៧.០៩១  ៣៩.៤១២.៧៣០ 
 

(២៥.៦៩០.៦២៣)  (១០៤.១៧៥.៤៧៦) 
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាព 
       ហិរញ្ញបបទាន         
ការលបាុះផាយលែើម្ទ នបដនថម្    ១២០.០០០.០០០    ៤៨៩.២៤០.០០០   ៥០.០០០.០០០  ២០២.៧៥០.០០០ 
ការលបាុះផាយមូ្េបក្ត្បំណ េ 

ស្ថជី្វកម្ម    -      -     ២០.៣២៦.៧៤៨  ៨២.៤២៤.៩៦៣ 
ស្ថច់ក្បាក់បានពីក្បាក់កម្េី    ៥៤៥.២៤១.៦០២    ២.២២២.៩៥០.០១១   ៤៩៨.៥២៧.៦០៧  ២.០២១.៥២៩.៤៤៦ 
ការទូទាត់្សងក្បាក់កម្េី    (៥៨៣.៧៨៨.០៣៣)   (២.៣៨០.១០៣.៨១១)  (៣០០.៨៧៣.៤១៧)  (១.២២០.០៤១.៧០៦) 
ស្ថច់ក្បាក់បានពីអន បំណ េ    -      -     ៤០.០០០.០០០  ១៦២.២០០.០០០ 
ការទូទាត់្សងអន បំណ េ   (១១.០០០.០០០)  (៤៤.៨៤៧.០០០)  (៥.០០០.០០០)  (២០.២៧៥.០០០) 
ការទូទាត់្សងក្បាក់លែើម្ភតិ្សនា   (៧.២៤៣.៧៧៦)  (២៩.៥៣២.៨៧៥)  (៦.១៨១.០១១)  (២៥.០៦៤.០០០) 
ស្ថច់ក្បាក់ស ទធបានពីសកម្មភាព 

 ហិរញ្ញបបទាន   ៦៣.២០៩.៧៩៣  ២៥៧.៧០៦.៣២៥ 
 

២៩៦.៧៩៩.៩២៧  ១.២០៣.៥២៣.៧០៣ 
ការលកើនលឡើងស ទធនូវស្ថច់ក្បាក់ និង

ស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ    (១១៦.៦៦១.៣១១)   (៤៧៥.៦២៨.១៦៦)   ២៩៨.៧៥០.១៤០    ១.២១១.៤៣១.៨១៩  
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េនា

លែើម្ក្គា    ៧១១.៨៨១.៦៩៩    ២.៩០០.៩១៧.៩២៣    ៤១៣.១៣១.៥៥៩    ១.៦៥៩.៩៦២.៦០៤  
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ    -      (១៧.៦២៣.២៨៧)   -      ២៩.៥២៣.៥០០  
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់ 

សម្មូ្េនាច ងក្គា ២៩   ៥៩៥.២២០.៣៨៨    ២.៤០៧.៦៦៦.៤៧០    ៧១១.៨៨១.៦៩៩    ២.៩០០.៩១៧.៩២៣  

កំណត់្សាា េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យ ចាប់ពីទំព័រទី១៩ ែេ់ទី១២៦  គឺជាដផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១. អំព៊ីធនាគារ 

្នាគារវឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត់្ លៅកាត់្ថា (“្ នាគារ”) បានច ុះបញ្ជ ីលៅកម្ព ជាលៅថ្ងៃទី២៥ ដខត្ ោ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 
ជាមួ្យក្កសួងពាណិជ្ជកម្មលក្កាម្ការច ុះបញ្ជ ីលេខ Co. ៣២២/៩៧E (លេខច ុះបញ្ជ ីងមី ០០០១០៥៩៣)  និង បានចាប់លផតើម្ល្វើ
ក្បតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម លៅថ្ងៃទី២៥ ដខត្ ោ ឆ្ន ំ១៩៩៦ ។ លៅថ្ងៃទី២៨ ដខវចិេិកា ឆ្ន ំ ២០០៦ ្ នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា (“NBC”) 
បានផតេ់អាជ្ាប័ណណអចិថ្ក្ត្នតយ៍លេខ ១៤ ែេ់្នាគារ ។  

សកម្មភាពចម្បងរបស់្នាគារ គឺផតេ់លសវាកម្ម្នាគារ និងលសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដែេពាក់ព័នធលៅកន ងក្ពុះរាជា
ណាចក្កកម្ព ជា។ ព ំានការផ្លល ស់បតូរជាស្ថរវនតលៅលេើសកម្មភាពចម្បងរបស់្នាគារ លៅកន ងការយិបរលិចេទលនុះលទ ។  

ការយិេ័យច ុះបញ្ជ ីរបស់្នាគារានទីតំាងសថិត្លៅ អគារលេខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និង១៤៨ អា លប លស លែ 
ម្ហាវងីិក្ពុះសីហន  និង ផទុះលេខ ១៥ និង ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨ និង ផទុះលេខ ១៧១ ផលូវក្ត្សក់ដផអម្ ភូមិ្ទី៤ 
សង្កា ត់្ បឹងលកងកងទី១ ខណឌ បឹងលកងកង រាជ្ធានីភនំលពញ  ក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា  ។ 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានអន ម័្ត្ឲ្យលចញផាយលដាយក្កុម្ក្បឹកាភិបាេលៅ ថ្ងៃទី២៥ ដខមី្នា ឆ្ន ំ២០២១ ។ 

២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ

២.១ មូ្េដាា នថ្នការលរៀបចំ 

លនុះគឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ដែេលរៀបចំលឡើង លដាយអន លោម្លៅតាម្សតង់ដាររបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថ 
អនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា (“CIFRSs“)។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងលដាយដផអកលេើ មូ្េដាា នថ្ងលលែើម្ក្បតិ្បត្តិការ លេើកដេងដត្ាន
ការបង្កា ញលៅកន ងលគាេនលយបាយគណលនយយខាងលក្កាម្។ ថ្ងលលែើម្ក្បតិ្បត្តិការ ជាទូលៅ គឺដផអកលេើត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្ន
ផេត្បសងបានផដេ់ឲ្យកន ងការលដាុះែូរទំនិញនិងលសវាកម្ម។ 

ត្ថ្ម្លសម្ស្សបគឺជាថ្ងលដែេនឹងទទួេបានលដាយ ការេក់ក្ទពយសកម្ម ឬថ្ងលដែេបានសងចំលពាុះការលផទរ
បំណ េ លៅកន ងក្បតិ្បត្តិការ្ ម្មតា រវាងអនកពាក់ព័នធកន ងទីផារ នាកាេបរលិចេទថ្នការវាស់ដវងលៅកន ងទីផារលគាេ ឬកន ង
ករណីមិ្នានទីផារលគាេ គឺយកទីផារជាអទិភាពបំផ ត្ដែេ្នាគារអាចកំណត់្រកបានលៅកាេបរលិចេទថ្នការវាស់
ដវងលនាុះ។ ត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណ េ ឆល ុះបញ្ញេ ំងពីហានិភ័យដែេ្នាគារមិ្នានេទធភាពសង។ 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ

២.១ មូ្េដាា នថ្នការលរៀបចំ (ត្) 

្នាគារវាស់ដវងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ មួ្យ លដាយលក្បើសក្ម្ង់ត្ថ្ម្លលៅកន ងទីផារសកម្មរបស់
ឧបករណ៍លនាុះ។ ទីផារមួ្យចាត់្ទ កថាជាទីផារសកម្មក្បសិនលបើក្បតិ្បត្តិការរបស់ក្ទពយសកម្មឬបំណ េ លកើត្លឡើង
ញឹកញាប់ លហើយទំហំក្បតិ្បត្តិការានភាពក្គប់ក្គាន់កន ងការផតេ់ព័ត៌្ានត្ថ្ម្លជាលទៀងទាត់្។ក្បសិនលបើព ំានសក្ម្ង់
ត្ថ្ម្លលៅកន ងទីផារសកម្មលទ លនាុះ នាគារក្ត្ូវលក្បើបលចេកលទសវាយត្ថ្ម្លណាដែេអាច លក្បើអស់អំពីេទធភាពធាត្ ចូេ 

ដែេអាចអលងាត្បាន និងកាត់្បនថយនូវការលក្បើក្បាស់ធាត្ ចូេដែេមិ្នអាចអលងាត្បាន។ បលចេកលទសវាយត្ថ្ម្លដែេ
បានលក្ជ្ើសយកម្កលក្បើក្បាស់ ក្ត្ូវរមួ្បញ្េូ េនូវកតាត ទំាងអស់ ដែេអនកពាក់ព័នធកន ងទីផារនឹងពិចារណាលៅកន ងការ
កំណត់្ថ្ងល។ 

២.២ ការអន វត្តថ្នសតង់ដារងមីនឹងសតង់ដារដែេក្ត្វូបានល្វើការដកសក្ម្េួ 

សតង់ដារងមីនិងសតង់ដារដែេក្ត្ូវបានល្វើវលិស្ថ្នកម្មដែេានស ពេភាពលៅកន ងការយិបរលិចេទលនុះ 

្នាគារបានអន ម័្ត្សតង់ដារងមី និងសតង់ដារកែសម្រួលទំាងអស់ដែេពាក់ព័នធនឹងក្បតិ្បត្តិការរបស់្នាគារ។ 
ការអន ម័្ត្សតង់ដារងមីនិងសតង់ដារដកសម្រួលទំាងលនុះ មិ្នបណាត េឲ្យានការផ្លល ស់បតូរលគាេនលយបាយគណលនយយ
របស់្នាគារលទ លហើយមិ្នានផេប ុះពាេ់ជាសារវន្តលេើការបង្កា ញឬចំនួនទឹកក្បាក់ដែេបានរាយការណ៍សក្ាប់ឆ្ន ំ
បចេ បបននឬឆ្ន ំម្ នលទ។ 

ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ៣             និយម្ន័យថ្នអាជី្វកម្ម 

ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ  CIAS ១ និង CIAS ៨ និយម្ន័យថ្នភាពជាស្ថរវនត   

ក្កបខ័ណឌ ទសេនទាន ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ ឯកស្ថរលយង ថ្នក្កបខ័ណឌ ទសេន
ទានកន ងសដង់ដារ CIFRSs 

ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ១៦ សម្បទានការជួ្េដែេទាក់ទងនឹងកូវែី ១៩ 

ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ៩ CIAS ៣៩ កំដណទក្ម្ង់លៅលេើលគាេការណ៍អក្តាការក្បាក់ 

និង CIAS ៧ 

សតង់ដារងមីនិងដកដក្បដែេបានលចញផាយដត្ព ំទាន់ានស ពេភាព 

CIFRS ១៧             កិចេសនាធានារា ប់រង 

CIFRS ១០ និង CIAS ២៨ (ការល្វើវលិស្ថ្នកម្ម) ការេក់ ឬការល្វើវភិាគទានថ្នក្ទពយសកម្មរវាងអនកវនិិលយគ 
និង ញាតិ្សម្ពនធ័ ឬ  ក្កុម្ហ  នរមួ្ទ ន  

ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIAS ១ ចំណាត់្ថាន ក់បំណ េជារយ:លពេខលី ឬដវង 

ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មបដនថម្លទៀត្លៅលេើ CIFRS ៣ លយងថ្នក្កបខ័ណឌ ទសេនទាន 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.២ ការអន ម័្ត្ថ្នង់ដារងមីនឹងសតង់ដារដែេក្ត្វូបានល្វើការដកតំ្រវូ (ត្) 

សតង់ដារងមីនិងដកដក្បដែេបានលចញផាយដត្ព ំទាន់ានស ពេភាព (ត្) 

ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIAS ១៦ ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ - ក្បាក់កថ្ក្ម្ទទួេបានម្ នលពេការ
ដាក់លក្បើក្បាស់ 

ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIAS ៣៧ កិចេសនាខាត្បង់ - ថ្ងលលែើម្កន ងការបំលពញកិចេសនា 

ការដកសក្ម្ួេក្បចំាឆ្ន ំលៅលេើសតង់ដារ  -  ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ១ ការអន វត្តជាលេើក 

CIFRS ២០១៨-២០២០ ែំបូងថ្នសតង់ដារ CIFRS 

 - ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ   

 - ការល្វើវលិស្ថ្នកម្មលៅលេើឧទាហរណ៍ពនយេ់លេើ CIFRS 
១៦    

គណៈក្គប់ក្គងមិ្នរពឹំងថា ការអន ម័្ត្សតង់ដារដែេបានលរៀបរាប់ខាងលេើនឹងានផេប ុះពាេ់ជាស្ថរវនតលៅ
លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់្នាគារលៅកន ងលពេអនាគត្លឡើយ ។ 

២.៣ រូបិយប័ណណលគាេ និងរបិូយប័ណណសក្ាប់ការបង្កា ញ 

្នាគារល្វើក្បតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម និងកត់្ក្តារាេ់បញ្ជ ីគណលនយយរបស់ខលួន ដផអកលេើរបិូយប័ណណចំនួន២ គឺ 
ក្បាក់លរៀេ និងក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ ។ គណៈក្គប់ក្គងបានកំណត់្ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិជារូបិយប័ណណលគាេ និងជា
របិូយប័ណណសក្ាប់ការបង្កា ញ លក្ពាុះវាឆល ុះបញ្ញេ ំងពីសាសធាត្ លសែាកិចេ ថ្នក្ពឹត្តិការណ៍មូ្េដាា ន និងកាេៈលទសៈ
របស់្នាគារ ។ 

សកម្មភាពក្បតិ្បត្តិការជារបិូយប័ណណលផេង លៗទៀត្លក្ៅពីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ ក្ត្ូវបានដក្បសក្ម្ួេលៅជា
ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ តាម្អក្តាបតូរក្បាក់ណៅកាេបរលិចេទក្បតិ្បត្តិការលនាុះ ។ ក្ទពយសកម្មរបិូយវត្ថ  និងបំណ េរបិូយវត្ថ 
នាកាេបរលិចេទរាយការណ៍ ដែេជារបិូយប័ណណលក្ៅពីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ ក្ត្ូវបានដក្បសក្ម្ួេលៅជាក្បាក់ែ ោល រ      
អាលម្រកិតាម្អក្តាបតូរក្បាក់លៅកាេបរលិចេទលនាុះ ។ ធាត្ មិ្នដម្នរបិូយវត្ថ  ដែេក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបលៅ
កន ងរបិូយប័ណណបរលទស ក្ត្ូវបានដក្បសក្ម្ួេតាម្អក្តាបតូរក្បាក់លៅកាេបរលិចេទដែេត្ថ្ម្លសម្ស្សបក្ត្ូវបានកំណត់្ ។ 
ធាត្ មិ្នដម្នរបិូយវត្ថ  ដែេក្ត្ូវបានវាស់ដវងលៅកន ងេកខខណឌ ថ្ងលលែើម្ក្បវត្តិស្ថស្តសតជារូបិយប័ណណបរលទសមិ្នក្ត្ូវបាន
ដក្បសក្ម្ួេម្តងលទៀត្លទ ។  

ភាពេលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណដែេលកើត្ម្កពីការបតូរលនាុះ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ ឬខាត្ ។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៣ រូបិយប័ណណលគាេ និងរបិូយប័ណណសក្ាប់ការបង្កា ញ (ត្) 

ការបង្កា ញជារបិូយប័ណណក្បាក់លរៀេ 

អន លោម្តាម្ចាប់សតីពី គណលនយយនិងសវនកម្ម ច ុះថ្ងៃទី១១ ដខលម្ស្ថ ឆ្ន ំ២០១៦ ការកត់្ក្តាបតូរពីក្បាក់
ែ ោល រអាលម្រកិលៅជាក្បាក់លរៀេដែេបានបង្កា ញកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  លដាយលក្បើក្បាស់អក្តាច ងការយិបរលិចេទ 
និងអក្តាម្្យម្សក្ាប់ការយិបរលិចេទ  ែូចដែេបានក្បកាសលដាយ្នាគារជាតិ្ថ្ន កម្ព ជា ។  

ក្ទពយសកម្ម និងបំណ េលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថ នីមួ្យ ដៗែេបានបង្កា ញ ក្ត្ូវបានបដូរតាម្    
អក្តាច ងការយិបរលិចេទនាកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ លដាយដឡកខទង់ចំណូេ និងចំណាយ លៅកន ងរបាយការណ៍ 
ចំលណញ ឬខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេង  ៗ និងខទង់លៅកន ងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ក្ត្ូវបានបដូរលៅជាក្បាក់លរៀេលដាយលក្បើ
ក្បាស់អក្តាម្្យម្សក្ម្គរ់ការយិររណិចេទ។ េទធផេថ្នភាពេលម្អៀងដែេលកើត្លទបើងពីការបដូររូបិយប័ណណ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តា
កន ងចំណូេេម្អិត្លផេង  ៗ(OCI)។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេបានបង្កា ញជាក្បាក់លរៀេ ក្ត្ូវបានល្វើលឡើងលដាយដផអកលេើអក្តាបតូរក្បាក់កន ងមួ្យ
ែ ោល រអាលម្រកិែូចខាងលក្កាម្៖ 

 
អក្តាច ងការយិបរលិចេទ 

  
អក្តាម្្យម្ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ៤.០៤៥  ៤.០៧៧ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ៤.០៧៥  ៤.០៥៥ 

ការបងាត់្លេខ 

តួ្លេខលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានបងាត់្សក្ាប់ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ និងខទង់ពាន់សក្ាប់ក្បាក់
លរៀេ។



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

23 

 

២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  លៅលពេ
ដែេ្នាគារកាល យជាភាគីថ្នសំវធិាន្នតាម្កិចេសនាថ្នឧបករណ៍ទំាងលនុះ ។ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េ
ហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានវាស់ដវងែំបូងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ។ ថ្ងលលែើម្ក្បតិ្បត្តិការដែេកំណត់្ថាពាក់ព័នធនឹងការទិញ ឬការ
លចញផាយក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានរមួ្បញ្េូ េ ឬែកលចញពីត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នក្ទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  លៅលេើការទទួេស្ថា េ់ែំបូង។ ថ្ងលក្បតិ្បត្តិការពាក់ព័នធនឹងការទិញក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  
ឬបំណ េហិរញ្ញវត្ថ កន ងត្ថ្ម្លសម្ស្សប តាម្រយៈការចំលណញឬខាត្ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ភាល ម្  ៗ លៅកន ងរបាយការណ៍
ចំលណញ ឬខាត្ ។ 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំាងអស់ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ និង ដេងបានទទួេស្ថា េ់លៅកាេបរលិចេទថ្នការល្វើ
ជួ្ញែូរ ដែេការទិញ ឬេក់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  គឺសថិត្លៅលក្កាម្កិចេសនា ដែេេកខខណឌ ត្ក្ម្ូវឲ្យានការផតេ់ជូ្ន
ក្ទពយសកម្មកន ងរយៈលពេកំណត់្ ដែេបានបលងាើត្លឡើងលដាយទីផារដែេពាក់ព័នធ ក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប 
រមួ្ទំំាងថ្ងលក្បតិ្បត្តិការ ។ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំាងអស់ក្ត្ូវបានបង្កា ញកន ងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថ គឺគិត្ទំាងចំនួន
ដែេក្ត្ូវទទួេបាន និងការក្បាក់ដែេក្ត្ូវទទួេបាន ។ 

ការចាត់្ថាន ក់ និងការវាស់ដវងជាបនតបនាទ ប់ 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ មួ្យ ក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លែករេំស់ ក្បសិនលបើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លនាុះ បំលពញ 
េកខខណឌ ពីរែូចខាងលក្កាម្៖ 

• ក្ទពយសកម្មដែេានលៅកន ងម្ ូដែេអាជី្វកម្ម កន ងលគាេបំណងរកាទ កសក្ាប់ការក្បមូ្េស្ថច់ក្បាក់
តាម្កិចេសនា 

• េកខខណឌ កិចេសនារបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ផតេ់នូវកាេបរលិចេទជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ក្បាក់ 
ដែេសក្ាប់ទូទាត់្ដត្ក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់ (SPPI) តាម្ចំនួនក្បាក់លែើម្ដែេលៅជំ្ពាក់ដត្ប  លណាណ ុះ។ 

ឱនភាពថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

្នាគារទទួេស្ថា េ់ការខាត្បង់សក្ាប់ ECL លេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ែូចខាងលក្កាម្៖ 

• សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា 
• ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន 
• មូ្េបក្ត្វនិិលយគបំណ េ 
• ក្បាក់កក់សក្ាប់ការជួ្េ 
• កិចេសនាឥណទាន 
• កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. សធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ឱនភាពថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

មិ្នានឱនភាពក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លេើការវនិិលយគមូ្េ្នលឡើយ។ 

សំវធិាន្នការខាត្បង់រពឹងទ កសក្ាប់ លពញមួ្យអាយ កាេថ្ន ECL គឺ ចំាបាច់សក្ាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
ក្បសិនលបើហានិភ័យឥណទាន លេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនាុះានការលកើនលឡើងគួរឲ្យកត់្សាា េ់ ចាប់តំាងពីការទទួេ
ស្ថា េ់ែំបូង ។ ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្ ECLក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ចំនួនលសមើនឹង ECL ១២ដខ ។ ព័ត៌្ាន
េម្អិត្បដនថម្សតីពីការកំណត់្ ថ្នការលកើនលឡើងគួរឲ្យកត់្សាា េ់ថ្នហានិភ័យឥណទានក្ត្ូវបានផតេ់ជូ្នលៅកន ងកំណត់្
សាា េ់ ៣៣.១ ។ 

ECLs គឺជាការបា ន់ស្ថម នលដាយដផអកលេើក្បូបាប ីេីលត្ថ្នត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នការខាត្បង់ឥណទាន ។ វាក្ត្ូវបាន    
វាស់ដវងជាត្ថ្ម្លបចេ បបនន ថ្នភាពខ សគាន រវាងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ លក្ពាុះ នាគារសថិត្លក្កាម្កិចេសនា និងេំហូរស្ថច់
ក្បាក់ដែេ្នាគាររពឹំងថានឹងទទួេបានពីការងលឹងដងលងពីទិែាភាពលសែាកិចេនាលពេអនាគត្ដែេក្ត្ូវ     បានល ើ្វអបបហារ
លដាយលក្បើ EIRរបស់ម្រព្យ  ។ 

• សក្ាប់កិចេសនាឥណទានដែេព ំទាន់បានលក្បើក្បាស់  ECL គឺជាភាពខ សគាន រវាងត្ថ្ម្លបចេ បបនន ថ្នភាព
ខ សគាន រវាងេំហូរស្ថច់ក្បាក់តាម្កិចេសនា ដែេ្នាគារក្ត្ូវទទួេបាន ក្បសិនលបើអនកកាន់កិចេសនា 
ែកក្បាក់កម្េី និង េំហូរស្ថច់ក្បាក់ដែេ្នាគាររពឹំងថានឹងទទួេបាន ក្បសិនលបើ កម្េីក្ត្ូវបានលក្បើក្បាស់ 
និង 

• សក្ាប់កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  ECL គឺជាភាពខ សគាន រវាង ការចំណាយដែេរពឹំងទ កសក្ាប់សងលៅ
អនកកាន់ឧបករណ៍បំណ េដែេបានធានា លដាយែកលចញនូវចំនួនទឹកក្បាក់ដែេ្នាគាររពឹំងថានឹង
ទទួេបានពីអនកកាន់បំណ េ ាេ ស់បំណ េ ឬភាគីលផេងលទៀត្ ។ 

្នាគារវាស់ដវង ECL ដផអកលេើមូ្េដាា នប គាេ ឬ លេើមូ្េដាា នជាក្កុម្ សក្ាប់សំណ ំ ឥណទានដែេាន  
េកខណៈហានិភ័យលសែាកិចេស្សលែៀងគាន  ។ ការវាស់ដវងថ្នការបាត់្បង់ គឺដផអកលេើត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់
ដែេរពឹំងទ ករបស់ក្ទពយសកម្ម លដាយលក្បើEIRលែើម្របស់ក្ទពយ លដាយមិ្នគិត្ថា លត្ើវាក្ត្ូវបានវាស់លដាយដផអកលេើមូ្េ
ដាា នប គាេ ឬ លេើមូ្េដាា នជាក្កុម្លទ ។ 

ព័ត៌្ានបដនថម្សតីពីការវាស់ដវងថ្ន ECL ក្ត្ូវបានផតេ់ជូ្នលៅកន ងកំណត់្សាា េ់ ៣៣.១ រមួ្ទំាងព័ត៌្ានេម្អិត្
អំពីរលបៀបដែេឧបករណ៍ក្ត្ូវបានដាក់ជាក្កុម្ លៅលពេវាយត្ថ្ម្លលេើមូ្េដាា នជាក្កុម្ ។ 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដែេានឱនភាពឥណទាន 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  គឺាន "ឱនភាពឥណទាន" លៅលពេានក្ពឹត្តិការណ៍មួ្យឬលក្ចើន ដែេានផេប ុះពាេ់
យ ងខាល ំង លេើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ហិរញ្ញវត្ថ ដែេរពឹំងទ កនាលពេអនាគត្ របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ។ ក្ទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថ ានឱនភាពឥណទានសំលៅលៅលេើ ក្ទពយសកម្មែំណាក់កាេទី ៣ ។ ភសត តាងថ្នឱនភាពឥណទាន រមួ្ាន
ទិននន័យដែេអាចអលងាត្បានអំពីក្ពឹត្តិការណ៍ែូចខាងលក្កាម្៖  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានដែេានឱនភាពឥណទាន (ត្) 
• វបិត្តិហិរញ្ញវត្ថ ជាខាល ំងរបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ 
• ការបំពានលេើកិចេសនា ែូចជា ការខកខានមិ្នបានសង ឬ ហួសកាេកំណត់្ 
• ាេ ស់បំណ េផតេ់សម្បទានែេ់អនកខេី ដែេាេ ស់បំណ េមិ្នបានពិចារណា កន ងករណីដែេ អនកខេី

ានវបិត្តិហិរញ្ញវត្ថ រន៊ុងលហត្ ផេលសែាកិចេ ឬកិចេសនា 
• ការបាត់្បង់ថ្នទីផារសកម្មចំលពាុះក្ទពយបញ្េ ំ លដាយស្ថរដត្ភាពេំបាកដផនកហិរញ្ញវត្ថ  

វាក្បដហេជាមិ្នអាចកំណត់្យកក្ពឹត្តិការណ៍ដាច់ពីគាន ដត្មួ្យបានលទ ផទ យលៅវញិ េទធផេថ្នការរមួ្គាន
របស់ក្ពឹត្តិការណ៍មួ្យចំនួនអាចបណាត េឲ្យ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱនភាពឥណទាន ។ ្នាគារក្ត្ូវវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើ
ឧបករណ៍បំណ េ ដែេជាក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ដែេក្ត្ូវបានវាស់លដាយថ្ងលលែើម្រេំស់គឺានឱនភាពឥណទានលៅ
កាេបរលិចេទរបាយការណ៍នីមួ្យ ដៗែរលទ ។ ្នាគារក្ត្ូវពិចារណាលេើកតាត មូ្យចំនួនែូចជា ទិននផេសញ្ញញ ប័ណណ ការ
វាយត្ថ្ម្លចំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន និងសម្ត្ថភាពរបស់អនកខេីកន ងការក្បមូ្េទ ន លែើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើឧបករណ៍បំណ េ
រដឋនិងបំណ េស្ថជី្វកម្មានការខាត្បង់ឥណទាន ។ 

ក្បាក់កម្េីក្ត្ូវបានចាត់្ទ កជាានការខាត្បង់ឥណទាន លៅលពេដែេ ការអន លក្គាុះ ក្ត្ូវបានផតេ់លៅែេ់អនក
ខេីលដាយស្ថរដត្ការខាត្បង់ថ្នស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថ របស់អនកខេី លេើកដេងដត្ានភ័សត តាងបង្កា ញថា ជាេទធផេថ្នការ 
ផតេ់ការអន លក្គាុះ ហានិភ័យថ្នការមិ្នទទួេបានេំហូរស្ថច់ក្បាក់តាម្កិចេសនា បានងយច ុះគួរឲ្យកត់្សាា េ់ និង
មិ្នានសូចនាករលផេងលទៀត្ថ្នការងយច ុះ ។ សំរាប់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ដែេការអន លក្គាុះ ក្ត្ូវបានពិចារណា ប  ដនត
មិ្នបានផតេ់ក្ទពយសកម្មលនាុះក្ត្ូវបានលគចាត់្ទ កថាានការខាត្បង់ឥណទាន លៅលពេានភ័សត តាងដែេអាចបង្កា ញ
ពីការខាត្បង់ឥណទាន រមួ្ទំាងការខកខានសង ។ សូម្លម្ើេខាងលក្កាម្សក្ាប់និយម្ន័យថ្នការខកខានសង ។ 

និយម្ន័យថ្នការខកខានសង 

ភាពសំខាន់ចំលពាុះការកំណត់្ ECL គឺជានិយម្ន័យថ្នការខកខានសង ។ និយម្ន័យថ្នការខកខានសងក្ត្ូវ
បានលក្បើកន ងការវាស់ត្ថ្ម្លរបស់ECL និងកន ងការកំណត់្ថាលត្ើ ការខាត្បង់អាស្ស័យលេើអាយ កាេ ១២ ដខ ឬ លពញមួ្យ 
អាយ កាេ ECL លដាយស្ថរការខកខានសងគឺជា សាសធាត្ មួ្យ របស់ក្បូបាប ីេីលត្ថ្នការខកខានសង (PD) ដែេាន
ការប ុះពាេ់ កន ងការវាស់ដវង ECL និង ការកំណត់្ថ្នការលកើនលឡើងរបស់ហានិភ័យឥណទាន (សូម្លម្ើេកំណត់្សាា េ់ 
៣៣.១) ។ 

្នាគារចាត់្ទ កក្ពឹត្តិការណ៍ែូចខាងលក្កាម្លនុះជាក្ពឹត្តិការណ៍ដែេល្វើឲ្យានការខកខានសង៖ 

• អនកខេីហួសកាេកំណត់្សងលេើសពី ៩០ ថ្ងៃ លេើកាត្ពវកិចេឥណទានណាមួ្យ ចំលពាុះ នាគារ ឬ 
• អនកខេីទំនងជាមិ្នបំលពញកាត្ពវកិចេឥណទានរបស់ខលួន ែេ់្នាគារ។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

និយម្ន័យថ្នការខកខានសង (ត្) 

និយម្ន័យថ្នការខកខានសងលនុះ ក្ត្ូវបានលក្បើក្បាស់លដាយ្នាគារ សក្ាប់លគាេបំណងគណលនយយ ក៏ែូច
ជាសក្ាប់លគាេបំណងក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទានថ្ផទកន ង និងលគារពតាម្និយម្ន័យបទបញ្ញត្តិថ្នការខកខានសង ។ 

ក្បសិនលបើអនកខេីមិ្នទំនងនឹងអាចបំលពញកាត្ពវកិចេឥណទានរបស់ខលួន ្នាគារក្ត្ូវគិត្គូរទំាងសូចនាករ 
គ ណភាពនិងបរាិណលៅលពេវាយត្ថ្ម្ល។ ព័ត៌្ានដែេបានវាយត្ថ្ម្ល គឺអាស្ស័យលេើក្បលភទថ្នក្ទពយសកម្ម 
ឧទាហរណ៍    សូចនាករគ ណភាពដែេក្ត្ូវបានលក្បើកន ងការផតេ់ក្បាក់កម្េីែេ់ធនាគារ គឺការរលំោភលេើកិចេក្ពម្លក្ពៀង 
ដែេមិ្នអាចលក្បើសក្ាប់វាយត្ថ្ម្លលេើការផតេ់ក្បាក់កម្េីឲ្យប គាេលឡើយ ។ សូចនាករបរាិណ ែូចជាភាពយឺត្យ វ 
និងការមិ្នបង់ក្បាក់លេើកាត្ពវកិចេថ្នគូភាគី គឺជាធាត្ ចូេសំខាន់លៅកន ងកាវភិាគលនុះ ។ ្នាគារបានលក្បើក្បាស់ក្បភព
ព័ត៌្ានជាលក្ចើនលែើម្បីវាយត្ថ្ម្លពីការខកខានសង ដែេព័ត៌្ានទំាងលនាុះក្ត្ូវបានបលងាើត្លឡើង       លៅក្បភពខាងកន ង ឬ
ក្បមូ្េបានពីក្បភពខាងលក្ៅ ។ ព័ត៌្ានេម្អិត្បដនថម្ ានលៅកន ងកំណត់្សាា េ់ ៣៣.១ ។ ការខកខានសងគឺជា     ភសដ 
តាងដែេបង្កា ញថាក្ទពយសកម្មានឱនភាពឥណទាន ែូចដែេបានកត់្សាា េ់លៅកន ងនិយម្ន័យថ្នក្ទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថ ដែេានឱនភាពឥណទាន ។ ែូលចនុះ ឱនភាពឥណទានលេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  គឺរមួ្បញ្េូ េនូវក្ទពយដែេខក
ខានសង និងក្ទពយដែេមិ្នានការខកខានសងលផេង លៗទៀត្ លដាយស្ថរដត្ និយម្ន័យថ្នឱនភាពឥណទានានេកខ
ណៈទូេំទូោយជាងនិយម្ន័យថ្នការខកខានសង ។ 

ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទាន 

្នាគារក្ត្ូវក្ត្ួត្ពិនិត្យរាេ់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំាងអស់ រួម្ានកិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានា
ហិរញ្ញវត្ថ  ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យល្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើឱនភាពឥណទាន ថាលត្ើានហានិភ័យឥណទានលកើនលឡើងជាស្ថរវនតចាប់
តំាងពីានការទទួេស្ថា េ់ែំបូងដែរឬលទ។ ្នាគារនឹងល្វើការវាស់ដវងលេើការខាត្បង់ លដាយដផអកលេើមួ្យអាយ កាេ
ECL ក្បលសើរជាង ECL រយៈលពេ ១២ដខ ក្បសិនលបើានការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន។ លគាេ
នលយបាយគណលនយយរបស់្នាគារ មិ្នក្ត្ូវបានអន វត្ត លៅលេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ         ដែេានហានិភ័យឥណទាន
ទាបលៅកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ លដាយចាត់្ទ កថាមិ្នានការលកើនលឡើងថ្នហានិភ័យឥណទានគួរឲ្យកត់្                  ស
ាា េ់។ ជាេទធផេ ្នាគារក្ត្ូវក្ត្ួត្ពិនិត្យរាេ់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំាងអស់ រមួ្ានកិចេសនាឥណទាន និងកិចេ
សនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យល្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើការខាត្បង់ សក្ាប់ការលកើនលឡើងថ្នហានិភ័យឥណទានគួរឲ្យ
កត់្សាា េ់។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

្នាគារក្ត្ូវលក្បៀបល្ៀបរវាងហានិភ័យថ្នការខកខានសង           ដែេលកើត្លឡើងលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ នាកាេ
បរលិចេទរបាយការណ៍ដផអកលេើអាយ កាេដែេលៅសេ់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ជាមួ្យនឹងហានិភ័យថ្នការខកខាន
ដែេបានរពឹំងទ កសក្ាប់អាយ កាេដែេលៅសេ់នាកាេបរលិចេទរបាយការណ៍បចេ បបនន នាលពេដែេឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ែំបូង លែើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាហានិភ័យឥណទានលៅលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ានការលកើន
លឡើងគួរឲ្យកត់្សាា េ់ចាប់តំាងពីការទទួេស្ថា េ់ែំបូងដែរឬលទ ។ ្នាគារក្ត្ូវពិចារណាទំាងបរាិណនិងគ ណភាព
ថ្នព័ត៌្ាន ដែេសម្លហត្ ផេ និងអាចគំាក្ទបាន រមួ្ទំាងបទពិលស្ថ្ន៍ពីម្ ន និងព័ត៌្ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្
ដែេអាចរកបាន លដាយមិ្នចំាបាច់ចំណាយហួសលហត្  ឬក្បឹងដក្បង លដាយដផអកលេើបទពិលស្ថ្ន៍ពីម្ នរបស់្នាគារ 
និងជំ្នាញកន ងការវាយត្ថ្ម្លឥណទាន រមួ្ទំាងព័ត៌្ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្លែើម្បីល្វើការវាយត្ថ្ម្ល ។ សូម្លម្ើេ
កំណត់្សាា េ់ ៣៣.១ សក្ាប់ព័ត៌្ានេំអិត្អំពីព័ត៌្ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្ ។ 

ព័ត៌្ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្ រមួ្ានការរពឹំងទ កនាលពេអនាគត្ថ្នវស័ិយដែេាន្នាគារជាសម្ភាគី
កន ងការល្វើក្បតិ្បតិ្តការដែេទទួេបានពីមូ្េនិ្ិរបិូយវត្ថ អនតរជាតិ្ ្នាគារពិភពលោក និងអងាការស្សលែៀងគាន លផេង
លទៀត្  លហើយក៏អាចពិចារណាកន ងការលក្បើក្បាស់ព័ត៌្ានលសែាកិចេជាក់ដសតងនិងការពាករណ៍ថ្ផទកន ង និងក្បភពខាងលក្ៅ
លផេងៗផងដែរ។ ្នាគារដបងដចកសម្ភាគីរបស់ខលួនលៅតាម្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទាន អាស្ស័យលេើគ ណភាពឥណទាន
របស់ពួកលគ ។ ព័ត៌្ានជាបរាិណ គឺជាសូចនាករចម្បងមួ្យ ដែេបញ្ញជ ក់អំពីការលកើនលឡើងគួរឲ្យកត់្សាា េ់
ថ្ន       ហានិភ័យឥណទាន និងដផអកលេើការផ្លល ស់បតូរអាយ កាេ PD លដាយល្វើការលក្បៀបល្ៀប៖ 

• អាយ កាេដែេលៅសេ់របស់ PD នាកាេបរលិចេទរាយការណ៍ ជាមួ្យនឹង 
• អាយ កាេដែេលៅសេ់របស់ PD នាលវោលនុះ ដែេក្ត្ូវបានលគបា ន់ស្ថម នដផអកលេើអងាលហត្ និងកាេៈ

លទសៈលៅលពេទទួេស្ថា េ់ែំបូងថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

PDs ដែេបានលក្បើានរមួ្បញ្េូ េេកខខណឌ ពាករណ៍នាលពេអនាគត្ លហើយ្នាគារលក្បើក្បាស់វ ិ្ ីស្ថស្តសតនិង
ទិននន័យែូចគាន លៅនឹងការគណនាការខាត្បង់រពឹំងទ កលេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ECL (សូម្លម្ើេកំណត់្សាា េ់ 
៣៣.១) ។ 

រាេ់ការផ្លល ស់បតូរកន ងេកខខណឌ ជាក់ោក់ណាមួ្យលៅលេើ PD នឹងល្វើឲ្យានការផ្លល ស់បតូរខាល ំងលៅលេើ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេាន PD ទាបតំាងពីលពេទទួេស្ថា េ់ែំបូង ជាងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេាន PD ខពស់ពី
ែំបូង លដាយស្ថរដត្ការលកើនលឡើងនូវហានិភ័យឥណទានចាប់តំាងពីការទទួេស្ថា េ់ែំបូង ។ 

ព័ត៌្ានបដនថម្អំពីការលកើនលឡើងហានិភ័យឥណទានក្ត្ូវបានផតេ់ជូ្នលៅកន ងកំណត់្សាា េ់ ៣៣.១ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការដកដក្ប និង ការដេងទទួេស្ថា េ់ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

ការដកដក្បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  លកើត្លឡើងលៅលពេដែេេកខខណឌ ក ងក្តាទាក់ទងនឹងេំហូរស្ថច់ក្បាក់របស់
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានល្វើការចរចាលឡើងវញិ ឬផ្លល ស់បតូរជាងមី រវាងការទទួេស្ថា េ់លេើកែំបូង និងកាេកំណត់្
របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ។ ការដកដក្ប ានផេប ុះពាេ់លៅលេើចំនួនទឹកក្បាក់ ឬ លពេលវោថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់កន ង
កិចេសនាភាល ម្  ៗ ឬនាលពេអនាគត្។ លេើសពីលនុះលៅលទៀត្ ការដណនំា ឬការដកដក្បេកខខណឌ ថ្នកិចេសនាឥណទាន
ដែេានស្ស្ថប់ អាចល្វើឲ្យានការដកដក្ប លទាុះបីជាកិចេសនាងមី ឬការដកដក្បេកខខណឌ ទំាងលនុះមិ្នទាន់ានផេប ុះ
ពាេ់ែេ់េំហូរស្ថច់ក្បាក់ភាល ម្ៗក៏លដាយ ប  ដនតវាអាចានផេប ុះពាេ់ែេ់េំហូរស្ថច់ក្បាក់អាស្ស័យលេើថាលត្ើ
េកខខណឌ ថ្នកិចេសនា ក្ត្ូវបានបំលពញឬមិ្នបានបំលពញតាម្េកខខណឌ  (ឧទាហរណ៍ ការផ្លល ស់បតូរលេើការលកើនលឡើងថ្ន
អក្តាការក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងលៅលពេដែេានការរលំោភលេើកិចេសនា) ។ 

្នាគារ បានល្វើការចរចាលឡើងវញិនូវឥណទានផដេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នដែេានផេេំបាកដផនកហិរញ្ញវត្ថ  លែើម្បី
បលងាើនឱកាសអតិ្បរាកន ងការក្បមូ្េក្ត្េប់ម្កវញិ និងកាត់្បនថយហានិភ័យថ្នការខកខានសង ។ ឥណទានលរៀបចំ
លឡើងវញិក្ត្ូវបានផតេ់ជូ្ន កន ងករណីដែេអនកខេីពិត្ជាបានខិត្ខំក្បឹងដក្បងសងទូរទាត់្បំណ េលៅតាម្េកខខណឌ ថ្ន
កិចេសនាលែើម្ ប  ដនតវាានហានិភ័យខពស់ដែេការខកខានសងនឹងក្ត្ូវលកើនលឡើង ឬការខកខានសងបានលកើត្លឡើង
លហើយ លដាយរពឹំងថាអនកខេីនឹងអាចបំលពញតាម្េកខខណឌ ដែេបានដកដក្ប។ េកខខណឌ ដែេបានដកដក្ប ជា្ម្មតារមួ្ាន
ការពនារលពេកំណត់្ ការផ្លល ស់បដូររយៈលពេថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់របស់ឥណទាន (ការទូទាត់្សងក្បាក់លែើម្និងការ
ក្បាក់) ការកាត់្បនថយចំនួនេំហូរស្ថច់ក្បាក់ដែេក្ត្ូវបង់ (ការលេើកដេងក្បាក់លែើម្និងការក្បាក់) និងការដកដក្ប
េកខខណឌ ថ្នកិចេក្ពម្លក្ពៀងឥណទាន ។ 

្នាគារបានល្វើការវាយត្ថ្ម្ល ថាការដកដក្បលនុះអាចបណាត េឲ្យានការដេងទទួេស្ថា េ់លៅលពេដែេក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានដកដក្បដែរឬលទ ។ តាម្លគាេនលយបាយរបស់្នាគារ ការដកដក្បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ នំាឲ្យាន
នូវការដេងទទួេស្ថា េ់ លៅលពេដែេានេកខខណឌ ខ សគាន ជាស្ថរវនត ។ ្នាគារល្វើការពិចារណាែូចខាងលក្កាម្ 
លែើម្បីកំណត់្េកខខណឌ ដកដក្បដែេានភាពខ សគាន ជាស្ថរវនតពីេកខខណឌ ថ្នកិចេសនាលែើម្៖ 

• កតាត គ ណភាព ែូចជាេំហូរស្ថច់ក្បាក់តាម្កិចេសនាបនាទ ប់ពីការដកដក្ប ព ំដម្នជាេំហូរស្ថច់ក្បាក់សក្ាប់
ទូទាត់្ដត្ក្បាក់លែើម្និងការក្បាក់ (SPPI) ការផ្លល ស់បតូររបិូយប័ណណ ឬលៅលពេសិទធិថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់រវាងគូ
ភាគីលែើម្ផ ត្កំណត់្លដាយស្ថរដត្កូនបំណ េងមី ក្ត្ូវជំ្នួសកូនបំណ េលែើម្ (លេើកដេងដត្កូនបំណ េទំាង
ពីរសថិត្លក្កាម្ការក្គប់ក្គងដត្មួ្យ) ទំហំដនការផ្លល ស់បតូរអក្តាការក្បាក់ និងកាេកំណត់្។ ក្បសិនលបើការដកដក្ប
ទំាងលនុះមិ្នបានចងអ េបង្កា ញយ ងចាស់ពីការផ្លល ស់បតូរបនតបនាទ ប់លទៀត្ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការដកដក្ប និង ការដេងទទួេស្ថា េ់ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

• ការវាយត្ថ្ម្លជាបរាិណ ក្ត្ូវបានអន វត្តលែើម្បីលក្បៀបល្ៀបត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់កិចេសនា
ដែេលៅសេ់លក្កាម្េកខខណឌ លែើម្ ជាមួ្យនឹងេំហូរស្ថច់ក្បាក់កន ងកិចេសនាលក្កាម្េកខខណឌ ដែេ
បានដកដក្ប ទំាងបរាិណដែេក្ត្ូវបានល្វើអបបហារលៅអក្តាការក្បាក់ក្បសិទធិភាពលែើម្។ វានឹងក្ត្ូវបាន
ដេងទទួេស្ថា េ់ ក្បសិនលបើភាពខ សគាន រវាងក្ទពយសកម្មគួរលអាយកត់្សាា េ់។ ្នាគារពិចារណាលេើ
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ដែេរពឹំងទ ក (ជំ្នួសកិចេសនា) ម្ នលពេការដកដក្ប ឬ ការចរចាលឡើងវញិ និង ល្វើការ
លក្បៀបល្ៀបជាមួ្យេំហូរស្ថច់ក្បាក់តាម្កិចេសនាបនាទ ប់ពីានការដកដក្ប ឬ ការចរចាលឡើងវញិលៅលពេ
អន វត្តការវាយត្ថ្ម្លលេើបរាិណថ្នការដកដក្ប ឬការចរចាលឡើងវញិថ្នក្ទពយសកម្មខាត្បង់ឥណទាន ការ
ទិញ ឬក្ទពយសកម្មខាត្បង់ឥណទាន ដែេនឹងក្ត្ូវបានេ បលចញពីបញ្ជ ី។ 

កន ងករណីដែេក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានដេងទទួេស្ថា េ់ ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក (ECL) 
ក្ត្ូវបានវាស់ដវងជាងមីលៅកាេបរលិចេទថ្នការដេងទទួេស្ថា េ់ លែើម្បីកំណត់្ត្ថ្ម្លស ទធថ្នក្ទពយសកម្មនាកាេបរលិចេទ
លនាុះ ។ ភាពខ សគាន រវាងត្ថ្ម្លលយងដែេបានដកដក្ប និងត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ងមីជាមួ្យនឹងេកខខណឌ
ងមី នឹងនំាឲ្យានការចំលណញឬខាត្លេើការដេងទទួេស្ថា េ់ ។ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ងមីនឹងានការវាយត្ថ្ម្លលេើសំ
វធិាន្នលេើការខាត្បង់តាម្រយ:ការវាស់ដវង ECL ១២ដខ លេើកដេងកន ងករណីកក្ម្ាន ដែេឥណទានងមីក្ត្ូវបានចាត់្
ទ កថាានឱនភាពឥណទានស្ស្ថប់ ។ ទំាងលនុះក្ត្ូវបានអន វត្តដត្កន ងករណីដែេត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឥណទានងមីក្ត្ូវបាន
ទទួេស្ថា េ់លដាយការល្វើអបបហារជាស្ថរវនតចំលពាុះចំនួនក្បាក់កម្េី ដែេក្ត្ូវបានដកេម្អ លក្ពាុះវាលៅដត្ានហានិភ័យ
ខពស់ថ្នការខកខានសង ដែេមិ្នបានកាត់្បនថយលដាយការដកដក្ប ។ ្នាគារក្ត្ួត្ពិនិត្យហានិភ័យឥណទានថ្នក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដែេបានដកដក្ប លដាយវាយត្ថ្ម្លលេើព័ត៌្ានគ ណភាព និងបរាិណ ែូចជា កន ងករណីអនកខេីហួសកាេ
កំណត់្សងលក្កាម្េកខខណឌ ងមី ។ 

លៅលពេដែេេកខខណឌ  ថ្នកិចេសនារបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានដកដក្ប លហើយការដកដក្បលនុះមិ្ន 
បណាត េឲ្យានការដេងទទួេស្ថា េ់ ្នាគារនឹងកំណត់្ថាលត្ើហានិភ័យឥណទានរបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ បាន
លកើនលឡើងជាស្ថរវនតចាប់តំាងពីការទទួេស្ថា េ់ែំបូងលដាយល្វើការលក្បៀបល្ៀប៖ 

• អាយ កាេដែេលៅសេ់ថ្នការបា ន់ស្ថម នភាពដែេអាចខកខានកន ងការសង (PD) ដផអកលេើទិននន័យលៅលពេ
ានការទទួេស្ថា េ់ែំបូងនិងេកខខណឌ កិចេសនាលែើម្។ 

• អាយ កាេដែេលៅសេ់ថ្នការបា ន់ស្ថម នភាព ដែេអាចខកខានកន ងការសង (PD) លៅកាេបរលិចេទ 
រាយការណ៍លដាយដផអកលេើេកខខណឌ ដែេបានដកដក្ប ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការដកដក្ប និង ការដេងទទួេស្ថា េ់ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការបា ន់ស្ថម នភាពដែេអាចខកខានកន ងការសង (PD) បានឆល ុះបញ្ញេ ំងពីសម្ត្ថភាពរបស់្នាគារកន ងការក្បមូ្េ
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ដែេបានដកដក្ប លដាយពិចារណាពីបទពិលស្ថ្ន៍ពីម្ នរបស់្នាគារថ្នសកម្មភាពដែេ្នាគារបាន
ជួ្យអតិ្ងិជ្ន និងពិចារណាពីបទពិលស្ថ្ន៍ក្បហាក់ក្បដហេគាន ក៏ែូចជាសកម្មភាពលផេង លៗទៀត្ រមួ្ទំាងការទូទាត់្
ក្បាក់របស់អនកខេី និងេកខខណឌ កិចេសនាដែេបានដកដក្ប ចំលពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានដកដក្បដែេជាដផនកមួ្យ
ថ្នលគាេនលយបាយរបស់្នាគារដែេការដកដក្បមិ្នបានបណាត េឲ្យានការដេងទទួេស្ថា េ់។ សំវធិាន្នលេើការ
ខាត្បង់លៅដត្បនតល្វើការវាស់ដវងតាម្ចំនួនលសមើនឹង ECLមួ្យអាយ កាេ (Lifetime ECL) ក្បសិនលបើហានិភ័យឥណទាន
លៅដត្ខពស់ជាងអវីដែេបានរពឹំងទ ក។ ្ នាគារបនតអន វត្តការវាយត្ថ្ម្លលែើម្បីបញ្ញជ ក់ថា បញ្ញា ថ្នការខូចខាត្ក្ត្ូវបានលដាុះ
ស្ស្ថយលែើម្បីកំណត់្ថាឥណទានដេងានការខូចខាត្លដាយស្ថរដត្ានភសត តាងថ្នការច ុះលខាយឥណទាន (សូម្
លម្ើេខាងលេើ)។សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ឥណទានជាទូលៅនឹងក្ត្ូវបានវាស់ដវងលដាយដផអកលេើ ECL ១២ ដខ លៅលពេ
ានភសដ តាងថ្នភាពក្បលសើរលឡើងកន ងការទូទាត់្សងរបស់អនកខេី បនាទ ប់ពីានការដកដក្ប ដែេនំាឲ្យានការផ្លល ស់បតូរ    
ហានិភ័យឥណទានដែេលកើនលឡើងពីម្ ន ។ 

្នាគារគណនាការខាត្បង់ថ្នការដកដក្ប លដាយលក្បៀបល្ៀប ត្ដម្លលយងែ េម្ ននិងលក្កាយលពេដកដក្ប (មិ្ន
រាប់បញ្េូ េសំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ឥណទាន) កន ងករណីដែេការដក្បក្បួេ មិ្ននំាឲ្យានការដេងទទួេស្ថា េ់ ។ 
បនាទ ប់ម្ក ្នាគារល្វើការវាស់ ECL សក្ាប់ក្ទពយសកម្មដែេានការផ្លល ស់បតូរ ដែេេំហូរស្ថច់ក្បាក់រពឹំងទ កលកើត្
លឡើងពីក្ទពយសកម្មដែេបានដកដក្ប ក្ត្ូវបានរាប់បញ្េូ េកន ងការគណនាកងវុះខាត្ស្ថច់ក្បាក់ដែេរពឹំងទ កពីក្ទពយសកម្ម
លែើម្ ។ 

្នាគារដេងទទួេស្ថា េ់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លៅលពេដែេសិទធិតាម្កិចេសនាលេើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ លនាុះផ ត្កំណត់្ (រាប់បញ្េូ េទំាងការផ ត្កំណត់្ដែេលកើត្លឡើងពីការដកដក្បលដាយានេកខខណឌ ខ ស
គាន ) ឬលៅលពេដែេក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ និងហានិភ័យនិងភាពជាាេ ស់ថ្នក្ទពយសកម្មក្ត្ូវបានលផទរលៅអងាភាពលផេង
លទៀត្ ។ ្នាគារក្ត្ូវទទួេស្ថា េ់ការក្បាក់ដែេបានរកាទ ក និងបំណ េពាក់ព័នធដែេអាចនឹងក្ត្ូវបង់ ក្បសិនលបើ
្នាគារមិ្នលផទរ ឬរកាទ កនូវរាេ់ហានិភ័យនិងភាពជាាេ ស់ថ្នក្ទពយសកម្ម និងបនតក្គប់ក្គងក្ទពយសកម្មដែេបានលផទរ។ 
្នាគារលៅដត្បនតទទួេស្ថា េ់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងទទួេស្ថា េ់កម្េីសក្ាប់ក្បាក់ចំលណញ ដែេទទួេបាន
ក្បសិនលបើ្នាគាររកាទ កនូវរាេ់ហានិភ័យនិងភាពជាាេ ស់ថ្នក្ទពយសកម្មដែេបានលផទរ ។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

31 

 

២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការេ បលចញពីបញ្ជ ី 

ឥណទានក្ត្ូវបានេ បលចញពីបញ្ជ ីទំាងស្សុង លៅលពេមិ្នានការរពឹំងទ កថាអាចក្បមូ្េបានម្កវញិនូវក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ លនាុះ (លៅបីជាដផនកខលុះ ឬ ទំាងស្សុង)។ ករណីលនុះានជាទូលៅលៅលពេ្នាគារកំណត់្ថាអនកខេីព ំាន
ក្ទពយសកម្ម ឬក្បភពចំណូេណាដែេអាចបលងាើត្បាននូវេំហូរស្ថច់ក្បាក់ក្គប់ក្គាន់ លែើម្បីទូទាត់្សងនូវចំនួន ដែេ
ក្ត្ូវេ បលចញពីបញ្ជ ី។ ការេ បលចញពីបញ្ជ ីបលងាើត្បានជាការដេងទទួេស្ថា េ់។ ្នាគារ អាចអន វត្តសកម្មភាពបតឹង
ចំលពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដែេបានេ បលចញពីបញ្ជ ី។ ទឹកក្បាក់ក្បមូ្េបានម្កវញិដែេបានម្កពីសកម្មភាពពក្ងឹង
ការអន វត្តរបស់្នាគារនឹងបណាត េឲ្យានការងយច ុះត្ដម្លដនការខាត្បង់ដែេនឹងក្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកន ង "ការខាត្បង់
ស ទធរពឹំងទ កលេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ " លៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

ការបង្កា ញថ្នសំវធិាន្នសក្ាប់ការខាត្បង់លៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថ ៖ 

សំវធិាន្ន សក្ាប់ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក ក្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាព 
ហិរញ្ញវត្ថ ែូចខាងលក្កាម្ៈ 

• ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ វាស់ដវងលដាយត្ថ្ម្លែករេំស់៖ ក្ត្ូវបង្កា ញជាការែកលចញពីត្ថ្ម្លែ េថ្នក្ទពយសកម្ម
លនាុះ 

• កិចេសនាឥណទាននិងកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ ៖ ជាទូលៅក្ត្ូវបង្កា ញជាសំវធិាន្នកន ងបំណ េលផេង  ៗ

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  គឺជាកាត្ពវកិចេកន ងកិចេសនា កន ងការក្បគេ់ស្ថច់ក្បាក់ ឬក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្ 
ឬលែើម្បីបតូរក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ជាមួ្យសហក្គាសលផេងលទៀត្ លក្កាម្េកខខណឌ ដែេមិ្នអំលណាយ
ផេែេ់្នាគារ។ 

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  រមួ្ានក្បាក់បលញ្ញើអតិ្ងិជ្ន ក្បាក់កម្េី អន បំណ េ មូ្េប័ក្ត្បំណ េដែេបានលបាុះផាយ
និងបំណ េភតិ្សនា ក្ត្ូវបានវាស់ដវងែំបូងលដាយត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នថ្ងលលែើម្ក្បតិ្បត្តិការ ។ បំណ េហិរញ្ញវត្ថ ទំាងលនុះ
ក្ត្ូវបានវាស់ជាបនតបនាទ ប់លៅត្ថ្ម្លែករេំស់ លដាយលក្បើអក្តាការក្បាក់ក្បសិទធភាព ។ 

វ ិ្ ីស្ថស្តសតថ្នអក្តាការក្បាក់ក្បសិទធភាព គឺជាវ ិ្ ីស្ថស្តសតគណនាការចំណាយរេំស់ថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ និង
ការដបងដចកចំណាយការក្បាក់កន ងកាេកំណត់្ ។ អក្តាការក្បាក់ក្បសិទធភាព គឺជាអក្តាដែេអាចល្វើអបបហារស្ថច់
ក្បាក់ដែេរពឹំងថានឹងទទួេបានតាម្រយៈអាយ កាេរពឹំងទ ករបស់បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ឬកន ងរយៈលពេខលីថ្នចំនួនទឹក
ក្បាក់ស ទធលេើការទទួេស្ថា េ់ែំបូង ។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៤ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ការដកដក្ប និងការដេងទទួេស្ថា េ់បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  

្នាគារដេងទទួេស្ថា េ់បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  លៅលពេដែេកាត្ពវកិចេបានដចងកន ងកិចេសនាក្ត្ូវបានេ ប
លចាេ ឬក្ត្ូវបានលបាុះបង់លចាេ ឬផ ត្កំណត់្ ។ ភាពខ សគាន រវាងត្ថ្ម្លលយងថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ ដែេដេងទទួេ
ស្ថា េ់ និងទឹកក្បាក់ដែេបានបង់និងក្ត្ូវបង់ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ ។ 

កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  ជាកិចេសនាដែេត្ក្ម្ូវឲ្យលបាុះផាយល្វើការកំណត់្ពីការទូទាត់្លៅកាន់អនកកាន់
កាប់ សក្ាប់ការខាត់្បង់ដែេលកើត្លឡើងលដាយស្ថរដត្កូនបំណ េមិ្នអាចល្វើការសងលៅតាម្េកខខណឌ  ថ្នឧបករណ៍
បំណ េ ។ 

កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ ដែេលបាុះផាយលដាយ្នាគារក្ត្ូវបានវាស់ដវងលដាយត្ថ្ម្លសម្ស្សប ក្បសិនលបើមិ្ន
បានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប៖ 

• ត្ថ្ម្លការខាត្បង់ដែេក្ត្ូវបានកំណត់្តាម្ CIFRS ៩ និង  

• ត្ថ្ម្លដែេក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ែកបងារក្បាក់ចំណូេដែេបានទទួេស្ថា េ់ស្សបតាម្លគាេ
នលយបាយក្បាក់ចំលណញរបស់្នាគារ 

្នាគារ មិ្នបានវាស់ដវងកិចេសនាធានាហរញិ្ញវត្ថ លដាយត្ថ្ម្លសម្រម្យតាម្ការចំលណញ ឬខាត្លទ។ 

២.៥ ភតិ្សនា 

្នាគារល្វើការវាយត្ថ្ម្លថា កិចេសនាានភតិ្សនាដែរឬលទលៅលពេចាប់លផដើម្កិចេសនា។ ្នាគារទទួេ
ស្ថា េ់សិទធកន ងការលក្បើក្បាស់ក្ទពយសកម្ម និងបំណ េភតិ្សនាចំលពាុះក្គប់កិចេសនាភតិ្សនាទំាងអស់ ដែេ
្នាគារគឺជាភតិ្កៈ លេើកដេងដត្ការជួ្េរយៈលពេខលី (កំណត់្ជាភតិ្សនាជាមួ្យរយៈលពេភតិ្សនា ១២ដខឬតិ្ចជាង
លនុះ) និងភតិ្សនារបស់ក្ទពយសកម្មដែេានត្ថ្ម្លទាប។ សក្ាប់ភតិ្សនារបស់ក្ទពយសកម្មដែេានត្ថ្ម្លទាប 
្នាគារទទួេស្ថា េ់   ការទូទាត់្ភតិ្សនាជា    ចំណាយក្បតិ្បត្តិការ      តាម្មូ្េដាា នលងរ           លដាយដផអកលៅតាម្រយៈ
លពេ ភតិ្សនា លេើកដេងដត្មូ្េដាា នក្គឹុះជាក្បព័នធមួ្យលផេងលទៀត្ ដែេានផេក្បលយជ្ន៍លសែាកិចេ ពីក្ទពយសកម្ម
ភតិ្សនាដែេបានលក្បើក្បាស់ ។ 

បំណ េភតិ្សនា 

បំណ េភតិ្សនាក្ត្ូវបានវាស់ដវងែំបូងតាម្ត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នការទូទាត់្ភតិ្សនាដែេមិ្នទាន់បានបង់ លៅ
លពេចាប់លផតើម្ភតិ្សនា និងក្ត្ូវបានល្វើអបបហារលដាយលក្បើអក្តាកម្េីបដនថម្ ដែេជាអក្តាការក្បាក់្នាគារនឹងក្ត្ូវបង់ 
លែើម្បីខេីក្បាក់កន ងការទិញបានក្ទពយសកម្មមួ្យលដាយដាក់ក្ទពយបញ្ញេ ំស្សលែៀងគាន  ដផអកលេើេកខខណឌ ស្សលែៀងគាន  ដែេ
ានត្ថ្ម្លក្បហាក់ក្បដហេត្ថ្ម្លថ្នសិទធិកន ងការលក្បើក្ទពយសកម្មលៅកន ងស្ថថ នភាពលសែាកិចេដត្មួ្យ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៥ ភតិ្សនា (ត្) 

បំណ េភតិ្សនា (ត្) 

ការទូទាត់្ភតិ្សនាដែេក្ត្ូវបញ្េូ េលៅកន ងការវាស់ដវងបំណ េភតិ្សនា រមួ្ាន៖ 

• ការទូទាត់្ភតិ្សនាលងរ  ែកលចញនូវការលេើកទឹកចិត្តភតិ្សនាក្បសិនលបើាន 
• ការបង់ក្បាក់ពិន័យលេើការបញ្េ ប់ភតិ្សនា ក្បសិនលបើេកខខណឌ ភតិ្សនា បានឆល ុះបញ្ញេ ំងពីការអន វត្ត

ជ្លក្ម្ើសកន ងការ បញ្េ ប់ភតិ្សនា។  

បំណ េភតិ្សនា ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាធាត្ ដាច់លដាយដឡកមួ្យ លៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថ ។ 

បំណ េភតិ្សនា ក្ត្ូវបានវាស់ដវងជាបនតបនាទ ប់ លដាយការលកើនលឡើងនូវត្ថ្ម្លលយង លែើម្បីឆល ុះបញ្ញេ ំងពីការ
ក្បាក់លេើបំណ េភតិ្សនា (លដាយលក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអក្តាការក្បាក់ក្បសិទធភាព) និងលដាយការងយច ុះនូវត្ថ្ម្លលយង 
លែើម្បីឆល ុះបញ្ញេ ំងពីការបង់សងភតិ្សនា។ 

្នាគារល្វើការវាស់ដវងបំណ េភតិ្សនាលឡើងវញិ (និងល្វើការដកត្ក្ម្ូវជាមួ្យនឹងសិទធិកន ងការលក្បើក្ទពយសកម្ម 
ដែេពាក់ព័នធ) លៅលពេដែេ៖ 

• េកខខណឌ ភតិ្សនាានការផ្លល ស់បតូរ ដែេកន ងករណីលនុះ បំណ េភតិ្សនាក្ត្ូវបានវាស់ដវងលឡើងវញិ 
លដាយការល្វើអបបហារតាម្អក្តាអបបហារដែេបានដកដក្ប។ 

• កិចេសនាភតិ្សនាក្ត្ូវបានដកដក្ប លហើយភតិ្សនាដែេបានដកដក្បលនុះ មិ្នក្ត្ូវបានគិត្ថាជាភតិ្សនា
ដាច់លដាយដឡកមួ្យលទៀត្លនាុះលទ ដែេកន ងករណីលនុះ បំណ េភតិ្សនាក្ត្ូវបានវាស់ដវងលឡើងវញិ 
លដាយការល្វើអបបហារតាម្អក្តាអបបហារដែេបានដកដក្ប។ 

សិទធិកន ងការលក្បើក្ទពយសកម្ម 

សិទធិកន ងការលក្បើក្ទពយសកម្ម រួម្ាន ការវាស់ដវងែំបូងរបស់បំណ េភតិ្សនាដែេពាក់ព័នធ  ការទូទាត់្ 
ភតិ្សនាដែេបានល្វើលឡើងលៅលពេ ឬម្ នលពេថ្ងៃចាប់លផតើម្ និងថ្ងលលែើម្ែំបូងពាក់ព័នធផ្លទ េ់ក្បសិនលបើាន។ សិទធិកន ង
ការលក្បើក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវបានវាស់ដវងជាបនតបនាទ ប់ តាម្រយៈថ្ងលលែើម្ែករេំស់បងារនិងការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្លបងារ។  

សិទធិកន ងការលក្បើក្ទពយសកម្មក្ត្ូវល ើ្វរេំស់លដាយដផអកលេើងិរលវោរបស់ភតិ្សនា ឬអាយ កាេលក្បើក្បាស់របស់ 
ក្ទពយសកម្មដែេពាក់ព័នធ មួ្យណាលេឿនជាង។ រេំស់ក្ត្ូវចាប់លផតើម្ លៅកាេបរលិចេទចាប់លផតើម្ភតិ្សនា។  

សិទធិកន ងការលក្បើក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាធាត្ ដាច់លដាយដឡកមួ្យ លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៦ ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ 

ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្ ែករេំស់បងារ និងការខាត្បង់ពីការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្លបងារ 
ក្បសិនលបើាន ។ 

លៅលពេដែេធាត្ របស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ានអាយ កាេលក្បើក្បាស់ខ សៗគាន   ធាត្ ទំាងលនាុះក្ត្ូវបាន 
ចាត់្ទ កជាដផនកលផេងគាន របស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ។ 

ចំណាយជាបនតបនាទ ប់ ក្ត្ូវបានបូកបញ្េូ េលៅកន ងត្ថ្ម្លលយង ក្បសិនលបើានភាពក្បាកែថា វាផតេ់ 
អត្ថក្បលយជ្ន៍ លសែាកិចេនាលពេអនាគត្ែេ់្នាគារលេើសពីសតង់ដារលែើម្ ។ ការជួ្សជ្ េ និងដងទំាជាក្បចំា ក្ត្ូវបាន 
ទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយលៅកន ងក្គាដែេបានលកើត្លឡើង ។ 

រេំស់ក្ត្ូវបានគណនាលែើម្បីេ បលចញនូវថ្ងលលែើម្របស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ែកត្ថ្ម្លលៅសេ់ លដាយលក្បើ
វ ិ្ ីស្ថស្តសតរេំស់លងរ ដផអកលេើអាយ កាេលក្បើក្បាស់បា ន់ស្ថម នរបស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ និងក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់
ជាចំណាយលៅកន ងចំលណញ ឬខាត្ ។ 

អាយ កាេលក្បើក្បាស់បា ន់ស្ថម នរបស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ានែូចខាងលក្កាម្៖ 

  អាយ កាេលក្បើក្បាស់ 
ការដកេម្អអគារជួ្េ    ១ - ១០ ឆ្ន ំ 
បរកិាខ រការយិេ័យ លក្គឿងសង្កា រមឹ្ និងលក្គឿងបំពាក់  ៥ ឆ្ន ំ 
យនយនត   ៥ ឆ្ន ំ 
ក ំពយូទ័រ និងសាា រៈព័ត៌្ាន   ៣ - ៦ ឆ្ន ំ 

ការង្ករកំព ងែំលណើ រការ មិ្នក្ត្ូវបានគិត្រេំស់លទលៅកន ងអំឡ ងលពេស្ថងសង់ រហូត្ែេ់លពេដែេក្ទពយ
សម្បត្តិ ដែេពាក់ព័នធបានបញ្េ ប់  និងដាក់ឲ្យលក្បើក្បាស់ ។ 

វ ិ្ ីស្ថស្តសតរេំស់ អាយ កាេលក្បើក្បាស់ និងត្ថ្ម្លលៅសេ់ ក្ត្ូវបានពិនិត្យលឡើងវញិ និងដកត្ក្ម្ូវឲ្យបានសម្
ស្សប លៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចេទរាយការណ៍ ។ 

ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ដែេបានែករេំស់អស់ ក្ត្ូវបានរកាទ កកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថ រហូត្ 
ែេ់ថ្ងៃដែេក្ទពយ និងបរកិាខ រទំាងលនាុះក្ត្ូវបានេក់លចញ ឬេ បបំបាត់្លចាេ ។ 

ធាត្ ថ្នក្ទពយសម្បត្តិនិងឧបករណ៍មិ្នក្ត្ូវបានលគទទួេស្ថា េ់លៅលពេលបាុះលចាេ ឬលៅលពេដែេមិ្នាន
ផេក្បលយជ្ន៍ដផនកលសែាកិចេនាលពេអនាគត្ដែេក្ត្ូវបានរពឹំងថានឹងលកើត្លឡើងពីការលក្បើក្បាស់បនត ថ្នក្ទពយលនាុះ
ចំលណញ ឬខាត្ដែេលកើត្លឡើងលដាយស្ថរការលចាេឬចូេនិវត្តន៍ថ្នក្ទពយសម្បត្តិ ក្ត្ូវបានកំណត់្ថាជាភាពខ សគាន រវាង
ចំណូេេក់និងត្ថ្ម្លលយង លហើយក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាក្បាក់ចំលណញឬខាត្ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៧ ក្ទពយសកម្មអរបីូ 

ក្ទពយសកម្មអរបីូ  រមួ្ានអាជ្ាប័ណណ និងសូហវដវរ និងក្ត្ូវបានបង្កា ញតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្   ែករេំស់បងារ  និងការខាត្ 
បង់ពី ការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្លបងារក្បសិនលបើាន។   

ចំណាយជាបនតបនាទ ប់លេើអាជ្ាប័ណណ និងសូហវដវរ ក្ត្ូវបានបូកបញ្េូ េលៅកន ងត្ថ្ម្លលយង ក្បសិនលបើក្បាកែថា 
វាផតេ់ អត្ថក្បលយជ្ន៍លសែាកិចេនាលពេអនាគត្បងាប់ជាមួ្យក្ទពយសកម្មជាក់ោក់មួ្យដែេទំនាក់ទំនងគាន ។ រាេ់ការ
ចំណាយជាបនតបនាទ ប់ លផេងលទៀត្ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយលៅកន ងក្គាដែេបានលកើត្លឡើង។ 

អាជ្ាប័ណណ និងសូហវដវរ ក្ត្ូវបានល្វើរេំស់លៅកន ងចំលណញ ឫ ខាត្ លដាយដផអកលេើមូ្េដាា នលងរ គិត្ចាប់ពី
លពេ ដែេអាចលក្បើក្បាស់បាន។  អាជ្ាប័ណណ និងសូហវដវរ ក្ត្ូវបានល្វើរេំស់លៅលេើអាយ កាេលក្បើក្បាស់បា ន់ស្ថម ន
ចាប់ពី ៣ឆ្ន ំ ែេ់២០ឆ្ន ំ។  

វ ិ្ ីស្ថស្តសតរេំស់ អាយ កាេលក្បើក្បាស់ និងត្ថ្ម្លលៅសេ់ ក្ត្ូវពិនិត្យលឡើងវញិ និងដកត្ក្ម្ូវឲ្យបាន 
សម្ស្សប លៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចេទរាយការណ៍។ 

២.៨ ការខាត្បង់ត្ថ្ម្លរបស់ក្ទពយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថ  

ត្ថ្ម្លលយងក្ទពយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថ របស់្នាគារ (លក្ៅពីពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម) ក្ត្ូវបាន                              
ក្ត្ួត្ពិនិត្យលឡើងវញិលៅរាេ់កាេបរលិចេទរាយការណ៍នីមួ្យ  ៗ លែើម្បីកំណត់្ថាានសញ្ញញ ណណាមួ្យដែេបង្កា ញ
ថាក្ទពយសកម្មទំាងលនាុះានការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្ល។ ការបា ន់ស្ថម នលេើត្ថ្ម្លដែេអាចក្បមូ្េបានវញិរបស់ក្ទពយសកម្ម 
ក្ត្ូវបានល្វើលឡើង ក្បសិនលបើានសញ្ញញ ណលនាុះលកើត្លឡើង ។    

ក្ទពយសកម្មក្ត្ូវបានដាក់បញ្េូ េគាន ជាក្កុម្តូ្ច  ៗ ដែេអាចបលងាើត្ស្ថច់ក្បាក់បានពីការបនតការលក្បើក្បាស់
លដាយមិ្នពឹងដផអកខាល ំងលេើេំហូរទឹកក្បាក់ថ្នក្ទពយសកម្ម ឬក្កុម្ក្ទពយសកម្មែថ្ទលទៀត្ (លៅកាត់្ថា “ឯកតាបលងាើត្ស្ថច់
ក្បាក់”) កន ងលគាេបំណងថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យលេើការខាត្បង់ត្ថ្ម្ល ។ 

ត្ថ្ម្លដែេអាចក្បមូ្េម្កវញិបានរបស់ក្ទពយសកម្ម ឬឯកតាបលងាើត្ស្ថច់ក្បាក់ គឺជាត្ថ្ម្លដែេ្ំជាងរវាងត្ថ្ម្ល
លក្បើក្បាស់ និងត្ថ្ម្លសម្ស្សប ែកចំណាយលែើម្បីេក់លចញ។ កន ងការបា ន់ក្បាណត្ថ្ម្លលក្បើក្បាស់ ស្ថច់ក្បាក់ រពឹំងថា
នឹងទទួេបាននាលពេអនាគត្ ក្ត្ូវបានល្វើអបបហារលៅត្ថ្ម្លបចេ បបនន លដាយលក្បើអក្តាការក្បាក់ម្ នបង់ពនធ ដែេឆល ុះ
បញ្ញេ ំង ការបា ន់ក្បាណត្ថ្ម្លលពេលវោកន ងេកខខណឌ ទីផារបចេ បបនន និងហានិភ័យជាក់ោក់ សក្ាប់ក្ទពយសកម្ម
ទំាងលនាុះ ។ 

ការខាត្បង់ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ក្បសិនលបើត្ថ្ម្លលយងរបស់ក្ទពយសកម្ម ឬឯកតាបលងាើត្ស្ថច់ក្បាក់មួ្យ ាន
ចំនួនលេើសពីត្ថ្ម្លដែេអាចក្បមូ្េម្កបានវញិ ។ 

ការខាត្បង់លេើការខាត្បង់ត្ថ្ម្ល ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ ឬខាត្ ។ 

ការខាត្បង់ ក្ត្ូវកត់្ក្តាបក្ត្ញ្ញេ សម្កវញិក្តឹ្ម្កក្មិ្ត្មួ្យដែេមិ្នល្វើឲ្យត្ថ្ម្លលយងរបស់ក្ទពយសកម្មលនុះ
លេើសពីត្ថ្ម្លលយងែករេំស់ ដែេក្ត្ូវកំណត់្កន ងករណីព ំានការទទួេស្ថា េ់ការខាត្បង់ លេើការខាត្បង់។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.៩ សំវធិាន្ន 
សំវធិាន្ន ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅលពេដែេ្នាគារានកាត្ពវកិចេ(តាម្ផលូវចាប់ ឬកាត្ពវកិចេក្បលយេ) 

នាលពេបចេ បបនន ដែេជាេទធផេថ្នក្ពឹត្តិការណ៍កនលងផ ត្លៅ លហើយវាានេទធភាពដែេត្ក្ម្ូវឲ្យានេំហូរលចញនូវ
អត្ថក្បលយជ្ន៍ លសែាកិចេកន ងការបំលពញនូវកាត្ពវកិចេលនាុះ។  

ត្ថ្ម្ល ដែេក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាសំវធិាន្ន គឺជាការបា ន់ស្ថម នែ៏េអបំផ ត្ ថ្នការពិចារណាលែើម្បីលដាុះ
ស្ស្ថយកាត្ពវកិចេបចេ បបនន លៅច ងបញ្េ ប់ថ្នរយៈលពេរបាយការណ៍លដាយគិត្គូរពីហានិភ័យ និងភាពមិ្នចាស់ោស់
ជ្ ំវញិកាត្ពវកិចេ។ លៅលពេដែេសំវធិាន្ន ក្ត្ូវបានវាស់ដវង លដាយលក្បើការរពឹំងទ កថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់លែើម្បីលដាុះ
ស្ស្ថយកាត្ពវកិចេបចេ បបនន ត្ថ្ម្លលយង គឺជាត្ថ្ម្លបចេ បបនន ថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ទំំាងលនាុះ។ 

ការត្ក្ម្ូវលអាយ ានការទូទាត់្សំវធិាន្ន គឺលៅលពេដែេអត្ថក្បលយជ្ន៍ពីលសែាកិចេខលុះឬទំាងអស់ ក្ត្ូវបាន
រពឹំង នឹងក្ត្ូវបានលស្ស្ថចស្សង់ម្កវញិពី ត្តិ្យជ្ន លនាុះគណនីដែេក្ត្ូវទទួេបាន ក្ត្ូវទទួេស្ថា េ់ ជាក្ទពយសកម្ម 
ក្បសិនលបើចាស់ថាសំណងនឹងក្ត្ូវបានទទួេ និង ចំនួនដែេអាចទទួេបាន គឺអាចវាស់ដវងបាន។ 

២.១០ សំវធិាន្នតាម្បទបញ្ញត្តិ និងទ នបក្ម្ងុតាម្បទបញ្ញត្តិ 

លៅថ្ងៃ១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៧ ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញក្បកាស លេខ ្៧-០១៧-៣៤៤ សតីពីចំណាត់្ថាន ក់
ហានិភ័យឥណទាននិង សំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន លែើម្បីធានាបានភាពក្តឹ្ម្ក្ត្ូវថ្នការទទួេស្ថា េ់ ការវាស់ដវង ការល្វើ
សំវធិាន្ន និងការរាយការណ៍ចំលពាុះហាវ ស ីេី្ីដែេានអ ីម្ដភរមិ្ន របស់ស្ថថ ប័ន។ 

ហាវ ស ីេី្ី សំលៅែេ់ឥណទាន និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្ ទំាងលៅកន ង ឬលក្ៅតារាងត្ េយការ ដែេ
ក្គឹុះស្ថថ នបានផតេ់លៅឲ្យសម្ភាគី លហើយហាវ ស ីេី្ីលនុះអាចបងាហានិភ័យឥណទានែេ់ក្គឹុះស្ថថ ន។ 

លយងតាម្ក្បកាសលនុះ ្នាគារក្ត្ូវល្វើសំវធិាន្នសក្ាប់ហាវ ស ីេី្ីដែេានអ ីម្ដភរមិ្ន លដាយអន លោម្ 
តាម្បទបញ្ញត្តិ ទនទឹម្គាន នឹងការគណនាសំវធិាន្នលដាយលយងតាម្សតង់ដារ CIFRSs។ សំវធិាន្នដែេគណនាតាម្ 
CIFRSs ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់និងកត់្ក្តា។ ចំនួនលេើសថ្នសំវធិាន្នដែេបានម្កពីការគណនាស្សបតាម្បទបញ្ញត្តិ 
លក្បៀបល្ៀបលៅនឹងការគណនាតាម្ CIFRSs នឹងក្ត្ូវលផទរពីគណនីក្បាក់ចំលណញរកាទ កលៅកន ងគណនីទ នបក្ម្ុងតាម្
បទបញ្ញត្តិ កន ងខទង់មូ្េ្នរបស់ភាគទ និក។  

លៅថ្ងៃ១៦ ដខក ម្ាៈ ឆ្ន ំ២០១៨ ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានលចញស្ថរាចរដណនំាលេខ ្៧-០១៨-០០១ លែើម្បី
បញ្ញជ ក់បដនថម្លេើការអន វត្តក្បកាសសតីពីចំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន។ លយងតាម្ 
ស្ថរាចរលនុះ ្នាគារក្ត្ូវល្វើការគណនាសំវធិាន្នសក្ាប់ហាវ ស ីេី្ីដែេានអ ីម្ដភរមិ្ន លដាយអន លោម្តាម្បទ
បញ្ញត្តិលដាយហាវ ស ីេី្ីក្ត្ូវបានចាត់្ជា ៥ ថាន ក់ ដែេានអក្តាសំវធិាន្ន ែូចខាងលក្កាម្៖ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.១០ សំវធិាន្នតាម្បទបញ្ញត្តិ និងទ នបក្ម្ងុតាម្បទបញ្ញត្តិ (ត្) 
ចំណាត់្ថាន ក់ ចំនួនថ្ងៃដែេហួសកាេកំណត់្សង អក្តាសំវធិាន្ន  
១. សំវធិាន្ នទូលៅ 
ហាវ ស ីេី្ីរយៈលពេខលី (តិ្ចជាងឬលសមើមួ្យឆ្ន ំ) 

្ម្មតា ពី ០ លៅ ១៥ ថ្ងៃ                       ១% 
ហាវ ស ីេី្ីរយៈលពេដវង (លេើសពីមួ្យឆ្ន ំ) 

្ម្មតា ពី ០ លៅ ៣០ ថ្ងៃ                       ១% 

២.  សំវធិាន ន្ជាក់ោក់ 
ហាវ ស ីេី្ីរយៈលពេខលី (តិ្ចជាងឬលសមើមួ្យឆ្ន ំ) 

ឃ្ល ំលម្ើេ ពី ១៥ លៅ ៣០ ថ្ងៃ                             ៣% 
លក្កាម្សតង់ដារ ពី ៣១ លៅ ៦០ ថ្ងៃ                             ២០% 
សងេ័យ ពី ៦១ លៅ ៩០ ថ្ងៃ                             ៥០% 
បាត់្បង់ ពី ៩១ ថ្ងៃលឡើងលៅ                          ១០០% 

ហាវ ស ីេី្ីរយៈលពេដវង (លេើសពីមួ្យឆ្ន ំ) 
ឃ្ល ំលម្ើេ ពី ៣០ លៅ ៨៩ ថ្ងៃ                             ៣% 
លក្កាម្សតង់ដារ ពី ៩០ លៅ ១៧៩ ថ្ងៃ ២០% 
សងេ័យ ពី ១៨០ លៅ ៣៥៩ ថ្ងៃ ៥០% 
បាត់្បង់ ពី ៣៦០ ថ្ងៃលឡើងលៅ ១០០% 

សំវធិាន្ន ក្ត្ូវបានគណនាជាភាគរយថ្នចំនួនសម្ត្ េយហាវ ស ីេី្ីដែេលៅសេ់ នាច ងការយិបរលិចេទ 
នីមួ្យ  ៗ។ 

២.១១ ចំណូេការក្បាក់ស ទធ 

ចំណូេនិងចំណាយការក្បាក់សក្ាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ង ចំណូេការក្បាក់
ស ទធ ជា “ចំណូេការក្បាក់” និង“ ចំណាយការក្បាក់” កន ងគណនីចំលណញឬខាត្លដាយលក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអក្តាការក្បាក់ាន
ក្បសិទធិភាព។ 

អក្តាការក្បាក់ានក្បសិទធិភាព (EIR) គឺជាអក្តាដែេគិត្ពីត្ថ្ម្ល ថ្នេំហួរស្ថច់ក្បាក់នាលពេអនាគត្ របស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  តាម្រយៈអាយ កាេរពឹំងទ ករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ឬកន ងករណីរយៈលពេខលី លៅនឹងត្ថ្ម្លលយង
ស ទធ របស់ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវត្ថ ។េំហូរស្ថច់ក្បាក់នាលពេអនាគត្ ក្ត្ូវបានបា ន់ស្ថម នលដាយគិត្
គូរពីេកខខណឌ កិចេសនាទំាងអស់ថ្នឧបករណ៍។ 

ការគណនា EIR រមួ្បញ្េូ េថ្ងលឈ្នួេទំាងអស់ ដែេបានបង់ឬទទួេបានរវាងភាគីថ្នកិចេសនា ដែេបដនថម្និង
ចូេរមួ្លដាយផ្លទ េ់ចំលពាុះកិចេសនា ថ្ងលលែើម្ក្បតិ្បត្តិការ និងប ពវោភ ឬការបញ្េ ុះត្ថ្ម្លលផេងលទៀត្។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.១១ ចំណូេការក្បាក់ស ទធ (ត្) 

ចំណូេ / ចំណាយការក្បាក់ក្ត្ូវបានគណនាលដាយក្បី EIR ល្ៀបលៅនឹង ត្ថ្ម្លលយងែ េថ្នក្ទពយសកម្ម  
ហិរញ្ញវត្ថ  ដែេមិ្នានការខាត្បង់(ឧទាហរណ៍ ត្ថ្ម្លរេំស់លេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ម្ នលពេល្វើការដកសក្ម្ួេ  លេើ 
ការខាត្បង់ ឥណទានដែេរពឹំងទ ក) ឬលៅត្ថ្ម្លរេំស់លេើ បំណ េហិរញ្ញវត្ថ ។ ចំលពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានការខាត្
បង់ ចំណូេការក្បាក់ក្ត្ូវបានគណនាលដាយក្បី EIR ល្ៀបលៅនឹងត្ថ្ម្លរេំស់លេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ដែេានការ
ខាត្បង់ (ឧទាហរណ៍ ត្ថ្ម្លលយងែ េ ែក ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក ECLs )។ 

២.១២ កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ 

ចំណូេ និងចំណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ រមួ្ានកថ្ក្ម្ទំាងឡាយណាដែេមិ្នដម្នជាដផនកថ្នអក្តាការក្បាក់
ក្បសិទធភាព របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  (សូម្លម្ើេកំណត់្សាា េ់លេខ ២.១១)។ 

ចំណូេកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេង លៗទៀត្ រមួ្ានកថ្ក្ម្ដណនំា ថ្ងលបនតលសវា ថ្ងលកិចេសនា កថ្ក្ម្លផទរក្បាក់ កថ្ក្ម្លសវា
លេើគណនីបលញ្ញើ កថ្ក្ម្លសវាលេើឥណទាន និងកថ្ក្ម្លផេង លៗទៀត្ ក្ត្ូវទទួេស្ថា េ់លៅលពេបានបំលពញលសវាកម្ម។  

ចំណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេង លៗទៀត្ ពាក់ព័នធនឹងក្បតិ្បត្តិការ នឹងកថ្ក្ម្លសវា នឹងក្ត្ូវទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយ
លៅលពេ បានទទួេលសវាកម្ម។ 

២.១៣ អត្ថក្បលយជ្ន៍និលយជិ្ត្រយៈលពេខលី និង រយៈលពេដវង 

អត្ថក្បលយជ្ន៍និលយជិ្ត្រយៈលពេខលី គឺទាក់ទងនឹង ក្បាក់លបៀវត្េរ ៍ និងក្បាក់ឈ្នួេ លៅលពេដែេលសវាកម្ម
ពាក់ព័នធក្ត្ូវបានផតេ់ឲ្យ លៅកន ងត្ថ្ម្លលែើម្ថ្ន ត្ថ្ម្លអត្ថក្បលយជ្ន៍ ដែេនឹងក្ត្ូវបានទូទាត់្ លែើម្បីទទួេបានលសវា។ 
បំណ េក្ត្ូវបានកត់្ក្តា សក្ាប់ត្ថ្ម្លដែេនឹង ក្ត្ូវបានទូទាត់្ ក្បសិនលបើ ្នាគារ ានកាត្ពវកិចេ តាម្ចាប់លែើម្បី
ទូទាត់្ដែេជាេទធផេថ្នលសវាកម្មដែេផតេ់លដាយនិលយជិ្ត្កនលងម្ក និងកាត្ពវកិចេដែេអាចបា ន់ស្ថម នបាន។ 

អត្ថក្បលយជ្ន៍ប គាេិករយៈលពេដវង ក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់នាលពេអនាគត្
ដែេលគរពឹំងថា ដែេ្នាគារនឹងក្ត្ូវផតេ់ជូ្នប គាេិកទាក់ទងនឹង លសវាកម្មដែេផតេ់លដាយនិលយជិ្ត្ រហូត្ែេ់ កាេ
បរលិចេទរបាយការណ៍។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.១៣ អត្ថក្បលយជ្ន៍និលយជិ្ត្រយៈលពេខលី និង រយៈលពេដវង (ត្) 

ក្កសួងការង្ករនិងបណត ុះបណាត េវជិាជ ជី្វៈ (“MoLVT”) បានលចញលសចកតីក្បកាសលេខ ៤៤៣ សតីពីក្បាក់អតី្ត្
ភាពការង្ករច ុះថ្ងៃទី២១ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៨ និងស្ថរាចរលេខ ០៤២/១៩ សតីពីការសងក្បាក់អតី្ត្ភាពការង្ករម្ ន 
ឆ្ន ំ២០១៩ សក្ាប់ សហក្គាសនិងស្ថថ ប័នលក្ៅពីវាយនភណឌ កាត់្លែរសលម្លៀកបំពាក់ និងវស័ិយដសបកលជ្ើងលៅ 
ថ្ងៃទី២២ ដខមី្នា ឆ្ន ំ២០១៩ ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យ្ នាគារបង់ក្បាក់អតី្ត្ភាពអតី្ត្កាេែេ់និលយជិ្ត្ដែេានកិចេសនារយៈ
លពេមិ្នកំណត់្។ និលយជិ្ត្ទំាងអស់ដែេបានល្វើការម្ នថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ និងានសិទធិទទួេបានក្បាក់
ឈ្នួេរយៈលពេែប់ក្បំា (១៥) ថ្ងៃថ្នក្បាក់ឈ្នួេជាម្្យម្របស់ពួកលគកន ងមួ្យឆ្ន ំ លហើយសរ បមិ្នក្ត្ូវលេើសពី ៦ ដខ នឹង
ក្ត្ូវបង់ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំចាប់ពីដខ្នូ ២០២១ ែូចខាងលក្កាម្៖ 

• ៣ ថ្ងៃក្ត្ូវល្វើលឡើងលៅដខមិ្ង នា និង 

• ៣ ថ្ងៃក្ត្ូវល្វើលឡើងកន ងដខ្នូឆ្ន ំនីមួ្យ  ៗ

និលយជិ្ត្មិ្នានសិទធិទទួេបានក្បាក់អតី្ត្ភាពអតី្ត្កាេ ដែេលៅសេ់លៅលពេោដេងលនាុះលទ។ 

ក្បាក់អតី្ត្ភាពអតី្ត្កាេក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ លពញមួ្យឆ្ន ំ២០១៩ ។ 

សក្ាប់និលយជិ្ត្ដែេានកិចេសនារយៈលពេកំណត់្ពួកលគានសិទធិទទួេបានក្បាក់បំណាច់យ ងតិ្ច ៥ 
ភាគរយថ្នក្បាក់ឈ្នួេរបស់ពួកលគដែេបានបង់កន ងរយៈលពេកិចេសនា។ 

២.១៤ ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ 

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ រមួ្ានពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បចំាឆ្ន ំ និងពនធពនារ។  

្នាគារបានកំណត់្ថា ការក្បាក់និងក្បាក់ពិន័យដែេទាក់ទងនឹងពនធលេើក្បាក់ចំលណញ  រួម្ទំាងពនធដែេ 
មិ្នទាន់ែឹងចាស់ោស់ គឺមិ្នដម្នជាពនធលេើក្បាក់ចំលណញលទ ែូលចនុះវាក្ត្ូវទទួេស្ថា េ់តាម្សតង់ដារ CIAS ៣៧ សតីពី 
សំវធិាន្ន បំណ េយថាលហត្  និងក្ទពយសកម្មយថាលហត្   និងក្ត្ូវទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយលៅកន ង"ចំណាយ 
ក្បត្តិបត្តិការ”។ 

ពនធក្បចំាឆ្ន ំ 

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បចំាឆ្ន ំ គឺជាពនធដែេរពឹំងថាក្ត្ូវបង់លៅលេើក្បាក់ចំលណញជាប់ពនធក្បចំាឆ្ន ំ លដាយ
លក្បើ អក្តាពនធដែេបានអន ម័្ត្ ឬបានអន ម័្ត្មួ្យភាគ្ំលៅកាេបរលិចេទតារាងត្ េយការ និងនិយ័ត្ភាពទំាងឡាយលៅ
លេើពនធក្ត្ូវបង់ពីឆ្ន ំម្ នៗ។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

២.១៤ ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ (ត្) 

ពនធពនារ 

ពនធពនារ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លដាយដផអកលេើភាពេលម្អៀងបលណាត ុះអាសនន រវាងត្ថ្ម្លលយងរបស់ក្ទពយសកម្ម 
និងបំណ េ លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  និងត្ថ្ម្លលយងសក្ាប់ការគិត្ពនធ។ 

ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវទទួេស្ថា េ់ចំលពាុះឥណទានពនធដែេមិ្នទាន់បានលក្បើ និងភាពេលម្អៀង 
បលណាត ុះ អាសននដែេអាចកាត់្កងបាន ក្តឹ្ម្កក្មិ្ត្ដែេក្បាក់ចំលណញជាប់ពនធនាលពេអនាគត្ អាចលក្បើក្បាស់
សក្ាប់កាត់្កង ជាមួ្យពនធក្បចំាឆ្ន ំលៅឆ្ន ំបនតបនាទ ប់។ ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យលៅលរៀងរាេ់កាេ
បរលិចេទរាយការណ៍ និងក្ត្ូវបានកាត់្បនថយកន ងករណីមិ្នអាចលក្បើក្បាស់នូវអត្ថក្បលយជ្ន៍ពនធទំាងលនាុះបាន។ 

ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវវាស់ដវងតាម្អក្តាពនធ ដែេរពឹំងថានឹងក្ត្ូវលក្បើចំលពាុះភាពេលម្អៀងបលណាត ុះ 
អាសននលៅលពេដែេវាអាចលក្បើក្បាស់បាន ឬកាត់្កងបាន លដាយលក្បើអក្តាពនធលៅកាេបរលិចេទរាយការណ៍។ 

ការវាស់ដវងពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ឆល ុះបញ្ញេ ំងនូវពនធដែេ្នាគាររពឹំងថាអាចលក្បើក្បាស់បាន ឬអាចកាត់្កង
បាននូវត្ថ្ម្លលយងរបស់ក្ទពយសកម្ម និងបំណ េ។ 

ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម និងពនធពនារជាបំណ េ អាចកាត់្កងបាន លៅលពេដែេានសិទធិអន វត្តតាម្ចាប់
លែើម្បីកាត់្កងរវាងពនធក្បចំាឆ្ន ំជាក្ទពយសកម្ម ជាមួ្យនឹង ពនធក្បចំាឆ្ន ំជាបំណ េ និងលៅលពេដែេទាក់ទងនឹងពនធលេើ
ក្បាក់ចំណូេ ដែេក្ត្ូវបានក្បមូ្េលដាយអាជ្ា រ្ពនធដារ លហើយ្នាគារានបំណងលដាុះស្ស្ថយ ពនធក្បចំាឆ្ន ំជាក្ទពយ
សកម្មនិងពនធក្បចំាឆ្ន ំជាបំណ េ តាម្មូ្េដាា នស ទធ។ 

២.១៥ ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ 

ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ រមួ្ានស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ សម្ត្ េយដែេមិ្នានការកំហិត្លៅ្នាគារ
ជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា និងការវនិិលយគរយៈលពេខលីដែេានកាេវស្ថនតលៅលពេត្ម្ាេ់ែំបូងានរយៈលពេ៣ដខឬតិ្ចជាង 
និងដែេ អាច បតូរជាស្ថច់ក្បាក់លពេណាក៏បាន  លដាយានហានិភ័យតិ្ចតួ្ចចំលពាុះការផ្លល ស់បតូរត្ថ្ម្ល។ 

៣. ការវិនិចេ័យគណធនយយសខំាន់  ៗនិងក្បភពសខំាន់ ថៗ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាពមិនក្បារែ 

ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ត្ក្ម្ូវឲ្យអនកក្គប់ក្គងល្វើការវនិិចេ័យ ការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្  ដែេាន 
ផេប ុះពាេ់ែេ់ការអន វត្តនូវលគាេនលយបាយគណលនយយ និងចំនួនក្ទពយសកម្ម បំណ េ ចំណូេ និងចំណាយ 
ដែេបានរាយការណ៍។ េទធផេជាក់ដសតងអាចខ សពីការបា ន់ស្ថម នទំាងលនាុះ។  

ការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត់្ដែេពាក់ព័នធ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្បចំា។  ការដកដក្បលៅលេើការបា ន់ស្ថម ន 
គណលនយយ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ និងកត់្ក្តាលៅកន ងក្គាដែេការបា ន់ស្ថម នលនាុះក្ត្ូវបានដកដក្ប និងការយិបរលិចេទ 
អនាគត្ដែេប ុះពាេ់លដាយការដកដក្បលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣. ការវិនិចេ័យគណធនយយសខំាន់  ៗនិងក្បភពសខំាន់ ថៗ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាពមិនក្បារែ (ត) 

៣.១. ការវនិិចេ័យសំខាន់ៗកន ងការអន វត្តលគាេការណ៏គណលនយយ  

ព័ត៌្ានអំពីការវនិិចេ័យកន ងការអន វត្តលគាេនលយបាយគណលនយយ ដែេានការប ុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួន 
ដែេបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ានែូចខាងលក្កាម្៖ 

ការវាយត្ថ្ម្លម្ ូដឌ្េអាជី្វកម្ម 

ការចាត់្ថាន ក់ និងការវាស់ដវងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  អាស្ស័យលេើេទធផេថ្ន SPPI និងម្ ូដឌ្េ អាជី្វកម្ម (សូម្
លម្ើេកំណត់្សាា េ់លេខ ២.៤)។ ្នាគារល្វើការកំណត់្ម្ ូដែេអាជី្វកម្មលៅកក្មិ្ត្មួ្យ ដែេអាចឆល ុះ បញ្ញេ ំងពីវ ិ្ ី
ស្ថស្តសតកន ងការក្គប់ក្គងក្កុម្ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  លែើម្បីសក្ម្ចបាននូវលគាេលៅអាជី្វកម្មជាក់ោក់មួ្យ។ ការវាយ
ត្ថ្ម្លលនុះ រមួ្ាន ការវនិិចេ័យដែេឆល ុះបញ្ញេ ំងនូវរាេ់ភសត តាងពាក់ព័នធទំាងអស់ រមួ្ទំាងវ ិ្ ីវាយត្ថ្ម្លនិងវាស់ដវង             
េទធផេរបស់ក្ទពយសកម្ម ហានិភ័យដែេប ុះពាេ់ែេ់េទធផេរបស់ក្ទពយសកម្ម និងវ ិ្ ីក្គប់ក្គងហានិភ័យទំាងលនុះ 
និងវ ិ្ ីស្ថស្តសតការទទួេបានម្កវញិនូវផេក្បលយជ្ន៍អនកក្គប់ក្គងក្ទពយសកម្មលនុះ។ ្នាគារល្វើការតាម្ដានរាេ់ក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ វាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លែករេំស់ ដែេក្ត្ូវបានដេងទទួេស្ថា េ់ម្ នកាេកំណត់្របស់វា លែើម្បីដសវងយេ់
ពីមូ្េលហត្ កន ងការលបាុះបង់លចាេ និងថាលត្ើមូ្េលហត្ ទំាងលនាុះស្សបតាម្លគាេលៅអាជី្វកម្មកន ងការរកាក្ទពយសកម្ម
ដែរឬលទ។ ការតាម្ដានលនុះ គឺជាដផនកថ្នការវាយត្ថ្ម្លជាបនតបនាទ ប់របស់្នាគារ ថាលត្ើម្ ូដែេអាជី្វកម្មកន ងការរកាក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទំាងលនុះលៅបនតសម្ស្សបដែរឬលទ លហើយក្បសិនលបើមិ្នសម្ស្សបលទ លត្ើានការផ្លល ស់បតូរណាមួ្យលៅ
កន ងម្ ូដែេអាជី្វកម្ម និងល្វើការផ្លល ស់បតូរចំណាត់្ថាន ក់ក្ទពយសកម្មទំាងលនាុះដែរឬ។ 

ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន 

ែូចបានបង្កា ញលៅកន ងកំណត់្សាា េ់លេខ ៣៣.១ ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក (ECL) ក្ត្ូវវាស់ដវងជា
សំវធិាន្នលសមើនឹង ១២ដខ ចំលពាុះក្ទពយសកម្មដែេសថិត្កន ងចំណាត់្ថាន ក់ទី១ និងសំវធិាន្នលសមើនឹងអាយ កាេរបស់
ក្ទពយសកម្ម ចំលពាុះក្ទពយសកម្មដែេសថិត្កន ងចំណាត់្ថាន ក់ទី២ និងទី៣។ ក្ទពយសកម្មមួ្យ ក្ត្ូវបតូរលៅសថិត្លៅកន ងចំ
ណាត់្ថាន ក់ទី២ លៅលពេដែេហានិភ័យឥណទានរបស់ក្ទពយសកម្មលនាុះានការលកើនលឡើងជាស្ថរវនត ចាប់តំាងពីលពេ
ទទួេស្ថា េ់ជាលេើកែំបូង។ ្នាគារក្ត្ូវពិចារណានូវព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ កនាលពេអនាគត្ ដែេព័ត៌្ានលនាុះាន
េកខណៈអាចក្ទក្ទង់បាន និងសម្ស្សបទំាងបរាិណ និងគ ណភាព លែើម្បីវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទានរបស់ក្ទពយ
សកម្មមួ្យានការលកើនជាស្ថរវនតដែរឬលទ ។ 
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រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
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៣. ការវិនិចេ័យគណធនយយសខំាន់  ៗនិងក្បភពសខំាន់ ថៗ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាពមិនក្បារែ (ត) 

៣.១. ការវនិិចេ័យសំខាន់ៗកន ងការអន វត្តលគាេការណ៏គណលនយយ (ត្) 

ការចាត់្ក្កុម្ក្ទពយសកម្មដែេានេកខណៈហានិភ័យឥណទានស្សលែៀងគាន  

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានដបងដចកតាម្េកខណៈហានិភ័យ លៅលពេដែេការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំង
ទ កក្ត្ូវវាស់ដវងតាម្មូ្េដាា នជាក្កុម្ ។ ្នាគារ ល្វើការតាម្ដានភាពសម្ស្សបថ្នេកខណៈហានិភ័យឥណទាន លដាយ
ដផអកលេើមូ្េដាា ននិរនតរភាព លែើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាហានិភ័យទំាងលនាុះ លៅដត្បនតេកខណៈស្សលែៀងគាន លទៀត្ដែរឬលទ។ ការ
វាយត្ថ្ម្លលនុះ ក្ត្ូវល្វើលឡើងលែើម្បីធានាថា ក្បសិនលបើេកខណៈហានិភ័យឥណទានានការផ្លល ស់បតូរ គឺក្ត្ូវល្វើការក្បមូ្េផត ំ
ក្ទពយសកម្មឲ្យបានសម្ស្សបលឡើងវញិ ។ ការក្បមូ្េផត ំលឡើងវញិលនុះអាចនំាឲ្យាននូវការបលងាើត្ក្កុម្ក្ទពយសកម្មងមី ឬក៏
ក្ទពយសកម្មក្ត្ូវបតូរលៅក្កុម្ក្ទពយសកម្មដែេានស្ស្ថប់លផេងលទៀត្ ដែេអាចឆល ុះបញ្ញេ ំងនូវចរតិ្េកខណៈហានិភ័យ
ឥណទានស្សលែៀងគាន លៅនឹងក្កុម្ក្ទពយសកម្មលនាុះ ។ ការក្បមូ្េផត ំក្ទពយសកម្មលឡើងវញិ និងការបតូរពីក្កុម្ក្ទពយសកម្ម
មួ្យលៅក្កុម្ក្ទពយសកម្មមួ្យលទៀត្ គឺជាការ្ ម្មតា លៅលពេានការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទាន (ឬក៏លៅ
លពេការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតលនាុះ ានភាពបក្ត្ញ្ញេ សម្កវញិ) ែូលចនុះក្ទពយសកម្មក្ត្ូវបតូរពីក្ទពយសកម្មដែេក្ត្ូវល្វើ              
សំវធិាន្នលសមើ១២ដខ លៅជាក្ទពយសកម្មដែេក្ត្ូវល្វើសំវធិាន្នលសមើនឹងអាយ កាេរបស់ក្ទពយសកម្មលនាុះ ឬក៏                     
បក្ត្ញ្ញេ សម្កវញិ ប  ដនតវាក៏អាចលកើត្លឡើងផងដែរចំលពាុះក្កុម្ក្ទពយសកម្មដែេលៅដត្បនតវាស់ដវងតាម្មូ្េដាា នសំវធិាន
្នលសមើ ១២ដខ ឬសំវធិាន្នលសមើនឹងអាយ កាេរបស់ក្កុម្ក្ទពយសកម្មលនាុះក្គាន់ដត្ចំនួនសំវធិាន្នក្ត្ូវផ្លល ស់បតូរ
លដាយស្ថរហានិភ័យឥណទានរបស់ក្កុម្ក្ទពយសកម្មលនាុះានការដក្បក្បួេ ។ 

ម្ ូដែេនិងការសនមត្ដែេបានលក្បើ 

្នាគារលក្បើម្ ូដែេនិងការសនមត្លផេង  ៗលែើម្បីវាស់ដវងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ក្ពម្ទំាង ការ
បា ន់ស្ថម ននូវការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក។្នាគារក្ត្ូវលក្បើការវនិិចេ័យ លែើម្បីកំណត់្ម្ ូដែេដែេសម្ស្សប
បំផ ត្សក្ាប់ក្បលភទក្ទពយសកម្មនីមួ្យ  ៗ និងលែើម្បីកំណត់្នូវការសនមត់្ដែេក្ត្ូវលក្បើកន ងម្ ូដែេទំាងលនុះ រមួ្ទំាងការ
សនមត្ពាក់ព័នធនឹងចេករសំខាន់ រៗបស់ហានិភ័យ ។ 

ការកំណត់្អាយ កាេរបស់ឥណទានសក្ាប់ទ កបងវិេ (Revolving Credit) 
្នាគារបានល្វើការវាស់ដវងលេើការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក លដាយពិចារណាលៅលេើហានិភ័យថ្នការ

ខកខានកន ងការសងថ្នរយៈលពេកិចេសនាអតិ្បរា ។ លដាយដឡក សិទធិរបស់្នាគារកន ងការទាម្ទារការសង និង 
បញ្ឈប់កិចេសនាមិ្នបានល្វើឲ្យានការប ុះពាេ់លៅលេើការខាត្បង់ឥណទានរបស់្នាគារកន ងរយៈលពេ ថ្នកិចេសនា
លនាុះលទ សក្ាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ែូចជា កាត្ឥណទាន និងឥណទានវបិារបូន៍ ដែេរមួ្បញ្េូ េទំាងឥណទានកន ងកិចេ
សនាដែេមិ្នទាន់បានែកលៅលេើអំឡ ងលពេ ។ ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទំាងលនាុះ ្នាគារបានល្វើការវាស់ដវងលេើ
ការខាត្បង់ឥណទានដែេអាចានហានិភ័យឥណទាន លហើយការខាត្បង់ឥណទានក្ត្ូវបានកាត់្បនថយលដាយការ
ក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទាន លទាុះបីជារយៈលពេលនាុះហួសពីរយៈលពេកិចេសនាអតិ្បរាក៏លដាយ ។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣. ការវិនិចេ័យគណធនយយសខំាន់  ៗនិងក្បភពសខំាន់ ថៗ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាពមិនក្បារែ (ត) 

៣.២. ក្បភពសំខាន់ ថៗ្នការបា ន់ស្ថម នភាពមិ្នក្បាកែ 

ព័ត៌្ានអំពីការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម នភាពមិ្នក្បាកែ ដែេានការប ុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួនដែេបាន 
ទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ានែូចខាងលក្កាម្៖ 

ភាពមិ្នចាស់ោស់ទាក់ទងនឹង ការរកីរាត្ត្ាត្ថ្នកូវែី ១៩ 

លៅថ្ងៃទី១១ ដខមី្នា ឆ្ន ំ២០២០. អងាការស ខភាពពិភពលោកបានក្បកាសអាសននជាសកេ សដីពីការរាត្ត្ាត្
ថ្នកូវែី ១៩ ។ ភាពមិ្នចាស់ោស់ទាក់ទង នឹងការរកីរាត្ត្ាត្ថ្នកូវែី ១៩ ដែេមិ្នធាល ប់ានពីម្ នម្ក បានល្វើឲ្យាន
ការពិបាក កន ងការបា ន់ស្ថម ន និងការវនិិចេ័យ។ ការគណនា ការខាត្បង់ឥណទានដែេបានរពឹំងទ ក (“ECL”) កាន់ដត្ាន
ភាពេំបាកនាលពេបចេ បបនន និងទាម្ទារឲ្យានការវនិិចេ័យខពស់ ។ ម្ ូដែេថ្នខាត្បង់ឥណទានដែេបានរពឹំងទ ក 
(“ECL”) ានភាពរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ និងពឹងដផអកលេើការងលឹងដងលងលេើក្បូបាប ីេីលត្។ ការវាស់ដវងថ្ន ECLs លៅកន ង
កាេបរលិចេទរបាយការណ៍នីមួ្យ  ៗ បានបង្កា ញពីព័ត៌្ានសម្ស្សបនិងអាចទ កចិត្តបានអំពីក្ពឹត្តិការណ៍   កនលងម្ក        
នាលពេបចេ បបនន និងការពាករ ថ្នក្ពឹត្តិការណ៍នាលពេអនាគត្ និងស្ថថ នភាពលសែាកិចេ ។ កន ងកំឡ ងលពេដែេ 
លសែាកិចេានភាពមិ្នចាស់ោស់ វាានការេំបាកខាល ំងកន ងការពាករក្ពឹត្តិការណ៍នាលពេអនាគត្និងកតាត ា ក្កូ
លសែាកិចេ ដែេក្ត្ូវបានលក្បើកន ងម្ ូដឌ្េ ECL។ កន ងការកំណត់្លសណារយី ូថ្នា ក្កូលសែាកិចេ និងក្បូបាប ីេីលត្ចំលពាុះ
លសណារយី ូទំាងលនុះទាម្ទារឲ្យានការវនិិចេ័យខពស់ លដាយការកំណត់្លនុះក្ត្ូវពិចារណាលៅលេើផេប ុះពាេ់ថ្ន កូវ ី
ែ ១៩ និងវធិានការណ៍ការពាររបស់រាជ្រដាា ភិបាេ ។ ្នាគារអន វត្តការវនិិចេ័យឥណទានលដាយអនកជំ្នាញ លែើម្បីដក
ត្ក្ម្ូវ េទធផេថ្ន    ម្ ូដឌ្េ ECL លៅលពេដែេែឹងថាកតាត ហានិភ័យដែេរពឹំងទ កនិងព័ត៌្ាន មិ្នក្ត្ូវបានចាត់្ទ ក កន ង
ការពិចារណាកំណត់្ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន និងការកំណត់្ម្ ូដែេលឡើយ ។ កតាត សំខាន់  ៗ ថ្នការវាស់ដវងភាពមិ្ន
ចាស់ោស់លៅកន ងការកំណត់្ និងការវាស់ដវង ECLs គឺអាស្ស័យលេើការវនិិចេ័យខពស់ លដាយស្ថរការរកីរាត្ត្ាត្ថ្នកូវ ី
ែ ១៩ និងវបិត្តិលសែាកិចេនាលពេបចេ បបនន ។ 

ព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ 

្នាគារបានបលងាើត្នូវទិែាភាពមួ្យចំនួន និងងលឹងដងលងទិែាភាពទំាងលនាុះតាម្ស្ថរសំខាន់ថ្នការរពឹំងទ កលៅថ្ងៃ
ខាងម្ ខ សក្ាប់ក្បលភទផេិត្ផេនីមួ្យ  ៗ និងការកំណត់្នូវព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខពាក់ព័នធនឹង
ទិែាភាព នីមួ្យ ៖ៗ  លៅលពេវាស់ដវងការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក ្នាគារលក្បើក្បាស់នូវព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ ក
លៅថ្ងៃខាងម្ ខ ដែេានក្បភពអាចលជ្ឿជាក់ទ កចិត្តបាន និងសម្លហត្ ផេ លដាយដផអកលេើការសនមត្ចំលពាុះការផ្លល ស់
បដូរនាអនាគត្នូវចេករលសែាកិចេលផេងគាន  និងរលបៀបដែេចេករទំាងលនុះានការប ុះពាេ់គាន លៅវញិលៅម្ក ។ 

ភាពដែេអាចខកខានកន ងការសង 

ភាពដែេអាចខកខានកន ងការសង គឺជាធាត្ ចូេែ៏សំខាន់កន ងការវាស់ដវង ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំង       
ទ ក។ ភាពដែេអាចខកខានកន ងការសង គឺជាការបា ន់ស្ថម ននូវ ភាពក្បហាក់ក្បដហេកន ងការខកខានសងកន ងរយៈលពេ
ណា មួ្យ ដែេការគណនារបស់វា ក្ត្ូវការនូវទិននន័យពីម្ ន  ៗការសនមត្ និងការរពឹំងទ កនូវេកខខណឌ នាលពេអនាគត្ ។ 
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៣. ការវិនិចេ័យគណធនយយសខំាន់  ៗនិងក្បភពសខំាន់ ថៗ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាពមិនក្បារែ (ត) 

៣.២. ក្បភពសំខាន់ ថៗ្នការបា ន់ស្ថម នភាពមិ្នក្បាកែ (ត្) 

ការខាត្បង់លដាយស្ថរខកខានកន ងការសង  (ត្) 
ការខាត្បង់លដាយស្ថរខកខានកន ងការសង គឺជាការបា ន់ស្ថម ននូវការខាត្បង់លកើត្លចញម្កពីការខកខានកន ងការ

បង់សង ។ វាដផអកលៅលេើភាពខ សគាន រវាង េំហូរស្ថច់ក្បាក់តាម្កិចេសនាដែេែេ់កាេកំណត់្ក្ត្ូវបង់សង និង        
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ដែេាេ ស់កម្េីរពឹំងថានឹងទទួេបាន  លដាយគិត្ទំាងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីក្ទពយដាក់ធានា និងការ
លេើកកម្ពស់ឥណទានទំាងមូ្េ ។ 

ពនធ 
ក្បព័នធពនធដារលៅកន ងក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា ានេកខណៈលក្ចើនក្បលភទ  និងបញ្ញតិ្តានការផ្លល ស់បតូរ 

ញឹកញាប់ ដែេជាទូលៅានភាពមិ្នចាស់ោស់  ានភាពផទ យគាន  និងអាស្ស័យលៅលេើការបកស្ស្ថយ ។ ជាទូលៅ 
យ តាត ្ិការនិងអាជ្ា រ្ពនធភាគលក្ចើន ដត្ងដត្ានការបកស្ស្ថយលផេងៗពីគាន ។ ពនធ គឺក្ត្ូវសថិត្លក្កាម្ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និង
ការអលងាត្លដាយអាជ្ា រ្ ដែេបានផតេ់សិទធិលដាយចាប់កន ងការដាក់ពិន័យ  ដាក់ទណឌ កម្ម  និងបង់ការក្បាក់ ។ 

បញ្ញា ទំាងលនុះអាចបលងាើត្ឲ្យានហានិភ័យពនធយ ងខាល ំងសក្ាប់្នាគារ ។ អនកក្គប់ក្គងលជ្ឿជាក់ថា ពួកលគ 
ានការយេ់ែឹងពីបទបញ្ញតិ្តពនធដែេពាក់ព័នធ និងបានល្វើសំវធិាន្ន ដែេានេកខណៈក្គប់ក្គាន់លដាយដផអកលៅ 
លេើការបកស្ស្ថយថ្ននីតិ្កម្មពនធ ។ ក៏ប  ដនតអាជ្ា រ្ជាប់ពាក់ព័នធ អាចនឹងានបំណកស្ស្ថយខ សគាន  លហើយផេប ុះពាេ់
អាចានទំហំ្ំ ។ 

៤. ស្ថច់ក្បារ់រន ងថ្ែ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  ៣៦០.១៦០.៩៤៦    ១.៤៥៦.៨៥១.០២៧   ២៣៧.៥៩២.៨៦២    ៩៦៨.១៩០.៩១៣  
ស្ថច់ក្បាក់កំព ងក្បមូ្េ  ១៧.៩៤០.៤២៧    ៧២.៥៦៩.០២៧    ១៤.១៥៧.៣៤៣    ៥៧.៦៩១.១៧២  

  ៣៧៨.១០១.៣៧៣    ១.៥២៩.៤២០.០៥៤    ២៥១.៧៥០.២០៥   ១.០២៥.៨៨២.០៨៥  
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៥. សមត លយធៅធនាគារជាតិថ្នរមព ជា 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ក្បាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ៈ        
ក្បាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទ ន (ក) ៣៣.៥១៥.១៥៨  ១៣៥.៥៦៨.៨១៤   ២១.៥៥៣.៧៧០    ៨៧.៨៣១.៦១៣  
ទ នបក្ម្ងុកាត្ពវកិចេ (ខ) ៣៤៩.៥០១.៤៨០  ១.៤១៣.៧៣៣.៤៨៧   ៤១៣.៩៩១.៩៤៥   ១.៦៨៧.០១៧.១៧៦  
គណនីចរនត ១៣៨.៦១២.០៤៣  ៥៦០.៦៨៥.៧១៤   ២៣៥.៦៩១.៨៨៦    ៩៦០.៤៤៤.៤៣៥  
មូ្េបក្ត្អាចជួ្ញែូរបាន (NCD) ៩៥៩.៩៩៨.០២០  ៣.៨៨៣.១៩១.៩៩១  ៤៨០.៤១៦.៦៣៨   ១.៩៥៧.៦៩៧.៨០០  

 ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ៥.៩៩៣.១៨០.០០៦  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩   ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤  

(ក)  ក្បាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទ ន 

លដាយអន លោម្លៅតាម្ក្បកាសរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខ ្៧-០១-១៣៦ ច ុះថ្ងៃទី១៥ ដខត្ ោ 
ឆ្ន ំ២០០១ ក្គឹុះស្ថថ ន្នាគារចំាបាច់ក្ត្ូវរកាក្បាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ឲ្យបាន ១០% ថ្នលែើម្ទ នសរ បរបស់ខលួន ។ ក្បាក់
ត្ម្ាេ់លនុះមិ្នអាចលក្បើក្បាស់បានកន ងក្បតិ្បត្តិការក្បចំាថ្ងៃលនាុះលទ និងក្ត្ូវបងវិេឲ្យ្ នាគារវញិលៅលពេដែេ្នាគារ 
សម័ក្គចិត្តបញ្េ ប់អាជី្វកម្មរបស់ខលួន ។ 

កន ងការយិបរលិចេទលនុះ ្នាគារទទួេបានការក្បាក់អក្តាពី ០,០៦% លៅ ០,៤៧% កន ងមួ្យឆ្ន ំ (២០១៩៖ ០,៤៨% 
លៅ ០,៧២% កន ងមួ្យឆ្ន ំ) ។ 

(ខ)  ក្បាក់បក្ម្ងុកាត្ពវកិចេ 

ក្បាក់បក្ម្ុងកាត្ពវកិចេគឺជាក្បាក់បក្ម្ុងដែេដក្បក្បួេតាម្កក្មិ្ត្ថ្នក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន និង ក្បាក់កម្េី
បរលទស ។ វាក្ត្ូវបានរកាទ កលដាយលគារពតាម្ក្បកាសរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខ្៧-០២០-២៣០ ច ុះថ្ងៃទី១៨ ដខ
មី្នា ឆ្ន ំ ២០២០ ដែេក្ត្ូវបានគណនាតាម្អក្តា ៧% (២០១៩៖ ៨,០០% សក្ាប់ក្បាក់លរៀេនិង ១២,៥០% សក្ាប់     
របិូយប័ណណលផេងលទៀត្) ថ្នក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នជាក្បាក់លរៀេ និងរូបិយវត្ថ លក្ៅពីក្បាក់លរៀេ ។ លៅថ្ងៃទី១៩                
ដខវចិេិកា ឆ្ន ំ២០២០ ្ នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញេិខិត្ជូ្នែំណឹងលេខ ្ ១៣-០២០-៨៦៨ សតីពីេទធផេថ្នកិចេក្បជ្ ំ
លេើកទី ៥៣ ថ្នគណៈកាម ្ិការលគាេនលយបាយរបិូយវត្ថ ដែេបញ្ញជ ក់ពីការបនតការរកាក្បាក់បក្ម្ុងកាត្ពវកិចេកន ង
អក្តា ៧% រហូត្ែេ់ែំណាច់ក្តឹ្ម្ឆាសទី ១ ឆ្ន ំ២០២១ ។  
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៦. សមត លយធៅធនាគារនានា 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា 
វាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លែករេំស់ ៣២៦.៧២៥.៦២៥  ១.៣២១.៦០៥.១៥៣  ៩៣.៤៧២.៤៣១   ៣៨០.៩០០.១៥៦  

សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ពី 
     ឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (៧៦៩.១២៨)  (៣.១១១.១២៣)  (៦០.៧៤២)  (២៤៧.៥២៣) 

 ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ១.៣១៨.៤៩៤.០៣០  ៩៣.៤១១.៦៨៩   ៣៨០.៦៥២.៦៣៣  

សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានាក្ត្ូវបានល្វើការវភិាគែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ក) តាម្ក្បលភទ ៖        
គណនីចរនត  ៣៧.៤៩៤.៦០២    ១៥១.៦៦៥.៦៦៥   ២៣.៧០៨.៣៣៩   ៩៦.៦១១.៤៨១  
គណនីសនេ ំ  ៣.៣៣២.៧៦៩    ១៣.៤៨១.០៥១   ១៧៣.២៦៥   ៧០៦.០៥៥  
គណនីានកាេកំណត់្  ២៨៥.៨៩៨.២៥៤    ១.១៥៦.៤៥៨.៤៣៧   ៦៩.៥៩០.៨២៧   ២៨៣.៥៨២.៦២០  

  ៣២៦.៧២៥.៦២៥    ១.៣២១.៦០៥.១៥៣   ៩៣.៤៧២.៤៣១   ៣៨០.៩០០.១៥៦  
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៦. សមត លយធៅធនាគារនានា (ត) 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ខ) តាម្របិូយប័ណណ ៖        
ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  ៣២៤.១៣២.៧០០    ១.៣១១.១១៦.៧៧១   ៨៦.៨២៤.១៣៤   ៣៥៣.៨០៨.៣៤៦  
ក្បាក់លរៀេ  ២.២៦៧.៨៥៣    ៩.១៧៣.៤៦៥   ៦.៤៩៨.៤៤២   ២៦.៤៨១.១៥១  
ក្បាក់អឺរ  ូ  ១០.២១៧    ៤១.៣២៨   ៨៨.៥៣៧  ៣៦០.៧៨៨ 
ក្បាក់បាត្ថ្ង  ៣៩.៦៧៥    ១៦០.៤៨៥   ១៣.៤៥១  ៥៤.៨១៣ 
ក្បាក់លផ្លន  ១២៧.២៣៧    ៥១៤.៦៧៤   ៩.០៧៨  ៣៦.៩៩៣ 
ក្បាក់ែ ោល រសឹងាប រ ី  ៣០.៩៦៨    ១២៥.២៦៦   ៣៧.៤៧៩  ១៥២.៧២៧ 
ក្បាក់យ ន់ចិន  ៧.៥៦៧    ៣០.៦០៩   ១.៣១០  ៥.៣៣៨ 
ក្បាក់ែ ោល រអូស្តស្ថត េ ី  ៤៩.៨៥២    ២០១.៦៥១   -  - 
ក្បាក់ែ ោល រកាណាដា  ៨.៧២៨    ៣៥.៣០៥   -  - 
ក្បាក់លយ នជ្ប  ន  ៤៥.៣៥១    ១៨៣.៤៤៥   -  - 
ក្បាក់លវៀត្ណាម្ែ ង  ៥.៤៧៧    ២២.១៥៤   -  - 

  ៣២៦.៧២៥.៦២៥    ១.៣២១.៦០៥.១៥៣   ៩៣.៤៧២.៤៣១   ៣៨០.៩០០.១៥៦  
 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(គ) តាម្កាេកំណត់្ ៖        
កន ងរយៈលពេ ១ ដខ  ៦៣.១៤៤.១៧៦    ២៥៥.៤១៨.១៩២   ២៤.៨២២.៣១៧  ១០១.១៥០.៩៤២ 
ពី ១ ដខ លៅ ៣ ដខ  ២៧.៩៦២.២៣៤    ១១៣.១០៧.២៣៧   ១២.៦២៧.៧៦៣  ៥១.៤៥៨.១៣៤ 
ពី ៣ ដខ លៅ ១២ ដខ  ២៣៥.៦១៩.២១៥    ៩៥៣.០៧៩.៧២៤   ៥៦.០២២.៣៥១  ២២៨.២៩១.០៨០ 

  ៣២៦.៧២៥.៦២៥    ១.៣២១.៦០៥.១៥៣   ៩៣.៤៧២.៤៣១  ៣៨០.៩០០.១៥៦ 
 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
( ) តាម្អក្តាការក្បាក់(ក្បចំាឆ្ន ំ) ៖    
គណនីចរនត ០%  ០%  
គណនីសនេ ំ ០%  ០% 
គណនីានកាេកំណត់្ ០,៤០% - ៥,៥០%  ២,០៨% - ៥,៧៥% 
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៧. ឥណទានផតលែ់លអ់តិងិជ្ន 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
លៅត្ថ្ម្លរេំស់        
ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖        
ឥណទានរយៈលពេខលី  ១០.៣០៥.៤៧១    ៤១.៦៨៥.៦៣០   ៨.៦៤២.៦៥៤  ៣៥.២១៨.៨១៥ 
ឥណទានរយៈលពេដវង  ៣.៤៧០.២៦៣.៨១៨    ១៤.០៣៧.២១៧.១៤៥   ២.៦៣១.៦២១.៣៥០  ១០.៧២៣.៨៥៧.០០១ 

ឥណទានវបិារូបន៍  ២៨៨.៦៤៣.៤៣១    ១.១៦៧.៥៦២.៦៧៨   ៩៥.២១៧.១២៥  ៣៨៨.០០៩.៧៨៤ 
ឥណទានអនកលក្បើក្បាស់៖        
ឥណទានលគហដាា ន  ៤៣.៩៣៣.៩៤២    ១៧៧.៧១២.៧៩៦   ១៤.២៩៥.៦៤៩  ៥៨.២៥៤.៧៧០ 
ឥណទានយនយនត  ៣.៨១៣.៤៧៥    ១៥.៤២៥.៥០៦   ១៦.០៦០  ៦៥.៤៤៥ 
ឥណទានផតេែ់េ់ប គាេិក  ១៤.៧២២.៨៤៧    ៥៩.៥៥៣.៩១៦   ១២.៦០៥.១៥២  ៥១.៣៦៥.៩៩៤ 
ឥណទានប គាេ  ៤៥២.០៤៧    ១.៨២៨.៥៣០   -  - 
ប័ណណឥណទាន  ១.២៣៦.៥១៨    ៥.០០១.៧១៥   ២.០២៨.៣៧៥  ៨.២៦៥.៦២៨ 

ឥណទានែ េសរ ប  ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩    ១៥.៥០៥.៩៨៧.៩១៦   ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ 
        
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ពី 
      ឱនភាពថ្នត្នមៃ        
ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖        
ឥណទានរយៈលពេខលី  (១៣.៤៦១)   (៥៤.៤៥០)  (១០.៦០៥)  (៤៣.២១៥) 
ឥណទានរយៈលពេដវង  (១៨.៣៤១.០២៣)   (៧៤.១៨៩.៤៣៨)  (៦.២៤៦.៧៦១)  (២៥.៤៥៥.៥៥១) 

ឥណទានវបិារូបន៍  (២៩៦.១០១)   (១.១៩៧.៧២៩)  (២៦.៧២៨)  (១០៨.៩១៧) 
ឥណទានអនកលក្បើក្បាស់៖        
ឥណទានលគហដាា ន  (១១១.៩១៤)   (៤៥២.៦៩២)  (៦០.១៧០)  (២៤៥.១៩៣) 
ឥណទានយនយនត  (២.០៧៣)   (៨.៣៨៥)  (២៩៨)  (១.២១៤) 
ឥណទានផតេែ់េ់ប គាេិក  (៦.៨៤៩)   (២៧.៧០៤)  (១០.១៨៣)  (៤១.៤៩៦) 
ឥណទានប គាេ  (២០៥)   (៨២៩)  -  - 
ប័ណណឥណទាន  (៥០៩)   (២.០៥៩)  (៧០៧)  (២.៨៨១) 

សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ពី 
     ឱនភាពថ្នត្ថ្ម្លសរ ប  (១៨.៧៧២.១៣៥)   (៧៥.៩៣៣.២៨៦)  (៦.៣៥៥.៤៥២)  (២៥.៨៩៨.៤៦៧) 

ឥណទានស ទធសរ ប  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤    ១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០   ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ 
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៨. មូលបក្តវិនិធោគ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
មូ្េបក្ត្វនិិលយគលៅត្ថ្ម្លរេំស់ ៧.៤៦៧.៥៩១  ៣០.២០៦.៤០៦  ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣ 
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ពី 
     ឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (៣៣.៥០៥)  (១៣៥.៥២៨)  (២១.៥៨០)  (៨៧.៩៣៩) 

 ៧.៤៣៤.០៨៦  ៣០.០៧០.៨៧៨  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 
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៩. ក្ទពយសមបតតិ និងបរកិាេ រ 

 

ការជួ្សជ្ េដកេម្អ
អគារជួ្េ  

បរកិាខ រការយិេ័យ
លក្គឿងសង្កា រមឹ្និង
លក្គឿងបំពាក់  យនយនត  

ក ំពយូទ័រ និងសាា រៈ
ព័ត៌្ានវទិា 

 
សំណង់កំព ង 
ែំលណើ រការ  សរ ប 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលែើម្              
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០ ២២.៥៣៨.៧៦៧   ១២.១៧៩.០៤២   ១.៦៣២.៨៣៥   ២២.៩៣២.៦៦៧   ២៧៩.៩០៨   ៥៩.៥៦៣.២១៩   ២៤២.៧២០.១១៧  
ការទិញបដនថម្  ៩៩.២៦៤   ១.៩០៥.៤៥២   ១០៨.៥៦០    ៨.១២៥.៩៣២    ២.៧៥៤.៣០៦    ១២.៩៩៣.៥១៤  ៥២.៩៧៤.៥៥៦ 
ការលផទរ  ២.៦៣៦.២៧១    ២៥២.១៤២    -      -      (២.៨៨៨.៤១៣)   -      -    
ការេក់លចញ  -      (១.៤៦៦)   (១១.៧៨០)   (៧.២៨១)   -      (២០.៥២៧)   (៨៣.៦៨៩) 
ការេ បលចាេ   (៣.៦២៩)      (៨.៣៩៨)  -   (៨.៤៤៩)   -      (២០.៤៧៦)    (៨៣.៤៨១) 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      -      (២.២០១.៣៧៥) 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ២៥.២៧០.៦៧៣    ១៤.៣២៦.៧៧២    ១.៧២៩.៦១៥    ៣១.០៤២.៨៦៩    ១៤៥.៨០១    ៧២.៥១៥.៧៣០    ២៩៣.៣២៦.១២៨  
រេំស់បងារ              
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០ ៥.៥៨៩.៧៣៣   ៤.៧៥១.៩៨២   ៩៩២.៤៦១   ៧.៧៨០.២៨៥   -     ១៩.១១៤.៤៦១   ៧៧.៨៩១.៤២៨  
រេំស់  ៣.២៧៣.៥៤៩    ២.៤៥៣.៥១២    ២១០.២២៦    ៥.៧៧១.៩៣៩    -      ១១.៧០៩.២២៦    ៤៧.៧៣៨.៥១៥  
ការេក់លចញ  -      (១.២២៤)   (១១.៧៨០)   (៧.២៧៧)   -      (២០.២៨១)   (៨២.៦៨៦) 
ការេ បលចាេ  (៣.៦២៩)   (៧.៦៦៤)   -      (៨.២៧៣)   -      (១៩.៥៦៦)   (៧៩.៧៧១) 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      -      (៩៤៦.៨៥៣) 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ៨.៨៥៩.៦៥៣    ៧.១៩៦.៦០៦    ១.១៩០.៩០៧    ១៣.៥៣៦.៦៧៤    -      ៣០.៧៨៣.៨៤០    ១២៤.៥២០.៦៣៣  
ត្ថ្ម្លលយង              
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ១៦.៤១១.០២០    ៧.១៣០.១៦៦    ៥៣៨.៧០៨    ១៧.៥០៦.១៩៥    ១៤៥.៨០១    ៤១.៧៣១.៨៩០    ១៦៨.៨០៥.៤៩៥  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ក្ទពយសមបតតិ និងបរកិាេ រ (ត) 

 

ការជួ្សជ្ េដកេម្អ
អគារជួ្េ  

បរកិាខ រការយិេ័យ
លក្គឿងសង្កា រមឹ្និង
លក្គឿងបំពាក់  យនយនត  

ក ំពយូទ័រ និងសាា រៈ
ព័ត៌្ានវទិា 

 
សំណង់កំព ង 
ែំលណើ រការ  

 
សរ ប 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលែើម្              
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ ១៥.៤១០.៨៨៧   ៨.៤៤៤.៦៦៦   ១.៤០១.៥២២   ១១.៥៣៣.៦៦១   ៣.០៤៧.៧៦៦   ៣៩.៨៣៨.៥០២   ១៦០.០៧១.១០១ 
ការទិញបដនថម្ 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)  -     -    
ការលផទរ -     (៣.៨៣៦)  (៤.៣៤២)  (១៨៤.៣៦៩)  -     (១៩២.៥៤៧)  (៧៨០.៧៧៨) 
ការេ បលចាេ (៣១៩.៤០៧)  (១២៤.៩០១)  -     (២៣.៣៩១)  -     (៤៦៧.៦៩៩)  (១.៨៩៦.៥១៩) 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ -     -     -     -     -     -     ២.៦៦៥.២៨៨  
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ២២.៥៣៨.៧៦៧   ១២.១៧៩.០៤២   ១.៦៣២.៨៣៥   ២២.៩៣២.៦៦៧   ២៧៩.៩០៨   ៥៩.៥៦៣.២១៩   ២៤២.៧២០.១១៧  
រេំស់បងារ              
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា 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 បលចាេ (១៩១.៧៣៧)  (១១៧.៣៨៣)  -     (២៣.២០៨)  -     (៣៣២.៣២៨)  (១.៣៤៧.៥៩០) 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ -     -     -     -     -     -     ៨០៤.០០៨  
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ៥.៥៨៩.៧៣៣   ៤.៧៥១.៩៨២   ៩៩២.៤៦១   ៧.៧៨០.២៨៥   -     ១៩.១១៤.៤៦១   ៧៧.៨៩១.៤២៨  
ត្ថ្ម្លលយង              
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ១៦.៩៤៩.០៣៤   ៧.៤២៧.០៦០   ៦៤០.៣៧៤   ១៥.១៥២.៣៨២   ២៧៩.៩០៨   ៤០.៤៤៨.៧៥៨   ១៦៤.៨២៨.៦៨៩  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១០. សទិធិរន ងការធក្បើប្រាស់ក្ទពយសរមម 

្នាគារបានច ុះភតិ្សនាលេើការជួ្េក្ទពយសកម្ម រមួ្ាន អគារការយិេ័យ និង យនយនត។ ព័ត៌្ានសដីអំពី 
ភតិ្សនា ដែេ្នាគារគឺជាអនកជួ្េ ក្ត្ូវបានបង្កា ញែូចខាងលក្កាម្។ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  អគារការយិេ័យ  យនយនត  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលែើម្         
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  ៤២.៥៦០.២៦៧  ១.៥៨៣.៩៥៦  ៤៤.១៤៤.២២៣  ១៧៩.៨៨៧.៧០៩ 
ការទិញបដនថម្  ៥.២៩១.៩៦៦  ៦១៩.២៤៨  ៥.៩១១.២១៤  ២៤.១០០.០១៩ 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  (១.៥១៣.៤៨៥) 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ន ូឆ្ន ំ២០២០  ៤៧.៨៥២.២៣៣  ២.២០៣.២០៤   ៥០.០៥៥.៤៣៧    ២០២.៤៧៤.២៤៣  
រេំស់បងារ         
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  ៨.៥៥៨.៣៨២  ១.០៤៨.៨១០   ៩.៦០៧.១៩២   ៣៩.១៤៩.៣០៨  
រេំស ់  ៦.១៣៧.០៥៥  ៥៩២.១១៦  ៦.៧២៩.១៧១  ២៧.៤៣៤.៨៣០ 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  (៥០៣.៥៤៩) 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ន ូឆ្ន ំ២០២០  ១៤.៦៩៥.៤៣៧  ១.៦៤០.៩២៦  ១៦.៣៣៦.៣៦៣  ៦៦.០៨០.៥៨៩ 
ត្ថ្ម្លលយង         

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ន ូឆ្ន ំ២០២០  ៣៣.១៥៦.៧៩៦  ៥៦២.២៧៨  ៣៣.៧១៩.០៧៤  ១៣៦.៣៩៣.៦៥៤ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  
  
ត្ថ្ម្លលែើម្         
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩  ៣៣.៤៥៧.៩១២   ១.០១៦.៩៣៦   ៣៤.៤៧៤.៨៤៨   ១៣៨.៥១៩.៩៣៩  
ការទិញបដនថម្  ៩.១០២.៣៥៥   ៥៦៧.០២០   ៩.៦៦៩.៣៧៥   ៣៩.២០៩.៣១៦  
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  ២.១៥៨.៤៥៤ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ៤២.៥៦០.២៦៧  ១.៥៨៣.៩៥៦  ៤៤.១៤៤.២២៣  ១៧៩.៨៨៧.៧០៩ 
រេំស់បងារ         
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩  ៣.៥៥០.១៦៦   ៤៣០.៣៩៩   ៣.៩៨០.៥៦៥   ១៥.៩៩៣.៩១០  
រេំស ់  ៥.០០៨.២១៦   ៦១៨.៤១១   ៥.៦២៦.៦២៧   ២២.៨១៥.៩៧២  
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  ៣៣៩.៤២៦  

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ៨.៥៥៨.៣៨២  ១.០៤៨.៨១០   ៩.៦០៧.១៩២   ៣៩.១៤៩.៣០៨  
ត្ថ្ម្លលយង         

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ៣៤.០០១.៨៨៥  ៥៣៥.១៤៦   ៣៤.៥៣៧.០៣១   ១៤០.៧៣៨.៤០១  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១០. សទិធិរន ងការធក្បើក្ទពយសរមម (ត) 

្នាគារបានច ុះភតិ្សនាលេើការជួ្េក្ទពយសកម្ម រមួ្ាន អគារការយិេ័យ និង យនយនត។ រយៈលពេកន ងការ
ជួ្េជាម្្យម្គឺ ៨ឆ្ន ំ (២០១៩៖ ៨ឆ្ន ំ) សក្ាប់អគារការយិេ័យ និង ២ឆ្ន ំសក្ាប់យនយនត (២០១៩៖ ២ឆ្ន ំ) ។ 

ក្បាណ ១៩ ភាគរយថ្នភតិ្សនា ក្ត្ូវបានផ ត្កំណត់្កន ងែំណាច់ការយិបរលិចេទបចេ បបនន។ កិចេសនាដែេ
ផ ត្កំណត់្ ក្ត្ូវបានជំ្នួសលដាយភតិ្សនាងមីសក្ាប់ក្ទពយសកម្មមូ្េដាា នែូចគាន ។ ទំាងលនុះបានល្វើឲ្យានការបដនថម្
លេើសិទធិកន ងការលក្បើក្ទពយសកម្មចំនួន ៥.៩ោនែ ោល រអាលម្រកិកន ងឆ្ន ំ២០២០ (២០១៩៖ ៩.៧ ោនែ ោល រអាលម្រកិ)។ ការ
វភិាគថ្នកាេកំណត់្របស់បំណ េភតិ្សនាក្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកន ងកំណត់្សាា េ់ ១៨ ។ 

ទឹកក្បាក់ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៏ចំលណញ ឬខាត្ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ចំណាយរេំស់លេើសិទធិកន ងការលក្បើក្បាស់ 

ក្ទពយសកម្ម  ៦.៧២៩.១៧១  ២៧.៤៣៤.៨៣០  ៥.៦២៦.៦២៧  ២២.៨១៥.៩៧២ 
ចំណាយការក្បាក់លេើភតិ្សនាបំណ េ  ១.៧៧៦.៣៣៨  ៧.២៤២.១៣០  ១.៦៦៥.៦៤៣  ៦.៧៥៤.១៨៣ 
ចំណាយលេើភតិ្សនារបស់ក្ទពយសកម្ម  
       ដែេានត្ថ្ម្លទាប និងភតិ្សនារយៈលពេខលី  ៣.៣៥០.៥៧៦  ១៣.៦៦០.២៩៨  ២.៨៣៤.៣៩៣  ១១.៤៩៣.៤៦៤ 

  ១១.៨៥៦.០៨៥  ៤៨.៣៣៧.២៥៨  ១០.១២៦.៦៦៣  ៤១.០៦៣.៦១៩ 
 

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ្នាគារានកាត្ពវកិចេទូរទាត់្ស្ថច់ក្បាក់ចំនួន ២៣.២៣៣ ែ ោល រអាលម្រកិ 
(២០១៩: ៩.៧៧៣ែ ោល រអាលម្រកិ)សក្ាប់ភតិ្សនារយៈលពេខលី។ េំហូរស្ថច់ក្បាក់សរ បសក្ាប់ភតិ្សនាានចំនួន 
៧.២៤៣.៧៧៦ែ ោល រអាលម្រកិ  (២០១៩: ៦.១៨១.០១១ែ ោល រអាលម្រកិ)។ 

្នាគារ បានច ុះកិចេសនាថ្នភតិ្សនាចំនួន ៤ ដែេានកាេកំណត់្ចាប់ពី ១ លៅ ១០ ឆ្ន ំ ដែេកិចេសនា
លនាុះព ំទាន់ានស ពេភាពនាែំណាច់ការយិបរលិចេទដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ និងជាលហត្ ដែេនំាលអាយភតិ្សនាបំណ េ 
សិទធិកន ងការលក្បើក្បាស់ក្ទពយសកម្ម មិ្នក្ត្ូវបានកត់្ក្តាលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០។ ្នាគារ ានកាត្ពវកិចេទាក់ទង
នឹងកិចេសនា ដែេានបង្កា ញពីេំហូរស្ថច់ក្បាក់សរ បនាលពេអនាគត្ែូចខាងលក្កាម្៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

រយៈលពេ ១ឆ្ន ំ  ៣៩៧.៧៧៧  ១.៦០៩.០០៨ 
>  ១ លៅ ៥ឆ្ន  ំ  ២.៣៧៩.១៦៦  ៩.៦២៣.៧២៦ 
លេើសពី ៥ឆ្ន  ំ  ២.១៨៧.៣៦៥  ៨.៨៤៧.៨៩១ 

  ៤.៩៦៤.៣០៨  ២០.០៨០.៦២៥ 
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១១. ក្ទពយសរមមអរបូ៊ី 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
កម្មវ ិ្ ីកំពយូទ័រ         
ត្ថ្ម្លលែើម្         
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា   ៩.៩១៦.២៥៩    ៤០.៤០៨.៧៥៥   ៤.៥៤១.៤២៦   ១៨.២៤៧.៤៤៩  
ការទិញបដនថម្   ២.៩៣៧.៥៨០    ១១.៩៧៦.៥១៤   ៥.៣៧៤.៨៣៣     ២១.៧៩៤.៩៤៨ 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      (៣៩១.៤៩០)  -     ៣៦៦.៣៥៨ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ន ូ   ១២.៨៥៣.៨៣៩    ៥១.៩៩៣.៧៧៩   ៩.៩១៦.២៥៩   ៤០.៤០៨.៧៥៥  
         
រេំស់បងារ         
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា    ២.៧៤១.៥២២    ១១.១៧១.៧០២   ១.៨៩៤.៣៥៦   ៧.៦១១.៥២២  
រេំស ់   ១.១៨០.៨៨៧    ៤.៨១៤.៤៧៦   ៨៤៧.១៦៦   ៣.៤៣៥.២៥៩ 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      (១២០.០៣៣)  -     ១២៤.៩២១  

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ន ូ   ៣.៩២២.៤០៩    ១៥.៨៦៦.១៤៥   ២.៧៤១.៥២២   ១១.១៧១.៧០២  
ត្ថ្ម្លលយង         
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ន ូ   ៨.៩៣១.៤៣០    ៣៦.១២៧.៦៣៤   ៧.១៧៤.៧៣៧   ២៩.២៣៧.០៥៣  
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១២. ពនធធលើក្បារ់ចំធណញ  

(ក) បំណ េពនធលេើក្បាក់ចំលណញ 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សម្ត្ េយនាលែើម្ការយិបរលិចេទ  ១២.២៣១.៤៥៣  ៤៩.៨៤៣.១៧១  ១៧.២៧៨.៥៦៦  ៦៩.៤២៥.២៧៨ 
ចំណាយពនធក្បាក់ចំលណញក្បចាឆំ្ន ំ   ៤០.៩៣៩.៤៩៧    ១៦៦.៩១០.៣២៩   ១៥.៧០១.១៩៧   ៦៣.៦៦៨.៣៥៤ 
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញបានបង់   (១៦.៩៥៣.៩០២)   (៦៩.១២១.០៥៨)  (២០.៧៤៨.៣១០)  (៨៤.១៣៤.៣៩៧) 
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -     (១.១៣៤.៤៨៣)  -  ៨៨៣.៩៣៦ 

សម្ត្ េយនាច ងការយិបរលិចេទ   ៣៦.២១៧.០៤៨    ១៤៦.៤៩៧.៩៥៩   ១២.២៣១.៤៥៣   ៤៩.៨៤៣.១៧១ 

 (ខ) ក្ទពយសកម្មពនធពនារ - ស ទធ 

ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម និងបំណ េ ក្ត្ូវបានកាត់្កងលៅលពេានការអន ញ្ញញ ត្លដាយចាប់ កន ងការ 
កាត់្កងរវាងពនធបចេ បបននជាក្ទពយសកម្ម និងបំណ េពនធក្បាក់ចំលណញបចេ បបនន និងពនធដែេសថិត្លក្កាម្អាជ្ា រ្ពនធដត្
មួ្យ។ ចំនួនដែេបានកាត់្កងរួចលហើយ ានែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ក្ទពយសកម្មពនធពនារ   ៧.០៨២.៩៧០    ២៨.៦៥០.៦១៤   ៤.៧៩២.៧២២   ១៩.៥៣០.៣៤២ 
បំណ េពនធពនារ   (១.៤១៤.៨៥៦)   (៥.៧២៣.០៩៣)  (២.៦០១.៣៣១)   (១០.៦០០.៤២៤) 

ក្ទពយសកម្មពនធពនារ - ស ទធ   ៥.៦៦៨.១១៤    ២២.៩២៧.៥២១   ២.១៩១.៣៩១   ៨.៩២៩.៩១៨ 
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១២. ពនធធលើក្បារ់ចំធណញ (ត)  

(ខ) ក្ទពយសកម្មពនធពនារ - ស ទធ (ត្) 

ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម/ (រំេ៊ុ ល)   

ថ្ងៃទី១  
ដខម្ករា  
ឆ្ន ំ២០១៩  

ក្ត្វូបានទទួេ
ស្ថា េ់លៅកន ង
របាយការណ៏
ក្បាក់ចំលណញ
ឫខាត្កន ងឆ្ន ំ  

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ក្ត្វូបានទទួេ
ស្ថា េ់លៅកន ង
របាយការណ៏
ក្បាក់ចំលណញ
ឫខាត្កន ងឆ្ន ំ  

ថ្ងៃទី៣១  
ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ពី 
     ឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល   (៤៥២.២០០)  (៤១៤.៩៩៨)   (៨៦៧.១៩៨)   ៩៩៦.៤៨៤    ១២៩.២៨៦  
ចំណូេកថ្ក្ម្លសវាែំលណើ រការពនារ   ២.៤៤៨.៧៤៤    ៥៤២.០៨៨    ២.៩៩០.៨៣២    ៤៤៧.៨៩៧    ៣.៤៣៨.៧២៩  
កថ្ក្ម្លសវាកាត្ពនារ   ២០១.៤៤៦    ២៤២.២០២    ៤៤៣.៦៤៩    ១០៨.៩០៨    ៥៥២.៥៥៧  
ក្បាក់រង្កវ ន់អនកក្គប់ក្គង   -     ១.៣៤៩.៥៦១    ១.៣៤៩.៥៦១    ១.៦០២.៤៧៦    ២.៩៥២.០៣៧  
ក្ទពយសកម្មដែេអាចរេំស់បាន   (៦១៥.១៦៦)   (៦៤៤.៦២៣)  (១.២៥៩.៧៨៩)   ៣០.៤៨៨    (១.២២៩.៣០១) 
ចំលណញ ឬខាត្ពីការបតូរក្បាក់ដែេ 
មិ្នទាន់បានទទួេស្ថា េ ់   (៩៦.២៦១)   (២០៤.៨១៩)   (៣០១.០៨០)   ១១៥.៥២៥    (១៨៥.៥៥៥) 

ការក្បាក់ពនារ   (១១៩.៦២៥)   (៥៣.៦៣៨)   (១៧៣.២៦៤)   ១៧៣.២៦៤    -    
ចំណូេពនារលេើលសវាបញ្េូ េទឹកក្បាក់             
     កន ងទូរស័ពទលដាយគាម នលេខកូែ   ៤.៦២០    ៤.០៦០    ៨.៦៨០    ១.៦៨១    ១០.៣៦១  

   ១.៣៧១.៥៥៨   ៨១៩.៨៣៣   ២.១៩១.៣៩១   ៣.៤៧៦.៧២៣    ៥.៦៦៨.១១៤  

សម្មូ្េពាន់លរៀេ  ៥.៥១០.៩២០  ៣.៣២៤.៤២៣  ៨.៩២៩.៩១៨   ១៤.១៧៤.៦០០   ២២.៩២៧.៥២១  
 

 (គ) ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បចាំឆ្ន  ំ   ៤០.៩៣៩.៤៩៧    ១៦៦.៩១០.៣២៩   ១៥.៧០១.១៩៧   ៦៣.៦៦៨.៣៥៤ 
ពនធពនារ   (៣.៤៧៦.៧២៣)   (១៤.១៧៤.៥៩៩)  (៨១៩.៨៣៣)   (៣.៣២៤.៤២៣) 
ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ   ៣៧.៤៦២.៧៧៤    ១៥២.៧៣៥.៧៣០   ១៤.៨៨១.៣៦៤   ៦០.៣៤៣.៩៣១ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១២.  ពនធធលើក្បារ់ចំធណញ (ត) 

(គ) ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ (ត្) 

ការលផទៀងផ្លទ ត់្ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ ដែេគណនាតាម្អក្តាពនធផលូវការ ២០% ល្ៀបលៅនឹងពនធលេើក្បាក់
ចំលណញ ដែេបង្កា ញកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឫ ខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេងៗានែូចខាងលក្កាម្៖ 

 
 

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ក្បាក់ចំលណញម្ នែកពនធ   ១៨៨.៨៧០.៩២៣    ៧៧០.០២៦.៧៥៤    ១៤២.២៩២.៧៤០    ៥៧៦.៩៩៧.០៦១  
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញដផអកតាម្អក្តាពនធ
ជាផលូវការ ២០%   ៣៧.៧៧៤.១៨៥    ១៥៤.០០៥.៣៥១   ២៨.៤៥៨.៥៤៨   ១១៥.៣៩៩.៤១២ 

ចំណាយមិ្នអាចកាត់្កងបាន   ៣.៣៧១.៨៣៣    ១៣.៧៤៦.៩៦៣   ២.៤៤៥.៤០៥   ៩.៩១៦.១១៧ 
ចំណាយកាត់្កងបានមិ្នបានកត់្ក្តា   (៣.០៥០.៩៦២)  (១២.៤៣៨.៧៧០)  (១.៧១១.៦០២)   (៦.៩៤០.៥៤៦) 
សំវធិាន្នខវុះ/ (លេើស) ពីឆ្ន ំម្ ន   (១៤០.០៧៨)    (៥៧១.០៩៨)    ៦៩៥.១០៦    ២.៨១៨.៦៥៥  
ការលេើកទឹកចិត្តពនធ*   (៤៩២.២០៤)   (២.០០៦.៧១៦)  (១៥.០០៦.០៩៣)   (៦០.៨៤៩.៧០៧) 

ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ   ៣៧.៤៦២.៧៧៤    ១៥២.៧៣៥.៧៣០   ១៤.៨៨១.៣៦៤   ៦០.៣៤៣.៩៣១ 
 

(*) លៅថ្ងៃទី១១ ដខមី្នា ឆ្ន ំ២០២០  អគានាយកដាា នពនធដារបានលចញេិខិត្មួ្យចាប់ (លេខ ៦៨៤៨ អពែ) 
អន លោម្តាម្អន ក្កឹត្យលេខ ១ អនក្ក បក ច ុះថ្ងៃទី៤ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ សតីពីការលេើកទឹកចិត្តពនធកន ងវស័ិយមូ្េប័ក្ត្ 
លែើម្បីផតេ់ការលេើកទឹកចិត្តពនធែេ់្នាគារ លដាយ្នាគារទទួេបានការកាត់្បនថយពនធលេើក្បាក់ចំណូេ៥០ភាគរយ
សក្ាប់ឆ្ន ំស្ថរលពើពនធ២០១៩ ខណៈលពេ្នាគារក្ត្ូវបានច ុះបញ្ជ ីលៅផារហ  នកម្ព ជា សក្ាប់ការលចញប័ណណភាគហ  ន
ធនាគារលៅថ្ងៃទី១៤ ដខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩ ។  

លៅថ្ងៃទី២៥ ដខក ម្ាៈឆ្ន ំ២០២០ ក្កសួងលសែាកិចេនិងហិរញ្ញវត្ថ បានលចញក្បកាសលេខ ១៨៣ សតីពីការដណនំា
អន វត្តការលេើកទឹកចិត្តពនធលេើក្បាក់ចំណូេ ចំលពាុះសហក្គាសលបាុះផាយេក់មូ្េបក្ត្ែំបូងជាស្ថធារណៈ ។ 
សហក្គាសដែេបានលបាុះផាយមូ្េបក្ត្បំណ េ កន ងទំហំលសមើនឹង ឬតិ្ចជាង ២០% ថ្នក្ទពយសកម្មសរ បរបស់ខលួន នឹង
ទទួេបានការលេើកទឹកចិត្ត      លដាយបនថយពនធលេើក្បាក់ចំណូេលេើ      រយៈលពេ   ៣     ឆ្ន ំលដាយដផអកលេើភាគរយ 
សាាក្ត្ថ្នត្ថ្ម្លបំណ េ មូ្េប័ក្ត្លេើក្ទពយសកម្មសរ ប ។ 
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១២.  ពនធធលើក្បារ់ចំធណញ (ត) 

(គ) ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ (ត្) 
លៅថ្ងៃទី៥ ដខវចិេិកា ឆ្ន ំ២០២០ ្ នាគារបានដាក់េិខិត្បញ្ញជ ក់លៅ អគានាយកដាា នពនធដារសតីពីសិទធិទទួេបាន

របស់្នាគារ សក្ាប់ការលេើកទឹកចិត្តពនធសក្ាប់ឆ្ន ំស្ថរលពើពនធ ២០២០ ។ 
លៅថ្ងៃទី២៣ ដខមី្នា ឆ្ន ំ២០២១  អគានាយកដាា នពនធដារបានលចញេិខិត្មួ្យចាប់ (លេខ ៥៦៣៤ អពែ) 

ជួនដល់ធនាគារ សតីពីសិទធទទួលបានការលេើកទឹកចិត្តពនធ សក្ាប់ឆ្ន ំស្ថរលពើពនធ ២០២០ និង ២០២១ លដាយគណនា តាម្
ក្បកាសលេខ ១៨៣ ។ 

១៣. ក្ទពយសរមមធផេង  ៗ
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ក្បាក់កក់ និងក្បាក់បង់ម្ ន  ១៣.៣៣៣.៤៩៦    ៥៣.៩៣៣.៩៩១   ១២.១៩៩.៨២៧   ៤៩.៧១៤.២៩៥  
គណនីក្ត្ូវទទួេពី Master/Visa Card  

និង MoneyGram  និងគណនី ក្ត្ូវ
ទទួេបានលផេងៗ   ១០.១០៨.១៤១    ៤០.៨៨៧.៤៣០    ៣.៩១៨.៤៧០    ១៥.៩៦៧.៧៦៤  

ការចំណាយប លរក្បទាន  ៣.៩៦១.១៨៨    ១៦.០២៣.០០៥   ៤.៣៤៧.១១៦   ១៧.៧១៤.៤៩៨  
ការផាត់្ផាង់កាត្  ៣.០៨៥.៩៧៩    ១២.៤៨២.៧៨៧   ១.៨៧២.៩៧១   ៧.៦៣២.៣៥៧  
ការវនិិលយគ Credit Bureau  ២៥.៥៨៨    ១០៣.៥០៣   ២៥.៥៨៨   ១០៤.២៧១  

  ៣០.៥១៤.៣៩២    ១២៣.៤៣០.៧១៦   ២២.៣៦៣.៩៧២   ៩១.១៣៣.១៨៥  

១៤. ក្បារ់បធញ្ញ ើរបសអ់តិងិជ្ន 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

គណនីចរនត  ៨៦៨.៦៤៨.៩៣៨    ៣.៥១៣.៦៨៤.៩៥៤   ៦១៣.៧០៩.១២៩  ២.៥០០.៨៦៤.៧០១ 
គណនីសនេ ំ  ៣.០៣៨.៥៩៩.១៩៤    ១២.២៩១.១៣៣.៧៤០   ២.០៣៦.៧០៨.៨៦៩  ៨.២៩៩.៥៨៨.៦៤១ 
ក្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្  ៩៦៤.១៤៧.៦៧៤    ៣.៨៩៩.៩៧៧.៣៤១   ៧៤៤.៩២២.១៣០  ៣.០៣៥.៥៥៧.៦៨០ 
ក្បាក់បលញ្ញើកក្មិ្ត្ទ ក  ៧២.៥៧០    ២៩៣.៥៤៦   ៣.៣២១  ១៣.៥៣៣ 

  ៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦    ១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១   ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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១៤. ក្បារ់បធញ្ញ ើរបសអ់តិងិជ្ន (ត) 

ក្បាក់បលញ្ញើពីអតិ្ងិជ្នក្ត្ូវបានវភិាគែូចខាងលក្កាម្៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ក) តាម្របិូយប័ណណ៖        
ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  ៤.៧១៧.១៧៣.៤៥០    ១៩.០៨០.៩៦៦.៦០៥   ៣.៣១៦.៩០៣.៧៨២  ១៣.៥១៦.៣៨២.៩១២ 
ក្បាក់លរៀេ  ១៥៤.២៩៣.៩១៥    ៦២៤.១១៨.៨៨៦   ៧៨.៤៣៨.៣៧៩  ៣១៩.៦៣៦.៣៩៤ 
ក្បាក់អឺរ  ូ  ១.០១១    ៤.០៩០   ១.២៨៨  ៥.២៤៩ 
  ៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦    ១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១   ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(ខ) តាម្កាេកំណត់្៖        
រយៈលពេ ១ ដខ  ៤.០២៤.២៤៣.៧៧០    ១៦.២៧៨.០៦៦.០៥០   ២.៧៦០.១០៣.៥៦០  ១១.២៤៧.៤២២.០០៧ 
ពី ១ ដខ លៅ ៣ ដខ  ២០៥.៤៧០.៥៥៤    ៨៣១.១២៨.៣៩១   ១៥៥.៧០៨.០៤៩  ៦៣៤.៥១០.៣០០ 
ពី  ៣ ដខ លៅ ១២ ដខ  ៦០១.៩២៨.៧៩៣    ២.៤៣៤.៨០១.៩៦៨   ៤៣១.៧១៩.៥១៧  ១.៧៥៩.២៥៧.០៣២ 
លេើសពី ១២ ដខ  ៣៩.៨២៥.២៥៩    ១៦១.០៩៣.១៧២   ៤៧.៨១២.៣២៣  ១៩៤.៨៣៥.២១៦ 
  ៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦    ១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១   ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
(គ) តាម្ទំនាក់ទំនង៖        
មិ្នដម្នភាគីសម្ព័នធញាត្តិ ៤.៨៦៨.០៥៨.៥៦០  ១៩.៦៩១.២៩៦.៨៧៥  ៣.៣៩០.០៨៦.២៥៧  ១៣.៨១៤.៦០១.៤៩៨ 
សម្ព័នតញាត្ត ិ  ៣.៤០៩.៨១៦   ១៣.៧៩២.៧០៦  ៥.២៥៧.១៩២  ២១.៤២៣.០៥៧ 
  ៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦    ១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១   ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
( ) តាម្អក្តាការក្បាក់ (ក្បចំាឆ្ន ំ) ៖    
គណនីចរនត  ០,០០% ែេ់ ១,២៥%   ០,០០%  ែេ់ ១,២៥% 
គណនីសនេ ំ  ០,០០% ែេ់ ១,០០%   ០,០០%  ែេ់ ៣,០០% 
ក្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្  ០,៥០% ែេ់ ៧,២៥%   ០,៥០%  ែេ់ ៧,៥០%  
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១៥. មូលបក្តបំណ ល 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
(f) តាម្ទំនាក់ទំនង៖        
សញ្ញញ ប័ណណស្ថជី្វកម្ម  ២១.២៨២.០៨៨    ៨៦.០៨៦.០៤៦   ២០.៩៣៩.៣៣៧  ៨៥.៣២៧.៧៩៨ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៩ ្នាគារបានទទួេេិខិត្អន ញ្ញញ ត្ពី្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា សតីពីការលបាុះ
ផាយេក់សញ្ញញ ប័ណណស្ថជី្វកម្ម។ 

លៅថ្ងៃទី៧ ដខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩ ្ នាគារបានទទួេការអន ញ្ញញ ត្  និងច ុះបញ្ជ ីជាស្ថថ ពរ ពីគណៈកម្មការមូ្េប
ក្ត្កម្ព ជា (SECC) លេើទក្ម្ង់ពាកយលសនើស ំរមួ្ និងឯកស្ថរផតេ់ព័ត៌្ាន សក្ាប់ការលបាុះផាយេក់សញ្ញញ ប័ណណស្ថជី្វ
កម្មរបស់្នាគារជាស្ថធារណៈ។ សញ្ញញ ប័ណណលនុះក្ត្ូវបានលបាុះផាយឲ្យលៅវនិិលយគិនចំនួន ៦៥ នាក់    លៅថ្ងៃទី១៤ 
ដខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩ កន ងចំនួនទឹកក្បាក់សរ ប ៨៤.៨២១ ពាន់ោនលរៀេ (ក្បាណ ២០.៩៦៩.៣៤៥ ែ ោល រអាលម្រកិ) កន ងរ
យៈលពេ ៣ ឆ្ន ំ និងអក្តាគូប  ង ៧,៧៥% កន ងមួ្យឆ្ន ំ។ 

្នាគារមិ្នានការខកខាត្សងក្ត្េប់លៅក្បាក់លែើម្ ឬការក្បាក់ ឬការរលំោភបំពានណាមួ្យទាក់ទងនឹង
មូ្េបក្ត្បំណ េរបស់្នាគារកន ងឆ្ន ំលនុះលទ។ 

ការក្បាក់ក្ត្ូវទូទាត់្ជាលរៀងរាេ់ឆាស។ ្នាគារបានល្វើការទូទាត់្ ការក្បាក់លេើមូ្េបក្ត្បំណ េ ជូ្នែេ់   
វនិិលយគិន ជាទឹកក្បាក់សរ បចំនួន ៦.៥១៣ ោនលរៀេ (ក្បាណ ១.៦១០.១៥០ែ ោល រអាលម្រកិ) សក្ាប់ែំណាច់
ការយិបរលិចេទលនុះ។



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

61 

 

១៦. ក្បារ់រមច៊ី 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា (LCPO) (ក)  ២២៥.៨៥៣.៥០១    ៩១៣.៥៧៧.៤១២    ២៧០.៦៣១.៧៤៣   ១.១០២.៨២៤.៣៥២  
DEG (ខ)  ១.៨៨១.៤១៣    ៧.៦១០.៣១៦    ៥.៦៤២.១១៦    ២២.៩៩១.៦២៣  
International Finance  

Corporation (គ) -  -   ៣.៥៨២.៥៩៩    ១៤.៥៩៩.០៩១  
AfrAsia Bank Limited ( )  ១០.០០០.២២២    ៤០.៤៥០.៨៩៨   -  - 
RHB Bank Cambodia (ង)  ២.៩៦៦.៩៨៣    ១២.០០១.៤៤៦   -  - 
SME Bank of Cambodia (ច)  ១.៣០១.៩៧២    ៥.២៦៦.៤៧៦   -  - 

   ២៤២.០០៤.០៩១    ៩៧៨.៩០៦.៥៤៨    ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨   ១.១៤០.៤១៥.០៦៦  

ការផ្លល ស់បតូរក្បាក់កម្េីរបស់្នាគារ កន ងអំឡ ងឆ្ន ំលនុះ ានែូចខាងលក្កាម្៖  

(ក) ក្បតិ្បត្តិការផតេ់សនទនីយភាពលដាយានការធានា (Liquidity-Providing Collateralized Operation – 
LPCO) ងមី ចំនួន ២៨ ដែេបានផតេ់ជូ្នពី្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ានទឹកក្បាក់ចំនួន ២១៦.៩៧៣.២៦៤ ែ ោល រ
អាលម្រកិ (លសមើនឹង៨៨៤.៦ ពាន់ោនលរៀេ) ក្ត្ូវបានបងវិេបនត លហើយានក្បតិ្តបត្តិការងមីចំនួន២៨ ដែេានទឹក
ក្បាក់ចំនួន ១៩៣.១៦១.៦៣៨ ែ ោល រអាលម្រកិ (លសមើនឹង ៧៨៧.៥ ពាន់ោនលរៀេ) ។ លៅច ងការយិបរលិចេទ ាន   
ក្បតិ្តបត្តិការចំនួន ៣៤ LPCO ដែេបានល្វើការទូទាត់្សងទឹកក្បាក់កម្េីចំនួន ២៤០.២៧៤.៧១២ ែ ោល រអាលម្រកិ 
(លសមើនឹង ៩៧៩.៦ ពាន់ោនលរៀេ)   លដាយការែេ់កំណត់្។  ក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់ លេើរាេ់ក្បតិ្បត្តិការ ក្ត្ូវ
ល្វើការទូទាត់្លៅលពេែេ់កាេកំណត់្ ជាមួ្យនឹងរយៈលពេក្ពម្លក្ពៀងចាប់ពី ៣ដខ រហូត្ែេ់ ១២ដខ។ 

(ខ) ឥណទានរយៈលពេដវងដែេបានម្កពីDEG-Deutcsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft 
Mbh។ ្ នាគារានការទូទាត់្សងក្បាក់លែើម្ ៣.១២៥.០០៥ ែ ោល រអាលម្រកិ លៅថ្ងៃទី១៥ ដខមិ្ង នា  
ឆ្ន ំ២០២០ និងទូទាត់្សងក្បាក់លែើម្ចំនួន ៦២៥.០០០ ែ ោល រអាលម្រកិ លៅថ្ងៃទី១៤ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០។  
ការក្បាក់គឺក្ត្ូវបង់ក្បចំាឆាសគិត្ចាប់លផតើម្ពីកាេបរលិចេទផតេ់ក្បាក់កម្េីនីមួ្យៗ។ 

(គ) ្នាគារានការទូទាត់្សងក្បាក់លែើម្ ៧១៤.២៨៦ ែ ោល រអាលម្រកិ លៅថ្ងៃទី១៥ ដខមិ្ង នា ឆ្ន ំ២០២០ និង ទូទាត់្
សងក្បាក់លែើម្ផ្លត ច់ចំនួន ២.៨៥៧.១៤៣ ែ ោល រអាលម្រកិ លៅថ្ងៃទី២៤ ដខសីហា ឆ្ន ំ២០២០ លៅឲ្យ  International 
Finance Corporation (IFC) ។ 

( ) ឥណទានរយៈលពេខលីមួ្យ ដែេានទឹកក្បាក់ចំនួន ១០ ោនែ ោល រអាលម្រកិ ដែេទទួេបានពី AfrAsia 
Bank Limited លៅក្បលទស Mauritius  លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០។  ក្បាក់លែើម្ និង ការក្បាក់ ក្ត្ូវល្វើការ
ទូទាត់្លៅលពេែេ់កាេកំណត់្។ 
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១៦. ក្បារ់រមច៊ី(ត) 

(ង) ឥណទានរយៈលពេខលីមួ្យ ដែេានទឹកក្បាក់ចំនួន ាន ចំនួន ១២០ ោនលរៀេ (ក្បាណ ២.៩៦៦.៦២៥
ែ ោល រអាលម្រកិ) ដែេទទួេបានពី RHB Bank Cambodia Plc. លៅថ្ងៃទី៣០ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០។ ក្បាក់លែើម្ និង 
ការក្បាក់ ក្ត្ូវល្វើការទូទាត់្លៅលពេែេ់កាេកំណត់្។ 

(ច) ឥណទានរយៈលពេដវងមួ្យ ដែេានទឹកក្បាក់កម្េីានកំណត់្ចំនួន ២ោនែ ោល រអាលម្រកិ ដែេទទួេបាន
ពី SME Bank of Cambodia។ ្នាគារបានែកទឹកក្បាក់ានចំនួន ៤០០ ោនលរៀេលៅថ្ងៃទី៥ ដខត្ ោ ឆ្ន ំ
២០២០ និង ទូទាត់្ក្បាក់លែើម្ចំនួន ៨.៥៧៦.២០០ លរៀេ។ គិត្ក្តឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ្ នាគារបានែកទឹក
ក្បាក់ានចំនួន ១.៣៦២.៥០០ ែ ោល រអាលម្រកិ និង ទូទាត់្ក្បាក់លែើម្ចំនួន ១៥៨.០១២ ែ ោល រអាលម្រកិ។ ក្បាក់
លែើម្ និង ការក្បាក់ ក្ត្ូវល្វើការទូទាត់្លៅលរៀងរាេ់ដខ។ 

ក្បតិ្បត្តិការផតេ់សនទនីយភាពលដាយានការធានា (Liquidity-Providing Collateralized Operation – LPCO
) ដែេទទួេបានពី្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ក្ត្ូវបានធានាលពញលេញលដាយមូ្េបក្ត្អាចជួ្ញែូរបាន (NCD) ជាេ យ
ែ ោល រអាលម្រកិ។ ក្បាក់កម្េីលផេងលទៀត្ ព ំានក្ទពយធានាលនាុះលទ ។ ក្បាក់កម្េីខាងលេើទទួេបានអក្តាការក្បាក់លងរចាប់ពី 
០,៤២% លៅ ៦,៨៤% កន ងមួ្យឆ្ន ំ (២០១៩: ២,៦០% លៅ ៧,០៤%)។ 

១៧. អន បំណ ល 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

្នាគារជាតិ្ថ្នក្បលទស កាណាដា   ១១៧.០២៣.០៣៥    ៤៧៣.៣៥៨.១៧៧   ១២៨.០០០.០០០   ៥២១.៦០០.០០០ 

ក្បាក់លែើម្ចំនួន ១.៥០០.០០០ ែ ោល រអាលម្រកិ ១.២០០.០០០ ែ ោល រអាលម្រកិ ៥.៨០០.០០០  ែ ោល រអាលម្រកិ 
៥០០.០០០  ែ ោល រអាលម្រកិ និង២.០០០.០០០  ែ ោល រអាលម្រកិ ក្ត្ូវបានសងក្ត្េប់ជូ្ន្នាគារជាតិ្ថ្នកាណាដា លៅថ្ងៃទី
២៩ ដខឧសភា ឆ្ន ំ ២០២០ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិ្ង នា ឆ្ន ំ ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ ដខកកាដា ឆ្ន ំ ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ ដខសីហា ឆ្ន ំ ២០២០ និង
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ លដាយានការអន ម័្ត្ពី្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។  

អន បំណ េខាងលេើ ព ំានក្ទពយធានា និងានអក្តាការលងរក្បចំាឆ្ន ំចាប់ពី ៧,២២% លៅ ៨,៩៨% (២០១៩៖ 
៧,៥៦% លៅ ៩,៤០% កន ងមួ្យឆ្ន ំ) ។ 
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១៨. បំណ លភតិសនា 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
កាេវភិាគតាម្អាយ កាេ៖        
ឆ្ន ំទី១ ៧.៥០៥.៦២២   ៣០.៣៦០.២៤១    ៦.៧១២.៦៣៩    ២៧.៣៥៤.០០៤  
ឆ្ន ំទី២  ៦.៤៧០.៥៣៤    ២៦.១៧៣.៣១០    ៦.៣៩២.០៧៣    ២៦.០៤៧.៦៩៧  
ឆ្ន ំទី៣  ៦.២៦២.៦៧៤    ២៥.៣៣២.៥១៦    ៥.៦១០.៥៤៥    ២២.៨៦២.៩៧១  
ឆ្ន ំទី៤  ៥.៩៦៥.១២៩    ២៤.១២៨.៩៤៧    ៥.៦២២.២២៩    ២២.៩១០.៥៨៣  
ឆ្ន ំទី៥  ៥.៤៩០.៨២៤    ២២.២១០.៣៨៣    ៥.៣១២.៤០០    ២១.៦៤៨.០៣០  
ត្លៅម្ ខ ១០.៨៩៨.៩៧០   ៤៤.០៨៦.៣៣៣    ១៤.៤៤០.៣៨៧    ៥៨.៨៤៤.៥៧៨  

  ៤២.៥៩៣.៧៥៣    ១៧២.២៩១.៧៣០   ៤៤.០៩០.២៧៣  ១៧៩.៦៦៧.៨៦៣ 
ែកៈ ការក្បារ់មិ្នទាន់ទទួេស្ថា េ ់  (៦.៨៧១.៨៥១)  (២៧.៧៩៦.៦៣៦)  (៧.៥៧៦.៨៦៦)  (៣០.៨៧៥.៧២៩) 

  ៣៥.៧២១.៩០២    ១៤៤.៤៩៥.០៩៤   ៣៦.៥១៣.៤០៧  ១៤៨.៧៩២.១៣៤ 

្នាគារ មិ្នានការក្បឈ្ម្ខាល ំងនឹងហានិភ័យសនទនីយភាព ទាក់ទងលៅនឹងបំណ េភតិ្សនាលទ។បំណ េ
ភតិ្សនា ក្ត្ូវបានតាម្ដានលៅកន ងនាយកដាា នរត្នាគាររបស់្នាគារ។ 

១៩.   បំណ លធផេង  ៗ

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ចំណាយបងារ  ២៧.៧៣២.១០៨   ១១២.១៧៦.៣៧៧  ១៧.៩៨០.១០៤  ៧៣.២៦៨.៩២៤ 
គណនីក្ត្ូវទូទាត់្តាម្ Master/Visa 

Card  និង MoneyGram និង បំណ េ
ក្ត្ូវទូទាត់្លផេង  ៗ  ៣.៧៩០.៧១៦   ១៥.៣៣៣.៤៤៦   ៤.២៣៦.៩៩៩   ១៧.២៦៥.៧៧១ 

ក្បាក់ចំណូេមិ្នទាន់ទទួេស្ថា េ់ ២.៨១៤.៥៨៦  ១១.៣៨៥.០០០   ២.២៦១.៦៤៣    ៩.២១៦.១៩៥  
ការលផទរស្ថច់ក្បាក់ដែេកំព ង 
    ែំលណើ រការ ១.៥៩២.៦០៦  ៦.៤៤២.០៩១  ២៦៩.១៩៥  ១.០៩៦.៩៧០ 
ពនធលផេងៗ ក្ត្ូវទូទាត់្ ៧១៣.៧០៥  ២.៨៨៦.៩៣៧   ៨៥៧.២៤៦    ៣.៤៩៣.២៧៧  
សំវធិាន្នសក្ាប់ខទង់លក្ៅត្ េយការ ១៣៤.៣៩៩  ៥៤៣.៦៤៤   ១៨.៩១៦    ៧៧.០៨៣  

  ៣៦.៧៧៨.១២០    ១៤៨.៧៦៧.៤៩៥   ២៥.៦២៤.១០៣  ១០៤.៤១៨.២២០ 
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២០. ធែើមទ ន  

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
១ ហ  នានត្ថ្ម្ល ១.០០០ ែ ោល រអាលម្រកិ        
ដែេបានច ុះបញ្ជ ីនិងបានបង់ 
លពញលេញ  ៣៣៥.០០០.០០០   

 
១.៣៥៥.០៧៥.០០០   ២១៥.០០០.០០០    ៨៧៦.១២៥.០០០  

 

ព័ត៌្ានេម្អិត្ថ្នការកាន់កាប់ភាគហ  នានែូចខាងលក្កាម្៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ចំនួនភាគហ  ន  ែ ោល រអាលម្រកិ  ចំនួនភាគហ  ន  ែ ោល រអាលម្រកិ 

្នាគារជាតិ្ថ្នក្បលទសកាណាដា ៣៣៤.៩៩៩  ៣៣៤.៩៩៩.០០០ 
 ២១៤.៩៩៩  ២១៤.៩៩៩.០០០ 

ក្កុម្ហ  ន Natcan Trust ១  ១.០០០  -  - 
លោក Damir Karassayev -  -  ១  ១.០០០ 

 ៣៣៥.០០០  ៣៣៥.០០០.០០០  ២១៥.០០០  ២១៥.០០០.០០០ 

លៅថ្ងៃទី១២ ដខវឆិេិកា ឆ្ន ំ២០២០ ្ នាគារបានទទួេការអន ម័្ត្ជាស្ថថ ពរពី្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាកន ងការលផទរភាគ
ហ  នពីលោក Damir Karassayev  លៅក្កុម្ហ  ន Natcan Trust ដែេបានបលងាើត្លឡើងលៅក្បលទសកាណាដា។ 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៩ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សម្ត្ េយនាលែើម្កាេបរលិចេទ   ២១៥.០០០.០០០    ៨៧៦.១២៥.០០០   ១៦៥.០០០.០០០   ៦៦២.៩៧០.០០០  
ការបដនថម្លែើម្ទ ន (*)   ១២០.០០០.០០០    ៤៨៥.៤០០.០០០   ៥០.០០០.០០០   ២០៣.៧៥០.០០០  
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -   (៦.៤៥០.០០០)  -     ៩.៤០៥.០០០  

   ៣៣៥.០០០.០០០   ១.៣៥៥.០៧៥.០០០   ២១៥.០០០.០០០   ៨៧៦.១២៥.០០០  

(*) លៅថ្ងៃទី២ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០. ្ នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានលចញេិខិត្អន ម័្ត្អន ញ្ញញ ត្ឲ្យ្ នាគារបលងាើនលែើម្
ទ ន ចំនួន ១២០.០០០.០០០ ែ ោល រអាលម្រកិ លដាយលបាុះផាយភាគហ  នបដនថម្ចំនួន ១២០.០០០ ហ  ន ឲ្យលៅ្នាគារជាតិ្
ថ្នក្បលទសកាណាដា ដែេកន ង   ១ ហ  នានត្ថ្ម្ល ១.០០០ ែ ោល រអាលម្រកិ ។  
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២១. ទ នបក្មុងតាមបទបញ្ញតតិ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ត្ េយភាពលែើម្ក្គា ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ១៣៧.១៧១.៧៤៤  ២១.៣២១.៨៧៤  ៨៥.៦៧១.២៩០ 
ការលផទរលៅទ នបក្ម្ងុតាម្បទបញ្ញត្តិ  ៨.៤៨០.១០៩    ៣៤.៣០២.០៤១   ១២.៣៣៩.៩០៤  ៥០.២៨៥.១០៩ 
ភាពេលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយបណណ័  -  (១.០០៩.៨៥២)  -  ១.២១៥.៣៤៥ 

  ៤២.១៤១.៨៨៧    ១៧០.៤៦៣.៩៣៣   ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ១៣៧.១៧១.៧៤៤ 

២២. ចំណូលស ទធព៊ីការក្បារ់  

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ចំណូេពីការក្បាក់         
ឥណទានផតេែ់េ់អតិ្ងិជ្ន   ៣៤៥.៣៧៤.៣៣៤    ១.៤០៨.០៩១.១៦០    ២៦២.៨៩៨.៤៨៤    ១.០៦៦.០៥៣.៣៥២  
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្ន 

កម្ព ជា និង ្ នាគារនានា  ៨.៥៥២.៥១៦  ៣៤.៨៦៨.៦០៨  ៨.៥៣៩.២៧៦  ៣៤.៦២៦.៧៦៤ 
មូ្េបក្ត្វនិិលយគ  ៥៦៧.៦៤៧  ២.៣១៤.២៩៧  ១.៨៤២.៣៦៤  ៧.៤៧០.៧៨៦ 
លផេង  ៗ  ២៩៧.៣៨០  ១.២១២.៤១៨  -  - 

   ៣៥៤.៧៩១.៨៧៧    ១.៤៤៦.៤៨៦.៤៨៣    ២៧៣.២៨០.១២៤    ១.១០៨.១៥០.៩០២  

ចំណាយលេើការក្បាក់         
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៣៧.១១២.៨០៨  ១៥១.៣០៨.៩១៨  ៣៤.៧៥០.២១៣  ១៤០.៩១២.១១៤ 
អន បំណ េ  ១០.០៦៩.៦០៦  ៤១.០៥៣.៧៨៤  ៨.០១៦.០២០  ៣២.៥០៤.៩៦១ 
ក្បាក់កម្េី  ៨.៤២២.៥២២  ៣៤.៣៣៨.៦២២  ៥.៩៤០.៦០២  ២៤.០៨៩.១៤១ 
បំណ េភតិ្សនា  ១.៧៧៦.៣៣៨  ៧.២៤២.១៣០  ១.៦៦៥.៦៤៣  ៦.៧៥៤.១៨៣ 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ១.៦១០.១៥០  ៦.៥៦៤.៥៨២  ៦១៣.៨៩៦  ២.៤៨៩.៣៤៨ 

  ៥៨.៩៩១.៤២៤  ២៤០.៥០៨.០៣៦  ៥០.៩៨៦.៣៧៤  ២០៦.៧៤៩.៧៤៧ 

ចំណូេស ទធពីការក្បាក់   ២៩៥.៨០០.៤៥៣    ១.២០៥.៩៧៨.៤៤៧    ២២២.២៩៣.៧៥០    ៩០១.៤០១.១៥៥  
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រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
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២៣. ចំណូលស ទធព៊ីរថ្ក្ម និង ធជ្ើងស្ថរ 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ         
កថ្ក្ម្ពីឥណទាន   ៤.៩៦៨.៨១៤    ២០.២៥៧.៨៥៥    ២.២៨៧.០៨១    ៩.២៧៤.១១៣  
កថ្ក្ម្ពីលផទរក្បាក់និងលវរក្បាក់   ៧.២៧០.៨២៨    ២៩.៦៤៣.១៦៦   ៥.៩៣៤.១១៤  ២៤.០៦២.៨៣២ 
កថ្ក្ម្ពីប័ណណ Master/Visa និង UPI   ១៦.៥៤២.០៩៧    ៦៧.៤៤២.១២៩   ១៧.៤៥១.៦៨៨  ៧០.៧៦៦.៥៩៥ 
កថ្ក្ម្ក្បព័នធ  ៧៦០.២១០  ៣.០៩៩.៣៧៦  ៥៧០.៩៧៧  ២.៣១៥.៣១២ 
ការបញ្េូ េទឹកក្បាក់តាម្ទូរស័ពទលដាយ

គាម នលេខកូែ  ៣.០៧៦.៥៥០  ១២.៥៤៣.០៩៤  ១.៥៨១.២០០  ៦.៤១១.៧៦៦ 
កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរពីលសវាធានារា ប់រង  ១.៥៥៩.៦២៥  ៦.៣៥៨.៥៩១  ១.៦០០.៤៥៥  ៦.៤៨៩.៨៤៥ 
កថ្ក្ម្ពីលេខគណនីពិលសស  ២.២៦៩.៥៤២  ៩.២៥២.៩២៣  -  - 
កថ្ក្ម្ពី E-wallet  ១.០៨២.២៤៦  ៤.៤១២.៣១៧  ១១៧.៧១៧  ៤៧៧.៣៤២ 
កថ្ក្ម្លផេង  ៗ   ២.៩០៩.១៤០    ១១.៨៦០.៥៦៤   ២.១៤១.៣១០  ៨.៦៨៣.០១៣ 

   ៤០.៤៣៩.០៥២    ១៦៤.៨៧០.០១៥    ៣១.៦៨៤.៥៤២    ១២៨.៤៨០.៨១៨  

ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ         
ចំណាយពីលសវាប័ណណ Master/Visa និង

 UPI  ១៤.០២៧.៨៤៨  ៥៧.១៩១.៥៣៧  ១២.៣៨៤.៨១២  ៥០.២២០.៤១៣ 
ចំណាយលសវា នាគារ និងក្គឹុះស្ថថ ន

ហិរញ្ញវត្ថ លផេង  ៗ  ១.៩២៤.១៧៥  ៧.៨៤៤.៨៦១  ១.៥២០.៣៩៤  ៦.១៦៥.១៩៨ 
ចំណាយលផេងៗ   ១៥៦.៨២៧  ៦៣៩.៣៨៣  ២១  ៨៤ 

  ១៦.១០៨.៨៥០  ៦៥.៦៧៥.៧៨១  ១៣.៩០៥.២២៧  ៥៦.៣៨៥.៦៩៥ 

ចំណូេស ទធពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ   ២៤.៣៣០.២០២    ៩៩.១៩៤.២៣៤    ១៧.៧៧៩.៣១៥    ៧២.០៩៥.១២៣  
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២៤. ចំណូលក្បតិបតតិការធផេង  ៗ
 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ចំលណញពីអក្តាបដូរក្បាក់ស ទធ ៣.៣៥០.១៩៧  ១៣.៦៥៨.៧៥៣  ១.៥៥៦.៤២២  ៦.៣១១.២៩១ 
ចំណូេលផេងៗ  ៣២.៩២០  ១៣៤.២១៥  ១៤៦.៤៧១  ៥៩៣.៩៤០ 

 ៣.៣៨៣.១១៧  ១៣.៧៩២.៩៦៨  ១.៧០២.៨៩៣  ៦.៩០៥.២៣១ 

២៥. ចំណាយប គាលរិ 
 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ក្បាក់លបៀវត្េរ ៍និងក្បាក់រង្កវ ន់  ៦៧.២១៥.៧៣២    ២៧៤.០៣៨.៥៣៩   ៥៤.៧១៦.២១៤  ២២១.៨៧៤.២៤៨ 
ក្បាក់បំណាច់អតី្ត្ភាពការង្ករ ៣.១០៦.២៧១  ១២.៦៦៤.២៦៧  ៨៨៩.០៨០  ៣.៦០៥.២១៩ 
ចំណាយលផេងៗ លេើប គាេិក ១.៥៩២.០៦៤  ៦.៤៩០.៨៤៥  ២.២៤២.០០១  ៩.០៩១.៣១៤ 

  ៧១.៩១៤.០៦៧    ២៩៣.១៩៣.៦៥១   ៥៧.៨៤៧.២៩៥  ២៣៤.៥៧០.៧៨១ 
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សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦. ចំណាយក្បតិបតតិការ 
 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ការជួ្សជ្ េ និងដងទា ំ ៨.០១២.២៥០  ៣២.៦៦៥.៩៤៣  ៤.៦៨៥.៦៧៩  ១៩.០០០.៤២៨ 
សាា រៈការយិេ័យ  ៤.៨៣១.៩៨២    ១៩.៦៩៩.៩៩១    ៣.៨៨២.១២៥    ១៥.៧៤២.០១៧  
ការជួ្េ  ៣.៣៥០.៥៧៦   ១៣.៦៦០.២៩៨    ២.៨៣៤.៣៩៣    ១១.៤៩៣.៤៦៤  
លសវាសនតិស ខ  ២.៣៣២.១៨៦    ៩.៥០៨.៣២២    ១.៩៤០.០៣៥    ៧.៨៦៦.៨៤២  
ថ្ងលទឹក និងលភលើង  ២.០១៣.៤៣២    ៨.២០៨.៧៦២    ១.៨៦៣.៣៨៧    ៧.៥៥៦.០៣៤  
ដផនកទីផារ និងការផាយ 

ពាណិជ្ជកម្ម  ២.០១០.៤៧៩    ៨.១៩៦.៧២៣    ១.៩០៧.៦៣៨    ៧.៧៣៥.៤៧២  
ទំនាក់ទំនង  ១.៦២២.២១៥    ៦.៦១៣.៧៧១    ១.១៥៣.៧៣១    ៤.៦៧៨.៣៧៩  
ជំ្នាញវជិាជ ជី្វៈ  ១.៣៦៣.៣៧៦    ៥.៥៥៨.៤៨៤    ១.៥៨១.៤៦៣    ៦.៤១២.៨៣២  
ការធានារា ប់រង  ៨៣៩.៥៥៥    ៣.៤២២.៨៦៦    ៥២៦.៥២៧    ២.១៣៥.០៦៧  
ថ្ងលក្បតិ្បត្តិការយនយនត  ៧៥២.៩១១    ៣.០៦៩.៦១៨    ៧១៦.១៧៧    ២.៩០៤.០៩៨  
អាជ្ាប័ណណ  ៧០៣.២០១    ២.៨៦៦.៩៥០    ៦៧៦.០៤១    ២.៧៤១.៣៤៦  
កថ្ក្ម្ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ  ៣៤៣.២៣៥    ១.៣៩៩.៣៦៩    ១៩១.៣៨៥    ៧៧៦.០៦៦  
ថ្ងលល្វើែំលណើ រ  ៣៣៦.៧៣៥    ១.៣៧២.៨៦៩    ៤៦៨.៦០៥    ១.៩០០.១៩៣  
ថ្ងលពិនិត្យឥណទាន  ៣២៧.៧៥០    ១.៣៣៦.២៣៧    ៣១៥.៧៣៥    ១.២៨០.៣០៥  
អាហារ និងការកំស្ថនត  ១២៣.០៣០    ៥០១.៥៩៣    ៤២៣.១២៥    ១.៧១៥.៧៧២  
ថ្ងលសាជិ្កភាព  ៦៦.៨៨៨    ២៧២.៧០២    ២០១.៦១១    ៨១៧.៥៣៣  
ចំណាយលផេងៗ   ៣៨១.៤៣៣    ១.៥៥៥.១០៣    ១.៤៣៣.៨៥៥    ៥.៨១៤.២៨៣  

 ២៩.៤១១.២៣៤  ១១៩.៩០៩.៦០១  ២៤.៨០១.៥១២  ១០០.៥៧០.១៣១ 
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២៧. ចំណាយរលំស ់
 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ  ១១.៧០៩.២២៦    ៤៧.៧៣៨.៥១៤    ៨.២៤០.៣៩៣    ៣៣.៤១៤.៧៩៤  
សិទធិកន ងការលក្បើក្បាស់ក្ទពយសកម្ម  ៦.៧២៩.១៧១    ២៧.៤៣៤.៨៣០    ៥.៦២៦.៦២៧    ២២.៨១៥.៩៧២  
ក្ទពយសកម្មអរបីូ  ១.១៨០.៨៨៧    ៤.៨១៤.៤៧៧    ៨៤៧.១៦៦    ៣.៤៣៥.២៥៨  

  ១៩.៦១៩.២៨៤    ៧៩.៩៨៧.៨២១    ១៤.៧១៤.១៨៦    ៥៩.៦៦៦.០២៤  
 

២៨. ការខាតបង់ស ទធរពំឹងទ រធលើក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតថ  
 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ឥណទានផដេអ់តិ្ងិជ្ន  ១២.៨៦៦.៨១៣    ៥២.៤៥៧.៩៩៧    ២.១៩៦.២៥៤    ៨.៩០៥.៨១០  
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា  ៧០៨.៣៨៥    ២.៨៨៨.០៨៦    (២៦.០៨៥)   (១០៥.៧៧៥) 
មូ្េបក្ត្វនិិលយគ  ១១.៩២៥    ៤៨.៦១៨    (៦១.៩៥៣)   (២៥១.២១៩) 
ក្បាក់កក់សក្ាប់ការជួ្េ  (៤.៣៤៥)   (១៧.៧១៥)   ៣.១៨៣    ១២.៩០៧  
កិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានា

ហិរញ្ញវត្ថ   ១១៥.៤៨៦    ៤៧០.៨៣៦    ៨.៨២៦    ៣៥.៧៨៩  

  ១៣.៦៩៨.២៦៤    ៥៥.៨៤៧.៨២២   ២.១២០.២២៥  ៨.៥៩៧.៥១២ 
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២៩. រំណត់សាា លព់៊ីរបាយការណ៏លហូំរស្ថច់ក្បារ់ 
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ 

សក្ាប់លគាេបំណងថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់ ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ រួម្ាន៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  ៣៧៨.១០១.៣៧៣    ១.៥២៩.៤២០.០៥៤    ២៥១.៧៥០.២០៥     ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ 

ថ្នកម្ព ជា  ១៤៨.៧៥៩.៣០៧    ៦០១.៧៣១.៣៩៧    ៤៣៤.២៤៥.៩១៧    ១.៧៦៩.៥៥២.១១១  
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា  ៦៨.៣៥៩.៧០៨    ២៧៦.៥១៥.០១៩    ២៥.៨៨៥.៥៧៧    ១០៥.៤៨៣.៧២៧  

  ៥៩៥.២២០.៣៨៨    ២.៤០៧.៦៦៦.៤៧០    ៧១១.៨៨១.៦៩៩    ២.៩០០.៩១៧.៩២៣  
 

ស្ថច់ក្បាក់ស ទធ និង ស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ រមួ្ាន ស្ថច់ក្បាក់ និងក្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្រយៈលពេខលី 
ដែេានអាយ កាេលែើម្ ៣ដខ ឬតិ្ចជាងលនុះ លដាយមិ្នរាប់បញ្េូ េឥណទានវបិារបូន៍ដែេលៅសេ់។ ត្ថ្ម្លលយងថ្ន
ក្ទពយសកម្មទំាងលនុះ គឺក្បហាក់ក្បដហេនឹងត្ថ្ម្លសម្រម្យ។ ស្ថច់ក្បាក់ និង ស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េលៅច ងបញ្េ ប់ថ្ន 
អំឡ ងលពេ របាយការណ៍ ែូចដែេបានបង្កា ញលៅកន ងលសចកតីដងលងការណ៍ថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ អាចក្ត្ូវបានផាូផាង
ជាមួ្យធាត្ ដែេពាក់ព័នធលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាព ែូចដែេបានបង្កា ញខាងលេើ។ 
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២៩. រំណត់សាា លព់៊ីរបាយការណ៏លហូំរស្ថច់ក្បារ់ (ត) 

ការផ្លល ស់បតូរបំណ េដែេលកើត្លឡើងពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទាន 

តារាងខាងលក្កាម្បង្កា ញពីការផ្លល ស់បតូរបំណ េរបស់្នាគារដែេលកើត្លឡើងពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទាន រមួ្
ានទំាងការផ្លល ស់បតូរស្ថច់ក្បាក់ និងមិ្នដម្នស្ថច់ក្បាក់។ បំណ េដែេលកើត្លឡើងពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទានគឺជា
បនទ កដែេេំហូរស្ថច់ក្បាក់ឬេំហូរស្ថច់ក្បាក់នាលពេអនាគត្នឹងក្ត្ូវបានចាត់្ចូេកន ងរបាយការណ៍ េំហូរស្ថច់
ក្បាក់រមួ្របស់ក្កុម្ដែេជាេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទាន។ 

 ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា 
ឆ្ន ំ២០១៩  

េំហូរស្ថច់ក្បាក់
ហិរញ្ញបបទាន(ក)  ភតិ្សនាងមី  

បដក្ម្បក្ម្េួ
នានា(ខ)  

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 

ក្បាក់កម្េី ៨០.៥៣២.០១៥  ១៩៧.៦៥៤.១៩០  -  ១.៦៧០.២៥៣  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨ 
អន បំណ េ ៩៣.០០០.០០០  ៣៥.០០០.០០០  -  -  ១២៨.០០០.០០០ 
មូ្េប័ក្ត្បំណ េដែេបាន
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 

 ២០៤.៨៩១.៤១៥  ២៤៦.៧៩៩.៩២៧  ៩.៦៦៩.៣៧៥  ៣.៩៤៨.៤៨៥  ៤៦៥.៣០៩.២០២ 
 
 
 

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា 
ឆ្ន ំ២០២០  

េំហូរស្ថច់ក្បាក់
ហិរញ្ញបបទាន(ក)  ភតិ្សនាងមី  

បដក្ម្បក្ម្េួ
នានា(ខ)  

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 

ក្បាក់កម្េី ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  (៣៨.៥៤៦.៤៣១)  -  ៦៩៤.០៦៤  ២៤២.០០៤.០៩១ 
អន បំណ េ ១២៨.០០០.០០០  (១១.០០០.០០០)  -  ២៣.០៣៥  ១១៧.០២៣.០៣៥ 
មូ្េប័ក្ត្បំណ េដែេបាន
លបាុះផាយ ២០.៩៣៩.៣៣៧  -  -  ៣៤២.៧៥១  ២១.២៨២.០៨៨ 

បំណ េភតិ្សនា ៣៦.៥១៣.៤០៧  (៧.២៤៣.៧៧៦)  ៥.៩១១.២១៤  ៥៤១.០៥៧  ៣៥.៧២១.៩០២ 

 ៤៦៥.៣០៩.២០២  (៥៦.៧៩០.២០៧)  ៥.៩១១.២១៤  ១.៦០០.៩០៧  ៤១៦.០៣១.១១៦ 
 

(ក) េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទាន លកើត្លចញពី ចំនួនទឹកក្បាក់ស ទធពីចំណូេ និង ការសងបំណ េ
ក្បាក់កម្េី អន បំណ េមូ្េបក្ត្និង បំណ េភតិ្សនា លៅកន ងរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់។ 

(ខ) ការផ្លល ស់បតូរលផេងលទៀត្រមួ្ានការបងារការក្បាក់និងការសងការក្បាក់។ 
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៣០. សមព័នធញាតិ 

(ក) សម្ត្ េយសម្ព័នធញាតិ្ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ឥណទានផដេ់ឲ្យគណៈ ក្គប់ក្គង  ៤.៦៤៨.៩៥៥  ១៨.៨០៥.០២៣  ៣.៨២៥.០៣៨   ១៥.៥៨៧.០៣០ 

ក្បាក់បលញ្ញើ និងក្បាក់ត្ម្ាេ់លដាយអភិបាេ និង 
គណៈ ក្គប់ក្គង  ៣.៤០៩.៨១៦    ១៣.៧៩២.៧០៦   ៥.២៥៧.១៩២   ២១.៤២៣.០៥៧  

កម្េីពី្នាគារជាតិ្ថ្នក្បលទសកាណាដា  ១១៧.០២៣.០៣៥    ៤៧៣.៣៥៨.១៧៧   ១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០ 

(ខ) ក្បតិ្បត្តិការជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្នានា 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ចំណូេលេើការក្បាក់ឲ្យគណៈក្គប់ក្គង  ២៦៨.៦៤៥  ១.០៩៥.២៦៦  ១២៧.១៣៨  ៥១៥.៥៤៥  

ចំណាយលេើការក្បាក់បលញ្ញើនិងក្បារ់ត្ម្ាេ ់
ឲ្យអភិបាេ  និង គណៈ ក្គប់ក្គង  ៩១.៤០៧  ៣៧២.៦៦៦  ១០១.៣២៥  ៤១០.៨៧៣ 

ចំណាយលេើការក្បាក់ឲ្យ្ នាគារជាតិ្ថ្នក្បលទស
កាណាដា  ១០.០៦៩.៦០៦    ៤១.០៥៣.៧៨៤    ៨.០១៦.០២១    ៣២.៥០៤.៩៦៥ 

(គ) ក្បាក់លបៀវត្េររ៍បស់អភិបាេ និង គណៈ ក្គប់ក្គងសំខាន់  ៗ

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ក្បាក់លបៀវត្េរ ៍និងអត្ថក្បលយជ្ន៍ ១៧.២៩០.៩៤៧  ៧០.៤៩៥.១៩១  ១៤.៤១៥.៩០៧  ៥៨.៤៥៦.៥០៣ 
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៣១. រិចចសនាឥណទាន និង រិចចសនាធានាហរិញ្ញវតថ  

 ថ្ងៃរី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ថ្ងៃរី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ឥណទានវបិារូបន៍ដែេមិ្នលក្បើ  ១១៦.៥៦៧.៤៨០   ៤៧១.៥១៥.៤៥៧  ៥០.៣៤២.៤៣៨  ២០៥.១៤៥.៤៣៥ 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ១៣.៦៣៥.៧៩៣   ៥៥.១៥៦.៧៨៣  ១៥.៣៦៧.៦០៣   ៦២.៦២២.៩៨២  
េិខិត្ឥណទាន  ១០.៤៥៥.៨៩៤  ៤២.២៩៤.០៩១  ៨.៧២៤.៣៤៩   ៣៥.៥៥១.៧២២  
ប័ណណឥណទានដែេមិ្នលក្បើ  ៩.៦៩៣.៥៣៧   ៣៩.២១០.៣៥៧  ៩.៤៣០.៣១៦   ៣៨.៤២៨.៥៣៨  
មូ្េបក្ត្  ៤.៤០០.០០០   ១៧.៧៩៨.០០០  ៤.៤០០.០០០   ១៧.៩៣០.០០០  
ការធានាលេើការទូទាត់្  ៨.៩០៣.៤៦១   ៣៦.០១៤.៥០០  ៥.៨៩៧.១០៣   ២៤.០៣០.៦៩៥  
មូ្េបក្ត្បំណ េលេើការលែញថ្ងល  ២.២១៤.៦៤៤   ៨.៩៥៨.២៣៥  ៥.២១៣.៨៩៩   ២១.២៤៦.៦៣៨  
មូ្េបក្ត្បំណ េលេើការធានា  ១៧៦.៥៩៣   ៧១៤.៣១៩  ១៥.២០១   ៦១.៩៤៤  
ការធានាលផេង  ៗ  ២៣៧.០០០   ៩៥៨.៦៦៥  ៣៣០.៤០២   ១.៣៤៦.៣៨៨  

 ១៦៦.២៨៤.៤០២  ៦៧២.៦២០.៤០៧  ៩៩.៧២១.៣១១  ៤០៦.៣៦៤.៣៤២ 

៣២. របាយការណ៍តាមដផនរ 

្នាគារ មិ្នក្ត្ូវបានត្ក្ម្ូវឲ្យល្វើ       របាយការណ៍តាម្ដផនកលទ ពីលក្ពាុះក្បាក់ចំណូេមួ្យភាគ្ំ គឺបានម្កពី 
អាជី្វកម្មដផនកដត្មួ្យ ដែេជាឥណទាន និងក្បាក់កម្េី។ សកម្មភាពទំាងអស់ក្ត្ូវបានល្វើលឡើង លៅកន ងក្ពុះរាជាណាចក្ក 
កម្ព ជា។ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ ានការទទួេខ សក្ត្ូវទូលៅកន ងការបលងាើត្ និងក្ត្ួត្ពិនិត្យក្បព័នធក្គប់ក្គងហានិភ័យ របស់
្នាគារ ។  ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានបលងាើត្នូវគណៈកម្មការឥណទាន គណៈកម្មការអភិបាេកិចេ គណៈកម្មការអន លោម្
ភាព គណៈកម្មការសវនកម្ម និងគណៈកម្មការក្គប់ក្គងហានិភ័យ លែើម្បីទទួេខ សក្ត្ូវកន ងការបលងាើត្ និងក្ត្ួត្ពិនិត្យនូវ
លគាេនលយបាយក្គប់ក្គងហានិភ័យតាម្ដផនកនីមួ្យៗ។ គណៈកម្មការទំាងអស់ានសាជិ្កមិ្នក្បតិ្បត្តិ លហើយល្វើ
ការ រាយការណ៍ជាក្បចំាលៅក្កុម្ក្បឹកាភិបាេអំពីសកម្មភាពរបស់លគ។ 

លគាេនលយបាយក្គប់ក្គងហានិភ័យរបស់្នាគារ ក្ត្ូវបានបលងាើត្លឡើងលែើម្បីកំណត់្អត្តសញ្ញញ ណ និងវភិាគ
លេើហានិភ័យដែេ្នាគារបានជួ្បក្បទុះ និងចាត់្វធិានការកាត់្បនថយហានិភ័យ និងានការក្ត្ួត្ពិនិត្យឲ្យបានសម្
ស្សប និងលែើម្បីតាម្ដានហានិភ័យ និងការក្បកាន់ខាជ ប់លៅនឹងការកាត់្បនថយតាម្ការកំណត់្។ គណៈកម្មការសវនកម្ម  
គណៈកម្មការអន លោម្ភាព និងគណៈកម្មការក្គប់ក្គងហានិភ័យ ានភារៈទទួេខ សក្ត្ូវតាម្ដានការអន វត្តរបស់
្នាគារលៅតាម្លគាេនលយបាយ និងនីតិ្វ ិ្ ីក្គប់ក្គងហានិភ័យ ក៏ែូចជាក្ត្ួត្ពិនិត្យលឡើងវញិ នូវភាពក្គប់ក្គាន់ថ្ន
ក្បព័នធក្គប់ក្គងហានិភ័យដែេ្នាគារក្ត្ូវក្បឈ្ម្ម្ ខ ។ 

សវនករថ្ផទកន ងល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្បចំា ឬម្តងាា េលេើលគាេនលយបាយ និងនីតិ្វ ិ្ ីក្គប់ក្គងហានិភ័យ 
លហើយល្វើការ រាយការណ៍េទធផេលៅគណៈកម្មការសវនកម្មសក្ាប់កិចេក្បជ្ ំក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ ។ 

លគាេនលយបាយ និងនីតិ្វ ិ្ ីអន ម័្ត្លដាយ្នាគារ លែើម្បីក្គប់ក្គងហានិភ័យដែេអាចលកើត្ានលឡើងកន ង 
សកម្មភាពអាជី្វកម្ម្នាគារ ានែូចខាងលក្កាម្។ 

៣៣.១ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ័យឥណទាន សំលៅលៅលេើហានិភ័យដែេ្នាគាររងការខាត្បង់ដផនកហិរញ្ញវត្ថ  ក្បសិនលបើសម្ភាគី 
ខកខានកន ងការបំលពញកាត្ពវកិចេរបស់ខលួនស្សបតាម្េកខខណឌ ដែេបានក្ពម្លក្ពៀងគាន  និងការខាត្បង់ដែេលកើត្លឡើង
ពី ក្បាក់បលញ្ញើជាមួ្យ្នាគារលផេងលទៀត្ ការវនិិលយគលេើមូ្េបក្ត្ ក្បាក់កក់លេើការជួ្េ ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន 
កិចេសនាឥណទាន និង កិចេសនាធានាហរញិ្ញវត្ត ។ លែើម្បីក្គប់ក្គងហានិភ័យ ្នាគារបានពិចារណាក្គប់ដផនកទំាង
អស់ថ្នហានិភ័យឥណទាន  រមួ្ានហានិភ័យដែេមិ្នានេទធភាពសង ហានិភ័យភូមិ្ស្ថស្តសត ហានិភ័យផេិត្ផេ 
និងហានិភ័យអាជី្វកម្ម។ 

នាយកដាា នហានិភ័យឥណទាន ទទួេខ សក្ត្ូវកន ងការក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទានលដាយ៖ 
• ការបលងាើត្លគាេនលយបាយឥណទានលដាយានការពិលក្គាុះលយបេ់ជាមួ្យដផនកអាជី្វកម្ម ក្គបែណត ប់

លេើ ត្ក្ម្ូវការក្ទពយដាក់ធានា  ការវាយត្ថ្ម្លឥណទាន  ការដាក់ពិនទ ហានិភ័យ និងការលរៀបចំឯកស្ថរ និង
នីតិ្វ ិ្ ី ចាប់លដាយស្សបលៅតាម្ CIFRSs  និងការដណនំាពាក់ព័នធរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ 

• ការបលងាើត្រចនាសម្ព័នធកន ងការអន ម័្ត្ និងការបនតផតេ់ឥណទាន។ អនកដែេានសិទធិកន ងការអន ម័្ត្ 
ឥណទានានែូចជា គណៈកាម ្ិការក្កុម្ក្បឹកាភិបាេឥណទាន គណៈកាម ្ិការក្គប់ក្គងឥណទាន 
នាយកដាា នអន ម័្ត្ឥណទាន និងក្បធានស្ថខា ានទំនួេខ សក្ត្ូវកន ងការអន ម័្ត្ឥណទានផតេ់ែេ់
អតិ្ងិជ្ន។ 

• ការពិនិត្យលឡើងវញិ និងវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទាន  លដាយការកំណត់្កក្មិ្ត្ហានិភ័យ  និងការប ុះពាេ់ 
ពីហានិភ័យឥណទានទំាងអស់។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

• កំណត់្ការប ុះពាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទាន ដែេលកើត្លឡើងពីសម្ភាគី ទីតំាងភូមិ្ស្ថស្តសដ ឧសាហកម្ម 
លគាេបំណង  និងវស័ិយលផេង  ៗ (សក្ាប់ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ននិង ហានិភ័យឥណទានលផេង
លទៀត្ ដែេានភាពស្សលែៀងគាន )។ 

• ការបលងាើត្ និងការក្គប់ក្គងបាននូវែំលណើ រការរបស់្នាគារសក្ាប់វាស់ដវង ECL លដាយរមួ្បញ្េូ េទំាង 
ែំលណើ រការសក្ាប់៖  
o ការអន ម័្ត្លេើកែំបូង  និងស ពេភាពលទៀងទាត់្ថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការវភិាគក្ត្េប់ម្កវញិ 

(back-testing) ថ្នម្ ូដឌ្េដែេបានលក្បើ 
o ការកំណត់្ និងតាម្ដានការលកើនលឡើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទាន និង  
o ការរមួ្បញ្េូ េព័ត៌្ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្ (forward-looking information) 

• ការពិនិត្យលឡើងវញិនូវការអន លោម្របស់ស្ថខានីមួ្យ  ៗ លៅតាម្ការប ុះពាេ់ដែេបានក្ពម្លក្ពៀង រមួ្
ទំាង កក្មិ្ត្ ហានិភ័យឥណទាន ដែេលកើត្លឡើងពីក្បលភទឧសាហកម្ម និងក្បលភទផេិត្ផេ។  របាយ
ការណ៍ ដែេបានលរៀបចំលឡើងជាលទៀងទាត់្  សតីពីគ ណភាពឥណទាន  អាចត្ក្ម្ូវឲ្យានសកម្មភាព               
ដកត្ក្ម្ូវែ៏សម្រម្យ  និងរមួ្បញ្េូ េ របាយការណ៍ពីការបា ន់ស្ថម នលេើសំវធិាន្ន ECL។ 

• ការផតេ់អន ស្ថសន៍ ការដណនំា និងការផដេ់ជំ្នាញឯកលទសែេ់ស្ថខា  លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការអន វត្តកិចេ
ការទូទំាង្នាគារ  កន ងក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទាន។ 

ស្ថខានីមួ្យ កៗ្ត្ូវអន វត្តលគាេនលយបាយ និងនីតិ្វ ិ្ ីឥណទាន ដផអកលៅតាម្សិទធិអន ម័្ត្ឥណទាន ដែេ 
ផតេ់លដាយគណៈកាម ្ិការឥណទាន។ ក្បធានស្ថខា និង ក្បធានផដេ់ក្បាក់កម្េីតាម្ស្ថខា ក្ត្ូវរាយការណ៍ម្កកាន់
ការយិេ័យកណាត េ លេើបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងហានិភ័យទំាងអស់លនុះ។ ស្ថខានីមួ្យៗទទួេខ សក្ត្ូវចំលពាុះគ ណភាព 
និងការអន វត្តសម្ត្ េយឥណទាន និងចំលពាុះការតាម្ដាន និងក្ត្ួត្ពិនិត្យហានិភ័យលេើសម្ត្ េយឥណទានទំាងអស់
របស់ខលួន  រមួ្ទំាងឥណទានដែេបានអន ម័្ត្លដាយការយិេ័យកណាត េ។  

សវនកម្មថ្ផទកន ងបានល្វើសវនកម្មជាលទៀងទាត់្ លែើម្បីធានាថាការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងនីតិ្វ ិ្ ីដែេបានបលងាើត្លឡើង 
បានលរៀបចំ និងអន វត្តតាម្បានក្គប់ក្គាន់។ 

៣៣.១.១ ក្ទពយដាក់ធានា 

្នាគារ បានរកាទ កលៅក្ទពយបញ្ញេ ំ ដែេបានម្កពីការដាក់ធានាសក្ាប់ក្បាក់កម្េីផដេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន។ 
ក្បលភទវត្ថ បញ្ញេ ំដែេ្នាគារបានរកាទ ករមួ្ាន៖ 

• ក្ទពយសម្បត្តិេំលៅដាា ន ែូចជា ែី និងផទុះ ដែេានបលង់រងឹ និងទន់ 
• ស្ថច់ក្បាក់ត្ម្ាេ់ 
• ក្ទពយសម្បត្តិចេនក្ទពយលផេងលទៀត្ 
• ការធានាហិរញ្ញវត្ថ  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.១ ក្ទពយដាក់ធានា (ត្) 

្នាគារកំណត់្អន បាត្ឥណទានល្ៀបត្ថ្ម្លក្ទពយដាក់ធានា LTV < ៨០% ជាអន បាត្អតិ្បរា   កន ងការផតេ់
ឥណទានែេ់អតិ្ងិជ្ន។ 

រាេ់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេានលៅកន ង្នាគារ ក្ត្ូវបានចាត់្ទ កថាាន ការងយច ុះត្ថ្ម្ល លហើយការខាត្បង់ 
ក្ត្ូវបានក្គបែណដ ប់លក្កាម្ ម្ ូដែេ ថ្នការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក របស់្នាគារ លដាយគាម នការលេើកដេង 
ចំលពាុះក្ទពយបញ្ញេ ំទំាងអស់ដែេ្នាគារានគិត្ក្តឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០។ 

៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត្ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្ល 

្នាគារបានទទួេស្ថា េ់សំវធិាន្នលេើការបាត់្បង់ ECL ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេមិ្នបានវាស់ដវង
តាម្ FVTPL  ែូចខាងលក្កាម្៖ 

• ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន 
• សម្ត្ េយជាមួ្យ្នាគារនានា 
• ក្ទពយហិរញ្ញវត្ថ ជាឧបករណ៍បំណ េ 
• ក្បាក់កក់លេើការជួ្េ 
• កិចេសនាឥណទាន 
• កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

្នាគារវាស់ដវងសំវធិាន្នលេើការបាត់្បង់ តាម្ចំនួនដែេលសមើនឹង ECL លេើកដេងដត្ការវាស់ដវងតាម្ ECL 
១២ដខែូចខាងលក្កាម្៖ 

• សម្ត្ េយជាមួ្យ ្ នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ដែេក្ត្ូវបានកំណត់្ថាានហានិភ័យឥណទាន នាកាេបរលិចេទ  
រាយការណ៍ និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្ ដែេហានិភ័យឥណទានមិ្នបានលកើនលឡើងខាល ំង ចាប់តំាងពីការទទួេ
ស្ថា េ់ លេើកែំបូង។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

្នាគារមិ្នបានអន វត្តការលេើកដេងឥណទានានហានិភ័យទាបចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លផេងលទៀត្លទ។ 

ECL ១២ដខ គឺជាដផនកថ្ន ECL មួ្យអាយ កាេដែេបណាត េម្កពីក្ពឹត្តិការណ៍ខកខានសងក្បាក់ចំលពាុះ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ កន ងរយៈលពេ ១២ដខ បនាទ ប់ពីកាេបរលិចេទរាយការណ៍ ។  

ECL មួ្យអាយ កាេ (Lifetime ECL) គឺជា ECL ដែេអាចបណាត េម្កពីក្ពឹត្តិការណ៍ខកខានសងក្បាក់ កន ង 
រយៈលពេថ្នអាយ កាេរពឹំងទ ក (expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេបានទទួេស្ថា េ់
តាម្ ECL លពញមួ្យអាយ កាេ ប  ដនតមិ្នដម្នជាឥណទានានការខាត្បង់ត្ថ្ម្ល (credit-impaired) ក្ត្ូវបានចាត់្ទ កជា 
“ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សថិត្ កន ងែំណាក់កាេទី២” ។ 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱនភាពត្ថ្ម្ល 

តាម្កាេបរលិចេទរាយការណ៏នីមួ្យ  ៗ ្នាគារវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ   ដែេក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្
ត្ថ្ម្លែករេំស់ (amortised cost) លហើយានឱនភាពត្ថ្ម្ល ក្ត្ូវបានចាត់្ទ កជា “ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ សថិត្កន ង ែំណាក់
កាេទី”៣” ។ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានចាត់្ទ កថាាន “ឱនភាពត្ថ្ម្ល” លៅលពេានក្ពឹត្តិការណ៍មួ្យ ឬលក្ចើនបាន
លកើត្លឡើង ដែេនំាឲ្យានផេប ុះពាេ់អវជិ្ជានែេ់េំហូរស្ថច់ក្បាក់នាលពេអនាគត្ដែេរពឹំងទ កថ្នក្ទពយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថ  ។ 

ភសត តាងដែេបញ្ញជ ក់ថាក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱនភាពត្ថ្ម្ល រមួ្បញ្េូ េនូវទិននន័យដែេអាចអលងាត្បាន 
ែូចខាងលក្កាម្ ៖ 

• ឥណទានដែេានអក្តាហានិភ័យឥណទាន ខាងកន ងកក្មិ្ត្ “ង“   ឬការទូទាត់្តាម្កិចេសនាដែេលសមើ
នឹង ឬលេើស ៩០ថ្ងៃសក្ាប់ឥណទានានរយៈលពេដវង និងការទូទាត់្តាម្កិចេសនាដែេលសមើនឹង 
ឬលេើស ៣០ថ្ងៃសក្ាប់ឥណទានរយៈលពេខលី  

• លៅលពេដែេអនកខេីក្ត្ូវបានក្បកាសថា បាត់្ខលួន ស្ថល ប់ ឬរងលក្គាុះពីការបាត់្បង់សម្ត្ថភាពសក្ាប់ការ
រស់លៅក្បចំំាថ្ងៃ 

• ការេំបាកដផនកហិរញ្ញវត្ថ ជាខាល ំងរបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ 
• ការលរៀបចំលឡើងវញិលេើេកខខណឌ ថ្នការផតេ់ឥណទានែេ់អតិ្ងិជ្ន   ដែេ្នាគារមិ្នយេ់ក្ពម្  
• អតិ្ងិជ្នទំនងនឹងកេ័យ្ន  ឬក្ត្ូវលរៀបចំហិរញ្ញវត្ថ លឡើងវញិជាងមី 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លការងយច ុះត្ថ្ម្ល (ត្) 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានឱនភាពត្ថ្ម្ល (ត្) 

ឥណទានដែេក្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងវញិ លដាយស្ថរដត្ភាពមិ្នក្បក្កតី្លៅកន ងេកខខណឌ របស់អតិ្ងិជ្ន ក្ត្ូវបាន 
ចាត់្ទ កជាឥណទានានឱនភាព េ ុះក្តាដត្ានភសត តាងបញ្ញជ ក់ថាហានិភ័យថ្នការមិ្នទទួេបានេំហូរស្ថច់ក្បាក់
តាម្កិចេសនា បានងយច ុះជាស្ថរវនត និងមិ្នានសូចនាករលផេងលទៀត្ដែេនំាឲ្យានឱនភាពត្ថ្ម្ល ។ ដផអកលៅតាម្ការ
សនមត្ដែេអាចបែិលស្បាន ថ្នសតង់ដារ CIFRSs  ឥណទានដែេហួសកាេកំណត់្សង ៨៩ថ្ងៃ (រយៈលពេដវង) និង ៣០
ថ្ងៃ (រយៈលពេខលី) ក្ត្ូវបានចាត់្ទ កជាឥណទានានឱនភាពត្ថ្ម្ល លទាុះបីជានិយម្ន័យថ្នការហួសកាេកំណត់្សង
ដែេចាប់បានកំណត់្លផេងគាន ក៏លដាយ ។  

ដផអកតាម្ក្បព័នធចាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទានរបស់្នាគារ ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នដែេចាត់្ទ កថាាន
ឱនភាពត្ថ្ម្ល គឺជាឥណទានទំាងឡាយណាដែេានចំណាត់្ថាន ក់លក្កាម្សតង់ដារ  សងេ័យ  និងបាត់្បង់ ។ 

ការចាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទាន 

្នាគារបានដបងដចកការប ុះពាេ់លៅតាម្ការចាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទាន ស្សបលៅតាម្និយម្ន័យរបស់ 
្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលដាយដផអកលៅតាម្ចំនួនថ្ងៃថ្នការហួសកំណត់្សងជាេកខណៈលេើការចាត់្ថាន ក់ ។ ការចាត់្ថាន ក់
ានែូចខាងលក្កាម្ ៖ 

១.  ្ម្មតា 
២. ឃ្ល ំលម្ើេ 
៣.  លក្កាម្សតង់ដារ 
៤.  សងេ័យ 
៥.  បាត់្បង់ 

្នាគារ លក្បើក្បាស់ការវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទានថ្ផទកន ង និងព័ត៌្ានហួសកាេកំណត់្ ជាេកខណៈ 
វនិិចេ័យកន ងលផទរែំណាក់កាេែូចខាងលក្កាម្ ៖ 

ចំណាត់្ថាន ក់ ក្បលភទឥណទាន 
ចំណាត់្ថាន ក់ 
ឥណទានថ្ផទកន ង គ ណភាពឥណទាន ចំនួនថ្ងៃផ ត្កំណត់្ ែំណាក់កាេ 

ឥណទាន្ ម្មតា/សតង់ដារ 
រយៈលពេដវង ក  ខ  គ កៈ េអណាស ់

ខៈ េអ 
គៈ លពញចិត្ត 

០-៣០ថ្ងៃ 
ែំណាក់កាេទី១ 

រយៈលពេខល ី ក  ខ  គ ០-១៥ថ្ងៃ 

ឥណទានឃ្ល ំលម្ើេ រយៈលពេដវង   
 ៈ ការឃ្ល ំលម្ើេ 

៣១ថ្ងៃ-៨៩ថ្ងៃ 
ែំណាក់កាេទី២ 

រយៈលពេខល ី   ១៥ថ្ងៃ-៣០ថ្ងៃ 

ឥណទានមិ្នែំលណើ រការ រយៈលពេដវង ង 
ងៈ ការខូចខាត្ 

>៨៩ថ្ងៃ 
ែំណាក់កាេទី៣ 

រយៈលពេខល ី ង >៣០ថ្ងៃ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

ការចាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

ការប ុះពាេ់ ក្ត្ូវបានតាម្ដានជាក្បចំា ដែេការប ុះពាេ់អាចល្វើឲ្យានការផ្លល ស់បតូរែេ់ការចាត់្ថាន ក់ 
ហានិភ័យឥណទាន។ ជាទូលៅ ការតាម្ដានលនុះជាប់ពាក់ព័នធនឹងការលក្បើក្បាស់ទិននន័យែូចខាងលក្កាម្៖ 

• ក្បវត្តិទូទាត់្សង 
• ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថ របស់សម្ភាគី 
• ចកខ វស័ិយអាជី្វកម្ម និងការពាករណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់ 
• េទធភាព និងឆនទៈទូទាត់្សង 
• ស្ថថ នភាពលសែាកិចេ និង 
• គ ណភាពថ្នសំណ ំ ឯកស្ថរ 

 (i) ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន 
្នាគារពិចារណាអំពីការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទានជាពីរែំណាក់កាេែូចខាងលក្កាម្ ៖ 

ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទានលៅកន ងែំណាក់កាេទី២ 
ការផ្លល ស់បតូរកក្មិ្ត្ថ្នហានិភ័យឥណទានលៅលេើអាយ កាេដែេរពឹំងទ កថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបាន វាយ

ត្ថ្ម្លតាម្រយៈការលក្បៀបល្ៀបហានិភ័យឥណទានតាម្កាេបរលិចេទរាយការណ៍នីមួ្យៗជាមួ្យនឹងហានិភ័យ ឥណទាន
ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លៅលពេទទួេស្ថា េ់លេើកែំបូង ។ ការវាស់ដវងលៅលេើគ ណភាព និងបរាិណ កន ងការកំណត់្
លេើការលកើនលឡើងជានូវហានិភ័យឥណទានដែេបានលកើត្លឡើង ក្ត្ូវបានបង្កា ញែូចខាងលក្កាម្ ៖ 

• ការខកខានសងចំនួន ≥៣០ ថ្ងៃ ≤ ៨៩ ថ្ងៃ សក្ាប់រយៈលពេដវង ≥១៥ ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃ ជាបលង្កា េ (backstop) 
• ការលក្បើសូចនាករបរាិណ (ការផ្លល ស់បតូរ PD នាកាេបរលិចេទរាយការណ៍ចាប់ពីកាេបរលិចេទលែើម្) 

្នាគារលក្បើក្បាស់ការខកខានសងចំនួន≥៣០ ថ្ងៃ ≤ ៨៩ ថ្ងៃ សក្ាប់រយៈលពេដវង ≥១៥ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃ ជាលគាេ 
និងអន វត្តការសនមត់្ដែេអាចបែិលស្បាន លដាយកំណត់្ថាហានិភ័យឥណទានលេើក្ទពយហិរញ្ញវត្ថ បានលកើនលឡើងគួរ
លអាយកត់្សាា េ់ចាប់តំាងពីការទទួេស្ថា េ់លេើកែំបូង លៅលពេដែេការទូទាត់្តាម្កិចេសនា ានការខកខានសង 
ចំនួន≥៣០ថ្ងៃ ≤ ៨៩ថ្ងៃ សក្ាប់រយៈលពេដវង និង ≥១៥ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃសក្ាប់       រយៈលពេខលី ។ ជាងលនុះលៅលទៀត្    
ឥណទានទំាងអស់ ដែេានចំណាត់្ឥណទាន “ ”  ក្ត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ពីែំណាក់កាេទី ១ ែេ់  ែំណាក់កាេទី ២។ 
លេើសពីលនុះលទៀត្ ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នដែេក្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងវញិ និងក្ត្ូវបានចាត់្ថាន ក់“ ”   ក្ត្ូវបានផ្លល ស់
បតូរពីែំណាក់កាេទី១ លៅែំណាក់កាេទី២ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

( i ) ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្ន ហានិភ័យឥណទានលៅកន ងែំណាក់កាេទី៣ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេក្ត្ូវបានចាត់្ទ កជាឥណទានានការងយច ុះត្ថ្ម្លចាប់តំាងពីលពេែំបូង ឬពីលពេ

ទិញក្ត្ូវចាត់្ថាន ក់លដាយសវ័យក្បវត្តិជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សថិត្កន ងែំណាក់កាេទី៣។ ភសដ តាងដែេបញ្ញជ ក់ថាក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ ានការងយច ុះត្ថ្ម្ល លដាយដផអកលៅតាម្ទិននន័យដែេអាចអលងាត្បានទាក់ទងលៅនឹងក្ពឹត្តិការណ៍ែូច
ខាងលក្កាម្៖  

• ការេំបាកដផនកហិរញ្ញវត្ថ ជាខាល ំងរបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ 
• ការបំពានកិចេសនា   ែូចជាការខកខានមិ្នបានសង  ឬហួសកាេកំណត់្ 
• អតិ្ងិជ្នទំនងនឹងកេ័យ្ន  ឬក្ត្ូវលរៀបចំហិរញ្ញវត្ថ លឡើងវញិជាងមី 
• ការបាត់្បង់ទីផារសកម្មសក្ាប់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លដាយស្ថរដត្បញ្ញា ហិរញ្ញវត្ថ  ែូចជាស្ថថ នភាព

ជំ្នួញ កូនបំណ េសថិត្កន ងែំលណើ រការវវិាទ   ភាពញឹកញាប់ថ្នការលរៀបចំបំណ េលឡើងវញិជាលែើម្។ 
• កូនបំណ េដែេដកលងបនលំឆលបាក 
• ការេក់ ឬការេ បលដាយលចាេឥណទានខូចលដាយដផនក 
• ម្រណៈភាព 
• ការលរៀបចំលឡើងវញិនូវបំណ េដែេានបញ្ញា  (Trouble Debt Restructuring) លដាយមិ្នលជាគជ័្យ 

្នាគារបានអន វត្តការខកខានសងចំនួន  ≥៨៩ថ្ងៃ សំរាប់រយៈលពេដវង និង≥៣០ថ្ងៃ សំរាប់រយៈលពេខលី ជាលគាេ 
កន ងការផ្លល ស់បតូរឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ពីែំណាក់កាេទី២ លៅែំណាក់កាេទី៣  និងចាត់្ទ កឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនាុះថា
ានការងយច ុះត្ថ្ម្ល។ ជាងលនុះលៅលទៀត្ ឥណទានទំាងអស់ ដែេានចំណាត់្ឥណទាន “ង”  ក្ត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ពី
ែំណាក់កាេទី ២ ែេ់  ែំណាក់កាេទី ៣ ។ លេើសពីលនុះលទៀត្ ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នដែេក្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើង
វញិ   និងបានចាត់្ថាន ក់កន ង  លក្កាម្សតង់ដារ សងេ័យ និងបាត់្បង់  ក្ត្ូវបានផ្លល ស់បតូរពីែំណាក់កាេទី២  លៅែំណាក់កាេ
ទី៣ ។ 

និយម្ន័យការខកខានសង 

្នាគារចាត់្ទ កក្ទពយសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថ ដែេានការខកខានសងលៅលពេដែេ ៖  
• អនកខេីមិ្នានេទធភាពសងចំលពាុះកាត្ពវកិចេឥណទានរបស់ខលួនទំាងស្សុងម្កវញិ លដាយមិ្នពឹងដផអកលៅ

លេើការេក់ក្ទពយដាក់ធានាលែើម្បីទូទាត់្សង (ក្បសិនលបើានក្ទពយដាក់ធានា) ឬ 
• អនកខេីានការខកខានសងលក្ចើនជាង ≥៨៩ថ្ងៃ លេើកាត្ពវកិចេសងឥណទានម្ក្នាគារជាស្ថរវនត ឬ 
• អនកខេីនឹងដកសក្ម្ួេក្ទពយសម្បត្តិរបស់ខលួនដែេជាេទធផេថ្នការកេ័យ្ន លដាយស្ថរមិ្នានេទធភាព

សងកាត្ពវកិចេឥណទានរបស់ខលួន ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

( ii ) ការបញ្េូ េព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ 

្នាគារវភិាគព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ លដាយលក្បើម្ ូដឌ្េសថិតិ្ថ្ននិនាន ការនាលពេអនាគត្ កន ងការ
វាយត្ថ្ម្លថាលត្ើហានិភ័យឥណទានលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ    បានលកើនលឡើងគួរឲ្យកត់្សាា េ់លែើម្បីល្វើការវាស់ដវង ECL។ 

ព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ ក្ត្ូវបានលក្បើសក្ាប់ដត្ PD ប  លណាណ ុះ។ ព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាង
ម្ ខសំរាប់ LGD មិ្នក្ត្ូវបានលគចាត់្ទ កថាជាការខកខានសងកន ងក្តី្ាសម្ នលទ លក្ពាុះវាមិ្នក្គប់ក្គាន់សក្ាប់ការវភិាគ
សថិតិ្ថ្នភាពរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ។ សូម្លម្ើេកំណត់្សាា េ់ ៣៦ (i) សក្ាប់ព័ត៌្ានេម្អិត្អំពីកតាត ា ក្កូលសែា
កិចេដែេក្ត្ូវបានលក្បើសក្ាប់ PD ដែេរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ។ 

(iii)  ការដកដក្បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

្នាគារល្វើការចរចាលឡើងវញិនូវឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន ដែេានផេេំបាកដផនកហិរញ្ញវត្ថ  (សំលៅែេ់ 
សកម្មភាពលរៀបចំឥណទានលឡើងវញិ) លែើម្បីបលងាើនឱកាសអតិ្បរាិកន ងការក្បមូ្េក្ត្េប់វញិ និងកាត់្បនថយហានិភ័យ 
ថ្នការខកខានសង ។ ដផអកលៅតាម្លគាេនលយបាយរបស់្នាគារ ឥណទានលរៀបចំលឡើងវញិក្ត្ូវបានផតេ់ជូ្នលដាយ 
ដផអកលេើមូ្េដាា នលក្ជ្ើសលរ ើស ក្បសិនលបើកូនបំណ េានការខកខានសងនាលពេបចេ បបនន ឬក្បសិនលបើានហានិភ័យ 
ខពស់ថ្នការខកខានសង និងានភសត តាងបង្កា ញថាកូនបំណ េពិត្ជាបានខិត្ខំក្បឹងដក្បងសងទូទាត់្បំណ េលៅតាម្ 
េកខខណឌ ថ្នកិចេសនាលែើម្ និងរពឹំងថាកូនបំណ េនឹងអាចបំលពញតាម្េកខខណឌ ដែេបានដកដក្ប ។ េកខខណឌ ដែេ
បានដកដក្បជា្ម្មតារមួ្បញ្េូ េទំាងការពនារលពេកំណត់្ ការផ្លល ស់បតូររយៈលពេថ្នការទូទាត់្សងការក្បាក់ និង               
ការដកដក្បេកខខណឌ ថ្ន កិចេក្ពម្លក្ពៀងឥណទាន ។ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

(iii) ការដកដក្បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ចំលពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដែេបានដកដក្បលៅតាម្លគាេនលយបាយថ្នការលរៀបចំឥណទានលឡើង វញិរបស់ 
្នាគារ ការពាករណ៍ PD ឆល ុះបញ្ញេ ំងការដកដក្បក្ត្ូវបានដកេម្អ ឬស្ថដ រលឡើងវញិនូវេទធភាពរបស់្នាគារកន ងការក្បមូ្េ 
ការក្បាក់និងក្បាក់លែើម្  លៅតាម្បទពិលស្ថ្ន៍្នាគារធាល ប់ាន។ ជាដផនកមួ្យថ្នែំលណើ រការលនុះ ្នាគារល្វើការវាយ
ត្ថ្ម្លេទធភាពទូទាត់្សងរបស់កូនបំណ េ  ល្ៀបលៅនឹងេកខខណឌ កិចេសនាដែេបានដកដក្ប និងពិចារណាលៅលេើ     
សូចនាករអាកបបកិរយិជាលក្ចើនលផេងលទៀត្។ 

ជាទូលៅ ការលរៀបចំលឡើងវញិ គឺជាសូចនាករគ ណភាពថ្នការលកើនលឡើងសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទាន ដែេការ
លរៀបចំលឡើងវញិក្ត្ូវបានចាត់្ទ កថា ានភសត តាងដែេបញ្ញជ ក់ពីផេប ុះពាេ់ថ្ន ឥណទានានការងយច ុះត្ថ្ម្ល។  
អតិ្ងិជ្ន ក្ត្ូវបង្កា ញឥរយិបងបង់ក្បាក់េអជាប់ោប់កន ងរយៈលពេមួ្យ ម្ នលពេដែេការប ុះពាេ់មិ្នក្ត្ូវបានចាត់្ទ ក
ថាាន ការងយច ុះត្ថ្ម្ល/មិ្នានេទធភាពសង ឬ PD ក្ត្ូវបានចាត់្ទ កថាបានងយច ុះ លដាយសម្វធិាន្នការខាត្បង់ក្ត្ូវ
បាន  វាស់ដវងតាម្ចំនួនទឹកក្បាក់ែូចកន ងែំណាក់កាេទី១។ 

(iv) ការវាស់ដវង ECL 

ECL គឺជាការបា ន់ស្ថម នក្បូបាប ីេីលត្ទំហំថ្នការបាត់្បង់ឥណទាន។  ECL ក្ត្ូវបានវាស់ដវងែូចខាងលក្កាម្៖ 

• ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដែេមិ្នានការងយច ុះត្ថ្ម្លនាកាេបរលិចេទរាយការណ៍ ៖ ជាត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នកងវុះ
ស្ថច់ក្បាក់ទំាងអស់ (លពាេគឺភាពខ សគាន រវាងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ដែេជំ្ពាក់្នាគារស្សបតាម្កិចេ
សនា និង េំហូរស្ថច់ក្បាក់ដែេ្នាគាររពឹំងទ កថានឹងទទួេបាន) ។ 

• ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដែេានការងយច ុះត្ថ្ម្លនាកាេបរលិចេទរាយការណ៍៖ជាភាពខ សគាន រវាង ត្ថ្ម្លែ េ 
និង ត្ថ្ម្លបចេ បបនន ថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ដែេរពឹងទ កនាលពេអនាគត្ ។ 

• កិចេសនាឥណទានដែេលៅសេ់ គឺជាត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នភាពខ សគាន រវាងេំហូរស្ថច់ក្បាក់តាម្កិចេ
សនាដែេជំ្ពាក់្នាគារ ក្បសិនលបើអនកកាន់កាប់កិចេសនាឥណទានបានែកឥណទាន និងេំហូរស្ថច់
ក្បាក់ដែេ្នាគាររពឹំងទ កនឹងទទូេបាន ក្បសិនលបើឥណទានក្ត្ូវបានែកលក្បើ។  

• ការទូទាត់្កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  លកើត្លឡើងកន ងករណីដែេ ការខកខានកន ងការសងរបស់កូនបំណ េគឺ
ស្សបតាម្េកខខណឌ ថ្នឥណទានដែេក្ត្ូវបានធានា ។ ែូលចាន ុះ កងវុះខាត្ស្ថច់ក្បាក់គឺជាការទូទាត់្ដែេ
រពឹំងទ ក លែើម្បីសងាេ ស់បំណ េសក្ាប់ការខាត្បង់ឥណទាន ែកចំនួនចំនួនទឹកក្បាក់ដែេ្នាគារ
រពឹំងថានឹងទទួេបានពីកូនបំណ េឬភាគីណាមួ្យ ។ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្) 

(ក) សាសធាត្  ការសនមត់្ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

(iv) ការវាស់ដវង ECL (ត្) 

្នាគារគណនា ECL លដាយយកត្ថ្ម្លែ េថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  គ ណនឹង អក្តារមួ្គាន ថ្ន PDនិង LGD ។ 

• ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក (Expected Credit Loss ឬ ECL) គឺជាត្ថ្ម្លបចេ បបននថ្នកងវុះស្ថច់
ក្បាក់ កន ងរយៈអាយ កាេដែេលៅសេ់  ល្វើអបបហារលដាយលក្បើ EIR ។ សក្ាប់ឆ្ន ំនីមួ្យ ថៗ្នអាយ កាេ
លពញរបស់ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ្នាគារបានល្វើការបា ន់ស្ថម នលេើ PD ដែេបានបញ្េូ េការពាករណ៍នា
លពេអនាគត្ LGD និង EAD ។ ការបា ន់ស្ថម នក្ត្ូវបានយកម្កគ ណជាមួ្យគាន  លែើម្បីល្វើការបា ន់ស្ថម នការ
ខាត្បង់សក្ាប់ រយៈលពេនីមួ្យៗ។ បនាទ ប់ម្កការបា ន់ស្ថម នក្ត្ូវបានល្វើអបបហារក្ត្េប់ម្កកន ងកាេ
បរលិចេទរាយការណ៍លដាយលក្បើ EIR ជាអក្តាការក្បាក់អបបហារ ។ លដាយគាម នផេប ុះពាេ់ជាស្ថរវនត 
្នាគារចាត់្ទ កអក្តាតាម្កិចេសនាជា EIR ។ 

• ECL ក្ត្ូវបានគណនាលដាយលក្បើរបូម្នតខាងលក្កាម្ ៖ 

ការខាត្បង់ឥណទានរពឹំងទ ក =  ∑ 𝑴𝑷𝑫𝒕 × 𝑳𝑮𝑫𝒕 × 𝑬𝑨𝑫𝒕 × 𝑫𝒕

𝑻

𝒕=𝟏

 

ដែេ៖ 

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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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្) 

(ខ)  សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ 
តារាងខាងលក្កាម្លនុះ សលងខបការខាត្បង់រពឹំងទ កនាកាេបរលិចេទច ងឆ្ន ំ លៅតាម្ថាន ក់ថ្នការប ុះពាេ់ក្ទពយ

សកម្មនីមួ្យ  ៗ។ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ថាន ក់ថ្នសំវធិាន ន្លេើការខាត្បង់៖        
ឥណទានផតេែ់េ់អតិ្ងិជ្ន (*)  ១៨.៧៧២.១៣៥    ៧៥.៩៣៣.២៨៦   ៦.៣៥៥.៤៥២  ២៥.៨៩៨.៤៦៧ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា  ៧៦៩.១២៨   ៣.១១១.១២៣  ៦០.៧៤២  ២៤៧.៥២៣ 
វនិិលយគលេើមូ្េបក្ត្  ៣៣.៥០៥   ១៣៥.៥២៨  ២១.៥៨០  ៨៧.៩៣៩ 
ក្បាក់កក់សក្ាប់ការជួ្េ  ៣១.៨០៥   ១២៨.៦៥១   ៣៦.១៥០    ១៤៧.៣១១  
កិចេសនាឥណទាន និង កិចេសនា 
ធានាហិរញ្ញវត្ថ  ១៣៤.៣៩៩  ៥៤៣.៦៤៤  ១៨.៩១៦  ៧៧.០៨៣ 

  ១៩.៧៤០.៩៧២    ៧៩.៨៥២.២៣២   ៦.៤៩២.៨៤០  ២៦.៤៥៨.៣២៣ 

(*) ទឹកក្បាក់ជាប់កិចេសនាថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ដែេក្ត្ូវបានេ បលចាេកន ងអំឡ ងលពេថ្នរបាយការណ៍ 
គឺានចំនួន ៤៤៩.០៩៧ ែ ោល រអាលម្រកិ នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ (នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ៦៩៦.៣៣៥ែ ោល រ 
អាលម្រកិ) ។ 

លក្កាម្នីតិ្វ ិ្ ីក្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់្នាគារ ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទានក្ត្ូវបានកំណត់្ម្ ន
លពេានការប ុះពាេ់និងលៅច ងបញ្េ ប់លៅលពេដែេការប ុះពាេ់លកើត្លឡើងែេ់៣០ថ្ងៃ ។ លនុះគឺជាករណីចម្បង
សក្ាប់ឥណទានអតិ្ងិជ្ន ។ តារាងខាងលក្កាម្ ផតេ់នូវការវភិាគលៅលេើចំនួនសរ បថ្នឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន តាម្
កាេកំណត់្ដែេានកនលងម្ក ។ 
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ត្ថ្ម្លសរ បលយង  សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់  ត្ថ្ម្លសរ បលយង  សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន           

០-២៩ ថ្ងៃ  ៣.៧៩៧.៦៤៩.៣៤៨   ១២.១៥៣.៦៤៣  ២.៧៤៣.៦១៦.០៩៨  ២.៦២៤.៧០៦ 
៣០-៥៩ ថ្ងៃ   ៣.២៦៣.១៣៨    ៤៨៩.៥២៩   ១.៩១៥.៩១៧  ១៣៣.៦៥៥ 
៦០-៨៩ ថ្ងៃ   ២.០២១.៧២៩    ៣៥៨.២១៦   ១.៤៤៦.២១៦  ៩១.៣៣៩ 
៩០-១៨០ ថ្ងៃ   ៥.៤៩៦.៣៨៦    ១.០០០.៤៧០   ៤.៧៨៦.៤៧១  ៨៤៩.៤៦៩ 
ចំនួនលេើសពី ១៧៩ ថ្ងៃ   ២៤.៩៤០.៩៤៨    ៤.៧៧០.២៧៧   ១២.៦៦១.៦៦៣  ២.៦៥៦.២៨៣ 

សរ ប  ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩  ១៨.៧៧២.១៣៥  ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ៦.៣៥៥.៤៥២ 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១៥.៥០៥.៩៨៧.៩១៦  ៧៥.៩៣៣.២៨៦  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧  ២៥.៨៩៨.៤៦៧ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន  
តារាងខាងលក្កាម្លនុះ បង្កា ញព័ត៌្ានអំពីឥណទានក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដែេក្ត្ូវបានវាស់ដវងលដាយថ្ងលលែើម្ 

រេំស់ ។ ចំនួនទឹកក្បាក់លៅកន ងតារាងតំ្ណាងឲ្យត្ថ្ម្លលយងែ េចំលពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ។ ចំលពាុះត្ថ្ម្លកិចេសនា
សក្ាប់កិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ ចំនួនទឹកក្បាក់លៅកន ងតារាងលនុះតំ្ណាងឲ្យត្ថ្ម្លកិចេសនា ។ 
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 
  ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
សម្ត្ េយជាមួ្យ្នាគារនានា           

្ម្មតា   ៣២៦.៧២៥.៦២៥    -      -      ៣២៦.៧២៥.៦២៥    ១.៣២១.៦០៥.១៥៣  
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់   (៧៦៩.១២៨)   -      -      (៧៦៩.១២៨)   (៣.១១១.១២៣) 
ត្ថ្ម្លលយង  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧   -      -      ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧    ១.៣១៨.៤៩៤.០៣០  

ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន           
្ម្មតា  ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦    -      -      ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦   ១៥.២៨៣.៣៩៥.៦៧១  
ឃ្ល ំលម្ើេ   -      ២០.៤២៦.៥៥៥    -      ២០.៤២៦.៥៥៥    ៨២.៦២៥.៤១៥  
លក្កាម្សតង់ដារ   -      -      ៨.០៨៧.០៩១    ៨.០៨៧.០៩១    ៣២.៧១២.២៨៣  
សងេ័យ   -      -      ១១.៤២០.៥៣៥    ១១.៤២០.៥៣៥    ៤៦.១៩៦.០៦៥  
បាត់្បង់   -      -      ១៥.០៩៤.៨០២    ១៥.០៩៤.៨០២    ៦១.០៥៨.៤៨២  
  ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦  ២០.៤២៦.៥៥៥  ៣៤.៦០២.៤២៨  ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩  ១៥.៥០៥.៩៨៧.៩១៦ 
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់  (៩.២៨៣.៧៦៧)  (២.៩៩៣.៩៩៥)  (៦.៤៩៤.៣៧៣)   (១៨.៧៧២.១៣៥)   (៧៥.៩៣៣.២៨៦) 
ត្ថ្ម្លលយង  ៣.៧៦៩.០៥៨.៧៩៩  ១៧.៤៣២.៥៦០  ២៨.១០៨.០៥៥  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤   ១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០  

មូ្េបក្ត្វនិិលយគ           
្ម្មតា   ៧.៤៦៧.៥៩១    -      -      ៧.៤៦៧.៥៩១    ៣០.២០៦.៤០៦  
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់   (៣៣.៥០៥)   -      -      (៣៣.៥០៥)   (១៣៥.៥២៨) 
ត្ថ្ម្លលយង  ៧.៤៣៤.០៨៦   -      -      ៧.៤៣៤.០៨៦    ៣០.០៧០.៨៧៨  

           
ក្បាក់កក់លេើការជួ្េ           

្ម្មតា   ៣.១៨០.៥០០    -      -      ៣.១៨០.៥០០    ១២.៨៦៥.១២៤  
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់   (៣១.៨០៥)   -      -      (៣១.៨០៥)   (១២៨.៦៥១) 
ត្ថ្ម្លលយង  ៣.១៤៨.៦៩៥   -      -      ៣.១៤៨.៦៩៥    ១២.៧៣៦.៤៧៣  

កិចេសនាឥណទាន និងកិចេ                    
         សនាធានាហិរញ្ញវត្ត  

 
         

្ម្មតា  ១៦១.៦៤៧.៣០២  ១០១  -  ១៦១.៦៤៧.៤០៣  ៦៥៣.៨៦៣.៧៤៦ 
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់  (១៣៤.៣៩១)  (៨)   -     (១៣៤.៣៩៩)  (៥៤៣.៦៤៤) 
ត្ថ្ម្លសរ ប  ១៦១.៥១២.៩១១  ៩៣  -  ១៦១.៥១៣.០០៤  ៦៥៣.៣២០.១០២ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
សម្ត្ េយជាមួ្យ្នាគារ 
លផេងលទៀត្  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
្ម្មតា   ៩៣.៤៧២.៤៣១    -      -      ៩៣.៤៧២.៤៣១    ៣៨០.៩០០.១៥៦  
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់   (៦០.៧៤២)   -      -      (៦០.៧៤២)   (២៤៧.៥២៣) 
ត្ថ្ម្លលយង  ៩៣.៤១១.៦៨៩   -      -     ៩៣.៤១១.៦៨៩   ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ 

           

ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន           
្ម្មតា  ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០   -  -  ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០   ១១.១៣៤.៤១៨.៦៧១  
ឃ្ល ំលម្ើេ   -      ១០.៦៦៧.៥១០    -      ១០.៦៦៧.៥១០    ៤៣.៤៧០.១០៣  
លក្កាម្សតង់ដារ   -      -      ៧.៨៦០.៣៦០    ៧.៨៦០.៣៦០    ៣២.០៣០.៩៦៧  
សងេ័យ   -      -      ៥.០៥១.៧០៨    ៥.០៥១.៧០៨    ២០.៥៨៥.៧១០  
បាត់្បង់   -      -      ៨.៤៧៤.១០៧    ៨.៤៧៤.១០៧    ៣៤.៥៣១.៩៨៦  
  ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០    ១០.៦៦៧.៥១០    ២១.៣៨៦.១៧៥    ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥   ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧  
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់  (១.៥៧៣.៨៨១)  (៥៦៦.៣១៧)  (៤.២១៥.២៥៤)  (៦.៣៥៥.៤៥២)  (២៥.៨៩៨.៤៦៧) 
ត្ថ្ម្លលយង  ២.៧៣០.៧៩៨.៧៩៩   ១០.១០១.១៩៣   ១៧.១៧០.៩២១   ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣   ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០  

           

មូ្េបក្ត្វនិិណោគ           
្ម្មតា  ៣៣.៣០៧.០១៤   -      -     ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣ 
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់  (២១.៥៨០)   -      -     (២១.៥៨០)  (៨៧.៩៣៩) 
ត្ថ្ម្លលយង  ៣៣.២៨៥.៤៣៤   -      -     ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 

           

ក្បាក់កក់លេើការជួ្េ           
្ម្មតា  ៣.៦១៥.០៤១   -      -     ៣.៦១៥.០៤១  ១៤.៧៣១.២៩២ 
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់  (៣៦.១៥០)   -      -     (៣៦.១៥០)  (១៤៧.៣១១) 
ត្ថ្ម្លលយង  ៣.៥៧៨.៨៩១   -      -     ៣.៥៧៨.៨៩១  ១៤.៥៨៣.៩៨១ 

កិចេសនាឥណទាន និងកិចេ                    
         សនាធានាហិរញ្ញវត្ត  

 
         

្ម្មតា   ៦៨.៤៩៧.១០៣    -      -      ៦៨.៤៩៧.១០៣    ២៧៩.១២៥.៦៩៥  
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់   (១៨.៩១៦)   -      -      (១៨.៩១៦)   (៧៧.០៨៣) 
ត្ថ្ម្លសរ ប   ៦៨.៤៧៨.១៨៧    -      -      ៦៨.៤៧៨.១៨៧    ២៧៩.០៤៨.៦១២  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

តារាងខាងលក្កាម្លនុះ បង្កា ញព័ត៌្ានអំពីស្ថថ នភាពការហួសកាេកំណត់្សង ថ្នឥណទានផតេ់ែេ់  
អតិ្ងិជ្នលៅែំណាក់កាេទី១ ទី២  និងទី៣។ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 
  ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន           
មិ្នទាន់ហួសកំណត់្  ៣.៧៤៦.៩៥០.៩៦៤  ១២.៦១៧.១៨៦   ២.៨៦៨.២៦១   ៣.៧៦២.៤៣៦.៤១១  ១៥.២១៩.០៥៥.២៨២ 
ហួសកំណត់្ ≤ ២៩ថ្ងៃ   ៣១.៣៩១.៦០០    ៣.៤៨១.៤៨៧    ៣៣៩.៨៤៩    ៣៥.២១២.៩៣៦    ១៤២.៤៣៦.៣២៧  
ហួសកំណត់្ > ២៩ថ្ងៃ   -      ៤.៣២៧.៨៨២    ៣១.៣៩៤.៣២០    ៣៥.៧២២.២០២    ១៤៤.៤៩៦.៣០៧  
សរ ប  ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៤  ២០.៤២៦.៥៥៥  ៣៤.៦០២.៤៣០  ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩  ១៥.៥០៥.៩៨៧.៩១៦ 
           
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន           
មិ្នទាន់ហួសកំណត់្  ២.៧២២.៨២៣.៩៨៨   ៦.០៨១.៦៦៨   ៣.០៦៤.៣២៣   ២.៧៣១.៩៦៩.៩៧៩   ១១.១៣២.៧៧៧.៦៦៤  
ហួសកំណត់្ ≤ ២៩ថ្ងៃ  ៩.៥៤៨.៦៩២    ១.៦៥៣.១១០    ៤៤៤.៣១៨    ១១.៦៤៦.១២០    ៤៧.៤៥៧.៩៣៩  
ហួសកំណត់្ > ២៩ថ្ងៃ  -      ២.៩៣២.៧៣២    ១៧.៨៧៧.៥៣៤    ២០.៨១០.២៦៦    ៨៤.៨០១.៨៣៤  
សរ ប  ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០   ១០.៦៦៧.៥១០   ២១.៣៨៦.១៧៥   ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥   ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧  

 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

តារាងខាងលក្កាម្លនុះ បង្កា ញពីបដក្ម្បក្ម្ួេចំនួនទឹកក្បាក់លយងែ េរបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  
ការយិបរលិចេទរមួ្ចំដណកែេ់បដក្ម្បក្ម្ួេ សំវធិាន្នលេើការខាត់្បង់ ។ 

សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានាលៅត្ថ្ម្លរេំស់ ៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 
  ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   
  ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  ៩៣.៤៧២.៤៣១  -  -  ៩៣.៤៧២.៤៣១  ៣៨០.៩០០.១៥៦ 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  
 

២៨៦.៧៦៧.៤៣៥    -      -     
 

២៨៦.៧៦៧.៤៣៥   
 

១.១៥៩.៩៧៤.២៧៥  
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់   (៦៩.៦២៧.៧៤១)   -      -      (៦៩.៦២៧.៧៤១)   (២៨១.៦៤៤.២១២) 
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា   ១៦.០៥៥.៩២២    -      -      ១៦.០៥៥.៩២២    ៦៤.៩៤៦.២០៤  
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ   ៥៧.៥៧៨    -      -      ៥៧.៥៧៨    (២.៥៧១.២៧០) 
ត្ថ្ម្លលយងែ េលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  
 

៣២៦.៧២៥.៦២៥    -      -      ៣២៦.៧២៥.៦២៥   ១.៣២១.៦០៥.១៥៣ 
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០   (៧៦៩.១២៨)  -  -   (៧៦៩.១២៨)   (៣.១១១.១២៣) 
 
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   
  ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩  ២០៧.៤៨៨.៩៤៥  -  -  ២០៧.៤៨៨.៩៤៥  ៨៣៥.៣២៤.៩៨៤ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៧៣.៧៧១.៤៤៨  -  -  ៧៣.៧៧១.៤៤៨  ៣០០.៦១៨.៦៥១ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (១៧២.៧៦៩.៤៧៦)  -  -  (១៧២.៧៦៩.៤៧៦)  (៧០៤.០៣៥.៦១៥) 
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា  (១៤.៩៨១.៩៣៩)  -  -  (១៤.៩៨១.៩៣៩)  (៦១.០៥១.៤០១) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  (៣៦.៥៤៧)  -  -  (៣៦.៥៤៧)  ១០.០៤៣.៥៣៧  
ត្ថ្ម្លលយងែ េលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៩  ៩៣.៤៧២.៤៣១  -  -  ៩៣.៤៧២.៤៣១  ៣៨០.៩០០.១៥៦ 
សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  (៦០.៧៤២)  -  -  (៦០.៧៤២)  (២៤៧.៥២៣) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរេំស់ ៖ 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ   សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០  ១០.៦៦៧.៥១០  ២១.៣៨៦.១៧៥  ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ 
 
បដក្ម្បក្ម្េួត្ថ្ម្លលយងែ េ 

 

         
លផទរលៅែំណាក់កាេទី១   ១០៧.១៨៧    (១០៧.១៨៧)   -      -      -    
លផទរលៅែំណាក់កាេទី២   (១៧.២២៥.៧០៦)   ១៧.២២៥.៧០៦    -      -      -    
លផទរលៅែំណាក់កាេទី៣   (១២.៩៩៩.៤៤១)   (៣.៧៣០.៣១១)   ១៦.៧២៩.៧៥២    -      -    
           

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ២.៣៩០.៥២៧.៦៧១    ៣៥៣.២៥៤    ១៥៣.៣៦០   ២.៣៩១.០៣៤.២៨៥    ៩.៦៧១.៧៣៣.៦៨៣  
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (១.៣១៤.៣៦៩.១៧១)  (៣.៩១០.៩៦៤)  (៣.៣៥៨.៨៤១)  (១.៣២១.៦៣៨.៩៧៦)  (៥.៣៤៦.០២៩.៦៥៨) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា  (៧០.៦៥៤)   (៧១.៤៥៣)   (៣០៨.០១៨)   (៤៥០.១២៥)   (១.៨២០.៧៥៦) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -   (៨២.៩៣២.៧៩០) 
ត្ថ្ម្លលយងែ េលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០  ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦  ២០.៤២៦.៥៥៥  ៣៤.៦០២.៤២៨  ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩  ១៥.៥០៥.៩៨៧.៩១៦ 
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

(៩.២៨៣.៧៦៧)  (២.៩៩៣.៩៩៥)  (៦.៤៩៤.៣៧៣)   (១៨.៧៧២.១៣៥)   (៧៥.៩៣៣.២៨៦) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរេំស់(ត្) ៖ 
 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ   សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

 
          

ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨  ១៥.៧៧៥.៩១២  ១៥.៥៥០.០២៥  ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥  ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ 
បដក្ម្បក្ម្េួត្ថ្ម្លលយងែ េ           

លផទរលៅែំណាក់កាេទី១  ២.១៨៦.៨៤០  (២.១៦២.៣៥៩)  (២៤.៤៨១)  -  - 
លផទរលៅែំណាក់កាេទី២  (៦.៩២៥.២៥២)  ៧.១០៥.៤៤៣  (១៨០.១៩១)  -  - 
លផទរលៅែំណាក់កាេទី៣  (៥.១៨១.៣៧៣)  (៤.៧២៨.៨៥២)  ៩.៩១០.២២៥  -  - 

           
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១.៧៧៧.០១២.៤២៨  ១.៤៨៧.០៣១  ១.៩៤៩.៧២១  ១.៧៨០.៤៤៩.១៨០  ៧.២៥៥.៣៣០.៤០៩ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់   (៨៣៨.៤៨៣.៤៧៨)  (៦.៦៩៥.៨៥៧)  (៥.៣៤០.៤០២)  (៨៥០.៥១៩.៧៣៧)  (៣.៤៦៥.៨៦៧.៩២៨) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា  (១០៣.៨០៣)  (១១៣.៨០៨)  (៤៧៨.៧២២)  (៦៩៦.៣៣៣)  (២.៨៣៧.៥៥៧) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ១០៤.៦០៦.០១៦  
ត្ថ្ម្លលយងែ េលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ 
ឆ្ន ំ ២០១៩                   

 

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០  ១០.៦៦៧.៥១០  ២១.៣៨៦.១៧៥  ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ 

 
          

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

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



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

មូ្េបក្ត្វនិិលយគលៅត្ថ្ម្លរេំស់៖ 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៣៣.៣០៧.០១៤  -  -  ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី   ៣.៩៧៦.២២៤   -  -   ៣.៩៧៦.២២៤    ១៦.០៨៣.៨២៦  
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់    (២៩.៧៦០.៣៥៨)  -  -  (២៩.៧៦០.៣៥៨)  (១២០.៣៨០.៦៤៨) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា  (៥៥.២៨៩)  -  -  (៥៥.២៨៩)  (២២៣.៦៤៤) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  (៩៩៩.២១១) 

ត្ថ្ម្លលយងែ េលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 
 

៧.៤៦៧.៥៩១  -  -  ៧.៤៦៧.៥៩១  ៣០.២០៦.៤០៦ 

 
          

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

(៣៣.៥០៥)  -  -  (៣៣.៥០៥)  (១៣៥.៥២៨) 

 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ត្ថ្ម្លលយងែ េ 

លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

៣៣.២៥៣.៣៤៨  -  -  ៣៣.២៥៣.៣៤៨  ១៣៣.៦១១.៩៥២ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ២៥២.៧១០.៧៥៣  -  -  ២៥២.៧១០.៧៥៣  ១.០២៩.៧៩៦.៣១៩ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (២៥២.៥៥៧.៩៧៧)  -  -  (២៥២.៥៥៧.៩៧៧)  (១.០២៩.១៧៣.៧៥៦) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា  (៩៩.១១០)  -  -  (៩៩.១១០)  (៤០៣.៨៧៣) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ១.៨៩៥.៤៤១ 

ត្ថ្ម្លលយងែ េលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

៣៣.៣០៧.០១៤  -  -  ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣ 

 
          

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

(២១.៥៨០)  -  -  (២១.៥៨០)  (៨៧.៩៣៩) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

ក្បាក់កក់លេើការជួ្េលៅត្ថ្ម្លរេំស់ ៖ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៣.៦១៥.០៤១  -  -  ៣.៦១៥.០៤១  ១៤.៧៣១.២៩២ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី   ៥៤៥.០២៣   -  -   ៥៤៥.០២៣    ២.២០៤.៦១៨  
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់   (៣១.៨១០)  -  -   (៣១.៨១០)   (១២៨.៦៧១) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា   (៩៤៧.៧៥៤)  -  -   (៩៤៧.៧៥៤)   (៣.៨៣៣.៦៦៥) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -   (១០៨.៤៥០) 
ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៣.១៨០.៥០០  -  -  ៣.១៨០.៥០០  ១២.៨៦៥.១២៤ 

 
          

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

(៣១.៨០៥)  -  -  (៣១.៨០៥)  (១២៨.៦៥១) 

           
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣     
  ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

៣.២៩៦.៦៧៥  -  -  ៣.២៩៦.៦៧៥  ១៣.២៤៦.០៤០ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៣៦៦.២០២  -  -  ៣៦៦.២០២  ១.៤៩២.២៧៣ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (៤៧.៨៣៦)  -  -  (៤៧.៨៣៦)  (១៩៤.៩៣២) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ១៨៧.៩១១ 
ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

៣.៦១៥.០៤១  -  -  ៣.៦១៥.០៤១  ១៤.៧៣១.២៩២ 
           
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

(៣៦.១៥០)  -  -  (៣៦.១៥០)  (១៤៧.៣១១) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

93 

 

៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

កិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ លៅត្ថ្ម្លរេំស់៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 
  ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   
  ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
 ៦៨.៤៩៧.១០៣    -      -      ៦៨.៤៩៧.១០៣   ២៧៩.១២៥.៦៩៥ 

 
បដក្ម្បក្ម្េួត្ថ្ម្លលយងែ េ 

 
         

លផទរលៅែំណាក់កាេទី១   -      -      -      -      -    
លផទរលៅែំណាក់កាេទី២   (១០២)   ១០២    -      -      -    
លផទរលៅែំណាក់កាេទី៣   -      -      -      -      -    

           
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី   ១០៥.៣៦៣.៩១៧   -       ១០៥.៣៦៣.៩១៧   ៤២៦.១៩៧.០៤៤ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់   (១២.២១៣.៦១៦)   (១)     (១២.២១៣.៦១៧)   (៤៩.៤០៤.០៨១) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  (២.០៥៤.៩១៣) 

សរ បការសនាលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០  ១៦១.៦៤៧.៣០២  ១០១  -  ១៦១.៦៤៧.៤០៣  ៦៥៣.៨៦៣.៧៤៥ 
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
(១៣៤.៣៩១)  (៨)   -     (១៣៤.៣៩៩)  (៥៤៣.៦៤៤) 

 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   
  ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលយងែ េ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
៤០.៣០៣.៩០៩   -     -     ៤០.៣០៣.៩០៩   ១៦១.៩៤១.១០៦ 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៣៣.៦៤៨.០៣០   -     -     ៣៣.៦៤៨.០៣០   ១៣៧.១១៥.៧២២ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (៥.៤៥៤.៨៣៦)  -     -     (៥.៤៥៤.៨៣៦)  (២២.២២៨.៤៥៧) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ២.២៩៧.៣២៤ 

សរ បការសនាលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ៦៨.៤៩៧.១០៣   -     -     ៦៨.៤៩៧.១០៣   ២៧៩.១២៥.៦៩៥ 
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
(១៨.៩១៦)  -     -     (១៨.៩១៦)  (៧៧.០៨៣) 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

តារាងខាងលក្កាម្វភិាគពីបដក្ម្បក្ម្ួេសំវធិាន្នលេើការខាត្បង់កន ងឆ្ន ំតាម្ក្បលភទថ្នក្ទពយ៖ 

សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានាលៅត្ថ្ម្លរេំស់ 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៦០.៧៤២  -  -  ៦០.៧៤២  ២៤៧.៥២៣ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៦៧១.២៩៩  -  -  ៦៧១.២៩៩  ២.៧១៥.៤០៤ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (៣៥.៧៧៨)  -  -  (៣៥.៧៧៨)  (១៤៤.៧២២) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា  ៧២.៨៦៥  -  -  ៧២.៨៦៥  ២៩៤.៧៣៩ 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  (១.៨២១) 

 
          

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

 ៧៦៩.១២៨  -  -   ៧៦៩.១២៨   ៣.១១១.១២៣ 

 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

៨៦.៨២៧  -  -  ៨៦.៨២៧  ៣៤៨.៨៧១ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ២១.៩៣៥  -  -  ២១.៩៣៥  ៨៩.៣៨៥ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (៣៨.៩៩៦)  -  -  (៣៨.៩៩៦)  (១៥៨.៩០៨) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា  (៩.០២៤)      (៩.០២៤)  (៣៦.៧៧៣) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ៤.៩៤៨ 

 
          

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

៦០.៧៤២  -  -  ៦០.៧៤២  ២៤៧.៥២៣ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

95 

 

៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ -  ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរេំស់ 

 

(*) រាប់បញ្េូ េការវាស់ដវងលឡើងវញីលេើវធិាន្នលេើការខាត្បង់ (បនាទ ប់ពីការលផទរ) ដែេបណាត េម្កពីការផ្លល ស់បតូរ
បរាិណនិងគ ណភាពឥណទានថ្នក្បាក់កម្េីដែេានស្ស្ថប់។ 

 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

១.៥៧៣.៨៨១   ៥៦៦.៣១៧   ៤.២១៥.២៥៤   ៦.៣៥៥.៤៥២  ២៥.៨៩៨.៤៦៧ 
 
បដក្ម្បក្ម្េួវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

 

         
លផទរលៅែំណាក់កាេទី១   ៥.២១៣    (៥.២១៣)   -      -      -    
លផទរលៅែំណាក់កាេទី២   (១០.៦៤១)   ១០.៦៤១    -      -      -    
លផទរលៅែំណាក់កាេទី៣   (៨.២៤២)   (២២៧.៩៩៤)   ២៣៦.២៣៦    -      -    

ការវាស់ដវងលឡើងវញីលេើវធិាន្ នលេើ 
ការខាត្បង់ស ទធ (*) 

 

៥.៤៣០.៤១៩   ២.៧១២.៨៨៩    ២.៦៣៦.០០១    ១០.៧៧៩.៣០៩  ៤៣.៦០២.៣០៥ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ២.៩៦២.៦៤១   ៣៧.៣៨៥    ៣៥.៤៧៣    ៣.០៣៥.៤៩៩    ១២.២៧៨.៥៩៣ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (៦១០.៨៥១)  (៥០.៧២៧)  (៤២២.៩១៦)    (១.០៨៤.៤៩៤)  (៤.៣៨៦.៧៧៨) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា  (៥៨.៦៥៣)  (៤៩.៣០៣)  (២០៥.៦៧៥)  (៣១៣.៦៣១)  (១.២៦៨.៦៣៧) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ   -      -     -  -  (១៩០.៦៦៤) 

 
          

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៩.២៨៣.៧៦៧  ២.៩៩៣.៩៩៤  ៦.៤៩៤.៣៧៣   ១៨.៧៧២.១៣៥    ៧៥.៩៣៣.២៨៦  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ -  ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរេំស់ (ត្) 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

១.១០០.៩០៩  ៧៨២.៣៣៤  ២.៩៧៥.៨៤៣  ៤.៨៥៩.០៨៦  ១៩.៥២៣.៨០៦ 
 
បដក្ម្បក្ម្េួវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

 

         
លផទរលៅែំណាក់កាេទី១  ១០៨.៦១២  (១០៦.៤៣២)  (២.១៨០)  -  - 
លផទរលៅែំណាក់កាេទី២  (៥.៤៥៣)  ៥៣.២០៣  (៤៧.៧៥០)  -  - 
លផទរលៅែំណាក់កាេទី៣  (៥.០៤២)  (២២៩.២៦០)  ២៣៤.៣០២  -  - 

ការវាស់ដវងលឡើងវញីលេើវធិាន្ នលេើការខាត្បង់
ស ទធ (*) 

 

(២០៩.៨០០)  ២២៤.៦២៦  ១.៦៣៩.០៦៣  ១.៦៥៣.៨៨៩  ៦.៧៣៩.៥៩៧ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១.០២៦.៣១៨  ៤៧.៦៣៨  ៤៧១.៦៧៦  ១.៥៤៥.៦៣២  ៦.២៩៨.៤៥០ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (៤៤០.៧៤២)  (១៣៧.៤១២)  (២៩១.៥២៨)  (៨៦៩.៦៨២)  (៣.៥៤៣.៩៥៤) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា  (៩២១)  (៦៨.៣៨០)  (៧៦៤.១៧២)  (៨៣៣.៤៧៣)  (៣.៣៩៦.៤០២) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ២៧៦.៩៧០ 
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

១.៥៧៣.៨៨១   ៥៦៦.៣១៧   ៤.២១៥.២៥៤   ៦.៣៥៥.៤៥២  ២៥.៨៩៨.៤៦៧ 
 

(*) រាប់បញ្េូ េការវាស់ដវងលឡើងវញីលេើវធិាន្នលេើការខាត្បង់ (បនាទ ប់ពីការលផទរ) ដែេបណាត េម្កពីការផ្លល ស់បតូរ
បរាិណនិងគ ណភាពឥណទានថ្នក្បាក់កម្េីដែេានស្ស្ថប់ ។ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ -  មូ្េបក្ត្វនិិលយគលៅត្ថ្ម្លរេំស់ 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

២១.៥៨០  -  -  ២១.៥៨០  ៨៧.៩៣៩ 
ការវាស់ដវងថ្នសំវធិាន្ ន 
លេើការខាត្បង់ 

 

  (២.៨៥២)  -  -    (២.៨៥២)     (១១.៥៣៦) 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១៤.៧៧៧  -  -  ១៤.៧៧៧     ៥៩.៧៧៣ 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  (៦៤៨) 
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៣៣.៥០៥  -  -  ៣៣.៥០៥  ១៣៥.៥២៨ 

 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

 
          

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

៨៣.៥៣៣  -  -  ៨៣.៥៣៣  ៣៣៥.៦៣៦ 
ការវាស់ដវងថ្នសំវធិាន្ ន 
លេើការខាត្បង់ 

 

(៦១.៩៥៣)  -  -  (៦១.៩៥៣)  (២៥២.៤៥៨) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ៤.៧៦១ 
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

២១.៥៨០  -  -  ២១.៥៨០  ៨៧.៩៣៩ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

សំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ -  ក្បាក់កក់លេើការជួ្េលៅត្ថ្ម្លរេំស់ 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៣៦.១៥០  -  -  ៣៦.១៥០  ១៤៧.៣១១ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី   ៥.៤៥០   -  -   ៥.៤៥០    ២២.០៤៥  
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់   (៣១៨)  -  -   (៣១៨)   (១.២៨៦) 
បដក្ម្បក្ម្េួនានា   (៩.៤៧៧)  -  -   (៩.៤៧៧)   (៣៨.៣៣៤) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -   (១.០៨៥) 
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៣១.៨០៥  -  -  ៣១.៨០៥  ១២៨.៦៥១ 

 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 
 លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

៣២.៩៦៧  -  -  ៣២.៩៦៧  ១៣២.៤៦១ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៣.៦៦១  -  -  ៣.៦៦១  ១៤.៩១៩ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (៤៧៨)  -  -  (៤៧៨)  (១.៩៤៨) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ១.៨៧៩ 

 
          

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

៣៦.១៥០  -  -  ៣៦.១៥០  ១៤៧.៣១១ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៣ ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន (ត្) 

សំវធិាន្នលេើកិចេសនាឥណទាន និង កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  

 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី១ ដខ 
ម្ករា ឆ្ន ំ២០២០ 

 

១៨.៩១៦  -  -  ១៨.៩១៦  ៧៧.០៨៣ 
ការវាស់ដវងថ្នសំវធិាន្ ន 
លេើការខាត្បង់ 

 

 ៣៦.៣៣៥   ៨  -   ៣៦.៣៤៣    ១៤៧.០០៧  
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី   ៨០.៩១៥   -  -   ៨០.៩១៥    ៣២៧.៣០១  
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់   (១.៧៧៥)  -  -   (១.៧៧៥)   (៧.១៨០) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  (៥៦៧) 
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

 លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

១៣៤.៣៩១  ៨  -  ១៣៤.៣៩៩  ៥៤៣.៦៤៤ 

 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
 ែំណាក់កាេទី១  ែំណាក់កាេទី២  ែំណាក់កាេទី៣   

 
 ECL ១២ដខ  ECL អាយ កាេ  ECL អាយ កាេ  សរ ប 

 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី១ ដខ 
ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

១០.០៨៩  -  -  ១០.០៨៩  ៤០.៥៣៨ 
ការវាស់ដវងថ្នសំវធិាន្ ន 
លេើការខាត្បង់ 

 

៦៤៦  -  -  ៦៤៦  ២.៦៣២ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១០.៣២៣  -  -  ១០.៣២៣  ៤២.០៦៦ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដេងទទួេស្ថា េ់  (២.១៤២)  -  -  (២.១៤២)  (៨.៧២៩) 
េលម្អៀងពីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ៥៦៧ 
សំវធិាន្ នលេើការខាត្បង់ 

 លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

១៨.៩១៦  -  -  ១៨.៩១៦  ៧៧.០៨៣ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៤ ការលផ្លត ត្លេើហានិភ័យឥណទាន 
្នាគារបានល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យការលផ្លត ត្លេើ ហានិភ័យឥណទានតាម្វស័ិយនីមួ្យៗ។ការវភិាគការលផ្លត ត្លេើហានិភ័យសម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា ឥណទានផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន មូ្េបក្ត្វនិិ

លយគ  ក្បាក់កក់លេើការជួ្េ  និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ   ក្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកន ងតារាងែូចខាងលក្កាម្ ៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 

 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារ

នានា 
 

ឥណទានផតេ់ 
ែេ់អតិ្ងិជ្ន 

 មូ្េបក្ត្វនិិលយគ  
ក្បាក់កក់ 
លេើការជួ្េ 

 
កិចេសនា 

ឥណទាន និងកិចេសនា
ធានាហិរញ្ញវត្ថ  

 សរ ប 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលយង               
ចំនួនទឹកក្បាក់តាម្កិចេសនា   ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧   ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤   ៧.៤៣៤.០៨៦   ៣.១៤៨.៦៩៥  (១៣៤.៣៩៩)   ៤.១៥១.០០៤.២៩៣    ១៦.៧៩០.៨១២.៣៦៥  
ការលផ្លត ត្លេើហានិភ័យតាម្វស័ិយ    -  -  -  ១៦១.៦៤៧.៤០៣  ១៦១.៦៤៧.៤០៣  ៦៥៣.៨៦៣.៧៤៥ 
ស្ថថ ប័នហរញិ្ញវត្ថ   -   ៧៥.៧០០.៣៦៨   -  -   ៦.៧០៣.៣៨៥    ៨២.៤០៣.៧៥៣    ៣៣៣.៣២៣.១៨១  
កសិកម្ម  -   ១៨៨.៥៥៦.៩៦៦   -  -   ៥៧២.៤១១    ១៨៩.១២៩.៣៧៧    ៧៦៥.០២៨.៣៣០  
ក្បតិ្បត្តិការសណំង់ និង អចេក្ទពយ  -   ២៨៣.៩១២.៤៤២   -  -   ២៦.០៣៨.១០៩    ៣០៩.៩៥០.៥៥១    ១.២៥៣.៧៤៩.៩៧៩  
ការជួ្េអចេនក្ទពយ  -   ៦២៥.១៥៣.៦៦២   -  -   ១.៩៧៨.៤៩៧    ៦២៧.១៣២.១៥៩    ២.៥៣៦.៧៤៩.៥៨៣  
ឧសាហកម្ម  -   ១៨៥.៣៧៩.១៦៤   -  -   ១៥.២៤៤.៤៥៦    ២០០.៦២៣.៦២០    ៨១១.៥២២.៥៤៣  
ការេក់ែ ំនិងរាយ  -   ១.៦៤១.៤៨៨.៨៧៧   -   -    ៨០.៩២២.២៨០    ១.៧២២.៤១១.១៥៧    ៦.៩៦៧.១៥៣.១៣០  
លសវាកម្ម  -   ៦៩៧.៩០៥.៤៨១   -  -   ១៩.៣៥៥.២៤៦    ៧១៧.២៦០.៧២៧    ២.៩០១.៣១៩.៦៤១  
ឥណទានផ្លទ េ់ខលួន  -   ១១៦.៥០២.៤៥៤   -  -   ១០.៨៣៣.០១៩    ១២៧.៣៣៥.៤៧៣    ៥១៥.០៧១.៩៨៨  
  -  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤  -  -  ១៦១.៦៤៧.៤០៣   ៣.៩៧៦.២៤៦.៨១៧    ១៦.០៨៣.៩១៨.៣៧៥  
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

៣៣.១.៤ ការលផ្លត ត្លេើហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារ

នានា 
 
ឥណទានផតេ់ែេ់

អតិ្ងិជ្ន 
 មូ្េបក្ត្វនិិលយគ  ក្បាក់កក់លេើការជួ្េ  

កិចេសនា 
ឥណទាន និងកិចេសនា

ធានាហិរញ្ញវត្ថ  
 សរ ប 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
               
ត្ថ្ម្លលយង  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣.៥៧៨.៨៩១   (១៨.៩១៦)   ២.៨៨៨.៣២៨.០១១   ១១.៧៦៩.៩៣៦.៦៤៥  
ចំនួនទឹកក្បាក់តាម្កិចេសនា  -  -  -  -   ៦៨.៤៩៧.១០៣    ៦៨.៤៩៧.១០៣    ២៧៩.១២៥.៦៩៥  
ការលផ្លត 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  
ក្បតិ្បត្តិការសណំង់ និង  
អចេក្ទពយ 

 
-   ១៩១.១៤០.០៥៥   -  -   ៨.៤២១.៥៦១    ១៩៩.៥៦១.៦១៦    ៨១៣.២១៣.៥៨៥  

ការជួ្េអចេនក្ទពយ  -   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  
ការេក់ែ ំ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  
ឥណទានផ្លទ េ់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  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព 

ហានិភ័យសនទនីយភាព សំលៅលៅលេើហានិភ័យដែេ្នាគារ មិ្នាន្នធានហិរញ្ញវត្ថ ក្គប់ក្គាន់ កន ងការ
បំលពញកាត្ពវកិចេ ឬនឹងក្ត្ូវល្វើលដាយចំណាយហួសកំរតិ្ ។ ហានិភ័យសនទនីយភាពលកើត្លឡើងពីភាពមិ្នក្ត្ូវគាន ថ្នកាេ
កំណត់្ និងបរាិណេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ដែេានជាប់ជាមួ្យ ក្បតិ្បត្តិការ និងការវនិិលយគរបស់្នាគារ។  

៣៣.២.១ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាព 

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេរបស់្នាគារកំណត់្យ ទធស្ថស្តសត របស់្នាគារកន ងការក្គប់ក្គង ហានិភ័យសនទនីយភាព 
និង ការក្បតិ្បត្តិការ ក្គប់ក្គងលដាយ គណៈកាម ្ិការក្គប់ក្គងហានិភ័យ BRMC។ BRMC អន ម័្ត្លេើលគាេការណ៍ 
សនទនីយភាពរបស់្នាគារ ដែេបលងាើត្ លឡើងលដាយអគានាយកដាា នក្គប់ក្គងហានិភ័យ និងក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លដាយ
គណៈកាម ្ិការក្គប់ក្គងក្ទពយសកម្ម និងបំណ េ ALCO ។ នាយកដាា នរត្នាភិបាេ ក្គប់ក្គងស្ថថ នភាពសនទនីយភាព
របស់្នាគារជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ លហើយពិនិត្យរបាយការណ៍ក្បចំាថ្ងៃដែេក្គបែណដ ប់លេើ ចរនដស្ថច់ក្បាក់របស់
ការយិេ័យកណាត េ និងស្ថខា ។ របាយការណ៍សលងខបរមួ្ និងការចាត់្វធិានការលដាុះស្ស្ថយក្ត្ូវ បានបញ្េូ េយ ង
លទៀងទាត់្លៅកន ងរបាយការណ៍ ALCO ។ 

វ ិ្ ីស្ថស្តសតរបស់្នាគារកន ងការក្គប់ក្គងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ គឺក្ត្ូវធានាឲ្យបានក្គប់ក្គាន់តាម្េទធភាពដែេ 
អាចល្វើលៅបាន ថានឹងានស្ថច់ក្បាក់ក្គប់ក្គាន់លែើម្បីបំលពញតាម្លសចកដីក្ត្ូវការលដាយកក្មិ្ត្សថិត្លក្កាម្េកខខណឌ  ល្វើ
យ ងណាមិ្នឲ្យរងការខាត្បង់ និងមិ្នឲ្យានការខូចខាត្ែេ់លករ តិ៍ល ម្ ុះ នាគារ។ ធាត្ សំខាន់ ថៗ្នយ ទធស្ថស្តសត របស់
្នាគារគឺានែូចខាងលក្កាម្៖  

• រកានូវមូ្េដាា នហិរញ្ញបបទានចក្ម្ុុះដែេរមួ្ានក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន(ទំាងប គាេ និង សហក្គាស) 
និងរកាហាវ ស ីេី្ីយថាភាព ។  

• អន វត្តនូវសំលពៀត្ក្ទពយសកម្ម ដែេានសនទនីយភាពខពស់ដែេចក្ម្ុុះលដាយរបិូយប័ណណ និងកាេ 
កំណត់្ ។ 

• តាម្ដាននូវភាពមិ្នស ីគាន ថ្នកាេកំណត់្របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ របស់្នាគារ 
និងវសិ្ថេភាពដែេក្ទពយសកម្មរបស់្នាគារក្ត្ូវបានជាប់បនទ ក និងដែេមិ្នអាចយកលៅលក្បើជាវត្ថ 
បញ្ញេ ំ លែើម្បីទទួេហិរញ្ញបបទានបាន ។ 

• ល្វើលស្តសតសលត្សតនូវស្ថថ នភាពសនទនីយភាពរបស់្នាគារល្ៀបនឹងហានិភ័យលផេង  ៗ និងក្ពឹត្តិការណ៍
ជាក់ោក់របស់ក្បលទស ។  

• កាត់្បនថយនូវការបាត់្បង់ចំណូេពីសនទនីយភាពដែេមិ្នបានលក្បើ ។ 

នាយកដាា នរត្នាភិបាេទទួេបានព័ត៌្ានពីដផនកអាជី្វកម្មែថ្ទលទៀត្ ទាក់ទងនឹងសនទនីយភាព ថ្នក្ទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងព័ត៌្ានេម្អិត្ថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់រពឹំងទ កលផេងលទៀត្ ដែេបានពីការពាករណ៍
អាជី្វកម្មនាលពេអនាគត្ ។ បនាទ ប់ម្កនាយកដាា នរត្នាភិបាេបានរកានូវសំលពៀត្ថ្នស្ថច់ក្បាក់រយៈលពេខលី ដែេភាគ
លក្ចើនជាហាវ ស ីេី្ីអនតរ្ នាគារ លែើម្បីធានាថាស្ថច់ក្បាក់ក្គប់ក្គាន់ក្ត្ូវបានរកាទ កលៅកន ង្ នាគារទំាងមូ្េ។ ត្ក្ម្ូវការ
សនទនីយភាពរបស់ស្ថខា ក្ត្ូវបានបំលពញតាម្រយៈមូ្េនិ្ិពីនាយកដាា នរត្នាភិបាេ លែើម្បីជួ្យសក្ម្ួេែេ់ការដក្ប
ក្បួេរយៈលពេខលី និងការផតេ់មូ្េនិ្ិរយៈលពេដវង លែើម្បីលដាុះស្ស្ថយត្ក្ម្ូវការស្ថច់ក្បាក់ដែេលក្គាង    ទ កណាមួ្យ ។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២.១ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

នាយកដាា នរត្នាភិបាេតាម្ដានជាក្បចំាដខ នូវការអន លោម្តាម្ដែនកំណត់្បទបញ្ញត្តិចាប់។ 

ការល្វើលស្តសតសលត្សតសនទនីយភាព ក្ត្ូវបានល្វើលឡើងលដាយនាយកដាា នក្គប់ក្គងហានិភ័យ លៅលក្កាម្ទិែាភាព
លផេង  ៗដែេក្គបែណដ ប់ទំាងេកខខណឌ  ហានិភ័យសនទនីយភាពសកេលោក កន ងស្សុក(កម្ព ជា) idiosyncratic (ដផនក
ខាងកន ង)។ នាយកដាា នក្គប់ក្គងហានិភ័យ ក្ត្ូវល្វើការបង្កា ញអំពីេទធផេថ្នការល្វើ និងអន ស្ថសន៍ ពាក់ព័នធលៅ BRMC 
ជាលរៀងរាេ់ក្តី្ាស ។ 

៣៣.២.២ ការប ុះពាេ់ពីហានិភ័យសនទនីយភាព 

ឧបករណ៍សំខាន់ ដែេ្នាគារលក្បើក្បាស់សក្ាប់ក្គប់ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាពគឺ អន បាត្ក្កបខ័ណឌ   
ហានិភ័យសនទនីយភាព ។ អន បាត្លនុះឆល ុះបញ្ញេ ំងអំពីេំហូរចូេស្ថច់ក្បាក់ (រមួ្ានឥណទានដែេក្ត្ូវក្បមូ្េ            
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា) េំហូរលចញស្ថច់ក្បាក់កន ងកំឡ ង៣០ថ្ងៃ (រមួ្ានទឹកក្បាក់ដែេក្ត្ូវទូទាត់្លៅឲ្យអនកផតេ់ 
កម្េី ក្បាក់បលញ្ញើពីក្គឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ  និង្នាគារ) និងក្បាក់បលញ្ញើរាយដែេក្ត្ូវបានដកត្ក្ម្ូវ ក្ពម្ទំាងបរាិណ             
ក្ទពយសកម្មសនទនីយភាពដែេអាចទទួេយកបាន (ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ គណនីចរនត និងទ នបក្ម្ុងកាត្ពវកិចេលៅ្នាគារ 
ជាតិ្ថ្នកម្ព ជា) ។ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ំ២០១៩ 

នាច ងឆ្ន ំ   ១៦៦,៦៤%  ១៦២,៣២% 
ជាម្្យម្សក្ាប់ឆ្ន  ំ  ១៦១,៥៦%  ១៥៤,៩០% 
អតិ្បរាក្ាប់ឆ្ន ំ  ១៨៤,៧៩%  ២៣៤,៦៤% 
អបបបរាសក្ាប់ឆ្ន  ំ  ១៣១,០៥%  ១៤៨,៩៧% 

៣៣.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

តារាងខាងលក្កាម្បង្កា ញពីអាយ កាេលៅតាម្កិចេសនាជាក់ដសតងដែេលៅសេ់ ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និង
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ របស់្នាគារ ។ ផេបូកថ្នសម្ត្ េយដែេបានបង្កា ញលៅកន ងការវភិាគតាម្អាយ កាេមិ្នអាច ផាូផាង
ជាមួ្យនឹងត្ថ្ម្លលយងថ្នក្ទពយសកម្ម និងបំណ េែូចដែេបានបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថ លឡើយ 
។ លនុះលដាយស្ថរដត្ការវភិាគភាពតាម្អាយ កាេ រមួ្បញ្េូ េ េំហូរស្ថច់ក្បាក់ទំាងអស់ដែេទាក់ទងនឹងក្បាក់លែើម្ 
លដាយដផអកលេើមូ្េដាា នអបបរហា ។ ចំនួនទឹកក្បាក់សក្ាប់កិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ត  គឺជា
ចំនួនអតិ្បរាិដែេអាចក្ត្ូវបានែកលចញលក្កាម្កិចេសនាឥណទាន ឬលៅថាកិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ ដែេរមួ្បញ្េូ េ
ទំាងរយៈលពេែំបូងដែេ កិចេសនាទំាងលនុះក្ត្ូវបានទូទាត់្ ។ េំហូរស្ថច់ក្បាក់អបបរហា ជាបំណ េដែេសថិត្លៅ
លក្កាម្  កិចេសនាធានាហិរញ្ញវត្ថ  និងកិចេសនាក្បហាក់ក្បដហេ លដាយដបងដចកដផអកលេើកាេបរលិចេទែំបូងដែេលគ
អាចលៅបាន ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

៣៣.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

 
  ត្ថ្ម្លលយង  

ត្ថ្ម្លែ េេំហូរចូេ/
(លចញ)  រហូត្ែេ់ ១ដខ 

 
> ១– ៣  ដខ  >   ៣ – ១២ ដខ  >  ១– ៥   ឆ្ន ំ  លេើសពី ៥ ឆ្ន ំ  

មិ្នានអាយ កាេ
ចាស់ោស់ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០                 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ តាម្ក្បលភទ                 
ក្ទពយសកម្មមិ្នដម្ននិសេនទ                 
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  ៣៧៨.១០១.៣៧៣   ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  -  -  -  -  - 
សម្ត្ េយលៅ្ នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.៤៨១.៦២៦.៧០១   ១.៤៨២.៤៦៣.៦៧១  ២២៧.៦០២.២៩០  ១៤០.៨៩៧.១០២  ៧៣០.៩៦២.៧៩៩  -  -  ៣៨៣.០០១.៤៨០ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា   ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧   ៣២៩.១៥៩.០១៣  ៦២.៥៣១.៥៨៤  ២៨.០៨៥.៩៤៥  ២៣៨.៥៤១.៤៨៤  -  -  - 
ឥណទានផដេែ់េអ់តិ្ងិជ្ន  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤  ៤.៩២៥.១៣១.០៦៩  ៧៤.២០៨.២២៣  ១៣៤.៦៥៩.៦៩៦  ៦៣៥.៣០៩.១១៤  ២.៧៦៣.៦២១.២០៥  ១.៣១៧.៣៣២.៨៣១  - 
មូ្េបក្ត្វនិិលយគ   ៧.៤៣៤.០៨៦   ៨.៩២១.៨២៦  -  -  -  ៨.៩២១.៨២៦  -  - 
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ    ១៧.៣៤៧.៩៦២   ១៧.៣៤៧.៩៦២  ៦.៤៣៣.៩៤២  ១៨.០២៥  ៦.៩០៦.៧៦០  ៨៣៧.២៧០  ៣.១៥១.៩៦៥  - 
  ៦.០២៥.០៦៦.០៣៣  ៧.១៤១.១២៤.៩១៤  ៧៤៨.៨៧៧.៤១២  ៣០៣.៦៦០.៧៦៨  ១.៦១១.៧២០.១៥៧  ២.៧៧៣.៣៨០.៣០១  ១.៣២០.៤៨៤.៧៩៦  ៣៨៣.០០១.៤៨០ 

សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  ៦.០២៥.០៦៦.០៣៣  ៧.១៤១.១២៤.៩១៤  ៧៤៨.៨៧៧.៤១២  ៣០៣.៦៦០.៧៦៨  ១.៦១១.៧២០.១៥៧  ២.៧៧៣.៣៨០.៣០១  ១.៣២០.៤៨៤.៧៩៦  ៣៨៣.០០១.៤៨០ 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ២៤.៣៧១.៣៩២.១០៣  ២៨.៨៨៥.៨៥០.២៧៧  ៣.០២៩.២០៩.១៣២  ១.២២៨.៣០៧.៨០៧  ៦.៥១៩.៤០៨.០៣៥  ១១.២១៨.៣២៣.៣១៨  ៥.៣៤១.៣៦១.០០០  ១.៥៤៩.២៤០.៩៨៧ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

៣៣.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 

  ត្ថ្ម្លលយង  
ត្ថ្ម្លែ េេំហូរចូេ/

(លចញ)  រហូត្ែេ់ ១ដខ 
 

> ១– ៣  ដខ  >   ៣ – ១២ ដខ  >  ១– ៥   ឆ្ន ំ  លេើសពី ៥ ឆ្ន ំ  
មិ្នានអាយ កាេ
ចាស់ោស់ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០                 
បំំណ េហិរញ្ញវត្ថ តាម្ក្បលភទ                 
បំណ េ មិ្នដម្ននិសេនទ                 
ក្បាក់បលញ្ញើរបសអ់តិ្ងិជ្ន  ៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦  (៤.៩០៤.៩៤៩.១៩៧)  (៤.០២៦.៣០៣.៣០៨)  (២១២.៣១០.៦៧៦)  (៦២២.៨៨២.៦៣២)  (៤៣.៤៥២.៥៨១)  -  - 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ២១.២៨២.០៨៨  (២៤.០៤១.២៨៩)  -  (៨០៦.៥៨០)  (៨០៦.៥៨០)  (២២.៤២៨.១២៩)  -  - 
ក្បាក់កម្េី  ២៤២.០០៤.០៩១  (២៦០.៣៩២.២៤៤)  (៣.៨៣០.៦០៥)  (៦៥.១៩២.២៣៣)  (១៨៣.៩៩៧.២៣២)  (៦.១១៧.២៧៧)  (១.២៥៤.៨៩៧)  - 
អន បំណ េ  ១១៧.០២៣.០៣៥  (១៥៦.២៨៦.៦៦៨)  -  -  -  (១០០.៣៨១.៤៣៧)  (៥៥.៩០៥.២៣១)  - 
បំណ េភតិ្សនា  ៣៥.៧២១.៩០២  (៤២.៥៩៣.៧៥២)  (៦៤៤.៩១៨)  (១.២៧៤.៥២៧)  (៥.៥៨៦.១៧៧)  (២៤.១៨៩.១៦១)  (១០.៨៩៨.៩៧០)  - 
បំណ េលផេងៗ   ៣៣.៨២៩.១៣៦  (៣៣.៨២៩.១៣៦)  (៧១៣.៧០៥)  (១៦.៧៨១.២៣០)  (៥.៣៨៣.៧២៨)  (១០.៦១៣.៣៩០)  (៣៣៧.០៨៣)  - 

  ៥.៣២១.៣២៨.៦២៨  (៥.៤២២.០៩២.២៨៦)  (៤.០៣១.៤៩២.៥៣៦)  (៣០៦.៩៦៤.១៤១)  (៨១៨.៦៥៦.៣៤៩)  (១៩៦.៥៨៣.០៨០)  (៦៨.៣៩៦.១៨១)  - 
កិចេសនាឥណទាននិងកិចេ 
សនាធានាហិរញ្ញវត្ត   -  (១៦១.៦៤៧.៤០៣)  (១០.៤៧១.២៨៤)  (១៩.៤៧៤.០៣១)  (១២០.៣៦៩.៤៨៦)  (១១.៣៣២.៦០២)  -  - 

សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  ៥.៣២១.៣២៨.៦២៨  (៥.៥៨៣.៧៣៩.៦៨៩)  (៤.០៤១.៩៦៣.៨២០)  (៣២៦.៤៣៨.១៧២)  (៩៣៩.០២៥.៨៣៥)  (២០៧.៩១៥.៦៨២)  (៦៨.៣៩៦.១៨១)  - 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ២១.៥២៤.៧៧៤.៣០០  (២២.៥៨៦.២២៧.០៤២)  (១៦.៣៤៩.៧៤៣.៦៥២)  (១.៣២០.៤៤២.៤០៦)  (៣.៧៩៨.៣៦៩.៥០៣)  (៨៤១.០១៨.៩៣៤)  (២៧៦.៦៦២.៥៥២)  - 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

៣៣.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

 
  ត្ថ្ម្លលយង  

ត្ថ្ម្លែ េេំហូរចូេ/
(លចញ)  រហូត្ែេ់ ១ដខ  > ១– ៣  ដខ  >   ៣ – ១២ ដខ  >  ១– ៥   ឆ្ន ំ  លេើសពី ៥ ឆ្ន ំ  

មិ្នានអាយ កាេ
ចាស់ោស់ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩                 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ តាម្ក្បលភទ                 
ក្ទពយសកម្មមិ្នដម្ននិសេនទ                 
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ   ២៥១.៧៥០.២០៥    ២៥១.៧៥០.២០៥    ២៥១.៧៥០.២០៥   -  -  -  -  - 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ១.១៥២.៧៥៦.៣៤៩  ៣៥៧.១០៦.១០៦  ១៦៨.០៨៨.៤៣៩  ១៩២.០១៦.០៨៩  -  -  ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារ នានា  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៩៤.៨១៧.៤៣៣  ២៤.៨២៣.៤១៦  ១២.៦៩៩.៩៨៣  ៥៧.២៩៤.០៣៤  -  -  - 
ឥណទានផដេែ់េអ់តិ្ងិជ្ន  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ៣.៨១៦.១៣៣.៣១១    ៦៧.១៨៩.៦៥០    ១២៦.៣៥០.១៧៣    ៥៧៥.២៦៨.១០០   ២.១៥២.៣៧៣.៧៧១    ៨៩៤.៩៥១.៦១៧    -    
មូ្េបក្ត្វនិិលយគ  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣៦.៥៨១.២១៧  -  -  ៣០.០០០.០០០  ៦.៥៨១.២១៧  -  - 
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ   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   ៧០៦.៧៨៤.៨៧៦  ៣០៧.១៤៨.៩៣៥   ៨៥៤.៦២៥.៤៧០   ២.១៥៩.៦០៦.៥៨៧    ៨៩៧.៧៥៩.០០២    ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥  
                 

សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០   ៥.៣៦១.៤៧០.៥៨៥    ៧០៦.៧៨៤.៨៧៦    ៣០៧.១៤៨.៩៣៥    ៨៥៤.៦២៥.៤៧០   ២.១៥៩.៦០៦.៥៨៧    ៨៩៧.៧៥៩.០០២    ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥  

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១  ២១.៨៤៧.៩៩២.៦៣៤   ២.៨៨០.១៤៨.៣៧០   ១.២៥១.៦៣១.៩១០   ៣.៤៨២.៥៩៨.៧៩០   ៨.៨០០.៣៩៦.៨៤២   ៣.៦៥៨.៣៦៧.៩៣៣   ១.៧៧៤.៨៤៨.៧៨៩  
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

៣៣.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលយង  
ត្ថ្ម្លែ េេំហូរចូេ/

(លចញ)  រហូត្ែេ់ ១ដខ 
 

> ១– ៣  ដខ  >   ៣ – ១២ ដខ  >  ១– ៥   ឆ្ន ំ  លេើសពី ៥ ឆ្ន ំ  
មិ្នានអាយ កាេ
ចាស់ោស់ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩                 
បំំណ េហិរញ្ញវត្ថ តាម្ក្បលភទ                 
បំណ េ មិ្នដម្ននិសេនទ                 
ក្បាក់បលញ្ញើរបសអ់តិ្ងិជ្ន  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  (៣.៤២៧.១៧៣.៤៩៧)  (២.៧៦៣.០៧០.៨៤៨)  (១៦១.០២០.៧២៩)  (៤៤៩.២៦៧.០៩៣)  (៥៣.៨១៤.៨២៧)  -  - 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ២០.៩៣៩.៣៣៧  (២៥.៦៥៤.៤៥០)  -  (៨០៦.៥៨០)  (៨០៦.៥៨០)  (២៤.០៤១.២៩០)  -  - 
ក្បាក់កម្េី  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)  (១.១១៩.៣៨៦)  (៥.០៣៣.៦៩៥)  (២២.៩៣៧.២៤៧)  (១៤.៤៤០.៣៨៥)  - 
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)   (២៦២.២៦០.៦៣៧)  (៦២៣.៤៤០.៦៨២)  (១៨៤.២៥៥.៧៩២)  (១០២.៥៧៦.៥៥៦)  - 
កិចេសនាឥណទាននិងកិចេសនាធានា
ហិរញ្ញវត្ត   -  (៦៨.៤៩៧.១០៣)  (៥៥.៤៦៣.៧៤៨)  (២.៧៧៣.៥២៤)  (១.៥៣៥.៥៩៥)  (៨.៧២៤.២៣៦)  -  - 

សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  ៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥   (៤.០៥២.៩៨៦.៦៧២)  (២.៨៦៧.៤១៩.៦៤៨)  (២៦៥.០៣៤.១៦១)  (៦២៤.៩៧៦.២៧៧)  (១៩២.៩៨០.០២៨)  (១០២.៥៧៦.៥៥៦)  - 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០   (១៦.៥១៥.៩២០.៦៨៨)  (១១.៦៨៤.៧៣៥.០៦៦)  (១.០៨០.០១៤.២០៦)  (២.៥៤៦.៧៧៨.៣២៩)  (៧៨៦.៣៩៣.៦១៤)  (៤១៧.៩៩៩.៤៦៦)  - 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

៣៣.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ចំនួនទឹកក្បាក់កន ងតារាងខាងលេើក្ត្ូវបានចងក្កងែូចខាងលក្កាម្៖ 

ក្បលភទថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  វធិានដែេបរាិណក្ត្វូបានចងក្កង 

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  េំហូរស្ថច់ក្បាក់ព ំបានអបបហារ ដែេរួម្បញ្េូ េនូវ ការក្បាក់បា ន់ស្ថម នដែេ
ក្ត្ូវទូទាត់្ 

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ  េំហូរស្ថច់ក្បាក់ព ំបានអបបហារ ដែេរួម្បញ្េូ េនូវ ការក្បាក់បា ន់ស្ថម នដែេ
ក្ត្ូវទូទាត់្ 

កិចេសនាឥណទាននិងកិចេសនា
ធានហិរញ្ញវត្ត  

តាម្អាយ កាេថ្នកិចេសនាដែេនឹងលកើត្ានយ ងឆ្ប់បំផ ត្ 

ជាដផនកមួ្យថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាពដែេលកើត្លចញពីបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ្នាគារានក្ទពយ 
សកម្មដែេអាចបតូរជាស្ថច់ក្បាក់ង្កយស្សួេបាន រមួ្ានស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ ដែេានភាពង្កយ
ស្សួេ កន ងការបំលពញតាម្ត្ក្ម្ូវការ។ លេើសពីលនុះលទៀត្ ្នាគារបានច ុះកិចេក្ពម្លក្ពៀងលេើកក្មិ្ត្ឥណទានជាមួ្យ
្នាគារ លផេងលទៀត្។ 

តារាងខាងលក្កាម្កំណត់្ពីត្ថ្ម្លតាម្កិចេសនា របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ មិ្នដម្ននិសេនទ និងបំណ េ
ហិរញ្ញវត្ថ មិ្នដម្ននិសេនទ ដែេរពឹំងថានឹងក្ត្ូវទទួេបាន ឬទូទាត់្កន ងរយៈលពេតិ្ចជាង១២ដខ គិត្ចាប់ពីកាេបរលិចេទ
ថ្ន របាយការណ៍លនុះ។ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

៣៣.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ         
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ ៣៧៨.១០១.៣៧៣    ១.៥២៩.៤២០.០៥៤    ២៥១.៧៥០.២០៥   ១.០២៥.៨៨២.០៨៥  
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ១.០៩៩.៤៦២.១៩១    ៤.៤៤៧.៣២៤.៥៦៣   ៧១៧.២១០.៦៣៤  ២.៩២២.៦៣៣.៣៣៤ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា  ៣២៩.១៥៩.០១៣   ១.៣៣១.៤៤៨.២០៨   ៩៤.៨១៧.៤៣៣  ៣៨៦.៣៨១.០៣៩ 
ឥណទានផតេែ់េ់អតិ្ងិជ្ន  ៨៤៤.១៧៧.០៣៣   ៣.៤១៤.៦៩៦.០៩៨    ៥១៥.៤៨១.២៧២   ២.១០០.៥៨៦.១៨៣  
មូ្េបក្ត្វនិិលយគ  -      -     ៣០.០០០.០០០  ១២២.២៥០.០០០ 
ក្ទពយសកម្មលផេង  ៗ ១៣.៣៥៨.៧២៧  ៥៤.០៣៦.០៥០  ៥.៩៧៣.០៨៦  ២៤.៣៤០.៣២៥ 

 ២.៦៦៤.២៥៨.៣៣៧   ១០.៧៧៦.៩២៤.៩៧៣    ១.៦១៥.២៣២.៦៣០   ៦.៥៨២.០៧២.៩៦៦  

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ         
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៤.៨៦១.៤៩៦.៦១៦   ១៩.៦៦៤.៧៥៣.៨១២   ៣.៣៧៣.៣៥៨.៦៧០  ១៣.៧៤៦.៤៣៦.៥៨០ 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ១.៦១៣.១៦០    ៦.៥២៥.២៣២    ១.៦១៣.១៦០    ៦.៥៧៣.៦២៧  
ក្បាក់កម្េី  ២៥៣.០២០.០៧០   ១.០២៣.៤៦៦.១៨៣   ២៧៩.៧៧៥.២៩៤  ១.១៤០.០៨៤.៣២៣ 
អន បំណ េ  -      -     ២០.១២៦.៩០៤  ៨២.០១៧.១៣៤ 
បំណ េភតិ្សនា  ៧.៥០៥.៦២២    ៣០.៣៦០.២៤១   ៦.៧១២.៦៣៩  ២៧.៣៥៤.០០៤ 
បំណ េលផេងៗ   ២២.៨៧៨.៦៦៣    ៩២.៥៤៤.១៩២    ១៦.០៧០.៥៥២    ៦៥.៤៨៧.៤៩៩  

  ៥.១៥៧.១១៣.០២៦   ២០.៨៦០.៥២២.១៩០   ៣.៦៩៧.៦៥៧.២១៩   ១៥.០៦៧.៩៥៣.១៦៧  

កិចេសនាឥណទាន  ១៥០.៣១៤.៨០១    ៦០៨.០២៣.៣៧០   ៥៩.៧៧២.៨៦៦  ២៤៣.៥៧៤.៤២៩ 

  ៥.៣០៧.៤២៧.៨២៧   ២១.៤៦៨.៥៤៥.៥៦០    ៣.៧៥៧.៤៣០.០៨៥   ១៥.៣១១.៥២៧.៥៩៦  
 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

៣៣.២.៣ ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

តារាងខាងលក្កាម្ បង្កា ញត្ថ្ម្លតាម្កិចេសនា ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ មិ្នដម្ននិសេនទ និង បំណ េ 
ហិរញ្ញវត្ថ មិ្នដម្ននិសេនទ ដែេរពឹំងនឹងក្ត្ូវទទូេបាន  ឬទូទាត់្កន ងរយៈលេើសពី១២ដខ  គិត្ចាប់ពីកាេបរលិចេទថ្ន 
របាយការណ៍លនុះ។ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ         
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា  -      -     -  - 
ឥណទានផតេែ់េ់អតិ្ងិជ្ន ៤.០៨០.៩៥៤.០៣៦   ១៦.៥០៧.៤៥៩.០៧៦    ២.២៦៤.៨១១.៥៧៥    ៩.២២៩.១០៧.១៦៨  
វនិិលយគលេើមូ្េបក្ត្  ៨.៩២១.៨២៦    ៣៦.០៨៨.៧៨៦   ៦.៥៨១.២១៧  ២៦.៨១៨.៤៥៩ 
ក្ទពយសកម្មលផេង  ៗ  ៣.៩៨៩.២៣៥    ១៦.១៣៦.៤៥៥   ៣.៤៥៨.៩៨៤  ១៤.០៩៥.៣៦០ 

 ៤.០៩៣.៨៦៥.០៩៧   ១៦.៥៥៩.៦៨៤.៣១៧   ២.២៧៤.៨៥១.៧៧៦   ៩.២៧០.០២០.៩៨៧  

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ         
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៤៣.៤៥២.៥៨១    ១៧៥.៧៦៥.៦៨៩   ៥៣.៨១៤.៨២៧  ២១៩.២៩៥.៤១៩ 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ២២.៤២៨.១២៩    ៩០.៧២១.៧៨២    ២៤.០៤១.២៩០    ៩៧.៩៦៨.២៥៧  
ក្បាក់កម្េី  ៧.៣៧២.១៧៤    ២៩.៨២០.៤៤៤   ៥.៩៦៨.៧២៩  ២៤.៣២២.៥៧១ 
អន បំណ េ  ១៥៦.២៨៦.៦៦៨    ៦៣២.១៧៩.៥៧២   ១៥៨.៣១៣.៤៧៨  ៦៤៥.១២៧.៤២៣ 
បំណ េភតិ្សនា  ៣៥.០៨៨.១៣១    ១៤១.៩៣១.៤៩០   ៣៧.៣៧៧.៦៣២  ១៥២.៣១៣.៨៥០ 
បំណ េលផេងៗ   ១០.៩៥០.៤៧៣    ៤៤.២៩៤.៦៦៤    ៧.៣១៦.៣៩២    ២៩.៨១៤.២៩៧  

  ២៦៤.៩៧៩.២៦១   ១.០៧១.៨៤១.១១១    ២៨៦.៨៣២.៣៤៨   ១.១៦៨.៨៤១.៨១៧  

កិចេសនាឥណទាន ១១.៣៣២.៦០២    ៤៥.៨៤០.៣៧៥  ៨.៧២៤.២៣៦  ៣៥.៥៥១.២៦២ 

 ២៧៦.៣១១.៨៦៣  ១.១១៧.៦៨១.៤៨៦   ២៩៥.៥៥៦.៥៨៤  ១.២០៤.៣៩៣.០៧៩  
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រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

៣៣.២.៤ ក្បាក់បក្ម្ងុសនទនីយភាព 

្នាគារ បានរកាទ កលៅក្ទពយសកម្មសនទនីយភាពមួ្យចំនួន ដែេជា្នធានចម្បងសក្ាប់សនទនីយភាព
កន ងស្ថថ នភាពដែេ ានបញ្ញា  ។ សាសភាពរបស់វាគឺក្ត្ូវបានបលងាើត្លឡើង លផ្លដ ត្លៅលេើការ កាត់្បនថយ ហានិភ័យ 
ដែេក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្បចំំា។ទ នបក្ម្ុងក្ទពយសកម្មសនទនីយភាពរបស់ធនាគារក្ត្ូវបានវភិាគខាងលក្កាម្ ៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ត្ថ្ម្លលយង  ត្ថ្ម្លសម្ស្សប  ត្ថ្ម្លលយង  ត្ថ្ម្លសម្ស្សប 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ២៥១.៧៥០.២០៥  ២៥១.៧៥០.២០៥ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ៧១៦.១០៨.៥២៤   ៧១៦.១០៨.៥២៤ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ៩៣.៤១១.៦៨៩   ៩៣.៤១១.៦៨៩  
មូ្េប័ក្ត្វនិិលយគ ៧.៤៣៤.០៨៦  ៧.៤៣៤.០៨៦  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣៣.២៨៥.៤៣៤ 

ក្បាក់បក្ម្ុងសនទនីយភាពសរ ប ២.១៩៣.១១៨.៦៥៧  ២.១៩៣.១១៨.៦៥៧  ១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២  ១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២ 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ ៨.៨៧១.១៦៤.៩៦៨  ៨.៨៧១.១៦៤.៩៦៨  ៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧  ៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧ 

៣៣.២.៥ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ សក្ាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្ក្ម្ូវការមូ្េនិ្ិនាលពេអនាគត្ 

តារាងខាងលក្កាម្បង្កា ញអំពីក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ របស់្នាគារ សក្ាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្ក្ម្ូវការ 
មូ្េនិ្ិ នាលពេអនាគត្ ។ 
  ជាប់បនទ ក  មិ្នជាប់បនទ ក   

  
បានដាក់ជាក្ទពយ

្នា 
 

លផេងៗ *  
សក្ាប់ដាក់ជា
ក្ទពយធានា  លផេងៗ **  សរ ប 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ   -      -      -     ៣៧៨.១០១.៣៧៣    ៣៧៨.១០១.៣៧៣    ១.៥២៩.៤២០.០៥៤  
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្

ថ្នកម្ព ជា   ២២៩.២០៦.០០០    ៣៨៣.០០១.៤៨០    ៧៣០.១៣៧.៤៥៤    ១៣៩.២៨១.៧៦៧   ១.៤៨១.៦២៦.៧០១   ៥.៩៩៣.១៨០.០០៦  
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា   -      -      -      ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧    ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧   ១.៣១៨.៤៩៤.០៣០  
ឥណទានផតេែ់េ ់

អតិ្ងិជ្ន   -      -      -     
 

៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤   ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤   ១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០  
មូ្េបក្ត្វនិិលយគ   -        -      ៧.៤៣៤.០៨៦    ៧.៤៣៤.០៨៦    ៣០.០៧០.៨៧៨  
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ    -        -     ១៧.៣៤៧.៩៦២  ១៧.៣៤៧.៩៦២   ៧០.១៧២.៥០៥  

   ២២៩.២០៦.០០០    ៣៨៣.០០១.៤៨០   ៧៣០.១៣៧.៤៥៤   ៤.៦៨២.៧២១.០៩៩   ៦.០២៥.០៦៦.០៣៣   ២៤.៣៧១.៣៩២.១០៣  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.២ ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្) 

៣៣.២.៥ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ សក្ាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្ក្ម្ូវការមូ្េនិ្ិនាលពេអនាគត្ (ត្) 

  ជាប់បនទ ក  មិ្នជាប់បនទ ក   

  
បានដាក់ 

ជាក្ទពយ្ នា 
 លផេងៗ *  

សក្ាប់ដាក់ 
ជាក្ទពយធានា 

 លផេងៗ ** 
 សរ ប 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩             
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  -  -  -   ២៥១.៧៥០.២០៥    ២៥១.៧៥០.២០៥    ១.០២៥.៨៨២.០៨៥  
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្
ថ្នកម្ព ជា   ២៨០.៨៤២.០០០    ៤៣៥.៤៩១.៩៤៥    ១៩៨.៤៩៨.៧៧៣    ២៣៦.៨២១.៥២១   ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ 

សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា  -  -  -  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ 
ឥណទានផតេែ់េ ់
អតិ្ងិជ្ន  -  -  -  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ 

មូ្េបក្ត្វនិិលយគ  -  -  -  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ   -  -  -  ៩.៤៣២.០៧០  ៩.៤៣២.០៧០  ៣៨.៤៣៥.៦៨៥ 

   ២៨០.៨៤២.០០០    ៤៣៥.៤៩១.៩៤៥    ១៩៨.៤៩៨.៧៧៣   
 

៣.៣៨២.៧៧១.៨៣២    ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០    ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១  

* បង្កា ញពីក្ទពយសកម្មដែេមិ្នក្ត្ូវបានដាក់ជាក្ទពយធានា ប  ដនត្នាគារលជ្ឿថាក្ទពយសកម្មលនុះមិ្នក្ត្ូវបាន 
អន ញ្ញញ ត្ឲ្យលក្បើក្បាស់ដាក់ធានាលែើម្បីទទួេបានមូ្េនិ្ិលនាុះលទ លដាយស្ថរលហត្ ផេផលូវចាប់ ឬលហត្ ផេ
ណាមួ្យ លផេងលទៀត្ ។ 

** បង្កា ញពីក្ទពយសកម្មដែេក្ត្ូវបានអន ញ្ញញ ត្ឲ្យ លក្បើក្បាស់ជាក្ទពយធានាប  ដនត្នាគារមិ្នចាត់្ទ កក្ទពយសកម្ម
លនុះសក្ាប់ដាក់ជាក្ទពយធានា  លែើម្បីទទួេបានមូ្េនិ្ិ  លៅកន ងស្ថថ នភាពក្បតិ្បត្តការអាជី្វកម្ម្ម្មតាលនាុះ
លទ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.៣ ហានិភ័យទីផារ  

ហានិភ័យទីផារ គឺជាហានិភ័យដែេផ្លល ស់បតូរតាម្ត្ថ្ម្លទីផារ (ឧទាហរណ៍ែូចជាអក្តាការក្បាក់ និង 
អក្តាបតូរក្បាក់បរទស) ដែេអាចល្វើឲ្យប ុះពាេ់ចំណូេរបស់ធនាគារ ឬត្ថ្ម្លថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេធនាគារកាន់
កាប់ ។ លគាេបំណងថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យទីផារ គឺ្នាគារក្ត្ូវក្គប់ក្គង និងក្ត្ួត្ពិនិត្យការប ុះពាេ់ថ្នហានិភ័យទី
ផារ លៅកន ងបា រា ដម្ ក្ត្ដែេអាចទទួេយកបាន លែើម្បីធានាបានស្ថ្នភាព ក៏ែូចជាកាត់្បនថយហានិភ័យរបស់
្នាគារ ។ 

៣៣.៣.១ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យទីផារ 

សិទធិអំណាចទូលៅសក្ាប់ការក្គប់ក្គងហានិភ័យទីផារ ក្ត្ូវបានផតេ់លៅឲ្យ BRMC ថាន ក់ក្កុម្ក្បឹកា 
ភិបាេ និង លៅ ALCO ថាន ក់ក្គប់ក្គង ។ BRMC បលងាើត្កក្មិ្ត្ សក្ាប់ក្បលភទហានិភ័យសមូ្ហភាព និងសក្ាប់សំលពៀត្
ឥណទាននីមួ្យ  ៗ (ទំាងអស់ជាសំលពៀត្មិ្នជួ្ញែូរ) ។ នាយកដាា នក្គប់ក្គងហានិភ័យ ទទួេខ សក្ត្ូវចំលពាុះការ 
អភិវឌ្ឍន៍លគាេនលយបាយេម្អិត្ ថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យ (ក្ត្ួត្ពិនិត្យលដាយ BRMC និងអន ម័្ត្លដាយក្កុម្ក្បឹកា 
ភិបាេ) ។ ម្ ខង្កររបស់រត្នាភិបាេ ក្ត្ូវអន វត្ត និងក្គប់ក្គង ហានិភ័យទីផារលៅកន ងក្បតិ្បត្តិការក្បចំាថ្ងៃ ។ 

្នាគារលក្បើក្បាស់ឧបករណ៍មួ្យចំនួន លែើម្បីក្ត្ួត្ពិនិត្យ និង ដាក់ដែនកំណត់្ថ្នផេប ុះពាេ់លេើហានិភ័យ
ទីផារ ។ 

តារាងខាងលក្កាម្បង្កា ញពីការកំណត់្ក្ទពយសកម្ម និងបំណ េដែេទទួេរងហានិភ័យទីផារ ។ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៨ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ក្ទពយសកម្មទទួេរងហានិភ័យទីផារ         
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ   ៣៧៨.១០១.៣៧៣    ១.៥២៩.៤២០.០៥៤   ២៥១.៧៥០.២០៥  ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   ១.៤៨១.៦២៦.៧០១    ៥.៩៩៣.១៨០.០០៦   ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា   ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧    ១.៣១៨.៤៩៤.០៣០   ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ 
ឥណទានផតេែ់េអ់តិ្ងិជ្ន   ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤   ១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០   ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ 
វនិិលយគលេើមូ្េបក្ត្   ៧.៤៣៤.០៨៦    ៣០.០៧០.៨៧៨   ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ   ១៧.៣៤៧.៩៦២  ៧០.១៧២.៥០៥  ៩.៤៣២.០៧០  ៣៨.៤៣៥.៦៨៥ 

   ៦.០២៥.០៦៦.០៣៣   ២៤.៣៧១.៣៩២.១០៣   ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០  ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១ 
បំណ េទទួេរងហានិភ័យទីផារ         
ក្បាក់បលញ្ញើរបសអ់តិ្ងិជ្ន  ៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦  ១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១   ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ២១.២៨២.០៨៨   ៨៦.០៨៦.០៤៦   ២០.៩៣៩.៣៣៧  ៨៥.៣២៧.៧៩៨ 
ក្បាក់កម្េី  ២៤២.០០៤.០៩១   ៩៧៨.៩០៦.៥៤៨   ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  ១.១៤០.៤១៥.០៦៦ 
អន បំណ េ  ១១៧.០២៣.០៣៥   ៤៧៣.៣៥៨.១៧៧   ១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០ 
បំណ េភតិ្សនា  ៣៥.៧២១.៩០២   ១៤៤.៤៩៥.០៩៤   ៣៦.៥១៣.៤០៧  ១៤៨.៧៩២.១៣៤ 
បំណ េលផេងៗ     ៣៣.៨២៩.១៣៦    ១៣៦.៨៣៨.៨៥៥   ២៣.៣៨៦.៩៤៤  ៩៥.៣០១.៧៩៧ 

   ៥.៣២១.៣២៨.៦២៨   ២១.៥២៤.៧៧៤.៣០១   ៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥  ១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៣.៣.២ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យទីផារ 

(i) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ 

ហានិភ័យចម្បងដែេសំលពៀត្មិ្នជួ្ញែូររងការប ុះពាេ់ គឺហានិភ័យថ្នការបាត់្បង់ទទួេពីការដក្បក្បួេថ្ន 
េំហូរស្ថច់ក្បាក់នាលពេអនាគត្ ឬត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ឬត្ថ្ម្លលសែាកិចេថ្នភាគហ  នរបស់្នាគារ 
លដាយស្ថរដត្ការផ្លល ស់បតូរអក្តាការក្បាក់ទីផារ ។ ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ ក្ត្ូវបានក្គប់ក្គងតាម្រយៈការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
តាម្ដាននូវគាល ត្ក្ទពយសកម្ម និងបំណ េ ដែេានការក្បាក់ជាមួ្យនឹងកក្មិ្ត្កំណត់្ដែេបានអន ម័្ត្លដាយគណៈ
ក្គប់ក្គង និងក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ ។  

នាយកដាា នក្គប់ក្គងហានិភ័យ ក្ត្ូវល្វើលស្តសតសលត្សតលេើហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ លហើយក្ត្ូវបង្កា ញពីេទធ
ផេ និងអន ស្ថសន៍ពាក់ព័នធលៅ BRMC ជាលរៀងរាេ់ក្តី្ាស ។ 

ភាពដក្បក្បួេថ្នអក្តាការក្បាក់ក្ត្ូវបានវាស់ដវងលដាយរយៈលពេថ្នអក្តាការក្បាក់កាន់ដត្ាន ក្បសិទធភាព 
ការផ្លល ស់បតូរមូ្េនិ្ិ គឺអាស្ស័យលេើអក្តាការក្បាក់ ។ រយៈលពេគឺជាសូចនាករថ្នត្ថ្ម្លក្ទពយស ទធនឹងផ្លល ស់បតូរលៅលពេ
អក្តាការក្បាក់ានការផ្លល ស់បតូរ ។ ្នាគារមិ្នានក្ទពយសកម្មនិងបំណ េហិរញ្ញវត្ថ ដែេានអក្តាការក្បាក់អលងរ
លឡើយ ។ សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា និងលៅ្នាគារនានា ទទួេបានការក្បាក់លងរសក្ាប់រយៈលពេថ្នក្បាក់
បលញ្ញើនិងក្បាក់ត្ម្ាេ់ និងក្បាក់កម្េីផតេ់អតិ្ងិជ្ន ទទួេបានការក្បាក់លងរលេើសម្ត្ េយដែេលៅសេ់កន ងរយៈលពេ
ដែេបានកំណត់្ ។ ែូលចាន ុះ គាម នការវភិាគលេើភាពដក្បក្បួេថ្នហានិភ័យថ្នអក្តាការក្បាក់ក្ត្ូវបានបង្កា ញលនាុះលឡើយ ។ 

តារាងខាងលក្កាម្សលងខបអំពីចំហគាល ត្អក្តាការក្បាក់របស់្នាគារ ។ តារាងគាល ត្កំណត់្ត្ថ្ម្លអក្តា ការក្បាក់
ល្វើការវភិាគលៅលេើរចនាសម្ព័នធលពញលេញថ្នអក្តាការក្បាក់មិ្នស ីគាន  រវាងធាត្ លៅកន ងតារាងត្ េយការ របស់្នាគារ 
ដផអកលេើ អាយ កាេកំណត់្ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៣.៣.២ ផេប ុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្) 

(i) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្) 
  ត្ថ្ម្លលយង  រហូត្ែេ់ ១ ដខ  > ១ – ៣ ដខ  >  ៣ – ១២ ដខ  > ១ – ៥ ឆ្ន ំ  លេើសពី ៥ ឆ្ន ំ  ព ំានការក្បាក់ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០២០  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ                
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  -  -  -  -  -  ៣៧៨.១០១.៣៧៣ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ៨៨.៩៨២.៣៥០  ១៤០.៨៤៤.១៥១  ៧៣០.១៧១.៥២០  -  -  ៥២១.៦២៨.៦៨០ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ៣៤.៥៧៤.០៤៣  ២៧.៩៦២.២៣៤  ២៣៥.៦១៩.២១៥  -  -  ២៧.៨០១.០០៥ 
ឥណទានផតេែ់េអ់តិ្ងិជ្ន  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤  ១២.៣៧៤.៩០៤  ៣៥.៨៤១.៣០៩  ២៧១.៤៥៩.៩៩៨  ៧៦៨.៦០៤.២៧៥  ២.៧២៦.៣១៨.៩២៨  - 
វនិិលយគលេើមូ្េបក្ត្  ៧.៤៣៤.០៨៦  -  -  -  ៧.៤៣៤.០៨៦  -  - 
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ   ១៧.៣៤៧.៩៦២  -  -  -  -  -  ១៧.៣៤៧.៩៦២ 

  ៦.០២៥.០៦៦.០៣៣  ១៣៥.៩៣១.២៩៧  ២០៤.៦៤៧.៦៩៤  ១.២៣៧.២៥០.៧៣៣  ៧៧៦.០៣៨.៣៦១  ២.៧២៦.៣១៨.៩២៨  ៩៤៤.៨៧៩.០២០ 
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ                
ក្បាក់បលញ្ញើរបសអ់តិ្ងិជ្ន  ៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦  ៣.៧២០.៩៥៩.៧៩៣  ២០៥.៤៧០.៥៥៤  ៦០១.៩២៨.៧៩៣  ៣៩.៨២៥.២៥៩  -  ៣០៣.២៨៣.៩៧៧ 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ២១.២៨២.០៨៨  -  -  -  ២១.២៨២.០៨៨  -  - 
ក្បាក់កម្េី  ២៤២.០០៤.០៩១  ៣.៧៦៥.៨៨៧  ៦៣.៤១០.២២៦  ១៧១.៦៧៣.៨៦៣  ២.០៤៧.១៧០  ១.១០៦.៩៤៦  - 
អន បំណ េ  ១១៧.០២៣.០៣៥  -  -  -  ៧៧.០១៥.៧០២  ៤០.០០៧.៣៣៣  - 
បំណ េភតិ្សនា  ៣៥.៧២១.៩០២  -  -  -  -  -  ៣៥.៧២១.៩០២ 
បំណ េលផេងៗ    ៣៣.៨២៩.១៣៦  -  -  -  -  -  ៣៣.៨២៩.១៣៦ 

  ៥.៣២១.៣២៨.៦២៨  ៣.៧២៤.៧២៥.៦៨០  ២៦៨.៨៨០.៧៨០  ៧៧៣.៦០២.៦៥៦  ១៤០.១៧០.២១៩  ៤១.១១៤.២៧៩  ៣៧២.៨៣៥.០១៥ 
               
សរ ប  ៧០៣.៧៣៧.៤០៥  (៣.៥៨៨.៧៩៤.៣៨៣)  (៦៤.២៣៣.០៨៦)  ៤៦៣.៦៤៨.០៧៧  ៦៣៥.៨៦៨.១៤២  ២.៦៨៥.២០៤.៦៤៩  ៥៧២.០៤៤.០០៥ 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ២.៨៤៦.៦១៧.៨០១  (១៤.៥១៦.៦៧៣.២៧៩)  (២៥៩.៨២២.៨៣៣)  ១.៨៧៥.៤៥៦.៤៧១  ២.៥៧២.០៨៦.៦៣៤  ១០.៨៦១.៦៥២.៨០៥  ២.៣១៣.៩១៧.៩៩៨ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៣.៣.២ ផេប ុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្) 

(i) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្) 
  ត្ថ្ម្លលយង  រហូត្ែេ់ ១ ដខ  > ១ – ៣ ដខ  >  ៣ – ១២ ដខ  > ១ – ៥ ឆ្ន ំ  លេើសពី ៥ ឆ្ន ំ  ព ំានការក្បាក់ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ                
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  ២៥១.៧៥០.២០៥  -  -  -  -  -  ២៥១.៧៥០.២០៥ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ១២១.៣៩៦.៥១៩  ១៦៧.៨២៤.៩៦៤  ១៩១.១៩៥.១៥៦  -  -  ៦៧១.២៣៧.៦០០ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៩២៦.៨៧៤  ១២.៦២៦.០៣២  ៥៥.៩៧៧.១៧៨  -  -  ២៣.៨៨១.៦០៥ 
ឥណទានផតេែ់េអ់តិ្ងិជ្ន  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ៩៨.៧២៩.៨៦៦  ១.៦៩១.៨៩៥  ១០.៧៤៧.១៨៦  ៦០៤.៦៨០.៣០១  ២.០៤២.២២១.៦៦៥  - 
វនិិលយគលេើមូ្េបក្ត្  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  -  -  ២៩.៨៧១.៨៨០  ៣.៤១៣.៥៥៤  -  - 
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ   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                
ក្បាក់បលញ្ញើរបសអ់តិ្ងិជ្ន  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ២.៥៤០.០៥៦.១៧៧  ១៥៥.៧០៨.០៤៩  ៤៣១.៧១៩.៥១៧  ៤៧.៨១២.៣២៣  -  ២២០.០៤៧.៣៨៣ 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ២០.៩៣៩.៣៣៧  -  -  -  ២០.៩៣៩.៣៣៧  -  - 
ក្បាក់កម្េី  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    ២៣.៣៨៦.៩៤៤  -  -  -  -  -  ២៣.៣៨៦.៩៤៤ 

  ៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥  ២.៥៨២.៦៨៦.៤០៨  ២៤៣.៣២៨.៩០៧  ៥៧៤.៦០៧.៧៨៧  ១២៣.៤៦៨.៧៥៩  ៨០.០០០.០០០  ២៧៩.៩៤៧.៧៣៤ 
សរ ប  ៤១៣.៥៦៤.៩៥៥  (២.៣៦១.៦៣៣.១៤៩)  (៦១.១៨៦.០១៦)  (២៨៦.៨១៦.៣៨៧)  ៤៨៤.៦២៥.០៩៦  ១.៩៦២.២២១.៦៦៥  ៦៧៦.៣៥៣.៧៤៦ 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១.៦៨៥.២៧៧.១៩២  (៩.៦២៣.៦៥៥.០៨២)  (២៤៩.៣៣៣.០១៥)  (១.១៦៨.៧៧៦.៧៧៧)  ១.៩៧៤.៨៤៧.២៦៦  ៧.៩៩៦.០៥៣.២៨៥  ២.៧៥៦.១៤១.៥១៥ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៣.៣.២ ផេប ុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្) 

 (ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទស 

្នាគារ ល្វើអាជី្វកម្ម លេើរូបិយប័ណណបរលទសជាលក្ចើនក្បលភទ ែូលចនុះលហើយ ក្ត្ូវក្បឈ្ម្នឹងហានិភ័យលេើការ
បតូររបិូយប័ណណបរលទស។ 

លៅកាេបរលិចេទរាយការណ៍ ចំនួនត្ថ្ម្លលយងថ្នរបិូយប័ណណបរលទសរបស់របស់្នាគារ ក្ត្ូវបានកំណត់្ជា
ក្ទពយសកម្មរបិូយវត្ថ  និង បំណ េរបិូយវត្ថ  ានបង្កា ញជួ្នែូចខាងលក្កាម្៖ 

  សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  សរ ប 

  
ដខមរលរៀេ 

 
 

លផេង  ៗ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០         
ក្ទពយសកម្មហរញិ្ញវត្ថ          
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  ២០.៨៦៨.៨១១  ៣៨.១០៩  ២០.៩០៦.៩២០  ៨៤.៥៦៨.៤៩១ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ២៧.២៤៦.០៧២  -  ២៧.២៤៦.០៧២  ១១០.២១០.៣៦១ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា*  ២.២៦៧.៨៥៣  ៣២៥.០៧១  ២.៥៩២.៩២៤  ១០.៤៨៨.៣៧៨ 
ឥណទានផតេែ់េ់អតិ្ងិជ្ន*  ៣៩៣.៣២៦.៥៥០  -  ៣៩៣.៣២៦.៥៥០  ១.៥៩១.០០៥.៨៩៥ 
ក្ទពយសកម្មលផេង  ៗ  ៦៣.២៤៧  ២៥៥  ៦៣.៥០២  ២៥៦.៨៦៦ 

  ៤៤៣.៧៧២.៥៣៣  ៣៦៣.៤៣៥  ៤៤៤.១៣៥.៩៦៨  ១.៧៩៦.៥២៩.៩៩១ 

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ          
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ១៥៤.២៩៣.៩១៥  ១.០១១  ១៥៤.២៩៤.៩២៦  ៦២៤.១២២.៩៧៦ 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ២១.៥៨៧.២១៥  -  ២១.៥៨៧.២១៥  ៨៧.៣២០.២៨៥ 
ក្បាក់កម្េី  ២២៨.៩១៧.៣៤២  -  ២២៨.៩១៧.៣៤២  ៩២៥.៩៧០.៦៤៨ 
បំណ េលផេងៗ    ៣០៦.០១៧  ១៨៤  ៣០៦.២០១  ១.២៣៨.៥៨៣ 

  ៤០៥.១០៤.៤៨៩  ១.១៩៥  ៤០៥.១០៥.៦៨៤  ១.៦៣៨.៦៥២.៤៩២ 

គាល ត្ពីការបតូររូបិយប័ណណបរលទស ស ទធ  ៣៨.៦៦៨.០៤៤  ៣៦២.២៤០  ៣៩.០៣០.២៨៤  ១៥៧.៨៧៧.៤៩៩ 

* មិ្នរមួ្បញ្េូ េនូវសំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល 
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៣៣ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៣.៣.២ ផេប ុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទស (ត្) 

  សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  សរ ប 

  
ដខមរលរៀេ 

 
 

លផេង  ៗ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩         
ក្ទពយសកម្មហរញិ្ញវត្ថ          
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  ១៦.០៦៧.៧៩៦  ២០៥.០១០  ១៦.២៧២.៨០៦  ៦៦.៣១១.៦៨៤ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ៤៥.៣៥១.៥១៣  -  ៤៥.៣៥១.៥១៣  ១៨៤.៨០៧.៤១៥ 
សម្ត្ េយលៅ្នាគារនានា*  ៦.៥៦២.៣៥២  ១៥១.៣០៧  ៦.៧១៣.៦៥៩  ២៧.៣៥៨.១៦០ 
ឥណទានផតេែ់េ់អតិ្ងិជ្ន*  ៣១៩.០៥០.៤៣៥  -  ៣១៩.០៥០.៤៣៥  ១.៣០០.១៣០.៥២៣ 
ក្ទពយសកម្មលផេង  ៗ  ៣៥.៧៩៦  -  ៣៥.៧៩៦  ១៤៥.៨៦៩ 

  ៣៨៧.០៦៧.៨៩២  ៣៥៦.៣១៧  ៣៨៧.៤២៤.២០៩  ១.៥៧៨.៧៥៣.៦៥១ 

បំណ េហិរញ្ញវត្ថ          
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៧៨.៤៣៨.៣៧៩  ១.២៨៧  ៧៨.៤៣៩.៦៦៦  ៣១៩.៦៤១.៦៣៩ 
មូ្េបក្ត្បំណ េ  ២០.៩៣៩.៣៣៧  -  ២០.៩៣៩.៣៣៧   ៨៥.៣២៧.៧៩៨ 
ក្បាក់កម្េី  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 ត្ពីការបតូររបិូយប័ណណបរលទសស ទធ  ១៦.៨៩៣.៧៣២  (៣១.៥៤២)   ១៦.៨៦២.១៩០   ៦៨.៧១៣.៤២៤ 
 

* មិ្នរមួ្បញ្េូ េនូវសំវធិាន្នលេើការខាត្បង់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល  
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.៣ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 

៣៣.៣.២ ផេប ុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទស (ត្) 

បដក្ម្បក្ម្ួេថ្នរូបិយប័ណណបរលទស 

តារាងខាងលក្កាម្ បង្កា ញពីភាពដក្បក្បួេថ្នការលកើនលឡើង និងងយច ុះ ៥ ភាគរយថ្នរបិូយប័ណណបរលទសល្ៀប
លៅ នឹងរបិូយប័ណណលគាេរបស់្នាគារ ។ ៥ ភាគរយ គឺជាអក្តាបដក្ម្បក្ម្ួេដែេក្ត្ូវបានលក្បើ លៅលពេរាយការណ៍ថ្ផទ
កន ង អំពីហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទស លៅកាន់ថាន ក់ែឹកនំា និងជាតំ្ណាងឲ្យការវាយត្ថ្ម្លរបស់អនកក្គប់ក្គងចំលពាុះការ
ផ្លល ស់បតូរអក្តាបតូរក្បាក់បរលទសដែេអាចលកើត្ាន ។ ការវភិាគលេើបដក្ម្បក្ម្ួេ រមួ្ានដត្របិូយប័ណណបរលទសដែេក្ត្ូវ
បានកំណត់្ជារបិូយប័ណណវត្ត  និងការដកត្ក្ម្ូវ នូវភាពេលម្អៀង ថ្នែំណាច់ការយិបរលិចេទ សក្ាប់បដក្ម្បក្ម្ួេ ៥ ភាគរយ 
កន ងអក្តារបិូយប័ណណបរលទស ។ 

ក្បសិនលបើរបិូយប័ណណបរលទស លកើនលឡើង ៥ ភាគរយល្ៀបនឹង រូបិយប័ណណម្ ខង្កររបស់្នាគារ ក្បាក់ចំលណញ 
ឬខាត្និង មូ្េ្នលផេងលទៀត្នឹងលកើនលឡើង ឬ(ងយច ុះ) លដាយ៖ 

  ផេប ុះពាេ់ថ្នក្បាក់លរៀេ  ផេប ុះពាេ់ថ្នរបិូយប័ណណលផេង  ៗ
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
         
ចំលណញ ឬខាត្  ១.៩៣៣.៤០២  ៨៤៤.៦៨៧  ១៨.១២២  (១.៥៧៧) 

ក្បសិនលបើរបិូយប័ណណបរលទស ងយច ុះ ៥ ភាគរយល្ៀបនឹង របិូយប័ណណម្ ខង្កររបស់្នាគារ ក្បាក់ចំលណញ ឬ
ខាត្និង មូ្េ្នលផេងលទៀត្នឹងលកើនលឡើង ឬ(ងយច ុះ) លដាយ៖ 

  ផេប ុះពាេ់ថ្នក្បាក់លរៀេ  ផេប ុះពាេ់ថ្នរបិូយប័ណណលផេង  ៗ
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
         
ចំលណញ ឬខាត្  (១.៩៣៣.៤០២)   (៨៤៤.៦៨៧)  (១៨.១១២)  ១.៥៧៧ 

 

 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.៤ ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ 

៣៣.៤.១ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ 

ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការគឺហានិភ័យថ្នការបាត់្បង់លផេង លៗដាយផ្លទ េ់ ឬលដាយក្បលយេ ដែេលកើត្លចញពី
ែំលណើ រការថ្ផទកន ង ្នធានម្ន សេ បលចេកវទិា លហដាា រចនាសម្ព័នធ  ក្ពម្ទំាងកតាត ហានិភ័យខាងលក្ៅ 
លផេង  ៗលក្ៅពីហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផារ និងហានិភ័យសនទនីយភាព  ានែូចជាហានិភ័យដែេលកើត្លចញ
ពីការត្ក្ម្ូវ ដផនកចាប់ និងបទបញ្ញត្តិ និងសតង់ដារស្ថជី្វកម្មដែេទទួេស្ថា េ់។ ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ គឺអាចលកើត្លចញ
ពី រាេ់សកម្មភាពក្បតិ្បត្តិការទំាងអស់របស់្នាគារ។ 

លគាេបំណងរបស់្នាគារកន ងការក្គប់ក្គងហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ គឺលែើម្បីរកាត្ េយភាពពីការបលញ្ជ ៀស ការ
បាត់្បង់ហិរញ្ញវត្ថ  និងការខូចខាត្លករ តិ៍ល ម្ ុះរបស់្នាគារ ក្បកបលដាយក្បសិទធភាព និងភាពថ្ចនក្បឌិ្ត្។ រាេ់លគាេ
នលយបាយរបស់្នាគារទំាងអស់ គឺក្ត្ូវអន លោម្ លៅតាម្ការត្ក្ម្ូវដផនកចាប់ និង បទបញ្ញត្ដិ។ 

នាយកដាា នហានិភ័យទទួេខ សក្ត្ូវកន ងការបលងាើត្ និងអន វត្តកន ងការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដាន លែើម្បីលដាុះស្ស្ថយ 
ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ ។ ទំនួេខ សក្ត្ូវលនុះក្ត្ូវបានគំាក្ទលដាយការអភិវឌ្ឍបទដាា នទូលៅរបស់្នាគារ សក្ាប់ការ 
ក្គប់ក្គងហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ លៅលេើចំន ចមួ្យចំនួនែូចខាងលក្កាម្៖   

• ការត្ក្ម្ូវឲ្យានការដបងដចកតួ្នាទីដាច់ដឡកពីគាន ឲ្យបានចាស់ោស់ លដាយរមួ្បញ្េូ េទំាងសិទធិកន ង
ការអន ម័្ត្ថ្នក្បតិ្បតិ្តការនីមួ្យ លៗដាយឯករាជ្យ 

• ការត្ក្ម្ូវឲ្យានការលផទៀងផ្លទ ត់្ និងការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដានក្បតិ្បត្តិការទំាងឡាយ 
• ការទាម្ទារឲ្យានអន លោម្ភាពលៅតាម្ការត្ក្ម្ូវដផនកចាប់ និងបទបញ្ញត្តិលផេង  ៗ
• ការលរៀបចំឯកស្ថរក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងនីតិ្វ ិ្ ីលផេង  ៗ
• ការត្ក្ម្ូវឲ្យានការវាយត្ថ្ម្លឲ្យបានលទៀងទាត់្លៅលេើហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ         ដែេបានរកល ើញ និង            

ភាពក្គប់ក្គាន់ថ្នក្បព័នធក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ផទកន ង  និងនីតិ្វ ិ្ ីលែើម្បីលដាុះស្ស្ថយលេើហានិភ័យដែេបាន
កំណត់្ 

• ការត្ក្ម្ូវឲ្យានការរាយការណ៍រាេ់ក្បតិ្បត្តិការថ្នការបាត់្បង់ និងបលងាើត្សកម្មភាពលែើម្បីដកេម្អ 
• ការបលងាើត្ឲ្យានដផនការយថាភាព 
• ការបលងាើត្ឲ្យានវគាបណត ុះបណាត េ និងការអភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈ 
• ការការពារហានិភ័យព័ត៌្ានវទិា និងអ ីន្ឺដណត្ និង 
• យ ទធស្ថស្តសតកាត់្បនថយហានិភ័យ  រមួ្ទំាងការចំណាយលេើការទិញធានារា ប់រងឲ្យានក្បសិទធភាព។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

៣៣.៥ ហានិភ័យលែើម្ទ ន 

ហានិភ័យលែើម្ទ ន គឺជាហានិភ័យដែេ្នាគារមិ្នាន្នធានលែើម្ទ នក្គប់ក្គាន់ លែើម្បីបំលពញលៅតាម្
េកខខណឌ ត្ក្ម្ូវដផនកចាប់ កន ងការគំាក្ទចំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន និងការលរៀបចំដផនការយ ទធស្ថស្តសដរបស់្នាគារ ។ 

យ ទធស្ថស្តសតរបស់្នាគារ  គឺរកាឲ្យបានមូ្េដាា នលែើម្ទ នឲ្យរងឹាំ លែើម្បីរកាទំន កចិត្តទីផារ   និង   លែើម្បី
រកានិរនតរភាពថ្នការអភិវឌ្ឍន៍បដនថម្លេើអាជី្វកម្ម ។ ផេប ុះពាេ់ថ្នកក្មិ្ត្លែើម្ទ នលេើក្បាក់ចំណូេរបស់ាេ ស់ 
ភាគហ  ន ក្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ និងរកាឲ្យានត្ េយភាពរវាងក្បាក់ចំណូេខពស់ដែេនឹងអាចល្វើលៅបាន ានការ
ក្គប់ក្គងលែើម្ទ នេអ និងានស វត្ថិភាព ដែេានជំ្ហរលែើម្ទ នរងឹាំ ។ 

្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ដែេជានិយ័ត្ករសំខាន់ជាងលគ បានកំណត់្ និងតាម្ដានការត្ក្ម្ូវលេើលែើម្ទ ន 
សក្ាប់្នាគារទំាងមូ្េ ។ 

៣៣.៥.១ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យលែើម្ទ ន 

ែូចលៅនឹងហានិភ័យសនទនីយភាព និងហានិភ័យទីផារ BRMC និង ALCO ទទួេខ សក្ត្ូវកន ងការក្គប់ក្គង 
ក្បកបលដាយក្បសិទធភាព  លេើហានិភ័យលែើម្ទ នរបស់្នាគារទំាងមូ្េ ។ 

ហានិភ័យលែើម្ទ ន  ក្ត្ូវបានវាស់ដវង និងក្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដាន លដាយកក្មិ្ត្កំណត់្ដែេក្ត្ូវបានគណនាស្សប 
តាម្ការត្ក្ម្ូវរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ។  

លៅថ្ងៃទី២២ ដខក ម្ាៈ ឆ្ន ំ២០១៨ ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  បានលចញក្បកាសសតីពីការកំណត់្ក្ទនាប់លែើម្ទ ន 
(Capital Buffer) សក្ាប់ក្គឹុះស្ថថ ន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ  ។ លយងតាម្ាក្តា២២ ថ្នក្បកាសលនុះ  ក្គឹុះស្ថថ នទំាងអស់ 
ក្ត្ូវលគារពតាម្បទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការរកាក្ទនាប់លែើម្ទ នយ ងលហាចណាស់ឲ្យបាន ៥០% ថ្នលែើម្ទ នសរ បគិត្ក្តឹ្ម្ 
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  និងអន វត្តឲ្យបានយ ងលពញលេញ  គិត្ក្តឹ្ម្ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា  ឆ្ន ំ២០២០ ។ 

លៅថ្ងៃទី៧ ដខមី្នា ឆ្ន ំ២០១៨ ្ នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានលចញស្ថរាចរដណនំាសតីពីការអន វត្តក្បកាសសតីពីការ
កំណត់្ក្ទនាប់លែើម្ទ នសក្ាប់ក្គឹុះស្ថថ ន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ  ដែេបានកំណត់្អន បាត្ថ្នលែើម្ទ នលខានល ើ្ស ី លីខេ 
(Countercyclical Capital Buffer) ចំនួន ០% រហូត្ែេ់ានការជូ្នែំណឹងជាងមី ។ 

លៅថ្ងៃទី១៧ ដខមី្នា ឆ្ន ំ២០២០ ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានលចញក្បកាសមួ្យ ្១៣-០២០-០០២ អន ញ្ញញ ត្ឲ្យ
្នាគារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថ ពនាលពេនិងការរកាអន បាត្ថ្នលែើម្ទ ន លៅ ៥០% លែើម្បីកាត់្បនថយផេប ុះពាេ់ពីកូវ ី
ែ ១៩ លៅលេើលសែាកិចេកម្ព ជាស្សបតាម្លគាេនលយបាយរបស់រដាា ភិបាេ ។ 

្នាគារបានអន លោម្លៅតាម្ការត្ក្ម្ូវលែើម្ទ នដែេក្ត្ូវបានកំណត់្យ ងលពញលេញ ។ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

122 

៣៤. រយៈធពលែល៊ី និងរយៈធពលដវង 

គណៈក្គប់ក្គងបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដផអកលេើសនទនីយភាព។ ព័ត៌្ានអំពីរយៈលពេខលី ឬដវង របស់  
ក្ទពយសកម្ម និងបំណ េ  ក្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកន ងដផនកថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ។ ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ សិទធ
កន ងការលក្បើក្ទពយសកម្ម  ក្ទពយសកម្មអរបីូ និងពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ជាក្ទពយសកម្មរយៈលពេដវង។ សំវធិាន្ន ជា
បំណ េរយៈលពេដវង។ 

៣៥. ព័ត៌ានធក្បៀបធធៀប 

តួ្លេខមួ្យចំនួន ក្ត្ូវបានចាត់្ថាន ក់លឡើងវញិ លែើម្បីឲ្យស្សបលៅតាម្ការបង្កា ញ និងផដេ់ព័ត៍្ាននា
ការយិបរលិចេទបចេ បបនន។ 

៣៦. ផលប៉ា៉ះពាលព់៊ី រវូ៊ីែ ១៩ 

ផេប ុះពាេ់ថ្នវរី សកូរ ណា (“កូវែី ១៩”) បានរាត្ត្ាត្ភូមិ្ស្ថស្តសតជាលក្ចើនជាសកេលោក។ អងាការស ខភាព
ពិភពលោកបានក្បកាសអាសននអនតរជាតិ្បណាត េអំពី កូវែី ១៩ លៅកន ងដខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០ និងបានចាត់្ថាន ក់វរី សលនុះ
ជាជ្ម្ៃឺរាត្ត្ាត្ជាសកេលោកលៅកន ងដខមី្នា ឆ្ន ំ២០២០។ ការរកីរាេដាេថ្នជ្ម្ៃឺកូវែី ១៩ ានផេប ុះពាេ់ជាខាល ំង 
ែេ់ស ខភាព និងការបនតអាជី្វកម្ម។ 

្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា និង រាជ្រដាា ភិបាេកម្ព ជាបានចាត់្វធិានការជាលក្ចើន លែើម្បីជួ្យសក្ម្ួេែេ់លសែាកិចេ 
និងវស័ិយហិរញ្ញវត្ថ  និងការល្វើអាជី្វកម្មលៅកន ងរយៈលពេដែេមិ្នធាល ប់ានពីម្ នម្ក ដែេរមួ្ានែូចជាការអន ញ្ញញ ត្
ឲ្យល្វើការលរៀបចំឥណទានលឡើងវញិ និងការបលងាើត្ថ្ន្នាគារសហក្គាស  ្នតូ្ច និងម្្យម្ លែើម្បីសក្ម្បសក្ម្ួេគលក្ាង
សហហិរញ្ញបបទានក្ទក្ទង់សហក្គាស  ្នតូ្ច និងម្្យម្។ 

គណៈក្គប់ក្គងនឹងបនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យពីផេប ុះពាេ់ថ្ន កូវែី ១៩ និងចាត់្ក្គប់វធិានការទប់ស្ថា ត់្រាេ់ឥទធិពេ
ដែេអាចប ុះពាេ់ែេ់ក្បតិ្បត្តិការរបស់្នាគារ។ 

្នាគារបានល្វើការវនិិចេ័យចំលពាុះផេប ុះពាេ់ថ្ន កូវែី ១៩ លៅតាម្ការដណនំារបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា និង
សតង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថ អនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជាែូចខាងលក្កាម្៖ 

(ក) ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក 

គណៈក្គប់ក្គងបានល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងអន វត្តលៅលេើម្ ូដែេ ECL ងមីលៅកន ងក្តី្ាសទីបួន ឆ្ន ំ២០២០។  
វលិស្ថ្នកម្មចម្បងកន ងម្ ូដែេងមីលក្បៀបល្ៀបលៅនឹងម្ ូដែេចាស់ានែូចខាងលក្កាម្៖ 

ភាពដែេអាចខកខានកន ងការសង (PD) 

PD ក្ត្ូវបានគណនាលដាយលក្បើទិននន័យា ក្ទីសក្បចំាដខសក្ាប់រយៈលពេ ៧ ឆ្ន ំកនលងម្កលនុះដែេាន ៧២ 
ា ក្ទីស ។ វ ិ្ ីស្ថស្តសតេម្អិត្ជាងម្ ន ក្ត្ូវបានអន វត្តលដាយបំដបកែំណាក់កាេទី ១ លៅ “ក្កុម្ ០” ដែេមិ្នានថ្ងៃហួស
លពេកំណត់្ និង “ក្កុម្ ១” ដែេានឥណទានហួសកាេកំណត់្ពី ១ លៅ ២៩ ថ្ងៃ។ 
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៣៦. ផលប៉ា៉ះពាលព់៊ី រវូ៊ីែ ១៩ (ត) 

(ក) ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក (ត្) 

អក្តាខាត្បង់លដាយស្ថរខកខានកន ងការសង (LGD) 

គណនីសកម្មដែេលៅដត្ានបនតសកម្មភាពក្បមូ្េក្ត្ឡប់ម្កវញិ ក្ត្ូវបានដាក់បញ្េូ េកន ងការគណនា LGD 
ដផអកលេើការវភិាគរយៈលពេរបស់ LGD ។ កក្មិ្ត្ឥណទានសក្ាប់ការគណនា LGD ក្ត្ូវបាន   ដកដក្បពីការលក្បើក្បាស់ 
ឥណទានលៅលពេខាត្បង់ (EAD) ដែេលៅបនតានការលកើនលឡើងលៅកន ងម្ ូដែេចាស់ លៅជាកក្មិ្ត្ឥណទានលៅលពេ
ខកខានកន ងការសងដត្ម្តង ។ កក្មិ្ត្ LGD តាម្វស័ិយ ក្ត្ូវបានដកត្ក្ម្ូវឲ្យស្សបលៅតាម្ការដបងដចកដែេលក្បើក្បាស់កន ង
ការគណនា PD ។ 

េទធផេងលឹងដងលងលេើក្បូបាប េីីលត្ (Probability weighted outcome) 

បចេ បបននលនុះ ការកំណត់្លសណារយី ូមូ្េដាា ន. េអ និងអាក្កក់ ក្ត្ូវបានផតេ់ការងលឹងដងលងជា ៦០ ភាគរយ ២០ 
ភាគរយនិង ២០ភាគរយ លរៀងគាន  ។ 

ព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ (Forward-looking information) 

ព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខក្ត្ូវបានលក្បើក្បាស់ក្ាប់ដត្ PD ។ សក្ាប់ LGD ព័ត៌្ានដែេរពឹំងទ ក
លៅថ្ងៃខាងម្ ខមិ្នក្ត្ូវបានលក្បើក្បាស់លនាុះលទ លដាយស្ថរដត្មិ្នានពត៌្ានថ្នការខកខានសងក្គប់ក្គាន់លៅ  ក្តី្ាស 
ម្ ន លៗែើម្បីល្វើការវភិាគសថិតិ្រពឹំងទ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខលដាយានភាពលជ្ឿទ កចិត្តបានលនាុះលទ ។ 

កតាត ា ក្កូលសែាកិចេចំបង  ៗ

កតាត ា ក្កូលសែាកិចេដែេក្ត្ូវបានកំណត់្និងលក្បើក្បាស់សក្ាប់ PD ដែេរពឹំងទ កានែូចខាងលក្កាម្៖ 
PD តាម្ដផនក កតាត ា ក្កលូសែាកិចេ(១) 
កសិកម្ម កំលណើ នផេិត្ផេកន ងស្សុកសរ ប (GDP) លេើវស័ិយកសិកម្ម ជ្េផេនិង

ថ្ក្ពលឈ្ើ 
សំណង់និងអចេនក្ទពយ ការចូេរមួ្ចំដណកកំលណើ ន GDP កន ងវស័ិយឧសាហកម្ម 
ការជួ្េអចេនក្ទពយ កំលណើ នត្ក្ម្ូវការលក្បើក្បាស់ឯកជ្ន 
ផេិត្កម្ម កំលណើ នវនិិលយគផ្លទ េ់ពីបរលទស  
ការេក់ែ ំនិងរាយ ការចូេរមួ្ចំដណកកំលណើ ន GDP កន ងវស័ិយឧសាហកម្ម 
លសវាកម្ម កំលណើ នត្ក្ម្ូវការលក្បើក្បាស់ឯកជ្ន  
ឥណទានប គាេ អក្តាថ្នភាពអត់្ការង្ករល្វើ  

(១) កតាត ា ក្កូលសែាកិចេទំាងអស់ានមូ្េដាា នលៅកន ងបរបិទក្បលទសកម្ព ជាលេើកដេងដត្ានការបញ្ញជ ក់លផេង
ពីលនុះ ។ 
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៣៦. ផលប៉ា៉ះពាលព់៊ី រវូ៊ីែ ១៩ (ត) 

(ក) ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក (ត្) 

កតាត ា ក្កូលសែាកិចេចម្បង  ៗ(ត្) 

កតាត ា ក្កូលសែាកិចេដែេពាករទ កជាម្ ន ថ្នលសណារយី ូមូ្េដាា ន េអ និងអាក្កក់ ានែូចខាងលក្កាម្៖ 

កំលណើ ន GDP លេើវស័ិយកសិកម្ម ជ្េផេ និងថ្ក្ពលឈ្ើ - កសិកម្ម 
ការពាករ  MEV ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទី៤ ឆ្ន ំទី៥ ឆ្ន ំទី៦ ឆ្ន ំទី៧ ឆ្ន ំទី៨ ឆ្ន ំទី៩ ឆ្ន ំទី១០ 
 លសណារយី មូូ្េដាា ន -០,១០% -០,១៨% -០,២១% ១,០០% ១,០០% ១,០០% ១,០០% ១,០០% ១,០០% ១,០០% 
លសណារយី ូេអ ១,០០% ០,៩២% ០,៨៩% ២,១០% ២,១០% ២,១០% ២,១០% ២,១០% ២,១០% ២,១០% 
លសណារយី ូអាក្កក់ -១,២០% -១,២៨% -១,៣១% -០,១០% -០,១០% -០,១០% -០,១០% -០,១០% -០,១០% -០,១០% 

ការចូេរមួ្ចំដណកកំលណើ ន GDP កន ងវស័ិយឧសាហកម្ម - សំណង់និងអចេនក្ទពយ 
ការពាករ  MEV ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទី៤ ឆ្ន ំទី៥ ឆ្ន ំទី៦ ឆ្ន ំទី៧ ឆ្ន ំទី៨ ឆ្ន ំទី៩ ឆ្ន ំទី១០ 
 លសណារយី មូូ្េដាា ន ០,១៦% ០,១៦% ០,១៦% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% 
លសណារយី ូេអ ០,១៨% ០,១៨% ០,១៨% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% 
លសណារយី ូអាក្កក់ ០,១៤% ០,១៤% ០,១៤% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% 

កំលណើ នត្ក្ម្វូការលក្បើក្បាស់ឯកជ្ន - ការជួ្េអចេនក្ទពយ 
ការពាករ  MEV ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទី៤ ឆ្ន ំទី៥ ឆ្ន ំទី៦ ឆ្ន ំទី៧ ឆ្ន ំទី៨ ឆ្ន ំទី៩ ឆ្ន ំទី១០ 
 លសណារយី មូូ្េដាា ន ០,០៤% ០,០៤% ០,០៤% ០,០២% ០,០២% ០,០២% ០,០២% ០,០២% ០,០២% ០,០២% 
លសណារយី ូេអ ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% ០,១២% ០,១២% ០,១២% ០,១២% ០,១២% ០,១២% ០,១២% 
លសណារយី ូអាក្កក់ -០,០៧% -០,០៧% -០,០៧% -០,០៩% -០,០៩% -០,០៩% -០,០៩% -០,០៩% -០,០៩% -០,០៩% 

កំលណើ នវនិិលយគផ្លទ េ់ពីបរលទស - ផេិត្កម្ម 
ការពាករ  MEV ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទី៤ ឆ្ន ំទី៥ ឆ្ន ំទី៦ ឆ្ន ំទី៧ ឆ្ន ំទី៨ ឆ្ន ំទី៩ ឆ្ន ំទី១០ 
 លសណារយី មូូ្េដាា ន ០,០៤% ០,០៤% ០,០៤% ០,០២% ០,០២% ០,០២% ០,០២% ០,០២% ០,០២% ០,០២% 
លសណារយី ូេអ ០,១២% ០,១២% ០,១២% ០,១០% ០,១០% ០,១០% ០,១០% ០,១០% ០,១០% ០,១០% 
លសណារយី ូអាក្កក់ -០,០៥% -០,០៥% -០,០៥% -០,០៦% -០,០៦% -០,០៦% -០,០៦% -០,០៦% -០,០៦% -០,០៦% 

ការចូេរមួ្ចំដណកកំលណើ ន GDP កន ងវស័ិយឧសាហកម្ម - ការេក់ែ ំនិងរាយ 
ការពាករ  MEV ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទី៤ ឆ្ន ំទី៥ ឆ្ន ំទី៦ ឆ្ន ំទី៧ ឆ្ន ំទី៨ ឆ្ន ំទី៩ ឆ្ន ំទី១០ 
 លសណារយី មូូ្េដាា ន ០,១៦% ០,១៦% ០,១៦% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% ០,១៧% 
លសណារយី ូេអ ០,១៨% ០,១៨% ០,១៨% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% ០,១៩% 
លសណារយី ូអាក្កក់ ០,១៤% ០,១៤% ០,១៤% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% ០,១៥% 

 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ផលប៉ា៉ះពាលព់៊ី រវូ៊ីែ ១៩ (ត) 

(ក) ការខាត្បង់ឥណទានដែេរពឹំងទ ក (ត្) 

កតាត ា ក្កូលសែាកិចេចម្បង  ៗ(ត្) 

កំលណើ នត្ក្ម្វូការលក្បើក្បាស់ឯកជ្ន - លសវាកម្ម 
ការពាករ  MEV ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទី៤ ឆ្ន ំទី៥ ឆ្ន ំទី៦ ឆ្ន ំទី៧ ឆ្ន ំទី៨ ឆ្ន ំទី៩ ឆ្ន ំទី១០ 

 លសណារយី មូូ្េដាា ន ៦,៣៥% ៦,៤០% ៦,៤២% ៦,២៧% ៦,២៧% ៦,២៧% ៦,២៧% ៦,២៧% ៦,២៧% ៦,២៧% 
លសណារយី ូេអ ៧,៤១% ៧,៤៦% ៧,៤៩% ៧,៣៣% ៧,៣៣% ៧,៣៣% ៧,៣៣% ៧,៣៣% ៧,៣៣% ៧,៣៣% 
លសណារយី ូអាក្កក់ ៥,២៨% ៥,៣៣% ៥,៣៥% ៥,២០% ៥,២០% ៥,២០% ៥,២០% ៥,២០% ៥,២០% ៥,២០% 

អក្តាថ្នភាពអត់្ការង្ករល្វើ - ឥណទានប គាេ 
ការពាករ  MEV ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទី៤ ឆ្ន ំទី៥ ឆ្ន ំទី៦ ឆ្ន ំទី៧ ឆ្ន ំទី៨ ឆ្ន ំទី៩ ឆ្ន ំទី១០ 
 លសណារយី មូូ្េដាា ន ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% 
លសណារយី ូេអ ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% 
លសណារយី ូអាក្កក់ ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% ០,០១% 

លេើសពីលនុះលទៀត្ ្នាគារបានពិចារណាជាក់ោក់លៅនឹងផេប ុះពាេ់ដែេពាក់ព័នធថ្ន កូវែី ១៩ លេើកតាត
គ ណភាព និងបរាិណលៅលពេកំណត់្ ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន និងការការវាយត្ថ្ម្លសូចនា
ករ សក្ាប់សំវធិាន្ន លេើការប ុះពាេ់ជាសកាត ន ពេកន ងវស័ិយដែេ បានរងផេប ុះពាេ់ដែេបានកំណត់្លដាយ
្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា៖ 

• វស័ិយលទសចរណ៍ 
• វស័ិយផេិត្កម្មកាត់្លែរសលម្លៀកបំពាក់ 
• វស័ិយសំណង់ 
• វស័ិយែឹកជ្ញ្ជូ ននិងភសត ភារ 
្នាគារបានសលក្ម្ចបដនថម្ ECL ចំនួន ៤.៦៥០.០០០ ែ ោល រអាលម្រកិ ។ ការបដនថម្ ECL គឺលៅលក្កាម្ 

លសណារយី ូលសតសក្បសិនលបើ ឥណទានដែេក្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងវញិលក្ចើនែង ដែេអន លក្គាុះកន ងការសងក្បាក់លែើម្
និងការក្បាក់នាកាេបរលិចេទ  រាយការណ៍ក្ត្ូវបាន    ចាត់្ថាន ក់កន ងែំណាក់កាេទី២  ណោយសារតត   ភាពមិនចាស់លាស់ 
 ថ្នជ្ម្ៃឺកូវែី ១៩។ 

(ខ) គណលនយយសក្ាប់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ដែេបានដកដក្ប 

្នាគារបានល្វើការពិចារណា អំពីកតាត លសែាកិចេ និង បានពនារការសងក្បាក់កម្េី សក្ាប់អនកខេីក្បាក់ ដែេ
អាជី្វកម្មរបស់លគ ក្ត្ូវបានរងប ុះពាេ់លដាយ កូវែី ១៩ រហូត្ែេ់រយៈលពេ ១២ដខចំលពាុះក្គប់វស័ិយ ។ ការចំលណញ និង
ការខាត្បង់ពីការដកដក្បេកខខណឌ ទំាងលនុះមិ្នបានចាត់្ទ កជាស្ថរវនតលឡើយ ។ 
 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរធិចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ផលប៉ា៉ះពាលព់៊ី រវូ៊ីែ ១៩(ត) 

(គ) ការវាយត្ថ្ម្លនិងការវនិិចេ័យ 

្នាគារបានគិត្គូរអំពីផេប ុះពាេ់ ដែេបងារលឡើងពីភាពដក្បក្បួេ ថ្នលសែាកិចេបចេ បបនន កន ងការកំណត់្           
តួ្លេខរបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងក្ទពយសកម្មលផេង លៗទៀត្កន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលងខបចលនាល ុះលពេ ដែេការ
កំណត់្លនុះគឺជាការកំណត់្េអបំផ ត្របស់គណៈក្គប់ក្គងពឹងដផអកលេើព័ត៌្ានដែេាន។ ប  ដនតទីផារមិ្នទាន់ាន
លសថរភាព ែូចលនុះតួ្លេខ ដែេបានកំណត់្អាចានការដក្បក្បួេលៅតាម្បដក្ម្បក្ម្ួេទីផារ ។ 

៣៧. ក្ពឹតតិការណ៍បនាា ប់ព៊ីការយិបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ 

ការផ្លអ កលេើការដបងដចកភាគោភ 
លៅថ្ងៃទី១១ ដខក ម្ាៈ ឆ្ន ំ២០២១ ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានជូ្នែំណឹងែេ់ក្គប់ក្គឹុះស្ថថ ន្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថ     

ទំាងអស់ឲ្យផ្លអ កការដបងដចកភាគោភលក្កាយល្វើសវនកម្ម សក្ាប់ែំណាច់ការយិបរលិចេទឆ្ន ំ២០២០ លនុះ ។ 

របបសនតិស ខសងាម្ដផនកក្បាក់លស្ថ្ន 
លៅថ្ងៃទី៤ ដខមី្នា ឆ្ន ំ២០២១ រាជ្រដាា ភិបាេបានលចញអន ក្កឹត្យសតីពីរបបសនតិស ខសងាម្ដផនកក្បាក់លស្ថ្ន

សក្ាប់ប គាេទំាងឡាយដែេសថិត្លៅលក្កាម្បទបបញ្ញត្តិថ្នចាប់សតីពីការង្ករ ។ ភាគទានដផនកក្បាក់លស្ថ្នដែេក្ត្ូវ
បានក្បកាសងមី ជាបនទ ករមួ្គាន របស់និលយជ្កឬាេ ស់សហក្គាស និងនិលយជិ្ក ។ សក្ាប់រយៈលពេ ៥ ឆ្ន ំែំបូង      ភាគ
ទានលនុះក្ត្ូវកំណត់្អក្តាលសមើនឹង ៤% ថ្នក្បាក់ឈ្នួេជាប់ភាគទាន លដាយដបងដចក ២% ជាបនទ កនិលយជ្ក និង២%លទៀត្
ជាបនទ កនិលយជិ្ក។  

សាសភាពថ្នក្បាក់ឈ្នួេជាប់ភាគទាន ក្ត្ូវកំណត់្លដាយអន ក្កឹត្យលដាយដឡក ។ ការទូទាត់្ដផនកក្បាក់
លស្ថ្នក្ត្ូវល្វើលឡើងជាក្បចំាដខ សហក្គាសទំាងអស់ក្ត្ូវានកាត្ពវកិចេក្បមូ្េភាគទានពីនិលយជិ្ក លហើយលផទរក្បាក់
ភាគទានរមួ្បញ្េូ េចំដណករបស់ខលួន លៅកន ងគណនី្នាគាររបស់ លបឡាជាតិ្សនតិស ខសងាម្ (“ប.ស.ស”) កន ងរយៈលពេ 
១៥ ថ្ងៃថ្នដខបនាទ ប់ ។ 

អក្តាភាគទានថ្នរបបសនតិស ខសងាម្ដផនកក្បាក់លស្ថ្ន ក្ត្ូវបានកំណត់្តាម្វ ិ្ ីស្ថស្តសតប ពវោភជ្លណតើ រែូច
ខាងលក្កាម៖ 

• ែំណាក់កាេទី ១៖ ៤% ថ្នក្បាក់ឈ្នួេជាប់ភាគទាន ឬក្បាក់លសនើស ំជាប់ភាគទាន សក្ាប់រយៈលពេ ៥ ឆ្ន ំ
ែំបូងគិត្ចាប់ពីកាេបរលិចេទថ្នការចាប់លផតើម្បង់ភាគទាន 

• ែំណាក់កាេទី ២៖ ៨% ថ្នក្បាក់ឈ្នួេជាប់ភាគទាន ឬក្បាក់លសនើស ំជាប់ភាគទាន សក្ាប់រយៈលពេ ៥ ឆ្ន ំ 
បនាទ ប់ពីែំណាក់កាេទី ១ និង 

• ែំណាក់កាេទី ៣៖ អក្តាភាគទានក្ត្ូវែំលឡើង ២,៧៥% ថ្នក្បាក់ឈ្នួេជាប់ភាគទាន ឬក្បាក់លសនើស ំជាប់      
ភាគទាន កន ងរយៈលពេ ១០ ឆ្ន ំម្តង បនាទ ប់ពីែំណាក់កាេទី ២ ។ 
កាេបរលិចេទថ្នការអន វត្តរបបសនតិស ខសងាម្ដផនកក្បាក់លស្ថ្ន ក្ត្ូវកំណត់្លដាយក្បកាសរមួ្រវាងក្កសួង

ការង្ករ និងបណត ុះបណាត េវជិាជ ជី្វៈ និងក្កសួងលសែាកិចេនិងហិរញ្ញវត្ថ ។ 

 
 


