ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
(ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ ០០០១០៥៩៣)

របាយការណ៍ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ
និ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដែេបានល្វើសវនកម្ម
សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថដែលបានធធវើសវនរមម
សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
ាត្ិ កា
ទំព័រ
ព័ត្៌ានអំពី្នាគារ
របាយការណ៍ក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ
របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ

១
២-៨
៩ - ១៣

របាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថ

១៤

របាយការណ៍ចំ លណញ ឬខាត្ និ ងេទធផេេម្អិត្លផេងៗ

១៥

របាយការណ៍បដក្ម្បក្ម្ួេម្ូេ្ន

១៦

របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់
កំណត្់សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

១៧ - ១៨
១៩ - ១២៦

ព័ត៌ានអំព៊ីធនាគារ
្នាគារ

្នាគារ វឌ្ឍនៈអាសី ចំ កាត្់

ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ ០០០១០៥៩៣
ទីស្ថនក់ការចុះបញ្ជី

អាគារលេខ ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង ១៤៨ អា លប លស លែ ម្ហាវ ិងី ក្ពុះសីហន និង ផទុះលេខ ១៥
និង ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨ និង ផទុះលេខ ១៧១ ផលូវក្ត្សក់ដផអម្ ភូម្ិទី៤

សង្កាត្់បឹងលកងកងទី១ ខណឌបឹងលកងកង រាជ្ធានីភំនលពញ ក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ពជា
ភាគទនិក

្នាគារជាត្ិថ្នក្បលទសកាណាដា

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ

លោក Yves Jacquot

ក្បធានក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ

លោក Madi Akmambet

អភិបាេក្បត្ិបត្តិ

ក្កុម្ហន Natcan Trust

លោក Dominic Jacques

អភិបាេ

លោក Christian St-Arnaud

អភិបាេ

លោក Martin Ouellet

អភិបាេ

លោក Paolo Pizzuto

អភិបាេ

លោក Etienne Chenevier

អភិបាេឯករាជ្យ

លោក Henri Calvet

អភិបាេឯករាជ្យ

លោក Guy Quaden
អនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ

អភិបាេឯករាជ្យ

លោក Askhat Azhikhanov

នាយកក្បត្ិបត្តិ

លោក Lee Young Ho

នាយកក្បត្ិបត្តិរង

លោក Madi Akmambet

អភិបាេក្បត្ិបត្តិ

លោក Babu Ram Gyawali

នាយកដផនកហិរញ្ញ វត្ថ

លោក Bibhu Pandey

នាយកដផនកឥណទាន

នាយកដផនកបលចេកវ ិទាឌ្ីជ្ីងេ

លោក Rasulov Zokhir

លោក Galymzhan Temirov

លោក Sanzhar Abdullayev

នាយកដផនកកាត្ និងលសវាកម្មទូទាត្់
លអឡិចក្ត្ូនិក

លោក Zhiger Atchabarov

នាយកដផនកក្បត្ិបត្ិតការណ៍អនតរជាត្ិ

លោក Torsten Kleine Buening

នាយកដផនកហានិភ័យ និងទីក្បឹ កាអនលោម្ភាព

លោក Igor Zimarev

នាយកដផនកទីផារ និងលេខា្ិ ការស្ថជ្ីវកម្ម

លោក ម្ី បូេីន
សវនករ

នាយកដផនកព័ត្៌ានវ ិទា

សក្ាប់នាយកក្បត្ិបត្ិត

នាយកដផនកអភិវឌ្ឍន៍អាជ្ី វកម្ម

ឌ្ីឡ័យ្៍ (លខម្បូឌា) ខូអិេ្ីឌ្ី

1

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វតថ
គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
កំណត្់
សាាេ់

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្ទពយសកម្ម
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

៤

៣៧៨.១០១.៣៧៣

១.៥២៩.៤២០.០៥៤

២៥១.៧៥០.២០៥

១.០២៥.៨៨២.០៨៥

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

៥

១.៤៨១.៦២៦.៧០១

៥.៩៩៣.១៨០.០០៦

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

៤.៦៩២.៩៩១.០២៤

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា

៦

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

១.៣១៨.៤៩៤.០៣០

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន

៧

៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤

១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣

១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគ

៨

៧.៤៣៤.០៨៦

៣០.០៧០.៨៧៨

៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខរ

៩

៤១.៧៣១.៨៩០

១៦៨.៨០៥.៤៩៥

៤០.៤៤៨.៧៥៨

១៦៤.៨២៨.៦៨៩

សិទិក
ធ នងការលក្បើក្បាស់ក្ទពយសកម្ម

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

១២(ខ)

៥.៦៦៨.១១៤

២២.៩២៧.៥២១

២.១៩១.៣៩១

៨.៩២៩.៩១៨

៣០.៥១៤.៣៩២

១២៣.៤៣០.៧១៦

២២.៣៦៣.៩៧២

៩១.១៣៣.១៨៥

៦.១២៨.២៨២.៩៧១

២៤.៧៨៨.៩០៤.៦១៨

៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩

១៧.៩០៩.១៧០.១០២

១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១ ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩

១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥

ក្ទពយសកម្មពនធពនារ - សទធ
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ

១៣

សរបក្ទពយសកម្ម
បំណេ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

១៤

៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦

ម្ូេបក្ត្បំណេ

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

អនបំណេ

១៧

១១៧.០២៣.០៣៥

៤៧៣.៣៥៨.១៧៧

១២៨.០០០.០០០

៥២១.៦០០.០០០

១២(ក)

៣៦.២១៧.០៤៨

១៤៦.៤៩៧.៩៥៩

១២.២៣១.៤៥៣

៤៩.៨៤៣.១៧១

បំណេភត្ិសនា

១៨

៣៥.៧២១.៩០២

១៤៤.៤៩៥.០៩៤

៣៦.៥១៣.៤០៧

១៤៨.៧៩២.១៣៤

បំណេលផេងៗ

១៩

៣៦.៧៧៨.១២០

១៤៨.៧៦៧.៤៩៥

២៥.៦២៤.១០៣

១០៤.៤១៨.២២០

៥.៣៦០.៤៩៤.៦៦០

២១.៦៨៣.២០០.៩០០

៣.៨៩៨.៥០៨.២០៧

១៥.៨៨៦.៤២០.៩៤៤

បំណេពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

សរបបំណេ
ម្ូេ្ន
លែើម្ទន

២០

៣៣៥.០០០.០០០

១.៣៥៥.០៧៥.០០០

២១៥.០០០.០០០

៨៧៦.១២៥.០០០

ទនបក្ម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត

២១

៤២.១៤១.៨៨៧

១៧០.៤៦៣.៩៣៣

៣៣.៦៦១.៧៧៨

១៣៧.១៧១.៧៤៤

៣៩០.៦៤៦.៤២៤

១.៥៩២.៤៤១.៣៩៨

២៤៧.៧១៨.៣៨៤

៩៩៩.៣៤៣.៣១២

-

(១២.២៧៦.៦១៣)

-

១០.១០៩.១០២

៧៦៧.៧៨៨.៣១១

៣.១០៥.៧០៣.៧១៨

៤៩៦.៣៨០.១៦២

២.០២២.៧៤៩.១៥៨

៦.១២៨.២៨២.៩៧១

២៤.៧៨៨.៩០៤.៦១៨

៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩

១៧.៩០៩.១៧០.១០២

ក្បាក់ចំលណញរកាទក
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
សរបម្ូេ្ន
សរបបំណេ និងម្ូេ្ន

កំណត្់សាាេ់ែូចានភាជប់ជាម្ួយចាប់ពីទំព័រទី ១៩ ែេ់ទី១២៦ គឺជាដផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលនុះ។

14

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ចំធណញ ឬខាត និងលទធផលលមអិតធផេងៗ
សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០

កំណត្់
សាាេ់

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

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)

២៩៥.៨០០.៤៥៣

១.២០៥.៩៧៨.៤៤៧

២២២.២៩៣.៧៥០

៩០១.៤០១.១៥៥

ចំណូេសទធពីការក្បាក់
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)

២៤.៣៣០.២០២

៩៩.១៩៤.២៣៤

១៧.៧៧៩.៣១៥

៧២.០៩៥.១២៣

ចំណូេសទធពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
ចំណូេក្បត្ិបត្តិការលផេងៗ

២៤

៣.៣៨៣.១១៧

១៣.៧៩២.៩៦៨

១.៧០២.៨៩៣

៦.៩០៥.២៣១

ចំណាយបគាេក
ិ

២៥

(៧១.៩១៤.០៦៧)

(២៩៣.១៩៣.៦៥១)

(៥៧.៨៤៧.២៩៥)

(២៣៤.៥៧០.៧៨១)

ចំណាយក្បត្ិបត្តិការ

២៦

(២៩.៤១១.២៣៤)

(១១៩.៩០៩.៦០១)

(២៤.៨០១.៥១២)

(១០០.៥៧០.១៣១)

ចំណាយរ ំេស់

២៧

(១៩.៦១៩.២៨៤)

(៧៩.៩៨៧.៨២១)

(១៤.៧១៤.១៨៦)

(៥៩.៦៦៦.០២៤)

២០២.៥៦៩.១៨៧

៨២៥.៨៧៤.៥៧៦

១៤៤.៤១២.៩៦៥

៥៨៥.៥៩៤.៥៧៣

(១៣.៦៩៨.២៦៤)

(៥៥.៨៤៧.៨២២)

(២.១២០.២២៥)

(៨.៥៩៧.៥១២)

១៨៨.៨៧០.៩២៣

៧៧០.០២៦.៧៥៤

១៤២.២៩២.៧៤០

៥៧៦.៩៩៧.០៦១

(៣៧.៤៦២.៧៧៤)

(១៥២.៧៣៥.៧៣០)

(១៤.៨៨១.៣៦៤)

(៦០.៣៤៣.៩៣១)

ក្បាក់ចំលណញកនងក្គា

១៥១.៤០៨.១៤៩

៦១៧.២៩១.០២៤

១២៧.៤១១.៣៧៦

៥១៦.៦៥៣.១៣០

ចំណូេេម្អិត្លផេងៗ

-

(២២.៣៨៥.៧១៥)

-

១៣.២៧៨.៤៩៨

១៥១.៤០៨.១៤៩

៥៩៤.៩០៥.៣០៩

១២៧.៤១១.៣៧៦

៥២៩.៩៣១.៦២៨

១៥១.៤០៨.១៤៩

៦១៧.២៩១.០២៤

១២៧.៤១១.៣៧៦

៥១៦.៦៥៣.១៣០

១៥១.៤០៨.១៤៩

៥៩៤.៩០៥.៣០៩

១២៧.៤១១.៣៧៦

៥២៩.៩៣១.៦២៨

ក្បាក់ចំលណញក្បត្ិបត្តិការ
ការខាត្បង់សទធរ ំពឹងទកលេើ
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ

២៨

ក្បាក់ចំលណញម្នែកពនធ
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

សរបចំណូេេម្អិត្កនងក្គា

១២(គ)

ក្បាក់ចំលណញផ្លទេ់
របស់ាេស់ហន
សរបចំណូេេម្អិត្ផ្លទេ់
របស់ាេស់ហន

កំណត្់សាាេ់ែូចានភាជប់ជាម្ួយចាប់ពីទំព័រទី ១៩ ែេ់ទី១២៦ គឺជាដផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលនុះ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមូលធន

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

ទនបក្ម្ុងតាម្បទ

ក្បាក់ចំលណញ

លែើម្ទន

បញ្ញត្ិត

រកាទក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

េលម្អៀងពីការបតូរ
រូបិយប័ណណ

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

១៦៥.០០០.០០០

២១.៣២១.៨៧៤

១៣២.៦៤៦.៩១២

-

៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

៥០.០០០.០០០

-

-

-

៥០.០០០.០០០

-

-

១២៧.៤១១.៣៧៦

-

១២៧.៤១១.៣៧៦

២១៥.០០០.០០០

២១.៣២១.៨៧៤

២៦០.០៥៨.២៨៨

-

៤៩៦.៣៨០.១៦២

-

១២.៣៣៩.៩០៤

(១២.៣៣៩.៩០៤)

-

-

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

២១៥.០០០.០០០

៣៣.៦៦១.៧៧៨

២៤៧.៧១៨.៣៨៤

-

៤៩៦.៣៨០.១៦២

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

៨៧៦.១២៥.០០០

១៣៧.១៧១.៧៤៤

៩៩៩.៣៤៣.៣១២

១០.១០៩.១០២

២.០២២.៧៤៩.១៥៨

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០២០

២១៥.០០០.០០០

៣៣.៦៦១.៧៧៨

២៤៧.៧១៨.៣៨៤

-

៤៩៦.៣៨០.១៦២

ការលបាុះផាយលែើម្ទនបដនថម្

១២០.០០០.០០០

-

-

-

១២០.០០០.០០០

-

-

១៥១.៤០៨.១៤៩

-

១៥១.៤០៨.១៤៩

៣៣៥.០០០.០០០

៣៣.៦៦១.៧៧៨

៣៩៩.១២៦.៥៣៣

-

៨.៤៨០.១០៩

(៨.៤៨០.១០៩)

-

៣៣៥.០០០.០០០

៤២.១៤១.៨៨៧

៣៩០.៦៤៦.៤២៤

-

៧៦៧.៧៨៨.៣១១

១.៣៥៥.០៧៥.០០០

១៧០.៤៦៣.៩៣៣

១.៥៩២.៤៤១.៣៩៨

(១២.២៧៦.៦១៣)

៣.១០៥.៧០៣.៧១៨

ការលបាុះផាយលែើម្ទនបដនថម្
ក្បាក់ចំលណញកនងក្គា

ការលផទរពីក្បាក់ចំលណញរកាទកលៅទនបក្ម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ ២០២០

ក្បាក់ចំលណញកនងក្គា

ការលផទរពីក្បាក់ចំលណញរកាទកលៅទនបក្ម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

កំណត្់សាាេ់ែូចានភាជប់ជាម្ួយចាប់ពីទំព័រទី ១៩ ែេ់ទី១២៦ គឺជាដផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលនុះ។
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៧៦៧.៧៨៨.៣១១
-

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ក្បារ់

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
កំណត្់
សាាេ់

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាព
ក្បត្ិបត្តិការ
ក្បាក់ចំលណញម្នបង់ពនធ

១៨៨.៨៧០.៩២៣

៧៧០.០២៦.៧៥៤

១៤២.២៩២.៧៤០

៥៧៦.៩៩៧.០៦១

១៩.៦១៩.២៨៤

៧៩.៩៨៧.៨២១

១៤.៧១៤.១៨៦

៥៩.៦៦៦.០២៤

១៣.៦៩៨.២៦៤

៥៥.៨៤៧.៨២២

២.១២០.២២៥

៨.៥៩៧.៥១២

(២១.៧២៦)

(៨៨.៥៧៧)

៧៩.១២៨

៣២០.៨៦៤

(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)

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

(៦១៥.៨៧៣.៥៣២)

(២.៥១០.៩១៦.៣៩០)

(៤១២.៣១៣.៨៤៥)

(១.៦៧១.៩៣២.៦៤១)

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា

(១៩០.០៧១.០៧៣)

(៧៧៤.៩១៩.៧៦៥)

៧.៨០៨.១២៤

៣១.៦៦១.៩៤៣

ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន

(១.០៦១.៦៨៩.៦០៨)

(៤.៣២៨.៥០៨.៥៣២)

(៩.៣៨១.៣៥៥)

(៣៨.២៤៧.៧៨៤)

១.៨៩៤.៨៨៣

៧.៦៨៣.៧៥១

១.៤៧៤.២៤៤.៤១២

៦.០១០.៤៩៤.៤៦៨

១.២០៧.១១៥.៥៨៩

៤.៨៩៤.៨៥៣.៧១៣

១១.០៣៨.៥៣១

៤៥.០០៤.០៩០

១០.៩៥៣.៣២៧

៤៤.៤១៥.៧៤១

(៤៦៥.៣៦៦.៣៣៣)

(១.៨៩៧.២៩៨.៥៤០)

(១៧១.៩៣៩.៦១២)

(៦៩៧.២១៥.១២៥)

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)

(១៨៩.៥៣៨.១៩៥)

(៧៧២.៧៤៧.២២១)

២៧.៦៤០.៨៣៦

១១២.០៨៣.៥៩១

និយ័ត្ភាព៖
ចំណាយរ ំេស់
ការខាត្បង់សទធរ ំពឹងទកលេើក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថ

២៦
២៨

(ចំលណញ)/ខាត្ ពីការេក់
ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខរ
ចំណូេសទធពីការក្បាក់

២២

បដក្ម្បក្ម្ួេៈ

ក្ទពយសកម្មលផេងៗ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
បំណេលផេងៗ
ស្ថច់ក្បាក់លក្បើក្បាស់កនងក្បត្ិបត្តិការ
ការក្បាក់បានទទួេ

(៩២៤.៣១០.២១៩) (៣.៧៤៨.០៧៧.៩៣៨)

ស្ថច់ក្បាក់សទធ (លក្បើក្បាស់កនង)/ បានពី
សកម្មភាពក្បត្ិបត្តិការ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ក្បារ់ (ត)
សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
កំណត្់
សាាេ់

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(៤.២៣៨.១២៨)

(១៧.២៧៨.៨៤៨)

(២៥២.៥៩៩.២៣១)

(១.០២៤.២៨៩.៨៨២)

២៩.៨១៣.៤៣១

១២១.៥៤៩.៣៥៨

២៥២.៦១១.០៤៩

១.០២៤.៣៣៧.៨០៤

(១២.៩៩៣.៥១៤)

(៥២.៩៧៤.៥៥៦)

(២០.៣៨៤.៩៦៣)

(៨២.៦៦១.០២៥)

(២.៩៣៧.៥៨០)

(១១.៩៧៦.៥១៤)

(៥.៣៧៤.៨៣៣)

(២១.៧៩៤.៩៤៨)

២២.៨៨២

៩៣.២៩០

៥៧.៣៥៥

២៣២.៥៧៥

៩.៦៦៧.០៩១

៣៩.៤១២.៧៣០

(២៥.៦៩០.៦២៣)

(១០៤.១៧៥.៤៧៦)

១២០.០០០.០០០

៤៨៩.២៤០.០០០

៥០.០០០.០០០

២០២.៧៥០.០០០

-

-

២០.៣២៦.៧៤៨

៨២.៤២៤.៩៦៣

៥៤៥.២៤១.៦០២

២.២២២.៩៥០.០១១

៤៩៨.៥២៧.៦០៧

២.០២១.៥២៩.៤៤៦

(៥៨៣.៧៨៨.០៣៣) (២.៣៨០.១០៣.៨១១)

(៣០០.៨៧៣.៤១៧)

(១.២២០.០៤១.៧០៦)

េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពវ ិនិលយគ
ការទិញម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគ
ស្ថច់ក្បាក់បានពីការេក់
ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគ
ការទិញក្ទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខរ
ការទិញក្ទពយសកម្មអរូបី
ស្ថច់ក្បាក់បានពីការេក់ក្ទពយសម្បត្តិ
និងបរ ិកាខរ
ស្ថច់ក្បាក់សទធបានពី / (លក្បើក្បាស់កនង)
សកម្មភាព វ ិនិលយគ
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាព
ហិរញ្ញបបទាន
ការលបាុះផាយលែើម្ទនបដនថម្
ការលបាុះផាយម្ូេបក្ត្បំណេ
ស្ថជ្ីវកម្ម
ស្ថច់ក្បាក់បានពីក្បាក់កម្េី
ការទូទាត្់សងក្បាក់កម្េី
ស្ថច់ក្បាក់បានពីអនបំណេ

-

-

៤០.០០០.០០០

១៦២.២០០.០០០

ការទូទាត្់សងអនបំណេ

(១១.០០០.០០០)

(៤៤.៨៤៧.០០០)

(៥.០០០.០០០)

(២០.២៧៥.០០០)

ការទូទាត្់សងក្បាក់លែើម្ភត្ិសនា

(៧.២៤៣.៧៧៦)

(២៩.៥៣២.៨៧៥)

(៦.១៨១.០១១)

(២៥.០៦៤.០០០)

៦៣.២០៩.៧៩៣

២៥៧.៧០៦.៣២៥

២៩៦.៧៩៩.៩២៧

១.២០៣.៥២៣.៧០៣

(១១៦.៦៦១.៣១១)

(៤៧៥.៦២៨.១៦៦)

២៩៨.៧៥០.១៤០

១.២១១.៤៣១.៨១៩

៧១១.៨៨១.៦៩៩

២.៩០០.៩១៧.៩២៣

៤១៣.១៣១.៥៥៩

១.៦៥៩.៩៦២.៦០៤

-

(១៧.៦២៣.២៨៧)

-

២៩.៥២៣.៥០០

៥៩៥.២២០.៣៨៨

២.៤០៧.៦៦៦.៤៧០

៧១១.៨៨១.៦៩៩

២.៩០០.៩១៧.៩២៣

ស្ថច់ក្បាក់សទធបានពីសកម្មភាព
ហិរញ្ញបបទាន
ការលកើនលឡើងសទធនូវស្ថច់ក្បាក់ និង
ស្ថច់ក្បាក់សម្ម្ូេ
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្ម្ូេនា
លែើម្ក្គា
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់
សម្ម្ូេនាចងក្គា

២៩

កំណត្់សាាេ់ែូចានភាជប់ជាម្ួយ ចាប់ពីទំព័រទី ១៩ ែេ់ទី១២៦ គឺជាដផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលនុះ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១.

អំព៊ីធនាគារ
្នាគារវឌ្ឍនៈអាសី ចំកាត្់ លៅកាត្់ថា (“្នាគារ”) បានចុះបញ្ជីលៅកម្ពជាលៅថ្ងៃទី២៥ ដខត្ោ ឆ្នំ ១៩៩៦

ជាម្ួយក្កសួងពាណិជ្ជកម្មលក្កាម្ការចុះបញ្ជីលេខ Co. ៣២២/៩៧E (លេខចុះបញ្ជីងីម ០០០១០៥៩៣) និង បានចាប់លផតើម្ល្វើ
ក្បត្ិបត្តិការអាជ្ីវកម្ម លៅថ្ងៃទី២៥ ដខត្ោ ឆ្នំ១៩៩៦ ។ លៅថ្ងៃទី២៨ ដខវ ិចេិកា ឆ្នំ ២០០៦ ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា (“NBC”)
បានផតេ់អាជា្ប័ណណអចិថ្ក្ត្នតយ៍លេខ ១៤ ែេ់្នាគារ ។
សកម្មភាពចម្បងរបស់្នាគារ គឺផតេ់លសវាកម្ម្នាគារ និងលសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថដែេពាក់ ព័នធលៅកនងក្ពុះរាជា
ណាចក្កកម្ពជា។ ពំានការផ្លលស់បូរជាស្ថរវនត
ត
លៅលេើសកម្មភាពចម្បងរបស់្នាគារ លៅកនងការ ិយបរលិ ចេទលនុះលទ ។
ការ ិយេ័យចុះបញ្ជីរបស់្នាគារានទីតាំងសថិត្លៅ អគារលេខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និង១៤៨ អា លប លស លែ
ម្ហាវ ិងីក្ពុះសីហន និង ផទុះលេខ ១៥ និង ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨ និង ផទុះលេខ ១៧១ ផលូវក្ត្សក់ដផអម្ ភូម្ិទី៤
សង្កាត្់ បឹងលកងកងទី១ ខណឌបឹងលកងកង រាជ្ធានីភំនលពញ ក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ពជា ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថក្ត្ូវបានអនម្័ត្ឲ្យលចញផាយលដាយក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេលៅ ថ្ងៃទី២៥ ដខម្ីនា ឆ្នំ២០២១ ។
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ

២.១

ម្ូេដាានថ្នការលរៀបចំ
លនុះគឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ដែេលរៀបចំលឡើង លដាយអនលោម្លៅតាម្សតង់ដាររបាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថ

អនតរជាត្ិថ្នកម្ពជា (“CIFRSs“)។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថក្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងលដាយដផអកលេើ ម្ូ េដាានថ្ងលលែើម្ក្បត្ិបត្តិការ លេើកដេងដត្ាន
ការបង្កាញលៅកនងលគាេនលយបាយគណលនយយខាងលក្កាម្។ ថ្ងលលែើម្ក្បត្ិបត្តិការ ជាទូ លៅ គឺ ដផអកលេើត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្ន
ផេត្បសងបានផដេ់ឲ្យកនងការលដាុះែូរទំនិញនិងលសវាកម្ម។
ត្ថ្ម្លសម្ស្សបគឺជាថ្ងលដែេនឹងទទួេបានលដាយ

ការេក់ ក្ទពយសកម្ម

ឬថ្ងលដែេបានសងចំលពាុះការលផទរ

បំណេ លៅកនងក្បត្ិបត្តិការ្ម្មតា រវាងអនកពាក់ព័នធកនងទីផារ នាកាេបរលិ ចេទថ្នការវាស់ដវងលៅកនងទីផារលគាេ ឬកនង
ករណីម្ិនានទីផារលគាេ គឺ យកទីផារជាអទិភាពបំផត្ដែេ្នាគារអាចកំណត្់រកបានលៅកាេបរលិ ចេទថ្នការវាស់
ដវងលនាុះ។ ត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណេ ឆលុះបញ្ញ
េ ំងពីហានិភ័យដែេ្នាគារម្ិនានេទធភាពសង។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ

២.១

ម្ូេដាានថ្នការលរៀបចំ (ត្)
្នាគារវាស់ដវងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្ួយ លដាយលក្បើសក្ម្ង់ត្ថ្ម្លលៅកនងទីផារសកម្មរបស់

ឧបករណ៍លនាុះ។ ទីផារម្ួយចាត្់ទកថាជាទីផារសកម្មក្បសិនលបើ ក្បត្ិបត្តិការរបស់ក្ទពយសកម្មឬបំណេ លកើត្លឡើង
ញឹកញាប់ លហើយទំហំក្បត្ិបត្តិការានភាពក្គប់ក្គាន់កនងការផតេ់ព័ត្៌ានត្ថ្ម្លជាលទៀងទាត្់ ។ក្បសិនលបើពំានសក្ម្ង់
ត្ថ្ម្លលៅកនងទីផារសកម្មលទ លនាុះ្នាគារក្ត្ូវលក្បើបលចេកលទសវាយត្ថ្ម្លណាដែេអាច លក្បើអស់អំពីេទធភាពធាត្ចូេ
ដែេអាចអលងាត្បាន និងកាត្់ បនថយនូវការលក្បើ ក្បាស់ធាត្ចូ េដែេម្ិនអាចអលងាត្បាន។ បលចេកលទសវាយត្ថ្ម្លដែេ
បានលក្ជ្ើសយកម្កលក្បើ ក្បាស់
កំណត្់ថ្ងល។
២.២

ក្ត្ូវរួម្បញ្ូេ េនូវកតាតទាំងអស់

ដែេអនកពាក់ព័នធកនងទីផារនឹងពិចារណាលៅកនងការ

ការអនវត្តថ្នសតង់ដារងមីនឹងសតង់ដារដែេក្ត្ូវបានល្វើការដកសក្ម្ួេ
សតង់ដារងមីនិងសតង់ដារដែេក្ត្ូវបានល្វើវលិ ស្ថ្នកម្មដែេានសពេភាពលៅកនងការ ិយបរ ិលចេទលនុះ
្នាគារបានអនម្័ត្សតង់ដារងមី និងសតង់ដារកែសម្រួលទាំងអស់ដែេពាក់ព័នធនឹងក្បត្ិបត្តិការរបស់្នាគារ។

ការអនម្័ត្សតង់ដារងមីនិងសតង់ដារដកសម្រួលទាំងលនុះ

ម្ិនបណា
ត េឲ្យានការផ្លលស់បូរលគាេនលយបាយគណលនយយ
ត

របស់្នាគារលទ លហើយម្ិនានផេបុះពាេ់ជាសារវន្តលេើការបង្កាញឬចំនួនទឹកក្បាក់ ដែេបានរាយការណ៍សក្ាប់ឆ្នំ
បចេបបននឬឆ្នំម្នលទ។
ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ៣

និយម្ន័យថ្នអាជ្ីវកម្ម
និយម្ន័យថ្នភាពជាស្ថរវនត

ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIAS ១ និង CIAS ៨
ក្កបខ័ណឌទសេនទាន

ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ ឯកស្ថរលយង ថ្នក្កបខ័ណឌទសេន
ទានកនងសដង់ដារ CIFRSs

ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ១៦

សម្បទានការជ្ួេដែេទាក់ទងនឹងកូវ ីែ ១៩

ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ៩ CIAS ៣៩ កំដណទក្ម្ង់លៅលេើលគាេការណ៍អក្តាការក្បាក់
និង CIAS ៧
សតង់ដារងមីនិងដកដក្បដែេបានលចញផាយដត្ពំទាន់ានសពេភាព
CIFRS ១៧

កិចេសនាធានារាប់រង

CIFRS ១០ និង CIAS ២៨ (ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្ម) ការេក់

ិ គទានថ្នក្ទពយសកម្មរវាងអនកវ ិនិលយគ
ឬការល្វើវភា

និង ញាត្ិសម្ពន័ធ ឬ ក្កុម្ហនរួម្ទន
ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIAS ១

ចំណាត្់ថានក់បំណេជារយ:លពេខលី ឬដវង

ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មបដនថម្លទៀត្លៅលេើ CIFRS ៣
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លយងថ្នក្កបខ័ណឌទសេនទាន

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.២

ការអនម្័ត្ថ្នង់ដារងមីនឹងសតង់ដារដែេក្ត្ូវបានល្វើការដកត្ំ រវូ (ត្)
សតង់ដារងមីនិងដកដក្បដែេបានលចញផាយដត្ពំទាន់ានសពេភាព (ត្)
ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIAS ១៦

ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរិកាខរ - ក្បាក់កថ្ក្ម្ទទួេបានម្នលពេការ
ដាក់លក្បើក្បាស់

ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIAS ៣៧

កិចេសនាខាត្បង់ - ថ្ងលលែើម្កនងការបំលពញកិចេសនា

ការដកសក្ម្ួេក្បចាំឆ្នំលៅលេើសង
ត ់ដារ

- ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ១ ការអនវត្តជាលេើក

CIFRS ២០១៨-២០២០

ែំបូងថ្នសតង់ដារ CIFRS
- ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ
- ការល្វើវ ិលស្ថ្នកម្មលៅលេើឧទាហរណ៍ពនយេ់លេើ

CIFRS

១៦
គណៈក្គប់ក្គងម្ិនរ ំពឹងថា ការអនម្័ត្សតង់ដារដែេបានលរៀបរាប់ខាងលេើនឹងានផេបុះពាេ់ជាស្ថរវនតលៅ
លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថរបស់្នាគារលៅកនងលពេអនាគត្លឡើយ ។
២.៣

រូបិយប័ណណលគាេ និងរូបិយប័ណណសក្ាប់ការបង្កាញ
្នាគារល្វើក្បត្ិបត្តិការអាជ្ីវកម្ម និងកត្់ក្តារាេ់បញ្ជីគណលនយយរបស់ខួន
ល ដផអកលេើរប
ូ ិយប័ ណណចំនួន២ គឺ

ក្បាក់លរៀេ និងក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក ។ គណៈក្គប់ក្គងបានកំណត្់ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិកជារូបិយប័ណណលគាេ និងជា
រូបិយប័ណណសក្ាប់ ការបង្កាញ លក្ពាុះវាឆលុះបញ្ញ
េ ំងពីសាសធាត្លសែាកិចេ ថ្នក្ពឹត្ិតការណ៍ម្ូេដាាន និងកាេៈលទសៈ
របស់្នាគារ ។
សកម្មភាពក្បត្ិបត្តិការជារូបិយប័ណណលផេងៗលទៀត្លក្ៅពីក្បាក់ ែោលរអាលម្រ ិក

ក្ត្ូវបានដក្បសក្ម្ួេលៅជា

ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក តាម្អក្តាបតូរក្បាក់ណៅកាេបរលិ ចេទក្បត្ិបត្តិការលនាុះ ។ ក្ទពយសកម្មរប
ូ ិយវត្ថ និងបំណេរូបិយវត្ថ
នាកាេបរលិ ចេទរាយការណ៍ ដែេជារូបិយប័ណណលក្ៅពីក្បាក់ ែោលរអាលម្រ ិក ក្ត្ូវបានដក្បសក្ម្ួេលៅជាក្បាក់ែោលរ
អាលម្រ ិកតាម្អក្តាបតូរក្បាក់លៅកាេបរ ិលចេទលនាុះ ។ ធាត្ម្ិនដម្នរូបិយវត្ថ ដែេក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបលៅ

កនងរូបិយប័ណណបរលទស ក្ត្ូវបានដក្បសក្ម្ួេតាម្អក្តាបតូរក្បាក់ លៅកាេបរ ិលចេទដែេត្ថ្ម្លសម្ស្សបក្ត្ូវបានកំណត្់ ។
ធាត្ម្ិនដម្នរូបិយវត្ថ

ដែេក្ត្ូវបានវាស់ដវងលៅកនងេកខខណឌថ្ងលលែើម្ក្បវត្តិស្ថស្តសតជារូបិយប័ណណបរលទសម្ិនក្ត្ូវបាន

ដក្បសក្ម្ួេម្តងលទៀត្លទ ។
ភាពេលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ ណណដែេលកើត្ម្កពីការបតូរលនាុះ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លៅកនងចំលណញ ឬខាត្ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៣

រូបិយប័ណណលគាេ និងរូបិយប័ណណសក្ាប់ការបង្កាញ (ត្)
ការបង្កាញជារូបិយប័ ណណក្បាក់ លរៀេ
អនលោម្តាម្ចាប់សីព
ត ី គណលនយយនិងសវនកម្ម ចុះថ្ងៃទី១១ ដខលម្ស្ថ ឆ្នំ២០១៦ ការកត្់ក្តាបតូរពី ក្បាក់

ែោលរអាលម្រ ិកលៅជាក្បាក់ លរៀេដែេបានបង្កាញកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

លដាយលក្បើក្បាស់អក្តាចងការ ិយបរ ិលចេទ

និងអក្តាម្្យម្សក្ាប់ ការ ិយបរ ិលចេទ ែូចដែេបានក្បកាសលដាយ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កម្ពជា ។
ក្ទពយសកម្ម និងបំណេលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថនីម្ួយៗដែេបានបង្កាញ ក្ត្ូវបានបដូរតាម្

អក្តាចងការ ិយបរ ិលចេទនាកាេបរ ិលចេទថ្នរបាយការណ៍ លដាយដឡកខទង់ចំណូេ និងចំណាយ លៅកនងរបាយការណ៍
ចំលណញ ឬខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេងៗ និងខទង់លៅកនងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ក្ត្ូវបានបដូរលៅជាក្បាក់ លរៀេលដាយលក្បើ

ក្បាស់អក្តាម្្យម្សក្ម្គរ់ការិយររិណចេទ។ េទធផេថ្នភាពេលម្អៀងដែេលកើត្លទបើងពីការបដូររូបិយប័ណណ ក្ត្ូវបានកត្់ក្តា
កនងចំណូេេម្អិត្លផេងៗ (OCI)។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដែេបានបង្កាញជាក្បាក់លរៀេ ក្ត្ូវបានល្វើលឡើងលដាយដផអកលេើអក្តាបតូរក្បាក់កនងម្ួយ

ែោលរអាលម្រ ិកែូចខាងលក្កាម្៖

អក្តាចងការ ិយបរ ិលចេទ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

អក្តាម្្យម្

៤.០៤៥

៤.០៧៧

៤.០៧៥

៤.០៥៥

ការបងាត្់លេខ
ត្ួលេខលៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ក្ត្ូវបានបងាត្់សក្ាប់ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក និងខទង់ពាន់សក្ាប់ ក្បាក់
លរៀេ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងបំ ណេហិរញ្ញ វត្ថ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លៅលពេ

ដែេ្នាគារកាលយជាភាគីថ្នសំវ ិធាន្នតាម្កិចេសនាថ្នឧបករណ៍ទាំងលនុះ ។ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងបំណេ
ហិរញ្ញ វត្ថ ក្ត្ូវបានវាស់ដវងែំបូងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ។ ថ្ងលលែើ ម្ក្បត្ិបត្តិការដែេកំណត្់ថាពាក់ព័នធនឹងការទិញ ឬការ
លចញផាយក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងបំណេហិរញ្ញ វត្ថ ក្ត្ូវបានរួម្បញ្ូេ េ ឬែកលចញពីត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នក្ទពយសកម្ម

ហិរញ្ញ វត្ថ ឬបំណេហិរញ្ញ វត្ថ លៅលេើការទទួេស្ថាេ់ែំបូង។ ថ្ងលក្បត្ិបត្តិការពាក់ព័នធនឹងការទិញក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
ឬបំណេហិរញ្ញ វត្ថកនងត្ថ្ម្លសម្ស្សប តាម្រយៈការចំ លណញឬខាត្ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ភាលម្ៗ លៅកនងរបាយការណ៍
ចំលណញ ឬខាត្ ។
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទាំងអស់ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ និង ដេងបានទទួេស្ថាេ់លៅកាេបរ ិលចេទថ្នការល្វើ
ជ្ួញែូរ ដែេការទិ ញ ឬេក់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ គឺសិត្
ថ លៅលក្កាម្កិចេសនា ដែេេកខខណឌត្ក្ម្ូវឲ្យានការផតេ់ជ្ូន
ក្ទពយសកម្មកនងរយៈលពេកំណត្់ ដែេបានបលងាើត្លឡើងលដាយទីផារដែេពាក់ព័នធ ក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប
រួម្ទាំំងថ្ងលក្បត្ិបត្តិការ

។

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទាំងអស់ក្ត្ូវបានបង្កាញកនងរបាយការណ៏ហិរញ្ញ វត្ថគឺគិត្ទាំងចំនួន

ដែេក្ត្ូវទទួេបាន និងការក្បាក់ដែេក្ត្ូវទទួ េបាន ។
ការចាត្់ថានក់ និងការវាស់ដវងជាបនតបនាទប់
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្ួ យ ក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លែករេ
ំ ស់ ក្បសិនលបើ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថលនាុះ បំលពញ
េកខខណឌពីរែូចខាងលក្កាម្៖
•

ក្ទពយសកម្មដែេានលៅកនងម្ូដែេអាជ្ីវកម្ម

កនងលគាេបំ ណងរកាទកសក្ាប់ការក្បម្ូេស្ថច់ក្បាក់

តាម្កិចេសនា
•

េកខខណឌកិចេសនារបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថផតេ់នូវកាេបរលិ ចេទជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ក្បាក់
ដែេសក្ាប់ទូទាត្់ ដត្ក្បាក់ លែើ ម្ និងការក្បាក់ (SPPI) តាម្ចំនួនក្បាក់លែើម្ដែេលៅជ្ំ ពាក់ដត្បលណាណុះ។

ឱនភាពថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
្នាគារទទួេស្ថាេ់ការខាត្បង់សក្ាប់ ECL លេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថែូចខាងលក្កាម្៖
•

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា

•

ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន

•

ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគបំណេ

•

ក្បាក់កក់សក្ាប់ការជ្ួ េ

•

កិចេសនាឥណទាន

•

កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០

២.

សធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ឱនភាពថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ម្ិនានឱនភាពក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លេើការវ ិនិ លយគម្ូេ្នលឡើយ។
សំវ ិធាន្នការខាត្បង់រពឹងទកសក្ាប់ លពញម្ួយអាយកាេថ្ន ECL គឺ ចាំបាច់សក្ាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

ក្បសិនលបើហានិភ័យឥណទាន លេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលនាុះានការលកើនលឡើងគួរឲ្យកត្់សាាេ់ ចាប់ តាំងពីការទទួេ
ស្ថាេ់ែំបូង ។ ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្ ECLក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ចំនួនលសមើនឹង ECL ១២ដខ ។ ព័ត្៌ាន
េម្អិត្បដនថម្សតីពីការកំណត្់ ថ្នការលកើនលឡើងគួរឲ្យកត្់សាាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទានក្ត្ូវបានផតេ់ជ្ូនលៅកនងកំណត្់
សាាេ់ ៣៣.១ ។
ECLs គឺជាការបាន់ស្ថមនលដាយដផអកលេើក្បូបាបីេីលត្ថ្នត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នការខាត្បង់ឥណទាន ។ វាក្ត្ូវបាន
វាស់ដវងជាត្ថ្ម្លបចេបបនន ថ្នភាពខសគានរវាងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ លក្ពាុះ្នាគារសថិត្លក្កាម្កិចេសនា និងេំហូរស្ថច់
ក្បាក់ដែេ្នាគាររព
ំ ឹងថានឹងទទួេបានពីការងលឹងដងលងពីទិែាភាពលសែាកិចេនាលពេអនាគត្ដែេក្ត្ូវ បានល្ើវអបបហារ
លដាយលក្បើ EIRរបស់ម្រព្យ ។
•

សក្ាប់កិចេសនាឥណទានដែេពំទាន់បានលក្បើក្បាស់ ECL គឺជាភាពខសគានរវាងត្ថ្ម្លបចេបបនន ថ្នភាព
ខសគានរវាងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ តាម្កិចេសនា ដែេ្នាគារក្ត្ូវទទួេបាន ក្បសិនលបើអនកកាន់កិចេសនា
ែកក្បាក់កម្េី និង េំហូរស្ថច់ក្បាក់ដែេ្នាគាររ ំពឹងថានឹងទទួេបាន ក្បសិនលបើ កម្េីក្ត្ូវបានលក្បើក្បាស់
និង

•

សក្ាប់កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ ECL គឺជាភាពខសគានរវាង ការចំណាយដែេរ ំពឹងទកសក្ាប់សងលៅ
អនកកាន់ឧបករណ៍បំណេដែេបានធានា

លដាយែកលចញនូវចំនួនទឹកក្បាក់ ដែេ្នាគាររ ំពឹងថានឹង

ទទួេបានពីអនកកាន់បំណេ ាេស់បំណេ ឬភាគីលផេងលទៀត្ ។
្នាគារវាស់ដវង ECL ដផអកលេើម្ូេដាានបគាេ ឬ លេើម្ូេដាានជាក្កុម្ សក្ាប់សំណំ ឥណទានដែេាន
េកខណៈហានិភ័យលសែាកិចេស្សលែៀងគាន ។ ការវាស់ដវងថ្នការបាត្់បង់ គឺ ដផអកលេើត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នេំហូរស្ថច់ ក្បាក់
ដែេរ ំពឹងទករបស់ក្ទពយសកម្ម លដាយលក្បើ EIRលែើម្របស់ក្ទពយ លដាយម្ិនគិត្ថា លត្ើវាក្ត្ូវបានវាស់លដាយដផអកលេើម្ូេ
ដាានបគាេ ឬ លេើម្ូេដាានជាក្កុម្លទ ។
ព័ត្៌ានបដនថម្សតីពីការវាស់ដវងថ្ន ECL ក្ត្ូវបានផតេ់ជ្ូនលៅកនងកំណត្់សាាេ់ ៣៣.១ រួម្ទាំងព័ត្៌ានេម្អិត្
អំពីរលបៀបដែេឧបករណ៍ក្ត្ូវបានដាក់ជាក្កុម្ លៅលពេវាយត្ថ្ម្លលេើម្ូេដាានជាក្កុម្ ។
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថដែេានឱនភាពឥណទាន
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ គឺាន "ឱនភាពឥណទាន" លៅលពេានក្ពឹត្ិតការណ៍ម្ួយឬលក្ចើន ដែេានផេបុះពាេ់
យងខាលំង លេើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ហិរញ្ញ វត្ថដែេរ ំពឹងទកនាលពេអនាគត្ របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ។ ក្ទពយសកម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថានឱនភាពឥណទានសំលៅលៅលេើ ក្ទពយសកម្មែំណាក់កាេទី ៣ ។ ភសតតាងថ្នឱនភាពឥណទាន រួម្ាន
ទិននន័យដែេអាចអលងាត្បានអំ ពីក្ពឹត្ិតការណ៍ែូចខាងលក្កាម្៖
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០

២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានដែេានឱនភាពឥណទាន (ត្)
•

វ ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ថជាខាលំងរបស់អត្ិ ងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ

•

ការបំពានលេើកិចេសនា ែូចជា ការខកខានម្ិនបានសង ឬ ហួសកាេកំណត្់

•

ាេស់បំណេផតេ់សម្បទានែេ់អនកខេី ដែេាេស់បំណេម្ិ នបានពិចារណា កនងករណីដែេ អនកខេី

•

ានវ ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ថរន៊ុងលហត្ផេលសែាកិចេ ឬកិចេសនា

ការបាត្់បង់ថ្នទីផារសកម្មចំលពាុះក្ទពយបញ្េំ លដាយស្ថរដត្ភាពេំបាកដផនកហិរញ្ញ វត្ថ

វាក្បដហេជាម្ិនអាចកំណត្់យកក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍ដាច់ពីគានដត្ម្ួយបានលទ

ផទយលៅវ ិញ

េទធផេថ្នការរួម្គាន

របស់ក្ពឹត្ិតការណ៍ម្ួយចំនួនអាចបណា
ត េឲ្យ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានឱនភាពឥណទាន ។ ្នាគារក្ត្ូវវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើ
ឧបករណ៍បំណេ ដែេជាក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ដែេក្ត្ូវបានវាស់លដាយថ្ងលលែើម្រ ំេស់គឺានឱនភាពឥណទានលៅ
កាេបរ ិលចេទរបាយការណ៍នីម្ួយៗដែរលទ ។ ្នាគារក្ត្ូវពិចារណាលេើកតាតម្ូយចំនួនែូចជា ទិននផេសញ្ញញប័ណណ ការ
វាយត្ថ្ម្លចំណាត្់ថានក់ឥណទាន និងសម្ត្ថភាពរបស់អនកខេីកនងការក្បម្ូេទន លែើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើឧបករណ៍បំណេ
រដឋនិងបំណេស្ថជ្ីវកម្មានការខាត្បង់ឥណទាន ។
ក្បាក់កម្េីក្ត្ូវបានចាត្់ទកជាានការខាត្បង់ឥណទាន លៅលពេដែេ ការអនលក្គាុះ ក្ត្ូវបានផតេ់លៅែេ់អនក
ខេីលដាយស្ថរដត្ការខាត្បង់ថ្នស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថរបស់អនកខេី លេើកដេងដត្ានភ័សតតាងបង្កាញថា ជាេទធផេថ្នការ
ផតេ់ការអនលក្គាុះ ហានិភ័យថ្នការម្ិនទទួេបានេំហូរស្ថច់ក្បាក់តាម្កិចេសនា បានងយចុះគួរឲ្យកត្់សាាេ់ និង
ម្ិនានសូចនាករលផេងលទៀត្ថ្នការងយចុះ ។ សំរាប់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ដែេការអនលក្គាុះ ក្ត្ូវបានពិចារណា បដនត
ម្ិនបានផតេ់ក្ទពយសកម្មលនាុះក្ត្ូវបានលគចាត្់ទកថាានការខាត្បង់ឥណទាន លៅលពេានភ័ សតាងដែេអាចបង្ក
ត
ាញ
ពីការខាត្បង់ឥណទាន រួម្ទាំងការខកខានសង ។ សូម្លម្ើេខាងលក្កាម្សក្ាប់និយម្ន័យថ្នការខកខានសង ។
និយម្ន័យថ្នការខកខានសង
ភាពសំខាន់ចំលពាុះការកំណត្់ ECL គឺជានិយម្ន័យថ្នការខកខានសង ។ និយម្ន័យថ្នការខកខានសងក្ត្ូវ
បានលក្បើកនងការវាស់ត្ថ្ម្លរបស់ECL និងកនងការកំណត្់ថាលត្ើ ការខាត្បង់អាស្ស័យលេើអាយកាេ ១២ ដខ ឬ លពញម្ួយ
អាយកាេ ECL លដាយស្ថរការខកខានសងគឺជា សាសធាត្ម្ួយ របស់ក្បូបាបី េីលត្ថ្នការខកខានសង (PD) ដែេាន
ការបុះពាេ់ កនងការវាស់ដវង ECL និង ការកំណត្់ ថ្នការលកើនលឡើងរបស់ហានិភ័យឥណទាន (សូម្លម្ើេកំណត្់សាាេ់
៣៣.១) ។
្នាគារចាត្់ទកក្ពឹត្ិតការណ៍ែូ ចខាងលក្កាម្លនុះជាក្ពឹត្ិតការណ៍ដែេល្វើឲ្យានការខកខានសង៖
•

អនកខេីហួសកាេកំណត្់ សងលេើសពី ៩០ ថ្ងៃ លេើកាត្ពវកិចេឥណទានណាម្ួយ ចំលពាុះ្នាគារ ឬ

•

អនកខេីទំនងជាម្ិនបំលពញកាត្ពវកិចេឥណទានរបស់ខួន
ល ែេ់្នាគារ។
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សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
និយម្ន័យថ្នការខកខានសង (ត្)
និយម្ន័យថ្នការខកខានសងលនុះ ក្ត្ូវបានលក្បើក្បាស់លដាយ្នាគារ សក្ាប់ លគាេបំណងគណលនយយ ក៏ែូច

ជាសក្ាប់ លគាេបំណងក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទានថ្ផទកនង និងលគារពតាម្និយម្ន័យបទបញ្ញ ត្ិថ្ត នការខកខានសង ។
ក្បសិនលបើអនកខេីម្ិនទំនងនឹងអាចបំលពញកាត្ពវកិចេឥណទានរបស់ខួន
ល

គណភាពនិងបរ ិាណលៅលពេវាយត្ថ្ម្ល។
ឧទាហរណ៍

ព័ត្៌ានដែេបានវាយត្ថ្ម្ល

្នាគារក្ត្ូវគិត្គូរទាំងសូចនាករ
គឺអាស្ស័យលេើក្បលភទថ្នក្ទពយសកម្ម

សូចនាករគណភាពដែេក្ត្ូវបានលក្បើកនងការផតេ់ក្បាក់កម្េីែេ់ធនាគារ គឺការរលំ ោភលេើកិចេក្ពម្លក្ពៀង

ដែេម្ិនអាចលក្បើសក្ាប់វាយត្ថ្ម្លលេើការផតេ់ក្បាក់កម្េីឲ្យបគាេលឡើយ ។ សូចនាករបរា
ិ ណ ែូចជាភាពយឺត្យវ
និងការម្ិនបង់ក្បាក់លេើកាត្ពវកិចេថ្នគូភាគី គឺជាធាត្ចូេសំខាន់លៅកនងកាវ ិភាគលនុះ ។ ្នាគារបានលក្បើក្បាស់ក្បភព
ព័ត្៌ានជាលក្ចើនលែើម្បីវាយត្ថ្ម្លពីការខកខានសង ដែេព័ត្៌ានទាំងលនាុះក្ត្ូវបានបលងាើត្លឡើង

លៅក្បភពខាងកនង ឬ

ក្បម្ូេបានពីក្បភពខាងលក្ៅ ។ ព័ត្៌ានេម្អិត្បដនថម្ ានលៅកនងកំណត្់សាាេ់ ៣៣.១ ។ ការខកខានសងគឺជា ភសដ
តាងដែេបង្កាញថាក្ទពយសកម្មានឱនភាពឥណទាន

ែូចដែេបានកត្់សាាេ់លៅកនងនិ យម្ន័យថ្នក្ទពយសកម្ម

ហិរញ្ញ វត្ថដែេានឱនភាពឥណទាន ។ ែូលចនុះ ឱនភាពឥណទានលេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ គឺរម្
ួ បញ្ូេ េនូវក្ទពយដែេខក
ខានសង និងក្ទពយដែេម្ិនានការខកខានសងលផេងៗលទៀត្ លដាយស្ថរដត្ និយម្ន័យថ្នឱនភាពឥណទានានេកខ
ណៈទូេំទូោយជាងនិយម្ន័យថ្នការខកខានសង ។
ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទាន
្នាគារក្ត្ូវក្ត្ួត្ពិនិត្យរាេ់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទាំងអស់ រួម្ានកិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានា
ហិរញ្ញ វត្ថ ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យល្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើឱនភាពឥណទាន ថាលត្ើានហានិភ័យឥណទានលកើនលឡើងជាស្ថរវនតចាប់
តាំងពីានការទទួេស្ថាេ់ែំបូងដែរឬលទ។ ្នាគារនឹងល្វើការវាស់ដវងលេើការខាត្បង់ លដាយដផអកលេើម្ួយអាយកាេ
ECL ក្បលសើរជាង ECL រយៈលពេ ១២ដខ ក្បសិនលបើានការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន។ លគាេ
នលយបាយគណលនយយរបស់្នាគារ ម្ិនក្ត្ូវបានអនវត្ត លៅលេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

ដែេានហានិភ័យឥណទាន

ទាបលៅកាេបរ ិលចេទថ្នរបាយការណ៍ លដាយចាត្់ទកថាម្ិនានការលកើនលឡើងថ្នហានិភ័យឥណទានគួរឲ្យកត្់

ស

ាាេ់។ ជាេទធផេ ្នាគារក្ត្ូវក្ត្ួត្ពិនិត្យរាេ់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថទាំងអស់ រួម្ានកិចេសនាឥណទាន និងកិចេ
សនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យល្វើការវាយត្ថ្ម្លលេើការខាត្បង់ សក្ាប់ការលកើនលឡើងថ្នហានិភ័យឥណទានគួរឲ្យ
កត្់សាាេ់។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទាន (ត្)
្នាគារក្ត្ូវលក្បៀបល្ៀបរវាងហានិភ័យថ្នការខកខានសង

ដែេលកើត្លឡើងលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថនាកាេ

បរ ិលចេទរបាយការណ៍ដផអកលេើអាយកាេដែេលៅសេ់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

ជាម្ួ យនឹ ងហានិភ័យថ្នការខកខាន

ដែេបានរ ំពឹងទកសក្ាប់អាយកាេដែេលៅសេ់ នាកាេបរ ិលចេទរបាយការណ៍បចេបបនន
ហិរញ្ញ វត្ថក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ែំបូង

នាលពេដែេឧបករណ៍

លែើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាហានិភ័យឥណទានលៅលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថានការលកើន

លឡើងគួរឲ្យកត្់ សាាេ់ចាប់ តាំងពីការទទួេស្ថាេ់ែំបូងដែរឬលទ ។ ្នាគារក្ត្ូវពិ ចារណាទាំងបរ ិាណនិងគណភាព
ថ្នព័ត្៌ាន ដែេសម្លហត្ផេ និងអាចគាំក្ទបាន រួម្ទាំងបទពិលស្ថ្ន៍ពីម្ន និងព័ត្៌ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្
ដែេអាចរកបាន លដាយម្ិនចាំបាច់ចំណាយហួសលហត្ ឬក្បឹ ងដក្បង លដាយដផអកលេើបទពិលស្ថ្ន៍ពីម្នរបស់្នាគារ
និងជ្ំនាញកនងការវាយត្ថ្ម្លឥណទាន រួម្ទាំងព័ត្៌ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្លែើម្បីល្វើការវាយត្ថ្ម្ល ។ សូម្លម្ើ េ
កំណត្់សាាេ់ ៣៣.១ សក្ាប់ព័ត្៌ានេំអិត្អំពីព័ត្៌ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្ ។
ព័ត្៌ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្ រួម្ានការរ ំពឹងទកនាលពេអនាគត្ថ្នវ ិស័យដែេាន្នាគារជាសម្ភាគី
កនងការល្វើក្បត្ិបត្ិតការដែេទទួ េបានពីម្ូេនិ្ិរប
ូ ិ យវត្ថអនតរជាត្ិ ្នាគារពិភពលោក និងអងាការស្សលែៀងគានលផេង
លទៀត្ លហើយក៏អាចពិចារណាកនងការលក្បើ ក្បាស់ព័ត្៌ានលសែាកិចេជាក់ដសតងនិងការពាករណ៍ថ្ផទកនង និងក្បភពខាងលក្ៅ
លផេងៗផងដែរ។ ្នាគារដបងដចកសម្ភាគីរបស់ខួនលៅតាម្ថា
ល
ន ក់ហានិភ័យឥណទាន អាស្ស័យលេើគណភាពឥណទាន
របស់ពួកលគ ។ ព័ត្៌ានជាបរ ិាណ គឺ ជាសូចនាករចម្បងម្ួយ ដែេបញ្ញ
ជ ក់អំពីការលកើ នលឡើងគួរឲ្យកត្់សាាេ់
ថ្ន

ហានិភ័យឥណទាន និងដផអកលេើការផ្លលស់បូរអាយ
ត
កាេ PD លដាយល្វើការលក្បៀបល្ៀប៖
•

អាយកាេដែេលៅសេ់របស់ PD នាកាេបរលិ ចេទរាយការណ៍ ជាម្ួយនឹង

•

អាយកាេដែេលៅសេ់របស់ PD នាលវោលនុះ ដែេក្ត្ូវបានលគបាន់ស្ថមនដផអកលេើអងាលហត្និងកាេៈ
លទសៈលៅលពេទទួេស្ថាេ់ែំបូងថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ។

PDs ដែេបានលក្បើានរួម្បញ្ូេ េេកខខណឌពាករណ៍នាលពេអនាគត្ លហើយ្នាគារលក្បើ ក្បាស់វ ិ្ីស្ថស្តសតនិង

ទិននន័យែូចគានលៅនឹងការគណនាការខាត្បង់រ ំពឹងទកលេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

ECL

(សូម្លម្ើេកំណត្់សាាេ់

៣៣.១) ។
រាេ់ការផ្លលស់បូរកន
ត ងេកខខណឌជាក់ោក់ណាម្ួយលៅលេើ

PD

នឹងល្វើឲ្យានការផ្លលស់បូតរខាលំងលៅលេើ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដែេាន PD ទាបតាំងពីលពេទទួេស្ថាេ់ែំបូង ជាងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដែេាន PD ខពស់ពី
ែំបូង លដាយស្ថរដត្ការលកើនលឡើងនូវហានិភ័យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួេស្ថាេ់ែំបូង ។
ព័ត្៌ានបដនថម្អំពីការលកើនលឡើងហានិភ័យឥណទានក្ត្ូវបានផតេ់ជ្ូនលៅកនងកំណត្់សាាេ់ ៣៣.១ ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ការដកដក្ប និង ការដេងទទួេស្ថាេ់ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
ការដកដក្បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ លកើត្លឡើងលៅលពេដែេេកខខណឌកងក្តាទាក់ទងនឹងេំហូរស្ថច់ក្បាក់របស់

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថក្ត្ូវបានល្វើការចរចាលឡើងវ ិញ ឬផ្លលស់បូរជាងម
ត
ី រវាងការទទួេស្ថាេ់លេើកែំបូង និងកាេកំណត្់

របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ។ ការដកដក្ប ានផេបុះពាេ់លៅលេើចំនួនទឹកក្បាក់ ឬ លពេលវោថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ កនង
កិចេសនាភាលម្ៗ ឬនាលពេអនាគត្។ លេើសពីលនុះលៅលទៀត្ ការដណនាំ ឬការដកដក្បេកខខណឌថ្នកិចេសនាឥណទាន
ដែេានស្ស្ថប់ អាចល្វើឲ្យានការដកដក្ប លទាុះបីជាកិចេសនាងមី ឬការដកដក្បេកខខណឌទាំងលនុះម្ិនទាន់ានផេបុះ
ពាេ់ែេ់េំហូរស្ថច់ក្បាក់ ភាលម្ៗក៏លដាយ

បដនតវាអាចានផេបុះពាេ់ែេ់េំហូរស្ថច់ ក្បាក់អាស្ស័យលេើថាលត្ើ

េកខខណឌថ្នកិចេសនា ក្ត្ូវបានបំលពញឬម្ិនបានបំលពញតាម្េកខខណឌ (ឧទាហរណ៍ ការផ្លលស់បូរលេើ
ត
ការលកើនលឡើងថ្ន
អក្តាការក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងលៅលពេដែេានការរលំ ោភលេើកិចេសនា) ។

ិ នូវឥណទានផដេ់ែេ់អត្ិងិជ្នដែេានផេេំបាកដផនកហិរញ្ញ វត្ថ លែើម្បី
្នាគារ បានល្វើការចរចាលឡើងវញ
បលងាើនឱកាសអត្ិបរាកនងការក្បម្ូេក្ត្េប់ម្កវ ិញ និងកាត្់ បនថយហានិភ័យថ្នការខកខានសង ។ ឥណទានលរៀបចំ
ិ ក្ត្ូវបានផតេ់ជ្ូន
លឡើងវញ
កិចេសនាលែើម្

កនងករណីដែេអនកខេីពិត្ជាបានខិត្ខំក្បឹងដក្បងសងទូរទាត្់បំណេលៅតាម្េកខខណឌថ្ន

បដនតវាានហានិភ័យខពស់ដែេការខកខានសងនឹងក្ត្ូវលកើនលឡើង

ឬការខកខានសងបានលកើត្លឡើង

លហើយ លដាយរ ំពឹងថាអនកខេីនឹងអាចបំលពញតាម្េកខខណឌដែេបានដកដក្ប។ េកខខណឌដែេបានដកដក្ប ជា្ម្មតារួម្ាន
ការពនារលពេកំណត្់
ក្បាក់)

ការផ្លលស់បូររយៈលពេថ្នេំ
ដ
ហូរស្ថច់ ក្បាក់របស់ឥណទាន (ការទូទាត្់សងក្បាក់ លែើម្និងការ

ការកាត្់បនថយចំនួនេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ដែេក្ត្ូវបង់

(ការលេើកដេងក្បាក់ លែើម្និ ងការក្បាក់)

និងការដកដក្ប

េកខខណឌថ្នកិចេក្ពម្លក្ពៀងឥណទាន ។
្នាគារបានល្វើការវាយត្ថ្ម្ល ថាការដកដក្បលនុះអាចបណា
ត េឲ្យានការដេងទទួេស្ថាេ់លៅលពេដែេក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញ វត្ថក្ត្ូវបានដកដក្បដែរឬលទ ។ តាម្លគាេនលយបាយរបស់្នាគារ ការដកដក្បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថនាំឲ្យាន
នូវការដេងទទួេស្ថាេ់ លៅលពេដែេានេកខខណឌខសគានជាស្ថរវនត ។ ្នាគារល្វើការពិចារណាែូចខាងលក្កាម្
លែើម្បីកំណត្់េកខខណឌដកដក្បដែេានភាពខសគានជាស្ថរវនតពីេកខខណឌថ្នកិចេសនាលែើម្៖
•

កតាតគណភាព ែូចជាេំហូរស្ថច់ក្បាក់តាម្កិចេសនាបនាទប់ពីការដកដក្ប ពំដម្នជាេំហូរស្ថច់ក្បាក់សក្ាប់
ទូទាត្់ដត្ក្បាក់លែើម្និងការក្បាក់ (SPPI) ការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ ណណ ឬលៅលពេសិទិធថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់រវាងគូ

ភាគីលែើម្ផត្កំណត្់លដាយស្ថរដត្កូនបំណេងមី ក្ត្ូវជ្ំនួសកូនបំណេលែើម្ (លេើកដេងដត្កូនបំណេទាំង
ពីរសថិត្លក្កាម្ការក្គប់ក្គងដត្ម្ួ យ) ទំហំដនការផ្លលស់បូរអក្តាការក្បាក់
ត
និងកាេកំណត្់។ ក្បសិនលបើការដកដក្ប
ទាំងលនុះម្ិនបានចងអេបង្កាញយងចាស់ពីការផ្លលស់បូរបនត
ត
បនាទប់លទៀត្
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ការដកដក្ប និង ការដេងទទួេស្ថាេ់ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
•

ការវាយត្ថ្ម្លជាបរា
ិ ណ

ក្ត្ូវបានអនវត្តលែើម្បីលក្បៀបល្ៀបត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ កិចេសនា

ដែេលៅសេ់លក្កាម្េកខខណឌលែើម្

ជាម្ួយនឹងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់កនងកិចេសនាលក្កាម្េកខខណឌដែេ

បានដកដក្ប ទាំងបរ ិាណដែេក្ត្ូវបានល្វើអបបហារលៅអក្តាការក្បាក់ ក្បសិទិធភាពលែើម្។ វានឹងក្ត្ូវបាន
ដេងទទួេស្ថាេ់ ក្បសិនលបើ ភាពខសគានរវាងក្ទពយសកម្មគួរលអាយកត្់សាាេ់។ ្នាគារពិ ចារណាលេើ
េំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ដែេរ ំពឹងទក (ជ្ំនួសកិចេសនា) ម្នលពេការដកដក្ប ឬ ការចរចាលឡើងវ ិញ និ ង ល្វើការ
ិ លៅលពេ
លក្បៀបល្ៀបជាម្ួយេំហូរស្ថច់ ក្បាក់តាម្កិចេសនាបនាទប់ពីានការដកដក្ប ឬ ការចរចាលឡើងវញ
ិ ថ្នក្ទពយសកម្មខាត្បង់ឥណទាន ការ
អនវត្តការវាយត្ថ្ម្លលេើបរា
ិ ណថ្នការដកដក្ប ឬការចរចាលឡើងវញ
ទិញ ឬក្ទពយសកម្មខាត្បង់ឥណទាន ដែេនឹងក្ត្ូវបានេបលចញពីបញ្ជី។
កនងករណីដែេក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថក្ត្ូវបានដេងទទួេស្ថាេ់ ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក (ECL)
ក្ត្ូវបានវាស់ដវងជាងមីលៅកាេបរ ិលចេទថ្នការដេងទទួេស្ថាេ់

លែើម្បីកំណត្់ត្ថ្ម្លសទធថ្នក្ទពយសកម្មនាកាេបរលិ ចេទ

លនាុះ ។ ភាពខសគានរវាងត្ថ្ម្លលយងដែេបានដកដក្ប និងត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថងមីជាម្ួយនឹងេកខខណឌ
ងមី នឹងនាំឲ្យានការចំ លណញឬខាត្លេើការដេងទទួេស្ថាេ់ ។ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថងមីនឹងានការវាយត្ថ្ម្លលេើសំ
វ ិធាន្នលេើការខាត្បង់តាម្រយ:ការវាស់ដវង ECL ១២ដខ លេើកដេងកនងករណីកក្ម្ាន ដែេឥណទានងមីក្ត្ូវបានចាត្់
ទកថាានឱនភាពឥណទានស្ស្ថប់ ។ ទាំងលនុះក្ត្ូវបានអនវត្តដត្កនងករណីដែេត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឥណទានងមីក្ត្ូវបាន
ទទួេស្ថាេ់លដាយការល្វើអបបហារជាស្ថរវនតចំលពាុះចំនួនក្បាក់កម្េី ដែេក្ត្ូវបានដកេម្អ លក្ពាុះវាលៅដត្ានហានិភ័យ
ខពស់ថ្នការខកខានសង ដែេម្ិនបានកាត្់បនថយលដាយការដកដក្ប ។ ្នាគារក្ត្ួត្ពិនិត្យហានិភ័យឥណទានថ្នក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញ វត្ថដែេបានដកដក្ប លដាយវាយត្ថ្ម្លលេើព័ត្៌ានគណភាព និងបរ ិាណ ែូចជា កនងករណីអនកខេីហួសកាេ
កំណត្់សងលក្កាម្េកខខណឌងមី ។
លៅលពេដែេេកខខណឌ ថ្នកិ ចេសនារបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ក្ត្ូវបានដកដក្ប លហើយការដកដក្បលនុះម្ិន
បណា
ត េឲ្យានការដេងទទួេស្ថាេ់

្នាគារនឹងកំណត្់ ថាលត្ើហានិភ័យឥណទានរបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថបាន

លកើនលឡើងជាស្ថរវនតចាប់ តាំងពី ការទទួេស្ថាេ់ែំបូងលដាយល្វើការលក្បៀបល្ៀប៖
•

អាយកាេដែេលៅសេ់ថ្នការបាន់ស្ថមនភាពដែេអាចខកខានកនងការសង (PD) ដផអកលេើទិននន័យលៅលពេ
ានការទទួេស្ថាេ់ែំបូងនិងេកខខណឌកិ ចេសនាលែើម្។

•

អាយកាេដែេលៅសេ់ថ្នការបាន់ស្ថមនភាព

ដែេអាចខកខានកនងការសង

រាយការណ៍លដាយដផអកលេើេកខខណឌដែេបានដកដក្ប ។
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(PD)

លៅកាេបរលិ ចេទ

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ការដកដក្ប និង ការដេងទទួេស្ថាេ់ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ការបាន់ស្ថមនភាពដែេអាចខកខានកនងការសង (PD) បានឆលុះបញ្ញ
េ ំងពីសម្ត្ថភាពរបស់្នាគារកនងការក្បម្ូេ

េំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ដែេបានដកដក្ប លដាយពិចារណាពីបទពិលស្ថ្ន៍ពីម្នរបស់្នាគារថ្នសកម្មភាពដែេ្នាគារបាន
ជ្ួយអត្ិងិជ្ន

និងពិចារណាពីបទពិលស្ថ្ន៍ក្បហាក់ក្បដហេគានក៏ែូចជាសកម្មភាពលផេងៗលទៀត្

រួម្ទាំងការទូទាត្់

ក្បាក់របស់អនកខេី និងេកខខណឌកិចេសនាដែេបានដកដក្ប ចំ លពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថក្ត្ូវបានដកដក្បដែេជាដផនកម្ួយ
ិ ន្នលេើការ
ថ្នលគាេនលយបាយរបស់្នាគារដែេការដកដក្បម្ិនបានបណា
ត េឲ្យានការដេងទទួេស្ថាេ់។ សំវធា
ខាត្បង់លៅដត្បនតល្វើការវាស់ដវងតាម្ចំនួនលសមើនឹង ECLម្ួយអាយកាេ (Lifetime ECL) ក្បសិនលបើហានិភ័យឥណទាន
លៅដត្ខពស់ជាងអវីដែេបានរ ំពឹ ងទក។ ្នាគារបនតអនវត្តការវាយត្ថ្ម្លលែើម្បីបញ្ញ
ជ ក់ថា បញ្ញ
ា ថ្នការខូចខាត្ក្ត្ូវបានលដាុះ
ស្ស្ថយលែើម្បីកំណត្់ថាឥណទានដេងានការខូចខាត្លដាយស្ថរដត្ានភសតតាងថ្នការចុះលខាយឥណទាន

(សូម្

ិ ន្នលេើការខាត្បង់ឥណទានជាទូលៅនឹងក្ត្ូវបានវាស់ដវងលដាយដផអកលេើ ECL ១២ ដខ លៅលពេ
លម្ើេខាងលេើ)។សំវធា
ានភសដតាងថ្នភាពក្បលសើរលឡើងកនងការទូទាត្់សងរបស់អនកខេី
ហានិភ័យឥណទានដែេលកើនលឡើងពីម្ន ។

បនាទប់ពីានការដកដក្ប ដែេនាំឲ្យានការផ្លលស់បូរត

្នាគារគណនាការខាត្បង់ថ្នការដកដក្ប លដាយលក្បៀបល្ៀប ត្ដម្លលយងែេម្ននិងលក្កាយលពេដកដក្ប (ម្ិន
រាប់បញ្ូេ េសំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ឥណទាន) កនងករណីដែេការដក្បក្បួេ ម្ិននាំឲ្យានការដេងទទួេស្ថាេ់ ។
បនាទប់ម្ក ្នាគារល្វើការវាស់ ECL សក្ាប់ក្ទពយសកម្មដែេានការផ្លលស់បូរត ដែេេំហូរស្ថច់ក្បាក់រ ំពឹងទកលកើត្
លឡើងពី ក្ទពយសកម្មដែេបានដកដក្ប ក្ត្ូវបានរាប់បញ្ូេ េកនងការគណនាកងវុះខាត្ស្ថច់ក្បាក់ដែេរ ំពឹងទកពីក្ទពយសកម្ម
លែើម្ ។

្នាគារដេងទទួេស្ថាេ់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថលៅលពេដែេសិទិតា
ធ ម្កិចេសនាលេើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញ វត្ថលនាុះផត្កំណត្់ (រាប់បញ្ូេ េទាំងការផត្កំ ណត្់ដែេលកើត្លឡើងពីការដកដក្បលដាយានេកខខណឌខស
គាន)

ឬលៅលពេដែេក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថនិងហានិភ័យនិងភាពជាាេស់ថ្នក្ទពយសកម្មក្ត្ូវបានលផទរលៅអងាភាពលផេង

លទៀត្ ។ ្នាគារក្ត្ូវទទួេស្ថាេ់ការក្បាក់ ដែេបានរកាទក និងបំណេពាក់ព័នធដែេអាចនឹងក្ត្ូវបង់ ក្បសិនលបើ
្នាគារម្ិនលផទរ ឬរកាទកនូវរាេ់ហានិភ័យនិងភាពជាាេស់ថ្នក្ទពយសកម្ម និងបនតក្គប់ក្គងក្ទពយសកម្មដែេបានលផទរ។
្នាគារលៅដត្បនតទទួេស្ថាេ់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

និងទទួេស្ថាេ់កម្េីសក្ាប់ ក្បាក់ចំលណញ

ក្បសិនលបើ្នាគាររកាទកនូវរាេ់ហានិភ័យនិងភាពជាាេស់ថ្នក្ទពយសកម្មដែេបានលផទរ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ការេបលចញពីបញ្ជី
ឥណទានក្ត្ូវបានេបលចញពីបញ្ជីទាំងស្សុង លៅលពេម្ិនានការរ ំពឹងទកថាអាចក្បម្ូ េបានម្កវ ិញនូវក្ទពយ

សកម្មហិរញ្ញ វត្ថលនាុះ (លៅបីជាដផនកខលុះ ឬ ទាំងស្សុង)។ ករណីលនុះានជាទូលៅលៅលពេ្នាគារកំណត្់ថាអនកខេីពំាន
ក្ទពយសកម្ម ឬក្បភពចំណូេណាដែេអាចបលងាើត្បាននូវេំហូរស្ថច់ក្បាក់ក្គប់ក្គាន់ លែើម្បីទូទាត្់សងនូវចំនួន ដែេ
ក្ត្ូវេបលចញពីបញ្ជី។ ការេបលចញពីបញ្ជីបលងាើត្បានជាការដេងទទួេស្ថាេ់។ ្នាគារ អាចអនវត្តសកម្មភាពបតឹង
ចំលពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថដែេបានេបលចញពីបញ្ជី។ ទឹកក្បាក់ក្បម្ូេបានម្កវ ិញដែេបានម្កពីសកម្មភាពពក្ងឹង
ការអនវត្តរបស់្នាគារនឹងបណា
ត េឲ្យានការងយចុះត្ដម្លដនការខាត្បង់ដែេនឹងក្ត្ូវបានបង្កាញលៅកនង "ការខាត្បង់
សទធរ ំពឹងទកលេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ" លៅកនងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។
ការបង្កាញថ្នសំវ ិធាន្នសក្ាប់ការខាត្បង់លៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថ៖
សំវ ិធាន្ន

សក្ាប់ ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក

ក្ត្ូវបានបង្កាញលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាព

ហិរញ្ញ វត្ថែូចខាងលក្កាម្ៈ
•

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថវាស់ដវងលដាយត្ថ្ម្លែករ ំេស់៖ ក្ត្ូវបង្កាញជាការែកលចញពីត្ថ្ម្លែេថ្នក្ទពយសកម្ម
លនាុះ

•

ិ ន្នកនងបំណេលផេងៗ
កិចេសនាឥណទាននិងកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ៖ ជាទូលៅក្ត្ូវបង្កាញជាសំវធា

បំណេហិរញ្ញ វត្ថ
បំណេហិរញ្ញ វត្ថ គឺ ជាកាត្ពវកិចេកនងកិចេសនា កនងការក្បគេ់ស្ថច់ក្បាក់ ឬក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្
ឬលែើម្បីបូរក្ទពយសកម្ម
ត
ហិរញ្ញ វត្ថ ឬបំណេហិរញ្ញ វត្ថ ជាម្ួ យសហក្គាសលផេងលទៀត្ លក្កាម្េកខខណឌដែេម្ិនអំលណាយ
ផេែេ់្នាគារ។

បំណេហិរញ្ញ វត្ថ រួម្ានក្បាក់ បលញ្ញើអត្ិងិជ្ន ក្បាក់កម្េី អនបំ ណេ ម្ូេប័ក្ត្បំណេដែេបានលបាុះផាយ
និងបំណេភត្ិសនា ក្ត្ូវបានវាស់ដវងែំបូងលដាយត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នថ្ងលលែើម្ក្បត្ិបត្តិការ ។ បំណេហិរញ្ញ វត្ថទាំងលនុះ
ក្ត្ូវបានវាស់ជាបនតបនាទប់លៅត្ថ្ម្លែករ ំេស់ លដាយលក្បើអក្តាការក្បាក់ ក្បសិទធភាព ។
វ ិ្ីស្ថស្តសតថ្នអក្តាការក្បាក់ក្បសិទធភាព គឺជាវ ិ្ីស្ថស្តសតគណនាការចំណាយរ ំេស់ថ្នបំ ណេហិរញ្ញ វត្ថនិង
ការដបងដចកចំណាយការក្បាក់ កនងកាេកំណត្់ ។ អក្តាការក្បាក់ក្បសិទធភាព គឺជាអក្តាដែេអាចល្វើអបបហារស្ថច់
ក្បាក់ដែេរ ំពឹងថានឹងទទួេបានតាម្រយៈអាយកាេរ ំពឹងទករបស់បំណេហិរញ្ញ វត្ថ
ក្បាក់ សទធលេើការទទួេស្ថាេ់ែំបូង ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៤

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ការដកដក្ប និងការដេងទទួេស្ថាេ់បំណេហិរញ្ញ វត្ថ
្នាគារដេងទទួេស្ថាេ់បំណេហិរញ្ញ វត្ថ

លៅលពេដែេកាត្ពវកិចេបានដចងកនងកិចេសនាក្ត្ូវបានេប

លចាេ ឬក្ត្ូវបានលបាុះបង់លចាេ ឬផត្កំណត្់ ។ ភាពខសគានរវាងត្ថ្ម្លលយងថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថដែេដេងទទួេ
ស្ថាេ់ និងទឹកក្បាក់ ដែេបានបង់និងក្ត្ូវបង់ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ ។
កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ
កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ

ជាកិចេសនាដែេត្ក្ម្ូវឲ្យលបាុះផាយល្វើការកំណត្់ពីការទូទាត្់ លៅកាន់អនកកាន់

កាប់ សក្ាប់ការខាត្់បង់ ដែេលកើត្លឡើងលដាយស្ថរដត្កូនបំ ណេម្ិនអាចល្វើការសងលៅតាម្េកខខណឌ ថ្នឧបករណ៍
បំណេ ។
កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថដែេលបាុះផាយលដាយ្នាគារក្ត្ូវបានវាស់ដវងលដាយត្ថ្ម្លសម្ស្សប ក្បសិនលបើម្ិន
បានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប៖
•

ត្ថ្ម្លការខាត្បង់ដែេក្ត្ូវបានកំ ណត្់តាម្ CIFRS ៩ និង

•

ត្ថ្ម្លដែេក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ែកបងារក្បាក់ចំណូេដែេបានទទួេស្ថាេ់ស្សបតាម្លគាេ
នលយបាយក្បាក់ចំលណញរបស់្នាគារ

្នាគារ ម្ិនបានវាស់ដវងកិចេសនាធានាហរញ្
ិ ញ វត្ថលដាយត្ថ្ម្លសម្រម្យតាម្ការចំ លណញ ឬខាត្លទ។
២.៥

ភត្ិសនា
្នាគារល្វើការវាយត្ថ្ម្លថា

កិចេសនាានភត្ិសនាដែរឬលទលៅលពេចាប់ លផដើម្កិចេសនា។

ស្ថាេ់សិទធកនងការលក្បើក្បាស់ក្ទពយសកម្ម

្នាគារទទួេ

និងបំណេភត្ិ សនាចំលពាុះក្គប់កិចេសនាភត្ិសនាទាំងអស់

ដែេ

្នាគារគឺជាភត្ិកៈ លេើកដេងដត្ការជ្ួេរយៈលពេខលី (កំណត្់ជាភត្ិសនាជាម្ួយរយៈលពេភត្ិសនា ១២ដខឬត្ិចជាង
លនុះ)

និងភត្ិសនារបស់ក្ទពយសកម្មដែេានត្ថ្ម្លទាប។

សក្ាប់ភត្ិសនារបស់ក្ទពយសកម្មដែេានត្ថ្ម្លទាប

្នាគារទទួេស្ថាេ់ ការទូទាត្់ភត្ិសនាជា ចំណាយក្បត្ិបត្តិការ

តាម្ម្ូេដាានលងរ

លដាយដផអកលៅតាម្រយៈ

លពេ ភត្ិសនា លេើកដេងដត្ម្ូេដាានក្គឹុះជាក្បព័នធម្ួយលផេងលទៀត្ ដែេានផេក្បលយជ្ន៍លសែាកិចេ ពី ក្ទពយសកម្ម
ភត្ិសនាដែេបានលក្បើក្បាស់ ។
បំណេភត្ិសនា
បំណេភត្ិសនាក្ត្ូវបានវាស់ដវងែំបូងតាម្ត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នការទូទាត្់ភត្ិសនាដែេម្ិនទាន់ បានបង់

លៅ

លពេចាប់លផតើម្ភត្ិសនា និងក្ត្ូវបានល្វើអបបហារលដាយលក្បើអក្តាកម្េីបដនថម្ ដែេជាអក្តាការក្បាក់្នាគារនឹងក្ត្ូវបង់
លែើម្បីខីេក្បាក់កនងការទិញបានក្ទពយសកម្មម្ួយលដាយដាក់ក្ទពយបញ្ញ
េ ំស្សលែៀងគាន ដផអកលេើេកខខណឌស្សលែៀងគាន ដែេ
ានត្ថ្ម្លក្បហាក់ក្បដហេត្ថ្ម្លថ្នសិទិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទពយសកម្មលៅកនងស្ថថនភាពលសែាកិចេដត្ម្ួយ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៥

ភត្ិសនា (ត្)
បំណេភត្ិសនា (ត្)
ការទូទាត្់ភត្ិសនាដែេក្ត្ូវបញ្ូេ េលៅកនងការវាស់ដវងបំណេភត្ិសនា រួម្ាន៖
•

ការទូទាត្់ភត្ិសនាលងរ ែកលចញនូវការលេើកទឹកចិត្តភត្ិសនាក្បសិនលបើាន

•

ការបង់ក្បាក់ពិន័យលេើការបញ្េប់ភត្ិសនា ក្បសិនលបើេកខខណឌភត្ិសនា បានឆលុះបញ្ញ
េ ំងពីការអនវត្ត
ជ្លក្ម្ើសកនងការ បញ្េប់ភត្ិសនា។

បំណេភត្ិសនា ក្ត្ូវបានបង្កាញជាធាត្ដាច់ លដាយដឡកម្ួយ លៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថ។
បំណេភត្ិសនា ក្ត្ូវបានវាស់ដវងជាបនតបនាទប់ លដាយការលកើនលឡើងនូវត្ថ្ម្លលយង លែើម្បីឆលុះបញ្ញ
េ ំងពីការ
ក្បាក់លេើបំណេភត្ិសនា

(លដាយលក្បើវ ិ្ីស្ថស្តសតអក្តាការក្បាក់ក្បសិទធភាព)

និងលដាយការងយចុះនូវត្ថ្ម្លលយង

លែើម្បីឆលុះបញ្ញ
េ ំងពីការបង់សងភត្ិសនា។
ិ (និងល្វើការដកត្ក្ម្ូវជាម្ួយនឹងសិទិក
្នាគារល្វើការវាស់ដវងបំណេភត្ិសនាលឡើងវញ
ធ នងការលក្បើ ក្ទពយសកម្ម
ដែេពាក់ព័នធ) លៅលពេដែេ៖
•

េកខខណឌភត្ិសនាានការផ្លលស់បូរត ដែេកនងករណីលនុះ បំ ណេភត្ិសនាក្ត្ូវបានវាស់ដវងលឡើងវ ិញ
លដាយការល្វើអបបហារតាម្អក្តាអបបហារដែេបានដកដក្ប។

•

កិចេសនាភត្ិសនាក្ត្ូវបានដកដក្ប លហើយភត្ិសនាដែេបានដកដក្បលនុះ ម្ិនក្ត្ូវបានគិត្ថាជាភត្ិសនា
ដាច់លដាយដឡកម្ួយលទៀត្លនាុះលទ

ដែេកនងករណីលនុះ

បំ ណេភត្ិសនាក្ត្ូវបានវាស់ដវងលឡើងវ ិញ

លដាយការល្វើអបបហារតាម្អក្តាអបបហារដែេបានដកដក្ប។
សិទិធកនងការលក្បើ ក្ទពយសកម្ម
សិទិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទពយសកម្ម រួម្ាន ការវាស់ដវងែំបូងរបស់បំណេភត្ិសនាដែេពាក់ព័នធ

ការទូ ទាត្់

ភត្ិសនាដែេបានល្វើលឡើងលៅលពេ ឬម្នលពេថ្ងៃចាប់ លផតើម្ និងថ្ងលលែើម្ែំបូងពាក់ព័នធផ្លទេ់ក្បសិនលបើ ាន។ សិទិក
ធ នង
ការលក្បើក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវបានវាស់ដវងជាបនតបនាទប់ តាម្រយៈថ្ងលលែើម្ែករ ំេស់បងារនិងការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្លបងារ។
សិទិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទពយសកម្មក្ត្ូវល្ើវរ ំេស់លដាយដផអកលេើងិរលវោរបស់ភត្ិសនា ឬអាយកាេលក្បើ ក្បាស់របស់
ក្ទពយសកម្មដែេពាក់ព័នធ ម្ួយណាលេឿនជាង។ រ ំេស់ក្ត្ូវចាប់លផតើម្ លៅកាេបរលិ ចេទចាប់លផតើម្ភត្ិសនា។
សិទិធកនងការលក្បើ ក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវបានបង្កាញជាធាត្ដាច់លដាយដឡកម្ួយ លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៦

ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខរ
ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកា
ិ ខ រ ក្ត្ូវបានកត្់ក្តាតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្ ែករ ំេស់បងារ និងការខាត្បង់ពីការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្លបងារ

ក្បសិនលបើ ាន ។
លៅលពេដែេធាត្របស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខរ ានអាយកាេលក្បើ ក្បាស់ខសៗគាន ធាត្ទាំងលនាុះក្ត្ូវបាន
ចាត្់ទកជាដផនកលផេងគានរបស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខរ ។
ចំណាយជាបនតបនាទប់

ក្ត្ូវបានបូកបញ្ូេ េលៅកនងត្ថ្ម្លលយង

ក្បសិនលបើានភាពក្បាកែថា

វាផតេ់

អត្ថក្បលយជ្ន៍ លសែាកិចេនាលពេអនាគត្ែេ់្នាគារលេើសពី សង
ត ់ដារលែើម្ ។ ការជ្ួសជ្េ និ ងដងទាំជាក្បចាំ ក្ត្ូវបាន
ទទួេស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅកនងក្គាដែេបានលកើត្លឡើង ។
រ ំេស់ក្ត្ូវបានគណនាលែើម្បីេបលចញនូវថ្ងលលែើម្របស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខរ ែកត្ថ្ម្លលៅសេ់ លដាយលក្បើ
វ ិ្ីស្ថស្តសតរ ំេស់លងរ ដផអកលេើអាយកាេលក្បើក្បាស់បាន់ស្ថមនរបស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកា
ិ ខ រ និងក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់
ជាចំណាយលៅកនងចំលណញ ឬខាត្ ។
អាយកាេលក្បើក្បាស់បាន់ស្ថមនរបស់ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខរ ានែូចខាងលក្កាម្៖
អាយកាេលក្បើក្បាស់
ការដកេម្អអគារជ្ួ េ

១ - ១០ ឆ្នំ

បរ ិកាខរការ ិយេ័យ លក្គឿងសង្ការ ឹម្ និងលក្គឿងបំពាក់

៥ ឆ្នំ

យនយនត

៥ ឆ្នំ

កំពយូទ័រ និងសាារៈព័ត្៌ាន

៣ - ៦ ឆ្នំ

ការង្ករកំពងែំលណើរការ ម្ិនក្ត្ូវបានគិត្រ ំេស់លទលៅកនងអំ ឡងលពេស្ថងសង់ រហូត្ែេ់លពេដែេក្ទពយ
សម្បត្តិ ដែេពាក់ព័នធបានបញ្េប់ និងដាក់ ឲ្យលក្បើក្បាស់ ។
វ ិ្ីស្ថស្តសតរ ំេស់ អាយកាេលក្បើក្បាស់ និងត្ថ្ម្លលៅសេ់ ក្ត្ូវបានពិនិត្យលឡើងវ ិញ និងដកត្ក្ម្ូវឲ្យបានសម្
ស្សប លៅលរៀងរាេ់កាេបរ ិលចេទរាយការណ៍ ។
ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកា
ិ ខ រ ដែេបានែករ ំេស់អស់ ក្ត្ូវបានរកាទកកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថរហូត្
ែេ់ថ្ងៃដែេក្ទពយ និងបរកា
ិ ខ រទាំងលនាុះក្ត្ូវបានេក់ លចញ ឬេបបំបាត្់លចាេ ។
ធាត្ថ្នក្ទពយសម្បត្តិនិងឧបករណ៍ម្ិនក្ត្ូវបានលគទទួេស្ថាេ់លៅលពេលបាុះលចាេ ឬលៅលពេដែេម្ិនាន
ផេក្បលយជ្ន៍ដផនកលសែាកិចេនាលពេអនាគត្ដែេក្ត្ូវបានរព
ំ ឹងថានឹងលកើត្លឡើងពី ការលក្បើក្បាស់បនត

ថ្នក្ទពយលនាុះ

ចំលណញ ឬខាត្ដែេលកើត្លឡើងលដាយស្ថរការលចាេឬចូេនិវត្តន៍ថ្នក្ទពយសម្បត្តិ ក្ត្ូវបានកំណត្់ថាជាភាពខសគានរវាង
ចំណូេេក់និងត្ថ្ម្លលយង លហើយក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ជាក្បាក់ចំលណញឬខាត្ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៧

ក្ទពយសកម្មអរូបី
ក្ទពយសកម្មអរូបី រួម្ានអាជា្ប័ ណណ និងសូហដវ វរ និងក្ត្ូវបានបង្កាញតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្ ែករ ំេស់បងារ និងការខាត្

បង់ពី ការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្លបងារក្បសិនលបើាន។
ចំណាយជាបនតបនាទប់ លេើអាជា្ប័ណណ និងសូហវដវរ ក្ត្ូវបានបូកបញ្ូេ េលៅកនងត្ថ្ម្លលយង ក្បសិនលបើក្បាកែថា

វាផតេ់ អត្ថក្បលយជ្ន៍លសែាកិចេនាលពេអនាគត្បងាប់ជាម្ួយក្ទពយសកម្មជាក់ោក់ម្ួយដែេទំ នាក់ទំនងគាន។ រាេ់ការ
ចំណាយជាបនតបនាទប់ លផេងលទៀត្ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅកនងក្គាដែេបានលកើ ត្លឡើង។
អាជា្ប័ណណ និងសូហវដវរ ក្ត្ូវបានល្វើរ ំេស់លៅកនងចំលណញ ឫ ខាត្ លដាយដផអកលេើម្ូេដាានលងរ គិត្ចាប់ពី
លពេ ដែេអាចលក្បើក្បាស់បាន។ អាជា្ប័ណណ និងសូហវដវរ ក្ត្ូវបានល្វើរេ
ំ ស់លៅលេើអាយកាេលក្បើក្បាស់បាន់ស្ថមន
ចាប់ពី ៣ឆ្នំ ែេ់២០ឆ្នំ។
វ ិ្ីស្ថស្តសតរ ំេស់

អាយកាេលក្បើ ក្បាស់

និងត្ថ្ម្លលៅសេ់

ក្ត្ូវពិនិត្យលឡើងវ ិញ

និងដកត្ក្ម្ូវឲ្យបាន

សម្ស្សប លៅលរៀងរាេ់កាេបរលិ ចេទរាយការណ៍។
២.៨

ការខាត្បង់ត្ថ្ម្លរបស់ក្ទពយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថ
ត្ថ្ម្លលយងក្ទពយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថរបស់្នាគារ

ក្ត្ួត្ពិនិត្យលឡើងវ ិញលៅរាេ់កាេបរ ិលចេទរាយការណ៍នីម្ួយៗ
ថាក្ទពយសកម្មទាំងលនាុះានការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្ល។

(លក្ៅពីពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម)

ក្ត្ូវបាន

លែើម្បីកំណត្់ថាានសញ្ញញណណាម្ួយដែេបង្កាញ

ការបាន់ ស្ថមនលេើត្ថ្ម្លដែេអាចក្បម្ូេបានវ ិញរបស់ក្ទពយសកម្ម

ក្ត្ូវបានល្វើលឡើង ក្បសិនលបើានសញ្ញញណលនាុះលកើត្លឡើង ។
ក្ទពយសកម្មក្ត្ូវបានដាក់បញ្ូេ េគានជាក្កុម្ត្ូចៗ

ដែេអាចបលងាើត្ស្ថច់ក្បាក់បានពីការបនតការលក្បើក្បាស់

លដាយម្ិនពឹងដផអកខាលំងលេើេំហូរទឹកក្បាក់ថ្នក្ទពយសកម្ម ឬក្កុម្ក្ទពយសកម្មែថ្ទលទៀត្ (លៅកាត្់ថា “ឯកតាបលងាើត្ស្ថច់
ក្បាក់”) កនងលគាេបំណងថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យលេើការខាត្បង់ត្ថ្ម្ល ។
ត្ថ្ម្លដែេអាចក្បម្ូ េម្កវ ិញបានរបស់ក្ទពយសកម្ម ឬឯកតាបលងាើត្ស្ថច់ក្បាក់ គឺជាត្ថ្ម្លដែេ្ំជាងរវាងត្ថ្ម្ល
លក្បើ ក្បាស់ និងត្ថ្ម្លសម្ស្សប ែកចំណាយលែើម្បីេក់ លចញ។ កនងការបាន់ក្បាណត្ថ្ម្លលក្បើក្បាស់ ស្ថច់ក្បាក់ រ ំពឹងថា
នឹងទទួេបាននាលពេអនាគត្ ក្ត្ូវបានល្វើអបបហារលៅត្ថ្ម្លបចេបបនន លដាយលក្បើអក្តាការក្បាក់ម្នបង់ពនធ ដែេឆលុះ
បញ្ញ
េ ំង ការបាន់ ក្បាណត្ថ្ម្លលពេលវោកនងេកខខណឌទីផារបចេបបនន និងហានិភ័យជាក់ោក់ សក្ាប់ ក្ទពយសកម្ម
ទាំងលនាុះ ។
ការខាត្បង់ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ក្បសិនលបើត្ថ្ម្លលយងរបស់ក្ទពយសកម្ម ឬឯកតាបលងាើត្ស្ថច់ក្បាក់ម្ួយ ាន
ចំនួនលេើសពីត្ថ្ម្លដែេអាចក្បម្ូេម្កបានវ ិញ ។
ការខាត្បង់លេើការខាត្បង់ត្ថ្ម្ល ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លៅកនងចំលណញ ឬខាត្ ។
ការខាត្បង់

ក្ត្ូវកត្់ក្តាបក្ត្ញ្ញ
េ សម្កវ ិញក្ត្ឹម្កក្ម្ិត្ម្ួយដែេម្ិនល្វើឲ្យត្ថ្ម្លលយងរបស់ក្ទពយសកម្មលនុះ

លេើសពីត្ថ្ម្លលយងែករ ំេស់ ដែេក្ត្ូវកំណត្់កនងករណីពំានការទទួេស្ថាេ់ការខាត្បង់ លេើការខាត្បង់។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.៩

សំវ ិធាន្ន
សំវ ិធាន្ន ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លៅលពេដែេ្នាគារានកាត្ពវកិចេ(តាម្ផលូវចាប់ ឬកាត្ពវកិចេក្បលយេ)

នាលពេបចេបបនន ដែេជាេទធផេថ្នក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍កនលងផត្លៅ លហើយវាានេទធភាពដែេត្ក្ម្ូវឲ្យានេំហូរលចញនូវ
អត្ថក្បលយជ្ន៍ លសែាកិចេកនងការបំលពញនូវកាត្ពវកិចេលនាុះ។
ត្ថ្ម្ល ដែេក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ជាសំវ ិធាន្ន គឺជាការបាន់ស្ថមនែ៏េប
អ ំផត្ ថ្នការពិចារណាលែើម្បីលដាុះ
ស្ស្ថយកាត្ពវកិចេបចេបបនន លៅចងបញ្េប់ថ្នរយៈលពេរបាយការណ៍លដាយគិត្គូរពីហានិ ភ័យ និងភាពម្ិនចាស់ោស់
ិ ន្ន ក្ត្ូវបានវាស់ដវង លដាយលក្បើ ការរព
ជ្ំវ ិញកាត្ពវកិចេ។ លៅលពេដែេសំវធា
ំ ឹងទកថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់លែើម្បីលដាុះ
ស្ស្ថយកាត្ពវកិចេបចេបបនន ត្ថ្ម្លលយង គឺជាត្ថ្ម្លបចេបបនន ថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ទាំងលនាុះ។
ការត្ក្ម្ូវលអាយ ានការទូ ទាត្់ សំវ ិធាន្ន គឺលៅលពេដែេអត្ថក្បលយជ្ន៍ពីលសែាកិចេខលុះឬទាំងអស់ ក្ត្ូវបាន
រ ំពឹង នឹងក្ត្ូវបានលស្ស្ថចស្សង់ ម្កវ ិញពី ត្ត្ិយជ្ន លនាុះគណនីដែេក្ត្ូវទទួ េបាន ក្ត្ូវទទួ េស្ថាេ់ ជាក្ទពយសកម្ម
ក្បសិនលបើចាស់ថាសំណងនឹងក្ត្ូវបានទទួេ និង ចំនួនដែេអាចទទួេបាន គឺអាចវាស់ដវងបាន។
២.១០

សំវ ិធាន្នតាម្បទបញ្ញ ត្ិត និងទនបក្ម្ុងតាម្បទបញ្ញ ត្ិត
លៅថ្ងៃ១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៧ ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជាបានលចញក្បកាស លេខ ្៧-០១៧-៣៤៤ សតីពីចំណាត្់ ថានក់

ហានិភ័យឥណទាននិង សំវ ិធាន្នលេើអីម្ដភរម្ិន លែើម្បីធានាបានភាពក្ត្ឹម្ក្ត្ូវថ្នការទទួេស្ថាេ់ ការវាស់ដវង ការល្វើ
សំវ ិធាន្ន និងការរាយការណ៍ចំលពាុះហាវសីេី្ីដែេានអី ម្ដភរម្ិន របស់ស្ថថប័ន។
ហាវសីេី្ី សំលៅែេ់ឥណទាន និងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្ ទាំងលៅកនង ឬលក្ៅតារាងត្េយការ ដែេ
ក្គឹុះស្ថថនបានផតេ់លៅឲ្យសម្ភាគី លហើយហាវសីេី្ីលនុះអាចបងាហានិភ័យឥណទានែេ់ក្គឹុះស្ថថន។
លយងតាម្ក្បកាសលនុះ ្នាគារក្ត្ូវល្វើសំវ ិធាន្នសក្ាប់ ហាវសីេី្ីដែេានអីម្ដភរម្ិន លដាយអនលោម្
តាម្បទបញ្ញ ត្ិត ទនទឹម្គាននឹងការគណនាសំវ ិធាន្នលដាយលយងតាម្សតង់ដារ CIFRSs។ សំវ ិធាន្នដែេគណនាតាម្
CIFRSs ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់និងកត្់ក្តា។ ចំនួនលេើសថ្នសំវ ិធាន្នដែេបានម្កពីការគណនាស្សបតាម្បទបញ្ញ ត្ិត
លក្បៀបល្ៀបលៅនឹងការគណនាតាម្ CIFRSs នឹងក្ត្ូវលផទរពីគណនីក្បាក់ចំលណញរកាទកលៅកនងគណនីទនបក្ម្ុងតាម្
បទបញ្ញ ត្ិត កនងខទង់ម្ូេ្នរបស់ភាគទនិក។
លៅថ្ងៃ១៦ ដខកម្ាៈ ឆ្នំ២០១៨ ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា បានលចញស្ថរាចរដណនាំលេខ ្៧-០១៨-០០១ លែើម្បី
ិ ន្នលេើអីម្ដភរម្ិន។ លយងតាម្
បញ្ញ
ជ ក់បដនថម្លេើការអនវត្តក្បកាសសតីពីចំណាត្់ថានក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវធា
ស្ថរាចរលនុះ ្នាគារក្ត្ូវល្វើការគណនាសំវ ិធាន្នសក្ាប់ ហាវសីេី្ីដែេានអីម្ដភរម្ិ ន លដាយអនលោម្តាម្បទ
ិ ន្ន ែូចខាងលក្កាម្៖
បញ្ញ ត្ិតលដាយហាវសីេី្ីក្ត្ូវបានចាត្់ ជា ៥ ថានក់ ដែេានអក្តាសំវធា
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.១០

សំវ ិធាន្នតាម្បទបញ្ញ ត្ិត និងទនបក្ម្ុងតាម្បទបញ្ញ ត្ិត (ត្)
ចំណាត្់ថានក់

ចំនួនថ្ងៃដែេហួសកាេកំណត្់សង

អក្តាសំវ ិធាន្ន

១. សំវ ិធាន្នទូលៅ
ហាវសីេី្ីរយៈលពេខលី (ត្ិចជាងឬលសមើម្ួយឆ្នំ)
្ម្មតា

ពី ០ លៅ ១៥ ថ្ងៃ

១%

ពី ០ លៅ ៣០ ថ្ងៃ

១%

ឃ្លំលម្ើេ

ពី ១៥ លៅ ៣០ ថ្ងៃ

៣%

លក្កាម្សតង់ដារ

ពី ៣១ លៅ ៦០ ថ្ងៃ

២០%

សងេ័យ

ពី ៦១ លៅ ៩០ ថ្ងៃ

៥០%

បាត្់បង់

ពី ៩១ ថ្ងៃលឡើងលៅ

ហាវសីេី្ីរយៈលពេដវង (លេើសពីម្ួយឆ្នំ)
្ម្មតា

២. សំវ ិធាន្នជាក់ោក់
ហាវសីេី្ីរយៈលពេខលី (ត្ិចជាងឬលសមើម្ួយឆ្នំ)

១០០%

ហាវសីេី្ីរយៈលពេដវង (លេើសពីម្ួយឆ្នំ)
ឃ្លំលម្ើេ

ពី ៣០ លៅ ៨៩ ថ្ងៃ

លក្កាម្សតង់ដារ

ពី ៩០ លៅ ១៧៩ ថ្ងៃ

២០%

សងេ័យ

ពី ១៨០ លៅ ៣៥៩ ថ្ងៃ

៥០%

បាត្់បង់

ពី ៣៦០ ថ្ងៃលឡើងលៅ

១០០%

សំវ ិធាន្ន ក្ត្ូវបានគណនាជាភាគរយថ្នចំនួនសម្ត្េយហាវសីេី្ីដែេលៅសេ់

៣%

នាចងការ ិយបរលិ ចេទ

នីម្ួយៗ ។
២.១១

ចំណូេការក្បាក់ សទធ
ចំណូេនិងចំណាយការក្បាក់ សក្ាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លៅកនង

ចំណូេការក្បាក់

សទធ ជា “ចំ ណូេការក្បាក់” និង“ ចំណាយការក្បាក់” កនងគណនីចំលណញឬខាត្លដាយលក្បើវ ិ្ី ស្ថស្តសតអក្តាការក្បាក់ាន
ក្បសិទិធភាព។
អក្តាការក្បាក់ានក្បសិទិធភាព (EIR) គឺជាអក្តាដែេគិត្ពីត្ថ្ម្ល ថ្នេំហួរស្ថច់ក្បាក់នាលពេអនាគត្ របស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ តាម្រយៈអាយកាេរ ំពឹងទករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ឬកនងករណីរយៈលពេខលី លៅនឹងត្ថ្ម្លលយង
សទធ របស់ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ឬបំណេហិរញ្ញ វត្ថ។េំហូរស្ថច់ក្បាក់នាលពេអនាគត្ ក្ត្ូវបានបាន់ស្ថមនលដាយគិត្
គូរពីេកខខណឌកិចេសនាទាំងអស់ថ្នឧបករណ៍។
ការគណនា EIR រួម្បញ្ូេ េថ្ងលឈ្ួេទាំ
ន
ងអស់ ដែេបានបង់ឬទទួេបានរវាងភាគីថ្នកិចេសនា ដែេបដនថម្និង

ចូេរួម្លដាយផ្លទេ់ចំលពាុះកិចេសនា ថ្ងលលែើម្ក្បត្ិបត្តិការ និងបពវោភ ឬការបញ្េុះត្ថ្ម្លលផេងលទៀត្។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.១១

ចំណូេការក្បាក់ សទធ (ត្)
ចំណូេ / ចំណាយការក្បាក់ ក្ត្ូវបានគណនាលដាយក្បី EIR ល្ៀបលៅនឹង ត្ថ្ម្លលយងែេថ្នក្ទពយសកម្ម

ហិរញ្ញ វត្ថ ដែេម្ិនានការខាត្បង់(ឧទាហរណ៍ ត្ថ្ម្លរ ំេស់លេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ម្នលពេល្វើការដកសក្ម្ួេ លេើ
ការខាត្បង់ ឥណទានដែេរ ំពឹងទក) ឬលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់លេើ បំណេហិរញ្ញ វត្ថ។ ចំ លពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានការខាត្
បង់ ចំណូេការក្បាក់ ក្ត្ូវបានគណនាលដាយក្បី EIR ល្ៀបលៅនឹងត្ថ្ម្លរ ំេស់លេើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ដែេានការ
ខាត្បង់ (ឧទាហរណ៍ ត្ថ្ម្លលយងែេ ែក ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក ECLs )។
២.១២

កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
ចំណូេ

និងចំណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ

រួម្ានកថ្ក្ម្ទាំងឡាយណាដែេម្ិនដម្នជាដផនកថ្នអក្តាការក្បាក់

ក្បសិទធភាព របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ឬបំណេហិរញ្ញ វត្ថ (សូម្លម្ើេកំណត្់សាាេ់លេខ ២.១១)។
ចំណូេកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទៀត្ រួម្ានកថ្ក្ម្ដណនាំ ថ្ងលបនតលសវា ថ្ងលកិចេសនា កថ្ក្ម្លផទរក្បាក់ កថ្ក្ម្លសវា
លេើគណនីបលញ្ញើ កថ្ក្ម្លសវាលេើឥណទាន និងកថ្ក្ម្លផេងៗលទៀត្ ក្ត្ូវទទួេស្ថាេ់លៅលពេបានបំលពញលសវាកម្ម។
ចំណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទៀត្ ពាក់ព័នធនឹងក្បត្ិបត្តិការ នឹ ងកថ្ក្ម្លសវា នឹងក្ត្ូវទទួេស្ថាេ់ជាចំណាយ
លៅលពេ បានទទួេលសវាកម្ម។
២.១៣

អត្ថក្បលយជ្ន៍និលយជ្ិត្រយៈលពេខលី និង រយៈលពេដវង
អត្ថក្បលយជ្ន៍និលយជ្ិត្រយៈលពេខលី គឺទាក់ទងនឹង ក្បាក់ លបៀវត្េរ ៍ និងក្បាក់ឈ្ួេ
ន
លៅលពេដែេលសវាកម្ម

ពាក់ព័នធក្ត្ូវបានផតេ់ឲ្យ លៅកនងត្ថ្ម្លលែើម្ថ្ន ត្ថ្ម្លអត្ថក្បលយជ្ន៍ ដែេនឹងក្ត្ូវបានទូទាត្់ លែើម្បីទទួេបានលសវា។
បំណេក្ត្ូវបានកត្់ក្តា សក្ាប់ត្ថ្ម្លដែេនឹង ក្ត្ូវបានទូទាត្់ ក្បសិនលបើ ្នាគារ ានកាត្ពវកិចេ តាម្ចាប់លែើម្បី
ទូទាត្់ដែេជាេទធផេថ្នលសវាកម្មដែេផតេ់លដាយនិ លយជ្ិត្កនលងម្ក និងកាត្ពវកិចេដែេអាចបាន់ស្ថមនបាន។
អត្ថក្បលយជ្ន៍បគាេិករយៈលពេដវង ក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ នាលពេអនាគត្
ដែេលគរ ំពឹងថា ដែេ្នាគារនឹ ងក្ត្ូវផតេ់ជ្ូនបគាេិកទាក់ទងនឹង លសវាកម្មដែេផតេ់លដាយនិ លយជ្ិត្ រហូត្ែេ់ កាេ
បរ ិលចេទរបាយការណ៍។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.១៣

អត្ថក្បលយជ្ន៍និលយជ្ិត្រយៈលពេខលី និង រយៈលពេដវង (ត្)
ក្កសួងការង្ករនិងបណតុះបណា
ត េវ ិជាជជ្ីវៈ (“MoLVT”) បានលចញលសចកតីក្បកាសលេខ ៤៤៣ សតីពីក្បាក់អត្ីត្

ភាពការង្ករចុះថ្ងៃទី២១ ដខកញ្ញញ ឆ្នំ២០១៨ និងស្ថរាចរលេខ ០៤២/១៩ សតីពីការសងក្បាក់អត្ីត្ភាពការង្ករម្ន
ឆ្នំ២០១៩

សក្ាប់

សហក្គាសនិងស្ថថប័នលក្ៅពីវាយនភណឌកាត្់លែរសលម្លៀកបំពាក់

និងវ ិស័យដសបកលជ្ើងលៅ

ថ្ងៃទី២២ ដខម្ីនា ឆ្នំ២០១៩ ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យ្នាគារបង់ក្បាក់អត្ី ត្ភាពអត្ីត្កាេែេ់និលយជ្ិត្ដែេានកិចេសនារយៈ
លពេម្ិនកំណត្់។ និលយជ្ិត្ទាំងអស់ដែេបានល្វើការម្នថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០១៩ និងានសិទិធទទួេបានក្បាក់
ឈ្នួេរយៈលពេែប់ក្បាំ (១៥) ថ្ងៃថ្នក្បាក់ឈ្ួនេជាម្្យម្របស់ពួកលគកនងម្ួយឆ្នំ លហើយសរបម្ិនក្ត្ូវលេើសពី ៦ ដខ នឹង
ក្ត្ូវបង់ជាលរៀងរាេ់ឆ្នំចាប់ពីដខ្នូ ២០២១ ែូចខាងលក្កាម្៖
•

៣ ថ្ងៃក្ត្ូវល្វើលឡើងលៅដខម្ិងនា និង

•

៣ ថ្ងៃក្ត្ូវល្វើលឡើងកនងដខ្នូឆ្នំនីម្ួយៗ

និលយជ្ិត្ម្ិនានសិទិធទទួេបានក្បាក់អត្ីត្ភាពអត្ីត្កាេ ដែេលៅសេ់លៅលពេោដេងលនាុះលទ។
ក្បាក់អត្ីត្ភាពអត្ីត្កាេក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ លពញម្ួយឆ្នំ២០១៩ ។
សក្ាប់និលយជ្ិត្ដែេានកិ ចេសនារយៈលពេកំណត្់ពួកលគានសិទិធទទួេបានក្បាក់ បំណាច់យងត្ិច ៥
ភាគរយថ្នក្បាក់ឈ្ួេរបស់
ន
ពួកលគដែេបានបង់កនងរយៈលពេកិ ចេសនា។
២.១៤

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ រួម្ានពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បចាំឆ្នំ និ ងពនធពនារ។
្នាគារបានកំណត្់ថា ការក្បាក់និងក្បាក់ពិន័យដែេទាក់ទងនឹងពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

រួម្ទាំងពនធដែេ

ម្ិនទាន់ែឹងចាស់ោស់ គឺម្ិនដម្នជាពនធលេើក្បាក់ចំលណញលទ ែូលចនុះវាក្ត្ូវទទួេស្ថាេ់តាម្សតង់ដារ CIAS ៣៧ សតីពី
សំវ ិធាន្ន បំណេយថាលហត្

និងក្ទពយសកម្មយថាលហត្

និងក្ត្ូវទទួេស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅកនង"ចំណាយ

ក្បត្តិបត្តិការ”។
ពនធក្បចាំឆ្នំ
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បចាំឆ្នំ គឺជាពនធដែេរ ំពឹងថាក្ត្ូវបង់លៅលេើក្បាក់ចំលណញជាប់ពនធក្បចាំឆ្នំ លដាយ
លក្បើ អក្តាពនធដែេបានអនម្័ត្ ឬបានអនម្័ត្ម្ួយភាគ្ំលៅកាេបរ ិលចេទតារាងត្េយការ និងនិ យ័ត្ភាពទាំងឡាយលៅ
លេើពនធក្ត្ូវបង់ពីឆ្នំម្នៗ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២.

ធសចរត៊ីសធងេបថ្នធគាលនធោបាយគណធនយយសំខាន់ៗ (ត)

២.១៤

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ (ត្)
ពនធពនារ
ពនធពនារ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លដាយដផអកលេើភាពេលម្អៀងបលណា
ត ុះអាសនន រវាងត្ថ្ម្លលយងរបស់ក្ទពយសកម្ម

និងបំណេ លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ និងត្ថ្ម្លលយងសក្ាប់ការគិត្ពនធ។
ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម
បលណា
ត ុះ

ក្ត្ូវទទួេស្ថាេ់ចំលពាុះឥណទានពនធដែេម្ិនទាន់បានលក្បើ

អាសននដែេអាចកាត្់កងបាន

និងភាពេលម្អៀង

ក្ត្ឹម្កក្ម្ិត្ដែេក្បាក់ចំលណញជាប់ពនធនាលពេអនាគត្

អាចលក្បើក្បាស់

សក្ាប់កាត្់កង ជាម្ួយពនធក្បចាំឆ្នំលៅឆ្នំបនតបនាទប់។ ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យលៅលរៀងរាេ់កាេ
បរ ិលចេទរាយការណ៍ និងក្ត្ូវបានកាត្់បនថយកនងករណីម្ិនអាចលក្បើក្បាស់នូវអត្ថក្បលយជ្ន៍ពនធទាំងលនាុះបាន។
ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម

ក្ត្ូវវាស់ដវងតាម្អក្តាពនធ

ដែេរព
ំ ឹងថានឹងក្ត្ូវលក្បើចំលពាុះភាពេលម្អៀងបលណា
ត ុះ

អាសននលៅលពេដែេវាអាចលក្បើ ក្បាស់បាន ឬកាត្់កងបាន លដាយលក្បើអក្តាពនធលៅកាេបរលិ ចេទរាយការណ៍។
ការវាស់ដវងពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ឆលុះបញ្ញ
េ ំងនូវពនធដែេ្នាគាររ ំពឹងថាអាចលក្បើក្បាស់បាន ឬអាចកាត្់កង
បាននូវត្ថ្ម្លលយងរបស់ក្ទពយសកម្ម និងបំណេ។
ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម និងពនធពនារជាបំណេ អាចកាត្់កងបាន លៅលពេដែេានសិទិធអនវត្តតាម្ចាប់
លែើម្បីកាត្់កងរវាងពនធក្បចាំឆ្នំជាក្ទពយសកម្ម ជាម្ួ យនឹង ពនធក្បចាំឆ្នំជាបំណេ និងលៅលពេដែេទាក់ទងនឹងពនធលេើ
ក្បាក់ចំណូេ ដែេក្ត្ូវបានក្បម្ូេលដាយអាជា្្រពនធដារ លហើយ្នាគារានបំណងលដាុះស្ស្ថយ ពនធក្បចាំឆ្នំជាក្ទពយ
សកម្មនិងពនធក្បចាំឆ្នំជាបំណេ តាម្ម្ូេដាានសទធ។
២.១៥

ស្ថច់ ក្បាក់ និងស្ថច់ ក្បាក់សម្ម្ូេ
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់ សម្ម្ូេ រួម្ានស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ សម្ត្េយដែេម្ិនានការកំហិត្លៅ្នាគារ

ជាត្ិ ថ្នកម្ពជា និងការវ ិនិលយគរយៈលពេខលីដែេានកាេវស្ថនតលៅលពេត្ម្ាេ់ែំបូងានរយៈលពេ៣ដខឬត្ិចជាង
និងដែេ អាច បតូរជាស្ថច់ក្បាក់ លពេណាក៏បាន លដាយានហានិភ័យត្ិចត្ួចចំលពាុះការផ្លលស់បូរត្ថ្ម្ល
ត
។
៣.

ការវិនិចេ័យគណធនយយសំខាន់ៗ និងក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបា៉ាន់ស្ថមនភាពមិនក្បារែ
ិ ិច័យ
ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ត្ក្ម្ូវឲ្យអនកក្គប់ក្គងល្វើការវន
េ ការបាន់ ស្ថមន និងការសនមត្ ដែេាន

ផេបុះពាេ់ែេ់ការអនវត្តនូវលគាេនលយបាយគណលនយយ និងចំនួនក្ទពយសកម្ម បំណេ ចំណូេ និងចំណាយ
ដែេបានរាយការណ៍។ េទធផេជាក់ដសតងអាចខសពីការបាន់ស្ថមនទាំងលនាុះ។
ការបាន់ស្ថមន និងការសនមត្់ដែេពាក់ព័នធ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្បចាំ។

ការដកដក្បលៅលេើការបាន់ស្ថមន

គណលនយយ ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ និងកត្់ក្តាលៅកនងក្គាដែេការបាន់ស្ថមនលនាុះក្ត្ូវបានដកដក្ប និងការ ិយបរលិ ចេទ
អនាគត្ដែេបុះពាេ់លដាយការដកដក្បលនុះ។
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សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣.

ការវិនិចេ័យគណធនយយសំខាន់ៗ និងក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបា៉ាន់ស្ថមនភាពមិនក្បារែ (ត)

៣.១.

ការវ ិនិច័េយសំខាន់ៗកនងការអនវត្តលគាេការណ៏គណលនយយ
ព័ត្៌ានអំពីការវ ិនិច័េយកនងការអនវត្តលគាេនលយបាយគណលនយយ ដែេានការបុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួន

ដែេបានទទួេស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ានែូចខាងលក្កាម្៖
ការវាយត្ថ្ម្លម្ូដឌ្េអាជ្ីវកម្ម
ការចាត្់ថានក់ និងការវាស់ដវងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ អាស្ស័យលេើេទធផេថ្ន SPPI និងម្ូដឌ្េ អាជ្ីវកម្ម (សូម្
លម្ើេកំណត្់សាាេ់លេខ ២.៤)។ ្នាគារល្វើការកំណត្់ម្ូ ដែេអាជ្ីវកម្មលៅកក្ម្ិត្ម្ួយ ដែេអាចឆលុះ បញ្ញ
េ ំងពីវ ិ្ី
ស្ថស្តសតកនងការក្គប់ក្គងក្កុម្ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ លែើម្បីសក្ម្ចបាននូវលគាេលៅអាជ្ីវកម្មជាក់ោក់ម្ួយ។ ការវាយ
ត្ថ្ម្លលនុះ

រួម្ាន

ការវ ិនិច័េយដែេឆលុះបញ្ញ
េ ំងនូវរាេ់ភសតតាងពាក់ព័នធទាំងអស់

រួម្ទាំងវ ិ្ីវាយត្ថ្ម្លនិងវាស់ដវង

េទធផេរបស់ក្ទពយសកម្ម ហានិភ័យដែេបុះពាេ់ែេ់េទធផេរបស់ក្ទពយសកម្ម និងវ ិ្ីក្គប់ក្គងហានិភ័យទាំងលនុះ
និងវ ិ្ីស្ថស្តសតការទទួេបានម្កវ ិញនូវផេក្បលយជ្ន៍អនកក្គប់ក្គងក្ទពយសកម្មលនុះ។ ្នាគារល្វើការតាម្ដានរាេ់ក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញ វត្ថវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លែករ ំេស់ ដែេក្ត្ូវបានដេងទទួេស្ថាេ់ម្នកាេកំណត្់ របស់វា លែើម្បីដសវងយេ់
ពីម្ូេលហត្កនងការលបាុះបង់លចាេ និងថាលត្ើម្ូេលហត្ទាំងលនាុះស្សបតាម្លគាេលៅអាជ្ីវកម្មកនងការរកាក្ទពយសកម្ម
ដែរឬលទ។ ការតាម្ដានលនុះ គឺជាដផនកថ្នការវាយត្ថ្ម្លជាបនតបនាទប់របស់្នាគារ ថាលត្ើម្ូ ដែេអាជ្ីវកម្មកនងការរកាក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញ វត្ថទាំងលនុះលៅបនតសម្ស្សបដែរឬលទ លហើយក្បសិនលបើម្ិនសម្ស្សបលទ លត្ើ ានការផ្លលស់បូរណាម្ួ
ត
យលៅ
កនងម្ូដែេអាជ្ីវកម្ម និងល្វើការផ្លលស់បូតរចំណាត្់ ថានក់ក្ទពយសកម្មទាំងលនាុះដែរឬ។
ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន
ែូចបានបង្កាញលៅកនងកំណត្់ សាាេ់លេខ ៣៣.១ ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក (ECL) ក្ត្ូវវាស់ដវងជា
សំវ ិធាន្នលសមើនឹង ១២ដខ ចំលពាុះក្ទពយសកម្មដែេសថិត្កនងចំណាត្់ថានក់ទី១ និងសំវ ិធាន្នលសមើនឹងអាយកាេរបស់
ក្ទពយសកម្ម ចំលពាុះក្ទពយសកម្មដែេសថិត្កនងចំណាត្់ ថានក់ទី២ និងទី៣។ ក្ទពយសកម្មម្ួយ ក្ត្ូវបតូរលៅសថិត្លៅកនងចំ

ណាត្់ថានក់ទី២ លៅលពេដែេហានិភ័យឥណទានរបស់ក្ទពយសកម្មលនាុះានការលកើនលឡើងជាស្ថរវនត ចាប់ តាំងពីលពេ
ទទួេស្ថាេ់ជាលេើកែំបូង។ ្នាគារក្ត្ូវពិ ចារណានូ វព័ត្៌ានដែេរ ំពឹងទកនាលពេអនាគត្ ដែេព័ត្៌ានលនាុះាន
េកខណៈអាចក្ទក្ទង់បាន និងសម្ស្សបទាំងបរ ិាណ និងគណភាព លែើម្បីវាយត្ថ្ម្លហានិ ភ័យឥណទានរបស់ក្ទពយ
សកម្មម្ួយានការលកើនជាស្ថរវនតដែរឬលទ ។
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សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣.

ការវិនិចេ័យគណធនយយសំខាន់ៗ និងក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបា៉ាន់ស្ថមនភាពមិនក្បារែ (ត)

៣.១.

ការវ ិនិច័េយសំខាន់ៗកនងការអនវត្តលគាេការណ៏គណលនយយ (ត្)
ការចាត្់ក្កុម្ក្ទពយសកម្មដែេានេកខណៈហានិភ័យឥណទានស្សលែៀងគាន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ក្ត្ូវបានដបងដចកតាម្េកខណៈហានិភ័យ លៅលពេដែេការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹង

ទកក្ត្ូវវាស់ដវងតាម្ម្ូេដាានជាក្កុម្ ។ ្នាគារ ល្វើការតាម្ដានភាពសម្ស្សបថ្នេកខណៈហានិភ័យឥណទាន លដាយ
ដផអកលេើម្ូេដាាននិរនតរភាព លែើ ម្បីវាយត្ថ្ម្លថាហានិភ័យទាំងលនាុះ លៅដត្បនតេកខណៈស្សលែៀងគានលទៀត្ដែរឬលទ។ ការ
វាយត្ថ្ម្លលនុះ ក្ត្ូវល្វើលឡើងលែើ ម្បីធានាថា ក្បសិនលបើ េកខណៈហានិភ័យឥណទានានការផ្លលស់បូរត គឺក្ត្ូវល្វើការក្បម្ូេផតំ
ិ លនុះអាចនាំឲ្យាននូវការបលងាើត្ក្កុម្ក្ទពយសកម្មងីម ឬក៏
ក្ទពយសកម្មឲ្យបានសម្ស្សបលឡើងវ ិញ ។ ការក្បម្ូេផតំលឡើងវញ
ក្ទពយសកម្មក្ត្ូវបតូរលៅក្កុម្ក្ទពយសកម្មដែេានស្ស្ថប់ លផេងលទៀត្

ដែេអាចឆលុះបញ្ញ
េ ំងនូវចរ ិត្េកខណៈហានិភ័យ

ឥណទានស្សលែៀងគានលៅនឹងក្កុម្ក្ទពយសកម្មលនាុះ ។ ការក្បម្ូេផតំក្ទពយសកម្មលឡើងវ ិញ និ ងការបតូរពីក្កុម្ក្ទពយសកម្ម

ម្ួយលៅក្កុម្ក្ទពយសកម្មម្ួយលទៀត្ គឺជាការ្ម្មតា លៅលពេានការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទាន (ឬក៏លៅ
លពេការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតលនាុះ
សំវ ិធាន្នលសមើ១២ដខ

ានភាពបក្ត្ញ្ញ
េ សម្កវ ិញ)

ែូលចនុះក្ទពយសកម្មក្ត្ូវបតូរពីក្ទពយសកម្មដែេក្ត្ូវល្វើ

ិ ន្នលសមើនឹងអាយកាេរបស់ក្ទពយសកម្មលនាុះ
លៅជាក្ទពយសកម្មដែេក្ត្ូវល្វើសំវធា

ឬក៏

បក្ត្ញ្ញ
េ សម្កវ ិញ បដនតវាក៏អាចលកើត្លឡើងផងដែរចំ លពាុះក្កុម្ក្ទពយសកម្មដែេលៅដត្បនតវាស់ដវងតាម្ម្ូេដាានសំវ ិធាន
្នលសមើ

១២ដខ

ឬសំវ ិធាន្នលសមើនឹងអាយកាេរបស់ក្កុម្ក្ទពយសកម្មលនាុះក្គាន់ដត្ចំនួនសំវ ិធាន្នក្ត្ូវផ្លលស់បូរត

លដាយស្ថរហានិភ័យឥណទានរបស់ក្កុម្ក្ទពយសកម្មលនាុះានការដក្បក្បួេ ។
ម្ូដែេនិងការសនមត្ដែេបានលក្បើ

្នាគារលក្បើម្ូដែេនិងការសនមត្លផេងៗ លែើម្បីវាស់ដវងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ក្ពម្ទាំង ការ
បាន់ស្ថមននូវការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក។្នាគារក្ត្ូវលក្បើការវ ិនិច័េយ

លែើម្បីកំណត្់ម្ូ ដែេដែេសម្ស្សប

បំផត្សក្ាប់ ក្បលភទក្ទពយសកម្មនីម្ួយៗ និងលែើម្បីកំណត្់នូវការសនមត្់ដែេក្ត្ូវលក្បើកនងម្ូ ដែេទាំងលនុះ រួម្ទាំងការ
សនមត្ពាក់ព័នធនឹងចេករសំខាន់ៗរបស់ហានិភ័យ ។
ការកំណត្់អាយកាេរបស់ឥណទានសក្ាប់ទកបងវិេ (Revolving Credit)
្នាគារបានល្វើការវាស់ដវងលេើការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក លដាយពិចារណាលៅលេើហានិភ័យថ្នការ
ខកខានកនងការសងថ្នរយៈលពេកិចេសនាអត្ិបរា ។ លដាយដឡក សិទិរធ បស់្នាគារកនងការទាម្ទារការសង និង
បញ្ឈប់កិចេសនាម្ិនបានល្វើឲ្យានការបុះពាេ់លៅលេើការខាត្បង់ឥណទានរបស់្នាគារកនងរយៈលពេ ថ្នកិចេសនា
លនាុះលទ សក្ាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថែូចជា កាត្ឥណទាន និងឥណទានវ ិបារូបន៍ ដែេរួម្បញ្ូេ េទាំងឥណទានកនងកិចេ
សនាដែេម្ិនទាន់បានែកលៅលេើអំឡងលពេ ។ ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថទាំងលនាុះ ្នាគារបានល្វើការវាស់ដវងលេើ
ការខាត្បង់ឥណទានដែេអាចានហានិភ័យឥណទាន

លហើយការខាត្បង់ឥណទានក្ត្ូវបានកាត្់បនថយលដាយការ

ក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទាន លទាុះបីជារយៈលពេលនាុះហួសពី រយៈលពេកិ ចេសនាអត្ិបរាក៏លដាយ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣.

ការវិនិចេ័យគណធនយយសំខាន់ៗ និងក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបា៉ាន់ស្ថមនភាពមិនក្បារែ (ត)

៣.២.

ក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់ ស្ថមនភាពម្ិនក្បាកែ
ព័ត្៌ានអំពីការសនមត្ និងការបាន់ស្ថមនភាពម្ិនក្បាកែ ដែេានការបុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួនដែេបាន

ទទួេស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ានែូចខាងលក្កាម្៖
ភាពម្ិនចាស់ោស់ទាក់ទងនឹ ង ការរ ីករាត្ត្ាត្ថ្នកូវ ីែ ១៩
លៅថ្ងៃទី១១ ដខម្ីនា ឆ្នំ២០២០. អងាការសខភាពពិភពលោកបានក្បកាសអាសននជាសកេ សដីពីការរាត្ត្ាត្
ថ្នកូវ ីែ ១៩ ។ ភាពម្ិនចាស់ោស់ទាក់ទង នឹងការរ ីករាត្ត្ាត្ថ្នកូវ ីែ ១៩ ដែេម្ិនធាលប់ ានពីម្នម្ក បានល្វើឲ្យាន
ការពិបាក កនងការបាន់ស្ថមន និ ងការវ ិនិច័យ
េ ។ ការគណនា ការខាត្បង់ឥណទានដែេបានរ ំពឹ ងទក (“ECL”) កាន់ដត្ាន
ភាពេំបាកនាលពេបចេបបនន និងទាម្ទារឲ្យានការវ ិនិច័យ
េ ខពស់ ។ ម្ូ ដែេថ្នខាត្បង់ឥណទានដែេបានរ ំពឹងទក

(“ECL”) ានភាពរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ និងពឹងដផអកលេើការងលឹងដងលងលេើក្បូបាបី េីលត្។ ការវាស់ដវងថ្ន ECLs លៅកនង
កាេបរ ិលចេទរបាយការណ៍នីម្ួយៗ បានបង្កាញពីព័ត្៌ានសម្ស្សបនិងអាចទកចិត្តបានអំពីក្ពឹត្ិតការណ៍

កនលងម្ក

នាលពេបចេបបនន និងការពាករ ថ្នក្ពឹត្ិតការណ៍នាលពេអនាគត្ និងស្ថថនភាពលសែាកិចេ ។ កនងកំឡងលពេដែេ
លសែាកិចេានភាពម្ិនចាស់ោស់

វាានការេំបាកខាលំងកនងការពាករក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍នាលពេអនាគត្និងកតាតាក្កូ

លសែាកិចេ ដែេក្ត្ូវបានលក្បើកនងម្ូដឌ្េ ECL។ កនងការកំណត្់ លសណារយ
ី ូថ្នាក្កូលសែាកិចេ និងក្បូបាបីេីលត្ចំលពាុះ
លសណារ ីយូទាំងលនុះទាម្ទារឲ្យានការវ ិនិច័យ
េ ខពស់ លដាយការកំណត្់លនុះក្ត្ូវពិចារណាលៅលេើផេបុះពាេ់ថ្ន កូវ ី
ែ ១៩ និងវ ិធានការណ៍ការពាររបស់រាជ្រដាាភិបាេ ។ ្នាគារអនវត្តការវ ិនិច័េយឥណទានលដាយអនកជ្ំនាញ លែើម្បីដក
ត្ក្ម្ូវ េទធផេថ្ន ម្ូ ដឌ្េ ECL លៅលពេដែេែឹងថាកតាតហានិ ភ័យដែេរព
ំ ឹងទកនិងព័ត្៌ាន ម្ិនក្ត្ូវបានចាត្់ទក កនង
ការពិចារណាកំណត្់ចំណាត្់ ថានក់ឥណទាន និងការកំណត្់ម្ូដែេលឡើយ ។ កតាតសំខាន់ ៗ ថ្នការវាស់ដវងភាពម្ិន
ិ ិច័យ
ចាស់ោស់លៅកនងការកំណត្់ និងការវាស់ដវង ECLs គឺអាស្ស័យលេើការវន
េ ខពស់ លដាយស្ថរការរ ីករាត្ត្ាត្ថ្នកូវ ី
ែ ១៩ និងវ ិបត្តិលសែាកិចេនាលពេបចេបបនន ។
ព័ត្៌ានដែេរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ
្នាគារបានបលងាើត្នូវទិែាភាពម្ួ យចំនួន និងងលឹងដងលងទិែាភាពទាំងលនាុះតាម្ស្ថរសំខាន់ថ្នការរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃ
ខាងម្ខ

សក្ាប់ក្បលភទផេិត្ផេនីម្ួយៗ

និងការកំ ណត្់នូវព័ត្៌ានដែេរព
ំ ឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខពាក់ព័នធនឹង

ទិែាភាព នីម្ួយៗ៖ លៅលពេវាស់ដវងការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក ្នាគារលក្បើក្បាស់នូវព័ត្៌ានដែេរ ំពឹងទក
លៅថ្ងៃខាងម្ខ ដែេានក្បភពអាចលជ្ឿជាក់ទកចិត្តបាន និងសម្លហត្ផេ លដាយដផអកលេើការសនមត្ចំលពាុះការផ្លលស់
បដូរនាអនាគត្នូវចេករលសែាកិចេលផេងគាន និងរលបៀបដែេចេករទាំងលនុះានការបុះពាេ់គានលៅវ ិញលៅម្ក ។
ភាពដែេអាចខកខានកនងការសង
ភាពដែេអាចខកខានកនងការសង គឺជាធាត្ចូេែ៏សំខាន់ កនងការវាស់ដវង ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹង
ទក។ ភាពដែេអាចខកខានកនងការសង គឺជាការបាន់ស្ថមននូវ ភាពក្បហាក់ក្បដហេកនងការខកខានសងកនងរយៈលពេ
ណា ម្ួយ ដែេការគណនារបស់វា ក្ត្ូវការនូវទិននន័យពីម្នៗ ការសនមត្ និងការរព
ំ ឹងទកនូវេកខខណឌនាលពេអនាគត្ ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣.

ការវិនិចេ័យគណធនយយសំខាន់ៗ និងក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបា៉ាន់ស្ថមនភាពមិនក្បារែ (ត)

៣.២.

ក្បភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់ ស្ថមនភាពម្ិនក្បាកែ (ត្)
ការខាត្បង់លដាយស្ថរខកខានកនងការសង (ត្)
ការខាត្បង់លដាយស្ថរខកខានកនងការសង គឺជាការបាន់ស្ថមននូវការខាត្បង់លកើត្លចញម្កពីការខកខានកនងការ

បង់សង ។ វាដផអកលៅលេើភាពខសគានរវាង េំហូរស្ថច់ ក្បាក់ តាម្កិចេសនាដែេែេ់កាេកំណត្់ក្ត្ូវបង់សង និង
េំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ដែេាេស់កម្េីរ ំពឹងថានឹងទទួេបាន

លដាយគិត្ទាំងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីក្ទពយដាក់ធានា និងការ

លេើកកម្ពស់ឥណទានទាំងម្ូេ ។
ពនធ
ក្បព័នធពនធដារលៅកនងក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ពជា

ានេកខណៈលក្ចើនក្បលភទ

និងបញ្ញ ត្ិតានការផ្លលស់បូតរ

ញឹកញាប់ ដែេជាទូ លៅានភាពម្ិនចាស់ោស់ ានភាពផទយគាន និងអាស្ស័យលៅលេើការបកស្ស្ថយ ។ ជាទូលៅ
យតាត្ិ ការនិងអាជា្្រពនធភាគលក្ចើន ដត្ងដត្ានការបកស្ស្ថយលផេងៗពីគាន។ ពនធ គឺក្ត្ូវសថិត្លក្កាម្ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និង
ការអលងាត្លដាយអាជា្្រ ដែេបានផតេ់សិទិធលដាយចាប់កនងការដាក់ពិន័យ ដាក់ទណឌកម្ម និងបង់ការក្បាក់ ។
បញ្ញ
ា ទាំងលនុះអាចបលងាើត្ឲ្យានហានិភ័យពនធយងខាលំងសក្ាប់្នាគារ ។ អនកក្គប់ក្គងលជ្ឿជាក់ថា ពួកលគ
ានការយេ់ែឹងពីបទបញ្ញ ត្ិតពនធដែេពាក់ព័នធ និងបានល្វើសំវ ិធាន្ន ដែេានេកខណៈក្គប់ក្គាន់លដាយដផអកលៅ
លេើការបកស្ស្ថយថ្ននីត្ិកម្មពនធ ។ ក៏បដនតអាជា្្រជាប់ពាក់ព័នធ អាចនឹងានបំណកស្ស្ថយខសគាន លហើយផេបុះពាេ់
អាចានទំហំ្ំ ។
៤.

ស្ថច់ក្បារ់រងថ្ែ
ន
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន
ស្ថច់ក្បាក់កំពងក្បម្ូេ

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣៦០.១៦០.៩៤៦

១.៤៥៦.៨៥១.០២៧

២៣៧.៥៩២.៨៦២

៩៦៨.១៩០.៩១៣

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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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៥.

សមតលយធៅធនាគារជាតិថ្នរមពជា
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្បាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ៈ
ក្បាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទន (ក)

៣៣.៥១៥.១៥៨

១៣៥.៥៦៨.៨១៤

២១.៥៥៣.៧៧០

៨៧.៨៣១.៦១៣

ទនបក្ម្ុងកាត្ពវកិចេ (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

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

ម្ូេបក្ត្អាចជ្ួញែូរបាន (NCD)

(ក)

ក្បាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទន
លដាយអនលោម្លៅតាម្ក្បកាសរបស់្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជាលេខ

្៧-០១-១៣៦

ចុះថ្ងៃទី១៥

ដខត្ោ

ឆ្នំ២០០១ ក្គឹុះស្ថថន្នាគារចាំបាច់ក្ត្ូវរកាក្បាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ឲ្យបាន ១០% ថ្នលែើម្ទនសរបរបស់ខួន
ល ។ ក្បាក់

ត្ម្ាេ់លនុះម្ិនអាចលក្បើ ក្បាស់បានកនងក្បត្ិបត្តិការក្បចាំថ្ងៃលនាុះលទ និងក្ត្ូវបងវិេឲ្យ្នាគារវ ិញលៅលពេដែេ្នាគារ
សម័ក្គចិត្តបញ្េប់ អាជ្ីវកម្មរបស់ខួន
ល ។
កនងការ ិយបរលិ ចេទលនុះ ្នាគារទទួេបានការក្បាក់អក្តាពី ០,០៦% លៅ ០,៤៧% កនងម្ួយឆ្នំ (២០១៩៖ ០,៤៨%
លៅ ០,៧២% កនងម្ួយឆ្នំ) ។
(ខ)

ក្បាក់បក្ម្ុងកាត្ពវកិចេ
ក្បាក់បក្ម្ុងកាត្ពវកិចេគឺជាក្បាក់បក្ម្ុងដែេដក្បក្បួេតាម្កក្ម្ិត្ថ្នក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន និង ក្បាក់កម្េី

បរលទស ។ វាក្ត្ូវបានរកាទកលដាយលគារពតាម្ក្បកាសរបស់្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជាលេខ្៧-០២០-២៣០ ចុះថ្ងៃទី១៨ ដខ
ម្ីនា ឆ្នំ ២០២០ ដែេក្ត្ូវបានគណនាតាម្អក្តា ៧% (២០១៩៖ ៨,០០% សក្ាប់ក្បាក់លរៀេនិង ១២,៥០% សក្ាប់
រូបិយប័ណណលផេងលទៀត្) ថ្នក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នជាក្បាក់ លរៀេ និងរូបិយវត្ថលក្ៅពីក្បាក់ លរៀេ ។ លៅថ្ងៃទី១៩
ដខវ ិចេិកា ឆ្នំ២០២០ ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជាបានលចញេិខិត្ជ្ូនែំណឹងលេខ ្១៣-០២០-៨៦៨ សតីពីេទធផេថ្នកិចេក្បជ្ំ
លេើកទី ៥៣ ថ្នគណៈកាម្ិការលគាេនលយបាយរូបិយវត្ថដែេបញ្ញ
ជ ក់ពីការបនតការរកាក្បាក់បក្ម្ុងកាត្ពវកិចេកនង
អក្តា ៧% រហូត្ែេ់ែំណាច់ ក្ត្ឹម្ឆាសទី ១ ឆ្នំ២០២១ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៦.

សមតលយធៅធនាគារនានា
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា
វាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លែករ ំេស់

៣២៦.៧២៥.៦២៥

១.៣២១.៦០៥.១៥៣

៩៣.៤៧២.៤៣១

៣៨០.៩០០.១៥៦

(៧៦៩.១២៨)

(៣.១១១.១២៣)

(៦០.៧៤២)

(២៤៧.៥២៣)

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

១.៣១៨.៤៩៤.០៣០

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ពី
ឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានាក្ត្ូវបានល្វើការវ ិភាគែូចខាងលក្កាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ក) តាម្ក្បលភទ ៖
គណនីចរនត

៣៧.៤៩៤.៦០២

១៥១.៦៦៥.៦៦៥

២៣.៧០៨.៣៣៩

៩៦.៦១១.៤៨១

គណនីសនេំ

៣.៣៣២.៧៦៩

១៣.៤៨១.០៥១

១៧៣.២៦៥

៧០៦.០៥៥

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

គណនីានកាេកំណត្់
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៦.

សមតលយធៅធនាគារនានា (ត)
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ខ) តាម្រូបិយប័ណណ ៖
ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក

៣២៤.១៣២.៧០០

១.៣១១.១១៦.៧៧១

៨៦.៨២៤.១៣៤

៣៥៣.៨០៨.៣៤៦

២.២៦៧.៨៥៣

៩.១៧៣.៤៦៥

៦.៤៩៨.៤៤២

២៦.៤៨១.១៥១

ក្បាក់អឺរូ

១០.២១៧

៤១.៣២៨

៨៨.៥៣៧

៣៦០.៧៨៨

ក្បាក់បាត្ថ្ង

៣៩.៦៧៥

១៦០.៤៨៥

១៣.៤៥១

៥៤.៨១៣

១២៧.២៣៧

៥១៤.៦៧៤

៩.០៧៨

៣៦.៩៩៣

៣០.៩៦៨

១២៥.២៦៦

៣៧.៤៧៩

១៥២.៧២៧

៧.៥៦៧

៣០.៦០៩

១.៣១០

៥.៣៣៨

ក្បាក់ែោលរអូស្តស្ថតេី

៤៩.៨៥២

២០១.៦៥១

-

-

ក្បាក់ែោលរកាណាដា

៨.៧២៨

៣៥.៣០៥

-

-

៤៥.៣៥១

១៨៣.៤៤៥

-

-

៥.៤៧៧

២២.១៥៤

៣២៦.៧២៥.៦២៥

១.៣២១.៦០៥.១៥៣

៩៣.៤៧២.៤៣១

៣៨០.៩០០.១៥៦

ក្បាក់លរៀេ

ក្បាក់លផ្លន
ក្បាក់ែោលរសឹងាបរ ី
ក្បាក់យន់ចិន

ក្បាក់លយនជ្បន
ក្បាក់លវៀត្ណាម្ែង

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(គ) តាម្កាេកំណត្់ ៖
កនងរយៈលពេ 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

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

ពី ៣ ដខ លៅ ១២ ដខ

( ) តាម្អក្តាការក្បាក់(ក្បចាំឆ្នំ) ៖

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

គណនីចរនត

០%

០%

គណនីសនេំ

០%

០%

០,៤០% - ៥,៥០%

២,០៨% - ៥,៧៥%

គណនីានកាេកំណត្់
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៧.

ឥណទានផតលែ
់ ល់អតិងិជ្ន
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

លៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖
ឥណទានរយៈលពេខលី

១០.៣០៥.៤៧១

៤១.៦៨៥.៦៣០

៣.៤៧០.២៦៣.៨១៨

១៤.០៣៧.២១៧.១៤៥

២៨៨.៦៤៣.៤៣១

១.១៦៧.៥៦២.៦៧៨

៩៥.២១៧.១២៥

៣៨៨.០០៩.៧៨៤

ឥណទានលគហដាាន

៤៣.៩៣៣.៩៤២

១៧៧.៧១២.៧៩៦

១៤.២៩៥.៦៤៩

៥៨.២៥៤.៧៧០

ឥណទានយនយនត

៣.៨១៣.៤៧៥

១៥.៤២៥.៥០៦

១៦.០៦០

៦៥.៤៤៥

១៤.៧២២.៨៤៧

៥៩.៥៥៣.៩១៦

១២.៦០៥.១៥២

៥១.៣៦៥.៩៩៤

ឥណទានបគាេ

៤៥២.០៤៧

១.៨២៨.៥៣០

-

-

ប័ណណឥណទាន

១.២៣៦.៥១៨

៥.០០១.៧១៥

២.០២៨.៣៧៥

៨.២៦៥.៦២៨

៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩

១៥.៥០៥.៩៨៧.៩១៦

(១៣.៤៦១)

(៥៤.៤៥០)

(១០.៦០៥)

(៤៣.២១៥)

(១៨.៣៤១.០២៣)

(៧៤.១៨៩.៤៣៨)

(៦.២៤៦.៧៦១)

(២៥.៤៥៥.៥៥១)

(២៩៦.១០១)

(១.១៩៧.៧២៩)

(២៦.៧២៨)

(១០៨.៩១៧)

ឥណទានលគហដាាន

(១១១.៩១៤)

(៤៥២.៦៩២)

(៦០.១៧០)

(២៤៥.១៩៣)

ឥណទានយនយនត

(២.០៧៣)

(៨.៣៨៥)

(២៩៨)

(១.២១៤)

(៦.៨៤៩)

(២៧.៧០៤)

(១០.១៨៣)

(៤១.៤៩៦)

ឥណទានបគាេ

(២០៥)

(៨២៩)

-

-

ប័ណណឥណទាន

(៥០៩)

(២.០៥៩)

(៧០៧)

(២.៨៨១)

(១៨.៧៧២.១៣៥)

(៧៥.៩៣៣.២៨៦)

(៦.៣៥៥.៤៥២)

(២៥.៨៩៨.៤៦៧)

៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤

១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០

ឥណទានរយៈលពេដវង
ឥណទានវ ិបារូបន៍

៨.៦៤២.៦៥៤

៣៥.២១៨.៨១៥

២.៦៣១.៦២១.៣៥០ ១០.៧២៣.៨៥៧.០០១

ឥណទានអនកលក្បើក្បាស់៖

ឥណទានផតេែ
់ េ់បគាេិក

ឥណទានែេសរប

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ពី
ឱនភាពថ្នត្នមៃ
ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖
ឥណទានរយៈលពេខលី
ឥណទានរយៈលពេដវង
ឥណទានវ ិបារូបន៍
ឥណទានអនកលក្បើក្បាស់៖

ឥណទានផតេែ
់ េ់បគាេិក

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ពី
ឱនភាពថ្នត្ថ្ម្លសរប
ឥណទានសទធសរប
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២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៨.

មូលបក្តវិនិធោគ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៧.៤៦៧.៥៩១

៣០.២០៦.៤០៦

៣៣.៣០៧.០១៤

១៣៥.៧២៦.០៨៣

(៣៣.៥០៥)

(១៣៥.៥២៨)

(២១.៥៨០)

(៨៧.៩៣៩)

៧.៤៣៤.០៨៦

៣០.០៧០.៨៧៨

៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ពី
ឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៩.

ក្ទពយសមបតតិ និងបរ ិកាេរ
បរ ិកាខរការ ិយេ័យ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ការជ្ួសជ្េដកេម្អ

លក្គឿងសង្ការ ឹម្និង

អគារជ្ួេ

លក្គឿងបំពាក់

យនយនត

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

កំពយូទ័រ និងសាារៈ

សំណង់កំពង

ព័ត្៌ានវ ិទា

ែំលណើរការ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលែើម្

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០២០

២២.៥៣៨.៧៦៧

១២.១៧៩.០៤២

១.៦៣២.៨៣៥

២២.៩៣២.៦៦៧

២៧៩.៩០៨

៥៩.៥៦៣.២១៩

២៤២.៧២០.១១៧

៩៩.២៦៤

១.៩០៥.៤៥២

១០៨.៥៦០

៨.១២៥.៩៣២

២.៧៥៤.៣០៦

១២.៩៩៣.៥១៤

៥២.៩៧៤.៥៥៦

២.៦៣៦.២៧១

២៥២.១៤២

-

-

(២.៨៨៨.៤១៣)

-

-

-

(១.៤៦៦)

(១១.៧៨០)

(៧.២៨១)

-

(២០.៥២៧)

(៨៣.៦៨៩)

(៣.៦២៩)

(៨.៣៩៨)

-

(៨.៤៤៩)

-

(២០.៤៧៦)

(៨៣.៤៨១)

-

-

-

-

-

-

(២.២០១.៣៧៥)

២៥.២៧០.៦៧៣

១៤.៣២៦.៧៧២

១.៧២៩.៦១៥

៣១.០៤២.៨៦៩

១៤៥.៨០១

៧២.៥១៥.៧៣០

២៩៣.៣២៦.១២៨

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០២០

៥.៥៨៩.៧៣៣

៤.៧៥១.៩៨២

៩៩២.៤៦១

៧.៧៨០.២៨៥

-

១៩.១១៤.៤៦១

៧៧.៨៩១.៤២៨

រ ំេស់

៣.២៧៣.៥៤៩

២.៤៥៣.៥១២

២១០.២២៦

៥.៧៧១.៩៣៩

-

១១.៧០៩.២២៦

៤៧.៧៣៨.៥១៥

-

(១.២២៤)

(១១.៧៨០)

(៧.២៧៧)

-

(២០.២៨១)

(៨២.៦៨៦)

(៣.៦២៩)

(៧.៦៦៤)

-

(៨.២៧៣)

-

(១៩.៥៦៦)

(៧៩.៧៧១)

-

-

-

-

-

-

(៩៤៦.៨៥៣)

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

៨.៨៥៩.៦៥៣

៧.១៩៦.៦០៦

១.១៩០.៩០៧

១៣.៥៣៦.៦៧៤

-

៣០.៧៨៣.៨៤០

១២៤.៥២០.៦៣៣

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

១៦.៤១១.០២០

៧.១៣០.១៦៦

៥៣៨.៧០៨

១៧.៥០៦.១៩៥

១៤៥.៨០១

៤១.៧៣១.៨៩០

១៦៨.៨០៥.៤៩៥

ការទិញបដនថម្
ការលផទរ
ការេក់លចញ
ការេបលចាេ
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
រ ំេស់បងារ

ការេក់លចញ
ការេបលចាេ
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយង
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៩.

ក្ទពយសមបតតិ និងបរ ិកាេរ (ត)
បរ ិកាខរការ ិយេ័យ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ការជ្ួសជ្េដកេម្អ

លក្គឿងសង្ការ ឹម្និង

អគារជ្ួេ

លក្គឿងបំពាក់

យនយនត

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

កំពយូទ័រ និងសាារៈ

សំណង់កំពង

ព័ត្៌ានវ ិទា

ែំលណើរការ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលែើម្

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

១៥.៤១០.៨៨៧

៨.៤៤៤.៦៦៦

១.៤០១.៥២២

១១.៥៣៣.៦៦១

៣.០៤៧.៧៦៦

៣៩.៨៣៨.៥០២

១៦០.០៧១.១០១

៩៩.៣៥៩

៣.២៥១.៧៣១

២៣៥.៦៥៥

១១.៦០៦.៧៦៦

៥.១៩១.៤៥២

២០.៣៨៤.៩៦៣

៨២.៦៦១.០២៥

៧.៣៤៧.៩២៨

៦១១.៣៨២

-

-

(៧.៩៥៩.៣១០)

-

-

-

(៣.៨៣៦)

(៤.៣៤២)

(១៨៤.៣៦៩)

-

(១៩២.៥៤៧)

(៧៨០.៧៧៨)

(៣១៩.៤០៧)

(១២៤.៩០១)

-

(២៣.៣៩១)

-

(៤៦៧.៦៩៩)

(១.៨៩៦.៥១៩)

-

-

-

-

-

-

២.៦៦៥.២៨៨

២២.៥៣៨.៧៦៧

១២.១៧៩.០៤២

១.៦៣២.៨៣៥

២២.៩៣២.៦៦៧

២៧៩.៩០៨

៥៩.៥៦៣.២១៩

២៤២.៧២០.១១៧

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

៣.១៨៩.១២៨

២.៩៨៤.៦៣៣

៧៦០.៧៦៤

៤.៤៦៣.៣០៦

-

១១.៣៩៧.៨៣១

៤៥.៧៩៦.៤៨៥

រ ំេស់

២.៥៩២.៣៤២

១.៨៨៧.៤៧៣

២៣៦.០៣៩

៣.៥២៤.៥៣៩

-

៨.២៤០.៣៩៣

៣៣.៤១៤.៧៩៤

-

(២.៧៤១)

(៤.៣៤២)

(១៨៤.៣៥២)

-

(១៩១.៤៣៥)

(៧៧៦.២៦៩)

(១៩១.៧៣៧)

(១១៧.៣៨៣)

-

(២៣.២០៨)

-

(៣៣២.៣២៨)

(១.៣៤៧.៥៩០)

-

-

-

-

-

-

៨០៤.០០៨

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

៥.៥៨៩.៧៣៣

៤.៧៥១.៩៨២

៩៩២.៤៦១

៧.៧៨០.២៨៥

-

១៩.១១៤.៤៦១

៧៧.៨៩១.៤២៨

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

១៦.៩៤៩.០៣៤

៧.៤២៧.០៦០

៦៤០.៣៧៤

១៥.១៥២.៣៨២

២៧៩.៩០៨

៤០.៤៤៨.៧៥៨

១៦៤.៨២៨.៦៨៩

ការទិញបដនថម្
ការេក់លចញ
ការលផទរ
ការេបលចាេ
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
រ ំេស់បងារ

ការេក់លចញ
ការេបលចាេ
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយង
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១០.

សិទធិរងការធក្បើ
ន
ប្រាស់ក្ទពយសរមម
្នាគារបានចុះភត្ិសនាលេើការជ្ួេក្ទពយសកម្ម រួម្ាន អគារការ ិយេ័យ និង យនយនត។ ព័ត្៌ានសដីអំពី

ភត្ិសនា ដែេ្នាគារគឺជាអនកជ្ួេ ក្ត្ូវបានបង្កាញែូចខាងលក្កាម្។
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

អគារការ ិយេ័យ

យនយនត

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលែើម្
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០២០

៤២.៥៦០.២៦៧

១.៥៨៣.៩៥៦

៤៤.១៤៤.២២៣

១៧៩.៨៨៧.៧០៩

៥.២៩១.៩៦៦

៦១៩.២៤៨

៥.៩១១.២១៤

២៤.១០០.០១៩

-

-

-

(១.៥១៣.៤៨៥)

៤៧.៨៥២.២៣៣

២.២០៣.២០៤

៥០.០៥៥.៤៣៧

២០២.៤៧៤.២៤៣

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០២០

៨.៥៥៨.៣៨២

១.០៤៨.៨១០

៩.៦០៧.១៩២

៣៩.១៤៩.៣០៨

រ ំេស់

៦.១៣៧.០៥៥

៥៩២.១១៦

៦.៧២៩.១៧១

២៧.៤៣៤.៨៣០

-

-

-

(៥០៣.៥៤៩)

១៤.៦៩៥.៤៣៧

១.៦៤០.៩២៦

១៦.៣៣៦.៣៦៣

៦៦.០៨០.៥៨៩

៣៣.១៥៦.៧៩៦

៥៦២.២៧៨

៣៣.៧១៩.០៧៤

១៣៦.៣៩៣.៦៥៤

៣៣.៤៥៧.៩១២

១.០១៦.៩៣៦

៣៤.៤៧៤.៨៤៨

១៣៨.៥១៩.៩៣៩

៩.១០២.៣៥៥

៥៦៧.០២០

៩.៦៦៩.៣៧៥

៣៩.២០៩.៣១៦

-

-

-

២.១៥៨.៤៥៤

៤២.៥៦០.២៦៧

១.៥៨៣.៩៥៦

៤៤.១៤៤.២២៣

១៧៩.៨៨៧.៧០៩

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

៣.៥៥០.១៦៦

៤៣០.៣៩៩

៣.៩៨០.៥៦៥

១៥.៩៩៣.៩១០

រ ំេស់

៥.០០៨.២១៦

៦១៨.៤១១

៥.៦២៦.៦២៧

២២.៨១៥.៩៧២

-

-

-

៣៣៩.៤២៦

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

៨.៥៥៨.៣៨២

១.០៤៨.៨១០

៩.៦០៧.១៩២

៣៩.១៤៩.៣០៨

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

៣៤.០០១.៨៨៥

៥៣៥.១៤៦

៣៤.៥៣៧.០៣១

១៤០.៧៣៨.៤០១

ការទិញបដនថម្
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
រ ំេស់បងារ

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
ត្ថ្ម្លលយង

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
ត្ថ្ម្លលែើម្
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០១៩
ការទិញបដនថម្
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
រ ំេស់បងារ

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយង
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១០.

សិទធិរងការធក្បើ
ន
ក្ទពយសរមម (ត)
្នាគារបានចុះភត្ិសនាលេើការជ្ួេក្ទពយសកម្ម រួម្ាន អគារការ ិយេ័យ និង យនយនត។ រយៈលពេកនងការ

ជ្ួេជាម្្យម្គឺ ៨ឆ្នំ (២០១៩៖ ៨ឆ្នំ) សក្ាប់អគារការ ិយេ័យ និង ២ឆ្នំសក្ាប់យនយនត (២០១៩៖ ២ឆ្នំ) ។
ក្បាណ ១៩ ភាគរយថ្នភត្ិសនា ក្ត្ូវបានផត្កំណត្់កនងែំណាច់ការយ
ិ បរ ិលចេទបចេបបនន។ កិចេសនាដែេ
ផត្កំណត្់ ក្ត្ូវបានជ្ំនួសលដាយភត្ិសនាងមីសក្ាប់ ក្ទពយសកម្មម្ូេដាានែូចគាន។ ទាំងលនុះបានល្វើឲ្យានការបដនថម្
លេើសិទិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទពយសកម្មចំនួន ៥.៩ោនែោលរអាលម្រ ិកកនងឆ្នំ២០២០ (២០១៩៖ ៩.៧ ោនែោលរអាលម្រ ិក)។ ការ
វ ិភាគថ្នកាេកំណត្់ របស់បំណេភត្ិសនាក្ត្ូវបានបង្កាញលៅកនងកំណត្់សាាេ់ ១៨ ។
ទឹកក្បាក់ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៏ចំលណញ ឬខាត្
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ចំណាយរ ំេស់លេើសិទិក
ធ នងការលក្បើក្បាស់
ក្ទពយសកម្ម
ចំណាយការក្បាក់លេើភត្ិសនាបំណេ

៦.៧២៩.១៧១

២៧.៤៣៤.៨៣០

៥.៦២៦.៦២៧

២២.៨១៥.៩៧២

១.៧៧៦.៣៣៨

៧.២៤២.១៣០

១.៦៦៥.៦៤៣

៦.៧៥៤.១៨៣

៣.៣៥០.៥៧៦

១៣.៦៦០.២៩៨

២.៨៣៤.៣៩៣

១១.៤៩៣.៤៦៤

១១.៨៥៦.០៨៥

៤៨.៣៣៧.២៥៨

១០.១២៦.៦៦៣

៤១.០៦៣.៦១៩

ចំណាយលេើភត្ិសនារបស់ក្ទពយសកម្ម
ដែេានត្ថ្ម្លទាប និងភត្ិសនារយៈលពេខលី

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

្នាគារានកាត្ពវកិចេទូរទាត្់ ស្ថច់ ក្បាក់ចំនួន ២៣.២៣៣ ែោលរអាលម្រ ិក

(២០១៩: ៩.៧៧៣ែោលរអាលម្រ ិក)សក្ាប់ភត្ិសនារយៈលពេខលី។ េំហូរស្ថច់ ក្បាក់សរបសក្ាប់ភត្ិសនាានចំនួន
៧.២៤៣.៧៧៦ែោលរអាលម្រ ិក (២០១៩: ៦.១៨១.០១១ែោលរអាលម្រ ិក)។
្នាគារ បានចុះកិចេសនាថ្នភត្ិសនាចំនួន ៤ ដែេានកាេកំណត្់ចាប់ពី ១ លៅ ១០ ឆ្នំ ដែេកិចេសនា
លនាុះពំទាន់ានសពេភាពនាែំណាច់ការយ
ិ បរ ិលចេទដខ្នូ

ឆ្នំ២០២០ និងជាលហត្ដែេនាំលអាយភត្ិសនាបំណេ

សិទិក
ធ នងការលក្បើ ក្បាស់ក្ទពយសកម្ម ម្ិនក្ត្ូវបានកត្់ក្តាលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០។ ្នាគារ ានកាត្ពវកិចេទាក់ទង
នឹងកិចេសនា ដែេានបង្កាញពីេំហូរស្ថច់ក្បាក់ សរបនាលពេអនាគត្ែូចខាងលក្កាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
រយៈលពេ១ឆ្នំ

ពាន់លរៀេ

៣៩៧.៧៧៧

១.៦០៩.០០៨

> ១ លៅ ៥ឆ្នំ

២.៣៧៩.១៦៦

៩.៦២៣.៧២៦

លេើសពី ៥ឆ្នំ

២.១៨៧.៣៦៥

៨.៨៤៧.៨៩១

៤.៩៦៤.៣០៨

២០.០៨០.៦២៥
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១១.

ក្ទពយសរមមអរ ូប៊ី
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

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

-

(៣៩១.៤៩០)

-

៣៦៦.៣៥៨

១២.៨៥៣.៨៣៩

៥១.៩៩៣.៧៧៩

៩.៩១៦.២៥៩

៤០.៤០៨.៧៥៥

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា

២.៧៤១.៥២២

១១.១៧១.៧០២

១.៨៩៤.៣៥៦

៧.៦១១.៥២២

រ ំេស់

១.១៨០.៨៨៧

៤.៨១៤.៤៧៦

៨៤៧.១៦៦

៣.៤៣៥.២៥៩

-

(១២០.០៣៣)

-

១២៤.៩២១

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ

៣.៩២២.៤០៩

១៥.៨៦៦.១៤៥

២.៧៤១.៥២២

១១.១៧១.៧០២

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ

៨.៩៣១.៤៣០

៣៦.១២៧.៦៣៤

៧.១៧៤.៧៣៧

២៩.២៣៧.០៥៣

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ
រ ំេស់បងារ

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយង
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សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១២.

ពនធធលើក្បារ់ចំធណញ

(ក)

បំណេពនធលេើក្បាក់ចំលណញ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្ត្េយនាលែើម្ការ ិយបរ ិលចេទ

១២.២៣១.៤៥៣

៤៩.៨៤៣.១៧១

១៧.២៧៨.៥៦៦

៦៩.៤២៥.២៧៨

ចំណាយពនធក្បាក់ចំលណញក្បចាំឆ្នំ

៤០.៩៣៩.៤៩៧

១៦៦.៩១០.៣២៩

១៥.៧០១.១៩៧

៦៣.៦៦៨.៣៥៤

(១៦.៩៥៣.៩០២)

(៦៩.១២១.០៥៨)

(២០.៧៤៨.៣១០)

(៨៤.១៣៤.៣៩៧)

-

(១.១៣៤.៤៨៣)

-

៨៨៣.៩៣៦

៣៦.២១៧.០៤៨

១៤៦.៤៩៧.៩៥៩

១២.២៣១.៤៥៣

៤៩.៨៤៣.១៧១

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញបានបង់
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
សម្ត្េយនាចងការ ិយបរ ិលចេទ

(ខ)

ក្ទពយសកម្មពនធពនារ - សទធ
ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម

និងបំណេ

ក្ត្ូវបានកាត្់កងលៅលពេានការអនញ្ញញត្លដាយចាប់

កនងការ

កាត្់កងរវាងពនធបចេបបននជាក្ទពយសកម្ម និងបំណេពនធក្បាក់ចំលណញបចេបបនន និងពនធដែេសថិត្លក្កាម្អាជា្្រពនធដត្
ម្ួយ។ ចំនួនដែេបានកាត្់កងរួចលហើយ ានែូចខាងលក្កាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្ទពយសកម្មពនធពនារ

៧.០៨២.៩៧០

២៨.៦៥០.៦១៤

៤.៧៩២.៧២២

១៩.៥៣០.៣៤២

បំណេពនធពនារ

(១.៤១៤.៨៥៦)

(៥.៧២៣.០៩៣)

(២.៦០១.៣៣១)

(១០.៦០០.៤២៤)

៥.៦៦៨.១១៤

២២.៩២៧.៥២១

២.១៩១.៣៩១

៨.៩២៩.៩១៨

ក្ទពយសកម្មពនធពនារ - សទធ
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១២.

ពនធធលើក្បារ់ចំធណញ (ត)

(ខ)

ក្ទពយសកម្មពនធពនារ - សទធ (ត្)

ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម/ (រំេ៊ុល)

ក្ត្ូវបានទទួេ

ក្ត្ូវបានទទួេ

ស្ថាេ់លៅកនង

ស្ថាេ់លៅកនង

ថ្ងៃទី១

របាយការណ៏

របាយការណ៏

ដខម្ករា

ក្បាក់ចំលណញ

ឆ្នំ២០១៩

ឫខាត្កនងឆ្នំ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ

ក្បាក់ចំលណញ

ថ្ងៃទី៣១

ឆ្នំ២០១៩

ឫខាត្កនងឆ្នំ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
ែោលរអាលម្រ ិក

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ពី
ឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល
ចំណូេកថ្ក្ម្លសវាែំលណើរការពនារ
កថ្ក្ម្លសវាកាត្ពនារ
ក្បាក់រង្កវន់អនកក្គប់ក្គង
ក្ទពយសកម្មដែេអាចរ ំេស់បាន
ចំលណញ ឬខាត្ពីការបតូរក្បាក់ដែេ
ម្ិនទាន់បានទទួេស្ថាេ់

ការក្បាក់ពនារ
ចំណូេពនារលេើលសវាបញ្ូេ េទឹកក្បាក់
កនងទូរស័ពទលដាយគាមនលេខកូែ

សម្ម្ូេពាន់លរៀេ

(គ)

(៤៥២.២០០)

(៤១៤.៩៩៨)

(៨៦៧.១៩៨)

៩៩៦.៤៨៤

១២៩.២៨៦

២.៤៤៨.៧៤៤

៥៤២.០៨៨

២.៩៩០.៨៣២

៤៤៧.៨៩៧

៣.៤៣៨.៧២៩

២០១.៤៤៦

២៤២.២០២

៤៤៣.៦៤៩

១០៨.៩០៨

៥៥២.៥៥៧

-

១.៣៤៩.៥៦១

១.៣៤៩.៥៦១

១.៦០២.៤៧៦

២.៩៥២.០៣៧

(៦១៥.១៦៦)

(៦៤៤.៦២៣)

(១.២៥៩.៧៨៩)

៣០.៤៨៨

(១.២២៩.៣០១)

(៩៦.២៦១)

(២០៤.៨១៩)

(៣០១.០៨០)

១១៥.៥២៥

(១៨៥.៥៥៥)

(១១៩.៦២៥)

(៥៣.៦៣៨)

(១៧៣.២៦៤)

១៧៣.២៦៤

-

៤.៦២០

៤.០៦០

៨.៦៨០

១.៦៨១

១០.៣៦១

១.៣៧១.៥៥៨

៨១៩.៨៣៣

២.១៩១.៣៩១

៣.៤៧៦.៧២៣

៥.៦៦៨.១១៤

៥.៥១០.៩២០

៣.៣២៤.៤២៣

៨.៩២៩.៩១៨ ១៤.១៧៤.៦០០ ២២.៩២៧.៥២១

ចំ ណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បចាំឆ្នំ

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
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១២.

ពនធធលើក្បារ់ចំធណញ (ត)

(គ)

ចំ ណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ (ត្)

ការលផទៀងផ្លទត្់ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ ដែេគណនាតាម្អក្តាពនធផូវការ
ល
២០% ល្ៀបលៅនឹងពនធលេើក្បាក់
ចំលណញ ដែេបង្កាញកនងរបាយការណ៍ចំ លណញ ឫ ខាត្ និងេទធផេេម្អិត្លផេងៗានែូចខាងលក្កាម្៖
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក
ក្បាក់ចំលណញម្នែកពនធ

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១៨៨.៨៧០.៩២៣

៧៧០.០២៦.៧៥៤

១៤២.២៩២.៧៤០

៥៧៦.៩៩៧.០៦១

៣៧.៧៧៤.១៨៥

១៥៤.០០៥.៣៥១

២៨.៤៥៨.៥៤៨

១១៥.៣៩៩.៤១២

៣.៣៧១.៨៣៣

១៣.៧៤៦.៩៦៣

២.៤៤៥.៤០៥

៩.៩១៦.១១៧

(៣.០៥០.៩៦២)

(១២.៤៣៨.៧៧០)

(១.៧១១.៦០២)

(៦.៩៤០.៥៤៦)

សំវ ិធាន្នខវុះ/ (លេើស) ពីឆ្នំម្ន

(១៤០.០៧៨)

(៥៧១.០៩៨)

៦៩៥.១០៦

២.៨១៨.៦៥៥

ការលេើកទឹកចិត្ព
ត នធ*

(៤៩២.២០៤)

(២.០០៦.៧១៦)

(១៥.០០៦.០៩៣)

(៦០.៨៤៩.៧០៧)

៣៧.៤៦២.៧៧៤

១៥២.៧៣៥.៧៣០

១៤.៨៨១.៣៦៤

៦០.៣៤៣.៩៣១

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញដផអកតាម្អក្តាពនធ
ជាផលូវការ ២០%
ចំណាយម្ិនអាចកាត្់កងបាន
ចំណាយកាត្់កងបានម្ិនបានកត្់ក្តា

ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

(*) លៅថ្ងៃទី១១ ដខម្ីនា ឆ្នំ២០២០ អគានាយកដាានពនធដារបានលចញេិខិត្ម្ួយចាប់ (លេខ ៦៨៤៨ អពែ)
អនលោម្តាម្អនក្កឹត្យលេខ ១ អនក្ក បក ចុះថ្ងៃទី៤ ដខម្ករា ឆ្នំ២០១៩ សតីពីការលេើកទឹកចិ ត្តពនធកនងវ ិស័យម្ូេប័ក្ត្
លែើម្បីផតេ់ការលេើកទឹកចិត្តពនធែេ់្នាគារ លដាយ្នាគារទទួេបានការកាត្់បនថយពនធលេើក្បាក់ចំណូេ៥០ភាគរយ
សក្ាប់ ឆ្នំស្ថរលពើពនធ២០១៩ ខណៈលពេ្នាគារក្ត្ូវបានចុះបញ្ជីលៅផារហនកម្ពជា សក្ាប់ការលចញប័ណណភាគហន
ធនាគារលៅថ្ងៃទី១៤ ដខសីហា ឆ្នំ២០១៩ ។
លៅថ្ងៃទី២៥ ដខកម្ាៈឆ្នំ២០២០ ក្កសួងលសែាកិចេនិងហិរញ្ញ វត្ថបានលចញក្បកាសលេខ ១៨៣ សតីពីការដណនាំ
អនវត្តការលេើកទឹកចិត្តពនធលេើក្បាក់ចំណូេ

ចំ លពាុះសហក្គាសលបាុះផាយេក់ម្ូេបក្ត្ែំបូងជាស្ថធារណៈ

។

សហក្គាសដែេបានលបាុះផាយម្ូេបក្ត្បំណេ កនងទំហំលសមើនឹង ឬត្ិចជាង ២០% ថ្នក្ទពយសកម្មសរបរបស់ខួន
ល នឹង
ទទួេបានការលេើកទឹកចិត្ត

លដាយបនថយពនធលេើក្បាក់ចំណូេលេើ

សាាក្ត្ថ្នត្ថ្ម្លបំណេ ម្ូ េប័ក្ត្លេើក្ទពយសកម្មសរប ។
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រយៈលពេ ៣ ឆ្នំលដាយដផអកលេើភាគរយ

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១២.

ពនធធលើក្បារ់ចំធណញ (ត)

(គ)

ចំ ណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ (ត្)
លៅថ្ងៃទី៥ ដខវ ិចេិកា ឆ្នំ២០២០ ្នាគារបានដាក់េិខិត្បញ្ញ
ជ ក់លៅ អគានាយកដាានពនធដារសតីពីសិទិទ
ធ ទួេបាន

របស់្នាគារ សក្ាប់ ការលេើកទឹកចិត្តពនធសក្ាប់ ឆ្នំស្ថរលពើពនធ ២០២០ ។
លៅថ្ងៃទី២៣ ដខម្ីនា ឆ្នំ២០២១

អគានាយកដាានពនធដារបានលចញេិខិត្ម្ួយចាប់ (លេខ ៥៦៣៤ អពែ)

ជួនដល់ធនាគារ សតីពីសិទធទទួលបានការលេើកទឹកចិត្តពនធ សក្ាប់ឆ្នំស្ថរលពើពនធ ២០២០ និង ២០២១ លដាយគណនា តាម្
ក្បកាសលេខ ១៨៣ ។
១៣.

ក្ទពយសរមមធផេងៗ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ក្បាក់កក់ និងក្បាក់បង់ម្ន

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១៣.៣៣៣.៤៩៦

៥៣.៩៣៣.៩៩១

១២.១៩៩.៨២៧

៤៩.៧១៤.២៩៥

១០.១០៨.១៤១

៤០.៨៨៧.៤៣០

៣.៩១៨.៤៧០

១៥.៩៦៧.៧៦៤

ការចំណាយបលរក្បទាន

៣.៩៦១.១៨៨

១៦.០២៣.០០៥

៤.៣៤៧.១១៦

១៧.៧១៤.៤៩៨

ការផាត្់ផាង់កាត្

៣.០៨៥.៩៧៩

១២.៤៨២.៧៨៧

១.៨៧២.៩៧១

៧.៦៣២.៣៥៧

២៥.៥៨៨

១០៣.៥០៣

២៥.៥៨៨

១០៤.២៧១

៣០.៥១៤.៣៩២

១២៣.៤៣០.៧១៦

២២.៣៦៣.៩៧២

៩១.១៣៣.១៨៥

គណនីក្ត្ូវទទួេពី Master/Visa Card
និង MoneyGram និងគណនី ក្ត្ូវ
ទទួេបានលផេងៗ

ការវ ិនិលយគ Credit Bureau

១៤.

ក្បារ់បធញ្ញ រើ បស់អតិងិជ្ន
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
គណនីចរនត
គណនីសនេំ
ក្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត្់
ក្បាក់បលញ្ញើកក្ម្ិត្ទក

៨៦៨.៦៤៨.៩៣៨

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣.៥១៣.៦៨៤.៩៥៤

៦១៣.៧០៩.១២៩

២.៥០០.៨៦៤.៧០១

៣.០៣៨.៥៩៩.១៩៤ ១២.២៩១.១៣៣.៧៤០

២.០៣៦.៧០៨.៨៦៩

៨.២៩៩.៥៨៨.៦៤១

៩៦៤.១៤៧.៦៧៤

៣.៨៩៩.៩៧៧.៣៤១

៧៤៤.៩២២.១៣០

៣.០៣៥.៥៥៧.៦៨០

៧២.៥៧០

២៩៣.៥៤៦

៣.៣២១

១៣.៥៣៣

៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦

១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១
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៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១៤.

ក្បារ់បធញ្ញ រើ បស់អតិងិជ្ន (ត)
ិ គែូចខាងលក្កាម្៖
ក្បាក់បលញ្ញើពីអត្ិងិជ្នក្ត្ូវបានវភា
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ក) តាម្រូបិយប័ណណ៖
ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក
ក្បាក់លរៀេ
ក្បាក់អឺរូ

៤.៧១៧.១៧៣.៤៥០

១៩.០៨០.៩៦៦.៦០៥

១៥៤.២៩៣.៩១៥

៦២៤.១១៨.៨៨៦

៧៨.៤៣៨.៣៧៩

៣១៩.៦៣៦.៣៩៤

១.០១១

៤.០៩០

១.២៨៨

៥.២៤៩

៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦

១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣.៣១៦.៩០៣.៧៨២ ១៣.៥១៦.៣៨២.៩១២

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ខ) តាម្កាេកំណត្់៖
រយៈលពេ ១ ដខ

៤.០២៤.២៤៣.៧៧០

១៦.២៧៨.០៦៦.០៥០

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

៣៩.៨២៥.២៥៩

១៦១.០៩៣.១៧២

៤៧.៨១២.៣២៣

១៩៤.៨៣៥.២១៦

៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦

១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១

លេើសពី ១២ ដខ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២.៧៦០.១០៣.៥៦០ ១១.២៤៧.៤២២.០០៧

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(គ) តាម្ទំនាក់ទំនង៖
ម្ិនដម្នភាគីសម្ព័នធញាត្តិ
សម្ព័នតញាត្តិ

( ) តាម្អក្តាការក្បាក់ (ក្បចាំឆ្នំ) ៖

៤.៨៦៨.០៥៨.៥៦០

១៩.៦៩១.២៩៦.៨៧៥

៣.៣៩០.០៨៦.២៥៧

១៣.៨១៤.៦០១.៤៩៨

៣.៤០៩.៨១៦

១៣.៧៩២.៧០៦

៥.២៥៧.១៩២

២១.៤២៣.០៥៧

៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦

១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

គណនីចរនត

០,០០% ែេ់ ១,២៥%

០,០០% ែេ់ ១,២៥%

គណនីសនេំ

០,០០% ែេ់ ១,០០%

០,០០% ែេ់ ៣,០០%

ក្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត្់

០,៥០% ែេ់ ៧,២៥%

០,៥០% ែេ់ ៧,៥០%
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១៥.

មូលបក្តបំណល
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

(f) តាម្ទំនាក់ទំនង៖
សញ្ញញប័ណណស្ថជ្ីវកម្ម

២១.២៨២.០៨៨

៨៦.០៨៦.០៤៦

២០.៩៣៩.៣៣៧

៨៥.៣២៧.៧៩៨

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០១៩ ្នាគារបានទទួេេិខិត្អនញ្ញញត្ពី្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា សតីពីការលបាុះ
ផាយេក់សញ្ញញប័ណណស្ថជ្ីវកម្ម។
លៅថ្ងៃទី៧ ដខសីហា ឆ្នំ២០១៩ ្នាគារបានទទួេការអនញ្ញញត្

និងចុះបញ្ជីជាស្ថថពរ ពីគណៈកម្មការម្ូេប

ក្ត្កម្ពជា (SECC) លេើទក្ម្ង់ពាកយលសនើសំរម្
ួ និងឯកស្ថរផតេ់ព័ត្៌ាន សក្ាប់ការលបាុះផាយេក់សញ្ញញប័ណណស្ថជ្ីវ
កម្មរបស់្នាគារជាស្ថធារណៈ។ សញ្ញញប័ណណលនុះក្ត្ូវបានលបាុះផាយឲ្យលៅវ ិនិ លយគិនចំនួន ៦៥ នាក់ លៅថ្ងៃទី១៤
ដខសីហា ឆ្នំ២០១៩ កនងចំនួនទឹកក្បាក់សរប ៨៤.៨២១ ពាន់ោនលរៀេ (ក្បាណ ២០.៩៦៩.៣៤៥ ែោលរអាលម្រ ិក) កនងរ
យៈលពេ ៣ ឆ្នំ និងអក្តាគូបង ៧,៧៥% កនងម្ួយឆ្នំ។
្នាគារម្ិនានការខកខាត្សងក្ត្េប់លៅក្បាក់ លែើម្ ឬការក្បាក់

ឬការរ ំលោភបំពានណាម្ួយទាក់ទងនឹង

ម្ូេបក្ត្បំណេរបស់្នាគារកនងឆ្នំលនុះលទ។
ការក្បាក់ ក្ត្ូវទូ ទាត្់ជាលរៀងរាេ់ឆាស។ ្នាគារបានល្វើការទូ ទាត្់ ការក្បាក់ លេើម្ូេបក្ត្បំ ណេ ជ្ូនែេ់
វ ិនិលយគិន ជាទឹកក្បាក់សរបចំនួន ៦.៥១៣ ោនលរៀេ (ក្បាណ ១.៦១០.១៥០ែោលរអាលម្រ ិក) សក្ាប់ែំណាច់
ការ ិយបរលិ ចេទលនុះ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១៦.

ក្បារ់រមច៊ី
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា (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

(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

International Finance
Corporation

ការផ្លលស់បូរក្បាក់
ត
កម្េីរបស់្នាគារ កនងអំឡងឆ្នំលនុះ ានែូចខាងលក្កាម្៖
(ក)

ក្បត្ិបត្តិការផតេ់សនទនីយភាពលដាយានការធានា (Liquidity-Providing

Collateralized

Operation –

LPCO) ងមី ចំនួន ២៨ ដែេបានផតេ់ជ្ូនពី្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា ានទឹកក្បាក់ចំនួន ២១៦.៩៧៣.២៦៤ ែោលរ
អាលម្រ ិក (លសមើនឹង៨៨៤.៦ ពាន់ោនលរៀេ) ក្ត្ូវបានបងវិេបនត លហើយានក្បត្ិតបត្តិការងមីចំនួន២៨ ដែេានទឹក
ក្បាក់ចំនួន ១៩៣.១៦១.៦៣៨ ែោលរអាលម្រ ិក (លសមើនឹង ៧៨៧.៥ ពាន់ោនលរៀេ) ។ លៅចងការ ិយបរលិ ចេទ ាន
ក្បត្ិតបត្តិការចំនួន ៣៤ LPCO ដែេបានល្វើការទូទាត្់សងទឹកក្បាក់កម្េីចំនួន ២៤០.២៧៤.៧១២ ែោលរអាលម្រ ិក
(លសមើនឹង ៩៧៩.៦ ពាន់ោនលរៀេ) លដាយការែេ់កំណត្់។ ក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់ លេើរាេ់ក្បត្ិបត្តិការ ក្ត្ូវ
ល្វើការទូទាត្់លៅលពេែេ់កាេកំណត្់ ជាម្ួយនឹងរយៈលពេក្ពម្លក្ពៀងចាប់ ពី ៣ដខ រហូត្ែេ់ ១២ដខ។
(ខ)

ឥណទានរយៈលពេដវងដែេបានម្កពីDEG-Deutcsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft
Mbh។ ្នាគារានការទូទាត្់ សងក្បាក់លែើម្

៣.១២៥.០០៥

ែោលរអាលម្រ ិក

លៅថ្ងៃទី១៥

ដខម្ិងនា

ឆ្នំ២០២០ និងទូទាត្់សងក្បាក់លែើម្ចំនួន ៦២៥.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក លៅថ្ងៃទី១៤ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០។
ការក្បាក់គឺក្ត្ូវបង់ ក្បចាំឆាសគិត្ចាប់លផតើម្ពីកាេបរលិ ចេទផតេ់ក្បាក់កម្េីនីម្ួយៗ។
(គ)

្នាគារានការទូទាត្់ សងក្បាក់លែើម្ ៧១៤.២៨៦ ែោលរអាលម្រ ិក លៅថ្ងៃទី១៥ ដខម្ិងនា ឆ្នំ២០២០ និង ទូទាត្់
សងក្បាក់លែើម្ផ្លតច់ចំនួន ២.៨៥៧.១៤៣ ែោលរអាលម្រ ិក លៅថ្ងៃទី២៤ ដខសីហា ឆ្នំ២០២០ លៅឲ្យ International
Finance Corporation (IFC) ។

( )

ឥណទានរយៈលពេខលីម្ួយ ដែេានទឹ កក្បាក់ចំនួន ១០ ោនែោលរអាលម្រ ិក ដែេទទួេបានពី AfrAsia
Bank Limited លៅក្បលទស Mauritius លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០។ ក្បាក់លែើម្ និង ការក្បាក់ ក្ត្ូវល្វើការ
ទូទាត្់លៅលពេែេ់កាេកំណត្់។
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១៦.

ក្បារ់រមច៊ី(ត)

(ង)

ឥណទានរយៈលពេខលីម្ួយ ដែេានទឹកក្បាក់ចំនួន ាន ចំ នួន ១២០ ោនលរៀេ (ក្បាណ ២.៩៦៦.៦២៥
ែោលរអាលម្រ ិក) ដែេទទួេបានពី RHB Bank Cambodia Plc. លៅថ្ងៃទី៣០ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០។ ក្បាក់លែើម្ និង
ការក្បាក់ ក្ត្ូវល្វើការទូ ទាត្់លៅលពេែេ់កាេកំណត្់។

(ច)

ឥណទានរយៈលពេដវងម្ួយ ដែេានទឹកក្បាក់កម្េីានកំណត្់ចំនួន ២ោនែោលរអាលម្រ ិក ដែេទទួេបាន
ពី SME Bank of Cambodia។ ្នាគារបានែកទឹកក្បាក់ានចំនួន ៤០០ ោនលរៀេលៅថ្ងៃទី៥ ដខត្ោ ឆ្នំ
២០២០ និង ទូទាត្់ក្បាក់លែើម្ចំ នួន ៨.៥៧៦.២០០ លរៀេ។ គិត្ក្ត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០ ្នាគារបានែកទឹក
ក្បាក់ានចំនួន ១.៣៦២.៥០០ ែោលរអាលម្រ ិក និង ទូទាត្់ក្បាក់លែើម្ចំនួន ១៥៨.០១២ ែោលរអាលម្រ ិក។ ក្បាក់
លែើម្ និង ការក្បាក់ ក្ត្ូវល្វើការទូ ទាត្់លៅលរៀងរាេ់ដខ។
ក្បត្ិបត្តិការផតេ់សនទនីយភាពលដាយានការធានា (Liquidity-Providing Collateralized Operation – LPCO

) ដែេទទួេបានពី្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា ក្ត្ូវបានធានាលពញលេញលដាយម្ូ េបក្ត្អាចជ្ួញែូរបាន (NCD) ជាេយ
ែោលរអាលម្រ ិក។ ក្បាក់កម្េីលផេងលទៀត្ ពំានក្ទពយធានាលនាុះលទ ។ ក្បាក់កម្េីខាងលេើទទួេបានអក្តាការក្បាក់លងរចាប់ពី
០,៤២% លៅ ៦,៨៤% កនងម្ួយឆ្នំ (២០១៩: ២,៦០% លៅ ៧,០៤%)។
១៧.

អនបំណល
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
្នាគារជាត្ិថ្នក្បលទស កាណាដា

១១៧.០២៣.០៣៥

ពាន់លរៀេ

៤៧៣.៣៥៨.១៧៧

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

១២៨.០០០.០០០

ពាន់លរៀេ

៥២១.៦០០.០០០

ក្បាក់លែើម្ចំនួន ១.៥០០.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក ១.២០០.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក ៥.៨០០.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក
៥០០.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក និង២.០០០.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក ក្ត្ូវបានសងក្ត្េប់ជ្ូន្នាគារជាត្ិថ្នកាណាដា លៅថ្ងៃទី
២៩ ដខឧសភា ឆ្នំ ២០២០ ថ្ងៃទី៣០ ដខម្ិងនា ឆ្នំ ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ ដខកកាដា ឆ្នំ ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ ដខសីហា ឆ្នំ ២០២០ និង
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០ លដាយានការអនម្័ត្ពី្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា។
អនបំណេខាងលេើ ពំានក្ទពយធានា និងានអក្តាការលងរក្បចាំឆ្នំចាប់ពី ៧,២២% លៅ ៨,៩៨% (២០១៩៖
៧,៥៦% លៅ ៩,៤០% កនងម្ួយឆ្នំ) ។
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សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
១៨.

បំណលភតិសនា
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

កាេវ ិភាគតាម្អាយកាេ៖
ឆ្នំទី១

៧.៥០៥.៦២២

៣០.៣៦០.២៤១

៦.៧១២.៦៣៩

២៧.៣៥៤.០០៤

ឆ្នំទី២

៦.៤៧០.៥៣៤

២៦.១៧៣.៣១០

៦.៣៩២.០៧៣

២៦.០៤៧.៦៩៧

ឆ្នំទី៣

៦.២៦២.៦៧៤

២៥.៣៣២.៥១៦

៥.៦១០.៥៤៥

២២.៨៦២.៩៧១

ឆ្នំទី៤

៥.៩៦៥.១២៩

២៤.១២៨.៩៤៧

៥.៦២២.២២៩

២២.៩១០.៥៨៣

ឆ្នំទី៥

៥.៤៩០.៨២៤

២២.២១០.៣៨៣

៥.៣១២.៤០០

២១.៦៤៨.០៣០

១០.៨៩៨.៩៧០

៤៤.០៨៦.៣៣៣

១៤.៤៤០.៣៨៧

៥៨.៨៤៤.៥៧៨

៤២.៥៩៣.៧៥៣

១៧២.២៩១.៧៣០

៤៤.០៩០.២៧៣

១៧៩.៦៦៧.៨៦៣

(៦.៨៧១.៨៥១)

(២៧.៧៩៦.៦៣៦)

(៧.៥៧៦.៨៦៦)

(៣០.៨៧៥.៧២៩)

៣៥.៧២១.៩០២

១៤៤.៤៩៥.០៩៤

៣៦.៥១៣.៤០៧

១៤៨.៧៩២.១៣៤

ត្លៅម្ខ

ែកៈ ការក្បារ់ម្ិនទាន់ទទួេស្ថាេ់

្នាគារ ម្ិនានការក្បឈ្ម្ខាលំងនឹងហានិភ័យសនទនីយភាព ទាក់ទងលៅនឹងបំណេភត្ិសនាលទ។បំណេ
ភត្ិសនា ក្ត្ូវបានតាម្ដានលៅកនងនាយកដាានរត្នាគាររបស់្នាគារ។
១៩.

បំណលធផេងៗ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ចំណាយបងារ

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២៧.៧៣២.១០៨

១១២.១៧៦.៣៧៧

១៧.៩៨០.១០៤

៧៣.២៦៨.៩២៤

៣.៧៩០.៧១៦

១៥.៣៣៣.៤៤៦

៤.២៣៦.៩៩៩

១៧.២៦៥.៧៧១

២.៨១៤.៥៨៦

១១.៣៨៥.០០០

២.២៦១.៦៤៣

៩.២១៦.១៩៥

១.៥៩២.៦០៦

៦.៤៤២.០៩១

២៦៩.១៩៥

១.០៩៦.៩៧០

ពនធលផេងៗក្ត្ូវទូទាត្់

៧១៣.៧០៥

២.៨៨៦.៩៣៧

៨៥៧.២៤៦

៣.៤៩៣.២៧៧

សំវ ិធាន្នសក្ាប់ខទង់លក្ៅត្េយការ

១៣៤.៣៩៩

៥៤៣.៦៤៤

១៨.៩១៦

៧៧.០៨៣

៣៦.៧៧៨.១២០

១៤៨.៧៦៧.៤៩៥

២៥.៦២៤.១០៣

១០៤.៤១៨.២២០

គណនីក្ត្ូវទូទាត្់តាម្ Master/Visa
Card និង MoneyGram និង បំណេ
ក្ត្ូវទូទាត្់លផេងៗ
ក្បាក់ចំណូេម្ិនទាន់ទទួេស្ថាេ់
ការលផទរស្ថច់ក្បាក់ដែេកំពង
ែំលណើរការ
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២០.

ធែើមទន
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១ ហនានត្ថ្ម្ល ១.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក
ដែេបានចុះបញ្ជីនិងបានបង់
លពញលេញ

៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥.០០០

២១៥.០០០.០០០

៨៧៦.១២៥.០០០

ព័ត្៌ានេម្អិត្ថ្នការកាន់ កាប់ ភាគហនានែូចខាងលក្កាម្៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ចំនួនភាគហន
្នាគារជាត្ិថ្នក្បលទសកាណាដា
ក្កុម្ហន Natcan Trust

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ចំនួនភាគហន

ែោលរអាលម្រ ិក

២១៤.៩៩៩

២១៤.៩៩៩.០០០

១.០០០

-

-

-

-

១

១.០០០

៣៣៥.០០០

៣៣៥.០០០.០០០

២១៥.០០០

២១៥.០០០.០០០

៣៣៤.៩៩៩

៣៣៤.៩៩៩.០០០

១

លោក Damir Karassayev

លៅថ្ងៃទី១២ ដខវ ិឆេិកា ឆ្នំ២០២០ ្នាគារបានទទួេការអនម្័ត្ជាស្ថថពរពី្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជាកនងការលផទរភាគ
ហនពីលោក Damir Karassayev លៅក្កុម្ហន Natcan Trust ដែេបានបលងាើត្លឡើងលៅក្បលទសកាណាដា។
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្ត្េយនាលែើម្កាេបរ ិលចេទ

២១៥.០០០.០០០

៨៧៦.១២៥.០០០

១៦៥.០០០.០០០

៦៦២.៩៧០.០០០

ការបដនថម្លែើម្ទន (*)

១២០.០០០.០០០

៤៨៥.៤០០.០០០

៥០.០០០.០០០

២០៣.៧៥០.០០០

-

(៦.៤៥០.០០០)

-

៩.៤០៥.០០០

៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥.០០០

២១៥.០០០.០០០

៨៧៦.១២៥.០០០

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ

(*) លៅថ្ងៃទី២ ដខម្ករា ឆ្នំ២០២០. ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា បានលចញេិខិត្អនម្័ត្អនញ្ញញត្ឲ្យ្នាគារបលងាើនលែើម្
ទន ចំនួន ១២០.០០០.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក លដាយលបាុះផាយភាគហនបដនថម្ចំនួន ១២០.០០០ ហន ឲ្យលៅ្នាគារជាត្ិ
ថ្នក្បលទសកាណាដា ដែេកនង ១ ហនានត្ថ្ម្ល ១.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២១.

ទនបក្មុងតាមបទបញ្ញ តតិ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ត្េយភាពលែើម្ក្គា
ការលផទរលៅទនបក្ម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣៣.៦៦១.៧៧៨

១៣៧.១៧១.៧៤៤

២១.៣២១.៨៧៤

៨៥.៦៧១.២៩០

៨.៤៨០.១០៩

៣៤.៣០២.០៤១

១២.៣៣៩.៩០៤

៥០.២៨៥.១០៩

-

(១.០០៩.៨៥២)

-

១.២១៥.៣៤៥

៤២.១៤១.៨៨៧

១៧០.៤៦៣.៩៣៣

៣៣.៦៦១.៧៧៨

១៣៧.១៧១.៧៤៤

ភាពេលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយបណណ័

២២.

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ចំណូលសទធព៊ីការក្បារ់
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ចំណូេពីការក្បាក់
ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន

៣៤៥.៣៧៤.៣៣៤

១.៤០៨.០៩១.១៦០

២៦២.៨៩៨.៤៨៤

១.០៦៦.០៥៣.៣៥២

៨.៥៥២.៥១៦

៣៤.៨៦៨.៦០៨

៨.៥៣៩.២៧៦

៣៤.៦២៦.៧៦៤

ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគ

៥៦៧.៦៤៧

២.៣១៤.២៩៧

១.៨៤២.៣៦៤

៧.៤៧០.៧៨៦

លផេងៗ

២៩៧.៣៨០

១.២១២.៤១៨

-

-

៣៥៤.៧៩១.៨៧៧

១.៤៤៦.៤៨៦.៤៨៣

២៧៣.២៨០.១២៤

១.១០៨.១៥០.៩០២

៣៧.១១២.៨០៨

១៥១.៣០៨.៩១៨

៣៤.៧៥០.២១៣

១៤០.៩១២.១១៤

១០.០៦៩.៦០៦

៤១.០៥៣.៧៨៤

៨.០១៦.០២០

៣២.៥០៤.៩៦១

៨.៤២២.៥២២

៣៤.៣៣៨.៦២២

៥.៩៤០.៦០២

២៤.០៨៩.១៤១

១.៧៧៦.៣៣៨

៧.២៤២.១៣០

១.៦៦៥.៦៤៣

៦.៧៥៤.១៨៣

១.៦១០.១៥០

៦.៥៦៤.៥៨២

៦១៣.៨៩៦

២.៤៨៩.៣៤៨

៥៨.៩៩១.៤២៤

២៤០.៥០៨.០៣៦

៥០.៩៨៦.៣៧៤

២០៦.៧៤៩.៧៤៧

២៩៥.៨០០.៤៥៣

១.២០៥.៩៧៨.៤៤៧

២២២.២៩៣.៧៥០

៩០១.៤០១.១៥៥

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្ន
កម្ពជា និង ្នាគារនានា

ចំណាយលេើការក្បាក់
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
អនបំណេ
ក្បាក់កម្េី
បំណេភត្ិសនា
ម្ូេបក្ត្បំណេ

ចំណូេសទធពីការក្បាក់

65
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២៣.

ចំណូលសទធព៊ីរថ្ក្ម និង ធជ្ើងស្ថរ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
កថ្ក្ម្ពីឥណទាន

៤.៩៦៨.៨១៤

២០.២៥៧.៨៥៥

២.២៨៧.០៨១

៩.២៧៤.១១៣

៧.២៧០.៨២៨

២៩.៦៤៣.១៦៦

៥.៩៣៤.១១៤

២៤.០៦២.៨៣២

១៦.៥៤២.០៩៧

៦៧.៤៤២.១២៩

១៧.៤៥១.៦៨៨

៧០.៧៦៦.៥៩៥

៧៦០.២១០

៣.០៩៩.៣៧៦

៥៧០.៩៧៧

២.៣១៥.៣១២

៣.០៧៦.៥៥០

១២.៥៤៣.០៩៤

១.៥៨១.២០០

៦.៤១១.៧៦៦

កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរពីលសវាធានារាប់រង

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

កថ្ក្ម្លផេងៗ

២.៩០៩.១៤០

១១.៨៦០.៥៦៤

២.១៤១.៣១០

៨.៦៨៣.០១៣

៤០.៤៣៩.០៥២

១៦៤.៨៧០.០១៥

៣១.៦៨៤.៥៤២

១២៨.៤៨០.៨១៨

១៤.០២៧.៨៤៨

៥៧.១៩១.៥៣៧

១២.៣៨៤.៨១២

៥០.២២០.៤១៣

១.៩២៤.១៧៥

៧.៨៤៤.៨៦១

១.៥២០.៣៩៤

៦.១៦៥.១៩៨

១៥៦.៨២៧

៦៣៩.៣៨៣

២១

៨៤

១៦.១០៨.៨៥០

៦៥.៦៧៥.៧៨១

១៣.៩០៥.២២៧

៥៦.៣៨៥.៦៩៥

២៤.៣៣០.២០២

៩៩.១៩៤.២៣៤

១៧.៧៧៩.៣១៥

៧២.០៩៥.១២៣

កថ្ក្ម្ពីលផទរក្បាក់និងលវរក្បាក់
កថ្ក្ម្ពីប័ណណ Master/Visa និង UPI
កថ្ក្ម្ក្បព័នធ
ការបញ្ូេ េទឹកក្បាក់តាម្ទូរស័ពទលដាយ
គាមនលេខកូែ

ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
ចំណាយពីលសវាប័ណណ Master/Visa និង
UPI
ចំណាយលសវា្នាគារ និងក្គឹុះស្ថថន
ហិរញ្ញវត្ថលផេងៗ
ចំណាយលផេងៗ

ចំណូេសទធពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២៤.

ចំណូលក្បតិបតតិការធផេងៗ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ចំលណញពីអក្តាបដូរក្បាក់សទធ
ចំណូេលផេងៗ

២៥.

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣.៣៥០.១៩៧

១៣.៦៥៨.៧៥៣

១.៥៥៦.៤២២

៦.៣១១.២៩១

៣២.៩២០

១៣៤.២១៥

១៤៦.៤៧១

៥៩៣.៩៤០

៣.៣៨៣.១១៧

១៣.៧៩២.៩៦៨

១.៧០២.៨៩៣

៦.៩០៥.២៣១

ចំណាយបគាលរ
ិ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ក្បាក់លបៀវត្េរ ៍ និងក្បាក់រង្កវន់
ក្បាក់បំណាច់អត្ីត្ភាពការង្ករ
ចំណាយលផេងៗលេើបគាេិក

ពាន់លរៀេ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៦៧.២១៥.៧៣២

២៧៤.០៣៨.៥៣៩

៥៤.៧១៦.២១៤

២២១.៨៧៤.២៤៨

៣.១០៦.២៧១

១២.៦៦៤.២៦៧

៨៨៩.០៨០

៣.៦០៥.២១៩

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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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២៦.

ចំណាយក្បតិបតតិការ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ការជ្ួសជ្េ និងដងទាំ

៨.០១២.២៥០

៣២.៦៦៥.៩៤៣

៤.៦៨៥.៦៧៩

១៩.០០០.៤២៨

សាារៈការ ិយេ័យ

៤.៨៣១.៩៨២

១៩.៦៩៩.៩៩១

៣.៨៨២.១២៥

១៥.៧៤២.០១៧

ការជ្ួេ

៣.៣៥០.៥៧៦

១៣.៦៦០.២៩៨

២.៨៣៤.៣៩៣

១១.៤៩៣.៤៦៤

លសវាសនតិសខ

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

២.០១០.៤៧៩

៨.១៩៦.៧២៣

១.៩០៧.៦៣៨

៧.៧៣៥.៤៧២

១.៦២២.២១៥

៦.៦១៣.៧៧១

១.១៥៣.៧៣១

៤.៦៧៨.៣៧៩

ជ្ំនាញវ ិជាជជ្ីវៈ

១.៣៦៣.៣៧៦

៥.៥៥៨.៤៨៤

១.៥៨១.៤៦៣

៦.៤១២.៨៣២

ការធានារាប់រង

៨៣៩.៥៥៥

៣.៤២២.៨៦៦

៥២៦.៥២៧

២.១៣៥.០៦៧

ថ្ងលក្បត្ិបត្តិការយនយនត

៧៥២.៩១១

៣.០៦៩.៦១៨

៧១៦.១៧៧

២.៩០៤.០៩៨

អាជា្ប័ណណ

៧០៣.២០១

២.៨៦៦.៩៥០

៦៧៦.០៤១

២.៧៤១.៣៤៦

កថ្ក្ម្ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ

៣៤៣.២៣៥

១.៣៩៩.៣៦៩

១៩១.៣៨៥

៧៧៦.០៦៦

ថ្ងលល្វើែំលណើរ

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

ថ្ងលសាជ្ិកភាព

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

ដផនកទីផារ និងការផាយ
ពាណិជ្ជកម្ម
ទំនាក់ទំនង

68
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២៧.

ចំណាយរ ំលស់
ែំ ណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំ ណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកា
ិ ខរ

ពាន់ លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់ លរៀេ

១១.៧០៩.២២៦

៤៧.៧៣៨.៥១៤

៨.២៤០.៣៩៣

៣៣.៤១៤.៧៩៤

សិទិក
ធ នងការលក្បើ ក្បាស់ក្ទពយសកម្ម

៦.៧២៩.១៧១

២៧.៤៣៤.៨៣០

៥.៦២៦.៦២៧

២២.៨១៥.៩៧២

ក្ទពយសកម្មអរូបី

១.១៨០.៨៨៧

៤.៨១៤.៤៧៧

៨៤៧.១៦៦

៣.៤៣៥.២៥៨

១៩.៦១៩.២៨៤

៧៩.៩៨៧.៨២១

១៤.៧១៤.១៨៦

៥៩.៦៦៦.០២៤

២៨.

ការខាតបង់សទធរ ំពឹងទរធលើក្ទពយសរមមហរិ ញ្ញ វតថ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ឥណទានផដេអ
់ ត្ិងិជ្ន

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១២.៨៦៦.៨១៣

៥២.៤៥៧.៩៩៧

២.១៩៦.២៥៤

៨.៩០៥.៨១០

៧០៨.៣៨៥

២.៨៨៨.០៨៦

(២៦.០៨៥)

(១០៥.៧៧៥)

ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគ

១១.៩២៥

៤៨.៦១៨

(៦១.៩៥៣)

(២៥១.២១៩)

ក្បាក់កក់សក្ាប់ការជ្ួេ

(៤.៣៤៥)

(១៧.៧១៥)

៣.១៨៣

១២.៩០៧

១១៥.៤៨៦

៤៧០.៨៣៦

៨.៨២៦

៣៥.៧៨៩

១៣.៦៩៨.២៦៤

៥៥.៨៤៧.៨២២

២.១២០.២២៥

៨.៥៩៧.៥១២

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា

កិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានា
ហិរញ្ញវត្ថ

69

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២៩.

រំណត់សាាល់ព៊ីរបាយការណ៏លំហូរស្ថច់ក្បារ់
ស្ថច់ ក្បាក់ និងស្ថច់ ក្បាក់សម្ម្ូេ
សក្ាប់ លគាេបំណងថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់ ស្ថច់ ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្ម្ូេ រួម្ាន៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣៧៨.១០១.៣៧៣

១.៥២៩.៤២០.០៥៤

២៥១.៧៥០.២០៥

១.០២៥.៨៨២.០៨៥

១៤៨.៧៥៩.៣០៧

៦០១.៧៣១.៣៩៧

៤៣៤.២៤៥.៩១៧

១.៧៦៩.៥៥២.១១១

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

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិ
ថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា

ស្ថច់ក្បាក់សទធ និង ស្ថច់ក្បាក់សម្ម្ូេ រួម្ាន ស្ថច់ក្បាក់ និងក្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត្់រយៈលពេខលី
ដែេានអាយកាេលែើម្ ៣ដខ ឬត្ិចជាងលនុះ លដាយម្ិនរាប់បញ្ូេ េឥណទានវ ិបារូបន៍ដែេលៅសេ់។ ត្ថ្ម្លលយងថ្ន
ក្ទពយសកម្មទាំងលនុះ គឺក្បហាក់ក្បដហេនឹងត្ថ្ម្លសម្រម្យ។ ស្ថច់ក្បាក់ និង ស្ថច់ក្បាក់ សម្ម្ូេលៅចងបញ្េប់ ថ្ន

អំឡងលពេ របាយការណ៍ ែូ ចដែេបានបង្កាញលៅកនងលសចកតីដងលងការណ៍ថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ អាចក្ត្ូវបានផាូផាង
ជាម្ួយធាត្ដែេពាក់ព័នធលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាព ែូចដែេបានបង្កាញខាងលេើ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
២៩.

រំណត់សាាល់ព៊ីរបាយការណ៏លំហូរស្ថច់ក្បារ់ (ត)
ការផ្លលស់បូរបំ
ត ណេដែេលកើត្លឡើងពីសកម្មភាពហិរញ្ញ បបទាន
តារាងខាងលក្កាម្បង្កាញពីការផ្លលស់បូតរបំណេរបស់្នាគារដែេលកើត្លឡើងពីសកម្មភាពហិរញ្ញ បបទាន

ានទាំងការផ្លលស់បូរស្ថច់
ត
ក្បាក់

រួម្

និងម្ិនដម្នស្ថច់ក្បាក់។ បំណេដែេលកើត្លឡើងពី សកម្មភាពហិរញ្ញ បបទានគឺជា

បនទកដែេេំហូរស្ថច់ក្បាក់ឬេំហូរស្ថច់ ក្បាក់នាលពេអនាគត្នឹងក្ត្ូវបានចាត្់ចូេកនងរបាយការណ៍

េំហូរស្ថច់

ក្បាក់រម្
ួ របស់ក្កុម្ដែេជាេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញ បបទាន។
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា

េំហូរស្ថច់ក្បាក់

បដក្ម្បក្ម្ួេ

ឆ្នំ២០១៩

ហិរញ្ញបបទាន(ក)

ភត្ិសនាងមី

នានា(ខ)

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ
ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ក្បាក់កម្េី

៨០.៥៣២.០១៥

១៩៧.៦៥៤.១៩០

-

១.៦៧០.២៥៣

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

អនបំណេ

៩៣.០០០.០០០

៣៥.០០០.០០០

-

-

១២៨.០០០.០០០

-

២០.៣២៦.៧៤៨

-

៦១២.៥៨៩

២០.៩៣៩.៣៣៧

៣១.៣៥៩.៤០០

(៦.១៨១.០១១)

៩.៦៦៩.៣៧៥

១.៦៦៥.៦៤៣

៣៦.៥១៣.៤០៧

២០៤.៨៩១.៤១៥

២៤៦.៧៩៩.៩២៧

៩.៦៦៩.៣៧៥

៣.៩៤៨.៤៨៥

៤៦៥.៣០៩.២០២

ម្ូេប័ក្ត្បំណេដែេបាន
លបាុះផាយ
បំណេភត្ិសនា

ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា

េំហូរស្ថច់ក្បាក់

បដក្ម្បក្ម្ួេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ

ឆ្នំ២០២០

ហិរញ្ញបបទាន(ក)

ភត្ិសនាងមី

នានា(ខ)

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ក្បាក់កម្េី

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

(៣៨.៥៤៦.៤៣១)

-

៦៩៤.០៦៤

អនបំណេ

១២៨.០០០.០០០

(១១.០០០.០០០)

-

២៣.០៣៥ ១១៧.០២៣.០៣៥

២០.៩៣៩.៣៣៧

-

-

៣៤២.៧៥១

២១.២៨២.០៨៨

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

ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
២៤២.០០៤.០៩១

ម្ូេប័ក្ត្បំណេដែេបាន
លបាុះផាយ
បំណេភត្ិសនា

(ក)

េំហូរស្ថច់ ក្បាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញ បបទាន លកើត្លចញពី ចំនួនទឹកក្បាក់សទធពីចំណូេ និង ការសងបំណេ
ក្បាក់កម្េី អនបំណេម្ូេបក្ត្និង បំណេភត្ិសនា លៅកនងរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់ ។

(ខ)

ការផ្លលស់បូរលផេងលទៀត្រួ
ត
ម្ានការបងារការក្បាក់និងការសងការក្បាក់។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣០.

សមព័នធញាតិ

(ក)

សម្ត្េយសម្ព័នធញាត្ិ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ឥណទានផដេ់ឲ្យគណៈ ក្គប់ក្គង

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៤.៦៤៨.៩៥៥

១៨.៨០៥.០២៣

៣.៨២៥.០៣៨

១៥.៥៨៧.០៣០

៣.៤០៩.៨១៦

១៣.៧៩២.៧០៦

៥.២៥៧.១៩២

២១.៤២៣.០៥៧

១១៧.០២៣.០៣៥ ៤៧៣.៣៥៨.១៧៧

១២៨.០០០.០០០

៥២១.៦០០.០០០

ក្បាក់បលញ្ញើ និងក្បាក់ត្ម្ាេ់លដាយអភិបាេ និង
គណៈ ក្គប់ក្គង
កម្េីពី្នាគារជាត្ិថ្នក្បលទសកាណាដា

(ខ)

ក្បត្ិបត្តិការជាម្ួ យសម្ព័នធញាត្ិនានា
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក
ចំណូេលេើការក្បាក់ឲ្យគណៈក្គប់ក្គង
ចំណាយលេើការក្បាក់បលញ្ញើនិងក្បារ់ត្ម្ាេ់
ឲ្យអភិបាេ និង គណៈ ក្គប់ក្គង

ចំណាយលេើការក្បាក់ឲ្យ្នាគារជាត្ិថ្នក្បលទស
កាណាដា

(គ)

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២៦៨.៦៤៥

១.០៩៥.២៦៦

១២៧.១៣៨

៥១៥.៥៤៥

៩១.៤០៧

៣៧២.៦៦៦

១០១.៣២៥

៤១០.៨៧៣

១០.០៦៩.៦០៦

៤១.០៥៣.៧៨៤

៨.០១៦.០២១

៣២.៥០៤.៩៦៥

ក្បាក់ លបៀវត្េរ ៍របស់អភិបាេ និង គណៈ ក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក
ក្បាក់លបៀវត្េរ ៍ និងអត្ថក្បលយជ្ន៍

១៧.២៩០.៩៤៧
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ពាន់លរៀេ
៧០.៤៩៥.១៩១

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

១៤.៤១៥.៩០៧

ពាន់លរៀេ

៥៨.៤៥៦.៥០៣

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣១.

រិចចសនាឥណទាន និង រិចចសនាធានាហិរញ្ញ វតថ
ថ្ងៃរី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃរី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ឥណទានវ ិបារូបន៍ដែេម្ិនលក្បើ

១១៦.៥៦៧.៤៨០

៤៧១.៥១៥.៤៥៧

៥០.៣៤២.៤៣៨

២០៥.១៤៥.៤៣៥

ម្ូេបក្ត្បំណេ

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

ប័ណណឥណទានដែេម្ិនលក្បើ

៩.៦៩៣.៥៣៧

៣៩.២១០.៣៥៧

៩.៤៣០.៣១៦

៣៨.៤២៨.៥៣៨

ម្ូេបក្ត្

៤.៤០០.០០០

១៧.៧៩៨.០០០

៤.៤០០.០០០

១៧.៩៣០.០០០

ការធានាលេើការទូទាត្់

៨.៩០៣.៤៦១

៣៦.០១៤.៥០០

៥.៨៩៧.១០៣

២៤.០៣០.៦៩៥

ម្ូេបក្ត្បំណេលេើការលែញថ្ងល

២.២១៤.៦៤៤

៨.៩៥៨.២៣៥

៥.២១៣.៨៩៩

២១.២៤៦.៦៣៨

ម្ូេបក្ត្បំណេលេើការធានា

១៧៦.៥៩៣

៧១៤.៣១៩

១៥.២០១

៦១.៩៤៤

ការធានាលផេងៗ

២៣៧.០០០

៩៥៨.៦៦៥

៣៣០.៤០២

១.៣៤៦.៣៨៨

១៦៦.២៨៤.៤០២

៦៧២.៦២០.៤០៧

៩៩.៧២១.៣១១

៤០៦.៣៦៤.៣៤២

៣២.

របាយការណ៍តាមដផនរ
្នាគារ ម្ិនក្ត្ូវបានត្ក្ម្ូវឲ្យល្វើ

របាយការណ៍តាម្ដផនកលទ ពីលក្ពាុះក្បាក់ចំណូេម្ួ យភាគ្ំ គឺបានម្កពី

អាជ្ីវកម្មដផនកដត្ម្ួយ ដែេជាឥណទាន និងក្បាក់កម្េី។ សកម្មភាពទាំងអស់ក្ត្ូវបានល្វើលឡើង លៅកនងក្ពុះរាជាណាចក្ក
កម្ពជា។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ ានការទទួ េខសក្ត្ូវទូលៅកនងការបលងាើត្ និងក្ត្ួត្ពិនិត្យក្បព័នធក្គប់ក្គងហានិភ័យ របស់

្នាគារ ។ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានបលងាើត្នូវគណៈកម្មការឥណទាន គណៈកម្មការអភិបាេកិចេ គណៈកម្មការអនលោម្
ភាព គណៈកម្មការសវនកម្ម និ ងគណៈកម្មការក្គប់ក្គងហានិភ័យ លែើម្បីទទួេខសក្ត្ូវកនងការបលងាើត្ និងក្ត្ួត្ពិនិត្យនូវ
លគាេនលយបាយក្គប់ ក្គងហានិភ័យតាម្ដផនកនីម្ួយៗ។ គណៈកម្មការទាំងអស់ានសាជ្ិកម្ិនក្បត្ិបត្តិ លហើយល្វើ
ការ រាយការណ៍ជាក្បចាំលៅក្កុម្ក្បឹកាភិបាេអំពីសកម្មភាពរបស់លគ។
លគាេនលយបាយក្គប់ ក្គងហានិភ័យរបស់្នាគារ ក្ត្ូវបានបលងាើត្លឡើងលែើម្បីកំណត្់អត្តសញ្ញញណ និងវ ិភាគ
លេើហានិភ័យដែេ្នាគារបានជ្ួបក្បទុះ និងចាត្់វ ិធានការកាត្់បនថយហានិភ័យ និងានការក្ត្ួត្ពិនិត្យឲ្យបានសម្
ស្សប និងលែើម្បីតាម្ដានហានិ ភ័យ និងការក្បកាន់ខាជប់ លៅនឹ ងការកាត្់បនថយតាម្ការកំណត្់ ។ គណៈកម្មការសវនកម្ម
គណៈកម្មការអនលោម្ភាព

និងគណៈកម្មការក្គប់ក្គងហានិភ័យ

ានភារៈទទួេខសក្ត្ូវតាម្ដានការអនវត្តរបស់

ិ
្នាគារលៅតាម្លគាេនលយបាយ និងនីត្ិវ ិ្ីក្គប់ ក្គងហានិភ័យ ក៏ែូចជាក្ត្ួត្ពិនិត្យលឡើងវញ
នូវភាពក្គប់ក្គាន់ថ្ន
ក្បព័នធក្គប់ក្គងហានិភ័យដែេ្នាគារក្ត្ូវក្បឈ្ម្ម្ខ ។
សវនករថ្ផទកនងល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្បចាំ

ឬម្តងាាេលេើលគាេនលយបាយ និងនីត្ិវ ិ្ីក្គប់ក្គងហានិភ័យ

លហើយល្វើការ រាយការណ៍េទធផេលៅគណៈកម្មការសវនកម្មសក្ាប់កិចេក្បជ្ំក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ ។
លគាេនលយបាយ និងនីត្ិវ ិ្ី អនម្័ត្លដាយ្នាគារ លែើម្បីក្គប់ក្គងហានិភ័យដែេអាចលកើ ត្ានលឡើងកនង
សកម្មភាពអាជ្ីវកម្ម្នាគារ ានែូចខាងលក្កាម្។
៣៣.១ ការក្គប់ ក្គងហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន សំលៅលៅលេើហានិភ័យដែេ្នាគាររងការខាត្បង់ដផនកហិរញ្ញ វត្ថ ក្បសិនលបើសម្ភាគី
ខកខានកនងការបំលពញកាត្ពវកិចេរបស់ខួនស្សបតាម្េកខ
ល
ខណឌដែេបានក្ពម្លក្ពៀងគាន និងការខាត្បង់ដែេលកើត្លឡើង

ពី ក្បាក់បលញ្ញើជាម្ួយ្នាគារលផេងលទៀត្ ការវ ិនិ លយគលេើម្ូេបក្ត្ ក្បាក់កក់លេើការជ្ួ េ ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន
កិចេសនាឥណទាន និង កិចេសនាធានាហរញ្
ិ ញ វត្ត។ លែើម្បីក្គប់ក្គងហានិភ័យ ្នាគារបានពិចារណាក្គប់ ដផនកទាំង
អស់ថ្នហានិភ័យឥណទាន រួម្ានហានិភ័យដែេម្ិនានេទធភាពសង ហានិភ័យភូម្ិស្ថស្តសត ហានិភ័យផេិត្ផេ
និងហានិភ័យអាជ្ីវកម្ម។
នាយកដាានហានិភ័យឥណទាន ទទួេខសក្ត្ូវកនងការក្គប់ ក្គងហានិភ័យឥណទានលដាយ៖
•

ការបលងាើត្លគាេនលយបាយឥណទានលដាយានការពិលក្គាុះលយបេ់ជាម្ួយដផនកអាជ្ីវកម្ម ក្គបែណតប់
លេើ ត្ក្ម្ូវការក្ទពយដាក់ ធានា ការវាយត្ថ្ម្លឥណទាន ការដាក់ពិនទហានិភ័យ និងការលរៀបចំ ឯកស្ថរ និង
នីត្ិវ ិ្ី ចាប់លដាយស្សបលៅតាម្ CIFRSs និងការដណនាំពាក់ ព័នធរបស់្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា។

•

ការបលងាើត្រចនាសម្ព័នធកនងការអនម្័ត្

និងការបនតផតេ់ឥណទាន។

អនកដែេានសិទិក
ធ នងការអនម្័ត្

ឥណទានានែូចជា គណៈកាម្ិការក្កុម្ក្បឹកាភិបាេឥណទាន គណៈកាម្ិការក្គប់ ក្គងឥណទាន
នាយកដាានអនម្័ត្ឥណទាន និងក្បធានស្ថខា ានទំនួេខសក្ត្ូវកនងការអនម្័ត្ឥណទានផតេ់ែេ់
អត្ិងិជ្ន។
•

ិ និងវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទាន លដាយការកំណត្់កក្ម្ិត្ហានិភ័យ និងការបុះពាេ់
ការពិនិត្យលឡើងវញ
ពីហានិភ័យឥណទានទាំងអស់។

74

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ការក្គប់ ក្គងហានិភ័យឥណទាន (ត្)
•

កំណត្់ការបុះពាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទាន ដែេលកើត្លឡើងពី សម្ភាគី ទីតាំងភូម្ិស្ថស្តសដ ឧសាហកម្ម
លគាេបំណង

និងវ ិស័យលផេងៗ (សក្ាប់ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ននិង ហានិភ័យឥណទានលផេង

លទៀត្ ដែេានភាពស្សលែៀងគាន)។
•

ការបលងាើត្ និងការក្គប់ ក្គងបាននូវែំលណើរការរបស់្នាគារសក្ាប់វាស់ដវង ECL លដាយរួម្បញ្ូេ េទាំង
ែំលណើរការសក្ាប់៖
o

ការអនម្័ត្លេើកែំបូង

និងសពេភាពលទៀងទាត្់ថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការវ ិភាគក្ត្េប់ ម្កវ ិញ

(back-testing) ថ្នម្ូ ដឌ្េដែេបានលក្បើ

•

o

ការកំណត្់ និងតាម្ដានការលកើ នលឡើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទាន និង

o

ការរួម្បញ្ូេ េព័ ត្៌ានពាករណ៍នាលពេអនាគត្ (forward-looking information)

ិ នូវការអនលោម្របស់ស្ថខានីម្ួយៗ លៅតាម្ការបុះពាេ់ដែេបានក្ពម្លក្ពៀង រួម្
ការពិនិត្យលឡើងវញ
ទាំង កក្ម្ិត្ ហានិភ័យឥណទាន ដែេលកើត្លឡើងពីក្បលភទឧសាហកម្ម និងក្បលភទផេិត្ផេ។ របាយ
ការណ៍ ដែេបានលរៀបចំ លឡើងជាលទៀងទាត្់

•

សតីពីគណភាពឥណទាន

អាចត្ក្ម្ូវឲ្យានសកម្មភាព

ដកត្ក្ម្ូវែ៏សម្រម្យ និងរួម្បញ្ូេ េ របាយការណ៍ពីការបាន់ស្ថមនលេើសំវ ិធាន្ន ECL។

ការផតេ់អនស្ថសន៍ ការដណនាំ និងការផដេ់ជ្ំនាញឯកលទសែេ់ស្ថខា លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការអនវត្តកិចេ
ការទូទាំង្នាគារ កនងក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទាន។

ិ ីឥណទាន ដផអកលៅតាម្សិទិធអនម្័ត្ឥណទាន ដែេ
ស្ថខានីម្ួយៗក្ត្ូវអនវត្តលគាេនលយបាយ និងនីត្ិវ្
ផតេ់លដាយគណៈកាម្ិ ការឥណទាន។ ក្បធានស្ថខា និង ក្បធានផដេ់ក្បាក់កម្េីតាម្ស្ថខា ក្ត្ូវរាយការណ៍ម្កកាន់
ការ ិយេ័យកណា
ត េ លេើបញ្ញ
ា ពាក់ព័នធនឹងហានិភ័យទាំងអស់លនុះ។ ស្ថខានីម្ួយៗទទួេខសក្ត្ូវចំលពាុះគណភាព
និងការអនវត្តសម្ត្េយឥណទាន និងចំលពាុះការតាម្ដាន និងក្ត្ួត្ពិនិត្យហានិភ័យលេើសម្ត្េយឥណទានទាំងអស់
របស់ខួន
ល រួម្ទាំងឥណទានដែេបានអនម្័ត្លដាយការ ិយេ័យកណា
ត េ។
សវនកម្មថ្ផទកនងបានល្វើសវនកម្មជាលទៀងទាត្់ លែើម្បីធានាថាការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងនីត្ិវ ិ្ីដែេបានបលងាើត្លឡើង
បានលរៀបចំ និងអនវត្តតាម្បានក្គប់ក្គាន់។
៣៣.១.១ ក្ទពយដាក់ធានា
្នាគារ

បានរកាទកលៅក្ទពយបញ្ញ
េ ំ

ដែេបានម្កពីការដាក់ធានាសក្ាប់ ក្បាក់កម្េីផដេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន។

ក្បលភទវត្ថបញ្ញ
េ ំដែេ្នាគារបានរកាទករួម្ាន៖
•

ក្ទពយសម្បត្តិេំលៅដាាន ែូចជា ែី និងផទុះ ដែេានបលង់រ ឹង និងទន់

•

ស្ថច់ក្បាក់ត្ម្ាេ់

•

ក្ទពយសម្បត្តិចេនក្ទពយលផេងលទៀត្

•

ការធានាហិរញ្ញ វត្ថ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ការក្គប់ ក្គងហានិភ័យឥណទាន (ត្)
៣៣.១.១ ក្ទពយដាក់ធានា (ត្)
្នាគារកំណត្់អនបាត្ឥណទានល្ៀបត្ថ្ម្លក្ទពយដាក់ធានា LTV < ៨០% ជាអនបាត្អត្ិបរា

កនងការផតេ់

ឥណទានែេ់អត្ិងិជ្ន។
រាេ់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដែេានលៅកនង្នាគារ ក្ត្ូវបានចាត្់ ទកថាាន ការងយចុះត្ថ្ម្ល លហើយការខាត្បង់
ក្ត្ូវបានក្គបែណដប់លក្កាម្ ម្ូ ដែេ ថ្នការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក របស់្នាគារ លដាយគាមនការលេើកដេង
ចំលពាុះក្ទពយបញ្ញ
េ ំទាំងអស់ដែេ្នាគារានគិត្ក្ត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០។
៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL
(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្ល
ិ ន្នលេើការបាត្់បង់ ECL ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដែេម្ិនបានវាស់ដវង
្នាគារបានទទួេស្ថាេ់សំវធា

តាម្ FVTPL ែូចខាងលក្កាម្៖
•

ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន

•

សម្ត្េយជាម្ួ យ្នាគារនានា

•

ក្ទពយហិរញ្ញ វត្ថជាឧបករណ៍បំណេ

•

ក្បាក់កក់លេើការជ្ួ េ

•

កិចេសនាឥណទាន

•

កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ

ិ ន្នលេើការបាត្់បង់ តាម្ចំនួនដែេលសមើនឹង ECL លេើកដេងដត្ការវាស់ដវងតាម្ ECL
្នាគារវាស់ដវងសំវធា
១២ដខែូចខាងលក្កាម្៖
•

សម្ត្េយជាម្ួ យ ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា ដែេក្ត្ូវបានកំណត្់ ថាានហានិភ័យឥណទាន នាកាេបរ ិលចេទ
រាយការណ៍ និង

•

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្ ដែេហានិភ័យឥណទានម្ិនបានលកើនលឡើងខាលំង ចាប់ តាំងពីការទទួេ
ស្ថាេ់ លេើកែំបូង។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្)
៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្)
(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លការខាត្បង់ថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)
្នាគារម្ិនបានអនវត្តការលេើកដេងឥណទានានហានិភ័យទាបចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលផេងលទៀត្លទ។
ECL ១២ដខ គឺជាដផនកថ្ន

ECL ម្ួយអាយកាេដែេបណា
ត េម្កពីក្ពឹត្ិតការណ៍ខកខានសងក្បាក់ចំលពាុះ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថកនងរយៈលពេ ១២ដខ បនាទប់ពីកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍ ។
ECL ម្ួយអាយកាេ (Lifetime ECL) គឺជា ECL ដែេអាចបណា
ត េម្កពីក្ពឹត្ិតការណ៍ខកខានសងក្បាក់ កនង
រយៈលពេថ្នអាយកាេរ ំពឹងទក (expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដែេបានទទួេស្ថាេ់
តាម្ ECL លពញម្ួយអាយកាេ បដនតម្ិនដម្នជាឥណទានានការខាត្បង់ត្ថ្ម្ល (credit-impaired) ក្ត្ូវបានចាត្់ទកជា
“ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសថិត្ កនងែំ ណាក់កាេទី២” ។
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានឱនភាពត្ថ្ម្ល
តាម្កាេបរ ិលចេទរាយការណ៏នី ម្ួយៗ ្នាគារវាយត្ថ្ម្លថាលត្ើក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ដែេក្ត្ូវបានកត្់ក្តាតាម្
ត្ថ្ម្លែករ ំេស់ (amortised cost) លហើយានឱនភាពត្ថ្ម្ល ក្ត្ូវបានចាត្់ទកជា “ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថសថិត្កនង ែំណាក់
កាេទី”៣” ។ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ក្ត្ូវបានចាត្់ទកថាាន “ឱនភាពត្ថ្ម្ល” លៅលពេានក្ពឹ ត្ិតការណ៍ម្ួយ ឬលក្ចើនបាន
លកើត្លឡើង

ដែេនាំឲ្យានផេបុះពាេ់អវ ិជ្ជានែេ់េំហូរស្ថច់ក្បាក់នាលពេអនាគត្ដែេរ ំពឹងទកថ្នក្ទពយសកម្ម

ហិរញ្ញ វត្ថ ។
ភសតតាងដែេបញ្ញ
ជ ក់ថាក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានឱនភាពត្ថ្ម្ល
ែូចខាងលក្កាម្ ៖
•

រួម្បញ្ូេ េនូវទិននន័យដែេអាចអលងាត្បាន

ឥណទានដែេានអក្តាហានិ ភ័យឥណទាន ខាងកនងកក្ម្ិត្ “ង“
នឹង ឬលេើស ៩០ថ្ងៃសក្ាប់ឥណទានានរយៈលពេដវង

ឬការទូទាត្់តាម្កិចេសនាដែេលសមើ

និងការទូទាត្់តាម្កិចេសនាដែេលសមើនឹង

ឬលេើស ៣០ថ្ងៃសក្ាប់ឥណទានរយៈលពេខលី
•

លៅលពេដែេអនកខេីក្ត្ូវបានក្បកាសថា បាត្់ខួន
ល ស្ថលប់ ឬរងលក្គាុះពីការបាត្់បង់សម្ត្ថភាពសក្ាប់ការ
រស់លៅក្បចាំំថ្ងៃ

•

ការេំបាកដផនកហិរញ្ញ វត្ថជាខាលំងរបស់អត្ិងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ

•

ការលរៀបចំលឡើងវ ិញលេើេកខខណឌថ្នការផតេ់ឥណទានែេ់អត្ិងិជ្ន ដែេ្នាគារម្ិនយេ់ក្ពម្

•

អត្ិងិជ្នទំនងនឹងកេ័យ្ន ឬក្ត្ូវលរៀបចំហិរញ្ញ វត្ថលឡើងវ ិញជាងមី

77

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្)
៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្)
(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លការងយចុះត្ថ្ម្ល (ត្)
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថានឱនភាពត្ថ្ម្ល (ត្)
ឥណទានដែេក្ត្ូវបានលរៀបចំ លឡើងវ ិញ លដាយស្ថរដត្ភាពម្ិនក្បក្កត្ីលៅកនងេកខខណឌរបស់អត្ិងិជ្ន ក្ត្ូវបាន

ចាត្់ទកជាឥណទានានឱនភាព េុះក្តាដត្ានភសតតាងបញ្ញ
ជ ក់ថាហានិភ័យថ្នការម្ិនទទួេបានេំហូរស្ថច់ក្បាក់
តាម្កិចេសនា បានងយចុះជាស្ថរវនត និងម្ិនានសូចនាករលផេងលទៀត្ដែេនាំឲ្យានឱនភាពត្ថ្ម្ល ។ ដផអកលៅតាម្ការ
សនមត្ដែេអាចបែិលស្បាន ថ្នសតង់ដារ CIFRSs ឥណទានដែេហួសកាេកំណត្់សង ៨៩ថ្ងៃ (រយៈលពេដវង) និង ៣០
ថ្ងៃ (រយៈលពេខលី) ក្ត្ូវបានចាត្់ទកជាឥណទានានឱនភាពត្ថ្ម្ល លទាុះបីជានិយម្ន័យថ្នការហួសកាេកំណត្់សង
ដែេចាប់បានកំណត្់លផេងគានក៏លដាយ ។
ដផអកតាម្ក្បព័នធចាត្់ ថានក់ហានិ ភ័យឥណទានរបស់្នាគារ ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្នដែេចាត្់ទកថាាន
ឱនភាពត្ថ្ម្ល គឺជាឥណទានទាំងឡាយណាដែេានចំណាត្់ ថានក់លក្កាម្សតង់ដារ សងេ័យ និងបាត្់បង់ ។
ការចាត្់ ថានក់ហានិភ័យឥណទាន
្នាគារបានដបងដចកការបុះពាេ់លៅតាម្ការចាត្់ ថានក់ហានិភ័យឥណទាន

ស្សបលៅតាម្និយម្ន័យរបស់

្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជាលដាយដផអកលៅតាម្ចំនួនថ្ងៃថ្នការហួសកំណត្់សងជាេកខណៈលេើការចាត្់ថានក់ ។ ការចាត្់ថានក់
ានែូចខាងលក្កាម្ ៖
១. ្ម្មតា
២. ឃ្លំលម្ើេ
៣. លក្កាម្សតង់ដារ
៤. សងេ័យ
៥. បាត្់បង់
្នាគារ លក្បើក្បាស់ការវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យឥណទានថ្ផទកនង

និងព័ត្៌ានហួសកាេកំណត្់

ជាេកខណៈ

វ ិនិច័យ
េ កនងលផទរែំណាក់កាេែូ ចខាងលក្កាម្ ៖
ចំណាត្់ថានក់
ឥណទាន្ម្មតា/សតង់ដារ

ឥណទានឃ្លំលម្ើេ
ឥណទានម្ិនែំលណើរការ

ក្បលភទឥណទាន

ចំណាត្់ថានក់

ឥណទានថ្ផទកនង គណភាពឥណទាន ចំនួនថ្ងៃផត្កំណត្់

រយៈលពេដវង

កខគ

រយៈលពេខលី

កខគ

រយៈលពេដវង

កៈ េអណាស់
ខៈ េអ
គៈ លពញចិត្ត
ៈ ការឃ្លំលម្ើេ

រយៈលពេខលី
រយៈលពេដវង

ង

រយៈលពេខលី

ង

ងៈ ការខូចខាត្
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ែំណាក់កាេ

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

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២
ែំណាក់កាេទី៣

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្)
៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្)
(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)
ការចាត្់ ថានក់ហានិភ័យឥណទាន (ត្)
ការបុះពាេ់

ក្ត្ូវបានតាម្ដានជាក្បចាំ

ដែេការបុះពាេ់អាចល្វើឲ្យានការផ្លលស់បូតរែេ់ការចាត្់ ថានក់

ហានិភ័យឥណទាន។ ជាទូលៅ ការតាម្ដានលនុះជាប់ពាក់ព័នធនឹងការលក្បើ ក្បាស់ទិននន័យែូចខាងលក្កាម្៖

(i)

•

ក្បវត្តិទូទាត្់សង

•

ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថរបស់សម្ភាគី

•

ចកខវ ិស័យអាជ្ីវកម្ម និងការពាករណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់

•

េទធភាព និងឆនទៈទូទាត្់សង

•

ស្ថថនភាពលសែាកិចេ និង

•

គណភាពថ្នសំណំ ឯកស្ថរ

ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន
្នាគារពិចារណាអំ ពីការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទានជាពីរែំណាក់កាេែូចខាងលក្កាម្ ៖

ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទានលៅកនងែំណាក់ កាេទី២
ការផ្លលស់បូរកក្ម្ិ
ត
ត្ថ្នហានិភ័យឥណទានលៅលេើអាយកាេដែេរ ំពឹងទកថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ក្ត្ូវបាន វាយ

ត្ថ្ម្លតាម្រយៈការលក្បៀបល្ៀបហានិភ័យឥណទានតាម្កាេបរ ិលចេទរាយការណ៍នីម្ួយៗជាម្ួ យនឹងហានិភ័យ ឥណទាន
ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលៅលពេទទួេស្ថាេ់លេើកែំបូង ។ ការវាស់ដវងលៅលេើគណភាព និងបរ ិាណ កនងការកំ ណត្់
លេើការលកើនលឡើងជានូវហានិភ័យឥណទានដែេបានលកើត្លឡើង ក្ត្ូវបានបង្កាញែូចខាងលក្កាម្ ៖
•

ការខកខានសងចំនួន ≥៣០ ថ្ងៃ ≤ ៨៩ ថ្ងៃ សក្ាប់រយៈលពេដវង ≥១៥ ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃ ជាបលង្កាេ (backstop)

•

ការលក្បើសូចនាករបរា
ិ ណ (ការផ្លលស់បូតរ PD នាកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍ចាប់ពីកាេបរលិ ចេទលែើម្)

្នាគារលក្បើក្បាស់ការខកខានសងចំនួន≥៣០ ថ្ងៃ ≤ ៨៩ ថ្ងៃ សក្ាប់រយៈលពេដវង ≥១៥ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃ ជាលគាេ
និងអនវត្តការសនមត្់ដែេអាចបែិលស្បាន លដាយកំណត្់ថាហានិភ័យឥណទានលេើក្ទពយហិរញ្ញ វត្ថបានលកើនលឡើងគួ រ
លអាយកត្់សាាេ់ចាប់តាំងពី ការទទួេស្ថាេ់លេើកែំបូង លៅលពេដែេការទូទាត្់ តាម្កិចេសនា ានការខកខានសង
ចំនួន≥៣០ថ្ងៃ ≤ ៨៩ថ្ងៃ សក្ាប់រយៈលពេដវង និង ≥១៥ថ្ងៃ ≤ ៣០ថ្ងៃសក្ាប់

រយៈលពេខលី ។ ជាងលនុះលៅលទៀត្

ឥណទានទាំងអស់ ដែេានចំ ណាត្់ឥណទាន “ ” ក្ត្ូវបានចាត្់ថានក់ពីែំណាក់កាេទី ១ ែេ់ ែំណាក់កាេទី ២។
លេើសពីលនុះលទៀត្ ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្នដែេក្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងវ ិញ និងក្ត្ូវបានចាត្់ ថានក់ “ ” ក្ត្ូវបានផ្លលស់
បតូរពីែំណាក់កាេទី១ លៅែំ ណាក់កាេទី២ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្)
៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្)
(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)

(i)

ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន (ត្)
ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្ន ហានិភ័យឥណទានលៅកនងែំណាក់កាេទី៣
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដែេក្ត្ូវបានចាត្់ទកជាឥណទានានការងយចុះត្ថ្ម្លចាប់តាំងពីលពេែំ បូង

ឬពីលពេ

ទិញក្ត្ូវចាត្់ថានក់ លដាយសវ័យក្បវត្តិជាឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសថិត្កនងែំណាក់កាេទី៣។ ភសដតាងដែេបញ្ញ
ជ ក់ថាក្ទពយ
សកម្មហិរញ្ញ វត្ថានការងយចុះត្ថ្ម្ល

លដាយដផអកលៅតាម្ទិននន័យដែេអាចអលងាត្បានទាក់ទងលៅនឹងក្ពឹត្ិតការណ៍ែូច

ខាងលក្កាម្៖
•

ការេំបាកដផនកហិរញ្ញ វត្ថជាខាលំងរបស់អត្ិងិជ្ន ឬអនកលបាុះផាយ

•

ការបំពានកិចេសនា ែូចជាការខកខានម្ិនបានសង ឬហួសកាេកំណត្់

•

អត្ិងិជ្នទំនងនឹងកេ័យ្ន ឬក្ត្ូវលរៀបចំហិរញ្ញ វត្ថលឡើងវ ិញជាងមី

•

ការបាត្់បង់ទីផារសកម្មសក្ាប់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថលដាយស្ថរដត្បញ្ញ
ា ហិរញ្ញ វត្ថ

ែូចជាស្ថថនភាព

ជ្ំនួញ កូនបំណេសថិត្កនងែំ លណើរការវ ិវាទ ភាពញឹកញាប់ថ្នការលរៀបចំបំណេលឡើងវ ិញជាលែើម្។
•

កូនបំណេដែេដកលងបនលំឆលបាក

•

ការេក់ ឬការេបលដាយលចាេឥណទានខូចលដាយដផនក

•

ម្រណៈភាព

•

ការលរៀបចំលឡើងវ ិញនូ វបំណេដែេានបញ្ញ
ា (Trouble Debt Restructuring) លដាយម្ិនលជាគជ្័យ

្នាគារបានអនវត្តការខកខានសងចំនួន ≥៨៩ថ្ងៃ សំរាប់រយៈលពេដវង និង≥៣០ថ្ងៃ សំរាប់រយៈលពេខលី ជាលគាេ
កនងការផ្លលស់បូរឧបករណ
ត
៍ ហិរញ្ញ វត្ថ ពីែំណាក់កាេទី២ លៅែំណាក់កាេទី៣ និងចាត្់ទកឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថលនាុះថា
ានការងយចុះត្ថ្ម្ល។ ជាងលនុះលៅលទៀត្ ឥណទានទាំងអស់ ដែេានចំណាត្់ឥណទាន “ង”

ក្ត្ូវបានចាត្់ ថានក់ពី

ែំណាក់កាេទី ២ ែេ់ ែំណាក់កាេទី ៣ ។ លេើសពី លនុះលទៀត្ ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្នដែេក្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើង
វ ិញ និងបានចាត្់ថានក់ កនង លក្កាម្សតង់ដារ សងេ័យ និងបាត្់បង់ ក្ត្ូវបានផ្លលស់បូរពី
ត ែំណាក់កាេទី២ លៅែំណាក់កាេ
ទី៣ ។

និយម្ន័ យការខកខានសង
្នាគារចាត្់ទកក្ទពយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថដែេានការខកខានសងលៅលពេដែេ ៖
•

អនកខេីម្ិនានេទធភាពសងចំលពាុះកាត្ពវកិចេឥណទានរបស់ខួនទាំ
ល
ងស្សុងម្កវ ិញ លដាយម្ិនពឹងដផអកលៅ
លេើការេក់ ក្ទពយដាក់ធានាលែើ ម្បីទូទាត្់សង (ក្បសិនលបើានក្ទពយដាក់ធានា) ឬ

•

អនកខេីានការខកខានសងលក្ចើនជាង ≥៨៩ថ្ងៃ លេើកាត្ពវកិចេសងឥណទានម្ក្នាគារជាស្ថរវនត ឬ

•

អនកខេីនឹងដកសក្ម្ួេក្ទពយសម្បត្តិរបស់ខួនដែេជាេទធ
ល
ផេថ្នការកេ័យ្ន លដាយស្ថរម្ិនានេទធភាព
សងកាត្ពវកិចេឥណទានរបស់ខួន
ល ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្)
៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្)
(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)

( ii )

ការបញ្េូ េព័ ត្៌ានដែេរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ
្នាគារវ ិភាគព័ត្៌ានដែេរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ លដាយលក្បើម្ូ ដឌ្េសថិត្ិថ្ននិនានការនាលពេអនាគត្ កនងការ

វាយត្ថ្ម្លថាលត្ើហានិភ័យឥណទានលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ បានលកើនលឡើងគួរឲ្យកត្់សាាេ់លែើម្បីល្វើការវាស់ដវង ECL។
ព័ត្៌ានដែេរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ ក្ត្ូវបានលក្បើសក្ាប់ដត្ PD បលណាណុះ។ ព័ត្៌ានដែេរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃខាង
ម្ខសំរាប់ LGD ម្ិនក្ត្ូវបានលគចាត្់ទកថាជាការខកខានសងកនងក្ត្ីាសម្នលទ លក្ពាុះវាម្ិនក្គប់ក្គាន់សក្ាប់ការវ ិភាគ
សថិត្ិថ្នភាពរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ។ សូម្លម្ើេកំណត្់សាាេ់ ៣៦ (i) សក្ាប់ព័ត្៌ានេម្អិត្អំពីកតាតាក្កូលសែា
កិចេដែេក្ត្ូវបានលក្បើសក្ាប់ PD ដែេរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ។

(iii)

ការដកដក្បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
ិ នូវឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន ដែេានផេេំបាកដផនកហិរញ្ញ វត្ថ (សំលៅែេ់
្នាគារល្វើការចរចាលឡើងវញ

សកម្មភាពលរៀបចំឥណទានលឡើងវ ិញ) លែើម្បីបលងាើនឱកាសអត្ិបរ ិាកនងការក្បម្ូេក្ត្េប់ វ ិញ និងកាត្់បនថយហានិភ័យ
ថ្នការខកខានសង ។ ដផអកលៅតាម្លគាេនលយបាយរបស់្នាគារ ឥណទានលរៀបចំ លឡើងវ ិញក្ត្ូវបានផតេ់ជ្ូនលដាយ
ដផអកលេើម្ូេដាានលក្ជ្ើ សលរ ើស ក្បសិនលបើកូនបំណេានការខកខានសងនាលពេបចេបបនន ឬក្បសិនលបើានហានិភ័យ
ខពស់ថ្នការខកខានសង និងានភសតតាងបង្កាញថាកូនបំណេពិត្ជាបានខិត្ខំក្បឹងដក្បងសងទូទាត្់បំណេលៅតាម្
េកខខណឌថ្នកិចេសនាលែើម្ និ ងរ ំពឹងថាកូនបំណេនឹងអាចបំ លពញតាម្េកខខណឌដែេបានដកដក្ប ។ េកខខណឌដែេ
បានដកដក្បជា្ម្មតារួម្បញ្ូេ េទាំងការពនារលពេកំណត្់

ការផ្លលស់បូររយៈលពេថ្នការទូ
ត
ទាត្់សងការក្បាក់

ការដកដក្បេកខខណឌថ្ន កិចេក្ពម្លក្ពៀងឥណទាន ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្)
៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្)
(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)

(iii)

ការដកដក្បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ចំលពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថដែេបានដកដក្បលៅតាម្លគាេនលយបាយថ្នការលរៀបចំឥណទានលឡើង វ ិញរបស់

្នាគារ ការពាករណ៍ PD ឆលុះបញ្ញ
េ ំងការដកដក្បក្ត្ូវបានដកេម្អ ឬស្ថដរលឡើងវ ិញនូវេទធភាពរបស់្នាគារកនងការក្បម្ូេ
ការក្បាក់និងក្បាក់ លែើម្

លៅតាម្បទពិលស្ថ្ន៍្នាគារធាលប់ ាន។ ជាដផនកម្ួយថ្នែំលណើរការលនុះ ្នាគារល្វើការវាយ

ត្ថ្ម្លេទធភាពទូទាត្់សងរបស់កូនបំណេ

ល្ៀបលៅនឹងេកខខណឌកិចេសនាដែេបានដកដក្ប និងពិ ចារណាលៅលេើ

សូចនាករអាកបបកិរ ិយជាលក្ចើនលផេងលទៀត្។
ិ គឺ ជាសូចនាករគណភាពថ្នការលកើ នលឡើងសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទាន ដែេការ
ជាទូលៅ ការលរៀបចំលឡើងវញ
លរៀបចំ លឡើងវ ិញក្ត្ូវបានចាត្់ទកថា

ានភសតតាងដែេបញ្ញ
ជ ក់ពីផេបុះពាេ់ថ្ន

ឥណទានានការងយចុះត្ថ្ម្ល។

អត្ិងិជ្ន ក្ត្ូវបង្កាញឥរ ិយបងបង់ក្បាក់េអជាប់ោប់កនងរយៈលពេម្ួយ ម្នលពេដែេការបុះពាេ់ម្ិនក្ត្ូវបានចាត្់ទក
ថាាន ការងយចុះត្ថ្ម្ល/ម្ិនានេទធភាពសង ឬ PD ក្ត្ូវបានចាត្់ទកថាបានងយចុះ លដាយសម្វ ិធាន្នការខាត្បង់ក្ត្ូវ
បាន វាស់ដវងតាម្ចំនួនទឹកក្បាក់ែូចកនងែំណាក់កាេទី១។

(iv)

ការវាស់ដវង ECL
ECL គឺជាការបាន់ស្ថមនក្បូបាបី េីលត្ទំ ហំថ្នការបាត្់បង់ឥណទាន។ ECL ក្ត្ូវបានវាស់ដវងែូចខាងលក្កាម្៖
•

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថដែេម្ិនានការងយចុះត្ថ្ម្លនាកាេបរលិ ចេទរាយការណ៍ ៖ ជាត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នកងវុះ
ស្ថច់ក្បាក់ទាំងអស់

(លពាេគឺភាពខសគានរវាងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់

ដែេជ្ំពាក់្នាគារស្សបតាម្កិចេ

សនា និង េំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ដែេ្នាគាររ ំពឹងទកថានឹងទទួេបាន) ។
•

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថដែេានការងយចុះត្ថ្ម្លនាកាេបរលិ ចេទរាយការណ៍៖ជាភាពខសគានរវាង ត្ថ្ម្លែេ
និង ត្ថ្ម្លបចេបបនន ថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ដែេរពឹងទកនាលពេអនាគត្ ។

•

កិចេសនាឥណទានដែេលៅសេ់

គឺជាត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នភាពខសគានរវាងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់តាម្កិចេ

សនាដែេជ្ំពាក់្នាគារ ក្បសិនលបើអនកកាន់កាប់ កិចេសនាឥណទានបានែកឥណទាន និងេំហូរស្ថច់
ក្បាក់ដែេ្នាគាររព
ំ ឹងទកនឹងទទូេបាន ក្បសិនលបើឥណទានក្ត្ូវបានែកលក្បើ។
•

ការទូទាត្់កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ លកើត្លឡើងកនងករណីដែេ ការខកខានកនងការសងរបស់កូនបំណេគឺ
ស្សបតាម្េកខខណឌថ្នឥណទានដែេក្ត្ូវបានធានា ។ ែូលចានុះ កងវុះខាត្ស្ថច់ក្បាក់គឺជាការទូ ទាត្់ដែេ
រ ំពឹងទក លែើម្បីសងាេស់បំណេសក្ាប់ការខាត្បង់ឥណទាន ែកចំនួនចំនួនទឹកក្បាក់ដែេ្នាគារ
រ ំពឹងថានឹងទទួេបានពីកូនបំ ណេឬភាគីណាម្ួយ ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្)
៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្)
(ក)

សាសធាត្ ការសនមត្់ និងបលចេកលទសលក្បើសក្ាប់ការវាយត្ថ្ម្លឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល (ត្)

(iv)

ការវាស់ដវង ECL (ត្)
្នាគារគណនា ECL លដាយយកត្ថ្ម្លែេថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ គណនឹង អក្តារួម្គានថ្ន PDនិង LGD ។
•

ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក (Expected Credit Loss ឬ ECL) គឺជាត្ថ្ម្លបចេបបននថ្នកងវុះស្ថច់
ក្បាក់ កនងរយៈអាយកាេដែេលៅសេ់ ល្វើអបបហារលដាយលក្បើ EIR ។ សក្ាប់ឆ្នំនីម្ួយៗថ្នអាយកាេ
លពញរបស់ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ្នាគារបានល្វើការបាន់ស្ថមនលេើ PD ដែេបានបញ្ូេ េការពាករណ៍នា
លពេអនាគត្ LGD និង EAD ។ ការបាន់ស្ថមនក្ត្ូវបានយកម្កគណជាម្ួយគាន លែើម្បីល្វើការបាន់ ស្ថមនការ
ខាត្បង់សក្ាប់ រយៈលពេនី ម្ួយៗ។ បនាទប់ម្កការបាន់ ស្ថមនក្ត្ូវបានល្វើអបបហារក្ត្េប់ម្កកនងកាេ
បរ ិលចេទរាយការណ៍លដាយលក្បើ EIR ជាអក្តាការក្បាក់អបបហារ ។ លដាយគាមនផេបុះពាេ់ជាស្ថរវនត
្នាគារចាត្់ទកអក្តាតាម្កិចេសនាជា EIR ។

•

ECL ក្ត្ូវបានគណនាលដាយលក្បើ រប
ូ ម្នតខាងលក្កាម្ ៖
𝑻

ការខាត្បង់ឥណទានរ ំពឹងទក = ∑ 𝑴𝑷𝑫𝒕 × 𝑳𝑮𝑫𝒕 × 𝑬𝑨𝑫𝒕 × 𝑫𝒕
ដែេ៖

𝒕=𝟏

MPDt = Marginal Probability of Default at time t;
LGDt = Loss Given Default at time t;
EADt = Exposure at Default at time t; and
Dt = Discount factor at time t.
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្)
៣៣.១.២ ចំនួនទឹកក្បាក់ដែេលកើត្លឡើងពី ECL (ត្)
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

(ខ)

តារាងខាងលក្កាម្លនុះ សលងខបការខាត្បង់រ ំពឹងទកនាកាេបរ ិលចេទចងឆ្នំ

លៅតាម្ថានក់ ថ្នការបុះពាេ់ក្ទពយ

សកម្មនីម្ួយៗ ។
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថានក់ថ្នសំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់៖
ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន (*)

១៨.៧៧២.១៣៥

៧៥.៩៣៣.២៨៦

៦.៣៥៥.៤៥២

២៥.៨៩៨.៤៦៧

៧៦៩.១២៨

៣.១១១.១២៣

៦០.៧៤២

២៤៧.៥២៣

វ ិនិលយគលេើម្ូេបក្ត្

៣៣.៥០៥

១៣៥.៥២៨

២១.៥៨០

៨៧.៩៣៩

ក្បាក់កក់សក្ាប់ការជ្ួេ

៣១.៨០៥

១២៨.៦៥១

៣៦.១៥០

១៤៧.៣១១

១៣៤.៣៩៩

៥៤៣.៦៤៤

១៨.៩១៦

៧៧.០៨៣

១៩.៧៤០.៩៧២

៧៩.៨៥២.២៣២

៦.៤៩២.៨៤០

២៦.៤៥៨.៣២៣

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា

កិចេសនាឥណទាន និង កិចេសនា
ធានាហិរញ្ញវត្ថ

(*) ទឹកក្បាក់ជាប់កិចេសនាថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ដែេក្ត្ូវបានេបលចាេកនងអំឡងលពេថ្នរបាយការណ៍

គឺានចំនួន ៤៤៩.០៩៧ ែោលរអាលម្រ ិក នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០ (នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩ ៦៩៦.៣៣៥ែោលរ
អាលម្រ ិក) ។

លក្កាម្នីត្ិវ ិ្ីក្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់្នាគារ

ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទានក្ត្ូវបានកំណត្់ម្ន

លពេានការបុះពាេ់និងលៅចងបញ្េប់លៅលពេដែេការបុះពាេ់លកើត្លឡើងែេ់ ៣០ថ្ងៃ

។

លនុះគឺជាករណីចម្បង

ិ គលៅលេើចំនួនសរបថ្នឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន តាម្
សក្ាប់ឥណទានអត្ិងិជ្ន ។ តារាងខាងលក្កាម្ ផតេ់នូវការវភា
កាេកំណត្់ដែេានកនលងម្ក ។
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ត្ថ្ម្លសរបលយង

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

ត្ថ្ម្លសរបលយង

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន
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

២៤.៩៤០.៩៤៨

៤.៧៧០.២៧៧

១២.៦៦១.៦៦៣

២.៦៥៦.២៨៣

៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩

១៨.៧៧២.១៣៥

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥

៦.៣៥៥.៤៥២

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ ១៥.៥០៥.៩៨៧.៩១៦

៧៥.៩៣៣.២៨៦

១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

២៥.៨៩៨.៤៦៧

ចំនួនលេើសពី ១៧៩ ថ្ងៃ
សរប
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន
តារាងខាងលក្កាម្លនុះ បង្កាញព័ ត្៌ានអំពីឥណទានក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថដែេក្ត្ូវបានវាស់ដវងលដាយថ្ងលលែើម្
រ ំេស់ ។ ចំនួនទឹកក្បាក់លៅកនងតារាងត្ំណាងឲ្យត្ថ្ម្លលយងែេចំលពាុះក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ ។ ចំលពាុះត្ថ្ម្លកិចេសនា
សក្ាប់កិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថចំនួនទឹកក្បាក់លៅកនងតារាងលនុះត្ំ ណាងឲ្យត្ថ្ម្លកិចេសនា ។
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១ ែំណាក់កាេទី២ ែំណាក់កាេទី ៣
សម្ត្េយជាម្ួយ្នាគារនានា
្ម្មតា

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលយង

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ពាន់លរៀេ

៣២៦.៧២៥.៦២៥

-

- ៣២៦.៧២៥.៦២៥ ១.៣២១.៦០៥.១៥៣

(៧៦៩.១២៨)

-

-

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

-

- ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧ ១.៣១៨.៤៩៤.០៣០

៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦

-

- ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦ ១៥.២៨៣.៣៩៥.៦៧១

-

២០.៤២៦.៥៥៥

-

២០.៤២៦.៥៥៥

៨២.៦២៥.៤១៥

-

-

៨.០៨៧.០៩១

៨.០៨៧.០៩១

៣២.៧១២.២៨៣

-

-

១១.៤២០.៥៣៥

១១.៤២០.៥៣៥

៤៦.១៩៦.០៦៥

-

-

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

(៩.២៨៣.៧៦៧)

(២.៩៩៣.៩៩៥)

(៦.៤៩៤.៣៧៣) (១៨.៧៧២.១៣៥)

៣.៧៦៩.០៥៨.៧៩៩

១៧.៤៣២.៥៦០

៧.៤៦៧.៥៩១

-

-

៧.៤៦៧.៥៩១

៣០.២០៦.៤០៦

(៣៣.៥០៥)

-

-

(៣៣.៥០៥)

(១៣៥.៥២៨)

៧.៤៣៤.០៨៦

-

-

៧.៤៣៤.០៨៦

៣០.០៧០.៨៧៨

៣.១៨០.៥០០

-

-

៣.១៨០.៥០០

១២.៨៦៥.១២៤

(៣១.៨០៥)

-

-

(៣១.៨០៥)

(១២៨.៦៥១)

៣.១៤៨.៦៩៥

-

-

៣.១៤៨.៦៩៥

១២.៧៣៦.៤៧៣

១៦១.៦៤៧.៣០២

១០១

(១៣៤.៣៩១)

(៨)

-

១៦១.៥១២.៩១១

៩៣

-

(៧៦៩.១២៨)

(៣.១១១.១២៣)

ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន
្ម្មតា
ឃ្លំលម្ើេ
លក្កាម្សតង់ដារ
សងេ័យ
បាត្់បង់
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលយង

(៧៥.៩៣៣.២៨៦)

២៨.១០៨.០៥៥ ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០

ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគ
្ម្មតា
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលយង
ក្បាក់កក់លេើការជ្ួេ
្ម្មតា
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលយង
កិចេសនាឥណទាន និងកិចេ
សនាធានាហិរញ្ញវត្ត

្ម្មតា

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លសរប
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- ១៦១.៦៤៧.៤០៣ ៦៥៣.៨៦៣.៧៤៦
(១៣៤.៣៩៩)

(៥៤៣.៦៤៤)

១៦១.៥១៣.០០៤ ៦៥៣.៣២០.១០២

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី១ ែំណាក់កាេទី២ ែំណាក់កាេទី ៣

សរប

សម្ត្េយជាម្ួយ្នាគារ
លផេងលទៀត្
្ម្មតា
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលយង

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៩៣.៤៧២.៤៣១

-

-

៩៣.៤៧២.៤៣១

៣៨០.៩០០.១៥៦

(៦០.៧៤២)

-

-

(៦០.៧៤២)

(២៤៧.៥២៣)

៩៣.៤១១.៦៨៩

-

-

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

- ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០ ១១.១៣៤.៤១៨.៦៧១

ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន
្ម្មតា

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០

-

ឃ្លំលម្ើេ

-

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

បាត្់បង់

-

-

៨.៤៧៤.១០៧

៨.៤៧៤.១០៧

៣៤.៥៣១.៩៨៦

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០

១០.៦៦៧.៥១០

២១.៣៨៦.១៧៥

(១.៥៧៣.៨៨១)

(៥៦៦.៣១៧)

(៤.២១៥.២៥៤)

២.៧៣០.៧៩៨.៧៩៩

១០.១០១.១៩៣

១៧.១៧០.៩២១

៣៣.៣០៧.០១៤

-

-

៣៣.៣០៧.០១៤

១៣៥.៧២៦.០៨៣

(២១.៥៨០)

-

-

(២១.៥៨០)

(៨៧.៩៣៩)

៣៣.២៨៥.៤៣៤

-

-

៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

៣.៦១៥.០៤១

-

-

៣.៦១៥.០៤១

១៤.៧៣១.២៩២

(៣៦.១៥០)

-

-

(៣៦.១៥០)

(១៤៧.៣១១)

៣.៥៧៨.៨៩១

-

-

៣.៥៧៨.៨៩១

១៤.៥៨៣.៩៨១

៦៨.៤៩៧.១០៣

-

-

៦៨.៤៩៧.១០៣

២៧៩.១២៥.៦៩៥

(១៨.៩១៦)

-

-

(១៨.៩១៦)

(៧៧.០៨៣)

៦៨.៤៧៨.១៨៧

-

-

៦៨.៤៧៨.១៨៧

២៧៩.០៤៨.៦១២

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលយង

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧
(៦.៣៥៥.៤៥២)

(២៥.៨៩៨.៤៦៧)

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

ម្ូេបក្ត្វិនិណោគ
្ម្មតា
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលយង
ក្បាក់កក់លេើការជ្ួេ
្ម្មតា
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លលយង
កិចេសនាឥណទាន និងកិចេ
សនាធានាហិរញ្ញវត្ត
្ម្មតា
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
ត្ថ្ម្លសរប
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
តារាងខាងលក្កាម្លនុះ

បង្កាញព័ត្៌ានអំពីស្ថថនភាពការហួសកាេកំណត្់សង

ថ្នឥណទានផតេ់ែេ់

អត្ិងិជ្នលៅែំណាក់កាេទី១ ទី២ និងទី៣។
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី២ ែំណាក់កាេទី៣

ែំណាក់កាេទី១

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន
ម្ិនទាន់ហួសកំណត្់

៣.៧៤៦.៩៥០.៩៦៤

១២.៦១៧.១៨៦

ហួសកំណត្់ ≤ ២៩ថ្ងៃ

៣១.៣៩១.៦០០

៣.៤៨១.៤៨៧

៣៣៩.៨៤៩

៣៥.២១២.៩៣៦

១៤២.៤៣៦.៣២៧

ហួសកំណត្់ > ២៩ថ្ងៃ

-

៤.៣២៧.៨៨២

៣១.៣៩៤.៣២០

៣៥.៧២២.២០២

១៤៤.៤៩៦.៣០៧

៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៤

២០.៤២៦.៥៥៥

៣៤.៦០២.៤៣០ ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩

១៥.៥០៥.៩៨៧.៩១៦

សរប

២.៨៦៨.២៦១ ៣.៧៦២.៤៣៦.៤១១

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី២ ែំណាក់កាេទី៣

ែំណាក់កាេទី១

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

១៥.២១៩.០៥៥.២៨២

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន
ម្ិនទាន់ហួសកំណត្់

២.៧២២.៨២៣.៩៨៨

៦.០៨១.៦៦៨

ហួសកំណត្់ ≤ ២៩ថ្ងៃ

៩.៥៤៨.៦៩២

១.៦៥៣.១១០

៤៤៤.៣១៨

១១.៦៤៦.១២០

៤៧.៤៥៧.៩៣៩

ហួសកំណត្់ > ២៩ថ្ងៃ

-

២.៩៣២.៧៣២

១៧.៨៧៧.៥៣៤

២០.៨១០.២៦៦

៨៤.៨០១.៨៣៤

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០

១០.៦៦៧.៥១០

២១.៣៨៦.១៧៥ ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

សរប
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៣.០៦៤.៣២៣ ២.៧៣១.៩៦៩.៩៧៩ ១១.១៣២.៧៧៧.៦៦៤

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
តារាងខាងលក្កាម្លនុះ

បង្កាញពីបដក្ម្បក្ម្ួេចំនួនទឹកក្បាក់លយងែេរបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

ការ ិយបរលិ ចេទរួម្ចំ ដណកែេ់បដក្ម្បក្ម្ួេ សំវ ិធាន្នលេើការខាត្់បង់ ។
សម្ត្េយលៅ្នាគារនានាលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់ ៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១ ែំណាក់កាេទី២ ែំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ដខ
ែោលរអាលម្រ ិក

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ
ែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយងែេ
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០២០

៩៣.៤៧២.៤៣១

-

- ៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

២៨៦.៧៦៧.៤៣៥

-

- ២៨៦.៧៦៧.៤៣៥ ១.១៥៩.៩៧៤.២៧៥

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់

(៦៩.៦២៧.៧៤១)

-

- (៦៩.៦២៧.៧៤១) (២៨១.៦៤៤.២១២)

១៦.០៥៥.៩២២

-

-

១៦.០៥៥.៩២២

៦៤.៩៤៦.២០៤

៥៧.៥៧៨

-

-

៥៧.៥៧៨

(២.៥៧១.២៧០)

៣២៦.៧២៥.៦២៥

-

- ៣២៦.៧២៥.៦២៥ ១.៣២១.៦០៥.១៥៣

(៧៦៩.១២៨)

-

-

បដក្ម្បក្ម្ួេនានា
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយងែេលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ
ឆ្នំ២០២០

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

(៧៦៩.១២៨)

(៣.១១១.១២៣)

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី១ ែំណាក់ កាេទី ២ ែំណាក់កាេទី៣
ECL ១២ដខ

ECL អាយកាេ ECL អាយកាេ
ែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

២០៧.៤៨៨.៩៤៥

-

- ២០៧.៤៨៨.៩៤៥ ៨៣៥.៣២៤.៩៨៤

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

៧៣.៧៧១.៤៤៨

-

- ៧៣.៧៧១.៤៤៨ ៣០០.៦១៨.៦៥១

(១៧២.៧៦៩.៤៧៦)

-

- (១៧២.៧៦៩.៤៧៦) (៧០៤.០៣៥.៦១៥)

(១៤.៩៨១.៩៣៩)

-

- (១៤.៩៨១.៩៣៩)

(៦១.០៥១.៤០១)

(៣៦.៥៤៧)

-

-

១០.០៤៣.៥៣៧

៩៣.៤៧២.៤៣១

-

- ៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦

(៦០.៧៤២)

-

-

ត្ថ្ម្លលយងែេ

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ

ត្ថ្ម្លលយងែេលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ
២០១៩

(៣៦.៥៤៧)

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
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(៦០.៧៤២)

(២៤៧.៥២៣)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់ ៖
ែំណាក់កាេទី១

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី២ ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០

១០.៦៦៧.៥១០

២១.៣៨៦.១៧៥

លផទរលៅែំណាក់កាេទី១

១០៧.១៨៧

(១០៧.១៨៧)

-

-

-

លផទរលៅែំណាក់កាេទី២

(១៧.២២៥.៧០៦)

១៧.២២៥.៧០៦

-

-

-

លផទរលៅែំណាក់កាេទី៣

(១២.៩៩៩.៤៤១)

(៣.៧៣០.៣១១)

១៦.៧២៩.៧៥២

-

-

១៥៣.៣៦០

២.៣៩១.០៣៤.២៨៥

៩.៦៧១.៧៣៣.៦៨៣

(៣.៣៥៨.៨៤១) (១.៣២១.៦៣៨.៩៧៦)

(៥.៣៤៦.០២៩.៦៥៨)

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយងែេ
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០២០

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

បដក្ម្បក្ម្ួេត្ថ្ម្លលយងែេ

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

២.៣៩០.៥២៧.៦៧១

៣៥៣.២៥៤

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់

(១.៣១៤.៣៦៩.១៧១)

(៣.៩១០.៩៦៤)

(៧០.៦៥៤)

(៧១.៤៥៣)

បដក្ម្បក្ម្ួេនានា
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ

ត្ថ្ម្លលយងែេលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

(៣០៨.០១៨)

(៤៥០.១២៥)

-

(១.៨២០.៧៥៦)

-

-

-

(៨២.៩៣២.៧៩០)

៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦

២០.៤២៦.៥៥៥

៣៤.៦០២.៤២៨ ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩

១៥.៥០៥.៩៨៧.៩១៦

(៩.២៨៣.៧៦៧)

(២.៩៩៣.៩៩៥)

(៦.៤៩៤.៣៧៣)

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០
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(១៨.៧៧២.១៣៥)

(៧៥.៩៣៣.២៨៦)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់(ត្) ៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី១ ែំណាក់កាេទី២ ែំណាក់កាេទី៣
ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨

១៥.៧៧៥.៩១២

១៥.៥៥០.០២៥ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥

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

-

-

១.៧៧៧.០១២.៤២៨

១.៤៨៧.០៣១

១.៩៤៩.៧២១

១.៧៨០.៤៤៩.១៨០

៧.២៥៥.៣៣០.៤០៩

(៨៣៨.៤៨៣.៤៧៨)

(៦.៦៩៥.៨៥៧)

(៥.៣៤០.៤០២)

(៨៥០.៥១៩.៧៣៧)

(៣.៤៦៥.៨៦៧.៩២៨)

(១០៣.៨០៣)

(១១៣.៨០៨)

(៤៧៨.៧២២)

(៦៩៦.៣៣៣)

(២.៨៣៧.៥៥៧)

-

-

-

-

១០៤.៦០៦.០១៦

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០

១០.៦៦៧.៥១០

២១.៣៨៦.១៧៥ ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥

១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

(១.៥៧៣.៨៨១)

(៥៦៦.៣១៧)

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយងែេ
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩

៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧

បដក្ម្បក្ម្ួេត្ថ្ម្លលយងែេ

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយងែេលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ
ឆ្នំ ២០១៩

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
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(៤.២១៥.២៥៤)

(៦.៣៥៥.៤៥២)

(២៥.៨៩៨.៤៦៧)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
ម្ូេបក្ត្វ ិនិ លយគលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECL អាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយងែេ
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០២០
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា

៣៣.៣០៧.០១៤

-

- ៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣

៣.៩៧៦.២២៤

-

-

(២៩.៧៦០.៣៥៨)

-

- (២៩.៧៦០.៣៥៨) (១២០.៣៨០.៦៤៨)

(៥៥.២៨៩)

-

-

(៥៥.២៨៩)

(២២៣.៦៤៤)

-

-

-

-

(៩៩៩.២១១)

៧.៤៦៧.៥៩១

-

-

៧.៤៦៧.៥៩១

៣០.២០៦.៤០៦

(៣៣.៥០៥)

-

-

(៣៣.៥០៥)

(១៣៥.៥២៨)

េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយងែេលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

៣.៩៧៦.២២៤

១៦.០៨៣.៨២៦

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយងែេ
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយងែេលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

៣៣.២៥៣.៣៤៨

-

-

៣៣.២៥៣.៣៤៨

១៣៣.៦១១.៩៥២

២៥២.៧១០.៧៥៣

-

-

២៥២.៧១០.៧៥៣

១.០២៩.៧៩៦.៣១៩

(២៥២.៥៥៧.៩៧៧)

-

- (២៥២.៥៥៧.៩៧៧) (១.០២៩.១៧៣.៧៥៦)

(៩៩.១១០)

-

-

(៩៩.១១០)

(៤០៣.៨៧៣)

-

-

-

-

១.៨៩៥.៤៤១

៣៣.៣០៧.០១៤

-

-

៣៣.៣០៧.០១៤

១៣៥.៧២៦.០៨៣

(២១.៥៨០)

-

-

(២១.៥៨០)

(៨៧.៩៣៩)

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
ក្បាក់កក់លេើការជ្ួ េលៅត្ថ្ម្លរេ
ំ ស់ ៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយងែេ
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០២០
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា

៣.៦១៥.០៤១

-

-

៣.៦១៥.០៤១

១៤.៧៣១.២៩២

៥៤៥.០២៣

-

-

៥៤៥.០២៣

២.២០៤.៦១៨

(៣១.៨១០)

-

-

(៣១.៨១០)

(១២៨.៦៧១)

(៩៤៧.៧៥៤)

-

-

(៩៤៧.៧៥៤)

(៣.៨៣៣.៦៦៥)

-

-

-

-

(១០៨.៤៥០)

៣.១៨០.៥០០

-

-

៣.១៨០.៥០០

១២.៨៦៥.១២៤

(៣១.៨០៥)

-

-

(៣១.៨០៥)

(១២៨.៦៥១)

េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយងែេ

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយងែេ
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩

៣.២៩៦.៦៧៥

-

-

៣.២៩៦.៦៧៥

១៣.២៤៦.០៤០

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

៣៦៦.២០២

-

-

៣៦៦.២០២

១.៤៩២.២៧៣

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់

(៤៧.៨៣៦)

-

-

(៤៧.៨៣៦)

(១៩៤.៩៣២)

-

-

-

-

១៨៧.៩១១

៣.៦១៥.០៤១

-

-

៣.៦១៥.០៤១

១៤.៧៣១.២៩២

(៣៦.១៥០)

-

-

(៣៦.១៥០)

(១៤៧.៣១១)

េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
ត្ថ្ម្លលយងែេ

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
កិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់ លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយងែេ
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០២០

៦៨.៤៩៧.១០៣

-

-

៦៨.៤៩៧.១០៣

២៧៩.១២៥.៦៩៥

លផទរលៅែំណាក់កាេទី១

-

-

-

-

-

លផទរលៅែំណាក់កាេទី២

(១០២)

១០២

-

-

-

លផទរលៅែំណាក់កាេទី៣

-

-

-

-

-

១០៥.៣៦៣.៩១៧

-

១០៥.៣៦៣.៩១៧

៤២៦.១៩៧.០៤៤

(១២.២១៣.៦១៦)

(១)

(១២.២១៣.៦១៧)

(៤៩.៤០៤.០៨១)

-

-

-

-

(២.០៥៤.៩១៣)

១៦១.៦៤៧.៣០២

១០១

-

១៦១.៦៤៧.៤០៣

៦៥៣.៨៦៣.៧៤៥

(១៣៤.៣៩១)

(៨)

-

(១៣៤.៣៩៩)

(៥៤៣.៦៤៤)

បដក្ម្បក្ម្ួេត្ថ្ម្លលយងែេ

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
សរបការសនាលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់ លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយងែេ
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩

៤០.៣០៣.៩០៩

-

-

៤០.៣០៣.៩០៩

១៦១.៩៤១.១០៦

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

៣៣.៦៤៨.០៣០

-

-

៣៣.៦៤៨.០៣០

១៣៧.១១៥.៧២២

(៥.៤៥៤.៨៣៦)

-

-

(៥.៤៥៤.៨៣៦)

(២២.២២៨.៤៥៧)

-

-

-

-

២.២៩៧.៣២៤

៦៨.៤៩៧.១០៣

-

-

៦៨.៤៩៧.១០៣

២៧៩.១២៥.៦៩៥

(១៨.៩១៦)

-

-

(១៨.៩១៦)

(៧៧.០៨៣)

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
សរបការសនាលៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

93

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
ិ គពីបដក្ម្បក្ម្ួេសំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់កនងឆ្នំតាម្ក្បលភទថ្នក្ទពយ៖
តារាងខាងលក្កាម្វភា
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ សម្ត្េយលៅ្នាគារនានាលៅត្ថ្ម្លរេ
ំ ស់
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០២០

៦០.៧៤២

-

-

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

៦៧១.២៩៩

-

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់

(៣៥.៧៧៨)

-

៧២.៨៦៥

បដក្ម្បក្ម្ួេនានា

៦០.៧៤២

២៤៧.៥២៣

-

៦៧១.២៩៩

២.៧១៥.៤០៤

-

(៣៥.៧៧៨)

(១៤៤.៧២២)

-

-

៧២.៨៦៥

២៩៤.៧៣៩

-

-

-

-

(១.៨២១)

៧៦៩.១២៨

-

-

៧៦៩.១២៨

៣.១១១.១២៣

េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០

ែំណាក់កាេទី១
ECL១២ដខ
ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី២ ែំណាក់កាេទី៣
ECLអាយកាេ
ែោលរអាលម្រ ិក

ECLអាយកាេ
ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ

៨៦.៨២៧

-

-

៨៦.៨២៧

៣៤៨.៨៧១

២១.៩៣៥

-

-

២១.៩៣៥

៨៩.៣៨៥

(៣៨.៩៩៦)

-

-

(៣៨.៩៩៦)

(១៥៨.៩០៨)

(៩.០២៤)

(៣៦.៧៧៣)

(៩.០២៤)
-

-

-

-

៤.៩៤៨

៦០.៧៤២

-

-

៦០.៧៤២

២៤៧.៥២៣

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ - ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០២០

១.៥៧៣.៨៨១

៥៦៦.៣១៧

៤.២១៥.២៥៤

៦.៣៥៥.៤៥២

២៥.៨៩៨.៤៦៧

លផទរលៅែំណាក់កាេទី១

៥.២១៣

(៥.២១៣)

-

-

-

លផទរលៅែំណាក់កាេទី២

(១០.៦៤១)

១០.៦៤១

-

-

-

លផទរលៅែំណាក់កាេទី៣

(៨.២៤២)

(២២៧.៩៩៤)

២៣៦.២៣៦

-

-

៥.៤៣០.៤១៩

២.៧១២.៨៨៩

២.៦៣៦.០០១

១០.៧៧៩.៣០៩

៤៣.៦០២.៣០៥

បដក្ម្បក្ម្ួេវិធាន្នលេើការខាត្បង់

ការវាស់ដវងលឡើងវីញលេើវ ិធាន្នលេើ
ការខាត្បង់សទធ (*)
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ

២.៩៦២.៦៤១

៣៧.៣៨៥

៣៥.៤៧៣

៣.០៣៥.៤៩៩

១២.២៧៨.៥៩៣

(៦១០.៨៥១)

(៥០.៧២៧)

(៤២២.៩១៦)

(១.០៨៤.៤៩៤)

(៤.៣៨៦.៧៧៨)

(៥៨.៦៥៣)

(៤៩.៣០៣)

(២០៥.៦៧៥)

(៣១៣.៦៣១)

(១.២៦៨.៦៣៧)

-

-

-

-

(១៩០.៦៦៤)

៩.២៨៣.៧៦៧

២.៩៩៣.៩៩៤

៦.៤៩៤.៣៧៣

១៨.៧៧២.១៣៥

៧៥.៩៣៣.២៨៦

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០

(*) រាប់បញ្ូេ េការវាស់ដវងលឡើងវ ីញលេើវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ (បនាទប់ពីការលផទរ) ដែេបណា
ត េម្កពីការផ្លលស់បូរត

បរ ិាណនិងគណភាពឥណទានថ្នក្បាក់កម្េីដែេានស្ស្ថប់។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ - ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្នលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់ (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECL អាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩

១.១០០.៩០៩

៧៨២.៣៣៤

២.៩៧៥.៨៤៣

៤.៨៥៩.០៨៦

១៩.៥២៣.៨០៦

លផទរលៅែំណាក់កាេទី១

១០៨.៦១២

(១០៦.៤៣២)

(២.១៨០)

-

-

លផទរលៅែំណាក់កាេទី២

(៥.៤៥៣)

៥៣.២០៣

(៤៧.៧៥០)

-

-

លផទរលៅែំណាក់កាេទី៣

(៥.០៤២)

(២២៩.២៦០)

២៣៤.៣០២

-

-

(២០៩.៨០០)

២២៤.៦២៦

១.៦៣៩.០៦៣

១.៦៥៣.៨៨៩

៦.៧៣៩.៥៩៧

១.០២៦.៣១៨

៤៧.៦៣៨

៤៧១.៦៧៦

១.៥៤៥.៦៣២

៦.២៩៨.៤៥០

(៤៤០.៧៤២)

(១៣៧.៤១២)

(២៩១.៥២៨)

(៨៦៩.៦៨២)

(៣.៥៤៣.៩៥៤)

(៩២១)

(៦៨.៣៨០)

(៧៦៤.១៧២)

(៨៣៣.៤៧៣)

(៣.៣៩៦.៤០២)

-

-

-

-

២៧៦.៩៧០

១.៥៧៣.៨៨១

៥៦៦.៣១៧

៤.២១៥.២៥៤

៦.៣៥៥.៤៥២

២៥.៨៩៨.៤៦៧

បដក្ម្បក្ម្ួេវិធាន្នលេើការខាត្បង់

ការវាស់ដវងលឡើងវីញលេើវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
សទធ (*)
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
បដក្ម្បក្ម្ួេនានា
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

(*) រាប់បញ្ូេ េការវាស់ដវងលឡើងវ ីញលេើវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ (បនាទប់ពីការលផទរ) ដែេបណា
ត េម្កពីការផ្លលស់បូរត

បរ ិាណនិងគណភាពឥណទានថ្នក្បាក់កម្េីដែេានស្ស្ថប់ ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ - ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគលៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០២០

២១.៥៨០

-

-

២១.៥៨០

៨៧.៩៣៩

ការវាស់ដវងថ្នសំវ ិធាន្ន
លេើការខាត្បង់
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

(២.៨៥២)

-

-

(២.៨៥២)

(១១.៥៣៦)

១៤.៧៧៧

-

-

១៤.៧៧៧

៥៩.៧៧៣

-

-

-

-

(៦៤៨)

៣៣.៥០៥

-

-

៣៣.៥០៥

១៣៥.៥២៨

េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០

ែំណាក់កាេទី១
ECL១២ដខ
ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី២
ECLអាយកាេ
ែោលរអាលម្រ ិក

ែំណាក់កាេទី៣
ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩

៨៣.៥៣៣

-

-

៨៣.៥៣៣

៣៣៥.៦៣៦

(៦១.៩៥៣)

-

-

(៦១.៩៥៣)

(២៥២.៤៥៨)

-

-

-

-

៤.៧៦១

២១.៥៨០

-

-

២១.៥៨០

៨៧.៩៣៩

ការវាស់ដវងថ្នសំវ ិធាន្ន
លេើការខាត្បង់
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

97

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ - ក្បាក់កក់លេើការជ្ួេលៅត្ថ្ម្លរេ
ំ ស់
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០២០

៣៦.១៥០

-

-

៣៦.១៥០

១៤៧.៣១១

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

៥.៤៥០

-

-

៥.៤៥០

២២.០៤៥

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់

(៣១៨)

-

-

(៣១៨)

(១.២៨៦)

(៩.៤៧៧)

-

-

(៩.៤៧៧)

(៣៨.៣៣៤)

-

-

-

-

(១.០៨៥)

៣១.៨០៥

-

-

៣១.៨០៥

១២៨.៦៥១

បដក្ម្បក្ម្ួេនានា
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០

ែំណាក់កាេទី១
ECL១២ដខ
ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី២
ECLអាយកាេ
ែោលរអាលម្រ ិក

ែំណាក់កាេទី៣
ECLអាយកាេ
ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ

៣២.៩៦៧

-

-

៣២.៩៦៧

១៣២.៤៦១

៣.៦៦១

-

-

៣.៦៦១

១៤.៩១៩

(៤៧៨)

-

-

(៤៧៨)

(១.៩៤៨)

-

-

-

-

១.៨៧៩

៣៦.១៥០

-

-

៣៦.១៥០

១៤៧.៣១១

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់
លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៣ ការវ ិភាគគណភាពឥណទាន (ត្)
សំវ ិធាន្នលេើកិចេសនាឥណទាន និង កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែំណាក់កាេទី១

ែំណាក់កាេទី២

ែំណាក់កាេទី៣

ECL១២ដខ

ECLអាយកាេ

ECLអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី១ ដខ
ម្ករា ឆ្នំ២០២០

១៨.៩១៦

-

-

១៨.៩១៦

៧៧.០៨៣

៣៦.៣៣៥

៨

-

៣៦.៣៤៣

១៤៧.០០៧

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

៨០.៩១៥

-

-

៨០.៩១៥

៣២៧.៣០១

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់

(១.៧៧៥)

-

-

(១.៧៧៥)

(៧.១៨០)

-

-

-

-

(៥៦៧)

១៣៤.៣៩១

៨

-

១៣៤.៣៩៩

៥៤៣.៦៤៤

ការវាស់ដវងថ្នសំវ ិធាន្ន
លេើការខាត្បង់

េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ែំណាក់កាេទី១ ែំណាក់កាេទី២ ែំណាក់កាេទី៣
ECL១២ដខ
ែោលរអាលម្រ ិក

ECLអាយកាេ
ែោលរអាលម្រ ិក

ECLអាយកាេ
ែោលរអាលម្រ ិក

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់លៅថ្ងៃទី១ ដខ
ម្ករា ឆ្នំ២០១៩

១០.០៨៩

-

-

១០.០៨៩

៤០.៥៣៨

៦៤៦

-

-

៦៤៦

២.៦៣២

១០.៣២៣

-

-

១០.៣២៣

៤២.០៦៦

(២.១៤២)

-

-

(២.១៤២)

(៨.៧២៩)

-

-

-

-

៥៦៧

១៨.៩១៦

-

-

១៨.៩១៦

៧៧.០៨៣

ការវាស់ដវងថ្នសំវ ិធាន្ន
លេើការខាត្បង់
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថដេងទទួេស្ថាេ់
េលម្អៀងពីការផ្លលស់បូររូ
ត បិយប័ណណ
សំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់

លៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៤ ការលផ្លតត្លេើហានិភ័យឥណទាន
្នាគារបានល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យការលផ្លតត្លេើ ហានិភ័យឥណទានតាម្វ ិស័យនីម្ួយៗ។ការវ ិភាគការលផ្លតត្លេើហានិភ័យសម្ត្េយលៅ្នាគារនានា ឥណទានផតេ់ែេ់អត្ិងិជ្ន ម្ូេបក្ត្វ ិនិ
លយគ ក្បាក់កក់លេើការជ្ួេ និ ងកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ ក្ត្ូវបានបង្កាញលៅកនងតារាងែូចខាងលក្កាម្ ៖
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
សម្ត្េយលៅ្នាគារ

ឥណទានផតេ់

នានា

ែេ់អត្ិងិជ្ន

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

កិចេសនា

ក្បាក់កក់

ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគ

ឥណទាន និងកិចស
េ នា

លេើការជ្ួេ

ែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ធានាហិរញ្ញវត្ថ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលយង
ចំនួនទឹកក្បាក់តាម្កិចេសនា

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

ការលផ្លតត្លេើហានិភ័យតាម្វ ិស័យ

៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤

៧.៤៣៤.០៨៦

៣.១៤៨.៦៩៥

(១៣៤.៣៩៩)

៤.១៥១.០០៤.២៩៣

១៦.៧៩០.៨១២.៣៦៥

-

-

-

១៦១.៦៤៧.៤០៣

១៦១.៦៤៧.៤០៣

៦៥៣.៨៦៣.៧៤៥

ស្ថថប័នហរ ិញ្ញវត្ថ

-

៧៥.៧០០.៣៦៨

-

-

៦.៧០៣.៣៨៥

៨២.៤០៣.៧៥៣

៣៣៣.៣២៣.១៨១

កសិកម្ម

-

១៨៨.៥៥៦.៩៦៦

-

-

៥៧២.៤១១

១៨៩.១២៩.៣៧៧

៧៦៥.០២៨.៣៣០

ក្បត្ិបត្តិការសំណង់ និង អចេក្ទពយ

-

២៨៣.៩១២.៤៤២

-

-

២៦.០៣៨.១០៩

៣០៩.៩៥០.៥៥១

១.២៥៣.៧៤៩.៩៧៩

ការជ្ួេអចេនក្ទពយ

-

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

ការេក់ែំនិងរាយ

-

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

ឥណទានផ្លទេ់ខួន
ល

-

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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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.១

ហានិភ័យឥណទាន (ត្)

៣៣.១.៤ ការលផ្លតត្លេើហានិភ័យឥណទាន (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ត្ថ្ម្លលយង

សម្ត្េយលៅ្នាគារ

ឥណទានផតេ់ែេ់

នានា

អត្ិងិជ្ន

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ម្ូេបក្ត្វ ិនិលយគ

ក្បាក់កក់លេើការជ្ួេ

កិចេសនា

ឥណទាន និងកិចស
េ នា

សរប

ធានាហិរញ្ញវត្ថ
ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៩៣.៤១១.៦៨៩

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣

៣៣.២៨៥.៤៣៤

៣.៥៧៨.៨៩១

(១៨.៩១៦)

២.៨៨៨.៣២៨.០១១

១១.៧៦៩.៩៣៦.៦៤៥

-

-

-

-

៦៨.៤៩៧.១០៣

៦៨.៤៩៧.១០៣

២៧៩.១២៥.៦៩៥

ស្ថថប័នហរ ិញ្ញវត្ថ

-

៦៦.៧៦៣.៨០០

-

-

៣.៦៣២.៤៩៣

៧០.៣៩៦.២៩៣

២៨៦.៨៦៤.៨៩៤

កសិកម្ម

-

១២៥.៣៩៨.៧៩៤

-

-

១៣.៣៥៩

១២៥.៤១២.១៥៣

៥១១.០៥៤.៥២៣

-

១៩១.១៤០.០៥៥

-

-

៨.៤២១.៥៦១

១៩៩.៥៦១.៦១៦

៨១៣.២១៣.៥៨៥

ការជ្ួេអចេនក្ទពយ

-

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

ការេក់ែំនិងរាយ

-

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

ឥណទានផ្លទេ់ខួន
ល

-

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

ចំនួនទឹកក្បាក់តាម្កិចេសនា
ការលផ្លតត្លេើហានិភ័យតាម្វ ិស័យ

ក្បត្ិបត្តិការសំណង់ និង
អចេក្ទពយ
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព
ហានិភ័យសនទនីយភាព សំលៅលៅលេើហានិភ័យដែេ្នាគារ ម្ិនាន្នធានហិរញ្ញ វត្ថក្គប់ក្គាន់ កនងការ

បំលពញកាត្ពវកិចេ ឬនឹងក្ត្ូវល្វើលដាយចំណាយហួសកំ រ ិត្ ។ ហានិភ័យសនទនីយភាពលកើត្លឡើងពីភាពម្ិនក្ត្ូវគានថ្នកាេ
កំណត្់ និងបរ ិាណេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ដែេានជាប់ជាម្ួ យ ក្បត្ិបត្តិការ និងការវ ិនិ លយគរបស់្នាគារ។
៣៣.២.១ ការក្គប់ ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាព
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេរបស់្នាគារកំណត្់យទធស្ថស្តសត របស់្នាគារកនងការក្គប់ ក្គង ហានិភ័យសនទនីយភាព
និង ការក្បត្ិបត្តិការ ក្គប់ក្គងលដាយ គណៈកាម្ិការក្គប់ ក្គងហានិភ័យ BRMC។ BRMC អនម្័ត្លេើលគាេការណ៍
សនទនីយភាពរបស់្នាគារ ដែេបលងាើត្ លឡើងលដាយអគានាយកដាានក្គប់ក្គងហានិភ័យ និងក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់លដាយ
គណៈកាម្ិការក្គប់ក្គងក្ទពយសកម្ម និងបំណេ ALCO ។ នាយកដាានរត្នាភិបាេ ក្គប់ក្គងស្ថថនភាពសនទនីយភាព
របស់្នាគារជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ

លហើយពិនិត្យរបាយការណ៍ក្បចាំថ្ងៃដែេក្គបែណដប់លេើ

ចរនដស្ថច់ក្បាក់របស់

ការ ិយេ័យកណា
ត េ និងស្ថខា ។ របាយការណ៍សលងខបរួម្ និងការចាត្់វ ិធានការលដាុះស្ស្ថយក្ត្ូវ បានបញ្ូេ េយង
លទៀងទាត្់លៅកនងរបាយការណ៍ ALCO ។
វ ិ្ីស្ថស្តសតរបស់្នាគារកនងការក្គប់ក្គងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ គឺក្ត្ូវធានាឲ្យបានក្គប់ក្គាន់ តាម្េទធភាពដែេ
អាចល្វើលៅបាន ថានឹងានស្ថច់ក្បាក់ ក្គប់ក្គាន់ លែើម្បីបំលពញតាម្លសចកដីក្ត្ូវការលដាយកក្ម្ិត្សថិត្លក្កាម្េកខខណឌ ល្វើ
ិ៍ ត
យងណាម្ិនឲ្យរងការខាត្បង់ និងម្ិនឲ្យានការខូចខាត្ែេ់លករល្
ម ុះ្នាគារ។ ធាត្សំខាន់ៗថ្នយទធស្ថស្តសត របស់
្នាគារគឺានែូចខាងលក្កាម្៖
•

រកានូវម្ូេដាានហិរញ្ញ បបទានចក្ម្ុុះដែេរួម្ានក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន(ទាំងបគាេ និង សហក្គាស)
និងរកាហាវសីេី្ីយថាភាព ។

•

អនវត្តនូវសំលពៀត្ក្ទពយសកម្ម

ដែេានសនទនីយភាពខពស់ដែេចក្ម្ុុះលដាយរូបិយប័ ណណ

និងកាេ

កំណត្់ ។
•

តាម្ដាននូវភាពម្ិនសីគានថ្នកាេកំណត្់របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងបំណេហិរញ្ញ វត្ថរបស់្នាគារ
និងវ ិស្ថេភាពដែេក្ទពយសកម្មរបស់្នាគារក្ត្ូវបានជាប់បនទក

និងដែេម្ិនអាចយកលៅលក្បើជាវត្ថ

បញ្ញ
េ ំ លែើម្បីទទួេហិរញ្ញ បបទានបាន ។
•

ល្វើលស្តសតសលត្សតនូវស្ថថនភាពសនទនីយភាពរបស់្នាគារល្ៀបនឹ ងហានិភ័យលផេងៗ

និងក្ពឹត្ិតការណ៍

ជាក់ោក់របស់ក្បលទស ។
•

កាត្់បនថយនូវការបាត្់បង់ចំណូេពី សនទនីយភាពដែេម្ិនបានលក្បើ ។

នាយកដាានរត្នាភិ បាេទទួេបានព័ត្៌ានពីដផនកអាជ្ី វកម្មែថ្ទលទៀត្ ទាក់ទងនឹងសនទនីយភាពថ្នក្ទពយសកម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថ និងបំណេហិរញ្ញ វត្ថ និងព័ត្៌ានេម្អិត្ថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ រ ំពឹងទកលផេងលទៀត្ ដែេបានពី ការពាករណ៍
អាជ្ីវកម្មនាលពេអនាគត្ ។ បនាទប់ម្កនាយកដាានរត្នាភិ បាេបានរកានូ វសំលពៀត្ថ្នស្ថច់ ក្បាក់រយៈលពេខលី ដែេភាគ
លក្ចើនជាហាវសីេី្ីអនតរ្នាគារ លែើម្បីធានាថាស្ថច់ក្បាក់ ក្គប់ក្គាន់ក្ត្ូវបានរកាទកលៅកនង្នាគារទាំងម្ូេ។ ត្ក្ម្ូវការ
សនទនីយភាពរបស់ស្ថខា ក្ត្ូវបានបំលពញតាម្រយៈម្ូ េនិ្ិពីនាយកដាានរត្នាភិ បាេ លែើម្បីជ្ួយសក្ម្ួេែេ់ការដក្ប
ក្បួេរយៈលពេខលី និងការផតេ់ម្ូេនិ្ិរយៈលពេដវង លែើម្បីលដាុះស្ស្ថយត្ក្ម្ូវការស្ថច់ ក្បាក់ដែេលក្គាង ទកណាម្ួ យ ។
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២.១ ការក្គប់ ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)
នាយកដាានរត្នាភិបាេតាម្ដានជាក្បចាំដខ នូ វការអនលោម្តាម្ដែនកំណត្់បទបញ្ញ ត្ិតចាប់។
ការល្វើលស្តសតសលត្សតសនទនីយភាព ក្ត្ូវបានល្វើលឡើងលដាយនាយកដាានក្គប់ក្គងហានិភ័យ លៅលក្កាម្ទិែាភាព
លផេងៗ ដែេក្គបែណដប់ទាំងេកខខណឌ ហានិភ័យសនទនីយភាពសកេលោក កនងស្សុក(កម្ពជា) idiosyncratic (ដផនក
ខាងកនង)។ នាយកដាានក្គប់ក្គងហានិភ័យ ក្ត្ូវល្វើការបង្កាញអំ ពីេទធផេថ្នការល្វើ និងអនស្ថសន៍ ពាក់ព័នធលៅ BRMC
ជាលរៀងរាេ់ក្ត្ី ាស ។
៣៣.២.២ ការបុះពាេ់ពីហានិភ័យសនទនីយភាព
ឧបករណ៍សំខាន់ ដែេ្នាគារលក្បើក្បាស់សក្ាប់ ក្គប់ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាពគឺ អនបាត្ក្កបខ័ណឌ
ហានិភ័យសនទនីយភាព

។

អនបាត្លនុះឆលុះបញ្ញ
េ ំងអំពីេំហូរចូេស្ថច់ក្បាក់

(រួម្ានឥណទានដែេក្ត្ូវក្បម្ូេ

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា) េំហូរលចញស្ថច់ ក្បាក់កនងកំ ឡង៣០ថ្ងៃ (រួម្ានទឹកក្បាក់ដែេក្ត្ូវទូទាត្់លៅឲ្យអនកផតេ់
កម្េី

ក្បាក់បលញ្ញើពីក្គឹុះស្ថថនហិរញ្ញ វត្ថ

និង្នាគារ) និងក្បាក់បលញ្ញើរាយដែេក្ត្ូវបានដកត្ក្ម្ូវ ក្ពម្ទាំងបរ ិាណ

ក្ទពយសកម្មសនទនីយភាពដែេអាចទទួេយកបាន (ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ គណនីចរនត និងទនបក្ម្ុងកាត្ពវកិចេលៅ្នាគារ
ជាត្ិថ្នកម្ពជា) ។
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

នាចងឆ្នំ

១៦៦,៦៤%

១៦២,៣២%

ជាម្្យម្សក្ាប់ឆ្នំ

១៦១,៥៦%

១៥៤,៩០%

អត្ិបរាក្ាប់ឆ្នំ

១៨៤,៧៩%

២៣៤,៦៤%

អបបបរាសក្ាប់ឆ្នំ

១៣១,០៥%

១៤៨,៩៧%

៣៣.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថ និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
តារាងខាងលក្កាម្បង្កាញពីអាយកាេលៅតាម្កិចេសនាជាក់ ដសតងដែេលៅសេ់ ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និង
បំណេហិរញ្ញ វត្ថរបស់្នាគារ ។ ផេបូកថ្នសម្ត្េយដែេបានបង្កាញលៅកនងការវ ិភាគតាម្អាយកាេម្ិនអាច ផាូផាង

ជាម្ួយនឹងត្ថ្ម្លលយងថ្នក្ទពយសកម្ម និងបំណេែូចដែេបានបង្កាញលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថលឡើយ
។ លនុះលដាយស្ថរដត្ការវ ិភាគភាពតាម្អាយកាេ រួម្បញ្ូេ េ េំហូរស្ថច់ក្បាក់ទាំងអស់ដែេទាក់ទងនឹងក្បាក់លែើម្

លដាយដផអកលេើម្ូេដាានអបបរហា ។ ចំនួនទឹកក្បាក់សក្ាប់កិចេសនាឥណទាន និងកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ត គឺជា
ចំនួនអត្ិបរ ិាដែេអាចក្ត្ូវបានែកលចញលក្កាម្កិចេសនាឥណទាន ឬលៅថាកិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថដែេរួម្បញ្ូេ េ
ទាំងរយៈលពេែំបូងដែេ កិចេសនាទាំងលនុះក្ត្ូវបានទូទាត្់ ។ េំហូរស្ថច់ក្បាក់អបបរហា ជាបំណេដែេសថិត្លៅ

លក្កាម្ កិចេសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថ និងកិចេសនាក្បហាក់ក្បដហេ លដាយដបងដចកដផអកលេើកាេបរ ិលចេទែំបូងដែេលគ
អាចលៅបាន ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)

៣៣.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថ និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លែេេំហូរចូេ/

ម្ិនានអាយកាេ

ត្ថ្ម្លលយង

(លចញ)

រហូត្ែេ់ ១ដខ

> ១– ៣ ដខ

> ៣ – ១២ ដខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសពី ៥ ឆ្នំ

ចាស់ោស់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថតាម្ក្បលភទ
ក្ទពយសកម្មម្ិនដម្ននិសេនទ
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

៣៧៨.១០១.៣៧៣

៣៧៨.១០១.៣៧៣

៣៧៨.១០១.៣៧៣

-

-

-

-

-

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

១.៤៨១.៦២៦.៧០១

១.៤៨២.៤៦៣.៦៧១

២២៧.៦០២.២៩០

១៤០.៨៩៧.១០២

៧៣០.៩៦២.៧៩៩

-

-

៣៨៣.០០១.៤៨០

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

៣២៩.១៥៩.០១៣

៦២.៥៣១.៥៨៤

២៨.០៨៥.៩៤៥

២៣៨.៥៤១.៤៨៤

-

-

-

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

-

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា
ឥណទានផដេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបក្ត្វិនិលយគ

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

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

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

សម្ម្ូេជាែោលរអាលម្រិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)

៣៣.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថ និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លែេេំហូរចូេ/

ម្ិនានអាយកាេ

ត្ថ្ម្លលយង

(លចញ)

រហូត្ែេ់ ១ដខ

> ១– ៣ ដខ

> ៣ – ១២ ដខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសពី ៥ ឆ្នំ

ចាស់ោស់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦

(៤.៩០៤.៩៤៩.១៩៧)

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

បំំណេហិរញ្ញ វត្ថតាម្ក្បលភទ
បំណេម្ិនដម្ននិសេនទ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបក្ត្បំណេ
ក្បាក់កម្េី
អនបំណេ

(៤.០២៦.៣០៣.៣០៨)

(២១២.៣១០.៦៧៦)

(៦២២.៨៨២.៦៣២)

(៤៣.៤៥២.៥៨១)

-

-

២១.២៨២.០៨៨

(២៤.០៤១.២៨៩)

-

(៨០៦.៥៨០)

(៨០៦.៥៨០)

(២២.៤២៨.១២៩)

-

-

២៤២.០០៤.០៩១

(២៦០.៣៩២.២៤៤)

(៣.៨៣០.៦០៥)

(៦៥.១៩២.២៣៣)

(១៨៣.៩៩៧.២៣២)

(៦.១១៧.២៧៧)

(១.២៥៤.៨៩៧)

-

១១៧.០២៣.០៣៥

(១៥៦.២៨៦.៦៦៨)

-

-

-

(១០០.៣៨១.៤៣៧)

(៥៥.៩០៥.២៣១)

-

បំណេភត្ិសនា

៣៥.៧២១.៩០២

(៤២.៥៩៣.៧៥២)

(៦៤៤.៩១៨)

(១.២៧៤.៥២៧)

(៥.៥៨៦.១៧៧)

(២៤.១៨៩.១៦១)

(១០.៨៩៨.៩៧០)

-

បំណេលផេងៗ

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)

-

-

(១៦១.៦៤៧.៤០៣)

(១០.៤៧១.២៨៤)

(១៩.៤៧៤.០៣១)

(១២០.៣៦៩.៤៨៦)

(១១.៣៣២.៦០២)

-

-

៥.៣២១.៣២៨.៦២៨

(៥.៥៨៣.៧៣៩.៦៨៩)

(៤.០៤១.៩៦៣.៨២០)

(៣២៦.៤៣៨.១៧២)

(៩៣៩.០២៥.៨៣៥)

(២០៧.៩១៥.៦៨២)

(៦៨.៣៩៦.១៨១)

-

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)

-

កិចស
េ នាឥណទាននិងកិចេ
សនាធានាហិរញ្ញវត្ត
សម្ម្ូេជាែោលរអាលម្រិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)

៣៣.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថ និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លែេេំហូរចូេ/

ម្ិនានអាយកាេ

ត្ថ្ម្លលយង

(លចញ)

រហូត្ែេ់ ១ដខ

> ១– ៣ ដខ

> ៣ – ១២ ដខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសពី ៥ ឆ្នំ

ចាស់ោស់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថតាម្ក្បលភទ
ក្ទពយសកម្មម្ិនដម្ននិសេនទ
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

២៥១.៧៥០.២០៥

២៥១.៧៥០.២០៥

២៥១.៧៥០.២០៥

-

-

-

-

-

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

១.១៥២.៧៥៦.៣៤៩

៣៥៧.១០៦.១០៦

១៦៨.០៨៨.៤៣៩

១៩២.០១៦.០៨៩

-

-

៤៣៥.៥៤៥.៧១៥

៩៣.៤១១.៦៨៩

៩៤.៨១៧.៤៣៣

២៤.៨២៣.៤១៦

១២.៦៩៩.៩៨៣

៥៧.២៩៤.០៣៤

-

-

-

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣

៣.៨១៦.១៣៣.៣១១

៦៧.១៨៩.៦៥០

១២៦.៣៥០.១៧៣

៥៧៥.២៦៨.១០០

២.១៥២.៣៧៣.៧៧១

៨៩៤.៩៥១.៦១៧

-

ម្ូេបក្ត្វិនិលយគ

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

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

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

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា
ឥណទានផដេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន

សម្ម្ូេជាែោលរអាលម្រិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)

៣៣.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថ និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លែេេំហូរចូេ/

ម្ិនានអាយកាេ

ត្ថ្ម្លលយង

(លចញ)

រហូត្ែេ់ ១ដខ

> ១– ៣ ដខ

> ៣ – ១២ ដខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសពី ៥ ឆ្នំ

ចាស់ោស់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

បំំណេហិរញ្ញ វត្ថតាម្ក្បលភទ
បំណេម្ិនដម្ននិសេនទ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩

(៣.៤២៧.១៧៣.៤៩៧)

(២.៧៦៣.០៧០.៨៤៨)

(១៦១.០២០.៧២៩)

(៤៤៩.២៦៧.០៩៣)

(៥៣.៨១៤.៨២៧)

-

-

ម្ូេបក្ត្បំណេ

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)

-

-

អនបំណេ

១២៨.០០០.០០០

(១៧៨.៤៤០.៣៨២)

-

-

(២០.១២៦.៩០៤)

(៧០.៧០៨.៨៨០)

(៨៧.៦០៤.៥៩៨)

-

បំណេភត្ិសនា

៣៦.៥១៣.៤០៧

(៤៤.០៩០.២៧៣)

(៥៥៩.៥៥៨)

(១.១១៩.៣៨៦)

(៥.០៣៣.៦៩៥)

(២២.៩៣៧.២៤៧)

(១៤.៤៤០.៣៨៥)

-

បំណេលផេងៗ

២៣.៣៨៦.៩៤៤

(២៣.៣៨៦.៩៤៤)

(៥.៣៦៣.៤៤០)

(១០.៧០៧.១១២)

-

(៦.៧៨៤.៨១៩)

(៥៣១.៥៧៣)

-

៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥

(៣.៩៨៤.៤៨៩.៥៦៩)

(២.៨១១.៩៥៥.៩០០)

(២៦២.២៦០.៦៣៧)

(៦២៣.៤៤០.៦៨២)

(១៨៤.២៥៥.៧៩២)

(១០២.៥៧៦.៥៥៦)

-

-

(៦៨.៤៩៧.១០៣)

(៥៥.៤៦៣.៧៤៨)

(២.៧៧៣.៥២៤)

(១.៥៣៥.៥៩៥)

(៨.៧២៤.២៣៦)

-

-

៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥

(៤.០៥២.៩៨៦.៦៧២)

(២.៨៦៧.៤១៩.៦៤៨)

(២៦៥.០៣៤.១៦១)

(៦២៤.៩៧៦.២៧៧)

(១៩២.៩៨០.០២៨)

(១០២.៥៧៦.៥៥៦)

-

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)

-

កិចស
េ នាឥណទាននិងកិចស
េ នាធានា
ហិរញ្ញវត្ត
សម្ម្ូេជាែោលរអាលម្រិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)

៣៣.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថ និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ចំនួនទឹកក្បាក់កនងតារាងខាងលេើក្ត្ូវបានចងក្កងែូចខាងលក្កាម្៖
ក្បលភទថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ

វ ិធានដែេបរ ិាណក្ត្ូវបានចងក្កង

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ

េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពំបានអបបហារ ដែេរួម្បញ្ូេ េនូវ ការក្បាក់បាន់ស្ថមនដែេ
ក្ត្ូវទូទាត្់

បំណេហិរញ្ញវត្ថ

េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពំបានអបបហារ ដែេរួម្បញ្ូេ េនូវ ការក្បាក់បាន់ស្ថមនដែេ
ក្ត្ូវទូទាត្់

កិចេសនាឥណទាននិងកិចេសនា

តាម្អាយកាេថ្នកិចេសនាដែេនឹងលកើត្ានយងឆ្ប់បំផត្

ធានហិរញ្ញវត្ត

ជាដផនកម្ួយថ្នការក្គប់ ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាពដែេលកើត្លចញពីបំណេហិរញ្ញ វត្ថ

្នាគារានក្ទពយ

សកម្មដែេអាចបតូរជាស្ថច់ ក្បាក់ង្កយស្សួេបាន រួម្ានស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់ សម្ម្ូេ ដែេានភាពង្កយ

ស្សួេ កនងការបំលពញតាម្ត្ក្ម្ូវការ។ លេើសពីលនុះលទៀត្ ្នាគារបានចុះកិចេក្ពម្លក្ពៀងលេើកក្ម្ិត្ឥណទានជាម្ួយ
្នាគារ លផេងលទៀត្។
តារាងខាងលក្កាម្កំណត្់ពីត្ថ្ម្លតាម្កិចេសនា

របស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្ិនដម្ននិសេនទ

និងបំណេ

ហិរញ្ញ វត្ថម្ិនដម្ននិសេនទ ដែេរ ំពឹងថានឹងក្ត្ូវទទួេបាន ឬទូទាត្់កនងរយៈលពេត្ិចជាង១២ដខ គិត្ចាប់ពីកាេបរលិ ចេទ
ថ្ន របាយការណ៍លនុះ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)

៣៣.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថ និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

៣៧៨.១០១.៣៧៣

១.៥២៩.៤២០.០៥៤

២៥១.៧៥០.២០៥

១.០២៥.៨៨២.០៨៥

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

១.០៩៩.៤៦២.១៩១

៤.៤៤៧.៣២៤.៥៦៣

៧១៧.២១០.៦៣៤

២.៩២២.៦៣៣.៣៣៤

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា

៣២៩.១៥៩.០១៣

១.៣៣១.៤៤៨.២០៨

៩៤.៨១៧.៤៣៣

៣៨៦.៣៨១.០៣៩

ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន

៨៤៤.១៧៧.០៣៣

៣.៤១៤.៦៩៦.០៩៨

៥១៥.៤៨១.២៧២

២.១០០.៥៨៦.១៨៣

-

-

៣០.០០០.០០០

១២២.២៥០.០០០

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

ម្ូេបក្ត្វិនិលយគ

ក្ទពយសកម្មលផេងៗ

បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបក្ត្បំណេ
ក្បាក់កម្េី
អនបំណេ
បំណេភត្ិសនា
បំណេលផេងៗ

កិចេសនាឥណទាន

៤.៨៦១.៤៩៦.៦១៦ ១៩.៦៦៤.៧៥៣.៨១២ ៣.៣៧៣.៣៥៨.៦៧០ ១៣.៧៤៦.៤៣៦.៥៨០
១.៦១៣.១៦០

៦.៥២៥.២៣២

១.៦១៣.១៦០

៦.៥៧៣.៦២៧

២៥៣.០២០.០៧០

១.០២៣.៤៦៦.១៨៣

២៧៩.៧៧៥.២៩៤

១.១៤០.០៨៤.៣២៣

-

-

២០.១២៦.៩០៤

៨២.០១៧.១៣៤

៧.៥០៥.៦២២

៣០.៣៦០.២៤១

៦.៧១២.៦៣៩

២៧.៣៥៤.០០៤

២២.៨៧៨.៦៦៣

៩២.៥៤៤.១៩២

១៦.០៧០.៥៥២

៦៥.៤៨៧.៤៩៩

៥.១៥៧.១១៣.០២៦

២០.៨៦០.៥២២.១៩០

១៥០.៣១៤.៨០១

៦០៨.០២៣.៣៧០

៥.៣០៧.៤២៧.៨២៧

២១.៤៦៨.៥៤៥.៥៦០
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៣.៦៩៧.៦៥៧.២១៩ ១៥.០៦៧.៩៥៣.១៦៧
៥៩.៧៧២.៨៦៦

២៤៣.៥៧៤.៤២៩

៣.៧៥៧.៤៣០.០៨៥ ១៥.៣១១.៥២៧.៥៩៦

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)

៣៣.២.៣ ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញ វត្ថ និងក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ (ត្)
តារាងខាងលក្កាម្

បង្កាញត្ថ្ម្លតាម្កិចេសនា

ហិរញ្ញ វត្ថម្ិនដម្ននិសេនទ ដែេរ ំពឹងនឹងក្ត្ូវទទូេបាន

ថ្នក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថម្ិនដម្ននិសេនទ
ឬទូទាត្់កនងរយៈលេើសពី១២ដខ

និង

បំណេ

គិត្ចាប់ពីកាេបរ ិលចេទថ្ន

របាយការណ៍លនុះ។
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា
ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
វ ិនិលយគលេើម្ូេបក្ត្
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ

-

-

-

-

៤.០៨០.៩៥៤.០៣៦ ១៦.៥០៧.៤៥៩.០៧៦

២.២៦៤.៨១១.៥៧៥

៩.២២៩.១០៧.១៦៨

៨.៩២១.៨២៦

៣៦.០៨៨.៧៨៦

៦.៥៨១.២១៧

២៦.៨១៨.៤៥៩

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

បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

៤៣.៤៥២.៥៨១

១៧៥.៧៦៥.៦៨៩

៥៣.៨១៤.៨២៧

២១៩.២៩៥.៤១៩

ម្ូេបក្ត្បំណេ

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

១៥៦.២៨៦.៦៦៨

៦៣២.១៧៩.៥៧២

១៥៨.៣១៣.៤៧៨

៦៤៥.១២៧.៤២៣

បំណេភត្ិសនា

៣៥.០៨៨.១៣១

១៤១.៩៣១.៤៩០

៣៧.៣៧៧.៦៣២

១៥២.៣១៣.៨៥០

បំណេលផេងៗ

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

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

អនបំណេ

កិចេសនាឥណទាន
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)

៣៣.២.៤ ក្បាក់បក្ម្ុងសនទនីយភាព
្នាគារ បានរកាទកលៅក្ទពយសកម្មសនទនីយភាពម្ួយចំនួន ដែេជា្នធានចម្បងសក្ាប់សនទនីយភាព
កនងស្ថថនភាពដែេ ានបញ្ញ
ា ។ សាសភាពរបស់វាគឺក្ត្ូវបានបលងាើត្លឡើង លផ្លដត្លៅលេើការ កាត្់បនថយ ហានិភ័យ
ិ គខាងលក្កាម្ ៖
ដែេក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្បចាំំ។ទនបក្ម្ុងក្ទពយសកម្មសនទនីយភាពរបស់ធនាគារក្ត្ូវបានវភា
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ត្ថ្ម្លលយង

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប

ត្ថ្ម្លលយង

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

៣៧៨.១០១.៣៧៣ ៣៧៨.១០១.៣៧៣

២៥១.៧៥០.២០៥

២៥១.៧៥០.២០៥

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

១.៤៨១.៦២៦.៧០១ ១.៤៨១.៦២៦.៧០១

៧១៦.១០៨.៥២៤

៧១៦.១០៨.៥២៤

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា
ម្ូេប័ក្ត្វ ិនិលយគ

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

៩៣.៤១១.៦៨៩

៩៣.៤១១.៦៨៩

៧.៤៣៤.០៨៦

៧.៤៣៤.០៨៦

៣៣.២៨៥.៤៣៤

៣៣.២៨៥.៤៣៤

ក្បាក់បក្ម្ុងសនទនីយភាពសរប

២.១៩៣.១១៨.៦៥៧ ២.១៩៣.១១៨.៦៥៧ ១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២ ១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

៨.៨៧១.១៦៤.៩៦៨ ៨.៨៧១.១៦៤.៩៦៨ ៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧ ៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧

៣៣.២.៥ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថសក្ាប់ លឆលើយត្បលៅនឹងត្ក្ម្ូវការម្ូ េនិ្ិនាលពេអនាគត្
តារាងខាងលក្កាម្បង្កាញអំពីក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថរបស់្នាគារ

សក្ាប់ លឆលើយត្បលៅនឹងត្ក្ម្ូវការ

ម្ូេនិ្ិ នាលពេអនាគត្ ។
ជាប់បនទក

ម្ិនជាប់បនទក

បានដាក់ជាក្ទពយ
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

សក្ាប់ដាក់ជា

្នា

លផេងៗ*

ក្ទពយធានា

លផេងៗ**

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

-

-

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

- ៣៧៨.១០១.៣៧៣ ៣៧៨.១០១.៣៧៣

ពាន់លរៀេ
១.៥២៩.៤២០.០៥៤

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិ
ថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា

២២៩.២០៦.០០០

៣៨៣.០០១.៤៨០ ៧៣០.១៣៧.៤៥៤ ១៣៩.២៨១.៧៦៧ ១.៤៨១.៦២៦.៧០១
៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

៥.៩៩៣.១៨០.០០៦

-

-

-

១.៣១៨.៤៩៤.០៣០

-

- ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០

ឥណទានផតេែ
់ េ់
អត្ិងិជ្ន

-

ម្ូេបក្ត្វិនិលយគ

-

-

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
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រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.២

ហានិភ័យសនទនីយភាព (ត្)

៣៣.២.៥ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថសក្ាប់ លឆលើយត្បលៅនឹងត្ក្ម្ូវការម្ូ េនិ្ិនាលពេអនាគត្ (ត្)
ជាប់បនទក
បានដាក់

លផេងៗ*

ជាក្ទពយ្នា
ែោលរអាលម្រ ិក
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

ម្ិនជាប់បនទក
សក្ាប់ដាក់

ែោលរអាលម្រ ិក
-

លផេងៗ**

ជាក្ទពយធានា
ែោលរអាលម្រ ិក
-

ែោលរអាលម្រ ិក
-

២៥១.៧៥០.២០៥

សរប
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២៥១.៧៥០.២០៥

១.០២៥.៨៨២.០៨៥

២៣៦.៨២១.៥២១ ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

៤.៦៩២.៩៩១.០២៤

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិ
ថ្នកម្ពជា

២៨០.៨៤២.០០០ ៤៣៥.៤៩១.៩៤៥ ១៩៨.៤៩៨.៧៧៣

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា

-

-

-

៩៣.៤១១.៦៨៩

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

-

-

- ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

ម្ូេបក្ត្វិនិលយគ

-

-

-

៣៣.២៨៥.៤៣៤

៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

ក្ទពយសកម្មលផេងៗ

-

-

-

៩.៤៣២.០៧០

៩.៤៣២.០៧០

៣៨.៤៣៥.៦៨៥

ឥណទានផតេែ
់ េ់
អត្ិងិជ្ន

២៨០.៨៤២.០០០ ៤៣៥.៤៩១.៩៤៥ ១៩៨.៤៩៨.៧៧៣ ៣.៣៨២.៧៧១.៨៣២ ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០ ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១

* បង្កាញពីក្ទពយសកម្មដែេម្ិនក្ត្ូវបានដាក់ជាក្ទពយធានា

បដនត្នាគារលជ្ឿថាក្ទពយសកម្មលនុះម្ិនក្ត្ូវបាន

អនញ្ញញត្ឲ្យលក្បើ ក្បាស់ដាក់ធានាលែើម្បីទទួេបានម្ូេនិ្ិលនាុះលទ លដាយស្ថរលហត្ផេផលូវចាប់ ឬលហត្ផេ
ណាម្ួយ លផេងលទៀត្ ។

** បង្កាញពីក្ទពយសកម្មដែេក្ត្ូវបានអនញ្ញញត្ឲ្យ លក្បើក្បាស់ជាក្ទពយធានាបដនត្នាគារម្ិនចាត្់ ទកក្ទពយសកម្ម
លនុះសក្ាប់ដាក់ជាក្ទពយធានា លែើម្បីទទួេបានម្ូេនិ្ិ លៅកនងស្ថថនភាពក្បត្ិបត្តការអាជ្ីវកម្ម្ម្មតាលនាុះ
លទ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.៣

ហានិភ័យទីផារ
ហានិភ័យទីផារ

គឺជាហានិភ័យដែេផ្លលស់បូរតាម្ត្ថ្ម្ល
ត
ទីផារ

(ឧទាហរណ៍ែូចជាអក្តាការក្បាក់

និង

អក្តាបតូរក្បាក់បរទស) ដែេអាចល្វើឲ្យបុះពាេ់ចំណូេរបស់ធនាគារ ឬត្ថ្ម្លថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដែេធនាគារកាន់
កាប់ ។ លគាេបំណងថ្នការក្គប់ ក្គងហានិភ័យទីផារ គឺ្នាគារក្ត្ូវក្គប់ ក្គង និងក្ត្ួត្ពិនិត្យការបុះពាេ់ថ្នហានិភ័យទី
ផារ

លៅកនងបារាដម្ក្ត្ដែេអាចទទួេយកបាន

លែើម្បីធានាបានស្ថ្នភាព

ក៏ែូចជាកាត្់បនថយហានិភ័យរបស់

្នាគារ ។
៣៣.៣.១ ការក្គប់ ក្គងហានិភ័យទីផារ
សិទិធអំណាចទូលៅសក្ាប់ការក្គប់ក្គងហានិភ័យទីផារ

ក្ត្ូវបានផតេ់លៅឲ្យ

BRMC

ថានក់ក្កុម្ក្បឹកា

ភិបាេ និង លៅ ALCO ថានក់ក្គប់ក្គង ។ BRMC បលងាើត្កក្ម្ិត្ សក្ាប់ ក្បលភទហានិភ័យសម្ូ ហភាព និងសក្ាប់សំលពៀត្
ឥណទាននីម្ួយៗ (ទាំងអស់ជាសំលពៀត្ម្ិនជ្ួញែូរ) ។ នាយកដាានក្គប់ក្គងហានិភ័យ ទទួេខសក្ត្ូវចំ លពាុះការ
អភិវឌ្ឍន៍លគាេនលយបាយេម្អិត្ ថ្នការក្គប់ ក្គងហានិភ័យ (ក្ត្ួត្ពិនិត្យលដាយ BRMC និងអនម្័ត្លដាយក្កុម្ក្បឹកា
ភិបាេ) ។ ម្ខង្កររបស់រត្នាភិ បាេ ក្ត្ូវអនវត្ត និងក្គប់ក្គង ហានិភ័យទីផារលៅកនងក្បត្ិបត្តិការក្បចាំថ្ងៃ ។
្នាគារលក្បើក្បាស់ឧបករណ៍ម្ួ យចំនួន លែើម្បីក្ត្ួត្ពិនិត្យ និង ដាក់ដែនកំណត្់ថ្នផេបុះពាេ់លេើហានិភ័យ
ទីផារ ។
តារាងខាងលក្កាម្បង្កាញពីការកំ ណត្់ក្ទពយសកម្ម និងបំណេដែេទទួេរងហានិភ័យទីផារ ។
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៨
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្ទពយសកម្មទទួេរងហានិភ័យទីផារ
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

៣៧៨.១០១.៣៧៣

១.៥២៩.៤២០.០៥៤

២៥១.៧៥០.២០៥

១.០២៥.៨៨២.០៨៥

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

១.៤៨១.៦២៦.៧០១

៥.៩៩៣.១៨០.០០៦

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

៤.៦៩២.៩៩១.០២៤

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

១.៣១៨.៤៩៤.០៣០

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤

១៥.៤៣០.០៥៤.៦៣០

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣

១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

៧.៤៣៤.០៨៦

៣០.០៧០.៨៧៨

៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

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

៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦

១៩.៧០៥.០៨៩.៥៨១

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩

១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥

២១.២៨២.០៨៨

៨៦.០៨៦.០៤៦

២០.៩៣៩.៣៣៧

៨៥.៣២៧.៧៩៨

២៤២.០០៤.០៩១

៩៧៨.៩០៦.៥៤៨

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

១.១៤០.៤១៥.០៦៦

១១៧.០២៣.០៣៥

៤៧៣.៣៥៨.១៧៧

១២៨.០០០.០០០

៥២១.៦០០.០០០

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា
ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
វិនិលយគលេើម្ូេបក្ត្
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ

បំណេទទួេរងហានិភ័យទីផារ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបក្ត្បំណេ
ក្បាក់កម្េី
អនបំណេ
បំណេភត្ិសនា

៣៥.៧២១.៩០២

១៤៤.៤៩៥.០៩៤

៣៦.៥១៣.៤០៧

១៤៨.៧៩២.១៣៤

បំណេលផេងៗ

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
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៣.៣.២ ការក្គប់ ក្គងហានិភ័យទីផារ

(i)

ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់
ហានិភ័យចម្បងដែេសំលពៀត្ម្ិនជ្ួញែូររងការបុះពាេ់ គឺ ហានិភ័យថ្នការបាត្់បង់ទទួេពីការដក្បក្បួេថ្ន

េំហូរស្ថច់ ក្បាក់នាលពេអនាគត្ ឬត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

ឬត្ថ្ម្លលសែាកិចេថ្នភាគហនរបស់្នាគារ

លដាយស្ថរដត្ការផ្លលស់បូរអក្តាការក្បាក់
ត
ទីផារ ។ ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ ក្ត្ូវបានក្គប់ក្គងតាម្រយៈការក្ត្ួត្ពិនិត្យ
តាម្ដាននូវគាលត្ក្ទពយសកម្ម និងបំណេ ដែេានការក្បាក់ជាម្ួយនឹងកក្ម្ិត្កំណត្់ដែេបានអនម្័ត្លដាយគណៈ
ក្គប់ក្គង និងក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ ។
នាយកដាានក្គប់ ក្គងហានិភ័យ ក្ត្ូវល្វើលស្តសតសលត្សតលេើហានិ ភ័យអក្តាការក្បាក់ លហើយក្ត្ូវបង្កាញពីេទធ
ផេ និងអនស្ថសន៍ពាក់ព័នធលៅ BRMC ជាលរៀងរាេ់ក្ត្ីាស ។
ភាពដក្បក្បួេថ្នអក្តាការក្បាក់ក្ត្ូវបានវាស់ដវងលដាយរយៈលពេថ្នអក្តាការក្បាក់កាន់ដត្ាន

ក្បសិទធភាព

ការផ្លលស់បូរម្ូ
ត េនិ្ិ គឺអាស្ស័យលេើអក្តាការក្បាក់ ។ រយៈលពេគឺជាសូចនាករថ្នត្ថ្ម្លក្ទពយសទធនឹងផ្លលស់បូរលៅលពេ
ត
អក្តាការក្បាក់ានការផ្លលស់បូរត

។

្នាគារម្ិនានក្ទពយសកម្មនិងបំណេហិរញ្ញ វត្ថដែេានអក្តាការក្បាក់អលងរ

លឡើយ ។ សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា និងលៅ្នាគារនានា ទទួេបានការក្បាក់លងរសក្ាប់រយៈលពេថ្នក្បាក់
បលញ្ញើនិងក្បាក់ត្ម្ាេ់ និងក្បាក់កម្េីផតេ់អត្ិងិជ្ន ទទួេបានការក្បាក់ លងរលេើសម្ត្េយដែេលៅសេ់កនងរយៈលពេ
ដែេបានកំណត្់ ។ ែូលចានុះ គាមនការវ ិភាគលេើភាពដក្បក្បួេថ្នហានិភ័យថ្នអក្តាការក្បាក់ ក្ត្ូវបានបង្កាញលនាុះលឡើយ ។
តារាងខាងលក្កាម្សលងខបអំពីចំហគាលត្អក្តាការក្បាក់ របស់្នាគារ ។ តារាងគាលត្កំណត្់ត្ថ្ម្លអក្តា ការក្បាក់
ល្វើការវ ិភាគលៅលេើរចនាសម្ព័នធលពញលេញថ្នអក្តាការក្បាក់ម្ិនសីគាន រវាងធាត្លៅកនងតារាងត្េយការ របស់្នាគារ
ដផអកលេើ អាយកាេកំណត្់ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៣.៣.២ ផេបុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្)

(i)

ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្)

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០

ត្ថ្ម្លលយង

រហូត្ែេ់ ១ ដខ

> ១ – ៣ ដខ

> ៣ – ១២ ដខ

> ១ – ៥ ឆ្នំ

លេើសពី ៥ ឆ្នំ

ពំានការក្បាក់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

៣៧៨.១០១.៣៧៣

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា
ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
វិនិលយគលេើម្ូេបក្ត្
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ

-

-

-

-

-

៣៧៨.១០១.៣៧៣

១.៤៨១.៦២៦.៧០១

៨៨.៩៨២.៣៥០

១៤០.៨៤៤.១៥១

៧៣០.១៧១.៥២០

-

-

៥២១.៦២៨.៦៨០

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

៣៤.៥៧៤.០៤៣

២៧.៩៦២.២៣៤

២៣៥.៦១៩.២១៥

-

-

២៧.៨០១.០០៥

៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤

១២.៣៧៤.៩០៤

៣៥.៨៤១.៣០៩

២៧១.៤៥៩.៩៩៨

៧៦៨.៦០៤.២៧៥

២.៧២៦.៣១៨.៩២៨

-

៧.៤៣៤.០៨៦

-

-

-

៧.៤៣៤.០៨៦

-

-

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

៤.៨៧១.៤៦៨.៣៧៦

៣.៧២០.៩៥៩.៧៩៣

២០៥.៤៧០.៥៥៤

៦០១.៩២៨.៧៩៣

៣៩.៨២៥.២៥៩

-

៣០៣.២៨៣.៩៧៧

បំណេហិរញ្ញ វត្ថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបក្ត្បំណេ

២១.២៨២.០៨៨

-

-

-

២១.២៨២.០៨៨

-

-

២៤២.០០៤.០៩១

៣.៧៦៥.៨៨៧

៦៣.៤១០.២២៦

១៧១.៦៧៣.៨៦៣

២.០៤៧.១៧០

១.១០៦.៩៤៦

-

១១៧.០២៣.០៣៥

-

-

-

៧៧.០១៥.៧០២

៤០.០០៧.៣៣៣

-

បំណេភត្ិសនា

៣៥.៧២១.៩០២

-

-

-

-

-

៣៥.៧២១.៩០២

បំណេលផេងៗ

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

សរប

៧០៣.៧៣៧.៤០៥

(៣.៥៨៨.៧៩៤.៣៨៣)

(៦៤.២៣៣.០៨៦)

៤៦៣.៦៤៨.០៧៧

៦៣៥.៨៦៨.១៤២

២.៦៨៥.២០៤.៦៤៩

៥៧២.០៤៤.០០៥

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

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

ក្បាក់កម្េី
អនបំណេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៣.៣.២ ផេបុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្)

(i)

ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្)

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

ត្ថ្ម្លលយង

រហូត្ែេ់ ១ ដខ

> ១ – ៣ ដខ

> ៣ – ១២ ដខ

> ១ – ៥ ឆ្នំ

លេើសពី ៥ ឆ្នំ

ពំានការក្បាក់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

២៥១.៧៥០.២០៥

-

-

-

-

-

២៥១.៧៥០.២០៥

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

១២១.៣៩៦.៥១៩

១៦៧.៨២៤.៩៦៤

១៩១.១៩៥.១៥៦

-

-

៦៧១.២៣៧.៦០០

៩៣.៤១១.៦៨៩

៩២៦.៨៧៤

១២.៦២៦.០៣២

៥៥.៩៧៧.១៧៨

-

-

២៣.៨៨១.៦០៥

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣

៩៨.៧២៩.៨៦៦

១.៦៩១.៨៩៥

១០.៧៤៧.១៨៦

៦០៤.៦៨០.៣០១

២.០៤២.២២១.៦៦៥

-

៣៣.២៨៥.៤៣៤

-

-

២៩.៨៧១.៨៨០

៣.៤១៣.៥៥៤

-

-

៩.៤៣២.០៧០

-

-

-

-

-

៩.៤៣២.០៧០

៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០

២២១.០៥៣.២៥៩

១៨២.១៤២.៨៩១

២៨៧.៧៩១.៤០០

៦០៨.០៩៣.៨៥៥

២.០៤៥.២១១.៦៦៥

៩៥៦.៣០១.៤៨០

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩

២.៥៤០.០៥៦.១៧៧

១៥៥.៧០៨.០៤៩

៤៣១.៧១៩.៥១៧

៤៧.៨១២.៣២៣

-

២២០.០៤៧.៣៨៣

ម្ូេបក្ត្បំណេ

២០.៩៣៩.៣៣៧

-

-

-

២០.៩៣៩.៣៣៧

-

-

ក្បាក់កម្េី

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

៤២.៦៣០.២៣១

៨៧.៦២០.៨៥៨

១៤២.៨៨៨.២៧០

៦.៧១៧.០៩៩

-

-

អនបំណេ

១២៨.០០០.០០០

-

-

-

៤៨.០០០.០០០

៨០.០០០.០០០

-

បំណេភត្ិសនា

៣៦.៥១៣.៤០៧

-

-

-

-

-

៣៦.៥១៣.៤០៧

បំណេលផេងៗ

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

៤១៣.៥៦៤.៩៥៥

(២.៣៦១.៦៣៣.១៤៩)

(៦១.១៨៦.០១៦)

(២៨៦.៨១៦.៣៨៧)

៤៨៤.៦២៥.០៩៦

១.៩៦២.២២១.៦៦៥

៦៧៦.៣៥៣.៧៤៦

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

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា
ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
វិនិលយគលេើម្ូេបក្ត្
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ
បំណេហិរញ្ញ វត្ថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

សរប
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៣.៣.២ ផេបុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្)

(ii)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទស
្នាគារ ល្វើអាជ្ីវកម្ម លេើរូបិយប័ណណបរលទសជាលក្ចើនក្បលភទ ែូលចនុះលហើយ ក្ត្ូវក្បឈ្ម្នឹងហានិភ័យលេើការ

បតូររូបិយប័ណណបរលទស។
លៅកាេបរ ិលចេទរាយការណ៍ ចំនួនត្ថ្ម្លលយងថ្នរូបិយប័ណណបរលទសរបស់របស់្នាគារ ក្ត្ូវបានកំណត្់ជា
ក្ទពយសកម្មរប
ូ ិ យវត្ថ និង បំណេរូបិយវត្ថ ានបង្កាញជ្ួនែូចខាងលក្កាម្៖
សម្ម្ូេជាែោលរអាលម្រ ិក
ដខមរលរៀេ

សរប

លផេងៗ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
ក្ទពយសកម្មហរ ិញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន
សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា*
ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន*
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ

២០.៨៦៨.៨១១

៣៨.១០៩

២០.៩០៦.៩២០

៨៤.៥៦៨.៤៩១

២៧.២៤៦.០៧២

-

២៧.២៤៦.០៧២

១១០.២១០.៣៦១

២.២៦៧.៨៥៣

៣២៥.០៧១

២.៥៩២.៩២៤

១០.៤៨៨.៣៧៨

៣៩៣.៣២៦.៥៥០

-

៦៣.២៤៧

២៥៥

៤៤៣.៧៧២.៥៣៣

៣៦៣.៤៣៥

១៥៤.២៩៣.៩១៥

១.០១១

១៥៤.២៩៤.៩២៦

៦២៤.១២២.៩៧៦

២១.៥៨៧.២១៥

-

២១.៥៨៧.២១៥

៨៧.៣២០.២៨៥

២២៨.៩១៧.៣៤២

-

២២៨.៩១៧.៣៤២

៩២៥.៩៧០.៦៤៨

៣០៦.០១៧

១៨៤

៣០៦.២០១

១.២៣៨.៥៨៣

៤០៥.១០៤.៤៨៩

១.១៩៥

៣៨.៦៦៨.០៤៤

៣៦២.២៤០

៣៩៣.៣២៦.៥៥០ ១.៥៩១.០០៥.៨៩៥
៦៣.៥០២

២៥៦.៨៦៦

៤៤៤.១៣៥.៩៦៨ ១.៧៩៦.៥២៩.៩៩១

បំណេហិរញ្ញវត្ថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្ូេបក្ត្បំណេ
ក្បាក់កម្េី
បំណេលផេងៗ

គាលត្ពីការបតូររូបិយប័ណណបរលទស សទធ

* ម្ិនរួម្បញ្េូ េនូវសំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល
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៤០៥.១០៥.៦៨៤ ១.៦៣៨.៦៥២.៤៩២
៣៩.០៣០.២៨៤

១៥៧.៨៧៧.៤៩៩

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៣.៣.២ ផេបុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្)

(ii)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទស (ត្)
សម្ម្ូេជាែោលរអាលម្រ ិក
ដខមរលរៀេ

សរប

លផេងៗ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
ក្ទពយសកម្មហរ ិញ្ញវត្ថ
ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

១៦.០៦៧.៧៩៦

២០៥.០១០

១៦.២៧២.៨០៦

៦៦.៣១១.៦៨៤

សម្ត្េយលៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

៤៥.៣៥១.៥១៣

-

៤៥.៣៥១.៥១៣

១៨៤.៨០៧.៤១៥

៦.៥៦២.៣៥២

១៥១.៣០៧

៦.៧១៣.៦៥៩

២៧.៣៥៨.១៦០

៣១៩.០៥០.៤៣៥

-

៣១៩.០៥០.៤៣៥

១.៣០០.១៣០.៥២៣

៣៥.៧៩៦

-

៣៥.៧៩៦

១៤៥.៨៦៩

៣៨៧.០៦៧.៨៩២

៣៥៦.៣១៧

៣៨៧.៤២៤.២០៩

១.៥៧៨.៧៥៣.៦៥១

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

៧៨.៤៣៨.៣៧៩

១.២៨៧

៧៨.៤៣៩.៦៦៦

៣១៩.៦៤១.៦៣៩

ម្ូេបក្ត្បំណេ

២០.៩៣៩.៣៣៧

-

២០.៩៣៩.៣៣៧

៨៥.៣២៧.៧៩៨

ក្បាក់កម្េី

២៧០.៦៣១.៧៤៣

-

២៧០.៦៣១.៧៤៣

១.១០២.៨២៤.៣៥៣

១៦៤.៧០១

៣៨៦.៥៧២

៥៥១.២៧៣

២.២៤៦.៤៣៧

៣៧០.១៧៤.១៦០

៣៨៧.៨៥៩

៣៧០.៥៦២.០១៩

១.៥១០.០៤០.២២៧

១៦.៨៩៣.៧៣២

(៣១.៥៤២)

១៦.៨៦២.១៩០

៦៨.៧១៣.៤២៤

សម្ត្េយលៅ្នាគារនានា*
ឥណទានផតេែ
់ េ់អត្ិងិជ្ន*
ក្ទពយសកម្មលផេងៗ

បំណេហិរញ្ញវត្ថ

បំណេលផេងៗ

គាលត្ពីការបតូររូបិយប័ណណបរលទសសទធ

* ម្ិនរួម្បញ្េូ េនូវសំវ ិធាន្នលេើការខាត្បង់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្ម្ល
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.៣

ហានិភ័យទីផារ (ត្)

៣៣.៣.២ ផេបុះពាេ់ពីហានិភ័យទីផារ (ត្)

(ii)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទស (ត្)
បដក្ម្បក្ម្ួេថ្នរូបិយប័ណណបរលទស
តារាងខាងលក្កាម្ បង្កាញពីភាពដក្បក្បួេថ្នការលកើនលឡើង និងងយចុះ ៥ ភាគរយថ្នរូបិយប័ណណបរលទសល្ៀប

លៅ នឹងរូបិយប័ណណលគាេរបស់្នាគារ ។ ៥ ភាគរយ គឺជាអក្តាបដក្ម្បក្ម្ួេដែេក្ត្ូវបានលក្បើ លៅលពេរាយការណ៍ថ្ផទ
កនង អំពីហានិភ័យរូបិយប័ណណបរលទស លៅកាន់ ថានក់ែឹកនាំ និ ងជាត្ំណាងឲ្យការវាយត្ថ្ម្លរបស់អនកក្គប់ក្គងចំលពាុះការ
ិ គលេើបដក្ម្បក្ម្ួេ រួម្ានដត្រូបិយប័ណណបរលទសដែេក្ត្ូវ
ផ្លលស់បូតរអក្តាបតូរក្បាក់បរលទសដែេអាចលកើត្ាន ។ ការវភា

បានកំណត្់ជារូបិយប័ណណវត្ត និ ងការដកត្ក្ម្ូវ នូ វភាពេលម្អៀង ថ្នែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ សក្ាប់បដក្ម្បក្ម្ួេ ៥ ភាគរយ
កនងអក្តារូបិយប័ណណបរលទស ។
ក្បសិនលបើ រប
ូ ិយប័ណណបរលទស លកើនលឡើង ៥ ភាគរយល្ៀបនឹង រូបិយប័ណណម្ខង្កររបស់្នាគារ ក្បាក់ចំលណញ
ឬខាត្និង ម្ូេ្នលផេងលទៀត្នឹ ងលកើនលឡើង ឬ(ងយចុះ) លដាយ៖
ផេបុះពាេ់ថ្នក្បាក់លរៀេ

ផេបុះពាេ់ថ្នរូបិយប័ណណលផេងៗ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
ចំលណញ ឬខាត្

១.៩៣៣.៤០២

៨៤៤.៦៨៧

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩

១៨.១២២

(១.៥៧៧)

ក្បសិនលបើ រប
ូ ិយប័ណណបរលទស ងយចុះ ៥ ភាគរយល្ៀបនឹង រូបិយប័ណណម្ខង្កររបស់្នាគារ ក្បាក់ចំលណញ ឬ
ខាត្និង ម្ូេ្នលផេងលទៀត្នឹងលកើនលឡើង ឬ(ងយចុះ) លដាយ៖
ផេបុះពាេ់ថ្នក្បាក់លរៀេ

ផេបុះពាេ់ថ្នរូបិយប័ណណលផេងៗ

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០
ចំលណញ ឬខាត្

(១.៩៣៣.៤០២)

(៨៤៤.៦៨៧)
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(១៨.១១២)

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៩
១.៥៧៧

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.៤

ហានិភ័យក្បត្ិបត្តិការ

៣៣.៤.១ ការក្គប់ ក្គងហានិភ័យក្បត្ិបត្តិការ
ហានិភ័យក្បត្ិបត្តិការគឺហានិភ័យថ្នការបាត្់បង់ លផេងៗលដាយផ្លទេ់ ឬលដាយក្បលយេ ដែេលកើត្លចញពី
ែំលណើរការថ្ផទកនង

្នធានម្នសេ

បលចេកវ ិទា

លហដាារចនាសម្ព័នធ

ក្ពម្ទាំងកតាតហានិភ័យខាងលក្ៅ

លផេងៗ លក្ៅពីហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផារ និងហានិភ័យសនទនីយភាព ានែូចជាហានិភ័យដែេលកើត្លចញ
ពីការត្ក្ម្ូវ ដផនកចាប់ និងបទបញ្ញ ត្ិត និងសតង់ដារស្ថជ្ី វកម្មដែេទទួេស្ថាេ់។ ហានិភ័យក្បត្ិបត្តិការ គឺអាចលកើត្លចញ
ពី រាេ់សកម្មភាពក្បត្ិបត្តិការទាំងអស់របស់្នាគារ។
លគាេបំណងរបស់្នាគារកនងការក្គប់ក្គងហានិភ័យក្បត្ិបត្តិការ គឺលែើម្បីរកាត្េយភាពពីការបលញ្ជៀស ការ
ិ៍ ត
បាត្់បង់ហិរញ្ញ វត្ថ និងការខូចខាត្លករល្
ម ុះរបស់្នាគារ ក្បកបលដាយក្បសិទធភាព និងភាពថ្ចនក្បឌ្ិត្។ រាេ់លគាេ
នលយបាយរបស់្នាគារទាំងអស់ គឺក្ត្ូវអនលោម្ លៅតាម្ការត្ក្ម្ូវដផនកចាប់ និង បទបញ្ញ ត្ិដ។
នាយកដាានហានិភ័យទទួេខសក្ត្ូវកនងការបលងាើត្ និងអនវត្តកនងការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដាន លែើ ម្បីលដាុះស្ស្ថយ
ហានិភ័យក្បត្ិបត្តិការ ។ ទំនួេខសក្ត្ូវលនុះក្ត្ូវបានគាំក្ទលដាយការអភិវឌ្ឍបទដាានទូ លៅរបស់្នាគារ សក្ាប់ការ
ក្គប់ក្គងហានិភ័យក្បត្ិបត្តិការ លៅលេើចំនចម្ួយចំនួនែូចខាងលក្កាម្៖
•

ការត្ក្ម្ូវឲ្យានការដបងដចកត្ួ នាទីដាច់ដឡកពីគានឲ្យបានចាស់ោស់
ការអនម្័ត្ថ្នក្បត្ិបត្ិតការនីម្ួយៗលដាយឯករាជ្យ

លដាយរួម្បញ្ូេ េទាំងសិទិក
ធ នង

•

ការត្ក្ម្ូវឲ្យានការលផទៀងផ្លទត្់ និងការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដានក្បត្ិបត្តិការទាំងឡាយ

•

ការទាម្ទារឲ្យានអនលោម្ភាពលៅតាម្ការត្ក្ម្ូវដផនកចាប់ និ ងបទបញ្ញ ត្ិតលផេងៗ

•

ការលរៀបចំឯកស្ថរក្ត្ួត្ពិនិត្យ និ ងនីត្ិវ ិ្ីលផេងៗ

•

ការត្ក្ម្ូវឲ្យានការវាយត្ថ្ម្លឲ្យបានលទៀងទាត្់លៅលេើហានិភ័យក្បត្ិបត្តិការ
ភាពក្គប់ក្គាន់ ថ្នក្បព័នធក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ផទកនង

ដែេបានរកល

ើញ និង

និងនីត្ិវ ិ្ី លែើម្បីលដាុះស្ស្ថយលេើហានិភ័យដែេបាន

កំណត្់
•

ការត្ក្ម្ូវឲ្យានការរាយការណ៍រាេ់ក្បត្ិបត្តិការថ្នការបាត្់បង់ និងបលងាើត្សកម្មភាពលែើម្បីដកេម្អ

•

ការបលងាើត្ឲ្យានដផនការយថាភាព

•

ិ ជ ជ្ីវៈ
ការបលងាើត្ឲ្យានវគាបណតុះបណា
ត េ និងការអភិវឌ្ឍន៍វជា

•

ការការពារហានិភ័យព័ត្៌ានវ ិទា និងអីន្ឺដណត្ និង

•

យទធស្ថស្តសតកាត្់បនថយហានិភ័យ រួម្ទាំងការចំណាយលេើការទិញធានារាប់រងឲ្យានក្បសិទធភាព។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៣.

ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

៣៣.៥

ហានិភ័យលែើម្ទន
ហានិភ័យលែើម្ទន គឺជាហានិភ័យដែេ្នាគារម្ិនាន្នធានលែើម្ទនក្គប់ក្គាន់ លែើម្បីបំលពញលៅតាម្

េកខខណឌត្ក្ម្ូវដផនកចាប់ កនងការគាំក្ទចំណាត្់ថានក់ឥណទាន និងការលរៀបចំ ដផនការយទធស្ថស្តសដរបស់្នាគារ ។
យទធស្ថស្តសតរបស់្នាគារ គឺរកាឲ្យបានម្ូេដាានលែើម្ទនឲ្យរ ឹងាំ លែើម្បីរកាទំនកចិត្តទីផារ និង លែើម្បី
រកានិរនតរភាពថ្នការអភិវឌ្ឍន៍បដនថម្លេើអាជ្ីវកម្ម

។

ផេបុះពាេ់ថ្នកក្ម្ិត្លែើម្ទនលេើក្បាក់ចំណូេរបស់ាេស់

ភាគហន ក្ត្ូវបានទទួេស្ថាេ់ និងរកាឲ្យានត្េយភាពរវាងក្បាក់ចំណូេខពស់ដែេនឹងអាចល្វើលៅបាន ានការ
ក្គប់ក្គងលែើម្ទនេអ និងានសវត្ថិភាព ដែេានជ្ំហរលែើម្ទនរ ឹងាំ ។
្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា

ដែេជានិយ័ត្ករសំខាន់ជាងលគ

បានកំណត្់

និងតាម្ដានការត្ក្ម្ូវលេើលែើម្ទន

សក្ាប់្នាគារទាំងម្ូេ ។
៣៣.៥.១ ការក្គប់ ក្គងហានិភ័យលែើម្ទន
ែូចលៅនឹងហានិភ័យសនទនីយភាព និងហានិភ័យទីផារ BRMC និង ALCO ទទួេខសក្ត្ូវកនងការក្គប់ក្គង
ក្បកបលដាយក្បសិទធភាព លេើហានិភ័យលែើម្ទនរបស់្នាគារទាំងម្ូេ ។
ហានិភ័យលែើម្ទន ក្ត្ូវបានវាស់ដវង និងក្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដាន លដាយកក្ម្ិត្កំណត្់ ដែេក្ត្ូវបានគណនាស្សប
តាម្ការត្ក្ម្ូវរបស់្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា ។
លៅថ្ងៃទី២២ ដខកម្ាៈ ឆ្នំ២០១៨ ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា បានលចញក្បកាសសតីពីការកំណត្់ក្ទនាប់លែើម្ទន
(Capital Buffer) សក្ាប់ ក្គឹុះស្ថថន្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថ ។ លយងតាម្ាក្តា២២ ថ្នក្បកាសលនុះ ក្គឹុះស្ថថនទាំងអស់
ក្ត្ូវលគារពតាម្បទបញ្ញ ត្ិតទាក់ទងនឹងការរកាក្ទនាប់លែើម្ទនយងលហាចណាស់ឲ្យបាន ៥០% ថ្នលែើម្ទនសរបគិត្ក្ត្ឹម្
ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០២០ និងអនវត្តឲ្យបានយងលពញលេញ គិត្ក្ត្ឹម្ថ្ងៃទី១ ដខម្ករា ឆ្នំ២០២០ ។
លៅថ្ងៃទី៧ ដខម្ីនា ឆ្នំ២០១៨ ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា បានលចញស្ថរាចរដណនាំសីព
ត ីការអនវត្តក្បកាសសតីពីការ
កំណត្់ក្ទនាប់លែើម្ទនសក្ាប់ ក្គឹុះស្ថថន្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថ ដែេបានកំណត្់អនបាត្ថ្នលែើ ម្ទនលខានល្ើសី

ីខ
ល េ

(Countercyclical Capital Buffer) ចំនួន ០% រហូត្ែេ់ានការជ្ូនែំណឹងជាងមី ។
លៅថ្ងៃទី១៧ ដខម្ីនា ឆ្នំ២០២០ ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា បានលចញក្បកាសម្ួយ ្១៣-០២០-០០២ អនញ្ញញត្ឲ្យ
្នាគារនិងស្ថថប័នហិរញ្ញ វត្ថពនាលពេនិងការរកាអនបាត្ថ្នលែើម្ទន លៅ ៥០% លែើម្បីកាត្់បនថយផេបុះពាេ់ពីកូវ ី
ែ ១៩ លៅលេើលសែាកិចេកម្ពជាស្សបតាម្លគាេនលយបាយរបស់រដាាភិបាេ ។
្នាគារបានអនលោម្លៅតាម្ការត្ក្ម្ូវលែើម្ទនដែេក្ត្ូវបានកំណត្់យងលពញលេញ ។
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សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៤.

រយៈធពលែល៊ី និងរយៈធពលដវង
គណៈក្គប់ក្គងបង្កាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថដផអកលេើសនទនីយភាព។ ព័ត្៌ានអំពីរយៈលពេខលី ឬដវង របស់

ក្ទពយសកម្ម និងបំណេ ក្ត្ូវបានបង្កាញលៅកនងដផនកថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថ។ ក្ទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខរ សិទធ
កនងការលក្បើ ក្ទពយសកម្ម ក្ទពយសកម្មអរូបី និងពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ជាក្ទពយសកម្មរយៈលពេដវង។ សំវ ិធាន្ន ជា
បំណេរយៈលពេដវង។
៣៥.

ព័ត៌ានធក្បៀបធធៀប
ត្ួលេខម្ួយចំនួន

ិ
ក្ត្ូវបានចាត្់ថានក់ លឡើងវញ

លែើម្បីឲ្យស្សបលៅតាម្ការបង្កាញ

និងផដេ់ព័ត្៍ាននា

ការ ិយបរលិ ចេទបចេបបនន។
៣៦.

ផលប៉ា៉ះពាល់ព៊ី រូវ៊ីែ ១៩
ផេបុះពាេ់ថ្នវរី សកូ រណា (“កូវ ីែ ១៩”) បានរាត្ត្ាត្ភូម្ិស្ថស្តសតជាលក្ចើនជាសកេលោក។ អងាការសខភាព

ពិភពលោកបានក្បកាសអាសននអនតរជាត្ិបណា
ត េអំពី កូវ ីែ ១៩ លៅកនងដខម្ករា ឆ្នំ២០២០ និ ងបានចាត្់ថានក់ វរី សលនុះ
ជាជ្ម្ៃឺរាត្ត្ាត្ជាសកេលោកលៅកនងដខម្ីនា ឆ្នំ២០២០។ ការរ ីករាេដាេថ្នជ្ម្ៃឺកូវ ីែ ១៩ ានផេបុះពាេ់ជាខាលំង
ែេ់សខភាព និងការបនតអាជ្ីវកម្ម។
ិ នការជាលក្ចើន លែើម្បីជ្ួយសក្ម្ួេែេ់លសែាកិចេ
្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា និង រាជ្រដាាភិបាេកម្ពជាបានចាត្់វធា
និងវ ិស័យហិរញ្ញ វត្ថ និងការល្វើអាជ្ីវកម្មលៅកនងរយៈលពេដែេម្ិនធាលប់ានពីម្នម្ក ដែេរួម្ានែូចជាការអនញ្ញញត្
ិ និងការបលងាើត្ថ្ន្នាគារសហក្គាស្នត្ូច និងម្្យម្ លែើ ម្បីសក្ម្បសក្ម្ួេគលក្ាង
ឲ្យល្វើការលរៀបចំឥណទានលឡើងវញ
សហហិរញ្ញ បបទានក្ទក្ទង់សហក្គាស្នត្ូច និងម្្យម្។
គណៈក្គប់ក្គងនឹងបនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យពីផេបុះពាេ់ថ្ន កូវ ីែ ១៩ និងចាត្់ក្គប់វ ិធានការទប់ស្ថាត្់រាេ់ឥទធិពេ
ដែេអាចបុះពាេ់ែេ់ក្បត្ិបត្តិការរបស់្នាគារ។
្នាគារបានល្វើការវ ិនិច័េយចំលពាុះផេបុះពាេ់ថ្ន កូ វ ីែ ១៩ លៅតាម្ការដណនាំរបស់្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា និង
សតង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថអនតរជាត្ិថ្នកម្ពជាែូ ចខាងលក្កាម្៖
(ក)

ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក
គណៈក្គប់ក្គងបានល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងអនវត្តលៅលេើម្ូ ដែេ ECL ងមីលៅកនងក្ត្ី ាសទី បួន ឆ្នំ២០២០។

វ ិលស្ថ្នកម្មចម្បងកនងម្ូដែេងមីលក្បៀបល្ៀបលៅនឹងម្ូដែេចាស់ានែូចខាងលក្កាម្៖

ភាពដែេអាចខកខានកនងការសង (PD)
PD ក្ត្ូវបានគណនាលដាយលក្បើ ទិននន័យាក្ទីសក្បចាំដខសក្ាប់រយៈលពេ ៧ ឆ្នំកនលងម្កលនុះដែេាន ៧២
ាក្ទី ស ។ វ ិ្ីស្ថស្តសតេម្អិត្ជាងម្ន ក្ត្ូវបានអនវត្តលដាយបំដបកែំណាក់កាេទី ១ លៅ “ក្កុម្ ០” ដែេម្ិនានថ្ងៃហួស
លពេកំណត្់ និង “ក្កុម្ ១” ដែេានឥណទានហួសកាេកំណត្់ពី ១ លៅ ២៩ ថ្ងៃ។
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សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៦.

ផលប៉ា៉ះពាល់ព៊ី រូវ៊ីែ ១៩ (ត)

(ក)

ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក (ត្)

អក្តាខាត្បង់លដាយស្ថរខកខានកនងការសង (LGD)
ិ ក្ត្ូវបានដាក់បញ្ូេ េកនងការគណនា LGD
គណនីសកម្មដែេលៅដត្ានបនតសកម្មភាពក្បម្ូេក្ត្ឡប់ម្កវញ

ដផអកលេើការវ ិភាគរយៈលពេរបស់ LGD ។ កក្ម្ិត្ឥណទានសក្ាប់ការគណនា LGD ក្ត្ូវបាន

ដកដក្បពីការលក្បើក្បាស់

ឥណទានលៅលពេខាត្បង់ (EAD) ដែេលៅបនតានការលកើនលឡើងលៅកនងម្ូ ដែេចាស់ លៅជាកក្ម្ិត្ឥណទានលៅលពេ
ខកខានកនងការសងដត្ម្តង ។ កក្ម្ិត្ LGD តាម្វ ិស័យ ក្ត្ូវបានដកត្ក្ម្ូវឲ្យស្សបលៅតាម្ការដបងដចកដែេលក្បើក្បាស់កនង
ការគណនា PD ។

ី ីលត្ (Probability weighted outcome)
េទធផេងលឹងដងលងលេើក្បូបាបេ
បចេបបននលនុះ ការកំណត្់លសណារយ
ី ូម្ូេដាាន. េអ និងអាក្កក់ ក្ត្ូវបានផតេ់ការងលឹងដងលងជា ៦០ ភាគរយ ២០
ភាគរយនិង ២០ភាគរយ លរៀងគាន ។

ព័ត្៌ានដែេរំពឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខ (Forward-looking information)
ព័ត្៌ានដែេរ ំពឹងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខក្ត្ូវបានលក្បើក្បាស់ ក្ាប់ដត្ PD ។ សក្ាប់ LGD ព័ត្៌ានដែេរ ំពឹងទក
លៅថ្ងៃខាងម្ខម្ិនក្ត្ូវបានលក្បើ ក្បាស់លនាុះលទ លដាយស្ថរដត្ម្ិនានពត្៌ានថ្នការខកខានសងក្គប់ក្គាន់លៅ ក្ត្ីាស
ិ គសថិត្ិរ ំពឹ ងទកលៅថ្ងៃខាងម្ខលដាយានភាពលជ្ឿទកចិត្តបានលនាុះលទ ។
ម្នៗលែើម្បីល្វើការវភា

កតាតាក្កូលសែាកិចេចំបងៗ
កតាតាក្កូលសែាកិចេដែេក្ត្ូវបានកំណត្់និងលក្បើក្បាស់សក្ាប់ PD ដែេរ ំពឹងទកានែូចខាងលក្កាម្៖
PD តាម្ដផនក

កតាតាក្កូលសែាកិចេ(១)

កសិកម្ម

កំលណើនផេិត្ផេកនងស្សុកសរប (GDP) លេើវ ិស័យកសិកម្ម ជ្េផេនិង
ថ្ក្ពលឈ្ើ

សំណង់និងអចេនក្ទពយ

ការចូេរួម្ចំ ដណកកំលណើន GDP កនងវ ិស័យឧសាហកម្ម

ការជ្ួេអចេនក្ទពយ

កំលណើនត្ក្ម្ូវការលក្បើក្បាស់ឯកជ្ន

ផេិត្កម្ម

កំលណើនវ ិនិ លយគផ្លទេ់ពីបរលទស

ការេក់ែំនិងរាយ

ការចូេរួម្ចំ ដណកកំលណើន GDP កនងវ ិស័យឧសាហកម្ម

លសវាកម្ម

កំលណើនត្ក្ម្ូវការលក្បើក្បាស់ឯកជ្ន

ឥណទានបគាេ

អក្តាថ្នភាពអត្់ការង្ករល្វើ

(១)

កតាតាក្កូលសែាកិចេទាំងអស់ានម្ូេដាានលៅកនងបរ ិបទក្បលទសកម្ពជាលេើកដេងដត្ានការបញ្ញ
ជ ក់លផេង

ពីលនុះ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៦.

ផលប៉ា៉ះពាល់ព៊ី រូវ៊ីែ ១៩ (ត)

(ក)

ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក (ត្)

កតាតាក្កូលសែាកិចេចម្បងៗ (ត្)
កតាតាក្កូលសែាកិចេដែេពាករទកជាម្ន ថ្នលសណារយ
ី ូម្ូេដាាន េអ និងអាក្កក់ ានែូចខាងលក្កាម្៖
កំលណើន GDP លេើវ ិស័យកសិកម្ម ជ្េផេ និងថ្ក្ពលឈ្ើ - កសិកម្ម
ការពាករ MEV

ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ឆ្នំទី៤

ឆ្នំទី៥

ឆ្នំទី៦

ឆ្នំទី៧

ឆ្នំទី៨

ឆ្នំទី៩

ឆ្នំទី១០

លសណារីយម្
ូ ូេដាាន

-០,១០%

-០,១៨%

-០,២១%

១,០០%

១,០០%

១,០០%

១,០០%

១,០០%

១,០០%

១,០០%

លសណារីយូេអ

១,០០%

០,៩២%

០,៨៩%

២,១០%

២,១០%

២,១០%

២,១០%

២,១០%

២,១០%

២,១០%

លសណារីយូអាក្កក់

-១,២០%

-១,២៨%

-១,៣១%

-០,១០%

-០,១០%

-០,១០%

-០,១០%

-០,១០%

-០,១០%

-០,១០%

ការចូេរួម្ចំដណកកំលណើន GDP កនងវ ិស័យឧសាហកម្ម - សំណង់និងអចេនក្ទពយ
ការពាករ MEV

ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ឆ្នំទី៤

ឆ្នំទី៥

ឆ្នំទី៦

ឆ្នំទី៧

ឆ្នំទី៨

ឆ្នំទី៩

ឆ្នំទី១០

លសណារីយម្
ូ ូេដាាន

០,១៦%

០,១៦%

០,១៦%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

លសណារីយូេអ

០,១៨%

០,១៨%

០,១៨%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

លសណារីយូអាក្កក់

០,១៤%

០,១៤%

០,១៤%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

កំលណើនត្ក្ម្ូវការលក្បើក្បាស់ឯកជ្ន - ការជ្ួេអចេនក្ទពយ
ការពាករ MEV

ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ឆ្នំទី៤

ឆ្នំទី៥

ឆ្នំទី៦

ឆ្នំទី៧

ឆ្នំទី៨

ឆ្នំទី៩

លសណារីយម្
ូ ូេដាាន

០,០៤%

០,០៤%

០,០៤%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

លសណារីយូេអ

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

០,១២%

០,១២%

០,១២%

០,១២%

០,១២%

០,១២%

០,១២%

-០,០៧%

-០,០៧%

-០,០៧%

-០,០៩%

-០,០៩%

-០,០៩%

-០,០៩%

-០,០៩%

-០,០៩%

-០,០៩%

លសណារីយូអាក្កក់

ឆ្នំទី១០

កំលណើនវ ិនិលយគផ្លទេ់ពីបរលទស - ផេិត្កម្ម
ការពាករ MEV

ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ឆ្នំទី៤

ឆ្នំទី៥

ឆ្នំទី៦

ឆ្នំទី៧

ឆ្នំទី៨

ឆ្នំទី៩

ឆ្នំទី១០

លសណារីយម្
ូ ូេដាាន

០,០៤%

០,០៤%

០,០៤%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

០,០២%

លសណារីយូេអ

០,១២%

០,១២%

០,១២%

០,១០%

០,១០%

០,១០%

០,១០%

០,១០%

០,១០%

០,១០%

លសណារីយូអាក្កក់

-០,០៥%

-០,០៥%

-០,០៥%

-០,០៦%

-០,០៦%

-០,០៦%

-០,០៦%

-០,០៦%

-០,០៦%

-០,០៦%

ការចូេរួម្ចំដណកកំលណើន GDP កនងវ ិស័យឧសាហកម្ម - ការេក់ែំនិងរាយ
ការពាករ MEV

ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ឆ្នំទី៤

ឆ្នំទី៥

ឆ្នំទី៦

ឆ្នំទី៧

ឆ្នំទី៨

ឆ្នំទី៩

ឆ្នំទី១០

លសណារីយម្
ូ ូេដាាន

០,១៦%

០,១៦%

០,១៦%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

០,១៧%

លសណារីយូេអ

០,១៨%

០,១៨%

០,១៨%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

០,១៩%

លសណារីយូអាក្កក់

០,១៤%

០,១៤%

០,១៤%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%

០,១៥%
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៦.

ផលប៉ា៉ះពាល់ព៊ី រូវ៊ីែ ១៩ (ត)

(ក)

ការខាត្បង់ឥណទានដែេរ ំពឹងទក (ត្)

កតាតាក្កូលសែាកិចេចម្បងៗ (ត្)
កំលណើនត្ក្ម្ូវការលក្បើក្បាស់ឯកជ្ន - លសវាកម្ម
ការពាករ MEV

ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ឆ្នំទី៤

ឆ្នំទី៥

ឆ្នំទី៦

ឆ្នំទី៧

ឆ្នំទី៨

ឆ្នំទី៩

ឆ្នំទី១០

លសណារីយម្
ូ ូេដាាន

៦,៣៥%

៦,៤០%

៦,៤២%

៦,២៧%

៦,២៧%

៦,២៧%

៦,២៧%

៦,២៧%

៦,២៧%

៦,២៧%

លសណារីយូេអ

៧,៤១%

៧,៤៦%

៧,៤៩%

៧,៣៣%

៧,៣៣%

៧,៣៣%

៧,៣៣%

៧,៣៣%

៧,៣៣%

៧,៣៣%

លសណារីយូអាក្កក់

៥,២៨%

៥,៣៣%

៥,៣៥%

៥,២០%

៥,២០%

៥,២០%

៥,២០%

៥,២០%

៥,២០%

៥,២០%

អក្តាថ្នភាពអត្់ការង្ករល្វើ - ឥណទានបគាេ
ការពាករ MEV

ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ឆ្នំទី៤

ឆ្នំទី៥

ឆ្នំទី៦

ឆ្នំទី៧

ឆ្នំទី៨

ឆ្នំទី៩

ឆ្នំទី១០

លសណារីយម្
ូ ូេដាាន

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

លសណារីយូេអ

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

០,០០%

លសណារីយូអាក្កក់

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

០,០១%

លេើសពីលនុះលទៀត្ ្នាគារបានពិចារណាជាក់ោក់ លៅនឹងផេបុះពាេ់ដែេពាក់ព័នធថ្ន កូ វ ីែ ១៩ លេើកតាត
គណភាព

និងបរ ិាណលៅលពេកំណត្់ ការលកើនលឡើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទាន និងការការវាយត្ថ្ម្លសូចនា

ិ ន្ន
ករ សក្ាប់ សំវធា

ិ ័យដែេ បានរងផេបុះពាេ់ដែេបានកំណត្់លដាយ
លេើការបុះពាេ់ជាសកាតនពេកនងវស

្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា៖
•

វ ិស័យលទសចរណ៍

•

វ ិស័យផេិត្កម្មកាត្់លែរសលម្លៀកបំពាក់

•

វ ិស័យសំណង់

•

វ ិស័យែឹកជ្ញ្ូជ ននិងភសតភារ

្នាគារបានសលក្ម្ចបដនថម្ ECL ចំនួន ៤.៦៥០.០០០ ែោលរអាលម្រ ិក ។ ការបដនថម្ ECL គឺលៅលក្កាម្
លសណារ ីយូលសតសក្បសិនលបើ ឥណទានដែេក្ត្ូវបានលរៀបចំ លឡើងវ ិញលក្ចើនែង ដែេអនលក្គាុះកនងការសងក្បាក់ លែើម្
និងការក្បាក់នាកាេបរលិ ចេទ រាយការណ៍ក្ត្ូវបាន ចាត្់ ថានក់កនងែំណាក់កាេទី២ ណោយសារតត ភាពមិនចាស់លាស់
ថ្នជ្ម្ៃឺកូវ ីែ ១៩។
(ខ)

គណលនយយសក្ាប់ ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថដែេបានដកដក្ប
្នាគារបានល្វើការពិចារណា អំ ពីកតាតលសែាកិចេ និង បានពនារការសងក្បាក់កម្េី សក្ាប់អនកខេីក្បាក់ ដែេ

ិ ័យ ។ ការចំលណញ និង
អាជ្ីវកម្មរបស់លគ ក្ត្ូវបានរងបុះពាេ់លដាយ កូវ ីែ ១៩ រហូត្ែេ់រយៈលពេ ១២ដខចំលពាុះក្គប់ វស
ការខាត្បង់ពីការដកដក្បេកខខណឌទាំងលនុះម្ិនបានចាត្់ទកជាស្ថរវនតលឡើយ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ

សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិធចេទ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដែធនូ ឆ្ន ំ២០២០
៣៦.

ផលប៉ា៉ះពាល់ព៊ី រូវ៊ីែ ១៩(ត)

(គ)

ការវាយត្ថ្ម្លនិងការវ ិនិច័េយ
្នាគារបានគិត្គូរអំពីផេបុះពាេ់ ដែេបងារលឡើងពី ភាពដក្បក្បួេ ថ្នលសែាកិចេបចេបបនន កនងការកំណត្់

ត្ួលេខរបស់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និងក្ទពយសកម្មលផេងៗលទៀត្កនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលងខបចលនាលុះលពេ ដែេការ
កំណត្់លនុះគឺជាការកំណត្់េអបំផត្របស់គណៈក្គប់ក្គងពឹងដផអកលេើព័ត្៌ានដែេាន។

បដនតទីផារម្ិនទាន់ាន

លសថរភាព ែូចលនុះត្ួលេខ ដែេបានកំណត្់អាចានការដក្បក្បួេលៅតាម្បដក្ម្បក្ម្ួេទីផារ ។
៣៧.

ក្ពឹតតិការណ៍បនាាប់ព៊ីការ ិយបរិធចេទថ្នរបាយការណ៍
ការផ្លអកលេើការដបងដចកភាគោភ
លៅថ្ងៃទី១១ ដខកម្ាៈ ឆ្នំ២០២១ ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជាបានជ្ូនែំណឹងែេ់ក្គប់ក្គឹុះស្ថថន្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថ

ទាំងអស់ឲ្យផ្លអកការដបងដចកភាគោភលក្កាយល្វើសវនកម្ម សក្ាប់ែំណាច់ការ ិយបរលិ ចេទឆ្នំ២០២០ លនុះ ។
របបសនតិសខសងាម្ដផនកក្បាក់ លស្ថ្ន
លៅថ្ងៃទី៤ ដខម្ីនា ឆ្នំ២០២១ រាជ្រដាាភិបាេបានលចញអនក្កឹត្យសតីពីរបបសនតិសខសងាម្ដផនកក្បាក់លស្ថ្ន
សក្ាប់បគាេទាំងឡាយដែេសថិត្លៅលក្កាម្បទបបញ្ញ ត្ិតថ្នចាប់សីព
ត ីការង្ករ ។ ភាគទានដផនកក្បាក់លស្ថ្នដែេក្ត្ូវ
បានក្បកាសងមី ជាបនទករួម្គានរបស់និលយជ្កឬាេស់សហក្គាស និងនិលយជ្ិក ។ សក្ាប់រយៈលពេ ៥ ឆ្នំែំបូង

ភាគ

ទានលនុះក្ត្ូវកំណត្់អក្តាលសមើនឹង ៤% ថ្នក្បាក់ឈ្ួេជាប់
ន
ភាគទាន លដាយដបងដចក ២% ជាបនទកនិលយជ្ក និង២%លទៀត្
ជាបនទកនិលយជ្ិក។

សាសភាពថ្នក្បាក់ឈ្ួេជាប់
ន
ភាគទាន ក្ត្ូវកំណត្់លដាយអនក្កឹត្យលដាយដឡក ។ ការទូទាត្់ដផនកក្បាក់

លស្ថ្នក្ត្ូវល្វើលឡើងជាក្បចាំដខ សហក្គាសទាំងអស់ក្ត្ូវានកាត្ពវកិចេក្បម្ូេភាគទានពីនិលយជ្ិក លហើយលផទរក្បាក់

ភាគទានរួម្បញ្ូេ េចំ ដណករបស់ខួន
ល លៅកនងគណនី្នាគាររបស់ លបឡាជាត្ិសនតិសខសងាម្ (“ប.ស.ស”) កនងរយៈលពេ
១៥ ថ្ងៃថ្នដខបនាទប់ ។

អក្តាភាគទានថ្នរបបសនតិសខសងាម្ដផនកក្បាក់ លស្ថ្ន ក្ត្ូវបានកំណត្់តាម្វ ិ្ីស្ថស្តសតបពវោភជ្លណើត រែូច
ខាងលក្កាម៖
•

ែំណាក់កាេទី ១៖ ៤% ថ្នក្បាក់ឈ្ួេជាប់
ន
ភាគទាន ឬក្បាក់លសនើសំជាប់ភាគទាន សក្ាប់ រយៈលពេ ៥ ឆ្នំ
ែំបូងគិត្ចាប់ពីកាេបរលិ ចេទថ្នការចាប់លផតើម្បង់ភាគទាន

•

ែំណាក់កាេទី ២៖ ៨% ថ្នក្បាក់ឈ្ួេជាប់
ន
ភាគទាន ឬក្បាក់លសនើសំជាប់ភាគទាន សក្ាប់ រយៈលពេ ៥ ឆ្នំ
បនាទប់ពីែំណាក់កាេទី ១ និង

•

ែំណាក់កាេទី ៣៖ អក្តាភាគទានក្ត្ូវែំលឡើង ២,៧៥% ថ្នក្បាក់ឈ្ួេជាប់
ន
ភាគទាន ឬក្បាក់លសនើសំជាប់
ភាគទាន កនងរយៈលពេ ១០ ឆ្នំម្តង បនាទប់ពីែំណាក់កាេទី ២ ។
កាេបរ ិលចេទថ្នការអនវត្តរបបសនតិសខសងាម្ដផនកក្បាក់ លស្ថ្ន

ិ ជ ជ្ីវៈ និងក្កសួងលសែាកិចេនិងហិរញ្ញ វត្ថ។
ការង្ករ និងបណតុះបណា
ត េវជា
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ក្ត្ូវកំណត្់លដាយក្បកាសរួម្រវាងក្កសួង

