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បេ�សកកម្មមរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� គឺផឺ្តតល់ីជូនូសហគ្រិគឺនិខ្នាា ាតតចូ�ំផ្តតី ខ្នាា ាតតចូ ខ្នាា ាតម្មធយម្ម នងិ

សាាធាារណជូន នវូ  ម្មបេធោាបាាយកា�ង កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង ចាាត់ចែចង ធនធាាន ហិរញ្ញញវតុ� ឲ្យយ មាាន គ្រិ�សិទ្ធធភាាព ខ្ពពស់ បេ��ម្មី �

បេលី�កសួ�យ ជូ�វភាាព រស់ បេ�ា ឲ្យយ  គ្រិ�បេស�រ បេ��ង បេដាាយ �នីវតត ឲ្យយ បាាន នវូនិរនតរភាាព នងិ �បេងើ�ន នវូ �តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍ ជូនូ �ល់ី

ភាាគឺហីុនកិ កម្មមករ និបេ�ាជូតិ គ្រិពម្មទាំា�ង សហគឺម្មន៍ ទាំា�ង�ស់ ។ បេយ�ងគ្រិ�កាាន់ខ្នាា ា�់ជាានិចច នវូ បេគាាលីកាារណ៍ ស�លីធម្ម ៌

វជិាា ាជូ�វៈ សងគម្ម ចាា�់ នងិ �រសុិាាន គ្រិ�ក� បេដាាយ កគ្រិម្មតិ ខ្ពពស់ �ំផ្តតី ។ 

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ជាាធនាាគាារ ពាាណជិូា នាា�ម្មខី្ព កា�ង គ្រិ�បេទ្ធស កម្មព�ជាា  កា�ង កាារផ្តតល់ី បេសវាា កម្មម
ហិរញ្ញញវតុ� លីអ�ំផ្តតី ជូនូ �ល់ីសាាធាារណជូន  គ្រិគឺ�់ ម្មជូឈដាា ាន កា�ង សហគឺម្មន៍ ។

ទស្សសនៈៈ

បេ�ស្សកកម្មម

កាារ�ិាលីយ័កណ្តាត ាលី ៖

�គាារ បេលីខ្ព ៦១ ម្មហាា វថិី� គ្រិពះម្មនី�វងស សង្កាើ ាត់ គ្រិសះ ចក 
ខ្ពណឌ �នូបេពញ រាាជូធាាន�ភីាំ បេពញ គ្រិពះរាាជាាណ្តាាចគ្រិកកម្មព�ជាា ។  
គ្រិ���់សំ�ីគ្រិតបេលីខ្ព ៖ ១១៤៩
ទូ្ធរសព័ ួ៖ ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូ្ធរសាារ ៖ ០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
�ី�ចែម្មែលី ៖ acledabank@acledabank.com.kh
បេវ�សាាយ ៖ www.acledabank.com.kh 
SWIFT Code: ACLBKHPP

កាារ�ិាលីយ័ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនង �តថិីជិូន  
(�បេគ្រិម្ម� ២៤បេមាែ ាង កា�ងម្មយួថ្ងៃថីៃ នងិ៧ថ្ងៃថីៃ កា�ងម្មយួសបាត ាហ៍) ៖

ទូ្ធរសព័ ួ៖ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
�ី�ចែម្មែលី ៖ inquiry@acledabank.com.kh

របាាយកាារណ៍បេនះបេរៀ�ចំ នងិ បេចញ ផ្តាាយ បេដាាយ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ។ សគ្រិមាា�់ ពត័ម៌ាាន �ចែនមុ្ម  នងិ ចម្មៃល់ី បេផ្តសងៗ សូម្ម ទាំាក់ទ្ធង ម្មក  ៖

គ្រិ�ជាាធនាាគាារ ចែ�លី បេ�ាក�ាក បេជូឿ ទី្ធកចិតត  ។

គតិបិេ�ចន៍ៈ
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�រ�ិាយ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨

សុាានភាាពហិរញ្ញញវតុ� (គឺតិជាា�ានបេរៀលី)

គ្រិទ្ធពយសកម្មមសរ�ី ២៦.៥០០.៧៩៣ ២៥.១៦៣.៧៨៤ ២២.៨៣៦.៥៩៩

�ំណីលីសរ�ី ២២.០៩៣.២៥៨ ២១.២៣៣.៦០៣ ១៩.៤០៩.៨៨៩

មូ្មលីធនសរ�ី ៤.៤០៧.៥៣៥ ៣.៩៣០.១៨១ ៣.៤២៦.៧១០

លីទ្ធធផ្តលីហិរញ្ញញវតុ� (គឺតិជាា�ានបេរៀលី)

ចំណូលីសរ�ី ២.៣៦១.៤៨៣ ២.២២៩.១១៨ ២.០៦៥.៦០១

ចំបេណញ/(ខ្នាាត) ម្មនី�ង់ពនធ ៧៣៤.០០៥ ៦២២.០៧៤ ៦១០.១១៥

ចំបេណញ/(ខ្នាាត)សីទ្ធធ កា�ងកាារយិ�របិេចេទ្ធ ៥៧៦.៨៦៥ ៤៨៩.៧២៤ ៤៨២.៦២៤

លីទ្ធធផ្តលីលីម្មអតិកា�ងកាារយិ�របិេចេទ្ធ ៥៦៩.៣៩៦ ៤៩៧.១៩៦ ៤៩០.០៧២

�នបីាាតហិរញ្ញញវតុ�

�នីបាាតសាាធនភាាព ២៥,១៥% ២៦,៣១% ២២,៦០%

�នីបាាត�ំណីលីបេធៀ�នងឹម្មលូីធន ៥០១,២៦% ៥៤០,២៧% ៥៦៦,៤៣%

�នីបាាតគ្រិក�ខ្ពណ័ឌ សននួ�យភាាព ១៤៩,៣១% ១៦៧,២៧% ១៥០,៦៤%

�នីបាាតឥណទាំានម្មនិ�ំបេណ�រកាារ (*) ២,៤០% ១,២៤% ១,៨៧%

�នីបាាតឥណទាំានបេធៀ�នងឹគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ� ៩៧,៧៣% ៨៨,៨២% ៩៣,៩០%

�នីបាាតចំបេណញបេធៀ�នងឹគ្រិទ្ធពយសកម្មមម្មធយម្ម (ROAA) ២,២០% ២,០៧% ២,២៣%

�នីបាាតចំបេណញបេធៀ�នងឹម្មលូីធនម្មធយម្ម (ROAE) ១៣,៦៦% ១៣,៥២% ១៥,១៨%

�នីបាាតលីទ្ធធភាាព�ង់កាារគ្រិបាាក់ (�ង) ២,១៩ ១,៩៨ ១,៩៨

ចំបេណញកា�ងម្មយួឯកតាាម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធ ិ(បេរៀលី) ១.៣២០ ១.២០៣ ១.៣០៦

ភាាគឺ�ាភីកា�ងម្មយួឯកតាាម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធ ិ(បេរៀលី) - ៣១១ ៤៣២

�នីបាាតហិរញ្ញញវតុ�សំខ្នាាន់ៗបេផ្តសងបេទ្ធៀត - - -

(*)  ឥណទាំានម្មនិ�ំបេណ�រកាារ = ឥណទាំានបេ�ា�ំណ្តាាក់កាាលីទ្ធ�៣

ព័ត័៌ម៌ាានហិិរញ្ញញវត៌ុ�សង្ខេ�េប



ស្ថ ានភាពហិរញ�វត្ថុ (គិតជាលានេរៀល)

២០២០

២០១៩

្រទព្យសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ មលូធនសរបុ

២០១៨

ចំេណញ/(ខាត) 
(គតិជាលានេរៀល)

ចំណូលសរបុ ចំេណញ/(ខាត) 
មនុបង់ពន្ធ

ចំេណញ/(ខាត) 
សុទ្ធក្នុងការយិបរេិច្ឆទ

លទ្ធផលលម្អតិ
ក្នុងការយិបរេិច្ឆទ

២០២០

២០១៩

២០១៨

អនបុាតហិរញ�វត្ថុ (%)

អនបុាតសាធនភាព អនបុាតបំណុល
េធៀបនងឹមលូធន

អនបុាត្រកបខណ័្ឌ
សន្ទនយីភាព

អនបុាតឥណទាន
មនិដំេណីរការ

អនបុាតឥណទាន
េធៀបនងឹ្របាក់បេញ�ី

២០២០

២០១៩

២០១៨

អនុបាតចំេណញេធៀបនឹង
្រទព្យសកម្មមធ្យម (ROAA)

អនុបាតចំេណញេធៀបនឹង
មូលធនមធ្យម (ROAE)

២០២០

២០១៩

២០១៨

២៦.៥០០.៧៩៣
២៥.១៦៣.៧៨៤

២២.៨៣៦.៥៩៩ ២២.០៩៣.២៥៨
២១.២៣៣.៦០៣

១៩.៤០៩.៨៨៩

៤.៤០៧.៥៣៥
៣.៩៣០.១៨១

៣.៤២៦.៧១០

២.៣៦១.៤៨៣
២.២២៩.១១៨

២.០៦៥.៦០១

៧៣៤.០០៥
៦២២.០៧៤

៦១០.១១៥
៥៧៦.៨៦៥

៤៨៩.៧២៤
៤៨២.៦២៤

៥៦៩.៣៩៦
៤៩៧.១៩៦

៤៩០.០៧២

២៥,១៥%
២៦,៣១%

២២,៦០%

៥០១,២៦%
៥៤០,២៧%

៥៦៦,៤៣%

១៤៩,៣១%
១៦៧,២៧%

១៥០,៦៤%

២,៤០%១,២៤% ១,៨៧%

៩៧,៧៣%
៨៨,៨២% ៩៣,៩០%

២,២០%
២,០៧%

២,២៣%

១៣,៦៦%
១៣,៥២%

១៥,១៨%

(គិតជាលានេរៀល)

១៨.២២៩.៣៧២
១៥.៨០៨.៨១៤

១៤.៥៧៩.៥០២

១៨.៦៥២.៦៩០
១៧.៧៩៩.១៨៤

១៥.៥២៧.៣៨២
(គតិជាលានេរៀល)

២០២០

២០១៩

២០១៨

២០២០

២០១៩

២០១៨

២.៣៦១.៤៨៣
២.២២៩.១១៨

២.០៦៥.៦០១ ២.១០០.០៤០
១.៩៥៩.៣១៨

១.៨៣៤.៦១២

៦១៤.៧១៩
៦៣៥.៦៤៨

៦១៩.៧៩៩

សមតលុ្យឥណទានសរបុ ្របាក់បេញ�សីរបុ ចំណូលសរបុចំណូលសរបុ ចំណូលការ្របាក់ ចំណាយការ្របាក់

3

ក្រា�ាហ្វិិ�កអំំពីពីីត័៌ម៌ាានហ្វិ�រញ្ញញវត៌ុ�សង្ខេ�េប  ន�� សុ�ត៌�សង្ខេ�េបក្រាបចាំា�ឆំ្នាំា�ពីី
លទ្ធធផលក្រាបត៌�បត៌ិ��ារ (Charts)
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សមាាសភាាព័ក្រាកមុក្រាបកឹាាភិិបាាល
សមាាជិកិ-សមាាជិកិាាក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាល  ត្រូ�វូបាានតែ�ងតាំា�ងដោ�ាយភាាគហុុ៊ុនកិសក្រុមាា�់ 

អាាណ�ិិ  ៣ឆំ្នាំា�  ដោ�ើមី �ដោ�ើើសកមមភាាព�ំណាាងឲ្យយពួកដោគផ្ទាា ាល់ ។ តាំាមលកខនិិកៈបាាន
�ញ្ជាា ាក់ថាា  សមាាសភាាពក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាលត្រូ�វូមាាន   ១០រូ�ូ តែ�ល ៖

• ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាល ទទួលខុសុត្រូ�វូដោលើកាារូកំណ�់យុទធសាាក្រុស ិ រូ�ស់�នាាគាារូ  នងិ
ក្រុគ�់ក្រុគងរាាល់ក្រុ��ិ��ិិកាារូអាាជិើវកមម ។ សមាាជិិក -សមាាជិិកាាក្រុកុមក្រុ�ឹកាាភិិបាាល
ទាំា�ងអស់ ត្រូ�វូដោ�ើើកចិ្ចចកាារូ ដោ�ើមី �ជាាក្រុ�ដោ�ាជិន៍ខុពស់�ំផុ�ុ សក្រុមាា�់�នាាគាារូ ។

• អំណាាច្ចរូ�ស់ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាលត្រូ�វូអនវុ�រិូមួគំាា ដោហ៊ុើយគាម ានសមាាជិកិ-សមាាជិិកាា
ណាាមំាាក់មាានអំណាាច្ចកំ�ងកាារូផុិល់កាារូតែណនាា� ឬកាារូ�ង្គាា ា�់ �ញ្ជាា ា តែ� ឯកឯង
ដោលើថំាាក់�កឹនាា� ឬ�គុាលិកណាាមំាាក់រូ�ស់�នាាគាារូ ឬច្ច�ុហ៊ុ�ថដោលខាា ដោលើកិច្ចចសនាា 
ឬ�ឹកនាា�ក្រុគ�់ក្រុគងក្រុ��ិ��ិិកាារូរូ�ស់ �នាាគាារូបាានដោ�ើយ  ដោលើកតែលងតែ�មាានកាារូ
ដោផុារូអំណាាច្ចជាាក់លាាក់ឲ្យយអនវុ� ិតាំាមរូយៈដោសច្ចកិើសដោក្រុមច្ចរូ�ស់ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាល ។

• សមាាជិកិ-សមាាជិកិាាមំាាក់ៗ អាាច្ចពនិ�ិយដោ�ាយគាម ានកំណ�់ ចំ្ចដោ�ា�ឯកសាារូ នងិ
កំណ�់ក្រុតាំាដោផុេងៗរូ�ស់�នាាគាារូ ក្រុគ�់ដោពលដោមាោ ាង ដោ�ើើ កាារូ ។

ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាល ដោ�ើើកាារូដោក្រុជិើសតាំា�ងនវូសមាាជិកិមំាាក់ ឲ្យយដោ�ើើជាាក្រុ�ធាាន ក្រុកមុក្រុ�ឹកាា
ភិបិាាល តាំាមរូយៈកាារូដោបាា�ដោឆំ្នាំា� ដោ�ាយយកតាំាមសំដោ�ង ភាាគដោក្រុច្ចើនដោហ៊ុើយ�គុាលដោនាា�
ជាាអំក�កឹនាា� នវូរាាល់កចិ្ចចក្រុ�ជិុំ ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាល  ក៏�ចូ្ចជាាមហាាសនំបិាា�ក្រុ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ។

ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាល ទទួលខុសុត្រូ�វូដោលើអភិបិាាលកចិ្ចចសាាជិើវកមម នងិ ជំិរូញុអភិិវឌ្ឍឍន៍
ដោជាាគជិយ័រូ�ស់�នាាគាារូ តាំាមរូយៈកាារូ�កឹនាា� រាាល់ ក្រុ���ិ�ិកិាារូកាារូង្គាារូ នងិអាាជិើវកមម ។ 
ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាលជាាអំកតែ�ងតាំា�ង នងិអាាច្ច �ក�ំតែណងរូ�ស់ក្រុ�ធាាននាាយកក្រុ��ិ��ិិ ។ 

ក្រុកុមក្រុ�ឹកាាភិិបាាលក៏ធាានាាផុងតែ�រូថាា�នធាានមនុសេ តែ�លចាំា�បាាច់្ចមាានក្រុគ�់ក្រុគាាន់កំ�ង

កាារូ�ដោងើើ� យុទធសាាក្រុស ិ និងដោគាាលដោ�ាហិ៊ុរូញ្ញញវ�ថ�ជាាមយួថំាាក់ក្រុគ�់ក្រុគង ដោ�ើមី ��ាក់ឲ្យយថំាាក់
ក្រុគ�់ក្រុគងអនវុ� ិក្រុពមទាំា�ងត្រូ��ួពនិិ�យដោលើកាារូអនវុ�ិរូ�ស់ថំាាក់ក្រុគ�់ក្រុគងដោ�ាយ ផ្ទាា ាល់ នងិ
តាំាមរូយៈ គណៈកមាម ា�ិកាារូក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិិបាាល ។

ក្រុកមុក្រុ�ឹកាាភិិបាាល បាាន�ដោងើើ�គណៈកមាម ា�ិកាារូ ចំ្ចននួ៣ �ូច្ចជាា គណៈកមាម ា�កិាារូ
សវនកមម គណៈកមាម ា�ិកាារូតែ�ងតាំា�ង និងលាាភិកាារូ គណៈកមាម ា�កិាារូក្រុគ�់ក្រុគង
ហាានភិិយ័ នងិព�័ម៌ាានវទិាា ក្រុពមទាំា�ង�ដោងើើ�នវូ គណៈកមាម ា�ិកាារូដោផុេង ដោទៀ� អាាក្រុសយ័
ដោ�ាតាំាម�ត្រូមូវកាារូចាំា�បាាច់្ច ដោ�ើមី ��ំដោណើរូកាារូក្រុ��ិ��ិិកាារូអាាជិើវកមមរូ�ស់�នាាគាារូ ។ 
គណៈកមាម ា�ិកាារូរូ�ស់ក្រុកុម ក្រុ�ឹកាាភិិបាាលទាំា�ងដោន� ត្រូ�ូវ�ដោងើើ�ដោ�ើង អាាក្រុសយ័ ដោ�ានឹង
ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិិបាាល ដោហ៊ុើយសមាាជិិក-សមាាជិិកាាទាំា�ងអស់ដោ�ាកំ�ងគណៈកមាម ា�ិកាារូ នឹ ង     
ត្រូ�ូវ អនុម�័  ដោ�ាយ ក្រុកុមក្រុ�ឹកាាភិិបាាល ។ គណៈកមាម ា�កិាារូទាំា�ងដោន� មិនអនវុ�អំិណាាច្ច
រូ�ស់ក្រុកុមក្រុ�កឹាាភិិបាាលដោ�ើយ ដោលើកតែលង តែ� មាាន កាារូ  ដោផុារូ សិទធ ិអំណាាច្ចជាាផុូ�វកាារូ តែ�
ត្រូ�ូវផុល់ិអនុ សាាសន៍�ល់ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិិបាាល ចំ្ចដោ�ា�សកមមភាាពរូមួរូ�ស់ពួកដោគ ។  
គួរូ�ញ្ជាា ាក់ផុងតែ�រូថាា សមាាជិិកភាាពនៃនគណៈកមាម ា�កិាារូមនិកំណ�់ថាា ត្រូ�វូតែ�ជាា 
សមាាជិិក-សមាាជិិកាាក្រុកមុក្រុ�ឹកាាភិិបាាលដោនាា�ដោទ ដោ�ាលគឺអាាច្ចជាាអំកក្រុគ�់ក្រុគង ឬ�ុគាល 
ណាា ដោផុេងដោទៀ� តែ�លសមក្រុស�កំ�ង�ួនាាទើរូ�ស់គណៈកមាម ា�ិកាារូនើមយួៗ ។  �ោ តុែនិ
ក្រុ�ធាាននៃនគណៈកមាម ា�កិាារូក្រុកមុក្រុ�ឹកាាភិិបាាល គចឺាំា�បាាច់្ចត្រូ�វូតែ�ជាាសមាាជិកិ-សមាាជិកិាា 
រូ�ស់ក្រុកមុក្រុ�ឹកាាភិិបាាល តែ�លអាាច្ចអដោញ្ញាើញគណៈក្រុគ�់ក្រុគង និងភាាគើ�ាក់ពន័ធដោផុេងៗ  

ដោ�ើមី �ផុល់ិព�័ម៌ាានក្រុ���ិ�ិិកាារូ នងិពនយល់ដោ�ាដោពលចាំា�បាាច់្ច។ គណៈកមាម ា�កិាារូទាំា�ងអស់ 
ត្រូ�ូវមាានក្រុ�ធាានជាាអភិិបាាលឯករាាជិយ ។
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ង្ខេ�ាក ឆ្នាំាយ ង្ខេសឿន  
គ្រិ�ធាានគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលី

បណិ្ឌិិត៌ អុំិន ចាំាន់នី  
�ភីិបាាលី

ង្ខេ�ាក រត័៌ំ យូង្ខេមេ�  
�ភិីបាាលី

ង្ខេ�ាក Pieter Kooi 
�ភិីបាាលី

ង្ខេ�ាក Ian S. Lydall 
�ភិីបាាលី

សមាាសភាាពគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី
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ង្ខេ�ាក Kenichiro Mori 
�ភីិបាាលី

ង្ខេ�ាកក្រាសី Mirjam Janssen
 �ភិីបាាលី

ង្ខេ�ាក វ៉ាេ ាន់ សូូង្ខេអំៀ� 
�ភិីបាាលី

ង្ខេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
�ភិីបាាលី

សមាាសភាាពគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី
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ង្ខេសចកិថី្លែ�ែ�របស់ក្រាបធាាននាាយកក្រាបត៌បិត៌ិិ

បណិិ្ឌិត៌ អុំិន ចាំាន់នី
គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តតិ

បេទាំាះ��ជាាសុតិកា�ង�នតរកាាលីថ្ងៃនផ្តលី�ែះពាាល់ីជាាសកលីព�កាាររាាតតាាតជំូងកឺវូ ��-១៩ ធនាាគាារបាានខ្ពតិខំ្ពវវិឌ្ឍឍខ្ពំ�ន បេដាាយបេធ័�កាារចែកចែគ្រិ�សំាាកសញ្ញាញ ា 
បេ��ងវញិជាាម្មយួនងឹរ�ូរាាងថីម� បេ��ម្មី �ឆំ្លុះ�ះ�ញ្ញាច ា�ងព�គ្រិ�វតតពិិតរ�ស់ធនាាគាារ។ ឆ្នាំា ា�២០២០ បាានផ្តតល់ី�ទ្ធពបិេសាាធន៍�ចែនមុ្ម�ែ ាងបេគ្រិច�ន�ល់ីធនាាគាារនូវ
ម្មបេធោាបាាយចម្មីងចំនួនព�ររមួ្មមាាន៖ ទ្ធ�ម្មយួ ធនាាគាារបាានពគ្រិងងឹខ្ពំ�នឯង តាាម្មរយៈកាារជូម្មាះរាាល់ីបេហតកីាារណ៍�វជិូាមាានឲ្យយកំាាយបេ�ាជាាគឺណីសម្មីតតិ
វញិ។ តាាម្ម�រ�ិទ្ធបេនះបេយ�ងបាានកត់សមាគ ាល់ីបេ��ញថាា អាាជូ�វកម្មមរ�ស់ធនាាគាារបេ�ាចែត�នតរ �កចបេគ្រិម្ម�ន គ្រិពម្មទាំា�ងអាាចរកាាបាាននវូគឺណីភាាពគ្រិទ្ធពយសកម្មម
បាាន�ែ ាងលីអ។ ទ្ធ�ព�រ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� គឺជឺាាធនាាគាារពាាណជិូា�ំ�ងូ�ងអស់ ចែ�លីបាានចះី�ញ្ញា�លីក់មូ្មលី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធ ិ កា�ងគ្រិកមី្មហីុនផ្តាារ
ម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា (ផ្ត.ម្ម.ក.) �បូេចាះធនាាគាារបាានបេធ័�កំចែណទ្ធគ្រិម្មង់គ្រិ�ត�ិតតកិាារ នងិសតង់ដាារបាាយកាារណ៍ បេ��ម្មី �បេឆំ្លុះ�យត�បេ�ានងឹតត្រូម្មវូកាារ�ទ្ធដាា ានរ�ស់
ធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាា នយិត័ករម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា (ន.ម្ម.ក.) និង ផ្ត.ម្ម.ក.។ ម្មនីបេពលីចះី�ញ្ញា�កា�ង ផ្ត.ម្ម.ក. បេ�ាកា�ងចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ
មាានភាាគឺហីុនកិជាាន�តិ�គីឺគលី ចំននួ៨។ �នួាា�់ព�បាានចះី�ញ្ញា�រចួ ធនាាគាារមាានភាាគឺហីុនកិថីម�បេក�នបេ��ងជិូត៤០០០នាាក់ បេដាាយមាានទាំា�ងន�ត�ិគីឺគលី នងិ
រ�ូវនត�គីឺគលី ចែ�លីបាាន�ណ្តាត ាក់ទី្ធនជាាម្មយួធនាាគាារគ្រិ�ក�បេដាាយទំ្ធនកីចិតត។

សូម្មចែថំីង�ំណរគឺណីចំបេពាាះ�បេចចកវទិ្ធោាឌ្ឍ�ជូ�ថីលី ចែ�លីធនាាគាារបាានបេធ័�កាារ�ភិីវឌ្ឍឍ នងិកាារចែកលីម្មអជាាបេគ្រិច�នឆ្នាំា ា�ម្មកបេនះ បាានរមួ្មចំចែណក�ែ ាងសកម្មម
កា�ងកាារសបេគ្រិម្មចបាាននូវសម្មទិ្ធធផិ្តលី�៏គ្រិតចះគ្រិតចង់បេនះ ទាំា�ងកា�ង�ំបេណ�រកាារអាាជូ�វកម្មម នងិទំ្ធនាាក់ទំ្ធនង�៏រងឹមាា�ជាាមួ្មយនយិត័ករ នងិភាាគឺហីុនកិ�ែ ាងបេគ្រិច�ន
ចែ��បេនះបាានកា�ងបេពលីចែតម្មយួ។
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សម្មទិ្ធធផិ្តលីសបេគ្រិម្មចបាានកា�ងឆ្នាំា ា�២០២០
សុ្ថាានភាាព័ក្រាបកតួ៌ក្រាបថ្លែ��

�ំបេណ្តាាះគ្រិសាាយឌ្ឍ�ជូ�ថីលី�ែ ាងសកម្មមបាានកំាាយជាាជូបេគ្រិម្ម�ស�៏លីអ�ំផ្តីតសគ្រិមាា�់
ធនាាគាារ នងិសុាា�ន័ហិរញ្ញញវតុ� កា�ងកាារផ្តតល់ីបេសវាាកម្មមជូូន�តថិីជិូនរ�ស់ខំ្ព�នបេ�ាកា�ង�ំ��ង

 បេពលីថ្ងៃនកាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកូឺវ ��-១៩ ចែ�លីសាាធាារណជូនជាាបេគ្រិច�នមាានកត�ត្រូពយួបាារម្មភ
�ែ ាងខំ្នាា�ង�ំព�សីខ្ពភាាពរ�ស់ពួកបេគឺ។ �បេចចកវទិ្ធោាឌ្ឍ�ជូ�ថីលីត្រូតវូបាានបេជូឿថាា គឺជឺាាឧ�ករណ៍
ម្មយួ កា�ងចំបេណ្តាាម្មឧ�ករណ៍�៏មាានសកាត ានីពលី�ំផី្តត បេ��ម្មី ��ំបេពញ�ចែនមុ្ម នងិបេឆំ្លុះ�យត� 
តត្រូម្មវូកាារទ្ធ�ផ្តាារ�ចច��ីនា ចំបេពាាះគ្រិគឺ�់សុាា�ន័ហិរញ្ញញវតុ�។ ធនាាគាារ ចែតងចែតពគ្រិងងឹគឺណីភាាព 
�បេគ្រិម្ម�បេសវាាកម្មមហិរញ្ញញវតុ��ល់ី�តិថិីជូនគ្រិគឺ�់ម្មជូឈដាា ាន បេ��ម្មី �ទ្ធទួ្ធលីបាានភាាពរ �កចបេគ្រិម្ម�ន
ជាាម្មយួគាា ា ទាំា�ងបេ�ាកា�ងគ្រិ�បេទ្ធស និងបេគ្រិ�ាគ្រិ�បេទ្ធស តាាម្មរយៈកាារទូ្ធទាំាត់ឆំ្លុះងគ្រិពំចែ�ន បេដាាយ 
ឃ្យូូ�អរកដូ (QR Code)។

ចំណុ្ឌិចសំខាាន់ៗនៃនក្រាបតិ៌បត៌ិ�ិារកំ��ឆំ្នាំា�២០២០
• សម្មតលីីយឥណទាំានសរ�ីបេ�ាចីងឆ្នាំា ា�២០២០មាានចំននួ ៤.៥០៦,៦៤ �ាន��ំីារ

អាាបេម្មរកិ កា�ងបេនាាះមាានឥណទាំានចំននួ ៨៩៤,៦៥ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ បេសម�នងឹ 
១៩,៨៥% បាានផ្តតល់ីបេ�ាឲ្យយវសិយ័កសិកម្មម។ បេ��បេធៀ�បេ�ានងឹឆ្នាំា ា�២០១៩ កាារផ្តតល់ី
ឥណទាំានកា�ងវសិយ័កសិកម្មមមាានចំននួ ៧៥៧,០៤ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ។ គឺតិ
គ្រិតមឹ្ម�ំណ្តាាច់ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ចំនួន�តថិិីជូនឥណទាំានអាាជូ�វកម្មមខ្នាា ាតតចូរ�ស់
ធនាាគាារបាានបេក�ន�ល់ី ៤៤៩.៣៥២នាាក់។

• ឥណទាំានម្មនិ�ំបេណ�រកាារសុតិកា�ង�គ្រិតាាចែ�លីអាាចគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបាាន មាានចំននួ ២,៤០% 
បេ�ាកា�ង�ំ��ងថ្ងៃនវ�ិតតកូិវ ��-១៩បេនះ។

• គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�-សនសមំាានចំនួន ៤.៦១១,៣០ �ាន�ី�ំារអាាបេម្មរកិ ចែ�លីមាាន
គឺណន�សកម្មមចំនួន ២.៨៩៤.៩០៧។

• ធនាាគាារទ្ធទួ្ធលីបាានគ្រិបាាក់ចំបេណញសីទ្ធធចំននួ ១៤១,៦៦ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ។ 
• ធនាាគាារបេ�ាចែត�នតកាាត់�នុយចំណ្តាាយ នងិត្រូតួតពនិិតយហាានភិីយ័ជាាគ្រិ�ចាា� បេ��ម្មី �

ទ្ធទួ្ធលីបាានគ្រិបាាក់ចំបេណញខ្ពពស់�ំផី្តត។
• បេសវាាធនាាគាារបេ��ចិត្រូតនូចិតាាម្មគ្រិ�ពន័ធ�បេចចកវទិ្ធោាហិរញ្ញញវតុ� (FinTech) បាាន

�ញ្ញច�លីជាាម្មួយនឹងបេហដាា ារចនាាសម្មព័នធធនាាគាារបេ��ិចត្រូតូនិកបេផ្តសងបេទ្ធៀតរ�ស់
ធនាាគាារ បេ��ម្មី �ផ្តតល់ីជូបេគ្រិម្ម�សជាាបេគ្រិច�នជូូន�តិថិីជូន កា�ងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងធនធាាន
ហិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ពកួបេគឺ។

ង្ខេសវ៉ាាលក់រាាយ ន�ិអាា�វីកមមខំាាត៌ត៌ចូ
ឥណទាំានខ្នាា ាតតូចបាានបេក�នបេ��ង ១០,១០% ឬបេសម�នឹង ២០២,៨៣ �ាន

��ំីារអាាបេម្មរកិ នងិឥណទាំានសគ្រិមាា�់បេគ្រិ��គ្រិបាាស់ផួ្ទាាល់ីខំ្ព�ន នងិបេផ្តសងៗ បាានបេក�នបេ��ង 
៣២,២០% ឬបេសម�នងឹ ៣៨,៥៥ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ។ ចំចែណក ឥណទាំានបេគឺហដាា ាន
បាានថីយចះី ១២,២៧% ឬបេសម�នឹង ២២,៥០ �ាន�ី�ំារអាាបេម្មរកិ។ សម្មតលីីយឥណទាំាន 
សរ�ីចំននួ ៤.៥០៦,៦៤ �ាន�ី�ំារអាាបេម្មរកិ បេ�ា�ំណ្តាាច់ឆ្នាំា ា�២០២០។

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��ិលីសី� មាានសម្មតីលីយគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�-សនសសំរ�ីចំនួន 
៤.៦១១,៣០ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ (បេក�នបេ��ង ៥,៥៧% ឬបេសម�នងឹ ២៤៣,៤០ �ាន
�ី�ំារអាាបេម្មរកិ) នងិមាានគឺណន�សរ�ីជាាង ២,៨៩ �ានគឺណន�។ វសិយ័លីក់រាាយ
គឺជឺាាចែផ្តាកចែ�លីធំជាាងបេគឺ�ំផ្តតីថ្ងៃនកំបេណ�នគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�សរ�ី ចែ�លីភាាគឺបេគ្រិច�នបាានម្មកព� 
�តថិិីជូនដាាក់គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ��ំ�ងូ �ចូជាាកម្មមករនិបេ�ាជូតិ តាាម្មរយៈ បេសវាាបេ��កគ្រិបាាក់បេ�ៀវតស 
នងិ�តថិីជិូនបេ�ាតាាម្មជូន�ទ្ធ ចែ�លីពួកគាាត់បាានបេគ្រិ��គ្រិបាាស់គឺណន�វែលីបេ�ត រ�ស់បេសវាា 
ង្ខេអំសីុលដីាាមេបូាាល។ កាារពគ្រិង�កផ្តលិីតផ្តលី នងិបេសវាាកម្មមហិរញ្ញញវតុ� តាាម្មរយៈ FinTech 
បាានចូលីរមួ្មចំចែណកបេធ័�ឲ្យយមាានកំបេណ�ន�ែ ាងខំ្នាា�ងកំាា។ 

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� កំពងីចែត�ភីវិឌ្ឍឍនវូបេហដាា ារចនាាសម្មពន័ធឲ្យយកាាន់ចែត
ទូ្ធលំីទូ្ធ�ាយ សគ្រិមាា�់ជាាជូបេគ្រិម្ម�ស�៏សម្មី�រចែ��ជាាមួ្មយនឹងសាាខ្នាាទាំា�ង ២៦៣ទ្ធ�តាា�ង  
(ឬកាារ�ិាលីយ័) តាាម្មរយៈកាារផំ្ទាាស់�ត�រ�នតចិម្មតងៗ បេ�ាជាាម្មជូឈម្មណឌ លីចែ�លីអាាចបេធ័�ស័យ័
គ្រិ�ត�ិតតកិាារ គ្រិពម្មទាំា�ងមាានមាែ ាសី�នបេ�ធ��ឹម្មចំននួ ៧៩០បេគ្រិគឺឿង នងិមាែ ាសី�នឆ្លុះតូកាាតចំនួន 
៤.២៨៧បេគ្រិគឺឿង។ ចំណីចគឺរួជាាទ្ធ�បេមាាទ្ធកភាាព គឺធឺនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា បាានបេបាាះពមី្មព
�ណ័ណឥណពនធចំននួ ១,៤០ �ាន�ណ័ណជូនូ�ល់ី�តថិីជិូន។ �ចែនមុ្មបេលី�បេនះ ង្ខេអំសីុលដីាា
មេបូាាល (ACLEDA mobile) បាានទ្ធទួ្ធលីគ្រិ�ជាាគ្រិ�យិភាាព�ែ ាងខំ្នាា�ង ចែ�លីមាាន�ាក
ចះីបេ�ម ាះបេគ្រិ��គ្រិបាាស់បេគ្រិច�នជាាង ១,៧ �ាននាាក់ បេ�ា�ំណ្តាាច់ឆ្នាំា ា�២០២០បេនះ។

ឥណទាំានខំាា�ម�យម នងិសាាជិើវកមម
កា�ងឆ្នាំា ា�២០២០ ឥណទាំានគ្រិ�បេភីទ្ធបេនះបាានបេក�នបេ��ង ៣០,៨១% ចែ�លីមាានចំននួ

បេសម�នងឹ ៣៥,០៦% ថ្ងៃន សម្មតលីីយឥណទាំានសរ�ី។ បេសវាាកម្មមគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងសាាច់គ្រិបាាក់បាាន
បេក�នបេ��ង�ែ ាងខំ្នាា�ង តាាម្មរយៈកាារចាា�់ថ្ងៃ�គឺជូាាម្មយួនងឹវសិយ័សាាធាារណៈ ជាាពបិេសស 
បេ�ឡាាជាាតសិនតសីិខ្ពសងគម្ម បេសវាាបេ��កគ្រិបាាក់បេ�ៀវតសសគ្រិមាា�់ម្មន្ត្រីនត�រាាជូកាារ បេសវាាគ្រិ�ម្មលូី
ពនធបេលី�ម្មបេធោាបាាយ�ឹកជូញ្ញា�ន និង�ានជំូនិះគ្រិគឺ�់គ្រិ�បេភីទ្ធ រមួ្មទាំា�ងគ្រិកីម្មហីុនឯកជូន
ជាាបេគ្រិច�ន ជាាពបិេសសបេរាាងចគ្រិកកាាត់បេ�រ។ កា�ងនាាម្មជាា�ាកគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងម្មលូីនធិបិេ�ឡាាជាាតិ
សនតសីិខ្ពសងគម្ម ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� អាាចទ្ធទួ្ធលីបាានគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ព�ទូ្ធទាំា�ង
រាាជូធាាន�-បេខ្ពតត។ បេលី�សព�បេនះបេទ្ធៀត �តថិីជិូនថីម�ៗ  ជាាបេគ្រិច�នបាានបេ��កគឺណន� បេដាាយសាារ
កាារ�បេងើ�ននវូម្មបេធោាបាាយ�បេគ្រិម្ម�តាាម្មរយៈគ្រិ�ពន័ធបេ��ចិត្រូតនូកិ �ចូជាា កាារ�ចែនុម្មមាែ ាសី�ន
បេ�ធ��ឹម្ម និងកាារទូ្ធទាំាត់វកិើយ�គ្រិតរ�ស់សុាា�ន័បេផ្តសងៗ តាាម្មរយៈបេសវាា ង្ខេអំសីុលីដាា
មេបូាាល គ្រិពម្មទាំា�ងបេសវាាបេ�សី�លី�ដាា �ី�នបេធ�ចែណត ផ្តងចែ�រ។ កតាត ាទាំា�ងបេនះ បាានបេធ័�ឲ្យយ
ធនាាគាារមាានលីទ្ធធភាាពគ្រិ�ម្មលូីនវូគ្រិ�ភីពធនធាានហិរញ្ញញវតុ� ជាារ�ូយិវតុ�បេរៀលី នងិអាាចបេធ័� 
ឲ្យយធនាាគាារពគ្រិងងឹ នងិពគ្រិង�កកាារផ្តតល់ីឥណទាំានជាាគ្រិបាាក់បេរៀលីបាានកាាន់ចែតបេគ្រិច�នផ្តងចែ�រ។  
តត្រូម្មវូកាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់បេសវាាបេ��កគ្រិបាាក់បេ�ៀវតសបាានបេក�នបេ��ងខំ្នាា�ងបេ�ាកា�ងឆ្នាំា ា�២០២០ បេដាាយ 
មាានសុាា�ន័រដាា ាភិីបាាលី និងម្មន្ត្រីនត�រាាជូកាារ គ្រិពម្មទាំា�ងគ្រិកមី្មហីុនធំៗ កា�ងគ្រិសីក និងបេគ្រិ�ាគ្រិ�បេទ្ធស  
រមួ្មទាំា�ងសុាា�ន័នាានាា បាានចូលីរមួ្មបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ ចែ�លីជាាឱកាាស�៏លីអសគ្រិមាា�់កាារលីក់
ផ្តលិីតផ្តលីបេផ្តសងៗបេទ្ធៀត។

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��ិលីសី� និងគ្រិកីម្មហីុន�ីគ្រិតសម្មពន័ធរ�ស់ខ្ពំ�ន បេ�ាចែត�នត
កិចចសហគ្រិ�តិ�តតិកាារជាាម្មួយថ្ងៃ�គឺូយីទ្ធធសាាគ្រិសតរយៈបេពលីចែវង បេដាាយរមួ្ម�ញ្ញច�លីគាា ានូវ 
�ទ្ធពិបេសាាធន៍រាា�់រយឆ្នាំា ា�កា�ងបេសវាាធនាាគាារ និងហិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ថ្ងៃ�គឺូទាំា�ងបេនាាះ ចែ�លី
អាាចជូួយ�ល់ី�តិថីិជូនកា�ងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងធនធាានហិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ពួកគាាត់គ្រិ�ក�បេដាាយ
គ្រិ�សិទ្ធធភាាព នងិគ្រិ�សិទ្ធធផ្តលី។ ទ្ធនួមឹ្មនងឹបេនាាះ កចិចសហកាារបេនះជូយួជំូរញីឲ្យយធនាាគាារ 
បេ�សី�លី�ដាា ទ្ធទួ្ធលីបាានគ្រិបាាក់ចំណូលី បេ��ម្មី ��បេងើ�នគ្រិ�ភីពម្មលូីនធិយូិរ�ចែងង័ សគ្រិមាា�់
គាា�គ្រិទ្ធទិ្ធសបេ�ាយីទ្ធធសាាគ្រិសតរ�ស់ខ្ពំ�ន។ ភាាពជាាថ្ងៃ�គូឺទាំា�ងបេនះ បាានរមួ្មចំចែណក�ែ ាងសំខ្នាាន់ 
កា�ងកាារផ្តតល់ីគ្រិ�ភីពម្មលូីនធិរិយៈបេពលីចែវង�ល់ីធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� នងិជាា
គ្រិ�ភីពថ្ងៃនគ្រិបាាក់ចំណូលីបេគ្រិ�ាតាារាាងតីលីយកាារ។ បេហ�យម្មោែ ាងវញិបេទ្ធៀត កាារចែចករចំែលីក
នវូជំូនាាញ នងិ�ទ្ធពបិេសាាធន៍ព�សំណ្តាាក់ថ្ងៃ�គឺទូាំា�ងបេនាាះ បាានបេ��រត�ួែ ាងសំខ្នាាន់ និង
រមួ្មចំចែណក�ល់ីកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង នងិកាារ�ភីវិឌ្ឍឍសម្មតភុាាពធនធាានម្មនីសសរ�ស់ធនាាគាារ។

រត៌នាាភិបិាាល ន�ិអំនិរជាាត៌ិ
ចំណូលីព�បេសវាា�ត�រគ្រិបាាក់�នតបេក�នបេ��ង នងិចលូីរមួ្ម�បេងើ�នចំណូលីម្មនិចែម្មនកាារគ្រិបាាក់ 

រ�ស់ធនាាគាារ។ បេដាាយបេ�ាងបេលី�បេគាាលីកាារណ៍គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា 
ភី��ិលីសី� �បេគ្រិម្ម�បេសវាា�ត�រគ្រិបាាក់សគ្រិមាា�់ចែតគាា�គ្រិទ្ធ�ល់ីអាាជូ�វកម្មមរ�ស់�តិថីិជូន�ែ ីបេណ្តាណ ាះ។ 
បេសវាាបេនះផ្តតល់ីគ្រិ�ភីពចំណូលីចែ�លីមាានហាានិភីយ័ទាំា� និងមាានសុិរភាាព បេហ�យមាាន
កំបេណ�នជាាលំីដាា�់ នងិរកាាទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងយូរ�ចែងង័ជាាម្មយួ�តថិីជិូន។
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មាាត៌�ិា

១ ទ្ធសសនៈ  បេ�សកកម្មម គឺតបិេពចន៍

២ ពត័ម៌ាានហិរញ្ញញវតុ�សបេងេ�

៣ គ្រិកាាហ័ិក�ំព�ពត៌័មាានហិរញ្ញញវតុ�សបេងេ�  នងិ   សុិតសិបេងេ�គ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�ព�លីទ្ធធផ្តលី
គ្រិ�ត�ិតតកិាារ (Charts)

៤ សមាាសភាាពគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី

៧ បេសចកត�ចែថីងំរ�ស់គ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី

៨ បេសចកត�ចែថីងំរ�ស់គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតតិ

១២  ថ្លែផកំទ្ធ១ី ព័ត័៌ម៌ាានទូ្ធង្ខេ�ាពាាក់ព័ន័ធន�ឹធនាាគាារ ង្ខេអំសីុលដីាា ភិអីំលិសីុ
១៣ ក. �តតសញ្ញាញ ាណធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�
១៣ ខ្ព. លីកេណៈធរីកចិច
១៣ គឺ. សម្មពន័ធភាាពធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�
១៤ �. គ្រិពតឹតកិាារណ៍សំខ្នាាន់ៗរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�
១៥ ង. សុាានភាាពទ្ធ�ផ្តាារ
១៦ ច. សុាានភាាពគ្រិ�កួតគ្រិ�ចែជូង
១៦ ឆ្លុះ. ចែផ្តនកាារ�នាាគឺត
១៦ ជូ. កតាត ាហាានិភីយ័

១៨ ថ្លែផកំទ្ធ២ី ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័លីទ្ធធផលក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារធរុកចិច
១៩ ក. លីទ្ធធផ្តលីគ្រិ�តិ�តតកិាារធរីកចិច បេដាាយរមួ្ម�ញ្ញច�លីពត័ម៌ាានធរីកចិចតាាម្មចែផ្តាក
២០ ខ្ព. រចនាាសម្មពន័ធចំណូលី

២១ ថ្លែផកំទ្ធ៣ី ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័អីំភិបិាាលកចិចស្ថាា�វីកមម
២២ ក. �ងគកាារបេលីខ្ព
២៣ ខ្ព. គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី
២៣ គឺ. គឺណៈកមាម ាធិកាារគ្រិ�ត�ិតតិ

២៤ ថ្លែផកំទ្ធ៤ី ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័�ីារ�ញួដូរូមលូបក្រាត៌ ន�ិភាាគហុូិនរបស់ 
          ធនាាគាារ ង្ខេអំសីុលដីាា ភិអិីំលសីុ

២៥ ក. ពត័ម៌ាាន�ំព�ម្មលូី�គ្រិត
២៥ ខ្ព. ថ្ងៃថំី និង�រមិាាណជូញួ�រូម្មលូី�គ្រិត
២៦ គឺ. ភាាគឺហីុនកិចែ�លីកាាន់កាា�់ភាាគឺហីុនមាានសិទ្ធធបិេបាាះបេឆ្នាំា ាតចំននួបេគ្រិច�ន 

    បេលី�សលី�់ (ចាា�់ព�  ៣០% បេ��ងបេ�ា)
២៦ �. ភាាគឺហីុនកិចែ�លីកាាន់កាា�់ភាាគឺហីុនមាានសិទ្ធធបិេបាាះបេឆ្នាំា ាតចំននួបេគ្រិច�ន  

    (ចាា�់ព� ៥% �ល់ីតចិជាាង ៣០%)
២៦ ង. ពត័ម៌ាាន�ំព�កាារចែ�ងចែចកភាាគឺ�ាភីកា�ងរយៈបេពលី ៣ឆ្នាំា ា�ចងីបេគ្រិកាាយ

២៧ ថ្លែផកំទ្ធ៥ី របាាយ�ារណ៍្ឌិសវនកមមរបស់សវនករនៃផៃកំ��ង្ខេល�ីារ 
          ត្រួតួ៌ត៌ព័និតិ៌យនៃផៃកំ��

៣០ ថ្លែផកំទ្ធ៦ី របាាយ�ារណ៍្ឌិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ថ្លែដូលង្ខេធិសីវនកមមង្ខេដាាយសវនករ 
          ឯករាា�យ

៣១ ថ្លែផកំទ្ធ៧ី ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័កី្រាបត៌បិត៌ិ�ិារជាាមយួភាាគជីាាប់ពាាក់ព័ន័ធន�ឹ ទំ្ធនាាស់ 
           ផលក្រាបង្ខេ�ា�ន៍

៣២ ក. គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួភាាគឺហីុនកិចែ�លីមាានភាាគឺហីុនចាា�់ព�៥ 
   (គ្រិបាា�) ភាាគឺរយបេ��ងបេ�ា ថ្ងៃនម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធកំិពងីបេធ័�ចរាាចរបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារ

៣៣ ខ្ព. គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួ�ភីបិាាលី នងិ�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់

៣៣ គឺ. គ្រិ�ត�ិតតកិាារជាាម្មយួ�ភីបិាាលី  នងិភាាគឺហីុនកិពាាក់ពន័ធនងឹកាារទ្ធញិ-លីក់ 
   គ្រិទ្ធពយសកម្មម នងិបេសវាាកម្មម

៣៣ �. គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួសមាាជូកិត្រូគួឺសាារផួ្ទាាល់ីរ�ស់�ភីបិាាលី  
    �គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ នងិភាាគឺហីុនកិចែ�លីមាានភាាគឺហីុនចាា�់ព� ៥ (គ្រិបាា�)  
    ភាាគឺរយបេ��ងបេ�ា 

៣៣ ង. គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួ�គីឺគលិីកចែ�លីមាានទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងជាាម្មយួ 
   �ភីបិាាលីរ�ស់�គីឺគលីចះី�ញ្ញា�លីក់ម្មលូី�គ្រិតគ្រិកីម្មហីុនសម្មពន័ធឬគ្រិកមី្មហីុន  
   ហូលីឌ្ឍ�ងរ�ស់�គីឺគលីចះី�ញ្ញា�លីក់ម្មលូី�គ្រិតចែ�លីទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងរ�ស់�គីឺគលី   
   ទាំា�ងបេនាាះបេក�តមាានបេ�ាកា�ងគ្រិ�ត�ិតតកិាារ ឬកាារចាាត់ចែចងណ្តាាម្មយួចែ�លីបាាន   
   បេធ័�បេ��ងបេដាាយ�គីឺគលីចះី�ញ្ញា�លីក់ម្មលូី�គ្រិត

៣៥ ច. គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួ�គីឺគលីធំាា�់ជាា�ភីបិាាលី ឬ�គីឺគលីជាា�់ពាាក់ពន័ធ 
   ជាាម្មយួ�គីឺគលីធំាា�់ជាា�ភីបិាាលី

៣៥ ឆ្លុះ. គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួ�ភីបិាាលីចែ�លីបាានកាាន់ម្មខី្ព�ំចែណង 
   ណ្តាាម្មយួបេ�ាកា�ងសមាាគឺម្ម ឬ�ងគភាាពម្មនិចែសង័រកគ្រិបាាក់ចំបេណញ ឬបេ�ា 
   កា�ងគ្រិកមី្មហីុនណ្តាាម្មយួបេផ្តសងបេទ្ធៀតបេគ្រិ�ាព��គីឺគលីចះី�ញ្ញា�លីក់ម្មលូី�គ្រិត

៣៥ ជូ. គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួ�ភីបិាាលីចែ�លីទ្ធទួ្ធលីបាានផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ព� 
   �គីឺគលីចះី�ញ្ញា�លីក់ម្មលូី�គ្រិតបេទាំាះជាាហិរញ្ញញវតុ� ឬម្មនិចែម្មនហិរញ្ញញវតុ�

៣៦ ថ្លែផកំទ្ធ៨ី �ារព័ភិាាកាា ន�ិ�ារវភិាាគរបស់គណ្ឌិៈក្រាគប់ក្រាគ�
៣៧ ក. ទ្ធ�ិាភាាពទូ្ធបេ�ាថ្ងៃនគ្រិ�ត�ិតតកិាារ
៣៨ ខ្ព. កតាត ាសំខ្នាាន់ៗចែ�លី�ែះពាាល់ីបេលី�ផ្តលីចំបេណញ
៣៩ គឺ. កាារចែគ្រិ�ត្រូ�លួីសំខ្នាាន់ៗបេលី�កាារលីក់ នងិចំណូលី
៣៩ �. ផ្តលី�ែះពាាល់ីថ្ងៃនកាារ�ត�ររ�ូយិ�ណ័ណ �គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់ នងិថ្ងៃថីទំំ្ធនញិ
៣៩ ង. ផ្តលី�ែះពាាល់ីថ្ងៃន�តផិ្តរណ្តាា
៣៩ ច. បេគាាលីនបេ�ាបាាយបេស�ាកចិច សាារបេព�ពនធ នងិរ�ូយិវតុ�រ�ស់រាាជូរដាា ាភីបិាាលី

៤១ ហិត៌ងុ្ខេលខាាអំភិបិាាល

៤២ ឧបសម័ន័ធ៖ របាាយ�ារណ៍្ឌិសិីព័អីំភិបិាាលកចិចស្ថាា�វីកមមតាាមទ្ធក្រាម�់ 
             កំណ្ឌិត់៌ង្ខេដាាយអំគគនាាយកនៃន ន.ម.ក.

ទំពរ័ូ
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ព័ត័៌ម៌ាានទូ្ធង្ខេ�ាពាាក់ព័ន័ធន�ឹ 
ធនាាគាារ ង្ខេអំសីុលដីាា ភិអីំលិសីុ

ថ្លែផកំទ្ធ ី១
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ក. អំត៌សិញ្ញាញ ាណ្ឌិធនាាគាារ ង្ខេអំសីុលដីាា ភិអីំលិសីុ

បេ�ម ាះគ្រិកមី្មហីុនជាា�កសរចែខ្ពមរ ធនាាគាារ ង្ខេអំសីុលដីាា ភិអិីំលសីុ

បេ�ម ាះគ្រិកមី្មហីុនជាា�កសរឡាាតាា�ង ACLEDA Bank Plc.

បេលីខ្ពក�ូសតង់ដាារ KH១០០០១០០០០៣ 

ទ្ធ�សាា ាក់កាារ �គាារបេលីខ្ព៦១ ម្មហាាវថិី�គ្រិពះម្មនី�វងស សង្កាើ ាត់គ្រិសះចក ខ្ពណឌ �នូបេពញ រាាជូធាាន�ភីាំ បេពញ គ្រិពះរាាជាាណ្តាាចគ្រិកកម្មព�ជាា

បេលីខ្ពទូ្ធរសព័ួ +៨៥៥ (០)២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩

បេលីខ្ពទូ្ធរសាារ +៨៥៥ (០)២៣ ៤៣០ ៥៥៥

បេគឺហទំ្ធពរ័ www.acledabank.com.kh

�ី�ចែម្មែលី acledabank@acledabank.com.kh

បេលីខ្ពវញិ្ញាញ ា�ន�គ្រិតចះី�ញ្ញា�ពាាណជិូាកម្មម ០០០០៣០៧៧ ចះីថ្ងៃថីៃទ្ធ�០៥ ចែខ្ពម្មថិីនីាា ឆ្នាំា ា�២០០០ បេចញបេដាាយគ្រិកសួងពាាណជិូាកម្មម

បេលីខ្ពអាាជំាា�ណ័ណអាាជូ�វកម្មម ០៦ ចីះថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៨ ចែខ្ពវចិេកិាា ឆ្នាំា ា�២០០៦ បេចញបេដាាយ ធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាា

បេសចកត�សបេគ្រិម្មច�នញី្ញាញ ាត ិនងិចះី�ញ្ញា� ឯកសាារផ្តតល់ីពត័ម៌ាានបេលីខ្ព
បេលីខ្ព០៥៣/២០គឺ.ម្ម.ក./ស.ស.រ. ចះីថ្ងៃថីៃទ្ធ�១៩ ចែខ្ពម្ម�នាា ឆ្នាំា ា�២០២០ បេចញបេដាាយគឺណៈកម្មមកាារម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា 
(�ចច��ីនាជាា នយិត័ករម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា “ន.ម្ម.ក.”)

បេ�ម ាះ�គីឺគលីតំណ្តាាង�គីឺគលីចះី�ញ្ញា�លីក់ម្មលូី�គ្រិត បណិ្ឌិតិ៌ អុំនិ ចាំាន់នី

ខ. លកេណ្ឌិៈធរុកចិច
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� គឺឺជាាធនាាគាារពាាណជិូាចែ�លីមាានសាាខ្នាា នងិ�ណ្តាត ាញកាារ�ិាលីយ័ធំជាាងបេគឺ�ងអស់បេ�ាកា�ងគ្រិពះរាាជាាណ្តាាចគ្រិកកម្មព�ជាា។ ធនាាគាារបាានចះី�ញ្ញា�បេ�ាកា�ង 

ផ្ត.ម្ម.ក. ចាា�់តាា�ងព�ថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៥ ចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០២០។ �ចច��ីនាបេនះធនាាគាារមាានគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធចំននួ៤ រមួ្មមាាន៖ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ លី�ម្ម�តធ�ត, គ្រិកមី្មហីុន បេ�សី�លី�ដាា  
សី��យ�រធឹ� ភី��ិលីសី�, វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា, នងិសុាា�ន័ម្ម�ត្រូកូហិរញ្ញញវតុ� បេ�សី�លី�ដាា ម្ម��ែ ាន់មាែ ា គ្រិពម្មទាំា�ងមាានកាារ�ិាលីយ័តំណ្តាាងចំននួ១ បេ�ាគ្រិ�បេទ្ធសម្ម��ែ ាន់មាែ ាផ្តងចែ�រ។

គ. សម័ន័ធភាាព័ធនាាគាារ ង្ខេអំសីុលដីាា ភិអីំលិសីុ

ល រ ង្ខេ�ម ា�ក្រាកមុហុូិន ក្រាបង្ខេភិទ្ធនៃនទំ្ធទាាក់ទំ្ធន�
ភាាគរយនៃន�ារ�ាន់�ាប់ 
ភាាគហុូិន អាា�វីកមមចមប�

�ាលបរងិ្ខេចេទ្ធ
ច�ុបញ្ញី ីពាាណ្ឌិ�ិកីមម ទ្ធតីាា��អាា�វីកមម

១ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ 
លី�ម្ម�តធ�ត

គ្រិកីម្មហីុន�ីគ្រិតសម្មពន័ធ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា  
ភី��លិីសី� កាាន់កាា�់
ភាាគឺហីុន ៩៩.៩០% 
នងិ វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូា
សាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា 
កាាន់កាា�់ភាាគឺហីុន ០.១០%

បេធ័�គ្រិ�ត�ិតតកិាារជាា
ធនាាគាារពាាណជិូាទូ្ធទាំា�ង
គ្រិ�បេទ្ធសឡាាវបេដាាយផ្តតល់ី
បេសវាាកម្មមធនាាគាារ នងិ
ហិរញ្ញញវតុ�

១៩ ម្មថិីនីាា ២០០៨  #398, Corner of 
Dongpalane  and 
Dongpaina Road, Unit 
20, PhonesavanhNeua 
Village, Sisattanak 
District, Vientiane 
Capital Lao PDR.
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ល រ ឈ្មោះ�ះ ��ក្រុ�មុហុុ៊ុន ក្រុ�ឈ្មោះ�ទនៃនទំទា��់ទំនង
ភា�គរយនៃនកា�រកា�ន់កា��់ 
ភា�គហុុ៊ុន អា�ជីវី�មះចមបង

កា�ល�រឈិ្មោះចេទ
ច�ុ�ញ្ជីី ីពា�ណិជិី�ីមះ ទតីាំ��ងអា�ជីវី�មះ

២ អេ�សី៊ី�លី�ដាា សី៊ី�ឃ្យួួ�រឹធឹី�  
ភី��លិីសី៊ី�

ក្រុ�ីមហីុ៊ុនបុកី្រុ�ស៊ីម័�នធ ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា  
ភី��លិីសី៊ី� កាាន់កាាប់ុភាាគហីុ៊ុន 
១០០%

អេធីើ�ក្រុបុ�បិុ�ិកិាារឹផ្តល់ិីអេស៊ីវាា
អេលី�អាាជី�វ�មមឈ្មួម�ញ
អេជី�ងសាារឹមលូីបុក្រុ� នងិ
អាាជី�វ�មមបុនាា ាប់ុបុនំ�
ដទៃ�អេផ្តំងអេ�ៀ�

០១ ម�នាា ២០១០ ជាាន់��ក្រុ�ា� �គាារឹអេ�សី៊ី�
លី�ដាាអេលីខ៦១ មហាាវថិី�
ក្រុ�ះមនី�វងំ ស៊ីង្កាា ា�់
ក្រុស៊ីះច� ខណ្ឌឌ ដនូអេ�ញ 
រាាជីធាាន�ភីំ� អេ�ញ 
ក្រុ�ះរាាជាាណាាចក្រុ��ម័�ជាា

៣ វ�ិាាសាា ាន ពាាណ្ឌជិីជសាាក្រុស៊ី ិ
អេ�សី៊ី�លី�ដាា

ក្រុ�ីមហីុ៊ុនបុកី្រុ�ស៊ីម័�នធ ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��លិីសី៊ី� 
កាាន់កាាប់ុភាាគហីុ៊ុន ១០០%

អេធីើ�ក្រុបុ�បិុ�ិកិាារឹ
ផ្តល់ិីអេស៊ីវាា�មម�ប់ុរឹ �
បុណិ្ឌ� ះបុណិាាលី �ក្រុម�ិ
បុរឹញិ្ញាា ាបុក្រុ�រឹង �ក្រុម�ិ
បុរឹញិ្ញាា ាបុក្រុ� នងិបុរឹញិ្ញាា ាបុក្រុ�
ជាាន់ខស់័៊ី

០៨ មថិីនីាា ២០១១ �គាារឹអេលីខ ១៣៩៧ 
មហាាវថិី�ម�ិភិាា� ភំី� អេ�ញ-
ហាាណូ្ឌយ ភីមូ�ិនលង់
កាា ាន ស៊ីង្កាា ា�់ឃ្យួម�ញ ខណ្ឌឌ
សែស៊ីនសី៊ីខ រាាជីធាាន�ភំី� អេ�ញ 
ក្រុ�ះរាាជាាណាាចក្រុ��ម័�ជាា

៤ សាា ាបុ�នម�ក្រូ�ហិូ៊ុរឹញ្ញាវ�ា�  
អេ�សី៊ី�លី�ដាា ម�យ៉ាា ាន់ម៉ាា ា

ក្រុ�មីហីុ៊ុនបីុក្រុ�ស៊ីម័�នធ ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��ិលីសី៊ី� 
កាាន់កាាប់ុភាាគហីុ៊ុន ៩៩.៩៩% 
និងវ�ិាាសាា ាន ពាាណិ្ឌជីជសាាក្រុស៊ី ិ 
អេ�សី៊ី�លី�ដាា កាាន់កាាប់ុ
ភាាគហីុ៊ុន ០.០១%

អេធីើ�ក្រុបុ�បិុ�ិកិាារឹជាាក្រុគះះសាា ាន
ម�ក្រូ�ហិូ៊ុរឹញ្ញាវ�ា���ួលី
ក្រុ�ា�់បុអេញ្ញា� ផ្តល់ិីក្រុ�ា�់�មី� 
នងិអេស៊ីវាា�មមម�ក្រូ�ហិូ៊ុរឹញ្ញាវ�ា�

០៦ �ញ្ញាា ា ២០១២ # 186(B) Shwe 
Gone Taing Road, 
Yae Tar Shae Block, 
Bahan Township, 
Yangon Myanmar.   

៥ កាារឹយិ៉ាាលី�យ��ណាាង
ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា
ភី��លិីសី៊ី�

កាារឹយិ៉ាាលី�យ��ណាាង ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា  
ភី��លិីសី៊ី� កាាន់កាាប់ុភាាគហីុ៊ុន 
១០០%

ផ្តំ�ើផ្តាាយផ្តលិី�ផ្តលី នងិ
អេស៊ីវាា�មម ធីនាាគាារឹ  
អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��លិីសី៊ី�

០៦ ឧស៊ីភាា ២០១៦ # 186(B) Shwe 
Gone Taing Road, 
Yae Tar Shae Block, 
Bahan Township, 
Yangon Myanmar.   

ឃ. ក្រុ�តឹ្តិិកិា�រណ៍ិសំំខា�ន់ៗរ�ស់ំធនា�គា�រ ឈ្មោះ�សីុំលដីា� ��ីលិសីុំ
• ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��លិីសី៊ី� ជាាក្រុ�ីមហីុ៊ុនមហាាជីន��ួលីខីស៊ីក្រូ�វូម៉ាាន�ក្រុម�ិ សែដលី�ានបុអេងា��អេ��ង តាាមក្រុបុ��នធចាាប់ុស៊ីិ���ក្រុគះះសាា ានធីនាាគាារឹ នងិហិ៊ុរឹញ្ញាវ�ា�ទៃនក្រុ�ះរាាជាាណាាចក្រុ�

�ម័�ជាា។ ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា �ានចាាប់ុបុដសិ៊ីនធអិេ��ងអេ�ា�ំ�ងសែខម�រាា ឆំ្នាំា�១៩៩៣ �ំ�ងនាាមជាា�ងគកាារឹអេក្រុ�ារឹដាា ាភី�ិាលីមយួ សែដលីម៉ាាន�សិ៊ីអេ�ា�ភិីវឌ្ឍឍន៍មខីរឹបុរឹខំ្នាា��ចូបុ�ផ្ត�ី នងិ
ខំ្នាា��ចូ តាាមរឹយៈកាារឹផ្តល់ិីឥណ្ឌទាាន។

•  អេ�ាទៃថីា��០៧ សែខ�លីាា ឆំ្នាំា�២០០០ ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា �ាន��ួលីអាាជាា ាបុ�ណ្ឌណជាាធីនាាគាារឹឯ�អេ�ស៊ី ��ធីនាាគាារឹជាា� ិទៃន �ម័�ជាា។ អេ�ាទៃថីា��០១ សែខធីំ� ឆំ្នាំា�២០០៣ ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា 
�ាន��ួលីអាាជាា ាបុ�ណ្ឌណជាាធីនាាគាារឹពាាណ្ឌជិីជ ��ធីនាាគាារឹជាា� ិ ទៃន �ម័�ជាា សែដលីអេធីើ�ឲ្យួធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ម៉ាានលី�ធភាា�បុ� អេ�ញអេ�ាតាាម�ក្រូមវូកាារឹរឹបុស់៊ី��ថិីជិីននវូអេស៊ីវាាធីនាាគាារឹ�ាន
�ូអេ�ា នងិ�ូលី��ូលាាយសែថីមអេ�ៀ� អេហ៊ុ�យ�៏�ានបុិ�រឹអេ�ម ាះជាាផ្តល�វកាារឹម�ជាា "ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��លិីសី៊ី�"។

•  ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��លិីសី៊ី� គជឺាាធីនាាគាារឹដ� បូុងអេគអេ�ា�ំ�ងក្រុបុអេ�ស៊ី�ម័�ជាា សែដលី��ួលី�ានកាារឹផ្តល់ិីច�ណាា�់ថំ្នាា�់អេដាាយសាា ាបុ�នផ្តល់ិីច�ណាា�់ថំ្នាា�់ធីនាាគាារឹ�នរិឹជាា� ិគ ឺStandard 
& Poor's នងិ GIIRS។ អេ�ាទៃថីា��១៦ សែខធំី� ឆំ្នាំា�២០២០ ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា �ាន��ួលីកាារឹដ� អេ��ងច�ណាា�់ថំ្នាា�់ Stand-Alone Credit Profile (SACP) ���ក្រុមិ� 'bb-' 
អេ�ា�ក្រុម�ិ 'bb' ��ភំាា�់ង្កាារឹវាាយ�ទៃមល�និរឹជាា�ិ Standard & Poor's (S&P) Global Ratings។ �ស៊ីំនវសិ៊ី�យស៊ីារិឹភាា�សែដលីបុង្កាា ាញអេ�ា�ំ�ងច�ណាា�់ថំ្នាា�់អេនះ ឆ្លុះល�ះបុញី្ញាា�ង��
ភាា�រឹងឹម៉ាា�ទៃនហិ៊ុរឹញ្ញាវ�ា�ជាាមយួនះងក្រុ�នាាប់ុអេដ�ម�ីនក្រុគប់ុក្រុគាាន់ អេដ�មី �ស៊ីារិឹភាា�ទៃនដ� អេណ្ឌ�រឹកាារឹអាាជី�វ�មម។

•  ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��លិីសី៊ី� ��ួលី�ានពាានរឹង្កាើ ាន់ជាាសាា ាបុ�នរឹ ��ចអេក្រុម�នលី�ដាាប់ុថំ្នាា�់�ភិី�អេលាា� រឹបុស់៊ីអេវ�កិាាអេស៊ីដា�ចិ�ីភិី�អេលាា� ឆំ្នាំា�២០១៤ (World Economic Forum 
Global Growth Companies 2014) និង�ានចលូីជាាស៊ីម៉ាាជី�ិទៃនអេវ�កិាាអេស៊ីដា�ិច�ីភិី�អេលាា� (World Economic Forum)។

•  ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��លិីសី៊ី� �ាន�ិញអេស៊ីវាាធាានាារាា ាប់ុរឹង��ក្រុ�ីមហីុ៊ុន Jardine Lloyd Thompson Asia ជាាក្រុ�ីមហីុ៊ុនធាានាារាា ាប់ុរឹងធី�ជាាងអេគបុងអស់៊ីរឹបុស់៊ីចក្រុ�ភី��ង់អេគលស៊ី និង
��ក្រុ�មីហីុ៊ុនធាានាារាា ាប់ុរឹងហ៊ុើ�អេ� ក្រុបុចាា�ក្រុ�ះរាាជាាណាាចក្រុ��ម័�ជាា។

•  មីនអេ�លីចះីបុញ្ញជ�អេ�ាផ្តាារឹមូលីបុក្រុ��ម័�ជាាអេ�ាទៃថីា��២៥ សែខឧស៊ីភាា ឆំ្នាំា�២០២០ ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��លិីសី៊ី� ម៉ាានកាារឹរឹមួច� សែណ្ឌ�ភាាគហីុ៊ុនច�ននួ ៥១% អេដាាយភាាគហីុ៊ុន�ិ�ម័�ជាា 
រឹមួជាាមយួបុគីគលិី�ធីនាាគាារឹ�ំ�ងអេនាាះផ្តងសែដរឹ អេហ៊ុ�យច� សែណ្ឌ�សែដលីអេ�ាស៊ីល់ី ៤៩% អេ�ៀ�កាាន់កាាប់ុអេដាាយ ៖ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (១៨,២៥%),  
COFIBRED (១២,២៥%), ORIX Corporation (១២,២៥%), នងិមលូីនធិីវិនិអិេយ៉ាាគបុ�ក្រុគប់ុក្រុគងអេដាាយ Triodos Investment Management គ ឺ Triodos  
Sustainable Finance Foundation, Triodos Fair Share Fund, នងិ Triodos Microfinance Fund (៦,២៥%)។

•  ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ភី��ិលីសី៊ី� ម៉ាានក្រុ�មីហីុ៊ុនបុកី្រុ�ស៊ីម័�នធច� នួន ៤ គឺ (១) ធីនាាគាារឹ អេ�សី៊ី�លី�ដាា ឡាាវ លី�ម��ធី�� (២) អេ�សី៊ី�លី�ដាា សី៊ី�ឃ្យួួ�រឹធឹី� ភី��លិីសី៊ី� (៣) វ�ិាាសាា ានពាាណ្ឌជិីជសាាក្រុស៊ី ិ
អេ�សី៊ី�លី�ដាា នងិ (៤) អេ�សី៊ី�លី�ដាា ម�ក្រូ�ហិូ៊ុរឹញ្ញាវ�ា� ម�យ៉ាា ាន់ម៉ាា ា។
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•  បេ�ាចងីចែខ្ពកកើដាា ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា បាានពគ្រិង�ក�ណ្តាា ាញគ្រិ�ត�ិតតកិាាររហូត�ល់ី ២៦៣សាាខ្នាា គ្រិគឺ��ណត �់គ្រិគឺ�់បេខ្ពតត-រាាជូធាាន�។

•  ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បាានចីះ�ញ្ញា�ម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធរិ�ស់ខំ្ព�នជាាផ្តំ�វកាារបេ�ាកា�ងគ្រិកមី្មហីុនផ្តាារម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា នាាថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៥ ចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០២០។ វនិបិេ�ាគឺនិ អាាចបេធ័�កាារ
ជូញួ�រូភាាគឺហីុនរ�ស់ធនាាគាារ បេ�ាបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារមូ្មលី�គ្រិតកម្មព�ជាា ចាា�់ព�ថ្ងៃថីៃចន ួ �ល់ីថ្ងៃថីៃសីគ្រិក ព�បេមាែ ាង៨គ្រិពកឹ �ល់ីបេមាែ ាង៣របេសៀលី បេលី�កចែលីងចែតថ្ងៃថីៃឈ្មួ�់សគ្រិមាាកជាាសាាធាារណៈ។ 
កាារចះី�ញ្ញា�រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា គឺឺជាាកាារបេ��កទំ្ធពរ័សករាាជូថីម�ថ្ងៃនគ្រិ�វតតបិេជាាគឺជូយ័ជាាង២៧ឆ្នាំា ា�រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា នងិកំាាយជាាធនាាគាារពាាណជិូាទ្ធ�ម្មយួចែ�លីបាានចះី�ញ្ញា�
បេ�ាបេលី� ផ្ត.ម្ម.ក.។

•  ធនាាគាារបាានទ្ធទួ្ធលីនវូវញិ្ញាញ ា�ន�គ្រិត�នបីេ�ាម្មភាាពសាារបេព�ពនធគ្រិ�បេភីទ្ធ “មាាស” សីពលីភាាពរយៈបេពលី២ឆ្នាំា ា� (២០២០ នងិ ២០២១) ព��គឺគនាាយកដាា ានពនធដាារសគ្រិមាា�់កាារ�នីវតតកាារ
�ង់ពនធ�នបីេ�ាម្មតាាម្មចាា�់ នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតជិាាធរមាាន។

•  ធនាាគាារបាានដាាក់ឲ្យយ�ំបេណ�រកាារបេសវាាបេផួ្តរគ្រិបាាក់ព�គ្រិ�បេទ្ធសជូ�ែនីម្មកគ្រិ�បេទ្ធសកម្មព�ជាា បេដាាយបាានសហកាារជាាម្មយួ SBI Remit Co., Ltd.។ តាាម្មរយៈភាាពជាាថ្ងៃ�គឺបូេនះ គ្រិ�ជាាជូនរស់បេ�ា
គ្រិ�បេទ្ធសជូ�ែនី ជាាពបិេសសពលីករកម្មព�ជាាចែ�លីបេធ័�កាារបេ�ាគ្រិ�បេទ្ធសជូ�ែនី អាាចទ្ធទួ្ធលីបាាននវូជូបេគ្រិម្ម�សថីម��ចែនមុ្មបេទ្ធៀតកា�ងកាារបេផ្តំ�គ្រិបាាក់ម្មកកាាន់គ្រិ�បេទ្ធសកម្មព�ជាា តាាម្មរយៈ SBI Remit Co., 
Ltd. នងិធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។ 

•  ធនាាគាារបាាន�ភីវិឌ្ឍឍម្មខី្ពង្កាារ�ចែនមុ្មថីម�កា�ង ង្ខេអំសីុលដីាាមេបូាាល (ACLEDA mobile) ជំូនាាន់ថីម�ទ្ធ�៤,០ ចែ�លីផ្តតល់ី�ទ្ធពបិេសាាធន៍ជូនូ�តថិីជិូនកាាន់ចែតង្កាាយគ្រិសួលី នងិមាានសីវតិុភាាព  
បេហ�យជាាពបិេសសវាាកាាន់ចែតសាាម្មញ្ញញ នងិទាំាក់ទាំាញសគ្រិមាា�់�តថិិីជូននាាសម្មយ័�ចច��ីនា។

•  ធនាាគាារបាានចលូីរមួ្មចំចែណកកា�ងសកម្មមភាាពសងគម្ម នងិម្មនសីសធម្មក៌ា�ងកាារគ្រិ�យីទ្ធធគ្រិ�ឆ្នាំា�ង នងិកាារកាារពាារព�កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩ គាា�គ្រិទ្ធ�ព័ីបេហតសី�ី�រសធម្មថ៌្ងៃនម្មលូីនធិិ
គឺនធ�បីាា ាកម្មព�ជាា នងិបេ��ម្មី �គាា�គ្រិទ្ធ�ល់ីសកម្មមភាាព ម្មនសីសធម៌្មរ�ស់កាាកបាាទ្ធគ្រិកហម្មកម្មព�ជាា។

•  ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បាានចះីកចិចគ្រិពម្មបេគ្រិពៀងទ្ធទួ្ធលីហិរញ្ញញ�ីទាំានរយៈបេពលីចែវងចំននួ ១៣០ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ ព�ធនាាគាារ CHINA DEVELOPMENT BANK 
(CDB) ចែ�លីជាាសុាា�ន័�ភីវិឌ្ឍឍន៍ហិរញ្ញញវតុ�ធំជាាងបេគឺកា�ងពិភីពបេ�ាក។ ហិរញ្ញញ�ីទាំានបេនះ គឺជឺាាគ្រិ�ភីពទី្ធនម្មយួថ្ងៃនគ្រិ�ភីពទី្ធនបេផ្តសងបេទ្ធៀត សគ្រិមាា�់គាា�គ្រិទ្ធ�ល់ីកាាររ �កចបេគ្រិម្ម�នរយៈបេពលីចែវង
រ�ស់ធនាាគាារ នងិកាារ�ភីវិឌ្ឍឍសហគ្រិគាាសខ្នាា ាតតចូ នងិម្មធយម្មបេ�ាគ្រិ�បេទ្ធសកម្មព�ជាា។

•  ធនាាគាារបាាន�ញ្ញច�ះ�គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់ព� ០,៤% រហូត�ល់ី ១% កា�ង១ឆ្នាំា ា� �ចែនុម្មបេទ្ធៀត បេលី�កាារបេសា�សំីឥណទាំានថីម�គ្រិគឺ�់គ្រិ�បេភីទ្ធ បេ��ម្មី �ចូលីរមួ្មគាា�គ្រិទ្ធកាាររ �កលូីត�ាស់អាាជូ�វកម្មមរ�ស់
�តថិីជិូន។ 

•  ធនាាគាារបាានដាាក់ឲ្យយ�ំបេណ�រកាារបេសវាាបេផួ្តរគ្រិបាាក់ នងិដាាក់-�កគ្រិបាាក់ ជាាមួ្មយគ្រិគឺះឹសុាាន បេ�ស �ីនិបេន�បេវសិន ម្ម.ក។ កចិចសហគ្រិ�ត�ិតតកិាារបេនះនងឹអាាចពគ្រិង�កបេសវាាបេផ្តរួគ្រិបាាក់ នងិដាាក់-
�កគ្រិបាាក់រ�ស់សុាា�ន័ទាំា�ងព�រឲ្យយកាាន់ចែតទូ្ធលំីទូ្ធ�ាយចែថីម្មបេទ្ធៀត នងិបេលី�កកម្មពស់កាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់�បេចចកវទិ្ធោាហិរញ្ញញវតុ� (FinTech) គ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព នងិសីវតុភិាាពខ្ពពស់។

•  ធនាាគាារបាានសហកាារជាាម្មួយគ្រិកសួងសាាធាារណកាារ និង�ឹកជូញ្ញា�ន ដាាក់ឲ្យយ�ំបេណ�រកាារបេសវាា�ង់កថ្ងៃគ្រិម្មបេសវាាសាាធាារណៈរ�ស់គ្រិកសួងសាាធាារណកាារ និង�ឹកជូញ្ញា�ន តាាម្មរយៈ  
ង្ខេអំសីុលដីាាមេបូាាល។

•  ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បាាន�រចិាច ាគឺថីវកិាាចំនួន ២៥ម្មីនឺ��ំីារអាាបេម្មរកិ បេ��ម្មី �ជូយួសបេន្ត្រីង្កាគ ាះគ្រិ�ជាាពលីរ�ាចែ�លីរងបេគ្រិគាាះ បេដាាយសាារទ្ធកឹជំូនន់ចែ�លីកំពងីបេក�តមាានបេ�ាកា�ង
គ្រិ�បេទ្ធស នងិជាាកាារត្រូពយួបាារម្មភរ�ស់គ្រិ�ជាាជូនទូ្ធទាំា�ងគ្រិ�បេទ្ធសផ្តងចែ�រ។

•  បេ�ាថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៣ ចែខ្ពវចិេកិាា ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បាានបេរៀ�ចំកចិចគ្រិ�ជូីំម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនកិវសិាាម្មញ្ញញរ�ស់ខ្ពំ�ន បេហ�យបេនះគឺជឺាាបេលី�កទ្ធ�១ ចែ�លីធនាាគាារបាាន
បេរៀ�ចំម្មហាាសនាបិាាតបេដាាយមាានកាារចូលីរមួ្មព�ភាាគឺហីុនកិសាាធាារណៈ។ 

•  ធនាាគាារបាាន�រចិាច ាគឺថីវកិាាចំនួន ១.០០០.០០០.០០០ (មួ្មយពាាន់�ានបេរៀលី) ចូលីរមួ្មជាាមួ្មយរាាជូរដាា ាភីិបាាលី កា�ងកាារទិ្ធញវាែ ាក់សាា�ងកាារពាារជំូងឺកូវ ��-១៩ បេ��ម្មី �បេលី�កកម្មពស់
សីខ្ពមីាាលីភាាពសាាធាារណៈ។

•  ធនាាគាារបាានគ្រិបាារពធពធិ�ដាាក់ឲ្យយបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ជាាផំ្ត�វកាារ នូវនិម្មតិតសញ្ញាញ ាថីម�រ�ស់ខ្ពំ�ន បេដាាយរកាានវូនមិ្មតិតរ�ូ �តតសញ្ញាញ ាណ នងិ�តនុយ័ចែ�លីធនាាគាារបាានកសាាងជាាង២៩ឆ្នាំា ា�កនំងម្មក។ 
សំាាកសញ្ញាញ ាថីម�រ�ស់ធនាាគាារ ជាា "និម្មតិតរ�ូ�កស �សួគឺ"៌ ឈ្មួរបេ�ាចំកណ្តាត ាលីរងង់័ម្មលូីពណប៌េខ្ពៀវទ្ធកឹ�ុកិ ចែ�លី�ង្កាា ាញព�ភាាពរងឹមាា� នងិវឌ្ឍឍនភាាពគ្រិ�ក�បេដាាយច�រភាាព។

•  �ចែនុម្មព�កាារដាាក់ឲ្យយបេគ្រិ��គ្រិបាាស់នូវសំាាកសញ្ញាញ ាថីម� កម្មមវធិ�ទូ្ធរសព័ួចលីត័រ�ស់ធនាាគាារក៏បាានចែកចែគ្រិ�រ�ូរាាងថីម� និង�ត�របេ�ម ាះព�បេ�សី�លី�ដាាយូន�ធ�ទាំាន់ចិតត បេ�ា ង្ខេអំសីុលីដាាមេ ូបាាល។ 
រ�ូរាាងថីម�រ�ស់ ង្ខេអំសីុលដីាាមេបូាាល ត្រូតូវបាានរចនាាបេ��ងបេដាាយ�ាកជំូនាាញចែ�លីមាាន�ទ្ធពបិេសាាធន៍ខ្នាាង�ញ្ញច�លី�បេចចកវទិ្ធោាចីងបេគ្រិកាាយបេ�ាកា�ងកម្មមវធិ� (app) បេហ�យវាាត្រូតូវបាាន�ំពាាក់
បេដាាយគ្រិ�ពន័ធសីវតិុភាាពអាាយបេ�ស�ូ (ISO) និងឧសាាហកម្មម�ណ័ណទូ្ធទាំាត់ (PCI) លំីដាា�់ថាា ាក់ពិភីពបេ�ាកចែ�លីធាានាាបាាននូវកគ្រិម្មិតសីវតុិភាាពខ្ពពស់�ំផ្តីត។ ជាាម្មួយនឹងរ�ូរាាង
ថីម�រ�ស់ ង្ខេអំសីុលីដាាមេ ូបាាល គឺឺបេ��ម្មី �ជូួយឲ្យយបេសវាាទូ្ធរសពួ័ចលីត័រ�ស់ធនាាគាារអាាចបេឆំ្លុះ�យត�បេ�ានងឹភាាពរ �កចបេគ្រិម្ម�នថ្ងៃន�បេចចកវទិ្ធោារ�ស់ពភិីពបេ�ាក នងិវឌ្ឍឍនភាាពរ�ស់ធនាាគាារ 
កា�ងយីគឺសម្មយ័ឌ្ឍ�ជូ�ថីលី។

�. សុ្ថាានភាាព័ទ្ធផីាារ
រហូតម្មក�ល់ី�ចច��ីនា វសិយ័ធនាាគាារបាាន�ភីវិឌ្ឍឍ�ែ ាងឆ្នាំា�់រហស័ នងិបាានរមួ្មចំចែណក�ែ ាងសកម្មមកា�ងកាារគាា�គ្រិទ្ធកំបេណ�នបេស�ាកចិច នងិកាាត់�នយុភាាពគ្រិក�គ្រិក ។ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា  

ភី��លិីសី� មាានចំចែណកទ្ធ�ផ្តាារ ១៤,៩៨% នងិ ១៣,៨៩% បេរៀងគាា ាសគ្រិមាា�់គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ� នងិឥណទាំានគឺតិគ្រិតមឹ្ម�ំណ្តាាច់ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០។  បេទាំាះ��ជាាកាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងឆំឺ្លុះងជាាស
កលីបាាន�ែ ះពាាល់ីជាា�វជិូាមាានគ្រិគឺ�់វសិយ័បេ�ាកា�ងគ្រិ�បេទ្ធសក៏បេដាាយ បេ��គិឺតគ្រិតមឹ្មថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�បេ�ាចែត�នត�នវីតតគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�សរ�ី បាាន
បេក�នបេ��ងចំននួ ២៤៣,៤០ �ាន�ី�ំារអាាបេម្មរកិ នងិសម្មតលីីយឥណទាំានសរ�ីបាានបេក�នបេ��ងចំននួ ៦២៧,១៨ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ បេ��បេគ្រិ�ៀ�បេធៀ�បេ�ានងឹឆ្នាំា ា�២០១៩ ។

រ �ឯសុាានភាាពថ្ងៃថីសំគ្រិមាា�់គ្រិគឹឺះសុាានធនាាគាារ �គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់ឥណទាំានជាាគ្រិបាាក់បេរៀលី នងិជាា��ំីារអាាបេម្មរកិ បាានបេក�នបេ��ង�ល់ី ១១,៥៩% នងិ ៩,៨៨% ខ្ពពស់ជាាងឆ្នាំា ា�២០១៩ ចែ�លី
មាានគ្រិតមឹ្មចែត ១០,៤៧% នងិ ៨,៧៧% ខ្ពណៈចែ�លី វសិយ័ម្ម�ត្រូកូហិរញ្ញញវតុ�បាានធំាាក់ចះីបេរៀងគាា ាព� ១៧,៩២% នងិ ១៥,៩៥% បេ�ាឆ្នាំា ា�២០១៩ ម្មកបេ�ាគ្រិតមឹ្ម ១៦,៥៦% នងិ ១៤,៨៦% បេ�ា
ឆ្នាំា ា�២០២០។ ចំបេពាាះ�គ្រិតាាគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ជាាគ្រិបាាក់បេរៀលីសគ្រិមាា�់គ្រិគឹឺះសុាានធនាាគាារ បាានថីយចះី�នតចិព� ៦,៣៥% ម្មក ៥,៩៣% នងិជាាគ្រិបាាក់��ំីារអាាបេម្មរកិមាានចំននួ ៤,៩៣% គ្រិ�ហាាក់
គ្រិ�ចែហលីនងឹឆ្នាំា ា�ម្មនី ៤,៨៣% ខ្ពណៈចែ�លី វសិយ័ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�បាានធំាាក់ចះីបេរៀងគាា ាព� ៧,៩៣% នងិ ៧,៧១% បេ�ាឆ្នាំា ា�២០១៩ ម្មកបេ�ាគ្រិតមឹ្ម ៧,៣១% នងិ ៧,២៥% បេ�ាឆ្នាំា ា�២០២០។ (1)
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ច. សុ្ថាានភាាព័ក្រាបកតួ៌ក្រាបថ្លែ��
ចំននួធនាាគាារ នងិសុាា�ន័ម្ម�ត្រូកូហិរញ្ញញវតុ�បេ�ាកម្មព�ជាា �នតរ �កចបេគ្រិម្ម�នគួឺរឲ្យយកត់សមាគ ាល់ី។ គឺតិគ្រិតមឹ្មចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារពាាណជិូាមាានចំននួ ៥៣ (ធនាាគាារកា�ងគ្រិសីកចំននួ២២, 

�គី្រិតសម្មពន័ធធនាាគាារ�របេទ្ធសចំននួ១៧, នងិសាាខ្នាាធនាាគាារ�របេទ្ធសចំននួ១៤), ធនាាគាារឯកបេទ្ធសចំននួ ១៤ (ធនាាគាារកា�ងគ្រិសីកចំននួ០៦ នងិធនាាគាារ�របេទ្ធសចំននួ០៨), គ្រិគឺះឹសុាាន
ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�ចំននួ ៨១ (គ្រិគឺះឹសុាានម្ម�ត្រូកូហិរញ្ញញវតុ�ទ្ធទួ្ធលីគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ចំនួន០៦ នងិគ្រិគឺះឹសុាានម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�ម្មនិទ្ធទួ្ធលីគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ចំននួ៧៥), គ្រិកមី្មហីុនភីតសិនោាចំននួ១៥, កាារ�ិាលីយ័
តំណ្តាាងធនាាគាារ�របេទ្ធសចំននួ០៦, គ្រិគឹឺះសុាានផ្តតល់ីបេសវាាទូ្ធទាំាត់សងគ្រិបាាក់ចំននួ២៤, នងិគ្រិគឺះឹសុាានឥណទាំានជូន�ទ្ធចំននួ២៤៦ ។

គ្រិស�គាា ាបេនះចែ�រ សម្មតីលីយឥណទាំាន�តិថិីជូនបេក�នបេ��ងរហូត�ល់ី ១៥១,៣គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី (វសិយ័ធនាាគាារ ១២២,៤គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី វសិយ័ម្ម�ត្រូកូហិរញ្ញញវតុ�២៧,៦គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី  
វសិយ័ភីតសិនោាហិរញ្ញញវតុ�១,៣គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី នងិគ្រិគឹឺះសុាានឥណទាំានជូន�ទ្ធ ២៨៥,៣�ុ��ានបេរៀលី) បេក�នបេ��ង ១៤,៨% (កា�ងបេនាាះវសិយ័ធនាាគាារបេក�នបេ��ង១៥,៣% វសិយ័
ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�១២,៥% នងិវសិយ័ភីតសិនោាហិរញ្ញញវតុ�១២,១%) បេដាាយមាានគឺណន�ឥណទាំានសរ�ី ៣,២�ានគឺណន� (វសិយ័ធនាាគាារ១,២�ានគឺណន� វសិយ័ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�១,៩�ាន
គឺណន� វសិយ័ភីតសិនោាហិរញ្ញញវតុ�០,១�ានគឺណន� នងិគ្រិគឹឺះសុាានឥណទាំានជូន�ទ្ធ ១៩៤.០១៥នាាក់)។ រ �ឯសម្មតលីីយគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ក៏រ �កលូីត�ាស់ផ្តងចែ�របេដាាយ�នតបេក�នបេ��ង�ល់ី 
១៣៦,៩គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី (វសិយ័ធនាាគាារ ១២១,៧គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី និងវសិយ័ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�១៥,២គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី) បេក�នបេ��ង១៥,៤% (កា�ងបេនាាះវសិយ័ធនាាគាារបេក�នបេ��ង ១៥,៥%) 
បេដាាយមាានគឺណន�គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ចំននួ៨,៩ �ានគឺណន� (វសិយ័ធនាាគាារ៦,៣�ានគឺណន� នងិវសិយ័ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�២,៧�ានគឺណន�)។ (គ្រិ�ភីពទ្ធនិានយ័៖ ធនាាគាារជាាត ិ ថ្ងៃន កម្មព�ជាា 
នងិសមាាគឺម្មម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�កម្មព�ជាា)

សុាានភាាព�តថិីជិូន ទ្ធ�ផ្តាារ ថ្ងៃថំី និងកាារគ្រិ�កតួគ្រិ�ចែជូងបេ�ាកា�ងវសិយ័ធនាាគាារ មាានកាារចែគ្រិ�ត្រូ�ួលីគឺរួឲ្យយកត់សមាគ ាល់ី ក៏�ែ ចីែនតធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា បេ�ាចែត�នតរកាាបាានឧតតម្មភាាព
គ្រិ�កតួគ្រិ�ចែជូង បេលី�គ្រិគឺ�់ផ្តលិីតផ្តលី-បេសវាាកម្មម �ណ្តាត ាញគ្រិ�តិ�តតកិាារ គ្រិ�ភីពទី្ធន នងិធនធាាន�បេចចកបេទ្ធស គ្រិពម្មទាំា�ង�នតភាាពរ �កចបេគ្រិម្ម�នបាាន�ែ ាងលីអគ្រិ�បេស�រ។ គឺតិគ្រិតមឹ្ម�ំណ្តាាច់ចែខ្ពធា� 
ឆ្នាំា ា�២០២០ ឥណទាំានរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាានកំបេណ�នបេរៀងគាា ា ៣,៤៣% នងិ ១៦,១៧% ទាំា�ងចំននួឥណទាំាន នងិទំ្ធហំឥណទាំានសរ�ីបេធៀ�នងឹឆ្នាំា ា�២០១៩ គ្រិស�គាា ានងឹ
គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�មាានកំបេណ�ន ១០,៤៦% និង ៥,៥៧% ទាំា�ងចំននួគឺណន� នងិសម្មតលីីយគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�សរ�ី។ បេដាាយចែ�ក ចំននួគ្រិ�ត�ិតតកិាារសរ�ីចែ�លី�តថិីជិូនបាានបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ជាាមួ្មយ
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា �នតបេក�នបេ��ងចំននួ ៤៥,៥៥% (កា�ងបេនាាះបេ�ាតាាម្ម�ញ្ញារធនាាគាារបេក�នបេ��ង ១៩,៨៥% នងិ តាាម្មរយៈបេសវាាឌ្ឍ�ជូ�ថីលី បេក�នបេ��ងចំននួ ៥៩,៥១%) នងិចំនួនគ្រិ�ត�ិតតិ
កាារសរ�ីចែ�លី�តថិីជិូនបាានបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ជាាមួ្មយធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា និង�ីគ្រិតសម្មពន័ធ បេក�នបេ��ងចំននួ ៤៧,០៩% (កា�ងបេនាាះបេ�ាតាាម្ម�ញ្ញារបេក�នបេ��ង ២៣,២៣% នងិ តាាម្មរយៈបេសវាា
ឌ្ឍ�ជូ�ថីលី បេក�នបេ��ងចំននួ ៦០,០៤%) បេ��បេគ្រិ�ៀ�បេធៀ�នងឹឆ្នាំា ា�២០១៩។

ឆ. ថ្លែផន�ារអំនាាគត៌
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាានចែផ្តនកាារ�នតបេធ័�ឲ្យយគ្រិ�បេស�របេ��ង និងកាាន់ចែតង្កាាយគ្រិសួលីសគ្រិមាា�់�តិថិីជូនកា�ងកាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់បេសវាាកម្មមឌ្ឍ�ជូ�ថីលីរ�ស់ខ្ពំ�ន បេដាាយ�នតបេធ័�នវាានីវតតន៍

ផ្តលិីតផ្តលី-បេសវាាកម្មមថីម�ៗ  នងិ�នតបេធ័��ចច��ីនាភាាពបេ�ាបេលី�ផ្តលិីតផ្តលី-បេសវាាកម្មមឌ្ឍ�ជូ�ថីលីចែ�លីមាានគ្រិសាា�់។ �ចែនមុ្មព�បេនះ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាានចែផ្តនកាារកាាត់�នយុចំននួសាាខ្នាា
�ចច��ីនា ចែ�លីបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ម្មនសីសបេគ្រិច�ន ចែតជំូនួសម្មកវញិបេដាាយកាារ�បេងើ�នចំននួកាារ�ិាលីយ័បេសវាាកម្មមធនាាគាារស័យ័គ្រិ�ត�ិតតកិាារ (Banking Self Service) ចែ�លី�ំពាាក់បេ�ាបេដាាយ
មាែ ាសី�ន នងិអាាចគាា�គ្រិទ្ធគ្រិ�ត�ិតតកិាាររ�ស់�តិថីជិូនបាាន ២៤/៧ ទាំា�ងបេ�ារាាជូធាាន�ភីាំ បេពញ នងិបេ�ាតាាម្ម�ណ្តាត ារបេខ្ពតតនាានាា។

�. កតិាាហាានភិិយ័
១. �ារវភិាាគ

កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកូឺវ ��-១៩ បេធ័�ឲ្យយ�ែ ះពាាល់ី�ល់ីសងគម្មបេស�ាកចិចសកលី នងិគ្រិ�បេទ្ធសជាាត ិ ជាាពបិេសស  វសិយ័សំខ្នាាន់ៗ�ចូជាា បេទ្ធសចរណ៍ កាារនាា�បេចញសបេម្ម�ំក�ំពាាក់ 
វាាយនភីណឌ  នងិចែសីកបេជូ�ង វសិយ័សំណង់ និង�ចលីនគ្រិទ្ធពយ នងិកាារ�កឹជូញ្ញា�ន ។ ទ្ធនួមឹ្មបេនះចែ�រ កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩ ក៏ជាាកតាត ាហាានភិីយ័សាារវនតចំបេពាាះធនាាគាារ  
បេ�សី�លី�ដាា ផ្តងចែ�រ�ចូជាា ៖

១-១ ហាានិភិយ័ឥណទាំាន
ហាានិភីយ័ និង�ញ្ញាា ាគ្រិ�ឈ្មួម្មជាាចម្មីង បេដាាយសាារកាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនវ�ិតតិជំូងឺកូវ ��-១៩ �ណ្តាត ាលីឲ្យយ�ែ ះពាាល់ី�ល់ីបេស�ាកិចច ចែ�លីបាានបេធ័�ឲ្យយ�តិថីិជូនឥណទាំាន ឬថ្ងៃ�គឺូ

ពាាណជិូាកម្មម ម្មនិអាាច�ំបេពញកាាតពកិ័ចចហិរញ្ញញវតុ�កា�ងកាារទូ្ធទាំាត់សង បេធ័�ឲ្យយមាានផ្តលី�ែះពាាល់ី�ល់ីលំីហូរសាាច់គ្រិបាាក់ នងិសុាានភាាព�នាាគឺតរ�ស់ធនាាគាារ ។ កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃន 
ជំូងឺកវូ ��-១៩ បេធ័�ឲ្យយ�តថិីជិូនឥណទាំានបាាត់�ង់ ឬ�ែ ះពាាល់ីកាារង្កាារអាាជូ�វកម្មម ចែ�លី�ណ្តាត ាលីឲ្យយ�ែ ះពាាល់ី�ល់ីកាារ�ំបេពញកាាតពក័ចិចសងឥណទាំានម្មកធនាាគាារ នងិកំបេណ�ន�តិថីជិូន
បេសា�សំីបេរៀ�ចំហ័ាាសី�លី�ធ�បេ��ងវញិ ។

១-២ ហាានភិិយ័សនានើយភាាព
�ញ្ញាា ាគ្រិ�ឈ្មួម្មថ្ងៃនកាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកូឺវ ��-១៩ អាាច�ានបេ�ា�ល់ីកាារភំាាក់បេផ្តអ�លី នងិត្រូជូលួីគ្រិច�ល់ី�ល់ីសាាធាារណជូន នងិ�តថិីជិូន នងិ�ងើឲ្យយមាានហាានភិីយ័សននួ�យភាាព។ 

១-៣ ហាានិភិយ័ក្រុ���ិ�ិកិាារូ 
កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកូឺវ ��-១៩ បេធ័�ឲ្យយ�ែ ះពាាល់ី ឬអាាក់ខ្នាាន�ល់ីគ្រិ�ត�ិតតកិាារអាាជូ�វកម្មមម្មយួចែផ្តាក ឬទាំា�ងគ្រិសីង ករណ�មាាន�គីឺគលិីក ឬ�តថិីជិូនឆំ្លុះងជំូងកឺវូ ��-១៩ ចែ�លីមាានកាារ

ពាាក់ពន័ធ�ល់ី�ីគឺគលិីក ឬកាារ�ិាលីយ័គ្រិ�តិ�តតិកាារ រ�ស់ធនាាគាារ ឬកាារ�ិទ្ធទ្ធ�កចែនំង តំ�ន់ ខ្ពណឌ -គ្រិសីក ចែ�លីសុិតបេ�ាកា�ងតំ�ន់គ្រិ�តិ�តតិកាាររ�ស់ធនាាគាារ បេដាាយសាារចែតកាាររ �ក
រាាលីដាាលីខំ្នាា�ងថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩ ។
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២. ទ្ធសសនៈអំំកក្រាគប់ក្រាគ� និ�វធិាាន�ារទ្ធប់សិ្ថាាត់៌
បេទាំាះ��ជាា�ែ ាងណ្តាាថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបេជូឿជាាក់ថាា កតាត ាហាានិភីយ័ទាំា�ងបេនះអាាចគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង នងិចាាត់វធិាានកាារកាាត់�នយុ គ្រិពម្មទាំា�ងចែគ្រិ�កំាាយវាាជាា កាា�ានវីតតភាាពផ្តងចែ�រ ៖

២-១ វធិាានកាារូក្រុគ�់ក្រុគងហាានភិិយ័ឥណទាំាន
• �នវីតត�ែ ាងខ្នាា ា�់ខ្ពា�ននវូសាារាាចរចែណនាា�រ�ស់ធនាាគាារជាាតិ ថ្ងៃន កម្មព�ជាា សត�ព�កាារបេរៀ�ចំឥណទាំានបេ��ងវញិកា�ង�ំ��ងបេពលីរ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩ បេដាាយបាានបេរៀ�ចំយីទ្ធធសាាគ្រិសត 

 បេគាាលីនបេ�ាបាាយ ន�តវិធិ� នងិ�បេងើ�តគ្រិកមី្មកាារង្កាារឯករាាជូយចែ�លីមាានតនួាាទ្ធ�សិកាា វភិាាគឺ វាាយតថ្ងៃម្មឯំករាាជូយបេលី�សំបេណ�សំីបេរៀ�ចំឥណទាំានបេ��ងវញិរ�ស់�ថីជិូនចែ�លីរងផ្តលី
�ែះពាាល់ីបេដាាយជំូងកឺវូ ��-១៩ ម្មនីនឹងដាាក់ជូនូ  គឺណៈកមាម ាធិកាារឥណទាំានកគ្រិម្មតិគ្រិ�ត�ិតតពិនិតិយ នងិ�នមី្មត័។ 

• �នតផ្តតល់ីឥណទាំាន បេសវាាទូ្ធទាំាត់បេផ្តសងៗ �ល់ីវសិយ័អាាទ្ធភិាាពជាាពបិេសសអាាជូ�វកម្មមសណ្តាា ាគាារ ផ្តះួសំណ្តាាក់ បេទ្ធសចរណ៍ សំណង់ វាាយនភីណឌ  កាាត់បេ�រ នងិផ្តលិីតផ្តលីចែសីកបេជូ�ង 
គ្រិពម្មទាំា�ង�នធ�រ�នយុកាារគ្រិបាាក់ឥណទាំានខ្នាា ាតតចូ បេ��ម្មី �ធាានាានរិនតរភាាពអាាជូ�វកម្មម ។

• រកាាភាាពទ្ធន់ភីំន់ និងពិនិតយតាាម្មលីទ្ធធភាាពជាាក់ចែសតង កា�ងកាារបេដាាះគ្រិសាាយ�ំណីលីចែ�លីយឺត�ែ ាវ�ណ្តាត ាលីម្មកព�ផ្តលី�ែ ះពាាល់ីថ្ងៃនជំូងឺកូវ ��-១៩ ជាាមួ្មយនឹងកាារបេលី�កទ្ធឹកចិតត
ភាា ាក់ង្កាារឥណទាំាន បេធ័�កាារទាំាក់ទ្ធង នងិបេដាាះគ្រិសាាយជាាម្មយួ�តិថីជិូនតាាម្មរយៈទូ្ធរសព័ ួ។

• ជូគ្រិម្មញីកាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ គ្រិ�ពន័ធស័យ័គ្រិ�ត�ិតតកិាារ (Self Service) �ចូជាា មាែ ាសី�នឆូ្លុះតកាាត (ACLEDA POS) មាែ ាសី�នដាាក់-�កគ្រិបាាក់ (ATM and CDM) បេ�សី�លី�ដាា  
�ី�នបេធ�ចែណត (ACLEDA Internet Banking) បេ�សី�លី�ដាា �ី�ខ្ពមី្មបេម្ម�ស (ACLEDA E-Commerce) ង្ខេអំសីុលដីាា មេបូាាល (ACLEDA Mobile) កា�ងកាារបេផួ្តរគ្រិបាាក់ និង
កាារទូ្ធទាំាត់បេផ្តសងៗ បេ��ម្មី �កាាត់�នុយកាារបេធ័�គ្រិ�តិ�តតកិាារបេ�ា�ញ្ញារ នងិកាារឆំ្លុះងតាាម្មរយៈកាារបេគ្រិ��គ្រិកដាាសគ្រិបាាក់។

២-២ វធិាានកាារូក្រុគ�់ក្រុគងហាានភិិយ័សនានើយភាាព
 គ្រិស�ជាាម្មយួវធិាានកាារ�ចែនមុ្មចែ�លីធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាាបាានដាាក់បេចញ បេ��ម្មី �ផ្តតល់ីសននួ�យភាាព�ចែនមុ្ម�ល់ីគ្រិគឺះឹសុាានធនាាគាារ នងិហិរញ្ញញវតុ� កា�ងកាារកាាត់�នយុផ្តលី�ែះពាាល់ីព�

កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា បាានដាាក់បេចញនវូវធិាានកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័បេ��ម្មី �កាាត់�នយុ ហាានភិីយ័សននួ�យភាាព នងិរកាានរិនតរភាាពអាាជូ�វកម្មម បេដាាយ 
បាានបេគ្រិតៀម្ម�គ្រិម្មងីម្មលូីនធិសិុិតបេ�ាកគ្រិម្មតិខ្ពពស់ចែ�លីអាាចគាា�គ្រិទ្ធ�ល់ីកំបេណ�នអាាជូ�វកម្មម នងិបេឆំ្លុះ�យត�បាានទាំាន់បេពលីបេ�ានងឹបេហតកីាារណ៍ហាានភិីយ័ចែ�លីម្មនិអាាចរពំងឹទី្ធកនាានាា ។

២-៣ វធិាានកាារូក្រុគ�់ក្រុគងហាានភិិយ័ក្រុ���ិ�ិកិាារូ
 �នីបេ�ាម្មតាាម្មបេសចកត�ចែណនាា�នាានាារ�ស់រាាជូរដាា ាភីិបាាលី ក៏�ូចជាាគ្រិកសួងសីខ្នាាភីិបាាលី សត�ព�កាារកាារពាារ និងទ្ធ�់សាើ ាត់កាារឆំ្លុះង និងរ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងឺកូវ ��-១៩ ធនាាគាារ 

បេ�សី�លី�ដាាបាានយកចតិតទី្ធកដាាក់�នីវតត នងិដាាក់បេចញនវូវធិាានកាារ នងិបេសចកត�ចែណនាា��ង្កាើ ារ នងិទ្ធ�់សាើ ាត់កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩ បេ��ម្មី �ធាានាានវូ នរិនតរភាាពអាាជូ�វកម្មម 
�ចូជាា៖ 

• ពគ្រិងឹង និងយកចិតតទី្ធកដាាក់បេលី�កាារកាារពាារ�ង្កាើ ារកាារឆំ្លុះងនូវជំូងឺកូវ ��-១៩ ជាាយថាាបេហតី ចំបេពាាះ�ីគឺគលិីក និង �តិថិីជូន បេ�ាតាាម្មកាារចែណនាា�រ�ស់គ្រិកសួងសីខ្នាាភិីបាាលី និង
ធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាា។ 

• ពគ្រិងងឹកា�ងកាារត្រូតតួពនិតិយបេដាាយយកចតិតទី្ធកដាាក់ នងិហមត់ចត់�ំព�សុាានភាាព នងិសកម្មមភាាពរ�ស់�គីឺគលិីក ចែ�លីអាាច�ងើឲ្យយមាានកាារ �ករាាលីដាាលីនវូជំូងកឺវូ ��-១៩ គ្រិពម្មទាំា�ងទ្ធទួ្ធលី
នូវរបាាយកាារណ៍តាាម្មគ្រិគឺ�់ម្មបេធោាបាាយ �ំព�ករណ�ថ្ងៃនកាាររ �ករាាលីដាាលី ព��គីឺគលិីកចែ�លីជាា�់ពាាក់ពន័ធបេដាាយផួ្ទាាល់ី ឬគ្រិ�បេ�ាលី ។ បាានបេគ្រិតៀម្ម នងិបាាន�នញី្ញាញ ាតឲិ្យយ�គីឺគលិីកពាាក់ពន័ធ 
�ំបេពញកាារង្កាារព�ផ្តះួ នងិ�នវីតតតាាម្មកាារចែណនាា�រ�ស់គ្រិកសួងសីខ្នាាភិីបាាលី នងិធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាា។ 

• បេរៀ�ចំចែផ្តនកាារយថាាភាាពសគ្រិមាា�់ធាានាានិរនតរភាាពគ្រិ�តិ�តតកិាារ កា�ងករណ�កាារ�ិាលីយ័សាាខ្នាាបេខ្ពតត-គ្រិកងីណ្តាាម្មយួត្រូតវូបាាន�ទិ្ធគ្រិ�ត�ិតតកិាារ បេដាាយសាារ កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូង ឺ
កវូ ��-១៩ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាាបេ�ាចែតអាាច�នត គ្រិ�តិ�តតកិាារបាានបេដាាយម្មនិមាានភាាពរាា�ងសះួបេ��យ ។ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាាបាាននងិកំពងីបេធ័�គ្រិ�ត�ិតិតកាារបេដាាយចែផ្តអកបេលី�ម្មលូីដាា ាន
គ្រិគឺះឹរងឹមាា��� គឺ�ឺណ្តាត ាញសាាខ្នាាទូ្ធលំីទូ្ធ�ាយ នងិគ្រិគឺ�់សាាខ្នាាបាានភាា ា�់�ណ្តាត ាញ Online Real-time គ្រិ�ពន័ធស័យ័គ្រិ�ត�ិតតកិាារ (Self Service) �ចូជាា មាែ ាសី�នឆ្លុះតូកាាត  
(ACLEDA POS) មាែ ាសី�នដាាក់-�កគ្រិបាាក់ (ACLEDA ATM and CDM) បេ�សី�លី�ដាា �ី�នបេធ�ចែណត (ACLEDA Internet Banking) បេ�សី�លី�ដាា �ី�ខ្ពមី្មបេម្ម�ស 
(ACLEDA E-Commerce) នងិ Digital Service �ចូជាា ង្ខេអំសីុលដីាា មេបូាាល ចែ�លី�តថិីជិូនអាាចបេធ័�គ្រិ�ត�ិតិតកាារព�ផ្តះួ នងិព�គ្រិគឺ�់ទ្ធ�កចែនងំ គ្រិគឺ�់បេពលីបេវ�ា។ 

• បេរៀ�ចំចែផ្តនកាារយថាាភាាព សគ្រិមាា�់ធាានាានរិនតរភាាពគ្រិ�ត�ិតតកិាារ កា�ងករណ�កាារ�ិាលីយ័កណ្តាត ាលីត្រូតវូបាាន�ទិ្ធគ្រិ�ត�ិតតកិាារបេដាាយសាារកាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩  ធនាាគាារ បេ�
សី�លី�ដាា នងឹ�នតគ្រិ�ត�ិតតកិាារ បេ�ាទ្ធ�តាា�ងកាារ�ិាលីយ័បេ�ាជូតិចែ�លីបាាន�គ្រិម្មងីទី្ធក ។ កា�ងករណ�ថាា ាក់�កឹនាា�ជាាន់ខ្ពពស់ណ្តាាមាា ាក់ ឬទាំា�ង�ស់ត្រូតវូបេធ័�ចតាត ា��សក័ បេយ�ងអាាចបេធ័�កាារព�ផ្តះួ
បាានបេដាាយម្មនិមាានកាាររាា�ងសះួបេ��យ។ កា�ងករណ�ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងជាាន់ខ្ពពស់មាានជំូង ឺឬតត្រូម្មវូឲ្យយបេធ័�ចតាត ា��សក័ ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង�នួាា�់ចែ�លីទ្ធទួ្ធលីសិទ្ធធ ិត្រូតវូ�នតកាារង្កាារជំូនសួ បេ�ាតាាម្ម
ចែផ្តនកាារ�នតបេវន ។
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ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័លីទ្ធធផលក្រាបតិ៌បត៌ិ�ិារធុរកិចច

ថ្លែផកំទ្ធ ី២
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ក. លទ្ធធផលក្រាបតិ៌បតិិ៌�ារធុរកិចច ង្ខេដាាយរមួបញ្ញច�លព័ត៌័៌មាានធុរកិចចតាាមថ្លែផកំ
គឺតិបេ�ាគ្រិតមឹ្ម�ំណ្តាាច់ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា នងិគ្រិកីម្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធរ�ស់ខ្ពំ�នទ្ធទួ្ធលីបាានលីទ្ធធផ្តលីលីអទាំា�ងកាារលីក់ នងិចំណូលី ។ លីទ្ធធផ្តលីសំខ្នាាន់ៗសបេគ្រិម្មចបាានគិឺត

គ្រិតឹម្ម�ំណ្តាាច់ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ មាាន�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

លទ្ធធផលសំខាាន់ៗ
លទ្ធធផលសង្ខេក្រាមចបាាន

២០២០ ២០១៩

ង្ខេសវ៉ាាឥណ្ឌិទាាន

ចំនួនឥណទាំានសកម្មម              ៥៥៥.៣២៣              ៥៣៦.៨៩១ 

សម្មតលីីយឥណទាំានសរ�ី (�ានបេរៀលី)        ១៨.២២៩.៣៧២        ១៥.៨០៨.៨១៤ 

ង្ខេសវ៉ាាបង្ខេញ្ញញ-ីសនសំ

ចំនួនគឺណន�សរ�ី ២.៨៩៤.៩០៧ ២.៦២០.៧៧៨

ចំនួនទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី) ១៨.៦៥២.៦៩០ ១៧.៧៩៩.១៨៤

ង្ខេសវ៉ាាធនាាគាារង្ខេអំឡិចិត្រួត៌នូកិ

បណ័្ឌិណង្ខេអំធីអំមឹ ង្ខេអំសីុលដីាា

ចំនួន�ណ័ណបេបាាះផ្តាាយសរ�ី ១.៣៩៦.៧៧៨ ១.២៧៧.៧២៥

ចំនួនគ្រិ�ត�ិតតកិាារសរ�ី ១៩.៧៦៨.២២៣ ២០.៤០៣.២០០

ទំ្ធហំទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី) ១៣.៧៧៥.៩១៨ ១២.៥៤៨.០៦៦

ង្ខេសវ៉ាាធនាាគាារចលត័៌

ចំនួន�ាកបេគ្រិ��គ្រិបាាស់សរ�ី          ១.៧៨២.៨១៤          ១.២៧៦.៥២៨ 

ចំនួនគ្រិ�ត�ិតតកិាារសរ�ី       ៤៨.៧៤៩.៥៩៩       ២៨.២៦៤.៩៧២ 

ទំ្ធហំទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី)      ៥៩.២១១.២៧៩      ៣៧.៣០៣.១៣៧ 

ង្ខេសវ៉ាាង្ខេអំសីុលដីាាអុំនីង្ខេធីថ្លែណ្ឌិត៌

ចំនួន�ាកបេគ្រិ��គ្រិបាាស់សរ�ី                ១១.៦៧៩                ១១.៣៣១ 

ចំនួនគ្រិ�ត�ិតតកិាារសរ�ី              ៨៨៦.៩៩០              ៥១០.២៩៧ 

ទំ្ធហំទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី)          ១១.២៨៥.៩៤៨          ៥.២៣៥.៦១៦ 

ង្ខេសវ៉ាាង្ខេអំសីុលដីាាអុំខីមុង្ខេមសី

ចំនួនថ្ងៃ�គឺអូាាជូ�វកម្មមសរ�ី                          ៥១                          ៤៨ 

ចំនួនគ្រិ�ត�ិតតកិាារសរ�ី              ៤៤៧.៩២៩              ៤៦៧.៦៦៨ 

ទំ្ធហំទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី)             ៣៦០.០០០             ២១៣.២៦២ 

មាេ ាសីុនង្ខេអំធីអំមឹ ង្ខេអំសីុលដីាា

ចំនួនមាែ ាសី�នសរ�ី                       ៧៩០                       ៦៨៣ 

ចំនួនគ្រិ�ត�ិតតកិាារសរ�ី       ២៦.៥៧៤.៦៧៨       ២៤.១៨១.២៣១ 

ទំ្ធហំទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី)       ២០.១៩៨.៧២៤       ១៥.៩២៩.១៩៧ 

មាេ ាសីុនឆតូ៌�ាត៌ ង្ខេអំសីុលដីាា

ចំនួនមាែ ាសី�នឆ្លុះតូកាាតសរ�ី ៤.២៨៧ ៤.២៨៩

ចំនួនគ្រិ�ត�ិតតកិាារសរ�ី ២.៤៥៧.៦២៦ ២.៤១២.៩៣៨

ទំ្ធហំទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី) ៦៥៧.៥០៦ ៨៤៩.៣៩២

កូដូ QR ង្ខេ�ាតាាមហាា�ទំ្ធនញិនាានាា

ចំនួនពាាណជិូាករ�ំពាាក់ក�ូ QR                ៦៣.៧១៤                ៣០.៩៨៩ 

ចំនួនគ្រិ�ត�ិតតកិាារសរ�ី             ១.៨៤២.៩១៣             ៧៣៥.៣១២ 

ទំ្ធហំទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី)                 ១៨៦.៦៩១                 ៩០.៨៨៦ 
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លទ្ធធផលសំខាាន់ៗ
លទ្ធធផលសង្ខេក្រាមចបាាន

២០២០ ២០១៩

បណិ្តាាញក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារ ន�ិ បគុគលកិ

ធនាាគាារ ង្ខេអំសីុលដីាា ភិអីំលិសីុ

ចំនួនកាារ�ិាលីយ័សរ�ី                      ២៦៣                      ២៦២ 

ចំនួន�គីឺគលិីកសរ�ី                ១២.០១៣                ១១.៩៩៧ 

ក្រាកុមហុូិនបកុ្រាត៌សម័ន័ធ (កំ�� ន�ិ ង្ខេក្រា�ាក្រាបង្ខេទ្ធស)

ចំនួនកាារ�ិាលីយ័សរ�ី ៥៦ ៥៣

ចំនួន�គីឺគលិីកសរ�ី ១.៦៩១ ១.៦៥៨

ខាា�ង្ខេក្រា�ាម ជាាចំននួក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារសរបុ ថ្លែដូលអំត៌�ិ�ិនបាានង្ខេក្រាបកី្រាបាាស់ផលតិ៌ផល-ង្ខេសវ៉ាាកមមង្ខេ�ាតាាមបញ្ញរី ន�ិឌី�ី�ីល របស់ធនាាគាារ
ង្ខេអំសីុលដីាា ន�ិបកុ្រាត៌សម័ន័ធ៖

ក្រាបង្ខេភិទ្ធក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារ
លទ្ធធផលសង្ខេក្រាមចបាាន

២០២០ ២០១៩

ង្ខេ�ាតាាមបញ្ញរីធនាាគាារ

ចំនួនគ្រិ�ត�ិតតកិាារ ៣៣.៩១១.៣៥៨ ២៧.៥១៧.៩៤៣

ទំ្ធហំទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី) ២៤៨.០១៥.៧៧៩ ២៤៧.៧៨១.៣៤៨

ង្ខេសវ៉ាាកមមឌី�ី�ីល (ង្ខេធីិក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារង្ខេដាាយផ្ទាៃ ាល់)

ចំនួនគ្រិ�ត�ិតតកិាារ ៨១.២០៤.៤១២ ៥០.៧៤១.៥៤២ 

ទំ្ធហំទ្ធកឹគ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី)  ៨៧.៨១៨.៨២៣  ៥២.៨៥៣.៦៧០ 

ខ. រចនាាសម័ន័ធចំណូ្ឌិល

គ្រិ�ភីពចំណូលី (�ានបេរៀលី)
២០២០ ២០១៩ ២០១៨

ចំននួ ភាាគឺរយ ចំននួ ភាាគឺរយ ចំននួ ភាាគឺរយ

ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់ ២.១០០.០៤០ ៨៨,៩៣% ១.៩៥៩.៣១៨ ៨៧,៩០% ១.៨៣៤.៦១២ ៨៨,៨២%

ចំណូលីកថ្ងៃគ្រិម្ម នងិបេជូ�ងសាា ១៨៦.៦២៥ ៧,៩០% ១៩៧.៤៧៣ ៨,៨៦% ១៧៣.២៩០ ៨,៣៩%

ចំណូលីបេផ្តសងៗ ៧៤.៨១៨ ៣,១៧% ៧២.៣២៧ ៣,២៤% ៥៧.៦៩៩ ២,៧៩%

ចំណូលីសរ�ី ២.៣៦១.៤៨៣ ១០០% ២.២២៩.១១៨ ១០០% ២.០៦៥.៦០១ ១០០%
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ថ្លែផកំទ្ធ ី៣
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ក. អំ�គ�ារង្ខេលខ
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ខ. ក្រាកមុក្រាបកឹាាភិបិាាល

សមាាសភាាព័ក្រាកមុក្រាបឹកាាភិបិាាល

ល.រ ង្ខេ�ម ា�អំភិបិាាល តំ៌ថ្លែណ្ឌិ� �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធ�ែ ាយជាាអំភិបិាាល �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធបញ្ញចប់អាាណ្ឌិត៌ិិ

១ ង្ខេ�ាក ឆ្នាំាយ ង្ខេសឿន គ្រិ�ធាាន គ្រិកមី្ម គ្រិ�កឹាា ភីបិាាលី ១៨ ស�ហាា ២០១៤ ១៨ ស�ហាា ២០២៣

២ បណិ្ឌិតិ៌ អុំនិ ចាំាន់នី �ភិីបាាលីគ្រិ�ត�ិតតិ ១៨ ស�ហាា ២០១៤ ១៨ ស�ហាា ២០២៣

៣ ង្ខេ�ាក រត័៌ ំយងូ្ខេមេ� �ភិីបាាលីគ្រិ�ត�ិតតិ ១៨ ស�ហាា ២០១៤ ១៨ ស�ហាា ២០២៣

៤ ង្ខេ�ាក Pieter Kooi �ភិីបាាលីឯករាាជូយ ១២ ម្មករាា ២០០៤ ១២ ម្មករាា ២០២២

៥ ង្ខេ�ាក វ៉ាេ ាន់ សូូង្ខេអំៀ� �ភីបិាាលីឯករាាជូយ ០២ កញ្ញាញ ា ២០២០ ០២ កញ្ញាញ ា ២០២៣

៦ ង្ខេ�ាក Ian Samuel Lydall �ភិីបាាលីឯករាាជូយ ២១ ស�ហាា ២០១៥ ២១ ស�ហាា ២០២១

៧ ង្ខេ�ាក Kenichiro Mori �ភិីបាាលីម្មនិគ្រិ�ត�ិតតិ ២៤ តី�ា ២០១៩ ០៦ ធា� ២០២២

៨ ង្ខេ�ាក Stéphane MANGIAVACCA �ភិីបាាលីម្មនិគ្រិ�ត�ិតតិ ២១ បេម្មសាា ២០២០ ២១ ស�ហាា ២០២១

៩ ង្ខេ�ាកក្រាសី Mirjam Janssen �ភិីបាាលីម្មនិគ្រិ�ត�ិតតិ ២០ ម្មករាា ២០២០ ១២ ម្មករាា ២០២២

បេ�ម ាះបេលីខ្នាាធកិាារ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�៖ ង្ខេ�ាកក្រាសី បូតុ៌ បូនុសីហាា, ង្ខេ�ាក យិន វរីៈ, ង្ខេ�ាក ង្ខេសន សុខឡាា, ង្ខេ�ាកក្រាសី ង្ខេទ្ធព័ សរចនិិាា

គ. គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារក្រាបត៌បិត៌ិិ
ល.រ ង្ខេ�ម ា� ង្ខេភិទ្ធ តំ៌ថ្លែណ្ឌិ�

១ បណិ្ឌិតិ៌ អុំនិ ចាំាន់នី គ្រិ�សី គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតតិ

២ បណិ្ឌិតិ៌ សូ ផនណ្តាារ ី គ្រិស� �នីគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតគិ្រិ�ត�ិតតកិាារ

៣ ង្ខេ�ាកក្រាសី មាេ ារ អំមរាា គ្រិស� �នីគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតហិិរញ្ញញវតុ�

៤ ង្ខេ�ាក រត័៌ ំយងូ្ខេមេ� គ្រិ�សី �នគី្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតតរិតនាាភីបិាាលី

៥ ង្ខេ�ាក ល ីនៃ� គ្រិ�សី �នគី្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត�ិភីបិាាលីកចិច

៦ ង្ខេ�ាកក្រាសី បូតុ៌ បូនុសីហាា គ្រិស� �នគី្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតនិ�តកិម្មម នងិបេលីខ្នាាធិកាារគ្រិកមី្មហីុន

៧ ង្ខេ�ាក មាេ ាច ថ្លែធរ ី គ្រិ�សី �នគី្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតតពិត័ម៌ាានវទិ្ធោា

៨ បណិ្ឌិតិ៌ ឡិ�ឹ សុភាាព័ គ្រិ�សី �នគី្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតតហិាានភិីយ័

សមាគ ាល់ី៖ ពត័ម៌ាានលីម្មអតិពាាក់ពន័ធ�ភីបិាាលីកចិចសាាជូ�វកម្មមមាានភាា ា�់ជាាឧ�សម្មពន័ធ។
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ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័�ីារ�ញួដូរូមលូបក្រាត៌ ន�ិភាាគហុូិនិក 
របស់ធនាាគាារ ង្ខេអំសីុលដីាា ភីិអំលិសីុ

ថ្លែផកំទ្ធ ី៤



25

ក. ព័ត៌័៌មាានអំំព័មីលូបក្រាត៌

១. ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័មូីលបក្រាត៌កមមសិទ្ធធ ិ(ករណី្ឌិច�ុបញ្ញីលីក់មលូបក្រាត៌កមមសិទ្ធធ)ិ

បេ�ម ាះម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធិ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�

នមិ្មតិតសញ្ញាញ ាម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធិ ធ�ក (ABC)

ចំណ្តាាត់ថាា ាក់ថ្ងៃនម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធិ ភាាគឺហីុនធម្មមតាាមាានសិទ្ធធបិេបាាះបេឆ្នាំា ាត

តថ្ងៃម្មចំាារកឹកា�ងម្មយួឯកតាាមូ្មលី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធិ ៤.០០០ បេរៀលី

ថ្ងៃថីលំីក់កា�ងម្មយួឯកតាាម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធ ិ(IPO Price) ១៦.២០០ បេរៀលី

�រមិាាណម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធសិរ�ីទាំា�ង�ស់ចែ�លីកំពីងបេធ័�ចរាាចរបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារ ៤៣៣.១៦៣.០១៩ ភាាគឺហីុន

ម្មលូីធន�ូន�យកម្មមទ្ធ�ផ្តាារ (គឺតិជាា�ានបេរៀលី) ៧.៤០៧.០៨៨

បេ�ម ាះទ្ធ�ផ្តាារម្មលូី�គ្រិតគ្រិ�តគិ្រិសីត ផ្តាារម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា កាាលី�របិេចេទ្ធថ្ងៃនកាារចះី�ញ្ញា�លីក់ម្មលូី�គ្រិត៖ ២៥ ឧសភាា ២០២០

២. ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័មីលូបក្រាត៌បំណុ្ឌិល (ករណ្ឌិចី�ុបញ្ញីលីក់មលូបក្រាត៌បំណុ្ឌិល)៖ មនិមាាន

ខ. នៃ�ែ ន�ិបរមិាាណ្ឌិ�ញួដូរូមលូបក្រាត៌

មលូបក្រាត៌កមមសិទ្ធធិ ឧសភាា ម�ិនុាា កកកដាា សីហាា កញ្ញាញ ា ត៌�ុា វចិេ�ិា ធំ�

ថ្ងៃថំីជូញួ�រូ

�ត�ិរមាា ២៣.៦០០ ២២.៩៥០ ១៨.៣៦០ ១៧.៩០០ ១៧.៦០០ ១៧.៤៦០ ១៧.៣០០ ១៧.៣០០

ម្មធយម្ម ១៩.៦២៦ ១៨.៩៨៥ ១៧.៥២២ ១៧.៣១០ ១៧.៣១៨ ១៧.២៥៧ ១៧.១៨៥ ១៧.០៩៩

��ី�រមាា ១៦.១៨០ ១៧.៦០០ ១៦.៥០០ ១៧.០២០ ១៧.២០០ ១៧.១០០ ១៦.៩០០ ១៦.៩០០

�រមិាាណជូញួ�រូ

�ត�ិរមាា ៧៩៣.១៥៩ ៣០៥.៥២៩ ១៣៣.៥៥២ ៣០.៨៧៣ ១៤.៥៨៥ ១៤.២១១ ១៥.៣៥៤ ១៧.០៨៩

ម្មធយម្ម ២៦៦.២៤៧ ៧៩.៣៨២ ២៥.៧០៦ ១៣.៩២១ ៧.០៤៦ ៧.១៩៨ ៦.៤២៣ ៥.៦៥៩

��ី�រមាា ១៥.៨៨៨ ១២.៨៥៣ ២.៦៤៨ ៣.៦៨៦ ២.៥៤៣ ១.៧៣២ ១.៧៨០ ១.៥៩២
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គ. ភាាគហុូិនកិថ្លែដូល�ាន់�ាប់ភាាគហុូិនមាានសិទ្ធធងិ្ខេបាា�ង្ខេឆំ្នាំាត៌ចំននួង្ខេក្រាចនី ង្ខេលសីលប់  
(ចាំាប់ព័ ី ៣០% ង្ខេឡិ�ីង្ខេ�ា)៖  មនិមាាន

ឃ. ភាាគហុូិនកិថ្លែដូល�ាន់�ាប់ភាាគហុូិនមាានសិទ្ធធងិ្ខេបាា�ង្ខេឆំ្នាំាត៌ចំននួង្ខេក្រាចនី  
(ចាំាប់ព័ ី៥% ដូល់ត៌ចិជាា� ៣០%)

បេ�ម ាះ សញ្ញាា ាតិ ចំននួម្មលូី�គ្រិត ភាាគឺរយ

បេ�សី�លី�ដាា ហ័ាាយណ្តាាន់ហសល់ី គ្រិតាាស់ ចែខ្ពមរ ១១១.៤៩២.៧១៩ ២៥,៧៣៩២%

គ្រិកីម្មហីុន បេ� បេ�ស បេ� ភី��លិីសី� ចែខ្ពមរ ១០៧.២០៤.៥៤៧ ២៤,៧៤៩២%

Sumitomo Mitsui Banking Corporation ជូ�ែ នី ៧៨.២៥៩.៣១០ ១៨,០៦៦៩%

COFIBRED បាារាា�ង ៥២.៥៣០.២២៣ ១២,១២៧១%

ORIX Corporation ជូ�ែ នី ៥២.៥៣០.២២៣ ១២,១២៧១%

សរ�ី ៤០២.០១៧.០២២ ៩២,៨០៩៦%

�. ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័�ីារថ្លែប�ថ្លែចកភាាគ�ាភិកំ��រយៈង្ខេព័ល ៣ឆំ្នាំា�ច�ុង្ខេក្រា�ាយ 

ពិពណន៌ាាលីម្មអតិ�ំព�កាារចែ�ងចែចកភាាគឺ�ាភី ២០២០ ២០១៩ ២០១៨

ចំបេណញសីទ្ធធ (�ានបេរៀលី) ៥៧៦.៨៦៥ ៤៨៩.៧២៤ ៤៨២.៦២៤

ភាាគឺ�ាភីជាាសាាច់គ្រិបាាក់សរ�ី (�ានបេរៀលី) - ១៣៣.៣៩៥ ៣៤.០៦០ 

ភាាគឺ�ាភីជាាម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធសិរ�ី (�ានបេរៀលី) - - ១៣៦.៧៦១ 

ភាាគឺ�ាភីបេផ្តសងបេទ្ធៀត - - -

�នបីាាតថ្ងៃនកាារចែ�ងចែចកភាាគឺ�ាភី (%) - ២៦,៨៣% ៣៤,៨៦%

ទ្ធនិាផ្តលីភាាគឺ�ាភី (%) - - -

ភាាគឺ�ាភីកា�ងម្មយួឯកតាាម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធ ិ(បេរៀលី) - ៣១១ ៤៣២
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របាាយ�ារណ៍្ឌិសវនកមមរបស់សវនករនៃផៃកំ��ង្ខេល�ីារ
ត្រួត៌តួ៌ព័និតិ៌យនៃផៃកំ��

ថ្លែផកំទ្ធ ី៥
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I. ង្ខេសចកិងី្ខេផិមី
គ្រិ�សិទ្ធធភាាពថ្ងៃន�ភីបិាាលីកចិចកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ និងកាារត្រូតតួពិនតិយថ្ងៃផ្តកួា�ង ត្រូតវូបាានធាានាាបេដាាយបេគាាលី�ំណងចាាស់�ាស់គ្រិ�ក�បេដាាយឯករាាជូយភាាព តាាម្មរយៈកាារបេធ័�សវនកម្មម

ថ្ងៃផួ្តកា�ង ផ្តតល់ីនវូកាារពបិេគ្រិគាាះបេ�ា�ល់ី �៏មាានគឺណីតថ្ងៃម្ម ំកា�ងកាារចែកលីម្មអគ្រិ�តិ�តតកិាារធនាាគាារ ។
បេ��ម្មី �ធាានាាបាាននវូឯករាាជូយភាាពកា�ងកាារ�នវីតតកាារង្កាារសវនកម្មម កា�ងធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� គ្រិពម្មទាំា�ងគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតិតសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង 

ត្រូតវូបាានចាាត់តាា�ង នងិបេធ័�ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនង គ្រិពម្មទាំា�ងរាាយកាារណ៍បេដាាយផួ្ទាាល់ីជូនូគឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មម ។

II. វសិ្ថាាលភាាព័នៃនមុខងាារសវនកមមនៃផៃកំ��
វសិាាលីភាាពថ្ងៃនសកម្មមភាាពសវនកម្មមថ្ងៃផ្តួកា�ង រមួ្មមាានកាារង្កាារសា�លីចំនួន�� គ្រិ�បេភីទ្ធចែ�លីគ្រិ�ក�បេដាាយវធិ�សាាគ្រិសត�នីវតតលីកេណៈជាាគ្រិ�ពន័ធ និងមាាននិយម្មនយ័ចាាស់�ាស់កា�ងកាារ

ត្រូតតួពនិតិយ នងិកាារវាាយតថ្ងៃម្មគំ្រិ�ពន័ធត្រូតតួពិនតិយគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងថ្ងៃផ្តកួា�ង ទ្ធសសនវសិយ័ថ្ងៃនកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ នងិគ្រិ�ត�ិតតកិាារធនាាគាារ មាាន�ចូជាា៖

• ត្រួត៌តួ៌ព័និតិ៌យ�ារអំនវុត៌ងិ្ខេគាាល�ារណ៍្ឌិ: គឺឺកាារបេធ័�សវនកម្មមបេលី�កាារ�នវីតតបេគាាលីកាារណ៍ បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតត ិ ន�តវិធិ� នងិបេសចកត�ចែណនាា�បេផ្តសងៗ តាាម្មរយៈកាារបេធ័�បេតសាបាែ ាន់គំឺរ ូ
សវនកម្មមបេ��ម្មី �ផ្តតល់ីនូវកាារធាានាា�៏មាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាពថ្ងៃនគ្រិ�ពន័ធត្រូតួតពិនិតយថ្ងៃផ្តួកា�ងគ្រិ�តិ�តតិតាាម្ម�ទ្ធ�ីញ្ញញតតិ ឲ្យយបាានគ្រិតឹម្មត្រូតូវ និងគ្រិគឺ�់គ្រិជូីងបេគ្រិជាាយ ចែ�លីជាាម្មូលីដាា ានគ្រិគឺឹះទ្ធ�់សាើ ាត់ 
កាាត់�នយុហាានភិីយ័ ។

• សវនកមមក្រាបព័ន័ធព័ត័៌ម៌ាាន: គឺឺជាាកាារបេធ័�សវនកម្មមបេលី�ទិ្ធនានយ័ នងិសីវតុភិាាពគ្រិ�ពន័ធពត័ម៌ាានវទិ្ធោា រមួ្មមាានកាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់កាាររកាាកាារសមាៃ ាត់ នងិភាាពទូ្ធលំីទូ្ធ�ាយថ្ងៃនទ្ធនិានយ័ បេ��ម្មី �
ផ្តតល់ីកាារធាានាានវូភាាពបេជូឿទី្ធកចតិត នងិគ្រិ�សិទ្ធធភាាពថ្ងៃនកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិ�ពន័ធពត័ម៌ាានវទិ្ធោា ។

• សវនកមមអំង្ខេ�កត៌ក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារ: គឺឺជាាកាារត្រូតួតពិនតិយលីម្មអតិឲ្យយបាានហមត់ចត់បេលី�បាែ ាន់គំឺរសូវនកម្មម ចែ�លីមាានសញ្ញាញ ាណថ្ងៃនកាារចែកងំ�នំំទាំា�ងខ្នាាងកា�ង នងិខ្នាាងបេគ្រិ�ា បេ��ម្មី �ផ្តតល់ីកាារធាានាា
នវូកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព នងិរងឹមាា�កាារពាារកាារចែកងំ�នំំ  ទំ្ធនាាស់ផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ នងិកាារកាារពាារធនធាានគ្រិទ្ធពយសកម្មមរ�ស់ធនាាគាារ ។

III. ង្ខេសចកិសីង្ខេ�េបនៃន�ារអំនវុត៌កិចិច�ារសវនកមមនៃផៃកំ�� ឆំ្នាំា�២០២០
កាារគ្រិ�ត�ិតិតសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង ត្រូតូវបាានកំណត់បេដាាយចែផ្តនកាារសកម្មមភាាពដាាក់ជូនូគឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មម បេ��ម្មី ��នមី្មត័កាារ�នវីតតចែផ្តនកាារសវនកម្មម ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងពភិាាកាាលីទ្ធធផ្តលី

សវនកម្មម កាារផ្តតល់ីរបាាយកាារណ៍សវនកម្មម នងិកាារតាាម្មដាានវធិាានកាារចែកតត្រូម្មវូរ�ស់ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង ។

ចែផ្តនកាារសវនកម្មមថ្ងៃផ្តួកា�ងគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�២០២០ បាានបេរៀ�ចំបេ��ងបេដាាយចែផ្តអកបេលី�វធិ�សាាគ្រិសតវាាយតថ្ងៃម្មំហាានិភីយ័�៏ទូ្ធលំីទូ្ធ�ាយជាាម្មូលីដាា ានគ្រិស�តាាម្មយីទ្ធធសាាគ្រិសតរ�ស់ធនាាគាារ�បេងើ�ត
បាានជាាបេគាាលីបេ�ានងិវសិាាលីភាាពសវនកម្មមចាាស់�ាស់ ថ្ងៃនគឺបេគ្រិមាាងកចិចសវនកម្មមន�ម្មយួៗ។ គឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មមបាាន�នមី្មត័ចែផ្តនកាារសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ងគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា� គឺ�ួផ្តសបំេដាាយថីវកិាា
សម្មគ្រិស�បេ��ម្មី �គាា�គ្រិទ្ធ�ល់ីសកម្មមភាាពសវនកម្មម រមួ្មទាំា�ងធនធាានម្មនសីស នងិកាារ�ភីវិឌ្ឍឍចំបេណះ�ងឹជំូនាាញ ។

ចែផ្តនកាារសកម្មមភាាពសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ងឆ្នាំា ា�២០២០ ត្រូតវូបាាន�នមី្មត័បេដាាយគឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មម រមួ្មមាានគឺបេគ្រិមាាងកចិចសវនកម្មម ត្រូតតួពនិតិយកាារ�នវីតតបេគាាលីកាារណ៍  ចំននួ ៤២ 
សវនកម្មមគ្រិ�ពន័ធពត័ម៌ាានវទិ្ធោា ចំននួ ១៥ នងិ សវនកម្មម�បេងើតគ្រិ�តិ�តតកិាារចំននួ ៣៤ ចែ�លីត្រូតវូគ្រិ�ត�ិតតគិ្រិគឺ�់សវនដាា ានទាំា�ង�ស់កា�ងធនាាគាារ រមួ្មមាាន កាារ�ិាលីយ័កណ្តាត ាលី នងិ សាាខ្នាា 
បេដាាយ�នវីតតតាាម្មគ្រិ�ធាាន�ទ្ធសវនកម្មម �ចូជាាសវនកម្មមគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ សវនកម្មមធនធាានម្មនសីស សវនកម្មមគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងកាារ�ិាលីយ័ សវនកម្មមឥណទាំាន សវនកម្មមសនតសីិខ្ពពត័ម៌ាាន
វទិ្ធោា សវនកម្មមហិរញ្ញញវតុ� សវនកម្មមធនាាគាារឌ្ឍ�ជូ�ថីលី និង�ញ្ញារបេ�ឡាា  និងសវនកម្មមគ្រិ�ឆ្នាំា�ងកាារសមាអ ាតគ្រិបាាក់ ។

�ញ្ញាា ាសំខ្នាាន់ៗត្រូតវូបាានកំណត់ចាាស់�ាស់កា�ងរបាាយកាារណ៍សវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង បេ��ម្មី �ផ្តតល់ីបេ�ា�ល់ីជូនូថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបេរៀ�ចំចែកលីម្មអឲ្យយបាានសម្មគ្រិស� នងិទាំាន់បេពលីបេវ�ា �ចូជាា
កាារ�ភីវិឌ្ឍឍបេគាាលីកាារណ៍ បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតិត នងិន�តិវធិ� គ្រិពម្មទាំា�ងកាារពគ្រិងងឹ នងិកាារហ័ឹកហ័ឺន�ល់ីថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង នងិ�គីឺគលិីកចែ�លីពាាក់ពនធ ័។

របាាយកាារណ៍សវនកម្មមថ្ងៃផ្តួកា�ងសរ�ីគ្រិ�ចាា�ចែខ្ពត្រូតូវបាានរាាយកាារណ៍ជូូនគឺណៈកមាម ាធិកាារសវនកម្មម និងចម្មំងជូូនបេ�ាថាា ាក់�ឹកនាា�ជាាន់ខ្ពពស់ ចែ�លីខ្ពំឹម្មសាារថ្ងៃនរបាាយកាារណ៍រមួ្មមាាន 
ចែផ្តនកាារសកម្មមភាាពកា�ងកាារពគ្រិងងឹបេដាាយថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង បេ��ម្មី �បេធ័�កាារតាាម្មដាានកាារចែកតត្រូម្មវូកាាររកបេ��ញ ។
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IV. ង្ខេសចកិសីនំដិាា ាន
ចែផ្តនកាារកចិចកាារសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ងឆ្នាំា ា� ២០២០ បាានសបេគ្រិម្មចបេជាាគឺជូយ័ បេដាាយ�នវីតត�ែ ាងតងឹរងឹនវូម្មលូីដាា ានហាានភិីយ័គ្រិគឺ�់គ្រិ�ធាាន�ទ្ធ នងិសវនដាា ាន បេ��ម្មី �ផ្តតល់ីនវូបេ�ា�ល់ីសត�ព�

កាារត្រូតួតពនិតិយគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាពបេលី�កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ �ំបេណ�រកាារត្រូតតួពនិតិយថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិន�តវិធិ� នងិកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបេ�ាតាាម្ម�ទ្ធ�ីញ្ញញតត ិ។  បេលី�សព�បេនះបេ�ាបេទ្ធៀតមិ្មនមាានកាារ
រកបេ��ញទាំាក់ទ្ធងនងឹរបាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�បេ��យ ។

ជាាកាារបេឆំ្លុះ�យត�នឹង�នីសាាសន៍សវនកម្មមថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបាានយល់ីគ្រិស�បេរៀ�ចំចែផ្តនកាារសកម្មមភាាពចែកលីម្មអបេ��ម្មី ��បេងើ�នគ្រិ�សិទ្ធធភាាពគ្រិ�ពន័ធត្រូតួតពិនិតយគ្រិ�តិ�តតិកាារធនាាគាារព�មួ្មយថ្ងៃថីៃ
បេ�ាម្មយួថ្ងៃថីៃ ។

ចែផ្តអកបេលី�សម្មិទ្ធធិផ្តលីថ្ងៃនកាារ�នីវតតកិចចកាារសវនកម្មមថ្ងៃផួ្តកា�ងឆ្នាំា ា�២០២០ បេយ�ងសនាិដាា ានថាាគ្រិក�ខ្ពណ័ឌ �ភីិបាាលីកិចច កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័ និងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបេលី�កាារត្រូតួតពិនិតយ  
បាានបេរៀ�ចំជាាគ្រិ�ពន័ធគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាពគ្រិស�តាាម្មបេគាាលីកាារណ៍ថ្ងៃផួ្តកា�ង ន�តវិធិ� នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតនិាានាា ។

បាានអាាន នងិឯកភាាព
ភីាំ បេពញ ថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៥ ចែខ្ពកមី្មភៈ ឆ្នាំា ា�២០២១

Mr. Ian S. Lydall
គ្រិ�ធាានគឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មម

ភីាំ បេពញ ថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៥ ចែខ្ពកមី្មភៈ ឆ្នាំា ា�២០២១

គឺមឹ្ម សីធាាវ �
គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង
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របាាយ�ារណ៍្ឌិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ថ្លែដូលង្ខេធីិសវនកមមង្ខេដាាយ
សវនករឯករាា�យ

ថ្លែផកំទ្ធ ី៦

សូមព័និតិ៌យង្ខេមលីឧបសម័ន័ធថ្លែដូលបាានភីាាប់មកជាាមយួ

របាាយ�ារណ៍្ឌិហិិរញ្ញញវត៌ុ�ថ្លែដូលង្ខេធីិសវនកមមង្ខេដាាយសវនករឯករាា�យ
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ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័កី្រាបត៌បិត៌ិ�ិារជាាមយួភាាគជីាាប់ពាាក់ព័ន័ធន�ឹ
ទំ្ធនាាស់ផលក្រាបង្ខេ�ា�ន៍

ថ្លែផកំទ្ធ ី៧
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�ីគឺគលីចីះ�ញ្ញា�លីក់មូ្មលី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធិ ត្រូតូវ�ង្កាា ាញព�ពត័៌មាានគ្រិ�តិ�តតិកាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មួយភាាគឺ�ជាា�់ពាាក់ពន័ធបេ�ាកា�ងរយៈបេពលី ២ (ព�រ) ឆ្នាំា ា�ចីងបេគ្រិកាាយ បេដាាយ�ញ្ញាា ាក់ព�បេ�ម ាះ 
ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងរវាាង�គីឺគលីចះី�ញ្ញា�លីក់មូ្មលី�គ្រិត និងភាាគឺ�ជាា�់ពាាក់ពន័ធ ទំ្ធហំថ្ងៃនគ្រិ�ត�ិតតកិាារ នងិគ្រិ�បេភីទ្ធថ្ងៃនផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ចែ�លីបេក�តបេចញព�ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងបេនាាះ �ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

ក.  ក្រាបត៌បិតិិ៌�ារសំខាាន់ៗជាាមយួភាាគហុូិនិកថ្លែដូលមាានភាាគហុូិនចាំាប់ព័ ី៥ (ក្រាបាា�) ភាាគរយ ង្ខេឡិ�ីង្ខេ�ា នៃនមលូបក្រាត៌កមមសិទ្ធធកំិព័�ុង្ខេធិចីរាាចរង្ខេលទីី្ធផាារ

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� (ABC) មាានភាាគឺហីុនិកចំនួន ៥ ចែ�លីកាាន់កាា�់ភាាគឺហីុន�ែ ាងតចិ ៥% បេ��ងបេ�ាថ្ងៃនម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធកំិពងីបេធ័�ចរាាចរបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារ កា�ងបេនាាះរមួ្មមាាន៖ 
(១) បេ�សី�លី�ដាា ហ័ាាយណ្តាាន់ហសល់ី គ្រិតាាស់ (២) គ្រិកីម្មហីុន បេ� បេ�ស បេ� ភី��លិីសី� (៣) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (៤) COFIBRED នងិ (៥) ORIX 
Corporation។

គឺតិគ្រិតមឹ្មថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាានគ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួភាាគឺហីុនកិចែ�លីមាានភាាគឺហីុនចាា�់ព� ៥ (គ្រិបាា�) ភាាគឺរយបេ��ងបេ�ា ថ្ងៃនម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធិ
កំពីងបេធ័�ចរាាចរបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារ�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

�រ�ិាយ
២០២០ ២០១៩

��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី ��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី

សមត៌លុយជាាមយួសម័ន័ធញាាត៌ិ      ៤១២.១៦២    ១.៦៦៧.១៩៥    ៤៨៧.៣៥៦ ១.៩៨៥.៩៧៦ 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation        ៤១២.១៦២      ១.៦៦៧.១៩៥    ៤៨៧.៣៥៦  ១.៩៨៥.៩៧៦ 

 ចំណូ្ឌិល�ារក្រាបាាក់       ១៦.៩៨៩         ៦៩.២៦៤ - -

Sumitomo Mitsui Banking Corporation          ១៦.៩៨៩          ៦៩.២៦៤ - -

គណ្ឌិនតី្រួត៌វូទូ្ធទាាត់៌  ៥០០   ២.០២៣        ១.៤៧៤    ៦.០០៧ 

គ្រិកមី្មហីុន បេ� បេ�ស បេ� ភី��លិីសី�              ៥០០           ២.០២៣        ១.៤៧៤      ៦.០០៧ 

ក្រាបាាក់បង្ខេញ្ញញី ១៣.១១៧.៥៩៦ ៥៣.០៦០.៦៧៦ ៤.៥០៦.២៣០ ១៨.៣៦២.៨៨៨ 

បេ�សី�លី�ដាា ហ័ាាយណ្តាាន់ហសល់ី គ្រិតាាស់  ១២.៧៩៤.៦១០  ៥១.៧៥៤.១៩៧  ៤.១២២.៦៧៦ ១៦.៧៩៩.៩០៥ 

 គឺណន�ចរនត   ១២.៧៩៤.៦១០   ៥១.៧៥៤.១៩៧    ៤.១២២.៦៧៦ ១៦.៧៩៩.៩០៥

គ្រិកមី្មហីុន បេ� បេ�ស បេ� ភី��លិីសី�      ២៥០.២១២    ១.០១២.១០៨     ៣២៦.១៥២  ១.៣២៩.០៧០ 

 គឺណន��បេញ្ញញ�សំថ្ងៃច          ៩៩.៧១២      ៤០៣.៣៣៥     ២៤.៦៧៨    ១០០.៥៦៣ 

 គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�មាានកាាលីកំណត់        ១៥០.៥០០       ៦០៨.៧៧៣   ៣០១.៤៧៤    ១.២២៨.៥០៧ 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation        ៧២.៧៧៤      ២៩៤.៣៧១       ៥៧.៤០២   ២៣៣.៩១៣ 

គឺណន�ចរនត        ៧២.៧៧៤       ២៩៤.៣៧១    ៥៧.៤០២   ២៣៣.៩១៣ 

ចំណូ្ឌិលកនៃក្រាមន�ិង្ខេ��ីស្ថាា      ២៨.០៦៣       ១១៤.៤១៣ ២៨.០៦៣ ១១៤.៣៥៧

បេ�សី�លី�ដាា ហ័ាាយណ្តាាន់ហសល់ី គ្រិតាាស់          ២៦.៤០០       ១០៧.៦៣៣ ២៦.៤០០ ១០៧.៥៨០ 

គ្រិកមី្មហីុន បេ� បេ�ស បេ� ភី��លិីសី�           ១.៦៦៣            ៦.៧៨០ ១.៦៦៣ ៦.៧៧៧ 

 ចំណ្តាាយ�ារក្រាបាាក់     ២០១.៦៧០      ៨២២.២០៨ ១៥.៥០១ ៦៣.១៦៧ 

បេ�សី�លី�ដាា ហ័ាាយណ្តាាន់ហសល់ី គ្រិតាាស់        ១៨៤.៤៩៨        ៧៥២.១៩៨ - -

គ្រិកមី្មហីុន បេ� បេ�ស បេ� ភី��លិីសី�          ១៧.១៧២          ៧០.០១០       ១៥.៥០១ ៦៣.១៦៧ 
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ខ.  ក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារសំខាាន់ៗជាាមយួអំភិបិាាល ន�ិបគុគលកិជាាន់ខស់័
គឺតិគ្រិតមឹ្មថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាានគ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួ�ភីបិាាលី នងិ�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

�រ�ិាយ
២០២០ ២០១៩

��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី ��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី

ឥណទាំាននងិ�ីបេរគ្រិ�ទាំាន  ១១.៥៣៧.២២០  ៤៦.៦៦៨.០៥៥  ៥.០៩៥.០២២   ២០.៧៦២.២១៥ 

ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់   ១.០៧៤.០៣១   ៤.៣៧៨.៨២៤      ១៣២.៤៧៩      ៥៣៩.៨៥២ 

គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�  ៣.០៩៤.២២១  ១២.៥១៦.១២៤    ២.១៥៧.១៣៧    ៨.៧៩០.៣៣៣ 

ចំណ្តាាយកាារគ្រិបាាក់     ១៣៥.៧០៤      ៥៥៣.២៦៥     ១៣៣.៣០៤       ៥៤៣.២១៤ 

កាារគ្រិបាាក់ត្រូតវូ�ង់      ២២.៥៨៨        ៩១.៣៦៩      ១៦.៨២៨        ៦៨.៥៧៤ 

ចំណ្តាាយកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា   ៦.៥១៨.២៤១  ២៦.៥៧៤.៨៦៨  ៦.៤១០.០៨៤   ២៦.១២១.០៩២ 

គ.  ក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារជាាមយួអំភិបិាាល  ន�ិភាាគហុូិនកិពាាក់ព័ន័ធន�ឹ�ារទ្ធញិ-លក់ក្រាទ្ធព័យសកមម ន�ិង្ខេសវ៉ាាកមម
គឺតិគ្រិតមឹ្មកាារយិ�របិេចេទ្ធថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ពីំមាានគ្រិ�ត�ិតតកិាារជាាម្មយួ�ភីបិាាលី នងិភាាគឺហីុនកិពាាក់ពន័ធនងឹកាារទ្ធញិ-លីក់គ្រិទ្ធពយសកម្មម នងិបេសវាាកម្មម។

ឃ. ក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារសំខាាន់ៗជាាមយួសមាា�កិត្រួគសួ្ថាារផ្ទាៃ ាល់របស់អំភិបិាាល បគុគលកិជាាន់ខស់័ ន�ិភាាគហុូិនិកថ្លែដូលមាានភាាគហុូិនចាំាប់ព័ ី៥ (ក្រាបាា�) 

ភាាគរយង្ខេឡិ�ីង្ខេ�ា 

គឺតិគ្រិតមឹ្មកាារយិ�របិេចេទ្ធថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាានគ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួសមាាជូកិត្រូគឺសួាារផួ្ទាាល់ីរ�ស់�ភីបិាាលី �គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ និងភាាគឺហីុនកិ
ចែ�លីមាានភាាគឺហីុនចាា�់ព� ៥ (គ្រិបាា�) ភាាគឺរយបេ��ងបេ�ា�ូចខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

�រ�ិាយ
២០២០ ២០១៩

��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី ��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី

ឥណទាំាននងិ�បីេរគ្រិ�ទាំាន    ១.៤៥៨.៩៤៩  ៥.៩០១.៤៤៩     ១៧១.៨៩៥ ៧០០.៤៧២    

គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�     ១.៤១៩.៦៣១  ៥.៧៤២.៤០៧ - -

កាារគ្រិបាាក់ត្រូតវូ�ង់         ៥.៧៨៧      ២៣.៤០៨ - -

�.  ក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារសំខាាន់ៗជាាមយួបគុគលកិថ្លែដូលមាានទំ្ធនាាក់ទំ្ធន�ជាាមយួអំភិបិាាលរបស់បគុគលច�ុបញ្ញីលីក់មលូបក្រាត៌ក្រាកមុហុូិនសម័ន័ធឬក្រាកមុហុូិន

ហូិលឌី�ីរបស់បគុគលច�ុបញ្ញីលីក់មលូបក្រាត៌ថ្លែដូលទំ្ធនាាក់ទំ្ធន�របស់បគុគលទាា��ង្ខេនាា�ង្ខេកតី៌មាានង្ខេ�ាកំ��ក្រាបតិ៌បត៌ិ�ិារ ឬ�ារចាំាត់៌ថ្លែច�ណ្តាាមយួ

ថ្លែដូលបាានង្ខេធីិង្ខេឡិ�ីង្ខេដាាយបគុគលច�ុបញ្ញីលីក់មលូបក្រាត៌

គឺតិគ្រិតមឹ្មកាារយិ�របិេចេទ្ធថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាានគ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖
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�រ�ិាយ
២០២០ ២០១៩

��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី ��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី

ឥណ្ឌិទាាននិ�បងុ្ខេរក្រាបទាាន    ៦.៤៤០.៥៩០   ២៦.០៥២.១៨៧ ៤.៩៧៥.២០១ ២០.២៧៣.៩៤៤ 

វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា     ៦.៤៤០.៥៩០    ២៦.០៥២.១៨៧ ៤.៩៧៥.២០១ ២០.២៧៣.៩៤៤ 

សមត៌លុយជាាមួយសម័ន័ធញាាត៌ិ       ៥០២.៦៧៨ ២.០៣៣.៣៣៣ - -

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ លី�ម្ម�តធ�ត       ៥០២.៦៧៨   ២.០៣៣.៣៣៣ - -

ចំណូ្ឌិល�ារក្រាបាាក់       ៣៩៩.៥២៤     ១.៦២៨.៨៥៩    ២៥៣.១៤៥   ១.០៣១.៥៦៦ 

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ លី�ម្ម�តធ�ត           ៦.៧២០          ២៧.៣៩៧ ២៣.៩៧៨         ៩៧.៧១០ 

វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា       ៣៩២.៨០៤      ១.៦០១.៤៦២     ២២៩.១៦៧      ៩៣៣.៨៥៦ 

គណ្ឌិនីត្រួត៌វូទ្ធទួ្ធល       ១៦៩.៥៤៤       ៦៨៥.៨០៦    ១៦៣.២០៦     ៦៦៥.០៦៤ 

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ លី�ម្ម�តធ�ត           ២.៦៧៨          ១០.៨៣៣        ៦១៧            ២.៥១៤   

សុាា�ន័ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ� បេ�សី�លី�ដាា ម្ម��ែ ាន់មាែ ា        ១៦៦.៨៦៦        ៦៧៤.៩៧៣     ១៦២.១៩៣      ៦៦០.៩៣៦ 

វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា - - ៣៩៦ ១.៦១៤

គណ្ឌិនតី្រួត៌វូទូ្ធទាាត់៌           ២.១៨៧           ៨.៨៤៦      ៣៨.៥៦៥      ១៥៧.១៥៣  

គ្រិកមី្មហីុន បេ�សី�លី�ដាា សី��យ�រធឹ� ភី��លិីសី�           ២.១៨៧           ៨.៨៤៦       ១៦.៥៩៥        ៦៧.៦២៥ 

វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា - -       ២១.៩៧០        ៨៩.៥២៨ 

ក្រាបាាក់បង្ខេញ្ញញី   ៣.៥១៧.៣២១  ១៤.២២៧.៥៦៣ ៨.៨១៨.២២១ ៣៥.៩៣៤.២៥១ 

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ លី�ម្ម�តធ�ត     ១.៥៩៧.៩២១     ៦.៤៦៣.៥៩០ ៥.៣០៣.៦៥១ ២១.៦១២.៣៧៨ 

គឺណន�ចរនត      ១.៥៩៧.៩២១     ៦.៤៦៣.៥៩០ ៥.៣០៣.៦៥១  ២១.៦១២.៣៧៨ 

គ្រិកមី្មហីុន បេ�សី�លី�ដាា សី��យ�រធឹ� ភី��លិីសី�     ១.៨៨០.០៩៧     ៧.៦០៤.៩៩២ ១.៨១៩.៥០៣   ៧.៤១៤.៤៧៥ 

គឺណន��បេញ្ញញ�សំថ្ងៃច        ១៨០.១៣៥        ៧២៨.៦៤៦     ១៤២.៩០៨      ៥៨២.៣៥០ 

�បេញ្ញញ�មាានកាាលីកំណត់      ១.៦៩៩.៩៦២     ៦.៨៧៦.៣៤៦   ១.៦៧៦.៥៩៥    ៦.៨៣២.១២៥ 

វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា        ៣៩.៣០៣         ១៥៨.៩៨១  ១.៦៨០.៤៥៥   ៦.៨៤៧.៨៥៤ 

គឺណន�ចរនត         ៣៩.៣០៣         ១៥៨.៩៨១     ៤៧៣.៦០៥    ១.៩២៩.៩៤០ 

�បេញ្ញញ�មាានកាាលីកំណត់ - -  ១.២០៦.៨៥០    ៤.៩១៧.៩១៤ 

គ្រិកមី្មហីុន បេ�សី�លី�ដាា ត្រូ�បូេភី�ធ� �លិីធ�ឌ្ឍ� - -       ១៤.៦១២       ៥៩.៥៤៤ 

គឺណន��បេញ្ញញ�សំថ្ងៃច - -       ១៤.៦១២       ៥៩.៥៤៤ 

ចំណូ្ឌិលកនៃក្រាមន�ិង្ខេ��ីស្ថាា         ១២.២៨៨        ៥០.០៩៩       ៧.៥៧០       ៣០.៨៤៨ 

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ លី�ម្ម�តធ�ត               ១៤               ៥៧            ១៤              ៥៧ 

 កថ្ងៃគ្រិម្មបេសវាាធនាាគាារ               ១៤               ៥៧             ១៤              ៥៧ 

គ្រិកមី្មហីុន បេ�សី�លី�ដាា សី��យ�រធឹ� ភី��លិីសី�              ៥០១           ២.០៤៣          ៤៧០          ១.៩១៥ 

 កថ្ងៃគ្រិម្មបេសវាាធនាាគាារ              ៥០១           ២.០៤៣           ៤៧០           ១.៩១៥ 

វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា         ១១.៧៧៣          ៤៧.៩៩៩       ៧.០៧៦       ២៨.៨៣៥ 

 កថ្ងៃគ្រិម្មបេសវាាធនាាគាារ       ១១.៧៧៣          ៤៧.៩៩៩        ៧.០៧៦        ២៨.៨៣៥ 

គ្រិកមី្មហីុន បេ�សី�លី�ដាា ត្រូ�បូេភី�ធ� �លិីធ�ឌ្ឍ� - - ១០ ៤១

កថ្ងៃគ្រិម្មបេសវាាធនាាគាារ - - ១០ ៤១

ចំណ្តាាយ�ារក្រាបាាក់        ៩៥.៣៩៣        ៣៨៨.៩១៧    ១០៤.៥៦៤     ៤២៦.០៩៨ 

គ្រិកមី្មហីុន បេ�សី�លី�ដាា សី��យ�រធឹ� ភី��លិីសី�           ៩១.១១៤        ៣៧១.៤៧២      ៨៦.៥២៥      ៣៥២.៥៨៩ 

វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា           ៤.២៧៩          ១៧.៤៤៥       ១៨.០៣៩        ៧៣.៥០៩ 

ចំណ្តាាយកនៃក្រាមន�ិង្ខេ��ីស្ថាា    ២.២០០.៧៩៦     ៨.៩៧២.៦៤៥  ១.៤១១.០០៧   ៥.៧៤៩.៨៥៤ 

វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា     ២.២០០.៧៩៦     ៨.៩៧២.៦៤៥   ១.៤១១.០០៧   ៥.៧៤៩.៨៥៤ 

កចិចសនាាង្ខេផស�ៗ       ៣៧០.៤៤៨   ១.៥១០.៣១៦   ៤៤៨.៣៤៣   ១.៨២៦.៩៩៨ 

វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា       ៣៧០.៤៤៨   ១.៥១០.៣១៦    ៤៤៨.៣៤៣    ១.៨២៦.៩៩៨ 
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ច.  ក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារសំខាាន់ៗជាាមយួបគុគលធាែ ាប់ជាាអំភិបិាាល ឬបគុគលជាាប់ពាាក់ព័ន័ធជាាមយួបគុគលធាែ ាប់ជាាអំភិបិាាល

គឺតិគ្រិតមឹ្មកាារយិ�របិេចេទ្ធថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ពីំមាានគ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួ�គីឺគលីធំាា�់ជាា�ភីបិាាលី ឬ�គីឺគលីជាា�់ពាាក់ពន័ធជាាម្មយួ�គីឺគលីធំាា�់ជាា
�ភិីបាាលី។

ឆ.  ក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារសំខាាន់ៗជាាមយួអំភិបិាាលថ្លែដូលបាាន�ាន់មខុតំ៌ថ្លែណ្ឌិ�ណ្តាាមយួង្ខេ�ាកំ��សមាាគម ឬអំ�គភាាព័មនិថ្លែស�ិរកក្រាបាាក់ចំង្ខេណ្ឌិញ ឬង្ខេ�ា

កំ��ក្រាកមុហុូិនណ្តាាមយួង្ខេផស�ង្ខេទ្ធៀត៌ង្ខេក្រា�ាព័បីគុគលច�ុបញ្ញីលីក់មលូបក្រាត៌

គឺតិគ្រិតមឹ្មកាារយិ�របិេចេទ្ធថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ពីំមាានគ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួ�ភីបិាាលីចែ�លីកាាន់ម្មខី្ពតំចែណងណ្តាាម្មយួបេ�ាកា�ងសមាាគឺម្ម ឬ�ងគភាាព
ម្មនិចែសង័រកគ្រិបាាក់ចំបេណញ ឬបេ�ាកា�ងគ្រិកីម្មហីុនណ្តាាម្មយួបេផ្តសងបេទ្ធៀតបេគ្រិ�ាព��ីគឺគលីចះី�ញ្ញា�លីក់ម្មលូី�គ្រិត។

�.  ក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារសំខាាន់ៗជាាមយួអំភិបិាាលថ្លែដូលទ្ធទួ្ធលបាានផលក្រាបង្ខេ�ា�ន៍ព័បីគុគលច�ុបញ្ញីលីក់មលូបក្រាត៌ង្ខេទាា�ជាាហិិរញ្ញញវត៌ុ� ឬមនិថ្លែមន

ហិិរញ្ញញវត៌ុ�
គិឺតគ្រិតឹម្មកាារយិ�របិេចេទ្ធថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាាន�ភិីបាាលី ២ (ព�រ) រ�ូចែ�លីជាា�ភីបិាាលីគ្រិ�តិ�តតទិ្ធទួ្ធលីបាានផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ជាាហិរញ្ញញវតុ� ឬមិ្មនចែម្មន

ហិរញ្ញញវតុ�ព�ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា និង�ភិីបាាលី�ថ្ងៃទ្ធបេទ្ធៀតជាា�ភីបិាាលីម្មនិគ្រិ�តិ�តត ិនងិ�ភីបិាាលីឯករាាជូយ ចែ�លីទ្ធទួ្ធលីបាានផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ព�ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាាន�ូចខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

�រ�ិាយ
២០២០ ២០១៩

��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី ��ំីារអាាបេម្មរកិ ពាាន់បេរៀលី

ឥណទាំាននងិ�ីបេរគ្រិ�ទាំាន     ៧៤៩.៨២៤    ៣.០៣៣.០៣៨          ៧១០.៥១៦   ២.៨៩៥.៣៥៣ 

គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�   ២.៥៨២.៨៥១   ១០.៤៤៧.៦៣២  ២.១២២.៤៦១   ៨.៦៤៩.០២៩ 

កាារគ្រិបាាក់ត្រូតវូ�ង់       ១៨.៧៨៧        ៧៥.៩៩៣           ១៦.៦៦៤       ៦៧.៩០៦ 

ចំណ្តាាយកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា     ៥២៧.៧០៤     ២.១៥១.៤៤៩         ៥៧៧.២៨៤   ២.៣៥២.៤៣២ 
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�ារព័ភិាាកាា ន�ិ�ារវភិាាគរបស់គណ្ឌិៈក្រាគប់ក្រាគ�

ថ្លែផកំទ្ធ ី៨
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កាារពភិាាកាា នងិកាារវភិាាគឺខ្នាាងបេគ្រិកាាម្មបេនះបេផ្ទាា ាតសំខ្នាាន់បេលី�លីទ្ធធផ្តលីគ្រិ�ត�ិតតកិាារ នងិលីទ្ធធផ្តលីហិរញ្ញញវតុ�បេដាាយចែផ្តអកបេលី�របាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�គឺតិគ្រិតមឹ្មថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ 
ចែ�លីត្រូតវូបាានបេធ័�សវនកម្មមរចួរាាល់ី បេដាាយសវនករឯករាាជូយ។

របាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ� ត្រូតូវបាានបេរៀ�ចំបេ��ងបេដាាយ�នបីេ�ាម្មតាាម្មសតង់ដាាររបាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ��នតរជាាតថិ្ងៃនកម្មព�ជាា(ស.រ.ហ.�.ក)។ មាានចែតសមាាសធាាតសំីខ្នាាន់ៗថ្ងៃនរបាាយកាារណ៍
ហិរញ្ញញវតុ� នងិកតាត ាសំខ្នាាន់ៗចែ�លី�ែះពាាល់ី�ល់ីគ្រិបាាក់ចំបេណញរ�ស់ធនាាគាារ�ែ បីេណ្តាណ ាះត្រូតវូបាានយកម្មកបេធ័�កាារពភិាាកាា នងិកាារវភិាាគឺ។

ក. ទ្ធដិូាភាាព័ទូ្ធង្ខេ�ានៃនក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារ
១. �ារវភិាាគចំណូ្ឌិល

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� មាានគ្រិ�ភីពចំណូលីធំៗចំនួន��គឺ ឺចំណូលីកាារគ្រិបាាក់ ចំណូលីកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា នងិចំណូលីបេផ្តសងៗ។

• ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់៖ រមួ្មមាានចំណូលីកាារគ្រិបាាក់ព�ឥណទាំាននងិ�ីបេរគ្រិ�ទាំាន ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់ព�គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�បេ�ាធនាាគាារបេផ្តសងៗ នងិកាារវនិបិេ�ាគឺហិរញ្ញញវតុ�។
• ចំណូលីកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា៖ រមួ្មមាានកថ្ងៃគ្រិម្មបេជូ�ងសាា កថ្ងៃគ្រិម្មបេជូ�ងសាាបាានព�ភាា ាក់ង្កាារធាានាារាែ ា�់រង កថ្ងៃគ្រិម្មព�មាែ ាសី�នបេ�ធ��មឹ្ម កថ្ងៃគ្រិម្មព�កាារសងឥណទាំានមី្មនកាាលីកំណត់  កថ្ងៃគ្រិម្មព�បេសវាា

គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ� កថ្ងៃគ្រិម្មព�បេសវាាធាានាា និងកថ្ងៃគ្រិម្មព�កាារ�ណា� ះ�ណ្តាា ាលី។
• ចំណូលីបេផ្តសងៗ៖ រមួ្មមាានចំបេណញព�កាារ�ា�ររ�ិូយ�ណ័ណ ចំបេណញព�កាារលីក់គ្រិទ្ធពយនងិ�រកិាេ ារ ភាាគឺ�ាភីបេលី�កាារវនិបិេ�ាគឺហិរញ្ញញវតុ� នងិចំណូលីបេផ្តសងៗ។

២. �ារវភិាាគចំណូ្ឌិលតាាមថ្លែផកំ

គ្រិ�ភីពចំណូលី (គឺតិជាា�ានបេរៀលី)
២០២០ ២០១៩ ២០១៨

ចំននួ ភាាគឺរយ ចំននួ ភាាគឺរយ ចំននួ ភាាគឺរយ
ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់ ២.១០០.០៤០ ៨៨,៩៣% ១.៩៥៩.៣១៨ ៨៧,៩០% ១.៨៣៤.៦១២ ៨៨,៨២%

ចំណូលីកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា ១៨៦.៦២៥ ៧,៩០% ១៩៧.៤៧៣ ៨,៨៦% ១៧៣.២៩០ ៨,៣៩%

ចំណូលីបេផ្តសងៗ ៧៤.៨១៨ ៣,១៧% ៧២.៣២៧ ៣,២៤% ៥៧.៦៩៩ ២,៧៩%

ចំណូ្ឌិលសរបុ ២.៣៦១.៤៨៣ ១០០% ២.២២៩.១១៨ ១០០% ២.០៦៥.៦០១ ១០០%

ចំណូលីសរ�ីចំននួ ២,៣៦គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី កា�ងឆ្នាំា ា�២០២០ ភាាគឺបេគ្រិច�នបាានម្មកព�ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់ចែ�លីមាានចំចែណក ៨៨,៩៣% ថ្ងៃនចំណូលីសរ�ី នងិ ចំណូលីសរ�ីបេក�នបេ��ង 
១៣២,៣៧�ុ��ានបេរៀលី ឬ ៥,៩៤% បេ��បេគ្រិ�ៀ�បេធៀ�បេ�ានងឹចំណូលីសរ�ីកា�ងឆ្នាំា ា�២០១៩។

៣. �ារវភិាាគគមាែ ាត៌ចំង្ខេណ្ឌិញដុូល
របាាយកាារណ៍ចំបេណញ ឬខ្នាាត និងលីទ្ធធផ្តលីលីម្មអតិបេផ្តសងៗរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បាានបេរៀ�ចំកា�ងទ្ធគ្រិម្មង់ជាារបាាយកាារណ៍ចែ�លីម្មនិ�ង្កាា ាញព�គឺមំាាតចំបេណញ�ីលី

បេទ្ធ។ ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់សីទ្ធធចែ�លីទ្ធទួ្ធលីបាានម្មកព�ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់សរ�ី�កនងឹចំណ្តាាយកាារគ្រិបាាក់សរ�ី ចែ�លីនងឹត្រូតវូយកម្មក�ង្កាា ាញបេ�ាកា�ងកាារវភិាាគឺចំបេណញ/(ខ្នាាត) ម្មនី�ង់ពនធ 
�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម។

៤. �ារវភិាាគចំង្ខេណ្ឌិញ/(ខាាត៌)មុនប�់ព័នធ

របាាយកាារណ៍ចំបេណញ ឬខ្នាាត (�ានបេរៀលី) ២០២០ ២០១៩
គឺមំាាត

ចំននួ ភាាគឺរយ
ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់  ២.១០០.០៤០   ១.៩៥៩.៣១៨  ១៤០.៧២២ ៧,១៨%

ចំណ្តាាយកាារគ្រិបាាក់   (៦១៤.៧១៩)    (៦៣៥.៦៤៨)    ២០.៩២៩ -៣,២៩%

ចំណូ្ឌិល�ារក្រាបាាក់សុទ្ធធ ១.៤៨៥.៣២១ ១.៣២៣.៦៧០  ១៦១.៦៥១ ១២,២១%

ចំណូលីកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា     ១៨៦.៦២៥     ១៩៧.៤៧៣  (១០.៨៤៨) -៥,៤៩%

ចំណ្តាាយកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា      (៧.១០៣)        (៤.០៣៩)   (៣.០៦៤) ៧៥,៨៦%

ចំណូ្ឌិលកនៃក្រាមនិ�ង្ខេ�ី�ស្ថាាសុទ្ធធ   ១៧៩.៥២៣   ១៩៣.៤៣៣ (១៣.៩១០) -៧,១៩%

សំវធិាានធនសគ្រិមាា�់កាារខ្នាាត�ង់ឱនភាាពថ្ងៃនតថ្ងៃម្មរំ�ស់ឥណទាំាននងិ�បីេរគ្រិ�ទាំាន 
គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�បេ�ាធនាាគាារបេផ្តសងៗ នងិគឺណន�ត្រូតវូទ្ធទួ្ធលីបេផ្តសងៗ    (៨៤.៧៧៧)     (៩៤.៨៦២)     ១០.០៨៥ -១០,៦៣%

សំវធិាានធនសគ្រិមាា�់កាារខ្នាាត�ង់ឱនភាាពថ្ងៃនតថ្ងៃម្មកិំចចសនោាបេគ្រិ�ាតាារាាងតលីីយកាារ            ២២១            ៣៥៧      (១៣៦) ៣៨,១០%

ឱនភាាព័នៃនត៌នៃមែខាាត៌ប�់សុទ្ធធ    (៨៤.៥៥៦)     (៩៤.៥០៦)      ៩.៩៥០ -១០,៥៣%

ចំណូ្ឌិលសុទ្ធធបនាៃ ាប់ព័សំីវធិាានធនសក្រាមាាប់ឱនភាាព័នៃនត៌នៃមែសុទ្ធធ ១.៥៨០.២៨៧  ១.៤២២.៥៩៨ ១៥៧.៦៨៩ ១១,០៨%

ចំណូលីបេផ្តសងៗ       ៧៤.៨១៨       ៧២.៣២៧      ២.៤៩១ ៣,៤៤%

ចំណ្តាាយទូ្ធបេ�ានងិរ�ាបាាលី   (៩២១.១០១)    (៨៧២.៨៥១)  (៤៨.២៥០) ៥,៥៣%

ចំង្ខេណ្ឌិញមុនចំណ្តាាយព័នធង្ខេលកី្រាបាាក់ចំង្ខេណ្ឌិញ   ៧៣៤.០០៥     ៦២២.០៧៤ ១១១.៩៣១ ១៧,៩៩%

បេ�ាឆ្នាំា ា�២០២០ គ្រិបាាក់ចំបេណញមី្មនចំណ្តាាយពនធបេលី�គ្រិបាាក់ចំបេណញបាានបេក�នបេ��ង ១១១,៩៣�ុ��ានបេរៀលី ឬ ១៧,៩៩% បេ��បេគ្រិ�ៀ�បេធៀ�នងឹឆ្នាំា ា�២០១៩។ ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់បាាន
បេក�នបេ��ង ៧,១៨% ខ្ពណៈបេពលីចែ�លីចំណ្តាាយកាារគ្រិបាាក់បាានថីយចីះ ៣,២៩% ចែ�លីនាា�ឲ្យយមាានកាារបេក�នបេ��ងនវូចំណូលីកាារគ្រិបាាក់សីទ្ធធ ១២,២១%។%។
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៥. �ារវភិាាគចំង្ខេណ្ឌិញ/(ខាាត៌) កំ���ារយិបរងិ្ខេចេទ្ធ

របាាយកាារណ៍ចំបេណញ ឬខ្នាាត (�ានបេរៀលី) ២០២០ ២០១៩
គឺមំាាត

ចំននួ ភាាគឺរយ
ចំង្ខេណ្ឌិញមុនចំណ្តាាយព័នធង្ខេលកី្រាបាាក់ចំង្ខេណ្ឌិញ      ៧៣៤.០០៥   ៦២២.០៧៤    ១១១.៩៣១ ១៧,៩៩%

ចំណ្តាាយពនធបេលី�គ្រិបាាក់ចំបេណញ    (១៥៧.១៣៩) (១៣២.៣៥០)     (២៤.៧៨៩) ១៨,៧៣%

ក្រាបាាក់ចំង្ខេណ្ឌិញកំ��ឆំ្នាំា�       ៥៧៦.៨៦៥   ៤៨៩.៧២៤       ៨៧.១៤១ ១៧,៧៩%

គ្រិបាាក់ចំបេណញសគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០២០បេនះ ខ្ពពស់ជាាងឆ្នាំា ា�២០១៩ ចំនួន ៨៧,១៤�ុ��ានបេរៀលី ឬ ១៧,៧៩%។ កាារបេក�នបេ��ងបេនះ ភាាគឺបេគ្រិច�ន�ណ្តាត ាលីម្មកព�កាារបេក�នបេ��ងនវូចំណូលី
កាារគ្រិបាាក់សីទ្ធធចំននួ ១២,២១% បេសម�នឹង ១៦១,៦៥�ុ��ានបេរៀលី បេធៀ�នងឹឆ្នាំា ា�២០១៩។

៦. �ារវភិាាគលទ្ធធផលលមិតិ៌កំ���ារយិបរងិ្ខេចេទ្ធ

លីទ្ធធផ្តលីលីម្មអតិសរ�ី (�ានបេរៀលី) ២០២០ ២០១៩
គឺមំាាត

ចំននួ ភាាគឺរយ

ក្រាបាាក់ចំង្ខេណ្ឌិញសក្រាមាាប់�ារយិបរងិ្ខេចេទ្ធ  ៥៧៦.៨៦៥  ៤៨៩.៧២៤     ៨៧.១៤១ ១៧,៧៩%

លទ្ធធផលលមិិត៌ង្ខេផស�ៗ៖

ធាាតុ៌ថ្លែដូលន�ឹមនិត្រួត៌វូបាានង្ខេធិចំីណ្តាាត់៌ថំ្នាាក់ង្ខេឡិ�ីវញិង្ខេ�ាចំង្ខេណ្ឌិញឬខាាត៌៖

កាារវាាស់ចែវងបេ��ងវញិថ្ងៃនកាាតព័កចិច�តុគ្រិ�បេ�ាជូន៍និបេ�ាជិូត          ៦៩១           ១៤១          ៥៥០ ៣៩០,០៧%

ធាាត៌ថុ្លែដូលត្រួតូ៌វឬអាាចត្រួតូ៌វបាានចាំាត់៌ថំ្នាាក់ង្ខេឡិ�ីវញិង្ខេ�ា�ារយិបរងិ្ខេចេទ្ធបនាៃ ាប់ង្ខេ�ាចំង្ខេណ្ឌិញ ឬខាាត៌៖

លីបេម្មអ�ងព�កាារ�ត�ររ�ូយិ�ណ័ណ     (៨.១៦០)      ៧.៣៣០  (១៥.៤៩០) -២១១,៣២%

លទ្ធធផលលមិិត៌ង្ខេផស�ៗកំ��ឆំ្នាំា�សរបុ  ៥៦៩.៣៩៦   ៤៩៧.១៩៦     ៧២.២០០ ១៤,៥២%

៧. �ារវភិាាគព័កីតិាា ន�ិនិនំាា�ារថ្លែដូលបេ�ពាាល់សុ្ថាានភាាព័ ន�ិលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត៌ុ�
កាាររ �ករាាលីដាាលីជាាសកលីថ្ងៃនជំូងឺកវូ ��-១៩ មាានឥទ្ធធពិលីគឺរួឲ្យយកត់សមាគ ាល់ីបេលី�បេសួ�រចែតគ្រិគឺ�់វសិយ័ទាំា�ង�ស់ រមួ្មទាំា�ងធនាាគាារ នងិហិរញ្ញញវតុ�ផ្តងចែ�រ។ ឧសាាហកម្មមបេទ្ធសចរណ៍រមួ្ម

ទាំា�ងសណ្តាា ាគាារ ផ្តះួសំណ្តាាក់ បេភាាជូន�យដាា ាន និងរ�ស់រ�រទាំាក់ទ្ធងនងឹម្មា��អាាហាារបាានរងផ្តលី�ែះពាាល់ី�ែ ាងខំ្នាា�ង។ បេទាំាះ��ជាាគ្រិគឺ�់សហគ្រិគាាសទ្ធទួ្ធលីរងនវូផ្តលី�ែះពាាល់ីក៏បេដាាយ �ែ ចីែនត
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា បាាន�បេងើ�តឲ្យយមាានភាាពវជិូាមាានបេដាាយ�បេងើ�តឲ្យយមាានកម្មមវធិ�សំបេណ�សំីឥណទាំានចែ�លីមាានភាាពសាាម្មញ្ញញ និងង្កាាយគ្រិសួលីបេគ្រិ��គ្រិបាាស់បេដាាយម្មបេធោាបាាយឌ្ឍ�ជូ�ថីលី 
តាាម្មរយៈកម្មមវធិ� ‘‘ង្ខេអំសីុលដីាាមេបូាាល’’ បេហ�យវាាក៏អាាចបេគ្រិ��ជាាមួ្មយគឺណន�គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�-សនស ំ (សំថ្ងៃច ចរនត នងិមាានកាាលីកំណត់) ផ្តងចែ�រ រមួ្មជាាម្មយួ�គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់ចែ�លីមាានភាាព
�ត់ចែ�ន។

ខ. កតិាាសំខាាន់ៗថ្លែដូលបេ�ពាាល់ង្ខេលផីលចំង្ខេណ្ឌិញ
១. �ារវភិាាគព័លីកេខណិ្ឌិនៃនត៌ត្រួមូវ�ារ ន�ិ�ារផគត់៌ផគ�់

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ទ្ធទួ្ធលីបាានបេជាាគឺជូយ័បេ�ាបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារចែ�លីនាា�ម្មកនូវផ្តលីចំបេណញអាាគ្រិសយ័បេដាាយកតាត ាព�រគឺ៖ឺ

• កំបេណ�នសំបេពៀតឥណទាំាន បេដាាយសាារតត្រូម្មវូកាារខ្ពពស់បេ�ាបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារបេលី�ផ្តលិីតផ្តលីឥណទាំានរ�ស់ធនាាគាារ ជាាពបិេសសវសិយ័ SME។

• កំបេណ�នគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�-សនស ំរ�ស់ធនាាគាារ រមួ្មជាាម្មយួផ្តលិីតផ្តលី និងបេសវាាកម្មមបេផ្តសងបេទ្ធៀត។

កតាត ាទាំា�ងព�របេនះត្រូតវូបាានផ្តាារភាា ា�់ជាាម្មយួនឹងកាារ�ភិីវឌ្ឍឍឥតឈ្មួ�់ឈ្មួរថ្ងៃនគ្រិ�ពន័ធឌ្ឍ�ជូ�ថីលីរ�ស់ធនាាគាារ ចែ�លីផ្តតល់ីជូនូ�តថិីជិូននវូផ្តលិីតផ្តលី នងិបេសវាាកម្មមហិរញ្ញញវតុ�គ្រិ�ក�បេដាាយ
ភាាពថ្ងៃចាគ្រិ�ឌ្ឍតិ នងិទាំាន់សម្មយ័។

កាារ�បេងើ�នភាាពង្កាាយគ្រិសួលី�ល់ី�តិថីជិូន និងពគ្រិងឹងគ្រិ�ពន័ធសីវតុភិាាព�ី�នបេធ�ចែណត គឺជឺាាចំណីចចែ�លីធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា បេផ្ទាា ាតកាារយកចតិតទី្ធកដាាក់�ំផ្តតី។ បេ��ម្មី �សបេគ្រិម្មចនវូ
វឌ្ឍឍនភាាពបេគាាលីបេ�ា�៏រងឹមាា�ទាំា�ងបេនះ ធនាាគាារនឹង�នតបេលី�កកម្មពស់បេហដាា ារចនាាសម្មពន័ធ�បេចចកវទិ្ធោាពត័៌មាាន តាាម្មរយៈកាារវនិិបេ�ាគឺបេលី��បេចចកវទិ្ធោាទំ្ធបេន��ចីងបេគ្រិកាាយ ពគ្រិងឹងសម្មតុភាាព
ធនធាានម្មនីសស គ្រិពម្មទាំា�ងពគ្រិង�ក នងិចែកលីម្មអ�ំបេណ�រកាារអាាជូ�វកម្មម។ ជាាយីទ្ធធសាាគ្រិសត ធនាាគាារកំពងី�ភីវិឌ្ឍឍគ្រិ�ពន័ធទូ្ធទាំាត់ចែ�លីអាាចឲ្យយថ្ងៃ�គឺទូាំា�ងកា�ង នងិបេគ្រិ�ាគ្រិ�បេទ្ធសអាាចភាា ា�់គ្រិ�ពន័ធបេនះ
បេ��ម្មី ��បេគ្រិម្ម��តថិីជិូនបេ�ាវញិបេ�ាម្មក នងិឆំ្លុះងគ្រិពំចែ�ន។ គ្រិ�ពន័ធបេនះម្មនិគ្រិតឹម្មចែតផ្តាល់ី�តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍បេដាាយផួ្ទាាល់ី�ល់ី�តថិីជិូន�៏ឆំ្នាំាតថ្ងៃវរ�ស់បេយ�ង�ែ បីេណ្តាណ ាះបេទ្ធ �ែ ចីែនតចែថីម្មទាំា�ងថ្ងៃ�គឺអូាាជូ�វកម្មម
រ�ស់បេយ�ងផ្តងចែ�រ។ បេយ�ងខំ្ព�ំ ទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីថាា�តិថិីជូន និងថ្ងៃ�គឺូអាាជូ�វកម្មមទាំា�ង�ស់គឺឺជាា�ណ្តាា ាញតភាា ា�់�៏មាានសាារសំខ្នាាន់សគ្រិមាា�់ពគ្រិង�កបេសវាាកម្មមរ�ស់ធនាាគាារ និងរ �កចបេគ្រិម្ម�ន
ជាាម្មយួគាា ា។

ង្ខេអំសីុលដីាាមេបូាាល បាានចែកលីម្មអ�ែ ាងទូ្ធលំីទូ្ធ�ាយ និងផំ្ទាាស់�ត�ររ�ូរាាងថីម� កាាន់ចែតទំ្ធបេន�� ង្កាាយគ្រិសួលី នងិមាានសីវតុភិាាពខ្ពពស់ ជាាម្មយួនងឹម្មខី្ពង្កាារពបិេសសៗជាាបេគ្រិច�ន។ ឥ��វបេនះ 
�តថិីជិូនទាំា�ង�ស់អាាចគ្រិ�ត�ិតតកិាារគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�-សនស ំ (សំថ្ងៃច ចរនត និងមាានកាាលីកំណត់) តាាម្មរយៈ ង្ខេអំសីុលដីាាមេបូាាល បាានភំាាម្មៗ ចែថីម្មទាំា�ងទ្ធទួ្ធលីបាានកាារគ្រិបាាក់ខ្ពពស់បេទ្ធៀតផ្តង។ 
បេ�ាក�ាកក៏អាាចដាាក់គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�មាានកាាលីកំណត់ បេដាាយខ្ពំ�នឯងបាាន�ែ ាងង្កាាយគ្រិសួលី ជាាម្មយួមាែ ាសី�នដាាក់គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�មាានកាាលីកំណត់ផ្តងចែ�រ។

ធនាាគាារក៏បាាន និងកំពីង�នតវនិិបេ�ាគឺកា�ងកាារពគ្រិង�កទ្ធ�តាា�ងស័យ័បេសវាាធនាាគាារ បេដាាយបេធ័�កាារ�ំបេ��ង�ចែនុម្មនូវមាែ ាសី�នបេ�ធ��ឹម្ម មាែ ាសី�ន�ក-ដាាក់គ្រិបាាក់ មាែ ាសី�នឆ្លុះូតកាាត និង
កាារពគ្រិង�ក�ណ្តាា ាញទូ្ធទាំាត់តាាម្ម QR រ�ស់ខំ្ព�ន។
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បេ��ម្មី �គាា�គ្រិទ្ធ�ល់ីគ្រិគឺះឹសុាានធនាាគាារ និងហិរញ្ញញវតុ� (កា�ង�ំ��ងបេពលីថ្ងៃនកាាររ �ករាាលីដាាលីជាាសកលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩) ឲ្យយមាានសននួ�យភាាព�ចែនមុ្មបេទ្ធៀតបេ��ម្មី �បេឆំ្លុះ�យត�បេ�ានងឹតត្រូមូ្មវកាារ
ទី្ធនរ�ស់ខ្ពំ�ន ធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាាបាាន�នធ�រ�នយុ�នបីាាតម្មយួចំននួ�ូចជាា៖ សាាធនភាាព គ្រិទ្ធនាា�់បេ��ម្មទី្ធន គ្រិបាាក់�គ្រិម្មងីកាាតពក័ចិច។លី។ បេហ�យគ្រិកសួងបេស�ាកចិច នងិហិរញ្ញញវតុ�បាាន
កាាត់�នយុពនធកាាត់ទី្ធកបេលី�កាារគ្រិបាាក់កម្មច� ក៏�ូចជាា�បេងើ�តសននួ�យភាាព�ចែនមុ្មបេទ្ធៀតបេ�ាបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារចែ�លីមាានថ្ងៃថីបំេ��ម្មទាំា�។ កតាត ាទាំា�ងបេនះបាានផ្តាល់ីឱកាាសសគ្រិមាា�់កាារគ្រិ�កតួគ្រិ�ចែជូងថ្ងៃថី ំ
ចែ�លីអាាច�ែ ះពាាល់ី�ល់ីចំណូលីរ�ស់ធនាាគាារកា�ងរយៈបេពលីខ្ពំ� �ែ ចីែនតវាានឹងជូយួឲ្យយមាានភាាពរងឹមាា�សគ្រិមាា�់រយៈបេពលីចែវង។

២. �ារវភិាាគ�ារង្ខេឡិ�ីច�ុនៃននៃ�ែវតុ៌�ធាាតុ៌ង្ខេដូមី
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� គ្រិ�ត�ិតតកិាារកា�ងវសិយ័បេសវាាកម្មម ចែ�លីកាារបេ��ងចះីថ្ងៃនថ្ងៃថីវំតុ�ធាាតបីេ��ម្មម្មនិអាាច�នវីតតបាានចំបេពាាះធនាាគាារបេ��យ។

៣. �ារវភិាាគង្ខេលពី័នធ
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��ិលីសី� និងគ្រិកីម្មហីុន�ីគ្រិតសម្មពន័ធ សុិតបេ�ាបេគ្រិកាាម្មចាា�់សត�ព�ពនធដាារថ្ងៃនគ្រិ�បេទ្ធសន�ម្មួយៗ �ូបេចាះធនាាគាារ និងគ្រិកីម្មហីុន�ីគ្រិតសម្មពន័ធមាានកាាតព័កិចច�ង់ពនធតាាម្ម
កាារកំណត់រ�ស់អាាជំាាធរពនធដាារន�ម្មយួៗ។

កាារ�ង់ពនធជូនូ�គឺគនាាយកដាា ានពនធដាារម្មនិគ្រិតឹម្មចែតជាាកាាតព័កចិច នងិកាារទ្ធទួ្ធលីបាានវញិ្ញាញ ា�ន�គ្រិត�នបីេ�ាម្មភាាពសាារបេព�ពនធគ្រិ�បេភីទ្ធ “មាាស” ព��គឺគនាាយកដាា ានពនធដាារសគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�ជាា�់ពនធ 
២០២០ �ល់ី ២០២១ �ែ បីេណ្តាណ ាះបេទ្ធ �ែ ចីែនតជាាកាារចលូីរមួ្មចំចែណកកា�ងសងគម្ម នងិកំបេណ�នបេស�ាកចិចផ្តងចែ�រ។

៤. �ារវភិាាគធាាត៌ថុ្លែដូលខសុពី័ធមមតាា ន�ិធាាត៌វុសិ្ថាាមញ្ញញ
ធនាាគាារមិ្មនមាានធាាតី គ្រិ�តិ�តតិកាារ ឬគ្រិពឹតតិកាារណ៍ណ្តាាមួ្មយចែ�លីខ្ពីសព�ធម្មមតាាជាាសាារវនតបេនាាះបេទ្ធ។ បេទាំាះជាា�ែ ាងណ្តាាក៏បេដាាយ លីកេខ្ពណឌ បេស�ាកិចចចែ�លីបាានរងផ្តលី�ែ ះពាាល់ី

បេដាាយសាារជំូងកឺវូ ��-១៩ អាាចជូះឥទ្ធធពិលី�ល់ីសម្មតភុាាពសងគ្រិតលី�់ម្មកវញិរ�ស់�តថិីជិូន ចែ�លីគឺណីភាាពឥណទាំានរ�ស់ធនាាគាារអាាចរងផ្តលី�ែះពាាល់ី�នតចិ�នត�ច។

គ. �ារថ្លែក្រាបត្រួបលួសំខាាន់ៗង្ខេល�ីារលក់ ន�ិចំណូ្ឌិល
បេ��ម្មី �ចលូីរមួ្មគាា�គ្រិទ្ធកាាររ �កលូីត�ាស់អាាជូ�វកម្មមរ�ស់�តថិិីជូន ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បាាន�ញ្ញច�ះ�គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់ព� ០,៤% រហូត�ល់ី ១% កា�ង ១ឆ្នាំា ា� �ចែនមុ្មបេទ្ធៀតបេលី�

កាារបេសា�សំីឥណទាំានថីម�គ្រិគឺ�់គ្រិ�បេភីទ្ធ និងបេដាាយកាាន់ចែតមាានភាាពង្កាាយគ្រិសួលី �តថិីជិូនទាំា�ង�ស់អាាចដាាក់សំបេណ�សំីឥណទាំានតាាម្មរយៈ ង្ខេអំសីុលដីាាមេបូាាល។ ជាាលីទ្ធធផ្តលី សម្មតីលីយ
ឥណទាំាន�លីីសរ�ីបេ�ា�ំណ្តាាច់ឆ្នាំា ា�២០២០ មាានកាារបេក�នបេ��ងចំននួ ២,៤២ គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី បេសម�នងឹ ១៥,៣១% បេធៀ�នងឹ�ំណ្តាាច់ឆ្នាំា ា�២០១៩។

ឃ. ផលបេ�ពាាល់នៃន�ារបិ�ររបូយិបណ័្ឌិណ អំក្រាតាា�ារក្រាបាាក់ ន�ិនៃ�ែទំ្ធនញិ
�គ្រិតាា�ត�រគ្រិបាាក់បេរៀលីបេធៀ�នឹងគ្រិបាាក់�ី�ំារអាាបេម្មរកិបាានរកាានូវសុិរភាាព បេដាាយមាានកាារចែគ្រិ�ត្រូ�លួីកា�ងចបេនំាាះព�៤.០៥០ បេរៀលី បេ�ា ៤.១១០ បេរៀលីកា�ងម្មយួ�ី�ំារអាាបេម្មរកិ កា�ង�ំ��ង

 បេពលីរងផ្តលី�ែះពាាល់ីថ្ងៃនជំូង ឺកវូ ��-១៩ កា�ងឆ្នាំា ា� ២០២០។ បេ�ាចីងឆ្នាំា ា� ២០២០ តថ្ងៃម្មគំ្រិបាាក់បេរៀលីរកាាបាាននវូសុិរភាាពកា�ងរងង់័ ៤.០៦៥ បេរៀលីកា�ងម្មយួ��ំីារអាាបេម្មរកិ នងិរពឹំងថាាវាាអាាច
�នតរកាានវូសុិរភាាពបេនះបេ�ាកា�ងឆ្នាំា ា� ២០២១។ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បាាន�នវីតត�ែ ាងម្មីងឺមាែ ាត់តាាម្ម�ទ្ធ�ីញ្ញញតត ិនងិបេគាាលីនបេ�ាបាាយថ្ងៃផ្តកួា�ងធនាាគាារ ទាំាក់ទ្ធងបេ�ានងឹសុាានភាាព
ចំហសីទ្ធធថ្ងៃនរ�ូយិ�ណ័ណ។ បេហតី�ចូបេនះ ផ្តលី�ែះពាាល់ីម្មកបេលី�អាាជូ�វកម្មមធនាាគាារចែ�លី�ណ្តាត ាលីម្មកព�កាារបេ��ងចះីថ្ងៃន�គ្រិតាា�ត�រគ្រិបាាក់ គឺមឺាានតចិតចួ�ែ បីេណ្តាណ ាះ។ ផ្តលី�ែះពាាល់ីបេនះ ត្រូតវូបាាន
វាាស់ចែវង តាាម្មដាាន នងិគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងជាាគ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ បេ��ម្មី �ចាាត់វធិាានកាារបេដាាះគ្រិសាាយឲ្យយបាានទាំាន់បេពលីបេវ�ា កា�ងករណ�ចាា�បាាច់។

�គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់ជាាម្មធយម្មថ្ងៃនគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�-សនសរំ�ស់ធនាាគាារកា�ងឆ្នាំា ា�២០២០ បាានរកាាតថ្ងៃម្មបំេថីរ បេ��បេធៀ�នងឹឆ្នាំា ា�ម្មនី (៤,០៣% បេ�ាចងីឆ្នាំា ា�២០១៩ នងិ ៤,០៦% បេ�ាចងីឆ្នាំា ា�២០២០)។ 
�គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់ជាាម្មធយម្មថ្ងៃនឥណទាំានរ�ស់ធនាាគាារកា�ងឆ្នាំា ា�២០២០  បាានថីយចីះ�នតិច (0,៥%) បេ��បេធៀ�នឹងឆ្នាំា ា�ម្មីន (ព� ១១,៩៣% បេ�ាចីងឆ្នាំា ា�២០១៩ ម្មកគ្រិតឹម្ម ១១,៤៣% បេ�ា
ចងីឆ្នាំា ា�២០២០)។ �ចែគ្រិម្ម�ត្រូម្មលួីបេនះ សុិតបេ�ាកា�ងរងង់័ថ្ងៃនកាាររពំងឹទី្ធកជាាមី្មនថ្ងៃនអាាជូ�វកម្មមរ�ស់ធនាាគាារ បេដាាយសាារកាារគ្រិ�កតួគ្រិ�ចែជូងបេ�ាកា�ងទ្ធ�ផ្តាារកា�ងគ្រិសីកនាាបេពលី�ចច��ីនា។ ជាាសបេងេ� 
ផ្តលី�ែះពាាល់ីព��ចែគ្រិម្ម�ត្រូម្មលួី�គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់បេនះ គឺឺមាានកគ្រិម្មតិតិចតចួ នងិសុិតបេ�ាកា�ងរងង់័អាាចគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបាាន បេដាាយបេហតថីាាធនាាគាារបេធ័�គ្រិ�ត�ិតតកិាារអាាជូ�វកម្មមរ�ស់ខ្ពំ�នចែផ្តអកបេលី��គ្រិតាា
កាារគ្រិបាាក់បេថីរ (ទាំា�ងគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ� នងិឥណទាំាន) ចែ�លីមិ្មនមាានទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងបេដាាយផួ្ទាាល់ីជាាម្មយួនងឹចលីនាា�គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់បេ�ាកា�ងទ្ធ�ផ្តាារហិរញ្ញញវតុ��នតរជាាត។ិ បេគ្រិ�ាព�បេនះ ហាានភិីយ័�គ្រិតាា
កាារគ្រិបាាក់ត្រូតវូបាានវាាស់ចែវង តាាម្មដាាន នងិចាាត់ចែចងជាាគ្រិ�ចាា�ចែខ្ព បេ��ម្មី �ចាាត់វធិាានកាារបេដាាះគ្រិសាាយបាានទាំាន់បេពលីបេវ�ា នងិបេជូៀសវាាងបាាននវូផ្តលី�ែះពាាល់ីធៃន់ធៃរ�ល់ីលីទ្ធធផ្តលីអាាជូ�វកម្មម
រ�ស់ធនាាគាារ។

ធនាាគាារម្មនិបាានបេធ័�គ្រិ�ត�ិតតកិាារជូញួ�រូនាានាាចែ�លីមាានទ្ធគ្រិម្មង់ជាា Commodity បេនាាះបេទ្ធ។

�. ផលបេ�ពាាល់នៃនអំតិ៌ផរណ្តាា
�គ្រិតាា�តផិ្តរណ្តាាសគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា� ២០២០ គឺឺមាានកគ្រិមិ្មតទាំា� (ជាាម្មធយម្ម ២,៩%) បេទាំាះ��សុិតកា�ង�ំ��ងបេពលីថ្ងៃនបេម្មបេរាាគឺរាាតតាាត កវូ ��-១៩ ក៏បេដាាយ។ �តផិ្តរណ្តាាសគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា� ២០២១ 

ត្រូតវូបាានពោាករណ៍ថាានងឹសុិតកា�ងកគ្រិមិ្មតសុិរភាាព�ចែ�លី។ �ចូបេនះ ផ្តលី�ែះពាាល់ីព��តផិ្តរណ្តាាម្មកបេលី�អាាជូ�វកម្មមរ�ស់ធនាាគាារ គឺមឺាានតចិតចួ�ំផ្តតី។

ច. ង្ខេគាាលនង្ខេ�ាបាាយង្ខេសដូាកិចច ស្ថាារង្ខេព័ពី័នធ ន�ិរបូយិវត៌ុ�របស់រាា�រដាា ាភិបិាាល
ង្ខេគាាលនង្ខេ�ាបាាយង្ខេសដូាកចិច៖

កំបេណ�នបេស�ាកចិចកម្មព�ជាាកា�ងឆ្នាំា ា�២០២០ ត្រូតវូបាានបាែ ាន់សាម ានថាាអាាចធំាាក់ចះីជាាងកាាររពំងឹទី្ធកកាាលីព�បេ��ម្មឆ្នាំា ា� ចែ�លីថាា�គ្រិតាាកំបេណ�នអាាចមាានកគ្រិម្មតិ -៣,១%។ កាារធំាាក់ចះីជាាង
កាាររពំងឹទី្ធកបេនះ ជាាចម្មីងបេដាាយសាារវសិយ័បេទ្ធសចរណ៍ម្មនិមាានភាាពគ្រិ�បេស�របេ��ង បេដាាយ�នតធំាាក់ចះីខំ្នាា�ងបេ�ាកា�ងឆ្លុះមាាសទ្ធ�២ គ្រិស�បេពលីចែ�លីកាារនាា�បេចញកា�ងវសិយ័កាាត់បេ�រ ចែ�លី
រមួ្មចំចែណករហូត�ល់ី ៧០%ថ្ងៃនកាារនាា�បេចញសរ�ី �នតមាានននិាា ាកាារធំាាក់ចីះ។ �គ្រិតាា�តផិ្តរណ្តាាសគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០២០ មាានកគ្រិម្មតិជាាម្មធយម្ម ២,៩% ខ្ពពស់ជាាងឆ្នាំា ា�ម្មនី�នតចិ (១,៩%) នងិ
�គ្រិតាា�ត�រគ្រិបាាក់បេរៀលីបេធៀ�នងឹ��ំីារអាាបេម្មរកិ�នតមាានសុិរភាាព បេដាាយមាានកគ្រិម្មតិជាាម្មធយម្មកា�ងរងង់័ ៤.០៩០ បេរៀលីកា�ង ១�ី�ំារអាាបេម្មរកិ ខ្ពពស់ជាាងឆ្នាំា ា�ម្មនី (៤.០៦១ បេរៀលី)។

កា�ង�រកិាារណ៍ចែ�លីថាា ា��ង្កាើ ារមាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាពអាាចទ្ធ�់សាើ ាត់កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩ កា�ងឆ្លុះមាាស�ំ�ងូថ្ងៃនឆ្នាំា ា�២០២១ ធនាាគាារជាាត ិ ថ្ងៃន កម្មព�ជាា បាានពោាករថាា បេស�ាកចិច
កម្មព�ជាាអាាចនងឹបេង��បេ��ងវញិកា�ងរងង់័ ៣,៥% បេហ�យ�គ្រិតាា�តិផ្តរណ្តាារពឹំងថាាមាានកគ្រិម្មតិគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបាានបេគ្រិកាាម្ម ៣% ជាាម្មយួនងឹសុិរភាាព�គ្រិតាា�ត�រគ្រិបាាក់ នងិកាាររកាាបាានកគ្រិមិ្មតខ្ពពស់
ថ្ងៃនទី្ធន�គ្រិម្មងី�នតរជាាត។ិ ចំចែណកឯសុាា�ន័ហិរញ្ញញវតុ��នតរជាាតិនាានាាបាានពោាករថាា �គ្រិតាាកំបេណ�នបេស�ាកចិចកម្មព�ជាាអាាចសបេគ្រិម្មចបាានព� ៤% បេ�ា ៦,៨% អាាគ្រិសយ័បេលី�គ្រិ�សិទ្ធធភាាពថ្ងៃន
ថាា ា��ង្កាើ ារ បេលីី�នថ្ងៃនកាារបេង��បេ��ងវញិថ្ងៃនកំបេណ�នកា�ងគ្រិ�បេទ្ធសជាាថ្ងៃ�គូឺបេស�ាកចិច នងិកាារពគ្រិងងឹម្មលូីដាា ានបេស�ាកចិចកា�ងគ្រិសីក។
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សុិតកា�ង�រកិាារណ៍បេនះ កាារ�នតពគ្រិងឹងសកម្មមភាាពបេស�ាកិចចកា�ងគ្រិសីកចែថីម្មបេទ្ធៀតនឹងជូួយគ្រិទ្ធគ្រិទ្ធង់ និងកាាត់�នុយកាារ�ែ ះពាាល់ីបេលី�កំបេណ�នបេស�ាកិចចកម្មព�ជាា បេដាាយសាារកាារធំាាក់ចីះ
វសិយ័ខ្នាាងបេគ្រិ�ា។ �បូេចាះ កាារ�នីវតតបេគាាលីនបេ�ាបាាយរ�ស់រាាជូរដាា ាភិីបាាលីកា�ងកាារបេលី�កសួ�យកាារ�ភីវិឌ្ឍឍសហគ្រិគាាសធនីតចូ នងិម្មធយម្ម កាារជំូរញីនវាានវីតតន៍ នងិកាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់�បេចចក
វទិ្ធោាថីម�ៗ បេលី�គ្រិគឺ�់វសិយ័ មាានសាារសំខ្នាាន់ណ្តាាស់ កា�ងកាារពគ្រិងងឹមូ្មលីដាា ានកំបេណ�នសកម្មមភាាពកា�ងគ្រិសីក។ ជាាម្មយួគាា ាបេនះ វសិយ័កសិកម្មមនងឹ�នតជាាវសិយ័�៏សំខ្នាាន់ នងិមាានសកាត ានី
ពលីខ្ពពស់ ចែ�លីអាាចជូយួគ្រិសូ�ឥទ្ធធពិលីចែផ្តាកខំ្ពះថ្ងៃនវ�ិតត ិ�ចូជាាភាាព�ត់កាារង្កាារបេធ័� ឬជូយួគាា�គ្រិទ្ធជូ�វភាាពគ្រិ�ជាាជូនគ្រិក�គ្រិក។ ម្មែោាងបេទ្ធៀត កាារពបេន�ំនកាារបេធ័�ពពិធិកម្មមម្មលូីដាា ានបេស�ាកិចច នងិ
កាារ�នវីតតយីទ្ធធសាាគ្រិសត�ភីវិឌ្ឍឍន៍វសិយ័ឧសាាហកម្មម នងឹជួូយឲ្យយបេស�ាកចិចកម្មព�ជាាបេង��បេ��ងកាាន់ចែតឆ្នាំា�់រហស័ព�វ�ិតតនិាា�ចច��ីនាបេនះ។ បេលី�សព�បេនះ កាារចាា�់បេផ្តត�ម្មទ្ធទួ្ធលីបាានចំណូលីព�
កាារផ្តលិីតបេគ្រិ�ងបេ�ាកម្មព�ជាា នងឹផ្តតល់ីជាាគ្រិ�ភីពថីវកិាាមួ្មយបេទ្ធៀត សគ្រិមាា�់កាារ�ភីវិឌ្ឍឍវសិយ័អាាទ្ធភិាាពនាានាាបេ�ាបេពលីខ្នាាងម្មខី្ព។ (១)(២)

ង្ខេគាាលនង្ខេ�ាបាាយស្ថាារង្ខេព័ពី័នធ៖
តាាម្មរយៈ�គឺគនាាយកដាា ានពនធដាារឲ្យយ�ឹងថាា សរ�ីរយៈបេពលី ១២ចែខ្ព ឆ្នាំា ា�២០២០ ចំណូលីពនធ-អាាករ ចែ�លី�គឺគនាាយកដាា ានពនធដាារគ្រិ�មូ្មលីបាាន (តាាម្មគ្រិ�ពន័ធគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងទិ្ធនានយ័ចំណូលី

�នឡាាញរ�ស់�គឺគនាាយកដាា ានពនធដាារ) មាានចំនួន ១១.៧០០,៥២ �ុ��ានបេរៀលី (គ្រិ�មាាណជាា ២.៨៨៩,០២ �ាន�ី�ំារអាាបេម្មរកិ) បេសម�នឹង ១០១,៣៦% ថ្ងៃនចែផ្តនកាារគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា� បេធៀ�
នងឹចំណូលីពនធ-អាាករគ្រិ�មូ្មលីបាានកា�ងរយៈបេពលី�ចូគាា ាកា�ងឆ្នាំា ា�២០១៩ បេ��ញថាាបេក�នបេ��ងចំនួន ៤២៣,២០ �ុ��ានបេរៀលី (គ្រិ�មាាណជាា ១០៤,៤៩ �ាន�ី�ំារអាាបេម្មរកិ) បេសម�នឹង 
៣,៧៣% បេទាំាះកា�ងសុាានភាាពបេស�ាកិចចសកលី ក៏�ូចជាាបេស�ាកចិចកម្មព�ជាា មិ្មនទាំាន់មាានភាាពគ្រិបាាក�គ្រិ�ជាា ជាាពិបេសសមាានកាារទ្ធទួ្ធលីរងផ្តលី�ែះពាាល់ីធៃន់ធៃរ ព�កាាររ �ករាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-
១៩។ ចំបេពាាះលីទ្ធធផ្តលីកា�ងចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០ បាាន�ង្កាា ាញថាាចំណូលីពនធ-អាាករគ្រិគឺ�់គ្រិ�បេភីទ្ធចែ�លី�គឺគនាាយកដាា ានពនធដាារគ្រិ�ម្មលូីបាាន មាានចំននួ ៩៧២,២៧ �ុ��ានបេរៀលី បេសម�គ្រិ�មាាណ
ជាា ២៤០,០៧ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ បេសម�នឹង ៨,៤២% ថ្ងៃនចែផ្តនកាារគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា� បេ��បេធៀ�នងឹចំណូលីពនធអាាករគ្រិ�ចាា�ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០១៩ បេ��ញថាាបេក�នបេ��ងចំនួន ១៩២,១១ �ុ��ានបេរៀលី បេសម�
គ្រិ�មាាណជាា ៤៧,៤៣ �ាន�ី�ំារអាាបេម្មរកិ ឬបេសម�នឹង ២៤,៦២%។

សគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០២១ ឯកឧត៌មិអំគគបណិិ្ឌិត៌សភាាចាំារយ អូំន ព័ន័ធមុនរីត័៌ ំឧ�នាាយករ�ាម្មន្ត្រីនត� រ�ាម្មន្ត្រីនត�គ្រិកសួងបេស�ាកិចច នងិហិរញ្ញញវតុ� បាានគាា�គ្រិទ្ធបេលី�វធិាានកាារចែ�លីបាានដាាក់បេចញរ�ស់
�គឺគនាាយកដាា ានពនធដាារ នងិបាានផ្តតល់ី�នសីាាសន៍សំខ្នាាន់ៗ ជាាទ្ធសិបេ�ា�នវីតត�នត�ចូជាា៖ (១) ត្រូតវូយកចិតតទី្ធកដាាក់ពិនតិយ និងសិកាាបេលី�លីទ្ធធភាាពថ្ងៃនកាារគ្រិ�ម្មលូីចំណូលីចែ�លីមាានសកាត ា
នពីលីបេផ្តសងបេទ្ធៀត បេដាាយគឺតិគឺរូទាំា�ងទ្ធ�ិាភាាពចំណូលីសាារបេព�ពនធ នងិមិ្មនចែម្មនសាារបេព�ពនធ បេ��ម្មី �ធាានាាបាាននូវ�នបីេ�ាម្មភាាពសាារបេព�ពនធ នងិកាារគ្រិ�ម្មលូីចំណូលីឲ្យយបាានគ្រិគឺ�់គ្រិជូងីបេគ្រិជាាយ 
កា�ងបេនាាះគ្រិ�ភីពចំណូលីព�វសិយ័ E-Commerce វសិយ័បេគ្រិ�ងកាាតចែ�លីជាាសកាត ានពីលីថីម� វសិយ័ធនធាានចែរ ែ គ្រិពម្មទាំា�ងវសិយ័ចែ�លីមាានសកាត ានពីលីមួ្មយចំននួបេទ្ធៀត។ (២) បេរៀ�ចំ
ចែកសត្រូមួ្មលី�ទ្ធ�ីញ្ញញតិកា�ងកាារកំណត់នយិម្មនយ័សហគ្រិគាាសធីនតចូ នងិម្មធយម្ម នងិជំូរញីសត្រូមួ្មលីបេលី�កកម្មពស់សហគ្រិគាាសធនីតចូ នងិម្មធយម្មម្មកកា�ងគ្រិ�ពន័ធ កា�ងបេគាាលីបេ�ាជំូរញីកំបេណ�ន 
និង�បេងើ�តជាាកាា�ានីវតតភាាពបេស�ាកចិច។ (៣) ពគ្រិងងឹកាារចះី�ញ្ញា�ពនធដាារ និងជំូរញីកាារ�ំបេពញកាាតពកិ័ចចសាារបេព�ពនធសគ្រិមាា�់សហគ្រិគាាសកា�ងវសិយ័កាាសី�ណូ បេ��ម្មី �ធាានាាឲ្យយបាាននវូ
តមំាាភាាពសាារបេព�ពនធ និងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិ�ម្មូលីចំណូលីពនធឲ្យយបាានជាា�តិ�រមាា។ (៤) �នត�នីវតតកំចែណទ្ធគ្រិម្មង់សុាា�ន័ ទំ្ធបេន��កម្មមរ�ាបាាលីសាារបេព�ពនធ-គ្រិ�ពន័ធ�បេចចកវទិ្ធោាពត័៌មាាន បេដាាយ
ធាានាា�ែ ាងណ្តាា�ងើភាាពង្កាាយគ្រិសួលី (User Friendly) សគ្រិមាា�់�ាកជាា�់ពនធនងិម្មន្ត្រីនត� គ្រិពម្មទាំា�ងពគ្រិងឹង�នបីេ�ាម្មភាាពសាារបេព�ពនធ បេ��ម្មី �ជំូរញីគ្រិ�សិទ្ធធភាាព និងភាាពគ្រិ�ទាំាក់គ្រិកឡាាកា�ងកាារ
�ំបេពញបេ�សកកម្មមគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិ�ម្មលូីចំណូលីពនធ។ (៥) �នត�នវីតតគ្រិ�ក�បេដាាយកាារយកចតិតទី្ធកដាាក់នវូយីទ្ធធសាាគ្រិសតបេកៀរគឺរចំណូលី ២០១៩-២០២៣ រ�ស់រាាជូរដាា ាភីបិាាលី។ (៦) �នត
ពគ្រិងងឹកាារ�នវីតតឲ្យយមាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាពនវូកាារចះី�ញ្ញា�អាាជូ�វកម្មមតាាម្មគ្រិ�ពន័ធ�បេចចកវទិ្ធោាពត៌័មាាន (IT Platform) គ្រិស�តាាម្មខ្ពំមឹ្មសាារ�នីគ្រិកតឹយបេលីខ្ព ៨៤ �នគ្រិក.�ក ចះីថ្ងៃថីៃទ្ធ�១០ ចែខ្ពម្មថិីនីាា 
ឆ្នាំា ា�២០២០។ (៧) ពគ្រិងឹង នងិយកចតិតទី្ធកដាាក់បេលី�កាារបេធ័�សវនកម្មម គ្រិស�តាាម្មខ្ពំមឹ្មសាារគ្រិ�កាាសបេលីខ្ព ២៧០ សហវ.គ្រិ�ក ចះីថ្ងៃថីៃទ្ធ�១៣ ចែខ្ពម្ម�នាា ឆ្នាំា ា�២០១៩ សត�ព�សវនកម្មមពនធដាារ ចែ�លី
ជាាជូញ្ញា�ងវាាស់នវូ�នបីេ�ាម្មភាាពរ�ស់សហគ្រិគាាស នងិបេចៀសវាាងកាារ�ងើកាារលំីបាាក�ល់ី�ាកជាា�់ពនធ។ (៨) �នតបេលី�កកម្មពស់ នងិ�គ្រិញ្ញាា ា�វ�ីធម៌្ម�ង់ពនធ ពគ្រិងងឹកាារផ្តសពផ័្តាាយ នងិ
កាារ�នីវតត�ទ្ធ�ីញ្ញញតតិថីម�ៗពាាក់ពន័ធនឹងពនធដាារជូូន�ល់ីម្មន្ត្រីនត��នីវតតផួ្ទាាល់ី �ាកជាា�់ពនធ និងសាាធាារណជូន បេ��ម្មី �ពនយល់ីនិងបេដាាះគ្រិសាាយកាារលំីបាាក និងចម្មៃល់ីរ�ស់គ្រិ�ជាាពលីរ�ា។  
(៩) �នតកចិចសហកាារ និងពបិេគ្រិគាាះបេ�ា�ល់ីជាាម្មយួវសិយ័ពាាក់ពន័ធ បេ��ម្មី �ទ្ធទួ្ធលីយកធាាតចីលូីកា�ងកាារសិកាា កាារបេរៀ�ចំ នងិកាារចែកលីម្មអ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតពិាាក់ពន័ធចាា�បាាច់នាានាា។  (3)(4)(5)

ង្ខេគាាលនង្ខេ�ាបាាយរបូយិវត៌ុ�៖
គឺតិម្មកគ្រិតមឹ្មគ្រិត�មាាសទ្ធ�៤ ឆ្នាំា ា�២០២០ រ�ិូយវតុ�ទូ្ធបេ�ា M2 បាានបេក�នបេ��ង ១៤,៧% ទាំា�ជាាងកំបេណ�នឆ្នាំា ា�ម្មនី (១៨,២%) ចែ�លី�ណ្តាត ាលីម្មកព�កំបេណ�នទាំា�ជាាងម្មនីថ្ងៃនរ�ូយិវតុ�កា�ង

ចរាាចរណ៍ នងិគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�សរ�ីរ�ស់នវិាាសជូនទាំា�ងគ្រិបាាក់បេរៀលី និងគ្រិបាាក់�ី�ំារអាាបេម្មរកិ បេដាាយសាារចែតកាារផ្ទាអ ាកបេធ័��នតរាាគឺម្មន៍ទ្ធញិគ្រិបាាក់��ំីារអាាបេម្មរកិចាា�់ព�ចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០២០ ម្មក 
គឺ�ួផ្តសនំងឹកាារបេឆំ្លុះ�យត�នងឹតត្រូម្មវូកាារខ្ពពស់បេលី�គ្រិបាាក់បេរៀលីកា�ងឆ្នាំា ា�២០១៩។ កា�ងកាារ�នវីតតបេគាាលីនបេ�ាបាាយរ�ូយិវតុ� ធនាាគាារជាាត ិ ថ្ងៃន កម្មព�ជាាបាាន�បេងើ�នកគ្រិម្មតិសននួ�យភាាពកា�ងគ្រិ�ពន័ធ
ធនាាគាារ នងិបាានពគ្រិងងឹជំូបេនឿទី្ធកចតិតម្មកបេលី�វសិយ័ធនាាគាារ នងិគ្រិបាាក់បេរៀលី បេដាាយបាានលីក់គ្រិបាាក់��ំីារអាាបេម្មរកិ ៨០,២ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ (៤បេលី�ក) បេ�ាគ្រិគឺះឹសុាានហិរញ្ញញវតុ� និង
អាាជូ�វករ�ត�រគ្រិបាាក់ នងិបាានលីក់គ្រិបាាក់បេរៀលី បេឆំ្លុះ�យត�នងឹតត្រូមូ្មវកាារចំននួ ៦៩,៥ �ុ��ានបេរៀលី (១៧ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ)។ ទ្ធនួមឹ្មនងឹបេនាាះ ធនាាគាារជាាត ិបាានលីក់គ្រិបាាក់��ំីារអាាបេម្មរកិ
សីទ្ធធចំននួ ១៤៧,១ �ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ បេ�ាសុាា�ន័រ�ា។ ធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាាបាានទ្ធមំាាក់�គ្រិតាាគ្រិបាាក់�គ្រិម្មងីកាាតពក័ចិចជាាបេរៀលី នងិជាា��ំីារអាាបេម្មរកិម្មកគ្រិតមឹ្ម ៧% ចាា�់ព�ចែខ្ពបេម្មសាា 
ឆ្នាំា ា�២០២០ ព�កគ្រិម្មតិ ៨% ចំបេពាាះគ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ជាាគ្រិបាាក់បេរៀលី នងិ១២,៥% ចំបេពាាះរ�ូយិ�ណ័ណ�របេទ្ធស។ កាារបេចញផ្តាាយ NCD ចាារកឹជាា��ំីារអាាបេម្មរកិមាានចំននួ ៣០,៨ �ុ��ាន�ី�ំារ
អាាបេម្មរកិ ចែ�លីបាានបេក�នបេ��ង ៤៥,៣% បេធៀ�នងឹឆ្នាំា ា�មី្មន បេដាាយសាារគ្រិគឹឺះសុាានធនាាគាារមាានសននួ�យភាាពខ្ពពស់។ ចំចែណកឯកាារបេចញផ្តាាយ NCD ចាារកឹជាាបេរៀលីមាាន ១០,៩ គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី  
បេដាាយបាានបេក�នបេ��ង ៤% �ែ បីេណ្តាណ ាះ។ រ �ឯ�គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់ NCD ក៏ត្រូតវូបាានកាាត់�នយុកា�ងកគ្រិម្មតិសម្មគ្រិស�។ ចំចែណកឯគ្រិ�ត�ិតតកិាារ LPCO ត្រូតវូបាានបេធ័�បេ��ងចំននួ ២៣ បេលី�ក ចែ�លី
បាានផ្តតល់ីសននួ�យភាាពជាាគ្រិបាាក់បេរៀលីសរ�ី ៥,៩ គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី បេដាាយបាានបេក�នបេ��ង ២៤,៥% បេធៀ�នងឹឆ្នាំា ា�ម្មនី ជាាម្មយួនងឹ�គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់បេ�ញថ្ងៃថីឈំ្មួាះជាាម្មធយម្ម ៣,០៣% សគ្រិមាា�់
ឥណគ្រិ�តទិាំាន៣ចែខ្ព ៣,៤៤% សគ្រិមាា�់ឥណគ្រិ�តទិាំាន៦ចែខ្ព ៣,៧៧% សគ្រិមាា�់ឥណគ្រិ�តទិាំាន ១ឆ្នាំា ា�។ ទំ្ធហំ LPCO ចែ�លីម្មនិទាំាន់�ល់ីឥណគ្រិ�តទិាំានមាាន ៣,៩ គ្រិទ្ធ��ានបេរៀលី 
គិឺតគ្រិតឹម្មចងីចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០២០។ គួឺររបំេលីចថាា �គ្រិតាាកាារគ្រិបាាក់បេ�ញថ្ងៃថី�ំ�ី�រមាា LPCO ត្រូតវូបាានកាាត់�នយុ ០,៥% សគ្រិមាា�់គ្រិគឺ�់ឥណគ្រិ�តទិាំានទាំា�ង�ស់។ បេគាាលីនបេ�ាបាាយបេនះ 
�កគ្រិសង់បេចញព�របាាយកាារណ៍គ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�២០២០ រ�ស់ធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាា។

សគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០២១ ធនាាគាារជាាតិ ថ្ងៃន កម្មព�ជាា បាានកំណត់�នីវតតបេគាាលីនបេ�ាបាាយរ�ូយិវតុ�ចំននួ៤ រមួ្មមាាន៖ (១) កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងកាារផ្តគត់ផ្តគង់រ�ូយិវតុ�ឲ្យយសុិតកា�ងកគ្រិម្មតិសម្មគ្រិស� 
(២) រកាាសុិរភាាព�គ្រិតាា�ត�រគ្រិបាាក់ បេ��ម្មី �រមួ្មចំចែណកសុិរភាាពថ្ងៃថី ំនិងជំូបេនឿទី្ធកចតិតរ�ស់សាាធាារណជូន (៣) បេលី�កកម្មពស់កាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់គ្រិបាាក់បេរៀលីតាាម្មយនតកាារទ្ធ�ផ្តាារ នងិ (៤) ជំូរញីកាារ
�ភីវិឌ្ឍឍទ្ធ�ផ្តាារ�នតរធនាាគាារតាាម្មរយៈកាារ�បេងើ�នឧ�ករណ៍បេគាាលីនបេ�ាបាាយរ�ូយិវតុ�ចាា�បាាច់ កា�ងបេគាាលីបេ�ាបេលី�កកម្មពស់គ្រិ�សិទ្ធធភាាពបេគាាលីនបេ�ាបាាយរ�ូយិវតុ�។ (១)

ឯកស្ថាារង្ខេ�ា�ៈ
(១) https://www.nbc.org.kh/download_files/publication/annual_rep_kh/Ann_Report_2020_KHR.pdf

(២) https://www.nbc.org.kh/download_files/other_reports/khmer/Macroeconomic_2020_and_outlook_2021.pdf

(៣) https://dap-business.com/finance/2021/01/13/4567/

(៤) https://www.kampucheathmey.com/business-economic/45563/

(៥) https://cambojanews.com/tax-collections-rise-in-2020-despite-covid-19-pandemic/
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ឧ�ស្សម័្ម�នៈធនៃនៈរបាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា�២០២០ 
រ�ស់្សធនាាគាារ បេអសី្ស�លី�ដាា ភី�អលិីសី្ស�
របាាយ�ារណ៍្ឌិអំភិបិាាលកិចចស្ថាា�វីកមមក្រាបចាំា�ឆំ្នាំា�
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ថ្លែផកំទ្ធ១ី
ភាាគហុូិនកិ
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ក. រចនាាសម័ន័ធភាាគហុូិន (គិត៌ក្រាត៌មឹនៃ�ៃទ្ធ៣ី១ ថ្លែខធំ� ឆំ្នាំា�២០២០)

១. ព័ត័៌ម៌ាានភាាគហុូិនិក

បរ�ិាយ សញី្ញាាត៌ិ ក្រាបង្ខេភិទ្ធភាាគហុូិនកិ ចំននួភាាគហុូិនកិ ចំននួមលូបក្រាត៌ ភាាគរយ

តចិជាាង ៥%

សញ្ញាា ាតចិែខ្ពមរ
រ�ូវនត�ីគឺគលី ៣.៣៤១ ៤.០២៦.១៥៦ ០,៩២៩៥%

និត�ិគីឺគលី ១ ២៤៧ ០,០០០១%

ម្មនិចែម្មនសញ្ញាា ាតិចែខ្ពមរ
រ�ូវនត�ីគឺគលី ២១៨ ៣១៨.៤៦២ ០,០៧៣៥%

និត�ិគីឺគលី ៣ ២៦.៨០១.១៣២ ៦,១៨៧៣%

ចាា�់ព� ៥% �ល់ី 
តចិជាាង ៣០%

សញ្ញាា ាតចិែខ្ពមរ
រ�ូវនត�ីគឺគលី - - -

និត�ិគីឺគលី ២ ២១៨.៦៩៧.២៦៦ ៥០,៤៨៨៤%

ម្មនិចែម្មនសញ្ញាា ាតិចែខ្ពមរ
រ�ូវនត�ីគឺគលី - - -

និត�ិគីឺគលី ៣ ១៨៣.៣១៩.៧៥៦ ៤២,៣២១២%

ចាា�់ព� ៣០%  
បេ��ងបេ�ា

សញ្ញាា ាតចិែខ្ពមរ
រ�ូវនត�ីគឺគលី - - -

និត�ិគីឺគលី - - -

ម្មនិចែម្មនសញ្ញាា ាតិចែខ្ពមរ
រ�ូវនត�ីគឺគលី - - -

និត�ិគីឺគលី - - -

សរ�ី ៣.៥៦៨ ៤៣៣.១៦៣.០១៩ ១០០,០០០០%

២. ភាាគហុូិនកិជាាអំភិបិាាល បគុគលកិជាាន់ខស់័ ន�ិនិង្ខេ�ា�តិ៌

ភាាគហុូិនកិ ចំននួភាាគហុូិនកិ ចំននួមលូបក្រាត៌ ភាាគរយ

�ភីបិាាលី - - -

�ីគឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ (ចំណ្តាា�-១) ៨ ៦៩.០៤៨ ៣,២៩២៩%

នបិេ�ាជូតិ ១.៨៥៥ ២.០២៧.៨៣៤ ៩៦,៧០៧១%

សរ�ី ១.៨៦៣ ២.០៩៦.៨៨២ ១០០,០០០០%

ចំណ្តាា�-១: មាានភាាគឺហីុនិកចំនួនមាា ាក់ ចែ�លីកាាន់ម្មខី្ពតំចែណងព�រ (�ភីបិាាលី និង �គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់) បេ�ាកា�ងធនាាគាារ។
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ខ. សិទ្ធធរិបស់ភាាគហុូិនិក និ��ារ�ារពាារសិទ្ធធរិបស់ភាាគហុូិនកិ
១. សិទ្ធធរិបស់ភាាគហុូិនិក
ភាាគឺហីុនកិរ�ស់ធនាាគាារ ត្រូតវូទ្ធទួ្ធលីបាាននវូ៖

• សិទ្ធធចិលូីរមួ្មម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនិក 

• សិទ្ធធបិេបាាះបេឆ្នាំា ាតបេដាាយផួ្ទាាល់ី ឬតាាម្មរយៈ�ាកតំណ្តាាង កា�ងម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនកិ 

• សិទ្ធិធទ្ធទួ្ធលីបាានភាាគឺ�ាភី ឬផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ចែ�លីបាានគ្រិ�កាាសបេដាាយធនាាគាារ

• សិទ្ធធទិ្ធទួ្ធលីបាានគ្រិទ្ធពយសម្មីតត ិចែ�លីបេ�ាសល់ីរ�ស់ធនាាគាារ�នួាា�់ព�កាាររ�ំាយ នងិជូគ្រិម្មះ�ញ្ញា� នងិ

• សិទ្ធធទិ្ធទួ្ធលីបាានពត័ម៌ាានគ្រិគឺ�់គ្រិ�បេភីទ្ធ រមួ្មទាំា�ងពត័ម៌ាាន�ំព�អាាជូ�វកម្មមរ�ស់ធនាាគាារ គ្រិពម្មទាំា�ងបេសៀវបេ�ា នងិកំណត់គ្រិតាាគឺណបេនយយរ�ស់ធនាាគាារ គ្រិពម្មទាំា�ងអាាចពនិតិយ�ញ្ញា�បេ�ម ាះ 
ភាាគឺហីុនកិ បាានបេ�ាទ្ធ�សាា ាក់កាារកណ្តាត ាលី រ�ស់ធនាាគាារបេ�ាកា�ងបេមាែ ាងបេធ័�កាារ ឬបេ�ាបេពលីម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនិក។

២. �ារ�ារពាារសិទ្ធធរិបស់ភាាគហុូិនកិ
សិទ្ធធរិ�ស់ភាាគឺហីុនកិ គឺឺត្រូតូវបាានកាារពាារបេដាាយលីកេនតកិៈ រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។ �នបីេ�ាម្មតាាម្មមាាគ្រិតាា១៤ (១៤.១ ចំណីចទ្ធ�១) ថ្ងៃនលីកេនតកិៈ រ�ស់ធនាាគាារ បាាន

ចែចងថាា “ភាាគឺហីុន” ន�ម្មយួៗរ�ស់ធនាាគាារផ្តតល់ី�ល់ី�ាកកាាន់កាា�់នវូសិទ្ធធបិេបាាះបេឆ្នាំា ាត ១ (ម្មយួ) សំបេ�ងកា�ងម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនិក”។

៣. �ារ�ារពាារសិទ្ធធរិបស់ភាាគហុូិនកិថ្លែដូល�ាន់�ាប់ភាាគហុូិនត៌ចិ
ភាាគឺហីុនន�ម្មយួៗ មាានសិទ្ធធបិេបាាះបេឆ្នាំា ាត១ (មួ្មយ) សំបេ�ង។ សិទ្ធធរិ�ស់ភាាគឺហីុនកិចែ�លីកាាន់កាា�់ភាាគឺហីុនភាាគឺតចិ ត្រូតវូបាានកាារពាារបេដាាយលីកេនតកិៈ រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា  

ភី��លិីសី�។

គ. មហាាសនិបំាាត៌ភាាគហុូិនិក
១. នតី៌វិធិនីៃន�ារង្ខេរៀបចំមហាាសនំបិាាត៌ភាាគហុូិនកិ ន�ិ�ារង្ខេបាា�ង្ខេឆំ្នាំាត៌

ធនាាគាារបាាន�នីម្មត័នូវបេគាាលីកាារណ៍សត�ព�កាារបេបាាះបេឆ្នាំា ាតម្មហាាសនាិបាាតភាាគឺហីុនិក ចែ�លីផ្តតល់ីនូវវធិាាន និងកាារចែណនាា�ចាាស់�ាស់�ល់ីភាាគឺហីុនិក �ំព��ំបេណ�រកាារបេបាាះបេឆ្នាំា ាត
បេ�ាកា�ងម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនកិ។

កូរូ ោមុ
ករូ ែមី្ម ថ្ងៃនកចិចគ្រិ�ជូីំម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនកិ គឺឺជាាចំននួភាាគឺហីុនកិចែ�លីចលូីរមួ្មបេដាាយផួ្ទាាល់ី នងិតាាម្មរយៈកាារគ្រិ�គឺល់ីសិទ្ធធ ិ(�ាកតំណ្តាាងបេដាាយអាាណតត)ិ ចែ�លីកាាន់កាា�់ភាាគឺហីុន

ចំននួ�ែ ាងតចិ៥១% ថ្ងៃនចំននួភាាគឺហីុនសរ�ីរ�ស់ធនាាគាារ។

កាារូជិនូ�ំណឹង អំពើកចិ្ចចក្រុ�ជិុំ
លិីខ្ពតិជូនូ�ំណងឹ �ំព�កចិចគ្រិ�ជំីូ នឹងត្រូតវូបេផ្តំ�ជូូនភាាគឺហីុនកិតាាម្មម្មបេធោាបាាយបេផ្តសងៗ�ចូជាា៖ Hard copy នងិ/ឬ តាាម្មរយៈគ្រិ�ពន័ធបេ��ចិត្រូតនូកិ កា�ងកំ��ងបេពលីចាា�់ព�២០បេ�ា៥០ថ្ងៃថីៃ 

មី្មនកាាលី�របិេចេទ្ធគ្រិ�ជូីំ។ លិីខ្ពតិជូូន�ំណងឹ �ំព�កចិចគ្រិ�ជូីំ  មាាន�ញ្ញាា ាក់ចាាស់ �ំព�កាាលី�របិេចេទ្ធ បេពលីបេវ�ា នងិទ្ធ�កចែនងំចែ�លីនងឹត្រូតវូគ្រិបាារពធកចិចគ្រិ�ជូីំ។

កំ��ងដោពលក្រុ�ជិុំ  នងិ�ំដោណើរូកាារូដោបាា�ដោឆំ្នាំា�
គ្រិ�ធាានគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីនឹងចាា�់បេផ្តត�ម្មកិចចគ្រិ�ជូីំ បេដាាយផ្តតល់ីនូវម្មតិស័ាាគឺម្មន៍ និងកំណត់�ង្កាា ាញនូវកូរ ែមី្មចែ�លីបាានចូលីរមួ្ម និងគ្រិ�កាាស �ំព�របេ�ៀ�វាារៈថ្ងៃនកិចចគ្រិ�ជូីំ ។ គ្រិ�ធាាន

គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី�ញ្ញាា ាក់ �ំព�ន�តវិធិ�ថ្ងៃនកាារបេបាាះបេឆ្នាំា ាតជូូន�ល់ីភាាគឺហីុនកិចែ�លីបាានចលូីរមួ្ម ម្មនីនងឹគ្រិ�កាាសចាា�់បេផ្តត�ម្ម�ំបេណ�រកាារបេបាាះបេឆ្នាំា ាតបេលី�បេសចកត�សបេគ្រិម្មចណ្តាាម្មយួ។

ធនាាគាារនឹងចាាត់តាា�ងជាាម្មីននូវ�ីគឺគលិីក សគ្រិមាា�់ជូួយសគ្រិម្ម�សត្រូម្មួលី�ល់ី�ំបេណ�រកាារថ្ងៃនកាារបេបាាះបេឆ្នាំា ាត។ លីទ្ធធផ្តលីថ្ងៃនកាារបេបាាះបេឆ្នាំា ាត នឹងត្រូតូវគ្រិ�កាាសបេគ្រិកាាយបេពលីចែ�លីកាាររាា�់
សនឹំកបេឆ្នាំា ាត ត្រូតវូបាាន�ញ្ញច�់។

ដោក្រុកាាយកចិ្ចចក្រុ�ជិុំ
ធនាាគាារត្រូតវូបេធ័�កាារ�ង្កាា ាញពត៌័មាាន នងិរាាយកាារណ៍គ្រិស�តាាម្មគ្រិ�កាាសបេលីខ្ពៈ ០០៧/១៨ គឺ.ម្ម.ក./គ្រិ�.ក. ចះីថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣០ ចែខ្ពត�ីា ឆ្នាំា ា�២០១៨ សត�ព�កាារ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មម 

ចែ�លីបេចញបេដាាយគឺណៈកម្មមកាារម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា (គឺ.ម្ម.ក.) នងិគ្រិស�តាាម្មបេគាាលីកាារណ៍សត�ព�កាារ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាានរ�ស់ធនាាគាារ។
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២. ព័ត័៌ម៌ាានមហាាសនំបិាាត៌ភាាគហុូិនកិ

លី រ កាាលី�របិេចេទ្ធ
ករូ ែមី្មថ្ងៃន
កិចចគ្រិ�ជូីំ

របេ�ៀ�វាារៈ បេសចកត�សបេគ្រិម្មច

០១ ២៨ ម្មករាា ២០២០

កចិចគ្រិ�ជូីំភាាគឺហីុនកិតាាម្មរយៈ
�ី�ចែម្មែលី

១០០% សបេគ្រិម្មច�នីម្ម័ត�ំបេ��ងគ្រិបាាក់បេ�ៀវតសគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�
ចំនួន ៥% (គ្រិបាា�ភាាគឺរយ) ថ្ងៃន គ្រិបាាក់បេ�ៀវតស
សីទ្ធធសាាធរ�ស់បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន គ្រិ�ធាាន
គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលី ចែ�លីមាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាព�នវីតត
ចាា�់ព�ថ្ងៃថីៃទ្ធ�០១ ចែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំា ា�២០២០។

ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័�ំបេ��ងគ្រិបាាក់បេ�ៀវតសគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�ចំនួន ៥% 
(គ្រិបាា�ភាាគឺរយ) ថ្ងៃន គ្រិបាាក់បេ�ៀវតសសីទ្ធធសាាធរ�ស់បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន គ្រិ�ធាាន
គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី ចែ�លីមាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាព�នីវតតចាា�់ព�ថ្ងៃថីៃទ្ធ�០១ ចែខ្ពម្មករាា 
ឆ្នាំា ា�២០២០។

០២ ១២ កមី្មភៈ ២០២០

កចិចគ្រិ�ជូីំភាាគឺហីុនកិតាាម្មរយៈ
�ី�ចែម្មែលី

១០០% សបេគ្រិម្មច�នមី្មត័កំណត់តថ្ងៃម្មភំាាគឺហីុនថីម�រ�ស់ 
ធនាាគាារ សគ្រិមាា�់កាារបេបាាះផ្តាាយលីក់ម្មលូី�គ្រិត
កម្មមសិទ្ធធបិេលី�ក�ំ�ូងជាាសាាធាារណៈ (IPO)។

ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័កំណត់តថ្ងៃម្មំភាាគឺហីុនថីម�រ�ស់ ធនាាគាារ
សគ្រិមាា�់កាារបេបាាះផ្តាាយលីក់ម្មូលី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធិបេលី�ក�ំ�ូងជាាសាាធាារណៈ 
(IPO) ព� ៣,៧៥��ំីារអាាបេម្មរកិ (P/B ២០១៩E =១,៧៤x, P/E 
២០១៩E=១៣,០២2x) បេសម�នងឹ ១៥.000បេរៀលី បេ�ា ៤,៣៥��ំីារ
អាាបេម្មរកិ (P/B ២០១៩E=២,០២x, P/E ២០១៩E=១៥,១១x) បេសម�នងឹ 
១៧.៤០០ បេរៀលី កា�ងម្មយួភាាគឺហីុន។

០៣ ២០ កមី្មភៈ ២០២០

កចិចគ្រិ�ជូីំម្មហាាសនាបិាាត 
ភាាគឺហីុនកិវសិាាម្មញ្ញញ (EGM)

១០០% �ញ្ញាា ាចែ�លីត្រូតវូសបេគ្រិម្មច៖ ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

• សបេគ្រិម្មច�នមី្មត័របាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ� គ្រិ�ចាា� 
ឆ្នាំា ា�២០១៩ ចែ�លីបាានបេធ័�សវនកម្មម រចួបេដាាយ 
សវនករឯករាាជូយ KPMG។

១-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័របាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�រមួ្ម នងិរបាាយកាារណ៍
ហិរញ្ញញវតុ�ដាាច់បេដាាយចែ�ក សគ្រិមាា�់កាារយិ�របិេចេទ្ធចែ�លីបាាន�ញ្ញច�់បេ�ា
ថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០១៩ សគ្រិមាា�់បេគាាលី�ំណងពិបេសស ចែ�លីបាាន
បេធ័�សវនកម្មមរចួ បេដាាយគ្រិកីម្មហីុនសវនកម្មមឯករាាជូយ KPMG។

• សបេគ្រិម្មច�នមី្មត័កាារចែ�ងចែចកភាាគឺ�ាភី នងិ 
បេផ្តរួសម្មតលីីយចែ�លីបេ�ាសល់ី ថ្ងៃនគ្រិបាាក់ចំបេណញ 
សីទ្ធធ�នួាា�់ព��ង់ពនធបេ�ាជាាទី្ធន�គ្រិម្មងីទូ្ធបេ�ា។

២-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័ចែ�ងចែចកភាាគឺ�ាភី ជាាសាាច់គ្រិបាាក់ ២៥% 
បេសម�នឹង ៣២.៧១៨.៨២៥,១៥�ី�ំារអាាបេម្មរកិ ថ្ងៃនគ្រិបាាក់ចំបេណញ�នួាា�់ព� 
�ង់ពនធសគ្រិមាា�់ ឆ្នាំា ា�២០១៩ ចំននួ ១៣០.៨៥៥.១៦៣ ��ំីារអាាបេម្មរកិ កា�ង
តថ្ងៃម្ម ំ០,០៧៦៣ ��ំីារអាាបេម្មរកិ កា�ងម្មយួភាាគឺហីុន នងិ�ចែងរ័សម្មតលីីយ 
ថ្ងៃនគ្រិបាាក់ចំបេណញ �នួាា�់ព��ង់ពនធចែ�លីបេ�ាសល់ីបេ�ាជាាទី្ធន�គ្រិម្មងីទូ្ធបេ�ា។

• សបេគ្រិម្មច�នីម្មត័ និងទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីកាារចែតង
តាា�ងគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីថីម�។

៣-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័ និងទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីកាារចែតងតាា�ងបេ�ាក 
Stéphane Mangiavacca ព�សុាា�ន័ COFIBRED S.A ជាា សមាាជិូក
គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីបេ�ាកា�ងធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� នងិ�ក 
សិទ្ធធថិ្ងៃនតនួាាទ្ធ� នងិកាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូរ�ស់បេ�ាក Marc Robert ព� 
ម្មីខ្ពង្កាារជាាសមាាជូិគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលីបេ�ាកា�ង ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា 
ភី��លិីសី�។

• សបេគ្រិម្មច�នមី្មត័ នងិទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីកាារចែតងតាា�ង 
តំណ្តាាងភាាគឺហីុនកិ។

៤-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័ នងិទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីបេ�ាកគ្រិស� Quitterie 
DE LA ROCHEFOREDIERE ព� សុាា�ន័ COFIBRED S.A. ជាា
តំណ្តាាងភាាគឺហីុនិកថីម� បេ�ាកា�ងធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� នងិ
�កសិទ្ធធថិ្ងៃនតនួាាទ្ធ� នងិកាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូរ�ស់បេ�ាក Marc Robert 
ព�ម្មខី្ពង្កាារជាាតំណ្តាាងភាាគឺហីុនិកបេ�ាកា�ងធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។

• សបេគ្រិម្មច�នីម្មត័ ចំបេពាាះកាារចែកចែគ្រិ�កិចចគ្រិពម្ម
បេគ្រិពៀងភាាគឺហីុនកិ នងិលីកេនតកិៈ។

៥-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័បេលី�កិចចគ្រិពម្មបេគ្រិពៀងភាាគឺហីុនិក នងិលីកេនតកិៈ 
រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។
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លី រ កាាលី�របិេចេទ្ធ
ករូ ែមី្មថ្ងៃន
កិចចគ្រិ�ជូីំ

របេ�ៀ�វាារៈ បេសចកត�សបេគ្រិម្មច

• ពិភាាកាា និងសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័បេគាាលីកាារណ៍ 
សត�ព�កាារចែតងតាា�ងគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។

៦-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័បេគាាលីកាារណ៍ សត�ព�កាារចែតងតាា�ង នងិ
�ាភីកាារ គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។

• សបេគ្រិម្មច�នមី្មត័ឲ្យយភាាគឺហីុន ចែ�លីមាានគ្រិសាា�់ 
ចូលីរមួ្មកា�ងកាារលីក់ភាាគឺហីុនរ�ស់ខ្ពំ�នកា�ង IPO។

៧-សបេគ្រិម្មច�នីម្មត័បេ�ាបេលី�ភាាគឺហីុនិកចែ�លីមាានគ្រិសាា�់ ចែ�លី�នីញ្ញាញ ាតឲ្យយ 
ចូលីរមួ្ម និងលីក់ភាាគឺហីុនបេ�ាកា�ង IPO រហូត�ល់ី ៣% 
(១៣.១២៧.០៨៦ ភាាគឺហីុន) ថ្ងៃនភាាគឺហីុនថីម� ចែ�លីត្រូតវូដាាក់លីក់ 
(៤៣៧.៥៦៩.៥៤៥ ភាាគឺហីុន)។

�ញ្ញាា ាបេផ្តសងៗសគ្រិមាា�់សបេគ្រិម្មច

• ពភិាាកាាព�សញ្ញាា ាតរិ�ស់ធនាាគាារ  
បេ�សី�លី�ដាា ភី��ិលីសី�។

• IPO/Listing scenario

០៤ ០៧ បេម្មសាា ២០២០

ម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនិកសាាម្មញ្ញញ

១០០% �ញ្ញាា ាចែ�លីត្រូតវូសបេគ្រិម្មច៖ ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

• សបេគ្រិម្មច�នីម្មត័បេលី�របាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�
រមួ្ម�ញ្ញច�លីគាា ា និងដាាច់បេដាាយចែ�ករ�ស់
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� សគ្រិមាា�់
ថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០១៨ នងិថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ 
ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០១៩ បេដាាយចែផ្តអកតាាម្មសតង់ដាារ
របាាយកាា រណ៍ហិរញ្ញញ វតុ� �នត រជាាតិកម្មព�ជាា  
(CIFRS) ចែ�លីបាានបេធ័�សវនកម្មម បេដាាយ 
គ្រិកីម្មហីុនសវនកម្មម KPMG។

១-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័បេលី�របាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�រមួ្ម�ញ្ញច�លីគាា ា  
និងដាាច់បេដាាយចែ�ករ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��ិលីសី� សគ្រិមាា�់
ថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០១៨ នងិថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០១៩ បេដាាយចែផ្តអក
តាាម្មសតង់ដាាររបាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ��នតរជាាតកិម្មព�ជាា (CIFRS) ចែ�លី
បាានបេធ័�សវនកម្មម បេដាាយគ្រិកមី្មហីុនសវនកម្មម KPMG។

• សបេគ្រិម្មច�នមី្មត័កាារចែតងតាា�ងគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី
ថីម�រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បេ��ម្មី �
ជំូនសួ�ភិីបាាលីចែ�លីចលូីនវិតតន៍។

២-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័ នងិចែតងតាា�ង បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង ជាា
�ភីបិាាលីឯករាាជូយរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។

• បេធ័�កាារចែតងតាា�ងអាាណតត�ិភីបិាាលីថីម�
រយៈបេពលី ៣ឆ្នាំា ា�ខ្នាាងម្មខី្ព។

៣-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មចចែតងតាា�ងអាាណតតថិីម� រ�ស់�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�  
បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន នងិបេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង ជាាសមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី 
ចែ�លីមាានរយៈបេពលី៣ឆ្នាំា ា� �នួាា�់បេទ្ធៀត។

• �នីម្មត័បេលី�កាារចែកចែគ្រិ�លីកេនតកិៈធនាាគាារ ៤-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័បេលី�កាារចែកចែគ្រិ�ឧ�សម្មពន័ធ ១ ថ្ងៃនលីកេនតកិៈ 
ធនាាគាារ “តាារាាងសមាាសភាាពគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា 
ភី��លិីសី�” បេដាាយបេ�ាក បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង ត្រូតវូបាានចែតងតាា�ងជាា
�ភីបិាាលីឯករាាជូយជំូនសួបេ�ាក Cornelius Obert ចែ�លីចលូីនវិតតន៍
បេ�ាអាាយី៧០ ឆ្នាំា ា� បេ�ាថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៤ ចែខ្ពកញ្ញាញ ា ឆ្នាំា ា�២០២០ បេហ�យចំនួន
សមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីត្រូតវូបាានរកាាបេ�ា�ចែ�លី។

• �នីម្មត័របាាយកាារណ៍គ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�២០១៩។ ៥-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័របាាយកាារណ៍គ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�២០១៩។ 

• �នីម្មត័បេគាាលីកាារណ៍សត�ព�កាារចែតងតាា�ង នងិ
�ាភីកាាររ�ស់ ធនាាគាារ។

៦-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័បេគាាលីកាារណ៍សត�ព�កាារចែតងតាា�ង និង
�ាភីកាាររ�ស់ធនាាគាារ។
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លី រ កាាលី�របិេចេទ្ធ
ករូ ែមី្មថ្ងៃន
កិចចគ្រិ�ជូីំ

របេ�ៀ�វាារៈ បេសចកត�សបេគ្រិម្មច

�ញ្ញាា ាចែ�លីត្រូតូវរាាយកាារណ៍/ �ទ្ធ�ង្កាា ាញ

• របាាយកាា រណ៍គ្រិ�ធាានគ្រិកីម្ម គ្រិ�ឹកាាភីិបាាលី
សគ្រិមាា�់ ឆ្នាំា ា�២០១៩ នងិសុាានភាាពបេស�ាកចិច
គ្រិ�បេទ្ធសកម្មព�ជាា។

• របាាយកាារណ៍រ�ស់គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តតិ
សគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០១៩ នងិចែផ្តនកាារយីទ្ធធសាាគ្រិសត
សគ្រិមាា�់ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� នងិ
គ្រិកីម្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ។

• រាាយកាារណ៍�ំបេណ�រកាារថ្ងៃនកាារចូលី IPO/
listing រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��ិលីសី�។

០៥ ២២ ឧសភាា ២០២០
កចិចគ្រិ�ជូីំភាាគឺហីុនកិតាាម្មរយៈ
�ី�ចែម្មែលី

១០០% • សបេគ្រិម្មច�នីម្មត័ ឲ្យយធនាាគាារ�នតបេបាាះផ្តាាយ
ភាាគឺហីុន កា�ងគ្រិកមី្មហីុនផ្តាារម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា 
តាាម្មចែផ្តនកាារបេ�ា សបាត ាហ៍បេគ្រិកាាយ (ថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៥ 
ចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០២០)។

•  ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មចឲ្យយធនាាគាារ�នតបេបាាះផ្តាាយលីក់ម្មលូី�គ្រិតកម្មមសិទ្ធធិ
បេ�ាគ្រិកីម្មហីុនផ្តាារម្មូលី�គ្រិតកម្មព�ជាា តាាម្មចែផ្តនកាារបេ�ាសបាត ាហ៍បេគ្រិកាាយ 
(ថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៥ ចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០២០) គ្រិស�តាាម្ម�នសីាាសន៍រ�ស់អាាជំាាធរ។

០៦ ២៣ ចែខ្ពវចិេកិាា ឆ្នាំា ា�២០២០
ម្មហាាសនាបិាាតវសិាាម្មញ្ញញ (មាានកាារ
ចូលីរមួ្មបេដាាយផួ្ទាាល់ីព�ភាាគឺហីុនិក 
សាាធាារណៈ នងិតាាម្មរយៈវ ����ខូ្ពលី  
បេដាាយភាាគឺហីុនកិចែ�លីមាានគ្រិសាា�់)

១០០% �ញ្ញាា ាចែ�លីត្រូតវូសបេគ្រិម្មច៖ ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

• �នីម្មត័បេលី�កាារផំ្ទាាស់�ត�រសំាាកសញ្ញាញ ារ�ស់
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�

១-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្ម័តបេលី�កាារផំ្ទាាស់�ត� រសំាាកសញ្ញាញ ាថីម� រ�ស់
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��ិលីសី� ជំូនួសសំាាកសញ្ញាញ ាចែ�លីមាានគ្រិសាា�់ 
បេ��ម្មី �ចែកលីម្មអនូវរ�ូរាាងសំាាកសញ្ញាញ ានិម្មិតតរ�ូ និង�តតសញ្ញាញ ាណរ�ស់
ធនាាគាារ។

• កាារ�នមី្មត័បេលី�កាារវនិបិេ�ាគឺរ�ស់បេ�សី�លី�ដាា  
ហ័ាាយណ្តាាន់ហសល់ី គ្រិតាាស់ បេ�ាកា�ង
វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា។

២-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្ម័តបេលី�កាា រ វ និិ បេ�ាគឺទ្ធឹកគ្រិបាា ក់ ចំ នួន 
១០�ាន��ំីារអាាបេម្មរកិ បេ��ម្មី �ទ្ធទួ្ធលីបាានសិទ្ធធកិាាន់កាា�់ភាាគឺហីុនរហូត 
�ល់ី ៦.០៤៧.០៤៦ ភាាគឺហីុន បេសម�នងឹ ២៣,៣៩១៩% ថ្ងៃនភាាគឺហីុន
សរ�ី រ�ស់ វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា។

• កាារ�នីម្មត័ សត�ព�កាារ�កកាារវនិិបេ�ាគឺរ�ស់  
វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា បេ�ា 
សុាា�ន័ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ� បេ�សី�លី�ដាា ម្ម��ែ ាន់មាែ ា។

៣-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័បេលី�កាារ�កកាារវនិបិេ�ាគឺរ�ស់ វទិ្ធោាសុាាន  
ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា បេ�ាសុាា�ន័ ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ� បេ�សី�លី�ដាា  
ម្ម��ែ ានមាែ ា។

• កាារ�នីម្មត័ចែតងតាា�ងបេ�ាក Albertus 
Bruggink ម្មកព�សុាា�ន័ ORIX ជាា�ភិីបាាលី
ថីម�បេ�ាធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ជំូនសួ
បេ�ាក Ryoji Nishimura។

៤-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័បេលី�កាារទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីបេ�ាក Albertus 
Bruggink ម្មកព�សុាា�ន័ ORIX Corporation ជាា�ភីបិាាលីថីម� បេ�ា 
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ជំូនសួបេ�ាក Ryoji Nishimura។

• កាារ�នីម្មត័ និងកាារទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីកាារចូលី
និវតតន៍រ�ស់�ភីបិាាលី ចែ�លីចែតងតាា�ងបេដាាយ
ធនាាគាារ Triodos បេ�ាធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា 
ភី��លិីសី�។

៥-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័បេលី�កាារទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីកាារចូលីនិវតតន៍រ�ស់
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen �ភីបិាាលីចែ�លីបាានចែតងតាា�ងបេដាាយ
ធនាាគាារ Triodos បេ�ាធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។
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លី រ កាាលី�របិេចេទ្ធ
ករូ ែមី្មថ្ងៃន
កិចចគ្រិ�ជូីំ

របេ�ៀ�វាារៈ បេសចកត�សបេគ្រិម្មច

• កាារ�នីម្មត័ ចែតងតាា�ង�ភីបិាាលីថីម�បេ�ាធនាាគាារ 
បេ�សី�លី�ដាា ភី��ិលីសី�។

៦-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័ទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ី បេ�ាក កាាយ ��ត ជាា
�ភីបិាាលីទ្ធ�ព�រ ចែ�លីបាានចែតងតាា�ងបេដាាយគ្រិកមី្មហីុន បេ� បេ�ស បេ� ភី��លិីសី�  
បេ�ាធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។

• កាារ�នីម្មត័ និងទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីកាារចែតងតាា�ង 
បេ�ាក Hideomi Shigematsu ម្មកព�
សុាា�ន័ SMBC ជាាតំណ្តាាងភាាគឺហីុនកិថីម�
បេ�ាធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ជំូនសួ
បេ�ាក Yuichi Nishimura។

៧-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័ទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ី បេ�ាក Hideomi 
Shigematsu ម្មកព�សុាា�ន័ SMBC ជាាតំណ្តាាងភាាគឺហីុនិកថីម�បេ�ា 
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ជំូនសួបេ�ាក Yuichi Nishimura។

• កាារ�នមី្មត័ កាារចែកចែគ្រិ�លីកេនតកិៈរ�ស់ធនាាគាារ 
បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។

៨-ភាាគឺហីុនកិបាានសបេគ្រិម្មច�នមី្មត័បេលី�កាារចែកចែគ្រិ�លីកេនតកិៈគ្រិតង់មាាគ្រិតាា ៥.២  
មាាគ្រិតាា ៦.១ មាាគ្រិតាា ៨ ឧ�សម្មពន័ធ ១ និងឧ�សម្មពន័ធ ២ និង�ចែនុម្ម
មាាគ្រិតាា ៧.៩ នងិឧ�សម្មពន័ធ ៣ "�ញ្ញា�បេ�ម ាះភាាគឺហីុនិកសាាធាារណៈរ�ស់
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�” ថ្ងៃន�នសីសរណៈ នងិលីកេនតកិៈ ធនាាគាារ 
បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។

• កាារ�នីម្មត័ចែតងតាា�ងសវនករឯករាាជូយគ្រិ�ចាា�
ធនាាគាារ សគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០២១។

៩-ភាាគឺហីុនិកបាានសបេគ្រិម្មច�នីម្មត័បេគ្រិជូ�សបេរ �សគ្រិកមី្មហីុន Grant Thornton  
Cambodia ជាាសវនករឯករាាជូយគ្រិ�ចាា�ធនាាគាារ សគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០២១ 
បេហ�យចំណ្តាាយសគ្រិមាា�់គ្រិកីម្មកាារង្កាារសវនកម្មមមាានចំនួន ២៥២,៣០០ 
�ី�ំារអាាបេម្មរកិ (ម្មិន�ូក�ញ្ញច�លីចំណ្តាាយបេផ្តសងៗ និង អាាករបេលី�តថ្ងៃម្មំ
�ចែនមុ្ម)។

ឃ. �ារថ្លែប�ថ្លែចកភាាគ�ាភិ
១. ង្ខេគាាលនង្ខេ�ាបាាយថ្លែប�ថ្លែចកភាាគ�ាភិ
ធនាាគាារបាានដាាក់បេចញនូវបេគាាលីកាារណ៍ សត�ព�កាារចែ�ងចែចកភាាគឺ�ាភី បេ��ម្មី �កំណត់នូវបេគាាលីកាារណ៍ និងកាារចែណនាា� �ំព�កាារចែ�ងចែចកភាាគឺ�ាភីជូូនភាាគឺហីុនិកគ្រិ�ក�បេដាាយភាាព 
គ្រិតឹម្មត្រូតូវនងិមាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាព។ ធនាាគាារចាាត់ថាា ាក់ភាាគឺ�ាភីជាាគ្រិ�បេភីទ្ធ�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

• ភាាគឺ�ាភីជាាសាាច់គ្រិបាាក់

• ភាាគឺ�ាភីជាាភាាគឺហីុន និង

• ភាាគឺ�ាភីជាាទ្ធគ្រិម្មង់បេផ្តសងតាាម្មកាារសបេគ្រិម្មចរ�ស់គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី នងិភាាគឺហីុនិក គ្រិស�តាាម្ម ចាា�់ �ទ្ធ�ីញ្ញញតត ិនងិកាារ�នវីតតតាាម្មសតង់ដាារ�នតរជាាត។ិ

២. ព័ត័៌ម៌ាានអំំព័�ីារថ្លែប�ថ្លែចកភាាគ�ាភិកំ��រយៈង្ខេព័ល ៣ (ប)ី ឆំ្នាំា�ច�ុង្ខេក្រា�ាយ

លី រ ពពិណន៌ាាលីម្មអតិ�ំព�កាារចែ�ងចែចកភាាគឺ�ាភី ២០២០ ២០១៩ ២០១៨

១ កាាលី�របិេចេទ្ធគ្រិ�កាាសចែ�ងចែចកភាាគឺ�ាភី ២០ កមី្មភៈ ឆ្នាំា ា�២០២០ ២៥ បេម្មសាា ២០១៩ ១០ ឧសភាា ២០១៨

២ កាាលី�របិេចេទ្ធកំណត់ទី្ធក ៣១ ធា� ២០១៩ ៣១ ធា� ២០១៨ ៣១ ធា� ២០១៧

៣ កាាលី�របិេចេទ្ធទូ្ធទាំាត់ភាាគឺ�ាភី ២០ កីម្មភៈ ២០២០ (សាាច់គ្រិបាាក់)
២៥ បេម្មសាា ២០១៩ (សាាច់គ្រិបាាក់)

១៩ ម្មថិីនីាា ២០១៩ (ភាាគឺហីុន)
១០ ឧសភាា ២០១៨ (សាាច់គ្រិបាាក់)
១៩ កកើដាា ២០១៨  (ភាាគឺហីុន)
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ថ្លែផកំទ្ធ២ី
ក្រាកមុក្រាបកឹាាភិិបាាល
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ក. ក្រាកមុក្រាបកឹាាភិបិាាល
១. សមាាសភាាព័ក្រាកមុក្រាបកឹាាភិបិាាល

ល.រ ង្ខេ�ម ា�អំភិបិាាល តំ៌ថ្លែណ្ឌិ� �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធ�ែ ាយជាាអំភិបិាាល �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធបញ្ញចប់អាាណ្ឌិត៌ិិ

១ ង្ខេ�ាក ឆ្នាំាយ ង្ខេសឿន គ្រិ�ធាាន គ្រិកមី្ម គ្រិ�កឹាា ភីបិាាលី ១៨ ស�ហាា ២០១៤ ១៨ ស�ហាា ២០២៣

២ បណិ្ឌិតិ៌ អុំនិ ចាំាន់នី �ភីបិាាលីគ្រិ�ត�ិតតិ ១៨ ស�ហាា ២០១៤ ១៨ ស�ហាា ២០២៣

៣ ង្ខេ�ាក រត័៌ ំយងូ្ខេមេ� �ភីបិាាលីគ្រិ�ត�ិតតិ ១៨ ស�ហាា ២០១៤ ១៨ ស�ហាា ២០២៣

៤ ង្ខេ�ាក Pieter Kooi �ភីបិាាលីឯករាាជូយ ១២ ម្មករាា ២០០៤ ១២ ម្មករាា ២០២២

៥ ង្ខេ�ាក វ៉ាេ ាន់ សូូង្ខេអំៀ� �ភីបិាាលីឯករាាជូយ ០២ កញ្ញាញ ា ២០២០ ០២ កញ្ញាញ ា ២០២៣

៦ ង្ខេ�ាក Ian Samuel Lydall �ភីបិាាលីឯករាាជូយ ២១ ស�ហាា ២០១៥ ២១ ស�ហាា ២០២១

៧ ង្ខេ�ាក Kenichiro Mori �ភីបិាាលីម្មនិគ្រិ�ត�ិតតិ ២៤ ត�ីា ២០១៩ ០៦ ធា� ២០២២

៨ ង្ខេ�ាក Stéphane MANGIAVACCA �ភីបិាាលីម្មនិគ្រិ�ត�ិតតិ ២១ បេម្មសាា ២០២០ ២១ ស�ហាា ២០២១

៩ ង្ខេ�ាកក្រាសី Mirjam Janssen �ភីបិាាលីម្មនិគ្រិ�ត�ិតតិ ២០ ម្មករាា ២០២០ ១២ ម្មករាា ២០២២

២. �វីក្រាបវតិិ៌សង្ខេ�េបរបស់អំភិបិាាលនីមយួៗ

ង្ខេ�ាក ឆ្នាំាយ ង្ខេសឿន, ក្រាបធាាន ក្រាកមុ ក្រាបកឹាា ភិបិាាល
គណ្ឌិៈ កមាម ាធ�ិារ ក្រាកមុក្រាបកឹាា ភិបិាាល ៖ គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារ សវនកមម

ជូនជាាតិចែខ្ពមរ បេក�តបេ�ាថ្ងៃថីៃទ្ធ�១០ ចែខ្ពបេម្មសាា ឆ្នាំា ា�១៩៥៤។ បេ�ាកបាានកំាាយជាាសមាាជិូកគ្រិកមី្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីបេ�ាចែខ្ពស�ហាា ឆ្នាំា ា�២០១៤។ បេ�ាកបាាន�ញ្ញច�់ថាា ាក់�ន�ីណឌ តិគ្រិ�ត�ិតតគិ្រិគឺ�់គ្រិគឺង
ពាាណជិូាកម្មម ជំូនាាញហិរញ្ញញវតុ� និងគឺណបេនយយ ព�សាាកលីវទិ្ធោាលីយ័ Preston បេ�ាសហរ�ាអាាបេម្មរកិ។ បេ�ាកក៏បាាន�ញ្ញច�់វគឺគសិកាាសត�ព��ភិីបាាលីគ្រិកមី្មហីុន ព�វទិ្ធោាសុាាន�គូ្រិសាត ាលី� សគ្រិមាា�់
�ភិីបាាលីគ្រិកមី្មហីុន (GAICD)។ បេ�ាកបាានចលូី�បេគ្រិម្ម�កាារជាាមួ្មយបេ�សី�លី�ដាា ចាា�់តាា�ងព�ចែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំា ា�១៩៩៣ រហូត�ល់ីចូលីនវិតតន៍បេ�ាថ្ងៃថីៃទ្ធ�១០ ចែខ្ពបេម្មសាា ឆ្នាំា ា�២០១៤។ តួនាាទ្ធ�ចងីបេគ្រិកាាយ
ម្មនីចូលីនវិតតន៍រ�ស់បេ�ាកបេ�ាកា�ងធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ជាា�នគី្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តត ិ នងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តតហិិរញ្ញញវតុ�។ បេ�ាកធំាា�់បេធ័�ជាាគឺណបេនយយករ នងិជាា
�នគី្រិ�ធាានគឺណបេនយយករថ្ងៃនម្មនួ�រពាាណជិូាកម្មមបេខ្ពតតកំពត ព�ឆ្នាំា ា�១៩៨០ �ល់ីឆ្នាំា ា�១៩៩២។

�ចច��ីនាបេ�ាកជាាគ្រិ�ធាានគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីថ្ងៃនធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� សមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីថ្ងៃនធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ នងិសមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីថ្ងៃនសុាា�ន័
ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ� បេ�សី�លី�ដាា ម្ម��ែ ាន់មាែ ា។

បណិ្ឌិតិ៌ អុំនិ ចាំាន់ន,ី អំភិបិាាល
ជូនជាាតចិែខ្ពមរ បេក�តកា�ងចែខ្ពម្មថីិីនាា ឆ្នាំា ា�១៩៦០។ �ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន� ជាាគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិ រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ចាា�់តាា�ងព�ធនាាគាារបាាន�បេងើ�តបេ��ងបេ�ាកា�ង

ឆ្នាំា ា�២០០០។ បេ�ាក�ណិឌ តបាានកំាាយជាាសមាាជូកិគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលីរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បេ�ាចែខ្ពស�ហាា ឆ្នាំា ា�២០១៤។ �ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន� ជាាសហសុាា�នកិរ�ស់
សមាាគឺម្មទ្ធ�ភាា ាក់ង្កាារ�ភីវិឌ្ឍឍន៍បេស�ាកចិចកម្មព�ជាា (បេ�សី�លី�ដាា) តាា�ងព�ចែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំា ា�១៩៩៣។ កា�ងតនួាាទ្ធ�ជាាគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិ បេ�ាក�ណឌ តិជាា�ាក�កឹនាា�គឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិ�ត�ិតត ិ
ទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូបេរៀ�ចំចែផ្តនកាារយីទ្ធធសាាគ្រិសតរមួ្ម នងិ�ំបេណ�រកាារអាាជូ�វកម្មមគ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� គ្រិពម្មទាំា�ងគ្រិ�ត�ិតតចិែផ្តនកាារអាាជូ�វកម្មម។ បេ�ាក�ណឌ តិទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូ
ផួ្ទាាល់ីចំបេពាាះគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។

ទំ្ធនលួីខ្ពសីត្រូតវូបេផ្តសងបេទ្ធៀតរ�ស់បេ�ាក�ណឌ តិ រមួ្មមាាន ជាាគ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ នងិសុាា�ន័ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ� បេ�សី�លី�ដាា ម្ម��ែ ាន់មាែ ា គ្រិពម្មទាំា�ងជាា
តំណ្តាាងភាាគឺហីុនកិរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ឡាាវ បេ�សី�លី�ដាា សី��យ�រធឹ� ភី��លិីសី� វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា នងិសុាា�ន័ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ� បេ�សី�លី�ដាា ម្ម��ែ ាន់មាែ ា។ បេ�ាក
�ណឌ តិក៏ជាាគ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីរ�ស់បេ�សី�លី�ដាា ហ័ាាយណ្តាាន់ហសល់ី គ្រិតាាស់។

�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន� ជាាសមាាជូកិគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលីរ�ស់ Entrepreneurship Development Fund (EDF) ជាា�រធនបាាលីកចិច�បេងើ�តបេដាាយរាាជូរដាា ាភីបិាាលីកម្មព�ជាា។ 
បេ�ាក�ណឌ តិក៏ជាាគ្រិ�ធាានសមាាគឺម្មធនាាគាារបេ�ាកម្មព�ជាា។ បេ�ាក�ណឌ តិជាា�ាកតំណ្តាាងរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ចែ�លីជាាសមាាជូកិរ�ស់បេវទ្ធកិាាបេស�ាកចិចពភិីពបេ�ាក។

បេ�ាកា�ងឆ្នាំា ា�១៩៩៨ បេ�ាកបាាន�ញ្ញច�់វគឺគគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងសត�ព�សុាា�ន័ហិរញ្ញញវតុ�សគ្រិមាា�់�ភីវិឌ្ឍឍន៍សហគ្រិគាាសឯកជូន (FIPED) ព�សាាកលីវទិ្ធោាលីយ័ Harvard សហរ�ាអាាបេម្មរកិ។ 
បេ�ាកបាាន�ញ្ញច�់កាារសិកាាថាា ាក់�ណឌ តិ ចែផ្តាកគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងអាាជូ�វកម្មម និងបាាន�ញ្ញច�់កាារសិកាាព�វទិ្ធោាសុាាន�គូ្រិសាត ាលី�សគ្រិមាា�់�ភីបិាាលីគ្រិកមី្មហីុន (GAICD)។
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ង្ខេ�ាក រត័៌ ំយងូ្ខេមេ�, អំភិបិាាល
ជូនជាាតចិែខ្ពមរ បេក�តកា�ងឆ្នាំា ា�១៩៦២។ បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង បាាន�បេគ្រិម្ម�កាារឲ្យយបេ�សី�លី�ដាា ចាា�់ព�ចែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំា ា�១៩៩៩។ ចាា�់ព�ចែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំា ា�១៩៩៩ �ល់ីចែខ្ពស�ហាា ឆ្នាំា ា�២០០៨ បេ�ាកបាាន

កាាន់តំចែណងជាាបេគ្រិច�ន�ចូជាា៖ គ្រិ�ធាានគឺណបេនយយករ នងិ�នីគ្រិ�ធាានហិរញ្ញញវតុ� (ចែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំា ា�១៩៩៩ �ល់ីចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០០៧), នាាយកគ្រិ�ត�ិតតនិាាយកដាា ានហិរញ្ញញវតុ� (ចែខ្ពមិ្មថីនីាា 
ឆ្នាំា ា�២០០៧ �ល់ីចែខ្ពស�ហាា ឆ្នាំា ា�២០០៨) និងជាានាាយកគ្រិ�ត�ិតតរិតនាាភីបិាាលី (ចែខ្ពកញ្ញាញ ា ឆ្នាំា ា�២០០៨ �ល់ីចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០១៥) នងិជាា�នគី្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាន
នាាយកគ្រិ�ត�ិតតរិតនាាភីបិាាលី (ចែខ្ពម្មថីិីនាា ឆ្នាំា ា�២០១៥ �ល់ី�ចច��ីនា)។

បេ�ាកទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូ�កឹនាា�គ្រិកីម្មគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង និងត្រូតួតពិនតិយរតនាាភិីបាាលី �ចូជាា៖ នាាយកដាា ានគ្រិ�ត�ិតតកិាារហិរញ្ញញវតុ� កាារ�ិាលីយ័រតនាាភីបិាាលី កាារ�ិាលីយ័គ្រិបាាក់តម្មើល់ី នងិ
�គ្រិតាា�ត�ររ�ូយិ�ណ័ណ នងិកាារ�ិាលីយ័រតនពាាណជិូាកម្មម។ បេ�ាកក៏ជាា�ាកគាា�គ្រិទ្ធចែផ្តាក�បេចចកបេទ្ធស�ល់ីគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ទាំាក់ទ្ធងនងឹកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង
ម្មលូីនធិ។ិ

�ចែនមុ្មព�បេនះបេទ្ធៀត បេ�ាកក៏កាាន់មី្មខ្ពតំចែណងជាាគ្រិ�ធាាន នងិសមាាជិូករ�ស់គឺណៈកមាម ាធកិាារជាាបេគ្រិច�នបេ�ាកា�ងធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា �ចូជាា៖ គឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិទ្ធពយសកម្មម 
នងិ�កម្មម នងិជាាសមាាជូកិគឺណៈកមាម ាធិកាារឥណទាំាន។

ចាា�់ព�ឆ្នាំា ា�២០០១ រហូត�ល់ីចែខ្ពកញ្ញាញ ា ឆ្នាំា ា�២០១៤ បេ�ាកក៏ជាា�ាកតំណ្តាាងភាាគឺហីុនកិរ�ស់គ្រិកមី្មហីុន បេ� បេ�ស បេ� ចែ�លីជាាភាាគឺហីុនកិកា�ងគ្រិសីកម្មយួរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា  
ភី��ិលីសី�។ បេ�ាចែខ្ពស�ហាា ឆ្នាំា ា�២០១៤ បេ�ាកបាានកំាាយជាាសមាាជូកិគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលីរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។

បេ�ាកបាាន�ញ្ញច�់ថាា ាក់�ន�ីណឌ តិចែផ្តាកធនាាគាារ នងិហិរញ្ញញវតុ� ព�សាាកលីវទិ្ធោាលីយ័ បេវបេសួ�ន បេ�ាទ្ធ�គ្រិកងីភីាំ បេពញ បេហ�យបេ�ាកក៏បាាន�ញ្ញច�់កាារសិកាាព�វទិ្ធោាសុាាន�គូ្រិសាត ាលី�សគ្រិមាា�់
�ភីបិាាលីគ្រិកមី្មហីុន (GAICD)។

ង្ខេ�ាក PIETER KOOI, អំភិបិាាល
គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារក្រាកុមក្រាបកឹាាភិបិាាល៖ គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារក្រាគប់ក្រាគ�ហាានភិិយ័ ន�ិព័ត័៌ម៌ាានវទិ្ធាា (ក្រាបធាាន) គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារថ្លែត៌�តាា�� ន�ិ
�ាភិ�ារ គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារសវនកមម
ជូនជាាតហីិលីង់ំ�៍ បេក�តកា�ងឆ្នាំា ា�១៩៥៨ បាានចលូីរមួ្មកា�ងគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីបេ�ាចែខ្ពត�ីា ឆ្នាំា ា�២០០០។ បេ�ាកទ្ធទួ្ធលីបាាន�ន�ីណឌ តិចែផ្តាកហិរញ្ញញវតុ�សាាជូ�វកម្មម នងិសងគម្មវទិ្ធោា បេ�ាសាាកលី
វទិ្ធោាលីយ័ Erasmus កា�ងទ្ធ�គ្រិកីង Rotterdam គ្រិ�បេទ្ធសហីលីង់ំ�៍។ ចាា�់ព�ឆ្នាំា ា�១៩៩៣ បេ�ាកបាានបេធ័�ជាាទ្ធ�គ្រិ�កឹាាម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�ឲ្យយបេ�សី�លី�ដាា រយៈបេពលីជាាង ៧ឆ្នាំា ា� បេ��ម្មី �កមំាាយ
ខ្ពំ�នព�កម្មមវធិ��ភីវិឌ្ឍឍន៍បេ�ាជាាធនាាគាារពាាណជិូា។ ចាា�់ព�ឆ្នាំា ា�១៩៩៩ បេ�ាក Pieter Kooi បាាន�បេគ្រិម្ម�កាារង្កាារជាាទ្ធ�គ្រិ�កឹាាម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�រយៈបេពលីខ្ពំ� �ល់ីសុាា�ន័ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ� បេ�ាកា�ង 
១៥គ្រិ�បេទ្ធស ចែ�លីភាាគឺបេគ្រិច�នសុិតកា�ងទ្ធ័��អាាគ្រិហ័ិក នងិអាាសី�។ ចាា�់ព�ចែខ្ពកញ្ញាញ ា ឆ្នាំា ា�២០០២ �ល់ីចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០០៥ បេ�ាកមាានតនួាាទ្ធ�ជាានាាយកចែផ្តាកម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�រ�ស់ UNCDF កា�ង
ទ្ធ�គ្រិកងីញ�យែក។ ចាា�់ព�ចែខ្ពម្ម�នាា ឆ្នាំា ា�២០០៦ រហូត�ល់ីចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០១១ បេ�ាកបាានបេធ័�ជាាទ្ធ�គ្រិ�កឹាាបេគ្រិ�ាបេមាែ ាងឲ្យយធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� កា�ងកាារ�បេងើ�តធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា 
ឡាាវ, បេ�សី�លី�ដាា បេគ្រិតនន�ង បេសនធរ័ (�ចច��ីនាជាា វទិ្ធោាសុាាន ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា), នងិបេ�សី�លី�ដាា សី��យ�រធឹ� ភី��លិីសី�។ �ចច��ីនាបេ�ាក ជាាសមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី
បេ�ាកា�ងសុាា�ន័ជាាបេគ្រិច�នបេ�ាតំ�ន់អាាសី�។ បេ�ាកបាាន�ញ្ញច�់កាារសិកាាព�វទិ្ធោាសុាាន�គូ្រិសាត ាលី�សគ្រិមាា�់�ភីបិាាលីគ្រិកមី្មហីុន (GAICD)។

ង្ខេ�ាក វ៉ាេ ាន់ សូូង្ខេអំៀ�, អំភិបិាាល
គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារក្រាកុមក្រាបកឹាាភិបិាាល៖ គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារថ្លែត៌�តាា�� ន�ិ�ាភិ�ារ (ក្រាបធាាន)

ជូនជាាតចិែខ្ពមរ បេក�តឆ្នាំា ា�១៩៥៣។ បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង បាានកំាាយជាាសមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បេ�ាកា�ងចែខ្ពកញ្ញាញ ា ឆ្នាំា ា�២០២០។ បេ�ាកបាាន
�ញ្ញច�់កាារសិកាាថាា ាក់គឺណិតវទិ្ធោា និងវទិ្ធោាសាាគ្រិសតរ�ូវទិ្ធោា ព�សាា�ា ACADEMIES DE CRETEIL កា�ងតំ�ន់ Fontainebleau ទ្ធ�គ្រិកងីបាែ ារ �ស នាាឆ្នាំា ា�១៩៧២។ បេ�ាកក៏បាាន
�ញ្ញច�់កាារសិកាា "est diplómé de I'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION" កា�ងទ្ធ�គ្រិកងីបាែ ារ �ស គ្រិ�បេទ្ធសបាារាា�ង នាាឆ្នាំា ា�១៩៧៦។

�ចច��ីនាបេ�ាកមាានតនួាាទ្ធ�បេ�ាកា�ងសុាា�ន័ជាាបេគ្រិច�ន�ូចជាា៖ គ្រិ�ធាានសហពន័ធនបិេ�ាជូក នងិសមាាគឺម្មពាាណជិូាកម្មមកម្មព�ជាា (CAMFEBA), គ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីសមាាគឺម្ម
បេរាាងចគ្រិកកាាត់បេ�របេ�ាកម្មព�ជាា (GMAC), សមាាជូកិ ASEAN Business Advisory Council (ABAC), សមាាជូកិ ASEAN Federation of Textile Industries  
(AFTEX), គ្រិ�ធាានកតិតយិស Cambodia Federation of Equestrian (CFE), �នគី្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី National Training Board (NTB), សហគ្រិ�ធាាន  
Government-Private Sector Working Group, សមាាជិូក Labor Advisory Committee (LAC), �នគី្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី Labor Dispute Resolution  
Advisory Committee, សមាាជូិកគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី បេ�ឡាាជាាតិសនតិសីខ្ពសងគម្ម (�.ស.ស.), Member of Committee of the Review of Cambodia's  
Implementation of the UN Convention on Anti-Corruption Law, នងិ Member of the Inception Committee of the National Commercial 
Arbitration NAC។

បេ�ាកក៏មាានតនួាាទ្ធ�ជាា �នីគ្រិ�ធាានគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ�សី�អាា �ីនិសូរនិ (បេខ្ពម្ម�ឌូាា), �នគី្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី Asia properties Cambodia Ltd, គ្រិ�ធាានគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាា
ភិីបាាលី PPS Garment Factory, គ្រិ�ធាាន PPS Industrial Estate Holding Co., Ltd., គ្រិ�ធាាន Cambodian Country Club (CCC), គ្រិ�ធាាន បេហាគ ាលីបេ�ន សូរ�ិា 
ម្មែលី នងិជាាគ្រិ�ធាាន boutique Hotel named La Plantation Resort and SPA។

ង្ខេ�ាក IAN SAMUEL LYDALL, អំភិបិាាល
គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារក្រាកុមក្រាបកឹាាភិបិាាល៖ គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារសវនកមម (ក្រាបធាាន), គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារថ្លែត៌�តាា�� ន�ិ�ាភិ�ារ, គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារ
ក្រាគប់ក្រាគ�ហាានភិិយ័ ន�ិព័ត័៌ម៌ាានវទិ្ធាា

ជូនជាាត�ិង់បេគឺសំ បេក�តកា�ងឆ្នាំា ា�១៩៥៥។ បេ�ាកបាានចលូីរមួ្មកា�ងគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បេ�ាចែខ្ពស�ហាា ឆ្នាំា ា�២០១៥។ បេ�ាកធំាា�់បេធ័�ជាានាាយក
គ្រិ�ត�ិតត ិ នងិជាាគ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មហីុន PwC បេ�ាគ្រិ�បេទ្ធសបេវៀតណ្តាាម្ម។ បេ�ាកបាានចលូីនវិតតន៍ព�គ្រិកមី្មហីុន PwC បេ�ាថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣០ ចែខ្ពម្មថិីនីាា ឆ្នាំា ា�២០១៥។ បេ�ាកបាានរមួ្មចំចែណកជាាម្មយួ
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា បេដាាយបេគ្រិ��គ្រិបាាស់�ទ្ធពបិេសាាធន៍រ�ស់បេ�ាកខ្នាាងចែផ្តាករបាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ� �ភីបិាាលីកចិចសាាជូ�វកម្មម កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ យីទ្ធធសាាគ្រិសត នងិចែផ្តាកពាាក់ពន័ធបេផ្តសង
ៗបេទ្ធៀត។ បេ�ាកមាាន�ទ្ធពបិេសាាធន៍�ែ ាងទូ្ធលំីទូ្ធ�ាយ និងសី�ជូបេគ្រិ�ាទាំាក់ទ្ធងនងឹវសិយ័ហិរញ្ញញវតុ�។
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ង្ខេ�ាក KENICHIRO MORI, អំភិបិាាល
គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារក្រាកុមក្រាបកឹាាភិបិាាល៖ គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារក្រាគប់ក្រាគ�ហាានភិិយ័ ន�ិព័ត័៌ម៌ាានវទិ្ធាា

ជូនជាាតជិូ�ែ នី បេក�តកា�ងឆ្នាំា ា�១៩៧៣។ បេ�ាកបាានកំាាយជាាសមាាជូកិគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បេ�ាចែខ្ពត�ីា ឆ្នាំា ា�២០១៩។ បេ�ាកបាាន�ញ្ញច�់កាារសិកាា
ថាា ាក់�រញិ្ញាញ ា�គ្រិតព�សាាកលីវទិ្ធោាលីយ័តូកយ� ថាា ាក់វសិក័រ បេ�ាកា�ងចែខ្ពបេម្មសាា ឆ្នាំា ា�១៩៩៦។ បេ�ាកបាានចាា�់បេផ្តត�ម្មកាារង្កាារជាាម្មយួធនាាគាារ Sumitomo (�ចច��ីនា Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation (SMBC)) ជាាភាា ាក់ង្កាារទ្ធ�ផ្តាារ�បេគ្រិម្ម�កាារបេ�ាសាាខ្នាា Ikebukuro កា�ងទ្ធ�គ្រិកងីតកូយ� នងិ�នតម្មកបេទ្ធៀតបាានកាាន់តំចែណងជាាបេគ្រិច�នជាាម្មយួធនាាគាារ Sumitomo 
កា�ងគឺណៈកមាម ាធកិាាគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងសម្មតីលីយឥណទាំាន និងចែផ្តនកាារគ្រិកមី្មហីុន។ កា�ងចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�២០១៩ បេ�ាក Mori ត្រូតវូបាានចែតងតាា�ងជាាម្មន្ត្រីនត�ពបិេសសទ្ធទួ្ធលី�នួ�ករាាយកាារណ៍ជូនូគ្រិ�ធាាន
សមាាគឺម្មធនាាគាារជូ�ែ នី ចែ�លីគាាត់ទ្ធទួ្ធលីបាាន�ទ្ធពបិេសាាធន៍បេ�ាកា�ងវសិយ័ធនាាគាារជូ�ែ នី តាាម្មសតង់ដាារ�នតរជាាត ិនងិឧតតម្មនវីតតន៍។ បេ�ាកា�ងចែខ្ពបេម្មសាា ឆ្នាំា ា�២០១៤ បេ�ាក Mori ត្រូតវូបាាន
ចែតងតាា�ងជាានាាយកគ្រិ�ត�ិតតចិែផ្តនកាារ នងិគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងចែផ្តាកគ្រិ�តិ�តតកិាារធនាាគាារ�នតរជាាត។ិ កា�ងចែខ្ពបេម្មសាា ឆ្នាំា ា�២០១៦ បេ�ាកត្រូតវូបាានចែតងតាា�ងជាាគ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មចែផ្តនកាារយីទ្ធធសាាគ្រិសត។ �ចច��ីនា
បេ�ាកកាាន់តំចែណងជាា �ាកគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងទូ្ធបេ�ារមួ្មថ្ងៃនកាារ�ិាលីយ័ចែផ្តនកាារ កា�ងនាាយកដាា ានគ្រិ�ចាា�អាាសី�បាាសី�ហ័ិក រ�ស់ SMBC។

ង្ខេ�ាក STÉPHANE MANGIAVACCA, អំភិបិាាល
ជូនជាាតបិាារាា�ង។ បេ�ាក Stéphane MANGIAVACCA បាានកំាាយជាាសមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីរ�ស់ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បេ�ាចែខ្ពម្ម�នាាឆ្នាំា ា� ២០២០។ បេ�ាកបាាន

�ញ្ញច�់កាារសិកាាថាា ាក់�រញិ្ញាញ ា�គ្រិតព�សាា�ា ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT-ETIENNE ជំូនាាញវសិក័ម្មម នងិបាានសិកាាបេ�ា University 
of New Brunswick កា�ងគ្រិ�បេទ្ធសកាាណ្តាាដាា។ បេ�ាកបាានចាា�់បេផ្តត�ម្មកាារង្កាារកា�ងគ្រិកសួងហិរញ្ញញវតុ�បាារាា�ង ចែ�លីទ្ធ�កចែនងំ�បេគ្រិម្ម�កាារង្កាាររ�ស់បេ�ាកបេ�ាកា�ងគ្រិ�បេទ្ធសចនិ។ �នួាា�់ម្មក
បេ�ាកបាានចូលីរមួ្មជាាម្មួយសវនកម្មមថ្ងៃផ្តួកា�ងថ្ងៃនគ្រិកីម្ម BPCE ចែ�លីបេ�ាកបាានកំាាយជាានាាយកជាាន់ខ្ពពស់ថ្ងៃន Quantitative Audit។ ឥ��វបេ�ាក�បេគ្រិម្ម�កាារឲ្យយគ្រិកីម្មហីុន BRED 
Banque Populaire មាានតនួាាទ្ធ�ជាាសមាាជិូកគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីគ្រិ�តិ�តត ិនងិជាាគ្រិ�ធាានគ្រិកមី្ម�នារជាាត ិ បេហ�យគាាត់ក៏ជាាសមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីថ្ងៃនធនាាគាារបាារាា�ងជាាបេគ្រិច�ន ចែ�លី
គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបេដាាយគ្រិកមី្ម BRED។

ង្ខេ�ាកក្រាសី MIRJAM JANSSEN, អំភិបិាាល
ជូនជាាតិហីលីំង់�៍ បេក�តកា�ងចែខ្ពធា� ឆ្នាំា ា�១៩៧០។ បេ�ាកគ្រិស� Mirjam បាានកំាាយជាាសមាាជូិកគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលីបេ�ាចែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំា ា�២០២០។ បេ�ាកគ្រិស�ទ្ធទួ្ធលីបាានសញ្ញាញ ា�គ្រិត

�ន�ីណឌ តិចែផ្តាក កាារសិកាាទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងអាាជូ�វកម្មម ព�សាាកលីវទិ្ធោាលីយ័ Nijmegen កា�ងគ្រិ�បេទ្ធសហីលីង់ំ�៍។ �ចច��ីនា បេ�ាកគ្រិស�បេធ័�ជាាសមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីបេ�ាកា�ង សុាា�ន័
ម្ម�ត្រូកហិូរញ្ញញវតុ�ម្ម��ែ ាន់មាែ ា Early Dawn គ្រិពម្មទាំា�ងបេធ័�ជាានាាយិកាាគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិ�ចាា�តំ�ន់អាាសី� រ�ស់ Triodos Investment Management។

៣. ករណ្ឌិអីំភិបិាាលណ្តាាមំាាក់ ជាាអំភិបិាាល ជាាភាាគហុូិនកិ ឬសហិកមមសិទ្ធធកិររបស់ក្រាកមុហុូិនង្ខេផស�ង្ខេទ្ធៀត៌

ល រ ង្ខេ�ម ា� ក្រាកមុហុូិន អំភិបិាាល ជាាភាាគហុូិនកិ ឬសហិកមមសិទ្ធធកិរ

១ បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន គាម ាន គាម ាន

២ �ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន� បេ�សី�លី�ដាា ហ័ាាយណ្តាាន់ហសល់ី គ្រិតាាស់
Entrepreneurship Development Fund (EDF)
សមាាគឺម្មធនាាគាារបេ�ាកម្មព�ជាា

គ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
គ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាា

៣ បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង គាម ាន គាម ាន

៤ បេ�ាក Pieter Kooi Alter Modus MFI (Montenegro) �ភីបិាាលីឯករាាជូយ

៥ បេ�ាក Ian Samuel Lydall AIA Vietnam
AAA Corporation

�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី

៦ បេ�ាក Kenichiro Mori គាម ាន គាម ាន

៧ បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen Early Dawn Microfinance Co. Ltd (Myanmar)
Dawn Myanmar Microfinance  Pte. Ltd. (Singapore)

�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
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៨ បេ�ាក Stéphane  
MANGIAVACCA

BRED IT
BRD LAOS LTD
BIC BRED SUISSE SA
BRED VANUATU
COFIBRED
BRD CHONGQING
BANQUE FRANCO LAO
BIC BRED
BCI MER ROUGE
BRED BANK FIJI LIMITED
BCEL
FONCIERE DU VANUATU
SOCREDO
BCI NC
SPIG
Alumni Association of Mines Saint-Etienne
SA HLM Residence L.A. Beaunier

�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
គ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី
�គឺគនាាយក (CEO)
គ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
គ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី

៩ បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង GMAC
CAMFEBA
Plantation group of Co
Pps Co
Talent Land Co
CCC Co. Ltd
GSM Co Ltd
Asia Insuance Co Ltd
Landmark Co Ltd

�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី
�ភីបិាាលី

៤. ត៌នួាាទ្ធ ីភាារកចិច �ារទ្ធទួ្ធលខសុត្រួត៌វូរបស់ក្រាកមុក្រាបកឹាាភិបិាាល ន�ិ�ារអំនវុត៌ិ
�ភីបិាាលីត្រូតវូបាានចែតងតាា�ងបេដាាយភាាគឺហីុនិក សគ្រិមាា�់អាាណតត�ំិបេពញកាារង្កាារចែ�លីមាានរយៈបេពលី៣ឆ្នាំា ា�។ សមាាសភាាពគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីត្រូតវូមាានចំននួ ១០ រ�ូ នងិមាានតនួាាទ្ធ�

�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

• គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីទ្ធទួ្ធលីខ្ពីសត្រូតូវកា�ងកាារកំណត់យីទ្ធធសាាគ្រិសតរ�ស់ធនាាគាារ និង�នីវតត ឬគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិ�តិ�តតិកាារ និងកិចចកាារអាាជូ�វកម្មម។ គ្រិគឺ�់សមាាជិូកគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីត្រូតូវ�នីវតត
កាារង្កាារ បេ��ម្មី ��បេគ្រិម្ម�ផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍គ្រិស�ចាា�់រ�ស់ធនាាគាារ។ 

• �ំណ្តាាចរ�ស់គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីត្រូតូវសបេគ្រិម្មចតាាម្មម្មតិរមួ្ម បេហ�យគាម ាន�ភីិបាាលីណ្តាាមាា ាក់មាាន�ំណ្តាាចកា�ងកាារ�ឹកនាា�ម្មន្ត្រីនត� ឬ�ីគឺគលិីកណ្តាាមាា ាក់រ�ស់ធនាាគាារ បេ��ម្មី �ចីះហតុបេលីខ្នាា 
បេលី�កចិចសនោា ឬ�កឹនាា�គ្រិ�ត�ិតតកិាាររ�ស់ធនាាគាារបាានបេ��យ បេលី�កចែលីងចែត�ភីបិាាលីបេនាាះត្រូតវូបាានផ្តតល់ី�ំណ្តាាចឲ្យយ�នវីតតកាារង្កាារតាាម្មកាារសបេគ្រិម្មចរ�ស់គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។

• �ភីបិាាលីន�ម្មយួៗមាានសិទ្ធធកិា�ងកាារទ្ធទួ្ធលីបាានរបាាយកាារណ៍ ឬកំណត់គ្រិតាារ�ស់ធនាាគាារកា�ងបេមាែ ាង�ំបេពញកាារង្កាារ។

គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីត្រូតវូបេគ្រិជូ�សបេរ �ស�ភីបិាាលី ១ រ�ូ កា�ងចំបេណ្តាាម្មសមាាសភាាពគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីបេដាាយមាានសំបេ�ងបេឆ្នាំា ាតគាា�គ្រិទ្ធម្មតភិាាគឺបេគ្រិច�នព�សមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីទាំា�ង�ស់  
បេ��ម្មី �បេធ័�ជាាគ្រិ�ធាាន គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី ចែ�លីត្រូតូវ�កឹនាា�កចិចគ្រិ�ជូីំ គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី គ្រិពម្មទាំា�ងម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនកិ។

គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីមាានទំ្ធនលួីខ្ពសីត្រូតវូកា�ងកាារ�នវីតត�ភិីបាាលីកិចចលីអ នងិជំូរញីនវូភាាពបេជាាគឺជូយ័រ�ស់ធនាាគាារ តាាម្មរយៈកាារ�កឹនាា� នងិកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិ�ត�ិតតកិាារ នងិកចិចកាារអាាជូ�វកម្មម។ 
គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីអាាចចែតងតាា�ង និង�កហូតតំចែណង គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តតិ គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�តិ�តតិសវនកម្មមថ្ងៃផ្តួកា�ង និងនាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�តិ�តាិ�នីបេ�ាម្ម
�ញ្ញញតត។ិ គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីត្រូតវូធាានាាថាាមាាន ធនធាានម្មនីសសសម្មគ្រិស�បេ��ម្មី ��ំបេពញកាារង្កាារ �បេងើ�តយីទ្ធធសាាគ្រិសតគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង នងិបេគាាលីបេ�ាហិរញ្ញញវតុ� បេ��ម្មី �ដាាក់ឲ្យយគឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង�នវីតត 
នងិតាាម្មដាានកាារ�នវីតត បេដាាយផួ្ទាាល់ី នងិគ្រិ�បេ�ាលីតាាម្មរយៈគឺណៈកមាម ាធកិាារនាានាារ�ស់គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។

គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលី មាានគឺណៈកមាម ាធិកាារចំនួន៣គឺឺ៖ គឺណៈកមាម ាធិកាារសវនកម្មម គឺណៈកមាម ាធិកាារចែតងតាា�ង និង�ាភីកាារ និងគឺណៈកមាម ាធិកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័ និង
ពត័៌មាានវទិ្ធោា។ គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលី អាាច�បេងើ�តគឺណៈកមាម ាធិកាារបេផ្តសងៗបេទ្ធៀត តាាម្មកាារចាា�បាាច់ ឬតត្រូម្មូវកាារ បេ��ម្មី ��ឹកនាា�អាាជូ�វកម្មម និងគ្រិ�តិ�តតិកាាររ�ស់ធនាាគាារ។ គឺណៈកមាម ាធិកាារ
គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីទាំា�ងបេនះ ត្រូតវូ�បេងើ�តបេ��ងតាាម្មបេសចកត�សបេគ្រិម្មចរ�ស់គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេហ�យ�ភីបិាាលីទាំា�ង�ស់ ថ្ងៃនគឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីទាំា�ងបេនះនងឹត្រូតវូសបេគ្រិម្មច
បេដាាយគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី។ គឺណៈកមាម ាធិកាារន�ម្មយួៗនងឹពីំមាានសិទ្ធធ�ំិណ្តាាចណ្តាាម្មយួបេលី�គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីបេ��យ បេលី�កចែលីងចែតមាានកាារបេផ្តរួសិទ្ធធ�ំិណ្តាាចទាំា�ងបេនាាះជាាផ្តំ�វកាារបេដាាយ 
គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី ក៏�ែ ចីែនតអាាចផ្តតល់ីជាា�នីសាាសន៍ជូនូគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី សគ្រិមាា�់វធិាានកាាររមួ្មរ�ស់ខ្ពំ�ន។ ទ្ធនួមឹ្មនងឹបេនាាះ សមាាជូកិភាាពកា�ងគឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីត្រូតូវបាាន
កគ្រិម្មតិចំបេពាាះ�ភីបិាាលីផួ្ទាាល់ី។ គ្រិ�ធាានគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីទាំា�ង�ស់អាាច�បេញ្ញា�ញសមាាជូកិ ថាា ាក់�កឹនាា� នងិភាាគឺ�ពាាក់ពន័ធបេផ្តសងៗ បេ��ម្មី �ផ្តតល់ីពត័ម៌ាាន នងិកាារពនយល់ីទាំាក់ទ្ធងនងឹគ្រិ�តិ�តតកិាារ 
បេ�ាបេពលីចែ�លីមាានកាារចាា�បាាច់។ គឺណៈកមាម ាធិកាារគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលីទាំា�ង�ស់ត្រូតវូមាានគ្រិ�ធាានជាា�ភីបិាាលីឯករាាជូយ។  

�ញ្ញា�បេ�ម ាះបេពញបេលីញថ្ងៃនគឺណៈកមាម ាធិកាារគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីចែ�លីមាាន សមាាជូកិ នងិសកម្មមភាាពកា�ង�ំ��ងឆ្នាំា ា�២០២០ �ង្កាា ាញកា�ងទំ្ធពរ័ទ្ធ�៦០-៦៥ ថ្ងៃនរបាាយកាារណ៍បេនះ។
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៥. កចិចក្រាប�ុំ ក្រាកមុក្រាបកឹាាភិបិាាល

ល រ �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធ ក្រាបង្ខេភិទ្ធកិចចក្រាប�ុំ ង្ខេ�ម ា�អំភិបិាាលថ្លែដូលបាានចលូរមួ

១ ០៣ កមី្មភៈ ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Marc Robert
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

២ ០៤ កមី្មភៈ ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Marc Robert
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

៣ ០៥ កមី្មភៈ ២០២០ កិចចគ្រិ�ជូីំ ពិបេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Marc Robert
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

៤ ១១ កមី្មភៈ ២០២០ កចិចគ្រិ�ជូីំ ពិបេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Marc Robert
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

៥ ១២ កមី្មភៈ ២០២០ កចិចគ្រិ�ជូីំ ពិបេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Marc Robert
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen
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ល រ �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធ ក្រាបង្ខេភិទ្ធកិចចក្រាប�ុំ ង្ខេ�ម ា�អំភិបិាាលថ្លែដូលបាានចលូរមួ

៦ ១៨ កមី្មភៈ ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Marc Robert
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

៧ ៥ & ៦ ម្ម�នាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជូីំ ផួ្ទាាល់ី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Ryoji Nishimura (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen (Absent with reason)
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង (គ្រិ�គឺល់ីសិទ្ធធជិូនូ �ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�)

៨ ២៣ ម្ម�នាា ២០២០ កិចចគ្រិ�ជូីំ ពិបេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

៩ ២៧ ម្ម�នាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

១០ ៣១ ម្ម�នាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូផួ្ទាាល់ី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Ian S. Lydall (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Kenichiro Mori (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Ryoji Nishimura (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)

១១ ០២ បេម្មសាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen
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ល រ �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធ ក្រាបង្ខេភិទ្ធកិចចក្រាប�ុំ ង្ខេ�ម ា�អំភិបិាាលថ្លែដូលបាានចលូរមួ

១២ ០៧ បេម្មសាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

១៣ ១៨ ឧសភាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូផួ្ទាាល់ី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Ian S. Lydall (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Kenichiro Mori (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Ryoji Nishimura (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)

១៤ ២៥ ឧសភាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca

១៥ ២៨ ឧសភាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert
បេ�ាក Ian S. Lydall
បេ�ាក Kenichiro Mori
បេ�ាក Ryoji Nishimura
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca

១៦ ០៩ ម្មថិីនីាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Cornelius Obert (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Ian S. Lydall (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Kenichiro Mori (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)

១៨ ០៤ ស�ហាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen 
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ល រ �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធ ក្រាបង្ខេភិទ្ធកិចចក្រាប�ុំ ង្ខេ�ម ា�អំភិបិាាលថ្លែដូលបាានចលូរមួ

១៩ ១០ ស�ហាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

២០ ១១ ស�ហាា-២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

២១ ១៣ ស�ហាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

២២ ០៣ កញ្ញាញ ា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

២៣ ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូផួ្ទាាល់ី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi 
បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង
បេ�ាក Ian S. Lydall (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Kenichiro Mori (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)

២៤ ២០ ត�ីា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

២៥ ២១ ត�ីា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen
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ល រ �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធ ក្រាបង្ខេភិទ្ធកិចចក្រាប�ុំ ង្ខេ�ម ា�អំភិបិាាលថ្លែដូលបាានចលូរមួ

២៦ ០៥ វចិេកិាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

២៧ ១០ វចិេកិាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

២៨ ១១ វចិេកិាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

២៩ ១៦ វចិេកិាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

៣០ ១៨ វចិេកិាា ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូពបិេសសតាាម្ម�ី�ចែម្មែលី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក Ian S. Lydall 
បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង
បេ�ាក Kenichiro Mori 
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca 
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen

៣១ ១៦ ធា� ២០២០ កចិចគ្រិ�ជំីូផួ្ទាាល់ី បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន
�ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន�
បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង
បេ�ាក Pieter Kooi
បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង
បេ�ាក Ian S. Lydall (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Kenichiro Mori (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាក Stéphane Mangiavacca (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
បេ�ាកគ្រិស� Mirjam Janssen (ចលូីរមួ្មតាាម្មរយៈ con-call)
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ខ. គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារក្រាកុមក្រាបកឹាាភិបិាាល
១. រចនាាសម័ន័ធគណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារក្រាកមុក្រាបកឹាាភិបិាាល

១.១ គណៈកមាម ា�ិកាាសវនកមម

ល រ ង្ខេ�ម ា� តំ៌ថ្លែណ្ឌិ� �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធថ្លែត៌�តាា�� ចំននួនៃន�ារចលូរមួកចិចក្រាប�ុំ ចំននួកចិចក្រាប�ុំសរបុ

១ បេ�ាក Ian S. Lydall គ្រិ�ធាាន ២៦ ម្មថិីនីាា ២០១៩ ២២ ២២

២ បេ�ាក Pieter Kooi សមាាជូកិ ២៦ ម្មថិីនីាា ២០១៩ ២២ ២២

៣ បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន សមាាជូកិ ២៦ ម្មថិីនីាា ២០១៩ ២២ ២២

�នួាាទើ នងិភាារូកចិ្ចចរូ�ស់គណៈកមាម ា�ិកាារូសវនកមម

តួនាាទ្ធ�រ�ស់គឺណៈកមាម ាធកិាារបេនះមាាន�ូចជាា៖

i. ផ្តតល់ី�នីសាាសន៍�ល់ីគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលីចំបេពាាះកាារ�នីម្មត័កាារបេគ្រិជូ�សបេរ �ស កាារបេគ្រិជូ�សបេរ �ស�នត និងកាារ�ញ្ញឈ�់ គ្រិពម្មទាំា�ង�ាភីកាារបេផ្តសងៗ និងកិចចគ្រិពម្មបេគ្រិពៀងជាាម្មួយសវនករ
ខ្នាាងបេគ្រិ�ា ចែ�លីនងឹត្រូតវូបាាន�នមី្មត័បេដាាយភាាគឺហីុនកិរ�ស់ធនាាគាារ។

ii. ត្រូតតួពនិតិយ នងិតាាម្មដាានឯករាាជូយភាាពរ�ស់សវនករខ្នាាងបេគ្រិ�ា នងិវតុ��ំណង គ្រិពម្មទំ្ធ�ងគ្រិ�សិទ្ធធភាាពថ្ងៃន�ំបេណ�រកាារសវនកម្មម បេដាាយពចិាារណ្តាាបេលី�តត្រូម្មវូកាារជំូនាាញ នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតិ
ពាាក់ពន័ធ នងិវាាយតថ្ងៃម្មបំេលី�គីឺណភាាពបេសវាាកម្មមចែ�លីបាានផ្តតល់ីបេដាាយសវនករខ្នាាងបេគ្រិ�ា។

iii. ពភិាាកាា នងិពនិតិយបេលី��ញ្ញាា ានាានាាចែ�លីបេលី�កបេ��ងបេ�ាកា�ងលិីខ្ពតិគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងរ�ស់សវនករខ្នាាងបេគ្រិ�ា នងិកាារបេឆំ្លុះ�យត�រ�ស់គឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង។

iv. �ភីវិឌ្ឍឍ នងិ�នវីតតបេគាាលីកាារណ៍ សត�ព�កាារផ្តតល់ីបេសវាារ�ស់សវនករខ្នាាងបេគ្រិ�ា កា�ងកាារផ្តគត់ផ្តគង់បេសវាាកម្មមម្មនិចែម្មនសវនកម្មម  គ្រិពម្មទំ្ធ�ងពចិាារណ្តាាបេលី�បេគាាលីកាារណ៍ចែណនំ�គ្រិកម្មស�លីធម្ម៌
ពាាក់ពន័ធនឹងកាារផ្តតល់ីបេសវាាម្មិនចែម្មនសវនកម្មមបេដាាយសវនករខ្នាាងបេគ្រិ�ា និងរាាយកាារណ៍បេ�ាគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលី បេដាាយកំណត់�ញ្ញាា ាណ្តាាម្មួយចែ�លីគឺណៈកមាម ាធិកាារពិចាារណ្តាា
បេ��ញថាា សកម្មមភាាពបេនាាះ ឬកាារបេធ័�ឲ្យយគ្រិ�បេស�របេ��ងណ្តាាមួ្មយបេនាាះចាា�បាាច់ រចួផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ជាាជំូហុាានៗបេ��ម្មី ��នវីតត។ 

v. ត្រូតតួពនិតិយ នងិតាាម្មដាាន�ំបេណ�រកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងកា�ងកាារ�ភីវិឌ្ឍឍ នងិកាារផំ្ទាាស់�ត�រកាារបាែ ាន់គ្រិ�មាាណគឺណបេនយយ នងិបេគាាលីកាារណ៍គឺណបេនយយ បេ��ម្មី �ធាានាាថាាកាារវនិចិេយ័ចែ�លីបាាន 
កំណត់ កាារកត់សមាគ ាល់ីចំបេពាាះកាារបាែ ាន់គ្រិ�មាាណនវូចំននួទ្ធកឹគ្រិបាាក់ និងគ្រិ�ត�ិតតកិាារម្មនិគ្រិ�គ្រិកត�ឲ្យយសម្មរម្មយ នងិសម្មបេហតផី្តលី។

vi. ធាានាាថាាពត៌័មាានទាំាក់ទ្ធងនឹងហិរញ្ញញវតុ� និងហាានិភីយ័ មាានភាាពចាាស់�ាស់ បេហ�យកាារវាាយតថ្ងៃមំ្មពាាក់ពន័ធបេ�ានឹងវធិ�សាាគ្រិសតវាាយតថ្ងៃម្មំ និងគឺណបេនយយ ចែ�លីបាានបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ 
សគ្រិមាា�់កាារ�បេងើ�តជាាលីកេណៈ�ីគឺគលី និងបេ�ាកចែនងំណ្តាា ចែ�លីអាាច�នវីតតបាាននវូគឺណបេនយយ នងិហិរញ្ញញវតុ�រមួ្ម�ញ្ញច�លីរមួ្មគាា ា។ វាាយតថ្ងៃម្មពំាាក់ពន័ធបេ�ានងឹវធិ�សាាគ្រិសតគឺណបេនយយ
ចែ�លីត្រូតវូបាានបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ បេ��ម្មី �បេរៀ�ចំជាាគឺណន��ីគឺគលី និងគឺណន�រមួ្ម គ្រិ�សិនបេ��មាាន។

vii. ធាានាាថាាពត័ម៌ាានចែ�លីផ្តតល់ីឲ្យយសាាធាារណជូន និងធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាា មាានភាាពចាាស់�ាស់ គ្រិតមឹ្មត្រូតវូ នងិទី្ធកចតិតបាាន។

viii. វាាយតថ្ងៃម្មគំឺណីភាាពន�តវិធិ�ត្រូតួតពនិតិយថ្ងៃផ្តកួា�ង ជាាពិបេសសចំណីចចែ�លីគ្រិ�ពន័ធវាាស់ចែវង នងិត្រូតតួពនិតិយហាានភិីយ័ មាានភាាពគ្រិស�គាា ា នងិផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ សគ្រិមាា�់សកម្មមភាាព�នត
បេទ្ធៀត នវូចំណីចណ្តាាចែ�លីសម្មគ្រិស�។

ix. ត្រូតួតពនិតិយនវូគ្រិ�សិទ្ធធភាាពគ្រិ�ពន័ធត្រូតួតពិនិតយហិរញ្ញញវតុ�ថ្ងៃផួ្តកា�ងរ�ស់ធនាាគាារ នងិបេធ័�របាាយកាារណ៍ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�។

x. ត្រូតួតពនិតិយ នងិតាាម្មដាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាព ថ្ងៃនម្មខី្ពង្កាារសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិធាានាាថាា�ំបេណ�រកាារថ្ងៃនកាារបេធ័�របាាយកាារណ៍ មាានលីកេណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគាាន់ នងិទាំាន់បេពលីបេវ�ា។

xi. �នមី្មត័ (នងិបេធ័�វបិេសាាធនកម្មមតាាម្មកាារចំ�បាាច់ �ំ��ងឆ្នាំា ា�ចែ�លីកំពីង�នវីតត) ចែផ្តនកាារសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង។ 

xii. ត្រូតតួពនិតិយ នងិផ្តតល់ី�នសីាាសន៍�ល់ី គឺណៈកមាម ាធិកាារចែតងតាា�ង និង�ាភីកាារ កា�ងកាារចែតងតាា�ង នងិកាារ�កហូតគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង ចែ�លីត្រូតូវ
ទ្ធទួ្ធលីបាានកាារ�នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយព�គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។ 

xiii. កំណត់លីកេខ្ពណឌ វនិចិេយ័ និងផ្តតល់ី�នីសាាសន៍�ល់ីគឺណៈកមាម ាធិកាារចែតងតាា�ង នងិ�ាភីកាារ បេលី�កាារបេលី�កទ្ធកឹចតិតគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា��ល់ីគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង 
�នួាា�់ម្មក គឺណៈកមាម ាធកិាារចែតងតាា�ង និង�ាភីកាារ សបេគ្រិម្មចបេហ�យ�ញ្ញា�នបេ�ាគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីសគ្រិមាា�់បេធ័�កាារ�នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ។ 

xiv. បេសា�សំីនវូគ្រិបាាក់បេលី�កទ្ធកឹចតិតគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា� សគ្រិមាា�់គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនករថ្ងៃផ្តកួា�ង គ្រិពម្មទាំា�ងផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី�នមី្មត័។

xv. វាាយតថ្ងៃម្ម ំនងិបេធ័�ចំណ្តាាត់ថាា ាក់លីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាារគ្រិ�ចំ�ឆ្នាំា ា� សគ្រិមាា�់គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិផ្តតល់ី�នសីាាសន៍�ល់ីគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី សគ្រិមាា�់កាារ
�នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ។ �នួាា�់ម្មកជូនូ�ំណងឹ�ល់ីគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិបេ��ម្មី �បេធ័�កាារទូ្ធទាំាត់ទ្ធកឹគ្រិបាាក់តាាម្មចំណ្តាាត់ថាា ាក់លីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាារ នងិរង័្កាាន់បេលី�កទ្ធកឹចតិត។ 

xvi. តាាម្មដាានកាារ�នវីតតសកម្មមភាាពចែ�លីចែកតត្រូម្មវូគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព ជាាពបិេសសបេដាាយបេធ័�កាារតាាម្មដាានបេលី��នសីាាសន៍ចែ�លីម្មនិទាំាន់សបេគ្រិម្មច នងិ�នសីាាសន៍ចែ�លីបេចញបេដាាយ
សវនករថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិកាារគាា�គ្រិទ្ធ�ចែនុម្មបេលី�កាារង្កាាររ�ស់សវកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង។

xvii. ពចិាារណ្តាាបេលី�គ្រិ�ធាាន�ទ្ធបេផ្តសងៗបេទ្ធៀត តាាម្មកាារបេសា�សំីព�គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី។
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លទធផុលកាារូង្គាារូរូ�ស់គណៈកមាម ា�ិកាារូសវនកមម
• បាានត្រូតតួពនិតិយ �នមី្មត័ នងិបេសា�គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីសគ្រិមាា�់កាារ�នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយបេលី�របាាយកាារណ៍សវនកម្មមហិរញ្ញញវតុ�ឆ្នាំា ា�២០១៩។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិតាាម្មដាាន�ំបេណ�រកាារកាារ�នវីតត នងិកាារ�ភិីវឌ្ឍឍសតង់ដាារបាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ��នតរជាាត ិ(IFRS) រ�ស់ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិ�នមី្មត័របាាយកាារណ៍ត្រូតួតពនិិតយថ្ងៃផ្តកួា�ងឆ្នាំា ា�២០១៩ បេ��ម្មី �ដាាក់ជូនូធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាា។
• បាានត្រូតតួពនិតិយរបាាយកាារណ៍សវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិកាារវភិាាគឺននិាា ាកាារ ឬបេហតកីាារណ៍នាានាាគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិ�នមី្មត័តួនាាទ្ធ�ភាារកចិចរ�ស់គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិ�នមី្មត័បេលី�ចែផ្តនកាារគ្រិបាាក់រង័្កាាន់បេលី�កទ្ធកឹចតិតជូូនគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិបេលី�កសំបេណ�ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីសគ្រិមាា�់កាារ�នមី្មត័

ចងីបេគ្រិកាាយ។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិ�នមី្មត័បេលី�ចែផ្តនកាារសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ងសគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�សាារបេព�ពនធ២០២១។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិ�នមី្មត័បេលី�តនួាាទ្ធ�ភាារកិចចរ�ស់គឺណៈកមាម ាធិកាារសវនកម្មម នងិផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីសគ្រិមាា�់កាារ�នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ។
• បាានពភិាាកាា នងិបេគ្រិជូ�សបេរ �សគ្រិកីម្មហីុនសវនកម្មមបេ��ម្មី �ជាាសវនករខ្នាាងបេគ្រិ�ារ�ស់ធនាាគាារគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�២០២១។
• បាានត្រូតតួពនិតិយបេគាាលីកាារណ៍បេផ្តសងៗ៖ បេគាាលីកាារណ៍សវនកម្មម បេគាាលីកាារណ៍ភាាគឺ�ាភី បេគាាលីកាារណ៍ត្រូតតួពនិតិយថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិបេគាាលីកាារណ៍�ង្កាា ាញពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មម។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិ�នមី្មត័បេលី�របាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�ឆ្នាំា ា�២០២០ សគ្រិមាា�់ចែខ្ពម្ម�នាា ម្មថិីនីាា នងិកញ្ញាញ ា នងិបេលី�កសំបេណ�ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ��ម្មី ��នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ។

១.២ គណៈកមាម ា�កិាារូតែ�ងតាំា�ង នងិលាាភិកាារូ

ល រ ង្ខេ�ម ា� តំ៌ថ្លែណ្ឌិ� �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធថ្លែត៌�តាា�� ចំននួនៃន�ារចលូរមួកចិចក្រាប�ុំ ចំននួកចិចក្រាប�ុំសរបុ

១ បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង គ្រិ�ធាាន ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ០២ ០៥

២ បេ�ាក Pieter Kooi សមាាជូកិ ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ០៥ ០៥

៣ បេ�ាក Ian S. Lydall សមាាជិូក ២៦ ម្មថិីនីាា ២០១៩ ០៥ ០៥

�នួាាទើ នងិភាារូកចិ្ចចរូ�ស់គណៈកមាម ា�ិកាារូតែ�ងតាំា�ង នងិលាាភិកាារូ

កា�ងកាារ�ំបេពញតនួាាទ្ធ�រ�ស់ខ្ពំ�ន គឺណៈកមាម ាធកិាារចែតងតាា�ង និង�ាភីកាាររកាាទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងកាារង្កាារគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាពជាាម្មយួគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី និងគឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង បេដាាយ
ម្មនិបេធ័�កាារបេគ្រិជូៀតចែគ្រិជូកកា�ងកាារសបេគ្រិម្មចចិតតទាំាក់ទ្ធងនឹង�ំបេណ�កាារអាាជូ�វកម្មមណ្តាាម្មយួបេនាាះបេទ្ធ។

កាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពីសត្រូតូវរ�ស់គឺណៈកមាម ាធិកាារ គឺឺត្រូតូវធាានាាថាាបេគាាលីកាារណ៍�ាភីកាារ គ្រិស�គាា ាជាាមួ្មយនឹងកម្មមវតុ� និងគីឺណតថ្ងៃម្មំរយៈបេពលីចែវងរ�ស់ធនាាគាារ និងសម្មគ្រិស�បេ�ានឹង
គ្រិបាាក់�ំណ្តាាច់ សគ្រិមាា�់ម្មីខ្ពង្កាារគ្រិ�ហាាក់គ្រិ�ចែហលីបេ�ាកា�ងគ្រិកីម្មហីុនបេផ្តសងបេទ្ធៀត និងកតាត ាពាាក់ពន័ធបេផ្តសងបេទ្ធៀតចែ�លីទាំាក់ទ្ធងនឹងផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍រ�ស់មាច ាស់ភាាគឺហីុនិក និងតត្រូម្មូវកាារ
អាាជូ�វកម្មម និងហិរញ្ញញវតុ� រ�ស់ធនាាគាារ។

តនួាាទ្ធ�រ�ស់គឺណៈកមាម ាធិកាារបេនះមាាន�ចូតបេ�ា៖

ក្រុបាាក់�ំណាាច់្ចរូ�ស់ក្រុកមុក្រុ�កឹាាភិបិាាល
i. ផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីនវូបេគាាលីកាារណ៍ផ្តំ�វកាារ នងិមាានតមំាាភាាព បេ��ម្មី �កំណត់គ្រិបាាក់កថ្ងៃគ្រិម្ម នងិកាារចំណ្តាាយជូូនគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេដាាយរមួ្ម�ញ្ញច�លីទាំា�ងសមាាជិូកភាាព 

រ�ស់គឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី នងិសកម្មមភាាពបេផ្តសងបេទ្ធៀត ទាំាក់ទ្ធងនងឹគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី ចែ�លី�បេគ្រិម្ម�កាារឲ្យយធនាាគាារ នងិគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ។ �នសីាាសន៍ ត្រូតវូបាាន
បេធ័�បេ��ងបេដាាយពបិេគ្រិគាាះបេ�ា�ល់ីជាាមួ្មយគ្រិ�ធាានគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី នងិបេសា�សំីកាារយល់ីគ្រិពម្មព�គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីទាំា�ងម្មលូី។

ii. ពនិតិយនវូសំបេណ�ចែ�លីបាានដាាក់ជូូនបេដាាយគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិសគ្រិមាា�់ជាាកាារពភិាាកាា�ចែនមុ្មរ�ស់គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី�ចូជាា៖ តនួាាទ្ធ�កា�ងកាារផ្តតល់ីបេ�ា�ល់ី ឬពបិេគ្រិគាាះបេ�ា�ល់ី 
បេដាាយរមួ្ម�ញ្ញច�លីទាំា�ង លីកេខ្ពណឌ  និងកាារផ្តតល់ី�នីសាាសន៍សម្មគ្រិស��ល់ីគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ��ម្មី �ដាាក់បេសា�បេ�ាភាាគឺហីុនកិ បេធ័�កាារ�នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ។

iii. ពនិតិយបេលី�គ្រិគឺ�់ទ្ធ�ិាភាាព ថ្ងៃន�ាភីកាារ បេដាាយរមួ្ម�ញ្ញច�លីទាំា�ង គ្រិបាាក់កថ្ងៃគ្រិម្ម គ្រិបាាក់បេ�ៀវតស គ្រិបាាក់ឧ�តមុ្មភ កាារចំណ្តាាយ ថ្ងៃថីបំេសវាាគ្រិ�កឹាាបេ�ា�ល់ី (ចែ�លីអាាច�នវីតតបាាន) និង�តុ
គ្រិ�បេ�ាជូន៍បេផ្តសងបេទ្ធៀត រ�ស់គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី។

iv. ផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ �ំព��ាភីកាាររ�ស់គ្រិកមី្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីថ្ងៃនធនាាគាារ និងគ្រិកីម្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ តាាម្មរយៈ គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី ចែ�លីនងឹត្រូតូវបេធ័�កាារសបេគ្រិម្មចបេ�ាកា�ងម្មហាាសនាបិាាតគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�។

ចំ្ចដោ�ា�លាាភិកាារូរូ�ស់គណៈក្រុគ�់ក្រុគងជាាន់ខុពស់
i. ទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូបេលី�កាារពនិតិយបេ��ងវញិ និងកំណត់គ្រិក�ខ្ពណ័ឌ �ាភីកាារ សគ្រិមាា�់គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង (GCIAO) នងិនាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតិ

�នបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត។ិ

ii. ត្រូតូវទ្ធទួ្ធលីខ្ពីសត្រូតូវបេលី�កាារផ្តតល់ី�នីសាាសន៍ឲ្យយគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលី នូវគ្រិក�ខ្ពណ័ឌ កញ្ញច�់�ាភីកាារ និង�ាភីកាារជាាក់�ាក់ សគ្រិមាា�់គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តតិ។ កាារផ្តតល់ី�នីសាាសន៍ 
ត្រូតវូដាាក់ជូនូ បេ��ម្មី �សំីកាារយល់ីគ្រិពម្មព�គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី។

iii. ផ្តតល់ី�នសីាាសន៍�ល់ីគ្រិកមី្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលីនវូបេគាាលីបេ�ាកាារង្កាារ និងចែផ្តនកាារបេលី�កទ្ធកឹចតិត បេដាាយរមួ្ម�ញ្ញច�លីទាំា�ង�ពី�័ាភី នងិចែផ្តនកាារបេផ្តសងៗបេទ្ធៀតចែ�លីត្រូតវូបាានបេរៀ�ចំបេ��ង បេ��ម្មី �
បេលី�កទ្ធកឹចតិត�ល់ីកាារចលូីរមួ្មចំចែណកកា�ងកាារ�បេងើ�តគីឺណតថ្ងៃម្មរំយៈបេពលីចែវង�ល់ីគ្រិកមី្មហីុន សគ្រិមាា�់គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតតសិគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា��នួាា�់។

iv. ផ្តតល់ី�នសីាាសន៍�ល់ីគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលីនវូបេគាាលីបេ�ាកាារង្កាារ នងិចែផ្តនកាារគ្រិបាាក់បេលី�កទ្ធកឹចតិត បេដាាយរមួ្ម�ញ្ញច�លីទាំា�ង�ពី�័ាភី នងិចែផ្តនកាារបេផ្តសងៗបេទ្ធៀត ចែ�លីត្រូតវូបាានបេរៀ�ចំបេ��ង 
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បេ��ម្មី �បេលី�កទ្ធកឹចតិត�ល់ីកាារចលូីរមួ្មចំចែណកកា�ងកាារ�បេងើ�តគឺណីតថ្ងៃម្មរំយៈបេពលីចែវង�ល់ីគ្រិកមី្មហីុន �ល់ីគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិនាាយកគ្រិ�ត�ិតតិ
�នបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតតសិគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា��នួាា�់។

v. ពបិេគ្រិគាាះបេ�ា�ល់ីជាាម្មយួសមាាជូកិគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីបេផ្តសងបេទ្ធៀត កា�ងកាារវាាយតថ្ងៃម្មបំេលី�កាារ�ំបេពញកាារង្កាារ នងិសម្មទិ្ធធផ្តលីរ�ស់គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិកាាលីព�ឆ្នាំា ា�កនងំម្មក នងិផ្តតល់ី
�នសីាាសន៍�ល់ីគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលីបេលី�កាារផ្តតល់ីគ្រិបាាក់រង័្កាាន់ កាារ�ំបេ��ងគ្រិបាាក់បេ�ៀវតស នងិ�តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍បេផ្តសងបេទ្ធៀត។

vi. ពនិតិយបេលី�ភាាពបេពញបេលីញ និងទ្ធគ្រិម្មង់ថ្ងៃនគ្រិបាាក់�ំណ្តាាច់ �ល់ីគឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិ�ត�ិតតសំិខ្នាាន់ៗ បេ��ម្មី �ធាានាាថាាគ្រិបាាក់�ំណ្តាាច់បេនាាះសម្មគ្រិស�ជាាក់ចែសតងបេ�ានងឹកាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូ 
នងិហាានភិីយ័ពាាក់ពន័ធបេ�ានងឹគ្រិ�សិទ្ធធភាាពរ�ស់សមាាជិូកថ្ងៃនគឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង។

vii. ពនិតិយគ្រិគឺ�់រាាល់ីទ្ធ�ិាភាាព�ាភីកាារ បេដាាយរមួ្ម�ញ្ញច�លីទាំា�ង គ្រិបាាក់បេ�ៀវតស គ្រិបាាក់ឧ�តមុ្មភ បេសាាធននវិតតន៍ �ពី�័ាភី ជូបេគ្រិម្ម�សបេផ្តសងៗ នងិ�តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍ម្មនិចែម្មនជាាហិរញ្ញញវតុ�បេផ្តសងបេទ្ធៀត 
នងិ

viii. ពនិតិយបេលី�គ្រិបាាក់ឈ្មួា�លី នងិលីកេខ្ពណឌ កាារង្កាារ បេ�ាកា�ងវសិយ័ធនាាគាារ និងហិរញ្ញញវតុ� នងិគ្រិកមី្មហីុនចែ�លីមាានទំ្ធហំគ្រិ�ហាាក់គ្រិ�ចែហលីគាា ា បេ��ម្មី �ធាានាាថាាគឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិ�ត�ិតតសំិខ្នាាន់ៗ 
គឺទឺ្ធទួ្ធលីបាានគ្រិបាាក់�ំណ្តាាច់សម្មគ្រិស�។

ដោសាា�ននវិ�ន៍ិ នងិអ�ថក្រុ�ដោ�ាជិន៍តែ�លទទួលបាានពើកាារូចូ្ចលនវិ�ន៍ិ
i. ពនិតិយចែផ្តនកាារបេសាាធននិវតតន៍រ�ស់នបិេ�ាជូតិ នងិ�តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍ចែ�លីទ្ធទួ្ធលីបាានព�កាារចលូីនវិតតន៍ ចែ�លីត្រូតវូបាានដាាក់ជូនូបេដាាយគឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង។

ii. កា�ងករណ�ចាា�បាាច់ ត្រូតវូមាានជំូនាាញកាារចាាស់�ាស់ បេ��ម្មី �ធាានាាថាា យថាាភាាពហិរញ្ញញវតុ�រយៈបេពលីចែវងរ�ស់ធនាាគាារ អាាចពោាករ នងិវាាស់ចែវងបាាន បេដាាយសម្មបេហតផី្តលី។

iii. ផ្តតល់ី�នសីាាសន៍បេលី�ចែផ្តនកាារ នងិកាារបេធ័�វបិេសាាធនកម្មមនាាបេពលី�នាាគឺតជូនូ គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។

iv. ពនិតិយ នងិ�នមី្មត័បេលី�របាាយកាារណ៍សវនកម្មម ចែ�លីបេរៀ�ចំបេដាាយសវនករ ពាាក់ពន័ធនងឹចែផ្តនកាារបេសាាធននវិតតន៍ នងិ�តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍ព�កាារចលូីនវិតតន៍ នងិ

v. ពនិតិយថាា ចាា�់ នងិ�ញ្ញញតត ិចែ�លីពាាក់ពន័ធ ត្រូតូវបាានបេគាារព។

កាារូដោក្រុជិើសតាំា�ង
i. យកចិតតទី្ធកដាាក់បេលី�តីលីយភាាព និងគ្រិ�សិទ្ធធភាាពរ�ស់គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី និងតត្រូម្មូវកាារ ថ្ងៃនចាា�់ និង�ទ្ធ�ីញ្ញញតតិ កំណត់�តតសញ្ញាញ ាណ វាាយតថ្ងៃម្មំ និងផ្តតល់ី�នីសាាសន៍�ល់ី

គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីនូវបេ�កេភាាព�ភិីបាាលីចែ�លីសាាកសម្ម បេដាាយពិចាារណ្តាាបេ�ាបេលី�ចរតិលីកេណៈផួ្ទាាល់ីខ្ពំ�ន សីចរតិភាាព �ទ្ធពិបេសាាធន៍ និងចំបេណះ�ឹងចែ�លីពាាក់ពន័ធ និង
ឯករាាជូយភាាព។

ii. បេដាាយមាានកាារតត្រូម្មវូព�គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី គឺណៈកមាម ាធិកាារបេនះត្រូតវូបេរៀ�ចំកាារសមាភ ាសន៍�ឋម្ម នងិចគ្រិមាាញ់យកបេ�កេជូន។

iii. ផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ឲ្យយបេ�កេភាាព សគ្រិមាា�់តនួាាទ្ធ�ជាាគ្រិ�ធាាន នងិសមាាជិូក ថ្ងៃនគឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។

iv. កំណត់�តតសញ្ញាញ ាណ វាាយតថ្ងៃម្ម ំនងិផ្តតល់ី�នីសាាសន៍�ល់ីគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីនវូបេ�កេភាាពជាាគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិ គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង និង
នាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតត�ិនីបេ�ាម្ម�ញ្ញញតត។ិ

v. ផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ �ំព�គឺណីវីឌ្ឍឍ ិនិងន�តិវធិ�កា�ងកាារបេគ្រិជូ�សបេរ �ស នងិកាារជំូនសួសមាាជូកិគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី នងិគឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងជាាន់ខ្ពពស់។

vi. ផ្តតល់ី�នីសាាសន៍ជូូនបេ�ាគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីបេលី�កាារចែតងតាា�ងគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តតិ គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�តិ�តតិសវនកម្មមថ្ងៃផ្តួកា�ង និងនាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�តិ�តតិ
�នបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត។ិ

�ួនាាទើដោផុេងៗដោទៀ�
i. ពនិតិយ នងិចែណនាា�ព�កាារវាាយតថ្ងៃម្ម ំ�ំព�គ្រិ�សិទ្ធធភាាព ថ្ងៃនគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលី នងិគឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី �ែ ាងបេហាាចណ្តាាស់ម្មតងកា�ងម្មយួឆ្នាំា ា�។

ii. ពនិតិយ នងិបេធ័��ចច��ីនាភាាពបេលី�បេគាាលីកាារណ៍�ភីបិាាលីកិចចសាាជូ�វកម្មម �ែ ាងបេហាាចណ្តាាស់ម្មតងកា�ងម្មយួឆ្នាំា ា� បេ��ម្មី �បេសា�សំីកាារ�នមី្មត័ព�គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។

iii. �ញ្ញាា ាបេផ្តសងៗបេទ្ធៀតគ្រិស�នងឹលីកេខ្ពណឌ បេ�ាង ចែ�លីគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលីអាាចបេសា�សំីគ្រិ�ក�បេដាាយបេហតផី្តលីគ្រិតមឹ្មត្រូតវូ។

លទធផុលកាារូង្គាារូរូ�ស់គណៈកមាម ា�ិកាារូតែ�ងតាំា�ង នងិលាាភិកាារូ
គឺណៈកមាម ាធកិាារចែតងចែតង នងិ�ាភីកាារ បាានគ្រិ�ជំីូចំននួ៥�ងកា�ងឆ្នាំា ា�២០២០ បេ�ាចែខ្ពម្ម�នាា ម្មថិីនីាា កញ្ញាញ ា ត�ីា នងិធា� បេដាាយបាានពភិាាកោា ត្រូតតួពនិតិយ នងិ�នមី្មត័បេលី�ចំណីចសំខ្នាាន់ៗ  
�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិបេសា�គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័កា�ងកាារ�បេងើ�នគ្រិបាាក់បេ�ៀវតសជូនូគ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី នងិកាារ�បេងើ�នគ្រិបាាក់បេ�ៀវតសជូនូគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត។ិ
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិបេសា�គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័គ្រិបាាក់រង័្កាាន់បេលី�កទ្ធកឹចតិតគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�ជូនូថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងជាាន់ខ្ពពស់រ�ស់ធនាាគាារ។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិបេសា�គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័លីកេខ្ពណឌ ផ្តតល់ីគ្រិបាាក់រង័្កាាន់បេលី�កទ្ធកឹចតិតឆ្នាំា ា�២០២០ជូនូថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងជាាន់ខ្ពពស់។  
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិបេសា�គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័បេលី�បេគាាលីកាារណ៍បេបាាះបេឆ្នាំា ាត សគ្រិមាា�់ម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនិក។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិបេសា�គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័បេលី�បេគាាលីកាារណ៍�ភីបិាាលីកចិចសាាជូ�វកម្មម។
• បាានសមាភ ាសបេ�កេជូន�ភីបិាាលីឯករាាជូយ នងិផ្តតល់ី�នីសាាសន៍ជូនូគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ��ម្មី ��នមី្មត័។
• បាានបេសា�គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័បេលី��ភីបិាាលីថីម�ម្មកព� ORIX។ 
• បាានត្រូតតួពនិតិយកាារបេធ័��ចច��ីនាភាាពបេលី�ចែផ្តនកាារសាងតំចែណង សគ្រិមាា�់តនួាាទ្ធ�ជាាន់ខ្ពពស់កា�ងធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា នងិ�គី្រិតសម្មពន័ធ។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិបេសា�គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័កា�ងកាារបេធ័�វបិេសាាធនកម្មមបេលី�លីកេខ្ពណឌ បេ�ាងរ�ស់គឺណៈកមាម ាធកិាារចែតងតាា�ង នងិ�ាភីកាារ នងិបេគាាលីកាារណ៍សត�ព� 

កាារចែតងតាា�ង នងិ�ាភីកាារ។
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• បាានត្រូតតួពនិតិយចែផ្តនកាារសមាាសភាាពគ្រិកមី្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី សគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០២០។
• បាានបេសា�គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័ចងីបេគ្រិកាាយបេលី��គ្រិតាា�តផិ្តរណ្តាាគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�២០១៩ សគ្រិមាា�់ចំណ្តាាយជូនូកម្មមករនបិេ�ាជូតិរ�ស់ធនាាគាារចាា�់ព�ថ្ងៃថីៃទ្ធ�១ ចែខ្ពបេម្មសាា ឆ្នាំា ា�២០២០ 

�ល់ីថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពម្ម�នាា ឆ្នាំា ា�២០២១។
• បាានពភិាាកាា នងិរាាយកាារណ៍ជូូនគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី �ំព�លីទ្ធធផ្តលីស័យ័វាាយតថ្ងៃម្មគំ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�រ�ស់គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីសគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០១៩។
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិផ្តតល់ី�នីសាាសន៍ជូូនគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី �ំព�សំបេណ�រ�ស់គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត។ិ
• បាានត្រូតតួពនិតិយ នងិបេសា�ចែផ្តនកាារបេសាាធននិវតតន៍ នងិ�តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍ចូលីនវិតតន៍រ�ស់កម្មមករនបិេ�ាជូតិ ជូនូគ្រិកគី្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ��ម្មី ��នមី្មត័។
• បាានត្រូតតួពនិតិយកគ្រិម្មតិចំណ្តាាយគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�ជាាក់ចែសតងបេលី�កម្មមករនបិេ�ាជិូត នងិបាានត្រូតតួពនិតិយសំបេណ�រ�ស់ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង សគ្រិមាា�់ចំណ្តាាយបេលី�កម្មមករនបិេ�ាជូតិ បេ�ាកា�ងចែផ្តនកាារ

ចែ�លីបាានបេសា�បេ��ង សគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា��នួាា�់។
• បាានបេរៀ�ចំ នងិបេសា�គ្រិកមី្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលី បេ��ម្មី �ពិចាារណ្តាា នងិ�នមី្មត័បេគាាលីកាារណ៍ចែណនាា� សគ្រិមាា�់�បេងើ�នកថ្ងៃគ្រិម្មបេសវាាជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។
• បាានត្រូតតួពនិតិយលីកេខ្ពណឌ លីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាាររ�ស់គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តត ិគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិនាាយកគ្រិ�ត�ិតត�ិនបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតសិគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០២១។
• បាានត្រូតតួពនិតិយគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�នវូបេគាាលីកាារណ៍។
• បាានបេធ័�ស័យ័វាាយតថ្ងៃម្មគំ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�រ�ស់គឺណៈកមាម ាធិកាារចែតងតាា�ង នងិ�ាភីកាារ។
• បាានត្រូតតួពនិតិយទ្ធគ្រិម្មង់ស័យ័វាាយតថ្ងៃម្មគំ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�រ�ស់គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី។

១.៣ គណៈកមាម ា�កិាារូក្រុគ�់ក្រុគងហាានភិិយ័ នងិព�័ម៌ាានវទិាា

ល រ ង្ខេ�ម ា� តំ៌ថ្លែណ្ឌិ� �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធថ្លែត៌�តាា�� ចំននួនៃន�ារចលូរមួកចិចក្រាប�ុំ ចំននួកចិចក្រាប�ុំសរបុ

១ បេ�ាក Pieter Kooi គ្រិ�ធាាន ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ១២ ១២

២ បេ�ាក Kenichiro Mori សមាាជូកិ ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ១២ ១២

៣ បេ�ាក Ian S. Lydall សមាាជូកិ ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ១២ ១២

�នួាាទើ នងិភាារូកចិ្ចចរូ�ស់គណៈកមាម ា�កិាារូក្រុគ�់ក្រុគងហាានភិិយ័ នងិព�័ម៌ាានវទិាា
គឺណៈកមាម ាធកិាារបេនះ មាានតួនាាទ្ធ��ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

កាារូក្រុគ�់ក្រុគងហាានភិិយ័
i. ត្រូតតួពនិតិយ នងិបេលី�កកម្មពស់កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ នងិ�ភីបិាាលីកិចចហាានភិីយ័រ�ស់ធនាាគាារ រមួ្មទាំា�ងសគ្រិម្ម�សត្រូម្មលួីកាារ�ភីវិឌ្ឍឍថ្ងៃនពត័ម៌ាានវទិ្ធោា ទាំាក់ទ្ធងនងឹជំូនាាញកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង

ហាានិភីយ័សហគ្រិគាាស។ បេ��ម្មី ��ំបេពញនូវកិចចកាារបេនះ គឺណៈកមាម ាធិកាារត្រូតូវបេធ័�កាារត្រូតួតពិនិតយគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�នូវភាាពបេពញបេលីញ ថ្ងៃនគ្រិក�ខ្ពណ័ឌ គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័ ចែ�លីកំណត់នូវ
បេគាាលីកាារណ៍កគ្រិម្មតិខ្ពពស់រ�ស់ធនាាគាារ រមួ្មមាាន កាារកំណត់�តតសញ្ញាញ ាណហាានភិីយ័ កាារវាាយតថ្ងៃម្មហំាានភិីយ័ កាារកាាត់នយុហាានភិីយ័ កាារតាាម្មដាាន កាាររាាយកាារណ៍ កាារចែ�ងចែចក
សិទ្ធធ�ំិណ្តាាច នងិកាារទ្ធទួ្ធលីខី្ពសត្រូតវូកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័ បេ�ាទូ្ធទាំា�ងធនាាគាារ។

ii. តាាម្មដាានជាាគ្រិ�ចាា�នូវកាារ�នីវតតបេគាាលីកាារណ៍គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័ ចែ�លីបាាន�នីម្មត័ បេដាាយគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី �ែ ាងបេហាាចណ្តាាស់ពិនិតយបេ��ងវញិ កា�ងម្មួយឆ្នាំា ា�ម្មតង និងផ្តតល់ី
�នសីាាសន៍បេលី�កាារផំ្ទាាស់�ត�រណ្តាា ចែ�លីគឺណៈកមាម ាធិកាារពិចាារណ្តាាបេ��ញថាាចាា�បាាច់ បេ��ម្មី �ដាាក់ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី�នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ។

iii. តាាម្មដាានថាាបេគាាលីកាារណ៍ឥណទាំាន បាានបេធ័��ចច��ីនាភាាពសាាកសម្មបេ�ានឹងអាាជូ�វកម្មម និងគ្រិស�ជាាមួ្មយនឹងកាារ�នីវតតកា�ងកាារផ្តតល់ីគ្រិបាាក់កម្មច� និងពិនិតយបេ��ងវញិនូវរាាល់ីកាារបេធ័�
វបិេសាាធនកម្មមបេលី�បេគាាលីកាារណ៍ទាំា�ងបេនាាះ។

iv. ផ្តតល់ីបេ�ា�ល់ីបេ�ាបេលី�សំបេណ�រ�ស់គឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង ពាាក់ពន័ធបេ�ានឹង រ �សអាា�់ចែភីថាាយ (risk appetite) នងិ រ �សថីបេលី�ចែរន (risk tolerance) នងិកគ្រិម្មតិកំណត់ថ្ងៃផ្តកួា�ង។  
សំបេណ�ចីងបេគ្រិកាាយត្រូតវូបាានយល់ីគ្រិពម្ម បេដាាយគឺណៈកមាម ាធិកាារសគ្រិមាា�់កាារ�នីម្មត័ចីងបេគ្រិកាាយបេដាាយគ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី និងផ្តតល់ី�នសីាាសន៍បេលី�កាារផំ្ទាាស់�ត�រចែ�លីសម្មគ្រិស� រមួ្មមាាន 
កាារត្រូតតួពនិតិយថ្ងៃនយីទ្ធធសាាគ្រិសតសគ្រិមាា�់កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបេ��ម្មទី្ធន នងិសននួ�យភាាព ក៏�ចូជាា សគ្រិមាា�់ហាានភិីយ័ពាាក់ពន័ធទាំា�ង�ស់រ�ស់ធនាាគាារ �ចូជាា ហាានភិីយ័ឥណទាំាន ហាានភិីយ័
ទ្ធ�ផ្តាារ ហាានភិីយ័គ្រិ�ត�ិតតកិាារ និងហាានភិីយ័បេករ ៍�បេ�ម ាះ។

v. ត្រូតតួពនិតិយ នងិ�នមី្មត័បេលី�កាារវាាយតថ្ងៃម្មកំាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ នងិចែផ្តនកាាររ�ស់ខ្ពំ�នកា�ងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង ឬកាារកាាត់�នយុហាានភិីយ័ តាាម្មរយៈកាារ�នវីតតកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័
ចែ�លីសម្មគ្រិស� នងិធាានាាថាាហាានភិីយ័ត្រូតវូបាានគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបេ�ាកា�ងកគ្រិម្មតិថីបេលី�ចែរន (tolerance level) រ�ស់ធនាាគាារ រមួ្មជាាម្មយួនងឹកាារផំ្ទាាស់�ត�រគ្រិ�ពន័ធ �រសុិាាន នងិសុាានភាាព
គ្រិ�ត�ិតតកិាារ ចែ�លីអាាចមាានផ្តលី�ែះពាាល់ី�ល់ីធនាាគាារ។

vi. ត្រូតតួពនិតិយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព ថ្ងៃនកាារ�នវីតតកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ និងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងថ្ងៃផ្តកួា�ង បេ��ម្មី �សបេគ្រិម្មចបាាននវូកាារសមាៃ ាត់ថ្ងៃនទ្ធនិានយ័ សនតសីិខ្ពគ្រិ�ពន័ធ ភាាពបេជូឿទី្ធកចតិត ភាាពធន់ នងិ
ភាាពអាាចទ្ធទួ្ធលីបាានម្មកវញិកា�ងធនាាគាារ។

vii. ត្រូតួតពនិតិយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព និងលីទ្ធធផ្តលីថ្ងៃនកាារ�នីវតតថ្ងៃនគ្រិក�ខ្ពណ័ឌ គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងកាារតអ�ញចែតអររ�ស់�តថិីជិូន។
viii. ត្រូតួតពនិតិយ នងិផ្តតល់ីបេ�ា�ល់ីបេលី�កាារបេធ័�បេគ្រិសតសបេតសត និងកាារបេធ័�រ �បេវ �សបេគ្រិសតសបេតសត ចែ�លីត្រូតវូបាានបេធ័�បេ��ងបេដាាយគឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង។
ix. ត្រូតួតពនិតិយរបាាយកាារណ៍គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័គ្រិ�ចាា�គ្រិត�មាាស ចែ�លីបាានដាាក់បេសា�បេដាាយគឺណៈគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង។
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អនដុោលាាមភាាពនៃនច្ចាា�់
i. ត្រូតតួពនិតិយបេ��ងវញិ នងិផ្តតល់ី�នីសាាសន៍�ល់ីគឺណៈកមាម ាធិកាារចែតងចែតង នងិ�ាភីកាារ កា�ងកាារចែតងតាា�ង នងិកាារ�កបេចញនវូនាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតត�ិនបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត ិបេ��ម្មី ��នត

បេសា�ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ។
ii. ក. កំណត់លីកេណៈវនិចិេយ័បេលី�គ្រិបាាក់បេលី�កទឹ្ធកចិតតគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា� រ�ស់នាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតត�ិនបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត ិ នងិផ្តតល់ី�នសីាាសន៍�ល់ី BRENCO។ �នួាា�់ម្មក BRENCO 

ត្រូតតួពនិតិយ នងិបេសា�ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី សគ្រិមាា�់កាារ�នមី្មត័ចីងបេគ្រិកាាយ។
 ខ្ព.  បេសា�សំីគ្រិបាាក់បេលី�កទ្ធកឹចិតតគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា� រ�ស់នាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតត�ិនបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត ិនងិផ្តតល់ី�នសីាាសន៍�ល់ីគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីសគ្រិមាា�់កាារ�នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ។
iii. វាាយតថ្ងៃម្មំ និងផ្តតល់ីចំណ្តាាត់ថាា ាក់បេលី�កាារ�នីវតតកាារង្កាារគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�រ�ស់នាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�តិ�តតិ�នីបេ�ាម្ម�ញ្ញញតតិ និងផ្តតល់ី�នីសាាសន៍បេ�ាគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលីសគ្រិមាា�់កាារ�នីម្មត័

ចងីបេគ្រិកាាយ។ �នួាា�់ម្មកជូនូ�ំណងឹ�ល់ីគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តត ិបេ��ម្មី �បេធ័�កាារទូ្ធទាំាត់ទ្ធកឹគ្រិបាាក់តាាម្មចំណ្តាាត់ថាា ាក់ នងិរង័្កាាន់បេលី�កទ្ធកឹចតិត។
iv. ត្រូតតួពនិតិយ នងិតាាម្មដាាន�នបីេ�ាម្មភាាពថ្ងៃនចាា�់ គ្រិស�តាាម្មចាា�់ជាាតិ នងិចាា�់�នតរជាាតចិែ�លីពាាក់ពន័ធ នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតបិេផ្តសងៗបេទ្ធៀត ទាំាក់ទ្ធងនងឹកាារកាាត់�នយុហាានភិីយ័ចែផ្តាក

ចាា�់។
v. ត្រូតតួពនិតិយបេ��ងវញិ នងិតាាម្មដាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាព ថ្ងៃនកាារ�នីវតតកាារគ្រិ�ឆ្នាំា�ងនងឹកាារសមាអ ាតគ្រិបាាក់ នងិកាារគ្រិ�ឆ្នាំា�ងនងឹហិរញ្ញញ�ីទាំានបេភីរវកម្មម រមួ្ម�ញ្ញច�លីទាំា�ងកាារត្រូតតួពនិតិយបេគាាលីកាារណ៍ 

និងន�តិវធិ�សត�ព� វធិាានកាារគ្រិ�ឆ្នាំា�ងកាារសមាអ ាតគ្រិបាាក់ គ្រិស�ជាាមួ្មយនឹងកាារផំ្ទាាស់�ត�រ និងកាារ�ភីិវឌ្ឍឍនូវផ្តលិីតផ្តលី-បេសវាាកម្មម គ្រិ�ពន័ធ�បេចចកវទិ្ធោា និងបេគាាលីកាារណ៍ទំ្ធនាាស់
ផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ បេ��ម្មី �ធាានាាឲ្យយបាានថាាកាារ�នវីតតត្រូតវូបាាន�នវីតតតាាម្មបាាន�ែ ាងមាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាព។

vi. ត្រូតតួពនិតិយ នងិពចិាារណ្តាាបេលី��នីបេ�ាម្មភាាពគ្រិស�ចាា�់ នងិបេគាាលីកាារណ៍កំណ្តាារពាារនបិេវទ្ធនជូន នងិកាារបេឆំ្លុះ�យត�រ�ស់ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងផ្តងចែ�រ។
vii. �នមី្មត័ (នងិបេធ័�វបិេសាាធនកម្មមតាាម្មតត្រូម្មវូកាារចាា�បាាច់ កា�ង�ំ��ងឆ្នាំា ា�ចែ�លីកំពងី�នវីតត) នវូគឺបេគ្រិមាាងថីវកិាាគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�រ�ស់នាាយកដាា ាន�នបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត។ិ

�ដោច្ចចកវទិាាព�័ម៌ាាន
i. ត្រូតតួពិនតិយ និងបេសា�បេគាាលីកាារណ៍ និងន�តិវធិ� សត�ព��ភីបិាាលីពត៌័មាានវទិ្ធោា ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី បេ��ម្មី �កាារ�នមី្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ។

ii. ធាានាាថាាថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបាានដាាក់�ំបេណ�រកាារនូវ�ភីបិាាលីពត៌័មាានវទិ្ធោា គ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព។

iii. ធាានាាថាាថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបាាន�នីវតត�ំបេណ�រកាារ បេ��ម្មី �ធាានាាថាាម្មខី្ពង្កាារពត័ម៌ាានវទិ្ធោាផ្តតល់ីនវូតថ្ងៃម្ម�ំល់ីអាាជូ�វកម្មម។

iv. ធាានាាថាាកាារវនិិបេ�ាគឺបេលី��បេចចកវទិ្ធោាពត៌័មាាន គឺតឺ្រូតូវ�ង្កាា ាញ�ំព�ហាានិភីយ័ នងិ�តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍ បេហ�យធាានាាថាាមាានថីវកិាាគ្រិគឺ�់គ្រិគាាន់។

v. �នត�ភីវិឌ្ឍឍកម្មមវធិ� និងត្រូតតួពិនតិយបេលី�ហាានិភីយ័ពត៌័មាានវទិ្ធោាគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព។

លទធផុលសដោក្រុមច្ចបាានរូ�ស់គណៈកមាម ា�កិាារូក្រុគ�់ក្រុគងហាានភិិយ័ នងិព�័ម៌ាានវទិាា
បេ�ាចែខ្ពកញ្ញាញ ា ឆ្នាំា ា� ២០២០ គឺណៈកមាម ាធិកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ និងពត័ម៌ាានវទិ្ធោា ថ្ងៃនគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី ត្រូតវូបាានបេរៀ�ចំបេ��ងវញិ គ្រិស�តាាម្មឧតតម្មនវីតតន៍ ជាាលីកេណៈ�នតរជាាតិ  

និងបេ��ម្មី �គ្រិ�សិទ្ធធភាាពកាារង្កាារ។ ម្មីខ្ពង្កាាររ�ស់គឺណៈកមាម ាធិកាារ ត្រូតូវបាានពគ្រិង�ក បេដាាយទ្ធទួ្ធលីខ្ពីសត្រូតូវ�ចែនុម្មបេលី�ហាានិភីយ័ពត័៌មាានវទិ្ធោា ចែ�លីព�ម្មីនសុិតបេ�ាបេគ្រិកាាម្មភាារកិចចរ�ស់
គឺណៈកមាម ាធកិាារ�បេចចកវទិ្ធោាពត័ម៌ាាន ថ្ងៃនគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី ចែ�លីត្រូតវូបាានរ�ំាយ។

គឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ និងពត៌័មាានវទិ្ធោា ថ្ងៃនគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលី បាានជូ�ួគ្រិ�ជូីំគាា ាចំននួ ១២�ង កា�ងឆ្នាំា ា�២០២០ កា�ងបេនាាះកចិចគ្រិ�ជូីំជូ�ួគាា ាផួ្ទាាល់ីមាានចំននួ ៤�ង និង
តាាម្ម�ី�ចែម្មែលីចំននួ ៨�ង។

• រាាល់ីកិចចគ្រិ�ជូីំ ន�មួ្មយៗ ហាានិភីយ័ទាំា�ងម្មូលីត្រូតូវបាាន�ង្កាា ាញបេដាាយ �នីគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តតិ និងជាាគឺណៈគ្រិ�ធាានគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័ និងបាានពិភាាកាាជាាម្មួយសមាាជូិក និង
�ាកចលូីរមួ្ម បេ��ម្មី �ធាានាាថាា សូចនាាករហាានភិីយ័សំខ្នាាន់ៗត្រូតូវបាាន�នវីតតគ្រិស�បេ�ាតាាម្ម រ �សអាា�់ចែភីថាាយ រ �សថីបេលី�ចែរន នងិកគ្រិម្មតិកំណត់ថ្ងៃផ្តកួា�ង។ 

• បាានវាាយតថ្ងៃម្ម ំនងិបាានពភិាាកាា �ំព�ហាានភិីយ័ជាាសាារវនត នាាបេពលី�នាាគឺតរ�ស់ធនាាគាារ នងិគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ។

• សគ្រិម្មតិសគ្រិមាា�ង�ំបេណ�រកាារវភិាាគឺហាានិភីយ័ឲ្យយបាានគ្រិ�បេស�របេ��ង�ចែនមុ្មបេទ្ធៀត នងិកាារ�នវីតតបេសណ្តាារ �យែ ូ បេគ្រិសតសបេតសត នងិរ �បេវ �សបេគ្រិសតសបេតសត ចែ�លី�ណ្តាត ាលីឲ្យយមាានកាារបេក�តបេ��ង
នវូហាានភិីយ័�ំណ្តាាលីគាា ា រមួ្មទាំា�ងផ្តលី�ែះពាាល់ីថ្ងៃនកាារឆំ្លុះងរាាលីដាាលី។

• បាានវាាយតថ្ងៃម្មំកាារ�ភិីវឌ្ឍឍសម្មតីលីយឥណទាំានបេ�ាតាាម្មលីកេណៈវនិិចេយ័បេផ្តសងៗ និងជាាពិបេសសបេ�ាបេលី�គឺីណភាាពឥណទាំាន។ គឺណៈកមាម ាធិកាារត្រូតូវធាានាាថាាកាារបេធ័�សំវធិាានធន
�នបីេ�ាម្មតាាម្មគ្រិ�កាាសរ�ស់ធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន  កម្មព�ជាា សតង់ដាាររបាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ��នតរជាាតកិម្មព�ជាា នងិសតង់ដាារគឺណបេនយយកម្មព�ជាា។

• បាានត្រូតួតពិនិតយគឺបេគ្រិមាាងគ្រិ�ឹកាាបេ�ា�ល់ី �ំព�កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័រ�ស់សាាជូ�វកម្មមហិរញ្ញញវតុ��នតរជាាតិ បេដាាយធាានាាថាាគឺបេគ្រិមាាងនឹង�ំបេណ�រកាារទាំាន់បេពលី និងគ្រិ�ក�បេដាាយ
គ្រិ�សិទ្ធធភាាព។

• បាានត្រូតតួពនិតិយតាាម្មដាាន និងពភិាាកាា �ំព�កាារបេរៀ�ចំហ័ាាសី�លី�ធ�បេ��ងវញិ �នីហិរញ្ញញ�ីទាំាន នងិកាារលីី�បេចាាលីហ័ាាសី�លី�ធ�។ 

• វភិាាគឺព�ផ្តលី�ែ ះពាាល់ីថ្ងៃនបេសណ្តាារ �យែ ូហាានិភីយ័ ចែ�លីអាាចបេក�តមាានបេ�ាបេលី�តាារាាងតលីីយកាារ របាាយកាារណ៍ចំបេណញ-ខ្នាាត នងិ�នបីាាតគ្រិ�ងីគ្រិ�យត័ា។

• ពនិតិយនវូហាានភិីយ័ចែ�លីអាាចមាានផ្តលី�ែះពាាល់ី�វជិូាមាាន �ល់ីកាារគ្រិ�ត�ិតតសិាង់ដាារអាាជូ�វកម្មមកគ្រិម្មតិខ្ពពស់ សគ្រិមាា�់សហគឺម្មន៍ នងិ�រសុិាាន។

• បាានពនិតិយ នងិវភិាាគឺបេលី�កាារ�ភីវិឌ្ឍឍ ថ្ងៃនវសិយ័ធនាាគាារបេ�ាកា�ងគ្រិ�បេទ្ធសកម្មព�ជាា បេ��ម្មី �វាាយតថ្ងៃម្មបំេ�ាបេលី�ហាានភិីយ័កាារគ្រិ�កតួគ្រិ�ចែជូង។ 

• បាានពិនិតយបេ��ងវញិ និងពិភាាកាាបេលី�កាារ�ភីិវឌ្ឍឍទ្ធ�ផ្តាារបេសវាាកម្មមហិរញ្ញញវតុ�ឌ្ឍ�ជូ�ថីលី ឥណទាំានអាាជូ�វកម្មមខ្នាា ាតតូច ម្មធយម្ម និងឥណទាំាន�ចលីនគ្រិទ្ធពយ និងសំណង់ចែ�លីមាាន
កំបេណ�នគឺរួឲ្យយកត់សមាគ ាល់ី ខ្ពណៈកាារគ្រិ�កតួគ្រិ�ចែជូងមាានកាារបេក�នបេ��ង។

• បាានពភិាាកាា �ំព�យីទ្ធធសាាគ្រិសតកា�ងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងគ្រិពឹតតកិាារណ៍ហាានភិីយ័ចែ�លីអាាចបេក�តមាាន បេ��ម្មី �ជាា�តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍រយៈបេពលីចែវងរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា នងិ�តថិីជិូនរ�ស់ខ្ពំ�ន។

• បាានពនិតិយលីទ្ធធផ្តលីបេគ្រិសតសបេតសតសននួ�យភាាព នងិចែផ្តនកាារទី្ធនយថាាភាាព សគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�២០២១ រ�ស់ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងម្មនីបេពលី ធនាាគាាររាាយកាារណ៍ ជូនូធនាាគាារជាាត ិថ្ងៃន កម្មព�ជាា។

• បាានពនិតិយ នងិផ្តតល់ី�នសីាាសន៍បេលី�សំបេណ�កម្មច�ម្មលូីនធិិរ�ស់ធនាាគាារ សគ្រិមាា�់គាា�គ្រិទ្ធ�ល់ីគ្រិ�ត�ិតតកិាារ បេ��ម្មី �ដាាក់ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី�នមី្មត័។

• បាានពនិតិយរបាាយកាារណ៍រ�ស់នាាយកដាា ាន�នបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត ិនិងបាានទ្ធទួ្ធលីរបាាយកាារណ៍វភិាាគឺ �ំព�គ្រិ�ត�ិតតកិាារសងសយ័នាានាា។
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• បាានកំណត់លីកេខ្ពណឌ បេលី�កទ្ធឹកចិតត សគ្រិមាា�់នាាយកដាា ាន�នីបេ�ាម្ម�ញ្ញញតតិ គ្រិពម្មទាំា�ងបាានផ្តតល់ី�នីសាាសន៍�ល់ីគឺណៈកមាម ាធិកាារចែតងចែតង និង�ាភីកាារ បេ��ម្មី �ដាាក់ជូូន 
គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី�នមី្មត័។

• បាានពនិតិយ នងិ�នមី្មត័បេលី�ចែផ្តនកាារថីវកិាារ�ស់នាាយកដាា ាន�នបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត ិសគ្រិមាា�់ឆ្នាំា ា�សាារបេព�ពនធ២០២០។

• បាានពនិតិយ នងិ�នមី្មត័លីកេខ្ពណឌ បេ�ាងរ�ស់គឺណៈកមាម ាធិកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ នងិពត័ម៌ាានវទិ្ធោា គ្រិពម្មទាំា�ងបាានផ្តតល់ី�នសីាាសន៍�ល់ីគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ��ម្មី ��នមី្មត័។

• បាានពិនិតយ និងគាា�គ្រិទ្ធបេគាាលីកាារណ៍ជាាបេគ្រិច�ន�ូចជាា៖ បេគាាលីកាារណ៍គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័ បេគាាលីកាារណ៍ឥណទាំាន គ្រិក�ខ្ពណ័ឌ គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័សនួន�យភាាព បេគាាលីកាារណ៍
ត្រូតតួពនិតិយថ្ងៃផ្តកួា�ង បេគាាលីកាារណ៍�នីបេ�ាម្មភាាព បេគាាលីកាារណ៍កំណ្តាារពាារនបិេវទ្ធនជូន បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ឆ្នាំា�ងនងឹកាារសមាអ ាតគ្រិបាាក់ នងិហិរញ្ញញ�ីទាំានបេភីវរកម្មម បេគាាលីកាារណ៍
ត្រូតតួពនិតិយ-សាគ ាល់ី�តថិីជិូន បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតតកិាារសម្មពន័ធញ៉ាំាត ិបេគាាលីកាារណ៍ទំ្ធនាាស់ផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ បេគាាលីកាារណ៍កាារជូញួ�រូថ្ងៃផ្តកួា�ង បេគាាលីកាារណ៍ IFRS9 Impairment   
បេគាាលីកាារណ៍ Credit Scoring បេគាាលីកាារណ៍សនតសីិខ្ពពត័ម៌ាានវទិ្ធោា បេគាាលីកាារណ៍�ភីបិាាលីពត័ម៌ាានវទិ្ធោា។

• បាានបេធ័�កាារវាាយតថ្ងៃម្មខំ្ពំ�នឯងបេរៀលីរាាល់ីឆ្នាំា ា� បេ�ាបេលី�លីទ្ធធផ្តលីសបេគ្រិម្មចទាំាក់ទ្ធងបេ�ានងឹបេគាាលី�ំណង ភាារកចិច នងិកាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូរ�ស់គឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័ និង
ពត័ម៌ាានវទិ្ធោា បេ��ម្មី �ធាានាាបាាននវូកាារទ្ធទួ្ធលីខី្ពសត្រូតវូគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព។

២. �ារថ្លែក្រាបត្រួបលួសមាា�កិង្ខេ�ាកំ��គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារ

ល រ គណ្ឌិៈកមាម ាធ�ិារ ង្ខេ�ម ា� មលូង្ខេហិត៌ុ

១ សវនកម្មម បេ�ាក Cornelius Obert បេ�ាក Cornelius Obert បាាន�ាចែលីងព�តំចែណងជាាសមាាជូកិ ថ្ងៃនគឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មម។

២ ចែតងតាា�ង នងិ�ាភីកាារ បេ�ាក Ryoji Nishimura បេ�ាក Ryoji Nishimura បាានបេសា�សំី�ាឈ្មួ�់ព�តំចែណង �ភីបិាាលីរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� 
បេដាាយម្មលូីបេហតបីេ�ាកត្រូតវូ�ំបេពញតនួាាទ្ធ�ថីម�។

បេ�ាក Cornelius Obert បេ�ាក Cornelius Obert បាាន�ាចែលីងព�តំចែណងជាាសមាាជូកិ ថ្ងៃនគឺណៈកមាម ាធកិាារចែតងតាា�ង នងិ�ាភីកាារ 
បេដាាយបេ�ាក�ល់ីអាាយីចលូីនវិតតន៍ គ្រិស�តាាម្មលីកេនតកិៈរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។

បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង បេ�ាក វាែ ាន់ សូុបេ�ៀង ជាាសមាាជូកិ�ភីបិាាលីឯករាាជូយថីម� ត្រូតវូបាានចែតងតាា�ងជាាគ្រិ�ធាានគឺណៈកមាម ាធិកាារចែតងតាា�ង 
នងិ�ាភីកាារ។

៣ គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ និង
ពត័ម៌ាានវទិ្ធោា

បេ�ាក Cornelius Obert បេ�ាក Cornelius Obert បាាន�ាចែលីងតំចែណងជាាគ្រិ�ធាាន គឺណៈកមាម ាធកិាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានិភីយ័ នងិ
ពត៌័មាានវទិ្ធោា បេដាាយបេ�ាក�ល់ីអាាយីចលូីនវិតតន៍គ្រិស�តាាម្មលីកេនតកិៈរ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��ិលីសី�។

បេ�ាក Pieter Kooi បេ�ាក Pieter Kooi ត្រូតវូបាានចែតងតាា�ងជាាគ្រិ�ធាានគឺណៈកមាម ាធកិាារ ជំូនសួបេ�ាក Cornelius Obert។

គ. �ាភិ�ារ ឬក្រាបាាក់បំណ្តាាច់
១. ង្ខេគាាល�ារណ៍្ឌិសង្ខេ�េបសិីព័�ីាភិ�ារ ឬក្រាបាាក់បំណ្តាាច់សក្រាមាាប់អំភិបិាាល ន�ិបគុគលកិជាាន់ខស់័

អភិិបាាល
• ភាាគឺហីុនិករ�ស់ធនាាគាារ និងគ្រិកីម្មហីុន�ីគ្រិតសម្មពន័ធកំណត់ �ំព��ាភីកាារ និង�តុគ្រិ�បេ�ាជូន៍ សគ្រិមាា�់�ភីិបាាលីតាាម្មសុាានភាាពជាាក់ចែសតង តាាម្មរយៈកិចចគ្រិពម្មបេគ្រិពៀងភាាគឺហីុនិក 

បេដាាយចែផ្តអកបេលី�សំបេណ�រ�ស់គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី។

• ភាាគឺហីុនកិរ�ស់ធនាាគាារ នងិគ្រិកមី្មហីុន�ីគ្រិតសម្មពន័ធចែតងតាា�ង�ភីបិាាលី�ូចមាានចែចងបេ�ាកា�ងលីកេនតកិៈរ�ស់ធនាាគាារ។

�គុាលិកជាាន់ខុពស់
• គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីរ�ស់ធនាាគាារ ទ្ធទួ្ធលីខី្ពសត្រូតូវបេគ្រិជូ�សបេរ �ស នងិចែតងតាា�ង�គីឺគលីចែ�លីមាានគឺណីវីឌ្ឍឍគិ្រិគឺ�់គ្រិគាាន់ជាា គ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតត ិគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាា

គ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិនាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតា�ិនីបេ�ាម្ម�ញ្ញញតត។ិ 

• គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីរ�ស់ធនាាគាារ ទ្ធទួ្ធលីខី្ពសត្រូតវូ�នីម្មត័�ាភីកាារសគ្រិមាា�់គ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតត ិ គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក-នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិនាាយក-
នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតា�ិនបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត។ិ

• គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីរ�ស់ធនាាគាារ និងគ្រិកមី្មហីុន�ីគ្រិតសម្មពន័ធ ទ្ធទួ្ធលីខី្ពសត្រូតវូ�នមី្មត័បេលី�ចែផ្តនកាារថីវកិាាគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�ទាំា�ង�ស់ សគ្រិមាា�់កាារផ្តតល់ី�ាភីកាារជូនូ�ភីបិាាលី នងិនបិេ�ាជូតិ។

• គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីរ�ស់ធនាាគាារ និងគ្រិកមី្មហីុន�ីគ្រិតសម្មពន័ធ ត្រូតូវវាាយតថ្ងៃម្មលំីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាាររ�ស់ខ្ពំ�នគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�។
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២. បគុគលទ្ធទួ្ធល�ាភិ�ារ ឬក្រាបាាក់បំណ្តាាច់

ល រ បគុគលទ្ធទួ្ធលបាាន�ាភិ�ារ ឬក្រាបាាក់បំណ្តាាច់ ចំននួ�ាភិ�ារ ឬក្រាបាាក់បំណ្តាាច់ ង្ខេផស�ៗ

១ �ភីបិាាលី $ ៤២៩.៧០០,៣៧

២ �ភីបិាាលីគ្រិ�ត�ិតត ិនងិ �គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ $ ២.៤៣៤.៥៤៨,៥៤

៤ �គីឺគលិីកចែ�លីទ្ធទួ្ធលីបាាន�ាភីកាារ ឬគ្រិបាាក់�ំណ្តាាច់ខ្ពពស់�ំផី្តត ៥រ�ូ $ ៩២.១២៣,៧៧

ឃ. �ារវ៉ាាយត៌នៃមែលទ្ធធផលក្រាបចាំា�ឆំ្នាំា�របស់ក្រាកមុក្រាបកឹាាភិបិាាល អំភិបិាាលនមីយួៗ គណ្ឌិៈកមាម ាធិ�ារ ន�ិនាាយក
ក្រាបត៌បិត៌ិិ

ល រ បរ�ិាយ ដំូង្ខេណ្ឌិរី�ារនៃន�ារវ៉ាាយត៌នៃមែ លកេណ្ឌិៈវនិចិេយ័

១ គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីបេធ័�ស័យ័វាាយតថ្ងៃម្មបំេលី�លីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាាររ�ស់ខ្ពំ�ន • សិទ្ធធ�ំិណ្តាាច តនួាាទ្ធ� នងិកាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូ ចែ�លីបាានកំណត់
កា�ងធម្មមនញី្ញញគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី លីកេនតកិៈរ�ស់ធនាាគាារ នងិចាា�់ 
ជាាធរមាាន

•  កាារចលូីរមួ្មកា�ងកចិចគ្រិ�ជូីំ គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី

២ �ភីបិាាលី គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលីបេធ័�ស័យ័វាាយតថ្ងៃមំ្មបេលី�លីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាាររ�ស់ខ្ពំ�ន • សិទ្ធធ�ំិណ្តាាច តនួាាទ្ធ� នងិកាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូ ចែ�លីបាានកំណត់
កា�ងធម្មមនញី្ញញគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី លីកេនតកិៈរ�ស់ធនាាគាារ នងិចាា�់ 
ជាាធរមាាន

•  កាារចលូីរមួ្មកា�ងកចិចគ្រិ�ជូីំ គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី

៣ គឺណៈកមាម ាធកិាារ គឺណៈកមាម ាធិកាារគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីិបាាលីបេធ័�ស័យ័វាាយតថ្ងៃម្មំបេលី�លីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាារ
រ�ស់ខំ្ព�ន

• សិទ្ធធ�ំិណ្តាាច តនួាាទ្ធ� នងិកាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូ ចែ�លីកំណត់បេ�ាកា�ង
តនួាាទ្ធ�ភាារកចិចរ�ស់ខ្ពំ�ន

• កាារចលូីរមួ្មកា�ងកចិចគ្រិ�ជំីូគឺណៈកមាម ាធកិាារ

៤ គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតតិ លីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាាររ�ស់គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិគឺ ឺត្រូតវូបាានវាាយតថ្ងៃម្មបំេដាាយ
គឺណៈកមាម ាធិកាារចែតងតាា�ង និង�ាភីកាារ និងត្រូតូវផ្តតល់ី�នីសាាសន៍ជូូន
គ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភីបិាាលី បេ��ម្មី ��នីម្មត័ចងីបេគ្រិកាាយ

លីកេខ្ពណឌ វាាយតថ្ងៃម្មលំីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាារ (ទាំា�ង�រមិាាណ នងិគឺណីភាាព)  
ចែ�លីកំណត់បេដាាយ គឺណៈកមាម ាធកិាារចែតងតាា�ង នងិ�ាភីកាារ នងិ 
ត្រូតវូផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី បេ��ម្មី ��នមី្មត័ចីងបេគ្រិកាាយ

�. �ារបណិ្ឌិ� �បណិ្តាាលសក្រាមាាប់អំភិបិាាល ន�ិបគុគលកិជាាន់ខស់័
�ភីបិាាលី និង�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ ត្រូតូវបាានទ្ធទួ្ធលីនវូកាារ�ណត� ះ�ណ្តាត ាលីវគឺគហ័ឹកហ័ឺន (វគឺគ�ំពាាក់�ំ�ែន, សិកាេ ាសាា�ា, សនាសិ�ទ្ធ, ហ័ឹកហ័ឺន...) បេ�ាងតាាម្មតត្រូម្មវូកាារជាាក់ចែសតង  

ឬ�នសីាាសន៍ព�គ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី បេ��ម្មី ��ភីវិឌ្ឍឍនូវចំបេណ្តាាះ�ងឹ នងិជំូនាាញ�ចូមាានរបាាយកាារណ៍ខ្នាាងបេគ្រិកាាម្មបេនះ៖

ល រ ង្ខេ�ម ា� មខុតំ៌ថ្លែណ្ឌិ� វគគបណិ្ឌិ� �បណិ្តាាល

១ បេ�ាក ឆ្នាំាយ បេសឿន គ្រិ�ធាានគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី • SECC Webinar សត�ព�គឺណៈកមាម ាធកិាាររ�ស់គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី
• គ្រិ�កាាសសត�ព�កាារ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មម

២ �ណឌ តិ �ីនិ ចាាន់ន� �ភីបិាាលី/ 
គ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតតិ

• SECC Webinar សត�ព�គឺណៈកមាម ាធកិាាររ�ស់គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី
• គ្រិ�កាាសសត�ព�កាារ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មម

៣ បេ�ាក រត័ា យូបេម្មែង �ភីបិាាលី/
�នីគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�តិ�តតជិាាន់ខ្ពពស់ នងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាន
នាាយកគ្រិ�ត�ិតតរិតនាាភីបិាាលី

  SECC Webinar សត�ព�គឺណៈកមាម ាធកិាាររ�ស់គ្រិកមី្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលី

៤ បេ�ាកគ្រិស� មាែ ារ �ម្មរាា �នីគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតតជិាាន់ខ្ពពស់ នងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាន
នាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតហិិរញ្ញញវតុ�

  គ្រិ�កាាសសត�ព�កាារ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មម

៥ បេ�ាកគ្រិស� �ុតី �ុនីស�ហាា �នីគ្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាា
គ្រិ�ត�ិតតនិ�តកិម្មម និងបេលីខ្នាាធិកាារគ្រិកមី្មហីុន

  គ្រិ�កាាសសត�ព�កាារ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មម
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ថ្លែផកំទ្ធ៣ី
�ារអំនវុត៌កិ្រាកមសីលធម ៌
សក្រាមាាប់អំនវុត៌ធុិរកចិច
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ក. ក្រាកមក្រាបត៌បិត៌ិរិបស់អំភិបិាាល បគុគលកិជាាន់ខស់័ ន�ិនងិ្ខេ�ា�តិ៌៖
• កាារូអនវុ�ចិ្ចាា�់
 ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� �ំបេណ�រកាារធីរកចិចរ�ស់ខំ្ព�នបេដាាយ�នីបេ�ាម្មតាាម្មចាា�់ នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតចិែ�លីមាានជាាធរមាាន នងិគ្រិស�តាាម្មបេគាាលីកាារណ៍ស�លីធម្មក៌ា�ងកគ្រិមិ្មតខ្ពពស់

�ំផ្តតី។ សម្មពន័ធធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា តត្រូមូ្មវឲ្យយគ្រិគឺ�់�ភីបិាាលី និងនបិេ�ាជូតិទាំា�ង�ស់�នវីតតតាាម្មគ្រិស�ចាា�់ នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតជិាាធរមាាន បេ�ាគ្រិគឺ�់ទ្ធ�កចែនងំចែ�លីខ្ពំ�នគ្រិ�ក�អាាជូ�វកម្មម
ឲ្យយបាានគ្រិតមឹ្មត្រូតវូ។ បេលី�សព�បេនះបេ�ាបេទ្ធៀតគ្រិគឺ�់កម្មមករនបិេ�ាជិូតទាំា�ង�ស់ ត្រូតវូចែតយល់ី�ងឹ�ំព�បេគាាលីកាារណ៍រ�ស់ធនាាគាារ ចាា�់ វធិាាន នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតនិាានាាចែ�លី�នវីតតចំបេពាាះ
តួនាាទ្ធ�រ�ស់ខ្ពំ�ន។ បេហត�ូីបេចាះបេហ�យ ធនាាគាារបាានដាាក់បេចញនវូបេគាាលីកាារណ៍ សត�ព��នបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត ិបេ��ម្មី �ធាានាាថាាធនាាគាារ�នវីតតគ្រិតមឹ្មត្រូតវូតាាម្មចាា�់ នងិបេគាាលីកាារណ៍នាានាា បាាន
គ្រិគឺ�់បេពលីបេវ�ា។

• កាារូកសាាងទំនកុច្ច�ិ ិនងិភាាពដោជិឿជាាក់
 ទំ្ធនកីចតិត នងិភាាពបេជូឿជាាក់ ចែ�លីបេយ�ងទ្ធទួ្ធលីបាានព�ភាាគឺ�ពាាក់ពន័ធ រមួាាន៖ នបិេ�ាជូតិ �តថិីជិូន នងិភាាគឺហីុនកិ គឺជឺាាចែផ្តាកថ្ងៃនភាាពបេជាាគឺជូយ័ថ្ងៃនអាាជូ�វកម្មមរ�ស់បេយ�ង។ បេយ�ងទ្ធទួ្ធលី

បាានភាាពបេជូឿជាាក់បេដាាយកាារគ្រិ�កាាន់ខ្នាា ា�់ និងកាារបេ�តជំាា �ាន�ល់ីបេគាាលីបេ�ាតាាម្មរយៈកាារ�នវីតតកាារង្កាារគ្រិ�ក�បេដាាយបេសចកត�ថ្ងៃថីថំីា�រ។

• ដោគាាលកាារូណ៍ សិើពើក្រុកមក្រុ���ិ�ិិ
 ធនាាគាារបាាន�នមី្មត័នវូបេគាាលីកាារណ៍សត�ព�គ្រិកម្មគ្រិ�ត�ិតត ិបេដាាយកំណត់នវូសតង់ដាារគ្រិកម្មស�លីធម្ម ៌សគ្រិមាា�់គ្រិគឺ�់�គីឺគលិីកទាំា�ង�ស់ បេដាាយមាានបេគាាលីកាារណ៍សំខ្នាាន់ៗ�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

១. បេសាម ាះគ្រិតង់ យីតតធិម្ម ៌ នងិសីចចរតិភាាព៖ គ្រិគឺ�់�ីគឺគលិីកទាំា�ង�ស់ត្រូតវូមាានបេសចកត�បេសាម ាះគ្រិតង់ នងិសីចចរតិភាាពចំបេពាាះរាាល់ីសកម្មមភាាពរ�ស់ខ្ពំ�ន បេហ�យ�គីឺគលិីកទាំា�ង�ស់នឹងម្មនិ 
ត្រូតវូបាានបេរ �សបេ��ងបេលី�ពូជូសាាសន៍ សាាសនាា បេភីទ្ធ សុាានភាាពត្រូគួឺសាារ ឬពកិាារភាាពបេ��យ។

២. គ្រិ�ត�ិតតកិាារផួ្ទាាល់ីខ្ពំ�ន៖ ម្មនិត្រូតូវបេគ្រិ��គ្រិបាាស់បេ�ម ាះធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បេ��ម្មី �បេធ័�កចិចកាារផួ្ទាាល់ីខ្ពំ�ន ឬអាាជូ�វកម្មមបេផ្តសងៗបេ��យ។

៣. ភាាពសមាៃ ាត់ថ្ងៃនពត័ម៌ាាន៖ ធាានាារកាាពត័ម៌ាានសមាៃ ាត់ពាាក់ពន័ធនងឹ�តថិីជិូន �គីឺគលិីក នងិគ្រិ�ត�ិតតកិាាររ�ស់ធនាាគាារ នងិបេគាារពឯកជូនភាាពរ�ស់�គីឺគលី�ថ្ងៃទ្ធ។

៤. កាារធាានាានវូសីគ្រិកតឹភាាពថ្ងៃនរបាាយកាារណ៍ និងកាារត្រូតួតពនិិតយថ្ងៃផួ្តកា�ង។

៥. �នីបេ�ាម្មភាាពចាា�់៖ �ីគឺគលិីកធនាាគាារត្រូតូវបេគាារព និងគ្រិ�តិ�តតិតាាម្មចាា�់ វធិាាន និង�ទ្ធ�ីញ្ញញតតិ ថ្ងៃនគ្រិពះរាាជាាណ្តាាចគ្រិកកម្មព�ជាា និងបេគាាលីកាារណ៍ថ្ងៃផ្តួកា�ងរ�ស់ធនាាគាារ 
គ្រិគឺ�់បេពលីបេវ�ា។

• កាារូដោជិៀសវាាងនវូទំនាាស់ផុលក្រុ�ដោ�ាជិន៍ (ដោគាាលកាារូណ៍ សិើពើទំនាាស់ផុលក្រុ�ដោ�ាជិន៍)
 ធនាាគាារបាាន�បេងើ�តនវូបេគាាលីកាារណ៍ សត�ព�ទំ្ធនាាស់ផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ បេ��ម្មី �ឲ្យយគ្រិគឺ�់�គីឺគលិីកទាំា�ង�ស់រ�ស់ធនាាគាារមាានភាាពង្កាាយគ្រិសួលីកា�ងកាារកំណត់ កាារទ្ធ�់សាើ ាត់ នងិកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង

ទំ្ធនាាស់ផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ចែ�លីអាាចបេក�តបេ��ងកា�ង�ំបេណ�រកាារអាាជូ�វកម្មមរ�ស់ធនាាគាារ។

• ដោគាាលកាារូណ៍ សិើពើកាារូ�ង្គាា ាញព�័ម៌ាានសាាជិើវកមម
 ធនាាគាារបាានដាាក់បេចញនវូបេគាាលីកាារណ៍ សត�ព�កាារ�ង្កាា ាញពត៌័មាាន បេ��ម្មី �ធាានាាថាាពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មមរ�ស់ធនាាគាារ ត្រូតវូបាានផ្តសពផ័្តាាយបេ�ាអាាជំាាធរពាាក់ពន័ធ វនិបិេ�ាគិឺន �តិថីជិូន 

មាច ាស់កម្មច� នបិេ�ាជូតិ នងិសាាធាារណជូនទូ្ធបេ�ា បាានទាំាន់បេពលីបេវ�ា គ្រិតមឹ្មត្រូតវូ គ្រិគឺ�់គ្រិគាាន់ ង្កាាយយល់ី នងិមាានលីកេណៈសម្មគ្រិស�។

• ដោគាាលកាារូណ៍ សិើពើកាារូជួិញ�រូូនៃផុាកំ�ង
 បេគាាលីកាារណ៍ សត�ព�កាារជូញួ�រូថ្ងៃផ្តកួា�ង គឺឺ�បេងើ�តបេ��ងបេ��ម្មី �

 កាារពាារផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍រ�ស់វនិបិេ�ាគឺនិ នងិកាារពាារបេករ ៍�បេ�ម ាះរ�ស់ធនាាគាារ 

 បេជូៀសវាាងកាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់មិ្មនគ្រិតមឹ្មត្រូតវូនវូពត័ម៌ាានសំខ្នាាន់ម្មនិផ្តសព័ផ្តាាយជាាសាាធាារណៈ 

 �នបីេ�ាម្មតាាម្មលីកេខ្ពណឌ តត្រូមូ្មវថ្ងៃន�ទ្ធ�ីញ្ញញតត។ិ

 បេ�ាងតាាម្មបេគាាលីកាារណ៍បេនះ �ាកថ្ងៃផ្តកួា�ង (គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី នងិនបិេ�ាជូតិ) ចែ�លីទ្ធទួ្ធលីបាាន ឬមាានសិទ្ធធចិលូីយក/បេគ្រិ��គ្រិបាាស់ពត័ម៌ាានសំខ្នាាន់ម្មនិផ្តសពផ័្តាាយជាាសាាធាារណៈ
រ�ស់ធនាាគាារ ត្រូតវូបាានហាាម្មម្មនិឲ្យយទ្ធញិ-លីក់ ឬបេធ័�គ្រិ�តិ�តតកិាារណ្តាាម្មយួ បេដាាយផួ្ទាាល់ី ឬបេដាាយគ្រិ�បេ�ាលី ចែ�លីទាំាក់ទ្ធងនងឹម្មលូី�គ្រិតចែ�លីកំពងីចរាាចរបេ�ាបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារម្មលូី�គ្រិត
កម្មព�ជាា (ផ្ត.ម្ម.ក.) ឬទ្ធ�ផ្តាារមូ្មលី�គ្រិតគ្រិ�តគិ្រិសីតបេផ្តសងបេទ្ធៀត។ (មូ្មលី�គ្រិតបេ�ាទ្ធ�បេនះ គឺសំឺបេ�ាបេ�ាបេលី�មូ្មលី�គ្រិតចែ�លីបេបាាះផ្តាាយបេដាាយធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ឬគ្រិកីម្មហីុន
បេបាាះផ្តាាយបេផ្តសងបេទ្ធៀត គ្រិ�សិនបេ���ាកថ្ងៃផ្តកួា�ងមាានពត័ម៌ាានសំខ្នាាន់ម្មនិផ្តសពផ័្តាាយជាាសាាធាារណៈទាំា�ងបេនះ តាាម្មរយៈកាារង្កាាររ�ស់ពកួបេគឺជាាម្មយួធនាាគាារ)។

• ក្រុក�ខុណិ័ក្រុគ�់ក្រុគងហាានភិិយ័សនានើយភាាព
 ធនាាគាារបាាន�បេងើ�តគ្រិក�ខ្ពណ័ឌ បេនះបេ��ងកា�ងបេគាាលីបេ�ា បេ��ម្មី �៖

 ធាានាាថាា ធនាាគាាររកាាបាានគ្រិគឺ�់បេពលីនវូមូ្មលីដាា ានម្មលូីនិធចិែ�លីមាានលីកេណៈពពិធិកម្មម នងិមាានបេសរុភាាព ចែ�លីអាាចឲ្យយធនាាគាារ�ំបេពញតត្រូម្មវូកាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់សនួន�យភាាព
គ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ នងិអាាច�ំបេពញបាាននូវតត្រូមូ្មវកាារម្មលូីនធិិទាំា�ងបាានរពំងឹទី្ធក នងិម្មនិបាានរពំងឹទី្ធក កា�ងចំណ្តាាយ�៍សម្មរម្មយ។

 គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងម្មលូីនធិ ិនិងសននួ�យភាាព កា�ងបេគាាលីបេ�ា�បេងើ�តគីឺណតថ្ងៃម្ម ំ(�តគុ្រិ�បេ�ាជូន៍) រយៈបេពលីចែវងម្មយួ�ល់ីភាាគឺហីុនកិ។

 កាារពាារបាាននវូ�ញ្ញាា ាសននួ�យភាាពធៃន់ធៃរចែ�លីអាាចបេក�តមាាននាាបេពលី�នាាគឺត នងិកាាត់�នយុផ្តលីវបិាាកនាានាាម្មកបេលី�ធនាាគាារ ចែថីម្មទាំា�ងកាារពាាររាាល់ីភាាគឺ�ចែ�លីពាាក់ពន័ធផ្តងចែ�រ។

• ដោគាាលកាារូណ៍ សិើពើកំណាារូ�ារូនិដោវទនជិន
 ធនាាគាារបាាន�បេងើ�តបេគាាលីកាារណ៍បេនះ បេ��ម្មី �៖

 កាារពាារនបិេវទ្ធនជូនមាា ាក់ៗ ចែ�លីបាានរាាយកាារណ៍ �ំព��ញ្ញាា ាបេផ្តសងៗបេដាាយសចចភាាព គាម ាន�ំណងអាាគ្រិកក់ បេហ�យម្មនិមាានកាាររពំងឹទី្ធកព�ផ្តលីចំបេណញផួ្ទាាល់ីខ្ពំ�ន។ 

  បេលី�កទឹ្ធកចិតតនិបេ�ាជូិតគ្រិគឺ�់លំីដាា�់ថាា ាក់ ឲ្យយរាាយកាារណ៍បេ�ា�ល់ីថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងតាាម្មកគ្រិម្មិតចែ�លីពាាក់ពន័ធ នូវសកម្មមភាាព ឬ�ញ្ញាា ាណ្តាាម្មួយ ចែ�លីបេធ័�ឲ្យយ�ែ ះពាាល់ី�ល់ី
ផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍ រ�ស់ធនាាគាារ និងសាាធាារណជូនទូ្ធបេ�ា។
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• ដោគាាលកាារូណ៍សិើពើ�រូសិាថ ាន សងាម នងិសហ៊ុគមន៍
 ធនាាគាារ�បេងើ�តបេគាាលីកាារណ៍បេនះ បេ��ម្មី �៖
 ធាានាាថាា ធនាាគាារអាាចផ្តតល់ីបេសវាាកម្មមហិរញ្ញញវតុ� ជាាពបិេសស�ល់ីគឺបេគ្រិមាាង នងិកាារផ្តត�ចបេផ្តត�ម្មគ្រិ�ក�អាាជូ�វកម្មមចែ�លីមាាននរិនតរភាាព បេដាាយបេគាារពតាាម្មបេគាាលីកាារណ៍កាារពាារធម្មមជាាតិ 

នងិ�រសុិាាន។ 

  ផ្តតល់ីនូវគ្រិក�ខ្ពណ័ឌ ថ្ងៃនបេគាាលីកាារណ៍ចែណនាា� បេ��ម្មី �ឲ្យយធនាាគាារអាាច�នីវតតអាាជូ�វកម្មមគ្រិ�ក�បេដាាយច�រភាាព និងអាាចគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបាាននូវផ្តលី�ែ ះពាាល់ី�ល់ី�រសុិាាន សងគម្ម និង
សហគឺម្មន៍។

  �នវីតតតាាម្មចាា�់�រសុិាាន និងបេគាាលីកាារណ៍ចែណនាា�រ�ស់គ្រិ�បេទ្ធសកម្មព�ជាា។

• កាារូក្រុ�ឆ្នាំា�ងនងឹអំដោពើពកុរូលួយ
 ធនាាគាារហាាម្មឃាាត់ម្មនិឲ្យយផ្តតល់ី ឬទ្ធទួ្ធលីសំណូក ឬគ្រិ�គ្រិពតឹត�ំបេព�ពកីរលួីយគ្រិគឺ�់រ�ូភាាព។ ទ្ធបេង័� នងិសកម្មមភាាពហាាម្មឃាាត់ទាំា�ងបេនះ មាាន�ញ្ញាា ាក់បេ�ាកា�ង�នសីញ្ញាញ ារមួ្មថ្ងៃនកាារង្កាារ 

�ទ្ធ�ីញ្ញញតតថិ្ងៃផ្តកួា�ង គ្រិកម្មគ្រិ�តិ�តត�ិនីវតតកាារង្កាារ របាាយកំហីស នងិបេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតត ិសត�ព��ំបេណ្តាាយ កថ្ងៃគ្រិម្មបេជូ�ងសាា នងិកាារ�ញ្ញច�ះ�ញ្ញច�លី។ គ្រិគឺ�់នបិេ�ាជូតិត្រូតវូ�នវីតត�នីបេ�ាម្ម 
តាាម្មចាា�់ នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតចិែ�លីមាានជាាធរមាាន។ សម្មពន័ធធនាាគាារបេ�តជំាា�នវីតតធរីកចិចបេដាាយបេសាម ាះគ្រិតង់ សីចរតិ នងិ�នបីេ�ាម្មតាាម្មចាា�់ជាាធរមាាន រមួ្មទាំា�ងចាា�់សត�ព� កាារគ្រិ�ឆ្នាំា�ង
�ំបេព�ពកីរលួីយផ្តងចែ�រ។ នបិេ�ាជូតិចែ�លី�នវីតត�ំពាាន ឬផួ្ត�យនងឹចាា�់ នងិបេគាាលីកាារណ៍ពាាក់ពន័ធ នងឹត្រូតវូទ្ធទួ្ធលីរងនវូពនិយ័តាាម្មវធិាានវនិយ័។

• ដោគាាលកាារូណ៍ សិើពើកាារូក្រុ�ឆ្នាំា�ងនងឹកាារូសមាា ា�ក្រុបាាក់ នងិកាារូក្រុ�យុទធក្រុ�ឆ្នាំា�ងនងឹហិ៊ុរូញ្ញញ�ីទាំានដោភិរូវកមម
 បេ�ាកា�ងកាារ�នីវតតសកម្មមភាាពអាាជូ�វកម្មមគ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃរ�ស់ធនាាគាារ បេយ�ង�នីវតតតាាម្មបេគាាលីកាារណ៍ និងន�តិវធិ�ចែ�លីបាានកំណត់បេ�ាកា�ងបេគាាលីកាារណ៍សត�ព�កាារគ្រិ�ឆ្នាំា�ងនឹងកាារសមាអ ាត

គ្រិបាាក់ និងកាារគ្រិ�យីទ្ធធគ្រិ�ឆ្នាំា�ងនឹងហិរញ្ញញ�ីទាំានបេភីរវកម្មម។ ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង និងកម្មមករនិបេ�ាជូិតធនាាគាារគ្រិគឺ�់លំីដាា�់ថាា ាក់មាានកាាតព័កិចចរាាយកាារណ៍នូវរាាល់ីគ្រិ�តិ�តតិកាារសងសយ័ 
គ្រិគឺ�់គ្រិ�បេភីទ្ធ នងិតត្រូម្មវូឲ្យយរកាាកាារសមាៃ ាត់ ចំបេពាាះគ្រិ�ត�ិតតកិាារសងសយ័រ�ស់�តថិីជិូន នងិបេធ័�ជាារបាាយកាារណ៍បេ��ង។ នាាយកគ្រិ�ត�ិតត�ិនបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតតតិ្រូតវូមាានឯករាាជូយភាាពកា�ងកាារ
�ញ្ញា�នពត័ម៌ាាន ថ្ងៃនគ្រិ�ត�ិតតកិាារគឺរួឲ្យយសងសយ័បេ�ា�ងគភាាពបេសី��កាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�កម្មព�ជាា កា�ងរយៈបេពលី ២៤ បេមាែ ាង �នួាា�់ព�ទ្ធទួ្ធលីបាានរបាាយកាារណ៍បេហ�យមាានកាារសងសយ័គឺរួឲ្យយ
កត់សមាគ ាល់ី។ នាាយកគ្រិ�តិ�តត�ិនីបេ�ាម្ម�ញ្ញញតត ិត្រូតវូកត់គ្រិតាារាាល់ីម្មតបិេ�ា�ល់ីរ�ស់ខ្ពំ�នគ្រិ�សិនបេ��ម្មនិមាានបេហតផី្តលីសម្មរម្មយ។

• ដោគាាលកាារូណ៍�ាក់ពន័ធនងឹកាារូង្គាារូ/វធិាាននៃផុាកំ�ង
 បេយ�ងបេគាារពចាា�់ចែ�លីមាានជាាធរមាាន រមួ្មមាានចាា�់ នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតកិា�ងគ្រិ�បេទ្ធសចែ�លីពាាក់ពន័ធនងឹកាារ�នវីតតធរីកចិចរ�ស់បេយ�ង។ ធនាាគាារមាាននវូ�នសីញ្ញាញ ារមួ្មថ្ងៃនកាារង្កាារចាាស់�ាស់ 

ចែ�លីបេរៀ�ចំបេ��ងគ្រិស�តាាម្មជំូពកូទ្ធ�៥ ថ្ងៃនចាា�់សត�ព�កាារង្កាារថ្ងៃនគ្រិពះរាាជាាណ្តាាចគ្រិកកម្មព�ជាា។

 �នសីញ្ញាញ ារមួ្មថ្ងៃនកាារង្កាារ រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� កំណត់នវូលីកេខ្ពណឌ កាារង្កាារ ផ្តលិីតភាាពថ្ងៃនកាារង្កាាររ�ស់កម្មមករនបិេ�ាជូតិ នងិគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងរវាាងនបិេ�ាជូក
នងិនបិេ�ាជូតិ ក៏�ចូជាានបិេ�ាជូកជាាម្មយួនឹងគ្រិ�តភូិី�ីគឺគលិីកផ្តងចែ�រ។

• កាារូដោ�ា�ក្រុសាាយជិដោមូាា�
 វធិ�សាាគ្រិសតលីអ�ំផ្តតី បេ��ម្មី �បេដាាះគ្រិសាាយជូបេមំាាះបេ�ាកចែនងំបេធ័�កាារ គឺឺបេ��ម្មី �កាារពាារកីំឲ្យយមាានជូបេមំាាះបេក�តបេ��ងព�កចែនងំ�ំ�ងូ។ �នសីញ្ញាញ ារមួ្មថ្ងៃនកាារង្កាាររ�ស់ធនាាគាារក៏បាានចែចង �ំព�ន�តិវ ិ

ធ��ណត ងឹតវាែ ា សគ្រិមាា�់�ង្កាា ាញ នងិបេដាាះគ្រិសាាយវវិាាទ្ធបេ�ាកចែនងំបេធ័�កាារ។ កាារបេលី�កបេ��ង នងិកាារទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ី�ញ្ញាា ាបេ��ម្មី �ជូចែជូកបេ�ញបេដាាលី បេ��ម្មី �ជូគ្រិម្មះម្មនួលិីសងសយ័ និងកាារយល់ី
គ្រិច�ំ ចែ�លីម្មនិសម្មបេហតផី្តលី ជាាកាារង្កាារអាាទ្ធភិាាពត្រូតវូចាាត់វធិាានកាារបេដាាយ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� នងិគ្រិ�តភិី�ូគីឺគលិីក។

• កាារូដោ�ើើអាាជិើវកមមដោ�ាយដោសាម ា�ក្រុ�ង់
 ធនាាគាារបាានបេ�តជំាាគ្រិ�ក�អាាជូ�វកម្មមបេដាាយតមំាាភាាព លីកេណៈគ្រិតឹម្មត្រូតូវ នងិបេសាម ាះគ្រិតង់ បេហ�យចែថីម្មទាំា�ងបេ�តជំាាផ្តតល់ីនវូលីទ្ធធភាាពបេដាាះគ្រិសាាយបេដាាយយីតតធិម្ម ៌សគ្រិមាា�់�តថិិីជូន បេដាាយ

ធាានាាថាា រាាល់ីផ្តលិីតផ្តលី នងិបេសវាាកម្មម ចែ�លីធនាាគាារ�បេគ្រិម្ម�ជូូនគ្រិស�តាាម្មចាា�់ នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតតពិាាក់ពន័ធ បេហ�យសម្មគ្រិស�តាាម្មតត្រូម្មវូកាាររ�ស់�តថិីជិូនរ�ស់ធនាាគាារ។

ខ. �ារផសព័ផិាាយក្រាកមសីលធមស៌ក្រាមាាប់អំនវុត៌ធុិរកចិចដូល់អំភិបិាាល បគុគលកិជាាន់ខស់័ ន�ិនងិ្ខេ�ា�ិត៌
គ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីបាាន�នមី្មត័បេគាាលីកាារណ៍គ្រិកម្មគ្រិ�តិ�តត ិ(Code of Conduct Policy) នងិបាាន�នវីតតចាា�់តាា�ងព�ឆ្នាំា ា�២០១៤។

គ. យន�ិារ និ�នតី៌វិធិតីាាមដាាន�ារអំនវុតិ៌ក្រាកមសីលធមស៌ក្រាមាាប់អំនវុត៌ធិរុកចិច
បេ��ម្មី �ឲ្យយកម្មមករនបិេ�ាជូតិយល់ីចាាស់ព�គ្រិកម្មកា�ងកាារ�ំបេណ�រកាារ�ជូ�វកម្មម វសិាាលីភាាពកា�ងកាារ�នវីតត ធនាាគាារបាានកំណត់នវូន�តវិធិ��ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

សក្រុមាា�់កមមករូនដិោ�ាជិិ�ថ្មីមើ
គ្រិគឺ�់កម្មមករនិបេ�ាជូតិថីម� ចែ�លីត្រូតវូបាានបេគ្រិជូ�សបេរ �ស និងចែតងតាា�ងចូលី�បេគ្រិម្ម�កាារង្កាារកា�ងធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ឬគ្រិកីម្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ ត្រូតូវបេរៀ�ចំលិីខិ្ពតគ្រិកម្មគ្រិ�តិ�តតកិាារង្កាារកា�ង

តនួាាទ្ធ� បេ�ាបេពលីចះីកចិចសនោាកាារង្កាារ បេដាាយត្រូតូវអាានគ្រិគឺ�់ចំណីចនូវខ្ពំមឹ្មសាារថ្ងៃនគ្រិកម្មគ្រិ�តិ�តត ិនងិផ្តតតិបេម្មថ្ងៃ�សាត ា�ទី្ធកជាាសកេ�ភាាព បេ��ម្មី ��ញ្ញាា ាក់ថាាយល់ីចាាស់ នងិ�ះអាាងរាាល់ីកាារ��ិ�តត។ិ

សក្រុមាា�់កមមករូនដិោ�ាជិិ�តែ�លកំពងុ�ដោក្រុមើកាារូង្គាារូ
• គ្រិគឺ�់កម្មមករនបិេ�ាជិូតចែ�លីត្រូតូវបាានចែតងតាា�ង ឬ�ំបេ��ងលំីដាា�់ថាា ាក់កា�ងម្មខី្ពង្កាារតនួាាទ្ធ�ថីម� ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងផួ្ទាាល់ីចងីបេគ្រិកាាយ ត្រូតវូបេរៀ�ចំលិីខ្ពតិគ្រិកម្មគ្រិ�ត�ិតតកិាារង្កាារកា�ងតនួាាទ្ធ�ថីម� ជូូនសាាម្ម� 

អាានសាាបេ��ងវញិ គ្រិគឺ�់ចំណីចថ្ងៃនខ្ពំមឹ្មសាារ នងិផ្តតតិសាា ាម្មបេម្មថ្ងៃ�សាត ា�ទី្ធកជាាសកេ�ភាាព។

• គ្រិគឺ�់កម្មមករនបិេ�ាជូតិចែ�លីត្រូតវូចលូីរមួ្មបេធ័�វបិេសាាធនកម្មម បេ�ានាាយកដាា ានធនធាានម្មនសីស តត្រូម្មវូឲ្យយសរបេសរខ្ពំមឹ្មសាារថ្ងៃនគ្រិកម្មគ្រិ�ត�ិតតកិាារង្កាារកា�ងតនួាាទ្ធ�ថីម�។

• កម្មមករនបិេ�ាជូតិចែ�លីត្រូតវូ�ល់ីកាាលី�របិេចេទ្ធវាាយតថ្ងៃម្មលំីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាារតាាម្មកាាលីកំណត់ ឬម្មនីកាាលីកំណត់ត្រូតវូ�នវីតត�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖

• សាាម្ម�ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងផួ្ទាាល់ីត្រូតវូផ្តតល់ីលិីខ្ពតិថ្ងៃនគ្រិកម្មគ្រិ�តិ�តតកិាារង្កាារកា�ងតួនាាទ្ធ� ជូនូសាាម្ម�កម្មមករនិបេ�ាជិូត បេ��ម្មី �អាានបេដាាយយកចតិតទី្ធកដាាក់�ំផ្តតីតាាម្ម�តនុយ័ នងិមាាតិកាា ចែ�លីមាាន 
�ញ្ញាា ាក់កា�ងលិីខ្ពតិភាា ា�់ជាាមួ្មយទ្ធគ្រិម្មង់វាាយតថ្ងៃម្មលំីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាារ។

• �នួាា�់ព�បាានអាាននវូ�តនុយ័ ថ្ងៃនគ្រិកម្មគ្រិ�តិ�តតកិាារង្កាារកា�ងតួនាាទ្ធ� សាាម្ម�កម្មមករនបិេ�ាជូតិត្រូតវូផ្តតតិបេម្មថ្ងៃ�សាត ា� បេ��ម្មី �ទី្ធកជាាសកេ�ភាាព។
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ឃ. ក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារជាាមយួភាាគជីាាប់ពាាក់ព័ន័ធ
១. បេគាាលីនបេ�ាបាាយរ�ស់�គីឺគលិីកចះី�ញ្ញា�លីក់ម្មលូី�គ្រិត សគ្រិមាា�់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងបេលី�គ្រិ�ត�ិតតកិាារជាាម្មយួភាាគឺ�ជាា�់ពាាក់ពន័ធ

ល រ ភាាគជីាាប់ពាាក់ព័ន័ធ ង្ខេគាាលនង្ខេ�ាបាាយ

១ គ្រិកមី្មហីុនហូលីឌ្ឍ�ង ម្មនិមាាន

២ កចិចគ្រិពម្មបេគ្រិពៀងវនិបិេ�ាគឺចគ្រិមី្មះ ម្មនិមាាន

៣ គ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតតសិា�ព�សម្មពន័ធញ៉ាំាតិ

៤ ភាាគឺហីុនកិចែ�លីកាាន់កាា�់ភាាគឺហីុនមាានសិទ្ធធបិេបាាះបេឆ្នាំា ាតចំននួបេគ្រិច�ន នងិបេគ្រិច�នបេលី�សលីី� បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតតសិា�ព�សម្មពន័ធញ៉ាំាតិ

៥ �ភីបិាាលី នងិសមាាជូកិត្រូគួឺសាារផួ្ទាាល់ីរ�ស់�ភីបិាាលី បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតតសិា�ព�សម្មពន័ធញ៉ាំាតិ

៦ �គីឺគលិីក នងិសមាាជូកិត្រូគួឺសាារផួ្ទាាល់ីរ�ស់�ីគឺគលិីក បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតតសិា�ព�សម្មពន័ធញ៉ាំាតិ

៧ បេផ្តសងៗ ម្មនិមាាន

២. គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួភាាគឺ�ជាា�់ពាាក់ពន័ធ

ល.រ ង្ខេ�ម ា�ភាាគីជាាប់ពាាក់ព័ន័ធ ក្រាបង្ខេភិទ្ធក្រាបតិ៌បត៌ិ�ិារ
ទំ្ធហំិក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារ

សង្ខេ�េបអំំព័កី្រាបត៌បិត៌ិ�ិារ
គិត៌ជាាដុូ�ែ ារអាាង្ខេមរកិ ពាាន់ង្ខេរៀល

១ ភាាគឺហីុនិកចែ�លីមាានភាាគឺហីុនចាា�់ព�៥ 
(គ្រិបាា�) ភាាគឺរយបេ��ងបេ�ា ថ្ងៃនមូ្មលី�គ្រិត
កម្មមសិទ្ធធកំិពងីបេធ័�ចរាាចរបេលី�ទ្ធ�ផ្តាារ

សម្មតលីីយជាាម្មយួសម្មពន័ធញ៉ាំាតិ ៤១២.១៦២    ១.៦៦៧.១៩៥ គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�បេ�ាភាាគឺហីុនកិ

គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ� ១៣.១១៧.៥៩៦ ៥៣.០៦០.៦៧៦ គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ព�ភាាគឺហីុនិក

គឺណន�ត្រូតវូទូ្ធទាំាត់ ៥០០ ២.០២៣ គឺណន�ត្រូតវូទ្ធទួ្ធលីព�ភាាគឺហីុនិក

ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់        ១៦.៩៨៩         ៦៩.២៦៤ ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់ព�ភាាគឺហីុនកិ

ចំណូលីកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា      ២៨.០៦៣      ១១៤.៤១៣ ចំណូលី នងិកថ្ងៃគ្រិម្មបេជូ�ងសាាព�ភាាគឺហីុនកិ

ចំណ្តាាយកាារគ្រិបាាក់    ២០១.៦៧០     ៨២២.២០៨ កាារគ្រិបាាក់ចំណ្តាាយបេ�ាភាាគឺហីុនិក

២ �ភីបិាាលី នងិ�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ ឥណទាំាននងិ�បីេរគ្រិ�ទាំាន ១១.៥៣៧.២២០   ៤៦.៦៦៨.០៥៥ ឥណទាំានផ្តាល់ីបេ�ា�ភីបិាាលី នងិ�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់

គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�  ៣.០៩៤.២២១ ១២.៥១៦.១២៤ គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ព��ភីបិាាលី នងិ�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់

ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់  ១.០៧៤.០៣១   ៤.៣៧៨.៨២៤ ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់ព��ភីបិាាលី នងិ�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់

ចំណ្តាាយកាារគ្រិបាាក់     ១៣៥.៧០៤      ៥៥៣.២៦៥ ចំណ្តាាយកាារគ្រិបាាក់បេ�ា�ភីបិាាលី នងិ�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់

ចំណ្តាាយកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា ៦.៥១៨.២៤១  ២៦.៥៧៤.៨៦៨ ចំណ្តាាយកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាាបេ�ា�ភីបិាាលី នងិ�ីគឺគលិីក
ជាាន់ខ្ពពស់

កាារគ្រិបាាក់ត្រូតវូ�ង់        ២២.៥៨៨        ៩១.៣៦៩ កាារគ្រិបាាក់ត្រូតវូ�ង់បេ�ា�ភីបិាាលី នងិ�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់

៣ គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួសមាាជូកិ
ត្រូគឺសួាារផួ្ទាាល់ីរ�ស់�ភិីបាាលី �គីឺគលិីក
ជាាន់ខ្ពពស់ នងិភាាគឺហីុនិកចែ�លីមាាន
ភាាគឺហីុនចាា�់ព�៥ (គ្រិបាា�) ភាាគឺរយបេ��ងបេ�ា

ឥណទាំាននងិ�ីបេរគ្រិ�ទាំាន   ១.៤៥៨.៩៤៩    ៥.៩០១.៤៤៩ ឥណទាំានផ្តាល់ីបេ�ាសមាាជូកិត្រូគឺសួាារផួ្ទាាល់ីរ�ស់�ភីបិាាលី 
�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ នងិភាាគឺហីុនកិ

គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�   ១.៤១៩.៦៣១    ៥.៧៤២.៤០៧ គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ព�សមាាជូកិត្រូគឺសួាារផួ្ទាាល់ីរ�ស់�ភីបិាាលី 
�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ នងិភាាគឺហីុនកិ

កាារគ្រិបាាក់ត្រូតូវ�ង់         ៥.៧៨៧        ២៣.៤០៨ កាារគ្រិបាាក់ត្រូតវូ�ង់បេ�ាសមាាជូកិត្រូគឺសួាារផួ្ទាាល់ីរ�ស់�ភីបិាាលី 
�គីឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ នងិភាាគឺហីុនកិ
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ល.រ ង្ខេ�ម ា�ភាាគីជាាប់ពាាក់ព័ន័ធ ក្រាបង្ខេភិទ្ធក្រាបតិ៌បត៌ិ�ិារ
ទំ្ធហំិក្រាបត៌បិត៌ិ�ិារ

សង្ខេ�េបអំំព័កី្រាបត៌បិត៌ិ�ិារ
គិត៌ជាាដុូ�ែ ារអាាង្ខេមរកិ ពាាន់ង្ខេរៀល

៤ គ្រិ�ត�ិតតកិាារសំខ្នាាន់ៗជាាម្មយួ 
គ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ

ឥណទាំាននងិ�ីបេរគ្រិ�ទាំាន   ៦.៤៤០.៥៩០  ២៦.០៥២.១៨៧ ឥណទាំានផ្តាល់ីបេ�ាគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ

សម្មតលីីយជាាម្មយួសម្មពន័ធញ៉ាំាតិ      ៥០២.៦៧៨ ២.០៣៣.៣៣៣ គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�បេ�ាគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ

គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ� ៣.៥១៧.៣២១ ១៤.២២៧.៥៦៣ គ្រិបាាក់�បេញ្ញញ�ព�គ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ

គឺណន�ត្រូតវូទ្ធទួ្ធលី     ១៦៩.៥៤៤       ៦៨៥.៨០៦ គឺណន�ត្រូតវូទ្ធទួ្ធលីព�គ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ

ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់     ៣៩៩.៥២៤     ១.៦២៨.៨៥៩ ចំណូលីកាារគ្រិបាាក់ព�គ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ

ចំណូលីកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា        ១២.២៨៨         ៥០.០៩៩ ចំណូលីកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាាព�គ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ

ចំណ្តាាយកាារគ្រិបាាក់      ៩៥.៣៩៣      ៣៨៨.៩១៧ ចំណ្តាាយកាារគ្រិបាាក់បេ�ាគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិត

ចំណ្តាាយកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាា    ២.២០០.៧៩៦    ៨.៩៧២.៦៤៥ ចំណ្តាាយកថ្ងៃគ្រិម្មនងិបេជូ�ងសាាបេ�ាគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ

គឺណន�ត្រូតវូទូ្ធទាំាត់          ២.១៨៧           ៨.៨៤៦ គឺណន�ត្រូតវូទូ្ធទាំាត់បេ�ាគ្រិកមី្មហីុន�គី្រិតសម្មពន័ធ

កចិចសនោាបេផ្តសងៗ      ៣៧០.៤៤៨   ១.៥១០.៣១៦ ECL បេលី�កាារធាានាាហិរញ្ញញវតុ�បេលី�កម្មច�រ�ស់វទិ្ធោាសុាាន
ពាាណជិូាសាាគ្រិសត បេ�សី�លី�ដាា
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ថ្លែផកំទ្ធ៤ី
�ារក្រាគប់ក្រាគ�ហាានភិិយ័ �ារត្រួត៌តួ៌ព័និិត៌យ
នៃផៃកំ�� និ��ារង្ខេធិសីវនកមម
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ក. សង្ខេ�េបអំំព័កី្រាបព័ន័ធក្រាគប់ក្រាគ�ហាានិភិយ័ ឬង្ខេគាាលនង្ខេ�ាបាាយក្រាគប់ក្រាគ�ហាានភិិយ័

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� បាាននងិកំពីង�នត�នវីតតវធិ�សាាគ្រិសតកា�ងកាារបេលី�កកម្មពស់គ្រិ�ពន័ធគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ នងិគ្រិ�ពន័ធត្រូតតួពនិតិយតាាម្មដាានគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាពខ្ពពស់
�ំផ្តតី បេ��ម្មី �ធាានាាបាាននវូសីវតុភិាាព នងិគ្រិ�សិទ្ធធភាាព ចំបេពាាះធនាាគាារ ។ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� មាានវធិ�សាាគ្រិសតកា�ងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ តាាម្មរយៈ កាារកំណត់�តតសញ្ញាញ ាណ 
កាារវាាយតថ្ងៃម្ម ំ កាារកាាត់�នយុ នងិកាារត្រូតួតពនិតិយតាាម្មដាានហាានិភីយ័ បេ�ាទូ្ធទាំា�ងវសិយ័ថ្ងៃនអាាជូ�វកម្មមសំខ្នាាន់ៗទាំា�ង�ស់រ�ស់ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី�។ បេលី�សព�បេនះបេទ្ធៀត 
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� មាានកាារគាា�គ្រិទ្ធ�៏រងឹមាា�បេដាាយរចនាាសម្មពន័ធ�ភិីបាាលីកចិចហាានភិីយ័ ចែ�លីបាានដាាក់ឲ្យយ�នវីតតគ្រិស�បេ�ាតាាម្ម “ម្មែ ចូែ�លីចែខ្ពស�នួាាត់ទាំា�ង��” ។ រចនាាសម្មពន័ធ
�ភិីបាាលីកចិចហាានភិីយ័ បាានចែចង�ែ ាងចាាស់�ាស់�ំព�កាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូ ឯករាាជូយភាាព កាាររាាយកាារណ៍ ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនង និងតមំាាភាាព សគ្រិមាា�់ភាាគឺ�ពាាក់ពន័ធទាំា�ងខ្នាាងកា�ង និងខ្នាាងបេគ្រិ�ា ។ 
រ �ឯកាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូកា�ងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ មាានបេ�ាគ្រិគឺ�់កគ្រិមិ្មតថ្ងៃនកម្មមករនបិេ�ាជូតិ រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ចែ�លីបេនះជាាវធិ�សាាគ្រិសតបេ�ាកា�ងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ 
ចែ�លីត្រូតវូបាាន�បេងើ�តបេ��ងតាាម្មរយៈកាារត្រូតួតពនិិតយជាាផំ្ត�វកាារ បេដាាយមាានកាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូតាាម្មតនួាាទ្ធ� នងិកាារត្រូតតួពនិតិយបេដាាយឯករាាជូយ ។ ថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងន�ម្មយួៗ ទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតវូបេលី�
កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័បេ�ាកា�ងចែផ្តាករ�ស់ខំ្ព�ន គ្រិពម្មទាំា�ងតត្រូម្មវូឲ្យយថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងទាំា�ង�ស់ត្រូតវូចែតយល់ី�ងឹ នងិគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងហាានភិីយ័ជាាសាារវនតចែ�លីបេក�តមាានបេ��ងបេ�ាកា�ងអាាជូ�វកម្មម ឲ្យយមាាន

 គ្រិ�សិទ្ធធភាាពខ្ពពស់�ំផ្តតី ។

ខ. សង្ខេ�េបអំំព័កី្រាបព័ន័ធត្រួត៌តួ៌ពិ័នតិ៌យនៃផៃកំ��
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា បាាន�បេងើ�តគ្រិ�ពន័ធត្រូតួតពិនិតយថ្ងៃផ្តួកា�ង�ែ ាងរងឹមាា�តាាម្មរយៈដាាក់បេចញនូវបេគាាលីកាារណ៍ ន�តិវធិ� និងបេសចកត�ចែណនាា�បេផ្តសងៗ ចែ�លីជាាម្មូលីដាា ានគ្រិគឺឹះកាារពាារ

ហាានិភីយ័ និងសគ្រិមាា�់�នីវតតកាារគ្រិ�តិ�តតិគ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃឲ្យយមាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាព។ ធនាាគាារមាានរចនាាសម្មពន័ធថ្ងៃនគ្រិ�ពន័ធត្រូតួតពិនិតយថ្ងៃផ្តួកា�ងចាាស់�ាស់ �ូចជាាគ្រិកីម្មគ្រិ�ឹកាាភិីបាាលីមាានភាារកិចច
ដាាក់បេចញនវូបេគាាលីនបេ�ាបាាយគ្រិ�ពន័ធត្រូតួតពនិតិយថ្ងៃផ្តកួា�ង �នបីេ�ាម្មតាាម្មចាា�់ គ្រិ�កាាស នងិ�ទ្ធ�ីញ្ញញតត។ិ

ថាា ាក់�កឹនាា�ជាាន់ខ្ពពស់មាានតនួាាទ្ធ�គ្រិ�ត�ិតតតិាាម្មបេគាាលីនបេ�ាបាាយ ចែ�លី�នមី្មត័បេដាាយគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលីតាាម្មរយៈកាារដាាក់បេចញនវូបេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតត ិន�តវិធិ� នងិបេសចកត�ចែណនាា� 
នងិតាាម្មដាានត្រូតតួពនិតិយកាារគ្រិ�ត�ិតតគិ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ។ ម្មគ្រិន�តគ្រិ�ត�ិតតតិាាម្មមាានភាារកចិចគាា�គ្រិទ្ធកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងនងិកាារកាារពាារហាានភិីយ័�នបីេ�ាម្ម�ញ្ញញតត ិ នងិត្រូតតួពនិតិយគ្រិ�សិទ្ធធភាាពថ្ងៃនកាារគ្រិ�ត�ិតតិ
តាាម្មរមួ្មទាំា�ងតាាម្មដាានយនតកាារចែកតត្រូមូ្មវ។ ភាាពរងឹមាា�ថ្ងៃនគ្រិ�ពន័ធត្រូតួតពិនិតយថ្ងៃផ្តួកា�ងនិងកាារគ្រិ�តិ�តតិតាាម្មបេគាាលីកាារណ៍ន�តិវធិ� និងបេសចកត�ចែណនាា�ត្រូតូវបាានធាានាាតាាម្មរយៈកាារបេធ័�សវនកម្មម
ថ្ងៃផ្តួកា�ងនងិភាាពគ្រិតមឹ្មត្រូតវូថ្ងៃនរបាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�ត្រូតូវបាានធាានាាតាាម្មរយៈកាារបេធ័�សវនកម្មមបេដាាយគ្រិកមី្មហីុនសវនកម្មមឯករាាជូយ ។

គ. �ារង្ខេធិសីវនកមម
១. សវនកមមនៃផៃកំ��

១.១ កាា�ពើកចិ្ចច នងិកាារូទទួលខុសុត្រូ�វូរូ�ស់សវនករូនៃផុាកំ�ង
សវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ងមាានតនួាាទ្ធ�តាាម្មដាាន និងត្រូតតួពិនតិយគ្រិ�សិទ្ធធភាាពថ្ងៃនគ្រិ�ពន័ធត្រូតតួពនិតិយថ្ងៃផ្តកួា�ងនងិកាារគ្រិ�ត�ិតតតិាាម្មបេគាាលីកាារណ៍ ន�តវិធិ� នងិបេសចកត�ចែណនាា�កាារកាារពាារហាានភិីយ័កា�ង

គ្រិ�ត�ិតតកិាារធនាាគាារគ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ។ សវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ងមាានភាារៈបេរៀ�ចំចែផ្តនកាារសវនកម្មម គ្រិ�ត�ិតតសិវនកម្មម នងិរាាយកាារណ៍ផួ្ទាាល់ីជូនូគឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មម ។
គ្រិគឺ�់�ញ្ញាា ារកបេ��ញតាាម្មរយៈកាារបេធ័�សវនកម្មមត្រូតូវមាានរបាាយកាារណ៍ នងិ�នសីាាសន៍ចាាស់�ាស់ផ្តតល់ីជូនូគឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មម នងិថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង។ រាាល់ីកាារចែកលីម្មអតាាម្ម

�នសីាាសន៍ម្មនិទាំាន់បាាន�នវីតតបេពញបេលីញ ត្រូតូវ�នតបេធ័�សវនកម្មមតាាម្មដាាន�ែ ាងតចិព�រ�ងកា�ងម្មយួឆ្នាំា ា� គ្រិពម្មទាំា�ងរាាយកាារណ៍ជូនូគឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មម ។
សវនកម្មមថ្ងៃផ្តួកា�ង�ឹកនាា�គ្រិគឺ�់គ្រិគឺងកាារគ្រិ�តិ�តតិគ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃបេដាាយគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាសវនកម្មមថ្ងៃផួ្តកា�ង ចែ�លីមាានភាារៈជាាបេលីខ្នាាធិកាារ និងទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងផួ្ទាាល់ីជាាម្មួយគឺណៈកមាម ាធិកាារ

សវនកម្មម ។
គឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មមមាានតនួាាទ្ធ�តាាម្មដាាន វាាយតថ្ងៃម្ម ំបេគ្រិជូ�សបេរ �ស ចាាត់តាា�ង នងិ�ញ្ញឈ�់គឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ង ។

១.២ កាារូតែ�ងតាំា�ង នងិកាារូ�កហូ៊ុ�/កាារូលាាតែលង�ំតែណងរូ�ស់ក្រុ�ធាាន នងិ/ឬអនកុ្រុ�ធាានសវនករូនៃផុាកំ�ង
កា�ងឆ្នាំា ា� ២០២០ តំចែណងគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយក/នាាយិកាាសវនកម្មមថ្ងៃផ្តកួា�ងម្មនិមាានកាារចែតងតាា�ងថីម� ឬកាារ�ាចែលីងបេ��យ។

២. សវនកមមខាា�ង្ខេក្រា�ា
គឺណៈកមាម ាធកិាារសវនកម្មមមាានតួនាាទ្ធ�តាាម្មដាាន វាាយតថ្ងៃមំ្ម បេគ្រិជូ�សបេរ �ស និង�ញ្ញច�់កិចចសនោាសវនកម្មមខ្នាាងបេគ្រិ�ាតាាម្មរយៈកាារផ្តតល់ី�នសីាាសន៍ជូនូគ្រិកមី្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលីសបេគ្រិម្មច ។ 

សវនកម្មមខ្នាាងបេគ្រិ�ារ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា គ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា�២០២០បេដាាយគ្រិកមី្មហីុន KPMG Cambodia Ltd ។

ល រ ង្ខេ�ម ា�ក្រាកមុហុូិន �ាលបរងិ្ខេចេទ្ធង្ខេក្រា�សីតាា�� ត៌នៃមែង្ខេសវ៉ាាសវនកមម ត៌នៃមែង្ខេសវ៉ាាមនិថ្លែមនសវនកមម

១ KPMG Cambodia Ltd ៩ បេម្មសាា ២០២០ ២៩៥.៩០០ ��ំីារអាាបេម្មរកិ -

២ Deloitte (Cambodia) Co., Ltd ២៧ បេម្មសាា ២០២០ - ២១៧.៨០០ ��ំីារអាាបេម្មរកិ

៣ Grant Thornton Cambodia ៣ វចិិេកាា ២០២០ ១៩០.០០០ ��ំីារអាាបេម្មរកិ -

• KPMG Cambodiaមាានកចិចគ្រិពម្មបេគ្រិពៀងត្រូតតួពិនិតយរបាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�គ្រិ�ចាា�គ្រិត�មាាសន�ម្មយួៗកា�ងឆ្នាំា ា� ២០២០ និងសវនកម្មមហិរញ្ញញវតុ�គ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា� ២០២០ ។ 
• Deloitte កចិចគ្រិពម្មបេគ្រិពៀងផ្តតល់ីគ្រិ�កឹាាបេលី�កាារ�នវីតត Basel Implementation and Asset Liability Management ។
• Grant Thornton មាានកចិចគ្រិពម្មបេគ្រិពៀងសវនកម្មមរបាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�គ្រិ�ចាា�គ្រិត�មាាសន�មួ្មយៗ នងិគ្រិ�ចាា�ឆ្នាំា ា� ២០២១ ។
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ក. �ារបងាា ាញង្ខេគាាល�ារណ៍្ឌិ និ�សកមមភាាព័ទាាក់ទ្ធ�ន�ឹចំណុ្ឌិចដូចូខាា�ង្ខេក្រា�ាម៖

ល រ ខែមឹស្ថាារ ង្ខេគាាល�ារណ៍្ឌិ សកមមភាាព័

១ សីខ្ពមីាាលីភាាពរ�ស់�តថិិីជូន ១. លិីខ្ពតិបេលីខ្ពៈ នទ្ធផ្ត ០១៩/១៧ បេសចកត�សបេគ្រិម្មចសត�
ព� កាារដាាក់ឲ្យយបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ជាាផ្តំ�វកាារនវូន�តវិធិ� សត�ព�កាារ
ចែថីរកាា�តិថីជិូន នងិជំូរញីលីក់ Cross-Selling 
& Up-Selling ។

១. �ារថ្លែ�រកាាអំត៌�ិ�ិន៖
• មាានគ្រិ�ពន័ធកា�ងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងទ្ធិនានយ័�តិថីិជូនគ្រិ�ក�បេដាាយសីវតុិភាាព 

នងិសីគ្រិកឹតភាាព ។
• មាានកាារកំណត់គ្រិ�បេភីទ្ធ�តថិីជិូនចាាស់�ាស់ បេ��ម្មី �យកចតិតទី្ធកដាាក់

កា�ងកាារចែថីរកាា�តិថីជិូន រមួ្មមាាន៖
  �តិថីិជូនសកាត ានីពលី (Top 20) ជាាគ្រិ�បេភីទ្ធ Platinum ទ្ធទួ្ធលី

�បេគ្រិម្ម�ជាា អាាទ្ធភិាាពទ្ធ�ម្មយួ
  �តថិីជិូនសកាត ានីពលី (Top 21 to 100) ជាាគ្រិ�បេភីទ្ធ Gold ទ្ធទួ្ធលី 

�បេគ្រិម្ម�ជាា អាាទ្ធភិាាពទ្ធ�ព�រ 
 �តថិិីជូនធម្មមតាា ជាាគ្រិ�បេភីទ្ធ Classic ទ្ធទួ្ធលី�បេគ្រិម្ម�ជាា លីកេណៈ

ធម្មមតាា ។
• បេ��ម្មី �ទ្ធទួ្ធលីបាានគ្រិ�សិទ្ធធភាាពបេលី�កាារជូគ្រិមី្មញចែថីរកាា�តិថីិជូនខ្នាាងបេលី� 

បេយ�ងបាានកំណត់នូវវធិ�សាាគ្រិសតចែថីរកាា�តិថីនចែ�លីគ្រិស�បេ�ានឹង
ចំណង់ចំណូលីចិតត�តិថីិជូនរមួ្មជាាម្មួយនឹងម្មបេធោាបាាយ ម្មួយចំនួន
រមួ្មមាាន៖ កាារផ្តតល់ី�គ្រិតាាពិបេសស, កាារជូូន�ណ័ណជូូនពរ�ល់ី�តថិីជិូន   
នាាឱកាាស�ណីយជាាត,ិ កាារជូនូវតុ��នសីាាវរ �យ៍ជូូន�តិថីជិូន, កាារ�បេញ្ញា�ញ 
�តថិីជិូនពសិាារបេភាាជូនាាហាារជាាបេ��ម្ម ។ មាានចែផ្តនកាារចាាស់�ាស់ 
កា�ងកាារចីះចែថីរកាា�តិថិីជូនគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព រមួ្មមាាន�ូចជាា៖
  កាារចីះចែថីរកាាផួ្ទាាល់ី និងចែថីរកាាបេដាាយគ្រិ�បេ�ាលី (តាាម្មទូ្ធរសព័ ួឬ

ម្មបេធោាបាាយបេ��ចិត្រូតនូចិជាាបេ��ម្ម) ។
  កាារវភិាាគឺគ្រិ�ត�ិតតកិាារ នងិតត្រូមូ្មវកាារ�តិថីជិូន 

• មាានកាារកំណត់ភាា ាក់ង្កាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពីសត្រូតូវតាាម្មដាាន និង�ឹកនាា�បេលី�កាារ
�នីវតតចែផ្តនកាារកា�ងកាារចះីចែថីរកាា�តិថីិជូនបេ�ាតាាម្ម�ណ្តាត ាលីសាាខ្នាា 
ចាាស់�ាស់ នងិគ្រិ�ក�បេដាាយចំបេណះជំូនាាញ ។

• មាានរបាាយកាារណ៍សត�ព�កាារចែថីរកាា�តិថីិជូនជូូនថាា ាក់គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង�ំព�
លីទ្ធធផ្តលីកាារង្កាារគ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ ។

• មាានម្មន្ត្រីនត�ជំូនាាញថ្ងៃននាាយកដាា ានទ្ធ�ផ្តាារ បេធ័�កាារតាាម្មដាាន និងជូគ្រិម្មីញ
បេលី�កាារចីះចែថីរកាា�តិថីិជូន បេ��ម្មី �ឲ្យយសបេគ្រិម្មចបេ�ាតាាម្មចែផ្តនកាារចែ�លី
បាានកំណត់ ។

២. �ារ�ក្រាមុញលក់ Cross-Selling & Up-Selling
• មាានកាារកំណត់ចែផ្តនកាារ Cross-Selling & Up-Selling ចាាស់�ាស់ 

បេ��ម្មី �ជាាម្មលូីដាា ាន សគ្រិមាា�់កាារជូគ្រិម្មញីលីក់ជាាមួ្មយ�តិថិីជូនសកាត ានពីលី 
និង�តថិីជិូនធម្មមតាាគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាពខ្ពពស់ ។

• មាានភាា ាក់ង្កាារទ្ធទួ្ធលីខី្ពសត្រូតវូចាាស់�ាស់ បេលី�កាារជូគ្រិម្មញីលីក់បេលី�គ្រិគឺ�់
ផ្តលិីតផ្តលី-បេសវាាកម្មម ជាាម្មយួគ្រិគឺ�់គ្រិ�បេភីទ្ធ�តិថីជិូនទាំា�ងកា�ង នងិបេគ្រិ�ា
កាារ�ិាលីយ័ បេ��ម្មី �សបេគ្រិម្មច ឲ្យយបាានបេ�ាតាាម្មចែផ្តនកាារអាាជូ�វកម្មម ។

• មាានគ្រិ�ពន័ធបេ��ម្មី �រកាាទី្ធកនវូ លីទ្ធធផ្តលីសត�ព�កាារជូគ្រិម្មញីលីក់ Cross- 
Selling  បេ��ម្មី �ឲ្យយភាា ាក់ង្កាារទ្ធទួ្ធលីខ្ពសីត្រូតូវង្កាាយគ្រិសួលីកា�ងកាារតាាម្មដាាន 
ជាាគ្រិ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ គ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាពខ្ពពស់ ។

• មាានម្មន្ត្រីនត�ជំូនាាញថ្ងៃននាាយកដាា ានទ្ធ�ផ្តាារ បេធ័�កាារតាាម្មដាាន នងិ�កឹនាា�បេលី�
កាារជូគ្រិម្មញីលីក់ �ល់ីភាា ាក់ង្កាារទ្ធទួ្ធលីខី្ពសត្រូតវូបេ�ាតាាម្ម�ណ្តាត ាលីសាាខ្នាា 
បេ��ម្មី �ឲ្យយសបេគ្រិម្មចបេ�ាតាាម្មចែផ្តនកាារយីទ្ធធសាាគ្រិសតចែ�លីបាានកំណត់ ។

២. បេសចកត�សបេគ្រិម្មចបេលីខ្ព ធ�ក ១៣១/១៩ ចីះថ្ងៃថីៃ
គ្រិពហសីត ៍៤បេរាាច ចែខ្ព�សីស ឆ្នាំា ា�ច សំរទឹ្ធធសិក័ ព.ស. 
២៥៦២ ត្រូតវូនងឹថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៤ ចែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំា ា�២០១៩ សត�ព�
បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតតសិត�ព�កាារ�បេគ្រិម្ម��តថិីជិូន រ�ស់
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា ភី��លិីសី� ។

• យកចតិតទី្ធកដាាក់�បេគ្រិម្ម��តថិីជិូន
• ម្មបេធោាបាាយ នងិ�ំបេណ្តាាះគ្រិសាាយ�ញ្ញាា ា តអ�ញចែតអររ�ស់�តថិីជិូន
• ខ្នាា ាតគំឺរថូ្ងៃនកាារ�បេគ្រិម្ម��តថិីជិូន
• កំណ្តាារពាារសីវតុិភាាព (រកាាកាារសមាៃ ាត់បេលី�ពត័៌មាានគឺណន� 

នងិគ្រិ�ត�ិតតកិាាររ�ស់�តថិីជិូនខ្នាាងកា�ង/បេគ្រិ�ា បេដាាយមិ្មនត្រូតវូ
�បេញ្ញចញឲ្យយភាាគឺ�តតយិជូនណ្តាាម្មយួបាាន�ងឹបេ��យ) ។
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២ កាារបេគ្រិជូ�សបេរ �ស�ាកផ្តគត់ផ្តគង់ • បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតតសិត�ព�លីទ្ធធកម្មម
• បេគាាលីកាារណ៍ចែណនាា�សត�ព�លីទ្ធធកម្មម

• កាារបេរៀ�ចំចែផ្តនកាារអាាជូ�វកម្មម (ចែផ្តនកាារ�ចលីនគ្រិទ្ធពយ)
• របាាយកាារណ៍វភិាាគឺតត្រូម្មូវកាារបេដាាយកាារ�ិាលីយ័គ្រិគឺ�់គ្រិគឺង

គឺបេគ្រិមាាង
• កាារគ្រិ�ជូីំពភិាាកាា នងិ�នមី្មត័បេដាាយគឺណៈកមាម ាធិកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង 

វនិបិេ�ាគឺ
• កាារ�នមី្មត័បេលី�សំបេណ�សំីទ្ធញិ
• �ំបេណ�រកាារលីទ្ធធកម្មម/បេ�ញថ្ងៃថីំ
    កាារគ្រិ�កាាសបេ�ញថ្ងៃថី/ំយកសគ្រិម្មង់តថ្ងៃម្មំ
    កាារត្រូតតួពនិតិយឯកសាារផ្តំ�វចាា�់រ�ស់�ាកផ្តគត់ផ្តគង់
    សិទ្ធធលិីក់ផ្តលិីតផ្តលី (អាាជំាា�ណ័ណ)
 កាារចះីត្រូតតួពនិតិយ�ល់ីទ្ធ�តាា�ងលីក់រ�ស់�ាកផ្តគង់ផ្តគង់ 

(គ្រិ�សិនបេ��មាាន)
 ចំណីចសំខ្នាាន់ៗកា�ងកាារវាាយតថ្ងៃម្មបំេគ្រិជូ�សបេរ �ស�ាកផ្តគត់ផ្តគង់ 

(តថ្ងៃម្ម,ំ គឺណីភាាពផ្តលិីតផ្តលី, ឯកសាារផ្តំ�វចាា�់, ឯកសាារ 
�ញ្ញាា ាក់កាារ�ង់ពនធ, របាាយកាារណ៍ហិរញ្ញញវតុ�, ធនធាាន
ម្មនីសស, លីកេណសម្មីតតិទ្ធ�គ្រិ�ឹកាា, វធិ�សាាគ្រិសត�នីវតត, 
បេករ ៍�បេ�ម ាះគ្រិកមី្មហីុន, គឺណន�ទូ្ធទាំាត់, �ទ្ធពបិេសាាធន៍កាារង្កាារ
កា�ងករណ�ចាា�បាាច់) 

• កាារគ្រិ�ជូីំពភិាាកាា នងិ�នមី្មត័បេដាាយគឺណៈកមាម ាធកិាារលីទ្ធធកម្មម
• កាារបេរៀ�ចំកចិចគ្រិពម្មបេគ្រិពៀង/កចិចសនោា
• កាារគ្រិ�គឺល់ី-ទ្ធទួ្ធលីផ្តលិីតផ្តលី/បេសវាាកម្មម នងិកាារទូ្ធទាំាត់ 

៣ កាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺង នងិកាារកាារពាារនបិេ�ាជិូត ១- �ទ្ធ�ញ្ញាា ាថ្ងៃផ្តកួា�ង នងិ�នសីញ្ញាញ ារមួ្មថ្ងៃនកាារង្កាារ
២- បេគាាលីកាារណ៍គ្រិ�ត�ិតតសិត�ព�សីខ្ពមីាាលីភាាពកម្មមករ

នបិេ�ាជិូត
៣-កំណ្តាារពាារនបិេវទ្ធនជូន.

១- ថ្ងៃថីៃ�បេគ្រិម្ម�កាារង្កាារ, ថីរិបេវ�ាបេធ័�កាារ, គ្រិបាាក់បេមាែ ាង�ចែនមុ្ម, ថ្ងៃថីៃឈ្មួ�់
សគ្រិមាាក, សីវតុិភាាពកាារង្កាារ, សិទ្ធធិរ�ស់និបេ�ាជូិតកា�ងកាារ
កាារពាារខ្ពំ�ន, កាារបេ�ៀតបេ�ៀន, តំណ្តាាងគ្រិ�តភិី�ូគីឺគលិីក

២- កំណ្តាារពាារសីខ្ពីមាាលីភាាពកម្មមករនិបេ�ាជូិត, ផ្ទាាសីកភាាព, 
�រ�ិាកាាសកាារង្កាារ, កចែនំងបេធ័�កាារគ្រិ�ក�បេដាាយសីវតុិភាាព 
�រ�ិាកាាសភឺំីថំាា, កាារសបេន្ត្រីង្កាគ ាះ�នួាាន់, កាារឧ�តុម្មភ
ពោាបាាលីជំូង ឺនងិកាារឧ�តមុ្មភបេ�សកម្មមកាារង្កាារ

៣- កម្មមករនបិេ�ាជូតិអាាចបេធ័�កាាររាាយកាារណ៍�ំព��ញ្ញាា ា ចែ�លីអាាច 
�ណ្តាត ាលីឲ្យយ�ែ ះពាាល់ី�តុគ្រិ��ាជូន៍រ�ស់ធនាាគាារ ជូូន
នាាយកដាា ាន/ កាារ�ិាលីយ័ តាាម្មកាារយល់ី�ងឹរ�ស់ពកួបេគឺ។ 
�ញ្ញាា ាទាំា�ងបេនាាះរមួ្មមាាន៖
   កាារម្មនិ�នវីតតគ្រិស�តាាម្ម�ទ្ធ�ីញ្ញញតត ិនងិគ្រិក�ខ្ពណ័ឌ ចាា�់
 កាារមិ្មនគ្រិ�កាាន់ខ្នាា ា�់នូវបេគាាលីកាារណ៍ និងន�តវិធិ�ថ្ងៃផ្តកួា�ង

រ�ស់ធនាាគាារបេ�សី�លី�ដាា
 កាារបេកងគ្រិ�វញ័្ញច, កាារលួីច, កាារថ្ងៃគឺ�ំបាាត់ ឬកំថ្ងៃរបេជូ�ងសាារ

បេផ្តសងៗ 
 សំណូក, កាារចែកងំ�នំំ  ឬកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងម្មនិតមំាាភាាព, �កស 

ពកួនយិម្ម
 ឥរ�ិា�ថីចែ�លីអាាច�ណ្តាត ាលីឲ្យយ�ែ ះពាាល់ីផ្តំ�វចិតត និង

សីវតុភិាាពរ�ស់កម្មមករនបិេ�ាជូតិ 
 ឥរ�ិា�ថីម្មនិគ្រិតមឹ្មត្រូតវូ ឬគាម ានគ្រិកម្មស�លីធម្ម៌
 �ំពាានសិទ្ធធ�ំិណ្តាាច, �ងេំ  ឬរ�ូភាាពណ្តាាមួ្មយថ្ងៃនកាារ�ំពាាន 

នងិកាារបេ�ៀតបេ�ៀន�ថ្ងៃទ្ធបេទ្ធៀត
 �ទ្ធឧគ្រិក�ិា ឬសកម្មមភាាពខ្ពសីចាា�់�ថ្ងៃទ្ធបេទ្ធៀត ។លី។
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៤ កាារគាា�ពាារ�រសុិាាន លិីខ្ពតិបេលីខ្ព ធ�ក ៣៨៦/18 សត�ព�កាារដាាក់ឲ្យយបេគ្រិ��គ្រិបាាស់
ជាាផ្តំ�វកាារនូវបេគាាលីកាារណ៍�រសុិាាន សងគម្ម និង 
សហគឺម្មន៍

• ធនាាគាារ�នវីតតតាាម្មចាា�់ពាាក់ពន័ធបេ�ានងឹ�រសុិាាន �ទ្ធ�ីញ្ញញតតិ
សត�ព�កិចចកាារពាារ�រសុិាាន និងកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងធនធាានធម្មមជាាត ិ
គ្រិពម្មទាំា�ងលីកេណឌ តត្រូមូ្មវបេផ្តសងៗ ចែ�លីត្រូតូវបាានដាាក់កគ្រិម្មិត
�នវីតត បេ�ាកា�ងគ្រិ�បេទ្ធសន�ម្មយួៗ។

• ធនាាគាារបេធ័�គ្រិ�តិ�តតិកាារគ្រិ�ក�បេដាាយនិរនតរភាាព បេដាាយកាាត់ 
�នុយផ្តលី�ែ ះពាាល់ីបេ�ាបេលី��រសុិាាន និងសងគម្ម តាាម្មរយៈ
កាារបេលី�កកម្មពស់កាារ�នីវតតចែ�លីពាាក់ពន័ធនឹងគ្រិក�ខ្ពណ័ឌ  និង
បេសចកត�ចែណនាា� ។

• ធនាាគាារម្មិនផ្តតល់ីគ្រិបាាក់កម្មច� ឬ ផ្តតល់ីបេសវាាហិរញ្ញញវតុ��ល់ី
�តិថីិជូនចែ�លីពាាក់ពន័ធនឹងសកម្មមភាាពចែ�លី�ងើបេគ្រិគាាះថាា ាក់
�ល់ី�រសុិាាន ឬចែ�លីមាានចែចងកា�ង�ញ្ញា�អាាជូ�វកម្មមចែ�លីត្រូតូវ 
ហាាម្មឃាាត់ រ�ស់ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាានងិ/ឬបេគាាលីកាារណ៍
ពាាក់ពន័ធបេផ្តសងបេទ្ធៀតបេ��យ។

• ធនាាគាារបេធ័�កាារជាាម្មយួភាា ាក់ង្កាារមាានសម្មតកុចិច នងិ ទ្ធ�គ្រិ�កឹាា
តាាម្មកាារចាា�បាាច់កា�ងកាារ�នវីតតបេគាាលីកាារណ៍ �រសុិាានគ្រិ�ក� 
បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព កា�ងករណ�ចែ�លីម្មនិមាានចែចងកា�ង�ទ្ធ�ីញ្ញញតត ិ 
បេយ�ងនឹងកំណត់បេគាាលីកាារណ៍ចែណនាា�ម្មួយបេដាាយ�នីបេ�ាម្ម 
បេ�ាតាាម្មឧតតម្មនីវតតន៍ ចែ�លីទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីជាា�នតរជាាតិ ។

• ធនាាគាារផ្តតល់ីអាាទ្ធិភាាពបេ�ាបេលី�កាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ធនធាានគ្រិ�ក�
បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព នងិកាារគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងរាាល់ីកាាកសំណល់ី និង
សាារធាាតពីលីី ព�សកម្មមភាាពគ្រិ�ត�ិតិតកាាររ�ស់ខ្ពំ�ន ។

• ធនាាគាារផ្តតល់ីអាាទ្ធភិាាព ចំំបេពាាះគ្រិ�ភីពថាាម្មពលីកបេក�តបេ��ងវញិ 
នងិថាាម្មពលីគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព តាាម្មរយៈបេសវាាហិរញ្ញញវតុ� ។

• ធនាាគាារ�នតចែណនាា�ឲ្យយមាានកាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ថាាម្មពលីគ្រិ�ក� បេដាាយ
គ្រិ�សិទ្ធធភាាព កា�ង�គាារកាារ�ិាលីយ័រ�ស់ខ្ពំ�ន នងិចាាត់ចែចង
តត្រូម្មូវកាារបេគ្រិ��គ្រិបាាស់ថាាម្មពលីឲ្យយសម្មគ្រិស� បេ�ាគ្រិគឺ�់កចែនំង
គ្រិ�ត�ិតតកិាារ ។

៥ កាារទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងសហគឺម្មន៍ លិីខិ្ពតបេលីខ្ព ធ�ក ៣៨៦/18 សត�ព�កាារដាាក់ឲ្យយ
បេគ្រិ��គ្រិបាាស់ជាាផំ្ត�វកាារនវូបេគាាលីកាារណ៍�រសុិាាន សងគម្ម 
និងសហគឺម្មន៍

• បេ�សី�លី�ដាាយល់ីថាាកាារឧ�តមុ្មភគាា�គ្រិទ្ធចំបេពាាះ       សហគឺម្មន៍ចែ�លី 
បេយ�ងរស់បេ�ាមិ្មនគ្រិតមឹ្មចែតជាាសីជូ�វធម្ម�៌ែ បីេណ្តាណ ាះបេទ្ធ �ែ ចីែនតវាានាា�ឲ្យយ
ធរីកចិចរ�ស់ខ្ពំ�ន បាានរ �កចបេគ្រិម្ម�ន ។ សីខ្ពភាាពលីអ និងភាាព
រងីបេរឿងរ�ស់បេយ�ងគឺពឺងឹចែផ្តអកគាា ាបេ�ាវញិ បេ�ាម្មក ។

• បេ�សី�លី�ដាាបេជូឿជាាក់ថាា ធនាាគាារអាាចសបេគ្រិម្មចបេគាាលីបេ�ាធរីកចិច 
បេ�ាបាាន បេដាាយត្រូតវូធាានាាថាាសកម្មមភាាពរ�ស់ខ្ពំ�នគ្រិស�ជាាម្មួយ 
បេ�ានងឹបេសចកត�ត្រូតវូកាាររ�ស់សហគឺម្មន៍ គ្រិ�ក� បេដាា យ សច�រភាាព  
�ចូជាា៖
 កាារផ្តតល់ីផ្តលិីតផ្តលី នងិបេសវាាចែ�លីគ្រិតមឹ្មត្រូតវូ តាាម្មរយៈ

កាារបេគ្រិជូ�សបេរ �ស និងកាារ�ភិីវឌ្ឍឍបេដាាយគ្រិ�ីងគ្រិ�យត័ាបេ��ម្មី �
បេសចកត�ត្រូតវូកាារជាាពបិេសសរ�ស់សហគឺម្មន៍កម្មព�ជាា ។
 �បេងើ�នកាារផ្តតល់ីបេសវាា៖ ផ្តតល់ីបេសវាាធនាាគាារ�ល់ីសហគឺម្មន៍

ថីម� បេ�ាទ្ធ�កចែនងំថីម�ៗ  តាាម្មរយៈកាារពគ្រិង�ក�ណ្តាត ាញគ្រិ�តិ�តតិ
កាារបេ�ាតាាម្មបេខ្ពតត និងបេសវាាធនាាគាារឌ្ឍ�ជូ�ថីលី និងបេសវាា
�បេញ្ញញ�-សនស ំ។
 ចូលីរមួ្មកម្មមវធិ�ផ្តតល់ីកាារ��់រ�ំល់ីសាាធាារណជូនទាំាក់ទ្ធង

នឹងហិរញ្ញញវតុ� �ូបេចាះពួកបេគឺអាាចគ្រិគឺ�់គ្រិគឺងធនធាានរ�ស់
ពួកបេគឺគ្រិ�ក�បេដាាយគ្រិ�សិទ្ធធភាាព �បេងើ�នជំូនាាញបេធ័�ធីរកិចច  
នងិ�បេងើ�នគឺណីភាាពចំបេពាាះវសិយ័ធនាាគាារ នងិហិរញ្ញញវតុ� ។
 ផ្តតល់ីកម្មមសិកាា នងិកាារហ័ឹកហ័ឺន�ល់ីនសិសតិ បេ��ម្មី �បេលី�ក

កម្មពស់�រ�ិា�ន័ហិរញ្ញញវតុ� �ល់ីសាាធាារណជូន�ែ ាងទូ្ធលំី 
ទូ្ធ�ាយ ។
 ចែស័ងរកកាារកំណត់�ទ្ធដាា ាន�ភីិបាាលីកិចចលីអ កាារ�នីវតត�៏ 

លីអ�ំផ្តតី នងិតមំាាភាាពបេ��ម្មី �បេលី�កកម្មពស់�រសុិាានហិរញ្ញញវតុ� ។
 បេធ័�កាារជាាម្មយួគ្រិកមី្មសហគឺម្មន៍ អាាជំាាធរ នងិភាាគឺ�ពាាក់ពន័ធ 

បេ��ម្មី ��ភីវិឌ្ឍឍផ្តលិីតផ្តលី នងិបេសវាាថីម� បេ��ម្មី ��ំបេពញបេសចកត�
ត្រូតវូកាាររ�ស់ពកួបេគឺ ។
 ចូលីរមួ្មកម្មមវធិ�ស�ី�រសធម្ម៌ ចែ�លីមាានបេគាាលីបេ�ា បេធ័�ឲ្យយ

ម្មនសីសបេចះជូយួខ្ពំ�នឯង ឬ ជូយួតាាម្មរយៈកាារសិកាា ។ 
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ល រ ខែមឹស្ថាារ ង្ខេគាាល�ារណ៍្ឌិ សកមមភាាព័

៦ កាារកាារពាារសិទ្ធធរិ�ស់មាច ាស់�ំណីលី • បេគាាលីកាារណ៍ សត�ព�គ្រិកម្មគ្រិ�ត�ិតតិ
• បេគាាលីកាារណ៍ សត�ព�កាារ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មម

• �ីគឺគលិីកទាំា�ង�ស់រ�ស់ធនាាគាារត្រូតូវ�នីវតតនូវគ្រិកម្មស�លីធម្មក៌ា�ង
កគ្រិម្មតិខ្ពពស់�ំផ្តតីបេ��ម្មី �កាារពាារសិទ្ធធ ិ នងិផ្តលីគ្រិ�បេ�ាជូន៍រ�ស់
ភាាគឺ�ពាាក់ពន័ធ។

• ធនាាគាារធាានាាកាារ�ង្កាា ាញព័ត៌មាានសាាជូ�វកម្មមជូូន�ល់ីភាាគឺ�
ពាាក់ពន័ធ រមួ្មទាំា�ងមាច ាស់�ំណីលីបាានគ្រិតមឹ្មត្រូតវូ។

៧ កម្មមវធិ�គ្រិ�ឆ្នាំា�ង�ំព�ពកីរលួីយ • �នីសញ្ញាញ ារមួ្មថ្ងៃនកាារង្កាារ
• �ទ្ធ�ីញ្ញញតតថិ្ងៃផួ្តកា�ង
• របាាយលីម្មអតិ សត�ព�កំហីសរ�ស់កម្មមករនបិេ�ាជូតិ

ជូនូ�ំណងឹ នងិ�ណត� ះ�ណ្តាត ាលី�ល់ីនិបេ�ាជិូតទាំា�ង�ស់ ពាាក់ពន័ធ
នងឹកាារគ្រិ�ឆ្នាំា�ង�ំបេព�ពកីរលួីយ។

ខ. ព័ពិ័ណ្ឌិន៌ាាអំំព័ទំី្ធនលួខសុត្រួត៌វូស�គម ឆំ្នាំា�២០២០ របស់ធនាាគាារ ង្ខេអំសីុលដីាា ភិអីំលិសីុ

ល រ អំំកទ្ធទួ្ធលផលក្រាបង្ខេ�ា�ន៍ ទំ្ធហំិនៃន�ារបរចិាំច ាគ ង្ខេគាាលបំណ្ឌិ�នៃន�ារបរចិាំច ាគ

១  រាាជូរដាា ាភីបិាាលី កម្មព�ជាា ១.០០០.០០០.០០០ បេរៀលី �រចិាច ាគឺថីវកិាាបេ��ម្មី �ចលូីរមួ្មជាាម្មយួរាាជូរដាា ាភីបិាាលី កា�ងកាារទ្ធញិវាែ ាក់សាា�ងកាារពាារជំូងឺ
កវូ ��១៩ ។

២  រាាជូរដាា ាភីបិាាលី កម្មព�ជាា ៨០០.០០០.០០០ បេរៀលី ឧ�តមុ្មភ �ល់ីរាាជូរដាា ាភីបិាាលី កម្មព�ជាា កា�ងកាារគ្រិ�យីទ្ធធគ្រិ�ឆ្នាំា�ង នងិកាារទ្ធ�់សាើ ាត់កាាររ �ក
រាាលីដាាលីថ្ងៃនជំូងកឺវូ ��-១៩ ។

៣ ម្មលូីនធិ ិគឺនធ�បីាា ា កម្មព�ជាា ១.២០០.០០០.០០០ បេរៀលី ឧ�តមុ្មភ �ល់ីម្មលូីនធិ ិគឺនធ�បីាា ា កម្មព�ជាា ។

៤ រាាជូរដាា ាភីបិាាលីកម្មព�ជាា នងិសមាាគឺម្មធនាាគាារបេ�ាកម្មព�ជាា ២០០.០០០ ��ំីារអាាបេម្មរកិ ឧ�តមុ្មភ �ល់ីរាាជូរដាា ាភីបិាាលីកម្មព�ជាា នងិសមាាគឺម្មធនាាគាារបេ�ាកម្មព�ជាា សគ្រិមាា�់ជូយួ
សបេន្ត្រីង្កាគ ាះគ្រិ�ជាាពលីរ�ារងបេគ្រិគាាះបេដាាយសាារទ្ធកឹជំូនន់ ។

៥ កាាក បាាទ្ធ គ្រិកហម្ម កម្មព�ជាា ៨០០.០០០.០០០ បេរៀលី ឧ�តមុ្មភ �ល់ីកាាក បាាទ្ធ គ្រិកហម្ម កម្មព�ជាា កា�ង កម្មមវធិ� ���រ ខ្ព�ួ ទ្ធ�១៥៧ ទ្ធវិាា ពភិីព បេ�ាក 
កាាក បាាទ្ធ គ្រិកហម្ម នងិ �ឌ្ឍឍចន ួគ្រិកហម្ម ៨ ឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០២០ ។
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ថ្លែផកំទ្ធ៦ី
�ារបងាា ាញព័ត័៌ម៌ាាន និ�ត៌មាែ ាភាាព័
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ក. �ារបងាា ាញព័ត័៌ម៌ាានកំ��របាាយ�ារណ៍្ឌិក្រាបចាំា�ឆំ្នាំា�ដូចូខាា�ង្ខេក្រា�ាម៖

ល រ ព័ត័៌ម៌ាាន មាាន /គាម ានបងាា ាញ

១ ចកេ�វសិយ័/ បេ�សកម្មម/ បេគាាលីបេ�ាអាាជូ�វកម្មម មាាន

២ សូចនាាករហិរញ្ញញវតុ� មាាន

៣ សូចនាាកាារម្មនិចែម្មនហិរញ្ញញវតុ� មាាន

៤ កតាត ាហាានភិីយ័សំខ្នាាន់ៗ មាាន

៥ បេគាាលីកាារណ៍ភាាគឺ�ាភី មាាន

៦ ជូ�វគ្រិ�វតតរិ�ស់�ភីបិាាលី មាាន

៧ កាារ�ណត� ះ�ណ្តាត ាលីសគ្រិមាា�់�ភីបិាាលី មាាន

៨ ចំននួកចិចគ្រិ�ជូីំ គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភិីបាាលី មាាន

៩ វតតមាានរ�ស់�ភីបិាាលីកា�ងកចិចគ្រិ�ជូីំ គ្រិកីម្មគ្រិ�កឹាាភីបិាាលី មាាន

១០ �ាភីកាារ ឬគ្រិបាាក់�ំណ្តាាច់សគ្រិមាា�់�ភីបិាាលី នងិ�ីគឺគលិីកជាាន់ខ្ពពស់ មាាន

ខ.  ព័ពិ័ណ្ឌិន៌ាាអំំព័យីន�ិារនៃន�ារបងាា ាញព័ត័៌ម៌ាាន ង្ខេដាាយង្ខេរៀបរាាប់ព័មីង្ខេធាាបាាយ នតី៌វិធិ ីន�ិបគុគលកិទ្ធទួ្ធលបនៃ�កផល់ិព័ត័៌ម៌ាាន
ធនាាគាារបាាន�នមី្មត័នវូបេគាាលីកាារណ៍ សត�ព�កាារ�ង្កាា ាញពត៌័មាាន ចែ�លី�ង្កាា ាញព�វធិ�សាាគ្រិសតកា�ងកាារកំណត់នវូពត័ម៌ាានសំខ្នាាន់ នងិបេ��ម្មី �ធាានាាថាាពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មមត្រូតវូបាាន�ង្កាា ាញ

បេ�ាអាាជំាាធរពាាក់ពន័ធ វនិបិេ�ាគឺនិ �តថិីជិូន មាច ាស់កម្មច� កម្មមករនិបេ�ាជូតិ និងសាាធាារណជូន បាានទាំាន់បេពលីបេវ�ា គ្រិតមឹ្មត្រូតវូ គ្រិគឺ�់គ្រិគាាន់ ង្កាាយយល់ី នងិមាានលីកេណៈសម្មគ្រិស�។

បេ��ម្មី ��នវីតតគ្រិស�តាាម្មគ្រិ�កាាសរ�ស់ គឺ.ម្ម.ក. (�ចច��ីនាជាា នយិត័ករម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា “ន.ម្ម.ក.”) បេលីខ្ពៈ ០០៧/១៨ គឺ.ម្ម.ក./គ្រិ�.ក. ចះីថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣០ ចែខ្ពត�ីា ឆ្នាំា ា�២០១៨ សត�ព�
កាារ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាានសាាជូ�វកម្មម ធនាាគាារបាានចែតងតាា�ង នងិបាានទ្ធទួ្ធលីសាគ ាល់ីបេដាាយ គឺ.ម្ម.ក. (�ចច��ីនាជាា នយិត័ករម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា “ន.ម្ម.ក.”) នវូម្មន្ត្រីនត�ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងសាាធាារណៈ ម្មន្ត្រីនត�
ទ្ធទួ្ធលី�នួ�កផ្តតល់ីពត័ម៌ាាន នងិជំូនយួកាារម្មន្ត្រីនត�ទ្ធទួ្ធលី�នួ�កផ្តតល់ីពត៌័មាាន នវូសមាាសភាាព�ចូខ្នាាងបេគ្រិកាាម្ម៖ 

មន្រ្តីនីិទំ្ធនាាក់ទំ្ធន�ស្ថាាធាារណ្ឌិៈ

ល រ ង្ខេ�ម ា� តំ៌ថ្លែណ្ឌិ�

១ �ាកគ្រិស� មាែ ារ �ម្មរាា �នគី្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតា ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតហិិរញ្ញញវតុ�

មន្រ្តីនីិទ្ធទួ្ធលបនៃ�កផល់ិព័ត័៌ម៌ាាន

ល រ ង្ខេ�ម ា� តំ៌ថ្លែណ្ឌិ�

១ �ាកគ្រិស� �ុតី �ុនីស�ហាា �នគី្រិ�ធាាននាាយកគ្រិ�ត�ិតត ិនងិជាាគឺណៈគ្រិ�ធាាននាាយិកាាគ្រិ�ត�ិតតនិ�តកិម្មម នងិបេលីខ្នាាធកិាារគ្រិកីម្មហីុន

�ំនយួ�ារមន្រ្តីនិទី្ធទួ្ធលបនៃ�កផល់ិព័ត័៌ម៌ាាន

ល រ ង្ខេ�ម ា� តំ៌ថ្លែណ្ឌិ�

១ បេ�ាក សីង ផ្ទាាន់នូ ជំូនយួកាារនាាយកគ្រិ�ត�ិតតបិេលីខ្នាាធកិាារគ្រិកមី្មហីុន នងិ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាាន

២ �ាកគ្រិស� �ាង ចនួ័ដាារាែ ា ជំូនយួកាារនាាយកគ្រិ�ត�ិតតបិេលីខ្នាាធកិាារគ្រិកមី្មហីុន នងិ�ង្កាា ាញពត័ម៌ាាន

៣ បេ�ាក លី� សីទាំធ ារទិ្ធធិ គ្រិ�ធាានចែផ្តាក�ង្កាា ាញពត័ម៌ាាន

គ. ទំ្ធនាាក់ទំ្ធន�ជាាមយួវនិងិ្ខេ�ាគនិ
១. កាារ�ង្កាា ាញយនតកាារ នងិន�តវិធិ�ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងជាាម្មយួវនិបិេ�ាគឺនិ

ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា មាាន�ណ្តាត ាញទំ្ធនាាក់ទំ្ធនង�ែ ាងទូ្ធលំីទូ្ធ�ាយ បេ��ម្មី �បេធ័�ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងជាាម្មយួនងឹ�តថិីជិូនរ�ស់ខ្ពំ�ន ក៏�ចូជាាវនិបិេ�ាគឺនិ រមួ្មមាាន បេគឺហទំ្ធពរ័ �ី�ចែម្មែលី ទូ្ធរសព័ ួ
កាារជូ�ួបេដាាយផួ្ទាាល់ី នងិកាារ�បេញ្ញា�ញភាាគឺហីុនិក បេ��ម្មី �ចលូីរមួ្មកា�ងម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនិក។

២. ពពិណន៌ាាបេដាាយសបេងេ��ំព�ទំ្ធនាាក់ទំ្ធនងវនិបិេ�ាគឺនិកា�ងឆ្នាំា ា�២០២០
ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា គឺជឺាាធនាាគាារពាាណជិូាទ្ធ�ម្មយួ ចែ�លីបាានចះី�ញ្ញា�លីក់ភាាគឺហីុនរ�ស់ខ្ពំ�នកា�ងផ្តាារម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា បេ�ាថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៥ ចែខ្ពឧសភាា ឆ្នាំា ា�២០២០ ចែ�លីបាានទាំាក់ទាំាញ

ចំណ្តាា�់អាារម្មមណ៍�ែ ាងខំ្នាា�ងព�សាាធាារណជូន និងវនិិបេ�ាគិឺនទាំា�ងកា�ងគ្រិសីក នងិ�របេទ្ធស។ ចាា�់ព�បេពលីចះី�ញ្ញា�លីក់ភាាគឺហីុនកា�ងផ្តាារម្មលូី�គ្រិតកម្មព�ជាា រហូត�ល់ីថ្ងៃថីៃទ្ធ�៣១ ចែខ្ពធា� 
ឆ្នាំា ា�២០២០ ធនាាគាារ បេ�សី�លី�ដាា បាានទ្ធទួ្ធលី និងបេឆំ្លុះ�យសំណួរជាាបេគ្រិច�ន ព�សាាធាារណជូន នងិវនិបិេ�ាគឺនិ គ្រិពម្មទាំា�ងបាាន�បេញ្ញា�ញភាាគឺហីុនិក បេ��ម្មី �ចលូីរមួ្មកា�ងម្មហាាសនាបិាាតភាាគឺហីុនកិ 
វសិាាម្មញ្ញញ ចែ�លីបាានបេរៀ�ចំបេ��ងបេ�ាថ្ងៃថីៃទ្ធ�២៣ ចែខ្ពវចិេកិាា ឆ្នាំា ា�២០២០។



 
 
 
 
 

 
ធនគរ េអសុលីី  ភីអលិសុ ី
និង្រកុមហ៊ុនប្ុរតសមពន័ធ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរមួ  
និងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យែឡក 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០២០ 
និង 

របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ រមួ និង របាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ អដាយឡែរ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ាតិ្កា 

 ទាំព័រ 
  
របាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របឹកាភិបាល ១ - ៨ 
  
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ ៩ - ១៤ 
  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖  
  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម ១៥ 
របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង រៗួម ១៦ - ១៧ 

របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធ្នរួម ១៨ - ១៩ 
របាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់រួម ២០ - ២១ 
  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក ២២ 

របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង ដៗោយឡែក ២៣  
របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធ្នដោយឡែក ២៤ - ២៥ 
របាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដោយឡែក ២៦ - ២៧ 
  

កាំណត់្សាា ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២៨ - ២១១ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល ់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
ក្ទពយសរមម         
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៥  ៤១២.៧៥៩.០៥១    ៤២១.៥២៧.២៣៨    ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១    ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៦  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៧  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  
ឥណទន និងបុដរម្របទន - សុទធ ៨  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨    ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០    ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥  
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៩  ២២.៧៦៦.៩១៣    ១៧.៥២៩.៨៣៣    ៩២.០៩២.១៦៣    ៧១.៤៣៤.០៧០  
ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់ ១០  ៣៦០.៣៧៧.០០៨    ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩    ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧    ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣  
ម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  ១២៧.៥៤៦.៤៤១    ១៣១.១៥៩.៧៩២    ៥១៥.៩២៥.៣៥៤    ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣  
ម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  ១៤.៦៩០.៦៧៥    ៨.៩៩៨.៩៩៣    ៥៩.៤២៣.៧៨០    ៣៦.៦៧០.៨៩៦  
សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ១៤  ២៩.៥២៩.៧៦៨    ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ១១៩.៤៤៧.៩១២    ១៣២.៧២០.៥៣៧  
ម្រទពយសកមមពនធពនារ - សុទធ ១៥  ១១.១៩៥.៨៤៥    ១៤.៨១៤.៣៥៤    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៦០.៣៦៨.៤៩៤  
         
ក្ទពយសរមមសរ  ប   ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨    ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២    ២៦.៥០០.៧៩៣.១៨២    ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤  
         
បាំណ ល និង មូលធន         
បាំណ ល         
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  ១៦  ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ១៧  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣    ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦  
បាំណុលដផេងៗ  ១៨  ៦៣.៧៥១.១០៨    ៥៨.៨១០.៨៧៥    ២៥៧.៨៧៣.២៣២    ២៣៩.៦៥៤.៣១៦  
ម្របាក់កមចី ១៩  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ៥៦៤.៩៧១.៧០១    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ២.៣០២.២៥៩.៦៨២  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ២០  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  
បាំណុលពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញម្របចាាំឆ្ន ាំ ២៩(ក)  ៣០.២៩២.៣៧០    ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១២២.៥៣២.៦៣៧    ១២៤.១២១.៦៦០  
បាំណុលភត្ិសនា ២១  ២៨.៦១៧.៩០២    ៣០.៩១៥.៩៣៩    ១១៥.៧៥៩.៤១៤    ១២៥.៩៨២.៤៥១  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្ ២២  ១៨.៣៥៤.០៥៥    ១៨.៣៤១.៧៩៦    ៧៤.២៤២.១៥២    ៧៤.៧៤២.៨១៩  
         
បាំណ លសរ  ប   ៥.៤៦១.៨៦៨.៤៨១    ៥.២១០.៧០០.១៩២    ២២.០៩៣.២៥៨.០០៦    ២១.២៣៣.៦០៣.២៨៤  
         
មូលធន         
ដែើមទុន ២៣  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨  
បុពវោភភាគហ ុន ២៣  ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៣៥១.៦៤០    -    
ទុនបម្រមុង ៣៣  ៥០៣.០៩៤.២៣៦    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ២.០៤៨.៧០៨.៩៩៧    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦  
ម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៥៩.៣៣០.១២៧    ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦  
មូលធនសរ  ប   ១.០៨៩.៦២៥.៥០៧    ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៤.៤០៧.៥៣៥.១៧៦    ៣.៩៣០.១៨១.០២០  
         
េបបភាគភាគកមម   -      -      -      -    
         
បាំណ ល និង មូលធនសរ  ប   ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨    ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២    ២៦.៥០០.៧៩៣.១៨២    ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤  
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
         
ឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើវធិ្ីស្ថស្តសតការ

ម្របាក់ម្របសិទធភាព ២៤  ៥១៥.០៩៤.៤៧៦    ៤៨៣.៥៤៣.៤៦៦    ២.១០០.០៤០.១៧៩    ១.៩៥៩.៣១៨.១២៤  
ឆាំណាយការម្របាក់ ២៥ (១៥០.៧៧៧.៣១៧)   (១៥៦.៨៧២.៦៨០)   (៦១៤.៧១៩.១២១)   (៦៣៥.៦៤៨.០៩៩) 
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ   ៣៦៤.៣១៧.១៥៩    ៣២៦.៦៧០.៧៨៦    ១.៤៨៥.៣២១.០៥៨    ១.៣២៣.៦៧០.០២៥  
         
ឆាំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ ២៦  ៤៥.៧៧៥.១៦៥    ៤៨.៧៣៤.៦១៩    ១៨៦.៦២៥.៣៤៨    ១៩៧.៤៧២.៦៧៦  
ឆាំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ   (១.៧៤២.១២៥)   (៩៩៦.៨៩៧)   (៧.១០២.៦៤៤)   (៤.០៣៩.៤២៧) 
ឆាំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថសុទធ   ៤៤.០៣៣.០៤០    ៤៧.៧៣៧.៧២២    ១៧៩.៥២២.៧០៤    ១៩៣.៤៣៣.២៤៩  
         
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ឥណទន 

និងបុដរម្របទន ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  និង      
គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ  ៣៥.១(ឆ)  (២០.៧៩៤.០៣១)   (២៣.៤១១.២០៥)   (៨៤.៧៧៧.២៦៤)   (៩៤.៨៦២.២០៣) 

សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលកិឆចសនា
ដម្រៅតរាងត្ុលយការ   ៥៤.១៥៦    ៨៧.៩៨៩    ២២០.៧៩៤    ៣៥៦.៥៣១  

ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលសុទធ   (២០.៧៣៩.៨៧៥)   (២៣.៣២៣.២១៦)   (៨៤.៥៥៦.៤៧០)   (៩៤.៥០៥.៦៧២) 
         

ឆាំណូលបនាា ប់ពីសាំវធិានធ្នសម្រាប់ឱនភាព ថ្នត្ថ្មលសុទធ   ៣៨៧.៦១០.៣២៤    ៣៥១.០៨៥.២៩២    ១.៥៨០.២៨៧.២៩២    ១.៤២២.៥៩៧.៦០២  
         
ឆាំណូលដផេងៗ  ២៧  ១៨.៣៥១.៣៥៨    ១៧.៨៤៩.៧២៣    ៧៤.៨១៨.៤៨៧    ៧២.៣២៧.០៧៨  
ឆាំណាយទូដៅ និងរែឋបាល ២៨  (២២៥.៩២៦.២២០)   (២១៥.៤១២.៣៩៤)   (៩២១.១០១.១៩៩)   (៨៧២.៨៥១.០២០) 
   (២២៥.៩២៦.២២០)   (២១៥.៤១២.៣៩៤)   (៩២១.១០១.១៩៩)   (៨៧២.៨៥១.០២០) 
         
ឆាំដណញមុន ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ   ១៨០.០៣៥.៤៦២    ១៥៣.៥២២.៦២១    ៧៣៤.០០៤.៥៨០    ៦២២.០៧៣.៦៦០  
         
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ ២៩(ែ)  (៣៨.៥៤២.៨៧២)   (៣២.៦៦២.៨០៩)   (១៥៧.១៣៩.២៩១)   (១៣២.៣៤៩.៧០២) 
         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ(ដយាងដៅទាំព័របនាា ប់)   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ(ដយាងមកពីទាំព័រមុន)   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
         
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖         
         
ធាតុ្ឡែលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ 

ដៅឆាំដណញ ឬខាត្៖       
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆច

េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្   ១៦៩.៤៤៧    ៣៤.៩០៨    ៦៩០.៨៣៥    ១៤១.៤៤៧  
         
ធាតុ្ឡែលម្រត្វូ ឬអាឆម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ

ដៅម្រគាបនាា ប់ដៅឆាំដណញ ឬខាត្៖       
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៨.១៦០.០២៦)   ៧.៣៣០.១៦៥  
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ កនុងឆ្ន ាំ   ១៦៩.៤៤៧    ៣៤.៩០៨    (៧.៤៦៩.១៩១)   ៧.៤៧១.៦១២  
         
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ កនុងឆ្ន ាំសរុប   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  

   -      -      -      -    
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំឡែលផតល់ជូ្នែល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារ   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
េបបភាគភាគកមម   -      -      -      -    
   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
   -      -      -      -    
លទធផលលមអិត្សរុបឡែលផតល់ជូ្នែល់៖   -      -      -      -    
ភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារ   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  
េបបភាគភាគកមម   -      -      -      -    
   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  
 
ឆាំណូលកនុងមួយភាគហ ុនផតល់ជ្ូនភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារកនុងឆ្ន ាំម្រត្ូវបានបង្ហា ញែូឆខាងដម្រកាម៖ 
ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន ៣០  ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  
ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយឆុេះ ៣០  ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍បឡក្មបក្មួលមូលធនរមួ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ក្រុមហ  នអម     
 អែើមទ ន  ប ពវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ឆាំអណញររាទ រ  សរ ប  េបបភាគភាគរមម  មូលធនសរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល 
   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                            
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    -      -      ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦    ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៣.៩៣០.១៨១.០២០    -      -      ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៣.៩៣០.១៨១.០២០  
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងការយិបរដិឆេទ  -      -      -      -      -      -      ១៤១.៤៩២.៥៩០    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ១៤១.៤៩២.៥៩០    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    -      -      ១៤១.៤៩២.៥៩០    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩  
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                            
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆច 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្  -      -      -      -      -      -      ១៦៩.៤៤៧    ៦៩០.៨៣៥    ១៦៩.៤៤៧    ៦៩០.៨៣៥    -      -      ១៦៩.៤៤៧    ៦៩០.៨៣៥  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      -      -      (៨.១៦០.០២៦) 
លទធផលលមអិរសរ  បសក្ាប់
ការយិបរអិឆេទ  -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៧៧.៥៥៦.១២៤    ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    -      -      ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨  

                            
ក្បរិបរតិការជាមួយ ភាគហ  និរ៖                            
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក 

ដៅជាដែើមទុន  -      -      -      -      (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៥០.២៥០)   ៤.៤៥១.៨៦៤    ១៨.១៥០.២៥០    -      -      -      -      -      -    
ភាគោភឡែលបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០) 
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅ

ជាទុនបម្រមុង  -      -      -      -      ៦៦.២៨៥.៧៩៥    ២៧០.២៤៧.១៨៦    (៦៦.៧៣០.៥៨៥)   (២៧២.០៦០.៥៩៥)   (៤៤៤.៧៩០)   (១.៨១៣.៤០៩)   -      -      (៤៤៤.៧៩០)   (១.៨១៣.៤០៩) 
ការដបាេះផាយភាគហ ុន  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ១៧.៧១៤.០១៥    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧២៦.២៣៩    -      -      -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៤៤០.២៥៤    -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៤៤០.២៥៤  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅ

ជាទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ  -      -      -      -      ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៥.៥៨២.៧៧៨    (២៥.៨៩៧.១៧៤)   (១០៥.៥៨២.៧៧៨)   -      -      -      -      -      -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ -        

ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធបរដទស  -      -      -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩    -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩    -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១៣.០០៣.៥៨១)   -      (៣៧៤.៥៩៩)   -      (១១.៤០០.៨៨៦)   -      -      -      (២៤.៧៧៩.០៦៦)   -      -      -      (២៤.៧៧៩.០៦៦) 
ក្បរិបរតិការជាមួយ ភាគហ  និរ
សរ  ប  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ៤.៧១០.៤៣៤    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៣៥១.៦៤០    ៨៨.៣៤៥.៥១០    ៣៤៨.៧៨៣.៧៥៧    (១២០.៨៩៤.៧២០)   (៤៩២.៨៨៧.៧៧៣)   (១៦.៤៩៨.១៣០)   (៩២.០៤១.៩៤២)   -      -      (១៦.៤៩៨.១៣០)   (៩២.០៤១.៩៤២) 

                            
នាថ្ងៃទី៣១ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៣៥១.៦៤០    ៥០៣.០៩៤.២៣៦    ២.០៤៨.៧០៨.៩៩៧    ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៥៩.៣៣០.១២៧    ១.០៨៩.៦២៥.៥០៧    ៤.៤០៧.៥៣៥.១៧៦    -      -      ១.០៨៩.៦២៥.៥០៧    ៤.៤០៧.៥៣៥.១៧៦  

 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍បឡក្មបក្មួលមូលធនរមួ (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ក្រុមហ  នអម     
 អែើមទ ន  ទ នបក្មុង  ក្បារ់ឆាំអណញររាទ រ  សរ  ប  េបបភាគភាគរមម  មូលធនសរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល 
   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                        
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤    ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦    ១.៥២៩.២២៦.៩០៣    ៧៩.៨១៧.២៩១    ៣០៩.៤៧២.៤៨២    ៨៥២.៨៣៩.៦៨២    ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩    -      -      ៨៥២.៨៣៩.៦៨២    ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩  
ការឡកសម្រមួលដលើការ េនុវត្តជាដលើកែាំបូងថ្ន    

ស.រ.ហ.េ.ក ១៦ បនាា ប់ពីកាត្់កងពនធ   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
សមតុ្លយឡែលបានបញ្ជជ ក់ដែើងវញិ ដៅ 

ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤    ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦    ១.៥២៩.២២៦.៩០៣    ៧៩.៨១៧.២៩១    ៣០៩.៤៧២.៤៨២    ៨៥២.៨៣៩.៦៨២    ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩    -      -      ៨៥២.៨៣៩.៦៨២    ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩  
                        
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ  -      -      -      -      ១២០.៨៥៩.៨១២    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨    -      -      ១២០.៨៥៩.៨១២    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                        

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆច 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្  -      -      -      -      ៣៤.៩០៨    ១៤១.៤៤៧    ៣៤.៩០៨    ១៤១.៤៤៧    -      -      ៣៤.៩០៨    ១៤១.៤៤៧  

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥  
លទធផលលមអិរសរ  បរន ងឆ្ន ាំ  -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៨៩.៨៦៥.៤០៥    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០    -      -      ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  
                        
ក្បរិបរតិការជាមួយ ភាគហ  និរ៖                        
ភាគោភជាភាគហ នុ  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៣៦.៧៦១.៣៧៣    -      -      (៣៣.៥៩៤.០៤៩)   (១៣៦.៧៦១.៣៧៣)   -      -      -      -      -      -    
ភាគោភជាស្ថឆ់ម្របាក់  -      -      -      -      (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)   -     -     -      (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣) 
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជា ទុនបម្រមុងទូដៅ  -      -      ៥០.២១០.៩៦០    ២០៤.៤០៨.៨១៨    (៥០.២១០.៩៦០)   (២០៤.៤០៨.៨១៨)   -      -      -      -      -      -    
ការដផារពីទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិដៅជាម្របាក់

ឆាំដណញរកាទុក  -      -      (១២.៤០៥.៩៩១)   (៥០.៥៥៤.៤១៣)   ១២.៤០៥.៩៩១    ៥០.៥៥៤.៤១៣    -      -      -      -      -      -    
ការទិញយកេបបភាគភាគកមមឡែលានដៅ AMM  -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧    -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧    -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណ្ ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ

បរដទស  -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២)   -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២)   -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ២២.៦៦២.១៥១    -      ២១.១៥៥.៩៩៨    -      -      -      ៤៣.៨១៨.១៤៩    -      -      -      ៤៣.៨១៨.១៤៩  
ក្បរិបរតិការជាមួយាច ស់ភាគហ  និរសរ  ប  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៥៩.៤២៣.៥២៤    ៣៦.៩៥០.៤៤០    ១៧១.៥២៨.១៩៨    (៧៩.៨១៧.២៩១)   (៣២៤.៦៧៦.១១១)   (៩.២៧២.៨០២)   ៦.២៧៥.៦១១    -      -      (៩.២៧២.៨០២)   ៦.២៧៥.៦១១  
                        
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦    ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៣.៩៣០.១៨១.០២០    -      -      ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៣.៩៣០.១៨១.០២០  
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 
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របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់រមួ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

លាំហូរទឹរក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បរិបរតិការ         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
និយ័ត្ភាពដលើ៖         
រ ាំលស់ដលើម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  ២១.២៤៩.២១៨    ២១.៤២៦.៤៧០    ៨៦.៦៣៣.០៦២    ៨៦.៨២០.០៥៦  
រ ាំលស់ដលើម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  ៣.៦៦៧.៥៨៣    ៣.៥៣៧.៤៥៧    ១៤.៩៥២.៧៣៦    ១៤.៣៣៣.៧៧៦  
រ ាំលស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ១៤  ១០.៦២៧.១២០    ១០.៤៦៩.៨១៩    ៤៣.៣២៦.៧៦៨    ៤២.៤២៣.៧០៧  
និយ័ត្ភាពដលើម្រទពយ និងបរកិាខ រ   ១៨.៥៣៤    ៤៧.៥៥២    ៧៥.៥៦៣    ១៩២.៦៨១  
និយ័ត្ភាពដលើម្រទពយសកមមេរូបី   ២៩០.២៨៤    ៤០៥.០១៧    ១.១៨៣.៤៨៨    ១.៦៤១.១២៩  
ឆាំណាយមូលនិធ្ិដស្ថធ្ននិវត្តន៍   -      ២២៩.២១១    -      ៩២៨.៧៦៣  
សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ឱនភាព ថ្នត្ថ្មល ៨  ២០.៧៣៩.៨៧៥    ២៣.៣២៣.២១៦    ៨៤.៥៥៦.៤៧០    ៩៤.៥០៥.៦៧២  
ឆាំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត ២២(ក)  ១.៦៩៧.៣៤១    ១.៥៥៧.៦៥៤    ៦.៩២០.០៦០    ៦.៣១១.៦១៥  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរ ២២(គ)  ៦.៥៦៣.៧១៩    ៣.២៣៣.៩១៥    ២៦.៧៦០.២៨២    ១៣.១០៣.៨២៤  
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ ២៩ (ែ)  ៣៨.៥៤២.៨៧២    ៣២.៦៦២.៨០៩    ១៥៧.១៣៩.២៩១    ១៣២.៣៤៩.៧០២  
ទុនបម្រមុងសម្រាប់ការបតូររូបិយប័ណណ   ៦១៤.៤០៥    (៨៥៤.៥២៩)   ២.៥០៤.៩២៩    (៣.៤៦២.៥៥២) 
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ   (៣៦៤.៣១៧.១៥៩)   (៣២៦.៦៧០.៧៨៦)   (១.៤៨៥.៣២១.០៥៨)   (១.៣២៣.៦៧០.០២៥) 
ឆាំដណញពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ  និងម្រទពយសកមមេរូបី   (៣៦៩.៥២៨)   (៧៦.៤៨១)   (១.៥០៦.៥៦៦)   (៣០៩.៩០១) 
ឆាំដណញពីការបតូររូបិយប័ណណមិនទន់បានទទួលស្ថា ល់   (២៦២.៣៥៨)   (១.០៩៨.២៧៩)   (១.០៦៩.៦៣៥)   (៤.៤៥០.២២៥) 

   (១១៩.៤៤៥.៥០៤)   (១១០.៩៤៧.១៤៣)   (៤៨៦.៩៧៩.៣២១)   (៤៤៩.៥៥៧.៨២០) 
បឡម្រមបម្រមួល ៖         
ឥណទន និងបុដរម្របទន   (៦៤៦.០៦៣.៥៣០)   (២៧៤.២៦២.១៥៨)   (២.៦៣៤.០០១.០១២)   (១.១១១.៣១០.២៦៤) 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ    ១៨១.៦០២.០៨៦    (១.១២៧.២៦៩)   ៧៤០.៣៩១.៧០៥    (៤.៥៦៧.៦៩៤) 
ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់   ៤៣.៤៤៩.២៨៨    (៤៦.៧៦១.១២៦)   ១៧៧.១៤២.៧៤៧    (១៨៩.៤៧៦.០៨៣) 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ    (៥.៥៦០.២៣៧)   ៤.៩៣៣.១១៩    (២២.៦៦៩.០៨៦)   ១៩.៩៨៨.៩៩៨  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន   ២១១.៥៦៣.១៩៥    ៥០០.៧៩៩.៣៨១    ៨៦២.៥៤៣.១៤៦    ២.០២៩.២៣៩.០៩២  
ម្របាក់បដញ្ញើពីធ្នាគារដផេងៗ  និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ    ៣១.៨៣៤.៣១៤    (៣.៦២៧.៤៤៥)   ១២៩.៧៨៨.៤៩៨    (១៤.៦៩៨.៤០៧) 
មូលនិធ្ិដស្ថធ្ននិវត្តន៍   -      ២១០.១១០    -      ៨៥១.៣៦៦  
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ   ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨  
បាំណុលដផេងៗ    ១០.៣០១.៧២៨    (៦.៥២០.៩៥៧)   ៤២.០០០.១៤៥    (២៦.៤២២.៩១៨) 

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ(ដម្របើម្របាស់កនុង)/បានពីម្របតិ្បត្តិការ   (២៩១.០០៦.០១៩)   ៦៤.០៨២.០០៥    (១.១៨៦.៤៣១.៥៤១)   ២៥៩.៦៦០.២៨៨  
         

ឆាំណូលការម្របាក់បានទទួល   ៥១៥.៤៦៨.១៧៣    ៤៨១.៤៦៩.៥៥៥    ២.១០១.៥៦៣.៧៤១    ១.៩៥០.៩១៤.៦៣៧  
ឆាំណាយការម្របាក់បានបង់   (១៥៤.០១១.៣០៦)   (១៤៧.៧២៣.១២០)   (៦២៧.៩០៤.០៩៥)   (៥៩៨.៥៧៤.០៨២) 
ពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញបានបង់ ២៩(ក)  (៣៥.០៦៤.៦៥២)   (១៩.២១៦.៧៥៦)   (១៤២.៩៥៨.៥៨៦)   (៧៧.៨៦៦.២៩៥) 
មូលនិធ្ិដស្ថធ្ននិវត្តន៍បានបង់   -      (៤៣០.៩៧៣)   -      (១.៧៤៦.៣០៣) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តបានបង់ ២២(ក)  (២១៦.៨៤០)   (១៩៥.៤៤៤)   (៨៨៤.០៥៧)   (៧៩១.៩៣៩) 
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈបានបង់ ២២(ែ)  (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរបានបង់ ២២(គ)  (៦.៩៩៨.២៥៧)   (៦.២២៥.៨៦៩)   (២៨.៥៣១.៨៩៤)   (២៥.២២៧.២២១) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធបានពីសកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ   ២៦.០៨៥.៧៨៤    ៣៧០.២៩៤.០០៥    ១០៦.៣៥១.៧៣៩    ១.៥០០.៤៣១.៣១៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់រមួ (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

         
លាំហូរទឹរក្បារ់ព៊ីសរមមភាពវិនិអោគ         
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ   ២២.៩៤៦.៥៧៦    ២២.៤០៧.៤៤១    ៩៣.៥៥៣.១៩០    ៩០.៧៩៤.៩៥១  
ការទិញម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  (១៧.៧០៤.៤៨៩)   (១៤.៨៣០.៤៩៧)   (៧២.១៨១.២០២)   (៦០.០៩៣.១៧៤) 
ការទិញម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  (៩.៦៨៩.២៣១)   (២.០២៧.២៥១)   (៣៩.៥០២.៩៩៥)   (៨.២១៤.៤២១) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ   ៤០៨.៩៥៨    ៣៦១.១១៧    ១.៦៦៧.៣២២    ១.៤៦៣.២៤៦  
ស្ថឆ់ម្របាក់(ដម្របើម្របាស់កនុង)/បានពីសកមមភាពវនិិដយាគ   (៤.០៣៨.១៨៦)   ៥.៩១០.៨១០    (១៦.៤៦៣.៦៨៥)   ២៣.៩៥០.៦០២  
         
លាំហូរសាឆ់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន         
ការទូទត្់ភាគោភ   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣៤.១១០.៨៤២) 
ការបង់ពនធដលើការបដងកើនដែើមទុនដៅឡាវ   (៤៤៤.៧៩០)   -      (១.៨១៣.៤០៩)   -    
ការសងម្របាក់កមចី   (២០១.១៦៣.២៦៣)   (៤៥៤.៥៥៥.០៧៦)   (៨២០.១៤២.៦២៣)   (១.៨៤១.៨៥៧.១៦៨) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីម្របាក់កមចី   ១៧៨.៥៩០.៤៧៨    ២២៩.២៦៦.៣៨៥    ៧២៨.១១៣.៣៧៩    ៩២៨.៩៨៧.៣៩២  
ការសងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ   (៧.១៤៣.៩៥៧)   (៣២.០០០.០០០)   (២៩.១២៥.៩១៣)   (១២៩.៦៦៤.០០០) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីបាំណុលបនាា ប់បនេាំ   ៣៥.០០០.០០០    ៩៣.៨៣៣.៦៦៧    ១៤២.៦៩៥.០០០    ៣៨០.២១៤.០១៩  
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការដបាេះផាយភាគហ ុន   ៤.៣៤៤.៨៦៥    -      ១៧.៧១៤.០១៥    -    
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីបុពវោភភាគហ ុន   ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៧២៦.២៣៩    -    
ការទូទត្់បាំណុលភត្ិសនា ២១  (១១.៨៣៣.២៧៤)   (១១.២៨២.៤៧០)   (៤៨.២៤៤.២៥៨)   (៤៥.៧១៦.៥៦៨) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ ដម្របើម្របាស់កនុងសកមមភាព ហិរញ្ញបបទន   (២៣.៦៦២.៥៥១)   (១៨៣.១៥៥.៧៦៧)   (៩៦.៤៧២.២២០)   (៧៤២.១៤៧.១៦៧) 
         
ការ(ងយឆ ុះ)//អរើនអែើង សាឆ់ក្បារ់ និង

សាឆ់ក្បារ់សមមូលស ទធ   (១.៦១៤.៩៥៣)   ១៩៣.០៤៩.០៤៨    (៦.៥៨៤.១៦៦)   ៧៨២.២៣៤.៧៤៨  
សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូល នាអែើមឆ្ន ាំ   ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ១.៣០៥.៦៧១.៤០៩    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២    ៥.២៤៦.១៨៧.៧២១  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៤៤.៩០៩.៩៣២)   ៧៨.៨៦៣.៣៩៣  
សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូល  នាឆ ងឆ្ន ាំ ៣១  ១.៤៩៧.១០៥.៥០៤    ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ៦.០៥៥.៧៩១.៧៦៤    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវរថ អដាយឡែរ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
ក្ទពយសរមម         
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៥  ៤០០.៨១៦.១២៦    ៤១០.៩៥៥.៨៦៧    ១.៦២១.៣០១.២៣០    ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៦  ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១    ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៧  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  
ឥណទន និងបុដរម្របទន - សុទធ ៨  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩    ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨    ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣  
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៩  ២០.២៥៦.១១០    ១៥.៦៦៧.៥៤០    ៨១.៩៣៥.៩៦៥    ៦៣.៨៤៥.២២៦  
ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់ ១០  ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ៥៨៣.១៩៥.៧៤១    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣    ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥  
ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ១១  ៩១.១១៥.៥៧១    ៩១.១៣៥.៥៧១    ៣៦៨.៥៦២.៤៨៥    ៣៧១.៣៧៧.៤៥២  
ម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  ៩០.៨៣៦.៤២២    ៩២.៩១១.៣៤៤    ៣៦៧.៤៣៣.៣២៧    ៣៧៨.៦១៣.៧២៨  
ម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  ១៣.៨៨៤.៥៥៨    ៧.៩១៥.៣៦២    ៥៦.១៦៣.០៣៧    ៣២.២៥៥.១០០  
សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ១៤  ២៦.១៨២.១៧២    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ១០៥.៩០៦.៨៨៦    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩  
ម្រទពយសកមមពនធពនារ - សុទធ ១៥  ១២.៦៨៥.៩៤៧    ១៤.០០៧.៧៤៣    ៥១.៣១៤.៦៥៦    ៥៧.០៨១.៥៥៣  
         
ក្ទពយសរមមសរ  ប   ៦.៣៧៩.៤៨៣.៧៥១   ៦.០១៧.៣០៣.២៧៧    ២៥.៨០៥.០១១.៧៧៤    ២៤.៥២០.៥១០.៨៥៧  
         
បាំណ ល និង មូលធន         
បាំណ ល         
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  ១៦  ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ២៧៤.២៧៧.៧២១    ១.២០០.៤១២.៦២១    ១.១១៧.៦៨១.៧១៣  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ១៧  ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១    ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨  
បាំណុលដផេងៗ  ១៨  ៦២.៤០៨.៨៨២    ៥៦.៥៩៧.៥៥១    ២៥២.៤៤៣.៩២៨    ២៣០.៦៣៥.០២១  
ម្របាក់កមចី ១៩  ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ៥១៨.០៦៨.១២៨    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥    ២.១១១.១២៧.៦២២  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ២០  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  
បាំណុលពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបឆចុបបនន ២៩(ក)  ២៧.៩៥០.៣៣៤    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១១៣.០៥៩.១០១    ១១៨.៨៩០.៤០៧  
បាំណុលភត្ិសនា ២១  ២៥.៧៧២.៣៨៥    ២៧.៧៨៩.១៦៨    ១០៤.២៤៩.២៩៧    ១១៣.២៤០.៨៦០  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្ ២២  ១៧.៧៨១.៧៦៣    ១៧.៦៦៧.៤៧៧    ៧១.៩២៧.២៣១    ៧១.៩៩៤.៩៦៩  
         
បាំណ លសរ  ប   ៥.២៨៥.៤៥៨.១៩៤    ៥.០៤៥.០២៤.៧៤៤    ២១.៣៧៩.៦៧៨.៣៩៤    ២០.៥៥៨.៤៧៥.៨៣៤  
         
មូលធន         
ដែើមទុន ២៣  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨  
បុពវោភភាគហ ុន ២៣  ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៣៥១.៦៤០    -    
ទុនបម្រមុង ៣៣  ៥១០.៧៤១.៥៥៤    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ២.០៧៩.៣៥៧.៨០២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦  
ម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៥៤៦.៤៧៩.៥២៦    ៤៦២.២៣២.៣៨៩  
មូលធនសរ  ប   ១.០៩៤.០២៥.៥៥៧    ៩៧២.២៧៨.៥៣៣    ៤.៤២៥.៣៣៣.៣៨០    ៣.៩៦២.០៣៥.០២៣  
         
បាំណ ល និង មូលធនសរ  ប   ៦.៣៧៩.៤៨៣.៧៥១   ៦.០១៧.៣០៣.២៧៧    ២៥.៨០៥.០១១.៧៧៤    ២៤.៥២០.៥១០.៨៥៧  
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍ឆាំអណញ ឬខារ និងលទធផលលមអិរអផសងៗអដាយឡែរ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
  

       

ឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើ
វធិ្ីស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ២៤  ៤៧៨.៧៣៩.៣៤១    ៤៥២.៦៥១.២៨៩    ១.៩៥១.៨២០.២៩៣    ១.៨៣៤.១៤៣.០២៣  

ឆាំណាយការម្របាក់ ២៥  (១៣៩.៨៥៦.១៤៧)   (១៤៦.៤៨៣.៩៨៧)   (៥៧០.១៩៣.៥១១)   (៥៩៣.៥៥៣.១១៥) 
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ   ៣៣៨.៨៨៣.១៩៤    ៣០៦.១៦៧.៣០២    ១.៣៨១.៦២៦.៧៨២    ១.២៤០.៥៨៩.៩០៨  
         
ឆាំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ ២៦  ៤២.៣៥៤.០៩៤    ៤៦.០៤៨.២២៤    ១៧២.៦៧៧.៦៤១    ១៨៦.៥៨៧.៤០៤  
ឆាំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ   (១.៥២៦.៣៧០)   (៦៦៧.៩៩២)   (៦.២២៣.០១០)   (២.៧០៦.៧០៤) 
ឆាំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថសុទធ   ៤០.៨២៧.៧២៤    ៤៥.៣៨០.២៣២    ១៦៦.៤៥៤.៦៣១    ១៨៣.៨៨០.៧០០  
         
សាំវធិានធ្នដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បង់សម្រាប់ឥណទន និង

បុដរម្របទន ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារនានា និងម្របាក់ទទួល
បានដផេងដទៀត្ ៣៥.១(ឆ)  (១៦.២៤៧.៦៧៦)   (២១.៧៨០.៦៣២)   (៦៦.២៤១.៧៧៥)   (៨៨.២៥៥.១២១) 

សាំវធិានធ្នកិឆចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ   ១៣២.០៨២    (៣៦០.៣៥៤)   ៥៣៨.៤៩៨    (១.៤៦០.១៥៤) 

ឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បង់សុទធ   (១៦.១១៥.៥៩៤)   (២២.១៤០.៩៨៦)   (៦៥.៧០៣.២៧៧)   (៨៩.៧១៥.២៧៥) 
         
ឆាំណូលបនាា ប់ពីសាំវធិានធ្នសម្រាប់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល សុទធ   ៣៦៣.៥៩៥.៣២៤    ៣២៩.៤០៦.៥៤៨    ១.៤៨២.៣៧៨.១៣៦   ១.៣៣៤.៧៥៥.៣៣៣  
         
ឆាំណូលដផេងៗ  ២៧  ១៦.៦៦២.៧៤៨    ១៦.២៣៣.៧៦៤    ៦៧.៩៣៤.០២៤    ៦៥.៧៧៩.២១២  
ឆាំណាយទូដៅ និងរែឋបាល ២៨  (២០៨.១០៣.៧៥៧)   (១៩៧.៤១៣.៩១០)   (៨៤៨.៤៣៩.០១៧)   (៧៩៩.៩២១.១៦៣) 
   (២០៨.១០៣.៧៥៧)   (១៩៧.៤១៣.៩១០)   (៨៤៨.៤៣៩.០១៧)   (៧៩៩.៩២១.១៦៣) 
         
ឆាំដណញមុនឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ   ១៧២.១៥៤.៣១៥    ១៤៨.២២៦.៤០២    ៧០១.៨៧៣.១៤៣    ៦០០.៦១៣.៣៨២  
         
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ ២៩(ែ)  (៣៣.៨១២.១៣៩)   (៣០.៣៣៩.៦២៣)   (១៣៧.៨៥២.០៩១)   (១២២.៩៣៦.១៥៣) 
         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ   ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៦៤.០២១.០៥២    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩  
         
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖         
ធាតុ្ឡែលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ ដៅឆាំដណញឬខាត្៖        
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្   ៧២.៥៩៣    (១៣៦.០១២)   ២៩៥.៩៦២    (៥៥១.១២១) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   ៧.១៥៣.៧៥៥  
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ កនុងឆ្ន ាំ   ៧២.៥៩៣    (១៣៦.០១២)   (៧.៦៦៥.៨៣៥)   ៦.៦០២.៦៣៤  
         

លទធផលលមអិត្ដផេងៗ កនុងឆ្ន ាំសរុប   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៥៥៦.៣៥៥.២១៧    ៤៨៤.២៧៩.៨៦៣  
         

ម្របាក់ឆាំដណញឡែលផតល់ជូ្នែល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារ   ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៦៤.០២១.០៥២    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩  
 

 

       

លទធផលលមអិត្សរុបផតល់ជូ្នែល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារ   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៥៥៦.៣៥៥.២១៧    ៤៨៤.២៧៩.៨៦៣  

កាំណត្់សាា ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍បឡក្មបក្មួលមូលធនអដាយឡែរ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

24 

 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ធនាគារ 
 អែើមទ ន  ប ពវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ឆាំអណញររាទ រ  សរ  ប  

 ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  
   (កាំណត់្សាា ល់ ៤)    (កាំណត់្សាា ល់ ៤)    (កាំណត់្សាា ល់ ៤)    (កាំណត់្សាា ល់ ៤)    (កាំណត់្សាា ល់ ៤)  

                     
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ៤២៨.៨១៨.១៥៤   ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    -      -      ៤២៥.៧០៩.៦១២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៦២.២៣២.៣៨៩    ៩៧២.២៧៨.៥៣៣    ៣.៩៦២.០៣៥.០២៣   
                     
ម្របាក់ឆាំដណញសម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  -      -      -      -      -      -      ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ៥៦៤.០២១.០៥២    ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ៥៦៤.០២១.០៥២   
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                     

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍
និដយាជ្ិត្  -      -      -      -      -      -      ៧២.៥៩៣    ២៩៥.៩៦២    ៧២.៥៩៣    ២៩៥.៩៦២   

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)  
លទធផលលមអិត្សរុបសម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  -      -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៦៤.៣១៧.០១៤    ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៥៦.៣៥៥.២១៧   
                     
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយ ភាគហ ុនិក៖                     
ភាគោភឡែលបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាដែើមទុនបម្រមុង  -      -      -      -      ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៧២.៩៥២.៣១៦    (៦៦.៩៤៩.៣០៥)   (២៧២.៩៥២.៣១៦)   -      -     
ការដបាេះផាយភាគហ ុន  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ១៧.៧១៤.០១៥    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧២៦.២៣៩    -      -      -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៤៤០.២៥៤   
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក ដៅទុនបម្រមុង

តម បទបបញ្ញត្តិ   -      -      -      -      ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧៣.៧២២.៩១១    (១៨.០៨២.៦៣៧)   (៧៣.៧២២.៩១១)   -      -     
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១៣.០០៣.៥៨១)   -      (៣៧៤.៥៩៩)   -      (១១.៧២៤.២៨៤)   -      -      -      (២៥.១០២.៤៦៤)  
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយភាគហ ុនិកសរុប  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ៤.៧១០.៤៣៤    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៣៥១.៦៤០    ៨៥.០៣១.៩៤២    ៣៣៤.៩៥០.៩៤៣   (១១៧.៧៥០.៧៦៧)   (៤៨០.០៦៩.៨៧៧)   (១៦.៦៦៧.៧៤៥)   (៩៣.០៥៦.៨៦០)  
                     
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៣៥១.៦៤០    ៥១០.៧៤១.៥៥៤   ២.០៧៩.៣៥៧.៨០២    ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៤៦.៤៧៩.៥២៦    ១.០៩៤.០២៥.៥៥៧    ៤.៤២៥.៣៣៣.៣៨០   
  
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍បឡក្មបក្មួលមូលធនអដាយឡែរ (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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 អែើមទ ន  ទ នបក្មុង  ក្បារ់ឆាំអណញររាទ រ  សរ  ប  
 ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  

   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  
                 
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤    ៣៨៩.៧៣០.៩២៣    ១.៥៧៦.៩៦០.១៨៨    ៧៧.៩៩១.០១១    ៣០២.៣៤៦.៥៤២    ៨៦២.៩៤៦.០៣៩    ៣.៤៦៧.៣១៧.១៨៤   
ការឡកសម្រមួលដលើការ េនុវត្តជាដលើកែាំបូងថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ១៦ 

បនាា ប់ពីកាត្់កងពនធ   -      -      -      -      -      -      -      -     
សមតុ្លយឡែលបានបញ្ជជ ក់ដែើងវញិ ដៅថ្ងៃទី១ ឡែមករាឆ្ន ាំ ២០១៩ ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤    ៣៨៩.៧៣០.៩២៣    ១.៥៧៦.៩៦០.១៨៨    ៧៧.៩៩១.០១១    ៣០២.៣៤៦.៥៤២    ៨៦២.៩៤៦.០៣៩    ៣.៤៦៧.៣១៧.១៨៤   
                 
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ  -      -      -      -      ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩   
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                 

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្  -      -      -      -      (១៣៦.០១២)   (៥៥១.១២១)   (១៣៦.០១២)   (៥៥១.១២១)  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥   

លទធផលលមអិត្សរុបកនុងឆ្ន ាំ  -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៧៧.១២៦.១០៨    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៨៤.២៧៩.៨៦៣   
                 
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយ ភាគហ ុនិក៖                 
ភាគោភជាភាគហ ុន  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៣៦.៧៦១.៣៧៣    -      -      (៣៣.៥៩៤.០៤៩)  (១៣៦.៧៦១.៣៧៣)   -      -     
ភាគោភជាស្ថឆ់ម្របាក់  -      -      -      -      (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  -      -      ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ១៩៨.០៥៦.៥៨០    (៤៨.៦៥០.៥៩៧)   (១៩៨.០៥៦.៥៨០)   -      -     
ការដផារពីទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិដៅជាម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក  -      -      (១២.៦៧១.៩០៨)   (៥១.៦៣៨.០២៥)   ១២.៦៧១.៩០៨    ៥១.៦៣៨.០២៥    -      -     
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ២២.៦៦២.១៥១    -      ២១.៨៣៦.១៥៨    -      -      -      ៤៤.៤៩៨.៣០៩   
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយ ភាគហ ុនិកសរុប  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៥៩.៤២៣.៥២៤    ៣៥.៩៧៨.៦៨៩    ១៦៨.២៥៤.៧១៣    (៧៧.៩៩១.០១១)   (៣១៧.២៤០.២៦១)   (៨.៤១៨.២៧៣)   ១០.៤៣៧.៩៧៦   
                 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៦២.២៣២.៣៨៩   ៩៧២.២៧៨.៥៣៣    ៣.៩៦២.០៣៥.០២៣   
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 
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របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់អដាយឡែរ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

         
លាំហូរសាឆ់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បរិបរតិការ         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ   ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៦៤.០២១.០៥២   ៤៧៧.៦៧៧.២២៩  
និយ័ត្កមម៖         

រ ាំលស់ដលើម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  ១៩.១៨១.១៥១    ១៩.២៧៥.៧៨៧    ៧៨.២០១.៥៥៣    ៧៨.១០៥.៤៨៩  
រ ាំលស់ដលើម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  ៣.៣៣៩.៥១០    ៣.១៨២.៨២១    ១៣.៦១៥.១៨២    ១២.៨៩៦.៧៩១  
រ ាំលស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ១៤  ៩.៧៧០.៦៣៨    ៩.៦៤៧.៨៧១    ៣៩.៨៣៤.៨៩១    ៣៩.០៩៣.១៧៣  
និយ័ត្កមមដលើម្រទពយ និងបរកិាខ រ   ១៨.៥៣៤    ៤២.៧៩៧    ៧៥.៥៦៣    ១៧៣.៤១៣  
និយ័ត្កមមដលើម្រទពយសកមមេរូបី   ២៩០.២៨៤    ៣៩១.១៥០    ១.១៨៣.៤៨៨    ១.៥៨៤.៩៤០  
សាំវធិានធ្នដលើខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល ៨  ១៦.១១៥.៥៩៤    ២២.១៤០.៩៨៦    ៦៥.៧០៣.២៧៧    ៨៩.៧១៥.២៧៥  
ឆាំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត ២២(ក)  ១.៥៧៧.៦៧៧    ១.៤០២.០៧៧    ៦.៤៣២.១៨៩    ៥.៦៨១.២១៨  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរ ២២(គ)  ៦.៣៧៨.៧៣៨    ៣.១៧១.១១៦    ២៦.០០៦.១១៥    ១២.៨៤៩.៣៦២  
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ ២៩ (ែ)  ៣៣.៨១២.១៣៩    ៣០.៣៣៩.៦២៣    ១៣៧.៨៥២.០៩១    ១២២.៩៣៦.១៥៣  
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ   (៣៣៨.៨៨៣.១៩៤)   (៣០៦.១៦៧.៣០២)   (១.៣៨១.៦២៦.៧៨២)   (១.២៤០.៥៨៩.៩០៨) 
ឆាំដណញពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ និង ម្រទពយសកមមេរូបី   (៣២៦.២៩៩)   (៨៤.៦៣៧)   (១.៣៣០.៣២១)   (៣៤២.៩៤៩) 
ឆាំដណញពីការបតូររូបិយប័ណណមិនទន់បានទទួលស្ថា ល់   (២២៧.៧៩៤)   (១.០១៩.៣៩០)   (៩២៨.៧១៦)   (៤.១៣០.៥៧០) 

   (១១០.៦១០.៨៤៦)   (៩៩.៧៩០.៣២២)   (៤៥០.៩៦០.៤១៨)   (៤០៤.៣៥០.៣៨៤) 

បឡម្រមបម្រមួល ៖         
ឥណទន និងបុដរម្របទន   (៦២២.២៤៨.០៧៩)   (២៤៨.៤៧៤.៨៥៩)   (២.៥៣៦.៩០៥.៤១៨)   (១.០០៦.៨២០.១២៩) 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ    ១៨១.៣៥៩.៣៨៧    -      ៧៣៩.៤០២.២២១    -    
ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់   ៤២.០៤៧.៥៥៨    (៤៥.២៤២.៤៦៩)   ១៧១.៤២៧.៨៩៤    (១៨៣.៣២២.៤៨៤) 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ    (៤.៩១០.០៧៥)   ៤.៤៧៣.៦០៩    (២០.០១៨.៣៧៦)   ១៨.១២៧.០៦៤  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន   ១៩៨.១២២.១៧៨    ៤៨០.៦៦៤.០៥៦    ៨០៧.៧៤៤.១២០    ១.៩៤៧.៦៥០.៧៥៥  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ    ២២.៤៨៦.៨៣៣    (១០.២៨៦.៥៨១)   ៩១.៦៧៨.៨១៨    (៤១.៦៨១.២២៦) 
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ   ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨  
បាំណុលដផេងៗ    ១១.៥៨៣.៧៥៦    (៦.៤៦០.៦៦៨)   ៤៧.២២៦.៩៧៣    (២៦.១៧៨.៦២៧) 

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ(ដម្របើម្របាស់កនុង)/បានពីម្របតិ្បត្តិការ   (២៨០.៨៥៦.៦៤៧)   ៧៦.២៦៨.២៥៩    (១.១៤៥.០៥២.៥៤៩)   ៣០៩.០៣៨.៩៨៧  
         
ឆាំណូលការម្របាក់បានទទួល   ៤៧៩.១១៣.៧១៥    ៤៥២.៦៦៨.៤២៣    ១.៩៥៣.៣៤៦.៦១៦    ១.៨៣៤.២១២.៤៥០  
ឆាំណាយការម្របាក់បានបង់   (១៤៣.៦២០.៧១៤)   (១៣៨.៦៧២.៩៩៤)   (៥៨៥.៥៤១.៦៥១)   (៥៦១.៩០២.៩៧២) 
ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបានបង់ ២៩(ក)  (៣៣.៧១៥.៥៦៩)   (១៧.១៤០.៥៣១)   (១៣៧.៤៥៨.៣៧៥)   (៦៩.៤៥៣.៤៣២) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តបានបង់ ២២(ក)  (១៤៣.០០៤)   (១៤៨.៣៥០)   (៥៨៣.០២៧)   (៦០១.១១៤) 
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈបានបង់ ២២(ែ)  (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរបានបង់ ២២(គ)  (៦.៨១៥.២៤៨)   (៦.១១២.៣១២)   (២៧.៧៨៥.៧៦៦)   (២៤.៧៦៧.០៨៨) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធបានពីសកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ   ១១.៨៧៧.២១៨    ៣៦៥.៣៩៧.១០២    ៤៨.៤២៣.៤១៩    ១.៤៨០.៥៨៩.០៥៩  
         
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់អដាយឡែរ (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

         
លាំហូរសាឆ់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពវិនិអោគ         
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ   ២២.៩៤៦.៥៧៦    ២២.៤០៧.៤៤១    ៩៣.៥៥៣.១៩០    ៩០.៧៩៤.៩៥១  
ការទិញម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  (១៧.០៩៣.៧៩១)   (១៣.១៧២.៤៣៥)   (៦៩.៦៩១.៣៨៦)   (៥៣.៣៧៤.៧០៧) 
ការទិញម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  (៩.៦០៣.២៩៧)   (១.៧៥០.៦៥៦)   (៣៩.១៥២.៦៤២)   (៧.០៩៣.៦៥៨) 
ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ   ២០.០០០    (៧.៩៦៥.២៩០)   ៨១.៥៤០    (៣២.២៧៥.៣៥៥) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ   ៣៤៨.១០៥    ៣៣៩.៤៤៩    ១.៤១៩.២២៤    ១.៣៧៥.៤៤៧  
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធដម្របើម្របាស់កនុងសកមមភាពវនិិដយាគ   (៣.៣៨២.៤០៧)   (១៤១.៤៩១)   (១៣.៧៩០.០៧៤)   (៥៧៣.៣២២) 
         
លាំហូរសាឆ់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន         
ការទូទត្់ភាគោភ   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣៤.១១០.៨៤២) 
ការសងម្របាក់កមចី   (១៨៦.២១៣.២៩៣)   (៤២៩.៩១២.៧៨៥)   (៧៥៩.១៩១.៥៩៦)   (១.៧៤២.០០៦.៦០៥) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីម្របាក់កមចី   ១៧៥.៤៩៨.០៨១    ១៩៤.៣៨៨.៤៥១    ៧១៥.៥០៥.៦៧៦    ៧៨៧.៦៦២.០០៣  
ការសងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ   (៧.១៤៣.៩៥៧)   (៣២.០០០.០០០)   (២៩.១២៥.៩១៣)   (១២៩.៦៦៤.០០០) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីបាំណុលបនាា ប់បនេាំ   ៣៥.០០០.០០០    ៩៣.៨៣៣.៦៦៧    ១៤២.៦៩៥.០០០    ៣៨០.២១៤.០១៩  
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការដបាេះផាយភាគហ ុន   ៤.៣៤៤.៨៦៥    -      ១៧.៧១៤.០១៥    -    
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីបុពវោភភាគហ ុន   ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៧២៦.២៣៩    -    
ការទូទត្់បាំណុលភត្ិសនា ២១  (១០.៨៨៣.៤០៦)   (១០.៤៥២.១៩៥)   (៤៤.៣៧១.៦៤៦)   (៤២.៣៥២.២៩៤) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ ដម្របើម្របាស់កនុងសកមមភាពហិរញ្ញបបទន   (១០.៤១០.៣២០)   (១៩២.៥៦១.១៣៥)   (៤២.៤៤២.៨៧៥)   (៧៨០.២៥៧.៧១៩) 
         
អរើនអែើង(ងយឆ ុះ) / /អរើនអែើងសាឆ់ក្បារ់ និង
សាឆ់ក្បារ់សមមូលស ទធ   (១.៩១៥.៥០៩)   ១៧២.៦៩៤.៤៧៦    (៧.៨០៩.៥៣០)   ៦៩៩.៧៥៨.០១៨  

សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូលនាអែើមឆ្ន ាំ   ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ១.២៨៦.៩១៨.៩៧២    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១    ៥.១៧០.៨៤០.៤២៩  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៤៣.៧២៧.១០៨)   ៧៧.៣២៦.៣៥៤  
         
សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូល នាឆ ងឆ្ន ាំ ៣១  ១.៤៥៧.៦៩៧.៩៣៩    ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ៥.៨៩៦.៣៨៨.១៦៣    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

28 

១. ព័រ៌ានទូអៅ 

មុនថ្ងៃទី០១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៣ ធ្នាគារ ដេសុីលីោ ភីេិលសុ ី (ដៅកាត់្ថា “ធ្នាគារ”) គឺជាម្រកុមហ ុនមហាជ្ន
ទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ ឡែលបដងកើត្ដែើងដម្រកាមឆាប់ម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ដហើយដធ្វើម្របតិ្បត្តិការជាធ្នាគារឯក
ដទស ឡែលានទីស្ថន ក់ការកណាត លដៅរាជ្ធានីភនាំដពញ និងានស្ថខាឆាំនួន ១៤ កនុងម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ ដៅ          
ថ្ងៃទី០១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៣ ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា បានផតល់អាជាា ប័ណណែល់ធ្នាគារជាធ្នាគារពាណិជ្ជឯកជ្ន សម្រាប់
រយៈដពល ៣ឆ្ន ាំ គិត្ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៣។ អាជាា ប័ណណរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានដធ្វើជាងមីដៅជាអាជាា ប័ណណ          
េឆិថ្្នតយ៍ ដៅថ្ងៃទី២៨ ឡែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ២០០៦។ 

ទីស្ថន ក់ការឆុេះបញ្ជ ីរបស់ធ្នាគារានទីតាំងសថិត្ដៅេគារដលែ ៦១ មហាវងីិម្រពេះមុនីវងេ សង្ហក ត់្ស្សេះឆក             
ែណឌ  ែូនដពញ រាជ្ធានីភនាំដពញ ម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

ធ្នាគារដធ្វើម្របតិ្បត្តិការដម្រកាមការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដោយដផ្លត ត្ជាពិដសសដលើការផតល់
ឥណទន និងដសវាហិរញ្ញវត្ថុដផេង ដៗទៀត្សម្រាប់ម្របជាពលរែឋទូដៅ ក៏ែូឆជាសហម្រគាសធុ្នតូ្ឆ និងមធ្យម ម្រពមទាំង
សកមមភាពអាជី្វកមមែថ្ទដទៀត្ ឡែលម្រកុមម្របឹកាភិបាលដជ្ឿជាក់ថាគាាំម្រទែល់ដគាលបាំណងដនេះ។ 

សកមមភាពឆមបង រៗបស់ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្វូបានោត្ម្រត្ោងដៅកនុងកាំណត់្សាា ល់ ១១ ដលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារ និងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ានបុគាលិកឆាំនួន ១៣.៧០៤ នាក់ (២០១៩៖ 
១៣.៦៥៥ នាក់)។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានេនុម័ត្ឲ្យដឆញផាយដោយម្រកមុម្របឹកាភិបាល ដៅថ្ងៃទី២៥ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់ៗ 

ដគាលនដយាបាយគណដនយយសាំខាន់ៗខាងដម្រកាមដនេះ ម្រត្វូបានេនុវត្តដោយសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ                  
កនុងការដរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ ដគាលនដយាបាយទាំងេស់ដនេះ ម្រត្ូវបានយកមកេនុវត្តម្របកបដោយ            
សងាតិ្ភាពដៅម្រគប់ការយិបរដិឆេទ ដលើកឡលងឡត្ានការបញ្ជជ ក់បឡនថម។ 

(ក) មូលោឋ នថ្នការដរៀបឆាំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវបានដរៀបឆាំដែើងដោយេនុដោមដៅតមសតង់ោរ
របាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុេនារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដៅកាត់្ថា (“ស.រ.ទ.ហ.េ.ក”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមម្រត្ូវ
បានដរៀបឆាំដែើងដៅតមមូលោឋ នថ្ងលដែើម។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ក) មូលោឋ នថ្នការដរៀបឆាំ (ត្) 

ការដរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ េនុដោមដៅតម ស.រ.ទ.ហ.េ.ក ត្ម្រមូវឲ្យដម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្ថម ន
គណដនយយសាំខាន់ៗ។ វាក៏ត្ម្រមវូឲ្យម្រកមុម្របឹកាភិបាលដធ្វើការវនិិឆេ័យកនុងែាំដណើ រការេនុវត្តដគាលនដយាបាយគណដនយយ 
របសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ ឡផនកពាក់ព័នធនឹងការវនិិឆេ័យ ឬភាពសមគុស្ថម ញឡែលានកម្រមិត្ែពស់ ឬឡផនកឡែលាន
ការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម នជាស្ថរវនតឆាំដពាេះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុម្រត្វូបានបង្ហា ញដៅកនុងកាំណត់្សាា ល់ ៣។ 

(ែ) សតង់ោរបានដឆញផាយប ុឡនតមិនទន់បានដម្របើ 

សាង់ោរងមី និងការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមសាង់ោរមួយឆាំនួន បានឆូលជាធ្រាន សម្រាប់ការយិបរដិឆេទឡែលចាប់ដផតើម 
បនាា ប់ពីថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០ ឡែលការេនុវត្តមុនកាលកាំណត់្ម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ ប ុឡនតសមព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ មិនបានេនុវត្តសតង់ោរមុនកាលកាំណត់្កនុងការដរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះដៅដែើយដទ។ 

សតង់ោរឡែលបានវដិស្ថធ្នកមមខាងដម្រកាមដនេះ ទាំងដនាេះមិនម្រត្ូវបានរ ាំពឹងថានឹងមិនានផលប េះពាល់ជាស្ថរវនត
ដៅដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។   

o កិឆចសនាខាត្បង់ - ឆាំណាយដែើមបបីាំដពញកិឆចសនា (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមឆាំដពាេះ ស.គ.េ.ក ៣៧). 

o សមបទនការជូ្លទក់ទងនឹងកូវែី១៩ (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមឆាំដពាេះ ស.រ.ហ.េ.ក ១៦)។ 

o ម្រទពយ ដរាងឆម្រក និងបរកិាខ រ៖ ឆាំណូលមុនដពលដម្របើម្របាសឡ់ែលបានកាំណត់្ទុកជាមុន (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមម
ឆាំដពាេះ ស.គ.េ.ក ១៦)។ 

o ឯកស្ថរដយាងឆាំដពាេះម្រកបែ័ណឌ ទសេនទន (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមឆាំដពាេះ ស.រ.ហ.េ.ក ៣)។ 

o ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់បាំណុល ជាបាំណុលរយៈដពលែលី ឬដពលឡវង (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមឆាំដពាេះ ស.គ.េ.ក ១)។ 

(គ) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម 

(i) ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ គឺជាម្រកុមហ ុនទាំងឡាយណាឡែលសមព័នធានេភិបាលភាព។ សមព័នធេភិបាលម្រកុមហ ុន
មួយដៅដពលឡែលសមព័នធម្របឈម ឬានសទិធិឆាំដពាេះផលេដងរពីការវនិិដយាគជាមួយម្រកុមហ ុន និងានឥទធិពលដៅ
ដលើផលទាំងដនាេះតមរយៈសទិធិេាំណាឆរបសែ់លួនកនុងការែឹកនាាំសកមមភាពឡែលពាក់ព័នធរបស់ម្រកុមហ ុន។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(គ) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម (ត្) 

(i) ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ (ត្)  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម គឺរមួបញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ និងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធទាំងេស់ 
ឡែលបានដរៀបឆាំសម្រាប់ការយិបរដិឆេទហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។  

ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានរួមញ្ចូលគាន ចាប់ពីកាលបរដិឆេទឡែលេភិបាលភាពម្រត្វូបានដផារដៅឲ្យសមព័នធធ្នាគារ 
និងបញ្ឈប់ការរួមញ្ចូ លគាន ចាប់ពីកាលបរដិឆេទឡែលេភិបាលភាពបានបញ្ច ប់។ 

រាល់ម្របតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយជាស្ថរវនតរវាងសមព័នធធ្នាគារម្រត្ូវបានលុបដចាល ដហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
រួម ឆលុេះបញ្ជច ាំងឡត្ម្របតិ្បត្តិការខាងដម្រៅឡត្ប ុដណាណ េះ។ ដៅដពលចាាំបាឆ់ ដគាលនដយាបាយគណដនយយរបស់ម្រកុមហ ុន
បុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានផ្លល សប់តូរដែើមបីធានាឲ្យបាននូវសងាតិ្ភាពជាមួយនឹងដគាលនដយាបាយឡែលេនុវត្តដោយសមព័នធ។ 

(ii) ការផ្លល ស់បតូ រេត្ថម្របដយាជ្ន៍ភាគហ ុនិកកនុងម្រកុមហ នុបុម្រត្សមព័នធ ដោយមិនផ្លល ស់បតូ រេភិបាលភាព 

ម្របតិ្បត្តិការជាមួយេបបភាគភាគកមម ឡែលមិនដធ្វើឲ្យានការបាត់្បង់េភិបាលភាព ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាម្របតិ្បត្តិ
ការមូលធ្ន ែូឆម្របតិ្បត្តិការជាមួយាច សម់្រកុមហ ុនកនុងនាមជាាច ស់ឡែរ។ ករណីានការទិញពីេបបភាគភាគកមម 
លដមអៀងរវាង ត្ថ្មលត្បសនងឡែលបានបង់ និងឆាំឡណកពាក់ព័នធថ្នត្ថ្មលដយាងម្រទពយសកមមសទុធរបស់ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ
ឡែលបានទិញ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតែកដឆញពីមូលធ្ន។ ករណីានការលក់េបបភាគភាគកមម លដមអៀងរវាង ត្ថ្មលត្បសនង
ឡែលបានទទួល និងឆាំឡណកពាក់ព័នធថ្នត្ថ្មលដយាងម្រទពយសកមមសទុធរបស់ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធឡែលបានលក់ ក៏ម្រត្ូវ
កត់្ម្រតកនុងមូលធ្នឡែរ។ 

(iii) ការលក់ថ្នម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ដៅដពលឡែលសមព័នធឡលងានេភិបាលភាព េត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលានដៅកនុងម្រកុមហ ុនម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដែើង
វញិដៅតមត្ថ្មលសមស្សប ដៅកាលបរដិឆេទឡែលេភិបាលភាពបានបាត់្បង់ ជាមួយនឹងការផ្លល ស់បតូរថ្នត្ថ្មល  ឡែលម្រត្ូវ
បានទទួលស្ថា លដ់ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ ត្ថ្មលសមស្សបគឺជាត្ថ្មលដយាងែាំបូងសម្រាប់ដគាលបាំណង
គណដនយយជាបនតបនាា ប់ សម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលម្រត្ូវទទួលបានទុកជាសាគត្ ការោក់ទុនរួមគាន  ឬម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដលើសពីដនេះដទៀត្ ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅម្រគាមុនដៅកនុងលទធផលលមអិត្ដផេងៗ
ទក់ទងនឹងេងាភាពដនាេះ ម្រត្ូវកត់្ម្រតែូឆករណីឡែលសមព័នធបានលក់ដោយផ្លា ល់ថ្នម្រទពយសកមម ឬសងបាំណុលឡែល
ពាក់ព័នធ។ វាអាឆានន័យថា ឆាំនួនឡែលបានទទួលដៅម្រគាមុនដៅកនុងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើង
វញិដៅរបាយការណ៍ម្របាក់ឆាំដណញ ឬខាត្។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(គ) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម (ត្) 

(iv) ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានរាយការណ៍តមថ្ងលដែើម ែកការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលបងារ             
ដៅកនុងរបាយការណ៍ដោយឡែករបស់ធ្នាគារ។ ដៅដពលលក់ការវនិិដយាគដនាេះដឆញវញិ ត្ថ្មលលដមអៀងរវាងត្ថ្មល      
ត្បសនងឡែលបានមកពីការលក់ និងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញឬខាត្។ 

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវទទួលបានពីម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ឡែលធ្នាគារមិនរ ាំពឹងថានឹងសងម្រត្ែប់មកវញិនា
ដពលេនាគត្ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាឡផនកមួយថ្នការវនិិដយាគរបស់ធ្នាគារដៅកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ។ 

(ឃ្) ការឡម្របសម្រមលួរបិូយប័ណណបរដទស 

(i) រូបិយប័ណណមុែង្ហរ និងរូបិយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ 

ធាតុ្ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបសម់្រកុមហ ុនថ្នសមព័នធ ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដោយដម្របើម្របាស់របិូយប័ណណថ្ន 
បរសិ្ថថ នដសែឋកិឆចសាំខាន់ឡែលម្រកុមហ ុនដម្របើដៅកនុងកិឆចម្របតិ្បត្តិការ (“រូបិយប័ណណមុែង្ហរ”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ ឡែលជារូបិយប័ណណមុែង្ហរ និងជារូបិយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញរបស់               
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

(ii) ម្របតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយ 

ម្របតិ្បត្ាិការជារបិូយប័ណណដផេង ដៗម្រៅពីម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ ម្រត្ូវបានឡម្របសម្រមលួដៅជារូបិយប័ណណមុែង្ហរ      
តមេម្រតបាូរម្របាក់ នាកាលបរដិឆេទថ្នម្របតិ្បត្ាិការដនាេះ។ ឆាំដណញ និងខាត្ពីការបាូររូបិយប័ណណបរដទសឡែលដកើត្មក  
ពីការទូទត់្ថ្នម្របតិ្បត្ាិការទាំងដនេះ និងពីការឡម្របសម្រមួលេម្រតបាូរម្របាក់ ដៅឆុងការយិបរដិឆេទរបស់ម្រទពយសកមម និង
បាំណុលរូបិយវត្ថុនានា ឡែលកាំណត់្ជារបិូយប័ណណដផេង  ៗ ដម្រៅពីម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុង                  
របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ 

(iii) សមព័នធធ្នាគារ 

របាយការណ៍លទធផល និងស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុថ្នកិឆចម្របតិ្បត្តិការដម្រៅម្របដទស (ឡែលមិនានរូបិយប័ណណថ្ន
ដសែឋកិឆចឡែលានេតិ្ផរណាែពសហ់ួសដហតុ្) ឡែលានរបិូយប័ណណមុែង្ហរែុសគាន ពីរបិូយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ
របស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានឡម្របសម្រមួលដៅជារូបិយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ឃ្) ការឡម្របសម្រមលួរបិូយប័ណណបរដទស (ត្) 

(iii) សមព័នធធ្នាគារ (ត្) 

ក) ម្រទពយសកមមនិងបាំណុលសម្រាប់របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ ឡៗែលបានបង្ហា ញ ម្រត្ូវបានឡម្រប
សម្រមួលតមេម្រតបិទបញ្ជ ីដៅឆុងការយិបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍។ 

ែ) ម្របាក់ឆាំណូលនិងឆាំណាយ សម្រាប់ការរាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្នីមួយ  ៗ ម្រត្ូវបានឡម្របសម្រមួលតម 
េម្រតបតូរម្របាក់ជាមធ្យម (ដលើកឡលងឡត្េម្រតមធ្យមដនេះមិនឡមនជាភាពម្របហាក់ម្របឡហលសមដហតុ្ផលថ្ន
ផលប េះពាល់បងាររបស់េម្រតដៅកាលបរដិឆេទម្របតិ្បត្តិការកនុងករណីឡែលឆាំណូល និងឆាំណាយម្រត្ូវបាន
ឡម្របសម្រមលួតមេម្រតដៅកាលបរដិឆេទថ្នម្របតិ្បត្តិការដនេះ) និង 

គ) រាល់ភាពែុសគាន ថ្នលដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាសាសធាតុ្ោឆ់ដោយឡែកថ្ន
មូលធ្ន។ 

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណឡែលដកើត្ដែើងពីការឡម្របសម្រមួលថ្នការវនិិដយាគសទុធ ដៅកនុងកិឆចម្របតិ្បត្តិការបរដទស 
ណាមួយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ ដៅកនុងមូលោឋ នថ្នការរួមបញ្ចូ លគាន ។          
ដៅដពលកិឆចម្របតិ្បត្ាិការបរដទស ម្រត្ូវបានលក់ដោយឡផនក លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅ
របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ឡែលជាឡផនកមួយថ្នឆាំដណញ ឬខាត្ពីការលក់។ 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

(i) ការទទួលស្ថា ល់ និងការវាស់ឡវងដលើកែាំបូង 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូងនូវឥណទននិងបុដរម្របទន ម្របាក់បដញ្ញើ ម្របាក់កមចី និង 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ដៅកាលបរដិឆេទឡែលដកើត្ាន។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ (រួមានការទិញ និងលក់               
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាម្របចាាំ) ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លដ់ៅកាលបរដិឆេទជួ្ញែូរ ឡែលជាកាលបរដិឆេទឡែលសមព័នធធ្នាគារ 
ឬធ្នាគារកាល យជាភាគីថ្នកិឆចសនារបស់របស់ឧបករណ៍។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាសឡ់វងដលើកែាំបូងតមត្ថ្មលសមស្សប បូកនឹង (សម្រាប់
ឧបករណ៍ឡែលមិនឡមនវាសឡ់វងតមត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈឆាំដណញ ឬខាត្ (“FVTPL”) ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការឡែល
ដកើត្មកពីការទិញ ឬដឆញផាយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii) ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ 

ដៅកនុងការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ជា: ត្ថ្មលែករ ាំលស់ត្ថ្មលសមស្សប
តមរយៈលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ(“FVOCI”) ឬត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈឆាំដណញ ឬខាត្ (“FVTPL”)។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាសឡ់វងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ម្របសិនដបើវាបាំដពញតមលកខែណខ ទាំងពីរែូឆខាង
ដម្រកាម ដហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ដនាេះដទ៖ 

• ម្រទពយសកមមឡែលានដៅកនុងម ូឡែលអាជី្វកមម កនុងដគាលបាំណងរកាទុកដែើមបកីារម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនា និង 

• លកខែណឌ ថ្នកិឆចសនារបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផតលនូ់វកាលបរដិឆេទជាក់ោក់ឆាំដពាេះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ 
ឡែលជាម្រត្ូវទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ តមបរាិណម្របាក់ដែើមដៅជ្ាំពាក់ (“SPPI”)។ 

ឧបករណ៍បាំណុល ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតម FVOCI លុេះម្រតឡត្វាបានបាំដពញតមលកខែណឌ ទាំងពីរែូឆខាងដម្រកាម 
ដហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ដនាេះដទ៖ 

• ម្រទពយសកមមឡែលានដៅកនុងម ូឡែលអាជី្វកមម កនុងដគាលបាំណងរកាទុកដែើមបកីារម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនា និងការលក់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និង 

• លកខែណឌ ថ្នកិឆចសនារបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផតល់នូវកាលបរដិឆេទជាក់ោក់ឆាំដពាេះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ 
ឡែលជា SPPI។ 

សម្រាប់ការទទួលស្ថា លក់ារវនិិដយាគដលើមូលធ្នដលើកែាំបូង ឡែលមិនម្រត្ូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ជួ្ញែូរ  
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវអាឆដម្រជ្ើសដរ ើសជាស្ថថ ពរដែើមបីបង្ហា ញការឡម្របម្របួលត្ថ្មលសមស្សបដៅម្រគាបនាា ប់ កនុង
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ។ ការដម្រជ្ើសដរ ើសដនេះដធ្វើដែើងដោយឡផអកមូលោឋ នតមការវនិិដយាគនីមួយៗ។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុទាំងេស់ដផេងដទៀត្ឡែលម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់តមការវាស់ឡវងតម FVTPL  

ដលើសពីដនេះ សម្រាប់ការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារអាឆនឹងកាំណត់្ជាស្ថថ ពរនូវ                 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ វាសឡ់វងតម FVTPL ម្របសិនមិនបាំដពញតមលកខែណឌ កនុងការវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ឬ              
តម FVOCI ម្របសនិដបើេនុវត្តែូដឆនេះម្រត្វូលបុបាំបាត់្ឬកាត់្បនថយជាស្ថរវនានូវភាពមិនសុគីាន ថ្នគណដនយយឡែលនឹង              
ដកើត្ដែើង។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii) ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលម ូឡែលអាជី្វកមម 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ដធ្វើការវាយត្ថ្មលេាំពីដគាលបាំណងថ្នម ូឡែលអាជី្វកមម ឡែលម្រទពយសកមមមួយម្រត្ូវបាន
កាន់កាប់កនុងកម្រមិត្សាព ធ្ហាវ សុលីីធី្មួយ ដម្រពាេះវាឆលុេះបញ្ជច ាំងបានលអបាំផុត្េាំពីមដធ្ាបាយឡែលអាជី្វកមមម្រត្ូវបាន
ម្រគប់ម្រគង និងព័ត៌្ានដៅឡែលបានផតល់ជូ្នេនកម្រគប់ម្រគង។  ព័ត៌្ានទាំងដនាេះរមួាន៖ 

• ដគាលនដយាបាយ និងដគាលបាំណងឡែលបានឡឆងសម្រាប់សាព ធ្ហាវ សុីលធីី្ និងការេនុវត្តជាក់ឡសតង             
នូវដគាលនដយាបាយទាំងដនាេះ។ ជាពិដសសថាដត្ើយទុធស្ថស្តសតរបសេ់នកម្រគប់ម្រគង ដផ្លត ត្ដលើការឡសវងរក
ឆាំណូលការម្របាក់តមកិឆចសនា រកានូវទម្រមង់េម្រតការម្របាក់ជាក់ោក់មួយ ដធ្វើឲ្យសុីសង្ហវ ក់គាន រវាង              
រយៈដពលថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដៅនឹងរយៈដពលថ្នបាំណុល ឡែលជាហិរញ្ញបបទនរបស់ម្រទពយសកមម
ទាំងដនាេះ ឬការដធ្វើឲ្យានលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តមរយៈការលក់ម្រទពយសកមម 

• វធីិ្កនុងការវាយត្ថ្មលលទធផលថ្នសាព ធ្ហាវ សុីលធីី្ និងវធីិ្រាយការណ៍ដៅេនកម្រគប់ម្រគងរបស់សមព័នធធ្នាគារ 
ឬធ្នាគារ 

• ហានិភ័យឡែលជ្េះឥទធិពលែលល់ទធផលថ្នម ូឡែលអាជី្វកមម (និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលានដៅ
កនុងម ូឡែលអាជី្វកមមដនាេះ) និងយុទធស្ថស្តសតសម្រាប់ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទាំងដនាេះ 

• រដបៀបឡែលេនកម្រគប់ម្រគងអាជី្វកមមទទួលបានការទូទត់្ (ឧទហរណ៍៖ ដត្ើការទូទត់្ឡផអកដលើត្ថ្មលសមស្សប
ថ្នម្រទពយសកមមឡែលបានម្រគប់ម្រគង ឬស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនាឡែលបានម្របមូល) និង 

• ភាពញឹកញាប់ បរាិណនិងរយៈដពលថ្នការលក់កនុងម្រគាមុន មូលដហតុ្ថ្នការលក់ទាំងដនាេះ និងការរ ាំពឹង
ទុកេាំពីសកមមភាពថ្នការលក់នាដពលេនាគត្។ ដទេះជាយា ងណាក៏ដោយ ព័ត៌្ានេាំពីសកមមភាពថ្នការ
លក់មិនម្រត្ូវបានយកមកពិចារណាោឆ់ដោយឡែកដែើយ ប ុឡនតជាឡផនកមួយថ្នការវាយត្ថ្មលទាំងមូលថ្ន          
វធីី្ស្ថស្តសតឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ បានឡឆងេាំពីដគាលបាំណងសម្រាប់សដម្រមឆបានការម្រគប់ម្រគង
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងវធីិ្ស្ថស្តសតកនុងការទទួលបានលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់។  

ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលទុកសម្រាប់ការជួ្ញែូរ ឬចាត់្ឡឆង ដហើយឡែលលទធផលរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលតមមូលោឋ នត្ថ្មលសមស្សប ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតម FVTPL ដម្រពាេះម្រទពយសកមមទាំងដនាេះមិនឡមនទុក
សម្រាប់ម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនា ឬមិនឡមនទុកសម្រាប់ទាំងការម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនានិងសម្រាប់
លក់ដែើយ។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលថាដត្ើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនាជាការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ 

ឆាំដពាេះដគាលបាំណងថ្នការវាយត្ថ្មលដនេះ “ម្របាក់ដែើម” គឺជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដៅដពល
ទទួលស្ថា លដ់លើកែាំបូង។ “ការម្របាក់” គឺជាត្ថ្មលត្បសនងមួយសម្រាប់ដពលដវោថ្នការដម្របើម្របាសទឹ់កម្របាក់ សម្រាប់         
រយៈដពលណាមួយ និងសម្រាប់ហានិភ័យឡែលពាក់ព័នធនឹងបរាិណម្របាក់ដែើម ដៅជាប់ជ្ាំពាក់កនុងេាំែុងដពល               
ជាក់ោក់មួយ និងសម្រាប់ឆាំណាយរួមទាំងហានិភ័យកនុងការផតល់កមចីជាមូលោឋ នដផេង ដៗទៀត្ (ែូឆជាហានិភ័យ            
សនានីយភាព និងឆាំណាយរែឋបាល) រួមទាំងកម្រមិត្ម្របាក់ឆាំដណញ។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារពិចារណាដៅដលើលកខែណឌ កិឆចសនារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែើមបីវាយត្ថ្មលថាដត្ើ 
ស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនា គឺសម្រាប់ទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ឡែរ ឬដទ។ វារួមបញ្ចូ លការវាយត្ថ្មលថាដត្ើម្រទពយ
សកមមហិរញ្ញវត្ថុ ានលកខែណឌ កិឆចសនាឡែលអាឆផ្លល ស់បតូរដពលដវោ ឬឆាំនួនលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនាឡែល
មិនអាឆបាំដពញតមលកខែណឌ ថ្នការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់។ 

កនុងការវាយត្ថ្មល សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ពិចារណាដលើ៖ 
• ម្រពឹត្តិការណ៍ជាយថាដហតុ្ឡែលអាឆផ្លល ស់បតូរឆាំនួន និងដពលដវោថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ 
• លកខណៈពិដសសអានុភាព 
• លកខែណឌ សងម្របាក់មុនកាលកាំណត់្ និងការពនារដពលសង 
• លកខែណឌ ឡែលកម្រមិត្សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ កនុងការទមទរមកវញិនូវស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមជាក់ោក់ 

(ែូឆជា ឥណទនានម្រទពយោក់បញ្ជច ាំជាក់ោក់) និង 
• លកខណៈពិដសសឡែលឡកឡម្របត្ថ្មលត្បសនងេាំពីដពលដវោថ្នការដម្របើម្របាសទឹ់កម្របាក់ (ឧទហរណ៍ ការកាំណត់្

េម្រតការម្របាក់ដែើងវញិតមរយៈដពលកាំណត់្) ។ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារានសាព ធ្ឥណទនានេម្រតដងររយៈដពលឡវងឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារាន
ជ្ដម្រមើសដសនើឲ្យឡកឡម្របេម្រតការម្របាក់ដៅកាលបរដិឆេទថ្នការកាំណត់្ជាងមីដែើងវញិតមរយៈដពលកាំណត់្។ សិទធិកាំណត់្
ដែើងវញិទាំងដនេះ ម្រត្ូវបានកម្រមិត្តមេម្រតទីផារដៅដពលានការឡកឡម្របឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារានជ្ដម្រមើស
កនុងការទទួលយកេម្រតការម្របាក់ឡែលបានឡកត្ម្រមូវ ឬសងម្របាក់ដែើមឥណទនដោយមិនានការពិន័យ។ សមព័នធធ្នាគារ 
ឬធ្នាគារបានកាំណត់្ថា លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនាថ្នឥណទនទាំងដនេះ គឺជា SPPI ពីដម្រពាេះជ្ដម្រមើសានការ
ផ្លល សប់តូរេម្រតការម្របាក់តមរដបៀបមួយឡែលជាត្ថ្មលត្បសនងសម្រាប់ដពលដវោថ្នការដម្របើម្របាស់ស្ថឆ់ម្របាក់ ហានិភ័យ
ឥណទន ឆាំណាយ និងហានិភ័យកនុងការផតល់កមចីជាមូលោឋ នដផេង ដៗទៀត្ ទក់ទងនឹងឆាំនួនម្របាក់ដែើមឡែលដៅ   
ជាប់ជ្ាំពាក់។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ឥណទនឡែលានម្រទពយោក់បញ្ជច ាំជាក់ោក់ 

កនុងករណីែលេះ ឥណទនឡែលផតល់ដោយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ឡែលម្រត្ូវបានធានាដោយម្រទពយោក់បញ្ជច ាំ
របស់េតិ្ងិជ្ន បានកម្រមិត្សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារកនុងការទមទរលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់របសម់្រទពយោក់បញ្ជច ាំ (ឥណទន
ឡែលានម្រទពយោក់បញ្ជច ាំជាក់ោក់)។  កនុងករណីដនេះ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារដធ្វើការវនិិឆេ័យកនុងការវាយត្ថ្មលថាដត្ើ
ឥណទនដនាេះ បាំដពញតមលកខែណឌ ទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ឡែរ ឬដទ។  ជាទូដៅសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ 
ពិចារណាដលើព័ត៌្ានខាងដម្រកាមកនុងការវនិិឆេ័យ៖ 

• ថាដត្ើកិឆចសនាានបញ្ជជ ក់ឆាសពី់ឆាំនួន និងកាលបរដិឆេទថ្នសាំណងឥណទនឡែរ ឬដទ 

• ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំពាក់ព័នធនឹងឆាំនួនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានការធានា  

• សមត្ថភាព និងឆនាៈរបស់េតិ្ងិជ្ន កនុងការទូទត់្សងតមកិឆចសនា ដទេះបីានឱនភាពថ្នត្ថ្មល                 
ម្រទពយបញ្ជច ាំក៏ដោយ 

• ថាដត្ើេតិ្ងិជ្នគឺជារបូវនតបុគាល ឬជាេងាភាពម្របតិ្បត្តិការសាំខាន់ ឬជាេងាភាពឡែលានដគាលបាំណង
ពិដសស  

• ហានិភ័យរបស់សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារថ្នការបាត់្បង់ម្រទពយសកមម ទក់ទងនឹងឥណទនឡែលម្រទពយោក់
បញ្ជច ាំដពញដលញ  

• វសិ្ថលភាពឡែលម្រទពយោក់បញ្ជច ាំបង្ហា ញពីម្រទពយសកមមរបស់េតិ្ងិជ្នទាំងេស់ ឬជាឡផនកណាមួយ និង 

• ថាដត្ើសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារនឹងទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍ពីការដកើនត្ថ្មលថ្នម្រទពយសកមមដនេះ ឬដទ។  

ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមិនម្រត្ូវបានដធ្វើចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិបនាា ប់ពីការទទួលស្ថា លដ់លើកែាំបូងដែើយ ដលើកឡលង
ឡត្កនុងេាំែុងដពលបនាា ប់ពីសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារផ្លល សប់តូរម ូឡែលអាជី្វកមមរបសែ់លួន កនុងការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ បានចាត់្ថាន ក់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន (ដម្រៅពីការធានាហិរញ្ញវត្ថុ និងការសនា              
ផតល់ឥណទន) ជាការវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលសថ់្ងលដែើម ឬ FVTPL។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថា ល ់

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដៅដពលឡែលសិទធិតមកិឆចសនាកនុងការ
ទទួលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុផុត្កាំណត់្ (សូមដមើល(iv)) ឬការដផារសិទធិទទួលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនាកនុងម្របតិ្បត្តិការ ឡែលរាល់ហានិភ័យ និងផលឆាំដណញដសាើរឡត្ទាំងេស់ថ្នភាពជាកមមសិទធិ ថ្នម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានដផារ ឬកនុងករណីឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារមិនដផារ ឬមិនរកាទុកនូវហានិភ័យ និងផលឆាំដណញ
ដសាើរឡត្ទាំងេស់ថ្នភាពជាកមមសិទធិ ដហើយវាមិនរកាេភិបាលភាពថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ដៅដពលឡែលានការឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ភាពលដមអៀងរវាងត្ថ្មលដយាងរបសម់្រទពយសកមម 
(ឬត្ថ្មលដយាងឡែលជាឆាំឡណកថ្នម្រទពយសកមមឡែលឈប់ទទួលស្ថា ល់) និងផលបូកថ្ន (i). ត្ថ្មលត្បសនងឡែលទទួលបាន 
(រាប់បញ្ចូ លទាំងម្រទពយសកមមងមីឡែលទទួលបាន ែកបាំណុលងមីឡែលបានទទួលយក) និង (ii). ឆាំដណញ ឬខាត្សរុប ឡែល
បានទទួលស្ថា លក់នុង OCI ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងឆាំដណញ ឬខាត្ ។ 

ការឆាំដណញ ឬខាត្បង់សរុប ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI ទក់ទងនឹងមូលបម្រត្វនិិដយាគមូលធ្ន 
ឡែលបានកាំណត់្ជា FVOCI មិនម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងម្របាក់ឆាំដណញ ឬខាត្ ដៅដពលឡែលានការឈប់ទទួល
ស្ថា ល់នូវមូលបម្រត្ឡបបដនេះដែើយ ែូឆឡែលបានពនយល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្និងលទធផលលមអិត្        
ដផេងៗ។ ភាគកមមដលើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលបានដផារឡែលានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់សម្រាប់ការឈប់ទទួលស្ថា ល់
ឡែលម្រត្ូវបានបដងកើត្ ឬរកាទុកដោយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជា ម្រទពយសកមម ឬបាំណុលោឆ់
ដោយឡែក។ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារឈប់ទទួលស្ថា ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុមួយ ដៅដពលកាត្ពវកិឆចតមកិឆចសនាម្រត្ូវបាន
ដបាេះបង់ដចាល ឬម្រត្ូវបានលុបដចាល ឬផុត្កាលកាំណត់្។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការឡកឡម្របថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្របសិនដបើលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឡកឡម្រប ដនាេះសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាដត្ើលាំហូរ
ស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នម្រទពយសកមមឡែលបានឡកឡម្របដនាេះ ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ឬដទ។  

ម្របសិនដបើលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ដនាេះសិទធិតមកិឆចសនាឆាំដពាេះលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមម 
ហិរញ្ញវត្ថុដែើម ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាផុត្កាលកាំណត់្។ កនុងករណីដនេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែើម ម្រត្ូវឈប់ទទួលស្ថា ល់ 
(សមូដមើល (iii)) ដហើយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមីមួយម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់តមត្ថ្មលសមស្សប បូកនឹង ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការ
ឡែលានលកខណៈសមបត្តិម្រគប់ម្រគាន់។ ថ្ងលដសវានានាឡែលទទួលបានជាឡផនកថ្នការឡកឡម្របដនេះ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតែូឆខាង
ដម្រកាម៖ 

• ថ្ងលដសវាឡែលម្រត្ូវបានពិចារណាកនុងការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមងមី និងថ្ងលដសវាឡែលជាសាំណង
ថ្នឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការឡែលឡែលានលកខណៈសមបត្តិម្រគប់ម្រគាន់ ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូលកនុងការវាសឡ់វង
ដលើកែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម និង 

• ថ្ងលដសវាដផេងដទៀត្ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងឆាំដណញ ឬងខាត្ ឡែលជាឡផនកមួយថ្នការឆាំដណញ ឬខាត្ដលើ 
ការឈប់ទទួលស្ថា ល់។ 

ម្របសិនដបើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្រត្ូវបានឡកឡម្របដៅដពលឡែលេតិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុ ដនាេះដគាល
បាំណងថ្នការឡកឡម្របជាទូដៅគឺដែើមបីទទួលបានមកវញិជាេតិ្បរាថ្នលកខែណឌ តមកិឆចសនាដែើម ជាជាងបដងកើត្
ម្រទពយសកមមងមីឡែលានលកខែណឌ ែុសគាន ខាល ាំង។ ម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារានគដម្រាងឡកឡម្របម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុតមរដបៀបមួយឡែលអាឆនាាំឲ្យានការដលើកឡលងឆាំដពាេះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ដនាេះម្រត្ូវពិចារណាជាែាំបូងថាដត្ើ
ឡផនកមួយថ្នម្រទពយសកមមគួរឡត្ម្រត្ូវបានលុបដឆញពីបញ្ជ ី មុនដពលដធ្វើការឡកឡម្របដកើត្ដែើងឡែរ ឬដទ (សូមដមើលដគាល
នដយាបាយការលុបដឆញពីបញ្ជ ី ដៅខាងដម្រកាម)។ វធីិ្ស្ថស្តសតដនេះានផលប េះពាល់ែល់លទធផលថ្នការវាយត្ថ្មល
បរាិណ និងានន័យថាលកខណៈវនិិឆេ័យថ្នកាឈប់ទទួលស្ថា ល់ ជាធ្មមតមិនបាំដពញបានករណីទាំងដនេះដទ។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការឡកឡម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ម្របសិនដបើការឡកឡម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ឬ FVOCI មិនបណាត លឲ្យានការ
ឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដទ ដនាេះសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារនឹងគណនាដែើងវញិនូវត្ថ្មលដយាងែុលថ្ន
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាមុន ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម និងទទួលស្ថា ល់លទធផលថ្នការ
ឡកត្ម្រមូវជាឆាំដណញ ឬខាត្ ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានេម្រតេដងរ 
េម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពែាំបូងឡែលធាល ប់បានដម្របើដែើមបីគណនាឆាំដណញ ឬខាត្ពីការឡកឡម្រប ម្រត្ូវបានឡកត្ម្រមូវដែើមបី
ឆលុេះបញ្ជច ាំងពីលកខែណឌ ទីផារបឆចុបបនន ដៅដពលឡែលដធ្វើការឡកឡម្រប។ រាល់ឆាំណាយ ឬថ្ងលដសវាឡែលដកើត្ដែើង និង                
ថ្ងលដសវាទទួលបាន ឡែលជាឡផនកមួយថ្នការឡកឡម្រប ដធ្វើការឡកត្ម្រមូវត្ថ្មលដយាងែុលរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបាន
ដធ្វើការឡម្រប និងម្រត្ូវបានរ ាំលស់ឡផអកដលើរយៈដពលឡែលដៅសល់ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឡកឡម្របដនាេះ។ 

ម្របសិនដបើការឡកឡម្របដនេះ ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដោយស្ថរឡត្េតិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុ (សូមដមើល (vii)) 
ដនាេះឆាំដណញ ឬខាត្ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាមួយគាន នឹងការខាត្បង់ដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមម។ កនុងករណីដផេង
ដទៀត្ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាឆាំណូលការម្របាក់ ឡែលគណនាដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតេម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព (សូមដមើល    
(កាំណត់្សាា ល់២ (ង)))។ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ឈប់ទទួលស្ថា ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដៅដពលឡែលលកខែណឌ របស់វាម្រត្ូវបានឡកឡម្រប 
ដហើយលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នបាំណុលឡែលបានឡកឡម្របដនាេះានភាពែុសគាន ខាល ាំង។ កនុងករណីដនេះ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុងមី
មួយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់តមត្ថ្មលសមស្សប។ ភាពលដមអៀងរវាងត្ថ្មលដយាងថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលម្រត្ូវបានឈប់
ទទួលស្ថា ល់ និងត្ថ្មលត្បសនងឡែលបានទូទត់្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងឆាំដណញ ឬ ខាត្។ ត្ថ្មលត្បសនងឡែលបាន
ទូទត់្រួមាន ម្រទពយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានដផារ (ម្របសិនដបើាន) និងការទទួលយកបាំណុលងមី រួមទាំង
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឡកឡម្របងមី។  
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការឡកឡម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ម្របសនិដបើការឡកឡម្របបាំណុលហរិញ្ញវត្ថុដនេះមិនដធ្វើឲ្យានការឈប់ទទួលស្ថា លដ់ទ ដនាេះត្ថ្មលែករ ាំលសថ់្នបាំណុល 
ម្រត្ូវបានគណនាដែើងវញិដោយដធ្វើេបបហារលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលបានឡកឡម្រប តមេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូង 
ដហើយលទធផលថ្នឆាំដណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ សម្រាប់បាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុឡែលានេម្រតេដងរ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូងឡែលធាល ប់បានដម្របើដែើមបីគណនាឆាំដណញ ឬខាត្ពីការ
ឡកឡម្រប ម្រត្ូវបានឡកត្ម្រមូវដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងពីលកខែណឌ ទីផារបឆចុបបនន ដៅដពលឡែលដធ្វើការឡកឡម្រប។  រាល់ឆាំណាយ និង
ថ្ងលដសវាឡែលដកើត្ដែើង ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាការឡកត្ម្រមូវដៅដលើត្ថ្មលដយាងថ្នបាំណុល និងម្រត្ូវបានរ ាំលស់ឡផអកដលើ
រយៈដពលឡែលដៅសល់ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឡកឡម្របដនាេះ ដោយដធ្វើការគណនាេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព
ដែើងវញិដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។  

(v). ការកាត់្កង 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ អាឆកាត់្កងគាន បាន និងម្រត្ូវបង្ហា ញជាឆាំនួនសទុធដៅកនុង                       
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ លុេះម្រតឡត្សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ានសិទធិតមឆាប់ដែើមបីដធ្វើការកាត់្កងគាន បាន 
និងានបាំណងដធ្វើការទូទត់្ដោយឡផអកដលើមូលោឋ នឆាំនួនដៅសលស់ុទធ ឬក៏លក់ម្រទពយសកមម និងទូទត់្បាំណុល             
កនុងដពលែាំណាលគាន ។  

ឆាំណូល និងឆាំណាយ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាមូលោឋ នសុទធដៅដពលឡែលម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ដោយ ស.រ.ហ.េ.ក ឬ 
សម្រាប់ឆាំដណញ ឬខាត្ ឡែលដកើត្ដែើងពីម្រកុមថ្នម្របតិ្បត្តិការស្សដែៀងគាន  ែូឆជាដៅកនុងសកមមភាពជួ្ញែូររបស ់                
សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ។ 

(vi). ការវាសឡ់វងត្ថ្មលសមស្សប 

ត្ថ្មលសមស្សប គឺជាថ្ងលឡែលនឹងទទួលបានដោយការលក់ម្រទពយសកមម ឬថ្ងលឡែលបានសងឆាំដពាេះការដផារ
បាំណុលដៅកនុងម្របតិ្បត្តិការធ្មមត រវាងេនកឆូលរួមកនុងទីផារនានាដៅកាលបរដិឆេទថ្នការវាស់ឡវងដៅកនុងទីផារដគាល 
ឬកនុងករណីមិនានទីផារដគាល គឺយកទីផារជាអាទិភាពបាំផុត្ ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ អាឆកាំណត់្រកបានដៅ
កាលបរដិឆេទថ្នការវាស់ឡវងដនាេះ។ ត្ថ្មលសមស្សបរបសប់ាំណុល ឆលុេះបញ្ជច ាំងពីហានិភ័យមិនឡមនម្របតិ្បត្តិការ។   
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vi). ការវាសឡ់វងត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុានលកខណៈពិដសសថ្នត្ម្រមូវការ (ឧទហរណ៍ ម្របាក់បដញ្ញើតមត្ម្រមូវការ)   
គឺមិនម្រត្ូវតិ្ឆជាងឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវសងតមត្ម្រមូវការដទ ដោយម្រត្ូវដធ្វើេបបហារចាប់ពីថ្ងៃែាំបូងឡែលឆាំនួនទឹក
ម្របាក់អាឆត្ម្រមូវឲ្យសង។ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារទទួលស្ថា លក់ារដផាររវាងកម្រមិត្ថ្នឋានានុម្រកមថ្នត្ថ្មលសមស្សប ដៅឆុងការយិបរដិឆេទ 
ថ្នរបាយការណ៍េាំែុងដពលឡែលការផ្លល ស់បតូរបានដកើត្ដែើង។  

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារទទួលស្ថា ល់សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ សម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទនឡែលរាំពឹងទុក 
(ECL) ឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលមិនបានវាស់ឡវងតម FVTPL ែូឆខាងដម្រកាម៖  

• ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលជាឧបករណ៍បាំណុល 

• គណនីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួល  

• កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានដបាេះផាយ និង 

• កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលបានដបាេះផាយ  

ពុាំានការខាត្បង់ដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដលើការវនិិដយាគមូលធ្នដែើយ។ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារវាស់ឡវងសាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ តមឆាំនួនឡែលដសមើនឹង ECL ដពញមួយអាយុកាល 
ដលើកឡលងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡែលម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតម ECL ១២ ឡែ ែូឆខាងដម្រកាមដនេះ៖  

• មូលបម្រត្វនិិដយាគបាំណុល ឡែលម្រត្វូបានកាំណត់្ថាានហានិភ័យឥណទនទប នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ 
និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ (ដម្រៅពីគណនីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួល) ឡែលហានិភ័យឥណទនមិនបាន
ដកើនដែើងជាស្ថរវនា ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង។ 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់សម្រាប់គណនីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួលឡត្ងឡត្ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមឆាំនួនដសមើនឹង ECL 
ដពញមួយអាយុកាល។ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារពិចារណាដលើមូលបម្រត្វនិិដយាគបាំណុលមួយថាានហានិភ័យឥណទនទប ដៅ 
ដពលឡែលឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនរបស់វាដសមើដៅនឹងនិយមន័យឡែលម្រត្ូវបានដគស្ថា ល់ជាសកលថ្ន “ថាន ក់
វនិិដយាគ”។ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារមិនេនុវត្តការដលើកឡលងហានិភ័យឥណទនទបឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
ែថ្ទដទៀត្ដែើយ។ 

ECL ១២ ឡែ គឺជាឡផនកថ្ន ECL ឡែលបណាត លមកពីម្រពឹត្តិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុងរយៈដពល ១២ ឡែ របស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយឡែលអាឆដកើត្ដែើងកនុងរយៈដពល ១២ឡែ បនាា ប់ពីកាលបរដិឆេទរាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ឡែលបានទទួលស្ថា ល់តម ECL ១២ឡែ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី ១”។ 

ECL ដពញមួយអាយុកាល (Life-time ECL) គឺជា ECL ឡែលអាឆបណាត លមកពីម្រពឹត្តិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុង
អាយុកាលឡែលរាំពឹងទុក (expected life) ទាំងេស់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានទទួលស្ថា ល់
តម ECL ដពញមួយអាយុកាល ប ុឡនតមិនឡមនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន (credit-impaired) ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា 
“ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី ២”។  

ការវាស់ឡវង ECL  

ECL គឺជាការបា ន់ស្ថម នឡែលបានងលឹងតមម្របូបាប ីលដីត្ថ្នការខាត្បង់ឥណទន។ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ឡវង              
ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលនាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍៖ ជាត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកងវេះ
ខាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ទាំងេស់ (ដពាលគឺភាពែុសគាន រវាងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលជ្ាំពាក់ ដោយដយាងតមកិឆច
សនា និងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគាររ ាំពឹងទុកថានឹងទទួលបាន) ។  

• ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលនាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍៖ ជាភាពែុសគាន រវាងត្ថ្មលដយាង 
ែុល និងត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពលេនាគត្ឡែលរ ាំពឹងទុក។  

• កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនទន់បានដម្របើម្របាស៖់ ជាត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នភាពែុសគាន រវាងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់
តមកិឆចសនាឡែលជ្ាំពាក់សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ម្របសិនដបើកិឆចសនាឥណទនម្រត្ូវបានដម្របើម្របាស់ និង
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ រ ាំពឹងទុកថានឹងទទួលបាន និង 

• កិឆចសនាធានាហរិញ្ញវត្ថុ៖ ការទូទត់្ឡែលរ ាំពឹងទុក ឆាំដពាេះឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលនឹងផតលដ់ៅេនកទទួលផល 
ដោយែកដឆញនូវឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងទទួលបានមកវញិ។ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ឡវង ECL (ត) 

ធាតុ្ឆូលសាំខាន់ៗ កនុងការវាស់ឡវង ECL គឺបានមកពីេដងរែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD); 

• ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង (LGD) និង 

• ទាំហាំថ្នការែកខានសង (EAD) 

ECL សម្រាប់ទាំហាំកនុងែាំណាក់កាលទី ១ ម្រត្ូវបានគណនាដោយផលគុណថ្នម្របបូាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង
កនុង ១២ ឡែ នឹង ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង នឹង ទាំហាំថ្នការែកខានសង។ ECL ដពញមួយអាយុ
កាល ម្រត្ូវបានគណនាដោយផលគុណថ្នម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង ដពញមួយអាយុកាល នឹង ការខាត្បង់ឡែល
បណាត លមកពីការែកខានសង នឹង ទាំហាំថ្នការែកខានសង។ 

ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD) ផតល់នូវការបា ន់ម្របាណថ្នលទធភាពឡែលេតិ្ងិជ្នាន ក់នឹងមិនអាឆ
បាំដពញកាត្ពវកិឆចបាំណុល ឬភាពែកខានកនុងរយៈដពលជាក់ោក់មួយ។ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដម្រកាម វធីិ្ស្ថស្តសតទូដៅ 
ឡែលត្ម្រមូវានែាំណាក់កាលនឹងត្ម្រមូវទាំងការបា ន់ស្ថម នម្របបូាប ីលដីត្ថ្នការែកខានសងកនុង១២ឡែ និង ម្របូបាប ីលីដត្
ថ្នការែកខានសងកនុងដពញមួយអាយុកាល ដោយដយាងដៅតមទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសតដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសត Migration 
(migration approach) ឬវធីិ្ស្ថស្តសតការផតល់ឆាំណាត់្ថាន ក់លទធភាពសងពីភាគីឯករាជ្យ។ 

ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង គឺជាកម្រមិត្ឡែលអាឆបាត់្បង់ម្របសិនដបើានការែកខានសង។ 
ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង ម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាភាគរយថ្នទាំហាំម្របឈមឡែលធ្នាគារអាឆនឹង
បាត់្បង់កនុងករណីឡែលេតិ្ងិជ្នែកខានសង។ ការខាត្បង់ទាំងដនេះជាធ្មមតម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាភាគរយថ្នទាំហាំថ្នការ
ែកខានសង (EAD) ដហើយពឹងឡផអកដលើម្របដភទនិងឆាំនួនម្រទពយោក់បញ្ជច ាំម្រពមទាំងម្របដភទថ្នេតិ្ងិជ្ន និងការម្របមូល
បាំណុលឡែលរ ាំពឹងទុកពីេតិ្ងិជ្ន ។ 

ជាមួយនឹងត្ថ្មលម្រទពយោកបញ្ជច ាំឡែលម្រតឹ្មម្រត្ូវ ឡែលម្រត្ូវបានដធ្វើបឆចុបបននកមមពីមួយដពលដៅមួយដពល ធ្នាគារ
អាឆពិចារណាយកម្រទពយោក់បញ្ជច ាំឆូលដៅកនុងការគណនា ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង សម្រាប់
ការគណនា ECL។ កនុងករណីានម្រទពយោក់បញ្ជច ាំដលើសលុប កម្រមិត្ទបបាំផុត្របស់ ការខាត្បង់ឡែល  បណាត លមកពី
ការែកខានសង មួយ នឹងម្រត្ូវយកដៅេនុវត្តសម្រាប់ការគណនា ECL។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

44 

២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ឡវង ECL (ត្) 

ទាំហាំថ្នការែកខានសង គឺជាឆាំនួនទឹកម្របាក់ដៅជ្ាំពាក់ ដៅដពលានការែកខានសង។ ដទេះយា ងណា ទាំហាំថ្ន
ការែកខានសង ែុសគាន ដៅតមលកខណៈថ្នផលិត្ផល៖ 

• ហាវ សុីលធីី្រ ាំលស់៖ ឆាំនួនទឹកម្របាក់បឆចុបបននឡែលម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ដម្រកាមកិឆចសនា និងដកើត្ដែើងពីការ
ដធ្វើរ ាំលស ់

• ហាវ សុីលធីី្អាឆដម្របើម្របាស់ដែើងវញិ៖ េម្រតដម្របើម្របាស ់

• ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖ កតត បាំឡបលងឥណទន ("CCF") 

ែូឆការដរៀបរាប់ខាងដលើ និងដោយឡផអកដលើការដម្របើម្របាសជ់ាេតិ្បរាថ្នម្របបូាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសងកនុង    
១២ឡែ សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដៅែាំណាក់កាលទី១ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារវាសឡ់វង ECL ដោយពិចារណាដលើ    
ហានិភ័យថ្នការែកខានសង កនុងរយៈដពលតមកិឆចសនាជាេតិ្បរា (រួមបញ្ចូ លទាំងជ្ដម្រមើសការពនារដពលសង
របស់េតិ្ងិជ្នម្របសិនដបើាន) ឡែលម្របឈមនឹងហានិភ័យឥណទន ដទេះបីជាកនុងដគាលបាំណងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ
ឥណទនក៏ដោយ សមព័នធធ្នាគារ ឬ ធ្នាគារពិចារណាដលើរយៈដពលឡែលឡវងជាងមួយ។ រយៈដពលឡែលឡវងបាំផុត្ គឺ 
គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារានសទិធិទមទរការសងម្រត្ែប់ថ្នឥណទន ឬបុដរម្របទន ឬបញ្ច ប់កិឆច
សនាធានា ឬកិឆចសនាផតល់ឥណទន។ 

ដទេះយា ងណាក៏ដោយ សម្រាប់ហាវ សុលីីធី្ប័ណណឥណទនឡែលរួមានទាំងឥណទន និងធាតុ្ការសនា           
ផតល់ឥណទនឡែលមិនទន់បានដម្របើម្របាស់ ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារវាស់ឡវង ECL កនុងរយៈដពលមួយឡវងជាង               
រយៈដពលតមកិឆចសនាេតិ្បរា ម្របសិនដបើ សមត្ថភាពតមកិឆចសនារបស់សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ កនុងការទមទរ
សាំណង និងលុបដចាលការសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនទន់បានដម្របើម្របាស់ មិនកាំណត់្ការម្របឈមរបស់សមព័នធ
ធ្នាគារ ឬធ្នាគារឆាំដពាេះការខាត្បង់ឥណទនឆាំដពាេះរយៈដពលជូ្នែាំណឹងតមកិឆចសនា។ ហាវ សុលីីធី្ទាំងដនេះមិន
ានរយៈដពលដងរ ឬរឆនាសមព័នធសងម្រត្ែប់ដទ ដហើយម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងដលើមូលោឋ នហាវ សុីលធីី្ម្រកុម។ សមព័នធធ្នាគារ 
ឬធ្នាគារអាឆលុបដចាលពួកដគដោយម្របសិទធភាពភាល ម  ៗ ប ុឡនតសទិធិតមកិឆចសនាដនេះមិនម្រត្ូវបានេនុវត្តដៅកនុងការ
ម្រគប់ម្រគងម្របចាាំថ្ងៃជាធ្មមតដទ ប ុឡនតដៅដពលឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬ ធ្នាគារ ែឹងេាំពីការដកើនដែើងហានិភ័យឥណទន
ដៅកម្រមិត្ហាវ សុីលធីី្។ រយៈដពលឡវងជាងដនេះ ម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណដោយគិត្គូរពីសកមមភាពម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ
ឥណទន ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងេនុវត្ត ដហើយឡែលអាឆជួ្យកាត់្បនថយ ECL បាន។ ទាំងដនេះរួម
បញ្ចូ លទាំងការកាត់្បនថយកម្រមិត្កាំណត់្ការលុបដចាលថ្នហាវ សុីលធីី្ និង/ឬ បឡងវរសមតុ្លយឡែលដៅជ្ាំពាក់ដៅជា
ឥណទនឡែលានលកខែណឌ សងម្រត្ែប់វញិដងរ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលបានដរៀបឆាំដែើងវញិ 

ម្របសិនដបើលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឆរចា ឬឡកឡម្រប ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានស្ស្ថប់   
ម្រត្ូវបានជ្ាំនួសដោយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ដោយស្ថរស្ថថ នភាពលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់េតិ្ងិជ្ន ដនាេះការវាយ
ត្ថ្មលម្រត្ូវបានដធ្វើដែើង ដែើមបីវាយត្ថ្មលថាដត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុគួរឡត្ម្រត្ូវឈប់ទទួលស្ថា ល់ ឬដទ ដហើយ ECL ម្រត្ូវបាន
វាស់ឡវងែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្របសិនដបើការដរៀបឆាំដែើងវញិ មិននាាំឲ្យការឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមឡែលានស្ស្ថប់ដទ ដនាេះលាំហូរ
ស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលរ ាំពឹងទុកថាដកើត្ានពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឡកឡម្រប ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លដៅកនុងការ
គណនាកងវេះខាត្ថ្នស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមឡែលានស្ស្ថប់។  

• ម្របសិនដបើការដរៀបឆាំដែើងវញិ នាាំឲ្យានការឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមឡែលានស្ស្ថប់ ដនាេះត្ថ្មល             
សមស្សបរ ាំពឹងទុកថ្នម្រទពយសកមមងមីដនាេះ ម្រត្វូបានចាត់្ទុកជាលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ឆុងដម្រកាយទទួលបានពី
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន ដៅដពលឡែលឈប់ទទួលស្ថា ល់។ ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដនេះម្រត្ូវបានបញ្ចូ លដៅ
កនុងការគណនាកងវេះខាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន ឡែលម្រត្ូវបានដធ្វើេបបហារពីកាលបរដិឆេទ 
រ ាំពឹងទុកថ្នការឈប់ទទួលស្ថា ល់ ដៅកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពដែើម      
ថ្នម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន 

ដៅកាលបរដិឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាដត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបាន
កត់្ម្រតតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ និងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបាំណុលឡែលបានកត់្ម្រតតម FVOCI និងគណនីម្រត្ូវទទួលភតិ្
សនាហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនឡែរ ឬដទ (សាំដៅដលើ “ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដៅែាំណាក់កាលទី៣”។ 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមួយានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន ដៅដពលឡែលម្រពឹត្តិការណ៍មួយ ឬដម្រឆើន ឡែលនាាំឲ្យានផល
ប េះពាល់ជាេវជិ្ជានដៅដលើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពលេនាគត្ឡែលរ ាំពឹងទុកថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ បានដកើត្ដែើង។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ភសតុតងឡែលបញ្ជជ ក់ថាម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន រួមានទិននន័យឡែលអាឆេដងកត្
បានែូឆខាងដម្រកាម៖  

• ការលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនតរបស់េតិ្ងិជ្ន ឬេនកដបាេះផាយ 

• ការបាំពានកិឆចសនា ែូឆជាការែកខានសង ឬហសួកាលកាំណត់្ 

• ការដរៀបឆាំដែើងវញិដលើលកខែណឌ ថ្នឥណទន ឬបុដរម្របទន ដោយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ដលើលកខែណឌ
ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារមិនគួរយល់ម្រពម 

• េតិ្ងិជ្នទាំនងជានឹងកេ័យធ្ន ឬម្រត្ូវដរៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ដែើងវញិ 

• ការបាត់្បង់ទីផារសកមមឆាំដពាេះម្រទពយោក់បញ្ជច ាំមួយដោយស្ថរឡត្ការលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុ។  

ឥណទនឡែលម្រត្ូវបានឆរចាដែើងវញិ ដោយស្ថរឡត្ការធាល ក់ឆុេះថ្នស្ថថ នភាពរបស់េតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថា
ាឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន លុេះម្រតឡត្ានភសតុតងបញ្ជជ ក់ថាហានិភ័យថ្នការមិនទទួលបានលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនាបានងយឆុេះជាស្ថរវនា និងមិនានសូឆនាករដផេងដទៀត្ឡែលនាាំឲ្យានឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ បឡនថមដលើដនេះ 
ឥណទនសម្រាប់ការជួ្ញែូររាយឡែលហួសកាលកាំណត់្សង ៩០ថ្ងៃ ឬដលើសពីដនេះ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានឱនភាព
ថ្នត្ថ្មលឥណទន ដទេះបីជានិយមន័យថ្នការែកខានសងតមបទបបញ្ញត្តិបានកាំណត់្ដផេងគាន ក៏ដោយ។ 

ការបង្ហា ញសាំវធិានធ្នសម្រាប់ ECL ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

សាំវធិានធ្នខាត្បង់សម្រាប់ ECL ម្រត្ូវបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលវាស់ឡវងដោយត្ថ្មលែករ ាំលស៖់ ជាការកាត់្បនថយពីត្ថ្មលដយាងែុលរបស ់         
ម្រទពយសកមម 

• ការសនាផតលឥ់ណទន និងកិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ៖ ជាទូដៅ ជាការដធ្វើសាំវធិានធ្ន 

• ដៅដពលឡែលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយរួមបញ្ចូលទាំងសាសធាតុ្មិនទន់បានដម្របើម្របាស់ និងបានដម្របើម្របាស ់
ដហើយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារមិនអាឆកាំណត់្ ECL ដលើសាសធាតុ្ការសនាផតល់ឥណទនដោយឡែក
ពីសាសធាតុ្ថ្នការសនាផតល់ឥណទនឡែលបានដម្របើម្របាស់ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារដធ្វើការបង្ហា ញ      
សាំវធិានធ្នខាត្បង់រួមបញ្ចូ លគាន សម្រាប់សាសធាតុ្ទាំងពីរ។ ឆាំនួនរួមបញ្ចូ លគាន ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជា         
ការកាត់្ដឆញពីត្ថ្មលដយាងែុលថ្នសាសធាតុ្ឡែលបានបានដម្របើម្របាស់។ ឆាំនួនដលើសរបសស់ាំវធិានធ្ន 
ខាត្បង់ដលើត្ថ្មលដយាងែុលថ្នសាសធាតុ្ឡែលបានដម្របើម្របាស់ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាការដធ្វើសាំវធិានធ្ន និង 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

47 

២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

សាំវធិានធ្នខាត្បង់សម្រាប់ ECL ម្រត្ូវបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

• ឧបករណ៍បាំណុលឡែលវាស់ឡវងតម FVOCI៖ មិនានសាំវធិានធ្នខាត្បង់ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅ
កនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុដទ ពីដម្រពាេះត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយសកមមទាំងដនេះគឺជាត្ថ្មលសមស្សប។ 
ដទេះយា ងណាក៏ដោយសាំវធិានធ្នខាត្បង់ម្រត្ូវបានោត្ម្រត្ោង និងទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងទុនបម្រមុងត្ថ្មល
សមស្សប។ 

ការលុបដឆញពីបញ្ជ ី 

ឥណទន និងមូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវបានលុបដឆញពីបញ្ជ ី (ជាឡផនក ឬទាំងស្សុង) ដៅដពលមិនានការរ ាំពឹងទុក
សមដហតុ្ផលថា អាឆម្របមូលបានមកវញិនូវម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដនាេះទាំងស្សុង ឬឆាំឡណកណាមួយ។ ករណីដនេះាន
ជាទូដៅ ដៅដពលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារកាំណត់្ថាេនកែចីពុាំានម្រទពយសកមម ឬម្របភពឆាំណូលណាឡែលអាឆបដងកើត្
បាននូវលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្រគប់ម្រគាន់ដែើមបទូីទត់្សងនូវឆាំនួនឡែលម្រត្ូវលុបដឆញពីបញ្ជ ី។ ការវាយត្ថ្មលដនេះ ម្រត្ូវបានដធ្វើ
ដែើងតមកម្រមិត្ម្រទពយសកមមដទល។  

ទឹកម្របាក់ឡែលម្របមូលបានមកវញិពីឆាំនួនឡែលបានលុបដឆញពីបញ្ជ ី ម្រត្ូវបញ្ចូ លដៅកនុងែាង់ “ការខាត្បង់               
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និង OCI។  

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានលុបដឆញពីបញ្ជ ី ដៅឡត្អាឆជាកមមវត្ថុឆាំដពាេះសកមមភាពទមទរសងមកវញិ  
តមផលូវឆាប់ ដែើមបីេនុដោមតមនីតិ្វធីិ្របសស់មព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារកនុងការម្របមូលមកវញិនូវទឹកម្របាក់ឡែលដៅជ្ាំ
ពាក់។  

ការធានាហិរញ្ញវត្ថុមិនឡមនជាឡផនកសាំខាន់ថ្នកិឆចសនា 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ វាយត្ថ្មលថាដត្ើកិឆចសនាធានាហរិញ្ញវត្ថុ គឺជាធាតុ្ផេាំមួយែ៏សាំខាន់ថ្នម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូលជាសាសធាតុ្ថ្នឧបករណ៍ដនាេះ ឬជាកិឆចសនាឡែលម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដោយ
ឡែកពីគាន ។  កតត ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារពិចារណាដៅដពលដធ្វើការវាយត្ថ្មលដនេះ រួមាន៖ 

• ការធានាគឺជាឡផនកមួយថ្នលកខែណឌ តមកិឆចសនារបស់ឧបករណ៍បាំណុល 

• ការធានាម្រត្ូវបានទមទរដោយឆាប់ និងបទបបញ្ញត្តិឡែលម្រគប់ម្រគងកិឆចសនារបស់ឧបករណ៍បាំណុល 

• ការធានាម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងដពលែាំណាលគាន និងឧបករណ៍បាំណុល និង 

• ការធានាម្រត្ូវបានផតលដ់ោយម្រកុមហ ុនដមរបសេ់នកែចី ឬម្រកមុហ នុដផេងដទៀត្ដៅកនុងសមព័នធរបស់េនកែចី។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ កាំណត់្ថាការធានាគឺជាធាតុ្ផេាំសាំខាន់មួយថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដនាេះ
បុពវោភម្រត្ូវសងណាមួយទក់ទងនឹងការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូងថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជា
ឆាំណាយ ម្របតិ្បត្តិការកនុងការដធ្វើលទធកមមម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារពិចារណាដលើផលប េះពាល់
ថ្នការការពារដៅដពលវាស់ឡវងត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍បាំណុល និងដៅដពលវាសឡ់វង ECL។ 

ម្របសនិដបើសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារកាំណត់្ថាការធានាមិនឡមនជាធាតុ្ផេាំសាំខាន់ថ្នឧបករណ៍បាំណុលដទ ដនាេះវា   
ទទួលស្ថា ល់ជាម្រទពយសកមមមួយ ឡែលបង្ហា ញពីការបង់ម្របាក់ជាមុនថ្នបុពវោភថ្នការធានា និងសិទធិទូទត់្សង
សម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទន។ ម្រទពយសកមមបុពវោភបង់មុន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លល់ុេះម្រតឡត្ការធានាមិនាន              
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន ឬមិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវនតនូវ ហានិភ័យឥណទនដៅដពលការធានាម្រត្ូវបាន         
ទទួលស្ថា ល់។ ម្រទពយសកមមទាំងដនេះម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង “ម្រទពយសកមមដផេង ”ៗ។ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ
បង្ហា ញពីឆាំដណញ ឬខាត្ ដលើសិទធិទទួលបានសាំណងដៅកនុងឆាំដណញ ឬខាត្ កនុងធាតុ្ជួ្រ "ការខាត្បង់ដលើឱនភាព              
ថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ"។ 

(ឆ) ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល  

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល រួមានស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ និងសមតុ្លយស្ថឆ់ម្របាក់កនុងធ្នាគារ ម្របាក់បដញ្ញើ 
ឡែលឥណម្របតិ្ទនែាំបូងានរយៈដពល ៣ឡែ ឬតិ្ឆជាង និងឡែលអាឆបតូរជាស្ថឆ់ម្របាក់ដពលណាក៏បាន ដោយាន
ហានិភ័យតិ្ឆតួ្ឆឆាំដពាេះការផ្លល សប់តូរត្ថ្មល។ 

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងសមមូលស្ថឆ់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានគិត្តមត្ថ្មលែករ ាំលស់កនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(ឆ) ឥណទន និងបុដរម្របទន  

“ឥណទន និងបុដរម្របទន” ឡែលបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ រួមានឥណទន និង                 
បុដរម្របទន ឡែលបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់។ ឥណទន និងបុដរម្របទនម្រត្ូវបានវាសឡ់វងដលើកែាំបូងតមត្ថ្មល           
សមស្សប បូកនឹងឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការឡែលដកើត្ដែើងដោយផ្លា ល់បឡនថម ដហើយនាដពលបនាា ប់ម្រត្ូវកត់្ម្រតតមត្ថ្មល
ែករ ាំលស់ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ជ្) ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ 

“មូលបម្រត្ហិរញ្ញវត្ថុ” ឡែលបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ រួមាន៖ 

• មូលបម្រត្វនិិដយាគបាំណុល ឡែលបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ថ្ងលដែើម។ មូលបម្រត្វនិិដយាគបាំណុលទាំង
ដនេះម្រត្វូបានវាសដ់លើកែាំបូង តមត្ថ្មលសមស្សបបូកនឹងឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការឡែលដកើត្ដែើងដោយផ្លា ល់
បឡនថម ដហើយនាដពលបនាា ប់ម្រត្វូកត់្ម្រតតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

• មូលបម្រត្បាំណុលឡែលវាស់ឡវងតម FVOCI និង 

• មូលបម្រត្វនិិដយាគដលើមូលធ្នឡែលបានកាំណត់្តម FVOCI។ 

ឆាំដពាេះមូលបម្រត្បាំណុលឡែលបានវាសឡ់វងតម FVOCI ឆាំដណញ និងខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI
ដលើកឡលងឡត្ឆាំណុឆែូឆខាងដម្រកាម ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងឆាំដណញ ឬខាត្ តមរដបៀបែូឆគាន នឹង                     
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលម្រត្ូវបានវាស់តមត្ថ្មលែករ ាំលស់៖ 

• ឆាំណូលការម្របាក់ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព 

• ECL និងការកត់្ម្រតប្ញ្ជច ស និង 

• ឆាំដណញ និងខាត្ដលើការបតូររបិូយប័ណណបរដទស។ 

ដៅដពលឡែលមូលបម្រត្បាំណុលវាសឡ់វងតម FVOCI ម្រត្ូវបានឈប់ទទួលស្ថា ល់ ឆាំដណញ ឬខាត្បងារឡែលបាន
ទទួលស្ថា លពី់មុនដៅកនុង OCI ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិពីមូលធ្ន ដៅរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារដម្រជ្ើសដរ ើសបង្ហា ញដៅកនុង OCI េាំពីការផ្លល សប់តូរដៅកនុងត្ថ្មលសមស្សបថ្នការវនិិដយាគ
ជាក់ោក់ដៅកនុងឧបករណ៍មូលធ្ន ឡែលមិនម្រត្ូវបានទុកសម្រាប់ជួ្ញែូរ។ ការដម្រជ្ើសដរ ើសដនេះដធ្វើដែើងដោយឡផអកដលើ
មូលោឋ នថ្នឧបករណ៍នីមួយ ដៗៅដពលទទួលស្ថា លដ់លើកែាំបូងនិងជាស្ថថ ពរ។ 

ឆាំដណញ និងខាត្ដលើឧបករណ៍មូលធ្នទាំងដនេះនឹងមិនម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅរបាយការណ៍ឆាំដណញ 
ឬខាត្ដទ ដហើយក៏ពុាំានឱនភាពថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់កនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ឡែរ។ ភាគោភ                   
ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ ដលើកឡលងឡត្វាបង្ហា ញយា ងឆាសពី់ការម្របមូលបាន               
មកវញិដលើឡផនកែលេះរបស់ថ្ងលដែើមថ្នការវនិិដយាគ កនុងករណីឡែលពួកដគម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI។ ឆាំដណញ 
និងខាត្បងារឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI ម្រត្ូវបានដផារដៅម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដលើការលក់ដឆញរបស ់               
ការវនិិដយាគ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ឈ) ដែើមទុន 

ភាគហ ុនធ្មមត ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូលធ្ន។ ភាគហ ុនែថ្ទដទៀត្ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូលធ្ន និង/ឬបាំណុល 
ឡផអកដលើសាសធាតុ្ដសែឋកិឆចថ្នឧបករណ៍ទាំងដនាេះ។ ការឡបងឡឆកដៅេនកកាន់កាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ឡែល
បានចាត់្ថាន ក់ជាឧបករណ៍មូលធ្ន ម្រត្ូវបានទូទត់្ដោយផ្លា លពី់មូលធ្ន។  

(ញ) ម្រទពយ និងបរកិាខ រ  

ម្រទពយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានកត់្ម្រតតមថ្ងលដែើម ែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលបងារ។ ថ្ងលដែើមរួម
ានការឆាំណាយផ្លា ល់នានា កនុងការដធ្វើលទធកមមម្រទពយសកមមទាំងដនាេះ។ 

ឆាំណាយបនតបនាា ប់ដផេង មៗ្រត្ូវបានកត់្ម្រតបញ្ចូលដៅកនុងត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយដនាេះ ឬម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាម្រទពយ
ោឆ់ដោយឡែក តមការសមស្សប ឡត្ដៅដពលឡែលានភាពម្របាកែម្របជាថា ផលម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆចនាដពល
េនាគត្ ថ្នម្រទពយដនាេះនឹងហូរឆូលមកកនុងសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដហើយថ្ងលដែើមថ្នម្រទពយដនាេះអាឆម្រត្ូវបានវាស់ឡវង
គួរឲ្យដជ្ឿជាក់បានឡត្ប ុដណាណ េះ។ ត្ថ្មលដយាងឡផនកថ្នម្រទពយឡែលបានជ្ាំនួសម្រត្ូវបានឈប់ទទួលស្ថា ល់។ រាលឆ់ាំណាយ
ដលើការជួ្សជុ្ល និងការឡងទាំដផេង ដៗទៀត្ទាំងេស់ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាបនាុកដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្   
កនុងឆ្ន ាំឡែលម្របតិ្បត្តិការដនាេះដកើត្ដែើង។ 

ែីធ្លីមិនម្រត្ូវបានដធ្វើរ ាំលស់ដទ។ ម្រទពយ និងបរកិាខ រដផេងដទៀត្ម្រត្ូវបានដធ្ើវរ ាំលស់តមមូលោឋ នរ ាំលស់ដងរ ដែើមប ី        
លុបដឆញពីបញ្ជ នូីវថ្ងលដែើមថ្នម្រទពយសកមមម្រតឹ្មត្ថ្មលកាកសាំណល់ដលើអាយុកាលដម្របើម្របាសប់ា ន់ស្ថម នថ្ន ម្រទពយសកមម
នីមួយ  ៗសដងខបែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 ឆ្ន ាំ 
ការឡកលមអដលើែី ៣ - ២០ 
េគារ និង ការឡកលមអ ៣ - ៣០ 
ការឡកលមអដលើម្រទពយជួ្ល ១ - ៣ 
បរកិាខ រការយិាល័យ ១ - ១០ 
បរកិាខ រកុាំពយូទ័រ ១ - ១០ 
យានយនា  ៣ - ៥ 

ត្ថ្មលកាកសាំណល់របស់ម្រទពយសកមម និងអាយុកាលដម្របើម្របាស់ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងឡកត្ម្រមូវម្របសិនជាាន
ភាពសមស្សប ដៅដរៀងរាលឆុ់ងការយិបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍នីមួយៗ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ញ) ម្រទពយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

រ ាំលស់ដលើម្រទពយសកមមឡែលកាំពុងស្ថងសង់ចាប់ដផតើមដៅដពលឡែលម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានដម្រត្ៀមរួឆរាល់ សម្រាប់
ការដម្របើម្របាស់ឡែលបានដម្រគាងទុក។ 

ម្រទពយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានពិនិត្យដែើងវញិ សម្រាប់ការបង្ហា ញពីឱនភាពថ្នត្ថ្មលដៅដរៀងរាល់កាលបរដិឆេទថ្ន 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ  ៗ និងរាល់ដពលឡែលម្រពឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លល សប់តូរកាលៈដទសៈបង្ហា ញថា             
ត្ថ្មលដយាងអាឆនឹងមិនអាឆម្របមូលបានមកវញិ។ ដៅដពលឡែលត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយសកមមណាមួយដលើសពីត្ថ្មលឡែល
អាឆម្របមូលបានមកវញិឡែលបា ន់ស្ថម ន ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតបនថយឲ្យដៅម្រតឹ្មត្ថ្មលឡែលអាឆម្របមូលបានមកវញិ។ 

ឆាំដណញ និងខាត្ពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដធ្វើការដម្របៀបដធ្ៀបឆាំណូលបានមកពី          
ការលក់ និងត្ថ្មលដយាង ដហើយម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងឆាំណូលដផេងៗ។ 

(ែ) ម្រទពយសកមមេរបីូ 

ម្រទពយេរូបីរួមានអាជាា ប័ណណសហូវឡវរកុាំពយួទ័រឡែលបានដធ្វើលទធកមម និងឆាំណាយឡែលទក់ទង។ ម្រទពយសកមម             
េរូបីម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ឡត្ដៅដពលឡែលការឆាំណាយរបសវ់ាអាឆវាស់ឡវងដោយដជ្ឿទុកឆិត្តបាន ដហើយទាំនងជា
ផលម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆចនាដពលេនាគត្ឡែលរ ាំពឹងទុក នឹងហរូឆូលកនុងសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

ម្រទពយសកមមេរបីូម្រត្ូវបានរាយការណ៍តមថ្ងលដែើមម្របវត្តិស្ថស្តសតែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល
បងារ ម្របសិនជាាន។ ម្រទពយសកមមេរូបីម្រត្ូវបានដធ្វើរ ាំលសដ់ោយដម្របើម្របាស់វធីិ្ស្ថស្តសតដងរដលើអាយុកាលដម្របើម្របាស ់          
បា ន់ស្ថម នរបសម់្រទពយសកមម។ អាយុកាលដម្របើម្របាស់របសស់ូហវឡវរកុាំពយួទ័រានរយៈដពលម្របាាំឆ្ន ាំ ដលើកឡលងឡត្                 
អាជាា ប័ណណកមមរបស់ម្របព័នធធ្នាគារសនូល ឡែលានអាយុកាលដម្របើម្របាស់ែប់ឆ្ន ាំ។ 

ឆាំណាយដផេងៗពាក់ព័នធនឹងការឡងរកាសហូវឡវរកុាំពយូទ័រ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាឆាំណាយដៅដពលឡែលម្របតិ្បតិ្តការ
ដនាេះបានដកើត្ដែើង។ 

(ឋ) ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រទពយសកមមឡែលានអាយុកាលមិនអាឆកាំណត់្បានមិនឡមនជាកមមវត្ថុកនុងការដធ្វើរ ាំលស់ដទ និងម្រត្ូវបានដធ្វើដត្សត
ដែើងវញិជាម្របចាាំឆ្ន ាំដែើមបីកាំណត់្ឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ ម្រទពយសកមមជាកមមវត្ថុកនុងការដធ្វើរ ាំលស់ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យដែើងវញិ
ដៅដពលានម្រពឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លល ស់បតូរកនុងកាលៈដទសៈ ឡែលបង្ហា ញថាត្ថ្មលដយាងអាឆនឹងមិនម្របមូលបានមកវញិ។ 
ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដសមើនឹងឆាំនួនឡែលត្ថ្មលដយាងរបស់ ម្រទពយសកមម ដលើសពីត្ថ្មលឡែល
អាឆម្របមូលបានមកវញិ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ឋ) ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

សម្រាប់ដគាលបាំណងថ្នការដធ្វើដត្សាឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានោក់បញ្ចូលគាន ជាម្រកុមតូ្ឆៗបាំផុត្ 
ឡែលានលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់អាឆកាំណត់្បានដោយឡផនក (េងាភាពរកស្ថឆ់ម្របាក់)។ ម្រទពយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅពី
មូលនិធិ្ពាណិជ្ជកមមឡែលទទួលរងនូវឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានពិនិត្យដែើងវញិឆាំដពាេះការកត់្ម្រតប្ញ្ជច ស់មកវញិរបស់
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលឡែលអាឆដកើត្ាន។ ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ  
ឬខាត្។ 

(ឌ) ទុនបម្រមងុ 

ទុនបម្រមុងរួមាន ទុនបម្រមុងទូដៅ ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ និងទុនបម្រមុងដផេងៗ។ 

ទុនបម្រមុងទូដៅ ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងសម្រាប់ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទូដៅ។ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលេនុវត្តការសដម្រមឆ
ឆិត្តរបសែ់លួន សម្រាប់ការដម្របើម្របាស់ និងឡងរកាទុនបម្រមុងទូដៅ។ ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក ដៅទុនបម្រមុងទូដៅ 
ម្រត្ូវានការយលម់្រពមពីម្រកុមម្របឹកាភិបាលរបស់ម្រកុមហ ុននីមួយ ដៗៅកនុងសមព័នធ។ 

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងសម្រាប់ភាពែុសគាន ថ្នសាំវធិានធ្នរវាងឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន 
េនុដោមតម ស.រ.ហ.េ.ក និងសាំវធិានធ្នតមបទបបញ្ញត្តិ។ វាម្រត្ូវបានដផាររវាងម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក និងទុនបម្រមុង
តមបទបបញ្ញត្តិ។ 

ទុនបម្រមុងដផេង  ៗគឺសម្រាប់លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណថ្នការវនិិដយាគសទុធកនុងកិឆចម្របតិ្បត្តិការបរដទស។ 

(ឍ) ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបឆចុបបនន និងពនធពនារ  

ការឆាំណាយពនធសម្រាប់ការយិបរដិឆេទរមួាន ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបឆចុបបនន និងពនធពនារ។ ពនធម្រត្ូវបាន          
ទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ ដលើកឡលងឡត្វសិ្ថលភាពឡែលវាទក់ទងដៅនឹងែាង់ឡែលម្រត្ូវបាន
ទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ ឬដោយផ្លា ល់កនុងមូលធ្ន។ កនុងករណីដនេះ ពនធម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅ
កនុងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗឬដោយផ្លា លក់នុងមូលធ្នដរៀងៗគាន ។ 

ឆាំណាយពនធបឆចុបបនន ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដយាងដៅតមឆាប់ពនធថ្នយតុត ធិ្ការនីមួយ  ៗ ឡែលសមព័នធធ្នាគារ
ម្របតិ្បត្តិការ និងបដងកើត្ម្របាក់ឆាំដណញឡែលជាប់ពនធ និងរាប់បញ្ចូ លពនធទាំងេសឡ់ែលឡផអកដលើម្របាក់ឆាំដណញជាប់ពនធ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

53 

២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ឍ) ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបឆចុបបនន និងពនធពនារ (ត្) 

ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលពនារ ម្រត្វូបានទទួលស្ថា លទ់ាំងេសដ់ោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតបាំណុលដលើភាពែុសគាន               
បដណាត េះអាសននឡែលដកើត្ដែើងរវាងមូលោឋ នពនធថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុល និងឆាំនួនត្ថ្មលដយាងរបស់ពួកដគដៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដទេះយា ងណាក៏ដោយពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលពនារ មិនម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូលម្របសនិដបើវា             
ដកើត្ដែើងពីការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម ឬបាំណុល ដៅកនុងម្របតិ្បត្តិការណាមួយដម្រៅពីការរួមបញ្ចូល
អាជី្វកមមឡែលដៅដពលម្របតិ្បត្តិការមិនប េះពាលែ់លគ់ណដនយយ ឬឆាំដណញ ឬខាត្ ឡែលជាប់ពនធ។ 

ម្រទពយសកមមពនធពនារ ម្រត្វូបានទទួលស្ថា លក់នុងវសិ្ថលភាពឡែលវាទាំនងថាម្របាក់ឆាំដណញជាប់ពនធនាដពល
េនាគត្នឹងដកើត្ានសម្រាប់ភាពែុសគាន បដណាត េះអាសនន និងការខាត្បង់ពនធឡែលមិនបានដម្របើ ឬឥណទនពនធឡែល
មិនបានដម្របើ ។ 

(ណ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ 

(i). េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្រយៈដពលែលី 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលស្ថា ល់នូវការទទួលស្ថា ល់បាំណុល និងឆាំណាយសម្រាប់ម្របាក់បឡនថម។              
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលស្ថា លស់ាំវធិានធ្នមួយដៅដពលានកាត្ពវកិឆចានកិឆចសនា ឬានការេនុវត្តកនលង
មកឡែលបានបដងកើត្កាត្ពវកិឆចស្ថថ បនា។ 

ម្របាក់ឈនួល ម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍ម្របាក់បឡនថម និងេត្ថម្របដយាជ្ន៍រយៈដពលែលីដផេង  ៗម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ជាឆាំណាយ
កនុងការយិបរដិឆេទ ឡែលដសវាកមមពាក់ព័នធ ម្រត្ូវបានផតល់ជូ្នដោយនិដយាជិ្ត្របសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានឡផនការេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរដផេងៗដម្រឆើន។ ឡផនការ        
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ទាំងដនេះានែូឆខាងដម្រកាម។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ណ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ (ត្) 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរ (ត្) 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍េតី្ត្ភាពការង្ហរ 

ដយាងដៅតមម្របកាសដលែ ៤៤៣ កប/ម្រប.ក.ែ.ល ឆុេះថ្ងៃទី២១ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ និងដសឆកតីឡណនាាំ ដលែ    
០៤២/១៩ កប/ស.ណ.ន.ែ.ល ឆុេះថ្ងៃទី២២ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ ដឆញដោយម្រកសួងការង្ហរ និងបណតុ េះបណាា លវជិាជ ជី្វៈ 
ធ្នាគារ និងម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ដលើកឡលងឡត្ធ្នាគារដេសុលីីោឡាវ និងស្ថថ ប័នមីម្រកហូិរញ្ញវត្ថុ សុលីីោមីយា ន់ា  
នឹងផាល់ជូ្ននិដយាជិ្ត្នូវម្របាក់បាំណាឆ់េតី្ត្ភាពការង្ហរ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្របាក់បាំណាឆ់េតី្ត្ភាពការង្ហរបឆចុបបនន៖ និដយាជិ្ត្ឡែលបដម្រមើការចាប់ពី ១ឡែ ែល ់៦ឡែ (មិនរាប់បញ្ចូល
រយៈដពលស្ថកលបងការង្ហរ) គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឬថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ នឹងទទួលបានម្របាក់បាំណាឆ់
េតី្ត្ភាពការង្ហរឆាំនួន ៧.៥ថ្ងៃ។  

• ម្របាក់បាំណាឆ់រ ាំលឹកេតី្ត្ភាពការង្ហរ៖ និដយាជិ្ត្ឡែលបដម្រមើការដម្រកាមកិឆចសនាការង្ហរានដងរដវោមិន
កាំណត់្ ដហើយបដម្រមើការចាប់ពី ១ឡែ ែល់ ៦ឡែ កនុងការយិបរដិឆេទហិរញ្ញវត្ថុ នឹងទទួលបានម្របាក់រ ាំលឹកេតី្ត្
ភាពការង្ហរដសមើនឹង ៣ថ្ងៃ ដហើយកនុងករណីបដម្រមើការង្ហរដលើសពី ៣ឡែ នឹងទទួលបាន ១៥ថ្ងៃ។ ម្របាក់
បាំណាឆ់េតិ្បរាឡែលម្រត្ូវទូទត់្ មិនម្រត្ូវដលើសពី ៦ថ្ងៃ ថ្នម្របាក់ឈនួលមូលោឋ នគិត្ជាមធ្យមតមឆ្ន ាំ
នីមួយ ឡៗែលបានទូទត់្ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០៨ ែលឆ់្ន ាំ២០១៨ ប ុឡនតមិនម្រត្ូវដលើសពី ១៥៦ថ្ងៃ ដែើយ។ ម្របាក់
បាំណាឆ់នឹងម្រត្ូវទូទត់្ចាប់ពីឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១។  

បាំណុលដនេះម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លត់មត្ថ្មលបឆចុបបនន ថ្នកាត្ពវកិឆចឡែលបានកាំណត់្នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ 
ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតឥណទនតមឯកតពាករណ៍ ដែើមបបីា ន់ស្ថម នត្ថ្មលេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឆុងដម្រកាយរបសស់មព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារ ឡែលនិដយាជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបានឆាំដពាេះដសវាកមមរបស់ពួកដគដៅកនុងដពលបដម្រមើការង្ហរចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០៨ ែល់ 
២០១៨។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារឡបងឡឆកេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដៅតមដងរដវោ ឡែលម្រត្ូវទូទត់្ម្របាក់បាំណាឆ់រ ាំលឹក
េតី្ត្ភាពដនេះ។ កាត្ពវកិឆចដនេះដកើត្ដែើងដៅដពលនិដយាជិ្ត្បដម្រមើការង្ហរដែើមបទីទួលបានម្របាក់បាំណាឆ់រ ាំលឹកេតី្ត្ភាព
ការង្ហរ ឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវទូទត់្ដៅកាលបរដិឆេទរាយការណ៍នាដពលេនាគត្។ 

ត្ថ្មលបឆចុបបននម្របាក់បាំណាឆ់រ ាំលឹកេតី្ត្ភាពការង្ហរ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដធ្វើេបបហារម្របាក់ឡែលម្រត្ូវទូទត់្នា
ដពលេនាគត្ ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត់្សម្រាប់រយៈដពល ៦០ឡែ។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ណ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ (ត្) 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរ (ត្) 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត 

ធ្នាគារ និងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ដលើកឡលងឡត្ស្ថថ ប័នមីម្រកហូិរញ្ញវត្ថុ ដេសុលីីោ មីយា ន់ា  ផតល់ជូ្នឡផនការ
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តឡែលមិនម្រត្ូវបានផតលជ់ាមូលនិធិ្ ឡែលជាឡផនការេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលបានកាំណត់្
សម្រាប់បុគាលិកឡែលានសទិធិទទួលដៅដពលឡែលពួកគាត់្ែល់អាយុឆូលនិវត្ត ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• បុគាលិកឡែលានេតី្ត្ភាពការង្ហរជាមួយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ឆាំនួន ១៥ឆ្ន ាំ ឬដលើស ដហើយម្រត្ូវ         
ឆូលនិវត្តដៅអាយុ ៥៨ឆ្ន ាំ ឆាំដពាេះេនកគាម នជ្ាំនាញ និង ៦០ឆ្ន ាំ ឆាំដពាេះេនកានជ្ាំនាញ នឹងទទួលបាន                     
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តដសមើនឹងម្របាក់ដបៀវត្េរឆ៍ាំនួន ១២ឡែ ថ្នម្របាក់ដបៀវត្េរឆុ៍ងដម្រកាយ។ 

• បុគាលិកឡែលានេតី្ត្ភាពការង្ហរជាមួយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារឆាំនួន ១៥ឆ្ន ាំ ឬដលើស ដហើយម្រត្ូវ           
ឆូលនិវត្តមុន ដៅអាយុ ៥៥ឆ្ន ាំ ឆាំដពាេះេនកគាម នជ្ាំនាញ និង ៥៧ឆ្ន ាំ ឆាំដពាេះេនកានជ្ាំនាញ នឹងទទួលបាន         
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តដសមើនឹងម្របាក់ដបៀវត្េរឆ៍ាំនួន ៦ឡែ ថ្នម្របាក់ដបៀវត្េរឆុ៍ងដម្រកាយ។ 

ឆាំដពាេះេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តដនេះ មិនានរកាទុកកនុងមូលនិធិ្ោឆ់ដោយឡែកដទ ដហើយការម្របាក់ម្រត្ូវ
បានផតល់សម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត។ 

បាំណុល ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកាត្ពវកិឆចឡែលបាន
កាំណត់្ នាការយិបរដិឆេទរាយការណ៍ ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតឥណទនតមឯកតពាករណ៍ ដែើមបបីា ន់ស្ថម នត្ថ្មល                
ឆុងដម្រកាយបាំផុត្ឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្រត្ូវឆាំណាយឆាំដពាេះេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលនិដយាជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបាន
ជាងនូរនឹងការបដម្រមើការង្ហររបស់ពួកដគកនុងដពលបឆចុបបនន និងដពលកនលងមក។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារឡបងឡឆក            
េត្ថម្របដយាជ្ន៍តមម្រគានីមួយៗ ឡែលកាត្ពវកិឆចផតល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តបានដកើត្ដែើង។ កាត្ពវកិឆចដនាេះ
ដកើត្ដែើងដៅដពលឡែលបុគាលិកបដម្រមើការង្ហរ ដែើមបីទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត ឡែលសមព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារ រ ាំពឹងថានឹងទូទត់្កនុងការយិបរដិឆេទរាយការណ៍នាដពលេនាគត្ ។ 

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដធ្វើការេបបហារការទូទត់្ឡែល
រ ាំពឹងទុកនាដពលេនាគត្ ដោយដយាងដៅតមេម្រតការម្របាក់ថ្នម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត់្សម្រាប់រយៈដពល
ម្របាាំមួយឆ្ន ាំរបស់ធ្នាគារ ដោយស្ថរមិនានទីផារមូលបម្រត្ម្រកុមហ ុនឡែលានគុណភាពែពស់ ដហើយក៏មិនឡមនជា
មូលបម្រត្បាំណុលរាជ្រោឋ ភិបាលឡែរ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ណ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ (ត្) 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរ (ត្) 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

ឆាំដណញ និងខាត្ឡែលគណនាដោយឡផអកដលើមូលោឋ នឆាស់ោស់ ដកើត្ដែើងពីការឡកត្ម្រមូវគណនីសម្រមង់ 
និងពីបឡម្រមបម្រមួលការសនមត្ ឡែលគណនាដោយឡផអកដលើមូលោឋ នឆាស់ោស់ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍ 
លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗនិងទទួលស្ថា ល់ដោយផ្លា ល់ ដៅកនុងម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក កនុងការយិបរដិឆេទឡែលម្របតិ្បត្តិការ 
ដនាេះដកើត្ដែើង។ ឆាំណាយទក់ទិននឹងការផតល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ទាំងដនេះ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល
លមអិត្ដផេង  ៗ ដែើមបីដធ្វើការឡបងឡឆកឆាំណាយទាំងដនាេះដៅតមរយៈដពលបដម្រមើការង្ហរ ឡែលានសិទធិទទួលបាន                
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដនេះ។ ត្ថ្មលដសវាកមមពីេតី្ត្កាល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លភ់ាល ម ដៗៅកនុងឆាំដណញ ឬខាត្។ 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង 

ធ្នាគារផតល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ភិវឌឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគងែល់និដយាជិ្ត្ បដម្រមើការង្ហរដៅកនុងតួ្នាទីម្រគប់ម្រគង ែូឆ
ខាងដម្រកាម៖ 

 
លាំោប់ថាន ក់មុែត្ាំឡណងម្រគប់ម្រគង េត្ថម្របដយាជ្ន៍ 
លាំោប់ថាន ក់ទី ៦ ១.២៥០ ែុោល រអាដមរកិ 
លាំោប់ថាន ក់ទី ៧ ២.៥០០ ែុោល រអាដមរកិ 
លាំោប់ថាន ក់ទី ៨  ៣.៣៧៥ ែុោល រអាដមរកិ ដៅ ៣.៧៥០ ែុោល រអាដមរកិ 

ពួកដគានសិទធិទទួលបានសាជិ្កភាព លុេះម្រតឡត្ពួកដគបានដធ្វើការចាប់តាំងពីកាលបរដិឆេទថ្នការឡត្ងតាំង 
ដៅកនុងមុែត្ាំឡណងម្រគប់ម្រគងបានរយៈដពលពីរឆ្ន ាំជាប់ៗគាន  ដហើយការវាយត្ថ្មលលទធផលការង្ហររបស់ពួកដគានកម្រមិត្
ែពស់ (ឧទហរណ៍ៈ ពិនាុថ្នការវាយត្ថ្មលដសមើនឹង ឬែពស់ជាង ៧០០ និងគាម នលិែិត្ម្រពាន)។ ពួកដគនឹងានសិទធិទទួល
បានសាជិ្កភាពដោយសវ័យម្របវត្តិដៅថ្ងៃែាំបូងថ្នឆ្ន ាំទីបីរបស់ពួកដគ។ 

បាំណុលម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ ដៅត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកាត្ពវកិឆច                       
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដៅឆុងការយិបរឆិេទថ្នរបាយការណ៍នីមួយ  ៗ ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតឥណទនតមឯកតពាករណ៍។ 
ត្ថ្មលបឆចុបបនន ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយការដធ្វើេបបហារការទូទត់្នាដពលេនាគត្ឡែលបានបា ន់ស្ថម ន ដោយដយាងដៅ
ដលើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត់្សម្រាប់រយៈដពលបីឆ្ន ាំ ដោយស្ថរសិទធិកនុងការទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍
ានរយៈដពលបីឆ្ន ាំ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ត្) សាំវធិានធ្ន 

សាំវធិានធ្ន ម្រត្ូវបានទួទួលស្ថា ល់ដៅដពលឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានកាត្ពវកិឆចផលូវឆាប់ ឬកាត្ពវកិឆច
ស្ថថ បនា នាដពលបឆចុបបនន ឡែលជាលទធផល ថ្នម្រពឹត្ាិការណ៍ពីេតី្ត្កាល ដហើយវាទាំនងជាអាឆានការហូរដឆញថ្ន
ធ្នធានដែើមបីទូទត់្កាត្ពវកិឆចដនាេះ ដហើយទឹកម្របាក់ថ្នកាត្ពវកិឆចអាឆម្រត្ូវបានបា ន់ស្ថម នដោយភាពដជ្ឿជាក់។ 

ដៅដពលឡែលានកាត្ពវកិឆចស្សដែៀងគាន ដម្រឆើន ភាពឡែលដកើត្ានដែើងថ្នលាំហូរដឆញដែើមបទូីទត់្កាត្ពវកិឆច
ដនាេះ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដធ្វើការពិចារណាដៅដលើថាន ក់ថ្នកាត្ពវកិឆចទាំងមូល។ សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ 
ដទេះបីជាលទធភាពថ្នលាំហូរដឆញទក់ទងនឹងធាតុ្ណាមួយឡែលបានរួមបញ្ចូ លដៅកនុងថាន ក់ែូឆគាន ថ្នកាត្ពវកិឆច អាឆ
ានតិ្ឆតួ្ឆក៏ដោយ។ 

សាំវធិានធ្ន ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នឆាំណាយឡែលរាំពឹងថានឹងម្រត្ូវដធ្វើការទូទត់្កាត្ពវកិឆចដនាេះ 
ដោយដម្របើម្របាស់េម្រតមុនគិត្ពនធ ដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងពីការវាយត្ថ្មលតមទីផារបឆចុបបននថ្នដពលដវោថ្នការដម្របើម្របាស់
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងហានិភ័យជាក់ោក់ឆាំដពាេះកាត្ពវកិឆចដនាេះ។ ការដកើនដែើងថ្នសាំវធិានធ្នដោយស្ថរ ការកនលងផុត្ដៅ
ថ្នដពលដវោ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាឆាំណាយការម្របាក់។ 

(ង) ការម្របាក់ 

េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព 

ឆាំណូល និងឆាំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លដ់ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសត
ការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ “េម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព” គឺជាេម្រតឡែលេបបហារការទទួល ឬទូទត់្ស្ថឆ់ម្របាក់នាដពល
េនាគត្ឡែលរ ាំពឹងទុក កនុងអាយុកាលឡែលរ ាំពឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មកដសមើនឹង៖ 

• ត្ថ្មលដយាងែុលរបសម់្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ  

• ត្ថ្មលែករ ាំលស់របសប់ាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ដៅដពលគណនាេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដម្រៅពីម្រទពយសកមមឡែលានឱនភាព
ថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដពលដធ្វើលទធកមម ឬបដងកើត្ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារដធ្វើការបា ន់ស្ថម នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពល
េនាគត្ដោយពិចារណារាល់លកខែណឌ តមកិឆចសនាទាំងេស់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប ុឡនតមិនរាប់បញ្ចូ លនូវការ
ខាត្បង់ឡែលរ ាំពឹងទុក (ECL) ដនាេះដទ។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដពលដធ្វើ
លទធកមម ឬបដងកើត្ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពឡែលបានឡកត្ម្រមូវហានិភ័យឥណទន ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើលាំហូរ
ស្ថឆ់ម្របាក់នាដពលេនាគត្ឡែលបា ន់ស្ថម ន រួមបញ្ចូ លទាំងការខាត្បង់ឥណទនឡែលរ ាំពឹងទុក (ECL)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ការម្របាក់ (ត្) 

េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព (ត្) 

ការគណនាេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព រួមបញ្ចូលនូវឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការ និងកថ្ម្រមឡែលបានបង់ ឬទទួល ឡែល
ជាឡផនកថ្នេម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព។  ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការរួមាន ការឆាំណាយបឡនថមឡែលឆូលរួមដោយផ្លា លដ់ៅ
នឹងការដធ្វើលទធកមម ឬការដបាេះផាយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។  

ត្ថ្មលែករ ាំលស់ និងត្ថ្មលដយាងែុល 

ត្ថ្មលែករ ាំលស់របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាឆាំនួនឡែលម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដៅដពលទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង ែកការសងមកវញិនូវម្របាក់ដែើម បូក ឬែករ ាំលស់បងារ 
ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសទិធភាព ថ្នភាពែុសគាន រវាងឆាំនួនឡែលទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង និងឆាំនួនដៅឥណ
ម្របតិ្ទន និងម្រត្ូវដធ្វើនិយ័ត្កមមឆាំដពាេះការខាត្បង់ឥណទនឡែលរាំពឹងទុក (ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ)។  

ត្ថ្មលដយាងែុលរបសម់្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាត្ថ្មលែករ ាំលស់របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ មុនដពលដធ្វើនិយ័ត្
កមមសាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ឥណទនឡែលរាំពឹងទុក។  

ការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ 

េម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានគណនាដលើការទទួលស្ថា ល់
ែាំបូងថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ កនុងការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ េម្រត              
ការម្របាក់ម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានេនុវត្តដលើត្ថ្មលដយាងែុលរបសម់្រទពយសកមម (ដៅដពលឡែលម្រទពយសកមមមិនម្រត្ូវបាន            
ចាត់្ទុកថាានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន) ឬត្ថ្មលែករ ាំលស់ថ្នបាំណុល។ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានដធ្វើការ               
ឡកឡម្របដែើងវញិ ឡែលជាលទធផលថ្នការបា ន់ស្ថម នដែើងវញិតមដពលកាំណត់្ របសល់ាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នឧបករណ៍
ឡែលានេម្រតការម្របាក់េដងរ ដែើមបឆីលុេះបញ្ជច ាំងពីការផ្លល សប់តូរេម្រតការម្របាក់ទីផារ។ េម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពក៏               
ម្រត្ូវដធ្វើការឡកឡម្របដែើងវញិ សម្រាប់ការដធ្វើនិយ័ត្កមមត្ថ្មលសមស្សបថ្នការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ដៅកាលបរដិឆេទដធ្វើ
រ ាំលស់ថ្នការដធ្វើនិយ័ត្កមមការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ម្រត្ូវចាប់ដផតើម។ 

ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនបនាា ប់ពីបានទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង ឆាំណូល
ការម្របាក់ ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ដលើត្ថ្មលែករ ាំលស់របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។
ម្របសិនដបើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡលងានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន ដនាេះការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបតូរមកដលើ
មូលោឋ នត្ថ្មលែុលវញិ។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ការម្របាក់ (ត្) 

ការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ 

ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដពលទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង ឆាំណូល                  
ការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពឡែលបានឡកត្ម្រមូវឥណទន ដលើត្ថ្មលែករ ាំលស់ថ្ន 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ ការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ដនេះ មិនម្រត្ូវបតូរដៅមូលោឋ នត្ថ្មលែុលវញិដទ ដទេះបីជាហានិភ័យ
ឥណទនរបស់ម្រទពយសកមមដនាេះ ានភាពម្របដសើរក៏ដោយ។ 

ការបង្ហា ញ 

ឆាំណូលការម្របាក់ ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធិភាព ឡែលបានបង្ហា ញដៅកនុង          
របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និង OCI រមួាន៖ 

• ការម្របាក់ដលើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុវាសត់មត្ថ្មលែករ ាំលស់  

• ការម្របាក់ដលើឧបករណ៍បាំណុលវាស់ឡវងតម FVOCI 

• ឆាំឡណកឡែលានម្របសិទធភាពថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមស្សបកនុងដែដរ  ដវធី្វការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ឡែលាន
គុណវឌុឍិ ឡែលបានកាំណត់្ជាការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នភាពឡម្របម្របលួរបសល់ាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់ការម្របាក់ កនុងេាំែុងដពលែូឆគាន  ែណៈឡែលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់បានទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យានឥទធិពល
ែល់ឆាំណូល ឬឆាំណាយការម្របាក់ និង 

• ឆាំឡណកឡែលានម្របសិទធភាពថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមស្សបកនុងដែដរ  ដវធី្វការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ឡែលបាន
កាំណត់្ជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យថ្នត្ថ្មលហានិភ័យេម្រតការម្របាក់។ 

ឆាំណាយការម្របាក់ឡែលបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និង OCI រួមាន៖ 

• បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ និង 

• ឆាំឡណកឡែលានម្របសទិធភាពថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមស្សបកនុងដែដរ  ដវធី្វការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ឡែលាន
គុណវុឌឍិ ឡែលបានកាំណត់្ជាការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ ថ្នភាពឡម្របម្របលួរបស់លាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់ការម្របាក់កនុងេាំែុងដពលែូឆគាន  ែណៈឡែលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់បានទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យានឥទធិពលែល់
ឆាំណូល ឬឆាំណាយការម្របាក់។ 

ឆាំណូល និងឆាំណាយការម្របាក់ដលើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ តម FVTPL ម្រត្ូវបាន
បង្ហា ញជាម្របាក់ឆាំណូលសទុធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្តម FVTPL។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ទ) កថ្ម្រម និងដជ្ើងស្ថរ 

ឆាំណូល និងឆាំណាយកថ្ម្រម និងដជ្ើងស្ថរ ឡែលជាឡផនកថ្នេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានរួមបញ្ចូ លដៅកនុងេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

ឆាំណូលកថ្ម្រម និងដជ្ើងស្ថរដផេង  ៗរួមានកថ្ម្រមដសវាកមមគណនី កថ្ម្រមម្រគប់ម្រគងការវនិិដយាគ ដជ្ើងស្ថរដលើការ
លក់ កថ្ម្រមបដញ្ញើ និងកថ្ម្រមការម្របមូលផតុាំ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លជ់ាដសវាកមមពាក់ព័នធម្រត្ូវបានបដម្រមើ។ ម្របសិនដបើ កិឆចសនា
ផតល់ឥណទនមិនម្រត្ូវបានរ ាំពឹងថានឹងានការែកដម្របើម្របាសជ់ាឥណទន ដនាេះកថ្ម្រមកិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែល
ទក់ទង ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដោយឈរដលើមូលោឋ នដងរ កនុងរយៈដពលថ្នកិឆចសនា។ 

កិឆចសនាជាមួយេតិ្ងិជ្នឡែលបដងកើត្ឲ្យានការទទួលស្ថា លជ់ាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដៅកនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ អាឆជាឡផនកដៅកនុងវសិ្ថលភាពថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ៩ និងជាឡផនកដៅកនុង                
វសិ្ថលភាពថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ១៥។ កនុងករណីដនេះ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារម្រត្ូវេនុវត្តជាែាំបូង ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ដែើមប ី             
ឡបងឡឆក និងវាស់ឡវងឡផនកថ្នកិឆចសនា ឡែលសថិត្កនុងវសិ្ថលភាពថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ដហើយបនាា ប់មកេនុវត្ត                      
ស.រ.ហ.េ.ក ១៥ ឆាំដពាេះឡផនកឡែលដៅដសសសល់។  

(ធ្)  ការទទួលស្ថា ល់កថ្ម្រមដសវា និងឆាំណូលដផេង  ៗ

(i) ភាគោភ 

ភាគោភ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅដពលសទិធិទទួលបានការទូទត់្ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើង។ ជាធ្មមតដនេះ គឺជា
កាលបរដិឆេទថ្នការឡបងឡឆកភាគោភ (េិឆឌីវែឹីន) សម្រាប់មូលបម្រត្មូលធ្នសម្រមង់។ 

ភាគោភដលើឧបករណ៍មូលធ្នកាំណត់្តម FVOCI ឡែលបង្ហា ញយា ងឆាស់ពីការម្របមូលបានមកវញិ របស់
ឡផនកថ្នថ្ងលដែើមរបស់ការវនិិដយាគម្រត្ូវបង្ហា ញដៅកនុង OCI។ 

(ii) ដសវាកមមបណតុ េះបណាត ល និងម្របឹកាដយាបល ់

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលស្ថា ល់ឆាំណូលពីដសវាកមម ដៅដពលឡែលវាទាំនងថាេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆច
នឹងហូរឆូលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ដហើយឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្នឆាំណូលអាឆវាស់ឡវងដោយដជ្ឿជាក់។ ឆាំណូលពី                
ដសវាកមមបណតុ េះបណាត ល និងដសវាកមមម្របឹកាដយាបល់ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅដពលឡែលដសវាកមមម្រត្ូវបានផតល់។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ន) ភតិ្សនា 

ដៅែាំណាក់កាលែាំបូងថ្នកិឆចសនា សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដធ្វើការវាយត្ថ្មលថាដត្ើកិឆចសនាមួយាន ឬជា 
ភតិ្សនាឡែរ ឬដទ។ កិឆចសនាជា ឬានភតិ្សនា ម្របសិនដបើកិឆចសនាផាលស់ិទធិេភិបាលការដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម
ជាក់ោក់មួយកនុងរយៈដពលកាំណត់្មួយ ជាងនូរនឹងត្ថ្មលត្បសនង។  

ដគាលនដយាបាយដនេះម្រត្ូវបានេនុវត្តឆាំដពាេះកិឆចសនាឡែលបានឆូលជាធ្រាន(ឬផ្លល ស់បតូរ)ដៅថ្ងៃ ឬបនាា ប់ពីថ្ងៃ
ទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

កនុងនាមជាភតិ្កៈ 

ដៅដពលចាប់ដផតើម ឬការឡកឡម្របថ្នកិឆចសនាឡែលានសាសធាតុ្ភតិ្សនា សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារឡបង
ឡឆកត្ថ្មលត្បសនងដៅកនុងកិឆចសនាដៅសាសធាតុ្ភតិ្សនានីមួយ  ៗដោយឡផអកដលើមូលោឋ នថ្ងលឡត្ាន ក់ឯង។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលស្ថា លស់ិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម និងបាំណុលភតិ្សនាដៅកាលបរដិឆេទចាប់
ដផតើមភតិ្សនា។ សទិធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ែាំបូងតមថ្ងលដែើម ឡែលរួមានត្ថ្មលែាំបូងថ្នបាំណុលភតិ្
សនាឡែលម្រត្ូវបានឡកត្ម្រមូវសម្រាប់ការទូទត់្ភតិ្សនាឡែលបានដធ្វើដែើងដៅ ឬមុនកាលបរដិឆេទចាប់ដផតើម បូកនឹង
ឆាំណាយដោយផ្លា លែ់ាំបូងឡែលបានដកើត្ដែើង និងការបា ន់ស្ថម នថ្នឆាំណាយដែើមបីរុេះដរ ើ និងផ្លល ស់ដឆញម្រទពយសកមមជា
មូលោឋ ន ឬដែើមបសី្ថត រដែើងវញិនូវម្រទពយសកមមជាមូលោឋ ន ឬទីតាំងឡែលវាសថិត្ដៅ ឬស្ថា រដែើងវញិនូវម្រទពយសកមមជា
មូលោឋ នដៅតមលកខែណឌ ត្ម្រមូវ កនុងលកខែណឌ ថ្នភតិ្សនា (ដលើកឡលងឡត្ឆាំណាយឡែលដកើត្ដែើងកនុងការផលិត្              
សននិធិ្) ែកដឆញការដលើកទឹកឆិត្តភតិ្សនាឡែលបានទទួល។ សិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមមម្រត្ូវបានរ ាំលស់ជាបនតបនាា ប់
តមវធីិ្ស្ថស្តសតដងរ ចាប់ពីកាលបរដិឆេទចាប់ដផតើម រហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ថ្នអាយុកាលភតិ្សនា ដលើកឡលងឡត្ភតិ្សនា
ដផារការកាន់កាប់ម្រទពយសកមមជាមូលោឋ នដៅឲ្យសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដៅឆុងការយិបរដិឆេទថ្នរយៈដពលភតិ្សនា 
ឬថ្ងលដែើមថ្នសទិធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសមម ឆលុេះបញ្ជច ាំងថា សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារនឹងេនុវត្តជ្ដម្រមើសដធ្វើលទធកមម។ កនុង
ករណីឡែលសិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមមនឹងម្រត្ូវបានដធ្វើរ ាំលសក់នុងអាយុដម្របើម្របាស់ថ្នម្រទពយសកមមជាមូលោឋ ន ឡែលម្រត្ូវ
បានកាំណត់្ដោយឡផអកដលើមូលោឋ នែូឆគាន ដៅនឹងម្រទពយនិង បរកិាខ រ។ បឡនថមដលើដនេះ សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម                   
ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយជាម្របចាាំដៅតមការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល និងឡកត្ម្រមូវសម្រាប់ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នបាំណុល            
ភតិ្សនា។ បាំណុលភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដលើកែាំបូងតមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នការទូទត់្ភតិ្សនាឡែលមិនទន់ 
បានបង់ ដៅកាលបរដិឆេទចាប់ដផតើម ដធ្វើេបបហារដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ឡែលបងកប់ដៅកនុងភតិ្សនា ឬករណីឡែល            
េម្រតដនាេះមិនអាឆកាំណត់្សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដម្របើម្របាស់េម្រតការម្របាក់កមចីបឡនថមរបសែ់លួន។ ជាទូដៅសមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារដម្របើម្របាស់េម្រតការម្របាក់កមចីបឡនថមរបសែ់លួនជាេម្រតេបបហារ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ន) ភតិ្សនា (ត្) 

កនុងនាមជាភតិ្កៈ (ត្) 

ការទូទត់្ភតិ្សនាឡែលបានរួមបញ្ចូ លកនុងការវាស់ឡវងថ្នបាំណុលភតិ្សនា ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

o ការទូទត់្ដងរ រួមទាំងការទូទត់្ដងរជាស្ថថ នភាពជាក់ពិត្ 

o ការទូទត់្ភតិ្សនាេដងរឡែលអាស្ស័យដលើសនាសេន៍ ឬេម្រតមួយ ឡែលវាសឡ់វងដលើកែាំបូងដោយដម្របើ  
សនាសេន៍ ឬេម្រតដៅកាលបរដិឆេទចាប់ដផតើម  

o ត្ថ្មលឡែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវបង់ដៅដម្រកាមត្ថ្មលកាកសាំណល់ានការធានា និង 

ថ្ងលេនុវត្តឡែលសថិត្ដម្រកាមជ្ដម្រមើសថ្នការដធ្វើលទធកមមឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានភាពម្របាកែម្របជាកនុង
ការេនុវត្ត ការទូទត់្ភតិ្សនាដៅកនុងរយៈដពលានជ្ដម្រមើសថ្នការបនតជាងមីម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ          
ានភាពម្របាកែម្របជាកនុងការេនុវត្តជ្ដម្រមើសពនារ និងការពិន័យ សម្រាប់ការបញ្ច ប់ភតិ្សនាមុនដពលកាំណត់្              
ដលើកឡលងឡត្ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានភាពម្របាកែម្របជាមិនបញ្ច ប់មុនដពលកាំណត់្។ បាំណុលភតិ្សនា                   
ម្រត្ូវបានវាសឡ់វងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ បាំណុលភតិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ឡវង
ដែើងវញិដៅដពលានការឡកម្របការទូទត់្ភតិ្សនានាដពលេនាគត្ ឡែលដកើត្ដែើងពីការផ្លល ស់បតូរថ្នសនាសេន៍ ឬ               
េម្រតណាមួយ ឬម្របសិនដបើានការឡកឡម្របត្ថ្មលបា ន់ស្ថម នឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវទូទត់្            
ដម្រកាមត្ថ្មលកាកសាំណលា់នការធានា។ ម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារផ្លល សប់តូរ ការវាយត្ថ្មល ថាដត្ើម្រត្ូវេនុវត្ត
ជ្ដម្រមើសការដធ្វើលទធកមម ពនារ ឬបញ្ច ប់ឡែរ ឬដទ ឬម្របសិនដបើានការទូទត់្ដងរ ជាស្ថថ នភាពជាក់ពិត្ឡែលឡកឡម្រប។    
ដៅដពលឡែលបាំណុលភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមវធីិ្ស្ថស្តសតដនេះ ការឡកត្ម្រមូវម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដលើត្ថ្មលដយាង               
ថ្នសិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម ឬក៏ទទួលស្ថា ល់កនុងឆាំដណញ ឬខាត្ ដបើសិនជាសិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម ម្រត្ូវបាន
បញ្ចុ េះរហូត្ែល់ានត្ថ្មលសនូយ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបង្ហា ញនូវសិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមមនិ ងបាំណុល                  
ភតិ្សនាដោយឡែកពីគាន  ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ភតិ្សនាានរយៈដពលែលី និងភតិ្សនាថ្នម្រទពយសកមមឡែលានត្ថ្មលទប 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានដម្រជ្ើសដរ ើសមិនទទួលស្ថា លស់ិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលភតិ្សនា
ម្រតឹ្មម្រត្ូវ សម្រាប់ភតិ្សនាថ្នម្រទពយសកមមឡែលានត្ថ្មលទប និងភតិ្សនារយៈដពលែលី។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ
ទទួលស្ថា ល់ការទូទត់្ភតិ្សនាឡែលទក់ទងនឹងភតិ្សនាទាំងដនេះ ជាការឆាំណាយតមមូលោឋ នដងរកនុងរយៈដពល
ថ្នភតិ្សនា។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ប) ម្រទពយសកមមយថាភាព និងបាំណុលយថាភាព 

ម្រទពយសកមមយថាភាព គឺជាការដកើត្ដែើងដោយមិនបានដម្រគាងទុក ឬរ ាំពឹងទុកឡែលបណាត លមកពីភាពឡែលអាឆ
ដៅរួឆថ្នលាំហូរឆូលនូវេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆចដៅដលើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ ជាលទធផល វាម្រត្ូវបានដគចាត់្ទុក
ថាជាឆាំណូលឡែលមិនអាឆទទួលស្ថា ល់ ម្រទពយសកមមយថាភាព មិនម្រត្ូវបានកត់្ម្រតកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

បាំណុលយថាភាព ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លទាំងការធានា និងលិែិត្ឥណទនឡែលម្រត្ូវបានោក់ត្ាំកល់ជាម្រទពយ
បញ្ជច ាំ គឺកាត្ពវកិឆចឡែលអាឆដកើត្ានបណាត លពីម្រពឹត្តិការណ៍េតី្ត្កាលទាំងឡាយ ឡែលេត្ថិភាពរបស់វានឹងម្រត្ូវបាន
បញ្ជជ ក់ដោយការដកើត្ដែើង ឬមិនដកើត្ដែើងថ្នម្រពឹត្តិការណ៍នាដពលេនាគត្មិនម្របាកែម្របជាមួយ ឬដម្រឆើន ឡែលមិន
សថិត្ដៅដម្រកាមការម្រគប់ម្រគងរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឬជាកាត្ពវកិឆចបឆចុបបនន ឡែលដកើត្ដែើងពីម្រពឹត្តិការណ៍
េតី្ត្កាលឡែលមិនបានទទួលស្ថា ល់ ពីដម្រពាេះវាអាឆជាលាំហូរដឆញថ្នេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆច ឬដម្រពាេះឡត្មិនអាឆ 
វាស់ឡវងដៅដលើឆាំនួនថ្នកាត្ពវកិឆចដអាយបានឆាស់ោស់។  

បាំណុលយថាភាព មិនម្រត្ូវបានកត់្ម្រតកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ប ុឡនតម្រត្ូវបាន
ោក់បង្ហា ញ ដលើកឡលងឡត្ម្របូបាប ីលដីត្ថ្នការកាត់្កង គឺដសាើឡត្គាម ន។ 

៣. ការបា៉ា ន់សាម ន និង វិនិឆេ័យគណអនយយសាំខាន់ៗរន ងការេន វរតអគាលនអោបាយ
គណអនយយ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដធ្វើការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ឡែលពាក់ព័នធនឹងេនាគត្។ តមនិយមន័យការ           
បា ន់ស្ថម នគណដនយយនឹងកម្រមដសមើនឹងលទធផលជាក់ឡសតងឡែលទក់ទង។ ដែើមបីដលើកកមពសែ់លឹមស្ថរព័ត៌្ានថ្នការ
បា ន់ស្ថម នេដងរសាំខាន់ៗមួយឆាំនួន ឡែលម្រត្ូវបានដគរ ាំពឹងថានឹងានផលប េះពាលជ់ា ជាស្ថរវនតែល់លទធផល និង               
កនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវបានស្ថកលបងសម្រាប់ភាពឡម្របម្របួលដៅ
នឹងការផ្លល ស់បតូរដៅកនុងបា រា ឡម ម្រត្ជាមូលោឋ ន។ ការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ឡែលានហានិភ័យជាស្ថរវនតកនុងការ             
បងកឲ្យានការឡកត្ម្រមវូជាស្ថរវនតដៅនឹងត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយសមម និងបាំណុលកនុងឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ថុបនាា ប់ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣. ការបា៉ា ន់សាម ន និងវិនិឆេ័យគណអនយយសាំខាន់ៗរន ងការេន វរតអគាលនអោបាយ
គណអនយយ (រ) 

(ក) ការវនិិឆេ័យ 

ព័ត៌្ានេាំពីការវនិិឆេ័យ ឡែលបានដធ្វើដែើងកនុងការេនុវត្តដគាលនដយាបាយគណដនយយឡែលានឥទធិពលជា          
ស្ថរវនា ដលើឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ ម្រត្វូបានបញ្ចូលកនុងកាំណត់្សាា ល់ 
ែូឆខាងដម្រកាម។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ២(ឆ) (ii)៖ ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយត្ថ្មលម ូឡែលអាជី្វកមមឡែល
ម្រទពយទាំងដនាេះម្រត្ូវបានកាន់កាប់ និងការវាយត្ថ្មលថាដត្ើលកខែណឌ កិឆចសនាថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា
ការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ (“ SPPI”) តមបរាិណម្របាក់ដែើមឡែលដៅជាប់ជ្ាំពាក់។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ៣៥.១(ឆ)៖ ការបដងកើត្លកខណៈវនិិឆេ័យសម្រាប់កាំណត់្ ថាដត្ើហានិភ័យឥណទនដលើ            
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានដកើនដែើងជាស្ថរវនា ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថា លែ់ាំបូង ដោយកាំណត់្វធីិ្ស្ថស្តសត
សម្រាប់បញ្ចូ លព័ត៌្ាននាដពលេនាគត្ដៅកនុងការវាសឡ់វងថ្ន ឥណទនឡែលរ ាំពឹងថានឹងបាត់្បង់ (ECL) 
និងការដម្រជ្ើសដរ ើស និងការេនុម័ត្ដលើម ូឡែលឡែលដម្របើដែើមបីវាស់ឡវង ECL។ 

(ែ) ភាពមិនឆាស់ោស់ថ្នការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម ន 

• កាំណត់្សាា ល់ ៣៥.១(ឆ)៖ ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ៖ កាំណត់្ការបញ្ចូ លសាសធាតុ្ដៅ
កនុងម ូឡែលថ្នការវាស់ឡវង ការខាត្បង់ឥណទនឡែលរាំពឹងទុក (ECL) រួមទាំងការបញ្ចូ លព័ត៌្ាននាដពល
េនាគត្ ។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ៣៥.៤៖ ការកាំណត់្ដលើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយទិននន័យមិនអាឆ
េដងកត្បានជាស្ថរវនា។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ២២(ក)(iv)៖ ការវាសឡ់វងថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលបានកាំណត់្៖ ការសនមត្ឡែល
គណនាដោយឡផអកដលើមូលោឋ នឆាសោ់ស។់ 

• កាំណត់្សាា ល់ ៣២៖ ការទទួលស្ថា ល់ និងការវាស់ឡវងយថាភាព៖ ការសនមត្សាំខាន់ៗេាំពីលទធភាព និង
ទាំហាំថ្នលាំហូរធ្នធាន។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ២(ឆ)(vii)៖ ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការសនមត្សាំខាន់  ៗឡែលដម្របើកនុងការ
បា ន់ស្ថម ន លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលអាឆម្របមូលមកវញិបាន។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៣. ការបា៉ា ន់សាម ន និងវិនិឆេ័យគណអនយយសាំខាន់ៗរន ងការេន វរតអគាលនអោបាយ
គណអនយយ (រ) 

(ែ) ភាពមិនឆាស់ោស់ថ្នការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម ន (ត្) 

វរីុសកូរ  ណូា និងផលប េះពាល់ដលើការខាត្បង់ឥណទនរ ាំពឹងទុក 

ការខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុកម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណដោយឡផអកដៅដលើលកខែណឌ ដសែឋកិឆច ឡែលបានពាករណ៍ 
មួយឆាំនួនដៅកនុងការយិបរដិឆេទរាយការណ៍។ ការផាុេះដែើងថ្នណូឡវលវរីុសកូរ  ូណា (“កូវែី-១៩”) បានរាលោលដលើ
ម្របដទសឆិនែីដគាក កមពុជា និងបណាា ម្របដទសដផេង ដៗទៀត្ ដធ្វើឲ្យានការរាាំងសាេះសកមមភាពអាជី្វកមម និងដសែឋកិឆច។ 
ផលប េះពាល់ដលើផលិត្ផលកនុងស្សុកសរុប (ផ.ស.ស) និងសូឆនាករសាំខាន់ដផេង មៗ្រត្ូវបានពិចារណាកនុងការកាំណត់្
ភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ និងលទធភាពថ្នការធាល ក់ឆុេះថ្នដសែឋកិឆចឡែលដម្របើម្របាស់កនុងការពាករណ៍ការខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុក 
េនកម្រគប់ម្រគងរ ាំពឹងថាអាឆានខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុកបឡនថម ឆាំនួន ៧.៤ ោនែុោល អាដមរកិ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ ដោយឡផអកដៅដលើស្ថថ នភាពេនាគត្ឡែលអាឆដកើត្ដែើង ដោយគិត្ពីភាពជាក់ឡសតង លកខែណឌ  និងការ
ពាករណ៍ថ្នស្ថថ នភាពដសែឋកិឆចដពលេនាគត្ និងព័ត៌្ានឡែលអាឆដម្របើម្របាសប់ានដៅកនុងការយិបរដិឆេទរាយការណ៍។ 

ការគណនាការខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុកដៅស្ថថ នភាពបឆចុបបននអាឆានភាពមិនជាក់ោក់ជាស្ថរវនត។ េនក
ម្រគប់ម្រគងបានពាករណ៍ដៅដលើផលប េះពាល់របស់វរីុសកូរ  ូណាដៅដលើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ប ុឡនតការពាករណ៍
ដនេះអាឆនឹងឡម្របម្របួលជាស្ថរវនតដពលានម្រពឹតិ្តការណ៍ដកើត្ដែើង។ ជាលទធផល តួ្រដលែដនេះគួរឡត្មិនអាឆយកជាការ
ឡណនាាំជាក់ោក់ ឬការពាករណ៍ថ្នផលប េះពាលហ់ិរញ្ញវត្ថុឆុងដម្រកាយឡែលបានរ ាំពឹងទុកដនាេះដទ។ ដៅដពលឡែល         
ផលប េះពាល់ដនាេះកាន់ឡត្ានសភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ និងយូរជាងការរ ាំពឹងទុក ដនាេះនឹងបណាា លឲ្យានផលប េះពាល់ដៅដលើ
ខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុក ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តន៍ 

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឆូលនិវត្តន៍អាស្សយ័ដលើកតត មួយឆាំនួន ឡែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយ
ការម្រគប់ម្រគង ដោយដម្របើការសនមត្មួយឆាំនួនែូឆជាេម្រតកាំដណើ នម្របាក់ឡែ េម្រតឈប់ពីការង្ហរ និងេម្រតមរណភាព។ ការ
សនមត្ឡែលម្រត្វូបានដម្របើកនុងការកាំណត់្ឆាំណាយសទុធសម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តន៍ រមួានេម្រតេបបហារ។ 
ការផ្លល ស់បតូរណាមួយដៅកនុងការសនមត្ទាំងដនេះ នឹងប េះពាលែ់លត់្ថ្មលថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តន៍។ 

េវត្ាានថ្នទីផារសញ្ជញ ប័ណណ និងមូលបម្រត្បាំណុលរោឋ ភិបាល ការម្រគប់ម្រគងបានដម្របើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើាន
កាលកាំណត់្រយៈដពល ៦ ឆ្ន ាំ របស់ពួកដគ ជាេម្រតេបបហារដែើមបកីាំណត់្ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពល
េនាគត្បា នស្ថម ន ឡែលដគរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវបានត្ម្រមូវដែើមបទូីទត់្កាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តន៍។ 
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៤. ការបតូរព៊ីែ លាា រអាអមររិអៅជាក្បារ់អរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ។ ការបតូររូបិយប័ណណពីម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ               
ដៅជាម្របាក់ដរៀល ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដែើមបីសម្រាប់ឡត្េនុវត្តដៅតមឆាប់សតីពីគណដនយយ និងសវនកមម។  

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានបតូរតមេម្រត នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍។ របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និង
លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ និងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ ម្រត្វូបានបតូរដៅជាម្របាក់ដរៀល ដោយដម្របើម្របាស់េម្រតមធ្យម
ដៅកនុងការយិបរដិឆេទ។ ភាពែុសគាន ឡែលដកើត្ដែើងពីការបតូររបិូយប័ណណ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លជ់ា “លដមអៀងពីការបតូរ
រូបិយប័ណណ” ដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលលមអិត្ដផេងៗ។ 

សមព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ ដម្របើម្របាស់េម្រតរបតូរម្របាក់ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

េម្រតនាកាលបរដិឆេទ  
រាយការណ៍   េម្រតមធ្យម 

ថ្ងៃទី ៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ១ ែុោល រអាដមរកិ    = ៤.០៤៥ដរៀល  ៤.០៧៧ដរៀល 

ថ្ងៃទី ៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១ ែុោល រអាដមរកិ    = ៤.០៧៥ដរៀល  ៤.០៥២ដរៀល 

តួ្ដលែឡែលម្រត្ូវបានបតូរដនេះ មិនគួរបកស្ស្ថយថាតួ្ដលែដនេះជាតួ្ដលែសម្រាប់បង្ហា ញ ែូឆតួ្ដលែជាម្របាក់
ែុោល រអាដមរកិ ឬយល់ថាជាតួ្ដលែម្រត្ូវបានបតូរ ឬអាឆបតូរដៅជាម្របាក់ដរៀលតមេម្រតបតូរម្របាក់ខាងដលើ ឬេម្រតបតូរម្របាក់
ដផេងដទៀត្ដទ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៥. សាឆ់ក្បារ់រន ងថ្ែ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

តមរូបិយប័ណណ៖                
ជាម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ  ២៨៤.៨៩២.០៩៨    ៣២៨.១១២.៥៨៤   ១.១៥២.៣៨៨.៥៣៦    ១.៣៣៧.០៥៨.៧៨០    ២៨៣.០២៨.៨២៨    ៣២៦.៤៨១.១៦៤    ១.១៤៤.៨៥១.៦០៩   ១.៣៣០.៤១០.៧៤៣  
ជាម្របាក់ដរៀលឡែមរ  ១០៣.៤៨៨.២៤៧    ៧៣.៨៣២.៩៣៨    ៤១៨.៦០៩.៩៥៩    ៣០០.៨៦៩.២២២    ១០៣.៤៨០.៣២៥    ៧៣.៨២៤.៤១៧    ៤១៨.៥៧៧.៩១៥    ៣០០.៨៣៤.៤៩៩  
ជាម្របាក់បាត្ថ្ង   ១២.២៤៧.១៦០    ៩.៨២០.៤១៣    ៤៩.៥៣៩.៧៦២    ៤០.០១៨.១៨៣    ៩.៩២៧.០៤៤    ៧.៨៤៦.៩១៣    ៤០.១៥៤.៨៩៣    ៣១.៩៧៦.១៧០  
ជាម្របាក់េឺរ  ូ  ២.៩៦៧.៥០២    ១.៦៩៧.៨០៤    ១២.០០៣.៥៤៦    ៦.៩១៨.៥៥១    ២.៩៦៥.១០៦    ១.៦៤០.០៥៧    ១១.៩៩៣.៨៥៤    ៦.៦៨៣.២៣២  
ជារូបិយប័ណណដផេងៗ   ៩.១៦៤.០៤៤    ៨.០៦៣.៤៩៩    ៣៧.០៦៨.៥៥៨    ៣២.៨៥៨.៧៥៩    ១.៤១៤.៨២៣    ១.១៦៣.៣១៦    ៥.៧២២.៩៥៩    ៤.៧៤០.៥១៤  

  ៤១២.៧៥៩.០៥១   ៤២១.៥២៧.២៣៨    ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១    ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥    ៤០០.៨១៦.១២៦    ៤១០.៩៥៥.៨៦៧   ១.៦២១.៣០១.២៣០    ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
សមត្ុលយជាមួយធ្នាគារកនុងស្សុក៖                

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា  ២៦៤.១៩៧.៥៦៣    ៤៤៨.៥៩១.៩៩០    ១.០៦៨.៦៧៩.១៤២    ១.៨២៨.០១២.៣៥៩    ២៦៤.១៩៧.៥៦៣    ៤៤៨.៥៩១.៩៩០    ១.០៦៨.៦៧៩.១៤២    ១.៨២៨.០១២.៣៥៩  
ធ្នាគារដផេងៗ   ១០.៨០៣.៧៣០    ១.៥៧៩.៤៩២    ៤៣.៧០១.០៨៨    ៦.៤៣៦.៤៣០    ៣.៣១៨.៧៥១    ៤៥២.២២៣    ១៣.៤២៤.៣៤៨    ១.៨៤២.៨០៩  
  ២៧៥.០០១.២៩៣    ៤៥០.១៧១.៤៨២   ១.១១២.៣៨០.២៣០    ១.៨៣៤.៤៤៨.៧៨៩    ២៦៧.៥១៦.៣១៤    ៤៤៩.០៤៤.២១៣    ១.០៨២.១០៣.៤៩០    ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨  
                

សមត្ុលយជាមួយធ្នាគារដៅដម្រៅម្របដទស៖                
ធ្នាគារឡាវ  ១៩.៧៧១.៤៤៤    ១៩.០៣៧.២៩៨    ៧៩.៩៧៥.៤៩១    ៧៧.៥៧៦.៩៨៩    -      -      -      -    
ធ្នាគារដផេងៗ   ២៤០.៤៦២.៨៥៣    ១១៩.១១១.៧០៧    ៩៧២.៦៧២.២៤០    ៤៨៥.៣៨០.២០៦    ២៤០.២៥៤.៦៣៦    ១០៩.៦១៣.៣៦៨    ៩៧១.៨៣០.០០៣    ៤៤៦.៦៧៤.៤៧៥  
  ២៦០.២៣៤.២៩៧    ១៣៨.១៤៩.០០៥   ១.០៥២.៦៤៧.៧៣១    ៥៦២.៩៥៧.១៩៥    ២៤០.២៥៤.៦៣៦    ១០៩.៦១៣.៣៦៨    ៩៧១.៨៣០.០០៣    ៤៤៦.៦៧៤.៤៧៥  
  ៥៣៥.២៣៥.៥៩០    ៥៨៨.៣២០.៤៨៧    ២.១៦៥.០២៧.៩៦១   ២.៣៩៧.៤០៥.៩៨៤    ៥០៧.៧៧០.៩៥០    ៥៥៨.៦៥៧.៥៨១   ២.០៥៣.៩៣៣.៤៩៣   ២.២៧៦.៥២៩.៦៤៣  

សាំវធិានធ្នដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បង់  (៥៨២.៤៤៤)   (៥៨៩.៩៥៦)   (២.៣៥៥.៩៨៥)   (២.៤០៤.០៧០)   (១៤១.៥៤៣)   (៤៥.២៤១)   (៥៧២.៥៤២)   (១៨៤.៣៥៧) 

  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០   ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១   ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
                
ម្របាក់បដញ្ញើរយៈដពលែលី  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១   ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
ម្របាក់បដញ្ញើរយៈដពលដវង  -      -      -      -      -      -      -      -    

  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០   ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១   ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
                

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ(រ) 

ក) តមម្របដភទគណនី 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
សមត្ុលយជាមួយធ្នាគារកនុងស្សុក៖                

គណនីឆរនត  ២៧០.៣៤៨.២១០    ៤៤៩.០៤៤.២១៣    ១.០៩៣.៥៥៨.៥០៩    ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨    ២៦៤.៤៨១.០៥៤    ៤៤៩.០៤៤.២១៣    ១.០៦៩.៨២៥.៨៦៣    ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ៤.៦៥៣.០៨៣    ១.១២៧.២៦៩    ១៨.៨២១.៧២១    ៤.៥៩៣.៦២១    ៣.០៣៥.២៦០    -      ១២.២៧៧.៦២៧    -    

  ២៧៥.០០១.២៩៣    ៤៥០.១៧១.៤៨២    ១.១១២.៣៨០.២៣០    ១.៨៣៤.៤៤៨.៧៨៩    ២៦៧.៥១៦.៣១៤    ៤៤៩.០៤៤.២១៣    ១.០៨២.១០៣.៤៩០    ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨  
                
សមត្ុលយជាមួយធ្នាគារដៅម្របដទស៖                

គណនីឆរនត  ២៦០.២៣៤.២៩៧   ១៣៧.៣១៣.២៤៤    ១.០៥២.៦៤៧.៧៣១    ៥៥៩.៥៥១.៤៦៩    ២៣៩.៧៥១.៩៥៨    ១០៨.៧៧៧.៦០៨    ៩៦៩.៧៩៦.៦៧០    ៤៤៣.២៦៨.៧៥៣  
គណនីសនេាំ  -      ៨៣៥.៧៦១    -      ៣.៤០៥.៧២៦    -      ៨៣៥.៧៦០    -      ៣.៤០៥.៧២២  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  -      -      -      -      ៥០២.៦៧៨    -      ២.០៣៣.៣៣៣    -    

  ២៦០.២៣៤.២៩៧    ១៣៨.១៤៩.០០៥    ១.០៥២.៦៤៧.៧៣១    ៥៦២.៩៥៧.១៩៥    ២៤០.២៥៤.៦៣៦    ១០៩.៦១៣.៣៦៨    ៩៧១.៨៣០.០០៣    ៤៤៦.៦៧៤.៤៧៥  
                
  ៥៣៥.២៣៥.៥៩០    ៥៨៨.៣២០.៤៨៧    ២.១៦៥.០២៧.៩៦១    ២.៣៩៧.៤០៥.៩៨៤    ៥០៧.៧៧០.៩៥០    ៥៥៨.៦៥៧.៥៨១    ២.០៥៣.៩៣៣.៤៩៣    ២.២៧៦.៥២៩.៦៤៣  
សាំវធិានធ្នដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បង់  (៥៨២.៤៤៤)   (៥៨៩.៩៥៦)   (២.៣៥៥.៩៨៥)   (២.៤០៤.០៧០)   (១៤១.៥៤៣)   (៤៥.២៤១)   (៥៧២.៥៤២)   (១៨៤.៣៥៧) 
  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦   ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១    ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ(រ) 

ែ) តមេម្រតការម្របាក់ (កនុងមួយឆ្ន ាំ) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

        
គណនឆីរនត គាម ន  គាម ន   គាម ន   គាម ន 
គណនីសនេាំ  ០,២០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%   គាម ន   ០,០០% - ០,៥០%  
ម្របាកប់ដញ្ញើានកាលកាំណត្ ់  ០,១២% - ៧,៥០%    ១,០០% - ៨,២៥%    ០,១២% - ៣,៣០%    ១,០០% - ៨,២៥%  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៧. ការវិនិអោគហរិញ្ញវរថ  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
កាំណត់្ ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
សាា ល់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
មូលបម្រត្ភាគហ ុនឡែលមិនបានឆុេះបញ្ជ ី - ដោយត្ថ្មលសមស្សប
តមរយៈលទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                
ម្រកុមហ ុន Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd  (ក)  ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១    ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុសរុបដៅ ត្ថ្មលសមស្សប

តមរយៈលទធផលលមអិត្ដផេងៗ   ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១    ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១  
គាម នដ ម្ េះកនុងបញ្ជ ី៖                
វញិ្ជញ បនបម្រត្ម្របាក់បដញ្ញើឡែលអាឆឆរចារបាន ជាមួយ                      

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា (ែ)  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុសរុបដៅកនុងត្ថ្មលែករ ាំលស់  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦  
  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧   ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  

(ក) ដនេះត្ាំណាងឲ្យការវនិិដយាគមូលធ្នរបស់ធ្នាគារដៅកនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd. (“CBC”) ដោយផ្លា ល់ ៥% និងដោយម្របដយាល ១% តមរយៈសាគមធ្នាគារដៅកមពុជា (“ABC”)។ 

(ែ) ធ្នាគារបានោក់មូលបម្រត្អាឆជ្ួញែូរបាន ឡែលានទឹកម្របាក់ឆាំនួន ១៤.៣៧៤.៨៧១ ែោុល រអាដមរកិ (ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩៖ ៣៦.៨៩៩.០៨០ ែោុល រអាដមរកិ) ជាមួយធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជាជាម្រទពយបញ្ជច ាំសម្រាប់
ទូទត្។់ មូលបម្រត្អាឆជ្ួញែូរបានដផេងដទៀត្ ានទឹកម្របាក់ឆាំនួន ៥៥២.១៤៦.១២៣ ែោុល រអាដមរកិ (ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩៖ ៤៩០.៤២២.៣៦៧ ែោុល រអាដមរកិ) ជាមួយធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជាកនុងដគាលបាំណង                   
រកឆាំណូលការម្របាក។់ មូលបម្រត្អាឆជ្ួញែូរបានានរយៈដពលមិនដលើសបីឡែ។ គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារមិនទន់បានដម្របើឥណទនវបិារូបន៍ដនេះដៅដែើយដទ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ 

 
(*) កនុ ងឆ្ន ាំ ២០១៩ រួមបញ្ចូ លទាំងសាំវធិានធ្នដលើសមត្ុលដម្រៅតរាងត្ុលយការឡែលទទួលបាន  ២០៧.៤៧៩ ែុោល រអាដមរកិ របស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ ែូឆបង្ហា ញកនុងកាំណត្់សាា ល់៣៥.១(ឆ) សម្រាប់បឡម្រមបម្រមួលថ្ន ECL។  
  

 សមព័នធធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL(*)   ត្ថ្មលដយាង  ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL(*)  ត្ថ្មលដយាង 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
             (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                        
ដសវាឥណទនខាន ត្ត្ូឆ  ២.២១១.១៩៧.២៧២    ១៧.៣៥៣.៧៧៣    ២.១៩៣.៨៤៣.៤៩៩    ២.០០៨.៣៦៩.២៥៨    ៩.៤៦៣.៥៧៣    ១.៩៩៨.៩០៥.៦៨៥    ៨.៩៤៤.២៩២.៩៦៥    ៧០.១៩៦.០១២    ៨.៨៧៤.០៩៦.៩៥៣    ៨.១៨៤.១០៤.៧២៦    ៣៨.៥៦៤.០៦០    ៨.១៤៥.៥៤០.៦៦៦  
ឥណទនដគហោឋ នបុគាលិក  ២៥.២៣៩.៧៦៣    ១៧.០០៩    ២៥.២២២.៧៥៤    ៣៣.១៨០.១១១    ៩១៦.៤៩០    ៣២.២៦៣.៦២១    ១០២.០៩៤.៨៤១    ៦៨.៨០១    ១០២.០២៦.០៤០    ១៣៥.២០៨.៩៥២    ៣.៧៣៤.៦៩៧    ១៣១.៤៧៤.២៥៥  
ឥណទនដគហោឋ នស្ថធារណៈ  ១៣៥.៥៥៥.៣៦១    ១.០៣២.៦០៥    ១៣៤.៥២២.៧៥៦    ១៥០.១១១.៧៥៧    ២៦៤.៨៦២    ១៤៩.៨៤៦.៨៩៥    ៥៤៨.៣២១.៤៣៥    ៤.១៧៦.៨៨៧    ៥៤៤.១៤៤.៥៤៨    ៦១១.៧០៥.៤១០    ១.០៧៩.៣១៣    ៦១០.៦២៦.០៩៧  
ឥណទនបុគាលិក  ២២១.៩២៣.៧៦១    ២២៥.៨៤១    ២២១.៦៩៧.៩២០    ១៦៩.៣៤៩.៤៦៧    ៨៧០.៩៧៣    ១៦៨.៤៧៨.៤៩៤    ៨៩៧.៦៨១.៦១៣    ៩១៣.៥២៧    ៨៩៦.៧៦៨.០៨៦    ៦៩០.០៩៩.០៧៨    ៣.៥៤៩.២១៥    ៦៨៦.៥៤៩.៨៦៣  
ឥណទនវបិារូបន៍  ៥៨.០៣៦.៣០២    ៣៥២.៩៥០    ៥៧.៦៨៣.៣៥២    ៤៧.៩៣១.៨៦៥    ៨៤៧.០០៩    ៤៧.០៨៤.៨៥៦    ២៣៤.៧៥៦.៨៤២    ១.៤២៧.៦៨៣    ២៣៣.៣២៩.១៥៩    ១៩៥.៣២២.៣៥០    ៣.៤៥១.៥៦២    ១៩១.៨៧០.៧៨៨  
ឥណទនឡកលមអដគហោឋ ន  ៤៧.៧៨០.២៩៥    ៣៣៤.៦៤៤    ៤៧.៤៤៥.៦៥១    ៧៤.៨៣៧.៥៧៩    ២១៩.៩៨៦    ៧៤.៦១៧.៥៩៣    ១៩៣.២៧១.២៩៣    ១.៣៥៣.៦៣៥    ១៩១.៩១៧.៦៥៨    ៣០៤.៩៦៣.១៣៤    ៨៩៦.៤៤៣    ៣០៤.០៦៦.៦៩១  
ឥណទនផ្លា ល់ែលួន និងេនក

ដម្របើម្របាស់ដផេងៗ   ១៥៨.៣០០.២៨៤    ១.០៦១.៩៧២    ១៥៧.២៣៨.៣១២    ១១៩.៧៤៥.៧៨៩    ៣៥៦.៤៣៧    ១១៩.៣៨៩.៣៥២    ៦៤០.៣២៤.៦៤៩    ៤.២៩៥.៦៧៦    ៦៣៦.០២៨.៩៧៣    ៤៨៧.៩៦៤.០៩០    ១.៤៥២.៤៨០    ៤៨៦.៥១១.៦១០  
ប័ណណឥណទន  ២៥.៦៤១.៩៦២    ៦៦៧.៣៤៥    ២៤.៩៧៤.៦១៧    ១៦.៨៩១.២៣៧    ៧៦៧.៣១៨    ១៦.១២៣.៩១៩    ១០៣.៧២១.៧៣៦    ២.៦៩៩.៤១១    ១០១.០២២.៣២៥    ៦៨.៨៣១.៧៩១    ៣.១២៦.៨២១    ៦៥.៧០៤.៩៧០  
ឥណទនពាណិជ្ជកមម  ៩.៦៣២.៦៥៦    ២១.៥៧៨    ៩.៦១១.០៧៨    ១២.៤៦២.៣៨៥    ៧២.២៥៥    ១២.៣៩០.១៣០    ៣៨.៩៦៤.០៩៤    ៨៧.២៨៣    ៣៨.៨៧៦.៨១១    ៥០.៧៨៤.២១៩    ២៩៤.៤៣៩    ៥០.៤៨៩.៧៨០  
ឥណទនបងវិល  ៣៣.២៩៦.២៧២    ២៣.៥១២    ៣៣.២៧២.៧៦០    ៣៨.៧៣១.៣១៧    ៣.៨២៥.២៥៦    ៣៤.៩០៦.០៦១    ១៣៤.៦៨៣.៤២០    ៩៥.១០៦    ១៣៤.៥៨៨.៣១៤    ១៥៧.៨៣០.១១៧    ១៥.៥៨៧.៩១៨    ១៤២.២៤២.១៩៩  
ឥណទនខាន ត្មធ្យម ១.៥៨០.០៣៩.២៣៧    ១៤.២៥១.៣១៨    ១.៥៦៥.៧៨៧.៩១៩    ១.២០៧.៨៥២.៨០៩    ១៥.៨៣៨.៨៩៦    ១.១៩២.០១៣.៩១៣    ៦.៣៩១.២៥៨.៧១៤    ៥៧.៦៤៦.៥៨១   ៦.៣៣៣.៦១២.១៣៣    ៤.៩២២.០០០.១៩៧    ៦៤.៥៤៣.៥០១    ៤.៨៥៧.៤៥៦.៦៩៦  

  ៤.៥០៦.៦៤៣.១៦៥    ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨    ៣.៨៧៩.៤៦៣.៥៧៤    ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩    ១៨.២២៩.៣៧១.៦០២    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០    ១៥.៨០៨.៨១៤.០៦៤    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
 

 ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន   ECL   ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL(*)  ត្ថ្មលដយាង  ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន   ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន ECL(*)  ត្ថ្មលដយាង 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
             (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                        
ដសវាឥណទនខាន ត្ត្ូឆ  ២.០៤៨.៩៣៦.៤១២    ១៣.៣៤៣.៥៥២    ២.០៣៥.៥៩២.៨៦០    ១.៨៦៤.៥១៣.៥៩០    ៨.៣៥៧.២៤៩    ១.៨៥៦.១៥៦.៣៤១    ៨.២៨៧.៩៤៧.៧៨៧    ៥៣.៩៧៤.៦៦៨    ៨.២៣៣.៩៧៣.១១៩    ៧.៥៩៧.៨៩២.៨៧៩    ៣៤.០៥៥.៧៩០    ៧.៥៦៣.៨៣៧.០៨៩  
ឥណទនដគហោឋ នបុគាលិក  ២៥.១០៨.៨៧៩    ១៦.៩០៧    ២៥.០៩១.៩៧២    ៣២.៩៩៥.៧៧៣    ៩១៦.៣១៤    ៣២.០៧៩.៤៥៩    ១០១.៥៦៥.៤១៦    ៦៨.៣៨៩    ១០១.៤៩៧.០២៧    ១៣៤.៤៥៧.៧៧៥    ៣.៧៣៣.៩៨០    ១៣០.៧២៣.៧៩៥  
ឥណទនដគហោឋ នស្ថធារណៈ  ១៣៥.០៨៤.០៥៦    ១.០១៦.៧៨៩    ១៣៤.០៦៧.២៦៧    ១៤៩.៩៨៥.៨៣៨    ២៦៤.៥៩៥    ១៤៩.៧២១.២៤៣    ៥៤៦.៤១៥.០០៧    ៤.១១២.៩១២    ៥៤២.៣០២.០៩៥    ៦១១.១៩២.២៩០    ១.០៧៨.២២៥    ៦១០.១១៤.០៦៥  
ឥណទនបុគាលិក  ២១៤.៣៨៩.១២១    ២០៩.៩០៦    ២១៤.១៧៩.២១៥    ១៦៣.២២៧.៩២៤    ៨៤៨.៣៤៦    ១៦២.៣៧៩.៥៧៨    ៨៦៧.២០៣.៩៩៤    ៨៤៩.០៧០    ៨៦៦.៣៥៤.៩២៤    ៦៦៥.១៥៣.៧៩០    ៣.៤៥៧.០១០    ៦៦១.៦៩៦.៧៨០  
ឥណទនវបិារូបន៍  ៥៧.៩៤៨.២៣៦    ៣៥១.៤៣២    ៥៧.៥៩៦.៨០៤    ៤៧.៩៣១.៨៦៥    ៨៤៧.០០៩    ៤៧.០៨៤.៨៥៦    ២៣៤.៤០០.៦១៥    ១.៤២១.៥៤២    ២៣២.៩៧៩.០៧៣    ១៩៥.៣២២.៣៥០    ៣.៤៥១.៥៦២    ១៩១.៨៧០.៧៨៨  
ឥណទនឡកលមអដគហោឋ ន  ៤៤.២៦១.៤២១    ២៩៤.៤០១    ៤៣.៩៦៧.០២០    ៧៣.១១៤.៥៨៥    ២១៣.៤២៣    ៧២.៩០១.១៦២    ១៧៩.០៣៧.៤៤៨    ១.១៩០.៨៥២    ១៧៧.៨៤៦.៥៩៦    ២៩៧.៩៤១.៩៣៤    ៨៦៩.៦៩៩    ២៩៧.០៧២.២៣៥  
ឥណទនផ្លា ល់ែលួន និងេនក 

ដម្របើម្របាស់ដផេងៗ   ១៥៧.២២៨.៥៤១    ១.០៨៣.៧៩៣    ១៥៦.១៤៤.៧៤៨    ១១៨.៤០៨.៤៤៤    ៤៨១.០៧២    ១១៧.៩២៧.៣៧២    ៦៣៥.៩៨៩.៤៤៨    ៤.៣៨៣.៩៤១    ៦៣១.៦០៥.៥០៧    ៤៨២.៥១៤.៤០៩    ១.៩៦០.៣៦៦    ៤៨០.៥៥៤.០៤៣  
ប័ណណឥណទន  ២៥.៦៤១.៩៦២    ៦៦៧.៣៤៥    ២៤.៩៧៤.៦១៧    ១៦.៨៩១.២៣៧    ៧៦៧.៣១៨    ១៦.១២៣.៩១៩    ១០៣.៧២១.៧៣៦    ២.៦៩៩.៤១១    ១០១.០២២.៣២៥    ៦៨.៨៣១.៧៩១    ៣.១២៦.៨២១    ៦៥.៧០៤.៩៧០  
ឥណទនពាណិជ្ជកមម  ៩.៦៣២.៦៥៦    ២១.៥៧៨    ៩.៦១១.០៧៨    ១២.៤៦២.៣៨៥    ៧២.២៥៥    ១២.៣៩០.១៣០    ៣៨.៩៦៤.០៩៤    ៨៧.២៨៣    ៣៨.៨៧៦.៨១១    ៥០.៧៨៤.២១៩    ២៩៤.៤៣៩    ៥០.៤៨៩.៧៨០  
ឥណទនបងវិល  ៣៣.២៩៦.២៧២    ២៣.៥១២    ៣៣.២៧២.៧៦០    ៣៨.៧៣១.៣១៧    ៣.៨២៥.២៥៦    ៣៤.៩០៦.០៦១    ១៣៤.៦៨៣.៤២០    ៩៥.១០៦    ១៣៤.៥៨៨.៣១៤    ១៥៧.៨៣០.១១៧    ១៥.៥៨៧.៩១៨    ១៤២.២៤២.១៩៩  
ឥណទនខាន ត្មធ្យម  ១.៥៧២.៣៣០.៩៩២    ១៤.១៨០.១៧៤    ១.៥៥៨.១៥០.៨១៨    ១.២០១.១៦១.៣៨៧    ១៦.២៥២.៥៦៥    ១.១៨៤.៩០៨.៨២២    ៦.៣៦០.០៧៨.៨៦១    ៥៧.៣៥៨.៨០៤    ៦.៣០២.៧២០.០៥៧    ៤.៨៩៤.៧៣២.៦៥១    ៦៦.២២៩.២០២    ៤.៨២៨.៥០៣.៤៤៩  

  ៤.៣២៣.៨៥៨.៥៤៨    ៣១.២០៩.៣៨៩    ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩    ៣.៧១៩.៤២៤.៣៤៥    ៣២.៨៤៥.៤០២    ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣    ១៧.៤៩០.០០៧.៨២៦    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨    ១៥.១៥៦.៦៥៤.២០៥    ១៣៣.៨៤៥.០១២    ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣  

(*) កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ រួមបញ្ចូ លទាំងសាំវធិានធ្នដលើសមត្ុលដម្រៅតរាងត្ុលយការឡែលទទួលបាន  ៦៥៥.៨២២ែុោល រអាដមរកិ របស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ ែូឆបង្ហា ញកនុងកាំណត្់សាា ល់៣៥.១(ឆ) សម្រាប់បឡម្រមបម្រមួលថ្ន ECL ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ  

(ក) ឥណទន និងបុដរម្របទនជាឆាំនួនែុលតមឥណម្របតិ្ទន 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ឆ្ន ាំ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
មិនដលើសពី១ឆ្ន ាំ  ១.១៩៩.៥៨៣.០០២    ១.១០៩.៣០២.៤៣៣    ៤.៨៥២.៣១៣.២៤៣    ៤.៥២០.៤០៧.៤១៥    ១.១១៤.៨១០.៨០១    ១.០២៨.២៥០.៥៤០    ៤.៥០៩.៤០៩.៦៩០    ៤.១៩០.១២០.៩៥១  
ដលើស១ឆ្ន ាំ ប ុឡនតមិនដលើសពី ៣ឆ្ន ាំ  ១.៦៦៩.៩៩២.១០៩    ១.៤៨៥.៤១៥.០៧១    ៦.៧៥៥.១១៨.០៨១    ៦.០៥៣.០៦៦.៤១៤    ១.៦០៧.៤៨៧.០៣៥    ១.៤២៦.៨០៤.៨៦២    ៦.៥០២.២៨៥.០៥៧    ៥.៨១៤.២២៩.៨១៣  
ដលើស៣ឆ្ន ាំ ប ុឡនតមិនដលើសពី ៥ឆ្ន ាំ  ១.០៧៤.៥៩៧.៧៥៣    ៩៣៣.០៥៨.៤៤២    ៤.៣៤៦.៧៤៧.៩១១    ៣.៨០២.២១៣.១៥១    ១.០៤៩.០៧៥.៧០៤    ៩១៣.០៨៧.៣៤១    ៤.២៤៣.៥១១.២២៣    ៣.៧២០.៨៣០.៩១៥  
ដលើសពី៥ឆ្ន ាំ  ៥៦២.៤៧០.៣០១    ៣៥១.៦៨៧.៦២៨    ២.២៧៥.១៩២.៣៦៧    ១.៤៣៣.១២៧.០៨៤    ៥៥២.៤៨៥.០០៨    ៣៥១.២៨១.៦០២    ២.២៣៤.៨០១.៨៥៦    ១.៤៣១.៤៧២.៥២៧  
  ៤.៥០៦.៦៤៣.១៦៥    ៣.៨៧៩.៤៦៣.៥៧៤    ១៨.២២៩.៣៧១.៦០២    ១៥.៨០៨.៨១៤.០៦៤    ៤.៣២៣.៨៥៨.៥៤៨    ៣.៧១៩.៤២៤.៣៤៥    ១៧.៤៩០.០០៧.៨២៦    ១៥.១៥៦.៦៥៤.២០៦  
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
សម្រាប់ការយិបរដិឆេទ ធ្នាគារ នងិសមពន័ធធ្នាគារបានទទួលស្ថា ល់សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បងឱ់នភាពថ្នត្ថ្មលែឆូខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើ៖                 
   ឥណទន និងបុដរម្របទន  ២០.៨៥២.៣៥៧    ២២.៦០០.២៨០    ៨៥.០១៥.០៥៩    ៩១.៥៧៦.៣៣៥    ១៦.២០៤.៤៦២    ២១.៤៦២.២៩៧    ៦៦.០៦៥.៥៩២    ៨៦.៩៦៥.២២៨  
   ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ   (៧.៧៨៦)   ៥២៣.៧៥៣    (៣១.៧៤៤)   ២.១២២.២៤៨    ៩៦.០៨៣    ៣១.១៥៣    ៣៩១.៧៣០    ១២៦.២៣២  
   គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ    (៥០.៥៤០)   ២៨៧.១៧២    (២០៦.០៥១)   ១.១៦៣.៦២០    (៥២.៨៦៩)   ២៨៧.១៨២    (២១៥.៥៤៧)   ១.១៦៣.៦៦១  
  ២០.៧៩៤.០៣១    ២៣.៤១១.២០៥    ៨៤.៧៧៧.២៦៤    ៩៤.៨៦២.២០៣    ១៦.២៤៧.៦៧៦    ២១.៧៨០.៦៣២    ៦៦.២៤១.៧៧៥    ៨៨.២៥៥.១២១  
 កិឆចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ   (៥៤.១៥៦)   (៨៧.៩៨៩)   (២២០.៧៩៤)   (៣៥៦.៥៣១)   (១៣២.០៨២)   ៣៦០.៣៥៤    (៥៣៨.៤៩៨)   ១.៤៦០.១៥៤  

  ២០.៧៣៩.៨៧៥    ២៣.៣២៣.២១៦    ៨៤.៥៥៦.៤៧០    ៩៤.៥០៥.៦៧២    ១៦.១១៥.៥៩៤    ២២.១៤០.៩៨៦    ៦៥.៧០៣.២៧៧    ៨៩.៧១៥.២៧៥  

 
 
 
 
 
 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
បឡម្រមបម្រមលួការខាត្បងឱ់នភាពថ្នត្ថ្មលសម្រាប់ការយិបរដិឆេទ ានែឆូខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) ៤) 

                
នាដែើមការយិបរដិឆេទ  ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ៣៤.១៨៨.៣៣០    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ១៣៨.៤៦២.៧៣៧    ៣២.៨៤៥.៤០២    ៣២.៨៤៥.៦៧៣    ១៣៣.៨៤៥.០១២    ១៣១.៨៦៥.៧៩១  
សាំវធិានធ្នកិឆចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ  (២០៧.៤៧៩)   -      (៨៣៩.២៥៣)   -      (៦៥៥.៨២២)   -      (២.៦៥២.៨០០)   -    
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

សម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  ២០.៨៥២.៣៥៧    ២២.៥១២.២៩១    ៨៥.០១៥.០៥៩    ៩១.២១៩.៨០៤    ១៦.២០៤.៤៦២    ២១.៨២២.៦៥១    ៦៦.០៦៥.៥៩២    ៨៨.៤២៥.៣៨២  
លុបដឆញពីបញ្ជ ីសម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  (១៨.៦៧៦.៤៥៩)   (២៣.៩៩៤.៣២៩)   (៧៦.១៤៣.៩២៣)   (៩៧.២២៥.០២១)   (១៧.១៥៨.០៥៤)   (២២.៤៣៦.៣១៩)   (៦៩.៩៥៣.៣៨៦)   (៩០.៩១១.៩៦៥) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  (៦៨.៩២៧)   ៧៣៦.៧៦៣    (២៨១.០១៥)   ២.៩៨៥.៣៦៤    (២៦.៥៩៩)   ៦១៣.៣៩៧    (១០៨.៤៤៤)   ២.៤៨៥.៤៨៤  
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (១.០៧០.៧១៥)   ៨៣៧.៥៦៥    -      -      (៩៥៣.៩៩៦)   ១.៩៨០.៣២០  

នាឆុងការយិបរដិឆេទ  ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ៣១.២០៩.៣៨៩    ៣២.៨៤៥.៤០២    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ១៣៣.៨៤៥.០១២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៩. ក្ទពយសរមមអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ការទូទត្់ជាមុន និងបុដរម្របទន  ១២.៨៦៦.៤៥៩   ១១.៣៦៨.២២៣    ៥២.០៤៤.៨២៧    ៤៦.៣២៥.៥០៩    ១០.៧៨២.៤៦០    ៩.៩១៣.១៥២    ៤៣.៦១៥.០៥១    ៤០.៣៩៦.០៩៤  
ការផាត្់ផាង់សាភ រការយិាល័យ  ២.៤២៣.៧៨០    ១.៨៥៥.៣៩៧    ៩.៨០៤.១៩០    ៧.៥៦០.៧៤៣    ២.២៤៨.៣៩២    ១.៦៥១.៧២៥    ៩.០៩៤.៧៤៦    ៦.៧៣០.៧៧៩  
ម្របាក់ទទួលបានពី Western Union  ៣.៧៥៥.០៦៤    ៩២២.៣០២    ១៥.១៨៩.២៣៤    ៣.៧៥៨.៣៨១    ៣.៦៦៦.០២១    ៩០៤.២៦៣    ១៤.៨២៩.០៥៥    ៣.៦៨៤.៨៧២  
ដផេងៗ   ៣.៧២១.៦១០    ៣.៣៨៣.៩១១    ១៥.០៥៣.៩១២   ១៣.៧៨៩.៤៣៧    ៣.៥៥៩.២៣៧    ៣.១៩៨.៤០០    ១៤.៣៩៧.១១៣    ១៣.០៣៣.៤៨១  
  ២២.៧៦៦.៩១៣   ១៧.៥២៩.៨៣៣    ៩២.០៩២.១៦៣    ៧១.៤៣៤.០៧០    ២០.២៥៦.១១០    ១៥.៦៦៧.៥៤០    ៨១.៩៣៥.៩៦៥    ៦៣.៨៤៥.២២៦  
                

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្រទពយសកមមរយៈដពលែលី  ១៧.១៧០.៥៨៤   ១៧.១៧៨.១៥៣    ៦៩.៤៥៥.០១២    ៧០.០០០.៩៧៣   ១៥.៣៥៣.៨០៧    ១៥.៤៤១.៨២៨    ៦២.១០៦.១៤៩    ៦២.៩២៥.៤៤៩  
ម្រទពយសកមមរយៈដពលដវង  ៥.៥៩៦.៣២៩    ៣៥១.៦៨០    ២២.៦៣៧.១៥១    ១.៤៣៣.០៩៧    ៤.៩០២.៣០៣    ២២៥.៧១២    ១៩.៨២៩.៨១៦    ៩១៩.៧៧៧  
  ២២.៧៦៦.៩១៣   ១៧.៥២៩.៨៣៣    ៩២.០៩២.១៦៣    ៧១.៤៣៤.០៧០    ២០.២៥៦.១១០    ១៥.៦៦៧.៥៤០    ៨១.៩៣៥.៩៦៥    ៦៣.៨៤៥.២២៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

78 

១០. ក្បារ់បអញ្ញ ើតាមឆាប់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ជាមួយធ្នាគារកណាត ល (ក)  ៣៥៧.០០០.៩៧៥    ៥៨៣.១៩៥.៧៤១    ១.៤៤៤.០៦៨.៩៤៤    ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ៥៨៣.១៩៥.៧៤១    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣    ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥  
ជាមួយធ្នាគារកណាត លដផេងៗ  (ែ)  ៣.៣៧៦.០៣៣    ៣.៨៩៤.៩៥៩    ១៣.៦៥៦.០៥៣    ១៥.៨៧១.៩៥៨    -      -      -      -    
ដផេងៗ  (គ)  -      ២៤៥.៣៩៩    -      ១.០០០.០០០    -      -      -      -    
  ៣៦០.៣៧៧.០០៨    ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩    ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧    ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ៥៨៣.១៩៥.៧៤១    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣    ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥  

(ក) ជាមួយធ្នាគារកណាត ល 

(i) ទុនបម្រមុងកាត្ពវកិឆច 

ទុនបម្រមុងកាត្ពវកិឆចគឺជាទុនបម្រមុងេបបបរាឡែលម្រត្ូវបានគណនាតមេម្រត ៨% ឆាំដពាេះម្របាក់ដរៀល និង ១២,៥០% ឆាំដពាេះរូបិយបណ័ណដផេង  ៗ ថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ            
េនិវាសនជ្ន នងិ ម្របាក់បដញ្ញើម្រគឹេះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុ និង ម្របាក់កមចីេនវិាសនជ្ន ។ ដយាងតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជា ដលែ ធ្៧-០១៨-២៨២ម្រប.ក. ឆុេះថ្ងៃទ២ី៩ ឡែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពីរការរកាទុន
បម្រមុងកាត្ពវកិឆចមិនានការម្របាក់ដទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៩ ឡែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 

ដៅថ្ងៃទី ១៨ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជាបានដឆញដសកតីឡងលងការណ៍ ដោយម្របកាសកាត្់បនថយេម្រតទនុបម្រមុងកាត្ពវកឆិចឆាំដពាេះម្របាក់ដរៀល ពី៨% មកម្រត្ឹម៧%។ ឆាំដពាេះរូបិយបណ័ណដផេង  ៗ
េម្រតទុនបម្រមុងកាត្ពវកិឆចម្រត្ូវបានកាត្ប់នថយពី១២,៥០% មកម្រត្ឹម ៧% ដែើមបីឆលូរួមកាត្ប់នថយផលប េះពាល់ពីការឆលងរាលោលជ្មៃកឺូវែី១៩មកដលើដសែឋកិឆចកមពុជា។  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១០. ក្បារ់បអញ្ញ ើតាមឆាប់ (រ) 

(ក) ជាមួយធ្នាគារកណាត ល (រ) 

(ii) ការធានាដែើមទុន 

ដយាងតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ដលែ ធ្៧-០១-១៣៦ម្រប.ក. ឆុេះថ្ងៃទី១៥ ឡែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពី
ម្របាក់ត្មកលធ់ានាដលើដែើមទុន ត្ម្រមូវឲ្យធ្នាគារត្មកលម់្របាក់ឆាំនួន ១០% ថ្នដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ីដៅធ្នាគារកណាត ល ។ ម្របាក់
ត្មកលដ់នេះនឹងម្រត្ូវ បងវិលជូ្នធ្នាគារវញិ ដៅដពលធ្នាគារសម័ម្រគឆិត្តបញ្ច ប់ម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបសែ់លួន ដៅកនុង
ម្របដទសកមពុជា ដហើយម្របាក់ត្មកល់ដនេះមិនសម្រាប់ដម្របើកនុងម្របតិ្បត្តិការម្របចាាំថ្ងៃរបស់ធ្នាគារដទ ។ 

(ែ) ជាមួយធ្នាគារកណាត លដផេង  ៗ

ទាំងដនេះគឺជាម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់របស់ធ្នាគារ ធ្នាគារ ដេសុីលោី ឡាវ លីមីធី្ត្ ឡែលម្រត្ូវបានរកាទុកជាមួយ
ធ្នាគារជាតិ្ឡាវ ដោយេនុដោមតមបទបបញ្ញត្តិរបស់ធ្នាគារជាតិ្ឡាវ ។ ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់ទាំងដនេះរួមានទុន
បម្រមុងកាត្ពវកិឆច ឡែលបានគណនាឆាំនួន ៤% ថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបសេ់តិ្ងិជ្នជារបិូយប័ណណកនុងស្សុក និង ៨% ថ្នម្របាក់
បដញ្ញើជារូបិយប័ណណបរដទស និងការធានាដែើមទុនថ្នភាគហ ុនដនាេះ ។ ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់មិនានការម្របាក់ដទ ។ 

(គ) ដផេង  ៗ

េនុដោមតមម្របកាសរបស់គណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (ដៅកាត់្ថា “គ.ម.ក”) ដលែ ០០៩ សតពីីការផតលអ់ាជាា
ប័ណណែល់ម្រកុមហ ុនមូលបម្រត្ និង ម្រកមុហ ុនត្ាំណាងមូលបម្រត្ ម្រកុមហ ុន ដេសុលីីោ សុឃី្យួរធីឹ្ ភីេិលសុី ម្រត្ូវបានត្ម្រមូវឲ្យ
ោក់ម្របាក់ត្មកល់ដៅកនុងគណនីរបសគ់ណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជាឡែលរកាទុកដៅធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ឆាំនួន 
១.០០០.០០០.០០០ ដរៀល (ម្របាណជា ២៤៧.៧០៩ ែុោល រអាដមរកិ) ដែើមបីដធ្វើម្របតិ្បត្តិការជាឈមួញមូលបម្រត្ដៅកនុងម្រពេះ
រាជាណាឆម្រកកមពុជា ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១១. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
 ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

ភាគហ នុធ្មមតឡែលមនិម្រត្ូវបានឆុេះបញ្ជ ីដលើផារភាគហ នុ
តមថ្ងលដែើម        

ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមធី្ីត្ (ក) ៤៩.៣៨៩.៥៦៦    ៤៩.៣៨៩.៥៦៦    ១៩៩.៧៨០.៧៩៤    ២០១.២៦២.៤៨១  
ម្រកុមហ នុ ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធឹ្ី ភីេលិសីុ (ែ)  ២.០១០.០០០    ២.០១០.០០០    ៨.១៣០.៤៥០    ៨.១៩០.៧៥០  
វទិាស្ថថ ន ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ (គ)  ១៩.៨០៥.០០០    ១៩.៨០៥.០០០    ៨០.១១១.២២៥    ៨០.៧០៥.៣៧៥  
ស្ថថ ប័នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មយីា ន់ា  (ឃ្)  ១៩.៩១១.០០៥    ១៩.៩១១.០០៥    ៨០.៥៤០.០១៦    ៨១.១៣៧.៣៤៦  
ដេសីុលីោ ម្របូដភើធ្ី េិលធ្ឌី ី (ង)  -      ២០.០០០    -      ៨១.៥០០  

ការវនិិដយាគកនុងម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធសរបុ - រយៈដពលឡវង  ៩១.១១៥.៥៧១    ៩១.១៣៥.៥៧១    ៣៦៨.៥៦២.៤៨៥   ៣៧១.៣៧៧.៤៥២  

(ក) ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធី្ត្  

ធ្នាគារ ដេសុលីីោ ឡាវ លីមីធី្ត្ (ដៅកាត់្ថា “ដេសុលីីោ ឡាវ”) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅស្ថធារណរែឋ                  
ម្របជាធិ្បដត្យយ ម្របជាានិត្ឡាវ ដៅថ្ងៃទី១៣ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៧ ដោយបានទទួលអាជាា ប័ណណជាដលើកែាំបូងពីធ្នាគារជាតិ្ 
ឡាវ។ ធ្នាគារ ដេសុីលោីភីេិលសុី ានភាគហ នុកនុងធ្នាគារដេសុលីោីឡាវ ឆាំនួន ៩៩.៩០%។ ធ្នាគារ ដេសុលីោី ឡាវ     
លីមីធី្ត្ ទទួលការេនុញ្ជញ តិ្ពីធ្នាគារជាតិ្ឡាវដអាយបដងកើនដែើមទុនឆាំនួន ៤០.០០០.០០០.០០០ ឡាវគីប (ឡសសបិពាន់ោន 
ឡាវគីប) (សមមូលនឹង ៤.៤៥១.៨៦៤ ែុោល រអាដមរកិ) ឡែលដធ្វើឲ្យដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ីដកើនដែើងពីឆាំនួន ៣០០.០០០.០០០.០០០ 
ឡាវគីប (បីរយពាន់ោនឡាវគីប) (សមមូលនឹង ៣៦.៤០៩.៤៦៧ ែុោល រអាដមរកិ) ែលឆ់ាំនួន ៣៤០.០០០.០០០.០០០ ឡាវគីប 
(បីរយឡសសិបពាន់ោនឡាវគីប) (សមមូលនឹង ៤០.៨៦១.៣៣១ ែុោល រអាដមរកិ) តមរយៈការដផធរពីម្របាក់ឆាំដនញរកាទុក
ដោយបានការេនុញ្ជញ ត្ពីធ្នាជាតិ្ឡាវ ដៅថ្ងៃទី ៦ ឡែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២០។  

សកមមភាពឆមបងរបស់ធ្នាគារ ដេសុីលោី ឡាវ រួមានការដធ្វើម្របតិ្បត្តិការដលើរាល់សកមមភាពអាជី្វកមមធ្នាគារ និង 
ការផតលនូ់វដសវាហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័នធដផេង ដៗទៀត្ដៅស្ថធារណរែឋម្របជាធិ្បដត្យយម្របជាានិត្ឡាវ។ 

(ែ) ម្រកមុហ ុន ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធីឹ្ ភីេិលសីុ  
ដៅថ្ងៃទី ១ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០១០ ម្រកុមហ ុន ដេសុលីីោ សុឃី្យូរធីឹ្ ភីេិលសុី (ដៅកាត់្ថា “ដេសុលីីោ សុឃី្យូរធីឹ្”)                  

ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា និង បានឆុេះបញ្ជ ីជាមួយម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ដម្រកាមវញិ្ជញ បនបម្រត្ឆុេះបញ្ជ ី                             
ដលែ Co.០៤៤៨ KH/២០១០។ ដៅថ្ងៃទី២០ ឡែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១០ គណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (ដៅកាត់្ថា “គ.ម.ក”) បាន                      
ផាល់អាជាា ប័ណណែល់ ដេសុីលោី សុីឃ្យូរធីឹ្ ជាឈមួញដជ្ើងស្ថមូលបម្រត្។ ដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ីរបស់ ដេសុលីីោ សុឃី្យូរធីឹ្     
ានឆាំនួន ២.០១០.០០០ ែុោល រអាដមរកិ ដោយឡបងឡឆកជា ២.០១០.០០០ ភាគហ ុន និង ានត្ថ្មលចារកិ ១ ែុោល រអាដមរកិ           
កនុងមួយភាគហ ុន។ ធ្នាគារ ដេសុីលីោ ភីេិលសុី កាន់កាប់ភាគហ ុនរបស់ ដេសុលីីោ សុឃី្យួរធីឹ្ ទាំងស្សុង។ 

សកមមភាពឆមបងរបស់ ដេសុលីោី សុឃី្យូរធីឹ្ គឺការផាល់ដសវាជាឈមួញដជ្ើងស្ថរមូលបម្រត្ និង ដសវាដផេង ដៗទៀត្
ឡែលេនុម័ត្ដោយគណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១១. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(គ) វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ  

វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុីលីោ (េតី្ត្ ម្រកុមហ ុនដេសុីលោី ដម្រត្ននីង ដសនធ័្រ) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅ                         
កនុងម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ដម្រកាមអាជាា ប័ណណឆុេះបញ្ជ ីរបស់ម្រកសួងពាណិជ្ជកមមដលែ Co. ១៣៣២KH/២០១១ ដៅថ្ងៃទី៨                        
ឡែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១១។ ដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ីរបស់វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីីោ ានឆាំនួន ១៧.៨០៥.០០០ ែុោល រអាដមរកិ 
ដោយឡបងឡឆកជា ១៧.៨០៥.០០០ ភាគហ ុន និង ានត្ថ្មលចារកិ ១ ែុោល រអាដមរកិ កនុងមួយភាគហ ុន។ ធ្នាគារ ដេសុលីីោ 
ភីេិលសុី កាន់កាប់ភាគហ នុរបស់វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីោី ទាំងស្សងុ។ កនុងការយិបរដិឆេទ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជ
ស្ថស្តសត ដេសុលីីោ បានបដងកើនដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ី ឆាំនួន ២.០០០.០០០ ែុោល អាដមរកិ ែល់ ១៩.៨០៥.០០០ ែុោល អាដមរកិ។ 
លកខនតិកៈងមី ម្រត្ូវបានេនុម័ត្ដោយម្រកសួងពាណិជ្ជកមម នាថ្ងៃទី១៤ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីោី ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លជ់ាម្រគឹេះស្ថថ នឧត្តមសកិាឯកជ្ន ដម្រកាមេនុម្រកឹត្ ដលែ           
១៣ េនម្រក.បក ឆុេះថ្ងៃទី២៥ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ពីរាជ្រោឋ ភិបាលកមពុជា។ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីីោ ផតល់ការ                    
បណតុ េះបណាត លកម្រមិត្បរញិ្ជញ បម្រត្រង កម្រមិត្បរញិ្ជញ បម្រត្ និងបរញិ្ជញ បម្រត្ជាន់ែពស់ ដលើដែបា តឺ្ម ង់ ម្រគប់ម្រគងពាណិជ្ជកមម               
មុែជ្ាំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធ្នាគារ។ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីោី អាឆដបើកស្ថខា មហាវទិាល័យងមី ដែបា តឺ្ម ង់ងមី 
ឯកដទស កម្រមិត្ងមី ឬថាន ក់ងមី ម្របដភទបណតុ េះបណាត លងមី សុាំបតូរដ ម្ េះងមី ឬ ទីតាំងងមី ដោយដរៀបឆាំសាំណុាំ ឡបបបទសុាំការេនុញ្ជញ ត្
ពីម្រកសួងេប់រ ាំ យុវជ្ន និង កីឡា។ 

(ឃ្) ស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មីយា ន់ា   

ស្ថថ ប័នមីម្រកហូរិញ្ញវត្ថុ ដេសុលីោី មីយា ន់ា  (ដៅកាត់្ថា “ដេសុីលោី MFI”) បានឆុេះបញ្ជ ីដៅកនុងម្របដទស មីយា ន់ា  
ដម្រកាមឆាប់សតីពីវនិិដយាគបរដទសថ្នម្របដទសមីយា ន់ា  ឆុេះថ្ងៃទី៦ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១២ ដែើមបីបាំដពញដសវាដផេងៗតម  
លិែិត្ឆុេះបញ្ជ ីដលែ ១៤៣៧១៥០៩៤។ ឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ថុថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបស់ដេសុលីោីមីម្រកហូរិញ្ញវត្ថុ គិត្ចាប់ពី          
ថ្ងៃទី១ ឡែតុ្ោ ែល់ថ្ងៃទី៣០ ឡែកញ្ជញ ។ 

ដេសុីលោី MFI ម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ឲ្យដធ្វើម្របតិ្បត្តិការជាស្ថថ ប័នមីម្រកហូិរញ្ញវត្ថុ ទទួលម្របាក់បដញ្ញើកនុងម្របដទស           
មីយា ន់ា  ដោយផតលនូ់វដសវា ឡផនកមីម្រកូហរិញ្ញវត្ថុមួយ ឆាំនួនជូ្នទីផារម្របជាជ្ន ឡែលានម្របាក់ឆាំណូលទប និង                 
ដធ្វើសកមមភាពដផេង ដៗទៀត្ ឡែលម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ដោយអាជាា ធ្រម្រត្តួ្ពិនិត្យឡផនកមីម្រកហូិរញ្ញវត្ថុ ដៅកនុងត្ាំបន់ឆាំនួន ៤៥ កនុង          
ទីម្រកងុ Yangon និង ដៅកនុងត្ាំបន់ឆាំនួន ២៨ កនុងទីម្រកុង Bago ៣ កនុងទីម្រកុង Mon State និង ២៥ ម្រកុងកនុងត្ាំបន់ Magway។ 

ដោយានការសដម្រមឆដោយម្រកមុម្របឹកាភិបាលរបស់ដេសុីលោី MFI នាថ្ងៃទី២៥ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៨ ធ្នាគារ                     
ដេសុលីោី បានទិញភាគហ នុធ្មមតឆាំនួន ៣.៦០០.០០០ (៤៥%) ពី KFW. COFIBRED S.A និង IFC កនុងត្ថ្មល ៦.១៩៣.៣២១ 
ែុោល អាដមរកិ។ ការដផារភាគហ នុ ការឡត្ងតាំងត្ាំណាងភាគទុននិក និងការផ្លល សប់តូរសាជិ្កម្រកុម ម្របឹកាភិបាល                       
ម្រត្ូវបានេនុម័ត្ដោយដលខាធិ្ការថ្នគណៈកាម ការម្រគប់ម្រគងមីម្រកូហរិញ្ញវត្ថុ ស្ថធារណៈរែឋសហភាព មីយា ន់ា  ដៅ                 
ថ្ងៃទី២៧ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៨។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១១. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(ឃ្) ស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មីយា ន់ា  (ត្) 

ដេសុីលោី MFI បានចាប់ដផតើមម្របតិ្បត្តិការរបសែ់លួនដៅថ្ងៃទី១៨ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣។ ធ្នាគារ ដេសុលីោី ភីេិលសុី 
កាន់កាប់ភាគហ ុនរបស់ ដេសុលីោី MFI ឆាំនួន ៩៩,៩៩% ថ្នភាគហ ុនឆាំនួន ២០.១៤០.០០០.០០០ កាត្ (ឆ្ន ាំ២០១៨៖ ៩៩,៩៩% 
ថ្ន ៨.០០០.០០០.០០០កាត្)។ 

ដៅថ្ងៃទី២៣ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារដេសុលីោី ភីេិលសុី បញ្ចូលដែើមទុនជាស្ថឆ់ម្របាក់ឆាំនួន ៣.៩៦៩.៩២៣.២០ 
ែុោល រអាដមរកិ ដសមើនឹង ៦.០៩៩.៣៩០.០០០ កាត្ និងដៅថ្ងៃទី៣ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ បញ្ចូលទឹកម្របាក់បឡនថមដលើដែើមទុនឆាំនួន 
៣.៩៩៥.៣៦៦.៥០ ែុោល រអាដមរកិ ដសមើនឹង ៦.០៣៩.៣៩៦.០០០ កាត្។ 

(ង) ម្រកមុហ ុន ដេសីុលីោ ម្របដូភើធី្ េិលធី្ឌី  

ម្រកុមហ ុន ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ េិលធី្ឌី (ដៅកាត់្ថា “ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្”) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅកនុងម្រពេះរាជា            
ណាឆម្រកកមពុជា ដម្រកាមអាជាា ប័ណណឆុេះបញ្ជ ីរបស់ម្រកសួងពាណិជ្ជកមមដលែ Co.០៦៥១KH/២០១៥ ដៅថ្ងៃទី១៦ ឡែកុមភៈ                   
ឆ្ន ាំ២០១៥ ដោយានដែើមទុន ឆុេះបញ្ជ ីឆាំនួន ២០ ោនដរៀល (ម្របហាក់ម្របឡហលនឹង ៥.០០០ ែុោល រអាដមរកិ) តមរយៈ                  
ការដឆញផាយភាគហ នុឆាំនួន ៥.០០០ ភាគហ ុន និង ានត្ថ្មលចារកិ ៤.០០០ ដរៀល កនុងមួយភាគហ ុន។ ធ្នាគារ ដេសុលីោី 
ភីេិលសុី កាន់កាប់ភាគហ នុរបស ់ដេសុលីោី ម្របូដភើធី្ ទាំងស្សងុ។ ដៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ម្រកមុហ ុន ដេសុលីោី ម្របូដភើធី្ េិលធី្ឌី 
បានបដងកើនដែើមទុនពី ១៥.០០០ ែុោល រអាដមរកិ ដៅ ២០.០០០ ែុោល រអាដមរកិ។  លកខនតិកៈម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់
ដោយម្រកសួងពាណិជ្ជកមមដៅថ្ងៃទី០៤ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨។  

សកមមភាពអាជី្វកមមឆមបងរបស់ ដេសុីលោី ម្របូដភើធី្ គឺការទិញ លក់ ជួ្លឆលនម្រទពយ និង េឆលនម្រទពយ ការទិញ 
លក់ និងផាត់្ផាង់សាភ រផាត់្ផាង់ការយិាលយ័ និងអាជី្វកមមដផេង ដៗទៀត្ឡែលបានេនុញ្ជញ ត្ដោយឆាប់ កនុងដគាលដៅ ដែើមបី
ពម្រងីកែាំដណើ រការរបស់ ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ ឱយបានកាន់ឡត្ម្របដសើរដែើង ម្រពមទាំងសកមមភាពអាជី្វកមមដផេង ដៗទៀត្ឡែល
ស្សបតមដគាលដៅតមការវនិិឆេ័យរបសម់្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

ដៅថ្ងៃទី២៦ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលថ្នដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ បានយល់ម្រពមជ្ម្រមេះបញ្ជ មី្រកុមហ នុដហើយ
ម្រកុមហ ុនទទួលបានការយល់ម្រពមពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា និងេគានាយកោឋ នពនធោរ ដៅថ្ងៃទី១៩ ឡែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ និង
ថ្ងៃទី២ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ដរៀងៗែលួន។ ម្រកុមហ ុនបានោក់ពាកយសុាំការទូទត់្ ដហើយកាំពុងរង់ចាាំការេនុម័ត្ឆុងដម្រកាយពីម្រកសួង
ពាណិជ្ជកមម។ 

ដៅថ្ងៃទី១៩ ឡែមីងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារបានទទួលការេនុម័តិ្ពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាតមលែិិត្ដលែ ធ្៧-០១៩-
៧១៧ ឆ.ត្ ឆុេះថ្ងៃទី១៩ ឡែមីងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពីធ្នាគារ ដេសុលីីោ ភីេិលសុី ដសនើសុាំែាំដណើ ការនីតិ្វធីិ្ដែើមបីជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកមុ
ហ ុន ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ដោយសម័ម្រគឆិត្ត។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១១. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(ង) ម្រកមុហ ុន ដេសីុលីោ ម្របដូភើធី្ េិលធី្ឌី (ត្) 

ដៅថ្ងៃទី១១ ឡែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្រកមុហ នុ ដេសុលីោី ម្របូដភើធី្ បានដសនើសុាំដៅេគានាយកោឋ នពនធោរ (េ.ព.ែ) ដែើមបី
ជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកមុហ ុនដោយសម័ម្រគឆិត្ត។ ដៅថ្ងៃទី២ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្រកុមហ នុ ដេសុីលោី ម្របូដភើធី្បានទទួលលិែិត្                    
ដលែ ២៦៦៨០ េ.ព.ែ ថ្នស្ថថ នភាពពនធោរ ដែើមបីបញ្ច ប់ការជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកុមហ ុនពី េ.ព.ែ។ 

ដៅថ្ងៃទី១០ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ម្រកមុហ នុ ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ បានជូ្នែាំណឹងដៅម្រកសួងពាណិជ្ជកមមសតីពីការ                 
ជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកមុហ ុន។ ដៅថ្ងៃទី៣ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ម្រកមុហ ុន ដេសុលីោី ម្របដូភើធី្ េិលធី្ឌីបានទទួលការេនុម័តិ្ពីម្រកសងួ
ពាណិជ្ជកមមសតីពីការជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកមុហ នុ។ 

(ឆ) ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ (ការយិាល័យត្ាំណាង) 

ដៅថ្ងៃទី៧ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៧ ធ្នាគារ ដេសុលីោី ភីេិលសុ ី បានទទួលវញិ្ជញ បនបម្រត្ឆុេះបញ្ជ ជីាការយិាលយ័
ត្ាំណាងធ្នាគារបរដទស ដលែ FB/R.O-១/(០៤) ២០១៦ ពីធ្នាគារកណាត លមីយា ន់ា  និង បានទទួលវញិ្ជញ បនបម្រត្ឆុេះបញ្ជ ី
ពាណិជ្ជកមមជាការយិាលយ័ត្ាំណាង ដលែ ៥៨FC/២០១៦-២០១៧ (YGN) ពីម្រកសងួឡផនការ និង ហរិញ្ញវត្ថុ ម្របដទសមីយា ន់ា  
ដៅថ្ងៃទី៦ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ វញិ្ជញ បនបម្រត្ដនេះាន សុពលភាពរហូត្ែលថ់្ងៃទី៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ការយិាលយ័
ត្ាំណាងម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ឲ្យដធ្វើសកមមភាពែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក. ដធ្វើទីផារ ផេពវផាយ ឆរចា និង ដរៀបឆាំឯកស្ថរសម្រាប់ដគាលដៅអាជី្វកមមជូ្នេតិ្ងិជ្នរបស់ធ្នាគារ ដេសុីលីោ    
ភីេិលសុ ី

ែ. ឡណនាាំេតិ្ងិជ្នរបស់ធ្នាគារ ដេសុលីីោ ភីេិលសុី េាំពីធ្នាគារដផេង ឡៗែលកាំពុងដធ្វើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមម ដៅកនុង
ម្របដទស មីយា ន់ា  ដហើយម្រត្ួត្ពិនិត្យ និង ម្រគប់ម្រគងម្របាក់កមចីឡែលផតលដ់ោយធ្នាគារ ដេសុលីីោ ភីេិលសុី ។ 

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១២. ក្ទពយ និងបរកិាេ រ 
 

 សមព័នធធនាគារ 

២០២០ ែ៊ីធា៊ី  ការឡរលមអ 
ែ៊ីធា៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទពយជួល 

 បរកិាេ រ 
ការោិល័យ 

 បរកិាេ ររ ាំពយទ័ូរ  ោនយនត  ក្ទពយសរមមរាំព ងសាងសង់ 
 សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
                  

ថ្ងាអែើម                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៧៤៧.១៧៩    ៩៨.៧៨៧.៤៨៥    ៤.៩៦៣.៨៨៧    ៦១.១១៩.៧២៩    ៧០.៩២៣.៨៩២    ១៨.២០៥.២៦៣    ១.៦៥៨.១៩៤    ២៧១.៩៤៧.៩០៩  
ការទិញបឡនថម  -      ៤.៧៥៥    ១៨.៨៧៥    ៣៣១.៣៨៨    ៤.៧៨៥.១៩៨    ៦.៦២១.១៦៤    ១.៩២១.៧៣២    ៤.០២១.៣៧៧    ១៧.៧០៤.៤៨៩  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (១៧៨.៥១៨)   (៩៩៩.០០៤)   (១.១៥៧.៧១១)   (១.០៣២.៤០៧)   -      (៣.៣៦៧.៦៤០) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ១០០.៣២៧    ១២១.០៦៣    ២០.៧៩០    ៥៤.០០០    (២៩៦.១៨០)   -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      (១២.៦៣១)   (៥០.៤៨០)   (២៩០.៤២០)   (៤៧.៣៣៩)   -      (៤០០.៨៧០) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      ៨០០    (៨០០)   -      -      (១៨.៥៣៤)   (១៨.៥៣៤) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៧៥១.៩៣៤    ៩៨.៨០៦.៣៦០    ៥.២០៥.២៥៣    ៦៤.៩៧៥.៧០៦    ៧៦.១១៧.៧១៥    ១៩.១០១.២៤៩    ៥.៣៦៤.៨៥៧    ២៨៥.៨៦៥.៣៥៤  
                  

ែក៖ រ ាំលស់បងារ                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  -      ៤២៧.៥៣៥    ១៧.៥២៧.៧៦៨    ៤.២៦៧.៩៤១    ៤៥.៤៣៦.៩៩៨    ៥៧.២១០.៨៧៣    ១៥.៩១៧.០០២    -      ១៤០.៧៨៨.១១៧  
រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ  -      ២២៤.៧៧០    ៤.៦០៩.០៩៩    ៣៦០.២៩១    ៦.៩៨៦.៩៣៩    ៧.៧៨៧.៧៣៨    ១.២៨០.៣៨១    -      ២១.២៤៩.២១៨  
ការលក់ដឆញ  -      -      -      (១៧១.១៣៦)   (៩៧៥.០៩៧)   (១.១៣៧.២៣៦)   (១.០២៧.២០៧)   -      (៣.៣១០.៦៧៦) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      -      -      -      -      -      -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១១៥)   (១១.៦៩៤)   (១៤.៥៨៩)   (៨៨.៣៧៥)   (២៣៥.៩០៣)   (៥៧.០៧០)   -      (៤០៧.៧៤៦) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      ៨០០    (៨០០)   -      -      -      -    
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  -      ៦៥២.១៩០    ២២.១២៥.១៧៣    ៤.៤៤៣.៣០៧    ៥១.៣៥៩.៦៦៥    ៦៣.៦២៥.៤៧២    ១៦.១១៣.១០៦    -      ១៥៨.៣១៨.៩១៣  
                  
រថ្មាអោង  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.០៩៩.៧៤៤    ៧៦.៦៨១.១៨៧    ៧៦១.៩៤៦    ១៣.៦១៦.០៤១    ១២.៤៩២.២៤៣    ២.៩៨៨.១៤៣    ៥.៣៦៤.៨៥៧    ១២៧.៥៤៦.៤៤១  
                  

សមមូលនឹងពាន់អរៀល (រាំណរ់សាា ល់ ៤)  ៥៨.៨២៣.៥២៣    ៤.៤៤៨.៤៦៤    ៣១០.១៧៥.៤០១    ៣.០៨២.០៧២    ៥៥.០៧៦.៨៨៦    ៥០.៥៣១.១២៣    ១២.០៨៧.០៣៨    ២១.៧០០.៨៤៧    ៥១៥.៩២៥.៣៥៤  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២០ ម្រទពយ និងបរកិាខ រឡែលរ ាំលស់េស់ទាំងស្សុងសរុបានឆាំននួ ១០៧.៣៤២.៦៧១ ែោុល រអាដមរកិ ដៅឡត្កាំពុងដម្របើម្របាស់ ដោយសមព័នធធ្នាគារ (២០១៩៖ ៩១.០៨២.៧៨៩ ែោុល រអាដមរកិ)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១២. ក្ទពយ និងបរកិាេ រ (រ) 
 សមព័នធធនាគារ 

២០១៩ ែ៊ីធា៊ី  ការឡរលមអ 
ែ៊ីធា៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទពយជួល  បរកិាេ រ 

ការោិល័យ  បរកិាេ ររ ាំពយទ័ូរ  ោនយនត  ក្ទពយសរមមរាំព ងសាងសង់  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
                  
ថ្ងាអែើម                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៦៨៥.៩៣៤    ៩៨.៧៦៣.៧៤៣    ៤.៧៦៨.៧៧៧    ៥៧.២៣៩.៤៦០    ៦៤.៦១៥.៥៧៥    ១៨.២៥៤.២៥៦    ៧៧៦.០២៣    ២៦០.៦៤៦.០៤៨  
ការទិញបឡនថម  -      ៦៦.០០០    ២៣.៧៤២    ២៤២.៧៨៣    ៥.០៣២.៥៩៥    ៧.៣៥៩.៦៣២    ៦៦៩.២៦១    ១.៤៣៦.៤៨៤    ១៤.៨៣០.៤៩៧  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (២១៩.៥០០)   (១.១៣៧.៥៨៥)   (១.០៨៧.៧៨១)   (៦៨០.៧២៩)   -      (៣.១២៥.៥៩៥) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ២០៥.០៣៣    ៣៩.១១៩    ២៦៥.៥៣២    ៩.៦៩៧    (៥១៩.៣៨១)   -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      (២៥.៣៣៤)   (៥៣.៨៦០)   (២២៩.០៦៦)   (៤៧.២២២)   -      (៣៥៥.៤៨២) 
និយ័ត្កមម  -      (៤.៧៥៥)   -      (៧.៨៧២)   -      -      -      (៣៤.៩៣២)   (៤៧.៥៥៩) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៧៤៧.១៧៩    ៩៨.៧៨៧.៤៨៥    ៤.៩៦៣.៨៨៧    ៦១.១១៩.៧២៩    ៧០.៩២៣.៨៩២    ១៨.២០៥.២៦៣    ១.៦៥៨.១៩៤    ២៧១.៩៤៧.៩០៩  
                  
ែក៖ រ ាំលស់បងារ                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  -      ២០៦.៧៣៧    ១២.៨៩៩.១៥៧    ៤.១៤១.៩៦៩    ៣៩.៦២៣.៤៤៩    ៥០.៤១៤.៥៩៤    ១៥.៤៩៨.០៤៥    -     ១២២.៧៨៣.៩៥១  
រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ  -      ២២០.៨៥៨    ៤.៦៣៤.១៦០    ៣៥៩.៣៨៤    ៧.០០០.៩៩១    ៨.០៦២.១៩៤    ១.១៤៨.៨៨៣    -      ២១.៤២៦.៤៧០  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (២០៨.៦២៣)   (១.១២៣.១០០)   (១.០៨១.៩២៩)   (៦៧៣.០១២)   -      (៣.០៨៦.៦៦៤) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (៦០)   (៥.៥៤៩)   (២៤.៧៨២)   (៦៤.៣៤២)   (១៨៣.៩៨៦)   (៥៦.៩១៤)   -      (៣៣៥.៦៣៣) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      (៧)   -      -      -      -      (៧) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  -      ៤២៧.៥៣៥    ១៧.៥២៧.៧៦៨    ៤.២៦៧.៩៤១    ៤៥.៤៣៦.៩៩៨    ៥៧.២១០.៨៧៣    ១៥.៩១៧.០០២    -      ១៤០.៧៨៨.១១៧  
                  
រថ្មាអោង  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៣១៩.៦៤៤    ៨១.២៥៩.៧១៧    ៦៩៥.៩៤៦    ១៥.៦៨២.៧៣១    ១៣.៧១៣.០១៩    ២.២៨៨.២៦១    ១.៦៥៨.១៩៤   ១៣១.១៥៩.៧៩២  
                  
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (រាំណរ់សាា ល់ ៤)  ៥៩.២៥៩.៧៩១    ៥.៣៧៧.៥៤៩   ៣៣១.១៣៣.៣៤៧    ២.៨៣៥.៩៨០    ៦៣.៩០៧.១២៩    ៥៥.៨៨០.៥៥២    ៩.៣២៤.៦៦៤    ៦.៧៥៧.១៤១   ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១២. ក្ទពយ និងបរកិាេ រ (រ) 
 ធនាគារ 

២០២០ ែ៊ីធា៊ី  ការឡរលមអ 
ែ៊ីធា៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទពយជួល  បរកិាេ រ 

ការោិល័យ  បរកិាេ ររ ាំពយទ័ូរ  ោនយនត  ក្ទពយសរមមរាំព ងសាងសង់  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
                  

ថ្ងាអែើម                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៨៧៤.៣២៦    ៤.០៧៥.៦៨៩    ៥៨.៣៥៧.៦៩៥    ៦៣.០១០.១៤៤    ១៦.៧៩៦.៩៩៧    ១.៥៩៧.៣៦៦    ២២៣.៣២៣.២៨៧  
ការទិញបឡនថម  -      -      ១៨.៨៧៥    ៣០៦.៧៦៤    ៤.៦៧៥.៩២៤    ៦.២៩០.៥៨៧    ១.៨៩១.៨៥១    ៣.៩០៩.៧៩០    ១៧.០៩៣.៧៩១  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (១៦៥.៤៧៤)   (៩២៩.៧៤០)   (១.០៦៨.៣៦៤)   (៩៤១.៩៧៨)   -      (៣.១០៥.៥៥៦) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ១០០.៣២៧    ៧០.១៦៧    ២០.៧៩០    ៥៤.០០០    (២៤៥.២៨៤)   -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      -      -      -      -    
និយ័ត្កមម  -      -      -      ៨០០    (៨០០)   -      -      (១៨.៥៣៤)   (១៨.៥៣៤) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៨៩៣.២០១    ៤.៣១៨.១០៦    ៦២.១៧៣.២៤៦    ៦៨.២៥៣.១៥៧    ១៧.៨០០.៨៧០    ៥.២៤៣.៣៣៨    ២៣៧.២៩២.៩៨៨  
                  
ែក៖ រ ាំលស់បងារ                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  -      ១០៨.៣៩២    ១៦.៦៧២.២៩២    ៣.៥៦៥.២៦៥    ៤៣.៤៥៤.៦៣៧    ៥២.០៤១.៤៥០    ១៤.៥៦៩.៩០៧    -      ១៣០.៤១១.៩៤៣  
រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ  -      ៣៩.១៧៥    ៣.៨៧៤.៧៨២    ៣៤៧.០០៩    ៦.៦៧៨.០៤២    ៦.៩៩៥.០១៥    ១.២៤៧.១២៨    -      ១៩.១៨១.១៥១  
ការលក់ដឆញ  -      -      -      (១៥៩.៣៤១)   (៩២៤.០២៣)   (១.០៥៥.៨៧២)   (៩៤០.២៤២)   -      (៣.០៧៩.៤៧៨) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      -      -      -      -      -      -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១១៥)   (១១.៦៩៤)   (១.០២៦)   (១៩.៤៧៣)   (២១.០៤២)   (៣.៧០០)   -      (៥៧.០៥០) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      ៨០០    (៨០០)   -      -      -      -    
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  -      ១៤៧.៤៥២    ២០.៥៣៥.៣៨០    ៣.៧៥២.៧០៧    ៤៩.១៨៨.៣៨៣    ៥៧.៩៥៩.៥៥១    ១៤.៨៧៣.០៩៣    -      ១៤៦.៤៥៦.៥៦៦  
                  
រថ្មាអោង  ២.៣២៨.៣៤៤    ១៣៥.២៧៤    ៥៦.៣៥៧.៨២១    ៥៦៥.៣៩៩    ១២.៩៨៤.៨៦៣    ១០.២៩៣.៦០៦    ២.៩២៧.៧៧៧    ៥.២៤៣.៣៣៨    ៩០.៨៣៦.៤២២  
                  
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (រាំណរ់សាា ល់ ៤)  ៩.៤១៨.១៥១    ៥៤៧.១៨៣    ២២៧.៩៦៧.៣៨៦    ២.២៨៧.០៤០    ៥២.៥២៣.៧៧១    ៤១.៦៣៧.៦៣៦    ១១.៨៤២.៨៥៨    ២១.២០៩.៣០២    ៣៦៧.៤៣៣.៣២៧  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ម្រទពយ និងបរកិាខ រឡែលរ ាំលស់េស់ទាំងស្សុងសរុបានឆាំនួន ៩៩.៦៥២.៤៥៦ ែោុល រអាដមរកិ ដៅឡត្កាំពុងដម្របើម្របាស់ ដោយធ្នាគារ (២០១៩៖ ៨៥.១៩០.៥០២ ែោុល រអាដមរកិ)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១២. ក្ទពយ និងបរកិាេ រ (រ) 
 ធនាគារ 

២០១៩ ែ៊ីធា៊ី  ការឡរលមអ 
ែ៊ីធា៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទពយជួល  បរកិាេ រ 

ការោិល័យ  បរកិាេ ររ ាំពយទ័ូរ  ោនយនត  ក្ទពយសរមមរាំព ងសាងសង់  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
                  
ថ្ងាអែើម                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៨៥៨.៦០៨    ៣.៨២៥.០០២    ៥៤.៦១២.៨៣៨    ៥៧.៦៦៨.០៧៧    ១៦.៧៨៣.១៨៤    ៥៧០.៤៨៨    ២១២.៩២៩.២៦៧  
ការទិញបឡនថម  -      -      ១៥.៧១៨    ១៨៨.១៥៧    ៤.៧៥០.១២៩    ៥.៩៩១.៦៧១    ៦៤៥.៥៦៩    ១.៥៨១.១៩១    ១៣.១៧២.៤៣៥  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (១៣៤.៦៣១)   (១.០៤៤.៣៩១)   (៩១៥.១៣៦)   (៦៤១.៤៥៣)   -      (២.៧៣៥.៦១១) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ២០៥.០៣៣    ៣៩.១១៩    ២៦៥.៥៣២    ៩.៦៩៧    (៥១៩.៣៨១)   -    
និយ័ត្កមម  -      -      -      (៧.៨៧២)   -      -      -      (៣៤.៩៣២)   (៤២.៨០៤) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៨៧៤.៣២៦    ៤.០៧៥.៦៨៩    ៥៨.៣៥៧.៦៩៥    ៦៣.០១០.១៤៤    ១៦.៧៩៦.៩៩៧    ១.៥៩៧.៣៦៦    ២២៣.៣២៣.២៨៧  
                  
ែក៖ រ ាំលស់បងារ                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  -      ៦៦.៣៩៣    ១២.៧៧៥.២១៨    ៣.៣៨៨.១៨៧    ៣៧.៧៨២.៥៦៣    ៤៥.៧៦៧.៣០៦    ១៤.១០៩.៤៧៨    -      ១១៣.៨៨៩.១៤៥  
រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ  -      ៤២.០៥៩    ៣.៩០២.៦២៣    ៣០៨.៨៣៤    ៦.៧២១.៣៩៤    ៧.១៩៧.៤២៤    ១.១០៣.៤៥៣    -      ១៩.២៧៥.៧៨៧  
ការលក់ដឆញ  -      -      -      (១៣១.៣០៦)   (១.០៣៩.៤១១)   (៩១៣.០៥១)   (៦៤១.៤៥៣)   -      (២.៧២៥.២២១) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (៦០)   (៥.៥៤៩)   (៤៤៣)   (៩.៩០៩)   (១០.២២៩)   (១.៥៧១)   -      (២៧.៧៦១) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      (៧)   -      -      -      -      (៧) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  -      ១០៨.៣៩២    ១៦.៦៧២.២៩២    ៣.៥៦៥.២៦៥    ៤៣.៤៥៤.៦៣៧    ៥២.០៤១.៤៥០    ១៤.៥៦៩.៩០៧    -      ១៣០.៤១១.៩៤៣  
                  
រថ្មាអោង  ២.៣២៨.៣៤៤    ១៧៤.៣៣៤    ៦០.២០២.០៣៤    ៥១០.៤២៤    ១៤.៩០៣.០៥៨    ១០.៩៦៨.៦៩៤    ២.២២៧.០៩០    ១.៥៩៧.៣៦៦    ៩២.៩១១.៣៤៤  
                  
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (រាំណរ់សាា ល់ ៤)  ៩.៤៨៨.០០២    ៧១០.៤១១    ២៤៥.៣២៣.២៨៩    ២.០៧៩.៩៧៩    ៦០.៧២៩.៩៦១    ៤៤.៦៩៧.៤២៨    ៩.០៧៥.៣៩២    ៦.៥០៩.២៦៦   ៣៧៨.៦១៣.៧២៨  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៣. ក្ទពយសរមមេរបូ៊ី 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

២០២០ រមមវិធ៊ីរ ាំពយទូ័រ  ការងាររាំព ង    
ែាំអណើ រការ  សរ  ប  រមមវិធ៊ីរ ាំពយទូ័រ  ការងាររាំព ង     

ែាំអណើ រការ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            

ថ្ងាអែើម            
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ៣១.០៨០.៥០៥    ១.៦៥៩.៦៤១    ៣២.៧៤០.១៤៦    ២៧.៥៧៣.៣៦១    ១.៥៧២.៨៩៦    ២៩.១៤៦.២៥៧  
ការទញិបឡនថម  ៨.៩៤៨.៦៨៧    ៧៤០.៥៤៤    ៩.៦៨៩.២៣១    ៨.៨៨៥.៥០០    ៧១៧.៧៩៧    ៩.៦០៣.២៩៧  
ការលក់ដឆញ  (៨៨០.២២៧)   -      (៨៨០.២២៧)   (៨៨០.២២៧)   -      (៨៨០.២២៧) 
ការដធ្វើឆាំណាត្ថ់ាន ក់ដែើងវញិ  ២៧៦.៩៩៦    (២៧៦.៩៩៦)   -      ២៥៩.២៨៦    (២៥៩.២៨៦)   -    
លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (១៥៦.៨៨៣)   -      (១៥៦.៨៨៣)   -      -      -    
និយ័ត្កមម  -      (២៩០.២៨៤)   (២៩០.២៨៤)   -      (២៩០.២៨៤)   (២៩០.២៨៤) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្ន ូ  ៣៩.២៦៩.០៧៨    ១.៨៣២.៩០៥    ៤១.១០១.៩៨៣    ៣៥.៨៣៧.៩២០    ១.៧៤១.១២៣    ៣៧.៥៧៩.០៤៣  
 

           

ែក៖ រ ាំលសប់ងារ            
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ២៣.៧៤១.១៥៣    -      ២៣.៧៤១.១៥៣    ២១.២៣០.៨៩៥    -      ២១.២៣០.៨៩៥  
រ ាំលស់កនងុឆ្ន ាំ  ៣.៦៦៧.៥៨៣    -      ៣.៦៦៧.៥៨៣    ៣.៣៣៩.៥១០    -      ៣.៣៣៩.៥១០  
ការលក់ដឆញ  (៨៦៥.២៩១)   -      (៨៦៥.២៩១)   (៨៦៥.២៩១)   -      (៨៦៥.២៩១) 
លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (១៣២.១៣៧)   -      (១៣២.១៣៧)   (១០.៦២៩)   -      (១០.៦២៩) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      -      -      -    
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្ន ូ  ២៦.៤១១.៣០៨    -      ២៦.៤១១.៣០៨    ២៣.៦៩៤.៤៨៥    -      ២៣.៦៩៤.៤៨៥  
            

រថ្មាអោង  ១២.៨៥៧.៧៧០    ១.៨៣២.៩០៥    ១៤.៦៩០.៦៧៥    ១២.១៤៣.៤៣៥    ១.៧៤១.១២៣    ១៣.៨៨៤.៥៥៨  
            

សមមូលនឹងពាន់អរៀល(រាំណរ់សាា ល ់៤)  ៥២.០០៩.៦៨០    ៧.៤១៤.១០១    ៥៩.៤២៣.៧៨០    ៤៩.១២០.១៩៥    ៧.០៤២.៨៤៣    ៥៦.១៦៣.០៣៧  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ម្រទពយសកមមេរូបីឡែលរ ាំលស់េស់ទាំងស្សុងសរុបានឆាំនួន ១៤.២៩០.៤៦៦ ែោុល រអាដមរកិ និង ១៣.៩៩៦.៧៩៧ ែោុល រអាដមរកិ (២០១៩៖ ១៣.៥៩៦.១១០ ែោុល រអាដមរកិ នងិ 
១២.៣៤៨.៤១០ ែោុល រអាដមរកិ) ដៅឡត្កាំពុងដម្របើម្របាស់ដោយសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៣. ក្ទពយសរមមេរបូ៊ី (រ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

២០១៩ រមមវិធ៊ីរ ាំពយទូ័រ  ការងាររាំព ង   
ែាំអណើ រការ  សរ  ប  រមមវិធ៊ីរ ាំពយទូ័រ  ការងាររាំព ង   

ែាំអណើ រការ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            
ថ្ងាអែើម            
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ៣២.៥៩៦.៧៥០    ១.៥១៨.៨៥៧    ៣៤.១១៥.៦០៧    ២៩.២០០.៦០៨    ១.៤៣៨.៨៣២    ៣០.៦៣៩.៤៤០  
ការទញិបឡនថម  ៥៥៨.៣៨២    ១.៤៦៨.៨៦៩    ២.០២៧.២៥១    ៣០៣.៩៤៨    ១.៤៤៦.៧០៨    ១.៧៥០.៦៥៦  
ការលក់ដឆញ  (២.៨៥៤.២៦៣)   -      (២.៨៥៤.២៦៣)   (២.៨៥២.៦៨៩)   -      (២.៨៥២.៦៨៩) 
ការដធ្វើឆាំណាត្ថ់ាន ក់ដែើងវញិ  ៩២១.៤៩៤    (៩២១.៤៩៤)   -      ៩២១.៤៩៤    (៩២១.៤៩៤)   -    
លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (១២៦.៤២៧)   -      (១២៦.៤២៧)   -      -      -    
និយ័ត្កមម  (១៥.៤៣១)   (៤០៦.៥៩១)   (៤២២.០២២)   -      (៣៩១.១៥០)   (៣៩១.១៥០) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្ន ូ  ៣១.០៨០.៥០៥    ១.៦៥៩.៦៤១    ៣២.៧៤០.១៤៦    ២៧.៥៧៣.៣៦១    ១.៥៧២.៨៩៦    ២៩.១៤៦.២៥៧  
            
ែក៖ រ ាំលសប់ងារ            
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ២២.៩១៧.៧២០    -      ២២.៩១៧.៧២០    ២០.៦៥២.៩០៤    -      ២០.៦៥២.៩០៤  
រ ាំលស់កនងុឆ្ន ាំ  ៣.៥៣៧.៤៥៧    -      ៣.៥៣៧.៤៥៧    ៣.១៨២.៨២១    -      ៣.១៨២.៨២១  
ការលក់ដឆញ  (២.៦០០.៣៥៧)   -      (២.៦០០.៣៥៧)   (២.៦០០.៣៥៧)   -      (២.៦០០.៣៥៧) 
លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (៩៦.៦៦២)   -      (៩៦.៦៦២)   (៤.៤៧៣)   -      (៤.៤៧៣) 
និយ័ត្កមម  (១៧.០០៥)   -      (១៧.០០៥)   -      -      -    
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្ន ូ  ២៣.៧៤១.១៥៣    -      ២៣.៧៤១.១៥៣    ២១.២៣០.៨៩៥    -      ២១.២៣០.៨៩៥  
            
រថ្មាអោង  ៧.៣៣៩.៣៥២    ១.៦៥៩.៦៤១    ៨.៩៩៨.៩៩៣    ៦.៣៤២.៤៦៦    ១.៥៧២.៨៩៦    ៧.៩១៥.៣៦២  
            
សមមូលនឹងពាន់អរៀល(រាំណរ់សាា ល ់៤)  ២៩.៩០៧.៨៥៩    ៦.៧៦៣.០៣៧    ៣៦.៦៧០.៨៩៦    ២៥.៨៤៥.៥៤៩    ៦.៤០៩.៥៥១    ៣២.២៥៥.១០០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៤. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទពយសរមម  
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម  ២៩.៥២៩.៧៦៨    ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ១១៩.៤៤៧.៩១២    ១៣២.៧២០.៥៣៧    ២៦.១៨២.១៧២    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ១០៥.៩០៦.៨៨៦    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩  

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ជ្ួលការយិាល័យ និងរងយនតសម្រាប់ម្របត្បិត្តិការរបស់ែលួន ។ ព័ត្៌ានេាំពកីឆិចសនាជ្ួល ឡែលសមព័នធធ្នាគារ នងិធ្នាគារជាេនកជ្ួលម្រត្ូវបានបង្ហា ញែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                

នាដែើមការយិបរដិឆេទ  ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ៣០.៦២១.៨៣៨   ១៣២.៧២០.៥៣៧    ១២៣.០៣៨.៥៤៥    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ២៦.៨៨៩.៩៦៧    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩    ១០៨.០៤៣.៨៨៧  
ការទិញបឡនថម សម្រាបក់នងុការយិបរដិឆេទ  ៧.៩៦៦.៨៦៧    ១៣.០៦៨.១៤៩    ៣២.៤៨០.៩១៧    ៥២.៩៥២.១៤០    ៧.៤០៤.៥១៣    ១២.២៣៩.១៧២    ៣០.១៨៨.២០០    ៤៩.៥៩៣.១២៥  
រ ាំលស់សម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  (១០.៦២៧.១២០)   (១០.៤៦៩.៨១៩)   (៤៣.៣២៦.៧៦៨)   (៤២.៤២៣.៧០៧)   (៩.៧៧០.៦៣៨)   (៩.៦៤៧.៨៧១)   (៣៩.៨៣៤.៨៩១)   (៣៩.០៩៣.១៧៣) 
ការបញ្ចបភ់ត្សិនាជ្លួសម្រាបក់ារយិបរដិឆេទ  (៤២៦.៦៥៥)   (៦៧៨.៤៨៦)   (១.៧៣៩.៤៧២)   (២.៧៤៩.២២៥)   (៣១១.៧៧៦)   (៦៦៥.៣៣៥)   (១.២៧១.១១១)   (២.៦៩៥.៩៣៧) 
លដមអៀងពេីម្រតបតូរម្របាក ់  ៤៧.២១៩    ២៧.៧៧៥    ១៩២.៥១២    ១១២.៥៤៤    ១២.២២៣    ៣១.៩១៧    ៤៩.៨៣៣    ១២៩.៣២៨  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ  -      -      (៨៧៩.៨១៤)   ១.៧៩០.២៤០    -      -      (៧៨០.១៣៤)   ១.៥៧៧.៧៥៩  
នាឆងុការយិបរដិឆេទ  ២៩.៥២៩.៧៦៨    ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ១១៩.៤៤៧.៩១២   ១៣២.៧២០.៥៣៧    ២៦.១៨២.១៧២    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ១០៥.៩០៦.៨៨៦    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៥. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្រទពយសកមមពនធពនារ  ៣២.៣២៤.៥៤៨    ២៨.៧០១.៤៧៣    ១៣០.៧៥២.៧៩៧    ១១៦.៩៥៨.៥០២    ៣១.០១៥.៦៦៣    ២៧.៥៣៨.១៦៥    ១២៥.៤៥៨.៣៥៧    ១១២.២១៨.០២៣  
បាំណុលពនធពនារ   (២១.១២៨.៧០៣)   (១៣.៨៨៧.១១៩)   (៨៥.៤៦៥.៦០៤)   (៥៦.៥៩០.០០៨)   (១៨.៣២៩.៧១៦)   (១៣.៥៣០.៤២២)   (៧៤.១៤៣.៧០១)   (៥៥.១៣៦.៤៧០) 
  ១១.១៩៥.៨៤៥    ១៤.៨១៤.៣៥៤    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ១២.៦៨៥.៩៤៧    ១៤.០០៧.៧៤៣    ៥១.៣១៤.៦៥៦    ៥៧.០៨១.៥៥៣  

បឡម្រមបម្រមួលម្រទពយសកមមពនធពនារសម្រាបក់ារយិបរដិឆេទ ានែឆូខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាដែើមឆ្ន ាំ  ១៤.៨១៤.៣៥៤    ១១.៦១៦.១០៥    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ៤៦.៦៧៣.៥១០    ១៤.០០៧.៧៤៣    ១០.៩៣៣.២៥៨    ៥៧.០៨១.៥៥៣    ៤៣.៩២៩.៨៣១  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុ  

របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្  (៣.៦៤៥.១៥៣)   ៣.១៩៨.២៤៩    (១៤.៨៦១.២៩១)   ១២.៩៥៩.៣០៥    (១.៣២១.៧៩៦)   ៣.០៧៤.៤៨៥    (៥.៣៨៨.៩៦៣)   ១២.៤៥៧.៨១៣  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ  ២៦.៦៤៤    -      (២២០.០១០)   ៧៣៥.៦៧៩    -      -      (៣៧៧.៩៣៤)   ៦៩៣.៩០៩  
នាឆងុឆ្ន ាំ  ១១.១៩៥.៨៤៥    ១៤.៨១៤.៣៥៤    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ១២.៦៨៥.៩៤៧    ១៤.០០៧.៧៤៣    ៥១.៣១៤.៦៥៦    ៥៧.០៨១.៥៥៣  

ម្រទពយសកមមពនធពនារ ម្រត្ូវបានកាត្់កងដៅដពលានសិទធេិនុវត្តតមឆាបដ់ែើមបីកាត្ក់ងម្រទពយសកមមពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ នងិបាំណុលពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ នងិដៅដពលឡែលពនធពនារពាកព់័នធដៅនងឹអាជាា ធ្រស្ថរដពើពនធែឆូគាន ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

92 

១៥. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ (រ) 
ម្រទពយសកមមពនធពនារ ម្រត្ូវបានការកាត្់កងដៅដពលានសិទធិេនុវត្តតមឆាប់ដែើមបីកាត្់កងម្រទពយសកមមពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ និងបាំណុលពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ និងដៅដពលឡែលពនធពនារពាកព់ន័ធដៅនឹងអាជាា ធ្រស្ថរដពើ

ពនធែឡែល ។ 

សាសធាត្ុ និងបឡម្រមបម្រមួលម្រទពយសកមម និងបាំណុលពនធពនារកនុងឆ្ន ាំ ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក្ទពយសរមមពនធពនាររបស់សមព័នធធនាគារ 
 

 

រថ្ក្មព៊ីែាំអណើ រ
ការឥណទាន 
អៅសល់  

ក្បារ់ឆាំណូល
មិនទាន់ 
ទទួលបាន  

សាំវិធានធន
ឥណទាន 
បារ់បង់  

សាំវិធានធន 
អផសងៗ   

ក្បារ់រងាវ ន់ 
ប គាលិរ  

ខារព៊ីការបតូរ 
របិូយប័ណណ  
មិនទាន់បាន
ទទួលសាា ល់  

រ ាំលស់តាមវិធ៊ី            
ពអនាឿនពនធ  ភរិសនា 

 

អផសងៗ   សរ  បl 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០                    
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ៦.៦៤១.៦២៤    -      ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៧៥៤.០៣៨    ៤២៦.៥២៨    ៦៥៦.៨៨២    ១.១៨៨.៩៣៧    ១៩០.៣៨៩    ៤.៩៧៦.៨២១    ២៨.៧០១.៤៧៣  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ឆាំដណញ ឬខាត្  ៩១៩.០៣៩    ៥០.២៩៥    ១.៥៦០.៦០២    ៥៨១.២១៦    (១៦៥.០៩៤)   ១៥៧.៤០៤    ៤១៣.៦៤៧    ១២៦.៨២០    (២០.៩៣១)   ៣.៦២៣.០៧៥  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៧.៥៦០.៦៦៣    ៥០.២៩៥    ៩.៤២៦.៨៥៦    ៧.៣៣៥.២៥៤    ២៦១.៤៣៤    ៨១៤.២៨៦    ១.៦០២.៥៨៤    ៣១៧.២០៩    ៤.៩៥៥.៨៩០    ៣២.៣២៤.៥៤៨  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣០.៥៨២.៨៨២    ២០៣.៤៤៤    ៣៨.១៣១.៦៣៣    ២៩.៦៧១.១០២    ១.០៥៧.៥០១    ៣.២៩៣.៧៨៧    ៦.៤៨២.៤៥២    ១.២៨៣.១១១    ២១.៣២៩.៦៨៥    ១៣០.៧៥២.៧៩៧  
                    
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩                    
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៥.៨០៦.៦៨៧    ៥៦.០៨៧    ៧.២២២.៨៤៦    ៦.៨៥៣.៤៨៣    ៤៣៣.០៨៤    ៥៩៤.២៧៩    ១.២១៣.១១៦    -      ៣២៤.៧៨០    ២២.៥០៤.៣៦២  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ឆាំដណញ ឬខាត្  ៨៣៤.៩៣៧    (៥៦.០៨៧)   ៦៤៣.៤០៨    (៩៩.៤៤៥)   (៦.៥៥៦)   ៦២.៦០៣    (២៤.១៧៩)   ១៩០.៣៨៩    ៤.៦៥២.០៤១    ៦.១៩៧.១១១  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៦.៦៤១.៦២៤    -      ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៧៥៤.០៣៨    ៤២៦.៥២៨    ៦៥៦.៨៨២    ១.១៨៨.៩៣៧    ១៩០.៣៨៩    ៤.៩៧៦.៨២១    ២៨.៧០១.៤៧៣  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៧.០៦៤.៦១៨    -      ៣២.០៥៤.៩៨៥    ២៧.៥២២.៧០៦    ១.៧៣៨.១០២    ២.៦៧៦.៧៩៤    ៤.៨៤៤.៩១៩    ៧៧៥.៨៣៥    ២០.២៨០.៥៤៣    ១១៦.៩៥៨.៥០២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៥. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ (រ) 
សាសធាត្ុ និងបឡម្រមបម្រមួលម្រទពយសកមមពនធពនារកនុងឆ្ន ាំ ានែូឆខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

ក្ទពយសរមមពនធពនាររបស់ធនាគារ 
 

 
រថ្ក្មព៊ីែាំអណើ រការ

ឥណទាន 
អៅសល់  

សាំវិធានធន   
ឥណទាន 
បារ់បង់  

សាំវិធានធន 
អផសងៗ   

ក្បារ់រងាវ ន់ 
ប គាលិរ  

ខារព៊ីការបតូរ 
របិូយប័ណណ  
មិនទាន់បាន
ទទួលសាា ល់  

រ ាំលស់តាមវិធ៊ី            
ពអនាឿនពនធ  ភរិសនា 

 

អផសងៗ   សរ  បl 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០                  
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ៦.៦៤១.៦២៤    ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៦៤៦.៤០៩    ៤១៦.៧៤៥    ៦០៩.៦៦៤    ១.១៨២.៦៣៥    ១៦១.៧៥០    ៤.០១៣.០៨៤    ២៧.៥៣៨.១៦៥  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ឆាំដណញ ឬខាត្  ៩១៩.០៣៩    ១.៥៦០.៦០២    ៥៧៣.៨៣៤    (១៥៥.៣១១)   ២០៤.៦២២    ៤១៨.១០៧    ១០៨.៤១៩    (១៥១.៨១៤)   ៣.៤៧៧.៤៩៨  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៧.៥៦០.៦៦៣    ៩.៤២៦.៨៥៦    ៧.២២០.២៤៣    ២៦១.៤៣៤    ៨១៤.២៨៦    ១.៦០០.៧៤២    ២៧០.១៦៩    ៣.៨៦១.២៧០    ៣១.០១៥.៦៦៣  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់៤) ៣០.៥៨២.៨៨២    ៣៨.១៣១.៦៣៣    ២៩.២០៥.៨៨៣    ១.០៥៧.៥០១    ៣.២៩៣.៧៨៧    ៦.៤៧៥.០០១   ១.០៩២.៨៣៤    ១៥.៦១៨.៨៣៦   ១២៥.៤៥៨.៣៥៧  
                  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩                  
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៥.៨០៦.៦៨៧    ៧.២២២.៨៤៦    ៦.៧១៣.២៩៨    ៤៣៣.០៨៤    ៥៩៣.៨១៣    ១.២០៣.៧៦២    -      (៩១៣.៩៧៤)   ២១.០៥៩.៥១៦  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុង របាយការណ៍

ឆាំដណញ ឬខាត្  ៨៣៤.៩៣៧    ៦៤៣.៤០៨    (៦៦.៨៨៩)   (១៦.៣៣៩)   ១៥.៨៥១    (២១.១២៧)   ១៦១.៧៥០    ៤.៩២៧.០៥៨    ៦.៤៧៨.៦៤៩  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៦.៦៤១.៦២៤    ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៦៤៦.៤០៩    ៤១៦.៧៤៥    ៦០៩.៦៦៤    ១.១៨២.៦៣៥    ១៦១.៧៥០    ៤.០១៣.០៨៤    ២៧.៥៣៨.១៦៥  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់៤) ២៧.០៦៤.៦១៨    ៣២.០៥៤.៩៨៥   ២៧.០៨៤.១១៧    ១.៦៩៨.២៣៦    ២.៤៨៤.៣៨១    ៤.៨១៩.២៣៨    ៦៥៩.១៣១   ១៦.៣៥៣.៣១៧   ១១២.២១៨.០២៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៥. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ (រ) 
បាំណ លពនធពនាររបសស់មព័នធធនាគារ 
 
 

រ ាំលសត់ាមវិធ៊ី            
ពអនាឿនពនធ  

ឆាំអណញព៊ីការ            
បតូររបូិយប័ណណ         
មិនទាន់បាន 
ទទួលសាា ល់ 

 

អផសងៗ  

 

សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០        
ថ្ងៃទ១ី ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  -      ៦៤០.១៧៩    ១៣.២៤៦.៩៤០   ១៣.៨៨៧.១១៩  
កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្  ២៩៥.៩០១    (៦៤០.១៧៩)   ៧.៥៨៥.៨២២    ៧.២៤១.៥៨៥  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ២៩៥.៩០១    -      ២០.៨៣២.៧៦១   ២១.១២៨.៧០៣  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ១.១៩៦.៩២០    -      ៨៤.២៦៨.៥១៨    ៨៥.៤៦៥.៦០៤  
        

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩        
ថ្ងៃទ១ី ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ២៣៩.៦៦៥    -      ១០.៦៤៨.៥៩២    ១០.៨៨៨.២៥៧  
កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្  (២៣៩.៦៦៥)   ៦៤០.១៧៩    ២.៥៩៨.៣៤៨    ២.៩៩៨.៨៦២  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  -      ៦៤០.១៧៩    ១៣.២៤៦.៩៤០   ១៣.៨៨៧.១១៩  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  -      ២.៦០៨.៧២៩    ៥៣.៩៨១.២៧៩    ៥៦.៥៩០.០០៨  
        

បាំណ លពនធពនាររបសធ់នាគារ 
 

រ ាំលសត់ាមវិធ៊ី            
ពអនាឿនពនធ  

ឆាំអណញព៊ីការ            
បតូររបូិយប័ណណ         
មិនទាន់បាន 
ទទួលសាា ល់ 

 

អផសងៗ  

 

សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០        
ថ្ងៃទ១ី ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  -      ៦៣៩.៣៩២    ១២.៨៩១.០៣០   ១៣.៥៣០.៤២២  
កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុរបាយការណ៍ឆាំដណញ 

ឬខាត្  -    
 

 (៦៣៩.៣៩២)   ៥.៤៣៨.៦៨៦    ៤.៧៩៩.២៩៤  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  -      -      ១៨.៣២៩.៧១៦   ១៨.៣២៩.៧១៦  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  -      -      ៧៤.១៤៣.៧០១   ៧៤.១៤៣.៧០១  
        
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩        
ថ្ងៃទ១ី ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ២១.១២៧    -      ១០.១០៥.១៣១    ១០.១២៦.២៥៨  
កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្  (២១.១២៧)   ៦៣៩.៣៩២    ២.៧៨៥.៨៩៩    ៣.៤០៤.១៦៤  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  -      ៦៣៩.៣៩២    ១២.៨៩១.០៣០   ១៣.៥៣០.៤២២  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  -      ២.៦០៥.៥២២    ៥២.៥៣០.៩៤៨   ៥៥.១៣៦.៤៧០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និងសាថ ប័នហរិញ្ញវរថ អផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
គណនីឆរនត  ១០៦.៦០៦.៦២៦    ១០៣.៤៣៣.៥៨៥    ៤៣១.២២៣.៨០២    ៤២១.៤៩១.៨៥៩    ១០៨.១៥៥.៥៦៨    ១០៨.៦៦៤.៥៨៤    ៤៣៧.៤៨៩.២៧៣    ៤៤២.៨០៨.១៨០  
គណនីសនេាំ  ៤៧.៥៥១.៨៦១    ៤៧.៧៣៩.៩១៦    ១៩២.៣៤៧.២៧៨    ១៩៤.៥៤០.១៥៨    ៤៦.៨១៦.៩១២    ៤៦.៤៦៥.៧២៣    ១៨៩.៣៧៤.៤០៩    ១៨៩.៣៤៧.៨២១  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ១៦២.៨៥០.៩៧២    ១៣៤.០០១.៦៤៤    ៦៥៨.៧៣២.១៨២    ៥៤៦.០៥៦.៦៩៩    ១៤១.៧៩២.០៧៤    ១១៩.១៤៧.៤១៤    ៥៧៣.៥៤៨.៩៣៩    ៤៨៥.៥២៥.៧១២  

  ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ២៧៤.២៧៧.៧២១    ១.២០០.៤១២.៦២១    ១.១១៧.៦៨១.៧១៣  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារដផេងៗនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមឥណម្របតិ្ទន 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
មិនដលើសពីម្របាាំមួយឡែ  ១៩៥.៧១៧.៨៥៧    ១៩២.៦១៦.៧៥៧    ៧៩១.៦៧៨.៧៣២    ៧៨៤.៩១៣.២៨៥    ១៨៣.៧១៧.១៧៦    ១៨៧.២៦៨.៣៧០    ៧៤៣.១៣៥.៩៧៧    ៧៦៣.១១៨.៦០៨  
ដលើសពីម្របាាំមួយឡែ ប ុឡនតមិនដលើសពីមួយឆ្ន ាំ  ៣០.១០៥.១៩៩    ៦.៦១៤.១១៧    ១២១.៧៧៥.៥៣០    ២៦.៩៥២.៥២៧    ២១.៨៦០.៩៧៥    ២.៨០៩.៣៥១    ៨៨.៤២៧.៦៤៤    ១១.៤៤៨.១០៥  
ដលើសពីមួយឆ្ន ាំ ប ុឡនតមិនដលើសពីបីឆ្ន ាំ  ៥.៦៤៨.៨១៥    ៦.១៩៤.២៧១    ២២.៨៤៩.៤៥៧    ២៥.២៤១.៦៥៤    ៥.៦៤៨.៨១៥    ៤.៤៥០.០០០    ២២.៨៤៩.៤៥៧    ១៨.១៣៣.៧៥០  
ដលើសពីបីឆ្ន ាំ  ៨៥.៥៣៧.៥៨៨    ៧៩.៧៥០.០០០    ៣៤៥.៩៩៩.៥៤៣    ៣២៤.៩៨១.២៥០    ៨៥.៥៣៧.៥៨៨    ៧៩.៧៥០.០០០    ៣៤៥.៩៩៩.៥៤៣    ៣២៤.៩៨១.២៥០  

  ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ២៧៤.២៧៧.៧២១    ១.២០០.៤១២.៦២១    ១.១១៧.៦៨១.៧១៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបស់ធនាគារ និងសាថ ប័នហរិញ្ញវរថ អផសង  ៗ(រ) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារដផេងៗនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

ែ) វភិាគតមទាំនាក់ទាំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់ព័នធ  ៧២.៧៧៤    -      ២៩៤.៣៧១    -      ១.៦៧០.៦៩៥    ៥.៣០៣.៦៥១    ៦.៧៥៧.៩៦១    ២១.៦១២.៣៧៨  
ភាគីមិនពាក់ព័នធ  ៣១៦.៩៣៦.៦៨៥    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.០០៨.៨៩១    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦    ២៩៥.០៩៣.៨៥៩    ២៦៨.៩៧៤.០៧០    ១.១៩៣.៦៥៤.៦៦០    ១.០៩៦.០៦៩.៣៣៥  

  ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ២៧៤.២៧៧.៧២១    ១.២០០.៤១២.៦២១   ១.១១៧.៦៨១.៧១៣  

គ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្ន ាំ) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

        
គណនីឆរនត គាម ន  គាម ន  គាម ន  គាម ន 
គណនីម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ  ០,០០% - ១,៩០%    ០,០០% - ១,៩០%    ០,០០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%  
គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ១,០០% - ៧,៩៥%    ០,៧៥% - ៧,៩៥%    ១,០០% - ៧,៩៥%    ០,៧៥% - ៧,៩៥%  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៧. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបស់េរិងិជន 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
គណនីឆរនត  ៥២៥.១៧៩.៩៧៦    ៤៨៩.៥៩៦.០២៤    ២.១២៤.៣៥៣.០០៣    ១.៩៩៥.១០៣.៧៩៨    ៥១៥.៣៥៣.០១២    ៤៧៩.៩២៥.៧១៥    ២.០៨៤.៦០២.៩៣៤    ១.៩៥៥.៦៩៧.២៨៩  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ ១.៨៦៦.៦២៤.៧៧៧   ១.៧៦៦.៨៣៤.៦៣២    ៧.៥៥០.៤៩៧.២២៣    ៧.១៩៩.៨៥១.១២៥    ១.៨២៤.៦៨៤.៥១៥   ១.៧៣២.១៥៥.៦៣៩    ៧.៣៨០.៨៤៨.៨៦៣    ៧.០៥៨.៥៣៤.២២៩  
ម្របាក់បដញ្ញើកម្រមិត្  ១៣.១៣៤.១៧៦    ១៦.៤៣៤.០៥០    ៥៣.១២៧.៧៤២    ៦៦.៩៦៨.៧៥៤    ១៣.១៣៤.១៧៦    ១៦.៤០៧.២៤៦    ៥៣.១២៧.៧៤១    ៦៦.៨៥៩.៥២៧  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ១.៨៨៩.៣៤៧.១១៩    ១.៨០៩.៨៥៨.១៤៧    ៧.៦៤២.៤០៩.០៩៦    ៧.៣៧៥.១៧១.៩៤៩   ១.៨២៧.០៩៧.០៣៤   ១.៧៥៣.៦៥៧.៩៥៩    ៧.៣៩០.៦០៧.៥០៣    ៧.១៤៦.១៥៦.១៨៣  

  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣    ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦   ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១   ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ងិិជ្ន ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមឥណម្របតិ្ទន 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
កនុងរយៈដពលម្របាាំមួយឡែ  ៣.១២០.២៦៩.៨៤៩    ៣.០២៣.៣២៨.៨១៤    ១២.៦២១.៤៩១.៥៣៩    ១២.៣២០.០៦៤.៩១៧    ៣.០៤៨.៤៥៨.៦៣៧    ២.៩៦៥.៦៦៧.៨៤០   ១២.៣៣១.០១៥.១៨៧    ១២.០៨៥.០៩៦.៤៤៨  
ដលើសម្របាាំមួយឡែ ប ុឡនតមិនដលើសពីមួយឆ្ន ាំ  ៦១៨.៥៣៨.៥៧២    ៦៤២.៣៦៤.៩៩១    ២.៥០១.៩៨៨.៥២៤    ២.៦១៧.៦៣៧.៣៣៨    ៦០១.៣០៤.៣៤១    ៦២៧.១១៩.២៥៣    ២.៤៣២.២៧៦.០៥៩    ២.៥៥៥.៥១០.៩៥៦  
ដលើសពីមួយឆ្ន ាំ ប ុឡនតមិនដលើសពីបីឆ្ន ាំ  ៤០៥.៣៥៥.៣០៥    ២៥៩.៨២១.៦៩៨    ១.៦៣៩.៦៦២.២០៩    ១.០៥៨.៧៧៣.៤១៩    ៣៨៧.៨៥៨.៧២៩    ២៣៩.៥០៥.៣៨៣    ១.៥៦៨.៨៨៨.៥៥៩    ៩៧៥.៩៨៤.៤៣៦  
ដលើសពីបីឆ្ន ាំ  ១៥០.១២២.៣២២    ១៥៧.២០៧.៣៥០    ៦០៧.២៤៤.៧៩២    ៦៤០.៦១៩.៩៥២    ១៤២.៦៤៧.០៣០    ១៤៩.៨៥៤.០៨៣    ៥៧៧.០០៧.២៣៦    ៦១០.៦៥៥.៣៨៨  

  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣   ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦    ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧   ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១    ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៧. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបស់េរិងិជន (រ) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ងិិជ្ន ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ែ) វភិាគតមទាំនាក់ទាំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់ព័នធ  ១៨.២៥១.៦០៤    ៦.៦៦៣.៣៦៧    ៧៣.៨២៧.៧៣៨    ២៧.១៥៣.២២១    ១៩.៤៧៨.០៧៤    ១០.១៧៧.៩៣៧    ៧៨.៧៨៨.៨០៩    ៤១.៤៧៥.០៩៣  
ភាគីមិនពាក់ព័នធ  ៤.២៧៦.០៣៤.៤៤៤    ៤.០៧៦.០៥៩.៤៨៦    ១៧.២៩៦.៥៥៩.៣២៦    ១៦.៦០៩.៩៤២.៤០៥    ៤.១៦០.៧៩០.៦៦៣   ៣.៩៧១.៩៦៨.៦២២   ១៦.៨៣០.៣៩៨.២៣២    ១៦.១៨៥.៧៧២.១៣៥  

  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣   ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦   ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១    ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨  

គ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
        

គណនីឆរនត គាម ន    គាម ន  គាម ន  គាម ន 
ម្របាក់បដញ្ញើកម្រមិត្ គាម ន    គាម ន  គាម ន  គាម ន 
ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ  ០,០០% - ១៥,០០%    ០,០០% - ១៥,០០%    ០,០០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ០,៥០% - ១២,០០%     ០,០៥% - ១៣,២៥%    ០,៥០% - ៨,២៥%     ០,០៥% - ៨,២៥%  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៨. បាំណ លអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
បងារការឈប់សម្រាកម្របចាាំឆ្ន ាំ  ២០.០៦៣.៣១០    ១៨.០៧៦.៩៥៤    ៨១.១៥៦.០៨៩    ៧៣.៦៦៣.៥៨៨    ១៩.៦២៦.៦២០    ១៧.៦៤៨.២៩០    ៧៩.៣៨៩.៦៧៨    ៧១.៩១៦.៧៨២  
បងារម្របាក់រង្ហវ ន់បុគាលិក  ១១.០៤៦.២៨០    ៩.៧១៨.៦៤៩    ៤៤.៦៨២.២០៣    ៣៩.៦០៣.៤៩៥    ១០.៤៥៤.៩៩៩    ៩.៥០០.០០០    ៤២.២៩០.៤៧១    ៣៨.៧១២.៥០០  
មូលនិធ្ិេត្ិងិជ្នដផារម្របាក់  ១៦.០៦០.៤៦០    ១៦.៣៧៣.៣៤៣    ៦៤.៩៦៤.៥៦១    ៦៦.៧២១.៣៧៣    ១៦.០២៦.៦៥៦    ១៥.៧៤៤.៩៥៣    ៦៤.៨២៧.៨២៤    ៦៤.១៦០.៦៨៣  
ពនធម្រត្ូវបង់  ១.៥៦៣.៩០១    ១.៤៧២.១០១    ៦.៣២៥.៩៨០    ៥.៩៩៨.៨១២    ១.៤៧៨.៤១៣    ១.៣៥២.៨៨០    ៥.៩៨០.១៨១    ៥.៥១២.៩៨៦  
ដផេងៗ   ១៥.០១៧.១៥៧    ១៣.១៦៩.៨២៨    ៦០.៧៤៤.៣៩៩    ៥៣.៦៦៧.០៤៨    ១៤.៨២២.១៩៤    ១២.៣៥១.៤២៨    ៥៩.៩៥៥.៧៧៤    ៥០.៣៣២.០៧០  

  ៦៣.៧៥១.១០៨    ៥៨.៨១០.៨៧៥    ២៥៧.៨៧៣.២៣២    ២៣៩.៦៥៤.៣១៦    ៦២.៤០៨.៨៨២    ៥៦.៥៩៧.៥៥១    ២៥២.៤៤៣.៩២៨    ២៣០.៦៣៥.០២១  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
បាំណុលរយៈដពលែលី  ៤៤.០៥០.៥១៤    ៤០.៧៣៣.៩២១    ១៧៨.១៨៤.៣២៩    ១៦៥.៩៩០.៧២៨    ៤២.៧៨២.២៦៣    ៣៨.៩៤៩.២៦១    ១៧៣.០៥៤.២៥៤    ១៥៨.៧១៨.២៣៨  
បាំណុលរយៈដពលឡវង  ១៩.៧០០.៥៩៤    ១៨.០៧៦.៩៥៤    ៧៩.៦៨៨.៩០៣    ៧៣.៦៦៣.៥៨៨    ១៩.៦២៦.៦១៩    ១៧.៦៤៨.២៩០    ៧៩.៣៨៩.៦៧៤    ៧១.៩១៦.៧៨៣  

  ៦៣.៧៥១.១០៨    ៥៨.៨១០.៨៧៥    ២៥៧.៨៧៣.២៣២    ២៣៩.៦៥៤.៣១៦    ៦២.៤០៨.៨៨២    ៥៦.៥៩៧.៥៥១    ២៥២.៤៤៣.៩២៨    ២៣០.៦៣៥.០២១  
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៩.  ក្បារ់រមច៊ី 
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានឆុេះកឆិចសនាែចីម្របាក់ជាមួយេនកផតល់កមចីដផេង  ៗ។ ការទូទត្់សងម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងទាំងម្របចាាំម្រត្ីាស ឆាស ឬម្របចាាំឆ្ន ាំដោយឡផអកដលើកាលវភិាគ

សងសម្រាប់កឆិចម្រពមដម្រពៀងែចនីីមួយ  ៗ។ សមពន័ធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិនបានសនាថានងឹោក់បញ្ជច ាំណាមួយសម្រាប់ម្របាក់កមចីដនាេះដទ ។ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ពុាំានម្រទពយបញ្ជច ាំ៖                

ម្របាក់កមចីរយៈដពលែលី  ១២៤.៦២៩.០៧១    ១៨៣.៦៨២.២៦៦    ៥០៤.១២៤.៥៩២    ៧៤៨.៥០៥.២៣៤    ១០៤.៨៨៦.៦៩៨    ១៦៦.៦៩២.៤៨១    ៤២៤.២៦៦.៦៩៣    ៦៧៩.២៧១.៨៦០  
ម្របាក់កមចីរយៈដពលឡវង  ៤១៧.៧៦៩.៨៤៥    ៣៨១.២៨៩.៤៣៥   ១.៦៨៩.៨៧៩.០២៣    ១.៥៥៣.៧៥៤.៤៤៨    ៤០២.៤៦៦.២១៨    ៣៥១.៣៧៥.៦៤៧    ១.៦២៧.៩៧៥.៨៥២    ១.៤៣១.៨៥៥.៧៦២  

  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ៥៦៤.៩៧១.៧០១    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ២.៣០២.២៥៩.៦៨២    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ៥១៨.០៦៨.១២៨    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥    ២.១១១.១២៧.៦២២  

ម្របាក់កមចី ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមទាំនាក់ទាំនង 
  

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់ព័នធ  -      ៦៩៩.៦៨០    -      ២.៨៥១.១៩៦    -      -      -      -    
ភាគីមិនពាក់ព័នធ  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ៥៦៤.២៧២.០២១    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ២.២៩៩.៤០៨.៤៨៦    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ៥១៨.០៦៨.១២៨    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥    ២.១១១.១២៧.៦២២  
  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ៥៦៤.៩៧១.៧០១    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ២.៣០២.២៥៩.៦៨២    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ៥១៨.០៦៨.១២៨    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥    ២.១១១.១២៧.៦២២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៩ ក្បារ់រមច៊ី (រ) 
(ែ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
        

េម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំ  ២,០០% - ១៤,៥០%    ២,៥០% - ១៣,០០%    ២,០០% - ៨,០០%    ២,៦០% - ៧,៦៩%  

២០. បាំណ លបនាា ប់បនស ាំ 
ទាំងដនេះគឺជាបាំណុលបនាា ប់បនេាំពីភាគីមិនពាក់ពន័ធ។ បាំណុលទាំងដនេះម្រត្ូវេនុម័ត្ដោយ ធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជា ដែើមបីោកប់ញ្ចូ លដៅកនុងែាង់ម្របដភទទីពីរ ដៅកនុងការគណនាមូលនធិ្ិផ្លា ល់របស់

ធ្នាគារ ដោយេនុដោមដៅតមម្របកាសដលែ ធ្៧-០១០-១៨២ម្រប.ក. របស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជា ។សមព័នធធ្នាគារនិងធ្នាគារមិនបានសនាថានឹងបញ្ជច ាំសម្រាបប់ាំណុលបនាា ប់បនេាំដនេះដទ។ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
បាំណុលបនាា ប់បនេាំរយៈដពលែលី  ១១.៤០៨.៤១៣    ៧.៣៧៤.៩៤៥    ៤៦.១៤៧.០៣១    ៣០.០៥២.៩០១    ១១.៤០៨.៤១៣    ៧.៣៧៤.៩៤៥    ៤៦.១៤៧.០៣១    ៣០.០៥២.៩០១  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំរយៈដពលឡវង  ១៥៥.៧៥០.២១០    ១៣១.៩២៧.៦៣៥    ៦៣០.០០៩.៥៩៩    ៥៣៧.៦០៥.១១៣    ១៥៥.៧៥០.២១០    ១៣១.៩២៧.៦៣៥    ៦៣០.០០៩.៥៩៩    ៥៣៧.៦០៥.១១៣  

  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២០. បាំណ លបនាា ប់បនស ាំ (រ) 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមទាំនាក់ទាំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់ព័នធ  -      -      -      -      -      -      -      -    
ភាគីមិនពាក់ព័នធ  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  

  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  

(ែ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
        

េម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំ  ៥,៣៨% - ៨,៤៨%    ៧,០០% - ៨,៤៨%    ៥,៣៨% - ៨,៤៨%    ៧,០០% - ៨,៤៨%  
 

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២១. បាំណ លភរិសនា 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
បាំណុលភតិ្សនាឡែលមិនបានរាប់បញ្ចូ ល                
ត្ិឆជាងមួយឆ្ន ាំ  ១០.២៦១.៩០២    ១០.០៦៨.០៩៨    ៤១.៥០៩.៣៩៤    ៤១.០២៧.៤៩៩    ៩.៦៥៥.៦០២    ៩.៣០០.៥៣២    ៣៩.០៥៦.៩១០    ៣៧.៨៩៩.៦៦៨  
មួយដៅម្របាាំឆ្ន ាំ  ២០.៥៨១.២៩៤    ២៣.១២១.៩៧៩    ៨៣.២៥១.៣៣៤    ៩៤.២២២.០៦៤    ១៨.៨៨៨.៨៩៦    ២១.៤៤៤.២១២    ៧៦.៤០៥.៥៨៤    ៨៧.៣៨៥.១៦៤  
ដលើសពីម្របាាំឆ្ន ាំ  ៣.៨១៦.៤៦២    ៤.៧៦០.០៥៤    ១៥.៤៣៧.៥៨៩    ១៩.៣៩៧.២២០    ៦៥៥.៩២៩    ១.៣៧៣.៩៧២    ២.៦៥៣.២៣៣    ៥.៥៩៨.៩៣៦  

បាំណុលភតិ្សនាសរុបឡែលមិនបានដធ្វើេបបហារ  ៣៤.៦៥៩.៦៥៨    ៣៧.៩៥០.១៣១    ១៤០.១៩៨.៣១៧    ១៥៤.៦៤៦.៧៨៣    ២៩.២០០.៤២៧    ៣២.១១៨.៧១៦    ១១៨.១១៥.៧២៧    ១៣០.៨៨៣.៧៦៨  

                
ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភតិ្សនា                
បាំណុលភត្ិសនារយៈដពលែលី  ១០.៣០៩.៨៦៥    ៩.៧៥៥.៩៩៤    ៤១.៧០៣.៤០៤    ៣៩.៧៥៥.៦៧៦    ៩.៧១១.៨៧៩    ៩.០២៣.៤៣៣    ៣៩.២៨៤.៥៥១    ៣៦.៧៧០.៤៨៩  
បាំណុលភត្ិសនារយៈដពលឡវង  ១៨.៣០៨.០៣៧    ២១.១៥៩.៩៤៥    ៧៤.០៥៦.០១០    ៨៦.២២៦.៧៧៥    ១៦.០៦០.៥០៦    ១៨.៧៦៥.៧៣៥    ៦៤.៩៦៤.៧៤៦    ៧៦.៤៧០.៣៧១  

សរុបត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភតិ្សនា  ២៨.៦១៧.៩០២    ៣០.៩១៥.៩៣៩    ១១៥.៧៥៩.៤១៤    ១២៥.៩៨២.៤៥១    ២៥.៧៧២.៣៨៥    ២៧.៧៨៩.១៦៨    ១០៤.២៤៩.២៩៧    ១១៣.២៤០.៨៦០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២១.  បាំណ លភរិសនា (រ) 
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០    ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
ការម្របាក់ដលើបាំណុលភត្ិសនា  ២.១០៩.២៥៣    ២.០៩១.០៤៦    ៨.៥៩៩.៤២៥    ៨.៤៧២.៩១៨    ១.៨៧៥.៧៧៦    ១.៨៥៨.៧០០    ៧.៦៤៧.៥៣៨    ៧.៥៣១.៤៥៣  

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ ៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សរុបសម្រាប់ការជ្ួល  ១១.៨៣៣.២៧៤    ១១.២៨២.៤៧០    ៤៨.២៤៤.២៥៨    ៤៥.៧១៦.៥៦៨    ១០.៨៨៣.៤០៦    ១០.៤៥២.១៩៥    ៤៤.៣៧១.៦៤៦    ៤២.៣៥២.២៩៤  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
រាំណរ់ ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 សាា ល់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
មូលនិធ្ិដស្ថធ្ននិវត្តន៍   -      ៣៥.៩០៣    -      ១៤៦.៣០៥    -      -      -      -    
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ក)  ១១.០១០.៤៧១    ៩.៧២៣.៣៦៧    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ៣៩.៦២២.៧២១    ១០.៤៩៨.១៩០    ៩.១៤៣.២៩៥    ៤២.៤៦៥.១៧៨    ៣៧.២៥៨.៩២៦  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ ម្រគប់ម្រគង (ែ)  ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣    ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៥  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរ (គ)  ៦.០៣៦.៤១២    ៦.៤៩៨.៨០០    ២៤.៤១៧.២៨៦    ២៦.៤៨២.៦១០    ៥.៩៧៦.៤០១    ៦.៤៤០.៤៥៦    ២៤.១៧៤.៥៤២    ២៦.២៤៤.៨៥៨  

  ១៨.៣៥៤.០៥៥    ១៨.៣៤១.៧៩៦    ៧៤.២៤២.១៥២    ៧៤.៧៤២.៨១៩    ១៧.៧៨១.៧៦៣   ១៧.៦៦៧.៤៧៧    ៧១.៩២៧.២៣១    ៧១.៩៩៤.៩៦៩  
    
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
េត្ថម្របដយាជ្ន៍រយៈដពលែលី  ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣    ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍រយៈដពលឡវង  ១៧.០៤៦.៨៨៣    ១៦.២៥៨.០៧០    ៦៨.៩៥៤.៦៤១    ៦៦.២៥១.៦៣៦    ១៦.៤៧៤.៥៩១    ១៥.៥៨៣.៧៥១    ៦៦.៦៣៩.៧២០    ៦៣.៥០៣.៧៨៦  

  ១៨.៣៥៤.០៥៥    ១៨.៣៤១.៧៩៦    ៧៤.២៤២.១៥២    ៧៤.៧៤២.៨១៩    ១៧.៧៨១.៧៦៣   ១៧.៦៦៧.៤៧៧    ៧១.៩២៧.២៣១    ៧១.៩៩៤.៩៦៩  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 
(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត 

(i) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានកាំណត្ែ់ូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នការទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍

ឡែលបានកាំណត្់កាត្ពវកិឆច  ១១.០១០.៤៧១    ៩.៧២៣.៣៦៧    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ៣៩.៦២២.៧២១    ១០.៤៩៨.១៩០    ៩.១៤៣.២៩៥    ៤២.៤៦៥.១៧៨    ៣៧.២៥៨.៩២៦  
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមឡផនការ  -      -      -      -      -      -      -      -    
បាំណុលសុទធម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់កនុង 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ  ១១.០១០.៤៧១    ៩.៧២៣.៣៦៧    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ៣៩.៦២២.៧២១    ១០.៤៩៨.១៩០    ៩.១៤៣.២៩៥    ៤២.៤៦៥.១៧៨    ៣៧.២៥៨.៩២៦  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

(ii) បឡម្រមបម្រមួលដលើកាត្ពវកឆិចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ ឡែលបានកាំណត្ក់នុងមួយឆ្ន ាំានែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា   ៩.៧២៣.៣៦៧    ៨.៤១៥.៣០២    ៣៩.៦២២.៧២១    ៣៣.៨១២.៦៨៤    ៩.១៤៣.២៩៥    ៧.៧៥៦.១១៦    ៣៧.២៥៨.៩២៦    ៣១.១៦៤.០៧៤  
បនាុកត្ថ្មលដសវាកមមបឆចុបបនន  ៨២៧.៧៦៨    ៨០០.៩១៤    ៣.៣៧៤.៨១០    ៣.២៤៥.៣០៤    ៧៩៩.៤០៨    ៧២៩.៥៥៤    ៣.២៥៩.១៨៦    ២.៩៥៦.១៥៣  
ឆាំណាយការម្របាក់  ៦៦២.៥៥៣    ៥៨៤.៣៩៦    ២.៧០១.២២៩    ២.៣៦៧.៩៧៣    ៦៣៧.៥៩១    ៥៤១.៨១៨    ២.៥៩៩.៤៥៩    ២.១៩៥.៤៤៧  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍បានបង់  (២១៦.៨៤០)   (១៩៥.៤៤៤)   (៨៨៤.០៥៧)   (៧៩១.៩៣៩)   (១៤៣.០០៤)   (១៤៨.៣៥០)   (៥៨៣.០២៧)   (៦០១.១១៤) 
ខាត្ពីការទូទត្់េត្ថម្របដយាជ្ន៍  ២០៧.០២០    ១៧២.៣៤៤    ៨៤៤.០២១    ៦៩៨.៣៣៨    ១៤០.៦៧៨    ១៣០.៧០៥    ៥៧៣.៥៤៤    ៥២៩.៦១៧  
ឆាំដណញពីការវាស់ឡវងដែើងវញិកនុងឆ្ន ាំ  (១៦៩.៤៤៧)   (៣៤.៩០៨)   (៦៩០.៨៣៥)   (១៤១.៤៤៧)   (៧២.៥៩៣)   ១៣៦.០១២    (២៩៥.៩៦២)   ៥៥១.១២១  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  (២៣.៩៥០)   (១៩.២៣៧)   (៩៧.៦៤៤)   (៧៧.៩៤៨)   (៧.១៨៥)   (២.៥៦០)   (២៩.២៩៣)   (១០.៣៧៣) 
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (៣៣២.៨៩០)   ៥០៩.៧៥៦    -      -      (៣១៧.៦៥៥)   ៤៧៤.០០១  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ១១.០១០.៤៧១    ៩.៧២៣.៣៦៧    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ៣៩.៦២២.៧២១    ១០.៤៩៨.១៩០    ៩.១៤៣.២៩៥    ៤២.៤៦៥.១៧៨    ៣៧.២៥៨.៩២៦  
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

(iii) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានកាំណត្ែ់ូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
បនាុកត្ថ្មលដសវាកមមបឆចុបបនន  ៨២៧.៧៦៨    ៨០០.៩១៤    ៣.៣៧៤.៨១០    ៣.២៤៥.៣០៤    ៧៩៩.៤០៨    ៧២៩.៥៥៤    ៣.២៥៩.១៨៦    ២.៩៥៦.១៥៣  
ឆាំណាយការម្របាក់  ៦៦២.៥៥៣    ៥៨៤.៣៩៦    ២.៧០១.២២៩    ២.៣៦៧.៩៧៣    ៦៣៧.៥៩១    ៥៤១.៨១៨    ២.៥៩៩.៤៥៩    ២.១៩៥.៤៤៧  
ខាត្ពីការទូទត្់េត្ថម្របដយាជ្ន៍  ២០៧.០២០    ១៧២.៣៤៤    ៨៤៤.០២១    ៦៩៨.៣៣៨    ១៤០.៦៧៨    ១៣០.៧០៥    ៥៧៣.៥៤៤    ៥២៩.៦១៨  
  ១.៦៩៧.៣៤១    ១.៥៥៧.៦៥៤    ៦.៩២០.០៦០    ៦.៣១១.៦១៥    ១.៥៧៧.៦៧៧    ១.៤០២.០៧៧    ៦.៤៣២.១៨៩    ៥.៦៨១.២១៨  
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

109 

២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

(iv) ការសនមត្ែ៏សាំខាន់ ឡៗែលបានដម្របើម្របាស់ដែើមបីកាំណត់្ឆាំណាយ និងកាត្ពវកិឆចបា ន់ស្ថម ន ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
    
េម្រតកាំដណើ នម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍ ៣,៤៦%  ៣,៤៤% 
េម្រតេតិ្ផរណា ១,២០%  ១,២០% 
េម្រតេបបហារ ៧,០០%  ៧,០០% 
េម្រតមរណៈ (*) និង េម្រតបឡម្រមបម្រមលួបុគាលិក (**)    

(*)  តរាងេម្រតមរណៈានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

អាយ  
២០២០ ២០១៩ 

េក្តាបឡក្មមរណៈ (% រន ងមួយឆ្ន ាំ) េក្តាបឡក្មមរណៈ (% រន ងមួយឆ្ន ាំ) 
ស្តសត៊ី ប រស ស្តសត៊ី ប រស 

១៨-២៩  ០ - ០,៤៩   ០ - ០,៤២  ០ - ០,២២ ០ - ០,៤២ 
៣០-៣៩  ០ - ០,១០   ០ - ០,៣២  ០ - ០,១០ ០ - ០,៥៨ 
៤០-៤៩  -     -    ០ ០ 
៥០-៥៩  -     ០ - ៦,៦៧  ០ ០ 
៦០  -     -    ០ ០ 

(**)  តរាងេម្រតបឡម្រមបម្រមួលបុគាលិកានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

អាយ  
២០២០ ២០១៩ 

េក្តា បឡក្មបក្មួលប គាលរិ (% រន ងមួយឆ្ន ាំ) េក្តា បឡក្មបក្មួលប គាលរិ (% រន ងមួយឆ្ន ាំ) 
ស្តសត៊ី ប រស ស្តសត៊ី ប រស 

១៨-២៩  ២,៣ - ៩,១០   ៤,២៩ - ៩,២៤  ០ - ៧,៣៩ ៤,៤២ - ៧,៣៨ 
៣០-៣៩  ១,៦៨ - ៤,៦៨   ២,៧៤ - ៥,៧៦  ២,៣១ - ៥,២៦ ២,៨២ - ៥,៤០ 
៤០-៤៩  ០ - ៦,៦៧   ០ - ៤,៣៨  ០ - ១៤,០៧ ០ - ៥,០២ 
៥០-៥៩  -     ០ - ៨,៣៣  ០ ០ - ៦,០៦ 
៦០  -     -    ០ ០ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

ភាពឡម្របម្របលួថ្នកាត្ពវកឆិចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលបានកាំណត្់ឆាំដពាេះការផ្លល ស់បតូរការសនមត្ែ៏សាំខានគ់ឺ៖ 
 

     ផលប៉ាុះពាល់អលើការពវរិឆចេរថក្បអោជន៍ឡែលបានរាំណរ់ 
 ការផ្លា ស់បតូរការសនមរ  ការអរើនអែើងអលើការសនមរ  ការងយឆ ុះអលើការសនមរ 
 ២០២០  ២០១៩    ២០២០  ២០១៩    ២០២០  ២០១៩ 

                
េម្រតកាំដណើ នម្របាក់ឡែ ១%  ១%  ការដកើនដែើងដោយ  ២០,៨០%  ២០,៧៩%  ការងយឆុេះដោយ  ១៦,៦៧%  ១៦,៥៩% 
េេម្រតេបបហារ ១%  ១%  ការងយឆុេះដោយ  ១៦,៦១%  ១៦,៥៤%  ការដកើនដែើងដោយ  ២០,៧៥%  ២០,៧៤% 
េម្រតេត្ិផរណា ១%  ១%  ការដកើនដែើងដោយ  ២០,៨៤%  ២០,៨៣%  ការងយឆុេះដោយ  ១៦,៦៩%  ១៦,៦២% 
េម្រតមរណភាព ០,១០%  ០,១០%  ការងយឆុេះដោយ  ១,៩១%  ១,៩១%  ការដកើនដែើងដោយ  ០,០៩%  ០,០៦% 
េម្រត បឡម្រមបម្រមួលរបស់បុគាលិក ១%  ១%  ការងយឆុេះដោយ  ១២,៧៣%  ១២,៧៩%  ការដកើនដែើងដោយ  ៧,៣៩%  ៧,៨៥% 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 
(ែ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង 

បឡម្រមបម្រមលួដៅកនងុេត្ថម្របដយាជ្នេ៍ភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈម្រគប់ម្រគងានែឆូខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ២.០៨៣.៧២៦    ២.១៦៥.៤២៣    ៨.៤៩១.១៨៣    ៨.៧០០.៦៧០    ២.០៨៣.៧២៦    ២.១៦៥.៤២៣    ៨.៤៩១.១៨៥    ៨.៧០០.៦៧០  
ការបឡនថម (កាំណត្់សាា ល់ ២៨)  ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨    ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍បានបង់  (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២)   (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  (៣.៨៨០)   (១.៧៩៧)   (១៥.៨១៩)   (៧.២៨១)   (៣.៨៨០)   (១.៧៩៧)   (១៥.៨២១)   (៧.២៨១) 
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (៣៧.៦៦១)   ១២១.៥៤៨    -      -      (៣៧.៦៦១)   ១២១.៥៥០  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣    ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(គ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េតី្ត្ភាពការង្ហរ 

បឡម្រមបម្រមលួដៅដៅកនងុេត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាកប់ាំណាឆេ់ត្តី្ភាពការង្ហរ ានែឆូខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ៦.៤៩៨.៨០០    ៩.៤៩៩.៧៣៨    ២៦.៤៨២.៦១០    ៣៨.១៦៩.៩៤៧    ៦.៤៤០.៤៥៦    ៩.៣៩០.៦៣៦    ២៦.២៤៤.៨៥៨    ៣៧.៧៣១.៥៧៥  
ការបឡនថម (កាំណត្់សាា ល់ ២៨)  ៦.៥៦៣.៧១៩    ៣.២៣៣.៩១៥    ២៦.៧៦០.២៨២    ១៣.១០៣.៨២៤    ៦.៣៧៨.៧៣៨    ៣.១៧១.១១៦    ២៦.០០៦.១១៥    ១២.៨៤៩.៣៦២  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍បានបង់  (៦.៩៩៨.២៥៧)   (៦.២២៥.៨៦៩)   (២៨.៥៣១.៨៩៤)   (២៥.២២៧.២២១)   (៦.៨១៥.២៤៨)   (៦.១១២.៣១២)   (២៧.៧៨៥.៧៦៦)   (២៤.៧៦៧.០៨៨) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  (២៧.៨៥០)   (៨.៩៨៤)   (១១៣.៥៤៤)   (៣៦.៤០៣)   (២៧.៥៤៥)   (៨.៩៨៤)   (១១២.៣០១)   (៣៦.៤០៣) 
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (១៨០.១៦៨)   ៤៧២.៤៦៣   -   -      (១៧៨.៣៦៤)   ៤៦៧.៤១២  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ៦.០៣៦.៤១២    ៦.៤៩៨.៨០០    ២៤.៤១៧.២៨៦    ២៦.៤៨២.៦១០    ៥.៩៧៦.៤០១    ៦.៤៤០.៤៥៦    ២៤.១៧៤.៥៤២    ២៦.២៤៤.៨៥៨  
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២៣. អែើមទ ន និង ប ពវលាភភាគហ  ន 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២០ ដែើមទនុឆុេះបញ្ជ ីសរុបាន ៤៣៣.១៦៣.០១៩ ភាគហ នុ (២០១៩៖ ៤២៨.៨១៨.១៥៤ ភាគហ នុ) ឡែលានត្ថ្មលចារកិ ១ ែោុល រអាដមរកិ កនងុ ១ ភាគហ នុ ។ ភាគហ នុទាំងេស់ម្រត្ូវបានបង់រួឆ              

រាល់ទាំងស្សុងដោយភាគហ នុកិ និងអាស្ស័យដៅតមឆាំឡណកភាគហ នុរបស់ពកួដគដៅកនងុធ្នាគារែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ដែើមទុន 
 

 នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆាំនួនភាគហ  ន  ែ លាា រអាអមររិ  

ការកាន់ 
កាប់ភាគហ  ន 
គិរជាភាគរយ  ឆាំនួនភាគហ  ន  ែ លាា រអាអមររិ  

ការកាន់ 
កាប់ភាគហ  ន 
គិរជាភាគរយ 

            
ACLEDA Financial Trust  ១១១.៤៩២.៧១៩    ១១១.៤៩២.៧១៩   ២៥,៧៣៩២%   ១១១.៤៩២.៧១៩    ១១១.៤៩២.៧១៩   ២៦,០០០០% 
ASA Plc.  ១០៧.២០៤.៥៤៧    ១០៧.២០៤.៥៤៧   ២៤,៧៤៩២%   ១០៧.២០៤.៥៤៧    ១០៧.២០៤.៥៤៧   ២៥,០០០០% 
SMBC  ៧៨.២៥៩.៣១០    ៧៨.២៥៩.៣១០   ១៨,០៦៦៩%   ៧៨.២៥៩.៣១០    ៧៨.២៥៩.៣១០   ១៨,២៥០០% 
COFIBRED S.A  ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,១២៧១%   ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,២៥០០% 
ORIX Corporation  ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,១២៧១%   ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,២៥០០% 
Triodos Microfinance Fund  ១០.៩៣៨.៣៣៩    ១០.៩៣៨.៣៣៩   ២,៥២៥២%   ១០.៩៣៨.៣៣៩    ១០.៩៣៨.៣៣៩   ២,៥៥០៨% 
Triodos Fair Share Fund  ៩.៣៥៤.១៥៧    ៩.៣៥៤.១៥៧   ២,១៥៩៥%   ៩.៣៥៤.១៥៧    ៩.៣៥៤.១៥៧   ២,១៨១៤% 
Triodos Sustainable Finance Foundation  ៦.៥០៨.៦៣៦    ៦.៥០៨.៦៣៦   ១,៥០២៦%   ៦.៥០៨.៦៣៦    ៦.៥០៨.៦៣៦   ១,៥១៧៨% 
Other investors in CSX  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ៤.៣៤៤.៨៦៥   ១,០០៣១%   -      -      -    
  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤៣៣.១៦៣.០១៩   ១០០%   ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ៤២៨.៨១៨.១៥៤   ១០០% 
            
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២        ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    
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២៣. អែើមទ ន និង ប ពវលាភភាគហ  ន (រ) 
បុពវោភភាគហ ុន 

បុពវោភភាគហ ុន គឺឆាំនួនឡែលដលើសរវាងទឹកម្របាក់ឡែលធ្នាគារបានទទួលពីការដបាេះផាយភាគហ ុនងមីបនាា ប់ពី
ទូទត់្ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការទក់ទងដោយផ្លា ល់ដលើការដបាេះផាយ នឹងត្ថ្មលចារកឹថ្នភាគហ ុនឡែលបានដបាេះផាយ។  

នាថ្ងៃទី២៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារបានឆុេះបញ្ជ ីភាគហ ុនរបស់ែលួនដៅកនុងម្រកុមហ ុនផារមូលបម្រត្កមពុជា (ផ.ម.ក)។ 
ឆាំនួនភាគហ ុនងមីឡែលបានដបាេះផាយានឆាំនួន ៤.៣៤៤.៨៦៥ ភាគហ នុឡែលានត្ថ្មលចារកឹ ៤.០០០ (០,៩៨ ែុោល រអាដមរកិ) 
កនុងមួយភាគហ ុននឹងត្ថ្មលដបាេះផាយលក់ជាស្ថធារណៈដលើកែាំបូង ១៦.២០០ (៣,៩៧ ែុោល រអាដមរកិ) ដរៀលកនុងមួយ               
ភាគហ ុន។ ធ្នាគារបានទទួលស្ថឆ់ម្របាក់ពីការដបាេះផាយភាគហ ុនងមីឆាំនួន ១៧.០៨២.១០៥ ែុោល រអាដមរកិ និងាន
ឆាំណាយ ម្របតិ្បត្តិការទក់ទងដោយផ្លា លដ់លើការដបាេះផាយមូលបម្រត្កមមសិទធិជាស្ថធារណៈែាំបូងឆាំនួន ១.០៣១.០២៥ 
ែុោល រអាដមរកិ ដោយទទួលបានបុពវភាគហ ុនឆាំនួន ១១.៧០៦.២១៥ ែុោល រអាដមរកិ (៤៧.៧២៦.២៣៩ ពាន់ដរៀល)។ 
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២៤. ឆាំណូលការក្បារ់ក្រូវបានគណនាអដាយ អក្បើវិធ៊ីសាស្តសតការក្បារ់ក្បសទិធភាព 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

ឥណទន និងបុដរម្របទន៖                
- ឆាំណូលការម្របាក់  ៥១២.៦៨៣.៨១៣    ៤៧៥.៩៦១.៧៨១    ២.០៩០.២១១.៩០៦    ១.៩២៨.៥៩៧.១៣៧    ៤៧៦.៣៦៧.៧៧៦    ៤៤៥.០៧១.៩៥៨    ១.៩៤២.១៥១.៤២៣    ១.៨០៣.៤៣១.៥៧៤  
- ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ១.៤៦៤.២៤៤    ៥.៥៨២.៨៩៣    ៥.៩៦៩.៧២៣    ២២.៦២១.៨៨២    ១.៤៦៤.២៤៤    ៥.៥៧៦.៩៣០    ៥.៩៦៩.៧២៣    ២២.៥៩៧.៧២០  

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារដផេងៗ ៖                
- ធ្នាគារដៅដម្រៅម្របដទសកមពុជា  ៥២៧.៦៨៦    ១.៨៩៤.៥២៤    ២.១៥១.៣៧៦    ៧.៦៧៦.៦១១    ៥៣៤.០៩៨    ១.៩១២.០២៧    ២.១៧៧.៥១៩    ៧.៧៤៧.៥៣៣  
- ធ្នាគារដៅខាងកនុងម្របដទសកមពុជា  ៤១៨.៧៣៣    ១០៤.២៦៨    ១.៧០៧.១៧៤    ៤២២.៤៩៤    ៣៧៣.២២៣    ៩០.៣៧៤    ១.៥២១.៦២៨    ៣៦៦.១៩៦  

  ៥១៥.០៩៤.៤៧៦    ៤៨៣.៥៤៣.៤៦៦    ២.១០០.០៤០.១៧៩    ១.៩៥៩.៣១៨.១២៤    ៤៧៨.៧៣៩.៣៤១    ៤៥២.៦៥១.២៨៩    ១.៩៥១.៨២០.២៩៣    ១.៨៣៤.១៤៣.០២៣  
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២៥. ឆាំណាយការក្បារ់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ                 

ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំានកាលកាំណត្់  ៨.១៩០.៩៣៨    ៧.៤៩០.៤៧៣    ៣៣.៣៩៤.៤៥៤    ៣០.៣៥១.៣៩៧    ៧.១៤៧.៤០០    ៦.៧៨១.៤៨២    ២៩.១៣៩.៩៥០    ២៧.៤៧៨.៥៦៥  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ  ៣៨.៦៦៧    ៣៧.៩២៣    ១៥៧.៦៤៥    ១៥៣.៦៦៤    ២៣.៥៥៣    ២១.៩៧០    ៩៦.០២៦    ៨៩.០២២  
គណនីឆរនត  -      -      -      -      -      -      -      -    

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន                

ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំានកាលកាំណត្់  ៨៧.៨៨០.៦០៤    ៨២.០៩៣.០៧៥    ៣៥៨.២៨៩.២២៣    ៣៣២.៦៤១.១៤០    ៨៣.៨៤៧.១៦៣    ៧៨.៦៧៩.៦៣៤    ៣៤១.៨៤៤.៨៨៤    ៣១៨.៨០៩.៨៧៧  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ  ៦.០០៣.៥០២    ៥.៨៦២.៥៧២    ២៤.៤៧៦.២៧៨    ២៣.៧៥៥.១៤២    ៤.៧០០.៧៥៥    ៤.៨០៩.៨៥១    ១៩.១៦៤.៩៧៨    ១៩.៤៨៩.៥១៦  
គណនីឆរនត  ៤៧.៣១៦    ៤៨.១៧៨    ១៩២.៩០៧    ១៩៥.២១៧    ៤៧.៣១៦    ៤៨.១៧៨    ១៩២.៩០៧    ១៩៥.២១៧  
                

បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  ១២.០៥៨.៤៤៧    ៧.៥២៦.៦៩៣    ៤៩.១៦២.២៨៨    ៣០.៤៩៨.១៦០    ១២.០៥៨.៤៤៧    ៧.៥២៦.៦៩៣    ៤៩.១៦២.២៨៨    ៣០.៤៩៨.១៦០  
ម្របាក់កមចី  ៣៤.៤៤៨.៥៩០    ៥១.៧២២.៧២០    ១៤០.៤៤៦.៩០១    ២០៩.៥៨០.៤៦១    ៣០.១៥៥.៧៣៧    ៤៦.៧៥៧.៤៧៩    ១២២.៩៤៤.៩៤០    ១៨៩.៤៦១.៣០៥  
ឆាំណាយការម្របាក់ដលើភត្ិសនា  ២.១០៩.២៥៣    ២.០៩១.០៤៦    ៨.៥៩៩.៤២៥    ៨.៤៧២.៩១៨    ១.៨៧៥.៧៧៦    ១.៨៥៨.៧០០    ៧.៦៤៧.៥៣៨    ៧.៥៣១.៤៥៣  

 ១៥០.៧៧៧.៣១៧    ១៥៦.៨៧២.៦៨០    ៦១៤.៧១៩.១២១    ៦៣៥.៦៤៨.០៩៩    ១៣៩.៨៥៦.១៤៧    ១៤៦.៤៨៣.៩៨៧    ៥៧០.១៩៣.៥១១    ៥៩៣.៥៥៣.១១៥  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៦.  ឆាំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសា 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ថ  ១៦.២៩៧.៩៥៧    ១៧.៧២៨.៨៩៩    ៦៦.៤៤៦.៧៧១    ៧១.៨៣៧.៤៩៩    ១៥.៨៤៨.២៨៥    ១៧.៤៨៩.៥០១    ៦៤.៦១៣.៤៥៨    ៧០.៨៦៧.៤៥៨  
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ថ បានពីភាន ក់ង្ហរធានារា ប់រង  ៤.៣៦៧.៥៦៨    ៧.៨០៧.០៨៨    ១៧.៨០៦.៥៧៥    ៣១.៦៣៤.៣២១    ៤.១៥៥.១០០    ៧.៦២៧.៣៥១    ១៦.៩៤០.៣៤៣    ៣០.៩០៦.០២៦  
កថ្ម្រមពីា សីុនដេធ្ីេឹម  ៧.២៦០.២២១    ៧.២៥៤.៩៧៤    ២៩.៥៩៩.៩២១    ២៩.៣៩៧.១៥៥    ៧.១៧៨.០០៩    ៧.១៥៦.៥៨៦    ២៩.២៦៤.៧៤៣    ២៨.៩៩៨.៤៨៦  
កថ្ម្រមពីការសងឥណទនមុនកាលកាំណត្់  ៦.៧៦២.៥៦៩    ៦.៤៨២.០៧៩    ២៧.៥៧០.៩៩៤    ២៦.២៦៥.៣៨៤    ៥.៣៨២.៨៤៣    ៥.៤៤៩.១៨៣    ២១.៩៤៥.៨៥១    ២២.០៨០.០៩០  
កថ្ម្រមពីដសវាម្របាក់បដញ្ញើ  ១.៤៦២.៦៤១    ១.៥៥២.២៨៦    ៥.៩៦៣.១៨៧    ៦.២៨៩.៨៦៣    ១.៣៤១.៣១៥    ១.៥១២.២០០    ៥.៤៦៨.៥៤១    ៦.១២៧.៤៣៤  
កថ្ម្រមពីការធានា  ១.០៥៩.៧៤៥    ៦៣៣.៤០២    ៤.៣២០.៥៨០    ២.៥៦៦.៥៤៥    ១.០៥៧.៥៨១    ៦៣២.៤៩៤    ៤.៣១១.៧៥៨    ២.៥៦២.៨៦៦  
កថ្ម្រមពីបណតុ េះបណាត ល  ១.១០១.៨៨៩    ១.០៥៣.៨២៤    ៤.៤៩២.៤០១    ៤.២៧០.០៩៥    ២៦.៤១៧    ២៥.៥៤៨    ១០៧.៧០២    ១០៣.៥២០  
កថ្ម្រមដផេងៗ   ៧.៤៦២.៥៧៥    ៦.២២២.០៦៧    ៣០.៤២៤.៩១៩    ២៥.២១១.៨១៤    ៧.៣៦៤.៥៤៤    ៦.១៥៥.៣៦១    ៣០.០២៥.២៤៥    ២៤.៩៤១.៥២៤  
  ៤៥.៧៧៥.១៦៥    ៤៨.៧៣៤.៦១៩    ១៨៦.៦២៥.៣៤៨    ១៩៧.៤៧២.៦៧៦    ៤២.៣៥៤.០៩៤    ៤៦.០៤៨.២២៤    ១៧២.៦៧៧.៦៤១    ១៨៦.៥៨៧.៤០៤  

 
ានកថ្ម្រមដជ្ើងស្ថពីការទទូត្ស់្ថឆ់ម្របាកឆ់ាំនួន ៦.០៧៣.៦០០ ដរៀល (សមមលូនិង ១.៥០២ ែោុល រអាដមរកិ) នងិ ១២.១៦៩ ែោុល អាដមរកិ សម្រាបម់្របត្បិត្តិការរបស់ភាន កង់្ហរទូទត្ស់្ថឆ់ម្របាកព់ាកព់័នធនងឹមលូបម្រត្។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៧. ឆាំណូលអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ឆាំដណញពីការបតូររូបិយប័ណណ  ៩.៨៣៤.៥៨៦    ៩.៣៨៣.៤៦៩    ៤០.០៩៥.៦០៧    ៣៨.០២១.៨១៦    ៩.៨២០.៥៤៥    ៩.៣៣៩.០១៥    ៤០.០៣៨.៣៦២    ៣៧.៨៤១.៦៨៩  
ការម្របមូលឥណទនបាត្់បង់ឡែលបានជ្ម្រមេះដឆញពី

បញ្ជ ីរួឆមកវញិ  ៦.៤០៣.៧៥០    ៦.៩៣៨.៦៨០    ២៦.១០៨.០៨៩    ២៨.១១៥.៥៣១    ៥.៤៦០.៩០៩    ៦.៤២៧.៧០២    ២២.២៦៤.១២៦    ២៦.០៤៥.០៤៩  
ឆាំដណញពីការលក់ម្រទពយ និង បរកិាខ រ  ៣៦៩.៥២៨    ៧៦.៤៨១    ១.៥០៦.៥៦៦    ៣០៩.៩០១    ៣២៦.២៩៩    ៨៤.៦៣៧    ១.៣៣០.៣២១    ៣៤២.៩៤៩  
ភាគោភដលើការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ១៧៤.៤៧៩    -      ៧១១.៣៥១    -      ១៧៤.៤៧៩    -      ៧១១.៣៥១    -    
ឆាំណូលដផេងៗ   ១.៥៦៩.០១៥    ១.៤៥១.០៩៣    ៦.៣៩៦.៨៧៤    ៥.៨៧៩.៨៣០    ៨៨០.៥១៦    ៣៨២.៤១០    ៣.៥៨៩.៨៦៤    ១.៥៤៩.៥២៥  
  ១៨.៣៥១.៣៥៨    ១៧.៨៤៩.៧២៣    ៧៤.៨១៨.៤៨៧    ៧២.៣២៧.០៧៨    ១៦.៦៦២.៧៤៨    ១៦.២៣៣.៧៦៤    ៦៧.៩៣៤.០២៤    ៦៥.៧៧៩.២១២  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៨. ឆាំណាយទូអៅ និងរែឋបាល 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

 

               

ម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍និង ម្របាក់ឈនួល ១០៤.៤៩១.៣១១    ៩៩.២៥៥.៩០៩    ៤២៦.០១១.០៧៥    ៤០២.១៨៤.៩៤៣    ៩៥.៤៥១.៣៩១    ៩០.៥៦០.២០០    ៣៨៩.១៥៥.៣២១    ៣៦៦.៩៤៩.៩៣០  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្ដផេងៗ   ៣៥.៤៧៩.៤១២    ៣២.៣១៤.២៩៧    ១៤៤.៦៤៩.៥៦៣    ១៣០.៩៣៧.៥៣១    ៣៤.៨៧០.១០១    ៣១.៦១៦.៩១៦    ១៤២.១៦៥.៤០២    ១២៨.១១១.៧៤៤  
ឆាំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរ  ៦.៥៦៣.៧១៩    ៣.២៣៣.៩១៥    ២៦.៧៦០.២៨២    ១៣.១០៣.៨២៤    ៦.៣៧៨.៧៣៨    ៣.១៧១.១១៦    ២៦.០០៦.១១៥    ១២.៨៤៩.៣៦២  
ឆាំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត  ១.៦៩៧.៣៨១    ១.៥៥៨.០១២    ៦.៩២០.២២២    ៦.៣១៣.០៦៥    ១.៥៧៧.៦៧៧    ១.៤០២.៣៨២    ៦.៤៣២.១៨៩    ៥.៦៨២.៤៥២  
ការឆាំណាយដលើេត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈម្រគប់ម្រគង  ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨    ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨  
ការរាំលស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសមម  ១០.៦២៧.១២០    ១០.៤៧២.២៣៨    ៤៣.៣២៦.៧៦៨    ៤២.៤៣៣.៥០៩    ៩.៧៧០.៦៣៨    ៩.៦៤៨.៦២៦    ៣៩.៨៣៤.៨៩១    ៣៩.០៩៦.២៣២  
ឆាំណាយរាំលស់ដលើម្រទពយនិងបរកិាខ រ  ២១.២៤៩.២១៨    ២១.៤២៦.៤៧០    ៨៦.៦៣៣.០៦២    ៨៦.៨២០.០៥៦    ១៩.១៨១.១៥១    ១៩.២៧៥.៧៨៧    ៧៨.២០១.៥៥៣    ៧៨.១០៥.៤៨៩  
ឆាំណាយជ្ួសជ្ុល និង ឡងទាំ  ១១.៥៨១.៥១០    ១១.៥៣៨.៣៩៣    ៤៧.២១៧.៨១៦    ៤៦.៧៥៣.៥៦៨    ១១.០៥៣.៧៦៥    ១០.៧៣០.៣៨២    ៤៥.០៦៦.២០០    ៤៣.៤៧៩.៥០៨  
ឆាំណាយទឹកដភលើង  ៥.២០៣.៩៨៩    ៥.៣៤៥.៦៨៩    ២១.២១៦.៦៦៣    ២១.៦៦០.៧៣២    ៤.៨១២.៤៨៧    ៤.៨៧៥.៥៤១    ១៩.៦២០.៥០៩    ១៩.៧៥៥.៦៩២  
ឆាំណាយរាំលស់ដលើម្រទពយសកមមេរូបី  ៣.៦៦៧.៥៨៣    ៣.៥៣៧.៤៥៧    ១៤.៩៥២.៧៣៦    ១៤.៣៣៣.៧៧៦    ៣.៣៣៩.៥១០    ៣.១៨២.៨២១    ១៣.៦១៥.១៨២    ១២.៨៩៦.៧៩១  
ឆាំណាយទាំនាក់ទាំនង  ៣.៧១៧.៧៥៧    ៤.៥៧៣.០៦១    ១៥.១៥៧.២៩៥    ១៨.៥៣០.០៤៣    ២.៧៥៥.១០៦    ៣.៧៤៥.៩៩២    ១១.២៣២.៥៦៧    ១៥.១៧៨.៧៦០  
ឆាំណាយបរកិាខ រការយិាល័យ  ៥.២៨០.២៣៥    ៥.២០៦.០៤៦    ២១.៥២៧.៥១៨    ២១.០៩៤.៨៩៨    ៤.៦៧៧.៣៦២    ៤.៥៣៣.៩៦៨    ១៩.០៦៩.៦០៥    ១៨.៣៧១.៦៣៨  
ឆាំណាយការដធ្វើែាំដណើ រ  ២.០១១.៣៩៦    ២.៤៣៨.៣២៧    ៨.២០០.៤៦១    ៩.៨៨០.១០១    ១.៧៣៣.៤៨៧    ២.០១៥.៧៨៨    ៧.០៦៧.៤២៦    ៨.១៦៧.៩៧៣  
ឆាំណាយកថ្ម្រមអាជាា ប័ណណ  ១.១៧៥.២៧១    ១.១៣២.៣៧១    ៤.៧៩១.៥៨០    ៤.៥៨៨.៣៦៧    ១.១៣៥.៣១៦    ១.១០៨.៦៩៩    ៤.៦២៨.៦៨៣    ៤.៤៩២.៤៤៨  
ឆាំណាយដផេងៗ   ១១.៨៦៧.៦៧៧    ១១.៩៩៤.៧១៦    ៤៨.៣៨៤.៥២១    ៤៨.៦០២.៥៨៩    ១០.០៥៤.៣៨៧    ១០.១៦០.១៩៩    ៤០.៩៩១.៧៣៧    ៤១.១៦៩.១២៦  
 ២២៥.៩២៦.២២០    ២១៥.៤១២.៣៩៤    ៩២១.១០១.១៩៩    ៨៧២.៨៥១.០២០   ២០៨.១០៣.៧៥៧    ១៩៧.៤១៣.៩១០    ៨៤៨.៤៣៩.០១៧    ៧៩៩.៩២១.១៦៣  

ឆាំណាយម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍និង ម្របាក់ឈនួលឆាំនួន ៣៥.៧០១ ែោុល រអាដមរកិ ម្រត្ូវបានទូទត្់ឲ្យនដិយាជ្ិកសម្រាប់ ម្របត្ិបត្តិការរបស់ភាន ក់ង្ហរទូទត្ស់្ថឆ់ម្របាក់ពាកព់ន័ធនឹងមូលបម្រត្។ានការឆាំណាយសម្រាប់
ម្របត្ិបត្តិការរបស់ភាន ក់ង្ហរទូទត្ស់្ថឆ់ម្របាក់ពាកព់័នធនឹងមូលបម្រត្ ទក់ទិននឹងការជ្ួសជ្ុល និងការឡងទាំ កនុងទឹកម្របាក់ឆាំនួន ៨.១០១ ែោុល រអាដមរកិ សាភ រផាត្់ផាង់ការយិាល័យឆាំនួន ៦៣០ ែោុល រអាដមរកិ ដម្រគឿង                 
សង្ហា រមឹ និង បរកិាខ របាំពាកឆ់ាំនួន ៥១២ ែោុល រអាដមរកិ និង កថ្ម្រមសាជ្ិកភាពឆាំនួន ១២.៧៧៣ ែោុល រអាដមរកិ (៥១.៦៦៦.៦៦៧ ដរៀល)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៩. សារអពើពនធ 

(ក) បាំណុលពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញម្របចាាំឆ្ន ាំ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១៣.៨១០.៩៩៧    ១២៤.១២១.៦៦០    ៥៥.៤៩២.៥៨៦    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១២.៩០១.៩៨៣    ១១៨.៨៩០.៤០៧    ៥១.៨៤០.១៦៨  
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ  ៣៤.៨៩៧.៧១៩    ៣៥.៨៦១.០៥៨    ១៤២.២៧៨.០០០    ១៤៥.៣០៩.០០៧    ៣២.៤៩០.៣៤៣    ៣៣.៤១៤.១០៨    ១៣២.៤៦៣.១២៨    ១៣៥.៣៩៣.៩៦៦  
ពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញបានបង់  (៣៥.០៦៤.៦៥២)   (១៩.២១៦.៧៥៦)   (១៤២.៩៥៨.៥៨៦)   (៧៧.៨៦៦.២៩៥)   (៣៣.៧១៥.៥៦៩)   (១៧.១៤០.៥៣១)   (១៣៧.៤៥៨.៣៧៥)   (៦៩.៤៥៣.៤៣២) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ៤.០០៤    -      ១៦.២២៤    -      -      -      -    
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (៩០៨.៤៣៧)   ១.១៧០.១៣៨    -      -      (៨៣៦.០៥៩)   ១.១០៩.៧០៥  
ថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ៣០.២៩២.៣៧០    ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១២២.៥៣២.៦៣៧    ១២៤.១២១.៦៦០    ២៧.៩៥០.៣៣៤    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១១៣.០៥៩.១០១    ១១៨.៨៩០.៤០៧  

(ែ)  ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញម្របចាាំឆ្ន ាំ  ៣៤.៨៩៧.៧១៩    ៣៥.៨៦១.០៥៨    ១៤២.២៧៨.០០០    ១៤៥.៣០៩.០០៧    ៣២.៤៩០.៣៤៣    ៣៣.៤១៤.១០៨    ១៣២.៤៦៣.១២៨    ១៣៥.៣៩៣.៩៦៦  
ឆាំណាយពនធពនារ/(េត្ថម្របដយាជ្ន៍)  ៣.៦៤៥.១៥៣    (៣.១៩៨.២៤៩)   ១៤.៨៦១.២៩១    (១២.៩៥៩.៣០៥)   ១.៣២១.៧៩៦    (៣.០៧៤.៤៨៥)   ៥.៣៨៨.៩៦៣    (១២.៤៥៧.៨១៣) 
  ៣៨.៥៤២.៨៧២    ៣២.៦៦២.៨០៩    ១៥៧.១៣៩.២៩១    ១៣២.៣៤៩.៧០២    ៣៣.៨១២.១៣៩    ៣០.៣៣៩.៦២៣    ១៣៧.៨៥២.០៩១    ១២២.៩៣៦.១៥៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៩. សារអពើពនធ (រ) 
គ) ការដផាៀងផ្លា ត់្រវាងឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ និង ឆាំដណញគណដនយយ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                

ឆាំដណញមុនបង់ពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ  ១៨០.០៣៥.៤៦២    ១៥៣.៥២២.៦២១    ៧៣៤.០០៤.៥៨០    ៦២២.០៧៣.៦៦០    ១៧២.១៥៤.៣១៥    ១៤៨.២២៦.៤០២    ៧០១.៨៧៣.១៤៣    ៦០០.៦១៣.៣៨២  
                
ពនធគណនាតមេម្រតពនធកនុងស្សុកឡែលម្រត្ូវេនុវត្តឆាំដពាេះ

ម្របាក់ឆាំដណញកនុងម្របដទសនីមួយ  ៗ  ៣៦.៤៥៥.១៤៦    ៣០.៨៨៦.៥៤៤    ១៤៨.៦២៧.៦៣០    ១២៥.១៥២.២៧៦    ៣៤.៤៣០.៨៦៣    ២៩.៦៤៥.២៨០    ១៤០.៣៧៤.៦២៨    ១២០.១២២.៦៧៥  
ផលប េះពាល់ឆាំណាយឡែលមិនអាឆកាត្់កងតមឆាប់ពនធ  ២.០៨៧.៧២៦    ១.៤៤៧.៣៤០    ៨.៥១១.៦៦១    ៥.៨៦៤.៦២២    (៦១៨.៧២៤)   ៦៩៤.៣៤៣    (២.៥២២.៥៣៧)   ២.៨១៣.៤៧៨  
ការខាត្ពនធឡែលបានដម្របើម្របាស់  -      ៣២៨.៩២៥    -      ១.៣៣២.៨០៤    -      -      -      -    
  ៣៨.៥៤២.៨៧២    ៣២.៦៦២.៨០៩    ១៥៧.១៣៩.២៩១    ១៣២.៣៤៩.៧០២    ៣៣.៨១២.១៣៩    ៣០.៣៣៩.៦២៣    ១៣៧.៨៥២.០៩១    ១២២.៩៣៦.១៥៣  
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២៩. សារអពើពនធ(រ)  

(គ) ការដផាៀងផ្លា ត់្រវាងឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ និង ឆាំដណញគណដនយយ (ត្) 

ដោយម្រត្វូបានឆុេះបញ្ជ ដីោយដជាគជ័្យដៅ ផ. ម. ក. ធ្នាគារអាឆទទួលបានការកាត់្បនថយពនធដលើម្របាក់ឆាំណូល
ឆាំនួន ៥០% កនុងរយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំបនាា ប់ពីការឆុេះបញ្ជ ជីាផលូវការ (តមសាាម្រត្ដៅនឹងភាគរយមូលបម្រត្កមមសិទធិឡែលបាន   
ឆុេះបញ្ជ ីដោយយក ២០.០០១ ភាគរយជាដគាល េនុដោមតមម្របកាសដលែ ១៨៣ សតពីីការឡណនាាំេនុវត្តការដលើកទឹកឆិត្ត
ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលឆាំដពាេះសហម្រគាសដបាេះផាយលក់មូលបម្រត្ដលើកែាំបូងជាស្ថធារណៈ) និង ការដលើកឡលងបាំណុល
ពនធដផេង រៗួមទាំងពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលនិងពនធកាត់្ទុកសម្រាប់រយៈដពលចាប់ពីឆ្ន ាំ N -៣ ែល់ N-១០ ឡែល N ជាឆ្ន ាំ IPO (“ពី 
N-៣ ែល ់N-១០”) ដោយេនុដោមតមេនុម្រកឹត្យដលែ ០១ េនម្រក.ប.ក ដឆញដោយរាជ្រោឋ ភិបាលកមពុជា ឆុេះថ្ងៃទី៤ ឡែមករា 
ឆ្ន ាំ២០១៩ និងការពនារដពលជាបដណាត េះអាសននដលើការបង់រ ាំដោេះពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលសម្រាប់រយៈដពល ៣ឆ្ន ាំ បនាា ប់ពី
បានឆុេះបញ្ជ ជីាផលូវការស្សបតមម្របកាស ដលែ ៨៥៥ របស់ម្រកសងួដសែឋកិឆចនិងហរិញ្ញវត្ថុឆុេះថ្ងៃទី២៤ ឡែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
ធ្នាគារបានបាំដពញឡបបបទដៅេគានាយកោឋ នពនធោរ (េ.ព.ែ) តមរយៈគណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជាដែើមបទីទួលបានការ
ដលើកទឹកឆិត្តពនធ។ 

ដៅថ្ងៃទី២៨ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារបានោក់លែិិត្មួយដៅ គ.ម.ក. ដសនើសុាំជ្ាំនួយកនុងការសម្រមបសម្រមលួ
ជាមួយ េ.ព.ែ សម្រាប់ការយលម់្រពមជាោយលកខណ៍េកេរសតីពីការដលើកទឹកឆិត្តពនធទក់ទងនឹងការដលើកឡលងបាំណុល
ពនធសម្រាប់រយៈដពលពី N-៣ ែល់ N-១០។ បនាា ប់មកដៅថ្ងៃទី ២០ ឡែតុ្ោឆ្ន ាំ ២០២០ គ.ម.ក. បានោក់លិែិត្មួយដៅ             
េ.ព.ែ ដសនើសុាំការយល់ម្រពមជាោយលកខណ៍េកេរដលើការដលើកទឹកឆិត្តពនធ សម្រាប់រយៈដពលពី N-៣ ែល ់N-១០ ។ បាំណុល
ពនធជាក់ឡសតងឡែលម្រត្វូបានដលើកឡលង និងម្រត្វូកាំណត់្ដោយ េ.ព.ែ។ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ធ្នាគារកាំពុងរង់ចាាំការយលម់្រពមជាោយលកខណ៍េកេរពី េ.ព.ែ។ 

ដៅថ្ងៃទី២៧ ឡែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារបានោក់លិែិត្មួយដៅ គ.ម.ក ដសនើសុាំជ្ាំនួយ កនុងការសម្រមបសម្រមលួជាមួយ 
េ.ព.ែ សម្រាប់ការយល់ម្រពមជាោយលកខណ៍េកេរដលើការពនារដពលជាបដណាត េះអាសននដលើការបង់រ ាំដោេះពនធដលើម្របាក់
ឆាំណូលកនុងរយៈដពល ៣ឆ្ន ាំបនាា ប់ពីការឆុេះបញ្ជ ជីាផលូវការ។ ដៅថ្ងៃទី១៥ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ េ.ព.ែ បានយល់ម្រពមដលើការ             
ពនារដពលជាបដណាត េះអាសននដលើការបង់រ ាំដោេះពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលសម្រាប់ធ្នាគារចាប់ពីឡែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០ រហូត្ែល់
ែាំណាឆ់ការយិបរដិឆេទដលើកទឹកឆិត្តពនធ។ 

ដលើសពីដនេះដទៀត្ ដៅថ្ងៃទី០៦ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២១ ធ្នាគារបានោក់លែិិត្មួយដៅ គ.ម.ក ដសនើសុាំជ្ាំនួយ កនុងការ           
សម្រមបសម្រមលួជាមួយ េ.ព.ែ សម្រាប់ការយលម់្រពមជាោយលកខណ៍េកេរដលើការដលើកទឹកឆិត្តពនធេនុដោមតមម្របកាស
ដលែ ១៨៣ សតពីីការឡណនាាំេនុវត្តការដលើកទឹកឆិត្តពនធ ដលើម្របាក់ឆាំណូលឆាំដពាេះសហម្រគាសដបាេះផាយលក់មូលបម្រត្
ដលើកែាំបូងជាស្ថធារណៈ។ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុទាំងដនេះ ធ្នាគារកាំពុងរង់ចាាំការដឆលើយត្ប             
ពី គ.ម.ក។ 
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២៩. សារអពើពនធ (រ) 
 

ឃ្) បញ្ជា ពនធដផេង  ៗ

លិែិត្ម្របកាសពនធរបសធ់្នាគារ និង ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវានការម្រត្តួ្ពិនិត្យដោយេគានាយកោឋ នពនធោរ              
តមការយិបរដិឆេទ។ ឡផនកែលេះថ្នឆាប់ និង បទបបញ្ញតិ្តពនធោរអាឆានការបកស្ស្ថយែុសៗគាន  ដហតុ្ដនេះឆាំនួនពនធឡែលបាន
រាយការណ៍ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អាឆានការផ្លល ស់បតូរដៅដពលដម្រកាយ អាស្សយ័ដលើការកាំណត់្ឆុងដម្រកាយដោយ
េគានាយកោឋ នពនធោរ។ 

៣០. ឆាំអណញរន ងមួយភាគហ  ន 

ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុមូលោឋ ន ម្រត្វូបានគណនាដោយយកម្របាក់ឆាំដណញផាល់ជូ្នេនកកាន់កាប់ភាគហ នុរបស់
ធ្នាគារ និងឆាំនួនភាគហ នុគិត្ជាមធ្យម (weighted average) ឡែលបានដបាេះផាយកនុងឆ្ន ាំ។ 

 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

        

ម្របាក់ឆាំដណញផាល់ជ្ូនេនកកាន់កាប់ភាគហ នុ   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  
ឆាំននួភាគហ នុគិត្ជាមធ្យម   ៤៣១.៤៤១.៦៩៣    ៤១៣.២៦៣.៦៤៩    ៤៣១.៤៤១.៦៩៣    ៤១៣.២៦៣.៦៤៩  
ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុមលូោឋ ន   ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  
ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុងយឆុេះ   ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  

ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុងយឆុេះ ម្រត្វូបានគណនាដោយឡកត្ម្រមូវឆាំនួនភាគហ ុនឡែលដៅសលគិ់ត្ជាមធ្យម ដោយ
សនមត្ថាានការដផារភាគហ ុនសកាត នុពលទាំងេសដ់ៅជាភាគហ នុធ្មមត។ 

ធ្នាគារពុាំានភាគហ នុងយឆុេះគិត្ម្រតឹ្មែាំណាឆ់ការយិបរដិឆេទនីមួយៗ។ ែូដឆនេះ ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុងយឆុេះ
ដសមើនឹងឆាំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន។ 
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៣១. សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូល 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ (កាំណត្់សាា ល់ ៥)  ៤១២.៧៥៩.០៥១    ៤២១.៥២៧.២៣៨    ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១    ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥    ៤០០.៨១៦.១២៦    ៤១០.៩៥៥.៨៦៧    ១.៦២១.៣០១.២៣០    ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារដផេងៗ ៖                
សមត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា៖                

- គណនីឆរនត  ២៨៤.១១៩.៤៨៥    ៤៦៧.៦២៩.២៨៨   ១.១៤៩.២៦៣.៣១៧    ១.៩០៥.៥៨៩.៣៤៩    ២៦៤.១៩៧.៥៦៣    ៤៤៨.៥៩១.៩៩០    ១.០៦៨.៦៧៩.១៤២    ១.៨២៨.០១២.៣៥៩  
- គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់ឡែលាន

កាលកាំណត្់បីឡែ ឬត្ិឆជាងបីឡែ  -      -      -      -      -      -      -      -    
- មូលបម្រត្ម្របាក់បដញ្ញើអាឆជ្ួញែូរបានឡែលាន

កាលកាំណត្់ បីឡែ ឬត្ិឆជាងបីឡែ  ៥៥២.១៤៦.១២៣    ៤៩០.០០០.០០០    ២.២៣៣.៤៣១.០៦៨    ១.៩៩៦.៧៥០.០០០    ៥៥២.១៤៦.១២៣    ៤៩០.០០០.០០០    ២.២៣៣.៤៣១.០៦៨    ១.៩៩៦.៧៥០.០០០  

សមត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ ៖  -      -                
- គណនីឆរនត  ២៤៦.៤៦៣.០២២    ១១៨.៧២៨.១៦៩    ៩៩៦.៩៤២.៩២៤    ៤៨៣.៨១៧.២៨៨    ២៤០.០៣៥.៤៤៩    ១០៩.២២៩.៨៣១    ៩៧០.៩៤៣.៣៩១    ៤៤៥.១១១.៥៦២  
- គណនីសនេាំ  -      ៨៣៥.៧៦២    -      ៣.៤០៥.៧៣០    -      ៨៣៥.៧៦០    -      ៣.៤០៥.៧២២  
- គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់ឡែលាន

កាលកាំណត្់បីឡែ ឬត្ិឆជាងបីឡែ  ១.៦១៧.៨២៣    -      ៦.៥៤៤.០៩៤    -      ៥០២.៦៧៨    -      ២.០៣៣.៣៣២    -    

  ១.៤៩៧.១០៥.៥០៤    ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ៦.០៥៥.៧៩១.៧៦៤    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២   ១.៤៥៧.៦៩៧.៩៣៩    ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ៥.៨៩៦.៣៨៨.១៦៣    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១  
 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣២. រិឆចសនា និង យថាភាព 
សមពន័ធធ្នាគារ នងិ ធ្នាគារ ានឆាំននួទឹកម្របាកក់នងុកឆិចសនាថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅតរាងត្ុលយការ របស់សមព័នធធ្នាគារ នងិ ធ្នាគារ ឡែលម្រត្ូវពនារឥណទន ជ្នូេត្ងិជិ្ន លិែតិ្ធានាធ្នាគារ នងិ កញ្ច បឥ់ណ

ទនដផេង ែៗឆូខាងដម្រកាម៖ 

(ក) កិឆចសនាផតល់ឥណទនទន លិែិត្ធានាធ្នាគារ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១២០.៩៣៧.៦០៧    ៩៣.០៦០.០៦៣    ៤៨៩.១៩២.៦២០    ៣៧៩.២១៩.៧៥៧    ១២០.១០៨.៩៦២    ៩៣.០៦០.០៦៣    ៤៨៥.៨៤០.៧៥១    ៣៧៩.២១៩.៧៥៧  
លិែិត្ធានាធ្នាគារ  ៤៧.០៣៨.១៦៦    ៣៨.៤៣២.៣៩៧    ១៩០.២៦៩.៣៨១    ១៥៦.៦១២.០១៨    ៤៦.៨៣១.៦៦២    ៣៨.៤០៥.៥៩៣    ១៨៩.៤៣៤.០៧៣    ១៥៦.៥០២.៧៩១  
លិែិត្ឥណទន  ៧.៨៦២.៨១៨    ៨.៩៤៨.៣៥០    ៣១.៨០៥.០៩៩    ៣៦.៤៦៤.៥២៦    ៧.៨៦២.៨១៨    ៨.៩៤៨.៣៥០    ៣១.៨០៥.០៩៩    ៣៦.៤៦៤.៥២៦  

  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១    ១៤០.៤៤០.៨១០    ៧១១.២៦៧.១០០    ៥៧២.២៩៦.៣០១    ១៧៤.៨០៣.៤៤២    ១៤០.៤១៤.០០៦    ៧០៧.០៧៩.៩២៣    ៥៧២.១៨៧.០៧៤  

គាម នការខាត្បង់ជាស្ថរវនតណាមយួម្រត្ូវបានរ ាំពងឹទកុជាលទធផលថ្នម្របត្បិត្តកិារទាំងដនេះដទ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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 ៣២. រិឆចសនា និងយថាភាព (រ) 

(ែ) កិឆចសនាទក់ទងនឹងម្រទពយសមបត្តិ និង បរកិាខ រ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
មិនដលើសពី ១ឆ្ន ាំ  ៤.៦០១.៨៣២    ២.៧០០.៦៣១    ១៨.៦១៤.៤១០    ១១.០០៥.០៧១    ៤.៥៨៩.១៥៥    ២.១៨២.១៨៧    ១៨.៥៦៣.១៣២    ៨.៨៩២.៤១២  
ដលើសព ី១ឆ្ន ាំ ប ុឡនតមនិដលើសពី ៥ឆ្ន ាំ  ១៤៦.៤៩៨    -      ៥៩២.៥៨៤    -      -      -      -      -    

  ៤.៧៤៨.៣៣០    ២.៧០០.៦៣១    ១៩.២០៦.៩៩៤    ១១.០០៥.០៧១    ៤.៥៨៩.១៥៥    ២.១៨២.១៨៧    ១៨.៥៦៣.១៣២    ៨.៨៩២.៤១២  

សមត្លុយឆាំដពាេះកិឆចសនាទាំងដនេះ គឺពាកព់័នធដៅនឹងការទញិម្រទពយ នងិបរកិាខ រ នងិម្រទពយសកមមេរូបរីបស់ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ភេីិលសីុឆាំននួ ៤.៥៨៩.១៥៥ ែោុល រអាដមរកិ កឆិចសនាស្ថងសងេ់គារ វទិាស្ថថ ន 
ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ នងិ ការទញិបរកិាខ រដផេងៗឆាំននួ ១២.៦៧៧ ែោុល រអាដមរកិ នងិការទិញបរកិាខ រដផេង  ៗរបស់ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមធី្តី្ ឆាំននួ ១៤៦.៤៩៨ ែោុល រអាដមរកិ។ 

(គ) កិឆចសនាដផេង  ៗ

ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ធ្នាគារបានធានាដលើកិឆចម្រពមដម្រពៀងឥណទនរបស់ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ជាមួយនឹង International Finance Corporation ឡែលានទឹកម្របាក់ឆាំនួន 
១៣.០០០.០០០ ែោុល រអាដមរកិ ឡែលនងឹម្រត្ូវផតុ្កាំណត្់ដៅថ្ងៃទ១ី៥ ឡែមិងនុា ឆ្ន ាំ២០២៦។ ធ្នាគារបានដធ្វើសាំវធិានធ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បងឆ់ាំននួ ៣៧០.៤៤៨ ែោុល រអាដមរកិ (ឆ្ន ាំ ២០១៩៖ ៤៤៨.៣៤៣ ែោុល រអាដមរកិ) 
ទកទ់ងនងឹការធានាដនេះ។ 

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៣. ទ នបក្មុង 
 

 
សមព័នធធនាគារ 

ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញរតិ  លអមអៀងព៊ីការបតូររបូិយប័ណណ   ក្បរិបរតិការជាមួយេបបភាគភាគរមម  ទ នបក្មុង អផសងៗ   សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល 

   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                      
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ៣៩៨.៣៧៣.៧៦៧   ១.៦២៣.៣៧៣.០៩៩    ៣៨.៦៣០.៥៧៨    ១៥៧.៤១៩.៦០៦    (២២.២៥៥.៦១៩)   (៩០.៦៩១.៦៤៧)   -      -      ១៧.៩៨៤.២០៨    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦  
                      
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                      
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ -លដមអៀងពីការ
បតូររូបិយប័ណណ  -      -    

 
 -      -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      (៨.១៦០.០២៦) 

លទធផលលមអិរអផសងៗ រន ង ឆ្ន ាំសរ  ប  -      -      -      -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      (៨.១៦០.០២៦) 
                      
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖                      
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាដែើមទុន  (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៥០.២៥០)   -      -      -      -      -      -      -      (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៥០.២៥០) 
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជា

ទុនបម្រមុងទូដៅ  ៦៦.២៨៥.៧៩៥    ២៧០.២៤៧.១៨៦  
 

 -      -      -      -      -      -      -      ៦៦.២៨៥.៧៩៥    ២៧០.២៤៧.១៨៦  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុន

បម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ   -      -    
 

 ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៥.៥៨២.៧៧៨    -      -      -      -      -      ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៥.៥៨២.៧៧៨  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ - ម្រកុមហ ុនបុម្រត្      
សមព័នធបរដទស  -      -    

 
 -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩    -      -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩  

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១៣.៩២៩.៨៩៩)   -      (១.៩៨៧.៦២៦)   -      ៦៤៨.០០៧    -      -      ៣.៨៦៨.៦៣២    -      (១១.៤០០.៨៨៦) 
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៦១.៨៣៣.៩៣១    ២៣៨.១៦៧.០៣៧    ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៣.៥៩៥.១៥២    ៦១៤.៤០៥    ៣.១៥២.៩៣៦    -      -      ៣.៨៦៨.៦៣២    ៨៨.៣៤៥.៥១០    ៣៤៨.៧៨៣.៧៥៧  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៤៦០.២០៧.៦៩៨    ១.៨៦១.៥៤០.១៣៦    ៦៤.៥២៧.៧៥២    ២៦១.០១៤.៧៥៨    (២១.៦៤១.២១៤)   (៨៧.៥៣៨.៧១១)   -      -      ១៣.៦៩២.៨១៤    ៥០៣.០៩៤.២៣៦    ២.០៤៨.៧០៨.៩៩៧  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៣. ទ នបក្មុង (រ) 
 

 
ធនាគារ 

ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញរតិ  លអមអៀងព៊ីការបតូររបូិយប័ណណ   ក្បរិបរតិការជាមួយេបបភាគភាគរមម  ទ នបក្មុង  អផសងៗ   សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល 

   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                      
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៤៨.១៦២.៨០៧    ១.៣៩៨.៩១៨.១៥៥    ៥១.០៣៦.៥៦៩    ២០៥.០៦៤.៩៣៤    (៧.១២១.៧៤៦)   (២៨.៦១៥.១៧៥)   (១៤.២៧៩.៣៤៤)   (៥៧.៣៧៤.៤០៤)   ១១.២៣៣.៣៩៣    ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦    ១.៥២៩.២២៦.៩០៣  
                      
លទធផលលមអិរអផសងៗ ៖                      
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ -លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -     -   -      -      -      -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      ៧.៣៣០.១៦៥  
លទធផលលមអិរអផសងៗ រន ងឆ្ន ាំសរ  ប  -      -      -      -      -      -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      ៧.៣៣០.១៦៥  
                      
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖                      
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុន

បម្រមុងទូដៅ  ៥០.២១០.៩៦០    ២០៤.៤០៨.៨១៨    -      -    
 

 -      -      -      -      -      ៥០.២១០.៩៦០    ២០៤.៤០៨.៨១៨  
ការដផារពីទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិដៅជាម្របាក់

ឆាំដណញរកាទុក   -      -      (១២.៤០៥.៩៩១)   (៥០.៥៥៤.៤១៣) 
 

 -      -      -      -      -      (១២.៤០៥.៩៩១)   (៥០.៥៥៤.៤១៣) 
ការទិញយកេបបភាគភាគកមមឡែលានកនុង AMM  -      -      -      -      -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧    -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ - ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ

បរដទស  -      -      -      -    
 
 (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២)   -      -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២) 

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ២០.០៤៦.១២៦    -      ២.៩០៩.០៨៥    -      (៤០៥.៩៤០)   -      (៨១៣.៩២៣)   (៥៧៩.៣៥០)   -      ២១.១៥៥.៩៩៨  
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៥០.២១០.៩៦០    ២២៤.៤៥៤.៩៤៤    (១២.៤០៥.៩៩១)   (៤៧.៦៤៥.៣២៨)   (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦២.០៧៦.៤៧២)   ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៧.៣៧៤.៤០៤    (៥៧៩.៣៥០)   ៣៦.៩៥០.៤៤០    ១៧១.៥២៨.១៩៨  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៩៨.៣៧៣.៧៦៧    ១.៦២៣.៣៧៣.០៩៩    ៣៨.៦៣០.៥៧៨    ១៥៧.៤១៩.៦០៦    (២២.២៥៥.៦១៩)   (៩០.៦៩១.៦៤៧)   -      -      ១៧.៩៨៤.២០៨    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៣. ទ នបក្មុង (រ) 
 ធនាគារ 
 ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញរតិ  ទ នបក្មុងអផសង  ៗ  សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល 
   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

              
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ៣៨៨.៤៦៤.៣២៤    ១.៥៨២.៩៩២.១២០    ៣៧.២៤៥.២៨៨    ១៥១.៧៧៤.៥៤៩    ១៧.៦០១.៩៨៧    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦  
លទធផលលមអិរអផសង ៖ៗ              
លទធផលលមអិត្ដផេង -ៗលដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   -      (៧.៩៦១.៧៩៧) 
លទធផលលមអិរអផសងៗរន ងឆ្ន ាំសរ  ប  -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   -      (៧.៩៦១.៧៩៧) 
              

ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖              
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៧២.៩៥២.៣១៦    -      -      -      ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៧២.៩៥២.៣១៦  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ   -      -      ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧៣.៧២២.៩១១    -      ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧៣.៧២២.៩១១  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១៣.៧៩៦.៣០៧)   -      (១.៦៩៦.០០១)   ៣.៧៦៨.០២៤    -      (១១.៧២៤.២៨៤) 
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៥៩.១៥៦.០០៩    ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧២.០២៦.៩១០    ៣.៧៦៨.០២៤    ៨៥.០៣១.៩៤២    ៣៣៤.៩៥០.៩៤៣  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៤៥៥.៤១៣.៦២៩    ១.៨៤២.១៤៨.១២៩    ៥៥.៣២៧.៩២៥    ២២៣.៨០១.៤៥៩    ១៣.៤០៨.២១៤    ៥១០.៧៤១.៥៥៤    ២.០៧៩.៣៥៧.៨០២  
              
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៣៩.៨១៣.៧២៧    ១.៣៦៥.៣៧១.៥៥៤    ៤៩.៩១៧.១៩៦    ២០០.៥៦៧.២៩៤    ១១.០២១.៣៤០    ៣៨៩.៧៣០.៩២៣    ១.៥៧៦.៩៦០.១៨៨  
              

លទធផលលមអិរអផសង ៖ៗ              
លទធផលលមអិត្ដផេង -ៗលដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    -      ៧.១៥៣.៧៥៥  
លទធផលលមអិរអផសងៗរន ងឆ្ន ាំសរ  ប  -      -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    -      ៧.១៥៣.៧៥៥  
              

ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖              
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ១៩៨.០៥៦.៥៨០    -      -      -      ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ១៩៨.០៥៦.៥៨០  
ការដផារពីទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ ដៅជាម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក  -      -      (១២.៦៧១.៩០៨)   (៥១.៦៣៨.០២៥)   -      (១២.៦៧១.៩០៨)   (៥១.៦៣៨.០២៥) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ១៩.៥៦៣.៩៨៦    -      ២.៨៤៥.២៨០    (៥៧៣.១០៨)   -      ២១.៨៣៦.១៥៨  
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ២១៧.៦២០.៥៦៦    (១២.៦៧១.៩០៨)   (៤៨.៧៩២.៧៤៥)   (៥៧៣.១០៨)   ៣៥.៩៧៨.៦៨៩    ១៦៨.២៥៤.៧១៣  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៨៨.៤៦៤.៣២៤    ១.៥៨២.៩៩២.១២០    ៣៧.២៤៥.២៨៨    ១៥១.៧៧៤.៥៤៩    ១៧.៦០១.៩៨៧    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ  

(រ) សមព័នធញារិ និងទាំនារ់ទាំនង 
 

សមព័នធញាតិ្ ទាំនាក់ទាំនង 

ធ្នាគារ ដេសុលីោី ភីេិលសុ ី ម្រកមុហ នុដម 

ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធរបស់ធ្នាគារែូឆឡែលបានបង្ហា ញដៅកនុង
កាំណត់្សាា ល់ ១១ 

ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធ 

ភាគហ ុនិកែូឆឡែលបានបង្ហា ញដៅកនុងកាំណត់្សាា ល់ ២៣ ភាគហ ុនិក 

បុគាលិកេនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗគឺជាបុគាលទាំងឡាយណាឡែលានសទិធិេាំណាឆ និង ការទទួលែុសម្រត្ូវដោយ
ផ្លា ល់ ឬដោយម្របដយាលកនុងការដធ្វើឡផនការ ការែឹកនាាំ និង ការម្រត្ួត្ពិនិត្យសកមមភាពនានារបសស់មព័នធធ្នាគារ និង 
ធ្នាគារ ។ បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ រៗបសស់មព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ រមួានម្រកមុម្របឹកាភិបាលទាំងេស់
របសធ់្នាគារ និង សាជិ្កគណៈម្រគប់ម្រគងជាន់ែពសរ់បសស់មព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ)  

(ែ) សមរ លយជាមួយសមព័នធញារិ  
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ  

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

i).  ឥណទាន និង ប អរក្បទាន                
 បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ១៣.៩៨៨.៦៥១    ៥.៨៣៥.២៥៨    ៥៦.៥៨៤.០៩៣    ២៣.៧៧៨.៦៧៦    ១២.៩៩៦.១៦៩    ៥.២៦៦.៩១៧    ៥២.៥៦៩.៥០៤    ២១.៤៦២.៦៨៧  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ៦.៤៤០.៥៩០    ៤.៩៧៥.២០១    ២៦.០៥២.១៨៧    ២០.២៧៣.៩៤៤  
   ១៣.៩៨៨.៦៥១    ៥.៨៣៥.២៥៨    ៥៦.៥៨៤.០៩៣    ២៣.៧៧៨.៦៧៦    ១៩.៤៣៦.៧៥៩    ១០.២៤២.១១៨    ៧៨.៦២១.៦៩១    ៤១.៧៣៦.៦៣១  
                 

ii).  សមរ លយជាមួយសមព័នធញារិ                
 ភាគហ ុនកិ  ៤១២.១៦២    ៤៨៧.៣៥៦    ១.៦៦៧.១៩៥    ១.៩៨៥.៩៧៦    ៤១២.១៦២    ៤៨៧.៣៥៦    ១.៦៦៧.១៩៥    ១.៩៨៥.៩៧៦  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ៥០២.៦៧៨    -      ២.០៣៣.៣៣៣    -    
   ៤១២.១៦២    ៤៨៧.៣៥៦    ១.៦៦៧.១៩៥    ១.៩៨៥.៩៧៦    ៩១៤.៨៤០    ៤៨៧.៣៥៦    ៣.៧០០.៥២៨    ១.៩៨៥.៩៧៦  
                 

iii).  គណន៊ីក្រូវទទួល/(គណន៊ីក្រូវទូទារ់ឲ្យ) 
សមព័នធញារិ 

               

 ឥណទនគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ                
 ការម្របាក់ម្រត្ូវទទលួ  -      ១២.៣២៩    -      ៥០.២៤១    -      ១០.៩០៨    -      ៤៤.៤៥០  
 ម្របាកប់ដញ្ញើគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ                 
 ការម្របាក់ម្រត្ូវបង ់  (២៨.៣៧៥)    (១៦.៨៣០)    (១១៤.៧៧៧)    (៦៨.៥៨២)    (២៨.៣៧៥)    (១៦.៨២៨)    (១១៤.៧៧៧)    (៦៨.៥៧៤)  
 ភាគហ ុនកិ                
 គណនីម្រត្ូវទូទត្់ដផេងៗ   (៥០០)    (១.៤៧៤)    (២.០២៣)    (៦.០០៧)    (៥០០)    (១.៤៧៤)    (២.០២៣)    (៦.០០៧)  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ                
 គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ   -      -      -      -      ១៦៩.៥៤៤    ១៦៣.២០៦    ៦៨៥.៨០៦    ៦៦៥.០៦៤  
 គណនីម្រត្ូវទូទត្់ដផេងៗ   -      -      -      -      (២.១៨៧)    (៣៨.៥៦៥)    (៨.៨៤៦)    (១៥៧.១៥៣)  
   (២៨.៨៧៥)    (៥.៩៧៥)    (១១៦.៨០០)    (២៤.៣៤៨)    ១៣៨.៤៨២    ១១៧.២៤៧    ៥៦០.១៦០    ៤៧៧.៧៨០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ(រ)  

(ែ) សមរ លយជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ  

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
iv).  ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសស់មព័នធញារិ                 

 បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ៥.២០៦.៧៨២    ២.២១៩.៧៨៣    ២១.០៦១.៤៣៣    ៩.០៤៥.៦១៦    ៤.៥១៣.៨៥២    ២.១៥៧.១៣៧    ១៨.២៥៨.៥៣១    ៨.៧៩០.៣៣៣  
 ភាគហ ុនកិ                
 គណនឆីរនត  ១២.៨៦៧.៣៨៤    ៤.១៨០.០៧៨    ៥២.០៤៨.៥៦៨    ១៧.០៣៣.៨១៨    ១២.៨៦៧.៣៨៤    ៤.១៨០.០៧៨    ៥២.០៤៨.៥៦៨    ១៧.០៣៣.៨១៨  

 គណនីសនេាំ  ៩៩.៧១២    ២៤.៦៧៨    ៤០៣.៣៣៥    ១០០.៥៦៣    ៩៩.៧១២    ២៤.៦៧៨    ៤០៣.៣៣៥    ១០០.៥៦៣  
 ម្របាកប់ដញ្ញើានកាលកាំណត្ ់  ១៥០.៥០០    ៣០១.៤៧៤    ៦០៨.៧៧៣    ១.២២៨.៥០៧    ១៥០.៥០០    ៣០១.៤៧៤    ៦០៨.៧៧៣    ១.២២៨.៥០៧  

 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ                
 គណនឆីរនត  -      -      -      -      ១.៦៣៧.២២៤    ៥.៧៧៧.២៥៦    ៦.៦២២.៥៧១    ២៣.៥៤២.៣១៨  

 គណនីសនេាំ  -      -      -      -      ១៨០.១៣៥    ១៥៧.៥២០    ៧២៨.៦៤៦    ៦៤១.៨៩៤  
 ម្របាកប់ដញ្ញើានកាលកាំណត្ ់  -      ២៣.៤៤៥    -      ៩៥.៥៣៩    ១.៦៩៩.៩៦២    ២.៨៨៣.៤៤៥    ៦.៨៧៦.៣៤៦    ១១.៧៥០.០៣៩  
   ១៨.៣២៤.៣៧៨    ៦.៧៤៩.៤៥៨    ៧៤.១២២.១០៩    ២៧.៥០៤.០៤៣    ២១.១៤៨.៧៦៩    ១៥.៤៨១.៥៨៨    ៨៥.៥៤៦.៧៧០    ៦៣.០៨៧.៤៧២  
v).  ក្បារ់រមច៊ីព៊ីសមព័នធញារិ                
 ភាគហ ុនកិ  -      ៦៩៩.៦៨០    -      ២.៨៥១.១៩៦    -      -      -      -    
                 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 

(គ) ក្បរិបរតិការសមព័នធញារ ិ
 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ 

 
 

២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
i).  ឆាំណូលការក្បារ់ព៊ីសមព័នធញារិ                

 ឥណទន នងិ បុដរម្របទនផតល់ែល់គណៈ
ម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ១.១១៨.៣៣៦    ១៨៨.៥៣០    ៤.៥៥៩.៤៥៦    ៧៦៨.២៦០    ១.០៧៤.០៣១    ១៣២.៤៧៩    ៤.៣៧៨.៨២៤    ៥៣៩.៨៥២  

 ម្របាកប់ដញ្ញើរបស់ភាគហ នុកិ  ១៦.៩៨៩    -      ៦៩.២៦៤    -      ១៦.៩៨៩    -      ៦៩.២៦៤    -    
 ម្របាកប់ដញ្ញើជាមយួម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៦.៧២០    ២៣.៩៧៨    ២៧.៣៩៧    ៩៧.៧១០  
 ឥណទនផតល់ែល់ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៣៩២.៨០៤    ២២៩.១៦៧    ១.៦០១.៤៦២    ៩៣៣.៨៥៦  

   ១.១៣៥.៣២៥    ១៨៨.៥៣០    ៤.៦២៨.៧២០    ៧៦៨.២៦០    ១.៤៩០.៥៤៤    ៣៨៥.៦២៤    ៦.០៧៦.៩៤៧    ១.៥៧១.៤១៨  
                 

ii).  ឆាំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសាព៊ីសមព័នធញារិ               
 ភាគហ ុនកិ  ២៨.០៦៣    ២៨.០៦៣    ១១៤.៤១៣    ១១៤.៣៥៧    ២៨.០៦៣    ២៨.០៦៣    ១១៤.៤១៣    ១១៤.៣៥៧  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ១២.២៨៨    ៧.៥៧០    ៥០.០៩៩    ៣០.៨៤៨  

   ២៨.០៦៣    ២៨.០៦៣    ១១៤.៤១៣    ១១៤.៣៥៧    ៤០.៣៥១    ៣៥.៦៣៣    ១៦៤.៥១២    ១៤៥.២០៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 

(គ) ក្បរិបរតិការសមព័នធញារ ិ
 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ 

 
 

២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                 
iii).  ឆាំណាយការក្បារ់អៅឲ្យសមព័នធញារិ                

 ម្របាកប់ដញ្ញើរបស់គណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ១៤៧.២៨២    ១៣៦.៨៨៩    ៦០០.៤៦៩    ៥៥៧.៨២៣    ១៣៥.៧០៤    ១៣៣.៣០៤    ៥៥៣.២៦៥    ៥៤៣.២១៤  
 ម្របាកក់មចពីភីាគហ នុិក  ៤៤.៣៧៣    ២១៩.៣៥០    ១៨០.៩០៩    ៨៩៣.៨៥១    -      -      -      -    
 ម្របាកប់ដញ្ញើរបស់ភាគហ នុកិ  ២០១.៦៧០    ១៥.៥០១    ៨២២.២០៨    ៦៣.១៦៧    ២០១.៦៧០    ១៥.៥០១    ៨២២.២០៨    ៦៣.១៦៧  
 ម្របាកប់ដញ្ញើរបស់ម្រកុមហ នុបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ៩៥.៣៩៣    ១០៤.៥៦៤    ៣៨៨.៩១៧    ៤២៦.០៩៨  

   ៣៩៣.៣២៥    ៣៧១.៧៤០    ១.៦០៣.៥៨៦    ១.៥១៤.៨៤១    ៤៣២.៧៦៧    ២៥៣.៣៦៩    ១.៧៦៤.៣៩០    ១.០៣២.៤៧៩  
                 

iv).  ឆាំណាយរថ្ក្ម និង អជើងសាអៅឲ្យសមព័នធញារិ               
 ម្រកុមម្របឹកាភបិាល  ៨២៩.៣៨៧    ១.០២២.៦១១    ៣.៣៨១.៤១១    ៤.១៦៧.១៤០    ៥២៧.៧០៤    ៥៧៧.២៨៤    ២.១៥១.៤៤៩    ២.៣៥២.៤៣២  
 គណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ៧.៦៨២.៧០៦    ៧.៥៩២.០៦៣    ៣១.៣២២.៣៩២    ៣០.៩៣៧.៦៥៧    ៥.៩៩០.៥៣៧    ៥.៨៣២.៨០០    ២៤.៤២៣.៤១៩    ២៣.៧៦៨.៦៦០  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ២.២០០.៧៩៦    ១.៤១១.០០៧    ៨.៩៧២.៦៤៥    ៥.៧៤៩.៨៥៤  

   ៨.៥១២.០៩៣    ៨.៦១៤.៦៧៤    ៣៤.៧០៣.៨០៣    ៣៥.១០៤.៧៩៧    ៨.៧១៩.០៣៧    ៧.៨២១.០៩១    ៣៥.៥៤៧.៥១៣    ៣១.៨៧០.៩៤៦  
                 

v).  រិឆចសនាអផសង  ៗ                
 ECL ដលើការធានាហិរញ្ញវត្ថុ ដលើកមចីរបស់វទិាស្ថថ ន

ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ព ីIFC  -      ៤៤៨.៣៤៣    -      ១.៨២៦.៩៩៨    ៣៧០.៤៤៨    ៤៤៨.៣៤៣    ១.៥១០.៣១៦    ១.៨២៦.៩៩៨  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  

(រ) អសឆរត៊ីអផតើម និង ទសសនៈទូអៅ 

សថិត្ដៅកនុងដគាលបាំណងថ្នដគាលនដយាបាយថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ហានិភ័យម្រត្ូវបានឲ្យនិយមន័យថា ជា
លទធភាពថ្នសកមមភាពមួយ ឬម្រពឹត្តិការណ៍មួយអាឆប េះពាលជ់ាេវជិ្ជានែល់លទធភាព ដែើមបសីដម្រមឆបាននូវដគាលដៅ
អាជី្វកមម ឬដែើមទុនរបស់ធ្នាគារ។ 

វធីិ្ស្ថស្តសតរបស់ធ្នាគារកនុងការកាំណត់្េត្តសញ្ជញ ណ និង វាយត្ថ្មលដលើហានិភ័យ និងការម្រត្ួត្ពិនិត្យឆមបង ឡែល
ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើង ដោយម្រគប់ឡផនកថ្នអាជី្វកមមទាំងេស់របស់ធ្នាគារ។ ែាំដណើ រការថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ សហម្រគាស
ជាែាំដណើ រការមួយ ឡែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាលសហម្រគាស គណៈម្រគប់ម្រគង និង បុគាលិកដផេង ដៗទៀត្ 
ឡែលេនុវត្តកនុងការកាំណត់្យុទធស្ថស្តសតដៅទូទាំងសហម្រគាស ដហើយវធីិ្ស្ថស្តសតដនេះ ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដែើមបកីាំណត់្
ម្រពឹត្តិការណ៍សកាត នុពលឡែលអាឆប េះពាល់ែលម់្រកុមហ ុន ដហើយក៏ដែើមបីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យដធ្វើ យា ងណាឲ្យសថិត្ដៅកនុង
រងវង់កម្រមិត្ហានិភ័យទទួលយកបាន (Risk Appetite) ឡែលផតលនូ់វការធានាសមស្សបដយាងដៅដលើការសដម្រមឆបាននូវ
ដគាលដៅ។  

ការឡម្របម្របលួកនុងេដងរា ម្រកូដសែឋកិឆចជាក់ោក់ ឆលុេះបង្ហា ញពីភាពតនតឹ្ងថ្នបរយិាកាសជុ្ាំវញិឡែលអាឆោត្ម្រត្ោង 
ពីឥណទនជា លកខណៈម្របព័នធភាពង្ហយនឹងបងកហានិភ័យទីផារ និងការរកីរាលោលថ្នហានិភ័យ។ ដស្តសតសដត្សត               
(Stress Test) ដធ្វើការ រួមបញ្ចូ ល ដសណារយី ូនូវករណីធ្ៃន់ធ្ៃរបាំផុត្ ដែើមបីស្ថកលបងហានិភ័យ(រួមគាន )ឡែលអាឆ បាំផ្លល ញែល់
ធ្នាគារ  និងដែើមបីស្ថកលបងនូវេវីឡែលបានបញ្ចូលជាសាំណុាំ  ម្រពឹត្តិការណ៍នានា ឡែលម្រត្ូវការចាាំបាឆ់កនុងការបាំផ្លល ញែល់
ធ្នាគារបាន (Reverse Stress Test)។ 

(ែ) អគាលបាំណង និង អគាលការណ៍ 

ដគាលបាំណងថ្នដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ គឺដែើមបីកាំណត់្ជាបទោឋ នសម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ
សហម្រគាស ទាំងមូលរបស់ធ្នាគារ កនុងដគាលបាំណងដធ្វើឲ្យានតុ្លយភាព កាន់ឡត្ម្របដសើរ ដលើការ ចាត់្ឡឆងហានិភ័យ 
កនុងែណៈបឡនថមត្ថ្មលែល់ធ្នាគារ។ ម ាងដទៀត្ដគាលនដយាបាយដនេះ គឺអាឆេនុវត្តបានដៅ ម្រគប់កម្រមិត្ទាំងេស់ថ្ន             
ធ្នាគារ។ 

កម្រមិត្ហានិភ័យទទួលយកបាន ម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាឆាំនួន និងម្របដភទថ្នហានិភ័យ កនុងកម្រមិត្ទាំងមូលឡែល ម្រកុម
ហ ុនានបាំណងនឹងទទួលយក ដែើមបីរកាបានត្ថ្មលភាគហ និុករយៈដពលឡវង។ កម្រមិត្ថ្នការទទួលយកហានិភ័យ គឺសាំដៅ
ដៅដលើបឡម្រមបម្រមលួថ្នហានិភ័យជាេតិ្បរាឡែលអាឆទទួលយកបាន និងដធ្វើការពិចារណាដៅដលើវធិានការណ៍សមស្សប
ដែើមបកីាត់្បនថយហានិភ័យ ។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

(ែ) អគាលបាំណង និង អគាលការណ៍ (រ) 

របាយការណ៍ថ្នកម្រមិត្ហានិភ័យ និងការទទួលយកហានិភ័យរបស់ធ្នាគារ គឺជាការដរៀបឆាំដៅតមយុទធស្ថស្តសត
អាជី្វកមម និងតួ្នាទីរបស់ធ្នាគារដៅកនុងម្របព័នធហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ម្រកុមម្របឹកាភិបាល បានដធ្វើការេនុញ្ជញ ត្ដៅដលើរបាយការណ៍ថ្នកម្រមិត្ហានិភ័យ និងការទទួលយកហានិភ័យរបស់
ធ្នាគារ ជាមួយនិងការសដម្រមឆដៅដលើហានិភ័យសាំខាន់ៗមួយឆាំនួន ឡែលធ្នាគារម្រត្ូវបានម្របឈម និងផតលនូ់វ              វធីិ្
ស្ថស្តសតកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទាំងដនាេះ ។  

ដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ឡបកឡឆកម្របដភទហានិភ័យែុសៗគាន  ស្សបដៅតមម្របដភទនានាឡែលកាំណត់្
ដោយ Basel Accord ដឆញដោយគណៈកមមការ Basel ដលើការម្រគប់ម្រគងធ្នាគារ ។ ដគាលនដយាបាយដនេះបានបដងកើត្ជា
កម្រមិត្ឡែនកាំណត់្ (Position Limit) ដៅតមម្របដភទហានិភ័យនីមួយ  ៗ។ 

ដៅម្រគប់ដពលទាំងេស់ ធ្នាគារម្រត្ូវម្របកាន់ខាជ ប់នូវេនុបាត្ម្របុងម្របយត័្ន និងត្ម្រមូវការនានាឡែលបានឡឆង ដោយ       
គណៈម្រគប់ម្រគង ជាន់ែពស់របស់ធ្នាគារ ។ 

ដៅម្រគប់ដពលទាំងេស់ លុេះម្រតឡត្ានការបញ្ជជ ក់ដផេងពីដនេះ ធ្នាគារម្រត្ូវម្របកាន់ខាជ ប់នូវកម្រមិត្ ឡែនកាំណត់្ឡែល
ទទួលយកបាន (Position Limit) ឡែលបានបដងកើត្ដោយ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលដៅកនុងដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យដនេះ 
ដែើមបកីាំណត់្នូវការខាត្បង់ជាសកាត នុពល ។ 

សកមមភាពអាជី្វកមមរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្របឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗមួយឆាំនួនែូឆជា            
ហានិភ័យឥណទន ហានិភ័យទីផារ (រមួានហានិភ័យរូបិយប័ណណ ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់) និងហានិភ័យសនានីយភាព។ 
ការទទួលយកហានិភ័យ គឺជាឆាំណុឆសនលូឆាំដពាេះអាជី្វកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដហើយហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ គឺជាផលវបិាកមួយឡែល
មិនអាឆដជ្ៀសវាងបានកនុងែាំដណើ រការអាជី្វកមម ។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

(ែ) អគាលបាំណង និង អគាលការណ៍ (រ) 

សមព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ កាន់កាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និង បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១២.៧៥៩.០៥១  ៤២១.៥២៧.២៣៨  ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១  ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥  ៤០០.៨១៦.១២៦  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  ១.៦២១.៣០១.២៣០  ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦  ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  ៥០៧.៦២៩.៤០៧  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១  ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩  ១៨.០៨៦.៤១១.០០០  ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨  ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៦.៩២១.៨៥២  ៥.៩១៨.៨៦៦  ២៧.៩៩៨.៨៩១  ២៤.១១៩.៣៧៩  ៦.៩២៣.២២២  ៥.៩៣៥.៦៩២  ២៨.០០៤.៤៣៣  ២៤.១៨៧.៩៤៥ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០    ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០    ២៤.២៣៨.៨៩០.៦៧៤    ២១.៩៥៨.៨៣៨.៩៣០    ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧    ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨    ២៣.៣៥៨.៦៣០.៩០៨    ២១.១៤៧.៤៤៨.១០៩  
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  ៣១៧.០០៩.៤៥៩  ២៨៥.១៧៥.១៤៥  ១.២៨២.៣០៣.២៦២  ១.១៦២.០៨៨.៧១៦  ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤  ២៧៤.២៧៧.៧២១  ១.២០០.៤១២.៦២១  ១.១១៧.៦៨១.៧១៣ 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨  ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣  ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤  ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦  ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧  ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩  ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១  ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨ 
បាំណុលដផេងៗ  ២៨.៦៩៩.២២៨  ២៧.២៥១.៣៩៧  ១១៦.០៨៨.៣៧៧  ១១១.០៤៩.៤៤៣  ២៨.៤៨៨.៩៥៩  ២៦.១១៥.៩០៥  ១១៥.២៣៧.៨៣៩  ១០៦.៤២២.៣១៣ 
បាំណុលភត្ិសនា ២៨.៦១៧.៩០២  ៣០.៩១៥.៩៣៩  ១១៥.៧៥៩.៤១៤  ១២៥.៩៨២.៤៥១  ២៥.៧៧២.៣៨៥  ២៧.៧៨៩.១៦៨  ១០៤.២៤៩.២៩៧  ១១៣.២៤០.៨៦០ 
ម្របាក់កមចី ៥៤២.៣៩៨.៩១៦  ៥៦៤.៩៧១.៧០១  ២.១៩៤.០០៣.៦១៥  ២.៣០២.២៥៩.៦៨២  ៥០៧.៣៥២.៩១៦  ៥១៨.០៦៨.១២៨  ២.០៥២.២៤២.៥៤៥  ២.១១១.១២៧.៦២២ 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ១៦៧.១៥៨.៦២៣  ១៣៩.៣០២.៥៨០  ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  ១៦៧.១៥៨.៦២៣  ១៣៩.៣០២.៥៨០  ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ៥.៣៧៨.១៧០.១៧៦    ៥.១៣០.៣៣៩.៦១៥    ២១.៧៥៤.៦៩៨.៣៦២    ២០.៩០៦.១៣៣.៩៣២    ៥.២០៥.៨០៦.១៧៤    ៤.៩៦៧.៧០០.០៦១    ២១.០៥៧.៤៨៥.៩៧៣    ២០.២៤៣.៣៧៧.៧៥០  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ ស ទធ  ៦១៤.១៣៩.០១៤    ២៥៨.៣៣២.៥១៥    ២.៤៨៤.១៩២.៣១២    ១.០៥២.៧០៤.៩៩៨    ៥៦៨.៨៨៦.២៦៣    ២២១.៨៥៧.៧៥៧    ២.៣០១.១៤៤.៩៣៥    ៩០៤.០៧០.៣៥៩  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ័យឥណទន គឺជាហានិភ័យឡែលភាគីាខ ងដទៀត្ថ្នកិឆចសនា ែកខានកនុងការបាំដពញកាត្ពវកិឆច           
របស់ែលួន េនុដោមតមលកខែណឌ ឡែលបានម្រពមដម្រពៀងគាន  ។ ែណៈដពលឡែលឥណទន និងបុដរម្របទន ជាម្របភព
ឆាសប់ាំផុត្ថ្នហានិភ័យឥណទនម្របភពដផេងដទៀត្ថ្នហានិភ័យឥណទន តមរយៈសកមមភាពរបសស់្ថថ ប័ន រួមាន 
ដៅកនុងដសៀវដៅធ្នាគារ (banking book) និង ដសៀវដៅពាណិជ្ជកមម (trading book) ទាំងដៅកនុង និងដម្រៅតរាង
តុ្លយការ ។ ស្ថថ ប័នកាំពុងម្របឈមនឹងហានិភ័យឥណទនដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ដម្រៅពី ឥណទន និង            
បុដរម្របទន រួមបញ្ចូ លទាំងការទទួលម្រពមហិរញ្ញបបទន ពាណិជ្ជកមម កិឆចសនាផតល់ ឥណទន និងលែិិត្ធានាធ្នាគារ 
ម្របតិ្បត្តិការេនតរធ្នាគារ ការទូទត់្ម្របតិ្បត្តិការ ម្របតិ្បតិ្តការបតូររូបិយប័ណណបរដទស មូលបម្រត្បាំណុលមូលធ្ន និង
ឧបករណ៍និទសេន៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេង ដៗទៀត្។ 

ដគាលការណ៍ហានិភ័យឥណទន៖ 

• ម្រកមុម្របឹកាភិបាលទទួលស្ថា លថ់ា ការកត់្ម្រតឥណទន គឺជាម្របភពែ៏សាំខាន់ថ្នម្របាក់ឆាំដណញរបស់
ធ្នាគារ ឡត្ផាុយដៅវញិ ការកត់្ម្រតឥណទនដនេះ ក៏បងកឲ្យាននូវហានិភ័យថ្នការខាត្បង់ែ៏ធ្ៃន់ធ្ៃរផងឡែរ។ 

• ម្រកុមម្របឹកាភិបាលដធ្វើការពិចារណាកនុងការផតល់ឥណទនដៅកាន់ឆាំឡណកទីផារតូ្ឆ  ៗ ែូឆជាការផតល់            
កមចីឥណទនដៅកាន់ អាជី្វកមមខាន ត្តូ្ឆ (ដែើមបីេនុវត្តឲ្យបានម្រតឹ្មម្រត្ូវតមដគាលនដយាបាយឡែលាន
ស្ស្ថប់) ែូឆឡែលេនកធាល ប់បានែឹង ដយើងនឹងទទួលរងនូវហានិភ័យឥណទន កនុងកម្រមិត្ទបបាំផុត្ ដពល
ឡែលផតល់កមចីដៅកាន់ឥណទនខាន ត្តូ្ឆ ដជ្ៀសវាងការផតល់កមចីដៅកាន់ឥណទនឡែលានទាំហាំធ្ាំៗ។           
ម្រកុមម្របឹកាភិបាល ដធ្វើការពិចារណាែ៏សមស្សបកនុងការដម្របៀបផាឹមពីហានិភ័យ និង ឆាំណូលឡែលទទួល 
បានពីការផតល់ឥណទនកាន់ឆាំឡណកទីផារតូ្ឆ ដៗនេះ ដហើយក៏បានពិចារណាថាឥណទនខាន ត្តូ្ឆ ជា
ផលិត្ផលសនូលរបស់ធ្នាគារផងឡែរ។ 

• ម្រកុមម្របឹកាភិបាលដធ្វើការពិចារណាថា េនកម្រគប់ម្រគងានសទិធិម្រគប់ម្រគាន់កនុងការឡកត្ម្រមូវ ផ្លល សប់តូរតម           
ស្ថថ នភាពជាក់ឡសតង ឬ េភិវឌឍផលិត្ផលឡែលានស្ស្ថប់ ដហើយនឹងឡែេសង្ហវ ក់ផលិត្ផល ប ុឡនត ត្ម្រមូវឲ្យ
ានការយល់ម្រពមពីម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

• ការទទួលែុសម្រត្ូវម្របចាាំថ្ងៃសម្រាប់ហានិភ័យឥណទន គឺជាការទទួលែុសម្រត្ូវរបសេ់នកម្រគប់ម្រគងជាន់
ែពស់ ថ្ននាយកោឋ នឥណទនជាមួយេនកម្រគប់ម្រគងស្ថខា និង ជាមួយភាន ក់ង្ហរឥណទនស្ថខា។ 

• ហានិភ័យឥណទនគឺម្រត្ូវបានវាស់ឡវងជាម្របចាាំ ដោយគណនាការខាត្បង់ឡែលបានរ ាំពឹងទុក ឡែលអាឆ 
ដកើត្ានដែើង ឆាំដពាេះេតិ្ងិជ្នឡែលែកខានសងម្រត្ែប់ ការម្របឈមហានិភ័យកនុងម្រពឹត្តិការណ៍ ថ្នការែក
ខានសង និង ភាពខាល ាំងថ្នការខាត្បង់ ឡែលបានមកពីការែកខានសងរបស់េតិ្ងិជ្ន ដោយឡផអកដៅដលើ
ពិនាុឥណទនសម្រាប់ការេនុវត្ត។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

ដគាលការណ៍ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

• ម្រកុមម្របឹកាភិបាលយល់ដឃ្ើញថាហានិភ័យឥណទនគឺអាឆរកីរាលោលែល់វសិ័យដផេង ដៗទៀត្ ែូឆជា                 
(វសិ័យពាណិជ្ជកមម កសិកមម ដសវាកមម ឧសាហកមម និង ដហោឋ រឆនាសមព័នធ…) និងផលិត្ផលដផេងដទៀត្ 
ដែើមបដីជ្ៀសវាងការម្របឈមមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវដៅដលើ វសិ័យ ឬឧសាហកមមជាក់ោក់មួយ។ 

• ហានិភ័យជាម្របព័នធ គឺជាការែូឆខាត្ម្របព័នធទាំងមូលថ្នវសិ័យហិរញ្ញវត្ថុ ។ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលយលដ់ឃ្ើញ
ថា ហានិភ័យឥណទនដៅដលើថ្ែគូភាគីស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយ គួរឡត្ជាកមមវត្ថុថ្នការវាយត្ថ្មលែ៏ម្របុង
ម្របយ័ត្ន និង េភិបាលភាព ែូឆដៅនឹងទម្រមង់ថ្នការផតល់កមចីឥណទនែថ្ទដទៀត្ ដហើយកម្រមិត្កាំណត់្     
ស្ថថ នភាព ម្របុងម្របយ័ត្ន គួរឡត្ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដែើមបីការពាធ្នាគារឲ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ សម្រាប់ហានិភ័យ             
ជាម្របព័នធ។ 

កម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពថ្នហានិភ័យឥណទន 

កម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពដលើផលិត្ផលឥណទន គួរឡត្បដងកើត្ដែើងដោយគណៈកាម ធិ្ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ 
ថ្ន ម្រកុមម្របឹកាភិបាល និង ានការេនុម័ត្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ កម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាព គួរឡត្ ម្រត្ូវបានស្សប ដៅ
តមកម្រមិត្ ហានិភ័យទទួលយក ថ្នម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

នាយកោឋ នម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្រត្វូម្រត្តួ្ពិនិត្យជាម្របចាាំ ដៅដលើរាលក់ម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពែូឆឡែលបានកាំណត់្ 
ដហើយេនុម័ត្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល និងផតល់េនុស្ថសន៍ដៅដលើការផ្លល សប់តូរដផេង ឡៗែលចាត់្ទុកថាវាសមស្សប។ 

ដែើមបីរកាកាំដណើ នឥណទន កនុងមដធ្ាបាយែ៏ម្របុងម្របយ័ត្ន និង សមដហតុ្ផល ក៏ែូឆជាដែើមបីរកាគុណភាព
សាព ធ្ ឥណទន ធ្នាគារបានោក់កម្រមិត្កាំណត់្ដផេង ដៗៅដលើផលិត្ផលឥណទន ឡែលម្រត្ូវេនុវត្តតមយា ង
ខាជ ប់ែជួន ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• េនុបាត្ហានិភ័យឥណទន (Loan Exposure ratio): ម្រត្ូវបានកាំណត់្ែូឆជាសាព ធ្ឥណទន ឡែលាន               
ហានិភ័យបានែកខានមិនបានសងធ្ាំជាងស្ថមសិបថ្ងៃសរុប ឡឆកជាមួយ មូលនិធិ្ម្រទពយសមបត្តិសទុធរបស់
ធ្នាគារ ឡត្ម្រត្ូវតិ្ឆជាង ២៥%។ 

• កម្រមិត្កាំណត់្ការផតល់ឥណទន (Ceilings) ដៅកាន់វសិ័យដផេង  ៗ និង ដោយផលិត្ផលម្រត្ូវោក់ឡែន
កាំណត់្ដៅដលើហានិភ័យម្របមូលផតុាំ។ 

• ទាំហាំហានិភ័យធ្ាំបាំផុត្ (Maximum Exposure) សម្រាប់េតិ្ងិជ្នាន ក់ ឬ េតិ្ងិជ្នម្រកុម គឺអាឆានទាំហាំរហូត្
ែល់ ៥% ថ្នមូលនិធិ្ម្រទពយសមបត្តិសុទធរបស់ធ្នាគារ។ 

• ថ្ែគូភាគីស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុនានា។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ក) ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន 

ម្រកុមម្របឹកាភិបាលបានឡបងឡឆកការទទួលែុសម្រត្ូវ កនុងការម្រត្តួ្ពិនិត្យដៅដលើហានិភ័យឥណទន ដៅគណៈក
ាម ធិ្ការឥណទន។ នាយកោឋ នឥណទន ឡែលទទួលែុសម្រត្ូវម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន ម្រត្ូវពឹងឡផអកដៅដលើ
សកមមភាព ែូឆឡែលានឡឆងខាងដម្រកាម៖ 

• ការឡបងឡឆកតួ្នាទីោឆ់ដោយឡែករវាងេនកឡែលពាក់ព័នធ កនុងការម្របាស្ស័យជាមួយេតិ្ងិជ្ន ឡែលោក់
ពាកយសុាំែចីឥណទន និង េនកឡែលពាក់ព័នធកនុងការេនុម័ត្ឥណទន។ 

• ការឡបងឡឆកតួ្នាទីោឆ់ដោយឡែក រវាងេនកឡែលពាក់ព័នធកនុងការម្របាស្ស័យជាមួយេតិ្ងិជ្នដោយផ្លា ល់ 
និងេនកទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រគប់ម្រគងឥណទន។ 

• ដគាលការណ៍ថ្នការេនុម័ត្ពីរលាំោប់ថាន ក់ដផេងគាន  ដែើមបីធានាឱយានតុ្លយភាពថ្នផលម្របដយាជ្ន៍របស់
េតិ្ងិជ្នឱយបានលអ និងដគាលដៅថ្ន ែាំដណើ រការវាយត្ថ្មលហានិភ័យ។  

• ការដរៀបឆាំឯកស្ថរបានម្រពមដម្រពៀងឱយទន់ដពលដវោ និងដពញដលញជាមួយេតិ្ងិជ្ន រួមជាមួយព័ត៌្ាន
ឡែលម្រត្ូវការទាំងេស់ឡែល ទក់ទងនឹងការវាយត្ថ្មល និងែាំដណើ រការម្រគប់ម្រគងឥណទន។  

• ម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យឥណទនម្រត្ូវានការម្របយ័ត្នម្របឡយង គួបផេាំនឹងការពិនិត្យសាយិកភាពឡែលអាឆ
កាំណត់្សាា ល់សញ្ជញ ណ ទន់ដពលសតីពីព័ត៌្ានពាក់ព័នធនឹងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ។  

• ការម្រត្ួត្ពិនិត្យដោយឯករាជ្យ ដែើមបីធានាឱយាននូវេនុដោមភាពដៅតមនីតិ្វធីិ្ និងនិយ័ត្កមម កនុង
ែាំដណើ រការឥណទន និង ការតមោនគុណភាពទក់ទងនឹងហានិភ័យ និងការម្រត្ួត្ពិនិត្យឥណទនឱយ
បានទន់ដពលដវោ។  

• ធ្នាគារនឹងរកាឱយបានលអនូវសមតុ្លយឥណទនតមវសិ័យដផេង  ៗ ែូឆជាវសិ័យឧសាហកមម ត្ាំបន់
ភូមិស្ថស្តសត រូបិយប័ណណ និងទាំហាំឥណទន។  

• ការវភិាគឥណទនដធ្វើដែើងដោយដផ្លត ត្សាំខាន់ដលើសមត្ថភាព និងឆនាៈរបស់េតិ្ងិជ្នកនុងការសងឥណ
ទន តមរយៈការវាយត្ថ្មលពីេត្តឆរតិ្ លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ និង ការេនុវត្តតម green-lining methodology។  

• សាព ធ្ឥណទនសរុបរបស់ធ្នាគារឡែលផតល់ឱយេតិ្ងិជ្នាន ក់ ឬេតិ្ងិជ្នម្រកុម (ដគាលការណ៍េនកែចីឡត្
មួយ) មិនម្រត្ូវដលើស ៥% ថ្នម្រទពយសមបតិ្តសុទធរបស់ធ្នាគារ។ “សាព ធ្ឥណទន” (Exposure) គឺរួមាន
បរាិណសរុបថ្ន (i) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្នម្រទពយរបស់េនកែចី ឡែលេនកែចីដនាេះជាកូនបាំណុល (ii) ម្របាក់ឡែលេនក
ែចីជ្ាំពាក់ (ឥណដទយយ) តមរយៈការផតល់ហិរញ្ញបបទន ឬឥណទនដៅឱយ ឬជ្ាំនួសឲ្យបុគាលដនាេះ ឡែលរួម
ានែូឆជា ការធានាបាំណុល លែិិត្ឥណទន និសេនាវត្ថុ (derivatives)។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ែ) ការម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័យ និង ដគាលនដយាបាយបនថយហានិភ័យ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដធ្វើម្របតិ្បត្ាិការ និងផាល់ឥណទន និងបុដរម្របទនជូ្នេតិ្ងិជ្នជាឯកត្ាជ្ន ឬ          
សហម្រគាសនានា ដៅកនុងម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ស្ថធារណរែឋម្របជាធិ្បដត្យយម្របជាានិត្ឡាវ និងស្ថធារណរែឋ
សហភាព មីយា ន់ា ។ សមព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័យ និងដផ្លត ត្ការយកឆិត្តទុកោក់ដលើ          
ហានិភ័យឥណទន ដៅដពលឡែលហានិភ័យម្រត្ូវបានរកដឃ្ើញ។ ហានិភ័យឥណទនធ្ាំម្រត្ូវបានកាំណត់្និយមន័យ
ដោយធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ថាជាហានិភ័យឥណទនទូដៅជាមួយនឹងេត្ថគាហកឯកត្តជ្ននីមួយ  ៗឡែលានឆាំនួន
ដលើសពី ១០% ថ្នមូលនិធិ្ផ្លា លស់ុទធ។ 

ដយាងតមលកខែណឌ ថ្នម្របកាសដលែ ធ្៧-០៦-២២៦ម្រប.ក. របស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ត្ម្រមូវឲ្យធ្នាគាររកា
ឲ្យបានម្រគប់ ដពលដវោនូវេនុបាត្េតិ្បរាឆាំនួន ២០% រវាងហានិភ័យសរុបឡែលដឆញពីម្របតិ្បត្តិការជាមួយនឹង        
េត្ថគាហកជាឯកត្តជ្ននីមួយ  ៗនិងមូលនិធិ្ផ្លា លស់ទុធរបស់ធ្នាគារ។ ដហើយម្រត្ូវរកាហានិភ័យឥណទនធ្ាំៗសរុបមិន
ម្រត្ូវឲ្យដលើស ៣០០% ថ្នមូលនិធិ្ផ្លា លស់ុទធរបស់ធ្នាគារដែើយ។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានដម្របើម្របាស់ដគាលការណ៍ និងការេនុវត្តជាដម្រឆើន ដែើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យ
ឥណទន។ ដគាលការណ៍ឡែលានម្របសទិធភាពបាំផុត្កនុងឆាំដណាមដគាលការណ៍ទាំងេស់ដនេះ គឺការធានាដោយោក់
វត្ថុបញ្ជច ាំដលើឥណទន និងបុដរម្របទន េតិ្ងិជ្ន ឡែលជាការេនុវត្តទូដៅ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារេនុវត្តដគាល
ការណ៍ឡណនាាំសតីពីការទទួលយកនូវឆាំណាត់្ ថាន ក់ជាក់ោក់ថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការកាត់្បនថយហានិភ័យឥណទន។ 
ម្របដភទថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំសាំខាន់ ដៗែើមបធីានាឥណទន និងបុដរម្របទនេតិ្ងិជ្នានែូឆជា៖ 

• វត្ថុបញ្ជច ាំជាម្រទពយសមបត្តិកនុងលកខណៈជាលាំដៅោឋ ន (ានែីធ្លី េគារ និង ម្រទពយសមបត្តិដផេងៗ) 

• កថ្ម្រមដផេង ដៗលើម្រទពយសកមមកនុងអាជី្វកមម ែូឆជាែីធ្លី េគារ 

• ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងទម្រមង់ជាម្របាក់បដញ្ញើានកម្រមិត្ ។ 

(គ) ការម្របឈមហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឬមុនការបដងកើនឥណទន 

ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឆលុេះបញ្ជច ាំងដៅកនុងតរាងតុ្លយការ ានែូឆជាការម្របឈមដៅនឹងហានិភ័យ
ឥណទន គឺដសមើនឹងត្ថ្មលដយាងសទុធ។ ឯកិឆចសនាធានាហរិញ្ញវត្ថុ និងកិឆចសនាទទួល គឺជាទាំហាំេតិ្បរាឡែលសមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ នឹងទូទត់្ ម្របសនិដបើលិែិត្ធានា ទាំងដនាេះម្រត្វូបានដៅយក មកដម្របើម្របាស់វញិ ។ ឆាំឡណកឯឥណ
ទនឡែលទក់ទងនឹងកិឆចសនា និងយថាភាព ឡែលមិនអាឆបែិដសធ្បានដពញអាយកុាលថ្នកិឆចសនាដនាេះ ជាទូដៅគឺ
ដសមើនឹងត្ថ្មលទាំងស្សងុឡែលានកនុងកិឆចសនា ។ 
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សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(គ) ការម្របឈមហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឬមុនការបដងកើនឥណទន (ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម
កនុងតរាងតុ្លយការ៖ 

               

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១២.៧៥៩.០៥១  ៤២១.៥២៧.២៣៨  ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១  ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥  ៤០០.៨១៦.១២៦  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  ១.៦២១.៣០១.២៣០  ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦  ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  ៥០៧.៦២៩.៤០៧  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១  ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩  ១៨.០៨៦.៤១១.០០០  ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨  ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៦.៩២១.៨៥២  ៥.៩១៨.៨៦៦  ២៧.៩៩៨.៨៩១  ២៤.១១៩.៣៧៩  ៦.៩២៣.២២២  ៥.៩៣៥.៦៩២  ២៨.០០៤.៤៣៣  ២៤.១៨៧.៩៤៥ 
  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០  ២៤.២៣៨.៨៩០.៦៧៤  ២១.៩៥៨.៨៣៨.៩៣០  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨  ២៣.៣៥៨.៦៣០.៩០៨  ២១.១៤៧.៤៤៨.១០៩ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ ១២០.៩៣៧.៦០៧  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៤៨៩.១៩២.៦២០  ៣៧៩.២១៩.៧៥៧  ១២០.១០៨.៩៦២  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៤៨៥.៨៤០.៧៥១  ៣៧៩.២១៩.៧៥៧ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៤៧.០៣៨.១៦៦  ៣៨.៤៣២.៣៩៧  ១៩០.២៦៩.៣៨១  ១៥៦.៦១២.០១៨  ៤៦.៨៣១.៦៦២  ៣៨.៤០៥.៥៩៣  ១៨៩.៤៣៤.០៧៣  ១៥៦.៥០២.៧៩១ 
លិែិត្ឥណទន ៧.៨៦២.៨១៨  ៨.៩៤៨.៣៥០  ៣១.៨០៥.០៩៩  ៣៦.៤៦៤.៥២៦  ៧.៨៦២.៨១៨  ៨.៩៤៨.៣៥០  ៣១.៨០៥.០៩៩  ៣៦.៤៦៤.៥២៦ 
 ១៧៥.៨៣៨.៥៩១  ១៤០.៤៤០.៨១០  ៧១១.២៦៧.១០០  ៥៧២.២៩៦.៣០១  ១៧៤.៨០៣.៤៤២  ១៤០.៤១៤.០០៦  ៧០៧.០៧៩.៩២៣  ៥៧២.១៨៧.០៧៤ 

ហានិភ័យឥណទនេត្ិបរាសរុប ៦.១៦៨.១៤៧.៧៨១  ៥.៥២៩.១១២.៩៤០  ២៤.៩៥០.១៥៧.៧៧៤  ២២.៥៣១.១៣៥.២៣១  ៥.៩៤៩.៤៩៥.៨៧៩  ៥.៣២៩.៩៧១.៨២៤  ២៤.០៦៥.៧១០.៨៣១  ២១.៧១៩.៦៣៥.១៨៣ 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(គ) ហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឬមុនការបដងកើនឥណទន (ត្) 

តរាងខាងដលើបង្ហា ញពីស្ថថ នភាពអាម្រកក់បាំផុត្ថ្នការម្របឈមហានិភ័យឥណទនរបស់សមព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ដោយមិនគិត្ែល់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការបដងកើន           
ឥណទនដផេងដទៀត្ដទ ។ ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមកនុង តរាងតុ្លយការ ការម្របឈមហានិភ័យឡែលបានបង្ហា ញខាងដលើគឺ
ឡផអកដៅដលើត្ថ្មលដយាងសទុធ ។ ែូឆបានបង្ហា ញខាងដលើ ៧២,៤៩% ថ្នការម្របឈមហានិភ័យ េតិ្បរាសរុបឆាំដពាេះ               
សមព័នធធ្នាគារ និង ៧២,១៥% ថ្នការម្របឈមហានិភ័យេតិ្បរាសរុបឆាំដពាេះធ្នាគារ គឺដកើត្មកពីឥណទន និង               
បុដរម្របទនេតិ្ងិជ្ន (២០១៩៖ ៦៩,៥៦%ឆាំដពាេះសមព័នធធ្នាគារ និង ៦៩,១៧% ឆាំដពាេះធ្នាគារ) ។ 

គណៈម្រគប់ម្រគងានជ្ាំដនឿថា ែលួនានលទធភាពបនតការម្រគប់ម្រគង និងម្រទម្រទង់ហានិភ័យឥណទនរបសស់មព័នធ
ធ្នាគារ ឡែលបណាត លមកពីឥណទន និងបុដរម្របទន ឱយសថតិ្កនុងកម្រមិត្េបបបរាតមវធីិ្ែូឆខាងដម្រកាម ។ ម្របាណ 
៩៨,៥៩% ថ្នឥណទន និងបុដរម្របទនរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានធានាដោយវត្ថុបញ្ជច ាំ ។ ដយាងតមដគាលការណ៍               
ឥណទន ទាំហាំឥណទនមិនម្រត្ូវដលើស ៧៥% ថ្នត្ថ្មលលក់ដឆញបា ន់ស្ថម នរបស់វត្ថុបញ្ជច ាំដនាេះដទ ។ 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន 

ការម្របមូលផតុាំហានិភ័យឥណទនដកើត្ដែើងដៅដពលានភាគីថ្ែគូមួយឆាំនួន ានសកមមភាពអាជី្វកមម
ម្របហាក់ម្របឡហលគាន  និងានស្ថថ នភាពឡផនកដសែឋកិឆចស្សដែៀងគាន  ឡែលអាឆបណាត លឲ្យពួកដគពុាំានលទធភាពបាំដពញ
កាត្ពវកិឆចសងបាំណុលបាន ដៅដពលឡែលពួកដគជួ្បម្របទេះនឹងផលប េះពាលថ់្នបឡម្រមបម្រមលួឡផនកដសែឋកិឆច ឬលកខែណឌ
ដផេង ដៗទៀត្ស្សដែៀងគាន  ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានវភិាគដលើការដផ្លត ត្អារមមណ៍ថ្នហានិភ័យឥណទនដោយ 
ឡផអកដលើ ភូមិស្ថស្តសត និងឧសាហកមមែូឆខាងដម្រកាម៖ 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតាំងភមូសិ្ថស្តសត 

ការវភិាគេាំពីការម្របមូលផតុាំហានភិ័យឥណទន (ដោយមិនគិត្ពីវត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការបដងកើនឥណទន) ឡផអកដៅតមទតីាំងថ្នម្របដទស ភាគីថ្ែគូ គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ 
 រមព ជា  បារាាំង  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សឹងហប រ ៊ី  សហរែឋអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០                  
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖ 
                 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤០០.៨២៩.៣០០  -  -  ១១.៦២៤.៩១១  -  -  ៣០៤.៨៤០  -  ៤១២.៧៥៩.០៥១ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ២៦៩.០២២.៩៣២  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ២០.៦១២.២៦៧  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤.៨២៣.៤៧៥  ៥.៧៥៤.១១៧  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  -  -  -  -  -  -  -  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៤.២៨៦.៤២៦.៦០១  -  -  ១៤០.៩០២.៣៦៧  -  -  ៤៣.៩៧១.៦៥០  -  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៦.៧៧៤.៥៣២  -  -  ១៤៧.៣២០  -  -  -  -  ៦.៩២១.៨៥២ 
 ៥.៥២៩.៧២៧.៨៨៨  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ១៧៣.២៨៦.៨៦៥  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤៩.០៩៩.៩៦៥  ៥.៧៥៤.១១៧  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ ១២០.១០៨.៩៦២  -  -  ៨២៨.៦៤៥  -  -  -  -  ១២០.៩៣៧.៦០៧ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៤៦.៨៣១.៦៦២  -  -  ២០៦.៥០៤  -  -  -  -  ៤៧.០៣៨.១៦៦ 
លិែិត្ឥណទន ៧.៨៦២.៨១៨  -  -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨ 
 ១៧៤.៨០៣.៤៤២  -  -  ១.០៣៥.១៤៩  -  -  -  -  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 
ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ៥.៧០៤.៥៣១.៣៣០  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ១៧៤.៣២២.០១៤  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤៩.០៩៩.៩៦៥  ៥.៧៥៤.១១៧  ៦.១៦៨.១៤៧.៧៨១ 
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ២៣.០៧៤.៨២៩.២៣០  ២.៥៥៤.៦៩៧  ២.៣០១.២៦៥  ៧០៥.១៣២.៥៤៧  ១.០៦៧.៧៥៥  ៩៤២.៣៨៧.៥២០  ១៩៨.៦០៩.៣៥៨  ២៣.២៧៥.៤០៣  ២៤.៩៥០.១៥៧.៧៧៥ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតាំងភមូសិ្ថស្តសត (ត្) 
 សមព័នធធនាគារ 
 រមព ជា  បារាាំង  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សឹងហប រ ៊ី  សហរែឋអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩                  
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមមកនុង

តរាងតុ្លយការ៖ 
                 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១០.៩៦៧.៩៤៥  -  -  ៩.៩២១.០៥២  -  -  ៦៣៨.២៤១  -  ៤២១.៥២៧.២៣៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ៤៤៨.៩៤១.៩៥៧  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ២០.៩៩៤.៦៩៧  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ៦.៦៣៦.៦៦៧  ១០.០៩២.៦៩៧  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  -  -  -  -  -  -  -  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៣.៦៨២.២៤៣.១៤០  -  -  ១២៧.២៦៨.៥៧៨  -  -  ៣៦.៥០៨.៨០១  -  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៥.៨៦៩.៨៩១  -  -  ៤៨.៩៧៥  -  -  -  -  ៥.៩១៨.៨៦៦ 
 ៥.០៧៥.៤៩៧.៩០៩  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ១៥៨.២៣៣.៣០២  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ៤៣.៧៨៣.៧០៩  ១០.០៩២.៦៩៧  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ ៩៣.០៦០.០៦៣  -  -  -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៣៨.៤០៥.៥៩៣  -  -  ២៦.៨០៤  -  -  -  -  ៣៨.៤៣២.៣៩៧ 
លិែិត្ឥណទន ៨.៩៤៨.៣៥០  -  -  -  -  -  -  -  ៨.៩៤៨.៣៥០ 
 ១៤០.៤១៤.០០៦  -  -  ២៦.៨០៤  -  -  -  -  ១៤០.៤៤០.៨១០ 

ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ៥.២១៥.៩១១.៩១៥  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ១៥៨.២៦០.១០៦  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ៤៣.៧៨៣.៧០៩  ១០.០៩២.៦៩៧  ៥.៥២៩.១១២.៩៤០ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ២១.២៥៤.៨៤១.០៥៤  ៨.៧៦៦.២៧០  ២.៨៨០.៤៩៥  ៦៤៤.៩០៩.៩៣២  ៥.០៣២.២៩៥  ៣៩៥.១៥៨.៨៣០  ១៧៨.៤១៨.៦១៤  ៤១.១២៧.៧៤០  ២២.៥៣១.១៣៥.២៣០ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

146 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតាំងភមូសិ្ថស្តសត (ត្) 
 ធនាគារ 
 រមព ជា  បារាាំង  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សឹងហប រ ៊ី  សហរែឋអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០                  
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖ 
                 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤០០.៨១៦.១២៦  -  -  -  -  -  -  -  ៤០០.៨១៦.១២៦ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ២៦៧.៤៤៤.៤២១  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ៤៩៩.៨៦១  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤៦.៨៧៣  ៥.១៩៧.៨៩៧  ៥០៧.៦២៩.៤០៧ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  -  -  -  -  -  -  -  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  -  -  -  -  -  -  -  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៦.៧៥៦.៣៥៦  -  -  -  -  -  ១៦៦.៨៦៦  -  ៦.៩២៣.២២២ 
 ៥.៥៣៤.៣៤០.៥៨៥  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ៤៩៩.៨៦១  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ២១៣.៧៣៩  ៥.១៩៧.៨៩៧  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបាន 

ដម្របើម្របាស់ ១២០.១០៨.៩៦២  -  -  -  -  -  -  -  ១២០.១០៨.៩៦២ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៤៦.៨៣១.៦៦២  -  -  -  -  -  -  -  ៤៦.៨៣១.៦៦២ 
លិែិត្ឥណទន ៧.៨៦២.៨១៨  -  -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨ 
 ១៧៤.៨០៣.៤៤២  -  -  -  -  -  -  -  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 

ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ៥.៧០៩.១៤៤.០២៧  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ៤៩៩.៨៦១  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ២១៣.៧៣៩  ៥.១៩៧.៨៩៧  ៥.៩៤៩.៤៩៥.៨៧៩ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ២៣.០៩៣.៤៨៧.៥៨៩  ២.៥៥៤.៦៩៧  ២.៣០១.២៦៥  ២.០២១.៩៣៨  ១.០៦៧.៧៥៥  ៩៤២.៣៨៧.៥២០  ៨៦៤.៥៧៤  ២១.០២៥.៤៩៣  ២៤.០៦៥.៧១០.៨៣១ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតាំងភមូសិ្ថស្តសត (ត្) 
 ធនាគារ 
 រមព ជា  បារាាំង  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សឹងហប រ ៊ី  សហរែឋអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩                  

ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ
សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖ 

                 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  -  -  -  -  -  -  -  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ៤៤៨.៨៧៦.២៣៩  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  -  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ៤៦.៩៤៤  ៨.៦២៤.៦៤៤  ៥៥៨.៦១២.៣៤០ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  -  -  -  -  -  -  -  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  -  -  -  -  -  -  -  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៥.៧៧២.៧០១  -  -  ៧៩៨  -  -  ១៦២.១៩៣  -  ៥.៩៣៥.៦៩២ 
 ៥.០៧៩.៦៥៨.៧២៦  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ៧៩៨  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ២០៩.១៣៧  ៨.៦២៤.៦៤៤  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ ៩៣.០៦០.០៦៣  -  -  -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៣៨.៤០៥.៥៩៣  -  -  -  -  -  -  -  ៣៨.៤០៥.៥៩៣ 
លិែិត្ឥណទន ៨.៩៤៨.៣៥០  -  -  -  -  -  -  -  ៨.៩៤៨.៣៥០ 
 ១៤០.៤១៤.០០៦  -  -  -  -  -  -  -  ១៤០.៤១៤.០០៦ 

ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ៥.២២០.០៧២.៧៣២  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ៧៩៨  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ២០៩.១៣៧  ៨.៦២៤.៦៤៤  ៥.៣២៩.៩៧១.៨២៤ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ២១.២៧១.៧៩៦.៣៨៣  ៨.៧៦៦.២៧០  ២.៨៨០.៤៩៥  ៣.២៥២  ៥.០៣២.២៩៥  ៣៩៥.១៥៨.៨៣០  ៨៥២.២៣៣  ៣៥.១៤៥.៤២៤  ២១.៧១៩.៦៣៥.១៨២ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii)  វភិាគតមម្របដភទអាជ្វីកមម 

ការវភិាគេាំពីការម្របមូលផតុាំហានភិ័យឥណទន (ដោយមិនគិត្ពីវត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការពម្រងឹងឥណទន) ដៅតមត្ថ្មលដយាង គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ឡផអកដៅតមម្របដភទ
អាជ្ីវកមមរបស់ភាគីថ្ែគូានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ 

 ក្គឹុះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ែ ាំ និង             

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាឋ ន  ផលិររមម  រសិរមម  អាជ៊ីវរមមអផសង  ៗ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០                
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

កនុងតរាងតុ្លយការ៖                

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១២.៧៥៩.០៥១  -  -  -  -  -  -  ៤១២.៧៥៩.០៥១ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  -  -  -  -  -  -  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ២២.៦៧២.៩៣៦  ១.៥១១.៣២៧.០៤២  ១.០៨៦.៤០៩.៤៨១  ១៦០.២៣២.៥៥៨  ១៣០.៩៣៣.១៣៦  ៨៨៨.៨៣៩.៧៨៨  ៦៧០.៨៨៥.៦៧៧  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៣.៧៨៧.៦៨៦  -  -  -  -  -  ៣.១៣៤.១៦៦  ៦.៩២១.៨៥២ 
 ១.៥៤០.៣៩៣.៨១៣  ១.៥១១.៣២៧.០៤២  ១.០៨៦.៤០៩.៤៨១  ១៦០.២៣២.៥៥៨  ១៣០.៩៣៣.១៣៦  ៨៨៨.៨៣៩.៧៨៨  ៦៧៤.១៧៣.៣៧២  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០ 
                ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                

កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ១២០.៩៣៧.៦០៧  ១២០.៩៣៧.៦០៧ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ -  -  -  -  -  -  ៤៧.០៣៨.១៦៦  ៤៧.០៣៨.១៦៦ 
លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨  ៧.៨៦២.៨១៨ 
 -  -  -  -  -  -  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 
                ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ១.៥៤០.៣៩៣.៨១៣  ១.៥១១.៣២៧.០៤២  ១.០៨៦.៤០៩.៤៨១  ១៦០.២៣២.៥៥៨  ១៣០.៩៣៣.១៣៦  ៨៨៨.៨៣៩.៧៨៨  ៨៥០.០១១.៩៦៣  ៦.១៦៨.១៤៧.៧៨១ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ៦.២៣០.៨៩២.៩៧៤  ៦.១១៣.៣១៧.៨៨៥  ៤.៣៩៤.៥២៦.៣៥១  ៦៤៨.១៤០.៦៩៧  ៥២៩.៦២៤.៥៣៥  ៣.៥៩៥.៣៥៦.៩៤២  ៣.៤៣៨.២៩៨.៣៩០  ២៤.៩៥០.១៥៧.៧៧៤ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii) វភិាគតមម្របដភទអាជ្វីកមម (ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ 

 ក្គឹុះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ែ ាំ និង               

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាឋ ន  ផលិររមម  រសិរមម  អាជ៊ីវរមមអផសងៗ   សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩                
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖                

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤២១.៥២៧.២៣៨  -  -  -  -  -  -  ៤២១.៥២៧.២៣៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  -  -  -  -  -  -  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៧.៣២១.៤៤៧  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៧.៨៩២.២៣៨  ១.៣៤៨.៥០៨.៤៤៥  ១.០៤២.១២១.១៣៨  ១៨៣.៣០៨.៥៤៦  ១០៣.៥២៨.៦៤៣  ៧៥១.២៥៤.១០៤  ៤០៩.៤០៧.៤០៥  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៣.៩៩៦.១៣១  -  -  -  -  -  ១.៩២២.៧៣៥  ៥.៩១៨.៨៦៦ 
 ១.៥៤៨.៤៦៧.៥៨៥  ១.៣៤៨.៥០៨.៤៤៥  ១.០៤២.១២១.១៣៨  ១៨៣.៣០៨.៥៤៦  ១០៣.៥២៨.៦៤៣  ៧៥១.២៥៤.១០៤  ៤១១.៤៨៣.៦៦៩  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០ 
                ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                

កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ -  -  -  -  -  -  ៣៨.៤៣២.៣៩៧  ៣៨.៤៣២.៣៩៧ 
លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៨.៩៤៨.៣៥០  ៨.៩៤៨.៣៥០ 
 -  -  -  -  -  -  ១៤០.៤៤០.៨១០  ១៤០.៤៤០.៨១០ 
                
ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ១.៥៤៨.៤៦៧.៥៨៥  ១.៣៤៨.៥០៨.៤៤៥  ១.០៤២.១២១.១៣៨  ១៨៣.៣០៨.៥៤៦  ១០៣.៥២៨.៦៤៣  ៧៥១.២៥៤.១០៤  ៥៥១.៩២៤.៤៧៩  ៥.៥២៩.១១២.៩៤០ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ៦.៣១០.០០៥.៤០៩  ៥.៤៩៥.១៧១.៩១៣  ៤.២៤៦.៦៤៣.៦៣៧  ៧៤៦.៩៨២.៣២៥  ៤២១.៨៧៩.២២០  ៣.០៦១.៣៦០.៤៧៤  ២.២៤៩.០៩២.២៥២  ២២.៥៣១.១៣៥.២៣០ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii) វភិាគតមម្របដភទអាជ្វីកមម (ត្) 
 

 ធនាគារ 

 ក្គឹុះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ែ ាំ និង             

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាឋ ន  ផលិររមម  រសិរមម  អាជ៊ីវរមមអផសង  ៗ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០                
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹង

ម្រទពយសកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖                
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤០០.៨១៦.១២៦  -  -  -  -  -  -  ៤០០.៨១៦.១២៦ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ៥០៧.៦២៩.៤០៧  -  -  -  -  -  -  ៥០៧.៦២៩.៤០៧ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ២២.៦៧២.៩៣៦  ១.៤៣៣.៩៤៨.៣៣៦  ១.០៥៦.២៣៨.០៩៣  ១៥៩.២៨៩.៨៥១  ១២៤.០៥៨.០៥៧  ៨៤៨.២៤១.៥៤៧  ៦៤៨.២០០.៣៣៩  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៣.៨៣២.៨៨៧  -  -  -  -  -  ៣.០៩០.៣៣៥  ៦.៩២៣.២២២ 
 ១.៥០១.៤៧២.៣៥០  ១.៤៣៣.៩៤៨.៣៣៦  ១.០៥៦.២៣៨.០៩៣  ១៥៩.២៨៩.៨៥១  ១២៤.០៥៨.០៥៧  ៨៤៨.២៤១.៥៤៧  ៦៥១.៤៤៤.២០៣  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧ 
                ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ១២០.១០៨.៩៦២  ១២០.១០៨.៩៦២ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ -  -  -  -  -  -  ៤៦.៨៣១.៦៦២  ៤៦.៨៣១.៦៦២ 
លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨  ៧.៨៦២.៨១៨ 
 -  -  -  -  -  -  ១៧៤.៨០៣.៤៤២  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 
                
ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ១.៥០១.៤៧២.៣៥០  ១.៤៣៣.៩៤៨.៣៣៦  ១.០៥៦.២៣៨.០៩៣  ១៥៩.២៨៩.៨៥១  ១២៤.០៥៨.០៥៧  ៨៤៨.២៤១.៥៤៧  ៨២៦.២៤៧.៦៤៥  ៥.៩៤៩.៤៩៥.៨៧៩ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ៦.០៧៣.៤៥៥.៦៥៦  ៥.៨០០.៣២១.០១៩  ៤.២៧២.៤៨៣.០៨៦  ៦៤៤.៣២៧.៤៤៧  ៥០១.៨១៤.៨៤១  ៣.៤៣១.១៣៧.០៥៨  ៣.៣៤២.១៧១.៧២៤  ២៤.០៦៥.៧១០.៨៣១ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii) វភិាគតមម្របដភទអាជ្វីកមម (ត្) 
 

 ធនាគារ 

 ក្គឹុះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ែ ាំ និង                     

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាឋ ន  ផលិររមម  រសិរមម  អាជ៊ីវរមមអផសងៗ   សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩                
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖                

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  -  -  -  -  -  -  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  -  -  -  -  -  -  ៥៥៨.៦១២.៣៤០ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៧.៣២១.៤៤៧  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៧.៨៩២.២៣៨  ១.២៧៧.៥៤៩.៣៣២  ១.០១៤.១៧៥.២៦២  ១៨១.៨០០.៧០១  ៩៧.៣៩៣.៦២៧  ៧១៥.៩៦១.៥០៧  ៣៩១.៨០៦.២៧៦  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៤.១២៧.២៤៦  -  -  -  -  -  ១.៨០៨.៤៤៦  ៥.៩៣៥.៦៩២ 
 ១.៥០៨.៩០៩.១៣៨  ១.២៧៧.៥៤៩.៣៣២  ១.០១៤.១៧៥.២៦២  ១៨១.៨០០.៧០១  ៩៧.៣៩៣.៦២៧  ៧១៥.៩៦១.៥០៧  ៣៩៣.៧៦៨.២៥១  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨ 
                ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                

កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ -  -  -  -  -  -  ៣៨.៤០៥.៥៩៣  ៣៨.៤០៥.៥៩៣ 
លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៨.៩៤៨.៣៥០  ៨.៩៤៨.៣៥០ 
 -  -  -  -  -  -  ១៤០.៤១៤.០០៦  ១៤០.៤១៤.០០៦ 
                
ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ១.៥០៨.៩០៩.១៣៨  ១.២៧៧.៥៤៩.៣៣២  ១.០១៤.១៧៥.២៦២  ១៨១.៨០០.៧០១  ៩៧.៣៩៣.៦២៧  ៧១៥.៩៦១.៥០៧  ៥៣៤.១៨២.២៥៧  ៥.៣២៩.៩៧១.៨២៤ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ៦.១៤៨.៨០៤.៧៣៧  ៥.២០៦.០១៣.៥២៨  ៤.១៣២.៧៦៤.១៩៣  ៧៤០.៨៣៧.៨៥៧  ៣៩៦.៨៧៩.០៣០  ២.៩១៧.៥៤៣.១៤១  ២.១៧៦.៧៩២.៦៩៧  ២១.៧១៩.៦៣៥.១៨៣ 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ង) ដគាលនដយាបាយលុបដចាល 

វាអាឆម្រត្ូវបានលុបដចាលដៅដម្រកាមការេនុម័ត្របស់គណៈកាម ធិ្ការឥណទន (MCC) កនុងករណីឡែលធ្នាគារ
បាត់្បង់ការម្រគប់ម្រគងដលើសិទធិកិឆចសនារបស់ែលួនដលើទីតាំងដនាេះ ឬដៅដពលឡែលឡផនកែលេះ ឬឡផនកទាំងេសម់្រត្ូវបាន                 
ចាត់្ទុកថាមិនអាឆម្របមូលនាបាន។ ដនេះជាករណីពិដសសដៅដពលឡែលគាម នការរ ាំពឹងទុកពិត្ម្របាកែថ្នការស្ថត រដែើងវញិ
របស់គូភាគី ឬដៅដពលឡែលធ្នាគារបានបាត់្បង់ការម្រគប់ម្រគងដលើសិទធិកិឆចសនារបសែ់លួន ដៅដលើទីតាំងដោយស្ថរ              
ការសដម្រមឆឆិត្តរបស់តុ្ោការ។ កាលៈដទសៈឡែលកឡនលងមួយគួរឡត្ម្រត្ូវបានលុបដចាលរួមបញ្ចូលផងឡែរ ប ុឡនតមិនាន  
កាំណត់្៖ 

ក) ទម្រមង់ទាំងេស់ថ្នមូលបម្រត្ ឬវត្ថុបញ្ជច ាំ ម្រត្ូវបានដៅ និងបានែឹងប ុឡនតម្របាក់ឆាំដណញមិនបានម្រគបែណត ប់ដលើ
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្នកឡនលងដនេះ។  

ែ) ធ្នាគារមិនអាឆម្របមូលបាន ឬក៏គាម នការធានាសមដហតុ្ផលណាមួយឡែលថា ធ្នាគារនឹងម្របមូលម្របាក់
ឡែលែកខានទាំងេស់ដៅនឹងលកខែណឌ កិឆចសនាថ្នកិឆចម្រពមដម្រពៀង។  

គ) គូភាគីបានកេ័យធ្ន ឬកាំពុងសថិត្កនុងទម្រមង់ថ្នការដរៀបឆាំរឆនាសមព័នធហិរញ្ញវត្ថុដែើងវញិឡែលជាលទធផល
ឡែលវាមិនទាំនងជាអាឆផតល់ដសវាកមមហាវ សុលីីធី្បាន។ 

ឃ្) ហាវ សុីលធីី្ដនេះម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់តមម្របដភទខាត្បង់។ 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ដយាងតមឡណនាាំ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ពីទសេនៈរបស់ ECL ឡែលធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងទទួលបានបទពិដស្ថធ្ន៍ដលើ
គណនីែូឆគាន ទាំង ១២ឡែ (ែាំណាក់កាលទី១) ឬដពញអាយុកាល (ែាំណាក់កាលទី២ និងទី៣)។ ការផ្លល ស់បតូរវធីិ្ស្ថស្តសតកនុង
ការផតល់បទបបញ្ញត្តិឡណនាាំដធ្វើសាំវធិានធ្នដោយ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ម្រត្ូវបានដរៀបឆាំដែើងដែើមបី៖ 

• ធានាឲ្យានការទទួលស្ថា ល់ទន់ដពលដវោថ្នការខាត្បង់ឥណទន ឡែលានលកខណៈឆលុេះបញ្ជច ាំងជាង     
គាំរូខាត្បង់ឡែលបានដកើត្ដែើងែូឆឡែលានពីមុន។ 

• ឡបងឡឆករវាងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡែលកាន់ឡត្យា ប់យុឺនគួរឲ្យកត់្សាា លនូ់វគុណភាពឥណទន និងរបស់
ឡែលមិនទន់ាន។និង 

• ផតលនូ់វការបា ន់ស្ថម នកាន់ឡត្ម្របដសើរថ្ន (ECL) ឡែលបណាត លមកពីផលប េះថ្នស្ថថ នភាពា ម្រកូដសែឋកិឆច។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារេនុវត្តវធីិ្ស្ថស្តសត ៣ ែាំណាក់កាល ដោយឡផអកដលើការផ្លល ស់បតូរគុណភាពឥណទន         
ចាប់តាំងពីានការទទួលស្ថា លែ់ាំបូង៖ 
 

វធីិ្ស្ថស្តសត ៣ ែាំណាក់កាល 
ែាំណាក់កាលទី១ ែាំណាក់កាលទី២ ែាំណាក់កាលទី៣ 

ែាំដណើ រការ ដម្រកាមែាំដណើ រការ មិនែាំដណើ រការ 

ការទទួលស្ថា លក់ារខាត្បង់
ឥណទនឡែលរាំពឹងថានឹង
បាត់្បង់ 

ការខាត្បង់ឥណទនឡែល           
រ ាំពឹងទុករយៈដពល ១២ ឡែ 

ការខាត្បង់ឥណទនឡែល
រាំពឹងទុកដពញមួយអាយកុាល 

ការខាត្បង់ឥណទនឡែល
រាំពឹងទុកដពញមួយអាយកុាល 

លកខណៈវនិិឆេ័យ មិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវ
នាដលើហានិភ័យឥណទនដទ 

ហានិភ័យឥណទនឡែលបាន
ដកើនដែើងជាស្ថរវនា 

ឥណទនឡែលានឱនភាព         
ថ្នត្ថ្មល 

មូលោឋ នថ្នការគណនា         
ថ្នម្របាក់ឆាំដណញ 

ត្ថ្មលដយាងែុល ត្ថ្មលដយាងែុល ត្ថ្មលដយាងសុទធ 

ការទទួលស្ថា ល់ ការខាត្បង់ឥណទនឡែលរ ាំពឹងទុក (ECL) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុនឹងម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ និងម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាបីម្របដភទដផេងគាន ឡែលរួមាន៖ 

ក)  ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលវាសឡ់វងដោយត្ថ្មលែករ ាំលស់  

ែ) ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សប តមរយៈការឡបងឡឆកឆាំណូលទូដៅដផេងដទៀត្ 

គ) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់តមត្ថ្មលម្រតឹ្មម្រត្ូវតមរយៈម្របាក់ឆាំដនញ ឬខាត្ ។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលឡែលម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ឬតមរយៈការឡបងឡឆកឆាំណូលទូដៅ
ដផេង  ៗនឹងម្រត្ូវទទួលរងនូវការវាយត្ថ្មលដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នឹងវាស់ ECL ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតទូដៅ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការទទួលស្ថា ល ់ECL (ត្) 

វធីិ្ស្ថស្តសតទូដៅរួមាន ការឡញកេតិ្ងិជ្នដឆញជា ៣ ែាំណាក់កាលដផេងៗគាន  ដោយដយាងដៅតមលកខណៈ               
វនិិឆេ័យែាំណាក់កាល ដោយដធ្វើការវាយត្ថ្មលហានិភ័យឥណទន។ ECL រយៈដពល ១២ឡែ នឹងម្រត្ូវបានគណនាសម្រាប់
ែាំណាក់កាលទី១ ែណៈ ECL ដពញមួយអាយុកាលនឹងម្រត្ូវបានគណនាសម្រាប់ែាំណាក់កាលទី២ និងែាំណាក់កាលទី៣។ 
នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗ ធ្នាគារនឹងវាយត្ថ្មលហានិភ័យឥណទនដៅតមឥណទននីមួយ  ៗ ដបើដម្របៀបដធ្ៀប
នឹងកម្រមិត្ហានិភ័យដៅដពលផាល់ឲ្យ។ 

ខាងដម្រកាមដនេះ គឺជាតរាងបង្ហា ញពីការសដងខបថ្នស្ថថ នភាពហានិភ័យឥណទន និងរយៈដពលសម្រាប់ការ
គណនារបស់ ECL តមែាំណាក់កាល៖ 

ឥណទនរយៈដពលឡវង (ដលើសពីមួយឆ្ន ាំ) 
 

ែាំណាក់កាល ស្ថថ នភាពហានិភ័យឥណទន ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្ សូឆនាករថ្នការយឺត្យា វ 

១ មិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវនា
ដលើហានភិយ័ឥណទនដទ ឥណទនធ្មមត ០ ែល់ត្ឆូជាង ៣០ ថ្ងៃ ែាំដណើ រការ 

២ ហានភិ័យឥណទនបាន            
ដកើនដែើងជាស្ថរវនា ឥណទនឃ្ល ាំដមើល ៣០ ែល់ត្ឆូជាង ៩០ ថ្ងៃ ដម្រកាមែាំដណើ រការ 

៣ ឥណទនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

ឥណទនដម្រកាមសាង់ោរ ៩០ ែល់ត្ូឆជាង ១៨០ ថ្ងៃ 

មិនែាំដណើ រការ ឥណទនជាប់សងេ័យ ១៨០ ែល់ត្ឆូជាង ៣៦០ ថ្ងៃ 

ឥណទនខាត្បង ់ ចាដបើពីពី ៣៦០ ថ្ងៃ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការទទួលស្ថា ល ់ECL (ត្) 

ឥណទនរយៈដពលែលី (មួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាង) 
 

ែាំណាក់កាល ស្ថថ នភាពហានិភ័យឥណទន ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្ សូឆនាករថ្នការយឺត្យា វ 

១ មិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវនា
ដលើហានភិយ័ឥណទនដទ ឥណទនធ្មមត ០ ែល់ ១៤ ថ្ងៃ ែាំដណើ រការ 

២ ហានភិ័យឥណទនបាន              
ដកើនដែើងជាស្ថរវនា ឥណទនឃ្ល ាំដមើល ១៥ ែល់ ៣០ ថ្ងៃ ដម្រកាមែាំដណើ រការ 

៣ ឥណទនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

ឥណទនដម្រកាមសាង់ោរ ៣១ ែល់ ៦០ ថ្ងៃ 

មិនែាំដណើ រការ ឥណទនជាប់សងេ័យ ៦១ ែល់ ៩០ ថ្ងៃ 

ឥណទនខាត្បង ់ ចាបព់ី ព ី៩១ ថ្ងៃ 

ធ្នាគារនឹងដម្របើម្របាស់ព័ត៌្ានឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សង និងការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់របស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន            
កមពុជា សម្រាប់លកខណៈវនិិឆេ័យកនុងការឡបងឡឆកជាែាំណាក់កាល។ ែូឆគាន ដនេះផងឡែរ ធ្នាគារនឹងបដងកើត្ការោក់ពិនាុ             
ឥណទន ឬធាតុ្ឡែលអាឆបា ន់ស្ថម នបាននាដពលេនាគត្ ដៅដពលានព័ត៌្ានកាន់ឡត្ង្ហយស្សួលរក។ ដៅដពលេនុវត្ត
ម្របព័នធោក់ពិនាុឥណទន កម្រមិត្ហានិភ័យធាល ក់ឆុេះដទវរែង ឬដម្រឆើនជាងដនេះ ដោយដម្របៀបដធ្ៀបដៅនឹងកម្រមិត្ហានិភ័យ
នាកាលបរដិឆេត្ឡែលបានផាលឲ់្យ ដហើយឥណទនដនេះម្រត្ូវចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ដៅែាំណាក់កាលទី២។ 

សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានរយៈដពលែលី វធីិ្ស្ថស្តសតស្ថមញ្ញនឹងម្រត្ូវបានដម្របើដៅដពលឡែលវាមិនត្ម្រមូវ
ឲ្យានលកខណៈវនិិឆេ័យជាែាំណាក់កាលៗ។ ដៅកនុងករណីដនេះ វានឹងម្រត្ូវបានឡបងឡឆកជាឥណទនែាំដណើ រការែាំណាក់
កាលទី១ ឬឥណទនមិនែាំដណើ រការ (ែាំណាក់កាលទី៣)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ធ្នាគារបានដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងការដធ្វើសាំវធិានធ្នជាកាត្ពវកិឆចតមត្ម្រមូវការរបសធ់្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា 
តមម្របកាសដលែ ធ្៧-០១៧-៣៤៤ ឆុេះថ្ងៃទី១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ និងស្ថរាឆរដលែ ធ្៧ ០១៨-០០១ស រ ឆ ឆ ណ ឆុេះថ្ងៃទី១៦ ឡែ
កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពីការកាំណត់្ហានិភ័យឥណទន និងការដធ្វើសាំវធិានធ្ននូវឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ ឥណទន និងបុដរម្របទន 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជា ៥ ឆាំណាត់្ថាន ក់ែូឆបានពិពណ៌នាខាងដម្រកាម៖ 
 

ឆាំណារ់ថាន រ់/លរេណៈវិនិឆេ័យ 
បទពិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលាន              
រយៈដពលដែើមដលើសពីមួយឆ្ន ាំ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលាន              
រយៈដពលដែើមមួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាង
ដនេះ ១- ឥណទនធ្មមត 

ឥណទនឡែល ម្រត្ូវបានទូទត្ស់ងទន់ដពលដវោ នងិមិន
ជាបស់ងេ័យសម្រាបក់ារទូទត្ស់ងនាដពលេនាគត្។ ការ
ទូទត្់សង ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងតមកឆិចសនា ដហើយេត្ងិជិ្ន
មិនបង្ហា ញពីភាពទន់ដែាយ ថ្នលទធភាពកនុងការទូទត្ស់ង
អាជ្ីវកមមលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ នងិស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុដនាេះ
ដែើយ ។ 

 
- ដទៀងទត្ ់

 
- ដទៀងទត្ ់

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  
 

ថាន រ់/លរេណៈវិនិឆេ័យ 
បទពិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈ
ដពលដែើមដលើសពីមួយឆ្ន ាំ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈ
ដពលដែើមមួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាងដនេះ 

២- ឥណទនឃ្ល ាំដមើល 
ឥណទនឡែលដៅកនុងឆាំណាត្់ថាន ក់ដនេះ ម្រត្ូវបានការពារ
នាដពលបឆចុបបនន ដហើយម្របឡហលជាមិនអាឆហួសកាល
កាំណត្់ដទ ប ុឡនតវាបង្ហា ញពភីាពទន់ដែាយ ឡែលអាឆ      
ជ្េះឥទធិពលយា ងធ្ៃន់ធ្ៃរ ែល់ការទូទត្់សងរបស់កនូ
បាំណុល ដៅកាលបរដិឆេទនាដពលេនាគត្ ម្របសិនដបើមនិ
បានឡកត្ម្រមូវឲ្យបានទន់ដពលដវោ និងយកឆតិ្តទកុោក់
ពីម្រគឹេះស្ថថ ន ដហើយធានាឲ្យានការយកឆតិ្តទុកោកព់ី
ធ្នាគារ ។ ឧទហរណ៍ថ្នការឡបបដនេះ ភាពទន់ដែាយដនេះ
រាបប់ញ្ចូល ប ុឡនតមិនម្រត្ូវបានកាំណត្ឆ់ាំដពាេះននិាន ការ   
ងយឆុេះថ្នម្របត្ិបត្តិការអាជ្ីវកមមរបស់ថ្ែគូរភាគី ឬ          
ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលនួ នងិស្ថថ នភាពដសែឋកឆិច 
និងលកខែណឌ ទផីារឡែល អាឆប េះពាល់ែល់ម្របាក់
ឆាំដណញ នងិលទធភាពទទូត្់សងនាដពលេនាគត្របស់
ែលួន ឬស្ថថ នភាពកាន់ឡត្យា ប់យឺុនថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំ ។                 
ឆាំណាត្ថ់ាន ក់ដនេះ ានដហត្ុផលផ្លា ល់ែលនួយា ង
ឆាស់ោស់ ដហើយមនិគួរដម្របើជាការសម្រមបសម្រមលួ
រវាងឥណទន ធ្មមត នងិឥណទនដម្រកាមសាង់ោរដទ ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីា

មួយហួសកាលបរដិឆេទចាបព់ី ៣០ 
ថ្ងៃដៅ ៨៩ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពលការទូទត្់ការម្របាកក់នុងរ
យៈដពលព ី៣០ ដៅ ៨៩ ថ្ងៃ ម្រត្ូវបាន
ដធ្វើមូលធ្ននយីកមមហិរញ្ញបបទន 
ឬបញ្ចូ លដៅកនងុហាវ សីុលីធ្ងីមី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីា

មួយហួសកាំណត្ក់នងុរយៈដពល
េត្បិរាិ ៣០ ថ្ងៃ។ 

- ដៅដពលការទូទត្់ការម្របាកក់នុង        
រយៈដពលេត្ិបរាិ ៣០ ថ្ងៃ ម្រត្ូវ 
បានដធ្វើមលូធ្នកមមហិរញ្ញបបទន 
ឬបញ្ចូ លដៅកនងុហាវ សីុលីធ្ងីមី ។ 

- កនុងករណីដនេះ ឥណទនវបិារូបន៍
ឡែលដលើសកាំណត្់ថ្ន ទឹកម្របាក់
ឡែលបានេនមុ័ត្សម្រាប់ រយៈ
ដពលេត្បិរា ៣០ ថ្ងៃ ឬគណនី
ឆរនតេសកមមកនងុរយៈដពល ៣០ ថ្ងៃ 
ឬលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ឆូលកនុង
គណនឆីរនតមនិម្រគប់ម្រគាន់ ដែើមបី
ទូទត្់ដលើការម្របាក់ កនងុរយៈដពល
េត្បិរា ៣០ ថ្ងៃ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ថាន រ់/លរេណៈវិនិឆេ័យ 
បទពិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈ
ដពលដែើមដលើសពីមួយឆ្ន ាំ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈ
ដពលដែើមមួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាងដនេះ 

៣- ឥណទនដម្រកាមសាង់ោរ 
ឥណទនឡែលបានចាត្់ថាន ក់ ដៅកនងុឆាំណាត្ថ់ាន ក់ដនេះ 
បង្ហា ញពភីាពទន់ដែាយគួរឲ្យកត្់សាា ល់ ដហើយ         
មិនម្រត្ូវបានការពារម្រគប់ម្រគាន់ដោយអាជ្ីវកមមបឆចបុបនន ឬ
ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ នងិលទធភាពសងរបស់កូនបាំណុល
ដទ ។  នយិាយឲ្យឆាំដៅម្របភពដែើមថ្នការសងបាំណុល គឺ
មិនម្រគប់ម្រគាន់ដែើមបីទូទត្់បាំណុលដនាេះដទ ដោយមនិ
គិត្ពីម្របាក់ឆាំណូល ឡែលបានមកពីម្របភពបនាា ប់បនេាំ
ែូឆជាការលក់ម្រទពយបញ្ជច ាំជាដែើម ។ កតត ឡែលនាាំឲ្យាន
ឆាំណាត្ថ់ាន កឥ់ណទនដម្រកាមសាង់ោររួមាន៖ 

- កូនបាំណុលគាម នលទធភាព ដែើមបីបាំដពញតម
លកខែណឌ ថ្នការទទូត្ស់ងម្របាកត់មកឆិចសនា 

- ស្ថថ នភាពដសែឋកឆិច និងទផីារមិនេាំដណាយផល 
ឡែលអាឆជ្េះឥទធិពលយា ងធ្ៃន់ធ្ៃរែល់ អាជ្ីវកមម 
និងម្របាកឆ់ាំដណញរបស់ថ្ែគូរភាគីនាដពលេនាគត្ 

- ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថទុន់ដែាយ និង/ឬ េសមត្ថភាព
របស់ថ្ែគូរភាគីដែើមបីបដងកើត្លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់
ម្រគប់ម្រគាន់ដែើមបីបាំដពញការទទូត្ស់ង 

- ភាពលាំបាកឡែលបានជ្បួម្របទេះដោយថ្ែគូរភាគី 
កនុងការទទូត្ស់ងឥណទនដផេងដទៀត្ ឡែលផតល់
ដោយម្រគឹេះស្ថថ ន ឬដោយស្ថថ ប័នដផេងដទៀត្ ដៅ
ដពលានព័ត្ា៌នអាឆដម្របើម្របាស់បាន នងិ 

- ការបាំពានដលើកិឆចម្រពមដម្រពៀងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយថ្ែគូរ
ភាគី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីា
មួយហួសកាលបរដិឆេទសងចាប់
ពី ៩០ ថ្ងៃដៅ ១៧៩ ថ្ងៃ ។  

- ដៅដពលឡែលការទូទត្់សង ការ
ម្របាក់កនងុរយៈដពលចាប់ពី ៩០ថ្ងៃ 
ដៅ ១៧៩ ថ្ងៃម្រត្ូវបានដធ្វើមូលធ្ន
នីយកមមហិរញ្ញបបទនឬបញ្ចូល
ដៅកនុងហាវ សីុលីធ្ងីមី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីា

មួយហួសកាលបរដិឆេទសងកនងុរ
យៈដពលេត្បិរា៦០ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពលការទូទត្់សងការម្របាក់រ
យៈដពលេត្បិរា ៦០ ថ្ងៃ ម្រត្ូវបាន
ោក់ជាមលូធ្នហិរញ្ញបបទន ឬ
បញ្ចូ លដៅ កនងុហាវ សីុលីធ្ីងមី ។ 

- កនុងករណីដនេះឥណទនវបិារូបន៍
ឡែលដលើសកាំណត្់ ថ្នទកឹម្របាក់
ឡែលបាន េនមុត័្សម្រាប់ រយៈ
ដពលេត្បិរា៦០ថ្ងៃ ឬគណនី
ឆរនតេសកមមកនងុរយៈដពលេត្បិរ
ា៦០ ថ្ងៃ ។  

- ឥណទនរូបារូបឡែលមនិានលាំ
ហូរឆូលគណនីឆរនតសម្រាប់រយៈ
ដពល ៦០ ថ្ងៃម្រត្ូវឡត្ឡកឡម្របជាម្របាក់
កមចាីនកាលកាំណត្់វញិ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

159 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ថាន រ់/លរេណៈវិនិឆេយ័ 
បទពិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈដពល
ដែើមដលើសពីមួយឆ្ន ាំ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានយៈដពល
ដែើមមួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាងដនេះ 
 ៤- ឥណទនជាប់សងេយ័ 

ឥណទន ឡែលបានចាត្់ថាន ក់ដៅកនុងម្របដភទ
ដនេះ បង្ហា ញពភីាពទន់ដែាយធ្ៃនធ់្ៃរជាងឆាំ
ណាត្់ថាន កឥ់ណទនដម្រកាមសាង់ោ ឡែលការ
ម្របមលូបានមកវញិម្រគបឆ់ាំនួន ឡផអកដលើមូល
ោឋ នថ្នែាំដណើ រដហត្ុឡែលានស្ស្ថប់ 
លកខែណឌ  ឬត្ថ្មលថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំានការ
សងេ័យែពស់ ឬមនិអាឆម្របមូលបានវញិ ។  
ការរ ាំពងឹទកុថានងឹបាត្ប់ង់ គឺែពស់ ដទេះបីជា
ឆាំននួពិត្ម្របាកែដៅមនិទនប់ានកាំណត្់
សម្រាប់ដពលដនេះក៏ដោយ ។ 

 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីាមយួ

ហួសកាលបរដិឆេទសងចាប់ព ី១៨០ ថ្ងៃ
ដៅ ៣៥៩ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពលការទូទត្ក់ារម្របាក់កនងុរយៈ
ដពលចាបព់ី ១៨០ ថ្ងៃ ដៅ ៣៥៩ ថ្ងៃម្រត្ូវ
បានដគោកក់នងុមលូធ្នកមម ឬរ ាំកលិដៅ
ោកឆ់ូលកនងុ  ហាវ សីុលីធ្ងីមី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីាមយួ

ហួសកាលបរដិឆេទសងកនងុរយៈដពល 
េត្បិរាិ៩០ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពល ការទទូត្់ការម្របាក់រយៈ
ដពលេត្ិបរា ៩០ ថ្ងៃម្រត្ូវបានោក់ជា
មូលធ្នឬរ ាំកលិឆលូកនងុហាវ សីុលីធ្ី
ងមី ។ 

- កនុងករណី ឥណទនវបិារូបន៍ឡែល
ដលើសកាំណត្់ថ្ន ទកឹម្របាក់ឡែលបាន
េនមុត័្សម្រាបគ់ាឺនរយៈដពលេត្ិ
បរា ៩០ ថ្ងៃ ឬគណនឆីរនត េសកមម
កនុងរយៈដពល េត្បិរា៩០ ថ្ងៃ ។ 

៥- ឥណទនខាត្បង់ 
ឥណទនឡែលម្រត្ូវបានចាត្់ថាន ក់ថាជាការ
បាត្ប់ង់ គឺដៅដពលឡែលវាមិនអាឆម្របមលូ
បានមកវញិ ដហើយការទូទត្់សងវញិអាឆ
ានឆាំនួនត្ឆិត្ឆួ ឬម្របមលូមិនបានដស្ថេះ ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីាមយួ

ហួសកាលបរដិឆេទសងពី ៣៦០ ថ្ងៃ ។ 
- ដៅដពលការទូទត្ស់ងការម្របាក់រយៈ

ដពល ៣៦០ ថ្ងៃឬដម្រឆើនជាងដនេះម្រត្ូវបាន
ោកម់ូលធ្នកមមឬរ ាំកិលដៅហាវ សីុលី
ធ្ងីមី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីាមយួ

ហួសកាលបរដិឆេទសងរយៈដពលេត្ិ
បរា ១៨០ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពល ការទទូត្ក់ារម្របាក់ រយៈ 
ដពលេត្ិបរា ១៨០ ថ្ងៃម្រត្ូវបានដធ្វើ
មូលធ្នកមម ឬរ ាំកលិឆលូកនុងហាវ សីុ
លីធ្ងីមី ។ 

- កនុងករណី ឥណទនវបិារូបន៍ឡែល
ដលើសកាំណត្់ថ្ន ទកឹម្របាក់ឡែលបាន
េនមុត័្ សម្រាប់រយៈដពល ១៨០ ថ្ងៃ    
ឬ គណនីឆរនតេសកមមរយៈដពល       
េត្ិបរា ១៨០ ថ្ងៃ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ទក់ទងដៅនឹងហាវ សុលីីធី្ឡែលានការទូទត់្សងដៅដលើមូលោឋ នម្របចាាំម្រតី្ាស ម្របចាាំឆាស ឬយូរជាងដនេះ 
ហាវ សុីលធីី្ម្រត្ូវឡត្ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដម្រកាមសតង់ោរ ឬអាម្រកក់ជាងដនេះអាស្សយ័ដលើស្ថថ នភាពរបសេ់នកែចីឲ្យបានឆ្ប់ដៅ
ដពលានបញ្ជា ដកើត្ដែើង ។ សម្រាប់ដគាលបាំណងថ្នតរាងខាងដលើ ការែកខានសងនឹងម្រត្ូវបានពិចារណាថាបានដកើត្
ដែើង ៥ ថ្ងៃដធ្វើការបនាា ប់ពីកាលបរដិឆេទទូទត់្ ។ ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ដម្រកាមសតង់ោរនឹងម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ឡត្កនុងករណីឡែល
គូភាគីបានបង្ហា ញយា ងឆាសថ់ាពុាំានលទធភាពកនុងការបង់ម្របាក់តមដពលដវោកាំណត់្ ជាបដណាត េះ អាសននប ុដណាណ េះ ។ 

ហាវ សុីលធីី្ឡែលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាដម្រកាមសតង់ោរ សងេយ័ ឬខាត្បង់នឹងម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជាហាវ សុលីីធី្ 
ឡែលមិនែាំដណើ រការ ។ ហាវ សុលីីធី្ដផេងៗនឹងម្រត្វូបានចាត់្ទុកថាជា “ែាំដណើ រការ”។ 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញព័ត៌្ានេាំពីគុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដោយ
ត្ថ្មលែករ ាំលស់ ។ ដលើកឡលងឡត្ានការឆងអុលបង្ហា ញជាពិដសសឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឆាំនួនទឹកម្របាក់ដៅកនុងតរាង
ដនេះបង្ហា ញពីត្ថ្មលដយាងែុលសរុប ។ សម្រាប់កិឆចសនាផតល់ឥណទន និងកិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុឆាំនួនទឹកម្របាក់ដៅ
កនុងតរាងត្ាំណាងឲ្យឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលបានសនា ឬធានាដរៀងៗែលួន ។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត្់ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ឥណទន និងបុដរម្របទន តម
ត្ថ្មលែករ ាំលស់ 

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១ECL 
១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡែលាន    ឱ
នភាពថ្នត្ថ្មលដលើ ECL 
ដពញមួយអាយុកាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៤.៣៧២.៦៦៣.៩៦៥    -      ២.៥៩៨.០៦០    ៤.៣៧៥.២៦២.០២៥    ៣.៨២៨.៩៨១.៥៣៩  
ឃ្ល ាំដមើល  ៩៦៣    ២៥.៧៥៧.៤៨៣    ៧១១.៨៦៤    ២៦.៤៧០.៣១០    ២.៨១៥.២១៩ 
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      ៣២.៩៨៥.៧០៥    ៣២.៩៨៥.៧០៥    ៨.៨៦០.៤០២  
សងេ័យ  -      -      ៥០.១២៥.៨៨៩    ៥០.១២៥.៨៨៩    ៩.០៨៤.៦៩៦  
បាត្់បង់  -      -      ២១.៧៩៩.២៣៦    ២១.៧៩៩.២៣៦    ២៩.៧២១.៧១៨  

  ៤.៣៧២.៦៦៤.៩២៨    ២៥.៧៥៧.៤៨៣    ១០៨.២២០.៧៥៤    ៤.៥០៦.៦៤៣.១៦៥    ៣.៨៧៩.៤៦៣.៥៧៤  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL   (១១.៩០៥.៥០០)   (៣.៣០៣.៦៩៨)   (២០.១៣៣.៣៤៩)   (៣៥.៣៤២.៥៤៧)   (៣៣.២៣៥.៥៧៧) 
ត្ថ្មលដយាង  ៤.៣៦០.៧៥៩.៤២៨    ២២.៤៥៣.៧៨៥    ៨៨.០៨៧.៤០៥    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨    ៣.៨៤៦.២២៧.៩៩៧  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ១៧.៦៣៩.២៧១.៨៨៦    ៩០.៨២៥.៥៦០    ៣៥៦.៣១៣.៥៥៣    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០    ១៥.៦៧៣.៣៧៩.០៨៨ 
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៤.១៩៨.៧៥៧.៣១៧    -      -      ៤.១៩៨.៧៥៧.៣១៧    ៣.៦៧១.៩៣៧.៥៦៣  
ឃ្ល ាំដមើល  ៩៦៣    ២៣.៩៤៤.៥៣១    -      ២៣.៩៤៥.៤៩៤    ២.១៦៣.៦៤១  
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      ៣១.៧៧៣.៦៨៣    ៣១.៧៧៣.៦៨៣    ៨.២៤១.១៣៤  
សងេ័យ  -      -      ៤៨.១៧៨.២៩៩    ៤៨.១៧៨.២៩៩    ៨.០០៤.៥៨៨  
បាត្់បង់  -      -      ២១.២០៣.៧៥៥    ២១.២០៣.៧៥៥    ២៩.០៧៧.៤១៩  

  ៤.១៩៨.៧៥៨.២៨០    ២៣.៩៤៤.៥៣១    ១០១.១៥៥.៧៣៧    ៤.៣២៣.៨៥៨.៥៤៨    ៣.៧១៩.៤២៤.៣៤៥  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL   (១០.៨៣៩.១៥៥)   (២.៩០៦.៩៤១)   (១៧.៤៦៣.២៩៣)   (៣១.២០៩.៣៨៩)   (៣២.១៨៩.៥៨០) 
ត្ថ្មលដយាង  ៤.១៨៧.៩១៩.១២៥    ២១.០៣៧.៥៩០    ៨៣.៦៩២.៤៤៤    ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩    ៣.៦៨៧.២៣៤.៧៦៥  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ១៦.៩៤០.១៣២.៨៦១    ៨៥.០៩៧.០៥២    ៣៣៨.៥៣៥.៩៣៦    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨    ១៥.០២៥.៤៨១.៦៦៦  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុតម
ត្ថ្មលែករ ាំលស់ 

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១
ECL ១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡែលាន 
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើ 

ECL ដពញមួយ   
អាយុកាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
 សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

     ត្ថ្មលដយាងែុលសរុប  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  -      -      -      -      -    
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    -      -      ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៧  
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាងែុលសរុប  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  -      -      -      -      -    
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    -      -      ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៧  
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងម្របាក់បដញ្ញើដៅ
ធ្នាគារដផេងៗ  

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១
ECL ១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡែលាន  
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើ 

ECL ដពញមួយ   
អាយុកាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ១.៣០៨.៣៧១.៦៤៩    -      -      ១.៣០៨.៣៧១.៦៤៩    ១.៥៩៧.១៨៣.៨២៤  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

  ១.៣០៨.៣៧១.៦៤៩    -      -      ១.៣០៨.៣៧១.៦៤៩    ១.៥៩៧.១៨៣.៨២៤  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (៥៨២.៤៤៤)   -      -      (៥៨២.៤៤៤)   (៥៨៩.៩៥៦) 
ត្ថ្មលដយាង   ១.៣០៧.៧៨៩.២០៥    -      -      ១.៣០៧.៧៨៩.២០៥    ១.៥៩៦.៥៩៣.៨៦៨  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៥.២៩០.០០៧.៣៣៤    -      -      ៥.២៩០.០០៧.៣៣៤    ៦.៥០៦.១២០.០១២  
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ១.២៦៥.៣៤០.៨៣២    -      -      ១.២៦៥.៣៤០.៨៣២    ១.៥៥២.៨០៩.១៨៩  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

  ១.២៦៥.៣៤០.៨៣២    -      -      ១.២៦៥.៣៤០.៨៣២    ១.៥៥២.៨០៩.១៨៩  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (១៤១.៥៤៣)   -      -      (១៤១.៥៤៣)   (៤៥.២៤១) 
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ១.២៦៥.១៩៩.២៨៩    -      -      ១.២៦៥.១៩៩.២៨៩    ១.៥៥២.៧៦៣.៩៤៨  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៥.១១៧.៧៣១.១២៤    -      -      ៥.១១៧.៧៣១.១២៤    ៦.៣២៧.៥១៣.០៨៨  
          

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

164 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

គណនីម្រត្វូទទួលដផេងៗ  

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១
ECL ១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡែលាន  
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើ 
ECL ដពញមួយអាយុ

កាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៦.៩២១.៨៥២    -      -      ៦.៩២១.៨៥២    ៥.៩១៨.៨៦៦  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

  ៦.៩២១.៨៥២    -      -      ៦.៩២១.៨៥២    ៥.៩១៨.៨៦៦  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (១៩៩.៣៩៣)   -      -      (១៩៩.៣៩៣)   (២៩៥.០២៧) 
ត្ថ្មលដយាង   ៦.៧២២.៤៥៩    -      -      ៦.៧២២.៤៥៩    ៥.៦២៣.៨៣៩  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៧.១៩២.៣៤៧    -      -      ២៧.១៩២.៣៤៧    ២២.៩១៧.១៤៤  
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៦.៩២៣.២២២    -      -      ៦.៩២៣.២២២    ៥.៩៣៥.៦៩២  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

  ៦.៩២៣.២២២    -      -      ៦.៩២៣.២២២    ៥.៩៣៥.៦៩២  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (១៩៧.០៤៥)   -      -      (១៩៧.០៤៥)   (២៩៥.០០៩) 
ត្ថ្មលដយាង   ៦.៧២៦.១៧៧    -      -      ៦.៧២៦.១៧៧    ៥.៦៤០.៦៨៣  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៧.២០៧.៣៨៦    -      -      ២៧.២០៧.៣៨៦    ២២.៩៨៥.៧៨៣  
          
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ 

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១ 
ECL ១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣ 
ឥណទនឡែលានឱ
នភាពថ្នត្ថ្មលដលើ 

ECL ដពញមួយអាយុ
កាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៤៤.៨១០.៤៦៦    -      -      ៤៤.៨១០.៤៦៦    ៣៨.៧៨៨.៣៣០  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាងែុលសរុប  ៤៤.៨១០.៤៦៦    -      -      ៤៤.៨១០.៤៦៦    ៣៨.៧៨៨.៣៣០  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (១៥៤.៩០៧)   -      -      (១៥៤.៩០៧)   (២០៧.៤៧៩) 
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៤៤.៦៥៥.៥៥៩    -      -      ៤៤.៦៥៥.៥៥៩    ៣៨.៥៨០.៨៥១  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ១៨០.៦៣១.៧៣៦    -      -      ១៨០.៦៣១.៧៣៦    ១៥៧.២១៦.៩៦៨  
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៥៧.៦០៣.៩៦២    -      -      ៥៧.៦០៣.៩៦២    ៥១.៧៨៨.៣៣០  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាងែុលសរុប  ៥៧.៦០៣.៩៦២    -      -      ៥៧.៦០៣.៩៦២    ៥១.៧៨៨.៣៣០  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (៥២៥.៣២៤)   -      -      (៥២៥.៣២៤)   (៦៥៥.៨២២) 
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៥៧.០៧៨.៦៣៨    -      -      ៥៧.០៧៨.៦៣៨    ៥១.១៣២.៥០៨  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៣០.៨៨៣.០៩១    -      -      ២៣០.៨៨៣.០៩១    ២០៨.៣៦៤.៩៧០  
          

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL 

ការដកើនដែើងហានិភ័យឥណទនជាស្ថវនត 

ធ្នាគារពិចារណាថា ការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត ដកើត្ដែើងមិនដលើសពីដពលឡែលឥណទន
បានែកខានសង ដម្រឆើនជាង ឬដសមើនឹង ៣០ថ្ងៃ សម្រាប់ ហាវ សុីលធីី្រយៈដពលឡវង ឬដម្រឆើនជាង ឬដសមើនឹង ១៥ថ្ងៃ សម្រាប់    
ហាវ សុីលធីី្រយៈដពលែលី។ ថ្ងៃឡែលហួសកាំណត់្សងម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយការរាប់ឆាំនួនថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃផុត្កាំណត់្ែាំបូង
ឡែលទក់ទងនឹងការទូទត់្ម្របាក់ដពញដលញមិនម្រត្ូវបានទទួល។ កាលបរដិឆេទកាំណត់្ម្រត្ូវបានកាំណត់្សងដោយមិន             
គិត្ពីរយៈដពលេនុដម្រគាេះណាមួយឡែលអាឆានសម្រាប់េនកែចី។ 

ម្របសិនដបើានភ័សតុតងបង្ហា ញថាមិនានការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត ទក់ទងនឹងការទទួល
ស្ថា ល់ែាំបូងដទដនាេះ ការដធ្វើសាំវធិានធ្ន ដលើ ការខាត្បង់ដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយនឹង ម្រត្ូវវាស់ឡវងជា ECL រយៈដពល  
១២ឡែ។ សូឆនាករ មួយឆាំនួនថ្នការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យឥណទនែូឆជាការែកខានសងអាឆជាការឆងអុលបង្ហា ញពីការ
ដកើនដែើងហានិភ័យថ្នការែកខានសង ឡែលដៅឡត្បនតដកើត្ានជាបនតបនាា ប់។ កនុងករណីទាំងដនេះ ធ្នាគារកាំណត់្                
រយៈដពលស្ថកលបងកនុងេាំែុងដពលឡែលម្រទពយសមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានទមទរដែើមបីបង្ហា ញអាកបបកិរយិាលអេនកែចីដែើមបី  
ផតលភ់សតតុងថាហានិភ័យឥណទនរបស់ែលួនបានធាល ក់ឆុេះ។ ដៅដពលលកខែណឌ ម្របាក់កមចីានកិឆចសនា ម្រត្វូបានឡកឡម្រប       
ភសតតុងឡែលបញ្ជជ ក់ពីលកខណៈវនិិឆេ័យសម្រាប់ការទទួលស្ថា ល់ដពញមួយអាយកុាល ECL ឡលងម្រត្វូបានរាប់បញ្ចូលនូវ
ម្របវត្តិថ្នការេនុវត្តការទូទត់្ម្របាក់ ដធ្ៀបនឹងលកខែណឌ កិឆចសនាឡែលបានឡកឡម្រប។ 

ធ្នាគារម្រត្ួត្ពិនិត្យម្របសិទធភាពថ្នលកខណៈវនិិឆេ័យ ឡែលម្រត្ូវបានដម្របើដែើមបីកាំណត់្ពីការដកើនដែើងជាស្ថរវនតនូវ
ហានិភ័យឥណទនដោយដធ្វើការម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំដែើមបីបញ្ជជ ក់ថា៖ 

• លកខណៈវនិិឆេ័យានសមត្ថភាពកាំណត់្ពីការដកើនដែើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទនសាំខាន់  ៗ មុនដពល
ានការម្របឈមហានិភ័យ។ 

• លកខណៈវនិិឆេ័យមិនម្រត្ូវគាន ដៅនឹងដពលដវោឡែលម្រទពយណាមួយហសួកាលបរដិឆេទកាំណត់្សង ៣០ថ្ងៃ ឬ 
១៥ថ្ងៃ 

• រយៈដពលជាមធ្យមរវាងការកាំណត់្េត្តសញ្ជញ ណថ្នការដកើនដែើងហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត និងការែក
ខាន សង បានដកើត្ដែើងសមស្សបតមកាលៈដទសៈជាក់ឡសតង។ការម្របឈមជាទូដៅមិនម្រត្ូវបានដផារដោយ
ផ្លា លពី់ការវាសស់ាង់ ECL រយៈដពល ១២ឡែដៅជាឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនដែើយ និង 

• មិនានការឡម្របម្របួលឡែលមិនានការធានាឆាំដពាេះសាំវធិានធ្នដលើការបាត់្បង់ពីការដផាររវាង ម្របូបាប ីលដីត្ថ្ន
ការែកខានសងកនុង រយៈដពល ១២ឡែ (ែាំណាក់កាលទី១) និង ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសងកនុងដពញមួយ
អាយុកាល (ែាំណាក់កាលទី២)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

និយមន័យថ្នការែកខានសង 

ធ្នាគារចាត់្ទុកម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងស្ថថ នភាពមិនស្សបតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា សតីពី
ការផតលឆ់ាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងឱនភាពថ្នត្ថ្មល ឡែលានឡឆងកនុងាម្រត ១៧ និងាម្រត ១៩ ដៅដពល៖ 

១) និយមន័យការែកខានសង/និយមន័យថ្ន ឥណទនមិនែាំដណើ រការ (េិនភីេិល) សម្រាប់ហាវ សុលីីធី្រយៈ
ដពលឡវង ជាកឡនលងឡែលសទិធិកាន់កាប់ដែើមានរយៈដពលជាងមួយឆ្ន ាំ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលរាំណរ់ ឆាំណារ់ថាន រ់ សឆូនាររថ្នការយរឺោ៉ា វ 

០ ែល់ដម្រកាម ៣០ថ្ងៃ ធ្មមត 
មិនយឺត្យា វ/ែាំដណើ រការ 

៣០ ែលដ់ម្រកាម ៩០ថ្ងៃ ឃ្ល ាំដមើល 
៩០ ែល់ដម្រកាម ១៨០ថ្ងៃ ដម្រកាមសាង់ោរ 

យឺត្យា វ/មិនែាំដណើ រការ ១៨០ ែល់ដម្រកាម ៣៦០ថ្ងៃ សងេ័យ 

ចាប់ពី ៣៦០ថ្ងៃ បាត់្បង់ 

២) និយមន័យការែកខានសង/និយមន័យថ្ន NPL សម្រាប់ហាវ សុីលធីី្រយៈដពលែលី ឡែលសិទធិកាន់កាប់ដែើម
តិ្ឆជាង ឬដសមើនឹងមួយឆ្ន ាំ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលរាំណរ់ ឆាំណារ់ថាន រ់ សឆូនាររថ្នការយរឺោ៉ា វ 

០ ែល ់១៤ថ្ងៃ ធ្មមត 
មិនយឺត្យា វ/ែាំដណើ រការ 

១៥ ែល់ ៣០ថ្ងៃ ឃ្ល ាំដមើល 
៣១ ែល់ ៦០ថ្ងៃ ដម្រកាមសាង់ោរ 

យឺត្យា វ/មិនែាំដណើ រការ ៦១ ែល់ ៩០ថ្ងៃ សងេ័យ 
ចាប់ពី ៩១ថ្ងៃ បាត់្បង់ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

និយមន័យថ្នការែកខានសង (ត្) 

៣) បឡនថមដលើការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនដោយដយាងដៅតមព័ត៌្ានការែកខានសង ធ្នាគារក៏េនុវត្តការ
ចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ ដោយថ្ែដៅដពលានសញ្ជញ ថ្នទម្រមង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន ធ្នាគារអាឆចាត់្ថាន ក់
ឥណទនដៅជាដម្រកាមសតង់ោ សងេយ័ ឬបាត់្បង់ដទេះបី ការែកខានសង(DPD) តិ្ឆក៏ដោយ។ តិ្ឆជាង ៩០ 
ថ្ងៃសម្រាប់ឥណទនរយៈដពលឡវង និងតិ្ឆជាង ៣០ ថ្ងៃសម្រាប់ឥណទនរយៈដពលែលី។ 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ ដោយវាយត្ថ្មលទាំងដលើថាដត្ើ                    
ហានិភ័យឥណទនរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានដកើនដែើងជាស្ថរវនាចាប់តាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង និងការវាស់ឡវង 
EC។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបដងកើត្ដសណារយី ូដសែឋកិឆចឆាំនួន ៣ គឺ៖ ករណីជាមូលោឋ នឡែលជាដសណារយី ដូម
ែានបានកាំណត់្នូវម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការដកើត្ដែើង ៥៥% ដហើយដសណារយី ូឡែលដៅសល់ពីរដទៀត្ គឺបានកាំណត់្ ២០% 
សម្រាប់ដសណារយី ូដកើនដែើង និង ២៥% សម្រាប់ដសណារយី ូងយឆុេះ។ ករណីជាមូលោឋ នម្រត្ូវបានដធ្វើស្សបដៅនឹង 
ព័ត៌្ានឡែលដម្របើដោយសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ សម្រាប់ដគាលបាំណងដផេងដទៀត្ែូឆជា ការដធ្វើឡផនការយុទធស្ថស្តសត 
និងឡផនការងវកិា។ 

ព័ត៌្ានខាងដម្រៅឡែលម្រត្ូវបានពិចារណារួមាន ទិននន័យដសែឋកិឆច និងការពាករណ៍ឡែលដឆញ ផាយដោយស្ថថ
ប័នរោឋ ភិបាល និងអាជាា ធ្ររូបិយវត្ថុដៅកនុងបណាត ម្របដទសឡែលសមព័នធធ្នាគាម្របតិ្បត្តិការ េងាការ្ នមុែែូឆជា មូលនិ
ធិ្រូបិយវត្ថុេនតរជាតិ្ និងេនកជ្ាំនាញវសិយ័ឯកជ្ននិងេនកពាករណ៍ឡែលបានដម្រជ្ើសដរ ើស។ 

សមព័នធធ្នាគារបានកាំណត់្ និងឆងម្រកងឯកស្ថរសាំខាន់ ថៗ្នហានិភ័យឥណទន និងការខាត្បង់ឥណទនសម្រាប់
ផលប័ម្រត្ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ ស្សបតមម្របដទសនីមួយៗដហើយដោយដម្របើការវភិាគទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសតបានបា ន់ស្ថម ន
ទាំនាក់ទាំនងរវាងេដងរា ម្រកូដសែឋកិឆច និងហានិភ័យឥណទន និងការបាត់្បង់ឥណទន។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ (ត្) 

ដសណារយី ូដសែឋកិឆចថ្នផលប័ម្រត្របស់ធ្នាគារឡែលបានដម្របើដៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ រួមានសូឆនាករសាំខាន់ៗ
ែូឆខាងដម្រកាមសម្រាប់ម្របដទសកមពុជាសម្រាប់ឆ្ន ាំឡែលបញ្ច ប់ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ែលឆ់្ន ាំ២០២២៖ 
 
ហានិភ័យ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 
១- -ឥណទនខាន ត្តូ្ឆ           
 - Domestic Private Sector Credit to GDP (%) 
  មូលោឋ ន ៦២,០៨% ៦៣,៧៦% ៦៤,៣៧% ៥០,៨៧% ៥០,៨៧% 
  ដកើនដែើង ៣៥,៧៩% ៣៧,៤៦% ៣៨,០៧% ២៤,៥៧% ២៤,៥៧% 
  ងយឆុេះ ៨៨,៣៨% ៩០,០៦% ៩០,៦៧% ៧៧,១៧% ៧៧,១៧% 
 - FDI (% of GDP) 
  មូលោឋ ន ១០,៦៩% ១០,៦២% ១០,៦៨% ១១,២០% ១១,២០% 
  ដកើនដែើង ១៣,៣៥% ១៣,២៨% ១៣,៣៤% ១៣,៨៦% ១៣,៨៦% 
  ងយឆុេះ ៨,០៣% ៧,៩៦% ៨,០២% ៨,៥៤% ៨,៥៤% 
២- ឥណទនខាន ត្មធ្យម           
 - Cambodia Commodity Imports Total Imports (in KHR billion) 
  មូលោឋ ន ៤.៣១១  ៤.៣៣៧  ៤.៣៣៧  ៣.២៦៣  ៣.២៦៣  
  ដកើនដែើង ២.៨៣៥  ២.៨៦២  ២.៨៦២  ១.៧៨៨  ១.៧៨៨  
  ងយឆុេះ ៥.៧៨៧  ៥.៨១៣  ៥.៨១៣  ៤.៧៣៩  ៤.៧៣៩  
 - Nominal GDP (in KHR billions)  
  មូលោឋ ន ៩,៤៥% ៩,៤០% ៩,៤០% ៩,៥២% ៩,៥២% 
  ដកើនដែើង ១២,៩៧% ១២,៩២% ១២,៩១% ១៣,០៤% ១៣,០៤% 
  ងយឆុេះ ៥,៩៤% ៥,៨៩% ៥,៨៨% ៦,០១% ៦,០១% 
៣- ឥណទនទុនបងវិល      
- US ១ Year Treasury Yield Curve Rates     
 មូលោឋ ន ០,៩៦៧៤៣      
 ដកើនដែើង (០,៣៧២៥៤)     
 ងយឆុេះ ២,៣០៧៤១      
- សមត្ុលយគណនីម្របចាាំឆ្ន ាំ/GDP      
 មូលោឋ ន ០,១៧០០០      
 ដកើនដែើង ១៤,២៤៩១៧      
 ងយឆុេះ  (១៣,៩០៩១៧)     

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ (ត្) 
 
ហានិភ័យ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 
៤- ឥណទនពាណិជ្ជកមម           
 - FDI Net Inflow (USD) 
  មូលោឋ ន ១.៩៥៦.៣៤៧.៧០៥          
  ដកើនដែើង ២.៤៣៥.៧៧៣.៤៩០          
  ងយឆុេះ ១.៤៧៦.៩២១.៩១៩          
 - Nominal GDP (in KHR billions)  
  មូលោឋ ន ៧៤.១០០          
  ដកើនដែើង ៩២.៧៣៩          
  ងយឆុេះ ៥៥.៤៦០          
៥- ប័ណណឥណទន           
 - ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់ ១២ឡែ ានេម្រតការម្របាក ់(%) 
  មូលោឋ ន -១១,៩២% -១១,៩០% -១១,៧៩% ១,២០% ១,២០% 
  ដកើនដែើង ៤,៥៥% ៤,៥៧% ៤,៦៧% ១៧,៦៦% ១៧,៦៦% 
  ងយឆុេះ -២៨,៣៨% -២៨,៣៦% -២៨,២៥% -១៥,២៦% -១៥,២៦% 
 - Domestic Private Sector Credit to GDP (%) 
  មូលោឋ ន ៦២,០៨% ៦៣,៧៦% ៦៤,៣៧% ៤៨,៩០% ៤៨,៩០% 
  ដកើនដែើង ៣៥,៥០% ៣៧,១៧% ៣៧,៧៨% ២២,៣១% ២២,៣១% 
  ងយឆុេះ ៨៨,៦៧% ៩០,៣៥% ៩០,៩៦% ៧៥,៤៩% ៧៥,៤៩% 
៦- ឥណទនផ្លា ល់ែលួន និងដផេង  ៗ     
- GDP at Current Price. Industry (YOY.%)     
 មូលោឋ ន ១៧,១២% ១៧,៤០% ១៧,៤១% ១៥,៨៨% ១៥,៨៨% 
 ដកើនដែើង ២១,៤២% ២១,៦៩% ២១,៧០% ២០,១៨% ២០,១៨% 
 ងយឆុេះ ១២,៨២% ១៣,១០% ១៣,១១% ១១,៥៩% ១១,៥៩% 
- េម្រតការម្របាក់ដលើម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់រយៈ ១២ឡែ (%)     
 មូលោឋ ន ១,៣៩% ១,៥៣% ១,៤០% ០,៧៩% ០,៧៩% 
 ដកើនដែើង ៨,៩៨% ៩,១៣% ៨,៩៩% ៨,៣៩% ៨,៣៩% 
 ងយឆុេះ -៦,២១% -៦,០៧% -៦,២០% -៦,៨១% -៦,៨១% 
- Total Unemployment Cambodia (ILO Est)     
 មូលោឋ ន ៥,១៩% ១,៤១% ៤,៣៥% ៩,១៨% ៩,១៨% 
 ដកើនដែើង -៨៥,៦៣% -៨៩,៤១% -៨៦,៤៧% -៨១,៦៤% -៨១,៦៤% 
 ងយឆុេះ ៩៦,០១% ៩២,២៣% ៩៥,១៦% ១០០,០០% ១០០,០០% 
៧- ឥណទនឡកលមអដគហោឋ ន     
- សមត្ុលយគណនីម្របចាាំឆ្ន ាំ/GDP      
 មូលោឋ ន -៨,០១% -៨,០០% -៧,៩៧% -១,០៥% -១,០៥% 
 ដកើនដែើង ១២,២៣% ១២,២៤% ១២,២៨% ១៩,១៩% ១៩,១៩% 
 ងយឆុេះ -២៨,២៦% -២៨,២៤% -២៨,២១% -២១,៣០% -២១,៣០% 
- Nominal GDP (in KHR billions)      
 មូលោឋ ន ៩,៤៥% ៩,៤០% ៩,៤០% ៩,៨២% ៩,៨២% 
 ដកើនដែើង ១៣,៧៥% ១៣,៧០% ១៣,៦៩% ១៤,១១% ១៤,១១% 
 ងយឆុេះ ៥,១៦% ៥,១១% ៥,១០% ៥,៥៣% ៥,៥៣% 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ (ត្) 
ហានិភ័យ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 
៨- ឥណទនវបិារូបន៍      
- Crude Oil Brent (USD)      
 មូលោឋ ន ២១,៦១%         
 ដកើនដែើង -៣១,៦៧%         
 ងយឆុេះ ៧៤,៩០%         
- េម្រតការម្របាក់ដលើម្របាកប់ដញ្ញើានកាលកាំណត្់រយៈ ១២ឡែ (%)    
 មូលោឋ ន -០,៦០%         
 ដកើនដែើង ៧,២១%         
 ងយឆុេះ -៨,៤១%         
- េម្រតការម្របាក់ដលើឥណទនរយៈ ១២ឡែ (%)     
 មូលោឋ ន -១៩,៨៧%         
 ដកើនដែើង -៦៧,៥១%         
 ងយឆុេះ ២៧,៧៦%         
៩- ឥណទន បុគាលិក      
- US ១ Year Treasury Yield Curve Rates     
 មូលោឋ ន ១,៤៤៨០០០  ១,៤៩៣២០០  ១,៥១៤,៦៨០  ០,២៣១៩០៥  ០.២៣១៩០៥  
 ដកើនដែើង ១,១៣៨៧៦៧  ១,១៨៣,៦៧  ១,២០៥,៤៤៧  (០,០៧៧៣២៨) (០.០៧៧៣២៨) 
 ងយឆុេះ ១,៧៥៧២៣៣  ១,៨០២៤៣៣  ១,៨២៣,៩១៣  ០,៥៤១១៣៧  ០.៥៤១១៣៧  
១០-ឥណទនដគហោឋ ន
ឥណទនដគហោឋ នស្ថ
ធារណៈណៈ 

     
- GDP at Current Price. Industry (YOY.%)     
 មូលោឋ ន ១៦,៥៩% ១៦,៤៨% ១៦,៣៦% ១៥,៨៨% ១៥,៨៨% 
 ដកើនដែើង ២០,៨៩% ២០,៧៧% ២០,៦៥% ២០,១៨% ២០,១៨% 
 ងយឆុេះ ១២,២៩% ១២,១៨% ១២,០៦% ១១,៥៩% ១១,៥៩% 
- Crude Oil Brent (USD)      
 មូលោឋ ន ២១,៦១% ២៣,៨១% ២៤,៣៨% -១២,៣៩% -១២,៣៩% 
 ដកើនដែើង -៣០,០២% -២៧,៨២% -២៧,២៥% -៦៤,០២% -៦៤,០២% 
 ងយឆុេះ ៧៣,២៤% ៧៥,៤៥% ៧៦,០១% ៣៩,២៤% ៣៩,២៤% 
- Total Unemployment Cambodia (ILO Est)     
 មូលោឋ ន ៣,៣៣% ៦,៥៦% ៦,៧៣% ៩,១៨% ៩,១៨% 
 ដកើនដែើង -៨៧,៤៩% -៨៤,២៦% -៨៤,០៩% -៨១,៦៤% -៨១,៦៤% 
 ងយឆុេះ ៩៤,១៥% ៩៧,៣៨% ៩៧,៥៥% ១០០,០០% ១០០,០០% 
១១- ឥណទនដគហោឋ ន
បុគាលិក      

     
- USDKHR BGN Curncy      
 មូលោឋ ន ៤.០៧២,៥៧០៣៦

៦ 
៤.០៧៩,៥៩៩១៤

៤ 
៤.០៨៥,៥០៣៧៧

៧ 
៤.០៥០,៨១៩០៣ ៤.០៥០,៨១៩០៣ 

 ដកើនដែើង ៣.៩៩៥,៧៨៥១៦ ៤.០០២,៨១៣៩៥ ៤.០០៨,៧១៨៥៧ ៣.៩៧៤,០៣៣៨៤
៤ 

៣.៩៧៤,០៣៣៨៤
៤  ងយឆុេះ ៤.១៤៩,៣៥៥៥៦ ៤.១៥៦,៣៨៤៣៤

៤ 
៤.១៦២,២៨៨៩៦ ៤.១២៧,៦០៤២៣ ៤.១២៧,៦០៤២៣ 

- FDI (% of GDP)      
 មូលោឋ ន ១០,៦៩% ១០,៦២% ១០,៦៨% ១១,២៤% ១១,២៤% 
 ដកើនដែើង ១៣,៣៤% ១៣,២៧% ១៣,៣៣% ១៣,៨៩% ១៣,៨៩% 
 ងយឆុេះ ៨,០៤% ៧,៩៧% ៨,០៣% ៨,៥៩% ៨,៥៩% 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ (ត្) 
ហានិភ័យ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 
១២- កិឆចសនា ការធានា           
 - Domestic Private Sector Credit to GDP (%) 
  មូលោឋ ន ៦២,០៨%         
  ដកើនដែើង ៣៥,៧៩%         
  ងយឆុេះ ៨៨,៣៨%         
 - FDI (% of GDP) 
  មូលោឋ ន ១០,៦៩%         
  ដកើនដែើង ១៣,៣៥%         
  ងយឆុេះ ៨,០៣%         
១៣- ឥណទននាាំឆូល           
 - FDI Net Inflow (USD) 
  មូលោឋ ន ១.៩៥៦.៣៤៧.៧០៤,៧០         
  ដកើនដែើង ២.៤៣៥.៧៧៣.៤៩០,១៧         
  ងយឆុេះ ១.៤៧៦.៩២១.៩១៩,២៣         
 - Nominal GDP (in KHR billions)  
  មូលោឋ ន ៧៤.០៩៩,៥៣          
  ដកើនដែើង ៩២.៧៣៩,៤៧          
  ងយឆុេះ  ៥៥.៤៥៩,៥៨          

ទាំនាក់ទាំនងឡែលបានពាករណ៍រវាងសូឆនាករសាំខាន់  ៗនិងេម្រតការខាត្បង់ និងការខាត្បង់ដលើផលប័ម្រត្ដផេងៗ
ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដោយឡផអកដលើការវភិាគទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសតឡែលអាឆរកបានកនុងរយៈដពល 
៧ឆ្ន ាំកនលងមក។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលបានឡកឡម្រប 

លកខែណឌ កិឆចសនាថ្នឥណទនអាឆម្រត្វូបានឡកឡម្របដោយដហតុ្ផលមួយឆាំនួនរមួាន ការផ្លល សប់តូរលកខែណឌ         
ទីផារ ការរកាេតិ្ងិជ្ន និងកតត ដផេងដទៀត្ឡែលមិនទក់ទងនឹងការងយឆុេះឥណទនជាសកាត នុពលនាដពលបឆចុបបនន 
របសេ់តិ្ងិជ្ន។ ឥណទនឡែលានស្ស្ថប់ឡែលលកខែណឌ ម្រត្ូវបានឡកឡម្របអាឆម្រត្ូវបានមិនទទួលស្ថា ល់ និងបានឆរចា 
ដែើងដនាេះ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លថ់ាជាឥណទនងមី កនុងត្ថ្មលសមស្សបតមដគាលការណ៍គណដនយយ ឡែលាន ឡឆងកនុង
កាំណត់្សាា ល់ ២(ឆ)(iv)។  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលបានឡកឡម្រប (ត្) 

ដៅដពលឡែលលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឡកឡម្រប ដហើយការឡកឡម្របមិនានលទធផលជាកនុងការមិន
ទទួលស្ថា លក់ារកាំណត់្ថាដត្ើ ហានិភ័យឥណទនរបសម់្រទពយសកមមបានដកើនដែើងគួរឲ្យកត់្សាា លឆ់លុេះបញ្ជច ាំងពីការ
ដម្របៀបដធ្ៀប៖ 

• ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD) ដពញមួយអាយុកាលរបស់វាដៅកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ ដោយឡផអកដលើ
លកខែណឌ ឡែលបានឡកឡម្រប ជាមួយ។ 

• ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD) អាយុកាលដៅសលឡ់ែលបា ន់ស្ថម នឡផអកដលើទិននន័យសតពីី ការទទួល
ស្ថា ល់ ែាំបូងនិងល័កខែ័ណឌ កិឆចសនាដែើម។ 

ដៅដពលឡែលការឡកឡម្របបានដធ្វើឲ្យានការខាត្បង់ ឥណទនងមីម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លនិ់ងឡបងឡឆកសម្រាប់ 
ែាំណាក់កាលទី១ (សនមត្ថាវាមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដពលដនាេះដទ)។ 

លកខែណឌ ឡែលម្រត្វូបានឡកលមអជាទូដៅរមួបញ្ចូលការពម្រងីកឥណម្របតិ្ទន ការផ្លល សប់តូរដពលដវោថ្នការទូទត់្
សងការម្របាក់ និងការឡកឡម្របលកខែណឌ ថ្នកិឆចម្រពមដម្រពៀងឥណទន។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង ់

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំសាំវធិានធ្នឬសាំវធិានធ្នប្ញ្ជច ស់ ការខាត្បង់ដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដលើម្របាក់ឆាំដណញ ឬខាត្ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
ក្បអភទ ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)       (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារនានា  (៧.៧៨៦)   ៥២៣.៧៥៣    (៣១.៧៤៤)   ២.១២២.២៤៧    ៩៦.០៨៣    ៣១.១៥៣    ៣៩១.៧៣០    ១២៦.២៣២  
ឥណទន និងបុដរម្របទនផតល់ែល់េត្ិងិជ្ន  ២០.៨៥២.៣៥៧    ២២.៦០០.២៧៨    ៨៥.០១៥.០៥៩    ៩១.៥៧៦.៣២៦    ១៦.២០៤.៤៦២    ២១.៤៦២.២៩៥    ៦៦.០៦៥.៥៩២    ៨៦.៩៦៥.២១៩  
ម្រទពយសកមមដផេងៗ   (៥០.៥៤០)   ២៨៧.១៧៤    (២០៦.០៥១)   ១.១៦៣.៦៣០    (៥២.៨៦៩)   ២៨៧.១៨៤    (២១៥.៥៤៧)   ១.១៦៣.៦៧០  

  ២០.៧៩៤.០៣១    ២៣.៤១១.២០៥    ៨៤.៧៧៧.២៦៤    ៩៤.៨៦២.២០៣    ១៦.២៤៧.៦៧៦    ២១.៧៨០.៦៣២    ៦៦.២៤១.៧៧៥    ៨៨.២៥៥.១២១  
កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ  (៥៤.១៥៦)   (៨៧.៩៨៩)   (២២០.៧៩៤)   (៣៥៦.៥៣១)   (១៣២.០៨២)   ៣៦០.៣៥៤    (៥៣៨.៤៩៨)   ១.៤៦០.១៥៤  

សរុប  ២០.៧៣៩.៨៧៥    ២៣.៣២៣.២១៦    ៨៤.៥៥៦.៤៧០    ៩៤.៥០៥.៦៧២    ១៦.១១៥.៥៩៤    ២២.១៤០.៩៨៦    ៦៥.៧០៣.២៧៧    ៨៩.៧១៥.២៧៥  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមត្ុលយថ្នសាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់តមថាន ក់ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
ឥណទន និងបុដរម្របទនតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ែាំណារ់កាលទ៊ី ១  ែាំណារ់កាលទ៊ី ២  ែាំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប  ែាំណារ់កាលទ៊ី ១  ែាំណារ់កាលទ៊ី ២  ែាំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ                
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២៤.៦២៧.៤២២    ៣៤៤.៤៥៣    ៨.២៦៣.៧០១    ៣៣.២៣៥.៥៧៦    ១៤.៩៧៦.២៤៨    ៨៦២.៥៣០    ១៨.០៦១.០៥៤    ៣៣.៨៩៩.៨៣២  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្់បង់កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (១២.៧២១.៩២២)   ២.៩៥៩.២៤៥    ៣០.៦១៥.០៣៤    ២០.៨៥២.៣៥៧    ៩.៦៥១.១៧៤    (៥១៨.០៧៧)   ១៣.៤៦៧.១៨១    ២២.៦០០.២៧៨  
ការលុបដចាលកនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  -      -      (១៨.៦៧៦.៤៥៩)   (១៨.៦៧៦.៤៥៩)   -      -      (២៣.៩៩៤.៣២៩)   (២៣.៩៩៤.៣២៩) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      (៦៨.៩២៧)   (៦៨.៩២៧)   -      -      ៧២៩.៧៩៦    ៧២៩.៧៩៦  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ១១.៩០៥.៥០០    ៣.៣០៣.៦៩៨    ២០.១៣៣.៣៤៩    ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ២៤.៦២៧.៤២២    ៣៤៤.៤៥៣    ៨.២៦៣.៧០២    ៣៣.២៣៥.៥៧៧  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៤៨.១៥៧.៧៤៨    ១៣.៣៦៣.៤៥៨    ៨១.៤៣៩.៣៩៧    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១០០.៣៥៦.៧៤៥    ១.៤០៣.៦៤៦    ៣៣.៦៧៤.៥៨៦    ១៣៥.៤៣៤.៩៧៧  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមតុ្លយថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់តមថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 ២០២០  ២០១៩ 

ឥណទន និងបុដរម្របទនតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ែាំណារ់កាលទ៊ី ១  ែាំណារ់កាលទ៊ី ២  ែាំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប  ែាំណារ់កាលទ៊ី ១  ែាំណារ់កាលទ៊ី ២  ែាំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ធនាគារ                
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២៤.០៦៦.១៣៧    ២៨៦.២០២    ៧.៨៣៧.២៤១    ៣២.១៨៩.៥៨០    ១៤.១៣៧.២៨៥    ៨១៨.៩២០    ១៧.៦០០.៩៧០    ៣២.៥៥៧.១៧៥  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្់បង់កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (១៣.២២៦.៩៨២)   ២.៦២០.៧៣៩    ២៦.៨១០.៧០៤    ១៦.២០៤.៤៦២    ៩.៩២៨.៨៥២    (៥៣២.៧១៨)   ១២.០៦៦.១៦១    ២១.៤៦២.២៩៥  

ការលុបដចាលកនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  -      -      (១៧.១៥៨.០៥៤)   (១៧.១៥៨.០៥៤)   -      -      (២២.៤៣៦.៣១៩)   (២២.៤៣៦.៣១៩) 

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      (២៦.៥៩៩)   (២៦.៥៩៩)  -   -    ៦០៦.៤២៩    ៦០៦.៤២៩  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ១០.៨៣៩.១៥៥    ២.៩០៦.៩៤១    ១៧.៤៦៣.២៩៣    ៣១.២០៩.៣៨៩    ២៤.០៦៦.១៣៧    ២៨៦.២០២    ៧.៨៣៧.២៤១    ៣២.១៨៩.៥៨០  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៤៣.៨៤៤.៣៨២    ១១.៧៥៨.៥៧៦    ៧០.៦៣៩.០២០    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ៩៨.០៦៩.៥០៨    ១.១៦៦.២៧៣    ៣១.៩៣៦.៧៥៧    ១៣១.១៧២.៥៣៨  
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមតុ្លយថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់តមថាន ក់ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងម្របាក់បដញ្ញើដៅ

ធ្នាគារដផេងៗ  
ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 

១  
ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 

២  
ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 

៣  សរ  ប  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ៥៨៩.៩៥៦    -      -      ៥៨៩.៩៥៦    ៦៩.៩៩៩  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (៧.៧៨៦)   -      -      (៧.៧៨៦)   ៥២៣.៧៥៣  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  ២៧៤    -      -      ២៧៤    (៣.៧៩៦) 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ៥៨២.៤៤៤    -      -      ៥៨២.៤៤៤    ៥៨៩.៩៥៦  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ២.៣៥៥.៩៨៦    -      -      ២.៣៥៥.៩៨៦    ២.៤០៤.០៧១  

          
ធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ៤៥.២៤១    -      -      ៤៥.២៤១    ១៤.០៥៩  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  ៩៦.០៨៣    -      -      ៩៦.០៨៣    ៣១.១៥៣  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  ២១៩    -      -      ២១៩    ២៩  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ១៤១.៥៤៣    -      -      ១៤១.៥៤៣    ៤៥.២៤១  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ៥៧២.៥៤១    -      -      ៥៧២.៥៤១    ១៨៤.៣៥៧  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមតុ្លយថ្នសមវធិានធ្នខាត្បង់តមថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 ២០២០  ២០១៩ 

គណនីម្រត្វូទទួលដផេងៗ  ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 
១  

ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 
២  

ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 
៣  សរ  ប  សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២៩៥.០២៧    -      -      ២៩៥.០២៧    ៧.៨៥៨  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ 
 (៥០.៥៤០)   -      -      (៥០.៥៤០)   ២៨៧.១៧៤  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (៤៥.០៩៤)   -      -      (៤៥.០៩៤)   (៥) 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ១៩៩.៣៩៣    -      -      ១៩៩.៣៩៣    ២៩៥.០២៧  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ៨០៦.៥៤៥    -      -      ៨០៦.៥៤៥    ១.២០២.២៣៥  

          
ធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២៩៥.០០៩    -      -      ២៩៥.០០៩    ៧.៨៣០  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (៥២.៨៦៩)   -      -      (៥២.៨៦៩)   ២៨៧.១៨៤  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (៤៥.០៩៥)   -      -      (៤៥.០៩៥)   (៥) 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ១៩៧.០៤៥    -      -      ១៩៧.០៤៥    ២៩៥.០០៩  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ៧៩៧.០៤៧    -      -      ៧៩៧.០៤៧    ១.២០២.១៦២  
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមតុ្លយថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់តមថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 ២០២០   ២០១៩ 

កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ 
ែាំណារ់កាល  

ទ៊ី ១  
ែាំណារ់កាល   

ទ៊ី ២  
ែាំណារ់កាល    

ទ៊ី ៣  សរ  ប  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២០៧.៤៧៩    -      -      ២០៧.៤៧៩    ២៨៨.៤៩៨  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ 
 (៥៤.១៥៦)   -      -      (៥៤.១៥៦)   (៨៧.៩៨៩) 

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  ១.៥៨៤    -      -      ១.៥៨៤    ៦.៩៧០  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ១៥៤.៩០៧    -      -      ១៥៤.៩០៧    ២០៧.៤៧៩  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ៦២៦.៥៩៩    -      -      ៦២៦.៥៩៩    ៨៤៥.៤៧៦  

          
ធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ៦៥៥.៨២២    -      -      ៦៥៥.៨២២    ២៨៨.៤៩៨  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (១៣២.០៨២)   -      -      (១៣២.០៨២)   ៣៦០.៣៥៤  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  ១.៥៨៤    -      -      ១.៥៨៤    ៦.៩៧០  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ៥២៥.៣២៤    -      -      ៥២៥.៣២៤    ៦៥៥.៨២២  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ២.១២៤.៩៣៦    -      -      ២.១២៤.៩៣៦    ២.៦៧២.៤៧៤  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ជ្) ការរកីរាលោលថ្នកូវែី-១៩ និងផលប េះពាល់ដៅដលើ ECL  

ផលដប េះពាល់ថ្នការរកីរាលោលរបស់ កូវែី-១៩ ដៅដលើកាំដណើ នដសែឋកិឆចបណាត លឱយេដងរដសែឋកិឆចឡែលម្រត្ូវ
បានដម្របើម្របាស់ជាម ូឡែលសថិត្ដៅដម្រៅឡែនកាំណត់្ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ឡែលបដងកើត្ដែើងដែើមបែីាំដណើ រការការគណនាដែើង          
វញិ។ ដលើសពីដនេះដទៀត្ការគាាំម្រទរបស់រាជ្រោឋ ភិបាលបឆចុបបនន និងបទបបញ្ញត្តិសតពីីការដរៀបឆាំរឆនាសមព័នធម្របាក់កមចី ឡែល
ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដែើមបីកាត់្បនថយផលប េះពាល់េវជិ្ជានថ្ន កូវែី-១៩ និងផលប េះពាលដ់សែឋកិឆចែ៏ថ្ទដទៀត្ម្រត្ូវបានយក
ជាឡផនកមួយដៅកនុងម ូឡែលដនេះ។  លទធផលថ្នម ូឡែល ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ដម្រកាមលកខែណឌ ដសែឋកិឆចបឆចុបបនន មិនអាឆវាស់ឡវង
លទធផលម្រតឹ្មម្រត្ូវដទ។ ែូដឆនេះការម្រត្ួត្សុគីាន ដម្រកាយគាំរដូោយឡផអកដលើការវភិាគបាំឡរបាំរលួនិងការវនិិឆេ័យរបស់ថាន ក់ែឹកនាាំ
ជាន់ែពស់របស់ធ្នាគារដេសុលីីោគឺចាាំបាឆ់ដែើមបឆីលុេះបញ្ជច ាំងពី ECL កនុងវធីិ្ស្ថស្តសតមួយដែើមបីដឆៀសវាងការបា ន់ស្ថម នទប
ដពកហួសកម្រមិត្ដពកដៅកនុងកាលៈដទសៈដនេះ។ 

ម ូឡែលម្រត្ូវបានឡកសម្រមួល (calibrate) ជាញឹកញាប់ ដែើមបីអាឆម្រគប់ម្រគងស្ថថ នការឡែលបណាត លមកពីផលប េះពាល់
ថ្ន កូវែី-១៩។ ែូដឆនេះដយើងរ ាំពឹងថានឹងានការឡកសម្រមួលម ូឡែលដម្រកាយឆ្ន ាំ ២០២០ ដែើមបីម្របដមើលដមើលនាដពលេនាគត្ 
ដៅដពលឡែលដសែឋកិឆចបង្ហា ញពីកាំដណើ នផលិត្ផលកនុងស្សុកសរុបជាវជិ្ជាន។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារក៏ដធ្វើការកាំណត់្េត្តសញ្ជញ ណ និងពិនិត្យដែើងវញិយា ងដទៀងទត់្ឆាំដពាេះេតិ្ងិជ្ន
ឡែលធាល ប់ានម្របវត្តិដកើនដែើងនូវហានិភ័យឥណទននិងឱនភាពឥណទន ជាពិដសសេតិ្ងិជ្នទាំងដនាេះបានទទួលយក
ការពនារដពលការទូទត់្និងសម្រមួលនូវលកខែណឌ ែថ្ទដទៀត្ ដែើមបដីោេះស្ស្ថយបញ្ជា ស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សលួ រយៈដពលែលី
ឬបានពនារដពល និងផតល់ឱយនូវព័ត៌្ានឥណទនកនុងកម្រមិត្ណាមួយែល់េតិ្ងិជ្នទាំងដនេះ។ 

ការពាករណ៍ដសែឋកិឆចគឺសថិត្ដៅដម្រកាមភាពមិនម្របាកែម្របជាកម្រមិត្ែពស់ដៅកនុងស្ថថ នភាពបឆចុបបនន។ ជាដហតុ្        
បណាត លឱយការពាករណ៍និងម ូឡែលដសែឋកិឆចអាឆមិនម្រត្ូវបានេនុវត្ត។ ដោយត្ម្រមូវឱយានការពឹងឡផអកកាន់ឡត្ខាល ាំង ដលើ
ការពាករណ៍របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ម្រកសួងដសែឋកិឆចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្នាគារពិភពដោក ឬ ធ្នាគារេភិវឌឍន៍អាសុី
ដែើមបីបញ្ចូ លដៅកនុងការវភិាគនិងវាយត្ថ្មលលទធផល ECL។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារក៏បដងកើត្ដសណារយី ូដសែឋកិឆចឆាំនួន ៣ ដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងពីស្ថថ នភាពដសែឋកិឆច ដោយ
ចាប់ដផតើមពីមូលោឋ នម្រគឹេះលអនិងអាម្រកក់។ ដសណារយី នីូមួយៗគឺស្សបនឹងម្របបូាប ីលីដត្ ៥៥% ២០% និង ២៥% ដនេះដបើដយាង
តមដសឆកតីសដម្រមឆរបសថ់ាន ក់ម្រគប់ម្រគងជាន់ែពសរ់បស់ធ្នាគារដេសុលីោីចាប់តាំងពីការផាុេះកូវែី-១៩ ដៅឡែមីនា-២០២០។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដធ្វើការដោេះស្ស្ថយបញ្ជា ដៅដលើភាពរងប េះពាលដ់លើហានិភ័យទីផារ ឡែលជា                    
ហានិភ័យថ្នការផ្លល សប់តូរថ្នកម្រមិត្ ឬភាពដែើងឆុេះថ្នេម្រតទីផារ ឬត្ថ្មលទីផារ ានែូឆជា េម្រតការម្របាក់ គាល ត្ឥណទន 
េម្រតបតូររូបិយប័ណណបរដទស ត្ថ្មលវត្ថុធាតុ្ដែើម និងត្ថ្មលម្រទពយាច ស់ ឡែលអាឆផតល់ផលប េះពាល់ជាេវជិ្ជានដៅដលើ           
ឆាំណូលេនាគត្ ដែើមទុន ឬសមត្ថភាពកនុងការ សដម្រមឆដគាលដៅអាជី្វកមមរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

ម្របដភទឆមបងថ្នហានិភ័យទីផាររបសស់មព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារានែូឆជា៖ 

(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់៖ អាឆនាាំមកនូវភាពខាត្បង់ ដៅដពលានភាពេសមតុ្លយរវាងម្រទពសកមម និង
បាំណុល ដហើយេម្រតការម្របាក់ដលើម្រទពយទាំងដនាេះផ្លល ស់បតូរជាដទៀងទត់្ ឬដៅឆដនាល េះដពលឡែលែុសគាន ។ 

(ii) ហានិភ័យេម្រតបតូ ររបិូយប័ណណបរដទស៖ អាឆនាាំមកនូវភាពខាត្បង់ ដៅដពលានេសមតុ្លយរវាងម្រទពយសកមម 
និងម្រទពយេកមម របស់របិូយប័ណណជាក់ោក់ណាមួយ។ 

គណៈកាម ធិ្ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ និងពត៌្ានវទិា(BRIC) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល ដែើមបី
ជួ្យម្រកុមម្របឹកាភិបាលកនុងដលើទាំនួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យរបស់ែលួនឱយានម្របសទិធភាព និងម្រត្ួត្ពិនិត្យជា
ដទៀងទត់្ដលើសមត្ថភាពរបស់េនកម្រគប់ម្រគងកនុងការវាយត្ថ្មល និងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យរបស់ធ្នាគារ។ ហានិភ័យទីផារម្រត្ូវ
បានម្រគប់ម្រគងឡផអកដៅដលើដគាលការណ៍ និងកម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុង ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ដគាលការណ៍ថ្នហានិភ័យទីផារ 

• ស្សបដៅតមដគាលនដយាបាយធ្នាគាររងឹាាំ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នឹងម្រគប់ម្រគងយា ងសកមមដលើស្ថថ ន
ភាពរូបិយប័ណណ និងស្ថថ នភាពហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ កនុងការទប់បង្ហក រស្ថថ នភាព ដោយផាូរផាងម្រទពយសកមម 
និងបាំណុល។ 

• សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិនម្រត្ូវពាក់ព័នធនឹងសកមមភាពដោយទទួលឆាំណូលបានមកពីការជួ្ញែូរផ្លត ឆ់មុែ 
ឬការទសេន៍ទយដលើបឡម្រមបម្រមួលថ្នេម្រតបតូរម្របាក់ េម្រតការម្របាក់ ឬត្ថ្មលថ្នមូលបម្រត្។ 

• កម្រមិត្កាំណត់្ ែូឆឡែលបានកាំណត់្ដោយធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា គឺានេត្ថន័យកម្រមិត្ផលប េះពាល់ 
េវជិ្ជានថ្នហានិភ័យទីផារ និងមិនានេត្ថន័យសម្រាប់បដងកើត្ឱកាសសម្រាប់ការជួ្ញែូរផ្លត ឆ់មុែដទ។ 

• ទាំនួលែុសម្រត្ូវពីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃសម្រាប់ហានិភ័យទីផារ គឺសថិត្ដៅដលើគណៈម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ ថ្ន 
រត្នាភិបាល។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

កម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពថ្នហានិភ័យទីផារ 

• កម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបញ្ញត្តិដលើភាពមិនផាូរផាងគាន ថ្នការបតូររបិូយប័ណណបរដទសកនុងមួយរបិូយប័ណណ និងសរុប 
គួរម្រត្ូវបាន េដងកត្ម្រគប់ដពលទាំងេស។់ 

• ម្រគប់ដពលទាំងេស់ ធ្នាគារម្រត្ូវានកម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពខាងកនុងឡែលែពសជ់ាងកម្រមិត្កាំណត់្របស់បញ្ញត្តិ 
ដែើមបឲី្យាន ឡែនសុវត្ថិភាពកនុងការធានាការេនុដោមទាំងស្សុងជាេឆិថ្្នតយ៍ ដៅតមកម្រមិត្កាំណត់្ដោយ
បទបញ្ញត្តិ។ 

• ការកាំណត់្កម្រមិត្ ថ្ផាកនុង គឺសថិត្ដៅដម្រកាមការសដម្រមឆឆិត្តរបស់គណៈកាម ធិ្ការ ម្រទពយសកមម និង ម្រទពយេកមម 
(”ALCO”) ប ុឡនត ចាាំបាឆ់ម្រត្ូវឡត្ ១) ឡឆង និង បង្ហា ញេាំពីដហតុ្ផលដៅកនុងកាំណត់្ដហតុ្ ALCO និង ២) ម្រត្ូវបាន
េនុម័ត្ជាផលូវការ ដោយម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ។ 

• នាយកោឋ ន និង ការយិាលយ័ឡែលពាក់ព័នធគួរវាយត្ថ្មលជាដទៀងទត់្ និង ម្រត្តួ្ពិនិត្យតមោនដលើហានិភ័យ
ថ្នការមិនេនុដោមតមកម្រមិត្កាំណត់្។ ការបាំពានកម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុងគួរម្រត្ូវបានរាយការណ៍ដៅកាន់ ALCO 
និងម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ។ 

• រាលក់ារផ្លល ស់បតូរដៅដលើកម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុង ម្រត្ូវរាយការណ៍តមរយៈេីុឡម ល ដៅកាន់ម្របធានគណៈកាម ធិ្ការ 
ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ និងពត៌្ានវទិា (“BRIC”) ដៅកនុងថ្ងៃឡត្មួយថ្នការផ្លល សប់តូរ។ 

• ម្រគប់ដពលទាំងេស់ ធ្នាគារម្រត្ូវានឡផនការយថាភាពសម្រាប់េនុវត្ត ដៅដពលឡែលម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ
យល់ដឃ្ើញថា កម្រមិត្សុវត្ថិភាពអាឆនឹងមិនម្រគប់ម្រគាន់ និងានហានិភ័យដលើការដលមើសដលើកម្រមិត្កាំណត់្       
បញ្ញតិ្ត ដលើភាពមិនផាូរផាងគាន ថ្នការបតូររបិូយប័ណណបរដទស។ ឡផនការយថាភាពដនេះគួរឡត្ម្រគប់ម្រគាន់ដែើមបីធានា
ថាកម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបញ្ញត្តិភាពដលើ មិនផាូរផាងការបតូររូបិយប័ណណបរដទស នឹងមិនម្រត្ូវបានដលមើស។ 

គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិនានឧបករណ៍  
ហិរញ្ញវត្ថុឡែលវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សបដទ។ សមព័នធធ្នាគារដម្របើម្របាសឧ់បករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិសេនា ែូឆជាកិឆចសនា                    
បតូររូបិយប័ណណ និងកិឆចសនាការពារេម្រតការម្របាក់ (interest rate swaps) ដែើមបីម្រគប់ម្រគងការម្របឈមហានិភ័យរបស់ែលួន។ 
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សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

183 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ 

ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ គឺជាហានិភ័យឡែលដកើត្ដែើងដោយស្ថរលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពល
េនាគត្ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានការឡម្របម្របួលដៅតមការឡម្របម្របួលេម្រតការម្របាក់ដលើទីផារ។ ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់
ថ្នត្ថ្មលសមស្សប គឺជាហានិភ័យឡែលដកើត្ដែើងដោយស្ថរត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានការឡម្របម្របួលការឡម្របម្របួលេ
ម្រតការម្របាក់ដលើទីផារ។ ា ជី្ន ការម្របាក់អាឆដកើនដែើងដោយស្ថរ ការឡម្របម្របួល ប ុឡនតអាឆកាត់្បនថយបងកជាការខាត្បង់
ដៅកនុងករណីឡែលបឡម្រមបម្រមួលឥត្រ ាំពឹងទុកដកើត្ែីង។  

គណៈម្រគប់ម្រគងរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ កនុងែណៈដនេះមិនានឡឆងជាដគាលនដយាបាយ ដែើមបកីាំណត់្
កម្រមិត្ថ្នភាព លដមអៀងថ្នការឡម្របម្របួលថ្ងលរបស់េម្រតការម្របាក់ដទ ប ុឡនតគណៈម្រគប់ម្រគងក៏បានដធ្វើការម្រត្ួត្ពិនិត្យតមោនជា
ម្របចាាំនូវបឡម្រមបម្រមួលដនាេះឡែរ។ 

ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់របស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ អាឆដកើត្ពីម្របាក់កមចី។ ម្របាក់កមចីឡែលបានផតល់កនុង             
េម្រតការម្របាក់េដងរ ដធ្វើឲ្យសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្របឈមនឹងហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់។ សមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រគប់ម្រគង ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ដោយដម្របើម្របាសកិ់ឆចសនាដផ្លត េះបតូរេម្រតការ
ម្របាក់េដងរដៅេម្រតដងរ (floating-to-fixed interest rate swaps)។ ការដផ្លត េះបតូរេម្រតការម្របាក់ឡបបដនេះ ានផលប េះពាល់ជា
ដសែឋកិឆចដលើការបងវិល ម្របាក់កមចីពីេម្រតេដងរដៅេម្រតដងរ និង ប េះពាល់ែល់ការកត់្ម្រតឆាំណាយការម្របាក់ឡែលឡផអកដៅ
តមេម្រតដងរ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ទទួលម្របាក់កមចី តមេម្រតេដងរ និង បតូរវាដៅជាេម្រតដងរឡែលទបជាងេម្រត
ឡែលានម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានែចីតមេម្រតដងរដោយផ្លា ល់។ តមការបតូរេម្រតការម្របាក់ សមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រពមដម្រពៀងជាមួយភាគីដផេង ដៗែើមបីដផ្លត េះបតូរតមឆដនាល េះដពលដវោជាក់ោក់ (ជាឆមបង តមមូលោឋ ន
ម្របចាាំឆាស) ភាពលដមអៀងរវាងេម្រតដងរ កនុងកិឆចសនា និងឆាំនួនការម្របាក់ឡែលានេម្រតេដងរ ម្រត្ូវបានគណនាដោយ 
ដយាងដៅ តមឆាំនួនឡែលបានម្រពមដម្រពៀងគាន ។ 

តរាងខាងដម្រកាមដនេះសដងខបពីការម្របឈមហានិភ័យេម្រតការម្របាក់របសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ ដៅកនុង
តរាងដនេះក៏រួមបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលដយាង ដោយបានចាត់្ថាន ក់តមត្ថ្មលកនុងកិឆចសនាដែើមម្រគា ឬតម
ឥណម្របតិ្ទនកាលផុត្កាំណត់្សង។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

184 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានភិ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៤១២.៧៥៩.០៥១  ៤១២.៧៥៩.០៥១ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ២៣៤.៧៣៨.៣៥៥  ៤.០៧៦.៣១០  -  -  -  ២៩៥.៨៣៨.៤៨១  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.១៣៨.៤៤២  -  ៣៧២.៤៩៧  -  -  ១៦៣.៥៨៤  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន              

- ឥណទនែាំដណើ រការ ១១៤.៦៧២.៨៣០  ២៣៩.៨៦៥.៥៨២  ៨៤៥.០៤៤.៥៨៩  ២.៧៤៤.៥៨៩.៨៦៤  ៤៥៤.២៤៩.៥៤៥  -  ៤.៣៩៨.៤២២.៤១០ 
- ឥណទនមិនែាំដណើ រការ -  -  -  -  -  ១០៨.២២០.៧៥៣  ១០៨.២២០.៧៥៣ 
- សាំវធិានធ្នឥណទនបាត្់បង់ -  -  -  -  -  (៣៥.៣៤២.៥៤៥)  (៣៥.៣៤២.៥៤៥) 

ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៦.៩២១.៨៥២  ៦.៩២១.៨៥២ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៩១៥.៥៤៩.៦២៧  ២៤៣.៩៤១.៨៩២  ៨៤៥.៤១៧.០៨៦  ២.៧៤៤.៥៨៩.៨៦៤  ៤៥៤.២៤៩.៥៤៥  ៧៨៨.៥៦១.១៧៦  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៦៨.៥២៦.២៣២    ៨.៣៤៧.១៧៤    ៤០.៧១៦.០៧០    ១៨.៨៥៥.០០០    ៧១.៥៥៦.០២៩    ១០៩.០០៨.៩៥៤    ៣១៧.០០៩.៤៥៩  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ១.៩៩៨.២៧៩.២០៣    ២៥៤.៥៦២.៥៩៧    ៩២៣.០៤៣.៥៣២    ៥៣២.៦៣៤.២៨៦    ២១.២៩៦.៦៨៣    ៥៦៤.៤៦៩.៧៤៧    ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨  
បាំណុលដផេង  ៗ  -      -      -      -      -      ២៨.៦៩៩.២២៨    ២៨.៦៩៩.២២៨  
បាំណុលភត្ិសនា  ១.៧២២.៤១៤    ១.៤៨៣.៣៤៤    ៧.១០៤.១០៧    ១៦.៣៣៤.៧៦៦    ១.៩៧៣.២៧១    -      ២៨.៦១៧.៩០២  
ម្របាក់កមចី  ១.៧៨៤.៧៥៦    ៧៤.៨៥៧.៣៧៧    ១២១.០៨៥.៤៥០    ៣៣២.០៤២.៩៥១    ៥.៨៦០.៨៥៨    ៦.៧៦៧.៥២៤    ៥៤២.៣៩៨.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      -      ១០.៩៧៣.៥៩១    ៩៨.៧៥៣.០០០    ៥៦.៩៩៧.២១០    ៤៣៤.៨២២    ១៦៧.១៥៨.៦២៣  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ២.០៧០.៣១២.៦០៥    ៣៣៩.២៥០.៤៩២    ១.១០២.៩២២.៧៥០    ៩៩៨.៦២០.០០៣    ១៥៧.៦៨៤.០៥១    ៧០៩.៣៨០.២៧៥    ៥.៣៧៨.១៧០.១៧៦  
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.១៥៤.៧៦២.៩៧៨)  (៩៥.៣០៨.៦០០)  (២៥៧.៥០៥.៦៦៤)  ១.៧៤៥.៩៦៩.៨៦១  ២៩៦.៥៦៥.៤៩៤  ៧៩.១៨០.៩០១  ៦១៤.១៣៩.០១៤ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) (៤.៦៧១.០១៦.២៤៦)  (៣៨៥.៥២៣.២៨៧)  (១.០៤១.៦១០.៤១១)  ៧.០៦២.៤៤៨.០៨៨  ១.១៩៩.៦០៧.៤២៣  ៣២០.២៨៦.៧៤៥  ២.៤៨៤.១៩២.៣១២ 
              
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ១២០.៩៣៧.៦០៧  ១២០.៩៣៧.៦០៧ 
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥៤.៩០០.៩៨៤  ៥៤.៩០០.៩៨៤ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) -  -  -  -  -  ៧១១.២៦៧.១០០  ៧១១.២៦៧.១០០ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានភិ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              

ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៤២១.៥២៧.២៣៨  ៤២១.៥២៧.២៣៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ១០១.០១៥.៤០២  ១.១២៧.២៦៩  -  -  -  ៤៨៥.៥៨៧.៨៦០  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ១៧៧.២៩៨.៤៦៩  ៣៣០.០៨៩.៩៤២  ១៩.៩៣៣.០៣៥  -  -  ១៥៣.៥៣០  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន              

- ឥណទនែាំដណើ រការ ១១៣.១២៣.២៨១  ២២៨.៣៨០.៥០៤  ៧៦៧.៧៩៨.៦៤៨  ២.៤១៧.៥៤៤.១៩១  ៣០៥.១៨០.៦៨៥  -  ៣.៨៣២.០២៧.៣០៩ 
- ឥណទនមិនែាំដណើ រការ -  -  -  -  -  ៤៨.០៧៥.៦៦៤  ៤៨.០៧៥.៦៦៤ 
- សាំវធិានធ្នឥណទនបាត្់បង់(*) -  -  -  -  -  (៣៤.០៨២.៤៥៤)  (៣៤.០៨២.៤៥៤) 

ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥.៩១៨.៨៦៦  ៥.៩១៨.៨៦៦ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៣៩១.៤៣៧.១៥២  ៥៥៩.៥៩៧.៧១៥  ៧៨៧.៧៣១.៦៨៣  ២.៤១៧.៥៤៤.១៩១  ៣០៥.១៨០.៦៨៥  ៩២៧.១៨០.៧០៤  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ ៦៩.២១៩.៧២៥  ៩.៧៣២.៩២៩  ១៦.៨៣៥.៦២០  ១៥.៧៩៤.២៧១  ៧០.១៥០.០០០  ១០៣.៤៤២.៦០០  ២៨៥.១៧៥.១៤៥ 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ១.៩០៦.៩៦៧.៧៩២  ២៧០.៩៦១.៨២៩  ៩៨៣.៦០៩.៣៨៨  ៤០០.៥២៨.២៩៤  ១៥.៧៩៥.៧២៣  ៥០៤.៨៥៩.៨២៧  ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣ 
បាំណុលដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ២៧.២៥១.៣៩៧  ២៧.២៥១.៣៩៧ 
បាំណុលភត្ិសនា ១.០៥៨.៤០០  ១.៣៥៤.០៨០  ៧.៣៤៣.៥១៤  ១៨.៣៣៧.៦៣៩  ២.៨២២.៣០៦  -  ៣០.៩១៥.៩៣៩ 
ម្របាក់កមចី ២៦.០៥៣.២៤១  ៣៣.០៥៩.៤៥៥  ១៣៤.៥៦២.៩០៣  ៣៦៧.០៦២.៧៥១  ៤.២៣៣.៣៥១  -  ៥៦៤.៩៧១.៧០១ 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ -  -  ៨១.២៤៣.៤៤៧  ២៥.៩៦៤.២៧១  ៣២.០៩៤.៨៦២  -  ១៣៩.៣០២.៥៨០ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ២.០០៣.២៩៩.១៥៨  ៣១៥.១០៨.២៩៣  ១.២២៣.៥៩៤.៨៧២  ៨២៧.៦៨៧.២២៦  ១២៥.០៩៦.២៤២  ៦៣៥.៥៥៣.៨២៤  ៥.១៣០.៣៣៩.៦១៥ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.៦១១.៨៦២.០០៦)  ២៤៤.៤៨៩.៤២២  (៤៣៥.៨៦៣.១៨៩)  ១.៥៨៩.៨៥៦.៩៦៥  ១៨០.០៨៤.៤៤៣  ២៩១.៦២៦.៨៨០  ២៥៨.៣៣២.៥១៥ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) (៦.៥៦៨.៣៣៧.៦៧៤)  ៩៩៦.២៩៤.៣៩៥  (១.៧៧៦.១៤២.៤៩៥)  ៦.៤៧៨.៦៦៧.១៣២  ៧៣៣.៨៤៤.១០៥  ១.១៨៨.៣៧៩.៥៣៦  ១.០៥២.៧០៤.៩៩៩ 
              ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៤៧.៣៨០.៧៤៧  ៤៧.៣៨០.៧៤៧ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៤០.៤៤០.៨១០  ១៤០.៤៤០.៨១០ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) -  -  -  -  -  ៥៧២.២៩៦.៣០១  ៥៧២.២៩៦.៣០១ 

(*) សាំវធិានធ្នឡែលបានរួមបញ្ចូ លសម្រាប់កិឆចសនាដលើតរាងត្ុលយការ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានភិ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 ធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៤០០.៨១៦.១២៦  ៤០០.៨១៦.១២៦ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ២៣៤.៧០០.១៩៩  ៣.០០០.០០០  -  -  -  ២៦៩.៩២៩.២០៨  ៥០៧.៦២៩.៤០៧ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.១៣៨.៤៤២  -  ៣៧២.៤៩៧  -  -  ១៦៣.៥៨៤  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន              

- ឥណទនែាំដណើ រការ ១០៥.៩៣៩.២៦៦  ២២០.៩១៨.៦២៥  ៧៨៧.៩៥២.៩១០  ២.៦៥៦.៥៦២.៧៣៩  ៤៥១.៣២៩.២៧១  -  ៤.២២២.៧០២.៨១១ 
- ឥណទនមិនែាំដណើ រការ -  -  -  -  -  ១០១.១៥៥.៧៣៧  ១០១.១៥៥.៧៣៧ 
- សាំវធិានធ្នឥណទនបាត្់បង់ -  -  -  -  -  (៣១.២០៩.៣៨៩)  (៣១.២០៩.៣៨៩) 

ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៦.៩២៣.២២២  ៦.៩២៣.២២២ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៩០៦.៧៧៧.៩០៧  ២២៣.៩១៨.៦២៥  ៧៨៨.៣២៥.៤០៧  ២.៦៥៦.៥៦២.៧៣៩  ៤៥១.៣២៩.២៧១  ៧៤៧.៧៧៨.៤៨៨  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៦៧.៦៨៣.៦៥១    ៦.៣៥៦.០០០    ២២.៤២៩.៥៥៧    ១៨.៨៥៥.០០០    ៧១.៥៥៦.០២៩    ១០៩.៨៨៤.៣១៧    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ១.៩៥៥.៣១៧.០២៦    ២៤៦.២៣២.៧០៤    ៨៩៦.៥៣៧.៣១០    ៥១១.៧៦០.១៣០    ១៧.៥៦៤.៧៦៣    ៥៥២.៨៥៦.៨០៤    ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧  
បាំណុលដផេង  ៗ  -      -      -      -      -      ២៨.៤៨៨.៩៥៩    ២៨.៤៨៨.៩៥៩  
បាំណុលភត្ិសនា  ១.៦២០.៩៤៣    ១.៤៤៣.៥៧២    ៦.៦៤៧.៣៦៤    ១៥.១២៣.១១៩    ៩៣៧.៣៨៧    -      ២៥.៧៧២.៣៨៥  
ម្របាក់កមចី  ១៩៣.៥៦០    ៧១.១៥៧.៨១៨    ១០៧.២៣៨.២០៧    ៣១៨.៨៤៦.៣៣១    ៣.៧៥៣.៨៥០    ៦.១៦៣.១៥០    ៥០៧.៣៥២.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      -      ១០.៩៧៣.៥៩១    ៩៨.៧៥៣.០០០    ៥៦.៩៩៧.២១០    ៤៣៤.៨២២    ១៦៧.១៥៨.៦២៣  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ២.០២៤.៨១៥.១៨០    ៣២៥.១៩០.០៩៤    ១.០៤៣.៨២៦.០២៩    ៩៦៣.៣៣៧.៥៨០    ១៥០.៨០៩.២៣៩    ៦៩៧.៨២៨.០៥២    ៥.២០៥.៨០៦.១៧៤  
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.១១៨.០៣៧.២៧៣)  (១០១.២៧១.៤៦៩)  (២៥៥.៥០០.៦២២)  ១.៦៩៣.២២៥.១៥៩  ៣០០.៥២០.០៣២  ៤៩.៩៥០.៤៣៦  ៥៦៨.៨៨៦.២៦៣ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) (៤.៥២២.៤៦០.៧៦៩)  (៤០៩.៦៤៣.០៩២)  (១.០៣៣.៥០០.០១៦)  ៦.៨៤៩.០៩៥.៧៦៨  ១.២១៥.៦០៣.៥២៩  ២០២.០៤៩.៥១៥  ២.៣០១.១៤៤.៩៣៥ 
              ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ១២០.១០៨.៩៦២  ១២០.១០៨.៩៦២ 
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥៤.៦៩៤.៤៨០  ៥៤.៦៩៤.៤៨០ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៧៤.៨០៣.៤៤២  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) -  -  -  -  -  ៧០៧.០៧៩.៩២៣  ៧០៧.០៧៩.៩២៣ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានភិ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 ធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ១០០.៤៣០.៧៧៤  -  -  -  -  ៤៥៨.១៨១.៥៦៦  ៥៥៨.៦១២.៣៤០ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ១៧៧.២៩៨.៤៦៩  ៣៣០.០៨៩.៩៤២  ១៩.៩៣៣.០៣៥  -  -  ១៥៣.៥៣០  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន              

- ឥណទនែាំដណើ រការ ១០៤.១៣៧.៥០៦  ២១០.៥០១.៣៩៨  ៧១៣.៦១១.៦៣៦  ២.៣៣៩.៨៩២.២០៣  ៣០៥.៥៥១.៩១២  -  ៣.៦៧៣.៦៩៤.៦៥៥ 
- ឥណទនមិនែាំដណើ រការ -  -  -  -  -  ៤៥.៧២៩.៦៩០  ៤៥.៧២៩.៦៩០ 
- សាំវធិានធ្នឥណទនបាត្់បង់(*) -  -  -  -  -  (៣២.៨៤៥.៤០២)  (៣២.៨៤៥.៤០២) 

ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥.៩៣៥.៦៩២  ៥.៩៣៥.៦៩២ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៣៨១.៨៦៦.៧៤៩  ៥៤០.៥៩១.៣៤០  ៧៣៣.៥៤៤.៦៧១  ២.៣៣៩.៨៩២.២០៣  ៣០៥.៥៥១.៩១២  ៨៨៨.១១០.៩៤៣  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ ៦៧.៣៦៧.៣០៥  ៧.៦៣១.៧៦៧  ៦.៤០៥.០៥០  ១៤.០៥០.០០០  ៧០.១៥០.០០០  ១០៨.៦៧៣.៥៩៩  ២៧៤.២៧៧.៧២១ 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ១.៨៧៥.៤៨៤.៧៩៨  ២៦៥.៣៣៥.៧១៣  ៩៦០.១១៩.៤៧០  ៣៧៦.៧១៧.៦៦៣  ១១.៩២៨.២៧១  ៤៩២.៥៦០.៦៤៤  ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩ 
បាំណុលដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ២៦.១១៥.៩០៥  ២៦.១១៥.៩០៥ 
បាំណុលភត្ិសនា ១.០០១.០៦៦  ១.៣៣៦.៧៨៧  ៦.៦៨៥.៥៨០  ១៦.៩៨៨.៩៤២  ១.៧៧៦.៧៩៣  -  ២៧.៧៨៩.១៦៨ 
ម្របាក់កមចី ២៥.៦៩៨.៦៨០  ២៨.១៨៥.៨៩០  ១២២.៨០៧.៩១១  ៣៤១.៣៧៥.៦៤៧  -  -  ៥១៨.០៦៨.១២៨ 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ -  -  ៨១.២៤៣.៤៤៧  ២៥.៩៦៤.២៧១  ៣២.០៩៤.៨៦២  -  ១៣៩.៣០២.៥៨០ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ១.៩៦៩.៥៥១.៨៤៩  ៣០២.៤៩០.១៥៧  ១.១៧៧.២៦១.៤៥៨  ៧៧៥.០៩៦.៥២៣  ១១៥.៩៤៩.៩២៦  ៦២៧.៣៥០.១៤៨  ៤.៩៦៧.៧០០.០៦១ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.៥៨៧.៦៨៥.១០០)  ២៣៨.១០១.១៨៣  (៤៤៣.៧១៦.៧៨៧)  ១.៥៦៤.៧៩៥.៦៨០  ១៨៩.៦០១.៩៨៦  ២៦០.៧៦០.៧៩៥  ២២១.៨៥៧.៧៥៧ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) (៦.៤៦៩.៨១៦.៧៨៣)  ៩៧០.២៦២.៣២១  (១.៨០៨.១៤៥.៩០៧)  ៦.៣៧៦.៥៤២.៣៩៦  ៧៧២.៦២៨.០៩៣  ១.០៦២.៦០០.២៤០  ៩០៤.០៧០.៣៦០ 
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៤៧.៣៥៣.៩៤៣  ៤៧.៣៥៣.៩៤៣ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៤០.៤១៤.០០៦  ១៤០.៤១៤.០០៦ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) -  -  -  -  -  ៥៧២.១៨៧.០៧៤  ៥៧២.១៨៧.០៧៤ 

(*) សាំវធិានធ្នឡែលបានរួមបញ្ចូ លសម្រាប់កិឆចសនាដលើតរាងត្ុលយការ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

ការវភិាគដវទយិត្ភាពត្ថ្មលសមស្សប ឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលានេម្រតដងរ 

សមព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ មិនកត់្ម្រតម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលានេម្រតដងរតមត្ថ្មលសម
ស្សបដទ តមរយៈម្របាក់ឆាំដណញ ឬខាត្។ ែូឆដនេះ ម្របសិនដបើានបឡម្រមបម្រមួលេម្រតការម្របាក់ណាមួយនាកាលបរដិឆេទរាយ
ការណ៍ដនេះ វានឹងមិនានផលប េះពាល់ែល់របាយការណ៍លទធផលដទ។ 

ការវភិាគដវទយិត្ភាពលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលានេម្រតេដងរ។ 

របាយការណ៍លទធផលានសភាពង្ហយឡម្របម្របួលដៅតមឆាំណាយការម្របាក់ដលើម្របាក់កមចី ឡែលែពសជ់ាង/ទប
ជាងអាស្សយ័ ដៅតមការឡម្របម្របួលេម្រតការម្របាក់។ ការឡម្របម្របួលពិនាុមូលោឋ ន ២៥ (“bp”) ថ្នេម្រតការម្របាក់របស់ម្របាក់កមចី 
នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ នឹងមិនានផលប េះពាល់ជាស្ថរវនតដលើរបាយការណ៍លទធផលរបស់សមព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារដទ។ 

(ii) ហានិភ័យការបតូ ររូបិយប័ណណ 

សមព័នធធ្នាគារដធ្វើអាជី្វកមមដៅកនុងម្របដទសកមពុជា ម្របដទសឡាវ និង ម្របដទសមីយា ន់ា  និងដធ្វើម្របតិ្បត្តិការដោយ
ដម្របើរបិូយប័ណណ ដម្រឆើនម្របដភទ ដហើយម្រត្ូវម្របឈមមុែនឹងហានិភ័យរូបិយប័ណណដផេងៗគាន ឡែរ កនុងដនាេះរបិូយប័ណណសាំខាន់ៗ
រួមាន ម្របាក់ដរៀល ម្របាក់េឺរ  ូ ម្របាក់បាត្ថ្ង ម្របាក់គីបឡាវ ម្របាក់ដយ នជ្ប ុន ម្របាក់ែុោល រេូស្តស្ថត លី ម្របាក់ែុងដវៀត្ណាម  
ម្របាក់ែុោល រកាណាោ ម្របាក់កាត្ មីយា ន់ា  និង រូបិយប័ណណដផេង ដៗទៀត្។ 

ហានិភ័យការបតូររូបិយប័ណណដកើត្ពីម្របតិ្បត្តិការពាណិជ្ជកមមកនុងដពលេនាគត្ ជាមួយនឹងម្រទពយសកមម និងបាំណុល
ឡែលបានកាំណត់្ជារបិូយប័ណណមួយ ឡែលវាមិនឡមនជារូបិយប័ណណមុែង្ហរ របស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

គណៈម្រគប់ម្រគងម្រត្ួត្ពិនិត្យហានិភ័យការបតូររូបិយប័ណណ ដោយដធ្ៀបនឹងរបិូយប័ណណមុែង្ហរ។ ដែើមបកីារពារ ហានិ
ភ័យការបតូររបិូយប័ណណឡែលដកើត្ពីម្របតិ្បត្តិការ ពាណិជ្ជកមមនាដពលេនាគត្ និងម្រទពយសកមម និងបាំណុលឡែលបានកត់្ម្រត
សមព័នធធ្នាគារដម្របើកិឆចសនានាដពលេនាគត្។  

តរាងខាងដម្រកាមដនេះសដងខបេាំពីការម្របឈមហានិភ័យការបតូររបិូយប័ណណរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ គិត្ម្រតឹ្ម
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ កនុងតរាងដនេះគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលដយាង ដោយ
វភិាគតមរូបិយប័ណណ និងានត្ថ្មលសមមូលនឹងម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(ii) ហានភិ័យការបតូ ររូបិយបណ័ណ (ត្) 
 សមព័នធធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ែ លាា រេូស្តសាត ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ១០៣.៤៨៨.២៤៧    ២៨៤.៨៩២.០៩៨    ១២.២៤៧.១៦០    ២.៩៦៧.៥០២    ២២៦.៦២០    ៧.៤៤៦.៧៣៤    ១.៤៩០.៦៩០    ៤១២.៧៥៩.០៥១  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ  ៧៨.៨៨២.៨៩៨    ៤៣១.១០៣.៩១៤    ៤.៣២៣.៣៣១    ១.២០០.៣៤០    ៧៨.៤៨៨    ១៥.៩៤៥.៧៣៨    ៣.១១៨.៤៣៧    ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៣២.៣៦២.៦១៩    ៥៣៤.៣១១.៩០៤    -      -      -      -      -      ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៦០៥.៣៥៥.២៩៦    ៣.៦៥៣.៥២២.៧២៩    ២៧.៥៩៤.៤៣៤    -      -      ១៤០.៨៥៦.៥០៩    ៤៣.៩៧១.៦៥០    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  
ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ  ១១២.៦០៧    ៦.៦៦១.៨៨៥    ២៣.៣៤១    -      -      ១២៤.០១៩    -      ៦.៩២១.៨៥២  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨២០.២០១.៦៦៧  ៤.៩១០.៤៩២.៥៣០  ៤៤.១៨៨.២៦៦  ៤.១៦៧.៨៤២  ៣០៥.១០៨  ១៦៤.៣៧៣.០០០  ៤៨.៥៨០.៧៧៧  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០ 
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៣៤.៦៩៦.៨៥៦    ២៦០.២៣១.១៨១    ២៧២.១៣១    -      -      ២១.៨០៩.២៩១    -      ៣១៧.០០៩.៤៥៩  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ៧៣១.៦២០.១៩៥    ៣.៤១៥.៨៥៣.៧២៩    ៣៩.៨៤១.៩៩១    ៣.៨២៤.០០១    -      ៩៤.៥១៥.១២២    ៨.៦៣១.០១០    ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨  
បាំណុលដផេង  ៗ  ១.១៥៦.១៥៣    ២៧.២៨៧.៧៩៧    ៣៤.៨០០    ១១២.២៨៦    -      ៩៦.១៩៦    ១១.៩៩៦    ២៨.៦៩៩.២២៨  
បាំណុលភត្ិសនា  -      ២៧.៩១៣.៣៣៥    ១៤១.៣៥៦    -      -      ៤១០.២៣៧    ១៥២.៩៧៤    ២៨.៦១៧.៩០២  
ម្របាក់កមចី  ៤០.១០១.៧២១    ៤៧៧.៤៤០.១២០    -      -      -      ១០.៩១០.៤១២    ១៣.៩៤៦.៦៦៣    ៥៤២.៣៩៨.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣    -      -      -      -      -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨០៧.៥៧៤.៩២៥  ៤.៣៧៥.៨៨៤.៧៨៥  ៤០.២៩០.២៧៨  ៣.៩៣៦.២៨៧  -  ១២៧.៧៤១.២៥៨  ២២.៧៤២.៦៤៣  ៥.៣៧៨.១៧០.១៧៦ 
សាថ នភាពស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ១២.៦២៦.៧៤២  ៥៣៤.៦០៧.៧៤៥  ៣.៨៩៧.៩៨៨  ២៣១.៥៥៥  ៣០៥.១០៨  ៣៦.៦៣១.៧៤២  ២៥.៨៣៨.១៣៤  ៦១៤.១៣៩.០១៤ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៥១.០៧៥.១៧១    ២.១៦២.៤៨៨.៣២៩    ១៥.៧៦៧.៣៦១    ៩៣៦.៦៤០    ១.២៣៤.១៦២    ១៤៨.១៧៥.៣៩៦    ១០៤.៥១៥.២៥៣    ២.៤៨៤.១៩២.៣១២  
                
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ២.៣៣១.៧៤៧    ១១៦.៧០៥.២៧៥    ១.០៧១.៩៤០    -      -      ៨២៨.៦៤៥    -      ១២០.៩៣៧.៦០៧  
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៥.៥៥១.១៩៦    ៤៥.៧៨៤.១៤៥    ២.៨១០.៨១៧    ៣៤៩.៥១៥    -      ២០៥.១៤១    ២០០.១៧០    ៥៤.៩០០.៩៨៤  
រិឆចសនាផតល់ឥណទាន ៧.៨៨២.៩៤៣  ១៦២.៤៨៩.៤២០  ៣.៨៨២.៧៥៧  ៣៤៩.៥១៥  -  ១.០៣៣.៧៨៦  ២០០.១៧០  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣១.៨៨៦.៥០៤    ៦៥៧.២៦៩.៧០៤    ១៥.៧០៥.៧៥២    ១.៤១៣.៧៨៨    -      ៤.១៨១.៦៦៤    ៨០៩.៦៨៨    ៧១១.២៦៧.១០០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(ii) ហានភិ័យការបតូ ររូបិយបណ័ណ (ត្) 
 សមព័នធធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ែ លាា រេូស្តសាត ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ៧៣.៨៣២.៩៣៨    ៣២៨.១១២.៥៨៤    ៩.៨២០.៤១៣    ១.៦៩៧.៨០៤    ២៥៩.២៦៤    ៦.២៥៣.៣០២    ១.៥៥០.៩៣៣    ៤២១.៥២៧.២៣៨  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ  ១៣៤.៥៤៧.៦៨៥    ៤២៥.១៤៥.៩៨៩    ៩.១៣៣.០៧៨    ២.៨៥៧.១៨៩    -      ១៤.៨៣០.៨៨២    ១.២១៥.៧០៨    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៤៩.១៣២    ៥២៧.៤២៥.៨៤៤    -      -      -      -      -      ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៤៩០.៦១៦.៨៣៨    ៣.១៦៣.៨៣៥.១៤៥    ២៧.៨៥៨.៣០១    -      -      ១២៧.២០១.៤៣៣    ៣៦.៥០៨.៨០២    ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩  
ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ  ១៣៧.៧០៥    ៥.៧២៩.៩៥០    ២.៤១៨    -      -      ៤៨.៧៩៣    -      ៥.៩១៨.៨៦៦  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៦៩៩.១៨៤.២៩៨  ៤.៤៥០.២៤៩.៥១២  ៤៦.៨១៤.២១០  ៤.៥៥៤.៩៩៣  ២៥៩.២៦៤  ១៤៨.៣៣៤.៤១០  ៣៩.២៧៥.៤៤៣  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០ 
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ២៨.៣៤២.៣៦៥    ២៤០.៦៣៩.១៣២    ៣៧១.៨៣៨    -      -      ១៥.៨២១.៨១០    -      ២៨៥.១៧៥.១៤៥  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ៥៩២.៨០១.៤៩៧    ៣.៣៥៨.៥៣៦.៨១៨    ៤១.៩៦២.៧៨៣    ៤.០០៩.៤៥១    ៩៦    ៧៩.៧២៤.១៧៣    ៥.៦៨៨.០៣៥   ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣  
បាំណុលដផេង  ៗ  ៣.៦៤៧.២៤១    ២១.៨៥៤.១២០    ៦០៩.១៦៨    ១.០២២.៧០៥    -      ១០៤.១៨៦    ១៣.៩៧៧    ២៧.២៥១.៣៩៧  
បាំណុលភត្ិសនា  -      ៣០.០៦២.១៧៨    ១៣១.៨០៥    -      -      ៤១៧.៦៩០    ៣០៤.២៦៦    ៣០.៩១៥.៩៣៩  
ម្របាក់កមចី  ៦៥.៤១៤.២៧២    ៤៦៤.៦៩៤.៧១៤    -      -      -      ១៧.៩៥០.៩៧១    ១៦.៩១១.៧៤៤    ៥៦៤.៩៧១.៧០១  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ១៣៩.៣០២.៥៨០    -      -      -      -      -      ១៣៩.៣០២.៥៨០  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៦៩០.២០៥.៣៧៥  ៤.២៥៥.០៨៩.៥៤២  ៤៣.០៧៥.៥៩៤  ៥.០៣២.១៥៦  ៩៦  ១១៤.០១៨.៨៣០  ២២.៩១៨.០២២  ៥.១៣០.៣៣៩.៦១៥ 
                
សាថ នភាពស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ៨.៩៧៨.៩២៣  ១៩៥.១៥៩.៩៧០  ៣.៧៣៨.៦១៦  (៤៧៧.១៦៣)  ២៥៩.១៦៨  ៣៤.៣១៥.៥៨០  ១៦.៣៥៧.៤២១  ២៥៨.៣៣២.៥១៥ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣៦.៥៨៩.១១១    ៧៩៥.២៧៦.៨៧៨    ១៥.២៣៤.៨៦០    (១.៩៤៤.៤៣៩)   ១.០៥៦.១១០    ១៣៩.៨៣៥.៩៨៩    ៦៦.៦៥៦.៤៩០    ១.០៥២.៧០៤.៩៩៩  
                
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ១.៤៩៨.០៤៥    ៩១.៤៩៥.០២៤    ៦៦.៩៩៤    -      -      -      -      ៩៣.០៦០.០៦៣  
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៤.២២៩.៩០៤    ៤២.៧៥៦.៧៥១    ៤៣.៥៥០    ៧០.០០០    -      -      ២៨០.៥៤២    ៤៧.៣៨០.៧៤៧  
រិឆចសនាផតលឥ់ណទាន ៥.៧២៧.៩៤៩  ១៣៤.២៥១.៧៧៥  ១១០.៥៤៤  ៧០.០០០  -  -  ២៨០.៥៤២  ១៤០.៤៤០.៨១០ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៣.៣៤១.៣៩២    ៥៤៧.០៧៥.៩៨៣    ៤៥០.៤៦៧    ២៨៥.២៥០    -      -      ១.១៤៣.២០៩    ៥៧២.២៩៦.៣០១  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

191 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(ii) ហានភិ័យការបតូ ររូបិយបណ័ណ (ត្) 
 ធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ែ លាា រេូស្តសាត ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ១០៣.៤៨០.៣២៥    ២៨៣.០២៨.៨២៨    ៩.៩២៧.០៤៤    ២.៩៦៥.១០៦    ២២៦.០២៣    ៣.២២៧    ១.១៨៥.៥៧៣    ៤០០.៨១៦.១២៦  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ  ៧៨.៨៨២.៨៩៨    ៤២៦.១៥៣.៦១៦    ៦១៣.៧២៣    ១.២០០.៣៤០    ៧៨.៤៨៨    -      ៧០០.៣៤២    ៥០៧.៦២៩.៤០៧  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៣២.៣៦២.៦១៩    ៥៣៤.៣១១.៩០៤    -      -      -      -      -      ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៦០៥.៣៥៥.២៩៧    ៣.៦៥៩.៦៩៩.៤២៨    ២៧.៥៩៤.៤៣៤    -      -      -      -      ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  
ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ  ១១១.៩៩៤    ៦.៨១១.២២១    ៧    -      -      -      -      ៦.៩២៣.២២២  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨២០.១៩៣.១៣៣  ៤.៩១០.០០៤.៩៩៧  ៣៨.១៣៥.២០៨  ៤.១៦៥.៤៤៦  ៣០៤.៥១១  ៣.២២៧  ១.៨៨៥.៩១៥  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧ 
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៣៤.៦៩៦.៨៥៦    ២៦១.៧៩៤.២៨៦    ២៧៣.៤១២    -      -      -      -      ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ៧៣១.៨៨៩.៤៧៨    ៣.៤១១.៤០៤.២៧៨    ៣៣.១៥០.៩៨០    ៣.៨២៤.០០១    -      -      -      ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧  
បាំណុលដផេង  ៗ  ១.១៥០.២៧៦    ២៧.១៩៦.៩៥៥    ២៩.៣៣៥    ១១២.២៨៦    -      -      ១០៧    ២៨.៤៨៨.៩៥៩  
បាំណុលភត្ិសនា  -      ២៥.៧៧២.៣៨៥    -      -      -      -      -      ២៥.៧៧២.៣៨៥  
ម្របាក់កមចី  ៤០.១០១.៧២១    ៤៦៧.២៥១.១៩៥    -      -      -      -      -      ៥០៧.៣៥២.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣    -      -      -      -      -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨០៧.៨៣៨.៣៣១  ៤.៣៦០.៥៧៧.៧២២  ៣៣.៤៥៣.៧២៧  ៣.៩៣៦.២៨៧  -  -  ១០៧  ៥.២០៥.៨០៦.១៧៤ 
                
សាថ នភាពស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ១២.៣៥៤.៨០២  ៥៤៩.៤២៧.២៧៥  ៤.៦៨១.៤៨១  ២២៩.១៥៩  ៣០៤.៥១១  ៣.២២៧  ១.៨៨៥.៨០៨  ៥៦៨.៨៨៦.២៦៣ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៤៩.៩៧៥.១៧៤    ២.២២២.៤៣៣.៣២៧    ១៨.៩៣៦.៥៩១    ៩២៦.៩៤៨    ១.២៣១.៧៤៧    ១៣.០៥៣    ៧.៦២៨.០៩៥    ២.៣០១.១៤៤.៩៣៥  
                
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ២.៣៣១.៧៤៧    ១១៦.៧០៥.២៧៥    ១.០៧១.៩៤០    -      -      -      -      ១២០.១០៨.៩៦២  
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៥.៥៥១.១៩៦    ៤៥.៧៨២.៧៨២    ២.៨១០.៨១៧    ៣៤៩.៥១៥    -      -      ២០០.១៧០    ៥៤.៦៩៤.៤៨០  
រិឆចសនាផតលឥ់ណទាន ៧.៨៨២.៩៤៣  ១៦២.៤៨៨.០៥៧  ៣.៨៨២.៧៥៧  ៣៤៩.៥១៥  -  -  ២០០.១៧០  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣១.៨៨៦.៥០៤    ៦៥៧.២៦៤.១៩១    ១៥.៧០៥.៧៥២    ១.៤១៣.៧៨៨    -      -      ៨០៩.៦៨៨    ៧០៧.០៧៩.៩២៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

ii) ហានភិ័យការបតូ ររូបិយបណ័ណ (ត្) 
 ធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ែ លាា រេូស្តសាត ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ៧៣.៨២៤.៤១៧    ៣២៦.៤៨១.១៦៤    ៧.៨៤៦.៩១៣    ១.៦៤០.០៥៧    ២៥៥.៣១៨    ១.៥៣៣    ៩០៦.៤៦៥    ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ  ១៣៤.៥៤៧.៦៨៥    ៤១៦.៧៦៩.៦៧៣    ៣.២៥៤.០៨៤    ២.៨៥៧.១៨៩    -      -      ១.១៨៣.៧០៩    ៥៥៨.៦១២.៣៤០  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៤៩.១៣២    ៥២៧.៤២៥.៨៤៤    -      -      -      -      -      ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៤៩០.៦១៦.៨៣៨    ៣.១៦៨.១០៣.៨០៤    ២៧.៨៥៨.៣០១    -      -      -      -      ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  
ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ  ១១០.៤១៦    ៥.៨២២.៨៥៨    ២.៤១៨    -      -      -      -      ៥.៩៣៥.៦៩២  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៦៩៩.១៤៨.៤៨៨  ៤.៤៤៤.៦០៣.៣៤៣  ៣៨.៩៦១.៧១៦  ៤.៤៩៧.២៤៦  ២៥៥.៣១៨  ១.៥៣៣  ២.០៩០.១៧៤  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨ 
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ២៨.៣៤២.៣៦៥    ២៤២.២៥៨.៤៩២    ៣.៦៧៦.៨៦៤    -      -      -      -      ២៧៤.២៧៧.៧២១  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ៥៩២.៨៥៦.៨៦៤    ៣.៣៥៥.០១៥.៨០០    ៣០.២៦៤.៣៤៨    ៤.០០៩.៤៥១    ៩៦    -      -      ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩  
បាំណុលដផេង  ៗ  ៣.៦៤៦.៦៥២    ២១.៤៣៣.៨៣៩    ១១.៣៤២    ១.០២២.៧០៥    -      ១៨១    ១.១៨៦    ២៦.១១៥.៩០៥  
បាំណុលភត្ិសនា  -      ២៧.៧៨៩.១៦៨    -      -      -      -      -      ២៧.៧៨៩.១៦៨  
ម្របាក់កមចី  ៦៥.៤១៤.២៧២    ៤៥២.៦៥៣.៨៥៦    -      -      -      -      -      ៥១៨.០៦៨.១២៨  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ១៣៩.៣០២.៥៨០    -      -      -      -      -      ១៣៩.៣០២.៥៨០  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៦៩០.២៦០.១៥៣  ៤.២៣៨.៤៥៣.៧៣៥  ៣៣.៩៥២.៥៥៤  ៥.០៣២.១៥៦  ៩៦  ១៨១  ១.១៨៦  ៤.៩៦៧.៧០០.០៦១ 
                
សាថ នភាពស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ៨.៨៨៨.៣៣៥  ២០៦.១៤៩.៦០៨  ៥.០០៩.១៦២  (៥៣៤.៩១០)  ២៥៥.២២២  ១.៣៥២  ២.០៨៨.៩៨៨  ២២១.៨៥៧.៧៥៧ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣៦.២១៩.៩៦៦    ៨៤០.០៥៩.៦៥៣    ២០.៤១២.៣៣៥    (២.១៧៩.៧៥៨)   ១.០៤០.០៣០    ៥.៥០៩    ៨.៥១២.៦២៦    ៩០៤.០៧០.៣៦០  
                
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ១.៤៩៨.០៤៥    ៩១.៤៩៥.០២៤    ៦៦.៩៩៤    -      -      -      -      ៩៣.០៦០.០៦៣  
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៤.២២៩.៩០៤    ៤២.៧២៩.៩៤៧    ៤៣.៥៥០    ៧០.០០០    -      -      ២៨០.៥៤២    ៤៧.៣៥៣.៩៤៣  
រិឆចសនាផតល់ឥណទាន ៥.៧២៧.៩៤៩  ១៣៤.២២៤.៩៧១  ១១០.៥៤៤  ៧០.០០០  -  -  ២៨០.៥៤២  ១៤០.៤១៤.០០៦ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៣.៣៤១.៣៩២    ៥៤៦.៩៦៦.៧៥៧    ៤៥០.៤៦៧    ២៨៥.២៥០    -      -      ១.១៤៣.២០៨    ៥៧២.១៨៧.០៧៤  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(ii) ហានិភ័យការបតូ ររូបិយប័ណណ (ត្) 

ការវភិាគដវទយិត្ភាព  

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានការម្របឈមហានិភ័យឆាំដពាេះការឡម្របម្របួលេម្រតបតូរម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ និង                    
េម្រតបតូរម្របាក់ដផេង ដៗទៀត្។ ដោយស្ថរសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ាននីតិ្វធីិ្សមស្សបកនុងការពម្រងឹង (ឬដធ្វើឲ្យធាល ក់ឆុេះ) 
ម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ ដធ្ៀបនឹងរបិូយប័ណណនានា ែូឆដនេះការម្របឈមហានិភ័យរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឆាំដពាេះប
ឡម្រមបម្រមួលរូបិយប័ណណនានាគឺមិនានភាពជាស្ថរវនតដទ។ 

(iii)  ហានិភ័យត្ថ្មល 

សមព័នធធ្នាគារមិនម្របឈម នឹងហានិភ័យត្ថ្មលមូលបម្រត្ដទ ដោយស្ថរសមព័នធធ្នាគារមិនានរកាទុកការវនិិដយាគ 
ឡែលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដៅកនុងតរាងតុ្លយការតមត្ថ្មលសមស្សបដទ។ 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព 

ហានិភ័យសនានីយភាព គឺជាហានិភ័យឡែលធ្នាគារមិនានលទធភាពបាំដពញកាត្ពវកិឆច ឬមិនអាឆទូទត់្ ឬកាត់្
កងកនុងបរបិទ ដសែឋកិឆច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថថ នភាពទីផារជាក់ោក់ណាមួយ ។ ជាទូដៅហានិភ័យសនានីយភាពដនេះអាឆ
ដធ្វើឲ្យធ្នាគាររងការខាត្បង់ឡែលអាឆបណាត លមកពី ១) ធ្នាគារមិនានស្ថឆ់ម្របាក់ និង/ឬ ស្ថឆ់ម្របាក់សមមូលម្រគប់ម្រគាន់ 
ដែើមបបីាំដពញតមដសឆកតីម្រត្ូវការរបសាច ស់ម្របាក់បដញ្ញើ ាច ស់បាំណុល និងការទូទត់្បាំណុលយថាភាព ២) ការលក់               
ម្រទពយសកមមេសនានីយភាពទបជាងត្ថ្មលទីផារ។ និង ៣) ម្រទពយសមបត្តិមិនអាឆបតូរជាស្ថឆ់ម្របាក់នឹងមិនអាឆលក់បានដៅ
ដពលដវោឡែលដោយស្ថរគាម នេនកទិញ។ 

ដគាលបាំណងកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពរបសស់មព័នធធ្នាគារ គឺដែើមបធីានាឲ្យបានថាសមព័នធធ្នាគារ
អាឆបាំដពញកាត្ពវកិឆចដលើត្ម្រមូវការស្ថឆ់ម្របាក់ទន់ដពលដវោ និងម្រគប់ម្រគងឡបបបទឆាំណាយម្របកបដោយម្របសិទធភាព              
ែពស់។ ែូដឆនេះ ដគាលដៅថ្នដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល និងម្របភពទុនរបស់សមព័នធធ្នាគារ គឺដែើមបី
រកាឲ្យបានលអនូវម្រទពយសកមមសនានីយឡែលានគុណភាពែពស់ និងពិពិធ្កមមថ្នម្រទពយសកមម សនានីយភាព និងម្របភពទុន 
ដទេះសថិត្ដម្រកាមលកខែណឌ អាជី្វកមមធ្មមត និងស្ថថ នភាពលាំបាកក៏ដោយ។ ដោយស្ថរសកាត នុពលថ្នម្របព័នធឡឆកចាយ និង
ការដផ្លត ត្សាំខាន់ដលើយុទធស្ថស្តសតទីផារ សមព័នធធ្នាគារអាឆរកាបាននូវពិពិធ្កមមថ្នម្របាក់បដញ្ញើសនូល ានែូឆជា ម្របាក់
បដញ្ញើសនេាំ ម្របាក់បដញ្ញើតមត្ម្រមូវការ និងម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត់្។ ទាំងេស់ដនេះបានផតល់ែល់សមព័នធធ្នាគារនូវ             
សថិរភាពយា ងរងឹាាំថ្នមូលនិធិ្សនូល។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

(រ) ែាំអណើ រការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនាន៊ីយភាព 

ការទទួលែុសម្រត្ូវដលើការការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពពីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃ ម្រត្ូវបានដផារ
សិទធិដៅ ALCO ឡែលម្រត្ូវរាយការណ៍ជូ្នដៅគណៈកាម ធិ្ការម្របតិ្បត្តិជាដរៀងរាល់ឡែ។ 

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពពីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃ ការយិាលយ័រត្នាភិបាល ម្រត្ូវធានាឲ្យបាននូវមូលនិធិ្
ម្រគប់ម្រគាន់ ដែើមបបីាំដពញកាត្ពវកិឆចទូទត់្ និងការបង់សងរបស់ែលួនកនុងថ្ងៃឲ្យទន់ដពលដវោ។ ដម្រៅពីដនេះែាំដណើ រការថ្នការ
ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព រួមានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ដគាលនដយាបាយហានិភ័យសនានីយភាព៖  

• ម្រគប់ដពលេនកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ថ្នការយិាល័យរត្នាភិបាល ម្រត្ូវធានាឲ្យបាននូវរាល់ម្របតិ្បត្តិការរបស់
ធ្នាគារ ឡែលានត្ម្រមូវការដម្របើម្របាស់មូលនិធិ្ និងអាឆបាំដពញត្ម្រមូវការបានទន់ដពលទាំងកនុងដពល
បឆចុបបនន និងនាដពលេនាគត្។ ការយិាល័យរត្នាភិបាលម្រត្ូវដធ្វើដស្តសតសដត្សតដលើស្ថថ នភាពហានិភ័យសនានី
យភាពរបស់ែលួនម្របចាាំថ្ងៃ។ 

• េនកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពសថ់្នការយិាលយ័រត្នាភិបាល បានបដងកើត្ម្រកបែ័ណឌ កនុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យហានិភ័យ និង         
និតិ្វធីិ្ ដែើមបធីានាឲ្យបានម្រគប់ដពលនូវសនានីយភាពម្រគប់ម្រគាន់ កនុងដនាេះរួមបញ្ចូ ល ការកាន់កាប់ម្រទពយសកមម
ឡែលមិនជាប់កាត្ពវកិឆចដែើមបីរកាជ្ាំហរដៅដពលឡែលានម្រពិត្តិការណ៍តនតឹ្ង រួមាន ការបាត់្បង់ម្របភព
ស្ថឆ់ម្របាក់ែូឆជា ម្របាក់បដញ្ញើ ម្របាក់កមចី ការបដងកើនដែើមទុន ឡែលហានិភ័យសនានីយភាពម្រត្ូវបានចាត់្ឡឆង
ស្សបតមត្ម្រមូវការរបសម់្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

• ការដធ្វើដស្តសតសដត្សត ម្រត្ូវបានេនុវត្តយា ងដទៀងទត់្ដែើមបីដធ្វើការវាយត្ថ្មលពីដសណារយី ូដផេង  ៗ រួមាន                  
រយៈដពលែលី មធ្យម ឡវង ភាពតនតឹ្ងរបស់ស្ថថ ប័នជាក់ោក់ និងទីផារទាំងមូល ឡែលអាឆនាាំឲ្យធ្នាគារ 
ានហានិភ័យសនានីយភាព។ 

• ការយិាល័យរត្នាភិបាលម្រត្ូវដធ្វើការកាំណត់្ ម្រត្ួត្ពិនិត្យតមោន ម្រគប់ម្រគង និងម្រត្ួត្ពិនិត្យសនានីយភាព              
កនុងថ្ងៃ រយៈដពលែលី មធ្យម និងឡវង។ ការយិាល័យរត្នាភិបាលម្រត្ូវបដងកើត្ និងការេនុវត្តដស្តសតសដត្សតដៅដលើ
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលបានពាករណ៍ ដហើយទិននន័យឡែលទទួលបានម្រត្ូវបានដម្របើម្របាស់ ដែើមបីផតល់ជា
ព័ត៌្ានពីឡផនការយថាភាពមូលនិធិ្របស់ធ្នាគារ។ 

• ធ្នាគាររួមបញ្ចូ លថ្ងលដែើមសនានីយភាព េត្ថម្របដយាជ្ន៍និងហានិភ័យកនុងការកាំណត់្ថ្ងលថ្ផាកនុង ការវាសស់ាង់
លទធផល និង ែាំដណើ រការ េនុម័ត្ផលិត្ផល ឬដសវាកមមងមី  ៗសម្រាប់សកមមភាពអាជី្វកមមសាំខាន់ៗទាំងេស ់
(ទាំងដៅកនុង និងដម្រៅតរាងតុ្លយការ) ដែើមបីឲ្យស្សបគាន ជាមួយនឹងេត្ថម្របដយាជ្ន៍ពីហានិភ័យឡែលអាឆ
ទទួលយកបានពីឡផនកអាជី្វកមមនីមួយ  ៗ និងហានិភ័យសនានីយភាពឡែលប េះពាល់ែល់សកមមភាពអាជី្វកមម
របស់ធ្នាគារ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

(រ) ែាំអណើ រការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

កម្រមិត្កាំណត់្ហានិភ័យសនានីយភាព៖ 

• តមោនជាម្របចាាំនូវកម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបបញ្ញត្តិ សតីពីេនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាព (Liquidity 
Coverage Ratio. LCR)។ 

• ម្រគប់ដពលដវោ ធ្នាគារនឹងាន កម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុងមួយ ឡែលានកម្រមិត្ែពស់ជាង កម្រមិត្កាំណត់្ដោយ          
បទបបញ្ញតិ្ត ដែើមបឲី្យានកម្រមិត្សុវត្ថិភាព និងដែើមបធីានាឲ្យានការេនុវត្តជាេឆិថ្្នតយមួ៍យដពញដលញ
ជាមួយនឹងកម្រមិត្កាំណត់្បទបបញ្ញតិ្ត យា ងដពញដលញ។ 

• ការកាំណត់្កម្រមិត្ កម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុង គឺជាឆនាា នុសទិធិកនុងការសដម្រមឆឆិត្តរបស់ ALCO ដហើយប ុឡនតការ
កាំណត់្ដនេះ តមទមទរឲ្យាន ១) បង្ហា ញដហតុ្ផលដៅកនុងកាំណត់្ដហតុ្ម្របជុ្ាំ ALCO និង ២) ការេនុម័ត្ជា
ផលូវការដោយម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ។ 

• កម្រមិត្ហានិភ័យទទួលបាន/កម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុងម្រត្ូវឡត្ពិនិត្យដែើងវញិយា ងដហាឆណាសម់តងកនុងមួយឆ្ន ាំ
ដែើមបឆីលុេះបញ្ជច ាំងពីស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសមត្ថភាពកនុងឡសវងរកងវកិា។ 

• នាយកោឋ ន និង ការយិាល័យពាក់ព័នធ គួរឡត្វាយត្ថ្មលឲ្យបានដទៀងទត់្ និងម្រត្ួត្ពិនិត្យតមោនហានិភ័យ
មិនេនុដោមដៅតមកម្រមិត្កាំណត់្។ រាល់ការបាំពានណាមួយថ្ន កម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុងគួរឡត្ម្រត្ូវរាយការណ៍
ដៅកាន់ ALCO ដែើមបីចាត់្វធិានការការពារនិងម្រត្ូវដធ្វើការរាយការណ៍ដៅម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ ដែើមបីដធ្វើការ
េនុម័ត្។ 

• រាល់ការផ្លល ស់បតូរ កម្រមិត្ថ្ផាកនុង ម្រត្ូវរាយការណ៍តមរយៈេីុឡម លដៅកាន់ម្របធានថ្ន គណៈកាម ធិ្ការម្រគប់ម្រគង
ហានិភ័យ និងពត៌្ានវទិា (“BRIC”) ដៅកនុងថ្ងៃឡែលាន ការផ្លល សប់តូរដនាេះ។ 

• ម្រគប់ដពលដវោ ធ្នាគារនឹងានឡផនការ ដែើមបីេនុវត្តដៅដពលឡែលកម្រមិត្សុវត្ថិភាពមិនានភាពម្រតឹ្មម្រត្ូវ 
ម្រគប់ម្រគាន់ (ដោយានការែឹងឮ ឬយល់ម្រពមពីម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ) និងអាឆានហានិភ័យឡែលបណាត ល 
មកពីកម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបបញ្ញតិ្ត សនានីយភាព អាឆនឹងម្រត្ូវបានបាំពាន។ ឡផនការយថាភាពឡបបដនេះ         
គួរឡត្ម្រត្ូវានម្រគប់ម្រគាន់ ដែើមបីធានាថាកម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបបញ្ញតិ្តដៅដលើសនានីយភាពនឹងមិន ម្រត្ូវបាន
បាំពាន។ 

• កនុងករណីធ្នាគារជួ្បម្របទេះនឹងកងវេះស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួលធ្ៃន់ធ្ៃរ ធ្នាគារម្រត្ូវជូ្នែាំណឹងដៅធ្នាគារជាតិ្
ថ្នកមពុជាជាបនាា ន់ និងបង្ហា ញនូវសកមមភាពឡែលនឹងម្រត្ូវេនុវត្តដែើមបីដោេះស្ស្ថយស្ថថ នការណ៍ដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

(រ) ែាំអណើ រការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

កម្រមិត្កាំណត់្ហានិភ័យសនានីយភាព៖ (ត្) 

ធ្នាគារ បានបដងកើត្នូវម្រកបែ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពម្របកបដោយភាពរងឹាាំ និងទូលាំទូោយ ដោយ
េនុដោម តមម្របកាសដលែ ធ្៧-០១៧-៣០១ ម្រប.ក របស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្នកមពុជា ឆុេះថ្ងៃទី២៧ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៧          
សតីពីម្រកបែ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព (LRMF) ឡែលម្រកបែ័ណឌ ដនេះរួមាន រសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite)       
រសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) ដគាលនដយាបាយ សូឆនាករផតល់សញ្ជញ ជាមុន (early warning indicators) និងយនតការ           
ម្រត្ួត្ពិនិត្យ ឡែលម្រត្ូវបានពិនិត្យ និងេនុម័ត្ដោយ BRMC និង BALCO និងម្រត្ូវបានេនុម័ត្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 
ធាតុ្ផេាំសាំខាន់ៗថ្នម្រកបែ័ណឌ ដនេះ គឺដែើមបីធានាថា ធ្នាគារឡត្ងឡត្រកានូវសនានីយភាពម្រគប់ម្រគាន់ម្រគប់ដពល រួមទាំងការ
កាន់កាប់ម្រទពយសកមមមិនជាប់កាត្ពវកិឆច ឡែលអាឆទទួលយកបាន ដែើមបទីប់ទល់នឹងម្រពឹត្តិការណ៍ដស្តសតស រួមទាំង            
ការបាត់្បង់ម្របភពមូលនិធិ្ទាំងកនុងស្សុក (ែូឆជាម្របាក់បដញ្ញើ) ឬខាងដម្រៅ (ែូឆជាម្របាក់កមចី ឬការបដងកើនមូលធ្នបឡនថម) 
និងបញ្ជា ដផេងដទៀត្។ ធ្នាគារធានាថាសកមមភាពអាជី្វកមមម្រត្ូវបានផាត់្ផាង់ជាឆមបង ដោយមូលនិធិ្ឡែលានម្របភពដងរ 
ដលើមូលោឋ ននិរនតរភាព។េនកម្រគប់ម្រគងដរៀបឆាំសូឆនាករផតល់សញ្ជញ ជាមុន ដែើមបីជួ្យែល់ែាំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យស
នានីយភាពម្របចាាំថ្ងៃរបសែ់លួន កនុងការកាំណត់្ពីការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យ ឬភាពង្ហយរងដម្រគាេះថ្នស្ថថ នភាពហានិភ័យសនា
នីយភាពរបស់ធ្នាគារ ឬត្ម្រមូវការមូលនិធិ្ ជាស្ថរវនត។ 

គណៈម្រគប់ម្រគងបានដរៀបឆាំសូឆនាករផតល់សញ្ជញ ជាមុន ដែើមបីជាជ្ាំនួយែលែ់ាំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានី
យភាពម្របចាាំថ្ងៃ ដែើមបីកាំណត់្សញ្ជញ ថ្ន ការដកើនដែើងហានិភ័យ ឬភាពង្ហយរងដម្រគាេះថ្នស្ថថ នភាពហានិភ័យសនានីយភាព 
ឬត្ម្រមូវការម្របភពទុនជាចាាំបាឆ់សម្រាប់ម្រគឺេះស្ថថ ន។ 

ឡផនការយថាភាពសនានីយភាពរបស់ធ្នាគារ (CLP) ផតល់ជាសញ្ជញ ែល់គណៈម្រគប់ម្រគង និងដែើមបីដធ្វើការដឆលើយត្ប
ម្របកបដោយម្របសិទធភាព កនុងដពលឡែលានវបិត្តិសនានីយភាព និងសថិត្ដម្រកាមលកខែណឌ ទីផារេវជិ្ជាន។ ដគាលបាំណង
ថ្នឡផនការយថាភាពសនានីយភាព គឺដែើមបធីានាថាធ្នាគារានម្រកបែណឌ មួយដែើមបីចាត់្ឡឆងសនានីយភាពឲ្យាន
ម្របសិទធភាព និងានភាព រងឹាាំ ដទេះសថិត្កនុងដពលានវបិត្តិ សនានីយភាពដោយឡផអកដៅដលើលទធផលថ្នការស្ថកលបង
ស្ថថ នភាពលាំបាកថ្នសនានីយភាពដនាេះ។ 

សមព័នធធ្នាគារ ដធ្វើការវាសឡ់វង តមោន និងចាត់្ឡឆងស្ថថ នភាពសនានីយភាពេនុដោមតមឆាប់សតីពីេនុបាត្
ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាព។ ធ្នាគារម្រត្ូវដធ្វើការគណនា េនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាពស្សបតមគាំរូ របាយការណ៍ងមីចាប់ពី
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ជាែាំណាក់កាល រហូត្បាំដពញបានទាំងស្សុងដៅថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០។ ធ្នាគារម្រត្ូវរកាជា
ម្របចាាំនូវបរាិណម្រទពយសកមម សនានីយភាពឡែលអាឆទទួលយកបានម្រគប់ម្រគាន់ ដែើមបីឲ្យកម្រមិត្េនុបាត្ឡែលបានកាំណត់្
ស្សបដៅតមដពដលដវោ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

(រ) ែាំអណើ រការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

កម្រមិត្កាំណត់្ហានិភ័យសនានីយភាព៖ (ត្) 
 
ចាប់េនុវត្ត ១ កញ្ជញ  ២០១៦ ១ កញ្ជញ  ២០១៧ ១ កញ្ជញ  ២០១៨ ១ មងិុនា ២០១៩ ១ មករា ២០២០ 
េនុបាត្េបបបរា ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០% 

ដគាលបាំណងថ្នេនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាពគឺ ដែើមបីបដងកើនភាពធ្ន់រយៈដពលែលី (Short-Term Resilience) 
ឆាំដពាេះហានិភ័យសនានីយភាពរបស់ម្រគឹេះស្ថថ ននីមួយ  ៗ ដោយធានាថាម្រគឹេះស្ថថ នទាំងដនាេះានបរាិណម្រទពយសកមមសនានី
យ ម្រគប់ម្រគាន់មិនជាប់កាត្ពវកិឆច ឡែលអាឆបាំឡបលងជាស្ថឆ់ម្របាក់ដោយមិនខាត្បង់ ឬខាត្បង់តិ្ឆតួ្ឆពីត្ថ្មលដៅដលើទីផារ 
ដែើមបបីាំដពញត្ម្រមូវការសនានីយភាព កនុងដស្តសតសដសណារយី ូ (Stress Scenario) សម្រាប់រយៈដពល ៣០ថ្ងៃ និងធានាថាដៅ
ដពលឡែលេនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាពដនេះ ធាល ក់ឆុេះដម្រកាមកម្រមិត្កាំណត់្េបបបរា គណៈម្រគប់ម្រគងម្រគឹេះស្ថថ នម្រត្ូវចាត់្
វធិានការឡកត្ម្រមូវបនាា ន់។ 

ធ្នាគារក៏ដម្របើម្របាស់ឧបករណ៍មួយឆាំនួនែូឆជា៖ េនុបាត្សនានីយភាព ការវភិាគគាល ត្សនានីយភាព កម្រមិត្
សុវត្ថិភាព (Safety Margin) និងការពាករណ៍លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្របចាាំឡែ ដែើមបដីធ្វើការវាស់ឡវង តមោន និងចាត់្ឡឆងស្ថថ ន
ភាពសនានីយភាព។ ជាងដនេះដៅដទៀត្ធ្នាគារក៏ដធ្វើែាំដណើ រការស្ថកលបងស្ថថ នភាពលាំបាកថ្ន សនានីយភាពជាដរៀង
រាល់ថ្ងៃ និងម្របចាាំឡែ កនុងដគាលបាំណងដែើមបីកាំណត់្េត្តសញ្ជញ ណ និងបរាិណថ្នផលប េះពាល់ដៅនឹងភាពលាំបាកថ្ន 
សនានីយភាពឡែលអាឆដកើត្ាននាដពលេនាគត្ ដហើយវភិាគដលើផលប េះពាល់ឡែលអាឆ ដកើត្ានដៅដលើលាំហូរ      
ស្ថឆ់ម្របាក់ ស្ថថ នភាពសនានីយភាពម្របាក់ឆាំដណញ និង ស្ថធ្នភាពរបសធ់្នាគារ។ 

(ែ) ែាំអណើ រការររក្បភពទ ន 

ម្របភពសនានីយភាពឆមបងរបសស់មព័នធធ្នាគារ បានមកពីដែើមទុនបានបង់របសភ់ាគហ និុក ម្របាក់កមចី បាំណុល
បនាា ប់បនេាំ ម្របាក់បដញ្ញើរបសធ់្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ និងម្របាក់បដញ្ញើរបសេ់តិ្ងិជ្ន។ គណៈម្រគប់ម្រគងម្រត្ួត្
ពិនិត្យម្របភពសនានីយភាពម្របចាាំថ្ងៃយា ងដទៀងទត់្ តមរយៈការម្រត្តួ្ពិនិត្យដលើឥណម្របតិ្ទន ថ្នម្របាក់បដញ្ញើានកាល
កាំណត់្ និងេតិ្ងិជ្នម្របាក់បដញ្ញើសាំខាន់ៗ។ ឆាំឡណកឯម្របាក់កមចី និងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ ក៏ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យម្របចាាំថ្ងៃពី
គណៈម្រគប់ម្រគងផងឡែរ ដៅដលើេម្រតការម្របាក់ ការសងម្រត្លប់ដៅវញិនូវម្របាក់ដែើម និងឥណម្របតិ្ទន។ 

(គ) លាំហូរសាឆ់ក្បារ់មិននិសសនា (Non-derivative cash flow) 

តរាងខាងដម្រកាមដនេះបង្ហា ញពីលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ម្រត្វូបង់ ដម្រកាមបាំណុល និង ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមិននិសេនា 
(non-derivative financial liabilities and assets) ដម្របើម្របាសដ់ែើមបីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពដោយឡផអកតម                       
ឥណម្របតិ្ទនដលើកិឆចសនាឡែលដៅសល់ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិឆេទតរាងតុ្លយការ។ ឆាំនួនឡែលបានោត្ម្រត្ោងដៅកនុង
តរាងដនេះ គឺជាលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់កនុងកិឆចសនា ឡែលមិនដធ្វើេបបហារ សមព័នធធ្នាគារ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព
ឡែលភាជ ប់ជាមួយ ដោយឡផអកតមលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ ជាប់កិឆចសនាឡែលមិនដធ្វើេបបហារ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(គ) លាំហូរសាឆ់ក្បារ់មិននិសសនា (Non-derivative cash flow) (រ) 

 សមព័នធធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ៦ឡែ  ៦ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ ប 

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ១៧៥.៩៧០.៣៤៩    ៩.២១៥.០៦៩    ១៣.០១៧.៥៤៦    ៣៣.៥៨៤.៤២២    ៤០.៧៤៧.៧២៥    ១០៣.៣៥១.៧៥៥    ៣៧៥.៨៨៦.៨៦៦  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៥៣១.០៨៩.៥៣៩    ២៧២.៣៣២.៣៧៦    ៣៣៦.៤៦៨.០៨៦    ៦៥៣.៦៣០.៩៣៤    ៥៩២.៣៣៩.៧៧៨    ២៥.២៤៣.២៨២    ៤.៤១១.១០៣.៩៩៥  
បាំណុលដផេងៗ   ២៨.៦២០.២២៦    ៦៣.៧៨៥    ១២.៦៧៧    ២.៥៤០    -      -      ២៨.៦៩៩.២២៨  
បាំណុលភតិ្សនា  ១.១៧០.៣០៦    ១.៥៣៥.២៦០    ២.៥០៣.១០៧    ៥.០៥៣.២២៩    ២០.៥៨១.២៩៤    ៣.៨១៦.៤៦២    ៣៤.៦៥៩.៦៥៨  
ម្របាក់កមចី  ៣.៣៨៥.០៩១    ៦៤.៨៣១.១៩៩    ១០.២៩២.៤៦៤    ៦៧.៤៧៧.២៧៦    ៤៤៥.៦៧២.១៤១    ៥.៩៨៥.៧៤៥    ៥៩៧.៦៤៣.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ៤៥.៨៣៤    ៤.៥៥៨.៥៩៦    ១៦.៧៧៦.៩២២    ១២៧.៩៦៧.៥៧៨    ៦៩.៥៥៦.៣៧៩    ២១៨.៩០៥.៣០៩  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ២.៧៤០.២៣៥.៥១១    ៣៤៨.០២៣.៥២៣    ៣៦៦.៨៥២.៤៧៦    ៧៧៦.៥២៥.៣២៣    ១.២២៧.៣០៨.៥១៦    ២០៧.៩៥៣.៦២៣    ៥.៦៦៦.៨៩៨.៩៧២  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ១១.០៨៤.២៥២.៦៤២    ១.៤០៧.៧៥៥.១៥១    ១.៤៨៣.៩១៨.២៦៥    ៣.១៤១.០៤៤.៩៣២    ៤.៩៦៤.៤៦២.៩៤៧    ៨៤១.១៧២.៤០៥    ២២.៩២២.៦០៦.៣៤២  
              
ក្ទពយសរមមអក្បើក្បាស់អែើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនាន៊ីយភាព 

(កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ១.៦៦៩.៧៩០.៦៦៤    ៣១៧.៨០៣.៣២០    ៤២៣.៦៤១.០៨៤    ៧១៨.៥៩៩.២០០    ៣.៤០៥.៨៥០.៣៥៣    ៦២០.៤៨២.២១៧    ៧.១៥៦.១៦៦.៨៣៨  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ៦.៧៥៤.៣០៣.២៣៦    ១.២៨៥.៥១៤.៤២៩    ១.៧១៣.៦២៨.១៨៥    ២.៩០៦.៧៣៣.៧៦៤    ១៣.៧៧៦.៦៦៤.៦៧៨    ២.៥០៩.៨៥០.៥៦៨    ២៨.៩៤៦.៦៩៤.៨៦០  
              
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៩              
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ១៧២.៨៣៥.៩៤៤    ១០.២៨៨.៨១៥    ១១.៧៥០.១៤២    ៩.៦០២.៨៦៣    ៣៦.៥២០.២១៥    ១០៥.៩៣៦.៩៥៥    ៣៤៦.៩៣៤.៩៣៤  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៤០២.៣៨១.៧៦០    ២៧៩.២១៨.៦៣២    ៣៥៩.០៥៧.២៤៩    ៦៧៣.៧៤៦.២៣៣    ៤៤៨.៨៩៧.៩៧១    ១៩.៨៨២.៦១១    ៤.១៨៣.១៨៤.៤៥៦  
បាំណុលដផេងៗ   ២៦.៦៧៥.៥១៩    ២៣៦.៤៩៧    ៣៣៩.៣៨១    -      -      -      ២៧.២៥១.៣៩៧  
បាំណុលភតិ្សនា  ១.០៤២.៧៩០    ១.៣៦៧.៧០៦    ២.៥៧៦.១៧៤    ៥.០៨១.៤២៨    ២៣.១២១.៩៧៩    ៤.៧៦០.០៥៤    ៣៧.៩៥០.១៣១  
ម្របាក់កមចី  ២៦.១៨៤.៦៥៤    ២៧.៩៩២.០៧២    ៧៥.៨៩៥.១២៨    ៨០.៦៨៥.១៧៩    ៤២៣.៥២៥.៣៩២    ៥.៣១៨.៥៣៦    ៦៣៩.៦០០.៩៦១  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      -      ៤.៣២៥.២៨២    ១២.៥៥៥.០៤៤    ១០១.៦៩០.៦៦៤    ៧៩.៤០៦.២៧១    ១៩៧.៩៧៧.២៦១  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ២.៦២៩.១២០.៦៦៧    ៣១៩.១០៣.៧២២    ៤៥៣.៩៤៣.៣៥៦    ៧៨១.៦៧០.៧៤៧    ១.០៣៣.៧៥៦.២២១    ២១៥.៣០៤.៤២៧    ៥.៤៣២.៨៩៩.១៤០  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ១០.៧១៣.៦៦៦.៧១៨    ១.៣០០.៣៤៧.៦៦៧    ១.៨៤៩.៨១៩.១៧៦    ៣.១៨៥.៣០៨.២៩៤    ៤.២១២.៥៥៦.៦០១    ៨៧៧.៣៦៥.៥៤០    ២២.១៣៩.០៦៣.៩៩៦  
              
ក្ទពយសរមមអក្បើក្បាស់អែើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនាន៊ីយភាព 

(កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ១.៣៤៣.២៧៧.២៤៤    ៦៣២.៥៤៥.៩៦៧    ៤០៤.១៧៦.៧៥០    ៦៦៣.៧២៩.៣៥២    ៣.០០៥.២៧១.២៧១    ៣៦៩.១២៧.៤៩៣    ៦.៤១៨.១២៨.០៧៧  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ៥.៤៧៣.៨៥៤.៧៦៩    ២.៥៧៧.៦២៤.៨១៦    ១.៦៤៧.០២០.២៥៦    ២.៧០៤.៦៩៧.១០៩    ១២.២៤៦.៤៨០.៤២៩    ១.៥០៤.១៩៤.៥៣៤    ២៦.១៥៣.៨៧១.៩១៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(គ) លាំហូរសាឆ់ក្បារ់មិននិសសនា (Non-derivative cash flow) (រ) 

 ធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ៦ឡែ  ៦ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០              
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ១៧៦.៦៧១.០៧៥    ៧.១២៤.៤៤៥    ២.១៨៦.១៧០    ២៥.០១៥.៩៤០    ៤០.៧៤៧.៧២៥    ១០៣.៣៥១.៧៥៤    ៣៥៥.០៩៧.១០៩  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៤៧៧.៨៩០.៦៩៦    ២៦៣.៣៦៦.៣៧៩    ៣២៥.៧៣៣.១៥៦    ៦៣៥.០៧៣.៧០១    ៥៦៧.៤៣៣.៦៤០    ១៩.៧៥៦.៤៥៩    ៤.២៨៩.២៥៤.០៣១  
បាំណុលដផេងៗ   ២៨.៤៣៤.៣៥៩    ៥៤.៦០០    -      -      -      -      ២៨.៤៨៨.៩៥៩  
បាំណុលភតិ្សនា  ១.០៨២.០៨៣    ១.៤៩៤.៩៩៥    ២.៣៧៤.១៣៧    ៤.៧០៤.៣៨៧    ១៨.៨៨៨.៨៩៦    ៦៥៥.៩២៩    ២៩.២០០.៤២៧  
ម្របាក់កមចី  ១.៤៤២.២០៩    ៦០.៣០១.២២៩    ៣.៩៩៩.៦៥៣    ៥៨.១៣៥.៥៣៣    ៤៣០.២៤២.៩៩៦    ៣.៧៥៣.៨៥០    ៥៥៧.៨៧៥.៤៧០  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ៤៥.៨៣៤    ៤.៥៥៨.៥៩៦    ១៦.៧៧៦.៩២២    ១២៧.៩៦៧.៥៧៨    ៦៩.៥៥៦.៣៧៩    ២១៨.៩០៥.៣០៩  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ២.៦៨៥.៥២០.៤២២    ៣៣២.៣៨៧.៤៨២    ៣៣៨.៨៥១.៧១២    ៧៣៩.៧០៦.៤៨៣    ១.១៨៥.២៨០.៨៣៥    ១៩៧.០៧៤.៣៧០    ៥.៤៧៨.៨២១.៣០៤  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ១០.៨៦២.៩៣០.១០៧    ១.៣៤៤.៥០៧.៣៦៥    ១.៣៧០.៦៥៥.១៧៥    ២.៩៩២.១១២.៧២៤    ៤.៧៩៤.៤៦០.៩៧៨    ៧៩៧.១៦៥.៨២៧    ២២.១៦១.៨៣២.១៧៦  

              
ក្ទពយសរមមអក្បើក្បាស់អែើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនាន៊ីយភាព 

(កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ១.៦២២.៣៩៣.៣០៧    ២៩៦.៥៨៧.៨៩៩    ៣៩៨.៣៤១.៦៦៥    ៦៨៥.០១៤.៨០៨    ៣.៣១៨.៨៨១.២៨១    ៦១៤.៩៨៧.១១១    ៦.៩៣៦.២០៦.០៧១  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ៦.៥៦២.៥៨០.៩២៧    ១.១៩៩.៦៩៨.០៥១    ១.៦១១.២៩២.០៣៥    ២.៧៧០.៨៨៤.៨៩៨    ១៣.៤២៤.៨៧៤.៧៨២    ២.៤៨៧.៦២២.៨៦៤    ២៨.០៥៦.៩៥៣.៥៥៧  

              
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៩              
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ១៧៦.២០៩.៤២៧    ៨.១៦៤.៣៤៨    ៥.០១០.៩២៧    ៥.៦៥៧.៣៥២    ៣៤.៦១២.២៨៣    ១០៥.៩៣៦.៩៥៥    ៣៣៥.៥៩១.២៩២  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៣៥៨.៤៩១.៩៦១    ២៧៣.២១៨.២៣២    ៣៥០.១៧៨.៩៩៧    ៦៥៧.០១៣.៩៧៧    ៤២១.៣២៥.២៩២    ១៤.២០៤.៤០០    ៤.០៧៤.៤៣២.៨៥៩  
បាំណុលដផេងៗ   ២៦.១១៥.៩០៥    -      -      -      -      -      ២៦.១១៥.៩០៥  
បាំណុលភតិ្សនា  ៩៨៧.០៧៦    ១.៣៥០.១៤៥    ២.២៩០.៧១៧    ៤.៦៧២.៥៩៤    ២១.៤៤៤.២១២    ១.៣៧៣.៩៧២    ៣២.១១៨.៧១៦  
ម្របាក់កមចី  ២៥.៧៥២.៧២៤    ២២.៦៤៧.៩៥៣    ៦៩.៤២៩.០៧៤    ៧២.៥០២.២០០    ៣៩១.៩២៩.៧៧៨    -      ៥៨២.២៦១.៧២៩  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      -      ៤.៣២៥.២៨២    ១២.៥៥៥.០៤៤    ១០១.៦៩០.៦៦៤    ៧៩.៤០៦.២៧១    ១៩៧.៩៧៧.២៦១  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ២.៥៨៧.៥៥៧.០៩៣    ៣០៥.៣៨០.៦៧៨    ៤៣១.២៣៤.៩៩៧    ៧៥២.៤០១.១៦៧    ៩៧១.០០២.២២៩    ២០០.៩២១.៥៩៨    ៥.២៤៨.៤៩៧.៧៦២  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ១០.៥៤៤.២៩៥.១៥៤    ១.២៤៤.៤២៦.២៦៣    ១.៧៥៧.២៨២.៦១៣    ៣.០៦៦.០៣៤.៧៥៦    ៣.៩៥៦.៨៣៤.០៨៣    ៨១៨.៧៥៥.៥១២    ២១.៣៨៧.៦២៨.៣៨១  
ក្ទពយសរមមអក្បើក្បាស់អែើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនាន៊ីយភាព 

(កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ១.២៩៣.០២៧.៨៣៥    ៦០៨.៧០៤.៣៦៦    ៣៧៤.៩៦២.២៤០    ៦២៤.០៤១.៧០៩    ២.៩០៩.០៨៦.៤៦៦    ៣៦៧.៩៨៣.៧៣៥    ៦.១៧៧.៨០៦.៣៥១  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ៥.២៦៩.០៨៨.៤២៨    ២.៤៨០.៤៧០.២៩១    ១.៥២៧.៩៧១.១២៨    ២.៥៤២.៩៦៩.៩៦៤    ១១.៨៥៤.៥២៧.៣៤៩    ១.៤៩៩.៥៣៣.៧២០    ២៥.១៧៤.៥៦០.៨៨០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ឃ) ែាង់អក្ៅតារាងរ លយការ 

(i)  កិឆចសនាឥណទន និង លិែិត្ធានា 

កាលបរដិឆេទថ្នឆាំនួនកនុងកឆិចសនាថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅតរាងត្ុលយការរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឡែលម្រត្ូវពនារឥណទន និងកញ្ច ប់ឥណទនដផេងៗជ្នូេត្ងិិជ្ន (កាំណត្់សាា ល់៣១) 
ម្រត្ូវបានសដងខបកនុងតរាងខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០            
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១២០.៩៣៧.៦០៧    -      -      -      -      ១២០.៩៣៧.៦០៧  
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ  ២.៥២៥.៨៦២    ៨.៩០១.០០២    ២០.៦៥២.១២៧    ១៤.៩៥៩.១៧៥    -      ៤៧.០៣៨.១៦៦  
លិែិត្ឥណទន  ២.០២៥.៩៩៤    ៥.៥២៨.៥៥៥    ៣០៨.២៦៩    -      -      ៧.៨៦២.៨១៨  
ទឹកម្របាក់ទូទត្់ែុល (កិឆចសនាបតូររូបិយប័ណណនាដពលេនាគត្ - ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់)            

- (លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឆូល)  -      (៥៥.៩០៥)   (៤៩៧.០៦៨)   (១.០២២.២៦៣)   (៧.៥៦៩)   (១.៥៨២.៨០៥) 
- លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដឆញ  -      ៥២៦.៤៩៧    ២.២០០.៣០៤    ៤.៥០១.៨៦៦    ១២.៥៨៣    ៧.២៤១.២៥០  

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ  -      ៤៧០.៥៩២    ១.៧០៣.២៣៦    ៣.៤៧៩.៦០៣    ៥.០១៤    ៥.៦៥៨.៤៤៥  
            
សរ  ប  ១២៥.៤៨៩.៤៦៣    ១៤.៩០០.១៤៩    ២២.៦៦៣.៦៣២    ១៨.៤៣៨.៧៧៨    ៥.០១៤    ១៨១.៤៩៧.០៣៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ឃ) ែាង់អក្ៅតារាងរ លយការ (រ) 

(i)  កិឆចសនាឥណទន និង លិែិត្ធានា (ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ  ប 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ៩៣.០៦០.០៦៣    -      -      -      -      ៩៣.០៦០.០៦៣  
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ  ៤.១៦០.៥៨១    ៨.៦៩៤.៨០៥    ២១.២១៨.១៦៥    ៤.៣៥៨.៨៤៦    -      ៣៨.៤៣២.៣៩៧  
លិែិត្ឥណទន  ១.៥៩៦.៣០០    ៣.៩៨២.៩១៦    ៣.៣៦៩.១៣៤    -      -      ៨.៩៤៨.៣៥០  
ទឹកម្របាក់ទូទត្់ែុល (កិឆចសនាបតូររូបិយប័ណណនាដពលេនាគត្ - ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់)            

- (លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឆូល)  (២០៧.៣៦៦)   (៥១.៦២១)   (១.៨០៥.៨៨៩)   (១.១៩៧.៣៧៩)   -      (៣.២៦២.២៥៥) 
- លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដឆញ  ១៥០.៥៨២    ៣៩.២៤៨    ២.១០០.៤៨៤    ១.៧០២.៨៩៩    -      ៣.៩៩៣.២១៣  

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ  (៥៦.៧៨៤)   (១២.៣៧៣)   ២៩៤.៥៩៥    ៥០៥.៥២០    -      ៧៣០.៩៥៨  
            
សរ  ប  ៩៨.៧៦០.១៦០    ១២.៦៦៥.៣៤៨    ២៤.៨៨១.៨៩៤    ៤.៨៦៤.៣៦៦    -      ១៤១.១៧១.៧៦៨  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ឃ) ែាង់អក្ៅតារាងរ លយការ (រ) 

(i)  កិឆចសនាឥណទន និង លិែិត្ធានា (ត្) 
 

 ធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ  ប 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១២០.១០៨.៩៦២   -  -  -  -   ១២០.១០៨.៩៦២  
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ  ២.៥២៥.៨៦២    ៨.៩០១.០០២    ២០.៤៤៦.៩៨៦    ១៤.៩៥៧.៨១២    -      ៤៦.៨៣១.៦៦២  
លិែិត្ឥណទន  ២.០២៥.៩៩៤    ៥.៥២៨.៥៥៥    ៣០៨.២៦៩    -      -      ៧.៨៦២.៨១៨  
ទឹកម្របាក់ទូទត្់ែុល (កិឆចសនាបតូររូបិយប័ណណនាដពលេនាគត្ - ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់)            

- (លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឆូល)  -      (៥៥.៩០៥)   (៤៩៧.០៦៨)   (១.០២២.២៦៣)   (៧.៥៦៩)   (១.៥៨២.៨០៥) 
- លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដឆញ  -      ៥២៦.៤៩៧    ២.២០០.៣០៤    ៤.៥០១.៨៦៦    ១២.៥៨៣    ៧.២៤១.២៥០  

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ  -      ៤៧០.៥៩២    ១.៧០៣.២៣៦    ៣.៤៧៩.៦០៣    ៥.០១៤    ៥.៦៥៨.៤៤៥  
            
សរ  ប  ១២៤.៦៦០.៨១៨    ១៤.៩០០.១៤៩    ២២.៤៥៨.៤៩១    ១៨.៤៣៧.៤១៥    ៥.០១៤    ១៨០.៤៦១.៨៨៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ឃ) ែាង់អក្ៅតារាងរ លយការ (រ) 

(i)  កិឆចសនាឥណទន និង លិែិត្ធានា (ត្) 
 

 ធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ  ប 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ៩៣.០៦០.០៦៣    -      -      -      -      ៩៣.០៦០.០៦៣  
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ  ៤.១៦០.៥៨១    ៨.៦៧០.៧២៧    ២១.២១៥.៤៣៩    ៤.៣៥៨.៨៤៦    -      ៣៨.៤០៥.៥៩៣  
លិែិត្ឥណទន  ១.៥៩៦.៣០០    ៣.៩៨២.៩១៦    ៣.៣៦៩.១៣៤    -      -      ៨.៩៤៨.៣៥០  
ទឹកម្របាក់ទូទត្់ែុល (កិឆចសនាបតូររូបិយប័ណណនាដពលេនាគត្ - ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់)            

- (លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឆូល)  (២០៧.៣៦៦)   (៥១.៦២១)   (១.៨០៥.៨៨៩)   (១.១៩៧.៣៧៩)   -      (៣.២៦២.២៥៥) 
- លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដឆញ  ១៥០.៥៨២    ៣៩.២៤៨    ២.១០០.៤៨៤    ១.៧០២.៨៩៩    -      ៣.៩៩៣.២១៣  

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ  (៥៦.៧៨៤)   (១២.៣៧៣)   ២៩៤.៥៩៥    ៥០៥.៥២០    -      ៧៣០.៩៥៨  
            
សរ  ប  ៩៨.៧៦០.១៦០    ១២.៦៤១.២៧០    ២៤.៨៧៩.១៦៨    ៤.៨៦៤.៣៦៦    -      ១៤១.១៤៤.៩៦៤  

(ii)  កញ្ចបហិ់រញ្ញវត្ថុ ដផេង  ៗ

កញ្ចបហិ់រញ្ញវត្ថុដផេង  ៗក៏ម្រត្ូវបានរួមបញ្ចូ លដៅកនុងតរាងខាងដលើឡែរ ដោយឡផអកតមកាលបរដិឆេទកនុងកិឆចសនាែាំបូងដគបងអស់។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ង) ការរ ៊ីររាលដាលថ្នរវូ៊ីែ-១៩ និងផលប៉ាុះពាលអ់ៅអលើសនាន៊ីយភាព 

ដោយេនុដោមតមវធិានការណ៍បឡនថមរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានោក់ដឆញ ដោយផតលនូ់វស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយ
ស្សួលបឡនថមដទៀត្ែល់វសិ័យធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែើមបកីាត់្បនថយផលប េះពាលថ់្នការរកីរាលោលថ្នកូវែី-១៩ ធ្នាគារ
បានបនតយកឆិត្តទុកោក់ែពស់ដលើការម្រគប់ម្រគងស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួលដោយបដងកើត្នូវការវាសឡ់វងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ
ដែើមបកីាត់្បនថយហានិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សលួនិងរកានិរនតរភាពអាជី្វកមមែូឆជា៖ 

- ធ្នាគារបានរកានូវមូលនិធិ្ឬស្ថឆ់ម្របាក់សុទធកនុងកម្រមិត្លអបាំផុត្សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការដៅទីស្ថន ក់ការកណាត ល 
និងា សុីនដេធី្េឹមដែើមបីបង្ហក នូវម្រពឹត្តិការណ៍ឡែលអាឆនឹងដកើត្ានដែើងមិនបានរ ាំពឹងទុក បណាត លមកពីការ
រាត្ត្ាត្ថ្នជ្ាំងឺកូវែី-១៩។ 

- ជាឡផនកមួយថ្នការេនុវត្តឡផនការយថាភាពមូលនិធិ្ ធ្នាគារបានឆុេះហត្ថដលខាដលើកិឆចម្រពមដម្រពៀងជាមួយ          
េនកផតល់ម្របាក់កមចីសម្រាប់ម្របាក់កមចីរយៈដពលឡវង (កមចីអាទិភាព)។ 

- ដលើសពីដនេះដទៀត្ ធ្នាគារបានទាំនាក់ទាំនង និងឆរចាជាមួយេនកផតល់ម្របាក់កមចីឡែលានសកាត នុពលដែើមបី
ទទួលបានម្របាក់កមចីរយៈដពលឡវង(កមចីអាទិភាព)សម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមានម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានម្រកបែ័ណឌ  
និងដគាលនដយាបាយឡែលបានបដងកើត្ដែើងឡែលផតល់ការឡណនាាំទក់ទងនឹងការពិចារណាជាក់ឡសតងដគាលការណ៍ និង
វធីិ្ស្ថស្តសតវភិាគសម្រាប់ការបដងកើត្ការវាយត្ថ្មលដោយម្របុងម្របយ័ត្នឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានវាស់ឡវងដោយត្ថ្មល
សមស្សប។ 

ត្ថ្មលសមស្សបគឺជាថ្ងលឡែលម្រត្ូវទទួលដែើមបីលក់ម្រទពយសមម ឬបង់ដែើមបីដផារបាំណុលកនុងម្របតិ្បត្តិការតមដលែដរៀង
ម្របតិ្បត្តិការ រវាងេនកឆូលរួមទីផារដៅកាលបរដិឆេទកាំណត់្។ 

ការវាយត្ថ្មលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយការដយាងដៅដលើត្ថ្មលឡែលបានែកស្សង់ដៅកនុងទីផារ
សកមម ឬដោយដម្របើបដឆចកដទសវាយត្ថ្មលដោយឡផអកដលើធាតុ្ឆូលឡែលអាឆសដងកត្បាន ឬការបញ្ចូលឡែលមិនអាឆម្រគប់ម្រគង
បាន ។ ការវនិិឆេ័យរបស់េនកម្រគប់ម្រគងម្រត្ូវបានេនុវត្តកនុងការដម្រជ្ើសដរ ើស និងេនុវត្តបា រា ឡម ម្រត្សមស្សបការសនមត្ និង
បដឆចកដទសគាំរឡូែលការបញ្ចូ លបា រា ឡម ម្រត្ែលេះ ឬទាំងេស់មិនម្រត្ូវបានដគសដងកត្ដឃ្ើញកនុងការទទួលបានត្ថ្មលជាក់ឡសតង។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

ការឡកត្ម្រមូវត្ថ្មលគឺជាឡផនកសាំខាន់មួយថ្នែាំដណើ រការវាយត្ថ្មល។ ការឡកត្ម្រមវូត្ថ្មលគឺដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងពីភាពមិន
ម្របាកែម្របជាថ្នការវាយត្ថ្មលជាទូដៅឆាំដពាេះផលិត្ផលឡែលមិនសូវានលកខណៈសតង់ោរ មិនម្រត្ូវបានដគជួ្ញែូរតិ្ឆនិង
ានលកខណៈសមុគស្ថម ញ។ ការឡកត្ម្រមូវការវាយត្ថ្មល សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារេនុវត្តតមវធីិ្ស្ថស្តសតឡែលពិចារណាដលើ
កតត ដផេងៗែូឆជាសនានីយភាពការទិញលក់ Spread និងត្ថ្មលឡែលមិនអាឆសាង់បាន និងធាតុ្ផេាំដៅកនុងទីផារ និងភាព
មិនឆាស់ោស់ដៅកនុងការសនមត្ និងបា រា ឡម ម្រត្។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបនតដលើកសាយួការបដងកើត្ វធីិ្ស្ថស្តសតវាយត្ថ្មល និងែាំដណើ រការដែើមបធីានាថាការវាយ
ត្ថ្មលានលកខណៈឆលុេះបញ្ជច ាំង។ ម ូឡែលវាយត្ថ្មលម្រត្ូវបានដធ្វើឲ្យានសុពលភាពទាំងខាងកនុង និងខាងដម្រៅដោយានការ
ម្រត្ួត្ពិនិត្យតមកាលកាំណត់្ ដែើមបធីានាថាគាំរូដៅឡត្សមស្សបសម្រាប់ការដម្របើម្របាស់ឡែលបានដម្រគាងទុក។ 

ការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សប៖ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារចាត់្ថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សប តមឋានានុម្រកមែូឆ
ខាងដម្រកាមឡែលឆលុេះបញ្ជច ាំង ធាតុ្ឆូលសាំខាន់  ៗកនុងការវាស់ឡវងត្ថ្មលសមស្សប៖ 

កម្រមិត្ទី១ ធាតុ្ឆូលថ្នវធីិ្ស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលឡែលបានត្ថ្មលែកស្សង់ (មិនទន់ាននិយ័ត្កមមឡកត្ម្រមូវ) ឆាំដពាេះម្រទពយសកមម 
ឬ បាំណុលដៅកនុងទីផារស្សដែៀងគាន ។ 

កម្រមិត្ទី២ ធាតុ្ឆូលថ្នវធីិ្ស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលរួមាន៖ 

• សម្រមង់ត្ថ្មលសម្រាប់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលស្សដែៀងគាន ដៅកនុងទីផារសកមម។ ឬ 

• សម្រមង់ត្ថ្មលសម្រាប់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលែូឆគាន  ឬម្របហាក់ម្របឡហលដៅកនុងទីផារមិនសកមម។ ឬ 

• ធាតុ្ឆូលឡែលអាឆសដងកត្បានសម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុល ការទទួលែុសម្រត្ូវដោយផ្លា ល់ ឬដោយម្របដយាល
សម្រាប់រយៈដពលដពញមួយឆ្ន ាំថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

កម្រមិត្ទី៣ ធាតុ្ឆូលមួយ ឬដម្រឆើនដៅវធីិ្ស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលគឺមិនអាឆដមើលដឃ្ើញឆាស់ និងសាំខាន់ឆាំដពាេះការវាសឡ់វង
ត្ថ្មលសមស្សប។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាកម្រមិត្១ ដៅដពលឡែលការវាយត្ថ្មលឡផអកដលើត្ថ្មលឡែលបានែកស្សង់
សម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុលែូឆគាន ដៅកនុងទីផារសកមម។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថា ដគែកស្សង់ដៅកនុងទីផារសកមម ម្របសិនដបើត្ថ្មលអាឆរកបានពីម្របភព
ឡែលបានដបាេះពុមភផាយ និងអាឆទុកឆិត្តបានដហើយត្ថ្មលទាំងដនាេះត្ាំណាងឲ្យម្របតិ្បត្តិការជាក់ឡសតង និងដកើត្ដែើង               
ដទៀងទត់្ កនុងទីផារឡផអលដលើមូលោឋ នជ្ាំដហាងថ្ែ (Arm’s Length Basis)។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

ការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សប៖ (ត្) 

ដៅដពលឡែលត្ថ្មលសមស្សប ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដម្របើម្របាស់សម្រមង់ត្ថ្មល ថ្នម្រទពយសកមមនិងបាំណុល ស្សដែៀង
គាន ដៅកនុងទីផារសកមម ឬសម្រមង់ត្ថ្មលថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលែូឆគាន  ឬម្របហាក់ម្របឡហលដៅកនុងទីផារមិនសកមម 
ម្រទពយសកមម និងបាំណុលទាំងដនាេះ ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាកម្រមិត្ទី២ កនុងករណីឡែលថ្ងលជាទូដៅមិនអាឆរកបាន សមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបដោយឡផអកដលើ បដឆចកដទសវាយត្ថ្មលឡែលដម្របើបា រា ឡម ម្រត្ទីផារជាធាតុ្ឆូល។ 
បដឆចកដទសវាយត្ថ្មលភាគដម្រឆើនដម្របើទិននន័យទីផារឡែលអាឆេដងកត្បានរាប់បញ្ចូ ល ឡត្មិនកាំណត់្ឆាំដពាេះឡែេដកាងទិននផល
ត្ថ្មលភាគហ ុន ភាពឡម្របម្របលួ និងេម្រតបតូរម្របាក់បរដទស។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាកម្រមិត្ទី៣ ម្របសិនដបើការវាយត្ថ្មលរបស់ពួកដគរួមបញ្ចូ លធាតុ្ឆូល
សាំខាន់ៗឡែលមិនឡផអកដលើទិននន័យទីផារឡែលអាឆេដងកត្បាន។ ធាតុ្ឆូលឡបបដនេះម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយឡផអកដលើធាតុ្
ឆូលឡែលអាឆសដងកត្បានានលកខណៈស្សដែៀងគាន តម ការសដងកត្ជាម្របវត្តិស្ថស្តសត ឬបដឆចកដទសវភិាគដផេងៗ។ 

ម្របសិនដបើត្ថ្មល ឬសម្រមង់ត្ថ្មលមិនអាឆរកបានសម្រាប់ឧបករណ៍ ឬឧបករណ៍ម្របហាក់ម្របឡហលត្ថ្មលសមស្សប នឹង
ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដោយដម្របើបដឆចកដទសវាយត្ថ្មល ឬ Mark-to-Model។ ការវនិិឆេ័យអាឆម្រត្ូវបានទមទរដែើមបីវាយត្ថ្មល
ត្ម្រមវូការសម្រាប់ការឡកត្ម្រមូវការវាយត្ថ្មល ដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងឲ្យបានម្រតឹ្មម្រត្វូនូវបា រា ឡម ម្រត្ឡែលមិនអាឆម្រគប់ម្រគងបាន។        
ម ូឡែលវាយត្ថ្មលក៏ម្រត្ូវពិចារណាដលើទិននន័យម្របតិ្បត្តិការ ែូឆជា ឥណម្របតិ្ទន។ ធាតុ្ឆូលម្រត្ូវបានកាំណត់្មូលោឋ ន និង
បឡនថមដែើមបីទទួលបានត្ថ្មលសមស្សប។ 

(ក)  ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុវាសឡ់វងតមត្ថ្មលសមស្សប 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិនានឆាំនួនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនតឡែលវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សបដនាេះដទ។ 

(ែ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្វូបានវាសត់មត្ថ្មលសមស្សប 

ែូឆកាលបរដិឆេទរបាយការណ៍ត្ថ្មលទីផារថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានត្ថ្មល
ម្របឡហលរបសពួ់កដគ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

(ែ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្វូបានវាសត់មត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

i. ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ

ត្ថ្មលឡែលបានបា ន់ស្ថម ន គឺឡផអកដលើវធីិ្ស្ថស្តសតនិងការសនមត្ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង រៗួមាន គណនីឆរនតឡែលមិនឡមនជាការម្របាក់ ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ និងម្របាក់បដញ្ញើ              
ឆរនត។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ គឺត្ថ្មលដយាងរបស់ែលួនដៅកាលបរដិឆេទរបាយការណ៍ដោយស្ថរ
ឥណម្របតិ្ទនថ្នឧបករណ៍ទាំងដនេះ។ 

ii. ការវនិិដយាគហរិញ្ញវត្ថុ  

• ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុដៅ FVOCI 

ត្ាំណាងឲ្យការវនិិដយាគរបស់ធ្នាគារដៅកនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd ដោយ ៥% ជាការវនិិដយាគ
ស្ថឆ់ម្របាក់មូលលធ្ន និង ១% តមរយៈសាគមធ្នាគារដៅកមពុជា។ គាម នការបង្ហា ញពីត្ថ្មលសមស្សបណាមួយម្រត្ូវបានផតល់
សម្រាប់មូលបម្រត្វនិិដយាគទុនឆាំនួន ១៥៣.៥២៩ ែុោល រអាដមរកិ (ឆ្ន ាំ ២០១៩៖ ១៥៣.៥២៩ ែុោល រអាដមរកិ) ឡែលម្រត្វូបានវាស់
ដោយថ្ងលដែើមពីដម្រពាេះត្ថ្មលសមស្សបរបស់ពួកដគមិនអាឆវាស់ឡវងបានដទ។ ការវនិិដយាគមិនអាឆម្របមូលទិញដៅវញិ ឬដផារ
បានដទ ដហើយក៏មិនានទីផារសម្រាប់ពួកដគឡែរ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិនានបាំណងលក់ការវនិិដយាគដែើយ។ 

• ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលែករ ាំលស ់

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុដោយត្ថ្មលែករ ាំលស់រួមាន មូលបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបាន ឡែលដបាេះផាយដោយធ្នាគារ
ជាតិ្ថ្នកមពុជា ឡែលានឥណម្របតិ្ទនតិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុម្របហាក់ម្របឡហលនឹង
ត្ថ្មលដយាងរបស់ែលួនដៅកាលបរដិឆេទថ្នការរាយការណ៍ ដោយស្ថរឥណម្របតិ្ទនរបសឧ់បករណ៍ទាំងដនេះរយៈដពលែលី។ 

iii. ឥណទន និងបុដរម្របទន 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឥណទន និងបុដរម្របទនគឺ ឡផអកដលើម្របតិ្បត្តិការទីផារឡែលអាឆសដងកត្បាន។ ដៅកឡនលង               
ឡែលមិនានម្របតិ្បត្តិការទីផារឡែលអាឆកត់្សាា លប់ាន ត្ថ្មលបា ន់ស្ថម នម្រត្វូបានបា ន់ម្របាណដោយដម្របើគាំរវូាយត្ថ្មល            
ែូឆជាបដឆចកដទសលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលានេបបហារថ្នត្ថ្មល។ ការបញ្ចូលដៅកនុងបដឆចកដទសវាយត្ថ្មលរមួានការបាត់្បង់ 
អាយុកាលឡែលរាំពឹងទុកេម្រតការម្របាក់ជាមុន និងម្របភពដែើម ឬការរាលោលទីផារបនាា ប់។ ឆាំដពាេះឱនភាពថ្នត្ថ្មល          
ឥណទនឡផអកដលើវត្ថុបញ្ជច ាំត្ថ្មលដងរ ម្រត្ូវបានវាសឡ់វងដោយឡផអកដលើត្ថ្មលថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំមូលោឋ ន។ ការបញ្ចូ លដៅកនុងម ូឡែល
អាឆរួមបញ្ចូ លទិននន័យពីភាគីទីបី និងព័ត៌្ានឡែលទទួលបានពីេនកឆូលរួមទីផារដផេង  ៗ ឡែលរួមបញ្ចូ លទាំងទិននន័យ
ែាំបូង និងបនាា ប់ថ្នម្របតិ្បត្តិការឡែលបានសដងកត្។ ត្ថ្មលដយាងរបស់វាម្របហាក់ម្របឡហលដៅនឹងត្ថ្មលសមស្សបដៅកាល
បរដិឆេទថ្នការរាយការណ៍។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

(ែ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្វូបានវាសត់មត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

iv. ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហរិញ្ញវត្ថុ ដផេង  ៗនិងម្របាក់បដញ្ញើរបសេ់តិ្ងិជ្ន 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ និងម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ឡែលាន
ឥណម្របតិ្ទនតិ្ឆជាង ១ឆ្ន ាំ ានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ដោយស្ថរម្របាក់បដញ្ញើទាំងដនេះានរយៈ
ដពលែលី។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបសធ់្នាគារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ និងម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្នឡែល
ានឥណម្របតិ្ទនដលើសពី ១ឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានដគរ ាំពឹងថាានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ដោយស្ថរសមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានផតល់េម្រតការម្របាក់ម្របហាក់ម្របឡហលគាន  ដៅនឹងឧបករណ៍ឡែលានឥណម្របតិ្ទន និង
លកខែណឌ ឥណទនស្សដែៀងគាន ឡែរ។ 

ត្ថ្មលសមស្សបបា ន់ស្ថម នថ្នម្របាក់បដញ្ញើឡែលមិនានកាលកាំណត់្ រាប់ទាំងម្របាក់បដញ្ញើឡែលគាម នការម្របាក់ ម្របាក់
បដញ្ញើឡែលអាឆែកបានតមត្ម្រមូវការ គឺជាឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវសងនាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍។ 

v. ម្រទពយសកមមដផេង  ៗនិងបាំណុលដផេង  ៗ

ត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ ម្រត្ូវបានសនមត្ថាម្របហាក់ម្របឡហលនឹង
ត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា ដោយស្ថរគណនីទាំងដនេះមិនានត្ថ្មលឡម្របម្របួលជាស្ថរវនតដៅតមេម្រតទីផារដទ ។ 

vi. ម្របាក់កមចី និងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់កមចី និងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ ម្រត្ូវបានបា ន់ស្ថម ន ដោយដធ្វើេបបហារលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់បា ន់
ស្ថម ននាដពលេនាគត្ ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ដលើទីផារឡែលេនុវត្តទូដៅ ឆាំដពាេះម្របាក់កមចី ឡែលានទម្រមង់ហានិភ័យ
ម្របហាក់ម្របឡហលគាន ។ ដទេះជាយា ងណាក៏ដោយានឡត្េម្រតការម្របាក់ឡែលានឆុេះកិឆចសនាឡែលម្រត្ូវបានេេះអាង និង
ម្រត្ូវបានផតល់ដោយាច ស់បាំណុលឡត្ប ុដណាណ េះ ឡែលអាឆរកបាននាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ ជ្ាំនួសឲ្យេម្រតការម្របាក់ឡែល
េនុវត្តទូដៅ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដជ្ឿជាក់ថា េម្រតការម្របាក់ឡែលានឆុេះកិឆចសនាមិនានភាពែុសគាន ជាស្ថរវនត
ពីេម្រតការម្របាក់ដលើទីផារជាមូលោឋ នដទ ែូឆដនេះ មិនានការឡម្របម្របួលេម្រតការម្របាក់ ឆាំដពាេះហានិភ័យឥណទនរបស់
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ដនាេះដទ ដោយដយាងដៅតមការពិចារណារបស់ាច ស់ម្របាក់កមចី។ 
តមមូលោឋ នដនេះ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ម្របាក់កមចី និងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ ានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលដយាងរបស់វា 
នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៥ ការក្គប់ក្គងអែើមទ ន 

វត្ថុវសិ័យរបស់ធ្នាគារកនុងការម្រគប់ម្រគងដែើមទុន គឹានលកខណៈ ទូលាំទូោយជាង “មូលធ្ន” ឡែលបានបង្ហា ញដៅ
ដលើតរាងតុ្លយការគឺ៖ 

• េនុដោមតមត្ម្រមូវការដែើមទុនឡែលកាំណត់្ដោយធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា 
• ការពារលទធភាពរបស់ធ្នាគារកនុងការបនតនិរនតរភាពអាជី្វកមម ដែើមបឲី្យធ្នាគារអាឆបនតផតលផ់លម្របដយាជ្ន៍ែល់ 

ភាគហ ុនិក និង ែលភ់ាគីដផេង ឡៗែលពាក់ព័នធនឹងធ្នាគារ និង  
• រកាមូលោឋ នដែើមទុនរងឹាាំដែើមបគីាាំម្រទែល់ការេភិវឌឍអាជី្វកមម 

ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ត្ម្រមូវឲ្យធ្នាគារពាណិជ្ជទាំងេសម់្រត្ូវ៖ (i) រកាដែើមទុនេបបបរា (ii) រកាមូលនិធិ្
ផ្លា លស់ទុធរបស់ធ្នាគារយា ងដហាឆណាសឲ់្យដសមើនឹងដែើមទុនេបបបរា និង (iii) េនុដោមតមេនុបាត្ស្ថធ្នភាព 
េនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាព និង េនុបាត្ម្របុងម្របយ័ត្នដផេងៗដទៀត្។ 

តរាងខាងដម្រកាម សដងខបពីសាសភាពថ្នមូលធ្នបទបបញ្ញត្តិស្សបតមត្ម្រមវូការរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាដហើយ
ឆាំនួនដនេះឡផអកដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក សម្រាប់ការយិបរដិឆេទឡែលបញ្ច ប់ដៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

 ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
អែើមទ នថាន រ់ទ៊ី១         
ដែើមទនុ  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨  
បុពវោភភាគហ នុ  ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៣៥១.៦៤០    -    
ឆាំដណញរកាទកុ  ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៥៩.៨៨៧.៧៤១    ៤៨០.៣៨៨.៦២៤  
ទុនបម្រមុងទូដៅ  ៤៥៥.៤១៣.៦២៩    ៣៨៨.៤៦៤.៣២៤    ១.៨៤២.១៤៨.១២៩    ១.៥៨២.៩៩២.១២០  
ែក៖ ម្រទពយសកមមេរូប ី  (១៣.៨៨៤.៥៥៨)   (៧.៩១៥.៣៦២)   (៥៦.១៦៣.០៣៧)   (៣២.២៥៥.១០០) 
ែក៖ ឥណទនភាគីពាក់ពន័ធ  (១៩.៤៣៦.៧៥៩)   (១០.២៤២.១១៨)   (៧៨.៦២១.៦៩០)   (៤១.៧៣៦.៦៣១) 
  ១.០០៥.៣៧៦.៣១៥    ៩១៧.០១១.៧៧៧    ៤.០៦៦.៧៤៧.១៩៥    ៣.៧៣៦.៨២២.៩៩១  
អែើមទ នថាន រ់ទ៊ី២ អែើមទ នបាំអពញបឡនថម        
សាំវធិានធ្នទូដៅ  ៤៤.៤៦៧.៦៦០    ៣៧.៨៤៣.៤០៣    ១៧៩.៨៧១.៦៨៥    ១៥៤.២១១.៨៦៧  
បាំណុលបនាា បប់នេាំ (*)  ១៦៦.៧២៣.៨០២    ១៣៨.៨៨៧.៤៩៨    ៦៧៤.៣៩៧.៧៧៩    ៥៦៥.៩៦៦.៥៥៤  
ែក៖ ការឆលូភាគកមមតមត្ថ្មលសុទធឆុេះបញ្ជ ី

កនុងម្រគឹេះស្ថថ នធ្នាគារឬហិរញ្ញវត្ថ ុ  (៧១.៣១០.៥៧១)   (៧១.៣១០.៥៧១)   (២៨៨.៤៥១.២៦០)   (២៩០.៥៩០.៥៧៧) 
  ១៣៩.៨៨០.៨៩១    ១០៥.៤២០.៣៣០    ៥៦៥.៨១៨.២០៤    ៤២៩.៥៨៧.៨៤៤  
  ១.១៤៥.២៥៧.២០៦    ១.០២២.៤៣២.១០៧    ៤.៦៣២.៥៦៥.៣៩៩    ៤.១៦៦.៤១០.៨៣៥  
        

(*) បាំណុលបនាា ប់បនេាំដនេះម្រត្វូបានេនុម័ត្ដោយធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ។ 
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សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៦. យថាភាពថ្នពនធ 

នាថ្ងៃទី២៤ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ធ្នាគារបានទទួលលែិិត្ជូ្នែាំណឹងសាីពីការកាំណត់្ពនធដែើងវញិសម្រាប់ឆ្ន ាំ ហរិញ្ញវត្ថុ 
២០០៩ ែល់ ២០១៣ ពីនាយកោឋ នសវនកមមសហម្រគាសថ្នេគានាយកោឋ នពនធោរ ឡែលកនុងដនាេះធ្នាគារ ម្រត្វូបានត្ម្រមវូឲ្យ
បង់បាំណុលពនធដលើបញ្ជា ពនធដផេងៗ។  

នាថ្ងៃទី១១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារបានោក់លិែិត្ត្វា នឹងការកាំណត់្ពនធដែើងវញិ ដោយឡផអកដលើបទបញ្ញត្តិ   
ពនធ។ លិែិត្បែិដសធ្ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដោយធ្នាគារ ដហើយបានដផាើជូ្នេគានាយកោឋ នពនធោរដោយឡផអក ដលើមូលោឋ នថា 
ការកាំណត់្ដែើងវញិានភាពមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវ។  

នាថ្ងៃទី១៧ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារបានទទួលលិែិត្ពីេគានាយកោឋ នពនធោរសាពីីការជូ្នែាំណឹងេាំពីបាំណុល
ពនធ ឡែលទក់ទងនឹងការកាំណត់្ពនធដែើងវញិខាងដលើ ពីនាយកោឋ នសវនកមមសហម្រគាសថ្នេគានាយកោឋ នពនធោរ។ នាថ្ងៃ
ទី២៣ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារបានោក់លិែិត្ត្វា នឹងការកាំណត់្ពនធដែើងវញិមតងដទៀត្ ដហើយបានដផាើជូ្នេគានាយក
ោឋ នពនធោរដោយឡផអកដលើមូលោឋ នថាការកាំណត់្ដែើងវញិានភាពមិនម្រតឹ្មម្រត្វូ។ ដៅថ្ងៃទី១០ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារ 
បានទទួលលិែិត្ជូ្នែាំណឹងពីេគានាយកោឋ នពនធោរ សតពីីការពនារដពលជាបដណាត េះអាសននដលើការម្របមូលពនធទក់ទងនឹង
ការគណនាពនធដែើងវញិ។  

ដលើសពីដនេះដទៀត្ ដៅថ្ងៃទី១០ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារបានទទួលលិែិត្ជូ្នែាំណឹងពីេគានាយកោឋ នពនធោរ
ដែើមបដីធ្វើសវនកមមពនធោរសម្រាប់ឆ្ន ាំស្ថរដពើពនធចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ាំ២០១៨ ដហើយធ្នាគារ បានផតល់ឯកស្ថរតមការ
ដសនើសុាំដៅឲ្យេគានាយកោឋ នពនធោរ ដៅថ្ងៃទី០២ ឡែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២០ រួឆរាល់ដហើយ។ មិនទន់ានការដឆលើយត្បជាផលូវការ
នឹងលិែិត្ត្វា ខាងដលើ ម្រពមទាំងលទធផលថ្នការដធ្វើសវនកមមពនធោរសម្រាប់ឆ្ន ាំស្ថរដពើពនធចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៥ ែល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ ពី
េគានាយកោឋ នពនធោរដៅដែើយដទ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុទាំងដនេះ។ គណៈម្រគប់ម្រគងដជ្ឿជាក់ថា 
បាំណុលពនធ ឡែលធ្នាគារបានកត់្ម្រត គឺម្រគប់ម្រគាន់។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ការដបាេះផាយមូលបម្រត្កមមសិទធិ ជាស្ថធារណៈែាំបូង (“IPO”) 

ដៅថ្ងៃទី ២៥ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០២០ ធ្នាគារទទួលបានការេនុម័ត្ជាដគាលការណ៍សម្រាប់ការដបាេះផាយមូលបម្រត្    
កមមសទិធិជាស្ថធារណៈែាំបូង (“IPO”) ពីម្រកុមម្របឹកាភិបាលរបស់គណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (គ.ម.ក.)។ ធ្នាគារ និង            
ម្រកុមហ ុនធានាទិញមូលបម្រត្ យាន់ត សុឃី្យួរធីឹ្ (ដែមបូឌា) ភីេិលសុី បានដបើកែាំដណើ រការប ុកដបៀលឌីង (Book Building)            
ពីថ្ងៃទី០៣ ែល់ថ្ងៃទី១៤ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០។ ដៅថ្ងៃទី២០ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ លទធផលថ្នប ុកដបៀលឌីង ម្រត្ូវបានផេពវផាយ    
ជាស្ថធារណៈ ដោយានការឆូលរួមពីេនកវនិិដយាគិនឆាំនួន ២.១៨០នាក់ កនុងដនាេះានវនិិដយាគិនកនុងស្សុកឆាំនួន 
៩៥,៥៥% និងវនិិដយាគិនបរដទសឆាំនួន ៤,៤៥%។ ត្ថ្មលភាគហ ុនឆុងដម្រកាយឡែលបានកាំណត់្ដោយេនុដោមតមនីតិ្វធីិ្
សតីពីការដធ្វើ ប ុកដបៀលឌីង និងការដធ្វើបរវិសិកមម ឡែលបានេនុម័ត្ដោយគណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (គ.ម.ក.) គឺ            
១៦.២០០ ដរៀល (៣,៩៧ ែុោល រអាដមរកិ)។ 

ែាំដណើ រការបរវិសិកមម ចាប់ដផតើមពីថ្ងៃទី២៤ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ ែល់ថ្ងៃទី២៤ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ ដហើយលទធផលថ្ន
ការដធ្វើបរវិសិកមមម្រត្ូវបានផេពវផាយ ជាស្ថធារណៈ ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ ដហើយភាគហ ុនឆាំនួន ៤.៣៤៤.៨៦៥ 
ម្រត្ូវបានដធ្វើបរវិសិកមម។  

ភាគហ ុនរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានឆុេះបញ្ជ ី ដៅកនុងម្រកុមហ ុនផារមូលបម្រត្កមពុជា ដៅថ្ងៃទី២៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០។   
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