
 
 
 
 
 

 
ធនគរ េអសុលីី  ភីអលិសុ ី
និង្រកុមហ៊ុនប្ុរតសមពន័ធ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរមួ  
និងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យែឡក 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០២០ 
និង 

របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ 
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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  
         
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍ឆាំអណញ ឬខារ និងលទធផលលមអិរអផសងៗរមួ (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) 
         
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។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់រមួ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

20 

  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  
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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 
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 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   
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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   
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របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់អដាយឡែរ 
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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  
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របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់អដាយឡែរ (រ) 
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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។ 
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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។ 
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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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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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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) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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។   

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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។  
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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 ។ 
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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 ាំ។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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) 
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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។ 
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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) 
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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៖ 
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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 ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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។ 
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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  
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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  
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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  
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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) 
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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។ 
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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) 
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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  
                

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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  
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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  
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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  
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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) 
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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 ៊ី 
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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 ។ 
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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 ឡែធ្ន ូ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 ាំពយទ័ូរ  ការងាររាំព ង    
ែាំអណើ រការ  សរ  ប  រមមវិធ៊ីរ ាំពយទ័ូរ  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 ឡែធ្ន ូ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 ាំពយទ័ូរ  ការងាររាំព ង   
ែាំអណើ រការ  សរ  ប  រមមវិធ៊ីរ ាំពយទ័ូរ  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            
បតូររបិូយប័ណណ         
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            
បតូររបិូយប័ណណ         
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 

101 

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  
 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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  
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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  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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 

118 

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 

121 

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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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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  
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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។ 
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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។ 
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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 

128 

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  
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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 

131 

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    -      -      -      -    
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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 ៊ី 
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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  
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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 ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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 ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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 ៊ី 
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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។ 
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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 ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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 

143 

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 
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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 ាំ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 ៊ី 
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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។ 
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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 ។ 
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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 
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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) 
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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 ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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  
          
          
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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 ៊ី 
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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) 
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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) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

168 

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 ានេម្រតការម្របាក់ (%) 
  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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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  

 



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) 

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 ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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 
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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 ាំ 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 

190 

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 
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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 និងកញ្ចប់ឥណទនដផេងៗជ្នូេត្ងិិជ្ន (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 

203 

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។ 

  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

205 

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)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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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) 
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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 ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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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 

211 

៣៧. ក្ពឹរតិការណ៍សាំខាន់  ៗ

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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