
 
 
 

 
ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
និងក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ 
និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក 

សដងេបចដ ល្ ោះដេលសម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ  
៣ឡែ និង ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

និង 
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ 

សដីេីការម្រត្តួ្េិនិត្យេ័ត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុ 
 
 



ព័រ៌មានេំព៊ីធនាគារ 
ធនាគារ ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ ០០០០៣០៧៧ 

ទីស្នា ក់ការច ុះបញ្ជ ី អគារលេខ ៦១ ម្ហាវថីិព្រុះម្ នីវង្ស សង្កា ត់ព្សុះចក  
 ខណឌ ដូនលរញ  
 រាជ្ធានីភ្ាំលរញ 
 ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា 

ម្ចា ស់ភាគហ  ន លអស ីេីដា ហាា យណាន់ហសេ់ ព្ាស់ (ACLEDA Financial Trust) 
 ព្កុម្ហ  ន លអ លអស លអ ភី្អិេស ី (ASA Plc.) 
 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) 
 COFIBRED S.A 
 ORIX Corporation 
 Triodos Microfinance Fund 
 Triodos Fair Share Fund 
 Triodos Sustainable Finance Foundation 
 Other investors in CSX 

ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ លោក ឆាយ លសឿន    ព្បធានព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ (អភិ្បាេមិ្នព្បតិបតតិ) 
 បណឌិ ត អ ិន ចាន់នី     សម្ចជិ្ក (អភិ្បាេព្បតិបតតិ) 
 លោក រត័ា យូលម្៉េង្     សម្ចជិ្ក (អភិ្បាេព្បតិបតតិ) 
 លោក Kenichiro Mori      សម្ចជិ្ក (អភិ្បាេមិ្នព្បតិបតតិ) 
 អាកនាង្ Mirjam Janssen    សម្ចជិ្ក (អភិ្បាេមិ្នព្បតិបតតិ) 
 លោក Stéphane Mangiavacca    សម្ចជិ្ក (អភិ្បាេមិ្នព្បតិបតតិ) 
 បណឌិ ត Pieter Kooi    សម្ចជិ្ក (អភិ្បាេឯករាជ្យ) 
 លោក Ian Samuel Lydall    សម្ចជិ្ក (អភិ្បាេឯករាជ្យ) 
 លោក Van Sou Ieng  សម្ចជិ្ក (អភិ្បាេឯករាជ្យ) 
   (បានតតង្ាំង្លៅថ្ថៃទី២ តខកញ្ញា ឆាា ២ំ០២០)  

គណៈកម្ចម ធិការ បណឌិ ត អ ិន ចាន់នី ព្បធាននាយកព្បតិបតតិ 
ព្បតិបតតិ បណឌិ ត សូ ផនណារ ី អន ព្បធាននាយកព្បតិបតតិ និង្ជាគណៈព្បធាននាយិកាព្បតិបតតិព្បតិបតតិការ 
 លោកព្សី ម្ច៉េ រ អម្រា អន ព្បធាននាយកព្បតិបតតិ និង្ ជាគណៈព្បធាននាយិកាព្បតិបតតិហិរញ្ា វតថ  
 លោក រត័ា យូលម្៉េង្  អន ព្បធាននាយកព្បតិបតតិ និង្ ជាគណៈព្បធាននាយកព្បតិបតតិរតនាភិ្បាេ 
 លោក េី ថ្ថ  អន ព្បធាននាយកព្បតិបតតិ និង្ ជាគណៈព្បធាននាយកព្បតិបតតិអភិ្បាេកិចា 
 លោកព្សី ប  ត ប  នសីហា អន ព្បធាននាយកព្បតិបតតិ និង្ ជាគណៈព្បធាននាយិកាព្បតិបតតិនីតិកម្ម  
   និង្ លេខាធិការព្កុម្ហ  ន 
 លោក ម្ច៉េ ច់ ធារ ី  អន ព្បធាននាយកព្បតិបតតិ និង្ ជាគណៈព្បធាននាយកព្បតិបតតិរ័ត៌ម្ចនវទិា  
 បណឌិ ត ឡឹង្ ស ភារ អន ព្បធាននាយកព្បតិបតតិ និង្ ជាគណៈព្បធាននាយកព្បតិបតតិហានិភ័្យ  

សវនករ លខភី្អឹម្ជ្ជី លខម្បូឌា ចំកាត់  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ រមួ និង របាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ អដាយឡែរសអងេបចអនាល ោះអពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

ាតិ្កា 

 ទំេ័រ 
  
របាយការណ៍របស់ព្កុម្ព្បឹកាភ្បិាេ ១ – ៨ 
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ សដីរីការព្តួតរិនិតយរត័ម៌្ចនហិរញ្ា វតថ ចលនាល ុះលរេ  ៩ – ១០ 

របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ សលង្េបចលនាល ុះលរេ៖  
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ រមួ្សលង្េបចលនាល ុះលរេ៖  

របាយការណ៍ស្នថ នភារហិរញ្ា វតថ រមួ្សលង្េបចលនាល ុះលរេ ១១ 
របាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត និង្េទធផេេម្អិតលផសង្ រៗមួ្សលង្េបចលនាល ុះលរេ ១២ – ១៥  
របាយការណ៍បតព្ម្បព្មួ្េមូ្េធនរមួ្សលង្េបចលនាល ុះលរេ ១៦ – ១៧ 
របាយការណ៍េំហូរទឹកព្បាករ់មួ្សលង្េបចលនាល ុះលរេ ១៨ – ១៩ 

របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ លដាយតឡកសលង្េបចលនាល ុះលរេ៖  
របាយការណ៍ស្នថ នភារហិរញ្ា វតថ លដាយតឡកសលង្េបចលនាល ុះលរេ ២០ 

របាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត និង្េទធផេេម្អិតលផសង្ លៗដាយតឡកសលង្េបចលនាល ុះលរេ ២១ – ២២ 
របាយការណ៍បតព្ម្បព្មួ្េមូ្េធនលដាយតឡកសលង្េបចលនាល ុះលរេ ២៣ – ២៤ 
របាយការណ៍េំហូរទឹកព្បាកល់ដាយតឡកសលង្េបចលនាល ុះលរេ ២៥ – ២៦ 

កំណតស់ម្ចា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ សលង្េបចលនាល ុះលរេ ២៧ – ៩៣ 
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កំណត់្ 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ   
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩  
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 សាា ល់ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤) 
ក្ទពយសរមម         
ស្នច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៦  ៤១២.៧៥៩.០៥១    ៤២១.៥២៧.២៣៨    ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១    ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផ្សងៗ  ៧  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៨  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  
ឥណទន និងបុដរម្របទន - សុទធ ៩  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨    ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០    ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥  
ម្រទេយសកមមដផ្សងៗ    ២២.៧៦៦.៩១៣    ១៧.៥២៩.៨៣៣    ៩២.០៩២.១៦៣    ៧១.៤៣៤.០៧០  
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់   ៣៦០.៣៧៧.០០៨    ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩    ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧    ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣  
ម្រទេយ និងបរកិាេ រ ១០  ១២៧.៥៤៦.៤៤១    ១៣១.១៥៩.៧៩២    ៥១៥.៩២៥.៣៥៤    ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣  
ម្រទេយសកមមេរូបី ១១  ១៤.៦៩០.៦៧៥    ៨.៩៩៨.៩៩៣    ៥៩.៤២៣.៧៨០    ៣៦.៦៧០.៨៩៦  
សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម ១២  ២៩.៥២៩.៧៦៨    ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ១១៩.៤៤៧.៩១២    ១៣២.៧២០.៥៣៧  
េនធេនារជាម្រទេយសកមម - សុទធ ១៣  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  
         

បំណ ល និង មូលធន         
បំណ ល         
ម្របាក់បដញ្ញើេីធ្ គារដផ្សងៗ និងស្នថ ប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុដផ្សងៗ  ១៤  ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ១៥  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣    ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦  
បំណុលដផ្សងៗ    ៦៣.៧៥១.១០៨    ៥៨.៨១០.៨៧៥    ២៥៧.៨៧៣.២៣២    ២៣៩.៦៥៤.៣១៦  
ម្របាក់កមចី ១៦  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ៥៦៤.៩៧១.៧០១    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ២.៣០២.២៥៩.៦៨២  
បំណុលប្ ា ប់បនសំ ១៧  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  
បំណុលេនធដលើម្របាក់ចំដណញម្របចាំឆ្ន ំ ២៦(ក)  ៣០.២៩២.៣៧០    ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១២២.៥៣២.៦៣៧    ១២៤.១២១.៦៦០  
បំណុលភតិ្សនា ១៨  ២៨.៦១៧.៩០២    ៣០.៩១៥.៩៣៩    ១១៥.៧៥៩.៤១៤    ១២៥.៩៨២.៤៥១  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ ១៩  ១៨.៣៥៤.០៥៥    ១៨.៣៤១.៧៩៦    ៧៤.២៤២.១៥២    ៧៤.៧៤២.៨១៩  

បំណ លសរ  ប   ៥.៤៦១.៨៦៨.៤៨១    ៥.២១០.៧០០.១៩២    ២២.០៩៣.២៥៨.០០៦    ២១.២៣៣.៦០៣.២៨៤  
         

មូលធន         
ដដើមទុន ២០  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨  
បុេវោភភាគហ ុន ២០  ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៣៥១.៦៤០    -    
ទុនបម្រមុង ២១  ៥០៣.០៩៤.២៣៦    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ២.០៤៨.៧០៨.៩៩៧    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦  
ម្របាក់ចំដណញរកាទុក   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  

         
បំណ ល និង មូលធនសរ  ប   ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨    ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២    ២៦.៥០០.៧៩៣.១៨២    ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤  
         
កំណត្់សាា ល់ឡដលភាជ ប់មកជាមួយ គឺជាឡផ្នកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលដនោះ ។ 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

  
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩  
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 កំណត់្        

 សាា ល់ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤) 
         

ចំណូលការម្របាក់គណ ដ្ោយដម្របើ                    
វធីិ្ស្នស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ២២  ៥១៥.០៩៤.៤៧៦    ៤៨៣.៥៤៣.៤៦៦    ២.១០០.០៤០.១៧៩    ១.៩៥៩.៣១៨.១២៤  

ចំណាយការម្របាក់ ២៣  (១៥០.៧៧៧.៣១៧)   (១៥៦.៨៧២.៦៨០)   (៦១៤.៧១៩.១២១)   (៦៣៥.៦៤៨.០៩៩) 
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   ៣៦៤.៣១៧.១៥៩    ៣២៦.៦៧០.៧៨៦    ១.៤៨៥.៣២១.០៥៨    ១.៣២៣.៦៧០.០២៥  
         
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ន ២៤  ៤៥.៧៧៥.១៦៥    ៤៨.៧៣៤.៦១៩    ១៨៦.៦២៥.៣៤៨    ១៩៧.៤៧២.៦៧៦  
ចំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ន   (១.៧៤២.១២៥)   (៩៩៦.៨៩៧)   (៧.១០២.៦៤៤)   (៤.០៣៩.៤២៧) 
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្នសុទធ   ៤៤.០៣៣.០៤០    ៤៧.៧៣៧.៧២២    ១៧៩.៥២២.៧០៤    ១៩៣.៤៣៣.២៤៩  
         
សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល  

របស់ឥណទន និងបុដរម្របទន ម្របាក់បដញ្ញើដៅ 
ធ្ គារដផ្សងៗ  និងគណនីម្រតូ្វទទួលដផ្សងៗ  ៩  (២០.៧៩៤.០៣១)   (២៣.៤១១.២០៥)   (៨៤.៧៧៧.២៦៤)   (៩៤.៨៦២.២០៣) 

សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្ន
ត្ថ្មលកិចចសនាដម្រៅតរាងតុ្លយការ ៩  ៥៤.១៥៦    ៨៧.៩៨៩    ២២០.៧៩៤    ៣៥៦.៥៣១  

ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលសុទធ   (២០.៧៣៩.៨៧៥)   (២៣.៣២៣.២១៦)   (៨៤.៥៥៦.៤៧០)   (៩៤.៥០៥.៦៧២) 

         
ចំណូលសុទធប្ ា ប់េីសំវធិានធ្ន សម្រាប់

ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល   ៣៨៧.៦១០.៣២៤    ៣៥១.០៨៥.២៩២    ១.៥៨០.២៨៧.២៩២    ១.៤២២.៥៩៧.៦០២  
         
ចំណូលដផ្សងៗ    ១៨.៣៥១.៣៥៨    ១៧.៨៤៩.៧២៣    ៧៤.៨១៨.៤៨៧    ៧២.៣២៧.០៧៨  
ចំណាយទូដៅ និងរដឋបាល ២៥  (២២៥.៩២៦.២២០)   (២១៥.៤១២.៣៩៤)   (៩២១.១០១.១៩៩)   (៨៧២.៨៥១.០២០) 
         
         
ចំដណញមុន ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ១៨០.០៣៥.៤៦២    ១៥៣.៥២២.៦២១    ៧៣៤.០០៤.៥៨០    ៦២២.០៧៣.៦៦០  
         
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ ២៦(ែ)  (៣៨.៥៤២.៨៧២)   (៣២.៦៦២.៨០៩)   (១៥៧.១៣៩.២៩១)   (១៣២.៣៤៩.៧០២) 

         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ (បញ្ជូ នបនតដៅ

ទំេ័រប្ ា ប់)   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 
កំណត់្ 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 សាា ល់ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤) 
         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ(ម្រត្វូបានបញ្ជូ នបនត
 េីទំេ័រមុន)   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ ៖         
ធាតុ្ឡដលនឹងមិនម្រត្វូបានដធ្វើចំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ 

ដៅចំដណញឬខាត្៖         
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍

និដយាជិ្ត្   ១៦៩.៤៤៧    ៣៤.៩០៨    ៦៩០.៨៣៥    ១៤១.៤៤៧  
         
ធាតុ្ឡដលម្រត្វូ ឬអាចម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅ

ការយិបរដិចេទប្ ា ប់ដៅចំដណញ ឬខាត្៖         
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៨.១៦០.០២៦)   ៧.៣៣០.១៦៥  
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ សម្រាប់ការយិបរដិចេទ   ១៦៩.៤៤៧    ៣៤.៩០៨    (៧.៤៦៩.១៩១)   ៧.៤៧១.៦១២  
         
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ សម្រាប់ការយិបរដិចេទសរបុ   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  

         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទឡដលផ្តល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារ   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  
         
លទធផ្លលមអិត្សរបុឡដលផ្តល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារ   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  
         

ចំណូលកនុងមួយភាគហ ុនផ្តល់ជូ្នភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារកនុងឆ្ន ំម្រតូ្វបានបង្ហា ញដូចខាងដម្រកាម៖ 
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន ២៧  ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ ២៧  ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩ 

  

  
(មិនបានដធ្វើការ        

ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 
   

(មិនបានដធ្វើការ        
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 កំណត់្ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

 សាា ល់     (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤) 
         

ចំណូលការម្របាក់គណ ដ្ោយដម្របើវធីិ្ស្នស្តសត
ការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ២២  ១៣៤.៨៥៣.៥២០    ១២២.៣៣៣.៨៤២    ៥៤៨.០៤៤.៧០៥    ៤៩៧.០៤២.៤០០  

ចំណាយការម្របាក់ ២៣  (៣៨.០៣៣.២២១)   (៣៩.១១២.៥៦៧)   (១៥៤.៥៦៧.០១០)   (១៥៨.៩១៤.៣៦០) 
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   ៩៦.៨២០.២៩៩    ៨៣.២២១.២៧៥    ៣៩៣.៤៧៧.៦៩៥    ៣៣៨.១២៨.០៤០  

         
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ន ២៤  ១១.៨៣៤.៩៣៥    ១២.១០៣.៧៣០    ៤៨.០៩៧.១៧៦    ៤៩.១៧៧.៤៥៥  
ចំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ន   (៥៥២.៤៤២)   (៤០៧.១៧៩)   (២.២៤៥.១២៤)   (១.៦៥៤.៣៦៨) 
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្នសុទធ   ១១.២៨២.៤៩៣    ១១.៦៩៦.៥៥១    ៤៥.៨៥២.០៥២    ៤៧.៥២៣.០៨៧  

         
សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល 

របស់ឥណទន និងបុដរម្របទន  ម្របាក់បដញ្ញើដៅ 
ធ្ គារដផ្សងៗ  និងគណនីម្រតូ្វទទួល ដផ្សងៗ  ៩  (១.០៤៥.៥៤១)   (២.៥៣១.៩២២)   (៤.២៤៩.០៧៩)   (១០.២៨៧.១៩៩) 

សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
របស់កិចចសនាដម្រៅតរាងតុ្លយការ ៩  ១៩.៧៣០    (១១០.៣៥០)   ៨០.១៨៣    (៤៤៨.៣៥២) 

ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលសុទធ   (១.០២៥.៨១១)   (២.៦៤២.២៧២)   (៤.១៦៨.៨៩៦)   (១០.៧៣៥.៥៥១) 
         
ចំណូលសុទធប្ ា ប់េីសំវធិានធ្ន 

សម្រាប់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល   ១០៧.០៧៦.៩៨១    ៩២.២៧៥.៥៥៤    ៤៣៥.១៦០.៨៥១    ៣៧៤.៩១៥.៥៧៦  
         
ចំណូលដផ្សងៗ    ៦.៣៧៤.១៤៧    ៤.៩១៣.៦៨៨    ២៥.៩០៤.៥៣៣    ១៩.៩៦៤.៣១៤  
ចំណាយទូដៅ និងរដឋបាល ២៥  (៥៨.៧៩៨.៨៦២)   (៥២.៨១៧.៧៩៩)   (២៣៨.៩៥៨.៥៧៥)   (២១៤.៥៩៨.៧១៧) 

         

         
ចំដណញមុន ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ៥៤.៦៥២.២៦៦    ៤៤.៣៧១.៤៤៣    ២២២.១០៦.៨០៩    ១៨០.២៨១.១៧៣  
         
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ ២៦(ែ)  (១១.៥២៥.១១៩)   (៩.៣៩៧.២៤៣)   (៤៦.៨៣៨.០៨៤)   (៣៨.១៨០.៩៩៨) 

         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ (បញ្ជូ នបនតដៅ
 ទំេ័រប្ ា ប់)   ៤៣.១២៧.១៤៧    ៣៤.៩៧៤.២០០    ១៧៥.២៦៨.៧២៥    ១៤២.១០០.១៧៥  
         



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍ចំអណញ ឬខារ និងលទធផលលមអិរអផសង រៗមួសអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

 

  
(មិនបានដធ្វើការ        

ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 
   

(មិនបានដធ្វើការ        
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)) 

 កំណត់្ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

 សាា ល់     (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤) 

         

ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ (ម្រត្វូបានបញ្ជូ នបនត
 េីទំេ័រមុន)   ៤៣.១២៧.១៤៧    ៣៤.៩៧៤.២០០    ១៧៥.២៦៨.៧២៥    ១៤២.១០០.១៧៥  
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ ៖         
ធាតុ្ឡដលនឹងមិនម្រត្វូបានដធ្វើចំណាត់្ថាន ក់ដែើង

វញិដៅចំដណញឬខាត្៖         
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍

និដយាជិ្ត្   ៤៥៩.១២៤    (២៥.៨៧៧)   ១.៨៦៥.៨៨០    (១០៥.១៣៨) 
         

ធាតុ្ឡដលម្រត្វូ ឬអាចម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅ
ការយិបរដិចេទប្ ា ប់ដៅចំដណញ ឬខាត្៖         

លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      -      -    
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ សម្រាប់ការយិបរដិចេទ   ៤៥៩.១២៤    (២៥.៨៧៧)   ១.៨៦៥.៨៨០    (១០៥.១៣៨) 
         

លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ សម្រាប់ការយិបរដិចេទសរបុ   ៤៣.៥៨៦.២៧១    ៣៤.៩៤៨.៣២៣    ១៧៧.១៣៤.៦០៥    ១៤១.៩៩៥.០៣៧  
         

ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទឡដលផ្តល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារ   ៤៣.១២៧.១៤៧    ៣៤.៩៧៤.២០០    ១៧៥.២៦៨.៧២៥    ១៤២.១០០.១៧៥  
េបបភាគភាគកមម   -      -      -      -    

   ៤៣.១២៧.១៤៧    ៣៤.៩៧៤.២០០    ១៧៥.២៦៨.៧២៥    ១៤២.១០០.១៧៥  
         

លទធផ្លលមអិត្សរបុឡដលផ្តល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារ   ៤៣.៥៨៦.២៧១    ៣៤.៩៤៨.៣២៣    ១៧៧.១៣៤.៦០៥    ១៤១.៩៩៥.០៣៧  
េបបភាគភាគកមម   -      -      -      -    
   ៤៣.៥៨៦.២៧១    ៣៤.៩៤៨.៣២៣    ១៧៧.១៣៤.៦០៥    ១៤១.៩៩៥.០៣៧  
 

        

ចំណូលកនុងមួយភាគហ ុនផ្តល់ជូ្នភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារកនុងឆ្ន ំម្រតូ្វបានបង្ហា ញដូចខាងដម្រកាម៖ 
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន ២៧  ០.១០    ០.០៨    ០.៤១    ០.៣៣  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ ២៧  ០.១០    ០.០៨    ០.៤១    ០.៣៣  
 
កំណត្់សាា ល់ឡដលភាជ ប់មកជាមួយ គឺជាឡផ្នកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលដនោះ ។



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍សត៊ីព៊ីបឡក្មបក្មួលមូលធនរមួសអងេបចអនាល ោះអពល 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរអិចេទ ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ក្រុមហ  នអម     
 អដើមទ ន  ប ពវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ចំអណញររាទ រ  សរ ប  េបបភាគភាគរមម  មូលធនសរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល 
   (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                            
ថ្្ងៃទី 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  

ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ  -      -      -      -      -      -      ១៤១.៤៩២.៥៩០    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ១៤១.៤៩២.៥៩០    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    -      -      ១៤១.៤៩២.៥៩០    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩  
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ ៖                            
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចច 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្  -      -      -      -      -      -      ១៦៩.៤៤៧    ៦៩០.៨៣៥    ១៦៩.៤៤៧    ៦៩០.៨៣៥    -      -      ១៦៩.៤៤៧    ៦៩០.៨៣៥  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      -      -      (៨.១៦០.០២៦) 
លទធផលលមអិរសរ  បសក្មាប់
ការយិបរអិចេទ  -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៧៧.៥៥៦.១២៤    ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    -      -      ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨  

                            
ក្បរិបរតិការជាមួយ ភាគហ  និរ៖                            
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុក 

ដៅជាដដើមទុន  -      -      -      -      (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៥០.២៥០)   ៤.៤៥១.៨៦៤    ១៨.១៥០.២៥០    -      -      -      -      -      -    
ភាគោភឡដលបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០) 
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅ

ជាទុនបម្រមុង  -      -      -      -      ៦៦.២៨៥.៧៩៥    ២៧០.២៤៧.១៨៦    (៦៦.៧៣០.៥៨៥)   (២៧២.០៦០.៥៩៥)   (៤៤៤.៧៩០)   (១.៨១៣.៤០៩)   -      -      (៤៤៤.៧៩០)   (១.៨១៣.៤០៩) 
ការដបាោះផ្ាយភាគហ ុ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  
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅ

ជាទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ  -      -      -      -      ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៥.៥៨២.៧៧៨    (២៥.៨៩៧.១៧៤)   (១០៥.៥៨២.៧៧៨)   -      -      -      -      -      -    
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ -        

ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធបរដទស  -      -      -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩    -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩    -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (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) 

                            
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 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  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍សត៊ីព៊ីបឡក្មបក្មួលមូលធនរមួសអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរអិចេទ ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ក្រុមហ  នអម     
 អដើមទ ន  ទ នបក្មុង  ចំអណញររាទ រ  សរ  ប  េបបភាគភាគរមម  មូលធនសរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល 
   (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                        
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា 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  

                        

ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ   -      -      -      -      ១២០.៨៥៩.៨១២    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨    -      -      ១២០.៨៥៩.៨១២    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ ៖                           

ការេិនិត្យដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចច
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ របស់និដយាជ្ិត្  -      -      -      -      ៣៤.៩០៨    ១៤១.៤៤៧    ៣៤.៩០៨    ១៤១.៤៤៧    -      -      ៣៤.៩០៨    ១៤១.៤៤៧  

លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥  
លទធផលលមអិរសរ  បសក្មាប់ការយិបរអិចេទ           -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៨៩.៨៦៥.៤០៥    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០    -      -      ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  
                        
ក្បរិបរតិការជាមួយមាា ស់ភាគហ  ន៖                                                                                         
ភាគោភជាដដើមទុន  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៣៦.៧៦១.៣៧៣    -      -      (៣៣.៥៩៤.០៤៩)   (១៣៦.៧៦១.៣៧៣)   -      -      -      -      -      -    
ភាគោភបានបង់  -      -      -      -      (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)   -      -      (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣) 
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុក ដៅជា

ដដើមទុនបម្រមុង  -      -      ៥០.២១០.៩៦០    ២០៤.៤០៨.៨១៨    (៥០.២១០.៩៦០)   (២០៤.៤០៨.៨១៨)   -      -      -      -      -      -    
ការដផ្ារេីដដើមទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ

ដៅជាម្របាក់ចំដណញរកាទុក                                           -      -      (១២.៤០៥.៩៩១)   (៥០.៥៥៤.៤១៣)   ១២.៤០៥.៩៩១    ៥០.៥៥៤.៤១៣    -      -      -      -      -      -    
ការទិញយកេបបភាគភាគកមមឡដលានកនុង AMM  -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧    -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧    -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ - ម្រកុមហ ុន                    

បុម្រត្សមព័នធបរដទស  -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២)   -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២)   -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២) 
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ២២.៦៦២.១៥១    -      ២១.១៥៥.៩៩៨    -      -      -      ៤៣.៨១៨.១៤៩    -      -      -      ៤៣.៨១៨.១៤៩  
  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  
ថ្្ងៃទី៣១ 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  

 
 
 
 
 
កំណត្់សាា ល់ឡដលភាជ ប់មកជាមួយ គឺជាឡផ្នកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលដនោះ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍លហំូរទឹរក្បារ់រមួសអងេបចអនាល ោះអពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 កំណត់្ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
 សាា ល់     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

លហំូរទឹរក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បរិបរតិការ         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
និយ័ត្ភាេដលើ៖         

រលំស់ដលើម្រទេយ និងបរកិាេ រ ១០  ២១.២៤៩.២១៨    ២១.៤២៦.៤៧០    ៨៦.៦៣៣.០៦២    ៨៦.៨២០.០៥៦  
រលំស់ដលើម្រទេយសកមមេរូបី ១១  ៣.៦៦៧.៥៨៣    ៣.៥៣៧.៤៥៧    ១៤.៩៥២.៧៣៦    ១៤.៣៣៣.៧៧៦  
រលំស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម ១២  ១០.៦២៧.១២០    ១០.៤៦៩.៨១៩    ៤៣.៣២៦.៧៦៨    ៤២.៤២៣.៧០៧  
និយ័ត្ភាេដលើម្រទេយ និងបរកិាេ រ   ១៨.៥៣៤    ៤៧.៥៥២    ៧៥.៥៦៣    ១៩២.៦៨១  
និយ័ត្ភាេដលើម្រទេយសកមមេរូបី   ២៩០.២៨៤    ៤០៥.០១៧    ១.១៨៣.៤៨៨    ១.៦៤១.១២៩  
ចំណាយមូលនិធ្ិដស្នធ្ននិវត្តន៍   -      ២២៩.២១១    -      ៩២៨.៧៦៣  
សំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មល ៩  ២០.៧៣៩.៨៧៥    ២៣.៣២៣.២១៦    ៨៤.៥៥៦.៤៧០    ៩៤.៥០៥.៦៧២  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត   ១.៦៩៧.៣៤១    ១.៥៥៧.៦៥៤    ៦.៩២០.០៦០    ៦.៣១១.៦១៥  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េត្ីត្ភាេការង្ហរ ១៩(គ)  ៦.៥៦៣.៧១៩    ៣.២៣៣.៩១៥    ២៦.៧៦០.២៨២    ១៣.១០៣.៨២៤  
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ៣៨.៥៤២.៨៧២    ៣២.៦៦២.៨០៩    ១៥៧.១៣៩.២៩១    ១៣២.៣៤៩.៧០២  
ទុនបម្រមុងសម្រាប់ការបតូររូបិយប័ណណ   ៦១៤.៤០៥    (៨៥៤.៥២៩)   ២.៥០៤.៩២៩    (៣.៤៦២.៥៥២) 
ចំណូលការម្របាកសុ់ទធ   (៣៦៤.៣១៧.១៥៩)   (៣២៦.៦៧០.៧៨៦)   (១.៤៨៥.៣២១.០៥៨)   (១.៣២៣.៦៧០.០២៥) 
ចំដណញេីការលក់ម្រទេយ និងបរកិាេ រ និងម្រទេយសកមមេរូបី   (៣៦៩.៥២៨)   (៧៦.៤៨១)   (១.៥០៦.៥៦៦)   (៣០៩.៩០១) 
ចំដណញេីការបតូររូបិយប័ណណមិនទន់បានទទួលស្នា ល់   (២៦២.៣៥៨)   (១.០៩៨.២៧៩)   (១.០៦៩.៦៣៥)   (៤.៤៥០.២២៥) 

   (១១៩.៤៤៥.៥០៤)   (១១០.៩៤៧.១៤៣)   (៤៨៦.៩៧៩.៣២១)   (៤៤៩.៥៥៧.៨២០) 
បឡម្រមបម្រមួលដលើ ៖         

ឥណទន និងបុដរម្របទន   (៦៤៦.០៦៣.៥៣០)   (២៧៤.២៦២.១៥៨)   (២.៦៣៤.០០១.០១២)   (១.១១១.៣១០.២៦៤) 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផ្សងៗ    ១៨១.៦០២.០៨៦    (១.១២៧.២៦៩)   ៧៤០.៣៩១.៧០៥    (៤.៥៦៧.៦៩៤) 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់   ៤៣.៤៤៩.២៨៨    (៤៦.៧៦១.១២៦)   ១៧៧.១៤២.៧៤៧    (១៨៩.៤៧៦.០៨៣) 
ម្រទេយសកមមដផ្សងៗ    (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  
ម្របាក់បដញ្ញើេីធ្ គារដផ្សងៗ  និងស្នថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផ្សងៗ    ៣១.៨៣៤.៣១៤    (៣.៦២៧.៤៤៥)   ១២៩.៧៨៨.៤៩៨    (១៤.៦៩៨.៤០៧) 
មូលនិធ្ិដស្នធ្ននិវត្តន៍   -      ២១០.១១០    -      ៨៥១.៣៦៦  
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ   ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨  
បំណុលដផ្សងៗ    ១០.៣០១.៧២៨    (៦.៥២០.៩៥៧)   ៤២.០០០.១៤៥    (២៦.៤២២.៩១៨) 

ស្នច់ម្របាក់សុទធ(ដម្របើម្របាស់កនុង)/បានេីម្របតិ្បត្តិការ   (២៩១.០០៦.០១៩)   ៦៤.០៨២.០០៥    (១.១៨៦.៤៣១.៥៤១)   ២៥៩.៦៦០.២៨៨  
៣         

ចំណូលការម្របាក់បានទទួល   ៥១៥.៤៦៨.១៧៣    ៤៨១.៤៦៩.៥៥៥    ២.១០១.៥៦៣.៧៤១    ១.៩៥០.៩១៤.៦៣៧  
ចំណាយការម្របាក់បានបង់   (១៥៤.០១១.៣០៦)   (១៤៧.៧២៣.១២០)   (៦២៧.៩០៤.០៩៥)   (៥៩៨.៥៧៤.០៨២) 
េនធដលើម្របាក់ចំដណញបានបង់ ២៦(ក)  (៣៥.០៦៤.៦៥២)   (១៩.២១៦.៧៥៦)   (១៤២.៩៥៨.៥៨៦)   (៧៧.៨៦៦.២៩៥) 
មូលនិធ្ិដស្នធ្ននិវត្តន៍បានបង់   -      (៤៣០.៩៧៣)   -      (១.៧៤៦.៣០៣) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តបានបង់   (២១៦.៨៤០)   (១៩៥.៤៤៤)   (៨៨៤.០៥៧)   (៧៩១.៩៣៩) 
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈបានបង់ ១៩(ែ)  (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េត្ីត្ភាេការង្ហរបានបង់ ១៩(គ)  (៦.៩៩៨.២៥៧)   (៦.២២៥.៨៦៩)   (២៨.៥៣១.៨៩៤)   (២៥.២២៧.២២១) 
ស្នច់ម្របាក់សុទធបានេីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ   ២៦.០៨៥.៧៨៤    ៣៧០.២៩៤.០០៥    ១០៦.៣៥១.៧៣៩    ១.៥០០.៤៣១.៣១៣  
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  
  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 កំណត់្        
 សាា ល់ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

         
លហំូរទឹរក្បារ់ព៊ីសរមមភាពវិនិអោគ         
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ   ២២.៩៤៦.៥៧៦    ២២.៤០៧.៤៤១    ៩៣.៥៥៣.១៩០    ៩០.៧៩៤.៩៥១  
ការទិញម្រទេយ និងបរកិាេ រ ១០  (១៧.៧០៤.៤៨៩)   (១៤.៨៣០.៤៩៧)   (៧២.១៨១.២០២)   (៦០.០៩៣.១៧៤) 
ការទិញម្រទេយសកមមេរូបី ១១  (៩.៦៨៩.២៣១)   (២.០២៧.២៥១)   (៣៩.៥០២.៩៩៥)   (៨.២១៤.៤២១) 
ស្នច់ម្របាក់បានេីការលក់ម្រទេយ និងបរកិាេ រ   ៤០៨.៩៥៨    ៣៦១.១១៧    ១.៦៦៧.៣២២    ១.៤៦៣.២៤៦  
ស្នច់ម្របាក់(ដម្របើម្របាស់កនុង)/បានេីសកមមភាេវនិិដយាគ   (៤.០៣៨.១៨៦)   ៥.៩១០.៨១០    (១៦.៤៦៣.៦៨៥)   ២៣.៩៥០.៦០២  
         
លហំូរសាច់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន         
ការទូទត្់ភាគោភ   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣៤.១១០.៨៤២) 
ការបង់េនធដលើការបដងកើនដដើមទុនដៅឡាវ   (៤៤៤.៧៩០)   -      (១.៨១៣.៤០៩)   -    
ការសងម្របាក់កមចី   (២០១.១៦៣.២៦៣)   (៤៥៤.៥៥៥.០៧៦)   (៨២០.១៤២.៦២៣)   (១.៨៤១.៨៥៧.១៦៨) 
ស្នច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កមចី   ១៧៨.៥៩០.៤៧៨    ២២៩.២៦៦.៣៨៥    ៧២៨.១១៣.៣៧៩    ៩២៨.៩៨៧.៣៩២  
ការសងបំណុលប្ ា ប់បនសំ   (៧.១៤៣.៩៥៧)   (៣២.០០០.០០០)   (២៩.១២៥.៩១៣)   (១២៩.៦៦៤.០០០) 
ស្នច់ម្របាក់បានេីបំណុលប្ ា ប់បនសំ   ៣៥.០០០.០០០    ៩៣.៨៣៣.៦៦៧    ១៤២.៦៩៥.០០០    ៣៨០.២១៤.០១៩  
ស្នច់ម្របាក់បានេីការដបាោះផ្ាយភាគហ ុន   ៤.៣៤៤.៨៦៥    -      ១៧.៧១៤.០១៥    -    
ស្នច់ម្របាក់បានេីបុេវោភភាគហ ុន   ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៧២៦.២៣៩    -    
ការទូទត្់បំណុលភត្ិសនា ១៨  (១១.៨៣៣.២៧៤)   (១១.២៨២.៤៧០)   (៤៨.២៤៤.២៥៨)   (៤៥.៧១៦.៥៦៨) 
ស្នច់ម្របាក់សុទធ ដម្របើម្របាស់កនុងសកមមភាេ ហិរញ្ញបបទន   (២៣.៦៦២.៥៥១)   (១៨៣.១៥៥.៧៦៧)   (៩៦.៤៧២.២២០)   (៧៤២.១៤៧.១៦៧) 
         
ការ(ងយច ោះ)/ អរើនអែើង សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់

សមមូលស ទធ   (១.៦១៤.៩៥៣)   ១៩៣.០៤៩.០៤៨    (៦.៥៨៤.១៦៦)   ៧៨២.២៣៤.៧៤៨  
សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល 

នាអដើមការយិបរអិចេទ   ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ១.៣០៥.៦៧១.៤០៩    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២    ៥.២៤៦.១៨៧.៧២១  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៤៤.៩០៩.៩៣២)   ៧៨.៨៦៣.៣៩៣  
សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល   

នាច ងការយិបរអិចេទ ២៨  ១.៤៩៧.១០៥.៥០៤    ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ៦.០៥៥.៧៩១.៧៦៤    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២  
         
 
 
 
 
 
 
កំណត្់សាា ល់ឡដលភាជ ប់មកជាមួយ គឺជាឡផ្នកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលដនោះ ។
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ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 កំណត់្ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
 សាា ល់     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
ក្ទពយសរមម         
ស្នច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៦  ៤០០.៨១៦.១២៦    ៤១០.៩៥៥.៨៦៧    ១.៦២១.៣០១.២៣០    ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផ្សងៗ  ៧  ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១    ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញបបទន ៨  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  
ឥណទន និងបុដរម្របទន - សុទធ ៩  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩    ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨    ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣  
ម្រទេយសកមមដផ្សងៗ    ២០.២៥៦.១១០    ១៥.៦៦៧.៥៤០    ៨១.៩៣៥.៩៦៥    ៦៣.៨៤៥.២២៦  
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់   ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ៥៨៣.១៩៥.៧៤១    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣    ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥  
ការវនិិដយាគដលើម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ   ៩១.១១៥.៥៧១    ៩១.១៣៥.៥៧១    ៣៦៨.៥៦២.៤៨៥    ៣៧១.៣៧៧.៤៥២  
ម្រទេយ និងបរកិាេ រ ១០  ៩០.៨៣៦.៤២២    ៩២.៩១១.៣៤៤    ៣៦៧.៤៣៣.៣២៧    ៣៧៨.៦១៣.៧២៨  
ម្រទេយសកមមេរូបី ១១  ១៣.៨៨៤.៥៥៨    ៧.៩១៥.៣៦២    ៥៦.១៦៣.០៣៧    ៣២.២៥៥.១០០  
សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម ១២  ២៦.១៨២.១៧២    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ១០៥.៩០៦.៨៨៦    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩  
េនធេនារជាម្រទេយសកមម - សុទធ ១៣  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  
         
បំណ ល និង មូលធន         
បំណ ល         
ម្របាក់បដញ្ញើេីធ្ គារដផ្សងៗ  និងស្នថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ

ដផ្សងៗ  ១៤  ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ២៧៤.២៧៧.៧២១    ១.២០០.៤១២.៦២១    ១.១១៧.៦៨១.៧១៣  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ១៥  ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១    ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨  
បំណុលដផ្សងៗ    ៦២.៤០៨.៨៨២    ៥៦.៥៩៧.៥៥១    ២៥២.៤៤៣.៩២៨    ២៣០.៦៣៥.០២១  
ម្របាក់កមចី ១៦  ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ៥១៨.០៦៨.១២៨    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥    ២.១១១.១២៧.៦២២  
បំណុលប្ ា ប់បនសំ ១៧  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  
បំណុលេនធដលើម្របាក់ចំដណញ ២៦(ក)  ២៧.៩៥០.៣៣៤    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១១៣.០៥៩.១០១    ១១៨.៨៩០.៤០៧  
បំណុលភត្ិសនា ១៨  ២៥.៧៧២.៣៨៥    ២៧.៧៨៩.១៦៨    ១០៤.២៤៩.២៩៧    ១១៣.២៤០.៨៦០  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្ ១៩  ១៧.៧៨១.៧៦៣    ១៧.៦៦៧.៤៧៧    ៧១.៩២៧.២៣១    ៧១.៩៩៤.៩៦៩  
បំណ លសរ  ប   ៥.២៨៥.៤៥៨.១៩៤    ៥.០៤៥.០២៤.៧៤៤    ២១.៣៧៩.៦៧៨.៣៩៤    ២០.៥៥៨.៤៧៥.៨៣៤  
មូលធន         
ដដើមទុន ២០  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨  
បុេវោភភាគហ ុន ២០  ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៣៥១.៦៤០    -    
ទុនបម្រមុង ២១  ៥១០.៧៤១.៥៥៤    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ២.០៧៩.៣៥៧.៨០២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦  
ម្របាក់ចំដណញរកាទុក   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  
         
បំណ ល និង មូលធនសរ  ប   ៦.៣៧៩.៤៨៣.៧៥១    ៦.០១៧.៣០៣.២៧៧    ២៥.៨០៥.០១១.៧៧៤    ២៤.៥២០.៥១០.៨៥៧  
 
កំណត្់សាា ល់ឡដលភាជ ប់មកជាមួយ គឺជាឡផ្នកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលដនោះ ។



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍ចំអណញ ឬខារ និងលទធផលលមអិរអផសងៗអដាយឡែរសអងេបចអនាល ោះអពល (រ)  
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  
  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 កំណត់្        
 សាា ល់ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤) 
         

ចំណូលការម្របាក់គណ ដ្ោយដម្របើវធីិ្ស្នស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ២២  ៤៧៨.៧៣៩.៣៤១    ៤៥២.៦៥១.២៨៩    ១.៩៥១.៨២០.២៩៣    ១.៨៣៤.១៤៣.០២៣  
ចំណាយការម្របាក់ ២៣  (១៣៩.៨៥៦.១៤៧)   (១៤៦.៤៨៣.៩៨៧)   (៥៧០.១៩៣.៥១១)   (៥៩៣.៥៥៣.១១៥) 
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   ៣៣៨.៨៨៣.១៩៤    ៣០៦.១៦៧.៣០២    ១.៣៨១.៦២៦.៧៨២    ១.២៤០.៥៨៩.៩០៨  
         
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ន ២៤  ៤២.៣៥៤.០៩៤    ៤៦.០៤៨.២២៤    ១៧២.៦៧៧.៦៤១    ១៨៦.៥៨៧.៤០៤  
ចំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ន   (១.៥២៦.៣៧០)   (៦៦៧.៩៩២)   (៦.២២៣.០១០)   (២.៧០៦.៧០៤) 
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្នសុទធ   ៤០.៨២៧.៧២៤    ៤៥.៣៨០.២៣២    ១៦៦.៤៥៤.៦៣១    ១៨៣.៨៨០.៧០០  
         
សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ឥណទន 

និងបុដរម្របទន  ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផ្សងៗ  និងគណនីម្រតូ្វ
ទទួលដផ្សងៗ  ៩  (១៦.២៤៧.៦៧៦)   (២១.៧៨០.៦៣២)   (៦៦.២៤១.៧៧៥)   (៨៨.២៥៥.១២១) 

សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់កិចចសនា
ដម្រៅតរាងតុ្លយការ ៩  ១៣២.០៨២    (៣៦០.៣៥៤)   ៥៣៨.៤៩៨    (១.៤៦០.១៥៤) 

ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលខាត្បង់សុទធ   (១៦.១១៥.៥៩៤)   (២២.១៤០.៩៨៦)   (៦៥.៧០៣.២៧៧)   (៨៩.៧១៥.២៧៥) 
         
ចំណូលសុទធប្ ា ប់េីសំវធិានធ្នសម្រាប់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល    ៣៦៣.៥៩៥.៣២៤    ៣២៩.៤០៦.៥៤៨    ១.៤៨២.៣៧៨.១៣៦   ១.៣៣៤.៧៥៥.៣៣៣  
         
ចំណូលដផ្សងៗ    ១៦.៦៦២.៧៤៨    ១៦.២៣៣.៧៦៤    ៦៧.៩៣៤.០២៤    ៦៥.៧៧៩.២១២  
ចំណាយទូដៅ និងរដឋបាល ២៥  (២០៨.១០៣.៧៥៧)   (១៩៧.៤១៣.៩១០)   (៨៤៨.៤៣៩.០១៧)   (៧៩៩.៩២១.១៦៣) 
         
ចំដណញមុនចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ១៧២.១៥៤.៣១៥    ១៤៨.២២៦.៤០២    ៧០១.៨៧៣.១៤៣    ៦០០.៦១៣.៣៨២  
         
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ ២៦(ែ)  (៣៣.៨១២.១៣៩)   (៣០.៣៣៩.៦២៣)   (១៣៧.៨៥២.០៩១)   (១២២.៩៣៦.១៥៣) 
         
ម្របាក់ចំដណញសម្រាប់ការយិបរដិចេទ   ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៦៤.០២១.០៥២    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩  
         
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ ៖         
ធាតុ្ឡដលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ ដៅចំដណញឬខាត្៖         
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្   ៧២.៥៩៣    (១៣៦.០១២)   ២៩៥.៩៦២    (៥៥១.១២១) 
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   ៧.១៥៣.៧៥៥  
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ  សម្រាប់កនុងការយិបរដិចេទ   ៧២.៥៩៣    (១៣៦.០១២)   (៧.៦៦៥.៨៣៥)   ៦.៦០២.៦៣៤  
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ សម្រាប់ការយិបរដិចេទសរុប   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៥៥៦.៣៥៥.២១៧    ៤៨៤.២៧៩.៨៦៣  
         
ម្របាក់ចំដណញឡដលផ្តល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារ   ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៦៤.០២១.០៥២    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩  
         
លទធផ្លលមអិត្សរុបឡដលផ្តល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារ   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៥៥៦.៣៥៥.២១៧    ៤៨៤.២៧៩.៨៦៣  
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

  

  
(មិនបានដធ្វើការ        
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

   
(មិនបានដធ្វើការ        
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 កំណត់្ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

 សាា ល់     (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤) 
         

ចំណូលការម្របាក់គណ ដ្ោយដម្របើវធីិ្ស្នស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ២២  ១២៥.៥៤០.៣១១    ១១៤.០៩៩.៩៣១    ៥១០.១៩៥.៨២៤    ៤៦៣.៥៨៨.០២០  
ចំណាយការម្របាក់  ២៣  (៣៥.៣៥៤.៩១៨)   (៣៦.២០៣.០២៦)   (១៤៣.៦៨២.៣៨៧)   (១៤៧.០៩២.៨៩៥) 
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   ៩០.១៨៥.៣៩៣    ៧៧.៨៩៦.៩០៥    ៣៦៦.៥១៣.៤៣៧    ៣១៦.៤៩៥.១២៥  

  

       
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ន ២៤  ១០.៩៩៤.០៨៣    ១១.៣៤៨.៧៣៤    ៤៤.៦៧៩.៩៥៣    ៤៦.១០៩.៩០៦  
ចំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ន   (៥០៦.៤៧២)   (៣៤៩.៩២៣)   (២.០៥៨.៣០២)   (១.៤២១.៧៣៧) 
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្នសុទធ   ១០.៤៨៧.៦១១    ១០.៩៩៨.៨១១    ៤២.៦២១.៦៥១    ៤៤.៦៨៨.១៦៩  
         

សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល របស់ឥណទន និង
បុដរម្របទន  ម្របាក់បដញ្ញើដៅ ធ្ គារដផ្សងៗ  និងគណនីម្រតូ្វ
ទទួល ដផ្សងៗ  ៩  (៧៣១.៣៩០)   (២.៨៥៦.៦៤៧)   (២.៩៧២.៣៦៩)   (១១.៦០៦.៥៥៧) 

សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់កិចចសនាដម្រៅ
តរាងតុ្លយការ ៩  ៤៩.០៩៥    (៣៤៧.៤៩១)   ១៩៩.៥២២    (១.៤១១.៨៥៦) 

ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលខាត្បង់សុទធ   (៦៨២.២៩៥)   (៣.២០៤.១៣៨)   (២.៧៧២.៨៤៧)   (១៣.០១៨.៤១៣) 
  

       
ចំណូលសុទធប្ ា ប់េីសំវធិានធ្នសម្រាប់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល    ៩៩.៩៩០.៧០៩    ៨៥.៦៩១.៥៧៨    ៤០៦.៣៦២.២៤១    ៣៤៨.១៦៤.៨៨១  
         

ចំណូលដផ្សងៗ    ៥.៦២៨.៥៣៨    ៤.០២៩.៨២១    ២២.៨៧៤.៣៧៨    ១៦.៣៧៣.១៦៣  
ចំណាយទូដៅ និងរដឋបាល ២៥  (៥៤.៦០៣.៤២៤)   (៤៨.៧២៣.៧៩១)   (២២១.៩០៨.៣១៥)   (១៩៧.៩៦៤.៧៦៣) 
  

       
ចំដណញមុនចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ៥១.០១៥.៨២៣    ៤០.៩៩៧.៦០៨    ២០៧.៣២៨.៣០៤    ១៦៦.៥៧៣.២៨១  
  

       
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ ២៦(ែ)  (៩.២២៩.២៤០)   (៧.៩៥៩.២៦១)   (៣៧.៥០៧.៦៣១)   (៣២.៣៣៨.៤៧៧) 
  

       
ម្របាក់ចំដណញសម្រាប់ការយិបរដិចេទ   ៤១.៧៨៦.៥៨៣    ៣៣.០៣៨.៣៤៧    ១៦៩.៨២០.៦៧៣    ១៣៤.២៣៤.៨០៤  
 

        

លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ ៖         
ធាតុ្ឡដលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ ដៅចំដណញឬខាត្៖         
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្   ៣១៨.៤៥១    (១១៧.៥៨៧)   ១.២៩៤.១៨៥    (៤៧៧.៧៥៦) 
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      -      -    
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ  សម្រាប់កនុងការយិបរដិចេទ   ៣១៨.៤៥១    (១១៧.៥៨៧)   ១.២៩៤.១៨៥    (៤៧៧.៧៥៦) 
 

        
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ សម្រាប់ការយិបរដិចេទសរុប   ៤២.១០៥.០៣៤    ៣២.៩២០.៧៦០    ១៧១.១១៤.៨៥៨    ១៣៣.៧៥៧.០៤៨  

 

 

       

ម្របាក់ចំដណញឡដលផ្តល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារ   ៤១.៧៨៦.៥៨៣    ៣៣.០៣៨.៣៤៧    ១៦៩.៨២០.៦៧៣    ១៣៤.២៣៤.៨០៤  
 

        

លទធផ្លលមអិត្សរុបឡដលផ្តល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារ   ៤២.១០៥.០៣៤    ៣២.៩២០.៧៦០    ១៧១.១១៤.៨៥៨    ១៣៣.៧៥៧.០៤៨  

កំណត្់សាា ល់ឡដលភាជ ប់មកជាមួយ គឺជាឡផ្នកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលដនោះ ។ 
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សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ធនាគារ 
 អដើមទ ន  ប ពវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ចំអណញររាទ រ  សរ  ប  

 ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  
   (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)  

                     
ថ្្ងៃទី 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   

                     
ម្របាក់ចំដណញសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  -      -      -      -      -      -      ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ៥៦៤.០២១.០៥២    ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ៥៦៤.០២១.០៥២   
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ ៖                     

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍
និដយាជ្ិត្  -      -      -      -      -      -      ៧២.៥៩៣    ២៩៥.៩៦២    ៧២.៥៩៣    ២៩៥.៩៦២   

លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)  
លទធផ្លលមអិត្សរុបសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  -      -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៦៤.៣១៧.០១៤    ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៥៦.៣៥៥.២១៧   
                     
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយ ភាគហ ុនិក៖                     
ភាគោភឡដលបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)  
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាដដើមទុនបម្រមុង  -      -      -      -      ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៧២.៩៥២.៣១៦    (៦៦.៩៤៩.៣០៥)   (២៧២.៩៥២.៣១៦)   -      -     
ការដបាោះផ្ាយភាគហ ុន  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ១៧.៧១៤.០១៥    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧២៦.២៣៩    -      -      -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៤៤០.២៥៤   
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុក ដៅទុនបម្រមុង

តម បទបបញ្ញត្តិ   -      -      -      -      ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧៣.៧២២.៩១១    (១៨.០៨២.៦៣៧)   (៧៣.៧២២.៩១១)   -      -     
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (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)  
                     
ថ្្ងៃទី៣១ 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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របាយការណ៍សត៊ីព៊ីបឡក្មបក្មួលមូលធនអដាយឡែរសអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ធនាគារ  
 អដើមទ ន  ទ នបក្មុង  ចំអណញររាទ រ  សរ  ប  

 ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  
   (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)  
                 
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា 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   

                 
ម្របាក់ចំដណញសម្រាប់ការយិបរដិចេទ   -      -      -      -      ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩   
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ ៖                  

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្  -      -      -      -      (១៣៦.០១២)   (៥៥១.១២១)   (១៣៦.០១២)   (៥៥១.១២១)  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥   

លទធផ្លលមអិត្សរុបសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៧៧.១២៦.១០៨    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៨៤.២៧៩.៨៦៣   
                 
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយភាគហ ុនិក៖                  
ភាគោភជាដដើមទុន  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៣៦.៧៦១.៣៧៣    -      -      (៣៣.៥៩៤.០៤៩)   (១៣៦.៧៦១.៣៧៣)   -      -     
ភាគោភបានបង់  -      -      -      -      (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)  
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាដដើមទុនបម្រមុង  -      -      ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ១៩៨.០៥៦.៥៨០    (៤៨.៦៥០.៥៩៧)   (១៩៨.០៥៦.៥៨០)   -      -     
ការដផ្ារេីទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិដៅជាម្របាក់ចំដណញរកាទុក  -      -      (១២.៦៧១.៩០៨)   (៥១.៦៣៨.០២៥)   ១២.៦៧១.៩០៨    ៥១.៦៣៨.០២៥    -      -     
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ២២.៦៦២.១៥១    -      ២១.៨៣៦.១៥៨    -      -      -      ៤៤.៤៩៨.៣០៩   
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយភាគហ ុ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   
                 
ថ្្ងៃទី៣១ 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   

 
 
កំណត្់សាា ល់ឡដលភាជ ប់មកជាមួយ គឺជាឡផ្នកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលដនោះ ។



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍លហំូរទឹរក្បារ់អដាយឡែរសអងេបចអនាល ោះអពល  
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  
 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 កំណត់្        

 សាា ល់ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

លំហូរទឹរក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បរិបរតិការ         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ   ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៦៤.០២១.០៥២    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩  
និយ័ត្ភាេដលើ៖         

រលំស់ដលើម្រទេយ និងបរកិាេ រ ១០  ១៩.១៨១.១៥១    ១៩.២៧៥.៧៨៧    ៧៨.២០១.៥៥៣    ៧៨.១០៥.៤៨៩  
រលំស់ដលើម្រទេយសកមមេរូបី ១១  ៣.៣៣៩.៥១០    ៣.១៨២.៨២១    ១៣.៦១៥.១៨២    ១២.៨៩៦.៧៩១  
រលំស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម ១២  ៩.៧៧០.៦៣៨    ៩.៦៤៧.៨៧១    ៣៩.៨៣៤.៨៩១    ៣៩.០៩៣.១៧៣  
និយ័ត្ភាេដលើម្រទេយ និងបរកិាេ រ   ១៨.៥៣៤    ៤២.៧៩៧    ៧៥.៥៦៣    ១៧៣.៤១៣  
និយ័ត្ភាេដលើម្រទេយសកមមេរូបី   ២៩០.២៨៤    ៣៩១.១៥០    ១.១៨៣.៤៨៨    ១.៥៨៤.៩៤០  
សំវធិានធ្នដលើខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល ៩  ១៦.១១៥.៥៩៤    ២២.១៤០.៩៨៦    ៦៥.៧០៣.២៧៧    ៨៩.៧១៥.២៧៥  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត   ១.៥៧៧.៦៧៧    ១.៤០២.០៧៧    ៦.៤៣២.១៨៩   ៥.៦៨១.២១៨ 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េត្ីត្ភាេការង្ហរ ១៩(គ)  ៦.៣៧៨.៧៣៨    ៣.១៧១.១១៦    ២៦.០០៦.១១៥    ១២.៨៤៩.៣៦២  
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ៣៣.៨១២.១៣៩    ៣០.៣៣៩.៦២៣    ១៣៧.៨៥២.០៩១    ១២២.៩៣៦.១៥៣  
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   (៣៣៨.៨៨៣.១៩៤)   (៣០៦.១៦៧.៣០២)   (១.៣៨១.៦២៦.៧៨២)   (១.២៤០.៥៨៩.៩០៨) 
ចំដណញេីការលក់ម្រទេយ និងបរកិាេ រ និង 

ម្រទេយសកមមេរូបី   (៣២៦.២៩៩)   (៨៤.៦៣៧)   (១.៣៣០.៣២១)   (៣៤២.៩៤៩) 
ចំដណញេីការបតូររូបិយប័ណណមិនទន់បាន

ទទួលស្នា ល់   (២២៧.៧៩៤)   (១.០១៩.៣៩០)   (៩២៨.៧១៦)   (៤.១៣០.៥៧០) 
   (១១០.៦១០.៨៤៦)   (៩៩.៧៩០.៣២២)   (៤៥០.៩៦០.៤១៨)   (៤០៤.៣៥០.៣៨៤) 
បឡម្រមបម្រមួលដលើ ៖         

ឥណទន និងបុដរម្របទន   (៦២២.២៤៨.០៧៩)   (២៤៨.៤៧៤.៨៥៩)   (២.៥៣៦.៩០៥.៤១៨)   (១.០០៦.៨២០.១២៩) 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផ្សងៗ    ១៨១.៣៥៩.៣៨៧    -      ៧៣៩.៤០២.២២១    -    
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់   ៤២.០៤៧.៥៥៨    (៤៥.២៤២.៤៦៩)   ១៧១.៤២៧.៨៩៤    (១៨៣.៣២២.៤៨៤) 
ម្រទេយសកមមដផ្សងៗ    (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  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារដផ្សងៗ និងស្នថ ប័ន 

ហិរញ្ញវត្ថុដផ្សងៗ    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  
បំណុលដផ្សងៗ    ១១.៥៨៣.៧៥៦    (៦.៤៦០.៦៦៨)   ៤៧.២២៦.៩៧៣    (២៦.១៧៨.៦២៧) 

ស្នច់ម្របាក់សុទធ(ដម្របើម្របាស់កនុង)/បានេីកនុងម្របតិ្បត្តិការ   (២៨០.៨៥៦.៦៤៧)   ៧៦.២៦៨.២៥៩    (១.១៤៥.០៥២.៥៤៩)   ៣០៩.០៣៨.៩៨៧  

  

       
ចំណូលការម្របាក់បានទទួល   ៤៧៩.១១៣.៧១៥    ៤៥២.៦៦៨.៤២៣    ១.៩៥៣.៣៤៦.៦១៦    ១.៨៣៤.២១២.៤៥០  
ចំណាយការម្របាក់បានបង់   (១៤៣.៦២០.៧១៤)   (១៣៨.៦៧២.៩៩៤)   (៥៨៥.៥៤១.៦៥១)   (៥៦១.៩០២.៩៧២) 
េនធដលើម្របាក់ចំណូលបានបង់ ២៦(ក)  (៣៣.៧១៥.៥៦៩)   (១៧.១៤០.៥៣១)   (១៣៧.៤៥៨.៣៧៥)   (៦៩.៤៥៣.៤៣២) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តបានបង់   (១៤៣.០០៤)   (១៤៨.៣៥០)   (៥៨៣.០២៧)   (៦០១.១១៤) 
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈបានបង់ ១៩(ែ)  (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េត្ីត្ភាេការង្ហរបានបង់ ១៩(គ)  (៦.៨១៥.២៤៨)   (៦.១១២.៣១២)   (២៧.៧៨៥.៧៦៦)   (២៤.៧៦៧.០៨៨) 
ស្នច់ម្របាក់សុទធបានេីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ   ១១.៨៧៧.២១៨    ៣៦៥.៣៩៧.១០២    ៤៨.៤២៣.៤១៩    ១.៤៨០.៥៨៩.០៥៩  
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  
 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 កំណត់្        
 សាា ល់ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

         
លំហូរទឹរក្បារ់ព៊ីសរមមភាពវិនិអោគ         
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ   ២២.៩៤៦.៥៧៦    ២២.៤០៧.៤៤១    ៩៣.៥៥៣.១៩០    ៩០.៧៩៤.៩៥១  
ការទិញម្រទេយ និងបរកិាេ រ ១០  (១៧.០៩៣.៧៩១)   (១៣.១៧២.៤៣៥)   (៦៩.៦៩១.៣៨៦)   (៥៣.៣៧៤.៧០៧) 
ការទិញម្រទេយសកមមេរូបី ១១  (៩.៦០៣.២៩៧)   (១.៧៥០.៦៥៦)   (៣៩.១៥២.៦៤២)   (៧.០៩៣.៦៥៨) 
ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ   ២០.០០០    (៧.៩៦៥.២៩០)   ៨១.៥៤០    (៣២.២៧៥.៣៥៥) 
ស្នច់ម្របាក់បានេីការលក់ម្រទេយ និងបរកិាេ រ   ៣៤៨.១០៥    ៣៣៩.៤៤៩    ១.៤១៩.២២៤    ១.៣៧៥.៤៤៧  
ស្នច់ម្របាក់ដម្របើម្របាស់កនុងសកមមភាេវនិិដយាគ   (៣.៣៨២.៤០៧)   (១៤១.៤៩១)   (១៣.៧៩០.០៧៤)   (៥៧៣.៣២២) 
         
លំហូរសាច់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន         
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) 
ស្នច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កមចី   ១៧៥.៤៩៨.០៨១    ១៩៤.៣៨៨.៤៥១    ៧១៥.៥០៥.៦៧៦    ៧៨៧.៦៦២.០០៣  
ការសងបំណុលប្ ា ប់បនសំ   (៧.១៤៣.៩៥៧)   (៣២.០០០.០០០)   (២៩.១២៥.៩១៣)   (១២៩.៦៦៤.០០០) 
ស្នច់ម្របាក់បានេីបំណុលប្ ា ប់បនសំ   ៣៥.០០០.០០០    ៩៣.៨៣៣.៦៦៧    ១៤២.៦៩៥.០០០    ៣៨០.២១៤.០១៩  
ស្នច់ម្របាក់បានេីការដបាោះផ្ាយភាគហ ុន   ៤.៣៤៤.៨៦៥    -      ១៧.៧១៤.០១៥    -    
ស្នច់ម្របាក់បានេីបុេវោភភាគហ ុន   ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៧២៦.២៣៩    -    
ការទូទត្់បំណុលភត្ិសនា ១៨  (១០.៨៨៣.៤០៦)   (១០.៤៥២.១៩៥)   (៤៤.៣៧១.៦៤៦)   (៤២.៣៥២.២៩៤) 
ស្នច់ម្របាក់សុទធ ដម្របើម្របាស់កនុង សកមមភាេហិរញ្ញបបទន   (១០.៤១០.៣២០)   (១៩២.៥៦១.១៣៥)   (៤២.៤៤២.៨៧៥)   (៧៨០.២៥៧.៧១៩) 
         
ការ (ងយច ោះ)/អរើនអែើងស ទធសាច់ក្បារ់ និង     
សាច់ក្បារ់សមមូល 

  (១.៩១៥.៥០៩)   ១៧២.៦៩៤.៤៧៦    (៧.៨០៩.៥៣០)   ៦៩៩.៧៥៨.០១៨  

ស្នច់ម្របាក់ និងស្នច់ម្របាក់សមមូល ដ្ដើមការយិបរដិចេទ   ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ១.២៨៦.៩១៨.៩៧២    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១    ៥.១៧០.៨៤០.៤២៩  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៤៣.៧២៧.១០៨)   ៧៧.៣២៦.៣៥៤  
         
សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល នាច ងការយិបរអិចេទ ២៨  ១.៤៥៧.៦៩៧.៩៣៩    ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ៥.៨៩៦.៣៨៨.១៦៣    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១  
         

 
 
 
 
 
 
 
កំណត្់សាា ល់ដចូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផ្នកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលដនោះ ។
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១. ព័រ៌មានទូអៅ 

មុនថ្ងៃទី០១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៣ ធ្្គារ ដេសុីលីោ ភីេិលសុី (ដៅកាត់្ថា “ធ្្គារ”) គឺជាធ្្គារមហាជ្ន
ទទួលែុសម្រត្ូវានកំរតិ្ ឡដលបដងកើត្ដែើងដម្រកាមចាប់ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ដហើយដធ្វើម្របតិ្បត្តិការជាធ្្គារឯក
ដទស ឡដលានទីស្នន ក់ការកណាត លដៅរាជ្ធានីភនំដេញ និង ានស្នខាចំនួន ១៤ កនុងម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។ ដៅ
ថ្ងៃទី០១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៣ ធ្្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា បានផ្តល់អាជាា ប័ណណដល់ធ្្គារ ជាធ្្គារពាណិជ្ជឯកជ្ន សម្រាប់
រយៈដេល ៣ឆ្ន ំ គិត្ចាប់េីថ្ងៃទី០១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៣។ អាជាា ប័ណណរបស់ធ្្គារ ម្រត្ូវបានបតូរស្នរជាងមីដៅជាអាជាា ប័ណណ
េចិថ្្នតយ៍ ដៅថ្ងៃទី២៨ ឡែវចិេិកា ឆ្ន ំ២០០៦។ 

ទីស្នន ក់ការចុោះបញ្ជ រីបស់ធ្្គារានទីតងំសថតិ្ដៅេគារដលែ ៦១ មហាវងីិម្រេោះមុនីវងស សង្ហក ត់្ស្សោះចក ែណឌ
ដូនដេញ រាជ្ធានីភនំដេញ ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។ 

ធ្្គារដធ្វើម្របតិ្បត្តិការដម្រកាមការម្រត្ួត្េិនិត្យរបស់ធ្្គារជាតិ្ ថ្នកមពុជា ដោយដផ្លត ត្ជាេិដសសដលើការផ្តល់
ឥណទន និងដសវាហិរញ្ញវត្ថុដផ្សង ដៗទៀត្សម្រាប់ម្របជាេលរដឋទូដៅ ក៏ដូចជាអាជី្វករធុ្នតូ្ច និង មធ្យម ម្រេមទំង
សកមមភាេអាជី្វកមមដថ្ទដទៀត្ ឡដលម្រកុមម្របឹកាភិបាលដជ្ឿជាក់ថាគាមំ្រទដល់ដគាលបំណងដនោះ។ 

គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ធ្្គារ និងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ានបុគាលិកចំនួន ១៣.៧០៤ ្ក់                      
(្ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ២០១៩: ១៣.៦៥៥ ្ ក់)។ 

២. មូលដាា នទូអៅថ្នការអរៀបចំ 

(ក) របាយការណ៍េនុដោមភាេ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេល ម្រត្ូវការដរៀបចំដែើង ដោយេនុដោមតមសតង់ោគណដនយយ      
េនតរជាតិ្ថ្ន កមពុជា (“ស.គ.េ.ក”) ៣៤ (“របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេល
មិនបាន រួមបញ្ចូលនូវេ័ត៌្ានទំងមូលដេញដលញរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ស.រ.ហ.េ.ក។ ដទោះជាយា ងណាកតី 
កំណត់្សាា ល់េនយល់បឡនថមឡដលបានដម្រជ្ើសដរ ើសម្រត្ូវបានរួមបញ្ចូ លដដើមបីេនយលេី់ម្រេឹត្តិការណ៍ និងម្របតិ្បត្តិការ
ទំងឡាយឡដលជាស្នរវនតកនុងការឡសវងយល់េីការឡម្របម្របួលកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់តំងេីរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ្ការយិបរដិចេទបញ្ច ប់ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលរបស់ធ្្គារ ម្រត្ូវបានេនុម័ត្ និងផ្តលស់ិទធិផ្ាយដោយ        
ម្រកុមម្របឹកាភិបាល ដៅថ្ងៃទី៨ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២១។ 
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រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
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២. មូលដាា នទូអៅថ្នការអរៀបចំ (រ) 

(ែ) របិូយប័ណណសម្រាប់ការវាស់ឡវង និងការបង្ហា ញ 

រូបិយប័ណណជាតិ្ថ្នម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា គឺម្របាក់ដរៀល។ ដោយស្នរ សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារដធ្វើម្របតិ្បត្តិ
ការអាជី្វកមម និង កត់្ម្រតរាលប់ញ្ជ គីណដនយយរបសែ់លួន ឡផ្អកដលើមូលោឋ នម្របាក់ដុោល រអាដមរកិ េនកម្រគប់ម្រគងក៏បាន
កំណត់្ថា ម្របាក់ដុោល រអាដមរកិ ជារូបិយប័ណណមុែង្ហររបសស់មព័នធធ្្គារ និងធ្្គារ និងជារបិូយប័ណណសម្រាប់ដធ្វើការ
បង្ហា ញ ដម្រពាោះវាបានឆលុោះបញ្ជច ងំេីធាតុ្ដសដឋកិចចថ្នម្របភេម្រេឹត្តិ កការណ៍ និង កាលៈដទសៈរបសស់មព័នធធ្្គារ និងធ្្គារ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលដនោះ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ដុោល រអាដមរកិ ឡដលជារូបិយប័ណណ
មុែង្ហររបស់ សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារ។ តួ្ដលែទំងេស់ ម្រត្ូវបានកាត់្ែាង់ចំនួនមួយដុោល រអាដមរកិ ឡដលជិ្ត្បំផុ្ត្ 
ឬលុោះម្រតានការបង្ហា ញដផ្សងេីដ្ោះ។ 

(គ) មូលោឋ នថ្នការដរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ 

(i) ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ គឺជាម្រកុមហ ុនទំងឡាយណាឡដលសមព័នធធ្្គារានេភិបាលភាេ។ សមព័នធធ្្គារ
ានេភិបាលភាេដលើម្រកុមហ ុនមួយ ដៅដេលឡដលសមព័នធធ្្គារម្របឈម ឬ ានសទិធិចំដពាោះផ្លេដងរេីការវនិិដយាគ 
ជាមួយម្រកមុហ ុន និងានឥទធិេលដៅដលើផ្លទងំដ្ោះតមរយៈសទិធិេំណាចរបស់ែលួនកនុងការដឹក្ំសកមមភាេឡដល
ពាក់េ័នធរបសម់្រកុមហ ុន។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលរមួ គឺរួមបញ្ចូលនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេលរបស់
ធ្្គារ និងម្រកុមហ នុបុម្រត្សមព័នធទំងេស់ ឡដលបានដរៀបចំសម្រាប់ការយិបរដិចេទហិរញ្ញវត្ថុដនោះ។  

ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្វូបានរួមញ្ចូលគាន ចាប់េីកាលបរដិចេទឡដលេភិបាលភាេ ម្រត្ូវបានដផ្ារដៅឲ្យសមព័នធ
ធ្្គារ និងបញ្ឈប់ការរួមញ្ចូលគាន  ចាប់េីកាលបរដិចេទឡដលេភិបាលភាេបានបញ្ច ប់។ 

រាល់ម្របតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយជាស្នរវនតរវាងសមព័នធធ្្គារម្រត្វូបានលុបដចាល ដហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ            
សដងេបចដ ល្ ោះដេលរួម ឆលុោះបញ្ជច ំងឡត្ម្របតិ្បត្តិការខាងដម្រៅឡត្ប ុដណាណ ោះ។ ដៅដេលចាំបាច់ ដគាលនដយាបាយគណដនយយ
របស់ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានផ្លល សប់តូរដដើមបធីា្ឲ្យបាននូវសងាតិ្ភាេជាមួយនឹងដគាលនដយាបាយឡដលេនុវត្ត
ដោយសមព័នធធ្្គារ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. មូលដាា នទូអៅថ្នការអរៀបចំ (រ) 

(គ) មូលោឋ នថ្នការដរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ (ត្) 

(ii) ការផ្លល ស់បតូ រេត្ថម្របដយាជ្ន៍ាច ស់ភាគហ ុនកនុងម្រកុមហ នុបុម្រត្សមព័នធ ដោយមិនផ្លល ស់បតូ រេភិបាលភាេ 

ម្របតិ្បត្តិការជាមួយេបបភាគភាគកមម ឡដលមិនដធ្វើឲ្យានការបាត់្បង់េភិបាលភាេ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជា
ម្របតិ្បត្តិការមូលធ្ន ដូចម្របតិ្បត្តិការជាមួយាច ស់ម្រកុមហ ុនកនុង្មជាាច ស់ឡដរ។ ករណីានការទិញេីេបបភាគភាគ
កមម លដមអៀងរវាង ត្ថ្មលត្បសនងឡដលបានបង់ និងចំឡណកពាក់េ័នធថ្នត្ថ្មលដយាងម្រទេយសកមមសុទធរបស់ម្រកុមហ ុនបុម្រត្ 
សមព័នធឡដលបានទិញ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដកដចញេីមូលធ្ន។ ករណីានការលក់េបបភាគភាគកមម លដមអៀងរវាងត្ថ្មល     
ត្បសនងឡដលបានទទួល និងចំឡណកពាក់េ័នធថ្នត្ថ្មលដយាងម្រទេយសកមមសុទធរបសម់្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធឡដលបានលក់ 
ក៏ម្រត្ូវកត់្ម្រតកនុងមូលធ្នឡដរ។ 

(iii) ការលក់ថ្នម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ដៅដេលឡដលសមព័នធឡលងានេភិបាលភាេ េត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡដលានដៅកនុងម្រកុមហ ុនម្រត្ូវបានវាស់ឡវង
ដែើងវញិដៅតមត្ថ្មលសមស្សប ដៅកាលបរដិចេទឡដលេភិបាលភាេបានបាត់្បង់ ជាមួយនឹងការផ្លល សប់តូរថ្នត្ថ្មលឡដល 
ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗសដងេបចដ ល្ ោះដេលរួម។ ត្ថ្មល
សមស្សបគឺជាត្ថ្មលដយាងដំបូងសម្រាប់ដគាលបំណងគណដនយយជាបនតប ា្ ប់ សម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡដលម្រត្ូវទទួល
បានទុក ជាសាគត្ ការោក់ទុនរួមគាន  ឬម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ ដលើសេីដនោះដទៀត្ ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវបានទទួល
ស្នា ល់ដៅការយិបរដិចេទមុនដៅកនុងលទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗទក់ទងនឹងេងាភាេដ្ោះ ម្រត្ូវកត់្ម្រតដូចករណីឡដលសមព័នធ
បានលក់ដោយផ្លា ល់ថ្ន ម្រទេយសកមម ឬសងបំណុលឡដលពាក់េ័នធ។ វាអាចានន័យថាចំនួនឡដលបានទទួលដៅ
ការយិបរដិចេទមុនដៅកនុងលទធផ្លលមអិត្ដផ្សង  ៗ ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅរបាយការណ៍ម្របាក់ចំដណញ ឬខាត្ 
និងលទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗសដងេបចដ ល្ ោះដេលរួម។ 

(iv) ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានរាយការណ៍តមថ្ងលដដើម ដកការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលបងារ 
ដៅកនុងរបាយការណ៍ដោយឡែកសដងេបចដ ល្ ោះដេលរបស់ធ្្គារ។ ដៅដេលលក់ការវនិិដយាគដ្ោះដចញវញិ ត្ថ្មល
លដមអៀងរវាងត្ថ្មលត្បសនងឡដលបានមកេីការលក់ និងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍
ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗសដងេបចដ ល្ ោះដេល។ 

ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវទទួលបានេីម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ឡដលធ្្គារមិនរេឹំងថានឹងសងម្រត្ែប់មកវញិ្
ដេលេ្គត្ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាឡផ្នកមួយថ្នការវនិិដយាគរបស់ធ្្គារដៅកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. មូលដាា នទូអៅថ្នការអរៀបចំ (រ) 

(ឃ្) ការដម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្នម ន និងការវនិិចេ័យ 

សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារដធ្វើការបា ន់ស្នម ន និងការសនមត្ឡដលពាក់េ័នធនឹងេ្គត្។ តមនិយមន័យការ
បា ន់ស្នម នគណដនយយនឹងកម្រមដសមើនឹងលទធផ្លជាក់ឡសតងឡដលទក់ទង។ ដដើមបដីលើកកមពសែ់លឹមស្នរេ័ត៌្ានថ្នការ
បា ន់ស្នម នេដងរសំខាន់ៗមួយចំនួន ឡដលម្រត្ូវបានដគរេឹំងថានឹងានផ្លប ោះពាលជ់ាស្នរវនតដល់លទធផ្ល និងកនុង
របាយការណ៍ស្នថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារ ម្រត្ូវបានដធ្វើការស្នកលបងសម្រាប់ភាេឡម្របម្របួលដៅ
នឹងការផ្លល ស់បតូរដៅកនុងបា រា ឡម ម្រត្ជាមូលោឋ ន។ ការបា ន់ស្នម ន និងការសនមត្ឡដលានហានិភ័យជាស្នរវនតកនុងការបងក
ឲ្យានការឡកត្ម្រមូវជាស្នរវនតដៅនឹងត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទេយសមម និងបំណុលកនុងឆ្ន ហំិរញ្ញវត្ថុប ា្ ប់ានដូចខាងដម្រកាម៖ 

(i) ការវនិិចេ័យ 

េ័ត៌្ានេំេីការវនិិចេ័យ ឡដលបានដធ្វើដែើងកនុងការេនុវត្តដគាលនដយាបាយគណដនយយឡដលានឥទធិេលជា
ស្នរវនដ ដលើចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដោយឡែកសដងេបចដ ល្ ោះដេល ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងកំណត់្សាា លដូ់ចខាងដម្រកាម។ 

• ការដធ្វើចំណាត់្ថាន ក់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយត្ថ្មលម ូឡឌលអាជី្វកមមឡដលម្រទេយទំងដ្ោះម្រត្ូវបានកាន់កាប់ 
និងការវាយត្ថ្មលថាដត្ើលកេែណឌ កិចចសនាថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដដើម និងការម្របាក់                   
(“SPPI”) តមបរាិណម្របាក់ដដើមឡដលដៅជាប់ជំ្ពាក់។ 

• ការដកើនដែើងជាស្នរវនដចំដពាោះហានិភ័យឥណទន៖ ការបដងកើត្លកេណៈវនិិចេ័យសម្រាប់កំណត់្ ថាដត្ើ ហានិភ័យ
ឥណទនដលើ ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានដកើនដែើងជាស្នរវនដ ចាប់តំងេីការទទួលស្នា ល់ដំបូង ដោយកំណត់្               
វធីិ្ស្នស្តសតសម្រាប់បញ្ចូលេ័ត៌្ាន ដ្េលេ្គត្ដៅកនុងការវាស់ឡវងថ្ន ឥណទនឡដលរេឹំងថានឹងបាត់្បង់ 
(ECL) និងការដម្រជ្ើសដរ ើស និងការេនុម័ត្ដលើម ូឡឌលឡដលដម្របើដដើមបីវាស់ឡវង ECL។ 

(ii) ភាេមិនចាស់ោស់ថ្នការសនមត្ និងការបា ន់ស្នម ន 

• ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបសឧ់បករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ កំណត់្ការបញ្ចូលសាសធាតុ្ដៅកនុងម ូឡឌលថ្នការវាស់ឡវង ការខាត្បង់
ឥណទនឡដលរេឹំងទុក (ECL) រមួទងំការបញ្ចូលេ័ត៌្ាន ដ្េលេ្គត្។ 

• ការកំណត់្ដលើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុជាមួយទិននន័យមិនអាចេដងកត្បានជាស្នរវនដ។ 

• ការវាស់ឡវងថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡដលបានកំណត់្៖ ការសនមត្ឡដលគណ ដ្ោយឡផ្អកដលើមូលោឋ នថ្នការ
គណ្ត្ថ្មល (Acturial) ។ 

• ការទទួលស្នា ល់ និងការវាស់ឡវងយថាភាេ៖ ការសនមត្សំខាន់ៗេំេីលទធភាេ និងទំហំថ្នលំហូរធ្នធាន។ 

• ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការសនមត្សំខាន់  ៗ ឡដលដម្របើកនុងការបា ន់ស្នម នលំហូរទឹកម្របាក់ឡដល
អាចម្របមូលមកវញិបាន។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. មូលដាា នទូអៅថ្នការអរៀបចំ (រ) 

(ឃ្) ការដម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្នម ន និងការវនិិចេ័យ (ត្) 

(ii) ភាេមិនចាស់ោស់ថ្នការសនមត្ និងការបា ន់ស្នម ន (ត្) 

វរីុសកូរ  ណូា និងផ្លប ោះពាល់ដលើការខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុក 

ការខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុក ម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណដោយឡផ្អកដៅដលើលកេែណឌ ដសដឋកិចច ឡដលបាន
េាករណ៍មួយចំនួនដៅកនុងការយិបរដិចេទរាយការណ៍ ។ ការផ្ាុោះដែើងថ្ន ណូឡវលវរីុសកូរ  ូណា (“កូវដី-១៩”) បាន           
រាលោលដលើម្របដទសចិនដីដគាក កមពុជា និងបណាដ ម្របដទសដផ្សង ដៗទៀត្ ដធ្វើឲ្យានការរាងំសាោះសកមមភាេអាជី្វកមម និង
ដសដឋកិចច។ ផ្លប ោះពាល់ដលើផ្លតិ្ផ្លកនុងស្សកុសរុប (ផ្.ស.ស) និងសូច្ករសខំាន់ដផ្សង មៗ្រត្ូវបានេិចារណាកនុង
ការកំណត់្ភាេធ្ៃន់ធ្ៃរ និងលទធភាេថ្នការធាល ក់ចុោះថ្នដសដឋកិចចឡដលដម្របើម្របាស់កនុងការេាករណ៍ការខាត្បង់ឥណទន
រេឹំងទុក េនកម្រគប់ម្រគងរេឹំងថាអាចានខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុកបឡនថម ចំនួន ៧.៤ ោនដុោល អាដមរកិ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី
៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ដោយឡផ្អកដៅដលើស្នថ នភាេេ្គត្ឡដលអាចដកើត្ដែើង ដោយគិត្េីភាេជាក់ឡសតង លកេែណឌ  
និងការេាករណ៍ថ្នស្នថ នភាេដសដឋកិចចដេលេ្គត្ និង េ័ត៌្ានឡដលអាចដម្របើម្របាស់បានដៅកនុងការយិបរដិចេទ            
រាយការណ៍។ 

ការគណ្ការខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុកដៅស្នថ នភាេបចចុបបននអាចានភាេមិនជាក់ោក់ជាស្នរវនត។ េនក
ម្រគប់ម្រគងបានេាករណ៍ដៅដលើផ្លប ោះពាល់របស់វរីុសកូរ  ូណាដៅដលើសមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារ ប ុឡនតការេាករណ៍
ដនោះអាចនឹងឡម្របម្របួលជាស្នរវនតដេលានម្រេឹតិ្តការណ៍ដកើត្ដែើង។ ជាលទធផ្ល តួ្រដលែដនោះគួរឡត្មិនអាចយកជាការ
ឡណ្ជំាក់ោក់ ឬការេាករណ៍ថ្នផ្លប ោះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុចុងដម្រកាយឡដលបានរេឹំងទុកដ្ោះដទ។ ដៅដេលឡដលផ្ល                   
ប ោះពាល់ដ្ោះកាន់ឡត្ានសភាេធ្ៃន់ធ្ៃរ និងយូរជាងការរេឹំងទុក ដ្ោះនឹងបណាដ លឲ្យានផ្លប ោះពាល់ដៅដលើ                 
ខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុក ស្នថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារ។ 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តន៍ 

ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ចូលនិវត្តន៍អាស្សយ័ដលើកតត មួយចំនួន ឡដលម្រត្វូបានកំណត់្
ដោយ េនកម្រគប់ម្រគង ដោយដម្របើការសនមត្មួយចំនួនដូចជាេម្រតកំដណើ នម្របាក់ឡែ េម្រតឈប់េីការង្ហរ និងេម្រត               
មរណភាេ។ ការសនមត្ឡដលម្រត្ូវបានដម្របើកនុងការកំណត់្ចំណាយសុទធសម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តន៍ រួមាន
េម្រតេបបហារ។ ការផ្លល សប់តូរណាមួយដៅកនុងការសនមត្ទំងដនោះ នឹងប ោះពាល់ដល់ត្ថ្មលថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍
ដេលចូលនិវត្តន៍។ 

េវត្ដានថ្នទីផ្ារសញ្ជញ ប័ណណ និងមូលបម្រត្បំណុលរោឋ ភិបាល េនកម្រគប់ម្រគងបានដម្របើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើ
ានកាលកំណត់្រយៈដេល ៦ឆ្ន ំ ជាេម្រតេបបហារដដើមបកំីណត់្ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នលហំូរស្នច់ម្របាក់ ដ្េលេ្គត្
បា នស្នម ន ឡដលដគរេឹំងថានឹងម្រត្ូវបានត្ម្រមូវដដើមបទូីទត់្កាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តន៍។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. មូលដាា នទូអៅថ្នការអរៀបចំ (រ) 

(ឃ្) ការដម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្នម ន និងការវនិិចេ័យ (ត្) 

េនធ 

េនធម្រត្វូបានគណ្តមមូលោឋ នបំណកស្ស្នយបចចុបបននថ្នបទបបញ្ញត្តិេនធោរ ឡដលបានេនុម័ត្្កាល
បរដិចេទ ថ្នការរាយការណ៍។ េនកម្រគប់ម្រគងវាយត្ថ្មលតមដំណាក់កាលនិមួយៗនូវជំ្ហរកនុងការម្របកាសេនធទក់ទងដៅ
នឹងស្នថ នភាេឡដលបទបបញ្ញត្តិសដីេីេនធោរម្រត្ូវេនុវត្តតមការបកស្ស្នយ។ ការេនុវត្តដនោះ បដងកើត្នូវសំវធិានធ្នដៅ
ដេលសមស្សបតមមូលោឋ នថ្នចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលរេឹំងថានឹងម្រត្ូវបង់ជូ្នអាជាា ធ្រេនធ។  

ដទោះយា ងណាក៏ដោយបទបបញ្ញត្តិទងំដនោះអាចានការឡម្របម្របលួតមដំណាក់កាលនិមួយ  ៗដហើយការកំណត់្
ចុងដម្រកាយថ្នបំណុលេនធនឹងម្រត្ូវដធ្វើដែើងប ា្ ប់េីានការម្រត្តួ្េិនិត្យេីអាជាា ធ្រេនធោរ។ ដៅដេលលទធផ្លេនធចុង
ដម្រកាយថ្នបញ្ជា ទងំដនោះែុសគាន េីចំនួនឡដលបានកត់្ម្រតដំបូង ភាេែុសគាន ទងំដនោះនឹងជ្ោះឥទធិេលដល់បំណុលេនធ 
និងសមតុ្លយកនុងរយៈដេលឡដលការកំណត់្ដ្ោះម្រត្វូបានដធ្វើដែើង។ 

៣. អគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់  ៗ 

ដគាលនដយាបាយគណដនយយ ឡដលបានេនុវត្តសម្រាប់ការដរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេល
ទំងដនោះានលកេណៈដូចគាន ដៅនឹងដគាលនដយាបាយគណដនយយ ឡដលដម្របើម្របាស់កនុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្របចាំ
ឆ្ន ំរបស់សមព័នធធ្្គារ និង ធ្្គារ សម្រាប់ការយិបរដិចេទឡដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ ឡដរ។ 

៤. ការបតូរព៊ីដ លាល រអាអមររិអៅជាក្បារ់អរៀល  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេល ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ដុោល រអាដមរកិ។ ការបតូររូបិយប័ណណេី
ម្របាក់ដុោល រអាដមរកិ ដៅជាម្របាក់ដរៀល ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដដើមបេីនុវត្តដៅតមចាប់សតីេីគណដនយយ និងសវនកមម។ 

ម្រទេយសកមម និងបំណុលម្រត្ូវបានបតូរតមេម្រត ្ កាលបរដិចេទរាយការណ៍។ របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និង
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗសដងេបចដ ល្ ោះដេល និងរបាយការណ៍លំហរូទឹកម្របាក់សដងេបចដ ល្ ោះដេល ម្រត្វូបានបតូរដៅជា
ម្របាក់ដរៀល ដោយដម្របើម្របាស់េម្រតមធ្យមដៅកនុងការយិបរដិចេទ។ ភាេែុសគាន ឡដលដកើត្ដែើងេីការបតូររបិូយប័ណណ ម្រត្ូវ
បានទទួលស្នា លជ់ា “លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ” ដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៤. ការបតូរព៊ីដ លាល រអាអមររិអៅជាក្បារ់អរៀល (រ) 
សមព័នធធ្្គារ និង ធ្្គារ ដម្របើម្របាស់េម្រតរបតូរម្របាក់ដូចខាងដម្រកាម៖  

  េម្រត្កាល េម្រតមធ្យម  េម្រតមធ្យម 

  បរដិចេទរាយការណ៍  ១២ឡែ ៣ឡែ 

 

ថ្ងៃទី ៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០ ១ ដុោល រអាដមរកិ = ៤.០៤៥ដរៀល ៤.០៧៧ដរៀល ៤.០៦៤ដរៀល 

ថ្ងៃទី ៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៩ ១ ដុោល រអាដមរកិ = ៤.០៧៥ដរៀល ៤.០៥២ដរៀល ៤.០៦៣ដរៀល 

តួ្ដលែជាម្របាក់ដរៀលដនោះ គឺសម្រាប់ជាការបង្ហា ញឡត្ប ុដណាណ ោះ ដហើយមិនម្រត្ូវបានយកមកបកស្ស្នយថា តួ្
ដលែម្របាក់ដុោល រអាដមរកិដនោះម្រត្ូវបានបដូរដៅជាម្របាក់ដរៀល ឬគួរម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់ដរៀល ឬនឹងម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់
ដរៀល ្ ដេលេ្គត្តមេម្រតបដូរម្របាក់ដនោះ ឬេម្រតបដូរម្របាក់ដផ្សងដទៀត្ដ្ោះដែើយ។ 

៥. បឡក្មបក្មួលតាមរដូវកាលថ្នក្បរិបរតិការអាជ៊ីវរមម 

សកមមភាេចមបងរបសស់មព័នធធ្្គារ និងធ្្គារ ជាទូដៅពាក់េ័នធនឹងការផ្ដល់ដសវាធ្្គារ និងដសវាកមម
ហិរញ្ញវត្ថុដផ្សង  ៗ ដសវាកមមដជ្ើងស្នរមូលបម្រត្ ការបណដុ ោះបណាដ ល និងការេប់រ។ំ វាេំុានបចច័យឡដល្ំឲ្យានបឡម្រម                
បម្រមួលតមរដូវកាលថ្នម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមជាស្នរវនត ឡដលពាក់េ័នធនឹងសកមមភាេធុ្រកិចចទំងដនោះដទ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៦. សាច់ក្បារ់រន ងថ្ដ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

តមរូបយិបណ័ណ៖                
ជាម្របាកដ់ោុល 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  
ជាម្របាកប់ាត្ថ្ង   ១២.២៤៧.១៦០    ៩.៨២០.៤១៣    ៤៩.៥៣៩.៧៦២    ៤០.០១៨.១៨៣    ៩.៩២៧.០៤៤    ៧.៨៤៦.៩១៣    ៤០.១៥៤.៨៩៣    ៣១.៩៧៦.១៧០  
ជាម្របាកេ់ឺរ   ូ  ២.៩៦៧.៥០២    ១.៦៩៧.៨០៤    ១២.០០៣.៥៤៦    ៦.៩១៨.៥៥១    ២.៩៦៥.១០៦    ១.៦៤០.០៥៧    ១១.៩៩៣.៨៥៤    ៦.៦៨៣.២៣២  
ជារូបិយបណ័ណដផ្សងៗ   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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៧. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
សមតុ្លយជាមួយធ្ គារកនុងស្សុក៖                

ធ្ គារជាតិ្ថ្នកមពុជា  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  
ធ្ គារដផ្សងៗ   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  

សមតុ្លយជាមួយធ្ គារដៅដម្រៅម្របដទស៖                
ធ្ គារឡាវ  ១៩.៧៧១.៤៤៤    ១៩.០៣៧.២៩៨    ៧៩.៩៧៥.៤៩១    ៧៧.៥៧៦.៩៨៩    -      -      -      -    
ធ្ គារដផ្សងៗ   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  

សំវធិានធ្នដលើឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលខាត្បង់  (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  
                
ម្របាក់បដញ្ញើរយៈដេលែលី  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  
ម្របាក់បដញ្ញើរយៈដេលឡវង  -      -      -      -      -      -      -      -    

  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១    ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

36 

៧. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ(រ) 

ក) តមម្របដភទគណនី 
 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
សមតុ្លយជាមួយធ្ គារកនុងស្សុក៖                

គណនីចរនត  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  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  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  
សមតុ្លយជាមួយធ្ គារដៅម្របដទស៖                

គណនីចរនត  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  
គណនីសនសំ  -      ៨៣៥.៧៦១    -      ៣.៤០៥.៧២៦    -      ៨៣៥.៧៦០    -      ៣.៤០៥.៧២២  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  -      -      -      -      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  
សំវធិានធ្នដលើឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលខាត្បង់  (៥៨២.៤៤៤)   (៥៨៩.៩៥៦)   (២.៣៥៥.៩៨៥)   (២.៤០៤.០៧០)   (១៤១.៥៤៣)   (៤៥.២៤១)   (៥៧២.៥៤២)   (១៨៤.៣៥៧) 
  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១    ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៧. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ(រ) 

ែ) តមេម្រតការម្របាក់ (ម្របចំាឆ្ន ំ) 
 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ

ឆ្ន ំ២០១៩ 
        
គណនចីរនត គាម ន  គាម ន  គាម ន  គាម ន 
គណនីសនសំ  ០,២០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%   គាម ន   ០,០០% - ០,៥០%  
ម្របាកប់ដញ្ញើានកាលកណំត្ ់  ០,១២% - ៧,៥០%    ១,០០% - ៨,២៥%    ០,១២% - ៣,៣០%    ១,០០% - ៨,២៥%  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៨. ការវិនិអោគហរិញ្ញវរថ  
  សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 កំណត់្ ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
 សាា ល់     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                 
មូលប័ម្រត្ភាគហ ុនឡដលមិនបានចុោះបញ្ជ ី - 

ដៅត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈលទធផ្ល
លមអិត្ដផ្សង ៖ៗ 

 

               
ម្រកុមហ ុន Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd  (ក)  ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១    ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុសរបុដៅត្ថ្មលសមស្សប

តមរយៈលទធផ្លលមអិត្ដផ្សង  ៗ
 

 ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១    ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១  
គាម នដ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ី៖                 
វញិ្ជញ បនបម្រត្ម្របាក់បដញ្ញើឡដលអាចចរចារបាន 

ជាមួយធ្ គារជាតិ្ថ្នកមពុជា (ែ)  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  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុសរបុដៅកនុងត្ថ្មល 

ដករលំស់ 
 

 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) ដនោះត្ំណាងឲ្យការវនិិដយាគមូលធ្នរបស់ធ្្គារដៅកនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd. (“CBC”) ដោយផ្លា ល់ ៥% និងដោយម្របដយាល ១% តមរយៈ សាគមធ្្គារដៅកមពជុា (“ABC”)។ 

(ែ) ធ្្គារបានោក់មលូបម្រត្អាចជ្ញួដូរបាន ឡដលានទកឹម្របាក់ចនំនួ ១៤.៣៧៤.៨៧១ ដោុល រអាដមរកិ (ថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៩៖ ៣៦.៨៩៩.០៨០ ដោុល រអាដមរកិ) ជាមយួធ្្គារជាត្ិ ថ្ន កមពជុា ជាម្រទេយបញ្ជច ំ
សម្រាបទ់ូទត្។់ មលូបម្រត្អាចជ្ញួដរូបានដផ្សងដទៀត្ានទកឹម្របាកច់នំនួ ៥៥២.១៤៦.១២៣ ដោុល រអាដមរកិ (ថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធ្ន ូឆ្ន ២ំ០១៩៖ ៤៩០.៤២២.៣៦៧ ដោុល រអាដមរកិ) ជាមយួធ្្គារជាត្ិ ថ្ន កមពជុា                  
កនងុដគាលបណំងរកចណូំលការម្របាក។់ មលូបម្រត្អាចជ្ួញដូរបានានរយៈដេលមនិដលើសបីឡែ ។ គតិ្ម្រត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ធ្្គារមនិទនប់ានដម្របើឥណទនវបិារូបន៍ដនោះដៅដែើយដទ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ 

 
 

  

 សមព័នធធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១  ឡែ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១  ឡែ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធ្ន  ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធ្ន  ECL   ត្ថ្មលដយាង  ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធ្ន  ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធ្ន  ECL  ត្ថ្មលដយាង 
 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
             (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)   (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                        
ដសវាឥណទនខាន ត្ត្ូច  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 នស្នធារណៈ  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

ដម្របើម្របាស់ដផ្សងៗ   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 ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩.  ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
 

 ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១  ឡែ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១  ឡែ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធ្ន   ECL   ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធ្ន  ECL  ត្ថ្មលដយាង  ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធ្ន   ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធ្ន ECL  ត្ថ្មលដយាង 
 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
             (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កណំត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                        
ដសវាឥណទនខាន ត្ត្ូច  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 នស្នធារណៈ  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 

ដម្របើម្របាស់ដផ្សងៗ   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  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 

ការវភិាគឥណទន និងបុដរម្របទនជាចំនួនដុលតមឥណម្របតិ្ទន 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
មិនដលើសេី១ឆ្ន ំ  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 ុឡនតមិនដលើសេី 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 ុឡនតមិនដលើសេី 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  
ដលើសេី៥ឆ្ន ំ  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 ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 

សម្រាប់ការយិបរដិចេទ ធ្ គារ និងសមព័នធធ្ គារបានទទួលស្នា ល់សវំធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដូចខាងដម្រកាម៖  

 
 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ

ឆ្ន ំ២០១៩  
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដលើ៖                 
   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  
   ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្្គារដផ្សង  ៗ  (៧.៧៨៦)   ៥២៣.៧៥៣    (៣១.៧៤៤)   ២.១២២.២៤៨    ៩៦.០៨៣    ៣១.១៥៣    ៣៩១.៧៣០    ១២៦.២៣២  
   គណនីម្រត្ូវទទួលដផ្សងៗ    (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  
 កិចចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ   (៥៤.១៥៦)   (៨៧.៩៨៩)   (២២០.៧៩៤)   (៣៥៦.៥៣១)   (១៣២.០៨២)   ៣៦០.៣៥៤    (៥៣៨.៤៩៨)   ១.៤៦០.១៥៤  
  ២០.៧៣៩.៨៧៥    ២៣.៣២៣.២១៦    ៨៤.៥៥៦.៤៧០    ៩៤.៥០៥.៦៧២    ១៦.១១៥.៥៩៤    ២២.១៤០.៩៨៦    ៦៥.៧០៣.២៧៧    ៨៩.៧១៥.២៧៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
 

  

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូឆ្ន ំ

២០១៩ 
 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ        
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ        
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដលើ៖                 

   ឥណទន និងបុដរម្របទន  ១.២៨០.១០២    ២.៥៥៩.៩៣៥    ៥.២០២.៣៣៥    ១០.៤០១.០១៦    ១.០១៩.១០៩    ៣.០៤៧.៣៨៨    ៤.១៤១.៦៥៩    ១២.៣៨១.៥៣៧  
   ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្្គារដផ្សង  ៗ  (១៦៦.៦៧០)   ៦៧.៣៩៧    (៦៧៧.៣៤៧)   ២៧៣.៨៣៤    (២២៣.៥៦៨)   (៩៥.៣៣៤)   (៩០៨.៥៨០)   (៣៨៧.៣៤២) 
   គណនីម្រត្ូវទទួលដផ្សងៗ    (៦៧.៨៩១)   (៩៥.៤១០)   (២៧៥.៩០៩)   (៣៨៧.៦៥១)   (៦៤.១៥១)   (៩៥.៤០៧)   (២៦០.៧១០)   (៣៨៧.៦៣៨) 
  ១.០៤៥.៥៤១    ២.៥៣១.៩២២    ៤.២៤៩.០៧៩    ១០.២៨៧.១៩៩    ៧៣១.៣៩០    ២.៨៥៦.៦៤៧    ២.៩៧២.៣៦៩    ១១.៦០៦.៥៥៧  
 កិចចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ   (១៩.៧៣០)   ១១០.៣៥០    (៨០.១៨៣)   ៤៤៨.៣៥២    (៤៩.០៩៥)   ៣៤៧.៤៩១    (១៩៩.៥២២)   ១.៤១១.៨៥៦  

  ១.០២៥.៨១១    ២.៦៤២.២៧២    ៤.១៦៨.៨៩៦    ១០.៧៣៥.៥៥១    ៦៨២.២៩៥    ៣.២០៤.១៣៨    ២.៧៧២.៨៤៧    ១៣.០១៨.៤១៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

44 

៩. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 

បឡម្រមបម្រមលួការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលសម្រាប់ការយិបរដិចេទ ានដូចខាងដម្រកាម៖ 

 

  

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ៣៤.១៨៨.៣៣០    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ១៣៨.៤៦២.៧៣៧    ៣២.៨៤៥.៤០២    ៣២.៨៤៥.៦៧៣    ១៣៣.៨៤៥.០១២    ១៣១.៨៦៥.៧៩១  

សំវធិានធ្នកិចចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ  (២០៧.៤៧៩)   -      (៨៣៩.២៥៣)   -      (៦៥៥.៨២២)   -      (២.៦៥២.៨០០)   -    
សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល

សម្រាប់ការយិបរដិចេទ  ២០.៨៥២.៣៥៧    ២២.៥១២.២៩១    ៨៥.០១៥.០៥៩    ៩១.២១៩.៨០៤    ១៦.២០៤.៤៦២    ២១.៨២២.៦៥១    ៦៦.០៦៥.៥៩២    ៨៨.៤២៥.៣៨២  
លុបដចញេីបញ្ជ ីសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (១៨.៦៧៦.៤៥៩)   (២៣.៩៩៤.៣២៩)   (៧៦.១៤៣.៩២៣)   (៩៧.២២៥.០២១)   (១៧.១៥៨.០៥៤)   (២២.៤៣៦.៣១៩)   (៦៩.៩៥៣.៣៨៦)   (៩០.៩១១.៩៦៥) 
លដមអៀងេីការបតរូរូបិយប័ណណ  (៦៨.៩២៧)   ៧៣៦.៧៦៣    (២៨១.០១៥)   ២.៩៨៥.៣៦៤    (២៦.៥៩៩)   ៦១៣.៣៩៧    (១០៨.៤៤៤)   ២.៤៨៥.៤៨៤  
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (១.០៧០.៧១៥)   ៨៣៧.៥៦៥    -      -      (៩៥៣.៩៩៦)   ១.៩៨០.៣២០  
ច្ុងការយិបរដិចេទ  ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ៣១.២០៩.៣៨៩    ៣២.៨៤៥.៤០២    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ១៣៣.៨៤៥.០១២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ៤១.៨៥២.៣២៣    ៣០.៧២៧.៦៤៥    ១៧១.៥៩៤.៥២៥    ១២៥.៨៦០.៤៣៤    ៣៧.៧៨០.២០០    ២៩.០៨១.៤៧៤    ១៥៤.៨៩៨.៨១៩    ១១៩.១១៧.៧១៨  
សំវធិានធ្នកិចចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ  -      ២៨៨.៤៩៨    -      ១.១៧២.១៦៧    -      ២៨៨.៤៩៨    -      ១.១៧២.១៦៧  
សំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល

សម្រាប់ការយិបរដិចេទ  ១.២៨០.១០២    ២.៤៧១.៩៤៦    ៥.២០២.៣៣៥    ១០.០៤៣.៥១៧    ១.០១៩.១០៩    ៣.៤០៧.៧៤២    ៤.១៤១.៦៥៩    ១៣.៨៤៥.៦៥៦  
លុបដចញេីបញ្ជ ីសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (៧.៧៦០.១៧១)   (៨៤៥.៤៥៤)   (៣១.៥៣៧.៣៣៥)   (៣.៤៣៥.០៨០)   (៧.៥១២.៧១៦)   (៥៩២.៣៣០)   (៣០.៥៣១.៦៧៨)   (២.៤០៦.៦៣៧) 
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  (២៩.៧០៧)   ៨០០.៤២០    (១២០.៧២៩)   ៣.២៥២.១០៦    (៧៧.២០៤)   ៦៦០.០១៨    (៣១៣.៧៥៧)   ២.៦៨១.៦៥៣  
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (២.១៧៨.១៩៤)   (៦១២.៦៩៥)   -      -      (១.៩៥៣.០៦៥)   (៥៦៥.៥៤៥) 
ច្ុងការយិបរដិចេទ  ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ៣១.២០៩.៣៨៩    ៣២.៨៤៥.៤០២    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ១៣៣.៨៤៥.០១២  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

46 

១០. ក្ទពយ និង បរកិាេ រ 

កនុងេំែងុដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ សមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារបានទិញ ម្រទេយ និង បរកិាេ រ ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ១៧.៧០៤.៤៨៩ ដុោល រ                     
អាដមរកិ និង ១៧.០៩៣.៧៩១ ដុោល រអាដមរកិ និង ចំណាយដលើរលំស់ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ២១.២៤៩.២១៨ ដុោល រអាដមរកិ និង ១៩.១៨១.១៥១ ដុោល រអាដមរកិ ម្រត្វូបានកត់្ម្រតជាបនាុកដៅកនុង
របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ដផ្សង រៗួម និងដោយឡែកសដងេបចដ ល្ ោះដេល។ 

១១. ក្ទពយសរមមេរបូ៊ី 

កនុងេំែងុដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ សមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារបានទិញម្រទេយសកមមេរូបី ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ៩.៦៨៩.២៣១ ដុោល រអាដមរកិ 
និង ៩.៦០៣.២៩៧ ដុោល រអាដមរកិ និងចំណាយរលំស់ ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ៣.៦៦៧.៥៨៣ ដុោល រអាដមរកិ និង ៣.៣៣៩.៥១០ ដុោល រអាដមរកិ ម្រត្វូបានកត់្ម្រតជាបនាុកដៅកនុងរបាយការណ៍                  
របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ដផ្សង រៗួម និងដោយឡែកសដងេបចដ ល្ ោះដេល។ 

១២. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទពយសរមម 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                

សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម  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 ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១២. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទពយសរមម (រ) 

សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារ ជួ្លការយិាល័យ និងរងយនតសម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបសែ់លួន ។ េ័ត៌្ានេំេីកិចចសនាជួ្ល ឡដលសមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារជាេនកជួ្លម្រត្ូវបានបង្ហា ញ
ដូចខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

 
    (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)   (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  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 សម្រាប់កនុងការយិបរដិចេទ  ៧.៩៦៦.៨៦៧    ១៣.០៦៨.១៤៩    ៣២.៤៨០.៩១៧    ៥២.៩៥២.១៤០    ៧.៤០៤.៥១៣    ១២.២៣៩.១៧២    ៣០.១៨៨.២០០    ៤៩.៥៩៣.១២៥  
រលំស់សម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (១០.៦២៧.១២០)   (១០.៤៦៩.៨១៩)   (៤៣.៣២៦.៧៦៨)   (៤២.៤២៣.៧០៧)   (៩.៧៧០.៦៣៨)   (៩.៦៤៧.៨៧១)   (៣៩.៨៣៤.៨៩១)   (៣៩.០៩៣.១៧៣) 
ការបញ្ចប់ភត្ិសនាជ្ួលសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (៤២៦.៦៥៥)   (៦៧៨.៤៨៦)   (១.៧៣៩.៤៧២)   (២.៧៤៩.២២៥)   (៣១១.៧៧៦)   (៦៦៥.៣៣៥)   (១.២៧១.១១១)   (២.៦៩៥.៩៣៧) 
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  ៤៧.២១៩    ២៧.៧៧៥    ១៩២.៥១២    ១១២.៥៤៤    ១២.២២៣    ៣១.៩១៧    ៤៩.៨៣៣    ១២៩.៣២៨  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      (៨៧៩.៨១៤)   ១.៧៩០.២៤០    -      -      (៧៨០.១៣៤)   ១.៥៧៧.៧៥៩  
ច្ុងការយិបរដិចេទ  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 ៊ី 

រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១២. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទពយសរមម (រ) 

សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារជួ្លការយិាល័យ និងរងយនតសម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបសែ់លួន ។ េ័ត៌្ានេំេីកិចចសនាជួ្ល ឡដលសមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារជាេនកជួ្លម្រត្ូវបានបង្ហា ញ
ដូចខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្ន ូ

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្ន ូ

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
 ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

   
(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ៣១.១៣០.៨៨៦    ៣៣.០២៨.៩៥១    ១២៧.៦៣៦.៦៣៣    ១៣៥.២៨៦.៥៨៣    ២៧.៥៩៩.៧៨៣    ២៩.២៥១.១២៩    ១១៣.១៥៩.១១០    ១១៩.៨១២.៦២៤  
ការទិញបឡនថម សម្រាប់កនុងការយិបរដិចេទ  ១.០៩៩.០៥១    ២.៣២៥.៩៧៨    ៤.៤៦៦.៥៤៣    ៩.៤៥០.៤៤៩    ១.០៦៥.៧៤៦    ២.១៥៩.៣២៥    ៤.៣៣១.១៩២    ៨.៧៧៣.៣៣៧  
រលំស់សម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (២.៧១៦.១២១)   (២.១៨០.៤២២)   (១១.០៣៨.៣១៦)   (៨.៨៥៩.០៥៥)   (២.៤៩៦.៦៥៤)   (២.៤៦៤.១៧៤)   (១០.១៤៦.៤០២)   (១០.០១១.៩៣៩) 
ការបញ្ចប់ភត្ិសនាជ្ួលសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  ១.៨០៨    (១៣៤.៣០៥)   ៧.៣៤៨    (៥៤៥.៦៨១)   -      (១២១.១៥៤)   -      (៤៩២.២៤៩) 
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  ១៤.១៤៤    (៤៧០.៧៤៥)   ៥៧.៤៨១    (១.៩១២.៦៣៧)   ១៣.២៩៧    ២២.៧២៤    ៥៤.០៣៩    ៩២.៣២៨  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      (១.៦៨១.៧៧៧)   (៦៩៩.១២២)   -      -      (១.៤៩១.០៥៣)   (៦១៩.១១២) 
ច្ុងការយិបរដិចេទ  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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៣. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្រទេយសកមមេនធេនារ  ៣២.៣២៤.៥៤៨    ២៨.៧០១.៤៧៣    ១៣០.៧៥២.៧៩៧    ១១៦.៩៥៨.៥០២    ៣១.០១៥.៦៦៣    ២៧.៥៣៨.១៦៥    ១២៥.៤៥៨.៣៥៧    ១១២.២១៨.០២៣  
បំណុលេនធេនារ   (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  

បឡម្រមបម្រមលួម្រទេយសកមមេនធេនារសម្រាបក់ារយិបរដិចេទ ានដចូខាងដម្រកាម៖ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ១៤.៨១៤.៣៥៤    ១១.៦១៦.១០៥    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ៤៦.៦៧៣.៥១០    ១៤.០០៧.៧៤៣    ១០.៩៣៣.២៥៨    ៥៧.០៨១.៥៥៣    ៤៣.៩២៩.៨៣១  

(ដកដចញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយ
ការណ៍ចដំណញ 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  

លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  ២៦.៦៤៤    -      (២២០.០១០)   ៧៣៥.៦៧៩    -      -      (៣៧៧.៩៣៤)   ៦៩៣.៩០៩  
ច្ុងការយិបរដិចេទ  ១១.១៩៥.៨៤៥    ១៤.៨១៤.៣៥៤    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ១២.៦៨៥.៩៤៧    ១៤.០០៧.៧៤៣    ៥១.៣១៤.៦៥៦    ៥៧.០៨១.៥៥៣  

ម្រទេយសកមមេនធេនារ ម្រត្ូវបានកាត្ក់ងដៅដេលានសិទធេិនុវត្តតមចាប់ដដើមបីកាត្ក់ងម្រទេយសកមមេនធម្របចំាឆ្ន ំ នងិបណុំលេនធម្របចំាឆ្ន ំ នងិដៅដេលឡដលេនធេនារពាកេ់ន័ធដៅនងឹអាជាា ធ្រស្នរដេើេនធដឡដល។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៣. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ (រ) 

បឡម្រមបម្រមលួម្រទេយសកមមេនធេនារសម្រាបក់ារយិបរដិចេទ ានដចូខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូឆ្ន ំ
២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្ន ូ
ឆ្ន ំ២០១៩ 

   
(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ១៣.១៥៤.៥៨៥    ១៤.៨០៥.៨២៣    ៥៣.៩៣៣.៧៩៩    ៦០.៦៤៤.៦៥១    ១៣.១០៦.៥៩១    ១៣.៥១៧.៦៨២    ៥៣.៧៣៧.០២៣    ៥៥.៣៦៨.៤២៥  
(ដកដចញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ចំដណញ ឬខាត្  (១.៩៨៧.៥៩១)   ៩.៩៩៥    (៨.០៧៧.៥៧០)   ៤០.៦១០    (៤២០.៦៤៤)   ៤៩០.០៦១    (១.៧០៩.៤៩៧)   ១.៩៩១.១១៨  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  ២៨.៨៥១    (១.៤៦៤)   (៥៦៩.០៣៦)   (៣១៦.៧៦៧)   -      -      (៧១២.៨៧០)   (២៧៧.៩៩០) 
ច្ុងការយិបរដិចេទ  ១១.១៩៥.៨៤៥    ១៤.៨១៤.៣៥៤    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ១២.៦៨៥.៩៤៧    ១៤.០០៧.៧៤៣    ៥១.៣១៤.៦៥៦    ៥៧.០៨១.៥៥៣  

 
 
 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៤. ក្បារ់បអញ្ញ ើព៊ីធនាគារអផសង  ៗនិងសាថ ប័នហរិញ្ញវរថ អផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
គណនីចរនត  ១០៦.៦០៦.៦២៦    ១០៣.៤៣៣.៥៨៥    ៤៣១.២២៣.៨០២    ៤២១.៤៩១.៨៥៩    ១០៨.១៥៥.៥៦៨    ១០៨.៦៦៤.៥៨៤    ៤៣៧.៤៨៩.២៧៣    ៤៤២.៨០៨.១៨០  
គណនីសនសំ  ៤៧.៥៥១.៨៦១    ៤៧.៧៣៩.៩១៦    ១៩២.៣៤៧.២៧៨    ១៩៤.៥៤០.១៥៨    ៤៦.៨១៦.៩១២    ៤៦.៤៦៥.៧២៣    ១៨៩.៣៧៤.៤០៩    ១៨៩.៣៤៧.៨២១  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត្់  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  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្្គារដផ្សងៗនិងស្នថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផ្សង  ៗម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមឥណម្របតិ្ទន 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
មិនដលើសេីម្របំាមួយឡែ  ១៩៥.៧១៧.៨៥៧    ១៩២.៦១៦.៧៥៧    ៧៩១.៦៧៨.៧៣២    ៧៨៤.៩១៣.២៨៥    ១៨៣.៧១៧.១៧៦    ១៨៧.២៦៨.៣៧០    ៧៤៣.១៣៥.៩៧៧    ៧៦៣.១១៨.៦០៨  
ដលើសេីម្របំាមួយឡែ ប ុឡនតមិនដលើសេីមួយឆ្ន ំ  ៣០.១០៥.១៩៩    ៦.៦១៤.១១៧    ១២១.៧៧៥.៥៣០    ២៦.៩៥២.៥២៧    ២១.៨៦០.៩៧៥    ២.៨០៩.៣៥១    ៨៨.៤២៧.៦៤៤    ១១.៤៤៨.១០៥  
ដលើសេីមួយឆ្ន ំ ប ុឡនតមិនដលើសេីបីឆ្ន ំ  ៥.៦៤៨.៨១៥    ៦.១៩៤.២៧១    ២២.៨៤៩.៤៥៧    ២៥.២៤១.៦៥៤    ៥.៦៤៨.៨១៥    ៤.៤៥០.០០០    ២២.៨៤៩.៤៥៧    ១៨.១៣៣.៧៥០  
ដលើសេីបីឆ្ន ំ  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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

52 

១៤. ក្បារ់បអញ្ញ ើព៊ីធនាគារអផសង  ៗនិងសាថ ប័នហរិញ្ញវរថ អផសង  ៗ(រ) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្្គារដផ្សងៗនិងស្នថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផ្សង  ៗម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

ែ) វភិាគតមទំ្ក់ទំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់េ័នធ  ៧២.៧៧៤    -      ២៩៤.៣៧១    -      ១.៦៧០.៦៩៥    ៥.៣០៣.៦៥១    ៦.៧៥៧.៩៦១    ២១.៦១២.៣៧៨  
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  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 (ម្របចំាឆ្ន ំ) 
 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

គណនីចរនត គាម ន  គាម ន   គាម ន  គាម ន 
គណនីម្របាក់បដញ្ញើសនសំ  ០,០០% - ១,៩០%    ០,០០% - ១,៩០%    ០,០០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%  
គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត្់  ១,០០% - ៧,៩៥%    ០,៧៥% - ៧,៩៥%    ១,០០% - ៧,៩៥%    ០,៧៥% - ៧,៩៥%  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៥. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបស់េរិងិជន 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                

គណនីចរនត  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  
ម្របាក់បដញ្ញើសនសំ   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  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត្់  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 ម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមឥណម្របតិ្ទន 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
កនុងរយៈដេលម្របំាមួយឡែ  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  
ដលើសម្របំាមួយឡែ ប ុឡនតមិនដលើសេីមួយឆ្ន ំ  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  
ដលើសេីមួយឆ្ន  ំប ុឡនតមិនដលើសេីបីឆ្ន ំ  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  
ដលើសេីបីឆ្ន ំ  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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៥. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបស់េរិងិជន (រ) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ងិិជ្ន ម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

ែ) វភិាគតមទំ្ក់ទំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់េ័នធ  ១៨.២៥១.៦០៤    ៦.៦៦៣.៣៦៧    ៧៣.៨២៧.៧៣៨    ២៧.១៥៣.២២១    ១៩.៤៧៨.០៧៤    ១០.១៧៧.៩៣៧    ៧៨.៧៨៨.៨០៩    ៤១.៤៧៥.០៩៣  
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  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 (ម្របចំាឆ្ន ំ) 
 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

        
គណនីចរនត គាម ន    គាម ន  គាម ន  គាម ន 
ម្របាក់បដញ្ញើកម្រមិត្ គាម ន    គាម ន  គាម ន  គាម ន 
ម្របាក់បដញ្ញើសនសំ  ០,០០% - ១៥,០០%    ០,០០% - ១៥,០០%    ០,០០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត្់  ០,៥០% - ១២,០០%     ០,០៥% - ១៣,២៥%    ០,៥០% - ៨,២៥%     ០,០៥% - ៨,២៥%  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៦.  ក្បារ់រមា៊ី 
សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារបានចុោះកចិចសនាែចីម្របាក់ជាមួយេនកផ្តល់កមចីដផ្សង  ៗ។ ការទូទត្់សងម្របាក់ដដើម និងការម្របាក់ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងទំងម្របចំាម្រត្ីាស ឆាស ឬម្របចំាឆ្ន ំដោយឡផ្អកដលើកាលវភិាគ

សងសម្រាប់កចិចម្រេមដម្រេៀងែចនីីមួយៗ។ សមពន័ធធ្្គារ និងធ្្គារមនិបានោក់បញ្ជច ណំាមួយសម្រាប់ម្របាក់កមចីដ្ោះដទ ។ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

េំុានម្រទេយបញ្ជច ំ៖                
ម្របាក់កមចីរយៈដេលែលី  ១២៤.៦២៩.០៧១    ១៨៣.៦៨២.២៦៦    ៥០៤.១២៤.៥៩២    ៧៤៨.៥០៥.២៣៤    ១០៤.៨៨៦.៦៩៨    ១៦៦.៦៩២.៤៨១    ៤២៤.២៦៦.៦៩៣    ៦៧៩.២៧១.៨៦០  
ម្របាក់កមចីរយៈដេលឡវង  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 ម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមទំ្ក់ទំនង 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់េ័នធ  -      ៦៩៩.៦៨០    -      ២.៨៥១.១៩៦    -      -      -      -    
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៦.  ក្បារ់រមា៊ី (រ) 

(ែ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់(ម្របចំាឆ្ន ំ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

        
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  ២,០០% - ១៤,៥០%    ២,៥០% - ១៣,០០%    ២,០០% - ៨,០០%    ២,៦០% - ៧,៦៩%  

១៧. បំណ លបនាា ប់បនស ំ
ទំងដនោះគឺជាបណុំលប ា្ ប់បនសំេភីាគមីនិពាក់េន័ធ។ ការទូទត្់សងម្របាក់ដដើម នងិការម្របាក់ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងទំងម្របចំាម្រត្ីាស ឆាស ឬម្របចំាឆ្ន ំដោយឡផ្អកដលើកាលវភិាគសងសម្រាបក់ចិចម្រេមដម្រេៀង  

ែចីនមីួយៗ។ បណុំលទំងដនោះម្រត្ូវេនមុ័ត្ដោយ ធ្្គារជាត្ ិ ថ្ន កមពុជា ដដើមបីោកប់ញ្ចូ លដៅកនងុែាង់ម្របដភទទីេីរ ដៅកនងុការគណ្មូលនធិ្ិផ្លា ល់របស់ធ្្គារ ដោយេនុដោមដៅតមម្របកាសដលែ                              
ធ្៧-០១០-១៨២ម្រប.ក របស់ធ្្គារជាត្ ិថ្ន កមពជុា។ សមពន័ធធ្្គារនងិធ្្គារមនិបានសនាថានងឹបញ្ជច សំម្រាប់បណុំលប ា្ បប់នសំដនោះដទ។ 

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
បំណុលប្ ា ប់បនសំរយៈដេលែលី  ១១.៤០៨.៤១៣    ៧.៣៧៤.៩៤៥    ៤៦.១៤៧.០៣១    ៣០.០៥២.៩០១    ១១.៤០៨.៤១៣    ៧.៣៧៤.៩៤៥    ៤៦.១៤៧.០៣១    ៣០.០៥២.៩០១  
បំណុលប្ ា ប់បនសំរយៈដេលឡវង  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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៧. បំណ លបនាា ប់បនស ំ(រ) 
បណុំលប ា្ ប់បនសំ ម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមទំ្ក់ទំនង 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់េ័នធ  -      -      -      -      -      -      -      -    
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  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 (ម្របចំាឆ្ន ំ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

        
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  ៥,៣៨% - ៨,៤៨%    ៧,០០% - ៨,៤៨%    ៥,៣៨% - ៨,៤៨%    ៧,០០% - ៨,៤៨%  

 
 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៨.  បំណ លភរិសនា 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

បំណុលភតិ្សនាឡដលមិនបានរាប់បញ្ចូ ល         
       

ត្ិចជាងមួយឆ្ន ំ  ១០.២៦១.៩០២    ១០.០៦៨.០៩៨    ៤១.៥០៩.៣៩៤    ៤១.០២៧.៤៩៩    ៩.៦៥៥.៦០២    ៩.៣០០.៥៣២    ៣៩.០៥៦.៩១០    ៣៧.៨៩៩.៦៦៨  
មួយដៅម្របំាឆ្ន ំ  ២០.៥៨១.២៩៤    ២៣.១២១.៩៧៩    ៨៣.២៥១.៣៣៤    ៩៤.២២២.០៦៤    ១៨.៨៨៨.៨៩៦    ២១.៤៤៤.២១២    ៧៦.៤០៥.៥៨៤    ៨៧.៣៨៥.១៦៤  
ដលើសេីម្របំាឆ្ន ំ  ៣.៨១៦.៤៦២    ៤.៧៦០.០៥៤    ១៥.៤៣៧.៥៨៩    ១៩.៣៩៧.២២០    ៦៥៥.៩២៩    ១.៣៧៣.៩៧២    ២.៦៥៣.២៣៣    ៥.៥៩៨.៩៣៦  
បំណុលភតិ្សនាសរុបឡដលមិនបានដធ្វើេបបហារ  ៣៤.៦៥៩.៦៥៨    ៣៧.៩៥០.១៣១    ១៤០.១៩៨.៣១៧    ១៥៤.៦៤៦.៧៨៣    ២៩.២០០.៤២៧    ៣២.១១៨.៧១៦    ១១៨.១១៥.៧២៧    ១៣០.៨៨៣.៧៦៨  

                
ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នបំណុលភតិ្សនា                
បំណុលភត្ិសនារយៈដេលែលី  ១០.៣០៩.៨៦៥    ៩.៧៥៥.៩៩៤    ៤១.៧០៣.៤០៤    ៣៩.៧៥៥.៦៧៦    ៩.៧១១.៨៧៩    ៩.០២៣.៤៣៣    ៣៩.២៨៤.៥៥១    ៣៦.៧៧០.៤៨៩  
បំណុលភត្ិសនារយៈដេលឡវង  ១៨.៣០៨.០៣៧    ២១.១៥៩.៩៤៥    ៧៤.០៥៦.០១០    ៨៦.២២៦.៧៧៥    ១៦.០៦០.៥០៦    ១៨.៧៦៥.៧៣៥    ៦៤.៩៦៤.៧៤៦    ៧៦.៤៧០.៣៧១  
សរុបត្ថ្មលបចចុបបននថ្នបំណុលភតិ្សនា  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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៨.  បំណ លភរិសនា (រ) 
ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗសដងេបចដ ល្ ោះដេល៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត់្សាា ល ់៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤)      (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤) 
                
ការម្របាក់ដលើបំណុលភតិ្សនា  ២.១០៩.២៥៣    ២.០៩១.០៤៦    ៨.៥៩៩.៤២៥    ៨.៤៧២.៩១៨    ១.៨៧៥.៧៧៦    ១.៨៥៨.៧០០    ៧.៦៤៧.៥៣៨    ៧.៥៣១.៤៥៣  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ  ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ  ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

   
(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
ការម្របាក់ដលើបណុំលភត្ិសនា  ៥០៦.៣៧៦    ៥៤២.១១១    ២.០៥៧.៩១២    ២.២០២.៥៩៧    ៤៥១.៦៧៨    ៤៨០.៩៤៨    ១.៨៣៥.៦១៩    ១.៩៥៤.០៩២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៨.  បំណ លភរិសនា (រ) 
ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍លំហូរទឹកម្របាក់សដងេបចដ ល្ ោះដេល៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩  
ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
លំហូរស្នច់ម្របាក់សរុបសម្រាប់ការជ្ួល  ១១.៨៣៣.២៧៤    ១១.២៨២.៤៧០    ៤៨.២៤៤.២៥៨    ៤៥.៧១៦.៥៦៨    ១០.៨៨៣.៤០៦    ១០.៤៥២.១៩៥    ៤៤.៣៧១.៦៤៦    ៤២.៣៥២.២៩៤  

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
លំហូរស្នច់ម្របាក់សរុបសម្រាប់ការជ្ួល  ៣.៣០២.៣២១    ៣.១៤១.៥០៤    ១៣.៤២០.៦៣៣    ១២.៧៦៣.៩៣១    ៣.០០១.៦៣២    ២.៧៦០.២១៥    ១២.១៩៨.៦៣២    ១១.២១៤.៧៥៤  
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១៩. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ  

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តន៍ 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារបានកត់្ម្រតសំវធិានធ្ន ដលើេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូល
និវត្តន៍ ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ១១.០១០.៤៧១ ដុោល រអាដមរកិ និង១០.៤៩៨.១៩០ ដុោល រអាដមរកិ។ កនុងេំែុង
ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារបានកត់្ម្រតសំវធិានធ្ន
ចំដពាោះេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តន៍ ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ១.៥២៧.៨៩៤ ដុោល រអាដមរកិ និង ១.៥០៥.០៨៤ ដុោល រ 
អាដមរកិ ម្រេមទងំបានដធ្វើការទូទត់្នូវទឹកម្របាក់ចំនួន ២១៦.៨៤០ ដុោល រអាដមរកិ និង ១៤៣.០០៤ ដុោល រអាដមរកិ។  

(ែ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារបានកត់្ម្រតសំវធិានធ្ន ដលើេត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍ 
វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ១.៣០៧.១៧២ ដុោល រអាដមរកិ និង ១.៣០៧.១៧២ ដុោល រអាដមរកិ។ កនុង
េំែុងដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារបានកត់្ម្រតសំវធិាន
ធ្នចំដពាោះេត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ១.៣១២.៦៤១ ដុោល រអាដមរកិ និង 
១.៣១២.៦៤១ ដុោល រអាដមរកិ ម្រេមទងំបានដធ្វើការទូទត់្នូវទឹកម្របាក់ចំនួន ២.០៨៥.៣១៥ ដុោល រអាដមរកិ និង 
២.០៨៥.៣១៥ ដុោល រអាដមរកិ។ 

(គ) ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារបានកត់្ម្រតសំវធិានធ្ន ដលើម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេ
ការង្ហរ ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ៦.០៣៦.៤១២ ដុោល រអាដមរកិ និង៥.៩៧៦.៤០១ ដុោល រអាដមរកិ។ កនុងេំែុងដំណាច់
ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ សមព័នធធ្្គារ និងធ្្គារ បានកត់្ម្រតសំវធិានធ្នចំដពាោះ
ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ៦.៥៦៣.៧១៩ ដុោល រអាដមរកិ និង ៦.៣៧៨.៧៣៨ ដុោល រ              
អាដមរកិ ម្រេមទំងបានដធ្វើការទូទត់្នូវទឹកម្របាក់ចំនួន ៦.៩៩៨.២៥៧ ដុោល រអាដមរកិ និង ៦.៨១៥.២៤៨ ដុោល រអាដមរកិ។ 
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២០. អដើមទ ន និង ប ពវលាភភាគហ  ន 

ដដើមទុន 
 នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

ចំនួនភាគហ  ន  ដ លាល រអាអមររិ  

ការកាន ់
កាប់ភាគហ  ន 
គិរជាភាគរយ  ចំនួនភាគហ  ន  ដ លាល រអាអមររិ  

ការកាន ់
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% 
            
សមមលូនងឹពាន់ដរៀល (កណំត្ស់ាា ល់ ៤)    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២        ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    
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២០. អដើមទ ន និង ប ពវលាភភាគហ  ន (រ) 

បុេវោភភាគហ ុន 

បុេវោភភាគហ ុន គឺចំនួនឡដលដលើសរវាងទឹកម្របាក់ឡដលធ្្គារបានទទួលេីការដបាោះផ្ាយភាគហ ុនងមី
ប ា្ ប់េីទូទត់្ចំណាយម្របតិ្បត្តិការទក់ទងដោយផ្លា ល់ដលើការដបាោះផ្ាយ នឹងត្ថ្មលចារកឹថ្នភាគហ ុនឡដលបាន         
ដបាោះផ្ាយ។  

ថ្្ងៃទី២៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០២០ ធ្្គារបានចុោះបញ្ជ ភីាគហ នុរបស់ែលួនដៅកនុងម្រកុមហ ុនផ្ារមូលបម្រត្កមពុជា 
(ផ្.ម.ក)។ ចំនួនភាគហ ុនងមីឡដលបានដបាោះផ្ាយានចំនួន ៤.៣៤៤.៨៦៥ ភាគហ ុន ឡដលានត្ថ្មលចារកឹ ៤.០០០ (០.៩៨
ដុោល រអាដមរកិ) កនុងមួយភាគហ នុ នឹងត្ថ្មលដបាោះផ្ាយលក់ជាស្នធារណៈដលើកដំបូង ១៦.២០០ (៣.៩៧ដុោល រ           
អាដមរកិ) ដរៀលកនុងមួយភាគហ នុ។ ធ្្គារបានទទួលស្នច់ម្របាក់េីការដបាោះផ្ាយភាគហ ុនងមីចំនួន ១៧.០៨២.១០៥
ដុោល រអាដមរកិ និងានចំណាយ ម្របតិ្បត្តិការទក់ទងដោយផ្លា លដ់លើការដបាោះផ្ាយមូលបម្រត្កមមសិទធិជាស្នធារណៈ
ដំបូងចំនួន ១.០៣១.០២៥ ដុោល រអាដមរកិ ដោយទទួលបានបុេវភាគហ ុនចំនួន ១១.៧០៦.២១៥ ដុោល រអាដមរកិ 
(៤៧.៧២៦.២៣៩ ពាន់ដរៀល)។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២១. ទ នបក្មុង 

 
សមព័នធធនាគារ 

ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញរតិ 
 

លអមអៀងព៊ីការបតូររបូិយប័ណណ   
ក្បរិបរតិការជាមួយការក្បារ់ 
ឡដលមិនអាចក្គប់ក្គងបាន  ទ នបក្មុង អផសងៗ   សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល 
   (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)    (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                      
នាថ្ងៃទ៊ី ១ ឡែ មររា 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  
                      
លទធផលលមអិរអផសងៗ ៖                      
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ -លដមអៀង េីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      (៨.១៦០.០២៦) 
លទធផលលមអិរអផសងៗ សក្មាប់ ការយិបរអិចេទសរ  ប  -      -      -      -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      (៨.១៦០.០២៦) 
                      
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖                      
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាដដើមទុន  (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៥០.២៥០)   -      -      -      -      -      -      -      (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៥០.២៥០) 
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅ 

ជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៦៦.២៨៥.៧៩៥    ២៧០.២៤៧.១៨៦  
 

 -      -      -      -      -      -      -      ៦៦.២៨៥.៧៩៥    ២៧០.២៤៧.១៨៦  
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុក ដៅជា

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ   -      -    
 

 ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៥.៥៨២.៧៧៨    -      -      -      -      -      ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៥.៥៨២.៧៧៨  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ- ម្រកុមហ ុន 

បុម្រត្មព័នធបរដទស  -      -    
 

 -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩    -      -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (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  
នាថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនឆូ្ន  ំ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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២១. ទ នបក្មុង (រ) 

 
សមព័នធធនាគារ 

ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញរតិ 
 

លអមអៀងព៊ីការបតូររបិូយប័ណណ   
ក្បរិបរតិការជាមួយការក្បារ់ 
ឡដលមិនអាចក្គប់ក្គងបាន  

ទ នបក្មុង 
 អផសងៗ   សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល 
   (កំណត់្សាា ល់ ៤)    (កំណត់្សាា ល់ ៤)    (កំណត់្សាា ល់ ៤)    (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤)    (កំណត់្សាា ល់ ៤) 

                      
នាថ្ងៃទ៊ី ១ ឡែ មររា 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 ៖                             
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សងៗ -លដមអៀងេីការបតូរ

រូបិយប័ណណ  -       -     -      -    
 

 -      -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      ៧.៣៣០.១៦៥  
លទធផលលមអិរអផសងៗ សក្មាប់ 
ការយិបរអិចេទសរ  ប  -      -      -      -    

 
 -      -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      ៧.៣៣០.១៦៥  

                      
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖  

        
 

             
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅ ជា

ទុនបម្រមុងទូដៅ  ៥០.២១០.៩៦០    ២០៤.៤០៨.៨១៨    -      -    
 

 -      -      -      -      -      ៥០.២១០.៩៦០    ២០៤.៤០៨.៨១៨  
ការដផ្ារេីទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិដៅ    

ជាម្របាក់ចំដណញរកាទុក   -      -      (១២.៤០៥.៩៩១)   (៥០.៥៥៤.៤១៣) 
 

 -      -      -      -      -      (១២.៤០៥.៩៩១)   (៥០.៥៥៤.៤១៣) 
ការទិញយកេបបភាគភាគកមមឡដលាន

កនុង AMM  -      -      -      -    
 

 -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧    -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ-ម្រកុមហ ុន

បុម្រត្សមព័នធបរដទស  -      -      -      -    
 

 (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២)   -      -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២) 
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      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  
នាថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធន ូឆ្ន ២ំ០១៩      ៣៩៨.៣៧៣.៧៦៧    ១.៦២៣.៣៧៣.០៩៩    ៣៨.៦៣០.៥៧៨    ១៥៧.៤១៩.៦០៦    (២២.២៥៥.៦១៩)   (៩០.៦៩១.៦៤៧)   -      -      ១៧.៩៨៤.២០៨    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

66 

២១. ទ នបក្មុង (រ) 
 ធនាគារ 
 ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញរតិ  ទ នបក្មុងអផសង  ៗ  សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ពាន់អរៀល 
   (កំណត់្សាា ល់ ៤)    (កំណត់្សាា ល់ ៤)  (កំណត់្សាា ល់ ៤)    (កំណត់្សាា ល់ ៤) 

              
នាថ្ងៃទ៊ី ១ ឡែ មររា 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              
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សង -ៗលដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   -      (៧.៩៦១.៧៩៧) 
លទធផលលមអិរអផសងៗសក្មាប់ការយិបរអិចេទសរ  ប  -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   -      (៧.៩៦១.៧៩៧) 

              
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖              
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៧២.៩៥២.៣១៦    -      -      -      ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៧២.៩៥២.៣១៦  
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុក ដៅជាទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ  -      -      ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧៣.៧២២.៩១១    -      ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧៣.៧២២.៩១១  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (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  
នាថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ 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  
              
នាថ្ងៃទ៊ី ១ ឡែ មររា 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              
លទធផ្លលមអិត្ដផ្សង -ៗលដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    -      ៧.១៥៣.៧៥៥  
លទធផលលមអិរអផសងៗសក្មាប់ការយិបរអិចេទសរ  ប  -      -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    -      ៧.១៥៣.៧៥៥  
              
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖              
ការដផ្ារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ១៩៨.០៥៦.៥៨០    -      -      -      ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ១៩៨.០៥៦.៥៨០  
ការដផ្ារេីទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិដៅជា ម្របាក់ចំដណញរកាទុក   -      -      (១២.៦៧១.៩០៨)   (៥១.៦៣៨.០២៥)   -      (១២.៦៧១.៩០៨)   (៥១.៦៣៨.០២៥) 
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      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  
នាថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២២. ចំណូលការក្បារ់គណនាអដាយអក្បើវិធ៊ីសាស្តសតការក្បារ់ក្បសទិធភាព 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

ឥណទន និងបុដរម្របទន៖                
- ចំណូលការម្របាក់  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  

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្្គារដផ្សងៗ ៖                

- ធ្ គារដៅដម្រៅម្របដទសកមពុជា  ៥២៧.៦៨៦    ១.៨៩៤.៥២៤    ២.១៥១.៣៧៦    ៧.៦៧៦.៦១១    ៥៣៤.០៩៨    ១.៩១២.០២៧    ២.១៧៧.៥១៩    ៧.៧៤៧.៥៣៣  
- ធ្ គារដៅខាងកនុងម្របដទសកមពុជា  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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២២. ចំណូលការក្បារ់គណនាអដាយអក្បើវិធ៊ីសាស្តសតការក្បារ់ក្បសទិធភាព (រ) 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ  ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ  ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

   
(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
ឥណទន និងបុដរម្របទន៖                

- ចំណូលការម្របាក់  ១៣៤.៥៩៣.៧២៥    ១២០.៥៥៦.៩៩៤    ៥៤៦.៩៨៨.៨៩៨    ៤៨៩.៨២៣.០៦៧    ១២៥.២៩២.១៤១    ១១២.៣៣៣.៧៤៤    ៥០៩.១៨៧.២៦១    ៤៥៦.៤១២.០០២  
- ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ១១០.៤២៩    ១.០០៨.៩១៩    ៤៤៨.៧៨៣    ៤.០៩៩.២៣៨    ១១០.៤២៩    ១.០០៨.៩១៩    ៤៤៨.៧៨៣    ៤.០៩៩.២៣៨  

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្្គារដផ្សងៗ ៖                

- ធ្ គារដៅដម្រៅម្របដទសកមពុជា  ១០០.៨៣៩    ៧២៨.៣៥៣    ៤០៩.៨១០    ២.៩៥៩.២៩៨    ១០៤.៨៦២    ៧២៥.៨៧៩    ៤២៦.១៥៩    ២.៩៤៩.២៤៦  
- ធ្ គារដៅខាងកនុងម្របដទសកមពុជា  ៤៨.៥២៧    ៣៩.៥៧៦    ១៩៧.២១៤    ១៦០.៧៩៧    ៣២.៨៧៩    ៣១.៣៨៩    ១៣៣.៦២០    ១២៧.៥៣៤  

  ១៣៤.៨៥៣.៥២០    ១២២.៣៣៣.៨៤២    ៥៤៨.០៤៤.៧០៥    ៤៩៧.០៤២.៤០០    ១២៥.៥៤០.៣១១    ១១៤.០៩៩.៩៣១    ៥១០.១៩៥.៨២៤    ៤៦៣.៥៨៨.០២០  

 

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៣. ចំណាយការក្បារ់  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារដផ្សងៗ  និងស្នថ ប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុដផ្សងៗ  

               

ម្របាក់បដញ្ញើសនសំានកាលកំណត្់  ៨.១៩០.៩៣៨    ៧.៤៩០.៤៧៣    ៣៣.៣៩៤.៤៥៤    ៣០.៣៥១.៣៩៧    ៧.១៤៧.៤០០    ៦.៧៨១.៤៨២    ២៩.១៣៩.៩៥០    ២៧.៤៧៨.៥៦៥  
ម្របាក់បដញ្ញើសនសំ  ៣៨.៦៦៧    ៣៧.៩២៣    ១៥៧.៦៤៥    ១៥៣.៦៦៤    ២៣.៥៥៣    ២១.៩៧០    ៩៦.០២៦    ៨៩.០២២  
                

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន                
ម្របាក់បដញ្ញើសនសំានកាលកំណត្់  ៨៧.៨៨០.៦០៤    ៨២.០៩៣.០៧៥    ៣៥៨.២៨៩.២២៣    ៣៣២.៦៤១.១៤០    ៨៣.៨៤៧.១៦៣    ៧៨.៦៧៩.៦៣៤    ៣៤១.៨៤៤.៨៨៤    ៣១៨.៨០៩.៨៧៧  
ម្របាក់បដញ្ញើសនសំ  ៦.០០៣.៥០២    ៥.៨៦២.៥៧២    ២៤.៤៧៦.២៧៨    ២៣.៧៥៥.១៤២    ៤.៧០០.៧៥៥    ៤.៨០៩.៨៥១    ១៩.១៦៤.៩៧៨    ១៩.៤៨៩.៥១៦  
គណនីចរនត  ៤៧.៣១៦    ៤៨.១៧៨    ១៩២.៩០៧    ១៩៥.២១៧    ៤៧.៣១៦    ៤៨.១៧៨    ១៩២.៩០៧    ១៩៥.២១៧  
                

បំណុលប្ ា ប់បនសំ  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  
ចំណាយការម្របាក់ដលើភត្ិសនា   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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

70 

២៣. ចំណាយការក្បារ់ (រ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ    ឆ្ន ំ

២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារដផ្សងៗ  និងស្នថ ប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុដផ្សងៗ  

               

ម្របាក់បដញ្ញើសនសំានកាលកំណត្់  ២.១៩៧.៩៧២    ១.៩៨៣.៦១៨    ៨.៩៣២.៥៥៨    ៨.០៥៩.៤៤០    ១.៩០៨.៣២៨    ១.៧៤៣.៥៣៤    ៧.៧៥៥.៤៤៥    ៧.០៨៣.៩៧៩  
ម្របាក់បដញ្ញើសនសំ  ៩.០៩៧    ១១.០៨៧    ៣៦.៩៧០    ៤៥.០៤៦    ៥.១៧៦    ៥.៥៦៦    ២១.០៣៥    ២២.៦១៥  
                

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន                
ម្របាក់បដញ្ញើសនសំានកាលកំណត្់  ២២.៧២៥.៦១៤    ២១.៦៦២.៣២៧    ៩២.៣៥៦.៨៩៥    ៨៨.០១៤.០៣៥    ២១.៦៩៥.៩៦០    ២០.៧៣៥.១៣០    ៨៨.១៧២.៣៨១    ៨៤.២៤៦.៨៣៣  
ម្របាក់បដញ្ញើសនសំ  ១.៥៨៥.៦៤១    ១.៤៨០.២២៦    ៦.៤៤៤.០៤៥    ៦.០១៤.១៥៨    ១.២៣៣.២០៤    ១.១៨៨.៥៥៧    ៥.០១១.៧៤១    ៤.៨២៩.១០៧  
គណនីចរនត  ៨.១១២    ១២.៦៧៩    ៣២.៩៦៧    ៥១.៥១៥    ៨.១១២    ១២.៦៧៩    ៣២.៩៦៧    ៥១.៥១៥  
                

បំណុលប្ ា ប់បនសំ  ៣.០១៣.២៨១    ២.៧៣៣.៩៣៥    ១២.២៤៥.៩៧៤    ១១.១០៧.៩៧៨    ៣.០១៣.២៨១    ២.៧៣៣.៩៣៥    ១២.២៤៥.៩៧៤    ១១.១០៧.៩៧៨  
ម្របាក់កមចី  ៧.៩៨៧.១២៨    ១០.៦៨៦.៥៨៤    ៣២.៤៥៩.៦៨៨    ៤៣.៤១៩.៥៩១    ៧.០៣៩.១៧៩    ៩.៣០២.៦៧៧    ២៨.៦០៧.២២៣    ៣៧.៧៩៦.៧៧៧  
ចំណាយការម្របាក់ដលើភត្ិសនា   ៥០៦.៣៧៦    ៥៤២.១១១    ២.០៥៧.៩១២    ២.២០២.៥៩៧    ៤៥១.៦៧៨    ៤៨០.៩៤៨    ១.៨៣៥.៦១៩    ១.៩៥៤.០៩២  

  ៣៨.០៣៣.២២១    ៣៩.១១២.៥៦៧    ១៥៤.៥៦៧.០១០    ១៥៨.៩១៤.៣៦០    ៣៥.៣៥៤.៩១៨    ៣៦.២០៣.០២៦    ១៤៣.៦៨២.៣៨៧    ១៤៧.០៩២.៨៩៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៤.  ចំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសា 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ន  ១៦.២៩៧.៩៥៧    ១៧.៧២៨.៨៩៩    ៦៦.៤៤៦.៧៧១    ៧១.៨៣៧.៤៩៩    ១៥.៨៤៨.២៨៥    ១៧.៤៨៩.៥០១    ៦៤.៦១៣.៤៥៨    ៧០.៨៦៧.៤៥៨  
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ន បានេីភាន ក់ង្ហរធា រ្ា 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  
កថ្ម្រមេីា 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  
កថ្ម្រមេីការសងឥណទនមុនកាលកំណត្់  ៦.៧៦២.៥៦៩    ៦.៤៨២.០៧៩    ២៧.៥៧០.៩៩៤    ២៦.២៦៥.៣៨៤    ៥.៣៨២.៨៤៣    ៥.៤៤៩.១៨៣    ២១.៩៤៥.៨៥១    ២២.០៨០.០៩០  
កថ្ម្រមេដីសវាម្របាក់បដញ្ញើ  ១.៤៦២.៦៤១    ១.៥៥២.២៨៦    ៥.៩៦៣.១៨៧    ៦.២៨៩.៨៦៣    ១.៣៤១.៣១៥    ១.៥១២.២០០    ៥.៤៦៨.៥៤១    ៦.១២៧.៤៣៤  
កថ្ម្រមេីការធា  ្  ១.០៥៩.៧៤៥    ៦៣៣.៤០២    ៤.៣២០.៥៨០    ២.៥៦៦.៥៤៥    ១.០៥៧.៥៨១    ៦៣២.៤៩៤    ៤.៣១១.៧៥៨    ២.៥៦២.៨៦៦  
កថ្ម្រមេបីណតុ ោះបណាត ល  ១.១០១.៨៨៩    ១.០៥៣.៨២៤    ៤.៤៩២.៤០១    ៤.២៧០.០៩៥    ២៦.៤១៧    ២៥.៥៤៨    ១០៧.៧០២    ១០៣.៥២០  
កថ្ម្រមដផ្សងៗ   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  
 
ានកថ្ម្រមដជ្ើងស្នេីការទទូត្ស់្នច់ម្របាកច់នំួន ៦.០៧៣.៦០០ ដរៀល (សមមលូនិង ១.៥០២ ដោុល រអាដមរកិ) នងិ ១២.១៦៩ ដោុល អាដមរកិ សម្រាបម់្របត្បិត្តិការរបស់ភាន កង់្ហរទូទត្ស់្នច់ម្របាកព់ាកេ់័នធនងឹមលូបម្រត្។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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២៤.  ចំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសា (រ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
 

               

កថ្ម្រមដជ្ើងស្ន  ៤.៣២៨.៤៤៤    ៤.៥០១.៤២២    ១៧.៥៩០.៧៩៦    ១៨.២៨៩.២៧៨    ៤.២៣៦.៩៤០    ៤.៤៤២.១៨០    ១៧.២១៨.៩២៤    ១៨.០៤៨.៥៧៧  
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ន បានេីភាន ក់ង្ហរធា រ្ា ប់រង  ៩៥៦.៤៤៥    ១.៦៤៣.០៥១    ៣.៨៨៦.៩៩២    ៦.៦៧៥.៧១៦    ៩០៨.៤៣៦    ១.៥៨៨.៦៣០    ៣.៦៩១.៨៨៤    ៦.៤៥៤.៦០៤  
កថ្ម្រមេីា សីុនដេធ្ីេឹម  ១.៩៩៧.៦១៩    ២.០៤២.០៤១    ៨.១១៨.៣២៤    ៨.២៩៦.៨១៣    ១.៩៧៥.៥៩៩    ២.០១៨.១១២    ៨.០២៨.៨៣៤    ៨.១៩៩.៥៨៩  
កថ្ម្រមេីការសងឥណទនមុនកាលកំណត្់  ១.៨២៣.១៣១    ១.៦២៦.៥៨៥    ៧.៤០៩.២០៤    ៦.៦០៨.៨១៥    ១.៤៥១.៩៧០    ១.៣៧២.៩៥៥    ៥.៩០០.៨០៦    ៥.៥៧៨.៣១៦  
កថ្ម្រមេដីសវាម្របាក់បដញ្ញើ  ២០៩.៣៧៣    ២០៦.៣៨៨    ៨៥០.៨៩២    ៨៣៨.៥៥៤    ១០៤.០៦៦    ១៨០.៣២៨    ៤២២.៩២៤    ៧៣២.៦៧៣  
កថ្ម្រមេីការធា  ្  ២៣១.៩៧១    ១៥០.១៣៥    ៩៤២.៧៣០    ៦០៩.៩៩៩    ២៣០.២០១    ១៥០.០៨៨    ៩៣៥.៥៣៧    ៦០៩.៨០៨  
កថ្ម្រមេីបណតុ ោះបណាត ល  ១៨៧.៤១៨    ៣៣៣.៤៤៣    ៧៦១.៦៦៧    ១.៣៥៤.៧៧៩    ៧.២៣២    ៦.៣៩៩    ២៩.៣៩១    ២៥.៩៩៩  
កថ្ម្រមដផ្សងៗ   ២.១០០.៥៣៤    ១.៦០០.៦៦៥    ៨.៥៣៦.៥៧០    ៦.៥០៣.៥០២    ២.០៧៩.៦៣៩    ១.៥៩០.០៤២    ៨.៤៥១.៦៥៣    ៦.៤៦០.៣៤១  

  ១១.៨៣៤.៩៣៥    ១២.១០៣.៧៣០    ៤៨.០៩៧.១៧៦    ៤៩.១៧៧.៤៥៥    ១០.៩៩៤.០៨៣    ១១.៣៤៨.៧៣៤    ៤៤.៦៧៩.៩៥៣    ៤៦.១០៩.៩០៦  
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២៥. ចំណាយទូអៅ និងរដាបាល 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្របាក់ដបៀវត្សរ ៍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  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្ដផ្សងៗ   ៣៥.៤៧៩.៤១២    ៣២.៣១៤.២៩៧    ១៤៤.៦៤៩.៥៦៣    ១៣០.៩៣៧.៥៣១    ៣៤.៨៧០.១០១    ៣១.៦១៦.៩១៦    ១៤២.១៦៥.៤០២    ១២៨.១១១.៧៤៤  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េត្ីត្ភាេការង្ហរ  ៦.៥៦៣.៧១៩    ៣.២៣៣.៩១៥    ២៦.៧៦០.២៨២    ១៣.១០៣.៨២៤    ៦.៣៧៨.៧៣៨    ៣.១៧១.១១៦    ២៦.០០៦.១១៥    ១២.៨៤៩.៣៦២  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត  ១.៦៩៧.៣៨១    ១.៥៥៨.០១២    ៦.៩២០.២២២    ៦.៣១៣.០៦៥    ១.៥៧៧.៦៧៧    ១.៤០២.៣៨២    ៦.៤៣២.១៨៩    ៥.៦៨២.៤៥២  
ការចំណាយដលើេត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ 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  
ការរលំស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសមម  ១០.៦២៧.១២០    ១០.៤៧២.២៣៨    ៤៣.៣២៦.៧៦៨    ៤២.៤៣៣.៥០៩    ៩.៧៧០.៦៣៨    ៩.៦៤៨.៦២៦    ៣៩.៨៣៤.៨៩១    ៣៩.០៩៦.២៣២  
ចំណាយរលំស់ដលើម្រទេយនិងបរកិាេ 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  
ចំណាយជ្ួសជ្ុល និង ឡងទំ  ១១.៥៨១.៥១០    ១១.៥៣៨.៣៩៣    ៤៧.២១៧.៨១៦    ៤៦.៧៥៣.៥៦៨    ១១.០៥៣.៧៦៥    ១០.៧៣០.៣៨២    ៤៥.០៦៦.២០០    ៤៣.៤៧៩.៥០៨  
ចំណាយទឹកដភលើង  ៥.២០៣.៩៨៩    ៥.៣៤៥.៦៨៩    ២១.២១៦.៦៦៣    ២១.៦៦០.៧៣២    ៤.៨១២.៤៨៧    ៤.៨៧៥.៥៤១    ១៩.៦២០.៥០៩    ១៩.៧៥៥.៦៩២  
ចំណាយរលំស់ដលើម្រទេយសកមមេរូបី  ៣.៦៦៧.៥៨៣    ៣.៥៣៧.៤៥៧    ១៤.៩៥២.៧៣៦    ១៤.៣៣៣.៧៧៦    ៣.៣៣៩.៥១០    ៣.១៨២.៨២១    ១៣.៦១៥.១៨២    ១២.៨៩៦.៧៩១  
ចំណាយទំ ក្់ទំនង  ៣.៧១៧.៧៥៧    ៤.៥៧៣.០៦១    ១៥.១៥៧.២៩៥    ១៨.៥៣០.០៤៣    ២.៧៥៥.១០៦    ៣.៧៤៥.៩៩២    ១១.២៣២.៥៦៧    ១៥.១៧៨.៧៦០  
ចំណាយបរកិាេ 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  
ចំណាយការដធ្វើដំដណើ 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  
ចំណាយកថ្ម្រមអាជាា 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  
ចំណាយដផ្សងៗ   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  

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៥. ចំណាយទូអៅ និងរដាបាល (រ) 

ចំណាយម្របាក់ដបៀវត្សរ ៍និង ម្របាក់ឈនួលចំនួន ៣៥.៧០១ ដុោល រអាដមរកិ ម្រត្ូវបានទូទត់្ឲ្យនិដយាជិ្កសម្រាប់            
ម្របតិ្បត្តិការរបសភ់ាន ក់ង្ហរទូទត់្ស្នច់ម្របាក់ពាក់េ័នធនឹងមូលបម្រត្។ 

ានការចំណាយសម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបសភ់ាន ក់ង្ហរទូទត់្ស្នច់ម្របាក់ពាក់េ័នធនឹងមូលបម្រត្ ទក់ទិននឹងការ
ជួ្សជុ្ល និងការឡងទំ កនុងទឹកម្របាក់ចំនួន ៨.១០១ ដុោល រអាដមរកិ សាភ រផ្ាត់្ផ្ាង់ការយិាល័យចំនួន ៦៣០ ដុោល រ                   
អាដមរកិ ដម្រគឿងសង្ហា រមឹ និង បរកិាេ របំពាក់ចំនួន ៥១២ ដុោល រអាដមរកិ និង កថ្ម្រមសាជិ្កភាេចំនួន ១២.៧៧៣ ដុោល រ        
អាដមរកិ (៥១.៦៦៦.៦៦៧ ដរៀល)។ 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៥. ចំណាយទូអៅ និងរដាបាល (រ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                

ម្របាក់ដបៀវត្សរ ៍និង ម្របាក់ឈនួល  ២៦.៧៤៨.៥០៦    ២៥.៣៥៦.២០៨    ១០៨.៧០៥.៩២៨    ១០៣.០២២.២៧៣    ២៤.៤៨៧.៨០៩    ២៣.១៧៣.៧១២    ៩៩.៥១៨.៤៥៦    ៩៤.១៥៤.៧៩២  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្ដផ្សងៗ   ១០.២៣៥.០៣៧    ៦.៣០៧.៨៧៩    ៤១.៥៩៥.១៩០    ២៥.៦២៨.៩១២    ១០.៣៥៤.៣៧០    ៦.១៥៦.១៩៤    ៤២.០៨០.១៦០    ២៥.០១២.៦១៦  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េត្ីត្ភាេការង្ហរ  ១.៧២៨.៣៩៤    ១.២៨៣.១៥៥    ៧.០២៤.១៩៣    ៥.២១៣.៤៥៩    ១.៦៧២.៦១៣    ១.២៤៦.៣៦០    ៦.៧៩៧.៤៩៩    ៥.០៦៣.៩៦១  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត  ៤៨៣.២៤៩    (១៣.២៩៦)   ១.៩៦៣.៩២៤    (៥៤.០២២)   ៤១២.៦៣៥    ៦.៦៣៦    ១.៦៧៦.៩៤៩    ២៦.៩៦២  
ការចំណាយដលើេត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈម្រគប់ម្រគង  ៣៣៦.៦៧៩    ៣២៩.៨៤៣    ១.៣៦៨.២៦៣    ១.៣៤០.១៥២    ៣៣៦.៦៧៩    ៣២៩.៨៤៣    ១.៣៦៨.២៦៣    ១.៣៤០.១៥២  
ការរលំស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសមម  ២.៧១៦.១២១    ២.១៥៩.១៣៩    ១១.០៣៨.៣១៦    ៨.៧៧២.៥៨២    ២.៤៩៦.៦៥៤    ២.៤៦៤.៣៦៧    ១០.១៤៦.៤០២    ១០.០១២.៧២៣  
ចំណាយរលំស់ដលើម្រទេយនិងបរកិាេ រ  ៥.៣៨៩.០២៣    ៥.៤២១.៣៦៤    ២១.៩០០.៩៨៩    ២២.០២៧.០០២    ៤.៧៩៦.០០១    ៤.៨៩៥.៧៤៦    ១៩.៤៩០.៩៤៨    ១៩.៨៩១.៤១៦  
ចំណាយជ្ួសជ្ុល និង ឡងទំ  ២.៩៤៥.៥៨០    ៣.០៤៨.១៨៣    ១១.៩៧០.៨៣៧    ១២.៣៨៤.៧៦៨    ២.៨១១.៦៣៩    ២.៨១៩.០៤៤    ១១.៤២៦.៥០១    ១១.៤៥៣.៧៧៦  
ចំណាយទឹកដភលើង  ១.១៩៨.៤៦១    ១.១៩៩.៣៧៨    ៤.៨៧០.៥៤៦    ៤.៨៧៣.០៧៣    ១.១០៧.៤៩៦    ១.០៩៥.០០៩    ៤.៥០០.៨៦៤    ៤.៤៤៩.០២២  
ចំណាយរលំស់ដលើម្រទេយសកមមេរូបី  ១.០៧១.៧៤៤    ៨៤១.១៤៩    ៤.៣៥៥.៥៦៨    ៣.៤១៧.៥៨៨    ៩៨៧.៤៦៨    ៧៥៣.៨៩៨    ៤.០១៣.០៧០    ៣.០៦៣.០៨៨  
ចំណាយទំ ក្់ទំនង  ៨៥៥.៥៩១    ៩៩២.០៥៤    ៣.៤៧៧.១២២    ៤.០៣០.៧១៥    ៦២៦.០៨២    ៧៦៩.៦៤៦    ២.៥៤៤.៣៩៧    ៣.១២៧.០៧២  
ចំណាយបរកិាេ រការយិាល័យ  ១.៣៤១.២០៤    ១.២៧៦.៧៣៩    ៥.៤៥០.៦៥៣    ៥.១៨៧.៣៩១    ១.២១៦.៦១៤    ១.០៩៧.៧៩១    ៤.៩៤៤.៣១៩    ៤.៤៦០.៣២៥  
ចំណាយការដធ្វើដំដណើ រ  ៤៩៩.៧៨៨    ៦១៦.៤៩៤    ២.០៣១.១៣៨    ២.៥០៤.៨១៥    ៤៤៣.៥៩៨    ៥១៧.៤៣៧    ១.៨០២.៧៨២    ២.១០២.៣៤៧  
ចំណាយកថ្ម្រមអាជាា ប័ណណ  ២៩៨.០០៧    ២៩០.៧៥៥    ១.២១១.១០០    ១.១៨១.៣៣៨    ២៨៧.៩៣៦    ២៨៤.៦៩៨    ១.១៧០.១៧២    ១.១៥៦.៧២៨  
ចំណាយដផ្សងៗ   ២.៩៥១.៤៧៨    ៣.៧០៨.៧៥៥    ១១.៩៩៤.៨០៧    ១៥.០៦៨.៦៧២    ២.៥៦៥.៨៣០    ៣.១១៣.៤១០    ១០.៤២៧.៥៣៣    ១២.៦៤៩.៧៨៥  
  ៥៨.៧៩៨.៨៦២    ៥២.៨១៧.៧៩៩    ២៣៨.៩៥៨.៥៧៥    ២១៤.៥៩៨.៧១៧    ៥៤.៦០៣.៤២៤    ៤៨.៧២៣.៧៩១    ២២១.៩០៨.៣១៥    ១៩៧.៩៦៤.៧៦៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦. ពនធអលើក្បារ់ចំអណញ 

(ក) បំណុលេនធដលើម្របាក់ចំដណញសម្រាប់ការយិបរដិចេទ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១៣.៨១០.៩៩៧    ១២៤.១២១.៦៦០    ៥៥.៤៩២.៥៨៦    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១២.៩០១.៩៨៣    ១១៨.៨៩០.៤០៧    ៥១.៨៤០.១៦៨  

ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ  ៣៤.៨៩៧.៧១៩    ៣៥.៨៦១.០៥៨    ១៤២.២៧៨.០០០    ១៤៥.៣០៩.០០៧    ៣២.៤៩០.៣៤៣    ៣៣.៤១៤.១០៨    ១៣២.៤៦៣.១២៨    ១៣៥.៣៩៣.៩៦៦  
េនធដលើម្របាក់ចំដណញបានបង់  (៣៥.០៦៤.៦៥២)   (១៩.២១៦.៧៥៦)   (១៤២.៩៥៨.៥៨៦)   (៧៧.៨៦៦.២៩៥)   (៣៣.៧១៥.៥៦៩)   (១៧.១៤០.៥៣១)   (១៣៧.៤៥៨.៣៧៥)   (៦៩.៤៥៣.៤៣២) 
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ៤.០០៤    -      ១៦.២២៤    -      -      -      -    
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (៩០៨.៤៣៧)   ១.១៧០.១៣៨    -      -      (៨៣៦.០៥៩)   ១.១០៩.៧០៥  
ច្ុងការយិបរដិចេទ  ៣០.២៩២.៣៧០    ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១២២.៥៣២.៦៣៧    ១២៤.១២១.៦៦០    ២៧.៩៥០.៣៣៤    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១១៣.០៥៩.១០១    ១១៨.៨៩០.៤០៧  

 
  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦. ពនធអលើក្បារ់ចំអណញ (រ) 

(ក) បំណុលេនធដលើម្របាក់ចំដណញសម្រាប់ការយិបរដិចេទ (ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

   
(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ២១.៨២៩.៣៦៧    ២៣.២០៦.១៣៥    ៨៩.៥០០.៤០៥    ៩៥.០៥២.៣២៩    ២០.២១៥.៥៤៩    ២១.៩២៨.៧៩៦    ៨២.៨៨៣.៧៥១    ៨៩.៨២០.៣៤៨  
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ  ៩.៥៣៧.៥២៨    ៩.៤០៧.២៣៨    ៣៨.៧៦០.៥១៤    ៣៨.២២១.៦០៨    ៨.៨០៨.៥៩៦    ៨.៤៤៩.៣២២    ៣៥.៧៩៨.១៣៤    ៣៤.៣២៩.៥៩៥  
េនធដលើម្របាក់ចំដណញបានបង់  (១.០៧៤.៥២៥)   (២.១៦៩.៦២៣)   (៤.៣៦៦.៨៧០)   (៨.៨១៥.១៧៨)   (១.០៧៣.៨១១)   (១.២១៤.១០៧)   (៤.៣៦៣.៩៦៨)   (៤.៩៣២.៩១៧) 
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ១៥.៥៥៣    -      ៦៣.១៩២    -      ១១.៥៤៩    -      ៤៦.៩២៤  
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (១.៣៦១.៤១២)   (៤០០.២៩១)   -      -      (១.២៥៨.៨១៦)   (៣៧៣.៥៤៣) 
ច្ុងការយិបរដិចេទ  ៣០.២៩២.៣៧០    ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១២២.៥៣២.៦៣៧    ១២៤.១២១.៦៦០    ២៧.៩៥០.៣៣៤    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១១៣.០៥៩.១០១    ១១៨.៨៩០.៤០៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦ . ពនធអលើក្បារ់ចំអណញ (រ) 
(ែ)  ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
េនធដលើម្របាក់ចំដណញម្របចំាឆ្ន ំ  ៣៤.៨៩៧.៧១៩    ៣៥.៨៦១.០៥៨    ១៤២.២៧៨.០០០    ១៤៥.៣០៩.០០៧    ៣២.៤៩០.៣៤៣    ៣៣.៤១៤.១០៨    ១៣២.៤៦៣.១២៨    ១៣៥.៣៩៣.៩៦៦  
េនធេនារ   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  

 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
  

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
                

េនធដលើម្របាក់ចំដណញម្របចំាឆ្ន ំ  ៩.៥៣៧.៥២៨    ៩.៤០៧.២៣៨    ៣៨.៧៦០.៥១៤    ៣៨.២២១.៦០៨    ៨.៨០៨.៥៩៦    ៨.៤៤៩.៣២២    ៣៥.៧៩៨.១៣៤    ៣៤.៣២៩.៥៩៥  
េនធេនារ  ១.៩៨៧.៥៩១    (៩.៩៩៥)   ៨.០៧៧.៥៧០    (៤០.៦១០)   ៤២០.៦៤៤    (៤៩០.០៦១)   ១.៧០៩.៤៩៧    (១.៩៩១.១១៨) 
  ១១.៥២៥.១១៩    ៩.៣៩៧.២៤៣    ៤៦.៨៣៨.០៨៤    ៣៨.១៨០.៩៩៨    ៩.២២៩.២៤០    ៧.៩៥៩.២៦១    ៣៧.៥០៧.៦៣១    ៣២.៣៣៨.៤៧៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦ . ពនធអលើក្បារ់ចំអណញ (រ) 

(គ) ការដផ្ាៀងផ្លា ត់្រវាងចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ និង ចំដណញគណដនយយ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ចំដណញមុនបង់េនធដលើម្របាក់ចំដណញ  ១៨០.០៣៥.៤៦២    ១៥៣.៥២២.៦២១    ៧៣៤.០០៤.៥៨០    ៦២២.០៧៣.៦៦០    ១៧២.១៥៤.៣១៥    ១៤៨.២២៦.៤០២    ៧០១.៨៧៣.១៤៣    ៦០០.៦១៣.៣៨២  
                
េនធគណ្តមេម្រតេនធកនុងស្សុកឡដលម្រត្ូវេនុវត្ត

ចំដពាោះ ម្របាក់ចំដណញកនុងម្របដទសនីមួយ  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  
ផ្លប ោះពាល់ចំណាយឡដលមិនអាចកាត្់កងតមចាប់េនធ  ២.០៨៧.៧២៦    ១.៤៤៧.៣៤០    ៨.៥១១.៦៦១    ៥.៨៦៤.៦២២    (៦១៨.៧២៤)   ៦៩៤.៣៤៣    (២.៥២២.៥៣៧)   ២.៨១៣.៤៧៨  
ការខាត្េនធឡដលបានដម្របើម្របាស់  -      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  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦ . ពនធអលើក្បារ់ចំអណញ (រ)  
(គ) ការដផ្ាៀងផ្លា ត់្រវាងចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ និង ចំដណញគណដនយយ (ត្) 

 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

   
(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
 

             
  

ចំដណញមុនបង់េនធដលើម្របាក់ចំដណញ  ៥៤.៦៥២.២៦៦    ៤៤.៣៧១.៤៤៣    ២២២.១០៦.៨០៩    ១៨០.២៨១.១៧៣    ៥១.០១៥.៨២៣    ៤០.៩៩៧.៦០៨    ២០៧.៣២៨.៣០៤    ១៦៦.៥៧៣.២៨១  
                
េនធគណ្តមេម្រតេនធកនុងស្សុកឡដលម្រត្ូវេនុវត្ត

ចំដពាោះ ម្របាក់ចំដណញកនុងម្របដទសនីមួយ  ៗ  ១១.០៩៩.៦៩៨    ៨.៩៥៥.៩៤០    ៤៥.១០៩.១៧៣    ៣៦.៣៨៧.៩៨៤    ១០.២០៣.១៦៥    ៨.១៩៩.៥២១    ៤១.៤៦៥.៦៦៣    ៣៣.៣១៤.៦៥៤  
ផ្លប ោះពាល់ចំណាយឡដលមិនអាចកាត្់កងតមចាប់េនធ  ៤២៥.៤២១    ១១២.៣៧៨    ១.៧២៨.៩១១    ៤៥៦.៥៩២    (៩៧៣.៩២៥)   (២៤០.២៦០)   (៣.៩៥៨.០៣០)   (៩៧៦.១៧៦) 
ការខាត្េនធឡដលបានដម្របើម្របាស់  -      ៣២៨.៩២៥    -      ១.៣៣៦.៤២២    -      -      -      -    

  ១១.៥២៥.១១៩    ៩.៣៩៧.២៤៣    ៤៦.៨៣៨.០៨៤    ៣៨.១៨០.៩៩៨    ៩.២២៩.២៤០    ៧.៩៥៩.២៦១    ៣៧.៥០៧.៦៣១    ៣២.៣៣៨.៤៧៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦ . ពនធអលើក្បារ់ចំអណញ (រ)  

(គ) ការដផ្ាៀងផ្លា ត់្រវាងចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ និង ចំដណញគណដនយយ (ត្) 

ដោយម្រត្វូបានចុោះបញ្ជ ដីោយដជាគជ័្យដៅ ផ្. ម. ក. ធ្្គារអាចទទួលបានការកាត់្បនថយេនធដលើម្របាក់
ចំណូលចំនួន ៥០% កនុងរយៈដេល ៣ ឆ្ន បំ ា្ ប់េីការចុោះបញ្ជ ជីាផ្លូវការ (តមសាាម្រត្ដៅនឹងភាគរយមូលបម្រត្   
កមមសិទធិឡដលបានចុោះបញ្ជ ី ដោយយក ២០.០០១ ភាគរយជាដគាល េនុដោមតមម្របកាសដលែ ១៨៣ សតីេីការ
ឡណ្េំនុវត្តការដលើកទឹកចិត្តេនធ ដលើម្របាក់ចំណូលចំដពាោះសហម្រគាសដបាោះផ្ាយលក់មូលបម្រត្ដលើកដំបូងជា
ស្នធារណៈ) និង ការដលើកឡលងបំណុលេនធដផ្សង រៗួមទងំេនធដលើម្របាក់ចំណូលនិងេនធកាត់្ទុកសម្រាប់រយៈ
ដេលចាប់េីឆ្ន ំ N -៣ ដល់ N-១០ ឡដល N ជាឆ្ន  ំIPO (“េី N-៣ ដល់ N-១០”) ដោយេនុដោមតមេនុម្រកឹត្យដលែ ០១ 
េនម្រក.ប.ក ដចញដោយរាជ្រោឋ ភិបាលកមពុជា ចុោះថ្ងៃទី ៤ ឡែមករា ឆ្ន ំ ២០១៩ និងការេនារដេលជាបដណាត ោះអាសនន
ដលើការបង់រដំោោះេនធដលើម្របាក់ចំណូលសម្រាប់រយៈដេល ៣ ឆ្ន  ំប ា្ ប់េីបានចុោះបញ្ជ ជីាផ្លូវការស្សបតមម្របកាស 
ដលែ ៨៥៥ របសម់្រកសងួដសដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុោះថ្ងៃទី ២៤ ឡែកកកោឆ្ន ំ ២០១៥។ ធ្្គារម្រត្ូវបំដេញឡបបបទដៅ
េគា្ យកោឋ នេនធោរ (េ.េ.ដ) តមរយៈគណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជាដដើមបទីទួលបានការដលើកទឹកចិត្តេនធ។ 

ដៅថ្ងៃទី ២៨ ឡែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ធ្្គារបានោក់លិែិត្មួយដៅ គ.ម.ក. ដសនើសុំជំ្នួយកនុងការសម្រមប
សម្រមលួជាមួយ េ.េ.ដ សម្រាប់ការយល់ម្រេមជាោយលកេណ៍េកសរសតីេីការដលើកទឹកចិត្តេនធទក់ទងនឹងការ
ដលើកឡលងបំណុលេនធសម្រាប់រយៈដេលេី N-៣ ដល់ N-១០។ ប ា្ ប់មកដៅថ្ងៃទី ២០ ឡែតុ្ោឆ្ន ំ ២០២០ គ.ម.ក. 
បានោក់លែិិត្មួយដៅ េ.េ.ដ ដសនើសុកំារយល់ម្រេមជាោយលកេណ៍េកសរដលើការដលើកទឹកចិត្តេនធ សម្រាប់រយៈ
ដេលេី N-៣ ដល់ N-១០ ។ បំណុលេនធជាក់ឡសតងឡដលម្រត្វូបានដលើកឡលង និងម្រត្ូវកំណត់្ដោយ េ.េ.ដ។ គិត្ម្រតឹ្ម                
កាលបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេល ធ្្គារ កំេុងរង់ចាកំារយលម់្រេមជាោយលកេណ៍
េកសរេី េ.េ.ដ។ 

ដៅថ្ងៃទី ២៧ ឡែតុ្ោ ឆ្ន  ំ២០២០ ធ្្គារបានោក់លិែិត្មួយដៅ គ.ម.ក ដសនើសុំជំ្នួយ កនុងការសម្រមប
សម្រមលួជាមួយ េ.េ.ដ សម្រាប់ការយល់ម្រេមជាោយលកេណ៍េកសរដលើការេនារដេលជាបដណាត ោះអាសននដលើការ
បង់រដំោោះេនធដលើម្របាក់ចំណូលកនុងរយៈដេល ៣ ឆ្ន បំ ា្ ប់េីការចុោះបញ្ជ ជីាផ្លូវការ ។  ដៅថ្ងៃទី ១៥ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០ 
េ.េ.ដ បានយល់ម្រេមដលើការេនារដេល ជាបដណាត ោះអាសននដលើការបង់រដំោោះេនធដលើម្របាក់ចំណូល សម្រាប់
ធ្្គារ ចាប់េី ឡែវចិេិកា ឆ្ន ំ ២០២០ រហតូ្ដលដំ់ណាច់ការយិបរដិចេទដលើកទឹកចិត្តេនធ ។ 

ដលើសេីដនោះដទៀត្ដៅថ្ងៃទី ៦ ឡែមករា ឆ្ន ំ ២០២១ ធ្្គារបានោក់លែិិត្មួយដៅ គ.ម.ក ដសនើសុជំំ្នួយ 
កនុងការសម្រមបសម្រមលួជាមួយ េ.េ.ដ សម្រាប់ការយល់ម្រេមជាោយលកេណ៍េកសរដលើការដលើកទឹកចិត្តេនធ
េនុដោមតមម្របកាសដលែ ១៨៣ សតីេីការឡណ្េំនុវត្តការដលើកទឹកចិត្តេនធ ដលើម្របាក់ចំណូលចំដពាោះសហ
ម្រគាសដបាោះផ្ាយលក់មូលបម្រត្ដលើកដំបូងជាស្នធារណៈ ។ គិត្ម្រតឹ្ម កាលបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
សដងេបចដ ល្ ោះដេល ធ្្គារ កំេុងរង់ចាកំារដឆលើយត្បេី គ.ម.ក  ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦ . ពនធអលើក្បារ់ចំអណញ (រ) 

(ឃ្) បញ្ជា េនធដផ្សង  ៗ

លិែិត្ម្របកាសេនធរបសធ់្្គារ និង ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវានការម្រត្តួ្េិនិត្យដោយេជាា ធ្រេនធោរ
តមការយិបរដិចេទ។ ឡផ្នកែលោះថ្នចាប់ និង បទបបញ្ញតិ្តេនធោរអាចានការ បកស្ស្នយែុសៗគាន  ដហតុ្ដនោះចំនួនេនធ
ឡដលបានរាយការណ៍ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេល អាចានការផ្លល សប់តូរដៅដេលដម្រកាយ 
អាស្សយ័ដលើការកំណត់្ចុងដម្រកាយដោយេជាា ធ្រេនធោរ។ 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៧. ចំអណញរន ងមួយភាគហ  ន 

ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន ម្រត្ូវបានគណ ដ្ោយយកម្របាកច់ំដណញផ្ដល់ជ្ូនេនកកាន់កាប់ភាគហ ុនរបស់ធ្្គារ និងចនំួនភាគហ ុនគិត្ជាមធ្យម (weighted average) ឡដលបានដបាោះផ្ាយកនុងឆ្ន ំ។ 

 

ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ ម្រត្ូវបានគណ ដ្ោយឡកត្ម្រមូវចំនួនភាគហ ុនឡដលដៅសល់គិត្ជាមធ្យម ដោយសនមត្ថាានការដផ្ារភាគហ ុនសកាត នុេលទំេស់ដៅជាភាគហ ុនធ្មមត។ 

ធ្្គារេុំានភាគហ ុនងយចុោះគិត្ម្រត្ឹមដណំាច់ការយិបរដិចេទនមីួយៗ។ ដូដចនោះ ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះដសមើនងឹចំដណញកនុងមយួភាគហ ុនមូលោឋ ន។ 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

           
(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ)    

(មិនបានដធ្វើការ         
ម្រត្តួ្េិនិត្យ) 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 
 

             
  

ម្របាក់ចំដណញផ្ដល់ជ្ូនេនកកាន់កាប់ភាគហ ុន   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០    ៤៣.៥៨៦.២៧១    ៣៤.៩៤៨.៣២៣    ១៧៧.១៣៤.៦០៥    ១៤១.៩៩៥.០៣៧  
ចំនួនភាគហ ុនគិត្ជាមធ្យម   ៤៣១.៤៤១.៦៩៣    ៤១៣.២៦៣.៦៤៩    ៤៣១.៤៤១.៦៩៣    ៤១៣.២៦៣.៦៤៩    ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន   ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០    ០.១០    ០.០៨    ០.៤១    ០.៣៣  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ   ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០    ០.១០    ០.០៨    ០.៤១    ០.៣៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៨. សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ស្នច់ម្របាក់កនុងថ្ដ (កំណត្់សាា ល់ ៦)  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  
សមត្ុលយដៅធ្ គារជាត្ិថ្នកមពុជា៖                

-  គណនីចរនត  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  
-  មូលបម្រត្ ម្របាក់បដញ្ញើអាចជ្ួញដូរបាន ឡដលាន

កាលកំណត្់ បីឡែ ឬត្ិចជាងបីឡែ  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  

សមត្ុលយដៅធ្ គារដផ្សងៗ ៖                
-  គណនីចរនត  ២៤៦.៤៦៣.០២២    ១១៨.៧២៨.១៦៩    ៩៩៦.៩៤២.៩២៤    ៤៨៣.៨១៧.២៨៨    ២៤០.០៣៥.៤៤៩    ១០៩.២២៩.៨៣១    ៩៧០.៩៤៣.៣៩១    ៤៤៥.១១១.៥៦២  
-  គណនីសនសំ  -      ៨៣៥.៧៦២    -      ៣.៤០៥.៧៣០    -      ៨៣៥.៧៦០    -      ៣.៤០៥.៧២២  
-  គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត្់ ឡដលាន

កាលកំណត្់បីឡែ ឬត្ិចជាងបីឡែ  ១.៦១៧.៨២៣    -      ៦.៥៤៤.០៩៤    -      ៥០២.៦៧៨    -      ២.០៣៣.៣៣២    -    
  ១.៤៩៧.១០៥.៥០៤    ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ៦.០៥៥.៧៩១.៧៦៤    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២    ១.៤៥៧.៦៩៧.៩៣៩    ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ៥.៨៩៦.៣៨៨.១៦៣    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៩. រិចាសនា និង យថាភាព 

សមពន័ធធ្្គារ នងិ ធ្្គារ ានកាត្កិចចកនងុកិចចសនាថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅតរាងត្ុលយការរបស់សមពន័ធធ្្គារ នងិ ធ្្គារ ឡដលម្រត្ូវេនារឥណទន ជ្នូេត្ងិិជ្ន លិែតិ្ធា ធ្្្គារ នងិ កញ្ចប់ឥណទន
ដផ្សងៗ ដូចខាងដម្រកាម៖ 

(ក) កិចចសនាផ្តល់ឥណទន លិែិត្ធា្ធ្្គារ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផ្សង  ៗ
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ឥណទនវបិារូបន៍ឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១២០.៩៣៧.៦០៧    ៩៣.០៦០.០៦៣    ៤៨៩.១៩២.៦២០    ៣៧៩.២១៩.៧៥៧    ១២០.១០៨.៩៦២    ៩៣.០៦០.០៦៣    ៤៨៥.៨៤០.៧៥១    ៣៧៩.២១៩.៧៥៧  
លិែិត្ធា្ធ្ គារ  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 នការខាត្បង់ជាស្នរវនតណាមយួម្រត្ូវបានរេំងឹទកុជាលទធផ្លថ្នម្របត្បិត្តកិារទំងដនោះដទ។ 

 
  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៩. រិចាសនា និងយថាភាព (រ) 

(ែ) កិចចសនាទក់ទងនឹងម្រទេយ និង បរកិាេ រ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
មិនដលើសេី 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  
ដលើសេី ១ឆ្ន ំ ប ុឡនតមិនដលើសេី 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  

សមត្ុលយ ចំដពាោះកិចចសនាទំងដនោះ គឺពាក់េន័ធដៅនឹងការទិញម្រទេយ និងបរកិាេ រ និងម្រទេយសកមមេរូបី របស់ធ្្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុចំនួន ៤.៥៨៩.១៥៥ ដោុល រអាដមរកិ កិចចសនាស្នងសង់េគារ វទិាស្នថ ន 
ពាណិជ្ជស្នស្តសត ដេសីុលីោ និង ការទិញបរកិាេ រដផ្សងៗចនំួន ១២.៦៧៧ ដុោល រអាដមរកិ និងការទិញបរកិាេ រដផ្សង  ៗរបស់ធ្្គារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធ្ីត្ ចនំួន ១៤៦.៤៩៨ ដោុល រអាដមរកិ។ 

(គ) កិចចសនាដផ្សង  ៗ

ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ ធ្្គារបានធា្ដលើកិចចម្រេមដម្រេៀងឥណទនរបស់ វទិាស្នថ នពាណិជ្ជស្នស្តសត ដេសីុលីោ ជាមួយនឹង International Finance Corporation (“IFC”) ឡដលានទឹកម្របាក់ចនំួន 
១៣.០០០.០០០ ដោុល រអាដមរកិ ឡដលនឹងម្រត្ូវផ្ុត្កណំត្់ដៅថ្ងៃទី១៥ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២៦។ ធ្្គារបានដធ្វើសំវធិានធ្នសម្រាប់ខាត្បងច់នំួន ៣៧០.៤៤៨ ដោុល រអាដមរកិ (ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩៖ ៤៤៨.៣៤៣ 
ដោុល រអាដមរកិ) ទក់ទងនឹងការធា ដ្នោះ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
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៣០. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ  

(ក) សមព័នធញាតិ្ និងទំ្ក់ទំនង 

សមព័នធញាតិ្ ទំ្ក់ទំនង 

ធ្្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ ម្រកុមហ ុនដម 
ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធរបស់ធ្្គារ ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ 
ភាគទុនិកដូចឡដលបានបង្ហា ញដៅកនុងកំណត្់សាា ល់ ២០ ភាគទនុិក 
បុគាលិកេនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗគឺជាបគុាលទំងឡាយណាឡដលានសិទធេិំណាច និង ការទទួលែុសម្រត្ូវដោយផ្លា ល់ ឬ

ដោយម្របដយាលកនុងការដធ្វើឡផ្នការ ការដឹក្ំ និង ការម្រត្ួត្េនិិត្យសកមមភាេ្ រ្បស់សមពន័ធធ្្គារ និង ធ្្គារ។ បុគាលិក
គណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់ រៗបស់សមពន័ធធ្្គារ និង ធ្្គារ រួមានម្រកុមម្របកឹាភិបាលទំងេស់របស់ធ្្គារ និង សាជ្ិកគ
ណៈម្រគប់ម្រគងជានែ់ពស់របស់សមព័នធធ្្គារ និង ធ្្គារ។ 

 
  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៣០. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
(ែ) សមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្  

  សមព័នធធនាគារ 
 

ធនាគារ  
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

i).  ឥណទាន និង ប អរក្បទាន                
 បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  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 ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      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 ុនិក  ៤១២.១៦២    ៤៨៧.៣៥៦    ១.៦៦៧.១៩៥    ១.៩៨៥.៩៧៦    ៤១២.១៦២    ៤៨៧.៣៥៦    ១.៦៦៧.១៩៥    ១.៩៨៥.៩៧៦  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      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/គណន៊ីក្រូវ ទូទារ់ឲ្យសមព័នធញារិ                
 ឥណទនគណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ                
 ការម្របាក់ម្រត្ូវទទួល  -      ១២.៣២៩    -      ៥០.២៤១    -      ១០.៩០៨    -      ៤៤.៤៥០  
 ម្របាក់បដញ្ញើគណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ                
 គណនីម្រត្ូវទទួលដផ្សងៗ   -      -      -      -      -      -      -      -    
 ការម្របាក់ម្រត្ូវបង់  ២៨.៣៧៥    ១៦.៨៣០    ១១៤.៧៧៧    ៦៨.៥៨២    ២៨.៣៧៥    ១៦.៨២៨    ១១៤.៧៧៧    ៦៨.៥៧៤  
 ភាគទុនិក                
 គណនីម្រត្ូវទូទត្់ដផ្សងៗ   ៥០០    ១.៤៧៤    ២.០២៣    ៦.០០៧    ៥០០    ១.៤៧៤    ២.០២៣    ៦.០០៧  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ                
 គណនីម្រត្ូវទទួលដផ្សងៗ   -      -      -      -      ១៦៩.៥៤៤    ១៦៣.២០៦    ៦៨៥.៨០៦    ៦៦៥.០៦៤  
 គណនីម្រត្ូវទូទត្់ដផ្សងៗ   -      -      -      -      ២.១៨៧    ៣៨.៥៦៥    ៨.៨៤៦    ១៥៧.១៥៣  
   ២៨.៨៧៥    ៣០.៦៣៣    ១១៦.៨០០    ១២៤.៨៣០    ២០០.៦០៦    ២៣០.៩៨១    ៨១១.៤៥២    ៩៤១.២៤៨  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៣០. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
(ែ) សមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្ (ត្) 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ  

 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 

ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

iv).  ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសស់មព័នធញារិ                 
 បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ៥.២០៦.៧៨២    ២.២១៩.៧៨៣    ២១.០៦១.៤៣៣    ៩.០៤៥.៦១៦    ៤.៥១៣.៨៥២    ២.១៥៧.១៣៧    ១៨.២៥៨.៥៣១    ៨.៧៩០.៣៣៣  
 ភាគទុនិក                
 គណនីចរនត  ១២.៨៦៧.៣៨៤    ៤.១៨០.០៧៨    ៥២.០៤៨.៥៦៨    ១៧.០៣៣.៨១៨    ១២.៨៦៧.៣៨៤    ៤.១៨០.០៧៨    ៥២.០៤៨.៥៦៨    ១៧.០៣៣.៨១៨  
 គណនីសនសំ  ៩៩.៧១២    ២៤.៦៧៨    ៤០៣.៣៣៥    ១០០.៥៦៣    ៩៩.៧១២    ២៤.៦៧៨    ៤០៣.៣៣៥    ១០០.៥៦៣  
 ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត្់  ១៥០.៥០០    ៣០១.៤៧៤    ៦០៨.៧៧៣    ១.២២៨.៥០៧    ១៥០.៥០០    ៣០១.៤៧៤    ៦០៨.៧៧៣    ១.២២៨.៥០៧  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ                
 គណនីចរនត  -      -      -      -      ១.៦៣៧.២២៤    ៥.៧៧៧.២៥៦    ៦.៦២២.៥៧១    ២៣.៥៤២.៣១៨  
 គណនីសនសំ  -      -      -      -      ១៨០.១៣៥    ១៥៧.៥២០    ៧២៨.៦៤៦    ៦៤១.៨៩៤  
 ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត្់  -      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).  ក្បារ់រមា៊ីព៊ីសមព័នធញារិ                
 ភាគទុនិក  -      ៦៩៩.៦៨០    -      ២.៨៥១.១៩៦    -      -      -      -    
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សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ១២ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

90 

៣០. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
(គ) ម្របតិ្បត្តិការសមព័នធញាតិ្ 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ 

  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

i).  ចំណូលការក្បារ់ព៊ីសមព័នធញារិ                
 ឥណទន និង បុដរម្របទនផ្តល់ដល់គណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ១.១១៨.៣៣៦    ១៨៨.៥៣០    ៤.៥៥៩.៤៥៦    ៧៦៨.២៦០    ១.០៧៤.០៣១    ១៣២.៤៧៩    ៤.៣៧៨.៨២៤    ៥៣៩.៨៥២  
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ភាគទុនិក  ១៦.៩៨៩    -      ៦៩.២៦៤    -      ១៦.៩៨៩    -      ៦៩.២៦៤    -    
 ម្របាក់បដញ្ញើជាមួយម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៦.៧២០    ២៣.៩៧៨    ២៧.៣៩៧    ៩៧.៧១០  
 ឥណទនផ្តល់ដល់ម្រកុមហ ុ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).  ចំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសាព៊ីសមព័នធញារិ               
 ភាគទុនិក  ២៨.០៦៣    ២៨.០៦៣    ១១៤.៤១៣    ១១៤.៣៥៧    ២៨.០៦៣    ២៨.០៦៣    ១១៤.៤១៣    ១១៤.៣៥៧  

 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      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 ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
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៣០. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
(គ) ម្របតិ្បត្តិការសមព័នធញាតិ្ (ត្) 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ 

  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ១២ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 

 
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែ ធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុោល រអាដមរកិ  ដុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤)      (កំណត្់សាា ល់ ៤)  (កំណត្់សាា ល់ ៤) 

iii).  ចំណាយការក្បារ់អៅឲ្យសមព័នធញារិ                
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់គណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ១៤៧.២៨២    ១៣៦.៨៨៩    ៦០០.៤៦៩    ៥៥៧.៨២៣    ១៣៥.៧០៤    ១៣៣.៣០៤    ៥៥៣.២៦៥    ៥៤៣.២១៤  
 ម្របាក់កមចីេីភាគទុនិក  ៤៤.៣៧៣    ២១៩.៣៥០    ១៨០.៩០៩    ៨៩៣.៨៥១    -      -      -      -    
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ភាគទុនិក  ២០១.៦៧០    ១៥.៥០១    ៨២២.២០៨    ៦៣.១៦៧    ២០១.៦៧០    ១៥.៥០១    ៨២២.២០៨    ៦៣.១៦៧  
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      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).  ចំណាយរថ្ក្ម និង អជើងសាអៅឲ្យសមព័នធញារិ               
 ម្រកុមម្របឹកាភិបាល  ៨២៩.៣៨៧    ១.០២២.៦១១    ៣.៣៨១.៤១១    ៤.១៦៧.១៤០    ៥២៧.៧០៤    ៥៧៧.២៨៤    ២.១៥១.៤៤៩    ២.៣៥២.៤៣២  
 គណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  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 ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      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).  រិចាសនាអផសង  ៗ                
 ECL ដលើការធា្ហិរញ្ញវត្ថុ ដលើកមចីរបស់វទិាស្នថ ន

ពាណិជ្ជស្នស្តសត ដេសីុលីោ េី IFC  -      ៤៤៨.៣៤៣    -      ១.៨២៦.៩៩៨    ៣៧០.៤៤៨    ៤៤៨.៣៤៣    ១.៥១០.៣១៦    ១.៨២៦.៩៩៨  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៣១. យថាភាពថ្នពនធ 

ថ្្ងៃទី២៤ ឡែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ធ្្គារបានទទួលលែិិត្ជូ្នដំណឹងសដីេីការកំណត់្េនធដែើងវញិសម្រាប់ឆ្ន ំ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩ ដល់ ២០១៣ េី្យកោឋ នសវនកមមសហម្រគាសថ្នេគា្ យកោឋ នេនធោរ ឡដលកនុងដ្ោះធ្្គារ               
ម្រត្ូវបានត្ម្រមូវឲ្យបង់បំណុលេនធដលើបញ្ជា េនធដផ្សងៗ។  

ថ្្ងៃទី១១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ធ្្គារបានោក់លិែិត្ត្វា នឹងការកំណត់្េនធដែើងវញិ ដោយឡផ្អកដលើ                
បទបញ្ញត្តិេនធ។ លែិិត្បដិដសធ្ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដោយធ្្គារ ដហើយបានដផ្ាើជូ្នេគា្ យកោឋ នេនធោរដោយឡផ្អក ដលើ
មូលោឋ នថា ការកំណត់្ដែើងវញិានភាេមិនម្រតឹ្មម្រត្វូ។  

ថ្្ងៃទី១៧ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ធ្្គារបានទទួលលែិិត្េីេគា្ យកោឋ នេនធោរសដីេីការជូ្នដំណឹងេំេី
បំណុលេនធ ឡដលទក់ទងនឹងការកំណត់្េនធដែើងវញិខាងដលើ េី្យកោឋ នសវនកមមសហម្រគាសថ្នេគា្ យកោឋ ន     
េនធោរ។ ថ្្ងៃទី២៣ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ធ្្គារបានោក់លែិិត្ត្វា នឹងការកំណត់្េនធដែើងវញិមតងដទៀត្ ដហើយ           
បានដផ្ាើជូ្នេគា្ យកោឋ នេនធោរដោយឡផ្អកដលើមូលោឋ នថាការកំណត់្ដែើងវញិានភាេមិនម្រតឹ្មម្រត្វូ។ ដៅថ្ងៃទី១០  
ឡែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២០ ធ្្គារ បានទទួលលិែិត្ជូ្នដំណឹងេីេគា្ យកោឋ នេនធោរ សតីេីការេនារដេលជាបដណាត ោះអាសនន
ដលើការម្របមូលេនធទក់ទងនឹងការគណ្េនធដែើងវញិ។  

ដលើសេីដនោះដទៀត្ ដៅថ្ងៃទី១០ ឡែមី  ្ ឆ្ន ២ំ០២០ ធ្្គារបានទទួលលែិិត្ជូ្នដំណឹងេីេគា្ យកោឋ ន        
េនធោរដដើមបដីធ្វើសវនកមមេនធោរសម្រាប់ឆ្ន សំ្នរដេើេនធចាប់េីឆ្ន ំ២០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨ ដហើយធ្្គារ បានផ្តលឯ់កស្នរ
តមការដសនើសុំដៅឲ្យេគា្ យកោឋ នេនធោរ ដៅថ្ងៃទី០២ ឡែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២០ រចួរាល់ដហើយ។ មិនទន់ានការដឆលើយត្ប
ជាផ្លូវការនឹងលិែិត្ត្វា ខាងដលើ ម្រេមទងំលទធផ្លថ្នការដធ្វើសវនកមមេនធោរសម្រាប់ឆ្ន សំ្នរដេើេនធចាប់េីឆ្ន ២ំ០១៥ ដល ់             
ឆ្ន ំ២០១៨ េីេគា្ យកោឋ នេនធោរដៅដែើយដទ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសដងេបចដ ល្ ោះដេល           
ទងំដនោះ។ គណៈម្រគប់ម្រគងដជ្ឿជាក់ថា បំណុលេនធ ឡដលធ្្គារបានកត់្ម្រត គឺម្រគប់ម្រគាន់។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សមាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ សអងេបចអនាល ោះអពល (រ) 
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៣២. ក្ពឹរតិការណ៍សខំាន់  ៗ

ការដបាោះផ្ាយមូលបម្រត្កមមសិទធិ ជាស្នធារណៈដំបូង (“IPO”) 

ដៅថ្ងៃទី ២៥ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ធ្្គារទទួលបានការេនុម័ត្ជាដគាលការណ៍សម្រាប់ការដបាោះផ្ាយមូលបម្រត្    
កមមសិទធិជាស្នធារណៈដំបូង (“IPO”) េីម្រកមុម្របឹកាភិបាលរបសគ់ណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (គ.ម.ក.)។ ធ្្គារ និង   
ម្រកមុហ នុធា្ទិញមូលបម្រត្ យាន់ត សុីឃ្យួរធីឹ្ (ដែមបូឌា) ភីេិលសុី បានដបើកដំដណើ រការប ុកដបៀលឌីង (Book Building) 
េីថ្ងៃទី០៣ ដលថ់្ងៃទី១៤ ឡែមី  ្ ឆ្ន ២ំ០២០។ ដៅថ្ងៃទី២០ ឡែមី  ្ ឆ្ន ២ំ០២០ លទធផ្លថ្នប ុកដបៀលឌីង ម្រត្ូវបាន
ផ្សេវផ្ាយជាស្នធារណៈ ដោយានការចូលរមួេីេនកវនិិដយាគិនចំនួន ២.១៨០្ក់ កនុងដ្ោះានវនិិដយាគិនកនុងស្សុក
ចំនួន ៩៥,៥៥% និងវនិិដយាគិនបរដទសចំនួន ៤,៤៥%។ ត្ថ្មលភាគហ ុនចុងដម្រកាយឡដលបានកំណត់្ដោយេនុដោមតម
នីតិ្វធីិ្សតេីីការដធ្វើប ុកដបៀលឌីង និងការដធ្វើបរវិសិកមម ឡដលបានេនុម័ត្ដោយគណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (គ.ម.ក.)                
គឺ ១៦.២០០ ដរៀល (៣,៩៧ ដុោល រអាដមរកិ)។ 

ដំដណើ រការបរវិសិកមម ចាប់ដផ្តើមេីថ្ងៃទី២៤ ឡែមី  ្ឆ្ន ២ំ០២០ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ឡែដមស្ន ឆ្ន ២ំ០២០ ដហើយលទធផ្ល
ថ្នការដធ្វើបរវិសិកមមម្រត្ូវបានផ្សេវផ្ាយ ជាស្នធារណៈ ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែដមស្ន ឆ្ន ២ំ០២០ ដហើយភាគហ ុនចំនួន 
៤.៣៤៤.៨៦៥ ម្រត្ូវបានដធ្វើបរវិសិកមម។  

ភាគហ ុនរបសធ់្្គារ ម្រត្ូវបានចុោះបញ្ជ ី ដៅកនុងម្រកុមហ នុផ្ារមូលបម្រត្កមពុជា ដៅថ្ងៃទី២៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០២០។ 


