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២ សរពីនាយក រ្ក្ិរត

៤ ចា�ុវ រស័នតត្ៃម�ស�ូលតនរងនុទ�សសចិមមងត

៥ តងចីសមម័ន�តធីាតភ�ំេរញតពរ ិជ ម.ា

៦ រ័្៌មនស ពិវាមកតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតតម.ា

៧ត យាកមយករាឹភរសល

៩ គៈាមក ធរិតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា

១១ត សេង�ករពហរ��វ្�ុ

   ត១២ត ទរដ�ភរទូេេៃនយកេទសាមមុជ

១៣ ទរដ�ភរទូេេៃនតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា

១៥ ផលរ្ផល នរងេសវតតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា

២៤ត ទំនួលខុសយ្តវសងងមកសសេនយង

 តត២៥ត ែផនិរីគ្កសសេនយង

២៧ ទស្នវ រជជ យកាកេកនយាមសពលធម៌តធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតតម.ា

២៨ត ទពតំងសធីាតភ�ំេរញតពរ ិជ ម.ា នរងមា សុពនតATMs

៣០ត សនិរ កសសសវនាកាិរ

១

មាតិ
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BAEK, Jongil
ីនាយក រ្ក្ិរ

សរពីនាយក រ្ក្ិរ

សួសិពរ�ាទំងរសសា� !!!

ធីាតត ភ�ំេរញត ពរ ិជត ម.ាត សនេធធយយក រ្ក្ិរិេា�ុង

យកេទសាមមុជត តំងរពែខាក� ត ប� ំ២០០៨។ត េកនេេយញ

សិិនុរលេសដ�ារចចត យរមទំងវ រស័នហរ��វ្�ុត នរងធីា

ផងេីាត JB Financial Group នរង OK Financial Group 

សនសេយមចចរ្ិចូលខ�ួន �ិ នជមច សសភគហសុនធំ កសសតត

ធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតមត.ាតេប� ំ២០១៦។

ា�ុងីមជធីាពរ ិជនមុខេគមួនេយកេទសាមមុជត ែដលមនយករ័ន�យគកសយគងសិងសករពត យកេទសាូេ ាត

សកសសេនយងទំងេិននពភ�ំេរញតនរងតមកបិេខ្ិីីតមនចំនួនសុកត២៣សតជមួននរងមា សុពន

េរធពររមសុកចំនួនត៦៦ទពតំងតយ្តវសនកាសរដំេយ ិតមាយមរ្សិងសកខមសសតនរងតមក រកបតទំេនយក។

“គុភរយកេសយជងក រម”តគឺជេាលេលចមមងក បី កសកសសរួាេនយងតា�ុងិផិលសដំេបាាសនតហរ��វ្�ុ

ិូនេេដលសរ រ្បរិនតេដយមមពិ ស្កន�នភរតន រ្ងតា�ុងិេធធយយក រ្ក្ិរិធីាតែដលមនភរសកុគសក ញតា�ុង

ិកំេរញែកកកទតត នរងកាសេយចយន។ត វ រស័នធីាត គឺជវ រស័នែដលមនិ រ្ កនិរងែផ�ាច�កសយាង រ្ងុ រង

កំផុ្ត េហយនេាលេលកសសេនយងគឺត ាវ រធពែដលអចេធធយររ រ្បរិនកសសេនយងទំងរសសទទួលសនេសវត ធីាត

ែដលមនភរានាសយលតនរងមនសុវ្�រភរ។តត

ខ�ុំសូមិយមកិូនរ�ាទំងរសសា� េមតិយជកត រ រ្បរិនកសសេនយងត ា៏ដូចជយកជរលដ�ទូេេត អចទទួលសន

ិយករាឹេយកលសែផ�ាហរ��វ្�ុរពរ�ាិំីញកសសេនយងត តមនៈកបិញែដលសមាសកនរងេងាត រ�ាកំផុ្ត

ែដលមនដូចជត េលខទូស័របកេយមយេសវរ រ្បរិន២៤េមាងតLive Chat េគហទំរ័កសសេនយងតFacebookតត ឬតតម

េសវធីាចល័្តនរងេសវធីាតមនៈយករ័ន�រុរនេធយែ្តsmartBiz ។តយកសរនេកយចងសតទទួលសនិផិលស

យករាឹ ប្ លសេីាត េងារ�ាា៏អចរេ�ជ យញមាសកសសេនយងបមួនត ែដលស�រ្េ រិ្េងារ�ាកំផុ្ត រួា

េនយង ពាននរងិួនយករាឹេយកលសតម្យមតវិេងារ�ាជនរចច។
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BAEK, Jongil

President

សរពីនាយក រ្ក្ិរតត(្)

ិ �្ សសកិូវ រស័នធីាត យកាកេកនភរេិពនេលពនត នរងល�យកេសយជមួនយកជិនែខកត គឺជកទររេសធនរដ៏

ល�ត ែដលមនអចិ ស្ៃប�សនសយមកសខ�ុំត េហយនខ�ុំររ្ជទនបរងង្ំេរលេវងដ៏ល�េនាបសស។ត សូមេិពជាសត

េនយងែ្ងែ្េទពេនាសយមកស្យមតវិតនរងទទួលនានូវិែាលម�កសសេងារ�ាជនរចច។

សូមែប�ងរំគុតែដលសនេយ យិសេ យសេយកយយសសសេសវធីាកសសេនយង។

េកនាិពេាររំរពខ�ុំ

BAEK Jongil, ីនាយក រ្ក្ិរតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា

េកយនរយនរពេគហទំរ័កសសេនយងវ រញត េនយងដរងរ�ាយកែហលជចូលចរ្ិិអនត នរងាសវយជវារ័្៌មនតម

េគហទំរ័េនយងត េយចយនជងិសនបីតមត Live Chat ដូេច�ាត េនយងរ្យមេធធយរេគហទំរ័េនាត �ិ នជាែន�ង

សិុាទរន�ន័នដ៏ជាសងាសមួនតែដលអចផិលសរ័្៌មនែដលមនរ្�យកេយិនរតនរងមនខ�រមសច�សសងសសកំផុ្

តមែដលេងារ�ាយ្តវិ។ត េនយងដរងត មនុស្យគកសបា� សុទ�ែ្មន្យមតវិខុសបា� ត ែ្េនយងចងសរយសាដ

ត រ�ាទំងរសសា� ទទួលសននូវេសវត នរងយក រ្ក្ិរិធីាជមួនេនយងត យកាកេកន្សុខភរត នរងមន

សុវ្�រភរកំផុ្។
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ចា�ុវ រស័នតត្ៃម�ស�លូតតនរងនុទ�សសចិមមង

 តតចា�ុវ រស័ន:តត”េនយងេធធយឱរធីាមនលា�:ានាសយល“។

 ្ៃម�ស�ូល:តិ �្ សសកិូ/ិេធធយឱរយកេសយេយង,តតិ េធធយមូលក� នពនាមក,តតររររធាមក,តតភរខុសា�

តតតនុទ�សសចិមមង:តត

o ែសធងាិ ពាចេយមយនយកាកេកនគុភរ

o ដំេយ ិិៃច�យក រ្្តនរងិាសងសម្�ភរ

o ិេធធយរយកេសយេយងនូវិយគកសយគងនពនាមក

o រយងរងកបិញតOnlineត/តOfflineតនរងរ រ្បរិន

o រយងរងិយគកសយគង្នរភ័ន

 តតនុទ�សសមូិលក� នៈតនីសននូវិយកាួ្យកែិងែដលមនលា�ៈខុសា� េកនែផ�ាេលយេហក� ចីសមម័ន�ត

តតតតតតតតតតតតតតែដលអចក ស្ែកនសននរងេិពនេលពន។ 

េនយងនរងកេង�យ្ទំីាសទំនងយកាកេកនភរស�រទ�ស� លត នរងិេិពទុាចរ្ិត ិូនដលសរ រ្បរិនដ៏មន្ៃម�កសសរួា

េនយង។ត រួាេនយងា៏សនកង�កសនូវេាលគំនរ្ត “ភរេបម ាេេមុខ”តត េា�ុងនរមរ្ិសក� កសសរួាេនយងត ែដលកា ញរព

ិ ពាចយមពនយកាកេកននរនិភរតមនៈតិ �្ សសកិូតនរងិកេង�យ្បកព។ត

េបម ាេេមុខ

រួាេនយងែ្ងែ្ទទួលនានូវិ �្ សសកិូត ែដលជភរ� ំងា�ុងិយកាួ្យកែិងកសសរួាេនយងតត នរងជរ�ាយ្យស

យតនងែផ�ាហរ��វ្�ុលាសនត េហយនរួាេនយងមនេាលកំងសយមកសម្ិមភរត តមនៈិកេង�យ្បកព។ត

ទំនុាចរ្ិ

ទំនុាចរ្តិ យ្តវសនកង�កសនូវរ្�ន័នដូចនរងពារត “រ�ាែបាឹេដយមេមយៃនភូមរមួន”តត ែដលរួាតេនយងមនិំេនព

ភរ ពាចេយមយននរងេាយ្មនតមនៈត ទំីាសទំនងយកាកេកនភរស�រទ�ស� ល,តត ិេិពជាសត នរងភរេសក ាយ្ងសត

ជមួននរងរ រ្បរិនកសសរួាេនយង។

រ រ្បរិន

ា�ុងីមជយាកមហរ��វ្�ុលាសនមួនត រួាេនយងនរងេធធយិលាកងសត ា�ុងិផិលសេសវល�កំផុ្ត សយមកសរ រ្បរិន

ាយមរ្ទកត-មធរមតនរងិេលយាាមមសសសហយាស� ្្ូច-មធរម។ត

ចេ �ី ា

ចេ �ី ាត យ្តវសនេនយងក�ចូ លេា�ុងទស្នៈកសសេនយងត េដយមមពនីេនយងសនេកិជ� ចរ្ិជររេសសជមួនតតត

រ រ្បរិនតតមនៈកបិញែចា្នយកាកេកនភរស�រទ�ស� លតនរងភរេសក ាយ្ងសសន្ាសនសយាង� ំង។
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ភគហសុនកសសធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតយ្តវសនិនសិកសេកន Jeonbuk Bank Co., Ltd (ជយាកមហសុនកុយ្

សមម័ន�កសសតJB Financial Group ែដលមនមូលក� នេយកេទសាូេ ាង្មូង),តApro Financial Co., Ltdត(ជយាកម

ហសុនកុយ្សមម័ន�កសសយាកមហសុនតJ & K CapitalតCo. , Ltd ែដលស�រ្េេយិមិយ្យ្ររនរ្រតOK Financial Group

េយកេទសាូេ ាង្មូង)ត នរង JB Woori CapitalតCo. , Ltd (ជយាកមហសុនកុយ្សមម័ន�កសសត JB Financial Group

ែដលមនមូលក� នេយកេទសាូេ ា)តតតជមួនចំនួនភគហសុនតនរងភគនដូចងេយិមេនា:

េក ា តតតតតតតតតតតតចំនួនៃនភគហសុនិនសិកស តតភគនៃនភគហសុនិនសិកស

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត សកុត(%)

Jeonbuk BankតCo.ត,តLtd.ត ៤៦.០០០ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៥០.០០%

Apro FinancialតCo.ត,តLtd.ត ៣៦.៨០០ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត៤០.០០%

JBតWooriតCapitalតCo.ត,តLtd.ត តតត៩.២០០ តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១០.០០%

សកុ ៩២.០០០តត តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត១០០.០០%

េក ា ធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាត(PPCBank)

ិលក រេចចទៃនិកេង�យ្ ៃប�ទព០១តែខាក� តប� ំ២០០៨

ិចុាក�ជ ព ០០០១៥៧៩៤

ិ រយល័នាបិល រាេលខ២១៧,តម វ្ របពតយរានេ្ិមត(ផ�ូវេលខ៤១),ត

សា� ស្ទេន�សសាស,តខ� ចំិមន,តិននពភ�ំេរញ

េដយមទុន ៩២តងនដុង� អេម រា

ចំនួនកុគងលរា ៤៧៤ ីាស

6

រ័្៌មនស ពិវាមកតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា

រ័្៌មនធីា     (តគរ្យ រ្មៃប�ទព ៣១តែខ ធ�ូ ប� ំ ២០២០)

មច សសភគហសុនធំប    (គរ្យ រ្មៃប�ទព ៣១តតែខ ធ�ូ ប� ំ ២០២០

សវនាកាិរ                                                     យាកមហសនុតយសនវ ័្ ធ័្វខូេភយសរត(េខមកូឌ)

PPCBank  l សនិរ យក្ំប� ំ២0២0 ៦
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យាកមយករាឹភរសល

ីនាយ្តវសនេយ យិសតំងេកនមច សសហសុនេដយមមពដំេយ ិយាកមហសុនតងេអនីមកសសខ�ួន។តត យាកមយករាឹភរសលត

កសសេនយងគឺទទួលខុសយ្តវេលយិាំ ស្នុទ�សសិៃនធីាេនា សយមកសេធធយយក រ្ក្ិរិនរងយ្យ្ររនរ្រិ

ដំេយ ិេអនទទួលសនយកេយិនរល�កំផុ្សយមកសធីា។ត យាកមយករាឹភរសលកសសេនយងសនទទួលនា

ិទទួលខុសយ្តវរភរសលារចចស ពិវាមកិេលយាាមមសសភរេជគិ័នកសសធីាេនាតតមនៈិដរាីំនរង

យ្យ្ររនរ្រលសយក រ្ក្ិរិិាអ ពិវាមកកសសធីា។តត សម រិាភរេនាមរនសនកា� ំង ែ្េកនសម រិា

ៃនយាកមយករាឹភរសលកាុេបា ាេទ កាុែនិមួក�ចូ លទំងគៈដរាីំផងែដ។ត សម រិាៃនយាកមយករាឹភរសល

យគកសយគង្ំែងេនាគឺ:

េងា YIM YONG TAICK យកននយាកមយករាឹភរសល

 យកនន ីនាយក រ្ក្ិរេតJeonbuk Bank Co., Ltdត(វ រចចរិត2014ត-តកចចុកមន�)

 យកនន ីនាយក រ្ក្ិរេតJB Woori CapitalតCo., Ltd (ាក� ត2011ត-ត្ុងត2014)

ស� កនរា ីនាយក រ្ក្ិរេតPegasus Private Equity Co. , (េមសត2008ត-តសព្ត2011)

ស� កនរាីនាយក រ្ក្ិរេតMeritz Investment Partners Co., (មសភ 2005ត-តមពីត2008)

ស� កនរា ីនាយក រ្ក្ិរេតTaurus Venture Capital Co.,ត(សព្ត1997ត-តេមសត2005)

ស� កនរា ីនាយក រ្ក្ិរេ Lim & Partners Co.,ត(មពីត1996ត-តាា�កត1997)

 រ�ាយគកសយគងេតDaishin Securities Co. , Ltd (មពីត1986ត-តាុម�ៈត1996)

េងាតKIM SUNG CHULតសម រិាត

ីនាយក រ្ក្ិរងតេតJeonbuk Bank Co., Ltd (មាត2021តត-តកចចុកមន�)ត

តតតយកននែផ�ាាំយទិយគកសយគងតេតJeonbuk Bank Co., Ltdត(មាត2019ត- ធ�ូត2020)ត

េតJeonbuk Bank Co., Ltdត(សព្ត1991ត- ធ�ូត2018)

o រ�ាយគកសយគងសទូេេ ីនាក� នាំយទធនននមនុស្

o រ�ាយគកសយគងទូេេតីនាក� នផ្រធផឹនអ ពិវាមក

o រ�ាយគកសយគងទូេេតសតSeosindong

PPCBank  l សនិរ យក្ំប� ំ២0២0 ៧
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េងា SIMតSANGតTONតសម រិា

តតតីនាេតAPROតFinancialតCo.ត,តLtdត(មរបុីត2004ត-តកចចុកមន�)

តីនា្ំបងេតAPROតServiceតGroupតCo.,តLtdត(មសភត2014ត-តកចចុកមន�)

តីនា្ំបងេ YESតCapitalតCo.,តLtdត(ធ�ូត2013ត-តកចចុកមន�)

េងា PARKតCHONGតTAEតសម រិាកាិរ

តីនាយក រ្ក្ិរេ MainStream &តCompanyត(ាុម�ៈត2004ត-តកចចុកមន�)

តីនាយក រ្ក្ិរេតE-TrinityតLtdត(សព្ត2003ត-តមាត2004)

តីនាយគកសយគងេតLKFSតCo.,តLtdត(មពីត2000ត-តមរបុីត2003)

តរ�ាយគកសយគងេតIBMតKoreaត(មាប� ំត1991ត-តាុម�ៈត2000)

េងា LEE Myungsang, សម រិាកាិរ

តសវនាែផ�ាច�កសតេតREDBADGE PACIFIC (Venture Capital)

តតត(្ុងត2016ត-តកចចុកមន�)

តេមនវ ពត(ភរជៃដគូ)តេតLEEKIM & Partners, LLC

តតតតតត(ាុម�ៈត2014ត-តកចចុកមន�)

តេមនវ ពត(ីនាយក រ្ក្ិរ)តេតLEEKIM & Partners

តតតតត(មាត2007ត-តាុម�ៈត2014)

តេមនវ ពត(ីនាយក រ្ក្ិរ)តេតSoehyun Partners

តតតតត(ាុម�ៈត2001ត-តមាត2007)

តតេមនវ ពតេតSojong Partners (មាត2000ត-តាុម�ៈត2001)

យាកមយករាឹភរសលត(្)
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គៈាមក ធរិតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា

គៈាមក ធរិសវនាមកកសសេនយងរនុវ្ិភារចចេដយមមពចង�ុលកា ញលា�ខ� ែដលសវនាងេយ្ សវនា

ៃផបា�ុង នរង មនុស្ដៃទេទៀ្បមួនែដលគួេអនា ស្សមង លសយគកសយគងនព រ្វ រធពយក រ្ក្ិរិកសសធីា។ត រួា

េគសនេធធយិរនុវ្ិជចមមងេដយមមពនីយកសរទ�រភរៃនយគកសយគងគុភរមនភរ� ំង� ៃនិយគកសយគងៃផប

ា�ុងតមនៈិយ្យ្ររនរ្រជកនិក បី កសិវន្ៃម�កសសខ�ួន។ត វជិ្រធារចចកសសគៈាមកិេដយមមពនី

កូភរកសសធីាេនាាំរុងយ្តវសនរនុវ្ិជកសងកសេយគកសវ រស័នទំងរសស ែដលទាសទងឬមរនទាសទង

េេនរងអ ពិវាមកកសសធីានរងផិលសរនុសសនរា�ុងង រយកទក�ចុ ាក�ចូ លកំផុ្ េដយមមពនីសនិយគកសយគង

ែដលមនយកសរទ�រភរនរងវ រជជ ពិវៈេា�ុងធីាកសសេនយង។

គៈាមក ធរិិយគកសយគង្នរភ័ន

គៈាមក ធរិិែ្ងតំងតនរងងភិ

គៈាមក ធរិែ្ងតំងតនរងងភិត ៃនធីាតភ�ំេរញតពរ ិជត ម.ាត យ្តវសនកេង�យ្េកនយាកមរភរសលួម

មនសម រិា៣ូកតា�ុងេីាមនសម រិាកាិរម� ាសែដលមនិំីញច�កសតនរងធីា។តគៈាមក ធរិេនា

ទួលខុសយ្តវា�ុងិនីយករ័ន�ត /តកទក��្ិរែដលពាសរ័ន�នរងងភិតគឺាសកេេនរងេាលកំងនៈេរល

ែវងត នរង្ៃម�ស ពិវាមកកសសធីា,ត ររនរ្រផិលសរនុសសនរេលយលា�ខ� ត នរងនព រ្វ រធពេដយមមពេយ យិសេ យសត /ត ិំនួស

សម រិាយាកមយករាឹភរសលត នរងសម រិាគៈាមក ធរិពាសរ័ន�ែដលស�រ្េេយិមយាកមយករាឹភរសល ប្ លស,ត

យ្យ្ររនរ្រតេធធយកចចុកមន�ភរតនរងិវន្ៃម�យកសរទ�ភរយាកមយករាឹរភរសលតគៈាមក ធរិយក រ្ក្ិរតនរងគៈ

ាមក ធរិពាសរ័ន�េផ្ងបេទៀ្ែដលស�រ្េយិមយាកមយករាឹភរសល ប្ លសត នរងផិលសរនុសសនរេលយងភិត ឬត

យសាសមក្�ម�សយមកសសម រិាយាកមយករាឹភរសលតនរងសម រិាគៈាមក ធរិយក រ្ក្ិរ។ត

្ួីទពសំនសកសសគៈាមក ធរិយគកសយគង្នរភ័នកសសេនយងត គឺកេង�យ្នព រ្វ រធពសយមកសធីានរងរនុវ្ិ

ដំេយ ិេកនមនយកសរទ�ភរកំផុ្ា�ុងកំងាេអនេេយញត វសសត យ្យ្ររនរ្រកាសាយមរ្ត យគកសយគងនរង

េកនមនយកសរទ�រភរិ ស្កន�ននូវ្នរភ័នែដលពាសរ័ន� នរងយក រ្ក្ិរិ នរងិេៀកចំកសសស� ក័នេដយមមព

នីដំេយ ិែកកេនា គឺេា�ុងក បី ស្ដ៏ជកសងកសជមួននុទ�សសនិរងេាលេលកសសធីាេនាកនិជ

ររេសសេដយមមពនីឱរសនេនយងាំរុងយក រ្ក្ិរិ េា�ុងមិ្ក� នយកាកេកននរនិភរកំផុ្សយមកសរ�ា

ពាសរ័ន�ទំងរសសកសសេនយង។តគៈាមក ធរិយគកសយគង្នរភ័នៃន ធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជ ម.ាតគឺជិយ្តវ

ទទួលខុសយ្តវេលយិ រនុវ្ិិយគកសយគង្នរភ័នកសសធីាេកនសំនសកំផុ្ត ួមទំងសម្�ភរា�ុង

យគកសយគងតេដយមមពវន្ៃម�នរងយគកសយគងតតតតត្នរភ័នកសសធីាតដូចជ្នរភ័នងទន ្នរភ័នទពផឹ ្

នរភ័នសនបនពនភរ ្នរភ័នយក រ្ក្ិរិត ជេដយមេដយមមពនីេអនសនត យក រ្ក្ិរិកសសធីាគឺ រងមំ

េកនែផ�ាេលយ្ៃម�តនរងភរសុចច រ្ េេតមសិងសកជមូលក� នកសសេនយង។

PPCBank  l សនិរ យក្ំប� ំ២0២0 ៩
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គៈាមក ធរិតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាត(្)

គៈាមក ធរិងទនធីាតភ�ំេរញតពរ ិជត ម.ា មនភារចចេដយមមពនីតធីាេនាែ្ងែ្សនេយកយ

យសសសេកនយកសរទ�ភរតនរងរំេបនផលកំផុ្ា�ុងែផ�ាៃនិផិលសយសាសាមចពកសសេនយងយរមទំងយក រ្ក្ិរជមួន

នរងភរ រងមំកំផុ្េា�ុងក រស� នងទនកសសេនយង។ ិយក រ្ក្ិរិកសសរួាេគសនេធធយេយងេកន

រំេបនផលត នរងេដយ្ួីទព្ំសចសា�ុងិួមចំែាដលសភរេជគិ័នត នរងសមរទ�រផលដ៏េលចេន� កសសេនយង

េា�ុងប� ំ២០១៩។ត ភារចចទំងរសសយ្តវសនរនុវ្ិតមនៈិំីញវ រជជ ពិវៈត នរងិេកិជ� ចរ្ិជមួនិំីញកទ

ររេសធៃនិវ រភគវ រធពសសែិដលសមមរកំផុ្ត េដយមមពនីេនយងសនសេយមចតមិរំរងទុាត ជររេសស

េទយមងសងទនត នរងគុភរងទនកសសេនយង។ត រួាេគមន្ួីទព្ំសចសា�ុងិដរាីំធីាេអន

យ្កសមាវ រញេេលយផ�ូវត េដយមមពេបម ាេេនរនិភរេេរលាេេយញនរ �ី ិរវ រិ ជមនបមួនត នរងេយ យិសាវ រធពសសិត

យ រ្មយ្តវកំផុ្ា�ុងិេកាាសនជមួននរងនរ �ី ិែកកេនាទាសទងនរងក រយិសហរ��វ្�ុផុនាសយនេនា។

គៈាមក ធរិធនននមនុស្

គៈាមក ធរិយទររសាមកនរងកំុលៃនធីាភ�ំេរញពរ ិជ គឺមនទំនួលខុសយ្តវសយមកសិររភាឹេលយិ

យ្យ្ររនរ្រេលយិយគកសយគងយទររសាមកកសសធីាេនា េដយមមពនីឱរសនិកេង�យនយកសរទ�រភរយសាសចំេញនី

ធីាេាយមរ្� ំង� ជជកសងកសេា�ុងែផ�ាសនបនពនភរេហយន ា៏ដូចជសធនភរកសសធីាេា�ុងិ

រនុេងមតមច�កសែដលពាសរ័ន�ជមួននរងត ្យមតវិធីាជ រ្ៃនាមមុជ។ត រួាេគ្ំសចសនីឱរសនាយមរ្

ហួសយកមៃន្នរភ័នមនដូចជសនបនពនភរតរយតិយសាសតទពផឹងទននរង រយតកិូយសាសកេទសនរង

យ្តវសនកាាពលសេកនធីាេនា។ត េលយសរពេនាេទៀ្ត គៈាមក ធរិយទររសាមកនរងកំុល កសសេនយងមរនយ្តវ

ទទួលខុសយ្តវផិលសេយកលសេលយិរនុម័្កសសកក សំនស� ំងដូចជត នុទ�សសិិ កាសយសាសនរងិាំ ស្្ៃម�

នរងិចំបនៃផបា�ុងេដយមមពរាអងេកនវន្ៃម�េលយយក រ្ក្ិរិកសសធីាត គឺកនិេេលយផ�ូវជមួននរងេាលេល

នរងនុទ�សសិកសសធីា។

គៈាមក ធរិ យទររសាមក នរងកំុល

េកនសិយគកសយគងកចចុកមន�ដរងជធនននសំនសេា�ុងស� ក័ន េកនយកែាាមរនសនធីាត ភ�ំេរញត

ពរ ិជត ម.ាត សនកាសរយានទស្នវ រជជ ែដលេនយងសននី េនយងាឹសនជកសងកសនូវិេរញចរ្ិ

កុគងលរាកសសេនយងខមសសកំផុ្ា�ុងចំេបមទរដ�ភរសំនសែដលពាសរ័ន�េផ្ងេទៀ្។ េនយងសនកំពាសខ�ួនេកន

សម រិាគៈាមក ធរិធនននមនុស្ែដលមនិំីញវ រជជ ពិវៈ មនកទររេសធនរនរងិំីញែដលសនេកិជ� ចរ្ិ

េា�ុងិនីកុគងលរាកសសេនយងទទួលសនិេរញចរ្ិខមសសកំផុ្ត ែដលអចេេចួេា�ុងសំំុិា

នរងក រស� ន ប្ លសខ�ួន។ គៈាមក ធរ ិកសសេនយងសនកំេរញ្ួីទពយកាកេកន ិេរញចរ្ិា�ុង ិន េីយ យិសេ យសត

កុគងលរាែដលមនសម្�ភរកំផុ្ េលយាាមមសសរួាេគេកនយ រ្មយ្តវតមក បី ស្នរងរនុេងមតមេាលកំង

េាលេលអ ពិវាមកនរងាឹភាិពភរជររេសសរ�ាមនេទរេិសលរកសសេនយង។ត រួាេគមនិ្រធារចចតកែន�មេទៀ្ត

េដយមមពនីឱរមនិវន្ៃម�េកនយ រ្មយ្តវេកនិទទួលនានូវយគកសទរដ�ភរេា�ុងក រស� នត ងា�ុងនរង

ងេយ្ត េដយមមពាសងនុទ�សសិធនននមនុស្ដ៏មនយកសរទ�ភរកំផុ្ា�ុងិទាសទងនរងកក ពាសរ័ន�ប

មួនេដយមមពនីសននូវនរនិភរកសសធីានរងជសំនស ែបទំៃនិែាលម�នរងភាិពភរជកនិកសសកុគងលរា។
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សមង លសតតត*តមរនមួក�ចូ លចំបនងភ ិតត២,៥តងនដុង� អេម រា
តតតតតតតតតតតតតតតត**តតមរនមួក�ចូ លចំបនតextraordinary item ចំនួនតត៤,៤តតងនដុង� អេម រាតតត

យសាសចំេញសុទ�

មូលធនភគហសុននរា យទររសាមកសកុ

ាមចព យសាសកេ��យរពរ រ្បរិន
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ទរដ�ភរទូេេៃនយកេទសាមមុជ

ខៈេរលែដលេសដ�ារចចាមមូជេែ្កនិងផលកាាពលសរពិ ពាលកលៃនិម�ឺាូវ ពដ-១៩តមនសក� កា ញត
សាមកភរេសដ�ារចចាំរុង្កសេផិយមេាយនេយង។ត េសដ�ារចចយ្តវសនរ្ារ ត នរងន� ាសចុាត ២%ត េប� ំ២០២០ត
កាុែនិយ្តវសនេគរំរងនរងសបុាេងយកេយងវ រញតនរងេាយនេយងត៤%ត េប� ំ២០២១។តជមួននរងិកន�ូកន�នវ រនន
ិរ �៍ ្ប� នរពសងងមតសាមកភរេសដ�ារចចា�ុងាសកាាំរុងវ រលមាាភរយកយា ព្វ រញ។តិេយកយយសសសាំរុងយ្តវ
សនាំយទមួនែផ�ាេកនរនិគមនរក� ភរសលត ែដលមរនន� កសមនរពមុនមាត ខៈេរលែដលរ រ្ផបេែ្ត
ន� ាសចុា។ត លំហូវ រនរេយគ ប្ លសរពកេទសេេគេយមងីីតា�ុងមសឹហាមកមរនែមនិ ស្េដត នរងាសរាមកត ាំរុងត
េាយនេយងតែដលទំនងជទាសទញេកនារចចយរមេយរពងពរ ិជាមកេស ព។

េទាកពជិីំេចញផលរ្ាមកសកុតយ្តវសនងេយាាេកនេគ្្�្ា៏េកនតា៏ិីំេចញាងសតេយគគងរគងរសនពត
នរងេយគគងក �ី សសបននិាំរុងេាយនេយងត េហយនិីំេចញរង�ត នរងទំនរញាសរាមកេផ្ងេទៀ្សនេាយនេយង។តត
េភ�ពវេទសចា�ុងាសកាសនាំយទដលសិេងយកេយងវ រញែផ�ាខ�ាៃនមសឹហាមកេទសចរ តនរងិេធធយដំេយ ។តភរត
មរនយសាដយកជគួរា ស្សមង លសេែ្មនចំេពាទស្នៈវ រស័នាំេយ នកសសយកេទសាមមុជ។ត េាលេលេាលត
នេយសនសំនសកំផុ្ត គឺយ្តវាិាែដលស ស្កងសត នរងក�្កសជក បី នសេកនសិម�ឺ្្�្។ត េកយយាេាត
េមយលេេមុខត វ្ំសចសបសសែដលិវ រនរេយគា�ុងាសកាត នរងកេទសយ្តវសនេលយាទរាចរ្ិត េដយមមពទញនាផលត
យកេយិនររពារចចយរមេយរពងពរ ិជាមកេស ពេទធភគពត នរង្ំកនសត ីេរលបកពបេនា។តត េនាអចេធធយេេសនតមនៈិត
ែីំច�កសវ រនរេយគែដលមនលា�ៈយកាួ្យកែិងត នរងគេយមងេលយាទរាចរ្ិត ួមជមួននរងិេធធយរយកេសយត
េយងនូវភរានាសយលា�ុងិេធធយអ ពិវាមក។

េដយមមពិួនយកេទសរេងយកេយងវ រញយាងបកសហ័សរពេគ្្�្តសនិរ សនផិលសរនុសសនរតេដយមមពិយមកញត
ិវ រនរេយគសនៈែដលាំយទិនយាពយាត នរងាំេយ នេសដ�ារចចួមត គេយមងយសាសសយមកសិាត ខៈេរលត
ែដលិេលយាាំរសសវ រស័នែដលររងែផ�ាេលយាម� ំងរលាមកត េដយមមពកេង�យ្ិាេកនទញនារ្�យកេយិនររពិត
សបុាេងយកេយងវ រញៃន្យមតវិា�ុងាសកា។តតវា៏ា ស្សំាលសនូវឱិសេដយមមពិួនសយមយលដលសិរយងពាិវ រនរេយគា�ុងត
ាសកាត នរងកេទសត ែដលេាយ្េចញរពារចចយរមេយរពងពរ ិជាមកេស ពេទធភគពត នរង្ំកនសា�ុងេរលបកពបេនាត មួមនារចចត
យរមេយរពងពរ ិជាមកេស ពាមមុជ-ចរនតនរងភរជៃដគូេសដ�ារចចយគកសយិកងេយជនា�ុង្ំកនសត (RCEP) ។តសនិរ ត
ា៏សនចង�ុលកា ញរពសៈសំនស្ំសចសៃនិរភរវ្េហក� ចីសមម័ន�វាាសសំុងាូវ ពដ-១៩ដ៏ រងមំត ា៏ដូចជិត

�៍ ំេមយលភរានងេយាាែផ�ាេសដ�ារចចត ែដលេាយ្េយងរពិរូសក �ី នេរលៃនិសងសងសត នរងិ ពាចេយមយនត
យទររសមម្ិរ។ត សនិរ េនាមួក�ចូ លទំងែផ�ាេ្ិ្ររេសសេលយិសបងសម រ្ ពិរចពរ ិជាមកាមមុជត (BPS)
ែដលយ្តវសននាេដយមមពែសធងនលសរពផលកាាពលសេសដ�ារចចៃនាូវ ពដ-១៩ត េេេលយអ ពិវាមក។ត BPSត ែដលសនេធធយេយងត
ា�ុងែខមរបុីត នរងែខាក� ត ប� ំ២០២០ត ជមួនយាកមហសុនជង៥០០ត កា ញអ ពិវាមកជេយចយនត សនេកយាដំេយ ិត
េយងវ រញ្កសរពែខមរបុី។តតេទាយាងបតតិលាសេែ្ន� ាសចុាគួរា ស្សមង លសតជររេសសយាកមហសុន� ្្ូចតនរងត
មធរមតនរងយាកមហសុនេេខ្ិេសៀមក។
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ទរដ�ភរទូេេៃន ធីា ភ�ំេរញពរ ិជ ម.ា

េក ាធីា ធីាភ�ំេរញពរ ិជតម.ា
ិលក រេចចទកេង�យ្ត ២០០៨-០៩-០១
មសឹហាមក ធីាពរ ិជ
ីនាយក រ្ក្ិរ េងាតBaek,តJongil
យាកមយករាឹភរសល ១.តេងាតYim YongតTaick,តយកនន

២.តេងាតSim SangតTon,តីនា
៣.តេងា KimតSungតChul,តីនា
៤.តេងាតParkតChongតTae,តយាកមយករាឹភរសលកាិរ
៥.តេងាតLeeតMyungsang,តយាកមយករាឹភរសលកាិរ

អសនក� នត(ិ រយល័នាបិល)ត រាេលខត២១៨,តម្វ របពយរានេ្ិមត(ផ�ូវេលខត41),ត
សា� ស្ទេន�សសាស,តខ� ចំិមន,តិននពភ�ំេរញ។

េដយមទុន ៩២តងនដុង� អេម រចត(គរ្យ រ្មៃប�ទព៣១តែខធ�ូតប� ំ២០១៩)
ចំនួនកុគងលរាត ៤៧៤ត(គរ្យ រ្មៃប�ទព៣១តែខធ�ូតប� ំ២០២០)
ស ២៣តស

គរ្យ រ្មែខធ�ូតប� ំ២០២០តធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាមនត២៣តសេទូទំងយកេទសត(១៦តេិននពតតតត

តតតភ�ំេរញតត១តេេខ្ិេសៀមក,ត១តេេខ្ិស ស្ដំកង,ត១តេយរាសពហនុ,១តេេខ្ិាំរងស្ម,តត១តេេខ្ិាំរងសធំ,ត

តត១តេេខ្ិាបិលតនរងត១តេេខ្ិាំរ្ត)ត។

ធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតតម.ា មនមាសុពនតATM ៦៦ សុកចំនួនមួន;ត៣៧តមូលក� ន នរងត២៩តេយ្មូលក� នតតត

តតត(េទពតំងែដលមនយកជយករនភរ� ំងេយកេទសាមមុជ)ត។

១ត ករងយ្ែកា ២០០៨ ិននពភ�ំេរញ
២ ិលសែមា្ ២០០៩ ិននពភ�ំេរញ
៣ ផឹេដយមគ ២០១០ ិននពភ�ំេរញ
៤ េសៀមក ២០១១ េខ្ិេសៀមក
៥ ទួលេាា ២០១១ ិននពភ�ំេរញ
៦ ទរា� ២០១២ ិននពភ�ំេរញ
៧ ស ស្ដំកង ២០១៣ េខ្ិស ស្ដំកង
៨ រូក�ស ព្ ២០១៣ ិននពភ�ំេរញ
៩ សបរងមនិ័ន ២០១៤ ិននពភ�ំេរញ
១០ត ច�រំេំ ២០១៤ ិននពភ�ំេរញ
១១ ទពស� ាសិាបិល ២០១៥ ិននពភ�ំេរញ
១២ សាសទូា ២០១៥ ិននពភ�ំេរញ
១៣ យរាសពហនុ ២០១៥ េខ្ិយរាសពហនុ
១៤ ាំរងស្ម ២០១៦ េខ្ិាំរងស្ម
១៥ ាំរងសធំ ២០១៧ត េខ្ិាំរងសធំ
១៦ ាបិល ២០១៧ត េខ្ិាបិល
១៧ េិាេរយិ ២០១៧ត ិននពភ�ំេរញ
១៨ ាំរ្ ២០១៨ត តេខ្ិាំរ្
១៩ ែសនសុខ ២០១៩ ិននពភ�ំេរញ
២០ េមាេសទុង ២០១៩ត ិននពភ�ំេរញ
២១ ផឹេហងលព ២០១៩ត ិននពភ�ំេរញ
២២ ម្វ របពយរាសពហនុ ២០២០ត ិននពភ�ំេរញ
២៣ តតេយជនចាធ  ២០២០ ិននពភ�ំេរញ

N º ស តតតតតតតតតតតតតតតតតតតិលក រេចចទកេង�យ្ ទពតំងស
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សករងយ្ែកា

សរូនស្ព

សិលសែមា្

សផឹេដយមគ

សទួលេាា

សេខ្េិសៀមក  

សទរា�

សេខ្សិ ស្ដំកង

សសបរងមនិ័ន

សច�រំេំ

ទពស� ាសិាបិល

សសាសទូា

សេខ្យិរាសពហនុ

សេខ្ាំិរងស្ម

សេខ្ាំិរងសធំ

សេខ្ាិបិល

សេិាេរយិ
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សេខ្ាំិរ្

សែសនសុខ

សេមាេសទុង

សផឹេហងលព

សម្វរបពយរាសពហនុ

សេយជនចាធ 

្ំកនសទេន�សសាសមនទពតំងស�រ្េា�ុង្ំកនសមួនៃនិលូ្
ងសសេលពនកំផុ្េា�ុងិននពភ�ំេរញ។ត្ំកនសេនាមនសំងស
រាលំេក� ននរងពរ ិជាមកមួទំងស� នទូ្យាសួងត

វជ្ំកនសមួនៃន្ំកនសមមញរាកំផុ្េាបិលិននពភ�ំេរញ។ត
វកបិលេអនមនភរានាសយលា�ុង ិាឱរេេយញរពសិិនុរល
កសសរ�ាទរញនរងទពផឹ។

្ំកនសផឹេដយមគជ្ំកនសមួនែដលមនយកជិនេយចយននរងជ្ំកនសៃន
នុទ�សសិកសសធីាភ�ំេរញពរ ិជ ។

្ំកនសទួលេាាគឺេា�ុងាបិលៃនិននពភ�ំេរញេនាតេហយនវស�រ្
េទពតំងសំនស។

េសៀមកគឺជមិ្ម� លៃនអ ពិវាមកនរងេទសចរ ។តេសៀមកគឺ
េពេរញេេេកនមិ ម្� លផ ឹទំេនយក,តសប� ា,តេភ និពនក� នត

្ំកនសទរា� គឺជ្ំកនសមួនៃនែផនិេមកសសក� ភរសលេដយមមពនគកូនព
នាមកទពយាកងតវគឺេពេរញេេេកនិសងសងសេគហក� នែលធងបកព
នរងទពផឹ។

្ំកនសស ស្ដំកងគឺជមិ្ម� លៃន្ំកនសអ ពិវាមកនរងេតមយរំែដន
ផងែដេេិនសយកេទសៃបផងែដ។តវគឺជ្ំកនសមួនៃនសនុទ�សសិ
កសសធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជ ម.ា។

សរូនស ព្ស�រ្េា�ុង្ំកនសែដលហសុ�រ័ទ�សំងសបកពៃនផឹទំេនយកត
យាកមហសុនតរ�ាសសេត

្ំកនសច�រំេំគឺសម នវងិននពភ�ំេរញនរងកបិេខ្ិេផ្ងេទៀ្
ជមួននរងផ�ូវជ រ្សម នចំនួនរពនរងិរភរវ្� ្ធំកែន�មេទៀ្។

្ំកនសសបរងមនិ័នជទពតំងមួនៃនទពតំងសំនសេា�ុងភគអេគ�នរត
ៃនិននពភ�ំេរញ។

្ំកនសករងយ្ែកាគឺេរញេលញៃនិសងសងសបកព។តធីាជេយចយន
េកយាសកសសខ�ួនេតមកេបិនម្វ របពធំ។

វយ្តវសនេគែដលមនទពតំងស�រ្េា�ុងរាអ ពិវាមកែដលេព
េរញេកនភរមមញរាៃនយាកមហសុនិ ួញដូនរង ិវ រនរេយគ។

្ំកនសយាកងយរាសពហនុគឺវ ពបពែដលល�កំផុ្សយមកស្ភជ កសេខ្យិរាសពហនុត
នរងេខ្ិេផ្ងេទៀ្មួទំងាំរ្ែាកនរងេិាាុងេេលយយរំែដន
ជមួនយកេទសៃប។

េខ្ាំិរងស្មគឺជេខ្មួិនៃនកបិេខ្ិែដលមនយកជិនេយចយន
នរងជមិ្ម� លាសរាមកកសសាមមុជ។តវគឺជទពតំងនុទ�សសិ
េដយមមពជមិ្ម� លដរាិ�ជូ នមួនេាបិលភជ កសទំីាសទំនង
វងាមមុជនរងៃបទំងរពេវៀ្បម។

្ំកនសយាកងសបរងែសនតគឺស�រ្ា�ុងលំកកស� ាសេលខ២តៃនិលាសយក្ំប� ំតត
នរងា�ុងចំេបមអ ពិវាមកេា�ុងាសកាទំង៨។ត

្ំកនសាសការងងស�ួលតគឺស�រ្ា�ុងលំកកស� ាសេលខ៥តៃនអ ពិវាមកតា�ុង
ចំេបមាសកាទំង១១។ត

េិាេរយិតគឺជទពយកិំុិនមួនកសសិននពភ�ំេរញតែដលស�រ្តេ
តមកេបិនទេន�េមគងងតតនរងទេន�សសាស។

យាកងាំរ្តគឺស�រ្ា�ុងលំកកស� ាសេលខ១តៃនអ ពិវាមកតា�ុងចំេបម
ាសកាទំង៨។ត

្ំកនសែសនសុខតគឺជ្ំកនសែដលមនសិិនុរលតតនរងសំនសតសយមកស
ធីាតរយងពាអ ពិវាមក (Aeon Mallត២តតនរងផឹមា យាត)។

ស�រ្េតមកេបិនម្វរបពេមាេសទុងតចេ �ី ាខ� ចំិមនតតនរង
ខ� ករងេាងាង។

ស�រ្េតមកេបិនផ�ូវ271តជ្ំកនសែដលកំុិេេេកនតតតត
សហយាសធុន្ូម-មធរម។ត

សម្វរបពយរាសពហនុតគឺស�រ្ា�ុង្ំកនសែដលមនភរមមញរាត
កំផុ្េា�ុងិននពភ�ំេរញតនរងជទពតំងដ៏សំនសកំផុ្េា�ុងត
មិ្ម� លពរ ិជាមក។

សេយជនចាធ តគឺស�រ្េតមកេបិនផ�ូវជ រ្េលខ៦តស�រ្ត
េភគពនររៃនិននពភ�ំេរញតនរងស�រ េ្ា�ុង្ំកនសពរ ិជាមក។

PPCBank  l សនិរ យក្ំប� ំ២0២0 ១៤
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ផលរ្ផល នរងេសវតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា

ធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតផិលសិូននូវផលរ្ផលនរងេសវាមកតែដលមនរ្�យកេយិនរេដយមមពនីភរាន

ាសយលត ភរអចេិពជាសសនត នរងមនសុវ្�រភរសយមកសយគកសយកេភទៃនរ រ្បរិនជទពាសនញសកសសេនយង។ត

សយមកសេាលកំង ប្ លសខ�ួនឬអ ពិវាមកតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា នរងផិលសិូននូវផលរ្ផលែដលែ្ងែ្

មសយមកសរួាេគ។

ក័ាងរន�វ ពស: គឺជិ្េររចយ្តនរច �្ សបរចកសសេនយងកំពាសេេេកនកេចចាវ រទ្ចុងេយិនកំផុ្េកន

ែផ�ាេលយតEMV (Europay, MasterCard នរងតVisaCard) េដយមមពផិលសិិពយកបំងនរងិលួចកន�ំតមនៈិ

េផបពង ប្ ស្ភរយ រ្មយ្តវកសសិ្កនបាមពកេេលយត នរងទទួលសង លសេកនយាកមហសុនវ ពសិ្េនារនុក� ្ឱរតតត

រ រ្បរិនទំងរសសត េធធយឱរិដាសចសយសាសតមនៈមា សុពនេរធពររមបមួន េធធយិកងសយសាសតមនៈស� នពន

មា សុពននូ្ិ្បមួនេទូទំងយកេទសាមមុជនរងេិំុវ រញររភរេងាែដលជាែន�ងមនស� ាសក� ត VISA

យ្តវសនកា ញ។

ិ្ងទនវ ពស:ត គឺជិ្ស� សបរចេររចយ្តនរកសសេនយងែដលសនកំពាសជមួនកេចចាវ រទ្ចុងេយិនែដលេ្ិ

្េលយត EMV េដយមមពផិលសភរានាសយលសយមកសិទូទ ស្សយមកសរ រ្បរិនកសសត ធីាត ភ�ំេរញត ពរ ិជត ម.

ា។ត វជិ្ែដលមនសុវ្�រភរត ែដលសនចីេយងជមួននរងាសទកសខមសសៃនសុវ្�រភរែដលយ្តវសនទទួល

សង លសេកន Payment Card…..នរងផិលសសុវ្�រភរសយមកសរ រ្បរិនេយកយយសសសេសវងទនេដយមមពេធធយយក រ្ក្ិរ

ិេសវធីាកសសខ�ួនតមនៈមា សុពនេរធពររមនូ្ិ្េររចយ្តនរាឬតពរ ិជាមកេររចយ្តនរច េដយមមពេធធយឱរ

ដាយសាសឬទូទ ស្ៃប�ទំនរញត នរងេសវាមកេយងេេតមាយមរ្ងទនែដលសនផិលសេកនធីាត ភ�ំេរញត

ពរ ិជតម.ា ។

ិក�ចុ ា្ៃម�កសសៃដគូត រ រ្បរិនអច ពានជមួនិក�ចុ ា្ៃម�កសសេនយងជមួនៃដគូយាកមហសុនជមួននរង តតត

វ ពសិ្កសសធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា។តធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតតម.ា កចចុកមន�សហិជមួនជងៃដគូ

ជងត២៣០តេាមមុជា�ុងប� ំត២០២០ត។

េសវធីាេររចយ្តនរា

PPCBank  l សនិរ យក្ំប� ំ២0២0 ១៥
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ផលរ្ផល នរងេសវតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតត(្)

ក័ាងទនវ ពសយកេភទមស

ទទួលសននូវកទររេសធនរេសវធីាែដលមនភរតត

ានាសយលតនរងយកាកេកនសុវ្�រភរខមសសតជមួននរងត

ក័ាងទនអ ពិវាមកតតតមកេចចាវ រទ្តContactless

កសសតតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា។

ិទទួល VISAតCardតេលយមាសុពន ATM

មាសុពនតATMតទូទំងយកេទសកសសេនយងនរងេយ្ពមខ�ួន

ជេាសចេដយមមពសធ គមនររ រ្បរិនទំងរសសែដលជរ�ា

េយកយយសសសវ ពសិ្េដយមមពដាយសាសេកន ពាន

សយមកសរ�ាិនសិ្ជ រ្នរងរនិជ រ្។តេនយងសន

កំពាសមា សុពនតATMតកសសេនយងជមួននរងកេចចាវ រទ្

យក រ្ក្ិរិចុងេយិនកំផុ្ែដលអចចូលដំេយ ិ

េរញេលញេេិនសមូលក� នទរន�ន័នវ ពសេដយមមព

សយមយលដលសរ រ្បរិនត២៤/៧ត។

េសវមាសុពននូ្ិ្តត(POS)

េសវមា សុពននូ្ិ្តPOSតកសសធីាតតភ�ំេរញត

ពរ ិជតម.ាតគឺជេសវែដលេយកយយសសសមា សុពនទូទ ស្ត

យសាសេររាយ្តនរាតែដលអចេយកយសនយគកសក័ាធំបត

ទំងរសសតមួមនតក័ាតVisaតក័ាតMasterCardតតតតតត

ក័ាតUnionតPayតតនរង ក័ាតPayOn (ទំងកេចចាវ រទ្ត

Contactតនរង Contactless)តេដយមមពចំបនេលយិទរញត

េសវតនរងផលរ្ផលតិំនួសរិេយកយយសសសសចស

យសាសសុទ�តែដលមនសុវ្�រភរតនរងភរានាសយល។

PPCBank  l សនិរ យក្ំប� ំ២0២0 ១៦
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ផលរ្ផល នរងេសវតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតត(្)

យសាសកេ��យ

គនពសន្:ំត េនយងេលយាទរាចរ្ិឱររ រ្បរិនសន្ំយសាស

ជមួនធីាកសសេនយងត េដយមមពនីឱរមនភរាន

ាសយលត នរងមនភរក ស្ែកនខមសសកំផុ្ា�ុងិយគកសយគងលំ

ហូសចសយសាស។តធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជតម.ាតផិលសិូន

រ រ្បរិនជមួនរយតមួនត ា�ុងចំេបមរយតិយសាស

ខមសសកំផុ្ៃនិសន្ំគនពា�ុងប� ំត២០២០ត។

គនពចន:ិត រ រ្បរិនកសសេនយងអច ពានជមួននរង

គនពចនិត ធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជត ម.ាត កសសេនយង

ែដលផិលសឱរត រួាេគជមួននរងេសៀវេេមូលកមទនក័យ្ត

េដយមមពេធធយិទូទ ស្កសសខ�ួនទំងរសសត េកនមរនមនិ

េធធយកទកា ញេធីាត ឬត ិរនុវ្ិសចសយសាសេកន

ប្ លសេេៃដគូអ ពិវាមកកសសខ�ួន។

គនពមនិលាំ ស្:ត ធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជត ម.ាត

គនពមនិលាំ ស្ត ផិលសរ្�យកេយិនរិយសាស

ខមសសសយមកសរ រ្បរិន្ៃម�កសសេនយង។ត រ រ្បរិនកសស

េនយងយសាដជតអចទទួលសនចំូលរយតិយសាសគួ

ឱរទាសទញរពយសាសតែដលរួាេគសនកាសជមួនេនយង។

PPCBank  l សនិរ យក្ំប� ំ២0២0 ១៧
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គនពសន្េំប:ត រ រ្បរិនកសសេនយងអចទទួលសន

រ្�យកេយិនររយតិយសាសខមសសត េេរលេកយាយសាស

កេ��យសន្ំេបជមួនធីាត ភ�ំេរញត ពរ ិជត ម.ា

េរលែដលេយាងេចញេាលេល ពិវ រ្ កសសរួាេគ។

គនពសន្តំVIP:តេកនសែ្េនយងសននលសរពតិ

យរយនសម�ត នរង្យមតវិសយមកសិេៀកចំែផនិ

េាលេល ពិវ រ្ "ត រ រ្បរិនកសសេនយងជមូលេហ្ុេអ

នធីាត ភ�ំេរញត ពរ ិជត ម.ា សនកេង�យ្េយងត

េដយមមពផិលសរ្�យកេយិនរិនសែ្េយចយនដលសរ រ្បរិន

កសសេនយងត ែដលអចេយកយេសវធីាកាិនេកន

 ពាន។

េសវសមម័ន�ភរជមួនភគពទព៣

ផលរ្ផល នរងេសវតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតត(្)
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េសវងទន

េសវងទន� ្្ូចកំផុ្-� ្្ូច-:តធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជ ម.ាតផិលសិូនរ រ្បរិនកសសេនយងជមួននរងយសាស
ាមចព� ស្្ូចកំផុ្-� ្្ូចសយមកសតតអ ពិវាមី ្ូចបេដយមមពិួនដលស ិនេអនដលសភរេជគិ័នកសសរ រ្បរិនេនយង។

េសវងទន� ្មធរម:តធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជតម.ា ា៏សនផិលសិូនរ រ្បរិនកសសេនយងជមួននរងយសាសាមចព� ្
មធរមេដយមមពនីរួាេគទទួលសនេសវេន�យមជមួននរងរយតិយសាសសមមរសយមកសិផិលសហរ��កមទនេដយម
ទុនកសសខ�ួន។

េសវងទន� ្ធំ:តេនយងសនេធធយឱរយសាដមនភរក ស្ែកនសនរយងពាតនរងានាសយលដលសរ រ្បរិនយ្តវសន
ផិលសមន្ៃម�កសសេនយង។តេនយងផិលសនូវេសវយសាសាមចពធំកសសេនយងដលសរ�ាែដលយ្តវិេដយមទុនធំសយមកសេយកយយសសស
ប្ លសខ�ួនកសសរួាេគឬរយងពាស ពិវាមកកសសយាកមហសុនមនរយតែដលអចក ស្ែកនកំផុ្នរងចំបន។

េសវងទនៃនាិពសង្រម:តធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាអចិួនាំយទដលសិេធធយចំបាសាសកាេេាូេ ា។តងទនត
េនាអចិួនាំយទា�ជ កសបវ រិ កសសរ�ាេដយមមពេអនេងារ�ាេយ្ពមខ�ួនជេាសចេេរលែដលរ�ាេេស� ាសេត នរង
េធធយិេយកេទសាូេ ា។

េសវងទនៃនាិពសុករនត(SME) :តងទនៃនាិពសុករនត(SME)តយ្តវសនកេង�យ្េយងតេដយមមពកំេរញ្យមតវិកសសត
សហយាស� ្្ូចតនរងមធរមតនរងិួនាំយទហយគរនតSMEតែដលមន្យមតវិហរ��វ្�ុ។

ងទនវ រសកូ:តេសវាមកសូកូកសសេនយងសនេៀកចំេយងយាងររេសសេដយមមពកំេរញតម្យមតវិ"យក រ្ក្ិរិនរង
ិកេង�យនយកសរទ�ភរលំហូសចសយសាសកសសរ រ្បរិនេនយង។តេនយងផិលសិូននូវរយតិយសាសយកាួ្យកែិងតដូេច�ា
រ រ្បរិនកសសេនយងអចសន្ំសនមន ៃ្ម�ចំបន ិយសាសេហយនេនយងែបមទំងមរនកាសិលវ រភគទូទ ស្េបេទៀ្ ផង។

េសវងទនបនន:ិតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតតតម.ាតផិលសិូនងទនបននិិូនរ រ្បរិនែដលមនកំងចងស
ទរញននសយមកសបននិបកពតនរងមួនទរាជមួននរងិយសាសែដលមនលា�ៈយកាួ្យកែិង។

ងទនមាូ្ូ:តយកេភទៃនងទនតកសសតធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជតម.ាតសនកេង�យ្េយងសយមកសរ រ្បរិនែដលមន
កំងចងស �ិ នជមច សសមាូ្ូេកនមនលា�ខ� ល�នរងរយតិយកាួ្យកែិងមួន។

ងទនលំេក� ន:តជមួននរងយសាសាមចពលំេក� នតកសសតធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជតម.ា �ិ នជមច សសផបាជេលយា
ដំកូងគឺមនិានាសយលតេនយងេធធយឱរាិពសុករនិកសសរ រ្បរិនកសសេនយងទំងរសសមាជិររ្ជមួននរងយសាសាមចព
នៈេរលែវងកសសេនយងែដលរួាេគអចខចពសនហូ្ដលសេេត៨០%តៃន្ៃម�ផបាមនហូ្ដលសេេត២០តប� ំ។

ងទន៣០០តគឺជាមចពសយមកសសហយាសធន្ូចតនរងមធរម។តរ រ្បរិននរងទទួលសនិរនុម័្តា�ុងនៈេរលត
៣ៃប�តេយិនរពកាសកាស្យមតវយគកសយានស។តជររេសសេងារ�ាអចកាសេស�យរនុេយាាិសងយសាសេដយមា�ុងប� ំទព១។

ាយមរ្ងទនតឬតងទនាំ ស្តគឺជចំនួនទរាយសាសរ រ្កមែដលធីាយ្តវសនាំ ស្តនរងសន្នរងផិលសត
ិូនរ រ្បរិនត(កុគងលតឬតយាកមហសុន)តអាស័នេលយភរសាិរសមៃនងទនកសសរ រ្បរិន។

ផលរ្ផល នរងេសវតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតត(្)
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ផលរ្ផល នរងេសវតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតត(្)

េសវហរ��កមទន
ពរ ិជាមក

ហរ��កមទនពរ ិជាមកធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតជមួនកបិញេន�យនន�ងេយ្យកេទសកសសេនយងទូទំងររភរ

េងានរងរ�ាិំីញកសសេនយងយសាដតនរងផិលសិូនរ រ្បរិនកសសេនយងជមួននរងិររេយាាេយកលសែដលមនរ្�

យកេយិនរខមសសេដយមមពកំពាសរ រ្បរិនកសសេនយងជមួននរងិសេយមចចរ្ិយ រ្មយ្តវៃនអ ពិវាមក។

េសវលរខរ្ងទន (Lត/តC):តយ្តវសនសង លសជទូេេជលរខរ្ងទនកសសធីាេនយងេយចយនកំផុ្សយមកស

សយមយលិទូទ ស្ដូចជលសមេធ្សនៃនសយមកសលរខរ្ងទនត(ីំចូល)។តលរខរ្ងទនត(ីំេចញ)តលរខរ្

នីតរពធីា:តគឺជិនីហរ��កមទនៃនិទូទ ស្កសសេនយងែដលេចញេកនតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា

្ំបងឱររ រ្បរិនកសសេនយងខៈែដលរួាេគមរនសនកិ័នា�ុងិកំេរញារចចសន្ិេកិជ� ចរ្ិជមួនភគពទពកព។

>តលរខរ្នីា�ុងាសកា

>តលរខរ្នីេយ្ាសកា

>តលរខរ្នីេលយិដរាិ�ជូ ន

ិតេផបតយសាស

ធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជតម.ា មនដំេបាាសនល�កំផុ្

សយមកសិផិលសេសវេផបយសាសែដលសននីសុវ្�រភរនរង

ភរានាសយលសយមកសរ រ្បរិនកសសេនយង។

េផបយសាសតា�ុងាសកា:តផិលសភរានាសយលសយមកសរ រ្បរិន

េដយមមពេធធយឱរិេផបា�ុងនរងេយ្តធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជតម.ា

េា�ុងាសកាជមួននរង ិចំបនមន ិយកាួ យ្កែិងខមសស។

េសវេផបយសាសរនិជ រ្តមនៈ Swift:តរនុក� ្ឱររ រ្បរិន

កសសេនយងេធធយិេផ�យយសាសេេនបម� ាសេកនសុវ្�រភរ,តយាង

បកសហ័សតនរងានាសយលតេ យ្វគឺេដយមមពសយមកសយាកមយគយស

ឬា៏រ�ាផង ស្ផ�ងសេយិាសកាជមួនធីាេផ្ងេទៀ្េេយ្

យកេទសតមនៈយករ័ន�តSWIFTតេកនមនសុវ្�រភរតនរងភរ

ានាសយល។
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េសវកិូយសាស

PPCBankត ផិលសេសវកិូយសាសេេរ រ្បរិនត េដយមមពេធធយិកិូ

យសាសរពកូរនកាមួនត េេកូរនកាមួនេទៀ្ត ែដលរួា

ា ស្ចងសកិូត ជមួនរយតកិូយសាសយកាួ្យកែិងត េសវហ័សត

នរងមនភរានាសយល។

ផលរ្ផល នរងេសវតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតត(្)

េសវទូទ ស្ហ័ស

េសវទូទ ស្បកសហ័សតគឺអចេធធយេយងសនទនសេរលតនរង

ចំបនេរល រ្ចជងតត១៥ីទព។តេងារ�ាមរន្ំសចសតត

ង្ំិទូទ ស្យសាស១-២តៃប�តេីាេយន។តេសវេនាត

អចរេងារ�ាេផបយសាសតនរងេធធយិទូទ ស្យសាសេៀលត

េេយគកសសម រិាា�ុងកបិញេសវេនា។

េសវេផបយសាសភ� មបត(RFT)

RFTតគឺជែផ�ាមួនៃនយករ័ន�ទូទ ស្នតែដលជគេយមង

មួនកសសធីាជ រ្តៃនតាមមុជ។ត RFTតរនុក� ្រត

មនិេផបយសាសា�ុងនៈេរលជាសែសងិភ� មបតវងត

រ រ្បរិនកសសធីាតឬតស� នក័នហរ��វ្�ុទំងននត

បែដលជសម រិាា�ុងគេយមងមួនេនា។

េសវេផបយសាសជមួនតWing

រ រ្បរិនអចមនភរានាសយលា�ុងិេផ�យតនរងទទួល

យសាសតមនៈយក រ្ក្ិរិភ� មបតវងតធីាតភ�ំេរញត

ពរ ិជតម.ាតនរងតWing។តរ�ាអចេផបតមនៈកបិញត

ធីាតតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតនរងតWingតេលយេសវដា

យសាសត(េលខទូស័រប)តែដលអចដាសនេភ� ាសា

Wingតទំងត៧,៥០០ភ� ាសាតឬតគនពតWingតនរងទទួល

យសាសេកន ប្ លសេា�ុងគនពតPPCBankតរពគនពត

Wing។
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េសវាឹទុាត(W WWWWW W WWWWW WWW)

PPCBankតផិលសេសវាឹទុាត (Escrow service)ត េេរ រ្បរិនត

ឬត ភគពទពកពែដលេា�ុងារចចសន្ែដលិួនសយមកសយមយល

យក រ្ក្ិរិវងរ�ាលាសត នរងរ�ាទរញត ែដលអចិួនិ ស្

កន�ន្នរភ័នត េេរលែដលមនិទរញ-លាសត យទររ

សមម្ិរមន្ៃម�ត នរងផិលសិូនរ រ្បរិននូវយក រ្ក្ិរិែដល

មនសុវ្�រភរ។

ផលរ្ផល នរងេសវតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតត(្)

ិកកជ ាសរពធីាត(W WWW W WWWWWW WWWWW)

ិកកជ ាសរពធីាតគឺធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតេចញត

លរខរ្កកជ ាសមួនច�កសតឬតរ័្៌មនេផ្ងេទៀ្តែដលពាសត

រ័ន�នរងយសាសកេ��យតងទនតេសវកេ��យតមនៈយករកសតតត

សុវ្�រភរតិនីកសសធីាតក បី ស្ងទនត។ល។

េសវេកយាយសាសេកៀវ្្

ធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា ផិលសនូវទំងគនពកុគងល

នរងគនពយាកមហសុនសយមកសេសវេកយាយសាសេកៀវ្្តនរង

ិ ស្កន�ន្នរភ័នែដលេាយ្មារពិិនសសចសយសាស

សយមកសរ រ្បរិនភគេយចយនរពាែន�ងេេាែន�ងេដយមមពកងសេេ

េអនកុគងលរាកសសរួាេគ។

WesternតUnion

េា�ុងនៈេរលខ�ពកាុេបា ាយសាសែដលសនេផ�យនរងអចទទួល

សនសយមកសិទូទ ស្សងេេរ�ាទទួលេទពតំងភ� ាសាត

WesternតUnionតេទូទំងររភរេងា។តរ រ្បរិនអច

 ពាននរងិេយកយេសវន�ងទធពកែកកេនាេា�ុងស

ធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតតកសសេនយងទំងរសស។
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េសវធីាចល័្ត២.០

ាមកវ រធពមួនែដលសនកេង�យ្េយងសយមកសរ រ្បរិនេដយមមព

េយកយយសសសទូស័របៃដកសសរួាេគរពចម� នេដយមមពេធធយ

យក រ្ក្ិរិហរ��វ្�ុែដលអចេយកយ24/7ដូចជិររនរ្រ

រ័្៌មនិេផបយសាសត(មួទំងេេិនសរ�ាែដលាក ន

គនពធីា)តក�ចូ លទរាយសាសា�ុងទូស័របៃដបមួន

នរងទទួលសនិផ្រធផឹនររេសសេផ្ងប។តេលយសរព

េនាេទៀ្រ រ្បរិននរងអច្ភជ កសេេកបិញសងងមយគកស

ទពាែន�ងយគកសេរលេវងេកន ពាន។

េសវេផ�យសិូនដំរ ង

េសវាមកែដលសនកេង�យ្េយងេដយមមពផិលសនូវដំរ ងរពភ�

មបក បី កសយក រ្ក្ិរិក បី នសតមនៈិេផ�យសជរា្

មួនតមទូស័របៃដេយគកសេរលេវង។តរ រ្បរិនកសស

េនយងនរងមរន្ំសចសិនសកា� នសៃដជយាកសេទៀ្េទ។តវ

នរងយ្តវសនផិលសិូនេកនង្គរ្ៃប�សយមកសែខទពត១

សយមកសរ រ្បរិនទំងរសស។តរ រ្បរិននរងអចេធធយិ

ដំេយ ិេសវកសសេនយងេសតធីាតភ�ំេរញត

ពរ ិជតតម.ាតតកសសខ�ួនែដលេ រិ្ខ�ួនកំផុ្។

េសវធីាតតមយករ័ន�រុរនេធយែ្តត(smartBiz1.5)

smartBizត1.5 គឺជេសវមួនកសសធីាតភ�ំេរញតពរ ិជត

ម.ាតែដលផិលសិូនរ រ្បរិនសយមកសយគកសយគងតអ ពិវាមកតមត

នៈយករ័ន�រុរនេធយែ្តែដលមនតលា�ៈវន័ប� ្តនរងមន

សុវ្�រភរ។តតេសវេនាតផិលសនូវដំេបាាសនហរ��វ្�ុតែដល

មនលា�ៈតានាសយលតសយមកសកំេរញ្យមតវិហរ��វ្�ុ
អ ពិវាមកកសសេងារ�ាតតមនៈរុរនេធយែ្េតម

េគហក� នតឬាែន�ងេធធយិតឬេធធយិំនួញតជមួនៃដគូអ ពិវាមក/

កុគងលរាតរ�ាផង ស្ផងងសតា�ុងេរលែ្មួនតនរងតយគកសេរលេវង។

ផលរ្ផល នរងេសវតកសសតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាតត(្)
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ជាមួ យគ ា�នឹងារបម ខុ រដ� PPCBank ាងបនង� រួុទ 
នាមគរនាមងម ដបរ ិចងនងីបាប�ននទយគ  បដ�ា្ុ ដិញវ  
សរ �នឹងរ�នបង ដ-១៩ ជបាឹងជជាាករជុ

PPCBank ម រួគរនាមយ�ឹ ុដ� APOPO Visitor Center
គរនបងទា�បទទ�ំាា តាមួយាមងម ដបរ ិ ែដ�
ំឹរងាបឹង�បដ�ា្ទមីីសមដ ីាុលា�ប២ែា�ន
បនគរនបបតបទសារងុ

PPCBank ានងតាមបឹិរនងម ដបិិ ែដ�ជ ឹារងាម
ប�ាមួ �ាមា ដបជ�ុ �ងម ដទរុទ ាដនា ជបឹ�ាបទ ជបា
ដ�ជាមនបឹយគបុួុ�ជ�ាា បនបបតបេពសុ

បុួមាាមងម ដបរ ិដទង រ្មទចនដពដជាិងរិ ន�ដិាដន
ពនយមិPPCBank ផម �ិប �ួនឹងាប�ាឹឹ ងមកិ
១០,០០០ិដរល� មំបាម ដិបដ�ា្ជមួដិ�ជាមនបឹយគបុួ
ុ�ជ�ាាបនបបតបេពសិិ ាដនដ�ងនុ

បង ដ ១៩ ចដជាញួ�រលវ នយ� �ន ាប��បទដខដរ
ចដរចបល ដបជាមម�កប �មងទាារទុ បុបទុ ិ

PPCBank ចដជទងបួ ដតគរនាមប�មមាជាមួ  Local4Local
បដ�ា្ជមួដិ�នអ�ំ ៗទរ�បែដ��ចរនឹរងាមជ�ាមួងនម ាុ

PPCBank ាបពធ�ាមងម ដបរ ិពង ដាជប��ុ២ �ាមា 

៥.០០០ ដរល� មំបាម ដ ជបាដ�ិកយា�ាមជដឹង រួុទ
ា�នជា�ឺបង ដ១៩  ុ

PPCBank ាប�មមាងម ដបរ ិពង ដា�ាមា៥,០០០ដរល� មំ
បាម ដ ជបា�បេគរជម ខុ រដ�ាករជ បដ�ា្ប�មមាឹង រួុទ
ឹងរ�នា�នាមម រ�ុ�ីា ជា�ឺបង ដ ១៩ ជចដបទទបន
គរនន�ឡរនបច�ីាាមាមងដុ បមង គរនរបាដសទតរជៗា
រគ�បចិ ាដនឹកនតប� ីាបបតតត �ុ 

PPCBank ាប�មមាងម ដបរ ិពង ដា�ាមា៥,០០០ 

ដរល� មំបាម ដ ជបារជម ខុ រដ�ាករជ គរនាមឹង រួុទ 
ឹងរ�ន ាដនាមេមជា�ឺបង ដ ១៩ុ

ិទទួលខុសយ ត្វសងងមកសសេនយង

«ធីា ភ�ំេរញ ពរ ិជ ម.ាត សនេកិជ� ចរ្ខិ�ួនេនយងា�ុងិេធធយជែផ�ាមួនសយមកសយកេទសាមមុជ

ិនសែ្ល�យកេសយកសសេនយង។តកុគងលរាកសសេនយងជររេសសយាកមតCSR ាំរុងេធធយជកសងកសកសសរួាេគ

សនល�កំផុ្េដយមមពីំមានូវិ �្ សសកិូត នរងិែាលម�ដលសសហគមនរកសសេនយងទំងេា�ុង្ំកនសទព

យាកង នរងេខ្»ិ។.

ប �ួនាសត�ំអមបងមកក បចិប�ិ ដ�ាដទុដ   
�ាមា ១២ ន បដ�ា្ងាតាមទដិកគ ងម ដក់ងឹបន 
ស�ង ដុ ទ�យួម ប័ដ�ងុ
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ែផនិរីគ្កសសេនយង

1. ិរយងពាសសយមកសប� តំ២០២១

ធីាត ភ�ំេរញត ពរ ិជត ម.ាត សន ពាចេយមយនជមួននរងិរំរងទុាយាងេយចយនជងមុនគរ្្កសតំងរពិ្កសេផិយម

េយងរពប� ំត ២០០៨។ត ជមួននរងាំេយ នេសដ�ារចចដ៏ រងមំែដលរួាេនយងសនសេយមចសននរងចំនួនេាយនេយងជកនិៃន

រ រ្បរិនកសសេនយងែដលសនេ្ិ្េលយិេយកយយសសសេសវាមកេនាែផនិកសសេនយងត គឺេដយមមពាឹិរយងពាវ រសល

ភរកសសេនយងេដយមមពត រ រ្បរិនជ រ្ា�ុងិ្យមងសទរសិលាសនល�កំផុ្កសសធីាេា�ុងយកេទសាមមុជនរងេ

្ំកនសអសុពអេគ�នរតមនៈិាសងមូលក� នាំេយ នយកាកេកននរនិ រភរា�ុងនៈេរលខ�ពត នរងិរយងរងិ

យកាួ្យកែិងេនាតមនៈភរខុសា� េា�ុងពាសាបិលនៈេរល។តកចចុកមន�េនាេនយងសនកាសដំេយ ិសេយមច

ដ៏ខមសសមួនែដលសមនាសកសេា�ុងិននពភ�ំេរញ េខ្ិេសៀមក េខ្ិស ស្ដំកង េខ្ិយរាសពហនុ តត ត េខ្ិាំរងស

្មត េខ្ិាំរងសធំត េខ្ិាបិលតនរងេខ្ិាំរ្។តទពតំងសកសសរួាេនយងគឺមនេា�ុងស�ូលៃន្ំកនសពរ ិជាមកដ៏

មមញរាកំផុ្ត ា៏ជាែន�ងែដលមនាំេយ នលូ្ងសស� ំងសនិំញុឱរមន្យមតវិកសសរ រ្បរិនសយមកសផលរ្ផលត

នរងេសវាមកហរ��វ្�ុ។តសយមកសប� ំ២០២១េនាត េនយងរំុទនសមនែផនិា�ុងិកេង�យ្នូវសបកពបេទៀ្េយនត េកនត

សែ្កក ិ ពា្្�្ៃនិម�ឺាូវ ពដ-១៩។តធីាតភ�ំេរញតពរ ិជត ម.ាតនរងកនិខរ្ខំយករងែយកងា�ុងិរយងរានូវ

េា ិេិក ាកសសខ�ួនតា៏ដូចជិផិលសនូវផលរ្ផលតនរងេសវហរ��វ្�ុតចំេពា្ំកនសសិិនុរលទំងរសសេា�ុងយកេទសត

ាមមុជតតមនៈយគកសកបិញទំងរសសកសសធីា។

2. ិរភរវ្នរផលរ្ផលតនរងេសវ

េដយមមពេធធយឱរិនសែ្េយចយនធីាកសសេនយងមនេរលេវងត នរងធនននយកាកេកនយកសរទ�រភរត យាកមរភរវ្ផលរ្ផលត

នរងេសវាមកកសសេនយងសននរងាំរុងេែ្េធធយិកេង�យ្ផលរ្ផលតនរងេសវាមកជេយចយនេទៀ្ជកនិក បី កស ែដលាឹ

សននូវកទររេសធនរេសចាិពេរញចរ្ិកសសរ រ្បរិនកសសេនយង។តគួឱរា ស្សមង លសស ធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ាត

នពមួនបកេយមយរ រ្បរិនជេៀងលសៃប�ជមួនិរនុវ្ិយក រ្ក្ិរិេា�ុងធីាកសសេនយងតែដលទាសទងេេនរងិ

សន្ំយសាសជលា�ៈ ប្ លសខ�ួនឬលា�ៈអ ពិវាមក។ត កែន�មរពេនាេនយងមនគេយមងនរងផិលសិូននូវផលរ្ផលររេសសត

ជេយចយនេទៀ្តនរងេសវសយមកស្យមតវិេដយមមពនីផិលសិូនរ រ្បរិននូវផលរ្ផលតែដលតតតសមមរកំផុ្សយមកសេាលេលត

ពិវ រ្ សសេតនរងិាំយទកសសរួាេគ។
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ែផនិរីគ្កសសេនយងតត(្)

តត ិទូទ ស្តមនៈរននញ-ិទទួលក័ាវ ពសត(Online Payment – Visa Acquiring)

ិទូទ ស្តមនៈរននញ-ិទទួលក័ាវ ពសតតផិលសិូននូវយករ័ន�ទូទ ស្តមយករ័ន�េររចយ្តនរចត ិួនសយមយលដលសត

ក័ាវ ពសតេដយមមពេធធយយក រ្ក្ិរិតមរននញតេតម្ងរននញត/តតមតMerchants។តធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតត

ម.ាតតនរងជធីាតមួនផងែដតតែដលនរងទទួលនាយក រ្ក្ិរិក័ាវ ពសតមរននញតា�ុងយ ព្មសទព២តប� ំ២០២១។

តត ិទូទ ស្តមនៈរននញ-ិទទួលក័ា Master Card (Online Payment – Master Card Acquiring)

ិទូទ ស្តមនៈរននញ-ិទទួលក័ា Master Card ផិលសិូននូវយករ័ន�ទូទ ស្តមយករ័ន�េររចយ្តនរចត ិួន

សយមយលដលសក័ា Master Cardត េដយមមពេធធយយក រ្ក្ិរិតមរននញត េតម្ងរននញត /ត តមត Merchants។ត

ធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតត ម.ាតត នរងជធីាតមួនផងែដតត ែដលនរងទទួលនាយក រ្ក្ិរិក័ា Master Card តម

រននញត ា�ុងយ ព្មសទព២ត ប� ំ២០២១។ ីនាក� នទូទ ស្តត នរងិួនាំយទីនាក� នរ័្៌មនវ រទ្ត ា�ុងិរភរវ្ត

ផលរ្ផលេនា។

តត ិទូទ ស្តមនៈរននញ-ិទទួលក័ា JCB (Online Payment – JCB Acquiring)

ិទូទ ស្តមនៈរននញ-ិទទួលក័ា JCB ផិលសិូននូវយករ័ន�ទូទ ស្តមយករ័ន�េររចយ្តនរចតិួនសយមយលដលស

ក័ា JCBតេដយមមពេធធយយក រ្ក្ិរិតមរននញតេតម្ងរននញត/តតមតMerchants។តធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតត

ម.ាតត នរងជធីាតមួនផងែដតត ែដលនរងទទួលនាយក រ្ក្ិរិក័ា JCB តមរននញត ា�ុងយ ព្មសទព២ត ប� ំ

២០២១។ ីនាក� នទូទ ស្តតនរងិួនាំយទីនាក� នរ័្៌មនវ រទ្តា�ុងិរភរវ្តផលរ្ផលេនា។

តត ិទូទ ស្តមនៈ NBC (NBC Payment – KHQR)

KHQR គឺជសងិសកៃនិកកជ ាសេលខាូដត KHQR នរងិួនេលយាាមមសសិេយកយយសសសិទូទ ស្នតមទូស័រប

ចល័្តេា�ុងយកេទសាមមុជតនរងផិលសនូវកទររេសធនរសយមកសតMerchantsតនរងរ�ាេយកយយសសស។

តត ិទូទ ស្តមនៈ Wing (Wing Payment Collection)

ភរជៃដគូួមក�ចូ លទំងិេផបយសាសរនិជ រ្រពយកេទសាូេ ាេេគនពត /តមរនែមនគនព,តិេផបយសាសា�ុងាសកា,តនរង

ិយកមូលយសាសាមចពកសសធីាតភ�ំេរញតតពរ ិជតម.ាតេេតWing ា�ុងនៈេរលភ� មប។

តត ិទូទ ស្តមនៈ AMK (AMK Transfer)

ភរជៃដគូមួក�ចូ លទំងិេផបយសាសរនិជ រ្រពយកេទសាូេ ាេេគនពត/តមរនែមនគនព,តិេផបយសាសា�ុងាសកា។

តត េសវទូទ ស្វ រា័នកយ្តមនៈ True Money (True Money Bill Payment Service)

ភរជៃដគូមួក�ចូ លទំងិកងសយសាសាមចពភ� មបេេធីាតភ�ំេរញតតពរ ិជតម.ាតតមនៈតTrue Money។

តត E-KYC (New Customer onboarding for account opening online)

ដំេយ ិៃនិេផបពង ប្ ស្រ្ិសក� រ រ្បរិនតមនៈ ព្ ពិបលត េកនរំុ្ំសចសិួក ប្ លសជមួនរ រ្បរិនត សយមកសត

ដំេយ ិៃនិេកយាគនពតមរននញ។

តត Online Payment Gateway of MobilePAY

ិេធធយកចចុកមន�ភរេលយតMobile PAY ែដលមនាសកសតតេដយមមពាំយទដលសិទូទ ស្តមរននញ។
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ទស្នវ រជជ យកាកេកនយាមសពលធម៌ធីាតភ�ំេរញតពរ ិជតម.ា

ិខរ្មាដលសនូវយកសរទ�ភរេដយមមពកុិាកបិលសពលធមរនរងភរេសក ាយ្ងសត គឺជមួនមូលក� នយគរាដ៏ចមមងៃនិ

នីេលយរភរសលារចចស ពិវាមកនរងិយក រ្ក្ិររ ិយគកសយគងនរងយ្យ្ររនរ្រ។ ា�ុងីមតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជ តម.ាត

សនទទួលសង លសជនរចចនូវសពលធម៌ិដរាីំយគកសយគងយកាកេកនវ រជជ ពិវៈ ែដលអចនីសននូវាំេយ នយកាក

េកននរនិ រភរ នរងរីគ្កសសធីារួាេនយងដរងេដយមមពឱរមនយកសរទ�រភរា�ុងិកេង�យ្វកមធមរសពលធមរា�ុង

ធីាកសសេនយងត វយ្តវសនេគេិពាយមរ្ទំងរសសៃនយក រ្ក្ិរិកសសេនយងយ្តវែ្យ្តវសនយក រ្ក្ិរេា�ុងិ

្ ស្ែចងិាវ រជជ ពិវៈត េដយមមពកកជ ាសរពរធពែដលេនយងសនមេលយ។ត េដយមមពនីសននូវយកសរទ�រភរេរញេលញៃនិ

រនុវ្ិនុទ�សសេិរញេលញកសសរួាេនយង ៃនិ្ ស្ែចងិាវ រជជ ពិវៈេនយងសនរយងរងកបិញកសសេនយងៃនិ

ទំីាសទំនងតមនៈាយមរ្ៃនិយគកសយគង េដយមមពឱរេនយងមនលទ�ផលអចលុកកំស ស្ិអាសនទំងរសសនរងតតតត

លទ�ភរៃនិទទួលសនរ័្៌មនេា�ុងធីាកសសេនយង។ត េនយងសន្កសរនុវ្ិយាមសពលធម៌កសសរួាេនយងា�ុង

ិនីយកសរទ�រភរកុិាកបិកុគងលរាកសសេនយង េដយមមពចូលមួឱរសនេរញេលញនរងភជ កសខ�ួនជមួននរងសំំុៃន

យាមេនា េដយមមពេធធយឱររួាេគ �ិ នជរលដ�យកាកេកនយាមសពលធម៌កំផុ្នរងសំនសជងេនាេទៀ្គឺជភ� ាសាេ

ា�ុងសងងម។តេនយងសនកាសរយាន្ ស្ែចងិាតមនៈិកុិាកបិលយាមសពលធម៌កុគងលរាកសសេនយងេដយមមព

គរ្នរងយកយររ្ិរពចំុចទរដ�ភរៃនរ រ្បរិនត ែដលសនរកសេំដយមមពឱរមនិនលសេេយញច�សសងសសរពេាលិរ

ទទួលខុសយ្តវភ� ាសាធីានរងវ រជជ ពិវៈ។ត កែន�មរពេលយភរជភ� ាសាធីាដ៏មនយាមសពលធម៌ត រួាេនយងេិព

េា�ុងិចូលមួចំែា ដលសិរភរវ្េសដ�ារចចា�ុង្ំកនសា�ុងិនីផិលសេសវហរ��វ្�ុល�យកេសយជងមុនេេឱរ

យកជសាិ�ុងាសកានរងា�ុង្ំកនសេសដ�ារចចររេសស។ត ា�ុងចំេបមទំងរសសេនាត េា�ុងសម័នយគកយគងសដ៏ទំេនយកេនា

េនយងសនដរងេហយនវមនសៈសំនសបសសត ិេារេាលគំនរ្ភគហសុនរាកសសេនយងនរងផិលស្ៃម�ខមសសកំផុ្

េេេអនរួាា ស្ េដយមមពេធធយឱរយសាដិនីរពភរ រងមំៃនាយមរ្រ រ្កមតា�ុងយទររសាមកនរងយសាសចំេញតម

នៈិយគកសយគងែដលសាសមកំផុ្។ត េកនង្យកែាាសន េលយរួាេគទំងរសសៃនកុគងលរាកសសេនយងយ្តវសនតតតតតតត

កំពាសជមួននរងផ� ស្គំនរ្ េដយមមព �ិ នជភ� ាសាធីាដ៏ិំីញនរងយកាកេកនសុ ពិវធម៌ត េនយងយសាដិ

កេង�យ្ចំបកសអមករ យករ័ន�ហរ��វ្�ុយាងស� ្ជមួននរងង រយកបេកនេសក ានរងយ រ្មយ្តវ។ត តំងរពៃប�ដំកូងៃន

ិាត េនយងសនយសាដេនយងសនកេង�យ្ក រយិសត ែដលអចឱរទស្នេា�ុងិាកសសនរេយ រិាកសសេនយង

ា៏ដូចជ ពិវ រ្ សសេិំញុដំេយ េរញេលញកសសរួាេគ េដយមមពនដលសសិិនុរលៃនភ� ាសាធីាដ៏ិំីញេ

ា�ុងវ រស័នមសឹហរាមកេនាតនរងសមភររលដ�េា�ុងសងងម។
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១. ���រ��ល័យក���ល ១៣. ��េខត��ពះសីហនុ

នយមប�បិ២១៧ិាអង ដពឹចគាបរតាិ(ស�បងប�ប៤១) ទងង ុ បា�ស,
បក� �ាមាាិរជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩០៩ិ៩៧០

សមគប�ប៥៩ិស�បងប�ប២០៩(ែនស�បង៧ារ) របាដ១ិទងង ២ិឹកនឹចគទ័ារ
បបតឹចគទ័ារុ
Tel: (៨៥៥) ៣៤ិ៩៣៥ិ៨០០៤

២. ���ល់ែម៉ត ១៤. ��េខត�កំពង់�ម

សមគប�ប២៦បងិាអង ដពឹចគារាងនុិរបាដរបាដ៨ិទងង ឹ ទគិបក� ដបាបចិិ
រជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩៩៩ិ៦៥០

របាដ៦ិទងង ញ�ងនិ ឹកន�ចនបាិបបត�ចនបាុ
Tel: (៨៥៥) ៤២ិ៩៤៣ិ៨០០

៣. ��ផ��រេដើមគ ១៥. ��េខត�កំពង់ធំ

នយមប�ប៧៨ិិាអង ដពឹចគារាបម វិទងង ុ ម�សធ ួីឹច២ិបក� ង�នបនន
រជៗារគ�បចិ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩៩៩ិ៧០០

ប�ដប�ប២៩២ ិស�បងជដប�ប៦ិរបាដទម�នែទាិទងង �ចនឹ បកិឹកនទម�ន
ែទាិបបត�ចនព�ុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩០០ិ៥០១

៤. ��ទួលេ�ក ១៦. ��េខត�ក���ល

នយមប�ប២៤ិិស�បងប�ប២៧៣ិទងង ុ ម�ទែនង១ិបក� ឬទុែង រជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩៩៩ិ០៥១

សមគប�ប២៥  ស�បងជដប�ប៤ិរបាដសធ ឹួជក�ិ រំ �ែងបាិឹ ទកនននទគម�ិិ បបតតត �ុ
Tel: (៨៥៥) ២៤ិ៩០០ិ០៥០

៥. ��េខត�េសៀម�ប ១៧. ��េ�ះេព�ជ

នយមប�ប៤២៣ិរបាដងតងបច៌ិ ទងង សល�បម �ិឹកនបទសារងិបបតបទសារងុ
Tel: (៨៥៥) ៦៣ិ៩៦៧ិ៥០០

នយមប�ប១ិស�បងិិHarvard  បាគបចឹជិទងង ុ បា�សិ បក� �ាមាាិ
រជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩៩៨ិ០១០

៦. ��ទឹក��� ១៨. ��េខត�កំពត

នយមប�បិបង៩-បង១១ិង ដពកយ ដឹងអិរបាដរនពគ�យនប�ិទងង ុ �ក� ិបក�
ែទាទរប, រជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩៨៥ិ៤៣០

សមគប�ប៥៤ ស�បងប�ប៧១៣ិែនស�បងប�ប៧០១ិរបាដ�ចនួយនបជ�និ
ទងង �ចនួិឹកន�ចិបបត�ចុ
Tel: (៨៥៥) ៣៣ិ៩៣២ិ៤០០

៧. ��េខត��ត់ដំបង ១៩. ��ែសនសុខ 

នយមប�បិបទ០៣១-បទ០៣៣ ស�បងប�ប១ របាដែឹចាអបុច ទងង សធ ួបវ
ឹកនដ�ងន បបតដ�ងនុ
Tel: (៨៥៥) ៤២ិ៩៤៣ិ៨០០

សមគប�ប២៦៩ ស�បងប�បិ១០០៣ិរបាដលវ ងិទងង រគ�បចិព�ិបក� ែទាទរបិ
រជការគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩០១ិ៩៤០

៨. ��អូរឫស��ី ២០. ��េ���េសងទុង 

សមគប�ប៤៣៧ិាអង ដពឹចគារាងនុិែនស�បង២១៤ិទងង ង�នឹច��ិបក� ៧ារិិ
រជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩៦៤ិ០៣៧

មអង ដពបមវ បទន រុនិទងង ុ ប�ុ�ចបនុ២ិបក� �ាមាាិរជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩០១ិ៩៤៣

៩. ��ច��រអំេ� ២១. ��ផ��រេហងលី

នយមប�ប៦១២ំបងិស�បងជដប�ប០១ិឹកា១០ិរបាដឬទុឹ ទទ
ទងង ាដបរពិបក� បមន�បរិរជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩០០ិ៥០១

សមគប�ប ៩B, ស�បង ២៧១, ររាដ១១ ទងង ុ ���ុ ៣ិបក� មុ�បយ
រជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩០៩ិ៩៩០

១០. ��ស�ឹង�នជ័យ 22. ��ម�វ�ថី�ពះសីហនុ 

នយមប�បិ១បទិាដនិ២បងវិ ាអង ដពឹចគារាបម វិរបាដដ�តព�២ិទងង ទម�នមា
ជយួ ២ិបក� មាជយួ ិរជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩៨៥ិ៤៣០

សមគប�ប ១១៤នឺ០ិាដន១១៦ន០ឺិាអង ដពឹចគទ័ារិរបាដរបាដ៥ិទងង ង�នបនន
ុ១ិបក� ង�នបននិរជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩០៩ិ០៧០

១១. ��បឹង�តែបក 23. ��េ��យច���រ

នយមប�ប៧៦៧-៧៦៩ិាអង ដពឹចគារាងនុ ទងង ង�នឹែងិបក� �ាមាា 
រជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩៩៩ិ៧០១

សមគប�ប ៥៣៤ទិស�បងជដប�ប ៦ិរបាដបិសាឃ� �និទងង បឹជួងធ មិបក� បឹជួ
ងធ មិរជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩០៩ិ០៨០

១២. ���ក់ទូក

សមគប�ប36 ស�បង169 ទងង ញ�ងនិ បក� ៧ារិរជៗារគ�បចិុ
Tel: (៨៥៥) ២៣ិ៩០០ិ៨០០
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ទី�ំងេ��ម�� �សយ���ន ទី�ំងេផ��ងព�ី� �សយ���ន

សយាម ដល�យួិ
ត� �ិ(២)

នយមប�បិ២១៧ិាអង ដពិាបរតា
(ុ�ារបសត ា បុមវ បឡទរ) - សិមុ�បា�ងនរនា ១ បនគរនសិមុ�បា�ងនរនាិ១

- បិជាួ ខុ ា Dae Jang Geum ង�នបនន១

- សិមុ�បា�ងនរនា ២ បនគរនសិមុ�បា�ងនរនាិ២

- សិមបទសារងផ� ័ិ បបតបទសារង

- សិមនននម បបតបទសារង

- ទតខ យមិAngkor Shopping Center បបតបទសារង

- បិជាួ ខុ ាដ�ងន បបតដ�ងន

- Phnom Penh Tower បនគរននយមរគ�បចិ

- Kim Mart-ង�នបនន ង�នបនន១

- ទតខ យមិាដនាទរកប ិQueenco បបតឹចគទ័ារ

- PGCT ែ្មាជជាក� � PGCT

- ទតខ យមិCourtyard ទងង ង�នរ�និបក� ដបាបចិ

- ងរម បងវន ម័ិ(ង�នបសគ ម) ងរម បងវន ម័ិ(ង�នបសគ ម)

- សិម Chip Mong Noro Mall Noro Mall, ាអង ដពឹចគាបរតា

- សិមិEden Garden ាជ្ាក� �រគ�បចិិ(PPCC)

- ទតខ យម Foduna បបតឹចគទ័ារ

- ទតខ យមិXi Hu បបតឹចគទ័ារ

- In & Out Market ង�នបនន១

- TK Avenue មុ�បយ

- Kim Mart-ែទាទរប របាដលវ ងិបក� ែទាទរប

- Kim Mart- មុ�ុ�ចបន មុ�ុ�ចបន

- ទតខ យម Baitong ង�នបនន១

- Exchange Square ទងង ងតរគ�

- បិជាួ ខុ ាបបម វិSik Gaek ង�នបនន១

- Lucky Express (ស�បងិ២៧១) ុ�ារបសិមុ�បា�ងទរងតវ

- អនាប័ធិ Amazon បបត�ចនបា

- សត ាួបឹងនបាទាយTela បឹជួងធ ម មនធនាប�ឹច័�ួយា

- ទតខ យម The Quay មុ បា�ិទងង សិមតត �ុ១

- Lucky Express (ែទាទរប) ស�បងប�ប១៩៨៦ិទងង រគ�បចិព�

សយា�ែាវ (២) នយមប�បិ២៦បងិាអង ដពឹចគារាងនុ
(ែ្មាាមមបចុទា�ែាវ) 

សយសិមបដ�ាិ នយមប�ប ៧៨,ាអង ដពារាបម វ (បនបន� គិ
ទតខ យមិGreat Duke ាដន City Mall)

សយ មុ�បយ (២) នយមប�បិ២៤, ែនស�បងិ២៧៣
(បន� គននែា មុ�បយិាដនសក ាជងវរា)

សយបបតបទសារង នយមប�បិ៤២៣ិែនបរ��នទតរងិបាគបម ត

សយុ�ក�  (២) នយមប�ប បង៩-បង១១ ស�បង NorthBridge

សយបបតដ�ងន នយមប�ប បទ០៣១-បទ០៣៣ិ
ស�បងប�បិ១ (ែ្មសក ាព�ព�)

សយនបមឬទុ (២) នយមប�ប ិ៤៣៧ិាអង ដពឹចគារាងនុិ
ែនស�បងប�ប២១៤

សយបមន�បរ នយមប�ប៦១២ំបង ស�បងជដប�ប១
(ែ្មងតាដបរព)

សយទម�នមាជយួ (២) នយម ១បទ ាដន ២បងវិ ាអង ដពារាបម វ

សយង�នឹែង (២) នយមប�ប ៧៦៧-៧៦៩ិាអង ដពារាងនុ 
(ុ�ារបសត ា បុបងសតា)

សយុ ប នយមប�ប៣៦ិស�បង១៦៩
(ុ�ារបង ដុ ទ�យួុ ប)

សយបបតឹចគទ័ារ (៣) នយមប�បិ៥៩ិស�បងប�បិ២៣រលិរបាដិ ១ិទងង ិ
២ិឹកនឹចគទ័ារិ

សយបបត�ចនបា ស�បងប�បិ៧ំ, ទងង ញ�ងន, 
ឹកន�ចនបា

សយបបត�ចនព� ដឡបកប�ប ២៩២ិស�បងជដប�ប៦
បបតិ�ចនព�

សយបបតត� � នយមប�ប២៥ិស�បងជដប�ប៤ របាដសធ ួឹជក�  
រំ �ននទគម�ិបបតត� �.

សយបាគបចឹជ នយមប�ប ១ ស�បងិHarvard បាគបចឹជ 
រជៗារគ�បចិ.

សយបបត�ច នយមប�ប៥៤ិស�បងប�ប៧៦៣ិែនស�បងប�បិ៧០១ិ
ទងង �ចនួិឹកន�ច

សយែទាទរប (២) នយមប�ប២៦៩ិស�បងប�ប១០០៣
របាដលវ ងិ(ែ្មសិមនរនាិ២)

សយបមវ បទន រុន (២) នយមប�ប១៤៨ិាអង ដពបមវ បទ រុនិ
(ែ្មសិម មុ�ុ�ចបន)

សយសិមប័ន� (២) នយមប�ប៩បងិស�បង២៧១ិ
(ែ្មទ�ង ដុ ទ�យួបាិននាករជ) 

សយាអង ដពឹចគទ័ារ
(២)

សមគប�ប១១៤នឺ០ិិាដន១១៦ន០ឺិាអង ដពឹចគទ័ារិ
(ែ្មង ដមាារជទ)

សយបឹជួងធ ម (២) សមគប�ប៥៣៤ទិស�បងជដប�ប៦ិ
(បនបន� គសក ាបឡិាដនសក ាបឹជួងធ ម)

29

ទពតំងសធីាភ�ំេរញពរ ិជតម.ានរងមាសុពនតATMតត(្)

មាសុពន ATMតធីាតភ�ំេរញតពរ ិជ ម.ា

PPCBank  l សនិរ យក្ំប� ំ២0២0 ២៩
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សនិរ កសសសវនាកាិរ

ធនាគារ ភ�ំេាញ ត ណាា�.ក

គបាិគ រណតគ រិ�ាវតគ�ុាា តន�ងាដក
ស្មមាបភដំាា ភឆា�ំៃ៣១ាដខធ ូាា ភ២០២០

PPCBank  l សនិរ យក្ំប� ំ២0២0 ៣០



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
 
 
 
ាត្ិកា ទំេ័រ 
  
របាយការណ៍ក្រុមក្រឹរាភបិាល ១ – ៤ 
  
របាយការណ៍សវនររឯររាជ ៥ – ១២ 
  
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ រមួ ១៣ 
របាយការណ៍ចំណណញ-ខាត្ និងលទ្ធផលលមិអត្ណផេងៗរមួ ១៤ 
របាយការណ៍រម្ក្មរក្មួលមូលធនរមួ ១៥ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បាររ់មួ ១៦ 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុណោយម្ែរ ១៧ 
របាយការណ៍ចំណណញ-ខាត្ និងលទ្ធផលលមិអត្ណផេងៗណោយម្ែរ ១៨ 
របាយការណ៍រម្ក្មរក្មួលមូលធនណោយម្ែរ ១៩ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារណ់ោយម្ែរ ២០ 

      រំណត្ស់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ២១ - ១៥១ 
  
 
 
  
 



























ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍ាថ នភាេហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត្ ់  ២០២០  ២០១៩ 
 សាា ល ់  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
          
ម្រទេយសកមម          
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៤  ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០ 
សមតុ្លយណៅធនាគាររណាត ល ៥  ៧៣.២៩០.៣៦៦  ២៩៦.៤៥៩.៥៣០  ៩៣.៩០៣.០១៩  ៣៨២.៦៥៤.៨០២ 
សមតុ្លយណៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៦  ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 
ក្បារត់្មកល់ាមចារណ់ៅធនាគាររណាត ល ៧  ៥៩.៥៣៥.២៥៥  ២៤០.៨២០.១០៦  ៨៣.០៣៣.៦១៥  ៣៣៨.៣៦១.៩៨២ 
ឥណទនអត្ងិិជន ៨  ៧២១.៣២២.០៦៩  ២.៩១៧.៧៤៧.៧៦៩  ៦៤៧.៤៦៣.២៦៦  ២.៦៣៨.៤១២.៨០៩ 
ការវនិិណោគមលូរក្ត្ ៩  ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១ 
ក្ទ្ពយសរមមអររូ ី ១០  ៨.០២៨.៩២៨  ៣២.៤៧៧.០១៤  ៨.៤៥១.៣១១  ៣៤.៤៣៩.០៩២ 
ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ១១  ១៦.២៧៩.៧៥១  ៦៥.៨៥១.៥៩៣  ១៥.៩០៥.៥៤៥  ៦៤.៨១៥.០៩៦ 
ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ ១២  ៩.៧៨០.១៨៤  ៣៩.៥៦០.៨៤៤  ៦.០៧៨.០៣៥  ២៤.៧៦៧.៩៩៣ 
ពនធពនារក្ទ្ពយសរមម ១៣  ២៣៧.០១០  ៩៥៨.៧០៥  ៥០០.១៦៣  ២.០៣៨.១៦៤ 
ក្ទ្ពយសរមមណផេងៗ ១៤  ៥.២៩៥.៤៥៩  ២១.៤២០.១៣២  ៥.៥៧៨.៣៥០  ២២.៧៣១.៧៧៦ 
          
ម្រទេយសកមមសរបុ   ១.០៣៣.១៩៧.៩៨៨  ៤.១៧៩.២៨៥.៨៦០  ៩៣៦.២៨៦.០៩៣  ៣.៨១៥.៣៦៥.៨៣០ 
          
បំណុល និងមូលធន          
បំណុល          
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ១៥  ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣០ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជនមនិម្មនធនាគារ ១៦  ៧១៨.៣៤២.៩៦២  ២.៩០៥.៦៩៧.២៨១  ៦៤៦.២៧៥.៦០៦  ២.៦៣៣.៥៧៣.០៩៤ 
រំណុលពនធណលើក្បារច់ណូំលរនុងឆ្ន  ំ ១៧  ៣.៥២២.៧១២  ១៤.២៤៩.៣៧០  ៤.៤១២.៨៤០  ១៧.៩៨២.៣២៣ 
ក្បាររ់មច ី ១៨  ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
មូលរក្ត្រណុំលម្ែលបានណចញផាយ ១៩  ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -  - 
រំណុលភត្ិសនា ១២  ១០.១៨៩.៨៤១  ៤១.២១៧.៩០៧  ៦.៧៤៣.៧៤១  ២៧.៤៨០.៧៤៥ 
កាត្ពវរិចចអត្ថក្រណោជនរ៍ុគាលិរ   ១៦៣.០០០  ៦៥៩.៣៣៥  ៣០២.២៤៣  ១.២៣១.៦៤០ 
រំណុលណផេងៗ ២០  ១.៥៣៨.៥៤៧  ៦.២២៣.៤២៣  ៣.៦៣៤.៣៩០  ១៤.៨១០.១៤០ 
អនុរណុំល ២១  ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.០៥០.១៨២  ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.៦៥១.២៩៧ 
បំណុលសរបុ   ៨៧៧.៥៦០.៦៥១  ៣.៥៤៩.៧៣២.៨៣២  ៧៩៧.៧៨៦.៦១០  ៣.២៥០.៩៨០.៤៣៥ 
          
មូលធន          
ណែើមទុ្ន ២២  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០ 
ទុ្នរក្មុងាមចារ ់   ១១.៦៨៣.១៦៧  ៤៩.១៩៥.០៦៧  ៨.២៥២.៨១១  ៣៥.២០៩.៥០៦ 
ចំណណញររាទុ្រ   ៥១.៩៥៤.១៧០  ២១០.១៣៧.៣៥៩  ៥០.២៤៦.៦៧២  ២០៣.១៧៥.៨៨៩ 
ទុ្នរក្មុងណផេងៗ   -  (១.៩១៩.៣៩៨)  -  - 
មូលធនសរបុ   ១៥៥.៦៣៧.៣៣៧  ៦២៩.៥៥៣.០២៨  ១៣៨.៤៩៩.៤៨៣  ៥៦៤.៣៨៥.៣៩៥ 
          
បំណុល និងមូលធនសរបុ   ១.០៣៣.១៩៧.៩៨៨  ៤.១៧៩.២៨៥.៨៦០  ៩៣៦.២៨៦.០៩៣  ៣.៨១៥.៣៦៥.៨៣០ 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ២១ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ១៥១ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរណនេះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍ចំពណញ-ខាត្ និងលទធផលហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

14 

 កំណត្ ់  ២០២០  ២០១៩ 
 សាា ល ់  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
          
ចំណូលការក្បារ ់ ២៣  ៦៩.៣៣៧.៣៣៧  ២៨២.៦៨៨.៣២៣  ៥៩.៨៤៥.៩៤៩  ២៤២.៤៩៥.៧៨៥ 
ចំណាយការក្បារ ់ ២៤  (២៨.២៣៥.៦៤៩)  (១១៥.១១៦.៧៤១)  (២១.២៧៩.១១១)  (៨៦.២២២.៩៥៨) 
ចំណូលការម្របាក់សទុធ   ៤១.១០១.៦៨៨  ១៦៧.៥៧១.៥៨២  ៣៨.៥៦៦.៨៣៨  ១៥៦.២៧២.៨២៧ 
          
ចំណូលរថ្ក្មណជើងស្ថ ២៥  ៣.៤៦៨.៨២១  ១៤.១៤២.៣៨៣  ២.៨៧៧.៩១១  ១១.៦៦១.២៩៥ 
ចំណាយរថ្ក្មណជើងស្ថ ២៥  (១.០៧៧.១៧៥)  (៤.៣៩១.៦៤២)  (៧០៣.៩៨៩)  (២.៨៥២.៥៦៣) 
ចំណូលកថ្ម្រមពជ្ើងាសទុធ   ២.៣៩១.៦៤៦  ៩.៧៥០.៧៤១  ២.១៧៣.៩២២  ៨.៨០៨.៧៣២ 
          
ខាត្ពកីារងយចុេះត្ថ្មលថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ២៦  (៤៥៨.៤៥២)  (១.៨៦៩.១០៩)  (៦៨៥.៩៣៩)  (២.៧៧៩.៤២៥) 
ចំណណញ/(ខាត្)ណផេងៗ – សុទ្ធ   ២៩៩.៣៤៦  ១.២២០.៤៣៤  (១៩៧.៨៦៨)  (៨០១.៧៦២) 
ចំណូលក្រត្ិរត្តិការណផេងៗ   ៧៨.២៦៣  ៣១៩.០៧៨  ១៨០.១៩៥  ៧៣០.១៥០ 
ខាត្ក្រត្ិរត្តកិារណផេងៗសុទ្ធ   (៨០.៨៤៣)  (៣២៩.៥៩៧)  (៧០៣.៦១២)  (២.៨៥១.០៣៧) 
          
ចំណាយរុគាលិរ ២៧  (៧.៧៥៨.៥៣២)  (៣១.៦៣១.៥៣៥)  (៦.៨៤០.៨៥៨)  (២៧.៧១៩.១៥៧) 
រលំស់ក្ទ្ពយសមបត្ត ិនិងររកិាខ រ និងរលំស់ក្ទ្ពយសរមមអររូ ី   (៦.៨៩៤.១១៧)  (២៨.១០៧.៣១៥)  (៥.៥១២.៨១៧)  (២២.៣៣៧.៩៣៤) 
ចំណាយក្រត្រិត្តកិារណផេងៗ ២៨  (៧.៣៦០.០៣០)  (៣០.០០៦.៨៤២)  (៦.២៥២.៨១៧)  (២៥.៣៣៦.៤១៤) 
          
ចំពណញមុនេនធពលើម្របាកច់ំណូល   ២១.៣៩៩.៨១២  ៨៧.២៤៧.០៣៤  ២១.៤៣០.៦៥៦  ៨៦.៨៣៧.០១៧ 
          
ចំណាយពនធណលើក្បារច់ណូំល ២៩  (៤.២៦១.៩៥៨)  (១៧.៣៧៦.០០៣)  (៤.៦៤៧.៥៩០)  (១៨.៨៣២.០៣៥) 
          
ចំពណញកនងុឆ្ន  ំ   ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.០០៤.៩៨២ 
          
លទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ៖          
ខ្ាងម់្ែលមិនក្ត្វូបានចាត្ថ់ាន រណ់ែើងវញិរនុ ងចំណណញ-ខាត្៖          
លណមអៀងពកីាររតូរររូយិរណ័ណ    -  (១.៩១៩.៣៩៨)  -  ៣៨៦.០១១ 
   -  (១.៩១៩.៣៩៨)  -  ៣៨៦.០១១ 
          
លទធផលលមអិត្សរបុកនងុឆ្ន  ំ   ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៧.៩៥១.៦៣៣  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.៣៩០.៩៩៣ 
          
ចំពណញរបសា់ច សស់មព័នធធនាគារ   ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.០០៤.៩៨២ 
          
លទធផលលមអិត្សរបុាច សស់មពន័ធធនាគារ   ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៧.៩៥១.៦៣៣  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.៣៩០.៩៩៣ 

 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ២១ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ១៥១ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរណនេះ។



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធនរមួ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 ឡដលជារបសា់ច សស់មព័នធធនាគារ 
 ពដើមទុន  ទុនបម្រមុងតាមចាប ់  ចំពណញរកាទុក  ទុនបម្រមុងពផសងៗ  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                    
សមត្ុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៨០.០០០.០០០  ៣២១.៤៤០.០០០  ៨.២០០.៩៨៣  ៣២.២០១.៦៥២  ៣៤.៥១៥.៤៣៤  ១៣៩.៤៣២.៩១៤  -  -  ១២២.៧១៦.៤១៧  ៤៩៣.០៧៤.៥៦៦ 
                    
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ -  -  -  -  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.០០៤.៩៨២  -  -  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.០០៤.៩៨២ 
លទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ - លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ៣៨៦.០១១  -  ៣៨៦.០១១ 
លទធផលលមអិត្សរបុកនងុឆ្ន  ំ -  -  -  -  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.០០៤.៩៨២  -  ៣៨៦.០១១  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.៣៩០.៩៩៣ 
                    
ម្របត្ិបត្តិការជាមួយាច សស់មព័នធធនាគារ៖                    
ណផារពីក្បារចំ់ណណញររាទុ្រ ណៅទុ្នរក្មុងាមចារ់ -  -  ៥១.៨២៨  ២១០.០០៧  (៥១.៨២៨)  (២១០.០០៧)  -  -  -  - 
ភាគលាភបានផតល់ រ ុម្នតមនិទនប់ានរង់ -  -  -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥២.០០០)  -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥២.០០០) 
លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ៤.៥៦០.០០០  -  ២.៧៩៧.៨៤៧  -  -  -  (៣៨៦.០១១)  -  ៦.៩៧១.៨៣៦ 
ម្របត្ិបត្តិការសរបុជាមួយសមព័នធធនាគារ -  ៤.៥៦០.០០០  ៥១.៨២៨  ៣.០០៧.៨៥៤  (១.០៥១.៨២៨)  (៤.២៦២.០០៧)  -  (៣៨៦.០១១)  (១.០០០.០០០)  ២.៩១៩.៨៣៦ 
                    
សមត្ុលយពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨.២៥២.៨១១  ៣៥.២០៩.៥០៦  ៥០.២៤៦.៦៧២  ២០៣.១៧៥.៨៨៩  -  -  ១៣៨.៤៩៩.៤៨៣  ៥៦៤.៣៨៥.៣៩៥ 
                    
សមត្ុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨.២៥២.៨១១  ៣៥.២០៩.៥០៦  ៥០.២៤៦.៦៧២  ២០៣.១៧៥.៨៨៩  -  -  ១៣៨.៤៩៩.៤៨៣  ៥៦៤.៣៨៥.៣៩៥ 
                    
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ -  -  -  -  ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១  -  -  ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១ 
លទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ - លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  (១.៩១៩.៣៩៨)  -  (១.៩១៩.៣៩៨) 
លទធផលលមអិត្សរបុកនងុឆ្ន  ំ -  -  -  -  ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១  -  (១.៩១៩.៣៩៨)  ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៧.៩៥១.៦៣៣ 
                    
ម្របត្ិបត្តិការជាមួយាច សស់មព័នធធនាគារ៖                    
ណផារពីក្បារចំ់ណណញណៅណែើមទុ្ន (រំណត្ស់ម្គា ល់២២) ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩២៤.០០០  -  -  (១២.០០០.០០០)  (៤៨.៩២៤.០០០)  -  -  -  - 
ណផារពីក្បារចំ់ណណញណៅទុ្នរក្មុងាមចារ់ -  -  ៣.៤៣០.៣៥៦  ១៣.៩៨៥.៥៦១  (៣.៤៣០.៣៥៦)  (១៣.៩៨៥.៥៦១)  -  -  -  - 
លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  (២.៧៨៤.០០០)  -  -  -  -  -  -  -  (២.៧៨៤.០០០) 
ម្របត្ិបត្តិការសរបុជាមួយសមព័នធធនាគារ ១២.០០០.០០០  ៤៦.១៤០.០០០  ៣.៤៣០.៣៥៦  ១៣.៩៨៥.៥៦១  (១៥.៤៣០.៣៥៦)  (៦២.៩០៩.៥៦១)  -  -  -  (២.៧៨៤.០០០) 
                    
សមត្ុលយពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០ ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ១១.៦៨៣.១៦៧  ៤៩.១៩៥.០៦៧  ៥១.៩៥៤.១៧០  ២១០.១៣៧.៣៥៩  -  (១.៩១៩.៣៩៨)  ១៥៥.៦៣៧.៣៣៧  ៦២៩.៥៥៣.០២៨ 

 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ២១ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ១៥១ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរណនេះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍លហូំរាច់ម្របាក់រមួ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត្់  ២០២០  ២០១៩ 
 សាា ល ់  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
          
លហំូរាច់ម្របាក់េីសកមមភាេម្របត្ិបត្តិការ          
ចំណណញមុនពនធណលើក្បារចំ់ណូល   ២១,៣៩៩,៨១២   ៨៧,២៤៧,០៣៤   ២១.៤៣០.៦៥៦  ៨៦.៨៣៧.០១៧ 
និយត័្រមម៖          

សំវធិានធនកាត្ពវរិចចអត្ថក្រណោជនរុ៍គាលិរ   (១៣៩,២៤៣)  (៥៦៧,៦៩៤)  (១៦.១៥៧)  (៦៥.៤៦៨) 
រលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ និងក្ទ្ពយសរមមអររីូ   ៦,៨៩៤,១១៧   ២៨,១០៧,៣១៥   ៥.៥១២.៨១៧  ២២.៣៣៧.៩៣៤ 
ខាត្សុទ្ធពីការងយចុេះត្ថ្មលថ្នក្ទ្ពយសរមមអរូរី ២៦  ៤៥៨,៤៥២   ១,៨៦៩,១០៩   ៦៨៥.៩៣៩  ២.៧៧៩.៤២៥ 
ខាត្មនិទនទ់្ទួ្លស្ថា ល់ពីការរតូរការវនិិណោគមូលរក្ត្   ២០,៥៩៩   ៨៣,៩៨២   -  - 
ចំណណញមនិទនទ់្ទួ្លស្ថា ល់ពីការរតូរក្បាររ់មច ីនិងមូលរក្ត្រំណុល   ២១៩,៥៩២   ៨៩៥,២៧៧   -  - 
ចំណណញពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ   (២,៦៨០)  (១០,៩២៦)  -  - 
ចំណូលការក្បារ់   (៦៩,៣៣៧,៣៣៧)  (២៨២,៦៨៨,៣២៣)  (៥៩.៨៤៥.៩៤៩)  (២៤២.៤៩៥.៧៨៥) 
ចំណាយការក្បារ់   ២៨,២៣៥,៦៤៩   ១១៥,១១៦,៧៤១   ២១.២៧៩.១១១  ៨៦.២២២.៩៥៨ 

រម្ក្មរក្មួលណែើមទុ្នរងវិល          
ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចចណៅធនាគាររណាត ល   ២៤,៦៦៩,៨១៩   ១០០,៥៧៨,៨៥២   (៣.២៤៣.៥៣៦)  (១៣.១៤២.៨០៨) 
ឥណទនអតិ្ងិជន   (៧៣,២០៤,២៤១)  (២៩៨,៤៥៣,៦៩១)  (១០៧.២៧០.៥៣៦)  (៤៣៤.៦៦០.២១២) 
ក្ទ្ពយសរមមណផេងៗ   ២៨២,៨៩០   ១,១៥៣,៣៤៣   (១.៣៣២.៣៦០)  (៥.៣៩៨.៧២៣) 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារ   ២៤,៣៤២,៣៦៧   ៩៩,២៤៣,៨៣០   ២០.៤៧១.៥៤៤  ៨២.៩៥០.៦៩៦ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជនមនិម្មនធនាគារ   ៦៨,៤០៧,២៨៤   ២៧៨,៨៩៦,៤៩៧   ៤៩.៥៦០.២២៩  ២០០.៨១៨.០៤៨ 
រំណុលណផេងៗ   (១,០៩៨,៧៣២)  (៤,៤៧៩,៥៣០)  ៩៩៤.៦១១  ៤.០៣០.១៦៤ 
ស្ថចក់្បារពី់/(បានណក្រើរនុង) ក្រតិ្រត្តិការ   ៣១,១៤៨,៣៤៨   ១២៦,៩៩១,៨១៦   (៥១.៧៧៣.៦៣១)  (២០៩.៧៨៦.៧៥៤) 
          
ការក្បារប់ានទ្ទួ្ល   ៦៧,៣៦៣,៨៥៤   ២៧៤,៦៤២,៤៣៣   ៦០.០៣៧.៧៧៤  ២៤៣.២៧៣.០៦០ 
ការក្បារប់ានរង់   (២៤,២១៤,១៤១)  (៩៨,៧២១,០៥៣)  (២១.០១៨.៩៤៩)  (៨៥.១៦៨.៧៨១) 
ពនធណលើក្បារ់ចំណូលបានរង ់ ១៧  (៤,៨៨៨,៩៣៣)  (១៩,៩៣២,១៨០)  (៤.១១០.២៧០)  (១៦.៦៥៤.៨១៤) 
ាច់ម្របាក់សទុធេី/(បានពម្របើកនងុ) សកមមភាេម្របត្ិបត្តិការ   ៦៩,៤០៩,១២៨   ២៨២,៩៨១,០១៦   (១៦.៨៦៥.០៧៦)  (៦៨.៣៣៧.២៨៩) 
          
លហំូរាច់ម្របាក់េីសកមមភាេវនិិពោគ          
ការោរក់្បារត់្មកល់ធានាណលើណែើមទុ្ន   (១,២០០,០០០)  (៤,៨៩២,៤០០)  -  - 
ការទិ្ញក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ១១  (៣,៥១៩,០៤៣)  (១៤,៣៤៧,១៣៨)  (៣.១៧៨.៦៧៣)  (១២.៨៧៩.៩៨៣) 
ការទិ្ញក្ទ្ពយសរមមអររីូ ១០  (១,៥១៥,២៤៩)  (៦,១៧៧,៦៧០)  (៤.៧៨២.៥៧៣)  (១៩.៣៧៨.៩៨៦) 
ការទូ្ទត្ស់ក្ម្គរក់ារទិ្ញការវនិិណោគមូលរក្ត្   -     -     (៣.០០៤.០៥២)  (១២.១៧២.៤១៩) 
ស្ថចក់្បារប់ានពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ   ២,៦៨០   ១០,៩២៦   -  - 
ការែរ/(ការោរ)់ មូលរក្ត្ម្ែលអាចជួញែូរបានណៅធនាគាររណាត ល   ២៩,១៩៧,០០០   ១១៩,០៣៦,១៦៩   (៤៣.៧០០.០០០)  (១៧៧.០៧២.៤០០) 
សមតុ្លយណៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ   (៥៩,០៥៧,៤០៩)  (២៤០,៧៧៧,០៥៦)  ២០.៨៣១.៤៧៧  ៨៤.៤០៩.១៤៥ 
ាច់ម្របាក់សទុធបានពម្របើកនងុសកមមភាេវិនិពោគ   (៣៦,០៩២,០២១)  (១៤៧,១៤៧,១៦៩)  (៣៣.៨៣៣.៨២១)  (១៣៧.០៩៤.៦៤៣) 
          
លហំូរាច់ម្របាក់េីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន          
ភាគលាភបានរង់   (១,០០០,០០០)  (៤,០៧៧,០០០)  -  - 
ស្ថចក់្បារប់ានពីក្បារ់រមច ី   ២១,០៣១,៣៧៧   ៨៥,៧៤៤,៩២៤   ៥១.៨៦៩.០៥៧  ២១០.១៧៣.៤១៩ 
ការទូ្ទត្ស់ងក្បាររ់មច ី   (៥៨,១០៧,៧១៥)  (២៣៦,៩០៥,១៥៤)  (២.៩៧៥.០៨៤)  (១២.០៥៥.០៤០) 
ស្ថចក់្បារប់ានពីការណចញផាយមូលរក្ត្រំណុល   ១៩,៥៣៨,៧៤២   ៧៩,៦៥៩,៤៥១   -  - 
ចំម្ណរក្បារណ់ែើមរនុងការទូ្ទត្់ភតិ្សនា   (២,០៦៧,៦៩៧)  (៨,៤៣០,០០១)  (១.៤៩២.៨២០)  (៦.០៤៨.៩០៧) 
ាច់ម្របាក់សទុធ(បានពម្របើកនងុ)/េីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន   (២០,៦០៥,២៩៣)  (៨៤,០០៧,៧៨០)  ៤៧.៤០១.១៥៣  ១៩២.០៦៩.៤៧២ 
          
រំណណើ ន/(តំ្ហយ) ស្ថចក់្បារនិ់ងស្ថច់ក្បារស់មមូលសុទ្ធ   ១២.៧១១.៨១៤   ៥១.៨២៦.០៦៧   (៣.២៩៧.៧៤៤)  (១៣.៣៦២.៤៦០) 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារ់សមមូលនាណែើមឆ្ន  ំ   ៩៨.២៦២.០៣៦   ៣៩៧.៤៦៩.៩៣៦   ១០១.៥៥៩.៧៨០  ៤០៨.០៦៧.១៩៦ 
លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ    -     (៤០៦.៧៨០)  -  ៥.៧១៣.០៦១ 
ាច់ម្របាក់ និងាច់ម្របាក់សមមូលនាដំណាច់ឆ្ន  ំ ៣០  ១១០.៩៧៣.៨៥០   ៤៤៨.៨៨៩.២២៣   ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧ 

 
សកមមភាេហរិញ្ញបបទាន និងសកមមភាេវិនិពោគធំដុំ ឡដលមិនឡមនាច់ម្របាក់ 
ក្បារច់ំណណញររាទុ្រររស់ធនាគារចំនួន ១២.០០០.០០០ ែុលាល រអាណមររិ ក្ត្ូវបានណផារណៅជាណែើមទុ្នរនុងអំែុងឆ្ន  ំ(សូមណមើលរំណត្ស់ម្គា ល់ ២២)។ 
មូលរក្ត្ម្ែលអាចជួញែូរបានចំនួន ១៣.៧០០.០០០ ែុលាល រអាណមររិ (២០១៩ ៖ សូនយ) ក្ត្ូវបានណោងរនតមរពីែំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមួយ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ២១ ែល់ទ្ំពរ័ទ្ី ១៥១ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរណនេះ។



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍ាថ នភាេហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត្ ់  ២០២០  ២០១៩ 
 សាា ល ់  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
          
ម្រទេយសកមម          
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៤  ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០ 
សមតុ្លយណៅធនាគាររណាត ល ៥  ៧៣.២៩០.៣៦៦  ២៩៦.៤៥៩.៥៣០  ៩៣.៩០៣.០១៩  ៣៨២.៦៥៤.៨០២ 
សមតុ្លយណៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៦  ៩៩.៩៩៨.៦០៩  ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 
ក្បារត់្មកល់ាមចារណ់ៅធនាគាររណាត ល ៧  ៥៩.៥៣៥.២៥៥  ២៤០.៨២០.១០៦  ៨៣.០៣៣.៦១៥  ៣៣៨.៣៦១.៩៨២ 
ឥណទនអត្ងិិជន ៨  ៧២៧.៥៥៣.៦៣៤  ២.៩៤២.៩៥៤.៤៥០  ៦៥៣.៦៩៥.៦០០  ២.៦៦៣.៨០៩.៥៧០ 
ការវនិិណោគមលូរក្ត្ ៩  ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១ 
ការវនិិណោគរនុងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ   ៤៩០.០០០  ១.៩៨២.០៥០  ៤៩០.០០០  ១.៩៩៦.៧៥០ 
ក្ទ្ពយសរមមអររូ ី ១០  ៨.០២៨.៩២៨  ៣២.៤៧៧.០១៤  ៨.៤៥១.៣១១  ៣៤.៤៣៩.០៩២ 
ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ១១  ៩.៦៣៦.៨៣៤  ៣៨.៩៨០.៩៩៤  ៩.២៥០.៥១០  ៣៧.៦៩៥.៨២៨ 
ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ ១២  ១៨.៩៤០.២៦៣  ៧៦.៦១៣.៣៦៤  ១១.៨៧៤.៣៥៧  ៤៨.៣៨៨.០០៥ 
ពនធពនារក្ទ្ពយសរមម ១៣  ៣៧១.៨៦៣  ១.៥០៤.១៨៦  ៦០២.២៣៩  ២.៤៥៤.១២៤ 
ក្ទ្ពយសរមមណផេងៗ ១៤  ៥.២៩៣.៩១៩  ២១.៤១៣.៩០២  ៥.៥៧១.៦៩៥  ២២.៧០៤.៦៥៨ 
          
ម្រទេយសកមមសរបុ   ១.០៤២.៥៧០.០២៩  ៤.២១៧.១៩៥.៧៦៧  ៩៤២.២៤៥.១៣៥  ៣.៨៣៩.៦៤៨.៩២៧ 
          
បំណុល និងមូលធន          
បំណុល          
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ១៥  ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣២ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជនមនិម្មនធនាគារ ១៦  ៧១៨.៤៤៦.៧៦៥   ២.៩០៦.១១៧.១៦៥   ៦៤៦.៣១៤.២៣៨  ២.៦៣៣.៧៣០.៥២០ 
រំណុលពនធណលើក្បារច់ណូំលរនុងឆ្ន  ំ ១៧  ៣.៤៧៨.៧០៨  ១៤.០៧១.៣៧៤  ៤.៤១៤.០១២  ១៧.៩៨៧.០៩៩ 
ក្បាររ់មច ី ១៨  ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
មូលរក្ត្រណុំលម្ែលបានណចញផាយ ១៩  ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -  - 
រំណុលភត្ិសនា ១២  ២០.០៩៤.១៤៦  ៨១.២៨០.៨២១  ១៣.១១២.៤៥១  ៥៣.៤៣៣.២៣៨ 
កាត្ពវរិចចអត្ថក្រណោជនរ៍ុគាលិរ   ១៦៣.០០០  ៦៥៩.៣៣៥  ៣០២.២៤៣  ១.២៣១.៦៤០ 
រំណុលណផេងៗ ២០  ១.៥៣០.២៩០   ៦.១៩០.០២៣   ៣.៥៧៦.៥៩២  ១៤.៥៧៤.៦១៣ 
អនុរណុំល ២១  ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.០៥០.១៨២  ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.៦៥១.២៩៧ 
បំណុលសរបុ   ៨៨៧.៥១៦.៤៩៨  ៣.៥៩០.០០៤.២៣៤  ៨០៤.១៣៧.៣២៦  ៣.២៧៦.៨៥៩.៦០៥ 
          
មូលធន          
ណែើមទុ្ន ២២  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០ 
ទុ្នរក្មុងាមចារ ់   ១១.៧៤៤.១២៤  ៤៩.៤២៦.៦២៩  ៨.៣១៤.៨២០  ៣៥.៤៤៥.៣៥៧ 
ចំណណញររាទុ្រ   ៥១.៣០៩.៤០៧  ២០៧.៥២៦.៤០១  ៤៩.៧៩២.៩៨៩  ២០១.៣៤៣.៩៦៥ 
ទុ្នរក្មុងណផេងៗ   -  (១.៩០១.៤៩៧)  -  - 
មូលធនសរបុ   ១៥៥.០៥៣.៥៣១  ៦២៧.១៩១.៥៣៣  ១៣៨.១០៧.៨០៩  ៥៦២.៧៨៩.៣២២ 
          
បំណុល និងមូលធនសរបុ   ១.០៤២.៥៧០.០២៩  ៤.២១៧.១៩៥.៧៦៧  ៩៤២.២៤៥.១៣៥  ៣.៨៣៩.៦៤៨.៩២៧ 

 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ២១ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ១៥១ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរណនេះ។  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍ចំពណញ-ខាត្ និងលទធផលលមអិត្ពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត្ ់  ២០២០  ២០១៩ 
 សាា ល ់  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
          
ចំណូលការក្បារ ់ ២៣  ៦៩.៨៦៤.៣៥៦  ២៨៤.៨៣៦.៩៧៩  ៦០.៣២៧.៣៥៥  ២៤៤.៤៤៦.៤៤២ 
ចំណាយការក្បារ ់ ២៤  (២៩.០៧០.៨៥៩)  (១១៨.៥២១.៨៩២)  (២១.៥០០.៧៤៧)  (៨៧.១២១.០២៧) 
ចំណូលការម្របាក់សទុធ   ៤០.៧៩៣.៤៩៧  ១៦៦.៣១៥.០៨៧  ៣៨.៨២៦.៦០៨  ១៥៧.៣២៥.៤១៥ 
          
ចំណូលរថ្ក្មណជើងស្ថ ២៥  ៣.៤៦៨.៨២១  ១៤.១៤២.៣៨៣  ២.៨៧៧.៩១១  ១១.៦៦១.២៩៥ 
ចំណាយរថ្ក្មណជើងស្ថ ២៥  (១.០៧៧.១៤៣)  (៤.៣៩១.៥១២)  (៧០៣.៩៨៩)  (២.៨៥២.៥៦៣) 
ចំណូលកថ្ម្រមពជ្ើងាសទុធ   ២.៣៩១.៦៧៨  ៩.៧៥០.៨៧១  ២.១៧៣.៩២២  ៨.៨០៨.៧៣២ 
          
ខាត្ពកីារងយចុេះត្ថ្មលថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ២៦  (៤៥៩.៥០៤)  (១.៨៧៣.៣៩៨)  (៦៨៥.៩៩១)  (២.៧៧៩.៦៣៦) 
ចំណណញ/(ខាត្)ណផេងៗ – សុទ្ធ   ៣៨១.៥៨០  ១.៥៥៥.៧០២  (១៩៧.៨៦៨)  (៨០១.៧៦១) 
ចំណូលក្រត្ិរត្តិការណផេងៗ   ៧៨.២៦៣  ៣១៩.០៧៨  ១៨០.១៩៥  ៧៣០.១៥០ 
ចំណណញ/(ខាត្)ក្រត្រិត្តកិារណផេងៗសុទ្ធ   ៣៣៩  ១.៣៨២  (៧០៣.៦៦៤)  (២.៨៥១.២៤៧) 
          
ចំណាយរុគាលិរ ២៧  (៧.៧៥៨.៥៣២)  (៣១.៦៣១.៥៣៥)  (៦.៨៤០.៨៥៨)  (២៧.៧១៩.១៥៧) 
រលំស់ក្ទ្ពយសមបត្ត ិនិងររកិាខ រ និងរលំស់ក្ទ្ពយសរមមអររូ ី   (៧.៤៤៦.៩៩៩)  (៣០.៣៦១.៤១៥)  (៥.៨៨៧.១២៣)  (២៣.៨៥៤.៦២២) 
ចំណាយក្រត្រិត្តកិារណផេងៗ ២៨  (៦.៨០៥.០៨០)  (២៧.៧៤៤.៣១១)  (៦.១៩៥.៤៥១)  (២៥.១០៣.៩៦៨) 
          
ចំពណញមុនេនធពលើម្របាកច់ំណូល   ២១.១៧៤.៩០៣  ៨៦.៣៣០.០៧៩  ២១.៣៧៣.៤៣៤  ៨៦.៦០៥.១៥៣ 
          
ចំណាយពនធណលើក្បារច់ណូំល ២៩  (៤.២២៩.១៨១)  (១៧.២៤២.៣៧១)  (៤.៥៩០.៦៨៦)  (១៨.៦០១.៤៦០) 
          
ចំពណញកនងុឆ្ន  ំ   ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៩.០៨៧.៧០៨  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.០០៣.៦៩៣ 
          
លទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ៖          
ខ្ាងម់្ែលមិនក្ត្វូបានចាត្ថ់ាន រណ់ែើងវញិរនុ ងចំណណញ-ខាត្៖          
លណមអៀងពកីាររតូរររូយិរណ័ណ    -  (១.៩០១.៤៩៧)  -  ៣៨៦.០០៣ 
   -  (១.៩០១.៤៩៧)  -  ៣៨៦.០០៣ 
          
លទធផលលមអិត្សរបុកនងុឆ្ន  ំ   ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៧.១៨៦.២១១  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.៣៨៩.៦៩៦ 
          
ចំពណញរបសា់ច សស់មព័នធធនាគារ   ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៩.០៨៧.៧០៨  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.០០៣.៦៩៣ 
          
លទធផលលមអិត្សរបុាច សស់មពន័ធធនាគារ   ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៧.១៨៦.២១១  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.៣៨៩.៦៩៦ 

 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ២១ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ១៥១ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរណនេះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធនពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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  ឡដលជារបសា់ច សស់មព័នធធនាគារ 
  ពដើមទុន  ទុនបម្រមុងតាមចាប ់  ចំពណញរកាទុក  ទុនបម្រមុងពផសងៗ  សរបុ 
  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                     
សមត្ុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩  ៨០.០០០.០០០  ៣២១.៤៤០.០០០  ៨.២៦៣.០៤៤  ៣២.៤៦០.០២៧  ៣៤.០៦២.០១៧  ១៣៧.៦០២.០៦៨  -  -  ១២២.៣២៥.០៦១  ៤៩១.៥០២.០៩៥ 
                     
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ  -  -  -  -  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.០០៣.៦៩៣  -  -  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.០០៣.៦៩៣ 
លទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ - លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ   -  -  -  -  -  -  -  ៣៨៦.០០៣  -  ៣៨៦.០០៣ 
លទធផលលមអិត្សរបុកនងុឆ្ន  ំ  -  -  -  -  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.០០៣.៦៩៣  -  ៣៨៦.០០៣  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.៣៨៩.៦៩៦ 
                     
ម្របត្ិបត្តិការជាមួយាច សស់មព័នធធនាគារ៖                     
ណផារពីក្បារចំ់ណណញររាទុ្រ ណៅទុ្នរក្មុងាមចារ់  -  -  ៥១.៧៧៦  ២០៩.៧៩៦  (៥១.៧៧៦)  (២០៩.៧៩៦)  -  -  -  - 
ភាគលាភបានផតល់ រ ុម្នតមនិទនប់ានរង់  -  -  -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥២.០០០)  -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥២.០០០) 
លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ   -  ៤.៥៦០.០០០  -  ២.៧៧៥.៥៣៤  -  -  -  (៣៨៦.០០៣)  -  ៦.៩៤៩.៥៣១ 
ម្របត្ិបត្តិការសរបុជាមួយសមព័នធធនាគារ  -  ៤.៥៦០.០០០  ៥១.៧៧៦  ២.៩៨៥.៣៣០  (១.០៥១.៧៧៦)  (៤.២៦១.៧៩៦)  -  (៣៨៦.០០៣)  (១.០០០.០០០)  ២.៨៩៧.៥៣១ 
                     
សមត្ុលយពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨.៣១៤.៨២០  ៣៥.៤៤៥.៣៥៧  ៤៩.៧៩២.៩៨៩  ២០១.៣៤៣.៩៦៥  -  -  ១៣៨.១០៧.៨០៩  ៥៦២.៧៨៩.៣២២ 
                     
សមត្ុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨.៣១៤.៨២០  ៣៥.៤៤៥.៣៥៧  ៤៩.៧៩២.៩៨៩  ២០១.៣៤៣.៩៦៥  -  -  ១៣៨.១០៧.៨០៩  ៥៦២.៧៨៩.៣២២ 
                     
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ  -  -  -  -  ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៩.០៨៧.៧០៨  -  -  ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៩.០៨៧.៧០៨ 
លទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ - លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ   -  -  -  -  -  -  -  (១.៩០១.៤៩៧)  -  (១.៩០១.៤៩៧) 
លទធផលលមអិត្សរបុកនងុឆ្ន  ំ  -  -  -  -  ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៩.០៨៧.៧០៨  -  (១.៩០១.៤៩៧)  ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៧.១៨៦.២១១ 
                     
ម្របត្ិបត្តិការជាមួយាច សស់មព័នធធនាគារ៖                     
ណផារពីក្បារចំ់ណណញណៅណែើមទុ្ន (រំណត្ស់ម្គា ល់២២)  ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩២៤.០០០  -  -  (១២.០០០.០០០)  (៤៨.៩២៤.០០០)  -  -  -  - 
ណផារពីក្បារចំ់ណណញណៅទុ្នរក្មុងាមចារ់  -  -  ៣.៤២៩.៣០៤  ១៣.៩៨១.២៧២  (៣.៤២៩.៣០៤)  (១៣.៩៨១.២៧២)  -  -  -  - 
លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ   -  (២.៧៨៤.០០០)  -  -  -  -  -  -  -  (២.៧៨៤.០០០) 
ម្របត្ិបត្តិការសរបុជាមួយសមព័នធធនាគារ  ១២.០០០.០០០  ៤៦.១៤០.០០០  ៣.៤២៩.៣០៤  ១៣.៩៨១.២៧២  (១៥.៤២៩.៣០៤)  (៦២.៩០៥.២៧២)  -  -  -  (២.៧៨៤.០០០) 
                     
សមត្ុលយពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ១១.៧៤៤.១២៤  ៤៩.៤២៦.៦២៩  ៥១.៣០៩.៤០៧  ២០៧.៥២៦.៤០១  -  (១.៩០១.៤៩៧)  ១៥៥.០៥៣.៥៣១  ៦២៧.១៩១.៥៣៣ 

 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ២១ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ១៥១ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរណនេះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍លហូំរាច់ម្របាក់ពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត្់  ២០២០  ២០១៩ 
 សាា ល ់  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
លហំូរាច់ម្របាក់េីសកមមភាេម្របត្ិបត្តិការ          
ចំណណញមុនពនធណលើក្បារចំ់ណូល   ២១.១៧៤.៩០៣   ៨៦.៣៣០.០៧៩   ២១.៣៧៣.៤៣៤   ៨៦.៦០៥.១៥៣  
និយត័្រមម៖          

សំវធិានធនកាត្ពវរិចចអត្ថក្រណោជនរុ៍គាលិរ   (១៣៩.២៤៣)  (៥៦៧.៦៩៤)  (១៦.១៥៧)  (៦៥.៤៦៨) 
រលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ និងក្ទ្ពយសរមមអររីូ   ៧.៤៤៦.៩៩៩   ៣០.៣៦១.៤១៥   ៥.៨៨៧.១២៣   ២៣.៨៥៤.៦២២  
ខាត្សុទ្ធពីការងយចុេះត្ថ្មលថ្នក្ទ្ពយសរមមអរូរី ២៦  ៤៥៩.៥០៤   ១.៨៧៣.៣៩៨   ៦៨៥.៩៩១   ២.៧៧៩.៦៣៦  
ខាត្មនិទនទ់្ទួ្លស្ថា ល់ពីការរតូរការវនិិណោគមូលរក្ត្   ២០.៥៩៩   ៨៣.៩៨២   -     -    
ចំណណញមនិទនទ់្ទួ្លស្ថា ល់ពីការរតូរក្បាររ់មច ីនិងមូលរក្ត្រំណុល   ២១៩.៥៩២   ៨៩៥.២៧៧   -     -    
ចំណណញពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ   (២.៦៨០)  (១០.៩២៦)  -     -    
ចំណូលការក្បារ់   (៦៩.៨៦៤.៣៥៦)  (២៨៤.៨៣៦.៩៧៩)  (៦០.៣២៧.៣៥៥)  (២៤៤.៤៤៦.៤៤២) 
ចំណាយការក្បារ់   ២៩.០៧០.៨៥៩   ១១៨.៥២១.៨៩២   ២១.៥០០.៧៤៧   ៨៧.១២១.០២៧  

រម្ក្មរក្មួលណែើមទុ្នរងវិល          
ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចចណៅធនាគាររណាត ល   ២៤,៦៦៩,៨១៩   ១០០,៥៧៨,៨៥២   (៣.២៤៣.៥៣៦)  (១៣.១៤២.៨០៨) 
ឥណទនអតិ្ងិជន   (៧៣,២០៤,២៤១)  (២៩៨,៤៥៣,៦៩១)  (១០៧.២៧០.៥៣៦)  (៤៣៤.៦៦០.២១២) 
ក្ទ្ពយសរមមណផេងៗ   ២៧៧,៧៧៣   ១,១៣២,៤៨១   (១.៣២៦.៣២៥)  (៥.៣៧៤.២៦៩) 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារ   ២៤,៣៤២,៣៦៧   ៩៩,២៤៣,៨៣០   ២០.៤៧១.៥៤៤   ៨២.៩៥០.៦៩៦  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជនមនិម្មនធនាគារ   ៦៨,៤៧២,៤៥៥   ២៧៩,១៦២,១៩៩   ៤៩.៤០២.១៤៨   ២០០.១៧៧.៥០៤  
រំណុលណផេងៗ   (១,០៤៩,១៩១)  (៤,២៧៧,៥៥២)  ៩៤១.៨៤០   ៣.៨១៦.៣៣៦  
ស្ថចក់្បារពី់/(បានណក្រើរនុង) ក្រតិ្រត្តិការ   ៣១,៨៩៥,១៥៩   ១៣០,០៣៦,៥៦៣   (៥១.៩២១.០៨២)  (២១០.៣៨៤.២២៥) 
          
ការក្បារប់ានទ្ទួ្ល   ៦៧,៨៩០,៥៩០   ២៧៦,៧៨៩,៩៣៥   ៦០.៥០៨.៨១៨   ២៤៥.១៨១.៧៣១  
ការក្បារប់ានរង់   (២៥,០៤៩,៣៥១)  (១០២,១២៦,២០៤)  (២១.២៤០.៥៨៥)  (៨៦.០៦៦.៨៥០) 
ពនធណលើក្បារ់ចំណូលបានរង ់ ១៧  (៤,៩៣៤,១០៩)  (២០,១១៦,៣៦២)  (៤.១១០.២៧០)  (១៦.៦៥៤.៨១៤) 
ាច់ម្របាក់សទុធេី/(បានពម្របើកនងុ) សកមមភាេម្របត្ិបត្តិការ   ៦៩,៨០២,២៨៩   ២៨៤,៥៨៣,៩៣២   (១៦.៧៦៣.១១៩)  (៦៧.៩២៤.១៥៨) 
          
លហំូរាច់ម្របាក់េីសកមមភាេវនិិពោគ          
ការោរក់្បារត់្មកល់ធានាណលើណែើមទុ្ន   (១,២០០,០០០)  (៤,៨៩២,៤០០)  -     -    
ការទិ្ញក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ១១  (៣,៥១៩,០៤៣)  (១៤,៣៤៧,១៣៨)  (៣.១៧៨.៦៧៤)  (១២.៨៧៩.៩៨៧) 
ការទិ្ញក្ទ្ពយសរមមអររីូ ១០  (១,៥១៥,២៤៩)  (៦,១៧៧,៦៧០)  (៤.៧៨២.៥៧៣)  (១៩.៣៧៨.៩៨៦) 
ការទូ្ទត្ស់ក្ម្គរក់ារទិ្ញការវនិិណោគមូលរក្ត្   -     -     (៣.០០៤.០៥២)  (១២.១៧២.៤១៩) 
ស្ថចក់្បារប់ានពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ   ២,៦៨០   ១០,៩២៦   -     -    
ការែរ/(ការោរ)់ មូលរក្ត្ម្ែលអាចជួញែូរបានណៅធនាគាររណាត ល   ២៩,១៩៧,០០០   ១១៩,០៣៦,១៦៩   (៤៣.៧០០.០០០)  (១៧៧.០៧២.៤០០) 
សមតុ្លយណៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ   (៥៩,០៥៧,៤០៩)  (២៤០,៧៧៧,០៥៦)  ២០.៨៣១.៤៧៧   ៨៤.៤០៩.១៤៤  
ាច់ម្របាក់សទុធបានពម្របើកនងុសកមមភាេវិនិពោគ   (៣៦.០៩២.០២១)  (១៤៧.១៤៧.១៦៩)  (៣៣.៨៣៣.៨២២)  (១៣៧.០៩៤.៦៤៨) 
          
លហំូរាច់ម្របាក់េីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន          
ភាគលាភបានរង់   (១.០០០.០០០)  (៤.០៧៧.០០០)  -     -    
ស្ថចក់្បារប់ានពីក្បារ់រមច ី   ២១.០៣១.៣៧៧   ៨៥.៧៤៤.៩២៤   ៥១.៨៦៩.០៥៧   ២១០.១៧៣.៤១៩  
ការទូ្ទត្ស់ងក្បាររ់មច ី   (៥៨.១០៧.៧១៥)  (២៣៦.៩០៥.១៥៤)  (២.៩៧៥.០៨៤)  (១២.០៥៥.០៤០) 
ស្ថចក់្បារប់ានពីការណចញផាយមូលរក្ត្រំណុល   ១៩.៥៣៨.៧៤២   ៧៩.៦៥៩.៤៥១   -     -    
ចំម្ណរក្បារណ់ែើមរនុងការទូ្ទត្់ភតិ្សនា   (២.៤៦០.៨៥៨)  (១០.០៣២.៩១៨)  (១.៥៩៤.៧៧៦)  (៦.៤៦២.០៣៣) 
ាច់ម្របាក់សទុធ(បានពម្របើកនងុ)/េីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន   (២០.៩៩៨.៤៥៤)  (៨៥.៦១០.៦៩៧)  ៤៧.២៩៩.១៩៧   ១៩១.៦៥៦.៣៤៦  
          
រំណណើ ន/(តំ្ហយ) ស្ថចក់្បារនិ់ងស្ថច់ក្បារស់មមូលសុទ្ធ   ១២.៧១១.៨១៤   ៥១.៨២៦.០៦៧   (៣.២៩៧.៧៤៤)  (១៣.៣៦២.៤៦០) 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារ់សមមូលនាណែើមឆ្ន  ំ   ៩៨.២៦២.០៣៦   ៣៩៧.៤៦៩.៩៣៦   ១០១.៥៥៩.៧៨០   ៤០៨.០៦៧.១៩៦  
លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ    -     (៤០៦.៧៨០)  -     ៥.៧១៣.០៦១  
ាច់ម្របាក់ និងាច់ម្របាក់សមមូលនាដំណាច់ឆ្ន  ំ ៣០  ១១០.៩៧៣.៨៥០   ៤៤៨.៨៨៩.២២៣   ៩៨.២៦២.០៣៦   ៤០០.៤១៧.៧៩៧  

 
សកមមភាេហរិញ្ញបបទាន និងសកមមភាេវិនិពោ ឡដលមិនឡមនាច់ម្របាក់ 
ក្បារច់ំណណញររាទុ្រររស់ធនាគារចំនួន ១២.០០០.០០០ ែុលាល រអាណមររិ ក្ត្ូវបានណផារណៅជាណែើមទុ្នរនុងអំែុងឆ្ន  ំ(សូមណមើលរំណត្ស់ម្គា ល់ ២២)។ 
មូលរក្ត្ម្ែលអាចជួញែូរបានចំនួន ១៣.៧០០.០០០ ែុលាល រអាណមររិ (២០១៩ ៖ សូនយ) ក្ត្ូវបានណោងរនតមរពីែំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ២១ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ១៥១ គឺជាម្ផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរណនេះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១. េ័ត្៌ានទូពៅ 
 ធនាគារ ភនណំពញ ពាណិជជ ម.រ (ណៅកាត្ថ់ា “ធនាគារ”) បានចុេះរញ្ជ ីជាមយួក្រសួងពាណិជជរមម ជាក្រុមហ ុន   
ស្ថធារណៈទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្ ម្ែលម្គនវញិ្ជញ រនរក្ត្ចុេះរញ្ជ ីណលខ្ ០០០១៥៧៩៤ ចុេះថ្ងៃទ្ី២០ ម្ខ្ឧសភា              
ឆ្ន ២ំ០០៨ និងបានទ្ទ្ួលអាជ្ារណណ ពីធនាគារជាត្ិ ថ្ន រមពុជា (ណៅកាត្ថ់ា “NBC”) ណែើមបណីធវើក្រត្ិរត្តិការអាជីវរមមធនាគារ 
ម្ែលចូលជាធរម្គនចារព់ីថ្ងៃទ្ី២៧ ម្ខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០០៨។ ធនាគារចារណ់ផតើមក្រត្ិរត្តិការជាផលួវការណៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ំ
២០០៨។ 
 សរមមភាពអាជីវរមមចមបងររស់ធនាគារ គឺផតល់នូវណសវាក្គរម់្ផនរទងំអស់ថ្នអាជីវរមមធនាគារ និងណសវាណផេងៗ 
ម្ែលពារព់ន័ធនឹងហិរញ្ញ វត្ថុ ណៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារម្គនការោិល័យ  
រណាត ល និងស្ថខាចំនួន១៦ ណៅរនុងរាជធានីភនណំពញ និង៧ស្ថខាណទ្ៀត្ ណៅណខ្ត្តណសៀមរារ ណខ្ត្តបាត្ែ់ំរង ណខ្ត្តក្ពេះសីហនុ 
ណខ្ត្តរំពងច់ាម ណខ្ត្តរំពងធ ំណខ្ត្តរណាា ល និងណខ្ត្តរំពត្។ 
 ក្រុមហ ុន Star & Crane Cam Co., Ltd. (ណៅកាត្ថ់ា “ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ”) គឺជាក្រុមហ ុនឯរជនទ្ទ្ួល
ខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្ ម្ែលបានចុេះរញ្ជ ីជាមយួក្រសួងពាណិជជរមម ណក្កាមវញិ្ជញ រនរក្ត្ចុេះរញ្ជ ីណលខ្ ០០០១៣២៧៦ ចុេះថ្ងៃទ្ី
២៨ ម្ខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៤។ ណៅថ្ងៃទ្ី ២៣ ម្ខ្ណមស្ថ ឆ្ន  ំ២០២០ ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធបាន ទ្ទ្ួលការអនុមត័្ពីក្រសួងពាណិជជ
រមម រនុងការរតូរនាមររណ៍ាមផលូវចារព់ី Star & Crane Cam Co., Ltd. ណៅជា J&A (Cambodia) Investment Co., 
Ltd. ។ សរមមភាពចមបងររស់ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធគឺទ្ិញ លរ ់ ជួល និង ក្រត្ិរត្តិការអចលវត្ថុម្ែលជាក្ទ្ពយផ្ទា ល់ខ្លួន ឬ
អចលនក្ទ្ពយម្ែលបានជួល និងអភវិឌ្ឍគណក្ម្គងស្ថងសងអ់គារ សក្ម្គរ ់ក្រត្ិរត្តិការអាជីវរមមររស់សមពន័ធធនាគារ។   
 ការោិល័យចុេះរញ្ជ ីររស់ធនាគារ និងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធររស់ធនាគារ (“សមពន័ធធនាគារ”) ម្គនទ្ីាងំសថិត្ណៅ 
អគារណលខ្ ២១៧ មហាវងិី ក្ពេះនណរាត្តម (ផលូវណលខ្ ៤១) សង្ហក ត្ទ់្ណនលបាស្ថរ ់ខ្ណឌ ចំការមន រាជធានីភនណំពញ ក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា។ 
 ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានអនុមត័្ឱ្យណចញផាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរ ណៅថ្ងៃទ្ី២៦ ម្ខ្មនីា     
ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ 

ណគាលការណ៍គណណនយយសំខាន់ៗ  ម្ែលបានណក្រើក្បាស់រនុងការណរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរ 
ណនេះ ក្ត្ូវបានរង្ហា ញខាងណក្កាម។ ណគាលការណ៍ទងំណនេះក្ត្ូវបានអនុវត្តោ ងម្គនសងាត្ិភាពក្គរឆ់្ន មំ្ែលបានរង្ហា ញទងំ
អស់ ណលើរម្លងម្ត្ម្គនការរញ្ជជ រណ់ផេងពីណនេះ។ 

 
២.១ មូលោា នថ្នការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរក្ត្ូវបានណរៀរចំណែើងណោយអនុណលាមណៅាម សតងោ់ររបាយការណ៍ 
ទរទ់្ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា (“CIFRS”) ម្ែលម្ផអរទងំក្សុងណៅាមសតងោ់រទងំអស់ម្ែលបានណចញផាយ 
ណោយក្រុមក្រឹរាសតងោ់រគណណនយយអនតរជាត្ិ (IASB) រមួទងំរំណរក្ស្ថយ និងវណិស្ថធនរមមណផេងៗ ម្ែលអាចណរើត្ម្គន
រនុងកាលៈណទ្សៈណាមយួចំណពាេះសតងោ់រនីមយួៗ។ 

 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១ មូលោា នថ្នការពរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក (ត្) 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរ ក្ត្ូវបានណរៀរចំាមវធិីស្ថស្រសតថ្ងលណែើម ណលើរម្លងម្ត្ឧរររណ៍ម្ែល
បានវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ នាការយិររណិចឆទ្រាយការណ៍នីមយួៗ ែូចបានពនយល់ណៅរនុងណគាលការណ៍គណណនយយ ខាង
ណក្កាម។ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារលាត្ក្ត្ោងចំនួនទ្ឹរក្បារថ់្នក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលនីមយួៗ ម្ែលរពំឹងថាក្ត្ូវ 
ក្រមូលមរវញិ ឬក្ត្ូវទូ្ទត្រ់នុងរយៈណពលមនិណលើល១២ម្ខ្ រនាា រព់ីការយិររណិចឆទ្រាយការណ៍ ជារយៈណពលខ្លី ណហើយចំនួន 
ម្ែលណលើសពី១២ម្ខ្ រនាា រព់ីការយិររណិចឆទ្រាយការណ៍ ជារយៈណពលម្វង។ 

ការណរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរ ម្ែលក្សរណៅាម CIFRS ត្ក្មូវឱ្យណក្រើក្បាស់ការបា នស់្ថម ន
គណណនយយជារល់ារសំ់ខាន់ៗ  ណហើយវារត៏្ក្មូវឱ្យគណៈក្គរក់្គងណធវើការវនិិចឆយ័ររស់ខ្លួន ណៅរនុងែំណណើ រការថ្នការអនុវត្ត
ណគាលការណ៍គណណនយយណនេះផងម្ែរ។ ម្ផនរម្ែលទរទ់្ងនឹងការវនិិចឆយ័ ឬភាពសមុគស្ថម ញរនុងរក្មតិ្ខ្ពស់ ឬម្ផនរម្ែលការ
សនមត្ និងការបា នស់្ថម នម្គនលរខណៈជាស្ថរវនាចំណពាេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរ ក្ត្ូវបានលាត្ ក្ត្ោងណៅ
រនុងរំណត្ស់ម្គា ល់ ៣ ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរជាភាស្ថអងណ់គលស ក្ត្ូវបានណរៀរចណំែើងណចញពី របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ 
រមួនិងណោយម្ែរជាភាស្ថម្ខ្មរ។ រនុងររណីមនិម្គនសងាត្ិភាព ឬម្គនភាពខុ្សគាន រនុងការររក្ស្ថយរវាងភាស្ថទងំពីរ 
ណនាេះក្ត្ូវយររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរជាភាស្ថម្ខ្មរជាណគាល។ 

 
២.២ សតង់ោរគណពនយយងមី និងវិពាធនកមម ឡដលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវត្ត 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវត្តសតងោ់រ និងវណិស្ថធនរមមែូចខាងណក្កាមជាណលើរែំរូង សក្ម្គរក់ារយិ
ររណិចឆទ្រាយការណ៍ម្ែលក្រចាឆំ្ន  ំចារណ់ផតើមណៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ 
• និយមនយ័ថ្នពារយ “ស្ថរវនត” – វណិស្ថធនរមម CIAS 1 និង CIAS 8 
• ការម្រម្ក្រក្ររខ្ណឌ ណគាលគំនិត្ សក្ម្គររ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ 

វណិស្ថធនរមមខាងណលើណនេះ មនិម្គនផលរ េះពាល់ណៅណលើចំនួនម្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងការយិររណិចឆទ្មុនៗណទ្ 
ណហើយវាមនិក្ត្ូវបានរពំឹងថា ម្គនផលរ េះពាល់ជាស្ថរវនតចំណពាេះការយិររណិចឆទ្រចចុរបនន ឬការយិររណិចឆទ្អនាគត្ណទ្។ 
 
២.៣ សតង់ោរគណពនយយងមី និងបំណកម្រាយឡដលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារមិនទាន់បាន

អនុវត្ត 
ម្គនសតងោ់រគណណនយយងមី និងរំណរក្ស្ថយមយួចំនួនម្ែលក្ត្ូវបានណចញផាយរចួ រ ុម្នតមនិទនចូ់លជាធរម្គន

សក្ម្គរក់ារយិររណិចឆទ្ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ណហើយសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារមនិទនប់ានអនុវត្តមុនកាលរំណត្ណ់ទ្។ 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារមនិរពំឹងថាសតងោ់រទងំណនេះ ម្គនផលរ េះពាល់ជាស្ថរវនតចំណពាេះការយិររណិចឆទ្រចចុរបនន ឬ
ការយិររណិចឆទ្អនាគត្ ឬក្រត្ិរត្តិការនាណពលឆ្រ់ៗ ខាងមុខ្ណនេះណទ្។ 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៤ មូលោា នថ្នការរមួបញ្ចូលអាជ្ីវកមម 
(រ) ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ 

ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធគឺជាអងាភាពមយួ ម្ែលសថិត្ណៅណក្កាមការក្គរក់្គងររស់សមពន័ធធនាគារ។ សមពន័ធធនាគារ 
ក្គរក់្គងអងាភាពមយួ ក្រសិនណរើសមពន័ធធនាគារម្គនសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននូវអត្ថក្រណោជនណ៍ផេងៗពីការពារព់ន័ធររស់ខ្លួន ជាមយួ 
នឹងអងាភាពណនាេះ និងម្គនលទ្ធភាពជេះឥទ្ធិពលណលើអត្ថក្រណោជនទ៍ងំណនាេះ ាមរយៈសិទ្ធិអំណាចររស់ខ្លួនរនុងការែឹរនា ំ
សរមមភាពនានាររស់អងាភាពណនាេះ។ ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ លទងំក្សុង ចារព់ីកាលររណិចឆទ្ម្ែលការ 
ក្គរក់្គងក្ត្វូបានណផារមរឱ្យសមពន័ធធនាគារ។ ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធក្ត្ូវបានរលំាយណចាលវញិ ណៅណពលម្ែលការក្គរក់្គង ក្ត្ូវ
បានរញ្ចរ។់ 

ក្រត្ិរត្តិការអនតរក្រុមហ ុន សមតុ្លយ និងចំណណញមនិទនប់ានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ចំណពាេះក្រត្ិរត្តិការរវាងក្រុមហ ុនណៅ
ណក្កាមសមពន័ធធនាគារ ក្ត្ូវបានលុរណចាល។ ខាត្មនិទនទ់្ទ្ួលស្ថា ល់រក៏្ត្ូវបានលុរណចាលម្ែរ    លុេះក្ាម្ត្ក្រត្ិរត្តិការ ណនាេះ  
ផតល់នូវភស័តុាងពីការងយចុេះត្ថ្មលររស់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានណផារ។ ណគាលការណ៍គណណនយយររស់ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ
ក្ត្ូវបានម្រម្ក្រណៅណពលម្គនការចាបំាច ់ណែើមបឱី្យម្គនភាពក្សរគាន ជាមយួនឹងណគាលការណ៍គណណនយយររស់សមពន័ធធនាគារ។ 
 
(ខ្) ការម្ក្រក្រួលអត្ថក្រណោជនរ៍នុងការកានក់ារភ់ាគហ ុន 

សមពន័ធធនាគារចាត្ទុ់្រក្រត្ិរត្តិការជាមយួអរបភាគភាគរមម ម្ែលមនិណធវើឱ្យបាត្រ់ងក់ារក្គរក់្គង ជាក្រត្ិរត្តិការ 
ជាមយួម្គច ស់មូលធនររស់សមពន័ធធនាគារ។ ការម្ក្រក្រួលអត្ថក្រណោជនរ៍នុងការកានក់ារភ់ាគហ ុន បានរណាត លឱ្យម្គន      
និយត័្រមមរវាងត្ថ្មលណោងថ្នភាគហ ុនម្ែលម្គនក្គរក់្គង និងអរបភាគភាគរមម ណែើមបឆីលុេះរញ្ជច ំងពីអត្ថក្រណោជនព៍ារព់ន័ធ 
ណៅរនុងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ។ លណមអៀងរវាងចំនួនថ្ននិយត័្រមមចណំពាេះអរបភាគភាគរមម និងទ្ឹរក្បារម់្ែលបានរង ់ ឬបាន 
ទ្ទ្ួល ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងទុ្នរក្មុងោចណ់ោយម្ែរមយួ ណៅរនុងមូលធនររស់ម្គច ស់ធនាគារ។ 

ណៅណពលម្ែលសមពន័ធនាគាររញ្ឈរក់ាររមួរញ្ចូ លគាន  ឬ រញ្ចរគ់ណនីមូលធនសក្ម្គរក់ារវនិិណោគមយួ 
ណោយស្ថរការបាត្រ់ងក់ារក្គរក់្គង ការក្គរក់្គងរមួ ឬ ឥទ្ធិពលជាស្ថរវនត អត្ថក្រណោជនណ៍ាមយួម្ែលបានររាទុ្ររនុង   
អងាភាពណនាេះ ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងណែើងវញិ ឱ្យណៅក្ត្ឹមត្ថ្មលសមក្សរររស់វា ណហើយការម្ក្រក្រួលត្ថ្មលណោងក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ 
ណៅរនុងចំណណញ-ខាត្។ ត្ថ្មលសមក្សរណនេះបានកាល យជាត្ថ្មលណោងែំរូង សក្ម្គរក់ាររត្ក់្ាគណណនយយនាណពលរនតរនាា រ ់
មរណទ្ៀត្ ចំណពាេះអត្ថក្រណោជនម៍្ែលបានររាទុ្រ ជាក្រុមហ ុនញាត្ិសមពន័ធ ជាសមពន័ធអាជីវរមម ឬជាក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
ជាងណនេះណៅណទ្ៀត្ ចំនួនម្ែលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងក្គាមុន រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗររស់អងាភាពណនាេះ ក្ត្ូវបានរត្ក់្ា 
ណោយចាត្ទុ់្រែូចជាសមពន័ធធនាគារបានលរណ់ចញនូវក្ទ្ពយសរមម ឬរំណុលពារព់ន័ធណនាេះម្ែរ។ វាអាចម្គននយ័ថាចំនួន 
ណនាេះម្ែលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងក្គាមុនរនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រណ់ែើងវញិណៅរនុងចំណណញ-ខាត្។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៤ មូលោា នថ្នការរមួបញ្ចូលអាជ្ីវកមម (ត្) 
(គ) ការវនិិណោគរនុងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ 

រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណោយម្ែរររស់ធនាគារ ការវនិិណោគរនុងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធក្ត្ូវបានរាយការណ៍
ាមថ្ងលណែើម ែរការខាត្រងារម្ែលរណាត លមរពីការងយចុេះត្ថ្មល។ ណៅណពលលរក់ារវនិិណោគរនុងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធណនេះ
ណចញវញិ លណមអៀងរវាងស្ថចក់្បារប់ានពីការលរណ់ចញ និងត្ថ្មលណោង ររស់ការវនិិណោគណនាេះ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងរបាយ
ការណ៍ចំណណញ-ខាត្។ 

ទ្ឹរក្បារម់្ែលក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធជំពារ ់ ម្ែលធនាគារមនិរពំឹងថាទ្ទ្ួលបានការទូ្ទត្ស់ងរនុងណពលអនាគត្
ខាងមុខ្ណនេះ ក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាជាម្ផនរមយួថ្នការវនិិណោគរនុងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធររស់ធនាគារ។ 

 
២.៥. ការរាយការណ៍តាមឡផនក 

ម្ផនរក្រត្ិរត្តិការនានាក្ត្ូវបានរាយការណ៍ ាមម្រររទ្ម្ែលក្សរណៅនឹងរបាយការណ៍ថ្ផារនុងម្ែលផតល់ជូន 
ែល់ក្រធានអនរសណក្មចចិត្តម្ផនរក្រត្ិរត្តិការ។ ក្រធានអនរសណក្មចចិត្តម្ផនរក្រត្ិរត្តិការ គឺជាអនរទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវរនុងការម្រង
ម្ចរធនធាន និងវាយត្ថ្មលលទ្ធផលថ្នម្ផនរក្រត្ិរត្តិការ ម្ែលក្ត្ូវបានណគរំណត្ថ់ា ជាក្រុមគណៈក្គរក់្គង (រមួម្គន ក្រធាន 
និងអនុក្រធាន) ម្ែលជាអនរណធវើការសណក្មចចិត្តជាយុទ្ធស្ថស្រសត។ 
 
២.៦ ការបដូររបូិយប័ណណ  
(រ) ររូិយរណ័ណ ណគាល និងររូិយរណ័ណ សក្ម្គររ់ង្ហា ញ 
 គណនីទងំអស់ម្ែលម្គនណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរ ររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ 
ក្ត្ូវបានវាស់ត្ថ្មលណោយណក្រើក្បាស់ររូិយរណ័ណ រនុងររោិកាសណសែារិចចចមបង ម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណធវើក្រត្ិរត្ាិការ 
(ណៅកាត្ថ់ា “ររូិយរណ័ណ ណគាល”)។ ររូិយរណ័ណ ណគាលគឺក្បារែុ់លាល រអាណមររិ ណោយស្ថរវាម្គនឥទ្ធិពលជាស្ថរវនតណលើក្រត្ិរត្តិ
ការររស់សមពន័ធធនាគារ នងិធនាគារ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ រមួ និងណោយម្ែរក្ត្ូវបានរង្ហា ញជាក្បារែុ់លាល រអាណមររិ
ម្ែលជាររូិយរណ័ណ ណគាល និងររូិយរណ័ណ សក្ម្គររ់ង្ហា ញររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ។ 
 
(ខ្) ក្រត្ិរត្ាិការ និងសមតុ្លយ 
 ក្រត្ិរត្ាិការជាររូិយរណ័ណ ររណទ្ស ក្ត្ូវបានរាូរណៅជាររូិយរណ័ណ ណគាល ណោយណក្រើអក្ារាូរក្បារន់ាកាលររណិចឆទ្ថ្ន
ក្រត្ិរត្ាិការណនាេះ។ ចំណណញនិងខាត្ពីក្រត្ិរត្ាិការទងំណនេះ និងពីការរាូរក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលររូិយវត្ថុជាររូិយរណ័ណ ណផេង
ណក្ៅពីក្បារែុ់លាល រអាណមររិ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងចណំណញ-ខាត្។ 
 ចំណណញ និងខាត្ពីការរតូរររូិយរណ័ណ ម្ែលពារព់ន័ធនឹងក្បាររ់មច ី ក្ត្ូវបានរង្ហា ញណៅរនុងរបាយការណ៍ចំណណញ-
ខាត្ រនុងខ្ាងច់ំណាយការក្បារ។់ ចំណណញ និងខាត្ពីការរតូរររូិយរណ័ណ ណផេងៗណទ្ៀត្ទងំអស់ ក្ត្ូវបានរង្ហា ញណៅរនុងរបាយ
ការណ៍ចំណណញ-ខាត្ ាមមូលោា នចំនួនទ្ឹរក្បារសុ់ទ្ធ រនុងខ្ាង ់ចំណណញ/(ខាត្)ណផេងៗ - សុទ្ធ។ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៦ ការបដូររបូិយប័ណណ  (ត្) 
(ខ្) ក្រត្ិរត្ាិការ និងសមតុ្លយ (ត្) 

ខ្ាងម់និម្មនររូិយវត្ថុម្ែលក្ត្វូបានវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ រនុងររូិយរណ័ណ ររណទ្ស ក្ត្ូវបានរតូរណោយណក្រើអក្ា 
រតូរក្បារ ់ នាកាលររណិចឆទ្ណៅណពលរំណត្ត់្ថ្មលសមក្សរ។ លណមអៀងពីការរតូរក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលម្ែលរត្ក់្ាាមត្ថ្មល
សមក្សរ ក្ត្ូវបានរាយការណ៍ជាម្ផនរថ្នចំណណញឬខាត្ថ្នត្ថ្មលសមក្សរ។ ឧទហរណ៍ លណមអៀងពីការរតូរក្ទ្ពយសរមម និង
រំណុលមនិម្មនររូិយវត្ថុ ែូចជាមូលធនម្ែលក្ត្ូវបានកានក់ារា់មត្ថ្មលសមក្សរ រនុងចំណណញ-ខាត្ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់
រនុងចំណណញ-ខាត្ ជាម្ផនរថ្នចំណណញឬខាត្ត្ថ្មលសមក្សរ ណហើយលណមអៀងពីការរតូរក្ទ្ពយសរមមមនិម្មនររូិយវត្ថុ ែូចជាមូល
ធនម្ែលក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រា់មត្ថ្មលសមក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ។  
 
(គ) ការរង្ហា ញជាក្បារណ់រៀល 
 អនុណលាមាមចារស់តីពីគណណនយយ និងសវនរមម របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរក្ត្ូវរង្ហា ញជា ក្បារ់
ណរៀល។ របាយការណ៍ចំណណញ-ខាត្ និងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ និងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារក់្ត្ូវបាន រតូរណៅជាក្បារ់
ណរៀល ណោយណក្រើអក្ារតូរក្បារម់ធយមក្រចាឆំ្ន ។ំ ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលម្ែលបានរង្ហា ញរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាព    
ហិរញ្ញ វត្ថុនីមយួៗ និងមូលធនររស់ភាគទុ្និរ ក្ត្ូវបានរតូរណោយណក្រើអក្ារតូរក្បារថ់្ងៃរិទ្រញ្ជ ី នាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ 
លណមអៀងពីការរតូរមូលធនភាគទុ្និរក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ផ្ទា ល់រនុងមូលធន ណហើយរាល់លណមអៀងពីការរតូរណផេងៗណទ្ៀត្ទងំអស់ 
ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ។ 
 សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានណក្រើអក្ារតូរក្បារផ់លូវការម្ែលផេពវផាយណោយធនាគាររណាត ល។ គិត្ក្ត្ឹម 
កាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ អក្ាមធយមសក្ម្គរឆ់្ន ណំនេះគឺ ១ែុលាល រអាណមររិ ណសមើនឹង ៤.០៧៧ ណរៀល (២០១៩ ៖ ១ែុលាល រអាណមររិ
ណសមើនឹង ៤.០៥២ ណរៀល) ណហើយអក្ារិទ្រញ្ជ ីគឺ ១ែុលាល រអាណមររិ ណសមើនឹង ៤.០៤៥ណរៀល (២០១៩ ៖ ១ែុលាល រអាណមររិ ណសមើនឹង 
៤.០៧៥ណរៀល)។ 
 
២.៧ ាច់ម្របាក់ និងាច់ម្របាក់សមមូល 

រនុងការរង្ហា ញរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បាររ់មួ និងណោយម្ែរ ស្ថចក់្បារ ់ និងស្ថចក់្បារស់មមូលរមួម្គន 
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារម់និជាររ់ក្មតិ្ណៅធនាគាររណាត ល ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារ ់ ណៅ
ធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ និងការវនិិណោគស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួលរយៈណពលខ្លីម្ែលម្គនរយៈណពលរំណត្រ់ីម្ខ្    
ឬត្ិចជាងរីម្ខ្ ម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារអាចម្គនលទ្ធភាពណពញណលញរនុងការែរស្ថចក់្បារា់ម ណគាលរំណងណៅ
ណពលចាបំាច ់និងម្គនហានិភយ័រម្ក្មរក្មួលត្ថ្មលត្ិចត្ួច។  
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៨  ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ 
(រ)  ចំណាត្ថ់ាន រ ់

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារម្រងម្ចរក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួន ណៅាមចំណាត្ថ់ាន រថ់្នការវាស់ម្វងែូច ខាង
ណក្កាម៖ 
• ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលបានវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ែូចជា ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ ់

ក្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល និងធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ឥណទនអត្ិងិជនវាស់ម្វងាម ថ្ងលណែើម
ែររលំស់ ក្ទ្ពយសរមមណផេងៗ និង 

• ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលបានវាស់ម្វងនាណពលរនាា រា់មត្ថ្មលសមក្សរ (ទងំរនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ 
(“OCI”) ឬរនុងចំណណញ-ខាត្) 
 
ការណធវើចំណាត្ថ់ាន រណ់នេះគឺអាក្ស័យណៅាមគំរអូាជីវរមមររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ រនុងការក្គរក់្គងក្ទ្ពយ 

សរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងលរខខ្ណឌ រនុងរិចចសនាថ្នលំហូរស្ថចក់្បាររ់រស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
ចំណពាេះក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ ចំណណញឬខាត្នឹងក្ត្ូវបានរត្ក់្ាណៅរនុងចំណណញ-

ខាត្ ឬរនុង OCI ។ ចំណពាេះការវណិោគរនុងឧរររណ៍មូលធនម្ែលក្ត្ូវបានកានក់ារស់ក្ម្គរក់ារជួញែូរ ការរត្ក់្ាគឺអាក្ស័យ
ណៅណលើជណក្មើសររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារនាណពលទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ថាណត្ើសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ បាន
ទ្ទ្ួលស្ថា ល់ការវនិិណោគមូលធនាមត្ថ្មលសមក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ (FVOCI) ឬណទ្។ 

 
(i) ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សររនុង OCI រមួម្គន៖ 
• មូលរក្ត្រមមសិទ្ធិម្ែលមនិក្ត្ូវបានកានក់ារស់ក្ម្គរក់ារជួញែូរ ណហើយម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបាន 

ណក្ជើសណរ ើសនាណពលទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ាមត្ថ្មលសមក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ជាជាងរនុងចំណណញ-
ខាត្។ 

(ii)  សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានណធវើចំណាត្ថ់ាន រក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួនាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ម្ត្រនុង 
ររណីម្ែលក្សរាមលរខណៈវនិិចឆយ័ែូចខាងណក្កាមរ ុណណាណ េះ ៖ 

• ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានកានក់ាររ់នុងគំរអូាជីវរមម ម្ែលម្គនណគាលរំណងណែើមបកី្រមូលលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចច
សនា និង 

• លរខខ្ណឌ រនុងរិចចសនាម្ែលនាឱំ្យម្គនកាលររណិចឆទ្ជារល់ារន់ានា ចំណពាេះលំហូរស្ថចក់្បារ ់ម្ែលជាការទូ្ទត្់
ក្បារណ់ែើម និងការក្បារទ់ងំក្សុង ណៅណលើចំនួនក្បារណ់ែើមម្ែលណៅមនិទនទូ់្ទត្។់ 

  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៨  ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(ខ្) ការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ និងការឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានទ្ទ្លួស្ថា ល់ ណៅណពលម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារកាល យជាភាគីមយួរនុងរិចច 
សនាថ្នឧរររណ៍ណាមយួ។ ការទ្ិញនិងការលរក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុាមមណធាបាយធមមា ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់នា
កាលររណិចឆទ្ជួញែូរ ជាកាលររណិចឆទ្ម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណធវើការទ្ិញ ឬលរក់្ទ្ពយសរមម។  

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានណគឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ ណៅណពលម្ែលសិទ្ធិរនុងការទ្ទ្ួលលំហូរស្ថចក់្បារព់ីក្ទ្ពយ 
សរមមណនាេះបានហួសកាលរំណត្ ់ឬក្ត្ូវបានណផារ ណហើយសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានណផារនូវរាល់ហានិភយ័ជាស្ថរវនត និង
ផលរមមសិទ្ធិទងំអស់។ ចំណណញឬខាត្ពីការឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមថ្ងល ណែើមែរ
រលំស់ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងចំណណញ-ខាត្ ណៅណពលម្ែលក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានណគឈរទ់្ទ្ួល ស្ថា ល់។  

 
(គ)  ការវាស់ម្វង 

នាណពលទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាស់ម្វងក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុាមត្ថ្មលសមក្សរ 
រូររម្នថមជាមយួនឹងចំណាយក្រត្ិរត្តិការណផេងៗម្ែលបានចំណាយផ្ទា ល់រនុងការទ្ិញក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ រនុងររណីម្ែល 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុមនិក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សររនុងចំណណញ-ខាត្ (“FVPL”)។ ចំណាយក្រត្ិរត្តិការររស់ក្ទ្ពយ
សរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងាម FVPL ក្ត្ូវបានរត្ក់្ាជាចំណាយណៅរនុងចំណណញ-ខាត្។ រនាា រព់ីការទ្ទ្ួល ស្ថា ល់ណលើរ
ែំរូងភាល ម សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារងយចុេះត្ថ្មលឥណទនរពំឹងទុ្រ (“ECL”) ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់សក្ម្គរ ់ក្ទ្ពយសរមមម្ែល
ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការខាត្ាមគណណនយយមយួ ម្ែលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុង 
ចំណណញ-ខាត្ ណៅណពលក្ទ្ពយសរមមមយួក្ត្ូវបានរណងកើត្ណែើងងមី។ 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនឧរររណ៍និសេនា ក្ត្ូវបានណគគិត្ណៅណលើចំនួនររស់វាទងំក្សុង ណៅណពលណធវើការ
រំណត្លំ់ហូរស្ថចក់្បាររ់រស់វាសក្ម្គរក់ារទូ្ទត្ក់្បារណ់ែើម និងការក្បារទ់ងំក្សុង។ 
 

ឧរររណ៍រំណុល 
ការវាស់ម្វងឧរររណ៍រំណុលគឺអាក្ស័យណៅណលើគំរអូាជីវរមមររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ រនុងការក្គរក់្គង 

ក្ទ្ពយសរមម និង លរខណៈថ្នលំហូរស្ថចក់្បាររ់រស់ក្ទ្ពយសរមមណនាេះ។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណធវើចំណាត្ថ់ាន រឧ់រររណ៍ 
រំណុលររស់ខ្លួន ជាក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើម ែររលំស់។ 

 
ថ្ងលណែើមែររលំស់៖ ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានកានក់ារស់ក្ម្គរក់ារក្រមូលលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចចសនា ម្ែលលំហូរស្ថច់
ក្បារណ់នាេះគឺជាការទូ្ទត្ក់្បារណ់ែើម និងការក្បារទ់ងំក្សុង (“SPPI”) ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់។ ត្ថ្មលណោងថ្ន
ក្ទ្ពយសរមមទងំណនេះ ក្ត្ូវបានម្រត្ក្មូវណៅាមសំវធិានធនការខាត្រងឥ់ណទនរពំឹងទុ្រម្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់។ ចំណូល 
ការក្បារព់ីក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុទងំណនេះ ក្ត្ូវបានោររ់ញ្ចូ លណៅរនុងចំណូលការក្បារ ់ ណោយណក្រើវធិីស្ថស្រសតអក្ាការក្បារ ់
ម្គនក្រសិទ្ធភាព។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៨  ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(គ)  ការវាស់ម្វង (ត្) 

ឧរររណ៍មូលធន 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាស់ម្វងឧរររណ៍មូលធនទងំអស់ណៅណពលរនាា រម់រ ាមត្ថ្មលសមក្សរ។ 

ក្រសិនណរើគណៈក្គរក់្គងសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណក្ជើសណរ ើសរង្ហា ញចំណណញ និងខាត្ថ្នត្ថ្មលសមក្សរចំណពាេះការ        
វនិិណោគមូលធន រនុងOCI ណនាេះមនិម្គនការចាត្ថ់ាន រណ់ែើងវញិនាណពលរនាា រម់រ ចំណពាេះចំណណញឬខាត្ថ្នត្ថ្មលសមក្សរ 
ណៅរនុងចំណណញ-ខាត្ណទ្ ណោយម្គនការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ការវនិិណោគណនាេះ។ ភាគលាភបានពីការវនិិណោគ 
ក្រណភទ្ណនេះ ក្ត្ូវបានរនតទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងចំណណញ-ខាត្ ជាចំណូលណផេងៗ ណៅណពលម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ម្គន
សិទ្ធិទ្ទ្ួលការទូ្ទត្ណ់នាេះ។ ការខាត្ម្ែលរណាត លមរពីការងយចុេះត្ថ្មល (និងការរត្ក់្ាការខាត្ម្ែលរណាត លមរពីការ
ងយចុេះត្ថ្មលក្ត្ែរណ់ៅវញិ) ចំណពាេះការវនិិណោគមូលធន ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាម FVOCI មនិក្ត្ូវបានរាយការណ៍ោច់
ណោយម្ែរពីការម្ក្រក្រួលត្ថ្មលសមក្សរណទ្។ 

 
(ឃ)  ការណធវើចំណាត្ថ់ាន រក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណែើងវញិ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណធវើចំណាត្ថ់ាន រក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណែើងវញិ ណៅណពលម្ែលគំរអូាជីវរមមសក្ម្គរ ់ការ
ក្គរក់្គងក្ទ្ពយសរមមររស់ខ្លួន ម្គនការម្ក្រក្រួល។ 
 
(ង)  ការងយចុេះត្ថ្មល  

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាយត្ថ្មលការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ (ECL) ាមមូលោា នរពំឹងណមើលណៅថ្ងៃអនាគត្ 
ម្ែលទរទ់្ងជាមយួនឹងឧរររណ៍រំណុលររស់ខ្លួនម្ែលវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់ និងាម FVOCI និងហានិភយ័ 
ម្ែលណរើត្ពីរិចចសនាផតល់ឥណទន (រមួទងំ ឥណទនវបិាររូន ៍ និងហាវ សីុលីធីម្ែលអាចណក្រើក្បាស់ណែើងវញិ) និងរិចច
សនាធានាម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារទ្ទ្ួលស្ថា ល់សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងច់ំណពាេះ ការខាត្ក្រណភទ្
ណនេះ នាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ការវាស់ម្វង ECL ឆលុេះរញ្ជច ំងពី ៖ 
• ចំនួនលណមអៀង និងចំនួនម្ែលបានងលឹងក្រូបារ ម្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយណធវើការវាយត្ថ្មលណលើលទ្ធភាពម្ែលអាច

ណរើត្ណែើងមយួចំនួន 
• ណពលណវលាថ្នត្ថ្មលទ្ឹរក្បារ ់និង 
• ពត័្ម៌្គនម្ែលម្គនភាពសមណហតុ្ផល និងម្គនការគាកំ្ទ្ ម្ែលអាចររបានណោយមនិចាបំាចម់្គនការចំណាយ 

និងការខ្ំក្រឹងម្ក្រងណលើសលរ ់ នាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ អំពីក្ពឹត្តិការណ៍នាណពលរចចុរបនន និងការពាររអំពី
លរខខ្ណឌ នាណពលអនាគត្ 

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៨  ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(ង)  ការងយចុេះត្ថ្មល (ត្) 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវត្តវធិីស្ថស្រសតរីែំណារក់ាល ចំណពាេះការវាស់ម្វង ECL សក្ម្គរក់្រណភទ្ែូច
ខាងណក្កាម៖ 
• ឧរររណ៍រំណុលម្ែលវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់ និង 
• រិចចសនាផតល់ឥណទន (រមួទងំ ឥណទនវបិាររូនម៍្ែលមនិទនប់ានែរ និងហាវ សីុលីធីម្ែលអាចណក្រើក្បាស់ 

ណែើងវញិ) និងរិចចសនាធានាម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ 
 
អនុវត្តវធិីស្ថស្រសតរីែំណារក់ាលម្ផអរណៅណលើរម្ក្មរក្មួលហានិភយ័ឥណទន ចារា់ងំពីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរ

ែំរូង៖ 
 
(i) ែំណារក់ាលទ្ី ១ ៖ ECL ១២ម្ខ្ 

ែំណារក់ាលទ្ី១រមួរញ្ចូ លនូវក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលមនិម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទនគួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់
ចារា់ងំពីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ឬម្គនហានិភយ័ឥណទនរក្មតិ្ទរ នាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ECL១២ម្ខ្ 
ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណហើយចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបានគណនាាមចំនួនត្ថ្មលណោងែុលររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 
(ii) ែំណារក់ាលទ្ី ២ ៖ ECL ណពញមយួអាយុកាល – មនិម្គនការងយចុេះត្ថ្មលឥណទន 

ែំណារក់ាលទ្ី ២ រមួម្គន ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទនជាស្ថរវនត ចារា់ងំពីការ
ទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង (ណលើរម្លងម្ត្វាម្គនហានិភយ័ឥណទនទរនាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍) រ ុម្នតមនិម្គន ភស័តុាង
ជារម់្សតងរង្ហា ញពីការងយចុេះត្ថ្មល។ ECL ណពញមយួអាយុកាលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណហើយចំណូលការក្បារ ់ ក្ត្ូវបាន
គណនាាមចំនួនត្ថ្មលណោងែុលររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
 
(iii) ែំណារក់ាលទ្ី ៣ ៖ ECL ណពញមយួអាយុកាល – ម្គនការងយចុេះត្ថ្មលឥណទន 

ែំណារក់ាលទ្ី ៣ រមួម្គន ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនភស័តុាងជារម់្សតងរង្ហា ញពីការងយចុេះត្ថ្មល នាកាល
ររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ECL ណពញមយួអាយុកាលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណហើយចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបានគណនាាមចំនួន
ត្ថ្មលណោងែុលររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៩ បំណុលហរិញ្ញវត្ថុ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារកាល យជាភាគីមយួ ណៅរនុងរិចច 
សនាថ្នឧរររណ៍ណាមយួ។ រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ រមួម្គន ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជនមនិម្មនធនាគារ ក្បាររ់មច ី អនុរំណុល មូលរក្ត្រំណុលម្ែលបានណចញផាយ និងរំណុល 
ហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ។ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងាមត្ថ្មលសមក្សរ ែរចំណាយក្រត្ិរត្តិការ ចំណពាេះរំណុល
ក្រត្ិរត្តិការទងំអស់ម្ែលមនិវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ រនុងចំណណញ-ខាត្។ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រា់មត្ថ្មលសមក្សររនុងចំណណញ-ខាត្ ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើម
ែររលំស់។ រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ម្គនែូចជា ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ក្បារ់
រណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជនមនិម្មនធនាគារ ក្បាររ់មច ីអនុរំណុល មូលរក្ត្រំណុលម្ែលបានណចញផាយ និងរំណុលណផេងៗ។ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានណគឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ ណៅណពលម្ែលវាក្ត្ូវបានរងវិលអស់ ឬណរើមនិែូណចាន េះណទ្វាក្ត្ូវបាន
ក្ពមណក្ពៀងឱ្យរញ្ឈរក់ារសងក្បារត់្ណៅណទ្ៀត្។ 
 
២.១០ កិចចសនាផតលឥ់ណទាន និងកិចចសនាធានាឡផនកហរិញ្ញវត្ថុ 

រិចចសនាផតល់ឥណទន (រមួទងំ ឥណទនវបិាររូនម៍្ែលមនិទនប់ានែរ និងហាវ សីុលីធីម្ែលអាច ណក្រើក្បាស់
ណែើងវញិ) ម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានផតល់ ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមចំនួនសំវធិានធនបាត្រ់ង។់ សមពន័ធធនាគារ និង
ធនាគារមនិបានផតល់រិចចសនាផតល់ឥណទនណាមយួ ម្ែលម្គនអក្ាការក្បារទ់រជាងអក្ាទ្ីផារណទ្ ឬរិចចសនាម្ែល
អាចក្ត្ូវបានទូ្ទត្ជ់ាស្ថចក់្បារសុ់ទ្ធ ឬាមរយៈការផតល់ ឬការណចញផាយឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ណផេងណទ្ៀត្ណទ្។ 

ចំណពាេះរិចចសនាផតល់ឥណទន (រមួទងំ ឥណទនវបិាររូនម៍្ែលមនិទនប់ានែរ និងហាវ សីុលីធីម្ែល អាចណក្រើ
ក្បាស់ណែើងវញិ)  ការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាសំវធិានធន (ក្ត្ូវបានរង្ហា ញរនុងរំណុលណផេងៗ)។ 
ណទេះជាោ ងណារណ៏ោយ ចំណពាេះរិចចសនាម្ែលរមួរញ្ចូ លទងំឥណទន និងរិចចសនាម្ែលមនិទនែ់រក្បារ ់ណហើយម្ែល
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារមនិអាចរំណត្ក់ារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រោចណ់ោយម្ែរ ចំណពាេះរិចចសនា ឥណទនម្ែលមនិ
ទនែ់រក្បារព់ីសម្គសធាតុ្ឥណទនទងំណនាេះ ការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រថ្នរិចចសនាម្ែលមនិទនែ់រក្បារ ់ ក្ត្ូវបាន
ទ្ទ្ួលស្ថា ល់រមួគាន រនុងសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងឥ់ណទន។ រនុងររណីម្ែលការខាត្ឥណទនរពំឹង ទុ្ររមួរញ្ចូ លគាន  
ណលើសពីត្ថ្មលណោងែុលររស់ឥណទន ណនាេះការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាសំវធិានធន។ 

រិចចសនាធានាម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុគឺជារិចចសនាទងំឡាយណាម្ែលត្ក្មូវឱ្យអនរណចញផាយការធានា ណធវើការទូ្ទត្់
ជារល់ារម់យួណែើមបផីតល់សំណងណៅអនរកានក់ារ ់ ចំណពាេះការខាត្រងម់្ែលណរើត្ម្គនណែើង ណោយស្ថររូនរំណុលណាមយួ
មនិបានសងរំណុលណៅណពលែល់ថ្ងៃរំណត្ ់ណោយអនុណលាមណៅាមលរខខ្ណឌ ថ្នឧរររណ៍រំណុលណនាេះ។ ការធានាម្ផនរ
ហិរញ្ញ វត្ថុក្រណភទ្ណនេះ គឺក្ត្ូវបានផតល់ឱ្យធនាគារ ក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ និងអងាភាពណផេងៗ ជំនួសក្គឹេះស្ថថ នទងំណនេះ ណែើមបធីានា
ណលើឥណទន ឥណទនវបិាររូន ៍និងហាវ សីុលីធីធនាគារណផេងៗ។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

31 

២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១០ កិចចសនាផតលឥ់ណទាន និងកិចចសនាធានាឡផនកហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការធានាម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងាមត្ថ្មលសមក្សរ ណហើយរនាា រម់រវាក្ត្ូវបានវាស់ម្វង 
ាមចំនួនណាមយួម្ែលខ្ពស់ជាងណគ រវាង ចំនួនម្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយម្ផអរណៅាមគំរកូារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ 
ណក្កាម CIFRS 9 សតីពី “ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ” និងចំនួនម្ែលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងែរនឹងចំនួនក្បារច់ំណូលរងារ 
ម្ែលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណោយម្ផអរណៅាមណគាលការណ៍ររស់ CIFRS 15 សតីពី “ក្បារច់ំណូលពីរិចចសនាជាមយួ   
អត្ិងិជន” ណៅាមការសមក្សរ។  
 
២.១១ ការកាត្់កងឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានកាត្រ់ង ណហើយចំនួនទ្ឹរក្បារសុ់ទ្ធរនាា រព់ីកាត្រ់ងក្ត្ូវបាន
រាយការណ៍ណៅរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ ណៅណពលម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារម្គនសិទ្ធិាមផលូវចារ ់ រនុង
ការកាត្រ់ងចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណហើយម្គនរំណងនឹងទូ្ទត្ា់មមូលោា នចំនួនទ្ឹរក្បារសុ់ទ្ធ ឬម្គន
រំណងទ្ទ្លួស្ថា ល់ក្ទ្ពយសរមម និងទូ្ទត្រ់ំណុលរនុងណពលែំណាលគាន ។ 
 
២.១២ ម្រទេយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ 

ក្ទ្ពយសមបត្ាិ និងររកិាខ រក្ត្វូបានរាយការណ៍ាមថ្ងលណែើម ែររលំស់រងារ។ ថ្ងលណែើមរមួម្គនចំណាយផ្ទា ល់ណផេងៗ
ម្ែលបានចំណាយរនុងការទ្ិញក្ទ្ពយណនាេះ។ 

ចំណាយរនតរនាា រណ់ផេងៗក្ត្ូវបានរត្ក់្ារញ្ចូ លណៅរនុងត្ថ្មលណោងថ្នក្ទ្ពយណនាេះ ឬក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាក្ទ្ពយ
ោចណ់ោយម្ែរាមការសមក្សរ ម្ត្ណៅណពលម្ែលម្គនភាពក្បារែថាផលក្រណោជនណ៍សែារិចចនាណពលអនាគត្ថ្នក្ទ្ពយ
ណនាេះនឹងហូរចូលមររនុងសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ     ណហើយថ្ងលណែើមថ្នក្ទ្ពយណនាេះអាចក្ត្ូវបានវាស់ម្វងគួរឱ្យណជឿជារប់ានម្ត្    
រ ុណណាណ េះ។ រាល់ចំណាយណលើការជួសជុល និងការម្ងទណំផេងៗណទ្ៀត្ទងំអស់ ក្ត្ូវបានរត្ក់្ាជារនាុរណៅរនុងចំណណញ-ខាត្ 
រនុងការយិររណិចឆទ្រាយការណ៍ម្ែលក្រត្ិរត្តិការណនាេះណរើត្ណែើង។ 

ក្ទ្ពយសរមមរំពុងែំណណើ រការ និងែីធលី មនិក្ត្ូវបានែររលំស់ណទ្។ ការែររលំស់ណលើក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ        
ណផេងៗ ក្ត្ូវបានគណនាណោយណក្រើក្បាស់វធិីស្ថស្រសតរលំស់ែូចខាងណក្កាម  ណែើមបមី្រងម្ចរថ្ងលណែើមណៅនឹងត្ថ្មលសំណល់ររស់វា
អាក្ស័យណៅាមអាយុកាលណក្រើក្បាស់បា នស់្ថម នថ្នក្ទ្ពយណនាេះ ៖ 
 

 ឆ្ន  ំ  វធិីស្ថស្រសតរលំស់ 
អគារ ៤០ឆ្ន  ំ  រលំស់ណងរ 
ការម្រលមអក្ទ្ពយជួល ៥ឆ្ន  ំ  រលំស់ណងរ 
សង្ហា រមិ និងររកិាខ ររំពារ ់ ៤ឆ្ន  ំ  រលំស់ណោយកាត្រ់នថយសមតុ្លយ 
ររកិាខ រម្ផនរពត័្ម៌្គនវទិ្ា ៤ឆ្ន  ំ  រលំស់ណោយកាត្រ់នថយសមតុ្លយ 
ោនយនត ៤ឆ្ន  ំ  រលំស់ណោយកាត្រ់នថយសមតុ្លយ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១២ ម្រទេយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ (ត្) 

ក្រសិនណរើត្ថ្មលណោងថ្នក្ទ្ពយសរមមណាមយួ ណលើសពីត្ថ្មលម្ែលអាចក្សងម់រវញិបាន វាក្ត្ូវបានរត្ក់្ារនថយ
ភាល មឱ្យណៅក្ត្ឹមត្ថ្មលបា នស់្ថម នម្ែលអាចក្សងម់រវញិបាន។ 

ចំណណញ និងខាត្ពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្ាិ និងររកិាខ រ ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយណធវើការណក្រៀរណធៀរស្ថចក់្បារប់ានពី
ការលរ ់និងត្ថ្មលណោង ណហើយក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ លណៅរនុងចំណណញ-ខាត្។ 
 
២.១៣ ម្រទេយសកមមអរបូី 

ក្ទ្ពយសរមមអររូីម្ែលរមួម្គនអាជ្ារណ័ណ រមមវធិីរុំពយទូ្រ័ម្ែលបានទ្ិញ សក្ម្គរក់្រពន័ធធនាគារ  និងចំណាយ  
ពារព់ន័ធណផេងៗ ក្ត្ូវបានរាយការណ៍ាមថ្ងលណែើម ែររលំស់រងារ  និងការខាត្ម្ែលរណាា លមរពីការងយចុេះត្ថ្មល។       
អាជ្ារណ័ណ រមមវធិីរុំពយទូ្រ័ម្ែលបានទ្ិញ ក្ត្ូវបានណធវើមូលធនរមមាមមូលោា នថ្ងលណែើមម្ែលបានណរើត្ណែើង រនុងការទ្ិញរមមវធិី
ជារល់ារណ់នាេះមរណក្រើក្បាស់។ ថ្ងលណែើមក្ត្ូវបានណធវើរលំស់ាមវធិីស្ថស្រសតរលំស់ណងរ  ណលើអាយុកាលណក្រើក្បាស់បា នស់្ថម នររស់វា
រនុងរយៈណពល៥ឆ្ន ។ំ ក្ទ្ពយសរមមអររូីរំពុងែំណណើ រការ មនិក្ត្ូវបានែររលំស់ណទ្។ 

ចំណាយនានាពារព់ន័ធនឹងការម្ងររារមមវធិីរុំពយទូ្រ័  ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាចំណាយណៅណពលម្ែលក្រត្ិរត្តិការ 
ណនាេះបានណរើត្ណែើង។ 
 
២.១៤ ការងយចុោះត្ថ្មាថ្នម្រទេយសកមមមិនឡមនហរិញ្ញវត្ថុ 

ក្ទ្ពយសរមមទងំឡាយណាម្ែលម្គនអាយុកាលណក្រើក្បាស់មនិរំណត្ ់មនិក្ត្ូវបានែររលំស់ណទ្ និងក្ត្ូវបានក្ត្ួត្
ពិនិត្យក្រចាឆំ្ន រំរការងយចុេះត្ថ្មលររស់វា។ ក្ទ្ពយសរមមមនិម្មនហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗម្ែលក្ត្វូែររលំស់ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យ និង
ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យររការងយចុេះត្ថ្មល ណៅណពលម្ែលម្គនក្ពឹត្ិតការណ៍ ឬការផ្ទល ស់រតូរកាលៈណទ្សៈណាមយួចងអុលរង្ហា ញថា 
ត្ថ្មលណោងររស់នឹងមនិអាចក្សងម់រវញិបាន។ ការខាត្រងរ់ណាត លមរពីការងយចុេះត្ថ្មល ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ាមចំនួន
លណមអៀងរវាងត្ថ្មលណោងថ្នក្ទ្ពយណនាេះ ណធៀរជាមយួត្ថ្មលម្ែលអាចក្សងម់រវញិបាន។ ត្ថ្មលម្ែលអាចក្សងម់រវញិបានគឺជា
ត្ថ្មលមយួណាម្ែលខ្ពស់ជាងណគរវាងត្ថ្មលសមក្សរថ្នក្ទ្ពយណនាេះ ែរចំណាយរនុងការលរច់ញ និងត្ថ្មលណៅណក្រើក្បាស់។ រនុង
ការបា នស់្ថម នររការងយចុេះត្ថ្មល ក្ទ្ពយសរមមក្ត្ូវបានោរជ់ាក្រុមតូ្ចៗរំផុត្ ម្ែលណគអាចរំណត្លំ់ហូរស្ថច់ក្បាររ់រស់វា
ោចណ់ោយម្ែរពីគាន ា្  ម្ែលវាម្គនឯររាជយទងំក្សុងពីលំហូរស្ថចក់្បារចូ់លររស់ក្ទ្ពយសរមម ឬក្រុមក្ទ្ពយសរមមែថ្ទ្ (ក្រុម
រណងកើត្ស្ថចក់្បារ)់។ ក្ទ្ពយសរមមមនិម្មនហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការងយចុេះត្ថ្មល ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យររណមើលលទ្ធភាពរនុងការ 
រត្ក់្ាការងយចុេះត្ថ្មលក្ត្ែរណ់ៅវញិ ណៅណរៀងរាល់ែំណាចក់ារយិររណិចឆទ្រាយការណ៍នីមយួៗ។ 

ការខាត្ម្ែលរណាត លមរពីការងយចុេះត្ថ្មល ក្ត្ូវបានរត្ក់្ាជារនាុររនុងចំណណញ-ខាត្រនុងការយិររណិចឆទ្ម្ែល
ក្រត្ិរត្តិការណនាេះបានណរើត្ណែើង។ ការរត្ក់្ាក្ត្លរម់រវញិថ្នការខាត្ម្ែលរណាត លមរពីការងយចុេះត្ថ្មល ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួល
ស្ថា ល់រនុងចំណណញ-ខាត្ណៅាមចំនួនត្ថ្មលណោងថ្នក្ទ្ពយសរមមណនាេះ ម្ែលមនិណលើសត្ថ្មលណោងម្ែលបានរំណត្ ់កាត្រ់ង
ជាមយួនឹងរលំស់ ក្រសិនណរើមនិបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ការខាត្ម្ែលរណាត លមរពីការងយចុេះត្ថ្មល។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៥  ភ្ត្ិសនា  

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារជាភាគីអនរជួល 
ណៅណពលចារណ់ផតើមរិចចសនា សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាយត្ថ្មលថាណត្ើរិចចសនាណនាេះ ឬខ្លឹមស្ថរររស់វាជា       

ភត្ិសនាម្ែរឬណទ្។ រិចចសនាមយួ ឬ ខ្លឹមស្ថរថ្នរិចចសនាមយួ ក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាជាភត្ិសនាក្រសិនណរើរិចចសនាណនាេះ 
ផតល់សិទ្ធិរនុងការក្គរក់្គងការណក្រើក្បាស់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ម់យួ រនុងរយៈណពលណាមយួ ជាងនូរនឹងការរង ់     
ក្បារ។់ 

រិចចសនាអាចម្គនទងំធាតុ្ភត្ិសនា និងធាតុ្មនិម្មនភត្ិសនា។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានម្រងម្ចរ 
ស្ថចក់្បាររ់នុងរិចចសនា ជាធាតុ្ភត្ិសនា និងធាតុ្មនិម្មនភត្ិសនា អាក្ស័យថ្ងលឈនួលម្ែលពារព់ន័ធររស់វា។ 

ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលម្ែលណរើត្ពីភត្ិសនា ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងាមមូលោា នត្ថ្មលរចចុរបនន។ 
រំណុលភត្ិសនារមួរញ្ចូ លនូវត្ថ្មលរចចុរបននសុទ្ធថ្នការទូ្ទត្ភ់ត្សិនាណងរ (រមួទងំ ការរងក់្បារណ់ងរណផេងៗ) ែរនឹងការ
ណលើរទ្ឹរចិត្តណផេងៗសក្ម្គរក់ារជួលម្ែលក្ត្ូវទ្ទ្ួលបាន។ 

ការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនាម្ែលក្ត្ូវណធវើណែើងណក្កាមជណក្មើសម្ែលអាចពនាររយៈណពលបាន ក្រររណោយភាពសមណហតុ្
ផល ក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ លណៅរនុងការវាស់ម្វងរំណុល។ 

ការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនាក្ត្ូវបានណធវើអរបហារ ណោយណក្រើអក្ាជារម់្សតងរនុងភត្ិសនា។ ក្រសិនណរើអក្ាការក្បារម់និ
អាចរំណត្ប់ានណោយភាពង្ហយក្សួលណនាេះ ម្ែលជាទូ្ណៅចំណពាេះររណីភត្ិសនាណៅរនុងសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ភាគី
អនរជួលក្ត្ូវបានណក្រើក្បាស់អក្ារំណណើ នក្បាររ់មចណីនាេះ ណហើយវាគឺជាអក្ាម្ែលភាគីអនរជួលនីមយួៗក្ត្ូវចំណាយ ណែើមប ី
ទ្ទ្ួលបានក្បាររ់មច ី ម្ែលម្គនភាពចាបំាច ់ ណែើមបទី្ទ្ួលបានក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងក្ទ្ពយសរមម
ម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ ណៅរនុងររោិកាសណសែារិចចក្សណែៀងគាន  ជាមយួនឹងលរខខ្ណឌ  និងការធានាក្រហារ ់ក្រម្ហលគាន ។  

ណែើមបរីំណត្អ់ក្ារំណណើ នក្បាររ់មច ីសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារអាចណធវើណៅបានណោយណក្រើហិរញ្ញ របទនភាគីទ្ីរី
ម្ែលទ្ទ្ួលបានពភីាគីអនរជួលនីមយួៗ គឺជាចំណុចចារណ់ផតើម ណហើយម្រត្ក្មូវណលើការផ្ទល ស់រតូរលរខខ្ណឌ ហិរញ្ញរបទន ចារ់
ាងំពហិីរញ្ញរបទនភាគីទ្ីរីទ្ទ្ួលបាន។ 

ការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនាក្ត្ូវបានម្រងម្ចររវាងក្បារណ់ែើម និងចំណាយការក្បារ។់ ចំណាយការក្បារក់្ត្ូវបានរត្ក់្ា
ជារនាុររនុងចំណណញ-ខាត្ រនុងរយៈណពលថ្នភត្ិសនាណនាេះ ណែើមបរីណងកើត្អក្ាការក្បារណ់ងរាមកាលរំណត្ម់យួ ណលើចំនួន
សមតុ្លយរំណុលម្ែលណៅសល់ រនុងការយិររណិចឆទ្នីមយួៗ។ 

ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងាមថ្ងលណែើម ម្ែលរមួម្គន៖ 
• ចំនួនទ្ឹរក្បារថ់្នរំណុលភត្ិសនាម្ែលបានវាស់ម្វងណលើរែំរូង 
• ការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនាណាមយួម្ែលបានណធវើណែើងណៅកាលររណិចឆទ្ចារណ់ផតើម ឬមុនកាលររណិចឆទ្ចារណ់ផតើម ែរការ

ណលើរទ្ឹរចិត្តណផេងៗម្ែលទ្ទ្ួលបានពីការជួល 
• ចំណាយផ្ទា ល់ណលើរែំរូង និង 
• ចំណាយសក្ម្គរក់ារជួសជុសណែើងវញិ ក្រសិនណរើម្គន 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៥  ភ្ត្ិសនា (ត្) 

ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ ជាទូ្ណៅក្ត្ូវបានែររលំស់ាមមូលោា នរលំស់ណងរ ណលើរយៈណពលណាមយួ
ម្ែលខ្លីជាងណគរវាង អាយុកាលណក្រើក្បាស់ររស់ក្ទ្ពយសរមម និងរយៈណពលជួល។ ក្រសិនណរើសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ម្គន
រំណងជារល់ារែ់ស៏មណហតុ្ផលរនុងការទ្ិញ ណនាេះក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ណនាេះក្ត្ូវបានែររលំស់ ណលើអាយុ
កាលណក្រើក្បាស់មូលោា នររស់ក្ទ្ពយសរមមណនាេះ។ 

រនាា រម់រណទ្ៀត្ ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់    និងការខាត្ម្ែល 
រណាត លមរពីការងយុចេះត្ថ្មលរងារ ក្រសិនណរើម្គន។ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាស់ម្វងរំណុលភត្ិសនាណែើងវញិ (និងណធវើនិយត័្រមមចំណពាេះក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គន
សិទ្ធិណក្រើក្បាស់) ណៅណពល ៖  
 
• ងិរណវលាថ្នភត្ិសនាបានផ្ទល ស់រតូរ ឬម្គនក្ពឹត្តិការណ៍ជារល់ារ ់ឬម្គនការម្ក្រក្រួលកាលៈណទ្សៈ ម្ែលរណាត ល

ឱ្យម្គនការផ្ទល ស់រតូរការអនុវត្តសក្ម្គរក់ារវាយត្ថ្មលជណក្មើសរនុងការទ្ិញ ម្ែលរនុងររណីណនេះ រំណុលភត្ិសនា
ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងណែើងវញិ ណោយណធវើអរបហារចំណពាេះការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនាម្ែលបានម្រត្ក្មូវ ណោយណក្រើអក្ា      
អរបហារម្ែលបានម្រត្ក្មូវ។  

• ការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនាម្គនការម្រម្ក្រ ណោយស្ថរការម្ក្រក្រួលសនាសេន ៍ឬអក្ាមយួ រនុងការទូ្ទត្រ់ពំឹងទុ្រ ណក្កាម
ត្ថ្មលសំណល់ម្ែលបានធានា ម្ែលរនុងររណីណនេះ រំណុលភត្ិសនាក្ត្ូវបានវាស់ម្វងណែើងវញិ ណោយណធវើ        
អរបហារចំណពាេះការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនាម្ែលបានម្រត្ក្មូវ ណោយណក្រើអក្ាអរបហារម្ែលមនិម្គនការម្រម្ក្រមយួ 
(លុេះក្ាម្ត្ ការម្រម្ក្រការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនា គឺរណាត លមរពីការម្ក្រក្រួលអក្ាការក្បារអ់ណងរ ម្ែលរនុងររណីណនេះ
ណគក្ត្ូវណក្រើអក្ាអរបហារម្ែលបានម្រម្ក្រ)។ 

• រិចចសនាភត្ិសនាក្ត្ូវបានម្រម្ក្រ ណហើយការម្រម្ក្រភត្ិសនាណនេះ មនិក្ត្ូវបានរត្ក់្ាជាភត្ិសនាោចណ់ោយ 
ម្ែរណទ្ ម្ែលរនុងររណីណនេះ រំណុលភត្ិសនាក្ត្ូវបានវាស់ម្វងណែើងវញិ ណោយម្ផអរណៅាមងិរណវលាថ្ន ភត្ិ
សនាម្ែលបានម្រម្ក្រ និងណោយណក្រើអក្ាអរបហារម្ែលបានម្រម្ក្រ នាកាលររណិចឆទ្ចូលជាធរម្គន ថ្នការម្រម្ក្រ
ណនាេះ។  

 
ការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនាទងំអស់ថ្នក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនត្ថ្មលទរ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ាមមូលោា នណងរជា 

ចំណាយ ណៅរនុងចំណណញ-ខាត្។ ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនត្ថ្មលទររមួម្គន ខ្ាងតូ់្ចៗថ្នររកិាខ រការោិល័យ។  
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៦ ទុនបម្រមុងតាមចាប់ 

ធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱ្យគណនាសំវធិានធនាមចារ ់ អនុណលាមណៅាមក្រកាសណលខ្
ធ៧-០១៧-៣៤៤ក្រ.រ ចុេះថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ និងស្ថរាចរម្ណនាណំលខ្ ធ៧-០១៨-០០១ ចុេះថ្ងៃទ្ី១៦ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ សតីពី “ចំណាត្ថ់ាន រហ់ានិភយ័ឥណទន និងសំវធិានធនណលើអុិមម្ភរមនិ”។ ក្រសិនណរើសំវធិានធនាមចាររ់ងារ 
ម្គនចំនួនខ្ពស់ជាងការងយចុេះត្ថ្មលរងារម្ផអរាម CIFRS 9 ណនាេះ ‘ការរំណពញរម្នថម - topping up’ នឹងក្ត្ូវបានរត្ក់្ាជា
ទុ្នរក្មុងាមចារ ់ និងក្ត្ូវបានោររ់ង្ហា ញណៅរនុងមូលធន។ រនាា រម់រ ទុ្នរក្មុងក្ត្ូវបានរត្ក់្ាក្ត្ែរណ់ៅវញិ (រហូត្
ែល់សូនយ) ក្រសិនណរើសំវធិានធនាមចាររ់ងារ ម្គនចំនួនណសមើគាន  ឬ ទរជាងការងយចុេះត្ថ្មលរងារម្ែលម្ផអរាម   
CIFRS 9 ។ ទុ្នរក្មុងាមចារក់្ត្ូវបានត្មកល់ទុ្រមយួម្ែរ ជាក្ទ្នារទុ់្ន ណហើយមនិអាចម្រងម្ចរបាន និងមនិក្ត្ូវបាន
អនុញ្ជញ ត្ឱ្យរមួរញ្ចូ លណៅរនុងការគណនាមូលនិធិផ្ទា ល់សុទ្ធណទ្។ 
 
២.១៧  េនធពលើម្របាក់ចំណូល 

ចំណាយពនធណលើក្បារច់ំណូលគឺជាចំនួនក្បារព់នធក្ត្ូវរង ់ ណលើក្បារច់ំណូលជារព់នធរនុងការយិររណិចឆទ្រចចុរបនន 
ម្ផអរណៅាមអក្ាពនធណលើក្បារច់ំណូលម្ែលចូលធរម្គន និងណធវើនិយត័្រមមណៅាមរម្ក្មរក្មួលពនធពនារក្ទ្ពយសរមម និង
រំណុលពនធពនារ ម្ែលរណាត លឱ្យម្គនលណមអៀងរណណាត េះអាសនន និងការខាត្ពនធម្ែលមនិបានណក្រើក្បាស់។ 

ចំណាយពនធណលើក្បារច់ំណូលរនុងក្គាក្ត្ូវបានគណនាាមមូលោា នចារព់នធ ម្ែលបានអនុមត័្រចួជាស្ថថ ពរ ឬ
ក្ត្ូវបានអនុមត័្រចួមយួម្ផនរធំ នាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ ណៅរនុងក្រណទ្សម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណធវើក្រត្ិរត្តិការ
អាជីវរមម និងរណងកើត្ក្បារច់ំណណញជារព់នធ។ 

ពនធពនារក្ត្ូវបានរត្ក់្ាសំវធិានធនណពញណលញ ណោយណក្រើវធិសី្ថស្រសតរំណុល ណលើចំនួនលណមអៀងរណណាត េះអាសនន
រវាងមូលោា នពនធថ្នក្ទ្ពយសរមម និងរំណុល និងត្ថ្មលណោងររស់វាណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរ។ ពនធ
ពនារក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយណក្រើអក្ាពនធាមចារព់នធ ម្ែលក្ត្ូវបានអនុមត័្រចួជាស្ថថ ពរ ឬក្ត្ូវបានអនុមត័្រចួមយួម្ផនរធំ 
នាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ 

ពនធពនារក្ទ្ពយសរមមក្ត្វូបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ លុេះក្ាម្ត្ម្គនភាពក្បារែថានឹងម្គនក្បារច់ំណណញជារព់នធនា
ណពលអនាគត្សក្ម្គរយ់រលណមអៀងរណណាត េះអាសននមរណក្រើក្បាស់។ ពនធពនារក្ទ្ពយសរមមក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យណៅណរៀងរាល់ 
កាលររណិចឆទ្រាយការណ៍នីមយួៗ ណហើយក្ត្ូវបានកាត្រ់នថយណៅាមចំនួនម្ែលទ្ំនងជាមនិម្គនក្បារច់ំណណញជារព់នធក្ត្ូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថា ល់។ 

ពនធពនារក្ទ្ពយសរមមក្ត្វូបានកាត្រ់ងជាមយួនឹងរំណុលពនធពនារ ក្រសិនណរើម្គនសិទ្ិធាមផលូវចារណ់ែើមបកីាត្ ់
រងរំណុលពនធរនុងឆ្ន ជំាមយួនឹងពនធក្ទ្ពយសរមមរនុងឆ្ន  ំ ណហើយក្រសិនណរើវាទរទ់្ងនឹងពនធណលើក្បារច់ំណូលម្ែលរំណត្់
ណោយអាជ្ាធរពនធោរម្ត្មយួ ណៅណលើអងាភាពជារព់នធម្ត្មយួ។ 

ពនធរនុងឆ្ន  ំ និងពនធពនារក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងចំណណញ-ខាត្ ណលើរម្លងម្ត្វាពារព់ន័ធជាមយួនឹងខ្ាង ់  
ណផេងៗម្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ឬក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ផ្ទា ល់រនុងមូលធន។ រនុងររណីណនេះ ពនធក្ត្ូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ឬក្ត្ូវទ្ទ្ួលស្ថា ល់ផ្ទា ល់រនុងមូលធនម្ែរ។ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៨ សវំិធានធន 

សំវធិានធនក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ម្គនកាត្ពវរិចចាមផលូវចារ ់ ឬ
កាត្ពវរិចចក្រណោល ម្ែលជាលទ្ធផលថ្នក្ពឹត្ាិការណ៍ពីអត្ីត្កាល ណហើយវាទ្ំនងជាអាចត្ក្មូវឱ្យម្គនការចំណាយធនធាន
ណែើមបទូី្ទត្ក់ាត្ពវរិចចណនាេះណហើយចំនួនទ្ឹរក្បារក់្ត្ូវបានបា នស់្ថម នគួរឱ្យណជឿជារប់ាន។ 

ណៅណពលម្ែលម្គនកាត្ពវរិចចក្សណែៀងគាន ណក្ចើន រក្មតិ្ថ្នលំហូរណចញណែើមបទូី្ទត្ក់ាត្ពវរិចចណនាេះ ក្ត្ូវបានរំណត្់
ណោយគិត្ណៅណលើចំណាត្ថ់ាន រថ់្នកាត្ពវរិចចទងំមូល។ សំវធិានធនក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណទេះរីជារក្មតិ្ថ្នលំហូរណចញ 
ណែើមបទូី្ទត្ក់ាត្ពវរិចចណនាេះម្គនចំនួនតូ្ចរណ៏ោយ។ 

សំវធិានធនក្ត្ូវបានគណនាាមត្ថ្មលរចចុរបននថ្នចំណាយម្ែលក្ត្វូទូ្ទត្ក់ាត្ពវរិចចណនាេះ ណោយណក្រើអក្ាមុនរង់
ពនធ ណែើមបឆីលុេះរញ្ជច ំងការវាយត្ថ្មលទ្ីផាររចចុរបននថ្នត្ថ្មលស្ថចក់្បារគ់ិត្ាមណពលណវលា  និងហានិភយ័ជារល់ារណ់ផេងៗថ្ន
កាត្ពវរិចចណនាេះ។ ការណរើនណែើងថ្នសំវធិានធនណោយស្ថរណពលណវលាម្ែលបានរនលងផុត្ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាចំណាយ
ការក្បារ។់ 
 
២.១៩ អត្ថម្របពោជ្ន៍បុគាលកិ 
i) អត្ថក្រណោជនរ៍ុគាលិររយៈណពលខ្លី 

អត្ថក្រណោជនរ៍ុគាលិររយៈណពលខ្លីក្ត្ូវបានរត្ក់្ារងារ រនុងឆ្ន មំ្ែលរុគាលិរបានរណក្មើការង្ហរឱ្យសមពន័ធធនាគារ 
និងធនាគារ។ 

 
ii) អត្ថក្រណោជនរ៍ុគាលិររយៈណពលម្វងណផេងៗ - ការទូ្ទត្ក់្បាររ់ណំាចអ់ត្ីត្ភាពការង្ហរ 

ណៅម្ខ្មងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរោា ភបិាលរមពុជាបានណធវើវណិស្ថធនរមមណលើចារស់តីពីការង្ហរ ម្ែលម្ណនាពំីគណក្ម្គង  
ការទូ្ទត្ក់្បាររ់ំណាចអ់ត្ីត្ភាពការង្ហរ។ រនាា រម់រណៅថ្ងៃទ្ី២១ ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្រកាសណលខ្ ៤៤៣ រ.រ/             
ក្រ.រ.ខ្.ល ក្ត្ូវបានណចញផាយ ណោយបានផតល់នូវណគាលការណ៍ម្ណនាសំតីពីការអនុវត្តចារណ់នេះ។ អនុណលាមណៅាមចារ ់
និងក្រកាសណនេះ ត្ក្មូវឱ្យអងាភាពនីមយួៗទូ្ទត្ក់្បាររ់ំណាចអ់ត្ីត្ភាពការង្ហរឱ្យនិណោជិត្ ម្ែលម្គនរិចចសនាការង្ហរមនិ
ម្គនងិរណវលារំណត្ ់ែូចខាងណក្កាម៖ 
• ក្បាររ់ំណាចក់ារង្ហរក្រចាឆំ្ន  ំ- ចូលជាធរម្គនរនុងម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ - ណសមើនឹង ១៥ ថ្ងៃ ថ្នក្បារណ់រៀវត្េរក៍្រចាមំ្ខ្

ររស់រុគាលិរ និងអត្ថក្រណោជនរ៍នុងឆ្ន នំីមយួៗគិត្ជាមធយម ម្ែលក្ត្ូវទូ្ទត្ណ់រៀងរាល់ ៦ ម្ខ្មតង ណៅថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខ្
មងុិនា និងថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ (៧,៥ ថ្ងៃ រនុងការទូ្ទត្ម់តងៗ)។ 

• ការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្ីត្ភាពការង្ហរ - និណោជិត្ម្គនសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្ីត្
ភាពការង្ហរ ណសមើនឹង១៥ថ្ងៃថ្នក្បារណ់រៀវត្េររ៍រស់ពួរណគរនុងមយួឆ្ន  ំ គិត្ចារា់ងំពីថ្ងៃចូលរណក្មើការង្ហររហូត្ែល់
ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ណហើយណៅម្ត្រនតការង្ហរជាមយួសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ។ ការណរើររឭំរក្បារ់
រំណាចអ់ត្ីត្ភាពការង្ហរ អាក្ស័យណៅាមចំនួនឆ្ន អំត្ីត្ភាពការង្ហរររស់រុគាលិរម្គន រ់ៗ  ណហើយមនិក្ត្ូវណលើស
ពី៦ម្ខ្ថ្នក្បារណ់រៀវត្េរែុ៍លមធយមណទ្។ ណៅថ្ងៃទ្ី២២ ម្ខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រសួងការង្ហរ និងរណតុ េះរណាត ល      
វជិាជ ជីវៈបានណចញណសចរតីម្ណនាណំលខ្ ០៤២/១៩ រ.រ/ស.ណ.ន.ខ្.ល ណែើមបពីនារណពលការណរើររឭំរក្បារ់
រំណាចអ់ត្ីត្ភាពការង្ហរ ម្ែលនឹងក្ត្ូវទូ្ទត្ឱ់្យចំនួនរីថ្ងៃ រនុងម្ខ្មងុិនា និងម្ខ្ធនូ ចារណ់ផតើមណៅម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១។  
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៩ អត្ថម្របពោជ្ន៍បុគាលកិ (ត្) 

ការទូ្ទត្ក់្បាររ់ំណាចក់ារង្ហរក្រចាឆំ្ន  ំ ក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាជាអត្ថក្រណោជនរ៍ុគាលិររយៈណពលខ្លី ណហើយវាក្ត្ូវ
បានរត្ក់្ារងាររនុងឆ្ន មំ្ែលរុគាលិរបានរណក្មើការង្ហរឱ្យសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ។ 

ការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្ីត្ភាពការង្ហរ ក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រជ់ាអត្ថក្រណោជនរ៍ុគាលិររយៈណពលម្វង។ រំណុល
ក្បាររ់ឭំរអត្ីត្ភាពការង្ហរ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ាមត្ថ្មលរចចុរបននថ្នកាត្ពវរិចចម្ែលបានរំណត្ ់     នាការយិររណិចឆទ្រាយ    
ការណ៍។ ត្ថ្មលរចចុរបននថ្នការណរើររឭំរក្បាររ់ំណាចអ់ត្ីត្ភាពការង្ហរ ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយណធវើអរបហារណលើចំនួនទ្ឹរក្បារ់
ក្ត្ូវទូ្ទត្ន់ាណពលអនាគត្បា នស់្ថម ន ណោយណោងណៅាមសញ្ជញ រណ័ណ ស្ថជីវរមមម្ែលម្គនគុណភាពខ្ពស់ថ្នររូិយរណ័ណ
ររស់រំណុលណនាេះ។ 
 
២.២០ ចំណូល និងចំណាយការម្របាក់ 

ចំណូលនិងចំណាយការក្បារព់ីឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់
រនុង “ចំណូលការក្បារ”់ និង “ចំណាយការក្បារ”់ រនុងរបាយការណ៍ចំណណញ-ខាត្រមួ និងណោយម្ែរ ណោយណក្រើវធិីស្ថស្រសត
ការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព។ 

វធិីស្ថស្រសតការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព គឺជាវធិីស្ថស្រសតរនុងការគណនាថ្ងលណែើមែររលំស់ថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុមយួ
ឬរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុមយួ និងជាវធិីស្ថស្រសតរនុងការម្រងម្ចរចំណូលការក្បារ ់ ឬចំណាយការក្បារ ់ ណលើរយៈណពលម្ែលពារ់
ពន័ធ។ អក្ាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព គឺជាអក្ាម្ែលណធវើអរបហារជារម់្សតងចំណពាេះការទូ្ទត្ស់្ថចក់្បារន់ាណពលអនាគត្ 
បា នស់្ថម ន ឬរង្ហក នថ់្ែទ្ទ្ួលក្បារ ់រនុងរយៈណពលថ្នអាយុកាលបា នស់្ថម នររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរនុងរយៈណពលណាមយួ
ម្ែលខ្លីជាងណៅាមការសមក្សរ ចំណពាេះត្ថ្មលណោងសុទ្ធររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ។ ណៅណពលគណនា
អក្ាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានរត្ក់្ារាល់លរខខ្ណឌ រនុងរិចចសនាទងំអស់ថ្នឧរររណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ និងបានរមួរញ្ចូ លនូវរថ្ក្ម ឬរំណណើ នចំណាយនានា ម្ែលបានចំណាយណោយផ្ទា ល់ចំណពាេះឧរររណ៍មយួ ណហើយ
វាជាម្ផនរមយួថ្នអក្ាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព រ ុម្នតមនិម្មនជាការខាត្ឥណទននាណពលអនាគត្ណទ្។ 

ចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបានគណនាណោយអនុវត្តអក្ាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព ចំណពាេះត្ថ្មលណោងែុលររស់ក្ទ្ពយ
សរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណលើរម្លងម្ត្ចំណពាេះ៖ 
• ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការងយចុេះត្ថ្មលម្ែលបានទ្ិញ ឬបានរណងកើត្ណែើង (Purchased or originated 

credit-impaired financial assets – “POCI”) ម្ែលអក្ាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព សក្ម្គរម់្រត្ក្មូវឥណ
ទនណលើរែំរូង ក្ត្ូវបានអនុវត្តចំណពាេះថ្ងលណែើមែររលំស់ររស់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

• ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិម្មនជា POCI រ ុម្នតបានកាល យជាឥណទនម្ែលម្គនការងយចុេះត្ថ្មលមយួម្ផនរធ ំ
(ឬ ‘ែំណារក់ាលទ្ី ៣’) ម្ែលចំណូលការក្បារក់្ត្ូវបានគណនាណោយណក្រើអក្ាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាព 
ចំណពាេះថ្ងលណែើមែររលំស់ររស់វា (ឧ. កាត្រ់ងជាមយួនឹងសំវធិានធនការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ)។ 

 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. ពសចកតីសពងេបពគាលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.២១ ចំណូលកថ្ម្រមពជ្ើងា  

ចំណូលរថ្ក្មណជើងស្ថក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ជាចំណូល ណៅណពលម្ែលវាបានរំណពញាមគំរលូរខខ្ណឌ ទងំអស់ 
(កាត្ពវរិចចថ្នែំណណើ រការក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលយរ ណហើយការក្គរក់្គងក្ត្ូវបានណផាររនុងណពលណវលាណាមយួ ឬ ចំណុចថ្នណពលណវលា
ណាមយួ)។ 

រថ្ក្មរនុងែំណណើ រការផតល់ឥណទន រុណរក្រទន និងហិរញ្ញរបទន ម្ែលទ្ំនងជាអាចក្ត្ូវបានផតល់ឱ្យ ក្ត្ូវបាន
ពនារ (ជាមយួនឹងចំណាយផ្ទា ល់ពារព់ន័ធ) ណហើយចំណូលម្ែលជាម្ផនរថ្នអក្ាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាពររស់ឧរររណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុមយួក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ ណោយណធវើនិយត័្រមមណៅណលើអក្ាការក្បារម់្គនក្រសិទ្ធភាពររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ  
ណនាេះ។ 
 
២.២២ ការបងាត្់ត្ួពលែ 

ចនំួនទ្ឹរក្បារជ់ាក្បារណ់រៀលទងំអស់ ម្ែលបានលាត្ក្ត្ោងណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរ 
និងរនុងរំណត្ស់ម្គា ល់ណផេងៗ ក្ត្ូវបានរងាត្ខ់្ាងព់ានណ់រៀល ណលើរម្លងម្ត្ម្គនការរញ្ជជ រណ់ផេងពីណនេះ។ 

 
៣. ការវិនិចឆ័យគណពនយយសខំាន់ៗ និង ម្របភ្េសខំាន់ៗថ្នភាេមិនចាសល់ាសក់នងុការ 

បា ន់ាម ន 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណធវើការបា នស់្ថម ន និងការសនមត្ណោយគិត្ណៅណលើអនាគត្កាល។ ាមនិយមនយ័ 

លទ្ធផលថ្នការបា នស់្ថម នគណណនយយរក្មណសមើគាន ជាមយួនឹងលទ្ធផលជារម់្សតងណាស់។ ណែើមបណីធវើឱ្យខ្លឹមស្ថរពត័្ម៌្គនថ្នការ 
បា នស់្ថម នកានម់្ត្ម្គនភាពលអក្រណសើរណែើង អញ្ញត្តិជារល់ារសំ់ខាន់ៗ ម្ែលជាធាតុ្ណធវើឱ្យម្គនការរ េះពាល់ជាស្ថរវនតចំណពាេះ 
លទ្ធផល និងស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ក្ត្ូវបានណធវើណត្សតររភាពង្ហយម្ក្រក្រួលររស់វា ចំណពាេះ      
រម្ក្មរក្មួលបា រា ម្ម ក្ត្មូលោា ន។ ការបា នស់្ថម ន និងការសនមត្ចំណពាេះត្ថ្មលណោងររស់ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុល រនុងឆ្ន  ំ 
ហិរញ្ញ វត្ថុរនាា រ ់ក្ត្ូវបានរត្ស់ម្គា ល់ែូចខាងណក្កាម៖ 
 
(i) ការរមួបញ្ចូលអងាភាេ ឡដលានភាគហ ុនត្ិចជាង៥០%  

ភាគហ ុនររស់ក្រុមហ ុន J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd. ក្ត្ូវបានកានក់ារ ់៤៩% ណោយធនាគារ 
និង ៥១% ណទ្ៀត្ ក្ត្វូបានកានក់ារណ់ោយក្រុមហ ុន Arun Susdey Investment Co., Ltd., ជាក្រុមហ ុន ម្ែលបានចុេះរញ្ជ ី
ណៅរនុងក្រណទ្សរមពុជា។ 

គណៈក្គរក់្គងបានសននិោា នថាធនាគារក្គរក់្គងក្រុមហ ុន J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd., 
ណទេះរីជាធនាគារកានក់ារសិ់ទ្ធិណបាេះណឆ្ន ត្ររស់ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធណនេះ ត្ិចជាងពាររ់ណាត លរណ៏ោយ ណោយស្ថរធនាគារ 
ម្គនលទ្ធភាពជារម់្សតងរនុងការែឹរនាសំរមមភាពពារព់ន័ធនានា ររស់ក្រុមហ ុន J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd. 
ជាឯរណាភាគី។ ជាងណនេះណៅណទ្ៀត្ ធនាគារម្គនភាគហ ុនម្ែលម្គនសិទ្ធិណបាេះណឆ្ន ត្ក្គរក់្គានណ់លើសលុរ រនុងការែឹរនា ំ
សរមមភាពពារព់ន័ធនានាររស់ក្រុមហ ុន J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd.។      ែូចណនេះ ធនាគារបានរមួរញ្ចូ ល  
ក្រុមហ ុន J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd ណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួណនេះ។ 
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៣. ការវិនិចឆ័យគណពនយយសខំាន់ៗ និង ម្របភ្េសខំាន់ៗថ្នភាេមិនចាសល់ាសក់នងុការ 
បា ន់ាម ន (ត្) 

(ii) ការវាសឡ់វងសវំិធានធនសម្រាប់ការខាត្ឥណទានរេំឹងទុក  
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាយត្ថ្មលការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ ាមមូលោា នរពំឹងណមើលណៅថ្ងៃអនាគត្ ម្ែល

ទរទ់្ងជាមយួនឹងឧរររណ៍រំណុលររស់ខ្លួនម្ែលវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់ និងាម FVOCI ជាហានិភយ័ម្ែល
ណរើត្ពីរិចចសនាផតល់ឥណទន (រមួទងំ ឥណទនវបិាររូន ៍ និងហាវ សីុលីធីម្ែលអាចណក្រើក្បាស់ណែើងវញិ) និងរិចចសនា
ធានាម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ។ ការវាស់ម្វង ECL ឆលុេះរញ្ជច ំងពីពត័្ម៌្គនម្ែលសមណហតុ្ផល និងម្គនការគាកំ្ទ្ ម្ែលអាចម្សវងររបាន 
ណោយមនិចាបំាចម់្គនការចំណាយហួសណហតុ្ នាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ អំពីក្ពឹត្តិការណ៍រនុងអត្ីត្កាល លរខខ្ណឌ
រចចុរបនន និងការពាររលរខខ្ណឌ ណសែារិចចនាណពលអនាគត្។ 

សំវធិានធនការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ ចំណពាេះក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់  ត្ក្មូវឱ្យ
ណក្រើក្បាស់គំរសូមុគស្ថម ញ និងការសនមត្ជារល់ារ ់ ចំណពាេះលរខខ្ណឌ ណសែារិចចនាណពលអនាគត្ និងលរខណៈររស់ឥណទន 
(ឧ. លទ្ធភាពម្ែលអត្ិងិជនអាចមនិសងក្បារ ់និងរណាត លឱ្យម្គនការខាត្រង)់។ 

ការវនិិចឆយ័ជារល់ារម់យួចំនួន រក៏្ត្ូវបានត្ក្មូវណៅរនុងការអនុវត្តត្ក្មូវការគណណនយយសក្ម្គរក់ារវាស់ម្វង ECL 
ផងម្ែរ ែូចជា៖  
• ការរំណត្ល់រខណៈវនិិចឆយ័ចំណពាេះរំណណើ នហានិភយ័ឥណទនជារល់ារ ់
• ណក្ជើសណរ ើសគំរ ូនិងការសនមត្សមក្សរ សក្ម្គរក់ារវាស់ម្វង ECL 
• រណងកើត្ក្រុមក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនលរខណៈក្សណែៀងគាន  រនុងណគាលរំណងណែើមបវីាស់ម្វង ECL 
 

គណៈក្គរក់្គងបានរត្ស់ម្គា ល់នូវផលរ េះពាល់ររស់ជមៃ ឺCOVID-19 ណលើការវាយត្ថ្មលររស់ខ្លួន ចំណពាេះសំវធិាន
ធនសក្ម្គរ ់ECL ចំណពាេះក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ រមួទងំ ឥណទនម្ែលក្ត្ូវណរៀរចំណែើងវញិ ម្ែលរណាត លមរពីផលរ េះពាល់
ថ្នជមៃ ឺCOVID-19។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានណរៀរចំឥណទនណែើងវញិ សក្ម្គរអ់នរខ្ចីក្បារ ់ ម្ែលម្គនផលវបិារ
ម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុរនុងអំែុងណពលណនេះ។ ជាលទ្ធផល សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ បានអនុវត្តលរខណៈ វនិិចឆយ័ម្ផនរគុណភាព
រម្នថម ណោយបានទ្ម្គល រែ់ំណារក់ាលររស់អនរខ្ចីក្បារ ់ សក្ម្គរក់ារគណនាសំវធិានធន ECL ។ ជាងណនេះណៅណទ្ៀត្ 
ណោយស្ថរភាពមនិចាស់លាស់ពារព់ន័ធនឹងជមៃ ឺ COVID-19 និងណោងណៅាមវធិានការររស់ រាជរោា ភបិាល អាជីវរមម
នានា និងអនរណក្រើក្បាស់ ការរនធូររនថយចំណពាេះផលរ េះពាល់អវជិជម្គនជាស្ថរវនតណលើឥណទន មនិក្ត្ូវបានរញ្ចូ លទងំក្សុង
ណៅរនុងគំរ ូ ECL ម្ែលម្គនក្ស្ថរណ់ទ្ ែូចណនេះការម្រត្ក្មូវររស់គណៈក្គរក់្គងក្ត្ូវបានអនុវត្ត ណែើមបធីានាថាសំវធិានធន
សក្ម្គរ ់ECL ថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួន ម្គនភាពសមក្សរ។ ការម្រត្ក្មូវររស់ គណៈក្គរក់្គង ម្ែលក្ត្ូវបានរម្នថម
ណៅរនុងគំរសំូវធិានធនសក្ម្គរ ់ECL ក្ត្ូវបានណធវើណែើង ចំណពាេះសមតុ្លយឥណទនអត្ិងិជន។
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៤. ាច់ម្របាក់កនងុថ្ដ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

                
រយៈណពលខ្លី                

ែុលាល រអាណមររិ ៣៣.៤៦៦.០៤៩  ១៣៥.៣៧០.១៦៨  ៣២.៥២៧.០៨៨  ១៣២.៥៤៧.៨៨៤  ៣៣.៤៦៦.០៤៩  ១៣៥.៣៧០.១៦៨  ៣២.៥២៧.០៨៨  ១៣២.៥៤៧.៨៨៤ 
ក្បារណ់រៀល ២.៦២១.៤១១  ១០.៦០៣.៦០៧  ២.៧៣៤.៦៥៧  ១១.១៤៣.៧២៧  ២.៦២១.៤១១  ១០.៦០៣.៦០៧  ២.៧៣៤.៦៥៧  ១១.១៤៣.៧២៧ 
អឺរ   ូ ១៨៤.៩៩៥  ៧៤៨.៣០៥  ១៣២.២០១  ៥៣៨.៧១៩  ១៨៤.៩៩៥  ៧៤៨.៣០៥  ១៣២.២០១  ៥៣៨.៧១៩ 

                
 ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០  ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០ 
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៥. សមត្ុលយពៅធនាគារកណាដ ល 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈណពលខ្លី                

គណនីទូ្ទត្ ់ ៤១.៤៧៩.៦២៥  ១៦៧.៧៨៥.០៨៣  ៧.៥៩៣.៨៦៤   ៣០.៩៤៤.៩៩៦   ៤១.៤៧៩.៦២៥  ១៦៧.៧៨៥.០៨៣  ៧.៥៩៣.៨៦៤   ៣០.៩៤៤.៩៩៦  
គណនីចរនត ១៧.២៨២.០៣៥  ៦៩.៩០៥.៨៣១  ៣៩.០០៣.៥៦៧   ១៥៨.៩៣៩.៥៣៥   ១៧.២៨២.០៣៥  ៦៩.៩០៥.៨៣១  ៣៩.០០៣.៥៦៧   ១៥៨.៩៣៩.៥៣៥  
មូលរក្ត្អាចជួញែូរបាន (i) ១៤.៥២៨.៧០៦  ៥៨.៧៦៨.៦១៦  ៤៧.៣០៥.៥៨៨   ១៩២.៧៧០.២៧១   ១៤.៥២៨.៧០៦  ៥៨.៧៦៨.៦១៦  ៤៧.៣០៥.៥៨៨   ១៩២.៧៧០.២៧១  

                
 ៧៣.២៩០.៣៦៦  ២៩៦.៤៥៩.៥៣០  ៩៣.៩០៣.០១៩   ៣៨២.៦៥៤.៨០២   ៧៣.២៩០.៣៦៦  ២៩៦.៤៥៩.៥៣០  ៩៣.៩០៣.០១៩   ៣៨២.៦៥៤.៨០២  

 
(i) សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានត្មកល់មូលរក្ត្អាចជួញែូរបាន (“NCD”)  ចំនួន ១៣.១៥៥.៧០៦ ែុលាល រអាណមររិ(ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ៤២.៣៤១.៤១៤ ែុលាល រអាណមររិ) 

ជាក្ទ្ពយរញ្ជច ំសក្ម្គរក់្រត្ិរត្តិការផតល់សនានីយភាពណោយម្គនការធានា (“LPCO”)។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគាររប៏ានោរម់ូលរក្ត្អាចជួញែូរបាន (NCD) ចំនួន 
១.៣៧៣.០០០ ែុលាល រអាណមររិ (ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ១.៤៦៤.១៧៤ ែុលាល រអាណមររិ)ណៅធនាគាររណាត ល ជាក្ទ្ពយោររ់ញ្ជច ំសក្ម្គរគ់ណនីទូ្ទត្។់  គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្
ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ មនិទនប់ានណក្រើឥណទនវបិានររូនស៍ក្ម្គរគ់ណនីទូ្ទត្ណ់នេះណៅណែើយណទ្។ 
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៦. សមត្ុលយពៅធនាគារពផសងៗ និងម្រគឹោះាថ នហរិញ្ញវត្ថុ 
(ក) តាមនិវាសនោា ន 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅ 

ធនាគាររនុងក្រណទ្ស ៩៥.៨៧៣.២១៨ 
 
៣៨៧.៨០៧.១៦៦ 

 
 ៣០.៥៧៥.៩៩១    

 
១២៤.៥៩៧.១៦៤  

 
៩៥.៨៧៣.២១៨ 

 
៣៨៧.៨០៧.១៦៦ 

 
 ៣០.៥៧៥.៩៩១     ១២៤.៥៩៧.១៦៤  

ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅ 
ធនាគារណក្ៅក្រណទ្ស ៤.១២៥.៣៩០ 

 
១៦.៦៨៧.២០៣   ៦.២២៤.៦៥៨    ២៥.៣៦៥.៤៨១  

 
៤.១២៥.៣៩១  ១៦.៦៨៧.២០៧ 

 
 ៦.២២៤.៦៥៨    ២៥.៣៦៥.៤៨១  

                
 ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩   ៣៦.៨០០.៦៤៩    ១៤៩.៩៦២.៦៤៥   ៩៩.៩៩៨.៦០៩  ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣   ៣៦.៨០០.៦៤៩    ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៦. សមត្ុលយពៅធនាគារពផសងៗ និងម្រគឹោះាថ នហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(ែ) តាមម្របពភ្ទគណនី 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ធនាគាររនុងក្សុរ៖                

គណនីសនេ ំ ១.៤៥០.០៥៣  ៥.៨៦៥.៤៦៤  ១.៨៨៦.៧២៦  ៧.៦៨៨.៤០៨  ១.៤៥០.០៥៣  ៥.៨៦៥.៤៦៤  ១.៨៨៦.៧២៦  ៧.៦៨៨.៤០៨ 
គណនីចរនត ៣៦៤.២៩២  ១.៤៧៣.៥៦១  ៦៧១.៤១៩  ២.៧៣៦.០៣២  ៣៦៤.២៩២  ១.៤៧៣.៥៦១  ៦៧១.៤១៩  ២.៧៣៦.០៣២ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ៩៤.០៥៨.៨៧៣  ៣៨០.៤៦៨.១៤១  ២៨.០១៧.៨៤៦  ១១៤.១៧២.៧២៤  ៩៤.០៥៨.៨៧៣  ៣៨០.៤៦៨.១៤១  ២៨.០១៧.៨៤៦  ១១៤.១៧២.៧២៤ 

ធនាគារណក្ៅក្រណទ្ស៖                
គណនីចរនត ៤.១២៥.៣៩០  ១៦.៦៨៧.២០៣  ៦.២២៤.៦៥៨  ២៥.៣៦៥.៤៨១  ៤.១២៥.៣៩១  ១៦.៦៨៧.២០៧  ៦.២២៤.៦៥៨  ២៥.៣៦៥.៤៨១ 

                
 ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  ៩៩.៩៩៨.៦០៩  ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 
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៦. សមត្ុលយពៅធនាគារពផសងៗ និងម្រគឹោះាថ នហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(គ) តាមកាលកំណត្់ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈណពលខ្លី ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩   ៣៦.៨០០.៦៤៩    ១៤៩.៩៦២.៦៤៥   ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩   ៣៦.៨០០.៦៤៩    ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  
រយៈណពលម្វង -  -  -  -  -  -  -  - 

                
 ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩   ៣៦.៨០០.៦៤៩    ១៤៩.៩៦២.៦៤៥   ៩៩.៩៩៨.៦០៩  ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣   ៣៦.៨០០.៦៤៩    ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  

 
អក្ាការក្បារក់្រចាឆំ្ន ថំ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅធនាគារណផេងៗ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
គណនីសនេ ំ គាម ន  គាម ន 
គណនីចរនត ០,១០% - ២,៥%  ២,៥% 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ ២,២៥% - ៥,៥%  ២,៥% - ៦,៥% 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៧. ម្របាក់ត្មកលត់ាមចាប់ពៅធនាគារកណាត ល 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈណពលខ្លី                

ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច (i) ៥០.៣១៣.៤៥៧  ២០៣.៥១៧.៩៣៣  ៧៤.៩៨៣.២៧៤   ៣០៥.៥៥៦.៨៤២   ៥០.៣១៣.៤៥៧  ២០៣.៥១៧.៩៣៣  ៧៤.៩៨៣.២៧៤   ៣០៥.៥៥៦.៨៤២  
                
រយៈណពលម្វង                

ក្បារត់្មកល់ធានាណលើណែើមទុ្ន(ii) ៩.២២១.៧៩៨  ៣៧.៣០២.១៧៣   ៨.០៥០.៣៤១    ៣២.៨០៥.១៤០   ៩.២២១.៧៩៨  ៣៧.៣០២.១៧៣   ៨.០៥០.៣៤១    ៣២.៨០៥.១៤០  
                
 ៥៩.៥៣៥.២៥៥  ២៤០.៨២០.១០៦  ៨៣.០៣៣.៦១៥   ៣៣៨.៣៦១.៩៨២   ៥៩.៥៣៥.២៥៥  ២៤០.៨២០.១០៦  ៨៣.០៣៣.៦១៥   ៣៣៨.៣៦១.៩៨២  

 
(i) ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច  

ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចចគឺជាទុ្នរក្មុងអរបររម្គ ម្ែលក្ត្ូវបានគណនាាមអក្ា ៧% (២០១៩៖ ៨% និង១២,៥០%) ថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជនជាក្បារណ់រៀល និងក្បាររ់មចជីាររូិយ
រណ័ណ ណផេងៗ។ ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចចណលើក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន និងក្បាររ់មចមីនិម្គនការក្បារណ់ទ្។ 

ថ្ងៃទ្ី១៨ ម្ខ្ មនីា ឆ្ន ២ំ០២០ ជាម្ផនរមយួថ្នណគាលនណោបាយររស់រោា ភបិាល ណែើមបកីាត្រ់នថយផលរ េះពាល់ថ្នជមៃរូឺវែី១៩ មរណលើណសែារិចចក្រណទ្សរមពុជា និងណែើមបផីតល់សនានីយ
ភាពរម្នថមែល់ធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ធនាគារជាត្ិ ថ្ន រមពុជាបានណចញក្រកាសណលខ្ ធ៧-០២០-២៣០ ក្រ.រ សតីពីការត្មកល់ក្បាររ់ក្មុងកាត្ពវរិចច ថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងក្បាររ់មចរីរស់
ធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលត្ក្មូវឱ្យធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ត្មកល់ក្បាររ់ក្មុងកាត្ពវរិចច។ ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងក្បាររ់មចជីាមធយម ក្រចាថំ្ងៃណៅធនាគារជាត្ ិថ្ន រមពុជាណសមើនឹងអក្ា 
៧% ទងំសក្ម្គររ់រូិយរណ័ណ ជាត្ិ និងររូិយរណ័ណ ររណទ្ស ។ 
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៧. ម្របាក់ត្មកលត់ាមចាប់ពៅធនាគារកណាត ល (ត្) 
(ii) ក្បារត់្មកល់ធានាណលើណែើមទុ្ន 

ណោងាមក្រកាសណលខ្ ធ៧-០១-១៦៣ក្រ.រ. ចុេះថ្ងៃទ្ី១៥ ម្ខ្តុ្លា ឆ្ន ២ំ០០១ ណចញណោយធនាគាររណាត ល សតីពី “ក្បារត់្មកល់ធានាណលើណែើមទុ្នររស់ធនាគារ” ត្ក្មូវឱ្យធនាគារ
ត្មកល់ក្បារច់ំនួន ១០% ថ្នណែើមទុ្នរម្នថម ជាក្បារត់្មកល់ធានាណលើណែើមទុ្នណៅធនាគាររណាត ល។ ក្បារត់្មកល់ណនេះមនិសក្ម្គរណ់ក្រើក្បាស់រនុងក្រត្ិរត្តិការក្រចាថំ្ងៃររស់ធនាគារណទ្ ណហើយនឹងក្ត្ូវ
រងវិលឱ្យសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវញិ ណៅណពលម្ែលធនាគារសម័ក្គចិត្តរញ្ចរក់្រត្ិរត្តិការអាជីវរមមររស់ខ្លួនណៅរនុងក្រណទ្សរមពុជា។ 
 

អក្ាការក្បារក់្រចាឆំ្ន ថំ្នក្បារត់្មកល់ាមចារណ់ៅធនាគាររណាា ល ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
    
ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច  គាម ន  គាម ន 
ក្បារត់្មកល់ធានាណលើណែើមទុ្ន ០,៤៧% - ០,៥៤%  ០,៤៦% - ០,៥៤% 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

47 

៨. ឥណទានអត្ិងិជ្ន 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
វាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់                
អាជីវរមម ៦១០.៦៥២.៥៥៤  ២.៤៧០.០៨៩.៥៨១  ៥៦៤.៨៨២.០១០  ២.៣០១.៨៩៤.១៩១  ៦១៦.៨៨៥.២៦២  ២.៤៩៥.៣០០.៨៨៥  ៥៧១.១១៤.៤៣៥  ២.៣២៧.២៩១.៣២៣ 
លររ់ាយ ១១១.៧៥៩.៩៧១  ៤៥២.០៦៩.០៨៣  ៨៣.៥៩៨.៨៧២  ៣៤០.៦៦៥.៤០៣  ១១១.៧៥៩.៩៧១  ៤៥២.០៦៩.០៨៣  ៨៣.៥៩៨.៨៧២  ៣៤០.៦៦៥.៤០៣ 
                
ឥណទនែុលសររុ ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 
                
ែរ៖ វធិានធនសក្ម្គរក់ារ

ខាត្រងឥ់ណទនរពឹំងទុ្រ 
(រំណត្ស់ម្គា ល់ ៣៦.១ 
(ង)(ច)) (១.០៩០.៤៥៦) 

 

(៤.៤១០.៨៩៥) 

 

(១.០១៧.៦១៦) 

 

(៤.១៤៦.៧៨៥) 

 

(១.០៩១.៥៩៩) 

 

(៤.៤១៥.៥១៨) 

 

(១.០១៧.៧០៧) 

 

(៤.១៤៧.១៥៦) 
                

 ៧២១.៣២២.០៦៩  ២.៩១៧.៧៤៧.៧៦៩  ៦៤៧.៤៦៣.២៦៦  ២.៦៣៨.៤១២.៨០៩  ៧២៧.៥៥៣.៦៣៤  ២.៩៤២.៩៥៤.៤៥០  ៦៥៣.៦៩៥.៦០០  ២.៦៦៣.៨០៩.៥៧០ 
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៨. ឥណទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
(ក) សវំិធានធនសម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទានរេំឹងទុកចំពពាោះឥណទានអត្ិងិជ្ន 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ECL ១២ម្ខ្ (ែំណារក់ាលទី្ ១) ១៩៣.៦៦៨   ៧៨៣.៣៨៧   ២៨.៧០៦  ១១៦.៩៧៧  ១៩៤.៨១១   ៧៨៨.០១០   ២៨.៧៩៧  ១១៧.៣៤៧ 
ECL ណពញមយួអាយុកាល – មនិម្គន

ការងយចុេះត្ថ្មលឥណទន (ែំណារ់
កាលទី្ ២) ៨៥.១២៧   ៣៤៤.៣៣៩  

 

៥.៧៥៤  ២៣.៤៤៨ 

 

៨៥.១២៧   ៣៤៤.៣៣៩  

 

៥.៧៥៤  ២៣.៤៤៨ 
ECL ណពញមយួអាយុកាល – ម្គនការ

ងយចុេះត្ថ្មលឥណទន (ែំណារ់
កាលទី្ ៣) ៨១១.៦៦១   ៣.២៨៣.១៦៩  

 

៩៨៣.១៥៦  ៤.០០៦.៣៦១ 

 

៨១១.៦៦១   ៣.២៨៣.១៦៩  

 

៩៨៣.១៥៦  ៤.០០៦.៣៦១ 
                
 ១.០៩០.៤៥៦   ៤.៤១០.៨៩៥   ១.០១៧.៦១៦  ៤.១៤៦.៧៨៦  ១.០៩១.៥៩៩   ៤.៤១៥.៥១៨   ១.០១៧.៧០៧  ៤.១៤៧.១៥៦ 
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៨. ឥណទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
(ែ) វិភាគតាមម្របពភ្ទអាជ្ីវកមម 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ២៤.៩៥៩.៧៣៧   ១០០.៩៦២.១៣៦   ៤០.៩២១.៩៨០  ១៦៦.៧៥៧.០៦៩  ២៤.៩៥៩.៧៣៧   ១០០.៩៦២.១៣៦   ៤០.៩២១.៩៨០  ១៦៦.៧៥៧.០៦៩ 
សំណង ់ ១៦២.០១៧.៨១៣   ៦៥៥.៣៦២.០៥៤   ១៦១.៧៤៩.១៥៣  ៦៥៩.១២៧.៧៩៨  ១៦២.០១៧.៨១៣   ៦៥៥.៣៦២.០៥៤   ១៦១.៧៤៩.១៥៣  ៦៥៩.១២៧.៧៩៨ 
រសិរមម ៦.៦៦១.៨៥២   ២៦.៩៤៧.១៩១   ៥.៦៣៩.០១១  ២២.៩៧៨.៩៧០  ៦.៦៦១.៨៥២   ២៦.៩៤៧.១៩១   ៥.៦៣៩.០១១  ២២.៩៧៨.៩៧០ 
ក្គួស្ថរ ១០២.៦៥៥.៦០៦   ៤១៥.២៤១.៩២៦   ៧៣.១៦៧.៦៥៤  ២៩៨.១៥៨.១៩០  ១០២.៦៥៥.៦០៦   ៤១៥.២៤១.៩២៦   ៧៣.១៦៧.៦៥៤  ២៩៨.១៥៨.១៩០ 
ផលិត្រមម ២៨.៧៧១.៤១៨   ១១៦.៣៨០.៣៨៦   ៣២.៩៤០.៦៥៣  ១៣៤.២៣៣.១៦១  ២៨.៧៧១.៤១៨   ១១៦.៣៨០.៣៨៦   ៣២.៩៤០.៦៥៣  ១៣៤.២៣៣.១៦១ 
អចលក្ទ្ពយ ៤៥.៤០៨.៥៥២   ១៨៣.៦៧៧.៥៩៣   ២៦.០៧៧.០៤២  ១០៦.២៦៣.៩៤៦  ៥១.៦៤១.២៦០   ២០៨.៨៨៨.៨៩៧   ៣២.៣០៩.៤៦៧  ១៣១.៦៦១.០៧៨ 
លររ់ាយ ១២២.៩៤២.៥៣២   ៤៩៧.៣០២.៥៤២   ១០០.២៨៦.៤១៧  ៤០៨.៦៦៧.១៤៩  ១២២.៩៤២.៥៣២   ៤៩៧.៣០២.៥៤២   ១០០.២៨៦.៤១៧  ៤០៨.៦៦៧.១៤៩ 
ណសវា ១៤៩.៧៦៧.៩២៥   ៦០៥.៨១១.២៥៧   ១២៤.១១២.៤២៨  ៥០៥.៧៥៨.១៤៤  ១៤៩.៧៦៧.៩២៥   ៦០៥.៨១១.២៥៧   ១២៤.១១២.៤២៨  ៥០៥.៧៥៨.១៤៤ 
ែឹរជញ្ជូ ន ១៤.១០៧.១៦០   ៥៧.០៦៣.៤៦២   ១៤.៨២៦.៧៣០  ៦០.៤១៨.៩២៥  ១៤.១០៧.១៦០   ៥៧.០៦៣.៤៦២   ១៤.៨២៦.៧៣០  ៦០.៤១៨.៩២៥ 
ជំនួញលរណ់បាេះែំុ ៣៩.៦៥១.១០០   ១៦០.៣៨៨.៧០០   ២.៤៥២.២០៤  ៩.៩៩២.៧៣១  ៣៩.៦៥១.១០០   ១៦០.៣៨៨.៧០០   ២.៤៥២.២០៤  ៩.៩៩២.៧៣១ 
ណផេងៗ ២៥.៤៦៨.៨៣០   ១០៣.០២១.៤១៧   ៦៦.៣០៧.៦១០  ២៧០.២០៣.៥១១  ២៥.៤៦៨.៨៣០   ១០៣.០២១.៤១៧   ៦៦.៣០៧.៦១០  ២៧០.២០៣.៥១១ 
                
 ៧២២.៤១២.៥២៥   ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤   ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣   ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨   ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 
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៨. ឥណទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
(គ) វិភាគតាមចំណាត្់ថាន ក់ឥណទាន 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ឥណទនែណំណើ រការ                
ចំនួនទ្ឹរក្បារែុ់ល ៦៦៦.៥២៦.៦៧៤  ២.៦៩៦.១០០.៣៩៦  ៦៤០.៣៣៨.៤២៨  ២.៦០៩.៣៧៩.០៩៤  ៦៧២.៧៥៩.៣៨២  ២.៧២១.៣១១.៧០០  ៦៤៦.៥៧០.៨៥៣  ២.៦៣៤.៧៧៦.២២៦ 
ហានភិយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់ ៦៦៦.៥២៦.៦៧៤  ២.៦៩៦.១០០.៣៩៦  ៦៤០.៣៣៨.៤២៨  ២.៦០៩.៣៧៩.០៩៤  ៦៧២.៧៥៩.៣៨២  ២.៧២១.៣១១.៧០០  ៦៤៦.៥៧០.៨៥៣  ២.៦៣៤.៧៧៦.២២៦ 
សំវធិានធនការខាត្ឥណទនរពំងឹទុ្រ (១៩៣.៦៦៨)  (៧៨៣.៣៨៧)  (២៨.៧០៦)  (១១៦.៩៧៧)  (១៩៤.៨១១)  (៧៨៨.០១០)  (២៨.៧៩៧)  (១១៧.៣៤៧) 
                
ឥណទនណក្កាមែណំណើ រការ                
ចំនួនទ្ឹរក្បារែុ់ល ៤៨.៣៦៥.៧៧៨  ១៩៥.៦៣៩.៥៧២  ២៩២.១៦០  ១.១៩០.៥៥២  ៤៨.៣៦៥.៧៧៨  ១៩៥.៦៣៩.៥៧២  ២៩២.១៦០  ១.១៩០.៥៥២ 
ហានភិយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់ ៤៨.៣៦៥.៧៧៨  ១៩៥.៦៣៩.៥៧២  ២៩២.១៦០  ១.១៩០.៥៥២  ៤៨.៣៦៥.៧៧៨  ១៩៥.៦៣៩.៥៧២  ២៩២.១៦០  ១.១៩០.៥៥២ 
សំវធិានធនការខាត្ឥណទនរពំងឹទុ្រ (៨៥.១២៧)  (៣៤៤.៣៣៩)  (៥.៧៥៤)  (២៣.៤៤៨)  (៨៥.១២៧)  (៣៤៤.៣៣៩)  (៥.៧៥៤)  (២៣.៤៤៨) 
                
ឥណទនមិនែណំណើ រការ                
ចំនួនទ្ឹរក្បារែុ់ល ៧.៥២០.០៧៣  ៣០.៤១៨.៦៩៦  ៧.៨៥០.២៩៤  ៣១.៩៨៩.៩៤៨  ៧.៥២០.០៧៣  ៣០.៤១៨.៦៩៦  ៧.៨៥០.២៩៤  ៣១.៩៨៩.៩៤៨ 
ហានភិយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់ ៧.៥២០.០៧៣  ៣០.៤១៨.៦៩៦  ៧.៨៥០.២៩៤  ៣១.៩៨៩.៩៤៨  ៧.៥២០.០៧៣  ៣០.៤១៨.៦៩៦  ៧.៨៥០.២៩៤  ៣១.៩៨៩.៩៤៨ 
សំវធិានធនការខាត្ឥណទនរពំងឹទុ្រ (៨១១.៦៦១)  (៣.២៨៣.១៦៩)  (៩៨៣.១៥៦)  (៤.០០៦.៣៦០)  (៨១១.៦៦១)  (៣.២៨៣.១៦៩)  (៩៨៣.១៥៦)  (៤.០០៦.៣៦១) 
                
សររុ                
ចំនួនទ្ឹរក្បារែុ់ល ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 
ហានភិយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់ ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 
សំវធិានធនការខាត្ឥណទនរពំងឹទុ្រ (១.០៩០.៤៥៦)  (៤.៤១០.៨៩៥)  (១.០១៧.៦១៦)  (៤.១៤៦.៧៨៥)  (១.០៩១.៥៩៩)  (៤.៤១៥.៥១៨)  (១.០១៧.៧០៧)  (៤.១៤៧.១៥៦) 
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៨. ឥណទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
(ឃ) វិភាគតាមកាលកំណត្់ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
មនិណលើស១ឆ្ន  ំ ៣៩២.៧១០.០៨៨  ១.៥៨៨.៥១២.៣០៦  ៣៩៤.៧៦០.៥៥០  ១.៦០៨.៦៤៩.២៤១  ៣៩៨.៩៤២.៧៩៦  ១.៦១៣.៧២៣.៦១០  ៤០០.៤៨១.៧០០  ១.៦៣១.៩៦២.៩២៨ 
ណលើស១ឆ្ន  ំនិងមនិណលើស៣ឆ្ន  ំ ១៨៧.៩១៦.០៨៨  ៧៦០.១២០.៥៧៦  ១២៩.២៤១.២៥៨  ៥២៦.៦៥៨.១២៦  ១៨៧.៩១៦.០៨៨  ៧៦០.១២០.៥៧៦  ១២៩.២៤១.២៥៨  ៥២៦.៦៥៨.១២៦ 
ណលើស៣ឆ្ន  ំនិងមនិណលើស៥ឆ្ន  ំ ៤១.១៣៩.៦៧៥  ១៦៦.៤០៩.៩៨៦  ៥០.២៧៣.៩០៧  ២០៤.៨៦៦.១៧១  ៤១.១៣៩.៦៧៥  ១៦៦.៤០៩.៩៨៥  ៥០.២៧៣.៩០៧  ២០៤.៨៦៦.១៧១ 
មនិណលើស៥ឆ្ន  ំ ១០០.៦៤៦.៦៧៤  ៤០៧.១១៥.៧៩៦  ៧៤.២០៥.១៦៧  ៣០២.៣៨៦.០៥៦  ១០០.៦៤៦.៦៧៤  ៤០៧.១១៥.៧៩៧  ៧៤.៧១៦.៤៤២  ៣០៤.៤៦៩.៥០១ 
                
ឥណទនែុលសររុ ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 

 
(ង) វិភាគតាមហានិភ្័យ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ហានិភយ័ធំ ១៦.៥៦៥.៩២៦   ៦៧.០០៩.១៧១   ៣០.៣២១.៦៥៨  ១២៣.៥៦០.៧៥៦  ១៦.៥៦៥.៩២៦   ៦៧.០០៩.១៧១   ៣០.៣២១.៦៥៨  ១២៣.៥៦០.៧៥៦ 
ហានិភយ័ធមមា ៧០៥.៨៤៦.៥៩៩   ២.៨៥៥.១៤៩.៤៩៣   ៦១៨.១៥៩.២២៤  ២.៥១៨.៩៩៨.៨៣៨  ៧១២.០៧៩.៣០៧   ២.៨៨០.៣៦០.៧៩៧   ៦២៤.៣៩១.៦៤៩  ២.៥៤៤.៣៩៥.៩៧០ 
                
ឥណទនែុលសររុ ៧២២.៤១២.៥២៥   ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤   ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣   ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨   ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 
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៨. ឥណទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
(ច) វិភាគតាមទំនាក់ទំនង 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ភាគីពារព់ន័ធ  

(រំណត្ស់ម្គា ល់ ២៣(ខ្))
Error! Reference source 
not found. ៦៨២.០៧៣   ២.៧៥៨.៩៨៦   ៥៩៦.៣៨២   ២.៤៣០.២៥៦  

 

៦.៣៩១.១៦១   ២៥.៨៥២.២៤៧   ៦.៣០៥.៤៧០   ២៥.៦៩៤.៧៩០  
ភាគីមនិពារព់ន័ធ ៧២១.៧៣០.៤៥២   ២.៩១៩.៣៩៩.៦៧៨   ៦៤៧.៨៨៤.៥០០   ២.៦៤០.១២៩.៣៣៨   ៧២២.២៥៤.០៧២   ២.៩២១.៥១៧.៧២១   ៦៤៨.៤០៧.៨៣៧   ២.៦៤២.២៦១.៩៣៦  
                
ឥណទនែុលសររុ ៧២២.៤១២.៥២៥   ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤   ៦៤៨.៤៨០.៨៨២   ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤   ៧២៨.៦៤៥.២៣៣   ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨   ៦៥៤.៧១៣.៣០៧   ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦  

 
(ឆ) វិភាគតាមនិវាសនោា ន 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
និវាសនោា ន ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 
អនិវាសនោា ន -  -  -  -  -  -  -  - 
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ឥណទនែុលសររុ ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 
 
៨. ឥណទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
(ជ្) អម្រតាការម្របាក់ 
 ឥណទនអត្ិងិជនម្គនអក្ាការក្បារក់្រចាឆំ្ន  ំម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
ឥណទនអាជីវរមម ៥,៩០% - ១៨%  ៦,៥០% - ១៨% 
ឥណទនលររ់ាយ ៣,២០% - ១៨%  ៣% - ១៨% 
ឥណទនវបិាររូន៍ ៧,៣០% - ១២%  ៧,៣០% - ១៣,៥០% 
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៩. មូលបម្រត្វិនិពោគ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈេលឡវង                
វនិិណោគរណុំលវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែរ

រលំស់៖ 
    

   
     

   
សញ្ជញ រណ័ណ ស្ថជីវរមមបានចុេះរញ្ជី                
ក្រុមហ ុន LOLC (Cambodia) Co., Ltd. ២.៩៩៣.៤៣៤  ១២.១០៨.៤៤១  ២.៩៧៤.៤៥៧  ១២.១២០.៩១២  ២.៩៩៣.៤៣៤  ១២.១០៨.៤៤១  ២.៩៧៤.៤៥៧  ១២.១២០.៩១២ 
រំណុលវនិណិោគវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែរ

រលំស់សររុ ២.៩៩៣.៤៣៤  ១២.១០៨.៤៤១ 
 

២.៩៧៤.៤៥៧  ១២.១២០.៩១២ 
 

២.៩៩៣.៤៣៤  ១២.១០៨.៤៤១ 
 

២.៩៧៤.៤៥៧  ១២.១២០.៩១២ 
                
វនិិណោគមលូធនវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ

រនុ ងលទ្ធផលលមអិត្៖        
 

   
 

   
មូលរក្ត្បានចុេះរញ្ជី                
ក្រុមហ ុនរពំងម់្ផសវយត័្ក្រុងក្ពេះសីហនុ ១៤២.៦៥១  ៥៧៧.០២៣  ១៨១.៩១៩  ៧៤១.៣២០  ១៤២.៦៥១  ៥៧៧.០២៣  ១៨១.៩១៩  ៧៤១.៣២០ 
                
មូលរក្ត្មិនទនចុ់េះរញ្ជី                
ក្រុមហ ុន Credit bureau (Cambodia) 

Co., Ltd. ២១.៨១៨ 
 

៨៨.២៥៤  ២១.៨១៨  ៨៨.៩០៩ 
 

២១.៨១៨  ៨៨.២៥៤ 
 

២១.៨១៨  ៨៨.៩០៩ 
វនិិណោគមលូធនវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ

រនុងលទ្ធផលលមអតិ្សររុ ១៦៤.៤៦៩  ៦៦៥.២៧៧ 
 

២០៣.៧៣៧  ៨៣០.២២៩ 
 

១៦៤.៤៦៩  ៦៦៥.២៧៧ 
 

២០៣.៧៣៧  ៨៣០.២២៩ 
                
 ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១  ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១ 
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១០. ម្រទេយសកមមអរបូី 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 

 កមមវិធីកុំេយទូ័រ  
Swift និងម្រទេយ

សកមមអរបូីពផសងៗ  
ការងារកំេុង
ដំពណើ រការ  សរបុ  កមមវិធីកុំេយទូ័រ  

Swift និងម្រទេយ
សកមមអរបូីពផសងៗ  

ការងារកំេុង 
ដំពណើ រការ  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
                
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩                
ថ្ងលណែើម ៣.១៥៤.៦៥៣   ៣៩.៤១៦   ៣.១១៩.៣៦៨   ៦.៣១៣.៤៣៧    ៣.១៥៤.៦៥៣    ៣៩.៤១៦    ៣.១១៩.៣៦៨    ៦.៣១៣.៤៣៧  
រលំស់រងារ (១.៥៩៧.០៣៧)  (៣៩.៤១៦)  -     (១.៦៣៦.៤៥៣)  (១.៥៩៧.០៣៧)  (៣៩.៤១៦)  -  (១.៦៣៦.៤៥៣) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ១.៥៥៧.៦១៦   -     ៣.១១៩.៣៦៨   ៤.៦៧៦.៩៨៤   ១.៥៥៧.៦១៦  -  ៣.១១៩.៣៦៨  ៤.៦៧៦.៩៨៤ 
                
គិត្ជាពាន់ណរៀល ៦.២៥៨.៥០១   -     ១២.៥៣៣.៦២១   ១៨.៧៩២.១២២   ៦.៣៤៧.២៨៥  -  ១២.៧១១.៤២៥  ១៩.០៥៨.៧១០ 
                
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ញ ីសុទ្ធណែើមក្គា ១.៥៥៧.៦១៦   -     ៣.១១៩.៣៦៨   ៤.៦៧៦.៩៨៤   ១.៥៥៧.៦១៦  -  ៣.១១៩.៣៦៨  ៤.៦៧៦.៩៨៤ 
រម្នថម ១.២៤៥.៨៨៧   -     ៣.៥៣៦.៦៨៦   ៤.៧៨២.៥៧៣    ១.២៤៥.៨៨៧    -      ៣.៥៣៦.៦៨៦    ៤.៧៨២.៥៧៣  
ណផារ ៥.១២៩.៨០០   -     (៥.១២៩.៨០០)  -      ៥.១២៩.៨០០    -      (៥.១២៩.៨០០)  -    
រលំស់ (១.០០៨.២៤៦)  -     -     (១.០០៨.២៤៦)  (១.០០៨.២៤៦)  -  -  (១.០០៨.២៤៦) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធចុងក្គា ៦.៩២៥.០៥៧   -     ១.៥២៦.២៥៤   ៨.៤៥១.៣១១   ៦.៩២៥.០៥៧  -  ១.៥២៦.២៥៤  ៨.៤៥១.៣១១ 
                
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩                
ថ្ងលណែើម ៩.៥៣០.៣៤០   ៣៩.៤១៦   ១.៥២៦.២៥៤   ១១.០៩៦.០១០    ៩.៥៣០.៣៤០     ៣៩.៤១៦     ១.៥២៦.២៥៤     ១១.០៩៦.០១០  
រលំស់ (២.៦០៥.២៨៣)  (៣៩.៤១៦)  -     (២.៦៤៤.៦៩៩)  (២.៦០៥.២៨៣)  (៣៩.៤១៦)  -  (២.៦៤៤.៦៩៩) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៦.៩២៥.០៥៧   -     ១.៥២៦.២៥៤   ៨.៤៥១.៣១១   ៦.៩២៥.០៥៧  -  ១.៥២៦.២៥៤  ៨.៤៥១.៣១១ 
                
គិត្ជាពាន់ណរៀល ២៨.២១៩.៦០៧   -     ៦.២១៩.៤៨៥   ៣៤.៤៣៩.០៩២   ២៨.២១៩.៦០៧  -  ៦.២១៩.៤៨៥  ៣៤.៤៣៩.០៩២ 
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១០. ម្រទេយសកមមអរបូី (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 

 កមមវិធីកុំេយទូ័រ  
Swift និងម្រទេយ

សកមមអរបូីពផសងៗ  
ការងារកំេុង
ដំពណើ រការ  សរបុ  កមមវិធីកុំេយទូ័រ  

Swift និងម្រទេយ
សកមមអរបូីពផសងៗ  

ការងារកំេុង 
ដំពណើ រការ  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
                
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០                
ថ្ងលណែើម  ៩.៥៣០.៣៤០     ៣៩.៤១៦    ១.៥២៦.២៥៤     ១១.០៩៦.០០៩    ៩.៥៣០.៣៤០     ៣៩.៤១៦     ១.៥២៦.២៥៤     ១១.០៩៦.០១០  
រលំស់រងារ (២.៦០៥.២៨៣)  (៣៩.៤១៦)  -     (២.៦៤៤.៦៩៩)  (២.៦០៥.២៨៣)  (៣៩.៤១៦)  -  (២.៦៤៤.៦៩៩) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៦.៩២៥.០៥៧  -  ១.៥២៦.២៥៤   ៨.៤៥១.៣១០  ៦.៩២៥.០៥៧  -  ១.៥២៦.២៥៤  ៨.៤៥១.៣១១ 
                
គិត្ជាពាន់ណរៀល ២៨.២១៩.៦០៧  -  ៦.២១៩.៤៨៥   ៣៤.៤៣៩.០៩២  ២៨.២១៩.៦០៧  -  ៦.២១៩.៤៨៥  ៣៤.៤៣៩.០៩២ 
                
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ញ ីសុទ្ធណែើមក្គា ៦.៩២៥.០៥៧  -  ១.៥២៦.២៥៤   ៨.៤៥១.៣១០  ៦.៩២៥.០៥៧  -  ១.៥២៦.២៥៤  ៨.៤៥១.៣១១ 
រម្នថម ៤៦០.៨១៧  -  ១.០៥៤.៤៣២   ១.៥១៥.២៤៩  ៤៦០.៨១៧  -  ១.០៥៤.៤៣២  ១.៥១៥.២៤៩ 
ណផារ ១.៤១៣.៥៧០  -  (១.៤១៣.៥៧០)  -  ១.៤១៣.៥៧០  -  (១.៤១៣.៥៧០)  - 
រលំស់ (១.៩៣៧.៦៣២)  -  -     (១.៩៣៧.៦៣២)  (១.៩៣៧.៦៣២)  -  -  (១.៩៣៧.៦៣២) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធចុងក្គា ៦.៨៦១.៨១២  -  ១.១៦៧.១១៦   ៨.០២៨.៩២៨  ៦.៨៦១.៨១២  -  ១.១៦៧.១១៦  ៨.០២៨.៩២៨ 
                
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០                
ថ្ងលណែើម ១១.៤០៤.៧២៧  ៣៩.៤១៦  ១.១៦៧.១១៦   ១២.៦១១.២៥៩  ១១.៤០៤.៧២៧  ៣៩.៤១៦  ១.១៦៧.១១៦  ១២.៦១១.២៥៩ 
រលំស់រងារ (៤.៥៤២.៩១៥)  (៣៩.៤១៦)  -     (៤.៥៨២.៣៣១)  (៤.៥៤២.៩១៥)  (៣៩.៤១៦)  -  (៤.៥៨២.៣៣១) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៦.៨៦១.៨១២  -  ១.១៦៧.១១៦   ៨.០២៨.៩២៨  ៦.៨៦១.៨១២  -  ១.១៦៧.១១៦  ៨.០២៨.៩២៨ 
       -         
គិត្ជាពាន់ណរៀល ២៧.៧៥៦.០៣០  -  ៤.៧២០.៩៨៤   ៣២.៤៧៧.០១៤  ២៧.៧៥៦.០៣០  -  ៤.៧២០.៩៨៤  ៣២.៤៧៧.០១៤ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ម្រទេយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 

 ដី 
 

អគារ  ឡកលមអម្រទេយជ្ួល  
ពម្រគឿងសងាា រមិ និង

បរកិាេ របំពាក់  បរកិាេ រេ័ត្៌ានវិទា  ោនយនត  
ការងារកំេុង 
ដំពណើ រការ  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩                
ថ្ងលណែើម ៦.៦៥២.៧០០  ៤.១១៤.៦០០   ៧.៥៣០.៩០៨   ៣.៦៩៥.៩៤៦   ២.៩៣៦.១៦៦   ៦៩០.៩៨៨   ៤០៩.២៧០   ២៦.០៣០.៥៧៨  
រលំស់រងារ -  (៨៦១.៣៩៥)  (៤.០៥០.០១១)  (២.៥២១.៩៥៣)  (២.៧៧០.៦១៨)  (៤២៤.៧៦៤)  -     (១០.៦២៨.៧៤១) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៦.៦៥២.៧០០  ៣.២៥៣.២០៥   ៣.៤៨០.៨៩៧   ១.១៧៣.៩៩៣   ១៦៥.៥៤៨   ២៦៦.២២៤   ៤០៩.២៧០   ១៥.៤០១.៨៣៧  
                
គិត្ជាពាន់ណរៀល ២៦.៧៣០.៥៤៩  ១៣.០៧១.៣៧៨   ១៣.៩៨៦.២៤៤   ៤.៧១៧.១០៤   ៦៦៥.១៧២   ១.០៦៩.៦៨៨   ១.៦៤៤.៤៤៧   ៦១.៨៨៤.៥៨២  
                
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ   

ឆ្ន ២ំ០១៩                

ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធណែើមក្គា ៦.៦៥២.៧០០  ៣.២៥៣.២០៥   ៣.៤៨០.៨៩៧   ១.១៧៣.៩៩៣   ១៦៥.៥៤៨   ២៦៦.២២៤   ៤០៩.២៧០   ១៥.៤០១.៨៣៧  
រម្នថម -  -     -     ១.០៤៥.១៨៤   ១៧៧.៩៤៥   ២៨.៨៨០   ១.៩២៦.៦៦៤   ៣.១៧៨.៦៧៣  
ណផារ -  -     ១.៧០៥.៥០០   ១២៤.៧៨១   ៣៩៨.០០០   -     (២.២២៨.២៨១)  -    
រលំស់ -  (២១១.៩៥៥)  (១.១២៤.០០៤)  (៩៣៤.១០៩)  (២៤២.២០៨)  (១៦២.៦៨៩)  -     (២.៦៧៤.៩៦៥) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធចុងក្គា ៦.៦៥២.៧០០  ៣.០៤១.២៥០   ៤.០៦២.៣៩៣   ១.៤០៩.៨៤៩   ៤៩៩.២៨៥   ១៣២.៤១៥   ១០៧.៦៥៣   ១៥.៩០៥.៥៤៥  
                
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩                
ថ្ងលណែើម ៦.៦៥២.៧០០  ៤.១១៤.៦០០   ៩.២៣៦.៤០៨   ៤.៨៦៥.៩១១   ៣.៥១២.១១១   ៧១៩.៨៦៨   ១០៧.៦៥៣   ២៩.២០៩.២៥១  
រលំស់រងារ -  (១.០៧៣.៣៥០)  (៥.១៧៤.០១៥)  (៣.៤៥៦.០៦២)  (៣.០១២.៨២៦)  (៥៨៧.៤៥៣)  -     (១៣.៣០៣.៧០៦) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៦.៦៥២.៧០០  ៣.០៤១.២៥០   ៤.០៦២.៣៩៣   ១.៤០៩.៨៤៩   ៤៩៩.២៨៥   ១៣២.៤១៥   ១០៧.៦៥៣   ១៥.៩០៥.៥៤៥  
                
គិត្ជាពាន់ណរៀល ២៧.១០៩.៧៥៣  ១២.៣៩៣.០៩៤   ១៦.៥៥៤.២៥១   ៥.៧៤៥.១៣៥   ២.០៣៤.៥៨៦   ៥៣៩.៥៩១   ៤៣៨.៦៨៦   ៦៤.៨១៥.០៩៦  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ម្រទេយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 

 ដី 
 

អគារ  ឡកលមអម្រទេយជ្ួល  
ពម្រគឿងសងាា រមិ និង

បរកិាេ របំពាក់  បរកិាេ រេ័ត្៌ានវិទា  ោនយនត  
ការងារកំេុង 
ដំពណើ រការ  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០                
ថ្ងលណែើម ៦.៦៥២.៧០០  ៤.១១៤.៦០០   ៩.២៣៦.៤០៨   ៤.៨៦៥.៩១១   ៣.៥១២.១១១   ៧១៩.៨៦៨   ១០៧.៦៥៣   ២៩.២០៩.២៥១  
រលំស់រងារ -  (១.០៧៣.៣៥០)  (៥.១៧៤.០១៥)  (៣.៤៥៦.០៦២)  (៣.០១២.៨២៦)  (៥៨៧.៤៥៣)  -     (១៣.៣០៣.៧០៦) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៦.៦៥២.៧០០  ៣.០៤១.២៥០   ៤.០៦២.៣៩៣   ១.៤០៩.៨៤៩   ៤៩៩.២៨៥   ១៣២.៤១៥   ១០៧.៦៥៣   ១៥.៩០៥.៥៤៥  
                
គិត្ជាពាន់ណរៀល ២៧.១០៩.៧៥៣  ១២.៣៩៣.០៩៤   ១៦.៥៥៤.២៥១   ៥.៧៤៥.១៣៥   ២.០៣៤.៥៨៦   ៥៣៩.៥៩១   ៤៣៨.៦៨៦   ៦៤.៨១៥.០៩៦  
                
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ     

ឆ្ន ២ំ០២០                

ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធណែើមក្គា ៦.៦៥២.៧០០  ៣.០៤១.២៥០   ៤.០៦២.៣៩៣   ១.៤០៩.៨៤៩   ៤៩៩.២៨៥   ១៣២.៤១៥   ១០៧.៦៥៣   ១៥.៩០៥.៥៤៥  
រម្នថម -  -     -     ៧៨១.៧៥៨   ២០៣.២៨៤   ១៤៦.៥៣០   ២.៣៨៧.៤៧១   ៣.៥១៩.០៤៣  
ណផារ -  -     ១.៨៤៩.៨៥៤   ៥៤៥.១៥០   ១០.៤២៨   -     (២.៤០៥.៤៣២)  -    
រលំស់ -  (២០៩.៨៧៤)  (១.៣៩០.៧៤៣)  (១.០៥៦.០៣០)  (៣៣៤.៥៦៦)  (១៥៣.៦២៤)  -     (៣.១៤៤.៨៣៧) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធចុងក្គា ៦.៦៥២.៧០០  ២.៨៣១.៣៧៦   ៤.៥២១.៥០៤   ១.៦៨០.៧២៧   ៣៧៨.៤៣១   ១២៥.៣២១   ៨៩.៦៩២   ១៦.២៧៩.៧៥១  
                
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០                
ថ្ងលណែើម ៦.៦៥២.៧០០   ៤.១១៤.៦០០   ១១.០៨៦.២៦២   ៦.១៧៤.៩៩៧   ៣.៦៩៦.០០៧   ៨៦៦.៣៩៨   ៨៩.៦៩២   ៣២.៦៨០.៦៥៦  
រលំស់រងារ -     (១.២៨៣.២២៤)  (៦.៥៦៤.៧៥៨)  (៤.៤៩៤.២៧០)  (៣.៣១៧.៥៧៦)  (៧៤១.០៧៧)  -     (១៦.៤០០.៩០៥) 
                
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៦.៦៥២.៧០០   ២.៨៣១.៣៧៦   ៤.៥២១.៥០៤   ១.៦៨០.៧២៧   ៣៧៨.៤៣១   ១២៥.៣២១   ៨៩.៦៩២   ១៦.២៧៩.៧៥១  
                
គិត្ជាពាន់ណរៀល ២៦.៩១០.១៧២   ១១.៤៥២.៩១៦   ១៨.២៨៩.៤៨៤   ៦.៧៩៨.៥៤១   ១.៥៣០.៧៥៣   ៥០៦.៩២៣   ៣៦២.៨០៤   ៦៥.៨៥១.៥៩៣  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ម្រទេយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 

 អគារ  ឡកលមអម្រទេយជ្ួល  
ពម្រគឿងសងាា រមិ និង

បរកិាេ របំពាក់  បរកិាេ រេ័ត្៌ានវិទា  ោនយនត  
ការងារកំេុង 
ដំពណើ រការ  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
              
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩              
ថ្ងលណែើម ៣.៩១៤.៦០០  ៧.៥៣០.៩០៨  ៣.៦៨០.៨៨៩  ២.៩៣៦.១៦៦  ៦៩០.៩៨៨  ៤០៩.២៧០  ១៩.១៦២.៨២១ 
រលំស់រងារ (៦៦៧.៣៧៥)  (៤.០៥០.០១១)  (២.៥១៥.៣៦៩)  (២.៧៧០.៦១៨)  (៤២៤.៧៦៤)  -  (១០.៤២៨.១៣៧) 
              
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៣.២៤៧.២២៥  ៣.៤៨០.៨៩៧  ១.១៦៥.៥២០  ១៦៥.៥៤៨  ២៦៦.២២៤  ៤០៩.២៧០  ៨.៧៣៤.៦៨៤ 
              
គិត្ជាពាន់ណរៀល ១៣.០៤៧.៣៥០  ១៣.៩៨៦.២៤៤  ៤.៦៨៣.០៥៩  ៦៦៥.១៧២  ១.០៦៩.៦៨៨  ១.៦៤៤.៤៤៧  ៣៥.០៩៥.៩៦០ 
              
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩              
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធណែើមក្គា ៣.២៤៧.២២៥   ៣.៤៨០.៨៩៧   ១.១៦៥.៥២០   ១៦៥.៥៤៨   ២៦៦.២២៤   ៤០៩.២៧០   ៨.៧៣៤.៦៨៤  
រម្នថម -     -     ១.០៤៥.១៨៤   ១៧៧.៩៤៥   ២៨.៨៨០   ១.៩២៦.៦៦៤   ៣.១៧៨.៦៧៣  
ណផារ -     ១.៧០៥.៥០០   ១២៤.៧៨១   ៣៩៨.០០០   -     (២.២២៨.២៨១)  -    
រលំស់រងារ (១៩៩.៨៣៧)  (១.១២៤.០០៤)  (៩៣៤.១០៩)  (២៤២.២០៨)  (១៦២.៦៨៩)  -     (២.៦៦២.៨៤៧) 
              
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធចុងក្គា ៣.០៤៧.៣៨៨   ៤.០៦២.៣៩៣   ១.៤០១.៣៧៦   ៤៩៩.២៨៥   ១៣២.៤១៥   ១០៧.៦៥៣   ៩.២៥០.៥១០  
              
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩              
ថ្ងលណែើម ៣.៩១៤.៦០០   ៩.២៣៦.៤០៩   ៤.៨៥០.៨៥៤   ៣.៥១២.១១១   ៧១៩.៨៦៨   ១០៧.៦៥៣   ២២.៣៤១.៤៩៥  
រលំស់រងារ (៨៦៧.២១២)  (៥.១៧៤.០១៦)  (៣.៤៤៩.៤៧៨)  (៣.០១២.៨២៦)  (៥៨៧.៤៥៣)  -     (១៣.០៩០.៩៨៥) 
              
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៣.០៤៧.៣៨៨   ៤.០៦២.៣៩៣   ១.៤០១.៣៧៦   ៤៩៩.២៨៥   ១៣២.៤១៥   ១០៧.៦៥៣   ៩.២៥០.៥១០  
              
គិត្ជាពាន់ណរៀល ១២.៤១៨.១០៦   ១៦.៥៥៤.២៥១   ៥.៧១០.៦០៧   ២.០៣៤.៥៨៦   ៥៣៩.៥៩១   ៤៣៨.៦៨៧   ៣៧.៦៩៥.៨២៨  
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១១. ម្រទេយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 

 អគារ  ឡកលមអម្រទេយជ្ួល  
ពម្រគឿងសងាា រមិ និង

បរកិាេ របំពាក់  បរកិាេ រេ័ត្៌ានវិទា  ោនយនត  
ការងារកំេុង 
ដំពណើ រការ  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
              
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០              
ថ្ងលណែើម ៣.៩១៤.៦០០  ៩.២៣៦.៤០៨  ៤.៨៥០.៨៥៤  ៣.៥១២.១១១  ៧១៩.៨៦៨  ១០៧.៦៥៣  ២២.៣៤១.៤៩៤ 
រលំស់រងារ (៨៦៧.២១២)  (៥.១៧៤.០១៥)  (៣.៤៤៩.៤៧៨)  (៣.០១២.៨២៦)  (៥៨៧.៤៥៣)  -  (១៣.០៩០.៩៨៤) 
              
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ៣.០៤៧.៣៨៨  ៤.០៦២.៣៩៣  ១.៤០១.៣៧៦  ៤៩៩.២៨៥  ១៣២.៤១៥  ១០៧.៦៥៣  ៩.២៥០.៥១០ 
              
គិត្ជាពាន់ណរៀល ១២.៤១៨.១០៦  ១៦.៥៥៤.២៥១  ៥.៧១០.៦០៧  ២.០៣៤.៥៨៦  ៥៣៩.៥៩១  ៤៣៨.៦៨៧  ៣៧.៦៩៥.៨២៨ 
              
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០              
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធណែើមក្គា ៣.០៤៧.៣៨៨  ៤.០៦២.៣៩៣  ១.៤០១.៣៧៦  ៤៩៩.២៨៥  ១៣២.៤១៥  ១០៧.៦៥៣  ៩.២៥០.៥១០ 
រម្នថម -  -  ៧៨១.៧៥៨  ២០៣.២៨៤  ១៤៦.៥៣០  ២.៣៨៧.៤៧១  ៣.៥១៩.០៤៣ 
ណផារ -  ១.៨៤៩.៨៥៤  ៥៤៥.១៥០  ១០.៤២៨  -  (២.៤០៥.៤៣២)  - 
រលំស់រងារ (១៩៧.៧៥៦)  (១.៣៩០.៧៤៣)  (១.០៥៦.០៣០)  (៣៣៤.៥៦៦)  (១៥៣.៦២៤)  -  (៣.១៣២.៧១៩) 
              
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធចុងក្គា ២.៨៤៩.៦៣២  ៤.៥២១.៥០៤  ១.៦៧២.២៥៤  ៣៧៨.៤៣១  ១២៥.៣២១  ៨៩.៦៩២  ៩.៦៣៦.៨៣៤ 
              
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០              
ថ្ងលណែើម ៣.៩១៤.៦០០   ១១.០៨៦.២៦២   ៦.១៥៩.៩៤០   ៣.៦៩៦.០០៧   ៨៦៦.៣៩៨   ៨៩.៦៩២   ២៥.៨១២.៨៩៩  
រលំស់រងារ (១.០៦៤.៩៦៨)  (៦.៥៦៤.៧៥៨)  (៤.៤៨៧.៦៨៦)  (៣.៣១៧.៥៧៦)  (៧៤១.០៧៧)  -     (១៦.១៧៦.០៦៥) 
              
ត្ថ្មលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ២.៨៤៩.៦៣២   ៤.៥២១.៥០៤   ១.៦៧២.២៥៤   ៣៧៨.៤៣១   ១២៥.៣២១   ៨៩.៦៩២   ៩.៦៣៦.៨៣៤  
              
គិត្ជាពាន់ណរៀល ១១.៥២៦.៧៦១   ១៨.២៨៩.៤៨៤   ៦.៧៦៤.២៦៧   ១.៥៣០.៧៥៣   ៥០៦.៩២៥   ៣៦២.៨០៤   ៣៨.៩៨០.៩៩៤  
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១២.  ភ្ត្ិសនា 
រំណត្ស់ម្គា ល់ណនេះផតល់នូវពត័្ម៌្គនអំពីភត្ិសនា ម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារជាភាគីអនរជួល។ 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារជួលអគារមយួចំនួនសក្ម្គរណ់ធវើក្រត្ិរត្តិការជាការោិល័យរណាត ល និងការោិល័យស្ថខា។ ជាទូ្ណៅ រិចចសនាជួលក្ត្ូវបានណធវើណែើងសក្ម្គររ់យៈ

ណពលរំណត្ច់ារព់ី១ឆ្ន  ំរហូត្ែល់២០ឆ្ន ។ំ 
ណៅថ្ងៃទ្ី១០ ម្ខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុន J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd. (ណៅកាត្ថ់ា “ក្រុមហ ុនសមពន័ធ”) ជាភាគីម្គច ស់ជួល បានណធវើវណិស្ថធនរមមរិចចក្ពមណក្ពៀងជួល

ររស់ខ្លួនជាមយួធនាគារជាភាគីអនរជួល ណែើមបែីំណែើងថ្ងលឈនួល ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 

• ចារព់ី ៤០.០០០ ែុលាល រអាណមររិ ណៅ ៦៩.០០០ ែុលាល រអាណមររិ រនុងមយួម្ខ្ ចារព់ីថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ រហូត្ែល់ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២៥ និង 
• ចារព់ី ៦៩.០០០ ែុលាល រអាណមររិ ណៅ ៨០.០០០ ែុលាល រអាណមរ ិចារព់ីថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២៦ រហូត្ែល់ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០៣៤។ 

 
ធនាគារក្ត្ូវណធវើការវាស់ម្វងណលើរំណុលភត្ិសនា និងក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់មនិផ្ទល ស់រតូរ ណៅថ្ងៃចារអ់នុវត្តការម្រម្ក្រម្ែលបានណធវើណែើងណៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខ្ឧសភា ឆ្ន ំ

២០២០ ណោយបានណក្រើ អក្ាអរបហារណធវើការម្រសក្មួលណែើងវញិ។  
ចំណពាេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណោយម្ែរររស់ធនាគារ ការម្រម្ក្ររំណណើ នត្ថ្មលណោងថ្នរំណុលភត្ិសនាម្គនចំនួន ៣.៩២៨.៧៥៧ ែុលាល រអាណមររិ និងក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិ

ណក្រើក្បាស់មនិផ្ទល ស់រតូរ ណែើមបឆីលុេះរញ្ជច ំងពីការម្រម្ក្រថ្នភត្ិសនា។ 
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១២.  ភ្ត្ិសនា (ត្) 
(i) ទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលាា លក់នងុរបាយការណ៍ាថ នភាេហរិញ្ញវត្ថុ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ (រយៈណពលម្វង)                

ទី្ាងំការោិល័យ ៩.៤១៧.៦៤៩  ៣៨.០៩៤.៣៩០  ៥.៧៣១.៥១៩  ២៣.៣៥៥.៩៤០  ១៨.៥៧៧.៧២៨  ៧៥.១៤៦.៩១០  ១១.៥២៧.៨៤១  ៤៦.៩៧៥.៩៥២ 
ទី្ាងំទូ្ ATM  ១៦៨.៩២៦  ៦៨៣.៣០៦  ៦៩.៣១៤  ២៨២.៤៥៥  ១៦៨.៩២៦  ៦៨៣.៣០៦  ៦៩.៣១៤  ២៨២.៤៥៥ 
កាត ររិទ្ក្រកាស ៩៥.៨៧២  ៣៨៧.៨០២  ៣៧.៤២៨  ១៥២.៥១៩  ៩៥.៨៧២  ៣៨៧.៨០២  ៣៧.៤២៨  ១៥២.៥១៩ 
ម្គ សីុនណភលើង ៥៧.៥៦១  ២៣២.៨៣៤  ១១៦.៣៤១  ៤៧៤.០៩០  ៥៧.៥៦១  ២៣២.៨៣៤  ១១៦.៣៤១  ៤៧៤.០៩០ 
ោនយនត ៤០.១៧៦  ១៦២.៥១២  ១២៣.៤៣៣  ៥០២.៩៨៩  ៤០.១៧៦  ១៦២.៥១២  ១២៣.៤៣៣  ៥០២.៩៨៩ 

                
 ៩.៧៨០.១៨៤  ៣៩.៥៦០.៨៤៤  ៦.០៧៨.០៣៥  ២៤.៧៦៧.៩៩៣  ១៨.៩៤០.២៦៣  ៧៦.៦១៣.៣៦៤  ១១.៨៧៤.៣៥៧  ៤៨.៣៨៨.០០៥ 
រំណុលភតិ្សនា                

រយៈណពលខ្លី ២.១១៨.៦១៩  ៨.៥៦៩.៨១៤  ២.១៩០.៩៣៦  ៨.៩២៨.០៦៤  ២.១១៨.៦១៩  ៨.៥៦៩.៨១៤  ២.១៩០.៩៣៦  ៨.៩២៨.០៦៤ 
រយៈណពលម្វង ៨.០៧១.២២២  ៣២.៦៤៨.០៩៣  ៤.៥៥២.៨០៥  ១៨.៥៥២.៦៨១  ១៧.៩៧៥.៥២៧  ៧២.៧១១.០០៧  ១០.៩២១.៥១៥  ៤៤.៥០៥.១៧៤ 

                
 ១០.១៨៩.៨៤១  ៤១.២១៧.៩០៧  ៦.៧៤៣.៧៤១  ២៧.៤៨០.៧៤៥  ២០.០៩៤.១៤៦  ៨១.២៨០.៨២១  ១៣.១១២.៤៥១  ៥៣.៤៣៣.២៣៨ 
 

ការរម្នថមក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគាររនុងអំែុងឆ្ន មំ្គនចំនួន ៥.២៤០.៤៨២ ែុលាល រអាណមររិ (២០១៩៖១.៣៩២.៧៧៣ ែុលាល រអាណមររិ)។ 
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១២.  ភ្ត្ិសនា (ត្) 
(ii) ទឹកម្របាក់ម្រត្ូវទទួលាា លក់នងុរបាយការណ៍ចំពណញ-ខាត្ និងលទធផលលមអិត្ពផសងៗ 
 របាយការណ៍ចំណណញ-ខាត្ និងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ រង្ហា ញពីចំនួនទ្ឹរក្បារែូ់ចខាងណក្កាមម្ែលទរទ់្ងនឹងនឹងភត្ិសនា៖  
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
រលំស់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់                

ទ្ីាងំការោិល័យ ១.៣៣៨.៤២៨  ៥.៤៥៦.៧៧១  ១.២៨៩.៨០៨  ៥.២២៦.៣០២  ១.៩០៣.៤២៨  ៧.៧៦០.២៧៦  ១.៦៧៦.២៣២  ៦.៧៩២.០៩២ 
ទ្ីាងំទូ្ ATM  ៨០.១២៧  ៣២៦.៦៧៨  ៨៣.៩៦០  ៣៤០.២០៦  ៨០.១២៧  ៣២៦.៦៧៨  ៨៣.៩៦០  ៣៤០.២០៦ 
កាត ររទិ្ក្រកាស ១៤៥.៣៥៨  ៥៩២.៦២៥  ១៩៧.៦៧៩  ៨០០.៩៩៥  ១៤៥.៣៥៨  ៥៩២.៦២៥  ១៩៧.៦៧៩  ៨០០.៩៩៥ 
ម្គ សីុនណភលើង ១២៨.៩៨៦  ៥២៥.៨៧៦  ១២០.២០៣  ៤៨៧.០៦៣  ១២៨.៩៨៦  ៥២៥.៨៧៦  ១២០.២០៣  ៤៨៧.០៦៣ 
ោនយនត ១១៨.៧៤៩  ៤៨៤.១៣៩  ១៣៧.៩៥៦  ៥៥៨.៩៩៨  ១១៨.៧៤៩  ៤៨៤.១៣៩  ១៣៧.៩៥៦  ៥៥៨.៩៩៨ 

                
 ១.៨១១.៦៤៨  ៧.៣៨៦.០៨៩  ១.៨២៩.៦០៦  ៧.៤១៣.៥៦៤  ២.៣៧៦.៦៤៨  ៩.៦៨៩.៥៩៤  ២.២១៦.០៣០  ៨.៩៧៩.៣៥៤ 
                
ចំណាយការក្បារ ់ ៣០៧.៥៤៦  ១.២៥៣.៨៦៥  ២៩៤.០២៣  ១.១៩១.៣៨១  ៦២៦.៣៨៣  ២.៥៥៣.៧៦៣  ៥១៥.៦៥៩  ២.០៨៩.៤៥០ 
ចំណាយទរទ់្ងនងឹភត្ិសនាថ្នក្ទ្ពយសរមម

ម្ែលម្គនត្ថ្មលទរ (រមួរញ្ចូលរនុង
ចំណាយក្រត្រិត្តកិារ) ៦១.៨៧៤  ២៥២.២៦០  ៩០.៧០៨  ៣៦៧.៥៤៩  ៦១.៨៧៤  ២៥២.២៦០  ៩០.៧០៨  ៣៦៧.៥៤៩ 

                
 ៣៦៩.៤២០  ១.៥០៦.១២៥  ៣៨៤.៧៣១  ១.៥៥៨.៩៣០  ៦៨៨.២៥៧  ២.៨០៦.០២៣  ៦០៦.៣៦៧  ២.៤៥៦.៩៩៩ 

  
 លំហូរណចញស្ថចក់្បារស់ររុថ្នភត្ិសនាសក្ម្គររ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ សក្ម្គរែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្គនចំនួន ២.៣៧៥.២៤៣ ែុលាល រអាណមររិ (ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ ១.៤៩២.៨២០ ែុលាល រអាណមររិ) និង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណោយម្ែរ សក្ម្គរែ់ណំាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្គនចំនួន ៣.០៨៧.២៤១ ែុលាល រអាណមររិ (ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ១.៥៩៤.៧៧៦ ែុលាល រអាណមររិ)។ 
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១៣.  េនធេនារម្រទេយសកមម 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
រយៈពេលឡវង                
ពនធពនារក្ទ្ពយសរមម ៧៥៩.៣៤៣  ៣.០៧១.៥៤២  ៧៨៤.១២៣  ៣.១៩៥.៣០១  ៩០៦.៣៩៨  ៣.៦៦៦.៣៨០  ៨៩៨.៦០១  ៣.៦៦១.៧៩៩ 
រំណុលពនធពនារ (៥២២.៣៣៣)  (២.១១២.៨៣៧)  (២៨៣.៩៦០)  (១.១៥៧.១៣៧)  (៥៣៤.៥៣៥)  (២.១៦២.១៩៤)  (២៩៦.៣៦២)  (១.២០៧.៦៧៥) 
                
ពនធពនារក្ទ្ពយសរមម- សុទ្ធ ២៣៧.០១០  ៩៥៨.៧០៥  ៥០០.១៦៣  ២.០៣៨.១៦៤  ៣៧១.៨៦៣  ១.៥០៤.១៨៦  ៦០២.២៣៩  ២.៤៥៤.១២៤ 
 
រម្ក្មរក្មួលពនធពនារក្ទ្ពយសរមម រនុងអំែុងឆ្ន  ំម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ៥០០.១៦៣  ២.០៣៨.១៦៤  ៣២២.៦០៩  ១.២៩៦.២៤៣  ៦០២.២៣៩  ២.៤៥៤.១២៤  ៣៦៧.៧៨១  ១.៤៧៧.៧៤៤ 
រត្ក់្ាជា(រនាុរ)/ឥណទនរនុង  

ចំណណញ-ខាត្ (២៦៣.១៥៣) 
 

(១.០៧២.៨៧៥)  ១៧៧.៥៥៤ 
 

៧១៩.៤៤៩  (២៣០.៣៧៦) 
 

(៩៣៩.២៤៣)  ២៣៤.៤៥៨ 
 

៩៥០.០២៤ 
លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  (៦.៥៨៤)  -  ២២.៤៧២  -  (១០.៦៩៥)  -  ២៦.៣៥៦ 
                
ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ២៣៧.០១០  ៩៥៨.៧០៥  ៥០០.១៦៣  ២.០៣៨.១៦៤  ៣៧១.៨៦៣  ១.៥០៤.១៨៦  ៦០២.២៣៩  ២.៤៥៤.១២៤ 
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១៣.  េនធេនារម្រទេយសកមម (ត្) 
 េនធេនារម្រទេយសកមម៖ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 

 

កថ្ម្រមដំពណើ រ
ការឥណទាន
មិនទាន់រលំស ់  

ខាត្េីការបតូរ
របូិយប័ណណ មិន
ទាន់ទទួលាា ល ់  ភ្ត្ិសនា  

ការទទូត្់ម្របាក់
បំណាច់អត្ីត្
ភាេការងារ 

 

រលំសេ់ពនាឿន 

 

សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
            
ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៥២២.២១៤  ៨.២០៦  ៦៥.៧៨៤  -  -  ៥៩៦.២០៤ 
រត្ក់្ាជាឥណទនរនុងចំណណញ-ខាត្ ១២០.៥៦២  -  ៦៧.៣៥៧  -  -  ១៨៧.៩១៩ 

            
ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៦៤២.៧៧៦  ៨.២០៦  ១៣៣.១៤១  -  -  ៧៨៤.១២៣ 
            
គិត្ជាពានណ់រៀល ២.៦១៩.៣១២  ៣៣.៤៣៩  ៥៤២.៥៥០  -  -  ៣.១៩៥.៣០១ 
            
ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ៦៤២.៧៧៦  ៨.២០៦  ១៣៣.១៤១  -  -  ៧៨៤.១២៣ 
រត្ក់្ាជា(រនាុរ)/ឥណទនរនុងចំណណញ-ខាត្ (១៧៩.៩១០)  (៨.២០៦)  (១០៤.១៨៤)  ២៤.៨៦៤  ២៤២.៦៥៦  (២៤.៧៨០) 
            
ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៤៦២.៨៦៦  -  ២៨.៩៥៧  ២៤.៨៦៤  ២៤២.៦៥៦  ៧៥៩.៣៤៣ 
            
គិត្ជាពានណ់រៀល ១.៨៧២.២៩៣  -  ១១៧.១៣១  ១០០.៥៧៥  ៩៨១.៥៤៣  ៣.០៧១.៥៤២ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
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១៣.  េនធេនារម្រទេយសកមម (ត្) 
 េនធេនារម្រទេយសកមម(ត្) ៖ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថពោយឡែក 

 

កថ្ម្រមដំពណើ រ
ការឥណទាន
មិនទាន់រលំស ់  

ខាត្េីការបតូរ
របូិយប័ណណ មិន
ទាន់ទទួលាា ល ់  ភ្ត្ិសនា  

ការទទូត្់ម្របាក់
បំណាច់អត្ីត្
ភាេការងារ 

 

រលំសេ់ពនាឿន 

 

សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
            
ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៥២២.២១៤  ៨.២០៦  ១២៣.៣៦៨  -  -  ៦៥៣.៧៨៨ 
រត្ក់្ាជាឥណទនរនុងចំណណញ-ខាត្ ១២០.៥៦២  -  ១២៤.២៥១  -  -  ២៤៤.៨១៣ 

            
ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៦៤២.៧៧៦  ៨.២០៦  ២៤៧.៦១៩  -  -  ៨៩៨.៦០១ 
            
គិត្ជាពានណ់រៀល ២.៦១៩.៣១២  ៣៣.៤៣៩  ១.០០៩.០៤៧  -  -  ៣.៦៦១.៧៩៨ 
            
ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ៦៤២.៧៧៦  ៨.២០៦  ២៤៧.៦១៩  -  -  ៨៩៨.៦០១ 
រត្ក់្ាជា(រនាុរ)/ឥណទនរនុងចំណណញ-ខាត្ (១៧៩.៩១០)  (៨.២០៦)  (៧១.៦០៧)  ២៤.៨៦៤  ២៤២.៦៥៦  ៧.៧៩៧ 
            
ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៤៦២.៨៦៦  -  ១៧៦.០១២  ២៤.៨៦៤  ២៤២.៦៥៦  ៩០៦.៣៩៨ 
            
គិត្ជាពានណ់រៀល ១.៨៧២.២៩៣  -  ៧១១.៩៦៩  ១០០.៥៧៥  ៩៨១.៥៤៣  ៣.៦៦៦.៣៨០ 
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១៣.  េនធេនារម្រទេយសកមម (ត្) 
 បំណុលេនធេនារ៖ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថពោយឡែក 

 

ខាត្េីការងយ
ចុោះត្ថ្មាចំពពាោះ
ម្រទេយសកមម  

ខាត្េីការបតូរ
របូិយប័ណណ មិន
ទានទ់ទួលាា ល ់  រលំសេ់ពនាឿន 

 

សរបុ  

ខាត្េីការងយ
ចុោះត្ថ្មាចំពពាោះ
ម្រទេយសកមម  

ខាត្េីការបតូរ
របូិយប័ណណ មិន
ទានទ់ទួលាា ល ់  រលំសេ់ពនាឿន 

 

សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
                
គិត្ក្ត្មឹថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៩២.៦៦៩  -  ៨០.៩២៦  ២៧៣.៥៩៥  ២០៥.០៨១  ៨០.៩២៦  ៨០.៩២៦  ២៨៦.០០៧ 
រត្ក់្ាជារនាុររនុងចំណណញ-ខាត្ ១០.៣៦៥  -  -  ១០.៣៦៥  ១០.៣៥៥  -  -  ១០.៣៥៥ 
                
គិត្ក្ត្មឹថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ២០៣.០៣៤  -  ៨០.៩២៦  ២៨៣.៩៦០  ២១៥.៤៣៦  ៨០.៩២៦  ៨០.៩២៦  ២៩៦.៣៦២ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ៨២៧.៣៦៤  -  ៣២៩.៧៧៣  ១.១៥៧.១៣៧  ៨៧៧.៩០២  -  ៣២៩.៧៧២  ១.២០៧.៦៧៤ 
                
គិត្ក្ត្មឹថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ២០៣.០៣៤  -  ៨០.៩២៦  ២៨៣.៩៦០  ២១៥.៤៣៦  -  ៨០.៩២៦  ២៩៦.៣៦២ 
រត្ក់្ាជា(រនាុរ)/ឥណទនរនុងចំណណញ-ខាត្ ២៥៩.៦៤២  ៥៩.៦៥៧  (៨០.៩២៦)  ២៣៨.៣៧៣  ២៥៩.៤៤២  ៥៩.៦៥៧  (៨០.៩២៦)  ២៣៨.១៧៣ 
                
គិត្ក្ត្មឹថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៤៦២.៦៧៦  ៥៩.៦៥៧  -  ៥២២.៣៣៣  ៤៧៤.៨៧៨  ៥៩.៦៥៧  -  ៥៣៤.៥៣៥ 
       -        - 
គិត្ជាពានណ់រៀល ១.៨៧១.៥២៤  ២៤១.៣១៣  -  ២.១១២.៨៣៧  ១.៩២០.៨៨១  ២៤១.៣១៣  -  ២.១៦២.១៩៤ 
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១៤.  ម្រទេយសកមមពផសងៗ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ការទូ្ទត្រុ់ណរក្រទន ១.៧៤៤.៩៤២  ៧.០៥៨.២៩០  ១.៩១១.៨៧៩  ៧.៧៩០.៩០៧  ១.៧៤៤.៩៤២  ៧.០៥៨.២៩០  ១.៩១១.៨៧៩  ៧.៧៩០.៩០៧ 
ក្បាររ់រជួ់ល ១.៥៣៨.៥៤៩  ៦.២២៣.៤៣១  ១.១៤៣.៩៣២  ៤.៦៦១.៥២៣  ១.៥៣៨.៥៤៩  ៦.២២៣.៤៣១  ១.១៤៣.៩៣២  ៤.៦៦១.៥២៣ 
ការទូ្ទត្មុ់ន ៧៦២.៥១៨  ៣.០៨៤.៣៨៥  ៨២៨.០៩៣  ៣.៣៧៤.៤៧៩  ៧៦២.៥១៨  ៣.០៨៤.៣៨៥  ៨២៨.០៩៣  ៣.៣៧៤.៤៧៩ 
ណផេងៗ ១.២៤៩.៤៥០  ៥.០៥៤.០២៦  ១.៦៩៤.៤៤៦  ៦.៩០៤.៨៦៧  ១.២៤៧.៩១០  ៥.០៤៧.៧៩៦  ១.៦៨៧.៧៩១  ៦.៨៧៧.៧៤៩ 
                
 ៥.២៩៥.៤៥៩  ២១.៤២០.១៣២  ៥.៥៧៨.៣៥០  ២២.៧៣១.៧៧៦  ៥.២៩៣.៩១៩  ២១.៤១៣.៩០២  ៥.៥៧១.៦៩៥  ២២.៧០៤.៦៥៨ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈណពលខ្លី ២.៧១៥.០៦៩   ១០.៩៨២.៤៥៤   ៣.៥៨៤.០៣២   ១០.២៧៩.៣៤៦   ២.៧១៣.៥២៩   ១០.៩៧៦.២២៤   ៣.៥៧៧.៣៧៧   ១០.២៥២.២២៨  
រយៈណពលម្វង ២.៥៨០.៣៩០   ១០.៤៣៧.៦៧៨   ១.៩៩៤.៣១៨   ១២.៤៥២.៤៣០   ២.៥៨០.៣៩០   ១០.៤៣៧.៦៧៨   ១.៩៩៤.៣១៨   ១២.៤៥២.៤៣០  
                
 ៥.២៩៥.៤៥៩   ២១.៤២០.១៣២   ៥.៥៧៨.៣៥០   ២២.៧៣១.៧៧៦   ៥.២៩៣.៩១៩   ២១.៤១៣.៩០២   ៥.៥៧១.៦៩៥   ២២.៧០៤.៦៥៨  
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១៥.  ម្របាក់បពញ្ញ ើរបសធ់នាគារពផសងៗ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
គណនីចរនត ១១.១៦៩.០៤៤  ៤៥.១៧៨.៧៨៣  ៣.៩៣៦.៦០៣  ១៦.០៤១.៦៥៥  ១១.១៦៩.០៤៤  ៤៥.១៧៨.៧៨៣  ៣.៩៣៦.៦០៣  ១៦.០៤១.៦៥៧ 
គណនីសនេ ំ ១២.៨៧០.៩២៣  ៥២.០៦២.៨៨៤  ១.៦៣៨.៩៦០  ៦.៦៧៨.៧៦២  ១២.៨៧០.៩២៣  ៥២.០៦២.៨៨៤  ១.៦៣៨.៩៦០  ៦.៦៧៨.៧៦២ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ ៦៤.៥២៥.៦១០  ២៦១.០០៦.០៩២  ៥៨.៦០៧.០៩៥  ២៣៨.៨២៣.៩១៣  ៦៤.៥២៥.៦១០  ២៦១.០០៦.០៩២  ៥៨.៦០៧.០៩៥  ២៣៨.៨២៣.៩១៣ 
                
 ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣០  ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣២ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈណពលខ្លី ៧៥.៣១៥.៥៧៧  ៣០៤.៦៥១.៥០៩  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣០  ៧៥.៣១៥.៥៧៧  ៣០៤.៦៥១.៥០៩  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣២ 
រយៈណពលម្វង ១៣.២៥០.០០០  ៥៣.៥៩៦.២៥០  -  -  ១៣.២៥០.០០០  ៥៣.៥៩៦.២៥០  -  - 
                
 ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣០  ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣២ 
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១៥.  ម្របាក់បពញ្ញ ើរបសធ់នាគារពផសងៗ (ត្) 
 អក្ាការក្បារក់្រចាឆំ្ន ថំ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

 ២០២០  ២០១៩ 
    
គណនីចរនត ០%  ០% 
គណនីសនេ ំ ០,២០% - ១,០០%  ០,២០% - ០,៧០% 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ ២,០០% - ៦,៣០%  ១,២៥% - ៥,៣០% 
 
១៦.  ម្របាក់បពញ្ញ ើរបសអ់ត្ិងិជ្នមិនឡមនធនាគារ 
 

 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ ៤៥៥.៤២១.៨៨៣   ១.៨៤២.១៨១.៥១៧   ៣៩២.២២៧.២៦៨   ១.៥៩៨.៣២៦.១១៧   ៤៥៥.៤២១.៨៨៣   ១.៨៤២.១៨១.៥១៧   ៣៩២.២២៧.២៦៨  ១.៥៩៨.៣២៦.១១៧ 
គណនីសនេ ំ ១៨១.១៦៦.២០៣   ៧៣២.៨១៧.២៩១   ១៤៩.៤៩៤.៣១៩   ៦០៩.១៨៩.៣៥០   ១៨១.១៦៦.២០៣   ៧៣២.៨១៧.២៩១   ១៤៩.៤៩៤.៣១៩  ៦០៩.១៨៩.៣៥០ 
គណនីចរនត ៦៤.១៥៤.១៣២   ២៥៩.៥០៣.៤៦៣   ៨២.៩០៨.៥៥៣   ៣៣៧.៨៥២.៣៥៣   ៦៤.២៥៧.៩៣៥   ២៥៩.៩២៣.៣៤៧   ៨២.៩៤៧.១៨៥  ៣៣៨.០០៩.៧៧៩ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនរក្មតិ្ (*) ១០.៣១០.៣០២   ៤១.៧០៥.១៧២   ១៣.៣៦១.២៩២   ៥៤.៤៤៧.២៦៥   ១០.៣១០.៣០២   ៤១.៧០៥.១៧២   ១៣.៣៦១.២៩២  ៥៤.៤៤៧.២៦៥ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើាមែំណារក់ាល  ៧.២៩០.៤៤២   ២៩.៤៨៩.៨៣៨   ៨.២៨៤.១៧៤   ៣៣.៧៥៨.០០៩   ៧.២៩០.៤៤២   ២៩.៤៨៩.៨៣៨   ៨.២៨៤.១៧៤  ៣៣.៧៥៨.០០៩ 

                
 ៧១៨.៣៤២.៩៦២   ២.៩០៥.៦៩៧.២៨១   ៦៤៦.២៧៥.៦០៦   ២.៦៣៣.៥៧៣.០៩៤   ៧១៨.៤៤៦.៧៦៥   ២.៩០៦.១១៧.១៦៥   ៦៤៦.៣១៤.២៣៨  ២.៦៣៣.៧៣០.៥២០ 
 

(*)  ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនរក្មតិ្ គឺជាសមតុ្លយក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជនសររុ ម្ែលមនិម្គនការក្បារ ់និងត្ក្មូវឱ្យោរត់្មកល់ ណែើមបធីានាលិខិ្ត្ឥណទន និងលិខិ្ត្ធានាណផេងៗ។  
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១៦.  ម្របាក់បពញ្ញ ើរបសអ់ត្ិងិជ្នមិនឡមនធនាគារ (ត្) 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈណពលខ្លី ៦៣៨.៣៦៥.១៣៩  ២.៥៨២.១៨៦.៩៨៧  ៥៦៧.០០៨.៩៥៣  ២.៣១០.៥៦១.៤៨៣  ៦៣៨.៤៦៨.៩៤២  ២.៥៨២.៦០៦.៨៧១  ៥៦៧.០៤៧.៥៨៥  ២.៣១០.៧១៨.៩០៩ 
រយៈណពលម្វង ៧៩.៩៧៧.៨២៣  ៣២៣.៥១០.២៩៤  ៧៩.២៦៦.៦៥៣  ៣២៣.០១១.៦១១  ៧៩.៩៧៧.៨២៣  ៣២៣.៥១០.២៩៤  ៧៩.២៦៦.៦៥៣  ៣២៣.០១១.៦១១ 
                
 ៧១៨.៣៤២.៩៦២  ២.៩០៥.៦៩៧.២៨១  ៦៤៦.២៧៥.៦០៦  ២.៦៣៣.៥៧៣.០៩៤  ៧១៨.៤៤៦.៧៦៥  ២.៩០៦.១១៧.១៦៥  ៦៤៦.៣១៤.២៣៨  ២.៦៣៣.៧៣០.៥២០ 
 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
គណនីចរនត គាម ន  គាម ន 
គណនីសនេ ំ ០,៣% - ២,០០%  ០,៣% - ១,៨០% 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ ០,៨% - ៧,៣០%  ០,៨% - ៨,០០% 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើាមែំណារក់ាល ៣,០% -៧,៥%   ៣,០% -៧,៥% 
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១៧. បំណុលេនធេនារកនងុម្រគា 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ៤.៤១២.៨៤០   ១៧.៩៨២.៣២៣   ៣.៦៩៧.៩៦៦  ១៤.៨៥៨.៤២៧  ៤.៤១៤.០១២   ១៧.៩៨៧.០៩៩   ៣.៦៩៩.១៣៨  ១៤.៨៦៣.១៣៦ 
ចំណាយពនធណលើក្បារ់ចំណូលរនុងក្គា 

(រំណត្ស់ម្គា ល់ ២៩) ៣.៩៩៨.៨០៥   ១៦.១៧៥.១៦៦   ៤.៨២៥.១៤៤  ១៩.៥៥១.៤៨៣  ៣.៩៩៨.៨០៥   ១៦.៣០៣.១២៨   ៤.៨២៥.១៤៤  ១៩.៥៥១.៤៨៣ 
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលបានរង់ (៤.៨៨៨.៩៣៣)  (១៩.៩៣២.១៨០)  (៤.១១០.២៧០)  (១៦.៦៥៤.៨១៤)  (៤.៩៣៤.១០៩)  (២០.១១៦.៣៦២)  (៤.១១០.២៧០)  (១៦.៦៥៤.៨១៤) 
លណមអៀងពីការរតូរររិយរណ័ណ  -     ២៤.០៦១   -  ២២៧.២២៧  -     (១០២.៤៩១)  -  ២២៧.២៩៤ 
                
ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ៣.៥២២.៧១២   ១៤.២៤៩.៣៧០   ៤.៤១២.៨៤០  ១៧.៩៨២.៣២៣  ៣.៤៧៨.៧០៨   ១៤.០៧១.៣៧៤   ៤.៤១៤.០១២  ១៧.៩៨៧.០៩៩ 
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១៨. ម្របាក់កមចី 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ក្បាររ់មចីវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់                
រយៈណពលខ្លី ១៤.៣៣៥.៥៤៦  ៥៧.៩៨៧.២៨៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦  ១៤.៣៣៥.៥៤៦  ៥៧.៩៨៧.២៨៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
រយៈណពលម្វង ១.០៧១.៨៦៤  ៤.៣៣៥.៦៩០  -  -  ១.០៧១.៨៦៤  ៤.៣៣៥.៦៩០  -  - 
                
 ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦  ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ក្បាររ់មចីវាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់                
ការធានា (*) ១២.០៨៧.៨៦៩  ៤៨.៨៩៥.៤៣០  ៤១.២៧៣.៥៧៧  ១៦៨.១៨៩.៨២៦  ១២.០៨៧.៨៦៩  ៤៨.៨៩៥.៤៣០  ៤១.២៧៣.៥៧៧  ១៦៨.១៨៩.៨២៦ 
មនិម្គនការធានា (**) ៣.៣១៩.៥៤១  ១៣.៤២៧.៥៤៣  ១០.៩២៤.៤២៧  ៤៤.៥១៧.០៤០  ៣.៣១៩.៥៤១  ១៣.៤២៧.៥៤៣  ១០.៩២៤.៤២៧  ៤៤.៥១៧.០៤០ 
                
 ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦  ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
 
(*) ក្រត្ិរត្តិការផតល់សនានីយភាពណោយម្គនការធានា (“LPCO”) ម្ែលបានទ្ិញពីធនាគារជាត្ិ ថ្ន រមពុជា ម្ែលម្គនរយៈណពល ១២ ម្ខ្ (២០១៩៖ ៦ម្ខ្ ណៅ ១២ម្ខ្) និងម្គនអក្ាការ

ក្បារព់ី ២,៦០% ណៅ ៥% រនុងមយួឆ្ន  ំ(២០១៩៖ ២,៨០% ណៅ ៣,១៥% រនុងមយួឆ្ន )ំ។ 
(**) ក្បាររ់មចមី្ែលទ្ទ្ួលបានពីធនាគាររនុងក្សុរ ម្ែលម្គនរយៈណពល ១២ម្ខ្ ែល់ ៨៤ម្ខ្ និងម្គនអក្ាការក្បារព់ី ២% ណៅ៦,៣០% (២០១៩៖ ៦,៣០%)។ 
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១៨. ម្របាក់កមចី (ត្) 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្បារណ់ែើម ១៥.០៩៥.៤៥២  ៦១.០៦១.១០៣  ៥១.៨៦៩.០៥៦  ២១១.៣៦៦.៤០៣  ១៥.០៩៥.៤៥២  ៦១.០៦១.១០៣  ៥១.៨៦៩.០៥៦  ២១១.៣៦៦.៤០៣ 
ការក្បារក់្តូ្វរង់ ៣១១.៩៥៨  ១.២៦១.៨៧០  ៣២៨.៩៤៨  ១.៣៤០.៤៦៣  ៣១១.៩៥៨  ១.២៦១.៨៧០  ៣២៨.៩៤៨  ១.៣៤០.៤៦៣ 
                
 ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦  ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
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១៩. ការពចញផាយមូលបម្រត្បំណុល 
 ធនាគារបានណចញផាយសញ្ជញ រណណ សក្ម្គរែ់ំណារក់ាលែំរូង ម្ែលម្គនត្ថ្មលចាររិ ១០០.០០០ ណរៀល សររុ ៤០.០០០ លានណរៀល ម្ែលម្គនរយៈណពលរំណត្៣់ឆ្ន ។ំ ណៅថ្ងៃទ្ី
២២ ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារបាន ណចញផាយសញ្ជញ រណណ សក្ម្គរែ់ំណារក់ាលទ្ីពី ម្ែលម្គនត្ថ្មលចាររិ ១០០.០០០ ណរៀល សររុ ៤០.០០០ លានណរៀល ម្ែលម្គនរយៈណពលរំណត្៣់
ឆ្ន ។ំ សញ្ជញ រណណ  ទងំណនេះក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រជ់ាសញ្ជញ រណណ ម្ែលម្គនការការពារហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ម្ែលម្គនអក្ាគូរ ុង៦,៥%រនុងមយួឆ្ន  ំម្ែលក្ត្ូវរងក់ារក្បារជ់ាណរៀងរាល់ឆម្គស។ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈណពលខ្លី ១.៣៦៦.៣៨៤  ៥.៥២៧.០២៣  -  -  ១.៣៦៦.៣៨៤  ៥.៥២៧.០២៣  -  - 
រយៈណពលម្វង ១៨.៤២៧.០៩០  ៧៤.៥៣៧.៥៧៩  -  -  ១៨.៤២៧.០៩០  ៧៤.៥៣៧.៥៧៩  -  - 
                
 ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -  -  ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -  - 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ចំនួនក្បារណ់ែើម ១៩.៤៥៥.៦០១  ៧៨.៦៩៧.៩០៦  -  -  ១៩.៤៥៥.៦០១  ៧៨.៦៩៧.៩០៦  -  - 
ការក្បារក់្តូ្វរង់ ៣៣៧.៨៧៣  ១.៣៦៦.៦៩៦  -  -  ៣៣៧.៨៧៣  ១.៣៦៦.៦៩៦  -  - 
                
 ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -  -  ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -  - 
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២០. បំណុលពផសងៗ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ចំណាយរងារ  ៥៤១.១៤២    ២.១៨៨.៩១៩   ៤៦០.៥០៥   ១.៨៧៦.៥៥៨   ៥៤១.១៤២   ២.១៨៨.៩១៩   ៤៦០.៥០៥   ១.៨៧៦.៥៥៨  
ពនធក្តូ្វរងណ់ផេងៗ ៣៦៦.៥៣៨   ១.៤៨២.៦៤៦   ៩៤៤.៨៩០   ៣.៨៥០.៤២៧   ៣៦៦.៥៣៨   ១.៤៨២.៦៤៦   ៩៤៤.៨៩០   ៣.៨៥០.៤២៧  
ភាគលាភក្តូ្វរង់ -     -     ៨៦០.០០០  ៣.៥០៤.៥០០  -     -     ៨៦០.០០០  ៣.៥០៤.៥០០ 
ណផេងៗ ៦៣០.៨៦៧   ២.៥៥១.៨៥៨   ១.៣៦៨.៩៩៥  ៥.៥៧៨.៦៥៥  ៦២២.៦១០   ២.៥១៨.៤៥៨   ១.៣១១.១៩៧  ៥.៣៤៣.១២៨ 
                  
 ១.៥៣៨.៥៤៧   ៦.២២៣.៤២៣   ៣.៦៣៤.៣៩០  ១៤.៨១០.១៤០  ១.៥៣០.២៩០   ៦.១៩០.០២៣   ៣.៥៧៦.៥៩២  ១៤.៥៧៤.៦១៣ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈណពលខ្លី ២.០៨៣.៨៥៨  ៨.៤២៩.២០៦  ៣.៦៣៤.៣៩០  ១៤.៨១០.១៤០  ២.០៧៥.៦០១  ៨.៣៩៥.៨០៦  ៣.៥៧៦.៥៩២  ១៤.៥៧៤.៦១៣ 
រយៈណពលម្វង -  -  -  -  -  -  -  - 
                
 ២.០៨៣.៨៥៨  ៨.៤២៩.២០៦  ៣.៦៣៤.៣៩០  ១៤.៨១០.១៤០  ២.០៧៥.៦០១  ៨.៣៩៥.៨០៦  ៣.៥៧៦.៥៩២  ១៤.៥៧៤.៦១៣ 
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២១. អនុបំណុល 
 អនុរំណុល គឺជាក្បាររ់មចទី្ទ្ួលបានពីធនាគារ Jeonbuk Bank Co., Ltd. ម្គនចំនួន ១២.០០០.០០០ ែុលាល រអាណមររិ និង Apro Financial Co., Ltd. ម្គនចំនួន ៨.០០០.០០០ 
ែុលាល រអាណមររិ ម្ែលម្គនរយៈណពល ១០ឆ្ន  ំ និងម្គនអក្ាការក្បារក់្ត្ឹម ៦,៩០% រនុងមយួឆ្ន  ំ (២០១៩៖ ៦,៩០% រនុងមយួឆ្ន )ំ។ ក្បាររ់មចកី្ត្ូវទងំណនេះ ម្គនលរខណៈក្គរក់្គានស់ក្ម្គរ ់          
អនុរំណុលចំណាត្ថ់ាន រទ់្ី ២ និងក្ត្ូវបានអនុមត័្ណោយធនាគាររណាា ល ណៅថ្ងៃទ្ី២១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២០១៨។  
 
២២. ភាគហ ុន 
 ណៅថ្ងៃទ្ី១៨ ម្ខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារបានរណងកើនណែើមទុ្នររស់ខ្លួនពី ៨០.០០០.០០០ ែុលាល រអាណមររិ រហូត្ែល់ ៩២.០០០.០០០ ែុលាល រអាណមររិ ណោយរម្មលងពីក្បារច់ំណណញ
ររាទុ្រចំនួន ១២.០០០.០០០ ែុលាល រអាណមររិ ណៅជាណែើមទុ្ន ម្ែលក្ត្ូវបានអនុមត័្ណោយធនាគាររណាា លណៅថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខ្មងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  និងក្រសួងពាណិជជរមម ណៅថ្ងៃទ្ី២៧ ម្ខ្ររកោ 
ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
នាណែើមឆ្ន  ំ ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២១.៤៤០.០០០  ៨០.០០០.០០០   ៣២៦.០០០.០០០   ៨០.០០០.០០០  ៣២១.៤៤០.០០០ 
រម្មលងក្បារ់ចំណណញររាទុ្រណៅជា   

ណែើមទុ្ន ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩២៤.០០០  -  -  ១២.០០០.០០០   ៤៨.៥៤០.០០០   -  - 
លណមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  (២.៧៨៤.០០០)  -  ៤.៥៦០.០០០  -     (២.៤០០.០០០)  -  ៤.៥៦០.០០០ 
                
នាែំណាចឆ់្ន  ំ ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៩២.០០០.០០០   ៣៧២.១៤០.០០០   ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០ 
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២២. ភាគហ ុន (ត្) 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ចំនួនភាគហ ុន  ភាគរយ  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ភាគរយ  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ភាគទុនិក៖                
Jeonbuk Bank Co., Ltd ៤៦.០០០  ៥០%  ៤៦.០០០.០០០  ១៨៦.០៧០.០០០  ៤០.០០០  ៥០%  ៤០.០០០.០០០  ១៦៣.០០០.០០០ 
Apro Financial Co., Ltd ៣៦.៨០០  ៤០%  ៣៦.៨០០.០០០  ១៤៨.៨៥៦.០០០  ៣២.០០០  ៤០%  ៣២.០០០.០០០  ១៣០.៤០០.០០០ 
JB Woori Capital Co., Ltd ៩.២០០  ១០%  ៩.២០០.០០០  ៣៧.២១៤.០០០  ៨.០០០  ១០%  ៨.០០០.០០០  ៣២.៦០០.០០០ 
                
 ៩២.០០០  ១០០%  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៨០.០០០  ១០០%  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០ 
 
២៣. ចំណូលការម្របាក់ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ចំណូលការក្បារពី់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ

វាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់        
 

       
ឥណទនររស់អតិ្ងិជន ៦៦.១៨៥.៨៤៦  ២៦៩.៨៣៩.៦៩៥  ៥៧.៨៣២.៤៩៤  ២៣៤.៣៣៧.២៦៦  ៦៦.៧១២.៨៦៥  ២៧១.៩៨៨.៣៥១  ៥៨.៣១៣.៩០០  ២៣៦.២៨៧.៩២៣ 
សមតុ្លយណៅធនាគាររណាត ល ២៩៦.២៩២  ១.២០៧.៩៨២   ២២៣.១៦៨    ៩០៤.២៧៧   ២៩៦.២៩២  ១.២០៧.៩៨២  ២២៣.១៦៨  ៩០៤.២៧៧ 
ការវនិិណោគរំណុល ២៦៥.៧៥៧  ១.០៨៣.៤៩១  ១៨០.៣៧៧  ៧៣០.៨៨៨  ២៦៥.៧៥៧  ១.០៨៣.៤៩១  ១៨០.៣៧៧  ៧៣០.៨៨៨ 
សមតុ្លយណៅធនាគារណផេងៗ ២.៥៨៩.៤៤២   ១០.៥៥៧.១៥៥   ១.៦០៩.៩១០   ៦.៥២៣.៣៥៤   ២.៥៨៩.៤៤២   ១០.៥៥៧.១៥៥   ១.៦០៩.៩១០   ៦.៥២៣.៣៥៤  

                  
 ៦៩.៣៣៧.៣៣៧  ២៨២.៦៨៨.៣២៣  ៥៩.៨៤៥.៩៤៩  ២៤២.៤៩៥.៧៨៥  ៦៩.៨៦៤.៣៥៦  ២៨៤.៨៣៦.៩៧៩  ៦០.៣២៧.៣៥៥  ២៤៤.៤៤៦.៤៤២ 
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២៤. ចំណាយការម្របាក់ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ចំណាយការក្បារថ់្នរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
វាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់៖        

 
       

ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជនមនិម្មន
ធនាគារ ២១.៨៩៩.៦៣២  

 
៨៩.២៨៤.៨០០   ១៦.៣៩០.៧១០   ៦៦.៤១៥.១៥៧   ២២.៤១៦.០០៥  

 
៩១.៣៩០.០៥២  

 
១៦.៣៩០.៧១០  

 
៦៦.៤១៥.១៥៧  

ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ២.១៤១.២៩៦   ៨.៧៣០.០៦៤   ២.៧៩៩.៣៦២  ១១.៣៤៣.០១៥  ២.១៤១.២៩៦   ៨.៧៣០.០៦៤   ២.៧៩៩.៣៦២  ១១.៣៤៣.០១៥ 
ក្បាររ់មច ី ១.៨១៧.២២៧   ៧.៤០៨.៨៣៤   ៤១៥.០១៦   ១.៦៨១.៦៤៥   ១.៨១៧.២២៧   ៧.៤០៨.៨៣៤   ៤១៥.០១៦   ១.៦៨១.៦៤៥  
អនុរំណុល ១.៣៨៣.៧៨១   ៥.៦៤១.៦៧៥   ១.៣៨០.០០០   ៥.៥៩១.៧៦០   ១.៣៨៣.៧៨១   ៥.៦៤១.៦៧៥   ១.៣៨០.០០០   ៥.៥៩១.៧៦០  
ការណចញផាយមូលរក្ត្រំណុល ៦៨៦.១៦៧  ២.៧៩៧.៥០៣  -  -  ៦៨៦.១៦៧  ២.៧៩៧.៥០៣  -  - 
ភតិ្សនា ៣០៧.៥៤៦   ១.២៥៣.៨៦៥   ២៩៤.០២៣   ១.១៩១.៣៨១   ៦២៦.៣៨៣   ២.៥៥៣.៧៦៤   ៥១៥.៦៥៩   ២.០៨៩.៤៥០  

                
 ២៨.២៣៥.៦៤៩   ១១៥.១១៦.៧៤១   ២១.២៧៩.១១១   ៨៦.២២២.៩៥៨   ២៩.០៧០.៨៥៩   ១១៨.៥២១.៨៩២   ២១.៥០០.៧៤៧   ៨៧.១២១.០២៧  
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២៥. កថ្ម្រម និងចំណូលពជ្ើងាសទុធ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
រថ្ក្ម និងចំណូលណជើងស្ថ៖                

រថ្ក្មការពិនយ័ ១.៧៧១.៣៤២   ៧.២២១.៧៦១   ១.៣៤៦.៣៦៦   ៥.៤៥៥.៤៧៥   ១.៧៧១.៣៤២  ៧.២២១.៧៦១  ១.៣៤៦.៣៦៦   ៥.៤៥៥.៤៧៥  
រថ្ក្មណសវាណផារក្បារ់ ៦២២.៨៥៤   ២.៥៣៩.៣៧៦   ៧៩៦.៣១៤   ៣.២២៦.៦៦៤   ៦២២.៨៥៤  ២.៥៣៩.៣៧៦  ៧៩៦.៣១៤   ៣.២២៦.៦៦៤  
រថ្ក្មណសវា Visa card ៤១៩.៣៦៥   ១.៧០៩.៧៥១   ៤៣៩.៤១១   ១.៧៨០.៤៩៤   ៤១៩.៣៦៥  ១.៧០៩.៧៥១  ៤៣៩.៤១១   ១.៧៨០.៤៩៤  
ហិរញ្ញរបទនពាណិជជរមម ៣៨១.៦៤០   ១.៥៥៥.៩៤៦   ៩៨.១២៣   ៣៩៧.៥៩៤   ៣៨១.៦៤០  ១.៥៥៥.៩៤៦  ៩៨.១២៣   ៣៩៧.៥៩៤  
ណផេងៗ ២៧៣.៦២០   ១.១១៥.៥៤៩   ១៩៧.៦៩៧   ៨០១.០៦៨   ២៧៣.៦២០   ១.១១៥.៥៤៩   ១៩៧.៦៩៧   ៨០១.០៦៨  

                
 ៣.៤៦៨.៨២១  ១៤.១៤២.៣៨៣  ២.៨៧៧.៩១១  ១១.៦៦១.២៩៥  ៣.៤៦៨.៨២១  ១៤.១៤២.៣៨៣  ២.៨៧៧.៩១១   ១១.៦៦១.២៩៥  
                
រថ្ក្ម និងចំណាយណជើងស្ថ៖ (១.០៧៧.១៧៥)  (៤.៣៩១.៦៤២)  (៧០៣.៩៨៩)  (២.៨៥២.៥៦៣)  (១.០៧៧.១៤៣)  (៤.៣៩១.៥១២)  (៧០៣.៩៨៩)  (២.៨៥២.៥៦៣) 
                
រថ្ក្ម និងចំណូលណជើងស្ថសុទ្ធ ២.៣៩១.៦៤៦  ៩.៧៥០.៧៤១  ២.១៧៣.៩២២  ៨.៨០៨.៧៣២  ២.៣៩១.៦៧៨  ៩.៧៥០.៨៧១  ២.១៧៣.៩២២  ៨.៨០៨.៧៣២ 
                
ណពលណវលាថ្នការទ្ទួ្លស្ថា ល់៖                
រថ្ក្ម និងចំណូលណជើងស្ថ                

ទ្ទួ្លស្ថា ល់ណៅណពលម្ត្មយួ ៣.២២៣.៥១៣   ១៤.១៤២.៣៨៣   ២.៨៧៧.៩១១  ១១.៦៦១.២៩៥  ៣.២២៣.៥១៣   ១៤.១៤២.៣៨៣   ២.៨២៧.៩០៦   ១១.៦៦១.២៩៥  
ទ្ទួ្លស្ថា ល់ាមែំណារក់ាល ២៤៥.៣០៨   ១.៥៥៥.៩៤៦   ៥០.០០៥   ២០២.៦២០   ២៤៥.៣០៨   ១.០០០.១២១   ៥០.០០៥   ២០២.៦២០  

                
 ៣.៤៦៨.៨២១   ១៥.៦៩៨.៣២៩   ២.៩២៧.៩១៦   ១១.៨៦៣.៩១៥   ៣.៤៦៨.៨២១   ១៥.១៤២.៥០៤   ២.៨៧៧.៩១១   ១១.៨៦៣.៩១៥  
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២៦. ខាត្េីការងយចុោះត្ថ្មាចំពពាោះម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ការខាត្ឥណទនរពឹំងទុ្រ (“ECL”):                
ឥណទនអតិ្ងិជន ៤៥៥.៥៦៣  ១.៨៥៧.៣៣០  ៦៨៦.២០៨  ២.៧៨០.៥១៥  ៤៥៦.៦១៥  ១.៨៦១.៦១៩  ៦៨៦.២៦០  ២.៧៨០.៧២៦ 
រិចចសនាហិរញ្ញ វត្ថុណក្ៅារាងតុ្លយការ  ២.៨៨៩  ១១.៧៧៩  (២៦៩)  (១.០៩០)  ២.៨៨៩  ១១.៧៧៩  (២៦៩)  (១.០៩០) 

                
 ៤៥៨.៤៥២  ១.៨៦៩.១០៩  ៦៨៥.៩៣៩  ២.៧៧៩.៤២៥  ៤៥៩.៥០៤  ១.៨៧៣.៣៩៨  ៦៨៥.៩៩១  ២.៧៧៩.៦៣៦ 
 
២៧. ចំណាយបុគាលកិ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្បារណ់រៀវត្េរ ៍និងក្បារឈ់នួល ៥.៣៩០.២១០   ២១.៩៧៥.៨៨៦   ៤.៦៨៧.៣៦០   ១៨.៩៩៣.១៨៣   ៥.៣៩០.២១០   ២១.៩៧៥.៨៨៦   ៤.៦៨៧.៣៦០   ១៨.៩៩៣.១៨៣  
ក្បាររ់ង្ហវ ន ់និងការណលើរទឹ្រចិត្ត ៩០៧.៧៣៧   ៣.៧០០.៨៤៤   ៧៥៩.០៦៨   ៣.០៧៥.៧៤៤   ៩០៧.៧៣៧   ៣.៧០០.៨៤៤   ៧៥៩.០៦៨   ៣.០៧៥.៧៤៤  
ចំណាយអត្ថក្រណោជនរុ៍គាលិរ ៥៤៩.១៦១   ២.២៣៨.៩២៩   ៤៥៤.២៤៩   ១.៨៤០.៦១៧   ៥៤៩.១៦១   ២.២៣៨.៩២៩   ៤៥៤.២៤៩   ១.៨៤០.៦១៧  
លំណៅោា នរុគាលិរ និងចំណាយពារព់ន័ធ ៧០.៧១១   ២៨៨.២៨៩   ១៥៣.៣៧៩   ៦២១.៤៩២   ៧០.៧១១   ២៨៨.២៨៩   ១៥៣.៣៧៩   ៦២១.៤៩២  
ចំណាយណលើការរណាុ េះរណាា លរុគាលិរ ៧០.៤៨៣   ២៨៧.៣៥៩   ៦១.៩៣៤   ២៥០.៩៥៦   ៧០.៤៨៣   ២៨៧.៣៥៩   ៦១.៩៣៤   ២៥០.៩៥៦  
ណផេងៗ ៧៧០.២៣០   ៣.១៤០.២២៨   ៧២៤.៨៦៨   ២.៩៣៧.១៦៥   ៧៧០.២៣០   ៣.១៤០.២២៨   ៧២៤.៨៦៨   ២.៩៣៧.១៦៥  
                
 ៧.៧៥៨.៥៣២   ៣១.៦៣១.៥៣៥   ៦.៨៤០.៨៥៨   ២៧.៧១៩.១៥៧   ៧.៧៥៨.៥៣២   ៣១.៦៣១.៥៣៥   ៦.៨៤០.៨៥៨   ២៧.៧១៩.១៥៧  
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២៨. ចំណាយម្របត្ិបត្តិការពផសងៗ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ជួសជុល និងម្ងទំ ១.៣៤២.៨៣៥   ៥.៤៧៤.៧៣៨   ១.០៥២.០១៤   ៤.២៦២.៧៦១   ១.៣៣៨.១២៥   ៥.៤៥៥.៥៣៦   ១.០៦២.៩៧០   ៤.៣០៧.១៥៤  
ចំណាយពនធណផេងៗ ៨៦៣.៩០៦   ៣.៥២២.១៤៥   ៨៦១.១៣៥   ៣.៤៨៩.៣១៩   ៨៥០.៣៧៣   ៣.៤៦៦.៩៧១   ៨៥២.៤៥៩   ៣.៤៥៤.១៦៤  
រថ្ក្មវជិាជ ជីវៈ ៨៤៦.២២៤   ៣.៤៥០.០៥៥   ៥៨៧.២៩៣   ២.៣៧៩.៧១១   ៨៤៦.២២៤   ៣.៤៥០.០៥៥   ៥៧៩.៣៣៧   ២.៣៤៧.៤៧៤  
ការផាយពាណិជជរមម ៧០១.៣២១   ២.៨៥៩.២៨៦   ៧៧៤.៧២៨   ៣.១៣៩.១៩៨   ៧០១.៣២១   ២.៨៥៩.២៨៦   ៧៧៤.៧២៨   ៣.១៣៩.១៩៨  
ចំណាយណលើសនតិសុខ្ធនាគារ  ៥០៧.២៦៨   ២.០៦៨.១៣២   ៣៧១.២៨៩   ១.៥០៤.៤៦៣   ៥០៧.២៦៨   ២.០៦៨.១៣២   ៣៧១.២៨៩   ១.៥០៤.៤៦៣  
ចំណាយទឹ្រណភលើង ៤៤៣.៣៦៣   ១.៨០៧.៥៩១   ៣៧៥.៤៣៤   ១.៥២១.២៥៩   ៤៤៣.៣៦៣   ១.៨០៧.៥៩១   ៣៧៥.៤៣៤   ១.៥២១.២៥៩  
ចំណាយណលើអាហារ និងការរំស្ថនត ៤៣១.៣៥៦   ១.៧៥៨.៦៣៨   ៣៥៦.៦៩៤   ១.៤៤៥.៣២៤   ៤៣១.៣៥៦   ១.៧៥៨.៦៣៨   ៣៥៦.៦៩៤   ១.៤៤៥.៣២៤  
រថ្ក្មអាជ្ារណណ  ៣៥៧.៣៦៦   ១.៤៥៦.៩៨១   ៣២០.៤៨៧   ១.២៩៨.៦១៣   ៣៥៧.៣៦៦   ១.៤៥៦.៩៨១   ៣២០.៤៨៧   ១.២៩៨.៦១៣  
ចំណាយទូ្រស័ពា ១៨៩.៤១១   ៧៧២.២២៩   ១៦៣.២៥៣   ៦៦១.៥០២   ១៨៩.៤១១   ៧៧២.២២៩   ១៦៣.២៥៣   ៦៦១.៥០១  
ចំណាយការណធវើែំណណើ រ ១២៥.៧០៩   ៥១២.៥១៦   ៣៤៣.៨៣៤   ១.៣៩៣.២១៥   ១២៥.៧០៩   ៥១២.៥១៦   ៣៤៣.៨៣៤   ១.៣៩៣.២១៥  
សននិបាត្ និងសននិសីទ្ ១០៣.០២៦   ៤២០.០៣៧   ១០៩.៨០៨   ៤៤៤.៩៤២   ១០៣.០២៦   ៤២០.០៣៧   ១០៩.៨០៨   ៤៤៤.៩៤៣  
ចំណាយធានារា ររ់ង ៦៩.៧៥១   ២៨៤.៣៧៥   ៣៥.៦៨១   ១៤៤.៥៧៩   ៦៩.៧៥១   ២៨៤.៣៧៥   ៣៥.៦៨១   ១៤៤.៥៧៩  
ការជួលម្គនត្ថ្មលទរ ៦៤.៣៨២   ២៦២.៤៨៥   ៩៣.២១៣   ៣៧៧.៦៩៩   ៦១.៨៧៤   ២៥២.២៦០   ៩០.៧០៩   ៣៦៧.៥៥៣  
ការផាត្ផ់ាងក់ារោិល័យ ២០.៧៩៦   ៨៤.៧៨៥   ១៨.០៧២   ៧៣.២២៨   ២០.៧៩៦   ៨៤.៧៨៥   ១៨.០៧២   ៧៣.២២៨  
ណផេងៗ ១.២៩៣.៣១៦   ៥.២៧២.៨៤៩   ៧៨៩.៨៨២   ៣.២០០.៦០១   ៧៥៩.១១៧   ៣.០៩៤.៩១៩   ៧៤០.៦៩៦   ៣.០០១.៣០០  
                
 ៧.៣៦០.០៣០   ៣០.០០៦.៨៤២   ៦.២៥២.៨១៧   ២៥.៣៣៦.៤១៤   ៦.៨០៥.០៨០   ២៧.៧៤៤.៣១១   ៦.១៩៥.៤៥១   ២៥.១០៣.៩៦៨  
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២៩. ចំណាយេនធពលើម្របាក់ចំណូល 
(ក) ចំណាយេនធពលើម្របាក់ចំណូល 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលរនុងក្គា ៣.៩៩៨.៨០៥   ១៦.៣០៣.១២៨   ៤.៨២៥.១៤៤  ១៩.៥៥១.៤៨៣  ៣.៩៩៨.៨០៥  ១៦.៣០៣.១២៨  ៤.៨២៥.១៤៤  ១៩.៥៥១.៤៨៣ 
ពនធពនារ ២៦៣.១៥៣   ១.០៧២.៨៧៥   (១៧៧.៥៥៤)  (៧១៩.៤៤៨)  ២៣០.៣៧៦  ៩៣៩.២៤៣  (២៣៤.៤៥៨)  (៩៥០.០២៣) 
                
 ៤.២៦១.៩៥៨   ១៧.៣៧៦.០០៣   ៤.៦៤៧.៥៩០  ១៨.៨៣២.០៣៥  ៤.២២៩.១៨១  ១៧.២៤២.៣៧១  ៤.៥៩០.៦៨៦  ១៨.៦០១.៤៦០ 
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២៩. ចំណាយេនធពលើម្របាក់ចំណូល (ត្) 
(ែ) ការពផទៀងផ្ទទ ត្់រវាងចំណាយេនធពលើម្របាក់ចំណូល និងចំពណញតាមគណពនយយ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ចំណណញមុនរងព់នធណលើក្បារចំ់ណូល ២១.៣៩៩.៨១២  ៨៧.២៤៧.០៣៤  ២១.៤៣០.៦៥៦  ៨៦.៨៣៧.០១៧  ២១.១៧៤.៩០៣  ៨៦.៣៣០.០៧៩  ២១.៣៧៣.៤៣៤  ៨៦.៦០៥.១៥៣ 
                
ពនធគណនាក្តឹ្មអក្ាពនធណលើក្បារ់

ចំណូល ១៩,១% (២០១៩៖ ២០%) 
        

៤.០៨៧.៣៦៤   
      

១៦.៦៦៤.១៨៣   ៤.២៨៦.១៣១  ១៧.៣៦៧.៤០៣  
        

៤.០៤៤.៤០៦   
      

១៦.៤៨៩.០៤៣   ៤.២៧៤.៦៨៧  ១៧.៣២១.០៣១ 
ផលរ េះពាល់ពនធថ្នខ្ាងម់្ែលបានណផាៀង

ផ្ទា ត្៖់                
ចំណាយមនិក្តូ្វកាត្រ់ង ២៧៧.៥២២   ១.១៣១.៤៥៧   ២៩៩.៦៤៧  ១.២១៤.១៧០  ២៨៩.៧២៤   ១.១៨១.២០៥   ២៥៤.១៨៧  ១.០២៩.៩៦៧ 
ចំណាយក្បារចំ់ណូលមនិជារ់ពនធ (៧.៤៤៣)  (៣០.៣៤៥)  -  -  (៧.៤៤៣)  (៣០.៣៤៥)  -  - 
ការម្រត្ក្មូវណផេងៗ (៩៥.៤៨៥)  (៣៨៩.២៩២)  ៦១.៨១២  ២៥០.៤៦២  (៩៧.៥០៦)  (៣៩៧.៥៣២)  ៦១.៨១២  ២៥០.៤៦២ 

                
ចំណាយពនធណលើក្បារ់ចំណូល ៤.២៦១.៩៥៨   ១៧.៣៧៦.០០៣   ៤.៦៤៧.៥៩០  ១៨.៨៣២.០៣៥  ៤.២២៩.១៨១   ១៧.២៤២.៣៧១   ៤.៥៩០.៦៨៦  ១៨.៦០១.៤៦០ 
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២៩. ចំណាយេនធពលើម្របាក់ចំណូល (ត្) 
អនុណលាមាមរទ្របញ្ញត្តិពនធរមពុជា សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារក្តូ្វរងព់នធណលើក្បារចំ់ណូលចំនួន ២០%។ 
អនុណលាមាមអនុក្រឹត្ណលខ្ ០១ ររស់រាជរោា ភបិាលរមពុជា ចុេះថ្ងៃទី្០៤ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ អងាភាពមយួម្ែលបានចុេះរញ្ជ ីលរស់ញ្ជញ រណណ ស្ថជីវរមមជាផលូវការ ណៅរនុងផារមូលរក្ត្រមពុជា (ណៅកាត្់

ថា “ផ.ម.រ”) ក្តូ្វទ្ទួ្លបានការកាត្់រនថយរហូត្ែល់ ៥០% ពីពនធណលើក្បារចំ់ណណញ (២០%) រនុងរយៈណពលរីឆ្ន ។ំ 
ធនាគារបានចុេះរញ្ជ ីលរស់ញ្ជញ រណណ ស្ថជីវរមមណោយណជាគជយ័ ណៅរនុង ផ.ម.រ ណៅថ្ងៃទី្១០ ម្ខ្ណមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០។ ណៅថ្ងៃទី្២០ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ ធនាគាររពឹំងថានឹងបានទ្ទួ្លការកាត្រ់នថយពនធ

ណលើក្បារចំ់ណណញរហូត្ែល់ ៥០% សក្ម្គររ់យៈណពល៣ឆ្ន  ំចារពី់ឆ្ន ២ំ០២០ណោយណោងណៅាមលរខខ្ណឌ ម្ែលម្គនម្ចងរនុងក្រកាសណលខ្ ១៨៣ សហវ.ក្ររ ចុេះថ្ងៃទី្២៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
• ក្រសិនណរើណចញផាយមូលរក្ត្ណលើសពី ២០% ថ្នក្ទ្ពយសរមមសររុ ណនាេះនឹងទ្ទួ្លបានការកាត្រ់នថយពនធណលើក្បារចំ់ណណញ ៥០%  
• ក្រសិនណរើណចញផាយមូលរក្ត្ ២០% ឬតិ្ចជាង ថ្នក្ទ្ពយសរមមសររុ ណនាេះនឹងទ្ទួ្លបានការកាត្រ់នថយពនធ ណលើក្បារចំ់ណណញ ាមមូលោា នសមម្គក្ត្ រ ុម្នតការណលើរទឹ្រចិត្តពនធមនិក្តូ្វណលើសចំនួន 

៨.០០០ លានណរៀល។  
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ការណចញផាយមូលរក្ត្ររស់ធនាគារ ម្គនចំនួនក្រម្គណ ១,៩០% ថ្នក្ទ្ពយសរមមសររុ។ ធនាគារបានគណនាការណលើរទឹ្រចិត្តម្ផនរពនធ សក្ម្គរែំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី្

៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ណោយម្ផអរាមមូលោា នសមម្គក្ត្ ម្ែលជាលទ្ធផលគឺបាន ៤,៧៥% ថ្នការណលើរទឹ្រចិត្តពនធណលើក្បារចំ់ណណញ (២០%)។ ែូចណនេះ ពនធណលើក្បារចំ់ណូលររស់ធនាគារក្តូ្វបានគណនាាម
អក្ា ១៩,០១% សក្ម្គរ់ែំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ សក្ម្គរ់ែំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ រំណុលពនធណលើក្បារចំ់ណូលររស់ធនាគារ គឺាមអក្ា ២០% ណោយស្ថរធនាគារមនិបានទ្ទួ្លការ
កាត្រ់នថយពនធណពញណលញ សក្ម្គរ់ែំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
(គ) រញ្ជា ណផេងៗ 

ពនធ ក្តូ្វបានគណនាាមមូលោា នរំណរក្ស្ថយរចចុរបននណលើរទ្របញ្ញត្តិពនធោរ ម្ែលបានចូលជាធរម្គននាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ គណៈក្គរក់្គងវាយត្ថ្មលណៅាមការយិររណិចឆទ្ អំពីស្ថថ នភាព
ម្ែលបានណរើត្ណែើងរនុងលិខិ្ត្ក្រកាសពនធ ម្ែលទរ់ទិ្នណៅនឹងរទ្របញ្ញត្តិពនធ និងរំណរក្ស្ថយររស់វាម្ែលណៅជាធរម្គន។ សំវធិានធនក្តូ្បានរត្ក់្ាាមការសមក្សរ ណៅាមមូលោា នថ្នចំនួនទឹ្រក្បារ់
ម្ែលរពឹំងថាក្តូ្វរង់ជូនអាជ្ាធរពនធោរ។ 

ណទេះជាោ ងណារណ៏ោយ រទ្របញ្ញត្តិទងំអស់ណនេះម្គនការផ្ទល ស់រតូរពីមយួក្គាណៅមយួក្គា  ណហើយការរំណត្ចុ់ងណក្កាយរំផុត្ណលើចំនួនរំណុលពនធនឹងណធវើណែើង រនាា រ់ពីម្គនការក្តួ្ត្ពិនិត្យណោយ   
អាជ្ាធរពនធោរ។ ណៅណពលម្ែលលទ្ធផលពនធចុងណក្កាយខុ្សគាន ពីចំនួនម្ែលបានរត្ក់្ាពីែំរូង  ណនាេះភាពលណមអៀងណនេះនឹងណធវើឱ្យរ េះពាល់ែល់សមតុ្លយរំណុលពនធរនុងការយិររណិចឆទ្ម្ែលការរំណត្ព់នធក្តូ្វបានណធវើ
ណែើង។  
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៣០. ាច់ម្របាក់ និងាច់ម្របាក់សមមូល 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៣៦.២៧២.៤៥៥   ១៤៦.៧២២.០៨០   ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០  ៣៦.២៧២.៤៥៥   ១៤៦.៧២២.០៨០   ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០ 
សមតុ្លយរនុងធនាគាររណាត ល៖                

គណនីទូ្ទត្ ់ ៤១.៤៧៩.៦២៥   ១៦៧.៧៨៥.០៨៣   ៧.៥៩៣.៨៦៤  ៣០.៩៤៤.៩៩៦  ៤១.៤៧៩.៦២៥   ១៦៧.៧៨៥.០៨៣   ៧.៥៩៣.៨៦៤  ៣០.៩៤៤.៩៩៦ 
គណនីចរនត ១៧.២៨២.០៣៥   ៦៩.៩០៥.៨៣២   ៣៩.០០៣.៥៦៦  ១៥៨.៩៣៩.៥៣១  ១៧.២៨២.០៣៥   ៦៩.៩០៥.៨៣២   ៣៩.០០៣.៥៦៦  ១៥៨.៩៣៩.៥៣១ 
មូលរក្ត្អាចជួញែូរបាន -     -     ៣.៥០០.០០០  ១៤.២៦២.៥០០  -     -     ៣.៥០០.០០០  ១៤.២៦២.៥០០ 

សមតុ្លយរនុងធនាគារណផេងៗ និង
ក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ                
គណនីចរនត ៤.៤៨៩.៦៨៣   ១៨.១៦០.៧៦៨   ១.៨៧៤.៥៨៣  ៧.៦៣៨.៩២៦  ៤.៤៨៩.៦៨៣   ១៨.១៦០.៧៦៨   ១.៨៧៤.៥៨៣  ៧.៦៣៨.៩២៦ 
គណនីសនេ ំ ១.៤៥០.០៥២   ៥.៨៦៥.៤៦០   ៦.៨៩៦.០៧៧  ២៨.១០១.៥១៤  ១.៤៥០.០៥២   ៥.៨៦៥.៤៦០   ៦.៨៩៦.០៧៧  ២៨.១០១.៥១៤ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់(ម្គន

កាលរំណត្៣់ម្ខ្ ឬតិ្ចជាង) ១០.០០០.០០០  
 

៤០.៤៥០.០០០   ៤.០០០.០០០  ១៦.៣០០.០០០  ១០.០០០.០០០  
 

៤០.៤៥០.០០០   ៤.០០០.០០០  ១៦.៣០០.០០០ 
                
 ១១០.៩៧៣.៨៥០   ៤៤៨.៨៨៩.២២៣   ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧  ១១០.៩៧៣.៨៥០   ៤៤៨.៨៨៩.២២៣   ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧ 
 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

87 

៣១. ការពផទៀងផ្ទទ ត្់បំណុលសទុធ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូល ១១០.៩៧៣.៨៥០   ៤៤៨.៨៨៩.២២៣   ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧  ១១០.៩៧៣.៨៥០   ៤៤៨.៨៨៩.២២៣   ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧ 
ក្បាររ់មចី (១៥.៤០៧.៤១០)  (៦២.៣២២.៩៧៣)  (៥២.១៩៨.០០៤)  (២១២.៧០៦.៨៦៦)  (១៥.៤០៧.៤១០)  (៦២.៣២២.៩៧៣)  (៥២.១៩៨.០០៤)  (២១២.៧០៦.៨៦៦) 
អនុរំណុល (២០.០៣៧.១២៨)  (៨១.០៥០.១៨២)  (២០.០៣៧.១២៨)  (៨១.៦៥១.២៩៧)  (២០.០៣៧.១២៨)  (៨១.០៥០.១៨២)  (២០.០៣៧.១២៨)  (៨១.៦៥១.២៩៧) 
មូលរក្ត្រំណុលបានណចញផាយ (១៩.៧៩៣.៤៧៤)  (៨០.០៦៤.៦០២)  -  -  (១៩.៧៩៣.៤៧៤)  (៨០.០៦៤.៦០២)  -  - 
រំណុលភតិ្សនា (១០.១៨៩.៨៤១)  (៤១.២១៧.៩០៧)  (៦.៧៤៣.៧៤១)  (២៧.៤៨០.៧៤៥)  (២០.០៩៤.១៤៦)  (៨១.២៨០.៨២១)  (៦.៧៤៣.៧៤១)  (២៧.៤៨០.៧៤៥) 

                
 ៤៥.៥៤៥.៩៩៧   ១៨៤.២៣៣.៥៥៩   ១៩.២៨៣.១៦៣  ៧៨.៥៧៨.៨៨៩  ៣៥.៦៤១.៦៩២   ១៤៤.១៧០.៦៤៥   ១៩.២៨៣.១៦៣  ៧៨.៥៧៨.៨៨៩ 
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៣១. ការពផទៀងផ្ទទ ត្់បំណុលសទុធ (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
 បំណុលេសីកមមភាេហរិញ្ញបបទាន  ម្រទេយសកមមពផសងៗ   

 ម្របាកក់មច ី  អនុបណុំល   
មូលបម្រត្បណុំល
បានពចញផាយ   ភ្ត្ិសនា 

 
សរបុរង  

ាច់ម្របាក់ និង
ាច់ម្របាក់សមមូល   សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
              
បំណុលសទុធ គតិ្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ (២.៩៧៨.០៦៧)  (២០.០០៣.៧៨១)  -  (៦.៨៤៣.៧៨៨)  (២៩.៨២៥.៦៣៦)  ១០១.៥៥៩.៧៨០  ៧១.៧៣៤.១៤៤ 
លំហូរស្ថចក់្បារ ់ (៤៨.៨៩៣.៩៧៣)  -  -  ១.៤៩២.៨២០  (៤៧.៤០១.១៥៣)  (៣.២៩៧.៧៤៤)  (៥០.៦៩៨.៨៩៧) 
ភត្ិសនាងមី  -  -  -  (១.៣៩២.៧៧៣)  (១.៣៩២.៧៧៣)  -  (១.៣៩២.៧៧៣) 
រម្ក្មរក្មលួណផេងៗ (i) (៣២៥.៩៦៤)  (៣៣.៣៤៧)  -  -  (៣៥៩.៣១១)  -  (៣៥៩.៣១១) 

              
បំណុលសទុធ គតិ្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (៥២.១៩៨.០០៤)  (២០.០៣៧.១២៨)  -  (៦.៧៤៣.៧៤១)  (៧៨.៩៧៨.៨៧៣)  ៩៨.២៦២.០៣៦  ១៩.២៨៣.១៦៣ 
              
គិត្ជាពាន់ពរៀល (២១២.៧០៦.៨៦៦)  (៨១.៦៥១.២៩៧)  -  (២៧.៤៨០.៧៤៥)  (៣២១.៨៣៨.៩០៨)  ៤០០.៤១៧.៧៩៧  ៧៨.៥៧៨.៨៨៩ 
              
បំណុលសទុធ គតិ្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០ (៥២.១៩៨.០០៤)  (២០.០៣៧.១២៨)  -  (៦.៧៤៣.៧៤១)  (៧៨.៩៧៨.៨៧៣)  ៩៨.២៦២.០៣៦   ១៩.២៨៣.១៦៣  
លំហូរស្ថចក់្បារ ់ ៣៧.០៧៦.៣៣៨  -  (១៩.៥៣៨.៧៤២)  ២.០៦៧.៦៩៧  ១៩.៦០៥.២៩៣  ១២.៧១១.៨១៤   ៣២.៣១៧.១០៧  
ភត្ិសនាងមី  -  -  -  (៥.៥១៣.៧៩៧)  (៥.៥១៣.៧៩៧)  -     (៥.៥១៣.៧៩៧) 
រម្ក្មរក្មលួណផេងៗ (i) (២៨៥.៧៤៤)  -  (២៥៤.៧៣២)  -  (៥៤០.៤៧៦)  -     (៥៤០.៤៧៦) 
              
បំណុលសទុធ គតិ្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ (១៥.៤០៧.៤១០)  (២០.០៣៧.១២៨)  (១៩.៧៩៣.៤៧៤)  (១០.១៨៩.៨៤១)  (៦៥.៤២៧.៨៥៣)  ១១០.៩៧៣.៨៥០   ៤៥.៥៤៥.៩៩៧  
              
គិត្ជាពាន់ពរៀល (៦២.៣២២.៩៧៣)  (៨១.០៥០.១៨៣)  (៨០.០៦៤.៦០១)  (៤១.២១៧.៩០៧)  (២៦៤.៦៥៥.៦៦៤)  ៤៤៨.៨៨៩.២២៣   ១៨៤.២៣៣.៥៥៩  
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៣១. ការពផទៀងផ្ទទ ត្់បំណុលសទុធ (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 បំណុលេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន  ម្រទេយសកមមពផសងៗ   

 ម្របាក់កមចី   អនុបំណុល   
មូលបម្រត្បំណុល
បានពចញផាយ   ភ្ត្ិសនា 

 
សរបុរង  

ាច់ម្របាក់ និងាច់
ម្របាក់សមមូល   សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
              
បំណុលសទុធ គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ (២.៩៧៨.០៦៧)  (២០.០០៣.៧៨១)  -     (១៣.៣១៤.៤៥៤)  (៣៦.២៩៦.៣០២)  ១០១.៥៥៩.៧៨០   ៦៥.២៦៣.៤៧៨  
លំហូរស្ថចក់្បារ់ (៤៨.៨៩៣.៩៧៣)  -     -     ១.៥៩៤.៧៧៦   (៤៧.២៩៩.១៩៧)  (៣.២៩៧.៧៤៤)  (៥០.៥៩៦.៩៤១) 
ភត្ិសនាងមី  -       -     (១.៣៩២.៧៧៣)  (១.៣៩២.៧៧៣)  -     (១.៣៩២.៧៧៣) 
រម្ក្មរក្មួលណផេងៗ (i) (៣២៥.៩៦៤)  (៣៣.៣៤៧)  -     -     (៣៥៩.៣១១)  -     (៣៥៩.៣១១) 

              
បំណុលសទុធ គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (៥២.១៩៨.០០៤)  (២០.០៣៧.១២៨)  -     (១៣.១១២.៤៥១)  (៨៥.៣៤៧.៥៨៣)  ៩៨.២៦២.០៣៦   ១២.៩១៤.៤៥៣  
              
គិត្ជាពាន់ពរៀល (២១២.៧០៦.៨៦៦)  (៨១.៦៥១.២៩៧)  -     (៥៣.៤៣៣.២៣៨)  (៣៤៧.៧៩១.៤០១)  ៤០០.៤១៧.៧៩៧   ៥២.៦២៦.៣៩៦  
              
បំណុលសទុធ គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០ (៥២.១៩៨.០០៤)  (២០.០៣៧.១២៨)  -     (១៣.១១២.៤៥១)  (៨៥.៣៤៧.៥៨៣)  ៩៨.២៦២.០៣៦   ១២.៩១៤.៤៥៣  
លំហូរស្ថចក់្បារ់ ៣៧.០៧៦.៣៣៨   -     (១៩.៥៣៨.៧៤២)  ២.៤៦០.៨៥៨   ១៩.៩៩៨.៤៥៤   ១២.៧១១.៨១៤   ៣២.៧១០.២៦៨  
ភត្ិសនាងមី  -     -       (៩.៤៤២.៥៥៣)  (៩.៤៤២.៥៥៣)  -     (៩.៤៤២.៥៥៣) 
រម្ក្មរក្មួលណផេងៗ (i) (២៨៥.៧៤៤)  -     (២៥៤.៧៣២)  -     (៥៤០.៤៧៦)  -     (៥៤០.៤៧៦) 
              
បំណុលសទុធ គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ (១៥.៤០៧.៤១០)  (២០.០៣៧.១២៨)  (១៩.៧៩៣.៤៧៤)  (២០.០៩៤.១៤៦)  (៧៥.៣៣២.១៥៨)  ១១០.៩៧៣.៨៥០   ៣៥.៦៤១.៦៩២  
              
គិត្ជាពាន់ពរៀល (៦២.៣២២.៩៧៣)  (៨១.០៥០.១៨៣)  (៨០.០៦៤.៦០២)  (៨១.២៨០.៨២០)  (៣០៤.៧១៨.៥៧៨)  ៤៤៨.៨៨៩.២២៣   ១៤៤.១៧០.៦៤៥  

 
(i) រម្ក្មរក្មួលណផេងៗរមួម្គន រម្ក្មរក្មួលមនិម្មនជាស្ថចក់្បារ ់និងចំណាយការក្បាររ់ងារ ម្ែលនឹងក្ត្ូវរង្ហា ញជាក្រត្ិរត្តិការលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ ់ណៅណពល

បានរង។់ 
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៣២. កិចចសនាពផសងៗ 
  សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារម្គនរិចចសនាថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណក្ៅារាងតុ្លយការររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ម្ែលក្ត្ូវផតល់ឥណទនឱ្យអត្ិងិជន ការធានា និងហាវ សីុលីធី
ណផេងៗ ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
(ក) កិចចសនាឥណទាន និងការធានា 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ការធានាធនាគារ ២៨.៣២៤.១៨១  ១១៤.៥៧១.៣១២  ១៤.៥៣៧.៧៦៥  ៥៩.២៤១.៣៩២  ២៨.៣២៤.១៨១  ១១៤.៥៧១.៣១២  ១៤.៥៣៧.៧៦៥  ៥៩.២៤១.៣៩២ 
ចំម្ណរមនិទនប់ានណក្រើក្បាស់ថ្ន    

ឥណទនវបិាររូន ៍ ១០.១៧៧.៩៤៤  ៤១.១៦៩.៧៨៣  ៧.១០៥.៨១២  ២៨.៩៥៦.១៨៤  ១០.១៧៧.៩៤៤  ៤១.១៦៩.៧៨៣  ៧.១០៥.៨១២  ២៨.៩៥៦.១៨៤ 
លិខិ្ត្ឥណទន ២.៤៦៨.៤៣៨  ៩.៩៨៤.៨៣២  ១.៣០៥.០៨៣  ៥.៣១៨.២១៣  ២.៤៦៨.៤៣៨  ៩.៩៨៤.៨៣២  ១.៣០៥.០៨៣  ៥.៣១៨.២១៣ 
ចំម្ណរមនិទនប់ានណក្រើក្បាស់ថ្នកាត្

ឥណទន  ៧.៦១៦.៤៣១ 
 
៣០.៨០៨.៤៦៣  ៦.១៩៦.២២៦ 

 
២៥.២៤៩.៦២១  ៧.៦១៦.៤៣១ 

 
៣០.៨០៨.៤៦៣  ៦.១៩៦.២២៦ 

 
២៥.២៤៩.៦២១ 

                
 ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  ១៩៦.៥៣៤.៣៩០  ២៩.១៤៤.៨៨៦  ១១៨.៧៦៥.៤១០  ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  ១៩៦.៥៣៤.៣៩០  ២៩.១៤៤.៨៨៦  ១១៨.៧៦៥.៤១០ 
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៣២. កិចចសនាពផសងៗ (ត្) 
(ែ) កិចចសនាទាក់ទងនឹងការទិញម្រទេយសកមម 
 រិចចសនាទរទ់្ងនឹងការទ្ិញក្ទ្ពយសរមមរនុងការទ្ិញររកិាខ រ និងរមមវធិីពត័្ម៌្គនវទិ្ា ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ររកិាខ រ និងរមមវធីិពត័្ម៌្គនវទិ្ា ៩០៧.៦៦០  ៣.៧០០.៥៣០  ១.១៣៩.០០២  ៤.៦៤១.៤៣២  ៩០៧.៦៦០  ៣.៧០០.៥៣០  ១.១៣៩.០០២  ៤.៦៤១.៤៣២ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

92 

៣៣. ការពធវើចំណាត្់ថាន ក់ឆ្ន មំុនពែើងវិញ 
 រនុងក្គាមុន សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារមនិបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ និងវាស់ម្វងឥណទនម្ែលផតល់ឱ្យរុគាលិរណលើរែំរូងាមត្ថ្មលសមក្សរណទ្។ រនុងឆ្ន ២ំ០២០ សមពន័ធធនាគារ និង
ធនាគារវាយត្ថ្មលផលរ េះពាល់ថ្នការវាស់ម្វងឥណទនណនេះណែើងវញិ។ ជាលទ្ធផល សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានណធវើចំណាត្ថ់ាន រឆ់្ន មំុនណែើងវញិរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។ មនិ
ម្គននិយត័្រមមក្ត្ូវបានណធវើណែើងចំណពាេះចំណណញ-ខាត្រនុងឆ្ន មំុនណទ្ ណោយស្ថរមនិម្គនផលរ េះពាល់ជាស្ថរវនត។ ណលើសពីណនេះណទ្ៀត្ ផលរ េះពាល់ចំណពាេះសមតុ្លយគិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ
២០១៩ មនិម្គនចំនួនជាស្ថរវនតណទ្។  

ផលរ េះពាល់ចំណពាេះខ្ាងរ់នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងណោយម្ែរ ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០១៩  ចាត្់ថាន ក់ពែើងវិញ  ២០១៩  ២០១៩  ចាត្់ថាន ក់ពែើងវិញ  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
របាយការណ៍ាថ នភាេ 
ហរិញ្ញវត្ថុ        

     
   

ឥណទនអតិ្ងិជន ៦៤៨.៧៥៣.៨៣៣  (១.២៩០.៥៦៧)  ៦៤៧.៤៦៣.២៦៦  ២.៦៣៨.៤១២.៨០៩  ៦៥៤.៩៨៦.១៦៧  (១.២៩០.៥៦៧)  ៦៥៣.៦៩៥.៦០០  ២.៦៦៣.៨០៩.៥៧០ 
ក្ទ្ពយសរមមណផេងៗ ៤.២៨៧.៧៨៣  ១.២៩០.៥៦៧  ៥.៥៧៨.៣៥០  ២២.៧៣១.៧៧៦  ៤.២៨១.១២៨  ១.២៩០.៥៦៧  ៥.៥៧១.៦៩៥  ២២.៧០៤.៦៥៨ 
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៣៤. សមត្ុលយ និងម្របត្ិបត្តិការភាគីពាក់េ័នធ 
ណៅរនុងែំណណើ រការអាជីវរមមធមមា សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារម្គនក្រត្ិរត្តិការមយួចំនួនជាមយួភាគីពារព់ន័ធ។ ទ្ំហំក្រត្ិរត្តិការ  សមតុ្លយម្ែលណៅមនិទនទូ់្ទត្ន់ាែំណាចឆ់្ន  ំ

ក្ពមទងំចំណាយនិងចំណូលពារព់ន័ធរនុងឆ្ន ណំនេះ ម្គនែូចខាងណក្កាម ៖ 
 
(ក) ភាគីពាក់េ័នធ និងទំនាក់ទំនង 

ភាគីពារព់ន័ធ និងទ្ំនារទ់្ំនងររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
ភាគីពាក់េ័នធ ទំនាក់ទំនង 
  
JB Financial Group Co., Ltd. ក្រុមហ ុនណមធំជាងណគ 
Jeonbuk Bank Co., Ltd. ក្រុមហ ុនណមផ្ទា ល់ 
Apro Financial Co., Ltd. ភាគទុ្និរររស់ធនាគារ 
JB Woori Capital Co., Ltd ភាគទុ្និរររស់ធនាគារ 
Apro Asia Finance Corporation Ltd. ក្រុមហ ុនសថិត្ណក្កាមភាគទុ្និររមួគាន  
J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd. ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ 
Arun Susdey Investment Co., Ltd. ភាគទុ្និរររស់ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ 
រុគាលិរគណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  អភបិាលទងំអស់ររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ជាអនរម្ែលណធវើការសណក្មចចិត្តសំខាន់ៗ  ចំណពាេះណគាលណៅជាយុទ្ធស្ថស្រសតររស់សមពន័ធធនាគារ 

និងធនាគារ និងរុគាលិរគណៈក្គរក់្គង (រមួទងំសម្គជិរក្គួស្ថរជិត្សនិទ្ធររស់ពួរណគ)។ 
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៣៤. សមត្ុលយ និងម្របត្ិបត្តិការភាគីពាក់េ័នធ (ត្) 
(ែ) ឥណទានផតលឱ់្យភាគីពាក់េ័នធ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ -     -     -     -     ៥.៧០៩.០៨៨   ២៣.០៩៣.២៦១   ៥.៧០៩.០៨៨   ២៣.២៦៤.៥៣៤  
គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  ៦៨២.០៧៣   ២.៧៥៨.៩៨៦   ៥៩៦.៣៨២   ២.៤៣០.២៥៦   ៦៨២.០៧៣   ២.៧៥៨.៩៨៦   ៥៩៦.៣៨២   ២.៤៣០.២៥៦  
     -  -         
 ៦៨២.០៧៣   ២.៧៥៨.៩៨៦   ៥៩៦.៣៨២   ២.៤៣០.២៥៦   ៦.៣៩១.១៦១   ២៥.៨៥២.២៤៧   ៦.៣០៥.៤៧០   ២៥.៦៩៤.៧៩០  
 
(គ) ម្របាក់បពញ្ញ ើេីភាគីពាក់េ័នធ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ (i) -  -  -  -  ១៥៦.៥១២   ៦៣៣.០៩១   ៣៨.៦៣២   ១៥៧.៤២៥  
ក្រុមហ ុនណមផ្ទា ល់ (ii) ៦៥.៩៧៩   ២៦៦.៨៨៥   ៧៨៤.២៤២   ៣.១៩៥.៧៨៦   ៦៥.៩៧៩   ២៦៦.៨៨៥   ៧៨៤.២៤២   ៣.១៩៥.៧៨៦  
ក្រុមហ ុនសថិត្ណក្កាមភាគទុ្និររមួគាន  (iii) ២.៤៦៣.៨៦៦  ៩.៩៦៦.៣៣៨  ២.៨៥២.៨៥៤  ១១.៦២៥.៣៨០  ២.៤៦៣.៨៦៦  ៩.៩៦៦.៣៣៨  ២.៨៥២.៨៥៤  ១១.៦២៥.៣៨០ 
គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  (iv) ១.២២០.៤៤៤   ៤.៩៣៦.៦៩៦   ៩៩៣.៩៤០   ៤.០៥០.៣០៦   ១.២២០.៤៤៤   ៤.៩៣៦.៦៩៦   ៩៩៣.៩៤០   ៤.០៥០.៣០៦  
                
 ៣.៧៥០.២៨៩   ១៥.១៦៩.៩១៩   ៤.៦៣១.០៣៦   ១៨.៨៧១.៤៧២   ៣.៩០៦.៨០១   ១៥.៨០៣.០១០   ៤.៦៦៩.៦៦៨   ១៩.០២៨.៨៩៧  
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៣៤. សមត្ុលយ និងម្របត្ិបត្តិការភាគីពាក់េ័នធ (ត្) 
(គ) ម្របាក់បពញ្ញ ើេីភាគីពាក់េ័នធ (ត្) 
(i) គណនីចរនតររស់ក្រុមហ ុន J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd. ក្ត្ូវបានររាទុ្ររនុងធនាគារ និងមនិម្គនការក្បារណ់ទ្។  
(ii) គណនីចរនតររស់ធនាគារ Jeonbuk Bank Co., Ltd. ក្ត្ូវបានររាទុ្ររនុងធនាគារ និងមនិម្គនការក្បារណ់ទ្។  
(iii) គណនីចរនត និងក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្រ់រស់ក្រុមហ ុន Asia Finance Corporation Ltd. ម្ែលម្គនអក្ាការក្បារច់ារព់ី ០,២% ណៅ ៣,៥% រនុងមយួឆ្ន  ំ(២០១៩៖ ១% 

ណៅ ៤% រនុងមយួឆ្ន )ំ  
(iv)  គណនីចរនត គណនីសនេ ំក្បាររ់ណញ្ញ ើាមែំណារក់ាល និងក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ថ់្នគណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  ម្ែលម្គនអក្ាការក្បារច់ារព់ី ១% ណៅ ៥,៧៥% រនុងមយួឆ្ន  ំ

(២០១៩៖ ១% ណៅ ៥.៧៥% រនុងមយួឆ្ន )ំ។  
 
(ឃ) អនុបំណុលេីភាគីពាក់េ័នធ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្រុមហ ុនណមផ្ទា ល់ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២១) ១២.០២២.២៧៧   ៤៨.៦៣០.១១០   ១២.០២២.២៧៧   ៤៨.៩៩០.៧៧៩   ១២.០២២.២៧៧   ៤៨.៦៣០.១១០   ១២.០២២.២៧៧   ៤៨.៩៩០.៧៧៩  
ភាគទុ្និរររស់ធនាគារ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២១) ៨.០១៤.៨៥១   ៣២.៤២០.០៧២   ៨.០១៤.៨៥១   ៣២.៦៦០.៥១៨   ៨.០១៤.៨៥១   ៣២.៤២០.០៧២   ៨.០១៤.៨៥១   ៣២.៦៦០.៥១៨  
                
 ២០.០៣៧.១២៨   ៨១.០៥០.១៨២   ២០.០៣៧.១២៨   ៨១.៦៥១.២៩៧   ២០.០៣៧.១២៨   ៨១.០៥០.១៨២   ២០.០៣៧.១២៨   ៨១.៦៥១.២៩៧  
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៣៤. សមត្ុលយ និងម្របត្ិបត្តិការភាគីពាក់េ័នធ (ត្) 
(ង) ចំណូលការម្របាក់ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ -     -     -     -     ៤៧៣.៨៩១  ១.៩៣២.០៥៤  ៣៨៩.៥០០  ១.៥៨៧.២១៣ 
គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  ៤៧.៥៤២   ១៩៣.៨២៩   ២២.០៧៦   ៨៩.៩៦០   ៤៧.៥៤២   ១៩៣.៨២៩   ២២.០៧៦   ៨៩.៩៦០  
                
 ៤៧.៥៤២  ១៩៣.៨២៩  ២២.០៧៦   ៨៩.៩៦០   ៥២១.៤៣៣   ២.១២៥.៨៨៣   ៤១១.៥៧៦   ១.៦៧៧.១៧៣  
 
(ច) ចំណាយការម្របាក់ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្រុមហ ុនណមផ្ទា ល់ ៨៣០.២៦៨   ៣.៣៨៥.០០៣   ៨២៨.០០០   ៣.៣៧៤.១០០   ៨៣០.២៦៨   ៣.៣៨៥.០០៣   ៨២៨.០០០  ៣.៣៧៤.១០០ 
ភាគទុ្និរររស់ធនាគារ ៥៥៣.៥១៣  ២.២៥៦.៦៧៣  ៥៥៣.៥១៣  ២.២៤២.៨៣៥  ៥៥៣.៥១៣  ២.២៥៦.៦៧៣  ៥៥៣.៥១៣  ២.២៤២.៨៣៥ 
ក្រុមហ ុនសថិត្ណក្កាមភាគទុ្និររមួគាន  ៧៦.៧៩៧  ៣១៣.១០១  ៤៥.៣៧១  ១៨៣.៨៤៣  ៧៦.៧៩៧  ៣១៣.១០១  ៤៥.៣៧១  ១៨៣.៨៤៣ 
គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ ៤៦.២៦៩   ១៨៨.៦៣៩   ២១.៥៨៧  ៨៧.៩៦៧  ៤៦.២៦៩   ១៨៨.៦៣៩   ២១.៥៨៧  ៨៧.៩៦៧ 
                
 ១.៥០៦.៨៤៧   ៦.១៤៣.៤១៦   ១.៤៤៨.៤៧១   ៥.៨៨៨.៧៤៥   ១.៥០៦.៨៤៧   ៦.១៤៣.៤១៦   ១.៤៤៨.៤៧១   ៥.៨៨៨.៧៤៥  
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៣៤. សមត្ុលយ និងម្របត្ិបត្តិការភាគីពាក់េ័នធ (ត្) 
(ឆ) ចំណាយម្របត្ិបត្តិការពផសងៗ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ការជួលែីពីក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ (i)  -  -  -  -  ៧១២.០០០  ២.៩០២.៨២៤  ៣២៣.៥៩២  ១.៣១១.១៩៥ 
ការទិ្ញណសវាម្ងទពីំក្រុមហ ុនណមផ្ទា ល់ (ii) ១៨៤.៤៨០   ៧៥២.១២៥   -     -     ១៨៤.៤៨០   ៧៥២.១២៥   -     -    
                
 ១៨៤.៤៨០  ៧៥២.១២៥  -  -  ៨៩៦.៤៨០  ៣.៦៥៤.៩៤៩  ៣២៣.៥៩២  ១.៣១១.១៩៥ 
 
(i) ណនេះគឺជារំណុលភត្ិសនា និងក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនសិទ្ធិណក្រើក្បាស់ររស់ធនាគារ ម្ែលជាភាគីអនរជួល ម្ែលបានចុេះរិចចក្ពមណក្ពៀងជួលអគារសក្ម្គរក់ារោិល័យរណាា លររស់

ខ្លួនជាមយួក្រុមហ ុន J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd. (ណៅកាត្ថ់ា “ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ”) ជាភាគីម្គច ស់ជួល ម្ែលម្គនរយៈណពលរំណត្១់០ឆ្ន ។ំ 
 
(ii) ណនេះគឺជាការទូ្ទត្ណ់សវាម្ងទកំ្រពន័ធធនាគារ និងរថ្ក្មពាណិជជនាមណៅឱ្យធនាគារ Jeonbuk Bank Co., Ltd.។ គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មនិម្គនទ្ឹរក្បារក់្ត្ូវសងភាគី

ពារព់ន័ធម្ែលណៅមនិទនទូ់្ទត្ណ់ទ្។ 
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៣៤. សមត្ុលយ និងម្របត្ិបត្តិការភាគីពាក់េ័នធ (ត្) 
(ជ្) ការទូទាត្់ជ្ូនគណៈម្រគប់ម្រគង 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ក្បារណ់រៀវត្េរ ៍និងអត្ថក្រណោជន ៍           

រយៈណពលខ្លី ៩៦៨.៧៣០  ៣.៩១៨.៥១២   ៨៣៩.៩៩២    ៣.៤២២.៩៦៧   ៩៦៨.៧៣០  ៣.៩១៨.៥១២   ៨៣៩.៩៩២    ៣.៤២២.៩៦៧  
 
(ឈ) លកេែណឌ  

ក្រត្ិរត្តិការទ្ិញជាមយួភាគីពារព់ន័ធ ក្ត្ូវបានណធវើណែើងាមលរខខ្ណឌ ពាណិជជរមមធមមា។ 
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៣៥. េ័ត្៌ាន និងម្របាក់ចំណូលតាមឡផនក 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារម្គនម្ត្ម្ផនរម្ែលក្ត្ូវរាយការណ៍ម្ត្មយួរ ុណណាណ េះគឺ “ចំណូលណសវាធនាគារ”។ ក្រធាន

អនរសណក្មចចិត្តម្ផនរក្រត្ិរត្តិការ (“ក្រុមគណៈក្គរក់្គង”) ពិនិត្យណលើរបាយការណ៍ក្គរក់្គងថ្ផារនុង ម្ែលរាយការណ៍ពី       
លទ្ធផលទងំអស់ថ្នម្ផនរចំណូលការក្បារទ់ងំមូល ណែើមបវីាយត្ថ្មលពីក្រត្ិរត្តិការ និងណធវើការម្រងម្ចរធនធាន។ ក្រុម          
គណៈក្គរក់្គងរព៏ិនិត្យផងម្ែរនូវក្បារច់ំណណញមុនពនធ និងក្បារច់ំណណញសុទ្ធទងំមូល ណធៀរនឹងឆ្ន មំុន។ 
 
៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានរមួរញ្ចូ លការក្គរក់្គងហានិភយ័ជាម្ផនរមយួថ្នអាជីវរមម ក្រត្ិរត្តិការ និង
ែំណណើ រថ្នការសក្មចចិត្តររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ។ រនុងការណធវើឱ្យក្បារែថាសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារសណក្មចបាន
នូវផលចំណណញខ្ពស់រំផុត្ ទ្នាឹមនឹងណពលណធវើក្រត្ិរត្តិការរនុងររោិកាសអាជីវរមមលអ ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានរណងកើត្ “គណៈ
រម្គម ធិការក្រត្ិរត្តិ” ម្ែលបានចូលរមួាងំពីែំណារក់ាលែំរូងរនុងែំណណើ រការទ្ទ្ួលយរហានិភយ័ ណោយផតល់នូវលទ្ធផល
ឯររាជយ រមួម្គន របាយការណ៍វាយត្ថ្មលពារព់ន័ធ ការវាយត្ថ្មលឥណទន ការវាយត្ថ្មលផលិត្ផលងមី និងរំណត្រ់រមិ្គណត្ក្មូវ
ការណែើមទុ្ន។ ការចូលរមួទងំណនេះជួយ ជក្មុញឱ្យម្ផនរអាជីវរមមណផេងៗ ណធវើការវាយត្ថ្មលហានិភយ័ណធៀរនឹងផលចំណណញ រនុង
ម្ផនការអាជីវរមមររស់ពួរណគ ែូចណនេះណធវើឱ្យហានិភយ័ក្ត្ូវបានរំណត្ត់្ថ្មលសមក្សរ ពារព់ន័ធនឹងផលចំណណញ។ 

 
ជាទូ្ណៅ ណគាលណៅថ្នសរមមភាពរនុងការក្គរក់្គងហានិភយ័ររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ គឺណែើមប៖ី 

• រំណត្ព់ីហានិភយ័ណផេងៗ និងត្ក្មូវការណែើមទុ្ន 
• ធានាថាសរមមភាពទ្ទ្ួលយរហានិភយ័ ម្គនភាពសីុសង្ហវ រគ់ាន ជាមយួនឹងណគាលការណ៍ហានិភយ័ ណហើយស្ថថ ន

ភាពថ្នរណតុ ំ ហានិភយ័ គឺសថិត្រនុងរក្មតិ្ហានិភយ័ម្ែលក្ត្ូវបានអនុមត័្ណោយក្រុមក្រឹរាភបិាល និង 
• រណងកើត្ត្ថ្មលររស់ភាគទុ្និរ ាមរយៈក្ររខ្ណឌ ថ្នការក្គរក់្គងហានិភយ័ែល៏អ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារកានក់ារក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ ែូចខាងណក្កាម៖ 

 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ                
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ វាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់                

ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០   ៣៥.៣៩៣.៩៤៦   ១៤៤.២៣០.៣៣០  ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល ៧៣.២៩០.៣៦៦  ២៩៦.៤៥៩.៥៣០   ១៧៦.៩៣៦.៦៣៤   ៧២១.០១៦.៧៨៤  ៥៩.៥៣៥.២៥៥  ២៤០.៨២០.១០៦  ១៧៦.៩៣៦.៦៣៤  ៧២១.០១៦.៧៨៤ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ ន 

ហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩   ៣៦.៨០០.៦៤៩   ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  ៩៩.៩៩៨.៦០៩  ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 
ឥណទន និងរុណរក្រទន ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤  ៦៤៩.៧៧១.៤៤៩  ២.៦៤៧.៨១៨.៦៥៥  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨  ៦៥៦.០០៣.៨៧៤  ២.៦៧៣.២១៥.៧៨៧ 
ការវនិិណោគមូលរក្ត្ ២.៩៩៣.៤៣៤  ១២.១០៨.៤៤១  ២.៩៧៤.៤៥៧  ១២.១២០.៩១២  ២.៩៩៣.៤៣៤  ១២.១០៨.៤៤១  ២.៩៧៤.៤៥៧  ១២.១២០.៩១២ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣.០៩៥.៨១៧   ១២.៥២២.៥៨០    ២.៨៣២.៣៤២   ១១.៥៤១.៧៩៤  ៣.០៩៤.២៧៧   ១២.៥១៦.៣៥០   ២.៨៣១.៧២៣  ១១.៥៣៩.២៧១ 
                

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុាមត្ថ្មលទី្ផាររនុ ងលទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ                
ការវនិិណោគមូលរក្ត្ ១៦៤.៤៦៩   ៦៦៥.២៧៧   ២០៣.៧៣៧  ៨៣០.២២៩  ១៦៤.៤៦៩   ៦៦៥.២៧៧   ២០៣.៧៣៧  ៨៣០.២២៩ 

ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៩៣៨.២២៧.៦៧៤   ៣.៧៩៥.១៣០.៩៤១   ៩០៤.៩១៣.២១៤  ៣.៦៨៧.៥២១.៣៤៩  ៩៣០.៧០៣.៧៣២   ៣.៧៦៤.៦៩៦.៥៩៥   ៩១១.១៤៥.០២០  ៣.៧១២.៩១៥.៩៥៨ 
                
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុ                
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ វាស់ម្វងាមថ្ងលណែើមែររលំស់                

ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ៨៨.៥៦៥.៥៧៧   ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩   ៦៤.១៨២.៦៥៨   ២៦១.៥៤៤.៣៣១   ៨៨.៥៦៥.៥៧៧   ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩   ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣១ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន មនិម្មនធនាគារ ៧១៨.៣៤២.៩៦២   ២.៩០៥.៦៩៧.២៨១   ៦៤៦.២៧៥.៦០៦   ២.៦៣៣.៥៧៣.០៩៤   ៧១៨.៤៤៦.៧៦៥   ២.៩០៦.១១៧.១៦៥   ៦៤៦.៣១៤.២៣៨  ២.៦៣៣.៧៣០.៥២០ 
ក្បាររ់មច ី ១៥.៤០៧.៤១០   ៦២.៣២២.៩៧៣   ៥២.១៩៨.០០៤   ២១២.៧០៦.៨៦៦   ១៥.៤០៧.៤១០   ៦២.៣២២.៩៧៣   ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
មូលរក្ត្រំណុលម្ែលបានណចញផាយ ១៩.៧៩៣.៤៧៤   ៨០.០៦៤.៦០២   -     -     ១៩.៧៩៣.៤៧៤   ៨០.០៦៤.៦០២   -     -    
រំណុលភត្ិសនា ១០.១៨៩.៨៤១   ៤១.២១៧.៩០៧   ៦.៧៤៣.៧៤១   ២៧.៤៨០.៧៤៥   ២០.០៩៤.១៤៦   ៨១.២៨០.៨២១   ១៣.១១២.៤៥១  ៥៣.៤៣៣.២៣៨ 
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១.១៧២.០០៨   ៤.៧៤០.៧៧២   ២.៤២៧.៤៥២   ៩.៨៩១.៨៦៧   ១.១៦៣.៧៥១   ៤.៧០៧.៣៧៣   ២.៣៦៩.៦៥៤  ៩.៦៥៦.៣៤០ 
អនុរំណុល ២០.០៣៧.១២៨   ៨១.០៥០.១៨២   ២០.០៣៧.១២៨   ៨១.៦៥១.២៩៧   ២០.០៣៧.១២៨   ៨១.០៥០.១៨២   ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.៦៥១.២៩៧ 

បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៨៧៣.៥០៨.៤០០   ៣.៥៣៣.៣៤១.៤៧៦   ៧៩១.៨៦៤.៥៨៩   ៣.២២៦.៨៤៨.២០០   ៨៨៣.៥០៨.២៥១   ៣.៥៧៣.៧៩០.៨៧៥   ៧៩៨.២១៤.១៣៣   ៣.២៥២.៧២២.៥៩២  
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 

ហានិភយ័ឥណទនគឺជាហានិភយ័ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការខាត្រងម់្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ ក្រសិនណរើអត្ិងិជនររស់សមពន័ធ
ធនាគារ និងធនាគារ ឬភាគីថ្ែគូរនុងទ្ីផារ ខ្រខានមនិបានរំណពញកាត្ពវរិចចសងក្បារណ់ៅាមរិចចសនាឱ្យសមពន័ធធនាគារ 
និងធនាគារ។ ហានិភយ័ឥណទនណរើត្មរពីការោរក់្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល និងធនាគារណផេងៗ ឥណទនអត្ិងិជន 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ រិចចសនាផតល់ឥណទន និងរិចចសនាធានាម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ។ ហានិភយ័ឥណទនភាគណក្ចើន
ណរើត្មរពសីរមមភាពផតល់ក្បាររ់មច។ី 

 
(រ) ការវាស់ម្វងហានិភយ័ឥណទន 

ហានិភយ័ឥណទនក្ត្ូវបានក្គរក់្គងាមមូលោា នជាក្រុម។ 
ចំណពាេះឥណទនអត្ិងិជន និងរិចចសនាផតល់ឥណទន ការបា នស់្ថម នហានិភយ័ឥណទនរនុងណគាលណៅ

ក្គរក់្គងហានិភយ័ត្ក្មូវឱ្យណក្រើក្បាស់គំរ ូណោយស្ថរហានិភយ័ម្គនភាពខុ្សម្រលរគាន ណៅាមរម្ក្មរក្មួលលរខខ្ណឌ ណលើទ្ីផារ 
លំហូរស្ថចក់្បាររ់ពំឹងទុ្រ និងណពលណវលាម្ែលរនលងផុត្។ ការវាយត្ថ្មលហានិភយ័ឥណទនថ្នសំណពៀត្ក្ទ្ពយសរមមមយួ 
ត្ក្មូវឱ្យម្គនការបា នស់្ថម នរម្នថមណទ្ៀត្ ែូចជា លទ្ធភាពថ្នការមនិសងក្បារថ់្នអនុបាត្ការខាត្រងព់ារព់ន័ធ និងការមនិសង
ក្បារណ់ៅវញិណៅមររវាងភាគីថ្ែគូ។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាស់ម្វងហានិភយ័ឥណទនណោយណក្រើក្រូបារថ្នការមនិសង
ក្បារ ់(PD) ចំនួនម្ែលម្គនហានិភយ័មនិសង (EAD) និងការខាត្រងណ់ៅណពលមនិម្គនការសងក្បារ ់(LGD) រនុងការវាស់
ម្វងការខាត្រងឥ់ណទនរពំឹងទុ្រ (ECL) ណក្កាម CIFRS 9 ។ 

ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល    និងធនាគារណផេងៗ        ក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាម្គនហានិភយ័    
ឥណទនត្ិចត្ួច។ ចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមទងំណនេះ ក្ត្ូវបានាមោនណែើមបមី្សវងររការងយចុេះត្ថ្មលថ្នឥណ
ទន។ ការវាស់ម្វងការងយចុេះត្ថ្មលក្ត្ូវបានរំណត្ក់្ត្ឹម ECL ១២ម្ខ្។ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វង
ាមថ្ងលណែើមែររលំស់ និងក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងាម FVOCI ក្ត្ូវបានាមោនណែើមបមី្សវងររពីការងយចុេះចំណាត្់
ថាន រឥ់ណទនររស់វា ណហើយការវាស់ម្វងការងយចុេះត្ថ្មលគឺអនុវត្តាមវធិីស្ថស្រសតរីែំណារក់ាល ែូចបានពណ៌នារនុងរំណត្់
សម្គា ល់ ៣៦.១ (គ)។ 
 
(ខ្) ការក្គរក់្គងរក្មតិ្ហានិភយ័ និងណគាលការណ៍រនថយហានិភយ័ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណធវើក្រត្ិរត្ាិការ និងផាល់ឥណទនឱ្យអត្ិងិជនជាឯរត្ាជន ឬសហក្គាសនានារនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារក្គរក់្គងរក្មតិ្ហានិភយ័ និងណផ្ទត ត្ការយរចិត្តទុ្រោរណ់លើហានិភយ័
ឥណទន ណៅណពលម្ែលហានិភយ័ក្ត្ូវបានររណឃើញ។  

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានណក្រើក្បាស់ណគាលការណ៍និងការអនុវត្តជាណក្ចើន ណែើមបកីាត្រ់នថយហានិភយ័ឥណ
ទន។ ណគាលការណ៍ម្ែលម្គនក្រសិទ្ធភាពរំផុត្រនុងចំណណាមណគាលការណ៍ទងំអស់ណនេះ គឺការធានាណោយោរវ់ត្ថុរញ្ជច ំណលើ
ឥណទនអត្ិងិជន ម្ែលជាការអនុវត្តទូ្ណៅ។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារអនុវត្តណគាលការណ៍ម្ណនាសំតីពីការទ្ទ្ួលយរនូវ
ចំណាត្ថ់ាន រជ់ារល់ារថ់្នវត្ថុរញ្ជច ំ ឬការកាត្រ់នថយហានិភយ័ឥណទន។ ក្រណភទ្ថ្នវត្ថុរញ្ជច ំសំខាន់ៗ ណែើមបធីានាឥណទន 
អត្ិងិជន ម្គនែូចជា៖ 

• វត្ថុរញ្ជច ំជាក្ទ្ពយសមបត្តិរនុងលរខណៈជាលំណៅោា ន (ម្គនែីធលី អគារ និងក្ទ្ពយសមបត្តិណផេងៗ) 
• ស្ថចក់្បាររ់នុងទ្ក្មងជ់ាក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ក្រសិនណរើម្គន  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណគាលការណ៍ ECL 
 ការវាស់ម្វងសំវធិានធនសក្ម្គរ ់ ECL ណក្កាមវធិីស្ថស្រសតរីែំណារក់ាលររស់ CIFRS 9 គឺណែើមបទី្ទ្ួលស្ថា ល់    
សំវធិានធនសក្ម្គរ ់ECL ណពញមយួអាយុកាល ចំណពាេះឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទនជាស្ថរវនត 
ចារា់ងំពីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ឬឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការងយចុេះត្ថ្មលឥណទន នាកាលររណិចឆទ្រាយ      
ការណ៍។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិទនម់្គនការងយចុេះត្ថ្មលគួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ រនុងហានិភយ័ឥណទន នឹងក្ត្ូវបាន
ទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងសំវធិានធនសក្ម្គរ ់ECL ១២ម្ខ្។ 
 ណក្កាមវធិីស្ថស្រសតរីែំណារក់ាល ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានម្រងម្ចរជារីែំណារក់ាល អាក្ស័យណៅាមរម្ក្ម
រក្មួលម្ែលពារព់ន័ធ ណៅរនុងហានិភយ័ឥណទន។  
 
• ែំណារក់ាលទ្ី១ រមួម្គនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទនជាស្ថរវនត ចារា់ងំពី

ការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង និងមនិម្គនការងយចុេះត្ថ្មលឥណទន ឬម្គនហានិភយ័ឥណទនទរ នាកាល
ររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ចំណពាេះក្ទ្ពយសរមមទងំណនេះ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងសំវធិានធនសក្ម្គរ ់ECL ១២ម្ខ្។ 

 
• ែំណារក់ាលទ្ី២ រមួម្គនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទនជាស្ថរវនត ចារា់ងំពីការ

ទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង រ ុម្នតមនិម្គនភស័តុាងជារម់្សតងរង្ហា ញថាម្គនការងយចុេះត្ថ្មល។ ចំណពាេះក្ទ្ពយសរមម
ទងំណនេះ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងសំវធិានធនសក្ម្គរ ់ECL ណពញមយួអាយុកាល។ 
 

• ែំណារក់ាលទ្ី៣ រមួម្គនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនភស័តុាងជារម់្សតងរង្ហា ញថាម្គនការងយចុេះត្ថ្មល នា
កាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។ ចំណពាេះក្ទ្ពយសរមមទងំណនេះ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុងសំវធិានធនសក្ម្គរ ់ECL ណពញ
មយួអាយុកាល។ 

 
• ការទ្ិញក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការងយចុេះត្ថ្មលឥណទន ឬ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលម្គនការងយចុេះ

ត្ថ្មលឥណទនពីែំរូង គឺជាក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុទងំឡាយណាម្ែលម្គនការងយចុេះត្ថ្មលឥណទនចារា់ងំពី
ការរត្ក់្ាណលើរែំរូង។ សំវធិានធនសក្ម្គរ ់ ECL ម្ត្ងម្ត្ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមមូលោា នណពញមយួអាយុកាល 
(ែំណារក់ាលទ្ី ៣)។ 

  
 ការវនិិចឆយ័និងការសនមត្សំខាន់ៗ  ម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវត្តណៅាមត្ក្មូវការនានាររស់     
សតងោ់រ រនុងការវាស់ម្វងសំវធិានធន ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណគាលការណ៍ ECL (ត្) 
(i) រំណណើ នហានិភយ័ឥណទនជាស្ថរវនត - significant increase in credit risk (SICR) 
 ការបា នស់្ថម ន SICR គឺជាការវភិាគពហុរាត  និងការវភិាគជារមួ អាក្ស័យណៅណលើការរមួរញ្ចូ លគាន រវាងពត័្ម៌្គន
ម្ផនរររមិ្គណ និង/ឬ គុណភាព។ ណែើមបរីំណត្ថ់ាណត្ើហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារច់ំណពាេះឥណទន/ហិរញ្ញរបទន បានណរើន
ណែើងគួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ឬណទ្ចារា់ងំពីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងមរ ណគយរហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារន់ាណពល
រចចុរបនន ណក្រៀរណធៀរជាមយួនឹងហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារន់ាណពលទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង។ អនរខ្ចីក្បារម់្គន រក់្ត្ូវបាន
ចាត្ទុ់្រថាម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទនជាស្ថរវនតចារា់ងំពីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ក្រសិនណរើក្សរាមលរខណៈ
វនិិចឆយ័ណាមយួ រនុងចំណណាមលរខណៈវនិិចឆយ័ែូចខាងណក្កាម៖ 
 

• ផុត្រំណត្ស់ង១៥ថ្ងៃចំណពាេះការទូ្ទត្ស់ងាមរិចចសនា សក្ម្គរឥ់ណទនរយៈណពលខ្លី និង  
• ផុត្រំណត្ស់ង៣០ថ្ងៃចំណពាេះការទូ្ទត្ស់ងាមរិចចសនា សក្ម្គរឥ់ណទនរយៈណពលខ្លី 
 

ឥណទនម្ែលបានណរៀរចំណែើងវញិណោយស្ថរផលរ េះពាល់ររស់ COVID-19 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគាររំណត្ឥ់ណទនម្ែលក្ត្ូវណរៀរចំណែើងវញិ ណោយស្ថររផលរ េះពាល់ររស់ COVID-

19 គឺម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទនជាស្ថរវនត។ 
 
(ii) និយមនយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់និងការងយចុេះត្ថ្មលឥណទន 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគាររំណត្ថ់ាឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមយួសថិត្រនុងចំណាត្ថ់ាន រម់និសងក្បារ ់ និង ម្គនការ
ងយចុេះត្ថ្មលឥណទន ណៅណពលម្ែលឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណនាេះក្សរណៅាមលរខណៈវនិិចឆយ័ណាមយួ ែូចខាងណក្កាម៖ 
 
• ក្បារណ់ែើម ឬការក្បារ ់ ឬទងំក្បារណ់ែើម និងការក្បារថ់្នឥណទន ហួសរំណត្ស់ងណលើសពី៦០ថ្ងៃ សក្ម្គរ់

ឥណទនរយៈណពលខ្លី និងណលើស៩០ថ្ងៃសក្ម្គរឥ់ណទនរយៈណពលម្វង។ រនុងររណីហាវ សីុលីធីម្ែលអាចណក្រើ
ក្បាស់ណែើងវញិ (ឧ. ឥណទនវបិាររូន)៍ ហាវ សីុលីធីក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រថ់ាម្គនការងយចុេះត្ថ្មល ណៅណពលម្ែល
ចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ែលណៅមនិទនទូ់្ទត្ ់ ណៅសល់ណលើសពីរក្មតិ្ម្ែលបានអនុមត័្ រនុងរយៈណពល៦០ថ្ងៃ ឬណលើស
សក្ម្គរឥ់ណទនរយៈណពលខ្លី និងណលើស៩០ថ្ងៃ ឬណលើស សក្ម្គរឥ់ណទនរយៈណពលម្វង។ ណែើមបរីញ្ជជ រព់ីរយៈ
ណពលថ្នរំណុលម្ែលណៅជំពារ ់ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
1. ការទូ្ទត្ស់ងាមក្គានីមយួៗ ក្ត្ូវណធវើណែើងឱ្យក្គរច់ំនួន។ ការទូ្ទត្ស់ងម្ត្មយួចំម្ណរថ្នការសងាម

ក្គាក្ត្ូវចាត្ទុ់្រជាការសងយឺត្។ 
2. ណៅណពលម្ែលការរងស់ងឥណទនក្ត្ូវបានផ្ទអ រឬពនារ   អាក្ស័យណៅាមការចរចា        និងការណរៀរច ំ  

ឥណទនណែើងវញិ ណនាេះការរំណត្រ់យៈណពលថ្នរំណុលម្ែលណៅជំពារ ់នឹងក្ត្ូវបានែរណចញពីរយៈណពល
ថ្នការផ្ទអ រឬពនារណនាេះ។ ការផ្ទអ រឬពនារមនិក្ត្ូវណលើសពីរយៈណពល៦ម្ខ្ណទ្ គិត្ចារព់ីកាលររណិចឆទ្ថ្ន
ពារយណសនើសំុផ្ទអ រឬពនារររស់អនរជារក់ាត្ពវរិចច/ភាគីថ្ែគូ។ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណគាលការណ៍ ECL (ត្) 
(ii) និយមនយ័ថ្នការមនិសងក្បារ ់និងការងយចុេះត្ថ្មលឥណទន (ត្) 

3. ណៅណពលម្ែលការរងស់ងក្បារក់្ត្ូវបានណរៀរចណំែើងវញិ រនុងចណនាល េះណពល៦០ថ្ងៃ ឬណលើស សក្ម្គរឥ់ណទន
រយៈណពលខ្លី និងណលើស៩០ថ្ងៃ ឬណលើស សក្ម្គរឥ់ណទនរយៈណពលម្វង ណនាេះឥណទនក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រថ់ា
ម្គនការងយចុេះត្ថ្មល ណៅណពលម្ែលការមនិសងក្បារប់ានណរើត្ណែើង លុេះក្ាម្ត្វាមនិម្គនរង្ហា ញពីចំណុច
ណខ្ាយណាមយួ ម្ែលអាចរណាត លឱ្យវាក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន រអ់ាក្ស័យណៅាមណគាលការណ៍ចំណាត្ថ់ាន រ ់
ហានិភយ័ឥណទន។ 

• ឥណទនក្ត្ូវបានោរណ់ោយរងខំរនុងចំណាត្ថ់ាន រង់យចុេះត្ថ្មល អាក្ស័យណៅាមណហតុ្ផលជាណក្ចើនែូចជា ការ
រេយ័ធន ផលវបិារម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុជាស្ថរវនត ជាណែើម។ រនុងក្ពឹត្តិការណ៍ម្ែលឥណទនមនិសថិត្រនុងការមនិសង
ក្បារ ់ ឬមនិហួសរំណត្ស់ង រ ុម្នតក្ត្ូវបានោរណ់ោយរងខំរនុងចំណាត្ថ់ាន រង់យចុេះត្ថ្មល ឥណទនណនាេះក្ត្ូវបាន
ចាត្ថ់ាន រថ់ាម្គនការងយចុេះត្ថ្មល អាក្ស័យណៅាមការអនុមត័្ររស់គណៈរម្គម ធិការឥណទន។ 

• ការណរៀរចំ និងការរំណត្ក់ាលវភិាគហាវ សីុលីធីឥណទនមយួណែើងវញិ ពារព់ន័ធនឹងការម្រម្ក្ររយៈណពល និង
លរខខ្ណឌ រងក់្បារណ់លើរែំរូងថ្នហាវ សីុលីធីឥណទន អាក្ស័យណៅាមរំណណើ នថ្នហានិភយ័ឥណទនររស់
អនរជារក់ាត្ពវរិចច/ភាគីថ្ែគូ។ 

• រនុងររណីម្ែលអនរជារក់ាត្ពវរិចច/ភាគីថ្ែគូម្គនឥណទនណក្ចើនជាមយួសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ណហើយម្គន
ការអនុវត្តកាត្ពវរិចចការសងក្បារគ់ាន ណៅវញិណៅមរ(cross default) ណនាេះត្ក្មូវឱ្យម្គនការបា នស់្ថម នសំវធិានធន 
ណក្កាមការមនិសងក្បារថ់្នកាត្ពវរិចចរំណុលមយួ ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការមនិសងក្បារថ់្នកាត្ពវរិចចរំណុលមយួ
ណផេងណទ្ៀត្ (ការមនិសងក្បារឆ់លងគាន )។ រនុងររណីមនិម្គនឃ្លល ម្ែលម្ចងពីសិទ្ធិណែើមបទីមទរការទូ្ទត្ស់ង ណនាេះ
ការវាយត្ថ្មលសំវធិានធន ចាបំាចក់្ត្ូវណធវើណែើងចំណពាេះឥណទនរនុងរក្មតិ្ឯរត្តជន ជំនួសឱ្យរក្មតិ្អនរជារ់
កាត្ពវរិចច/ភាគីថ្ែគូជារមួ។ 

• គណនីម្ែលក្ត្ូវជក្មេះណចញពីរញ្ជ ី។ 
 
(iii) ការវាស់ម្វង ECL - លទ្ធផល វធិីស្ថស្រសតរនុងការសនមត្ និងការបា នស់្ថម ន 

ECL ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមមូលោា ន ១២ម្ខ្ ឬាមមូលោា នណពញមយួអាយុកាល អាក្ស័យណៅាម SICR ម្ែល
បានណរើត្ណែើងចារា់ងំពីការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង ឬក្រសិនណរើក្ទ្ពយសរមមមយួក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាម្គនការងយចុេះត្ថ្មល
ឥណទន។ ECL ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មល និងវាស់ម្វងាមមូលោា នណោយម្ែរ និងមូលោា នក្រមូលផតុ ំ។ 

ចំណពាេះការវាយត្ថ្មលណោយម្ែរ សំវធិានធនសក្ម្គរ ់ ECL ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយណធវើការណក្រៀរណធៀរសមតុ្លយ
ម្ែលមនិទនទូ់្ទត្ ់ជាមយួនឹងត្ថ្មលរចចុរបននថ្នលំហូរស្ថចក់្បារអ់ាចក្សងប់ានពីក្ទ្ពយធានា ម្ែលរពំឹងថាក្ត្ូវទ្ទ្ួលបានពី
អនរខ្ចីក្បារ។់ 

ចំណពាេះការវាយត្ថ្មលជាក្រុម ECL ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយណធវើការបា នស់្ថម ន PD, LGD និង EAD សក្ម្គរម់្ខ្រនាា រ់
រនុងអនាគត្ និងសក្ម្គរម់្ផនររមួ។ ធាតុ្ទងំរីណនេះក្ត្ូវបានគុណរញ្ចូ លគាន ណែើមបគីណនាររ ECL សក្ម្គរឆ់្ន នំីមយួៗរនុង
ណពលអនាគត្។  
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណគាលការណ៍ ECL (ត្) 
(iii) ការវាស់ម្វង ECL - លទ្ធផល វធិីស្ថស្រសតរនុងការសនមត្ និងការបា នស់្ថម ន (ត្) 

ក្រូបារថ្នការមិនសងក្បារ ់(Probability of Default - PD) 
PD គឺជាលទ្ធភាពម្ែលអត្ិងិជនម្គន រម់និសងក្បារច់ំណពាេះកាត្ពវរិចចហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួន រនុងរយៈណពល១២ម្ខ្

រនាា រ ់(PD១២ម្ខ្) ឬរនុងរយៈណពលណពញមយួអាយុកាលម្ែលណៅសល់ (PD ណពញមយួអាយុកាល) ររស់កាត្ពវរិចចណនាេះ។ 
PD ណពញមយួអាយុកាល ក្ត្ូវបានរណងកើត្ណែើងណោយអនុវត្តទ្ក្មងក់ាលផុត្រំណត្ ់ រហូត្ែល់ PD ១២ ម្ខ្នា

ណពលរចចុរបនន។ ទ្ិនននយ័ផុត្រំណត្ព់ិនិត្យណមើលណៅណលើរណរៀរម្ែលការមនិសងក្បារក់្ត្ូវបានចារណ់ផតើមរណងកើត្ណែើងចំណពាេះ 
សំណពៀត្ឥណទនមយួ ចារព់ីចំណុចទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូងនិងណពញមយួអាយុកាលថ្នឥណទនណនាេះ។ ទ្ិនននយ័ផុត្
រំណត្អ់ាក្ស័យណៅណលើទ្ិនននយ័ម្ែលក្ត្ូវបានអណងកត្រចួរនុងក្គារនលងមរ និងក្ត្ូវបានសនមត្ថាម្គនភាពែូចគាន ចំណពាេះក្ទ្ពយ
សរមមទងំអស់ម្ែលសថិត្ណៅរនុងទ្ក្មងណ់នាេះ ណហើយវាក្ត្ូវបានគាកំ្ទ្ណោយការវភិាគម្ែលបានណធវើរនុងក្គារនលងមរ។ 
 

ចំនួនម្ែលម្គនហានិភយ័មិនសង (Exposure at Default - EAD) 
EAD គឺជាចំនួនទ្ឹរក្បារស់ររុម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារម្គនហានិភយ័ ណៅណពលម្ែលអនរខ្ចីក្បារម់និ

សងក្បារម់្ែលណៅជំពារ។់ 
EAD ១២ម្ខ្ ឬ ណពញមយួអាយុកាល ក្ត្ូវបានរំណត្អ់ាក្ស័យណៅាមទ្ិនននយ័ការរងក់្បាររ់ពំឹងទុ្រ ម្ែលម្គន

ភាពខុ្សគាន អាក្ស័យណៅាមក្រណភទ្ផលិត្ផល។ 
• ចំណពាេះផលិត្ផលម្ែលក្ត្ូវែររលំស់ និងឥណទនម្ែលក្ត្ូវសងក្បារទ់ងំក្សុង គឺអាក្ស័យណៅណលើការសង

ក្បាររ់នុងរិចចសនាម្ែលអនរខ្ចីក្បារណ់ៅជំពារ ់រនុងរយៈណពល១២ម្ខ្ ឬ រយៈណពលផុត្រំណត្ម់្ែលណៅសល់។ 
• ចំណពាេះផលិត្ផលហាវ សីុលីធីម្ែលអាចណក្រើក្បាស់ណែើងវញិ ហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារក់្ត្ូវបានពាររ ណោយ

យរសមតុ្លយម្ែលបានែរនាណពលរចចុរបនន និងរូររម្នថម “រាត ណផារឥណទន” ម្ែលអនុញ្ជញ ត្សក្ម្គរក់ារែរ
ក្បាររ់ពំឹងទុ្រថ្នរក្មតិ្រំណត្ម់្ែលណៅសល់ នាណពលមនិសងក្បារ។់ 

 
ការខាត្រងណ់ៅណពលម្ែលមិនម្គនការសងក្បារ ់(Loss Given Default) 
LGD គឺជាការរពំឹងទុ្រររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារអំពីរំណណើ នថ្នការខាត្រងច់ំណពាេះហានិភយ័ថ្នការមនិ

សងក្បារ។់ LGD ម្គនភាពខុ្សម្រលរគាន  អាក្ស័យណៅាមក្រណភទ្ភាគីថ្ែគូ ក្រណភទ្ និងអត្ីត្ភាពថ្នសំណង និងក្ទ្ពយរញ្ជច ំ
ម្ែលម្គន ឬការគាកំ្ទ្ឥណទនណផេងៗ។ LGD ក្ត្ូវបានរង្ហា ញណោយភាគរយថ្នការខាត្រងរ់នុងមយួឯរាហានិភយ័ នា
ចំណុចណពលមនិសងក្បារ ់ (EAD)។ LGD ក្ត្ូវបានគណនាទងំចំណពាេះរយៈណពល១២ម្ខ្ និងរយៈណពលណពញមយួអាយុ      
កាល។ LGD គឺជាភាគរយថ្នការខាត្រងម់្ែលរពំឹងថាក្ត្ូវបានរណងកើត្ណែើង ក្រសិនណរើម្គនការមនិសងក្បារណ់រើត្ណែើងណលើ     
រយៈណពលណពញមយួអាយុកាលរពំឹងទុ្រម្ែលណៅសល់ររស់ឥណទន។ 

ការសនមត្ម្ែលជាមូលោា នសក្ម្គរក់ារគណនា ECL ក្ត្ូវបានាមោន និងក្ត្ួត្ពិនិត្យជារនតរនាា រ។់ មនិម្គន
ការម្ក្រក្រួលជាស្ថរវនតណាមយួចំណពាេះវធិីស្ថស្រសតថ្នការបា នស់្ថម ន ឬការសនមត្ជារល់ារណ់ាមយួក្ត្ូវបានណធវើណែើងរនុងការយិ
ររណិចឆទ្រាយការណ៍ណនេះណទ្។ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណគាលការណ៍ ECL (ត្) 
(iv) ពត័្ម៌្គននាណពលអនាគត្ម្ែលក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងគំរ ូECL  

ការបា នស់្ថម ន ECL ក្ត្ូវបានរញ្ចូ លនូវពត័្ម៌្គននាណពលអនាគត្។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវត្តការ
វភិាគសថិត្ិ ណោយម្ផអរណៅណលើរទ្ពិណស្ថធនរ៍នុងក្គាមុន រនុងការរំណត្អ់ញ្ញត្តិម្ផនរណសែារិចចសំខាន់ៗ ម្ែលម្គនផលរ េះពាល់
ណលើហានិភយ័ឥណទន និងការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ សក្ម្គរសំ់ណពៀត្ឥណទននីមយួៗ។ 

ការវភិាគក្ត្ូវបានអនុវត្តណែើងចំណពាេះ PD ណែើមបមី្សវងយល់អំពីផលរ េះពាល់ពីការម្ក្រក្រលអញ្ញត្តិទងំណនេះ ចំណពាេះ
ក្រវត្តិថ្នអក្ាមនិសងក្បារ។់ អញ្ញត្តិម្ផនរណសែារិចចរនុងក្គាមុនសក្ម្គរក់ារវភិាគ ក្ត្ូវបានយរក្រភពមរពីវទិ្ាស្ថថ នសក្ម្គរ់
ការក្ស្ថវក្ជាវខាងណក្ៅ។ ការវភិាគសថិត្ិក្ត្ែរណ់ក្កាយ មនិបានរង្ហា ញនូវទ្ំនារទ់្ំនងថ្នអញ្ញត្ិតម្ផនរណសែារិចចទងំណនេះ ចំណពាេះ  
អក្ាមនិសងក្បាររ់នុងក្គារនលងមរណទ្។ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាយត្ថ្មលថាពត័្ម៌្គនរនុងក្គាមុនម្ែលមនិបានម្រត្ក្មូវ គឺជាពត័្ម៌្គនម្ែលម្គនភាព
សមណហតុ្ផល និងម្គនការគាកំ្ទ្រំផុត្ ែូចណនេះពត័្ម៌្គននាណពលអនាគត្មនិក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ ល ណៅថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០
ណទ្។ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារក្ត្ូវណធវើការវភិាគសថិត្ិជាក្រចាពំីមយួក្គាណៅមយួក្គា និងាមោនកាលៈណទ្សៈថ្ន 
សំណពៀត្ឥណទនររស់ខ្លួន។  
 
(v) និយត័្រមមណក្កាយគំរ ូ(ការម្រត្ក្មូវ) 

ណែើមបពីិចារណាអំពីផលរ េះពាល់ថ្នជមៃ ឺ COVID-19 ចំណពាេះការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ សមពន័ធធនាគារ និង
ធនាគារ បានវាយត្ថ្មលនូវលរខខ្ណឌ ណសែារិចចចុងណក្កាយរំផុត្ ណែើមបោីររ់ញ្ចូ លណៅរនុងនិយត័្រមមណក្កាយគំរ ូ (ការម្រត្ក្មូវ) 
ចំណពាេះ ECL ណោយគុណរំណណើ នភាគរយជាចំនួនរម្នថមណលើការគណនា ECL ពីពត័្ម៌្គនរនុងក្គារនលងមរ។ សមពន័ធធនាគារ 
និងធនាគារ បានណក្រើក្បាស់ពត័្ម៌្គនម្ែលសមណហតុ្ផល និងម្គនការគាកំ្ទ្ ណោយមនិម្គនការចំណាយហួសណហតុ្ ណែើមប ី
រំណត្ភ់ាគរយថ្នអត្ិងិជនម្ែលរពំឹងថាម្គនរំណណើ នហានិភយ័ឥណទនជាស្ថរវនត។ 
 
(vi) ការោរហ់ានិភយ័ជាក្រុម ចំណពាេះ ECL ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមមូលោា នក្រមូលផតុ ំ 

ចំណពាេះសំវធិានធន ECL ម្ែលយរគំរាូមមូលោា នក្រមូលផតុ ំ ការក្រមូលផតុ ំ  ហានិភយ័ក្ត្ូវបានណធវើណែើងាម  
មូលោា នថ្នលរខណៈហានិភយ័ជារមួ ការណធវើម្ររណនេះហានិភយ័ម្ែលសថិត្ណៅរនុងក្រុមម្ត្មយួគឺម្គនភាពែូចគាន ។ 

 

រយៈណពល ម្ផនរ 
រយៈណពលខ្លី អាជីវរមម 
រយៈណពលខ្លី លររ់ាយ 
រយៈណពលម្វង អាជីវរមម 
រយៈណពលម្វង លររ់ាយ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណគាលការណ៍ ECL (ត្) 
(vi) ការោរហ់ានិភយ័ជាក្រុម ចំណពាេះ ECL ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងាមមូលោា នក្រមូលផតុ ំ (ត្) 

រនុងការោរជ់ាក្រុម ត្ក្មូវឱ្យម្គនពត័្ម៌្គនក្គរក់្គានស់ក្ម្គរក់្រុម ណែើមបអីាចក្រមូលសថិត្ិបាន។ ក្រសិនណរើមនិម្គន
ពត័្ម៌្គនថ្ផារនុងក្គរក់្គានណ់ទ្ ណនាេះសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានពិចារណាណៅណលើទ្ិនននយ័ណគាលខាងរនុង/ខាងណក្ៅរម្នថម 
ណែើមបណីក្រើក្បាស់សក្ម្គរក់ារណធវើគំរ។ូ 

ភាពសមក្សររនុងការោរជ់ាក្រុម ក្ត្ូវបានាមោន និងក្ត្ួត្ពិនិត្យ ាមមូលោា នក្រចាកំារយិររណិចឆទ្ ណែើមបណីធវើឱ្យ
ក្បារែថាក្រុមនីមយួៗម្គនហានិភយ័ែូចគាន ៗ។ 
 
(vii) ណគាលការណ៍ជក្មេះណចញពីរញ្ជ ី 

ជាទូ្ណៅ ការជក្មេះណចញពីរញ្ជ ីក្ត្ូវបានណធវើណែើងណៅណពលម្ែលសរមមភាពនានារនុងការក្រមូលក្បារ ់ ក្ត្ូវបានណធវើ
ណែើងក្គរម់ណធាបាយរចួណហើយ ឬណៅណពលម្ែលការក្រមូលក្បាររ់ម្នថមណទ្ៀត្មនិអាចណធវើណៅបាន ឬមនិអាចទ្ទ្ួលយរបាន
ណោយភាពសមក្សរ។ ណៅណពលម្ែលឥណទន ឬឧរររណ៍រំណុលក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាមនិអាចក្រមូលបាន វាក្ត្ូវបាន
ជក្មេះណចញពីរញ្ជ ីរនុងគណនីសំវធិានធន ឬគណនីងយចុេះត្ថ្មលម្ែលពារព់ន័ធ។ ឥណទនណនាេះក្ត្ូវបានជក្មេះណចញពីរញ្ជ ី
ទងំក្សុង ឬក្ត្ូវបានជក្មេះណចញពីរញ្ជ ីមយួម្ផនរ រនាា រព់ីគិត្ពិចារណាណៅណលើត្ថ្មលម្ែលអាចលរប់ានជារម់្សតងររស់ក្ទ្ពយ
រញ្ជច ំ (ក្រសិនណរើម្គន) និងណៅណពលម្ែលការវនិិចឆយ័ររស់គណៈក្គរក់្គងយល់ណឃើញថា មនិម្គនលទ្ធភាពរនុងការក្រមូល
ក្បារម់រវញិណទ្។  ឥណទនម្ែលក្ត្ូវជក្មេះណចញពីរញ្ជ ីទងំអស់ ក្ត្ូវម្ត្ម្គនការអនុមត័្ណោយក្រមុក្រឹរាភបិាល ឬអាជ្ាធរ
ម្ែលបានទ្ទ្ួលសិទ្ធិ។ 

 
(viii) ការម្រម្ក្រឥណទនណែើងវញិ 

ជួនកាលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានចរចាណែើងវញិ ឬបានម្រម្ក្រលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចចសនាថ្ន       
ឥណទនអត្ិងិជនណែើងវញិ។ ណៅណពលម្ែលម្គនណហតុ្ការណ៍ណនេះណរើត្ណែើង សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាយត្ថ្មលថាណត្ើ   
ខ្លឹមស្ថរថ្នលរខខ្ណឌ ងមី ម្គនភាពខុ្សគាន ជាស្ថរវនតពលីរខខ្ណឌ ែំរូងឬណទ្។ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណធវើម្ររណនេះណោយគិត្
ពិចារណាណៅណលើរាត ណផេងៗ រនុងចំណណាមរាត ជាណក្ចើនែូចខាងណក្កាម៖ 

 

• ក្រសិនណរើអនរខ្ចីក្បារម់្គនផលវបិារម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ   ណហើយការម្រម្ក្រពិត្ជាអាចជួយ កាត្រ់នថយលំហូរស្ថចក់្បារ ់
រនុងរិចចសនា ឱ្យណៅក្ត្ឹមចំនួនម្ែលអនរខ្ចីក្បាររ់ពំឹងថាម្គនលទ្ធភាពរងក់្បារ ់

• ថាណត្ើម្គនលរខខ្ណឌ ងមីសំខាន់ៗ ក្ត្ូវបានម្ណនា ំ ែូចជាការម្រងម្ចរក្បារច់ំណណញ/ផលចំណណញម្ែលម្ផអរណលើ
មូលធន ម្ែលម្គនផលរ េះពាល់ជាស្ថរវនតណលើទ្ិនននយ័ហានិភយ័ររស់ឥណទនណនាេះ 

• ការពនារណពលឥណទនជារល់ារ ់ណៅណពលម្ែលអនរខ្ចីក្បារម់និម្គនផលវបិារម្ផនរហិរញ្ញ វត្ថុ 
• ការម្ក្រក្រួលអក្ាការក្បារជ់ារល់ារ់ 
• ការផ្ទល ស់រតូរក្រណភទ្ររូិយរណ័ណ ររស់ឥណទន 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(គ)  ណគាលការណ៍ ECL (ត្) 
(viii) ការម្រម្ក្រឥណទនណែើងវញិ (ត្) 

រនាា រព់ីបានណធវើការម្រម្ក្ររចួណហើយ ហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារព់ារព់ន័ធនឹងឥណទនទងំណនេះ ក្ត្ូវបានវាយ
ត្ថ្មលនាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍ និងក្ត្ូវបានណរៀរណធៀរជាមយួនឹងហានិភយ័ណក្កាមលរខខ្ណឌ ណែើមណៅណពលទ្ទ្ួលស្ថា ល់
ែំរូង ណៅណពលម្ែលការម្រម្ក្រមនិម្គនភាពជាស្ថរវនត ណហើយមនិរណាត លឱ្យម្គនការឈរទ់្ទ្ួលស្ថា ល់ឥណទនែំរូង។ 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារាមោនែំណណើ រការក្ទ្ពយសរមមម្ែលបានម្រម្ក្រជារនតរនាា រ។់ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារអាច
រំណត្ថ់ាហានិភយ័ឥណទន ក្ត្ូវបានម្រលមអគួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ រនាា រព់ីការណរៀរចំណែើងវញិរចួ ែូចណនេះក្ទ្ពយសរមមណនាេះក្ត្ូវ
បានែរណចញពីែំណារក់ាលទ្ី៣ ឬែំណារក់ាលទ្ី២ (ECL ណពញមយួអាយុកាល) មរែំណារក់ាលទ្ី១ (ECL ១២ម្ខ្)   
វញិ។ ររណីណនេះគឺសក្ម្គរម់្ត្ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនែំណណើ រការលអក្សរណៅាមលរខខ្ណឌ ងមី រនុងរយៈណពល៦ម្ខ្រនតរនាា រ ់ ឬ
ណលើសពីណនេះ។ 
 
(ix) ហានិភយ័ណក្ៅារាងតុ្លយការ 

ហានិភយ័ណក្ៅារាងតុ្លយការម្គនែូចជា ហាវ សីុលីធីពាណិជជរមម និងរិចចសនាឥណទនម្ែលមនិទនប់ានែរ
ក្បារ។់ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានណក្រើ Credit Conversion Factor (CCF) ណែើមបបីា នស់្ថម ន EAD ថ្នខ្ាងណ់ក្ៅារាង
តុ្លយការ។ CCF ក្ត្ូវបានបា នស់្ថម នចំនួន ១០០% ថ្នហានិភយ័ខ្ាងណ់ក្ៅារាងតុ្លយការ។  
 
(ឃ) ហានិភយ័ឥណទនអត្ិររម្គមុនណពលររឹអូសវត្ថុរញ្ជច ំ ឬមុនណពលពក្ងីរឥណទនណផេងៗ 

ហានិភយ័ឥណទនអត្ិររម្គ ចំណពាេះក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយការណ៍  
ហិរញ្ញ វត្ថុ គណឺសមើនឹងត្ថ្មលណោងររស់វា។ ចំណពាេះរិចចសនាផតល់ឥណទន ហានិភយ័ឥណទនអត្ិររម្គ គឺជាចំនួនទ្ឹរក្បារ់
ទងំក្សុងថ្នហាវ សីុលីធីឥណទនបានផតល់ឱ្យអត្ិងិជនម្ែលមនិទនប់ានែរ។ ារាងខាងណក្កាមណនេះ រង្ហា ញពីហានិភយ័
ឥណទនអត្ិររម្គចំណពាេះសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ចំណពាេះឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលអាចម្គនការងយចុេះត្ថ្មល៖ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ឃ) ហានិភយ័ឥណទនអត្ិររម្គមុនណពលររឹអូសវត្ថុរញ្ជច ំ ឬមុនណពលពក្ងីរឥណទនណផេងៗ (ត្) 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ                
ហានិភ្័យឥណទានពាក់េ័នធនឹងម្រទេយសកមមកនងុ

តារាងត្ុលយការ                
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគារនិងក្គឹេះស្ថថ ន    

ហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  ៩៩.៩៩៨.៦០៩  ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 
ឥណទនអត្ិងិជន ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៣  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៧  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 
ការវនិិណោគមូលរក្ត្ ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១  ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣.០៩៥.៨១៧   ១២.៥២២.៥៨០   ២.៨៣២.៣៤២   ១១.៥៤១.៧៩៤   ៣.០៩៤.២៧៧   ១២.៥១៦.៣៥០   ២.៨៣១.៧២៣   ១១.៥៣៩.២៧១  

                
ហានិភ្័យឥណទានពាក់េ័នធនឹងម្រទេយសកមមពម្រៅ

តារាងត្ុលយការ                
លិខ្ិត្ធានាររស់ធនាគារ ២៨.៣២៤.១៨១   ១១៤.៥៧១.៣១២   ១៤.៥៣៧.៧៦៥   ៥៩.២៤១.៣៩២   ២៨.៣២៤.១៨១   ១១៤.៥៧១.៣១២   ១៤.៥៣៧.៧៦៥   ៥៩.២៤១.៣៩២  
ចំម្ណរឥណទនវបិាររូនម៍និបានណក្រើក្បាស់ ១០.១៧៧.៩៤៤   ៤១.១៦៩.៧៨៣   ៧.១០៥.៨១២   ២៨.៩៥៦.១៨៤   ១០.១៧៧.៩៤៤   ៤១.១៦៩.៧៨៣   ៧.១០៥.៨១២   ២៨.៩៥៦.១៨៤  
លិខ្ិត្ឥណទន ២.៤៦៨.៤៣៨   ៩.៩៨៤.៨៣២   ១.៣០៥.០៨៣   ៥.៣១៨.២១៣   ២.៤៦៨.៤៣៨   ៩.៩៨៤.៨៣២   ១.៣០៥.០៨៣   ៥.៣១៨.២១៣  
ចំម្ណររ័ណណ ឥណទនមនិបានណក្រើក្បាស់ ៧.៦១៦.៤៣១   ៣០.៨០៨.៤៦៣   ៦.១៩៦.២២៦   ២៥.២៤៩.៦២១   ៧.៦១៦.៤៣១   ៣០.៨០៨.៤៦៣   ៦.១៩៦.២២៦   ២៥.២៤៩.៦២១  
ហានិភយ័ឥណទនែុលសររុ ៨៧៧.២៥១.៨៤៧   ៣.៥៤៨.៤៨៣.៧២០   ៧២០.៤៣៦.៩៥៣   ២.៩៣៥.៧៨០.៥៨៤   ៨៨៣.៤៨៣.០១៦   ៣.៥៧៣.៦៨៨.៧៩៨   ៧២៦.៦៦៨.៧៥៩   ២.៩៦១.១៧៥.១៩៣  

                
សំវធិានធនសក្ម្គរ់ការខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ (១.០៩៣.៧៦៧)  (៤.៤២៤.២៨៨)  (១.០១៧.៦១៦)  (៤.១៤៦.៧៨៥)  (១.០៩១.៥៩៩)  (៤.៤១៥.៥១៨)  (១.០១៧.៧០៧)  (៤.១៤៧.១៥៦) 
ហានិភយ័ឥណទនសុទ្ធសររុ ៨៧៦.១៥៨.០៨០   ៣.៥៤៤.០៥៩.៤៣២   ៧១៩.៤១៩.៣៣៧   ២.៩៣១.៦៣៣.៧៩៩   ៨៨២.៣៩១.៤១៧   ៣.៥៦៩.២៧៣.២៨០   ៧២៥.៦៥១.០៥២   ២.៩៥៧.០២៨.០៣៧  
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារវាយត្ថ្មលគុណភាពឥណទន ថ្នឥណទនអត្ិងិជន ណោយណក្រើវធិសី្ថស្រសតវាយត្ថ្មល   
ចំណាត្ថ់្ផារនុង ម្ែលក្ត្ូវបានារម់្ត្ងណែើងោ ងសមក្សរជាមយួនឹងក្រណភទ្ផលិត្ផល និងភាគីថ្ែគូណផេងៗគាន ។ វធិី
ស្ថស្រសតទងំណនេះក្ត្ូវបានរណងកើត្ណែើងថ្ផារនុង និងបានគួរផេជំាមយួនឹងការវភិាគសថិត្ិ រមួជាមយួនឹងការវនិិចឆយ័ររស់រុគាលិរ
ម្ផនរឥណទន។ 

ការពណ៌នាពីគុណភាពឥណទន ក្ត្ូវបានសណងខរែូចខាងណក្កាម៖ 
 

គុណភាេឥណទាន  េណ៌នា 

ធមមា  អនរជារក់ាត្ពវរិចចរនុងក្រណភទ្ណនេះ      រង្ហា ញពីសមត្ថភាពរងឹម្គរំនុងការរំណពញកាត្ពវរិចចសង   
ក្បារ។់ 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារាមោនអនរជាររ់ំណុលរនុងក្រណភទ្ណនេះ ណៅាមស្ថថ នភាពថ្នការ
សងក្បារយឺ់ត្ោ វ។ អនរជារក់ាត្ពវរិចចម្ែលសងក្បារហួ់សកាលរំណត្ស់ងត្ិចជាង១៥ថ្ងៃ
រនុងរិចចសនាសងក្បារ ់ចំណពាេះហាវ សីុលីធីរយៈណពលខ្លី និងត្ិចជាង៣០ថ្ងៃរនុងរិចចសនាសង 
ក្បារ ់ចំណពាេះហាវ សីុលីធីរយៈណពលម្វង គឺសថិត្ណៅរនុងការាមោនសតងោ់រ។ 

ឃ្លល ណំមើល  អនរជារក់ាពវរិចចរនុងក្រណភទ្ណនេះ ម្គនសមត្ថភាពមធយមរនុងការរំណពញកាត្ពវរិចចសងក្បារ។់ 
 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារាមោនអនរជាររ់ំណុលរនុងក្រណភទ្ណនេះ ណៅាមស្ថថ នភាពថ្នការ
សងក្បារយឺ់ត្ោ វ។ អនរជារក់ាត្ពវរិចចម្ែលសងក្បារហួ់សកាលរំណត្ស់ងចារព់ី១៥ថ្ងៃ
ណៅ៣០ថ្ងៃរនុងរិចចសនាសងក្បារ ់ ចំណពាេះហាវ សីុលីធីរយៈណពលខ្លី ឬចារព់ី៣១ថ្ងៃណៅ៨៩រនុង
រិចចសនាសងក្បារ ់ចំណពាេះហាវ សីុលីធីរយៈណពលម្វង គឺសថិត្ណៅរនុងការឃ្លល ណំមើល។ 

ណក្កាមសតងោ់រ/សងេយ័ 
និងបាត្រ់ង ់

 អនរជារក់ាត្ពវរិចចក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលថាម្គនការងយចុេះត្ថ្មល។ 

 
ណលើរម្លងម្ត្ឥណទនរយៈណពលខ្លីណក្កាមសតងោ់រ អនរជារក់ាត្ពវរិចចរនុងក្រណភទ្ណនេះ ម្គនសមត្ថភាពអាចទ្ទ្ួល

យរបានមធយម ណែើមបរីំណពញាមរិចចសនាសងក្បារ។់ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

គុណភាពឥណទនថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណក្ៅពីឥណទនអត្ិងិជន ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយម្ផអរណៅណលើចំណាត្់
ថាន ររ់រស់ភាគីថ្ែគូ ម្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ថ់ាម្គនត្ថ្មលណសមើនឹងអក្ាររស់ភាន រង់្ហរវាយត្ថ្មលចំណាត្ថ់ាន រអ់នតរជាត្ិណផេងៗ ែូច
ខាងណក្កាម៖  
 

គុណភាេឥណទាន  េណ៌នា 
អធិរណត្យយ  សំណៅែល់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលណចញណោយធនាគាររណាត ល/រោា ភបិាល ឬក្ត្ូវបាន

ធានាណោយធនាគាររណាត ល/រោា ភបិាល។ 
ចំណាត្ថ់ាន រវ់និិណោគ  សំណៅែល់គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលអនរណចញផាយម្គនលទ្ធភាព

រំណពញកាត្ពវរិចចសងរំណុល ណហើយអនរកានក់ារស់ញ្ជញ រណ័ណ ម្គនហានិភយ័ឥណទនទរ 
ចំណពាេះការមនិសងក្បារ។់ 

មនិម្គនចំណាត្ថ់ាន រ ់
វនិិណោគ 

 សំណៅែល់គុណភាពឥណទនរក្មតិ្ទរថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលម្គនការក្រឈម
ខ្ពស់នឹងហានិភយ័ថ្នការមនិសងក្បារ។់ 

មនិម្គនចំណាត្ថ់ាន រ ់  សំណៅែល់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលរចចុរបននណនេះមនិម្គនចំណាត្ថ់ាន រណ់ទ្ អាក្ស័យណោយ
មនិម្គនគំរចូំណាត្ថ់ាន រ។់ 

ងយចុេះត្ថ្មលឥណទន  សំណៅែល់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលម្គនការងយចុេះត្ថ្មល។ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

ារាងខាងណក្កាមណនេះរង្ហា ញពីការវភិាគហានិភយ័ឥណទន ាមែំណារក់ាល រមួជាមយួនឹងសំវធិានធន ECL៖ 
 

 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី   

 ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
សមត្ុលយពៅធនាគារ នងិម្រគឹោះាថ ន
ហរិញ្ញវត្ថុពផសងៗ        

        

ម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និិណោគ ៥.៧៨៩.៨៦៩  -  -  ៥.៧៨៩.៨៦៩  ៦.២២៤.៦៥៨  -  -  ៦.២២៤.៦៥៨ 
មនិម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និណិោគ -  -  -  -  -  -  -  - 
មនិម្គនចណំាត្ថ់ាន រ ់ ៩៤.២០៨.៧៣៩  -  -  ៩៤.២០៨.៧៣៩  ៣០.៥៧៥.៩៩១  -  -  ៣០.៥៧៥.៩៩១ 
                
ត្ថ្មលណោងែុល ៩៩.៩៩៨.៦០៨  -  -  ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៣៦.៨០០.៦៤៩  -  -  ៣៦.៨០០.៦៤៩ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩  -  -  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  -  -  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី   

 ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
សមត្ុលយពៅធនាគារ នងិម្រគឹោះាថ ន
ហរិញ្ញវត្ថុពផសងៗ        

        

ម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និិណោគ ៥.៧៨៩.៨៦៩  -  -  ៥.៧៨៩.៨៦៩  ៦.២២៤.៦៥៨  -  -  ៦.២២៤.៦៥៨ 
មនិម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និណិោគ -  -  -  -  -  -  -  - 
មនិម្គនចណំាត្ថ់ាន រ ់ ៩៤.២០៨.៧៤០  -  -  ៩៤.២០៨.៧៤០  ៣០.៥៧៥.៩៩១  -  -  ៣០.៥៧៥.៩៩១ 
                
ត្ថ្មលណោងែុល ៩៩.៩៩៨.៦០៩  -  -  ៩៩.៩៩៨.៦០៩  ៣៦.៨០០.៦៤៩  -  -  ៣៦.៨០០.៦៤៩ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣  -  -  ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  -  -  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 

 
 

  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី   

 ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ឥណទានអត្ិងជិ្នវាសឡ់វងតាមថ្ងា
ពដើមដករលំស ់        

        

ធមមា ៦៦៦.៤៨៧.៣៤៩   ៤៧.៥៤៨.២៤៩   -     ៧១៤.០៣៥.៥៩៨   ៦៤០.៣៣៨.៤២៨   ៤.៣៣៣   -     ៦៤០.៣៤២.៧៦១  
ឃ្លល ណំមើល ៣៩.៣២៥   ៤២៨.៦៧៦   -     ៤៦៨.០០១   -     ៦.២៨៣   -     ៦.២៨៣  
សតងោ់រ -     ៣៦២.៦៧១   ៤.៤៨២.៦៦១   ៤.៨៤៥.៣៣២   -     ២៨១.៥៤៤   ៦.៥៦៣.៤៣០   ៦.៨៤៤.៩៧៤  
សងេយ័ -     -     ១៤៤.៦១៣   ១៤៤.៦១៣   -     -     ២៣.២៤០   ២៣.២៤០  
បាត្រ់ង ់ -     -     ២.៩១៨.៩៨១   ២.៩១៨.៩៨១   -     -     ១.២៦៣.៦២៤   ១.២៦៣.៦២៤  

ត្ថ្មលណោងែុល ៦៦៦.៥២៦.៦៧៤   ៤៨.៣៣៩.៥៩៦   ៧.៥៤៦.២៥៥   ៧២២.៤១២.៥២៥   ៦៤០.៣៣៨.៤២៨   ២៩២.១៦០   ៧.៨៥០.២៩៤   ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  
                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្ឥណទនរពំងឹទុ្រ (១៩៣.៦៦៨)  (៨៥.១២៧)  (៨១១.៦៦១)  (១.០៩០.៤៥៦)  (២៨.៧០៦)  (៥.៧៥៤)  (៩៨៣.១៥៦)  (១.០១៧.៦១៦) 
                
ត្ថ្មលណោងសុទ្ធ ៦៦៦.៣៣៣.០០៦   ៤៨.២៥៤.៤៦៩   ៦.៧៣៤.៥៩៤   ៧២១.៣២២.០៦៩   ៦៤០.៣០៩.៧២២   ២៨៦.៤០៦   ៦.៨៦៧.១៣៨   ៦៤៧.៤៦៣.២៦៦  
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ២.៦៩៥.៣១៧.០០៩   ១៩៥.១៨៩.៣២៧   ២៧.២៤១.៤៣៣   ២.៩១៧.៧៤៧.៧៦៩   ២.៦០៩.២៦២.១១៧   ១.១៦៧.១០៤   ២៧.៩៨៣.៥៨៨   ២.៦៣៨.៤១២.៨០៩  

 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី   

 ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ឥណទានអត្ិងជិ្នវាសឡ់វងតាមថ្ងា
ពដើមដករលំស ់        

        

ធមមា ៦៧២.៧២០.០៥៧   ៤៧.៥៤៨.២៤៩   -     ៧២០.២៦៨.៣០៦   ៦៤៦.៥៧០.៨៥៣   ៤.៣៣៣   -     ៦៤៦.៥៧៥.១៨៦  
ឃ្លល ណំមើល ៣៩.៣២៥   ៤២៨.៦៧៦   -     ៤៦៨.០០១   -     ៦.២៨៣   -     ៦.២៨៣  
សតងោ់រ -     ៣៦២.៦៧១   ៤.៤៨២.៦៦១   ៤.៨៤៥.៣៣២   -     ២៨១.៥៤៤   ៦.៥៦៣.៤៣០   ៦.៨៤៤.៩៧៤  
សងេយ័ -     -     ១៤៤.៦១៣   ១៤៤.៦១៣   -     -     ២៣.២៤០   ២៣.២៤០  
បាត្រ់ង ់ -     -     ២.៩១៨.៩៨១   ២.៩១៨.៩៨១   -     -     ១.២៦៣.៦២៤   ១.២៦៣.៦២៤  

ត្ថ្មលណោងែុល ៦៧២.៧៥៩.៣៨២   ៤៨.៣៣៩.៥៩៦   ៧.៥៤៦.២៥៥   ៧២៨.៦៤៥.២៣៣   ៦៤៦.៥៧០.៨៥៣   ២៩២.១៦០   ៧.៨៥០.២៩៤   ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  
                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្ឥណទនរពំងឹទុ្រ (១៩៤.៨១១)  (៨៥.១២៧)  (៨១១.៦៦១)  (១.០៩១.៥៩៩)  (២៨.៧៩៧)  (៥.៧៥៤)  (៩៨៣.១៥៦)  (១.០១៧.៧០៧) 
                
ត្ថ្មលណោងសុទ្ធ ៦៧២.៥៦៤.៥៧១   ៤៨.២៥៤.៤៦៩   ៦.៧៣៤.៥៩៤   ៧២៧.៥៥៣.៦៣៤   ៦៤៦.៥៤២.០៥៦   ២៨៦.៤០៦   ៦.៨៦៧.១៣៨   ៦៥៣.៦៩៥.៦០០  
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ២.៧២០.៥២៣.៦៩០   ១៩៥.១៨៩.៣២៧   ២៧.២៤១.៤៣៣   ២.៩៤២.៩៥៤.៤៥០   ២.៦៣៤.៦៥៨.៨៧៨   ១.១៦៧.១០៤   ២៧.៩៨៣.៥៨៨   ២.៦៦៣.៨០៩.៥៧០  

  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី   

 ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុពផសងៗវាស់
ឡវងតាមថ្ងាពដើមដករលំស ់        

        

ម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និិណោគ -  -  -  -  -  -  -  - 
មនិម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និណិោគ -  -  -  -  -  -  -  - 
មនិម្គនចណំាត្ថ់ាន រ ់ ២.៧៨៧.៩៩៨  -  -  ២.៧៨៧.៩៩៨  ២.៨៣២.៣៤២  -  -  ២.៨៣២.៣៤២ 
                
ហានភិយ័ែុល ២.៧៨៧.៩៩៨  -  -  ២.៧៨៧.៩៩៨  ២.៨៣២.៣៤២  -  -  ២.៨៣២.៣៤២ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ១១.២៧៧.៤៥២  -  -  ១១.២៧៧.៤៥២  ១១.៥៤១.៧៩៤  -  -  ១១.៥៤១.៧៩៤ 

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី   

 ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុពផសងៗវាស់
ឡវងតាមថ្ងាពដើមដករលំស ់        

        

ម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និិណោគ -  -  -  -  -  -  -  - 
មនិម្គនចណំាត្ថ់ាន រវ់និណិោគ -  -  -  -  -  -  -  - 
មនិម្គនចណំាត្ថ់ាន រ ់ ២.៧៨៦.៤៥៨  -  -  ២.៧៨៦.៤៥៨  ២.៨៣១.៧២៣  -  -  ២.៨៣១.៧២៣ 
                
ហានភិយ័ែុល ២.៧៨៦.៤៥៨  -  -  ២.៧៨៦.៤៥៨  ២.៨៣១.៧២៣  -  -  ២.៨៣១.៧២៣ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ១១.២៧១.២២៣  -  -  ១១.២៧១.២២៣  ១១.៥៣៩.២៧១  -  -  ១១.៥៣៩.២៧១ 

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី   

 ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ែទង់ពម្រៅតារាងត្លុយការ                

ធមមា ៤៨.៥៦០.៦៤៤  -  -  ៤៨.៥៦០.៦៤៤  ២១.៩៨៣.៧៧៤  -  -  ២១.៩៨៣.៧៧៤ 
ឃ្លល ណំមើល -  ៩.១៣០  -  ៩.១៣០  -  -  -  - 
សតងោ់រ -  ១៨១  -  ១៨១  -  -  -  - 
សងេយ័ -  -  ១៦.៦០៥  ១៦.៦០៥  -  -  -  - 
បាត្រ់ង ់ -  -  ៤៣៤  ៤៣៤  -  -  -  - 

ហានភិយ័ែុល ៤៨.៥៦០.៦៤៤  ៩.៣១១  ១៧.០៣៩  ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  ២១.៩៨៣.៧៧៤  -  -  ២១.៩៨៣.៧៧៤ 
                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្ឥណទនរពំងឹទុ្រ (៣.០៤៤)  (២៦៧)  -  (៣.៣១១)  (៤២២)  -  -  (៤២២) 
                
ហានភិយ័សុទ្ធ ៤៨.៥៥៧.៦០០  ៩.០៤៤  ១៧.០៣៩  ៤៨.៥៨៣.៦៨៣  ២១.៩៨៣.៣៥២  -  -  ២១.៩៨៣.៣៥២ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ១៩៦.៤១៥.៤៩២  ៣៦.៥៨៣  ៦៨.៩២៣  ១៩៦.៥២០.៩៩៨  ៨៩.៥៨២.១៥៩  -  -  ៨៩.៥៨២.១៥៩ 

  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទនថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទ៣ី   

 ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ងយចុោះ
ត្ថ្មាឥណទាន  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ែទង់ពម្រៅតារាងត្លុយការ                

ធមមា ៤៨.៥៦០.៦៤៤  -  -  ៤៨.៥៦០.៦៤៤  ២៩.១៤៤.៨៨៦  -  -  ២៩.១៤៤.៨៨៦ 
ឃ្លល ណំមើល -  ៩.១៣០  -  ៩.១៣០  -  -  -  - 
សតងោ់រ -  ១៨១  -  ១៨១  -  -  -  - 
សងេយ័ -  -  ១៦.៦០៥  ១៦.៦០៥  -  -  -  - 
បាត្រ់ង ់ -  -  ៤៣៤  ៤៣៤  -  -  -  - 

ហានភិយ័ែុល ៤៨.៥៦០.៦៤៤  ៩.៣១១  ១៧.០៣៩  ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  ២៩.១៤៤.៨៨៦  -  -  ២៩.១៤៤.៨៨៦ 
                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្ឥណទនរពំងឹទុ្រ (៣.០៤៤)  (២៦៧)  -  (៣.៣១១)  (៤២២)  -  -  (៤២២) 
                
ហានភិយ័សុទ្ធ ៤៨.៥៥៧.៦០០  ៩.០៤៤  ១៧.០៣៩  ៤៨.៥៨៣.៦៨៣  ២៩.១៤៤.៤៦៤  -  -  ២៩.១៤៤.៤៦៤ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ១៩៦.៤១៥.៤៩២  ៣៦.៥៨៣  ៦៨.៩២៣  ១៩៦.៥២០.៩៩៨  ១១៨.៧៦៣.៦៩១  -  -  ១១៨.៧៦៣.៦៩១ 

  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់
(i) ការណផាៀងផ្ទា ត្ក់ារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ – ឥណទនអត្ិងិជន 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ការខាត្ឥណទានរេំឹងទុក                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង់ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ២៨.៧០៦  ៥.៧៥៤  ៩៨៣.១៥៦  ១.០១៧.៦១៦  ២៨.៧៩៧  ៥.៧៥៤  ៩៨៣.១៥៦  ១.០១៧.៧០៧ 
                
រម្ក្មរក្មួលណោយស្ថរហានិភ័យណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ៖                

ណផារណៅែំណារក់ាលទី្១ -     -     -     -     -     -     -     -    
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្២ (៦៣.៧៧៧)  ៦៣.៧៧៧   -     -     (៦៣.៧៧៧)  ៦៣.៧៧៧   -     -    
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្៣ (៣៩៨.៧៣០)  -     ៣៩៨.៧៣០   -     (៣៩៨.៧៣០)  -     ៣៩៨.៧៣០   -    

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុងមីម្ែលក្តូ្វបានរណងកើត្ណែើង        ១៦៩.៣៤៦   -     -     ១៦៩.៣៤៦   ១៧០.៣៩៨   -     -     ១៧០.៣៩៨  
ការវាស់ម្វងសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង់ណែើងវញិសុទ្ធ (*) ៤៥៨.១២៣   ១៥.៥៩៦   ១៤៨.៧១១   ៦២២.៤៣០   ៤៥៨.១២៣   ១៥.៥៩៦   ១៤៨.៧១១   ៦២២.៤៣០  
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្តូ្វបានឈរទ់្ទួ្លស្ថា ល់រនុងអំែុងការយិររណិចឆទ្ ណក្ៅពី

ជក្មេះណចញពីរញ្ជ ី -  -     (៣៣១.៣៥៦)  (៣៣១.៣៥៦)  -     -     (៣៣១.៣៥៦)  (៣៣១.៣៥៦) 
ជក្មេះណចញពីរញ្ជ ី -     -     (៣៨៧.៥៨០)  (៣៨៧.៥៨០)  -     -     (៣៨៧.៥៨០)  (៣៨៧.៥៨០) 
                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ១៩៣.៦៦៨   ៨៥.១២៧   ៨១១.៦៦១   ១.០៩០.៤៥៦   ១៩៤.៨១១   ៨៥.១២៧   ៨១១.៦៦១   ១.០៩១.៥៩៩  
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ៧៨៣.៣៨៧   ៣៤៤.៣៣៩   ៣.២៨៣.១៦៩   ៤.៤១០.៨៩៥   ៧៨៨.០១០   ៣៤៤.៣៣៩   ៣.២៨៣.១៦៩   ៤.៤១៥.៥១៨  

 
(*) ផលរ េះពាល់ថ្នការវាស់ម្វង ECL ណោយស្ថរការម្ក្រក្រួល PD, LGD និងចណំាត្ថ់ាន រឥ់ណទនររស់អនរជារក់ាត្ពវរិចច រនុងអំែុងឆ្ន  ំគឺណរើត្ណែើងពីការោររ់ញ្ចូលពត្ម៌្គនងមីៗណៅរនុងគំរជូាក្រចា។ំ 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

121 

៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(i) ការណផាៀងផ្ទា ត្ក់ារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ – ឥណទនអត្ិងិជន (ត្)  
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ត្ថ្មាពោងដុល                
ត្ថ្មលណោងែុលណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ៦៤០.៣៣៨.៤២៨   ២៩២.១៦០   ៧.៨៥០.២៩៤   ៦៤៨.៤៨០.៨៨២   ៦៤៦.៥៧០.៨៥៣   ២៩២.១៦០   ៧.៨៥០.២៩៤   ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  
                
រម្ក្មរក្មួលណោយស្ថរឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលបានទ្ទួ្លស្ថា ល់ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា៖                

ណផារណៅែំណារក់ាលទី្១ -     -     -     -     -     -     -     -    
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្២ (៤៨.០៧៣.៦១៨)  ៤៨.០៧៣.៦១៨   -     -     (៤៨.០៧៣.៦១៨)  ៤៨.០៧៣.៦១៨   -     -    
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្៣ (៥៧៧.២២៧)  -     ៥៧៧.២២៧   -     (៥៧៧.២២៧)  -     ៥៧៧.២២៧   -    

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុងមីម្ែលក្តូ្វបានរណងកើត្ណែើង        ៥២០.១៣៩.៧០០   -     -     ៥២០.១៣៩.៧០០   ៥២០.១៣៩.៧០០   -     -     ៥២០.១៣៩.៧០០  
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្តូ្វបានឈរទ់្ទួ្លស្ថា ល់រនុងអំែុងការយិររណិចឆទ្ ណក្ៅពី

ជក្មេះណចញពីរញ្ជ ី (៤៤៥.៣០០.៦០៩)  -     (៥១៩.៤៦៨)  (៤៤៥.៨២០.០៧៧)  (៤៤៥.៣០០.៣២៦)  -     (៥១៩.៤៦៨)  (៤៤៥.៨១៩.៧៩៤) 
ជក្មេះណចញពីរញ្ជ ី -     -     (៣៨៧.៩៨០)  (៣៨៧.៩៨០)  -     -     (៣៨៧.៩៨០)  (៣៨៧.៩៨០) 
                
ត្ថ្មលណោងែុល ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៦៦៦.៥២៦.៦៧៤   ៤៨.៣៦៥.៧៧៨   ៧.៥២០.០៧៣   ៧២២.៤១២.៥២៥   ៦៧២.៧៥៩.៣៨២   ៤៨.៣៦៥.៧៧៨   ៧.៥២០.០៧៣   ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ២.៦៩៦.១០០.៣៩៦   ១៩៥.៦៣៩.៥៧២   ៣០.៤១៨.៦៩៦   ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤   ២.៧២១.៣១១.៧០១   ១៩៥.៦៣៩.៥៧២   ៣០.៤១៨.៦៩៥   ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨  

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(i) ការណផាៀងផ្ទា ត្ក់ារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ – ឥណទនអត្ិងិជន (ត្)  
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ការខាត្ឥណទានរេំឹងទុក                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង់ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៦៤.០៩៥  ១.៩២៩  ២៦៨.១៦៦  ៣៣៤.១៩០  ៦៤.១៨៦  ១.៩២៩  ២៦៨.១៦៦  ៣៣៤.២៨១ 
                
រម្ក្មរក្មួលណោយស្ថរហានិភ័យណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ៖                

ណផារណៅែំណារក់ាលទី្១ -  -  -  -  -  -  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្២ (៣.៨២៥)  ៣.៨២៥  -  -  (៣.៨២៥)  ៣.៨២៥  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្៣ (៩៨៣.១៥៦)  -  ៩៨៣.១៥៦  -  (៩៨៣.១៥៦)  -  ៩៨៣.១៥៦  - 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុងមីម្ែលក្តូ្វបានរណងកើត្ណែើង        ១.០១១.៩៥៣  -  -  ១.០១១.៩៥៣  ១.០១៧.៧០៧  -  -  ១.០១៧.៧០៧ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្តូ្វបានឈរទ់្ទួ្លស្ថា ល់រនុងអំែុងការយិររណិចឆទ្ ណក្ៅពី

ជក្មេះណចញពីរញ្ជ ី (៦០.៣៦១)  -  (២៦៨.១៦៦)  (៣២៨.៥២៧)  (៦៦.១១៥)  -  (២៦៨.១៦៦)  (៣៣៤.២៨១) 
                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ២៨.៧០៦  ៥.៧៥៤  ៩៨៣.១៥៦  ១.០១៧.៦១៦  ២៨.៧៩៧  ៥.៧៥៤  ៩៨៣.១៥៦  ១.០១៧.៧០៧ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ១១៦.៩៧៧  ២៣.៤៤៨  ៤.០០៦.៣៦០  ៤.១៤៦.៧៨៥  ១១៧.៣៤៨  ២៣.៤៤៨  ៤.០០៦.៣៦០  ៤.១៤៧.១៥៦ 
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(i) ការណផាៀងផ្ទា ត្ក់ារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ – ឥណទនអត្ិងិជន (ត្)  
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ត្ថ្មាពោងដុល                
ត្ថ្មលណោងែុលណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៥៣៩.៩៥៩.៣៧៧  ៣៩.៣៥៦  ២.៤៩១.៨៩០  ៥៤២.៤៩០.៦២៣  ៥៤៦.១៨១.៤៣៩  ៣៩.៣៥៦  ២.៤៩១.៨៩០  ៥៤៨.៧១២.៦៨៥ 
                
រម្ក្មរក្មួលណោយស្ថរឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលបានទ្ទួ្លស្ថា ល់ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា៖                

ណផារណៅែំណារក់ាលទី្១ -    -  -  -  -  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្២ (២៥២.៨០៤)  ២៥២.៨០៤  -  -  (២៥២.៨០៤)  ២៥២.៨០៤  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្៣ (៦.៩៨២.៩៨០)  -  ៦.៩៨២.៩៨០  -  (៦.៩៨២.៩៨០)  -  ៦.៩៨២.៩៨០  - 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុងមីម្ែលក្តូ្វបានរណងកើត្ណែើង        ៥០០.៩៨៥.០៦៧  -  -  ៥០០.៩៨៥.០៦៧  ៥០០.៩៩៥.៤៣០  -  -  ៥០០.៩៩៥.៤៣០ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្តូ្វបានឈរទ់្ទួ្លស្ថា ល់រនុងអំែុងការយិររណិចឆទ្ ណក្ៅពី

ជក្មេះណចញពីរញ្ជ ី (៣៩៣.៣៧០.២៣២)  -  (១.៦២៤.៥៧៦)  (៣៩៤.៩៩៤.៨០៨)  (៣៩៣.៣៧០.២៣២)  -  (១.៦២៤.៥៧៦)  (៣៩៤.៩៩៤.៨០៨) 
                
ត្ថ្មលណោងែុល ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៦៤០.៣៣៨.៤២៨  ២៩២.១៦០  ៧.៨៥០.២៩៤  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ៦៤៦.៥៧០.៨៥៣  ២៩២.១៦០  ៧.៨៥០.២៩៤  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ២.៦០៩.៣៧៩.០៩៤  ១.១៩០.៥៥២  ៣១.៩៨៩.៩៤៨  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ២.៦៣៤.៧៧៦.២២៦  ១.១៩០.៥៥២  ៣១.៩៨៩.៩៤៨  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦ 

 
 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(ii) ការណផាៀងផ្ទា ត្ក់ារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ – ខ្ាងណ់ក្ៅារាងតុ្លយការ 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ការខាត្ឥណទានរេំឹងទុក                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង់ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ៤២២  -  -  ៤២២  ៤២២  -  -  ៤២២ 
                
រម្ក្មរក្មួលណោយស្ថរហានិភ័យណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ៖                

ណផារណៅែំណារក់ាលទី្១ -  -  -  -  -  -  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្២ (២៦៧)  ២៦៧  -  -  (២៦៧)  ២៦៧  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្៣ -  -  -  -  -  -  -  - 

ហានិភយ័ងមី ២.៦២២  -  -  ២.៦២២  ២.៦២២  -  -  ២.៦២២ 
                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ២.៧៧៧  ២៦៧  -  ៣.០៤៤  ២.៧៧៧  ២៦៧  -  ៣.០៤៤ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ១១.២៣៣  ១.០៨០  -  ១២.៣១៣  ១១.២៣៣  ១.០៨០  -  ១២.៣១៣ 

 
 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(ii) ការណផាៀងផ្ទា ត្ក់ារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ – ខ្ាងណ់ក្ៅារាងតុ្លយការ (ត្) 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ត្ថ្មាពោងដុល                
ត្ថ្មលណោងែុលណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ២៩.១៤៤.៨៨៦  -  -  ២៩.១៤៤.៨៨៦  ២៩.១៤៤.៨៨៦  -  -  ២៩.១៤៤.៨៨៦ 
                
រម្ក្មរក្មួលណោយស្ថរឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលបានទ្ទួ្លស្ថា ល់ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា៖                

ណផារណៅែំណារក់ាលទី្១ -  -  -  -  -  -  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្២ (៩.៣១១)  ៩.៣១១  -  -  (៩.៣១១)  ៩.៣១១  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្៣ (១៧.០៣៩)  -  ១៧.០៣៩  -  (១៧.០៣៩)  -  ១៧.០៣៩  - 

ហានិភយ័ងមី ១៩.៤៤២.១០៨  -  -  ១៩.៤៤២.១០៨  ១៩.៤៤២.១០៨  -  -  ១៩.៤៤២.១០៨ 
                
ត្ថ្មលណោងែុល ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៤៨.៥៦០.៦៤៤  ៩.៣១១  ១៧.០៣៩  ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  ៤៨.៥៦០.៦៤៤  ៩.៣១១  ១៧.០៣៩  ៤៨.៥៨៦.៩៩៤ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ១៩៦.៤២៧.៨០៥  ៣៧.៦៦៣  ៦៨.៩២២  ១៩៦.៥៣៤.៣៩០  ១៩៦.៤២៧.៨០៥  ៣៧.៦៦៣  ៦៨.៩២២  ១៩៦.៥៣៤.៣៩០ 

 
 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(ii) ការណផាៀងផ្ទា ត្ក់ារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ – ខ្ាងណ់ក្ៅារាងតុ្លយការ (ត្) 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ការខាត្ឥណទានរេំឹងទុក                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង់ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៦៨៩  -  -  ៦៨៩  ៦៨៩  -  -  ៦៨៩ 
                
រម្ក្មរក្មួលណោយស្ថរហានិភ័យណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ៖                

ណផារណៅែំណារក់ាលទី្១ -  -  -  -    -  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្២ -  -  -  -    -  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្៣ -  -  -  -    -  -  - 

ហានិភយ័ងមី ១៨៧  -  -  ១៨៧  ១៨៧  -  -  ១៨៧ 
ហានិភយ័ម្ែលក្តូ្វបានឈរទ់្ទួ្លស្ថា ល់ ឬហួសកាលរំណត្់ (៤៥៤)  -  -  (៤៥៤)  (៤៥៤)  -  -  (៤៥៤) 
                
សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៤២២  -  -  ៤២២  ៤២២  -  -  ៤២២ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ១.៧២០  -  -  ១.៧២០  ១.៧២០  -  -  ១.៧២០ 

 
 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ច) សំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រង ់(ត្) 
(ii) ការណផាៀងផ្ទា ត្ក់ារខាត្ឥណទនរពំឹងទុ្រ – ខ្ាងណ់ក្ៅារាងតុ្លយការ (ត្) 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣    ដំណាក់កាលទី១  ដំណាក់កាលទី២  ដំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 

 

ECL ១២ឡែ  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-មិនងយចុោះត្ថ្មា

ឥណទាន  

ECL ពេញមួយអាយ ុ
កាល-ងយចុោះត្ថ្មា 

ឥណទាន  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ត្ថ្មាពោងដុល                
ត្ថ្មលណោងែុលណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ២៣.៩៦៨.១១៤  -  -  ២៣.៩៦៨.១១៤  ២៣.៩៦៨.១១៤  -  -  ២៣.៩៦៨.១១៤ 
                
រម្ក្មរក្មួលណោយស្ថរឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលបានទ្ទួ្លស្ថា ល់ណៅថ្ងៃទី្០១ ម្ខ្មររា៖                

ណផារណៅែំណារក់ាលទី្១ -  -  -  -  -  -  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្២ -  -  -  -  -  -  -  - 
ណផារណៅែំណារក់ាលទី្៣ -  -  -  -  -  -  -  - 

ហានិភយ័ងមី ១០.៤១២.០៧៤  -  -  ១០.៤១២.០៧៤  ១០.៤១២.០៧៤  -  -  ១០.៤១២.០៧៤ 
ហានិភយ័ម្ែលក្តូ្វបានឈរទ់្ទួ្លស្ថា ល់ ឬហួសកាលរំណត្់ (៥.២៣៥.៣០២)  -  -  (៥.២៣៥.៣០២)  (៥.២៣៥.៣០២)      (៥.២៣៥.៣០២) 
                
ត្ថ្មលណោងែុល ណៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ២៩.១៤៤.៨៨៦  -  -  ២៩.១៤៤.៨៨៦  ២៩.១៤៤.៨៨៦  -  -  ២៩.១៤៤.៨៨៦ 
                
គិត្ជាពានណ់រៀល ១១៨.៧៦៥.៤១០  -  -  ១១៨.៧៦៥.៤១០  ១១៨.៧៦៥.៤១០  -  -  ១១៨.៧៦៥.៤១០ 

 
 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ឆ)  រណតុ ំ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណធៀរនឹងហានិភយ័ឥណទន 
(i)  វភិាគាមក្រណភទ្អាជីវរមម 

ារាងខាងណក្កាមណនេះ លមអតិ្អំពីហានិភយ័ឥណទនសំខាន់ៗ ររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ាមត្ថ្មលណោងែុលររស់វា ែរការងយចុេះត្ថ្មល ក្រសិនណរើម្គន ណោយចាត្ថ់ាន រា់ម
ក្រណភទ្អាជីវរមមររស់ភាគីថ្ែគូ។ 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
 ២០២០ 

 

សមត្ុលយពៅធនាគារ 
និងម្រគឹោះាថ នហរិញ្ញវត្ថុ

ពផសងៗ  ឥណទានអត្ិងិជ្ន  
ការវិនិពោគ 

មូលបម្រត្  
ម្រទេយសកមម 

ហរិញ្ញវត្ថុពផសងៗ 

 
ែទង់ពម្រៅតារាង

ត្ុលយការ  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
            
ក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ៩៩.៩៩៨.៦០៨   ២៤.៩៥៩.៧៣៧   ២.៩៩៣.៤៣៤   -     ២.២៨៩.៧១២   ១៣០.២៤១.៤៩១  
សំណង ់ -     ៦.៦៦១.៨៥២   -     -     ១៦.៦៥១   ៦.៦៧៨.៥០៣  
រសិរមម -     ១៦២.០១៧.៨១៣   -     -     ១.៣១១.៦០៩   ១៦៣.៣២៩.៤២២  
ណគហោា ន -     ១០២.៦៥៥.៦០៦   -     -     ៤០.៨២៩   ១០២.៦៩៦.៤៣៥  
ផលិត្រមម -     ២៨.៧៧១.៤១៨   -     -     ៥៨.៦៨៦   ២៨.៨៣០.១០៤  
អចលនក្ទ្ពយ -     ៤៥.៤០៨.៥៥២   -     -     ២.១៧២.៦៤៤   ៤៧.៥៨១.១៩៦  
ជំនួញលររ់ាយ -     ១២២.៩៤២.៥៣២   -     -     ១.៦៧១.៩៨៥   ១២៤.៦១៤.៥១៧  
ណសវារមម -     ១៤៩.៧៦៧.៩២៥   ២១.៨១៨   -     ១.៥១៤.៦៧២   ១៥១.៣០៤.៤១៥  
ែឹរជញ្ជូ ន -     ១៤.១០៧.១៦០   -     -     ២៨៩.៧៤៤   ១៤.៣៩៦.៩០៤  
ជំនួញលរ់ណបាេះែុំ -     ៣៩.៦៥១.១០០   -     -     ៤១២.០៩៩   ៤០.០៦៣.១៩៩  
ណផេងៗ -     ២៥.៤៦៨.៨៣០   ១៤២.៦៥១   ៣.០៩៥.៨១៧   ៣៨.៨០៨.៣៦៣   ៦៧.៥១៥.៦៦១  
ហានិភយ័ឥណទនសររុ ៩៩.៩៩៨.៦០៨   ៧២២.៤១២.៥២៥   ៣.១៥៧.៩០៣   ៣.០៩៥.៨១៧   ៤៨.៥៨៦.៩៩៤   ៨៧៧.២៥១.៨៤៧  
គិត្ជាពាន់ណរៀល ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩   ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤   ១២.៧៧៣.៧១៨   ១២.៥២២.៥៨០   ១៩៦.៥៣៤.៣៩០   ៣.៥៤៨.៤៨៣.៧២១  

 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ឆ)  រណតុ ំ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណធៀរនឹងហានិភយ័ឥណទន (ត្) 
(i)  វភិាគាមក្រណភទ្អាជីវរមម (ត្) 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០ 

 

សមត្ុលយពៅធនាគារ 
និងម្រគឹោះាថ នហរិញ្ញវត្ថុ

ពផសងៗ  ឥណទានអត្ិងិជ្ន  
ការវិនិពោគ 

មូលបម្រត្  
ម្រទេយសកមម 

ហរិញ្ញវត្ថុពផសងៗ 

 
ែទង់ពម្រៅតារាង

ត្ុលយការ  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
            
ក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ៩៩.៩៩៨.៦០៩   ២៤.៩៥៩.៧៣៧   ២.៩៩៣.៤៣៤   -     ២.២៨៩.៧១២   ១៣០.២៤១.៤៩២  
សំណង ់ -     ៦.៦៦១.៨៥២   -     -     ១៦.៦៥១   ៦.៦៧៨.៥០៣  
រសិរមម -     ១៦២.០១៧.៨១៣   -     -     ១.៣១១.៦០៩   ១៦៣.៣២៩.៤២២  
ណគហោា ន -     ១០២.៦៥៥.៦០៦   -     -     ៤០.៨២៩   ១០២.៦៩៦.៤៣៥  
ផលិត្រមម -     ២៨.៧៧១.៤១៨   -     -     ៥៨.៦៨៨   ២៨.៨៣០.១០៦  
អចលនក្ទ្ពយ -     ៥១.៦៤១.២៦០   -     -     ២.១៧២.៦៤៤   ៥៣.៨១៣.៩០៤  
ជំនួញលររ់ាយ -     ១២២.៩៤២.៥៣២   -     -     ១.៦៧១.៩៨៥   ១២៤.៦១៤.៥១៧  
ណសវារមម -     ១៤៩.៧៦៧.៩២៥   ២១.៨១៨   -     ១.៥១៤.៦៧២   ១៥១.៣០៤.៤១៥  
ែឹរជញ្ជូ ន -     ១៤.១០៧.១៦០   -     -     ២៨៩.៧៤៤   ១៤.៣៩៦.៩០៤  
ជំនួញលរ់ណបាេះែុំ -     ៣៩.៦៥១.១០០   -     -     ៤១២.០៩៩   ៤០.០៦៣.១៩៩  
ណផេងៗ -     ២៥.៤៦៨.៨៣០   ១៤២.៦៥១   ៣.០៩៤.២៧៧   ៣៨.៨០៨.៣៦១   ៦៧.៥១៤.១១៩  
ហានិភយ័ឥណទនសររុ ៩៩.៩៩៨.៦០៩   ៧២៨.៦៤៥.២៣៣   ៣.១៥៧.៩០៣   ៣.០៩៤.២៧៧   ៤៨.៥៨៦.៩៩៤   ៨៨៣.៤៨៣.០១៦  
គិត្ជាពាន់ណរៀល ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣   ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨   ១២.៧៧៣.៧១៨   ១២.៥១៦.៣៥០   ១៩៦.៥៣៤.៣៩០   ៣.៥៧៣.៦៨៨.៧៩៩  

  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ឆ)  រណតុ ំ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណធៀរនឹងហានិភយ័ឥណទន (ត្) 
(i)  វភិាគាមក្រណភទ្អាជីវរមម (ត្) 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០១៩ 

 

សមត្ុលយពៅធនាគារ 
និងម្រគឹោះាថ នហរិញ្ញវត្ថុ

ពផសងៗ  ឥណទានអត្ិងិជ្ន  
ការវិនិពោគ 

មូលបម្រត្  
ម្រទេយសកមម 

ហរិញ្ញវត្ថុពផសងៗ 

 
ែទង់ពម្រៅតារាង

ត្ុលយការ  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
            
ក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ៣៦.៨០០.៦៤៩  ៤០.៩២១.៩៨០  ២.៩៧៤.៤៥៧  -  ៦១៩.៣៦១  ៨១.៣១៦.៤៤៧ 
សំណង ់ -  ៥.៦៣៩.០១១  -  -  ៨៥.៣៦៩  ៥.៧២៤.៣៨០ 
រសិរមម -  ១៦១.៧៤៩.១៥៣  -  -  ១.៦០២.៣២២  ១៦៣.៣៥១.៤៧៥ 
ណគហោា ន -  ៧៣.១៦៧.៦៥៤  -  -  ៤៧៦.៤៣៩  ៧៣.៦៤៤.០៩៣ 
ផលិត្រមម -  ៣២.៩៤០.៦៥៣  -  -  ២២១.៩០១  ៣៣.១៦២.៥៥៤ 
អចលនក្ទ្ពយ -  ២៦.០៧៧.០៤២  -  -  ៣២៩.៦៨២  ២៦.៤០៦.៧២៤ 
ជំនួញលររ់ាយ -  ១០០.២៨៦.៤១៧  -  -  ១.៣០៣.៣២៦  ១០១.៥៨៩.៧៤៣ 
ណសវារមម -  ១២៤.១១២.៤២៨  ២១.៨១៨  -  ១.២៦១.៧១៨  ១២៥.៣៩៥.៩៦៤ 
ែឹរជញ្ជូ ន -  ១៤.៨២៦.៧៣០  -  -  ១០៥.៩៩៦  ១៤.៩៣២.៧២៦ 
ជំនួញលរ់ណបាេះែុំ -  ២.៤៥២.២០៤  -  -  ១៤.៧៣១  ២.៤៦៦.៩៣៥ 
ណផេងៗ -  ៦៦.៣០៧.៦១០  ១៨១.៩១៩  ២.៨៣២.៣៤២  ២៣.១២៤.០៤១  ៩២.៤៤៥.៩១២ 
ហានិភយ័ឥណទនសររុ ៣៦.៨០០.៦៤៩  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២  ៣.១៧៨.១៩៤  ២.៨៣២.៣៤២  ២៩.១៤៤.៨៨៦  ៧២០.៤៣៦.៩៥៣ 
គិត្ជាពាន់ណរៀល ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤  ១២.៩៥១.១៤១  ១១.៥៤១.៧៩៤  ១១៨.៧៦៥.៤១០  ២.៩៣៥.៧៨០.៥៨៤ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ឆ)  រណតុ ំ ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណធៀរនឹងហានិភយ័ឥណទន (ត្) 
(i)  វភិាគាមក្រណភទ្អាជីវរមម (ត្) 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០១៩ 

 

សមត្ុលយពៅធនាគារ 
និងម្រគឹោះាថ នហរិញ្ញវត្ថុ

ពផសងៗ  ឥណទានអត្ិងិជ្ន  
ការវិនិពោគ 

មូលបម្រត្  
ម្រទេយសកមម 

ហរិញ្ញវត្ថុពផសងៗ 

 
ែទង់ពម្រៅតារាង

ត្ុលយការ  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
            
ក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ៣៦.៨០០.៦៤៩  ៤០.៩២១.៩៨០  ២.៩៧៤.៤៥៧  -  ៦១៩.៣៦១  ៨១.៣១៦.៤៤៧ 
សំណង ់ -  ៥.៦៣៩.០១១  -  -  ៨៥.៣៦៩  ៥.៧២៤.៣៨០ 
រសិរមម -  ១៦១.៧៤៩.១៥៣  -  -  ១.៦០២.៣២២  ១៦៣.៣៥១.៤៧៥ 
ណគហោា ន -  ៧៣.១៦៧.៦៥៤  -  -  ៤៧៦.៤៣៩  ៧៣.៦៤៤.០៩៣ 
ផលិត្រមម -  ៣២.៩៤០.៦៥៣  -  -  ២២១.៩០១  ៣៣.១៦២.៥៥៤ 
អចលនក្ទ្ពយ -  ៣២.៣០៩.៤៦៧  -  -  ៣២៩.៦៨២  ៣២.៦៣៩.១៤៩ 
ជំនួញលររ់ាយ -  ១០០.២៨៦.៤១៧  -  -  ១.៣០៣.៣២៦  ១០១.៥៨៩.៧៤៣ 
ណសវារមម -  ១២៤.១១២.៤២៨  ២១.៨១៨  -  ១.២៦១.៧១៨  ១២៥.៣៩៥.៩៦៤ 
ែឹរជញ្ជូ ន -  ១៤.៨២៦.៧៣០  -  -  ១០៥.៩៩៦  ១៤.៩៣២.៧២៦ 
ជំនួញលរ់ណបាេះែុំ -  ២.៤៥២.២០៤  -  -  ១៤.៧៣១  ២.៤៦៦.៩៣៥ 
ណផេងៗ -  ៦៦.៣០៧.៦១០  ១៨១.៩១៩  ២.៨៣១.៧២៣  ២៣.១២៤.០៤១  ៩២.៤៤៥.២៩៣ 
ហានិភយ័ឥណទនសររុ ៣៦.៨០០.៦៤៩  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  ៣.១៧៨.១៩៤  ២.៨៣១.៧២៣  ២៩.១៤៤.៨៨៦  ៧២៦.៦៦៨.៧៥៩ 
គិត្ជាពាន់ណរៀល ១៤៩.៩៦២.៦៤៥  ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦  ១២.៩៥១.១៤១  ១១.៥៣៩.២៧១  ១១៨.៧៦៥.៤១០  ២.៩៦១.១៧៥.១៩៣ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត្) 
(ជ)  ការររឹអូសក្ទ្ពយរញ្ជច ំ 
 គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និង ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារមនិបានររឹអូសក្ទ្ពយ
សមបត្តិម្ែលបានោរជ់ាវត្ថុរញ្ជច ំណនាេះណទ្។ 
 
៣៦.២ ហានិភ្័យទីផារ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារក្រឈមមុខ្នឹងហានិភយ័ទ្ីផារ ជាហានិភយ័ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការម្ក្រក្រួលត្ថ្មលសមក្សរ ឬ
លំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាគត្ថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ណោយស្ថរការផ្ទល ស់រតូរត្ថ្មលទ្ីផារ។ ហានិភយ័ទ្ីផារណរើត្ណែើងណោយស្ថថ ន
ភាពណរើរចំហថ្នអក្ាការក្បារ ់ររូិយរណ័ណ  និងផលិត្ផលមូលធន ម្ែលទងំអស់ណនេះក្រឈមមុខ្នឹងរម្ក្មរក្មួលទ្ីផារជារល់ារ់
និងទូ្ណៅ ក្ពមទងំរម្ក្មរក្មួលអក្ាទ្ីផារ ឬត្ថ្មលទ្ីផារ ែូចជាអក្ាការក្បារ ់គម្គល ត្ឥណទន អក្ារតូរររូិយរណ័ណ  និងត្ថ្មលមូល
ធនជាណែើម។ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារមនិណក្រើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិសេនា ែូចជារិចចសនារតូរររូិយរណ័ណ  និងការណផ្ទត េះរតូរអក្ាការ
ក្បារ ់ណែើមបកី្គរក់្គងហានិភយ័ររស់ខ្លួនណនាេះណទ្។ 
 
(រ) ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  

ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ ណរើត្ពីក្រត្ិរត្តិការពាណិជជរមមរនុងណពលអនាគត្ ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលម្ែលបានទ្ទ្ួល
ស្ថា ល់ជាររូិយរណ័ណ មយួ ម្ែលមនិម្មនជាររូិយរណ័ណ ណគាលររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ។ 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារណធវើក្រត្ិរត្តិការអាជីវរមមណៅរនុងក្រណទ្សរមពុជា ណោយណក្រើររូិយវត្ថុណក្ចើនក្រណភទ្ ម្ែលរណាត ល
ឱ្យម្គនហានិភយ័ររូិយរណ័ណ ណផេងៗ ម្ែលភាគណក្ចើនគឺទរទ់្ងនឹងក្បារណ់រៀល។  

គណៈក្គរក់្គងាមោនហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ណោយណធៀរនឹងររូិយរណ័ណ ណគាល រ ុម្នតសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ
មនិក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱ្យការពារហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ម្ែលណរើត្ពីក្រត្ិរត្តិការពាណិជជរមមរនុងណពលអនាគត្ ក្ទ្ពយសរមមនិង
រំណុលម្ែលបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណោយណក្រើរិចចសនានាណពលអនាគត្ណទ្។ 

ណគាលការណ៍ររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារគឺររាហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ឱ្យសថិត្រនុងរក្មតិ្ម្ែលអាចទ្ទ្ួលយរ
បាន និងសថិត្ណក្កាមណគាលការណ៍ម្ណនាមំ្ែលម្គនក្ស្ថរ។់ 

ារាងខាងណក្កាមណនេះសណងខរអំពីហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ ររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ។ រនុងារាងខាងណក្កាម
ណនេះ  គឺជាឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារាមត្ថ្មលណោងររស់វា ណោយវភិាគាមររូិយរណ័ណ  និងម្គនត្ថ្មល   
សមមូលនឹងក្បារែុ់លាល រអាណមររិ។ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត្) 
(រ) ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 សមមូលជាម្របាក់ដុលាា រអាពមរកិ  សមមូលជាម្របាក់ដុលាា រអាពមរកិ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពរៀល  ពផសងៗ  សរបុ  ដុលាា រអាពមរកិ  ពរៀល  ពផសងៗ  សរបុ 
ពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០                
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថ ុ                
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៣៣.៤៦៦.០៤៩  ២.៦២១.៤១១  ១៨៤.៩៩៥  ៣៦.២៧២.៤៥៥  ៣៣.៤៦៦.០៤៩  ២.៦២១.៤១១  ១៨៤.៩៩៥  ៣៦.២៧២.៤៥៥ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល ៧២.០៣១.៤២៨  ១.២៥៨.៩៣៨  -  ៧៣.២៩០.៣៦៦  ៧២.០៣១.៤២៨  ១.២៥៨.៩៣៨  -  ៧៣.២៩០.៣៦៦ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៩៩.៧៤៩.៦៥៨  ៦៨.៦៦៩  ១៨០.២៨១  ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៩៩.៧៤៩.៦៥៩  ៦៨.៦៦៩  ១៨០.២៨១  ៩៩.៩៩៨.៦០៩ 
ឥណទនអតិ្ងិជន ៦៤៧.៨៦៨.១៤០  ៧៤.៥៤៤.៣៨៥  -  ៧២២.៤១២.៥២៥  ៦៥៤.១០០.៨៤៨  ៧៤.៥៤៤.៣៨៥  -  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣ 
ការវនិិណោគមូលរក្ត្ ២១.៨១៧  ៣.១៣៦.០៨៦  -  ៣.១៥៧.៩០៣  ២១.៨១៧  ៣.១៣៦.០៨៦  -  ៣.១៥៧.៩០៣ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣.០៦០.៣១២   ៣៥.៥០៥   -     ៣.០៩៥.៨១៧   ៣.០៥៨.៧៧២   ៣៥.៥០៥   -     ៣.០៩៤.២៧៧  
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៨៥៦.១៩៧.៤០៤   ៨១.៦៦៤.៩៩៤   ៣៦៥.២៧៦   ៩៣៨.២២៧.៦៧៤   ៨៦២.៤២៨.៥៧៣   ៨១.៦៦៤.៩៩៤   ៣៦៥.២៧៦   ៩៤៤.៤៥៨.៨៤៣  
                
បំណុលហរិញ្ញវត្ថ ុ                
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ៧៧.៦៧៣.៣១៥   ១០.៨៩២.២៦២   -     ៨៨.៥៦៥.៥៧៧   ៧៧.៦៧៣.៣១៥   ១០.៨៩២.២៦២   -     ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជន មនិម្មនធនាគារ ៧១១.៧៣៨.១៣៧   ៦.៦០៤.៨២៥   -     ៧១៨.៣៤២.៩៦២   ៧១១.៨៤១.៩៤០   ៦.៦០៤.៨២៥   -     ៧១៨.៤៤៦.៧៦៥  
ក្បាររ់មចី ១.២៤៣.៥៩៦   ១៤.១៦៣.៨១៤   -     ១៥.៤០៧.៤១០   ១.២៤៣.៥៩៦   ១៤.១៦៣.៨១៤   -     ១៥.៤០៧.៤១០  
មូលរក្ត្រំណុល -     ១៩.៧៩៣.៤៧៤   -     ១៩.៧៩៣.៤៧៤   -     ១៩.៧៩៣.៤៧៤   -     ១៩.៧៩៣.៤៧៤  
រំណុលភតិ្សនា ១០.១៨៩.៨៤១   -     -     ១០.១៨៩.៨៤១   ២០.០៩៤.១៤៦   -     -     ២០.០៩៤.១៤៦  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១.១៧០.៥៣៧   ១.៤៧១   -     ១.១៧២.០០៨   ១.១៦២.២៨០   ១.៤៧១   -     ១.១៦៣.៧៥១  
អនុរំណុល ២០.០៣៧.១២៨   -     -     ២០.០៣៧.១២៨   ២០.០៣៧.១២៨   -     -     ២០.០៣៧.១២៨  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៨២២.០៥២.៥៥៤   ៥១.៤៥៥.៨៤៦   -     ៨៧៣.៥០៨.៤០០   ៨៣២.០៥២.៤០៥   ៥១.៤៥៥.៨៤៦   -     ៨៨៣.៥០៨.២៥១  
                
ាថ នភាេសទុធ ៣៤.១៤៤.៨៥០   ៣០.២០៩.១៤៨   ៣៦៥.២៧៦   ៦៤.៧១៩.២៧៤   ៣០.៣៧៦.១៦៨   ៣០.២០៩.១៤៨   ៣៦៥.២៧៦   ៦០.៩៥០.៥៩២  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១៣៨.១១៥.៩១៨   ១២២.១៩៦.០០៤   ១.៤៧៧.៥៤១   ២៦១.៧៨៩.៤៦៣   ១២២.៨៧១.៦០០   ១២២.១៩៦.០០៤   ១.៤៧៧.៥៤១   ២៤៦.៥៤៥.១៤៥  
                
ែទង់ពម្រៅតារាងត្ុលយការ ៤៨.៥៨៦.៩៩៤   -     -     ៤៨.៥៨៦.៩៩៤   ៤៨.៥៨៦.៩៩៤   -     -     ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១៩៦.៥៣៤.៣៩០   -     -     ១៩៦.៥៣៤.៣៩០   ១៩៦.៥៣៤.៣៩០   -     -     ១៩៦.៥៣៤.៣៩០  
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត្) 
(រ) ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 សមមូលជាម្របាក់ដុលាា រអាពមរកិ  សមមូលជាម្របាក់ដុលាា រអាពមរកិ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពរៀល  ពផសងៗ  សរបុ  ដុលាា រអាពមរកិ  ពរៀល  ពផសងៗ  សរបុ 
ពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩                
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថ ុ                
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៣២.៥២៣.៤៣៣   ២.៧៣៨.៣១២   ១៣២.២០១   ៣៥.៣៩៣.៩៤៦   ៣២.៥២៣.៤៣៣   ២.៧៣៨.៣១២   ១៣២.២០១   ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល ៨៤.៨០៥.៧៥២   ៩.០៩៧.២៦៧   -     ៩៣.៩០៣.០១៩   ៨៤.៨០៥.៧៥២   ៩.០៩៧.២៦៧   -     ៩៣.៩០៣.០១៩  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣៦.១៣៤.២៦០   ៥០៨.០៥៩   ១៥៨.៣៣០   ៣៦.៨០០.៦៤៩   ៣៦.១៣៤.២៦០   ៥០៨.០៥៩   ១៥៨.៣៣០   ៣៦.៨០០.៦៤៩  
ឥណទនអតិ្ងិជន ៥៧៧.៣០០.៨៩១   ៧១.១៧៩.៩៩១   -     ៦៤៨.៤៨០.៨៨២   ៥៨៣.៥៣៣.៣១៦   ៧១.១៧៩.៩៩១   -     ៦៥៤.៧១៣.៣០៧  
ការវនិិណោគមូលរក្ត្ ២៥២.០៧៨   ២.៩២៦.១១៦   -     ៣.១៧៨.១៩៤   ២៥២.០៧៨   ២.៩២៦.១១៦   -     ៣.១៧៨.១៩៤  
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ២.៤២៤.០៥០   ៤០៨.២៩២   -     ២.៨៣២.៣៤២   ២.៤២៣.៤៣១   ៤០៨.២៩២   -     ២.៨៣១.៧២៣  
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៧៣៣.៤៤០.៤៦៤   ៨៦.៨៥៨.០៣៧   ២៩០.៥៣១   ៨២០.៥៨៩.០៣២   ៧៣៩.៦៧២.២៧០   ៨៦.៨៥៨.០៣៧   ២៩០.៥៣១   ៨២៦.៨២០.៨៣៨  
                
បំណុលហរិញ្ញវត្ថ ុ                
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ៦៣.៤៩៥.៩៧១   ៦៨៦.៦៨៧   -     ៦៤.១៨២.៦៥៨   ៦៣.៤៩៥.៩៧១   ៦៨៦.៦៨៧   -     ៦៤.១៨២.៦៥៨  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជន មនិម្មនធនាគារ ៦២៥.៧៣០.៥២៤   ២០.៥៤៥.០៨២   -     ៦៤៦.២៧៥.៦០៦   ៦២៥.៧៦៩.១៥៦   ២០.៥៤៥.០៨២   -     ៦៤៦.៣១៤.២៣៨  
ក្បាររ់មចី ៣២៨.៩៤៨   ៥១.៨៦៩.០៥៦   -     ៥២.១៩៨.០០៤   ៣២៨.៩៤៨   ៥១.៨៦៩.០៥៦   -     ៥២.១៩៨.០០៤  
រំណុលភតិ្សនា ៦.៧៤៣.៧៤១   -     -     ៦.៧៤៣.៧៤១   ១៣.១១២.៤៥១   -     -     ១៣.១១២.៤៥១  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ២.០៧៨.០៩៤   ៣៤៩.៣៥៨   -     ២.៤២៧.៤៥២   ២.០២០.២៩៦   ៣៤៩.៣៥៨   -     ២.៣៦៩.៦៥៤  
អនុរំណុល ២០.០៣៧.១២៨   -     -     ២០.០៣៧.១២៨   ២០.០៣៧.១២៨   -     -     ២០.០៣៧.១២៨  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៧១៨.៤១៤.៤០៦   ៧៣.៤៥០.១៨៣   -     ៧៩១.៨៦៤.៥៨៩   ៧២៤.៧៦៣.៩៥០   ៧៣.៤៥០.១៨៣   -     ៧៩៨.២១៤.១៣៣  
                
ាថ នភាេសទុធ ១៥.០២៦.០៥៨   ១៣.៤០៧.៨៥៤   ២៩០.៥៣១   ២៨.៧២៤.៤៤៣   ១៤.៩០៨.៣២០   ១៣.៤០៧.៨៥៤   ២៩០.៥៣១   ២៨.៦០៦.៧០៥  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ៦១.២៣១.១៨៦   ៥៤.៦៣៧.០០៥   ១.១៨៣.៩១៤   ១១៧.០៥២.១០៥   ៦០.៧៥១.៤០៤   ៥៤.៦៣៧.០០៥   ១.១៨៣.៩១៤   ១១៦.៥៧២.៣២៣  
                
ែទង់ពម្រៅតារាងត្ុលយការ ២៩.១៤៤.៨៨៦   -     -     ២៩.១៤៤.៨៨៦   ២៩.១៤៤.៨៨៦   -     -     ២៩.១៤៤.៨៨៦  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១១៨.៧៦៥.៤១០   -     -     ១១៨.៧៦៥.៤១០   ១១៨.៧៦៥.៤១០   -     -     ១១៨.៧៦៥.៤១០  

 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត្) 
(រ) ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត្) 

ការវភិាគផលរ េះពាល់ពីការម្ក្រក្រួល (sensitivity analysis) 

ែូចបានរង្ហា ញរនុងារាងខាងណលើ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារម្គនហានិភយ័ជាចមបងរណាត លមរពីរម្ក្មរក្មួលអក្ារតូរក្បារ ់ ែុលាល រអាណមររិ/ក្បារណ់រៀល។ ភាពម្ក្រក្រួលថ្ន
ចំណណញ-ខាត្ ចំណពាេះរម្ក្មរក្មួលអក្ារតូរក្បារ ់ភាគណក្ចើនណរើត្មរពីឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុជាក្បារណ់រៀល។  

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 

 
ផលប ោះពាលព់លើម្របាក់ចំពណញ

ពម្រកាយបង់េនធ  
ផលប ោះពាលព់លើធាត្ុ 
មូលធនពផសងៗ 

 ផលប ោះពាលព់លើម្របាក់ចំពណញ
ពម្រកាយបង់េនធ  

ផលប ោះពាលព់លើធាត្ុ 
មូលធនពផសងៗ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
២០២០                
អក្ារតូរក្បារ់ែុលាល រអាណមររិ/ក្បារណ់រៀល 

ណរើនណែើង២% (៤៧៤.៤៤៣)  (១.៩៣៤.៣០៤)  -     -     (៤៧៤.៤៤៣)  (១.៩៣៤.៣០៤)  -  - 
អក្ារតូរក្បារ់ែុលាល រអាណមររិ/ក្បារណ់រៀល

ងយចុេះ ២% ៤៩៣.៨៣៣   ២.០១៣.៣៥៧   -     -     ៤៩៣.៨៣៣   ២.០១៣.៣៥៧   -  - 
                
២០១៩                
អក្ារតូរក្បារ់ែុលាល រអាណមររិ/ក្បារណ់រៀល 

ណរើនណែើង២% ៩៤៧.៥០៥   ៣.៨៣៩.២៩០   -     -     ៩៤៧.៥០៥   ៣.៨៣៩.២៩០   -  - 
អក្ារតូរក្បារ់ែុលាល រអាណមររិ/ក្បារណ់រៀល

ងយចុេះ ២% (៩៧៤.១៤៧)  (៣.៩៤៧.២៤៤)  -     -     (៩៧៤.១៤៧)  (៣.៩៤៧.២៤៤)  -  - 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត្) 
(ខ្) ហានិភយ័ត្ថ្មល 

សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារក្រឈមមុខ្នឹងហានិភយ័ត្ថ្មលមូលរក្ត្ ម្ែលណរើត្ណែើងពីការវនិិណោគម្ែលសមពន័ធធនាគារ 
និងធនាគារកានក់ារ ់ និងបានចាត្ថ់ាន រជ់ា FVOCI ។ ទ្ឹរក្បារវ់និិណោគមនិម្គនចំនួនជាស្ថរវនតណទ្ ែូចណនេះ សមពន័ធធនាគារ និង
ធនាគារ មនិម្គនណគាលការណ៍ក្គរក់្គងហានិភយ័ត្ថ្មលររស់ខ្លួន ម្ែលណរើត្មរពីការវនិិណោគមូលរក្ត្រមមសិទ្ធិណទ្។ 

 
(គ) ហានិភយ័អក្ាការក្បារ ់
 ហានិភយ័អក្ាការក្បារថ់្នលំហូរស្ថចក់្បារ ់ គឺជាហានិភយ័ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការម្ក្រក្រួលលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពល
អនាគត្ថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ណោយស្ថរការម្ក្រក្រួលអក្ាការក្បារណ់លើទ្ីផារ។ ហានិភយ័អក្ាការក្បារថ់្នត្ថ្មលសមក្សរ គឺជា
ហានិភយ័ម្ែលណធវើឱ្យម្គនការម្ក្រក្រួលត្ថ្មលថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ណោយស្ថរការម្ក្រក្រួលអក្ាការក្បារណ់លើទ្ីផារ។ រក្មតិ្ថ្នការ
ក្បារអ់ាចណរើនណែើងណោយស្ថរលទ្ធផលថ្នការម្ក្រក្រួល រ ុម្នតអាចកាត្រ់នថយការខាត្រងណ់ៅរនុងររណីម្ែលរម្ក្មរក្មួលឥត្រពំងឹ
ទុ្រណរើត្ែីង។ ណៅែំណារក់ាលណនេះ គណៈក្គរក់្គងររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារមនិម្គនណគាលការណ៍ណែើមបរីំណត្រ់ក្មតិ្ថ្ន
ភាពមនិសីុគាន ថ្នអក្ាការក្បារណ់ទ្ រ ុម្នតគណៈក្គរក់្គងណធវើការក្ត្ួត្ពិនិត្យោ ងណទ្ៀងទត្ណ់ៅណលើភាពមនិសីុគាន ណនេះ។ 
 ារាងខាងណក្កាមណនេះ សណងខរពីហានិភយ័អក្ាការក្បាររ់រស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ។ ណៅរនុងារាងណនេះ ររ៏មួ
រញ្ចូ លនូវឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារាមត្ថ្មលណោង ណោយបានចាត្ថ់ាន រត់ាមតនមែរនុងរិចចសនាដែើមក្ោ 
ឬតាមកាលររដិចេទអុតរុំណតស់ង ដោយដអែរដលើមូលោា នមយួណាដែលដរើតដ ើងមុន។ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្ាការក្បារ ់(ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
 ១ឡែ  ១ឡែ ពៅ ៣ឡែ  ៣ឡែ ពៅ ១២ឡែ  ១ឆ្ន  ំពៅ ៥ឆ្ន  ំ  ពលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការម្របាក់  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០              
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ              
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ -     -     -     -     -     ៣៦.២៧២.៤៥៥   ៣៦.២៧២.៤៥៥  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល ១.៣៧៣.២២៤   ៤.២៩២.១៥៨   ៨.៨៦៣.៣២៤   -     -     ៥៨.៧៦១.៦៦០   ៧៣.២៩០.៣៦៦  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១៦.៣១៤.៩៩៤   ១៨.៦៧៣.៨៨៩   ៦០.៥២០.០៤៣   -     -     ៤.៤៨៩.៦៨៣   ៩៩.៩៩៨.៦០៩  
ឥណទនអត្ិងិជន ៣៧.២៨៧.៦២០   ៧៣.៩៥៣.៣៨៧   ២៨១.៤៦៩.០៨១   ២២៩.០៥៥.៧៦៣   ១០០.៦៤៦.៦៧៤   -     ៧២២.៤១២.៥២៥  
ការវនិិណោគមូលរក្ត្ -     -     -     ២.៩៩៣.៤៣៤     ១៦៤.៤៦៩   ៣.១៥៧.៩០៣  
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -     -     -     -     -     ៣.០៩៥.៨១៧   ៣.០៩៥.៨១៧  
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៥៤.៩៧៥.៨៣៨   ៩៦.៩១៩.៤៣៤   ៣៥០.៨៥២.៤៤៨   ២៣២.០៤៩.១៩៧   ១០០.៦៤៦.៦៧៤   ១០២.៧៨៤.០៨៤   ៩៣៨.២២៧.៦៧៥  
              
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុ              
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ១៨.១៨២.៥៥៩   ៣.៣៦៦.២៨៦   ៤២.៤០០.០២១   ១៥៤.៥១៧   ១៣.២៩៣.៩១៤   ១១.១៦៨.២៨០   ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន មនិម្មនធនាគារ ២២៧.១១៧.៤៣៦   ៧៨.២០០.១៥៦   ២៦៣.៧៩១.២៧៧   ៧៣.៩០៩.២៩០   ១១៤.៦២១   ៧៥.២១០.១៨២   ៧១៨.៣៤២.៩៦២  
ក្បាររ់មចី -     ៤.០៨០.៨៦១   ១០.០៧០.៥២៣   ៣៦.១២៧   ១.២១៩.៨៩៩   -     ១៥.៤០៧.៤១០  
មូលរក្ត្រំណុលម្ែលបានណចញផាយ -     -     -     ១៩.៧៧៧.៣២៣   -     ១៦.១៥១   ១៩.៧៩៣.៤៧៤  
រំណុលភត្ិសនា ១៤៤.៦៥០   ២៩០.១០៤   ១.២១០.៥២៩   ៤.៤៧៩.៦០៨   ៤.០៦៤.៩៥០   -     ១០.១៨៩.៨៤១  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -     -     -     -     -     ១.១៧២.០០៨   ១.១៧២.០០៨  
អនុរំណុល -     -     -     -     ២០.០៣៧.១២៨   -     ២០.០៣៧.១២៨  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ២៤៥.៤៤៤.៦៤៥   ៨៥.៩៣៧.៤០៧   ៣១៧.៤៧២.៣៥០   ៩៨.៣៥៦.៨៦៥   ៣៨.៧៣០.៥១២   ៨៧.៥៦៦.៦២១   ៨៧៣.៥០៨.៤០០  
              
គំលាត្ត្ថ្មាអម្រតាការម្របាក់សរបុ (១៩០.៤៦៨.៨០៧)  ១០.៩៨២.០២៧   ៣៣.៣៨០.០៩៨   ១៣៣.៦៩២.៣៣២   ៦១.៩១៦.១៦២   ១៥.២១៧.៤៦៣   ៦៤.៧១៩.២៧៥  
គិត្ជាពាន់ពរៀល (៧៧០.៤៤៦.៣២៤)  ៤៤.៤២២.២៩៩   ១៣៥.០២២.៤៩៦   ៥៤០.៧៨៥.៤៨៣   ២៥០.៤៥០.៨៧៥   ៦១.៥៥៤.៦៣៨   ២៦១.៧៨៩.៤៦៧  
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្ាការក្បារ ់(ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ១ឡែ  ១ឡែ ពៅ ៣ឡែ  ៣ឡែ ពៅ ១២ឡែ  ១ឆ្ន  ំពៅ ៥ឆ្ន  ំ  ពលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការម្របាក់  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០              
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ              
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ -     -     -     -     -     ៣៦.២៧២.៤៥៥   ៣៦.២៧២.៤៥៥  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល ១.៣៧៣.២២៤   ៤.២៩២.១៥៨   ៨.៨៦៣.៣២៤   -     -     ៥៨.៧៦១.៦៦០   ៧៣.២៩០.៣៦៦  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១៦.៣១៤.៩៩៥   ១៨.៦៧៣.៨៨៩   ៦០.៥២០.០៤២   -     -     ៤.៤៨៩.៦៨៣   ៩៩.៩៩៨.៦០៩  
ឥណទនអត្ិងិជន ៤៣.៥២០.៣២៨   ៧៣.៩៥៣.៣៨៧   ២៨១.៤៦៩.០៨១   ២២៩.០៥៥.៧៦៣   ១០០.៦៤៦.៦៧៤   -     ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  
ការវនិិណោគមូលរក្ត្ -     -     -     ២.៩៩៣.៤៣៤   -     ១៦៤.៤៦៩   ៣.១៥៧.៩០៣  
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -     -     -     -     -     ៣.០៩៤.២៧៧   ៣.០៩៤.២៧៧  
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៦១.២០៨.៥៤៧   ៩៦.៩១៩.៤៣៤   ៣៥០.៨៥២.៤៤៧   ២៣២.០៤៩.១៩៧   ១០០.៦៤៦.៦៧៤   ១០២.៧៨២.៥៤៤   ៩៤៤.៤៥៨.៨៤៣  
              
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុ              
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ១៨.១៨២.៥៥៩   ៣.៣៦៦.២៨៦   ៤២.៤០០.០២១   ១៥៤.៥១៧   ១៣.២៩៣.៩១៤   ១១.១៦៨.២៨០   ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន មនិម្មនធនាគារ ២២៧.២២១.២៣៩   ៧៨.២០០.១៥៦   ២៦៣.៧៩១.២៧៧   ៧៣.៩០៩.២៩០   ១១៤.៦២១   ៧៥.២១០.១៨២   ៧១៨.៤៤៦.៧៦៥  
ក្បាររ់មចី -     ៤.០៨០.៨៦១   ១០.០៧០.៥២៣   ៣៦.១២៧   ១.២១៩.៨៩៩   -     ១៥.៤០៧.៤១០  
មូលរក្ត្រំណុលម្ែលបានណចញផាយ -     -     -     ១៩.៧៧៧.៣២៣   -     ១៦.១៥១   ១៩.៧៩៣.៤៧៤  
រំណុលភត្ិសនា ១៨៣.៤៣៣   ៣៦៨.០២៩   ១.៥៦៧.១៥៧   ៦.៥៥៧.០២៤   ១១.៤១៨.៥០៣   -     ២០.០៩៤.១៤៦  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -     -     -     -     -     ១.១៦៣.៧៥១   ១.១៦៣.៧៥១  
អនុរំណុល -     -     -       ២០.០៣៧.១២៨     ២០.០៣៧.១២៨  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ២៤៥.៥៨៧.២៣១   ៨៦.០១៥.៣៣២   ៣១៧.៨២៨.៩៧៨   ១០០.៤៣៤.២៨១   ៤៦.០៨៤.០៦៥   ៨៧.៥៥៨.៣៦៤   ៨៨៣.៥០៨.២៥១  
              
គំលាត្ត្ថ្មាអម្រតាការម្របាក់សរបុ (១៨៤.៣៧៨.៦៨៤)  ១០.៩០៤.១០២   ៣៣.០២៣.៤៦៩   ១៣១.៦១៤.៩១៦   ៥៤.៥៦២.៦០៩   ១៥.២២៤.១៨០   ៦០.៩៥០.៥៩២  
គិត្ជាពាន់ពរៀល (៧៤៥.៨១១.៧៧៧)  ៤៤.១០៧.០៩៣   ១៣៣.៥៧៩.៩៣២   ៥៣២.៣៨២.៣៣៥   ២២០.៧០៥.៧៥៣   ៦១.៥៨១.៨០៨   ២៤៦.៥៤៥.១៤៤  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្ាការក្បារ ់(ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
 ១ឡែ  ១ឡែ ពៅ ៣ឡែ  ៣ឡែ ពៅ ១២ឡែ  ១ឆ្ន  ំពៅ ៥ឆ្ន  ំ  ពលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការម្របាក់  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩              
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ              
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល ៣.៥០៦.០០៧  ៦.៦១៣.១៦៤  ៣៧.១៨៦.៤១៦  -  -  ៤៦.៥៩៧.៤៣២  ៩៣.៩០៣.០១៩ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១១.១០០.៧៣១  ១.០៣៣.៩៧៣  ១៧.៧៦៩.៨៦៨  -  -  ៦.៨៩៦.០៧៧  ៣៦.៨០០.៦៤៩ 
ឥណទនអត្ិងិជន ៤២.៤៧៨.៨៧៩  ៦៤.៤១២.២៧៨  ២៨៧.៨៦៩.៣៩៣  ១៧៩.៥១៥.១៦៥  ៧៤.២០៥.១៦៧  -  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២ 
ការវនិិណោគមូលរក្ត្ -  -  -  ២.៩៧៤.៤៥៧  -  ២០៣.៧៣៧  ៣.១៧៨.១៩៤ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -  -  -  -  -  ២.៨៣២.៣៤២  ២.៨៣២.៣៤២ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៥៧.០៨៥.៦១៧  ៧២.០៥៩.៤១៥  ៣៤២.៨២៥.៦៧៧  ១៨២.៤៨៩.៦២២  ៧៤.២០៥.១៦៧  ៩១.៩២៣.៥៣៤  ៨២០.៥៨៩.០៣២ 
              
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុ              
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ    ១០.៧៦៧.២៤៦   ១៤.៩១៩.៧២៤   ៣៤.៥៥៩.០៨៥   -     -     ៦៤.១៨២.៦៥៨  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន មនិម្មនធនាគារ ៩៦.២៦៩.៨៤៥   ១៨០.០៧៥.៣៤១   ៧៧.៣៦៩.៥០២   ២០២.០៧១.១៨០   ៨២.៨១៧.២១៤   ៧.៦៧២.៥២៤   ៦៤៦.២៧៥.៦០៦  
ក្បាររ់មចី -     ៦.៣៩០.៣៥៩   ៤៥.៨០៧.៦៤៥   -     -     -     ៥២.១៩៨.០០៤  
រំណុលភត្ិសនា ១៣៣.៧៣៥   ២៥៨.១៦៩   ១.១១៩.៤៣៣   ៣.២៩៥.០៦៧   ១.៩៣៧.៣៣៧   -     ៦.៧៤៣.៧៤១  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -     -     -     -     -     ២.៤២៧.៤៥២   ២.៤២៧.៤៥២  
អនុរំណុល -     -     -     -     ២០.០៣៧.១២៨   -     ២០.០៣៧.១២៨  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១០០.៣៤០.១៨៣   ១៩៧.៤៩១.១១៥   ១៣៩.២១៦.៣០៤   ២៣៩.៩២៥.៣៣២   ១០៤.៧៩១.៦៧៩   ១០.០៩៩.៩៧៦   ៧៩១.៨៦៤.៥៨៩  
              
គំលាត្ត្ថ្មាអម្រតាការម្របាក់សរបុ (៤៣.២៥៤.៥៦៦)  (១២៥.៤៣១.៧០០)  ២០៣.៦០៩.៣៧៣   (៥៧.៤៣៥.៧១០)  (៣០.៥៨៦.៥១២)  ៨១.៨២៣.៥៥៨   ២៨.៧២៤.៤៤៣  
គិត្ជាពាន់ពរៀល (១៧៦.២៦២.៣៥៦)  (៥១១.១៣៤.១៧៨)  ៨២៩.៧០៨.១៩៥   (២៣៤.០៥០.៥១៨)  (១២៤.៦៤០.០៣៦)  ៣៣៣.៤៣០.៩៩៩   ១១៧.០៥២.១០៦  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្ាការក្បារ ់(ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ១ឡែ  ១ឡែ ពៅ ៣ឡែ  ៣ឡែ ពៅ ១២ឡែ  ១ឆ្ន  ំពៅ ៥ឆ្ន  ំ  ពលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការម្របាក់  សរបុ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩              
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ              
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល ៣.៥០៦.០០៧  ៦.៦១៣.១៦៤  ៣៧.១៨៦.៤១៦  -  -  ៤៦.៥៩៧.៤៣២  ៩៣.៩០៣.០១៩ 
ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរ់ក្បារណ់ៅធនាគារ និងក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១១.១០០.៧៣១  ១.០៣៣.៩៧៣  ១៧.៧៦៩.៨៦៨  -  -  ៦.៨៩៦.០៧៧  ៣៦.៨០០.៦៤៩ 
ឥណទនអត្ិងិជន ៤២.៤៧៨.៨៧៩  ៦៤.៤១២.២៧៨  ២៩៣.៥៩០.៥៤៣  ១៧៩.៥១៥.១៦៥  ៧៤.៧១៦.៤៤២  -  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧ 
ការវនិិណោគមូលរក្ត្ -  -  -  ២.៩៧៤.៤៥៧  -  ២០៣.៧៣៧  ៣.១៧៨.១៩៤ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -  -  -  -  -  ២.៨៣១.៧២៣  ២.៨៣១.៧២៣ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៥៧.០៨៥.៦១៧  ៧២.០៥៩.៤១៥  ៣៤៨.៥៤៦.៨២៧  ១៨២.៤៨៩.៦២២  ៧៤.៧១៦.៤៤២  ៩១.៩២២.៩១៥  ៨២៦.៨២០.៨៣៨ 
              
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុ              
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ១០.៧៦៧.២៤៦   ១៤.៩១៩.៧២៤   ៣៤.៥៥៩.០៨៥   -     -     ៣.៩៣៦.៦០៣   ៦៤.១៨២.៦៥៨  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន មនិម្មនធនាគារ ១៨០.០៧៥.៣៤១   ៧៧.៣៦៩.៥០២   ២០២.០៧១.១៨០   ៨២.៨១៧.២១៤   ៧.៦៧២.៥២៤   ៩៦.៣០៨.៤៧៧   ៦៤៦.៣១៤.២៣៨  
ក្បាររ់មចី -     ៦.៣៩០.៣៥៩   ៤៥.៨០៧.៦៤៥   -     -     -     ៥២.១៩៨.០០៤  
រំណុលភត្ិសនា ១៥៥.៤២៥   ៣០១.៧៣៧   ១.៣១៨.៦១១   ៤.៤៤៨.៧៩៩   ៦.៨៨៧.៨៧៩   -     ១៣.១១២.៤៥១  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ -     -     -     -     -     ២.៣៦៩.៦៥៤   ២.៣៦៩.៦៥៤  
អនុរំណុល -     -     -     -     ២០.០៣៧.១២៨   -     ២០.០៣៧.១២៨  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១៩០.៩៩៨.០១២   ៩៨.៩៨១.៣២២   ២៨៣.៧៥៦.៥២១   ៨៧.២៦៦.០១៣   ៣៤.៥៩៧.៥៣១   ១០២.៦១៤.៧៣៤   ៧៩៨.២១៤.១៣៣  
              
គំលាត្ត្ថ្មាអម្រតាការម្របាក់សរបុ (១៣៣.៩១២.៣៩៥)  (២៦.៩២១.៩០៧)  ៦៤.៧៩០.៣០៦   ៩៥.២២៣.៦០៩   ៤០.១១៨.៩១១   (១០.៦៩១.៨១៩)  ២៨.៦០៦.៧០៥  
គិត្ជាពាន់ពរៀល (៥៤៥.៦៩៣.០១០)  (១០៩.៧០៦.៧៧១)  ២៦៤.០២០.៤៩៧   ៣៨៨.០៣៦.២០៧   ១៦៣.៤៨៤.៥៦២   (៤៣.៥៦៩.១៦២)  ១១៦.៥៧២.៣២៣  
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៣ ហានិភ្័យាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល 

ហានិភយ័ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល គឺជាហានិភយ័ម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារមនិម្គនលទ្ធភាពរំណពញកាត្ពវរិចច
សងក្បារ ់ាមកាលរំណត្ស់ងចំណពាេះរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួន រែូ៏ចជាមនិម្គនលទ្ធភាពរំណពញមូលនិធិវញិបានណៅណពលម្ែល
បានែរមរណក្រើក្បាស់រចួណហើយ។ ផលវបិារណនេះ អាចរណាត លឱ្យធនាគារមនិអាចរំណពញកាត្ពវរិចចសងក្បារណ់ៅអនរណផ្ើក្បារ ់ និង  
រងវេះស្ថចក់្បារណ់ែើមបឱី្យអត្ិងិជនខ្ចី។ 
 
(រ) ែំណណើ រការក្គរក់្គងហានិភយ័ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល 

គណៈក្គរក់្គងររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារាមោនស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល និងក្គរក់្គងការក្រមូលផតុ ំ និងទ្ិនននយ័
រំណុលម្ែលម្គនកាលរំណត្។់ ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការណធវើរបាយការណ៍ ក្ត្ូវបានណធវើណែើងរនុងទ្ក្មងជ់ាការក្ត្ួត្ពិនិត្យណលើស្ថថ នភាព
ស្ថចក់្បារក់្រចាថំ្ងៃ ណហើយនិងណរៀរចំគណក្ម្គងសក្ម្គរថ់្ងៃរនាា រ ់ ក្រចាសំបាត ហ៍ និងក្រចាមំ្ខ្ជាលំោរ ់ ណោយស្ថរវាជារយៈណពលគនលឹេះ
រនុងការក្គរក់្គងស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល។ គណៈក្គរក់្គងាមោនអំពីរម្ក្មរក្មួលថ្នអនរណផ្ើក្បារសំ់ខាន់ៗ  និងគណក្ម្គងថ្នការែរ
ស្ថចក់្បាររ់រស់ពួរណគ។ 

 
(ខ្) ែំណណើ រការររក្រភពទុ្ន 
 ក្រភពស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួលចមបងររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ បានមរពីណែើមទុ្នបានរងរ់រស់ភាគទុ្និរ អនុ
រំណុល មូលរក្ត្រំណុលម្ែលបានណចញផាយ ក្បាររ់មច ី និងក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន។ គណៈក្គរក់្គងក្ត្ួត្ពិនិត្យក្រភពស្ថច់
ក្បារង់្ហយក្សួលក្រចាថំ្ងៃោ ងណទ្ៀងទត្ ់ ាមរយៈការក្ត្ួត្ពិនិត្យណលើកាលរំណត្ថ់្នក្បាររ់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ និងអនរណផ្ើក្បារ់
សំខាន់ៗ ។ 
 
(គ) លំហូរស្ថចក់្បារម់និនិសេនា (Non-derivative cash flow) 
 ារាងខាងណក្កាមណនេះ  រង្ហា ញពីលំហូរស្ថចក់្បារម់្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារក្ត្ូវរង ់ ណក្កាមរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុមនិ
និសេនា (non-derivative financial liabilities) ណោយម្ផអរាមកាលរំណត្ណ់លើរិចចសនាម្ែលណៅសល់ នាកាលររណិចឆទ្រាយ    
ការណ៍។ ចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ែលបានលាត្ក្ត្ោងណៅរនុងារាងណនេះ គឺជាលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចចសនាម្ែលមនិណធវើអរបហារ ណោយ
ម្ែរសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារក្គរក់្គងហានិភយ័ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួលម្ែលភាជ រជ់ាមយួ ណោយម្ផអរាមលំហូរស្ថចក់្បាររ់ពំឹង
ទុ្រម្ែលមនិណធវើអរបហារ។ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៣ ហានិភ្័យាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល (ត្) 
(គ) លំហូរស្ថចក់្បារម់និនិសេនា (Non-derivative cash flow) (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 

 ១ឡែ  ១ឡែ ពៅ ៣ឡែ  ៣ឡែ ពៅ ១២ឡែ  ១ឆ្ន  ំពៅ ៥ឆ្ន  ំ ពលើស៥ឆ្ន  ំ 
លហូំរាច់ម្របាក់

សរបុកនងុកចិចសនា 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ពៅថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០            
បំណុលហរិញ្ញវត្ថ ុ            
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ២៩.៣៥៨.៧១០   ៣.៣៧៦.៧៧២   ៤៣.៥០០.៤៧៣   ១៦៧.២៥៣   ១៧.៤៧៥.៤២៩   ៩៣.៨៧៨.៦៣៧  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន មនិម្មនធនាគារ ៣០២.៤០៦.៣២៦   ៧៨.៧៣៥.៩៧១   ២៧១.៨៨៥.៥០០   ៨២.៨២៩.៣២៦   ១៤៧.៥៧៩   ៧៣៦.០០៤.៧០២  
ក្បាររ់មច ី ៣៦២.៣៨១   ៤.១៧១.៨៨០   ១០.២១១.៨៦៩   ៣៨.៤៩៧   ១.៣៨៣.៥០២   ១៦.១៦៨.១២៩  
មូលរក្ត្រណុំលម្ែលបានណចញផាយ ៤៤៦.២៥៣   ២០៦.២៦៩   ៩៦១.៤២៥   ២១.៦៩១.៤៣៤   -     ២៣.៣០៥.៣៨១  
រំណុលភត្ិសនា ១៨៧.៦៨៣   ៣៧៤.៨៩៧   ១.៥៧១.៩៩៦   ៥.៩៦១.៥៩៧   ៦.៥៧៩.៩៧៤   ១៤.៦៧៦.១៤៦  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១.១៧២.០០៨   -     -     -     -     ១.១៧២.០០៨  
អនុរណុំល ១៥៤.៣៣២   ២២៣.០៦៩   ១.០៣៩.៧២៦   ៥.៥២៣.៧៨១   ២៤.១៨០.៩០៩   ៣១.១២១.៨១៧  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ តាម្កាលផុត្កណំត្់ពៅសលក់នងុកចិចសនា ៣៣៤.០៨៧.៦៩៣   ៨៧.០៨៨.៨៥៨   ៣២៩.១៧០.៩៨៩   ១១៦.២១១.៨៨៨   ៤៩.៧៦៧.៣៩៣   ៩១៦.៣២៦.៨២០  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១.៣៥១.៣៨៤.៧២០   ៣៥២.២៧៤.៤២៩   ១.៣៣១.៤៩៦.៦៤៩   ៤៧០.០៧៧.០៨៦   ២០១.៣០៩.១០៤   ៣.៧០៦.៥៤១.៩៨៨  
            
ខ្ាងណ់ក្ៅារាងតុ្លយការ ៤៨.៥៨៦.៩៩៤   -     -     -     -     ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  
ាច់ម្របាកង់ាយម្រសលួ - ពម្រៅតារាងត្ុលយការ ៤៨.៥៨៦.៩៩៤   -     -     -     -     ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១៩៦.៥៣៤.៣៩១   -     -     -     -     ១៩៦.៥៣៤.៣៩១  

 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

143 

៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៣ ហានិភ្័យាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល (ត្) 
(គ) លំហូរស្ថចក់្បារម់និនិសេនា (Non-derivative cash flow) (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 

 ១ឡែ  ១ឡែ ពៅ ៣ឡែ  ៣ឡែ ពៅ ១២ឡែ  ១ឆ្ន  ំពៅ ៥ឆ្ន  ំ ពលើស៥ឆ្ន  ំ 
លហូំរាច់ម្របាក់

សរបុកនងុកចិចសនា 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ពៅថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០            
បំណុលហរិញ្ញវត្ថ ុ            
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ២៩.៣៥៨.៧១០   ៣.៣៧៦.៧៧២   ៤៣.៥០០.៤៧៣   ១៦៧.២៥៣   ១៧.៤៧៥.៤២៩   ៩៣.៨៧៨.៦៣៧  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន មនិម្មនធនាគារ ៣០២.៥១០.១២៩   ៧៨.៧៣៥.៩៧១   ២៧១.៨៨៥.៥០០   ៨២.៨២៩.៣២៦   ១៤៧.៥៧៩   ៧៣៦.១០៨.៥០៥  
ក្បាររ់មច ី ៣៦២.៣៨១   ៤.១៧១.៨៨០   ១០.២១១.៨៦៩   ៣៨.៤៩៧   ១.៣៨៣.៥០២   ១៦.១៦៨.១២៩  
មូលរក្ត្រណុំលម្ែលបានណចញផាយ ៤៤៦.២៥៣   ២០៦.២៦៩   ៩៦១.៤២៥   ២១.៦៩១.៤៣៤   -     ២៣.៣០៥.៣៨១  
រំណុលភត្ិសនា ២៤៤.៣៥០   ៤៨៨.២៣០   ២.០៨១.៩៩៦   ៨.៧០៤.៩៣០   ១៣.០៣៩.៩៧៤   ២៤.៥៥៩.៤៨០  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ១.១៦៣.៧៥១   -     -     -     -     ១.១៦៣.៧៥១  
អនុរណុំល ១៥៤.៣៣២   ២២៣.០៦៩   ១.០៣៩.៧២៦   ៥.៥២៣.៧៨១   ២៤.១៨០.៩០៩   ៣១.១២១.៨១៧  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ តាម្កាលផុត្កណំត្់ពៅសលក់នងុកចិចសនា ៣៣៤.២៣៩.៩០៦   ៨៧.២០២.១៩១   ៣២៩.៦៨០.៩៨៩   ១១៨.៩៥៥.២២១   ៥៦.២២៧.៣៩៣   ៩២៦.៣០៥.៧០០  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១.៣៥២.០០០.៤២០   ៣៥២.៧៣២.៨៦៣   ១.៣៣៣.៥៥៩.៥៩៩   ៤៨១.១៧៣.៨៧០   ២២៧.៤៣៩.៨០៤   ៣.៧៤៦.៩០៦.៥៥៦  
            
ខ្ាងណ់ក្ៅារាងតុ្លយការ ៤៨.៥៨៦.៩៩៤   -     -     -     -     ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  
ាច់ម្របាកង់ាយម្រសលួ - ពម្រៅតារាងត្ុលយការ ៤៨.៥៨៦.៩៩៤   -     -     -     -     ៤៨.៥៨៦.៩៩៤  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១៩៦.៥៣៤.៣៩១   -     -     -     -     ១៩៦.៥៣៤.៣៩១  

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

144 

៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៣ ហានិភ្័យាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល (ត្) 
(គ) លំហូរស្ថចក់្បារម់និនិសេនា (Non-derivative cash flow) (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 

 ១ឡែ  ១ឡែ ពៅ ៣ឡែ  ៣ឡែ ពៅ ១២ឡែ  ១ឆ្ន  ំពៅ ៥ឆ្ន  ំ ពលើស៥ឆ្ន  ំ 
លហូំរាច់ម្របាក់

សរបុកនងុកចិចសនា 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ពៅថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩            
បំណុលហរិញ្ញវត្ថ ុ            
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ១៤.៧១៦.៣០១   ១៤.៩៧៥.៧៨៣   ៣៥.០១៩.៩០២   -     -     ៦៤.៧១១.៩៨៦  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន មនិម្មនធនាគារ ២៧៦.៤១២.៨៥៥   ៧៧.៨៨៦.៧១៨   ២០៨.២៣៨.៨៣៩   ៩២.៤៣២.៤៤៧   ១០.៣៥៧.៦៣០   ៦៦៥.៣២៨.៤៨៩  
ក្បាររ់មច ី ២៤៣.៥៣៤   ៦.៥៨៨.៧៧៣   ៤៦.២៤៧.៦៥៦   -     -     ៥៣.០៧៩.៩៦៣  
រំណុលភត្ិសនា ១៥២.៣៣១   ២៩៤.២៥០   ១.២៦៤.៣៥៦   ៣.៧៣៩.៦៨៤   ២.០៧១.៥៦៩   ៧.៥២២.១៩០  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣.៥៧៦.១៧០   -     -     -     -     ៣.៥៧៦.១៧០  
អនុរណុំល ១៥៤.៣៣៣   ២២៦.៨៤៩   ១.០៣៩.៧២៦   ៥.៥២៣.៧៨១   ២៥.៥០៨.៦៥៨   ៣២.៤៥៣.៣៤៧  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ តាម្កាលផុត្កណំត្់ពៅសលក់នងុកចិចសនា ២៩៥.២៥៥.៥២៤   ៩៩.៩៧២.៣៧៣   ២៩១.៨១០.៤៧៩   ១០១.៦៩៥.៩១២   ៣៧.៩៣៧.៨៥៧   ៨២៦.៦៧២.១៤៥  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១.២០៣.១៦៦.២៦០   ៤០៧.៣៨៧.៤២០   ១.១៨៩.១២៧.៧០២   ៤១៤.៤១០.៨៤១   ១៥៤.៥៩៦.៧៦៧   ៣.៣៦៨.៦៨៨.៩៩០  
            
ខ្ាងណ់ក្ៅារាងតុ្លយការ ២៩.១៤៤.៨៨៦   -     -     -     -     ២៩.១៤៤.៨៨៦  
ាច់ម្របាកង់ាយម្រសលួ - ពម្រៅតារាងត្ុលយការ ២៩.១៤៤.៨៨៦   -     -     -     -     ២៩.១៤៤.៨៨៦  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១១៨.៧៦៥.៤១០   -     -     -     -     ១១៨.៧៦៥.៤១០  

 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៣ ហានិភ្័យាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល (ត្) 
(គ) លំហូរស្ថចក់្បារម់និនិសេនា (Non-derivative cash flow) (ត្) 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 

 ១ឡែ  ១ឡែ ពៅ ៣ឡែ  ៣ឡែ ពៅ ១២ឡែ  ១ឆ្ន  ំពៅ ៥ឆ្ន  ំ  ពលើស៥ឆ្ន  ំ 
លហូំរាច់ម្របាក់

សរបុកនងុកចិចសនា 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ពៅថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩            
បំណុលហរិញ្ញវត្ថ ុ            
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារណផេងៗ ១៤.៧១៦.៣០១   ១៤.៩៧៥.៧៨៣   ៣៥.០១៩.៩០២   -     -     ៦៤.៧១១.៩៨៦  
ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន មនិម្មនធនាគារ ២៧៦.៤៥១.៤៨៧   ៧៧.៨៨៦.៧១៨   ២០៨.២៣៨.៨៣៩   ៩២.៤៣២.៤៤៧   ១០.៣៥៧.៦៣០   ៦៦៥.៣៦៧.១២១  
ក្បាររ់មច ី ២៤៣.៥៣៤   ៦.៥៨៨.៧៧៣   ៤៦.២៤៧.៦៥៦   -     -     ៥៣.០៧៩.៩៦៣  
រំណុលភត្ិសនា ១៩២.៣៣១   ៣៧៤.២៥០   ១.៦២៤.៣៥៦   ៥.៦៥៩.៦៨៤   ៧.៩៥១.៥៦៩   ១៥.៨០២.១៩០  
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ៣.៥៧៦.១៧០   -     -     -     -     ៣.៥៧៦.១៧០  
អនុរណុំល ១៥៤.៣៣៣   ២២៦.៨៤៩   ១.០៣៩.៧២៦   ៥.៥២៣.៧៨១   ២៥.៥០៨.៦៥៨   ៣២.៤៥៣.៣៤៧  
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ តាម្កាលផុត្កណំត្់ពៅសលក់នងុកចិចសនា ២៩៥.៣៣៤.១៥៦   ១០០.០៥២.៣៧៣   ២៩២.១៧០.៤៧៩   ១០៣.៦១៥.៩១២   ៤៣.៨១៧.៨៥៧   ៨៣៤.៩៩០.៧៧៧  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១.២០៣.៤៨៦.៦៨៦   ៤០៧.៧១៣.៤២០   ១.១៩០.៥៩៤.៧០២   ៤២២.២៣៤.៨៤១   ១៧៨.៥៥៧.៧៦៧   ៣.៤០២.៥៨៧.៤១៦  
            
ខ្ាងណ់ក្ៅារាងតុ្លយការ ២៩.១៤៤.៨៨៦   -     -     -     -     ២៩.១៤៤.៨៨៦  
ាច់ម្របាកង់ាយម្រសលួ - ពម្រៅតារាងត្ុលយការ ២៩.១៤៤.៨៨៦   -     -     -     -     ២៩.១៤៤.៨៨៦  
គិត្ជាពាន់ពរៀល ១១៨.៧៦៥.៤១០   -     -     -     -     ១១៨.៧៦៥.៤១០  

 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៤ ត្ថ្មាសមម្រសបថ្នម្រទេយសកមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ថុ 
(រ) ឋានានុក្រមត្ថ្មលសមក្សរ  

ណែើមបផីតល់នូវសញ្ជញ ណអំពីភាពអាចទុ្រចិត្តបានថ្នទ្ិនននយ័ ម្ែលក្ត្ូវបានណក្រើក្បាស់រនុងការរំណត្ត់្ថ្មល         
សមក្សរ សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ណធវើចំណាត្ថ់ាន រឧ់រររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុជារីរក្មតិ្ ម្ែលក្ត្ូវបានពណ៌នារនុងសតងោ់រ 
គណណនយយ។ ការពនយល់ពីរក្មតិ្នីមយួៗ ក្ត្ូវបានរង្ហា ញរនុងារាងខាងណក្កាម។ 

ារាងខាងណក្កាមណនេះរង្ហា ញពីក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វង និង
ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ាមត្ថ្មលសមក្សរ ណៅថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និងថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ាមមូលោា នម្ែល
បានណរើត្ណែើង។ 

 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ កម្រមិត្ ១  កម្រមិត្ ២  កម្រមិត្ ៣  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថ ុ        
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ វាស់ម្វងាមត្ថ្មលសម

ក្សររនុ ងលទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ(FVOCI)        
មូលរក្ត្រមមសិទ្ធ ិ– ការលរជ់ាស្ថធារណៈ ១៤២.៦៥១   -     ២១.៨១៨   ១៦៤.៤៦៩  

ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១៤២.៦៥១   -     ២១.៨១៨   ១៦៤.៤៦៩  
គិត្ជាពានណ់រៀល ៥៧៧.០២៣   -     ៨៨.២៥៤   ៦៦៥.២៧៧  
        
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថ ុ        
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ វាស់ម្វងាមត្ថ្មលសម

ក្សររនុ ងលទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ(FVOCI)        
មូលរក្ត្រមមសិទ្ធ ិ– ការលរជ់ាស្ថធារណៈ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 

ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
គិត្ជាពានណ់រៀល ៧៤១.៣២០  -  ៨៨.៩០៨  ៨៣០.២២៨ 
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៤ ត្ថ្មាសមម្រសបថ្នម្រទេយសកមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(រ) ឋានានុក្រមត្ថ្មលសមក្សរ (ត្) 
 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ កម្រមិត្ ១  កម្រមិត្ ២  កម្រមិត្ ៣  សរបុ 

 ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ  ដុលាា រអាពមរកិ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថ ុ        
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ វាស់ម្វងាមត្ថ្មលសម

ក្សររនុ ងលទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ(FVOCI)        
មូលរក្ត្រមមសិទ្ធ ិ– ការលរជ់ាស្ថធារណៈ ១៤២.៦៥១  -  ២១.៨១៨  ១៦៤.៤៦៩ 

ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១៤២.៦៥១  -  ២១.៨១៨  ១៦៤.៤៦៩ 
គិត្ជាពានណ់រៀល ៥៧៧.០២៣  -  ៨៨.២៥៤  ៦៦៥.២៧៧ 
        
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថ ុ        
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ វាស់ម្វងាមត្ថ្មលសម

ក្សររនុ ងលទ្ធផលលមអិត្ណផេងៗ(FVOCI)        
មូលរក្ត្រមមសិទ្ធ ិ– ការលរជ់ាស្ថធារណៈ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 

ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
គិត្ជាពានណ់រៀល ៧៤១.៣២០  -  ៨៨.៩០៨  ៨៣០.២២៨ 
 
កម្រមិត្ ១ ៖ ត្ថ្មលសមក្សរររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្ត្ូវបានជួញែូរណៅរនុងទ្ីផារសរមម (ែូចជា ណែរណីវម្ែលបានជួញ
ែូរជាស្ថធារណៈ និងមូលរក្ត្រមមសិទ្ធិ) គឺអាក្ស័យណៅាមត្ថ្មលម្ែលបានោរល់រណ់លើទ្ីផារ នាែំណាចក់ារយិររណិចឆទ្រាយ
ការណ៍។ ត្ថ្មលោរល់រណ់លើទ្ីផារម្ែលបានណក្រើសក្ម្គរក់្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានកានក់ារ ់
គឺជាត្ថ្មលទ្ិញរចចុរបនន។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទងំណនេះ ក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងរក្មតិ្ ១ ។ 
 
កម្រមិត្ ២ ៖ ត្ថ្មលសមក្សរររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលមនិក្ត្ូវបានជួញែូរណៅរនុងទ្ីផារសរមម (ឧទហរណ៍ែូចជា      
ណែរណីវ over-the-counter) ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយណក្រើវធិីស្ថស្រសតវាយត្ថ្មល ម្ែលរណងកើនការណក្រើក្បាស់ទ្ិនននយ័ណលើទ្ីផារម្ែល
អាចអណងកត្បាន នងិរនថយការពឹងម្ផអរណៅណលើការបា នស់្ថម នចំណពាេះអងាភាពជារល់ារ។់ ក្រសិនណរើទ្ិនននយ័ជារល់ារទ់ងំ
អស់ម្ែលត្ក្មូវសក្ម្គរឧ់រររណ៍មយួអាចអណងកត្បាន ឧរររណ៍ណនាេះក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងរក្មតិ្ ២ ។ 
 
កម្រមិត្ ៣ ៖ ក្រសិនណរើទ្ិនននយ័ជារល់ារម់យួឬណក្ចើន មនិពឹងម្ផអរណៅណលើទ្ិនននយ័ទ្ីផារម្ែលអាចអណងកត្បាន ឧរររណ៍
ណនាេះក្ត្ូវបានរញ្ចូ លណៅរនុងរក្មតិ្ ៣ ។ វាគឺជាររណីសក្ម្គរម់ូលរក្ត្រមមសិទ្ធិម្ែលមនិបានចុេះរញ្ជ ី។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៤ ត្ថ្មាសមម្រសបថ្នម្រទេយសកមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(ខ្) ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ 

ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារម្ែលវាស់ម្វងាម FVOCI គឺជាការវនិិណោគមូលរក្ត្  
រមមសិទ្ធិម្ែលបានចុេះរញ្ជ ី និងមនិបានចុេះរញ្ជ ី ម្ែលត្ថ្មលសមក្សរក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ោយម្ផអរណៅណលើត្ថ្មលោរល់រណ់លើទ្ី
ផារ ម្ែលអាចររបានណៅទ្ីផារមូលរក្ត្រមពុជា និងម្ផអរណៅណលើត្ថ្មលរចចុរបនន ណហើយអក្ាអរបហារម្ែលបានណក្រើ ក្ត្ូវបានម្រ
សក្មួលអាក្ស័យណៅាមហានិភយ័ឥណទនររស់ភាគីថ្ែគូ ឬហានិភយ័ឥណទនររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ        
ផ្ទា ល់។ 
 
(គ) ការវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ ណោយណក្រើទ្ិនននយ័ជារល់ារម់្ែលមនិអាចអណងកត្បាន (រក្មតិ្៣) 

មូលរក្ត្រមមសិទ្ធិម្ែលមនិបានចុេះរញ្ជ ី គឺជាការវនិិណោគណៅរនុង Credit Bureau Cambodia (“CBC”) ម្ែល
ក្ត្ូវវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សររនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗ ណោយស្ថរវាមនិក្ត្ូវបានកានក់ារស់ក្ម្គរក់ារជួញែូរណទ្ ណហើយ 
សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារបានណក្ជើសណរ ើសនាណពលទ្ទ្ួលស្ថា ល់ណលើរែំរូង រនុងការទ្ទ្ួលស្ថា ល់វាជាក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ
វាស់ម្វងាម FVOCI ។ ណនេះគឺជាវធិីស្ថស្រសតវនិិណោគ ម្ែលសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារចាត្ទុ់្រថាការណធវើចំណាត្ថ់ាន រម់្ររ
ណនេះ គឺម្គនភាពសមក្សរ។ 

ត្ថ្មលសមក្សរក្ត្ូវបានរំណត្ម់្ផអរណៅណលើត្ថ្មលរចចុរបនន ណហើយអក្ាអរបហារម្ែលបានណក្រើក្ត្ូវបានណធវើនិយត័្រមម 
ចំណពាេះហានិភយ័ររស់ភាគីថ្ែគូ ឬហានិភយ័ផ្ទា ល់ររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ។ មនិម្គនចំណណញ/ខាត្ ក្ត្ូវបានទ្ទ្ួល
ស្ថា ល់រនុងលទ្ធផលលមអតិ្ណផេងៗណទ្ ណោយស្ថរត្ថ្មលសមក្សរក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណោង។ ណៅថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ
២០២០ មនិម្គនសំវធិានធនសក្ម្គរក់ារខាត្រងស់ក្ម្គរ ់FVOCI ណទ្។ 

 
(គ) ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមនិវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ 

គិត្ក្ត្ឹមកាលររណិចឆទ្ារាងតុ្លយការ ត្ថ្មលសមក្សរថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ ម្គន
ត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណោងររស់វា។ 

ការបា នស់្ថម នត្ថ្មលសមក្សរម្ផអរណៅាមវធិីស្ថស្រសត និងការសនមត្ែូចខាងណក្កាម៖ 
 
(i) ក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល និងធនាគារណផេងៗ 

ត្ថ្មលណោងថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើ និងការោរក់្បារណ់ៅធនាគាររណាត ល និងធនាគារណផេងៗ ម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហល
នឹងត្ថ្មលសមក្សរររស់វា ណោយស្ថរគណនីទងំណនេះភាគណក្ចើនគឺជាគណនីចរនត គណនីសនេ ំនិងក្បាររ់ណញ្ញ ើរយៈណពលខ្លី។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៤ ត្ថ្មាសមម្រសបថ្នម្រទេយសកមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(គ) ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមនិវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ (ត្) 
(ii) ឥណទនអត្ិងិជន 

ចំណពាេះឥណទនម្ែលម្គនអក្ាណងរ ម្ែលម្គនកាលរំណត្ណ់ៅសល់ត្ិចជាង១ឆ្ន  ំជាទូ្ណៅត្ថ្មលណោងររស់វា គឺ
ជាត្ថ្មលសមក្សរបា នស់្ថម នររស់វា។ 

ចំណពាេះឥណទនម្ែលម្គនអក្ាណងរ និងម្គនកាលរំណត្ណ់ៅសល់១ឆ្ន  ំ ឬណលើស ត្ថ្មលសមក្សរក្ត្ូវបានបា ន់
ស្ថម នណោយណធវើអរបហារលំហូរស្ថចក់្បារប់ា នស់្ថម ននាណពលអនាគត្ និងណក្រើអក្ាការក្បាររ់រស់ឥណទននាណពលរចចុរបនន 
ណោយស្ថរអក្ាការក្បារា់មទ្ីផារររស់ឥណទន ម្គនហានិភយ័ឥណទន និងកាលរំណត្ក់្រហារក់្រម្ហលគាន  ណហើយ
ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលថាម្គនភាពខុ្សគាន ត្ិចត្ួច ជាមយួនឹងអក្ាការក្បាររ់រស់ឥណទនាមរិចចសនា។ ជាលទ្ធផល ត្ថ្មល
សមក្សរថ្នឥណទនអត្ិងិជនរយៈណពលម្វង ម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណោងររស់វា នាកាលររណិចឆទ្រាយ         
ការណ៍។ 
 
(iii) ក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារ និងក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជនមនិម្មនធនាគារ 

ត្ថ្មលសមក្សរថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារ និងក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជនមនិម្មនធនាគារ ម្ែលម្គនកាលរំណត្់
ត្ិចជាង ១ ឆ្ន  ំ ម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណោងររស់វា ណោយស្ថរឧរររណ៍ទងំណនេះម្គនរយៈណពលខ្លី។ ត្ថ្មលសម
ក្សរថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់ធនាគារ និងក្បាររ់ណញ្ញ ើររស់អត្ិងិជនមនិម្មនធនាគារ ម្ែលម្គនកាលរំណត្ណ់លើសពី១ឆ្ន  ំ ក្ត្ូវ
បានណគរពំឹងថាម្គនត្ថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណោងររស់វា ណោយស្ថរសមពន័ធធនាគារ និងធនាគារ បានផតល់អក្ាការ
ក្បារក់្រហារក់្រម្ហលគាន  ណៅនឹងឧរររណ៍ម្ែលម្គនកាលរំណត្ ់និងលរខខ្ណឌ ឥណទនក្សណែៀងគាន ម្ែរ។ 

ត្ថ្មលសមក្សរបា នស់្ថម នថ្នក្បាររ់ណញ្ញ ើម្ែលមនិម្គនកាលរំណត្ ់ រារទ់ងំក្បាររ់ណញ្ញ ើម្ែលគាម នការក្បារ ់ ក្បារ់
រណញ្ញ ើម្ែលអាចែរបានាមត្ក្មូវការ គឺជាចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ែលក្ត្ូវសងនាកាលររណិចឆទ្រាយការណ៍។  

 
(iv) ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ និង រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ 

ត្ថ្មលណោងថ្នក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ និង រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុណផេងៗ ក្ត្វូបានសនមត្ថាម្គនត្ថ្មលក្រហារ់
ក្រម្ហលនឹងត្ថ្មលសមក្សរររស់វា ណោយស្ថរគណនីទងំណនេះមនិម្គនត្ថ្មលម្ក្រក្រួលជាស្ថរវនតណៅាមអក្ាការក្បារទ់្ីផារ
ណទ្។ 
 
(v) ក្បាររ់មច ីនិងអនុរំណុល 

ក្បាររ់មច ី និងអនុរំណុលមនិក្ត្ូវបានោរល់រណ់លើទ្ីផារសរមមណទ្ ណហើយត្ថ្មលសមក្សរររស់វា ម្គនត្ថ្មល
ក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណោងររស់វា ណោយស្ថរវាម្គនរយៈណពលខ្លី។ 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៤ ត្ថ្មាសមម្រសបថ្នម្រទេយសកមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(គ) ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមនិវាស់ម្វងាមត្ថ្មលសមក្សរ (ត្) 
(vii) មូលរក្ត្រំណុល 

ជាទូ្ណៅ ត្ថ្មលសមក្សរបា នស់្ថម នថ្នមូលរក្ត្រំណុល គឺអាក្ស័យណៅាមត្ថ្មលទ្ីផារម្ែលបានោរល់រ ់ និង
ម្ែលអាចអណងកត្បាន នាកាលររណិចឆទ្របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។ រចចុរបននណនេះ វាមនិក្ត្ូវបានជួញែូរណទ្។ ត្ថ្មលសម
ក្សរបា នស់្ថម នថ្នមូលរក្ត្រំណុល គឺក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្ថ្មលណោងររស់វា ណោយម្ផអរណៅាមលំហូរស្ថចក់្បារប់ា ន់
ស្ថម ននាណពលអនាគត្ ណោយណក្រើអក្ាណលើទ្ីផារ។ 
 
៣៦.៥ ការម្រគប់ម្រគងពដើមទុន 

ណគាលណៅររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគាររនុងការក្គរក់្គងណែើមទុ្ន ម្គននយ័ទូ្លំទូ្លាយជាង “មូលធន” ម្ែល
បានរង្ហា ញណៅណលើរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។ ការក្គរក់្គងណែើមទុ្ន ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
− អនុណលាមាមត្ក្មូវការណែើមទុ្នម្ែលរំណត្ណ់ោយធនាគាររណាត ល 
− ការពារលទ្ធភាពររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគាររនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមម ណែើមបអីាចរនតផតល់ផល

ក្រណោជនែ៍ល់ភាគទុ្និរ និងែល់ភាគីពារព់ន័ធណផេងៗ និង 
− ររាមូលោា នណែើមទុ្នរងឹម្គណំែើមបគីាកំ្ទ្ែល់ការអភវិឌ្ឍអាជីវរមម 

 
ធនាគាររណាត លត្ក្មូវឱ្យធនាគារពាណិជជទងំអស់ក្ត្ូវ៖ (i) ររាត្ក្មូវការណែើមទុ្នអរបររម្គ (ii) ររាមូលនិធិ

ផ្ទា ល់សុទ្ធររស់សមពន័ធធនាគារ និងធនាគារោ ងណហាចណាស់ឱ្យណសមើនឹងណែើមទុ្នអរបររម្គងមី និង (iii) អនុណលាមាម      
អនុបាត្ស្ថធនភាព អនុបាត្ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល និងអនុបាត្សំខាន់ៗ ណផេងណទ្ៀត្។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ និងពោយឡែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៦. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
៣៦.៥ ការម្រគប់ម្រគងពដើមទុន (ត្) 

ារាងខាងណក្កាមណនេះ សណងខរអំពីសម្គសធាតុ្ណែើមទុ្នាមចារ៖់ 
 

 របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ  របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុពោយឡែក 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុលាា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ពដើមទុនថាន ក់ទី១                
ណែើមទុ្ន ៩២.០០០.០០០   ៣៧២.១៤០.០០០   ៨០.០០០.០០០   ៣២៦.០០០.០០០   ៩២.០០០.០០០   ៣៧២.១៤០.០០០   ៨០.០០០.០០០   ៣២៦.០០០.០០០  
ក្បារចំ់ណណញររាទុ្រ ៥១.៩៥៤.១៧០   ២១០.១៥៤.៦១៨   ៥០.២៤៦.៦៧២   ២០៤.៧៥៥.១៨៨   ៥១.៣០៩.៤០៧   ២០៧.៥៤៦.៥៥១   ៤៩.៧៩២.៩៨៩   ២០២.៩០៦.៤៣០  
ែរ៖ ក្ទ្ពយសរមមអររីូ (៨.០២៨.៩២៨)  (៣២.៤៧៧.០១៤)  (៨.៤៥១.៣១១)  (៣៤.៤៣៩.០៩២)  (៨.០២៨.៩២៨)  (៣២.៤៧៧.០១៤)  (៨.៤៥១.៣១១)  (៣៤.៤៣៩.០៩២) 
ែរ៖ ឥណទនផតល់ឱ្យភាគីពារព់័នធ (៦៨២.០៧៣)  (២.៧៥៨.៩៨៥)  (៥៩៦.៣៨២)  (២.៤៣០.២៥៧)  (៦.៣៩១.១៦១)  (២៥.៨៥២.២៤៦)  (៦.៣០៥.៤៧០)  (២៥.៦៩៤.៧៩០) 
 ១៣៥.២៤៣.១៦៩   ៥៤៧.០៥៨.៦១៩   ១២១.១៩៨.៩៧៩   ៤៩៣.៨៨៥.៨៣៩   ១២៨.៨៨៩.៣១៨   ៥២១.៣៥៧.២៩១   ១១៥.០៣៦.២០៨   ៤៦៨.៧៧២.៥៤៨  
                
ពដើមទុនថាន ក់ទី២-ពដើមទុនបឡនថម                 
សំវធិានធនទូ្ណៅ ៨.២៩៨.៣២៦   ៣៣.៥៦៦.៧២៩   ៦.៨៤៨.១៦៩   ២៧.៩០៦.២៨៩   ៨.៣៦០.៤២៦   ៣៣.៨១៧.៩២៣   ៦.៩១០.២៦៩   ២៨.១៥៩.៣៤៦  
ែរ៖ ការចូលរមួមូលធនរនុងធនាគារ ឬ 

ក្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ (២១.៨១៨)  (៨៨.២៥៤)  (២១.៨១៨)  (៨៨.៩០៨)  (២១.៨១៨)  (៨៨.២៥៤)  (២១.៨១៨) 
 

(៨៨.៩០៨) 
 ៨.២៧៦.៥០៨   ៣៣.៤៧៨.៤៧៥   ៦.៨២៦.៣៥១   ២៧.៨១៧.៣៨១   ៨.៣៣៨.៦០៨   ៣៣.៧២៩.៦៦៩   ៦.៨៨៨.៤៥១   ២៨.០៧០.៤៣៨  

                
សរបុពដើមទុនថាន ក់ទី១ +  
ពដើមទុនថាន ក់ទ២ី ១៤៣.៥១៩.៦៧៧  

 
៥៨០.៥៣៧.០៩៤   ១២៨.០២៥.៣៣០  

 
៥២១.៧០៣.២២០   ១៣៧.២២៧.៩២៦   ៥៥៥.០៨៦.៩៦០   ១២១.៩២៤.៦៥៩  

 
៤៩៦.៨៤២.៩៨៦  

 



 

របាយររ ណ៍្របច រ ២០២០ 

www.ppcbank.com.kh 

អគារេល២១៧ មហ វិ ថី្រពរនេរម (ផ�ូរេល ៤១) 

សង េត់រព��បាត ល  ់ ខណ�ាមព នមនពថជណរ្  ី
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