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្របវត្តិសេងខប  

ធនគរពណិជជទីមួយ ខភនំេពញ បនបេងកើតេឡើងកនុងឆន ំ១៩៩៨ ្រសបេពលែដលធនគរ
ពណិជជទីមួយ ទី ន ក់ករក ្ត លេនៃត ៉ន់បនេធើ្វឯកជនភវបូនីយកមម។ េនៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ
២០០៦ ធនគរបនទទួល ជញ ប័ណ្ណអចិៃ្រន្តយ៍ពីធនគរៃនកមពុជ។ នកំឡុងេដើមែខេម  
ឆំន ២០០៨ េយើងបនប្តូរទី ំងមកអគរធំមួយសិថតេន មបេ ្ត យវថីិ្រពះនេ ត្តម ទល់មុខវទិយល័យ
្រពះសីុសុវតថិ។ ទី ំងថមីេនះផ្តល់ភពងយ្រសួលទំងករផ្តល់េស កមម និងចំណតរថយន្តជូនអតិថិជន 
។ បចចុបបនន ធនគរមន ខរងចំនួន្របំបីកែន្លងេនកនុងទី្រកុងភនំេពញ និងមន ខរងចំនួនមួយ   
កែន្លងេនេខត្តែដលទី ំង ខរងទីមួយសិថតេនភគខងលិច ជធនីភំនេពញ សងក ត់េចមេចទីបី
ែដលមនេឈម ះថធនគរពណិជជទីមួយ ខរងេចមេច បេងកើតនេដើមឆំន ២០០៩។ ខរងទីពីរ 

របូភពធនគរពណិជជទមីយួបរចិច កម៉ស់និងសំេលៀកបំពកក់រពរជូន ជរ ្ឋ ភបិល មរយៈសមគមធនគរកមពុជ 
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សិថតកនុងសងក ត់មិត្តភព ខណ្ឌ ៧មក  ែដលមនេឈម ះថ ធនគរពណិជជទីមួយ ខរងអូ ំពិំក 
បេងកើតនេដើមឆន ំ២០១០។ េនឆំន ២០១៤  េយើងបនបេងកើត ខរងពីរទី ំងេទៀត គឺធនគរពណិជជទី
មួយ ខរងចំករមន សិថតេនភគខងតបូង និងធនគរពណិជជទីមួយ ខរងទួលេគក សិថតេន
ភគខងេជើងៃន ជធនីភំនេពញ។ នេដើមឆន ំ២០១៦ េយើងបនបេងកើត ខរងចំនួនពីរបែនថមេទៀត គឺ
ធនគរពណិជជទីមួយ ខរងេ្រជយចង្វ រ សិថតេនភគឥ ន និងធនគពណិជជទីមួយ ខរង
មនជ័យ សិថតេនភគនិរតីៃន ជធនីភំនេពញ។ ឆន ំ២០១៧ ធនគពណិជជទីមួយ ខរងេសៀម ប 
ជធនគរ ខរង មប ្ត េខត្តដំបូង ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងសថិតេនកនុង្រកុងេសៀម ប េខត្ត
េសៀម ប។ េហើយេនចុងឆន ំ២០១៩ ធនគរបនបេងកើត ខរងពីរបែនថមេទៀត គឺធនគពណិជជទី
មួយ ខរងផ រេដើមថកូវ និងសិថតេនភគខងតបូង និងធនគរពណិជជទីមួយ ខរងែសនសុខ 
សិថតេនភគខងេជើងៃន ជធនីភំនេពញ។ ជងេនះេទេទៀត ធនគរ្របកន់យ៉ងខជ ប់ខជួននូវទស នៈ 
“ អតិថិជនជចំបង - េស កមមជ ទិភព” ។ 
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ព័ត៌មនអំពធីនគរ 
 

ទី ន ក់ករក ្ត ល   ធនគរពណិជជទីមួយ (ៃត ៉ន់) 

 

ខធនគរ    ធនគរពណិជជទីមួយ ខភនំេពញ 

 

ចុះបញជ ីពណិជជកមមេលខ  00005344 (ថមី); Co. 126Br/1998 (ចស់) 

 

ទី ន ក់ករចុះបញជ ី   អគរេលខ 66 ម វថីិ ្រពះនេ ត្តម សងក ត់ជ័យជំនៈ  

      ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

     ទូរស័ពទ៖ (០២៣) ២១០ ០២៦-៨ / ២២៣ ៤៨០-២ 

     ទូរ រ៖ (០២៣) ២១០ ០២៩ 

     អីុែម៉ល៖ fcbpp@online.com.kh 

     ស្វីត ៖ FCBKKHPP 

 

កលបរេិចឆទដំេណើ រករ ជីវកមម ៃថងទី២៧ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩៨ 

 

 



                                របយករណ៍្របចឆំន ២ំ០២០ 
 

ធនគរពណិជជទីមួយ ខភនំេពញ                                                Page iv 
 

 

គណៈ្រគប់្រគងកនងុ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 

េ ក Chien Chih Kuang អនុ្របធនជន់ខពស់ និងអគគនយក 

េ ក Hsu Hsien Wen ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 

េ ក Chang Yuan Ming ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 

េ ក Kao Sheng Kai ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 

េ ក Chou Mao Ching ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង (ែតង ំងេនៃថងទី៣០ ែខមក  ឆន ំ២០២០) 

េ ក Jen Chih Hao ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង (ែតង ំងេនៃថងទី២៧ ែខមីន ឆន ំ២០២០) 

េ ក Hsieh Feng Cheng ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 

េ ក Yang Po Jen ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 

េ ក Chih Po Yi ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 

េ ក Chen Jen Yu  ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 

េ ក Shih Yu Tsung ជំនួយករអនុ្របធនជន់ខពស់ និង នយក្រគប់្រគង 

េ ក Cheng Jaw Pay ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគង 

េ ក Chen Wei Pin ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគង 

េ ក Ko Chung Wang ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគង 

េ ក Tsai Po Jen ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគង 

េ ក Wu Chang Chi ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគង 

េ ក Liu Kuo Cheng ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគង 

េ ក Hung Sz Shian ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគង (ែតង ំងេនៃថងទី៣០ ែខមក  ឆន ំ២០២០) 

េ ក Tsai Chia Chang ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគង (ែតង ំងេនៃថងទី២៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០២០) 

េ ក Chou Ming Ching ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគង (ែតង ំងេនៃថងទី០១ ែខធនូ ឆន ំ២០២០) 

េ ក Chuang Chen Yuan ជំនួយករអនុ្របធនជន់ខពស់ និង នយក ខរង  
( ែលងេនៃថងទី០១ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០២០) 

េ ក Li Chun Hui ជំនួយករអនុ្របធនជន់ខពស់ និង នយក ខរង 
( ែលងេនៃថងទី០៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០២០) 

េ ក Liu Ben Hao ជំនួយករអនុ្របធនជន់ខពស់ និង នយក ខរង  
( ែលងេនៃថងទី១៣ែខេម  ឆន ំ២០២០) 

េ ក Lee Cheng I ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគងរង ( ែលងេនៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ំ២០២០) 

េ កYang Chia Wei ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប់្រគងរង ( ែលងេនៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ំ២០២០) 
 

សវនករ        ្រកុមហុ៊ន្របយវត័ធ័រ វខូេភើស៍ (េខមបូ ) 
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របយករណ៍ហរិញញវតថុសេងខប 

លទធផល្របតិបត្តិករ 
៣១ ធនូ ឆន ២ំ០២០ 

(USD) 
៣១ ធនូ ឆន ២ំ០១៩ 

(USD) 

្របក់ចំេណញមុនដកពនធ ៥០,៥៤៩,៥១៤ ២៨,៧៥៦,០០៦
្របក់ចំេណញសុទធសំ ប់ករយិបរេិចឆទ ៤០,៣៥២,៣៣៨ ២២,៥០៧,៦១៥

ទិននន័យហិរញញវតថុសំខន់ៗនចុងឆន  ំ
      

សរបុ្រទពយសកមម  ១,៤៥៣,១៥០,៥១១ ១,១៧៥,០៨៥,៥០១
ឥណទននិងបុេរ្របទន ១,០៣០,៣៣១,០១៣ ៩២៦,២២៣,៧៣១
្របក់បេញញើពីអតិថិជន និងធនគរ ៣៨២,៨៤១,៣៨០ ៤៣៩,៤៨៣,១១៦
ភគហុ៊នទូេទ ១៤៥,០០០,០០០ ៩៥,០០០,០០០
មូលនិធិមច ស់ហុ៊ន ២១១,២០២,១៨៨ ១៤០,៨៤៩,៨៥០
ទយជជទន និងយថភព ២០៥,២៦០,០៣៩ ១៧៥,៥៧៥,៨៦០

អនុបតហិរញញវតថុ  
ករបង្វិលចំណូលេលើ្រទពយសកមម ២.៧៨% ១.៩២%
ករបង្វិលចំណូលេលើមូលនិធិមច ស់ហុ៊ន ១៩.១១% ១៥.៩៨%
មូលនិធិផទ ល់សុទធេធៀបនិង្រទពយសកមមសរបុ ១៧.៤០% ១៥.៧១%
អនុបតេ ធនភព ២៣.២៧% ១៩.៦៨%
អនុបត ច់្របក់ងយ្រសួល ១៥៣.១៤% ១៤៥.៧៨%
ភគ ភេធៀបនិង្របក់ចំេណញសុទធ ០.០០% ០.០០%
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សេងខបរបយករណ៍ហរិញញវតថុរយៈេពល៣ឆន  ំ  
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េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស្់របធន្រកមុ្របកឹ ភបិល 
 

 

១. ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុជសកល 
 

្រកេឡកេទេមើលេសដ្ឋកិចចពិភពេ កេនឆន ំ២០២០ សកមមភព
េសដ្ឋកិចចបនសថិតកនុងសភព្រទឹង េ យ រែតរងផលប៉ះពល់ៃនជមងឺ
រ កសួត ុ ៃំរឆ៉្លង ល ល (ជមងឺCovid-19) ។ េយង មករ យតៃម្ល
របស់មូលនិធិរបិូយវតថុអន្ដរជតិ អ្រ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចពិភពេ កកនុង
ឆន ំ២០២០ បនថយចុះគួរឱយកត់សមគ ល់ពី ២,៨% នឆន ំ២០១៩ធ្ល ក់មក 
-៣,៣% េហើយអ្រ កំេណើ នៃនទំហំពណិជជកមមសកលបនធ្ល ក់ចុះពី 
០,៩% េទ -៨,៥% ។ េបើនិយយពីលទធផលៃនេសដ្ឋកិចចធំៗ ្រកមុ្របឹក រដ្ឋសហព័នធ េមរកិបនទម្ល ក់
អ្រ មូលនិធិសហព័នធមកជិតដល់កំរតិសូនយ ០%-០,២៥% េហើយ្រកសួងហិរញញវតថុបនអនុម័តេគល
នេយបយរបិូយវតថុ និងព្រងីកវធិនករជំរញុ រេពើពនធ។ េទះជយ៉ង ក្តី េ គ តតបតបន     
ប ្ត លឲយទីផ រករងរែ្របជជប់គំង និងសនទុះៃនករេ្របើ្របស់ធ្ល ក់ចុះែដលនំឱយមនករសទុះ
េងើបេឡើងវញិៃនេសដ្ឋកិចចសហរដ្ឋ េមរកិមនសភពយឺត។ 

រ ្ឋ ភិបលននេនទូរទំងតំបន់អឺរ ៉បុ បន ក់េចញនូវវធិនករណ៍ជំរញុ រេពើពនធ េហើយ
ធនគរក ្ត លអឺរ ៉បុ (ECB) បនរក េសថរភពបរមិណនិងេគលនេយបយែណនំេឆព ះេទមុខ។ 
ទនទឹមេនះែដរ េសដ្ឋកិចចតំបន់អឺរ ៉បុបន្របឈមនឹងសមព ធពីជំងឺ តតបតកន់ែត ្រកក់េទៗ។ ធនគរ
ជបុ៉ន (BOJ) បនរក េគលនេយបយរបិូយវតថុរបស់ខ្លួនែដលមនលកខណៈធូររលុង។ េទះជយ៉ង
េនះក្តី ករធ្ល ក់ចុះៃនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក ករធ្ល ក់ចុះករនំេចញ ករវនិិេយគ ជីវកមមចុះ
េខ យ និងករថមថយករេ្របើ្របស់ ធរណៈបនេធ្វើឱយមនមនទិលកន់ែតខ្ល ំងែថមេទៀត ែដលថ
្របេទសជបុ៉នកំពុងឈនេទរកវដ្តៃនអតិផរ ធងន់ធងរ។ បនទ ប់ពីេលើកែលងវធិនករណ៍បិទខទប់ 
្របេទសចិនបននំមុខកនុងករបន្តដំេណើ រករករងរនិងផលិតកមម ជមួយនឹងករបន្តព្រងីកវនិិេយគ
េហ ្ឋ រចនសមព័នធរបស់រ ្ឋ ភិបលបននំឱយមនករ ្ត រេឡើងវញិជបេណ្តើ រៗៃនកម្ល ំងជំរញុេសដ្ឋកិចទ
ទំងបីេពលគឺ “ផលិតកមម ឧស ហកមមនិងករវនិិេយគ"។ េនះបនេធ្វើឱយ្របេទស ចិនក្ល យជ្របេទស
ែតមួយគត់ែដលមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចវជិជមនេនឆន ំ២០២០។ រ ្ឋ ភិបលពិភពេ ក និងធនគរ     
ក ្ត លបនេប្តជញ ជំរញុេសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគ បុ៉ែន្តជំងឺ តតបតបនបន្តរកី ល លកន់ែតខ្ល ំងេឡើង
េនរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះនិងរដូវរងរ ែដលប ្ត លឱយ្របេទសជេ្រចើនរតឹបន្តឹងករបងក រជំងឺ តតបតរបស់
ពួកេគ។ ដូេចនះសកមមភពេសដ្ឋកិចច និងលទធផលទីផ រករងរ្រតូវបនរងផលប៉ះពល់ែដលជេហតុេធ្វើ
ឱយករ ្ត រេសដ្ឋកិចចធ្ល ក់ចុះ។ 
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២. ថ នភពេសដ្ឋកិចចកមពុជ 
 

ខណៈែដលេសដ្ឋកិចចពិភពេ កកំពុងជួប្របទះនឹងបញ្ហ េ យ រែតជមងឺឆ្លងកូវដី១៩ ្របេទស 
កមពុជវញិ ក៏បននិងកំពុងទទួលរងនូវឥទធិពលអវជិជ�មនៃនវបិត្តិជំងឺកូវ ី�ដ-១៩ និងករពយួរែផនកខ្លះៃន
្របព័នធអនុេ្រគះពនធរបស់សហគមន៍អឺរ ៉បុ(EBA)េនះ បនេធ្វើឲយវស័ិយជំរញុកំេណើ នេសដ្ឋ�កិចច�សំខន់ៗ
បនធ្ល ក់ចុះែដលេធ្វើឲយេសដ្ឋកិចចកមពុជមនកំេណើ ន -៣,១០% នឆន ំ២០២០ េនះេ យ រែតធ្ល ក់ចុះ
ៃនវស័ិយេទសចរណ៍ ករនំេចញសេម្ល កបំពក់និងែសបកេជើង ្រពមទំងវស័ិយសំណង់និងអចលន
្រទពយែដលមនសមម្រតគំ្រទរហូតដល់េទ ៧០%ៃនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចឆន ំ២០១៩។ េទះជយ៉ងេនះ
ក្តី ករនំេចញផលិតផលស្រមប់េធ្វើដំេណើ រ និងផលិតផលមិនែមនកត់េដរ ជពិេសសកង់ េ្រគ ងបងគុំ
េអឡិច្រតូនិក ផលិតផលពីេឈើ មស និងផលិតផលកសិកមមេផ ងៗេទៀត បនបន្តរក កំេណើ នល្អ
ែដលគំ្រទេ យ្របព័នធអនុេ្រគះពនធ និងកម្ល ំងពលកមមែដលមនតៃម្លសមរមយេនេឡើយ។ ជមួយគន
េនះ លំហូរចូលៃនវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស និងករបែង្វរចំណូលចូលពីបរេទសក៏បនធ្ល ក់ចុះផងែដរ។ 
េ យែឡក វស័ិយកសិកមមនិងហិរញញវតថុ គឺជវស័ិយែដលមនភពធន់ជងេគែដលបន្តទទួលកំេណើ ន
វជិជមន និងបនជួយកត់បនថយផលប៉ះពល់យ៉ងគំហុកដល់េសដ្ឋកិចច ្រពមទំងរមួចំែណករក និរន្តរ ៍
ភព ជីវកមមនិងករងរ។ 

េនឆន ំ២០២១ខងមុខេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុបនរពឹំងថ េសដ្ឋកិចចកមពុជនឹងមន
កំេណើ ន ៤,០% ែដលគំ្រទេ យកំេណើ ន០,៣%ៃនវស័ិយស ្ឋ គរនិងេភជនី ្ឋ ន ឧស ហកមមកត់
េដរមន ៤,៥% សំណង់មន ២,៩% អចលន្រទពយមន ២,៧% វស័ិយកសិកមមមន ១,៣% និង
កំេណើ ន ១២,៥% ចំេពះវស័ិយមិនែមនកត់េដរ។ ទនទឹមនឹងវបិត្តិៃនជមងឺឆ្លងកូវដី១៩ និងករពយួរែផនកខ្លះ
ៃន្របព័នធអនុេ្រគះពនធរបស់សហគមន៍អឺរ ៉បុ(EBA)េនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្តវ ិ�ធនករអន្តរ ាគមន៍
កនុងករជួយរក លំនឹងជីវភព្របជពលរដ្ឋ និងធុរកិចចកនុងអំឡុងេពលៃនកររកី លដ ាលជំងឺកូវដី-១៩ 
េកណ្ឌ គរមូលធនេដើមបីទិញ ៉ក់ ុ ំងនិងចក់ជូន្របជពលរដ្ឋ ករអនុេ្រគះពនធ និងបនចុះហតថេលខ
េលើកិចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមមេសរកីមពុជ-ចិន (CCFTA) និងភពជៃដគូេសដ្ឋកិចច្រគប់្រជុងេ្រជយកនុង
តំបន់ (RCEP) នេពលថមីៗេនះ នឹងជួយេលើកកមពស់ករវនិិេយគកនុង្រសុក និងពណិជជកមមកនុងតំបន់
ែថមេទៀត។ 

េយើងសងឃឹមយ៉ងមុតមំថ េសដ្ឋកិចច្របេទសកមពុជេនឆន ំ២០២១ នឹងមនភព្របេសើរេឡើង 
េ យ រែតករអន្ត គមន៍ទន់េពលេវ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្របសិទធិភព ៉ក់ ុ ំងនិងករ្របេសើរ
េឡើងវញិៃនេសដ្ឋកិចចសកល ករ ក់េចញនូវេគលនេយបយទក់ទញនិងយន្តករអនុេ្រគះពនធ
ដល់វនិិេយគិនបរេទស េគលនេយបយជំរញុករនំេចញ ្រពមទំងបនបេញចញមូលនិធិពិេសស 
េដើមបីេលើកមពស់សក្ត នុពលភពករ្របកូត្របែជងផលិតកមម និង្របតិបត្តិករ ជីវកមម្របចំៃថងរបស់
សហ្រគសធុនតូច និងមធយមកនុងខណៈេពលរងផលប៉ះពល់។ ក ្ត ទំងេនះនឹង ញំុងឲយបរយិកស
វនិិេយគេនកមពុជកន់ែត្របេសើរេឡើង។ 
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៣. សេងខបសមិទធិផលហរិញញវតថុរបសធ់នគរ  
 

ធនគរ ចរក បននូវកំរតិដ៏សមរមយៃនសមិទធិផលរបស់ខ្លួនកនុងដំេណើ រករ ជីវកមម ្រពម

ទំងសំេរចបននូវទិសេ ្របក់ចំេណញរបស់ខ្លួននឆន ំ២០២០។ មរយៈករបន្តែកលំអររចនសមព័នធ

អងគភព និងករព្រងីកប ្ត ញ្របតិបត្តិករ េយើងសងឃឹមយ៉ងមុតមំថនឹងទទួលបនភពេជគជ័យ

បែនថមកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់េយើង។ េ យ រកំែណទំរង់រចនសមព័នធធនគរ យុទធ ្រស្ត

្របតិបត្តិករ ករេ្របើ្របស់ថវកិរដ៏មន្របសិទធិភព និងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់បុគគលិកទំងអស់ 

េយើងទទួលបននូវសមិទធិផលដូចខងេ្រកម៖ 
- ចំណូលសរបុេកើន្របមណ ១៨.៥៨ភគរយ ពី៦១.៣៣ មក ៧២.៧២ នដុ ្ល រ េមរកិ 

- សំវធិនធនករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកសរបុធ្ល ក់ចុះ្របមណ ១១.១៩ភគរយមក្រតឹម 

៨.៤៣ នដុ ្ល រ េមរកិ (ឆន ំ២០១៩៖ ៩.៤៨ នដុ ្ល រ េមរកិ) 

- ្របក់ចំេណញេ្រកយបង់ពនធេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់កនុងអ្រ  ៧៩.២៨ភគរយគឺេកើនពី 

២២.៥១ នដុ ្ល រ េមរកិ េទ ៤០.៣៥ នដុ ្ល រ េមរកិ 

- ឥណទននិងបុេរ្របទនសុទធមនកំេណើ នកនុងអ្រ ្របមណ ១១.២៤ភគរយ េ យេកើនពី 

៩២៦.២២ នដុ ្ល រ េមរកិេទ ១,០៣០.៣៣ នដុ ្ល រ េមរកិ 

- ្របក់បេញញើអតិថិជននិងធនគរធ្ល ក់ចុះ្របមណ ១២.៨៩ភគរយ ពី ៤៣៩.៤៨ នដុ ្ល រ

េមរកិមក ៣៨២.៨៤ នដុ ្ល រ េមរកិ 

- ទយជជទននិងយថភពេកើនេឡើង្របមណ ១៦.៩១ភគរយ េកើនពី ១៧៥.៥៨ នដុ ្ល រ

េមរកិ េទ ២០៥.២៦ នដុ ្ល រ េមរកិ 

- ្រទពយសកមមសរបុមនកំេណើ នខពស់កនុងអ្រ  ២៣.៦៦ភគរយ េកើនពី ១,១៧៥.០៩ ន

ដុ ្ល រ េមរកិ េទ ១,៤៥៣.១៥ នដុ ្ល រ េមរកិ។ 

 

៤. លទធភពកនងុករេគរព មចបប់ និងបទបញញត្តិរបសធ់នគរជតិៃនកមពុជ 
 

ធនគរពណិជជទីមួយ ខភនំេពញ ជនិចចកលែតងែតអនុវត្តេទ មេសចក្តីែណនំ និង
្របកសរបស់ធនគរជតិ ៃនកមពុជ។ េហើយធនគរពណិជជទីមួយ ខភនំេពញ នឹងបន្តេគរព ម
យ៉ងខជ ប់ខជួននូវ ល់ ចរណ៍ែណនំ ្របកស និងបទបញញត្តិេផ ងៗែដលេចញផ យេ យ 
ធនគរជតិ ៃនកមពុជ។ 
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៥. េសចក្តីែថ្លងអំណរគណុ 
 

ងនមឲយធនគរពណិជជទីមួយ ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជជូនចំេពះអតិថិជន

ទំងអស់ ែដលជនិចចកលែតងែតផ្តល់ករគំ្រទ និងបន្តេ្របើ្របស់នូវ ល់េស កមមរបស់ធនគរ

ពណិជជទីមួយេយើងខញុំ ក៏ដូចជករេលើកទឹកចិត្តពីសំ ក់មច ស់ភគហុ៊ន ្រពមទំងកិចចសហ្របតិបត្តិ

ករយ៉ងស្អិតរមួតជមួយធនគរជៃដគូរ រមួជមួយនឹងករតសូ៊ពយយម ភពេ ម ះ្រតង់ និងករប្តជញ

ចិត្ត របស់បុគគលិក្រគប់ជន់ថន ក់របស់ធនគរផងែដរ គឺជក ្ត ចំបងែដលជំុរញុេ យធនគរពណិជជ

ទីមួយ េនែតបន្តកិចច្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនឈនេទមុខជនិចចនិរន្តរ។៍ 

 ទនទឹមនឹងេនះ គណៈ្រគប់្រគងរបស់ធនគរ សូមយកកសដ៏មនតំៃលេនះែថ្លងអំណរគុណ 

យ៉ង្រជលេ្រជដល់ម្រន្តី្រគប់ជន់ថន ក់របស់ធនគរជតិ ៃនកមពុជ ចំេពះ ល់ករគំ្រទ និងករជួយ

េ្រជមែ្រជង ជពិេសសគឺឯកឧត្តម ជ ចន់ត ូអគគេទ ភិបលធនគរជតិ ៃនកមពុជ។ 
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រចនសមពន័ធ្រកមុ្របកឹ ភបិល  

 

រចនសមព័នធធនគរ 
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រចនសមពន័ធធនគរពណិជជទមីួយ ខភនំេពញ 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Management 
Committee 

Chief Auditor 
 
 

Chief Compliance Officer (HQ) 
 
 
 

GA 
Dept. 

 Internal Audit 

Compliance  

Accounting 
Dept. 

HR 
Dept. 

Loan 
Dept. 

IT 
Dept. 

Operation 
Dept. 

Treasury 
Dept. 

B.O.D. 
Auditing Division 

Sub Branch 
CHORM CHAOV

Sub Branch 
OLYMPIC

Sub Branch
CHAMKAR MON 

( )

Sub Branch 
CHRAOY CHONGVAR

Sub Branch 
MEAN CHEY 

Sub Branch 
PHASR DERM THKOV

Sub Branch 
SEN SOK

Sub Branch 
SIEM REAP

Sub Branch 
TUOL KOUK 

Audit Committee     
(FCB-PP) Compliance 

Division 
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របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល  
្រកុម្របឹក ភិបលធនគរពណិជជទីមួយ មនេសចក្តីេ មនស កនុងករបង្ហ ញនូវរបយករណ៏
ហិរញញវតថុរបស់ខ្លួនសំ ប់ករយិបរេិចឆទបពច ប់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០២០។ 
 

សកមមភពជេគល 
ធនគរពណិជជទីមួយ ខភនំេពញ ្របតិបត្តិករេ យេគរព មចបប់ និងបញញត្តិធនគរជតិៃន   
កមពុជ ជពិេសសគឺេផ្ត តេទេលើករផ្តល់កមចី និងេស កមមែផនកធនគរេផ ងៗ ចំេពះសហ្រគសខន ត
តូច និងមធយម កនុងេគលបំណងរមួចំែណក ថ បនេសដ្ឌកិចចជតិ។ 
 

លទធផលហរិញញវតថ ុ
លទធផលហិរញញវតថុសំ ប់ករយិបរេិចឆទបញច ប់ៃថងទី៣១ែខធនូ ឆន ំ២០២០ ្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម៖  

 

ភគ ភ និងករបំែលងមូលធន 
េដើមទុនរបស់ធនគរ ្រតូវបនកន់កប់កនុងទ្រមង់ជេដើមទុនរបស់ករយិល័យក ្ដ ល។  អនុេ ម

ម្របកសស្តីពីករកំណត់ជថមីនូវេដើមទុនចុះបញជ ី និងលកខណសំុ ជញ ប័ណ្ណ និង្របកសស្តីពីករ
គណនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ េចញផ យេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ក៏ដូចជករអភិវឌ
ទ្រមង់្របតិបត្តិករ ជីវកមមផងែដរេនះ េនៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ំ២០២០ ធនគរបនេផទរ្របក់
ចំេណញរក ទុកស្រមប់ឆន ំ២០១៩ ចំនួន ២០,០០០,០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ និងបែនថម ច់្របក់សុទធ
ចំនួន ៣០,០០០,០០០ ដុ ្ល រ េមរកិរបស់ធនគរពណិជជទីមួយករយិល័យក ្ត ល េទកនុងេដើម
ទុនរបស់ ខធនគរ មករអនុម័តរបស់ករយិល័យក ្ត លនៃថងទី ១៥ ែខមិថុន ឆន ំ២០២០ 
េហើយករេសនើរសំុេនះ្រតូវបនអនុម័តេ យធនគរជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី១0 ែខសី  ឆន ំ២០២០។ 

សមិទធិផលធនគរ ២០២០ ២០១៩ ទឹក្របក់េកើន រថឺយ េកើន/ថយ

 (ដុ ្ល េមរកិ) (ដុ ្ល េមរកិ) (ដុ ្ល េមរកិ) (ជ%)
ចំណូលសរបុ    ៧២,៧២៤,៨២៤     ៦១,៣២៨,៩៣៤        ១១,៣៩៥,៨៩០  ១៨.៥៨% 
សំវធិនធនករខតបង់ឥណទន
រពឹំងទុក 

      ៨,៤២៥,៥០៦       ៩,៤៨៧,២៣១      (១,០៦១,៧២៥)  (១១.១៩%)

ចំេណញបនទ ប់ពីដកពនធរចួ ៤០,៣៥២,៣៣៨ ២២,៥០៧,៦១៥ ១៧,៨៤៤,៧២៣ ៧៩.២៨% 

ឥណទន និងបុេរ្របទន(សុទធ) ១,០៣០,៣៣១,០១៣ ៩២៦,២២៣,៧៣១ ១០៤,១០៧,២៨២ ១១.២៤% 

្របក់បេញញើពីអតិថិជន និងធនគរ ៣៨២,៨៤១,៣៨០ ៤៣៩,៤៨៣,១១៦ (៥៦,៦៤១,៧៣៦) (១២.៨៩%) 

ទយជជទន និងយថភព   ២០៥,២៦០,០៣៦   ១៧៥,៥៧៥,៨៦០ ២៩,៦៨៤,១៧៩ ១៦.៩១% 

្រទពយសកមមសរបុ ១,៤៥៣,១៥០,៥១១ ១,១៧៥,០៨៥,៥០១ ២៧៨,០៦៥,០១០ ២៣.៦៦% 
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អភបិលកិចចរបសធ់នគរ 
ធនគរ បនេប្តជញ រក នូវស្តង់ រខពស់កនុងករអនុវត្តអភិបលកិចចរបស់ខ្លួន ្រពមទំងជំហរៃនកិចច

្របតិបត្តិ ជីវកមមដ៏រងឹមំកនុងករធនេ យបននូវនិរន្តរភពៃនករវវិត្តន៍របស់ធនគរ និងករពរ
ផល្របេយជន៏ចំេពះភគីែដលពក់ព័នធទំងអស់។ 
 

េគលនេយបយសវនកមមៃផទកនងុ 
េដើមបីព្រងឹងនិងករពរករែក្លងបន្លំឯក រ ក៏ដូចជទប់ ក ត់ករេធ្វើបញជ ីែក្លងក្ល យេ យមន

្របសិទិធភពខពស់ ធនគរបនកំណត់និងេរៀបចំេគលករណ៏សនវកមមៃផទកនុងរបស់ខ្លួនេដើមបី្រតួតពិនិតយ
ល់្របតិបត្តិករ និងករអនុវត្តន៏ ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ ធនគរេរៀបចំសវនកមមជពីរ្របេភទ គឺសវនកមម

ទូេទ្រតូវេធ្វើេឡើងពីរដងកនុងមួយឆន ំ ខណៈសវនកមមពិេសស្រតវូបនេធ្វើេឡើងជេរៀង ល់ែខេ យ្រសប
េទ មេគលករណ៏ករយិល័យក ្ត ល។ 
 

្រកមសលីធម៌ 
ធនគរបន ក់េចញនូវបទបញជ ទំង យ េដើមបីដឹកនំបុគគលិកទំងអស់េឆព ះេទកន់

ឥរយិបថែដល្របកបេ យ្រកមសីលធម៌ េ យែផ្អកេលើេគលករណ៏សំខន់ៗដូចជ៖ 
- គម នភពេរ ើសេអើងគន  
- េជៀស ងករេធើ្វឲយប៉ះទងគិចដល់ផល្របេយជន៏ធនគរ 
- សមភពចំេពះបុគគលិក និង អតិថិជន្រគប់របួ 
- រក នូវករសំងត់ៃនទិននន័យរបស់ធនគរ និងអតិថិជន 
- េជៀស ងនូវករេកណ្ឌ ្របេយជន៏ផទ ល់ខ្លួន មរយៈ្របតិបត្តិករធនគរ។ 

 

ទស នៈធនគរ 
- ផ្តល់ជូននូវេស កមមដ៏្របេសើរ និងមន្របសិទធភព ទំនក់ទំនងល្អ និងភពេ ម ះ្រតង់ចំេពះ
អតិថិជននិងបុគគល្រគប់របូ 

- ជំរញុឲយបុគគលិកសកមមនិងមនលកខណៈល្អ្របៃព មរយៈករបេងកើន្របក់េបៀវត ន៏ បុព្វ ភ 
រង្វ ន់ អតថ្របេយជន៏បែនថម និងេរៀបចំពិធីជប់េលៀង ពិធីកំ ន្ត រដំឺេណើ រកំ ន្តកំឡុងឱកស
បុណយទនេផ ងៗ 

- ព្រងឹងករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកកនុងែផនកថមីៗ 
- ជំរញុឲយមនវន័ិយល្អ 
- ផ្តល់នូវបរយិកសដ៏ល្អសំ ប់អតិថិជន និងបុគគលិក រយៈកររក សន្តិសុខ អនម័យ 
- ផ្តល់ជូននូវេស ថមីៗសំ ប់អតិថិជនេយើង 
- សិក ្រ វជវអី្វែដលថីម េហើយនិងសិក អំពីករ្រគប់្រគង និភ័យ។ 
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ករ្រគប់្រគង នភិ័យ 
 

្រគប់្រគឹះ ថ នធនគរនិង ថ ប័នហិរញញវតថុ សុទធែត្របឈមនឹង និភ័យកនុងដំេណើ រករ ជីវ
កមមរបស់ខ្លួន។ និភ័យចំបងៗមនដូចជ៖ និភ័យទីផ រ និភ័យឥណទន និង និភ័យ
្របតិបត្តិករ។ ករ្រគប់្រគង និភ័យរបស់ធនគរគឺ ែផ្អកេលើេគលនេយបយ្រគប់្រគង និភ័យ 
និងេគលេ ្របតិបត្តិករ ជីវកមមែដល្រតូវបនកំណត់ និងអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបលធនគរ។  
ទនទឹមនឹងេនះ េគលនេយបយ្រតូវបនែណនំ និងែចករែំលកដល់បុគគលិកពក់ព័នធ្រគប់ជន់ថន ក់។ 
 

ករពណ៌នអពំី ជីវកមម 
 

សកមមភព្របតិបត្តកិររបសធ់នគរ 
- ទទួលបេញញើជមូលបបទនប័្រត 
- ទទួលបេញញើសន ំ 
- ទទួលបេញញើមនកលកំណត់ 
- េស ប្តូរ្របក់ 
- ផ្តល់ឥណទនរយៈេពលខ្លី និងែវង 
- ទទួលបំេរ ើេស កមមេផទរ្របក់េចញ-ចូលកនុងនិងេ្រក្របេទស 
- ផ្តល់លិខិតហិរញញបបទនពណិជជកមម 
- ផ្តល់េស ធនរបស់ធនគរ 
- ផ្តល់េស ហិរញញបបទន (នំេចញ-នំចូល) 
- ក ីកនុងករទិញ-លក់អចលន្រទពយ 
- ផ្តល់កមមីហិរញញបបទន្រកុម (Syndicate loan) 
- េស កមម E-Banking ៖  

- ដំំ ក់ទី១: ែស្វងរកពត៌មនរបស់អតិថិជន, ពិនិតយអ្រ ករ្របក់ និងអ្រ ប្តូរ្របក់ 
- ដំ ក់ទី២: អតិថិជន ចេផទរ្របក់អតិបរម ៥,០០០ដុ ្ល រ េមរកិ ពីមច ស់គណនីមួយ 

េទមច ស់មួយេទៀតកនុងធនគរពណិជជទីមួយ និងមិនកំណត់បរមិណៃនករ
េផទរ្របក់រ ងគណនីេផ ងៗរបស់មច ស់គណនីែតមួយកនុងធនគរពណិជជទី
មួយ ខភំនេពញ។ 

- ដំ ក់ទី៣: - (េផទរ្របក់េទេ្រក្របេទស្របចំៃថង) បនបេងកើនក្រមិតអតិបរមពី ៥,០០០ 
ដុ ្ល រ េមរកិ េទ១០,០០០ ដុ ្ល រ េមរកិសំ ប់អតិថិជនជរបូវន័្តបុគគល 
និង៥០,០០០ដុ ្ល រ េមរកិសំ ប់ករេផទរ្របក់របស់អតិថិជនជនីតិបុគគល 
- (េផទរ្របក់កនុង្រសុក្របចំៃថង) សំ ប់អតិថិជនជរបូវន័្តបុគគល និងនីតិបុគគល 
គឺមិនមនករកំណត់ចំនួនេនះេឡើយ។ 
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- ្របព័នធទូទត់រហ័ស 
- េស កមមហិរញញវតថុេផ ងៗេទៀតែដលអនុញញ តិេ យធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

 
េគលេ ្របតបិត្តកិរ ជវីកមម  
 

១. េគលេ ហរិញញវតថុ 
ធនគរ បនបន្តដំេណើ រករដ៏មនេសថរភពជមួយកររកីចំេរ ើនគុណភពខង្រទពយសកមម

របស់ធនគរ ្រពមទំងលទធភពៃន្របក់ចំេណញ្រតូវបនរពឹំងថនឹងេកើនេឡើងផងែដរ។ ជងេនះេទ

េទៀត  ធនគរនឹងបន្តកមមវធីិកំែណទំរង់រចនសមព័នធេដើមបីព្រងឹងដល់្របេយជន៏អងគភព។ ជមួយគន

េនះែដរ ធនគរក៏កំពុងពយយមេធ្វើឲយកន់ែត្របេសើរេឡើងនូវដំេណើ រករ ជីវកមម  ្រពមទំងបេងើ្តតនិង

បន្តករែណនំករអនុវត្តន៍េស កមមចត់ទុកអតិថិជនជចំបង។ 

ធនគរ នឹងបន្តព្រងឹងភពរកីចំេរ ើនចំបងរបស់ខ្លួនខងវស័ិយហិរញញបបទន និងកមចីពណិជជកមម 

ជពិេសស កមចីសំ ប់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម ្រពមទំងកមចីេ ងច្រក កនុងេគលបំណងរមួចំែណក

ព្រងឹងេសដ្ឋកិចចជតិ ក៏ដូចជេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវលទធភពបេងកើន្របក់ចំណូលរបស់ខ្លួន។ កន្លងមក

េនះ ធនគរបនសំេរចនូវ្របក់ចំេណញសុទធេ្រកយដកពនធចំនួន ៤០.៣៥ នដុ ្ល េមរកិសំ ប់

ករយិបរេិចឆទឆន ំ២០២០។ ធនគររពឹំងថ នឹងបន្តសំេរចបនលទធផល្របក់ចំេណញសុទធបនទ ប់ពីដក

ពនធកន់ែត្របេសើរនឆំន ២០២១ខងមុខ េបើេទះបីជមនករ តតបតពីជមងឺក៏េ យ។ 
 

២. េគលេ អតិថិជន 
ធនគរបនជំរញុ្របព័នធ្របតិបត្តិករ មលកខណៈវមិជឈករដូចជ៖ ករដក- ក់្របក់ ករ

្របមូលនិងផត់ទត់មូលបបទនប័្រត  ្រពមទំងករេផទរ្របក់ -ល-។ ជងេនះេទៀត ដំេណើ រ្របតិបត្តិករ

េផ ងៗេទៀត ្រតូវបនែកលំអរេ យកន់ែត្របេសើរេឡើងេដើមបីបំេពញតំរវូករអតិថិជន និងផ្តល់ជូននូវ

េស កមមហិរញញវតថុដ៏ឆប់រហ័សនិងមនភពងយ្រសួល េដើមបីសំេរចចកខុវស័ិយធនគរែដលែចងថៈ 

“អតិថិជនជចំបង េស កមមជ ទិភព” ។ 
 

៣. ែផនករ ជីវកមមសំ ប់ឆន បំនទ ប ់
 

ហិរញញវតថុ 
 

នៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ំ២០២០ ធនគរបនបេងកើនេដើមទុនរបស់ខ្លួនចំនួន៥០ នដុ ្ល រ េមរកិ 

បែនថម េ យេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកឆន ំ២០១៩ ចំនួន២០ នដុ ្ល រ េមរកិ និង ច់្របក់សុទធ 
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ពីធនគរពណិជជទីមួយ ន ក់ករក ្ត ល (ៃត ៉ន់) ចំនួន៣០ នដុ ្ល រ េមរកិ េ យទទួលករ

អនុម័តពីធនគរពណិជជទីមួយ ករយិល័យក ្ត ល (ៃត ៉ន់) នៃថងទី១៥ ែខមិថុន ឆន ំ ២០២០ និង

ទទួលបនករយល់្រពមពីធនគរជតិ ៃនកមពុជ នៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ំ២០២០។ េដើមបីអនុវត្ត ម

្របកសស្តីពីករគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរក៏ដូចជករព្រងីកទំហំ ជីវកមមរបស់ធនគរ

ផងែដរេនះ នឆន ំ២០២១ខងមុខេនះ េយើងេ្រគងនឹងបេងកើនេដើមទុនរបស់ខ្លួនរហូតដល់ ១,៨០០ ន

ដុ ្ល រ េមរកិ េ យេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកឆន ំ២០២០ ចំនួន ៣៥ នដុ ្ល រ េមរកិបែនថម។ 
 

ឥណទន 

បចចុបបននេនះ េយើងកំពុងែតជ្រមញុទ្រមង់្របតិបត្តិករ ជីវកមមផ្តល់ឥណទន្របក់េរៀលេទឲយអនកខចី

្របក់ េ យអនុវត្ត ម ម រតីៃន្របកសស្តីពីករផ្តល់ឥណទន្របក់េរៀលជតិ ែដលតំរវូឲយ្រគប់    

ថ ប័នហិរញញវតថុទំងអស់ ផ្តល់ឥណទន្របក់េរៀលជតិយ៉ងតិចចំនួន១០% ៃនឥណទនសរបុ។ ជ

លទធផល ធនគរសំេរចបន មអ្រ  ១០,៥៧% ៃនឥណទនសរបុកនុងឆន ំ២០២០។ មយ៉ងវញិេទៀត 

េ យអនុវត្ត មេសចក្តីែណនំរបស់ធនគរជតិ ៃនកមពុជ េយើងបន និងកំពុងបន្តផ្តល់ករេរៀបចំ

ឥណទន រេឡើងវញិជូនដល់អតិថិជនែដលកំពុងរងេ្រគះេ យវបិត្តិៃនជមងឺឆ្លង កូវដី១៩ផងែដរ។ 
 

្របតិបត្តិករ 

ធនគរ បននិងកំពុងបន្តអភិវឌ កមមវធីិ្របតិបត្តិករធនគរេលើទូរស័ពទៃដរបស់ខ្លួន និងេ្រគងនឹងបន្ត

្របតិបត្តិករជមួយកមមវធីីបគង ែដលផ្តល់ភពងយ្រសួលដល់អតិថិជនេធ្វើករទួរទត់ហិរញញវតថុឆ្លង

ធនគរកន់ែតរហ័ស។ 
 

ទំនួលខុស្រតូវសងគម 

ខណៈបន្តកររកីលូត ស់ជមួយនឹងករេធ្វើមូល ្ឋ នីកមម ធនគរ សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ ជរ ្ឋ ភិ

បល និងអតិថិជនទំងអស់។ ទនទឹមេនះែដរ កនុងឆន ំ២០២០ េយើងបនែចករែំលកក្តី្រស ញ់របស់ខ្លួន

មរយៈករ្របរពធេធ្វើកមមវធីិសបបុរសធម៌ េ យបនផ្តល់សមភ រៈសិក  ម្ហូប រ សមភ រៈអនម័យ 

សមភ រៈកី ដល់កុមរ និង្រកុម្រគួ រែដលរស់េនកនុងអងគករសេ្រងគ ះជនអស់សងឃឹម និងសមគម

ជនឥតទីពឹងែដលសថិតកនុងភូមិវត្តលិច សងក ត់កំបូល ខណ្ឌ កំបូល ្រកុងភនំេពញផងែដរ។ ធនគរ េនែត

បន្តអនុវត្តទំនួលខុស្រតូវសងគម នឹងកន់ែតយកចិត្ត ក់បែនថមេទៀតចំេពះត្រមូវករ្របជជនកមពុជ។
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ករផ្ល សប់្តូរសខំន់ៗ ្របចឆំន  ំ
 

 េនៃថងទី៣០ ែខមក  ឆន ំ២០២០ ធនគរពណិជជទីមួយ ករយិល័យក ្ត លបនចត់ ំង

េ ក Chou Mao Ching ជជំនួយករអនុ្របធន និងជនយក ខរងទួលេគក។ នៃថងដែដលេនះ

េ ក Hung Sz Shian ្រតូវបនតំេឡើង នៈជជំនួយករអនុ្របធន និងជនយកែផនកឥណទនេន

ធនគរពណិជជទីមួយ ខភនំេពញ។ 
 

 េនៃថងទី៣១ ែខមក  ឆន ំ២០២០ េ ក Hsu Hsien Wen ្រតូវបនធនគរពណិជជទីមួយ 

ករយិល័យក ្ត លតំេឡើង នៈជជំនួយករអនុ្របធន និងជនយក ខរងេចមេច។  
 

 េនៃថងទី០៤ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០២០ េ ក Chang Yuan Ming ជំនួយករអនុ្របធន និងជនយក
ខរងទួលេគក្រតូវបនចត់ ំងឲយេធ្វើជនយក ខរងអូរ ំពិក។ 

 

 េនៃថងទី០១ ែខកមភៈ និងៃថងទី ០៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០២០ េ ក Chuang Jen Yuan ជំនួយករអនុ

្របធន និងជនយក ខរងេចមេច និងេ ក Li Chun Hui ជំនួយករអនុ្របធន និងជនយក

ខរងអូរ ំពិក បនបញច ប់េបសកកមមេនកមពុជ។ 
 

 េនៃថងទី២៧ ែខមិន ឆន ំ២០២០ េ ក Jen Chih Hao ្រតូវបនធនគរពណិជជទីមួយ 

ករយិល័យក ្ត ល ចត់ ំងជជំនួយករអនុ្របធន និងជនយក ខរងេ្រជយចង្វ រ ខណៈ

ែដលេ ក Liu Ben Hao នយក ខរងេនះបនបញច ប់េបសកកមមរបស់ខ្លួនេនកមពុជ។ 
 

 េនៃថងទី២៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០២០ ធនគរពណិជជទីមួយ ករយិល័យក ្ត លបនចត់ ំង
េ ក Tsai Chia Chang ជជំនួយករអនុ្របធន និងជនយក េនធនគរពណិជជទីមួយ ខរង
េសៀម ប។ 

 

 ៃថងទី០១ ែខធនូ ឆន ំ២០២០ េ ក Chou Ming Ching ្រតូវបនតំេឡើង នៈជជំនួយករអនុ
្របធន និងជនយកែផនកគណេនយយ ៃនធនគរពណិជជទីមួយ ខភនំេពញ។ 

 

 េនៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ំ២០២០ េ ក Lee Cheng I ជំនួយករអនុ្របធន និងជនយក េន

ខរងេសៀម ប និងេ ក Yang Chia Wei ជំនួយករអនុ្របធន និងជនយក េន ខភនំេពញ

បនបញច ប់េបសកកមមរបស់ខ្លួនេនកមពុជ។ 
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របូភពកនងុ្រពតឹ្តិករណ៍្របចឆំន  ំ
 

១. របូភពអនុស វរកីមមវធីិសបបុរសធម៌េនអងគករសេ្រងគ ះជនអស់សងឃមឹ 
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២- របូភពអនុស វរកីមមវធីិសបបុរសធម៌េនសមគមជនឥតទីពឹង 
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៣- លិខិតែថ្លងអំណរគុណរបស់សមគមធនគរេនកមពុជ 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 

 
របយករណ៍ហរិញញវតថុ 

 

ស្រមប់ដំ ច់ឆន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
 

 
 

 
 



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

របយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
 
 
មតិក ទំព័រ

 

របយករណ៍គណៈ្រគប្់រគង ១ – ៤

របយករណ៍សវនករឯក ជ ៥ – ៨

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ 

របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ ៩

របយករណ៍ចំេណញ-ខត និងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ ១០

របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមលូធន ១១

របយករណ៍លំហូរ ច្់របក ់ ១២

កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ១៣ – ១០៧
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របយករណ៍គណៈ្រគប់្រគង 
គណៈ្រគប្់រគងសូម កជូ់នរបយករណ៍របស់ខ្លួន និងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលបនេធ្វើសវនកមមរចួរបស់

ធនគរ ពណិជជ ទីមយួ ខភនេំពញ(េ កតថ់ “ ខ”) ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០។  
 

សកមមភព ជីវកមមចមបង 
ខេធ្វើសកមមភព ជីវកមមជចមបងេលើ្រគបទិ់ដ្ឋភពៃន ជីវកមមធនគរ និងផ្តល់េស េផ ងៗែដលពកព់ន័ធ

នឹងវស័ិយហិរញញ វតថុេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
កនុងអំឡុងឆន ហិំរញញ វតថុ មនិមនករែ្រប្របួលជ រវន្តចំេពះសកមមភព ជីវកមមចមបងេនះេទ។ 

 
លទធផលហរិញញវតថ ុ
លទធផលហិរញញ វតថុរបស់ ខស្រមបឆ់ន េំនះ ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍ចំេណញ-ខត និងលទធផលលម្អតិ

េផ ងៗេនេលើទំពរ័ទី ១០។ 
មនិមនភគ ភ្រតូវបន្របកស ឬបនបងក់នុងអំឡុងដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០។ 

 
េដើមទនុរបស់ ខ 
កនុងអំឡុងឆន  ំ ខបនបេងកើនេដើមទុនរបស់ ខពី ៩៥.០០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ រហូតដល់ 

១៤៥.០០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ មរយៈករ កប់ែនថមេដើមទុនជ ច្់របកពី់ករយិល័យក ្ត ល គឺធនគរ First 
Commercial Bank ចំននួ ៣០.០០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ និងេផទរពី្របកចំ់េណញរក ទុកចំននួ ២០.០០០.០០០ ដុ ្ល រ
េមរកិ។ 

 
្វ សុលីធីីហរិញញវតថុ ្រកក់ នងិសង យ័ 

មនុេពលេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ ខ គណៈ្រគប្់រគងបនចតវ់ធិនករែដលមនមលូ ្ឋ នសម
្រសប ពកព់ន័ធេទនឹងករជ្រមះឥណទន និងបេុរ្របទន ្រកកេ់ចញពីបញជ ី និងករកត្់រ សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង់
ែដលប ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្ល េហើយបនយល់្រសបថ ល់ឥណទន និងបេុរ្របទន ្រកកទ់ងំអស់ែដលបនដឹង 
្រតូវបនជ្រមះេចញពីបញជ ី និងបនកត្់រ សំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទន និងបេុរ្របទន ្រកក ់និងសង យ័េពញ
េលញ។ 

គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ និងែផ្អកេលើក្រមតិៃនករយល់ដឹង         គណៈ្រគប្់រគងពំុបនដឹងពី     
កលៈេទសៈ មយួ ែដលនឱំយចំននួឥណទន និងបេុរ្របទន ្រកកែ់ដលបនជ្រមះេចញពីបញជ ី ឬចំននួសំវធិនធន
ស្រមបក់រខតបងែ់ដលប ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្ល កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ ខ មនតៃម្លមនិ្រគប្់រគនជ់

រវន្តេនះេទ។ 
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្រទពយសកមម 
មនុេពលេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ ខ គណៈ្រគប្់រគងបនចតវ់ធិនករែដលមនមលូ ្ឋ នសម្រសប 

េដើមបបីញជ កថ់ប ្ដ ្រទពយសកមមទងំ យ ែដលទំនងជមនិ ចបង្វិលមកវញិេនកនុង្របតិបត្ដិករ ជីវកមមធមម េទ ម
តៃម្លកនុងបញជ ីគណេនយយរបស់ ខ ្រតូវបនកត្់រ បនថយឱយេនេសមើនឹងតៃម្លែដលរពឹំងថនឹង ចលកប់នេនេលើទីផ រជក់
ែស្ដង។  

គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ និងែផ្អកេលើក្រមតិៃនករយល់ដឹង គណៈ្រគប្់រគងពំុបនដឹងពី           
កលៈេទសៈ មយួែដល ចប ្ត លឱយតៃម្លៃន្រទពយសកមមេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ ខ    មនិ្រតឹម្រតូវជ 

រវន្តេនះេទ។ 
 

បំណុលយថេហតុ នងិបណុំលេផ ងៗ 
គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ៖ 

ក.  មនិមនបនទុក មយួេលើ្រទពយសកមមរបស់ ខ  ែដលបនេកើតេឡើងេ យ រករ កប់ញច សំ្រមបក់រធន
បំណុលរបស់បគុគល មន កេ់ឡើយ ចប់ ងំពីដំ ចឆ់ន ហិំរញញ វតថុមក ឬ 

ខ. មនិមនបំណុលយថេហតុ មយួរបស់ ខែដលបនេកើតេឡើងចប់ ងំពីដំ ចឆ់ន ហិំរញញ វតថុមក េ្រកពី
បំណុលេផ ងៗេនកនុងដំេណើ រករ ជីវកមមធមម េនះេទ។ 
មេយបល់របស់គណៈ្រគប្់រគង ពំុមនបំណុលយថេហតុ ឬបំណុលេផ ងៗរបស់ ខ ែដល្រតូវបនទមទរ

ឱយសង ឬ ចនឹង្រតូវបនទមទរឱយសងកនុងរយៈេពល១២ែខបនទ បពី់ដំ ចឆ់ន ហិំរញញ វតថុ ែដលនឹង ឬ ចនឹងមនផលបះ៉
ពល់ជ រវន្ដដល់លទធភពរបស់ ខ កនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេនៃថងដល់េពលកំណតស់ងេនះេទ។ 
 

ករែ្រប្របួលកលៈេទសៈ 
គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ គណៈ្រគប្់រគងមនិបនដឹងពីកលៈេទសៈ មយួែដលមនិបនឆ្លុះ

បញច ងំេនកនុងរបយករណ៍េនះ ឬរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ ខ ែដល ចប ្ដ លឱយចំននួទឹក្របកែ់ដលបនបង្ហ ញ
កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ មនភពមនិ្រតឹម្រតូវជ រវន្តេនះេទ។  

 
្របតិបត្ដិករមនិ្រប្រកតី 
មេយបល់របស់គណៈ្រគប្់រគង លទធផលៃន្របតិបត្តិកររបស់ ខស្រមបឆ់ន ហិំរញញ វតថុេនះ មនិមនរងនូវ

ផលបះ៉ពល់ជ រវន្ដពីគណនី  ្របតិបត្ដិករ ឬ្រពឹត្ដិករណ៍ មយួែដលមនលកខណៈជ រវន្ត  និងមនិធមម េនះេទ។ 
មេយបល់របស់គណៈ្រគប្់រគង េនចេន្ល ះេពលរ ងដំ ចឆ់ន ហិំរញញ វតថុ មកទល់នឹងកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះមនិ

មនគណនី ្របតិបត្ដិករ ឬ្រពឹត្ដកិរណ៍ មយួែដលមនលកខណៈជ រវន្ត និងមនិធមម  ែដលទំនងជមនផលបះ៉ពល់
ជ រវន្ដដល់លទធផលៃន្របតិបត្តិកររបស់ ខកនុងឆន ហិំរញញ វតថុែដលរបយករណ៍េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនះេទ។ 
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្រកុមគណៈ្រគប់្រគង 
គណៈ្រគប្់រគងរបស់ ខែដលេនបេ្រមើករកនុងអំឡុងឆន រំហូតដល់កលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះមន យ

នមដូចខងេ្រកម៖ 
 
េ ក Chien Chih Kuang អនុ្របធនជនខ់ពស់ និងអគគនយក 
េ ក Hsu Hsien Wen ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 
េ ក Chang Yuan Ming ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 
េ ក Kao Sheng Kai ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 
េ ក Chou Mao Ching ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង(បនែតង ងំេនៃថងទី៣០ ែខមក  ឆន ២ំ០២០) 
េ ក Jen Chih Hao ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង(បនែតង ងំេនៃថងទី២៧ ែខមនី ឆន ២ំ០២០) 
េ ក Hsieh Feng Cheng ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 
េ ក Yang Po Jen ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 
េ ក Chih Po Yi ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 
េ ក Chen Jen Yu  ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក ខរង 
េ ក Shih Yu Tsung ជំនួយករអនុ្របធនជនខ់ពស់ និង នយក្រគប្់រគង 
េ ក Cheng Jaw Pay ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង 
េ ក Chen Wei Pin ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង 
េ ក Ko Chung Wang ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង 
េ ក Tsai Po Jen ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង 
េ ក Wu Chang Chi ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង 
េ ក Liu Kuo Cheng ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង 
េ ក Hung SzShian ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង (បនែតង ងំេនៃថងទី៣០ ែខមក  ឆន ២ំ០២០)
េ ក Tsai Chia Chang ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង (បនែតង ងំេនៃថងទី២៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២០) 
េ ក Chou Ming Ching ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង (បនែតង ងំេនៃថងទី០១ ែខធនូឆន ២ំ០២០) 
េ ក Chuang Chen Yuan ជំនួយករអនុ្របធនជនខ់ពស់ និង នយក ខរង (បន ែលងេនៃថងទី០១ ែខកុមភៈ ឆន ំ

២០២០) 
េ ក Li Chun Hui ជំនួយករអនុ្របធនជនខ់ពស់ និង នយក ខរង(បន ែលងេនៃថងទី០៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ

២០២០) 
េ ក Liu Ben Hao ជំនួយករអនុ្របធនជនខ់ពស់ និង នយក ខរង (បន ែលងេនៃថងទី១៣ែខេម  

ឆន ២ំ០២០) 
េ ក Lee Cheng I ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគងរង (បន ែលងេនៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០) 
េ កYang Chia Wei ជំនួយករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគងរង (បន ែលងេនៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០) 
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ករទទលួខសុ្រតូវរបសគ់ណៈ្រគប់្រគងេលើរបយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
គណៈ្រគប្់រគងទទលួខុស្រតូវកនុងករបញជ កថ់ របយករណ៍ហិរញញ វតថុបង្ហ ញ្រតឹម្រតូវនូវ្រគបទិ់ដ្ឋភពជ រវន្ដ

ទងំអស់ៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ ខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ្រពមទងំលទធផលហិរញញ វតថុ និងលំហូរ ច់
្របកស់្រមបដំ់ ចឆ់ន  ំេ យអនុេ មេទ មស្តង់ ររបយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញញ វតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ (េ កតថ់ 
“CIFRS”)។  

កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះត្រមូវឱយគណៈ្រគប្់រគង ៖ 
 
i) អនុវត្ដេគលករណ៍គណេនយយសម្រសប ែដលគ្ំរទេ យករវនិិចឆយ័ និងករប៉ន់ ម នសមេហតុផល និង

្របកបេ យករ្របុង្របយត័ន ្រពមទងំអនុវត្ដ មេគលករណ៍ទងំេនះឱយមនសងគតិភព។ 
ii) អនុវត្ដ មត្រមូវករកនុងករ ត្រត ងពត័ម៌នរបស់ CIFRS ឬ្របសិនេបើមនករ្របសចក មយួកនុងករ

បង្ហ ញឱយមនភព្រតឹម្រតូវ ករ្របសចកទងំេនះ្រតូវបន ត្រត ង ពនយល់ និងកំណតចំ់ននួទឹក្របកឱ់យ
បន្រតឹម្រតូវេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 

iii) រក ទុកកំណត្់រ គណេនយយឱយបន្រគប្់រគន ់និង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងមយួ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
iv) េរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេ យែផ្អកេលើមលូ ្ឋ ននិរន្ដរភពៃនដំេណើ រករ ជីវកមម េលើកែលងែតមនករណីមនិ

សមរមយកនុងករសនមតថ ខនឹងមនិ ចបន្ដ្របតិបត្ដិករ ជីវកមមេនេពលអនគតដខ៏្លី និង 
v) ្រគប្់រគងនិងដឹកន្ំរកុមហុ៊នឱយមន្របសិទធភព មរយៈករសេ្រមចចិត្តជ រវន្តទងំអស់ែដលជះឥទធិពលដល់

្របតិបត្ដិករ និងលទធផលរបស់ ខ េហើយ្រតូវធនថផលបះ៉ពល់ទងំេនះ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំ្រតឹម្រតូវេនកនុង
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ។   

 
គណៈ្រគប្់រគងអះ ងថ ខបនអនុវត្ដ មត្រមូវករខងេលើកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 

 
ករអនមុ័តរបយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលបនភជ បម់កជមយួ ្រពមទងំកំណតស់មគ ល់ទងំ យ បនបង្ហ ញ្រតឹម្រតូវនូវ្រគប់

ទិដ្ឋភពជ រវន្តទងំអស់ៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ ខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ និងលទធផលហិរញញ វតថុ្រពម
ទងំលំហូរ ច្់របករ់បស់ ខស្រមបដំ់ ចឆ់ន  ំ េ យអនុេ មេទ មស្តង់ ររបយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញញ វតថុ
អន្តរជតិ ៃនកមពុជ ្រតូវបនអនុមត័េ យគណៈ្រគប្់រគង។ 
 
ចុះហតថេលខកនុងនម ខ 
 
 
 
       
េ កChien Chih Kuang  េ ក Chou Ming Ching 
អនុ្របធនជនខ់ពស់ និងអគគនយក ជំនយួករអនុ្របធន និង នយក្រគប្់រគង 
 
ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២១
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របយករណ៍សវនករឯក ជ 
ជូនករយិលយ័ក ្ត ល ធនគរ ពណិជជ ទីមយួ ខភនំេពញ  

 
មតិេយបលរ់បសេ់យើងខញុ ំ
មមតិេយបល់របស់េយើងខញុ ំ របយករណ៍ហិរញញ វតថុបនបង្ហ ញ្រតឹម្រតូវនូវ្រគបទិ់ដ្ឋភពជ រវន្តទងំអស់ៃន

ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ពណិជជ ទីមយួ ខភនេំពញ (េ កតថ់ “ ខ”) គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
និងលទធផលហិរញញ វតថុ ្រពមទងំលំហូរ ច្់របកស់្រមបដំ់ ចឆ់ន  ំ េ យអនុេ មេទ មស្តង់ ររបយករណ៍ទក ់
ទងនឹងហិរញញ វតថុអន្តរជតិ ៃន កមពុជ (េ កតថ់ “CIFRS”)។  
 

របយករណ៍ែដលេយើងខញុ ំបនេធ្វើសវនកមម 
របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ ខ រមួមន៖ 

● របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
● របយករណ៍ចំេណញ-ខត និងលទធផលលម្អតិេផ ងៗស្រមបដំ់ ចឆ់ន  ំ
● របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមលូធនស្រមបដំ់ ចឆ់ន  ំ
● របយករណ៍លំហូរ ច្់របកស់្រមបដំ់ ចឆ់ន  ំនិង 
● កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ រមួទងំេគលករណ៍គណេនយយសំខន់ៗ  និងពត័ម៌នពនយល់េផ ងៗ  

េទៀត។ 
 

មូល ្ឋ នៃនមតិេយបលរ់បសេ់យើងខញុ ំ
េយើងខញុ ំបនេធ្វើសវនកមមេ យអនុេ មេទ ម ស្តង់ រអន្តរជតិស្តីពីសវនកមមៃនកមពុជ (េ កតថ់ “ស្តង់

រសវនកមម”)។ ករទទលួខុស្រតូវរបស់េយើងខញុ ំែដលអនុេ មេទ មស្តង់ រទងំេនះ ្រតូវបនពណ៌នបែនថមេទៀតេន
កនុងកថខណ្ឌ  ករទទលួខុស្រតូវរបស់សវនករកនុងករេធ្វើសវនកមមេលើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េនកនុងរបយករណ៍សវនករ
របស់េយើងខញុ ំ។ 

េយើងខញុ ំេជឿជកថ់ភស័្តុ ងសវនកមមែដលេយើងខញុ ំបនទទលួ មនភព្រគប្់រគន ់ និងសមេហតុផល េដើមបេីធ្វើជ
មលូ ្ឋ នស្រមបក់របេញចញមតិេយបល់របស់េយើងខញុ ំ។ 
 

ឯក ជយ 
េយើងខញុ ំមនឯក ជយពី ខ ែដលអនុេ មេទ ម្រកមសីលធមអ៌ន្តរជតិស្រមបគ់ណេនយយករវជិជ ជីវៈ (រមួ

ទងំស្តង់ រឯក ជយអន្តរជតិ) ែដលេចញផ យេ យ្រកុម្របឹក ស្តង់ រ្រកមសីលធមអ៌ន្តរជតិស្រមបគ់ណេនយយករ
(េ កតថ់“្រកមសីលធមអ៌ន្តរជតិ”) និងអនុេ មេទ ម្រកមសីលធមរ៌បស់វទិយ ថ នគណេនយយករជំនញ   និង
សវនករកមពុជ (េ កតថ់“្រកមសីលធម ៌ វគសក”) ែដលពកព់ន័ធនឹងករេធ្វើសវនកមមរបស់េយើងខញុ ំ ចំេពះរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ េយើងខញុ ំបនបំេពញកតព្វកិចចកនុងករទទលួខុស្រតូវែផនក្រកមសីលធមេ៌ផ ងៗេទៀតែដល
កំណតេ់ យ្រកមសីលធមអ៌ន្តរជតិ និង្រកមសីលធម ៌វគសក។ 
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ព័ត៌មនេផ ងៗ 
គណៈ្រគប្់រគងទទលួខុស្រតូវចំេពះពត័ម៌នេផ ងៗ។ ពត័ម៌នេផ ងៗែដលេយើងខញុ ំបនទទលួមនុកលបរេិចឆទ

ៃនរបយករណ៍សវនករេនះ រមួមន របយករណ៍គណៈ្រគប្់រគង និងពត័ម៌នហិរញញ វតថុបែនថម េទ មត្រមូវកររបស់
ធនគរជតិ ៃន កមពុជ ប៉ែុន្តមនិរមួបញចូ លនូវរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងរបយករណ៍សវនកររបស់េយើងខញុ ំេទ។ 

មតិេយបល់របស់េយើងខញុ ំចំេពះរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ពំុបន្រគបដណ្ត បេ់ទេលើពត័ម៌នេផ ងៗេនះេទ េហើយ
េយើងខញុ ំមនិេធ្វើករធនអះ ងចំេពះពត័ម៌នទងំេនះេទ។ 

ទកទ់ងនឹងករេធ្វើសវនកមមរបស់េយើងខញុ ំេទេលើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េយើងខញុ ំទទលួខុស្រតូវកនុងករ ន
ពត័ម៌នេផ ងៗែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ េដើមបពិីចរ ថេតើពត័ម៌នេផ ងៗទងំេនះមនភពផទុយគន ជ រវន្តពីរបយ
ករណ៍ហិរញញ វតថុ ឬផទុយពីករយល់ដឹងរបស់េយើងខញុ ំែផ្អកេលើលទធផលៃនករេធ្វើសវនកមម  ឬមនករ យករណ៍ពីកំហុសឆគង
ជ រវន្តែដលបនេកើតេឡើងឬេទ។  

ែផ្អកេទេលើករងរែដលេយើងខញុ ំបនបំេពញ េទេលើពត័ម៌នេផ ងៗែដលេយើងខញុ ំបនទទលួមនុកលបរេិចឆទៃន
របយករណ៍សវនករេនះ ្របសិនេបើេយើងខញុ ំសននិ ្ឋ នថមនកំហុសឆគងជ រវន្តែដលេកើតេចញពីពត័ម៌នេផ ងៗទងំេនះ 
េយើងខញុ ំ្រតូវ យករណ៍ពីអងគេហតុៃនកំហុសឆគងទងំេនះ។ េយើងខញុ ំមនិមនអ្វី្រតូវ យករណ៍ចំេពះបញ្ហ េនះេទ។ 
 

ករទទលួខសុ្រតូវរបសគ់ណៈ្រគប់្រគង នងិអនកែដលទទួលបនទកុេលើអភបិលកចិចចំេពះ
របយករណ៍ហរិញញវតថ ុ

គណៈ្រគប្់រគងទទលួខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងបង្ហ ញរបយករណ៍ទងំេនះឱយបន
្រតឹម្រតូវ េ យអនុេ មេទ ម CIFRS និងទទលួខុស្រតូវេលើករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដលគណៈ្រគប្់រគងកំណតថ់មន
ភពចបំចក់នុង ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុឱយេចៀសផុតពីករ យករណ៍ខុសជ រវន្ត ែដលប ្ត លមកពីករែក្លង
បន្លំ ឬកំហុសឆគងេផ ងៗ។ 

កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ គណៈ្រគប្់រគងទទលួខុស្រតូវកនុងករ យតៃម្លអំពីលទធភពរបស់ ខកនុង
ករបន្តនិរន្តរភព ជីវកមម ករ ត្រត ងពត៌ម័នែដលពកព់ន័ធ កដូ៏ចជបញ្ហ េផ ងៗែដលទកទិ់នេទនឹងនិរន្តរភព
ជីវកមម េ យេ្របើមលូ ្ឋ នគណេនយយស្រមបនិ់រន្តរភព ជីវកមម េលើកែលងែតគណៈ្រគប្់រគងមនគេ្រមងបិទ ជីវកមម

របស់ ខ ឬបញឈប ់្របតិបតិ្តករ ឬេ យមនិមនជេ្រមើស េផ ង្របកបេ យភព្របកដ្របជ មយួ។ 
 

ករទទលួខសុ្រតូវរបសស់វនករ កនងុករេធ្វើសវនកមមេលើរបយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
េគលបំណងរបស់េយើងខញុ ំ គឺែស្វងរកអំណះអំ ងែដលសមេហតុផល ថរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំមលូពំុ

មនករ យករណ៍ខុសជ រវន្តែដលប ្ត លមកពីករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគងេផ ងៗ និងេចញរបយករណ៍សវនករ
ែដលមនមតិេយបល់របស់េយើងខញុ ំ។ អំណះអំ ងែដលសមេហតុផលគឺជករអះ ងកនុងក្រមតិខពស់ ប៉ែុន្ត មនិែមនជ
ករធនថសវនកមមែដលបនេធ្វើេឡើង េ យអនុេ មេទ មស្តង់ រសវនកមម ែតងែតរកេឃើញជនិចចនូវករ យករណ៍
ខុសជ រវន្តែដលបនេកើតេឡើងេនះេទ។ ករ យករណ៍ខុស ចេកើតេឡើងពីករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង េហើយ ្រតូវ
បនចតទុ់កថមនលកខណៈជ រវន្ត ្របសិនេបើករ យករណ៍ខុសនីមយួៗ ឬករ យករណ៍ខុសសរបុ ច្រតូវបន
រពឹំងថ ជះឥទធិពលេលើមលូ ្ឋ នៃនករសេ្រមចចិត្តែផនកេសដ្ឋកិចចរបស់ អនកេ្របើ្របស់របយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ។ 
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ែផនកមយួៃនករេធ្វើសវនកមមែដលអនុេ មេទ មស្តង់ រសវនកមម ត្រមូវឱយេយើងខញុ ំេ្របើ្របស់ករវនិិចឆយ័្របកប
េ យវជិជ ជីវៈ និងរក ករសង យ័្រសប មវជិជ ជីវៈកនុងេពលបំេពញករងរសវនកមមរបស់េយើងខញុ ំ។ េយើងខញុ ំ៖ 

 
● កំណត ់ និង យតៃម្ល និភយ័ៃនភពខុសជ រវន្តៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដល ចប ្ត លមកពីករ

ែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគងេផ ងៗេ យ កែ់តងនីតិវធីិសវនកមម និងេធ្វើសវនកមមេដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹង និភយ័
ទងំេនះ និងែស្វងរកភស័្តុ ងសវនកមម្រគប្់រគននិ់ងសម្រសប េដើមបេីធ្វើជមលូ ្ឋ នស្រមបក់របេញចញមតិ
េយបល់របស់េយើងខញុ ំ។ និភយ័ែដលប ្ត លមកពីកររកមនិេឃើញកំហុសឆគងជ រវន្តពីករែក្លងបន្លំ 
មនទំហំធំជង និភយ័ែដលប ្ត លមកពីកំហុសឆគងអេចតនេ យ រ ករែក្លងបន្លំរមួមន ករសម
គំនិត ករែក្លងបន្លំឯក រ ករលុបបំបតេ់ យេចតន ករបង្ហ ញខុស ឬកររលំង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង។ 

● ែស្វងយល់អំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងែដលពកព់ន័ធេទនឹងសវនកមម េដើមប ី កែ់តងនីតិវធីិសវនកមមែដលសម
្រសបេទ មកលៈេទសៈ ប៉ែុន្តមនិបេញចញមតិេយបល់របស់េយើងខញុ ំ  េទេលើ្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ
ៃផទកនុងរបស់ ខេទ។ 

● យតៃម្លអំពីភពសម្រសបៃនេគលករណ៍គណេនយយែដលបនេ្របើ្របស់ ភពសមេហតុផលៃនករប៉ន់
ម នគណេនយយ និងករ ត្រត ងពកព់ន័ធ ែដលគណៈ្រគប្់រគងបនេធ្វើេឡើង។ 

● សននិ ្ឋ នេលើភពសម្រសប ៃនករេ្របើ្របស់មលូ ្ឋ នគណេនយយនិរន្តរភព ជីវកមមរបស់គណៈ្រគប្់រគង
្រស័យេទេលើភស័្តុ ងសវនកមមែដលេយើងខញុ ំទទលួបន ថេតើ មនភពមនិចបស់ ស់ជ រវន្តែដល

បនេកើតេឡើងក្រមតិ ពកព់ន័ធេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍ ឬលកខខណ្ឌ នន ែដល ចប ្ត លឱយមនករសង យ័
ជដំុកំភនួេទេលើលទធភពរបស់ ខកនុងករបន្តនិរន្តរភព ជីវកមមរបស់ខ្លួនែដរឬេទ។ ្របសិនេបើេយើងខញុ ំ
សននិ ្ឋ នថ មនភពមនិចបស់ ស់ជ រវន្តបនេកើតេឡើង េនះេយើងខញុ ំ្រតូវេធ្វើករបង្ហ ញេនកនុងរបយ
ករណ៍សវនករ េដើមបទីញចំ ប់ រមមណ៍អនកេ្របើ្របស់របយករណ៍ហិរញញ វតថុចំេពះករ ត្រត ងពត័ ៌
មនេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ឬ្របសិនេបើករ ត្រត ងេនះេនមនិទន្់រគប្់រគនេ់ទៀត េយើងខញុ ំ្រតូវេធ្វើ
ករែកែ្របមតិេយបល់របស់េយើងខញុ ំ។ េសចក្តីសននិ ្ឋ នសរបុរបស់េយើងខញុ ំ ្រស័យេទេលើភស័្តុ ងសវនកមម
ែដលេយើងខញុ ំទទលួបន រហូតដល់ៃថងចុះហតថេលខេលើរបយករណ៍សវនករេនះ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ 
្រពឹត្តិករណ៍ ឬលកខខណ្ឌ ននកនុងេពលអនគត ចប ្ត លឱយ ខឈបប់ន្តនិរន្តរភព ជីវកមម។ 

● យតៃម្លករបង្ហ ញទូេទ រចនសមពន័ធ និងខ្លមឹ រកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ រមួទងំករ ត្រត ងពត័ម៌ន
េផ ងៗ និងកំណតថ់របយករណ៍ហិរញញ វតថុបនបង្ហ ញពី្របតិបត្តិករ និង្រពឹត្តិករណ៍ជកែ់ស្តង ែដល ចេធ្វើ
ឱយមនករបង្ហ ញ្រតឹម្រតូវ។ 
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េយើងខញុ ំបន យករណ៍ជូនគណៈ្រគប្់រគងនូវបញ្ហ េផ ងៗដូចជ ទំហំករងរ មែផនករ និងេពលេវ   
សវនកមម ្រពមទងំបញ្ហ សវនកមមសំខន់ៗ  រមួទងំ យករណ៍ពីភពខ្វះខតជ រវន្តកនុងករ្រគប្់រគងៃផទកនុង ែដលេយើងខញុ ំ
បនរកេឃើញកនុងករេធ្វើសវនកមមរបស់េយើងខញុ ំ។ 
 
ជ. ្រកុមហ៊ុន្របយវត័ធ័រ វខូេភើស ៍(េខមបូ ) 
 
 
 
 
គុយ លមី 
Partner 
 
 
ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២១ 
 
  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

របយករណ៍ ថ នភពហរិញញវតថ ុ
គិត្រតមឹៃថងទ៣ី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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កំណត់ ២០២០ ២០១៩ 
សមគ ល ់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល

្រទពយសកមម 
ច្់របកក់នុងៃដ ៤  ២៩.៣០៣.៤៥៧ ១១៨.៥៣២.៤៨៤ ១៩.៧៦២.៣៦១  ៨០.៥៣១.៦២១

្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល ៥ ២២៦.៥៣៥.៣០៤ ៩១៦.៣៣៥.៣០៥ ៨៧.៦១៩.៣០៨  ៣៥៧.០៤៨.៦៨០
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៦ ៧១.៤៤១.៣៤៥ ២៨៨.៩៨០.២៤១ ២០.២១២.៥០៣  ៨២.៣៦៥.៩៥០
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដក

រលំស់ ៧ ១.០៣០.៣៣១.០១៣ ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨ ៩២៦.២២៣.៧៣១  ៣.៧៧៤.៣៦១.៧០៤
្របកត់មកល់ មចបបេ់នធនគរក ្ត ល ៨ ៨៤.៧៧៧.៤៥៦ ៣៤២.៩២៤.៨១០ ១១០.២០០.៥៣២  ៤៤៩.០៦៧.១៦៨
្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់ ៩ ៥.៩២៣.៣៦៦ ២៣.៩៦០.០១៥ ៦.៦៧១.០៤១  ២៧.១៨៤.៤៩២
្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ ១០  ១.៧០៣.២៤៤ ៦.៨៨៩.៦២២ ១.៩៧៤.៦៩២  ៨.០៤៦.៨៧០
្រទពយសកមមអរបូី ១១ ៥៤៩.២០២ ២.២២១.៥២២ ១៤១.៦១៨  ៥៧៧.០៩៣
ពនធពនយរ្រទពយសកមម ១២ ១.០០៥.០៦៥ ៤.០៦៥.៤៨៨ ១.៣០៨.១២០  ៥.៣៣០.៥៨៩
្រទពយសកមមេផ ងៗ ១៣  ១.៥៣១.០៥៩ ៦.១៩៣.១៣៤ ៩២១.៥៩៥  ៣.៧៥៥.៥០០
ករវនិិេយគ - ឧបករណ៍មូលធន ៥០.០០០ ២០២.២៥០ ៥០.០០០  ២០៣.៧៥០

  
្រទពយសកមមសរបុ ១.៤៥៣.១៥០.៥១១ ៥.៨៧៧.៩៩៣.៨១៩ ១.១៧៥.០៨៥.៥០១  ៤.៧៨៨.៤៧៣.៤១៧

  
បំណុល និងមូលធន   
បំណុល   
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ១៤ ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ ២៣៥.៨៩៥.៨៩៥  ៩៦១.២៧៥.៧៧២
្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ ១៥ ១៣៨.២០៨.៧០២ ៥៥៩.០៥៤.២០០ ២០៣.៥៨៧.២២១  ៨២៩.៦១៧.៩២៦
្របកក់មច ី ១៦ ៨០២.៩៩៣.៦៤៤ ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ ៥៤០.៥២៥.៤១៧  ២.២០២.៦៤១.០៧៤
អនុបំណុល ១៧ ៤០.០៣១.៩៥៦ ១៦១.៩២៩.២៦២ ៤០.១៤៧.២៨៩  ១៦៣.៦០០.២០៣
បំណុលភតិសនយ ៩ ៦.៣៩០.៥៩២ ២៥.៨៤៩.៩៤៥ ៦.៩៦១.៣៤៤  ២៨.៣៦៧.៤៧៧
បំណុលពនធេលើ្របកច់ំណូលកនុង្រគ ២៨ ៩.២៣២.០០២ ៣៧.៣៤៣.៤៤៨ ៦.២៩៣.៧១៣  ២៥.៦៤៦.៨៨០
បំណុលេផ ងៗ ១៨ ៤៥៨.៧៤៩ ១.៨៥៥.៦៤០ ៨២៤.៧៧២  ៣.៣៦០.៩៤៦
បំណុលសរបុ ១.២៤១.៩៤៨.៣២៣ ៥.០២៣.៦៨០.៩៦៨ ១.០៣៤.២៣៥.៦៥១  ៤.២១៤.៥១០.២៧៨

  
មូលធន   
េដើមទុនរបស់ ខ ១៩ ១៤៥.០០០.០០០ ៥៨៦.៥២៥.០០០ ៩៥.០០០.០០០  ៣៨៧.១២៥.០០០
្របកច់ំេណញរក ទុក ៥៥.៥១៧.៥០៦ ២២៥.១២៧.៩៩៧ ៣៨.៦៣៩.០៩០  ១៥៦.៣១៤.៦៩៦
ទុនប្រមុង មចបប ់ ២០ ១០.៦៨៤.៦៨២ ៤៣.៣២៨.៦៨០ ៧.២១០.៧៦០  ២៩.១៦៥.៥០០
ទុនប្រមុងេផ ងៗ - (៦៦៨.៨២៦) -  ១.៣៥៧.៩៤៣
មូលធនសរបុ ២១១.២០២.១៨៨ ៨៥៤.៣១២.៨៥១ ១៤០.៨៤៩.៨៥០  ៥៧៣.៩៦៣.១៣៩

  
បំណុល និងមូលធនសរបុ ១.៤៥៣.១៥០.៥១១ ៥.៨៧៧.៩៩៣.៨១៩ ១.១៧៥.០៨៥.៥០១  ៤.៧៨៨.៤៧៣.៤១៧

 
 
កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទពំរ័ទី ១៣ ដល់ទពំរ័ទី ១០៧ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ។ 



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

របយករណ៍ចំេណញ-ខត និងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ 
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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 កំណត់ ២០២០ ២០១៩ 
 សមគ ល់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល

 
ចំណូលករ្របក ់ ២១ ៧០.៣៩៥.៤៤៧ ២៨៧.០០២.២៣៧ ៥៩.០៣៨.៤០៧  ២៣៩.២២៣.៦២៥
ចំ យករ្របក ់ ២១ (១៤.២៣៣.២២១) (៥៨.០២៨.៨៤២) (១៨.៨០១.៤០២)  (៧៦.១៨៣.២៨១)
ចំណូលករ្របក់សទុធ ២១ ៥៦.១៦២.២២៦ ២២៨.៩៧៣.៣៩៥ ៤០.២៣៧.០០៥  ១៦៣.០៤០.៣៤៤

  
ចំណូលកៃ្រមេជើង  ២២ ១.៦៧៧.០៣៨ ៦.៨៣៧.២៨៤ ១.៨៦៥.០៧៤  ៧.៥៥៧.២៨០
ចំ យកៃ្រមេជើង  ២២ (៤៩.០៥១) (១៩៩.៩៨១) (៧៧.៨៩៦)  (៣១៥.៦៣៥)
ចំណូលកៃ្រមេជើង សទុធ ២២ ១.៦២៧.៩៨៧ ៦.៦៣៧.៣០៣ ១.៧៨៧.១៧៨  ៧.២៤១.៦៤៥
    
ករកត្់រ លុបេចលនូវករថយចុះតៃម្លឥណទន/

(ខត)ពីករថយចុះតៃម្លឥណទន ២៣ ១.០៩៩.៧៥៧ ៤.៤៨៣.៧០៩ (៤.៧២៣.០០០)  (១៩.១៣៧.៥៩៦)
ចំណូលេផ ងៗ ២៤ ៦៥២.៣៣៩ ២.៦៥៩.៥៨៦ ៤២៥.៤៥៣  ១.៧២៣.៩៣៦
ចំណូល្របតិបត្តិករេផ ងៗសទុធ ១.៧៥២.០៩៦ ៧.១៤៣.២៩៥ (៤.២៩៧.៥៤៧)  (១៧.៤១៣.៦៦០)
   
ចំ យ   
ចំ យបុគគលិក ២៥ (៤.៤៩៣.៥៦៤) (១៨.៣២០.២៦០) (៣.៨០៩.១៥០)  (១៥.៤៣៤.៦៧៦)
រលំស់្រទពយសមបត្តិនិងបរកិខ រ និងរលំស់្រទពយសកមម

អរបូី ២៦ (១.៧៣៦.១៤២) (៧.០៧៨.២៥១) (១.៤១៦.៦២៩)  (៥.៧៤០.១៨១)
ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ងៗ ២៧ (២.៧៦៣.០៨៩) (១១.២៦៥.១១៤) (៣.៧៤៤.៨៥១)  (១៥.១៧៤.១៣៦)

(៨.៩៩២.៧៩៥) (៣៦.៦៦៣.៦២៥) (៨.៩៧០.៦៣០)  (៣៦.៣៤៨.៩៩៣)
   
ចំេណញមុនពនធេលើ្របក់ចំណូល ៥០.៥៤៩.៥១៤ ២០៦.០៩០.៣៦៨ ២៨.៧៥៦.០០៦  ១១៦.៥១៩.៣៣៦
   
ចំ យពនធេលើ្របកច់ំណូល ២៨ (១០.១៩៧.១៧៦) (៤១.៥៧៣.៨៨៧) (៦.២៤៨.៣៩១)  (២៥.៣១៨.៤៨០)
ចំេណញកនងុឆន  ំ ៤០.៣៥២.៣៣៨ ១៦៤.៥១៦.៤៨១ ២២.៥០៧.៦១៥  ៩១.២០០.៨៥៦

  
លទធផលលម្អិតេផ ងៗ៖   
ខទងែ់ដលមនិ្រតូវបនចតថ់ន កេ់ឡើងវញិកនុងចំេណញ-ខត   
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (២.០២៦.៧៦៩) -  ២.៣០៣.១៨៣
លទធផលលម្អតិេផ ងៗស្រមបឆ់ន កំតក់ងពនធរចួ - (២.០២៦.៧៦៩) -  ២.៣០៣.១៨៣

  
លទធផលលម្អិតសរបុកនងុឆន  ំ ៤០.៣៥២.៣៣៨ ១៦២.៤៨៩.៧១២ ២២.៥០៧.៦១៥  ៩៣.៥០៤.០៣៩

  
ចំេណញរបស៖់   
ករយិល័យក ្ត លរបស់ ខ ៤០.៣៥២.៣៣៨ ១៦៤.៥១៦.៤៨១ ២២.៥០៧.៦១៥  ៩១.២០០.៨៥៦

  
លទធផលលម្អិតសរបុរបស៖់   
ករយិល័យក ្ត លរបស់ ខ ៤០.៣៥២.៣៣៨ ១៦២.៤៨៩.៧១២ ២២.៥០៧.៦១៥  ៩៣.៥០៤.០៣៩
 
កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទពំរ័ទី ១៣ ដល់ទពំរ័ទី ១០៧ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ។  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមលូធន 
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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 របសម់ច ស់ ខក ្ត ល
េដើមទុនរបស់ ខ ចំេណញរក ទុក ទុនប្រមុង មចបប ់ ទុនប្រមុងេផ ងៗ សរបុ 

ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

សមតុលយេនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.១២៥.០០០ ៣៥.៨៤២.២៤៦ ១៤៤.៩៨១.៨៨៤  ៧.៤៩៩.៩៨៩ ៣០.៣៣៧.៤៥៦ - (៩៤៥.២៤០) ១១៨.៣៤២.២៣៥  ៤៧៥.៤៩៩.១០០ 
   

ចំេណញកនុងឆន  ំ - - ២២.៥០៧.៦១៥ ៩១.២០០.៨៥៦  - - - - ២២.៥០៧.៦១៥  ៩១.២០០.៨៥៦ 
លទធផលលម្អតិេផ ងៗ - - - -  - - - ២.៣០៣.១៨៣ -  ២.៣០៣.១៨៣ 
លទធផលលម្អិតសរបុកនងុឆន  ំ - - ២២.៥០៧.៦១៥ ៩១.២០០.៨៥៦  - - - ២.៣០៣.១៨៣ ២២.៥០៧.៦១៥  ៩៣.៥០៤.០៣៩ 

   
្របតិបត្តិករែដល្រតវូបនទទួល គ លផ់ទ លក់នងុមូលធន    
ករបង្វិលពី្របកច់ំេណញរក ទុកេទជេដើមទុន(កំណតស់មគ ល់ ១៩) 
 ២០.០០០.០០០ ៨១.០៤០.០០០ (២០.០០០.០០០) (៨១.០៤០.០០០)  - - - - -  - 
ករេផទរេទ/(ពី) ទុនប្រមុង មចបប ់(កំណតស់មគ ល់ ២០) - - ២៨៩.២២៩ ១.១៧១.៩៥៦  (២៨៩.២២៩) (១.១៧១.៩៥៦) - - -  - 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - ៤.៩៦០.០០០ - -  - - - - -  ៤.៩៦០.០០០ 
្របតិបត្តិករសរបុជមួយមច សធ់នគរ ២០.០០០.០០០ ៨៦.០០០.០០០ (១៩.៧១០.៧៧១) (៧៩.៨៦៨.០៤៤)  (២៨៩.២២៩) (១.១៧១.៩៥៦) - - -  ៤.៩៦០.០០០ 

   
សមតុលយេនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ៩៥.០០០.០០០ ៣៨៧.១២៥.០០០ ៣៨.៦៣៩.០៩០ ១៥៦.៣១៤.៦៩៦  ៧.២១០.៧៦០ ២៩.១៦៥.៥០០ - ១.៣៥៧.៩៤៣ ១៤០.៨៤៩.៨៥០  ៥៧៣.៩៦៣.១៣៩ 

   
សមតុលយេនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ ៩៥.០០០.០០០ ៣៨៧.១២៥.០០០ ៣៨.៦៣៩.០៩០ ១៥៦.៣១៤.៦៩៦  ៧.២១០.៧៦០ ២៩.១៦៥.៥០០ - ១.៣៥៧.៩៤៣ ១៤០.៨៤៩.៨៥០  ៥៧៣.៩៦៣.១៣៩ 

   
ចំេណញកនុងឆន  ំ - - ៤០.៣៥២.៣៣៨ ១៦៤.៥១៦.៤៨១  - - - - ៤០.៣៥២.៣៣៨  ១៦៤.៥១៦.៤៨១ 
លទធផលលម្អតិេផ ងៗ - - - -  - - - (២.០២៦.៧៦៩) -  (២.០២៦.៧៦៩) 
លទធផលលម្អិតសរបុកនងុឆន  ំ - - ៤០.៣៥២.៣៣៨ ១៦៤.៥១៦.៤៨១  - - - (២.០២៦.៧៦៩) ៤០.៣៥២.៣៣៨  ១៦២.៤៨៩.៧១២ 

   
្របតិបត្តិករែដល្រតវូបនទទួល គ លផ់ទ លក់នងុមូលធន    
ករបែនថមេដើមទុន (កំណតស់មគ ល់ ១៩) 
 ៣០.០០០.០០០ ១២២.៣១០.០០០ - -  - - - - ៣០.០០០.០០០  ១២២.៣១០.០០០ 
ករបង្វិលពី្របកច់ំេណញរក ទុកេទជេដើមទុន(កំណតស់មគ ល់ ១៩) 
 ២០.០០០.០០០ ៨១.៥៤០.០០០ (២០.០០០.០០០) (៨១.៥៤០.០០០)  - - - - -  - 
ករេផទរេទ/(ពី) ទុនប្រមុង មចបប ់(កំណតស់មគ ល់ ២០) - - (៣.៤៧៣.៩២២) (១៤.១៦៣.១៨០)  ៣.៤៧៣.៩២២ ១៤.១៦៣.១៨០ - - -  - 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (៤.៤៥០.០០០) - -  - - - - -  (៤.៤៥០.០០០) 
្របតិបត្តិករសរបុជមួយមច សធ់នគរ ៥០.០០០.០០០ ១៩៩.៤០០.០០០ (២៣.៤៧៣.៩២២) (៩៥.៧០៣.១៨០)  ៣.៤៧៣.៩២២ ១៤.១៦៣.១៨០ - - ៣០.០០០.០០០  ១១៧.៨៦០.០០០ 

   
សមតុលយេនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ១៤៥.០០០.០០០ ៥៨៦.៥២៥.០០០ ៥៥.៥១៧.៥០៦ ២២៥.១២៧.៩៩៧  ១០.៦៨៤.៦៨២ ៤៣.៣២៨.៦៨០ - (៦៦៨.៨២៦) ២១១.២០២.១៨៨  ៨៥៤.៣១២.៨៥១ 
 

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទពំរ័ទី ១៣ ដល់ទពំរ័ទី ១០៧ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ។ 



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

របយករណ៍លហូំរ ច់្របកហ់រិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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 កំណត ់  ២០២០ ២០១៩ 
 សមគ ល ់  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
លហូំរ ច់្របក់ពសីកមមភព្របតបិត្តិករ  

ច្់របកប់នេ្របើកនុង្របតិបត្តិករ ៣០  (១៣៧.០០៧.៧៩៤) (៥៥៨.៥៨០.៧៧៦) (៦៤.៨៤៧.៦៦២)  (២៦២.៧៦២.៧២៥)
ករ្របកប់នទទួល  ៧០.១០៤.០៤២ ២៨៥.៨១៤.១៧៩ ៥៨.៣៨៧.៩០០  ២៣៦.៥៨៧.៧៧១
ករ្របកប់នបង ់   (១៥.២៤៩.៩៧៦) (៦២.១៧៤.១៥២) (១៨.៩៥៦.៩៦១)  (៧៦.៨១៣.៦០៦)
ពនធេលើ្របកចំ់ណូលបនបង ់ ២៨  (៦.៩៥៥.៨៣២) (២៨.៣៥៨.៩២៧) (៦.៣៥២.២៧៦)  (២៥.៧៣៩.៤២២)
ច់្របក់សទុធបនេ្របើកនងុសកមមភព
្របតិបត្តិករ   (៨៩.១០៩.៥៦០) (៣៦៣.២៩៩.៦៧៦) (៣១.៧៦៨.៩៩៩)  (១២៨.៧២៧.៩៨២)

    
លហូំរ ច់្របក់ពសីកមមភពវនិិេយគ    

ច្់របកប់ន កប់ញច ំ ចំេពះ្របកក់មច ី   (៣០.៦១៥.៩៥១) (១២៤.៨២១.២៣២) (៦.២៤០.៦៧៩)  (២៥.២៨៧.២៣១)
្របកត់មកល់ធនេលើេដើមទុន  (៥.០០០.០០០) (២០.៣៨៥.០០០) (២.០០០.០០០)  (៨.១០៤.០០០)
ករទិញ្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ ១០  (៤៩៧.៥៦៧) (២.០២៨.៥៨១) (៧០៧.១៥៤)  (២.៨៦៥.៣៨៨)
ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ ១២  (៤៧៤.៥៧២) (១.៩៣៤.៨៣០) (៣.៨២២)  (១៥.៤៨៧)
ច់្របក់សទុធបនេ្របើកនងុសកមមភព 
វិនិេយគ  (៣៦.៥៨៨.០៩០) (១៤៩.១៦៩.៦៤៣) (៨.៩៥១.៦៥៥)  (៣៦.២៧២.១០៦)

   
លហូំរ ច់្របក់ពសីកមមភពហរិញញបបទន    

ច្់របកប់នពីករេចញផ យភគហុ៊ន ១៩  ៣០.០០០.០០០ ១២២.៣១០.០០០ -  -
ច្់របកប់នពី្របកក់មច ី ១៦  ៣.៤២៧.៧៨៩.០៦១ ១៣.៩៧៥.០៩៦.០០២ ២.៥៣១.៤១៩.៦៣២  ១០.២៥៧.៣១២.៣៤៩

ករទូទតស់ង្របកក់មច ី ១៦  (៣.១៦៤.៨៦១.៤៣៦) (១២.៩០៣.១៤០.០៧៥) (២.៤៣៥.៤៧១.៣៣៨)  (៩.៨៦៨.៥២៩.៨៦២)
ចំែណក្របកេ់ដើមកនុងករទូទតភ់តិសនយ  (៧២៣.៩៣៥) (២.៩៥១.៤៨៣) (៦៣៨.១៩២)  (២.៥៨៥.៩៥៤)
ច់្របក់សទុធបនពីសកមមភព 
ហរិញញបបទន  ២៩២.២០៣.៦៩០ ១.១៩១.៣១៤.៤៤៤ ៩៥.៣១០.១០២  ៣៨៦.១៩៦.៥៣៣

   
កំេណើ ន ច្់របក ់និង ច្់របក់      

សមមូលសទុធ  ១៦៦.៥០៦.០៤០ ៦៧៨.៨៤៥.១២៥ ៥៤.៥៨៩.៤៤៨  ២២១.១៩៦.៤៤៥
ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលនេដើមឆន  ំ  ១០៩.៦៦០.៤៩៧ ៤៤៦.៨៦៦.៥២៥ ៥៥.០៧១.០៤៩  ២២១.២៧៥.៤៧៥

លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយបណ័្ណ   - (៨.៦១៨.០០៧) -  ៤.៣៩៤.៦០៥
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូលន
ដំ ច់ឆន  ំ ២៩  ២៧៦.១៦៦.៥៣៧ ១.១១៧.០៩៣.៦៤៣ ១០៩.៦៦០.៤៩៧  ៤៤៦.៨៦៦.៥២៥

 
 
កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទពំរ័ទី ១៣ ដល់ទពំរ័ទី ១០៧ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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១. ព័ត៌មនទូេទ 
ធនគរ ពណិជជ ទីមយួ ខភនេំពញ (េ កតថ់ “ ខ”) គឺជធនគរពណិជជ ែដលបនចុះបញជ ី    

ពណិជជកមម េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងបនចុះបញជ ីេន្រកសួងពណិជជកមម េ យទទលួបនវញិញ បនប្រតចុះបញជ ី
េលខ Co. ១២៦Br/១៩៩៨ និងបនប្តូរេទវញិញ បនប្រតចុះបញជ ីថមីេលខ ០០០០៥៣៤៤ ចុះៃថងទី២៧ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩៨។ 
េនៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៦ ធនគរជតិ ៃន កមពុជ បនផ្តល់ ជញ បណ្ណ ្របកប ជីវកមមធនគរជអចិៃ្រន្តយដ៍ល់

ខ ែដលមនេលខ ០៣ ។ 
សកមមភព ជីវកមមរបស់ ខ គឺករផ្តល់េស េផ ងៗែដលពកព់ន័ធនឹងវស័ិយហិរញញ វតថុេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
ករយិល័យក ្ត លរបស់ ខគឺធនគរ First Commercial Bank ជធនគរែដលបនចុះបញជ ីពណិជជកមម 

និងបនចុះបញជ ីកនុងទីផ រមលូប្រតៃត ៉ន។់ 
ករយិល័យចុះបញជ ីរបស់ ខមនទី ងំសថិតេនអគរេលខ ៦៦ ម វថីិ ្រពះនេ ត្តម សងក តជ់យ័ជំនះ ខណ្ឌ  

ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
គណៈ្រគប្់រគងបនអនុមត័ឱយេចញផ យរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េនៃថងទី៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២១។ 

 
២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ 

េគលករណ៍គណេនយយសំខន់ៗ ែដលបនេ្របើ្របស់កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញ
ខងេ្រកម។ េគលករណ៍ទងំេនះ ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងមនសងគតិភព្រគបឆ់ន ែំដលបន កប់ង្ហ ញទងំអស់ េលើកែលងែត
មនករបញជ កេ់ផ ងពីេនះ។ 

 
២.១ មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថ ុ

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យអនុេ មេទ ម ស្តង់ ររបយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញញ វតថុ
អន្តរជតិ ៃន កមពុជ (CIFRS) ែដលែផ្អកទងំ្រសុងេទ មស្តង់ រទងំអស់ែដលបនេចញផ យេ យ្រកុម្របឹក ស្តង់ រ
គណេនយយអន្តរជតិ រមួទងំបំណក្រ យ និងវេិ ធនកមមេផ ងៗ ែដល ចេកើតមនកនុងកលៈេទសៈ មយួចំេពះស្តង់
រនីមយួៗ។ 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបនេរៀបចំ មវធីិ ្រស្តៃថ្លេដើមេលើកែលងែត្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ជឧបករណ៍មលូ
ធនែដល្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប។ 

ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុែដល្រសបេទ មCIFRSត្រមូវឱយេ្របើ្របស់ករប៉ន់ ម នគណេនយយជក់ ក់
សំខន់ៗ  េហើយ កត៏្រមូវឱយគណៈ្រគប្់រគងេធ្វើករវនិិចឆយ័របស់ខ្លួន េនកនុងដំេណើ រករៃនករអនុវត្តេគលករណ៍ គណេនយយ
េនះផងែដរ។ ែផនកែដលទកទ់ងនឹងករវនិិចឆយ័ ឬភពសមុគ ម ញកនុងក្រមតិខពស់ ឬែផនកែដលករសនមត និងករប៉ន់ ម នមន
លកខណៈជ រវន្ដចំេពះរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបន ត្រត ងេនកនុងកំណតស់មគ ល់៣ ។ 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុជភ អងេ់គ្លស ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេចញពីរបយករណ៍ហិរញញ វតថុជភ ែខមរ។ កនុង
ករណីមនិមនសងគតិភព ឬមនភពខុសគន កនុងករបក្រ យរ ងភ ទងំពីរ េនះ្រតូវយករបយករណ៍ហិរញញ វតថុជ
ភ ែខមរជេគល។ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.២ ស្តង់ រគណេនយយថមី និងបំណក្រ យ 
i) ស្តង់ រគណេនយយថមី និងវេិ ធនកមម ែដល ខបនអនុវត្ត 

ខបនអនុវត្តស្តង់ រ និងវេិ ធនកមមដូចខងេ្រកមជេលើកដំបងូ ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ យករណ៍ែដល
្របចឆំន  ំចបេ់ផ្តើមេនៃថងទី០១ែខមក  ឆន ២ំ០២០៖ 
• និយមនយ័ៃនពកយ “ រវន្ត” – វេិ ធនកមម CIAS 1 និង CIAS 8 
• ករែកែ្រប្រកបខណ្ឌ េគលគំនិត ស្រមបរ់បយករណ៍ហិរញញ វតថុ 

វេិ ធនកមមខងេលើេនះ មនិមនផលបះ៉ពល់េទេលើចំននួែដលបនទទលួ គ ល់កនុងករយិបរេិចឆទមនុៗេទ 
េហើយ ខមនិរពឹំងថ មនផលបះ៉ពល់ជ រវន្តចំេពះករយិបរេិចឆទបចចុបបនន និងករយិបរេិចឆទអនគតេទ។ 
 
ii) ស្តង់ រគណេនយយថមី និងបំណក្រ យែដល ខមនិទនប់នអនុវត្ត 

មនស្តង់ រគណេនយយថមី និងបំណក្រ យមយួចំននួែដល្រតូវបនេចញផ យរចួ ប៉ែុន្តមនិទនចូ់លជធរមន
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ េហើយ ខមនិទនប់នអនុវត្តមនុកលកំណតេ់ទ។ ខមនិរពឹំងថស្តង់
រទងំេនះ មនផលបះ៉ពល់ជ រវន្តចំេពះករយិបរេិចឆទបចចុបបនន និងករយិបរេិចឆទអនគត និង្របតិបត្តិករនេពល    

ឆប់ៗ ខងមខុេនះេទ។ 
 

២.៣ ករប្ដូររបូិយប័ណ្ណ  
i) របិូយបណ័្ណ េគលនិងរបិូយបណ័្ណ ស្រមបប់ង្ហ ញ 

គណនីទងំអស់ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ខ ្រតូវបន ស់តៃម្លេ យេ្របើ្របស់របិូយបណ័្ណ កនុង
បរយិកសេសដ្ឋកិចចចមបងែដល ខេធ្វើ្របតិបត្ដិករ (េ កតថ់ “របិូយបណ័្ណ េគល”)។ ខកំណតយ់ក្របកដុ់ ្ល រ  
េមរកិជរបិូយបណ័្ណ េគល េ យ រ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិមនឥទធិពលជ រវន្តចំេពះ្របតិបត្តិកររបស់ ខ។ របយ-

ករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ែដលជរបិូយបណ័្ណ េគល និងជរបិូយបណ័្ណ ស្រមបប់ង្ហ ញរបស់
ខ ។ 

 
ii) ្របតិបត្ដិករ និងសមតុលយ 

្របតិបត្ដិករជរបិូយបណ័្ណ បរេទសេផ ងៗ ្រតូវបនកត្់រ ប្តូរេទជរបិូយបណ័្ណ េគល មអ្រ ប្ដូរ្របកន់កល
បរេិចឆទៃន្របតិបត្ដិករេនះ។ ចំេណញ និងខតពីករប្ដូររបិូយបណ័្ណ  ែដលប ្ដ លមកពីករទូទត់ ម្របតិបត្ដិករែបបេនះ 
និងពីករប្ដូរ្រទពយសកមម និងបំណុលរបិូយវតថុននែដលកំណតជ់របិូយបណ័្ណ េផ ងៗ េ្រកពី្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ មអ្រ ប្ដូរ
្របកន់ដំ ចឆ់ន  ំ្រតូវបនទទលួ គ ល់េនកនុងចំេណញ-ខត។ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.៣ ករប្ដូររបូិយប័ណ្ណ  
iii) ករបង្ហ ញជ្របកេ់រៀល 

អនុេ ម មចបបស់្តីពីគណេនយយនិងសវនកមម របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបង្ហ ញជ្របកេ់រៀល។ របយករណ៍
ចំេណញ-ខត និងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ និងរបយករណ៍លំហូរ ច្់របក ់ ្រតូវបនប្តូរេទជ្របកេ់រៀល េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ
្របកម់ធយមកនុងឆន ។ំ ្រទពយសកមម និងបំណុលែដលបនបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុនីមយួៗ និងមលូធន
ភគទុនិក ្រតូវបនប្តូរ មអ្រ នៃថងបិទបញជ ីគិត្រតឹមកលបរេិចឆទ យករណ៍។ លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយបណ័្ណ ែដលេកើតពីករ 
ប្តូរមលូធនភគទុនិក ្រតូវបនទទលួ គ ល់ផទ ល់កនុងមលូធន េហើយលេម្អ ងពីករប្តូររបិូយបណ័្ណ េផ ងៗេទៀតទងំអស់្រតូវបន
ទទលួ គ ល់កនុងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ។ 

ខបនេ្របើអ្រ ប្តូរ្របកផ់្លូវករែដលផ ព្វផ យេ យធនគរជតិ ៃនកមពុជ េហើយគិត្រតឹមកលបរេិចឆទ យ-
ករណ៍ អ្រ មធយមគឺ ១ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង៤.០៧៧ េរៀល (២០១៩ ៖ ៤.០៥២ េរៀល) េហើយអ្រ ៃថងបិទបញជ ីគឺ ១ដុ ្ល រ
េមរកិ េសមើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩ ៖ ៤.០៧៥ េរៀល)។ 

 
២.៤ ច់្របក ់នងិ ច់្របកស់មមលូ 

កនុងករបង្ហ ញរបយករណ៍លំហូរ ច្់របក ់ ច្់របក ់ និង ច្់របកស់មមលូ រមួមន ច្់របកក់នុងៃដ 
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកម់និជបក់្រមតិេនធនគរក ្ត ល និងធនគរ និងករវនិិេយគ ច្់របកង់យ្រសួលរយៈ
េពលខ្លីេផ ងៗ ែដលមនកលកំណតដំ់បងូបីែខ ឬតិចជង ែដល ខមនលទធភពេពញេលញកនុងករដក្របកម់កេ្របើកនុង
េគលបំណងទូេទ េទ មករចបំច ់និងមន និភយ័ៃនករែ្រប្របួលតៃម្លតិចតចួ។ 

្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល និងធនគរ ្រតូវបនកត្់រ មៃថ្លេដើមដករលំស់េនកនុង
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ។ ឥណទនវបិរបូន្៍រតូវបនបង្ហ ញជបំណុល េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ។ 
 
២.៥ ្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ
(ក)  ចំ តថ់ន ក ់

ខែបងែចក្រទពយសកមមហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន េទ មចំ តថ់ន កៃ់នករ ស់ែវងដូចខងេ្រកម៖ 
• ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ រមួមន ច្់របកក់នុងៃដ ្របកប់េញញ ើ និងករ ក់

្របកេ់នធនគរក ្ត ល និងធនគរ ឥណទន និងបេុរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ្រទពយសកមម    
េផ ងៗ និង 

• ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលបន ស់ែវងនេពលបនទ ប់ មតៃម្លសម្រសប កនុងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ (OCI) 
ករេធ្វើចំ តថ់ន កេ់នះគឺ ្រស័យេទ មគំរូ ជីវកមមរបស់ ខកនុងករ្រគប្់រគង្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងលកខ 

ខណ្ឌ កនុងកិចចសនយៃនលំហូរ ច្់របករ់បស់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ។ 
ចំេពះ្រទពយសកមមែដល្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប ចំេណញឬខតនឹង្រតូវបនកត្់រ េនកនុងចំេណញ-

ខត ឬកនុង OCI។ ចំេពះករវេិយគកនុងឧបករណ៍មលូធនែដល្រតូវបនកនក់បស់្រមបក់រជញួដូរ ករកត្់រ គឺ ្រស័យ
េទេលើជេ្រមើសរបស់ ខនេពលកត្់រ េលើកដំបងូ ថេតើ ខបនកត្់រ ករវនិិេយគមលូធន មតៃម្លសម្រសបកនុង
លទធផលលម្អតិ(FVOCI) ឬេទ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.៥ ្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ(ត) 
(ក)  ចំ តថ់ន ក ់(ត) 
(i) ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបកនុង OCI រមួមន៖ 
• មលូប្រតកមមសិទធិែដលមនិ្រតូវបនកនក់បស់្រមបក់រជញួដូរ េហើយែដល ខបនេ្រជើសេរ ើសនេពលទទលួ

គ ល់េលើកដំបងូ មតៃម្លសម្រសបកនុងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ ជជងកនុងចំេណញ-ខត។ 
 
(ii)  ខបនេធ្វើចំ តថ់ន ក្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន មៃថ្លេដើមដករលំស់ ែតកនុងករណីែដល្រសប ម  

លកខណៈវនិិចឆយ័ដូចខងេ្រកមប៉េុ ្ណ ះ ៖ 
• ្រទពយសកមមែដល្រតូវបនកនក់បក់នុងគំរូ ជីវកមម ែដលមនេគលបំណងេដើមប្ីរបមលូលំហូរ ច្់របកក់នុងកិចច

សនយ និង 
• លកខខណ្ឌ កនុងកិចចសនយែដលនឱំយមនកលបរេិចឆទជក់ កន់ន ចំេពះលំហូរ ច្់របក ់ ែដលជករទូទត់

្របកេ់ដើម និងករ្របកទ់ងំ្រសុង េទេលើចំននួ្របកេ់ដើមែដលេនមនិទនទូ់ទត។់ 
 
(ខ) ករទទលួ គ ល់ និងករឈបទ់ទលួ គ ល់ 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រតូវបនទទលួ គ ល់ េនេពលែដល ខក្ល យជភគីមយួកនុងកិចចសនយៃនឧបករណ៍
មយួ។ ករទិញនិងករលក្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុ មមេធយបយធមម  ្រតូវបនទទលួ គ ល់នកលបរេិចឆទជញួដូរ ជកល
បរេិចឆទែដល ខេធ្វើករទិញ ឬលក្់រទពយសកមម។ 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រតូវបនេគឈបទ់ទលួ គ ល់ េនេពលែដលសិទធិកនុងករទទលួលំហូរ ច្់របកពី់្រទពយ
សកមមេនះបនហសួកលកំណត ់ ឬ្រតូវបនេផទរ េហើយ ខបនេផទរនូវ ល់ និភយ័ជ រវន្ត និងផលកមមសិទធិទងំអ
ស់។ ចំេណញឬខតពីករឈបទ់ទលួ គ ល់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ្រតូវបនទទលួ
គ ល់េនកនុងចំេណញ-ខត េនេពលែដល្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រតូវបនេគឈបទ់ទលួ គ ល់។ 

 
(គ)  ករ ស់ែវង 

នេពលទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ ខ ស់ែវង្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ មតៃម្លសម្រសប បកូបែនថមជមយួនឹង
ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ងៗែដលបនចំ យផទ ល់កនុងករទិញ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ កនុងករណីែដល្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ
មនិ្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបកនុងចំេណញ-ខត (“FVPL”) ។ ចំ យ្របតិបត្តិករៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល្រតូវ
បនកត្់រ ម FVPL ្រតូវបនកត្់រ ជចំ យកនុងចំេណញ-ខត។ បនទ បពី់ករទទលួ គ ល់េលើកដំបងូភ្ល ម សំវធិន
ធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក (ECL) ្រតូវបនទទលួ គ ល់ស្រមប្់រទពយសកមមែដល្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើម
ដករលំស់ ែដលេធ្វើឱយមនករខត មគណេនយយមយួ្រតូវបនទទលួ គ ល់កនុងចំេណញ-ខត េនេពល្រទពយសកមមមយួ្រតូវ
បនបេងកើតេឡើងថមី។ 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនេដរេីវទីវ ្រតូវបនេគគិតេទេលើចំននួរបស់ ទងំ្រសុង េនេពលេធ្វើករកំណតលំ់ហូរ 
ច្់របករ់បស់ ស្រមបក់រទូទត្់របកេ់ដើម និងករ្របកទ់ងំ្រសុង។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.៥ ្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ(ត) 
(គ)  ករ ស់ែវង (ត) 

ឧបករណ៍បំណុល 
ករ ស់ែវងឧបករណ៍បំណុលគឺ ្រស័យេទេលើគំរូ ជីវកមមរបស់ ខ កនុងករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និង      

លកខណៈៃនលំហូរ ច្់របករ់បស់្រទពយសកមមេនះ។ ខេធ្វើចំ តថ់ន កឧ់បករណ៍បំណុលរបស់ខ្លួន ជ្រទពយសកមម
ហិរញញ វតថុែដលបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់។ 

ៃថ្លេដើមដករលំស់៖ ្រទពយសកមមែដល្រតូវបនកនក់បស់្រមបក់រ្របមលូលំហូរ ច្់របកក់នុងកិចចសនយ ែដលលំ
ហូរ ច្់របកេ់នះគឺជករទូទត្់របកេ់ដើម និងករ្របកទ់ងំ្រសុង (“SPPI”) ្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់។ តៃម្ល
េយងៃន្រទពយសកមមទងំេនះ ្រតូវបនែកត្រមូវេទ មសំវធិនធនករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក ែដលបនទទលួ គ ល់។ 
ចំណូលករ្របកពី់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុទងំេនះ្រតូវបន កប់ញចូ លេនកនុងចំណូលករ្របក ់ េ យេ្របើវធីិ ្រស្តអ្រ ករ
្របកម់ន្របសិទធភព។ 

ចំេពះឥណទនបគុគលិកែដលបនផ្តល់ មអ្រ ករ្របកទ់បជងអ្រ ទីផ រ ្រតូវបនទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ
មតៃម្លបចចុបបននៃនករទូទត់ ច្់របកន់េពលអនគត និងេធ្វើអបប រ មអ្រ ករ្របកេ់លើទីផ រៃនឥណទនែដល

មនលកខណៈ្រប ក្់របែហលគន ។ លេម្អ ងរ ងចំននួ ច្់របកែ់ដលបនទូទត ់ ជមយួនឹងតៃម្លបចចុបបននៃន ច្់របក្់រតូវ
ទទលួនេពលអនគត្រតូវបនទទលួ គ ល់ជបេុរ្របទនអតថ្របេយជនប៍គុគលិក េនកនុង្រទពយសកមមេផ ងៗ។ 

 
ឧបករណ៍មលូធន 

ខ ស់ែវងឧបករណ៍មលូធនទងំអស់េនេពលបនទ បម់ក មតៃម្លសម្រសប។ ្របសិនេបើគណៈ្រគប្់រគង
ខេ្រជើសេរ ើសបង្ហ ញចំេណញឬខតៃនតៃម្លសម្រសបចំេពះករវនិិេយគមលូធន កនុងOCI េនះមនិមនករចតថ់ន ក់

េឡើងវញិនេពលបនទ បម់ក ចំេពះចំេណញឬខតៃនតៃម្លសម្រសបេទកនុងចំេណញ-ខតេទ េ យមនករអនុញញ តឱយឈប់
ទទលួ គ ល់ករវនិិេយគេនះ។ភគ ភបនពីករវនិិេយគ្របេភទេនះ ្រតូវបនបន្តទទលួ គ ល់កនុងចំេណញ-ខត ជ
ចំណូលេផ ងៗ េនេពលែដល ខមនសិទធទិទលួករទូទតេ់នះ។ ករខតែដលប ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្ល (និងករ
កត្់រ លុបេចលៃនករខតែដលប ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្ល) ចំេពះករវនិិេយគមលូធន ែដល្រតូវបន ស់ែវង ម
FVOCI មនិ្រតូវបន យករណ៍ ចេ់ យែឡកពីករែ្រប្របួលតៃម្លសម្រសបេទ។ 

 
(ឃ)  ករេធ្វើចំ តថ់ន ក្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុេឡើងវញិ 

ខេធ្វើចំ តថ់ន ក្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុេឡើងវញិ េនេពលែដលគំរូ ជីវកមមស្រមបក់រ្រគប្់រគង្រទពយសកមម
របស់ខ្លួនមនករែ្រប្របួល។ 
  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.៥ ្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ(ត) 
(ង)  ករថយចុះតៃម្ល 

ខ យតៃម្លករខតឥណទនរពឹំងទុក (“ECL”) មមលូ ្ឋ នរពឹំងេមើលេទៃថងអនគត ែដលទកទ់ងជមយួ
នឹងឧបករណ៍បំណុលរបស់ខ្លួនែដល ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ និង និភយ័ែដលេកើតពីកិចចសនយផ្តល់ឥណទន (រមួ
ទងំ ឥណទនវបិរបូនែ៍ដលមនិទនប់នដក និង ្វ សីុលីធីែដល ចេ្របើេឡើងវញិបន) និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ។ 

ខទទលួ គ ល់សំវធិនធនស្រមបក់រខតបងចំ់េពះករខត្របេភទេនះ នកលបរេិចឆទ យករណ៍។ ករ ស់ែវង 
ECL ឆ្លុះបញច ងំពី ៖ 
• ចំននួលេម្អ ង និងចំននួែដលបនថ្លឹង្របូបប ែដល្រតូវបនកំណតេ់ យេធ្វើករ យតៃម្លេលើលទធភពែដល ច

េកើតេឡើងមយួចំននួ 
• េពលេវ ៃនតៃម្លទឹក្របក ់និង 
• ពត័ម៌នែដលមនភពសមេហតុផល និងមនករគ្ំរទ ែដល ចរកបនេ យពុំចបំចម់នករចំ យ និង

ករខំ្របឹងែ្របងេលើសលប ់ នកលបរេិចឆទ យករណ៍ អំពី្រពឹត្តិករណ៍នេពលអតីតកលេពលបចចុបបនន និងករ
ពយករអំពីលកខខណ្ឌ នេពលអនគត 
 

ខបនអនុវត្តវធីិ ្រស្តបីដំ កក់ល ចំេពះករ ស់ែវងករខតឥណទនរពឹំងទុក ស្រមប្់របេភទដូចខង
េ្រកម៖ 
• ឧបករណ៍បំណុលែដល ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ និង 
• កិចចសនយផ្តល់ឥណទន (រមួទងំ ឥណទនវបិរបូនែ៍ដលមនិទនប់នដក និង ្វ សីុលីធីែដល ចេ្របើេឡើងវញិ

បន) និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ 
 

វធីិ ្រស្តបីដំ កក់លគឺែផ្អកេទេលើបែ្រមប្រមួល និភយ័ឥណទន ចប់ ងំពីករទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ៖ 
 
(i) ដំ កក់លទី ១ ៖ ECL ១២ែខ 

ដំ កក់លទី១រមួបញចូ លនូវ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ែដលមនិមនកំេណើ ន និភយ័ឥណទនគរួឱយកតស់មគ ល់
ចប់ ងំពីករទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ ឬមន និភយ័ឥណទនក្រមតិទប នកលបរេិចឆទ យករណ៍។ ECL១២ែខ ្រតូវ
បនទទលួ គ ល់ េហើយចំណូលករ្របក្់រតូវបនគណន មចំននួតៃម្លេយងដុលរបស់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ។ 

 
(ii) ដំ កក់លទី ២ ៖ ECL េពញមយួ យុកល – មនិមនករថយចុះតៃម្លឥណទន 

ដំ កក់លទី ២ រមួមន ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនកំេណើ ន និភយ័ឥណទនជ រវន្ត ចប់ ងំពីករ
ទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ (េលើកែលងែត មន និភយ័ឥណទនទបនកលបរេិចឆទ យករណ៍) ប៉ែុន្តមនិមនភស័្តុ ង
ជកែ់ស្តងបង្ហ ញពីករថយចុះតៃម្ល។ ECL េពញមយួ យុកល្រតូវបនទទលួ គ ល់ េហើយចំណូលករ្របក្់រតូវបន
គណន មចំននួតៃម្លេយងដុលរបស់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ។ 
  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.៥ ្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ(ត) 
(ង)  ករថយចុះតៃម្ល(ត) 
(iii) ដំ កក់លទី ៣ ៖ ECL េពញមយួ យុកល – មនករថយចុះតៃម្លឥណទន 

ដំ កក់លទី ៣ រមួមន ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនភស័្តុ ងជកែ់ស្តងបង្ហ ញពីករថយចុះតៃម្ល នកល
បរេិចឆទ យករណ៍។ ECL េពញមយួ យុកល្រតូវបនទទលួ គ ល់ េហើយចំណូលករ្របក្់រតូវបនគណន មចំននួ
តៃម្លេយងដុលរបស់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ។ 
 
២.៦ បំណុលហរិញញវតថ ុ

បំណុលហិរញញ វតថុ្រតូវបនទទលួ គ ល់េនេពលែដល ខក្ល យជភគីមយួ េនកនុងកិចចសនយៃនឧបករណ៍
មយួ។ បំណុលហិរញញ វតថុរបស់ ខរមួមន ្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុេផ ងៗ ្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិ
ជន ្របកក់មច ីអនុបំណុល មលូប្រតបំណុល និងបំណុលហិរញញ វតថុេផ ងៗ។ 

បំណុលហិរញញ វតថុ្រតូវបនទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ មតៃម្លសម្រសប ដកចំ យ្របតិបត្តិករ ចំេពះបំណុល
្របតិបត្តិករទងំអស់ែដលមនិ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប កនុងចំេណញ-ខត។ 

បំណុលហិរញញ វតថុែដលមនិ្រតូវបនចតថ់ន ក់ មតៃម្លសម្រសបកនុងចំេណញ-ខត ្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដក
រលំស់។ បំណុលហិរញញ វតថុែដល្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់មនដូចជ ្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ និង្រគឹះ ថ ន
ហិរញញ វតថុេផ ងៗ ្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ្របកក់មច ីអនុបំណុល មលូប្រតបំណុល និងបំណុលេផ ងៗ។ 

បំណុលហិរញញ វតថុ្រតូវបនេគឈបទ់ទលួ គ ល់ េនេពលែដល ្រតូវបនបង្វិលអស់ ឬេបើមនិដូេចន ះេទ ្រតូវបន
្រពមេ្រព ងឱយបញឈបក់រសង្របកត់េទេទៀត។ 
 
២.៧ កិចចសនយផ្តលឥ់ណទន និងកិចចសនយធនែផនកហរិញញវតថ ុ

កិចចសនយផ្តល់ឥណទន(រមួទងំ ឥណទនវបិរបូនែ៍ដលមនិទនប់នដក និង ្វ សីុលីធីែដល ចេ្របើេឡើងវញិ
បន) ែដល ខបនផ្តល់ ្រតូវបន ស់ែវង មចំននួសំវធិនធនស្រមបក់រខតបង។់  

ចំេពះកិចចសនយផ្តល់ឥណទន (រមួទងំ ឥណទនវបិរបូនែ៍ដលមនិទនប់នដក និង ្វ សីុលីធីែដល ចេ្របើ
េឡើងវញិបន) ករខតឥណទនរពឹំងទុក ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជសំវធិនធន (ែដល្រតូវបនបង្ហ ញកនុងបំណុលេផ ងៗ)។ 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ ចំេពះកិចចសនយែដលរមួបញចូ លទងំឥណទន និងកិចចសនយែដលមនិទនដ់ក្របក ់ េហើយែដល

ខមនិ ចកំណតក់រខតឥណទនរពឹំងទុក ចេ់ យែឡក ចំេពះកិចចសនយឥណទនែដលមនិទនដ់ក្របកពី់
សមសធតុឥណទនទងំេនះ ករខតឥណទនរពឹំងទុកៃនកិចចសនយែដលមនិទនដ់ក្របក ់ ្រតូវបនទទលួ គ ល់រមួគន
កនុងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទន។ កនុងករណីែដល ECL រមួបញចូ លគន  េលើសពីតៃម្លេយងដុលរបស់ឥណទន 
េនះ ECL ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជសំវធិនធន។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.៧ កិចចសនយផ្តលឥ់ណទន និងកិចចសនយធនែផនកហរិញញវតថ ុ(ត) 

កិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុគឺជកិចចសនយទងំ យ ែដលត្រមូវឱយអនកេចញផ យករធន េធ្វើករទូទត់
ជក់ កម់យួេដើមបផី្តល់សំណងេទអនកកនក់ប ់ ចំេពះករខតបងែ់ដលេកើតមនេឡើង េ យ រកូនបំណុល មយួ
មនិបនសងបំណុលេនេពលដល់ៃថងកំណត ់ េ យអនុេ មេទ មលកខខណ្ឌ ៃនឧបករណ៍បំណុលេនះ។ ករធនែផនក
ហិរញញ វតថុ្របេភទេនះ គឺ្រតូវបនផ្តល់ឱយធនគរ ្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ និងអងគភពេផ ងៗ ជំនសួ្រគឹះ ថ នទងំេនះ េដើមបធីន
េលើឥណទន ឥណទនវបិរបូន ៍និង ្វ សីុលីធីធនគរេផ ងៗ។ 

ករធនែផនកហិរញញ វតថុ្រតូវបនទទលួ គ ល់េលើកដំបងូកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ មតៃម្លសម្រសប នកល
បរេិចឆទផ្តល់ករធនេនះ។ ករធន្រតូវបន្រពមេ្រព ង មលកខខណ្ឌ សម័្រគចិត្តេសមើភពគន  េហើយតៃម្លបពុ្វ ភែដលបន
្រពមេ្រព ងមនចំននួ្រប ក្់របែហលនឹងតៃម្លៃនកតព្វកិចចកនុងករធន។ បពុ្វ ភែដល្រតូវទទលួនេពលអនគត មនិ្រតូវ
បនទទលួ គ ល់េទ។ បនទ បម់កកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ ្រតូវបន ស់ែវង មចំននួ មយួែដលខពស់ជងេគ រ ង 
ចំននួែដល្រតូវបនកំណតេ់ យែផ្អកេទ មគំរកូរខតឥណទនរពឹំងទុក េ្រកម CIFRS 9 ស្តីពី“ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ”និង
ចំននួែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់េលើកដំបងូដកនឹងចំននួ្របកចំ់ណូលបងគរ ែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់េ យែផ្អកេទ ម
េគលករណ៍របស់ CIFRS 15 ស្តីពី “្របកចំ់ណូលពីកិចចសនយជមយួអតិថិជន” េទ មករសម្រសប។ 

ករប៉ន់ ម ន្រតូវបនកំណតេ់ យែផ្អកេទ មបទពិេ ធនៃ៍ន្របតិបត្តិករ្រប ក្់របែហលគន  និង្របវត្តិៃនករ
ខតបងក់នុង្រគកន្លងមក និងបកូបែនថមជមយួនឹងករវនិិចឆយ័របស់គណៈ្រគប្់រគង។ ចំណូលកៃ្រមេ យហុ៊យែដលរកបន 
្រតូវបនទទលួ គ ល់ មមលូ ្ឋ នេថរ ្រស័យេទ ម យុកលៃនករធនេនះ។ 

កំេណើ នបំណុលែដលពកព់ន័ធនឹងករធន ្រតូវបន យករណ៍េនកនុងចំេណញ-ខត  កនុងខទងខ់តពីករថយចុះ
តៃម្លឥណទន។ 

 
២.៨ ករកតក់ងឧបករណ៍ហរិញញវតថ ុ

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុ្រតូវបនកតក់ង េហើយចំននួទឹក្របកសុ់ទធបនទ បពី់កតក់ង្រតូវបន
យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ េនេពលែដល ខមនសិទធិ មផ្លូវចបបក់នុងករកតក់ងចំននួទឹក

្របកែ់ដលបនទទលួ គ ល់ េហើយ ខមនបំណងនឹងទូទត់ មមលូ ្ឋ នចំននួទឹក្របកសុ់ទធ ឬមនបំណងទទលួ
គ ល់្រទពយសកមម និងទូទតបំ់ណុលកនុងេពលដំ លគន ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.៩ ្រទពយសមបត្ត ិនិងបរកិខ រ 

្រទពយសមបត្ដិ និងបរកិខ រ្រតូវបន យករណ៍ មៃថ្លេដើម ដករលំស់បងគរ និងករខតែដលប ្ត លមកពីករថយ
ចុះតៃម្ល។ ៃថ្លេដើមរមួមនចំ យផទ ល់េផ ងៗែដលបនចំ យកនុងករទិញ្រទពយេនះ។ 

ចំ យបន្តបនទ បេ់ផ ងៗ្រតូវបនកត្់រ បញចូ លេទកនុងតៃម្លេយងៃន្រទពយេនះ ឬ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជ្រទពយ
ចេ់ យែឡក មករសម្រសប ែតេនេពលែដលមនភព្របកដថផល្របេយជនេ៍សដ្ឋកិចចនេពលអនគតៃន្រទពយ

េនះនឹងហូរចូលមកកនុង ខ េហើយៃថ្លេដើមៃន្រទពយេនះ ច្រតូវបន ស់ែវងគរួឱយេជឿជកប់នែតប៉េុ ្ណ ះ។ ល់ចំ យ
េលើករជសួជុល និងករែថទេំផ ងៗេទៀតទងំអស់ ្រតូវបនកត្់រ ជបនទុកេនកនុងចំេណញ-ខត កនុងឆន ហិំរញញ វតថុែដល
្របតិបត្តិករេនះបនេកើតេឡើង។ 

្រទពយសកមមកំពុងដំេណើ រករមនិ្រតូវបនដករលំស់េទ។ ករដករលំស់េលើ្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកត្់រ
ជបនទុកកនុងចំេណញ-ខត មមលូ ្ឋ នរលំស់េថរ ្រស័យេទ ម យុកលេ្របើ្របស់ប៉ន់ ម នៃន្រទពយេនះ មអ្រ
ដូចខងេ្រកម៖ 
 ឆន ំ
ករែកលម្អ្រទពយជលួ រយៈេពល មយួែដលខ្លីជងរ ងថិរេវ ជលួកនុងកិចចសនយ 

និង យុកលេសដ្ឋកិចចរបស់  (៥ឆន )ំ
កំុពយទូរ័ និងបរកិខ រែផនកពត័ម៌នវទិយ ៣ ឆន  ំ- ៥ ឆន ំ
បរកិខ រករយិល័យ ៥ ឆន  ំ- ៨ ឆន ំ
 

ករដករលំស់េលើករងរកំពុងដំេណើ រករ ចបេ់ផ្តើមេឡើងេនេពលែដល្រទពយសកមមមនភពរចួ ល់ស្រមបក់រេ្របើ
្របស់។ យុកលេ្របើ្របស់របស់្រទពយសកមម្រតូវបន្រតួតពិនិតយ និងែកត្រមូវ មករសម្រសប នដំ ចក់រយិបរេិចឆទ
យករណ៍។ 

្របសិនេបើតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម មយួ េលើសពីតៃម្លែដល ច្រសងម់កវញិបន ្រតូវបនកត្់រ បនថយ
ភ្ល មឱយេន្រតឹមតៃម្លប៉ន់ ម នែដល ច្រសងម់កវញិបន។ 

ចំេណញ និងខតពីករលក្់រទពយសមបត្ដិ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកំណតេ់ យេធ្វើករេ្រប បេធៀប ច្់របកប់នពីករ
លក ់និងតៃម្លេយង េហើយ្រតូវបនទទលួ គ ល់េនកនុងចំេណញ-ខត។ 

 
២.១០ ្រទពយសកមមអរបូ ី

្រទពយសកមមអរបីូែដលរមួមន ជញ បណ័្ណ កមមវធីិកំុពយទូរ័ែដលបនទិញ  និងចំ យពកព់ន័ធេផ ងៗ ្រតូវបន យ
ករណ៍ មៃថ្លេដើម ដករលំស់បងគរ និងករខតែដលប ្ដ លមកពីករថយចុះតៃម្ល។ ជញ បណ័្ណ  និងកមមវធីិកំុពយទូរ័ែដលបន
ទិញ ្រតូវបនេធ្វើមលូធនកមម មមលូ ្ឋ នៃថ្លេដើមែដលបនេកើតេឡើង កនុងករទិញកមមវធីិជក់ កេ់នះមកេ្របើ្របស់។ ៃថ្ល
េដើម្រតូវបនេធ្វើរលំស់ មវធីិ ្រស្តរលំស់េថរ  កនុងរយៈេពលចបពី់៣ឆន េំទ៥ឆន ។ំ 

ចំ យននពកព់ន័ធនឹងករែថរក កមមវធីិកំុពយទូរ័ ្រតូវបនកត្់រ ជចំ យេនេពលែដល្របតិបត្តិករេនះ
បនេកើតេឡើង។ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.១១ ករថយចុះតៃម្លៃន្រទពយសកមមមិនែមនហរិញញវតថ ុ

្រទពយសកមមទងំ យ ែដលមន យុកលេ្របើ្របស់មនិកំណត ់ មនិ្រតូវបនដករលំស់េទ និង្រតូវបន្រតួត
ពិនិតយ្របចឆំន រំកករថយចុះតៃម្លរបស់  េនេពលែដលមន្រពឹតិ្តករណ៍ ឬករផ្ល ស់ប្តូរកលៈេទសៈ មយួចង្អុលបង្ហ ញថ
តៃម្លេយងរបស់  នឹងមនិ ច្រសងម់កវញិបន។ ករខតបងប់ ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្ល ្រតូវបនទទលួ គ ល់ ម
ចំននួលេម្អ ងរ ងតៃម្លេយងៃន្រទពយេនះ េធៀបជមយួតៃម្លែដល ច្រសងម់កវញិបន។ តៃម្លែដល ច្រសងម់កវញិបនគឺ
ជតៃម្លមយួ ែដលខពស់ជងេគរ ងតៃម្លសម្រសបៃន្រទពយេនះ ដកចំ យកនុងករលកច់ញ និងតៃម្លេនេ្របើ្របស់។ កនុង
ករប៉ន់ ម នរកករថយចុះតៃម្ល្រទពយសកមម្រតូវបន កជ់្រកុមតូចៗបំផុត ែដលេគ ចកំណតលំ់ហូរ ច្់របករ់បស់ ច់
េ យែឡកពីគន ្  ែដល មនឯក ជយទងំ្រសុងពីលំហូរ ច្់របកចូ់លរបស់្រទពយសកមម ឬ្រកុម្រទពយសកមមដៃទ (្រកុមបេងកើត

ច្់របក)់។ ្រទពយសកមមមនិែមនហិរញញ វតថុែដលមនករថយចុះតៃម្ល ្រតូវបន្រតួតពិនិតយរកេមើលលទធភពកនុងករកត្់រ ករ
ថយចុះតៃម្ល្រតឡបេ់ទវញិ េនេរៀង ល់ដំ ចក់រយិបរេិចឆទ យករណ៍នីមយួៗ។ 

ករខតែដលប ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្ល ្រតូវបនកត្់រ ជបនទុកកនុងចំេណញ-ខតកនុងករយិបរេិចឆទែដល
្របតិបត្តិករេនះបនេកើតេឡើង។ ករកត្់រ ្រតលបម់កវញិៃនករខតែដលប ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្ល ្រតូវបនទទលួ
គ ល់កនុងចំេណញ-ខតេទ មចំននួតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមេនះ ែដលមនិេលើសតៃម្លេយងែដលបនកំណត ់ កតក់ង

ជមយួនឹងរលំស់ ្របសិនេបើមនិបនទទលួ គ ល់ករខតែដលប ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្ល។ 
 

២.១២ ភតិសនយ 
ខជភគីអនកជលួ 

េនេពលចបេ់ផ្តើមកិចចសនយ ខ យតៃម្លថេតើកិចចសនយេនះ ឬខ្លឹម ររបស់ ជភតិសនយែដរឬេទ។ កិចច
សនយមយួ ឬ ខ្លឹម រៃនកិចចសនយមយួ ្រតូវបនចតទុ់កថជភតិសនយ ្របសិនេបើកិចចសនយេនះផ្តល់សិទធិកនុងករ្រគប្់រគង
ករេ្របើ្របស់្រទពយសកមមែដល្រតូវបនកំណតម់យួ កនុងរយៈេពល មយួ ជថនូរនឹងករបង្់របក។់ 

កិចចសនយ ចមនទងំធតុភតិសនយ និងធតុមនិែមនភតិសនយ។ ខបនែបងែចក ច្់របកក់នុងកិចច
សនយជធតុភតិសនយ និងធតុមនិែមនភតិសនយ ្រស័យេទ មៃថ្លឈនួលែដលពកព់ន័ធរបស់ ។ 

លកខខណ្ឌ កនុងភតិសនយ្រតូវបនចរចេឡើងវញិ មមលូ ្ឋ ន ចេ់ យែឡក និងមនលកខខណ្ឌ ខុសៗពីគន ។ 
កិចច្រពមេ្រព ងភតិសនយមនិបនប ្ត លឱយមនកិចចសនយ មយួ េ្រកពីអតថ្របេយជនែ៍ដលបនធនេនកនុង្រទពយសកមម
ភតិសនយែដល្រតូវបនកនក់បេ់ យភគីមច ស់ជលួេនះេទ។ ្រទពយសកមមែដល្រតូវបនជលួ ចនឹងមនិ្រតូវបនេ្របើ្របស់
ជ្រទពយធនកនុងករខចី្របកេ់ទ។ 

ភតិសនយ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជ្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់ និងជបំណុលពកព់ន័ធ នកលបរេិចឆទ
ែដល្រទពយសកមមែដលបនជលួ មនភពរចួ ល់ស្រមបេ់្របើ្របស់។ 

្រទពយសកមម និងបំណុលែដលេកើតពីភតិសនយ ្រតូវបនទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ មមលូ ្ឋ នតៃម្លបចចុបបនន។ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.១២ ភតិសនយ(ត) 

ខជភគីអនកជលួ (ត) 
(i)  បំណុលភតិសនយ 

បំណុលភតិសនយរមួបញចូ លនូវតៃម្លបចចុបបននសុទធៃនករទូទតភ់តិសនយេថរ (រមួទងំ ករបង្់របកេ់ថរេផ ងៗ) ដក
នឹងករេលើកទឹកចិត្តេផ ងៗស្រមបក់រជលួែដល្រតូវទទលួបន។ 

ករទូទតភ់តិសនយែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេ្រកមជេ្រមើសែដល ចពនយររយៈេពលបន ្របកបេ យភពសមេហតុ
ផល ្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងករ ស់ែវងបំណុល។ 

ករទូទតភ់តិសនយ្រតូវបនេធ្វើអបប រ េ យេ្របើអ្រ ជកែ់ស្តងកនុងភតិសនយ។ ្របសិនេបើអ្រ ករ្របកម់និ
ចកំណតប់នេ យភពងយ្រសួលេនះ ែដលជទូេទចំេពះករណីភតិសនយេនកនុង ខ ភគីអនកជលួ្រតូវបនេ្របើ

្របស់អ្រ កំេណើ ន្របកក់មចេីនះ េហើយ គឺជអ្រ ែដលភគីអនកជលួនីមយួៗ្រតូវចំ យ េដើមបទីទលួបន្របកក់មចែីដល
មនភពចបំច ់ េដើមបទីទលួបន្រទពយសកមមែដលមនតៃម្ល្រប ក្់របែហលនឹង្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់េនកនុង
បរយិកសេសដ្ឋកិចច្រសេដៀងគន  ជមយួនឹងលកខខណ្ឌ  និងករធន្រប ក្់របែហលគន ។ 

េដើមបកំីណតអ់្រ កំេណើ ន្របកក់មច ី ខ ចេធ្វើេទបនេ យេ្របើហិរញញបបទនភគីទីបីែដលទទលួបនពីភគី
អនកជលួនីមយួៗ គឺជចំណុចចបេ់ផ្តើម េហើយែកត្រមូវេលើករផ្ល ស់ប្តូរលកខខណ្ឌ ហិរញញបបទន ចប់ ងំពីហិរញញបបទនភគីទី
បីទទលួបន។ 

ករទូទតភ់តិសនយ្រតូវបនែបងែចករ ង្របកេ់ដើម និងចំ យករ្របក។់ ចំ យករ្របក្់រតូវបនទទលួ
គ ល់ជបនទុកកនុងចំេណញ-ខត កនុងរយៈេពលៃនភតិសនយេនះ េដើមបបីេងកើតអ្រ ករ្របកេ់ថរ មកលកំណតម់យួេលើ

ចំននួសមតុលយបំណុលែដលេនសល់កនុងករយិបរេិចឆទនីមយួៗ។ 
 
(ii) ្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់ 

្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់្រតូវបនកត្់រ ជដំបងូ មៃថ្លេដើម ែដលរមួមន៖ 
• ចំននួទឹក្របកៃ់នបំណុលភតិសនយែដលបន ស់ែវងេលើកដំបងូ 
• ករទូទតភ់តិសនយ មយួែដលបនេធ្វើេឡើងេនកលបរេិចឆទចបេ់ផ្តើម ឬមនុកលបរេិចឆទចបេ់ផ្តើម ដកករ

េលើកទឹកចិត្តេផ ងៗែដលទទលួបនពីករជលួ 
• ចំ យផទ ល់េលើកដំបងូ និង 
• ចំ យស្រមបក់រជសួជុសេឡើងវញិ ្របសិនេបើមន 

្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់ ជទូេទ្រតូវបនដករលំស់ មមលូ ្ឋ នរលំស់េថរ េលើរយៈេពល មយួ
ែដលខ្លីជងេគរ ង យុកលេ្របើ្របស់របស់្រទពយសកមម និងរយៈេពលជលួ។ ្របសិនេបើ ខមនបំណងជក់ កស់ម
េហតុផលកនុងករទិញ េនះ្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់េនះ្រតូវបនដករលំស់ េលើ យុកលេ្របើ្របស់ជមលូ ្ឋ ន
របស់្រទពយសកមមេនះ។ 

បនទ បម់កេទៀត ្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់ ្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ និងករខតែដល     
ប ្ត លមកពីករថយុចះតៃម្លបងគរ្របសិនេបើមន។ 
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២. េសចក្តសីេងខបេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.១២ ភតិសនយ(ត) 
(iii)  ករទូទតភ់តិសនយេ្រកមករេលើកែលងេផ ងៗ 

ករទូទតន់នែដលពកព់ន័ធនឹងភតិសនយែដលមនរយៈេពលខ្លី ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជចំ យ មមលូ ្ឋ ន
េថរេនកនុងចំេណញ-ខត។ ភតិសនយរយៈេពលខ្លីរមួមន ករជលួរថយន្ត ជលួបរកិខ រករយិល័យ និងករជលួឱយបគុគលិក។ 
 
២.១៣ ពនធេលើ្របកច់ំណូល 

ចំ យពនធេលើ្របកចំ់ណូលគឺជចំននួ្របកព់នធ្រតូវបង ់ េលើ្របកចំ់ណូលជបព់នធកនុងករយិបរេិចឆទបចចុបបននែផ្អក
េទ មអ្រ ពនធេលើ្របកចំ់ណូលែដលចូលធរមន និងេធ្វើនិយត័កមមេទ មបែ្រមប្រមួលពនធពនយរ្រទពយសកមម និងបំណុល
ពនធពនយរ ែដលប ្ត លឱយមនលេម្អ ងបេ ្ត ះ សនន និងករខតពនធែដលមនិបនេ្របើ្របស់។ 

ចំ យពនធេលើ្របកចំ់ណូលកនុង្រគ្រតូវបនគណន មមលូ ្ឋ នចបបព់នធ ែដលបនអនុមត័រចួជ ថ ពរ ឬ្រតូវ
បនអនុមត័រចួមយួែផនកធំ នកលបរេិចឆទ យករណ៍ េនកនុង្របេទសែដល ខេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម និងបេងកើត្របក់
ចំេណញជបព់នធ។ 

ពនធពនយរ្រតូវបនកត្់រ សំវធិនធនេពញេលញ េ យេ្របើវធីិ ្រស្តបំណុល េលើចំននួលេម្អ ងបេ ្ត ះ សនន
រ ងមលូ ្ឋ នពនធៃន្រទពយសកមម និងបំណុល និងតៃម្លេយងរបស់ េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ ពនធពនយរ្រតូវបនកំណត់
េ យេ្របើអ្រ ពនធ មចបបព់នធ ែដល្រតូវបនអនុមត័រចួជ ថ ពរ ឬ្រតូវបនអនុមត័រចួមយួែផនកធំ នកលបរេិចឆទ យ    
ករណ៍។ 

ពនធពនយរ្រទពយសកមម្រតូវបនទទលួ គ ល់លុះ្រ ែតមនភព្របកដថនឹងមន្របកចំ់េណញជបព់នធនេពល
អនគតស្រមបយ់កលេម្អ ងបេ ្ត ះ សននមកេ្របើ្របស់។ ពនធពនយរ្រទពយសកមម ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេនេរៀង ល់កល
បរេិចឆទ យករណ៍នីមយួៗ េហើយ្រតូវបនកតប់នថយេទ មចំននួែដលទំនងជមនិមន្របកចំ់េណញជបព់នធ្រតូវបន
ទទលួ គ ល់។ 

ពនធពនយរ្រទពយសកមម្រតូវបនកតក់ងជមយួនឹងបំណុលពនធពនយរ ្របសិនេបើមនសិទិធ មផ្លូវចបបេ់ដើមបកីត ់ 
កងបំណុលពនធកនុងឆន ជំមយួនឹងពនធ្រទពយសកមមកនុងឆន  ំ េហើយ្របសិនេបើ ទកទ់ងនឹងពនធេលើ្របកចំ់ណូលែដលកំណត់
េ យ ជញ ធរពនធ រែតមយួ េទេលើអងគភពជបព់នធែតមយួ។ 

ពនធកនុងឆន  ំ និងពនធពនយរ្រតូវបនទទលួ គ ល់េនកនុងចំេណញ-ខត េលើកែលងែត ពកព់ន័ធជមយួនឹងខទងេ់ផ ង 
ៗែដលបនទទលួ គ ល់កនុងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ ឬ្រតូវបនទទលួ គ ល់ផទ ល់កនុងមលូធន។ កនុងករណីេនះ ពនធ្រតូវបន
ទទលួ គ ល់កនុងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ ឬ្រតូវទទលួ គ ល់ផទ ល់កនុងមលូធនែដរ។ 
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២. េសចក្តសីេងខបអពំីេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.១៤ សវំិធនធន 

សំវធិនធន្រតូវបនទទលួ គ ល់េនេពលែដល ខមនកតព្វកិចច មផ្លូវចបបឬ់កតព្វកិចច្របេយលែដលជ
លទធផលៃន្រពឹត្ដិករណ៍ពីអតីតកលេហើយ ទំនងជ ចត្រមូវឱយមនករចំ យធនធនេដើមបទូីទតក់តព្វកិចចេនះេហើយ
ចំននួទឹក្របក្់រតូវបនប៉ន់ ម នគរួឱយេជឿជកប់ន។ 

េនេពលែដលមនកតព្វកិចច្រសេដៀងគន េ្រចើនក្រមតិៃនលំហូរេចញេដើមបទូីទតក់តព្វកិចចេនះ ្រតូវបនកំណត់
េ យគិតេទេលើចំ តថ់ន កៃ់នកតព្វកិចចទងំមលូ។ សំវធិនធន្រតូវបនទទលួ គ ល់ េទះបីជក្រមតិៃនលំហូរេចញេដើមប ី
ទូទតក់តព្វកិចចេនះមនចំននួតូចកេ៏ យ។ 

សំវធិនធន្រតូវបនគណន មតៃម្លបចចុបបននៃនចំ យែដល្រតូវទូទតក់តព្វកិចចេនះេ យេ្របើអ្រ មនុបង់
ពនធេដើមបឆី្លុះបញច ងំករ យតៃម្លទីផ របចចុបបននៃនតៃម្ល ច្់របកគិ់ត មេពលេវ   និង និភយ័ជក់ កេ់ផ ងៗៃន
កតព្វកិចចេនះ។ ករេកើនេឡើងៃនសំវធិនធនេ យ រេពលេវ ែដលបនកន្លងផុត្រតូវបនទទលួ គ ល់ជចំ យករ
្របក។់ 

 
២.១៥ ទុនប្រមុង មចបប ់

ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ្រតូវបនត្រមូវឱយគណនសំវធិនធន មចបប ់ អនុេ មេទ ម្របកសេលខ
ធ៧-០១៧-៣៤៤្រប.ក ចុះៃថងទី០១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ និង ចរែណនេំលខ ធ៧-០១៨-០០១ ចុះៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១៨ ស្តីពី “ចំ តថ់ន ក់ និភយ័ឥណទន និងសំវធិនធនេលើអុិមែភរមនិ”។ ្របសិនេបើសំវធិនធន មចបបប់ងគរ មន
ចំននួខពស់ជងករថយចុះតៃម្លបងគរែផ្អក មCIFRS 9 េនះ ‘ករបំេពញបែនថម -topping up’ នឹង្រតូវបនកត្់រ ជទុន
ប្រមុង មចបប ់ និង្រតូវបន កប់ង្ហ ញេនកនុងមលូធន។ បនទ បម់ក ទុនប្រមុង្រតូវបនកត្់រ ្រតឡបេ់ទវញិ (រហូតដល់
សូនយ) ្របសិនេបើសំវធិនធន មចបបប់ងគរ មនចំននួេសមើគន  ឬ ទបជងករថយចុះតៃម្លបងគរែដលែផ្អក មCIFRS 9 ។ 
ទុនប្រមុង មចបប្់រតូវបនតមកល់ទុកមយួែឡក ជ្រទនបទុ់ន េហើយមនិ ចែបងែចកបន និងមនិ្រតូវបនអនុញញ តឱយរមួ
បញចូ លេនកនុងករគណនមលូនិធិផទ ល់សុទធេទ។ 
 
២.១៦ អតថ្របេយជន៍បគុគលកិ 
i) អតថ្របេយជនប៍គុគលិករយៈេពលខ្លី 

អតថ្របេយជនប៍គុគលិករយៈេពលខ្លី្រតូវបនកត្់រ បងគរកនុងឆន ែំដលបគុគលិកបនបេ្រមើករងរឱយ ខ។ 
 
ii) អតថ្របេយជនប៍គុគលិកេផ ងៗ - ករទូទត្់របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ 

េនែខមថុិន ឆន ២ំ០១៨ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនេធ្វើវេិ ធនកមមេលើចបបស់្តីពីករងរ ែដលែណនពីំគេ្រមង
ករទូទត្់របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ។ បនទ បម់កេនៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨ ្របកសេលខ ៤៤៣ក.ប/្រប.ក.ខ.ល
្រតូវបនេចញផ យេ យបនផ្តល់នូវេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករអនុវត្តចបបេ់នះ។ អនុេ មេទ មចបប/់្របកស ត្រមូវ
ឱយអងគភពនីមយួៗទូទត្់របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរឱយនិេយជិតែដលមនកិចចសនយករងរមនិមនថិរេវ កំណតដូ់ច
ខងេ្រកម៖ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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២. េសចក្តសីេងខបអពំីេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.១៦ អតថ្របេយជន៍បគុគលកិ (ត) 
ii) អតថ្របេយជនប៍គុគលិកេផ ងៗ - ករទូទត្់របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ(ត) 
• ្របកបំ់ ចក់រងរ្របចឆំន  ំ - ចូលជធរមនកនុងែខមក  ឆន ២ំ០១៩ - េសមើនឹង ១៥ៃថង ៃន្របកេ់បៀវត រ្៍របចែំខ

របស់បគុគលិក និងអតថ្របេយជនក៍នុងឆន នីំមយួៗគិតជមធយម ែដល្រតូវទូទតេ់រៀង ល់ ៦ ែខម្តង េនៃថងទី៣០ ែខ
មថុិន និងៃថងទី៣១ ែខធនូ (៧,៥ ៃថង កនុងករទូទតម់្តងៗ)។ 

 
• ករេបើករឭំក្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ - និេយជិតមនសិទធិទទលួបនករេបើករឭំក្របកបំ់ ចអ់តីតភព

ករងរេសមើនឹង១៥ៃថងៃន្របកេ់បៀវត ររ៍បស់ពកួេគកនុងមយួឆន  ំគិតចប់ ងំពីៃថងចូលបេ្រមើករងររហូតដល់ៃថងទី៣១ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០១៨ េហើយេនែតបន្តករងរជមយួ ខ។ ករេបើករឭំក្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ ្រស័យ
េទ មចំននួឆន អំតីតភពករងររបស់បគុគលិកមន ក់ៗ  េហើយមនិ្រតូវេលើសពី៦ែខៃន្របកេ់បៀវត រដុ៍លមធយមេទ។ 
េនៃថងទី២២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៩ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ បនេចញេសចក្តីែណនេំលខ ០៤២/
២៩ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.លេដើមបពីនយរេពលករេបើករឭំក្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរែដលនឹង្រតូវទូទតឱ់យចំននួ
បីៃថង កនុងែខមថុិន និងែខធនូ ចបេ់ផ្តើមេនែខធនូ ឆន ២ំ០២១។ 

 
ករទូទត្់របកបំ់ ចក់រងរ្របចឆំន  ំ្រតូវបនចតទុ់កថជអតថ្របេយជនប៍គុគលិករយៈេពលខ្លី េហើយ ្រតូវបន

កត្់រ បងគរកនុងឆន ែំដលបគុគលិកបនបេ្រមើករងរឱយ ខ។ 
ខបនេបើករឭំក្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ ឱយបគុគលិករបស់ខ្លួនទងំ្រសុង កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៩។ ដូច

េនះ ខមនិមនកតព្វកិចចកនុងករេបើករឭំក្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់កនុងឆន េំនះេទ។ 
  
២.១៧ ចំណូល និងចំ យករ្របក ់

ចំណូលនិងចំ យករ្របកពី់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដល ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ្រតូវបនទទលួ គ ល់កនុង 
“ចំណូលករ្របក”់ និង “ចំ យករ្របក”់ កនុងចំេណញ-ខត េ យេ្របើវធីិ ្រស្តករ្របកម់ន្របសិទធភព។ 

វធីិ ្រស្តករ្របកម់ន្របសិទធភព គឺជវធីិ ្រស្តកនុងករគណនៃថ្លេដើមដករលំស់ៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុមយួឬ
បំណុលហិរញញ វតថុមយួ និងជវធីិ ្រស្តកនុងករែបងែចកចំណូលករ្របក ់ឬចំ យករ្របក ់ េលើរយៈេពលែដលពកព់ន័ធ។ 
អ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភព គឺជអ្រ ែដលេធ្វើអបប រជកែ់ស្តងចំេពះករទូទត់ ច្់របកន់េពលអនគតប៉ន់ ម ន 
ឬបងក នៃ់ដទទលួ្របក ់ កនុងរយៈេពលៃន យុកលប៉ន់ ម នរបស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ ឬកនុងរយៈេពល មយួែដលខ្លីជង
េទ មករសម្រសប ចំេពះតៃម្លេយងសុទធរបស់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬបំណុលហិរញញ វតថុ។ េនេពលគណនអ្រ ករ្របក់
មន្របសិទធភព ខបនកត្់រ ល់លកខខណ្ឌ កនុងកិចចសនយទងំអស់ៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ និងបនរមួបញចូ លនូវកៃ្រម ឬ
កំេណើ នចំ យនន ែដលបនចំ យេ យផទ ល់ចំេពះឧបករណ៍មយួ េហើយ ជែផនកមយួៃនអ្រ ករ្របកម់ន
្របសិទធភព ប៉ែុន្តមនិែមនជករខតឥណទននេពលអនគតេទ។ 
  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
 

របយករណ៍សវនកមមហិរញញវតថុឆន ២ំ០២០  TMB½rTI 27 

 

២. េសចក្តសីេងខបអពំីេគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
២.១៧ ចំណូល និងចំ យករ្របក់ (ត) 

ចំណូលករ្របក្់រតូវបនគណនេ យអនុវត្តអ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភព ចំេពះតៃម្លេយងដុលរបស់្រទពយ
សកមមហិរញញ វតថុ េលើកែលងែតចំេពះ៖ 
 
• ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនករថយចុះតៃម្លែដលបនទិញ ឬបនបេងកើតេឡើង (Purchased or originated 

credit-impaired financial assets–“POCI”) ែដលអ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភពស្រមបែ់កត្រមូវឥណទន
េលើកដំបងូ ្រតូវបនអនុវត្តចំេពះៃថ្លេដើមដករលំស់របស់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ។ 

• ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនិែមនជ POCI ប៉ែុន្តបនក្ល យជឥណទនែដលមនករថយចុះតៃម្លមយួែផនកធំ (ឬ 
‘ដំ កក់លទី ៣’) ែដលចំណូលករ្របក្់រតូវបនគណនេ យេ្របើអ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភពចំេពះៃថ្ល
េដើមដករលំស់របស់  (ឧ. កតក់ងជមយួនឹងសំវធិនធនករខតឥណទនរពឹំងទុក)។ 

 
២.១៨ ចំណូលកៃ្រមេជើង រ 

ចំណូលកៃ្រមេជើង រ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជចំណូល េនេពលែដល បនបំេពញ មគំរលូកខខណ្ឌ ទងំអស់ 
(កតព្វកិចចៃនដំេណើ រករ្រតូវបនទទលួយក េហើយករ្រគប្់រគង្រតូវបនេផទរកនុងេពលេវ មយួ ឬ ចំណុចៃនេពលេវ

មយួ)។ 
កៃ្រមកនុងដំេណើ រករផ្តល់ឥណទន និងបេុរ្របទន ែដលទំនងជ ច្រតូវបនផ្តល់ឱយ ្រតូវបនពនយរ (ជមយួនឹង

ចំ យផទ ល់ពកព់ន័ធ) េហើយចំណូលែដលជែផនកៃនអ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភពរបស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុមយួ ្រតូវបន
ទទលួ គ ល់េ យេធ្វើនិយត័កមមេទេលើអ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភពរបស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ។ 
 
៣. ករប៉ន់ ម នគណេនយយជក់ ក ់នងិករវនិិចឆយ័ 

ខេធ្វើករប៉ន់ ម ន និងករសនមតេ យគិតេទេលើអនគតកល។ មនិយមនយ័ លទធផលៃនករប៉ន់ ម ន
គណេនយយក្រមេសមើគន ជមយួនឹងលទធផលជកែ់ស្តង ស់។ េដើមបេីធ្វើឱយមតិកពត័ម៌នៃនករប៉ន់ ម នកនែ់តមនភព
ល្អ្របេសើរេឡើង អេថរជក់ កសំ់ខន់ៗ ែដលជធតុេធ្វើឱយមនករបះ៉ពល់ជ រវន្តចំេពះលទធផល និង ថ នភពហិរញញ វតថុ
របស់ ខ ្រតូវបនេធ្វើេតស្តរកភពងយែ្រប្របួលរបស់ ចំេពះបែ្រមប្រមួលប៉ ៉ ែម្៉រតមលូ ្ឋ ន។ ករប៉ន់ ម ន និងករ
សនមតចំេពះតៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមម និងបំណុលកនុងឆន ហិំរញញ វតថុបនទ ប ់្រតូវបនកតស់មគ ល់ដូចខងេ្រកម៖ 

 

i)  សំវធិនធនករខតឥណទនរពឹំងទុក ចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ 
សំវធិនធនករខតឥណទនរពឹំងទុក ចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ត្រមូវឱយ

េ្របើ្របស់គំរសូមុគ ម ញ និងករសនមតជក់ ក ់ ចំេពះលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចនេពលអនគត និងលកខណៈរបស់ឥណទន  
(ឧ. លទធភពែដលអតិថិជន ចមនិសង្របក ់និងប ្ត លឱយមនករខតបង)់។ 

ករវនិិចឆយ័ជក់ កម់យួចំននួ ក្៏រតូវបនត្រមូវេនកនុងករអនុវត្តត្រមូវករគណេនយយស្រមបក់រ ស់ែវងECLផង
ែដរ ដូចជ៖  
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៣. ករប៉ន់ ម នគណេនយយជក់ ក ់នងិករវនិិចឆយ័ (ត) 
i)  សំវធិនធនករខតឥណទនរពឹំងទុក ចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់(ត) 
• ករបេងកើត្រកុម្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន  កនុងេគលបំណងេដើមប ី ស់ែវង ECL 
• េ្រជើសេរ ើសគំរ ូនិងករសនមតសម្រសប ស្រមបក់រ ស់ែវង ECL 
• ករកំណតល់កខណៈវនិិចឆយ័ចំេពះកំេណើ ន និភយ័ឥណទនអតិថិជន ែដលមនកំេណើ ន និភយ័ជ រវន្ត 

(“SICR”) 
• អនុវត្តករសនមត និងករវភិគ េលើលំហូរ ច្់របកន់េពលអនគតរពឹំងទុក និងពត័ម៌នែដលពយករអំពីអនគត 
• អនុវត្តវធីិ ្រស្តមនិែមនបេចចកេទសចំេពះ ECL េ យពិចរ បែនថមលកខណៈវនិិចឆយ័ែផនកគុណភពស្រមប ់

SICR ចំេពះឥណទនែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើងវញិ េ យ រផលបះ៉ពល់ៃន COVID-19 និងករកំណត ់ 
េស រយី៉ូែដលថ្លឹង្របូបប ែដលឆ្លុះបញច ងំអំពីលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចចុងេ្រកយបំផុត ែដលរងផលបះ៉ពល់
េ យ រ COVID-19 ែដលមនិ្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងគំរ ូECL ែដលមន្រ ប។់ 

 
ii)  លកខខណ្ឌ ភតិសនយ 

កនុងករកំណតល់កខខណ្ឌ ភតិសនយ គណៈ្រគប្់រគងពិចរ េទេលើភពជកែ់ស្តង និងលកខខណ្ឌ ទងំអស់ែដល
បេងកើតឱយមនករេលើកទឹកចិត្តែផនកេសដ្ឋកិចច េដើមបអីនុវត្តជេ្រមើសកនុងករបន្តករជលួ ឬជេ្រមើសមនិបន្តករជលួ។ ជេ្រមើសកនុង
ករបន្តករជលួ (ឬ រយៈេពលបនទ បពី់ជេ្រមើសបញឈបក់រជលួ) ្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងលកខខណ្ឌ ភតិសនយ ្របសិនេបើភតិ
សនយេនះមនភពជក់ កស់មេហតុផល ស្រមបក់របន្តករជលួ (ឬ មនិបញឈបែ់តប៉េុ ្ណ ះ)។ 
 
៤. ច់្របកក់នងុៃដ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រយៈេពលខ្លី   

្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ២៤.៣២២.៩១៣ ៩៨.៣៨៦.១៨៣ ១៨.៧៨១.៩៦៤  ៧៦.៥៣៦.៥០៣
្របកេ់រៀល ៤.៩៨០.៥៤៤ ២០.១៤៦.៣០១ ៩៨០.៣៩៧  ៣.៩៩៥.១១៨

 ២៩.៣០៣.៤៥៧ ១១៨.៥៣២.៤៨៤ ១៩.៧៦២.៣៦១  ៨០.៥៣១.៦២១
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៥. ្របក់បេញញ ើ និងករ ក់្របក់េនធនគរក ្ត ល 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រយៈេពលខ្លី   
គណនីចរន្ត ១២១.៣៥០.១១៦ ៤៩០.៨៦១.២១៩ ៦៥.៤២៧.៤៤៦  ២៦៦.៦១៦.៨៤២ 
គណនីទូទត ់ ៥៤.០៧១.៦១៩ ២១៨.៧១៩.៦៩៩ ៤.២៥៨.១៨៧  ១៧.៣៥២.១១២
មូលប្រត ចជួញដូរបន (i) ៥១.១១៣.៥៦៩ ២០៦.៧៥៤.៣៨៧ ១៧.៩៣៣.៦៧៥  ៧៣.០៧៩.៧២៦
 ២២៦.៥៣៥.៣០៤ ៩១៦.៣៣៥.៣០៥ ៨៧.៦១៩.៣០៨  ៣៥៧.០៤៨.៦៨០

 
(i) ខបន កម់លូប្រត ចជញួដូរបន (NCD) ចំននួ ៤៨.៥៩២.៦៥៥ ដុ ្ល រ េមរកិ (៣១ ធនូ ២០១៩ ៖ 

១៣.៦២៣.៥៥៥ ដុ ្ល រ េមរកិ) េនធនគរក ្ត លស្រមបជ់្រទពយបញច េំលើ ្វ សីុលីធីគណនី
ទូទត(់កំណតស់មគ ល់១៦)។ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ខមនិមនមលូប្រត ចជញួដូរបន ែដល
្រតូវបន កប់ញច សំ្រមប់ ្វ សីុលីធីគណនីទូទតេ់ទ (៣១ ធនូ ២០១៩ ៖ ៤.៣១០.១២០ ដុ ្ល រ េមរកិ)។ គិត
្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ខមនិទនេ់្របើឥណទនវបិរបូនចំ៍េពះ ្វ សីុលីធីគណនីទូទតេ់នះេនេឡើយ
េទ។ 

 
 អ្រ ករ្របក្់របចឆំន ៃំន្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល មនដូចខងេ្រកម៖ 
 
 ២០២០  ២០១៩
   
គណនីចរន្ត 0%  0%
គណនីទូទត ់ 0%  0%
មូលប្រត ចជួញដូរបន ០,០៣% - ១,៥៦%  ០,៦៥% - ១,១៣%
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៦. ្របក់បេញញ ើ និងករ ក់្របក់េនធនគរេផ ងៗ 
(ក) វិភគ ម ថ នភពនិ សន ្ឋ ន 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរកនុង

្របេទស ៣០.៩១៥.៤១០ ១២៥.០៥២.៨៣៣ ២៦២.០៥៦  ១.០៦៧.៨៧៨
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេ្រក

្របេទស ៤០.៥២៥.៩៣៥ ១៦៣.៩២៧.៤០៨ ១៩.៩៥០.៤៤៧  ៨១.២៩៨.០៧២
 ៧១.៤៤១.៣៤៥ ២៨៨.៩៨០.២៤១ ២០.២១២.៥០៣  ៨២.៣៦៥.៩៥០
   
ដក៖ សំវធិនធនករខតឥណទនរពំឹងទុក - - -  -
 ៧១.៤៤១.៣៤៥ ២៨៨.៩៨០.២៤១ ២០.២១២.៥០៣  ៨២.៣៦៥.៩៥០

 
(ខ) វិភគ ម្របេភទគណន ី

 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្់របកេ់នធនគរកនុង

្រសុក៖   
គណនីចរន្ត ១៥៩.៤៩៥ ៦៤៥.១៥៧ ៥៤.៨៩៦  ២២៣.៧០១
គណនីសន  ំ ៧៥២.៤៦៣ ៣.០៤៣.៧១៣ ២០៧.១៦០  ៨៤៤.១៧៧
្របកប់េញញ ើមនកលកំណត ់ ៣០.០០៣.៤៥២ ១២១.៣៦៣.៩៦៣ -  -
សមតុលយេនធនគរកនុង្រសុកសរបុ ៣០.៩១៥.៤១០ ១២៥.០៥២.៨៣៣ ២៦២.០៥៦  ១.០៦៧.៨៧៨
   

្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្់របកេ់នធនគរេ្រក
្រសុក៖   
គណនីចរន្ត ៤០.៥២៥.៩៣៥ ១៦៣.៩២៧.៤០៨ ១៩.៩៥០.៤៤៧  ៨១.២៩៨.០៧២
សមតុលយេនធនគរេ្រក្រសុកសរបុ ៤០.៥២៥.៩៣៥ ១៦៣.៩២៧.៤០៨ ១៩.៩៥០.៤៤៧  ៨១.២៩៨.០៧២

   
 ៧១.៤៤១.៣៤៥ ២៨៨.៩៨០.២៤១ ២០.២១២.៥០៣  ៨២.៣៦៥.៩៥០
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ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៦. ្របក់បេញញ ើ និងករ ក់្របក់េនធនគរេផ ងៗ (ត) 
(គ) វិភគ មកលកំណត ់
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រយៈេពលខ្លី ៧១.៤៤១.៣៤៥ ២៨៨.៩៨០.២៤១ ២០.២១២.៥០៣  ៨២.៣៦៥.៩៥០
 ៧១.៤៤១.៣៤៥ ២៨៨.៩៨០.២៤១ ២០.២១២.៥០៣  ៨២.៣៦៥.៩៥០
 
 អ្រ ករ្របក្់របចឆំន ៃំន្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 
 ២០២០  ២០១៩
   
គណនីចរន្ត ០%  ០%
គណនីសន  ំ ០,៥០%  ០,៥០%
្របកប់េញញ ើមនកលកំណត ់ ០,៥០% - ៣,២០%  ០,៧០% - ១,១៣%
 
៧. ឥណទន នងិបុេរ្របទន សែ់វង មៃថ្លេដើមដករលំស ់
 

២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល

ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់៖   
ឥណទនពណិជជ៖   

ឥណទនវបិរបូន ៍ ៨.២០០.៥៣៩ ៣៣.១៧១.១៨០ ៥.៩៨៩.៣៣៣  ២៤.៤០៦.៥៣២
ឥណទនរយៈេពលខ្ល ី ២២៥.៥៤២.៦៣៩ ៩១២.៣១៩.៩៧៥ ២២២.៧៣២.៩៥១  ៩០៧.៦៣៦.៧៧៥
ឥណទនរយៈេពលែវង ៨០២.៨៦៣.៤៧៣ ៣.២៤៧.៥៨២.៧៤៩ ៧០១.៩២៦.៧១២  ២.៨៦០.៣៥១.៣៥១
ឥណទនសកខីប្រត ៨៣.៥៨០ ៣៣៨.០៨១ ៣.១១១.៥៩៩  ១២.៦៧៩.៧៦៦

ឥណទនបុគគលិក ២.០៦៦.២៨៨ ៨.៣៥៨.១៣៥ ១.៩៥០.៣៦៧  ៧.៩៤៧.៧៤៦
តៃម្លេយងដុលសរបុ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
   
ដក៖ សំវធិនធនករខតឥណទន

រពំឹងទុក(ក) (៨.៤២៥.៥០៦) (៣៤.០៨១.១៧២) (៩.៤៨៧.២៣១)  (៣៨.៦៦០.៤៦៦)
   
ឥណទនសុទធសរបុ ១.០៣០.៣៣១.០១៣ ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨ ៩២៦.២២៣.៧៣១  ៣.៧៧៤.៣៦១.៧០៤
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៧. ឥណទន នងិបុេរ្របទន សែ់វង មៃថ្លេដើមដករលំស ់(ត) 
(ក) សវំិធនធនករខតឥណទនរពំងឹទុក 

បែ្រមប្រមួលសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទន មនដូចខងេ្រកម៖ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ECL ១២ែខ (ដំ កក់លទី ១) ៧.៤១៧.១៧៧ ៣០.០០២.៤៨១ ៨.០០៥.២១២  ៣២.៦២១.២៣៩
ECL េពញមយួ យុកល-មនិថយចុះតៃម្ល

ឥណទន (ដំ កក់លទី ២) ៩៣.៩៦៦ ៣៨០.០៩២ ១៨.៨៤៦  ៧៦.៧៩៧
ECL េពញមយួ យុកល-ថយចុះតៃម្ល  

ឥណទន (ដំ កក់លទី ៣) ៩១៤.៣៦៣ ៣.៦៩៨.៥៩៩ ១.៤៦៣.១៧៣  ៥.៩៦២.៤៣០
 ៨.៤២៥.៥០៦ ៣៤.០៨១.១៧២ ៩.៤៨៧.២៣១  ៣៨.៦៦០.៤៦៦
 
(ខ) វិភគ ម្របេភទ ជវីកមម 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
លកដុ់ំ និងលក់ យ ៣៨៩.៥២០.៥០៧ ១.៥៧៥.៦១០.៤៥១ ៣៤៨.៨០០.៣៤៧  ១.៤២១.៣៦១.៤១៤
េស កមម ១៧៣.១៣៧.៩៧៥ ៧០០.៣៤៣.១០៩ ១៥០.៦៣៣.០៣០  ៦១៣.៨២៩.៥៩៧
ស ្ឋ គរ និងេភជនីយ ្ឋ ន ១០៣.១០៤.៣១៤ ៤១៧.០៥៦.៩៥០ ១០០.៤៦៣.៨១៦  ៤០៩.៣៩០.០៥០
អចលន្រទពយ ៩២.៨៩៩.៦៨១ ៣៧៥.៧៧៩.២១០ ៧៨.៨១២.៨៧១  ៣២១.១៦២.៤៤៩
សំណង ់ ៧៧.០៤០.៦៦៧ ៣១១.៦២៩.៤៩៨ ៦១.៣៧៤.៣៦៤  ២៥០.១០០.៥៣៣
្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ ៦៩.០៤៣.៨១២ ២៧៩.២៨២.២២០ ៧៨.៩៤១.៨៩៦  ៣២១.៦៨៨.២២៦
ផលិតកមម ៣៥.០៥៨.១២៧ ១៤១.៨១០.១២៤ ៣៧.៦១១.៨៣៣  ១៥៣.២៦៨.២១៩
ដឹកជញជូ ន និងឃ្ល ងំទំនញិ ១៤.៤៦៥.៧៩៨ ៥៨.៥១៤.១៥៣ ១៤.៤៥៩.៥៧៩  ៥៨.៩២២.៧៨៤
ឧស ហកមម យនភណ្ឌ  ១២.៩១៨.៤៩៣ ៥២.២៥៥.៣០៤ ១៥.៧២៤.៣៥១  ៦៤.០៧៦.៧៣០
កសិកមម ៨.៩២១.៣៣៦ ៣៦.០៨៦.៨០៤ ៧.០៥៦.២២៥  ២៨.៧៥៤.១១៧
េផ ងៗ ៦២.៦៤៥.៨០៩ ២៥៣.៤០២.២៩៧ ៤១.៨៣២.៦៥០  ១៧០.៤៦៨.០៥១
តៃម្លេយងដុលសរបុ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៧. ឥណទន នងិបុេរ្របទន សែ់វង មៃថ្លេដើមដករលំស ់(ត) 
(គ) វិភគ មចំ តថ់ន កឥ់ណទន 
 

២០២០ ២០១៩ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល

ឥណទនដំេណើ រករ   
ចំនួនដុល ១.០១២.៣១៩.៨៣៤ ៤.០៩៤.៨៣៣.៧២៩ ៩០៧.៣៣៩.១៧៥  ៣.៦៩៧.៤០៧.១៣៨
ចំនួនែដលមន និភយ័មនិសង ១.០១២.៣១៩.៨៣៤ ៤.០៩៤.៨៣៣.៧២៩ ៩០៧.៣៣៩.១៧៥  ៣.៦៩៧.៤០៧.១៣៨
សំវធិនធនករខតឥណទនរពំឹងទុក (៧.៤១៧.១៧៧) (៣០.០០២.៤៨១) (៨.០០៥.២១២)  (៣២.៦២១.២៣៩)
   
ឥណទនេ្រកមដេំណើ រករ   
ចំនួនដុល ៥.២៨៤.៥២៩ ២១.៣៧៥.៩២០ ៣.២១៥.៨៧៤  ១៣.១០៤.៦៨៧
ចំនួនែដលមន និភយ័មនិសង ៥.២៨៤.៥២៩ ២១.៣៧៥.៩២០ ៣.២១៥.៨៧៤  ១៣.១០៤.៦៨៧
សំវធិនធនករខតឥណទនរពំឹងទុក (៩៣.៩៦៦) (៣៨០.០៩២) (១៨.៨៤៦)  (៧៦.៧៩៧)
   
ឥណទនមនិដំេណើ រករ   
ចំនួនដុល ២១.១៥២.១៥៦ ៨៥.៥៦០.៤៧១ ២៥.១៥៥.៩១៣  ១០២.៥១០.៣៤៥
ចំនួនែដលមន និភយ័មនិសង ២១.១៥២.១៥៦ ៨៥.៥៦០.៤៧១ ២៥.១៥៥.៩១៣  ១០២.៥១០.៣៤៥
សំវធិនធនករខតឥណទនរពំឹងទុក (៩១៤.៣៦៣) (៣.៦៩៨.៥៩៩) (១.៤៦៣.១៧៣)  (៥.៩៦២.៤៣០)
   
សរបុ   
ចំនួនដុល ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
ចំនួនែដលមន និភយ័មនិសង ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
សំវធិនធនករខតឥណទនរពំឹងទុក (៨.៤២៥.៥០៦) (៣៤.០៨១.១៧២) (៩.៤៨៧.២៣១)  (៣៨.៦៦០.៤៦៦)
 
(ឃ) វិភគ មកលកំណតឥ់ណទន 

 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
មនិេលើស១ឆន  ំ ៣៣៩.៤៥៣.៧២៤ ១.៣៧៣.០៩០.៣១៤ ២៩៦.៥៣៨.១០៩  ១.២០៨.៣៩២.៧៩៤
េលើស១ឆន  ំនិងមនិេលើស៣ឆន  ំ ១៤៨.០៤៣.៨១៩ ៥៩៨.៨៣៧.២៤៨ ១៤៣.០៣៨.១០០  ៥៨២.៨៨០.២៥៨
េលើស៣ឆន  ំនិងមនិេលើស៥ឆន  ំ ១៤១.០២៩.៨៨១ ៥៧០.៤៦៥.៨៦៩ ១៣៣.៩៨០.៦៧៧  ៥៤៥.៩៧១.២៥៩
មនិេលើស៥ឆន  ំ ៤១០.២២៩.០៩៥ ១.៦៥៩.៣៧៦.៦៨៩ ៣៦២.១៥៤.០៧៦  ១.៤៧៥.៧៧៧.៨៥៩
តៃម្លេយងដុលសរបុ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៧. ឥណទន នងិបុេរ្របទន សែ់វង មៃថ្លេដើមដករលំស ់(ត) 
(ង) វិភគ ម និភ័យឥណទន 

 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   

និភយ័ធ ំ ២១.០៤៥.៩០៣ ៨៥.១៣០.៦៧៨ ៦០.១៥៦.២៣២  ២៤៥.១៣៦.៦៤៥
និភយ័ធមម  ១.០១៧.៧១០.៦១៦ ៤.១១៦.៦៣៩.៤៤២ ៨៧៥.៥៥៤.៧៣០  ៣.៥៦៧.៨៨៥.៥២៥

តៃម្លេយងដុលសរបុ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
 

និភយ័ធំ្រតូវបនកំណតនិ់យមនយ័េ យធនគរក ្ត លថជ និភយ័ឥណទនទូេទ ចំេពះអនកទទលួ
ជឯកត្តជន មយួ ែដលេលើសពី ១០% ៃនមលូនិធិផទ ល់សុទធរបស់ ខ។ 
 
(ច) វិភគ មទនំក់ទនំង 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ភគីមនិពកព់ន័ធ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
តៃម្លេយងដុលសរបុ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
 
(ឆ) វិភគ មនិ សន ្ឋ ន 

 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
និ សន ្ឋ ន ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
តៃម្លេយងដុលសរបុ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
 
(ជ) អ្រ ករ្របក ់
 ២០២០  ២០១៩
   
ឥណទនវបិរបូន ៍ ៦,៥០%  ៥,៥៥% - ៧,២៥%
ឥណទនរយៈេពលខ្ល ី ៥,០០% - ៧,៥០%  ៥,០០% - ៧,៨២%
ឥណទនរយៈេពលែវង ៣,០០% - ១១,០០%  ៣,០០% - ១១,០០%
ឥណទនសកខីប្រត ៧,២៥%  ៧,២៥%
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៨. ្របក់តមកល់ មចបប់េនធនគរក ្ត ល 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
រយៈេពលខ្ល ី   
ទុនប្រមងុកតព្វកចិច(i) ៧០.២៧១.៩៤១ ២៨៤.២៥០.០០១ ១០០.៦៩០.៧៩៨  ៤១០.៣១៥.០០២
រយៈេពលែវង   
្របកត់មកល់ធនេលើេដើមទុន (ii) ១៤.៥០៥.៥១៥ ៥៨.៦៧៤.៨០៩ ៩.៥០៩.៧៣៤  ៣៨.៧៥២.១៦៦
 ៨៤.៧៧៧.៤៥៦ ៣៤២.៩២៤.៨១០ ១១០.២០០.៥៣២  ៤៤៩.០៦៧.១៦៨
 
(i) ទុនប្រមុងកតព្វកិចច 

ទុនប្រមុងកតព្វកិចចគឺជទុនប្រមុងអបបបរមែដល្រតូវបនគណន មអ្រ  ៧% ៃន្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន 
និង្របកក់មចជី្របកេ់រៀល និងជរបិូយបណ័្ណ េផ ងៗ។ ទុនប្រមុងកតព្វកិចចេលើ្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន និង្របកក់មចមីនិ
មនករ្របកេ់ទ។ 

 
(ii) ្របកត់មកល់ធនេលើេដើមទុន 

េយង ម្របកសេលខ ធ៧-០១-១៣៦្រប.ក. ចុះៃថងទី១៥ ែខតុ  ឆន ២ំ០០១ េចញេ យធនគរក ្ត ល  
ស្តីពី “្របកត់មកល់ធនេលើេដើមទុន” ត្រមូវឱយ ខតមកល់្របកចំ់ននួ ១០%ៃនេដើមទុនបនបងរ់បស់ ខ ជ្របកត់មកល់
ធនេលើេដើមទុនេនធនគរក ្ត ល។ ្របកត់មកល់េនះមនិស្រមបេ់្របើ្របស់កនុង្របតិបត្តិករ្របចៃំថងរបស់ ខេទ េហើយ
នឹង្រតូវបង្វិលជូន ខវញិេនេពលែដល ខសម័្រគចិត្តបញចប្់របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់ខ្លួនេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
 អ្រ ករ្របក្់របចឆំន ៃំន្របកត់មកល់ មចបបេ់នធនគរក ្ត ល មនដូចខងេ្រកម៖ 
 
 ២០២០  ២០១៩
   
ទុនប្រមងុកតព្វកចិច ០%  ០%
្របកត់មកល់ធនេលើេដើមទុន ០,០៦% - ០,៤០%  ០,៤៨% - ០,៧២%
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៩. ភតិសនយ 
កំណតស់មគ ល់េនះផ្តល់នូវពត័ម៌នអំពីភតិសនយ ែដល ខជភគីអនកជលួ។ 

ខជលួអគរមយួចំននួស្រមបេ់ធ្វើ្របតិបត្តិករជករយិល័យ ខ និងករយិល័យ ខរង។ ជទូេទកិចច
សនយជលួ្រតូវបនេធ្វើេឡើងស្រមបរ់យៈេពលកំណតច់បពី់៣ឆន រំហូតដល់១០ឆន ។ំ ភតិសនយទងំេនះមនថិរេវ ជលួ ឃ្ល
ែដលបញជ កពី់ករេឡើងៃថ្ល និងសិទធិបន្តកិចចសនយខុសៗគន ។ ចំេពះករបន្តកិចចសនយជថមី លកខខណ្ឌ ៃនភតិសនយទងំេនះ្រតូវ
បនចរចេឡើងវញិ។ 
 
(ក) ចំននួទឹក្របកែ់ដលបនទទលួ គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
្រទពយសកមមែដលមនសិទធេិ្របើ្របស់ (រយៈេពលែវង)   
អគរ ៥.៩២៣.៣៦៦ ២៣.៩៦០.០១៥ ៦.៦៧១.០៤១  ២៧.១៨៤.៤៩២
 ៥.៩២៣.៣៦៦ ២៣.៩៦០.០១៥ ៦.៦៧១.០៤១  ២៧.១៨៤.៤៩២
បំណុលភតសិនយ   
រយៈេពលខ្លី ៨២២.០០៦ ៣.៣២៥.០១៤ ៧៤០.៤៨១  ៣.០១៧.៤៦០
រយៈេពលែវង ៥.៥៦៨.៥៨៦ ២២.៥២៤.៩៣១ ៦.២២០.៨៦៣  ២៥.៣៥០.០១៧
 ៦.៣៩០.៥៩២ ២៥.៨៤៩.៩៤៥ ៦.៩៦១.៣៤៤  ២៨.៣៦៧.៤៧៧

 
កនុងអំឡុងឆន  ំ មនិមនករបែនថម្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់េទ (២០១៩ ៖ ២.១៦២.៥៦៩ ដុ ្ល រ       

េមរកិ)។ 
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៩. ភតិសនយ (ត) 
(ខ) ចំននួទឹក្របកែ់ដលបនទទលួ គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ-ខត 
 របយករណ៍ចំណញ-ខត បង្ហ ញនូវចំននួទឹក្របកែ់ដលពកព់ន័ធនឹងភតិសនយ ដូចខងេ្រកម ៖ 

 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រលំស់្រទពយសកមមែដលមនសិទធេិ្របើ្របស់   
អគរ ៩០០.១៣៩ ៣.៦៦៩.៨៦៧ ៧៧៤.៣២៣  ៣.១៣៧.៥៥៧
   
ចំ យករ្របកេ់លើបំណុលភតសិនយ   
អគរ ១៥២.៧៦៨ ៦២២.៨៣៦ ១៧៥.៧០៤  ៧១១.៩៥៣
   
ចំ យពកព់ន័ធនឹងភតិសនយរយៈេពលខ្លី  

(រមួបញចូ លកនុងចំ យ្របតិបត្តិករេផ ងៗ) 
(កំណតស់មគ ល់ ២៧) ១.២០០ ៤.៨៩២ ១.៣២២  ៥.៣៥៧

   
ចំ យសរបុពកព់ន័ធនឹងភតិសនយ ១.០៥៤.១០៧ ៤.២៩៧.៥៩៥ ៩៥១.៣៤៩  ៣.៨៥៤.៨៦៧

 
លំហូរ ច្់របកេ់ចញសរបុស្រមបភ់តិសនយ ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ មនចំននួ 

៨៧៧.៩០៣ ដុ ្ល រ េមរកិ (២០១៩ ៖ ៨១៥.២១៨ ដុ ្ល រ េមរកិ)។ 
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១០. ្រទពយសមបត្ត ិនិងបរកិខ រ 

រយៈេពលែវង 
ករែកលម្អ
្រទពយជួល

កុំពយទូ័រ និង
បរកិខ រែផនក

ព័ត៌មនវិទយ
បរកិខ រ

ករយិលយ័  សរបុ
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
  
េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩  
ៃថ្លេដើម ១.៥១៦.១៣៤ ១.២១៣.២៤២ ១.១៩៤.១៤៣  ៣.៩២៣.៥១៩
រលំស់បងគរ (៧៦៥.៣៣៩) (៥៨៣.០៩៥) (៧១២.៨៧៨)  (២.០៦១.៣១២)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ៧៥០.៧៩៥ ៦៣០.១៤៧ ៤៨១.២៦៥  ១.៨៦២.២០៧
គិតជពនេ់រៀល ៣.០១៦.៦៩៤ ២.៥៣១.៩៣១ ១.៩៣៣.៧២៣  ៧.៤៨២.៣៤៨
  
ស្រមប់ដំ ច់ឆន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩  
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដើម្រគ ៧៥០.៧៩៥ ៦៣០.១៤៧ ៤៨១.២៦៥  ១.៨៦២.២០៧
បែនថម ៣៩៧.៥៦៥ ៥០.២២០ ២៥៩.៣៦៩  ៧០៧.១៥៤
រលំស់ (២៣៥.៨៩០) (១៨៦.៦៥៩) (១៧២.១២០)  (៥៩៤.៦៦៩)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ ៩១២.៤៧០ ៤៩៣.៧០៨ ៥៦៨.៥១៤  ១.៩៧៤.៦៩២
  
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩  
ៃថ្លេដើម ១.៩១៣.៦៩៩ ១.២៦៣.៤៦២ ១.៤៥៣.៥១២  ៤.៦៣០.៦៧៣
រលំស់បងគរ (១.០០១.២២៩) (៧៦៩.៧៥៤) (៨៨៤.៩៩៨)  (២.៦៥៥.៩៨១)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ៩១២.៤៧០ ៤៩៣.៧០៨ ៥៦៨.៥១៤  ១.៩៧៤.៦៩២
គិតជពនេ់រៀល ៣.៧១៨.៣១៥ ២.០១១.៨៦០ ២.៣១៦.៦៩៥  ៨.០៤៦.៨៧០
  
េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០២០  
ៃថ្លេដើម ១.៩១៣.៦៩៩ ១.២៦៣.៤៦២ ១.៤៥៣.៥១២  ៤.៦៣០.៦៧៣
រលំស់បងគរ (១.០០១.២២៩) (៧៦៩.៧៥៤) (៨៨៤.៩៩៨)  (២.៦៥៥.៩៨១)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ៩១២.៤៧០ ៤៩៣.៧០៨ ៥៦៨.៥១៤  ១.៩៧៤.៦៩២
គិតជពនេ់រៀល ៣.៧១៨.៣១៥ ២.០១១.៨៦០ ២.៣១៦.៦៩៥  ៨.០៤៦.៨៧០
  
ស្រមប់ដំ ច់ឆន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០  
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដើម្រគ ៩១២.៤៧០ ៤៩៣.៧០៨ ៥៦៨.៥១៤  ១.៩៧៤.៦៩២
បែនថម - ៤៤១.៨៧៦ ៥៥.៦៩១  ៤៩៧.៥៦៧
រលំស់ (២៧៥.៣៩៩) (២៩៤.១០៨) (១៩៩.៥០៨)  (៧៦៩.០១៥)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ ៦៣៧.០៧១ ៦៤១.៤៧៦ ៤២៤.៦៩៧  ១.៧០៣.២៤៤
  
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០  
ៃថ្លេដើម ១.៩១៣.៦៩៩ ១.៧០៥.៣៣៨ ១.៥០៩.២០៣  ៥.១២៨.២៤០
រលំស់បងគរ (១.២៧៦.៦២៨) (១.០៦៣.៨៦២) ១.០៨៤.៥០៦)  (៣.៤២៤.៩៩៦)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ៦៣៧.០៧១ ៦៤១.៤៧៦ ៤២៤.៦៩៧  ១.៧០៣.២៤៤
គិតជពនេ់រៀល ២.៥៧៦.៩៥២ ២.៥៩៤.៧៧០ ១.៧១៧.៩០០  ៦.៨៨៩.៦២២
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១១. ្រទពយសកមមអរបូ ី
 
រយៈេពលែវង ្របព័នធ និងកមមវិធី

ដុ ្ល រ េមរកិ
េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ 
ៃថ្លេដើម ២២៣.៧៨១
រលំស់បងគរ (៣៨.៣៤៨)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ១៨៥.៤៣៣
គិតជពនេ់រៀល ៧៤៥.០៧០
 
ស្រមប់ដំ ច់ឆន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដើម្រគ ១៨៥.៤៣៣
បែនថម ៣.៨២២
រលំស់ (៤៧.៦៣៧)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ ១៤១.៦១៨
 
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
ៃថ្លេដើម ២២៧.៦០៣
រលំស់បងគរ (៨៥.៩៨៥)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ១៤១.៦១៨
គិតជពនេ់រៀល ៥៧៧.០៩៣ 
 
េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ 
ៃថ្លេដើម ២២៧.៦០៣
រលំស់បងគរ (៨៥.៩៨៥)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ១៤១.៦១៨
គិតជពនេ់រៀល ៥៧៧.០៩៣
 
ស្រមប់ដំ ច់ឆន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដើម្រគ ១៤១.៦១៨
បែនថម ៤៧៤.៥៧២
រលំស់ (៦៦.៩៨៨)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ ៥៤៩.២០២
 
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
ៃថ្លេដើម ៧០២.១៧៥
រលំស់បងគរ (១៥២.៩៧៣)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ៥៤៩.២០២

គិតជពនេ់រៀល ២.២២១.៥២២
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១២. ពនធពនយរ្រទពយសកមម 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ពនធពនយរ្រទពយសកមម ២.១៨៩.៧៣៩ ៨.៨៥៧.៤៩៤ ២.៦៤២.៣២៨  ១០.៧៦៧.៤៨៧
បំណុលពនធពនយរ (១.១៨៤.៦៧៤) (៤.៧៩២.០០៦) (១.៣៣៤.២០៨)  (៥.៤៣៦.៨៩៨)
ពនធពនយរ្រទពយសកមមសុទធ - រយៈេពលែវង ១.០០៥.០៦៥ ៤.០៦៥.៤៨៨ ១.៣០៨.១២០  ៥.៣៣០.៥៨៩

 
បែ្រម្របួលពនធពនយរ្រទពយសកមមសុទធ កនុងអំឡុងឆន  ំមនដូចខងេ្រកម៖ 

 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
េនៃថងទី០១ ែខមក  ១.៣០៨.១២០ ៥.៣៣០.៥៨៩ ៧៨៨.៥៥២  ៣.១៦៨.៤០២
កត្់រ ខងខទងឥ់ណទនកនុងចំេណញ-ខត (៣០៣.០៥៥) (១.២៣៥.៥៥៥) ៥១៩.៥៦៨  ២.១០៥.២៩០
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (២៩.៥៤៦) -  ៥៦.៨៩៧
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ១.០០៥.០៦៥ ៤.០៦៥.៤៨៨ ១.៣០៨.១២០  ៥.៣៣០.៥៨៩
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១២. ពនធពនយរ្រទពយសកមម (ត) 
(ក) បែ្រមប្រមួលពនធពនយរ្រទពយសកមម 

ខតពីករ
ថយចុះតៃម្ល

កៃ្រមឥណទន
មិនទន់ដក

រលំស់
បំណុលភតិ

សនយ

សវំិធនធន
អតថ្របេយជន៍

បុគគលកិ រលំសព់េន្ល ន បងគរ្របក់
រង្វ ន់ សរបុ 

ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

២០១៩ 
េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ៤១៥.៥១៩ ៣២១.៤៩០ ១.០៨៧.៣៩៣ ២៨.៥៧១ (៧.៨៦២) - ១.៨៤៥.១១១ 
កត្រ ខងខទងឥ់ណទន/(បនទុក)កនុងចំេណញ-ខត ៤៦១.៥០៥ ១៧.៦៣៥ ៣០៤.៨៧៦ (១៧.៧២១) ១៥.២៣៣ ១៥.៦៨៩ ៧៩៧.២១៧ 
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ៨៧៧.០២៤ ៣៣៩.១២៥ ១.៣៩២.២៦៩ ១០.៨៥០ ៧.៣៧១ ១៥.៦៨៩ ២.៦៤២.៣២៨ 
គិតជពនេ់រៀល ៣.៥៧៣.៨៧៣ ១.៣៨១.៩៣៤ ៥.៦៧៣.៤៩៦ ៤៤.២១៤ ៣០.០៣៧ ៦៣.៩៣៣ ១០.៧៦៧.៤៨៧ 

 
២០២០  
េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ ៨៧៧.០២៤ ៣៣៩.១២៥ ១.៣៩២.២៦៩ ១០.៨៥០ ៧.៣៧១ ១៥.៦៨៩ ២.៦៤២.៣២៨ 
កត្រ ខងខទងឥ់ណទន/(បនទុក)កនុងចំេណញ-ខត (៤០៣.៧៦២) ៧៣.៨៦៤ (១១៤.១៥០) (១០.៨៥០) ១៧.៩៩៨ (១៥.៦៨៩) (៤៥២.៥៨៩) 
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ៤៧៣.២៦២ ៤១២.៩៨៩ ១.២៧៨.១១៩ - ២៥.៣៦៩ - ២.១៨៩.៧៣៩ 
គិតជពនេ់រៀល ១.៩១៤.៣៤៥ ១.៦៧០.៥៤១ ៥.១៦៩.៩៩១ - ១០២.៦១៧ - ៨.៨៥៧.៤៩៤ 
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១២. ពនធពនយរ្រទពយសកមម (ត) 
(ខ) បែ្រមប្រមួលបំណុលពនធពនយរ 
 ្រទពយសកមម

ែដលមនសទិធិ
េ្របើ្របស ់  សរបុ

ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ

២០១៩ 
េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ (១.០៥៦.៥៥៩)  (១.០៥៦.៥៥៩)
កត្់រ ខងខទងឥ់ណទនកនុងចំេណញ-ខត (២៧៧.៦៤៩)  (២៧៧.៦៤៩)
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ (១.៣៣៤.២០៨)  (១.៣៣៤.២០៨)
គិតជពនេ់រៀល (៥.៤៣៦.៨៩៨)  (៥.៤៣៦.៨៩៨)

  
២០២០   
េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ (១.៣៣៤.២០៨)  (១.៣៣៤.២០៨)
កត្់រ ខងខទងឥ់ណទន/(បនទុក)កនុងចំេណញ-ខត ១៤៩.៥៣៤  ១៤៩.៥៣៤
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ (១.១៨៤.៦៧៤)  (១.១៨៤.៦៧៤)
គិតជពនេ់រៀល (៤.៧៩២.០០៦)  (៤.៧៩២.០០៦)
 
១៣. ្រទពយសកមមេផ ងៗ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
បុេរ្របទនអតថ្របេយជនប៍គុគលិក ៨៧៧.៨៣៤ ៣.៥៥០.៨៣៩ -  -
្របកក់កស់្រមបក់រជួលអគរ ែដល ច

បង្វិលមកវញិបន ៤៦៦.៥៣០ ១.៨៨៧.១១៤ ៤៦៦.៥៣០  ១.៩០១.១១០
ចំ យបងម់ុន ៨៧.៨៤១ ៣៥៥.៣១៧ ៣៧៨.៣៨១  ១.៥៤១.៩០៣
្របកក់កស់្រមបក់រធនេផ ងៗ ៧៦.៥៧៧ ៣០៩.៧៥៤ ៧៦.៦៨៤  ៣១២.៤៨៧
េផ ងៗ ២២.២៧៧ ៩០.១១០ -  -
 ១.៥៣១.០៥៩ ៦.១៩៣.១៣៤ ៩២១.៥៩៥  ៣.៧៥៥.៥០០
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រយៈេពលខ្លី ២២.២៧៧ ៩០.១១០ ៣៧៨.៣៨១  ១.៥៤១.៩០៣
រយៈេពលែវង ១.៥០៨.៧៨២ ៦.១០៣.០២៤ ៥៤៣.២១៤  ២.២១៣.៥៩៧
 ១.៥៣១.០៥៩ ៦.១៩៣.១៣៤ ៩២១.៥៩៥  ៣.៧៥៥.៥០០
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១៤. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថជិន 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
គណនីសន  ំ ១៦៩.៨៧៥.០៨៤ ៦៨៧.១៤៤.៧១៥ ១៨៥.០៦៩.៩២៤  ៧៥៤.១៥៩.៩៤០
គណនីចរន្ត ៤០.៩៦៥.៤៦៦ ១៦៥.៧០៥.៣១០ ២៤.៩៣៣.៥៦៩  ១០១.៦០៤.២៩៤
្របកប់េញញ ើមនកលកំណត ់ ៣១.៩៦១.៦៧២ ១២៩.២៨៤.៩៦៣ ២៤.០០៦.១៧៣  ៩៧.៨២៥.១៥៥
្របកប់េញញ ើមនក្រមតិ ១.៨៣០.៤៥៦ ៧.៤០៤.១៩៥ ១.៨៨៦.២២៩  ៧.៦៨៦.៣៨៣
 ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ ២៣៥.៨៩៥.៨៩៥  ៩៦១.២៧៥.៧៧២
 
ក. វិភគ មកលកំណត ់

 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រយៈេពលខ្លី ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ ២៣៥.៨៩៥.៨៩៥  ៩៦១.២៧៥.៧៧២
 ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ ២៣៥.៨៩៥.៨៩៥  ៩៦១.២៧៥.៧៧២

 
ខ. វិភគ មអ្រ ករ្របក ់

២០២០  ២០១៩
  

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត ់ ១,០០% - ៥,០០%  ១,០០% - ៥,០០%
គណនីសន  ំ ០,២០%  ០,២០%
គណនីចរន្ត ០%  ០%
្របកប់េញញ ើមនក្រមតិ ០%  ០%

 
គ. វិភគ ម ថ នភពនិ សន ្ឋ ន 

 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
្របេទសកមពុជ ២៣៩.២៥៩.៥៧៣ ៩៦៧.៨០៤.៩៧៣ ២៣៥.៨៤១.៨៩៥  ៩៦១.០៥៥.៧២២
បរេទស ៥.៣៧៣.១០៥ ២១.៧៣៤.២១០ ៥៤.០០០  ២២០.០៥០
 ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ ២៣៥.៨៩៥.៨៩៥  ៩៦១.២៧៥.៧៧២
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១៤. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថជិន (ត) 
ឃ. វិភគ មទនំក់ទនំង 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ភគីពកព់ន័ធ ៣៦៥.៩៧៧ ១.៤៨០.៣៧៧ ៣៣៣.៨៩៣  ១.៣៦០.៦១៤ 
ភគីមនិពកព់ន័ធ ២៤៤.២៦៦.៧០១ ៩៨៨.០៥៨.៨០៦ ២៣៥.៥៦២.០០២  ៩៥៩.៩១៥.១៥៨ 
 ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ ២៣៥.៨៩៥.៨៩៥  ៩៦១.២៧៥.៧៧២
 
១៥. ្របក់បេញញ ើរបសធ់នគរ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
្របកប់េញញ ើមនកលកំណត ់ ១៣៦.០២១.១៩១ ៥៥០.២០៥.៧១៨ ២០៣.២៣២.៥១៦  ៨២៨.១៧២.៥០៣
គណនីសន  ំ ១.៣៨៥.០៩៥ ៥.៦០២.៧០៩ ១៧១.២៨៣  ៦៩៧.៩៧៨
គណនីចរន្ត ៨០២.៤១៦ ៣.២៤៥.៧៧៣ ១៨៣.៤២២  ៧៤៧.៤៤៥
 ១៣៨.២០៨.៧០២ ៥៥៩.០៥៤.២០០ ២០៣.៥៨៧.២២១  ៨២៩.៦១៧.៩២៦
 
ក. វិភគ មកលកំណត ់
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រយៈេពលខ្លី ១៣៨.២០៨.៧០២ ៥៥៩.០៥៤.២០០ ២០៣.៥៨៧.២២១  ៨២៩.៦១៧.៩២៦
 ១៣៨.២០៨.៧០២ ៥៥៩.០៥៤.២០០ ២០៣.៥៨៧.២២១  ៨២៩.៦១៧.៩២៦
 
ខ. វិភគ មអ្រ ករ្របក ់

២០២០  ២០១៩
  

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត ់ ០,៣០% - ៥,០០%  ២,៤០% - ៤,៥០%
គណនីសន  ំ ០,២០%  ០,២០%
គណនីចរន្ត ០%  ០%
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១៥. ្របក់បេញញ ើរបសធ់នគរ (ត) 
គ. វិភគ ម ថ នភពនិ សន ្ឋ ន 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
្របេទសកមពុជ ១៣៧.៧១៨.៥៥៩ ៥៥៧.០៧១.៥៧២ ២០៣.៤០៣.៧៩៩  ៨២៨.៨៧០.៤៨១
បរេទស ៤៩០.១៤៣ ១.៩៨២.៦២៨ ១៨៣.៤២២  ៧៤៧.៤៤៥
 ១៣៨.២០៨.៧០២ ៥៥៩.០៥៤.២០០ ២០៣.៥៨៧.២២១  ៨២៩.៦១៧.៩២៦
 
ឃ. វិភគ មទនំក់ទនំង 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ភគីពកព់ន័ធ ៤៩០.១៤៣ ១.៩៨២.៦២៨ ១៨៣.៤២២  ៧៤៧.៤៤៥
ភគីមនិពកព់ន័ធ ១៣៧.៧១៨.៥៥៩ ៥៥៧.០៧១.៥៧២ ២០៣.៤០៣.៧៩៩  ៨២៨.៨៧០.៤៨១
 ១៣៨.២០៨.៧០២ ៥៥៩.០៥៤.២០០ ២០៣.៥៨៧.២២១  ៨២៩.៦១៧.៩២៦

 
១៦. ្របក់កមច ី
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រយៈេពលខ្ល ី   
្របកក់មចពីីទផី ររបូិយវតថុ (i) ៧៥៥.៥៣២.២៧៩ ៣.០៥៦.១២៨.០៦៩ ៥២៧.៥៤៣.០០៧  ២.១៤៩.៧៣៧.៧៥៤
្របតិបត្តកិរផ្តល់សនទនីយភពេ យមន

ករធន (LPCOs) (ii) ៤៧.៤៦១.៣៦៥ ១៩១.៩៨១.២២១ ១២.៩៨២.៤១០ 
 

៥២.៩០៣.៣២០
 ៨០២.៩៩៣.៦៤៤ ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ ៥៤០.៥២៥.៤១៧  ២.២០២.៦៤១.០៧៤
 
(i) ខបនទទលួ្របកក់មចពីីទីផ ររបិូយវតថុែដលមនិមនករធន ពីភគីពកព់ន័ធរបស់ខ្លួន ែដលមនកល

កំណតតិ់ចជង១២ែខ (កំណតស់មគ ល់ ៣២(ឃ))។ 
(ii) ខបនទទលួ្របកក់មចកីនុងទ្រមងជ់្របតិបត្តិករផ្តល់សនទនីយភពេ យមនករធន (LPCO) ពីធនគរ

ជតិ ៃន កមពុជ ែដលមនកលកំណតតិ់ចជង១២ែខ ។ ខបនេ្របើមលូប្រតែដល ចជញួដូរបនជ្រទពយ
បញច  ំ(កំណតស់មគ ល់ ៥)។ 
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១៦. ្របក់កមចី (ត) 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ភគីពកព់ន័ធ ៧៥៥.៥៣២.២៧៩ ៣.០៥៦.១២៨.០៦៩ ៥២៧.៥៤៣.០០៧  ២.១៤៩.៧៣៧.៧៥៤
ភគីមនិពកព់ន័ធ ៤៧.៤៦១.៣៦៥ ១៩១.៩៨១.២២១ ១២.៩៨២.៤១០  ៥២.៩០៣.៣២០
 ៨០២.៩៩៣.៦៤៤ ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ ៥៤០.៥២៥.៤១៧  ២.២០២.៦៤១.០៧៤
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ចំនួន្របកេ់ដើម ៨០១.៨៣៥.៦០០ ៣.២៤៣.៤២៥.០០២ ៥៣៨.៩០៧.៩៧៥  ២.១៩៦.០៤៩.៩៩៨
ករ្របក្់រតូវសង ១.១៥៨.០៤៤ ៤.៦៨៤.២៨៨ ១.៦១៧.៤៤២  ៦.៥៩១.០៧៦
 ៨០២.៩៩៣.៦៤៤ ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ ៥៤០.៥២៥.៤១៧  ២.២០២.៦៤១.០៧៤
 
បែ្រមប្រមួលបំណុល ែដលេកើតមកពីសកមមភពហិរញញបបទន – ្របកក់មច ី
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
ចំនួន្របកេ់ដើម   
េនៃថងទី០១ ែខមក  ៥៣៨.៩០៧.៩៧៥ ២.១៩៦.០៤៩.៩៩៨ ៤៤២.៩៥៩.៦៨១  ១.៧៧៩.៨១១.៩៩៨
បែនថម ៣.៤២៧.៧៨៩.០៦១ ១៣.៩៧៥.០៩៦.០០២ ២.៥៣១.៤១៩.៦៣២  ១០.២៥៧.៣១២.៣៤៩
ករទូទតស់ង (៣.១៦៤.៨៦១.៤៣៦) (១២.៩០៣.១៤០.០៧៥) (២.៤៣៥.៤៧១.៣៣៨)  (៩.៨៦៨.៥២៩.៨៦២)
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (២៤.៥៨០.៩២៣) -  ២៧.៤៥៥.៥១៣
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ៨០១.៨៣៥.៦០០ ៣.២៤៣.៤២៥.០០២ ៥៣៨.៩០៧.៩៧៥  ២.១៩៦.០៤៩.៩៩៨
   
ករ្របក្់រតូវសង   
េនៃថងទី០១ ែខមក  ១.៦១៧.៤៤២ ៦.៥៩១.០៧៦ ២.០៤៣.៨៤២  ៨.២១២.១៥៧
បែនថម ៨.៥៩១.៤០៩ ៣៥.០២៧.១៧៤ ១២.១៤០.៣៤៩  ៤៩.១៩២.៦៩៤
ករទូទតស់ង (៩.០៥០.៨០៧) (៣៦.៩០០.១៤០) (១២.៥៦៦.៧៤៩)  (៥០.៩២០.៤៦៧)
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (៣៣.៨២២) -  ១០៦.៦៩២
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ១.១៥៨.០៤៤ ៤.៦៨៤.២៨៨ ១.៦១៧.៤៤២  ៦.៥៩១.០៧៦
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១៦. ្របក់កមចី (ត) 
អ្រ ករ្របក្់របចឆំន ៃំន្របកក់មច ីមនដូចខងេ្រកម៖ 

២០២០  ២០១៩
  

្របកក់មចពីីទផី ររបូិយវតថុ ០,១៨% - ២,៦០%  ២,១២% - ២,៤០%
្របតិបត្តកិរផ្តល់សនទនីយភពេ យមនករធន (LPCOs)  ២,១០% - ៥,០០%  ២,៦០% - ៣,៨០%

 
១៧. អនបុំណុល 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
អនុបំណុលពភីគពីកព់ន័ធ  
(កំណតស់មគ ល់ ៣២ (ង))  

 

ចំនួន្របកេ់ដើម – រយៈេពលែវង ៤០.០០០.០០០ ១៦១.៨០០.០០០ ៤០.០០០.០០០  ១៦៣.០០០.០០០
ករ្របក្់រតូវសង – រយៈេពលខ្ល ី ៣១.៩៥៦ ១២៩.២៦២ ១៤៧.២៨៩  ៦០០.២០៣
 ៤០.០៣១.៩៥៦ ១៦១.៩២៩.២៦២ ៤០.១៤៧.២៨៩  ១៦៣.៦០០.២០៣
 

េនះគឺជអនុបំណុលរយៈេពលែវងែដលមនិមនករធន េ យេយងេទ មលកខខណ្ឌ ដូចខងេ្រកម៖ 
 
i) េនៃថងទី៣១ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៦ ខបនចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងអនុបំណុល ជមយួ Offshore 

Banking Unit របស់ធនគរ First Commercial Bank ៃត ៉ ន ់និងបនខចី្របកចំ់ននួ ២០ នដុ ្ល រ េមរកិ 
ែដលមនកលកំណតរ់យៈេពល១០ឆន ។ំ ្របកេ់ដើមៃនអនុបំណុលេនះនឹង្រតូវទូទតស់ងនកលបរេិចឆទផុត
កំណត ់ េហើយករ្របក្់រតូវបងេ់រៀង ល់៦ែខម្តង ្រស័យេទ មករ្របករ់បស់ TAIFX ៦ែខកនុងមយួឆន ។ំ    
អនុបំណុលេនះ្រតូវបនអនុមត័េ យធនគរជតិ ៃន កមពុជ េនៃថងទី០២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ េដើមបបីញចូ លេទ
កនុងេដើមទុនថន កទី់២ កនុងករគណនមលូនិធិផទ ល់សុទធ។ 

 
ii) េនៃថងទី២៤ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៨ ខបនចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងអនុបំណុល ជមយួ Offshore 

Banking Unit របស់ធនគរ First Commercial Bank ៃត ៉ ន ់និងបនខចី្របកចំ់ននួ ២០ នដុ ្ល រ េមរកិ 
ែដលមនកលកំណតរ់យៈេពល១០ឆន ។ំ ្របកេ់ដើមៃនអនុបំណុលេនះនឹង្រតូវទូទតស់ងនកលបរេិចឆទផុត
កំណត ់េហើយករ្របក្់រតូវបងេ់រៀង ល់៦ែខម្តង ្រស័យេទ មករ្របករ់បស់ TAIFX ៦ែខកនុងមយួឆន ។ំ អនុ
បំណុលេនះ្រតូវបនអនុមត័េ យធនគរជតិ ៃន កមពុជ េនៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៨ េដើមបបីញចូ លេទកនុង
េដើមទុនថន កទី់២ កនុងករគណនមលូនិធិផទ ល់សុទធ។ 
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១៧. អនបុំណុល (ត) 
 

បែ្រមប្រមួលបំណុល ែដលេកើតមកពីសកមមភពហិរញញបបទន – អនុបំណុល 
 

២០២០ ២០១៩ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល

ចំនួន្របកេ់ដើម   
េនៃថងទី០១ ែខមក  ៤០.០០០.០០០ ១៦៣.០០០.០០០ ៤០.០០០.០០០  ១៦០.៧២០.០០០
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (១.២០០.០០០) -  ២.២៨០.០០០
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ៤០.០០០.០០០ ១៦១.៨០០.០០០ ៤០.០០០.០០០  ១៦៣.០០០.០០០

  
ករ្របក្់រតូវសង   
េនៃថងទី០១ ែខមក  ១៤៧.២៨៩ ៦០០.២០៣ ១៨១.១៥៥  ៧២៧.៨៨១
បែនថម ៦៥៩.៣៥០ ២.៦៨៨.១៧០ ៥០៥.២២៧  ២.០៤៧.១៨០
ករទូទតស់ង (៧៧៤.៦៨៣) (៣.១៥៨.៣៨៣) (៥៣៩.០៩៣)  (២.១៨៤.៤០៥)
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (៧២៨) -  ៩.៥៤៧
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ៣១.៩៥៦ ១២៩.២៦២ ១៤៧.២៨៩  ៦០០.២០៣

 
១៨. បំណុលេផ ងៗ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
សំវធិនធនស្រមប ់ECL ៃនកិចចសនយឥណ

ទន នងិកចិចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ ១៩០.៥៦១ ៧៧០.៨១៩ ២២៨.៥៩៣  ៩៣១.៥១៦
បងគរ្របករ់ង្វ ន ់ ៨៨.៥៣៩ ៣៥៨.១៤០ ១៤៨.៤០៣  ៦០៤.៧៤២
បងគរកៃ្រមេស វជិជ ជីវៈ ៤៣.០៦៥ ១៧៤.១៩៨ ២៩.៤៨០  ១២០.១៣១
ពនធ្រតូវបងេ់ផ ងៗ ១២៤.៧៥៣ ៥០៤.៦២៦ ២៤០.៤០៨  ៩៧៩.៦៦៣
បងគរចំ យ នងិទឹក្របក្់រតូវសងេផ ងៗ ១១.៨៣១ ៤៧.៨៥៧ ១២៣.៦៣៨  ៥០៣.៨២៥
សំវធិនធនអតថ្របេយជនប៍ុគគលិក - - ៥៤.២៥០  ២២១.០៦៩
 ៤៥៨.៧៤៩ ១.៨៥៥.៦៤០ ៨២៤.៧៧២  ៣.៣៦០.៩៤៦
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រយៈេពលខ្លី ៤៥៨.៧៤៩ ១.៨៥៥.៦៤០ ៨២៤.៧៧២  ៣.៣៦០.៩៤៦
បំណុលេផ ងៗសរបុ ៤៥៨.៧៤៩ ១.៨៥៥.៦៤០ ៨២៤.៧៧២  ៣.៣៦០.៩៤៦
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១៨. បំណុលេផ ងៗ (ត) 
 

សំវធិនធនស្រមប ់ECLៃនកិចចសនយឥណទន និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
នេដើមឆន  ំ ២២៨.៥៩៣ ៩៣១.៥១៦ ៤៦៣.៦៧៣  ១.៨៦៣.០៣៨
កត្់រ ខងខទងឥ់ណទនកនុងចំេណញ-ខត (៣៨.០៣២) (១៥៥.០៥៦) (២៣៥.០៨០)  (៩៥២.៥៤៤)
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (៥.៦៤១) -  ២១.០២២
នដំ ចឆ់ន  ំ ១៩០.៥៦១ ៧៧០.៨១៩ ២២៨.៥៩៣  ៩៣១.៥១៦

 
១៩.  េដើមទនុរបស់ ខ 

េដើមទុនរបស់ ខគឺជមលូធនែដល្រតូវបនវនិិេយគេ យ ធនគរ First Commercial Bank 
(“ករយិល័យក ្ត ល”) ែដលបនចុះបញជ ីេនៃត ៉ន។់ បែ្រមប្រមួលេដើមទុនរបស់ ខ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
នេដើមឆន  ំ ៩៥.០០០.០០០ ៣៨៧.១២៥.០០០ ៧៥.០០០.០០០  ៣០១.៣៥០.០០០
ករបែនថមេដើមទុនបនបង ់ ៣០.០០០.០០០ ១២២.៣១០.០០០ -  -
ករេផទរពី្របកច់ំេណញរក ទុក ២០.០០០.០០០ ៨១.៥៤០.០០០ ២០.០០០.០០០  ៨១.០៤០.០០០
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (៤.៤៥០.០០០) -  ៤.៧៣៥.០០០
នដំ ចឆ់ន  ំ ១៤៥.០០០.០០០ ៥៨៦.៥២៥.០០០ ៩៥.០០០.០០០  ៣៨៧.១២៥.០០០

 
េនៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ២ំ០២០ ធនគរជតិ ៃន កមពុជ បនអនុមត័េលើករបែនថមេដើមទុនចំននួ 

៥០.០០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលកនុងេនះ ៣០.០០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនបែនថមជ ច្់របកេ់ យ
ករយិល័យក ្ត ល និង ២០.០០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិេទៀត ្រតូវបនេផទរមកពី្របកចំ់េណញរក ទុក។ 
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២០. ទុនប្រមុង មចបប ់
ដូចបនបង្ហ ញកនុងកំណតស់មគ ល់ ២.១៥ សំវធិនធន មចបបប់ងគរែដលែផ្អកេទ ម CAS និងេគល

ករណ៍ែណនរំបស់ ធនគរក ្ត ល មនចំននួខពស់ជងករខតពីករថយចុះតៃម្លបងគរ ែដលែផ្អកេទ ម CIFRS 9ដូច
េនះ ចំននួ ‘topping up’ ្រតូវបនេផទរពី្របកចំ់េណញរក ទុក េទទុនប្រមុង មចបប ់និង្រតូវបនបង្ហ ញកនុងមលូធន។ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
សំវធិនធន មចបបប់ងគរែដលែផ្អកេទ ម CAS 

និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ NBC ១៩.៣០០.៧៤៩ ៧៨.០៧១.៥៣០ ១៦.៩២៦.៥៨៤  ៦៨.៩៧៥.៨៣០
សំវធិនធនស្រមបក់រខតឥណទនរពំឹងទុក 

ែដលែផ្អកេទ ម CIFRS 9 (៨.៦១៦.០៦៧) (៣៤.៨៥១.៩៩១) (៩.៧១៥.៨២៤)  (៣៩.៥៩១.៩៨៣)
ទុនប្រមងុេផ ងៗ - ១០៩.១៤១ -  (២១៨.៣៤៧)
ទុនប្រមងុ មចបបេ់ផទរពី្របកច់ំេណញរក ទុក ១០.៦៨៤.៦៨២ ៤៣.៣២៨.៦៨០ ៧.២១០.៧៦០  ២៩.១៦៥.៥០០

 
បែ្រមប្រមួលទុនប្រមុង មចបប ់មនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
នេដើមឆន  ំ ៧.២១០.៧៦០ ២៩.១៦៥.៥០០ ៧.៤៩៩.៩៨៩  ៣០.៣៣៧.៤៥៦ 
េផទរពី/(េទ) ្របកច់ំេណញរក ទុក ៣.៤៧៣.៩២២ ១៤.១៦៣.១៨០ (២៨៩.២២៩)  (១.១៧១.៩៥៦)
នដំ ចឆ់ន  ំ ១០.៦៨៤.៦៨២ ៤៣.៣២៨.៦៨០ ៧.២១០.៧៦០  ២៩.១៦៥.៥០០ 
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២១. ចំណូលករ្របក់សទុធ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ចំណូលករ្របកព់្ីរទពយសកមមហរិញញ វតថុ ស់ែវង

មៃថ្លេដើមដករលំស់៖   
ឥណទន និងបុេរ្របទន ៦៩.៦១៣.៣២៤ ២៨៣.៨១៣.៥២១ ៥៨.៦៩៦.៧១១  ២៣៧.៨៣៩.០៧៣
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល ២៨២.៣១៩ ១.១៥១.០១៥ ២៦២.៧៥៥  ១.០៦៤.៦៨៣
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ   

- ធនគរកនុង្របេទស ៤៩៨.០០៥ ២.០៣០.៣៦៦ ៧៨.៣៣៤  ៣១៧.៤០៩
- ធនគរេ្រក្របេទស ១.៧៩៩ ៧.៣៣៥ ៦០៧  ២.៤៦០

ចំណូលករ្របកស់របុ ៧០.៣៩៥.៤៤៧ ២៨៧.០០២.២៣៧ ៥៩.០៣៨.៤០៧  ២៣៩.២២៣.៦២៥
   
ចំ យករ្របកេ់លើបំណុលហរិញញ វតថុ ស់ែវង

មៃថ្លេដើមដករលំស់៖   
្របកប់េញញ ើមនកលកំណត ់ ៤.៤៩៣.២០០ ១៨.៣១៨.៧៧៦ ៥.៦៣៨.៩៣១  ២២.៨៤៨.៩៤៨
គណនីសន  ំ ៣៣៦.៤៩៤ ១.៣៧១.៨៨៦ ៣៤១.១៩១  ១.៣៨២.៥០៦
្របកក់មច ី ៨.៥៩១.៤០៩ ៣៥.០២៧.១៧៤ ១២.១៤០.៣៤៩  ៤៩.១៩២.៦៩៤
អនុបំណុល ៦៥៩.៣៥០ ២.៦៨៨.១៧០ ៥០៥.២២៧  ២.០៤៧.១៨០
បំណុលភតិសនយ ១៥២.៧៦៨ ៦២២.៨៣៦ ១៧៥.៧០៤  ៧១១.៩៥៣
ចំ យករ្របកស់របុ ១៤.២៣៣.២២១ ៥៨.០២៨.៨៤២ ១៨.៨០១.៤០២  ៧៦.១៨៣.២៨១
   
ចំណូលករ្របកសុ់ទធ ៥៦.១៦២.២២៦ ២២៨.៩៧៣.៣៩៥ ៤០.២៣៧.០០៥  ១៦៣.០៤០.៣៤៤

 
២២. ចំណូលកៃ្រមេជើង សទុធ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
ចំណូលកៃ្រមេជើង ៖   
កៃ្រមពីេស េផទរ្របកេ់ចញចូល ១.២៣២.៥៤១ ៥.០២៥.០៧០ ១.៥៤៨.៥៥៣  ៦.២៧៤.៧៣៧
កៃ្រមេស ឥណទនេផ ងៗ ២២១.០៣០ ៩០១.១៣៩ ៣២.៧៨៣  ១៣២.៨៣៧
កៃ្រមហិរញញបបទនពណិជជកមម ១១៤.៨៧៧ ៤៦៨.៣៥៤ ១៤៦.៩១៣  ៥៩៥.២៩១
កៃ្រមស្រមបទូ់រេលខ ទូរ រ និងទូរស័ពទ ៩០.០០៣ ៣៦៦.៩៤២ ១០៦.៥៧១  ៤៣១.៨២៦
េផ ងៗ ១៨.៥៨៧ ៧៥.៧៧៩ ៣០.២៥៤  ១២២.៥៨៩
ចំណូលកៃ្រមេជើង សរបុ ១.៦៧៧.០៣៨ ៦.៨៣៧.២៨៤ ១.៨៦៥.០៧៤  ៧.៥៥៧.២៨០
   
ចំ យកៃ្រមេជើង  (៤៩.០៥១) (១៩៩.៩៨១) (៧៧.៨៩៦)  (៣១៥.៦៣៥)
ចំណូលកៃ្រមេជើង សុទធ ១.៦២៧.៩៨៧ ៦.៦៣៧.៣០៣ ១.៧៨៧.១៧៨  ៧.២៤១.៦៤៥
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២៣. ខតប ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្លឥណទន 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
ករខតឥណទនរពំឹងទុក (ECL):   
ឥណទន និងបុេរ្របទន (១.០៦១.៧២៥) (៤.៣២៨.៦៥៣) ៤.៩៥៨.០៨០  ២០.០៩០.១៤០
កិចចសនយផ្តល់ឥណទន នងិករធនែផនក

ហិរញញ វតថុ (៣៨.០៣២) (១៥៥.០៥៦) (២៣៥.០៨០)  (៩៥២.៥៤៤)
 (១.០៩៩.៧៥៧) (៤.៤៨៣.៧០៩) ៤.៧២៣.០០០  ១៩.១៣៧.៥៩៦

 
២៤. ចំណូលេផ ងៗ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ចំណូលភគ ភពីករវនិិេយគមលូធន ៥៨.២៧៩ ២៣៧.៦០៣ ៥១.២៣៤  ២០៧.៦០០
ចំេណញពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  ២៥៤.៥៦៣ ១.០៣៧.៨៥៣ ៧៤.៩០៣  ៣០៣.៥០៧
េផ ងៗ ៣៣៩.៤៩៧ ១.៣៨៤.១៣០ ២៩៩.៣១៦  ១.២១២.៨២៩

 ៦៥២.៣៣៩ ២.៦៥៩.៥៨៦ ៤២៥.៤៥៣  ១.៧២៣.៩៣៦
 

២៥. ចំ យបគុគលកិ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
អតថ្របេយជនប៍ែនថម - គណៈ្រគប្់រគង ២.០៨៨.៦៥២ ៨.៥១៥.៤៣៤ ១.៧៦៦.២៤៩  ៧.១៥៦.៨៤១
្របកេ់បៀវត រ ៍និង្របកឈ់នួល ១.៩០១.៤៤២ ៧.៧៥២.១៧៩ ១.៥៩១.៩៥៧  ៦.៤៥០.៦១០
អតថ្របេយជនឥ៍ណទនបគុគលិក ១២៦.០២៩ ៥១៣.៨២០ -  -
្របករ់ង្វ ន ់និង្របកេ់លើកទកឹចតិ្ត ១១៦.៧៥៧ ៤៧៦.០១៨ ២០២.៥៦៩  ៨២០.៨១០
ករទូទត្់របកប់ំ ចអ់តតីភពករងរ ៤៨.២៨១ ១៩៦.៨៤២ ៤៩.៥៣៤  ២០០.៧១២
ចំ យបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក ១៤.៣៣០ ៥៨.៤២៣ ៧.៨៧០  ៣១.៨៨៩
េផ ងៗ ១៩៨.០៧៣ ៨០៧.៥៤៤ ១៩០.៩៧១  ៧៧៣.៨១៤
 ៤.៤៩៣.៥៦៤ ១៨.៣២០.២៦០ ៣.៨០៩.១៥០  ១៥.៤៣៤.៦៧៦
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២៦. រលំស្់រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ នងិរលំស្់រទពយសកមមអរបូ ី
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
រលំស់្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់

(កំណតស់មគ ល់ ៩) ៩០០.១៣៩ ៣.៦៦៩.៨៦៧ ៧៧៤.៣២៣  ៣.១៣៧.៥៥៧
រលំស់្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ 
    (កំណតស់មគ ល់ ១០) ៧៦៩.០១៥ ៣.១៣៥.២៧៤ ៥៩៤.៦៦៩  ២.៤០៩.៥៩៩
រលំស់្រទពយសកមមអរបូី (កំណតស់មគ ល់ ១១) ៦៦.៩៨៨ ២៧៣.១១០ ៤៧.៦៣៧  ១៩៣.០២៥

 ១.៧៣៦.១៤២ ៧.០៧៨.២៥១ ១.៤១៦.៦២៩  ៥.៧៤០.១៨១
 
២៧. ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ងៗ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ចំ យពនធេផ ងៗ ១.៣០០.៨៨៧ ៥.៣០៣.៧១៦ ២.៣២២.៨០៦  ៩.៤១២.០១០
ចំ យកៃ្រម ជញ បណ័្ណ  ២៤៥.៥៧៦ ១.០០១.២១៣ ២៣៧.០៩៣  ៩៦០.៧០១
ចំ យស្រមបយ់នយន្ត ២០៧.០៥២ ៨៤៤.១៥១ ២០៤.០៥៩  ៨២៦.៨៤៧
ចំ យសន្តិសុខ ១៧៥.១៩៨ ៧១៤.២៨២ ១៤៤.៤០៦  ៥៨៥.១៣៣
កៃ្រមែផនកចបប ់នងិេស វជិជ ជវីៈ ១២៣.៤២២ ៥០៣.១៩១ ១០៧.៩៥៣  ៤៣៧.៤២៦
ទឹកេភ្លើង ១១៧.៣៣៧ ៤៧៨.៣៨៣ ១០២.៨៥២  ៤១៦.៧៥៦
ចំ យធន ៉បរ់ង ៧៩.០៨៥ ៣២២.៤៣០ ៧០.៦០៦  ២៨៦.០៩៦
ទំនកទ់ំនង ធរណៈ ទីផ រ នងិផ យ

ពណិជជកមម ៧២.៦៦៥ ២៩៦.២៥៥ ១៧៣.៣៩៤  ៧០២.៥៩២
ចំ យទំនកទ់នំង ៦៣.០២៤ ២៥៦.៩៤៩ ៦៦.៦៧៥  ២៧០.១៦៧
សមភ រផគតផ់គងក់រយិល័យ ៦១.៣៧៦ ២៥០.២៣០ ៦៤.៧៦៨  ២៦២.៤៤០ 
ករេធ្វើដំេណើ រ និងករ ន កេ់ន ៤៣.៨២៤ ១៧៨.៦៧០ ៧៥.១៨៦  ៣០៤.៦៥៤
ជួសជុល និងែថទ ំ ១៤.៧៣៨ ៦០.០៨៧ ២៣.២៨៧  ៩៤.៣៥៩
សង្ហ រមិ និងបរកិខ របំពក ់ ៧.០១៦ ២៨.៦០៤ ៦.៥៧៩  ២៦.៦៥៨
ចំ យជួល ១.២០០ ៤.៨៩២ ១.៣២២  ៥.៣៥៧
ចំ យេផ ងៗ ២៥០.៦៨៩ ១.០២២.០៦១ ១៤៣.៨៦៥  ៥៨២.៩៤០
 ២.៧៦៣.០៨៩ ១១.២៦៥.១១៤ ៣.៧៤៤.៨៥១  ១៥.១៧៤.១៣៦
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២៨. ពនធេលើ្របកច់ំណូល 
ក. បំណុលពនធេលើ្របកចំ់ណូលកនុងឆន  ំ

បែ្រមប្រមួៃនបំណុលពនធេលើ្របកចំ់ណូលកនុងឆន  ំរបស់ ខ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
រយៈេពលខ្លី   
នេដើមឆន  ំ ៦.២៩៣.៧១៣ ២៥.៦៤៦.៨៨០ ៥.៨៧៨.០៣០  ២៣.៦១៧.៩២៥
ចំ យពនធេលើ្របកច់ំណូល ១០.០៩១.២៣៣ ៤១.១៤១.៩៥៨ ៦.៧៦៧.៩៥៩  ២៧.៤២៣.៧៧០
ពនធេលើ្របកច់ំណូលបនបង ់ (៦.៩៥៥.៨៣២) (២៨.៣៥៨.៩២៧) (៦.៣៥២.២៧៦)  (២៥.៧៣៩.៤២២)
និយត័កមមេលើបណុំលពនធេលើ្របកច់ំណូល 

្រគមុន (១៩៧.១១២) (៨០៣.៦២៦) -  -
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយបណ័្ណ  - (២៨៧.៨៣៧) -  ៣៤៤.៦០៧
នដំ ចឆ់ន  ំ ៩.២៣២.០០២ ៣៧.៣៤៣.៤៤៨ ៦.២៩៣.៧១៣  ២៥.៦៤៦.៨៨០

 
ខ. ចំ យពនធេលើ្របកចំ់ណូល 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ពនធេលើ្របកច់ំណូលកនុងឆន  ំ ១០.០៩១.២៣៣ ៤១.១៤១.៩៥៨ ៦.៧៦៧.៩៥៩  ២៧.៤២៣.៧៧០
និយត័កមមេលើបណុំលពនធេលើ្របកច់ំណូល

្រគមុន (១៩៧.១១២) (៨០៣.៦២៦) -  -
ចំ យពនធេលើ្របកច់ំណូលសរបុ ៩.៨៩៤.១២១ ៤០.៣៣៨.៣៣២ ៦.៧៦៧.៩៥៩  ២៧.៤២៣.៧៧០
   
ពនធពនយរ ៣០៣.០៥៥ ១.២៣៥.៥៥៥ (៥១៩.៥៦៨)  (២.១០៥.២៩០)
ចំ យពនធេលើ្របកច់ំណូល ១០.១៩៧.១៧៦ ៤១.៥៧៣.៨៨៧ ៦.២៤៨.៣៩១  ២៥.៣១៨.៤៨០
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២៨. ពនធេលើ្របកច់ំណូល (ត) 
គ. ករេផទ ងផទ តរ់ ងចំេណញ មគណេនយយ និងចំ យពនធេលើ្របកចំ់ណូលរបស់ ខ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
ចំេណញមុនពនធេលើ្របកច់ំណូល ៥០.៥៤៩.៥១៤ ២០៦.០៩០.៣៦៨ ២៨.៧៥៦.០០៦  ១១៦.៥១៩.៣៣៦
   
អ្រ ពនធកមពុជ ២០% ១០.១០៩.៩០៣ ៤១.២១៨.០៧៥ ៥.៧៥១.២០១  ២៣.៣០៣.៨៦៧
   
ផលបះ៉ពល់ពនធទកទ់និនងឹ៖   
ចំ យមនិ ចកតក់ង មចបបព់នធ ២៥៨.២៣៦ ១.០៥២.៨២៨ ៤៩៧.១៩០  ២.០១៤.៦១៣
និយត័កមមេលើបណុំលពនធេលើ្របកច់ំណូល្រគ

មុន (១៩៧.១១២) (៨០៣.៦២៦) -  -
ករជ្រមះេចញពីបញជ ីនូវពនធែដលបនទទួល

គ ល់កនុង្រគមនុ ២៦.១៤៩ ១០៦.៦១០ -  -
ចំ យពនធេលើ្របកច់ំណូល ១០.១៩៧.១៧៦ ៤១.៥៧៣.៨៨៧ ៦.២៤៨.៣៩១  ២៥.៣១៨.៤៨០

 
េយង មចបបស់្តីពី រេពើពនធៃនកមពុជ ខ្រតូវបងព់នធេលើ្របកចំ់ណូល មអ្រ  ២០%។ 

 
ឃ. បញ្ហ េផ ងៗ 

ពនធ ្រតូវបនគណន មមលូ ្ឋ នបំណក្រ យបចចុបបននេលើបទបបញញត្តិពនធ រ ែដលបនចូលជធរមនន
កលបរេិចឆទ យករណ៍។ គណៈ្រគប្់រគង យតៃម្លេទ មករយិបរេិចឆទ អំពី ថ នភពែដលបនេកើតេឡើងកនុងលិខិត
្របកសពនធ ែដលទកទិ់នេទនឹងបទបបញញត្តិពនធ និងបំណក្រ យរបស់ ែដលេនជធរមន។ ខកត្់រ សំវធិនធន
មករសម្រសប េទ មមលូ ្ឋ នៃនចំននួទឹក្របកែ់ដលរពឹំងថ្រតូវបងជូ់ន ជញ ធរពនធ រ។ 

េទះជយ៉ង កេ៏ យ បទបបញញត្តិទងំអស់េនះមនករផ្ល ស់ប្តូរពីមយួ្រគេទមយួ្រគ  េហើយករកំណតចុ់ង
េ្រកយបំផុតេលើចំននួបំណុលពនធនឹងេធ្វើេឡើង បនទ បពី់មនករ្រតួតពិនិតយេ យ ជញ ធរពនធ រ។ េនេពលែដលលទធផល
ពនធចុងេ្រកយខុសគន ពីចំននួែដលបនទទលួ គ ល់ពីដំបងូ េនះភពលេម្អ ងេនះនឹងេធ្វើឱយបះ៉ពល់ដល់សមតុលយបំណុល
ពនធកនុងករយិបរេិចឆទែដលករកំណតព់នធ្រតូវបនេធ្វើេឡើង។ 
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២៩. ច់្របក ់នងិ ច់្របកស់មមលូ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   

ច្់របកក់នុងៃដ ២៩.៣០៣.៤៥៧ ១១៨.៥៣២.៤៨៤ ១៩.៧៦២.៣៦១  ៨០.៥៣១.៦២១
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល   

គណនីចរន្ត ១២១.៣៥០.១១៦ ៤៩០.៨៦១.២១៩ ៦៥.៤២៧.៤៤៦  ២៦៦.៦១៦.៨៤២ 
គណនីទូទត ់ ៥៤.០៧១.៦១៩ ២១៨.៧១៩.៦៩៩ ៤.២៥៨.១៨៧  ១៧.៣៥២.១១២

្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ   
គណនីចរន្ត ៤០.៦៨៥.៤៣០ ១៦៤.៥៧២.៥៦៥ ២០.០០៥.៣៤៣  ៨១.៥២១.៧៧៣
គណនីសន  ំ ៧៥២.៤៦៣ ៣.០៤៣.៧១៣ ២០៧.១៦០  ៨៤៤.១៧៧
្របកប់េញញ ើមនកលកំណតែ់ដលមនកល

កំណតប់ីែខ ឬ តចិជង ៣០.០០៣.៤៥២ ១២១.៣៦៣.៩៦៣ -  -
 ២៧៦.១៦៦.៥៣៧ ១.១១៧.០៩៣.៦៤៣ ១០៩.៦៦០.៤៩៧  ៤៤៦.៨៦៦.៥២៥ 
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៣០. លហូំរ ច់្របក់ពសីកមមភព្របតិបត្តកិរ 
ក.  ច់្របកប់នេ្របើកនងុ្របតបិត្តិករ 
 
 កំណត់  ២០២០ ២០១៩ 
 សមគ ល ់  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល

 
ចំេណញមុនពនធេលើ្របកច់ំណូល   ៥០.៥៤៩.៥១៤ ២០៦.០៩០.៣៦៨ ២៨.៧៥៦.០០៦  ១១៦.៥១៩.៣៣៦
និយត័កមម៖     

រលំស់្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ និង
រលំស់្រទពយសកមមអរបូី ២៦  ១.៧៣៦.១៤២ ៧.០៧៨.២៥១ ១.៤១៦.៦២៩  ៥.៧៤០.១៨១

ខតពីករថយចុះតៃម្លឥណទន ២៣  (១.០៩៩.៧៥៧) (៤.៤៨៣.៧០៩) ៤.៧២៣.០០០  ១៩.១៣៧.៥៩៦
សំវធិនធនអតថ្របេយជនប៍ុគគលិក   - - (៨៨.៦០៥)  (៣៥៩.០២៧)
ចំណូលករ្របកសុ់ទធ ២១  (៥៦.១៦២.២២៦) (២២៨.៩៧៣.៣៩៥) (៤០.២៣៧.០០៥)  (១៦៣.០៤០.៣៤៤)

     
បែ្រមប្រមួលេដើមទុនបង្វិល៖     

ទុនប្រមុងកតព្វកិចច   ៣០.៤១៨.៨៥៧ ១២៤.០១៧.៦៨០ (២៣.៤០៣.៦៩០)  (៩៤.៨៣១.៧៥២)
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់ន

ធនគរក ្ត ល - កល
កំណតេ់លើសបីែខ   (២.៥២១.២៤២) (១០.២៧៩.១០៤) -  -

ឥណទន និងបុេរ្របទន   (១០២.៧៩១.៩១៥) (៤១៩.០៨២.៦៣៧) (១៩៣.៩៩៧.៤៨៣)  (៧៨៦.០៧៧.៨០១)
្រទពយសកមមេផ ងៗ   (៦០៩.៤៦៤) (២.៤៨៤.៧៨៥) (៣៦០.១០៥)  (១.៤៥៩.១៤៥)
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន   ៨.៦៩១.៤១៦ ៣៥.៤៣៤.៩០៣ ៤៣.៦១៣.៣៨០  ១៧៦.៧២១.៤១៦
្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ   (៦៤.៨៩១.១២៨) (២៦៤.៥៦១.១២៩) ១១៤.៣១៧.៦៦៥  ៤៦៣.២១៥.១៧៩
បំណុលេផ ងៗ   (៣២៧.៩៩១) (១.៣៣៧.២១៩) ៤១២.៥៤៦  ១.៦៧១.៦៣៦
ច្់របកប់នេ្របើកនុង្របតិបត្តិករ  (១៣៧.០០៧.៧៩៤) (៥៥៨.៥៨០.៧៧៦) (៦៤.៨៤៧.៦៦២)  (២៦២.៧៦២.៧២៥)

 
ខ.  សកមមភពហរិញញបបទនមនិែមន ច់្របក ់
 

២០២០ ២០១៩ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល

  
ករបង្វិល្របកច់ំេណញរក ទុកេទជេដើមទុន 

(កំណតស់មគ ល់ ១៩) ២០.០០០.០០០ ៨១.៥៤០.០០០ ២០.០០០.០០០  ៨១.០៤០.០០០
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣១. កិចចសនយេផ ងៗ និងបណុំលយថេហត ុ
ក. កិចចសនយផ្តលឥ់ណទន និងកិចចសនយធនែផនកហរិញញវតថ ុ

េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ខមនចំននួទឹក្របកក់នុងកិចចសនយ ៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុេ្រក ង
តុលយកររបស់ខ្លួន ែដល្រតូវផ្តល់ឥណទនឱយអតិថិជន ដូចខងេ្រកម៖ 
 

២០២០ ២០១៩ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល

  
ចំែណកៃន ្វ សីុលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ ១៩២.០១៩.៨៥៩ ៧៧៦.៧២០.៣៣០ ១៦៨.៦២១.៧៥៤  ៦៨៧.១៣៣.៦៤៨
លិខិតឥណទន ៨.៦៣៦.០១៨ ៣៤.៩៣២.៦៩៣ ៦.១០៥.៩៧២  ២៤.៨៨១.៨៣៦
ករទទួលយល់្រពម ៤.៣៤៥.៣៥៩ ១៧.៥៧៦.៩៧៧ ២២៧.៣៦៣  ៩២៦.៥០៤
ករធនរបស់ធនគរ ៤៤៩.៣៦៤ ១.៨១៧.៦៧៧ ៨៤៩.៣៦៤  ៣.៤៦១.១៥៨

និភយ័សរបុ ២០៥.៤៥០.៦០០ ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ ១៧៥.៨០៤.៤៥៣  ៧១៦.៤០៣.១៤៦
 

២០២០ ២០១៩ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល

  
កិចចសនយផ្តល់ឥណទន នងិកចិចសនយធនែផនក

ហិរញញ វតថុ ែដល្រតូវអនុវត្ត ECL ២០៥.៤៥០.៦០០ ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ ១៧៥.៨០៤.៤៥៣  ៧១៦.៤០៣.១៤៦
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបងE់CL (១៩០.៥៦១) (៧៧០.៨១៩) (២២៨.៥៩៣)  (៩៣១.៥១៦)

និភយ័សុទធ ២០៥.២៦០.០៣៩ ៨៣០.២៧៦.៨៥៨ ១៧៥.៥៧៥.៨៦០  ៧១៥.៤៧១.៦៣០
 
ខ. កិចចសនយភតិសនយ្របតបិត្ត ិ
 ខបនទទលួ គ ល់្រទពយសកមមែដលមនសិទធិេ្របើ្របស់ និងបំណុលភតិសនយចំេពះកិចចសនយភតិសនយ
ែដល ខជភគីអនកជលួ េលើកែលងែតភតិសនយទងំ យ ែដលមនរយៈេពលខ្លី សូមេមើលកំណតស់មគ ល់ 
២.១២.iii) និងកំណតស់មគ ល់ ៩ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម។ កិចចសនយភតិសនយែដលមនរយៈេពលខ្លីមនិមនចំននួជ    

រវន្តេទ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣២. ករ ត្រត ងពភីគពីក់ពន័ធ 
កនុងដំេណើ រករ ជីវកមមធមម  ខមន្របតិបត្តិករមយួចំននួជមយួភគីពកព់ន័ធ។ ទំហំ្របតិបត្តិករភគី

ពកព់ន័ធ សមតុលយនដំ ចឆ់ន ែំដលេនមនិទនទូ់ទត ់និងចំ យ-ចំណូលពកព់ន័ធកនុងឆន  ំមនដូចខងេ្រកម៖ 
 

ក. ភគីពក់ពន័ធ និងទំនក់ទនំង 
ភគីពកព់ន័ធរបស់ ខ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 

ភគីពក់ពន័ធ ទំនកទ់ំនង 
FCB ៃត ៉ ន ់- ករយិល័យក ្ត ល ករយិល័យក ្ត ល 
FCB ៃត ៉ ន ់- ករយិល័យក ្ត ល  

(Offshore Banking Unit) ែផនក ជីវកមមរបស់ករយិល័យក ្ត ល 
FCB ខ ហុងកុង ខែដលសថិតេនេ្រកមករយិល័យក ្ត លរមួ 
FCB ខ ឡុងដុង ខែដលសថិតេនេ្រកមករយិល័យក ្ត លរមួ 
FCB ខ តូកយ ូ ខែដលសថិតេនេ្រកមករយិល័យក ្ត លរមួ 
FCB ខ ឡូសេអនចឺេឡស ខែដលសថិតេនេ្រកមករយិល័យក ្ត លរមួ 
បគុគលិកគណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ  បគុគលិកគណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ របស់ ខ គឺ្រកុមគណៈ្រគប្់រគងរបស់ ខ 

ែដលមនសិទធិេធ្វើករសេ្រមចចិត្តសំខន់ៗ ពកព់ន័ធេទនឹងេគលេ យុទធ ្រស្ត
របស់ ខ។ 

 
ខ. ្របក់បេញញ ើ និងករ ក់្របក់ជមួយភគីពក់ពន័ធ 

 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
គណនចីរន្ត   
FCB ៃត ៉ ន ់- ករយិល័យក ្ត ល ២២.០៦២.៣៨៤ ៨៩.២៤២.៣៤៣ ៣.៩៤៩.៤៥៥  ១៦.០៩៤.០២៩
FCB ខ ហុងកុង ៩៤៩.៧៧៨ ៣.៨៤១.៨៥២ ៧៥៥.៧៣៨  ៣.០៧៩.៦៣២
FCB ខ ឡុងដុង ៧៩.៤៨០ ៣២១.៤៩៧ ៧២.៥៨២  ២៩៥.៧៧២
FCB ខ តូកយ ូ ២២.៣២៨ ៩០.៣១៧ ២១.២៣០  ៨៦.៥១២
FCB ខ ឡូសេអនចឺេឡស ៨.៨៦៦ ៣៥.៨៦៣ ៤.៩២៥  ២០.០៦៩
 ២៣.១២២.៨៣៦ ៩៣.៥៣១.៨៧២ ៤.៨០៣.៩៣០  ១៩.៥៧៦.០១៤
   
ចំណូលករ្របក ់ ១.៧៩៩ ៧.៣៣៥ ៦០៧  ២.៤៦០

 
គណនីចរន្តេនករយិល័ក ្ត ល និង ខរបស់ករយិល័យក ្ត ល មនិមនករ្របកេ់ទ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣២. ករ ត្រត ងពភីគពីក់ពន័ធ (ត) 
គ. ្របក់បេញញ ើរបសភ់គីពក់ពន័ធ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
FCB ៃត ៉ ន ់- ករយិល័យក ្ត ល 

(គណនីចរន្ត) ៤៩០.១៤៣ ១.៩៨២.៦២៨ ១៨៣.៤២២  ៧៤៧.៤៤៥
គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ  (គណនីសន )ំ ១៥២.៧៧៣ ៦១៧.៩៦៧ ២២៦.៩៩៨  ៩២៥.០១៧
គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ  (្របកប់េញញ ើមន

កលកំណត)់ ២១៣.២០៤ ៨៦២.៤១០ ១០៦.៨៩៥  ៤៣៥.៥៩៧
 ៨៥៦.១២០ ៣.៤៦៣.០០៥ ៥១៧.៣១៥  ២.១០៨.០៥៩ 
   
ចំ យករ្របក ់ ៤.៥៤៩ ១៨.៥៤៦ ៣.៨៩៩  ១៥.៧៩៩
 

អ្រ ករ្របកក់នុងអំឡុងឆន  ំមនដូចខងេ្រកម៖ 
 ២០២០  ២០១៩
   
ករយិល័យក ្ត ល (គណនីចរន្ត) ០%  ០%
គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ (គណនីសន )ំ ០,២០%  ០,២០%
គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ (្របកប់េញញ ើមនកលកំណត)់ ២,៥០% - ២,៧០%  ២,៧០% - ៥,០០%
 
ឃ. ្របក់កមច ី
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
OffshoreBankingUnitរបស់ FCB -    ៃត

៉ ន ់ ៦៣០.៣០៧.២៩៩ ២.៥៤៩.៥៩៣.០២៥ ៥២៧.៥៤៣.០០៧  ២.១៤៩.៧៣៧.៧៥៤
FCB ខ ហុងកុង ១២៥.២២៤.៩៨០ ៥០៦.៥៣៥.០៤៤ -  -
 ៧៥៥.៥៣២.២៧៩ ៣.០៥៦.១២៨.០៦៩ ៥២៧.៥៤៣.០០៧  ២.១៤៩.៧៣៧.៧៥៤ 
   
ចំ យករ្របក ់ ៧.០២៧.០៥៩ ២៨.៦៤៩.៣២០ ១១.៦០២.៦៣១  ៤៧.០១៣.៨៦១
 

្របកក់មចពីីOffshore Banking Unit របស់ករយិល័យក ្ត ល មនិមនករធនេទ និងមនអ្រ ករ្របក់
្របចឆំន កំនុងចេន្ល ះពី ០,១៨% េទ ២,៦០% កនុងមយួឆន  ំ(២០១៩ ៖ ២,១២% េទ ២,៤០% កនុងមយួឆន )ំ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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៣២. ករ ត្រត ងពភីគពីក់ពន័ធ (ត) 
ង. អនបុំណុលពីភគពីកព់ន័ធ 
 

 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
OffshoreBankingUnit របស់ FCB-ៃត ៉ ន ់ ៤០.០៣១.៩៥៦ ១៦១.៩២៩.២៦២ ៤០.១៤៧.២៨៩  ១៦៣.៦០០.២០៣
   
ចំ យករ្របក ់ ៦៥៩.៣៥០ ២.៦៨៨.១៧០ ៥០៥.២២៧  ២.០៤៧.១៨០
 

អនុបំណុលពីែផនក្របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់ករយិល័យក ្ត ល មនិមនករធនេទ និងមនអ្រ ករ្របក់
្របចឆំន កំនុងចេន្ល ះពី ០,៥២% េទ ២,០០% កនុងមយួឆន  ំ(២០១៩ ៖ ២,៣៣% េទ ២,៣៧% កនុងមយួឆន )ំ។ 
 
ច. ករទូទត់ឱយគណៈ្រគប់្រគងសខំន់ៗ  
 

 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
្របកេ់បៀវត រស៍្រមបគ់ណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ  ៧៦៧.៥៤៤ ៣.១២៩.២៧៧ ៩១៩.០៧៧  ៣.៧២៤.១០០
អតថ្របេយជនស៍្រមបគ់ណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ ៩៥៤.៣៧៤ ៣.៨៩០.៩៨៣ ១.១៧៧.១៨៩  ៤.៧៦៩.៩៧០
 ១.៧២១.៩១៨ ៧.០២០.២៦០ ២.០៩៦.២៦៦  ៨.៤៩៤.០៧០

 
៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថ ុ

ខបនរមួបញចូ លករ្រគប្់រគង និភយ័ជែផនកមយួៃន ជីវកមម ្របតិបត្តកិរ និងដំេណើ រៃនករស្រមចចិត្ត
របស់ ខ។ កនុងករេធ្វើឱយ្របកដថ ខេ្រមចបននូវផលចំេណញខពស់បំផុត ទនទឹមនឹងេពលេធ្វើ្របតិបត្តិករកនុង
បរយិកស ជីវកមមល្អ្រកុមករងរែផនក្រគប្់រគង និភយ័បនចូលរមួ ងំពីដំ កក់លដំបងូកនុងដំេណើ រករទទលួយក

និភយ័ េ យផ្តល់នូវករចូលរមួេ យឯក ជយ រមួមនរបយករណ៍ យតៃម្លពកព់ន័ធករ យតៃម្លឥណទន ករ យ
តៃម្លេលើផលិតផលថមី និងកំណតប់រមិណត្រមូវករេដើមទុន។ ករចូលរមួទងំេនះជយួ ជ្រមុញឱយែផនក ជីវកមមេផ ងៗេធ្វើករ
យតៃម្ល និភយ័េធៀបនឹងផលចំេណញ កនុងែផនករ ជីវកមមរបស់ពកួេគ ដូចេនះេធ្វើឱយ និភយ័្រតូវបនកំណតត់ៃម្ល

សម្រសប ពកព់ន័ធនឹងផលចំេណញ។ 
ជទូេទ េគលេ ៃនសកមមភពកនុងករ្រគប្់រគង និភយ័របស់ ខ គឺេដើមប៖ី 

• កំណតពី់ និភយ័េផ ងៗ និងត្រមូវករេដើមទុន 
• ធនថសកមមភពទទលួយក និភយ័ មនភពសីុសង្វ កគ់ន ជមយួនឹងេគលករណ៍ និភយ័ េហើយ ថ ន

ភពៃនបណ្តុ ំ និភយ័ គឺសថិតកនុងក្រមតិ និភយ័ែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល និង 
• បេងកើតតៃម្លរបស់ភគទុនិក មរយៈ្រកបខណ្ឌ ៃនករ្រគប្់រគង និភយ័ដល៏្អ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
្រទពយសកមមហរិញញវតថុ   
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់   

ច្់របកក់នុងៃដ ២៩.៣០៣.៤៥៧ ១១៨.៥៣២.៤៨៤ ១៩.៧៦២.៣៦១  ៨០.៥៣១.៦២១
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល ២២៦.៥៣៥.៣០៤ ៩១៦.៣៣៥.៣០៥ ៨៧.៦១៩.៣០៨  ៣៥៧.០៤៨.៦៨០
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៧១.៤៤១.៣៤៥ ២៨៨.៩៨០.២៤១ ២០.២១២.៥០៣  ៨២.៣៦៥.៩៥០
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដក
រលំស់ ១.០៣០.៣៣១.០១៣ ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨ ៩២៦.២២៣.៧៣១  ៣.៧៧៤.៣៦១.៧០៤

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ ៥៦៥.៣៧៣ ២.២៨៦.៩៣៤ ៥៤៣.២១៤  ២.២១៣.៥៩៧
   

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប      
កនុងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ   

ករវនិិេយគ - ឧបករណ៍មូលធន ៥០.០០០ ២០២.២៥០ ៥០.០០០  ២០៣.៧៥០
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរបុ ១.៣៥៨.២២៦.៤៩២ ៥.៤៩៤.០២៦.១៦២ ១.០៥៤.៤១១.១១៧  ៤.២៩៦.៧២៥.៣០២ 
   
បំណុលហរិញញវតថុ   
បំណុលហិរញញ វតថុ ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់   
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ ២៣៥.៨៩៥.៨៩៥  ៩៦១.២៧៥.៧៧២
្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ ១៣៨.២០៨.៧០២ ៥៥៩.០៥៤.២០០ ២០៣.៥៨៧.២២១  ៨២៩.៦១៧.៩២៦
្របកក់មច ី ៨០២.៩៩៣.៦៤៤ ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ ៥៤០.៥២៥.៤១៧  ២.២០២.៦៤១.០៧៤
អនុបំណុល ៤០.០៣១.៩៥៦ ១៦១.៩២៩.២៦២ ៤០.១៤៧.២៨៩  ១៦៣.៦០០.២០៣
បំណុលភតិសនយ ៦.៣៩០.៥៩២ ២៥.៨៤៩.៩៤៥ ៦.៩៦១.៣៤៤  ២៨.៣៦៧.៤៧៧
បំណុលហិរញញ វតថុេផ ងៗ ៥២.៤១៥ ២១២.០១៩ ១៤៩.១០០  ៦០៧.៥៨៣

បំណុលហិរញញ វតថុសរបុ ១.២៣២.៣០៩.៩៨៧ ៤.៩៨៤.៦៩៣.៨៩៩ ១.០២៧.២៦៦.២៦៦  ៤.១៨៦.១១០.០៣៥
   
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសុទធ ១២៥.៩១៦.៥០៥ ៥០៩.៣៣២.២៦៣ ២៧.១៤៤.៨៥១  ១១០.៦១៥.២៦៧ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន 

និភយ័ឥណទនគឺជ និភយ័ែដលេធ្វើឱយមនករខតបងែ់ផនកហិរញញ វតថុ ្របសិនេបើអតិថិជនរបស់ ខ ឬ
ភគីៃដគូកនុងទីផ រ ខកខនមនិបនបំេពញកតព្វកិចចសង្របកេ់ទ មកិចចសនយឱយ ខ។ និភយ័ឥណទនេកើតមក
ពីករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល និងធនគរ ឥណទន និងបេុរ្របទន ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ កិចចសនយផ្តល់
ឥណទន និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ។ និភយ័ឥណទនភគេ្រចើនេកើតមកពីសកមមភពផ្តល់្របកក់មច។ី 
 
(ក) ករ ស់ែវង និភយ័ឥណទន 

និភយ័ឥណទន្រតូវបន្រគប្់រគង មមលូ ្ឋ នជ្រកុម។ 
ចំេពះឥណទន និងបេុរ្របទន និងកិចចសនយផ្តល់ឥណទន ករប៉ន់ ម ន និភយ័ឥណទនកនុងេគលេ

្រគប្់រគង និភយ័ ត្រមូវឱយេ្របើ្របស់គំរ ូ េ យ រ និភយ័មនភពខុសែប្លកគន េទ មបែ្រមប្រមួលលកខខណ្ឌ េលើទី
ផ រ លំហូរ ច្់របករ់ពឹំងទុក និងេពលេវ ែដលកន្លងផុត។ ករ យតៃម្ល និភយ័ឥណទនៃនផលប្រត្រទពយសកមម
មយួ ត្រមូវឱយមនករប៉ន់ ម នបែនថមេទៀត ដូចជ លទធភពៃនករមនិសង្របកៃ់នអនុបតករខតបងព់កព់ន័ធ និងករ
មនិសង្របកេ់ទវញិេទមករ ងភគីៃដគូ។ ខ ស់ែវង និភយ័ឥណទនេ យេ្របើ្របូបបៃនករមនិសង្របក ់ (PD) 
ចំននួែដលមន និភយ័មនិសង (EAD) និងករខតបងេ់នេពលមនិមនករសង្របក(់LGD) កនុងករ ស់ែវងករខត
បងឥ់ណទនរពឹំងទុក (ECL) េ្រកម CIFRS 9 ។ 

្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល និងធនគរ ្រតូវបនចតទុ់កថមន និភយ័ឥណទនតិច
តចួ។ ចំ តថ់ន កឥ់ណទនៃន្រទពយសកមមទងំេនះ ្រតូវបន ម នេដើមបែីស្វងរកករថយចុះតៃម្លៃនឥណទន។ ករ ស់
ែវងករថយចុះតៃម្ល្រតូវបនកំណត្់រតឹមករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក១២ែខ។ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗែដល្រតូវបន
ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ្រតូវបន ម នេដើមបែីស្វងរកពីករថយចុះចំ តថ់ន កឥ់ណទនរបស់  េហើយករ ស់ែវង

ករថយចុះតៃម្លគឺអនុវត្ត មវធីិ ្រស្តបីដំ កក់ល ដូចបនពណ៌នកនុងកំណតស់មគ ល់ ៣៣.១ (គ)។ 
 
(ខ) ករ្រគប្់រគងក្រមតិ និភយ័ និងេគលករណ៍បនថយ និភយ័ 

ខ្រគប្់រគងក្រមតិ និភយ័ និងេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើ និភយ័ឥណទន ខណៈេពលឥណ
ទនទងំេនះ្រតូវបនកំណតេ់ យែឡក ចំេពះបគុគល ភគីពកព់ន័ធ និង ម្របេភទ ជីវកមម។ 

និភយ័ឥណទន ្រតូវបន្រគប្់រគង មរយៈករវភិគជេទៀងទតចំ់េពះលទធភពរបស់អនកខចី្របក ់និងអនកខចី
្របកែ់ដលមនសក្ត នុពល ចំេពះកតព្វកិចចទូទតស់ងករ្របកនិ់ង្របកេ់ដើម ្រពមទងំពិនិតយក្រមតិឱយខចីេទ មភព
សម្រសប។ និភយ័ឥណទនេនះ ក្៏រតូវបន្រគប្់រគង មរយៈករទទលួ្រទពយ កធ់ន និងករធនេ យបគុគល និង
្រកុមហុ៊ននិងករកត្់រ សំវធិនធនេទេលើឥណទនែដលខតបង។់ ករកំណតក់្រមតិ និភយ័ឥណទន មផលិតផល
ឥណទន និងែផនក ជីវកមមនីមយួៗ្រតូវបនអនុមត័េ យនយក ្ឋ នឥណទន។ 

ជទូេទ ឥណទន និងបេុរ្របទនផ្ដល់ឱយអតិថិជន ករធន និងលិខិតឥណទនរបស់ ខគឺមន្រទពយ ក់
ធនជ ច្់របកក់នុងទ្រមងជ់្របកប់េញញ ើមនក្រមតិ ឬជ្រទពយ កធ់នេន ខ។ ដូេចនះ ខទទលួរង និភយ័
កនុងក្រមតិទប ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
 

របយករណ៍សវនកមមហិរញញវតថុឆន ២ំ០២០  TMB½rTI 64 

 

៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ខ) ករ្រគប្់រគងក្រមតិ និភយ័ និងេគលករណ៍បនថយ និភយ័ (ត) 

ខបនបេងកើតេគលករណ៍ និភយ័ឥណទន ែដលេរៀបចំេឡើងេដើមប្ីរគប្់រគង និភយ័សកមមភព
្របតិបត្តិកររបស់ ខ។ នីតិវធីិៃនករកំណត់ និភយ័ ករ ម ន ករេ្របើ្របស់ និងករ្រតួតពិនិតយ្រតូវបន្រគប្់រគង
េ យកមមវធីិឥណទនែដលបេងកើតែផនករស្រមបផ់លិតផលជក់ ក ់ឬ ម portfolio េ យរមួបញចូ លទីផ រេគលេ  
រយៈេពល និងលកខខណ្ឌ  ករេរៀបចំឯក រ និងយន្តករែដលផលិផលឥណទន្រតូវបនផ្តល់ និង ស់ែវង ។ 
 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) 

ខទទលួ គ ល់សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់ ចំេពះ ECL ៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដលមនិបន ស់ែវង
ម FVTPL ដូចខងេ្រកម៖ 

• ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុជឧបករណ៍បំណុល និង 
• កិចចសនយផ្តល់ឥណទន និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុែដលបនេចញផ យ 

មនិមនខតពីករថយចុះតៃម្ល្រតូវបនទទលួ គ ល់ ចំេពះករវនិិេយគមលូធនេទ។ 
 ករ ស់ែវងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក េ្រកមវធីិ ្រស្តបីដំ កក់លរបស់ CIFRS9 
គឺេដើមបទីទលួ គ ល់សំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុកេពញមយួ យុកល ចំេពះឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ
ែដលមនកំេណើ ន និភយ័ឥណទនជ រវន្ត ចប់ ងំពីករទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ ឬឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដលមន
ករថយចុះតៃម្លឥណទននកលបរេិចឆទ យករណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដលមនិទនម់នករថយចុះតៃម្លគរួឱយកត់
សមគ ល់កនុង និភយ័ឥណទន នឹង្រតូវបនទទលួ គ ល់កនុងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក១២ែខ។ 
 េ្រកមវធីិ ្រស្តបីដំ កក់ល ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបនែបងែចកជបីដំ កក់ល ្រស័យេទ មបែ្រម
ប្រមួលែដលពកព់ន័ធ េនកនុង និភយ័ឥណទន។ 
 
• ដំ កក់លទី១ រមួមនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដលមនិមនកំេណើ ន និភយ័ឥណទនជ រវន្ត ចប់ ងំពី

ករទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ និងមនិមនករថយចុះតៃម្លឥណទននកលបរេិចឆទ យករណ៍។ ចំេពះ្រទពយ
សកមមទងំេនះ ្រតូវបនទទលួ គ ល់កនុងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក១២ែខ។ 

 
• ដំ កក់លទី២ រមួមនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដលមនកំេណើ ន និភយ័ឥណទនជ រវន្ត ចប់ ងំពីករ

ទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ ប៉ែុន្តមនិមនភស័្តុ ងជកែ់ស្តងបង្ហ ញថមនករថយចុះតៃម្ល។ ចំេពះ្រទពយសកមម
ទងំេនះ ្រតូវបនទទលួ គ ល់កនុងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុកេពញមយួ យុកល។ 
 

• ដំ កក់លទី៣ រមួមនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដលមនភស័្តុ ងជកែ់ស្តងបង្ហ ញថមនករថយចុះតៃម្លន
កលបរេិចឆទ យករណ៍។ ចំេពះ្រទពយសកមមទងំេនះ ្រតូវបនទទលួ គ ល់កនុងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបង់
ឥណទនរពឹំងទុកេពញមយួ យុកល។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) (ត) 
 ករទិញ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនករថយចុះតៃម្លឥណទន ឬ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនករថយចុះ
តៃម្លឥណទនពីដំបងូ គឺជ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុទងំ យ ែដលមនករថយចុះតៃម្លឥណទនចប់ ងំពីករទទលួ
គ ល់េលើកដំបងូ។ សំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក ែតងែត្រតូវបន ស់ែវង មមលូ ្ឋ នេពញមយួ
យុកល (ដំ កក់លទី ៣)។ 

 ខេ្របើ្របស់ពត័ម៌នអំពីចំននួៃថងផុតកំណត ់(DPD) និងចំ តថ់ន ករ់បស់ NBC ស្រមបល់កខណៈវនិិចឆយ័
កំណតដំ់ កក់ល់។ ខកប៏នបញចូ លផងែដរនូវករ កពិ់នទុឥណទន ឬសមសធតុនេពលអនគត េនេពល
ែដលពត័ម៌នេនះមនភពរចួ ល់ ស្រមប់ កប់ញចូ ល។ េនេពលអនុវត្ត្របពន័ធ កពិ់នទុឥណទន ្របសិនេបើក្រមតិ និ
ភយ័ធ្ល កចុ់ះពីរចំណុច ឬេ្រចើនជងេនះ េធៀបនឹងក្រមតិ និភយ័ឥណទននេពលដំបងូ េនះគណនីេនះ្រតូវបនចត់
ថន កេ់្រកមដំ កក់លទី២។ 
 
្វ សីុលីធីរយៈេពលែវង (េលើសពីមយួឆន )ំ 

 

ដំ ក់កល ថ នភព និភ័យឥណទន ចំ ត់ថន ក់ DPD 
សញញ ណពីករមិន
សង្របក់ 

១ 
មនិមនកំេណើ ន និភយ័ 
ឥណទនជ រវន្ត 

ធមម  ០ ≤ DPD <៣០ ដំេណើ រករ 

២ មនកំេណើ ន នភិយ័ឥណទនជ រវន្ត ឃ្ល េំមើល ៣០ ≤ DPD <៩០ េ្រកមដំេណើ រករ 

៣ ្រទពយសកមមមនករថយចុះតៃម្លឥណទន 
េ្រកមស្តង់ រ ៩០ ≤ DPD <១៨០ 

មនិដំេណើ រករ សង យ័ ១៨០ ≤ DPD < ៣៦០ 
បតប់ង ់ DPD ≥ ៣៦០ 

 
្វ សីុលីធីរយៈេពលខ្លី (មយួឆន  ំឬតិចជង) 

 

ដំ ក់កល ថ នភព និភ័យឥណទន ចំ ត់ថន ក់ DPD 
សញញ ណពីករមិន
សង្របក់ 

១ 
មនិមនកំេណើ ន និភយ័ 
ឥណទនជ រវន្ត 

ធមម  ០ ≤ DPD <១៤ ដំេណើ រករ 

២ មនកំេណើ ន នភិយ័ឥណទនជ រវន្ត ឃ្ល េំមើល ១៥ ≤ DPD <៣០ េ្រកមដំេណើ រករ 

៣ ្រទពយសកមមមនករថយចុះតៃម្លឥណទន 
េ្រកមស្តង់ រ ៣១ ≤ DPD <៦០ 

មនិដំេណើ រករ សង យ័ ៦១ ≤ DPD < ៩០ 
បតប់ង ់ DPD ≥ ៩១ 

 



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) (ត) 
 ករវនិិចឆយ័និងករសនមតសំខន់ៗ  ែដល ខបនអនុវត្តេទ មត្រមូវករននរបស់ស្តង់ រ កនុងករ ស់ែវង
សំវធិនធន មនដូចខងេ្រកម៖ 
 
(i) កំេណើ ន និភយ័ឥណទនជ រវន្ត -significant increase in credit risk (‘SICR’) 
 ករប៉ន់ ម ន SICR គឺជករវភិគពហុក ្ត  និងករវភិគជរមួ ្រស័យេទេលើកររមួបញចូ លគន រ ងពត័ម៌ន
ែផនកបរមិណ និង/ឬ គុណភព។ េដើមបកំីណតថ់េតើ និភយ័ៃនករមនិសង្របកចំ់េពះឥណទន/ហិរញញបបទន បន
េកើនេឡើងគរួឱយកតស់មគ ល់ឬេទចប់ ងំពីករទទលួ គ ល់េលើកដំបងូមក េគយក និភយ័ៃនករមនិសង្របកន់េពល
បចចុបបននេ្រប បេធៀបជមយួនឹង និភយ័ៃនករមនិសង្របកន់េពលទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ។ 
 ខចតទុ់កថកំេណើ ន និភយ័ជ រវន្ត កនុង និភយ័ឥណទន េកើតេឡើងមនិេលើសេពលែដល្រទពយ
សកមមផុតកំណតស់ងេលើសពី៣០ៃថង ឬេសមើនឹង៣០ៃថង ចំេពះ ្វ សីុលីធីរយៈេពលែវង និងផុតកំណតស់ងេលើសពី១៥ៃថង 
ឬេសមើនឹង១៥ៃថង ចំេពះ ្វ សីុលីធីរយៈេពលខ្លី។ ចំននួៃថងផុតកំណត្់រតូវបនកំណតេ់ យ បចំ់ននួៃថង ចប់ ងំពីកល
បរេិចឆទផុតកំណតដំ់បងូបំផុត ែដលទកទិ់ននឹងករមនិបនទទលួករទូទតស់ង្របកេ់ពញេលញ។ កលបរេិចឆទផុត
កំណត្់រតូវបនកំណតេ់ យមនិគិតេទេលើរយៈេពលអនុេ្រគះ មយួ ែដលអនកខចី្របក់ ចទទលួបនេទ។ 
 
(ii) និយមនយ័ៃនករមនិសង្របក ់និងករថយចុះតៃម្លឥណទន 
 ខកំណតនិ់យមនយ័ៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុមយួ សថិតកនុងចំ តថ់ន កម់និសង្របក ់ និងមនករថយចុះ
តៃម្លឥណទន េនេពលែដលឧបករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ្រសបេទ មលកខណៈវនិិចឆយ័ មយួ កនុងចំេ មលកខណៈ     
វនិិចឆយ័ដូចខងេ្រកម៖ 
 
• អនកខចី្របកម់និទំនងជមនលទធភពបំេពញកតព្វកិចចសងបំណុលឱយ ខទងំ្រសុង េ យ ខមនិមន 

ជេ្រមើសេផ ងចំេពះវធិនករនន ដូចជ ករលក្់រទពយបញច េំចញ (្របសិនេបើមនកនក់ប)់ ឬ 
• េនេពលែដលចំននួ្របកជំ់ពកប់នផុតកំណតស់ង ឬចំននួទឹក្របកែ់ដលេនមនិទនទូ់ទត ់ េលើសពីក្រមតិ

ែដលបនអនុមត័ េលើសពី៩០ៃថង ឬេសមើនឹង៩០ៃថង ចំេពះ ្វ សីុលីធីរយៈេពលែវង ឬេលើសពី៣១ៃថង ឬេសមើនឹង
៣១ៃថង ចំេពះ ្វ សីុលីធីរយៈេពលខ្លី េនះករបង្ហ ញអំពីចំណុចេខ យៃនឥណទន ្រតូវបនទម្ល កចំ់ ត់
ថន កេ់ទកនុងចំ តថ់ន ក់ និភយ័ខពស់ែដលមនករថយចុះតៃម្ល ឬ 

• េនេពលែដលឥណទន្រតូវបនចតថ់ន កជ់ឥណទនែដល្រតូវេរៀបចំេឡើងវញិ និងឥណទនែដលកំណត់
កលវភិគសង្របកេ់ឡើងវញិ។ ករេរៀបចំ ្វ សីុលីធីឥណទនេឡើងវញិ និងករកំណតក់លវភិគឥណទន
សង្របកេ់ឡើងវញិ គឺពកព់ន័ធនឹងករែកែ្របជ រវន្តែដលបនេធ្វើេឡើងចំេពះលកខខណ្ឌ សង្របកេ់ដើមដំបងូៃន
្វ សីុលីធីឥណទន េយងេទ មកំេណើ ន និភយ័ឥណទនជ រវន្តរបស់អនកជបក់តព្វកិចច/ភគីៃដគូ។ 

 
 



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) (ត) 
(ii) និយមនយ័ៃនករមនិសង្របក ់និងករថយចុះតៃម្លឥណទន (ត) 
• កនុងករណីែដលអនកជបក់តព្វកិចច/ភគីៃដគូមនឥណទនេ្រចើនជមយួ ខ េហើយមនករអនុវត្តកតព្វកិចច

ករសង្របកគ់ន េទវញិេទមក (cross default) េនះត្រមូវឱយមនករប៉ន់ ម នសំវធិនធន េ្រកមករមនិសង
្របកៃ់នកតព្វកិចចបំណុលមយួ ែដលេធ្វើឱយមនករមនិសង្របកៃ់នកតព្វកិចចបំណុលមយួេផ ងេទៀត (ករមនិ
សង្របកឆ់្លងគន )។ កនុងករណីមនិមនឃ្ល ែដលែចងពីសិទធិេដើមបទីមទរករទូទតស់ង េនះករ យតៃម្លសំ
វធិនធន ចបំច្់រតូវេធ្វើេឡើងចំេពះឥណទនកនុងក្រមតិឯកត្តជនជំនសួឱយក្រមតិអនកជបក់តព្វកិចច/ភគីៃដគូជ
រមួ។ 

• គណនីែដល្រតូវជ្រមះេចញពីបញជ ី។ 
 

(iii) ករ ស់ែវង(ECL - លទធផលវធីិ ្រស្តកនុងករសនមត និងករប៉ន់ ម ន) 
ECL ្រតូវបន ស់ែវង មមលូ ្ឋ ន ១២ែខ ឬ មមលូ ្ឋ នេពញមយួ យុកល    ្រស័យេទ មកំេណើ ន   

និភយ័ឥណទនជ រវន្តែដលបនេកើតេឡើង ចប់ ងំពីករទទលួ គ ល់េលើកដំបងូ ឬ្របសិនេបើ្រទពយសកមមមយួ្រតូវ
បនចតទុ់កថមនករថយចុះតៃម្លឥណទន។ ECL ្រតូវបន យតៃម្ល និង ស់ែវង មមលូ ្ឋ ន្របមលូផ្តុ ំ និងមលូ ្ឋ ន
ឯកជន។ 

ចំេពះករ យតៃម្លជ្រកុមសំវធិនធន ECL ្រតូវបនកំណតេ់ យេធ្វើករប៉ន់ ម ន PD, LGD និង EAD 
ស្រមបែ់ខបនទ បក់នុងអនគត និងស្រមបែ់ផនករមួ។ ធតុទងំបីេនះ្រតូវបនគុណបញចូ លគន េដើមបគីណនរក ECL ស្រមប់
ឆន នីំមយួៗកនុងេពលអនគត ែដលបនទ បម់ក ្រតូវបនេធ្វើអបប រ្រតឡបេ់ទវញិនកលបរេិចឆទ យករណ៍    និង្រតូវបន
បកូបញចូ លគន វញិ។ អ្រ អបប រែដល្រតូវបនេ្របើកនុងករគណន ECL គឺជអ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភពដំបងូ ឬអ្រ
ែដល្រប ក្់របែហល។ 

ចំេពះករ យតៃម្លលកខណៈបគុគល សំវធិនធន ECL ្រតូវបនកំណតេ់ យេធ្វើករេ្រប បេធៀប និភយ័ែដល
េនមនិទនទូ់ទត ់ជមយួនឹងតៃម្លបចចុបបននៃនលំហូរ ច្់របក ់ែដលរពឹំងថ្រតូវទទលួពីអនកខចី្របក។់ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) (ត) 
(iii) ករ ស់ែវង(ECL - លទធផលវធីិ ្រស្តកនុងករសនមត និងករប៉ន់ ម ន) (ត) 

្របូបបៃនករមនិសង្របក ់(Probability of Default- PD) 
PD គឺជលទធភពែដលអតិថិជនមន កម់និសង្របកចំ់េពះកតព្វកិចចហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន កនុងរយៈេពល១២ែខ

បនទ ប ់(PD១២ែខ) ឬកនុងរយៈេពលេពញមយួ យុកលែដលេនសល់ (PD េពញមយួ យុកល) របស់កតព្វកិចចេនះ។ 
PD១២ែខ និង PD េពញមយួ យុកល គឺជ្របូបបរពឹំងទុកៃនចំណុចេពលៃនករមនិសង្របក ់ កនុងរយៈ

េពល១២ែខបនទ ប ់ និងរយៈេពលែដលេនសល់ៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ េ យែផ្អកេទេលើលកខខណ្ឌ ននែដលមននកល
បរេិចឆទ យករណ៍ និងលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចនេពលអនគតែដលបះ៉ពល់ដល់ និភយ័ឥណទន។ 

PD ្រតូវបនទញយកមកេ យេ្របើអ្រ មនិសង្របកក់នុងេពលកន្លងមក េ យេធ្វើនិយត័កមមេទ មពត័ម៌ន
នេពលអនគត និងឆ្លុះបញច ងំពីសមសធតុៃន portfolio កនុងេពលបចចុបបនន និងអ្រ ទីផ រ។គំរែូផនកសថិតិ្រតូវបនេ្របើ
្របស់ េដើមបវីភិគទិនននយ័ែដលបន្របមលូ និងបេងកើតករប៉ន់ ម នស្រមប១់២ែខបនទ ប ់ និង យុកល PD ែដលេន
សល់ៃនចំននួ និភយ័ និងវធីិែដលេគរពឹំងថគំរទូងំេនះេធ្វើឱយែ្រប្របួល េ យ រករកន្លងផុតេទៃនេពលេវ ។ 

Portfolio ទងំ យ ែដលមនិមនទិនននយ័មនិសង្របក្់រគប្់រគន ់េនះេគេ្របើ្របស់ Proxy PD នេពល
អនគត។ 
 

និភយ័ៃនករមនិសង្របក ់(Exposure at Default- EAD) 
EADគឺជ និភយ័រពឹំងទុកចំេពះ្រពឹត្តិករណ៍ៃនករមនិសង្របក។់ ខបនទញយក EAD ពី និភយ័

នេពលបចចុបបនន ចំេពះភគីៃដគូ និងបែ្រមប្រមួលែដលមនសក្ត នុពលចំេពះចំននួទឹក្របកប់ចចុបបនន ែដល្រតូវបន
អនុញញ តកនុងកិចចសនយ និងេកើតេឡើងពីករដករលំស់។ EAD ៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុមយួគឺជតៃម្លេយងដុលរបស់ ន
ចំណុចេពលមនិសង្របក។់ ចំេពះកិចចសនយផ្តល់ឥណទន EADs គឺជចំននួនេពលអនគតែដលមនសក្ត នុពល 
ែដល ច្រតូវបនដកេ្រកមកិចចសនយ ែដល្រតូវបនប៉ន់ ម នេ យែផ្អកេទេលើករអេងកតកនុងេពលកន្លងមក និងករពយករ
េពលអនគត។ចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុខ្លះេទៀតEAD ្រតូវបនកំណតេ់ យេធ្វើគំរៃូនលទធផល និភយ័ែដល ចេកើត
មនេឡើង េនចំណុចេពលេវ េផ ងៗ េ យេ្របើេស រយី៉ូ និងវធីិ ្រស្តសថិតិ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) (ត) 
(iii) ករ ស់ែវង(ECL - លទធផលវធីិ ្រស្តកនុងករសនមត និងករប៉ន់ ម ន) (ត) 

ករខតបងេ់នេពលែដលមនិមនករសង្របក ់(Loss Given Default - LGD) 
LGD គឺជទំហំែដលទំនងជមនករខតបង ់ ្របសិនេបើមនករមនិសង្របក។់ ខប៉ន់ ម នប៉ ៉ ែម្៉រត 

LGD េ យែផ្អកេទេលើអ្រ ែដល ច្របមលូ្របកប់នមកវញិកនុងេពលកន្លងមក េធៀបនឹងភគីៃដគូែដលមនិសង្របក។់ 
គំរ ូ LGD ពិចរ េទេលើរចនសមពន័ធ ្រទពយបញច  ំ អតីតភពៃនសំណង ជីវកមមរបស់ភគីៃដគូ និងតៃម្លែដល ច
្របមលូបនពី្រទពយបញច  ំ ែដលជែផនកៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ។ ចំេពះឥណទនែដល្រតូវបនធនេ យ retail 
property       អនុបត LTV គឺជប៉ ៉ ែម្៉រតសំខនក់នុងករកំណត ់LGD។ ករប៉ន់ ម ន LGD ្រតូវបនគណនេឡើងវញិ
ចំេពះេស រយី៉ូេសដធកិចចែដលមនលកខណៈខុសៗគន ែផនកេសដ្ឋកិចច និង ចំេពះករផ្តល់្របកក់មចែីផនកអចលន្រទពយ េដើមប ី
ឆ្លុះបញច ងំពីលទធភពៃនករែ្រប្របួលតៃម្ល្រទពយសមបត្តិេនះ។ ្រតូវបនគណន មមលូ ្ឋ នលំហូរ ច្់របកអ់បប រ 
េ យេ្របើអ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភព ជក ្ត អបប រ។ 

ចំេពះ portfolioែដលមនិមនទិនននយ័មនិសង្របក្់រគប្់រគន ់Proxy LGD ្រតូវបនេ្របើ្របស់។ 
ករសនមតែដលជមលូ ្ឋ នស្រមបក់រគណន ECL ្រតូវបន ម ន និង្រតួតពិនិតយជបន្តបនទ ប។់ មនិមន

ករែ្រប្របួលជ រវន្ត មយួចំេពះវធីិ ្រស្តៃនករប៉ន់ ម ន ឬករសនមតជក់ ក់ មយួ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង
ករយិបរេិចឆទ យករណ៍េនះេទ។ 
 
(iv) ពត័ម៌ននេពលអនគតែដល្រតូវបនបញចូ លេទកនុងគំរ ូECL  

ករគណន ECL ្រតូវបនបញចូ លនូវពត័ម៌ននេពលអនគត។ ពត័ម៌នពី្របភពខងេ្រកែដល្រតូវបន
ពិចរ  រមួមន ទិនននយ័ែផនកេសដ្ឋកិចច និងករពយករ ែដល្រតូវបនេចញផ យេ យអងគភពននរបស់រ ្ឋ ភបិល និង
ជញ ធររបិូយវតថុេនកនុង្របេទសែដល ខេធ្វើ្របតិបត្តិករអងគករអន្តរជតិេផ ងៗ ដូចជ មលូនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ     និង

វស័ិយឯកជនែដលបនេ្រជើសេរ ើសកដូ៏ចជ អនកពយករែដលមនវជិជ ជីវៈជេដើម។ 
ខបនកំណត ់ និងបនចង្រកងឯក រសំខន់ៗ ៃន និភយ័ឥណទននិងករខតបងឥ់ណទនស្រមប ់

portfolio នីមយួៗៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ េយងេទ ម្របេទសនីមយួៗ និង មរយៈករេ្របើ្របស់ករវភិគទិនននយ័កនុង
្រគកន្លងមក បនប៉ន់ ម នទំនកទំ់នងរ ងអេថរម៉្រកូេសដ្ឋកិចចនិង និភយ័ឥណទន និងករខតបងឥ់ណទន។ 

កនុងករពិចរ អំពីផលបះ៉ពល់ៃនជមងឆឺ្លង COVID-19 ចំេពះឥណទន និងបេុរ្របទនរបស់ ខ គណៈ
្រគប្់រគងេធ្វើបចចុបបននភពជបន្តបនទ បចំ់េពះអេថរម៉្រកូេសដ្ឋកិចច្របចឆំន  ំ េដើមបឆី្លុះបញច ងំពីលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចនេពល
បចចុបបនន កនុងគំរនូេពលអនគតរបស់្រកុមហុ៊ន។ ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ គណៈ្រគប្់រគងបនេធ្វើ
បចចុបបននភពអេថរម៉្រកូេសដ្ឋកិចចចុងេ្រកយបំផុតែដលមន រហូតដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០។ គណៈ្រគប្់រគងេជឿជក់
ថករែកត្រមូវេនះ បនឆ្លុះបញច ងំពីលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចចុងេ្រកយបំផុតេហើយ។ ករបន្តរកី ល លៃនជមង ឺCOVID-19 ក៏
បនប ្ត លឱយមនភពមនិ្របកដ្របជចំេពះបរយិកសេសដ្ឋកិចច ែដល ចប ្ត លឱយចំ យករថយចុះតៃម្លឥណ
ទនមនករេកើនេឡើងខពស់ជងមនុ។ ដូចេនះ គណៈ្រគប្់រគងបនែកស្រមួលភគរយៃន្របូបបែដលបនថ្លឹង េនកនុង្របូ
បបៃនករមនិសង្របក ់ (“PD”) នេពលអនគតែដលបនថ្លឹង េដើមបផី្តល់នូវទមងនធ់ងនជ់ងមនុ ចំេពះេស រយី៉ូមធយម
និងទមងន្់រ លជងចំេពះេស រយី៉ូល្អមធយម េ យេ្របើពត័ម៌នែដលសមេហតុផល និងមនករគ្ំរទ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) (ត) 
(iv) ពត័ម៌ននេពលអនគតែដល្រតូវបនបញចូ លេទកនុងគំរ ូECL (ត) 

ជមយួនឹងករពយករែផនកេសដ្ឋកិចច ករេធ្វើគេ្រមង និងលទធភពែដល ចេកើតមនេឡើងនន គឺ្របឈមនឹង
ភពមនិចបស់ ស់ពកព់ន័ធកនុងក្រមតិខពស់ ដូចេនះ លទធផលជកែ់ស្តង ចមនភពខុសគន ជ រវន្តពីករេធ្វើគេ្រមង
ទងំេនះ។ ខពិចរ េទេលើករពយករទងំេនះ េដើមបបីង្ហ ញពីករប៉ន់ ម នល្អបំផុតេទេលើលទធភពែដល ចេកើត
មនេឡើង និងជតំ ងសម្រសបចំេពះេស រយី៉ូននែដល ចេកើតមនេឡើង។ ករថ្លឹងេស រយី៉ូ ចំននួេស -   
រយី៉ូ និងភពពកព់ន័ធរបស់  ្រតូវបន យតៃម្លពីមយួ្រគេទមយួ្រគ។ 

 
ករសនមតអេថរម៉្រកូេសដ្ឋកិចច 
ករថ្លឹងែដល្រតូវបនកំណតចំ់េពះេស រយី៉ូេសដ្ឋកិចចនីមយួៗ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ និងៃថងទី 

៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ មនដូចខងេ្រកម៖ 
ល្អមធយម មធយម 

េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ % % 
ករថ្លឹង្របូបបេស រយី៉ូ ១៥% ៨៥% 
 

ល្អមធយម មធយម 
េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ % % 
ករថ្លឹង្របូបបេស រយី៉ូ ២០% ៨០% 
 

ករវភិគភពែ្រប្របួល (Sensitivity analysis) 
ខបនអនុវត្តករវភិគភពែ្រប្របួល ECL ចំេពះឥណទន បេុរ្របទន និងហិរញញបបទន េ យែផ្អកេទ

េលើករែ្រប្របួលអេថរម៉្រកូេសដ្ឋកិចចសំខន់ៗ ។ ក ្ត ភពែ្រប្របួលននែដលបនេ្របើ្របស់ គឺករសនមតែដលែផ្អកេទេលើ
ករផ្ល ស់ប្តូរែដល្រសបគន មយួេនកនុងអេថរសំខន់ៗ  េដើមបប៉ីន់ ម នពីផលបះ៉ពល់ចំេពះ ECL របស់ ខ។ 

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីផលបះ៉ពល់របស់ ECL ចំេពះករែ្រប្របួលអេថរសំខន់ៗ ែដលបនេ្របើ្របស់ 
ទនទឹមនឹងេពលែដលអេថរេផ ងៗេទៀត េនរក ភពេដើមដែដល៖ 
 

ករែ្រប្របួល 
GDP +/-១០% 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) (ត) 
(iv) ពត័ម៌ននេពលអនគតែដល្រតូវបនបញចូ លេទកនុងគំរ ូECL (ត) 

ករវភិគភពែ្រប្របួល (Sensitivity analysis) (ត) 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
តំហយ ECL សរបុ ចំេពះករែ្រប្របួលវជិជមនៃន  

អេថរសំខន់ៗ  (៧៣៧.៥៦៨) (២.៩៨៣.៤៦៣) (៨២៧.៤២១)  (៣.៣៧១.៧៤១)
កំេណើ ន ECL សរបុ ចំេពះករែ្រប្របួលអវជិជមនៃន

អេថរសំខន់ៗ  ៧៨៧.០៧៦ ៣.១៨៣.៧២២ ៨២៨.១៨៩  ៣.៣៧៤.៨៧០
 
(v) ករ ក់ និភយ័ជ្រកុម ចំេពះ ECL ែដល្រតូវបន ស់ែវង មមលូ ្ឋ ន្របមលូផ្តុ ំ 

ចំេពះសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក ែដលយកគំរូ មមលូ ្ឋ ន្របមលូផ្តុ ំ ករ្របមលូផ្តុ ំ   
និភយ័្រតូវបនេធ្វើេឡើង មមលូ ្ឋ នៃនលកខណៈ និភយ័ជរមួ កេ៏ធ្វើែបបេនះ និភយ័ែដលសថិតេនកនុង្រកុមែតមយួគឺ

មនភពដូចគន ។ 
កនុងករ កជ់្រកុម ត្រមូវឱយមនពត័ម៌ន្រគប្់រគនស់្រមប្់រកុម េដើមប ី ច្របមលូសថិតិបន។ ្របសិនេបើមនិមន

ពត័ម៌នៃផទកនុង្រគប្់រគនេ់ទ េនះ ខបនពិចរ េទេលើទិនននយ័េគលខងកនុង/ខងេ្រកបែនថមេដើមបេី្របើ្របស់
ស្រមបក់រេធ្វើគំរ។ូ 

ភពសម្រសបកនុងករ កជ់្រកុម ្រតូវបន ម ន និង្រតួតពិនិតយ មមលូ ្ឋ ន្របចកំរយិបរេិចឆទេ យ
ែផនក និភយ័ឥណទន។ 
 
(vi) េគលករណ៍ជ្រមះេចញពីបញជ ី 

ឥណទន និងបេុរ្របទន្រតូវបនជ្រមះេចញពីបញជ ី )មយួែផនក ឬទងំ្រសុង (េនេពលមនិមនកររពឹំងទុកថ
ច្របមលូ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេនះបនមកវញិទងំ្រសុង ឬមយួែផនក មយួ។  េនះគឺជករណីទូេទ េនេពល ខ

កំណតថ់អនកខចី្របកពំុ់មន្រទពយសកមម ឬ្របភពចំណូល ែដល ចបេងកើតលំហូរ ច្់របក្់រគប្់រគន ់ េដើមបទូីទតស់ង
នូវចំននួែដល្រតូវជ្រមះេចញពីបញជ ី ។  ករ យតៃម្លេនះ ្រតូវបនអនុវត្តចំេពះក្រមតិ្រទពយសកមមនីមយួៗ ចេ់ យែឡក។  

ទឹក្របក្់របមលូបនមកវញិបនទ បពី់បនជ្រមះេចញពីបញជ ីរចួេហើយ ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងខទង ់ “ករខតបង់ ពី
ករថយចុះតៃម្លឥណទន  ”េន កនុងចំេណញ-ខត និងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ។  

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល្រតូវបនជ្រមះេចញពីបញជ ី េនែតត្រមូវឱយមនសកមមភពទរ្របកម់កវញិ េដើមបឱីយ
្រសប មនីតិវធីិរបស់ ខកនុងករ្របមលូទឹក្របកែ់ដលេនជំពក ់។  
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) (ត) 
(vii) ករែកែ្របឥណទនេឡើងវញិ 

ជនួកល ខបនចរចេឡើងវញិ ឬបនែកែ្របលំហូរ ច្់របកក់នុងកិចចសនយៃនឥណទនអតិថិជនេឡើង      
វញិ។ េនេពលែដលមនេហតុករណ៍េនះេកើតេឡើង ខ យតៃម្លថេតើខ្លឹម រៃនលកខខណ្ឌ ថមី មនភពខុសគន ជ រ
វន្តពីលកខខណ្ឌ ដំបងូឬេទ។ ខេធ្វើែបបេនះេ យគិតពិចរ េទេលើក ្ត េផ ងៗ កនុងចំេ មក ្ត ជេ្រចើនដូចខង
េ្រកម៖ 
• ្របសិនេបើអនកខចី្របកម់នផលវបិកែផនកហិរញញ វតថុ   េហើយករែកែ្របពិតជ ចជយួ កតប់នថយលំហូរ ច្់របក ់

កនុងកិចចសនយ ឱយេន្រតឹមចំននួែដលអនកខចី្របករ់ពឹំងថមនលទធភពបង្់របក ់
• ថេតើមនលកខខណ្ឌ ថមីសំខន់ៗ ្រតូវបនែណន ំ ដូចជករែបងែចក្របកចំ់េណញ/ផលចំេណញែដលែផ្អកេលើ

មលូធន ែដលមនផលបះ៉ពល់ជ រវន្តេលើទិនននយ័ និភយ័របស់ឥណទនេនះ 
• ករពនយរេពលឥណទនជក់ ក ់េនេពលែដលអនកខចី្របកម់និមនផលវបិកែផនកហិរញញ វតថុ 
• ករែ្រប្របួលអ្រ ករ្របកជ់ក់ ក ់
• ករផ្ល ស់ប្តូរ្របេភទរបិូយបណ័្ណ របស់ឥណទន 
• ករ កប់ញចូ ល្រទពយបញច  ំ ករធនេផ ងៗ ឬករព្រងីកទំហំឥណទន ែដលមនផលបះ៉ពល់ជ រវន្តេលើ

និភយ័ៃនឥណទនេនះ 
 
្របសិនេបើលំហូរ ច្់របកម់នភពខុសគន ជ រវន្ត េនះសិទធិកនុងកិចចសនយចំេពះលំហូរ ច្់របកពី់្រទពយ

សកមមហិរញញ វតថុដំបងូ ្រតូវបនចតទុ់កថផុតកលកំណត។់ កនុងករណីេនះ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុដំបងូ្រតូវបនឈបទ់ទលួ
គ ល់ េហើយ្រទពយសកមមថមីមយួ្រតូវបនទទលួ គ ល់ មតៃម្លសម្រសប បកូនឹងចំ យ្របតិបត្តិកររបស់ ។ កៃ្រម

មយួែដលបនទទលួ មរយៈករែកែ្របឥណទនេនះ ្រតូវបនកត្់រ ដូចខងេ្រកម៖ 
• កៃ្រមែដល្រតូវបនពិចរ កនុងករកំណតត់ៃម្លសម្រសបរបស់្រទពយសកមមថមី និងកៃ្រមែដលបង្ហ ញពីករទូទត់

ចំ យ្របតិបត្តិករ ្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងករ ស់ែវង្រទពយសកមមេលើកដំបងូ និង 
• ្រទពយសកមមេផ ងៗ្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងចំេណញ-ខត ជែផនកៃនចំេណញឬខតពីករឈបទ់ទលួ គ ល់ 
 

្របសិនេបើលំហូរ ច្់របក្់រតូវបនែកែ្របេនេពលែដលអនកខចី្របកម់នលំបកែផនកហិរញញ វតថុ េនះកមមវតថុៃនករ
ែកែ្រប ជទូេទគឺ្រតូវ្របមលូ្របកម់កវញិឱយបនជអតិបរម េទ មលកខខណ្ឌ េដើមេនកនុងកិចចសនយ ជជងបេងកើត្រទពយ
សកមមថមីែដលមនលកខខណ្ឌ ខុសគន ជ រវន្ត។ ្របសិនេបើ ខមនគេ្រមងែកែ្រប្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ េទ ម
មេធយបយមយួែដល ចប ្ត លឱយមនករេលើកែលងលំហូរ ច្់របក ់ េនះដំបងូបំផុត ខ្រតូវពិចរ ថេតើែផនក
ៃន្រទពយសកមមគរួែត្រតូវបនជ្រមះេចញពីបញជ ី មនុេពលេធ្វើករែកែ្របឥណទនឬេទ។ វធីិ ្រស្តេនះមនផលបះ៉ពល់ចំេពះ
លទធផលៃនករ យតៃម្លែផនកបរមិណ េហើយមននយ័ថលកខណៈវនិិចឆយ័កនុងករឈបទ់ទលួ គ ល់ ជទូេទមនិជបួ្របទះ
នឹងករណីដូចេនះេទ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(គ)  េគលករណ៍ករថយចុះតៃម្ល (ករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក) (ត) 
(vii) ករែកែ្របឥណទនេឡើងវញិ (ត) 

្របសិនេបើករែកែ្រប្រទពយសកមមហិរញញ វតថុមយួែដល ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ឬ ម FVOCI មនិេធ្វើឱយមន
ករឈបទ់ទលួ គ ល់្រទពយសកមមេទ េនះជដំបងូ ខគណនតៃម្លេយងដុលរបស់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេឡើងវញិ េ យ
េ្របើអ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភពដំបងូរបស់្រទពយសកមម េហើយទទលួ គ ល់លទធផលចំេណញឬខតពីនិយត័កមម េនកនុង
ចំេណញ-ខត។ ចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនអ្រ អេថរ អ្រ ករ្របកម់ន្របសិទធភពដំបងូែដល្រតូវបនេ្របើ
្របស់េដើមបគីណនរកចំេណញឬខតពីករែកែ្រប ្រតូវបនែកស្រមួលេដើមបឆី្លុះបញច ពីំលកខខណ្ឌ ទីផ របចចុបបនន នេពលែក
ែ្របឥណទនេនះ។ ចំ យ ឬកៃ្រម មយួែដលបនេកើតេឡើង និងកៃ្រមែដលបនទទលួ មរយៈករែកែ្របឥណទន 
ែដលបនែកស្រមួលតៃម្លេយងដុលេហើយ ្រតូវបនដករលំស់ ្រស័យេទ មរយៈេពលែដលេនសល់របស់្រទពយសកមម
ហិរញញ វតថុែដលបនែកែ្របេនះ។ 

បនទ បពី់បនេធ្វើករែកែ្របរចួេហើយ និភយ័ៃនករមនិសង្របកព់កព់ន័ធនឹងឥណទនទងំេនះ ្រតូវបន យ
តៃម្លនកលបរេិចឆទ យករណ៍ និង្រតូវបនេបៀបេធៀបជមយួនឹង និភយ័េ្រកមលកខខណ្ឌ េដើមេនេពលទទលួ គ ល់
ដំបងូ េនេពលែដលករែកែ្របមនិមនភពជ រវន្ត េហើយមនិប ្ត លឱយមនករឈបទ់ទលួ គ ល់ឥណទនដំបងូ។ 

ខ ម នដំេណើ រករ្រទពយសកមមែដលបនែកែ្របជបន្តបនទ ប។់ ខ ចកំណតថ់ និភយ័ឥណទន ្រតូវបន
ែកលម្អគរួឱយកតស់មគ ល់ បនទ បពី់ករេរៀបចំេឡើងវញិរចួ ដូចេនះ្រទពយសកមមេនះ្រតូវបនដកេចញពីដំ កក់លទី៣ ឬ
ដំ កក់លទី២ (ECL េពញមយួ យុកល) មកដំ កក់លទី១ (ECL ១២ែខ) វញិ។ ករណីេនះគឺស្រមបែ់ត្រទពយ
សកមមែដលមនដំេណើ រករល្អ្រសបេទ មលកខខណ្ឌ ថមី កនុងរយៈេពល៦ែខបន្តបនទ ប ់ឬេលើសពីេនះ។ 
 
(viii) និភយ័ខទងេ់្រក ងតុលយករ 

និភយ័ខទងេ់្រក ងតុលយករគឺជ និភយ័ននដូចជ ្វ សីុលីធីឥណទនែដលមនិទនដ់ក្របក ់ និង
កិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុជេដើម។ ខបនអនុវត្ត Credit Conversion Factor (CCF) ៃផទកនុង េដើមបប៉ីន់ ម ន 
EAD ៃនខទងេ់្រក ងតុលយករ។ ចំេពះករេធ្វើឱយមនភព មញញ ែផនក្របតិបត្តិករ ខសនមត CCF ស្រមប់ និ-
ភយ័ៃនខទងេ់្រក ងតុលយករ ដូចខងេ្រកម៖ 
 
• CCF ៦% ្រតូវបនសនមតស្រមបចំ់ែណកែដលមនិបនេ្របើៃនឥណទនវបិរបូន ៍និងកិចចសនយផ្តល់ ្វ សីុលីធី

ឥណទន 
• CCF ២០% ្រតូវបនសនមតស្រមបចំ់ែណកែដលមនិបនេ្របើៃនលិខិតឥណទន និង 
• CCF ៥០% ្រតូវបនសនមតស្រមបក់រធនរបស់ធនគរ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ឃ) និភយ័ឥណទនអតិបរមមនុេពលរបឹអសូវតថុបញច  ំឬមនុេពលព្រងីកឥណទនេផ ងៗ 

និភយ័ឥណទនអតិបរម ចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ 
ហិរញញ វតថុ គឺេសមើនឹងតៃម្លេយងរបស់ ។ ចំេពះបំណុលយថេហតុ និភយ័ឥណទនអតិបរមគឺេសមើនឹងចំននួទឹក្របក ់
អតិបរមែដល ខ្រតូវបង ់ ្របសិនេបើកតព្វកិចចៃនឧបករណ៍ែដលបនេចញផ យ្រតូវបនេគេសនើឱយបង។់ ចំេពះកិចច
សនយផ្តល់ឥណទន និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ និភយ័ឥណទនអតិបរម គឺជចំននួទឹក្របកទ់ងំ្រសុងៃន   
្វ សីុលីធីឥណទនផ្តល់ឱយអតិថិជនែដលមនិទនប់នដក្របក។់  ងខងេ្រកមេនះ បង្ហ ញពី និភយ័ឥណទន

អតិបរមរបស់ ខ ចំេពះឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដល ចមនករថយចុះតៃម្ល៖ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល

និភយ័ឥណទនពកព់ន័ធនឹង្រទពយសកមមកនុង
ងតុលយករ   

្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៧១.៤៤១.៣៤៥ ២៨៨.៩៨០.២៤១ ២០.២១២.៥០៣  ៨២.៣៦៥.៩៥០
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើម

ដករលំស់ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៤.២០១.៧៧០.១២០ ៩៣៥.៧១០.៩៦២  ៣.៨១៣.០២២.១៧០
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ ៥៦៥.៣៧៣ ២.២៨៦.៩៣៤ ៥៤៣.២១៤  ២.២១៣.៥៩៧

 ១.១១០.៧៦៣.២៣៧ ៤.៤៩៣.០៣៧.២៩៥ ៩៥៦.៤៦៦.៦៧៩  ៣.៨៩៧.៦០១.៧១៧
   

និភយ័ឥណទនពកព់ន័ធនឹង្រទពយសកមមេ្រក
ងតុលយករ   

ចំែណក ្វ សីុលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ ១៩២.០១៩.៨៥៩ ៧៧៦.៧២០.៣៣០ ១៦៨.៦២១.៧៥៤  ៦៨៧.១៣៣.៦៤៨
លិខិតឥណទន ៨.៦៣៦.០១៨ ៣៤.៩៣២.៦៩៣ ៦.១០៥.៩៧២  ២៤.៨៨១.៨៣៦
ករធនេចញផ យេលើករទទួលយល់្រពម ៤.៣៤៥.៣៥៩ ១៧.៥៧៦.៩៧៧ ២២៧.៣៦៣  ៩២៦.៥០៤
ករធនរបស់ធនគរ ៤៤៩.៣៦៤ ១.៨១៧.៦៧៧ ៨៤៩.៣៦៤  ៣.៤៦១.១៥៨

 ២០៥.៤៥០.៦០០ ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ ១៧៥.៨០៤.៤៥៣  ៧១៦.៤០៣.១៤៦
   

និភយ័ឥណទនអតិបរមសរបុែដល្រតូវមនករ
ថយចុះតៃម្ល ១.៣១៦.២១៣.៨៣៧ ៥.៣២៤.០៨៤.៩៧២ ១.១៣២.២៧១.១៣២  ៤.៦១៤.០០៤.៨៦៣

   
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់(ECL) (៨.៦១៦.០៦៧) (៣៤.៨៥១.៩៩១) (៩.៧១៥.៨២៤)  (៣៩.៥៩១.៩៨២)
   

និភយ័ឥណទនសុទធសរបុ ១.៣០៧.៥៩៧.៧៧០ ៥.២៨៩.២៣២.៩៨១ ១.១២២.៥៥៥.៣០៨  ៤.៥៧៤.៤១២.៨៨១
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ឃ) និភយ័ឥណទនអតិបរមមនុេពលរបឹអសូវតថុបញច  ំឬមនុេពលព្រងីកឥណទនេផ ងៗ (ត) 

ងខងេលើេនះបង្ហ ញពីេស រយី៉ូែដល ្រកកបំ់ផុតៃន និភយ័ឥណទនរបស់ ខ េ យមនិបន
គិតដល់្រទពយបញច ែំដលបនកនក់ប ់ និង/ឬ ករព្រងីកឥណទនេផ ងៗេទ។ ចំេពះ្រទពយសកមមកនុង ងតុលយករ និ
ភយ័ខងេលើគឺែផ្អកេទេលើតៃម្លេយងដុល។ ដូចបនបង្ហ ញខងេលើ ៩៤% (២០១៩ ៖ ៩៨%) ៃន និភយ័ឥណទន  
អតិបរមសរបុ េកើតមកពីឥណទន និងបេុរ្របទន។ គណៈ្រគប្់រគងេជឿជកេ់លើលទធភពរបស់ខ្លួនកនុងករបន្តករ្រគប្់រគង 
និងរក និភយ័ឥណទនែដលេកើតមកពីឥណទន និងបេុរ្របទនរបស់ ខ ឱយសថិតកនុងក្រមតិអបបបរម មវធីិដូច
ខងេ្រកម៖ 
• េសទើរែត្រគបឥ់ណទន និងបេុរ្របទនទងំអស់ ្រតូវបនធនេ យ្រទពយបញច  ំេហើយឥណទនែដលបនផ្តល់គឺ

មនិេលើស ៦៥% ៃនតៃម្ល្រទពយបញច េំទ។ 
• ខមននីតិវធីិ យតៃម្លឥណទនសម្រសប មនុេពលផ្តល់ឥណទន និងបេុរ្របទនជូនអតិថិជន។ 
• ៣១% ៃន្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ្រតូវបនេផញើេនករយិល័យក ្ត លរបស់ខ្លួនែដល

ជធនគរមនចំ តថ់ន កឥ់ណទន “ចំ តថ់ន កវ់និិេយគ” (២០១៩: ២០%)។ សមតុលយែដលេនសល់
្រតូវបនេផញើេនធនគរកនុង្រសុក និងធនគរេនបរេទស  េហើយគណៈ្រគប្់រគងបនេធ្វើករ យតៃម្ល និភយ័
សម្រសប េហើយេជឿជកថ់្រកុមហុ៊នមនិមនករខតបងជ់ រវន្តពីធនគរកនុង្រសុក និងធនគរេនបរេទស
ទងំេនះេទ។ 

 
(ង) គុណភពឥណទនៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ 

ខ យតៃម្លគុណភពឥណទន របស់ឥណទន បេុរ្របទន និងហិរញញបបទន េ យេ្របើវធីិ ្រស្តចំ ត់
ថន កៃ់ផទកនុង ែដលបន កែ់តងេឡើងស្រមប្់របេភទេផ ងៗៃនផលិតផល និងភគីៃដគូ។ វធីិ ្រស្តទងំេនះ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងៃផទកនុង និងបនរមួបញចូ លនូវករវភិគែផនកសថិតិ ជមយួនឹងករវនិិចឆយ័របស់ម្រន្តីែផនកឥណទន។ 

ករពណ៌នអំពីគុណភពឥណទន មនដូចខងេ្រកម៖ 
 

គុណភពឥណទន ករពណ៌ន 

ធមម  ្វ សីុលីធីមនិទនទូ់ទត្់រតូវបនទូទតទ់នេ់ពលេវ  េហើយមនិមនករសង យ័ចំេពះ
ករទូទតស់ងនេពលអនគត។ ករទូទតស់ង្រតូវបនេធ្វើេឡើងយ៉ងមនសថិរភព េយង
េទ មលកខខណ្ឌ កនុងកិចចសនយ េហើយ ្វ សីុលីធីមនិបង្ហ ញនូវចំណុចេខ យ មយួ ៃន
សមតថភពកនុងករទូទតស់ង្របក ់ ជីវកមម លំហូរ ច្់របក ់ និង ថ នភពហិរញញ វតថុ
របស់ភគីៃដគូ។ 

 
  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ង) គុណភពឥណទនៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (ត) 
 

គុណភពឥណទន ករពណ៌ន 

ឃ្ល េំមើល ្វ សីុលីធីេនកនុងចំ តថ់ន កេ់នះ ្រតូវបនករពរនេពលបចចុបបនន េហើយ ចនឹងមនិហសួ
កលកំណតស់ង ប៉ែុន្ត បនបង្ហ ញនូវចំណុចេខ យែដលមនសក្ត នុពល ែដល ចមន
ផលបះ៉ពល់អវជិជមនចំេពះករទូទតស់ងរបស់ភគីៃដគូ កនុងេពលអនគត ្របសិនេបើ ខ
មនិបនែកត្រមូវឱយបនទនេ់ពលេវ  និងមនិបនយកចិត្តទុក កឱ់យបនល្អិតល្អន។់ 
 
ចំណុចេខ យរមួបញចូ លនូវក ្ត នន ប៉ែុន្តមនិក្រមតិ្រតឹមែតនិនន ករៃនករថយចុះៃន្របតិបត្តិ
ករ ជីវកមមរបស់ភគីៃដគូឬករថយចុះៃន ថ នភពហិរញញ វតថុ និងលកខខណ្ឌ អវជិជមនែផនក
េសដ្ឋកិចច និងទីផ រ ែដលក ្ត ទងំអស់េនះ ចេធ្វើឱយបះ៉ពល់ដល់ករបេងកើត្របកចំ់េណញ 
និងសមតថភពកនុងករទូទតស់ងនេពលអនគត ឬ លកខខណ្ឌ ែដលេធ្វើឱយតៃម្ល្រទពយបញច ំ
មនករថយចុះ។ ចំ តថ់ន កេ់នះ មនមលូ ្ឋ នសម្រសបផទ ល់ខ្លួនយ៉ងចបស់ ស់ និង
មនិគរួ្រតូវបនេ្របើជករស្រមបស្រមួលរ ងចំ តថ់ន កធ់មម  និងចំ តថ់ន កេ់្រកមស្តង់
រេទ។ 

េ្រកមស្តង់ រ ្វ សីុលីធីមយួែដល្រតូវបនចតថ់ន កក់នុងចំ តថ់ន កេ់នះ បង្ហ ញនូវចំណុចេខ យគរួឱយកត់
សមគ ល់ េហើយមនិ្រតូវបនករពរ្រគប្់រគនេ់ យ ជីវកមមបចចុបបនន ឬ ថ នភពហិរញញ វតថុ 
និងសមតថភពកនុងករទូទតស់ង្របករ់បស់ភគីៃដគូ។ ជមលូ ្ឋ ន ្របភពសំខនៃ់នករ
ទូទតស់ង្របក ់ មនិមនភព្រគប្់រគនេ់ដើមបសីងបំណុល េ យមនិគិតដល់្របភព្របក់
ចំណូលបនទ ប ់ដូចជករលក្់រទពយបញច េំចញជេដើម។  
 
ក ្ត ននែដលនឱំយមនករេធ្វើចំ តថ់ន កេ់្រកមស្តង់ រ រមួមន៖ 
- អសមតថភពរបស់ភគីៃដគូកនុងករបំេពញ មលកខខណ្ឌ សង្របកក់នុងកិចចសនយ 
- លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច និងទីផ រមនិអំេ យផល ែដលេធ្វើឱយបះ៉ពល់អវជិជមនចំេពះ ជីវ

កមម និង្របកចំ់េណញរបស់ភគីៃដគូកនុងេពលអនគត 
- លកខខណ្ឌ ហិរញញ វតថុទនេ់ខ យ និង/ឬ អសមតថភពរបស់ភគីៃដគូ កនុងករបេងកើតលំហូរ

ច្់របក្់រគប្់រគន ់េដើមបទូីទតស់ង្របក ់
- ផលលំបកែដលភគីៃដគូបនជបួ្របទះ កនុងករទូទតស់ង ្វ សីុលីធីេផ ងៗេទៀតែដល

ខបនផ្តល់ឱយ 
- ករេលមើសកិចចសនយហិរញញបបទន េ យភគីៃដគូ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ង) គុណភពឥណទនៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (ត) 
 

គុណភពឥណទន ករពណ៌ន 

សង យ័ ្វ សីុលីធីមយួ្រតូវបនចតថ់ន កក់នុង្របេភទេនះ បង្ហ ញពីចំណុចេខ យធងនធ់ងរជង ្វ សីុ
លីធីែដលបនចតថ់ន កក់នុង្របេភទ “េ្រកមស្តង់ រ” ែដលករ្របមលូ្របកទ់ងំ្រសុង ម
មលូ ្ឋ នៃនក ្ត ែដលមន្រ ប ់ លកខខណ្ឌ  ឬតៃម្លវតថុបញច  ំ គឺមនភពមនទិលសង យ័ ឬ 
មនិ ចេធ្វើេទបន។ លទធភពៃនករខតបងគឺ់មនក្រមតិខពស់ េទះបីជចំននួជកែ់ស្តង 
េនែតមនិទនកំ់ណតប់ននេពលបចចុបបននេនេឡើយ។ 

បតប់ង ់ ្វ សីុលីធីមយួ្រតូវបនចតថ់ន កថ់ “បតប់ង”់ េនេពលែដល មនិ ច្របមលូមកវញិបន 
េហើយករ្របមលូ្របក់ ចទរមកវញិបនតិចតចួ ឬ មនិ ចទរបនេ ះពីភគីៃដគូ។ 

 
គុណភពឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុេ្រកពីឥណទន និងបេុរ្របទន និងហិរញញបបទន ្រតូវបនកំណត់

េ យែផ្អកេទេលើចំ តថ់ន ករ់បស់ភគីៃដគូ ែដល្រតូវបនកំណតថ់មនតៃម្លេសមើនឹងអ្រ របស់ភន កង់រ យតៃម្លចំ ត់
ថន កអ់ន្តរជតិេផ ងៗ ដូចខងេ្រកម៖ 
 

គុណភពឥណទន ពណ៌ន 
អធិបេតយយ សំេ ដល់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ែដលេចញេ យធនគរក ្ត ល/រដ្ឋបល ឬ្រតូវបនធន

េ យធនគរក ្ត ល/រដ្ឋបល។ 
ចំ តថ់ន កវ់និិេយគ សំេ ដល់គុណភពឥណទនៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ែដលអនកេចញផ យមនលទធភព

បំេពញកតព្វកិចចសងបំណុល េហើយអនកកនក់បស់ញញ បណ័្ណ មន និភយ័ឥណទនទប
ចំេពះករមនិសង្របក។់ 

មនិមនចំ តថ់ន កវ់និិ
េយគ 

សំេ ដល់គុណភពឥណទនក្រមតិទបៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនករ្របឈមខពស់
នឹង និភយ័ៃនករមនិសង្របក។់ 

មនិមនចំ តថ់ន ក ់ សំេ ដល់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលបចចុបបននេនះមនិមនចំ តថ់ន កេ់ទ ្រស័យេ យ
មនិមនគំរចំូ តថ់ន ក។់ 

ថយចុះតៃម្លឥណទន សំេ ដល់្រទពយសកមមែដលមនករថយចុះតៃម្ល។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ង) គុណភពឥណទនៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីករវភិគ និភយ័ឥណទន មដំ កក់ល រមួជមយួនឹងសំវធិនធន ECL៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 

 ECL ១២ែខ

ECL
េពញមួយ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL
េពញមួយ យុ
កល-ថយចុះ
តៃម្លឥណទន សរបុ 

 

ECL ១២ែខ

ECL
េពញមួយ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL
េពញមួយ យុ
កល-ថយចុះ
តៃម្លឥណទន សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
    
្របក់បេញញ ើ និងករ ក់្របក់

េនធនគរេផ ងៗ    
ធមម  ៧១.៤៤១.៣៤៥ - - ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២០.២១២.៥០៣ - - ២០.២១២.៥០៣ 
ឃ្ល េំមើល - - - -  - - - - 
ស្តង់ រ - - - -  - - - - 
សង យ័ - - - -  - - - - 
បតប់ង ់ - - - -  - - - - 

តៃម្លែដលមន និភយ័ដុល ៧១.៤៤១.៣៤៥ - - ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២០.២១២.៥០៣ - - ២០.២១២.៥០៣ 
    
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់(ECL) - - - -  - - - - 
    
តៃម្លេយងសុទធ ៧១.៤៤១.៣៤៥ - - ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២០.២១២.៥០៣ - - ២០.២១២.៥០៣ 
    
គិតជពនេ់រៀល ២៨៨.៩៨០.២៤១ - - ២៨៨.៩៨០.២៤១  ៨២.៣៦៥.៩៥០ - - ៨២.៣៦៥.៩៥០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ង) គុណភពឥណទនៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីករវភិគ និភយ័ឥណទន មដំ កក់ល រមួជមយួនឹងសំវធិនធន ECL៖ 
 ២០២០ ២០១៩ 

 ECL ១២ែខ

ECL
េពញមួយ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL
េពញមួយ យុ
កល-ថយចុះ
តៃម្លឥណទន សរបុ ECL ១២ែខ

ECL
េពញមួយ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL
េពញមួយ យុ
កល-ថយចុះ
តៃម្លឥណទន សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
  
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់

ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស ់  
ធមម  ១.០១២.១២៧.២២២ - - ១.០១២.១២៧.២២២ ៩០៧.៣៣៩.១៧៥ ១.៣៩៦.១៤៦ - ៩០៨.៧៣៥.៣២១ 
ឃ្ល េំមើល ១៩២.៦១២ ៥.២៨៤.៥២៩ - ៥.៤៧៧.១៤១ - ១.៨១៩.៧២៨ - ១.៨១៩.៧២៨ 
ស្តង់ រ - - ១៨.៥២០.៦៧៧ ១៨.៥២០.៦៧៧ - - ១៣.៣២៦.៨៣៣ ១៣.៣២៦.៨៣៣ 
សង យ័ - - - - - - ៩.៤៨៧.២៣១ ៩.៤៨៧.២៣១ 
បតប់ង ់ - - ២.៦៣១.៤៧៩ ២.៦៣១.៤៧៩ - - ២.៣៤១.៨៤៩ ២.៣៤១.៨៤៩ 

តៃម្លែដលមន និភយ័ដុល ១.០១២.៣១៩.៨៣៤ ៥.២៨៤.៥២៩ ២១.១៥២.១៥៦ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៩០៧.៣៣៩.១៧៥ ៣.២១៥.៨៧៤ ២៥.១៥៥.៩១៣ ៩៣៥.៧១០.៩៦២ 
  
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់(ECL) (៧.៤១៧.១៧៧) (៩៣.៩៦៦) (៩១៤.៣៦៣) (៨.៤២៥.៥០៦) (៨.០០៥.២១២) (១៨.៨៤៦) (១.៤៦៣.១៧៣) (៩.៤៨៧.២៣១) 
  
តៃម្លេយងសុទធ ១.០០៤.៩០២.៦៥៧ ៥.១៩០.៥៦៣ ២០.២៣៧.៧៩៣ ១.០៣០.៣៣១.០១៣ ៨៩៩.៣៣៣.៩៦៣ ៣.១៩៧.០២៨ ២៣.៦៩២.៧៤០ ៩២៦.២២៣.៧៣១ 
  
គិតជពនេ់រៀល ៤.០៦៤.៨៣១.២៤៨ ២០.៩៩៥.៨២៧ ៨១.៨៦១.៨៧៣ ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨ ៣.៦៦៤.៧៨៥.៨៩៩ ១៣.០២៧.៨៨៩ ៩៦.៥៤៧.៩១៦ ៣.៧៧៤.៣៦១.៧០៤ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
 

របយករណ៍សវនកមមហិរញញវតថុឆន ២ំ០២០  TMB½rTI 80 

 

៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ង) គុណភពឥណទនៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីករវភិគ និភយ័ឥណទន មដំ កក់ល រមួជមយួនឹងសំវធិនធន ECL៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 

 ECL ១២ែខ

ECL
េពញមួយ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL
េពញមួយ យុ
កល-ថយចុះ
តៃម្លឥណទន សរបុ 

 

ECL ១២ែខ

ECL
េពញមួយ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL
េពញមួយ យុ
កល-ថយចុះ
តៃម្លឥណទន សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
    
ខទង់េ្រក ងតុលយករ    

ធមម  ២០៥.០៨៥.៦០០ ៣៦៥.០០០ - ២០៥.៤៥០.៦០០  ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ - - ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ 
ឃ្ល េំមើល - - - -  - - - - 
ស្តង់ រ - - - -  - - - - 
សង យ័ - - - -  - - - - 
បតប់ង ់ - - - -  - - - - 

តៃម្លែដលមន និភយ័ដុល ២០៥.០៨៥.៦០០ ៣៦៥.០០០ - ២០៥.៤៥០.៦០០  ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ - - ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ 
    
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង(់ECL) (១៩០.៣៤៤) (២១៧) - (១៩០.៥៦១)  (២២៨.៥៩៣) - - (២២៨.៥៩៣) 
    
តៃម្លេយងសុទធ ២០៤.៨៩៥.២៥៦ ៣៦៤.៧៨៣ - ២០៥.២៦០.០៣៩  ១៧៥.៥៧៥.៨៦០ - - ១៧៥.៥៧៥.៨៦០ 
    
គិតជពនេ់រៀល ៨២៨.៨០១.៣១១ ១.៤៧៥.៥៤៧ - ៨៣០.២៧៦.៨៥៨  ៧១៥.៤៧១.៦៣០ - - ៧១៥.៤៧១.៦៣០ 
 



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ច) សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់
(i) ករេផទ ងផទ តក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក – ឥណទន និងបេុរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ 
 
 ដំ ក់កលទី១ ដំ ក់កលទី២ ដំ ក់កលទ៣ី  

 ECL ១២ ែខ

ECL
េពញមយួ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL 
េពញមយួ យុ

កល-ថយចុះតៃម្ល
ឥណទន  សរបុ

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
ករខតបង់ឥណទនរពំឹងទុក   
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបងេ់នៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ ៨.០០៥.២១២ ១៨.៨៤៦ ១.៤៦៣.១៧៣  ៩.៤៨៧.២៣១

  
បែ្រមប្រមួលេ យ រឧបករណ៍ហរិញញ វតថុែដលបនទទួល

គ ល់េនៃថងទី០១ ែខមក  ៖   
េផទរេទដំ កក់លទ១ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ២ី (៤១.២៤០) ៤១.២៤០ -  -
េផទរេទដំ កក់លទ៣ី (៣៩.៤៧២) - ៣៩.៤៧២  -
ករ ស់ែវងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងេ់ឡើងវញិសុទធ (*) (១.២៦៣.៧៥៣) ៣៦.២១១ ៧០៨.៩៤៥  (៥១៨.៥៩៧)
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុថមីែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង ឬបនទិញ        ៤.០១៦.៦៤១ ៩.៤៣២ -  ៤.០២៦.០៧៣
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល្រតូវបនឈបទ់ទួល គ ល់កនុងអំឡុង

ករយិបរេិចឆទ េ្រកពីជ្រមះេចញពីបញជ ី (៣.២៦០.២១១) (១១.៧៦៣) (១.២៩៧.២២៧)  (៤.៥៦៩.២០១)
   
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ៧.៤១៧.១៧៧ ៩៣.៩៦៦ ៩១៤.៣៦៣  ៨.៤២៥.៥០៦
   
គិតជពនេ់រៀល ៣០.០០២.៤៨១ ៣៨០.០៩២ ៣.៦៩៨.៥៩៩  ៣៤.០៨១.១៧២

 
(*)  ផលបះ៉ពល់ៃនករ ស់ែវង ECL េ យ រករែ្រប្របួល EAD និង PD កនុងអំឡុងឆន  ំ គឺេកើតេឡើងពីករ ក់

បញចូ លពត័ម៌នថមីៗេទកនុងគំរជូ្របច។ំ 
 

  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ច) សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់(ត) 
(i) ករេផទ ងផទ តក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក – ឥណទន និងបេុរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ (ត) 
 
 ដំ ក់កលទី១ ដំ ក់កលទី២ ដំ ក់កលទ៣ី  

 ECL ១២ ែខ

ECL
េពញមយួ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL 
េពញមយួ យុ

កល-ថយចុះតៃម្ល
ឥណទន  សរបុ

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
តៃម្លេយងដុល   
តៃម្លេយងដុលេនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ ៩០៧.៣៣៩.១៧៥ ៣.២១៥.៨៧៤ ២៥.១៥៥.៩១៣  ៩៣៥.៧១០.៩៦២

  
បែ្រមប្រមួលេ យ រឧបករណ៍ហរិញញ វតថុែដលបនទទួល

គ ល់េនៃថងទី០១ ែខមក  ៖   
េផទរេទដំ កក់លទ១ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ២ី (៤.៧៨៥.១២១) ៤.៧៨៥.១២១ -  -
េផទរេទដំ កក់លទ៣ី (៤.៧២៣.០៨០) - ៤.៧២៣.០៨០  -
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុថមីែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង ឬបនទិញ        ៥៥៦.៩០៤.៧០១ ៥០៧.៨៩៩ -  ៥៥៧.៤១២.៦០០
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល្រតូវបនឈបទ់ទួល គ ល់កនុងអំឡុង

ករយិបរេិចឆទ េ្រកពីជ្រមះេចញពីបញជ ី (៤៤២.៤១៥.៨៤១) (៣.២២៤.៣៦៥) (៨.៧២៦.៨៣៧)  (៤៥៤.៣៦៧.០៤៣)
   
តៃម្លេយងដុល េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ១.០១២.៣១៩.៨៣៤ ៥.២៨៤.៥២៩ ២១.១៥២.១៥៦  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩
   
គិតជពនេ់រៀល ៤.០៩៤.៨៣៣.៧២៩ ២១.៣៧៥.៩២០ ៨៥.៥៦០.៤៧១  ៤.២០១.៧៧០.១២០
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ច) សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់(ត) 
(i) ករេផទ ងផទ តក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក – ឥណទន និងបេុរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ (ត) 

 
 ដំ ក់កលទី១ ដំ ក់កលទី២ ដំ ក់កលទ៣ី  

 ECL ១២ ែខ

ECL
េពញមយួ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL 
េពញមយួ យុ

កល-ថយចុះតៃម្ល
ឥណទន  សរបុ

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
ករខតបង់ឥណទនរពំឹងទុក   
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបងេ់នៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ៤.០២៨.៦២៣ ២៦១.០៩៨ ២៣៩.៤៣០  ៤.៥២៩.១៥១

  
បែ្រមប្រមួលេ យ រឧបករណ៍ហរិញញ វតថុែដលបនទទួល

គ ល់េនៃថងទី០១ ែខមក  ៖   
េផទរេទដំ កក់លទ១ី ២.៣៧៣ (២៤.៨៩២) ២២.៥១៩  -
េផទរេទដំ កក់លទ២ី (៧.៩៥០) ៧.៩៥០ -  -
េផទរេទដំ កក់លទ៣ី (៣.៦៩៩) - ៣.៦៩៩  -
ករ ស់ែវងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងេ់ឡើងវញិសុទធ (*) ២.៦២០.១១៦ (២១៥.០៣៩) ១.២៣៣.០៩៦  ៣.៦៣៨.១៧៣
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុថមីែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង ឬបនទិញ        ១.៦៥៧.៧៨៩ - -  ១.៦៥៧.៧៨៩
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល្រតូវបនឈបទ់ទួល គ ល់កនុងអំឡុង

ករយិបរេិចឆទ េ្រកពីជ្រមះេចញពីបញជ ី (២៩២.០៤០) (១០.២៧១) (៣៥.៥៧១)  (៣៣៧.៨៨២)
   
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ៨.០០៥.២១២ ១៨.៨៤៦ ១.៤៦៣.១៧៣  ៩.៤៨៧.២៣១
   
គិតជពនេ់រៀល ៣២.៦២១.២៣៩ ៧៦.៧៩៧ ៥.៩៦២.៤៣០  ៣៨.៦៦០.៤៦៦

 
(*)  ផលបះ៉ពល់ៃនករ ស់ែវង ECL េ យ រករែ្រប្របួល EAD និង PD កនុងអំឡុងឆន  ំ គឺេកើតេឡើងពីករ ក់

បញចូ លពត័ម៌នថមីៗេទកនុងគំរជូ្របច។ំ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ច) សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់(ត) 
(i) ករេផទ ងផទ តក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក – ឥណទន និងបេុរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ (ត) 
 
 ដំ ក់កលទី១ ដំ ក់កលទី២ ដំ ក់កលទ៣ី  

 ECL ១២ ែខ

ECL
េពញមយួ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL 
េពញមយួ យុ

កល-ថយចុះតៃម្ល
ឥណទន  សរបុ

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
តៃម្លេយងដុល   
តៃម្លេយងដុលេនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ៧០៩.៧៩១.៦៧៥ ១៦.៩០៤.៥៦៦ ៣.៦៥៧.៤៥៧  ៧៣០.៣៥៣.៦៩៨

  
បែ្រមប្រមួលេ យ រឧបករណ៍ហរិញញ វតថុែដលបនទទួល

គ ល់េនៃថងទី០១ ែខមក  ៖   
េផទរេទដំ កក់លទ១ី ២៨៥.៦៩៥ (១៥.០០៩.០២៣) ១៤.៧២៣.៣២៨  -
េផទរេទដំ កក់លទ២ី (១.៤៥៣.០០០) ១.៤៥៣.០០០ -  -
េផទរេទដំ កក់លទ៣ី (៦៧៦.០៩៥) - ៦៧៦.០៩៥  -
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុថមីែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង ឬបនទិញ        ៥៦១.០៤៧.២៦០ - -  ៥៦១.០៤៧.២៦០
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល្រតូវបនឈបទ់ទួល គ ល់កនុងអំឡុង

ករយិបរេិចឆទ េ្រកពីជ្រមះេចញពីបញជ ី (៣៦១.៦៥៦.៣៦០) (១៣២.៦៦៩) ៦.០៩៩.០៣៣  (៣៥៥.៦៨៩.៩៩៦)
   
តៃម្លេយងដុល េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ៩០៧.៣៣៩.១៧៥ ៣.២១៥.៨៧៤ ២៥.១៥៥.៩១៣  ៩៣៥.៧១០.៩៦២
   
គិតជពនេ់រៀល ៣.៦៩៧.៤០៧.១៣៨ ១៣.១០៤.៦៨៧ ១០២.៥១០.៣៤៥  ៣.៨១៣.០២២.១៧០

 
  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ច) សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់(ត) 
(ii) ករេផទ ងផទ តក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក – កិចចសនយផ្តល់ឥណទន និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ 
 
 ដំ ក់កលទី១ ដំ ក់កលទី២ ដំ ក់កលទ៣ី  

 ECL ១២ ែខ

ECL
េពញមយួ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL 
េពញមយួ យុ

កល-ថយចុះតៃម្ល
ឥណទន  សរបុ

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
ករខតបង់ឥណទនរពំឹងទុក   
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបងេ់នៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ ២២៨.៥៩៣ - -  ២២៨.៥៩៣

  
បែ្រមប្រមួលេ យ រ នភិយ័េនៃថងទី០១ ែខមក  ៖   
េផទរេទដំ កក់លទ១ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ២ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ៣ី - - -  -
ករ ស់ែវងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងេ់ឡើងវញិសុទធ (*) (១៤.៧៦០) - -  (១៤.៧៦០)

និភយ័ថមី         ១៧៥.៦៦៧ ២១៧ -  ១៧៥.៨៨៤
និភយ័ែដល្រតូវបនឈបទ់ទួល គ ល់ ឬហួសកលកំណត ់ (១៩៩.១៥៦) - -  (១៩៩.១៥៦)

   
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ១៩០.៣៤៤ ២១៧ -  ១៩០.៥៦១
   
គិតជពនេ់រៀល ៧៦៩.៩៤១ ៨៧៨ -  ៧៧០.៨១៩

 
(*)  ផលបះ៉ពល់ៃនករ ស់ែវង ECL េ យ រករែ្រប្របួល EAD និង PD កនុងអំឡុងឆន  ំ គឺេកើតេឡើងពីករ ក់

បញចូ លពត័ម៌នថមីៗេទកនុងគំរជូ្របច។ំ 
 

  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ច) សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់(ត) 
(ii) ករេផទ ងផទ តក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក – កិចចសនយផ្តល់ឥណទន និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ (ត) 
 
 ដំ ក់កលទី១ ដំ ក់កលទី២ ដំ ក់កលទ៣ី  

 ECL ១២ ែខ

ECL
េពញមយួ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL 
េពញមយួ យុ

កល-ថយចុះតៃម្ល
ឥណទន  សរបុ

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
ចំនួនែដលមន នភិយ័   
ចំនួនែដលមន និភយ័េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ - -  ១៧៥.៨០៤.៤៥៣

  
បែ្រមប្រមួលេ យ រ នភិយ័េនៃថងទី០១ ែខមក  ៖   
េផទរេទដំ កក់លទ១ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ២ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ៣ី - - -  -

និភយ័ថម ី ១៨៣.៧១១.០៤២ ៣៦៥.០០០ -  ១៨៤.០៧៦.០៤២
និភយ័ែដល្រតូវបនឈបទ់ទួល គ ល់ ឬហួសកលកំណត ់ (១៥៤.៤២៩.៨៩៥) - -  (១៥៤.៤២៩.៨៩៥)

   
ចំនួនែដលមន និភយ័ េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ២០៥.០៨៥.៦០០ ៣៦៥.០០០ -  ២០៥.៤៥០.៦០០
   
គិតជពនេ់រៀល ៨២៩.៥៧១.២៥២ ១.៤៧៦.៤២៥ -  ៨៣១.០៤៧.៦៧៧

 
  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ច) សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់
(ii) ករេផទ ងផទ តក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក – កិចចសនយផ្តល់ឥណទន និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ (ត) 
 
 ដំ ក់កលទី១ ដំ ក់កលទី២ ដំ ក់កលទ៣ី  

 ECL ១២ ែខ

ECL
េពញមយួ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL 
េពញមយួ យុ

កល-ថយចុះតៃម្ល
ឥណទន  សរបុ

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
ករខតបង់ឥណទនរពំឹងទុក   
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបងេ់នៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ៤៦៣.៦៧៣ - -  ៤៦៣.៦៧៣

  
បែ្រមប្រមួលេ យ រ នភិយ័េនៃថងទី០១ ែខមក  ៖   
េផទរេទដំ កក់លទ១ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ២ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ៣ី - - -  -
ករ ស់ែវងសំវធិនធនស្រមបក់រខតបងេ់ឡើងវញិសុទធ (*) (១.៤៣៨) - -  (១.៤៣៨)

និភយ័ថមី         ២២៦.៨០៨ - -  ២២៦.៨០៨
និភយ័ែដល្រតូវបនឈបទ់ទួល គ ល់ ឬហួសកលកំណត ់ (៤៦០.៤៥០) - -  (៤៦០.៤៥០)

   
សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ២២៨.៥៩៣ - -  ២២៨.៥៩៣
   
គិតជពនេ់រៀល ៩៣១.៥១៦ - -  ៩៣១.៥១៦

 
(*)  ផលបះ៉ពល់ៃនករ ស់ែវង ECLេ យ រករែ្រប្របួលEADនិងPD កនុងអំឡុងឆន  ំ គឺេកើតេឡើងពីករ ក់

បញចូ លពត័ម៌នថមីៗេទកនុងគំរជូ្របច។ំ 
 

  



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ច) សំវធិនធនស្រមបក់រខតបង ់(ត) 
(ii) ករេផទ ងផទ តក់រខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក – កិចចសនយផ្តល់ឥណទន និងកិចចសនយធនែផនកហិរញញ វតថុ (ត) 
 
 ដំ ក់កលទី១ ដំ ក់កលទី២ ដំ ក់កលទ៣ី  

 ECL ១២ ែខ

ECL
េពញមយួ យុ
កល-មិនថយចុះ
តៃម្លឥណទន

ECL 
េពញមយួ យុ

កល-ថយចុះតៃម្ល
ឥណទន  សរបុ

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
ចំនួនែដលមន នភិយ័   
ចំនួនែដលមន និភយ័េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ១៣៧.៦៥៥.១៩៥ - -  ១៣៧.៦៥៥.១៩៥

  
បែ្រមប្រមួលេ យ រ នភិយ័េនៃថងទី០១ ែខមក  ៖   
េផទរេទដំ កក់លទ១ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ២ី - - -  -
េផទរេទដំ កក់លទ៣ី - - -  -

និភយ័ថមី        ១៧៣.៦៦៨.០៩១ - -  ១៧៣.៦៦៨.០៩១
និភយ័ែដល្រតូវបនឈបទ់ទួល គ ល់ ឬហួសកលកំណត ់ (១៣៥.៥១៨.៨៣៣) - -  (១៣៥.៥១៨.៨៣៣)

   
ចំនួនែដលមន និភយ័ េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ - -  ១៧៥.៨០៤.៤៥៣
   
គិតជពនេ់រៀល ៧១៦.៤០៣.១៤៦ - -  ៧១៦.៤០៣.១៤៦
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ឆ)  បណ្តុ ំ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ េធៀបនឹង និភយ័ឥណទន 
(i) វភិគ មតំបនភ់មូិ ្រស្ត 

ងខងេ្រកមេនះ លម្អតិអំពី និភយ័ឥណទនសំខន់ៗ របស់ ខ មតៃម្លេយងដុលរបស់  េ យចតថ់ន ក់ មតំបនភ់មូិ ្រស្តគិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០។ 
េនកនុង ងេនះ ខបនែបងែចក និភយ័េទ ម្របេទស េ យែផ្អកេទ ម្របេទសរបស់ភគីៃដគូ។ 
 

កមពុជ ៃត ៉ ន់ សហរដ្ឋ េមរកិ េផ ងៗ សរបុ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៣០.៩១៥.៤១០ ២២.០៦២.៣៨៤ ១៧.៤១១.៩៦៥ ១.០៥១.៥៨៦ ៧១.៤៤១.៣៤៥ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ - - - ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ ៥៦៥.៣៧៣ - - - ៥៦៥.៣៧៣ 
ចំែណកៃន ្វ សុីលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ្របស់ ១៩២.០១៩.៨៥៩ - - - ១៩២.០១៩.៨៥៩ 
លិខិតឥណទន ៨.៦៣៦.០១៨ - - - ៨.៦៣៦.០១៨ 
ករធនេចញផ យេលើករទទួលយល់្រពម ៤.៣៤៥.៣៥៩ - - - ៤.៣៤៥.៣៥៩ 
ករធនរបស់ធនគរ ៤៤៩.៣៦៤ - - - ៤៤៩.៣៦៤ 
តៃម្លេយងដុល ១.២៧៥.៦៨៧.៩០២ ២២.០៦២.៣៨៤ ១៧.៤១១.៩៦៥ ១.០៥១.៥៨៦ ១.៣១៦.២១៣.៨៣៧ 

 
ដក៖ ករខតឥណទនរពំឹងទុក (៨.៦១៦.០៦៧) - - - (៨.៦១៦.០៦៧) 
តៃម្លេយងសុទធ ១.២៦៧.០៧១.៨៣៥ ២២.០៦២.៣៨៤ ១៧.៤១១.៩៦៥ ១.០៥១.៥៨៦ ១.៣០៧.៥៩៧.៧៧០ 
គិតជពនេ់រៀល ៥.១២៥.៣០៥.៥៧៣ ៨៩.២៤២.៣៤៣ ៧០.៤៣១.៣៩៨ ៤.២៥៣.៦៦៧ ៥.២៨៩.២៣២.៩៨១ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ឆ)  បណ្តុ ំ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ េធៀបនឹង និភយ័ឥណទន (ត) 
(i) វភិគ មតំបនភ់មូិ ្រស្ត (ត) 
 

កមពុជ ៃត ៉ ន់ សហរដ្ឋ េមរកិ េផ ងៗ សរបុ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ២៦២.០៥៦ ៣.៩៤៩.៤៥៥ ១៥.១៥១.៤៤១ ៨៤៩.៥៥១ ២០.២១២.៥០៣ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ៩៣៥.៧១០.៩៦២ - - - ៩៣៥.៧១០.៩៦២ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ ៥៤៣.២១៤ - - - ៥៤៣.២១៤ 
ចំែណកៃន ្វ សុីលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ្របស់ ១៦៨.៦២១.៧៥៤ - - - ១៦៨.៦២១.៧៥៤ 
លិខិតឥណទន ៦.១០៥.៩៧២ - - - ៦.១០៥.៩៧២ 
ករធនេចញផ យេលើករទទួលយល់្រពម ២២៧.៣៦៣ - - - ២២៧.៣៦៣ 
ករធនរបស់ធនគរ ៨៤៩.៣៦៤ - - - ៨៤៩.៣៦៤ 
តៃម្លេយងដុល ១.១១២.៣២០.៦៨៥ ៣.៩៤៩.៤៥៥ ១៥.១៥១.៤៤១ ៨៤៩.៥៥១ ១.១៣២.២៧១.១៣២ 

 
ដក៖ ករខតឥណទនរពំឹងទុក (៩.៧១៥.៨២៤) - - - (៩.៧១៥.៨២៤) 
តៃម្លេយងសុទធ ១.១០២.៦០៤.៨៦១ ៣.៩៤៩.៤៥៥ ១៥.១៥១.៤៤១ ៨៤៩.៥៥១ ១.១២២.៥៥៥.៣០៨ 
គិតជពនេ់រៀល ៤.៤៩៣.១១៤.៨០៩ ១៦.០៩៤.០២៩ ៦១.៧៤២.១២២ ៣.៤៦១.៩២១ ៤.៥៧៤.៤១២.៨៨១ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ឆ)  បណ្តុ ំ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ េធៀបនឹង និភយ័ឥណទន (ត) 
(ii) វភិគ ម្របេភទ ជីវកមម 

ងខងេ្រកមេនះ លម្អតិអំពី និភយ័ឥណទនសំខន់ៗ របស់ ខ មតៃម្លេយងដុលរបស់  ដកករថយចុះតៃម្ល ្របសិនេបើមន េ យចតថ់ន ក់ ម្របេភទ ជីវកមម
របស់ភគីៃដគូ។ 
 ២០២០  ២០១៩ 

 

្របក់បេញញ ើ និង
ករ ក់្របក់េន
ធនគរេផ ងៗ  

ឥណទន និងបុេរ
្របទន សែ់វង

មៃថ្លេដើមដក
រលំស់ ្រទពយសកមមេផ ងៗ

ខទង់េ្រក ង
តុលយករ សរបុ  

្របក់បេញញ ើ និង
ករ ក់្របក់េន
ធនគរេផ ងៗ

ឥណទន និងបុេរ
្របទន សែ់វង

មៃថ្លេដើមដក
រលំស់ ្រទពយសកមមេផ ងៗ

ខទង់េ្រក ង
តុលយករ សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
      
លកដ់ុំ និងលក់ យ -  ៣៨៩.៥២០.៥០៧ - ៤០.៥៤១.៩៩៨ ៤៨០.០៦២.៥០៥  - ៣៤៨.៨០០.៣៤៧ - ៧០.១៥០.១៧៥ ៤១៨.៩៥០.៥២២ 
េស កមម -  ១៧៣.១៣៧.៩៧៥ - ២៥.៦៣២.១៩០ ១៩៨.៧៧០.១៦៥  - ១៥០.៦៣៣.០៣០ - ២៥.៥៩០.១៧៧ ១៧៦.២២៣.២០៧ 
ស ្ឋ គរ និងេភជនីយ ្ឋ ន -  ១០៣.១០៤.៣១៤ - ៩.៨៣៩.០០០ ១១២.៩៤៣.៣១៤  - ១០០.៤៦៣.៨១៦ - ១៤.៦៨៥.១០០ ១១៥.១៤៨.៩១៦ 
អចលន្រទពយ -  ៩២.៨៩៩.៦៨១ - ១៤.០៧៧.៥០៨ ១០៦.៩៧៧.១៨៩  - ៧៨.៨១២.៨៧១ - ១៦.០០៥.៥៤៧ ៩៤.៨១៨.៤១៨ 
សំណង ់ -  ៧៧.០៤០.៦៦៧ - ២៩.៤៥១.៧៣២ ១០៦.៤៩២.៣៩៩  - ៦១.៣៧៤.៣៦៤ - ៣៣.៨៩៧.៩១០ ៩៥.២៧២.២៧៤ 
្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ ៧១.៤៤១.៣៤៥  ៦៩.០៤៣.៨១២ - ៤.៦១៦.១៦១ ១៤៥.១០១.៣១៨  ២០.២១២.៥០៣ ៧៨.៩៤១.៨៩៦ - ២.២១៨.០៧៤ ១០១.៣៧២.៤៧៣ 
ផលិតកមម -  ៣៥.០៥៨.១២៧ - ៥.៧៣៧.៧៧៥ ៤០.៧៩៥.៩០២  - ៣៧.៦១១.៨៣៣ - ៣.៣៤០.៨៥៤ ៤០.៩៥២.៦៨៧ 
ដឹកជញជូ ន និងឃ្ល ងំស្តុកទំនិញ -  ១៤.៤៦៥.៧៩៨ - ៥.១៨២.៨៣៤ ១៩.៦៤៨.៦៣២  - ១៤.៤៥៩.៥៧៩ - ១.២៧៥.៨៩០ ១៥.៧៣៥.៤៦៩ 
ឧស ហកមម យនភណ័្ឌ  -  ១២.៩១៨.៤៩៣ - ៩៧៥.០០០ ១៣.៨៩៣.៤៩៣  - ១៥.៧២៤.៣៥១ - ៥៥០.០០០ ១៦.២៧៤.៣៥១ 
កសិកមម -  ៨.៩២១.៣៣៦ - ២.៦៣២.០០០ ១១.៥៥៣.៣៣៦  - ៧.០៥៦.២២៥ - ៣.២៥២.០០០ ១០.៣០៨.២២៥ 
េផ ងៗ -  ៦២.៦៤៥.៨០៩ ៥៦៥.៣៧៣ ១៦.៧៦៤.៤០២ ៧៩.៩៧៥.៥៨៤  - ៤១.៨៣២.៦៥០ ៥៤៣.២១៤ ៤.៨៣៨.៧២៦ ៤៧.២១៤.៥៩០ 
តៃម្លេយងដុល ៧១.៤៤១.៣៤៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ ៥៦៥.៣៧៣ ២០៥.៤៥០.៦០០ ១.៣១៦.២១៣.៨៣៧  ២០.២១២.៥០៣ ៩៣៥.៧១០.៩៦២ ៥៤៣.២១៤ ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ ១.១៣២.២៧១.១៣២ 
      
ដក៖ ករខតឥណទនរពំឹងទុក -  (៨.៤២៥.៥០៦) - (១៩០.៥៦១) (៨.៦១៦.០៦៧)  - (៩.៤៨៧.២៣១) - (២២៨.៥៩៣) (៩.៧១៥.៨២៤) 
តៃម្លេយងសុទធ ៧១.៤៤១.៣៤៥  ១.០៣០.៣៣១.០១៣ ៥៦៥.៣៧៣ ២០៥.២៦០.០៣៩ ១.៣០៧.៥៩៧.៧៧០  ២០.២១២.៥០៣ ៩២៦.២២៣.៧៣១ ៥៤៣.២១៤ ១៧៥.៥៧៥.៨៦០ ១.១២២.៥៥៥.៣០៨ 
គិតជពនេ់រៀល ២៨៨.៩៨០.២៤១  ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨ ២.២៨៦.៩៣៤ ៨៣០.២៧៦.៨៥៨ ៥.២៨៩.២៣២.៩៨១  ៨២.៣៦៥.៩៥០ ៣.៧៧៤.៣៦១.៧០៤ ២.២១៣.៥៩៧ ៧១៥.៤៧១.៦៣០ ៤.៥៧៤.៤១២.៨៨១ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.១ នភិ័យឥណទន (ត) 
(ជ)  កររបឹអសូ្រទពយបញច  ំ
 ្រទពយសមបត្តិែដលបនរបឹអសូ្រតូវលកេ់ចញឱយបនឆប ់ មែដល ចេធ្វើបន។ ខមនិេ្របើ្របស់្រទពយបញច ំ
ែដលបនរបឹអសូ ស្រមប្់របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់ខ្លួនេទ។ 
 កនុងអំឡុងដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ និង ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ខមនិបនរបឹអសូ្រទពយ
សមបត្តិែដលបន កជ់វតថុបញច េំនះេទ។ 
 
៣៣.២ នភិ័យទផី រ 

ខ្របឈមមខុនឹង និភយ័ទីផ រ ជ និភយ័ែដលេធ្វើឱយមនករែ្រប្របួលតៃម្លសម្រសប ឬលំហូរ ច់
្របកន់េពលអនគតៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ េ យ រករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លទីផ រ។ និភយ័ទីផ រេកើតេឡើងេ យ ថ នភព
េបើកចំហៃនអ្រ ករ្របក ់ របិូយបណ័្ណ  និងផលិតផលមលូធន ែដលទងំអស់េនះ្របឈមមខុនឹងបែ្រមប្រមួលទីផ រជក់

កនិ់ងទូេទ ្រពមទងំបែ្រមប្រមួលអ្រ ទីផ រ ឬតៃម្លទីផ រ ដូចជអ្រ ករ្របក ់ ករព្រងីកឥណទន អ្រ ប្តូរ          
របិូយបណ័្ណ  និងតៃម្លមលូធនជេដើម។ 

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ខមនិេ្របើឧបករណ៍ហិរញញ វតថុនិស នទ ដូចជកិចចសនយប្តូររបិូយបណ័្ណ  និង
ករេផ្ត ះប្តូរអ្រ ករ្របក ់េដើមប្ីរគប្់រគង និភយ័របស់ខ្លួនេនះេទ។ 
 
(ក) និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ  

ខេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ េ យេ្របើ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ្របកេ់រៀល និង្របកយ់ន័ 
ែដលប ្ត លឱយមន និភយ័របិូយបណ័្ណ េផ ងៗ ែដលភគេ្រចើនគឺទកទ់ងនឹង្របកេ់រៀល និង្របកយ់ន័។  

និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ េកើតពី្របតិបត្តិករពណិជជកមមកនុងេពលអនគត ្រទពយសកមម និងបំណុលែដលបន
កត្់រ ជរបិូយបណ័្ណ មយួ ែដលមនិែមនជរបិូយបណ័្ណ េគលរបស់ ខ។ 

គណៈ្រគប្់រគង ម ន និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ  េ យេធៀបនឹងរបិូយបណ័្ណ េគលរបស់ ខ ប៉ែុន្ត ខ
មនិ្រតូវបនត្រមូវឱយករពរ និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ  ែដលេកើតពី្របតិបត្តិករពណិជជកមមកនុងេពលអនគត ្រទពយសកមម
និងបំណុល ែដលបនទទលួ គ ល់េ យេ្របើកិចចសនយនេពលអនគតេទ។ 

េគលករណ៍របស់ ខគឺរក និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ  ឱយសថិតកនុងក្រមតិែដល ចទទលួយកបន និង
សថិតេ្រកមេគលករណ៍ែណនែំដលមន្រ ប។់ 

ងខងេ្រកមេនះសេងខបអំពី និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ របស់ ខ។ កនុង ងខងេ្រកមេនះ  គឺជ
ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ ខ មតៃម្លេយងសុទធរបស់  េ យវភិគ មរបិូយបណ័្ណ  និងមនតៃម្លសមមលូនឹង្របក់
ដុ ្ល រ េមរកិ។ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.២ នភិ័យទផី រ (ត) 
(ក) និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ  (ត) 

 
 សមមូលជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 

េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ េផ ងៗ សរបុ

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
្រទពយសកមមហរិញញវតថុ 

ច្់របកក់នុងៃដ ៤.៩៨០.៥៤៤ ២៤.៣២២.៩១៣ -  ២៩.៣០៣.៤៥៧
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល ១៨.៤៤៨.៥៨១ ២០៨.០៨៦.៧២៣ -  ២២៦.៥៣៥.៣០៤
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ១៤៧.៨៥២ ៧១.១៨០.៨៤០ ១១២.៦៥៣  ៧១.៤៤១.៣៤៥
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ១២០.២៦១.២៩៧ ៩១០.០៦៩.៧១៦ -  ១.០៣០.៣៣១.០១៣
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ - ៥៦៥.៣៧៣ -  ៥៦៥.៣៧៣
ករវនិិេយគ - ឧបករណ៍មូលធន - ៥០.០០០ -  ៥០.០០០
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរបុ ១៤៣.៨៣៨.២៧៤ ១.២១៤.២៧៥.៥៦៥ ១១២.៦៥៣  ១.៣៥៨.២២៦.៤៩២ 

  
បំណុលហរិញញវតថុ   
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ២.៨០៥.២៥៣ ២៤១.៨២៦.០៧៣ ១.៣៥២  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨
្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ ៥៥៤.២១៧ ១៣៧.៦៥៤.៤៨៥ -  ១៣៨.២០៨.៧០២
្របកក់មច ី ៤៧.៤៦១.៣៦៥ ៧៥៥.៥៣២.២៧៩ -  ៨០២.៩៩៣.៦៤៤
អនុបំណុល - ៤០.០៣១.៩៥៦ -  ៤០.០៣១.៩៥៦
បំណុលភតិសនយ - ៦.៣៩០.៥៩២ -  ៦.៣៩០.៥៩២
បំណុលេផ ងៗ ១១ ៥២.៤០៤ -  ៥២.៤១៥
បំណុលហរិញញវតថុសរបុ ៥០.៨២០.៨៤៦ ១.១៨១.៤៨៧.៧៨៩ ១.៣៥២  ១.២៣២.៣០៩.៩៨៧

  
ថ នភពសទុធេនេលើ ងតុលយករ ៩៣.០១៧.៤២៨ ៣២.៧៨៧.៧៧៦ ១១១.៣០១  ១២៥.៩១៦.៥០៥ 

គិតជពន់េរៀល ៣៧៦.២៥៥.៤៩៦ ១៣២.៦២៦.៥៥៤ ៤៥០.២១៣  ៥០៩.៣៣២.២៦៣ 
  

ខទង់េ្រក ងតុលយករ   
ចំែណកៃន ្វ សីុលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ្របស់ ១៨.០៧៦.៣៧៥ ១៧៣.៩៤៣.៤៨៤ -  ១៩២.០១៩.៨៥៩
លិខិតឥណទន - ៨.៦៣៦.០១៨ -  ៨.៦៣៦.០១៨
ករធនេចញផ យេលើករទទួលយល់្រពម - ៤.៣៤៥.៣៥៩ -  ៤.៣៤៥.៣៥៩
ករធនរបស់ធនគរ - ៤៤៩.៣៦៤ -  ៤៤៩.៣៦៤

១៨.០៧៦.៣៧៥ ១៨៧.៣៧៤.២២៥ -  ២០៥.៤៥០.៦០០
គិតជពនេ់រៀល ៧៣.១១៨.៩៣៧ ៧៥៧.៩២៨.៧៤០ -  ៨៣១.០៤៧.៦៧៧
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.២ នភិ័យទផី រ (ត) 
(ក) និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ  (ត) 

 
 សមមូលជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 

េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ េផ ងៗ សរបុ

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
្រទពយសកមមហរិញញវតថុ 

ច្់របកក់នុងៃដ ៩៨០.៣៩៧ ១៨.៧៨១.៩៦៤ -  ១៩.៧៦២.៣៦១
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល ៣០.៣៦៥.៧២១ ៥៧.២៥៣.៥៨៧ -  ៨៧.៦១៩.៣០៨
្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៥៤.៦៤៦ ១៩.៣០៨.៣០៧ ៨៤៩.៥៥០  ២០.២១២.៥០៣
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ៩៨.៦៥១.៥៤០ ៨២៧.៥៧២.១៩១ -  ៩២៦.២២៣.៧៣១
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ - ៥៤៣.២១៤ -  ៥៤៣.២១៤
ករវនិិេយគ - ឧបករណ៍មូលធន - ៥០.០០០ -  ៥០.០០០
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរបុ ១៣០.០៥២.៣០៤ ៩២៣.៥០៩.២៦៣ ៨៤៩.៥៥០  ១.០៥៤.៤១១.១១៧ 

  
បំណុលហរិញញវតថុ   
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ៩.៤៦៤.៥៩៤ ២២៦.៤៣០.០៣៨ ១.២៦៣  ២៣៥.៨៩៥.៨៩៥
្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ ១៤.៨៧៧.៩៩៣ ១៨៨.៧០៩.២២៨ -  ២០៣.៥៨៧.២២១
្របកក់មច ី ១២.៩៨២.៤១០ ៥២៧.៥៤៣.០០៧ -  ៥៤០.៥២៥.៤១៧
អនុបំណុល - ៤០.១៤៧.២៨៩ -  ៤០.១៤៧.២៨៩
បំណុលភតិសនយ - ៦.៩៦១.៣៤៤ -  ៦.៩៦១.៣៤៤
បំណុលេផ ងៗ - ១៤៩.១០០ -  ១៤៩.១០០
បំណុលហរិញញវតថុសរបុ ៣៧.៣២៤.៩៩៧ ៩៨៩.៩៤០.០០៦ ១.២៦៣  ១.០២៧.២៦៦.២៦៦

  
ថ នភពសទុធេនេលើ ងតុលយករ ៩២.៧២៧.៣០៧ (៦៦.៤៣០.៧៤៣) ៨៤៨.២៨៧  ២៧.១៤៤.៨៥១ 

គិតជពន់េរៀល ៣៧៧.៨៦៣.៧៧៦ (២៧០.៧០៥.២៧៩) ៣.៤៥៦.៧៧០  ១១០.៦១៥.២៦៧ 
  

ខទង់េ្រក ងតុលយករ   
ចំែណកៃន ្វ សីុលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ្របស់ ៣.៦៤១.៧៤១ ១៦៤.៩៨០.០១៣ -  ១៦៨.៦២១.៧៥៤
លិខិតឥណទន - ៥.៩០១.៩២៩ ២០៤.០៤៣  ៦.១០៥.៩៧២
ករធនេចញផ យេលើករទទួលយល់្រពម - ២២៧.៣៦៣ -  ២២៧.៣៦៣
ករធនរបស់ធនគរ - ៨៤៩.៣៦៤ -  ៨៤៩.៣៦៤

៣.៦៤១.៧៤១ ១៧១.៩៥៨.៦៦៩ ២០៤.០៤៣  ១៧៥.៨០៤.៤៥៣
គិតជពនេ់រៀល ១៤.៨៤០.០៩៥ ៧០០.៧៣១.៥៧៦ ៨៣១.៤៧៥  ៧១៦.៤០៣.១៤៦
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ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
 

របយករណ៍សវនកមមហិរញញវតថុឆន ២ំ០២០  TMB½rTI 95 

 

៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.២ នភិ័យទផី រ (ត) 
(ក) និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ  (ត) 

ករវភិគផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល (sensitivity analysis) 

ខេផ្ត តេលើ និភយ័ចំេពះផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួលអ្រ ប្តូរ្របក ់ េលើ ថ នភពហិរញញ វតថុ និងលំហូរ
ច្់របករ់បស់ខ្លួន។ ងខងេ្រកមេនះ បង្ហ ញពីរចនសមពន័ធសំខនៃ់ន និភយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ របស់ ខ៖ 

 
 ២០២០  ២០១៩
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
្រទពយសកមម/(បំណុល)   
្របកេ់រៀល ៩៣.០១៧.៤២៨  ៩២.៧២៧.៣០៧ 
េផ ងៗ ១១១.៣០១  ៨៤៨.២៨៧
 ៩៣.១២៨.៧២៩  ៩៣.៥៧៥.៥៩៤ 
គិតជពនេ់រៀល ៣៧៦.៧០៥.៧០៩  ៣៨១.៣២០.៥៤៦ 

 
ករវភិគ និភយ័េដើមបប៉ីន់ ម នផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួលអ្រ ប្តូររបិូយបណ័្ណ  ៣% ចំេពះ្របកចំ់េណញ

បនទ បពី់បងព់នធ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
កំេណើ ន/(តំហយ)   
-៣%   
្របកេ់រៀល ២.៣០១.៤៦២ ៩.៣០៩.៤១៤ ២.២៩៤.២៨៤  ៩.៣៤៩.២០៧ 
េផ ងៗ ២.៧៥៤ ១១.១៤០ ២០.៩៨៨  ៨៥.៥២៦ 
 ២.៣០៤.២១៦ ៩.៣២០.៥៥៤ ២.៣១៥.២៧២  ៩.៤៣៤.៧៣៣ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
កំេណើ ន/(តំហយ)   
+៣%   
្របកេ់រៀល (២.១៦៧.៣៩៦) (៨.៧៦៧.១១៧) (២.១៦០.៦៣៦)  (៨.៨០៤.៥៩២)
េផ ងៗ (២.៥៩៤) (១០.៤៩៣) (១៩.៧៦៦)  (៨០.៥៤៦)
 (២.១៦៩.៩៩០) (៨.៧៧៧.៦១០) (២.១៨០.៤០២)  (៨.៨៨៥.១៣៨)
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.២ នភិ័យទផី រ (ត) 
(ខ) និភយ័តៃម្ល 

ខ្របឈមមខុនឹង និភយ័តៃម្លមលូប្រតកមមសិទធិ ែដលេកើតេឡើងពីករវនិិេយគែដល ខកនក់បនិ់ង
បនចតថ់ន កជ់ FVOCI ។ ទឹក្របកវ់និិេយគេនះមនិមនចំននួជ រវន្តេទ ដូចេនះ ខមនិមនេគលករណ៍េដើមប ី
្រគប្់រគង និភយ័តៃម្លរបស់ខ្លួន ពីករវនិិេយគមលូប្រតកមមសិទធិេទ។ 

 
(គ) និភយ័អ្រ ករ្របក ់
 និភយ័អ្រ ករ្របកៃ់នលំហូរ ច្់របក ់ គឺជ និភយ័ែដលេធ្វើឱយមនករែ្រប្របួលលំហូរ ច្់របក ់ ន
េពលអនគតៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ េ យ រករែ្រប្របួលអ្រ ករ្របកេ់លើទីផ រ។ និភយ័អ្រ ករ្របកៃ់នតៃម្ល   
សម្រសប គឺជ និភយ័ែដលេធ្វើឱយមនករែ្រប្របួលតៃម្លៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ េ យ រករែ្រប្របួលអ្រ ករ្របកេ់លើ
ទីផ រ។ ក្រមតិៃនករ្របក់ ចេកើនេឡើងេ យ រលទធផលៃនករែ្រប្របួល ប៉ែុន្ត ចកតប់នថយករខតបងេ់នកនុងករណី
ែដលបែ្រមប្រមួលឥតរពឹំងទុកេកើតឡីង។  
 និភយ័អ្រ ករ្របករ់បស់ ខ ភគេ្រចើនេកើតេឡើងពីអនុបំណុលែដលមនអ្រ អេថរ ែដលេធ្វើឱយ ខ
្របឈមនឹង និភយ័អ្រ ករ្របកៃ់នលំហូរ ច្់របក។់ េទះជយ៉ង កេ៏ យ អនុបំណុលរបស់ ខគឺទទលួបន
ពីែផនក្របតិបត្តិករ ជីវកមមៃនករយិល័យក ្ត លរបស់ខ្លួន ែដលបនកំណតក់្រមតិ និភយ័អ្រ ករ្របករ់បស់ ខ
រចួេហើយ។ ្របកក់មចរីបស់ ខមនទងំ្របកក់មចែីដលមនអ្រ េថរ និង្របកក់មចែីដលមនអ្រ អេថរ ែដលភគេ្រចើនៃន
្របកក់មចគឺីមនអ្រ េថរ។ ខមនិមន និភយ័អ្រ ករ្របកៃ់នតៃម្លសម្រសបេទ េ យ រអ្រ ករ្របកៃ់ន
ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដល្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ គឺ្រប ក្់របែហលនឹងអ្រ ទីផ រែដរ។ 
 េនដំ កក់លេនះគណៈ្រគប្់រគងរបស់ ខមនិមនេគលករណ៍េដើមបកំីណតក់្រមតិៃនភពមនិសីុគន   ៃន
អ្រ ករ្របកេ់ទ ប៉ែុន្តគណៈ្រគប្់រគងេធ្វើករ្រតួតពិនិតយយ៉ងេទៀងទតេ់ទេលើភពមនិសីុគន េនះ។ ជងេនះេទេទៀត              
គណៈ្រគប្់រគងេធ្វើករវភិគ និងពយករយ៉ងេទៀងទត ់ ចំេពះបែ្រមប្រមួលរពឹំងទុកៃនអ្រ ករ្របក ់ និងេរៀបចំ និភយ័     
អ្រ ករ្របកៃ់នលំហូរ ច្់របក ់ េ យ យតៃម្លេទេលើផលបះ៉ពល់របស់  និងចតវ់ធិនករេផ ងៗេដើមបេីឆ្លើយតបេទ
នឹង និភយ័អ្រ ករ្របក។់ 

ងខងេ្រកមេនះ សេងខបពី និភយ័អ្រ ករ្របករ់បស់ ខ។ េនកនុង ងេនះ ករ៏មួបញចូ លនូវ
ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ ខ មតៃម្លេយងសុទធេ យបនចតថ់ន ក់ មតៃម្លកនុងកិចចសនយេដើម្រគ ឬ មកលបរេិចឆទ
ផុតកំណតស់ង េ យែផ្អកេលើមលូ ្ឋ នមយួ ែដលេកើតេឡើងមនុ។ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.២ នភិ័យទផី រ (ត) 
(គ) និភយ័អ្រ ករ្របក ់(ត) 

 
១ែខ ១ែខេទ៣ែខ ៣ែខេទ១២ែខ ១ឆន េំទ៥ឆន ំ េលើស៥ឆន ំ មិនមនករ្របក់ សរបុ 

ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០    
្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ    

ច្របកក់នុងៃដ - - -  - - ២៩.៣០៣.៤៥៧ ២៩.៣០៣.៤៥៧ 
្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្របកេ់នធនគរក ្ត ល ៥.១០០.៧៥១ ៧.១១៦.៩០០ ៣៨.៨៩៥.៩១៨  - - ១៧៥.៤២១.៧៣៥ ២២៦.៥៣៥.៣០៤ 
្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៧៥២.៤៦៣ ៣០.០០៣.៤៥២ -  - - ៤០.៦៨៥.៤៣០ ៧១.៤៤១.៣៤៥ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ១៨.៦៨៣.៧៦៣ ៣២.៤៥៨.៦៨៥ ២៨៥.៦០១.៥៣០  ២៨៦.៦៦៣.៣៤៥ ៤០៦.៩២៣.៦៩០ - ១.០៣០.៣៣១.០១៣ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ - - -  - - ៥៦៥.៣៧៣ ៥៦៥.៣៧៣ 
ករវនិិេយគ - ឧបករណ៍មូលធន - - -  - - ៥០.០០០ ៥០.០០០ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរបុ ២៤.៥៣៦.៩៧៧ ៦៩.៥៧៩.០៣៧ ៣២៤.៤៩៧.៤៤៨  ២៨៦.៦៦៣.៣៤៥ ៤០៦.៩២៣.៦៩០ ២៤៦.០២៥.៩៩៥ ១.៣៥៨.២២៦.៤៩២ 

   
បំណុលហរិញញវតថ ុ    
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថជិន ១៧៥.១៧៩.៩២៦ ៧.៦២៧.០៣៨ ១៩.០២៩.៧៩២  - - ៤២.៧៩៥.៩២២ ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ 
្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ ៩៩.៣៩៦.៣៤១ ២៣.០០២.៥៤៨ ១៥.០០៧.៣៩៧  - - ៨០២.៤១៦ ១៣៨.២០៨.៧០២ 
្របកក់មច ី ២៧៥.២៦៨.១១៩ ៣២៧.១៧៤.៣១២ ២០០.៥៥១.២១៣  - - - ៨០២.៩៩៣.៦៤៤ 
អនុបណំុល - - -  - ៤០.០៣១.៩៥៦ - ៤០.០៣១.៩៥៦ 
បំណុលភតិសនយ ៦៧.៦១០ ១៣២.៣៨៧ ៦២២.០០៩  ៣.៥៣១.២៩៦ ២.០៣៧.២៩០ - ៦.៣៩០.៥៩២ 
បំណុលេផ ងៗ - - -  - - ៥២.៤១៥ ៥២.៤១៥ 
បំណុលហរិញញវតថសុរបុ ៥៤៩.៩១១.៩៩៦ ៣៥៧.៩៣៦.២៨៥ ២៣៥.២១០.៤១១  ៣.៥៣១.២៩៦ ៤២.០៦៩.២៤៦ ៤៣.៦៥០.៧៥៣ ១.២៣២.៣០៩.៩៨៧ 

   
គំ តតៃម្លអ្រ ករ្របក់សរបុ (៥២៥.៣៧៥.០១៩) (២៨៨.៣៥៧.២៤៨) ៨៩.២៨៧.០៣៧  ២៨៣.១៣២.០៤៩ ៣៦៤.៨៥៤.៤៤៤ ២០២.៣៧៥.២៤២ ១២៥.៩១៦.៥០៥ 
គិតជពន់េរៀល (២.១២៥.១៤១.៩៥២) (១.១៦៦.៤០៥.០៦៨) ៣៦១.១៦៦.០៦៥  ១.១៤៥.២៦៩.១៣៨ ១.៤៧៥.៨៣៦.២២៦ ៨១៨.៦០៧.៨៥៤ ៥០៩.៣៣២.២៦៣ 
    
ខទង់េ្រក ងតុលយករ    
ចំែណកៃន ្វ សុីលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ្របស់        ១៩២.០១៩.៨៥៩ - -  - - -        ១៩២.០១៩.៨៥៩ 
លិខិតឥណទន           ៨.៦៣៦.០១៨ - -  - - -           ៨.៦៣៦.០១៨ 
ករធនេចញផ យេលើករទទួលយល់្រពម           ៤.៣៤៥.៣៥៩ - -  - - -           ៤.៣៤៥.៣៥៩ 
ករធនរបស់ធនគរ              ៤៤៩.៣៦៤ - -  - - -              ៤៤៩.៣៦៤ 
        ២០៥.៤៥០.៦០០ - -  - - -        ២០៥.៤៥០.៦០០ 
គិតជពនេ់រៀល        ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ - -  - - -        ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ 

 



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
 

របយករណ៍សវនកមមហិរញញវតថុឆន ២ំ០២០  TMB½rTI 98 

 

៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.២ នភិ័យទផី រ (ត) 
(គ) និភយ័អ្រ ករ្របក ់(ត) 
 

១ែខ ១ែខេទ៣ែខ ៣ែខេទ១២ែខ ១ឆន េំទ៥ឆន ំ េលើស៥ឆន ំ មិនមនករ្របក់ សរបុ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩    
្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ    

ច្របកក់នុងៃដ - - -  - - ១៩.៧៦២.៣៦១ ១៩.៧៦២.៣៦១ 
្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្របកេ់នធនគរក ្ត ល ៤.៣១០.១២០ ១៣.៦២៣.៥៥៥ -  - - ៦៩.៦៨៥.៦៣៣ ៨៧.៦១៩.៣០៨ 
្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ២០៧.១៦០ - -  - - ២០.០០៥.៣៤៣ ២០.២១២.៥០៣ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ១២.១៨១.៥៧៦ ២៤.៦៩៨.៩២២ ២៥៧.០៤៣.៨០៦  ២៧៣.១៩៧.៩៨៧ ៣៥៩.១០១.៤៤០ - ៩២៦.២២៣.៧៣១ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ - - -  - - ៥៤៣.២១៤ ៥៤៣.២១៤ 
ករវនិិេយគ - ឧបករណ៍មូលធន - - -  - - ៥០.០០០ ៥០.០០០ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរបុ ១៦.៦៩៨.៨៥៦ ៣៨.៣២២.៤៧៧ ២៥៧.០៤៣.៨០៦  ២៧៣.១៩៧.៩៨៧ ៣៥៩.១០១.៤៤០ ១១០.០៤៦.៥៥១ ១.០៥៤.៤១១.១១៧ 

   
បំណុលហរិញញវតថ ុ    
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថជិន ១៩៥.៦៥៩.៥៩៦ ១.៥១១.៦៦៣ ១១.៩០៤.៨៣៨  - - ២៦.៨១៩.៧៩៨ ២៣៥.៨៩៥.៨៩៥ 
្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ ៥០.២០២.៩៦១ ១២៣.១១៨.៥៧៣ ៣០.០៨២.២៦៥  - - ១៨៣.៤២២ ២០៣.៥៨៧.២២១ 
្របកក់មច ី ១៦៣.៦៤៨.៥៨០ ៣៧៦.៨៧៦.៨៣៧ -  - - - ៥៤០.៥២៥.៤១៧ 
អនុបណំុល - - -  - ៤០.១៤៧.២៨៩ - ៤០.១៤៧.២៨៩ 
បំណុលភតិសនយ ៦០.៥៧៩ ១២២.៦៧៦ ៥៥៧.២២៦  ៣.៣៧៥.៥១៦ ២.៨៤៥.៣៤៧ - ៦.៩៦១.៣៤៤ 
បំណុលេផ ងៗ - - -  - - ១៤៩.១០០ ១៤៩.១០០ 
បំណុលហរិញញវតថសុរបុ ៤០៩.៥៧១.៧១៦ ៥០១.៦២៩.៧៤៩ ៤២.៥៤៤.៣២៩  ៣.៣៧៥.៥១៦ ៤២.៩៩២.៦៣៦ ២៧.១៥២.៣២០ ១.០២៧.២៦៦.២៦៦ 

   
គំ តតៃម្លអ្រ ករ្របក់សរបុ (៣៩២.៨៧២.៨៦០) (៤៦៣.៣០៧.២៧២) ២១៤.៤៩៩.៤៧៧  ២៦៩.៨២២.៤៧១ ៣១៦.១០៨.៨០៤ ៨២.៨៩៤.២៣១ ២៧.១៤៤.៨៥១ 
គិតជពន់េរៀល (១.៦០០.៩៥៦.៩០៥) (១.៨៨៧.៩៧៧.១៣៣) ៨៧៤.០៨៥.៣៦៩  ១.០៩៩.៥២៦.៥៦៩ ១.២៨៨.១៤៣.៣៧៦ ៣៣៧.៧៩៣.៩៩១ ១១០.៦១៥.២៦៧ 
    
ខទង់េ្រក ងតុលយករ    
ចំែណកៃន ្វ សុីលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ្របស់        ១៦៨.៦២១.៧៥៤ - -  - - -        ១៦៨.៦២១.៧៥៤ 
លិខិតឥណទន           ៦.១០៥.៩៧២ - -  - - -           ៦.១០៥.៩៧២ 
ករធនេចញផ យេលើករទទួលយល់្រពម              ២២៧.៣៦៣ - -  - - -              ២២៧.៣៦៣ 
ករធនរបស់ធនគរ              ៨៤៩.៣៦៤ - -  - - -              ៨៤៩.៣៦៤ 
        ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ - -  - - -        ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ 
គិតជពនេ់រៀល        ៧១៦.៤០៣.១៤៦ - -  - - -        ៧១៦.៤០៣.១៤៦ 

 



ធនគរ ពណិជជ ទមីួយ ខភនំេពញ 
 

កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
 

របយករណ៍សវនកមមហិរញញវតថុឆន ២ំ០២០  TMB½rTI 99 

 

៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.២ នភិ័យទផី រ (ត) 
(គ) និភយ័អ្រ ករ្របក ់(ត) 

ករវភិគផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល (sensitivity analysis) 

ចំេណញ-ខតងយនឹងែ្រប្របួលេទ មចំណូលករ្របក ់ ពីឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដលខពស់ជង/ទបជង
្រស័យេទ មករែ្រប្របួលអ្រ ករ្របក។់ ងខងេ្រកមេនះ បង្ហ ញពីផលបះ៉ពល់ចំេពះ្របកចំ់េណញេ្រកយបង់

ពនធ ចំេពះករែ្រប្របួលអ្រ ករ្របកៃ់នអនុបំណុល៖ 
 

 
ផលប៉ះពលច់េំពះ្របក់ចំេណញ

េ្រកយបង់ពនធ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
២០២០   
អ្រ ករ្របកេ់កើនេឡើង ១% (៣២០.០០០)  (១.៣០៤.៦៤០)
អ្រ ករ្របកថ់យចុះ ១% ៣២០.០០០  ១.៣០៤.៦៤០ 
   
២០១៩   
អ្រ ករ្របកេ់កើនេឡើង ១% (៣២០.០០០)  (១.២៩៦.៦៤០)
អ្រ ករ្របកថ់យចុះ ១% ៣២០.០០០  ១.២៩៦.៦៤០ 
 
៣៣.៣ នភិ័យ ច់្របកង់យ្រសួល 

និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួលគឺជ និភយ័ែដល ខមនិមនលទធភពបំេពញកតព្វកិចចសង្របក់ ម
កលកំណតស់ងចំេពះបំណុលហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន កដូ៏ចជមនិមនលទធភពបំេពញមលូនិធិវញិបនេនេពលែដលបន
ដកមកេ្របើ្របស់រចួេហើយ។ផលវបិកេនះ  ចប ្ត លឱយ ខមនិ ចបំេពញកតព្វកិចចសង្របកេ់ទអនកេផញើ្របក ់ និង
កង្វះ ច្់របកេ់ដើមបឱីយអតិថិជនខចី។ 
 
(ក) ដំេណើ រករ្រគប្់រគង និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល 

គណៈ្រគប្់រគងរបស់ ខ ម ន ច្់របកង់យ្រសួលកនុង ងតុលយករ និង្រគប្់រគងករ្របមលូផ្តុ ំ និង
ទិនននយ័បំណុលែដលមនកលកំណត។់ ករ្រតួតពិនិតយនិងករេធ្វើរបយករណ៍ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងទ្រមងជ់ករ្រតួត     
ពិនិតយេលើ ថ នភព ច្់របក្់របចៃំថង េហើយនិងេរៀបចំគេ្រមងស្រមបៃ់ថងបនទ ប ់ ្របចសំប្ត ហ៍ និង្របចែំខជលំ ប ់
េ យ រ ជរយៈេពលគន្លឹះកនុងករ្រគប្់រគង ច្់របកង់យ្រសួល។ គណៈ្រគប្់រគង ម នអំពីបែ្រមប្រមួលៃនអនកេផញើរ 
្របកសំ់ខន់ៗ  និងគេ្រមងៃនករដក ច្់របករ់បស់ពកួេគ។ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.៣ នភិ័យ ច់្របកង់យ្រសួល (ត) 
(ខ) ដំេណើ រកររក្របភពទុន 
 ្របភព ច្់របកង់យ្រសួលចមបងរបស់ ខ បនមកពីេដើមទុនបនបងរ់បស់ករយិល័យក ្ត ល្របក់
កមច ីអនុបំណុល និង្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ និង្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន។ គណៈ្រគប្់រគង្រតួតពិនិតយ្របភព ច្់របក់
ងយ្រសួល្របចៃំថងយ៉ងេទៀងទត ់ មរយៈករ្រតួតពិនិតយេលើកលកំណតៃ់ន្របកប់េញញ ើមនកលកំណត ់ និងអនកេផញើរ
្របកសំ់ខន់ៗ ។ 
 
(គ) លំហូរ ច្់របកម់និនិស នទ (Non-derivative cash flow) 
 ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីលំហូរ ច្់របកែ់ដល ខ្រតូវបង ់ េ្រកមបំណុលហិរញញ វតថុមនិនិស នទេ យ
ែផ្អក មកលកំណតេ់លើកិចចសនយែដលេនសល់នកលបរេិចឆទ ងតុលយករ។ ចំននួែដលបន ត្រត ងេនកនុង

ងេនះ គឺជលំហូរ ច្់របកក់នុងកិចចសនយែដលមនិេធ្វើអបប រ េ យែឡក ខ្រគប្់រគង និភយ័ ច្់របកង់យ
្រសួលែដលភជ បជ់មយួ េ យែផ្អក មលំហូរ ច្់របករ់ពឹំងទុកែដលមនិេធ្វើអបប រ។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.៣ នភិ័យ ច់្របកង់យ្រសួល (ត) 
(គ) លំហូរ ច្របកម់និនិស នទ (Non-derivative cash flow)(ត) 
 

១ែខ ១ែខេទ៣ែខ ៣ែខេទ១២ែខ ១ឆន េំទ៥ឆន ំ េលើស៥ឆន ំ សរបុ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 
្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ

ច្របកក់នុងៃដ ២៩.៣០៣.៤៥៧ - - - - ២៩.៣០៣.៤៥៧ 
្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្របកេ់នធនគរក ្ត ល ១៨០.៥២២.៦១៣ ៧.១២១.៧៩៤ ៣៨.៩៣៥.១៧៦ - - ២២៦.៥៧៩.៥៨៣ 
្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៤១.៤៣៧.៨៩៣ ៣០.០៤៥.១២៣ - - - ៧១.៤៨៣.០១៦ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ៦៨.៤៦២.៨៦៩ ៨៨.២៧៤.២២៤ ២៦២.៧១៩.៧០៥ ៤៨៤.៤៧៩.១៨២ ១៥៩.២០៨.០៦២ ១.០៦៣.១៤៤.០៤២ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ - - - - ៥៦៥.៣៧៣ ៥៦៥.៣៧៣ 
ករវនិិេយគ - ឧបករណ៍មូលធន ៥០.០០០ - - - - ៥០.០០០ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរបុ         ៣១៩.៧៧៦.៨៣២        ១២៥.៤៤១.១៤១ ៣០១.៦៥៤.៨៨១ ៤៨៤.៤៧៩.១៨២        ១៥៩.៧៧៣.៤៣៥      ១.៣៩១.១២៥.៤៧១ 

 
បំណុលហរិញញវតថ ុ  
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថជិន ២១៧.៩៧៦.០៤០ ៧.៦៤៨.៣៦៣ ១៩.២៣៣.០៨៨ - - ២៤៤.៨៥៧.៤៩១ 
្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ ១០០.២១៩.៨៤១ ២៣.០៣៣.០៤១ ១៥.០៤៥.១២៣ - - ១៣៨.២៩៨.០០៥ 
្របកក់មច ី ២៧៥.៣១៧.៣០៥ ៣២៧.៤៥៥.៨៩៣ ២០១.៣៤៦.៤០៣ - - ៨០៤.១១៩.៦០១ 
អនុបណំុល - ៥២.៥៧៨ ១៦៤.៩១៨ ៨៦៤.៥៩២ ៤០.៣៧៩.៣៧៦ ៤១.៤៦១.៤៦៤ 
បំណុលភតិសនយ ៧៨.៦៩៨ ១៥៧.៣៩៦ ៧០៨.២៨២ ៣.៨៤៣.៦៣៣ ២.១០២.២៦២ ៦.៨៩០.២៧១ 
បំណុលេផ ងៗ ៥២.៤១៥ - - - - ៥២.៤១៥ 
បំណុលហរិញញវតថសុរបុ ៥៩៣.៦៤៤.២៩៩ ៣៥៨.៣៤៧.២៧១ ២៣៦.៤៩៧.៨១៤ ៤.៧០៨.២២៥ ៤២.៤៨១.៦៣៨ ១.២៣៥.៦៧៩.២៤៧ 

 
្រទពយសកមមហរិញញវតថុ/(បំណុល)សទុធ (២៧៣.៨៦៧.៤៦៧) (២៣២.៩០៦.១៣០) ៦៥.១៥៧.០៦៧ ៤៧៩.៧៧០.៩៥៧ ១១៧.២៩១.៧៩៧ ១៥៥.៤៤៦.២២៤ 
គិតជពន់េរៀល (១.១០៧.៧៩៣.៩០៤) (៩៤២.១០៥.២៩៦) ២៦៣.៥៦០.៣៣៦ ១.៩៤០.៦៧៣.៥២១ ៤៧៤.៤៤៥.៣១៩ ៦២៨.៧៧៩.៩៧៦ 

 
ខទង់េ្រក ងតុលយករ  
ចំែណកៃន ្វ សុីលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ្របស់ ១៩២.០១៩.៨៥៩ - - - - ១៩២.០១៩.៨៥៩ 
លិខិតឥណទន ៨.៦៣៦.០១៨ - - - - ៨.៦៣៦.០១៨ 
ករធនេចញផ យេលើករទទួលយល់្រពម ៤.៣៤៥.៣៥៩ - - - - ៤.៣៤៥.៣៥៩ 
ករធនរបស់ធនគរ ៤៤៩.៣៦៤ - - - - ៤៤៩.៣៦៤ 

២០៥.៤៥០.៦០០ - - - - ២០៥.៤៥០.៦០០ 
គិតជពនេ់រៀល ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ - - -                         -        ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.៣ នភិ័យ ច់្របកង់យ្រសួល (ត) 
(គ) លំហូរ ច្របកម់និនិស នទ (Non-derivative cash flow)(ត) 
 ១ែខ ១ែខេទ៣ែខ ៣ែខេទ១២ែខ ១ឆន េំទ៥ឆន ំ េលើស៥ឆន ំ

លហំូរ ច់្របក់កនងុកិចចសនយ
សរបុ 

ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
គិត្រតមឹៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ

ច្របកក់នុងៃដ ១៩.៧៦២.៣៦១ - - - - ១៩.៧៦២.៣៦១ 
្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្របកេ់នធនគរក ្ត ល ៧៤.០០១.៧៣៦ ១៣.៦៤៥.៦៧៤ - - - ៨៧.៦៤៧.៤១០ 
្របកប់េញញ ើ នងិករ ក្របកេ់នធនគរេផ ងៗ ២០.២១២.៥០៣ - - - - ២០.២១២.៥០៣ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន ស់ែវង មៃថ្លេដើមដករលំស់ ១៨.៤៩៩.២៧៧ ៤៧.០០៨.៧៩២ ៣៥៤.៨៥៥.៥១៧ ៣៦២.៥១៥.១៤៥ ១៨៥.០៦៩.៨៨២ ៩៦៧.៩៤៨.៦១៣ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងៗ - - - - ៥៤៣.២១៤ ៥៤៣.២១៤ 
ករវនិិេយគ - ឧបករណ៍មូលធន ៥០.០០០ - - - - ៥០.០០០ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរបុ ១៣២.៥២៥.៨៧៧ ៦០.៦៥៤.៤៦៦ ៣៥៤.៨៥៥.៥១៧ ៣៦២.៥១៥.១៤៥ ១៨៥.៦១៣.០៩៦ ១.០៩៦.១៦៤.១០១ 

 
បំណុលហរិញញវតថ ុ  
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថជិន ២២២.៤៨៨.១៩៩ ១.៥២៤.០៨៤ ១២.០៦៥.២១៨ - - ២៣៦.០៧៧.៥០១ 
្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ ៥០.៤៨៤.០២៤ ១២៣.៦២៥.៩៧៨ ៣០.៣៩០.៥៣៩ - - ២០៤.៥០០.៥៤១ 
្របកក់មច ី ១៦៣.៧៧៣.៩២៨ ៣៧៨.១១៥.៥២៥ - - - ៥៤១.៨៨៩.៤៥៣ 
អនុបណំុល - ២៣៩.៦៣៣ ៥៣៥.០៥១ ៨៦៦.០៨៧ ៤០.៥៩៥.៣៧៦ ៤២.២៣៦.១៤៧ 
បំណុលភតិសនយ ៧៧.៣៤៣ ១៥៤.៦៨៦ ៦៩៦.៦៤២ ៣.៨៩៥.៧០៥ ២.៩៩៤.៥៦៦ ៧.៨១៨.៩៤២ 
បំណុលេផ ងៗ ១៤៩.១០០ - - - - ១៤៩.១០០ 
បំណុលហរិញញវតថសុរបុ ៤៣៦.៩៧២.៥៩៤ ៥០៣.៦៥៩.៩០៦ ៤៣.៦៨៧.៤៥០ ៤.៧៦១.៧៩២ ៤៣.៥៨៩.៩៤២ ១.០៣២.៦៧១.៦៨៤ 

 
្រទពយសកមមហរិញញវតថុ/(បំណុល)សទុធ (៣០៤.៤៤៦.៧១៧) (៤៤៣.០០៥.៤៤០) ៣១១.១៦៨.០៦៧ ៣៥៧.៧៥៣.៣៥៣ ១៤២.០២៣.១៥៤ ៦៣.៤៩២.៤១៧ 
គិតជពន់េរៀល (១.២៤០.៦២០.៣៧២) (១.៨០៥.២៤៧.១៦៨) ១.២៦៨.០០៩.៨៧៣ ១.៤៥៧.៨៤៤.៩១៣ ៥៧៨.៧៤៤.៣៥៣ ២៥៨.៧៣១.៥៩៩ 

 
ខទង់េ្រក ងតុលយករ  
ចំែណកៃន ្វ សុីលីធីឥណទនែដលមនិបនេ្របើ្របស់ ១៦៨.៦២១.៧៥៤ - - - - ១៦៨.៦២១.៧៥៤ 
លិខិតឥណទន ៦.១០៥.៩៧២ - - - - ៦.១០៥.៩៧២ 
ករធនេចញផ យេលើករទទួលយល់្រពម ២២៧.៣៦៣ - - - - ២២៧.៣៦៣ 
ករធនរបស់ធនគរ ៨៤៩.៣៦៤ - - - - ៨៤៩.៣៦៤ 

       ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ - - - -        ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ 
គិតជពនេ់រៀល        ៧១៦.៤០៣.១៤៦ - - -                         -        ៧១៦.៤០៣.១៤៦ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.៤ តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបណុំលហរិញញវតថ ុ

ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុរមួមន ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុ។ តៃម្លសម្រសប គឺជតៃម្លែដល ច
ទទលួបនកនុងករលក្់រទពយសកមម ឬបនបងក់នុងករេផទរបំណុល កនុង្របតិបត្តកិរ មលំ បលំ់េ យមយួ រ ងអនកចូលរមួ
កនុងទីផ រនកលបរេិចឆទ ស់ែវង។ ពត័ម៌នបនបង្ហ ញេនទីេនះ គឺជករប៉ន់ ម នតៃម្លសម្រសបនកលបរេិចឆទ    
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ។ 
 
(ក) ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប 
i)       ករកំណតត់ៃម្លសម្រសប និង ននុ្រកមតៃម្លសម្រសប 

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពី្រទពយសកមមហិរញញ វតថុរបស់ ខ ែដល្រតូវបន ស់ែវង និង្រតូវបនទទលួ គ ល់
មតៃម្លសម្រសប េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ និងៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ មមលូ ្ឋ នែដលបនេកើតេឡើង៖ 

 
ក្រមិត ១ ក្រមិត ២ ក្រមិត ៣  សរបុ

ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ
   
គិត្រតឹមៃថងទ៣ី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០   
្រទពយសកមមហរិញញវតថុ   
្រទពយសកមមហរិញញ វតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប

កនុងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ   
មូលប្រតកមមសិទធ ិ - - ៥០.០០០  ៥០.០០០

្រទពយសកមមហរិញញវតថុសរបុ - - ៥០.០០០  ៥០.០០០
គិតជពនេ់រៀល - - ២០២.២៥០  ២០២.២៥០
   
គិត្រតឹមៃថងទ៣ី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩   
្រទពយសកមមហរិញញវតថុ   
្រទពយសកមមហរិញញ វតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប

កនុងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ   
មូលប្រតកមមសិទធ ិ - - ៥០.០០០  ៥០.០០០

្រទពយសកមមហរិញញវតថុសរបុ - - ៥០.០០០  ៥០.០០០
គិតជពនេ់រៀល - - ២០៣.៧៥០  ២០៣.៧៥០
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.៤ តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបណុំលហរិញញវតថុ (ត) 
(ក) ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប(ត) 
i)       ករកំណតត់ៃម្លសម្រសប និង ននុ្រកមតៃម្លសម្រសប (ត) 

ខ ស់ែវងតៃម្លសម្រសប េ យេ្របើ ននុ្រកមតៃម្លសម្រសបដូចខងេ្រកម ែដលឆ្លុះបញច ំងពី រៈ
សំខនៃ់នធតុចូលែដលបនេ្របើកនុងករ ស់ែវង៖ 
 
ក្រមិត ១ ៖ តៃម្លសម្រសបរបស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដល្រតូវបនជញួដូរេនកនុងទីផ រសកមម (ដូចជ េដរេីវែដលបនជញួ
ដូរជ ធរណៈ និងមលូប្រតកមមសិទធិ) គឺ ្រស័យេទ មតៃម្លែដលបន កល់កេ់លើទីផ រ នដំ ចក់រយិបរេិចឆទ
យករណ៍។ តៃម្ល កល់កេ់លើទីផ រែដលបនេ្របើស្រមប្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល ខបនកនក់ប ់ គឺជតៃម្លទិញ

បចចុបបនន។ ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងក្រមតិ ១ ។ 
 
ក្រមិត ២ ៖ តៃម្លសម្រសបរបស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដលមនិ្រតូវបនជញួដូរេនកនុងទីផ រសកមម (ឧទហរណ៍ដូចជ      
េដរេីវ over-the-counter) ្រតូវបនកំណតេ់ យេ្របើវធីិ ្រស្ត យតៃម្ល ែដលបេងកើនករេ្របើ្របស់ទិនននយ័េលើទីផ រែដល
ចអេងកតបន និងបនថយករពឹងែផ្អកេទេលើករប៉ន់ ម នចំេពះអងគភពជក់ ក។់ ្របសិនេបើទិនននយ័ជក់ កទ់ងំ

អស់ែដលត្រមូវស្រមបឧ់បករណ៍មយួ ចអេងកតបន ឧបករណ៍េនះ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងក្រមតិ ២ ។ 
 
ក្រមិត ៣ ៖ ្របសិនេបើទិនននយ័ជក់ កម់យួឬេ្រចើន មនិពឹងែផ្អកេទេលើទិនននយ័ទីផ រែដល ចអេងកតបន ឧបករណ៍
េនះ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងក្រមតិ ៣ ។  គឺជករណីស្រមបម់លូប្រតកមមសិទធិែដលមនិបនចុះបញជ ី។ 
 
ii) វធីិ ្រស្តស្រមបក់រកំណតត់ៃម្ល 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុរបស់ ខ ស់ែវង ម FVOCI គឺជករវនិិេយគកនុងមលូប្រតកមមសិទធិែដលមនិបនចុះបញជ ី ែដល
តៃម្លសម្រសប្រតូវបនកំណតេ់ យែផ្អកេទេលើតៃម្លបចចុបបនន េហើយអ្រ អបប រែដលបនេ្របើ ្រតូវបនែកស្រមួល
្រស័យេទ ម និភយ័ឥណទនរបស់ភគីៃដគូ ឬ និភយ័ឥណទនរបស់ ខផទ ល់។ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.៤ តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបណុំលហរិញញវតថុ (ត) 
(ខ) ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុមនិ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប 

គិត្រតឹមកលបរេិចឆទ ងតុលយករ តៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ ខ មនតៃម្ល្រប ក់
្របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់ ។ 

 
ករប៉ន់ ម នតៃម្លសម្រសបែផ្អកេទ មវធីិ ្រស្ត និងករសនមតដូចខងេ្រកម៖ 

 
(i) ្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល និងធនគរេផ ងៗ 

តៃម្លេយងៃន្របកប់េញញ ើ និងករ ក្់របកេ់នធនគរក ្ត ល និងធនគរេផ ងៗ មនតៃម្ល្រប ក្់របែហល
នឹងតៃម្លសម្រសបរបស់  េ យ រគណនីទងំេនះភគេ្រចើនគឺជគណនីចរន្ត គណនីសន  ំនិង្របកប់េញញ ើរយៈេពលខ្លី។ 
 
(ii) ឥណទននិង បេុរ្របទនអតិថិជន 

ចំេពះឥណទនែដលមនអ្រ េថរ ែដលមនកលកំណតេ់នសល់តិចជង១ឆន  ំជទូេទតៃម្លេយងរបស់  គឺ
ជតៃម្លសម្រសបប៉ន់ ម នរបស់ ។ 

ចំេពះឥណទនែដលមនអ្រ េថរ និងមនកលកំណតេ់នសល់១ឆន  ំឬេលើសពី១ឆន  ំតៃម្លសម្រសប្រតូវបន
ប៉ន់ ម នេ យេធ្វើអបប រលំហូរ ច្់របកប៉់ន់ ម ននេពលអនគត និងេ្របើអ្រ ករ្របករ់បស់ឥណទននេពល
បចចុបបនន េ យ រអ្រ ករ្របក់ មទីផ ររបស់ឥណទនមន និភយ័ឥណទន និងកលកំណត្់រប ក្់របែហលគន  
េហើយ្រតូវបន យតៃម្លថមនភពខុសគន តិចតចួ ជមយួនឹងអ្រ ករ្របករ់បស់ឥណទន មកិចចសនយ។ ជលទធផល 
តៃម្លសម្រសបៃនឥណទន និង បេុរ្របទនអតិថិជនរយៈេពលែវង ចមនតៃម្ល្រប ក្់របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់  
នកលបរេិចឆទ យករណ៍។ 
 
(iii) ្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ និង្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន 

តៃម្លសម្រសបៃន្របកប់េញញ ើរបស់ធនគរ និង្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ែដលមនកលកំណតតិ់ចជង១ឆន  ំ 
មនតៃម្ល្រប ក្់របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់  េ យ រឧបករណ៍ទងំេនះមនរយៈេពលខ្លី។ តៃម្លសម្រសបៃន្របក់
បេញញ ើរបស់អតិថិជន ែដលមនកលកំណត១់ឆន  ំ ឬេ្រចើនជង ្រតូវបនេគរពឹំងថមនតៃម្ល្រប ក្់របែហលនឹងតៃម្លេយង
របស់  េ យ រ ខបនផ្តល់អ្រ ករ្របក្់រប ក្់របែហលគន  ជមយួនឹងឧបករណ៍ែដលមនកលកំណត ់ និង
លកខខណ្ឌ ឥណទន្រសេដៀងគន ែដរ។ 

តៃម្លសម្រសបប៉ន់ ម នែដលមនិមនបញជ កក់លកំណត ់ ែដលរមួបញចូ លនូវ្របកប់េញញ ើមនិមនករ្របក ់
្របកប់េញញ ើ្រតូវសង មត្រមូវករ គឺជចំននួទឹក្របក្់រតូវសងនកលបរេិចឆទ យករណ៍។ 
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.៤ តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបណុំលហរិញញវតថុ (ត) 
(ខ) ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុមនិ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប(ត) 
(iv) បំណុលភតិសនយ 

តៃម្លសម្រសបប៉ន់ ម នៃនបំណុលភតិសនយែដលមនកលកំណតតិ់ចជង១ឆន  ំ ្រប ក្់របែហលនឹងតៃម្ល
េយង។ ចំេពះបំណុលភតិសនយេផ ងៗេទៀត ែដលមនកលកំណត១់ឆន  ំឬេ្រចើនជង តៃម្លសម្រសបរបស់ ្រតូវបនប៉ន់
ម ន ែផ្អកេទ មលំហូរ ច្់របកអ់បប រ េ យេ្របើអ្រ កំេណើ ន្របកក់មចេីលើទីផ រ។ 

 
(v) ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុនិង បំណុលហិរញញ វតថុេផ ងៗ 

តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និង បំណុលហិរញញ វតថុេផ ងៗ ្រតូវបនសនមតថមនតៃម្ល្រប ក្់របែហល
នឹងតៃម្លសម្រសបរបស់  េ យ រគណនីទងំេនះមនិមនតៃម្លែ្រប្របួលជ រវន្តេទ មអ្រ ទីផ រេទ។ 
 
(vi) ្របកក់មច ីនិងអនុបំណុល 

្របកក់មច ី និងអនុបំណុលមនិ្រតូវបន កល់កេ់លើទីផ រសកមមេទ េហើយតៃម្លសម្រសបរបស់  ្រប ក់
្របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់ ។ 

 
៣៣.៥ ករ្រគប់្រគងេដើមទនុ 

េគលេ របស់ ខកនុងករ្រគប្់រគងេដើមទុន មននយ័ទូលំទូ យជង “មលូធន” ែដលបនបង្ហ ញេនេលើ
ងតុលយករ។ ករ្រគប្់រគងេដើមទុន មនដូចខងេ្រកម៖ 

• អនុេ ម មត្រមូវករេដើមទុនែដលកំណតេ់ យធនគរក ្ត ល 
• ករពរលទធភពរបស់ ខកនុងករបន្តនិរន្តរភព ជីវកមម េដើមបឱីយ ខ ចបន្តផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់       

ភគទុនិក និងដល់ភគីេផ ងៗែដលពកព់ន័ធនឹង ខ និង 
• រក មលូ ្ឋ នេដើមទុនរងឹមេំដើមបគី្ំរទដល់ករអភវិឌ ជីវកមម 

ធនគរក ្ត លត្រមូវឱយធនគរពណិជជទងំអស់្រតូវ៖ (i) រក េដើមទុនអបបបរម (ii) រក មលូនិធិផទ ល់សុទធ
របស់្រកុមហុ៊នយ៉ងេ ច ស់ឱយេសមើនឹងេដើមទុនអបបបរម និង (iii) អនុេ ម មអនុបត ធនភព អនុបត ច់
្របកង់យ្រសួល និងអនុបតសំខន់ៗ េផ ងេទៀត។ 
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កំណតស់មគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
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៣៣. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
៣៣.៥ ករ្រគប់្រគងេដើមទនុ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះ សេងខបអំពីសមសធតុេដើមទុន មចបប៖់ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល
   
េដើមទុនថន កទ់ី១   
េដើមទុនរបស់ ខ ១៤៥.០០០.០០០ ៥៨៦.៥២៥.០០០ ៩៥.០០០.០០០  ៣៨៧.១២៥.០០០
្របកច់ំេណញរក ទុក ៥៥.៥១៧.៥០៦ ២២៥.១២៧.៩៩៧ ៣៨.៦៣៩.០៩០  ១៥៦.៣១៤.៦៩៦
ដក៖ ្រទពយសកមមអរបូី (៥៤៩.២០២) (២.២២១.៥២២) (១៤១.៦១៨)  (៥៧៧.០៩៣)
ដក៖ ឥណទនផ្តល់ឱយភគពីកព់ន័ធ - - -  -

 ១៩៩.៩៦៨.៣០៤ ៨០៩.៤៣១.៤៧៥ ១៣៣.៤៩៧.៤៧២  ៥៤២.៨៦២.៦០៣
   

េដើមទុនថន កទ់ី២-េដើមទុនបែនថម   
សំវធិនធនទូេទ ១២.៨៨៧.៤៨០ ៥២.១២៩.៨៥៧ ១១.១១៨.២១៥  ៤៥.៣០៦.៧២៦
អនុបំណុល ៤០.០០០.០០០ ១៦១.៨០០.០០០ ៤០.០០០.០០០  ១៦៣.០០០.០០០
 ៥២.៨៨៧.៤៨០ ២១៣.៩២៩.៨៥៧ ៥១.១១៨.២១៥  ២០៨.៣០៦.៧២៦
   
 ២៥២.៨៥៥.៧៨៤ ១.០២៣.៣៦១.៣៣២ ១៨៤.៦១៥.៦៨៧  ៧៥១.១៦៩.៣២៩
 

 



 

 

 
 


