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មាតិកា ទំពរ័ 
  
  
របាយការណ៍ស្តីពីការត្តួតពិនិតយល ើពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុស្លខេប ១ – ២ 
  
ពត័ម៌ានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួ៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួ ៣ 
របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត និខ ទធផ  មអតិលផេខៗស្លខេបរមួ  ៤ 
របាយការណ៍បម្ត្មបត្មួ មូ ធនស្លខេបរមួ ៥ 
របាយការណ៍ ំហូរស្ថចត់្បាកស់្លខេបរមួ ៦ 
  

ពត័ម៌ានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្លខេបលោយម្ែក៖  
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញ វតថុស្លខេបលោយម្ែក ៧ 
របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត និខ ទធផ  មអតិលផេខៗស្លខេបលោយម្ែក  ៨ 
របាយការណ៍បម្ត្មបត្មួ មូ ធនស្លខេបលោយម្ែក ៩ 
របាយការណ៍ ំហូរស្ថចត់្បាកស់្លខេបលោយម្ែក ១០ 

  
កំណតស់្មាា  ់ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួ និខលោយម្ែករបស់្ធនាគារ  ១១ - ២៥  
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 កំណត់  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សមាា ល ់  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

          
ម្រទេយសកមម          
ស្ថចត់្បាកក់នុខថ្ែ   ៣៨.៣៧៤.៥៧៩  ១៥៧.០៦៧.១៥២  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០ 
ស្មតុ យលៅធនាគារកណាត     ៧១.៥៩០.១៦៦  ២៩៣.០១៨.៥៤៩  ៩៣.៩០៣.០១៩  ៣៨២.៦៥៤.៨០២ 
ស្មតុ យលៅធនាគារ និខត្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វតថុ    

លផេខៗ   ៩៦.១៩៥.៩២៦  ៣៩៣.៧២៩.៩២៥  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 
ត្បាកត់មក ់តាមចាបល់ៅធនាគារកណាត     ៥៤.១៩១.៦២៨  ២២១.៨០៦.៣៣៣  ៨៣.០៣៣.៦១៥  ៣៣៨.៣៦១.៩៨២ 
ឥណទនែ ់េតិងិជ្ន  ៦  ៦៨៧.៩៥៦.៦៨៤  ២.៨១៥.៨០៦.៧០៨  ៦៤៨.៧៥៣.៨៣៣  ២.៦៤៣.៦៧១.៨៦៩ 
មូ បត្តវនិិលោគ   ៣.១២៩.០៥៨  ១២.៨០៧.២៣៤  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១ 
ត្ទពយស្កមមេរបីូ   ៨.៦០៦.៩០៧  ៣៥.២២៨.០៧០  ៨.៤៥១.៣១១  ៣៤.៤៣៩.០៩២ 
ត្ទពយស្មបតតិ និខបរកិាេ រ   ១៥.៧៤៩.៦៤២  ៦៤.៤៦៣.២៨៥  ១៥.៩០៥.៥៤៥  ៦៤.៨១៥.០៩៦ 
ត្ទពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទធលិត្បើត្បាស់្ ៧  ៨.៥៤០.៩១៨  ៣៤.៩៥៧.៩៧៧  ៦.០៧៨.០៣៥  ២៤.៧៦៧.៩៩៣ 
ពនធពនារត្ទពយស្កមម   ៤.៣៤៣  ១៧.៧៧៦  ៥០០.១៦៣  ២.០៣៨.១៦៤ 
ត្ទពយស្កមមលផេខៗ   ៤.៨៩០.០៤៧  ២០.០១៤.៩៦២  ៤.២៨៧.៧៨៣  ១៧.៤៧២.៧១៦ 
ម្រទេយសកមមសរបុ   ៩៨៩.២២៩.៨៩៨  ៤.០៤៨.៩១៧.៩៧១  ៩៣៦.២៨៦.០៩៣  ៣.៨១៥.៣៦៥.៨៣០ 

          
បំណុល និខមូលធន          
បំណុល          
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធនាគារលផេខៗ   ១០៣.៧៤៤.៥០៨  ៤២៤.៦២៦.២៧១  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣០ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េតិងិជ្នមនិម្មនធនាគារ   ៦៤៧.៧០៧.៦៤០  ២.៦៥១.០៦៧.៣៧១  ៦៤៦.២៧៥.៦០៦  ២.៦៣៣.៥៧៣.០៩៤ 
បំណុ ពនធល ើត្បាកចំ់ណូ កនុខត្គា   ១.៥៨០.៧៣១  ៦.៤៦៩.៩៣២  ៤.៤១២.៨៤០  ១៧.៩៨២.៣២៣ 
បំណុ ពនធពនារ   ១៥៨.៦៥៥  ៦៤៩.៣៧៥  -  - 
ត្បាកក់មេ ី   ៤៧.៧៧០.៩៧៦  ១៩៥.៥២៦.៦០៥  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
េនុបំណុ    ១៩.៩៩៦.៨០៩  ៨១.៨៤៦.៩៣៩  ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.៦៥១.២៩៧ 
មូ បត្តបណុំ បានលចញផាយ ៨  ៩.៨៧៨.៥៩៥  ៤០.៤៣៣.០៨៩  -  - 
បំណុ ភ្តិស្នា ៧  ៨.៨៥២.៩៤៦  ៣៦.២៣៥.១០៨  ៦.៧៤៣.៧៤១  ២៧.៤៨០.៧៤៥ 
កាតពវកិចេេតថត្បលោជ្នបុ៍គា ិក   ៣០២.២៤៣  ១.២៣៧.០៨១  ៣០២.២៤៣  ១.២៣១.៦៤០ 
បំណុ លផេខៗ   ២.៧០៤.៨៦៨  ១១.០៧១.០២៣  ៣.៦៣៤.៣៩០  ១៤.៨១០.១៤០ 
បំណុលសរបុ   ៨៤២.៦៩៧.៩៧១  ៣.៤៤៩.១៦២.៧៩៤  ៧៩៧.៧៨៦.៦១០  ៣.២៥០.៩៨០.៤៣៥ 

          
មូលធន          
លែើមទុន ៩  ៩២.០០០.០០០  ៣៧៦.៥៥៦.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០ 
ទុនបត្មខុតាមចាប ់   ១១.០២៦.២៨៤  ៤៦.៥១៤.១៨២  ៨.២៥២.៨១១  ៣៥.២០៩.៥០៦ 
ចំលណញរកាទុក ៩  ៤៣.៥០៥.៦៤៣  ១៧៥.៦៩៩.៤៥៥  ៥០.២៤៦.៦៧២  ២០៣.១៧៥.៨៨៩ 
ទុនបត្មខុលផេខៗ   -  ៩៨៥.៥៤០  -  - 
មូលធនសរបុ   ១៤៦.៥៣១.៩២៧  ៥៩៩.៧៥៥.១៧៧  ១៣៨.៤៩៩.៤៨៣  ៥៦៤.៣៨៥.៣៩៥ 
          
បំណុល និខមូលធនសរបុ   ៩៨៩.២២៩.៨៩៨  ៤.០៤៨.៩១៧.៩៧១  ៩៣៦.២៨៦.០៩៣  ៣.៨១៥.៣៦៥.៨៣០ 

 
កំណតស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពីទំពរ័ទី ១១ ែ ់ទំពរ័ទី ២៥ គឺជាម្ផនកថ្នព័តម៌ានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួលនេះ។ 
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   សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ៣ឡែ  សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ៦ឡែ 

 កំណត់  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សមាា ល ់  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

       មិនបានត្តួតពិនិតយ  មិនបានត្តួតពិនិតយ      មិនបានត្តួតពិនិតយ  មិនបានត្តួតពិនិតយ 

                  
ចំណូ ការត្បាក ់   ១៦.៨២០.២៨៨  ៦៨.៧៤៤.៥១៧  ១៥.១៦៦.៨២៤  ៦១.៤៧១.១៣៨  ៣៣.១២៥.៧១៤  ១៣៥.០២០.៤១០  ២៨.៧៨៧.៦៦០  ១១៥.៩៩៩.៨៧៦ 
ចំណាយការត្បាក ់   (៦.៨៨៥.៧៩៩)  (២៨.១៤២.២៦១)  (៤.៨៩០.៦០០)  (១៩.៨២១.៦០២)  (១៣.១៣៥.៧៩២)  (៥៣.៥៤១.៤៨៨)  (៩.៨១៣.៣៩៧)  (៣៩.៥៤៣.០៨៣) 
ចំណូលការម្របាក់សទុធ   ៩.៩៣៤.៤៨៩  ៤០.៦០២.២៥៦  ១០.២៧៦.២២៤  ៤១.៦៤៩.៥៣៦  ១៩.៩៨៩.៩២២  ៨១.៤៧៨.៩២២  ១៨.៩៧៤.២៦៣  ៧៦.៤៥៦.៧៩៣ 

                  
ចំណូ កថ្ត្មលជ្ើខស្ថ   ១.២២៥.២៦២  ៥.០០៧.៦៤៦  ៦៩០.០៥៥  ២.៧៩៦.៧៩៣  ១.៨៨៣.៧៥១  ៧.៦៧៨.១៦៩  ១.៣៩៥.៣៧៤  ៥.៦២២.៦៦០ 
ចំណាយកថ្ត្មលជ្ើខស្ថ   (២៧៩.៧៩៦)  (១.១៤៣.៥២៦)  (១១៨.៨៣១)  (៤៨១.៦២២)  (៥៩៦.៧០៧)  (២.៤៣២.១៧៨)  (២២២.២២៦)  (៨៩៥.៤៦០) 
ចំណូលកថ្ម្រមពជ្ើខសាសទុធ   ៩៤៥.៤៦៦  ៣.៨៦៤.១២០  ៥៧១.២២៤  ២.៣១៥.១៧១  ១.២៨៧.០៤៤  ៥.២៤៥.៩៩១  ១.១៧៣.១៤៨  ៤.៧២៧.២០០ 

                  
ខាតបណាត  មកពីការងយចុេះតថ្មៃចំលពាេះត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ  ១០  (២៦៩.៧៧១)  (១.១០២.៥៥៤)  (៤៧៩.៣៧៩)  (១.៩៤២.៩២៣)  (៥០៩.០៩៨)  (២.០៧៥.០៨៣)  (១៩១.០៩០)  (៧៦៩.៩៩៧) 
ខាតលផេខៗ - សុ្ទធ   (៣២៤.៨៦៩)  (១.៣២៧.៧៤០)  (១២៨.៣៥៨)  (៥២០.២៣៥)  (៤.៤៥៣)  (១៨.១៥០)  (៧៥.៧៥៨)  (៣០៥.២៦៧) 
ចំណូ ត្បតិបតតិការលផេខ   ៩.៩២២  ៤០.៥៥១  ២៥.៦១៨  ១០៣.៨២៩  ២០.៤១៨  ៨៣.២២៤  ១២៣.៦៨២  ៤៩៨.៣៧៦ 
ខាតម្របតិបតតិការពសេខៗសទុធ   (៥៨៤.៧១៨)  (២.៣៨៩.៧៤៣)  (៥៨២.១១៩)  (២.៣៥៩.៣២៩)  (៤៩៣.១៣៣)  (២.០១០.០០៩)  (១៤៣.១៦៦)  (៥៧៦.៨៨៨) 
                  
ចំណាយបុគា ិក   (១.៨២២.២៤១)  (៧.៤៤៧.៤៩៩)  (១.៧៨៨.៧៣៦)  (៧.២៤៩.៧៤៧)  (៣.៩៥៦.០២៣)  (១៦.១២៤.៧៥០)  (៣.៣៤២.៧៨៩)  (១៣.៤៦៩.៧៦៨) 
រ ំស់្ត្ទពយស្មបតតិ និខបរកិាេ រ និខរ ំស់្ត្ទពយស្កមមេរូបី    (១.៣០១.១៤២)  (៥.៣១៧.៧៦៧)  (១.២៤៨.៤២៨)  (៥.០៥៩.៨៧៩)  (៣.០៦៩.០៣៨)  (១២.៥០៩.៣៩៩)  (២.៣៥៩.៥១៩)  (៩.៥០៧.៦៨២) 
ចំណាយទូលៅ និខចំណាយរែាបា    (១.៨២២.៣៦៣)  (៧.៤៤៧.៩៩៨)  (១.៧៥៧.២៨១)  (៧.១២២.២៥៩)  (៣.៣៣៤.៩៧៩)  (១៣.៥៩៣.៣៧៤)  (២.៦៨២.១៩៣)  (១០.៨០៧.៨៩៦) 
ចំពណញមុនបខ់េនធពលើម្របាក់ចំណូល   ៥.៣៤៩.៤៩១  ២១.៨៦៣.៣៦៩  ៥.៤៧០.៨៨៤  ២២.១៧៣.៤៩៣  ១០.៤២៣.៧៩៣  ៤២.៤៨៧.៣៨១  ១១.៦១៩.៧៤៤  ៤៦.៨២១.៧៥៩ 

                  
ចំណាយពនធល ើត្បាកចំ់ណូ    (១.១៨៥.០៣៩)  (៤.៨៤៣.២៥៤)  (១.៣៩៣.៩៨៣)  (៥.៦៤៩.៨១៣)  (២.៣៩១.៣៤៩)  (៩.៧៤៧.១៣៩)  (២.៦៥៣.៥០៨)  (១០.៦៩២.៣១០) 
ចំពណញកនខុការយិបរពិចេទ   ៤.១៦៤.៤៥២  ១៧.០២០.១១៥  ៤.០៧៦.៩០១  ១៦.៥២៣.៦៨០  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២  ៨.៩៦៦.២៣៦  ៣៦.១២៩.៤៤៩ 
                  
លទធសលលមអិតពសេខៗ                  
ខទខម់្ែ មិនត្តូវបានោតថ់ាន កល់ែើខវញិកនុ ខចំលណញ-ខាត៖                  
 លមអៀខពីការបតូររូបិយបណ័ណ    -  ១.២៥៤.៨៣១  -  ២.៤៧៦.៤៦៨  -  ៩៨៥.៥៤០  -  ១.៦២៧.៧៥១ 
   -  ១.២៥៤.៨៣១  -  ២.៤៧៦.៤៦៨  -  ៩៨៥.៥៤០  -  ១.៦២៧.៧៥១ 
                  
លទធសលលមអិតកនខុការយិបរពិចេទសរបុ   ៤.១៦៤.៤៥២  ១៨.២៧៤.៩៤៦  ៤.០៧៦.៩០១  ១៩.០០០.១៤៨  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣៣.៧២៥.៧៨២  ៨.៩៦៦.២៣៦  ៣៧.៧៥៧.២០០ 
                  
ចំពណញសរបុរបសម់ាា សម់្រកុមហ ុនរមួ   ៤.១៦៤.៤៥២  ១៧.០២០.១១៥  ៤.០៧៦.៩០១  ១៦.៥២៣.៦៨០  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២  ៨.៩៦៦.២៣៦  ៣៦.១២៩.៤៤៩ 
លទធសលលមអិតសរបុរបសម់ាា សម់្រកុមហ ុនរមួ   ៤.១៦៤.៤៥២  ១៨.២៧៤.៩៤៦  ៤.០៧៦.៩០១  ១៩.០០០.១៤៨  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣៣.៧២៥.៧៨២  ៨.៩៦៦.២៣៦  ៣៧.៧៥៧.២០០ 

 
កំណតស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទំពរ័ទី ១១ ែ ់ទំព័រទ ី២៥ គឺជាម្ផនកថ្នពត័៌មានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួលនេះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធនសពខេបរមួ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 របសម់ាា សម់្រកុមហ ុនរមួ 

 ពដើមទុន  ទុនបម្រមុខតាមចាប ់  ចំពណញរកាទុក  ទុនបម្រមុខពសេខៗ  សរបុ 

 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                    

សមតុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៨០.០០០.០០០  ៣២១.៤៤០.០០០  ៨.២០០.៩៨៣  ៣២.៩៥១.៥៥៣  ៣៤.៥១៥.៤៣៤  ១៣៩.៤៣២.៩១៤  -  -  ១២២.៧១៦.៤១៧  ៤៩៣.៨២៤.៤៦៧ 

                    
ចំលណញកនុខការយិបរលិចេទ -  -  -  -  ៨.៩៦៦.២៣៦  ៣៦.១២៩.៤៤៩  -  -  ៨.៩៦៦.២៣៦  ៣៦.១២៩.៤៤៩ 
 ទធផ  មអិតលផេខៗ -  លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ១.៦២៧.៧៥១  -  ១.៦២៧.៧៥១ 
លទធសលលមអិតសរបុកនខុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ៨.៩៦៦.២៣៦  ៣៦.១២៩.៤៤៩  -  ១.៦២៧.៧៥១  ៨.៩៦៦.២៣៦  ៣៧.៧៥៧.២០០ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
លផទរពីចំលណញរការទុកលៅទុនបត្មុខតាមចាប់ -  -  ១៣៨.០៨៦  ៥៥៦.៤៨៧  (១៣៨.០៨៦)  (៥៥៦.៤៨៧)  -  -  -  - 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ៣.៨៤០.០០០  -  -  -  -  -  -  -  ៣.៨៤០.០០០ 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន -  ៣.៨៤០.០០០  ១៣៨.០៨៦  ៥៥៦.៤៨៧  (១៣៨.០៨៦)  (៥៥៦.៤៨៧)  -  -  -  ៣.៨៤០.០០០ 

                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងនុា ឆ្ន ២ំ០១៩ (មនិបានត្តួតពិនិតយ)  ៨០.០០០.០០០  ៣២៥.២៨០.០០០  ៨.៣៣៩.០៦៩  ៣៣.៥០៨.០៤០  ៤៣.៣៤៣.៥៨៤  ១៧៥.០០៥.៨៧៦  -  ១.៦២៧.៧៥១  ១៣១.៦៨២.៦៥៣  ៥៣៥.៤២១.៦៦៧ 
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨.២៥២.៨១១  ៣៥.២០៩.៥០៦  ៥០.២៤៦.៦៧២  ២០៣.១៧៥.៨៨៩  -  -  ១៣៨.៤៩៩.៤៨៣  ៥៦៤.៣៨៥.៣៩៥ 
                    
ចំលណញកនុខការយិបរលិចេទ -  -  -  -  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២  -  -  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២ 
 ទធផ  មអិតលផេខៗ -  លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ៩៨៥.៥៤០  -  ៩៨៥.៥៤០ 
លទធសលលមអិតសរបុកនខុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២  -  ៩៨៥.៥៤០  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣៣.៧២៥.៧៨២ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
បំម្ ខចំលណញរកាទុកលៅលែើមទុន (កំណតស់្មាា  ់ ៩) ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩១២.០០០  -  -  (១២.០០០.០០០)  (៤៨.៩១២.០០០)  -  -  -  - 
លផទរពីចំលណញរការទុកលៅទុនបត្មុខតាមចាប់ -  -  ២.៧៧៣.៤៧៣  ១១.៣០៤.៦៧៦  (២.៧៧៣.៤៧៣)  (១១.៣០៤.៦៧៦)  -  -  -  - 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ១.៦៤៤.០០០  -  -  -  -  -  -  -  ១.៦៤៤.០០០ 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន ១២.០០០.០០០  ៥០.៥៥៦.០០០  ២.៧៧៣.៤៧៣  ១១.៣០៤.៦៧៦  (១៤.៧៧៣.៤៧៣)  (៦០.២១៦.៦៧៦)  -  -  -  ១.៦៤៤.០០០ 
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ ៩២.០០០.០០០  ៣៧៦.៥៥៦.០០០  ១១.០២៦.២៨៤  ៤៦.៥១៤.១៨២  ៤៣.៥០៥.៦៤៣  ១៧៥.៦៩៩.៤៥៥  -  ៩៨៥.៥៤០  ១៤៦.៥៣១.៩២៧  ៥៩៩.៧៥៥.១៧៧ 

 
កំណតស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទំពរ័ទី ១១ ែ ់ទំព័រទ ី២៥ គឺជាម្ផនកថ្នពត័៌មានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួលនេះ។



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់សពខេបរមួ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 

 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

     មិនបានត្តួតពិនិតយ  មិនបានត្តួតពិនិតយ 
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេម្របតិបតតកិារ        
ចំលណញមុនបខព់នធល ើត្បាកចំ់ណូ  ១០.៤២៣.៧៩៣  ៤២.៤៨៧.៣៨១  ១១.៦១៩.៧៤៤  ៤៦.៨២១.៧៥៩ 
និយត័កមម៖        

សំ្វធិានធនស្ត្មាបក់ាតពវកិចេេតថត្បលោជ្នបុ៍គា ិក -  -  ៣៧.៣៣១  ១៥០.៤២៥ 
រ ំស់្ត្ទពយស្មបតតិ និខបរកិាេ រ និខរ ំស់្ត្ទពយស្កមមេរូបី ៣.០៦៩.០៣៨  ១២.៥០៩.៣៩៩  ២.៣៥៩.៥១៩  ៩.៥០៧.៦៨២ 
ខាតបណាត  មកពីការងយចុេះតថ្មៃចំលពាេះត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ  ៥០៩.០៩៨  ២.០៧៥.០៨៣  ១៩១.០៩០  ៧៦៩.៩៩៧ 
ខាតពីការបតូររបិូយប័ណណ មនិទន់ទទួ ស្ថា  ់ល ើមូ បត្តវនិិលោគ ៤៨.៣២២  ១៩៦.៩៦០  -  - 
ចំលណញពីការបតូររបិូយបណ័ណ មនិទនទ់ទួ ស្ថា  ់ល ើត្បាកក់មេ ីនិខមូ បត្តបំណុ   (១៤០.៧២៤)  (៥៧៣.៥៩១)  -  - 
ចំណូ ការត្បាក់ (៣៣.១២៥.៧១៤)  (១៣៥.០២០.៤១០)  (២៨.៧៨៧.៦៦០)  (១១៥.៩៩៩.៨៧៦) 
ចំណាយការត្បាក់ ១៣.១៣៥.៧៩២  ៥៣.៥៤១.៤៨៨  ៩.៨១៣.៣៩៧  ៣៩.៥៤៣.០៨៣ 
        

បម្ត្មបត្មួ លែើមទុនបខវិ ៖        
ទុនបត្មុខកាតពវកិចេលៅធនាគារកណាា   ២៨.៨១០.៣៩៦   ១១៧.៤៣១.១៧៤   (១៩.៤៥៨.៧២០)  (៧៨.៤០៨.៩១២) 
ឥណទនេតិងិជ្ន (៣៩.៣១៦.១៧៣)  (១៦០.២៥២.៧២១)  (៥១.០៦២.៦៥៦)  (២០៥.៧៥៦.៩៧២) 
ត្ទពយស្កមមលផេខៗ (៦០២.២៦៤)  (២.៤៥៤.៨២៨)  (៨០៤.៤៣០)  (៣.២៤១.៤៥១) 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធនាគារលផេខៗ ៣៩.៨០៨.០៤២   ១៦២.២៥៧.៥៧៩   ៣៧.៧៧៨.៤២០  ១៥២.២២៨.១៤៣ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េតិងិជ្នមនិម្មនធនាគារ   ២៧៧.១៥៨   ១.១២៩.៦៩៦   (៣០.៤៤២.៥៥១)  (១២២.៦៦៨.២៥៩) 
បំណុ លផេខៗ ៦៧.៤២៣   ២៧៤.៨១៦   ៩៧៦.៧៥៥  ៣.៩៣៥.៨៣៤ 
ស្ថចត់្បាកប់ានពី/(លត្បើកនុខ) ត្បតិបតតិការ ២២.៩៦៤.១៨៧   ៩៣.៦០២.០២៦   (៦៧.៧៧៩.៧៦១)  (២៧៣.១១៨.៥៤៧) 

        
ការត្បាកប់ានទទួ  ៣២.៤១៨.៩៨១   ១៣២.១៣៩.៧៦៧   ២៧.៩៨៤.២៦៦  ១១២.៧៦២.៦០០ 
ការត្បាកប់ានបខ់ (១២.០៦៨.៩៧៥)  (៤៩.១៩៣.១៤២)  (៩.៩៧៩.៦៨១)  (៤០.២១៣.១២៥) 
ពនធល ើត្បាក់ចំណូ បានបខ ់ (៤.៥៦៨.៩៨៣)  (១៨.៦២៣.១៧៥)  (៣.៧៦១.៦៨៨)  (១៥.១៥៧.៧២៣) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានេី/(ពម្របើកនខុ) សកមមភាេម្របតិបតតិការ  ៣៨.៧៤៥.២១០   ១៥៧.៩២៥.៤៧៦   (៥៣.៥៣៦.៨៦៤)  (២១៥.៧២៦.៧៩៥) 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេវិនិពោគ        
ការទិញត្ទពយស្មបតតិ និខបរកិាេ រ (១.២៩២.៨២១)  (៥.២៦៩.៥៣៨)  (១.៧៧៥.១៤៧)  (៧.១៥២.៩៥៥) 
ការទិញត្ទពយស្កមមេរបីូ (១.១១៨.០៧១)  (៤.៥៥៧.២៥៧)  (២.០៥៣.៤១៦)  (៨.២៧៤.២៤០) 
ការទូទតស់្ត្មាបក់ារទិញមូ បត្តវនិិលោគ -     -     (២.៩៣៩.៩៨១)  (១១.៨៤៦.៦៥៣) 
ការោកមូ់ បត្តអាចជួ្ញែូរបានលៅធនាគារកណាត    ៦.៩៧០.០០០   ២៨.៤០៩.៧២០   -  - 
ស្មតុ យលៅធនាគារ និខត្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វតថុលផេខៗ  (៤០.៥០០.៥៣៥)  (១៦៥.០៨០.១៨១)  ៦.៥៣៩.៩០០  ២៦.៣៥២.៥២៧ 
សាច់ម្របាក់សទុធបានពម្របើកនខុសកមមភាេវិនិពោគ  (៣៥.៩៤១.៤២៧)  (១៤៦.៤៩៧.២៥៦)  (២២៨.៦៤៤)  (៩២១.៣២១) 

        
 ំហូរស្ថចត់្បាកប់ានពីស្កមមភាពហិរញ្ញបបទន         
ភាគោភ្បានបខ់ (១.០០០.០០០)  (៤.០៧៦.០០០)  -  - 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាក់កមេ ី ១៧.៦៦៤.៣៧៧   ៧២.០០០.០០១   ១២.២៣៩.៦៤០  ៤៩.៣១៩.៦២៩ 
ការទូទតស់្ខត្បាកក់មេ ី (២២.០៨០.៤៧១)  (៩០.០០០.០០០)  -  - 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការលចញមូ បត្តបំណុ   ៩.៨០៩.៩៣៣   ៣៩.៩៨៥.២៨៧   -  - 
ការបខត់្បាក់លែើមថ្នភ្តិស្នា (១.០១១.៥១៧)  (៤.១២២.៩៤៣)  (៧៣២.១៦១)  (២.៩៥០.២៤៣) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន ៣.៣៨២.៣២២   ១៣.៧៨៦.៣៤៥   ១១.៥០៧.៤៧៩  ៤៦.៣៦៩.៣៨៦ 

        
កំលណើ ន/(តំហយ) ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាកស់្មមូ សុ្ទធ ៦.១៨៦.១០៥   ២៥.២១៤.៥៦៥   (៤២.២៥៨.០២៩)  (១៧០.២៧៨.៧៣០) 
ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាក់ស្មមូ នាលែើមការយិបរលិចេទ  ៩៨.២៦២.០៣៦   ៤០០.៤១៧.៧៩៧   ១០១.៥៥៩.៧៨០  ៤០៨.០៦៧.១៩៦ 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -     ១.៨៧៣.៨៧៩   -  ៣.៣៣២.៤៥៤ 

        
ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាក់ស្មមូ នាែំណាច់ការយិបរលិចេទ  ១០៤.៤៤៨.១៤១   ៤២៧.៥០៦.២៤១   ៥៩.៣០១.៧៥១  ២៤១.១២០.៩២០ 

 

សកមមភាេវិនិពោគមិនឡមនជាសាច់ម្របាក់  
 ចំលណញរកាទុកចំនួន ១២.០០០.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ របស់្ធនាគារបានបំម្ ខលៅជាលែើមទុនកនុខេំែុខការយិបរលិចេទ (សូ្មលមើ កំណត់ស្មាា  ់ ៩)។ 
 មូ បត្តអាចជ្ួញែូរបានចំនួន ១៣.៧០០.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ (ឆ្ន ២ំ០១៩៖ គាម ន) ត្តូវបានរកំិ ោបព់ីែំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 

កំណតស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទំពរ័ទី ១១ ែ ់ទំព័រទ ី២៥ គឺជាម្ផនកថ្នពត័៌មានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួលនេះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុសពខេបពោយឡែក 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត់  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សមាា ល ់  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

          
ម្រទេយសកមម          
ស្ថចត់្បាកក់នុខថ្ែ   ៣៨.៣៧៤.៥៧៩  ១៥៧.០៦៧.១៥២  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០ 
ស្មតុ យលៅធនាគារកណាត     ៧១.៥៩០.១៦៦  ២៩៣.០១៨.៥៤៩  ៩៣.៩០៣.០១៩  ៣៨២.៦៥៤.៨០២ 
ស្មតុ យលៅធនាគារ និខត្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វតថុ

លផេខៗ   ៩៦.១៩៥.៩២៦  ៣៩៣.៧២៩.៩២៥  ៣៦.៨០០.៦៥០  ១៤៩.៩៦២.៦៤៩ 
ត្បាកត់មក ់តាមចាបល់ៅធនាគារកណាត     ៥៤.១៩១.៦២៨  ២២១.៨០៦.៣៣៣  ៨៣.០៣៣.៦១៥  ៣៣៨.៣៦១.៩៨២ 
ឥណទនេតិងិជ្ន  ៦  ៦៩៤.១៨៧.៦៩៨  ២.៨៤១.៣១០.២៤៨  ៦៥៤.៩៨៦.១៦៧  ២.៦៦៩.០៦៨.៦៣១ 
មូ បត្តវនិិលោគ   ៣.១២៩.០៥៨  ១២.៨០៧.២៣៤  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១ 
វនិិលោគលៅកនុខត្កុមហ ុនបុត្តស្មពន័ធ   ៤៩០.០០០  ២.០០៥.៥៧០  ៤៩០.០០០  ១.៩៩៦.៧៥០ 
ត្ទពយស្កមមេរបីូ   ៨.៦០៦.៩០៧  ៣៥.២២៨.០៧០  ៨.៤៥១.៣១១  ៣៤.៤៣៩.០៩២ 
ត្ទពយស្មបតតិ និខបរកិាេ រ   ៩.១០០.៦៦៦  ៣៧.២៤៩.០២៦  ៩.២៥០.៥១០  ៣៧.៦៩៥.៨២៨ 
ត្ទពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទធលិត្បើត្បាស់្ ៧  ១៨.៨១០.៨៨៣  ៧៦.៩៩២.៩៤៤  ១១.៨៧៤.៣៥៧  ៤៨.៣៨៨.០០៥ 
ពនធពនារត្ទពយស្កមម   -  -  ៦០២.២៣៩  ២.៤៥៤.១២៤ 
ត្ទពយស្កមមលផេខៗ   ៤.៨៨៥.៩៨៣  ១៩.៩៩៨.៣២៦  ៤.២៨១.១២៨  ១៧.៤៤៥.៥៩៧ 
ម្រទេយសកមមសរបុ   ៩៩៩.៥៦៣.៤៩៤  ៤.០៩១.២១៣.៣៧៧  ៩៤២.២៤៥.១៣៦  ៣.៨៣៩.៦៤៨.៩៣១ 

          
បំណុល និខមូលធន          
បំណុល          
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធនាគារលផេខៗ   ១០៣.៧៤៤.៥០៨  ៤២៤.៦២៦.២៧១  ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣២ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េតិងិជ្នមនិម្មនធនាគារ   ៦៤៧.៦៦២.៩២០  ២.៦៥០.៨៨៤.៣៣២  ៦៤៦.៣១៤.២៣៨  ២.៦៣៣.៧៣០.៥២០ 
បំណុ ពនធល ើត្បាកចំ់ណូ កនុខត្គា   ១.៥៨៦.៨១៩  ៦.៤៩៤.៨៥០  ៤.៤១៤.០១២  ១៧.៩៨៧.០៩៩ 
បំណុ ពនធពនារ   ១៥៨.៦៥៥  ៦៤៩.៣៧៥  -  - 
ត្បាកក់មេ ី   ៤៧.៧៧០.៩៧៦  ១៩៥.៥២៦.៦០៥  ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
េនុបំណុ    ១៩.៩៩៦.៨០៩  ៨១.៨៤៦.៩៣៩  ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.៦៥១.២៩៧ 
មូ បត្តបណុំ បានលចញផាយ ៨  ៩.៨៧៨.៥៩៥  ៤០.៤៣៣.០៨៩  -  - 
បំណុ ភ្តិស្នា ៧  ១៩.១៦១.៨៨៤  ៧៨.៤២៩.៥៩១  ១៣.១១២.៤៥១  ៥៣.៤៣៣.២៣៨ 
កាតពវកិចេេតថត្បលោជ្នបុ៍គា ិក   ៣០២.២៤៣  ១.២៣៧.០៨១  ៣០២.២៤៣  ១.២៣១.៦៤០ 
បំណុ លផេខៗ   ២.៧០៤.៨៤៧  ១១.០៧០.៩៣៥  ៣.៥៧៦.៥៩៣  ១៤.៥៧៤.៦១៧ 
បំណុ ស្របុ   ៨៥២.៩៦៨.២៥៦  ៣.៤៩១.១៩៩.០៦៨  ៨០៤.១៣៧.៣២៧  ៣.២៧៦.៨៥៩.៦០៩ 

          
មូលធន          
លែើមទុន ៩  ៩២.០០០.០០០  ៣៧៦.៥៥៦.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០ 
ទុនបត្មខុតាមចាប ់   ១១.០៨៦.៩៧៣  ៤៦.៧៤៤.៦៥៣  ៨.៣១៤.៨២០  ៣៥.៤៤៥.៣៥៧ 
ចំលណញរកាទុក ៩  ៤៣.៥០៨.២៦៥  ១៧៥.៧២៧.៤៣០  ៤៩.៧៩២.៩៨៩  ២០១.៣៤៣.៩៦៥ 
ទុនបត្មខុលផេខៗ   -  ៩៨៦.២២៦  -  - 
មូលធនសរបុ   ១៤៦.៥៩៥.២៣៨  ៦០០.០១៤.៣០៩  ១៣៨.១០៧.៨០៩  ៥៦២.៧៨៩.៣២២ 
          
បំណុល និខមូលធនសរបុ   ៩៩៩.៥៦៣.៤៩៤  ៤.០៩១.២១៣.៣៧៧  ៩៤២.២៤៥.១៣៦  ៣.៨៣៩.៦៤៨.៩៣១ 
 
 
 
 

កំណតស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពទីពំរ័ទី ១១ ែ ់ទំពរ័ទី ២៥ គឺជាម្ផនកថ្នពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបលោយម្ែករបស់្ធនាគារលនេះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍ចំពណញខាត និខលទធសលលមអិតពសេខៗសពខេបពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ និខ៦ឡែ ថ្ងៃទ៣ី០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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   សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ៣ឡែ  សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ៦ឡែ 

 កំណត់  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សមាា ល ់  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

       មិនបានត្តួតពិនិតយ  មិនបានត្តួតពិនិតយ      មិនបានត្តួតពិនិតយ  មិនបានត្តួតពិនិតយ 

                  
ចំណូ ការត្បាក ់   ១៦.៩២១.៤៦៧  ៦៩.១៥៨.០៣៦   ១៥.២៩៧.៨៦៤  ៦២.០០២.២៤៣   ៣៣.៣៥៧.៩១២  ១៣៥.៩៦៦.៨៤៩  ២៩.០៤៨.៣០០  ១១៧.០៥០.១២៥ 
ចំណាយការត្បាក ់   (៧.១៨២.១៧៥)  (២៩.៣៥៣.៥៤៩)  (៤.៩៤៦.១២០)  (២០.០៤៦.៦២៤)  (១៣.៤៨៩.៤១៩)  (៥៤.៩៨២.៨៧២)  (៩.៩២៤.៦៥៤)  (៣៩.៩៩១.៣៩៣) 
ចំណូលការម្របាក់សទុធ   ៩.៧៣៩.២៩២  ៣៩.៨០៤.៤៨៧   ១០.៣៥១.៧៤៤  ៤១.៩៥៥.៦១៩   ១៩.៨៦៨.៤៩៣  ៨០.៩៨៣.៩៧៧  ១៩.១២៣.៦៤៦  ៧៧.០៥៨.៧៣២ 

                  
ចំណូ កថ្ត្មលជ្ើខស្ថ   ១.២២៥.២៦២  ៥.០០៧.៦៤៦   ៦០៩.១៥៦  ២.៤៦៨.៩០៩   ១.៨៨៣.៧៥១  ៧.៦៧៨.១៦៩  ១.៣៩៥.៣៧៤  ៥.៦២២.៦៦០ 
ចំណាយកថ្ត្មលជ្ើខស្ថ   (២៧៩.៧៦៤)  (១.១៤៣.៣៩៥)  (១១៨.៨២៦)  (៤៨១.៦០២)  (៥៩៦.៦៧៥)  (២.៤៣២.០៤៧)  (២២២.២២១)  (៨៩៥.៤៤០) 
ចំណូលកថ្ម្រមពជ្ើខសាសទុធ   ៩៤៥.៤៩៨  ៣.៨៦៤.២៥១   ៤៩០.៣៣០  ១.៩៨៧.៣០៧   ១.២៨៧.០៧៦  ៥.២៤៦.១២២  ១.១៧៣.១៥៣  ៤.៧២៧.២២០ 

                  
ខាតបណាត  មកពីការងយចុេះតថ្មៃចំលពាេះត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ ១០  (២៧០.៨០៨)  (១.១០៦.៧៩២)  (៤៧៩.៤៦៧)  (១.៩៤៣.២៨០)  (៥១០.៤១៨)  (២.០៨០.៤៦៤)  (១៩១.១៤២)  (៧៧០.២០៧) 
ចំលណញ/(ខាត)លផេខៗ-សុ្ទធ   ៤៣៥.៨៣០  ១.៧៨១.២៣៧   (១២៨.៣៥៨)  (៥២០.២៣៥)  ៧៥៦.២៤៦  ៣.០៨២.៤៥៩  (៧៥.៧៥៨)  (៣០៥.២៦៧) 
ចំណូ ត្បតិបតតិការលផេខ   ៩.៩២២  ៤០.៥៥១   ៦.៧១៧  ២៧.២២៤   ២០.៤១៨  ៨៣.២២៤  ១២៣.៦៨១  ៤៩៨.៣៧៣ 
ចំណូល/(ខាត)ម្របតិបតតិការពសេខៗសទុធ   ១៧៤.៩៤៤  ៧១៤.៩៩៦   (៦០១.១០៨)  (២.៤៣៦.២៩១)  ២៦៦.២៤៦  ១.០៨៥.២១៩  (១៤៣.២១៩)  (៥៧៧.១០១) 

                  
ចំណាយបុគា ិក   (១.៨២២.២៤១)  (៧.៤៤៧.៤៩៩)  (១.៨០៧.៦៣៦)  (៧.៣២៦.៣៤៩)  (៣.៩៥៦.០២៣)  (១៦.១២៤.៧៥០)  (៣.៣៨០.៥៨៩)  (១៣.៦២២.០៨៣) 
រ ំស់្ត្ទពយស្មបតតិ និខបរកិាេ រ និខរ ំស់្ត្ទពយស្កមមេរូបី    (១.៥១២.៧៦៤)  (៦.១៨២.៦៦៦)  (១.៣៣៨.៩៧៥)  (៥.៤២៦.៨៦៦)  (៣.៣៧៤.២៣៧)  (១៣.៧៥៣.៣៩០)  (២.៥៤៦.៦៧២)  (១០.២៦១.៨១៥) 
ចំណាយទូលៅ និខចំណាយរែាបា    (១.៦៩៨.១៦៦)  (៦.៩៤០.៤០៤)  (១.៣៥៧.៩៥៣)  (៥.៥០៣.៧៨៤)  (៣.១០៦.៣៥៨)  (១២.៦៦១.៥១៥)  (២.៥៦៧.៧៨១)  (១០.៣៤៦.៨៧៤) 

                  
ចំពណញមុនបខ់េនធពលើម្របាក់ចំណូល   ៥.៨២៦.៥៦៣  ២៣.៨១៣.១៦៥   ៥.៧៣៦.៤០២  ២៣.២៤៩.៦៣៦   ១០.៩៨៥.១៩៧  ៤៤.៧៧៥.៦៦៣  ១១.៦៥៨.៥៣៨  ៤៦.៩៧៨.០៧៩ 

                  
ចំណាយពនធល ើត្បាកចំ់ណូ    (១.២៩៧.៧៨៥)  (៥.៣០៤.០៤៧)  (១.៤៣៦.៧៩០)  (៥.៨២៣.៣១០)  (២.៤៩៧.៧៦៨)  (១០.១៨០.៩០២)  (២.៦៨២.០៣៣)  (១០.៨០៧.២៥២) 
ចំពណញកនខុការយិបរពិចេទ   ៤.៥២៨.៧៧៨  ១៨.៥០៩.១១៨   ៤.២៩៩.៦១២  ១៧.៤២៦.៣២៦   ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១  ៨.៩៧៦.៥០៥  ៣៦.១៧០.៨២៧ 
                  
លទធសលលមអិតពសេខៗ               -   
ខទខម់្ែ មិនត្តូវបានោតថ់ាន កល់ែើខវញិកនុ ខចំលណញ-ខាត៖                  
 លមអៀខពីការបតូររូបិយបណ័ណ    -  ១.២៥៣.០១៤   -  ២.៤៥៨.១៥៩   -  ៩៨៦.២២៦  -  ១.៦១៨.៣៦១ 
   -  ១.២៥៣.០១៤   -  ២.៤៥៨.១៥៩   -  ៩៨៦.២២៦  -  ១.៦១៨.៣៦១ 

                  
លទធសលលមអិតកនខុការយិបរពិចេទសរបុ   ៤.៥២៨.៧៧៨  ១៩.៧៦២.១៣២   ៤.២៩៩.៦១២  ១៩.៨៨៤.៤៨៥   ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៥.៥៨០.៩៨៧  ៨.៩៧៦.៥០៥  ៣៧.៧៨៩.១៨៨ 
                  
ចំពណញសរបុរបសម់ាា សធ់នាគារ   ៤.៥២៨.៧៧៨  ១៨.៥០៩.១១៨   ៤.២៩៩.៦១២  ១៧.៤២៦.៣២៦   ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១  ៨.៩៧៦.៥០៥  ៣៦.១៧០.៨២៧ 
លទធសលលមអិតសរបុរបសម់ាា សធ់នាគារ   ៤.៥២៨.៧៧៨  ១៩.៧៦២.១៣២   ៤.២៩៩.៦១២  ១៩.៨៨៤.៤៨៥   ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៥.៥៨០.៩៨៧  ៨.៩៧៦.៥០៥  ៣៧.៧៨៩.១៨៨ 

 
កំណតស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទំពរ័ទី ១១ ែ ់ទំព័រទ ី២៥ គឺជាម្ផនកថ្នពត័៌មានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបលោយម្ែករបស់្ធនាគារលនេះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍ចំពណញ-ខាត និខលទធសលលមអិតពសេខៗសពខេបពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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  របស់្មាេ ស់្ធនាគារ 

 ពដើមទុន  ទុនបម្រមុខតាមចាប ់  ចំពណញរកាទុក  ទុនបម្រមុខពសេខៗ  សរបុ 

 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                    

សមតុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៨០.០០០.០០០   ៣២១.៤៤០.០០០   ៨.២៦៣.០៤៤   ៣៣.២០០.៩១១   ៣៤.០៦២.០១៧   ១៣៧.៦០២.០៦៨   -     -     ១២២.៣២៥.០៦១   ៤៩២.២៤២.៩៧៩  

                    
ចំលណញកនុខការយិបរលិចេទ -     -     -     -     ៨.៩៧៦.៥០៥   ៣៦.១៧០.៨២៧   -     -     ៨.៩៧៦.៥០៥   ៣៦.១៧០.៨២៧  
 ទធផ  មអិតលផេខៗ -  លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -     -     -     -     -     -     -     ១.៦១៨.៣៦១   -     ១.៦១៨.៣៦១  
លទធសលលមអិតសរបុកនខុការយិបរពិចេទ -     -     -     -     ៨.៩៧៦.៥០៥   ៣៦.១៧០.៨២៧   -     ១.៦១៨.៣៦១   ៨.៩៧៦.៥០៥   ៣៧.៧៨៩.១៨៨  
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
លផទរពីចំលណញរការទុកលៅទុនបត្មុខតាមចាប់ -     -     ១៣៨.០៣៤   ៥៥៦.២៧៧   (១៣៨.០៣៤)  (៥៥៦.២៧៧)  -     -     -     -    
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -     ៣.៨៤០.០០០   -     -     -     -     -     -     -     ៣.៨៤០.០០០  
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សធ់នាគារ -     ៣.៨៤០.០០០   ១៣៨.០៣៤   ៥៥៦.២៧៧   (១៣៨.០៣៤)  (៥៥៦.២៧៧)  -     -     -     ៣.៨៤០.០០០  

                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងនុា ឆ្ន ២ំ០១៩               

(មនិបានត្តួតពិនិតយ)  ៨០.០០០.០០០   ៣២៥.២៨០.០០០   ៨.៤០១.០៧៨   ៣៣.៧៥៧.១៨៨   ៤២.៩០០.៤៨៨   ១៧៣.២១៦.៦១៨   -     ១.៦១៨.៣៦១   ១៣១.៣០១.៥៦៦   ៥៣៣.៨៧២.១៦៧  
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨.៣១៤.៨២០  ៣៥.៤៤៥.៣៥៧  ៤៩.៧៩២.៩៨៩  ២០១.៣៤៣.៩៦៥  -  -  ១៣៨.១០៧.៨០៩  ៥៦២.៧៨៩.៣២២ 
                    
ចំលណញកនុខការយិបរលិចេទ -  -  -  -  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១  -  -  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១ 
 ទធផ  មអិតលផេខៗ -  លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ៩៨៦.២២៦  -  ៩៨៦.២២៦ 
លទធសលលមអិតសរបុកនខុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១  -  ៩៨៦.២២៦  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៥.៥៨០.៩៨៧ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សធ់នាគារ៖                    
បំម្ ខចំលណញរកាទុកលៅលែើមទុន (កំណតស់្មាា  ់ ៩) ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩១២.០០០  -  -  (១២.០០០.០០០)  (៤៨.៩១២.០០០)  -  -  -  - 
លផទរពីចំលណញរការទុកលៅទុនបត្មុខតាមចាប់ -  -  ២.៧៧២.១៥៣  ១១.២៩៩.២៩៦  (២.៧៧២.១៥៣)  (១១.២៩៩.២៩៦)  -  -  -  - 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ១.៦៤៤.០០០  -  -  -  -  -  -  -  ១.៦៤៤.០០០ 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សធ់នាគារ ១២.០០០.០០០  ៥០.៥៥៦.០០០  ២.៧៧២.១៥៣  ១១.២៩៩.២៩៦  (១៤.៧៧២.១៥៣)  (៦០.២១១.២៩៦)  -  -  -  ១.៦៤៤.០០០ 
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ ៩២.០០០.០០០  ៣៧៦.៥៥៦.០០០  ១១.០៨៦.៩៧៣  ៤៦.៧៤៤.៦៥៣  ៤៣.៥០៨.២៦៥  ១៧៥.៧២៧.៤៣០  -  ៩៨៦.២២៦  ១៤៦.៥៩៥.២៣៨  ៦០០.០១៤.៣០៩ 

 
កំណតស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទំពរ័ទី ១១ ែ ់ទំព័រទ ី២៥ គឺជាម្ផនកថ្នពត័៌មានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបលោយម្ែករបស់្ធនាគារលនេះ។



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់សពខេបពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 

 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

     មិនបានត្តួតពិនិតយ  មិនបានត្តួតពិនិតយ 
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេម្របតិបតតកិារ        
ចំលណញមុនបខព់នធល ើត្បាកចំ់ណូ  ១០.៩៨៥.១៩៧  ៤៤.៧៧៥.៦៦៣  ១១.៦៥៨.៥៣៨  ៤៦.៩៧៨.០៧៩ 
និយត័កមម៖        

សំ្វធិានធនស្ត្មាបក់ាតពវកិចេេតថត្បលោជ្នបុ៍គា ិក -  -  ៣៧.៣៣១  ១៥០.៤២៥ 
រ ំស់្ត្ទពយស្មបតតិ និខបរកិាេ រ និខរ ំស់្ត្ទពយស្កមមេរូបី ៣.៣៧៤.២៣៧  ១៣.៧៥៣.៣៩០  ២.៥៤៦.៦៧២  ១០.២៦១.៨១៥ 
ខាតបណាត  មកពីការងយចុេះតថ្មៃចំលពាេះត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ  ៥១០.៤១៨  ២.០៨០.៤៦៤  ១៩១.១៤២  ៧៧០.២០៧ 
ខាតពីការបតូររបិូយប័ណណ មនិទន់ទទួ ស្ថា  ់ល ើមូ បត្តវនិិលោគ ៤៨.៣២២  ១៩៦.៩៦០  -  - 
ចំលណញពីការបតូររបិូយបណ័ណ មនិទនទ់ទួ ស្ថា  ់ល ើត្បាកក់មេ ីនិខមូ បត្តបំណុ   (១៤០.៧២៤)  (៥៧៣.៥៩១)  -  - 
ចំលណញលផេខៗ-សុ្ទធ (៦៧៨.៤៦៥)  (២.៧៦៥.៤២៣)  -  - 
ចំណូ ការត្បាក់ (៣៣.៣៥៧.៩១២)  (១៣៥.៩៦៦.៨៤៩)  (២៩.០៤៨.៣០០)  (១១៧.០៥០.១២៥) 
ចំណាយការត្បាក់ ១៣.៤៨៩.៤១៩  ៥៤.៩៨២.៨៧២  ៩.៩២៤.៦៥៤  ៣៩.៩៩១.៣៩៣ 
        

បម្ត្មបត្មួ លែើមទុនបខវិ ៖        
ការតមក ់ទុនបត្មុខកាតវកិចេលៅធនាគារកណាា   ២៨.៨១០.៣៩៦  ១១៧.៤៣១.១៧៤  (១៩.៤៥៨.៧២០)  (៧៨.៤០៨.៩១២) 
ឥណទនេតិងិជ្ន (៣៩.៣១៦.១៧៣)  (១៦០.២៥២.៧២១)  (៥១.០៦២.៦០២)  (២០៥.៧៥៦.៧៥៥) 
ត្ទពយស្កមមលផេខៗ (៦០៤.៨៥៥)  (២.៤៦៥.៣៨៩)  (៨០១.៧៤៧)  (៣.២៣០.៦៤០) 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធនាគារលផេខៗ ៣៩.៨០៨.០៤២  ១៦២.២៥៧.៥៧៩  ៣៧.៧៧៨.៤២០  ១៥២.២២៨.១៤៣ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េតិងិជ្នមនិម្មនធនាគារ   ១៩៣.៨០៦  ៧៨៩.៩៥៣  (៣០.៦១១.៣២០)  (១២៣.៣៤៨.៣១៤) 
បំណុ លផេខៗ ១២៥.១៩៩  ៥១០.៣១១  ៩៧៨.០៩២  ៣.៩៤១.២២២ 
ស្ថចត់្បាកប់ានពី/(លត្បើកនុខ) ត្បតិបតតិការ ២៣.២៤៦.៩០៧  ៩៤.៧៥៤.៣៩៣  (៦៧.៨៦៧.៨៤០)  (២៧៣.៤៧៣.៤៦២) 

        
ការត្បាកប់ានទទួ  ៣២.៦៥១.១៧៩  ១៣៣.០៨៦.២០៦  ២៨.២៣៤.១៤១  ១១៣.៧៦៩.៤៧១ 
ការត្បាកប់ានបខ់ (១២.៤២២.៦០២)  (៥០.៦៣៤.៥២៦)  (១០.០៩០.៩៣៨)  (៤០.៦៦១.៤៣៥) 
ពនធល ើត្បាក់ចំណូ បានបខ ់ (៤.៥៦៤.០៦៧)  (១៨.៦០៣.១៣៧)  (៣.៧៦១.៦៨៨)  (១៥.១៥៧.៧២២) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានេី/(ពម្របើកនខុ) សកមមភាេម្របតិបតតិការ  ៣៨.៩១១.៤១៧  ១៥៨.៦០២.៩៣៦  (៥៣.៤៨៦.៣២៥)  (២១៥.៥២៣.១៤៨) 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេវិនិពោគ        
ការទិញត្ទពយស្មបតតិ និខបរកិាេ រ (១.២៩២.៨២១)  (៥.២៦៩.៥៣៨)  (១.៧៧៥.១៤៧)  (៧.១៥២.៩៥៥) 
ការទិញត្ទពយស្កមមេរបីូ (១.១១៨.០៧១)  (៤.៥៥៧.២៥៧)  (២.០៥៣.៤១៦)  (៨.២៧៤.២៤០) 
ការទូទតស់្ត្មាបក់ារទិញមូ បត្តវនិិលោគ -  -  (២.៩៣៩.៩៨១)  (១១.៨៤៦.៦៥៣) 
ការោកមូ់ បត្តអាចជួ្ញែូរបានលៅធនាគារកណាត    ៦.៩៧០.០០០  ២៨.៤០៩.៧២០  -  - 
ស្មតុ យលៅធនាគារ និខត្គឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វតថុលផេខៗ  (៤០.៥០០.៥៣៥)  (១៦៥.០៨០.១៨១)  ៦.៥៣៩.៩០០  ២៦.៣៥២.៥២៧ 
សាច់ម្របាក់សទុធបានពម្របើកនខុសកមមភាេវិនិពោគ  (៣៥.៩៤១.៤២៧)  (១៤៦.៤៩៧.២៥៦)  (២២៨.៦៤៤)  (៩២១.៣២១) 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន         
ភាគោភ្បានបខ់ (១.០០០.០០០)  (៤.០៧៦.០០០)  -  - 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាក់កមេ ី ១៧.៦៦៤.៣៧៧  ៧២.០០០.០០១  ១២.២៣៩.៦៤០  ៤៩.៣១៩.៦២៩ 
ការទូទតស់្ខត្បាកក់មេ ី (២២.០៨០.៤៧១)  (៩០.០០០.០០០)  -  - 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការលចញមូ បត្តបំណុ   ៩.៨០៩.៩៣៣  ៣៩.៩៨៥.២៨៧  -  - 
ការបខត់្បាក់លែើមថ្នភ្តិស្នា (១.១៧៧.៧២៤)  (៤.៨០០.៤០៣)  (៧៨២.៧០០)  (៣.១៥៣.៨៩០) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន ៣.២១៦.១១៥  ១៣.១០៨.៨៨៥  ១១.៤៥៦.៩៤០  ៤៦.១៦៥.៧៣៩ 

        
កំលណើ ន/(តំហយ) ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាកស់្មមូ សុ្ទធ ៦.១៨៦.១០៥  ២៥.២១៤.៥៦៥  (៤២.២៥៨.០២៩)  (១៧០.២៧៨.៧៣០) 
ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាក់ស្មមូ នាលែើមការយិបរលិចេទ  ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧  ១០១.៥៥៩.៧៨០  ៤០៨.០៦៧.១៩៦ 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ១.៨៧៣.៨៧៩  -  ៣.៣៣២.៤៥៤ 
        
ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាក់ស្មមូ នាែំណាច់ការយិបរលិចេទ  ១០៤.៤៤៨.១៤១  ៤២៧.៥០៦.២៤១  ៥៩.៣០១.៧៥១  ២៤១.១២០.៩២០ 

 

សកមមភាេវិនិពោគមិនឡមនជាសាច់ម្របាក់  
 ចំលណញរកាទុកចំនួន ១២.០០០.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ របស់្ធនាគារបានបំម្ ខលៅជាលែើមទុនកនុខេំែុខការយិបរលិចេទ (សូ្មលមើ កំណត់ស្មាា  ់ ៩)។ 
 មូ បត្តអាចជ្ួញែូរបានចំនួន ១៣.៧០០.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ (ឆ្ន ២ំ០១៩៖ គាម ន) ត្តូវបានរកំិ ោបព់ីែំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
 កំណតស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពីទំព័រទី ១១ ែ ់ទំព័រទ ី២៥ គឺជាម្ផនកថ្នពត័៌មានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបលោយម្ែករបស់្ធនាគារលនេះ។



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១. េ័ត៌មានទូពៅ 
 ធនាគារ ភ្នលំពញ ពាណិជ្ា (លៅកាតថ់ា “ធនាគារ”) ម្ែ មានចុេះបញ្ា ីជាមយួត្កសួ្ខពាណិជ្ាកមម ជាត្កុមហ ុនស្ថធារណៈ
ទទួ ខុស្ត្តូវមានកត្មិត ម្ែ មានវញិ្ជញ បនបត្តចុេះបញ្ា ីល ខ ០០០១៥៧៩៤ ចុេះថ្ងៃទី២០ ម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០០៨ លហើយបានទទួ អាជ្ា
បណណ ពីធនាគារជាតិថ្នកមពុជា (លៅកាតថ់ា “NBC”) លែើមបេីនុវតតត្បតិបតតិការធនាគារ ម្ែ េនុវតតោបពី់ថ្ងៃទី២៧ ម្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០០៨។ 
ធនាគារោបល់ផតើមត្បតិបតតិការជាផៃួវការលៅថ្ងៃទី០១ ម្ខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០០៨។ 
 ស្កមមភាពចមបខរបស់្ធនាគារគឺផត ់ត្គបម់្ផនកទំខេស់្ថ្នអាជី្វកមមធនាគារ និខលស្វាហិរញ្ញ វតថុពាកព់័នធលៅកនុខត្ពេះរាជាណា
ចត្កកមពុជា។ គិតត្តឹមថ្ងៃទី៣០ ម្ខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារមានការោិ ័កណាត   និខ ១៤ ស្ថខា លៅកនុខរាជ្ធានីភ្នលំពញ និខ ៧ 
ស្ថខា លៅលខតតលស្ៀមរាប លខតតបាតែំ់បខ លខតតត្ពេះសី្ហនុ លខតតកំពខោ់ម លខតតកំពខឆ់្ន ខំ លខតតកណាា   និខលខតតកំពត។ 
 ត្កុមហ ុន ស្ថត រ & លត្កន លខម (លៅកាតថ់ា “ត្កុមហ ុនបុត្តស្មពន័ធ”) គឺជាត្កុមហ ុនឯកជ្នមានកត្មតិម្ែ មានចុេះបញ្ា ី
ជាមយួត្កសួ្ខពាណិជ្ាកមម លត្កាមវញិ្ជញ បនបត្តចុេះបញ្ា ីល ខ ០០០១៣២៧៦ ចុេះថ្ងៃទី២៨ ម្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៤។ លៅថ្ងៃទី ២៩ ម្ខលមស្ថ 
ឆ្ន  ំ២០២០ ត្កុមហ ុនបុត្តស្មពន័ធ បានទទួ ការេនុមត័ពីត្កសួ្ខពាណិជ្ាកមមកនុខការបតូរល ម្ េះត្កុមហ ុនតាមផៃូវចាបពី់ ស្ថត រ & លត្កន លខម 
លៅជា លជ្ & លេ (លខមបូឌា) េិុនលវស្មុនិ ឯ.ក  ។ ស្កមមភាពចមបខរបស់្ត្កុមហ ុនបុត្តស្មពន័ធ គឺទិញ  ក ់ជួ្  និខត្បតិបតតិការេច វតថុ
ម្ែ ជាត្ទពយផ្ទទ  ់ខៃួន ឬជួ្  និខេភ្វិឌ្ឍគលត្មាខស្ថខស្ខស់្ត្មាប់ត្បតិបតតិការរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ។   
 ការោិ ័យចុេះបញ្ា ីរបស់្ធនគារ និខត្កុមហ ុនបុត្តស្មពន័ធរបស់្ខៃួន (លៅកាតថ់ា “ត្កុមហ ុនរមួ”) ស្ថិតលៅេគារល ខ ២១៧ 
មហាវងីិត្ពេះនលរាតតម (ផៃូវល ខ ៤១) ស្ង្ហក តទ់លនៃបាស្ថក ់ខណឌ ចំការមន រាជ្ធានីភ្នលំពញ ត្ពេះរាជាណាចត្កកមពុជា។ 

ត្កុមត្បឹកាភ្បិា បានេនុមត័ឱ្យលចញផាយពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួ និខលោយម្ែករបស់្ធនាគារលនេះ លៅថ្ងៃទី៣១      
ម្ខកកកោ ឆ្ន ២ំ០២០។ 

ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួ និខលោយម្ែករបស់្ធនាគារត្តូវបានត្តួតពិនិតយ ប ុម្នតមនិត្តូវបានលធវើស្វនកមមលទ។ 
 
២. មូលោា នថ្នការពរៀបចំេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ 

ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួ និខលោយម្ែករបស់្ធនាគារស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរលិចេទ៦ម្ខ ថ្ងៃទី៣០ ម្ខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
លនេះ ត្តូវបានលរៀបចំលែើខលោយេនុលោមលៅតាមស្តខោ់រគណលនយយេនតរជាតិថ្នកមពុជា ល ខ៣៤ ស្តីពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្លខេប” 
(CIAS 34)។ 

ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួ និខលោយម្ែកលនេះមិនរមួបញ្េូ  នូវកំណត់ស្មាា  ់ទខំេស់្ ម្ែ ត្តូវបានបង្ហា ញជាទូលៅលៅ
កនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុត្បោឆំ្ន រំមួ និខលោយម្ែករបស់្ធនាគារ ម្ែ បានលធវើស្វនកមមលទ។ ែូចលនេះ របាយការណ៍លនេះគួរត្តូវបានអាន
ភាា បជ់ាមយួនឹខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុត្បោឆំ្ន រំមួ និខលោយម្ែក ម្ែ បានលធវើស្វនកមម ស្ត្មាបែំ់ណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ម្ែ ត្តូវបានលរៀបចំលែើខលោយេនុលោមលៅតាមស្តខោ់ររបាយការណ៍ទក់ទខនឹខហិរញ្ញ វតថុេនតរជាតិ ថ្ន កមពុជា (CIFRS)។ 

លគា ការណ៍គណលនយយម្ែ បានេនុវតត មានស្ខាតិភាពជាមយួនឹខលគា ការណ៍គណលនយយកនុខឆ្ន ហំិរញ្ញ វតថុមុន និខ
លគា ការណ៍គណលនយយកនុខការយិបរលិចេទមុន ម្ែ ពាក់ពន័ធ។ 

ពត័ម៌ានលត្បៀបលធៀបស្ត្មាប់របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត និខ ទធផ  មអតិលផេខៗស្លខេបរមួ និខលោយម្ែករបស់្ធនាគារ
ស្ត្មាបែំ់ណាចក់ារយិបរលិចេទ៣ម្ខ និខ៦ម្ខ របាយការណ៍បម្ត្មបត្មួ មូ ធនស្លខេបរមួ និខលោយម្ែក និខ ំហូរស្ថចត់្បាកស់្លខេបរមួ 
និខលោយម្ែករបស់្ធនាគារ ស្ត្មាបែំ់ណាចក់ារយិបរលិចេទ៦ម្ខ ត្ពមទំខកំណតស់្មាា  ់ពនយ ់លផេខៗ ស្ត្មាបែំ់ណាចក់ារយិបរលិចេទ
៣ម្ខ និខ៦ម្ខ ថ្ងៃទី៣០ ម្ខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មនិត្តូវបានលធវើស្វនកមម ឬ ត្តួតពិនិតយលទ។ 
 
 សតខ់ោរគណពនយយងមី និខវិពសាធនកមម ឡដលម្រកុមហ ុនរមួ និខធនាគារបានអនុវតត 

មានស្តខោ់រគណលនយយងមី ឬវលិស្ថធនកមមមយួចំនួន បានចូ ជាធរមានស្ត្មាបក់ារយិបរលិចេទរាយការណ៍លនេះ។ ត្កុមហ ុនរមួ 
និខធនាគារ មនិបានផ្ទៃ ស់្បតូរលគា ការណ៍គណលនយយរបស់្ខៃួន ឬ លធវើនិយត័កមមត្តែបល់ត្កាយ លោយស្ថរការេនុវតតស្តខោ់រទខំលនាេះ
លទ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. មូលោា នថ្នការពរៀបចំេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ (ត) 
សតខ់ោរគណពនយយងមី និខវិពសាធនកមម ឡដលម្រកុមហ ុនរមួ និខធនាគារបានអនុវតត (ត) 
COVID-19 ពាកព់ន័ធនឹខស្មបទនជួ្  – វលិស្ថធនកមម CIFRS 16 
ជា ទធផ ថ្នការរាតតាតជ្មៃCឺOVID-19 ការផត ់ស្មបទនជួ្ ត្តូវបានផត ់លៅឱ្យភាគីេនកជួ្ ។ ស្មបទនម្បបលនេះ

អាចមានទត្មខ់លផេខៗគាន  រមួមានការផ្ទអ កការទូទតប់លណាត េះអាស្នន និខការពនារលព ទូទត់ភ្តិស្នា។ កនុខម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
IASB ត្តូវបានលធវើវលិស្ថធនកមម CIFRS 16 ស្តីពី ភ្តិស្នាម្ែ ផត ់ឱ្យភាគីេនកជួ្ នូវជ្លត្មើស្កនុខការោតទុ់កស្មបទនជួ្ ម្ែ 
បំលពញ កេខណ័ឌ  តាមរលបៀបែូចគាន នឹខត្បតិបតតិការម្ែ មនិមានការម្កម្ត្បភ្តិស្នា។ មានករណីជាលត្ចើន វានឹខលធវើឱ្យស្មបទនជួ្  ជា
ការទូទតម់្ត្បត្បួ ថ្នភ្តិស្នា កនុខេំែុខលព ម្ែ លព ម្ែ ស្មបទនលនាេះត្តូវបានផត ់ឱ្យ។ 
 េខាភាពម្ែ បានេនុវតតជ្លត្មើស្ង្ហយត្ស្ួ លនេះត្តូវម្តបង្ហា ញពីពតម៌ានលនេះ ថាលតើជ្លត្មើស្លនេះត្តូវបានេនុវតតស្ត្មាប់
ស្មបទនជួ្ ម្ែ បំលពញ កេខ័ណឌ ទខំេស់្ ឬ លបើមិនែូលោន េះលទ ត្តូវត្បាបពី់ពត័ម៌ានថ្នត្បលភ្ទថ្នកិចេស្នាម្ែ ត្តូវបានេនុវតត កែូ៏ចជា
ចំនួនទឹកត្បាកម់្ែ បានកតត់្តាកនុខចំលណញ-ខាត ម្ែ លកើតលែើខពីស្មបទនជួ្ ។  

ធនាគារមនិមានស្មបទនជួ្ ណាមយួកនុខេំែុខការយិបរលិចេទ ែូលចនេះ វលិស្ថធនកមមលនេះមនិមានផ ប េះពា ់ល ើពត័ម៌ាន
ហិរញ្ញ វតថុរមួ និខលោយម្ែកលែើយ។ 
 
 ការបង្ហា ញជាម្របាក់ពរៀល  

េនុលោមតាមចាបស់្តីពីគណលនយយ និខស្វនកមម របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុស្លខេបរមួរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថុស្លខេបលោយម្ែករបស់្ធនាគារត្តូវបង្ហា ញជាត្បាកល់រៀ ។ របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត និខ ទធផ  មអតិលផេខៗរមួ និខ
លោយម្ែក និខ ំហូរស្ថចត់្បាករ់មួ និខលោយម្ែក ត្តូវបានបតូរលៅជាត្បាកល់រៀ  លោយលត្បើេត្តាមធយមត្បោកំារយិបរលិចេទ។ ត្ទពយស្កមម 
និខបំណុ ម្ែ បានោកប់ង្ហា ញកនុខ  របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វតថុរមួ និខលោយម្ែកនីមយួៗ ត្តូវបានបតូរលោយលត្បើេត្តាថ្ងៃបិទបញ្ា ី
នាកា បរលិចេទរាយការណ៍។  លមអៀខពីការបតូរមូ ធនភាគទុនិកត្តូវបានកតត់្តាផ្ទទ  ់កនុខមូ ធន លហើយរា ់ លមអៀខពីការបតូរលផេខៗ
លទៀតទខំេស់្ ត្តូវបានកតត់្តាកនុខ ទធផ  មអតិលផេខៗ។ 

គិតត្តឹមកា បរលិចេទរាយការណ៍ េត្តាមធយម និខ េត្តាថ្ងៃបិទបញ្ា ី គឺម្ផអកល ើេត្តាបតូរត្បាកែូ់ចខាខលត្កាមគឺ ១ែុោៃ រអាលមរកិ        
លស្មើនឹខ៖ 
 សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 

 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០  

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០  

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

        

េត្តាមធយម   ៤.០៨៧ លរៀ     ៤.០៥៣ លរៀ      ៤.០៧៦ លរៀ     ៤.០៣០ លរៀ  
 

 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩ 

    

េត្តាបិទបញ្ា ី ៤.០៩៣  លរៀ   ៤.០៧៥ លរៀ  
 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

13 

៣. ម្រេឹតតិការណ៍ និខម្របតិបតតិការសខំាន់ៗ កនខុការយិបរពិចេទរាយការណ៍ពនេះ 
 ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ និខ ទធផ ហិរញ្ញ វតថុរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារ ត្តូវបានរខផ ប េះពា ់ជាពិលស្ស្ លោយ
ត្ពឹតតិការណ៍ និខត្បតិបតតិការ កនុខេំែុខការយិបរលិចេទ៦ម្ខ ថ្ងៃទី៣០ ម្ខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ មានែូចខាខលត្កាម៖ 
 
 ការរាតតាតថ្នជ្ខឺំ COVID-19  

វរីសុ្ novel coronavirus (COVID-19) ម្ែ ត្តូវបានត្បកាស្ថាជាជំ្ខឺឆ្ៃខរាតតាតលពញពិភ្ពលោក បានឆ្ៃខរា ោ 
មកែ ់ត្បលទស្កមពុជាលៅចុខម្ខមករា ឆ្ន ២ំ០២០។ ោបត់ាខំពីលព លនាេះមក ត្បលទស្កមពុជាកំពុខត្បឈមមុខនឹខហានិភ្យ័ជាបនតបនាទ ប់
ថ្នការរកីរា ោ ថាន កជ់ាតិថ្នវរីសុ្លនេះបម្នថមលទៀត ម្ែ កំពុខបណាត  ឱ្យមានការរាខំស្ទេះែ ់ស្កមមភាពអាជី្វកមម និខលស្ែាកិចេ។ 
លទេះបីជាោ ខណាកល៍ោយ គណៈត្គបត់្គខយ ់ល ើញថា ស្កមមភាពអាជី្វកមមរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារ អាចមានការងមងយកនុខ   
រយៈលព ខៃី ប ុម្នតនឹខមនិបណាត  ឱ្យត្កុមហ ុនមានបញ្ជា ម្ផនកនិរនតរភាពអាជី្វកមមលទ លោយលោខលៅតាមទំហំថ្នត្បតិបតតិការ កត្មិតថ្ន
ត្បាកចំ់លណញនាលព បចេុបបនន និខទំហំស្ថចត់្បាកង់្ហយត្ស្ួ របស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារ។  

 
ការម្កម្ត្បភ្តិស្នា 
លៅថ្ងៃទី១០ ម្ខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ ត្កុមហ ុន លជ្ & លេ (លខមបូឌា) េិុនលវស្មុនិ ឯ.ក  (លៅកាតថ់ា “ត្កុមហ ុនបុត្តស្មព័នធ”)          

ជាភាគីមាេ ស់្ជួ្ បានលធវើវលិស្ថធនកមមល ើកិចេត្ពមលត្ពៀខជួ្ ជាមយួធនាគារជាភាគីេនកជួ្  លែើមបែំីលែើខថ្ងៃជួ្ ស្ត្មាបរ់យៈលព ម្ែ 
លៅស្ ់។ ែូលចនេះ ធនាគារត្តូវលធវើការវាស់្ម្វខលែើខវញិល ើបំណុ ភ្តិស្នា និខត្ទពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទធិលត្បើត្បាស់្មិនផ្ទៃ ស់្បតូរលៅថ្ងៃ
ោបេ់នុវតតការម្កម្ត្បថ្ងៃទី០១ ម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ (សូ្មលមើ កំណតស់្មាា  ់ ៧)។  
 

ការលចញផាយស្ញ្ជញ បណណ  
កនុខេំែុខការយិបរលិចេទ ធនាគារបានចុេះបញ្ា ីស្ញ្ជញ បណណ អាជី្វកមមកនុខទីផារមូ បត្តកមពុជា មានទឹកត្បាកចំ់នួន ៤០.០០០ 

ោនលរៀ  កនុខែំណាកក់ា ែំបូខថ្នែំលណើ រការលចញផាយស្ញ្ជញ បណណ  ម្ែ ត្តូវបានជាវទំខត្ស្ុខ (សូ្មលមើ កំណតស់្មាា  ់ ៨)។ 
ធនាគារមានគលត្មាខនឹខបលខកើនស្ញ្ជញ បណណ អាជី្វកមម ៤០.០០០ ោនលរៀ  បម្នថមលទៀតលៅកនុខែំណាកក់ា ទី២របស់្ខៃួនកនុខរយៈលព ៦
ម្ខបនាទ ប។់ 

 
ការបំម្ ខចំលណញរកាទុកលៅជាលែើមទុន 
លៅថ្ងៃទី០៨ ម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារបានលផទរចំលណញរកាទុករបស់្ខៃួន មានទឹកត្បាកចំ់នួន ១២.០០០.០០០      

ែុោៃ រអាលមរកិ លៅជាលែើមទុន ម្ែ ត្តូវបានេនុមត័លោយធនាគារកណាត  លៅថ្ងៃទី៣០ ម្ខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ (សូ្មលមើ កំណតស់្មាា  ់ 
៩)។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៤. ការបា៉ា ន់សាម នគណពនយយ ការសនមត និខការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ 
ធនគារលធវើការបា នស់្ថម ន និខការស្នមត លោយគិតលៅល ើេនាគត។ តាមនិយមនយ័  ទធផ ថ្នការបា នស់្ថម នកត្មលស្មើគាន

ជាមយួនឹខ ទធផ ជាកម់្ស្តខណាស់្។ ការបា នស់្ថម ន និខការស្នមត ម្ែ មានហានិភ្យ័ជាស្ថរវនត បណាត  ឱ្យមាននិយត័កមមធំែំុចំលពាេះ
តថ្មៃលោខថ្នត្ទពយស្កមម និខបំណុ កនុខការយិបរលិចេទរាយការណ៍បនាទ ប ់ត្តូវបានគូស្បញ្ជា កែូ់ចខាខលត្កាម៖ 

ធនាគារវាយតថ្មៃលោយឈរល ើមូ ោា នការខាតឥណទនរពឹំខទុកនាលព េនាគត (“ECL”) ម្ែ ពាកព់ន័ធនឹខត្ទពយស្កមម
ឧបករណ៍បំណុ  វាស់្ម្វខតាមថ្ងៃលែើមែករ ំស់្ និខ FVOCI និខជាមួយផ ប េះពា ់ម្ែ លកើតមកពីកិចេស្នាផត ់ឥណទន (រមួមាន     
ឥណទនវបិារបូន ៍និខហាវ សីុ្ ីធីម្ែ អាចលត្បើត្បាស់្លែើខវញិ) និខកិចេស្នាធានាហិរញ្ញ វតថុ ។ ការវាស់្ម្វខសំ្វធិានធន ECL ឆ្ៃុេះបញ្ជេ ំខ
ពីពត័ម៌ានម្ែ ស្មលហតុផ  និខព័តម៌ានម្ែ មានការគាតំ្ទ ម្ែ អាចម្ស្វខរកបាន លោយមិនោបំាចត់្តូវមានការចំណាយ និខការត្បឹខ
ម្ត្បខហួស្ត្បមាណ នាកា បរលិចេទរាយការណ៍េំពីត្ពឹតតិការណ៍កនុខេតីតកា   កេខណឌ បចេុបបនន និខការពាករេំពី កេខណឌ លស្ែាកិចេ
នាលព េនាគត។ គណៈត្គប់ត្គខបានកតស់្មាា  ់េំពីផ ប េះពា ់ថ្នជ្មៃរឺាតតាត COVID-19 លៅកនុខការវាយតថ្មៃរបស់្ខៃួនចំលពាេះ   
សំ្វធិានធន ECL ថ្នត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ រមួទខំឥណទនម្ែ បានលរៀបចំលែើខវញិ ម្ែ បណាា  មកពីផ ប េះពា ់ថ្នការរាតតាតថ្ន
ជ្មៃ ឺCOVID-19   ប ុម្នតគណៈត្គបត់្គខលជ្ឿជាកថ់ា ការរាតតាតថ្នជ្មៃលឺនេះ មនិមានផ ប េះពា ់ជាស្ថរវនតែ ់សំ្វធិានធនលនាេះលទ ែូលចនេះ
មនិមាននិយត័កមមជាកោ់កណ់ាមួយ លោយស្ថរផ ប េះពា ់ថ្នការរាតតាតថ្នជ្មៃ ឺ ម្ែ ត្តូវលធវើសំ្វធិានធនស្ត្មាបក់ារយិបរលិចេទរាយ
ការណ៍លទ ពីលត្ពាេះវារពឹំខថាការរាតតាតថ្នជ្មៃលឺនេះនឹខមានរយៈលព ខៃី លហើយលៅទីលនាេះមនិមានភ្ស័្តុតាខពីផ ប េះពា ់ជាស្ថរវនតចំលពាេះ
សំ្វធិានធានECLថ្នត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុរហូតែ ់កា បរលិចេទរាយការណ៍លែើយ។ 

ការបា នស់្ថម ន ការស្នមត និខការវនិិចេយ័សំ្ខាន់ៗ លផេខលទៀត ម្ែ គណៈត្គបត់្គខបានលធវើលែើខកនុខការេនុវតតលគា ការណ៍
គណលនយយរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារ និខត្បភ្ពសំ្ខាន់ៗ កនុខការបា នស់្ថម នភាពមនិចាស់្ោស់្ គឺែូចគាន ជាមយួនឹខការេនុវតតចំលពាេះ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុត្បោឆំ្ន រំមួ និខលោយម្ែក ម្ែ បានលធវើស្វនកមមរចួ ស្ត្មាបែំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ែរ។ 
 
៥. ម្របាក់ចំណូល និខេ័ត៌មានតាមឡសនក 

ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារមានម្ផនកម្ែ ត្តូវរាយការណ៍ម្តមយួគតគឺ់ ចំណូ ការត្បាក។់ ត្បធានម្ែ ជាេនកស្លត្មចចិតតម្ផនក
ត្បតិបតតិការ (លៅកាតថ់ា “ត្កុមគណៈត្គបត់្គខ”) ត្តួតពិនិតយរបាយការណ៍ត្គបត់្គខថ្ផទកនុខ ម្ែ រាយការណ៍េំពីម្ផនកថ្នចំណូ ការត្បាក់
ទខំមូ  លែើមបវីាយតថ្មៃេំពី ទធផ  និខម្បខម្ចកធនធាន។ ត្កុមគណៈត្គបត់្គខកត៏្តួតពិនិតយេំពីត្បាក់ចំលណញមុនពនធ និខត្បាក់
ចំលណញសុ្ទធទខំមូ  លធៀបនឹខការយិបរលិចេទមុនៗផខម្ែរ។  
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

15 

៦. ឥណទានអតិងិជ្ន 
(ក) លមអិតអំេឥីណទានអតិងិជ្ន៖ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ឥណទនេតិងិជ្នតាមថ្ងៃលែើមែករ ំស់្ ៦៨៩.០៩១.២៥៤  ២.៨២០.៤៥០.៥០៣  ៦៤៩.៧៧១.៤៤៩  ២.៦៤៧.៨១៨.៦៥៥  ៦៩៥.៣២៣.៦៧៩  ២.៨៤៥.៩៥៩.៨១៨  ៦៥៦.០០៣.៨៧៤  ២.៦៧៣.២១៥.៧៨៧ 
ែក៖ វធិានធនស្ត្មាប់ការខាតបខឥ់ណទន    
    រពំឹខទុក (១.១៣៤.៥៧០)  (៤.៦៤៣.៧៩៥)  (១.០១៧.៦១៦)  (៤.១៤៦.៧៨៦)  (១.១៣៥.៩៨១)  (៤.៦៤៩.៥៧០)  (១.០១៧.៧០៧)  (៤.១៤៧.១៥៦) 
ឥណទានអតិងិជ្នសទុធ ៦៨៧.៩៥៦.៦៨៤  ២.៨១៥.៨០៦.៧០៨  ៦៤៨.៧៥៣.៨៣៣  ២.៦៤៣.៦៧១.៨៦៩  ៦៩៤.១៨៧.៦៩៨  ២.៨៤១.៣១០.២៤៨  ៦៥៤.៩៨៦.១៦៧  ២.៦៦៩.០៦៨.៦៣១ 

 
(ែ) វិធានធនសម្រមាប់ការខាតបខ់ឥណទានរេំឹខទុក 
 

 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ECL ១២ម្ខ (ែំណាកក់ា ទី១) ២៥៧.១៨៣  ១.០៥២.៦៥០  ២៨.៧០៦  ១១៦.៩៧៧  ២៥៨.៥៩៤  ១.០៥៨.៤២៥  ២៨.៧៩៧  ១១៧.៣៤៧ 
ECL លពញមយួអាយុកា  -មនិមាន

ការងយចុេះតថ្មៃឥណទន 
     (ែំណាកក់ា ទី២) ៧៤.៤៩៤  ៣០៤.៩០៤  ៥.៧៥៤  ២៣.៤៤៨ 

 

៧៤.៤៩៤  ៣០៤.៩០៤  ៥.៧៥៤  ២៣.៤៤៨ 
Lifetime ECL - ការងយចុេះតថ្មៃ

ឥណទន (ែំណាកក់ា ទី3) ៨០២.៨៩៣  ៣.២៨៦.២៤១  ៩៨៣.១៥៦  ៤.០០៦.៣៦១ 
 

៨០២.៨៩៣  ៣.២៨៦.២៤១  ៩៨៣.១៥៦  ៤.០០៦.៣៦១ 
 ១.១៣៤.៥៧០  ៤.៦៤៣.៧៩៥  ១.០១៧.៦១៦  ៤.១៤៦.៧៨៦  ១.១៣៥.៩៨១  ៤.៦៤៩.៥៧០  ១.០១៧.៧០៧  ៤.១៤៧.១៥៦ 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៧. ភ្តិសនា 
 កំណតស់្មាា  ់លនេះផត ់នូវព័តម៌ានេំពីភ្តិស្នា ម្ែ ធនាគារគឺជាភាគីេនកជួ្ ។ 
 ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារបានជួ្ េគារមយួចំនួន ស្ត្មាបល់ធវើត្បតិបតតិការរបស់្ការោិ ័យកណាា   និខស្ថខា។ ជាទូលៅ កិចេស្នាជួ្ ត្តូវបានលធវើលែើខ ស្ត្មាប់រយៈលព កំណតោ់បពី់១ឆ្ន  ំរហូត
ែ ់២០ឆ្ន ។ំ  
 លៅថ្ងៃទី១០ ម្ខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ ត្កុមហ ុន លជ្ & លេ (លខមបូឌា) េិុនលវស្មុនិ ឯ.ក  (លៅកាតថ់ា “ត្កុមហ ុនបុត្តស្មព័នធ) គឺជាភាគីមាេ ស់្ជួ្  បានលធវើវលិស្ថធនកមមកិចេត្ពមលត្ពៀខជួ្ របស់្ខៃួនជាមយួ
ធនាគារ ជាភាគីេនកជួ្  លែើមបែំីលែើខថ្ងៃឈនួ  មានែូចខាខលត្កាម៖ 

• ោបពី់ ៤០.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ លៅ ៦៩.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ កនុខមួយម្ខ ោបពី់ថ្ងៃទី០១ ម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ែ ់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២៥ និខ 
• ោបពី់ ៦៩.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ លៅ៨០.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ ោប់ពីថ្ងៃទី០១ ម្ខមករា ឆ្ន ២ំ០២៩ ែ ់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០៣១។ 
ធនាគារត្តូវលធវើការវាស់្ម្វខល ើបំណុ ភ្តិស្នា និខត្ទពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទធិលត្បើត្បាស់្មិនផ្ទៃ ស់្បតូរ លៅថ្ងៃោបេ់នុវតតការម្កម្ត្បម្ែ បានលធវើលែើខលៅថ្ងៃទី០១ ម្ខឧស្ភាឆ្ន ២ំ០២០ លោយបានលត្បើ     

េត្តាេបបហារលធវើការម្កស្ត្មួ លែើខវញិ។  
ចំលពាេះពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុលោយម្ែករបស់្ធនាគារ ការម្កម្ត្បកំលណើ នតថ្មៃលោខថ្នត្ទពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទធិលត្បើត្បាស់្លោយមានទឹកត្បាកចំ់នួន ៤.៧៨៤.៩០១ ែុោៃ រអាលមរកិ និខបំណុ ភ្តិស្នា

មានទឹកត្បាកចំ់នួន ៤.១០៦.៤៣៦ ែុោៃ រអាលមរកិ លែើមបឆី្ៃុេះបញ្ជេ ំខពីការម្កម្ត្បថ្នភ្តិស្នា។  
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៧. ភ្តិសនា (ត) 
(i) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានកត់ម្រតាពៅកនខុរបាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុ  
 

 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ត្ទពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទធិលត្បើត្បាស់្ (រយៈ

លព ម្វខ)        
 

       
ទីតាខំការោិ ័យ ៨.០៩៥.៦៤៣  ៣៣.១៣៥.៤៦៧  ៥.៧៣១.៥១៩  ២៣.៣៥៥.៩៤០  ១៨.៣៦៥.៦០៨  ៧៥.១៧០.៤៣៤  ១១.៥២៧.៨៤១  ៤៦.៩៧៥.៩៥២ 
ទីតាខំទូATM  ១៦៥.៧៦៧  ៦៧៨.៤៨៤  ៦៩.៣១៤  ២៨២.៤៥៥  ១៦៥.៧៦៧  ៦៧៨.៤៨៤  ៦៩.៣១៤  ២៨២.៤៥៥ 
កាត របិទត្បកាស្ ៨៩.២២៩  ៣៦៥.២១៤  ៣៧.៤២៨  ១៥២.៥១៩  ៨៩.២២៩  ៣៦៥.២១៤  ៣៧.៤២៨  ១៥២.៥១៩ 
មា សីុ្នលភ្ៃើខ ៩១.៨០៣  ៣៧៥.៧៥០  ១១៦.៣៤១  ៤៧៤.០៩០  ៩១.៨០៣  ៣៧៥.៧៥០  ១១៦.៣៤១  ៤៧៤.០៩០ 
ោនយនត ៩៨.៤៧៦  ៤០៣.០៦២  ១២៣.៤៣៣  ៥០២.៩៨៩  ៩៨.៤៧៦  ៤០៣.០៦២  ១២៣.៤៣៣  ៥០២.៩៨៩ 

 ៨.៥៤០.៩១៨  ៣៤.៩៥៧.៩៧៧  ៦.០៧៨.០៣៥  ២៤.៧៦៧.៩៩៣  ១៨.៨១០.៨៨៣  ៧៦.៩៩២.៩៤៤  ១១.៨៧៤.៣៥៧  ៤៨.៣៨៨.០០៥ 
បំណុ ភ្តិស្នា                

រយៈលព ខៃី ២.១០២.៦០៩  ៨.៦០៥.៩៧៩  ១.៧១០.៩៣៦  ៦.៩៧២.០៦៦  ២.១០២.៦០៩  ៨.៦០៥.៩៧៨  ២.១៩០.៩៣៦  ៨.៩២៨.០៦៦ 
រយៈលព ម្វខ ៦.៧៥០.៣៣៧  ២៧.៦២៩.១២៩  ៥.០៣២.៨០៥  ២០.៥០៨.៦៧៩  ១៧.០៥៩.២៧៥  ៦៩.៨២៣.៦១៣  ១០.៩២១.៥១៥  ៤៤.៥០៥.១៧២ 

 ៨.៨៥២.៩៤៦  ៣៦.២៣៥.១០៨  ៦.៧៤៣.៧៤១  ២៧.៤៨០.៧៤៥  ១៩.១៦១.៨៨៤  ៧៨.៤២៩.៥៩១  ១៣.១១២.៤៥១  ៥៣.៤៣៣.២៣៨ 
 

ត្ទពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទធិលត្បើត្បាស់្បានបម្នថមកនុខេំែុខការយិបរលិចេទរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារ មានទឹកត្បាកចំ់នួន ៣.៣៣៦.៩៦២ ែុោៃ រអាលមរកិ (ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ១.៣៩២.៧៧៣                
ែុោៃ រអាលមរកិ)។ 
 
 
 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៧. ភ្តិសនា (ត) 
(ii) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានកត់ម្រតាពៅកនខុរបាយការណ៍ចំពណញ-ខាត 
 របាយការណ៍ចំលណញ-ខាត បង្ហា ញនូវចំនួនទឹកត្បាក់ម្ែ ពាកព់ន័ធនឹខភ្តិស្នា មានែូចខាខលត្កាម៖ 
 

 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
     មិនបានត្តតួពិនិតយ  មិនបានត្តតួពិនិតយ      មិនបានត្តតួពិនិតយ  មិនបានត្តតួពិនិតយ 
រ ំស់្ត្ទពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទធិលត្បើត្បាស់្                

ទីតាខំការោិ ័យ ៣០០.៦៨៥   ១.២២៥.៥៩២   ២៥៨.០២២   ១.០៣៩.៧០០   ៤៥៣.១២០   ១.៨៤៦.៩១៧   ៥៦៥.៣៤៣   ២.២៧៨.០៥០  
ទីតាខំទូATM  ២៩.៩៨១   ១២២.២០១   ១៧.១២៧   ៦៩.០១៣   ១៧.២៦៥   ៧០.៣៧២   ៣៨.២៣៨   ១៥៤.០៨០  
កាត របទិត្បកាស្ ៣២.១២១   ១៣០.៩២៥   ៤១.១៣៩   ១៦៥.៧៧០   ៨២.៦៣១   ៣៣៦.៨០៤   ៨៩.៣២៣   ៣៥៩.៩២៧  
មា សីុ្នលភ្ៃើខ ៣២.១២៧   ១៣០.៩៥០   ២៨.៧១៩   ១១៥.៧២៣   ៥៩.៧៧៣   ២៤៣.៦៣៥   ៥៧.៤៣៨   ២៣១.៤៤៦  
ោនយនត ៣៥.១៤២   ១៤៣.២៣៩   ៣២.៣២២   ១៣០.២៤១   ៤៥.០៤៩   ១៨៣.៦២០   ៦៤.៦៤៤   ២៦០.៤៨៣  

 ៤៣០.០៥៦   ១.៧៥២.៩០៧   ៣៧៧.៣២៩   ១.៥២០.៤៤៧   ៦៥៧.៨៣៨   ២.៦៨១.៣៤៨   ៨១៤.៩៨៦   ៣.២៨៣.៩៨៦  
                 
ចំណាយការត្បាក ់ ៦៨.៣៤៦   ២៧៨.៥៨០   ៤៧.៤៧៨   ១៩១.៣១៣   ១៥៩.៥១៦   ៦៥០.១៨៧   ១១០.៥៣៧   ៤៤៥.៤០៩  
ចំណាយពាកព់ន័ធនខឹភ្តិស្នា    រយៈលព ខៃ ីនខិ

ភ្តិស្នាម្ែ មានតថ្មៃត្ទពយស្កមមទប (ត្តូវ
បានរមួបញ្េូ  លៅកនុខចណំាយត្បតិបតតកិារ  
លផេខៗ) ២០.០៥៣   ៨១.៧៣៦   ៥៦.២១៥   ២២៦.៥២០   ៤៣.២៣០   ១៧៦.២០៥   ៨៩.៣១៨   ៣៥៩.៩០៦  

ចំណាយស្របុពាកព់ន័ធនឹខភ្តសិ្នា ៨៨.៣៩៩  ៣៦០.៣១៦  ១០៣.៦៩៣  ៤១៧.៨៣៣  ២០២.៧៤៦  ៨២៦.៣៩២  ១៩៩.៨៥៥  ៨០៥.៣១៥ 
 

 ំហូរស្ថចត់្បាកល់ចញស្របុរបស់្ភ្តិស្នាស្ត្មាបែំ់ណាចក់ារយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣០ ម្ខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ មានទឹកត្បាកចំ់នួន ១.១៧១.០៣៣ ែុោៃ អាលមរកិ (ថ្ងៃទី២០ ម្ខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩៖ 
៩៥៣.៩៥៥ ែុោៃ រអាលមរកិ)។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៧. ភ្តិសនា (ត) 
(ii) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានកត់ម្រតាពៅកនខុរបាយការណ៍ចំពណញ-ខាត (ត) 
 

 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
     មិនបានត្តតួពិនិតយ  មិនបានត្តតួពិនិតយ      មិនបានត្តតួពិនិតយ  មិនបានត្តតួពិនិតយ 
រ ំស់្ត្ទពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទធិលត្បើត្បាស់្                

ទីតាខំការោិ ័យ ៥៥៧.២០០   ២.២៧១.១៤៧   ៣៩៥.៤៩៧   ១.៥៩៣.៦៥៥   ៧៦៤.៣៧៨   ៣.១១៥.៦០៥   ៧៥៨.៥៥៥   ៣.០៥៦.៥៩៧  
ទីតាខំទូATM  ២៩.៩៨១   ១២២.២០១   ១៧.១២៧   ៦៩.០១៣   ១៧.២៦៥   ៧០.៣៧២   ៣៨.២៣៨   ១៥៤.០៨០  
កាត របទិត្បកាស្ ៣២.១២១   ១៣០.៩២៥   ៤១.១៣៩   ១៦៥.៧៧០   ៨២.៦៣១   ៣៣៦.៨០៤   ៨៩.៣២៣   ៣៥៩.៩២៧  
មា សីុ្នលភ្ៃើខ ៣២.១២៧   ១៣០.៩៥០   ២៨.៧១៩   ១១៥.៧២៣   ៥៩.៧៧៣   ២៤៣.៦៣៥   ៥៧.៤៣៨   ២៣១.៤៤៦  
ោនយនត ៣៥.១៤២   ១៤៣.២៣៩   ៣២.៣២២   ១៣០.២៤១   ៤៥.០៤៩   ១៨៣.៦២០   ៦៤.៦៤៤   ២៦០.៤៨៣  

 ៦៨៦.៥៧១   ២.៧៩៨.៤៦២   ៥១៤.៨០៤   ២.០៧៤.៤០២   ៩៦៩.០៩៦   ៣.៩៥០.០៣៦   ១.០០៨.១៩៨   ៤.០៦២.៥៣៣  
                 
ចំណាយការត្បាក ់ ១៤៥.៣៩៥   ៥៩២.៦៣២   ១០២.២៧៨   ៤១២.១២៩   ១៥៩.៥១៦   ៦៥០.១៨៧   ២២១.៧៩៤   ៨៩៣.៧១៩  
ចំណាយពាកព់ន័ធនខឹភ្តិស្នា    រយៈលព ខៃ ីនខិ

ភ្តិស្នាម្ែ មានតថ្មៃត្ទពយស្កមមទប (ត្តូវ
បានរមួបញ្េូ  លៅកនុខចណំាយត្បតិបតតកិារ 
លផេខៗ) ២០.០៥៣   ៨១.៧៣៦   ៥៦.២១៥   ២២៦.៥២០   ៤៣.២៣០   ១៧៦.២០៥   ៨៩.៣១៨   ៣៥៩.៩០៦  

ចំណាយស្របុពាកព់ន័ធនឹខភ្តសិ្នា ១៦៥.៤៤៨  ៦៧៤.៣៦៨  ១៥៨.៤៩៣  ៦៣៨.៦៤៩  ២០២.៧៤៦  ៨២៦.៣៩២  ៣១១.១១២  ១.២៥៣.៦២៥ 
 

 ំហូរស្ថចត់្បាកល់ចញស្របុរបស់្ភ្តិស្នាស្ត្មាបែំ់ណាចក់ារយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣០ ម្ខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ មានទឹកត្បាកចំ់នួន ១.៤៤៧.២៤០ ែុោៃ អាលមរកិ (ថ្ងៃទី២០ ម្ខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩៖ 
១.០០៤.៤៩៤ ែុោៃ រអាលមរកិ)។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

20 

៨. ការពចញសាយមូលបម្រតបំណុល 
កនុខឆ្ន ២ំ០១៩ ធនាគារបានលស្នើសំុ្ត្កុមហ ុនផារមូ បត្តកមពុជា (លៅកាតថ់ា “ផ.ម.ក”)និខ  គណៈកម្មការមូ្លបត្តកម្ពុជា (លៅកាតថ់ា “គ.ម.ក”) លែើមបចុីេះបញ្ា ីស្ញ្ជញ បណណ អាជី្វកមមរបស់្ខៃួន លៅកនុខ

ត្កុមហ ុនផារមូ បត្តកមពុជា។ ការលស្នើសំុ្ត្តូវបានេនុមត័ជាលគា ការណ៍លោយត្កុមហ ុនផារមូ បត្តកមពុជា លៅថ្ងៃទី២៥ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ លៅថ្ងៃទី១០ ម្ខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារបានទទួ ការេនុមត័ចុខ
លត្កាយពីគណៈកមមការមូ បត្តកមពុជា លែើលមប ើចុេះបញ្ា ីស្ញ្ជញ បណណ អាជី្វកមមរបស់្ខៃួនលៅកនុខត្កុមហ ុនផារមូ បត្តកមពុជា។ ត្កុមហ ុនបានលចញផាយមូ បត្តបំណុ លៅថ្ងៃទី១៣ ម្ខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្ែ មាន
តថ្មៃជាទឹកត្បាកចំ់នួន ១០០.០០០ លរៀ  ស្របុ ៤០.០០០ ោនលរៀ  ម្ែ មានរយៈលព កំណត៣់ឆ្ន  ំ ម្ែ ត្តូវបានជាវទខំត្ស្ុខ។ ស្ញ្ជញ បណណ ត្តូវបានោតថ់ាន កជ់ាស្ញ្ជញ បណណ ម្ែ មានការការពារហានិភ្យ័
ការបតូររបិូយបណ័ណ  ម្ែ មានេត្តាគូប ុខ៦,៥%កនុខមយួឆ្ន  ំម្ែ ត្តូវបខ់ការត្បាកជ់ាលរៀខរា ់ឆ្មាស្។ 
  
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈលព ខៃី ១៤៣.៨៦៦  ៥៨៨.៨៤៣  -  -  ១៤៣.៨៦៦  ៥៨៨.៨៤៣  -  - 
រយៈលព ម្វខ ៩.៧៣៤.៧២៩  ៣៩.៨៤៤.២៤៦  -  -  ៩.៧៣៤.៧២៩  ៣៩.៨៤៤.២៤៦  -  - 

 ៩.៨៧៨.៥៩៥  ៤០.៤៣៣.០៨៩  -  -  ៩.៨៧៨.៥៩៥  ៤០.៤៣៣.០៨៩  -  - 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ទឹកត្បាកល់ែើម ៩.៧៣៤.៧២៩  ៣៩.៨៤៤.២៤៦  -  -  ៩.៧៣៤.៧២៩  ៣៩.៨៤៤.២៤៦  -  - 
ការត្បាកត់្តូវស្ខ ១៤៣.៨៦៦  ៥៨៨.៨៤៣  -  -  ១៤៣.៨៦៦  ៥៨៨.៨៤៣  -  - 

 ៩.៨៧៨.៥៩៥  ៤០.៤៣៣.០៨៩  -  -  ៩.៨៧៨.៥៩៥  ៤០.៤៣៣.០៨៩  -  - 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ពដើមទុន 
 លៅថ្ងៃទី១៨ ម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារបានលស្ើនសំុ្ឱ្យធនាគារកណាា  បលខកើនលែើមទុនរបស់្ខៃួនពី ៨០.០០០.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ រហូតែ ់ ៩២.០០០.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ លោយបំម្ ខ
ចំលណញរកាទុកមានទឹកត្បាកចំ់នួន ១២.០០០.០០០ ែុោៃ រអាលមរកិ លៅជាលែើមទុន ម្ែ ត្តូវបានេនុម័តលោយធនាគារកណាា  លៅថ្ងៃទី៣០ ម្ខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លា រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
នាលែើមការយិបរលិចេទ ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២១.៤៤០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២១.៤៤០.០០០ 
បំម្ ខចំលណញរកាទុកលៅជាលែើមទុន ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩១២.០០០  -  -  ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩១២.០០០  -  - 
 លមអៀខពកីារបតូររបូយិបណ័ណ  -  ១.៦៤៤.០០០  -  ៤.៥៦០.០០០  -  ១.៦៤៤.០០០  -  ៤.៥៦០.០០០ 
នាែណំាចក់ារយិបរលិចេទ ៩២.០០០.០០០  ៣៧៦.៥៥៦.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៩២.០០០.០០០  ៣៧៦.៥៥៦.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០ 
 

 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ចំនួនភាគហ ុន  ភាគរយ  ដុល្លា រអាពមរកិ  ចំនួនភាគហ ុន  ភាគរយ  ដុល្លា រអាពមរកិ 
            

ភាគទុនិក៖            
Jeonbuk Bank Co., Ltd ៤៦.០០០  ៥០%  ៤៦.០០០.០០០  ៤០.០០០  ៥០%  ៤០.០០០.០០០ 
Apro Financial Co., Ltd ៣៦.៨០០  ៤០%  ៣៦.៨០០.០០០  ៣២.០០០  ៤០%  ៣២.០០០.០០០ 
JB Woori Capital Co., Ltd ៩.២០០  ១០%  ៩.២០០.០០០  ៨.០០០  ១០%  ៨.០០០.០០០ 

     ៩២.០០០.០០០      ៨០.០០០.០០០ 
គិតជាពានល់រៀ      ៣៧៦.៥៥៦.០០០      ៣២៦.០០០.០០០  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ការវាសឡ់វខតថ្មាសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
កំណតស់្មាា  ់លនេះផត ់នូវបចេុបបននកមមេំពីការវនិិចេយ័ និខការបា នស់្ថម នម្ែ ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារបានលធវើ កនុខការកំណត់

តថ្មៃស្មត្ស្បរបស់្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ោបត់ាខំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុត្បោឆំ្ន មំ្ែ បានលធវើស្វនកមមចុខលត្កាយបំផុតមក។ 
 
(ក) ឋានានុម្រកមថ្នតថ្មាសមម្រសប 

លែើមបផីត ់នូវស្ញ្ជញ ណេំពីភាពអាចទុកចិតតបាន របស់្ទិនននយ័ម្ែ បានលត្បើត្បាស់្កនុខការកំណតត់ថ្មៃស្មត្ស្បត្កុមហ ុនរមួ 
និខធនាគារបានោតថ់ាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់្ខៃួនជាបីកត្មតិ ែូចបានពណ៌នាកនុខស្តខោ់រគណលនយយ។ ការពនយ ់េំពីកត្មតិ
នីមយួៗ មានបង្ហា ញលៅកនុខតារាខខាខលត្កាម។ 

តារាខខាខលត្កាមលនេះបង្ហា ញពីត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារម្ែ ត្តូវបានវាស់្ម្វខ និខត្តូវបានកត់ត្តា
តាមតថ្មៃស្មត្ស្ប លៅថ្ងៃទី៣០ ម្ខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ និខថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ តាមមូ ោា នម្ែ បានលកើតលែើខ៖ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថរុមួ 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន  ំ កម្រមិត ១  កម្រមិត ២  កម្រមិត ៣  សរបុ 

២០២០ ដុល្លា រអាពមរកិ  ដុល្លា រអាពមរកិ  ដុល្លា រអាពមរកិ  ដុល្លា រអាពមរកិ 
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ វាស់្ម្វខតាមតថ្មៃស្ម

ត្ស្បកនុ ខ ទធផ  មអិតលផេខៗ 
(FVOCI)        

   មូ បត្តកមមសិ្ទធ ិ– លស្វាស្ថធារណៈ ១៦១.១១២  -  ២១.៨១៨  ១៨២.៩៣០ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៦១.១១២  -  ២១.៨១៨  ១៨២.៩៣០ 
គិតជាពានល់រៀ  ៦៥៩.៤៣១  -  ៨៩.៣០១  ៧៤៨.៧៣២ 
        
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩        
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ វាស់្ម្វខតាមតថ្មៃស្ម

ត្ស្បកនុ ខ ទធផ  មអិតលផេខៗ 
(FVOCI)        

   មូ បត្តកមមសិ្ទធ ិ– លស្វាស្ថធារណៈ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
គិតជាពានល់រៀ  ៨៣០.២៣០  -  ៨៨.៩០៨  ៩១៩.១៣៨ 

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ការវាសឡ់វខតថ្មាសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ក) ឋានានុម្រកមថ្នតថ្មាសមម្រសប (ត) 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន  ំ កម្រមិត ១  កម្រមិត ២  កម្រមិត ៣  សរបុ 

២០២០ ដុល្លា រអាពមរកិ  ដុល្លា រអាពមរកិ  ដុល្លា រអាពមរកិ  ដុល្លា រអាពមរកិ 

        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ វាស់្ម្វខតាមតថ្មៃស្ម

ត្ស្បកនុ ខ ទធផ  មអិតលផេខៗ 
(FVOCI)        

   មូ បត្តកមមសិ្ទធ ិ– លស្វាស្ថធារណៈ ១៦១.១១២  -  ២១.៨១៨  ១៨២.៩៣០ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៦១.១១២  -  ២១.៨១៨  ១៨២.៩៣០ 
គិតជាពានល់រៀ  ៦៥៩.៤៣១  -  ៨៩.៣០១  ៧៤៨.៧៣២ 
        
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩        
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ វាស់្ម្វខតាមតថ្មៃស្ម

ត្ស្បកនុ ខ ទធផ  មអិតលផេខៗ 
(FVOCI)        

មូ បត្តកមមសិ្ទធ ិ– លស្វាស្ថធារណៈ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
គិតជាពានល់រៀ  ៨៣០.២៣០  -  ៨៨.៩០៨  ៩១៩.១៣៨ 

 
កម្រមិត ១ ៖ តថ្មៃស្មត្ស្បរបស់្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្ែ ត្តូវបានជួ្ញែូរលៅកនុខទីផារស្កមម (ែូចជា ឧបករណ៍និទស្េនម៍្ែ បានជួ្ញ
ែូរជ្ស្ថធារណៈ និខមូ បត្តកមមសិ្ទធិ) គឺអាត្ស័្យលៅតាមតថ្មៃម្ែ បានោក ់កល់ ើទីផារ នាែំណាចក់ារយិបរលិចេទរាយការណ៍។ តថ្មៃ
ោក ់កល់ ើទីផារម្ែ បានលត្បើស្ត្មាបត់្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុម្ែ ត្កុមហ ុនបានកានក់ាប ់ គឺជាតថ្មៃទិញបចេុបបនន។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ទខំលនេះ ត្តូវបានបញ្េូ  លៅកនុខកត្មិត ១ ។ 
 
កម្រមិត ២ ៖ តថ្មៃស្មត្ស្បរបស់្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្ែ មនិត្តូវបានជួ្ញែូរលៅកនុខទីផារស្កមម (ឧទហរណ៍ែូចជា ឧបករណ៍
និទស្េន ៍over–the–counter) ត្តូវបានកំណតល់ោយលត្បើវធីិស្ថស្រស្តវាយតថ្មៃ ម្ែ បលខកើនការលត្បើត្បាស់្ទិននន័យល ើទីផារម្ែ អាចេលខកត
បាន និខបនថយការពឹខម្ផអកលៅល ើការបា នស់្ថម នចំលពាេះេខាភាពជាកោ់ក។់ ត្បសិ្នលបើទិនននយ័ជាកោ់ក់ទខំេស់្ម្ែ តត្មូវស្ត្មាប់
ឧបករណ៍មយួ អាចេលខកតបាន ឧបករណ៍លនាេះត្តូវបានបញ្េូ  លៅកនុខកត្មតិ ២ ។ 
 
កម្រមិត ៣ ៖ ត្បសិ្នលបើទិនននយ័ជាកោ់កម់យួឬលត្ចើន មនិពឹខម្ផអកលៅល ើទិនននយ័ទីផារម្ែ អាចេលខកតបាន ឧបករណ៍លនាេះត្តូវបាន
បញ្េូ  លៅកនុខកត្មតិ ៣ ។ វាគឺជាករណីស្ត្មាបមូ់ បត្តកមមសិ្ទធិម្ែ មិនបានចុេះបញ្ា ី។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ការវាសឡ់វខតថ្មាសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ែ) បពចាកពទសវាយតថ្មាម្រតូវបានពម្របើម្របាសព់ដើមបកីំណត់តថ្មាសមម្រសប 
 បលចេកលទស្វាយតថ្មៃត្តូវបានលត្បើត្បាស់្លែើមបកំីណតត់ថ្មៃស្មត្ស្បរមួមាន ការលត្បើត្បាស់្ការវាយតថ្មៃទីផារម្ែ អាចមានលៅ
ល ើទីផារមូ បត្តកមពុជា។ 
 
(គ) ការវាសឡ់វខតថ្មាសមម្រសបពោយពម្របើទិននន័យជាក់ល្លក់មិនអាចអពខេតបាន (កម្រមតិ៣) 

មូ បត្តកមមសិ្ទធិម្ែ មិនបានចុេះបញ្ា ី គឺការវនិិលោគលៅកនុខការោិ ័យឥណទនថ្នកមពុជា (“CBC”) ម្ែ ត្តូវវាស់្ម្វខ
តាមតថ្មៃស្មត្ស្បកនុខ ទធផ  មអិតលផេខៗ លោយស្ថរវាមនិត្តូវបានកានក់ាបល់ែើមបជួី្ញែូរលទ លហើយត្កុមហ ុនបានស្លត្មចលត្ជ្ើស្លរ ើស្
យកការកតត់្តាល ើកែំបូខរបស់្វា ជាត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុវាស់្ម្វខតាម FVOCI។ លនេះគឺជាការវនិិលោគជាយុទធស្ថស្រស្ត លហើយត្កុមហ ុន
ោតទុ់កថាការលធវើចំណាតថ់ាន កម់្បបលនេះ គឺមានភាពស្មត្ស្ប។ 

តថ្មៃស្មត្ស្បត្តូវបានកំណតល់ោយម្ផអកលៅតាមតថ្មៃបចេុបបនន លហើយេត្តាេបបហារម្ែ បានលត្បើត្បាស់្ ត្តូវបានម្កតត្មូវលៅ
តាមហានិភ្យ័ឥណទនរបស់្ភាគីថ្ែគូ ឬហានិភ្យ័ឥណទនរបស់្ត្កុមហ ុនផ្ទទ  ់។ មនិមានការកតត់្តាចំលណញ/ខាតលៅកនុខ ទធផ 
 មអតិលផេខៗលទ លោយស្ថរតថ្មៃស្មត្ស្ប ត្បហាកត់្បម្ហ នឹខតថ្មៃលោខ។ លៅថ្ងៃទី៣១ ម្ខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ មនិមានការកតត់្តា       
សំ្វធិានធនបាតប់ខស់្ត្មាប ់FVOCI លនេះលទ។ 
 
(ឃ) ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុឡដលមិនវាសឡ់វខតាមតថ្មាសមម្រសប 

គិតត្តឹមកា បរលិចេទតារាខតុ យការ តថ្មៃស្មត្ស្បថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធនាគារ មានតថ្មៃត្បហាក់
ត្បម្ហ នឹខតថ្មៃលោខរបស់្វា។ 

ការបា នស់្ថម នតថ្មៃស្មត្ស្បម្ផអកលៅតាមវធីិស្ថស្រស្ត និខការស្នមតែូចខាខលត្កាម៖ 
 

(i) ត្បាកប់លញ្ញ ើ និខការោកត់្បាកល់ៅធនាគារកណាត   និខធនាគារ 
តថ្មៃលោខថ្នត្បាកប់លញ្ញ ើ និខការោកត់្បាកល់ៅធនាគារកណាត   និខធនាគារ មានតថ្មៃត្បហាកត់្បម្ហ នឹខតថ្មៃស្មត្ស្ប

របស់្វា លោយស្ថរគណនីទខំលនេះភាគលត្ចើនគឺជាគណនីចរនត គណនីស្នេ ំនិខត្បាក់បលញ្ញ ើរយៈលព ខៃី។ 
 

(ii) ឥណទនេតិងិជ្ន 
ចំលពាេះឥណទនម្ែ មានេត្តាលងរ ម្ែ មានកា កំណតល់ៅស្ ់តិចជាខ១ឆ្ន  ំជាទូលៅតថ្មៃលោខរបស់្វា គឺជាតថ្មៃស្ម

ត្ស្បបា នស់្ថម នរបស់្វា។ 
ចំលពាេះឥណទនម្ែ មានេត្តាលងរ និខមានកា កំណតល់ៅស្ ់១ឆ្ន  ំ ឬល ើស្ពី១ឆ្ន  ំ តថ្មៃស្មត្ស្បត្តូវបានបា នស់្ថម ន

លោយលធវើេបបហារ ំហូរស្ថចត់្បាក់បា នស់្ថម ននាលព េនាគត និខលត្បើេត្តាការត្បាករ់បស់្ឥណទននាលព បចេុបបនន លោយស្ថរេត្តាការ
ត្បាកត់ាមទីផាររបស់្ឥណទន មានហានិភ្យ័ឥណទន និខកា កំណតត់្បហាកត់្បម្ហ គាន  លហើយត្តូវបានវាយតថ្មៃថាមានភាពខុស្
គាន តិចតួច ជាមយួនឹខេត្តាការត្បាក់របស់្ឥណទនតាមកិចេស្នា។ ជា ទធផ  តថ្មៃស្មត្ស្បថ្នឥណទន និខ បុលរត្បទនេតិងិជ្ន    
រយៈលព ម្វខ អាចមានតថ្មៃត្បហាក់ត្បម្ហ នឹខតថ្មៃលោខរបស់្វា នាកា បរលិចេទរាយការណ៍។ 

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ការវាសឡ់វខតថ្មាសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ឃ) ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុឡដលមិនវាសឡ់វខតាមតថ្មាសមម្រសប (ត) 
(iii) ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េតិងិជ្ន 

តថ្មៃស្មត្ស្បថ្នត្បាក់បលញ្ញ ើរបស់្េតិងិជ្ន ម្ែ មានកា កំណតតិ់ចជាខ១ឆ្ន  ំ  មានតថ្មៃត្បហាកត់្បម្ហ នឹខតថ្មៃលោខ
របស់្វា លោយស្ថរឧបករណ៍ទខំលនេះមានរយៈលព ខៃី។ តថ្មៃស្មត្ស្បថ្នត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េតិងិជ្ន ម្ែ មានកា កំណត១់ឆ្ន  ំឬលត្ចើន
ជាខ ត្តូវបានលគរពឹំខថាមានតថ្មៃត្បហាកត់្បម្ហ នឹខតថ្មៃលោខរបស់្វា លោយស្ថរធនាគារបានផត ់េត្តាការត្បាកត់្បហាកត់្បម្ហ គាន  
ជាមយួនឹខឧបករណ៍ម្ែ មានកា កំណត ់និខ កេខណឌ ឥណទនត្ស្លែៀខគាន ម្ែរ។ 

តថ្មៃស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ់្នត្បាក់បលញ្ញ ើរបស់្េតិងិជ្ន ម្ែ មនិមានកា កំណត ់ រមួមានត្បាកប់លញ្ញ ើមនិមានការត្បាក ់ ត្បាក់
បលញ្ញ ើត្តូវស្ខតាមតត្មូវការ គឺជាទឹកត្បាកត់្តូវស្ខនាកា បរលិចេទរាយការណ៍។ 
 
(iv) ត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ និខ បំណុ ហិរញ្ញ វតថុលផេខៗ 

តថ្មៃលោខថ្នត្ទពយស្កមមហិរញ្ញ វតថុ   និខ   បំណុ ហិរញ្ញ វតថុលផេខៗ   ត្តូវបានស្នមតថាមានតថ្មៃត្បហាកត់្បម្ហ នឹខតថ្មៃ       
ស្មត្ស្បរបស់្វា លោយស្ថរគណនីទខំលនេះមនិមានតថ្មៃម្ត្បត្បួ ជាស្ថរវនតលៅតាមេត្តាទីផារលទ។ 
 
(v) ត្បាកក់មេ ីនិខេនុបំណុ  

ត្បាកក់មេ ី និខេនុបំណុ  មនិត្តូវបានោក ់កល់ ើទីផារស្កមមលទ លហើយតថ្មៃស្មត្ស្បរបស់្វា ត្បហាកត់្បម្ហ នឹខតថ្មៃ
លោខរបស់្វា។ 

 
(vi) មូ បត្តបំណុ  

ជាទូលៅ តថ្មៃស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ្នមូ បត្តបំណុ  គឺអាត្ស័្យលៅតាមតថ្មៃទីផារម្ែ អាចេលខកតបាន នាកា បរលិចេទ
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ។ វាមនិត្តូវបានជួ្ញែូរោ ខស្កមមលទ។ តថ្មៃស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ្នមូ បត្តបំណុ  គឺត្បហាក់
ត្បម្ហ នឹខតថ្មៃលោខរបស់្វា លោយម្ផអកលៅតាម ំហូរស្ថចត់្បាកប់ា នស់្ថម ននាលព េនាគត លោយលត្បើេត្តាល ើទីផារ។ 
 


