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មាតិកា ទំេ័រ 
  
  
របាយការណ៍ស្តីពីការត្រួរពិនិរយល ើពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព  ១ – ២ 
  
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួ៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុមនិលពញល ញរមួ ៣ 
របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និង ទ្ធផ  មអរិលផេងៗមនិលពញល ញរមួ  ៤ 
របាយការណ៍បម្ត្មបត្មួ មូ ធនមនិលពញល ញរមួ ៥ 
របាយការណ៍ ំហូរស្ថចត់្បាកម់និលពញល ញរមួ ៦ 
  

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញលោយម្ែក៖  
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុមនិលពញល ញលោយម្ែក ៧ 
របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និង ទ្ធផ  មអរិលផេងៗមនិលពញល ញលោយម្ែក  ៨ 
របាយការណ៍បម្ត្មបត្មួ មូ ធនមនិលពញល ញលោយម្ែក ៩ 
របាយការណ៍ ំហូរស្ថចត់្បាកម់និលពញល ញលោយម្ែក ១០ 

  
កំណរស់្មាា  ់ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួ និងលោយម្ែករបស់្ធ្គារ ១១ - ២៨  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
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 កំណត់  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សមាា ល ់  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

          
ម្រទេយសកមម          
ស្ថចត់្បាកក់នុងថ្ែ   ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០ 
ស្មរុ យលៅធ្គារកណាត     ៧៣.២៩០.៣៦៦  ២៩៦.៤៥៩.៥៣០  ៩៣.៩០៣.០១៩  ៣៨២.៦៥៤.៨០២ 
ស្មរុ យលៅធ្គារ និងត្គឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុ    

លផេងៗ   ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 
ត្បាករ់មក ់តាមចាបល់ៅធ្គារកណាត     ៥៩.៥៣៥.២៥៥  ២៤០.៨២០.១០៦  ៨៣.០៣៣.៦១៥  ៣៣៨.៣៦១.៩៨២ 
ឥណទនែ ់េរិងិជ្ន  ៦  ៧២១.៣២២.០៦៩  ២.៩១៧.៧៤៧.៧៦៩  ៦៤៧.៤៦៣.២៦៦  ២.៦៣៨.៤១២.៨០៩ 
មូ បត្រវនិិលោគ   ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១ 
ត្ទ្ពយស្កមមេរបីូ   ៨.០២៨.៩២៨  ៣២.៤៧៧.០១៤  ៨.៤៥១.៣១១  ៣៤.៤៣៩.០៩២ 
ត្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ   ១៦.២៧៩.៧៥១  ៦៥.៨៥១.៥៩៣  ១៥.៩០៥.៥៤៥  ៦៤.៨១៥.០៩៦ 
ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធលិត្បើត្បាស់្ ៧  ៩.៧៨០.១៨៤  ៣៩.៥៦០.៨៤៤  ៦.០៧៨.០៣៥  ២៤.៧៦៧.៩៩៣ 
ពនធពនារត្ទ្ពយស្កមម   ២៣៧.០១០  ៩៥៨.៧០៥  ៥០០.១៦៣  ២.០៣៨.១៦៤ 
ត្ទ្ពយស្កមមលផេងៗ   ៥.២៩៥.៤៥៩  ២១.៤២០.១៣២  ៥.៥៧៨.៣៥០  ២២.៧៣១.៧៧៦ 
ម្រទេយសកមមសរបុ   ១.០៣៣.១៩៧.៩៨៨  ៤.១៧៩.២៨៥.៨៦០  ៩៣៦.២៨៦.០៩៣  ៣.៨១៥.៣៦៥.៨៣០ 

          
បំណុល និងមូលធន          
បំណុល          
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធ្គារលផេងៗ   ៨៨.៥៦៥.៥៧៧   ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩   ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣០ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្នមនិម្មនធ្គារ   ៧១៦.៨២១.៧២៤   ២.៨៩៩.៥៤៣.៨៧៤   ៦៤៦.២៧៥.៦០៦  ២.៦៣៣.៥៧៣.០៩៤ 
បំណុ ពនធល ើត្បាកចំ់ណូ កនុងត្គា   ៣.៥២២.៧១២   ១៤.២៤៩.៣៧០   ៤.៤១២.៨៤០  ១៧.៩៨២.៣២៣ 
ត្បាកក់មេ ី   ១៥.៤០៧.៤១០   ៦២.៣២២.៩៧៣   ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
មូ បត្របណុំ បានលចញផាយ ៨  ១៩.៧៩៣.៤៧៤   ៨០.០៦៤.៦០២   -  - 
បំណុ ភ្រិស្នា ៧  ១០.១៨៩.៨៤១   ៤១.២១៧.៩០៧   ៦.៧៤៣.៧៤១  ២៧.៤៨០.៧៤៥ 
ការពវកិចេេរថត្បលោជ្នបុ៍គា ិក   ១៦៣.០០០   ៦៥៩.៣៣៥   ៣០២.២៤៣  ១.២៣១.៦៤០ 
បំណុ លផេងៗ   ៣.០៥៩.៧៨៥   ១២.៣៧៦.៨៣០   ៣.៦៣៤.៣៩០  ១៤.៨១០.១៤០ 
េនុបំណុ    ២០.០៣៧.១២៨   ៨១.០៥០.១៨២   ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.៦៥១.២៩៧ 
បំណុលសរបុ   ៨៧៧.៥៦០.៦៥១   ៣.៥៤៩.៧៣២.៨៣២   ៧៩៧.៧៨៦.៦១០  ៣.២៥០.៩៨០.៤៣៥ 

          
មូលធន          
លែើមទុ្ន ៩  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០ 
ទុ្នបត្មងុតាមចាប ់   ១១.៦៨៣.១៦៧  ៤៩.១៩៥.០៦៧  ៨.២៥២.៨១១  ៣៥.២០៩.៥០៦ 
ចំលណញរកាទុ្ក   ៥១.៩៥៤.១៧០  ២១០.១៣៧.៣៥៩  ៥០.២៤៦.៦៧២  ២០៣.១៧៥.៨៨៩ 
ទុ្នបត្មងុលផេងៗ   -  (១.៩១៩.៣៩៨)  -  - 
មូលធនសរបុ   ១៥៥.៦៣៧.៣៣៧  ៦២៩.៥៥៣.០២៨  ១៣៨.៤៩៩.៤៨៣  ៥៦៤.៣៨៥.៣៩៥ 
          
បំណុល និងមូលធនសរបុ   ១.០៣៣.១៩៧.៩៨៨   ៤.១៧៩.២៨៥.៨៦០   ៩៣៦.២៨៦.០៩៣  ៣.៨១៥.៣៦៥.៨៣០ 

 
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១១ ែ ់ទំ្ពរ័ទី្ ២៨ គឺជាម្ផនកថ្នព័រម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួលនោះ។ 
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របាយការណ៍ចំពណញ-ខាត និងលទធសលលមអិតពសេងៗមិនពេញពលញរមួ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ និង១២ឡែ ថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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   សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ៣ឡែ  សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ១២ឡែ 

 កំណត់  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សមាា ល ់  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

                  
ចំណូ ការត្បាក់   ១៨.៧៨៣.៨៧៥   ៧៦.៣៣៧.៦៦៨   ១៦.១៦៦.៩៥៩   ៦៥.៦៨៦.៣៥៤   ៦៩.៣៣៧.៣៣៧  ២៨២.៦៨៨.៣២៣  ៥៩.៨៤៥.៩៤៩   ២៤២.៤៩៥.៧៨៥  
ចំណាយការត្បាក់   (៧.៥៩១.០៥៩)  (៣០.៨៥០.០៦៤)  (៦.០៥៥.៨២០)  (២៤.៦០៤.៧៩៧)  (២៨.២៣៥.៦៤៩)  (១១៥.១១៦.៧៤១)  (២១.២៧៩.១១១)  (៨៦.២២២.៩៥៨) 
ចំណូលការម្របាកស់ទុធ   ១១.១៩២.៨១៦   ៤៥.៤៨៧.៦០៤   ១០.១១១.១៣៩   ៤១.០៨១.៥៥៧   ៤១.១០១.៦៨៨  ១៦៧.៥៧១.៥៨២  ៣៨.៥៦៦.៨៣៨   ១៥៦.២៧២.៨២៧  

                  
ចំណូ កថ្ត្មលជ្ើងស្ថ   ៧៧៣.៤៧០   ៣.១៤៣.៣៨២   ៨៤៨.៣៩៩   ៣.៤៤៧.០៤៥   ៣.៤៦៨.៨២១  ១៤.១៤២.៣៨៣  ២.៨៧៧.៩១១   ១១.៦៦១.២៩៥  
ចំណាយកថ្ត្មលជ្ើងស្ថ   (២៦៩.៨៩៥)  (១.០៩៦.៨៥៣)  (៣៣៣.៥៨៦)  (១.៣៥៥.៣៦០)  (១.០៧៧.១៧៥)  (៤.៣៩១.៦៤២)  (៧០៣.៩៨៩)  (២.៨៥២.៥៦៣) 
ចំណូលកថ្ម្រមពជ្ើងសាសទុធ   ៥០៣.៥៧៥   ២.០៤៦.៥២៩   ៥១៤.៨១៣   ២.០៩១.៦៨៥   ២.៣៩១.៦៤៦  ៩.៧៥០.៧៤១  ២.១៧៣.៩២២   ៨.៨០៨.៧៣២  

                  
ខារបណាត  មកពីការងយចុោះរថ្មលចំលពាោះត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ  ១០  (១១០.៥៩៨)  (៤៤៩.៤៧០)  (៥៤៩.១២៧)  (២.២៣១.១០៣)  (៤៥៨.៤៥២)  (១.៨៦៩.១០៩)  (៦៨៥.៩៣៩)  (២.៧៧៩.៤២៥) 
ចំលណញ/(ខារ)លផេងៗ - សុ្ទ្ធ   ២៨៨.៩៦៩   ១.១៧៤.៣៧០   ៧.៣២៨   ២៩.៧៧៤   ២៩៩.៣៤៦  ១.២២០.៤៣៤  (១៩៧.៨៦៨)  (៨០១.៧៦២) 
ចំណូ ត្បរិបរតិការលផេងៗ   ៣៤.៨១៦   ១៤១.៤៩២   ៤៩.៥០៩   ២០១.១៥៦   ៧៨.២៦៣  ៣១៩.០៧៨  ១៨០.១៩៥   ៧៣០.១៥០  
ចំណូល/(ខាត)ម្របតិបតតកិារពសេងៗសទុធ   ២១៣.១៨៧   ៨៦៦.៣៩២   (៤៩២.២៩០)  (២.០០០.១៧៣)  (៨០.៨៤៣)  (៣២៩.៥៩៧)  (៧០៣.៦១២)  (២.៨៥១.០៣៧) 
                  
ចំណាយបុគា ិក   (១.៨៨៤.៧២២)  (៧.៦៥៩.៥១០)  (១.៧៣៥.៣៧០)  (៧.០៥០.៨០៨)  (៧.៧៥៨.៥៣២)  (៣១.៦៣១.៥៣៥)  (៦.៨៤០.៨៥៨)  (២៧.៧១៩.១៥៧) 
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ និងរ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមេរូបី    (២.០០៣.៤៦៩)  (៨.១៤២.០៩៨)  (១.៦៣៦.៧៨៣)  (៦.៦៥០.២៤៩)  (៦.៨៩៤.១១៧)  (២៨.១០៧.៣១៥)  (៥.៥១២.៨១៧)  (២២.៣៣៧.៩៣៤) 
ចំណាយទូ្លៅ និងចំណាយរែាបា    (២.២៥១.១៤០)  (៩.១៤៨.៦៣៣)  (១.៦៥៦.០២៣)  (៦.៧២៨.៤២១)  (៧.៣៦០.០៣០)  (៣០.០០៦.៨៤២)  (៦.២៥២.៨១៧)  (២៥.៣៣៦.៤១៤) 
ចំពណញមុនបង់េនធពលើម្របាក់ចំណូល   ៥.៧៧០.២៤៧   ២៣.៤៥០.២៨៤   ៥.១០៥.៤៨៦   ២០.៧៤៣.៥៩១   ២១.៣៩៩.៨១២  ៨៧.២៤៧.០៣៤  ២១.៤៣០.៦៥៦   ៨៦.៨៣៧.០១៧  

                  
ចំណាយពនធល ើត្បាក់ចំណូ    (៧៨៥.៧៦២)  (៣.១៩៣.៣៣៧)  (៧៥៣.៣៣៦)  (៣.០៦០.៨០៤)  (៤.២៦១.៩៥៨)  (១៧.៣៧៦.០០៣)  (៤.៦៤៧.៥៩០)  (១៨.៨៣២.០៣៥) 
ចំពណញកនងុការយិបរពិចេទ   ៤.៩៨៤.៤៨៥   ២០.២៥៦.៩៤៧   ៤.៣៥២.១៥០   ១៧.៦៨២.៧៨៧   ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១  ១៦.៧៨៣.០៦៦   ៦៨.០០៤.៩៨២  
                  
លទធសលលមអិតពសេងៗ                  
ខទងម់្ែ មិនត្រូវបានោរថ់ាន កល់ែើងវញិកនុ ងចំលណញ-ខារ៖                  
 លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ    -     (៣.៣៨៤.៦៤២)  -     (២.៧៤៦.៥៨១)  -  (១.៩១៩.៣៩៨)  -     ៣៨៦.០១១  
   -     (៣.៣៨៤.៦៤២)  -     (២.៧៤៦.៥៨១)  -  (១.៩១៩.៣៩៨)  -     ៣៨៦.០១១  
                  
លទធសលលមអិតកនងុការយិបរពិចេទសរបុ   ៤.៩៨៤.៤៨៥   ១៦.៨៧២.៣០៥   ៤.៣៥២.១៥០   ១៤.៩៣៦.២០៦   ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៧.៩៥១.៦៣៣  ១៦.៧៨៣.០៦៦   ៦៨.៣៩០.៩៩៣  
                  
ចំពណញសរបុរបសម់ាា សម់្រកមុហ ុនរមួ   ៤.៩៨៤.៤៨៥   ២០.២៥៦.៩៤៧   ៤.៣៥២.១៥០   ១៧.៦៨២.៧៨៧   ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១  ១៦.៧៨៣.០៦៦   ៦៨.០០៤.៩៨២  
លទធសលលមអិតសរបុរបសម់ាា សម់្រកុមហ ុនរមួ   ៤.៩៨៤.៤៨៥   ១៦.៨៧២.៣០៥   ៤.៣៥២.១៥០   ១៤.៩៣៦.២០៦   ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៧.៩៥១.៦៣៣  ១៦.៧៨៣.០៦៦   ៦៨.៣៩០.៩៩៣  
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ១១ ែ ់ទ្ំព័រទ្ ី២៨ គឺជាម្ផនកថ្នពរ័៌មានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួលនោះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធនមិនពេញពលញរមួ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 របសម់ាា សម់្រកុមហ ុនរមួ 

 ពដើមទុន  ទុនបម្រមុងតាមចាប ់  ចំពណញរកាទុក  ទុនបម្រមុងពសេងៗ  សរបុ 

 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                    

សមតុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៨០.០០០.០០០  ៣២១.៤៤០.០០០  ៨.២០០.៩៨៣  ៣២.២០១.៦៥២  ៣៤.៥១៥.៤៣៤  ១៣៩.៤៣២.៩១៤  -  -  ១២២.៧១៦.៤១៧  ៤៩៣.០៧៤.៥៦៦ 

                    
ចំលណញកនុងការយិបរលិចេទ្ -  -  -  -  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.០០៤.៩៨២  -  -  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.០០៤.៩៨២ 
 ទ្ធផ  មអិរលផេងៗ -  លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ៣៨៦.០១១  -  ៣៨៦.០១១ 
លទធសលលមអិតសរបុកនងុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.០០៤.៩៨២  -  ៣៨៦.០១១  ១៦.៧៨៣.០៦៦  ៦៨.៣៩០.៩៩៣ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
លផទរពីចំលណញរកាទុ្កលៅទុ្នបត្មុងតាមចាប់ -  -  ៥១.៨២៨  ២១០.០០៧  (៥១.៨២៨)  (២១០.០០៧)  -  -  -  - 
ភាគោភ្ -  -  -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥២.០០០)  -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥២.០០០) 
 លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ៤.៥៦០.០០០  -  ២.៧៩៧.៨៤៧  -  -  -  (៣៨៦.០១១)  -  ៦.៩៧១.៨៣៦ 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន -  ៤.៥៦០.០០០  ៥១.៨២៨  ៣.០០៧.៨៥៤  (១.០៥១.៨២៨)  (៤.២៦២.០០៧)  -  (៣៨៦.០១១)  (១.០០០.០០០)  ២.៩១៩.៨៣៦ 

                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០  ៨.២៥២.៨១១  ៣៥.២០៩.៥០៦  ៥០.២៤៦.៦៧២  ២០៣.១៧៥.៨៨៩  -  -  ១៣៨.៤៩៩.៤៨៣  ៥៦៤.៣៨៥.៣៩៥ 
                    
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 
                    
ចំលណញកនុងការយិបរលិចេទ្ -  -  -  -  ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១  -  -  ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១ 
 ទ្ធផ  មអិរលផេងៗ -  លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  (១.៩១៩.៣៩៨)  -  (១.៩១៩.៣៩៨) 
លទធសលលមអិតសរបុកនងុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៩.៨៧១.០៣១  -  (១.៩១៩.៣៩៨)  ១៧.១៣៧.៨៥៤  ៦៧.៩៥១.៦៣៣ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
បំម្ ងចំលណញរកាទុ្កលៅលែើមទុ្ន (កំណរស់្មាា  ់ ៩) ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩២៤.០០០  -  -  (១២.០០០.០០០)  (៤៨.៩២៤.០០០)  -  -  -  - 
លផទរពីចំលណញរកាទុ្កលៅទុ្នបត្មុងតាមចាប់ -  -  ៣.៤៣០.៣៥៦  ១៣.៩៨៥.៥៦១  (៣.៤៣០.៣៥៦)  (១៣.៩៨៥.៥៦១)  -  -  -  - 
 លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  (២.៧៨៤.០០០)  -  -  -  -  -  -  -  (២.៧៨៤.០០០) 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន ១២.០០០.០០០  ៤៦.១៤០.០០០  ៣.៤៣០.៣៥៦  ១៣.៩៨៥.៥៦១  (១៥.៤៣០.៣៥៦)  (៦២.៩០៩.៥៦១)  -  -  -  (២.៧៨៤.០០០) 
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០ ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ១១.៦៨៣.១៦៧  ៤៩.១៩៥.០៦៧  ៥១.៩៥៤.១៧០  ២១០.១៣៧.៣៥៩  -  (១.៩១៩.៣៩៨)  ១៥៥.៦៣៧.៣៣៧  ៦២៩.៥៥៣.០២៨ 

 
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ១១ ែ ់ទ្ំព័រទ្ ី២៨ គឺជាម្ផនកថ្នពរ័៌មានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួលនោះ។



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់មិនពេញពលញរមួ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេម្របតិបតតកិារ        
ចំលណញមុនបងព់នធល ើត្បាកចំ់ណូ        ២១.៣៩៩.៨១២        ៨៧.២៤៧.០៣៤  ២១.៤៣០.៦៥៦  ៨៦.៨៣៧.០១៧ 
និយរ័កមម៖        

សំ្វធិានធនស្ត្មាបក់ារពវកិចេេរថត្បលោជ្នបុ៍គា ិក          (១៣៩.២៤៣)           (៥៦៧.៦៩៤)  (១៦.១៥៧)  (៦៥.៤៦៨) 
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ និងរ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមេរូបី         ៦.៨៩៤.១១៧        ២៨.១០៧.៣១៥  ៥.៥១២.៨១៧  ២២.៣៣៧.៩៣៤ 
ខារបណាត  មកពីការងយចុោះរថ្មលចំលពាោះត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ             ៤៥៨.៤៥២          ១.៨៦៩.១០៩  ៦៨៥.៩៣៩  ២.៧៧៩.៤២៥ 
ខារពីការបតូររបិូយប័ណណ មនិទន់ទ្ទួ្ ស្ថា  ់ល ើមូ បត្រវនិិលោគ              ២០.៥៩៩               ៨៣.៩៨២  -  - 
ខារពីការបតូររបិូយប័ណណ មនិទន់ទ្ទួ្ ស្ថា  ់ល ើត្បាក់កមេ ីនិងមូ បត្របំណុ              ២១៩.៥៩២             ៨៩៥.២៧៧  -  - 
ចំលណញពីការ កត់្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ              (២.៦៨០)             (១០.៩២៦)  -  - 
ចំណូ ការត្បាក់     (៦៩.៣៣៧.៣៣៧)    (២៨២.៦៨៨.៣២៣)  (៥៩.៨៤៥.៩៤៩)  (២៤២.៤៩៥.៧៨៥) 
ចំណាយការត្បាក់       ២៨.២៣៥.៦៤៩      ១១៥.១១៦.៧៤១  ២១.២៧៩.១១១  ៨៦.២២២.៩៥៨ 
        

បម្ត្មបត្មួ លែើមទុ្នបងវិ ៖        
ទុ្នបត្មុងការពវកិចេលៅធ្គារកណាា   ២៤.៦៦៩.៨១៩   ១០០.៥៧៨.៨៥២   (៣.២៤៣.៥៣៦)  (១៣.១៤២.៨០៨) 
ឥណទនេរិងិជ្ន (៧២.៤៧៧.៤៨២)  (២៩៥.៤៩០.៦៩៤)  (១០៧.២៧០.៥៣៦)  (៤៣៤.៦៦០.២១២) 
ត្ទ្ពយស្កមមលផេងៗ ២៨២.៨៩០   ១.១៥៣.៣៤៣   (១.៣៣២.៣៦០)  (៥.៣៩៨.៧២៣) 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធ្គារលផេងៗ ២៤.៣៤២.៣៦៧   ៩៩.២៤៣.៨៣០   ២០.៤៧១.៥៤៤   ៨២.៩៥០.៦៩៦  
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្នមនិម្មនធ្គារ   ៦៨.៤០៧.២៨៤   ២៧៨.៨៩៦.៤៩៧   ៤៩.៥៦០.២២៩   ២០០.៨១៨.០៤៨  
បំណុ លផេងៗ ៤២២.៥០៦   ១.៧២២.៥៥៧   ៩៩៤.៦១១   ៤.០៣០.១៦៤  
ស្ថចត់្បាកប់ានពី/(លត្បើកនុង) ត្បរិបរតិការ ៣៣.៣៩៦.៣៤៥   ១៣៦.១៥៦.៩០០   (៥១.៧៧៣.៦៣១)  (២០៩.៧៨៦.៧៥៤) 

        
ការត្បាកប់ានទ្ទួ្  ៦៦.៦៣៧.០៩៥   ២៧១.៦៧៩.៤៣៦   ៦០.០៣៧.៧៧៤   ២៤៣.២៧៣.០៦០  
ការត្បាកប់ានបង់ (២៥.៧៣៥.៣៧៩)  (១០៤.៩២៣.១៤០)  (២១.០១៨.៩៤៩)  (៨៥.១៦៨.៧៨១) 
ពនធល ើត្បាក់ចំណូ បានបង ់ (៤.៨៨៨.៩៣៣)  (១៩.៩៣២.១៨០)  (៤.១១០.២៧០)  (១៦.៦៥៤.៨១៤) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានេី/(ពម្របើកនងុ) សកមមភាេម្របតិបតតិការ  ៦៩.៤០៩.១២៨   ២៨២.៩៨១.០១៦   (១៦.៨៦៥.០៧៦)  (៦៨.៣៣៧.២៨៩) 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេវិនិពោគ        
ការោកត់្បាករ់មក ់ធា្ល ើលែើមទុ្ន       (១.២០០.០០០)        (៤.៨៩២.៤០០)  -  - 
ការទិ្ញត្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ       (៣.៥១៩.០៤៣)      (១៤.៣៤៧.១៣៨)  (៣.១៧៨.៦៧៣)  (១២.៨៧៩.៩៨៣) 
ការទិ្ញត្ទ្ពយស្កមមេរបីូ       (១.៥១៥.២៤៩)        (៦.១៧៧.៦៧០)  (៤.៧៨២.៥៧៣)  (១៩.៣៧៨.៩៨៦) 
ការទូ្ទរស់្ត្មាបក់ារទិ្ញមូ បត្រវនិិលោគ                      -                       -  (៣.០០៤.០៥២)  (១២.១៧២.៤១៩) 
ស្ថចត់្បាកពី់ការ កត់្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ                ២.៦៨០               ១០.៩២៦  -  - 
ការែក/(ការោក)់មូ បត្រអាចជួ្ញែូរបានលៅធ្គារកណាត          ៣០.៥៧០.០០០      ១២៤.៦៣៣.៨៩០  (៤៣.៧០០.០០០)  (១៧៧.០៧២.៤០០) 
ស្មរុ យលៅធ្គារ និងត្គឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេងៗ      (៦១.០៥៧.៤០៩)    (២៤៨.៩៣១.០៥៦)  ២០.៨៣១.៤៧៧  ៨៤.៤០៩.១៤៥ 
សាច់ម្របាក់សទុធពម្របើកនងុសកមមភាេវិនិពោគ      (៣៦.៧១៩.០២១)    (១៤៩.៧០៣.៤៤៨)  (៣៣.៨៣៣.៨២១)  (១៣៧.០៩៤.៦៤៣) 

        
 ំហូរស្ថចត់្បាកប់ានពីស្កមមភាពហិរញ្ញបបទន         
ភាគោភ្បានបង់       (១.០០០.០០០)        (៤.០៧៧.០០០)  -  - 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាក់កមេ ី       ២១.០៣១.៣៧៧        ៨៥.៧៤៤.៩២៤  ៥១.៨៦៩.០៥៧  ២១០.១៧៣.៤១៩ 
ការទូ្ទរស់្ងត្បាកក់មេ ី     (៥៨.១០៧.៧១៥)    (២៣៦.៩០៥.១៥៤)  (២.៩៧៥.០៨៤)  (១២.០៥៥.០៤០) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការលចញមូ បត្របំណុ         ១៩.៥៣៨.៧៤២        ៧៩.៦៥៩.៤៥១  -  - 
ការបងត់្បាក់លែើមថ្នភ្រិស្នា       (២.០៦៧.៦៩៧)        (៨.៤៣០.០០១)  (១.៤៩២.៨២០)  (៦.០៤៨.៩០៧) 
សាច់ម្របាក់សទុធ(បានពម្របើកនងុ)/បានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន     (២០.៦០៥.២៩៣)      (៨៤.០០៧.៧៨០)  ៤៧.៤០១.១៥៣  ១៩២.០៦៩.៤៧២ 

        
កំលណើ ន/(រំហយ) ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាកស់្មមូ សុ្ទ្ធ       ១២.០៨៤.៨១៤        ៤៩.២៦៩.៧៨៨  (៣.២៩៧.៧៤៤)  (១៣.៣៦២.៤៦០) 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាក់ស្មមូ ្លែើមការយិបរលិចេទ្        ៩៨.២៦២.០៣៦      ៣៩៧.៤៦៩.៩៣៦  ១០១.៥៥៩.៧៨០  ៤០៨.០៦៧.១៩៦ 
 លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ                       -           (៣៨៦.៧១៦)  -  ៥.៧១៣.០៦១ 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាក់ស្មមូ ្ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្      ១១០.៣៤៦.៨៥០      ៤៤៦.៣៥៣.០០៨  ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧ 

 

សកមមភាេវិនិពោគមិនឡមនជាសាច់ម្របាក់  
 ចំលណញរកាទុ្កចំនួន ១២.០០០.០០០ ែុោល រអាលមរកិ របស់្ធ្គារត្រូវបានបំម្ ងលៅជាលែើមទុ្នកនុងេំែុងការយិបរលិចេទ្ (សូ្មលមើ កំណរស់្មាា  ់ ៩)។ 
 មូ បត្រអាចជ្ួញែូរបានចំនួន ១៣.៧០០.០០០ ែុោល រអាលមរកិ (ឆ្ន ២ំ០១៩៖ គាម ន) ត្រូវបានរកំិ ោបព់ីែំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ១១ ែ ់ទ្ំព័រទ្ ី២៨ គឺជាម្ផនកថ្នពរ័៌មានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួលនោះ។



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុមិនពេញពលញពោយឡែក 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត់  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សមាា ល ់  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

          
ម្រទេយសកមម          
ស្ថចត់្បាកក់នុងថ្ែ   ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០  ៣៥.៣៩៣.៩៤៦  ១៤៤.២៣០.៣៣០ 
ស្មរុ យលៅធ្គារកណាត     ៧៣.២៩០.៣៦៦  ២៩៦.៤៥៩.៥៣០  ៩៣.៩០៣.០១៩  ៣៨២.៦៥៤.៨០២ 
ស្មរុ យលៅធ្គារ និងត្គឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុ

លផេងៗ   ៩៩.៩៩៨.៦០៩  ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣  ៣៦.៨០០.៦៤៩  ១៤៩.៩៦២.៦៤៥ 
ត្បាករ់មក ់តាមចាបល់ៅធ្គារកណាត     ៥៩.៥៣៥.២៥៥  ២៤០.៨២០.១០៦  ៨៣.០៣៣.៦១៥  ៣៣៨.៣៦១.៩៨២ 
ឥណទនេរិងិជ្ន  ៦  ៧២៧.៥៥៣.៦៣៤  ២.៩៤២.៩៥៤.៤៥០  ៦៥៣.៦៩៥.៦០០  ២.៦៦៣.៨០៩.៥៧០ 
មូ បត្រវនិិលោគ   ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨  ៣.១៧៨.១៩៤  ១២.៩៥១.១៤១ 
វនិិលោគលៅកនុងត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធ   ៤៩០.០០០  ១.៩៨២.០៥០  ៤៩០.០០០  ១.៩៩៦.៧៥០ 
ត្ទ្ពយស្កមមេរបីូ   ៨.០២៨.៩២៨  ៣២.៤៧៧.០១៤  ៨.៤៥១.៣១១  ៣៤.៤៣៩.០៩២ 
ត្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ   ៩.៦៣៦.៨៣៤  ៣៨.៩៨០.៩៩៤  ៩.២៥០.៥១០  ៣៧.៦៩៥.៨២៨ 
ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធលិត្បើត្បាស់្ ៧  ១៨.៩៤០.២៦៣  ៧៦.៦១៣.៣៦៤  ១១.៨៧៤.៣៥៧  ៤៨.៣៨៨.០០៥ 
ពនធពនារត្ទ្ពយស្កមម   ៣៧១.៨៦៣  ១.៥០៤.១៨៦  ៦០២.២៣៩  ២.៤៥៤.១២៤ 
ត្ទ្ពយស្កមមលផេងៗ   ៥.២៩៣.៩១៩  ២១.៤១៣.៩០២  ៥.៥៧១.៦៩៥  ២២.៧០៤.៦៥៨ 
ម្រទេយសកមមសរបុ   ១.០៤២.៥៧០.០២៩  ៤.២១៧.១៩៥.៧៦៧  ៩៤២.២៤៥.១៣៥  ៣.៨៣៩.៦៤៨.៩២៧ 

          
បំណុល និងមូលធន          
បំណុល          
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធ្គារលផេងៗ   ៨៨.៥៦៥.៥៧៧   ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩   ៦៤.១៨២.៦៥៨  ២៦១.៥៤៤.៣៣២ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្នមនិម្មនធ្គារ   ៧១៦.៩២៥.៥២៧   ២.៨៩៩.៩៦៣.៧៥៧   ៦៤៦.៣១៤.២៣៨  ២.៦៣៣.៧៣០.៥២០ 
បំណុ ពនធល ើត្បាកចំ់ណូ កនុងត្គា   ៣.៤៧៨.៧០៨   ១៤.០៧១.៣៧៤   ៤.៤១៤.០១២  ១៧.៩៨៧.០៩៩ 
ត្បាកក់មេ ី   ១៥.៤០៧.៤១០   ៦២.៣២២.៩៧៣   ៥២.១៩៨.០០៤  ២១២.៧០៦.៨៦៦ 
មូ បត្របណុំ បានលចញផាយ ៨  ១៩.៧៩៣.៤៧៤   ៨០.០៦៤.៦០២   -  - 
បំណុ ភ្រិស្នា ៧  ២០.០៩៤.១៤៦   ៨១.២៨០.៨២១   ១៣.១១២.៤៥១  ៥៣.៤៣៣.២៣៨ 
ការពវកិចេេរថត្បលោជ្នបុ៍គា ិក   ១៦៣.០០០   ៦៥៩.៣៣៥   ៣០២.២៤៣  ១.២៣១.៦៤០ 
បំណុ លផេងៗ   ៣.០៥១.៥២៨   ១២.៣៤៣.៤៣១   ៣.៥៧៦.៥៩២  ១៤.៥៧៤.៦១៣ 
េនុបំណុ    ២០.០៣៧.១២៨   ៨១.០៥០.១៨២   ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.៦៥១.២៩៧ 
បំណុលសរបុ   ៨៨៧.៥១៦.៤៩៨   ៣.៥៩០.០០៤.២៣៤   ៨០៤.១៣៧.៣២៦  ៣.២៧៦.៨៥៩.៦០៥ 

          
មូលធន          
លែើមទុ្ន ៩  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៦.០០០.០០០ 
ទុ្នបត្មងុតាមចាប ់   ១១.៧៤៤.១២៤  ៤៩.៤២៦.៦២៩  ៨.៣១៤.៨២០  ៣៥.៤៤៥.៣៥៧ 
ចំលណញរកាទុ្ក   ៥១.៣០៩.៤០៧  ២០៧.៥២៦.៤០១  ៤៩.៧៩២.៩៨៩  ២០១.៣៤៣.៩៦៥ 
ទុ្នបត្មងុលផេងៗ   -  (១.៩០១.៤៩៧)  -  - 
មូលធនសរបុ   ១៥៥.០៥៣.៥៣១  ៦២៧.១៩១.៥៣៣  ១៣៨.១០៧.៨០៩  ៥៦២.៧៨៩.៣២២ 
          
បំណុល និងមូលធនសរបុ   ១.០៤២.៥៧០.០២៩  ៤.២១៧.១៩៥.៧៦៧  ៩៤២.២៤៥.១៣៥  ៣.៨៣៩.៦៤៨.៩២៧ 
 
 
 
 

កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ១១ ែ ់ទ្ំព័រទ្ ី២៨ គឺជាម្ផនកថ្នពរ័៌មានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញលោយម្ែករបស់្ធ្គារលនោះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍ចំពណញខាត និងលទធសលលមអិតពសេងៗមិនពេញពលញពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ និង១២ឡែ ថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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   សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ៣ឡែ  សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ១២ឡែ 

 កំណត់  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សមាា ល ់  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

                  
ចំណូ ការត្បាក់   ១៨.៩១៥.០៦៣   ៧៦.៨៧០.៨១៦   ១៦.២៥៦.៧៧២   ៦៦.០៥១.២៦៥   ៦៩.៨៦៤.៣៥៦   ២៨៤.៨៣៦.៩៧៩   ៦០.៣២៧.៣៥៥   ២៤៤.៤៤៦.៤៤២  
ចំណាយការត្បាក់   (៧.៨២០.៨០៩)  (៣១.៧៨៣.៧៦៨)  (៦.១៥២.៤២៦)  (២៤.៩៩៧.៣០៧)  (២៩.០៧០.៨៥៩)  (១១៨.៥២១.៨៩២)  (២១.៥០០.៧៤៧)  (៨៧.១២១.០២៧) 
ចំណូលការម្របាកស់ទុធ   ១១.០៩៤.២៥៤   ៤៥.០៨៧.០៤៨   ១០.១០៤.៣៤៦   ៤១.០៥៣.៩៥៨   ៤០.៧៩៣.៤៩៧   ១៦៦.៣១៥.០៨៧   ៣៨.៨២៦.៦០៨   ១៥៧.៣២៥.៤១៥  

                  
ចំណូ កថ្ត្មលជ្ើងស្ថ   ៧៧៣.៤៧០   ៣.១៤៣.៣៨២   ៨៤៨.៣៩៩   ៣.៤៤៧.០៤៥   ៣.៤៦៨.៨២១   ១៤.១៤២.៣៨៣   ២.៨៧៧.៩១១   ១១.៦៦១.២៩៥  
ចំណាយកថ្ត្មលជ្ើងស្ថ   (២៦៩.៨៩៥)  (១.០៩៦.៨៥៣)  (៣៣៣.៥៩១)  (១.៣៥៥.៣៨០)  (១.០៧៧.១៤៣)  (៤.៣៩១.៥១២)  (៧០៣.៩៨៩)  (២.៨៥២.៥៦៣) 
ចំណូលកថ្ម្រមពជ្ើងសាសទុធ   ៥០៣.៥៧៥   ២.០៤៦.៥២៩   ៥១៤.៨០៨   ២.០៩១.៦៦៥   ២.៣៩១.៦៧៨   ៩.៧៥០.៨៧១   ២.១៧៣.៩២២   ៨.៨០៨.៧៣២  

                  
ខារបណាត  មកពីការងយចុោះរថ្មលចំលពាោះត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ ១០  (១១០.៥៩៨)  (៤៤៩.៤៧០)  (៥៥៤.២២៧)  (២.២៥១.៨២៤)  (៤៥៩.៥០៤)  (១.៨៧៣.៣៩៨)  (៦៨៥.៩៩១)  (២.៧៧៩.៦៣៦) 
ចំលណញ/(ខារ)លផេងៗ-សុ្ទ្ធ   ២៨៨.៩៦៩   ១.១៧៤.៣៧០   ៧.៣២៨   ២៩.៧៧៤   ៣៨១.៥៨០   ១.៥៥៥.៧០២   (១៩៧.៨៦៨)  (៨០១.៧៦១) 
ចំណូ ត្បរិបរតិការលផេងៗ   ៣៤.៨១៦   ១៤១.៤៩២   ៤៩.៥១០   ២០១.១៥៩   ៧៨.២៦៣   ៣១៩.០៧៨   ១៨០.១៩៥   ៧៣០.១៥០  
ចំពណញ/(ខាត)ម្របតិបតតិការពសេងៗសទុធ   ២១៣.១៨៧   ៨៦៦.៣៩២   (៤៩៧.៣៨៩)  (២.០២០.៨៩១)  ៣៣៩   ១.៣៨២   (៧០៣.៦៦៤)  (២.៨៥១.២៤៧) 

                  
ចំណាយបុគា ិក   (១.៨៨៤.៧២២)  (៧.៦៥៩.៥១០)  (១.៦៧៨.៦៧០)  (៦.៨២០.៤៣៦)  (៧.៧៥៨.៥៣២)  (៣១.៦៣១.៥៣៥)  (៦.៨៤០.៨៥៨)  (២៧.៧១៩.១៥៧) 
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ និងរ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមេរូបី    (២.១៥៩.៤៧១)  (៨.៧៧៦.០៩០)  (១.៧៣០.៣៥៩)  (៧.០៣០.៤៤៩)  (៧.៤៤៦.៩៩៩)  (៣០.៣៦១.៤១៥)  (៥.៨៨៧.១២៣)  (២៣.៨៥៤.៦២២) 
ចំណាយទូ្លៅ និងចំណាយរែាបា    (២.០៧៧.៨៧៥)  (៨.៤៤៤.៤៨៤)  (១.៨៦៤.២១៨)  (៧.៥៧៤.៣១៨)  (៦.៨០៥.០៨០)  (២៧.៧៤៤.៣១១)  (៦.១៩៥.៤៥១)  (២៥.១០៣.៩៦៨) 

                  
ចំពណញមុនបង់េនធពលើម្របាក់ចំណូល   ៥.៦៨៨.៩៤៨   ២៣.១១៩.៨៨៥   ៤.៨៤៨.៥១៨   ១៩.៦៩៩.៥២៩   ២១.១៧៤.៩០៣   ៨៦.៣៣០.០៧៩   ២១.៣៧៣.៤៣៤   ៨៦.៦០៥.១៥៣  

                  
ចំណាយពនធល ើត្បាក់ចំណូ    (៧៧៧.៤១៤)  (៣.១៥៩.៤១០)  (៦៣៩.៥៤៨)  (២.៥៩៨.៤៨៤)  (៤.២២៩.១៨១)  (១៧.២៤២.៣៧១)  (៤.៥៩០.៦៨៦)  (១៨.៦០១.៤៦០) 
ចំពណញកនងុការយិបរពិចេទ   ៤.៩១១.៥៣៤   ១៩.៩៦០.៤៧៥   ៤.២០៨.៩៧០   ១៧.១០១.០៤៥   ១៦.៩៤៥.៧២២   ៦៩.០៨៧.៧០៨   ១៦.៧៨២.៧៤៨   ៦៨.០០៣.៦៩៣  
                  
លទធសលលមអិតពសេងៗ                  
ខទងម់្ែ មិនត្រូវបានោរថ់ាន កល់ែើងវញិកនុ ងចំលណញ-ខារ៖                  
 លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ    -     (៣.៣៥៤.៨០៦)  -     (២.៧២៣.១១០)  -     (១.៩០១.៤៩៧)  -     ៣៨៦.០០៣  
   -     (៣.៣៥៤.៨០៦)  -     (២.៧២៣.១១០)  -     (១.៩០១.៤៩៧)  -     ៣៨៦.០០៣  
លទធសលលមអិតកនងុការយិបរពិចេទសរបុ   ៤.៩១១.៥៣៤   ១៦.៦០៥.៦៦៩   ៤.២០៨.៩៧០   ១៤.៣៧៧.៩៣៥   ១៦.៩៤៥.៧២២   ៦៧.១៨៦.២១១   ១៦.៧៨២.៧៤៨   ៦៨.៣៨៩.៦៩៦  
                  
ចំពណញសរបុរបសម់ាា សធ់នាគារ   ៤.៩១១.៥៣៤   ១៩.៩៦០.៤៧៥   ៤.២០៨.៩៧០   ១៧.១០១.០៤៥   ១៦.៩៤៥.៧២២   ៦៩.០៨៧.៧០៨   ១៦.៧៨២.៧៤៨   ៦៨.០០៣.៦៩៣  
លទធសលលមអិតសរបុរបសម់ាា សធ់នាគារ   ៤.៩១១.៥៣៤   ១៦.៦០៥.៦៦៩   ៤.២០៨.៩៧០   ១៤.៣៧៧.៩៣៥   ១៦.៩៤៥.៧២២   ៦៧.១៨៦.២១១   ១៦.៧៨២.៧៤៨   ៦៨.៣៨៩.៦៩៦  
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទ្ំពរ័ទ្ ី១១ ែ ់ទ្ំព័រទ្ ី២៨ គឺជាម្ផនកថ្នពរ័៌មានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញលោយម្ែករបស់្ធ្គារលនោះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍ចំពណញ-ខាត និងលទធសលលមអិតពសេងៗមិនពេញពលញពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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  របសម់ាា សធ់នាគារ 

 ពដើមទុន  ទុនបម្រមុងតាមចាប ់  ចំពណញរកាទុក  ទុនបម្រមុងពសេងៗ  សរបុ 

 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                    

សមតុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៨០.០០០.០០០  ៣២១.៤៤០.០០០  ៨.២៦៣.០៤៤  ៣២.៤៦០.០២៧  ៣៤.០៦២.០១៧  ១៣៧.៦០២.០៦៨  -  -  ១២២.៣២៥.០៦១  ៤៩១.៥០២.០៩៥ 

                    
ចំលណញកនុងការយិបរលិចេទ្ -  -  -  -  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.០០៣.៦៩៣  -  -  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.០០៣.៦៩៣ 
 ទ្ធផ  មអិរលផេងៗ -  លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ៣៨៦.០០៣  -  ៣៨៦.០០៣ 
លទធសលលមអិតសរបុកនងុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.០០៣.៦៩៣  -  ៣៨៦.០០៣  ១៦.៧៨២.៧៤៨  ៦៨.៣៨៩.៦៩៦ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
លផទរពីចំលណញរកាទុ្កលៅទុ្នបត្មុងតាមចាប់ -  -  ៥១.៧៧៦  ២០៩.៧៩៦  (៥១.៧៧៦)  (២០៩.៧៩៦)  -  -  -  - 
ភាគោភ្ -  -  -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥២.០០០)  -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥២.០០០) 
 លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ៤.៥៦០.០០០  -  ២.៧៧៥.៥៣៤  -  -  -  (៣៨៦.០០៣)  -  ៦.៩៤៩.៥៣១ 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សធ់នាគារ -  ៤.៥៦០.០០០  ៥១.៧៧៦  ២.៩៨៥.៣៣០  (១.០៥១.៧៧៦)  (៤.២៦១.៧៩៦)  -  (៣៨៦.០០៣)  (១.០០០.០០០)  ២.៨៩៧.៥៣១ 

                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ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 
                    
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 
                    
ចំលណញកនុងការយិបរលិចេទ្ -  -  -  -  ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៩.០៨៧.៧០៨  -  -  ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៩.០៨៧.៧០៨ 
 ទ្ធផ  មអិរលផេងៗ -  លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  (១.៩០១.៤៩៧)  -  (១.៩០១.៤៩៧) 
លទធសលលមអិតសរបុកនងុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៩.០៨៧.៧០៨  -  (១.៩០១.៤៩៧)  ១៦.៩៤៥.៧២២  ៦៧.១៨៦.២១១ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សធ់នាគារ៖                    
បំម្ ងចំលណញរកាទុ្កលៅលែើមទុ្ន (កំណរស់្មាា  ់ ៩) ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩២៤.០០០  -  -  (១២.០០០.០០០)  (៤៨.៩២៤.០០០)  -  -  -  - 
លផទរពីចំលណញរកាទុ្កលៅទុ្នបត្មុងតាមចាប់ -  -  ៣.៤២៩.៣០៤  ១៣.៩៨១.២៧២  (៣.៤២៩.៣០៤)  (១៣.៩៨១.២៧២)  -  -  -  - 
 លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  (២.៧៨៤.០០០)  -  -  -  -  -  -  -  (២.៧៨៤.០០០) 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សធ់នាគារ ១២.០០០.០០០  ៤៦.១៤០.០០០  ៣.៤២៩.៣០៤  ១៣.៩៨១.២៧២  (១៥.៤២៩.៣០៤)  (៦២.៩០៥.២៧២)  -  -  -  (២.៧៨៤.០០០) 
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០ ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ១១.៧៤៤.១២៤  ៤៩.៤២៦.៦២៩  ៥១.៣០៩.៤០៧  ២០៧.៥២៦.៤០១  -  (១.៩០១.៤៩៧)  ១៥៥.០៥៣.៥៣១  ៦២៧.១៩១.៥៣៣ 

 
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទ្ំពរ័ទ្ ី១១ ែ ់ទ្ំព័រទ្ ី២៨ គឺជាម្ផនកថ្នពរ័៌មានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញលោយម្ែករបស់្ធ្គារលនោះ។



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់មិនពេញពលញពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេម្របតិបតតកិារ        
ចំលណញមុនបងព់នធល ើត្បាកចំ់ណូ  ២១.១៧៤.៩០៣  ៨៦.៣៣០.០៧៩  ២១.៣៧៣.៤៣៤  ៨៦.៦០៥.១៥៣ 
និយរ័កមម៖        

សំ្វធិានធនស្ត្មាបក់ារពវកិចេេរថត្បលោជ្នបុ៍គា ិក (១៣៩.២៤៣)  (៥៦៧.៦៩៤)  (១៦.១៥៧)  (៦៥.៤៦៨) 
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ និងរ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមេរូបី ៧.៤៤៦.៩៩៩  ៣០.៣៦១.៤១៥  ៥.៨៨៧.១២៣  ២៣.៨៥៤.៦២២ 
ខារបណាត  មកពីការងយចុោះរថ្មលចំលពាោះត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ  ៤៥៩.៥០៤  ១.៨៧៣.៣៩៨  ៦៨៥.៩៩១  ២.៧៧៩.៦៣៦ 
ខារពីការបតូររបិូយប័ណណ មនិទន់ទ្ទួ្ ស្ថា  ់ល ើមូ បត្រវនិិលោគ ២០.៥៩៩  ៨៣.៩៨២  -  - 
ខារពីការបតូររបិូយប័ណណ មនិទន់ទ្ទួ្ ស្ថា  ់ល ើត្បាក់កមេ ីនិងមូ បត្របំណុ   ២១៩.៥៩២  ៨៩៥.២៧៧  -  - 
ចំលណញពីការ កត់្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ (២.៦៨០)  (១០.៩២៦)  -  - 
ចំណូ ការត្បាក់ (៦៩.៨៦៤.៣៥៦)  (២៨៤.៨៣៦.៩៧៩)  (៦០.៣២៧.៣៥៥)  (២៤៤.៤៤៦.៤៤២) 
ចំណាយការត្បាក់ ២៩.០៧០.៨៥៩  ១១៨.៥២១.៨៩២  ២១.៥០០.៧៤៧  ៨៧.១២១.០២៧ 
        

បម្ត្មបត្មួ លែើមទុ្នបងវិ ៖        
ការរមក ់ទុ្នបត្មុងការវកិចេលៅធ្គារកណាា   ២៤.៦៦៩.៨១៩   ១០០.៥៧៨.៨៥២   (៣.២៤៣.៥៣៦)  (១៣.១៤២.៨០៨) 
ឥណទនេរិងិជ្ន (៧២.៤៧៧.៤៨២)  (២៩៥.៤៩០.៦៩៤)  (១០៧.២៧០.៥៣៦)  (៤៣៤.៦៦០.២១២) 
ត្ទ្ពយស្កមមលផេងៗ ២៧៧.៧៧៣   ១.១៣២.៤៨១   (១.៣២៦.៣២៥)  (៥.៣៧៤.២៦៩) 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធ្គារលផេងៗ ២៤.៣៤២.៣៦៧   ៩៩.២៤៣.៨៣០   ២០.៤៧១.៥៤៤   ៨២.៩៥០.៦៩៦  
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្នមនិម្មនធ្គារ   ៦៨.៤៧២.៤៥៥   ២៧៩.១៦២.១៩៩   ៤៩.៤០២.១៤៨   ២០០.១៧៧.៥០៤  
បំណុ លផេងៗ ៤៧២.០៤៧   ១.៩២៤.៥៣៦   ៩៤១.៨៤០   ៣.៨១៦.៣៣៦  
ស្ថចត់្បាកប់ានពី/(លត្បើកនុង) ត្បរិបរតិការ ៣៤.១៤៣.១៥៦   ១៣៩.២០១.៦៤៨   (៥១.៩២១.០៨២)  (២១០.៣៨៤.២២៥) 

        
ការត្បាកប់ានទ្ទួ្  ៦៧.១៦៣.៨៣១   ២៧៣.៨២៦.៩៣៩   ៦០.៥០៨.៨១៨   ២៤៥.១៨១.៧៣១  
ការត្បាកប់ានបង់ (២៦.៥៧០.៥៨៩)  (១០៨.៣២៨.២៩១)  (២១.២៤០.៥៨៥)  (៨៦.០៦៦.៨៥០) 
ពនធល ើត្បាក់ចំណូ បានបង ់ (៤.៩៣៤.១០៩)  (២០.១១៦.៣៦២)  (៤.១១០.២៧០)  (១៦.៦៥៤.៨១៤) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានេី/(ពម្របើកនងុ) សកមមភាេម្របតិបតតិការ  ៦៩.៨០២.២៨៩   ២៨៤.៥៨៣.៩៣៤   (១៦.៧៦៣.១១៩)  (៦៧.៩២៤.១៥៨) 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេវិនិពោគ        
ការោកត់្បាករ់មក ់ធា្ល ើលែើមទុ្ន (១.២០០.០០០)  (៤.៨៩២.៤០០)  -  - 
ការទិ្ញត្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ (៣.៥១៩.០៤៣)  (១៤.៣៤៧.១៣៨)  (៣.១៧៨.៦៧៤)  (១២.៨៧៩.៩៨៧) 
ការទិ្ញត្ទ្ពយស្កមមេរបីូ (១.៥១៥.២៤៩)  (៦.១៧៧.៦៧០)  (៤.៧៨២.៥៧៣)  (១៩.៣៧៨.៩៨៦) 
ការទូ្ទរស់្ត្មាបក់ារទិ្ញមូ បត្រវនិិលោគ -  -  (៣.០០៤.០៥២)  (១២.១៧២.៤១៩) 
ស្ថចត់្បាកពី់ការ កត់្ទ្ពយស្មបរតិ និងបរកិាេ រ ២.៦៨០  ១០.៩២៦  -  - 
ការែក/(ការោក)់មូ បត្រអាចជួ្ញែូរបានលៅធ្គារកណាត   ៣០.៥៧០.០០០  ១២៤.៦៣៣.៨៩០  (៤៣.៧០០.០០០)  (១៧៧.០៧២.៤០០) 
ស្មរុ យលៅធ្គារ និងត្គឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេងៗ  (៦១.០៥៧.៤០៩)  (២៤៨.៩៣១.០៥៦)  ២០.៨៣១.៤៧៧  ៨៤.៤០៩.១៤៤ 
សាច់ម្របាក់សទុធពម្របើកនងុសកមមភាេវិនិពោគ  (៣៦.៧១៩.០២១)  (១៤៩.៧០៣.៤៤៨)  (៣៣.៨៣៣.៨២២)  (១៣៧.០៩៤.៦៤៨) 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន         
ភាគោភ្បានបង់ (១.០០០.០០០)  (៤.០៧៧.០០០)  -  - 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាក់កមេ ី ២១.០៣១.៣៧៧  ៨៥.៧៤៤.៩២៤  ៥១.៨៦៩.០៥៧  ២១០.១៧៣.៤១៩ 
ការទូ្ទរស់្ងត្បាកក់មេ ី (៥៨.១០៧.៧១៥)  (២៣៦.៩០៥.១៥៤)  (២.៩៧៥.០៨៤)  (១២.០៥៥.០៤០) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការលចញមូ បត្របំណុ   ១៩.៥៣៨.៧៤២  ៧៩.៦៥៩.៤៥១  -  - 
ការបងត់្បាក់លែើមថ្នភ្រិស្នា (២.៤៦០.៨៥៨)  (១០.០៣២.៩១៨)  (១.៥៩៤.៧៧៦)  (៦.៤៦២.០៣៣) 
សាច់ម្របាក់សទុធ(បានពម្របើកនងុ)/បានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន (២០.៩៩៨.៤៥៤)  (៨៥.៦១០.៦៩៧)  ៤៧.២៩៩.១៩៧  ១៩១.៦៥៦.៣៤៦ 

        
កំលណើ ន/(រំហយ) ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាកស់្មមូ សុ្ទ្ធ ១២.០៨៤.៨១៤  ៤៩.២៦៩.៧៨៨  (៣.២៩៧.៧៤៤)  (១៣.៣៦២.៤៦០) 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាក់ស្មមូ ្លែើមការយិបរលិចេទ្  ៩៨.២៦២.០៣៦  ៣៩៧.៤៦៩.៩៣៦  ១០១.៥៥៩.៧៨០  ៤០៨.០៦៧.១៩៦ 
 លមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  (៣៨៦.៧១៦)  -  ៥.៧១៣.០៦១ 
        

ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាក់ស្មមូ ្ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្  ១១០.៣៤៦.៨៥០  ៤៤៦.៣៥៣.០០៨  ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧ 
 

សកមមភាេវិនិពោគមិនឡមនជាសាច់ម្របាក់  
 ចំលណញរកាទុ្កចំនួន ១២.០០០.០០០ ែុោល រអាលមរកិ របស់្ធ្គារត្រូវបានបំម្ ងលៅជាលែើមទុ្នកនុងេំែុងការយិបរលិចេទ្ (សូ្មលមើ កំណរស់្មាា  ់ ៩)។ 
 មូ បត្រអាចជ្ួញែូរបានចំនួន ១៣.៧០០.០០០ ែុោល រអាលមរកិ (ឆ្ន ២ំ០១៩៖ គាម ន) ត្រូវបានរកំិ ោបព់ីែំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 

កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមួយ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ១១ ែ ់ទ្ំព័រទ្ ី២៨ គឺជាម្ផនកថ្នពរ័៌មានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញលោយម្ែករបស់្ធ្គារលនោះ។



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១. េ័ត៌មានទូពៅ 
 ធ្គារ ភ្នលំពញ ពាណិជ្ា (លៅការថ់ា “ធ្គារ”) ម្ែ មានចុោះបញ្ា ីជាមយួត្កសួ្ងពាណិជ្ាកមម ជាត្កុមហ ុន 
ស្ថធារណៈទ្ទ្ួ ខុស្ត្រូវមានកត្មរិ ម្ែ មានវញិ្ជញ បនបត្រចុោះបញ្ា ីល ខ ០០០១៥៧៩៤ ចុោះថ្ងៃទ្ី២០ ម្ខឧស្ភា              
ឆ្ន ២ំ០០៨ លហើយបានទ្ទ្ួ អាជ្ាបណណ ពីធ្គារជារិថ្នកមពុជា (លៅការថ់ា “NBC”) លែើមបេីនុវរតត្បរិបរតិការធ្គារ 
ម្ែ េនុវរតោបព់ីថ្ងៃទ្ី២៧ ម្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០០៨។ ធ្គារោបល់ផតើមត្បរិបរតិការជាផលួវការលៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០០៨។ 
 ស្កមមភាពចមបងរបស់្ធ្គារគឺផត ់ត្គបម់្ផនកទងំេស់្ថ្នអាជ្ីវកមមធ្គារ និងលស្វាហិរញ្ញ វរថុពាកព់ន័ធលៅកនុង 
ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពុជា។ គិរត្រឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ធ្គារមានការោិ ័កណាត   និង ១៦ ស្ថខា លៅកនុងរាជ្
ធានីភ្នលំពញ និង ៧ ស្ថខា លៅលខរតលស្ៀមរាប លខរតបារែ់ំបង លខរតត្ពោះសី្ហនុ លខរតកំពងោ់ម លខរតកំពងឆ់្ន ងំ                លខរត
កណាា   និងលខរតកំពរ។ 
 ត្កុមហ ុន ស្ថត រ & លត្កន លខម (លៅការថ់ា “ត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធ”) គឺជាត្កុមហ ុនឯកជ្នមានកត្មរិ ម្ែ មាន 
ចុោះបញ្ា ីជាមយួត្កសួ្ងពាណិជ្ាកមម លត្កាមវញិ្ជញ បនបត្រចុោះបញ្ា ីល ខ ០០០១៣២៧៦ ចុោះថ្ងៃទ្ី២៨ ម្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៤។ លៅ
ថ្ងៃទ្ី ២៣ ម្ខលមស្ថ ឆ្ន  ំ២០២០ ត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធ បានទ្ទ្ួ ការេនុមរ័ពីត្កសួ្ងពាណិជ្ាកមម កនុងការបតូរល ម្ ោះត្កុមហ ុន
តាមផលូវចាបព់ ីស្ថត រ & លត្កន លខម លៅជា លជ្ & លេ (លខមបូឌា) េុិនលវស្មុនិ ឯ.ក  ។ ស្កមមភាពចមបងរបស់្ត្កុមហ ុន          
បុត្រស្មពន័ធ គឺទ្ិញ  ក ់ជ្ួ  និងត្បរិបរតិការេច វរថុម្ែ ជាត្ទ្ពយផ្ទទ  ់ខលួន ឬជ្ួ  និងេភ្វិឌ្ឍគលត្មាងស្ថងស្ងស់្ត្មាប់
ត្បរិបរតិការរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ។   
 ការោិ ័យចុោះបញ្ា ីរបស់្ធនគារ និងត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធរបស់្ខលួន (លៅការថ់ា “ត្កុមហ ុនរមួ”) ស្ថិរលៅេគារ
ល ខ ២១៧ មហាវងិីត្ពោះនលរារតម (ផលូវល ខ ៤១) ស្ង្ហក រទ់្លនលបាស្ថក ់ខណឌ ចំការមន រាជ្ធានីភ្នលំពញ ត្ពោះរាជាណាចត្ក    
កមពុជា។ 

ត្កុមត្បឹកាភ្បិា បានេនុមរ័ឱ្យលចញផាយពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួ និងលោយម្ែក
របស់្ធ្គារលនោះ លៅថ្ងៃទ្ី១២ ម្ខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួ និងលោយម្ែករបស់្ធ្គារ ត្រូវបានត្រួរពិនិរយស្ត្មាប់
ែំណាចក់ារយិបរលិចេទ្១២ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ប ុម្នតមនិត្រូវបានលធវើស្វនកមមលទ្។ 
 
២. មូលោា នថ្នការពរៀបចំេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួ និងលោយម្ែករបស់្ធ្គារស្ត្មាបែ់ំណាចក់ារយិបរលិចេទ្ 
១២ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ  ឆ្ន ២ំ០២០ លនោះ ត្រូវបានលរៀបចំលែើងលោយេនុលោមលៅតាមស្តងោ់រគណលនយយេនតរជារិថ្នកមពុជា 
ល ខ៣៤ ស្តីពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ” (CIAS 34)។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួ និងលោយម្ែករបស់្ធ្គារលនោះមនិរមួបញ្េូ  នូវកំណរ់
ស្មាា  ់ទងំេស់្ ម្ែ ត្រូវបានបង្ហា ញ ជាទូ្លៅលៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុត្បោឆំ្ន រំមួ និងលោយម្ែករបស់្ធ្គារ 
ម្ែ បានលធវើស្វនកមមលទ្។ ែូចលនោះ  របាយការណ៍លនោះគួរត្រូវបានអានភាា បជ់ាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុត្បោឆំ្ន រំមួ និង
លោយម្ែក ម្ែ បានលធវើស្វនកមម ស្ត្មាបែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ែ ត្រូវបានលរៀបចំលែើងលោយេនុលោម
លៅតាមស្តងោ់រ របាយការណ៍ទកទ់្ងនឹងហិរញ្ញ វរថុេនតរជារិ ថ្ន កមពុជា (CIFRS)។ 

លគា ការណ៍គណលនយយម្ែ បានេនុវរត មានស្ងារិភាពជាមយួនឹងលគា ការណ៍គណលនយយកនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វរថុ
មុន និងលគា ការណ៍គណលនយយកនុងការយិបរលិចេទ្មុន ម្ែ ពាកព់ន័ធ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. មូលោា នថ្នការពរៀបចំេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ (ត) 
ពរ័ម៌ានលត្បៀបលធៀបស្ត្មាបរ់បាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និង ទ្ធផ  មអរិលផេងៗមនិលពញល ញរមួ និង

លោយម្ែក របស់្ធ្គារស្ត្មាបែ់ំណាចក់ារយិបរលិចេទ្៣ម្ខ ត្ពមទងំកំណរស់្មាា  ់ពនយ ់លផេងៗ ស្ត្មាបែ់ំណាច់
ការយិបរលិចេទ្៣ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ មនិត្រូវបានលធវើស្វនកមម ឬត្រួរពិនិរយលទ្។ 
 
 សតង់ោរគណពនយយងមី និងវិពសាធនកមម ឡដលម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារបានអនុវតត 

មានស្តងោ់រគណលនយយងមី ឬវលិស្ថធនកមមមយួចំនួន បានចូ ជាធរមានស្ត្មាបក់ារយិបរលិចេទ្រាយការណ៍លនោះ។ 
ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារ មនិបានផ្ទល ស់្បតូរលគា ការណ៍គណលនយយរបស់្ខលួន ឬ លធវើនិយរ័កមមត្រែបល់ត្កាយ លោយស្ថរការ
េនុវរតស្តងោ់រទងំល្ោះលទ្។ 

 
COVID-19 ពាកព់ន័ធនឹងស្មបទនជ្ួ  – វលិស្ថធនកមម CIFRS 16 
ជា ទ្ធផ ថ្នការរាររារជ្មៃCឺOVID-19 ការផត ់ស្មបទនជ្ួ ត្រូវបានផត ់លៅឱ្យភាគីេនកជ្ួ ។ ស្មបទន 

ម្បបលនោះអាចមានទ្ត្មងល់ផេងៗគាន  រមួមានការផ្ទអ កការទូ្ទរប់លណាត ោះអាស្នន និងការពនារលព ទូ្ទរភ់្រិស្នា។ កនុងម្ខ
ឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ IASB ត្រូវបានលធវើវលិស្ថធនកមម CIFRS 16 ស្តីពី ភ្រិស្នាម្ែ ផត ់ឱ្យ ភាគីេនកជ្ួ នូវជ្លត្មើស្កនុងការ
ោរទុ់្កស្មបទនជ្ួ ម្ែ បំលពញ កេខណ័ឌ  តាមរលបៀបែូចគាន នឹងត្បរិបរតិការម្ែ មនិ មានការម្កម្ត្បភ្រិស្នា។ មាន
ករណីជាលត្ចើន វានឹងលធវើឱ្យស្មបទនជ្ួ  ជាការទូ្ទរម់្ត្បត្បួ ថ្នភ្រិស្នា កនុងេំែុងលព  ម្ែ លព ម្ែ ស្មបទនល្ោះ
ត្រូវបានផត ់ឱ្យ។ 
 េងាភាពម្ែ បានេនុវរតជ្លត្មើស្ង្ហយត្ស្ួ លនោះត្រូវម្របង្ហា ញពីពរម៌ានលនោះ ថាលរើជ្លត្មើស្លនោះត្រូវបានេនុវរត 
ស្ត្មាបស់្មបទនជ្ួ ម្ែ បំលពញ កេខណ័ឌ ទងំេស់្ ឬ លបើមនិែូលោន ោះលទ្ ត្រូវត្បាបព់ីពរ័ម៌ានថ្នត្បលភ្ទ្ថ្នកិចេស្នា ម្ែ 
ត្រូវបានេនុវរត កែូ៏ចជាចំនួនទ្ឹកត្បាកម់្ែ បានករត់្តាកនុងចំលណញ-ខារ ម្ែ លកើរលែើងពីស្មបទនជ្ួ ។  

ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារមនិមានស្មបទនជ្ួ ណាមយួកនុងេំែុងការយិបរលិចេទ្ ែូលចនោះ វលិស្ថធនកមមលនោះមនិ
មានផ ប ោះពា ់ ល ើពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួ និងលោយម្ែករបស់្ធ្គារលែើយ។ 
  
 ការបង្ហា ញជាម្របាក់ពរៀល  

េនុលោមតាមចាបស់្តីពីគណលនយយ និងស្វនកមម ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុមនិលពញល ញរមួរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុមនិលពញល ញលោយម្ែករបស់្ធ្គារ ត្រូវបង្ហា ញជាត្បាកល់រៀ ។ របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និង
 ទ្ធផ  មអរិលផេងៗមនិលពញល ញរមួ និងលោយម្ែក និង ំហូរស្ថចត់្បាកម់និលពញល ញរមួ និងលោយម្ែក ត្រូវបាន
បតូរលៅជាត្បាកល់រៀ  លោយលត្បើេត្តាមធយមត្បោកំារយិបរលិចេទ្។ ត្ទ្ពយស្កមម និងបំណុ ម្ែ បានោកប់ង្ហា ញកនុង        
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុមនិលពញល ញរមួ និងលោយម្ែកនីមយួៗ ត្រូវបានបតូរលោយលត្បើេត្តាថ្ងៃបិទ្បញ្ា ី្កា 
បរលិចេទ្រាយការណ៍។  លមអៀងពីការបតូរមូ ធនភាគទុ្និកត្រូវបានករត់្តាផ្ទទ  ់កនុងមូ ធន លហើយរា ់ លមអៀងពីការបតូរ      
លផេងៗលទ្ៀរទងំេស់្ ត្រូវបានករត់្តា កនុង ទ្ធផ  មអរិលផេងៗ។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. មូលោា នថ្នការពរៀបចំេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ (ត) 
 ការបង្ហា ញជាម្របាក់ពរៀល (ត) 

គិរត្រឹមកា បរលិចេទ្រាយការណ៍ េត្តាមធយម និង េត្តាថ្ងៃបិទ្បញ្ា ី គឺម្ផអកល ើេត្តាបតូរត្បាកែូ់ចខាងលត្កាមគឺ ១
ែុោល រអាលមរកិ លស្មើនឹង៖ 
 សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ
២០២០  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ំ
២០១៩ 

 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ំ
២០២០  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩ 

        

េត្តាមធយម   ៤.០៦៤ លរៀ     ៤.០៦៣ លរៀ      ៤.០៧៧ លរៀ     ៤.០៥២ លរៀ  
 

 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ
២០២០  

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

    

េត្តាបិទ្បញ្ា ី ៤.០៤៥  លរៀ   ៤.០៧៥ លរៀ  
 
៣. ម្រេឹតតិការណ៍ និងម្របតិបតតិការសខំាន់ៗ កនងុការយិបរពិចេទរាយការណ៍ពនោះ 
 ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុ និង ទ្ធផ ហិរញ្ញ វរថុរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារ ត្រូវបានរងផ ប ោះពា ់ជាពិលស្ស្ 
លោយ  ត្ពឹរតិការណ៍ និងត្បរិបរតិការ កនុងេំែុងការយិបរលិចេទ្១២ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានែូចខាងលត្កាម៖ 
 
 ការរាររារថ្នជ្ងឺំ COVID-19  

វរីសុ្ novel coronavirus (COVID-19) ម្ែ ត្រូវបានត្បកាស្ថាជាជ្ំងឺឆ្លងរាររារលពញពិភ្ពលោក បានឆ្លង
រា ោ មកែ ់ត្បលទ្ស្កមពុជាលៅចុងម្ខមករា ឆ្ន ២ំ០២០។ ោបត់ាងំពីលព ល្ោះមក ត្បលទ្ស្កមពុជាកំពុងត្បឈមមុខ
នឹងហានិភ្យ័ជាបនតប ទ្ បថ់្នការរកីរា ោ ថាន កជ់ារិថ្នវរីសុ្លនោះបម្នថមលទ្ៀរ ម្ែ កំពុងបណាត  ឱ្យមានការរាងំស្ទោះែ ់
ស្កមមភាពអាជ្ីវកមម និងលស្ែាកិចេ។ លទោះបីជាោ ងណាកល៍ោយ គណៈត្គបត់្គងយ ់ល ើញថា ស្កមមភាពអាជ្ីវកមម របស់្
ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារ អាចមានការងមងយកនុង   រយៈលព ខលី ប ុម្នតនឹងមនិបណាត  ឱ្យត្កុមហ ុនមានបញ្ជា ម្ផនក និរនតរភាព
អាជ្ីវកមមលទ្ លោយលោងលៅតាមទ្ំហំថ្នត្បរិបរតិការ កត្មរិថ្នត្បាកច់ំលណញ្លព បចេុបបនន និងទ្ំហំស្ថចត់្បាក ់         
ង្ហយត្ស្ួ របស់្ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារ។  

 
ការម្កម្ត្បភ្រិស្នា 
លៅថ្ងៃទ្ី១០ ម្ខមី្  ឆ្ន ២ំ០២០ ត្កុមហ ុន លជ្ & លេ (លខមបូឌា) េុិនលវស្មុនិ ឯ.ក  (លៅការថ់ា “ត្កុមហ ុន       

បុត្រស្មពន័ធ”) ជាភាគីមាេ ស់្ជ្ួ បានលធវើវលិស្ថធនកមមល ើកិចេត្ពមលត្ពៀងជ្ួ ជាមយួធ្គារជាភាគីេនកជ្ួ  លែើមបែីំលែើង      
ថ្ងលជ្ួ ស្ត្មាបរ់យៈលព ម្ែ លៅស្ ់។ ែូលចនោះ ធ្គារត្រូវលធវើការវាស់្ម្វងលែើងវញិល ើបំណុ ភ្រិស្នា និងត្ទ្ពយស្កមម 
ម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្ លៅថ្ងៃោបេ់នុវរតការម្កម្ត្បថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ (សូ្មលមើ កំណរស់្មាា  ់ ៧)។  
 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣. ម្រេឹតតិការណ៍ និងម្របតិបតតិការសខំាន់ៗ កនងុការយិបរពិចេទរាយការណ៍ពនោះ (ត) 
ការលចញផាយស្ញ្ជញ បណណ អាជី្វកមម 
កនុងេំែុងការយិបរលិចេទ្ ធ្គារបានចុោះបញ្ា ីស្ញ្ជញ បណណ អាជ្ីវកមមកនុងទ្ីផារមូ បត្រកមពុជា មានទ្ឹកត្បាកច់ំនួន 

៤០.០០០ ោនលរៀ  កនុងែំណាកក់ា ែំបូង និងទ្ឹកត្បាកច់ំនួន ៤០.០០០ ោនលរៀ  លផេងលទ្ៀរកនុងែំណាក ់កា ទ្ីពីរ
ថ្នែំលណើ រការលចញផាយស្ញ្ជញ បណណ ។ ស្ញ្ជញ បណណ ទងំលនោះ ត្រូវបានជាវទងំត្ស្ុង (សូ្មលមើ កំណរស់្មាា  ់ ៨)។ 

 

ការបំម្ ងចំលណញរកាទុ្កលៅជាលែើមទុ្ន 
លៅថ្ងៃទ្ី០៨ ម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ធ្គារបានលផទរចំលណញរកាទុ្ករបស់្ខលួន មានទ្ឹកត្បាកច់ំនួន 

១២.០០០.០០០ ែុោល រអាលមរកិ លៅជាលែើមទុ្ន ម្ែ ត្រូវបានេនុមរ័លោយធ្គារកណាត  លៅថ្ងៃទ្ី២៧ ម្ខមងុិ្            
ឆ្ន ២ំ០២០ និងលោយត្កសួ្ងពាណិជ្ាកមមលៅថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខកកកោ ឆ្ន ២ំ០២០ (សូ្មលមើ កំណរស់្មាា  ់ ៩)។ 
 
៤. ការបា៉ា ន់សាម នគណពនយយ ការសនមត និងការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ 

ធនគារ និងត្កមុហ ុនរមួលធវើការបា នស់្ថម ន និងការស្នមរ ពាកព់ន័ធលព េ្គរ។ តាមនិយមនយ័  ទ្ធផ ថ្នការ
បា នស់្ថម នកត្មលស្មើគាន ជាមយួនឹង ទ្ធផ ជាកម់្ស្តងណាស់្។ ការបា នស់្ថម ន និងការស្នមរ ម្ែ មានហានិភ្យ័ជាស្ថរវនត   
បណាត  ឱ្យមាននិយរ័កមមធំែុំចំលពាោះរថ្មលលោងថ្នត្ទ្ពយស្កមម និងបំណុ កនុងការយិបរលិចេទ្រាយការណ៍ប ទ្ ប ់ត្រូវបានគូស្
បញ្ជា កែូ់ចខាងលត្កាម៖ 

ធ្គារវាយរថ្មលការខារឥណទនរពំឹងទុ្កលោយឈរល ើមូ ោា នការសំ្ែឹងលមើ លព េ្គរ (“ECL”) 
ម្ែ ពាកព់ន័ធនឹងត្ទ្ពយស្កមមឧបករណ៍បំណុ       វាស់្ម្វងតាមថ្ងលលែើមែករ ំស់្  និងឧបករណ៍បំណុ វាស់្ម្វងតាមរថ្មល       
ស្មត្ស្បតាមរយៈ ទ្ធផ  មធរិលផេងៗ (FVOCI)  និងជាមយួផ ប ោះពា ់ម្ែ លកើរមកពីកិចេស្នាផត ់ឥណទន (រមួ
មាន ឥណទនវបិារបូន ៍និងហាវ សីុ្ ីធីម្ែ អាចលត្បើត្បាស់្លែើងវញិ) និងកិចេស្នា ធា្ហិរញ្ញ វរថុ ។ ការវាស់្ម្វងសំ្វធិាន
ធន ECL ឆ្លុោះបញ្ជេ ំងពីពរ័ម៌ានម្ែ ស្មលហរុផ  និងពរ័ម៌ានម្ែ មានការគាតំ្ទ្ ម្ែ អាចម្ស្វងរកបាន លោយមនិ
ោបំាចត់្រូវមានការចំណាយ និងការត្បឹងម្ត្បងហួស្ត្បមាណ ្កា បរលិចេទ្រាយការណ៍េំពីត្ពឹរតិការណ៍កនុងេរីរកា  
 កេខណឌ បចេុបបនន និងការពាករេំពី កេខណឌ លស្ែាកិចេ្លព េ្គរ។ គណៈត្គបត់្គងបានករស់្មាា  ់េំពីផ ប ោះ
ពា ់ថ្នជ្មៃរឺាររារ COVID-19 លៅកនុងការវាយរថ្មលរបស់្ខលួនចំលពាោះ   សំ្វធិានធន ECL ថ្ន   ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ រមួ
ទងំឥណទនម្ែ បានលរៀបចំលែើងវញិ ម្ែ បណាា  មកពីផ ប ោះពា ់ថ្នការរាររារថ្នជ្មៃ ឺ COVID-19។ ធ្គារ
បានលរៀបចំឥណទនលែើងវញិស្ត្មាបត់្បាកក់មេរីបស់្ខលួនែ ់កូនបំណុ  ម្ែ កំពុងជ្ួបបញ្ជា ម្ផនកហិរញ្ញ វរថុ កនុងេំែុង
ការយិបរលិចេទ្លនោះ។ ជា ទ្ធផ  ធ្គារបានទ្មាល កច់ំណារថ់ាន កថ់្នត្បាកក់មេ ីស្ត្មាបល់គា  បំណងថ្នការគណ្ សំ្វធិាន
ធន ECL។ ល ើស្ពីលនោះលទ្ៀរ លោយស្ថរភាពមនិត្បាកែត្បជាទកទ់្ងនឹងការរកីរា ោ ថ្នជ្ំងឺរាររារ COVID-19 និង
ទ្ំហំថ្នវធិានការរបស់្រោា ភ្បិា  អាជ្ីវកមមនិងេនកលត្បើត្បាស់្ម្ែ ត្រូវការប់នថយ ទ្បទ់្ ់នឹង ទ្ធផ ឥណទនេវជិ្ាមាន 
មនិត្រូវបានបញ្េូ  ោ ងលពញល ញលៅកនុងគំរ ូECL ម្ែ មានត្ស្ថបល់ទ្ ការម្ករត្មូវតាមការស្លត្មចរបស់្េនកត្គបត់្គង ត្រូវ
បានេនុវរតលែើមបធីា្ថា សំ្វធិានធន ECL ស្ត្មាបត់្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុរបស់្ខលួនមានភាពស្មត្ស្ប។ ការម្ករត្មូវតាមការ
ស្លត្មចរបស់្េនកត្គបត់្គង ម្ែ បានបម្នថមល ើសំ្វធិានធនមានត្ស្ថប ់(modelled ECL) ត្រូវបានលធវើល ើរុ យភាពថ្នឥណ
ទនេរិងិជ្ន។ 

 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៤. ការបា៉ា ន់សាម នគណពនយយ ការសនមត និងការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ (ត) 
ការបា នស់្ថម ន ការស្នមរ និងការវនិិចេយ័សំ្ខាន់ៗ លផេងលទ្ៀរ ម្ែ គណៈត្គបត់្គងបានលធវើលែើងកនុងការេនុវរត

លគា ការណ៍គណលនយយរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារ និងត្បភ្ពសំ្ខាន់ៗ កនុងការបា នស់្ថម នភាពមនិចាស់្ោស់្ គឺែូចគាន
ជាមយួនឹងការេនុវរតចំលពាោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុត្បោឆំ្ន រំមួ និងលោយម្ែក ម្ែ បានលធវើស្វនកមមរចួ ស្ត្មាបែ់ំណាចឆ់្ន ំ
ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ែរ។ 

 
៥. ម្របាក់ចំណូល និងេ័ត៌មានតាមឡសនក 

ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារមានម្ផនកម្ែ ត្រូវរាយការណ៍ម្រមយួគរគ់ឺ ចំណូ ការត្បាក។់ ត្បធានម្ែ ជាេនក 
ស្លត្មចចិរតម្ផនកត្បរិបរតិការ (លៅការថ់ា “ត្កុមគណៈត្គបត់្គង”) ត្រួរពិនិរយរបាយការណ៍ត្គបត់្គងថ្ផទកនុង ម្ែ រាយការណ៍ 
េំពីម្ផនកថ្នចំណូ ការត្បាកទ់ងំមូ  លែើមបវីាយរថ្មលេំពី ទ្ធផ  និងម្បងម្ចកធនធាន។ ត្កុមគណៈត្គបត់្គងក ៏            
ត្រួរពិនិរយេំពតី្បាកច់ំលណញមុនពនធ និងត្បាកច់ំលណញសុ្ទ្ធទងំមូ  លធៀបនឹងការយិបរលិចេទ្មុនៗផងម្ែរ។  
 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៦. ឥណទានអតិងិជ្ន 
(ក) លមអិតអំេឥីណទានអតិងិជ្ន៖ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ឥណទនេរិងិជ្នតាមថ្ងលលែើមែករ ំស់្ ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤  ៦៤៨.៤៨០.៨៨២   ២.៦៤២.៥៥៩.៥៩៤   ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៧  ៦៥៤.៧១៣.៣០៧   ២.៦៦៧.៩៥៦.៧២៦  
ែក៖ សំ្វធិានធនស្ត្មាបក់ារខារបងឥ់ណទន

រពំឹងទុ្ក (១.០៩០.៤៥៦)  (៤.៤១០.៨៩៥)  (១.០១៧.៦១៦)  (៤.១៤៦.៧៨៥)  (១.០៩១.៥៩៩)  (៤.៤១៥.៥១៧)  (១.០១៧.៧០៧)  (៤.១៤៧.១៥៦) 
ឥណទានអតិងិជ្នសទុធ ៧២១.៣២២.០៦៩  ២.៩១៧.៧៤៧.៧៦៩  ៦៤៧.៤៦៣.២៦៦   ២.៦៣៨.៤១២.៨០៩   ៧២៧.៥៥៣.៦៣៤  ២.៩៤២.៩៥៤.៤៥០  ៦៥៣.៦៩៥.៦០០   ២.៦៦៣.៨០៩.៥៧០  

 
(ែ) សវំិធានធនសម្រមាប់ការខាតបង់ឥណទានរេំឹងទុក 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ECL ១២ម្ខ (ែំណាក់កា ទ្ី១) ២៣០.៨៨២   ៩៣៣.៩១៨   ២៨.៧០៦   ១១៦.៩៧៦   ២៣២.០២៥   ៩៣៨.៥៤០   ២៨.៧៩៧   ១១៧.៣៤៧  
ECL លពញមយួអាយុកា  -ឥណទនមនិមាន

ការងយចុោះរថ្មល (ែំណាក់កា ទ្ី២) ៨២.៩៤៦   ៣៣៥.៥១៧   ៥.៧៥៤   ២៣.៤៤៨   ៨២.៩៤៦   ៣៣៥.៥១៧   ៥.៧៥៤   ២៣.៤៤៨  
Lifetime ECL - ឥណទនមានការងយចុោះរថ្មល  

(ែំណាក់កា ទ្ី3) ៧៧៦.៦២៨   ៣.១៤១.៤៦០   ៩៨៣.១៥៦   ៤.០០៦.៣៦១   ៧៧៦.៦២៨   ៣.១៤១.៤៦០   ៩៨៣.១៥៦   ៤.០០៦.៣៦១  
 ១.០៩០.៤៥៦   ៤.៤១០.៨៩៥   ១.០១៧.៦១៦   ៤.១៤៦.៧៨៥   ១.០៩១.៥៩៩   ៤.៤១៥.៥១៧   ១.០១៧.៧០៧   ៤.១៤៧.១៥៦  

 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៧. ភ្តិសនា 
 កំណរស់្មាា  ់លនោះផត ់នូវពរ័ម៌ានេំពីភ្រិស្នា ម្ែ ធ្គារគឺជាភាគីេនកជ្ួ ។ 
 ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារបានជ្ួ េគារមយួចំនួន ស្ត្មាបល់ធវើត្បរិបរតិការរបស់្ការោិ ័យកណាា   និងស្ថខា។ ជាទូ្លៅ កិចេស្នាជ្ួ ត្រូវបានលធវើលែើង ស្ត្មាបរ់យៈលព  
កំណរោ់បព់ី១ឆ្ន  ំរហូរែ ់២០ឆ្ន ។ំ  
 លៅថ្ងៃទ្ី១០ ម្ខមី្  ឆ្ន ២ំ០២០ ត្កុមហ ុន លជ្ & លេ (លខមបូឌា) េុិនលវស្មុនិ ឯ.ក  (លៅការថ់ា “ត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធ) គឺជាភាគីមាេ ស់្ជ្ួ  បានលធវើវលិស្ថធនកមម កិចេត្ពមលត្ពៀងជ្ួ 
របស់្ខលួនជាមយួធ្គារ ជាភាគីេនកជ្ួ  លែើមបែីំលែើងថ្ងលឈនួ  មានែូចខាងលត្កាម៖ 

• ោបព់ី ៤០.០០០ ែុោល រអាលមរកិ លៅ ៦៩.០០០ ែុោល រអាលមរកិ កនុងមយួម្ខ ោបព់ីថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ែ ់ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២៥ និង 
• ោបព់ី ៦៩.០០០ ែុោល រអាលមរកិ លៅ៨០.០០០ ែុោល រអាលមរកិ ោបព់ីថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខមករា ឆ្ន ២ំ០២៩ ែ ់ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០៣១។ 
ធ្គារត្រូវលធវើការវាស់្ម្វងល ើបំណុ ភ្រិស្នា និងត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្ម្ែ ទកទ់្ង លៅថ្ងៃោបេ់នុវរតការម្កម្ត្បម្ែ បានលធវើលែើងលៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្ខឧស្ភាឆ្ន ំ

២០២០ លោយបានលត្បើេត្តាេបបហារលធវើការម្កស្ត្មួ លែើងវញិ។  
ចំលពាោះពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុលោយម្ែករបស់្ធ្គារ ការម្កម្ត្បថ្នភ្រិស្នាលនោះលធវើឱ្យរថ្មលលោងថ្នបំណុ ភ្រិស្នា ្កា បរលិចេទ្ម្កម្ត្បថ្នភ្រិស្នា លកើនទ្ឹកត្បាកច់ំនួន 

៤.០៨៨.៤៨៦ ែុោល រ      អាលមរកិ និងចំនួនទ្ឹកត្បាកែូ់ចគាន ល ើត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្ លែើមបឆី្លុោះបញ្ជេ ំងពីការម្កម្ត្បថ្នភ្រិស្នា។  
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៧. ភ្តិសនា (ត) 
(i) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានកត់ម្រតាពៅកនងុរបាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុ  
 

 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្ (រយៈ

លព ម្វង)                
ទី្តាងំការោិ ័យ ៩.៤១៧.៦៤៩  ៣៨.០៩៤.៣៩០  ៥.៧៣១.៥១៩   ២៣.៣៥៥.៩៤០   ១៨.៥៧៧.៧២៨  ៧៥.១៤៦.៩១០  ១១.៥២៧.៨៤១   ៤៦.៩៧៥.៩៥២  
ទី្តាងំទូ្ATM  ១៦៨.៩២៦  ៦៨៣.៣០៦  ៦៩.៣១៤   ២៨២.៤៥៥   ១៦៨.៩២៦  ៦៨៣.៣០៦  ៦៩.៣១៤   ២៨២.៤៥៥  
កាត របិទ្ត្បកាស្ ៩៥.៨៧២  ៣៨៧.៨០២  ៣៧.៤២៨   ១៥២.៥១៩   ៩៥.៨៧២  ៣៨៧.៨០២  ៣៧.៤២៨   ១៥២.៥១៩  
មា សីុ្នលភ្លើង ៥៧.៥៦១  ២៣២.៨៣៤  ១១៦.៣៤១   ៤៧៤.០៩០   ៥៧.៥៦១  ២៣២.៨៣៤  ១១៦.៣៤១   ៤៧៤.០៩០  
ោនយនត ៤០.១៧៦  ១៦២.៥១២  ១២៣.៤៣៣   ៥០២.៩៨៩   ៤០.១៧៦  ១៦២.៥១២  ១២៣.៤៣៣   ៥០២.៩៨៩  

 ៩.៧៨០.១៨៤  ៣៩.៥៦០.៨៤៤  ៦.០៧៨.០៣៥   ២៤.៧៦៧.៩៩៣   ១៨.៩៤០.២៦៣  ៧៦.៦១៣.៣៦៤  ១១.៨៧៤.៣៥៧   ៤៨.៣៨៨.០០៥  
បំណុ ភ្រិស្នា                

រយៈលព ខលី ២.១១៨.៦១៩  ៨.៥៦៩.៨១៤  ២.១៩០.៩៣៦   ៨.៩២៨.០៦៤   ២.១១៨.៦១៩  ៨.៥៦៩.៨១៤  ២.១៩០.៩៣៦   ៨.៩២៨.០៦៤  
រយៈលព ម្វង ៨.០៧១.២២២  ៣២.៦៤៨.០៩៣  ៤.៥៥២.៨០៥   ១៨.៥៥២.៦៨១   ១៧.៩៧៥.៥២៧  ៧២.៧១១.០០៧  ១០.៩២១.៥១៥   ៤៤.៥០៥.១៧៤  

 ១០.១៨៩.៨៤១  ៤១.២១៧.៩០៧  ៦.៧៤៣.៧៤១   ២៧.៤៨០.៧៤៥   ២០.០៩៤.១៤៦  ៨១.២៨០.៨២១  ១៣.១១២.៤៥១   ៥៣.៤៣៣.២៣៨  
 

ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្បានបម្នថមកនុងេំែុងការយិបរលិចេទ្របស់្ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារ មានទឹ្កត្បាកចំ់នួន ៤.៤២៤.៧៦៧ ែុោល រអាលមរកិ (ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ១.៣៩២.៧៧៣  ែុោល រ          
អាលមរកិ)។ 
 
 
 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

19 

៧. ភ្តិសនា (ត) 
(ii) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានកត់ម្រតាពៅកនងុរបាយការណ៍ចំពណញ-ខាត និងលទធសលលមអិតពសេងៗ 
 របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និង ទ្ធផ  មអរិលផេងៗ បង្ហា ញនូវចំនួនទឹ្កត្បាកម់្ែ ពាកព់ន័ធនឹងភ្រិស្នា មានែូចខាងលត្កាម៖ 
 

 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្                

ទ្ីតាងំការោិ ័យ ៤៩២.៣៣៨  ២.០០០.៨៦២  ៣៤០.០៤៤   ១.៧៧៤.១០៩   ១.៣៣៨.៤២៨  ៥.៤៥៦.៧៧១  ១.២៨៩.៨០៨  ៥.២២៦.៣០២ 
ទ្ីតាងំទូ្ATM  ២៧.២៨៥  ១១០.៨៨៦  ៣១.៨៧១   ១២៩.៤៩១   ៨០.១២៧  ៣២៦.៦៧៨  ៨៣.៩៦០  ៣៤០.២០៦ 
កាត របទិ្ត្បកាស្ ៣៣.៨៣៩  ១៣៧.៥២២  ៦៧.២១៧   ២៧៣.១០៣   ១៤៥.៣៥៨  ៥៩២.៦២៥  ១៩៧.៦៧៩  ៨០០.៩៩៥ 
មា សីុ្នលភ្លើង ៣៤.៣៧៦  ១៣៩.៧០៤  ៣៤.០៤៦   ១៣៨.៣២៩   ១២៨.៩៨៦  ៥២៥.៨៧៦  ១២០.២០៣  ៤៨៧.០៦៣ 
ោនយនត ៣៦.៣១៩  ១៤៧.៦០០  ៤០.៩៩០   ១៦៦.៥៤២   ១១៨.៧៤៩  ៤៨៤.១៣៩  ១៣៧.៩៥៦  ៥៥៨.៩៩៨ 

 ៦២៤.១៥៧  ២.៥៣៦.៥៧៤  ៥១៤.១៦៨   ២.៤៨១.៥៧៤   ១.៨១១.៦៤៨  ៧.៣៨៦.០៨៩  ១.៨២៩.៦០៦  ៧.៤១៣.៥៦៤ 
                 
ចំណាយការត្បាក ់ ២០១.១១៩  ៨១៧.៣៤៨  ២១២.៨១៣   ១.០៨៨.៤៤៥   ៣០៧.៥៤៦  ១.២៥៣.៨៦៥  ២៩៤.០២៣  ១.១៩១.៣៨១ 
ចំណាយពាកព់ន័ធនងឹភ្រិស្នា    រយៈលព ខល ីនងិ

ភ្រិស្នាថ្នត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានរថ្មលទប 
(ត្រូវបានរមួបញ្េូ លៅកនុងចណំាយទូ្លៅ និង
ចំណាយរែាបា ) ២១.១៣៨  ៨៥.៩០៥  ២២.០៧៨   ៨៩.៧០៣   ៦១.៨៧៤  ២៥២.២៦០  ៩០.៧០៨  ៣៦៧.៥៤៩ 

ចំណាយស្របុពាកព់ន័ធនឹងភ្រសិ្នា ២២២.២៥៧  ៩០៣.២៥៣  ២៣៤.៨៩១   ១.១៧៨.១៤៨   ៣៦៩.៤២០  ១.៥០៦.១២៥  ៣៨៤.៧៣១  ១.៥៥៨.៩៣០ 
 

 ំហូរស្ថចត់្បាកល់ចញស្របុរបស់្ភ្រិស្នាស្ត្មាបែំ់ណាចក់ារយិបរលិចេទ្ថ្ងៃទី្៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានទឹ្កត្បាកចំ់នួន ២.៦៩៤.០៨០ ែុោល អាលមរកិ (ថ្ងៃទី្៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ១.៤៩២.៨២០ 
ែុោល រអាលមរកិ)។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៧. ភ្តិសនា (ត) 
(ii) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានកត់ម្រតាពៅកនងុរបាយការណ៍ចំពណញ-ខាត និងលទធសលលមអិតពសេងៗ (ត) 
 

 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្                

ទ្ីតាងំការោិ ័យ ៥៨៣.១៤៤  ២.៣៦៩.៨៩៧  ៤៣៦.៦៥០  ១.៧៧៤.១០៩  ១.៩០៣.៤២៨  ៧.៧៦០.២៧៦  ១.៦៧៦.២៣២  ៦.៧៩២.០៩២ 
ទ្ីតាងំទូ្ATM  ៣៧.២៩១  ១៥១.៥៥១  ៣១.៨៧១  ១២៩.៤៩២  ៨០.១២៧  ៣២៦.៦៧៨  ៨៣.៩៦០  ៣៤០.២០៦ 
កាត របទិ្ត្បកាស្ ៤៤.៤២៥  ១៨០.៥៤៣  ៦៧.២១៧  ២៧៣.១០៣  ១៤៥.៣៥៨  ៥៩២.៦២៥  ១៩៧.៦៧៩  ៨០០.៩៩៥ 
មា សីុ្នលភ្លើង ៣៧.៩៨០  ១៥៤.៣៥១  ៣៤.០៤៦  ១៣៨.៣២៩  ១២៨.៩៨៦  ៥២៥.៨៧៦  ១២០.២០៣  ៤៨៧.០៦៣ 
ោនយនត ៣៩.១០២  ១៥៨.៩១១  ៤០.៩៩០  ១៦៦.៥៤២  ១១៨.៧៤៩  ៤៨៤.១៣៩  ១៣៧.៩៥៦  ៥៥៨.៩៩៨ 

 ៧៤១.៩៤២  ៣.០១៥.២៥៣  ៦១០.៧៧៤  ២.៤៨១.៥៧៥  ២.៣៧៦.៦៤៨  ៩.៦៨៩.៥៩៤  ២.២១៦.០៣០  ៨.៩៧៩.៣៥៤ 
                 
ចំណាយការត្បាក ់ ២៩៩.៨៣០  ១.២១៨.៥០៩  ២៦៧.៨៩២  ១.០៨៨.៤៤៥  ៦២៦.៣៨៣  ២.៥៥៣.៧៦៣  ៥១៥.៦៥៩  ២.០៨៩.៤៥០ 
ចំណាយពាកព់ន័ធនងឹភ្រិស្នារយៈលព ខលី នងិភ្

រិស្នាថ្នត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានរថ្មលទប 
(ត្រូវបានរមួបញ្េូ លៅកនុងចណំាយទូ្លៅ និង
ចំណាយរែាបា ) ២១.១៣៨  ៨៥.៩០៥  ២២.០៧៨  ៨៩.៧០៣  ៦១.៨៧៤  ២៥២.២៦០  ៩០.៧០៨  ៣៦៧.៥៤៩ 

ចំណាយស្របុពាកព់ន័ធនឹងភ្រសិ្នា ៣២០.៩៦៨  ១.៣០៤.៤១៤  ២៨៩.៩៧០  ១.១៧៨.១៤៨  ៦៨៨.២៥៧  ២.៨០៦.០២៣  ៦០៦.៣៦៧  ២.៤៥៦.៩៩៩ 
 

 ំហូរស្ថចត់្បាកល់ចញស្របុរបស់្ភ្រិស្នាស្ត្មាបែំ់ណាចក់ារយិបរលិចេទ្ថ្ងៃទី្៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានទឹ្កត្បាកចំ់នួន ៣.០៨៧.២៤១ ែុោល អាលមរកិ (ថ្ងៃទី្៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ១.៥៩៤.៧៧៦ 
ែុោល រអាលមរកិ)។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៨. ការពចញសាយមូលបម្រតបំណុល 
ធ្គារបានលចញផាយស្ញ្ជញ បណណ ស្ត្មាប ់ ែំណាកក់ា ែំបូង ម្ែ មានរថ្មលោរកិ ១០០.០០០ លរៀ  ស្របុ ៤០.០០០ ោនលរៀ  ម្ែ មានរយៈលព កំណរ៣់ឆ្ន ។ំ លៅថ្ងៃទី្២២ ម្ខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ

២០២០ ធ្គារបាន លចញផាយស្ញ្ជញ បណណ ស្ត្មាបែំ់ណាកក់ា ទី្ពី ម្ែ មានរថ្មលោរកិ ១០០.០០០ លរៀ  ស្របុ ៤០.០០០ ោនលរៀ  ម្ែ មានរយៈលព កំណរ៣់ឆ្ន ។ំ ស្ញ្ជញ បណណ  ទងំលនោះត្រូវបានោរ់
ថាន កជ់ាស្ញ្ជញ បណណ ម្ែ មានការការពារហានិភ្យ័ការបតូររបិូយបណ័ណ  ម្ែ មានេត្តាគូប ុង៦,៥%កនុងមយួឆ្ន  ំម្ែ ត្រូវបងក់ារត្បាកជ់ាលរៀងរា ់ឆ្មាស្។ 
  
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រយៈលព ខលី ៣៣៧.៨៧៣  ១.៣៦៦.៦៩៦  -     -     ៣៣៧.៨៧៣  ១.៣៦៦.៦៩៦  -     -    
រយៈលព ម្វង ១៩.៤៥៥.៦០១  ៧៨.៦៩៧.៩០៦  -     -     ១៩.៤៥៥.៦០១  ៧៨.៦៩៧.៩០៦  -     -    

 ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -     -     ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -     -    
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ទឹ្កត្បាកល់ែើម ១៩.៤៥៥.៦០១  ៧៨.៦៩៧.៩០៦  -     -     ១៩.៤៥៥.៦០១  ៧៨.៦៩៧.៩០៦  -     -    
ការត្បាកត់្រូវស្ង ៣៣៧.៨៧៣  ១.៣៦៦.៦៩៦  -     -     ៣៣៧.៨៧៣  ១.៣៦៦.៦៩៦  -     -    

 ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -     -     ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២  -     -    
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៩. ពដើមទុន 
 លៅថ្ងៃទី្១៨ ម្ខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ធ្គារបានបលងកើនលែើមទុ្នរបស់្ខលួនពី ៨០.០០០.០០០ ែុោល រអាលមរកិ រហូរែ ់ ៩២.០០០.០០០  ែុោល រអាលមរកិ លោយបំម្ ងចំលណញរកាទុ្កមានទឹ្ក
ត្បាកចំ់នួន ១២.០០០.០០០ ែុោល រអាលមរកិ លៅជាលែើមទុ្ន ម្ែ ត្រូវបានេនុមរ័លោយធ្គារកណាា  និងត្កសួ្ងពាណិជ្ាកមម លៅថ្ងៃទី្៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២០ និង លៅថ្ងៃទី្២៧ ម្ខកកកោ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
្លែើមការយិបរលិចេទ្ 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 ងចំលណញរកាទុ្កលៅជាលែើមទុ្ន ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩២៤.០០០  -     -     ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩២៤.០០០  -     -    
 លមអៀងពកីារបតូររបូយិបណ័ណ  -  (២.៧៨៤.០០០)  -     ៤.៥៦០.០០០   -  (២.៧៨៤.០០០)  -     ៤.៥៦០.០០០  
្ែណំាចក់ារយិបរលិចេទ្ ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៨០.០០០.០០០   ៣២៦.០០០.០០០   ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៨០.០០០.០០០   ៣២៦.០០០.០០០  
 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្េន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ចំនួនភាគហ ុន  ភាគរយ  ដុល្លល រអាពមរកិ  ចំនួនភាគហ ុន  ភាគរយ  ដុល្លល 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 
គិរជាពានល់រៀ      ៣៧២.១៤០.០០០      ៣២៦.០០០.០០០  
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១០. ខាតបណាត លមកេីការងយចុោះតថ្មលចំពពាោះម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថរុមួ 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
     មិនបានត្ររួពិនិរយ  មិនបានត្ររួពិនិរយ      មិនបានត្ររួពិនិរយ  មិនបានត្ររួពិនិរយ 
ខារឥណទនរពឹំងទុ្ក (ECL)៖                

ឥណទនេរងិិជ្ន ១១១.៥០៧  ៤៥៣.១៦៤  ៥៤៩.៥៨០  ២.២៣២.៩៤៤  ៤៥៥.៥៦៣  ១.៨៥៧.៣៣០  ៦៨៦.២៥៩  ២.៧៨០.៧២១ 
កិចេស្នាហិរញ្ញ វរថុលត្ៅតារាងរុ យការ (៩០៩)  (៣.៦៩៤)  (៤៥៣)  (១.៨៤១)  ២.៨៨៩  ១១.៧៧៩  (៣២០)  (១.២៩៦) 

 ១១០.៥៩៨  ៤៤៩.៤៧០  ៥៤៩.១២៧  ២.២៣១.១០៣  ៤៥៨.៤៥២  ១.៨៦៩.១០៩  ៦៨៥.៩៣៩  ២.៧៧៩.៤២៥ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
     មិនបានត្ររួពិនិរយ  មិនបានត្ររួពិនិរយ      មិនបានត្ររួពិនិរយ  មិនបានត្ររួពិនិរយ 
ខារឥណទនរពឹំងទុ្ក (ECL)៖                

ឥណទនេរងិិជ្ន ១១១.៥០៧  ៤៥៣.១៦៤  ៥៥៤.៦៨០  ២.២៥៣.៦៦៥  ៤៥៦.៦១៥  ១.៨៦១.៦១៩  ៦៨៦.២៥៩  ២.៧៨០.៧២១ 
កិចេស្នាហិរញ្ញ វរថុលត្ៅតារាងរុ យការ (៩០៩)  (៣.៦៩៤)  (៤៥៣)  (១.៨៤១)  ២.៨៨៩  ១១.៧៧៩  (២៦៨)  (១.០៨៥) 

 ១១០.៥៩៨  ៤៤៩.៤៧០  ៥៥៤.២២៧  ២.២៥១.៨២៤  ៤៥៩.៥០៤  ១.៨៧៣.៣៩៨  ៦៨៥.៩៩១  ២.៧៧៩.៦៣៦ 
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១១. ការវាសឡ់វងតថ្មលសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
កំណរស់្មាា  ់លនោះផត ់នូវបចេុបបននភាពេំពីការវនិិចេយ័ និងការបា ន់ស្ថម នម្ែ ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារបានលធវើ កនុងការ

កំណររ់ថ្មលស្មត្ស្បរបស់្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុ ោបត់ាងំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុត្បោឆំ្ន មំ្ែ បានលធវើស្វនកមមចុងលត្កាយបំផុរមក។ 
 
(ក) ឋានានុម្រកមថ្នតថ្មលសមម្រសប 

លែើមបផីត ់នូវស្ញ្ជញ ណេំពីភាពអាចទុ្កចិរតបាន របស់្ទិ្នននយ័ម្ែ បានលត្បើត្បាស់្កនុងការកំណររ់ថ្មលស្មត្ស្បត្កុមហ ុនរមួ 
និងធ្គារបានោរថ់ាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុរបស់្ខលួនជាបីកត្មរិ ែូចបានពណ៌្កនុងស្តងោ់រគណលនយយ។ ការពនយ ់េំពីកត្មិរ 
នីមយួៗ មានបង្ហា ញលៅកនុងតារាងខាងលត្កាម។ 

តារាងខាងលត្កាមលនោះបង្ហា ញពីត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារម្ែ ត្រូវបានវាស់្ម្វង និងត្រូវបានករ់ត្តា
តាមរថ្មលស្មត្ស្ប លៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និងថ្ងៃទី្៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ តាមមូ ោា នម្ែ បានលកើរលែើង៖ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថរុមួ 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ  កម្រមិត ១  កម្រមិត ២  កម្រមិត ៣  សរបុ 

ឆ្ន ២ំ០២០ ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ 
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វងតាមរថ្មលស្ម

ត្ស្បកនុ ង ទ្ធផ  មអិរលផេងៗ 
(FVOCI)        

   មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធ ិ– លស្វាស្ថធារណៈ ១៤២.៦៥១   -     ២១.៨១៨   ១៦៤.៤៦៩  
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៤២.៦៥១   -     ២១.៨១៨   ១៦៤.៤៦៩  
គិរជាពានល់រៀ  ៥៧៧.០២៣   -     ៨៨.២៥៤   ៦៦៥.២៧៧  
        
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩        
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វងតាមរថ្មលស្ម

ត្ស្បកនុ ង ទ្ធផ  មអិរលផេងៗ 
(FVOCI)        

   មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធ ិ– លស្វាស្ថធារណៈ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
គិរជាពានល់រៀ  ៧៤១.៣២០  -  ៨៨.៩០៨  ៨៣០.២២៨ 

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ការវាសឡ់វងតថ្មលសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ក) ឋានានុម្រកមថ្នតថ្មលសមម្រសប (ត) 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ  កម្រមិត ១  កម្រមិត ២  កម្រមិត ៣  សរបុ 

ឆ្ន ២ំ០២០ ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ 

        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វងតាមរថ្មលស្ម

ត្ស្បកនុ ង ទ្ធផ  មអិរលផេងៗ 
(FVOCI)        

   មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធ ិ– លស្វាស្ថធារណៈ ១៤២.៦៥១  -  ២១.៨១៨  ១៦៤.៤៦៩ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៤២.៦៥១  -  ២១.៨១៨  ១៦៤.៤៦៩ 
គិរជាពានល់រៀ  ៥៧៧.០២៣  -  ៨៨.២៥៤  ៦៦៥.២៧៧ 
        
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០១៩        
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វងតាមរថ្មលស្ម

ត្ស្បកនុ ង ទ្ធផ  មអិរលផេងៗ 
(FVOCI)        

មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធ ិ– លស្វាស្ថធារណៈ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៨១.៩១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៣.៧៣៧ 
គិរជាពានល់រៀ  ៧៤១.៣២០  -  ៨៨.៩០៨  ៨៣០.២២៨ 

 
កម្រមិត ១ ៖ រថ្មលស្មត្ស្បរបស់្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែ ត្រូវបានជួ្ញែូរលៅកនុងទី្ផារស្កមម (ែូចជា ឧបករណ៍និស្េនទម្ែ បានជួ្ញែូរ
ជាស្ថធារណៈ និងមូ បត្រកមមសិ្ទ្ធិ) គឺអាត្ស័្យលៅតាមរថ្មលម្ែ បានោក ់កល់ ើទី្ផារ ្ែំណាចក់ារយិបរលិចេទ្រាយការណ៍។ រថ្មល
ោក ់កល់ ើទី្ផារម្ែ បានលត្បើស្ត្មាបត់្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុម្ែ ត្កុមហ ុនបានកានក់ាប ់ គឺជារថ្មលទិ្ញបចេុបបនន។ ឧបករណ៍ ហិរញ្ញ វរថុ
ទងំលនោះ ត្រូវបានបញ្េូ  លៅកនុងកត្មិរ ១ ។ 
 
កម្រមិត ២ ៖ រថ្មលស្មត្ស្បរបស់្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែ មនិត្រូវបានជួ្ញែូរលៅកនុងទី្ផារស្កមម (ឧទហរណ៍ែូចជា ឧបករណ៍ និស្េនទ
over–the–counter) ត្រូវបានកំណរល់ោយលត្បើវធីិស្ថស្រស្តវាយរថ្មល ម្ែ បលងកើនការលត្បើត្បាស់្ទិ្នននយ័ល ើទី្ផារម្ែ អាចេលងករបាន និង
បនថយការពឹងម្ផអកលៅល ើការបា ន់ស្ថម នម្ែ ជាកោ់កស់្ត្មាបេ់ងាភាពណាមយួ ។ ត្បសិ្នលបើទិ្នននយ័ជាកោ់កទ់ងំេស់្ ម្ែ រត្មូវ
ស្ត្មាបឧ់បករណ៍មយួ អាចេលងករបាន ឧបករណ៍ល្ោះត្រូវបានបញ្េូ  លៅកនុងកត្មិរ ២ ។ 
 
កម្រមិត ៣ ៖ ត្បសិ្នលបើទិ្នននយ័ជាកោ់កម់យួឬលត្ចើន មនិពឹងម្ផអកលៅល ើទិ្នននយ័ទី្ផារម្ែ អាចេលងករបាន ឧបករណ៍ល្ោះត្រូវបាន
បញ្េូ  លៅកនុងកត្មរិ ៣ ។ វាគឺជាករណីស្ត្មាបមូ់ បត្រកមមសិ្ទ្ធិម្ែ មិនបានចុោះបញ្ា ី។  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ការវាសឡ់វងតថ្មលសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ែ) បពចាកពទសវាយតថ្មលម្រតូវបានពម្របើម្របាសព់ដើមបកីំណត់តថ្មលសមម្រសប 
 បលចេកលទ្ស្វាយរថ្មលត្រូវបានលត្បើត្បាស់្លែើមបកំីណររ់ថ្មលស្មត្ស្បរមួមាន ការលត្បើត្បាស់្ការវាយរថ្មលទី្ផារម្ែ អាចមាន 
លៅល ើទី្ផារមូ បត្រកមពុជា។ 
 
(គ) ការវាសឡ់វងតថ្មលសមម្រសបពោយពម្របើទិននន័យជាក់ល្លក់មិនអាចអពងេតបាន (កម្រមតិ៣) 

មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធិម្ែ មិនបានចុោះបញ្ា ី គឺការវនិិលោគលៅកនុងការោិ ័យឥណទនថ្នកមពុជា (“CBC”) ម្ែ ត្រូវវាស់្ម្វង
តាមរថ្មលស្មត្ស្បកនុង ទ្ធផ  មអិរលផេងៗ លោយស្ថរវាមនិត្រូវបានកានក់ាបល់ែើមបជួី្ញែូរលទ្ លហើយត្កុមហ ុនបានស្លត្មចលត្ជ្ើស្លរ ើស្
យកការករត់្តាល ើកែំបូងរបស់្វា ជាត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុវាស់្ម្វងតាម FVOCI។ លនោះគឺជាការវនិិលោគជាយុទ្ធស្ថស្រស្ត លហើយត្កុមហ ុន
ោរទុ់្កថាការលធវើចំណារថ់ាន កម់្បបលនោះ គឺមានភាពស្មត្ស្ប។ 

រថ្មលស្មត្ស្បត្រូវបានកំណរល់ោយម្ផអកលៅតាមរថ្មលបចេុបបនន លហើយេត្តាេបបហារម្ែ បានលត្បើត្បាស់្ ត្រូវបានម្ករត្មូវលៅ
តាមហានិភ្យ័ឥណទនរបស់្ភាគីថ្ែគូ ឬហានិភ្យ័ឥណទនរបស់្ត្កុមហ ុនផ្ទទ  ់។ មនិមានការករត់្តាចំលណញ/ខារលៅកនុង  ទ្ធផ 
 មអរិលផេងៗលទ្ លោយស្ថររថ្មលស្មត្ស្ប ត្បហាកត់្បម្ហ នឹងរថ្មលលោង។ លៅថ្ងៃទី្៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មនិមានការករត់្តាសំ្វធិាន
ធនបារប់ងស់្ត្មាប ់FVOCI លនោះលទ្។ 
 
(ឃ) ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុឡដលមិនវាសឡ់វងតាមតថ្មលសមម្រសប 

គិរត្រឹមកា បរលិចេទ្តារាងរុ យការ រថ្មលស្មត្ស្បថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារ មានរថ្មលត្បហាក់
ត្បម្ហ នឹងរថ្មលលោងរបស់្វា។ 

ការបា នស់្ថម នរថ្មលស្មត្ស្បម្ផអកលៅតាមវធីិស្ថស្រស្ត និងការស្នមរែូចខាងលត្កាម៖ 
 

(i) ត្បាកប់លញ្ញ ើ និងការោកត់្បាកល់ៅធ្គារកណាត   និងធ្គារលផេងលទ្ៀរ 
រថ្មលលោងថ្នត្បាកប់លញ្ញ ើ និងការោកត់្បាកល់ៅធ្គារកណាត   និងធ្គារលផេងលទ្ៀរ មានរថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ នឹងរថ្មល

ស្មត្ស្បរបស់្វា លោយស្ថរគណនីទងំលនោះភាគលត្ចើនគឺជាគណនីចរនត គណនីស្នេ ំនិងត្បាក់បលញ្ញ ើរយៈលព ខលី។ 
 

(ii) ឥណទនេរិងិជ្ន 
ចំលពាោះឥណទនម្ែ មានេត្តាលងរ ម្ែ មានកា កំណរល់ៅស្ ់រិចជាង១ឆ្ន  ំជាទូ្លៅរថ្មលលោងរបស់្វា គឺជារថ្មលស្ម

ត្ស្បបា នស់្ថម នរបស់្វា។ 
ចំលពាោះឥណទនម្ែ មានេត្តាលងរ និងមានកា កំណរល់ៅស្ ់១ឆ្ន  ំ ឬល ើស្ពី១ឆ្ន  ំ រថ្មលស្មត្ស្បត្រូវបានបា នស់្ថម ន

លោយលធវើេបបហារ ំហូរស្ថចត់្បាក់បា នស់្ថម ន្លព េ្គរ និងលត្បើេត្តាការត្បាករ់បស់្ឥណទន្លព បចេុបបនន លោយស្ថរេត្តា 
ការត្បាកត់ាមទី្ផាររបស់្ឥណទន មានហានិភ្យ័ឥណទន និងកា កំណរត់្បហាកត់្បម្ហ គាន  លហើយត្រូវបានវាយរថ្មលថាមានភាព
ខុស្គាន រិចរួច ជាមយួនឹងេត្តាការត្បាករ់បស់្ឥណទនតាមកិចេស្នា។ ជា ទ្ធផ  រថ្មលស្មត្ស្បថ្នឥណទន និង បុលរត្បទនេរិងិ
ជ្ន    រយៈលព ម្វង អាចមានរថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ នឹងរថ្មលលោងរបស់្វា ្កា បរលិចេទ្រាយការណ៍។ 

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១១. ការវាសឡ់វងតថ្មលសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ឃ) ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុឡដលមិនវាសឡ់វងតាមតថ្មលសមម្រសប (ត) 
(iii) ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្ន 

រថ្មលស្មត្ស្បថ្នត្បាក់បលញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្ន ម្ែ មានកា កំណររិ់ចជាង១ឆ្ន  ំ  មានរថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ នឹងរថ្មលលោង
របស់្វា លោយស្ថរឧបករណ៍ទងំលនោះមានរយៈលព ខលី។ រថ្មលស្មត្ស្បថ្នត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្ន ម្ែ មានកា កំណរ១់ឆ្ន  ំឬលត្ចើន
ជាង ត្រូវបានលគរពឹំងថាមានរថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ នឹងរថ្មលលោងរបស់្វា លោយស្ថរធ្គារបានផត ់េត្តាការត្បាកត់្បហាក ់ ត្បម្ហ គាន  
ជាមយួនឹងឧបករណ៍ម្ែ មានកា កំណរ ់និង កេខណឌ ឥណទនត្ស្លែៀងគាន ម្ែរ។ 

រថ្មលស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ់្នត្បាក់បលញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្នម្ែ មិនមានកា កំណរ ់ រមួមានត្បាក់បលញ្ញ ើមនិមានការត្បាក ់ ត្បាក់
បលញ្ញ ើត្រូវស្ងតាមរត្មូវការ គឺជាទឹ្កត្បាកត់្រូវស្ង្កា បរលិចេទ្រាយការណ៍។ 
 
(iv) ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ និង បំណុ ហិរញ្ញ វរថុលផេងៗ 

រថ្មលលោងថ្នត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ   និង   បំណុ ហិរញ្ញ វរថុលផេងៗ   ត្រូវបានស្នមរថាមានរថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ នឹងរថ្មល       
ស្មត្ស្បរបស់្វា លោយស្ថរគណនីទងំលនោះមនិមានរថ្មលម្ត្បត្បួ ជាស្ថរវនតលៅតាមេត្តាទី្ផារលទ្។ 
 
(v) ត្បាកក់មេ ីនិងេនុបំណុ  

ត្បាកក់មេ ី និងេនុបំណុ  មនិត្រូវបានោក ់កល់ ើទី្ផារស្កមមលទ្ លហើយរថ្មលស្មត្ស្បរបស់្វា ត្បហាកត់្បម្ហ នឹងរថ្មល
លោងរបស់្វា។ 

 
(vi) មូ បត្របំណុ  

ជាទូ្លៅ រថ្មលស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ្នមូ បត្របំណុ  គឺអាត្ស័្យលៅតាមរថ្មលទី្ផារម្ែ អាចេលងករបាន ្កា បរលិចេទ្ 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុ។ វាមនិត្រូវបានជួ្ញែូរោ ងស្កមមលទ្។ រថ្មលស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ្នមូ បត្របំណុ  គឺត្បហាក់ 
ត្បម្ហ នឹងរថ្មលលោងរបស់្វា លោយម្ផអកលៅតាម ំហូរស្ថចត់្បាកប់ា នស់្ថម ន្លព េ្គរ លោយលត្បើេត្តាល ើទី្ផារ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលមិនពេញពលញរមួ និងពោយឡែករបសធ់នាគារ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ១២ឡែ ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១២. ការពធវើចំណាត់ថ្នន ក់ពែើងវិញពលើការយិបរពិចេទមុន 
ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារកា ពីមុនមនិបានទ្ទ្ួ ស្ថា  ់ និងវាស់្ម្វងឥណទនម្ែ បានផា ់ឱ្យលៅបុគា ិកតាមរថ្មលស្មត្ស្បលទ្។ កនុងឆ្ន ២ំ០២០ ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារបាន

វាយរថ្មលផ ប ោះពា ់ថ្នការវាស់្ម្វងឥណទនលនោះ។ ជា ទ្ធផ  ត្កុមហ ុនរមួ និងធ្គារបានលធវើនិយរ័កមមត្រែបង់យលត្កាយចំលពាោះរួល ខឆ្ន មំុន។ ផ ប ោះពា ់ខទងគ់ណនីថ្នពរម៌ាន
ហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព មនិលពញល ញរមួ និងលោយម្ែកមានែូចខាងលត្កាម៖ 

 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  

 ២០១៩  
ពធវើចំណាត់ថ្នន ក់

ពែើងវិញ  ២០១៩ 
 

២០១៩  
ពធវើចំណាត់ថ្នន ក់

ពែើងវិញ  ២០១៩ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ឥណទនែ ់េរិងិជ្ន ៦៤៨.៧៥៣.៨៣៣  (១.២៩០.៥៦៧)  ៦៤៧.៤៦៣.២៦៦  ២.៦៣៨.៤១២.៨០៩  ៦៥៤.៩៨៦.១៦៧  (១.២៩០.៥៦៧)  ៦៥៣.៦៩៥.៦០០  ២.៦៦៣.៨០៩.៥៧០ 
ត្ទ្ពយស្កមមលផេងៗ ៤.២៨៧.៧៨៣  ១.២៩០.៥៦៧  ៥.៥៧៨.៣៥០  ២២.៧៣១.៧៧៦  ៤.២៨១.១២៨  ១.២៩០.៥៦៧  ៥.៥៧១.៦៩៥  ២២.៧០៤.៦៥៨ 

 
 

 


