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មាតិកា ទំេ័រ 
  
  
របាយការណ៍ស្តីពីការត្រួរពិនិរយល ើពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព  ១ – ២ 
  
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួ៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុស្លខេបរមួ ៣ 
របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និខ ទ្ធផ  មអរិលផេខៗស្លខេបរមួ  ៤ 
របាយការណ៍បម្ត្មបត្មួ មូ ធនស្លខេបរមួ ៥ 
របាយការណ៍ ំហូរស្ថចត់្បាក់ស្លខេបរមួ ៦ 
  

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបលោយម្ែក៖  
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុស្លខេបលោយម្ែក ៧ 
របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និខ ទ្ធផ  មអរិលផេខៗស្លខេបលោយម្ែក  ៨ 
របាយការណ៍បម្ត្មបត្មួ មូ ធនស្លខេបលោយម្ែក ៩ 
របាយការណ៍ ំហូរស្ថចត់្បាក់ស្លខេបលោយម្ែក ១០ 

  
កំណរស់្មាា  ់ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួ និខលោយម្ែក ១១ - ២៧ 
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 កំណត ់  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០ 

 សមាា ល ់  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

          
ម្រទេយសកមម          
ស្ថចត់្បាកក់នុខថ្ែ   ៣៨.៨៧១.៨១០  ១៥៨.២០៨.២៦៧  ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០ 
ស្មរុ យលៅធ្គារកណាត     ៤៤.៣៩១.៨៥៧  ១៨០.៦៧៤.៨៥៨  ៧៣.២៩០.៣៦៦  ២៩៦.៤៥៩.៥៣០ 
ស្មរុ យលៅធ្គារ និខត្គឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ   ៨២.៤៦៧.១៤៤  ៣៣៥.៦៤១.២៧៦  ៩៩.៩៩៨.៦០៨  ៤០៤.៤៩៤.៣៦៩ 
ត្បាករ់មក ់តាមចាបល់ៅធ្គារកណាត     ៦១.៩០៤.៨៨៦  ២៥១.៩៥២.៨៨៦  ៥៩.៥៣៥.២៥៥  ២៤០.៨២០.១០៦ 
ឥណទនេរងិិជ្ន ៦  ៧២៣.៧៦៤.៩៧១  ២.៩៤៥.៧២៣.៤៣១  ៧២១.៣២២.០៦៩  ២.៩១៧.៧៤៧.៧៦៩ 
មូ បត្រវនិិលោគ   ៣.១៧៤.៩៩០  ១២.៩២២.២០៩  ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨ 
ត្ទ្ពយស្កមមេរបូ ី   ៧.២៦២.៩១២  ២៩.៥៦០.០៥២  ៨.០២៨.៩២៨  ៣២.៤៧៧.០១៤ 
ត្ទ្ពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ   ១៥.៣៣១.១៦៧  ៦២.៣៩៧.៨៥០  ១៦.២៧៩.៧៥១  ៦៥.៨៥១.៥៩៣ 
ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្ ៧  ១០.៧៨៨.៤៤៦  ៤៣.៩០៨.៩៧៥  ៩.៧៨០.១៨៤  ៣៩.៥៦០.៨៤៤ 
ពនធពនារត្ទ្ពយស្កមម   -  -  ២៣៧.០១០  ៩៥៨.៧០៥ 
ត្ទ្ពយស្កមមលផេខៗ   ៥.៧២០.៤១០  ២៣.២៨២.០៦៩  ៥.២៩៥.៤៥៩  ២១.៤២០.១៣២ 
ម្រទេយសកមមសរបុ   ៩៩៣.៦៧៨.៥៩៣  ៤.០៤៤.២៧១.៨៧៣  ១.០៣៣.១៩៧.៩៨៨  ៤.១៧៩.២៨៥.៨៦០ 

          
បំណុល និខមូលធន          
បំណុល          
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធ្គារលផេខៗ   ៧៩.៩៩៧.៤២៨  ៣២៥.៥៨៩.៥៣២  ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរងិិជ្នមនិម្មនធ្គារ   ៦៧៥.៣២៦.០១០  ២.៧៤៨.៥៧៦.៨៦០  ៧១៨.៣៤២.៩៦២  ២.៩០៥.៦៩៧.២៨១ 
បំណុ ពនធល ើត្បាកច់ណូំ កនុខត្គា   ១.០៦០.៣៤៤  ៤.៣១៥.៦០០  ៣.៥២២.៧១២  ១៤.២៤៩.៣៧០ 
បំណុ ពនធពនារ   ៣៩៦.៥៨៣  ១.៦១៤.០៩២  -  - 
ត្បាកក់មេ ី   ១៩.១៤៧.១៥៩  ៧៧.៩២៨.៩៣៧  ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣ 
មូ បត្របណុំ បានលចញផាយ   ១៩.៦៩៤.១៣៦  ៨០.១៥៥.១៣៤  ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២ 
បំណុ ភ្រិស្នា ៧  ១១.៣១៨.១៣៩  ៤៦.០៦៤.៨២៦  ១០.១៨៩.៨៤១  ៤១.២១៧.៩០៧ 
ការពវកិចេេរថត្បលោជ្នប៍ុគា ិក   ១៦៣.០០០  ៦៦៣.៤១០  ១៦៣.០០០  ៦៥៩.៣៣៥ 
បំណុ លផេខៗ   ៣.៨២៥.៦៩៩  ១៥.៥៧០.៥៩៥  ១.៥៣៨.៥៤៧  ៦.២២៣.៤២៣ 
េនុបណុំ    ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.៥៥១.១១១  ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.០៥០.១៨២ 
បំណុលសរបុ   ៨៣០.៩៦៥.៦២៦  ៣.៣៨២.០៣០.០៩៧  ៨៧៧.៥៦០.៦៥១  ៣.៥៤៩.៧៣២.៨៣២ 

          
មូលធន          
លែើមទុ្ន ៨  ១០២.០០០.០០០  ៤១៥.១៤០.០០០  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០ 
ទុ្នបត្មុខតាមចាប ់   ១៤.៨៧៣.៨៨៧  ៦២.១៥២.៥៨១  ១១.៦៨៣.១៦៧  ៤៩.១៩៥.០៦៧ 
ចំលណញរកាទុ្ក   ៤៥.៨៣៩.០៨០  ១៨៥.៣០៣.៩៧៨  ៥១.៩៥៤.១៧០  ២១០.១៣៧.៣៥៩ 
ទុ្នបត្មុខលផេខៗ   -  (៣៥៤.៧៨៣)  -  (១.៩១៩.៣៩៨) 
មូលធនសរបុ   ១៦២.៧១២.៩៦៧  ៦៦២.២៤១.៧៧៦  ១៥៥.៦៣៧.៣៣៧  ៦២៩.៥៥៣.០២៨ 
          
បំណុល និខមូលធនសរបុ   ៩៩៣.៦៧៨.៥៩៣  ៤.០៤៤.២៧១.៨៧៣  ១.០៣៣.១៩៧.៩៨៨  ៤.១៧៩.២៨៥.៨៦០ 

 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១១ ែ ់ទំ្ពរ័ទី្ ២៧ គឺជាម្ផនកថ្នព័រម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួលនោះ។ 
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របាយការណ៍ចំពណញ-ខាត និខលទធ្លលមអិតព្េខៗសពខេបរមួ 
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   សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ៣ឡែ  សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ៦ឡែ 

 កំណត់  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

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

                  
ចំណូ ការត្បាក់   ១៨.៥៤១.៦៤៦  ៧៥.៣៣៤.៧០៨  ១៦.៨២០.២៨៨   ៦៨.៧៤៤.៥១៧   ៣៦.៤៤១.៧៧៤  ១៤៧.៩៩០.០៤៤  ៣៣.១២៥.៧១៤  ១៣៥.០២០.៤១០ 
ចំណាយការត្បាក់   (៦.៨៩៣.៦៥៨)  (២៨.០០៨.៩៣២)  (៦.៨៨៥.៧៩៩)  (២៨.១៤២.២៦១)  (១៤.១៧៤.៤៥៦)  (៥៧.៥៦២.៤៦៦)  (១៣.១៣៥.៧៩២)  (៥៣.៥៤១.៤៨៨) 
ចំណូលការម្របាកស់ទុធ   ១១.៦៤៧.៩៨៨  ៤៧.៣២៥.៧៧៦  ៩.៩៣៤.៤៨៩   ៤០.៦០២.២៥៦   ២២.២៦៧.៣១៨  ៩០.៤២៧.៥៧៨  ១៩.៩៨៩.៩២២  ៨១.៤៧៨.៩២២ 
                  
ចំណូ កថ្ត្មលជ្ើខស្ថ   ១២២.២០៨  ៤៩៦.៥៣១  ១.២២៥.២៦២   ៥.០០៧.៦៤៦   ៨៦៨.៥៩៧  ៣.៥២៧.៣៧២  ១.៨៨៣.៧៥១  ៧.៦៧៨.១៦៩ 
ចំណាយកថ្ត្មលជ្ើខស្ថ   (២៧៩.៣៩៦)  (១.១៣៥.១៨៦)  (២៧៩.៧៩៦)  (១.១៤៣.៥២៦)  (៥៤១.២៣៧)  (២.១៩៧.៩៦៣)  (៥៩៦.៧០៧)  (២.៤៣២.១៧៨) 
(ចំណាយ)/ចំណូល កថ្ម្រមពជ្ើខសាសទុធ   (១៥៧.១៨៨)  (៦៣៨.៦៥៥)  ៩៤៥.៤៦៦   ៣.៨៦៤.១២០   ៣២៧.៣៦០  ១.៣២៩.៤០៩  ១.២៨៧.០៤៤  ៥.២៤៥.៩៩១ 
                  
ខារបណាត  មកពីការងយចុោះរថ្មលចំលពាោះត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ  ៩  (៣៦៨.៤១០)  (១.៤៩៦.៨៥០)  (២៦៩.៧៧១)  (១.១០២.៥៥៤)  (២.១៦២.៨៤៦)  (៨.៧៨៣.៣១៨)  (៥០៩.០៩៨)  (២.០៧៥.០៨៣) 
ខារលផេខៗ - សុ្ទ្ធ   (១៦៧.៣៧០)  (៦៨០.០២៤)  (៣២៤.៨៦៩)  (១.៣២៧.៧៤០)  (១០២.៦៤០)  (៤១៦.៨២១)  (៤.៤៥៣)  (១៨.១៥០) 
ចំណូ ត្បរិបរតិការលផេខៗ   ៣៥២.៥៤០  ១.៤៣២.៣៧០  ៩.៩២២   ៤០.៥៥១   ៦៥៣.៤៦០  ២.៦៥៣.៧០១  ២០.៤១៨  ៨៣.២២៤ 
ខាតម្របតិបតតិការព្េខៗសទុធ   (១៨៣.២៤០)  (៧៤៤.៥០៤)  (៥៨៤.៧១៨)  (២.៣៨៩.៧៤៣)  (១.៦១២.០២៦)  (៦.៥៤៦.៤៣៨)  (៤៩៣.១៣៣)  (២.០១០.០០៩) 
                  
ចំណាយបុគា ិក   (២.០១១.៧៣០)  (៨.១៧៣.៦៥៩)  (១.៨២២.២៤១)  (៧.៤៤៧.៤៩៩)  (៣.៨៥០.៨៦៥)  (១៥.៦៣៨.៣៦៣)  (៣.៩៥៦.០២៣)  (១៦.១២៤.៧៥០) 
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ និខរ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមេរូបី    (១.៩១២.០៧៤)  (៧.៧៦៨.៧៥៧)  (១.៣០១.១៤២)  (៥.៣១៧.៧៦៧)  (៣.៧៩៨.៤៥៩)  (១៥.៤២៥.៥៤១)  (៣.០៦៩.០៣៨)  (១២.៥០៩.៣៩៩) 
ចំណាយត្បរិបរតិការលផេខៗ ១០  (២.៧៥៤.៦៤៤)  (១១.១៩២.១១៩)  (១.៨២២.៣៦៣)  (៧.៤៤៧.៩៩៨)  (៤.៤៧៧.៧៣៨)  (១៨.១៨៤.០៩៤)  (៣.៣៣៤.៩៧៩)  (១៣.៥៩៣.៣៧៤) 
ចំពណញមុនបខ់េនធពលើម្របាក់ចំណូល   ៤.៦២៩.១១២  ១៨.៨០៨.០៨២  ៥.៣៤៩.៤៩១   ២១.៨៦៣.៣៦៩   ៨.៨៥៥.៥៩០  ៣៥.៩៦២.៥៥១  ១០.៤២៣.៧៩៣  ៤២.៤៨៧.៣៨១ 
                  
ចំណាយពនធល ើត្បាក់ចំណូ    (៩០៥.៥៩៦)  (៣.៦៧៩.៤៣៧)  (១.១៨៥.០៣៩)  (៤.៨៤៣.២៥៤)  (១.៧៧៩.៩៦០)  (៧.២២៨.៤១៨)  (២.៣៩១.៣៤៩)  (៩.៧៤៧.១៣៩) 
ចំពណញកនខុការយិបរពិចេទ   ៣.៧២៣.៥១៦  ១៥.១២៨.៦៤៥  ៤.១៦៤.៤៥២   ១៧.០២០.១១៥   ៧.០៧៥.៦៣០  ២៨.៧៣៤.១៣៣  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២ 
                  

លទធ្លលមអិតព្េខៗ                  
ខទខម់្ែ មិនត្រូវបានោរថ់ាន កល់ែើខវញិកនុ ខចំលណញ-ខារ៖                  
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ    -     ១.៦០៩.៣៥៣   -     ១.២៥៤.៨៣១   -     ១.៥៦៤.៦១៥   -  ៩៨៥.៥៤០ 
   -     ១.៦០៩.៣៥៣   -     ១.២៥៤.៨៣១   -     ១.៥៦៤.៦១៥   -  ៩៨៥.៥៤០ 
                  
លទធ្លលមអិតកនខុការយិបរពិចេទសរបុ   ៣.៧២៣.៥១៦   ១៦.៧៣៧.៩៩៨   ៤.១៦៤.៤៥២   ១៨.២៧៤.៩៤៦   ៧.០៧៥.៦៣០   ៣០.២៩៨.៧៤៨   ៨.០៣២.៤៤៤  ៣៣.៧២៥.៧៨២ 
ចំពណញសរបុរបសម់្រកុមហ ុនរមួ   ៣.៧២៣.៥១៦   ១៥.១២៨.៦៤៥   ៤.១៦៤.៤៥២   ១៧.០២០.១១៥   ៧.០៧៥.៦៣០   ២៨.៧៣៤.១៣៣   ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២ 
លទធ្លលមអិតសរបុរបសម់្រកុមហ ុនរមួ   ៣.៧២៣.៥១៦   ១៦.៧៣៧.៩៩៨   ៤.១៦៤.៤៥២   ១៨.២៧៤.៩៤៦   ៧.០៧៥.៦៣០   ៣០.២៩៨.៧៤៨   ៨.០៣២.៤៤៤  ៣៣.៧២៥.៧៨២ 
 

កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១១ ែ ់ទំ្ពរ័ទី្ ២៧ គឺជាម្ផនកថ្នព័រម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួលនោះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធនសពខេបរមួ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 របសម់ាា សម់្រកុមហ ុនរមួ 

 ពដើមទុន  ទុនបម្រមុខតាមចាប ់  ចំពណញរកាទុក  ទុនបម្រមុខព្េខៗ  សរបុ 

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

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 

                    
ចំលណញកនុខការយិបរលិចេទ្ -  -  -  -  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២  -  -  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២ 
 ទ្ធផ  មអិរលផេខៗ -  លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ៩៨៥.៥៤០  -  ៩៨៥.៥៤០ 
លទធ្លលមអិតសរបុកនខុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣២.៧៤០.២៤២  -  ៩៨៥.៥៤០  ៨.០៣២.៤៤៤  ៣៣.៧២៥.៧៨២ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
បម្មលខពីចំលណញរកាទុ្កលៅលែើមទុ្ន (កំណរស់្មាា  ់ ៨) ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩១២.០០០  -  -  (១២.០០០.០០០)  (៤៨.៩១២.០០០)  -  -  -  - 
លផទរពីចំលណញរកាទុ្កលៅទុ្នបត្មុខតាមចាប់ -  -  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 
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២១ 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 
                    
ចំលណញកនុខការយិបរលិចេទ្ -  -  -  -  ៧.០៧៥.៦៣០  ២៨.៧៣៤.១៣៣  -  -  ៧.០៧៥.៦៣០  ២៨.៧៣៤.១៣៣ 
 ទ្ធផ  មអិរលផេខៗ -  លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ១.៥៦៤.៦១៥  -  ១.៥៦៤.៦១៥ 
លទធ្លលមអិតសរបុកនខុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ៧.០៧៥.៦៣០  ២៨.៧៣៤.១៣៣  -  ១.៥៦៤.៦១៥  ៧.០៧៥.៦៣០  ៣០.២៩៨.៧៤៨ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
បម្មលខពីចំលណញរកាទុ្កលៅលែើមទុ្ន (កំណរស់្មាា  ់ ៨) ១០.០០០.០០០  ៤០.៦១០.០០០  -  -  (១០.០០០.០០០)  (៤០.៦១០.០០០)  -  -  -  - 
លផទរពីចំលណញរកាទុ្កលៅទុ្នបត្មុខតាមចាប់   -  ៣.១៩០.៧២០  ១២.៩៥៧.៥១៤  (៣.១៩០.៧២០)  (១២.៩៥៧.៥១៤)  -  -  -  - 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ២.៣៩០.០០០  -  -  -  -  -  -  -  ២.៣៩០.០០០ 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន ១០.០០០.០០០  ៤៣.០០០.០០០  ៣.១៩០.៧២០  ១២.៩៥៧.៥១៤  (១៣.១៩០.៧២០)  (៥៣.៥៦៧.៥១៤)  -  -  -  ២.៣៩០.០០០ 
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២១ ១០២.០០០.០០០  ៤១៥.១៤០.០០០  ១៤.៨៧៣.៨៨៧  ៦២.១៥២.៥៨១  ៤៥.៨៣៩.០៨០  ១៨៥.៣០៣.៩៧៨  -  (៣៥៤.៧៨៣)  ១៦២.៧១២.៩៦៧  ៦៦២.២៤១.៧៧៦ 

 
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១១ ែ ់ទំ្ពរ័ទី្ ២៧ គឺជាម្ផនកថ្នព័រម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួលនោះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់សពខេបរមួ 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 

 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទ៣ី០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេម្របតិបតតកិារ        
ចំលណញមុនបខព់នធល ើត្បាកចំ់ណូ  ៨.៨៥៥.៥៩០  ៣៥.៩៦២.៥៥១  ១០.៤២៣.៧៩៣  ៤២.៤៨៧.៣៨១ 
និយរ័កមម៖        

រ ំស់្ត្ទ្ពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ និខរ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមេរូបី ៣.៧៩៨.៤៥៨  ១៥.៤២៥.៥៤១  ៣.០៦៩.០៣៨  ១២.៥០៩.៣៩៩ 
ខារបណាត  មកពីការងយចុោះរថ្មលចំលពាោះត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ  ២.១៦២.៨៤៦  ៨.៧៨៣.៣១៨  ៥០៩.០៩៨  ២.០៧៥.០៨៣ 
(ចំលណញ)/ខារពីការបតូររបិូយប័ណណ មនិទនទ់្ទួ្ ស្ថា  ់ល ើមូ បត្រវនិិលោគ (១៨.១៨០)  (៧៣.៨២៩)  ៤៨.៣២២  ១៩៦.៩៦០ 
ចំលណញពីការបតូររបិូយបណ័ណ មនិទនទ់្ទួ្ ស្ថា  ់ល ើត្បាកក់មេ ីនិខមូ បត្របំណុ   (២៦៤.៧០៨)  (១.០៧៤.៩៧៩)  (១៤០.៧២៤)  (៥៧៣.៥៩១) 
ចំណូ ការត្បាក់ (៣៦.៤៤១.៧៧៤)  (១៤៧.៩៩០.០៤៤)  (៣៣.១២៥.៧១៤)  (១៣៥.០២០.៤១០) 
ចំណាយការត្បាក់ ១៤.១៧៤.៤៥៦  ៥៧.៥៦២.៤៦៦  ១៣.១៣៥.៧៩២   ៥៣.៥៤១.៤៨៨  
        

បម្ត្មបត្មួ លែើមទុ្នបខវិ ៖        
ទុ្នបត្មុខការពវកិចេជាមយួធ្គារកណាា   (១.៣៨៨.៦៤៧)  (៥.៦៣៩.២៩៥)  ២៨.៨១០.៣៩៦  ១១៧.៤៣១.១៧៤ 
ឥណទនេរិងិជ្ន (៤.២១៣.៧៥៥)  (១៧.១១២.០៥៩)  (៣៩.៣១៦.១៧៣)  (១៦០.២៥២.៧២១) 
ត្ទ្ពយស្កមមលផេខៗ (៤២៤.៩៥១)  (១.៧២៥.៧២៦)  (៦០២.២៦៤)  (២.៤៥៤.៨២៨) 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធ្គារលផេខៗ (៨.៥៨៩.៣៨៧)  (៣៤.៨៨១.៥០១)  ៣៩.៨០៨.០៤២  ១៦២.២៥៧.៥៧៩ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្នមនិម្មនធ្គារ   (៤២.៥៨៩.៩៧៤)  (១៧២.៩៥៧.៨៨៤)  ២៧៧.១៥៨  ១.១២៩.៦៩៦ 
បំណុ លផេខៗ ២.១៩២.៨១៥  ៨.៩០៥.០២២  ៦៧.៤២៣  ២៧៤.៨១៦ 
ស្ថចត់្បាក(់លត្បើកនុខ)/បានពីត្បរិបរតិការ (៦២.៧៤៧.២១១)  (២៥៤.៨១៦.៤១៩)  ២២.៩៦៤.១៨៧  ៩៣.៦០២.០២៦ 

        
ការត្បាកប់ានទ្ទួ្  ៣៦.១៦៧.៥៨១  ១៤៦.៨៧៦.៥៤៦  ៣២.៤១៨.៩៨១  ១៣២.១៣៩.៧៦៧ 
ការត្បាកប់ានបខ់ (១៤.៥២៣.៨៧៣)  (៥៨.៩៨១.៤៤៨)  (១២.០៦៨.៩៧៥)  (៤៩.១៩៣.១៤២) 
ពនធល ើត្បាក់ចំណូ បានបខ ់ (៣.៦០៨.៧៣៥)  (១៤.៦៥៥.០៧៣)  (៤.៥៦៨.៩៨៣)  (១៨.៦២៣.១៧៥) 
សាច់ម្របាក់សទុធ(ពម្របើកនខុ)/បានេីសកមមភាេម្របតិបតតិការ (៤៤.៧១២.២៣៨)  (១៨១.៥៧៦.៣៩៤)  ៣៨.៧៤៥.២១០  ១៥៧.៩២៥.៤៧៦ 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេវិនិពោគ        
ត្បាកប់លញ្ញ ើរលែើមទុ្នមានការធា្ (១.០០០.០០០)  (៤.០៦១.០០០)  -  - 
ការទិ្ញត្ទ្ពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ (៦៨៣.៩៩៦)  (២.៧៧៧.៧០៨)  (១.២៩២.៨២១)  (៥.២៦៩.៥៣៨) 
ការទិ្ញត្ទ្ពយស្កមមេរបីូ (២៣២.២៩៩)  (៩៤៣.៣៦៦)  (១.១១៨.០៧១)  (៤.៥៥៧.២៥៧) 
ការ(ោក)់/ែកមូ បត្រអាចជួ្ញែូរបានលៅធ្គារកណាត    (១០.០២៧.០០០)  (៤០.៧១៩.៦៤៧)  ៦.៩៧០.០០០  ២៨.៤០៩.៧២០ 
ស្មរុ យលៅធ្គារ និខត្គឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ  ៧.៩៤៥.៥២៥  ៣២.២៦៦.៧៧៧  (៤០.៥០០.៥៣៥)  (១៦៥.០៨០.១៨១) 
សាច់ម្របាក់សទុធពម្របើកនខុសកមមភាេវិនិពោគ  (៣.៩៩៧.៧៧០)  (១៦.២៣៤.៩៤៤)  (៣៥.៩៤១.៤២៧)  (១៤៦.៤៩៧.២៥៦) 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន         
ភាគោភ្បានបខ់ -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៧៦.០០០) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាក់កមេ ី ១៥.៧៥៩.៦៦៥  ៦៤.០០០.០០០  ១៧.៦៦៤.៣៧៧  ៧២.០០០.០០១ 
ការទូ្ទរស់្ខត្បាកក់មេ ី (១១.៩១០.៨៦៩)  (៤៨.៣៧០.០៣៩)  (២២.០៨០.៤៧១)  (៩០.០០០.០០០) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការលបាោះផាយមូ បត្របំណុ  -  -  ៩.៨០៩.៩៣៣  ៣៩.៩៨៥.២៨៧ 
ការបខត់្បាក់លែើមថ្នភ្រិស្នា (១.០៤៧.៥២៧)  (៤.២៥៤.០០៧)  (១.០១១.៥១៧)  (៤.១២២.៩៤៣) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន ២.៨០១.២៦៩  ១១.៣៧៥.៩៥៤  ៣.៣៨២.៣២២  ១៣.៧៨៦.៣៤៥ 

        
(រំហយ)/កំលណើ នស្ថចត់្បាក ់និខស្ថច់ត្បាកស់្មមូ សុ្ទ្ធ (៤៥.៩០៨.៧៣៩)  (១៨៦.៤៣៥.៣៨៤)  ៦.១៨៦.១០៥  ២៥.២១៤.៥៦៥ 
ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាក់ស្មមូ ្លែើមការយិបរលិចេទ្  ១១០.៩៧៣.៨៥០  ៤៤៨.៨៨៩.២២៣  ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧ 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ២.៣៦១.១៦៣  -  ១.៨៧៣.៨៧៩ 
ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាក់ស្មមូ ្ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្  ៦៥.០៦៥.១១១  ២៦៤.៨១៥.០០២  ១០៤.៤៤៨.១៤១  ៤២៧.៥០៦.២៤១ 

 
សកមមភាេវិនិពោគមិនឡមនជាសាច់ម្របាក់ 
ចំលណញរកាទុ្កចំនួន ១០ ោនែុោល រអាលមរកិរបស់្ធ្គារ ត្រូវបានបម្មលខលៅជាលែើមទុ្នលៅកនុខការយិបរលិចេទ្ (សូ្មលមើ 

កនុខកំណរស់្មាា  ់ ៨)។ 
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១១ ែ ់ទំ្ពរ័ទី្ ២៧ គឺជាម្ផនកថ្នព័រម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួលនោះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុសពខេបពោយឡែក 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 កំណត់  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 សមាា ល់  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

          
ម្រទេយសកមម          
ស្ថចត់្បាកក់នុខថ្ែ   ៣៨.៨៧១.៨១០  ១៥៨.២០៨.២៦៧  ៣៦.២៧២.៤៥៥  ១៤៦.៧២២.០៨០ 
ស្មរុ យលៅធ្គារកណាត     ៤៤.៣៩១.៨៥៧  ១៨០.៦៧៤.៨៥៨  ៧៣.២៩០.៣៦៦  ២៩៦.៤៥៩.៥៣០ 
ស្មរុ យលៅធ្គារ និខត្គឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ   ៨២.៤៦៧.១៤៤  ៣៣៥.៦៤១.២៧៦  ៩៩.៩៩៨.៦០៩  ៤០៤.៤៩៤.៣៧៣ 
ត្បាករ់មក ់តាមចាបល់ៅធ្គារកណាត     ៦១.៩០៤.៨៨៦  ២៥១.៩៥២.៨៨៦  ៥៩.៥៣៥.២៥៥  ២៤០.៨២០.១០៦ 
ឥណទនេរិងិជ្ន ៦  ៧២៩.៩៩៥.១០៧  ២.៩៧១.០៨០.០៨៥  ៧២៧.៥៥៣.៦៣៤  ២.៩៤២.៩៥៤.៤៥០ 
មូ បត្រវនិិលោគ   ៣.១៧៤.៩៩០  ១២.៩២២.២០៩  ៣.១៥៧.៩០៣  ១២.៧៧៣.៧១៨ 
វនិិលោគលៅកនុខត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធ   ៤៩០.០០០  ១.៩៩៤.៣០០  ៤៩០.០០០  ១.៩៨២.០៥០ 
ត្ទ្ពយស្កមមេរបូី   ៧.២៦២.៩១២  ២៩.៥៦០.០៥២  ៨.០២៨.៩២៨  ៣២.៤៧៧.០១៤ 
ត្ទ្ពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ   ៨.៦៩៤.៣០៨  ៣៥.៣៨៥.៨៣៤  ៩.៦៣៦.៨៣៤  ៣៨.៩៨០.៩៩៤ 
ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្ ៧  ១៩.៦២១.៣៨២  ៧៩.៨៥៩.០២៥  ១៨.៩៤០.២៦៣  ៧៦.៦១៣.៣៦៤ 
ពនធពនារត្ទ្ពយស្កមម   -  -  ៣៧១.៨៦៣  ១.៥០៤.១៨៦ 
ត្ទ្ពយស្កមមលផេខៗ   ៥.៧១៨.៨៧០  ២៣.២៧៥.៨០១  ៥.២៩៣.៩១៩  ២១.៤១៣.៩០២ 
ម្រទេយសកមមសរបុ   ១.០០២.៥៩៣.២៦៦  ៤.០៨០.៥៥៤.៥៩៣  ១.០៤២.៥៧០.០២៩  ៤.២១៧.១៩៥.៧៦៧ 

          
បំណុល និខមូលធន          
បំណុល          
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធ្គារលផេខៗ   ៧៩.៩៩៧.៤២៨  ៣២៥.៥៨៩.៥៣២  ៨៨.៥៦៥.៥៧៧  ៣៥៨.២៤៧.៧៥៩ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្នមនិម្មនធ្គារ   ៦៧៥.៥៧៤.៥៧៥  ២.៧៤៩.៥៨៨.៥២០  ៧១៨.៤៤៦.៧៦៥  ២.៩០៦.១១៧.១៦៥ 
បំណុ ពនធល ើត្បាកច់ំណូ កនុខត្គា   ១.០៦៦.៤៣១  ៤.៣៤០.៣៧៤  ៣.៤៧៨.៧០៨  ១៤.០៧១.៣៧៤ 
បំណុ ពនធពនារ   ២៤៣.៨១៨  ៩៩២.៣៣៩  -  - 
ត្បាកក់មេ ី   ១៩.១៤៧.១៥៩  ៧៧.៩២៨.៩៣៧  ១៥.៤០៧.៤១០  ៦២.៣២២.៩៧៣ 
មូ បត្របំណុ បានលចញផាយ   ១៩.៦៩៤.១៣៦  ៨០.១៥៥.១៣៤  ១៩.៧៩៣.៤៧៤  ៨០.០៦៤.៦០២ 
បំណុ ភ្រិស្នា ៧  ២០.៩៨៧.៩៥១  ៨៥.៤២០.៩៦១  ២០.០៩៤.១៤៦  ៨១.២៨០.៨២១ 
ការពវកិចេេរថត្បលោជ្នប៍ុគា ិក   ១៦៣.០០០  ៦៦៣.៤១០  ១៦៣.០០០  ៦៥៩.៣៣៥ 
បំណុ លផេខៗ   ៣.៨១៧.៤៣០  ១៥.៥៣៦.៩៤០  ១.៥៣០.២៩០  ៦.១៩០.០២៣ 
េនុបំណុ    ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.៥៥១.១១១  ២០.០៣៧.១២៨  ៨១.០៥០.១៨២ 
បំណុលសរបុ   ៨៤០.៧២៩.០៥៦  ៣.៤២១.៧៦៧.២៥៨  ៨៨៧.៥១៦.៤៩៨  ៣.៥៩០.០០៤.២៣៤ 

          
មូលធន          
លែើមទុ្ន ៨  ១០២.០០០.០០០  ៤១៥.១៤០.០០០  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០ 
ទុ្នបត្មុខតាមចាប់   ១៤.៩៣៣.៥៥៥  ៦២.៣៧៨.៩០៨  ១១.៧៤៤.១២៤  ៤៩.៤២៦.៦២៩ 
ចំលណញរកាទុ្ក   ៤៤.៩៣០.៦៥៥  ១៨១.៦២២.២៨៩  ៥១.៣០៩.៤០៧  ២០៧.៥២៦.៤០១ 
ទុ្នបត្មុខលផេខៗ   -  (៣៥៣.៨៦២)  -  (១.៩០១.៤៩៧) 
មូលធនសរបុ   ១៦១.៨៦៤.២១០  ៦៥៨.៧៨៧.៣៣៥  ១៥៥.០៥៣.៥៣១  ៦២៧.១៩១.៥៣៣ 
          
បំណុល និខមូលធនសរបុ   ១.០០២.៥៩៣.២៦៦  ៤.០៨០.៥៥៤.៥៩៣  ១.០៤២.៥៧០.០២៩  ៤.២១៧.១៩៥.៧៦៧ 

 
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពទី្ពំរ័ទ្ី ១១ ែ ់ទ្ំពរ័ទ្ី ២៧ គជឺាម្ផនកថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបលោយម្ែកលនោះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍ចំពណញខាត និខលទធ្លលមអិតព្េខៗសពខេបពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ និខ៦ឡែ ថ្ងៃទ៣ី០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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   សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ ៦ឡែ 
 កំណត់  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

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

                  
ចំណូ ការត្បាក់   ១៨.៦៧៣.៩៨៤  ៧៥.៨៧២.៣៩៧  ១៦.៩២១.៤៦៧  ៦៩.១៥៨.០៣៦   ៣៦.៧០៣.៩៧២  ១៤៩.០៥៤.៨៣០  ៣៣.៣៥៧.៩១២  ១៣៥.៩៦៦.៨៤៩ 
ចំណាយការត្បាក់   (៦.៩៩៥.៧៦៤)  (២៨.៤២៣.៧៨៩)  (៧.១៨២.១៧៥)  (២៩.៣៥៣.៥៤៩)  (១៤.៣៦៩.៣៥៨)  (៥៨.៣៥៣.៩៦៣)  (១៣.៤៨៩.៤១៩)  (៥៤.៩៨២.៨៧២) 
ចំណូលការម្របាកស់ទុធ   ១១.៦៧៨.២២០  ៤៧.៤៤៨.៦០៨  ៩.៧៣៩.២៩២  ៣៩.៨០៤.៤៨៧   ២២.៣៣៤.៦១៤  ៩០.៧០០.៨៦៧  ១៩.៨៦៨.៤៩៣  ៨០.៩៨៣.៩៧៧ 
                  
ចំណូ កថ្ត្មលជ្ើខស្ថ   ១២២.២០៨  ៤៩៦.៥៣១  ១.២២៥.២៦២  ៥.០០៧.៦៤៦   ៨៦៨.៥៩៧  ៣.៥២៧.៣៧២  ១.៨៨៣.៧៥១  ៧.៦៧៨.១៦៩ 
ចំណាយកថ្ត្មលជ្ើខស្ថ   (២៧៩.៣៩៦)  (១.១៣៥.១៨៦)  (២៧៩.៧៦៤)  (១.១៤៣.៣៩៥)  (៥៤១.២៣៧)  (២.១៩៧.៩៦៣)  (៥៩៦.៦៧៥)  (២.៤៣២.០៤៧) 
(ចំណាយ)/ចំណូលកថ្ម្រមពជ្ើខសាសទុធ   (១៥៧.១៨៨)  (៦៣៨.៦៥៥)  ៩៤៥.៤៩៨  ៣.៨៦៤.២៥១   ៣២៧.៣៦០  ១.៣២៩.៤០៩  ១.២៨៧.០៧៦  ៥.២៤៦.១២២ 
                  
ខារបណាត  មកពីការងយចុោះរថ្មលចំលពាោះត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ  ៩  (៣៦៨.៤០៩)  (១.៤៩៦.៨៤៦)  (២៧០.៨០៨)  (១.១០៦.៧៩២)  (២.១៦៤.១៣៤)  (៨.៧៨៨.៥៤៨)  (៥១០.៤១៨)  (២.០៨០.៤៦៤) 
(ខារ)/ចំលណញលផេខៗ - សុ្ទ្ធ   (១៤២.១២២)  (៥៧៧.៤៤២)  ៤៣៥.៨៣០  ១.៧៨១.២៣៧   (៦២.៧៥៩)  (២៥៤.៨៦៤)  ៧៥៦.២៤៦  ៣.០៨២.៤៥៩ 
ចំណូ ត្បរិបរតិការលផេខៗ   ៣៥២.៥៤១  ១.៤៣២.៣៧៤  ៩.៩២២  ៤០.៥៥១   ៦៥៣.៤៦១  ២.៦៥៣.៧០៥  ២០.៤១៨  ៨៣.២២៤ 
(ខាត)/ចំណូលម្របតិបតតកិារព្េខៗសទុធ   (១៥៧.៩៩០)  (៦៤១.៩១៤)  ១៧៤.៩៤៤  ៧១៤.៩៩៦   (១.៥៧៣.៤៣២)  (៦.៣៨៩.៧០៧)  ២៦៦.២៤៦  ១.០៨៥.២១៩ 
                  
ចំណាយបុគា ិក   (២.០១១.៧៣០)  (៨.១៧៣.៦៥៩)  (១.៨២២.២៤១)  (៧.៤៤៧.៤៩៩)  (៣.៨៥០.៨៦៥)  (១៥.៦៣៨.៣៦៣)  (៣.៩៥៦.០២៣)  (១៦.១២៤.៧៥០) 
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ និខរ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមេរូបី    (២.០៧២.៦១៦)  (៨.៤២១.០៣៩)  (១.៥១២.៧៦៤)  (៦.១៨២.៦៦៦)  (៤.១១៩.៥៤៤)  (១៦.៧២៩.៤៦៨)  (៣.៣៧៤.២៣៧)  (១៣.៧៥៣.៣៩០) 
ចំណាយត្បរិបរតិការលផេខៗ ១០  (២.៧៨០.៤៧១)  (១១.២៩៧.០៥៤)  (១.៦៩៨.១៦៦)  (៦.៩៤០.៤០៤)  (៤.៥៥៩.១០០)  (១៨.៥១៤.៥០៥)  (៣.១០៦.៣៥៨)  (១២.៦៦១.៥១៥) 
ចំពណញមុនបខ់េនធពលើម្របាក់ចំណូល   ៤.៤៩៨.២២៥  ១៨.២៧៦.២៨៧  ៥.៨២៦.៥៦៣  ២៣.៨១៣.១៦៥   ៨.៥៥៩.០៣៣  ៣៤.៧៥៨.២៣៣  ១០.៩៨៥.១៩៧  ៤៤.៧៧៥.៦៦៣ 
                  
ចំណាយពនធល ើត្បាក់ចំណូ    (៨៨៣.១៦៧)  (៣.៥៨៨.៣០៨)  (១.២៩៧.៧៨៥)  (៥.៣០៤.០៤៧)  (១.៧៤៨.៣៥៤)  (៧.១០០.០៦៦)  (២.៤៩៧.៧៦៨)  (១០.១៨០.៩០២) 
ចំពណញកនខុការយិបរពិចេទ   ៣.៦១៥.០៥៨  ១៤.៦៨៧.៩៧៩  ៤.៥២៨.៧៧៨  ១៨.៥០៩.១១៨   ៦.៨១០.៦៧៩  ២៧.៦៥៨.១៦៧  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១ 
                  
លទធ្លលមអិតព្េខៗ                  
ខទខម់្ែ មិនត្រូវបានោរថ់ាន កល់ែើខវញិកនុ ខចំលណញ-ខារ៖                  
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ    -  ១.៥៩២.៣៧៣  -  ១.២៥៣.០១៤   -  ១.៥៤៧.៦៣៥  -  ៩៨៦.២២៦ 
   -  ១.៥៩២.៣៧៣  -  ១.២៥៣.០១៤   -  ១.៥៤៧.៦៣៥  -  ៩៨៦.២២៦ 
                  

លទធ្លលមអិតកនខុការយិបរពិចេទសរបុ   ៣.៦១៥.០៥៨  ១៦.២៨០.៣៥២  ៤.៥២៨.៧៧៨  ១៩.៧៦២.១៣២   ៦.៨១០.៦៧៩  ២៩.២០៥.៨០២  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៥.៥៨០.៩៨៧ 
ចំពណញសរបុរបសធ់នាគារ   ៣.៦១៥.០៥៨  ១៤.៦៨៧.៩៧៩  ៤.៥២៨.៧៧៨  ១៨.៥០៩.១១៨   ៦.៨១០.៦៧៩  ២៧.៦៥៨.១៦៧  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១ 
លទធ្លលមអិតសរបុរបសធ់នាគារ   ៣.៦១៥.០៥៨  ១៦.២៨០.៣៥២  ៤.៥២៨.៧៧៨  ១៩.៧៦២.១៣២   ៦.៨១០.៦៧៩  ២៩.២០៥.៨០២  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៥.៥៨០.៩៨៧ 
 

កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពទី្ពំរ័ទ្ី ១១ ែ ់ទ្ំពរ័ទ្ី ២៧ គជឺាម្ផនកថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបលោយម្ែកលនោះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធនសពខេបពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 របសម់ាា សធ់នាគារ 

 ពដើមទុន  ទុនបម្រមុខតាមចាប ់  ចំពណញរកាទុក  ទុនបម្រមុខព្េខៗ  សរបុ 

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

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 

                    
ចំលណញកនុខការយិបរលិចេទ្ -  -  -  -  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១  -  -  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១ 
 ទ្ធផ  មអិរលផេខៗ -  លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ៩៨៦.២២៦  -  ៩៨៦.២២៦ 
លទធ្លលមអិតសរបុកនខុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៤.៥៩៤.៧៦១  -  ៩៨៦.២២៦  ៨.៤៨៧.៤២៩  ៣៥.៥៨០.៩៨៧ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
បម្មលខពីចំលណញរកាទុ្កលៅលែើមទុ្ន (កំណរស់្មាា  ់ ៨) ១២.០០០.០០០  ៤៨.៩១២.០០០  -  -  (១២.០០០.០០០)  (៤៨.៩១២.០០០)  -  -  -  - 
លផទរពីចំលណញរកាទុ្កលៅទុ្នបត្មុខតាមចាប់ -  -  ២.៧៧២.១៥៣  ១១.២៩៩.២៩៦  (២.៧៧២.១៥៣)  (១១.២៩៩.២៩៦)  -  -  -  - 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ១.៦៤៤.០០០  -  -  -  -  -  -  -  ១.៦៤៤.០០០ 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន 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 
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២១ 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 
                    
ចំលណញកនុខការយិបរលិចេទ្ -  -  -  -  ៦.៨១០.៦៧៩  ២៧.៦៥៨.១៦៧  -  -  ៦.៨១០.៦៧៩  ២៧.៦៥៨.១៦៧ 
 ទ្ធផ  មអិរលផេខៗ -  លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  ១.៥៤៧.៦៣៥  -  ១.៥៤៧.៦៣៥ 
លទធ្លលមអិតសរបុកនខុការយិបរពិចេទ -  -  -  -  ៦.៨១០.៦៧៩  ២៧.៦៥៨.១៦៧  -  ១.៥៤៧.៦៣៥  ៦.៨១០.៦៧៩  ២៩.២០៥.៨០២ 
                    
ម្របតិបតតិការជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន៖                    
បម្មលខពីចំលណញរកាទុ្កលៅលែើមទុ្ន (កំណរស់្មាា  ់ ៨) ១០.០០០.០០០  ៤០.៦១០.០០០  -  -  (១០.០០០.០០០)  (៤០.៦១០.០០០)  -  -  -  - 
លផទរពីចំលណញរកាទុ្កលៅទុ្នបត្មុខតាមចាប់ -  -  ៣.១៨៩.៤៣១  ១២.៩៥២.២៧៩  (៣.១៨៩.៤៣១)  (១២.៩៥២.២៧៩)  -  -  -  - 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ២.៣៩០.០០០  -  -  -  -  -  -  -  ២.៣៩០.០០០ 
ម្របតិបតតិការសរបុជាមួយមាា សម់្រកុមហ ុន ១០.០០០.០០០  ៤៣.០០០.០០០  ៣.១៨៩.៤៣១  ១២.៩៥២.២៧៩  (១៣.១៨៩.៤៣១)  (៥៣.៥៦២.២៧៩)  -  -  -  ២.៣៩០.០០០ 
                    
សមតុលយពៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២១ ១០២.០០០.០០០  ៤១៥.១៤០.០០០  ១៤.៩៣៣.៥៥៥  ៦២.៣៧៨.៩០៨  ៤៤.៩៣០.៦៥៥  ១៨១.៦២២.២៨៩  -  (៣៥៣.៨៦២)  ១៦១.៨៦៤.២១០  ៦៥៨.៧៨៧.៣៣៥ 

 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពទី្ពំរ័ទ្ី ១១ ែ ់ទ្ំពរ័ទ្ី ២៧ គជឺាម្ផនកថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបលោយម្ែកលនោះ។ 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់សពខេបពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ ៦ឡែ 

 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេម្របតិបតតកិារ        
ចំលណញមុនបខព់នធល ើត្បាកចំ់ណូ  ៨.៥៥៩.០៣៣  ៣៤.៧៥៨.២៣៣  ១០.៩៨៥.១៩៧  ៤៤.៧៧៥.៦៦៣ 
និយរ័កមម៖        

រ ំស់្ត្ទ្ពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ និខរ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមេរូបី ៤.១១៩.៥៤៥  ១៦.៧២៩.៤៦៨  ៣.៣៧៤.២៣៧  ១៣.៧៥៣.៣៩០ 
ខារបណាត  មកពីការងយចុោះរថ្មលចំលពាោះត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ  ២.១៦៤.១៣៤  ៨.៧៨៨.៥៤៩  ៥១០.៤១៨  ២.០៨០.៤៦៤ 
ខារពីការបតូររបិូយប័ណណ មនិទន់ទ្ទួ្ ស្ថា  ់ល ើមូ បត្រវនិិលោគ (១៨.១៨០)  (៧៣.៨២៩)  ៤៨.៣២២  ១៩៦.៩៦០ 
ខារពីការបតូររបិូយប័ណណ មនិទន់ទ្ទួ្ ស្ថា  ់ល ើត្បាក់កមេ ីនិខមូ បត្របំណុ   (២៦៤.៧០៨)  (១.០៧៤.៩៧៩)  (១៤០.៧២៤)  (៥៧៣.៥៩១) 
ចំលណញលផេខៗ-សុ្ទ្ធ -  -  (៦៧៨.៤៦៥)  (២.៧៦៥.៤២៣) 
ចំណូ ការត្បាក់ (៣៦.៧០៣.៩៧២)  (១៤៩.០៥៤.៨៣០)  (៣៣.៣៥៧.៩១២)  (១៣៥.៩៦៦.៨៤៩) 
ចំណាយការត្បាក់ ១៤.៣៦៩.៣៥៨  ៥៨.៣៥៣.៩៦៣  ១៣.៤៨៩.៤១៩  ៥៤.៩៨២.៨៧២ 
        

បម្ត្មបត្មួ លែើមទុ្នបខវិ ៖        
ទុ្នបត្មុខការពវកិចេជាមយួធ្គារកណាា   (១.៣៨៨.៦៤៧)  (៥.៦៣៩.២៩៥)  ២៨.៨១០.៣៩៦  ១១៧.៤៣១.១៧៤ 
ឥណទនេរិងិជ្ន (៤.២១៣.៧៥៥)  (១៧.១១២.០៥៩)  (៣៩.៣១៦.១៧៣)  (១៦០.២៥២.៧២១) 
ត្ទ្ពយស្កមមលផេខៗ (៤២៤.៩៥១)  (១.៧២៥.៧២៦)  (៦០៤.៨៥៦)  (២.៤៦៥.៣៩៣) 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្ធ្គារលផេខៗ (៨.៥៨៩.៣៨៧)  (៣៤.៨៨១.៥០១)  ៣៩.៨០៨.០៤២  ១៦២.២៥៧.៥៧៩ 
ត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្នមនិម្មនធ្គារ   (៤២.៤៤៥.២១២)  (១៧២.៣៧០.០០៦)  ១៩៣.៨០៦  ៧៨៩.៩៥៣ 
បំណុ លផេខៗ ២.១៩២.៨០៣  ៨.៩០៤.៩៧៣  ១២៥.២០០  ៥១០.៣១៥ 
ស្ថចត់្បាក(់លត្បើកនុខ)/បានពីត្បរិបរតិការ (៦២.៦៤៣.៩៣៩)  (២៥៤.៣៩៧.០៣៩)  ២៣.២៤៦.៩០៧  ៩៤.៧៥៤.៣៩៣ 

        
ការត្បាកប់ានទ្ទួ្  ៣៦.៤២៩.៩២០  ១៤៧.៩៤១.៩០៥  ៣២.៦៥១.១៧៩  ១៣៣.០៨៦.២០៦ 
ការត្បាកប់ានបខ់ (១៤.៧១៨.៧៧៥)  (៥៩.៧៧២.៩៤៥)  (១២.៤២២.៦០២)  (៥០.៦៣៤.៥២៦) 
ពនធល ើត្បាក់ចំណូ បានបខ ់ (៣.៥៤៤.៩៥០)  (១៤.៣៩៦.០៤២)  (៤.៥៦៤.០៦៧)  (១៨.៦០៣.១៣៧) 
សាច់ម្របាក់សទុធ(ពម្របើកនខុ)/បានេីសកមមភាេម្របតិបតតិការ  (៤៤.៤៧៧.៧៤៤)  (១៨០.៦២៤.១២១)  ៣៨.៩១១.៤១៧  ១៥៨.៦០២.៩៣៦ 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេវិនិពោគ        
ត្បាកប់លញ្ញ ើរលែើមទុ្នមានការធា្ (១.០០០.០០០)  (៤.០៦១.០០០)  -  - 
ការទិ្ញត្ទ្ពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ (៦៨៣.៩៩៦)  (២.៧៧៧.៧០៨)  (១.២៩២.៨២១)  (៥.២៦៩.៥៣៨) 
ការទិ្ញត្ទ្ពយស្កមមេរបីូ (២៣២.២៩៩)  (៩៤៣.៣៦៦)  (១.១១៨.០៧១)  (៤.៥៥៧.២៥៧) 
ការ(ោក)់/ែកមូ បត្រអាចជួ្ញែូរបានលៅធ្គារកណាត   (១០.០២៧.០០០)  (៤០.៧១៩.៦៤៧)  ៦.៩៧០.០០០  ២៨.៤០៩.៧២០ 
ស្មរុ យលៅធ្គារ និខត្គឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ  ៧.៩៤៥.៥២៥  ៣២.២៦៦.៧៧៧  (៤០.៥០០.៥៣៥)  (១៦៥.០៨០.១៨១) 
សាច់ម្របាក់សទុធពម្របើកនខុសកមមភាេវិនិពោគ (៣.៩៩៧.៧៧០)  (១៦.២៣៤.៩៤៤)  (៣៥.៩៤១.៤២៧)  (១៤៦.៤៩៧.២៥៦) 

        
លហំូរសាច់ម្របាក់បានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន         
ភាគោភ្បានបខ់ -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៧៦.០០០) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាក់កមេ ី ១៥.៧៥៩.៦៦៥  ៦៤.០០០.០០០  ១៧.៦៦៤.៣៧៧  ៧២.០០០.០០១ 
ការទូ្ទរស់្ខត្បាកក់មេ ី (១១.៩១០.៨៦៩)  (៤៨.៣៧០.០៣៩)  (២២.០៨០.៤៧១)  (៩០.០០០.០០០) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការលបាោះផាយមូ បត្របំណុ  -  -  ៩.៨០៩.៩៣៣  ៣៩.៩៨៥.២៨៧ 
ការបខត់្បាក់លែើមថ្នភ្រិស្នា (១.២៨២.០២១)  (៥.២០៦.២៨៧)  (១.១៧៧.៧២៤)  (៤.៨០០.៤០៣) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានេីសកមមភាេហរិញ្ញបបទាន ២.៥៦៦.៧៧៥  ១០.៤២៣.៦៧៤  ៣.២១៦.១១៥  ១៣.១០៨.៨៨៥ 

        
(រំហយ)/កំលណើ នស្ថចត់្បាក ់និខស្ថច់ត្បាកស់្មមូ សុ្ទ្ធ (៤៥.៩០៨.៧៣៩)  (១៨៦.៤៣៥.៣៩១)  ៦.១៨៦.១០៥  ២៥.២១៤.៥៦៥ 
ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាក់ស្មមូ ្លែើមការយិបរលិចេទ្  ១១០.៩៧៣.៨៥០  ៤៤៨.៨៨៩.២២៣  ៩៨.២៦២.០៣៦  ៤០០.៤១៧.៧៩៧ 
 លមអៀខពីការបតូររបិូយបណ័ណ  -  ២.៣៦១.១៧០  -  ១.៨៧៣.៨៧៩ 
ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាក់ស្មមូ ្ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្  ៦៥.០៦៥.១១១  ២៦៤.៨១៥.០០២  ១០៤.៤៤៨.១៤១  ៤២៧.៥០៦.២៤១ 

 
សកមមភាេវនិិពោគមិនឡមនជាសាច់ម្របាក ់
ចំលណញរកាទុ្កចនំួន ១០ ោនែុោល រអាលមរកិរបស់្ធ្គារ ត្រូវបានបម្មលខលៅជាលែើមទុ្នលៅកនុខការយិបរលិចេទ្ (សូ្មលមើ កនុខកណំរ់

ស្មាា  ់ ៨)។ 
 
កំណរស់្មាា  ់ម្ែ ភាា បម់កជាមយួ ពទី្ពំរ័ទ្ី ១១ ែ ់ទ្ំពរ័ទ្ី ២៧ គជឺាម្ផនកថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបលោយម្ែកលនោះ។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១. េ័ត៌មានទូពៅ 
 ធ្គារ ភ្នលំពញ ពាណិជ្ា (លៅការថ់ា “ធ្គារ”) ម្ែ មានចុោះបញ្ា ីជាមយួត្កសួ្ខពាណិជ្ាកមម 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។ 
 ស្កមមភាពចមបខរបស់្ធ្គារគឺផត ់ត្គបម់្ផនកទខំេស់្ថ្នអាជ្ីវកមមធ្គារ និខលស្វាហិរញ្ញ វរថុពាកព់ន័ធលៅកនុខ 
ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពុជា។ គិរត្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១ ធ្គារមានការោិ ័កណាត   និខ ១៦ ស្ថខា លៅកនុខ
រាជ្ធានីភ្នលំពញ និខ ៧ ស្ថខា លៅលខរតលស្ៀមរាប លខរតបារែ់ំបខ លខរតត្ពោះសី្ហនុ លខរតកំពខោ់ម លខរតកំពខធ់ ំលខរតកណាា   
និខលខរតកំពរ។ 
 ត្កុមហ ុន ស្ថត រ & លត្កន លខម ឯ.ក (លៅការថ់ា “ត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធ”) គឺជាត្កុមហ ុនឯកជ្នមានកត្មរិ        
ម្ែ បានចុោះបញ្ា ីជាមយួត្កសួ្ខពាណិជ្ាកមម លត្កាមវញិ្ជញ បនបត្រចុោះបញ្ា ីល ខ ០០០១៣២៧៦ ចុោះថ្ងៃទ្ី២៨ ម្ខសី្ហា          
ឆ្ន ២ំ០១៤។ លៅថ្ងៃទ្ី ២៣ ម្ខលមស្ថ ឆ្ន  ំ២០២០ ត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធបាន ទ្ទ្ួ ការេនុមរ័ពីត្កសួ្ខពាណិជ្ាកមម កនុខការ  
បតូរ្មករណ៍តាមផលូវចាបព់ី ត្កុមហ ុន ស្ថត រ & លត្កន លខម ឯ.ក លៅជា លជ្&លេ (លខមបូឌា) េុិនលវស្មុនិ ឯ.ក ។ ស្កមមភាព
ចមបខរបស់្ត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធ គឺទ្ិញ  ក ់ ជ្ួ  និខត្បរិបរតិការេច វរថុម្ែ ជាត្ទ្ពយផ្ទទ  ់ខលួន ឬជ្ួ  និខេភ្វិឌ្ឍ
គលត្មាខស្ថខស្ខស់្ត្មាបត់្បរិបរតិការរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ។   
 ការោិ ័យចុោះបញ្ា ីរបស់្ធ្គារ និខត្កុមហ ុនបុត្រស្មពន័ធរបស់្ខលួន (លៅការថ់ា “ត្កុមហ ុនរមួ”) ស្ថិរលៅេគារ
ល ខ ២១៧ មហាវងិីត្ពោះនលរារតម (ផលូវល ខ ៤១) ស្ង្ហក រទ់្លនលបាស្ថក ់ខណឌ ចំការមន រាជ្ធានីភ្នលំពញ ត្ពោះរាជាណាចត្ក    
កមពុជា។ 

កនុខឆ្ន ២ំ០១៩ ធ្គារបានលស្នើរសំុ្ផារមូ បត្រកមពុជា (លៅការថ់ា “ផមក”) និខនិយរ័ករមូ បត្រកមពុជា 
(លៅការថ់ា “ន.ម.ក”) លែើមបចុីោះបញ្ា ីស្ញ្ជញ បណណ អាជ្ីវកមមកនុខផមក។ សំ្លណើ រលនោះត្រូវបានេនុមយ័លោយផមក លៅថ្ងៃទ្ី២៥ 
ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួ និខលោយម្ែកត្រូវបានេនុមរ័ឱ្យលចញផាយលោយត្កុមត្បឹកាភ្បិា   
លៅថ្ងៃទ្០ី៦ ម្ខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០២១។  

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួ និខលោយម្ែក ស្ត្មាបែ់ំណាចក់ារយិបរលិចេទ្៦ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខមងុិ្ 
ឆ្ន ២ំ០២១ ត្រូវបានត្រួរពិនិរយ ប ុម្នតមនិត្រូវបានលធវើស្វនកមមលទ្។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. មូលោា នថ្នការពរៀបចំេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ 
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួ និខលោយម្ែករបស់្ធ្គារស្ត្មាបែ់ំណាចក់ារយិបរលិចេទ្ ៦ម្ខ ថ្ងៃទ្ី

៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១ លនោះ ត្រូវបានលរៀបចលំែើខលោយេនុលោមលៅតាមស្តខោ់រគណលនយយេនតរជារិ ថ្ន កមពុជា ៣៤ ស្តី
ពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ” (CIAS 34)។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួ និខលោយម្ែករបស់្ធ្គារលនោះមនិរមួបញ្េូ  នូវកំណរស់្មាា  ់ទខំ
េស់្ ម្ែ ត្រូវបានបង្ហា ញ ជាទូ្លៅលៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុត្បោឆំ្ន រំបស់្ធ្គារ ម្ែ បានលធវើស្វនកមមលទ្។ ែូចលនោះ 
របាយការណ៍លនោះគួរត្រូវបានអានភាា បជ់ាមយួនឹខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុត្បោឆំ្ន  ំ ម្ែ បានលធវើស្វនកមម ស្ត្មាបែ់ំណាចឆ់្ន ំ
ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្ែ ត្រូវបានលរៀបចលំែើខលោយេនុលោមលៅតាមស្តខោ់រ របាយការណ៍ទកទ់្ខនឹខហិរញ្ញ វរថុ
េនតរជារិ ថ្ន កមពុជា (CIFRS)។ 

លគា ការណ៍គណលនយយម្ែ បានេនុវរត មានស្ខារិភាពជាមយួនឹខលគា ការណ៍គណលនយយកនុខឆ្ន ហិំរញ្ញ វរថុ
មុន និខកនុខការយិបរលិចេទ្មុន ម្ែ ពាកព់ន័ធ។ 

របាយការណ៍ជាភាស្ថេខល់គលស្ថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួ និខលោយម្ែកត្រូវបានលរៀបចំលែើខ
លចញពីពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួ និខលោយម្ែកជាភាស្ថម្ខមរលនោះ។ កនុខករណីមនិមានស្ខារិភាព ឬមានភាព
ខុស្គាន កនុខការបកត្ស្ថយរវាខភាស្ថទខំពីរ ល្ោះត្រូវយកពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលព ស្លខេបរមួ និខលោយម្ែកជាភាស្ថ
ម្ខមរលនោះជាលគា ។ 
 
 សតខ់ោរគណពនយយងមី និខវិពសាធនកមម ឡដលម្រកុមហ ុនរមួបានអនុវតត 

មានស្តខោ់រវលិស្ថធនកមមមយួចំនួន បានចូ ជាធរមានស្ត្មាបក់ារយិបរលិចេទ្រាយការណ៍ែូចខាខលត្កាម៖ 
 

• ស្មបទនស្ត្មាបក់ារជ្ួ ពាកព់ន័ធនឹខ COVID-19 – វលិស្ថធនកមម CIFRS 16 
• កំម្ណទ្ត្មខេ់ត្តាការត្បាកល់គា  - ែំណាកក់ា ទ្ី២ - វលិស្ថធនកមម CIFRS 9, CIAS 39, CIFRS 7,  

និខ CIFRS 16 
 
វលិស្ថធនកមមស្តខោ់រគណលនយយទខំល្ោះ មនិមានផ ប ោះពា ់ចំលពាោះត្កុមហ ុនរមួ ឬធ្គារលទ្។ ែូចលនោះ    

ត្កុមហ ុនរមួ ឬធ្គារមនិបានផ្ទល ស់្បតូរលគា ការណ៍គណលនយយរបស់្ខលួន ឬលធវើនិយរ័កមមត្រែបល់ត្កាយ លោយស្ថរការ    
េនុវរតស្តខោ់រទខំល្ោះលទ្។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. មូលោា នថ្នការពរៀបចំេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ (ត) 
 ការបង្ហា ញជាម្របាក់ពរៀល  

េនុលោមតាមចាបស់្តីពីគណលនយយ និខស្វនកមម ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេបរមួរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ ត្រូវបង្ហា ញជា
ត្បាកល់រៀ ។ របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និខ ទ្ធផ  មអរិលផេខៗស្លខេបរមួ និខលោយម្ែក និខ       ំហូរស្ថចត់្បាក់
ស្លខេបរមួ និខលោយម្ែក ត្រូវបានបតូរលៅជាត្បាកល់រៀ  លោយលត្បើេត្តាមធយមត្បោកំារយិបរលិចេទ្។ ត្ទ្ពយស្កមម និខបំណុ 
ម្ែ បានោកប់ង្ហា ញកនុខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុស្លខេបរមួ និខលោយម្ែកនីមយួៗ ត្រូវបានបតូរលោយលត្បើេត្តាថ្ងៃ
បិទ្បញ្ា ី្កា បរលិចេទ្រាយការណ៍។  លមអៀខពីការបតូរមូ ធនភាគទុ្និកត្រូវបាន    ទ្ទ្ួ ស្ថា  ់ផ្ទទ  ់កនុខមូ ធន លហើយ
រា ់ លមអៀខពីការបតូរលផេខៗលទ្ៀរទខំេស់្ ត្រូវបានទ្ទ្ួ ស្ថា  ់កនុខ ទ្ធផ  មអរិលផេខៗ។ 

គិរត្រឹមកា បរលិចេទ្រាយការណ៍ េត្តាមធយម និខ េត្តាថ្ងៃបិទ្បញ្ា ី គឺម្ផអកល ើេត្តាបតូរត្បាកែូ់ចខាខលត្កាមគឺ ១
ែុោល រអាលមរកិ លស្មើនឹខ៖ 
 សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 

 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០២១  

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០  

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០២១  

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

        
េត្តាមធយម ៤.០៦៣ លរៀ   ៤.០៨៧ លរៀ   ៤.០៦១ លរៀ   ៤.០៧៦ លរៀ  

 

 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា 
 ឆ្ន ២ំ០២១  

ថ្ងៃទី៣០ ឡែធន ូ
 ឆ្ន ២ំ០២០ 

    
េត្តាបិទ្បញ្ា ី   ៤.០៧០ លរៀ     ៤.០៤៥ លរៀ  

 
៣. ម្រេឹតតិការណ៍ និខម្របតិបតតិការសខំាន់ៗ កនខុការយិបរពិចេទរាយការណ៍ពនោះ 
 ត្ពឹរតិការណ៍ម្ែ បានលកើរលែើខ កនុខេំែុខការយិបរលិចេទ្មានែូចខាខលត្កាម៖ 
 

ផ ប ោះពា ់បណាត  មកពី COVID-19 ចំលពាោះការងយចុោះរថ្មល  
លោយស្ថរម្រការរកីរា ោ ថ្នជ្មៃរឺាររារ COVID-19 និខលៅម្ខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២១ រាជ្រោា ភ្បិា កមពុជា

បានលចញលស្ចកតីត្បកាស្ស្ាីពីការររឹរបរឹការលធវើែំលណើ រ និខការបិទ្ខទបល់ៅរាជ្ធានីភ្នលំពញ និខទ្ីត្កុខតាលមម ។ លស្ែាកិចេកនុខ
ត្បលទ្ស្កំពុខជ្ួបត្បទ្ោះនឹខវបិរតិលស្ែាកិចេ ម្ែ អាចជ្ោះឥទ្ធិព ោ ខខាល ខំលៅល ើគុណភាពថ្នត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ រមួទខំ
ឥណទនេរិងិជ្ន។ ែូលចនោះ គណៈត្គបត់្គខបនតលធវើបចេុបបននភាពល ើបា រា ម្ម ត្រថ្នសំ្វធិានធនស្ត្មាបក់ារខារបខរ់ពំឹខទុ្ក 
លែើមបឆីលុោះបញ្ជេ ំខេំពី កេខណឌ លស្ែាកិចេបចេុបបនន និខទ្មាល កគុ់ណភាពកត្មរិរបស់្េរិងិជ្នកមេ ីស្ត្មាបល់គា បំណខកនុខការ
គណ្រកឥណទនខារបខរ់ពំឹខទុ្ក ល ើចំនួនឥណទនេរិងិជ្នបម្នថមម្ែ ត្រូវលរៀបចំលែើខវញិ ចំលពាោះេនកម្ែ ជ្ួបត្បទ្ោះ
ផ វបិាកម្ផនកហិរញ្ញ វរថុលោយស្ថរម្រការឆលខកនុខស្ហគមន ៍ ម្ែ បណាា  ឱ្យការងយចុោះរថ្មលបម្នថមលៅកនុខការយិបរលិចេទ្
លនោះ។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ម្រេឹតតិការណ៍ និខម្របតិបតតិការសខំាន់ៗ កនខុការយិបរពិចេទរាយការណ៍ពនោះ (ត) 
ផ ប ោះពា ់បណាត  មកពី COVID-19 ចំលពាោះការងយចុោះរថ្មល (រ) 
លត្ៅពីការករត់្តាការខារពីការងយចុោះរថ្មលបម្នថម គណៈត្គបត់្គខយ ់ល ើញថា ស្កមមភាពអាជ្ីវកមមរបស់្             

ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារអាចមានភាពយឺរោ វ កនុខរយៈលព ខលីលនោះ ប ុម្នតនឹខមនិបណាត  ឱ្យត្កុមហ ុនមានបញ្ជា ម្ផនក      
និរនតរភាពអាជ្ីវកមមលទ្ លោយលោខលៅតាមទ្ំហំថ្នត្បរិបរតិការ កត្មរិថ្នត្បាកច់ំលណញ្លព បចេុបបនន និខទ្ំហំស្ថចត់្បាក ់
ង្ហយត្ស្ួ របស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារ។  

 
បម្មលខពីចំលណញរកាទុ្កលៅលែើមទុ្ន 
កនុខេំែុខការយិបរលិចេទ្ ធ្គារបានលផទរចំលណញរកាទុ្ករបស់្ខលួនចំនួន ១០ ោនែុោល រអាលមរកិ លៅលែើមទុ្ន

របស់្ខលួន ម្ែ ត្រូវបានេនុមរ័លោយធ្គារកណាា   លៅថ្ងៃ០២ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១ និខេនុមរ័លោយត្កសួ្ខ       
ពាណិជ្ាកមម លៅថ្ងៃ៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
៤. ការបា៉ា ន់សាម នគណពនយយ ការសនមត និខការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ 

ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារ លធវើការបា នស់្ថម ន និខការស្នមរ ពាកព់ន័ធ្លព េ្គរ។ តាមនិយមនយ័  ទ្ធផ 
ថ្នការបា នស់្ថម នកត្មលស្មើគាន ជាមយួនឹខ ទ្ធផ ជាកម់្ស្តខណាស់្។ ការបា នស់្ថម ន ការស្នមរ និខការវនិិចេយ័សំ្ខាន់ៗ លផេខ
លទ្ៀរ ម្ែ គណៈត្គបត់្គខបានលធវើលែើខកនុខការេនុវរតលគា ការណ៍គណលនយយរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារ និខត្បភ្ព    
សំ្ខាន់ៗ កនុខការបា នស់្ថម នភាពមនិចាស់្ោស់្ គឺែូចគាន ជាមយួនឹខការេនុវរតចំលពាោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុត្បោឆំ្ន  ំ ម្ែ 
បានលធវើស្វនកមមរចួ ស្ត្មាបែ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្ែរ។ 

 
៥. ម្របាក់ចំណូល និខេ័ត៌មានតាមឡ្នក 

ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារមានម្ផនកម្ែ ត្រូវរាយការណ៍ម្រមយួគរគ់ឺ ចំណូ លស្វាធ្គារ។ ត្បធានម្ែ ជាេនក 
ស្លត្មចចិរតម្ផនកត្បរិបរតិការ (លៅការថ់ា “គណៈកមមការត្បរិបរតិ”) ត្រួរពិនិរយរបាយការណ៍ត្គបត់្គខថ្ផទកនុខ ម្ែ រាយ
ការណ៍ េំពីម្ផនកថ្នចំណូ លស្វាធ្គារទខំមូ  លែើមបវីាយរថ្មលេំពី ទ្ធផ  និខម្បខម្ចកធនធាន។ គណៈកមមការ
ត្បរិបរតកិត៏្រួរពិនិរយេំពីត្បាកច់ំលណញមុនពនធ និខត្បាកច់ំលណញសុ្ទ្ធទខំមូ  លធៀបនឹខការយិបរលិចេទ្មុនៗផខម្ែរ។  
 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៦. ឥណទានអតិងិជ្ន 
(ក) លមអិតអំេឥីណទានអតិងិជ្ន៖ 

 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ឥណទនេរិងិជ្នគិរតាមថ្ងលលែើមែករ ំស់្ ៧២៦.៩១៧.២៦៥  ២.៩៥៨.៥៥៣.២៦៨  ៧២២.៤១២.៥២៥  ២.៩២២.១៥៨.៦៦៤  ៧៣៣.១៤៩.៨៣២  ២.៩៨៣.៩១៩.៨១៦  ៧២៨.៦៤៥.២៣៣  ២.៩៤៧.៣៦៩.៩៦៨ 
ែក៖ សំ្វធិានធនស្ត្មាបក់ារខារបខឥ់ណទន

រពំឹខទុ្ក (៣.១៥២.២៩៤)  (១២.៨២៩.៨៣៧)  (១.០៩០.៤៥៦)  (៤.៤១០.៨៩៥)  (៣.១៥៤.៧២៥)  (១២.៨៣៩.៧៣១)  (១.០៩១.៥៩៩)  (៤.៤១៥.៥១៨) 
                
ឥណទានអតិងិជ្នសទុធ ៧២៣.៧៦៤.៩៧១  ២.៩៤៥.៧២៣.៤៣១  ៧២១.៣២២.០៦៩  ២.៩១៧.៧៤៧.៧៦៩  ៧២៩.៩៩៥.១០៧  ២.៩៧១.០៨០.០៨៥  ៧២៧.៥៥៣.៦៣៤  ២.៩៤២.៩៥៤.៤៥០ 

 
(ែ) សវំិធានធនសម្រមាប់ការខាតបខ់ឥណទានរេំឹខទុក 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ECL ១២ម្ខ (ែំណាក់កា ទ្ី១) ១.៥៦៣.៣៥២  ៦.៣៦២.៨៤៣  ១៩៣.៦៦៨  ៧៨៣.៣៨៧  ១.៥៦៥.៧៨៣  ៦.៣៧២.៧៣៧  ១៩៤.៨១១  ៧៨៨.០១០ 
ECL លពញមយួអាយុកា  - ឥណទនមនិមាន

ការងយចុោះរថ្មល (ែំណាក់កា ទ្ី២) ៤៤២.៥៤៦  ១.៨០១.១៦២  ៨៥.១២៧  ៣៤៤.៣៣៩  ៤៤២.៥៤៦  ១.៨០១.១៦២  ៨៥.១២៧  ៣៤៤.៣៣៩ 
ECL លពញមយួអាយុកា  - ឥណទនមានការ

ងយចុោះរថ្មល  (ែំណាក់កា ទ្ី៣) ១.១៤៦.៣៩៦  ៤.៦៦៥.៨៣២  ៨១១.៦៦១  ៣.២៨៣.១៦៩  ១.១៤៦.៣៩៦  ៤.៦៦៥.៨៣២  ៨១១.៦៦១  ៣.២៨៣.១៦៩ 
                
 ៣.១៥២.២៩៤  ១២.៨២៩.៨៣៧  ១.០៩០.៤៥៦  ៤.៤១០.៨៩៥  ៣.១៥៤.៧២៥  ១២.៨៣៩.៧៣១  ១.០៩១.៥៩៩  ៤.៤១៥.៥១៨ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៧. ភ្តិសនា 
 កំណរស់្មាា  ់លនោះផត ់នូវពរ័ម៌ានេំពីភ្រិស្នា ម្ែ ធ្គារគឺជាភាគីេនកជ្ួ ។ 
 ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារបានជ្ួ េគារមយួចំនួន ស្ត្មាបល់ធវើត្បរិបរតិការរបស់្ការោិ ័យកណាា   និខស្ថខា។ ជាទូ្លៅកិចេស្នាជ្ួ ត្រូវបានលធវើលែើខ ស្ត្មាបរ់យៈលព  
កំណរោ់បព់ី១ឆ្ន  ំរហូរែ ់២០ឆ្ន ។ំ 
 
(i) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានទទួលសាា លព់ៅកនខុរបាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុ  
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិ លត្បើត្បាស់្ (រយៈលព ម្វខ)                

ទ្ីតាខំការោិ ័យ ១០.៣៩៦.១២៩  ៤២.៣១២.២៤៥  ៩.៤១៧.៦៤៩  ៣៨.០៩៤.៣៩០  ១៩.២២៩.០៦៥  ៧៨.២៦២.២៩៥  ១៨.៥៧៧.៧២៨  ៧៥.១៤៦.៩១០ 
ទ្ីតាខំទូ្ATM  ១៦៦.០៩៨  ៦៧៦.០១៩  ១៦៨.៩២៦  ៦៨៣.៣០៦  ១៦៦.០៩៨  ៦៧៦.០១៩  ១៦៨.៩២៦  ៦៨៣.៣០៦ 
កាត របិទ្ផេពវផាយ ៣១.៧១៣  ១២៩.០៧២  ៩៥.៨៧២  ៣៨៧.៨០២  ៣១.៧១៣  ១២៩.០៧២  ៩៥.៨៧២  ៣៨៧.៨០២ 
មា សីុ្នលភ្លើខ ៩២.៤៧៣  ៣៧៦.៣៦៥  ៥៧.៥៦១  ២៣២.៨៣៤  ៩២.៤៧៣  ៣៧៦.៣៦៥  ៥៧.៥៦១  ២៣២.៨៣៤ 
ោនយនត ១០២.០៣៣  ៤១៥.២៧៤  ៤០.១៧៦  ១៦២.៥១២  ១០២.០៣៣  ៤១៥.២៧៤  ៤០.១៧៦  ១៦២.៥១២ 

                
 ១០.៧៨៨.៤៤៦  ៤៣.៩០៨.៩៧៥  ៩.៧៨០.១៨៤  ៣៩.៥៦០.៨៤៤  ១៩.៦២១.៣៨២  ៧៩.៨៥៩.០២៥  ១៨.៩៤០.២៦៣  ៧៦.៦១៣.៣៦៤ 
បំណុ ភ្រិស្នា                

រយៈលព ខលី ២.២៧៨.៦៣៤  ៩.២៧៤.០៤០  ២.១១៨.៦១៩  ៨.៥៦៩.៨១៤  ២.២៧៨.៦៣៤  ៩.២៧៤.០៤០  ២.១១៨.៦១៩  ៨.៥៦៩.៨១៤ 
រយៈលព ម្វខ ៩.០៣៩.៥០៥  ៣៦.៧៩០.៧៨៦  ៨.០៧១.២២២  ៣២.៦៤៨.០៩៣  ១៨.៧០៩.៣១៧  ៧៦.១៤៦.៩២១  ១៧.៩៧៥.៥២៧  ៧២.៧១១.០០៧ 

                
 ១១.៣១៨.១៣៩  ៤៦.០៦៤.៨២៦  ១០.១៨៩.៨៤១  ៤១.២១៧.៩០៧  ២០.៩៨៧.៩៥១  ៨៥.៤២០.៩៦១  ២០.០៩៤.១៤៦  ៨១.២៨០.៨២១ 

 
ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្បានបម្នថមស្ត្មាបែ់ំណាចក់ារយិបរលិចេទ្៦ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១ របស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារ មានទ្ឹកត្បាកច់ំនួន 

២.១៧៨.១៧៧ ែុោល រអាលមរកិ (ស្ត្មាបែ់ំណាចក់ារយិបរលិចេទ្៦ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ ៣.៣៣៦.៩៦២  ែុោល រអាលមរកិ)។ 
 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៧. ភ្តិសនា (ត) 
(ii) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានទទួលសាា លព់ៅកនខុរបាយការណ៍ចំពណញ-ខាត និខលទធ្លលមអិតព្េខៗ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្                

ទ្ីតាខំការោិ ័យ ៤៣៦.៦៨០  ១.៧៧៤.២៣១  ៣០០.៦៨៥  ១.២២៥.៥៩២  ៨៧៣.៣៤៨  ៣.៥៤៦.៦៦៦  ៤៥៣.១២០  ១.៨៤៦.៩១៧ 
ទ្ីតាខំទូ្ATM  ៣៣.៩៦៤  ១៣៧.៩៩៦  ២៩.៩៨១  ១២២.២០១  ៧២.២៩៣  ២៩៣.៥៨២  ១៧.២៦៥  ៧០.៣៧២ 
កាត របទិ្ផេពវផាយ ២០.៨៤៣  ៨៤.៦៨៥  ៣២.១២១  ១៣០.៩២៥  ៦៤.១៥៩  ២៦០.៥៥០  ៨២.៦៣១  ៣៣៦.៨០៤ 
មា សីុ្នលភ្លើខ ៣៨.១៤៤  ១៥៤.៩៧៩  ៣២.១២៧  ១៣០.៩៥០  ៧៥.៣៤៦  ៣០៥.៩៨០  ៥៩.៧៧៣  ២៤៣.៦៣៥ 
ោនយនត ៤៣.០០៥  ១៧៤.៧២៩  ៣៥.១៤២  ១៤៣.២៣៩  ៨២.៤១៧  ៣៣៤.៦៩៥  ៤៥.០៤៩  ១៨៣.៦២០ 
 ៥៧២.៦៣៦  ២.៣២៦.៦២០  ៤៣០.០៥៦  ១.៧៥២.៩០៧  ១.១៦៧.៥៦៣  ៤.៧៤១.៤៧៣  ៦៥៧.៨៣៨  ២.៦៨១.៣៤៨ 

                
ចំណាយការត្បាក ់ ១០៧.២០៧  ៤៣៥.៥៨២  ៦៨.៣៤៦  ២៧៨.៥៨០  ២១៨.៩០១  ៨៨៨.៩៥៧  ១៥៩.៥១៦  ៦៥០.១៨៧ 
ចំណាយពាកព់ន័ធនខឹភ្រិស្នាថ្នត្ទ្ពយស្កមម

ម្ែ មានរថ្មលទប (ត្រូវបានរមួបញ្េូ លៅកនុខ
ចំណាយត្បរបិរតកិារលផេខៗ) ២០.៣៧៦  ៨២.៧៨៨  ២០.០៥៣  ៨១.៧៣៦  ៤០.៤៧២  ១៦៤.៣៥៧  ៤៣.២៣០  ១៧៦.២០៥ 

ចំណាយស្របុពាកព់ន័ធនឹខភ្រសិ្នា ១២៧.៥៨៣  ៥១៨.៣៧០  ៨៨.៣៩៩  ៣៦០.៣១៦  ២៥៩.៣៧៣  ១.០៥៣.៣១៤  ២០២.៧៤៦  ៨២៦.៣៩២ 

 
 ំហូរស្ថចត់្បាកល់ចញស្របុរបស់្ភ្រិស្នាស្ត្មាបែ់ំណាចក់ារយិបរលិចេទ្៦ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១ មានទ្ឹកត្បាកច់ំនួន ១.២៦៦.៤២៨ ែុោល អាលមរកិ (ស្ត្មាបែ់ំណាច់

ការយិបរលិចេទ្៦ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ ១.១៧១.០៣៣ ែុោល រអាលមរកិ)។ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៧. ភ្តិសនា (ត) 
(ii) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានទទួលសាា លព់ៅកនខុរបាយការណ៍ចំពណញ-ខាត និខលទធ្លលមអិតព្េខៗ (ត) 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
រ ំស់្ត្ទ្ពយស្កមមម្ែ មានសិ្ទ្ធិលត្បើត្បាស់្                

ទ្ីតាខំការោិ ័យ ៦០០.២៥២   ២.៤៣៨.៨២៤   ៥៥៧.២០០  ២.២៧១.១៤៧  ១.២០០.៤៩២  ៤.៨៧៥.១៩៨  ៧៦៤.៣៧៨  ៣.១១៥.៦០៥ 
ទ្ីតាខំទូ្ATM  ៣៣.៩៦៤   ១៣៧.៩៩៦   ២៩.៩៨១  ១២២.២០១  ៧២.២៩៣  ២៩៣.៥៨២  ១៧.២៦៥  ៧០.៣៧២ 
កាត របទិ្ផេពវផាយ ២០.៨៤៣   ៨៤.៦៨៥   ៣២.១២១  ១៣០.៩២៥  ៦៤.១៥៩  ២៦០.៥៥០  ៨២.៦៣១  ៣៣៦.៨០៤ 
មា សីុ្នលភ្លើខ ៣៨.១៤៤   ១៥៤.៩៧៩   ៣២.១២៧  ១៣០.៩៥០  ៧៥.៣៤៦  ៣០៥.៩៨០  ៥៩.៧៧៣  ២៤៣.៦៣៥ 
ោនយនត ៤៣.០០៥   ១៧៤.៧២៩   ៣៥.១៤២  ១៤៣.២៣៩  ៨២.៤១៧  ៣៣៤.៦៩៥  ៤៥.០៤៩  ១៨៣.៦២០ 
 ៧៣៦.២០៨   ២.៩៩១.២១៣   ៦៨៦.៥៧១  ២.៧៩៨.៤៦២  ១.៤៩៤.៧០៧  ៦.០៧០.០០៥  ៩៦៩.០៩៦  ៣.៩៥០.០៣៦ 

                
ចំណាយការត្បាក ់ ១៩៦.៤២២   ៧៩៨.០៦៣   ១៤៥.៣៩៥  ៥៩២.៦៣២  ៣៩៨.៤០៧  ១.៦១៧.៩៣១  ១៥៩.៥១៦  ៦៥០.១៨៧ 
ចំណាយពាកព់ន័ធនខឹភ្រិស្នាថ្នត្ទ្ពយស្កមម

ម្ែ មានរថ្មលទប (ត្រូវបានរមួបញ្េូ លៅកនុខ
ចំណាយត្បរបិរតកិារលផេខៗ) ២០.៣៧៦   ៨២.៧៨៨   ២០.០៥៣  ៨១.៧៣៦  ៤០.៤៧២  ១៦៤.៣៥៧  ៤៣.២៣០  ១៧៦.២០៥ 

ចំណាយស្របុពាកព់ន័ធនឹខភ្រសិ្នា ២១៦.៧៩៨  ៨៨០.៨៥១  ១៦៥.៤៤៨  ៦៧៤.៣៦៨  ៤៣៨.៨៧៩  ១.៧៨២.២៨៨  ២០២.៧៤៦  ៨២៦.៣៩២ 

 
 ំហូរស្ថចត់្បាកល់ចញស្របុរបស់្ភ្រិស្នាស្ត្មាបែ់ំណាចក់ារយិបរលិចេទ្៦ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១ មានទ្ឹកត្បាកច់ំនួន ១.៦៨០.១៦៤ ែុោល អាលមរកិ (ស្ត្មាបែ់ំណាច់

ការយិបរលិចេទ្៦ម្ខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២០៖ ១.៣៣៧.២៤០ ែុោល រអាលមរកិ)។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
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៨. ពដើមទុន 
កនុខការយិបរលិចេទ្ ធ្គារបានលស្នើរលៅកានធ់្គារកណាា  លែើមបបីលខកើនលែើមទុ្នរបស់្ខលួន ពី ៩២ ោនែុោល រអាលមរកិ លៅ ១០២ ោនែុោល រអាលមរកិ លោយបម្មលខពីត្បាកច់ំលណញ

រកាទុ្កចំនួន ១០ ោនែុោល រអាលមរកិ លៅជាលែើមទុ្ន ម្ែ ត្រូវបានេនុមរ័លោយធ្គារកណាា   លៅថ្ងៃ០២ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១ និខេនុមរ័លោយត្កសួ្ខពាណិជ្ាកមម លៅថ្ងៃ៣០               
ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ   េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក  
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
្លែើមការយិបរលិចេទ្ ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៩២.០០០.០០០  ៣៧៦.៥៥៦.០០០  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ៩២.០០០.០០០  ៣៧៦.៥៥៦.០០០ 
បម្មលខត្បាកច់ំលណញរកាទុ្កលៅជាលែើមទុ្ន ១០.០០០.០០០  ៤០.៦១០.០០០  -  -  ១០.០០០.០០០  ៤០.៦១០.០០០  -  - 
 លមអៀខពកីារបតូររបូយិបណ័ណ  -  ២.៣៩០.០០០  -  (៤.៤១៦.០០០)  -  ២.៣៩០.០០០  -  (៤.៤១៦.០០០) 
                
្ែណំាចក់ារយិបរលិចេទ្ ១០២.០០០.០០០  ៤១៥.១៤០.០០០  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០  ១០២.០០០.០០០  ៤១៥.១៤០.០០០  ៩២.០០០.០០០  ៣៧២.១៤០.០០០ 

 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០ 

 
ចំនួនភាគហ ុន 

 
ភាគរយ 

 
ដុល្លល រអាពមរកិ 

 
ចំនួនភាគហ ុន 

 
ភាគរយ 

 
ដុល្លល រអាពមរកិ 

            

ភាគទុនិក៖            

Jeonbuk Bank Co., Ltd ៥១.០០០  ៥០%  ៥១.០០០.០០០  ៤៦.០០០  ៥០%  ៤៦.០០០.០០០ 

Apro Financial Co., Ltd ៤០.៨០០  ៤០%  ៤០.៨០០.០០០  ៣៦.៨០០  ៤០%  ៣៦.៨០០.០០០ 

JB Woori Capital Co., Ltd ១០.២០០  ១០%  ១០.២០០.០០០  ៩.២០០  ១០%  ៩.២០០.០០០ 

     ១០២.០០០.០០០      ៩២.០០០.០០០ 

            

ស្មម ូពានល់រៀ      ៤១៥.១៤០.០០០      ៣៧៦.៥៥៦.០០០  
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៩. ខាតបណាត លមកេីការងយចុោះតថ្មលចំពពាោះម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថរុមួ 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ខារឥណទនរពឹំខទុ្ក (ECL)៖                

ឥណទនេរងិិជ្ន ៣០៥.៤៨២   ១.២៤១.១៧៣   ២៦៧.០៥៧  ១.០៩១.៤៦២  ២.០៦៨.៥០៩  ៨.៤០០.២១៥  ៥០៦.០៤៣  ២.០៦២.៦៣១ 
កិចេស្នាហិរញ្ញ វរថុលត្ៅតារាខរុ យការ ៦២.៩២៨   ២៥៥.៦៧៧   ២.៧១៤  ១១.០៩២  ៩៤.៣៣៧  ៣៨៣.១០៣  ៣.០៥៥  ១២.៤៥២ 
                
 ៣៦៨.៤១០   ១.៤៩៦.៨៥០   ២៦៩.៧៧១  ១.១០២.៥៥៤  ២.១៦២.៨៤៦  ៨.៧៨៣.៣១៨  ៥០៩.០៩៨  ២.០៧៥.០៨៣ 

 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
ខារឥណទនរពឹំខទុ្ក (ECL)៖                

ឥណទនេរងិិជ្ន ៣០៥.៤៨១  ១.២៤១.១៦៩  ២៦៨.០៩៤  ១.០៩៥.៧០០  ២.០៦៩.៧៩៧  ៨.៤០៥.៤៤៦  ៥០៧.៣៦៣  ២.០៦៨.០១២ 
កិចេស្នាហិរញ្ញ វរថុលត្ៅតារាខរុ យការ ៦២.៩២៨  ២៥៥.៦៧៧  ២.៧១៤  ១១.០៩២  ៩៤.៣៣៧  ៣៨៣.១០២  ៣.០៥៥  ១២.៤៥២ 
                
 ៣៦៨.៤០៩  ១.៤៩៦.៨៤៦  ២៧០.៨០៨  ១.១០៦.៧៩២  ២.១៦៤.១៣៤  ៨.៧៨៨.៥៤៨  ៥១០.៤១៨  ២.០៨០.៤៦៤ 

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១០. ចំណាយម្របតិបតតិការព្េខៗ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
បរោិេ គស្បបរុស្ធម ៌ ១.៤១៥.០០០  ៥.៧៤៩.១៤៥  ១២.៨១៣  ៥២.៣៦៧  ១.៤១៥.០០០  ៥.៧៤៦.៣១៥  ១២.៨១៣  ៥២.២២៦ 
ជ្ួស្ជុ្  និខម្ងទ ំ ២៥០.៩៧៨  ១.០១៩.៧២៤  ៣០៨.១៦២  ១.២៥៩.៤៥៨  ៨០៨.០៣៩  ៣.២៨១.៤៤៦  ៦០០.៤០៨  ២.៤៤៧.២៦៣ 
ចំណាយពនធលផេខៗ ១៧៣.៩២០  ៧០៦.៦៣៧  ១៩៧.២៨១  ៨០៦.២៨៧  ៣៧៧.០២៤  ១.៥៣១.០៩៤  ៤០៥.៤៤៥  ១.៦៥២.៥៩៤ 
កថ្ត្មវជិាា ជ្ីវៈ ១៧៣.៥៣២  ៧០៥.០៦១  ២១៩.៨៥០  ៨៩៨.៥២៧  ៣០៤.៤៣៦  ១.២៣៦.៣១៥  ៤០២.៧២៧  ១.៦៤១.៥១៥ 
ចំណាយល ើស្នតសុិ្ខធ្គារ ១២៦.១៤៣  ៥១២.៥១៩  ១១៨.៣៦៣  ៤៨៣.៧៥០  ២៥២.៥២៨  ១.០២៥.៥១៦  ២៤៩.៣៤៩  ១.០១៦.៣៤៧ 
ចំណាយទ្ីផារ នខិការផាយពាណិជ្ាកមម ១១៦.៤០០  ៤៧២.៩៣៣  ២១៣.២៧៧  ៨៧១.៦៦៣  ២៥៤.០៥៧  ១.០៣១.៧២៥  ៣៧៤.១៩៥  ១.៥២៥.២១៩ 
ចំណាយទ្ឹកលភ្លើខ ១០៦.០៧៧  ៤៣០.៩៩១  ១០៩.៦៧៦  ៤៤៨.២៤៦  ២០៦.៩៧៧  ៨៤០.៥៣៤  ២១០.៧៨៧  ៨៥៩.១៦៨ 
ចំណាយល ើអាហារ នខិការកសំ្ថនត ៨៩.៧២៥  ៣៦៤.៥៥៣  ៩៤.៥៤៥  ៣៨៦.៤០៥  ១៩១.៧២២  ៧៧៨.៥៨៣  ១៨៧.១៧៤  ៧៦២.៩២១ 
កថ្ត្មអាជ្ាបណណ  ៨៨.៦៥០  ៣៦០.១៨៥  ២៦៧  ១.០៩១  ១៧៩.១០៦  ៧២៧.៣៤៩  ៧៩៦  ៣.២៤៤ 
ចំណាយទូ្រស័្ពទ ៥៤.៩៥៥  ២២៣.២៨២  ៤៨.៣៥៤  ១៩៧.៦២៣  ១០៩.៣៤៦  ៤៤៤.០៥៤  ៩៦.៥៩០  ៣៩៣.៧០១ 
ចំណាយការជ្ ួ ២៩.៦៣០  ១២០.៣៨៧  ៩៩.៣៣៦  ៤០៥.៩៨៦  ៧៥.០៦៧  ៣០៤.៨៤៧  ២៨.៥៩០  ១១៦.៥៣៣ 
ចំណាយធា្រា បរ់ខ ២៥.៥៧២  ១០៣.៨៩៩  ២.៤០៧  ៩.៨៣៧  ៤១.៦៧១  ១៦៩.២២៦  ៤.៤១៦  ១៨.០០០ 
ស្ននបិារ និខស្ននសីិ្ទ្ ៦.១៥៦  ២៥.០១២  ៥.០៨៣  ២០.៧៧៤  ១១.៥៨៤  ៤៧.០៤៣  ៤៤.០៧០  ១៧៩.៦២៩ 
ចំណាយការលធវើែំលណើ រ ៤.៤៤០  ១៨.០៤០  ១៣.៦៤៧  ៥៥.៧៧៥  ២០.០៦៥  ៨១.៤៨៤  ៨០.០៣១  ៣២៦.២០៦ 
ការផារផ់ាខក់ារោិ ័យ -  -  ១៤.៤៨៥  ៥៩.២០០  ៧៤៨  ៣.០៣៨  ១៧.២៤២  ៧០.២៧៨ 
លផេខៗ ៩៣.៤៦៦   ៣៧៩.៧៥១   ៣៦៤.៨១៧   ១.៤៩១.០០៩   ២៣០.៣៦៨   ៩៣៥.៥២៥   ៦២០.៣៤៦   ២.៥២៨.៥៣០  
 ២.៧៥៤.៦៤៤  ១១.១៩២.១១៩  ១.៨២២.៣៦៣  ៧.៤៤៧.៩៩៨  ៤.៤៧៧.៧៣៨  ១៨.១៨៤.០៩៤  ៣.៣៣៤.៩៧៩  ១៣.៥៩៣.៣៧៤ 

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១០. ចំណាយម្របតិបតតិការព្េខៗ (ត) 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក 
 សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៣ឡែ  សម្រមាបដ់ំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមងិុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដុល្លល រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
                
បរោិេ គស្បបរុស្ធម ៌ ១.៤១៥.០០០   ៥.៧៤៩.១៤៥   ១២.៨១៣   ៥២.៣៦៧   ១.៤១៥.០០០   ៥.៧៤៦.៣១៥   ១២.៨១៣   ៥២.២២៦  
ជ្ួស្ជុ្  និខម្ងទ ំ ២៥០.២២៨  ១.០១៦.៦៧៦  ៣៦៨.៧០៣  ១.៥០៦.៨៨៩  ៨៥៨.៥៩៩  ៣.៤៨៦.៧៧១  ៥៩៧.៧៤៨  ២.៤៣៦.៤២១ 
កថ្ត្មវជិាា ជ្ីវៈ ១៧៣.៥៣២  ៧០៥.០៦១  ២១៩.៨៥០  ៨៩៨.៥២៧  ៣០៤.៤៣៦  ១.២៣៦.៣១៥  ៤០២.៧២៧  ១.៦៤១.៥១៥ 
ចំណាយពនធលផេខៗ ១៧១.០៨៣  ៦៩៥.១១០  ១៩៤.៧៤៥  ៧៩៥.៩២៣  ៣៧១.៦១៣  ១.៥០៩.១២០  ៤០០.៣៥៦  ១.៦៣១.៨៥១ 
ចំណាយល ើស្នតសុិ្ខធ្គារ ១២៦.១៤៣  ៥១២.៥១៩  ១១៨.៣៦៣  ៤៨៣.៧៥០  ២៥២.៥២៨  ១.០២៥.៥១៦  ២៤៩.៣៤៩  ១.០១៦.៣៤៧ 
ចំណាយទ្ីផារ នខិការផាយពាណិជ្ាកមម ១១៦.៤០០  ៤៧២.៩៣៣  ២១៣.២៧៧  ៨៧១.៦៦៣  ២៥៤.០៥៧  ១.០៣១.៧២៥  ៣៧៤.១៩៥  ១.៥២៥.២១៩ 
ចំណាយទ្ឹកលភ្លើខ ១០៦.០៧៧  ៤៣០.៩៩១  ១០៩.៦៧៦  ៤៤៨.២៤៦  ២០៦.៩៧៧  ៨៤០.៥៣៤  ២១០.៧៨៧  ៨៥៩.១៦៨ 
ចំណាយល ើអាហារ នខិការកសំ្ថនត ៨៩.៧២៥  ៣៦៤.៥៥៣  ៩៤.៥៤៥  ៣៨៦.៤០៥  ១៩១.៧២២  ៧៧៨.៥៨៣  ១៨៧.១៧៤  ៧៦២.៩២១ 
កថ្ត្មអាជ្ាបណណ  ៨៨.៦៥០  ៣៦០.១៨៥  ២៦៧  ១.០៩១  ១៧៩.១០៦  ៧២៧.៣៤៩  ៧៩៦  ៣.២៤៤ 
ចំណាយទូ្រស័្ពទ ៥៤.៩៥៥  ២២៣.២៨២  ៤៨.៣៥៤  ១៩៧.៦២៣  ១០៩.៣៤៦  ៤៤៤.០៥៤  ៩៦.៥៩០  ៣៩៣.៧០១ 
ចំណាយការជ្ ួ ៤៧.៩០៣  ១៩៤.៦៣០  ៩៨.៧០៩  ៤០៣.៤២៤  ១១១.៦១៣  ៤៥៣.២៦០  ២៧.៣៣៦  ១១១.៤២២ 
ចំណាយធា្រា បរ់ខ ២៥.៥៧២  ១០៣.៨៩៩  ២.៤០៧  ៩.៨៣៧  ៤១.៦៧១  ១៦៩.២២៦  ៤.៤១៦  ១៨.០០០ 
ស្ននបិារ និខស្ននសីិ្ទ្ ៦.១៥៦  ២៥.០១២  ៥.០៨៣  ២០.៧៧៤  ១១.៥៨៤  ៤៧.០៤៣  ៤៤.០៧០  ១៧៩.៦២៩ 
ចំណាយការលធវើែំលណើ រ ៤.៤៤០  ១៨.០៤០  ១៣.៦៤៧  ៥៥.៧៧៥  ២០.០៦៥  ៨១.៤៨៤  ៨០.០៣១  ៣២៦.២០៦ 
ការផារផ់ាខក់ារោិ ័យ -  -  ១៤.៤៨៥  ៥៩.២០០  ៧៤៨  ៣.០៣៨  ១៧.២៤២  ៧០.២៧៨ 
លផេខៗ ១០៤.៦០៧   ៤២៥.០១៨   ១៨៣.២៤២   ៧៤៨.៩១០   ២៣០.០៣៥   ៩៣៤.១៧២   ៤០០.៧២៨   ១.៦៣៣.៣៦៧  
 ២.៧៨០.៤៧១  ១១.២៩៧.០៥៤  ១.៦៩៨.១៦៦  ៦.៩៤០.៤០៤  ៤.៥៥៩.១០០  ១៨.៥១៤.៥០៥  ៣.១០៦.៣៥៨  ១២.៦៦១.៥១៥ 



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១១. ការវាសឡ់វខតថ្មលសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
កំណរស់្មាា  ់លនោះផត ់នូវបចេុបបននភាពេំពីការវនិិចេយ័ និខការបា នស់្ថម នម្ែ ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារបានលធវើ 

កនុខការកំណររ់ថ្មលស្មត្ស្បរបស់្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុ ោបត់ាខំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុត្បោឆំ្ន មំ្ែ បានលធវើស្វនកមមចុខ
លត្កាយបំផុរមក។ 
 
(ក) ឋានានុម្រកមថ្នតថ្មលសមម្រសប 

លែើមបផីត ់នូវស្ញ្ជញ ណេំពីភាពអាចទុ្កចិរតបាន របស់្ទ្ិនននយ័ម្ែ បានលត្បើត្បាស់្កនុខការកំណររ់ថ្មលស្មត្ស្ប
ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារបានោរថ់ាន កឧ់បករណ៍ហិរញ្ញ វរថុរបស់្ខលួនជាបីកត្មរិ ែូចបានពណ៌្កនុខស្តខោ់រគណលនយយ។ 
ការពនយ ់េំពកីត្មរិ នីមយួៗ មានបង្ហា ញលៅកនុខតារាខខាខលត្កាម។ 

តារាខខាខលត្កាមលនោះបង្ហា ញពីត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារម្ែ ត្រូវបានវាស់្ម្វខ និខត្រូវ
បានករត់្តាតាមរថ្មលស្មត្ស្ប លៅថ្ងៃទ្ី៣០ ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១ និខថ្ងៃទ្ី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ តាមមូ ោា នម្ែ បាន
លកើរលែើខ៖ 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុរមួ 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៣ី០ ឡែមិងនុា  កម្រមតិ ១  កម្រមតិ ២  កម្រមតិ ៣  សរបុ 

ឆ្ន ២ំ០២១ ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ 
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វខតាមរថ្មលស្មត្ស្បកនុ ខ

 ទ្ធផ  មអិរលផេខៗ (FVOCI)        
មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធ ិ- លស្វាស្ថធារណៈ ១៨៣.៤១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៥.២៣៧ 

ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៨៣.៤១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៥.២៣៧ 
គិរជាពានល់រៀ  ៧៤៦.៥១៥  -  ៨៨.៧៩៩  ៨៣៥.៣១៤ 
        
គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០        
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វខតាមរថ្មលស្មត្ស្បកនុ ខ

 ទ្ធផ  មអិរលផេខៗ (FVOCI)        
មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធ ិ ១៤២.៦៥១   -     ២១.៨១៨   ១៦៤.៤៦៩  

ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៤២.៦៥១   -     ២១.៨១៨   ១៦៤.៤៦៩  
គិរជាពានល់រៀ  ៥៧៧.០២៣   -     ៨៨.២៥៤   ៦៦៥.២៧៧  

 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៩. ការវាសឡ់វខតថ្មលសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ក) ឋានានុម្រកមថ្នតថ្មលសមម្រសប (ត) 
 
 េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុពោយឡែក 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៣ី០ ឡែមិងនុា  កម្រមតិ ១  កម្រមតិ ២  កម្រមតិ ៣  សរបុ 

ឆ្ន ២ំ០២១ ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ  ដុល្លល រអាពមរកិ 
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វខតាមរថ្មលស្មត្ស្បកនុ ខ

 ទ្ធផ  មអិរលផេខៗ (FVOCI)        
មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធ ិ- លស្វាស្ថធារណៈ ១៨៣.៤១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៥.២៣៧ 

ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៨៣.៤១៩  -  ២១.៨១៨  ២០៥.២៣៧ 
គិរជាពានល់រៀ  ៧៤៦.៥១៥  -  ៨៨.៧៩៩  ៨៣៥.៣១៤ 
        
គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៣ី១ ឡែធន ូឆ្ន ២ំ០២០        
        
ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វខតាមរថ្មលស្មត្ស្បកនុ ខ

 ទ្ធផ  មអិរលផេខៗ (FVOCI)        
មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធ ិ ១៤២.៦៥១   -     ២១.៨១៨   ១៦៤.៤៦៩  

ម្រទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសរបុ ១៤២.៦៥១   -     ២១.៨១៨   ១៦៤.៤៦៩  
គិរជាពានល់រៀ  ៥៧៧.០២៣   -     ៨៨.២៥៤   ៦៦៥.២៧៧  

 
កម្រមិត ១ ៖ រថ្មលស្មត្ស្បរបស់្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែ ត្រូវបានជ្ួញែូរលៅកនុខទ្ីផារស្កមម (ែូចជា ឧបករណ៍និស្េនទ
ម្ែ បានជ្ួញែូរជាស្ថធារណៈ និខមូ បត្រកមមសិ្ទ្ធិ) គឺអាត្ស័្យលៅតាមរថ្មលម្ែ បានោក ់កល់ ើទ្ីផារ ្ែំណាច់
ការយិបរលិចេទ្រាយការណ៍។ រថ្មលោក ់កល់ ើទ្ីផារម្ែ បានលត្បើស្ត្មាបត់្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុម្ែ ត្កុមហ ុនបានកានក់ាប ់
គឺជារថ្មលទ្ិញបចេុបបនន។ ឧបករណ៍ ហិរញ្ញ វរថុទខំលនោះ ត្រូវបានបញ្េូ  លៅកនុខកត្មរិ ១ ។ 
 
កម្រមិត ២ ៖ រថ្មលស្មត្ស្បរបស់្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែ មនិត្រូវបានជ្ួញែូរលៅកនុខទ្ីផារស្កមម (ឧទហរណ៍ែូចជា 
ឧបករណ៍និស្េនទ over–the–counter) ត្រូវបានកំណរល់ោយលត្បើវធិីស្ថស្រស្តវាយរថ្មល ម្ែ បលខកើនការលត្បើត្បាស់្ទ្ិនននយ័ល ើ
ទ្ីផារម្ែ អាចេលខករបាន និខបនថយការពឹខម្ផអកលៅល ើការបា នស់្ថម នម្ែ ជាកោ់កស់្ត្មាបេ់ខាភាពណាមយួ។ 
ត្បសិ្នលបើទ្ិនននយ័ជាកោ់កទ់ខំេស់្ ម្ែ រត្មូវស្ត្មាបឧ់បករណ៍មយួ អាចេលខករបាន ឧបករណ៍ល្ោះត្រូវបានបញ្េូ  លៅ
កនុខកត្មរិ ២ ។ 
 
កម្រមិត ៣ ៖ ត្បសិ្នលបើទ្ិនននយ័ជាកោ់កម់យួឬលត្ចើន មនិពឹខម្ផអកលៅល ើទ្ិនននយ័ទ្ីផារម្ែ អាចេលខករបាន ឧបករណ៍
ល្ោះត្រូវបានបញ្េូ  លៅកនុខកត្មរិ ៣ ។ វាគឺជាករណីស្ត្មាបម់ូ បត្រកមមសិ្ទ្ធិម្ែ មនិបានចុោះបញ្ា ី។  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១១. ការវាសឡ់វខតថ្មលសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ែ) ការវាសឡ់វខឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុតាមតថ្មលសមម្រសប 
 ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារតាម FVOCI ជាការវនិិលោគមូ បត្រកមមសិ្ទ្ធិម្ែ បានចុោះ
បញ្ា ី និខមនិបានចុោះបញ្ា ី ម្ែ រថ្មលស្មត្ស្បត្រូវបានកំណរ់ម្ផអកតាមរថ្មល ក់កនុខទ្ីផារ មានលៅផារមូ បត្រកមពុជា 
លហើយរថ្មលបចេុបបនន និខេត្តាេបបហារម្ែ ត្រូវបានលត្បើត្បាស់្ ត្រូវបានលធវើនិយរ័កមមស្ត្មាបហ់ានិភ្យ័ឥណទនរបស់្         
បែិភាគី ឬ ផ្ទទ  ់ខលួន។ 
 
(គ) ការវាសឡ់វខតថ្មលសមម្រសបពោយពម្របើទិននន័យជាក់ល្លក់មិនអាចអពខេតបាន (កម្រមិត៣) 

មូ បត្រកមមសិ្ទ្ធិម្ែ មនិបានចុោះបញ្ា ី គឺការវនិិលោគលៅកនុខការោិ ័យឥណទនថ្នកមពុជា (“CBC”) ម្ែ 
ត្រូវវាស់្ម្វខតាមរថ្មលស្មត្ស្បកនុខ ទ្ធផ  មអរិលផេខៗ លោយស្ថរវាមនិត្រូវបានកានក់ាបល់ែើមបជី្ួញែូរលទ្ លហើយធ្គារ
បានស្លត្មចលត្ជ្ើស្លរ ើស្យកការករត់្តាល ើកែំបូខរបស់្វា ជាត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុវាស់្ម្វខតាម FVOCI។ លនោះគឺជា                 
ការវនិិលោគជាយុទ្ធស្ថស្រស្ត លហើយធ្គារោរទុ់្កថាការលធវើចំណារថ់ាន កម់្បបលនោះ គឺមានភាពស្មត្ស្ប។ 

រថ្មលស្មត្ស្បត្រូវបានកំណរល់ោយម្ផអកលៅតាមរថ្មលបចេុបបនន លហើយេត្តាេបបហារម្ែ បានលត្បើត្បាស់្ ត្រូវបាន
ម្ករត្មូវលៅតាមហានិភ្យ័ឥណទនរបស់្បែិភាគី ឬហានិភ្យ័ឥណទនរបស់្ត្កុមហ ុនផ្ទទ  ់។ មនិមានការករត់្តា
ចំលណញ/ខារលៅកនុខ  ទ្ធផ  មអរិលផេខៗលទ្ លោយស្ថររថ្មលស្មត្ស្ប ត្បហាកត់្បម្ហ នឹខរថ្មលលោខ។ លៅថ្ងៃទ្ី៣០ 
ម្ខមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២១ មនិមានការករត់្តាសំ្វធិានធនបារប់ខស់្ត្មាប ់FVOCI លនោះលទ្។ 
 
(ឃ) ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុឡដលមិនវាសឡ់វខតាមតថ្មលសមម្រសប 

គិរត្រឹមកា បរលិចេទ្តារាខរុ យការ រថ្មលស្មត្ស្បថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុរបស់្ត្កុមហ ុនរមួ និខធ្គារ មាន
រថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ នឹខរថ្មលលោខរបស់្វា។ 

ការបា នស់្ថម នរថ្មលស្មត្ស្បម្ផអកលៅតាមវធិីស្ថស្រស្ត និខការស្នមរែូចខាខលត្កាម៖ 
 
(i) ត្បាកប់លញ្ញើ  និខការោកត់្បាកល់ៅធ្គារកណាត   និខធ្គារលផេខលទ្ៀរ 

រថ្មលលោខថ្នត្បាកប់លញ្ញ ើ និខការោកត់្បាកល់ៅធ្គារកណាត    និខធ្គារលផេខលទ្ៀរ មានរថ្មលត្បហាក់
ត្បម្ហ នឹខរថ្មលស្មត្ស្បរបស់្វា លោយស្ថរគណនីទខំលនោះភាគលត្ចើនគឺជាគណនីចរនត គណនីស្នេ ំ និខត្បាកប់លញ្ញ ើរយៈ
លព ខលី។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១១. ការវាសឡ់វខតថ្មលសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ឃ) ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុឡដលមិនវាសឡ់វខតាមតថ្មលសមម្រសប (ត) 
(ii) ឥណទនេរិងិជ្ន 

ចំលពាោះឥណទនម្ែ មានេត្តាលងរ ម្ែ មានកា កំណរល់ៅស្ ់រិចជាខ១ឆ្ន  ំជាទូ្លៅរថ្មលលោខរបស់្វា គឺ
ជារថ្មលស្មត្ស្បបា នស់្ថម នរបស់្វា។ 

ចំលពាោះឥណទនម្ែ មានេត្តាលងរ និខមានកា កំណរល់ៅស្ ់១ឆ្ន  ំឬល ើស្ពី១ឆ្ន  ំរថ្មលស្មត្ស្បត្រូវបាន
បា នស់្ថម នលោយលធវើេបបហារ ំហូរស្ថចត់្បាកប់ា នស់្ថម ន្លព េ្គរ និខលត្បើេត្តាការត្បាករ់បស់្ឥណទន្លព 
បចេុបបនន លោយស្ថរេត្តា ការត្បាកត់ាមទ្ីផាររបស់្ឥណទន មានហានិភ្យ័ឥណទន និខកា កំណរត់្បហាកត់្បម្ហ 
គាន  លហើយត្រូវបានវាយរថ្មលថាមានភាពខុស្គាន រិចរួច ជាមយួនឹខេត្តាការត្បាករ់បស់្ឥណទនតាមកិចេស្នា។                
ជា ទ្ធផ  រថ្មលស្មត្ស្បថ្នឥណទនេរិងិជ្នរយៈលព ម្វខ និខបុលរត្បទនេរិងិជ្នអាចមានរថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ នឹខ
រថ្មលលោខរបស់្វា ្កា បរលិចេទ្រាយការណ៍។ 
 
(iii) ត្បាកប់លញ្ញើ របស់្េរិងិជ្នពីធ្គារ និខមិនម្មនធ្គារ 

រថ្មលស្មត្ស្បថ្នត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្ន ម្ែ មានកា កំណររ់ិចជាខ១ឆ្ន  ំ មានរថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ នឹខ
រថ្មលលោខរបស់្វា លោយស្ថរឧបករណ៍ទខំលនោះមានរយៈលព ខលី។ រថ្មលស្មត្ស្បថ្នត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្ន ម្ែ មាន
កា កំណរ១់ឆ្ន  ំឬលត្ចើនជាខ ត្រូវបានលគរពំឹខថាមានរថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ នឹខរថ្មលលោខរបស់្វា លោយស្ថរធ្គារបាន 
ផត ់េត្តាការត្បាកត់្បហាក ់ ត្បម្ហ គាន  ជាមយួនឹខឧបករណ៍ម្ែ មានកា កំណរ ់ និខ កេខណឌ ឥណទនត្ស្លែៀខគាន
ម្ែរ។ 

រថ្មលស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ់្នត្បាកប់លញ្ញ ើរបស់្េរិងិជ្នម្ែ មនិមានកា កំណរ ់ រមួមានត្បាកប់លញ្ញ ើមនិមាន    
ការត្បាក ់ត្បាកប់លញ្ញ ើត្រូវស្ខតាមរត្មូវការ គឺជាទ្ឹកត្បាកត់្រូវស្ខ្កា បរលិចេទ្រាយការណ៍។ 
 
(iv) ត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ  និខ បំណុ ហិរញ្ញ វរថុ លផេខៗ 

រថ្មលលោខថ្នត្ទ្ពយស្កមមហិរញ្ញ វរថុ   និខ   បំណុ ហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ   ត្រូវបានស្នមរថាមានរថ្មលត្បហាកត់្បម្ហ 
នឹខរថ្មលស្មត្ស្បរបស់្វា លោយស្ថរគណនីទខំលនោះមនិមានរថ្មលម្ត្បត្បួ ជាស្ថរវនតលៅតាមេត្តាទ្ីផារលទ្។ 
 
(v) បំណុ ភ្រិស្នា 

រថ្មលស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ្នបំណុ ភ្រិស្នាម្ែ មានកា កំណររ់ិចជាខ១ឆ្ន  ំ ត្បហាកត់្បម្ហ នឹខរថ្មល
លោខ។ ចំលពាោះបំណុ ភ្រិស្នាលផេខៗលទ្ៀរ ម្ែ មានកា កំណរ១់ឆ្ន  ំ ឬលត្ចើនជាខ រថ្មលស្មត្ស្បរបស់្វាត្រូវបាន           
បា នស់្ថម ន ម្ផអកលៅតាម ំហូរស្ថចត់្បាកេ់បបហារ លោយលត្បើេត្តាកំលណើ នត្បាកក់មេលី ើទ្ីផារ។ 
  



ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
កំណត់សមាា លេ់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ចពនាល ោះពេលសពខេបរមួ និខពោយឡែក 
សម្រមាប់ដំណាច់ការយិបរពិចេទ៦ឡែ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១១. ការវាសឡ់វខតថ្មលសមម្រសបរបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ឃ) ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថុឡដលមិនវាសឡ់វខតាមតថ្មលសមម្រសប (ត) 
(vi) ត្បាកក់មេី និខេនុបំណុ  

ត្បាកក់មេ ី និខេនុបំណុ  មនិត្រូវបានោក ់កល់ ើទ្ីផារស្កមមលទ្ លហើយរថ្មលស្មត្ស្បរបស់្វា ត្បហាក់
ត្បម្ហ នឹខរថ្មលលោខរបស់្វា។ 

 
(vii) មូ បត្របំណុ ម្ែ បានលបាោះផាយ 

ជាទូ្លៅ រថ្មលស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ្នមូ បត្របំណុ  គឺអាត្ស័្យលៅតាមរថ្មលទ្ីផារម្ែ អាចេលខករបាន ្
កា បរលិចេទ្ របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុ។ វាមនិត្រូវបានជ្ួញែូរោ ខស្កមមលទ្។ រថ្មលស្មត្ស្បបា នស់្ថម នថ្នមូ បត្រ
បំណុ  គឺត្បហាក ់ ត្បម្ហ នឹខរថ្មលលោខរបស់្វា លោយម្ផអកលៅតាម ំហូរស្ថចត់្បាកប់ា នស់្ថម ន្លព េ្គរ លោយ
លត្បើេត្តាល ើទ្ីផារ។ 
 




