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ខងេលើ (ពីេឆ្វងេទ ្ត ំ) ៖ េ ក Jim Swander េ ក Ching Chiat Kwong ឧកញ៉ េសៀ ឫទធី និង  
េ ក Eric Lowe េនកនុងពិធីបិទបញច ប់ករ ្ឋ ន ងសង់ជន់ខពស់ជងេគៃន គរ The Bridge។ 
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មតិក 

រពី្របធន្រកុម្របឹក ភិបល ១ 

រពីអនុ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល ២ 

ចំណុចសំខន់ៗៃនរបយករណ៍ ៣ - ៤ 

ក នុវត្តន៍ភពេនកនុង្របេទសកមពុជ ៤ -៧ 

េបសកកមម ចកខុវស័ិយ និងតៃម្លសនូល ៧ -៨ 

ករបេងកើនេដើមទុន ៨ 

ផលិតផលថមី ៩ 

្រកុម្របឹក ភិបល ១០ - ១១ 

គណៈអភិបល និងបុគគលិក ១២ 

 

 

*របយករណ៍សវនករឯក ជយ  
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រព្ីរបធន្រកុម្របឹក ភិបល 
 

សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់អនកទំងអស់គន  ែដលចូលរមួេនកនុង 
អងគភពេនះ  ចំេពះករខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើកររបស់ខ្លួនកនុងករេរៀបចំបេងកើត 
ធនគរ និងបញច ប់្របតិបត្តិករឆន ំទីពីររបស់េយើង។  ទំងេនះរមួបញចូ លទំង 
ភគទុនិក  បុគគលិក  និយតករ  ្រកុមហុ៊នចបប់និងគណេនយយ អនកផគត់ផគង់ និងអនក 
េផ ងេទៀត ែដលបនគំ្រទនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់េយើង។ 

ឆន ំេនះេយើងទទួលបនេជគជ័យនូវ ល់ករវនិិេយគទំងអស់របស់េយើងេនកនុង្របេទសកមពុជ។ េយើងពិតជ 

មនេសចក្តីេ មនស រកី យជមួយនឹងកររកីចេ្រមើនរបស់្រកុមហុ៊នទំងអស់របស់េយើង។ 

េយើងបនពយយមកនុងករជួយដល់ទីផ រៃន ជីវកមមខន តតូច  និងមធយម និងកំពុងែតដំេណើ រករកនុងករបេងកើត 
ឱកសលក់។ េយើងកំពុងផ្តួចេផ្តើមនូវផលិតផលថមីជេ្រចើនែដលនឹង្រតូវក្ល យជ ផលិតផល "ទីមួយេនកនុង 
្របេទសកមពុជ  "ែដលនឹងេធ្វើឱយធនគររបស់េយើង ក្ល យជធនគរពិេសសែតមួយគត់។ 

្របេទសកមពុជេនែតជឱកសដ៏ល្អមួយស្រមប់ករវនិិេយគ ជមួយនឹងកំេណើ នេសដ្ឋកិចច  និងភពសមបូរែបប 
ៃនមនុស វយ័េកមង្របកបេ យគុណភពខពស់របស់្របេទសេនះ។ េយើងបន្តេមើលេឃើញថ អនគតរយៈេពលែវង 
របស់្របេទសកមពុជផ្ដល់ភពវជិជមនយ៉ងខ្ល ំង។ យុវជនកមពុជ គឺជធនធនមួយកនុងចំេ ម ធនធនធមមជតិ 

ដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួន។ ករេផ្ត តរបស់េយើងេទេលើ ហិរញញវតថុ ជីវកមមខន តតូច  និងមធយម  ្រសបយ៉ងឥតេខច ះ 
ជមួយនឹងកំេណើ នៃនចំនួន  ្របជជន និងសហ្រគិនវយ័េកមងរបស់្របេទសកមពុជ ែដលនឹងក្ល យខ្លួនេទជថន ក់ 

ដឹកនំ ជីវកមមនេពលអនគត។ ព័តមនជក់ ក់្រតូវបនពិភក េនកនុង របយករណ៍បនទ ប់។ 

េយើងសូម ្វ គមន៍ចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ  កនុងករបេងកើនភពរងឹមំហិរញញវតថុ 
របស់្របព័នធធនគរ។ េយើងនឹងផ្តល់មូលធន្រទពយមច ស់េទ មត្រមូវករេនមុនេពលៃថងផុតកំណត់ែដល 
បង្ហ ញពីករេប្តជញ ចិត្តរបស់េយើងចំេពះធនគរនិង្របេទសកមពុជ។ 

 

 

Ching Chiat Kwong 
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រពអីន្ុរបធន្រកុម្របកឹ ភបិល 
 

ខញុំមនេសចក្តីរកី យែដលបនក្ល យជមច ស់ភគហុ៊ន និងជអនុ្របធន្រកុម 
្របឹក ភិបលៃនធនគរ ឯកេទស អកស៏ឡី េវ ើលដ៏្របី៊ដ ភីអិលសីុ។ ប ្ត ញ 
្រកុមហុ៊នរបស់ េវ ើលដ៏្របី៊ដ (Worldbridge) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុង ឆន ំ១៩៩២ 
និងមនសមព័នធ ជីវកមមេនកនុង វស័ិយដឹកជញជូ ន ករេផទរ ច់្របក់ ករលក់ យ 
ករអភិវឌ អចលន្រទពយ និងេពលបចចុបបននេនះករអភិវឌ  តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស 
ជមួយនឹង ភ ្ឌ គគយមនែដនកំណត់។ ធតុសំខន់ពីរៃនកំេណើ ននេពល 
អនគត របស់េយើង គឺករប ្ត ក់ទុនរមួគន  ជមួយអកស៏ឡីហូលឌីង (Oxley Holdings) ែដលមនភគហុ៊ន 
ចុះបញជ ីជួញដូរជ ធរណៈ និងមនករយិល័យក ្ត លេន្របេទស សិង្ហបុរ ី និង ្រកុមហុ៊ន ឃឺរឡូីជីសទិក 
(Kerry Logistics) ែដលមនភគហុ៊ន ចុះបញជ ីជួញដូរជ ធរណៈ និងមនករយិល័យក ្ត លេនកនុង 
ហុងកុង។ 
 

េយើងមនេសចក្តីរេំភើបែដលបនមនវត្តមនេនកនុង ជីវកមមធនគរ េហើយេយើងមនផលិតផលមួយចំនួន 
ែដល្រតូវបនរចនេឡើងយ៉ងពិេសសស្រមប់្របេទសកមពុជ។ ផលិតផលទំងេនះ ្រតូវបនែផ្អកេលើករ 
បេ្រមើដល់្របជជនែដលមនវណ្ណៈថន ក់ក ្ដ ល ែដលមនុស ទំងអស់េនះ ជអនគតរបស់ ្របេទសេនះ។ 
េយើងរពឹំងថ កំេណើ ន របស់្របេទសកមពុជនឹងបន្តជពិេសសជមួយនឹងករេធ្វើសមហរណកមម ៊ ន 
េហើយបនកំណត់េគលជំហរយ៉ងល្អ េដើមបីរកីលូត ស់ និងបេ្រមើដល់្របជជនៃន្របេទស កមពុជ។ 
 

ឧស ហកមមែផនកហិរញញវតថុេនកនុង្របេទសកមពុជ្រតូវបនព្រងីកេ្រចើនជង ៣០% កនុងមួយឆន ំ កនុងរយៈេពល 
បុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះ។ េនះបង្ហ ញពីករេកើនេឡើងនូវ រៈសំខន់ និងកម្ល ំងៃនវស័ិយហិរញញវតថុនិងធនគរ 
និងចង្អុលបង្ហ ញពី សក្ត នុពលស្រមប់ធនគរែដល្រគប់្រគងបនល្អ ដូចជធនគររបស់េយើង េដើមបីភព 
ចេ្រមើនរងុេរឿង និងកររកីលូត ស់។ ក ្ត ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ ក៏ជក ្ត ជ្រមុញទឹកចិត្ដរបស់េយើងឱយ 
ដំេណើ រករធនគរ ្អ តស្អំមួយ និង ែណនំផលិតផលថមីៗ ែដលជួយដល់្របជជនកមពុជ។ 
 
 
 
ឧកញ៉ េសៀ ឫទធី 
អនុ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៏ ីេវើលដ៏្រប៊ីដ ភីអិលសុ ី 

របយករណ៍្របចឆំន  ំ- ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦   ៣

 

ចណុំចសខំន់ៗ ៃនរបយករណ៍ 

េនះ  គឺជរបយករណ៍ហិរញញវតថុេលើកទីពី  រស្រមប់ 

ធនគររបស់េយើង េ យធនគរេនះបនេបើកេនកនុង 

ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៤។ រយៈេពលដំបូងគឺ  េ្រចើនជង 

ដប់ពីរែខ និងែដលបនឆ្លុះបញច ំងពីតៃម្លៃនករចប់េផ្តើម 
និងករចំ យមុនេពល េធ្វើករសេមភ ធធនគរ។ 

កនុងនមជធនគរឯកេទសមួយ េយើងមិន្រតូវបន 
អនុញញ តឱយ ទទួល្របក់បេញញើ ដូចែដលអនកបនេឃើញ 
េនកនុងធនគរពណិជជេទ។ េនេពលែដលអនកេឃើញ របយករណ៍សវនកមមែដលបនភជ ប់ អនកនឹងេឃើញ 

ថ្របភពៃនមូលនិធិេនះ គឺទុនធនគរ។  

ចំណូល គឺជ្របក់ែដលបនមកពីករ្របក់ េលើផលប្រត្របក់កមចីរបស់េយើងជចមបង ែដលបនេកើនេឡើង 
យ៉ងេទៀងទត់។ េយើងបនេ្រជើសេរ ើសអតិថិជនរបស់េយើងយ៉ង្របុង្របយ័តន និងមិនមនគណនីែក្លងបន្លំ។ 

 

 2016  2015 

ផលប័្រត្របក់កមចី  $8,331,184 $3,956,696 

ឥណទនេ្រកមស្ដង់ រ  0 0 

ឥណទនសង ័យ  0 0 

 

 2016  2015 

្របក់ចំណូល  $593,452 $328,749 

្របក់ចំេណញ (ខត)  ($32,321) ($493,862) 

 

េយើងសថិតេនចំនុចរចួខ្លួន គិត្រតឹមចុងឆន ំ២០១៦។  េនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៧  េយើងបនបេងកើនមូលនិធិបែនថម 
េហើយបចចុបបននេនះេយើងទទួលបនផលចំេណញ ពីមួយែខេទមួយែខ។ 

្របេទសកមពុជបនអនុវត្តនូវស្តង់ រគណេនយយអន្តរជតិ។  េនកនុងឆន ំ២០១២ ្រកុមហុ៊នភគេ្រចើនេនកនុង 
្របេទសកមពុជបនចប់េផ្តើមអនុវត្ត មស្តង់ ររបយករណ៍ហិរញញវតថុអន្តរជតិ  (IFRS)  េលើកែលងែត ថ ប័ន 
ហិរញញវតថុែដលបនទទួលករអនុញញ តឱយពនយរេពលអនុវត្ត។  េយើងបនេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេដើមបីេធ្វើករផ្ល ស់ 
ប្តូរភ្ល មៗ  េ យេជៀស ងករបញជ ក់ជថមីនេពលអនគតរមួទំងករងរែដលមិនចំបច់មួយចំនួន។ ស្រមប់ 

អនក នែដលយល់ចបសពី របយករណ៍សវនកមមកនុង្របេទសកមពុជ ករកំណត់សំគល់  និងករបង្ហ ញមន 

្របែវងែវងជង្រសប មទ្រមង់  IFRS  ។  សវនកររបស់េយើងគឺ KPMG  បនអនុវត្តល្អ្របេសើរបំផុត មបញញ ត្តិ 
របស់អន្តរជតិ។ 

 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៏ ីេវើលដ៏្រប៊ីដ ភីអិលសុ ី 

របយករណ៍្របចឆំន  ំ- ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦   ៤

គិត្រតឹមចុងឆន ំ២០១៦   េយើងមនករយិល័យមួយេនម វថីិ្រពះនេ ត្តម កនុង ជធនីភនំេពញ ែដលមន 
បុគគលិកេពញេម៉ងចំនួន ១៤ នក់ និងបុគគលិកេ្រកេម៉ងចំនួន ៤ នក់។  េយើងបនបេងកើតផលប័្រតកមចី ែដល 

េធ្វើករទូទត់សង់ទំងអស់ដូចែដលបន្រពមេ្រព ង។  េយើងមិនមនឥណទនែដលមនបញ្ហ កនុង ករសង្របក់ 
ឥណទនសង ័យ ឫ ឥណទនបត់បង់រហូតមកដល់បចចុបបនន។ 

 

កមចីរបស់េយើងទំងអស់សុទធែតេធ្វើេឡើងជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ បុ៉ែន្តេ យមនករជំរញុពីធនគរជតិ ៃនកមពុជ 
ដល់្រគប់ ថ ប័នហិរញញវតថុទំងអស់េ យផ្ដល់កមចីជ្របក់េរៀល  េយើងបនអភិវឌ ន៍ផលិតផល្របក់កមចីេលើក 
ដំបូងរបស់េយើងជ្របក់េរៀល និងបនផ្តល់កមចីខន តតូចដំបូងរបស់េយើងេនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៧។ កមមវធីិរបស់ 
េយើងេនះ ក៏បនព្រងីកយ៉ងទូលំទូ យជមួយ្របជជនកមពុជែដលមិនមន្របវត្តិកនុងករខចី្របក់ ផងែដរ។ 
 

ក នវុត្តនភ៍ពេនកនងុ្របេទសកមពជុ 
េយង មព័ត៌មនពី េវទិករេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ និងធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បន 
បង្ហ ញពីនិនន ករកំេណើ នយ៉ងខ្ល ំង។ អ្រ កំេណើ នផលិតផលកនុង្រសុកសរបុជមធយម  គឺសថិតេនកនុងចំេ ម 
ប ្ត ្របេទសរកីលូត ស់េលឿន  បំផុតទំងដប់េនេលើពិភពេ ក។ សូមបីែតបនទ ប់ពីមនវបិត្តិហិរញញវតថុ 
ពិភពេ កក៏េ យក្ដី  កមពុជមិនបនជួប្របទះនូវកំេណើ នអវជិជមនេឡើយ។ ព័ត៌មនទំងេនះផ្ដល់នូវទិដ្ឋភព 
ដ៏ធំ ៃនឱកសេនកមពុជ។ 
 

 
 

្របេទសកមពុជមនេសដ្ឋកិចចលូត ស់េលឿនបំផុតទី្របំពីរេនេលើពិភពេ ក។ កររកីលូត ស់េនះ កំពុង 
ែតបេងកើតករងរថមី ក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងព្រងីកេសដ្ឋកិចចជទូេទ។ ជថមីម្តងេទៀត កររកីលូត ស់េនះ 
បង្ហ ញេ យេឃើញពីករេកើនេឡើងនូវវណ្ណៈថន ក់ក ្ត ល េហើយ េធ្វើឱយកមពុជក្ល យជកែន្លងល្អមួយស្រមប់ 

ករវនិិេយគ។ 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៏ ីេវើលដ៏្រប៊ីដ ភីអិលសុ ី 

របយករណ៍្របចឆំន  ំ- ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦   ៥

្របេទសកមពុជ  មនកំេណើ នលូត ស់យ៉ងខ្ល ំងអស់រយៈេពល ១០ឆន ំ េបើេធ្វើករ ស់ែវងជភគរយៃន 
ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ (GDP)  ។  ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនពយករណ៍ថ នឹងមនករេកើនេឡើងេន  
ឆន ំ២០១៦  េហើយបន្តេកើនេឡើង  េនឆន ំ២០១៧។  ្របេទសកមពុជមនភគរយខពស់ជងមធយមភគេបើេធៀប ម 
ប ្ត ្របេទសននេនកនុង ៊ ន។ 

Country 2016 2017 

Brunei Darussalam 1.0 2.5 

Cambodia 7.0 7.1 

Indonesia 5.0 5.1 

Lao People’s Dem. Rep. 6.8 7.0 

Malaysia 4.1 4.4 

Myanmar 8.4 8.3 

Philippines 6.4 6.2 

Singapore 1.8 2.0 

Thailand 3.2 3.5 

Viet Nam 6.0 6.3 

Average 4.5 4.6 
 

្របភព៖  Asian Development Outlook 2016 Update 

សូចនករេសដ្ឋកិចច  គឺជករប៉ន់ ម នៃនអ្រ អតិផរ  េហើយែដល្របេទសកមពុជកំពុងជួប្របទះេនកនុង 
ក្រមិតទប។  ្របេទសកមពុជមន GDP ខពស់ជងមធយមភគ េហើយក៏រពឹំងថនឹងមនករេកើនេឡើងេទៀតេន  
ឆន ំ ២០១៧ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country 2016 2017 

Brunei Darussalam -0.6 0.4 

Cambodia 2.8 3.4 

Indonesia 3.5 4.0 

Lao People’s Dem. Rep. 1.6 2.3 

Malaysia 2.1 2.5 

Myanmar 9.5 8.5 

Philippines 1.8 2.8 

Singapore -0.8 0.8 

Thailand 0.4 2.0 

Viet Nam 2.5 4.5 

Average 2.0 2.9 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៏ ីេវើលដ៏្រប៊ីដ ភីអិលសុ ី 

របយករណ៍្របចឆំន  ំ- ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦   ៦

ឥទធិពលរបស់្របេទសចិនមនទំងភពវជិជមន និងអវជិជមន។ េសដ្ឋកិចច និងកំេណើ ន្របជជនរបស់្របេទសចិន 
េធ្វើេ យជះឥទធិពលេសដ្ឋកិចចេទេលើប ្ត ្របេទសដៃទេទៀតេនទ្វីប សីុ។  េនេពលែដល្របេទសចិនមន 
កំេណើ នេសដ្ឋកិចចយ៉ងខ្ល ំង ដូេចនះ្របេទសកមពុជក៏មនកំេណើ នេកើនេឡើងែដរ។  អនកេសដ្ឋកិចចវទូិពិភពេ ក 
បននឹងកំពុងពយករណ៍ េសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសចិន នឹងមនករធ្ល ក់ចុះេនេពលអនគត។ ករធ្ល ក់ចុះៃន 
េសដ្ឋកិចចេនះ  នឹងមនករកត់បនថយវតថុធតុេដើមែដលនំេចញេទ្របេទសចិន  ែដលនឹងមនផលប៉ះពល់តិច 
តួចបុ៉េ ្ណ ះ។  េនះក៏ ចជួយជនបរេទសជេ្រចើនែដលរស់េន្របេទសកមពុជ ងយ្រសលូកនុងករែស្វងរក 
្រទពយសមមជ្របក់ដុ ្ល រ  េហើយ្របេទសកមពុជេនែតជ្របេទសមួយកនុងចំេ ម្របេទសែដល្របកន់យក 
របបេសដ្ឋកិចចដុ ្ល របូនីយកមម េនេលើពិភពេ ក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDP Annual Growth Rate (Percent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDP Per Capital for Cambodia 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៏ ីេវើលដ៏្រប៊ីដ ភីអិលសុ ី 

របយករណ៍្របចឆំន  ំ- ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦   ៧

្របេទសកមពុជជ្របេទសមូយែដលកំពុងអភិវឌ ន៍ និងមនកំេណើ ន្របជជនេកើនេឡើងេនក្រមិតមធយម។ GDP 
របស់មនុស មន ក់ៗ បនេកើនេឡើងេថរេទ្វដងេនកនុងរយៈេពល ១០ឆន ំ កន្លងមកេនះ េហើយនិងមនករេកើន 
េឡើងជលំ ប់នេពលអនគត។ េនះជករឆ្លុះបញច ំងពីករេកើនេឡើងនូវ្របជជនែដលមនចំណូលមធយម 
ែដលនឹងក្ល យជកម្ល ំងជ្រមុញអនគតរបស់្របេទសកមពុជ។ 

ករបង្ហ ញមួយេទៀតែដលអនកេសដ្ឋកិចចវទូិជេ្រចើនបន ម ន គឺបំណុលរបស់រ ្ឋ ភិបល េធៀបនឹងផលិតផល 
កនុង្រសុកសរបុ។ ្របេទសកមពុជេនែតរក េសថរភព ករចំ យ េទេលើេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ជមួយបំណុល 
របស់រ ្ឋ ភិបលកលពីឆន ំមុនេទេលើ GDO គឺ 32,3% ។ (្របភពពី IECONOMICS) 
 

សរបុេសចក្តីមក កមពុជែដលជ្របេទសខ ត់េខ យកលពី ២០ឆន ំមុន ែដលនេពលសព្វៃថងេនះេ យមន 
ករចូលរមួពីរ ្ឋ ភិបល និង្របជជនរបស់ខ្លួន ្របេទសមួយេនះកំពុងេបះជំ នេឆព ះេទរកករអភិវឌ ន៍ 
ជលំ ប់។ ក ្ត េនះេធ្វើេ យ្របជជន មនតំរវូករកន់ែតទូលំទូ យេលើ ទំនិញ និងេស កមម ដូចគន នឹង 
្របេទសជិតខងរបស់ខ្លួន ដូចជ្របេទសៃថ និងេវៀត មកំពុងមន្រ ប់។ ដូេចនះ ជេគលេ ទីផ រដ៏ល្អ 
មួយ កនុងករចប់យកករផ្តល់េស កមម ឬ ទំនិញ េនកនុង្របេទសែដលមនេសដ្ឋកិចចកំពុងអភិវឌ មួយេនះ។  
	

េបសកកមម ចកខវុសិយ័ នងិតៃម្លសនលូ	
េបសកមមរបស់េយើង 

េបសកកមមរបស់េយើង គឺេដើមបីបេងកើតនិងផ្តល់នូវេស កមមហិរញញវតថុ្របកបេ យភពៃចន្របឌិតនិងឈនមុខេគ 
ជប់ជនិចចស្រមប់អតិថិជនរបស់េយើង ជពិេសសសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹង 
ត្រមូវករ និងេសចក្តី្របថន េ យគិតគូរអំពីនិនន ករេសដ្ឋកិចចទូេទ និងករអនុវត្តន៍របស់ពួកេគ។ 

ចកខុវស័ិយរបស់េយើង 

េដើមបីក្ល យជសសរមួយៃនសហគមន៍ធនគរ កនុងករផ្តល់ជូននូវេស កមមហិរញញវតថុ្របកបេ យគុណភព 
ភពៃចន្របឌិត និងតៃម្លែដល ចទទួលយកបន េដើមបីបន្តដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចៃន្របេទសកមពុជ។ 

វធីិ ្រស្តរបស់េយើង 

េយើងនឹងវនិិេយគេ យេធ្វើករចូលរមួនិងកររក បុគគលិក ជំនញវជិជ ជីវៈែដលមនសមតថភពខពស់ េដើមបីផ្តល់ 
នូវផលិតផលហិរញញវតថុ ស្តង់ រ និងករបេ្រមើអតិថិជន ្របកបេ យគុណភព និងេដើមបីធននូវ្របតិបត្តិករ 
ែដលមនសុវតថិភពនិង ចេជឿទុកចិត្តបនស្រមប់ អតិថិជនទំងអស់របស់េយើង។ 
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តៃម្លរបស់េយើង 

េយើងបនេប្តជញ េដើមបីផ្តល់នូវេគលករណ៍ ្របកបេ យសីលធម៌ខពស់ និង្របកន់ខជ ប់នូវស្តង់ រ និង 
្រកមសីលធម៌ឧស ហកមម និងេគរព មករសនយរបស់េយើងចំេពះអតិថិជនរបស់េយើង។ 

សុចរតិភព  –  ្រតូវមនភពេ ម ះ្រតង់ ្រតូវមនសីលធម៌ខពស់ មិន្រតូវពុករលួយ 

គណេនយយភព –  ្រតូវមនទំនួលខុស្រតូវចំេពះអ្វីែដលេយើងេធ្វើ 

ករងរជ្រកុម  –  ្រតូវរបួរមួគន ជ្រកុម្រគួ រែតមួយ សហករគន  េចញេទជួយគន េនេពល 
ែដល្រតូវករ 

វជិជ ជីវៈភព  –  ្រតូវរក ករសំងត់ទំងអស់េនះ និយយករណ៍ពិតែស្វងរកដំេ ះ្រ យ 
ជំនួសឱយករត្អូញែត្អ 

ករេផ្ត តេលើអតិថិជន –  ្រតូវដឹងអំពីេសចក្ដី្រតូវករ របស់អតិថិជន ្ត ប់េ យករ្របងុ្របយ័តន 
េឆ្លើយតបបនទន់េពលេវ េទនឹងសំេណើ  

 
ករបេងកើនេដើមទនុ 
 

ធនគរជតិៃនកមពុជ ត្រមូវឱយ្រគប់ ធនគរពណិជជ ធនគរឯកេទស ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ និង ថ ប័ន 
ហិរញញវតថុដៃទេទៀតេធ្វើករបេងកើនេដើមទុនចុះបញជ ីអបបបរម។ េដើមទុនអបបបរមស្រមប់ ធនគរឯកេទស 
គឺចំនួន 15.000.000 ដុ ្ល រ គិត្រតឹមែខមីន ឆន ំ២០១៨។ ដូចេនះ ធនគរត្រមូវ បេងកើនេដើមទុន 5,000,000 
ដុ ្ល រ បែនថមេទៀត។ េ យមនករចូលរមួពីភគទុនិកទំងអស់ េយើងមនេដើមទុន្រគប់្រគន់ េដើមបីសេ្រមច 
េទ មេគលេ ក់េចញស្រមប់ ឆន ំ២០១៧ និង ឆន ំ២០១៨ ។ 
 
មូលនិធិបែនថមេនះបនជំរញុដល់ថន ក់ដឹកនំេដើមបីអភិវឌ  និងចប់េផ្តើមផលិតផលថមី ែដលជូយេ យមន 
ក្រមិត និភ័យទប់ ករេកើនេឡើងៃនលំហូរ ច្របក់ ក៏ដូចជេធ្វើេ យធនគររបស់េយើងមនភពខុស 
ែប្លកេគេនកនុងទីផ រផងែដរ។ 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៏ ីេវើលដ៏្រប៊ីដ ភីអិលសុ ី 

របយករណ៍្របចឆំន  ំ- ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦   ៩

ផលតិផលថម ី
 

េគលេ ដំបូងរបស់េយើង គឺបេងកើតនូវផលប័្រតរងឹមំជមួយនឹង្របក់កមចីែដលមនគុណភពខពស់។ េន្រតីមស 
ទី ៣ ឆន ំ២០១៦ េយើងទទួលបនផលចំេណញ ែដលជចំនុចចប់េផ្ដើមមួយដ៏្របេសើរ។  

េយើងេផ្ត តករខិតខំេធ្វើទីផ រែដលមន្រ ប់របស់េយើង េទេលើឥណទន ជីវកមមតូចៗ ែដល ចឲយេយើង 
ទទួលបនទិននផលខពស់។ ជមួយនឹងេដើមទុនបែនថម េយើងនឹងេធ្វើករព្រងីកផលិតផលចមបង ក៏ដូចជបននឹង 
កំពុងេបើកដំេណើ រករផលិតផលេផ ងៗេទៀតដូចខងេ្រកម: 

•ករផ្តល់ហិរញញបបទនដល់យនយន្ត ឫបរកិខ ធន់ធងន់ 
•ហិរញញបបទន រេពើភ័ណ្ឌ  (សននិធិ) 
•្របក់កមចីអកខរកមមែផនកហិរញញវតថុ (Financial Literacy Loans)  
•ករផ្តល់ហិរញញបបទនេលើវស័ិយកសិកមម (Rice Storage Facility Financing)  
•ករផ្តល់ហិរញញបបទនដល់សហ្រគសធន់តូច និងមធយម 
• FinTech 

េយើងបនេធ្វើករពិនិតយ នូវទីផ រធនគរេនកមពុជ េហើយមិនបនរកេឃើញធនគរេផ ងេទៀតែដលេធ្វើករងរ 
ល្អកនុងករផ្តល់ហិរញញបបទនចលន្រទពយេទ។ ែផ្អកេលើភពេជគជ័យែដលធ្ល ប់មនពីថន ក់ដឹកនំរបស់េយើង 
េលើករផ្តល់ ហិរញញបបទនដល់យនយន្ត និងបរកិខ ធន់ធងន់ េយើងនឹងបន្តរករ្របុង្របយ័តន និងរក េ យបន 
នូវផលប័្រតែដលមនគុណភពខពស់។ 
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្រកុម្របកឹ ភបិល 
 

េ ក Ching Chiat Kwong 

្របធន 

េ ក Ching Chiat Kwong គឺជ្របធន េហើយក៏ជ្របធន 
្រកុម្របឹក ភិបលរបស់ធនគរ និងជ្របធននយក្របតិបត្តិរបស់ 
អកស៏ឡី ហូលឌីង្រគុប (Oxley Holdings Group) ែដលមន 
មូល ្ឋ នេន្របេទសសិង្ហបុរ។ី 

េ ក Ching មនបទពិេ ធន៍ជិត ២០ឆន ំ េលើវស័ិយអចលន្រទពយ។ 
មុនេពលករបេងកើត្រកុបេនះ គត់បនវនិិេយគ អភិវឌ  និងបន 

ចប់េផ្ដើមដំេណើ រករគេ្រមង អចលន្រទពយលំេន ្ឋ នចំនួន ១៣ កែន្លងេផ ងៗ ៃន្របេទសសិង្ហបុរ ី េ យ 
េជគជ័យ។ សមតថភពដ៏ខ្ល ំង របស់គត់កនុងករកំណត់អត្តសញញ ណៃននិនន ករទីផ រ និង ឱកស ជីវកមម 
បនអនុញញ តឱយគត់ េធ្វើករេ្រគងនូវដំេណើ រករស្រមប់ករព្រងីក្រកុប សំេ េឆព ះេទរកករអភិវឌ ៃន 
គេ្រមងឧស ហកមម និងពណិជជកមមបែនថមពីេលើអចលន្រទពយលំេន ្ឋ ន។ 

ឥឡូវេនះ អកស៏ឡី (Oxley) មនគេ្រមងអភិវឌ ន៍េនកនុង្របេទសសិង្ហបុរ ី ម៉េឡសីុ ឥណ្ឌូ េនសីុ កមពុជ 
ច្រកភព អង់េគ្លស េអៀរឡង់ និង្របេទសចិន។ 

េ្រកមករដឹកនំរបស់េ ក Ching េនេពលេនះ ្រកុបេនះបនសេ្រមចនូវករេបះផ យមូលប្រតជ 
ធរណៈេលើកដំបូងធំជងេគបំផុតេនេលើ Catalist ៃនផ រមូលប្រតសិង្ហបុរ ីកនុងឆន ំ២០១០។ 

េ្រកពីករេប្តជញ ចិត្តរបស់គត់េនអកស៏ឡី (Oxley) េ ក Ching គឺជអនកគំ្រទដ៏សកមមរបស់កមមវធីិននែដល 
ផ្តល់្របេយជន៍ដល់មនុស ចស់ជ  និងមនុស ជួបករលំបកែផនកសងគម។ េ កជសមជិកៃនមនទីរែថទំ 
សុខភព THK និង្រកុម្របឹក  ភិបលៃនមនទីរេពទយ Ren Ci។ េ ក Ching បនបញច ប់ករសិក សញញ ប្រត 
ថន ក់បរញិញ ប្រតែផនកសិលបៈ និងបរញិញ ប្រត ែផនកវទិយ ្រស្តសងគម (Hons) ពី កលវទិយល័យជតិសិង្ហបុរ ី
កនុងឆន ំ១៩៨៩ និង កនុងឆន ំ១៩៩០។ 

 

ឧកញ៉ េសៀ ឫទធី 

អនុ្របធន 

ឧកញ៉ជអនុ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលធនគរ និងេធ្វើករេ យ 
ផទ ល់ជមួយ្របធននយក្របតិបត្តិ េដើមបីដឹកនំសកមមភពរបស់ 
ធនគរ។ គត់ គឺជជនជតិែខមរ ែដលបនវលិ្រតឡប់មក្របេទស 
កមពុជ បនទ ប់ពីសនធិសញញ សន្តិភពទី្រកុងប៉រសី េដើមបីជួយដល់ 
អងគករសហ្របជជតិ ជមួយនឹងករងរដឹកជញជូ ន។ េ កបន 
បេងកើត្រកុមហុ៊ន្របែហល ៣០ ្រកុមហុ៊ន ែដលរមួបញចូ លទំង 
្រកុមហុ៊នឈនមុខេគ កនុងវស័ិយបញជូ នទំនិញ និងដឹកជញជូ ន 

របស់្របេទសកមពុជ។ 
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គត់យល់ដឹងជមុនកនុងករទិញដី េនេពលតៃម្លមនក្រមិតទបខ្ល ំង ដូេចនះគត់មនមូល ្ឋ នេដើមបីអភិវឌ  
គេ្រមង លំ ប់ថន ក់ពិភពេ ក។ មរយៈសហ្រគសវនិិេយគទុនរមួគន ជមួយ អកស៏ឡីហូលឌីង (Oxley 
Holdings) ែដល ជ្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍កនុង្របេទសសិង្ហបុរ ី ែដលបនជួញដូរជ ធរណៈ ពួកេគបនចប់ 
េផ្តើមគេ្រមង The Bridge និង The Peak េនះ - ជគេ្រមងអគរ ន ក់េនរមួជមួយ គរពណិជជកមមមន ៤៥ 
ជន់ និង ៥៥ ជន់ ែដលរមួមន បនទប់ខុនដូ ករយិល័យ្រកុមហុ៊ន ផ រទំេនើបលក់ទំនិញលំ ប់ខពស់ និង 
ស ្ឋ គរ Shangri-La ថមីមួយេនជន់ខងេលើ។ 

មរយៈសហ្រគសវនិិេយគទុនរមួគន ជមួយ Kerry Logistics ែដលជ្រកុមហុ៊នជួញដូរជ ធរណៈែដល 
មនមូល ្ឋ នេនហុងកុង ពួកេគកំពុងព្រងីកប ្ត ញដឹកជញជូ នរបស់ពួកេគេនកនុង្របេទសកមពុជ និងកំពុង 
ខិតជិតេទដល់ករេបើកតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសែតមួយគត់ េ យ រមួបញចូ លភ ្ឌ គរគយមនែដនកំណត់ 
មួយ។ 

កនុងនមជសមជិកមួយរបូេនកនុងសភពណិជជកមមកមពុជ េ កឧកញ៉ េសៀ ឫទធី ក៏ជអនកមនចំេណះដឹង 
មួយរបូែដលមនអនុបណ្ឌិ តែផនក្រគប់្រគង ជីវកមម ែដល ចនិយយបនយ៉ង ទ ត់ជំនញ ជភ  
អង់េគ្លស ែខមរ និងៃថ។ 

េនកនុងវយ័ដ៏េកមង គត់្រតូវបន្របទននូវេម យកិត្តិយសថន ក់ម សិរវីឌ ន៍ ែដលជម កិត្តិយសដ៏ 
ខពង់ខពស់បំផុតែដល្រតូវបន្របទនេ យ សេម្ដច្រពះបទ នេ ត្តមសីហមុនី ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ។ 
 

េ ក Tan Teck Kee 

អភិបល 

េ ក Tan Teck Kee ជអភិបលរបស់ធនគរេនះ។ គត់ គឺជ 
អភិបលឯក ជយេ យ គត់បនចូលរមួេនកនុងករដឹកនំធនគរ 
េហើយ្របតិបត្ដិករមិនែមន្របចំៃថង។ 

េ ក Tan េធ្វើករេនកនុង្របេទសកមពុជ - និង្រតួតពិនិតយេមើលេលើ 
គេ្រមងអភិវឌ អចលន្រទពយែដលទក់ទង េ យបចចុបបននេ ក 
គឺជអភិបល ៃន ជីវកមមេផ ងេទៀតជេ្រចើនេនកនុង្របេទសកមពុជ 
ទក់ទងេទនឹងករលក់/ជូលអចលន្រទពយ ធនគរ សំណង់ ករែកៃចន 

េឡើងវញិៃនេ ហៈសំណល់ ងបញច ំ និងេ្រគ ងសង្ហ រមឹ/របស់របរេ្របើ្របស់កនុងផទះលំ ប់ខពស់។ 

េ ក Tan បនបញច ប់សញញ ប្រតថន ក់បរញិញ ប្រតែផនក្រគប់្រគង ជីវកមម ពី កលវទិយល័យជតិសិង្ហបុរ ី
េនកនុង ឆន ំ១៩៩៨។ េ កជអតីតសនងករនគរបលរង េនកនុងកងកម្ល ំងនគរបលសិង្ហបុរ ី ្រពមទំងជអនក 
ចរចជេម្ល ះ ជំនញមួយរបូែដល្រតូវបនបណ្ដុ ះប ្ដ លេ យនគរបលទី្រកុងឡុងដ៍ េនញូវសកុតេឡន 
យ៉ដ។ 

បចចុបបននេយើងកំពុងេរៀបចំ្រក ស ន មចំបច់ េដើមបីេសនើសំុករឯកភពពីធនគរជតិ េលើករែតង ំង 
អភិបលពីររបូ បែនថមេទៀត។ មួយរបូ គឺជគណេនយយករ ជីព េហើយមួយរបូេទៀត គឺជធនគរកិចូលនិវត្តន៍ 
ែដលមនបទពិេ ធយ៉ងេ្រចើនេន សីុ។ បុគគលបែនថមទំងពីររបូេនះគួរកន់ដំែណងេន្រកុម្របឹក ភិបល 
ស្រមប់ជំ នបនទ ប់េនកនុងកររកីលូត ស់។ 
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គណៈអភបិលនងិបគុគលកិ 
្រកុម្របឹក ភិបលបនអនុញញ តឱយេ កឧកញ៉ េសៀ ឫទធី េធ្វើជចំណុចសំខន់របស់្រកុម្របឹក ភិបលៃន 
ករេធ្វើទំនក់ទំនង់ស្រមប់ធនគរេនះ។ ឧកញ៉ក៏បនចូលរមួេនកនុងករ អនុម័តឥណទនផងែដរ ខណៈ 
ែដលគត់មនចំេណះដឹងយ៉ងេ្រចើនអំពី ្របេទសកមពុជ។  

Jim Swander 

Swander គឺជអនកមនបទពិេ ធន៍ែផនក ហិរញញវតថុមួយរបូែដលមកពី 
សហរដ្ឋ េមរកិ បុ៉ែន្តេ កបនមក្របេទសកមពុជកនុងឆន ំ ២០០៦ េដើមបី 
បេងកើត្រកុមហុ៊នដំបូងេគែដល ផ្តល់ហិរញញបបទន និង ជួលរថយន្ត សមភ រ
សំណង់ និង ម៉សីុនេភ្លើង។ េ កបនរមួផ ំបញចូ លគន នូវបទពិេ ធ 
ជក់ែស្តងជេ្រចើនឆន ំកនុងែផនកធនគរ ករជួល និងហិរញញវតថុ សមភ រៈបរកិខ  
េ យមនចំេនះដឹងមូល ្ឋ នអំពី្របេទសកមពុជ េដើមបីជួយអភិវឌ ធនគរ។ 

Swander ក៏មនបទពិេ ធន៍យ៉ងទូលំទូ យកនុងករបេ្រង ន និងករ 
បណ្តុ ះប ្ត លេនកនុងវស័ិយ ហិរញញវតថុ។ េនះរមួបញចូ លទំងករលក់ 
គណេនយយ ពនធ រ និងករអភិវឌ បុគគលិក។ ស្រមប់ធនគរថមីមួយ 
គត់មនជំនញនន កនុងករបេងកើតមូល ្ឋ នមួយដ៏រងឹមំ។ 

េ ក្រតូវបនេសនើសំុឱយបេ្រមើេនគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិៃនសមគមធនគរេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលជ 
សមគមរបស់ធនគរកិ។ 

 
ដឺណូ កុសល     

ដឺណូ គឺជជនជតិែខមរែដលបនេធ្វើករងរេនកនុងសហគមន៍ ធនគរ។ 
បនទ ប់ពីរយៈេពលៃនករបណ្តុ ះប ្ត លដ៏ហមត់ចត់ជមួយ ធនគរធំមួយ 
េន្របេទសកមពុជ េ កបនផ្ល ស់ប្តូរេទធនគរ អន្តរជតិមួយេទកន់ 
មុខដំែណង ែដល្រតូវទទួលខុស្រតូវកន់ែត ខ្ល ំងជងមុន។ េយើងមន 
េសចក្តីេ មនស រកី យែដលមនគត់ ចូលរមួកនុងដំេណើ រកររបស់ 
ធនគរ េដើមបី្រតួតពិនិតយេមើលនូវ្រគប់ដំេណើ រករ និងមុខងរទំងអស់ 
កនុងនមជបុគគលតំ ងេនកនុងធនគរ។ 

 

េយើងបនឆ្លងកត់ដំ ក់កលចប់េផ្តើមេឡើងជធមម ៃនអងគភពមួយ។ បុគគលិកកំពុងែតទម្ល ប់ខ្លួនកនុងករ 
េធ្វើកររមួគន  ករ្រពមេ្រព ងេលើលំហូរករងរ និងករែស្វងរកចំនុចែដល្រតូវករករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថមេទៀត។ 
េយើងបនេធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូរមួយចំនួន បុ៉ែន្តដំេណើ រករបនយ៉ងល្អ មេគលករណ៍ែណនំ។ ថមីៗេនះ េយើង 
បនបែនថមនូវសមជិក សំខន់ែដលនឹងបែនថមនូវភពខ្ល ំងដល់ធនគរ។ 
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ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ី                    
េវើលដ្៏រប៊ដី ភីអលិសុ ី

របយករណ៍ហិរញញវតថុ 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ 

ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 

និង 

របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ 
 



 

 

 

ព័ត៌មនអពំីធនគរ 
 
 
ធនគរ  ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភអីិលសុ ី
 
ចុះបញជ ីពណិជជកមមេលខ Co. 0514 E/2014 
 
ទី ន ក់ករ ផទះេលខ 46EO ផ្លូវេលខ 41 
 សងក ត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌ ដូនេពញ 
 ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 
ភគទុនិក េ ក Ching Chiat Kwong 
 ឧកញ៉ េសៀ ឬទធី 
 េ ក Tan Teck Kee 
 
្រកុម្របឹក ភិបល េ ក Ching Chiat Kwong ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
 ឧកញ៉ េសៀ ឬទធី អនុ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
 េ ក Tan Teck Kee សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល 
 
អនក្រគប់្រគង ឧកញ៉ េសៀ ឬទធី អនុ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
 េ ក James E. Swander អគគនយក្របតិបត្តិ 
 េ ក កុសល ដឺណូ អនក្រគប់្រគង្របតិបត្តិករ 
 េ ក្រសី លី េសៀវហ័រ ្របធនែផនកគណេនយយ 
   (ែតង ំង េនៃថងទី 19 ែខ កញញ  ឆន ំ 2016) 
 េ ក ៉ ឡុត  ម្រន្តីែផនកចបប់ 
 កញញ  ហ៊ត េស ្ឋ  ្របធនែផនកគណេនយយ 
   (� ែលង េនៃថងទី 12 ែខ ឧសភ ឆន ំ 2016) 
 
ធនគរចមបង  ៗ ធនគរ ហ្វីលីព ភីអិលសីុ 
 ធនគរ េអសីុលី  ភីអិលសីុ 
 ធនគរ សីុ យអិមបី៊ ភីអិលសីុ 
 ធនគរ វឌ នៈ សីុ ចំកត់  
 
សវនករ េខភីអឹមជជី េខមបូ  ចំកត់ 
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មតិក 

 ទំព័រ 

1 របយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ភិបល 1 

2 របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ 7 

3 របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ 10 

4 របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ងៗ 11 

5 របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន 12 

6 របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ 13 

7 កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 15 
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របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ 
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  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

 សមគ ល់  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
្រទពយសកមម 

ច់្របក់កនុងៃដ 5 7,164  28,921 33,122 134,144  
្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់ 
 េនធនគរជតិៃនកមពុជ  3,374  13,621 2,894 11,720  
្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់ 
 េនធនគរនន 6 126,572 510,971 4,152,455 16,817,443 
ឥណទន និងបុេរ្របទន - សុទធ 7 8,331,184 33,632,990 3,956,696 16,024,619 
្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ 8 500,000 2,018,500 500,000 2,025,000 
្រទពយសកមមេផ ងៗ 9 144,605 583,770 476,639 1,930,388 
្រទពយសកមមអរបីូ 10 230,686 931,279 313,203 1,268,472 
្រទពយ និងបរកិខ រ 11 138,558 559,359 172,177 697,317 
ពនធពនយរជ្រទពយសកមម - សុទធ 13(ឃ) 15,301 61,770 - - 
         

សរបុ្រទពយសកមម  9,497,444 38,341,181 9,607,186 38,909,103 
         

បំណុល និង មលូធន 
បំណុល 
បំណុលេផ ងៗ 12 20,968 84,648 100,526 407,130 
បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ 13(ខ) 2,510 10,133 522 2,114 
         

សរបុបំណុល  23,478 94,781 101,048 409,244 
         

មូលធន 

េដើមទុន   14 10,000,000 40,370,000 10,000,000 40,500,000 
្របក់ខតបងគរ  (526,034) (2,123,600) (493,862) (2,000,141) 
         

សរបុមូលធន  9,473,966 38,246,400 9,506,138 38,499,859 
         

សរបុបំណុល និងមូលធន  9,497,444 38,341,181 9,607,186 38,909,103 
         

 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 
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របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ងៗ 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 
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   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
 សមគ ល់  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 
ចំណូលពីករ្របក់ 15 593,452   2,395,766 328,749 1,331,434 
 
ចំណូល្របតិបត្តិករេផ ងៗ 16 1,778   7,178 8,263 33,465 
         

ចំណូល្របតិបត្តិករ  595,230   2,402,944 337,012 1,364,899 
 
្របក់េបៀវត រ ៍និង 
 អតថ្របេយជន៍េផ ងៗ 17 (184,561)  (745,073) (224,043) (907,374) 
 
ចំ យរលំស់  (118,715)  (479,252) (140,315) (568,276) 
 
ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ងៗ 18 (287,336)  (1,159,976) (422,868) (1,712,616)  
 
សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន  
 និងបុេរ្របទន ្រកក់ 
 និងជប់សង យ័ 7 (44,298)  (178,831) (40,251) (163,017) 
         

្របក់ខតមុនបង់ពនធ  (39,680)  (160,188) (490,465)  (1,986,384) 
 
អតថ្របេយជន៍ពនធ/(ចំ យពនធ 
 េលើ្របក់ចំេណញ) 13 (គ) 7,508  30,310 (3,397) (13,757) 
         

ខតសុទធ/សរបុលទធផលខតលម្អិត 
 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  (32,172)  (129,878) (493,862) (2,000,141) 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 
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របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 
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   ្របក់ខត 
  េដើមទុន បងគរ សរបុ 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
 
 
សមតុលយនៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
 (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន)   - - - 
 
្របតិបត្តិករជមួយមច ស់ភគហុ៊នរបស់ធនគរ  
 ទទួល គ ល់េ យផទ ល់កនុងមូលធន 
ករបេងកើនេដើមទុន   10,000,000 - 10,000,000 
 
ខតលម្អិតស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
ខតសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ   - (493,862) (493,862) 
         

សមតុលយនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015   10,000,000 (493,862) 9,506,138 
         

 
(សមមូលពន់េរៀល) (កំណត់សមគ ល់ 4)  40,500,000 (2,000,141) 38,499,859 
         

 
សមតុលយនៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2016  10,000,000  (493,862) 9,506,138  
 
ខតលម្អិតស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
ខតសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ   - (32,172) (32,172) 
         

សមតុលយនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016   10,000,000  (526,034)  9,473,966 
         

 
(សមមូលពន់េរៀល) (កំណត់សមគ ល់ 4)  40,370,000  (2,123,600)  38,246,400  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់  
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 
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   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
ច់្របក់សទុធទទលួបនពី 

 សកមមភព្របតិបត្តិករ  
ខតសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  (32,172)  (129,878) (493,862) (2,000,141) 

និយ័តកមមេលើៈ 
 រលំស់   118,715   479,252 140,315 568,276 
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និង 
  បុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង យ័ 44,298   178,831 40,251 163,017 
 ចំណូលករ្របក់  (593,452)  (2,395,766) (328,749) (1,331,434) 
 (អតថ្របេយជន៍ពនធ)/ចំ យ 
  ពនធេលើ្របក់ចំេណញ  (7,508)  (30,310) 3,397 13,757 
         

     (470,119)  (1,897,871) (638,648) (2,586,525) 
   

ករែ្រប្របួលនូវៈ 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន  (4,418,786)  (17,838,639) (3,996,947) (16,187,636) 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់  - - (500,000) (2,025,000) 
 ្រទពយសកមមេផ ងៗ  393,172   1,587,235 (444,229) (1,799,127)  
 បំណុលេផ ងៗ  (79,558)  (321,175) 100,526  407,130 
         

ច់្របក់េ្របើ្របស់កនុង្របតិបត្តិករ (4,575,291)  (18,470,450) (5,479,298)  (22,191,158) 
ករ្របក់ែដលបនទទួល  532,314   2,148,952 296,339   1,200,173 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់  (5,805)  (23,435) (2,875)  (11,643) 
         

ច់្របក់សុទធេ្របើ្របស់កនុង 
 សកមមភព្របតិបត្តិករ  (4,048,782)  (16,344,933) (5,185,834)  (21,002,628) 
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   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពវិនិេយគ 
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ  (2,579) (10,411) (215,107) (871,184) 
ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ  - - (410,588) (1,662,881) 
         

ច់្របក់សុទធេ្របើ្របស់កនុង 
 សកមមភពវនិិេយគ  (2,579) (10,411) (625,695) (2,534,065) 
         

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពហរិញញបបទន 
ច់្របក់ទទួលបនពី 

 ករបេងកើនេដើមទុន  - - 10,000,000 40,500,000 
         

ច់្របក់ទទួលបនពី 
 សកមមភពហិរញញបបទន  - - 10,000,000 40,500,000 
         

ករ (ថយចុះ)/េកើនេឡើងៃន ច់្របក់  
 និង ច់្របក់សមមូល  (4,051,361) (16,355,344) 4,188,471 16,963,307 
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល  

 នេដើមករយិបរេិចឆទ  4,188,471 16,963,307 - - 
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  - (54,450) - - 
         

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
 នចុងករយិបរេិចឆទ  
 (កំណត់សមគ ល់ 19)  137,110   553,513 4,188,471   16,963,307 
         

 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 
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1. អំពីធនគរ 

ធនគរឯកេទសអកស៍ឡី េវ ើលដ៍្របី៊ដ ភីអិលសីុ េ កត់ថ (“ធនគរ”) បនបេងកើតេឡើងេនកនុង          
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 េ្រកមករចុះបញជ ីពណិជជកមមេលខ Co. 0514 
E/2014 េចញេ យ្រកសួងពណិជជកមម ចុះៃថងទី 20 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 ។ 

េនៃថងទី 22 ែខ តុ  ឆន ំ 2014 ធនគរបនទទួល ជញ ប័ណ្ណជធនគរឯកេទស ពីធនគរជតិៃន      
កមពុជ េដើមបីេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមមជធនគរឯកេទស ែដលមនសុពលភពអចិៃ្រន្តយ៍ ។ 

េ្រកម ជញ ប័ណ្ណជធនគរឯកេទស ធនគរមនសិទធិផ្តល់ឥណទនដល់សហ្រគសខន តតូច និង 
មធយម ែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមមេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

ធនគរមនបុគគលិកចំនួន 17 នក់ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 (2015: 14 នក់) ។ 

2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ 

(ក) របយករណ៍អនុេ មភព 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យអនុេ មេទ មស្តង់ ររបយករណ៍ទក់ទងនឹង  
ហិរញញវតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ ។  
របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល និងផ្តល់សិទធិផ យេន           
ៃថងទី 30 ែខ មីន ឆន ំ 2017 ។ 

(ខ) មូល ្ឋ នៃនករ ស់ែវង 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង មមូល ្ឋ នតៃម្លេដើម េលើកែលងែតករ         
ត្រត ងេគលនេយបយគណេនយយដូចខងេ្រកម ។ 

(គ) របិូយប័ណ្ណមុខងរ និងរបិូយប័ណ្ណស្រមប់េធ្វើករបង្ហ ញ 

របិូយប័ណ្ណជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺ “េរៀល” ។ ែតេ យ រធនគរមន្របតិបត្តិករ និងរក  
កំណត់្រ បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួន ែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ អនក្រគប់្រគងក៏បនកំណត់ 
្របក់ដុ ្ល រ េមរកិជរបិូយប័ណ្ណមុខងរ ែដលឆ្លុះបញច ំងអំពី ថ នភពេសដ្ឋកិចច និង ថ នករណ៍របស់ 
ធនគរ ។   

របយករណ៍ហិរញញវតថុ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិែដលជរបិូយប័ណ្ណមុខងររបស់ធនគរ ។  
ព័ត៌មនហិរញញវតថុ ្រតូវបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ ្របសិនេបើពំុមនករបញជ ក់េផ ងេទៀត។  
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2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ឃ) ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ 

ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ េ យអនុេ មេទ មស្តង់ ររបយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរញញវតថុ           
អន្តរជតិៃនកមពុជ ត្រមូវឲយអនក្រគប់្រគងេធ្វើករវនិិចឆ័យ ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលមនផលប៉ះពល់ 
ដល់ករអនុវត្តនូវេគលនេយបយគណេនយយ និងចំនួនៃន្រទពយសកមម បំណុល ចំណូល និងចំ យ  
ែដលបន យករណ៍ ។  លទធផលជក់ែស្តង ចខុសពីករប៉ន់ ម នទំងេនះ ។ 

ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលពក់ព័នធ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជ្របចំ ។  ករែកែ្របេទេលើករប៉ន់ ម ន 
គណេនយយ្រតូវបនទទួល គ ល់ និងកត់្រ េនកនុងករយិបរេិចឆទ ែដលករប៉ន់ ម នេនះ្រតូវបនែកែ្រប 
េនករយិបរេិចឆទអនគតែដលមនផលប៉ះពល់េ យករែកែ្របេនះ ។  

ព័ត៌មនអំពីក ្ត ចមបងៃនករប៉ន់ ម នពីភពមិនចបស់ ស់ និងករវនិិចឆ័យសំខន់ៗកនុងករអនុវត្តេគល 
នេយបយគណេនយយចមបង ែដលមនផលប៉ះពល់ជ រវន្តេលើចំនួន ែដលបនទទួល គ ល់កនុងរបយ
ករណ៍ហិរញញវតថុ មនដូចខងេ្រកម៖ 

 ឱនភពៃនតៃម្លៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ - ករ យតៃម្លអំពីេពលេវ  និងលំហូរទឹក្របក់អនគត            
តៃម្ល្រទពយធន និងករកំណត់ករបន្តករធ្ល ក់ចុះៃនតៃម្លសម្រសបជ រវន្ត ។ 

 ឱនភពៃនតៃម្លៃន្រកុមៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ - ករ យតៃម្លនូវ និភ័យ្របេទស ឧស ហកមម និង            
និភ័យៃន្រកុមៃន្រទពយសកមមេផ ងេទៀត ។ 

 ករ យតៃម្លនូវតៃម្លសម្រសប ។ 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ 

(ក) ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល រមួមនសមតុលយ ច់្របក់ និងសមតុលយធនគរ និង្របក់                       
បេញញើចរន្តេនធនគរ និងករវនិិេយគែដលមនកលវ ន្តេនេពលតមកល់ដំបូងមនរយៈេពល 3 ែខ ឬ 
តិចជង េហើយែដល ចប្តូរជ ច់្របក់េពល ក៏បន េ យមន និភ័យតិចតូចចំេពះករ            
ផ្ល ស់ប្តូរតៃម្ល ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

(ខ) ្របតិបត្តិករជរបិូយប័ណ្ណបរេទស 

សកមមភព្របតិបត្តិករជរបិូយប័ណ្ណបរេទសេផ ង េៗទៀត ្រតូវបនប្តូរេទជរបិូយប័ណ្ណមុខងររបស់ធនគរ 
េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់េនៃថង្របតិបត្តិករេនះ ។  

សមតុលយៃន្រទពយសកមមរបិូយវតថុ និងបំណុលរបិូយវតថុ នកលបរេិចឆទ យករណ៍ ែដលជរបិូយប័ណ្ណ 
បរេទសក៏្រតូវបនប្តូរេទជរបិូយប័ណ្ណ មុខងរេ យេ្របើ អ្រ នករយិបរេិចឆទេនះ ។  ចំេណញ ឬខត 
េទេលើករប្តូររបិូយប័ណ្ណ គឺជភពលេម្អ ងរ ងរលំស់ៃថ្លេដើមជ របិូយប័ណ្ណមុខងរេនេដើមករយិបរេិចឆទ 
(េ យេធើ្វនិយ័តភពេលើករ្របក់្របសិទធភព និងករទូទត់សងកនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទ) និងរលំស់                   
ៃថ្លេដើមជរបិូយប័ណ្ណមុខងរេនចុងករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ ។ 

សមតុលយៃន្រទពយសកមមមិនែមនរបិូយវតថុ និងបំណុលមិនែមនរបិូយវតថុជរបិូយប័ណ្ណបរេទស ែដល ស់ែវង  
មតៃម្លសម្រសប ្រតូវប្តូរជរបិូយប័ណ្ណមុខងរ េ យេ្របើអ្រ នករយិបរេិចឆទ ែដលតៃម្លសម្រសបបន

កំណត់ ។  ភពលេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទសែដលេកើតមកពីករប្តូរេនះ ្រតូវបនទទួល គ ល់ជ
ចំេណញ ឬខតេនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។  សមតុលយៃន្រទពយសកមមមិនែមនរបិូយវតថុ និងបំណុល មិន
ែមនរបិូយវតថុជរបិូយប័ណ្ណបរេទស ែដល ស់ែវង ម មតៃម្លេដើម ្រតូវប្តូរជរបិូយប័ណ្ណមុខងរ                 
េ យេ្របើអ្រ េនៃថង្របតិបត្តិករេនះ ។ 

(គ) ្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ 

(i) ករទទួល គ ល់  

្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុេនេពល 
ែដលធនគរក្ល យជភគីៃនកិចចសនយៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុទំងេនះែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ 

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនទទួល គ ល់េលើកដំបូងនូវតៃម្លសម្រសប បូកៃថ្លេដើម្របតិបត្តិករែដលពក់ព័នធ 
េ យផទ ល់េទេលើករទិញ ឬករេបះផ យឧបករណ៍ហិរញញវតថុេនះ (កនុងករណីែដលឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 
មិនទទួល គ ល់ មតៃម្លសម្រសប មរយៈចំេណញ ឬខត) ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(គ) ្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(ii) ករចត់ថន ក់  

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនចត់ថន ក់ដូចខងេ្រកម៖ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបែដលទទួល គ ល់កនុងចំេណញ ឬខត 

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនចត់ថន ក់ជឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប ែដលទទួល គ ល់ 
កនុងចំេណញ ឬខត ្របសិនេបើឧបករណ៍ទំងេនះ្រតូវបនរក ទុកស្រមប់ករជួញដូរ ឬ្រតូវបនចត់កនុង          
ចំ ត់ថន ក់េនះេនេពលទទួល គ ល់ដំបូង ។ 

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់ថជកររក ទុកស្រមប់ករជួញដូរ ្របសិនេបើឧបករណ៍            
ទំងេនះ ្រតូវបនទិញេដើមបីទទួលបន្របក់ចំេណញរយៈេពលខ្លី ។  ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបន                   
ចំ ត់ថន ក់ជ ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបែដលទទួល គ ល់កនុងចំេណញ ឬខត  
្របសិនេបើ បំេពញ លកខខណ្ឌ ដូចខងេ្រកម៖ 

 លុបបំបត់ ឬកត់បនថយអសងគតិភពៃនករទទួល គ ល់គណេនយយជ រវន្ត ែដលប ្ត លមកពី 
ករ ស់ែវង្រទពយសកមម និងបំណុលេ យេ្របើ្របស់មូល ្ឋ នេផ ងគន  

 ្រទពយសកមម និងបំណុល្រតូវបន្រគប់្រគង មមូល ្ឋ នតៃម្លសម្រសប ែដល្រសបជមួយនឹងករ 
្រគប់្រគង និភ័យែដលបនកត់្រ ក់ទុក ឬយុទធ ្រស្តវនិិេយគ ឬ 

 ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ែដលរមួមននិស នទភជ ប់ជមួយែដលត្រមូវឲយមនករែបងែចក ។ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុទំងេនះ គឺ្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបេនេពលបនទ ប់ េហើយចំេណញ ឬ 
ខតែដលេកើតេទើបងប ្ត លមកពីករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លសម្រសបនឹង្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំេណញ ឬខត 
េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(គ) ្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ(ត) 

(ii) ករចត់ថន ក់ (ត) 

 ករវនិិេយគឥណ្របតិទន (held to maturity) 

អនិស នទ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ែដលមនករទូទត់េថរ ឬ ចកំណត់បន និងមនកលវ ន្តជក់ ក់ 
្រតូវបនចត់ថន ក់ជករវនិិេយគឥណ្របតិទន េនេពលែដលធនគរមនបំណង និងលទធភពកន់កប់ 
្រទពយសកមមទំងេនះរហូតដល់កលវ ន្ត ។  ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបន ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម         
នេពលបនទ ប់ េ យេ្របើ្របស់អ្រ ចំេណញ្របសិទធភព ដកេចញករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ។ 

ឥណទន និងគណនី្រតូវទទួល 

អនិស នទ្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនករទូទត់េថរ ឬ ចកំណត់បន េហើយែដលមិន្រតូវដក្រសង់ 
តៃម្លកនុងទីផ រសកមម ្រតូវបនចត់ថន ក់ជឥណទន និងគណនី្រតូវទទួល ។  ឥណទន និងគណនី           
្រតូវទទួល រមួបញចូ ល្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់ធនគជតិៃនកមពុជ និងឥណទនផ្តល់ជូនអតិថិជន ។ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបនគណន មរលំស់ៃថ្លេដើមេ យេ្របើអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ដកករ 
ខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ។ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដល ចលក់បន 

អនិស នទ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ែដលមិន្រតូវបនចត់ថន ក់េនកនុង្របេភទខងេលើ េហើយ ចលក់បន គឺ         
្រតូវចត់ថន ក់េនកនុង្របេភទេនះ ។ 

ករចំេណញ ឬខត ែដលេកើតេទបើងមកពីករផ្ល ស់ប្តូរៃនតៃម្លសម្រសប គឺ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុង 
ទុនប្រមុង មរយៈលទធផលលម្អិតេផ ងៗ េលើកែលងែតឱនភពៃនតៃម្ល និងករចំេណញ ឬខតេលើករ 
ផ្ល ស់ប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទស ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត ។ 

េនេពលឈប់ទទួល គ ល់ ឬលក់្រទពយសកមមហិរញញវតថុេនះ ្របក់ចំេណញ ឬខតបងគរែដលបន            
ទទួល គ ល់ពីមុនេនកនុងលទធផលលម្អិតេផ ងៗ គឺ្រតូវបនេផទរពីមូលធនេទកនុងករចំេណញ ឬខត ។ 
េនេពលែដលធនគរកន់កប់ករវនិិេយគែដលមនលកខណៈដូចគន  ្រតូវចត់ទុកថ្រតូវបនលក់កនុង 
មូល ្ឋ នចូល-មុន-េចញ-មុន(First-in-First-Out) ។  ករ្របក់េទេលើឧបករណ៍បំណុល ែដលគណន ម 
េ យេ្របើ្របស់អ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត ។ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុទំងអស់ េលើកែលងែត្រទពយសកមមែដល ស់ែវងេ យតៃម្លសម្រសបែដលទទួល  
គ ល់កនុងរបយករណ៍លទធផល គឺត្រមូវឲយមនករ្រតួតពិនិតយេលើឱនភពៃនតៃម្ល ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

(គ) ្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(ii) ករចត់ថន ក់ (ត) 

បំណុលហិរញញវតថុ 

បំណុលហិរញញវតថុទំងអស់ គឺ្រតូវបន ស់ែវង មកររលំស់ៃថ្លេដើម េលើកែលងែតបំណុលហិរញញវតថុ ស់ែវង 
មតៃម្លសម្រសបែដលទទួល គ ល់កនុងចំេណញ ឬខត ។ 

បំណុល ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបែដលទទួល គ ល់កនុងចំេណញ ឬខត រមួបញចូ លនិស នទបំណុល 
ហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុ ែដល្រតូវបនចត់ថន ក់េនកនុង្របេភទេនះេពលទទួល គ ល់ដំបូង ។ 

និស នទែដលពក់ព័នធនឹងឧបករណ៍មូលធន និង្រតូវបនទូទត់េ យឧបករណ៍មូលធនែដលមិនមនស្រមង់ 
តៃម្លេនកនុងទីផ រស្រមប់ឧបករណ៍ដូចគន  េហើយតៃម្លសម្រសបមិន ច ស់ែវងបន ្រតូវបនេគ ស់ែវង 
េនតៃម្លេដើម ។ 

បំណុលហិរញញវតថុេផ ងេទៀត ែដលបនចត់ថន ក់ជបំណុល ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប ែដលទទួល គ ល់ 
កនុងចំេណញ ឬខត េនេពលបនទ ប់្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបេ យចំេណញ ឬខតទទួល គ ល់ 
កនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត ។ 

ករកំណត់តៃម្លសម្រសប 

តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុេនកនុងទីផ រសកមម គឺ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អកេលើតៃម្លេដញៃថ្ល 
កនុងទីផ រ េហើយបំណុលហិរញញវតថុេនកនុងទីផ រសកមម គឺ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អកេលើតៃម្លសំុលក់          
នករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ ។  ស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលគម នទីផ រសកមម តៃម្លសម្រសប                 
គឺបេងកើតេទបើងេ យែផ្អកេលើបេចចកេទស យតៃម្ល ដូចជករេយងេទេលើ្របតិបត្តិករថមីៗ ឧបករណ៍              
ហិរញញវតថុ ្រប ក់្របែហលអបប រ លំហូរទឹក្របក់ និងគំរជូេ្រមើសតៃម្លេផ ងៗ ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

(គ) ្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(iii) ករឈប់ទទួល គ ល់  

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

ធនគរ ឈប់ទទួល គ ល់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ េនេពលែដលសិទធិទទួលបន ច់្របក់ មកិចចសនយ 
ៃន្រទពយសកមមេនះផុតកំណត់ ឬធនគរបនេផទរសិទធិកនុងករទទួលបន ច់្របក់ មកិចចសនយកនុង 
្របតិបត្តិករ ែដល និភ័យ និងផលចំេណញៃនភពជមច ស់កមមសិទធិេលើ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ្រតូវបន          
េផទរេចញ ទំងមិនេផទរេចញ ឬទំងមិនរក និភ័យ និងផលចំេណញៃនភពជមច ស់កមមសិទធិេលើ               
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងមិនរក  ករ្រគប់្រគងេទេលើ្រទពយសកមមែដលេផទរេចញ ។  ល់អតថ្របេយជន៍
ែដលបនបេងកើតេឡើង ឬក៏រក ទុកេ យ ធនគរ មរយៈ្រទពយសកមម ហិរញញវតថុែដលបនេផទរេចញ                      
្រតូវបនទទួល គ ល់ជ្រទពយសកមម  ឬបំណុល ច់េ យែឡក ។ 

េនេពលឈប់ទទួល គ ល់នូវ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ភពលេម្អ ងរ ងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម (ឬតៃម្លេយង 
ែដលបនែបងែចកេទែផនកៃន្រទពយសកមមឈប់ទទួល គ ល់) និងផលបូកៃន (i) តៃម្លែដល្រតូវបនទទួល 
(រមួទំង្រទពយសមបត្តិថមី ែដលទទួលបនដកបំណុលថមីែដលបនទទួល) និង (ii) ចំេណញ ឬ ខតបងគរ           
ែដលបនទទួល គ ល់េនកនុងលទធផលលម្អិតេផ ង  ៗ ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងចំេណញ ឬខត ។            
ភគកមម ែដលបនមកពីករេផទរៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមនគុណវឌ ន៍កនុងករឈប់ទទួល គ ល់ 
ែដលបនបេងកើត ឬរក ទុកេ យធនគរ ្រតូវទទួល គ ល់ជ្រទពយសកមម ឬបំណុល ច់េ យែឡក ។ 

ធនគរ េកើតមននូវ្របតិបតិ្តករេផទរ្រទពយសកមម ែដលបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភព 
ហិរញញវតថុ បុ៉ែន្ត ចរក ទំង និភ័យ ឬផលចំេណញទំងទបយពី្រទពយសកមមែដលបនេផទរ ឬែផនក               
មួយៃន្រទពយទំងេនះ ។  កនុងករណីេនះ ្រទពយសកមមែដលបនេផទរមិន្រតូវឈប់ទទួល គ ល់េនះេទ ។  
ឧទហរណ៍ឥណទនមូលប្រតករលក់ និង្របតិបត្តិករទិញមកវញិ ។ 

េនេពល្រទពយសកមម្រតូវបនលក់ឲយភគីទី 3 ែដល្រសបគន នឹងអ្រ សរបុរមួៃនករេ ះដូរ្រទពយសកមម 
ទំងេនះ ្របតិបត្តិករេនះ្រតូវបនចត់ទុកជ្របតិបត្តិករហិរញញបបទនមនករធន ែដល្រសេដៀងគន នឹង 
ករលក់ និងទិញមកវញិ េ យ រែតធនគររក ទុក និភ័យ និងផលចំេណញទំងអស់ ឬជ រវន្ត ៃន
ភពជមច ស់េលើ្រទពយសកមម ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(គ) ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និង បំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(iii) ករឈប់ទទួល គ ល់ (ត) 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ (ត) 

េនកនុង្របតិបត្តិករែដលធនគរ មិនបនរក ទុក ឬេផទរ និភ័យ និងផលចំេណញទំងអស់ៃន          
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និងរក ករ្រតួតពិនិតយេទេលើ្រទពយសកមមទំងេនះ ធនគរបន្តនូវករទទួល គ ល់ 
្រទពយសកមម េទ មរយៈេពលៃន្របតិបត្តិករ ែដល្រតូវបនកំណត់េ យករផ្ល ស់ប្តូរៃនតៃម្លរបស់  ្រទពយ
សកមមេនះ ។ 

េនកនុង្របតិបត្តិករមួយចំនួន ធនគររក នូវកតព្វកិចចកនុងករ្រគប់្រគង្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលបន  
េផទរេដើមបីទទួលបនកៃ្រម ។  ្រទពយសកមមែដលបនេផទរ គឺ្រតូវបនឈប់ទទួល គ ល់េនេពលែដល          
្រទពយទំងេនះបំេពញលកខខណ្ឌ  ែដលត្រមូវឲយឈប់ទទួល គ ល់ ។  ្រទពយសកមម ឬបំណុល ្រតូវបន  
ទទួល គ ល់ ស្រមប់កិចចសនយេទេលើេស កមម្របសិនេបើកៃ្រម គឺេ្រចើនជងត្រមូវករ (្រទពយសកមម) ឬ
តិចជងត្រមូវករ (បំណុល) ស្រមប់ករបេ្រមើេស កមម ។ 

បំណុលហិរញញវតថុ 

ធនគរឈប់ទទួល គ ល់បំណុលហិរញញវតថុ េនេពលែដលកតព្វ មកិចចសនយ្រតូវបនបញច ប់ លុបេចល 
ឬផុតកលកំណត់ ។ 

(iv) ករកត់កង 

្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ្រតូវបនកត់កង េហើយតៃម្លេយងសុទធ្រតូវបនបង្ហ្ហ ញេនកនុង             
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ េនេពល្រកុមហុ៊នមនសិទធ មផ្លូវចបប់េដើមបីទូទត់ និងមនបំណង  
េធើ្វករទូទត់េលើមូល ្ឋ នតៃម្លសុទធ ឬេដើមបីទទួល គ ល់្រទពយសកមម និងទូទត់បំណុលេនេពល 
ដំ លគន  ។ 

ចំណូល និងចំ យ គឺ្រតូវបនបង្ហ ញ មតៃម្លកត់កង េនេពលែដលមនករអនុញញ តេ យស្តង់ រ 
របយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរញញវតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ ឬចំេណញ ឬខតែដលេកើតេទបើងមកពី្របតិបត្តិករ 
្រសេដៀងគន  ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(គ) ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ និង បំណុលហិរញញវតថុ (ត) 

(v) រលំស់ៃថ្លេដើម 

រលំស់ៃថ្លេដើមៃន្រទពយសកមម ឬបំណុលហិរញញវតថុ គឺជតៃម្លែដល្រទពយសកមម ឬបំណុលហិរញញវតថុ              
ែដលបន ស់ែវងេនេពលទទួល គ ល់េលើកដំបូង ដកនឹងចំនួន្របក់េដើមែដល្រតូវបនទូទត់សង បូក             
ឬដករលំស់ៃថ្លេដើមបងគរ េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តករ្របក់្របសិទធភពេលើភពលេម្អ ងទំងទបយរ ង 
តៃម្លេនេពលទទួល គ ល់ដំបូង និងតៃម្លេនកលវ ន្តេ យដកេចញនូវឱនភពៃនតៃម្ល ។ 

(ឃ) ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ 
្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ ្រតូវបនរក ទុកេនធនគរជតិៃនកមពុជ្រសប មចបប់ស្តីពី្រគឹះ ថ ន  
ធនគរ និងហិរញញវតថុៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្រតូវបនកំណត់ជភគរយៃនេដើមទុនអបបបរម  
របស់ធនគរែដលត្រមូវេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

(ង) ្រទពយសកមមអរបីូ 
្រទពយសកមមអរបីូ រមួមន កំុពយូរទ័រសូហ្វែវរ ែដល្រតូវបនកត់្រ មៃថ្លេដើម ដករលំស់បងគរ និងករ              
ខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លបងគរ ្របសិនេបើមន ។  ្រទពយសកមមអរបីូ ្រតូវបនដករលំស់េ យេ្របើ             
វធីិ ្រស្តរលំស់េថរកនុងអ្រ  20% កនុងមួយឆន ំ ។  ្របសិនេបើមនករគូសបញជ ក់ មួយឲយដឹងថ           
មនករផ្ល ស់ប្តូរជ រវន្តនូវអ្រ រលំស់ យុកលេ្របើ្របស់ ឬតៃម្លេនសល់របស់្រទពយសកមមអរបីូ 
រលំស់េលើ្រទពយសកមមអរបីូទំងេនះ្រតូវកំណត់េឡើងវញិ េដើមបីឆ្លុះបញច ំងនូវករប៉ន់ ម នថមី ។   

(ច) ្រទពយ និងបរកិខ រ 

(i) ករទទួល គ ល់ និងករ ស់ែវង 

ែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើមដករលំស់បងគរ និងករខតបង់េលើឱនភពៃន            
តៃម្លបងគរ ្របសិនេបើមន ។   

េនេពលែដលធតុៃន្រទពយ និងបរកិខ រ មន យុកលេ្របើ្របស់ខុសៗគន  ធតុទំងេនះ្រតូវបន              
ចត់ទុកជែផនកេផ ងគន  (សមសធតុចមបង) ៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ។   

ចំេណញ ឬខតករលក់េចញែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រ មួយ ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំេណញ ឬខត 
េនកនុងរបយករណ៍ ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ច) ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 

(ii) ចំ យបនទ ប់ 

ចំ យបនទ ប់ ្រតូវបនទទួល គ ល់ជ្រទពយ និងបរកិខ រ ្របសិនេបើ ចមនលទធភពផ្តល់នូវ               
អតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចនេពលអនគតដល់ធនគរ ។ ចំ យេលើករជួសជុលនិងែថរក ្រតូវចត់ទុក 
ជចំ យេនេពលេកើតេឡើង ។ 

(iii) រលំស់ 

រលំស់ ្រតូវបនគណនេដើមបីលុបេចលៃថ្លេដើមៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ដកេចញនូវតៃម្លកកសំណល់ េ យ 
េ្របើវធីិ ្រស្តរលំស់េថរេទ ម យុកលេ្របើ្របស់ប៉ន់ ម ន និង្រតូវទទួល គ ល់ជចំេណញ ឬខត 
េនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត ។ 

យុកលេ្របើ្របស់ប៉ន់ ម នៃន្រទពយ និងបរកិខ រមនដូចខងេ្រកម៖ 

ករជួសជុលែកលម្អ 10 ឆន ំ 
េ្រគ ងសង្ហ រមឹ េ្រគ ងបំពក់ និងសមភ រៈ  5 ឆន ំ 
កំុពយូទ័រ 5 ឆន ំ 
យនយន្ត 5 ឆន ំ 

វធីិ ្រស្តរលំស់ យុកលេ្របើ្របស់ និងតៃម្លកកសំណល់ ្រតូវបនពិនិតយេនេរៀង ល់កលបរេិចឆទ 
យករណ៍ េហើយ្រតូវែកស្រមួល្របសិនេបើសម្រសប ។ 

(ឆ) ឱនភពៃន្រទពយសកមម 

(i) ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

 ឱនភពៃនតៃម្លេទល 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ េ្រកពី្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសបែដលទទួល គ ល់កនុង
ចំេណញ ឬខត គឺចំបច់ស្រមប់ករ យតៃម្លេលើឱនភពៃនតៃម្លនកលបរេិចឆទ យករណ៍នីមួយ  ៗ។ 
ករខតបង់ឱនភព គឺទទួល គ ល់េនេពលែដលមនភស្តុ ង្រគប់្រគន់ដូចជផលលំបកធងន់ធងរែផនក 
ហិរញញវតថុរបស់កូនបំណុល ករបន្តធ្ល ក់ចុះតៃម្លទីផ រ ថ នភពេសដ្ឋកិចចអវជិជមន ែដលេធ្វើឲយតៃម្ល          
ច្របមូលមកវញិៃន្រទពយសកមម គឺេ្រកមតៃម្លេយងរបស់  ។ 
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កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត)  

(ឆ) ឱនភពៃន្រទពយសកមម (ត) 

(i) ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ (ត) 

 ឱនភពៃនតៃម្លេទល (ត) 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុេទល រវន្ត ្រតូវបន យតៃម្លឱនភពៃនតៃម្ល ច់េ យែឡក ។  ្រទពយសកមម             
ហិរញញវតថុេទលមិន រវន្ត ឬ្រទពយសកមមហិរញញវតថុេទល រវន្ត ែដលមិនរកេឃើញថមនឱនភពៃនតៃម្ល
កនុងទ្រមង់ជក់ ក់មួយេនះេទ ្រតូវបន យតៃម្លជ្រកុមស្រមប់ឱនភពៃនតៃម្លែដលបនេកើតេឡើង 
បុ៉ែន្តមិនទន់កំណត់េនេឡើយ ។ (េមើលេទេលើតៃម្លឱនភពៃនតៃម្លជ្រកុម) ។ 

ស្រមប់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ែដល ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លេលើ                  
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបនគណនេ យែផ្អកេលើភពខុសគន រ ងតៃម្លេយង និងតៃម្លបចចុបបននៃន           
លំហូរទឹក្របក់នេពលអនគត ែដលេធ្វើអបប រ មអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពដំបូង ។  ករខងបង់            
្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងចំេណញ ឬខត ។  

ស្រមប់្រទពយសកមមែដល ចលក់បន ករខតបង់េលើឱនភព្រតូវបនគណនេ យែផ្អកេលើភពខុសគន  
រ ងតៃម្លរបស់្រទពយសកមម និងតៃម្លសម្រសបបចចុបបនន ដកនឹងករខតបង់េលើឱនភពពីមុនែដលបនទទួល 

គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត ។  ករខតបង់ ្រតូវបនេផទរពីទុនប្រមុងៃនតៃម្លសម្រសប                 
េទជចំេណញ ឬខត ។ 

ឱនភពៃនតៃម្លជ្រកុម 

ឱនភពៃនតៃម្លជ្រកុម ្រតូវបនេធ្វើេទបើងស្រមប់ប៉ន់ ម នេលើករខតបង់ែដល ចេកើតេឡើង បុ៉ែន្តមិន  
ទន់កំណត់បន ។  ឥណទន និងបុេរ្របទន និងករវនិិេយគឥណ្របតិទន ែដលមិនែមនេទល រវន្ត ឬ 
ជេទល រវន្ត បុ៉ែន្តមិនរកេឃើញថមនឱនភពៃនតៃម្ល ក៏្រតូវបញចូ លជ្រកុមជមួយគន េ យេមើលេលើ 
ចរកិលកខណៈ និភ័យ្រសេដៀងគន  ។  ករេធ្វើសំវធិនធន្រតូវបនេធ្វើេទបើងេ យែផ្អកេទេលើបទពិេ ធន៍ 
របស់អនក្រគប់្រគង និងករវនិិចឆ័យ និងករពិចរ េលើ្របេទស និង និភ័យជ្រកុម (portfolio risk) ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត)  

(ឆ) ឱនភពៃន្រទពយសកមម (ត) 

(ii) ្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ 

ធនគរពិនិតយតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ េដើមបីកំណត់សញញ ណៃនឱនភពៃនតៃម្លន 
កលបរេិចឆទ យករណ៍នីមួយៗ ។  កនុងករណីែដលមនក ្ត ទំងេនះ េកើតេឡើងចំនួនៃន្រទពយសកមម  
ែដល ច្របមូលបនវញិនឹង្រតូវបនប៉ន់ ម ន ។ 

ស្រមប់េគលបំណងៃនករេធ្វើេតស្តឱនភពៃនតៃម្ល ្រទពយសកមម្រតូវបន ក់បញចូ លគន ជ្រកុមែដល ច 
បេងកើត ច់្របក់តូចបំផុតពីករបន្តករេ្របើ្របស់ េ យមិនពឹងែផ្អកខ្ល ំងេលើលំហូរទឹក្របក់ៃន្រទពយសកមម 
ដៃទេទៀត ឬ្រកុម្រទពយសកមមដៃទេទៀតេ កត់ថ (ឯក បេងកើត ច់្របក់) ។ 

តៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនៃន្រទពយសកមម ឬឯក បេងកើត ច់្របក់ គឺជតៃម្លែដលខពស់ជងេគ                
ៃនតៃម្លេ្របើ្របស់ និងតៃម្លសម្រសបដកតៃម្លេដើមកនុងករលក់េចញ ។  កនុងករ យតៃម្លៃនតៃម្លេ្របើ្របស់               
គឺ ្រស័យេលើករប៉ន់ ម ននូវលំហូរទឹក្របក់នេពលអនគតអបប រេទតៃម្លបចចុបបនន េ យេ្របើ្របស់ 
អ្រ អបប រមុនដកពនធែដល ឆ្លុះបញច ំងពីករប៉ន់្របមណទីផ របចចុបបននៃនតៃម្លេពលេវ  និង                 

និភ័យជក់ ក់ស្រមប់្រទពយសកមមទំងេនះ ឬឯក បេងកើត ច់្របក់ ។ 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់្របសិនេបើតៃម្លេយងមនចំនួនេលើសពីតៃម្លែដល  
ច្របមូលបនវញិៃនឯក បេងកើត ច់្របក់ ។  ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់  

ជចំេណញ ឬខត ។ 

(ជ)  សំវធិនធន 

សំវធិនធន គឺ្រតូវបនទទួល គ ល់្របសិនេបើលទធផលៃន្រពឹត្តិករណ៍អតីតកលរបស់ធនគរេនះ មន 
កតព្វកិចច្រសបចបប់ ឬកនុងន័យ ថ បនែដល ចប៉ន់្របមណថេជឿទុកចិត្ដ េហើយ ្របែហលជ             
លំហូរេចញៃនផល្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច ែដលនឹង្រតូវបនទមទរេដើមបីេ ះ្រ យនូវកតព្វកិចច ។                
សំវធិនធន គឺ្រតូវបនកំណត់េ យករបញចុ ះតៃម្លែដលបនគិតទុកស្រមប់លំហូរទឹក្របក់នេពល
អនគត េ យេ្របើ្របស់អ្រ អបប រមុនដកពនធ ែដលឆ្លុះបញច ំងពីករប៉ន់ ម នទីផ របចចុបបននៃន              
តៃម្លេពលេវ  និង និភ័យជក់ ក់ៃនបំណុល ។  ករគម នឆនទៈៃនករបញចុ ះតៃម្លេនះ្រតូវបន                 
ទទួល គ ល់ជករចំ យហិរញញវតថុ ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត)  

(ឈ) អតថ្របេយជន៍បុគគលិក - អតថ្របេយជន៍បុគគលិករយៈេពលខ្លី 

បំណុលអតថ្របេយជន៍រយៈេពលខ្លី ្រតូវបន ស់ែវងេ យេ្របើ្របស់តៃម្លមូល ្ឋ នអបប រ និងជ 
ចំ យេនេពលែដលេស កមមពក់ព័នធ្រតូវបនផ្តល់ ។  ករទទួល គ ល់ចំនួនៃនករប៉ន់ ម នបំណុល  
េនះនឹង្រតូវបនទូទត់ ្របសិនេបើធនគរមនកតព្វកិចចផ្លូវចបប់ ឬ្របេយលកនុងករទូទត់ៃនចំនួនេនះ  
ែដលជលទធផលៃនេស កមម្រតូវបនផ្តល់េ យនិេយជិតរចួេហើយ និងជកតព្វកិចចែដល ចប៉ន់ ម ន  
េ យភពជក់ ក់ ។ 

(ញ)  ភតិសនយ្របតិបត្តិករ 

ល់ករជួលែដល និភ័យ និង ភករទំង យៃនអនក្របី្របស់សថិតនូវជមួយនឹងមច ស់្រទពយ ្រតូវបន 
េគេ ថភតិសនយ្របតិបត្តិករ ។  ៃថ្លឈនួលែដលបនបង់េលើភតិសនយ្របតិបត្តិករ ្រតូវបនទទួល គ ល់ 
កនុងរបយករណ៍លទធផល មវធីិ ្រស្តរលំស់េថរេទ មេថរេវ ៃនភតិសនយ ។  ទយជជទនេលើ              
ភតិសនយ មិន្រតូវបនទទួល គ ល់ជបំណុលរហូតដល់កតព្វកិចច្រតូវទូទត់ដល់េពលកំណត់ ។ 

(ដ) ករទទួល គ ល់ចំណូល និងចំ យ 

ចំណូល និងចំ យករ្របក់ ្រតូវបនទទួល គ ល់ មវធីិ ្រស្តអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ។                   
វធីិ ្រស្តអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព គឺជអ្រ ស្រមប់េធ្វើអបប រករទូទត់ ច់្របក់ និងករទទួល 

ច់្របក់ែដលបនប៉ន់ ម ននេពលអនគត មរយៈ យុកលែដលបនរពឹំងទុកៃន្រទពយសកមម ឬ  
បំណុលហិរញញវតថុ (ឬកនុងរយៈេពលខ្លីជងេនះ) េធៀបនឹងតៃម្លេយងពី្រទពយសកមម ឬបំណុលហិរញញវតថុ ។ 
េនេពលគណនអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ធនគរបនប៉ន់្របមណលំហូរទឹក្របក់នេពលអនគត 
េ យពិចរ េលើកិចចសនយ្រគប់លកខខណ្ឌ ទំងអស់ៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុេនះ បុ៉ែន្តមិនែមនជករ  
ខតបង់ឥណទននេពលអនគតេទ។ 

ករគណនអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពរមួបញចូ លទំងករចំ យេលើករ្របតិបត្តិករ និងៃថ្លឈនូល និង 
ចំណុច ្រតូវបង់ ឬទទួលបនេនះែដលជែផនករមួមួយៃនអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ។  ចំ យេលើករ 
្របតិបត្តិករ រមួបញចូ លទំងករតេម្លើងៃថ្លែដល ច ម នទុកជមុនេ យផទ ល់េទេលើករទិញ ឬលក់ៃន 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុ ។ 

ចំណូល ឬចំ យករ្របក់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត និង OCI រមួបញចូ លទំងករ 
្របក់បនមកពី្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុែដលបន ស់ែវងេនតៃម្លរលំស់ ែដលបន 
គណន មមូល ្ឋ នអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ដ) ករទទួល គ ល់ចំណូល និងចំ យ (ត) 

ៃថ្លឈនួល និងចំណូលបនមកពីកៃ្រមេជើង រ និងករចំ យែដលជែផនកមួយៃនអ្រ ករ្របក់ 
្របសិទធភពេនកនុង្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬបំណុលហិរញញវតថុគឺ្រតូវបនរមួបញចូ លទំងករ ស់ែវង េន  
កនុងអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ។ 

ៃថ្លឈនួលេផ ងេទៀង ែដលរមួបញចូ លទំងករលុបេចល និងេស កមមៃថ្លឈនួល គឺ្រតូវបនទទួល គ ល់
ដូចនឹងេស កមមែដលទក់ទងែដលបនផ្តល់ឲយ ។  ្របសិនេបើករេប្តជញ ចិត្តេលើកមចី គឺមិន្រតូវបនទយទុក 
នូវលទធផលេនកនុងករដកបនៃន្របក់កមចី បនទ ប់មកៃថ្លឈនួលៃនករេប្តជញ ចិត្តេលើកមចីែដលទក់ទងេនះ    
គឺ្រតូវបនទទួល គ ល់េទ មមូល ្ឋ នរលំស់េថរេធៀបនឹងេថរេវ ៃនករសនយ ។ 

ៃថ្លឈនួល និងចំ យកៃ្រមេជើង រេផ ងៗទក់ទងនឹង្របតិបត្តិករ និងៃថ្លឈនួលេស កមមសំខន់ៗ  
្រតូវទទួលចត់ទុកជចំ យដូចនឹងេស កមមែដលបនទទួល ។ 

(ឋ) ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

ពនធេលើ្របក់ចំេណញេនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត រមួមនពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ និង                    
ពនធពនយរ ។  ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងចំេណញ ឬខតេនកនុងរបយករណ៍លទធផល េលើកែលងែត                      
ធតុ បនទទួល គ ល់េ យផទ ល់កនុងមូលធន ឬេនកនុងរបយករណ៍លម្អិតេផ ង េៗទៀត ។ 

ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ គឺជពនធែដលរពឹំងថ្រតូវបង់េលើ្របក់ចំេណញជប់ពនធ្របចំឆន ំេ យេ្របើ
អ្រ ពនធែដលបនអនុម័ត ឬបនអនុម័តជ ទិ៍េនកលបរេិចឆទ យករណ៍ជមួយនឹងនិយ័តភព មួយ
េលើពនធ្រតូវបង់ពីឆន ំមុន  ៗ។ 

ពនធពនយរ ្រតូវបនកំណត់េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តរបយករណ៍តុលយភព ែដលផ្តល់ឲយេទេលើភព 
លេម្អ ងជបេ ្ត ះ សនន រ ងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និងបំណុលកនុងេគលបំណងៃនករេធ្វើ          
របយករណ៍ហិរញញវតថុ និងតៃម្លេយងស្រមប់ករគិតពនធ ។  ពនធពនយរ ្រតូវបនកំណត់េ យករឆ្លុះបញច ំង
ពីលទធផល ែដលធនគររពឹំងទុកថនឹងមនទទួលមកវញិ ឬករកត់កងតៃម្លេយងៃន ្រទពយសកមម និង
បំណុលែដលេ្របើ្របស់អ្រ ពនធែដលបនអនុម័តេនកលបរេិចឆទ យករណ៍ ។ 

ពនធពនយរ ជ្រទពយសកមម្រតូវបនទទួល គ ល់ស្រមប់ករខតេលើពនធ និងភពលេម្អ ងជបេ ្ត ះ សនន 
ែដល ចកត់កងបនែតកនុងករណី ចនឹងេកើតមនេឡើងេលើ្របក់ចំេណញជប់ពនធនេពលអនគត ែដល 
ចេ្របើ្របស់បន។  ពនធពនយរជ្រទពយសកមម្រតូវបន្រតួតពិនិតយេន ល់កលបរេិចឆទ យករណ៍ េហើយ  

្រតូវបនកត់បនថយកនុងករណីែដល មិន ចេកើតេឡើងនូវអតថ្របេយជន៍ពនធ ែដលពក់ព័នធែដល ចនឹង  
េ្របើ្របស់បន ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត)  

(ឌ)  ស្តង់ រ ករែកែ្រប និងករបក្រ យថមីែដលមិនទន់បនអនុវត្ត 

ស្តង់ រថមី ករែកែ្រប និងករបក្រ យថមីមួយចំនួន ទក់ទងនឹងស្តង់ រែដលមន្រ ប់បនចូលជ 
ធរមនស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនចប់េផ្តើម ឬបនទ ប់ពីៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2016 េហើយធនគរមិនទន់
បនេ្របើ្របស់កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះេទ ។ ធនគរបននឹងកំពុង យតៃម្លផលប៉ះពល់              
ែដល ចេកើតមនេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុែដលជលទធផលៃនករអនុវត្តស្តង់ រថមីទំងេនះ ៖ 

ករេផ្តើមគំនិតេលើករ ត្រត ងព័ត៌មន (ករែកែ្របេលើស្តង់ រគណេនយយអន្តរជតិៃនកមពុជ                
(“ស.គ.អ.ក”) េលខ 7) 

ករែកែ្របត្រមូវឲយមនករ ត្រត ងព័ត៌មន ែដល ចឲយអនកេ្របើ្របស់របយករណ៍ហិរញញវតថុ យតៃម្ល  
បែ្រមប្រមួលៃនបំណុល ែដលេកើតពីសកមមភពហិរញញបបទន ែដលរមួបញចូ លទំងបែ្រមប្រមួលជ         

ច់្របក់ និងមិនែមន ច់្របក់ ។  

ករែកែ្របេនះ មន្របសិទធភពអនុវត្តស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលចប់េផ្តើម ឬបនទ ប់ពីៃថងទី 1 ែខ មក        
ឆន ំ 2017 េហើយ ចអនុវត្តមុនបន ។  េដើមបីបំេពញ មត្រមូវករៃនករ ត្រត ងព័ត៌មនេនះ 
ធនគរមនេគលបំណងេធ្វើករបង្ហ ញពីករេផទ ងផទ ត់រ ងសមតុលយនេដើម្រគ និងចុង្រគស្រមប់ 
បំណុល ែដលករែ្រប្របួលពីសកមមភពហិរញញបបទន ។ 

ស.រ.ហ.អ.ក 9 ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 

ស.រ.អ.ហ.ក 9 ្រតូវបនេបះផ យេនកនុងែខ កកក  ឆន ំ 2014 ជំនួសឲយករែណនំកនុងស្តង់ រគណេនយយ 
អន្តរជតិៃនកមពុជ ស.គ.អ.ក 39 ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ: “ករទទួល គ ល់ និងករ ស់ែវង” ។  ស.រ.អ.ហ.ក 9            
រមួបញចូ លករែណនំែដលបនែកែ្របេទេលើករចត់ថន ក់ និងករ ង់ែវងៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ែដល         
រមួមនវធីិ ្រស្តកនុងកររពឹំងទុកេលើករខតបង់ឥណទន េដើមបីគណនឱនភពេលើតៃម្លៃន្រទពយសកមម 
ហិរញញវតថុ និងត្រមូវករអំពីគណេនយយេដើមបីករពរទូេទថមី ។  ក៏បនបន្តករែណនំេលើករទទួល គ ល់ 
និងមិនទទួល គ ល់ៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុពីស្តង់ រគណេនយយអន្តរជតិ ស.គ.អ.ក 39 ផងែដរ ។ 

ស.រ.អ.ហ.ក 9 មន្របសិទធភពស្រមប់ករយិបរេិចឆទេនៃថងទី ឬបនទ ប់ពីៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2018 េហើយ
ចអនុវត្តមុនបន ។ 
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(ឌ) ស្តង់ រ ករែកែ្រប និងករបក្រ យថមីែដលមិនទន់បនអនុវត្ត (ត) 

ស.រ.ហ.អ.ក 15 ្របក់ចំណូលបនមកពីកិចចសនយជមួយអតិថិជន 

ស.រ.ហ.អ.ក 15 បេងកើតនូវបរបិទលម្អិតស្រមប់កំណត់ចំនួនទឹក្របក់ និងេពលេវ ៃនករទទួល
គ ល់ចំណូល ។ ជំនួសនូវករែណនំអំពីករទទួល គ ល់ចំណូលែដលមន្រ ប់ ែដលរមួបញចូ ល

កនុង ស.គ.អ.ក 18 ចំណូល ស.គ.អ.ក 11 កិចចសនយ ងសង់ និងគណៈកមមករបក្រ យស្តង់ រ   
(គ.ប.ស.ស) េលខ 13 កមមវធីិអតិថិជនេ ម ះ្រតង់ ។ 

ស.រ.ហ.អ.ក 15 មន្របសិទធភព ស្រមប់ករយិបរេិចឆទេនៃថងទី ឬបនទ ប់ពីៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2018 
េហើយ ចអនុវត្តមុនបន ។ 

ស.រ.ហ.អ.ក 16 ភតិសនយ 

ស.រ.ហ.អ.ក 16 ែណនំមូ៉ែដលគណេនយយែដលទទួល គ ល់ភតិសនយេលើរបយករណ៍ ថ នភព           
ហរញិញវតថុឬ អនកជួល ។ អនកជួល ទទួល គ ល់សិទធិកនុងករេ្របើ្របស់្រទពយសកមម ែដលតំ ងឲយសិទធិ
េដើមបីេ្របើ្របស់្រទពយសកមមជមូល ្ឋ ន និងបំណុលភតិសនយតំ ងឲយកតព្វកិចច េដើមបីទូទត់ភតិ
សនយ ។ ភតិសនយទំងេនះ ចេលើកែលងបនស្រមប់ភតិសនយរយៈេពលខ្លី និងភតិសនយែដល
មនតៃម្លទប ។ ស្តង់ រគណេនយយ ស្រមប់អនកឲយជួលេនដែដល - ឧទហរណ៍ អនកឲយជួលេធ្វើចំ ត់
ថន ក់ភតិសនយជភតិសនយហិរញញវតថុ ឬភតិសនយ្របតិបត្តិករ ។ 

ស.រ.ហ.អ.ក 16 ជំនួសករែណនំេលើភតិសនយែដលមន្រ ប់រមួមន ស.គ.អ.ក 17 ។ គ.ប.ស.ស 4 
ែដលកំណត់េលើ កិចច្រពមេ្រព ងមួយមនលកខណៈជភតិសនយ បំណក្រ យស្តង់ រេលខ 15 ភតិ
សនយ្របតិបត្តិករ ករេលើកទឹកចិត្ត និងបំណក្រ យស្តង់ រេលខ 27 ករ យតៃម្ល្របតិបត្តិករែដល
ពក់ព័នធនឹងទ្រមង់ផ្លូវចបប់ៃនភតិសនយមួយ ។ 

ស្តង់ រេនះ គឺមន្របសិទធភពស្រមប់ករចប់េផ្តើមេនេលើរយៈេពល្របចំឆន ំមួយ បនទ ប់ពីៃថងទី 1 ែខ 
មក  ឆន ំ 2019 ករអនុវត្តមុន្រតូវបនអនុញញ តស្រមប់្រកុមហុ៊នែដលបនអនុវត្តមុន ស.រ.ហ.អ.ក 15 
្របក់ចំណូលបនពីកិចចសនយជមួយអតិថិជន ឬមុនកលបរេិចឆទដំបូងៃន ស.រ.ហ.អ.ក 16 ។ 
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4. ករប្តូររបូិយប័ណ្ណ ពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេទជ្របក់េរៀល 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។  ករប្តូររបិូយប័ណ្ណពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ  
េទជ្របក់េរៀល ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីអនុវត្តេទ មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ 
ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់មធយម  
ជផ្លូវករ្របកសេ យធនគរជតិៃនកមពុជ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ែដល 1 ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង 
4,037 េរៀល (2015: 1 ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង 4,050 េរៀល) ។  តួេលខជ្របក់េរៀលេនះ គឺមិន្រតូវបនយក              
មកបក្រ យថ តួេលខ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់េរៀល ឬនឹង្រតូវបនប្តូរជ្របក់េរៀល  
នេពលអនគត មអ្រ ប្តូរ្របក់េនះ ឬអ្រ ប្តូរ្របក់េផ ងេទៀតេនះេឡើយ ។  ព័ត៌មនហិរញញវតថុែដល  
បនបង្ហ ញជ្របក់េរៀល ្រតូវបនកត់ខទង់ឲយជិតខទង់ពន់ ។  

5. ច់្របក់កនងុៃដ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  6,788   27,403 32,910  133,286 
 ្របក់េរៀល  376   1,518 212   858 
         

    7,164 28,921 33,122 134,144 
         

6. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរនន 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើចរន្តៈ 
  ធនគរ ហ្វីលីព ភីអិលសីុ 114,835 463,589 2,101,912 8,512,744 
  ធនគរ សីុ យអិមបី៊ ភីអិលសីុ 2,391 9,652 6,934 28,083 
  ធនគរ េអសីុលី  ភីអិលសីុ 9,326 37,649 2,890 11,704 
  ធនគរ វឌ នៈ សីុ ចំកត់ 20 81  - - 
         

    126,572   510,971 2,111,736 8,552,531 
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6. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរនន (ត) 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់: 
  ធនគរ វឌ នៈ សីុ ចំកត់ - - 1,530,002 6,196,508   
  ធនគរ ភនំេពញ ពណិជជ  - - 510,717 2,068,404 
         

    - - 2,040,719 8,264,912 
         

    126,572   510,971 4,152,455 16,817,443 
         

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថម ដូចខងេ្រកម៖ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
(ក) មរបិូយប័ណ្ណៈ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  126,128   509,179 4,151,388 16,813,122 
 ្របក់េរៀល  444   1,792 1,067 4,321 
         

    126,572   510,971 4,152,455 16,817,443 
         

(ខ) មទំនក់ទំនងៈ 
 ភគីមិនែមនសមព័នធញតិ  126,572   510,971 4,152,455 16,817,443 
         

(គ) មកលកំណត់ៈ 
 រយៈេពល 1 ែខ  126,572   510,971 2,111,736 8,552,531 
 ពី 1 េទ 3 ែខ  - - 2,040,719 8,264,912 
         

    126,572   510,971 4,152,455 16,817,443 
         

 
(ឃ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ)  2%  2% - 3.75% 
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7. ឥណទន និងបុេរ្របទន – សទុធ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ឥណទនពណិជជកមមៈ 
  ឥណទនរយៈេពលែវង  5,410,323   21,841,474 2,323,072 9,408,442 
 ឥណទនអនកេ្របើ្របស់ៈ 
  ឥណទនេគហ ្ឋ ន  3,005,410   12,132,840 1,673,875 6,779,194 
         

 សរបុឥណទន និងបុេរ្របទន - ដុល 8,415,733   33,974,314 3,996,947 16,187,636 
 
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និងបុេរ្របទន 
  ្រកក់ និងជប់សង ័យ៖ 
  ឱនភពជ្រកុម  (84,549)  (341,324) (40,251) (163,017) 
  ឱនភព ច់េ យែឡក  -  - - - 
         

    (84,549)  (341,324) (40,251) (163,017) 
         

 ឥណទន និងបុេរ្របទន – សុទធ 8,331,184   33,632,990  3,956,696 16,024,619 
         

បែ្រមប្រមួលៃនសំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង យ័មនដូច              
ខងេ្រកម៖ 

 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 សមតុលយនេដើមករយិបរេិចឆទ 40,251 163,017 - - 
 ករបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ  44,298 178,831 40,251 163,017 
 លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  - (524) - - 
         

 សមតុលយនចុងករយិបរេិចឆទ 84,549   341,324 40,251 163,017 
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7. ឥណទន និងបុេរ្របទន– សទុធ (ត) 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
(ក) មកលកំណត់ៈ 
 1 េទ 3 ែខ 749,470 3,025,610 600,000 2,430,000 
 3 េទ 12 ែខ 2,999,916 12,110,661 - - 
 1 េទ 3 ឆន ំ 67,925 274,213 500,000 2,025,000 
 3 េទ 5 ឆន ំ 442,180 1,785,081 550,360 2,228,958 
 េលើសពី 5 ឆន ំ 4,156,242 16,778,749 2,346,587 9,503,678 
         

    8,415,733 33,974,314 3,996,947 16,187,636 
         

(ខ) មវតថុបញច ំៈ 
 វតថុបញច ំ  5,106,341 20,614,298 3,698,517 14,978,996 
 គម នវតថុបញច ំ 3,309,392* 13,360,016 298,430 1,208,640 
         

    8,415,733 33,974,314 3,996,947 16,187,636 
         

* ព័ត៌មនលម្អិត សូមេមើលេនកំណត់សមគ ល់ 21 ។ 

(គ) ម្របេភទ ជីវកមមៈ 
 ឥណទនពណិជជកមម 5,410,323 21,841,474 2,323,072 9,408,442 
 ឥណទនេគហ ្ឋ ន 3,005,410 12,132,840 1,673,875 6,779,194 
         

    8,415,733 33,974,314 3,996,947 16,187,636 
         

(ឃ) មរបិូយប័ណ្ណៈ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ 8,415,733 33,974,314 3,996,947 16,187,636 
         

(ង) មនិ សន ្ឋ នៈ 
 និ សនជន 8,415,733 33,974,314 3,996,947 16,187,636 
         

 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 

35 

7. ឥណទន និងបុេរ្របទន– សទុធ (ត) 
ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម (ត)៖  

 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
(ច) មទំនក់ទំនងៈ 
 សមព័នធញតិ 804,078   3,246,063 661,790   2,680,250 
 មិនែមនសមព័នធញតិ 7,611,655   30,728,251 3,335,157   13,507,386 
         

    8,415,733   33,974,314 3,996,947 16,187,636 
         

(ឆ) មចំ ត់ថន ក់ឥណទនៈ 
 ឥណទនស្តង់ រ 
  មនវតថុបញច ំ 5,106,341   20,614,298 3,698,517 14,978,996 
  គម នវតថុបញច ំ 3,309,392*   13,360,016 298,430 1,208,640 
         

    8,415,733   33,974,314 3,996,947 16,187,636 
         

* ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត សូមេមើលេនកំណត់សមគ ល់ 21 ។ 
(ជ) ម និភ័យៈ 
 និភ័យធំ  ៗ 2,500,000   10,092,500 - - 
 មិនែមនជ និភ័យធំ  ៗ 5,915,733   23,881,814 3,996,947 16,187,636 
         

    8,415,733   33,974,314 3,996,947 16,187,636 
         

(ឈ) មអ្រ ក្របក់ (កនុងមួយឆន ំ) 
 ឥណទនពណិជជកមម 8%-12%  8%-12% 
 ឥណទនេគហ ្ឋ ន 8%-13%  8%-13% 
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8. ្របក់បេញញ ើតមកល់ មចបប់ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់េលើៈ 
  ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន 500,000   2,018,500 500,000 2,025,000 
         

្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់េលើេដើមទុន 

្របក់បេញញើេនះ គឺជ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុនអបបបរមេសមើនឹង 5% ៃនេដើមទុនចុះបញជ ីរបស់ធនគរ 
្រសប ម្របកសេលខ ធ7-00-05 ្រប.ក ស្តីពី ជញ ប័ណ្ណធនគរឯកេទស ចុះៃថងទី 11 ែខ មក  ឆន ំ 2000 ។ 
្របក់បេញញើេនះ្រតូវបនតមកល់ទុកជមួយធនគរជតិៃនកមពុជជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ េហើយ ចដកមក  
វញិបន េនេពលែដលធនគរបញច ប់្របតិបត្តិករ ជីវកមមេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។  កនុងអំឡុង  
ករយិបរេិចឆទ ធនគរទទួលបនករ្របក់ កនុងអ្រ  0.21 % កនុងមួយឆន ំ (2015: 0.11%) ។   

9. ្រទពយសកមមេផ ងៗ  
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 គណនី្រតូវទទួលពីសមព័នធញតិ 
   (កំណត់សមគ ល់ 20) - - 400,000 1,620,000 
 ករ្របក់្រតូវទទួល 93,548   377,653 32,410 131,261 
 ្របក់កក់ 24,803   100,130 24,704 100,051 
 ចំ យបង់មុន 26,254   105,987 19,402 78,578 
 គណនី្រតូវទទួលេផ ងៗ - - 123 498 
         

    144,605   583,770 476,639 1,930,388 
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10. ្រទពយសកមមអរបូី 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

កំពយូទ័រសូហ្វែវរ   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 តៃម្លេដើម 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2016/ 
  ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014  
  (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 410,588   1,662,881 - - 
 ករទិញបែនថម - - 410,588  1,662,881 
 លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ -  (5,337) - - 
         

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ 410,588 1,657,544 410,588 1,662,881 
         

 ដកៈ រលំសប់ងគរ 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2016/ 
  ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 97,385   394,409 - - 
 រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ 82,517   333,121 97,385   394,409 
 លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ - (1,265) - - 
         

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ 179,902  726,265 97,385 394,409 
         

 តៃម្លេយង 
 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ 230,686   931,279 313,203   1,268,472 
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11. ្រទពយ និងបរកិខ រ 
   េ្រគ ងសង្ហ រមឹ 
   ករែកលម្អ េ្រគ ងបំពក់ 
    អគរ និងសមភ រៈ កុំពយូទ័រ យនយន្ត សរបុ 
 2016  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 

         (កំណត់សមគ ល់4) 
 តៃម្លេដើម 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2016 69,540  57,959   76,008   11,600   215,107   871,184  
 ករទិញបែនថម - -  2,579  -  2,579   10,411 
 លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - - - - -  (2,797)  

             

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 69,540   57,959   78,587   11,600   217,686   878,798 
              

 ដកៈ រលំសប់ងគរ 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2016 8,361   14,131   18,199   2,239   42,930   173,867  
 រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ 6,972   11,628   15,270   2,328   36,198   146,131 
 លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - - - - -  (559)  

             

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 15,333   25,759   33,469   4,567   79,128   319,439 
              

 តៃម្លេយង 
 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 54,207   32,200   45,118   7,033   138,558   559,359 
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11. ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 
   េ្រគ ងសង្ហ រមឹ 
 2015  ករែកលម្អ េ្រគ ងបំពក់ 
    អគរ  និងសមភ រៈ កុំពយូទ័រ យនយន្ត សរបុ 
    ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
         (កំណត់សមគ ល់4) 
 តៃម្លេដើម 
 នៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014  
  (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហ៊ុន) - - - - - - 
 ករទិញបែនថម 69,540 57,959 76,008 11,600 215,107   871,184 

             

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 69,540 57,959 76,008 11,600 215,107   871,184 
              

 ដកៈ រលំសប់ងគរ 
 នៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014  
  (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហ៊ុន) - - - - - - 
 រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ 8,361 14,131 18,199 2,239 42,930   173,867 

             

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 8,361 14,131 18,199 2,239 42,930   173,867 
              

 តៃម្លេយង 
 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 61,179 43,828 57,809 9,361 172,177   697,317 
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12. បំណុលេផ ងៗ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 បំណុលេផ ងៗ 2,643   10,670 87,828 355,703 
 ចំ យបងគរ 14,404   58,149 10,599 42,926 
 ពនធកត់ទុក្រតូវបង់ 3,921   15,829 2,099 8,501 
         

    20,968   84,648 100,526 407,130 
         

13. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

(ក) អ្រ ពនធផ្លូវករ 

អនុេ មេទ មចបប់ រេពើពនធៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ធនគរមនកតព្វកិចចបង់ពនធេលើ្របក់ 
ចំេណញេ យគណន មអ្រ  20% ៃន្របក់ចំេណញជប់ពនធ្របសិនេបើ មិនទបជងពនធអបបបរម 
ែដលគណន មអ្រ  1% ៃន្របក់ចំណូលសរបុ ។  

(ខ) បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 សមតុលយនេដើមករយិបរេិចឆទ 522   2,114 - - 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 7,793   31,460 3,397   13,757 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញែដល្រតូវបង់ (5,805)  (23,435) (2,875)  (11,643) 
 លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ -  (6) - - 
         

 សមតុលយនចុងករយិបរេិចឆទ  2,510  10,133 522 2,114 
         

 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 

41 

13. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 
(គ) ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

ករែ្រប្របួលៃន ពនធពនយរជ្រទពយសកមម េនកនុងឆន ំដូចខងេ្រកម៖ 
   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ  7,793   31,460 3,397  13,757 
 អតថ្របេយជន៍ពនធពនយរ (15,301)  (61,770) - - 
         

    (7,508)  (30,310) 3,397  13,757 
         

ករេផទ ងផទ ត់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ ែដលបនគណន មអ្រ  20% ែដលត្រមូវ មចបប់េទនឹង 
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញែដលបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍លទធផលមនដូចខងេ្រកម៖ 

 
  ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
 % ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4) (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ្របក់ខតមុនដកពនធ (39,680) (160,188) (490,465) (1,986,384) 
         

 ពនធេលើ្របក់ចំេណញែផ្អក ម 
  អ្រ ពនធជផ្លូវករ 20%  20 (7,936)  (32,038) (98,093)  (397,277) 
 ចំ យមិន ចកត់កងបន (7) 2,888   11,658 17,537 71,025 
 ពនធពនយរជ្រទពយសកមមមិនបនទទួល 
  គ ល់េនករយិបរេិចឆទមុន 6 (2,460) (9,930) - - 
 ពនធេលើករខតមិនបន 
  េ្របើ្របស់កនុងឆន ំ 0 - - 80,556 326,252 
         

    (7,508) (30,310) - - 
 ពនធអបបបរម 0 - - 3,397  13,757 
         

 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (7,508)  (30,310) 3,397 13,757 
         

 ករគណនពនធេលើ្របក់ចំេណញគឺសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លពី ជញ ធរពនធ រ ។ 
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13. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

(ឃ) ពនធពនយរជ្រទពយសកមម - សុទធ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ពនធពនយរជ្រទពយសកមម  24,624   99,407 - - 
 បំណុលពនធពនយរ (9,323)  (37,637) - - 
         

 ពនធពនយជ្រទពយសកមម - សុទធ 15,301   61,770 - - 
         

ពនធពនយរជ្រទពយសកមម/(បំណុល) មនដូចខងេ្រកម៖ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 រលំស់  (9,039) (36,490) - - 
 ខតពីលេម្អ ងអ្រ ប្ដូរ្របក់ (284)  (1,147) - - 
 ្របក់ចំណូលមិនទន់ទទួលបន 7,714   31,141 - - 
 សំវធិនធនទូេទឥណទនខតបង់ (*) 16,910   68,266 - - 
         

 ពនធពនយរជ្រទពយសកមម - សុទធ 15,301 61,770 - - 
         

(*) ពនធពនយរជ្រទពយសកមមេនះ េកើតេឡើងពីសំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ និង            
ជប់សង យ័ែដលចត់ថន ក់ជឥណទនធមម /ស្តង់ រ ែដលជចំ យមិន ចកត់កងជ           
បេ ្ត ះ សននបន ស្រមប់ករគណនពនធេលើ្របក់ចំេណញ េ យអនុេ ម ម្របកសថមី             
េលខ 1535 សហវ ្រប.ក របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ចុះៃថងទី 23 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ។ 

ពនធេលើករខត គឺ ចរក ទុកេដើមបីេធ្វើករកត់កងជមួយនឹងពនធេទេលើ្របក់ចំេណញស្រមប់ឆន ំខងមុខ
ែដលមនរយៈេពល 5 ឆន ំ ែដលគិតពីឆន ំែដលមនករខតបង់។  
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13. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

ឃ) ពនធពនយរជ្រទពយសកមម- សុទធ (ត) 

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ្របក់ខតពនធែដលមិនទន់បនេ្របើ្របស់្រតូវផុតកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ 

 ឆន ំផុតកំណត់ ថ នភពពនធ ដុ ្ល រ េមរកិ 
 2019 ចំហរ 319,232 
 2020 ចំហរ 101,951 

       

       421,183 
      

ពនធពនយរ ជ្រទពយសកមមមិន្រតូវបនទទួល គ ល់េទ ពីេ្រពះ ្របែហលជមិនមនពនធេលើ្របក់ចំេណញ  
នេពលអនគតស្រមប់ធនគរែដល ចេ្របើ្របស់ជផល្របេយជន៍។ 

14. េដើមទុន 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 បនចុះបញជ ី េបះផ យ និងបនបង់  
  1,000 ហុ៊ន ែដលភគហុ៊ននីមួយៗ 
  មនតៃម្ល 10,000 ដុ ្ល រ េមរកិ 10,000,000   40,370,000 10,000,000 40,500,000 
         

េនៃថងទី 3 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2016 េ ក Ching Chiat Kwong បនទិញភគហុ៊នចំនួន 750 ភគហុ៊ន (ែដលេសមើនឹង 
75% ៃនភគហុ៊នសរបុ) ពី Oxley Holdings (Cambodia) Co., Ltd ។  ករទិញភគហុ៊នខងេលើេនះ ទទួលបន  
ករអនុម័តពីធនគរជតិៃនកមពុជេនៃថងទី 20 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ។ នៃថងេចញផ យរបយករណ៍េនះ                              
អនុស រណៈ និងលកខន្តិកៈ ្រតូវបនែកស្រមួលេដើមបីបង្ហ ញពីករផ្ល ស់ប្តូរៃនរចនសមព័នធេដើមទុន េហើយ    
កំពុងសថិតកនុងដំេណើ រករេសនើសំុករអនុម័តពី្រកសួងពណិជជកមម ។ 

េយង ម្របកសេលខ ធ7-016-117 ែដលេចញេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ចុះៃថងទី 22 ែខ មីន ឆន ំ 2016 
ស្តីពីេដើមទុនចុះបញជ ីអបបបរមរបស់្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ ែដលត្រមូវឲយធនគរឯកេទស                 
ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ្រកមរបូភពជ្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក ្រតូវមនេដើមទុនចុះបញជ ីអបបបរមេសមើ 
នឹង 60,000,000,000 េរៀល (សមមូលនឹង 15 នដុ ្ល រ េមរកិ) ។  ធនគរ ្រតូវបេងកើនេដើមទុន            
ចុះបញជ ីអបបបរម ឲយបនយ៉ងតិចពក់ក ្ត លៃនេដើមទុនែដល្រតូវបំេពញបែនថមយ៉ងយូរបំផុត្រតឹម  
ដំ ច់ែខ មីន ឆន ំ 2017 និង្រតូវបំេពញឲយ្រគប់ចំនួនយ៉ងយូរបំផុត្រតឹមៃថងទី 22 ែខ មីន ឆន ំ 2018 ។   
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14. េដើមទុន (ត) 

កនុងអំឡុងែខ កុមភៈ និង មីន ឆន ំ 2017 ធនគរបនទទួលេដើមទុនបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 

េលខ ភគទុនិក ទឹក្របក់ 
ដុ ្ល រ េមរកិ 

1 េ ក Ching Chiat Kwong 3,750,000 
2 េ ក Tan Teck Kee 600,000
3 ឧកញ៉ េសៀ ឬទធី 650,000
 សរបុ 5,000,000

នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ធនគរមិនទន់បនេធ្វើករែកែ្របអនុស រណៈ និងលកខន្តិកៈ ស្រមប់ករ
ផ្ល ស់ប្តូរេដើមទុនេនះេនេឡើយេទ។  

15. ចំណូលេលើករ្របក់ 
   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន 
  ផ្តល់ឲយអតិថិជន 534,843  2,159,161 220,071 891,288 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់ 
  េនធនគរនន 58,609   236,605 108,678 440,146 
         

    593,452   2,395,766 328,749 1,331,434 
         



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 
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16. ចំណូល្របតិបត្តិករេផ ងៗ 
 
   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ចំណូលកៃ្រមេជើង រ 358  1,445 7,802   31,598 
 ចំណូលេផ ងៗ 1,420  5,733 461 1,867 
         

    1,778   7,178 8,263   33,465 
         

17. ចំ យេលើ្របក់េបៀវត រ ៍និងអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ 
 
   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ្របក់េបៀវត រ ៍ 178,963   722,474 219,108 887,387  
 អតថ្របេយជន៍េផ ងៗ 5,598   22,599 4,935 19,987  
         

    184,561   745,073 224,043 907,374  
         



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 
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18. ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ងៗ 
 
   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ចំ យេលើករជួល  109,664   442,714 140,928 570,758 
 ករជួសជុល និងែកលម្អ 78,769  317,990 12,313 49,868 
 កៃ្រមវជិជ ជីវៈ 24,532   99,036 68,771 278,523 
 ចំ យេលើ ជញ ប័ណ្ណ  
  និងសមជិកភព 24,240   97,857 46,391 187,884 
 ចំ យេលើករបង់ពនធេផ ងៗ 10,803   43,612 81,150 328,658 
 ចំ យេលើទឹក េភ្លើង 13,889   56,070 16,407 66,448 
 ចំ យេលើករផគត់ផគង់ 
  សមភ រករយិល័យ 3,975   16,047 11,892 48,163 
 ទំនក់ទំនង ធរណៈ 2,436   9,834 9,901 40,099 
 ចំ យេលើករទំនក់ទំនង 5,979   24,137 8,194 33,186 
 ចំ យេលើករផទុក និងដឹកជញជូ ន 2,572   10,383 6,404 25,936 
 កៃ្រមសន្តិសុខ 6,832   27,581 6,446 26,106 
 ចំ យេលើករផ ព្វផ យពណិជជកមម 110   444 2,544 10,303 
 ករចូលវភិគទន 1,000   4,037 2,300 9,315 
 ចំ យេផ ង ៗ 2,535   10,234 9,227   37,369 
         

    287,336   1,159,976 422,868     1,712,616 
         



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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19. ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល  
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ច់្របក់កនុងៃដ 7,164   28,921 33,122   134,144 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េន 
  ធនគរជតិៃនកមពុជ   3,374   13,621  2,894   11,720 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េន 
  ធនគរនន 126,572   510,971 4,152,455   16,817,443 
         

    137,110   553,513 4,188,471   16,963,307 
         

20. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ 

ស្រមប់េគលបំណងរបស់របយករណ៍ហិរញញវតថុ សមព័នធញតិ គឺ្រតូវបនពិចរ ថនឹងមនទក់ទងនឹង 
ធនគរ ្របសិនេបើធនគរមនសមតថភពេ យផទ ល់ ឬ្របេយលេទេលើករ្រគប់្រគង សមព័នធញតិ ឬមន   
ឥទិធពលជ រវន្តេទេលើករសេ្រមចចិត្តេលើែផនកហិរញញវតថុ និង្របតិបត្តិករ ឬប្រញច សមកវញិ ឬេនេពល 
ែដលធនគរនិងសមព័នធញតិមនសិទធេលើករ្រគប់្រគង ឬមនឥទិធពលដូចគន  ។ សមព័នធញតិ ចជបុគគល ឬ 
ជអងគភពេផ ង  ៗ។ 

(ក) សមតុលយជមួយសមព័នធញតិ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ឥណទនផ្តល់ឲយសមព័នធញតិ  
  (កំណត់សមគ ល់ 7 (ឃ)) 804,078   3,246,063 661,790   2,680,250 
 គណនី្រតូវទទួលពី Oxley-WorldBridge 
  (Cambodia) Co., Ltd 
  (កំណត់សមគ ល់ 9) - - 400,000  1,620,000  
         

    804,078   3,246,063 1,061,790 4,300,250 
         



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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20. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ (ត) 

(ក) សមតុលយជមួយសមព័នធញតិ (ត) 

ឥណទន ្រតូវបនផ្តល់ឲយសមព័នធញតិែដលមនកលកំណត់ 12 ែខ កនុងអ្រ ករ្របក់ 8% កនុង 1 ឆន ំ ។                       
ពំុមនករខតបង់េទេលើឱនភពៃនតៃម្ល ែដល្រតូវបនកំណត់េលើឥណទនផ្តល់ឲយសមព័នធញតិេទកនុង
អំឡុងករយិបរេិចឆទេនះេឡើយ ។  េទះជយ៉ង  ឱនភពជ្រកុម្រតូវបនកំណត់េទេលើឥណទន 
និងបុេរ្របទនទំងអស់ែដលមន និភ័យ្រសេដៀងគន  រមួទំងឥណទនផ្តល់ឲយសមព័នធញតិផងែដរ ។  

គណនី្រតូវទទួលពីសមព័នធញតិ ្រតូវបនទូទត់សងេនៃថងទី 31 ែខ តុ  ឆន ំ 2016 ។ 

(ខ) ្របតិបត្តិករជមួយនឹងសមព័នធញតិ 
 
   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ចំណូលករ្របក់មកពី 
  ឥណទនផ្តល់ឲយសមព័នធញតិ 63,607   256,781 46,033   186,434 
 ចំ យេលើករជួល 105,600   426,307 136,000 550,800 
         

(គ) ភគ ភស្រមប់សមជិកសំខន់ៗរបស់អនក្រគប់្រគង 
 
   ករយិបរេិចឆទចប់ពី 
  ករយិបរេិចឆទ ៃថងទី 12 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 
  ែដលបនបញច ប់ (កលបរេិចឆទបេងកើត្រកុមហុ៊ន) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ្របក់េបៀវត រ ៍និង 
  អតថ្របេយជន៍េផ ងៗ 128,697   519,550 172,329 697,932 
         

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2016 ធនគរមនសមជិកអនក្រគប់្រគងសំខន់ៗចំនួន 4 របូ (2015: 4 របូ) ។ 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ 

េសចក្តីែណនំ និងេគលនេយបយ ែដលធនគរបនេ្របើ្របស់េដើមបី្រគប់្រគង ល់ និភ័យ ែដល
េកើតេទបើងេនកនុងសកមមភព ជីវកមមមនដូចខងេ្រកម៖ 

លកខណៈទូេទៃនករ្រគប់្រគង និភ័យ 

ធនគរមន និភ័យពីឧបករណ៍ហិរញញវតថុដូចខងេ្រកម៖ 

 និភ័យឥណទន 
 និភ័យ្របតិបត្តិករ 
 និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ 
 និភ័យទីផ រ 

្របព័នធ្រគប់្រគង និភ័យ 

្រកុម្របឹក ភិបល មនភរៈទទួលខុស្រតូវទូេទកនុងករបេងកើត និង្រតួតពិនិតយ្របព័នធ្រគប់្រគង និភ័យ 
របស់ធនគរ ។  េ យ រែត្របតិបត្តិករៃនធនគរេទើបែតចប់េផ្តើមេទបើង េនែខ កុមភៈ ឆន ំ 2014 ធនគរ
មិនទន់បនបេងកើតគណៈកមមករ្រគប់្រគង និភ័យស្រមប់អភិវឌ  និង្រតួតពិនិតយេលើេគលនេយបយ
ៃនករ្រគប់្រគង និភ័យរបស់ធនគរេនេទបើយេទ ។  តួនទីេនះ ្រតូវបនទទួលខុស្រតូវ  េ យែផនក
្របតិបត្តិករ និងេធ្វើករ យករណ៍ជ្របចំេទឲយ្រកុម្របឹក ភិបល អំពីសកមមភពរបស់ធនគរ ។ 

ធនគរមនេគលករណ៍ែណនំកនុងករ្រគប់្រគង និភ័យេដើមបីកំណត់ និងវភិគ និភ័យែដល្របឈម 
េ យធនគរ កំណត់ក្រមិត និភ័យ និងករ្រតួតពិនិតយ និងេដើមបី ម ន និភ័យ និងករអនុវត្ត               
េទ ម និភ័យ ។  េគលករណ៍ទំងេនះ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជ្របចំេ យអនក្រគប់្រគង េដើមបីធនថ  
េគលករណ៍ទំងេនះឆ្លុះបញច ំងពីករផ្ល ស់ប្ដូរទីផ រ និងសកមមភពរបស់ធនគរ ។  មរយៈករ               
បណ្ដុ ះប ្ដ លនីតិវធីិ មនេគលេ េដើមបីរក នូវបរយិកស្រគប់្រគង ែដលមនវន័ិយ និងកនុងលកខណៈ 

ថ បន ែដលនិេយជិតទំងអស់យល់ដឹងអំពីតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់ពួកេគ ។ 

(ក) និភ័យឥណទន 

និភ័យឥណទន េកើតេឡើងេ យ រលទធផលៃនករប ជ័យរបស់អតិថិជន និងៃដគូកនុងករបំេពញ
កតព្វកិចចហិរញញវតថុ និងឬកិចចសនយរបស់ពួកេគ េនេពលែដលដល់កំណត់ ។  ករ្របឈមនឹង និភ័យ
ឥណទន ជចមបងេកើតេទបើង មរយៈករផ្តល់្របក់កមចីរបស់ខ្លួនេទកន់អតិថិជន ។ 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ក) និភ័យឥណទន (ត) 

តៃម្លសល់ពី្រទពយសកមមហិរញញវតថុេនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ តំ ងឲយករ្របឈមនឹង 
និភ័យឥណទនជអតិបរមរបស់ធនគរេនះ មុនេពលដកតៃម្ល្រទពយបញច ំ ។ សកមមភពផ្តល់      

ឥណទនេនះ ្រតូវបនដឹកនំេ យេគលករណ៍ឥណទនរបស់ធនគរ េដើមបីធនឲយបនថ        
េគលេ ទំងអស់ែដលមនេនកនុងករផ្តល់ឥណទន ្រតូវ ចសេ្រមចបននូវភពេជគជ័យ ។ 
ឧទហរណ៍ សំណំុឥណទនមួយមនភពរងឹមំ និងមនលកខណៈល្អ េហើយ និភ័យឥណទន្រតូវបន
ថយចុះផងែដរ ។  

េគលនេយបយឥណទនបនកត់្រ  រមួមនេគលករណ៍ផ្តល់ឥណទន េគលករណ៍ៃនករបញច ំ 
និងករអនុម័តឥណទនដំេណើ រកររបស់វតថុបញច ំ និងនីតិវធីិអនុវត្តេដើមបីធនថបន្រសប មស្តង់ រ 
របយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរញញវតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ ។ 

ធនគរ ទទួលនូវវតថុបញច ំជអចលន្រទពយ និងករធន េដើមបីផ្តល់ឥណទនដល់អតិថិជនេទ ម
សំណំុែបបបទៃនឥណទន ។  ករប៉ន់្របមណពីតៃម្លសម្រសប្រតូវបនែផ្អកេលើតៃម្លៃនវតថុបញច ំែដល
បន យតៃម្ល េនេពលែដលេសនើសំុឥណទន េហើយជទូេទគឺមិន្រតូវបនេធ្វើករ យតៃម្លម្តងេទៀតេនះ
េទេលើកែលងែត េនេពលែដលឥណទនេនះ ្រតូវបនរកេឃើញថមនឱនភពៃនតៃម្ល ។ 

(i) ក ស់ែវង និភ័យឥណទន 

ករពិនិតយេទបើងវញិ ្រតូវបនេធ្វើេទបើងេទ មព័ត៌មនែដលបនផ្តល់េ យមូល ្ឋ នជេទៀងទត់អំពីហិរញញវតថុ 
របស់អនកខចី ទីផ រមុខងរ ឧស ហកមម និងលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច និង្របតិបត្តិករគណនី ។  សកមមភពែកែ្រប  
្រតូវបនេធ្វើេទបើង េនេពលែដលមនសញញ ណៃនករធ្ល ក់ចុះឥណទន ។  នយក្របតិបត្តិទទួលខុស្រតូវ  
ចំេពះករអនុម័តផ្តល់ឥណទនដល់អតិថិជន ។ 

(ii) ករ្រតួតពិនិតយ និភ័យ និងេគលនេយបយៃនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ 

ធនគរ្រគប់្រគងករកំណត់ និងករ្របមូលផ្តុំ និភ័យឥណទន េនេពល ែដល ្រតូវបនកំណត់   
អត្តសញញ ណ ។ 

ធនគរបនពឹងពក់េលើេគលនេយបយ និងករអនុវត្ត េដើមបីកត់បនថយ និភ័យឥណទន ។  
ទំេនៀមទ ប់ភគេ្រចើនៃនេគលនេយបយទំងេនះ គឺ្រតូវបនទទួលយកនូវសំណំុែបបបទៃនវតថុ
បញច ំស្រមប់ឥណទនដល់អតិថិជនជលកខណៈបុគគល ។ 

 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 

51 

21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ក) និភ័យឥណទន (ត) 

(ii) ករ្រតួតពិនិតយ និភ័យ និងេគលនេយបយៃនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ (ត) 

ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទនជអតិបរម គឺេសមើនឹងតៃម្លេយងៃនចំនួនឥណទនែដលបនកត់្រ  
េនេលើរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ  េ យមិន ប់បញចូ លនូវតៃម្លសម្រសបៃនតៃម្ល្រទពយបញច ំ ឬកិចច
សនយកត់កង មួយេឡើយ ។ 

(iii) និភ័យឥណទនអតិបរម 

ងដូចខងេ្រកម បនបង្ហ ញពីករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទនជអតិបរមរបស់ធនគរ ទំង           
េនេលើ ងតុលយករ និងឧបករណ៍ហិរញញវតថុេ្រក ងតុលយករ េ យមិន ប់បញចូ លវតថុបញច ំ ឬករ  
បេងកើនឥណទនេផ ងេទៀត ។  ចំេពះ្រទពយសកមមកនុង ងតុលយករ ករ្របឈមនឹង និភ័យ                       
ឥណទនេសមើគន នឹងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមទំងេនះ ។ ចំេពះភតិសនយឥណទន និភ័យអតិបរម 
គឺេសមើនឹងតៃម្លសរបុៃនភតិសនយឥណទនែដលបនចុះកិចចសនយជមួយអតិថិជន។ 

 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទនៃន 
  ្រទពយសកមមកនុង ងតុលយករ៖ 
 ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 7,164 28,921 33,122 134,144 
 ្របក់បេញញើនិង្របក់តមកល់េន  
  ធនគរជតិៃនកមពុជ 3,374   13,621 2,894 11,720 
 ្របក់បេញញើនិង្របក់តមកល់េន 
  ធនគរនន 126,572 510,971 4,152,455 16,817,443 
 ឥណទន និងបុេរ្របទនសុទធ 8,331,184   33,632,990 3,956,696 16,024,619 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ 500,000   2,018,500 500,000 2,025,000 
 ្រទពយសកមមេផ ងៗ 144,605   583,770  476,639   1,930,388 
         

 សរបុរង  9,112,899   36,788,773 9,121,806 36,943,314 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ក) និភ័យឥណទន (ត) 

(iii) និភ័យឥណទនអតិបរម (ត) 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទនៃន  
  ្រទពយសកមមេ្រក ងតុលយករ៖ 
 ភតិសនយឥណទន 482,976   1,949,774 893,672 3,619,372 
         

 សរបុ  482,976   1,949,774 893,672 3,619,372 
         

 សរបុករ្របឈមនឹង និភ័យ 
  ឥណទន 9,595,875   38,738,547 10,015,478 40,562,686 
         

(iv) ្រទពយបញច ំ 

្របេភទសំខន់ៃនវតថុបញច ំ ែដលទទួលបនេ យធនគរកនុងករកត់បនថយ និភ័យឥណទន គឺមន              
ដូចខងេ្រកម៖ 

 ស្រមប់ករផ្តល់្របក់កមចីមន្រទពយបញច ំ - ប្លង់ទន់ និងប្លង់រងឹ ។ 

តៃម្លសម្រសបៃនវតថុបញច ំែដលកន់កប់េ យធនគរ ែដល្រតូវបនផ្ដល់សិទធិេដើមបីលក់ ឬ ក់បញច ំ         
កនុងករណីខកខនកនុងករទូទត់សងមនដូចខងេ្រកម៖ 

  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 
 តៃម្លេយងៃនហិរញញបបទន តៃម្លសម្រសបៃន 
 និងបុេរ្របទន ្រទពយបញច ំ ** 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 ្របេភទៃន្រទពយបញច *ំ 
 ប្លង់ទន់  3,590,967   14,496,734   3,590,967   14,496,734 
 ប្លង់រងឹ  12,374,780   49,956,987   12,374,780   49,956,987 
         

   15,965,747 64,453,721   15,965,747 64,453,721 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 
(ក) និភ័យឥណទន (ត) 
(iv) ្រទពយបញច ំ (ត) 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
 តៃម្លេយងៃនហិរញញបបទន តៃម្លសម្រសបៃន 
 និងបុេរ្របទន ្រទពយបញច ំ ** 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 ្របេភទៃន្រទពយបញច  ំ
 ប្លង់ទន់  2,496,609 10,111,266 2,496,609 10,111,266 
 ប្លង់រងឹ  9,793,280 39,662,784 9,793,280 39,662,784 
         

   12,289,889 49,774,050 12,289,889 49,774,050 
         

* តៃម្លៃនវតថុបញច ំេនះ គឺមិនបនរមួបញចូ ល នូវវតថុបញច ំជបរកិខ រែដលមនតៃម្លេយង្របែហល 3,199,116 
ដុ ្ល រ េមរកិ ។ 

**ផលប៉ះពល់ែផនកហិរញញវតថុៃនវតថុបញច ំែដល្របឈមនឹង និភ័យឥណទនជអតិបរម រមួមនផល             
ប៉ះពល់ពីករបញច ំកនុងតៃម្លខពស់េពក។ 

(v) គុណភពៃនឥណទន និងបុេរ្របទនសរបុ 

 ឥណទន និងបុេរ្របទនដុល្រតូវបនចត់ថន ក់ដូចខងេ្រកម៖ 

 ឥណទន និងបុេរ្របទនមិនហួសកលកំណត់ និងមិនខតបង់ 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ែដលអតិថិជនមិនែដលខកខនកនុងករទូទត់សង មកិចចសនយ (ករ្របក់ ឬ 
្របក់េដើម) និងមិនមនសញញ ៃនឱនភពេកើតេទបើង និងមិនមនឱនភពៃនតៃម្ល ។ 

 ឥណទន និងបុេរ្របទនហួសកលកំណត់ និងមិនខតបង់ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលកិចចសនយអំពីករទូទត់សងករ្របក់ ឬ្របក់េដើមហួសកលកំណត់ 
បុ៉ែន្តធនគរេជឿជក់ថ ពំុមនឱនភពៃនតៃម្លេកើតេទបើងេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃន្រទពយបញច ំ និង/
ឬ ដំ ក់កលៃនករសងេទធនគរ ។ 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ក) និភ័យឥណទន (ត) 

(v) គុណភពៃនឥណទន និងបុេរ្របទនសរបុ (ត) 

 ឥណទន និងបុេរ្របទនខតបង់ មតៃម្លេទល 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនចត់ថន ក់ជឱនភព េនេពលែដល្របក់េដើម ឬករ្របក់ ឬទំងពីរ 
គឺហួសកលកំណត់រយៈេពលជង 1 ែខ ឬ តិចជង 1 ែខ បុ៉ែន្តឥណទនបនបង្ហ ញសញញ ណ                
ៃនភពទន់េខ យខងឥណទនជ រវន្ត ។ 

ងខងេ្រកមសេងខបពីគុណភពៃនឥណទន និងបុេរ្របទនដុលរបស់ធនគរ េ យេយង
មចំ ត់ថន ក់ខងេលើ៖ 

 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន 
  មិនហួសកលកំណត់ និង 
   មិនខតបង់ 8,415,733   33,974,314 3,996,947 16,187,636 
  ហួសកលកំណត់ ែតមិនខតបង់ -  - - - 
  ខតបង់ មបុគគល -  - - - 
         

   8,415,733   33,974,314 3,996,947 16,187,636 
         

  ឱនភពជ្រកុម (84,549)  (341,324) (40,251) (163,017) 
  ឱនភព ច់េ យែឡក - - - - 
         

   8,331,184   33,632,990 3,956,696 16,024,619 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ខ) និភ័យ្របតិបត្តិករ 

និភ័យ្របតិបត្តិករេនះ គឺមន និភ័យៃនករខតបង់េ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលែដល ចជ  
លទធផលពីដំេណើ រករៃផទកនុងមិន្រគប់្រគន់ ឬប ជ័យ ចជបុគគល និង្របព័នធ ឬពីក ្ត ខងេ្រក ្រតូវ                
បន្រគប់្រគង មរយៈដំេណើ រករ្រគប់្រគង និភ័យ្របតិបត្តិករ ែដលបនបេងកើតករ្រតួតពិនិតយ និង   
ករ យករណ៍ឲយបន្រតឹម្រតូវពីសកមមភព ជីវកមម មរយៈករ្រគប់្រគង និងគំ្រទែដលជឯក ជយៃន  
អងគភព ជីវកមម និងករ្រតួតពិនិតយែដលបនផ្ដល់េ យករ្រគប់្រគង ។ 

ករ្រគប់្រគង និភ័យ្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ ត្រមូវឲយបេងកើតនូវរចនសមព័នធ តួនទី និងវធីី ្រស្ត               
ៃនករ្រគប់្រគងរបស់អងគភពឲយបនចបស់ ស់ ។  េគលករណ៍ និងវធិនករ្រគប់្រគងៃផទកនុងជេ្រចើន 
្រតូវបនអនុវត្តរមួមនករបេងកើតសិទធិចុះហតថេលខ ្របព័នធ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់ ករេរៀបចំនូវនីតិវធីិ 
និងឯក រសម្អ ងនន ្រពមទំងករអនុវត្ត មបទបបញញតិ និងត្រមូវករ មចបប់នន ។ 

(គ) និភ័យទីផ រ 

និភ័យទីផ រ គឺជភពមិនចបស់ ស់ៃនតៃម្លសម្រសប និង្របក់ចំេណញពីករផ្ល ស់ប្តូរអ្រ ករ 
្របក់ តៃម្លសម្រសប និងករែ្រប្របួលេផ ងៗ ។  ធនគរបនសនមតថ និភ័យទីផ រមកពីសកមមភព 
ពណិជជកមមកនុងករផ្តល់ឥណទនដល់អតិថិជន ។  និភ័យទីផ រ េកើតេចញពីសកមមភពពណិជជកមម 
្រតូវបន្រគប់្រគង េ យករកំណត់េលើទីផ រនូវ ថ នភពេ ះដូរជមួយនឹងករកំណត់ និភ័យទីផ រ 
ទុកជមុន ។ 

ធនគរ ្រតូវបន្របឈមេទនឹង និភ័យប្តូររបិូយបណ្ណ័ បរេទសែដលេកើតេឡើងពីករប៉ះពល់របិូយប័ណ្ណ 
នន ជចមបងជមួយនឹង្របក់េរៀលែខមរ ។  និភ័យៃនករប្តូររបិូយប័ណ្ណ េកើតេឡើងពី្របតិបត្តិករ  
ពណិជជកមមនេពលអនគត និងករទទួល គ ល់្រទពយសកមម និងបំណុល ។ 

ធនគរ បនរក សមម្រតេលើករ្របឈមនឹងរបិូយប័ណ្ណបរេទសអបបបរមេ យអនុេ ម ម 
េគលករណ៍ែណនំែដលេចញេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 

(i) និភ័យករប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទស 

 ករ្របមូលផ្តុំ និភ័យរបិូយប័ណ្ណ 

 ចំនួនសរបុៃន្រទពយសកមម និងបំណុលេ យេធៀបនឹងរបិូយប័ណ្ណដូចខងេ្រកម៖ 
 
    សមមូលជដុ ្ល រ េមរកិ សរបុ 

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016   ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀន ដុ ្ល រ េមរកិ 

 ្រទពយសកមម 
 ច់្របក់កនុងៃដ   6,788 376 7,164 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េន 
  ធនគរជតិៃនកមពុជ   3,374 - 3,374 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន  126,128 444 126,572 
 ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនសុទធ  8,331,184 - 8,331,184 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់   500,000 - 500,000 
 ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ   144,605 - 144,605 
         

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុសរបុ     9,112,079   820   9,112,899 
         

 បំណុល 
 បំណុលេផ ង  ៗ   (19,887)  (1,081)  (20,968) 
         

 បំណុលហិរញញវតថុសរបុ   (19,887)  (1,081) (20,968) 
         

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុសុទធ   9,092,192 (261)  9,091,931 
         

 

 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 

(i) និភ័យករប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទស (ត) 
 ករ្របមូលផ្តុំ និភ័យរបិូយប័ណ្ណ (ត) 
 
    សមមូលជដុ ្ល រ េមរកិ សរបុ 

 នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន  ំ2015   ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀន ដុ ្ល រ េមរកិ 

 ្រទពយសកមម 
 ច់្របក់កនុងៃដ   32,910 212 33,122 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េន 
  ធនគរជតិៃនកមពុជ   2,894 - 2,894 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន  4,151,388 1,067 4,152,455 
 ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនសុទធ  3,956,696 - 3,956,696 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់   500,000 - 500,000 
 ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ   476,639 - 476,639 
         

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុសរបុ   9,120,527 1,279 9,121,806 
         

 បំណុល 
 បំណុលេផ ង  ៗ   (100,526)  - (100,526) 
         

 បំណុលហិរញញវតថុសរបុ   (100,526)  - (100,526) 
         

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុសុទធ     9,020,001  1,279 9,021,280 
          

 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 

(i) និភ័យករប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទស (ត) 

ករវភិគរេំញចតៃម្លេលើទីផ រ 

នចុងករយិបរេិចឆទ មនភពខ្ល ំង 10% ៃនដុ ្ល រ េមរកិេធៀបនឹងរបិូយប័ណ្ណបរេទស ែដល ចេធ្វើឲយ           
មនករេកើតេឡើង/(ថយចុះ)ៃនករចំេណញ ឬខតដូចបនបង្ហ ញខងេ្រកម ។  មិនមនបែ្រមប្រមួលៃន                   
អ្រ របិូយប័ណ្ណបរេទសមិនមនផលប៉ះពល់ដល់សមតុលយមូលធនរបស់ធនគរេទ ។  ករវភិគេនះ                  
េធ្វើេទបើងេ យសននិ ្ឋ នថឧបករណ៍អ្រ អេថរទំងទបយ ជពិេសសអ្រ ករ្របក់ មិនែ្រប្របួល។ 

 
  របយករណ៍្របក់ចំេណញ ឬខត 
  ដុ ្ល រ េមរកិ 
 
 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 

 ករេកើនេឡើង 10%   (26) 
     

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2015 

 ករេកើនេឡើង 10%   128 
     

ករធ្ល ក់ចុះ 10% ៃនដុ ្ល រ េមរកិេធៀបនឹងរបិូយប័ណ្ណបរេទស មនភពេសមើគន ែដលឧបករណ៍អ្រ              
អេថរទំងទបយមិនែ្រប្របួល បុ៉ែន្តមនផលប៉ះពល់ផទុយគន ពីតៃម្លខងេលើ ។ 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ 

និភ័យអ្រ ករ្របក់ សំេ ដល់ករែ្រប្របួលេនកនុងករ្របក់សុទធែដលជលទធផល ៃនករផ្ល ស់ប្តូរ 
េនកនុងក្រមិតៃនអ្រ ករ្របក់ និងករផ្ល ស់ប្តូរសមសភពៃន្រទពយសកមម និងបំណុល ។ ករ្របឈម 
នឹង និភ័យអ្រ ករ្របក់ទក់ទងជចមបងកនុងករផ្តល់ឥណទននិង្របក់បេញញើធនគរ ។ 

េ យ រែតភគេ្រចើនៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុមនរយៈេពលខ្លី និងអ្រ ករ្របក់ មនភពែ្រប្របួល 
េទ មអ្រ ទីផ រ ធនគរមិនេ្របើនិស នទឧបករណ៍ហិរញញវតថុ េដើមបីទប់ ក ត់ និភ័យែបបេនះេទ ។ 

 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii)  និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញនូវ អ្រ ករ្របក់្របសិទធភពេនចុងករយិបរេិចផទ ែដលឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនកំណត់តៃម្លេឡើងវញិ ឬដល់កលកំណត់ មួយែដលេកើតេឡើងមុន ។ 
 
  រហូតដល់ 1  >1 - 3  >3 - 12  >1 - 3  >3 - 5  េលើសពី 5  ពុំមន  អ្រ ករ្របក់ 
 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 ែខ ែខ ែខ ឆន ំ ឆន ំ ឆន ំ ករ្របក់ សរបុ ជមធយម 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ % 
 
 ្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ
 ច់្របក់កនុងៃដ - - - - - - 7,164   7,164 - 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ - - - - - - 3,374   3,374 - 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន - - - - - - 126,572   126,572  2% 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន -   749,470   2,999,916   67,925   442,180   4,156,242  -  8,415,733 8%-13% 
 សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន 
  ្រកក់ និងជប់សង ័យ - - - - - - (84,549)  (84,549) - 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ - - - - - - 500,000 500,000  0.21% 
 ្រទពយេផ ងៗ - - - - - - 144,605 144,605 - 
                 

   - 749,470   2,999,916   67,925   442,180   4,156,242   697,166   9,112,899 
                 
 បំណុលហិរញញវតថ ុ
 បំណុលេផ ងៗ (6,564) (14,404) - - - - -  (20,968) - 
                 

   (6,564) (14,404) - - - - -  (20,968) 
                 
   (6,564)  735,066   2,999,916   67,925   442,180   4,156,242   697,166   9,091,931 
                 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញនូវ អ្រ ករ្របក់្របសិទធភពេនចុងករយិបរេិចផទ ែដលឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនកំណត់តៃម្លេឡើងវញិ ឬដល់កលកំណត់ មួយែដលេកើតេឡើងមុន ។ 
 
  រហូតដល់ 1  >1 - 3  >3 - 12  >1 - 3  >3 - 5  េលើសពី 5  ពុំមន  អ្រ ករ្របក់ 
 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2015 ែខ ែខ ែខ ឆន ំ ឆន ំ ឆន ំ ករ្របក់ សរបុ ជមធយម 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ % 
 
 ្រទពយសកមមហរិញញវតថ ុ
 ច់្របក់កនុងៃដ - - - - - - 33,122  33,122 - 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរជតិែនកមពុជ - - - - - - 2,894 2,894 - 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន - 2,040,719 - - - - 2,111,736 4,152,455 2%-3.75% 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន 600,000 - - 500,000 550,360 2,346,587 - 3,996,947 8%-13% 
 សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន 
  ្រកក់ និងជប់សង ័យ - - - - - - (40,251) (40,251) - 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ - - - - - - 500,000 500,000  0.11% 
 ្រទពយេផ ងៗ - - - - - - 476,639 476,639 - 
                 

   600,000 2,040,719 - 500,000 550,360 2,346,587 3,084,140 9,121,806 
                 

 បំណុលហិរញញវតថ ុ
 បំណុលេផ ងៗ (3,302) (97,224) - - - - - (100,526) - 
                 

   (3,302) (97,224) - - - - - (100,526) 
                 
   596,698 1,943,495 - 500,000 550,360 2,346,587 3,084,140 9,021,280 
                



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ករវភិគរេំញចតៃម្លសម្រសបស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់េថរ ធនគរមិនបន  
កត់្រ បំណុលហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់េថរ មតៃម្លសម្រសប េ យភពលេម្អ ង្រតូវបនបញចូ ល 
េទកនុងរបយករណ៍លទធផលេនះេទ េហើយធនគរក៏មិនមន ឧបករណ៍ហិរញញវតថុនចុងករយិបរេិចឆទ 
េនះែដរ ។  ដូេចនះ ករផ្ល ស់ប្តូរអ្រ ករ្របក់នចុងករយិបរេិចឆទ ពំុមនផលប៉ះពល់ដល់្របក់ចំេណញ         
ឬខតេនះេទ ។ 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល 

និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ ទក់ទងនឹងលទធភពរក ច់្របក់ងយ្រសលួឲយបន្រគប់្រគន់េដើមបី 
បំេពញករសនយ និងកតព្វកិចចហិរញញវតថុ េនេពលដល់កលកំណត់សងនូវតៃម្លសមេហតុផលមួយ ។ 

បែនថមពីេលើករអនុវត្តយ៉ងេពញេលញ មត្រមូវករៃន ច់្របក់ងយ្រសួល អនក្រគប់្រគងធនគរ 
បន្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់េទេលើលំហូរទឹក្របក់ចូល និងលំហូរទឹក្របក់េចញេហើយ ភពចេន្ល ះ  ៃន
យុកល មរយៈរបយករណ៍ មេពលកំណត់ ។  ករែ្រប្របួលៃនឥណទន និង្របក់បេញញើ  របស់

អតិថិជន្រតូវបន្រតួតពិនិតយ ម ន េហើយត្រមូវករ ច់្របក់ងយ្រសួល ្រតូវបនេធ្វើករ               ែក
ត្រមូវ េដើមបីកំណត់ឲយចបស់នូវ្រទពយសកមមជ ច់្របក់ងយ្រសលួឲយបន្រគប់្រគន់ េដើមបីបំេពញ  ករ
សនយ និងកតព្វកិចចហិរញញវតថុរបស់ខ្លួនេនេពលដល់កលកំណត់ ។ 

ងខងេ្រកមេនះ ផ្តល់នូវករវភិគមួយេនេលើបំណុលហិរញញវតថុរបស់ធនគរទក់ទងនឹងករ                  
ែបងែចក កលកំណត់ េ យែផ្អកេលើរយៈេពលែដលេនសល់ស្រមប់ករទូទត់សង ។ 

 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 
 
  រហូតដល់ 1 > 1 - 3  > 3 - 12  > 1 - 3   > 3 - 5 េលើសពី 5     
 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 ែខ ែខ ែខ ឆន ំ ឆន ំ ឆន ំ មិនកំណត់ សរបុ  
  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
 
 ្រទពយសកមមហរិញញវតថុ 
  ច់្របក់កនុងៃដ - - - - - - 7,164   7,164  
  ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរជតិ - - - - - - 3,374   3,374  
  ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន       126,572   126,572  
  ឥណទន និងបុេរ្របទន - 749,470   2,999,916   67,925   442,180   4,156,242   - 8,415,733  
  សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន 
  ្រកក់ និងជប់សង ័យ - - - - - - (84,549)  (84,549)  
  ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ - - - - - - 500,000   500,000  
  ្រទពយេផ ងៗ - - - - - - 144,605   144,605  
                 

   - 749,470   2,999,916   67,925   442,180   4,156,242   697,166   9,112,899 
                 

 បំណុលហរិញញវតថុ 
 បំណុលេផ ងៗ (6,564)  (14,404) - - - - -  (20,968)  
                 

   (6,564)  (14,404) - - - - -  (20,968) 
                 
 
 គម្ល តកលវ ន្ត (6,564) 735,066   2,999,916   67,925   442,180   4,156,242   697,166   9,091,931 
                 

 

 



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ៏្រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 
 
  រហូតដល់ 1 > 1 - 3  > 3 - 12  > 1 - 3   > 3 - 5 េលើសពី 5     
 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2015 ែខ ែខ ែខ ឆន ំ ឆន ំ ឆន ំ មិនកំណត់ សរបុ  
  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
 
 ្រទពយសកមមហរិញញវតថុ 
 ច់្របក់កនុងៃដ - - - - - - 33,122 33,122 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរជតិ - - - - - - 2,894 2,894 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន - 2,040,719  - - - - 2,111,736 4,152,455 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន 600,000 - - 500,000 550,360 2,346,587 - 3,996,947 
 សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន 
  ្រកក់ និងជប់សង ័យ - - - - - - (40,251) (40,251) 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ - -  - - - - 500,000 500,000 
 ្រទពយេផ ងៗ - - - - - - 476,639 476,639 
                 
   600,000 2,040,719 - 500,000 550,360 2,346,587 3,084,140 9,121,806 
                 

 បំណុលហរិញញវតថុ 
 បំណុលេផ ងៗ (3,302) (97,224) - - - - - (100,526) 
                 
   (3,302) (97,224) - - - - - (100,526) 
                 

 
 គម្ល តកលវ ន្ត 596,698 1,943,495 - 500,000 550,360 2,346,587 3,084,140 9,021,280 
                



ធនគរឯកេទស អកសឡ៍ ីេវើលដ្៍រប៊ដី ភីអលិសុ ី

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 
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21. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ង) ករ្រគប់្រគងេដើមទុន 

(i) បញញត្តិេដើមទុន 

ធនគរជតិៃនកមពុជកនុងនមជ ជញ ធរបនបេងកើត និង្រតួតពិនិតយនូវបទបញញត្តិនន និងត្រមូវករេដើមទុន 
របស់ធនគរជរមួ ។  

េគលនេយបយរបស់ធនគរ គឺធនឲយបននូវមូល ្ឋ នេដើមទុនរងឹមំេដើមបីរក នូវទំនុកចិត្តទីផ រ និង  
េដើមបីធនេសថរភពៃនករអភិវឌ យូរអែង្វងរបស់ ជីវកមម ។  ផលប៉ះពល់េទេលើក្រមិតេដើមទុនេលើ               
ភគ ភ មច ស់ហុ៊ន ក៏្រតូវបនទទួល គ ល់ េហើយធនគរបនទទួល គ ល់នូវត្រមូវករេដើមបីធន               
ឲយបននូវតុលយភព រ ងភគ ភខពស់ែដល ចនឹងេកើតមនេឡើងជមួយ នឹង្របក់ប្រមុងក្រមិតខពស់              
អតថ្របេយជន៍ និងករធន ែដលផ្តល់េ យ ថ នភពេដើមទុនល្អ ។ 

ធនគរបនអនុេ មេទ មត្រមូវករេដើមទុន ែដលបនកំណត់េ យចបប់េនកនុងករយិបរេិចឆទ ។ 

(ii) ករែបងែចកេដើមទុន 

ករែបងែចកេដើមទុនរ ង្របតិបត្តិករ និងសកមមភពជក់ ក់ គឺ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យក្រមិត ភគ ភ  
ែដលទទួលបនពីករែបងែចកេនះ ។  េដើមទុនែដលបនែបងែចកេទ ម្របតិបត្តិករសកមមភពនីមួយ  ៗ 
្រតូវែផ្អកេទ មេដើមទុនែដលកំណត់េ យចបប់ ។  

22. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ 

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុរមួមន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ បំណុលហិរញញវតថុ និងឧបករណ៍កនុង ងតុលយករ ។ តៃម្ល
សម្រសបជតៃម្លេដើមបីលក់្រទពយសកមម ឬេផទរបំណុលរ ងភគីេនកនុងទីផ រេនករយិបរេិចឆទៃនករ ស់
ែវង ឬេនករយិបរេិចឆទែដលធនគរ ចេធ្វើស្រមប់េ្របើ្របស់ព័ត៌មនកនុងទីផ របនេ្រចើនជងេគ ។      
ព័ត៌មនែដលបនបង្ហ ញ គឺជករប៉ន់្របមណពីតៃម្លសម្រសបេនករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍             

ថ នភពហរញិញវតថុ ។ 

ស្រមង់តៃម្ល និងករអេងកតតៃម្លសម្រសបែដល ចេ្របើបន ្រតូវបនេ្របើស្រមប់ករ ស់ែវងៃនតៃម្លទីផ រ  
ៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ។  ស្រមង់តៃម្ល និងករអេងកតតៃម្លសម្រសបែដលមិន ចេ្របើបន តៃម្លទីផ រែដល 
្រតូវបនប៉ន់ ម នេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនវធីិ ្រស្ត និងករសនមត់មួយចំនួនែដលទក់ទងនឹងចរតិ       
លកខណៈ និភ័យៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុនន អ្រ អបប រករប៉ន់្របមណៃនលំហូរទឹក្របក់ន 
េពលអនគត និងក ្ត េផ ងេទៀត ។ 

ព័ត៌មនមិនែមនហិរញញវតថុ្រទពយសកមម និងបំណុលមិន្រតូវបនបញចូ លកនុង CIFRS 7:  ករបង្ហ ញឧបករណ៍ 
ហិរញញវតថុ មតៃម្លសម្រសបេទ ។ 
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22. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ (ត) 

តៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរមនដូចជ ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល ្របក់ 
បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន ្រទពយសកមម 
និងបំណុលេផ ងេទៀត គឺមិនមន រៈសំខន់កនុងករផ្ល ស់ប្តូរៃនអ្រ ករ្របក់ទីផ រ េ យ រែត              

យុកលកំណត់ៃនឧបករណ៍ទំងេនះេទ ។  េហតុេនះតៃម្លេយងៃន្រទពយសមបត្តិ និងបំណុល            
ហិរញញវតថុទំងេនះ គឺមនតៃម្ល្រប ក់្របែហលនឹងតៃម្លសម្រសប េនករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ 

ថ នភពហិរញញវតថុ ។ 

តៃម្លសម្រសប ្រតូវបនែផ្អកេលើវធីិ ្រស្ត និងករសនមតដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

ឥណទន បុេរ្របទន និងេផ ងេទៀត 

តៃម្លសម្រសប ្រតូវបនប៉ន់្របមណេ យេធ្វើករគណនលំហូរទឹក្របក់ នេពលអនគតេ យ              
េ្របើ្របស់អ្រ ករ្របក់ទីផ រៃនឥណទនែដលមន និភ័យឥណទន និងកលកំណត់ ែដល             
្រសេដៀងគន  ។  

ននុ្រកមៃនតៃម្លសម្រសប 

CIFRS 7 បញជ ក់ ននុ្រកមេ យែផ្អកេលើបេចចកេទស យតៃម្លថេតើធតុចូលៃនបេចចកេទស យ 
តៃម្លទំងេនះ ចេធ្វើករអេងកតបន ឬមិនបន ។ 

ធតុចូលែដល ចេធ្វើករអេងកត បនឆ្លុះបញច ំងពីទិននន័យៃនទីផ រទទួលបនពី្របភពឯក ជយ និង 
ធតុចូលែដលមិន ចេធ្វើករអេងកត បនឆ្លុះបញច ំងពីករសនមត់របស់អងគភព ។  ននុ្រកមតៃម្ល  
សម្រសប គឺមនដូចខងេ្រកម៖ 

 ក្រមិតទី 1 - ករ្រសង់តៃម្ល (មិនែកត្រមូវ) េនកនុងទីផ រសកមមៃនករែបកែចក្រទពយសកមម ឬ  
បំណុល ។ ក្រមិតេនះ រមួបញចូ លទំងករ យបញជ ីមូលប្រតកមមសិទធិ និងឧបករណ៍បំណុល ។ 

 ក្រមិតទី 2 - ធតុចូលែដលមិនែមនស្រមង់ ្រតូវបនបញចូ លេនកនុងក្រមិតទី 1 ែដល ចេធ្វើ             
ករសេងកតករណ៍បនស្រមប់្រទពយសកមម ឬបំណុល ចេ យផទ ល់ (ឧទហរណ៍ដូចជ តៃម្ល) 
ឬេ យ្របេយល (ឧទហរណ៍ដូចជករេចញមកពីតៃម្ល) ។ 

• ក្រមិតទី 3 - ធតុចូលរបស់្រទពយសកមម ឬបំណុល ែដលមិន្រតូវបនែផ្អកេលើករអេងកតៃន 
ទិននន័យទីផ រ (ធតុចូលែដលមិន ចអេងកត) ។ ក្រមិតេនះ រមួបញចូ លនូវឧបករណ៍មូលធន និង 
បំណុលជមួយនឹងសមសភគែដលមិន ចអេងកតយ៉ងសំខន់ ។ 
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23. ភតិសនយ 

(i) ភតិសនយឥណទន 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 ែផនកៃនឥណទន និងបុេរ្របទន 
  មិនទន់ផ្តល់ឲយអតិថិជន 482,976 1,949,774 893,672 3,619,372 
         

(ii) ករសនយេលើភតិសនយ 

ធនគរមនករសនយេលើភតិសនយេលើករជួលករយិល័យដូចខងេ្រកមេន៖ 
 
  នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
 
 កនុងរយៈេពល 1ឆន ំ  99,456   401,504 96,000 388,800 
 ចេន្ល ះពី 2 េទ 5ឆន ំ  164,672   664,781 248,000 1,004,400 
         

   264,128  1,066,285 344,000 1,393,200 
         

24. យថភពេលើពនធ 

ពនធ្រតូវសថិតេនេ្រកមករ្រតតួពិនិតយ និង ម នអេងកតេ យ្រកុម ជញ ធរែដលផ្តល់សិទធិេ យចបប់  
កនុងករ ក់ពិន័យ ក់ទណ្ឌ កមម និងករគិតករ្របក់ ។  ករអនុវត្តចបប់ និងបទបបញញតិ្តពនធេលើ្របតិបត្តិករ 
េ្រចើន្របេភទ្របឈមនឹងបំណក្រ យេផ ង  ៗ។ 

បញ្ហ ទំងេនះ ចបេងកើតឲយមន និភ័យពនធ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនលកខណៈធំដំុជង                 
េន្របេទសដៃទេទៀត ។  អនក្រគប់្រគងេជឿជក់ថ ករេធ្វើសំវធិនធនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់េ យែផ្អកេលើ  
ករបក្រ យៃននីតិកមមពនធ ។  ក៏បុ៉ែន្ត ជញ ធរជប់ពក់ព័នធ ចនឹងមនបំណក្រ យខុសគន  េហើយ                     
ផលប៉ះពល់ ចមនទំហំធំ ។ 
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