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កេវត្ិរូេគណៈកគេ់កគង ២៦

របេៀេវារៈយរុទ្ធសាសស្ធនធានមនរុស្ស ៣១

ទំនួលខរុសកតរូវរេស់សាជីវកម្មចំបោះសង្គម ៣៣
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ធនាគារ	Phillip	Bank	Plc	គឺជាផ្នែកមួយននកករុមហ៊រុន	PhillipCapital	ផែលម្នមូលដាឋានបៅកេបទសសិង្ហេរុរីនិងបានេបងកើតបែើងតាំងេីឆ្នាំ	១៩៧៥។		

កករុមហ៊រុនបនះ	គឺជាសាថាេព័នហិរញ្ញវត្ថុចកមរុះអាសរុីមួយ	ផែល្្ល់្លិត្ល	និងបសវាជាបកចើនកេបភទបដាយម្នវត្ម្នបៅកនែថុង	១៦កេបទស	បៅសិង្ហេរុរី		

ម្៉ាបែសរុី	ឥណ្ឌូបនសរុី	ន្	ហរុងករុង	ចិន	ជេ៉រុន	កសីលង្កា	ចកកភេអង់បគលែស	បារាំង	តួកគី	ឥណ្្		អូសសារាលី	សហរែ្ឋអាបមរិក	និងកេបទសកម្ថុជា។

កករុមហ៊រុនបនះម្នេរុគ្គលិកជាង	 ៣.៥០០	 នាក់	 និងអតិ្ិជនបលើសេី	 ១.០០០.០០០	 នាក់បៅទូទាំងេិភេបោក។	 កទេ្យសម្បត្ិសររុេបកកាមការ	

កគេ់កគងម្នចំនួន	៣០ោន់ោនែរុោលារអាបមរិក	និងមូលនិធិរេស់ម្ចាស់ភាគហ៊រុន	គឺបលើសេី	២ោន់ោនែរុោលារអាបមរិក	គិតកតរឹមឆ្នាំ២០១៥។

េច្ថុេ្បននែបនះ	ធនាគារហ្ីលីេ	ម្នសាខាចំនួន	៦	បៅរាជធានីភនែំបេញ	បហើយក៏នរឹងម្នគបកម្ងបែើម្បីេកងីកវត្ម្នរេស់ខលែលួនបៅទូទាំងកេះរាជាណ្ចកក	

កម្ថុជា្ងផែរ។

សាវតារ
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បេសកម្មរបស់កេុមហ៊ុន ចក្ខុវិស័យរបស់កេុមហ៊ុន

ធ្វើការកែក្រែខ្លួនធោយធៅជាែបាល 
ម៉ា សី៊នក្នែែ្នាគារពាណិជ្ជែម្ម្រែែរែ 
ធោយ្រែសិទ្ធភាព និងមនការធានា 
ដំរែូង កដលបាន្សារភា្ជ រែអ់តិថិជន 
ររែស់ធយើង ធៅនឹងរាល់ត្មរូវការក្នែែ 
្នាគារររែស់ធេ ធដើម្ធី្្ើយតរែ 
ធៅនឹងពាែ្យធ្្ែររែស់ធយើងកដលថា 
ដដេូហិរញ្ញ វត្៊ររែស់អនែែ ។

ទសេសនៈវិស័យរបស់អតិថិជន

• ្្តល់ធសវាែម្ម្នាគារ្រែែរែធោយ្រែសិទ្ធភាព និងមនការ  
 ធានាដល់ធយើង

•  ្សារភា្ជ រែអ់តិថិជនររែស់ធយើងជាមលួយនឹងរាល់ត្មរូវការក្នែែ្នាគារ 
 ររែស់ពលួែគាត ់

ទសេសនៈវិស័យរបស់និយោជិត

•  និធោជិតររែស់ធយើងេឺជា្នធានដម៏ន្រៈសំខានរ់ែំ្៊តររែស់ 
 ធយើង។ ធោយ្រធហត៊ធនះធហើយធទើរែធយើង្រែកានយ់ែការ 
 អភវិឌ្ឍ្នធានររែស់ធយើងជាែត្្ត ចាបំាច។់ ដំធណើ រការអភវិឌ្ឍ 
 ្នធានមន៊ស្ស្រែែរែធោយោន៊ភាព នឹងធ្វើធោយ្នាគារររែស់ 
 ធយើងមនសមត្ភាព្រែែលួត្រែកជងកានក់តខ្ាងំ។

ទសេសនៈវិស័យសហគមន៍

•  គាំ្ ទដល់ធគាលនធោបាយ និងវត្៊រែំណងររែស់រាជរោឋា ភបិាល  
 និងនាមំែនូវភាព្រែធសើរធ�ើងដល់សហេមន ៍និង្រែធទសជាតិ។

ទសេសនៈវិស័យរបស់ម្េស់ភាគហ៊ុន

• រែធងកើតធោយមនតដម្ដឧ៏ត្តមដនភាេទ៊និែ និងជាមលួយ្លែដ្ម   
 ពី្ទព្យរែកងវរ។

យយើងខ្ុុំយប្តជ្េនឹង៖

•  ធ្វើធោយ្រែជាជនែម្៊ជា ទទលួលបានធសវាែម្ម្នាគារ្រែែរែ 
 ធោយស៊វត្ិភាព  និងមនសន្តិស៊ខខ្ស់

•  ្្តល់នូវការយែចិត្តទ៊ែោែជ់ាពិធសស និងឧត្តមភាពដន 
 ធសវាែម្ម ធហើយធានាថាធយើងនឹងក្ាយជា្នាគារកដលស្ិតែនែ៊ង  ជធ្មើសអតិថិជន

• ធគារពពាែ្យសនយាររែស់ធយើង ធោយ្្តល់ជូននូវធសវាែម្ម្នាគារ 
 ្រែែរែធោយ្រែសិទ្ធភាព និងស៊វត្ិភាព្លិត្លថ្មី និងធសវាែម្ម

  ្នាគារកដលមនរែធចចេែវទិយាខ្ស់ធដើម្រីែំធពញត្មរូវការ  
 ក្នែែហិរញ្ញ វត្៊្នាគារររែស់អតិថិជន

•  ការពារឧតម្ត្រែធោជនរ៍រែស់អតិថិជន ធោយពយាែរណ៍អំពីត្មរូវ 
 ការ ធដើម្ី្ ្តល់ជូនដំធេះ្្យពាែព់ន័្ធែនែ៊ងោជីវែម្មធដើម្

 ី
 ធលើែែំពស់ការរែីចធ្មើនររែស់ពលួែធេ

•  រែន្តព៊ះពារ និងធ ្្ត តសំខានធ់ៅធលើការធ្វើធោយ្រែធសើរធ�ើងនូវ
 

 និធោជិែ ្លិត្ល ធសវាែម្ម ្នធានររែស់ធយើងធដើម្រីែធ្មើជូន
  អតិថិជនររែស់ធយើងធោយកានក់ត្រែធសើរ។

ទសេសនៈរបស់កេុមហ៊ុន
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សាខា នយោត្តម
#27DEF, មហាវិ្ីកេះនបរាត្ម,	ផកង្លែលូវ	306		
សង្កាត់េរឹងបកងកង,	ខណ្ចំការមន,	កករុងភនែំបេញ
ទូរសព័េ្ទ: +855 23 218 866
ទូរសារ: +855 23 220 108
អរុីផម៉ល: nrd@phillipbank.com.kh

ការិោល័យកណ្េលសាខា មុន្ីវងេស
#27DEF, មហាវិ្ីកេះមរុនីវង្ស,	សង្កាត់កសះចក,
ខណ្ែូនបេញ,	កករុងភនែំបេញ
ទូរសព័េ្ទ: +855 23 862 777
ទូរសារ: +855 23 862 727
អរុីផម៉ល: info@phillipbank.com.kh

សាខា យ�៉េយសទុង
#108AB, មហាវិ្ីប៉៉ាបសទរុង,		
សង្កាត់ទួលទំេូង	2,	ខណ្ចំការមន,	កករុងភនែំបេញ
ទូរសព័េ្ទ: +855 23 220 080
ទូរសារ: +855 23 220 081
អរុីផម៉ល: mtt@phillipbank.com.kh

ទីតាំងសាខាធនាគារ
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សាខា ទឹកថ្េ
#11A & 13A, មហាវិ្ីសហេន្ធររុស្សី,		
សង្កាត់ទរឹកថ្លា,	កករុងភនែំបេញ
ទូរសព័េ្ទ: +855 23 888 828
ទូរសារ: +855 23 888 838
អរុីផម៉ល:  tta@phillipbank.com.kh

សាខា ស្ឹងមនជ័យ
#6B - 7B, ្លែលូវមរុននែីបរេត,		
សង្កាត់ស្ទរឹងម្នជព័យ,	ខណ្ម្នជព័យ,	កករុងភនែំបេញ
ទូរសព័េ្ទ: +855 23 900 464
ទូរសារ: +855 23 900 463
អរុីផម៉ល: smc@phillipbank.com.kh

សាខា កម្ុជយ្កាម
#640, ្លែលូវកម្ថុជាបកកាម,		
សង្កាត់្សារបែេ៉ូរ	2,	ខណ្ទួលបគាក,	កករុងភនែំបេញ
ទូរសព័េ្ទ: +855 23 883 733
ទូរសារ: +855 23 883 811
អរុីផម៉ល: kpk@phillipbank.com.kh

7ទីត្ងំ្ខា្នាគារ



សៃចក្តីសង្ខៃបផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៦ ២០១៥ ២០១៤

លទ្ធផលបបតិបត្តិការ (ពាន់ដុល្ៃរអាមេរិក)

ចំណូលកេតិេត្ិការ ៨.៦៥៤ ៥.៥៦៨ ៤.១៨០

ចំបនញ/(ខាត)មរុនេង់េន្្ធ ៤៧៧ (៣០០) ២០៩

ចំបនញ/(ខាត)កេចាំឆ្នាំ ៤៩៩ (៣៥៣) ១៦៥

តារាងតុលៃយការគន្លឹះ (ពាន់ដុល្ៃរអាមេរិក)

កទេ្យសកម្មសររុេ ១៤៧.០០៧ ១០៥.៦៤៤ ៨៤.១៣៦

ឥណទាន	និងេរុបរកេទាន ៩២.៣២១ ៦៨.៤៨០ ៣៧.៨១៦

កទេ្យអកម្មសររុេ ១០៧.៥២៨ ៦៦.៦៦៣ ៤៥.៨០២

កបាក់េបញ្ញើ ១០៥.៥០៤ ៦១,៩៦០ ៤៥.២១៨

បែើមទរុន	និងទរុនេកមរុងេផន្ម ៤១.០០០ ៤១.០០០ ៤០,០០០

មូលនិធិម្ចាស់កករុមហ៊រុន ៣៩.៤៧៩ ៣៨.៩៨១ ៣៨.៣៣៤

អនុបាទហិរញ្ញវត្ថុ

ចំបនញ/(ខាត)កនែថុងមួយភាគហ៊រុន	(ែរុោលារអាបមរិក) ០,០១២ (០,០០៩) ០,០០៤

កទេ្យសកម្មសរុទ្ធកនែថុងមួយភាគហ៊រុន	(ែរុោលារអាបមរិក) ០,៩៦ ០,៩៥ ០,៩៦

្លចំណូលេីមូលធន	(%) ១,២៦ (០,៩១) ០,៤៣

្លចំណូលេីកទេ្យសកម្ម (%) ០,៣៤ (០,៣៣) ០,២០

អនរុបាតសន្ទនីយភាេ	(%) ១៧៥ ៥៧,៥២ ១២៤.៦០

អនរុបាតឥណទានែរុលបធៀេនរឹងកបាក់េបញ្ញើ	(%) ៨៩,៤៩ ១១៣,៤២ ៨៧,៦៩

អនរុបាតឥណទានមិនែំបណើរការបធៀេនរឹងឥណទានសររុេ	(%) ១,៤២ ១,៥៧ ៤,១៥

ការបគប់បគងបបាក់មដើេទុន

មូលនិធិផ្ទាល់សរុទ្ធ 	(ោន់ែរុោលារអាបមរិក) ៣៩.៣៦២ ៣៨.៤៣០ ៣៨.៥៩៨

អនរុបាតសាធនភាេ	(%) ៣៤,០៩ ៤៥,៩៥ ៥៩,១៦

8 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



សៃចក្តីសង្ខៃបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពៃល៣ឆ្នៃំ
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9ធសចែ្តីសធងខេរែហិរញ្ញ វត្៊រយៈធពល ៣ឆ្នែ ំ



10 របាយការណ៍្រែចាឆំ្នែ  ំ២០១៦ ររែស់្នាគារ ្នាគារ ហវីលីព ភអីិលសី៊    



សៃចក្តីថ្ៃងការបៃានកៃុេបៃលកៃសាភិបាល

ទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចទូមៅ

បោងតាមរបាយការណ៍េច្ថុេ្បននែភាេ	ចកខេថុវិសព័យបសែ្ឋកិច្េិភេបោករេស់ IMF	ផែលបានបចញ្សាយបៅន្ងៃទី១៦	ផខមករា	ឆ្នា	ំ
២០១៧បកកាមចំណងបជើងថ្	"ទិែ្ឋភាេបសែ្ឋកិច្សកលបោកផែលកំេរុងម្នការផ្លាស់េ្លូរ"	ចកខេថុវិសព័យសកលបោកបានេង្ហាញថ្៖

	• េនាទាេ់េីទទួលបានលទ្ធ្លមិនគាេ់កេបសើរបៅកនែថុងឆ្នាំ	២០១៦	សកម្មភាេបសែ្ឋកិច្កតរូវបានេយាករណ៍ថ្នរឹងម្នការបកើនបែើង	
	 បៅកនែថុងឆ្នាំ	២០១៧	និង	២០១៨	ជាេិបសស	បៅកនែថុងទី្សារផែលកំេរុងរីកចបកមើន	និងបសែ្ឋកិច្កំេរុងអភិវឌ្ឍន៍។	បទាះជាោ៉ាងបនះកី្			
	 លទ្ធ្លននការេយាករណ៍បនះ	 អាចម្នគម្លាតខរុសគានាខាលាំងេីលទ្ធ្លផែលរំេរឹងទរុក	 គឺបដាយសារភាេមិនចបាស់ោស់នន	
	 បគាលជំហរនបោបាយរេស់រែ្ឋបាលសហរែ្ឋអាបមរិក	 និង្លវិបាកជាសកលននបគាលជំហរបនាះ។	 ការសន្មត់ផែលគាំកទ	
	 ែល់ការេយាករណ៍បនះ	គួរផតម្នភាេជាក់ោក់ជាងបនះ	 បៅកនែថុងរបាយការណ៍ចកខេថុវិសព័យបសែ្ឋកិច្េិភេបោកកេចាំផខបមសា	
	 ឆ្នាំ២០១៧	និងបដាយសារបគាលនបោបាយសហរែ្ឋអាបមរិកកាន់ផតម្នភាេចបាស់ោស់		និងឥទ្ធិេលបៅបលើបសែ្ឋកិច្េិភបោក។

	• ជាមួយនរឹងបសចក្ីកេម្នទាំងបនះ	ការេយាករណ៍	និងគបកម្ងកំបណើនសររុេសកម្េ់ឆ្នាំ២១០៦-២០១៨	បៅផតគាមានការផ្លាស់េ្លូរ	
	 បេើបធៀេបៅនរឹងចកខេថុវិសព័យបសែ្ឋកិច្េិភេបោកកេចាំ	ផខតរុោ	ឆ្នាំ២០១៦	។		ចកខេថុវិសព័យសកម្េ់កេបទសផែលម្នបសែ្ឋកិច្រីកចបកមើន	
	 ម្នភាេល្អកេបសើរបែើងសកម្េ់ឆ្នាំ	 ២០១៧-២០១៨	 បដាយឆលែថុះេញ្ចាំងអំេីសកម្មភាេកាន់ផតរឹងម្ំបៅកនែថុងឆម្សទីេីរឆ្នាំ	
		 ២០១៦	កេមទាំងកតារាជំររុញសារបេើេន្ធផែលបានបកគាងបៅកនែថុងសហរែ្ឋអាបមរិក្ងផែរ។	ទិែ្ឋភាេននកំបណើនម្នភាេមិនល្អ	
	 កេបសើរសកម្េ់ទី្សារកំេរុងរីកចបកមើន	និងកេបទសផែលម្នបសែ្ឋកិច្កំេរុងអភិវឌ្ឍ	ផែលសាថានភាេហិរញ្ញវត្ថុជាទូបៅកាន់ផតម្ន	
	 ភាេតានតរឹង។	 ទិែ្ឋភាេកំបណើននាបេលខាងមរុខបនះ	 ម្នការផកេកេរួលបកើនបែើងសកម្េ់កេបទសចិន	 បដាយសារបគាល	
	 នបោបាយជំររុញបសែ្ឋកិច្	 េ៉រុផន្ម្នការធាលាក់ចរុះសកម្េ់កេបទសផែលម្នបសែ្ឋកិច្ល្អបទៀត	 ជាេិបសស	 កេបទសឥណ្្	
	 កេបទសបកេសរុីល	និងកេបទសមរុិចសរុីកូ	។

	• ការេយាករណ៍បនះ	 គឺផ្្អកបលើការសន្មត់ននការផ្លាស់េ្លូរបគាលនបោបាយចំររុះបកកាមរែ្ឋបាល្្មីរេស់សហរែ្ឋអាបមរិក	 និងឥទ្ធិេល	
	 ជាសកលរេស់ខលែលួន។	េច្ថុេ្បននែ	បយើងបានបធ្ើការេយាករណ៍បៅបលើកតារាជំររុញបសែ្ឋកិច្សារបេើេន្ធ	និងការកាត់េន្យជាេបណតើរៗ		
	 នូវកេកកតីភាេបគាលនបោបាយរូេិយវត្ថុ។	 ការេយាករណ៍បនះ	 គឺកសេបៅនរឹងការបកើនបែើងននផខ្សបកាងទិននែ្លសហរែ្ឋអាបមរិក	
	 ការបកើនបែើងននតនមលែកទេ្យ	និងការបកើនបែើងតនមលែោ៉ាងខាលាំងននកបាក់ែរុោលារអាបមរិក	ចាេ់តាំងេីការបបាះបឆ្នាតន្ងៃទី០៨	ផខវិច្ិកា	
	 មក។	ការេយាករណ៍	WEO	បនះក៏បានដាក់េញ្លូល្ងផែរ	នូវភាេរឹងម្ំននតនមលែបកេងេនាទាេ់េីម្នការកេមបកេៀងបៅកនែថុងចំបណ្ម	
	 សម្ជិក	OPEC	និង្លិតករធំៗ	មួយចំនួនប្្សងបទៀត	បែើម្បីដាក់កកមិតបៅបលើការ្្គត់្្គង់។	

	• ខណៈផែលតរុល្យភាេហានិភព័យកតរូវបានបមើលប�ើញថ្	ម្នការធាលាក់ចរុះខណៈបេលហានិភព័យម្នការបកើនបែើង	បេលខាងមរុខ។
	 ជាេិបសស	សកម្មភាេជាសកលអាចនរឹងម្នបល្បឿនបកើនបែើងខាលាំង	កេសិនបេើកតារាជំររុញបគាលនបោបាយកាន់ផតម្នទំហំធំ	
	 ជាងការេយាករណ៍នាបេលេច្ថុេ្បននែបៅកនែថុងសហរែ្ឋអាបមរិក	ឬកេបទសចិន។	ហានិភព័យអវិជ្ជម្នផែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់រួមម្ន	
	 ការផកេកេរួល	ផែលអាចបកើតបែើងចំបោះកម្មវិធីបគាលនបោបាយ	និងការការោរផែលសមលែរឹងបមើលផតកតារាខាងកនែថុងនិងភាេតរឹងផតង	
	 ខាលាំងជាងការរំេរឹងទរុកបៅកនែថុងសាថានភាេហិរញ្ញវត្ថុសកលផែលអាចម្នអន្រកម្មជាមួយភាេទន់បខសាយននតារាងតរុល្យការននតំេន់	
	 ផែលបកេើកបាស់រូេិយេព័ណ្ណអឺរេូ	 និងបៅកនែថុងបសែ្ឋកិច្ទី្សារកំេរុងរីកចបកមើនមួយចំនួន	 កេមទាំងការបកើនបែើងនូវភាេតានតរឹងនន	
	 ភូមិសាសស្នបោបាយ	និងការធាលាក់ចរុះោ៉ាងគំហរុកបៅកនែថុងកេបទសចិន។

ទីភានាក់ង្រកំណត់ចំណ្ត់ថ្នាក់បកកឌីត Moody's Investors Services	បានរកសាចំណ្ត់ថ្នាក់ស្ិរភាេអធិេបតយ្យកកមិត	B2	បៅកនែថុង	
កេបទសកម្ថុជា។	ការកំណត់ចំណ្ត់ថ្នាក់បនះ	 កតរូវបានបធ្ើបែើងបដាយផ្្អកបលើចំណុចខាលាំងផ្នែកឥណទានរេស់កេបទស	ជាេិបសស	
ទិែ្ឋភាេកំបណើនកេកេបដាយភាេរឹងម្ំ	និងបគាលជំហរទូទាត់ខាងបករៅផែលម្នស្ិរភាេ។

េ៉រុផន្ទីភានាក់ង្របនះបានេង្ហាញសញ្ញារបកគាះថ្នាក់ចំបោះកំបណើនឥណទានវិសព័យឯកជនផែលឆ្េ់រហព័សកនែថុងកេបទសកម្ថុជា	 បហើយ	
ែរុោលារូេនីយកម្មផែលម្នកកមិតខ្ស់	និងមូលដាឋានបសែ្ឋកិច្តូចចបង្អៀត	ផែលង្យរងបកគាះបដាយសារការេ៉ះទង្គិចេីខាងបករៅ។		
បោងតាមរបាយការណ៍រេស់	 Moody	 ភាេខាលាំងផ្នែកឥណទានរេស់កេបទសកម្ថុជា	 រួមម្ន	 កំបណើនម្នភាេរឹងម្ំ	 ផែលគាំកទ	
បដាយការនាំបចញសបមលែៀកេំោក់	បទសចរណ៍	និងទំហំននលំហូរចូលនូវការវិនិបោគផ្ទាល់េីេរបទស	(FDI)។	

11ធសចែ្តីកថ្ងការណ៍ររែស់្រែធាន្ែរុម្រឹែែសាភបិាល



(NBC)	បៅកនែថុងរបាយការណ៍អំេីការអភិវឌ្ឍន៍វិសព័យម្៉ាកករូបសែ្ឋកិច្					និងវិសព័យធនាគារឆ្នាំ២០១៦ និងចកខេថុវិសព័យសកម្េ់ឆ្នាំ២០១៧		
រេស់ធនាគារជាតិននកម្ថុជា	 (NBC) បានផ្លែងថ្	កេបទសកម្ថុជាបានេន្សបកមចបានកំបណើនបសែ្ឋកិច្ជាទីបេញចិត្ចំនួន	៧%	បៅ	
កនែថុងឆ្នាំ	២០១៦	ផែលជំររុញបដាយកំបណើនោ៉ាងរឹងម្ំេីការនាំបចញសបមលែៀកេំោក់	វិសព័យសំណង់	និងអចលនកទេ្យ	និងបទសចរណ៍		
ខណៈផែលវិសព័យកសិកម្ម	 បានេង្ហាញអំេីការរីកចបកមើនេន្ិចេន្លួច។	ការេន្ហូរចូលននវិនិបោគផ្ទាល់េីេរបទស	 (១០,៧%	 នន		
GDP)	 ផែលម្នការទាក់ទាញបដាយសារចកខេថុវិសព័យបសែ្ឋកិច្វិជ្ជម្ន	 និងភាេកេបសើរបែើងននឱនភាេោណិជ្ជកម្ម	 (-៧,២%	 នន		
GDP)	 បានរួមចំផណកបធ្ើឲ្យម្នតរុល្យភាេទាំងអស់ននការទូទាត់ម្នការបកើនបែើងបៅែល់	 ៥,៧%	 នន	 GDP	 បេើបកេៀេបធៀេ	
េីឆ្នាំមរុនម្នចំនួនកតរឹម	៣,៧%។

អតិ្រណ្បៅផតម្នកកមិតទាេកតរឹមកេផហល	 ២,៩%	 បដាយសារការបកើនបែើងតនមលែបស្បៀងអាហារ	 បភាជនីយដាឋាន	 និងសបមលែៀក	
េំោក់	 ផែលជាមូលបហតរុបធ្ើបអាយម្នកំបណើនតកមរូវការកនែថុងកសរុក	 ផែលកសេបៅតាមភាេរីកចបកមើនននជីវភាេរស់បៅរេស់កេជាជន។
លទ្ធ្លននអតិ្រណ្បនះ	ក៏េណ្តាលមកេីេរិោកាសតនមលែបកេងទាេ	រួមជាមួយនរឹងបគាលនបោបាយគាំកទសារបេើេន្ធ	និងហិរញ្ញវត្ថុ។

កេេព័ន្ធធនាគាររេស់កេបទសកម្ថុជា	 បានេន្បកើនបែើងោ៉ាងរឹងម្ំ	 និងបានរួមចំផណកបធ្ើឲ្យម្នកំបណើនបសែ្ឋកិច្កេកេបដាយ	
ចីរភាេ	 និងម្នលកខេណៈេរិោេព័ននែកួេ្្សំនរឹងបគាលនបោបាយរេស់រដាឋាភិបាល។	 កទេ្យសកម្មបៅកនែថុងវិសព័យធនាគារបានបកើន	
បែើងែល់	១១២.៦០០	ោន់ោនបរៀល	(កេម្ណ	២៧,៨	ោន់ោនែរុោលារអាបមរិក	គឺម្នការបកើនបែើងចំនួន	១៧,៤%)	ចំផណកឥណទាន		
និងកបាក់េបញ្ញើ	ម្នចំនួន	៧១.១០០	ោន់	ោនបរៀល	(កេម្ណ	១៧,៦	ោន់ោនែរុោលារអាបមរិក	គឺម្នការបកើនបែើងចំនួន	១៨,៣%)		
និង	៦២.៤០០	ោន់ោនបរៀល	(កេម្ណ	១៥,៤	ោន់ោនែរុោលារអាបមរិក	គឺបកើនបែើងចំនួន	២០,៧%)។

បេើបោងតាមការេយាករណ៍រេស់កគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាតិែូចជាមូលនិធិរូេិយវត្ថុអន្រជាតិ	 ធនាគារេិភេបោក	 និងធនាគារ	
អភិវឌ្ឍន៍អាសរុី	 កេមទាំងរដាឋាភិបាលកម្ថុជាបានេង្ហាញថ្	 បសែ្ឋកិច្រេស់កេបទសកម្ថុជាេន្ស្ិតបៅបលើ្លែលូវរីកចបកមើនរយៈបេលផវងកនែថុង	
អកតាកេម្ណ	៧%	បៅកនែថុងឆ្នាំ២០១៧	ផែលគាំកទបដាយវិសព័យកាត់បែរែ៏រឹងម្ំ	ការរីកចបកមើនកនែថុងវិសព័យសំណង់	និងអចលនកទេ្យ		
កេមទាំងកំបណើនវិសព័យបទសចរណ៍	និងកសិកម្ម។

បែើម្បីេន្គាំកទែល់ការរីកចបកមើនផ្នែកបសែ្ឋកិច្កេកេបដាយចីរភាេ	 កសេបៅតាមបគាលនបោបាយរេស់រដាឋាភិបាលធនាគារ	
ជាតិននកម្ថុជានរឹងេន្អនរុវត្បគាលនបោបាយរូេិយវត្ថុែ៏ល្អកេបសើរបែើម្បីរកសាស្ិរភាេតនមលែនិងអកតាេ្លូរកបាក់បែើម្បីរួមចំផណកកនែថុង	
ការរកសាស្ិរភាេម្៉ាកករូបសែ្ឋកិច្។

មសចក្ីសមង្ខបលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

បៅកនែថុងឆ្នាំ២០១៦	ធនាគារ	Phillip Bank Plc.	("ធនាគារ")	បាន	
េន្អនរុវត្យរុទ្ធសាសស្	និងកិច្ខិតខំកេរឹងផកេងរេស់ខលែលួនបៅកនែថុង	
ការកំណត់បគាលបៅបៅបលើកករុមអតិ្ិជនមួយចំនួន	 ែូចជា	
សហកគាសខានាតមធ្យម	 និងោណិជ្ជករ	 អនែកទិញ្្ទះសានាក់បៅ		
និងបសវាធនាគារបៅែល់កគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ្ងផែរ។	

ធនាគារ	 សបកមចបានកបាក់ចំណូលកេតិេត្ិការសររុេ	 ចំនួន		
៥,០៥ោនែរុោលារ	 សកម្េ់កាលេរិបច្ទេញ្េ់បៅន្ងៃទី៣១		
ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	(បេើបកេៀេបធៀេបៅនរឹងចំនួន	៣,៦២	ោនែរុោលារ	
សកម្េ់ឆ្នាំកនលែងបៅ)	គឺម្នការបកើនបែើងចំនួន	៣៩,៥០%។		
ឥណទានបានបកើនបែើងបៅែល់	៩២,៣២ោនែរុោលារ	បៅកតរឹម	
ន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	បេើបកេៀេបធៀេបៅនរឹងចំនួន	៦៨,៤៨	
ោនែរុោលារ	កាលេីឆ្នាំកនលែងបៅ	គឺបកើនបែើងចំនួន៣៤,៨០%។	
កសបែៀងគានាបនះផែរ	កបាក់េបញ្ញើ	ក៏បានបកើនបែើងខាលាំងេី	៦២ោន
ែរុោលារអាបមរិក				បៅែល់	១០៥,៥០	ោនែរុោលារអាបមរិកគិតមក	
ែល់ន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	គឺបកើនបែើងចំនួន	៧០,១៦%។	

ជាលទ្ធ្លននការបកើនបែើងែូចបរៀេរាេ់ខាងបលើ	 ធនាគារ	
សបកមចបានកបាក់ចំបណញមរុខេង់េន្ធចំនួន	០,៤៨	ោនែរុោលារ
អាបមរិក	(បេើបកេៀេបធៀេជាមួយការខាតមរុខេង់េន្ធចំនួន	០,៣០		
ោនែរុោលារអាបមរិកសកម្េ់ឆ្នាំកនលែងបៅ)។

បែើមទរុនមូលធនរេស់ធនាគារម្នចំនួន	 ៤១	 ោនែរុោលារ	
អាបមរិក	 បហើយមូលធនបនះ	 ខ្ស់ជាងលកខេខណ្តកមរូវការ	
មូលធនអេ្បេរម្ចំនួនោ៉ាងតិច	១៥០	ោន់ោនបរៀល	(បស្មើ	
នរឹង	៣៧,៥០	ោនែរុោលារអាបមរិក)	ផែលបានកំណត់បដាយ	
ធនាគារជាតិ។	 ទន្ទរឹមនរឹងបនះផែរ	 ធនាគារនរឹងេបងកើនមូលធន	
េផន្មែល់	៥៨	ោនែរុោលារអាបមរិកបៅកនែថុងឆ្នាំ	២០១៧	បែើម្បី
អនរុវត្តាមលកខេខណ្តកមរូវការ្្មី។

ការអនុវត្តតាេបទបៃបញ្ញត្តិ ដដលមចញ
មោយធនាគារកណ្ៃល

ធនាគារបៅផតម្នភាេរឹងម្ំ	និងេន្អនរុវត្បៅតាមេទេ្បញ្ញត្ិ		
ផែលបចញបដាយធនាគារជាតិននកម្ថុជា	 (NBC)។	 ធនាគារ	
បេ្ជាញារកសានូវអភិបាលកិច្សាជីវកម្មល្អកេបសើរ	 និងវិជាជាជីវៈបៅ	
កនែថុងការកគេ់កគង	និងកេតិេត្ិអាជីវកម្មធនាគារ។	ធនាគារេន	្
អនរុវត្ោ៉ាងមរុឺងម្៉ាត់	 បៅតាមរាល់កេកាសសារាចរផណនាំ		
េទេ្បញ្ញត្ិ	 និងបគាលការណ៍ផណនាំរេស់ធនាគារកណ្តាល។		
ចរុងបកកាយ	 ធនាគារក៏បានេន្វិនិបោគ	 បលើផ្នែកសរុវត្ិភាេ	
េបច្កវិទយា	និងបហែ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ។

12 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



វិានការពបងលងមគាលជំហរ និង
ការអនុវត្តរបស់ធនាគារ
ធនាគារម្នបគាលបៅកាលាយបៅជាតួអង្គែ៏ធំ	និងម្នសារសំខាន់	
បៅកនែថុងវិសព័យហិរញ្ញវត្ថុបៅកម្ថុជា	កនែថុងការ្្ល់ជូនអតិ្ិជននូវ	
បសវាធនាគារឆ្េ់រហព័ស	 ម្នកេសិទ្ធភាេ	 និងសរុវត្ិភាេ។		
ែូបចនែះ	 ធនាគារបេ្ជាញាវាយតនមលែ	 និងផកលម្អបសវារេស់ខលែលួនជា	
កេចាំបែើម្បី្្ល់ជូននូវបសវាអតិ្ិជនែ៏ល្អេំ្រុត។

កាលេីឆ្នាំ	 ២០១៦	 ធនាគារបានទទួលអតិ្ិជនេផន្មបទៀត	
បហើយក៏បានកសាងទំនាក់ទំនង	 កាន់ផតល្អកេបសើរជាមួយ	
អតិ្ិជនផែលម្នកសាេ់	 ផែលបានបធ្ើឲ្យមូលដាឋានកបាក់េបញ្ញើ	
លកខេណៈេរុគ្គល	 និងឥណទានរេស់បយើង	ម្នការបកើនបែើង	
ោ៉ាងខាលាំង។

លទ្ធ្លផែលល្អកេបសើរទាំងបនះ	 គឺជាលទ្ធ្លននគំនិត្្លួច	
ប្្ើមជាបកចើនរេស់ធនាគារបៅកនែថុងឆ្នាំបនះ	 និងការេន្អនរុវត្េ	ី
ឆ្នាំមរុន	 ផែលរួមម្ន	 ការផ្លាស់េ្លូរទីសានាក់ការកណ្តាលរេស់	
ធនាគារ	 េីមហាវិ្ីកេះនបរាត្ម	 បៅេរិបវណផែលធំជាងមរុន	
បៅមហាវិ្ីកេះមរុនីវង្ស	 និងការបេើកសាខា្្មីចំនួនេីរផែលជា	
ផ្នែកមួយននយរុទ្ធសាសស្រយៈបេលផវង	 បែើម្បីេកងីកេណ្តាញ
ផចកចាយរេស់ខលែលួន។	

ធនាគារបានែំបែើងម្៉ាសរុីន	 ATM	 ចំនួន	 ៦េផន្ម	 បៅជរុំវិញ	
ទីកករុងភនែំបេញកាលេីឆ្នាំ	២០១៦	ផែលបធ្ើឲ្យចំនួនម្៉ាសរុីន	ATM		
សររុេបកើនបែើងរហូតែល់ចំនួន	 ១៤	 ទីតាំង	 បែើម្បីេងកភាេ	
ង្យកសួលែល់អតិ្ិន	កនែថុងការបកេើកបាស់កេតិេត្ិការធនាគារ	
រេស់ខលែលួនរយៈបេល	២៤	 បម្៉ាងកនែថុងមួយន្ងៃ	និង	៧	 ន្ងៃកនែថុងមួយ	
សបាដាហ៍។	

បៅកនែថុងឆ្នាំបនះ	ធនាគារបានេបងកើតនូវ្លិត្លឥណទានេង្លិ		
បែើម្បី្្ល់ភាេេត់ផេនេផន្មបទៀត	សកម្េ់គាំកទែល់អតិ្ិជន	
បៅកនែថុងការេកងីកអាជីវកម្មរេស់ខលែលួន។	 បនះគឺជាផ្នែកមួយនន	
យរុទ្ធសាសស្រេស់ធនាគារ	 កនែថុងការបឆ្ពះបៅការ្្ល់ឥណទាន	
លំហូរសាច់កបាក់ជំនួសឲ្យការ្្ល់កម្ីផ្្អកតាមកទេ្យ។

ជាចរុងបកកាយ	ធនាគារនរឹងេន្បធ្ើការកសាវកជាវទី្សារ	និងផស្ង
រកឱកាស្្ល់បសវា	ហិរញ្ញវត្ថុែល់អតិ្ិជន្្មី	បដាយធានាបាន	
នូវអភិបាលកិច្សាជីវកម្មល្អកេបសើរ	បគាលនបោបាយកគេ់កគង
ហានិភព័យសមកសេ	 និងបគាលនបោបាយ	 និងការអនរុវត	្
ឥណទានបដាយការកេរុងកេយព័តនែ។

ការយកចិត្តទុកោក់ និងការមប្ជ្ៃចិត្ត

ធនាគារបៅផតម្នការយកចិត្ទរុកដាក់	និងការបេ្ជាញាចិត្អនរុវត្	
ចំបោះការសនយារេស់បយើង	 បៅកនែថុងការ្្ល់គរុណតនមលែែល់ភាគី
ោក់េព័ន្ធទាំងអស់។

ធនាគារហ្ីលីេជាផ្នែកមួយនន	Philip Capital Group នរឹងេន	្
េកងរឹងបៅបលើសមត្ភាេសនែលូលរេស់កគរុេ	បៅបលើផ្នែកយរុទ្ធសាសស្	
ហិរញ្ញវត្ថុការផចកចាយ	 និងេព័ត៌ម្ន	 បែើម្បីេកងីកកេតិេត្ិការ	
រេស់ខលែលួន	 នរឹងបែើម្បីេំបេញតកមរូវការ	 ផែលម្នការបកើនបែើង
បៅកនែថុងទី្សារធនាគាររេស់កេបទសកម្ថុជា។

PhillipCapital	 គឺជាកគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុចកមរុះផែលម្នមូលដាឋាន	
បៅកនែថុងកេបទសសិង្ហេរុរី	 ផែល្្ល់នូវ្លិត្ល	 និងបសវាជា	
បកចើនែូចជា	 បជើងសារភាគហ៊រុន	 ហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម	 បសវា	
ធានាអកតាេ្លូរកបាក់	ធានារា៉ាេ់រង	និងការកគេ់កគងកទេ្យសម្បត្ិ	
ផែលម្នវត្ម្នបៅកនែថុងកេបទសចំនួន	១៦។	

េច្ថុេ្បននែ	 PhillipCapital	 កាន់កាេ់ភាគហ៊រុនោ៉ាងបកចើនបៅកនែថុង	
កគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុចំនួនេីរ	 បៅកនែថុងកេបទសកម្ថុជា	 គ	ឺ
កគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ	បកកឌីត	និង	ហ្ឺសហាវាយផនន។		

កគរុេ	 បានទទួលការឯកភាេជាបគាលការណ៍	 េីធនាគារជាតិ	
ននកម្ថុជាកាលេីផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៥	 បែើម្បីបធ្ើការេញ្លូលគានារវាង	
ធនាគារ	និងកគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ	បកកឌីត។

មសចក្ីដ្្ងអំណរគុណ

តាងនាមឲ្យកករុមកេរឹកសារេស់ធនាគារ	 ខ្ថុំសូមបឆលែៀតឱកាសបនះ		
ផ្លែងអំណរគរុណែល់មសន្ីកគេ់ជាន់ថ្នាក់	 ននធនាគារជាតិនន	
កម្ថុជា	 (NBC)	 ផែលបាន្្ល់ការផណនាំ	 ការគាំកទ	 ក៏ែូចជា	
មតិបោេល់ប្្សងៗជាបរៀងរហូតមក។

បយើងក៏សូមផ្លែងអំណរគរុណ	 ែល់អតិ្ិជនរេស់បយើង្ងផែរ		
ផែលបាន្្ល់ទំនរុកចិត្	 និងការគាំកទ	 បហើយបយើងសង្រឹមថ្		
នរឹងបានេន្កសាងទំនាក់ទំនងរឹងម្ំ	កនែថុងបេលអនាគត	បហើយ	
បយើងខិតខំអភិវឌ្ឍ្លិត្ល	និងបសវារេស់បយើងឲ្យបានកាន់	
ផតកេបសើរបែើង។

សមិទ្ធ្លរេស់បយើង	ក៏ម្នការចូលរួមចំផណក្ងផែរ	េីការ	
ខិតខំកេរឹងផកេង	 និងការបេ្ជាញាចិត្មិនបចះបនឿយហត់េីសំណ្ក់	
េរុគ្គលិក	 ផែលជាកទេ្យែ៏ម្នតនមលែេំ្រុតរេស់បយើង	 បហើយេួក	
បគម្នគរុណេំណ្ច់ោ៉ាងធំបធងចំបោះធនាគារបយើង។

Lim	Hua	Min		

កេធានកករុមកេរឹកសាភិបាល

13ធសចែ្តីកថ្ងការណ៍ររែស់្រែធាន្ែរុម្រឹែែសាភបិាល



ចំណូលបបតិបត្តិការ

ចំណូលកេតិេត្ិការរេស់ធនាគារគិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ	
២០១៦	ម្នចំនួន	៥៥,៣០%	ខ្ស់ជាងមរុន	កនែថុងទរឹកកបាក់ចំនួន		
៨,៦៥	ោនែរុោលារអាបមរិក	បេើបកេៀេបធៀេជាមួយចំនួន	៥,៥៧	
ោនែរុោលារអាបមរិក	កាលេីឆ្នាំកនលែងបៅ	ផែលគិតកតរឹមន្ងៃទី៣១		
ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៥។	សមទ្ធិ្លបនះ	គឺបដាយសារកំបណើនចំណូល	
ការកបាក់េីឥណទាន	 និងកបាក់េរុបរកេទាន្្ល់ឲ្យអតិ្ិជន		
កេមជាមួយនរឹងការបកើនបែើងននឥណទានរេស់ធនាគារ	 និង	
កបាក់ចំណូលេីន្លែបសវា្ងផែរ។	 កេភេសំខាន់ននចំណូល	
កេតិេត្ិការរេស់ធនាគារ	សកម្េ់ឆ្នាំ	 ២០១៦	គឺឥណទាន		
និងកបាក់េរុបរកេទាន្្ល់	អតិ្ិជន	(៨៦,៣៦%)	និងការដាក់	
កបាក់េបញ្ញើតាមកគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុ	(៤,៥១%)។

ចំមណញ / (ខាត) េុនបង់ពន្ធ និង 
ចំមណញ / (ខាត) ក្នុងេួយភាគហ៊ុន

ធនាគារ	បានកេកាសចំបណញមរុនេង់េន្ធ	០,៤៨	ោនែរុោលារ	
អាបមរិក	 នាែំណ្ច់ឆ្នាំកតរឹមន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 បេើ	
បកេៀេបធៀេនរឹងចំនួនទរឹកកបាក់ខាត	០,៣០	ោនែរុោលារអាបមរិក		
សកម្េ់ឆ្នាំ២០១៥	កនលែងបៅ។	អនរុបាត	(្លបធៀេ)	ចំណូល	
រេស់ធនាគារសកម្េ់ឆ្នាំ	 ២០១៦	 ម្នកកមិតទាេជាងេន្ិច	
េន្លួច	គឺ	០,៨៣:១	បធៀេនរឹង	០,៩៣:១	កាលេីឆ្នាំកនលែងបៅ។		
សម្សភាគចំណ្យកេតិេត្ិការ	 រេស់ធនាគារសកម្េ់ឆ្នាំ		
េច្ថុេ្បននែបកកាមការកតរួតេិនិត្យ	 គឺកបាក់ចំណ្យបលើេរុគ្គលិក		
(៤៨%)	ចំណ្យរំលស់	(១៣%)	ចំណ្យបលើទាក់ទងនរឹងការ	
េបងកើតប្្សង	 (២០%)	 ចំណ្យបលើការ្្សេ្្សាយ	 និងទី្សារ		
(៣%)	 កេមទាំងចំណ្យផ្នែករែ្ឋបាល	 និងចំណ្យ	
កេតិេត្ិការប្្សងៗបទៀត	(១៦%)។

ធនាគារ	កេកាសចំណញសរុទ្ធសកម្េ់ឆ្នាំបនះចំនួន	០.៥០	ោន	
ែរុោលារអាបមរិក	បេើបធៀេនរឹងខាតសរុទ្ធចំនួន	០.៣៥	ោនែរុោលារ	
អាបមរិក	 គិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៥	 បដាយសារ	
ការបកើនបែើងននចំណូល	េីការកបាក់បលើឥណទានេរុបរកេទាន	
រួមជាមួយ	 ការបកើនបែើងននចំណូលេីបសវាកម្មប្្សងៗ	 បាន	
បធ្ើបអាយ	 ចំបណញកនែថុងមួយភាគហ៊រុនរេស់ធនាគារសកម្េ់ឆ្នាំ	
២០១៦	គឺ	 ០,០១២	ែរុោលារអាបមរិកបធៀេនរឹងការខាតចំណូល
កនែថុងមួយភាគហ៊រុនចំនួន	 ០,០០៩	 ែរុោលារអាបមរិកសកម្េ់ឆ្នាំ	
កនលែងបៅ។

ពន្ធោរ

េន្ធដារ	 រួមម្ន	 េន្ធបលើកបាក់ចំណូល	 និងេន្ធេនយារ។	
បដាយសារធនាគារ	ទទួលបានចំបណញមរុនេង់េន្ធនាអំែថុង	
បេលេច្ថុេ្បននែ	 ែូបចនែះ	 េន្ធបលើកបាក់ចំណូលរេស់ធនាគារ	 គ	ឺ
កតរូវេង់េន្ធកបាក់ចំបណញចំនួន	 ២០%	 បដាយអនរុបោមតាម	

ចបាេ់សារបេើេន្ធរេស់កេបទសកម្ថុជា។	 អកតាេន្ធេិតកបាកែ	
រេស់ធនាគារសកម្េ់ឆ្នាំេច្ថុេ្បននែ	 បៅបកកាមការកតរួតេិនិត្យ	 គ	ឺ
ទាេជាងអកតាេន្ធលកខេន្ិកៈ	ផែលម្នចំនួន	២០%		ភាគបកចើន	
បដាយសារការចំណ្យជាក់ោក់ផែលមិនអាចកាត់បចញបាន	
សកម្េ់េង់េន្ធ	 ែូបចនែះ	 ធនាគារកតរូវេង់េន្ធបលើកបាក់ចំបណញ	
ចំនួន	 ២០%។	 ធនាគារ	 ក៏ទទួលសាគាល់េន្ធេនយារកទេ្យសកម្ម	
ចំនួន០,២១ោនែរុោលារ	បៅន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦។

បទពៃយសកេ្មសរុប

កទេ្យសកម្មសររុេរេស់ធនាគារម្នចំនួន	 ១៤៧	ោនែរុោលារ	
អាបមរិកគិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 បដាយគិតជា	
ភាគរយម្នចំនួន	៣៩%	គឺម្នការបកើនបែើងចំនួន	១០៥.៦៤	
ោនែរុោលារអាបមរិក។	 	 កទេ្យសកម្មរេស់ធនាគារគឺផ្្អកជា	
ចម្បងបលើឥណទាននិងេរុបរកេទានែល់អតិ្ិជន(៦៣%)េបញ្ញើ
បៅកគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ(១១%)និងសមតរុល្យបៅធនាគារ
កណ្តាល	(១៧%)។	កំបណើនកទេ្យសកម្មរេស់ធនាគារគិតកតរឹម	
ន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 បធៀេនរឹងឆ្នាំមរុនគិតកតរឹម	
ន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៥	 គឺបដាយសារកំបណើនអតិ្ិជន	
និងេបញ្ញើរេស់ធនាគារចំនួន	៧០%។

ឥណទាន និងបុមរបបទាន

ឥណទាន	និងេរុបរកេទាន	 រួមម្ន	ជាសំខាន់បលើឥណទាន	
រយៈបេលផវងែល់អតិ្ិជន។	ឥណទានសររុេ	និងេរុបរកេទាន	
ែល់អតិ្ិជនបានបកើនបែើង	 ៧៧,២៣%	 គិតជាទរឹកកបាក់គឺ		
៩៤,៤១	ោនែរុោលារអាបមរិកគិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦		
េីចំនួន	៧០,២៧	ោនែរុោលារអាបមរិកគិត	កតរឹមន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	
ឆ្នាំ២០១៥។

កតរឹមកាលេរិបច្ទន្ងៃទី	៣១	 ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	ឥណទានសររុេ	
រេស់ធនាគារ	 រួមម្នឥណទាននិងេរុបរកេទានែល់វិសព័យ	
ប្្សងៗែូចជា	 អចលនកទេ្យ	 និង	 សកម្មភាេជួល(២៧%)	
បគហដាឋាន	 (១៦%)	 លក់ែរុំ	 និងលក់រាយ	 (២០%)	 វិសព័យ	
ហិរញ្ញវត្ថុ	 (១០%)	 ្លិតកម្ម	 (៣%)	 និងសណ្ឋាគារ	 និង	
បភាជនីយដាឋាន	(២%)។

បទពៃយអកេ្មសរុប

កទេ្យអកម្មសររុេរេស់ធនាគារ	បានបកើនបែើងែល់	១០៧,៥៣		
ោនែរុោលារអាបមរិក	 កនែថុងកាលេរិបច្ទកតរឹម	 ន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ		
ឆ្នាំ២០១៦	េី	៦៦,៦៦	ោនែរុោលារអាបមរិក	គិតកតរឹមន្ងៃ	ទី៣១		
ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ	 ២០១៥បដាយសារេបញ្ញើអតិ្ិជន	 និងធនាគារបកើន	
បែើងខ្ស់ចំនួន	 ៤៣,៥៤	ោនែរុោលារ	អាបមរិកគិត	 កតរឹមន្ងៃទី	
៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦។	

	

ការវិភាគលើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

14 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



កបាក់កម្ីេីកគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ	 និងអតិ្ិជនបៅផតជា	
សម្សភាគសំខាន់ននកទេ្យអកម្មសររុេរេស់ធនាគារ	គិតកតរឹម	
ន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 ផែលម្នចំនួន	 ៩៨%	 (២០១៥៖	
៩២,៩៥%)	ននកទេ្យអកម្មសររុេរេស់ធនាគារ។

បបាក់បមញ្ញើ
កបាក់េបញ្ញើេីកគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ	 និងអតិ្ិជនគិតកតរឹមន្ងៃ	
ទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 ម្នកបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់	
(៧៣%)	 គណនីចរន្	 (២៤%)	 និងគណនីសន្សំ	 (៣%)។	
គិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ		ឆ្នាំ២០១៥។	សម្សភាគសំខាន់ននកបាក់	
េបញ្ញើេីកគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ	និងអតិ្ិជន	គឺជាគណនីេបញ្ញើ
ម្នកាលកំណត់ផែលម្នចំនួន	 ៧១,៨៤%	 ននេបញ្ញើសររុេ។	
កំបណើនកបាក់េបញ្ញើេីកគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុ	និងអតិ្ិជនគិតកតរឹម	
ន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	បាន្្ល់នូវកំបណើនែ៏ខ្ស់ជាងមរុន
បលើេបញ្ញើម្នកាលកំណត់េីអតិ្ិជន។

មដើេទុនលក្ខន្តិកៈ
បែើមទរុនលកខេន្ិកៈរេស់ធនាគារ	គិតកតរឹមន្ងៃទី៣១ផខធនែលូឆ្នាំ២០១៦
ម្នចំនួន	៤១,០០	ោនែរុោលារអាបមរិក។

េូលនិធិមា្ៃស់ភាគហ៊ុន និងបទពៃយសកេ្ម 
សុទ្ធក្នុងេួយហ៊ុន
គិតកតរឹមកាលេរិបច្ទ៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 មូលនិធិម្ចាស់ភាគ	
ហ៊រុនរេស់ធនគារម្នការបកើនបែើងេី	៣៨,៩៨	ោនែរុោលារ	
អាបមរិកែល់	៣៩,៤៨	ែរុោលារអាបមរិក	បដាយសារចំបណញសរុទ្ធ		
ផែលធនាគារទទួលបានកនែថុងឆ្នាំ២០១៦។	 កទេ្យសកម្មសរុទ្ធកនែថុង	
មួយហ៊រុនរេស់ធនាគារ	 គិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	
ម្នចំនួន០,៩៦	 ែរុោលារអាបមរិក	 (កនែថុងឆ្នាំ២០១៥៖	 ០,៩៥	
ែរុោលារអាបមរិក)។

ចំណូលមា្ៃស់ភាគហ៊ុន និងចំណូលបទពៃយសកេ្ម
ធនាគារបានកត់កតាចំណូល	 បលើមូលនិធិម្ចាស់ភាគហ៊រុន	 និង	
កទេ្យសកម្មម្នភាេវិជ្ជម្នសកម្េ់ែំណ្ច់ឆ្នាំន្ងៃទី	៣១	ផខធនែលូ		
ឆ្នាំ២០១៦	 បដាយកនែថុងបនាះ	ចំណូលម្ចាស់	 ១,២៦%	 (កនែថុងឆ្នា	ំ
២០១៥៖	 -០,៩១%)	 និងចំណូលកទេ្យសកម្ម	 គឺ	 ០,៣៤%		
(កនែថុងឆ្នាំ	២០១៥	៖	-០,៣៣%)។

អនុបាតសាច់បបាក់ងាយបសួល
អនរុបាត្លបធៀេង្យកសួល	 គិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ	
២០១៦	 ម្នចំនួន	 ១៧៥%	 គឺខ្ស់ជាងឆ្នាំមរុនផែលម្នកតរឹមផត	
៥៧,៥២%	 គិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៥	 ផែលការបកើន	
បែើងបនះ	បដាយសារកំបណើនកបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់េីការ	
លក់រាយ	និងសាជីវកម្ម។	ធនាគារអនរុវត្បៅតាមកេកាសបលខ		
៧-០៤-២០៧	 រេស់ធនាគារកណ្តាលផែលតកមរូវឲ្យម្នអនរុបាត

សាច់កបាក់ង្យកសួលចំនួន	៦០%។	អនរុបាតសាច់កបាក់ង្យ
កសួលេង្ហាញថ្	 ធនាគារម្នសមត្ភាេកនែថុងការ្្ល់ជូននូវ
ការែកកបាក់េបញ្ញើែល់អតិ្ិជនរេស់ខលែលួន។

អនុបាតឥណទានមធៀបបបាក់បមញ្ញើ
អនរុបាតឥណទាន	 បធៀេកបាក់េបញ្ញើរេស់ធនាគារ	 គិតកតរឹម	
ន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 ម្នចំនួន	 ៨៩,៤៩%	 គឺទាេជាង	
ឆ្នាំមរុនផែលម្នរហូតែល់	 ១១៣,៤២%	 គិតកតរឹមន្ងៃទី៣១		
ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៥	 ផែលការ្យចរុះម្នមូលបហតរុចម្បងមកេី	
កំបណើនកបាក់េបញ្ញើេីកគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ	និងអតិ្ិជនផែល
ទូទាត់តាមផ្នែក	 បដាយការេកងីក្លេកតឥណទានគិតកតរឹម	
កាលេរិបច្ទ	ន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦។

អនុបាតឥណទានេិនដំមណើរការ
មធៀបនលងឥណទានសរុប (%)
អនរុបាតឥណទានមិនែំបណើរការ	 បធៀេនរឹងឥណទានសររុេ	
គិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 ម្នចំនួន	 ១.៤២%	 ទាេ	
ជាងឆ្នាំមរុនេន្ិចេន្លួច	ផែលម្នចំនួន	១.៥៧%	គិតកតរឹមកាល		
េរិបច្ទន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៥។	 ឥណទានមិនែំបណើរការ
កតរូវបានដាក់ធានា	 បហើយធនាគារស្ិតកនែថុងែំបណើរការបកសាច	
កសង់ឥណទានមកវិញ។

េូលនិធិផ្ៃល់សុទ្ធ
គិតកតរឹមន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 មូលនិធិផ្ទាល់សរុទ្ធរេស់	
ធនាគារម្នចំនួន	 ៣៩,៣៦	 ោនែរុោលារអាបមរិក	 (កនែថុងឆ្នាំ	
២០១៥	 ៖	៣៨,៤៣	ោនែរុោលារអាបមរិក)	គឺជាចំនួនបលើសេី	
បែើមទរុនអេ្បេរម្ផែលតកមរូវឲ្យម្នកតរឹម	 ៣៧,៥០ោនែរុោលារ
អាបមរិក។	ការបកើនបែើងខ្ស់បនះ	 បដាយសារកបាក់ចំបណញ
សរុទ្ធផែលទទួលបានបៅកនែថុងឆ្នាំ២០១៦	។

អនុបាតមសាធនភាព
អនរុបាតបសាធនភាេ	 ្្ល់នូវការវាស់ស្ទង់ននមូលនិធិផ្ទាល់សរុទ្ធ	
រេស់ធនាគារ	 គិតជាភាគរយ	 ននកកមិតហានិភព័យឥណទាន	
ផែលបានបកើតបែើង។	គិតកតរឹមកាលេរិបច្ទ	កតរឹមន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ		
ឆ្នាំ	២០១៦	អនរុបាត	បសាធនភាេរេស់ធនាគារចំនួន	៣៤,០៩%		
(កនែថុងឆ្នាំ	 ២០១៥៖	 ៤៥,៩៥%)	 គឺអនរុបោមបៅតាមកេកាស	
បលខ	 ៧០៤-២០៦	 បចញបដាយធនាគារកណ្តាល	 ផែល	
តកមរូវឲ្យម្នអនរុបាតបសាធនភាេោ៉ាងតិច	 ១៥%។	 អនរុបាត	
បសាធនភាេគិតកតរឹមកាលេរិបច្ទកតរឹមន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	
ម្នកកមិតទាេជាង	 ផែលមូលបហតរុចម្បង	 គឺបដាយសារការ	
បកើនបែើងននឥណទាន	 និងេរុបរកេទានែល់អតិ្ិជនផែល	
ឥណទាន	និងេរុបរកេទានមិនទាន់បានែក	បៅម្នកកមិតខ្ស់	
បៅកាលេរិបច្ទកតរឹមន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦។

15ការវភិាេធលើលទ្ធ្លហិរញ្ញ វត្៊



គណៈកម្េធិការយ្ជើសយរើស
តតងតាុំង និងលាភការ

គណៈកម្េធិការ្គប់្គងគណៈកម្េធិការបុគ្គលិក

នាយកដ្េន ធនធានមនុសេស
នាយកដ្េន ្គប់្គងធនធានមនុសេស

នាយក្គប់្គង
តផ្កហិរញ្ញវត្ថុ

នាយកដ្េន រដ្ឋបាល
នាយក្គប់្គងរដ្ឋបាល

នាយក្គប់្គង
រតនាគារ

នាយកដ្េន តផ្កចេបាប់
មនន្តីតផ្កចេបាប់

នាយកដ្េន ហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគារ
្បធាននាយកដ្េន

 ហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគារ

នាយកដ្េន ទីផេសារ
្បធាននាយកដ្េន
អភិវឌេឍន៍អាជីវកម្ម

មនន្តីជន់ខ្ស់
តផ្កអភិវឌេឍន៍អាជីវកម្ម

មនន្តីជន់ខ្ស់
តផ្កទុំនាក់ទុំនងទីផេសារ

្កុម្បឹកេសាភិបាល

នាយក្បតិបត្តិ

នាយក្គប់្គងទូយៅ

រចនាសេ្ព័ន្ធរបស់ធនាគាររចនាសេ្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ

16 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



យលខាធិការ្កុមហ៊ុន

គណៈកម្េធិការ
្ទពេយសកម្ម និង្ទពេយអកម្ម

នាយកដ្េនហានិភ័យ និង
្បតិបត្តិតាម្បធាននាយកដ្េន

ហានិភ័យ និង្បតិបត្តិតាម

នាយកដ្េនសវនកម្មផផ្ក្ុង
សវនករជន់ខ្ស់

គណៈកម្េធិការ
ឥណទាន

គណៈកម្េធិការ
បយចចេកយទស
ពត៌មនវិទេយា

នាយកដ្េន ្បតិបត្តិការធនាគារ
្បធាននាយកដ្េន
្បតិបត្តិការធនាគារ

នាយកដ្េន រដ្ឋបាលឥណទាន
្បធាននាយកដ្េន រដ្ឋបាលឥណទាន

នាយកដ្េន ហានិភ័យឥណទាន
្បធាននាយកដ្េន  
ហានិភ័យឥណទាន

នាយកដ្េន 
យសវាកម្មជុំនួញ

្បធាននាយកដ្េន 
យសវាកម្មជុំនួញ

នាយកតផ្ក្បតិបត្តិការ
ធនាគារ

នាយកតផ្ករដ្ឋបាល
ឥណទាន

នាយកតផ្កហានិភ័យ
ឥណទាន

នាយកតផ្ក
ពត៌មនវិទេយា

នាយកដ្េន បយចចេកវិទេយា ពត៌មនវិទេយា
្បធាននាយកដ្េន ពត៌មនវិទេយា

នាយក 
សាខា មុន្ីវងេស

នាយក 
សាខា នយោត្តម

នាយក 
សាខា កម្ុជយ្កាម

នាយក 
សាខា យ�៉េយសទុង

នាយក
សាខា ស្ឹងមនជ័យ

នាយក 
សាខា ទឹកថ្េ

គណៈកម្េធិការយ្ជើសយរើស
្គប់្គងហានិភ័យ

គណៈកម្េធិការ
សវនកម្ម

17រចនាសម្ន័្ធររែស់្នាគារ



បោក	 Lim	 Hua	 Min	ជាកេធានកេតិេត្ិននកករុមហ៊រុន	 Phillip		
Capital	 Group	 កតរូវបានផតងតាំងជាកេធាននន	 IFS	 Capital		
លីមីធីត	 បៅន្ងៃទី	 ២០ផខឧសាភា	 ឆ្នាំ២០០៣។	 បោកបាន	
ចាេ់ប្្ើមអាជីេរេស់គាត់	 បដាយកាន់មរុខតំផណងជានខ់្ស់	
បៅកនែថុង្សារហ៊រុនកេបទសសិង្ហេរុរី	 និងវិទយាសាថានកសាវកជាវ	
មូលេកតព័។	 បោកបានេំបរីការជាបកចើនបៅកនែថុងគណះកម្មាធិការ		
និងគណះកម្មាធិការរងជាបកចើន	 នន្សារហ៊រុនរេស់កេបទស	
សិង្ហេរុរី។	បៅឆ្នាំ១៩៩៧	គាត់កតរូវបានផតងតាំងជាកេធានគណះ
កម្មាធិការកតរួតេិនិត្យ្សារហ៊រុនរេស់កេបទសសិង្ហេរុរី	 (SES)		
ផែលម្នភារះទទួលបានខរុសកតរូវ	 ចំបោះការបធ្ើកកេខព័ណ្	
ទស្សនទានមួយចំនួន	 បែើម្បីបធ្ើឲទី្សារមូលធនរេស់សិង្ហេរុរី	
កាន់ផតម្នភាេជាសកល	 និងម្នភាេកេកួតកេផជង	 និង	
រឹងម្ំ។	សកម្េ់មរុខតំផណងបនះ	គាត់ទទួលបានរង្វាន់បមដាយ	
បសវាសាធារណះ	 (PBM)	 បៅឆ្នាំ	 ១៩៩៩	 េីរដាឋាភិបាល	
សិង្ហេរុរី។	 បោកបានេបកមើការជាសម្ជិកកករុមកេរឹកសាភិបាល	
មួយបៅកនែថុងអាជាញាធរកបាក់ចំណូលជាតិ	 រេស់កេបទសសិង្ហេរុរី	
ឆ្នាំ	២០០៤	ែល់ឆ្នាំ	២០១០	។

បោក	 Lim	 បានទទួលេរិញ្ញាេកតវិទយាសាសស្	 (កិត្យស)		
ជំនាញវិស្កម្មគីមីេីសាកលវិទយាលព័យ	Surrey	និងការទទួល	
បានេរិញ្ញាេកតជាន់ខ្ស់	 ផ្នែកកេតិេត្ិការកគេ់កគងការសិកសា	
កសាវកជាវេី	Imperial	College,	សាកលវិទយាលព័យកករុងែថុងែ៏។

បានចាេ់ប្្ើមការង្របៅកនែថុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ	 នាឆ្នាំ១៩៧៧		
ផែលការង្រែំេូងរេស់បោក	 គឺជាឈ្មលួញកណ្តាលផ្នែក	
រូេិយេព័ណ្ណ	 មួយឆ្នាំេនាទាេ់មក	 គាត់បានចូលេបកមើការង្រ	
បៅកនែថុងធនាគារ	 Standard	 Chartered	 កនែថុងមរុខែំផណងជាអនែក	
កគេ់កគងផ្នែកេណតតះេណ្តាល។	កនែថុងរយៈកាល	២៥ឆ្នាំ	កនែថុងការ	
េំបេញការង្រកនែថុងវិសព័យធនាគារ	 គាត់បានឆលែងកាត់រាល់ទំរង	់
ននធនាគារោណិជ្ជ	បដាយផែកេីមរុខង្រកនែថុងវិសព័យរតនាគារ។		
េនាទាេ់េីបនះ	គាត់បានេញ្េ់មរុខែំផណងបៅកនែថុងវិសព័យធនាគារ
បកកាមតំផណងជាអនែកកគេ់កគងធនាគារកេចាំកេបទស	 បៅកនែថុង	
កេបទសកម្ថុជានាឆ្នាំ២០០២។

េនាទាេ់េីកាន់កាេ់មរុខតំផណងជា	តំណ្ងអគ្គនាយកននធនាគារ
បៅកនែថុងកេបទស	មីោ៉ាន់ម្៉ា	អនែកកគេ់កគងកេចាំតំេន់,	វិទយាសាថាន	
ហិរញ្ញវត្ថុកេចាំតំេន់អាសរុីបា៉ាសរុីហ្ិច។	គាត់បានចូលេំបរីការង្រ	
បៅកនែថុងកករុមហ៊រុន	 Phillip	 Securities	 Pte	 Ltd	 បដាយកាន់	
កាេ់ការង្រមួយចំនួនបទៀតែូចជា	 េំបេញការង្រមួយរយៈ	
បេលខលែីបៅកនែថុង្សារមូលេព័កត	 Phillip	 PLC	 បៅកនែថុងកេបទសន្		
កនែថុងតំផណងជាអនែកចាត់ការទូបៅ	 និងចរុងបកកាយជាអនែកកគេ់	
កគង្សារហ៊រុន	 មរុននិងកតរូវបានចាត់មកបអាយេំបេញការង្រ	
បៅកនែថុងកគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុបកកឌីត	ភីអិលសរុីកនែថុងឆ្នាំ២០១២។

បោក	 Ong	 បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេកតជាន់ខ្ស់	
ផ្នែកកគេ់កគងោណិជ្ជកម្ម	េីសាកលវិទយាលព័យសិង្ហេរុរី	បហើយ	
ក៏ជាសហការីបៅកនែថុងវិទយាសាថាន	 Chartered	 សកម្េ់វិសព័យ	
ធនាគារតាំងេីឆ្នាំ១៩៧៨	មក។

MR. LIM HUA MIN
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

MR. ONG TEONG HOON
អភិបាលប្រឹក្រសា

បៃវត្តិរូបកៃុេបៃលកៃសាភិបាល

18 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



បោក	MACH	បានេំបរីការង្រជា	CEO	ែំេូងបគកនែថុងកគរឹះសាថាន	
ហិរញ្ញវត្ថុ	 បកកឌីត	 (KREDIT)	 មរុនបេលផែលគាត់កតរូវបាន	
តំបែើងតំផណងជា	នាយកផ្នែកកេតិេតិ្កនែថុងៃងឆ្នាំ	២០០៦។	ជាមួយ	
នរឹងេរិញ្ញាេកតគណិត	 និងម្នេទេិបសាធន៍ជាសាសសារាចារ្យ	
គណិតវិទយា	 បោក	 Mach	បានចូលេំបរីការង្រកនែថុងកគរឹះសាថាន	
មីកករូហិរញ្ញវត្ថុបកកឌីត	(KREDIT)	នាអំែថុងឆ្នាំ១៩៩៩		កនែថុងឋានៈ	
ជាសវនករ	និងជាកគរូេង្ហាត់។	សមតភាថាេែ៏េិរុនកេសេ្កនែថុងការ	
កគេ់កគងែ៏ម្នសការានរុេលរេស់បោក	 កតរូវបានបគទទួល	
សាគាល់	 រហូតបានទទួលការង្រជាអនែកកគេ់កគងកេចាំសាខា	
រាជធានីភនែំបេញ។	 គាត់បានបធ្ើបអាយសាខាបនាះម្នភាេរីក	
ចបកមើនបកកាមការកគេ់កគងរេស់គាត់	បហើយបៅកនែថុងឆ្នាំ២០០៣		
គាត់កតរូវបានបគផតងតាំងជានាយកផ្នែកកេតិេត្ិ	បកកាមការែរឹក	
នាំកគេ់កគងរេស់គាត់កគរឹះសាថានមីកករូហិរញ្ញវត្ថុបកកឌីត	(KREDIT)		
បានផកេកាលាយបៅជាកគរឹះសាថានែ៏ម្នបស្រភាេមួយ	និងទទួល	
បាន្លចំបណញកតីគរុណ។	បោកបានទទួលេរិញ្ញាេកតជាន់
ខ្ស់ចំនួន២	គឺ	MBA	និង	MFB។	ជាមួយគានាបនះ្ងផែរ	គាត់	
បានទទួលការេណតតះេណ្តាលទាក់ទងបៅនរឹង	ផ្នែកមីកករូហិរញ្ញ
វត្ថុ	និងធនាគារទាំងលកខេណៈជាតិ	និងអន្រជាតិ។

េច្ថុេ្បននែបនះបោក	 Michael	 Tan	 គឺជានាយកការិោលព័យ	
សាជីវកម្មបៅកករុមហ៊រុន	 PhillipCapital	 ។	 មរុនបេលចូលរួម	
ជាមួយកករុមហ៊រុន	 Phillip	 Capital,	 កាលេីមរុនបោកបានកាន់	
តំផណងទាំងកនែថុងវិសព័យឧសសាហកម្ម	 និងអេ់រំ	 រួមទាំងេំបេញ	
ភារកិច្ជាជំនួយការសាសស្ចារ្យ	 បៅឯសាកលវិទយាលព័យនន	
រែ្ឋ	Nevada,	ទីកករុង	Reno	សហរែ្ឋអាបមរិក,	ជាសាសសារាចារ្យ	
បៅសាកលវិទយាលព័យជាតិ	 សិង្ហេរុរី,	 ជាអនែកកគេ់កគងផ្នែក	
េព័ត៌ម្នវិទយា	 និងតំផណងជាអនែកកេរឹកសាបោេល់បៅកេបទស	
សិង្ហេរុរី។	បោកបានេញ្េ់ថ្នាក់េណ្ិតផ្នែកកេេព័ន្ធេព័ត៌ម្នវិទយា	
េីសាកលវិទយាលព័យជាតិសិង្ហេរុរី,	ទទួលបានវិញ្ញាេនេព័កត		SAP		
Consultant	 (កេេព័ន្ធគបកម្ង),	 វិញ្ញាេនេកតព័	 SAP	េីកេបទស	
អាលលែឺម៉ង់,	 CDipAF	 (គណបនយ្យ	 និងហិរញ្ញវត្ថុផែលជាការ	
េណតតះេណ្តាលេី	ACCA	(កេបទសអង់បគលែស)	និងក៏បានជាេ	់
ម៉ូឌរុល	CMFAS	នានា	 ផែលកគេ់កគងបដាយ	 IBF	 (កេបទស	
សិង្ហេរុរី)	និងកករុមហ៊រុន	SCI	(កេបទសសិង្ហេរុរី)	។

MR. CHAN MACH
អភិបាលប្រឹក្រសា

MR. MICHAEL TAN TECH KEONG
អភិបាលប្រឹក្រសា
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Diana	Seah	Yen	Goon	ម្នេទេិបសាធន៍បកចើនជាង	៣០ឆ្នាំ		
បៅកនែថុងសាថាេព័នហិរញ្ញវត្ថុ	 រួមទាំង	 កករុមហ៊រុនហិរញ្ញវត្ថុោណិជ្ជ		
GE	 ផែលម្នជំនាញកនែថុងការ្្ល់	 ហិរញ្ញេ្បទានសហកគាស	
ខានាតតូច	 និងមធ្យម។	 បោកកសី	 បានកាន់តំផណងជាន់ខ្ស	់
កនែថុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកេតិេត្ិការ,	េព័ត៌ម្នវិទយា,	កតរួតេិនិត្យបមើល	
កេតិេត្ិការបៅកេបទសសិង្ហេរុរី	 ន្	 និងហរុងករុង។	 បោកកសី		
ធាលាេ់ជាកេធានការិោលព័យហិរញ្ញវត្ថុ	ទទួលេន្ទថុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ		
និងអភិបាលកិច្,	 បធ្ើផ្នការយរុទ្ធសាសស្	 និងហិរញ្ញវត្ថុ	 ការ	
្្ល់មូលនិធិ	 និងការអនរុបោមតាមចបាេ់។	 បោកកសី	បាន	
បធ្ើការេណតតះេណ្តាលសិកាខាសាោ	 បៅមហាវិទយាលព័យ	 Civil		
Service	 និងេបកមើការបៅអនរុគណៈកម្មាធិការធនធានមនរុស្ស	
ននមន្ទីរបេទ្យ	 St.Luke	 និង្្ទះសកម្េ់កគរឹះសាសនិកនន	
កេបទសសរឹង្ហេរុរី។

បោកកសី	 Diana	 Seah	 ជាគណបនយ្យករ	 (សិង្ហេរុរី)	 ផែល	
ទទួលបានេរិញ្ញាេកតគណបនយ្យេីសាកលវិទយាលព័យ	 កេបទស
សិង្ហេរុរី,	 ឥែលូវបនះបានេ្លូរប្មាះជា	 សាកលវិទយាលព័យជាតិ	
សិង្ហេរុរី	 និងសញ្ញាេកតអនរុេណ្ិត	 (ចបាេ់ោណិជ្ជសាសសេ្	ី
សាកលវិទយាលព័យេបច្កវិទយា	Nanyang។

MS. DIANA SEAH YEN GOON
អភិបាលឯករាជ្រយ

បោក	 Paul	 Gwee	 Choon	 Guan	 បានេំបេញការង្រ	
ផ្នែកធនាគារជិត	២៥ឆ្នាំ	 មកបហើយ	 បោកម្នេទេិបសាធន	៍
បកចើនកនែថុងផ្នែកសាកលនិងរតនាគារ/	ធនាគារវិនិបោគ	ជាមួយ	
នរឹងការកគេ់កគងទរុនមូលនិធិ	 និងកទេ្យសម្បត្ិបៅទូទាំងតំេន់	
អាសរុីបា៉ាសរុីហ្ិច។	គាត់ម្នជំនាញឯកបទសបលើផ្នែកមួយចំនួន
ែូចជា	 វិសព័យកគេ់កគងហានិភព័យសហកគាស	 (ឥណទាន,		
ទី្សារ,	 លំហូរសាច់កបាក់	 និងកេតិេត្ិការ)	 ការកតរួតេិនិត្យ		
និងអនរុវត្ននការរួមេញ្លូលគានាវិញ	នូវការកេតិេត្ិការបករៅឆ្ក	
ជាមួយនរឹងយរុទ្ធសាសស្ផ្នែកអាជីវកម្ម	 និងផ្នែកហរិញវត្ថុ	 បធ្ើ	
របាយការណ៍អាជីវកម្មគណបនយ្យ	ការកចបាច់េញ្លូលគានា	និង	
ការទិញយកភាគហ៊រុន	 និងការកគេ់កគងមូលធន។	 គាត់ជា	
អតីតនាយកនាយកដាឋានកគេ់កគងហានិភព័យ	និងកេតិេត្ិតាម	
ននធនាគារ	 United	 Overseas	 Bank	 Group	 េនាទាេ់មកជា	
កេធានហិរញ្ញវត្ថុទីកករុងហរុងករុង	និងធនាគារសា៊ាងនហ,	កេបទស	
ឥណ្ឌូបនសរុី	 និងជាកេធាននាយកកេតិេត្ិ	 បៅកនែថុងធនាគារ	
ននអាសរុីខាងបកើតបៅកេបទសសិង្ហេរុរី។	 េច្ថុេ្បននែ	 បោកជា	
អគ្គបលខាធិការននសម្គមធនាគារអាសា៊ាន។	 បោក	 Gwee		
បានទទួលអនរុេណ្ិតផ្នែក	 កគេ់កគងអាជីវកម្មេីសាកល	
វិទយាលព័យឈីកបហាគា	 បហើយបានេញ្េ់ការសិកសាេីសាោ	
ោណិជ្ជសាសស្បលើជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ	និងបានទទួលេរិញ្ញាេកត
ោណិជ្ជសាសស្េីសាកលវិទយាលព័យ	Newcastle	។	បោកម្ន	
លកខេណៈសម្បត្ិកគេ់កគាន់ជា	 គណបនយ្យករ	 កនែថុងឆ្នាំ១៩៨៤		
និងជាសម្ជិកននវិទយាសាថាន	 Chartered	 Accountants	 កនែថុង	
កេបទសអូសសារាលី	និងវិទយាសាថាន	Chartered	Accountants	នន	
កេបទសសិង្ហេរុរី	។

MR. PAUL GWEE CHOON GUAN
អភិបាលឯករាជ្រយ

បៃវត្តិរូបកៃុេបៃលកៃសាភិបាល

20 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



បោក	 Koh	 បានចូលេំបរីការបៅកនែថុងផ្នែកបសវាកម្មសរុីវិល	
រេស់កេបទសសិង្ហេរុរី	 កនែថុងនាមជា	 វិស្ករជីវបវជ្ជសាសស្	 នន	
កកសួងសរុខាភិបាលបៅឆ្នាំ	 ១៩៧២	 និងបានចូលបៅេំបរី	
ការង្រកនែថុងបសវារែ្ឋបាល	បៅឆ្នាំ១៩៧៩។	បោកបានេំបរីការ	
កនែថុងកកសួងហិរញ្ញវត្ថុ	 (នាយកដាឋានកបាក់ចំណូល),	 អេ់រំ	 និង	
ការោរជាតិ	 មរុនបេលកតរូវបានផតងតាំងជា	 បលខាធិការ	
អចិនសន្យ៍បៅកកសួងការោរជាតិបៅឆ្នាំ	១៩៨៩។

បោក	 Koh	 កតវបានផតងតាំងជាសនែងការននគណៈកម្មាធិការ	
កបាក់ចំណូលន្្ទកនែថុងេីឆ្នាំ	 ១៩៩១	 ែល់ឆ្នាំ	 ១៩៩៧។	 បៅឆ្នាំ		
១៩៩៨	 បោកកតរូវបានផតងតាំងជា	 នាយកអាជាញាធររូេិយវត្ថុ	
សិង្ហេរុរី	 (បទសាភិបាលធនាគារកណ្តាល)។	 បោកក៏បាន	
កាន់មរុខែំផណងជា	 បលខាអចិនសន្យ៍កកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ	
សរុខាភិបាល	 និងជាបលខាធិការអចិនសន្យ៍ទីេីរ	 ននកកសួង	
ហិរញ្ញវត្ថុ	 (្វិកានិងកបាក់ចំណូល)	 រវាងឆ្នាំ១៩៩៨	 និងឆ្នាំ	
២០០១។	 បោកបានចូលនិវត្ន៍	 េីនាយកអាជាញាធររូេិយវត្ថុ	
សិង្ហេរុរី	 (MAS)	 បៅផខមិ្រុនា	ឆ្នាំ២០០៥	 និងបហើយបៅរកសា	
សម្ជិកភាេជាសម្ជិកននកករុមកេរឹកសាភិបាលរេស់	MAS	រហូត
ែល់ផខបមសា	ឆ្នាំ២០១១។	បោកបានេបកមើការជាកេធានកករុម	
កេរឹកសាភិបាលកណ្តាលមូលនិធិ	កករុមហ៊រុន្្ល់បសវាកម្មមូលនិធិ
បសាធន៏និវត្ន៍ជាតិ	សកម្េ់កម្មករនិបោជិតទាំងអស់	ទាំងបៅ
កនែថុងវិសព័យឯកជន	 និងវិសព័យសាធារណៈ	 បៅកនែថុងកេបទស	
សិង្ហេរុរីេីឆ្នាំ	២០០៥	ែល់ឆ្នាំ	២០១៣។	

គាត់គឺជា	 ឧត្មសនែងការអនិបវសន៍ជន	 រេស់សរឹង្ហេរុរីកេចាំ	
កេបទសកាណ្ដា	 ចាេ់េី	 ផខឧសភា	 ឆ្នាំ២០០៨	 ែល់ផខ		
មីនា	 ឆ្នាំ២០១៣។	 េច្ថុេ្បននែបនះបោក	 Koh	 ជាកេធានកករុម	
កេរឹកសាភិបាលននកករុមហ៊រុនសាជីវកម្ម	 SMRT	 Ltd	 ជាកករុមហ៊រុន
ផែលបានចរុះេញ្ជីការជាសាធារណៈ	 ផែលែំបណើរការកេេព័ន្ធ	
រ្បភលែើងបកកាមែី,	រ្យន្កករុង	និងរ្យន្តាក់សរុី	េំបរីបសវាកម្ម	
បៅកនែថុងកេបទសសិង្ហេរុរី។	 បោក	 ក៏ជាកេធានសាជីវកម្មធានា	
រា៉ាេ់រងកបាក់េបញ្ញើសរឹង្ហេរុរី	 និងជាកេធានវិទយាសាថានវិទយាសាសស្	
ជំងឺមហារីកននកេបទសសិង្ហេរុរី។

បោក	 Koh	 កតរូវបានផតងតាំងជាឯកអគ្គរែ្ឋទូត	 (អនិបវសន៍	
ជនបៅសរឹង្ហេរុរី)	 កេចាំកេបទសកកិច	 ចាេ់តាំងេីផខឧសភា	
ឆ្នាំ២០១៣។	

បោកបានេញ្េ់េរិញ្ញាេព័កត	 ផ្នែកវិទយាសាសស្អនរុវត្	
(កតិ្យស)	 សញ្ញាេកតផ្នែកវិស្កម្មម្៉ាសរុីន	 បៅឆ្នាំ១៩៧០	
និង	អនរុេណ្ិតវិទយាសាសស្អនរុវត្បៅតាមវិស្កម្មម្៉ាសរុីន	និង	
វិស្កម្មជីវបវជ្ជសាសស្	 កនែថុងឆ្នាំ១៩៧២	 េីសាកលវិទយាលព័យ	
តូរេរុនតូ	 តាមរយៈ	 កម្មវិធីអាហារូេករណ៍កូែំេូ។	 បោកបាន	
ទទួលសញ្ញាេព័កតអនរុេណ្ិតផ្នែកកគេ់កគងោណិជ្ជកម្ម	(បដាយ	
ម្នការវិភាគផវកផញកេី	 សាកលវិទយាលព័យកាតូលិក	 នន		
Leuven	 កេបទសផេលហ្សថុិក	 បៅឆ្នាំ	 ១៩៨១	 បោកកតរូវបាន	
កេគល់ជា	េណ្ិតកិត្ិយស	បដាយសាកលវិទយាលព័យ	តូរេរុនតូ	
បៅឆ្នាំ	២០១១។

MR. KOH YONG GUAN
អភិបាលឯករាជ្រយ

21្រែវត្តិរូរែ្ែរុម្រឹែែសាភបិាល



បៃវត្តិរូបកៃុេបៃលកៃសាភិបាល

មលក អ៊ិត វិជិត
អភិបាលឯករាជ្រយ

វិជិត	 ម្នេទេិបសាធន៍ជាអន្រជាតិែ៏បកចើន	 ែូចជា	 ទីកេរឹកសា	
ហិរញ្ញវត្ថុ	 និងបសែ្ឋកិច្	 គណៈកគេ់កគងជាន់ខ្ស់សាជីវកម្ម	
ជាមួយកករុមហ៊រុនេរបទស	និងតំេន់	ជាមួយកករុមហ៊រុនោណិជ្ជ-	
កម្ម	 ទំនិញកសិកម្ម	 និងវត្ថុម្នតនមលែ	 (បៅកេបទសបារាំង	
ភូមិភាគកណ្តាល	 ខាងបកើតអាសរុីអាបគនែយ៍	 និងបអហ្សីេ)		
េទេិបសាធន៍ធនាគារ	 ជាមួយកករុមហ៊រុនថ្នាក់សកលធំេីរ	 គ	ឺ
ធនាគារវិនិបោគ	វេលសស្ទីត	និងកករុមហ៊រុនមូលនិធិឯកជន	(បៅ	
ទីកករុងញលូវយ៉ក	 ចកកភេអង់បគលែស	 សិង្ហេរុរី	 និងឥណ្ឌូបនសរុី)		
គណៈកគេ់កគងទូបៅកនែថុងកករុមហ៊រុន្លិតកម្ម	 កនែថុងតួនាទីជា	
នាយកកេចាំកេបទស		និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ	(កេបទសន្)	ជា	
កេធានបទសាភិបាល	និងអគ្គនាយកកករុមហ៊រុនយន្បហាះ	និង	
អាកាសចរណ៍	ជានាយកកគេ់កគងកេចាំកម្ថុជា	និងសិង្ហេរុរី៕		
គាត់ក៏ជា	 ថ្នាក់ែរឹកនាំននកករុមកេរឹកសាភិបាលផ្នែកចបាេ់េរបទស		
ទទួលខរុសកតរូវផ្នែកវិនិបោគេរបទសផ្ទាល់	 និងផ្នែកអភិវឌ្ឍន	៍
វិសព័យឯកជន	 និងបាន្្ល់កេរឹកសាែល់កេធានាធិេតី	 និង	
នាយករែ្ឋមសន្ីជាបកចើនបៅបលើការផ្លាស់េ្លូររចនាសម្ព័ន្ធ	និងការ
អភិវឌ្ឍន៍បសែ្ឋកិច្ឆ្េ់រហព័ស។

ែំេូនាមានអភិវឌ្ឍន៍រេស់គាត់	 បផ្រាតបៅបលើយរុទ្ធសាសស្បសែ្ឋកិច្	
ការតាក់ផតងបគាលនបោបាយ	និងការអនរុវត្ន៍បគាលនបោ-	
បាយ	 រួមេញ្លូលទាំងអនរុសាសន៍	 បៅបលើការផ្លាស់េ្លូររចនា	
សម្ព័ន្ធសាជីវកម្ម	 និងវិសព័យឯកជនកេោនយន្បហាះអន្រជាតិ		
កំេង់ផ្សមរុកទ	និងកេេព័ន្ធទរឹកបភលែើងសាធារណៈ។	

ែំេូនាមានរេស់គាត់បានជកមរុញែល់ការេបងកើត	និងកំផណរទកមង់	
ជាបកចើន	 ចំបោះសាថាេព័នបសែ្ឋកិច្សំខាន់ៗ	 និងផ្នែកប្្សងៗ	
ជាមួយកេបទសម្ចាស់្្ទះ	 ែូចជា	 កករុមកេរឹកសាអភិវឌ្ឍបសែ្ឋកិច្	
កេបទស	 ម្៉ាដាហាគាសាការ	 កករុមកេរឹកសាអភិវឌ្ឍបសែ្ឋកិច្កេបទស		
រវា៉ាន់ដា	និងកករុមកេរឹកសាវិនិបោគកម្ថុជា	(សរុីអាយេ៊ី/សរុីឌីសរុី)។		
គាត់បានចូលរួមចំផណកកនែថុងការ្្ល់យរុទ្ធសាសស្	និងបធ្ើេកង្ង
ផ្នការសកម្មភាេែល់កេបទស	ម្៉ាដាហាគាសាការ	ជាមួយសាកល
វិទយាលព័យ	 ហាបវីែ	 ផ្នការយរុទ្ធសាសស្	 មហិច្ិតាកបាំឆ្នាំ		
ផែលម្នទិសបៅបធ្ើបអាយម្នកំផណរទកមង់អភិវឌ្ឍន៍	 និង	
បធ្ើបអាយម្នភាេកេបសើរបែើង	កនែថុងការអភិវឌ្ឍន៍បសែ្ឋកិច្	និង	
សង្គមរេីឆ្នាំ២០០៧	ែល់	ឆ្នាំ២០១២។	

គាត់បានបធ្ើជា	 កេធានបទសាភិបាល	 ននកម្លាំងការង្រជា	
យរុទ្ធសាសស្	ជាកេធាន	 និងអគ្គនាយកទីមួយ	 ននកករុមកេរឹកសា
អភិវឌ្ឍន៍បសែ្ឋកិច្កេបទស	 ម្៉ាដាហាគាសាការ។	 គាត់បានេបងកើត		
និងែរឹកនាំកករុមកេរឹកសាអភិវឌ្ឍន៍កម្ថុជា	េីឆ្នាំ១៩៩៤	ែល់១៩៩៧		
ជាបេលផែល	 បសរីភាវូេនីយកម្មបសែ្ឋកិច្បលើកទីមួយទទួល	
បានបជាគជព័យ។	 យរុទ្ធសាសស្	 និងបគាលនបោបាយផែល	
គាត់បានតាក់ផតងបែើង	 និងបានអនរុវត្	 បានជំរះ្លែលូវផែល	
ជកមរុញែល់ការរីកចបកមើនវិសព័យបរាងចកក	និងបទសចរណ៍	និង	
បានជួយជកមរុញបអាយកម្ថុជា	កាលាយជាទី្សារបសែ្ឋកិច្។	គាត	់
គឺជាេរុគ្គលមួយរូេកនែថុងចំបណ្មេរុគ្គល	 ផែលទទួលបានោន	

22 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



អាសរុីអាបគនែយ៍	 ជាអនែកកតរួតេិនិត្យ	 កេរឹកសាបោេល់កេចាំ	
កករុមហ៊រុនកេរឹកសាបោេល់មួយបៅទីកករុង	េូស្ថុន	ផែលកតរូវបាន	
រកប�ើញបដាយបោកសាសសារាចារ្យ	ម្៉ាយខល	្ តទព័រ	ននសាោ
ោណិជ្ជកម្ម	ហាបវីែ។	

វិជិត	បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេកតជាន់ខ្ស់េីសាកល	
វិទយាលព័យ	ហាបវីែ	 រួមជាមួយជំនាញេីរ	 គឺបគាលនបោបាយ	
ម្៉ាកករូបសែ្ឋកិច្	 និងទី្សារមូលធន។	 គាត់បានចូលរួម	
ជាមួយកម្មវិធីគណៈកគេ់កគងជាន់ខ្ស់	បៅសាោោណិជ្ជកម្ម	
ផស្នហ្ែ	បៅសាកលវិទយាលព័យ	ផស្នហ្ែ។	គាត់បានរស់បៅ		
និងបធ្ើការបៅអាសរុី	 អឺរេរុេ	 សហរែ្ឋអាបមរិក	 ភូមិភាគកណ្តាល	
ខាងបកើត	 និង	អាសហ្ិច។	គាត់អាចនិោយភាសាអង់បគលែសបាន
ោ៉ាងសាទាត់	ភាសាបារាំង	និងភាសាផខ្មរ។

រង្វាន់	"អនែកែរឹកនាំសាកលសកម្េ់ន្ងៃផស្អក"	ផែល្្ល់ជូនបដាយ	
បវទិកាបសែ្ឋកិច្េិភេបោក	កនែថុងទីកករុង	ដាវេូស	បៅឆ្នាំ១៩៩៦។

កិច្ការកេរឹកសា្្មីៗ	រេស់បោក	គឺជាមួយរដាឋាភិបាលនីបហ្សរីោ៉ា		
រវា៉ាន់ដា	 បសាវ្ូម	និងកភីនសរុីេ	 ទីកផនលែងផែលបោកកតរូវបាន	
្្ល់ការង្រមួយកនែថុងចំបណ្មកិច្ការប្្សងបទៀត		គឺបធ្ើសវនកម្ម	
និ ងផករទកមង់កករុមកេរឹកសាអភិវឌ្ឍន៍	 រវា៉ាន់ដា	 និង្្ល់នូវការ	
វាយតនមលែបៅបលើកេសិទ្ធភាេននកេេព័ន្ធរដាឋាភិបាល។

វិជិត	បានបធ្ើជាទីកេរឹកសាថ្នាក់កេបទស	រេស់កករុមហ៊រុន	អាសា៊ាតា		
បៅ កម្ថុជា	 និងអភិបាលឯករាជ្យ	 រេស់កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ	
បហែលូ	និង	សាមាត។	េច្ថុេ្បននែ	គាត់គឺជាអភិបាលឯករាជ្យរេស់	
កករុ មហ៊រុន	 ជីអិល	ហាវាយផនន	 ផែលជាកករុមហ៊រុនភតិសនយា		
ហិរញ្ញ វត្ថុ្នមរុខបគ។		គាត់ក៏ជា	ទីកេរឹកសាជាន់ខ្ស់កេចា	ំ

23្រែវត្តិរូរែ្ែរុម្រឹែែសាភបិាល



24 របាយការណ៍្រែចាឆំ្នែ  ំ២០១៦ ររែស់្នាគារ ្នាគារ ហវីលីព ភអីិលសី៊    



25របាយការណ៍្រែចាឆំ្នែ  ំ២០១៦ ររែស់្នាគារ ្នាគារ ហវីលីព ភអីិលសី៊    



ហាន់	 បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេកតផ្នែកបសែ្ឋកិច្	
េីសាកលវិទយាលព័យភាគខាងបជើង	 ម្៉ាបែសរុី	 កនែថុងឆ្នាំ១៩៩៥		
បហើ យគាត់ក៏ទទួលបានវិញ្ញាេនេព័កតវិជាជាជីវៈ	 ផ្នែកឥណទាន
េីវិទយាសាថានធនាគារម្៉ាបែសរុី្ងផែរ។

ហាន់	ម្នេទេិបសាធន៍ផ្នែកធនាគារជាង	១៩ឆ្នាំ	បដាយបាន	
ចាេ់ប្្ើមការង្រេីឆ្នាំ	 ១៩៩៤	 កនែថុងបេលផែលគាត់បានេបកមើ	
ការង្រជាមួយធនាគារសាធារណៈ		េឺបហែ		ផែលជាធនាគារ	
ម្នប្មាះល្បីមួយបៅកេបទស	 ម្៉ាបែសរុី	 កនែថុងតួនាទជីាអនែក	
ហាត់ការ	េនាទាេ់មក	 កតរូវបានតបមលែើងឋានៈជាេន្េនាទាេ់	 រហូត	
កាលាយជាកេធានសាខា។	 េទេិបសាធន៍ផ្នែកធនាគាររេស	់
គាត់រួមម្ន	 កេតិេត្ិការជួរមរុខ	 ទី្សារ	 ែំបណើការឥណទាន	
មូលេកតកបាក់កម្ី	 និងឯកសារកតរួតេិនិត្យឥណទាន	 កតរួត	
េិនិត្យេំណុល	និងោណិជ្ជកម្ម	ហិរញ្ញវត្ថុ។	

ហាន់	 បានចូលេបកមើការង្របៅធនាគារ	 ហ្ង	 ឌីេ៊ីបអស	
(ផែលេច្ថុេ្បននែបនះជា	ធនាគារ	ហ្ីលីេ)	ចាេ់តាំងេីធនាគារ	
បេើកែំបណើការែំេូងកនែថុងឆ្នាំ២០០៩	 រហូតែល់េច្ថុេ្បននែ	 កនែថុងត	ួ
នាទីជាអនរុកេធានជាន់ខ្ស់	 េនាទាេ់មក	 កតរូវបានផ្លាស់េ្លូរមរុខ	
តំផណងជាអគ្គនាយកកនែថុងឆ្នាំ២០១១។	គាត់ទទួលខរុសកតរូវបៅ
បលើកេតិេត្ិការទាំងកសរុងរេស់ធនាគារ	 បហើយបានេកងីក	
េណ្តាញធនាគារេីមួយសាខា	 កនែថុងឆ្នាំ២០០៩	 រហូតែល់កបាំ	
មួយសាខា។	គាត់បៅផតេន្កាន់តួនាទីជាអគ្គនាយកធនាគារ		
ហ្ីលីេ	េនាទាេ់េីម្នការផ្លាស់េ្លូរម្ចាស់ភាគហ៊រុនបៅឆ្នាំ	២០១៤។	

បជនបសនហូវ	 បានេញ្េ់ការសិកសា	 ថ្នាក់េរិញ្ញាេកតផ្នែក	
ោណិជ្ជកម្មេីសាកលវិទយាលព័យ	 វីនសព័រ	 កេបទសកាណ្ដា	
កនែថុងឆ្នាំ១៩៨៤	 និង	 បានកេែងជាេ់វិញ្ញាេនេកតវិជាជាជីវៈ	
ឥណទានេីវិទយាសាថានធនាគារម្៉ាបែសរុីកនែថុងឆ្នាំ២០០៤។

គាត់ម្នេទេិបសាធន៍ជាមួយវិសព័យធនាគារជាង	 ៣០	 ឆ្នា	ំ
ចាេ់េីឆ្នាំ	 ១៩៨៥	 បដាយគាត់បានចូលេបកមើការង្របៅ	
ធនាគារសាធារណៈ	 េឺបហែ	 កនែថុងតួនាទីជាេរុគ្គលិកហាត់ការ		
េនាទាេ់មក	 កតរូវបានតបមលែើងឋានៈជាេន្េនាទាេ់	 រហូតកាលាយជា	
កេធានសាខាធនាគារកនែថុងឆ្នាំ១៩៩១។	េទេិបសាធន៍រេស់គាត	់
រួមម្នែូចជា៖	 ផ្នែកកេតិេត្ិការ	 ផ្នែកទី្សារ	 ផ្នែកែំបណើរការ	
ឥណទាន	 ផ្នែកបរៀេចំឯកសារមូលេព័កតកបាក់កម្ី	 ផ្នែករែ្ឋបាល	
ឥណទាន		ផ្នែកកគេ់កគងេំណុល	និងផ្នែកោណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

កនែថុងឆ្នាំ	 ២០០១	 គាត់បានចូលេបកមើការង្របៅធនាគារ		
បម�ផេ៊ង	 ម្៉ាបែសរុី	 បដាយទទួលភារកិច្ជាកេធានផ្នែក	
ឥណទានេរុគ្គល	និងអាជីវកម្ម	េនាទាេ់មកក៏កតរូវបានផតងតាំងជា	
កេធានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបៅធនាគារ	បម�ផេ៊ង	កេបទសកម្ថុជា		
កនែថុងឆ្នាំ	២០១០	បដាយគាត់ទទួលភារកិច្ែំបណើរការឥណទាន	
ជាកករុម	និងឥណទានអាជីវកម្មេីសាខាអន្រជាតិជាបកចើន។	

បៅផខមករា	 ឆ្នាំ២០១៥	 គាត់បានចូលេបកមើការង្របៅ	
ធនាគារ	ហ្ីលីេ	ភីអិលសរុី	កនែថុងតួនាទីជាកេធានផ្នែកហានិភព័យ	
ឥណទាន	ជាមួយវត្ថុេំណង	 ជកមរុញការរីកចបកមើនឥណទាន	
ជូនធនាគារ	និងបធ្ើបអាយម្នភាេកេបសើរបែើងនូវេទដាឋាននន	
ែំបណើរការឥណទាន	 បែើម្បីសបកមចបាននូវបគាលបៅកបាក់	
ចំបណញសកម្េ់ធនាគារ។

មលក ហាន់ មបេងគាន់
នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ

មលក ហូវ បេយលង
នាយកដ្ឋ្រនហានិភ័យឥណទាន

បៃវត្តិរូបគណៈគៃប់គៃង

26 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



ភីរី	 បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេកត	 ផ្នែកគណបនយ្យ		
និងហិរញ្ញវត្ថុេីសាកលវិទយាលព័យជាតិកគេ់កគង	 និងថ្នាក	់
េរិញ្ញាេកតជាន់ខ្ស់េីសាកលវិទយាលព័យ	 ឆ្លបស្ទើត។	 គាត	់
ជាវិញ្ញាេនករ	 ជំនាញផ្នែកកគេ់កគងហានិភព័យ	 ទទួលសាគាល	់
បដាយសាកលវិទយាលព័យ	 ផសហ្ងបហ្ើត។	 គាត់ទទួលបាន	
អាហារូេករណ៏បៅសិកសាបៅបករៅកេបទស	រួមម្ន៖	យរុទ្ធសាសស្	
ែរឹកនាំសាថាេព័នមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ	 បៅសាកលវិទយាលព័យ	 ហាបវីត		
យរុទ្ធសាសស្កគេ់កគង	ហានិភព័យសកម្េ់សាថាេព័នមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ	
បៅកេបទស	 លរុចហ្សំេ៊ួរ	 វគ្គេណតតះេណ្តាលជាន់ខ្ស់ផ្នែក	
កគេ់កគងហានិភព័យកេតិេតិ្ការ	សកម្េ់កគរឹះសាថានធនាគារបៅ	
កេបទសម្៉ាបែសរុី។

គាត់ម្នេទេិបសាធន៏ការង្រជាង	១៨ឆ្នាំ	ទាំងកនែថុង	និងបករៅ	
កេបទស	កនែថុងវិសព័យកគរឹះសាថាេព័នធនាគារ	សាថាេព័នមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ		
បសវាហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរសព័េ្ទ	 អង្គការបករៅរដាឋាភិបាលជាតិ	 និង	
អន្រជាតិ។	

ភីរី	បានចូលេបកមើការង្រជាមួយ	ធនាគារហ្ីលីេ	កនែថុងផខករុម្ៈ		
ឆ្នាំ២០១៣	កនែថុងតួនាទីជា	 កេធាននាយកដាឋានហានិភព័យ	និង	
កេតិេតិ្។

ែូមីនិក	 បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេកតរងផ្នែកធនាគារ		
និងហិរញ្ញវត្ថុេី	វិទយាសាថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុកេបទសសិង្ហេរុរី។

ែូមីនិក	ម្នេទេិបសាធន៍ខាងធនាគារជាង	៣០ឆ្នាំ	កនែថុងផ្នែក	
កេតិេត្ិការ	 ផ្នែកកគេ់កគងហានិភព័យ	 ក៏ែូចជាផ្នែកសវនកម្ម	
ន្្ទកនែថុងជាមួយធនាគារ	 ផស្នដាត	 ឆ្តទព័រ	 កេបទសសិង្ហេរុរី។		
គាត់បានេំបេញការង្រជាមួយកករុមសវនករ	 ឌីេ៊ីបអស	 មួយ	
រយៈ	 បែើម្បីបធ្ើសវនកម្មបលើផ្នែកកេតិេត្ិការ	 និងេបច្កវិទយា	
ធនាគារ។	គាត់បានចាេ់ប្្ើមការង្រែំេូងជា	 េរុគ្គលិកបស្មៀន		
េនាទាេ់មក	 ជាគណៈកគេ់កគងថ្នាក់កណ្តាល	 បៅធនាគារ		
ផស្នដាត	ឆ្តទព័រ	កេបទសសិង្ហេរុរី	។

ែូមីនិក	បានចាេ់ប្្ើមការង្រជាមួយធនាគារ	ហ្ីលីេ	 បៅផខ	
សីហា	ឆ្នា២ំ០១៤	កនែថុងតួនាទីជា	កេធាននាយកដាឋានកេតិេតិ្ការ។

លោក សឿង ភីរី
នាយកដ្ឋ្រន ហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិ

លោក ដូេីនិក តៃវ ជូ បៃង (DOMINIC TEO CHWEE BENG)

នាយកដ្ឋ្រនប្រតិបត្តិារ

27្រែវត្តិរូរែេណៈ្េរែ់្ េង



សរុភព័សក្	 បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេកតផ្នែកកគេ់កគង	
បទសចរណ៍	និងសណ្ឋាគារ	េីសាកលវិទយាលព័យជាតិកគេ់កគង		
និងថ្នាក់េរិញ្ញាេកតរងកគរូេបកងៀន	 េីមជ្ឈមណ្លគររុបកាសល្យ	
ភនែំបេញ	។

គាត់បានចាេ់ប្្ើមការង្រែំេូងបៅឆ្នាំ	 ១៩៩៩	ជាកគរូេបកងៀន		
បកកាយមក	 ជាមសន្ីកេតិេត្ិធនធានមនរុស្ស	 ជាមួយវិសព័យ	
ឯកជន	េនាទាេ់េី	េបកមើការង្រជាមសន្ីរាជការអស់រយៈបេល		
០៨ឆ្នាំ។	 កនែថុងតួនាទីជាមសន្ីធនធានមនរុស្ស	 គាត់បានចូលរួម	
ជាមួយវិសព័យប្្សងៗ	 ែូចជា	 បសវាកម្មអាហារ	 និងបភសជ្ជៈ	
បសវាកម្ម	អ៊ិនធរឹបណត	និងធនាគារ។

សរុភព័សក្	បានចូលេបកមើការង្របៅ	ធនាគារហ្ីលីេ	ភីអិលសរុី		
កនែថុងផខមករា	ឆ្នាំ២០១៣	 កនែថុងតួនាទីជាមសន្ីជាន់ខ្ស់ធនធាន	
មនរុស្ស	េនាទាេ់មក	កតរូវបានតបមលែើងតួនាទីជាកេធាននាយកដាឋាន
ធនធានមនរុស្ស។

បវេត	 បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេកតផ្នែកអក្សរសាសស្	
ភាសាអង់បគលែស	 េីសាកលវិទយាលព័យភនែំបេញអន្រជាតិកនែថុងឆ្នាំ		
២០១០	 បហើយក៏បានេញ្េ់ថ្នាក់េរិញ្ញាេកតជាន់ខ្ស់ផ្នែក	
កគេ់កគងោណិជ្ជកម្មជាសាថាេរ	បៅឯសាកលវិទយាលព័យនព័រតរុន		
កនែថុងឆ្នាំ	២០១៦។

បវេត	 បានចូលេបកមើការង្របៅ	 ធនាគារហ្ីលីេ	 ភីអិលសរុី		
កនែថុងផខកញ្ញា	ឆ្នាំ២០១២	 កនែថុងតួនាទីជាមសន្ីរែ្ឋបាល	េនាទាេ់មក	
កតរូវបានតបមលែើងតួនាទីជា	កេធាននាយកដាឋានរែ្ឋបាល។

អ្នកសៃី ពៅ សុភ័កៃ្ត
នាយកដ្ឋ្រនធនធានមនុស្រស

លោក យុន វ៉ៃត
នាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋបបាល

បៃវត្តិរូបគណៈគៃប់គៃង

28 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



កសីនាង	បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេកតផ្នែកគណបនយ្យ
េីសាកលវិទយាលព័យនីតិសាសស្	 និងវិទយាសាសស្បសែ្ឋកិច្		
ឆ្នាំ	 ២០០៦	 បហើយេច្ថុេ្បននែ	 គាត់កំេរុងេន្ការសិកសាផ្នែក	
បអសរុីសរុីបអ។

កសីនាង	 បានចាេ់ប្្ើមការង្ររេស់គាត់កនែថុងឆ្នាំ	 ២០០៦	 កនែថុង	
តួនាទីជាសវនករ	 បហើយេន្ការង្របនះ	 អស់រយៈបេលកបាំ	
មួយឆ្នាំកនលែះ។	 គាត់ម្នេទេិបសាធន៍បធ្ើសវនកម្មជាមួយ	
សាថាេព័នជាបកចើនែូចជា៖	 កករុមហ៊រុនសាជីវកម្ម	 ធនាគារ	 និង	
អង្គការបករៅរដាឋាភិបាល។	 គាត់កតរូវបានេញ្ជលូនបៅបធ្ើការបៅ	
កករុមហ៊រុនសវនកម្ម	 កបាយវេតធព័របហាស	 �ូេភព័រស៍	 កេបទស	
ម្៉ាបែសរុីរយៈបេល	១៤ផខ។

កសីនាង	 បានចូលេបកមើការង្របៅ	 ធនាគារហ្ីលីេ	 កនែថុងផខ	
បមសា	ឆ្នាំ២០១៥	កនែថុងតួនាទីជាកេធាននាយកដាឋានហិរញ្ញវត្ថុ។

វា៉ាន់បឌឿន	បានេញ្េ់ការសិកសាផ្នែកធនាគារ	 និងហិរញ្ញវត្ថុ	
េីសាកលវិទយាលព័យជាតិកគេ់កគង	 និងេរិញ្ញាេកតជាន់ខ្ស់	
េីសាកលវិទយាលព័យ	នព័រតរុន។

គាត់ម្នេទេិបសាធន៍ផ្នែក	 សវនកម្ម	 រយៈបេលកបាំេីរឆ្នាំ	
ជាមួយសាថាេព័នហិរញ្ញវត្ថុេីរ	គឺសាថាេព័នមីកករូហិរញ្ញវត្ថុ	បអ	អរឹម	បខ		
និងធនាគារកម្ថុជាសាធារណៈ។	 កំែថុងបេលែេ់ឆ្នាំជាមួយ	
សាថាេព័នហិរញ្ញវត្ថុ	 គាត់ធាលាេ់បានេបកមើការង្រកនែថុងតួនាទីជា	
បេឡាករ	គណបនយ្យករ	សវនករ	និងកេធានកករុមសវនករ។

វា៉ាន់បឌឿន	 បានចូលេបកមើការង្របៅ	 ធនាគារហ្ីលីេ	 កនែថុងផខ	
ធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៤	កនែថុងតួនាទីជាសវនករន្្ទកនែថុងជាន់ខ្ស់។

អ្នកសៃី ស៊ៃន សៃីនាង
នាយកដ្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគារ

លោក សៃ៊ុន វ៉ៃន់ឌឿន
នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

29្រែវត្តិរូរែេណៈ្េរែ់្ េង



កណិកា	 បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេកតផ្នែកទី្សារ	
េីវិទយាសាថានជាតិកគេ់កគង	 និងេរិញ្ញាេកតផ្នែកអក្សរសាសស្	
ផខ្មរេីសាកលវិទយាលព័យភូមិន្ទភនែំបេញ។	 គាត់បានេញ្េ់	
េរិញ្ញាេកតជាន់ខ្ស់ផ្នែកកគេ់កគងកនែថុងឆ្នាំ	 ២០០៦	 េីសាកល	
វិទយាលព័យបេៀលកបាយ។

គាត់បានចាេ់ប្្ើមការង្របៅឆ្នាំ	 ២០០១	ជាមួយកករុមហ៊រុន	
កនែថុងកសរុក	 និងអន្រជាតិជាបកចើន។	 េនាទាេ់េីឆលែងកាតក់ារេបកមើ	
ការង្រកបាំមួយឆ្នាំ	 ជាមួយកករុមហ៊រុនធានារា៉ាេ់រង	 និង	
ទូរគមនាគមន៍	គាត់បានសបកមចបធ្ើការផ្លាស់េ្លូរមកបធ្ើការកនែថុង	
វិសព័យធនាគារ	 ផែលបេលបនាះ	 គាត់បានេបកមើការង្របៅ	
ធនាគារកូបរេ	និងម្៉ាបែសរុី។

គាត់បានចូលេបកមើការង្រជាមួយ	 ធនាគារហ្ីលីេ	 កនែថុងផខ	
បមសា	 ឆ្នាំ២០១៥	 កនែថុងតួនាទីជាកេធាននាយកដាឋានរែ្ឋបាល	
ឥណទាន។

សរុម្៉ាណ្	 បានេញ្េ់ការសិកសាថ្នាក់េរិញ្ញាេព័កតផ្នែកធនាគារ		
និងហិរញ្ញវត្ថុ	 េីសាកលវិទយាលព័យបមគង្គកម្ថុជា	 និងថ្នាក	់
េរិញ្ញាេព័កតជាន់ខ្ស់េីសាកលវិទយាលព័យនព័រតរុន។

គាត់បានចាេ់ប្្ើមការង្រែំេូងជា	 េរុគ្គលិកជំនួយការរែ្ឋបាល	
កនែថុងឆ្នាំ	២០០៤	បៅសាកលវិទយាលព័យបមគង្គកម្ថុជា	េនាទាេ់មក		
បានផ្លាស់េ្លូរការង្របៅជាេរុគ្គលិកផ្នែកលក់	 បៅកករុមហ៊រុន	
ឯកជន។	កនែថុងឆ្នាំ	២០០៨	គាត់បានចាេ់ប្្ើមអាជីេជាេរុគ្គលិក	
ធនាគារជាមួយធនាគារ	 បអអិនហ្សិត	 រេូោ៉ាល់។	 ជាមួយេទ	
េិបសាធន៍រយៈបេលកបាំេីឆ្នាំ	 កនែថុងវិសព័យធនាគារ	 និងមីកករូ	
ហិរញ្ញវត្ថុ	 គាត់បានេំបេញតួនាទីសំខាន់ៗ	 មួយចំនួនែូចជា	
ផ្នែកលក់	 ផ្នែកគាំកទ	 ផ្នែកអភិវឌ្ឍ្លិត្ល	ជាកេធានសាខា		
និងផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។

បដាយសារការខិតខំកនែថុងការង្រ	 ក៏ែូចជា	 ការភិវឌ្ឍន៍ខលែលួនជា	
េន្េនាទាេ់	បធ្ើបអាយ	សរុម្៉ាណ្	អាចទទួលបានឱកាសការង្រ	
ជាកេធាននាយកដាឋានទី្សារជាមួយ	ធនាគារហ្ីលីេ	ចាេ់េ	ី
ផខមិ្រុនា	ឆ្នាំ២០១៥	រហូតមក។

អ្នកសៃី សុជតិ កណិកា
នាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋបបាលឥណទាន

អ្នកសៃី គី សុមា៉ៃណ
នាយកដ្ឋ្រនទីផ្រសារ

បៃវត្តិរូបគណៈគៃប់គៃង

30 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    



របៀបវរៈយុទ្ធសាសៃ្តធនានេនុសៃស

ធនធានមនរុស្ស	 បែើរតួនាទីោ៉ាងសំខាន់	 កនែថុងការរកសានូវភាេ	
បជាគជព័យរេស់	 ធនាគារហ្ីលីេ	 ទាំងកនែថុងបេលេច្ថុេ្បននែ	 និង	
អនាគត។	មរុខង្ររេស់នាយកដាឋានធនធានមនរុស្សអនរុវត្តាម	
ទស្សនវិសព័យផវងឆ្ងាយរេស់កករុមហ៊រុន	បែើម្បីេបងកើតនូវេរិោកាស
មួយ	 ផែលអាចបអាយេរុគ្គលិកអភិវឌ្ឍនូវសការានរុេលរេស់េួក	
បគោ៉ាងបេញេរិេូណ៍	 តាមរយៈ	 ការ្្ល់នូវឱកាសប្្សងៗ		
ែូចជា	 ការេណតតះេណ្តាល	 បសវាកម្ម	 និងទំនួលខរុសកតរូវ។		
ធនាគារកេរឹងផកេងរកសា	អភិវឌ្ឍ	 និងេន្ទាក់ទាញេរុគ្គលផែល	
ម្នជំនាញសមកសេ	បែើម្បីជួយបអាយកករុមហ៊រុនរីកចបកមើនបែើង		
បហើយក៏បែើម្បីជកមរុញការចូលរួម	 និងការបលើកទរឹកចិត្េរុគ្គលិក	
តាមរយៈការអនរុវត្ន៍ែំបណើរការនានា។

វេ្បធម៌ែ៏រឹងម្ំរេស់កករុមហ៊រុន	 បៅផតជាកតារាសំខាន់សកម្េ់	
ភាេបជាគជព័យយូរអផង្ងរេស់ធនាគារ	 ហ្ីលីេ	 និងទំនាក	់
ទំនងរវាងម្ចាស់ភាគហ៊រុន។	តាមរយៈទិសបៅចបាស់ោស់េី	
គណៈកគេ់កគង	 ធនាគារបានបផ្រាតការយកចិត្ទរុកដាក់ចំបោះ
ការចូលរួមរេស់េរុគ្គលិក	 ្សារភាជាេ់គរុណតនមលែ	 និងជំបនឿកនែថុង	
កគេ់ែំបណើរការកគេ់កគងធនធានមនរុស្ស	 និងេងកេ់គរុណតនមលែ	
ទាំងបនាះ	 កនែថុងែំបណើរការអាជីវកម្ម	 ការអនរុវត្ន៍	 និងបគាល	
នបោបាយនានា។

ធនាគារបានអនរុវត្នីតិវិធីរាយការណ៍	 បដាយសម្ងាត់បែើម្បីបធ្ើ	
បអាយកបាកែថ្	 េរុគ្គលិកទាំងអស់	 អនរុវត្តួនាទីរេស់ខលែលួន	
បដាយសរុចរិតភាេ	និងភាេបសាមាះកតង់កគេ់បេលបវោ។

ការចូលរួេរបស់បុគ្គលិក 
នាយកដាឋានធនធានមនរុស្ស	 បានជួយសកមរួលបអាយេរុគ្គលិក	
ទាំងអស់	 ចូលរួមអនរុវត្នូវគរុណតនមលែ	 និងជំបនឿរេសធ់នាគារ	
តាមរយៈការង្រកេចាំន្ងៃ។	 តាមរយៈ	 ការសហការជាមួយ	
នាយកដាឋានហានិភព័យ	និងកេតិេតិ្នាយកដាឋានធនធានមនរុស្ស		
បានដាក់បចញនូវកម្មវិធីសិកសាបអែិចកតរូនិច	ផែលជាវគ្គចាំបាច់		
សកម្េ់េរុគ្គលិកទាំងអស់បានបរៀន	 និងផស្ងយល់	 ែូចជា		
កកមអាជីវកម្ម	 ការកេឆ្ំង	 អំបេើសម្អាតកបាក់	 ការកេឆ្ំងអំបេើ	
េរុករលួយ	ការលរុេេំបាត់អំបេើបភរវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	និងការយល់	
ែរឹងេីសន្ិសរុខេព័ត៌ម្នវិទយា។

ការស្ទង់េតិមលើការមពញចិត្តរបស់
បុគ្គលិកឆ្នៃំ២០១៦
នាយកដាឋានធនធានមនរុស្ស	បានបធ្ើការស្ទង់មតិបលើការបេញ	
ចិត្រេស់េរុគ្គលិកឆ្នាំ	 ២០១៦	 បែើម្បីវាយតនមលែេីការបេញចិត្	

បៅបលើេរិោកាសការង្រ	អត្កេបោជន៍េរុគ្គលិក	 និងបគាល	
ការណ៍ននការែរឹកនាំ។	 េរុគ្គលិកចំនួន	 ១០៧នាក់	 ឬ	 ៧៣%		
ននេរុគ្គលិកទាំងអស់	 (េរុគ្គលិកបេញបម្៉ាង)	 បានចូលរួមបធ្ើ	
ការស្ទង់មតិបនះ។	 ការស្ទង់មតិ	 ្្ល់នូវការយល់ែរឹងលំអិត	
អំេីការយល់ប�ើញរេស់េរុគ្គលិក	 បៅបលើេរិោកាសការង្រ		
ក៏ែូចជា	 វិធីផែលេួកបគចូលរួមជាមួយអនែកកគេ់កគង	 និងមិត	្
រួមការង្រ។	លទ្ធ្លផែលទទួលបាន	កតរូវបានបកេើកបាស់បែើម្បី	
ជួយែល់គណៈកគេ់កគងជាន់ខ្ស់	 េបងកើតនូវេរិោកាសការង្រ
ផែលេរុគ្គលិកអាចេបញ្ញសមត្ភាេ	និងេំបេញការង្រកេកេ	
បដាយនិរន្រភាេសកម្េ់កករុមហ៊រុន។

េរុគ្គលិក	៦១%	បានេង្ហាញនូវការបេញចិត្រេស់េួកបគបៅបលើ	
េរិោកាសការង្រ	អត្កេបោជន៍េរុគ្គលិក	 និងបគាលការណ៍	
ែរឹកនាំរេស់ធនាគារ។

ភាពចបេុឹះននមយេនឌ័រ ធនាគារហ្ីលីព
បលើកកម្ស់សមភាេបយ៉នឌព័រ		និងអនរុវត្បគាលការណ៍មិនបរីស	
បអើងបយ៉នឌព័រ។	 បែើម្បីសបកមចតាមបគាលការណ៍បនះ	 ធនាគារ	
បផ្រាតការយកចិត្ទរុកដាក់ផ្ទាល់	បៅបលើសមត្ភាេរេស់េរុគ្គលិក		
បទាះេីជាេួកបគបភទអ្ីក៏បដាយ។	 កនែថុងឆ្នាំ២០១៦	 េរុគ្គលិកនារី	
ចំនួន៥០%	កតរូវបាន្្ល់ការង្រ។	បៅកនែថុងែំបណើរការបកជើសបរីស
េរុគ្គលិកធនាគារ	 ក៏បានបផ្រាកការយកចិត្ទរុកដាក់បៅបលើការ	
សបកមចបអាយបាននូវសមភាេរវាងបេកខេជនជាេរុរស	និងនារី។

ការយកចិត្តទុកោក់មៅមលើមសវកេ្មអតិ្ិជន
ការ្្ល់នូវការ	 យកចិត្ទរុកដាក់បដាយផ្ទាល់	 កេមជាមួយ	
បសវាកម្មឥតបខាចាះ	 គឺជាបេសកកម្មចំេងរេស់ធនាគារ។	 WE	
CARE	(ការសាវាគមន៍ោ៉ាងកក់បរៅរា	ការយល់េីអារម្មណ៍	ការបធ្ើ	
ទំនាក់ទំនង	 និង្សារភាជាេ់	 ការសំផែងនូវការយកចិត្ទរុកដាក់		
ការបដាះកសាយេញ្ហា	 និងកសាងទំនរុកចិត្	 និងការេញ្េ	់
បដាយរីករាយ)	កតរូវបានកេកាន់យក	បហើយការេណតតះេណ្តាល	
ក៏កតរូវបាន្្ល់ជូនេរុគ្គលិកជួរមរុខទាំងអស់	 បកោះបយើងយល់	
ថ្អតិ្ិជនចង់បអាយម្នការកេកេរឹត្	 ែូចផែលបយើងចង់បអាយ	
អនែកែនទកេកេរឹត្ចំបោះបយើងែូចគានា។	 ចូរបធ្ើអ្ី	 ផែលបយើងចង់
បអាយអនែកែនទបធ្ើចំបោះបយើង។

ការបមងកើតអ្នកដលកនាំសបមាប់អនាគត
បែើម្បី្សារភាជាេ់ជាមួយកកមសីលធម៌រេស់ធនាគារ	 បៅកនែថុងឆ្នាំ		
២០១៦	និស្សិតកេកេបដាយសការានរុេល	ចំនួនែេ់មួយនាក់េ	ី
សាកលវិទយាលព័យនានា	 កតរូវបានបកជើសបរីសបអាយចូលរួម	

31រធរែៀរែវារៈយ៊ទ្ធ្សស្ត្នធានមន៊ស្ស



ជាមួយកម្មវិធីហាត់ការ	 រយៈបេលមួយឆ្នាំរេស់ធនាគារ។		
បយើង្្ល់ឱកាស	ែល់យរុវជនផែលម្នបទេបកាសល្យ	 បែើម្បី	
ទទួលយកេទេិបសាធន៍ការង្រជាក់ផស្ង	 តាមរយៈការបរៀន	
និងបធ្ើការង្រប្្សងៗ	 បកកាមការផណនាំរេស់កេធានផ្នែក	 និង	
កេធាននាយកដាឋាន	 ផែលបោរបេញបដាយេទេិបសាធន៍។		
តាមរយៈកម្មវិធីបនះ	ធនាគារបេ្ជាញាចិត្េណតតះ	និងអភិវឌ្ឍយរុវជន
កម្ថុជាបអាយកាលាយជាអនែកែរឹកនាំនាបេលអនាគត។

ការមលើកកំពស់សា្ៃរតីបកុេ
កម្មវិធីកមសាន្សកម្េ់េរុគ្គលិក	 ្្ល់ឱកាសែល់េរុគ្គលិកទាំង	
អស់បអាយបានចូលរួមកនែថុងសកម្មភាេកីឡា	 និងកេរឹត្ិការណ៍	
សេ្បថុរសធម៌នានា	 បែើម្បីបធ្ើបអាយកេបសើរបែើង	ទាំងសរុខភាេ	

្លែលូវកាយ	 និង្លែលូវចិត្។	 បយើងកតរូវការទំនាក់ទំនង	 ផែលម្ន	
សរុខភាេល្អកនែថុងកគរួសារ	 ក៏ែូចជា	 សាថាេព័ន។	 បយើងបជឿជាក់ថ្	
ម្នផតសាថាេព័នផែលម្នសរុខភាេល្អ	 និងរឹងម្ំេ៉រុបណ្ណោះបទើេ
អាច្្ល់នូវការគាំកទែ៏ល្អកេបសើរែល់អតិ្ិជន។

លំហាត់កសាងកករុម	 កតរូវបានបធ្ើបែើងបៅកនែថុង	 ផខសីហា	 ឆ្នា	ំ
២០១៦	 កនែថុងបគាលេំណងបលើកកំេស់ការង្រកករុម	 េបងកើនភាេ
សនែិទសានាល	និងកសាងសរុភមង្គល	សកម្េ់េរុគ្គលិក។	េរុគ្គលិក	
ជាងមួយរយផសសិេនាក់	 បានចូលរួមបធ្ើលំហាត់កសាងកករុម	
ចំនួនេីរន្ងៃមួយយេ់	បៅបខត្កេះសីហនរុ៕

32 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    
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ទំនួលខុសតៃូវរបស់សាជីវកេ្មចំពោឹះសង្គេ

កនែថុងនាមជា	 អង្គភាេសាជីវកម្ម	 ទទួលខរុសកតរូវមួយ	
ធនាគារហ្ីលីេ	 ភីអិលសរុី	ម្នការបេ្ជាញាចិត្ោ៉ាងខាលាំងបៅនរឹង
សង្គម	 និងសហគមន៍រេស់បយើង	 ផែលបយើងរស់បៅ។	 បយើង	
បជឿជាក់បៅបលើគរុណតំនលរេស់	 ធនាគារហ្ីលីេ	 ផែលែរឹកនាំ	
បលើសកម្មភាេ	 និងការសបកមចចិត្	 ផែលបយើងបានបធ្ើវាជា	
បរៀងរាល់ន្ងៃ។				

កាលេីឆ្នាំ២០១៦	ធនាគារហ្ីលីេ	បានគាំកទកម្មវិធីសេ្បថុរសធម	៌
មួយចំនួនកនែថុងតំេន់	និងកនែថុងសហគមន៍។	សកម្មភាេទាំងបនាះ	
រួមម្ន៖	

សមគមសហ្គិនវ័យយក្មងកម្ុជ៖ បគាលេំណងគឺ	 បែើម្បីទទួល	
សាគាល់	និងបលើកស្ទលួយសាវតារេស់សហកគិនវព័យបក្មង	និងេបងកើន	
ចំណ្េ់អារម្មណ៍	 និងេំ្រុសទរឹកចិត្រេស់សហកគិន	 បហើយ	
បែើម្បីទទួលសាគាល់សហកគិនវព័យបក្មង	 ផែលម្នសមត្ភាេ	
ខ្ស់កនែថុងកេកួតកេផជងកនែថុងកកមិតថ្នាក់ជាតិ	និងអន្រជាតិ។

កម្មវិធីផរអង្េសថវិកាជួយដល់អ្កជុំងឺរយបង តដលយរៀបចុំយ�ើងយដយ 
អង្គការ Operation ASHA Cambodia: ធនាគារហ្ីលីេ	
បជឿជាក់ថ្	ការគាំកទែល់សហគមន៍	គឺជាទបង្ើល្អេំ្រុត	ែូបចនែះ	
ធនាគារបានឧេត្ម្្វិកាបៅែល់សម្គមន៍	Operation	ASHA		
កនែថុងការ្្ល់ការេយាបាលជំងឺរបេងជូនកេជាេលរែ្ឋ	 បដាយឥត	
គិតន្លែ	។

កម្មវិធីសបេបុរសធម៌ផ្តល់សម្េរៈសិកេសាដល់សិសេស្កី្ករបស ់ MCA៖
ធនាគារហ្ីលីេ	 បានចូលរួមកម្មវិធីសេ្បថុរសធម៌រេស់	 MCA	
បដាយេរិចាចាគជាសម្ភារៈសិកសាមួយចំនួន	ែល់បោកកគរូ	អនែកកគរូ	
និងសិស្សកកីកកបៅបខត្បកាះករុង។

១ មិថុនា ទុំពាុំងខ្ុុំ ៖ ការអេ់រំ	គឺជាបរឿងផែលសំខាន់េំ្រុតសកម្េ់	
ករុម្រ។	បហតរុបនះបហើយបានជា	ធនាគារហ្ីលីេ	្្ល់ការគាំកទ	
ោ៉ាងបេញទំហរឹងបៅសម្គមន៍	 ឣតីតសិស្សសាោជម្លូវព័ន	
បដាយឧេត្មអាវយឺតបៅែល់ករុម្រកកីកក	 កនែថុងបគាលេំណង	
បែើម្បីបលើកទរឹកចិត្ែល់េួកគាត់	 ឱ្យបមើលប�ើញនូវភាេវិជ្ជម្ន	
ននជីវិត	និងខិតខំបរៀនសូកតេផន្ម។

ទំនលួលខ៊ស្តរូវររែស់្ជីវែម្មចំធពាះសង្គម
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សៃចក្តីថ្ៃងការណ៍សេិទ្ធិផលហិរញ្ញវត្ថុ

បំណច់ឆ្នៃំ ២០១៦
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របាយការណ៍របស់កៃុេបៃលកៃសាភិបាល

កករុមកេរឹកសាភិបាលនន		ធនាគារ  ហី្លីព ភីអិលសីុ    ("ធនាគារ")			េង្ហាញនូវរបាយការណ៍រេស់កករុមកេរឹកសាភិបាល							រួមជាមួយរបាយការណ៍	
ហិរញ្ញវត្ថុរួមរេស់ធនាគារ	និងកករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ	(រួមគានាបៅថ្	"កករុមហ៊រុនរួម")	និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាច់បដាយផែករេស់
ធនាគារ	(រួមគានាបៅថ្	"របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ")	នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	និងសកម្េ់ការិយេរិបច្ទេញ្េ់។

ព័ត៌មានអំពីបកុេហ៊ុនរួេ

ធនាគារ
ធនាគារបានបធ្ើកេតិេតិ្ការអាជីវកម្ម	បៅន ង្ៃទី២៦	ផខមិ រ្ុនា	ឆ្នា២ំ០០៩។	ធនាគារ	បធ្ើកេតិេតិ្ការអាជីវកម្ម	បកកាមចបាេ់សី្េីសហកគាស	
ោណិជ្ជកម្ម	ននកេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា	និង	អាជាញាេព័ណ្ណសិ្តបកកាមេទេញ្ញតិ្ននធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជា	("NBC")។	ធនាគារបាន	
ទទួលអាជាញាេព័ណ្ណ្្មីផែលបចញបដាយធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជា	បៅន្ងៃទី០៤	ផខមីនា	ឆ្នាំ២០១៥	សំរាេ់រយៈបេលមិនកំណត់។

អាជីវកម្មចម្បងរេស់ធនាគារ	គឺការ្្ល់បសវាកម្មកេតិេត្ិការធនាគារ	និងបសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុោក់េព័ន្ធជាបកចើនបទៀតបៅកនែថុងកេះរាជា-	
ណ្ចកកកម្ថុជា	ផែលអនរុបោមតាមបលខចរុះេញ្ជី	៥៩១៥/០៩E	ផែលបចញបដាយកកសួងោណិជ្ជកម្ម។

ទីសានាក់ការចរុះេញ្ជរីេស់ធនាគារ	ម្នទីតាងំបៅអគារបលខ	២៧	DEF	មហាវិ្ី	កេះមរុនីវង្ស	សង្កាត់	កសះចក	ខព័ណ្ែូនបេញ	កករុងភនែបំេញ	
កេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា។	

េរុំម្នការផ្លាស់េ្លូរផែលគួរបអាយកត់សម្គាល់	បៅបលើសកម្មភាេកេតិេត្ិការសំខាន់ៗ	ផែលបានបរៀេរាេ់ខាង	បលើបែើយកនែថុងអំែថុង
ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបនះ។

កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ	
កករុមហ៊រុន	HwangDBS	Securities	(Cambodia)	Plc	គឺជាកករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធផែលកគេ់កគងទាំងកសរុងបដាយធនាគារ	ផែលកតរូវបាន	
េបងកើតបែើងបៅន្ងៃទី២២	ផខករុម្ៈ	ឆ្នាំ២០១០។	កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធគឺជាកករុមហ៊រុនអសកម្មភាេ	និង	មិនបានបធ្ើកេតិេត្ិការអាជីវកម្ម
ខលែលួនបែើយ។	នាការិយេរិបច្ទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធស្ិតបកកាមការជំរះេញ្ជី។

លទ្ធ្លអាជីវកម្ម	និងភាគោភ
លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងរេស់ធនាគារសកម្េ់ការិយេរិបច្ទេញ្េ់ន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦ម្នែូចខាងបកកាម៖

បកុេហ៊ុនរួេ ធនាគារ

២០១៦
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥
ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ចំបណញ	(ខាត)	មរុនេង់េន្ធ ៤៧៦.៥៦៣ (៣០០.១៤៣) ៤៧៦.៥៩៩ (៣០០.១០៤)

អត្កេបោជន៍	(ចំណ្យ)	េន្ធបលើកបាក់ចំបណញ ២១.៩៦៦ (៥៣.១២០) ២១.៩៦៦ (៥៣.១២០)

ចំបណញ	(ខាត)	សរុទ្ធសកម្េ់ការិយេរិបច្ត ៤៩៨.៥២៩ (៣៥៣.២៦៣) ៤៩៨.៥៦៥ (៣៥៣.២២៤)

សមមូល	-	ោន់បរៀល ២.០១២.៥៦៣ (១.៤៣០.៧១៣) ២.០១២.៧០៨ (១.៤៣០.៥៥៥)

កតរូវផេងផចកែូចខាងបកកាម៖
មូលធនម្ចាស់ភាគហ៊រុនធនាគារ ៤៩៨.៥២៩ (៣៥៣.២៦៣) ៤៩៨.៥៦៥ (៣៥៣.២២៤)
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មដើេទុន

បែើមទរុនរេស់ធនាគារនាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	ម្នចំនួន	៤១	ោនែរុោលារអាបមរិក	ឬ	១៦៥,៥២	ោន់ោនបរៀល	(ឆ្នាំ២០១៥៖	
៤១	ោនែរុោលារអាបមរិក	ឬ	១៦៦,០៥	ោន់ោនបរៀល)។

ទុនបបេុងនិង សំវិានធន

គណនីទរុនេកមរុង	និង	សំវិធានធនសកម្េ់ការិយេរិបច្ទបនះេរុមំ្នការផ្លាស់េ្លូរជាសារវន្បទ	បករៅេីអី្ផែលបានេង្ហាញបៅកនែថុងរបាយ-	
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនះ។

ឥណទាន និងបុមរបបទានអាបកក់ និងជប់សងៃស័យ

បៅមរុនបេលផែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	 និងធនាគារកតរូវបានបរៀេចំបែើង	 កករុមកេរឹកសាភិបាលបានចាត់វិធានការ
ផែលម្នមូលដាឋានសមរម្យ	បែើម្បីកំណត់េីសកម្មភាេផែលកតរូវអនរុវត្កនែថុងការលរុេបចាលឥណទាន	និងេរុបរកេទានផែលទារមិនបាន
និងការបធ្ើសំវិធានធនសកម្េ់ការខាតេង់ចំបោះឥណទាននិងេរុបរកេទាន	និងម្នការបជឿជាក់ថ្រាល់េំណុល	និងេរុបរកេទានផែល	
បានែរឹងថ្មិនអាចទារបាន	កតរូវបានលរុេបចាល	បហើយសំវិធានធនកតរូវបានកំណត់កគេ់កគាន់សកម្េ់ឥណទាន	និងេរុបរកេទានអាកកក់	
និងជាេ់សង្សព័យ។

មកទល់នរឹងកាលេរិបច្ទននរបាយការណ៍បនះ	កករុមកេរឹកសាភិបាល	េរុបំានកត់សម្គាល់ប�ើញេីបហតរុការណ៍ណ្មួយផែលនរឹងេណ្តាល	
បអាយចំនួនទរឹកកបាក់ផែលលរុេបចាលចំបោះឥណទាន		និងេរុបរកេទានទារមិនបាន	ឬចំនួនទរឹកកបាក់	សំវិធានធនចំបោះឥណទាន		
និងេរុបរកេទានអាកកក់	និងជាេ់សង្សព័យបៅកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារមិនកគេ់កគាន់រហូតែល់កកមិត
សារវន្ណ្មួយបនាះបទ។

បទពៃយសកេ្មចរន្

បៅមរុនបេលផែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម								និងធនាគារកតរូវបានបរៀេចំបែើង	កករុមកេរឹកសា	ភិបាលបានចាត់វិធានការ	
ផែលម្នមូលដាឋានសមរម្យបែើម្បីេញ្ជាកថ់្កទេ្យសកម្មចរន្	ផែលទំនងជាមិនអាចលក់បានបៅកនែថុងកេតេិត្ិការអាជីវកម្មធម្មតា	កនែថុង
តនមលែបស្មើនរឹងតនមលែកត់កតាបៅកនែថុងេញ្ជីគណបនយ្យរេស់	កករុមហ៊រុនរួម		និងធនាគារ	កតរូវបានកាត់េន្យបអាយបៅបស្មើនរឹងតនមលែផែលគិត
ថ្នរឹងអាចលក់បានបលើទី្សារ។

មកទល់នរឹងកាលេរិបច្ទននរបាយការណ៍បនះ	កករុមកេរឹកសាភិបាលេរុបំានកត់សម្គាល់ប�ើញេីបហតរុការណ៍ណ្មួយផែល	នរឹងបធ្ើបអាយ	
េ៉ះោល់ែល់ការកំណត់តនមលែកទេ្យសកម្មចរន្	បៅកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារថ្ម្នភាេមិនកតរឹមកតរូវ	
ឬមិនសមកសេណ្មួយបនាះបទ។

វិធីសាសស្ននការវយតនេ្

មកទល់នរឹងកាលេរិបច្ទននរបាយការណ៍បនះ	 កករុមកេរឹកសាភិបាលេរុំបានកត់សម្គាល់ប�ើញេីបហតរុការណ៍ណ្មួយបកើតបែើងផែល	
បធ្ើបអាយេ៉ះោល់ែល់ការអនរុវត្វិធីសាសស្	 ផែលម្នកនលែងមកកនែថុងការវាយតនមលែកទេ្យសកម្ម	 និងកទេ្យអកម្មបៅកនែថុងរបាយការណ៍	
ហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្នភាេមិនកតរឹមកតរូវ	ឬ	មិនសមកសេណ្មួយបនាះបទ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលមផៃសងៗ

មកទល់នរឹងកាលេរិបច្ទននរបាយការណ៍បនះ

•	 េរុំម្នការដាក់េញ្ចាំកទេ្យសកម្មណ្មួយរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារ	ផែលបកើតម្នបែើងបៅែំណ្ច់	ការិយេរិបច្ទសកម្េ់	
	 ធានាចំបោះេំណុលរេស់េរុគ្គលណ្មួយ	និង

•  េរុំម្នេំណុលយថ្ភាេណ្មួយបកើតម្នបែើងចំបោះកករុមហ៊រុនរួម	 និងធនាគារចាេ់តាំងេីែំណ្ច់ការិយេរិបច្ទបករៅេីកេតិ-	
	 េត្ិការអាជីវកម្មធម្មតារេស់ធនាគារ។
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េរុំម្នេំណុលយថ្ភាេ	ឬេំណុលប្្សងៗបទៀតរេស់	កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារផែលកតរូវម្នកាតេក្ិច្	អនរុវត្	ឬអាចនរឹងកតរូវម្នកា
តេ្កិច្អនរុវត្កនែថុងរយៈបេល	១២ផខ	េនាទាេ់េីកាលេរិបច្ទននការិយេរិបច្ទេញ្េ់បនះ		ផែលនរឹងម្ន្លេ៉ះោល់		ឬ		អាចនរឹងម្ន	
្លេ៉ះោល់ជាសារវន្ែល់លទ្ធភាេរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារ	កនែថុងការេំបេញកាតេ្កិច្រេស់ខលែលួនបៅន ង្ៃែល់កំណត់សងបនាះបទ។

បពលត្ិការណ៍មបកាយកាលបរិមចឆេទននតារាងតុលៃយការ

េរុំម្នកេរឹតិ្ការណ៍គួរបអាយកត់សម្គាល់ណ្មួយបានបកើតបែើងបកកាយេីកាលេរិបច្ទតារាងតរុល្យការ																											ផែលតកមរូវបអាយម្នការ	
េង្ហាញ	 ឬការបធ្ើនិយព័តកម្មចំបោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 	 បករៅេីកេរឹតិ្ការណ៍ែូចម្នេង្ហាញកនែថុងកំណត់សម្គាល់ននរបាយការណ៍	
ហិរញ្ញវត្ថុបនះបទ។

បោក	Lim	Hua	Min	 កេធាន

បោក	Ong	Teong	Hoon អភិបាល

បោក	Michael	Tan	Tech	Keong អភិបាល

បោក	Chan	Mach អភិបាល

បោក	Paul	Gwee	Choon	Guan អភិបាល	ឯករាជ្យ

បោកកសី	Diana	Seah	Yen	Goon អភិបាល	ឯករាជ្យ

បោក	Koh	Yong	Guan អភិបាល	ឯករាជ្យ

បោក	Ith	Vichit អភិបាល	ឯករាជ្យ	ផតងតាំងបៅន្ងៃ	១០	ផខសីហា	ឆ្នាំ២០១៦

សវនករ

កករុមហ៊រុនសវនកម្មឯករាជ្យ	Ernst	&	Young	(Cambodia)	Ltd.	គឺជាសវនករ	រេស់ធនាគារ។	

ភាគហ៊ុនកាន់កាប់មោយអភិបាល

េរុំម្នសម្ជិកកករុមកេរឹកសាភិបាលណ្ម្នាក់	ម្នភាគហ៊រុនផ្ទាល់បៅកនែថុងធនាគារបែើយ។

អត្ថបបមោជន៍របស់បកុេបបលកៃសាភិបាល

កនែថុងអំែថុង	និងនាចរុងការិយេរិបច្ទបនះ	េរុំម្នការកេមបកេៀងណ្មួយផែលម្នធនាគារចូលរួមជាភាគីម្ខាងបទៀត	កនែថុងបគាលេំណង	
ជួយែល់កករុមកេរឹកសាភិបាលរេស់ធនាគារ	បអាយទទួលបាននូវអត្កេបោជន៍បដាយ	ការទិញយកភាគហ៊រុន	ឬលិខិតេំណុលេីសាម	ី
ធនាគារ	ឬេីកករុមហ៊រុនែនទបទៀតបទ។

េរុំម្នសម្ជិកកករុមកេរឹកសាភិបាលណ្មួយរេស់ធនាគារបានទទួល	ឬម្នសិទ្ធនិរឹងទទួលបាននូវអត្កេបោជន៍ណ្មួយ	តាមរយៈ
ការចរុះកិចស្នយាផែលបានបធ្ើបែើងរវាងធនាគារ	និងកករុមកេរឹកសាភិបាល	ឬ	រវាងធនាគារ	និងកករុមហ៊រុនោក់េព័ន្ធជាមយួនរឹងកករុមកេរឹកសា
ភិបាលបនាះ	ឬជាមួយនរឹងកករុមហ៊រុនផែលកករុមកេរឹកសាភិបាលបនាះជាសម្ជិក	ឬក៏ជាមួយកករុមហ៊រុនផែលកករុមកេរឹកសាភិបាលបនាះម្ន
្លកេបោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗជាមួយគានា	បករៅេីកេតិេត្ិការែូចម្នេង្ហាញកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនះ។

របាយការណ៍ស្ីពីការទទួលខុសបតូវរបស់បកុេបបលកៃសាភិបាលចំមពាឹះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កករុមកេរឹកសាភិបាល	ជាអនែកទទួលខរុសកតរូវកនែថុងការេញ្ជាក់ថ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	កតរូវបានបរៀេចំបែើងោ៉ាងកតរឹមកតរូវ	បែើម្ីបេង្ហាញនូវ	
ទិែ្ឋភាេេិតកបាកែននសាថានភាេហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារនាន ង្ៃទី	៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	កេមទំាងលទ្្ធ លហិរញ្ញវត្ថុ	
និងសាថានភាេលំហូរសាច់កបាក់សកម្េ់ការិយេរិបច្ទផែលបានេញ្េ់។	កករុមកេរឹកសាភិបាល	កតរួតេិនិត្យបលើការបរៀេចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរេស់គណៈកគេ់កគងផែលកតរូវបានតកមរូវបអាយ៖
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១ . 	អនរុមព័តនូវបគាលនបោបាយគណបនយ្យ	 សមកសេផែលផ ្្អកបលើការវិនិច្ព័យ	 និងការបា៉ាន់កេម្ណោ៉ាងសមបហតរុ្ល	 និង	
	 កេកេបដាយការកេរុងកេយព័តនែបហើយបធ្ើការអនរុវត្បគាលនបោបាយទាំងបនាះជាអចិនសន្យ៍។

២.	 អនរុបោមតាមស្ង់ដារគណបនយ្យកម្ថុជា	កេមទាំងេទេ្បញ្ញត្ិ	និងបគាលការណផ៍ណនាំផែលតកមរូវបដាយធនាគារជាត	ិនន	កម្ថុជា		
	 បហើយកេសិនបេើការផសង្រកទែិ្ឋភាេេិតកបាកែតកមរូវបអាយបកេើវិធានែនទបទៀតផែលខរុសេីវិធានមរុន	វិធាន្្មីបនះកតរូវបានេង្ហាញ		
	 និងេន្យល់បអាយបានចបាស់ោស់	និងកំណត់េរិម្ណននការផកេកេរួលបៅកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

៣.	រកសាទរុកនូវេញ្ជីគណបនយ្យបអាយបានកគេ់កគាន់	និងកេេព័ន្ធកតរួតេិនិត្យន្្ទកនែថុងបអាយម្នកេសិទ្ធភាេ។

៤.	 បរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបដាយផ្្អកបលើមូលដាឋាននិរន្រភាេននែំបណើរការអាជីវកម្ម	បលើកផលងផត	កនែថុងករណីមិនសមរម្យកនែថុង	
	 ការសន្មតថ្	កករុមហ៊រុនរួមនរឹងមិនេន្បធ្ើកេតិេត្ិការអាជីវកម្មរេស់ខលែលួននាបេលអនាគត។

៥.	 កគេ់កគង	និងែរឹកនំាកករុមហ៊រុនរួម		និងធនាគារកេកេបដាយកេសិទ្ធភាេ	បលើការសំបរចចិត្ផែលអាចេ៉ះោល់ជាសារវន្ែល់	កេតិ-	
	 េត្ិការ	និងែំបណើរការអាជីវកម្មរេស់ធនាគារ	បហើយកតរូវកបាកែថ្កិច្ការ	ទាំងបនះកតរូវបានេង្ហាញបៅកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

គណៈកគេ់កគងជាអនែកទទួលខរុសកតរូវ	បែើម្បីធានាថ្េញ្ជីគណបនយ្យកតរឹមកតរូវ	កតរូវបានរកសាទរុក	និងោតកតដាងេង្ហាញអំេីសាថានភាេ	
ហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារឲ្យបានកតរឹមកតរូវសមបហតរុ្លកគេ់បេល	បហើយនិងធានាថ្េញ្ជីគណបនយ្យកសេតាមកេេព័ន្ធ
គណបនយ្យផែលបានចរុះេញ្ជី។	 គណៈកគេ់កគង	 ក៏ជាអនែកទទួលខរុសកតរូវកនែថុងការផ្រកសាកទេ្យសកម្មរេស់កករុមហ៊រុនរួម	 និងធនាគារ	
បហើយមយា៉ាងបទៀតក៏កតរូវចាត់វិធានការសមកសេបែើម្បីទេ់សាកាត់	និងផស្ងរកកំហរុសបចតនា	បហើយនិងភាេមិនកេកកតីប្្សងៗ។

កករុមកេរឹកសាភិបាលេញ្ជាក់ថ្	កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារ	បានអនរុវត្តាមលកខេខណ្តកមរូវចាបំាច់នានា	ែូចផែលបានេញ្ជាក់ខាងបលើកនែថុង	
ការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការអនុេ័តមលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បយើងខ្ថុំជាកករុមកេរឹកសាភិបាល	បានអនរុមព័តបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផែលម្នភាជាេ់បនះថ្បានេង្ហាញនូវទិែ្ឋភាេេិតកបាកែ	 និង	
កតរឹមកតរូវបៅបលើសាថានភាេហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារ	នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	និងលទ្ធ្លននកេតិេត្ិការហិរញ្ញវត្ថុ	
បហើយនិងសាថានភាេលំហូរសាច់កបាក់	សកម្េ់ការិយេរិបច្ទេញ្េ់	 បដាយអនរុបោមបៅតាមស្ង់ដារគណបនយ្យកម្ថុជា	 កេមទំាង	
េទេ្បញ្ញត្ិ	និងបគាលការណ៍ផណនាំោក់េព័ន្ធរេស់ធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជា។

តំណ្ងកករុមកេរឹកសាភិបាល

Ong	Teong	Hoon
អភិបាល

រាជធានីភនែំបេញ	កេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា
ន្ងៃទី	២២	ផខមីនា	ឆ្នាំ២០១៧
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េតិមោបល់

បយើងខ្ថុំបានបធ្ើសវនកម្មបៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមរេស់	ធនាគារ	 ហី្លីេ	 ភីអិលសរុី	 ("ធនាគារ")	 និងកករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ	
(រួមគានាបៅថ្	"កករុមហ៊រុនរួម")	 និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាច់បដាយផែករេស់ធនាគារ	ផែលរួមម្នតារាងតរុល្យការរួម	 និងដាច់	
បដាយផែក	នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	និងរបាយការណ៍លទ្ធ្លរួម	និងដាច់បដាយផែក	របាយការណ៍េផកមេកមរួលមូលធនរួម	
និងដាច់បដាយផែក	កេមទាងំរបាយការណ៍លំហូរសាច់កបាក់រួម	និងដាច់បដាយផែក	សកម្េ់ការិយេរិបច្ទេញ្េ់	បហើយនិងកំណត់	
សម្គាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	ផែលរួមម្នបសចកី្សបងខេេននបគាលនបោបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ		(រួមគានាបៅថ្	"របាយការណ៍	
ហិរញ្ញវត្ថុ")។

តាមមតិបោេល់រេស់បយើងខ្ថុំ	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម	និងដាច់បដាយផែកបនះ	េង្ហាញនូវទិែ្ឋភាេេិតកបាកែ	និងកតរឹមកតរូវ	បលើ
សាថានភាេហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារ	នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	កេមទាំងលទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុរួម	និងដាច់បដាយផែក	
បហើយនិងលំហូរសាច់កបាក់រួម	និងដាច់បដាយផែកសកម្េ់ការិយេរិបច្ទេញ្េ់	បដាយអនរុបោមបៅតាមស្ង់ដារគណបនយ្យកម្ថុជា		
បហើយនិងេទេញ្ញត្ិ	និងបគាលការណ៍ផណនាំផែលបចញបដាយធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជា។	

េូលោ្ៃនក្នុងការផ្តល់េតិមោបល់ 

បយើងខ្ថុំបានបធ្ើសវនកម្មបដាយអនរុបោមបៅតាមស្ង់ដារអន្រជាតិស្ីេីសវនកម្មននកម្ថុជា	 ("CISAs")។	ការទទួលខរុសកតរូវរេស់		
បយើងខ្ថុំបោងតាមស្ង់ដារអន្រជាតិស្ីេីសវនកម្មននកម្ថុជា	 	 កតរូវបានេរិោយេផន្មបៅកនែថុងផ្នែកនន	 "ការទទួលខរុសកតរូវរេស់
សវនករចំបោះការបធ្ើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ"		ននរបាយការណ៍រេស់បយើងខ្ថុំ។	បយើងខ្ថុំម្នឯករាជ្យភាេេីកករុមហ៊រុនរួម	
និងធនាគារបដាយបោងតាមអនរុកករឹត្យបៅបលើកកមសីលធម៌សកម្េ់វីជាជាជីវៈរេស់គណបនយ្យករជំនាញ	និងសវនករជំនាញផែលបចញ				
បដាយរាជរដាឋាភិបាលននកេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា	បហើយបយើងក៏បានេំបេញនូវទំនួលខរុសកតរូវែនទបទៀតផែលតកមរូវបដាយកកមសីលធម៌
បនះផែរ។	 បយើងខ្ថុំបជឿជាក់ថ្	ភស្ថុតាងសវនកម្មផែលបយើងខ្ថុំបានទទួលបាន	ម្នលកខេណៈកគេ់កគាន់	 និងសមកសេបែើម្ីប្្ល់ជា	
មូលដាឋានកនែថុងការេបញ្ញមតិបោេល់រេស់បយើងខ្ថុំ។

ការទទួលខុសបតូវរបស់គណៈបគប់បគងនិងបកុេបបលកៃសាភិបាលចំមពាឹះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈកគេ់កគងជាអនែកទទួលខរុសកតរូវចំបោះការបរៀេចំ	និងការេង្ហាញទិែ្ឋភាេេិតកបាកែ	និងកតរឹមកតរូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបដាយ	
អនរុបោមបៅតាមស្ង់ដារគណបនយ្យកម្ថុជា	បហើយនិងេទេញ្ញតិ្	និងបគាលការណ៍ផណនំា	ផែលបចញបដាយធនាគារជាតិននកម្ថុជា	
បហើយនិងទទួលខរុសកតរូវ្ងផែរចំបោះកេេព័ន្ធកតរួតេិនិត្យន ្្ទកនែថុង	ផែលគណៈកគេ់កគងគិតថ្ម្នសារៈកេបោជន៍កនែថុងការបរៀេចំរបាយ	
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផែលេរុំម្នកំហរុសឆ្គងជាសារវន្	ផែលេណ្តាលមកេីការផកលែងេនលែំ	ឬ	ការភាន់កចែំ។	

បៅកនែថុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 គណៈកគេ់កគងជាអនែកទទួលខរុសកតរូវកនែថុងការវាយតនមលែលទ្ធភាេ	 និរន្រភាេអាជីវកម្មរេស់	
កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារ	និងបធ្ើការោតកតដាង	(កេសិនបេើម្ន)	នូវេញ្ហាទាំងឡាយណ្	ផែលទាក់ទងនរឹងនិរនរ្ភាេអាជីវកម្ម	នងិ	
ការបកេើកបាស់មូលដាឋាននិរន្រភាេអាជីវកម្មបៅកនែថុងកេេព័ន្ធគណបនយ្យរេស់កករុមហ៊រុនរួម	 និងធនាគារ	 បលើកផលងផតកនែថុងករណីគណៈ	
កគេ់កគងម្នេំណងរំោយ	ឬេញ្ឈេ់	កេតិេត្ិការណ៍កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារ	ឬក៏គាមានមបធយាបាយជាក់ោក់ណ្មួយបទៀតបករៅ
េីបនះ។

កករុមកេរឹកសាភិបាលម្នទំនួលខរុសកតរូវ	 កនែថុងការកតរួតេិនិត្យបមើលបលើែំបណើរការននការរាយការណ៍	 អំេីហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	
និងធនាគារ។

ការទទួលខុសបតូវរបស់សវនករចំមពាឹះការមធ្ើសវនកេ្មមលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បគាលេំណងរេស់បយើងខ្ថុំ	 គឺបែើម្ីបទទួលបាននូវការធានាអះអាងផែលសមបហតរុ្លថ្	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងមូលមិនម្ន
កំហរុសឆ្គងជាសារវន្	ផែលេណ្តាលមកេីការផកលែងេនលែំ	ឬ	ការភាន់កចែំ	បហើយបធ្ើការបចញ្សាយរបាយការណ៍រេស់សវនករផែល	
រួមម្នមតិបោេល់រេស់បយើងខ្ថុំ។	ការធានាអះអាងផែលសមបហតរុ្ល	គឺជាការធានាអះអាងកកមិតខ្ស់មួយ	េ៉រុផន្មិនផមនជាកា

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជៃយ
ជូនចំពោឹះ ភាគទុនិកនៃធនាគារ ហ្ីលីព ភីអិលសុី

បោងៈ	៦១១៤១១៧៦/១៨៨៣៥៧៦៨



របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    40

រធានាថ្ការង្រសវនកម្មផែលកេកេរឹត្បៅបដាយអនរុបោមតាម	CISAs	ផតងផតរកប�ើញកំហរុសឆ្គងជាសារវន្ផែលម្នបនាះបទ	។		
កំហរុសឆ្គងអាចបកើតបចញេីការផកលែងេនលែំ	 ឬ	 ការភាន់កចែំ	 និងកតរូវបានចាត់ទរុកថ្ជាសារវន្	 កេសិនបេើកំហរុសឆ្គងទំាងអស់បនាះ	
(ផតមួយ	ឬ	េញ្លូលគានាជារួម)	អាចម្នឥទ្ធិេលបលើការសកមចចិត្	ផ្នែកបសែ្ឋកិច្រេស់អនែកបកេើកបាស់បដាយផ្្អកបលើមូលដាឋានរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងបនះ។

ជាផ ន្ែកមួយននការង្រសវនកម្មផែលអនរុបោមតាម	CISAs	បយើងខ្ថុំបានបធ្ើការវិនិច្ព័យ	និងរកសានូវចមងៃល់កេកេ	បដាយវិជាជាជីវៈកនែថុង	
ែំបណើរការសវនកម្ម។	បយើងខ្ថុំក៏បាន៖

	• កំណត់	និងវាយតនមលែហានិភព័យននកំហរុសឆ្គងជាសារវន្	ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផែលេណ្តាលមកេីការផកលែងេនលែំ	ឬការភាន់	
កចែំេបងកើត	និងអនរុវត្នីតិវិធីសវនកម្មផែលបឆលែើយតេបៅនរឹងហានិភព័យទាំងបនាះ		បហើយកេមូលភស្ថុតាងសវនកម្មឲ្យបានកគេ	់
កគាន់	 និងសមកសេសកម្េ់្្ល់ជាមូលដាឋានកនែថុងការេបញ្ញមតិបោេល់រេស់បយើងខ្ថុំ។	 ហានិភព័យផែលមិនអាចរកប�ើញ	
កំហរុសឆ្គងជាសារវន្	 ផែលេណ្តាលមកេីការផកលែងេនលែំម្នកកមិតខ្ស់ជាងហានិភព័យផែលមិនអាចរកប�ើញកំហរុសឆ្គង	 ផែល	
េណ្តាលមកេីការភាន់កចែំ	បកោះថ្ការផកលែងេនលែអំាចោក់េព័ន្ធនរឹងការ�រុេ�ិត	ការេនលែ	ំការលរុេបចញបដាយបចតនា														ការរាយការណ៍
មិនកតរឹមកតរូវ	ឬមិនបគារេតាមកេេព័ន្ធកតរួតេិនិត្យន្្ទកនែថុង។

	• ផស្ងយល់អំេីកេេព័ន្ធកតរួតេិនិត្យន ្្ទកនែថុងផែលោក់េព័ន្ធនរឹងការង្រសវនកម្ម	បែើម្ីបេបងកើតជានីតិវិធីសវនកម្ម	ផែលសមកសេបៅ	
តាមកាលៈបទសៈ	 េ៉រុផន្មិនផមនសកម្េ់បគាលេំណងបែើម្បីេបញ្ញមតិបោេល់បលើកេសិទ្ធភាេននការកតរួតេិនិត្យន ្្ទកនែថុងរេស់	
កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារបទ។

	• វាយតនមលែភាេសមកសេននបគាលនបោបាយគណបនយ្យផែលបានបកេើកបាស់	និងភាេសមបហតរ្ុ លននការបា៉ាន់សាមានគណបនយ្យ	
និងការេង្ហាញផែលជាេ់ទាក់ទងប្្សងបទៀតផែលបធ្ើបែើងបដាយគណៈកគេ់កគង។

	• បធ្ើបសចកី្សននែិដាឋានបៅបលើភាេសមកសេននការបកេើកបាស់មូលដាឋាននិរន្រភាេអាជីវកម្ម	បៅកនែថុងកេេព័ន្ធគណបនយ្យបដាយគណៈ	
កគេ់កគង	 និងតាមរយៈភស្ថុតាងសវនកម្មផែលទទួលបានបយើងខ្ថុំបធ្ើការសននែិដាឋាន	 ថ្បតើម្នវត្ម្ន	 ននភាេមិនកបាកែកេជា	
ជាសារវន្ទាក់ទងនរឹងកេរឹតិ្ការណ៍	 ឬកាលៈបទសៈទំាងឡាយណ្ផែលនំាឲ្យម្នការសង្សព័យជាសារវន្	 បៅបលើនិរន្រភាេនន	
ែំបណើរការអាជីវកម្មរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគារឬបទ។	កេសិនបេើបយើងខ្ថុំសននែិដាឋានថ្ម្នវត្ម្នននភាេមិនកបាកែកេជាជា
សារវន្	បយើងខ្ថុតំកមរូវឲ្យទាញចំណ្េ់អារម្មណ៍	កនែថុងរបាយការណ៍សវនករបលើកំណត់សម្គាល់ោក់េព័ន្ធផែលម្នបៅកនែថុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ	ឬកេសិនបេើកំណត់សម្គាល់បនះេរុមំ្នលកខេណៈកគេ់កគាន់បទបនាះ	បយើងខ្ថុនំរឹងបធ្ើការផកផកេមតិបោេល់រេស់បយើងខ្ថុ។ំ	
ការសននែិដាឋានរេស់បយើងខ្ថុំ	គឺេរឹងផ្្អកបលើភស្ថុតាងសវនកម្មផែលទទួលបានរហូតែល់ន្ងៃបចញរបាយការណ៍សវនករ។	ផតបទាះ	
ជាោ៉ាងណ្ក៏បដាយ	 កេរឹតិ្ការណ៍	 ឬកាលៈបទសៈ	នាបេលអនាគតក៏អាចេងកឲ្យកករុមហ៊រុនរួម	 ឬធនាគារមិនអាចេន្និរន្រភាេ	
រេស់អាជីវកម្មបាន្ងផែរ។

	• វាយតនមលែការដាក់េង្ហាញទកមង់	និងម្តិកាទំាងកសរុងននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមេញ្លូលទំាងកំណត់សម្គាល់ប្្សងៗ	និងវាយ
តនមលែថ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	តំណ្ងឲ្យកេតិេតិ្ការណ៍	និងកេរឹតិ្ការណ៍ផែលជាមូលដាឋានបែើម្ីបសបកមចបាននូវការេង្ហាញែ៏	
កតរឹមកតរូវ។

	• ទទួលបានភស្ថុតាងសវនកម្មផែលសមកសេ	និងកគេ់កគាន់អំេីេព័ត៌ម្នហិរញ្ញវត្ថុរេស់អង្គភាេ	ឬសកម្មភាេអាជីវកម្មរេស	់
កករុមហ៊រុនរួម	បែើម្បីេបញ្ញមតិបោេល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម។		បយើងខ្ថុំម្នទំនួលខរុសកតរូវចំបោះការែរឹកនាំ	ការកតរួត	
េិនិត្យ	និងការអនរុវត្ន៍ននកករុមសវនកម្ម។	បយើងខ្ថុំម្នទំនួលខរុសកតរូវទាំងកសរុងចំបោះមតិបោេល់សវនកម្មរេស់បយើងខ្ថុំ។

កនែថុងចំបណ្មេញ្ហាែនទបទៀត	បយើងខ្ថុំបានបធ្ើការទំនាក់ទំនងជាមួយអនែកទទួលេន្ទថុកបលើអភិបាលកិច្អំេីវិសាលភាេផែលបានបកគាង	
ទរុក	និងបេលបវោននការង្រសវនកម្ម	និងរេកគំបហើញសំខាន់ៗ	 រួមេញ្លូល្ងផែរនូវកង្ះខាតសំខាន់ៗ	 បៅបលើកេេព័ន្ធកតរួតេិនិត្យ	
ន្្ទកនែថុងផែលបយើងខ្ថុំរកប�ើញកនែថុងបេលបធ្ើសវនកម្ម។

Ernst	&	Young	(Cambodia)	Ltd.
កករុមហ៊រុនគណបនយ្យករជំនាញ	និងសវនករកេតិកសរុត

រាជធានីភនែំបេញ	កេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា
ន្ងៃទី២២	ផខមីនា	ឆ្នាំ២០១៧
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២០១៦ ២០១៥

កំណត ់
សម្្រល់ ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល 
ពាន់មរៀល 

(កំណត់សម្្រល់
មលខ ២.១) ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល 
ពាន់មរៀល 

(កំណត់សម្្រល់
មលខ ២.១)

បទពៃយសកេ្ម

សាច់កបាក់ ៣ ៤.៨១៧.៩៨៧ ១៩.៤៥០.២១៤ ៤.១៥១.០៣៤ ១៦.៨១១.៦៨៨

សមតរុល្យជាមួយធនាគារជាតិននកម្ថុជា ៤ ២៥.២២៤.៣៩៣ ១០១.៨៣០.៨៧៥ ១៧.៧២៤.៥០០ ៧១.៧៨៤.២២៥

សមតរុល្យជាមួយធនាគារ	និង	
កគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ ៥ ១៦.០៤៩.៤៣៦ ៦៤.៧៩១.៥៧៣ ៧.៦៩៤.២៨៤ ៣១.១៦១.៨៥០

	វិនិបោគមូលេកត ៦ ១.០៣២.៨៣៦ ៤.១៦៩.៥៥៩ ២៥.០០០ ១០១.២៥០

ឥណទាន	និងេរុបរកេទាន	 ៧ ៩២.៣២០.៦៨៩ ៣៧២.៦៩៨.៦២១ ៦៨.៤៧៩.៥៣១ ២៧៧.៣៤២.១០១

កទេ្យ	និងេរិកាខារ ៩ ១.៦០៦.៧២៧ ៦.៤៨៦.៣៥៧ ១.៩០១.១៥៤ ៧.៦៩៩.៦៧៥

កម្មវិធីករុំេ្យលូទព័រ ១០ ១២៣.៩១៤ ៥០០.២៤១ ១៤០.០៩៧ ៥៦៧.៣៩៣

េន្ធេនយារជាកទេ្យសកម្ម ១៤ ២០៥.៦៦៥ ៨៣០.២៦៩ - -

កទេ្យសកម្មប្្សងៗ ១១ ៦២៥.១៩៤ ២.៥២៣.៩០៨ ៥២៨.១៩០ ២.១៣៩.១៦៩

បទពៃយសកេ្មសរុប ១៤២.០០៦.៨៤១ ៥៧៣.២៨១.៦១៧ ១០០.៦៤៣.៧៩០ ៤០៧.៦០៧.៣៥១

បទពៃយអកេ្ម និងេូលធនមា្ៃស់ភាគហ៊ុន

កទេ្យអកម្ម

កបាក់េបញ្ញើរេស់ធនាគារប្្សងៗ ១២ ២៨.១០០.៣២១ ១១៣.៤៤០.៩៩៦ ១៥.១២២.២៨៩ ៦១.២៤៥.២៧០

កបាក់េបញ្ញើរេស់អតិ្ិជន ១៣ ៧២.៤៣១.២៨២ ២៩២.៤០៥.០៨៧ ៤១.៨៦៥.៦១៣ ១៦៩.៥៥៥.៧៣៤

េន្ធកតរូវេង់ ១៤ ១០៥.៣៩១	 ៤២៥.៤៦៣	 ៦.១៥៣	 ២៤.៩២០	

កម្ី - - ៣.០០០.០០០	 ១២.១៥០.០០០	

កទេ្យអកម្មប្្សងៗ ១៥ ១.៩១៧.៩១៨ ៧.៧៤២.៦៣៤ ១.៦៩៦.៣៣៥ ៦.៨៧០.១៥៧

បទពៃយអកេ្មសរុប ១០២.៥៥៤.៩១២ ៤១៤.០១៤.១៨០ ៦១.៦៩០.៣៩០ ២៤៩.៨៤៦.០៨១

េូលធនមា្ៃស់ភាគហ៊ុន

បែើមទរុន ១៦ ៤១.០០០.០០០ ១៦៥.៥១៧.០០០ ៤១.០០០.០០០ ១៦៦.០៥០.០០០

ខាតេង្គរ (១.៥៤៨.០៧១) (៦.២៤៩.៥៦៣) (២.០៤៦.៦០០) (៨.២៨៨.៧៣០)

េូលធនមា្ៃស់ភាគហ៊ុនសរុប ៣៩.៤៥១.៩២៩ ១៥៩.២៦៧.៤៣៧ ៣៨.៩៥៣.៤០០ ១៥៧.៧៦១.២៧០

បទពៃយអកេ្ម និងេូលធន
មា្ៃស់ភាគហ៊ុនសរុប

១៤២.០០៦.៨៤១ ៥៧៣.២៨១.៦១៧ ១០០.៦៤៣.៧៩០ ៤០៧.៦០៧.៣៥១

កំណត់សម្គាល់ផែលភាជាេ់មកជាមួយេីបលខ	១	ែល់	៣២	ជាផ្នែកននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនះ។

តារាងតុលៃយការរួេ
នាថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៦
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៧.៧៧៧.៧៧៧ ២០១៦ ២០១៥

កំណត ់
សម្្រល់ ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល 
ពាន់មរៀល 

(កំណត់សម្្រល់
មលខ ២.១) ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល 
ពាន់មរៀល 

(កំណត់សម្្រល់
មលខ ២.១)

ចំណូលបបតិបត្តិការ

ចំណូលការកបាក់ ១៧ ៧.៨៥៩.៥០៥ ៣១.៧២៨.៨២២ ៤.៨៦៨.៥៩៦	 	១៩.៧១៧.៨១៤	

ចំណ្យការកបាក់ ១៨ (៣.៦០៧.៧៤៣) (១៤.៥៦៤.៤៥៧) (១.៩៤៦.៨២៩) (៧.៨៨៤.៦៥៦)

ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ ៤.២៥១.៧៦២ ១៧.១៦៤.៣៦៥ ២.៩២១.៧៦៧ ១១.៨៣៣.១៥៨

ចំណូលន្លែឈនែលួល	និងកនកមបជើងសារ ១៩ ៧៦១.៩៤៨ ៣.០៧៥.៩៨៤ ៦៧៦.៤៨៤	 ២.៧៣៩.៧៦០	

ចំណូលកេតិេត្ិការប្្សងៗ	 ២០ ៣២.៥៣៤ ១៣១.៣៤០ ២២.៨៥៤ ៩២.៥៥៩

ចំណូលបបតិបត្តិការសរុប ៥.០៤៦.២៤៤ ២០.៣៧១.៦៨៩ ៣.៦២១.១០៥ ១៤.៦៦៥.៤៧៧

ចំណ្យេរុគ្គលិក ២១ (២.០០០.៨០៥) (៨.០៧៧.២៥០) (១.៦៤៦.១២៦) (៦.៦៦៦.៨១០)

ចំណ្យោក់េព័ន្ធការេបងកើត ២២ (៨៣៧.៣៧៦) (៣.៣៨០.៤៨៧) (៨៥៦.៣៤៣) (៣.៤៦៨.១៨៩)

រំលស់ ២៣ (៥៥២.៧៣៣) (២.២៣១.៣៨៣) (៥១៣.៣៥៤) (២.០៧៩.០៨៤)

ចំណ្យ្្សេ្្សាយ	និងទី្សារ ២៤ (១៣១.៥៣១) (៥៣០.៩៩១) (១៦៦.១៣៩) (៦៧២.៨៦៣)

ចំណ្យរែ្ឋបាល	និងចំណ្យទូបៅ ២៥ (៦៤៦.៨៨៧) (២.៦១១.៤៨៣) (៧២១.៩៤០) (២.៩២៣.៨៥៧)

សំវិធានធនបលើការខាតេង់ឥណទាន	
និងេរុបរកេទាន ៧ (៤០០.៣៤៩) (១.៦១៦.២០៩) (១៧.៣៤៦) (៧០.២៥១)

ចំមណញ (ខាត) េុនបង់ពន្ធ ៤៧៦.៥៦៣ ១.៩២៣.៨៨៦ (៣០០.១៤៣) (១.២១៥.៥៧៧)

អត្កេបោជន៍	(ចំណ្យ)	
េន្ធបលើកបាក់ចំបណញ ១៤ ២១.៩៦៦	 ៨៨.៦៧៧	 (៥៣.១២០) (២១៥.១៣៦)

ចំមណញ (ខាត) សុទ្ធសបមាប់ការិយបរិមចឆេទ ៤៩៨.៥២៩ ២.០១២.៥៦៣ (៣៥៣.២៦៣) (១.៤៣០.៧១៣)

ដបងដចកមៅេូលធនមា្ៃស់ភាគហ៊ុនធនាគារ ៤៩៨.៥២៩ ២.០១២.៥៦៣ (៣៥៣.២៦៣) (១.៤៣០.៧១៣)

របាយការណ៍លទ្ធផលរួេ
សមៃៃប់ការិយបរិចឆេៃទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៦
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មដើេទុន
(កំណត់សមា្ៃល់

មលខ១៦)      
ដុល្ៃរអាមេរិក

ខាតបង្គរ
  ដុល្ៃរអាមេរិក

សរុប
ដុល្ៃរអាមេរិក

សមតរុល្យបៅន្ងៃទី១	ផខមករា	ឆ្នាំ២០១៦ ៤១.០០០.០០០ (២.០៤៦.៦០០) ៣៨.៩៥៣.៤០០

ចំបណញសរុទ្ធសកម្េ់ការិយេរិបច្ទ - ៤៩៨.៥២៩ ៤៩៨.៥២៩

សមតរុល្យបៅន្ងៃទី៣១		ផខធនែលូ		ឆ្នាំ២០១៦ ៤១.០០០.០០០ (១.៥៤៨.០៧១) ៣៩.៤៥១.៩២៩

សមមូល	ោន់បរៀល	(កំណត់សម្គាល់បលខ	២.១) ១៦៥.៥១៧.០០០ (៦.២៤៩.៥៦៣) ១៥៩.២៦៧.៤៣៧

សមតរុល្យបៅន្ងៃទី១	ផខមករា	ឆ្នាំ២០១៥ ៤០.០០០.០០០ 	(១.៦៩៣.៣៣៧) ៣៨.៣០៦.៦៦៣

បែើមទរុនេផន្ម ១.០០០.០០០	 -	 ១.០០០.០០០	

ខាតសរុទ្ធសកម្េ់ការិយេរិបច្ទ - (៣៥៣.២៦៣) (៣៥៣.២៦៣)

សមតរុល្យបៅន្ងៃទី៣១		ផខធនែលូ		ឆ្នាំ២០១៥ ៤១.០០០.០០០ (២.០៤៦.៦០០) ៣៨.៩៥៣.៤០០

សមមូល	ោន់បរៀល	(កំណត់សម្គាល់បលខ	២.១) ១៦៦.០៥០.០០០ (៨.២៨៨.៧៣០) ១៥៧.៧៦១.២៧០

របាយការណ៍បមៃៃបមៃួលេូលធនរួេ
សមៃៃប់ការិយបរិចឆេៃទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៦
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២០១៦ ២០១៥

កំណត ់
សម្្រល់ ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល ពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់

មលខ ២.១) ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល ពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់

មលខ ២.១)

សាច់បបាក់សុទ្ធបានពី (មបបើក្នុង) 
សកេ្មភាពបបតិបត្ិការ ២៦ ១៣.៦៧២.៨៤៥ ៥៥.១៩៧.២៧៦ (១២.០១២.១២៧) (៤៨.៩៥៣.៤១២)

លំហូរសាច់កបាក់េីសកម្មភាេវិនិបោគ

ចំណ្យបលើការទិញ៖

វិនិបោគមូលេកត (១.០០៧.៨៣៦) (៤.០៦៨.៦៣៤) - -

កទេ្យ	និងេរិកាខារ ៩ (២២៣.១៤១) (៩០០.៨២០) (១.៤៣៦.៤៦២) (៥.៨១៧.៦៧១)

កម្មវិធីករុំេ្យលូទព័រ ១០ (១៨.៩៨៣) (៧៦.៦៣៤) (៣០.៩៨៩) (១២៥.៥០៥)

ចំណូលេី៖

ការលក់កទេ្យ	និងេរិកាខារ ៣០០ ១.២១១ ៤.៩៥២	 ២០.០៥៦	

វិនិបោគមូលេកតផែលែល់កាលកំណត់ ៦ - - ៥០០.០០០ ២.០២៥.០០០

សាច់បបាក់សុទ្ធមបបើក្នុងសកេ្មភាពវិនិមោគ (១.២៤៩.៦៦០) (៥.០៤៤.៨៧៧) (៩៦២.៤៩៩) (៣.៨៩៨.១២០)

លំហូរសាច់កបាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញេ្បទាន

ការទូទាត់បៅបលើកបាក់កម្ី (៣.០០០.០០០) (១២.១១១.០០០) - -

ចំណូលេី៖

កបាក់កម្ី - - ៣.០០០.០០០ ១២.១៥០.០០០

បែើមទរុនេផន្ម - - ១.០០០.០០០	 ៤.០៥០.០០០	

សាច់បបាក់សុទ្ធ (មបបើក្នុង)
បានពីសកេ្មភាពហិរញ្ញបៃបទាន (៣.០០០.០០០) (១២.១១១.០០០) ៤.០០០.០០០ ១៦.២០០.០០០

សាច់កបាក់	និងសាច់កបាក់សមមូលបកើន	
(្យ)	សរុទ្ធកនែថុងការិយេរិបច្ទ ៩.៤២៣.១៨៥ ៣៨.០៤១.៣៩៩ (៨.៩៧៤.៦២៦) (៣៦.៦៥១.៥៣២)

សាច់កបាក់	និងសាច់កបាក់សមមូលបៅ	
បែើមការិយេរិបច្ទ ១៤.៥៣៩.២១៨ ៥៨.៨៨៣.៨៣៣ ២៣.៥១៣.៨៤៤	 ៩៥.៨១៨.៩១៥	

លំបអៀងេីអកតាេ្លូរកបាក់ - (១៨៩.០១០) - (២៨៣.៥៥០)

សាច់កបាក់	និងសាច់កបាក់សមមូល	
បៅចរុងការិយេរិបច្ទ ៣ ២៣.៩៦២.៤០៣ ៩៦.៧៣៦.២២២ ១៤.៥៣៩.២១៨ ៥៨.៨៨៣.៨៣៣

របាយការណ៍លំហូរសាច់បៃៃក់រួេ
សមៃៃប់ការិយបរិចឆេៃទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៦
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២០១៦ ២០១៥

កំណត ់
សម្្រល់ ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល ពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់

មលខ ២.១) ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល ពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់

មលខ ២.១)

បទពៃយសកេ្ម

សាច់កបាក់ ៣ ៤.៨១៧.៩៨៧ ១៩.៤៥០.២១៤ ៤.១៥១.០៣៤	 ១៦.៨១១.៦៨៨	

សមតរុល្យជាមួយធនាគារជាតិននកម្ថុជា ៤ ២៥.២២៤.៣៩៣ ១០១.៨៣០.៨៧៥ ១៧.៧២៤.៥០០	 ៧១.៧៨៤.២២៥	

សមតរុល្យជាមួយធនាគារ	
និងកគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ ៥ ១៦.០៤៩.៤៣៦ ៦៤.៧៩១.៥៧៣ ៧.៦៩៤.២៨៤	 ៣១.១៦១.៨៥០	

វិនិបោគមូលេកត ៦ ១.០៣២.៨៣៦ ៤.១៦៩.៥៥៩ ២៥.០០០	 ១០១.២៥០	

ឥណទាន	និងេរុបរកេទាន ៧ ៩២.៣២០.៦៨៩ ៣៧២.៦៩៨.៦២១ ៦៨.៤៧៩.៥៣១	 ២៧៧.៣៤២.១០១	

វិនិបោគកនែថុងកករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ ៨ ៥.០០០.០០០ ២០.១៨៥.០០០ ៥.០០០.០០០	 ២០.២៥០.០០០	

កទេ្យ	និងេរិកាខារ ៩ ១.៦០៦.៧២៧ ៦.៤៨៦.៣៥៧ ១.៩០១.១៥៤	 ៧.៦៩៩.៦៧៥	

កម្មវិធីករុំេ្យលូទព័រ ១០ ១២៣.៩១៤ ៥០០.២៤១ ១៤០.០៩៧	 ៥៦៧.៣៩៣	

េន្ធេនយាជាកទេ្យសកម្ម ១៤ ២០៥.៦៦៥ ៨៣០.២៦៩

កទេ្យសកម្មប្្សងៗ ១១ ៦២៥.១៩៤ ២.៥២៣.៩០៨ ៥២៨.១៩០ ២.១៣៩.១៦៩

បទពៃយសកេ្មសរុប ១៤៧.០០៦.៨៤១ ៥៩៣.៤៦៦.៦១៧ ១០៥.៦៤៣.៧៩០ ៤២៧.៨៥៧.៣៥១

បទពៃយអកេ្ម និងេូលធនមា្ៃស់ភាគហ៊ុន

កទេ្យអកម្ម

កបាក់េបញ្ញើរេស់ធនាគារប្្សងៗ ១២ ២៨.១០០.៣២១ ១១៣.៤៤០.៩៩៦ ១៥.១២២.២៨៩	 ៦១.២៤៥.២៧០	

កបាក់េបញ្ញើេីអតិ្ិជន ១៣ ៧៧.៤០៣.៩៣៣ ៣១២.៤៧៩.៦៧៨ ៤៦.៨៣៨.៣០០	 ១៨៩.៦៩៥.១១៥	

េន្ធកតរូវេង់ ១៤ ១០៥.៣៩១	 ៤២៥.៤៦៣	 ៦.១៥៣	 ២៤.៩២០	

កម្ី - - ៣.០០០.០០០	 ១២.១៥០.០០០	

កទេ្យអកម្មប្្សងៗ ១៥ ១.៩១៧.៩១៨ ៧.៧៤២.៦៣៤ ១.៦៩៦.៣៣៥ ៦.៨៧០.១៥៧

បទពៃយអកេ្មសរុប ១០៧,៥២៧,៥៦៣ ៤៣៤,០៨៨,៧៧១ ៦៦.៦៦៣.០៧៧ ២៦៩.៩៨៥.៤៦២

េូលធនមា្ៃស់ភាគហ៊ុន

បែើមទរុន ១៦ ៤១.០០០.០០០ ១៦៥.៥១៧.០០០ ៤១.០០០.០០០	 ១៦៦.០៥០.០០០	

ខាតេង្គរ (១.៥២០.៧២២) (៦.១៣៩.១៥៤) (២.០១៩.២៨៧) (៨.១៧៨.១១១)

មូលធនម្ចាស់ភាគហ៊រុនសររុេ ៣៩.៤៧៩.២៧៨ ១៥៩.៣៧៧.៨៤៦ ៣៨.៩៨០.៧១៣ ១៥៧.៨៧១.៨៨៩

បទពៃយអកេ្ម និងេូលធនមា្ៃស់ភាគហ៊ុនសរុប ១៤៧.០០៦.៨៤១ ៥៩៣.៤៦៦.៦១៧ ១០៥.៦៤៣.៧៩០ ៤២៧.៨៥៧.៣៥១

តារាងតុលៃយការោច់ដោយឡៃក
នាថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៦
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២០១៦ ២០១៥

កំណត ់
សម្្រល់ ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល ពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់

មលខ ២.១) ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល ពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់

មលខ ២.១)

ចំណូលេីកេតិេត្ិការ

ចំណូលការកបាក់ ១៧ ៧.៨៥៩.៥០៥ ៣១.៧២៨.៨២២ 	៤.៨៦៨.៥៩៦	 	១៩.៧១៧.៨១៤	

ចំណ្យការកបាក់ ១៨ (៣.៦០៧.៧៤៣) (១៤.៥៦៤.៤៥៧) (១.៩៤៦.៨២៩) (៧.៨៨៤.៦៥៦)

ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ ៤.២៥១.៧៦២ ១៧.១៦៤.៣៦៥ ២.៩២១.៧៦៧ ១១.៨៣៣.១៥៨

ចំណូលន្លែឈនែលួល	និងកនកមបជើងសារ ១៩ ៧៦១.៩៨៤ ៣.០៧៦.១២៩ ៦៧៨.៨០៥ ២.៧៤៩.១៦០

ចំណូលកេតិេត្ិការប្្សងៗ	 ២០ ៣២.៥៣៤ ១៣១.៣៤០ ២០.៥៧២ ៨៣.៣១៧

ចំណូលពីបបតិបត្ិការសរុប ៥.០៤៦.២៨០ ២០.៣៧១.៨៣៤ ៣.៦២១.១៤៤ ១៤.៦៦៥.៦៣៥

ចំណ្យេរុគ្គលិក ២១ (២.០០០.៨០៥) (៨.០៧៧.២៥០) (១.៦៤៦.១២៦) (៦.៦៦៦.៨១០)

ចំណ្យោក់េព័ន្ធការេបងកើត ២២ (៨៣៧.៣៧៦) (៣.៣៨០.៤៨៧) (៨៥៦.៣៤៣) (៣.៤៦៨.១៨៩)

រំលស់ ២៣ (៥៥២.៧៣៣) (២.២៣១.៣៨៣) (៥១៣.៣៥៤) (២.០៧៩.០៨៤)

ចំណ្យ្្សេ្្សាយ	និង	ទី្សារ ២៤ (១៣១.៥៣១) (៥៣០.៩៩១) (១៦៦.១៣៩) (៦៧២.៨៦៣)

ចំណ្យរែ្ឋបាលនិងចំណ្យទូបៅ ២៥ (៦៤៦.៨៨៧) (២.៦១១.៤៨៣) (៧២១.៩៤០) (២.៩២៣.៨៥៧)

សំវិធានធនបលើការខាតេង់ឥណទាន	
និងេរុបរកេទាន ៧ (៤០០.៣៤៩) (១.៦១៦.២០៩) (១៧.៣៤៦) (៧០.២៥១)

ចំមណញ     (ខាត)េុនបង់ពន្ធ ៤៧៦.៥៩៩ ១.៩២៤.០៣១ (៣០០.១០៤) (១.២១៥.៤១៩)

អត្កេបោជន៍	(ចំណ្យ)	
េន្ធបលើកបាក់ចំបណញ ១៤ ២១	.៩៦៦	 ៨៨.៦៧៧	 (៥៣.១២០) (២១៥.១៣៦)

ចំមណញ(ខាត) សុទ្ធសបមាប់ការិយបរិមចឆេទ ៤៩៨.៥៦៥ ២.០១២.៧០៨ (៣៥៣.២២៤) (១.៤៣០.៥៥៥)

មដើេទុន
(កំណត់សម្្រល់មលខ១៦)      

ដុល្ៃរអាមេរិក
ខាតបង្គរ

  ដុល្ៃរអាមេរិក
សរុប

ដុល្ៃរអាមេរិក

សមតរុល្យបៅន្ងៃទី១	ផខមករា	ឆ្នាំ២០១៦ ៤១.០០០.០០០ (២.០១៩.២៨៧) ៣៨.៩៨០.៧១៣

ចំបណញសរុទ្ធសកម្េ់ការិយេរិបច្ទ - ៤៩៨.៥៦៥ ៤៩៨.៥៦៥

សមតរុល្យបៅន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦ ៤១.០០០.០០០ (១.៥២០.៧២២) ៣៩.៤៧៩.២៧៨

ោន់បរៀល	(កំណត់សម្គាល់បលខ	២.១) ១៦៥.៥១៧.០០០ (៦.១៣៩.១៥៤) ១៥៩.៣៧៧.៨៤៦

សមតរុល្យបៅន្ងៃទី១	ផខមករា	ឆ្នាំ២០១៥ ៤០.០០០.០០០ (១.៦៦៦.០៦៣) ៣៨.៣៣៣.៩៣៧
បែើមទរុនេផន្ម ១.០០០.០០០	 -	 ១.០០០.០០០	
ខាតសរុទ្ធសកម្េ់ការិយេរិបច្ទ -	 (៣៥៣.២២៤)	 (៣៥៣.២២៤)		

សមតរុល្យបៅន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៥ ៤១.០០០.០០០ (២.០១៩.២៨៧) ៣៨.៩៨០.៧១៣

ោន់បរៀល	(កំណត់សម្គាល់បលខ	២.១) ១៦៦.០៥០.០០០ (៨.១៧៨.១១១) ១៥៧.៨៧១.៨៨៩

របាយការណ៍លទ្ធផលោច់ដោយឡៃក
សមៃៃប់ការិយបរិចៃឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៦

របាយការណ៍បមៃៃបមៃួលេូលធនោច់ដោយឡៃក
សមៃៃប់ការិយបរិចៃឆេទបពា្ប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៦



របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ 47

២០១៦ ២០១៥

កំណត ់
សម្្រល់ ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល ពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់

មលខ ២.១) ដុល្ល្ររអាមមរិក

សមមូល ពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់

មលខ ២.១)

សាច់បបាក់សុទ្ធបានពី (មបបើក្នុង) 
សកេ្មភាពបបតិបត្ិការ ២៦ ១៣.៦៧២.៨៤៥ ៥៥.១៩៧.២៧៦ (១២.០១២.១២៧) (៤៨.៩៥៣.៤១២)

លំហូរសាច់កបាក់េីសកម្មភាេវិនិបោគ

ចំណ្យបលើការទិញ៖

វិនិបោគមូលេកត	 (១.០០៧.៨៣៦) (៤.០៦៨.៦៣៤) - -

កទេ្យ	និងេរិកាខារ ៩ (២២៣.១៤១) (៩០០.៨២០) (១.៤៣៦.៤៦២) (៥.៨១៧.៦៧១)

កម្មវិធីករុំេ្យលូទព័រ ១០ (១៨.៩៨៣) (៧៦.៦៣៤) (៣០.៩៨៩) (១២៥.៥០៥)

ចំណូលេី៖

ការលក់កទេ្យ	និងេរិកាខារ ៣០០ ១.២១១ ៤.៩៥២	 ២០.០៥៦	

ការែល់កាលកំណត់ននវិនិបោគមូលេកត ៦ - - ៥០០.០០០	 ២.០២៥.០០០	

សាច់បបាក់សុទ្ធមបបើក្នុង សកេ្មភាពវិនិមោគ (១.២៤៩.៦៦០) (៥.០៤៤.៨៧៧) (៩៦២.៤៩៩) (៣.៨៩៨.១២០)

លំហូរសាច់កបាក់េីសកម្មហិរញ្ញេ្បទាន

ចំណ្យបលើ៖

ការទូទាត់បៅបលើកបាក់កម្ី (៣.០០០.០០០) (១២.១១១.០០០) - -
ចំណូលបានមកេី៖

កម្ី - - ៣.០០០.០០០	 ១២.១៥០.០០០	
បែើមទរុនេផន្ម - - ១.០០០.០០០ ៤.០៥០.០០០	

សាច់បបាក់សុទ្ធ(មបបើក្នុង)បានពីក្នុង 
សកេ្មភាពហិរញ្ញបៃបទាន (៣.០០០.០០០) (១២.១១១.០០០) ៤.០០០.០០០ ១៦.២០០.០០០

សាច់កបាក់	និងសាច់កបាក់សមមូលបកើន(្យ)	
សរុទ្ធ	កនែថុងការិយេរិបច្ទ ៩.៤២៣.១៨៥ ៣៨.០៤១.៣៩៩ (៨.៩៧៤.៦២៦) (៣៦.៦៥១.៥៣២)

សាច់កបាក់	និងសាច់កបាក់សមមូល	
បៅបែើមការិយេរិបច្ទ ១៤.៥៣៩.២១៨ ៥៨.៨៨៣.៨៣៣ ២៣.៥១៣.៨៤៤	 ៩៥.៨១៨.៩១៥	

លំបអៀងេីអកតាេ្លូរកបាក់ - (១៨៩.០១០) - (២៨៣.៥៥០)

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សេេូល 
មៅចុងការិយបរិមចឆេទ ៣ ២៣.៩៦២.៤០៣ ៩៦.៧៣៦.២២២ ១៤.៥៣៩.២១៨ ៥៨.៨៨៣.៨៣៣

របាយការណ៍លំហូរសាច់បៃៃក់ោច់ដោយឡៃក
សមៃៃប់ការិយបរិចៃឆេទបពា្ប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៦
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១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

	 ធនាគារ	ហ្ីលីេ	ភីអិលសរុី	("ធនាគារ")	និងកករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ	(រួមគានាបៅថ្	"កករុមហ៊រុនរួម")	កតរូវបានេបងកើតបែើង	និង
ចរុះេញ្ជីបៅកនែថុងកេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា។

	 ការេបងកើត	និងកេតិេត្ិការ
	 ធនាគារជាធនាគារោណិជ្ជផែលបានចរុះេញ្ជី	និងេបងកើតបែើងបៅន្ងៃទី២៦	ផខមិ្រុនា	ឆ្នាំ២០០៩	បកកាមចបាេ់ស្ីេីសហកគាស	

ោណិជ្ជកម្មននកេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា	និងអាជាញាេព័ណ្ណស្ិតបកកាមេទេ្បញ្ញត្ិននធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជា	("NBC")។	ធនាគារ	
បានទទួលអាជាញាេព័ណ្ណ្្មីផែលបចញបដាយធនាគារជាតិ	 នន	 កម្ថុជា	 បៅន្ងៃទី០៤	 ផខមីនា	ឆ្នាំ២០១៥	សំរាេ់រយៈបេលមិន	
កំណត់។

	 អាជីវកម្មចម្បងរេស់ធនាគារ	 គឺការ្្ល់បសវាកម្មកេតិេត្ិការធនាគារ	 និងបសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុោក់េព័ន្ធជាបកចើនបទៀតបៅ	
កនែថុងកេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា	ផែលអនរុបោមតាមបលខចរុះេញ្ជី	៥៩១៥/០៩E	ផែលបចញបដាយកកសួងោណិជ្ជកម្ម។

	 ទីសានាក់ការចរុះេញ្ជីរេស់ធនាគារ	ម្នទីតាំងបៅអគារបលខ	២៧	DEF	មហាវិ្ី	កេះមរុនីវង្ស	សង្កាត់	កសះចក	ខព័ណ្ែូនបេញ	
កករុងភនែំបេញ	កេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា។		

	 េរុំម្នការផ្លាស់េ្លូរផែលគួរបអាយកត់សម្គាល់	 បៅបលើសកម្មភាេកេតិេត្ិការសំខាន់ៗ	 ផែលបានបរៀេរាេ់ខាងបលើបែើយ	
កនែថុងអំែថុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបនះ។

	 កករុមហ៊រុន	 HwangDBS	 Securities	 (Cambodia)	 Plc	 គឺជាកករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធផែលកគេ់កគងទាំងកសរុងបដាយធនាគារ	
ផែលកតរូវបានេបងកើតបែើង	បៅន្ងៃទី២២	ផខករុម្ៈ	ឆ្នាំ២០១០។	កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធគឺជាកករុមហ៊រុនអសកម្មភាេ	និងមិនបានបធ្ើ	
កេតិេត្ិការអាជីវកម្មខលែលួនបែើយ។	នាការិយេរិបច្ទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធស្ិតបកកាមការជំរះេញ្ជី។

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកតរូវបានអនរុមព័តបបាះ្សាយបដាយកករុមកេរឹកសាភិបាល	បៅន្ងៃទី២២	ផខមីនា	ឆ្នាំ២០១៧។

	 បែើមទរុន
	 បែើមទរុនរេស់ធនាគារ	 បៅន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 ម្នចំនួន	 ៤១.០០០.០០០	 ែរុោលារអាបមរិក	 	 (ឆ្នាំ២០១៥៖	

៤១.០០០.០០០	ែរុោលារអាបមរិក)។	

	 កករុមកេរឹកសាភិបាល	

	 សម្ជិកកករុមកេរឹកសាភិបាលបៅកនែថុងការិយេរិបច្ទ	និងមកទល់នរឹងកាលេរិបច្ទននរបាយការណ៍បនះ	ម្ននាមែូចខាងបកកាម៖

	 	

បោក	Lim	Hua	Min កេធាន

បោក	Ong	Teong	Hoon អភិបាល

បោក	Tan	Teck	Keong	Michael អភិបាល

បោក	Chan	Mach អភិបាល

បោក	Paul	Gwee	Choon	Guan	 អភិបាល	ឯករាជ្យ

បោកកសី	Diana	Seah	Yen	Goon	 អភិបាល	ឯករាជ្យ

បោក	Koh	Yong	Guan	 អភិបាល	ឯករាជ្យ

បោក	Ith	Vichit អភិបាល	ឯករាជ្យ	ផតងតាំងបៅន្ងៃ	១០	ផខសីហា	ឆ្នាំ២០១៦

កំណត់សមា្ៃល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សមៃៃប់ការិយបរិចៃឆេទបពា្ប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៦
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	 េរុគ្គលិក
	 នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	ធនាគារម្នេរុគ្គលិកសររុេចំនួន	១៥១	នាក់	(ឆ្នាំ២០១៥៖១៤៦	នាក់)។	

២. មគាលនមោបាយគណមនយៃយ
	 បគាលនបោបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗផែលបកេើកនែថុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម	 និងដាច់បដាយផែកម្នកំណត់	

ែូចខាងបកកាម។	បគាលនបោបាយទាំងបនះ	កតរូវបានអនរុវត្ោ៉ាងជាេ់ោេ់	បៅកគេ់ការិយេរិបច្ទផែលបានេង្ហាញបលើក
ផលងផតម្នការបលើកបែើងប្្សងេីបនះ។

២.១	 មូលដាឋានននការបរៀេចំ

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរូម	និងដាច់បដាយផែក	(បៅថ្	"របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ")	កតរូវបានបរៀេចំតាមសម្មតិកម្មន្លែបែើម	
កេវត្ិសាសស្។	 កករុមហ៊រុនរួមបានកត់កតា	 និងបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាទរឹកកបាក់ែរុោលារអាបមរិក	 កសេតាមកេកាស	
រេស់ធនាគារជាតិននកម្ថុជា	បលខធ៧-០៧-១៦៤	ចរុះ				ន្ងៃទី១៣	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០០៧	ស្ីេីការបកេើកបាស់ភាសា	ឯកតារូេិយេព័ណ្ណ	
និងអកតាេ្លូរកបាក់សកម្េ់កិច្េញ្ជីការគណបនយ្យ	និងរបាយការណ៍	។

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	 និងរេស់ធនាគារកតរូវបានបរៀេចំបែើងបដាយអនរុបោមតាមស្ង់ដារគណបនយ្យ
កម្ថុជា	បហើយនិងេទេ្បញ្ញត្ិ	និងបគាលការណ៍ផណនាំបចញបដាយធនាគារជាតិ	ននកម្ថុជា។

	 ការផកេសកមរួលទរឹកកបាក់ែរុោលារអាបមរិក	 បៅជាកបាក់បរៀលកតរូវបានេង្ហាញកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 បដាយអនរុបោម	
បៅតាមកេកាសបលខ	ធ៧-០៧-១៦៤	ចរុះន្ងៃទី១៣	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០០៧	ការបកេើកបាស់			អកតាេ្លូរកបាក់្លែលូវការរេស់ធនាគារជាតិ	
ននកម្ថុជាបៅចរុងការិយេរិបច្ទន្ងៃទី៣១	 ផខធនែលូ	 ឆ្នាំ២០១៦	 ផែល	 ១	 ែរុោលារអាបមរិកបស្មើនរឹង	 ៤.០៣៧	 បរៀល	 (ឆ្នាំ២០១៥៖	
១	 ែរុោលារអាបមរិកបស្មើនរឹង	 ៤.០៥០បរៀល។	 ែូបចនែះ	 តួបលខផកេសកមរួលជាកបាក់បរៀលផែលបានេង្ហាញបនះ	 និងមិនគួរកតរូវ	
យកមកេកកសាយថ្	ជាតួបលខផែលអាចកតរូវបាន	 ឬនរឹងកតរូវបាន	 ឬនាបេលអនាគតនរឹងកតរូវបានេ្លូរបៅជាកបាក់ែរុោលារ				
អាបមរិកតាមអកតាេ្លូរកបាក់បនះ	ឬអកតាប្្សងៗបទៀតបានបែើយ។

	 ឆ្នាំសារបេើេន្ធ
	 ឆ្នាំសារបេើេន្ធរេស់កករុមហ៊រុនរួម	គឺចាេ់ប្្ើមេីន្ងៃទី១	ផខមករា	និងេញ្េ់បៅន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ។

២.២	 ការវិនិច្ព័យ	និង	ការបា៉ាន់សាមានគណបនយ្យសំខាន់ៗ

	 កនែថុងការអនរុវត្បគាលនបោបាយគណបនយ្យរេស់កករុមហ៊រុនរួម	 ថ្នាក់ែរឹកនាំបានបធ្ើការវិនិច្ព័យនិងការបា៉ាន់សាមានរេស់ខលែលួន	
កនែថុងការកំណត់ចំនួនទរឹកកបាក់ផែលកតរួវទទួលសាគាល់កនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	ែូចខាងបកកាម៖

២.២.១	 ការខាតេង់សំវិធានធនបលើឥណទាន	និងេរុបរកេទានចំបោះអតិ្ិជន

	 បៅបេលបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនះ	គរុណភាេននឥណទាន	និងេរុបរកេទានកតរូវបានកតរួតេិនិត្យ	និងវាយតនមលែបែើម្បី	
កំណត់ចំណ្ត់ថ្នាក់	 និងកកមិតននសំវិធានធនននការខាតេង់បលើឥណទាន	 និងេរុបរកេទានែូចម្នេង្ហាញទាំងកសរុងបៅ	
កនែថុងកំណត់សម្គាល់បលខ	២.៣.៥។

២.២.២	 ភតិសនយាកេតិេត្ិ

	 កករុមហ៊រុនរួមបានចរុះកិច្សនយាជួលអចលនកទេ្យ	កនែថុងនាមជាអនែកជួលសំរាេ់អគារការិោលព័យរេស់ខលែលួន។	កករុមហ៊រុនរួមបាន	
កំណត់ថ្	ម្ចាស់អគារជាអនែករា៉ាេ់រងបលើរាល់ហានិភព័យធំៗ	 និងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបលើអចលនកទេ្យបនះ	 បដាយផ្្អកបៅតាម	
សូចនាករណ៍ននភតិសនយាកេតិេត្ិ។	បៅកនែថុងការកំណត់ថ្ម្ន	ឬ	មិនម្នសូចនាករណ៍ននការអនរុវត្ន៍ភតិសនយាកេតិេត្ិ		
កករុមហ៊រុនរួមេិចារណ្បលើកតារាែូចជា៖	 ការរកសាទរុកេលែង់កម្មសិទ្ធិរេស់អចលនកទេ្យផែលបានជួល	 និងរយៈបេលននកិច្	
សនយាជួល	ទាក់ទងជាមួយនរឹងការបា៉ាន់សាមានរយៈបេលបកេើកបាស់បសែ្ឋកិច្រេស់អចលនកទេ្យ	 ផែលបានជួលជាមួយនិង	
ន្លែរត់ការ	និងន្លែប្្សងៗ។	
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២.៣.១	 ការផ្លាស់េ្លូរបគាលនបោបាយគណបនយ្យ	

	 បគាលនបោបាយគណបនយ្យ	 និងវិធីសាសស្ននការគណនាកតរូវបានអនរុវត្ជានិច្កាល	 បដាយធនាគារែូចផែលបាន	
អនរុវត្កនែថុងការិយេរិបច្ទកនលែងមក។

២.៣		 បសចក្ីសបងខេេបគាលនបោបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ	(តេីទំេព័រមរុន)

២.៣.២	 កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ

	 កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ	គឺជាអង្គភាេផែលធនាគារម្នលទ្ធភាេកនែថុងការកគេ់កគងហិរញ្ញវត្ថុ	និង	បគាលនបោបាយកេតិេត្ិការ	
បែើម្បីទទួល្លកេបោជន៍េីសកម្មភាេរេស់កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធបនាះ។	 វត្ម្ន	 និងឥទ្ធិេលននសិទ្ធិ្ធបបាះបឆ្នាតផែល	
ម្នសការានរុេលអាចបកេើកបាស់	 ឬេ្លូរបាន	 េច្ថុេ្បននែកតរូវបានេិចារណ្បៅបេលវាយតនមលែ	 ថ្ធនាគារម្នអំណ្ចផេេ	
នរឹងបៅបលើអង្គភាេប្្សងបទៀត	ឬោ៉ាងណ្។	

	 បៅកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារ	 ការវិនិបោគកនែថុងកករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធកតរូវបានេង្ហញតាមន្លែបែើមែកការខាត
េង់ននការ្យចរុះតនមលែ។	 បេើម្នការលក់ការវិនិបោគបនះ	 ទរឹកកបាក់ខរុសគានារវាងចំណូលសរុទ្ធេីការលក់	 និងតនមលែចរុះេញ្ជ	ី
កតរូវបានេង្ហាញបៅកនែថុងរបាយការណ៍លទ្ធ្ល។

២.៣.៣	 មូលដាឋានននការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម

	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម	 រួមម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារ	 និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 រេស់កករុមហ៊រុនេរុកត	
សម្ព័ន្ធនាការិយេរិបច្ទននតារាងតរុល្យការ។	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់	 កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ	 កតរូវបានបរៀេចំបែើងែូច	
ការិយេរិបច្ទរបាយការណ៍រេស់ធនាគារ្ងផែរ។

	 កករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ	 កតរូវបានរួមេញ្លូលចាេ់េីន្ងៃទិញផែលជាន្ងៃផែលធនាគារទទួលបានការកគេ់កគង	 និងេន្រួមេញ្លូល	
រហូតែល់ន្ងៃេញ្េ់ការកគេ់កគង។	កនែថុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម	សមតរុល្យន្្ទកនែថុងកេតិេត្ិការ	និងចំបណញ	ឬខាត
ផែលមិនចបាស់ោស់កតរូវបានលរុេបចាលទាំងអស់។	 បគាលនបោបាយគណបនយ្យម្នលកខេណៈផតមួយកតរូវបានអនរុវត្
បៅកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមចំបោះកេតិេត្ិការ	និងកេរឹត្ិការណ៍ទាំងឡាយណ្ស្ិតកនែថុងកាលៈបទសៈកសបែៀងគានា។

	 ការទិញកករុមហ៊រុនេរុកតសម្ព័ន្ធ	កតរូវបានកត់កតាបដាយបកេើកបាស់វិធីសាសស្ទិញ។	វិធីសាសស្គណបនយ្យ	ទិញទាក់ទងបៅនរឹង	
ការផេងផចកន្លែបែើមននការទិញ	បៅនរឹងតនមលែទី្សារននកទេ្យសកម្មផែលបានទិញ	និងេំណុល	និងេំណុលយថ្បហតរុផែល	
បានសន្មតបៅន្ងៃទិញ។	 ន្លែបែើមទិញកតរូវបានវាស់ផវងជាតនមលែសររុេននតនមលែទី្សារនាន្ងៃបដាះែូរននកទេ្យសកម្ម	 ផែលបាន	
ទទួលេំណុលផែលបានបកើតបែើង	ឬផែលបានសន្មត	និងឧេករណ៍មូលធនផែលបានបចញ្សាយ	េូកផ្មន្លែបែើមផ្ទាល់	
ប្្សងៗផែលោក់េព័ន្ធនរឹងការទិញ។

២.៣.៤	 ឥណទាន	និងេរុបរកេទាន

	 ឥណទាន	និងេរុបរកេទានកតរូវបានេង្ហាញកនែថុងតារាងតរុល្យការជាទរឹកកបាក់បែើម	 បដាយែកបចញនូវឥណទានផែលកតរូវបាន
លរុេបចាល	និងសំវិធានធនផែលម្នបលើឥណទាន	និងេរុបរកេទានទាំងបនាះ។	

	 ឥណទាន	និងេរុបរកេទានកតរូវបានលរុេបចាល	បៅបេលផែលធនាគារបមើលប�ើញោ៉ាងចបាស់ោស់	ថ្ឥណទាន	និងេរុបរ	
កេទានមិនអាចកេមូលមកវិញបាន។	 ការកេមូលបានមកវិញននឥណទាន	 និងេរុបរកេទាន	 ផែលកតរូវបានលរុេបចាល	 ឬ	
បានបធ្ើសំវិធានធនបៅកនែថុងការិយេរិបច្ទមរុនៗនរឹងេន្យទរឹកកបាក់ននសំវិធានធនសកម្េ់ការបាត់េង់បលើឥណទាន	 និង	
េរុបរកេទានបៅកនែថុងរបាយការណ៍លទ្ធ្ល។

	 ឥណទាន	 និងេរុបរកេទានផែលកតរូវបានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានបកកាមស្ង់ដារ	 សង្សព័យ	 ឬបាត់េង់	 គឺកតរូវចាត់ទរុកជា	
ឥណទានមិនែំបណើរការ។

២.៣.៥	 វិធានធនសកម្េ់ការបាត់េង់បលើឥណទាន	និងេរុបរកេទាន

	 សំវិធានធនសកម្េ់ការបាត់េង់បលើឥណទាន	 និងេរុបរកេទានកតរូវបានបធ្ើបែើងបដាយអាកសព័យបៅបលើហានិភព័យជាក់ោក់	
នានា	 ផែលទាក់ទងបៅនរឹងឥណទាននិងេរុបរកេទានទាំងបនាះ	 ផែលកតរូវបានេិនិត្យបមើលបែើងវិញ	 និងកំណត់ោ៉ាងជាក់
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ោក់ថ្ជាឥណទានឃ្លាំបមើល	បកកាមស្ង់ដារ	សង្សព័យ	ឬបាត់េង់។	បលើសេីបនះ	សំវិធានធនទូបៅក៏កតរូវបានបធ្ើបែើង្ង
ផែរសកម្េ់ឥណទានផែលបានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានធម្មតា។

	 សំវិធានធនកតរូវបានគណនាបដាយផ្្អកបៅតាមភាគរយននសមតរុល្យឥណទាន	និងេរុបរកេទានបៅ	សល់សររុេ។	

	 ធនាគារបានអនរុវត្តាមការបធ្ើចំណ្ត់ថ្នាក់	 និងសំវិធានធនឥណទាន	 ែូចផែលបានតកមរូវបដាយ	 ធនាគារជាតិននកម្ថុជា	
តាមកេកាសបលខ	 ធ៧-០៩-០៧៤	 ចរុះន្ងៃទី២៥	 ផខករុម្ៈ	 ឆ្នាំ២០០៩។	 កេកាសបនះ	 តកមរូវបអាយធនាគារោណិជ្ជទាំង	
អស់ចាត់ថ្នាក់សំបេៀតឥណទានរេស់ខលែលួនជា	 ៥ថ្នាក់។	 កកមិតកសេចបាេ់ចាំបាច់ននការបធ្ើសំវិធានធនទូបៅនិងជាក់ោក់	
កតរូវបានបធ្ើបែើងបដាយផ្្អកបលើចំណ្ត់	ថ្នាក់ឥណទានែូចម្នេង្ហាញជូនខាងបកកាម៖

ចំណត់ថា្នៃក់ ចំនួនន្្ងហួសកាលកំណត់ អបតាសំវិានធន

សំវិធានធនទូបៅ
ឥណទានធម្មតា គាមាន	រហូតែល់តិចជាង៣០ន្ងៃ ១%

សំវិធានធនជាក់ោក់
ឥណទានឃ្លាំបមើល េ	ី៣០	ន្ងៃ	ឬ	បកចើនជាងេ៉រុផន្	តិចជាង	៩០	ន្ងៃ ៣%

ឥណទានបកកាមស្ង់ដារ េ	ី៩០	ន្ងៃ	ឬ	បកចើនជាង	េ៉រុផន្	តិចជាង	១៨០	ន្ងៃ ២០%

ឥណទានជាេ់សង្សព័យ េី១៨០	ន្ងៃ	ឬ	បកចើនជាង	េ៉រុផន្	តិចជាង៣៦០	ន្ងៃ ៥០%

ឥណទានបាត់េង់ ៣៦០ន្ងៃ	ឬ	បកចើនជាង ១០០%

	 ឥណទានមិនអាចកេមូលបាន	ឬចំផណកឥណទានផែលចាត់ចំណ្ត់ថ្នាក់ជាឥណទានអាកកក់	កតរូវបានលរុេបចាលេនាទាេ់	
េីការេិចារណ្បលើតនមលែទី្សារជាក់ផស្ងរេស់អចលនកទេ្យដាក់េញ្ចាំ	 និងេនាទាេ់េីការវិនិច្ព័យរេស់ថ្នាក់ែរឹកនាំធនាគារថ្	
មិនម្នសង្រឹមកនែថុងការកេមូលមកវិញបាន។

២.៣.៦	 កិច្សនយាឥណទានប្្សងៗ

	 កនែថុងែំបណើរការអាជីវកម្មធម្មតាកករុមហ៊រុនរួមបានបធ្ើកិច្សនយាឥណទានប្្សងៗ	 រួមម្ន	 កិច្សនយា្្ល់ឥណទានលិខិត	
ឥណទាន	និងលិខិតធានា។	បគាលនបោបាយគណបនយ្យ	និងវិធីសាសស្	សំវិធានធន	គឺកេហាក់កេផហលគានាបៅនរឹងការ	
្្ល់ឥណទាន	ែូចម្នកនែថុងកំណត់សម្គាល់ខាងបលើ។	សំវិធានធនជាក់ោក់	 កតរូវបានបធ្ើបែើងចំបោះកិច្សនយាឥណទាន	
ប្្សងៗ	បៅបេលការបាត់េង់	កតរូវបានគិតថ្អាចនរឹងបកើតម្នបែើង។

២.៣.៧	 វិនិបោគម្នសំរាេ់លក់

	 វិនិបោគម្នសំរាេ់លក់	 គឺការវិនិបោគហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយណ្ផែលអាចកតរូវបានកំណត់ទរុកជាមរុន	 ឬមិនម្នលកខេណៈ	
កគេ់កគាន់កនែថុងការចាត់ថ្នាក់	បហើយជាការកំណត់ទរុកជាមរុននូវតនមលែទី្សារ	តាមរយៈកបាក់ចំបណញ	និងខាតកាន់កាេ់ែល់ន្ងៃ	
កាលកំណត់់	ឬ	ឥណទាន	និងកបាក់េរុបរកេទាន។

២.៣.៨	 មូលេកតេំណុលមិនម្នន្លែទី្សារ

	 មូលេកតេំណុលមិនម្នន្លែទី្សារ	 គឺជាកទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនផមននិស្សន្ទ	 ផែលម្នការចំណ្យប្រ	 ឬ	 ផែលអាច	
កំណត់មរុន	 និងម្នកាលកំណត់ប្រ	 សកម្េ់គណ:កគេ់កគងធនាគារម្នបគាលេំណងវិជ្ជម្ន	 និង	 លទ្ធភាេកាន់កាេ់	
ែល់កាលកំណត់។

២.៣.៩	 ការកំណត់ន្លែទី្សារ	

	 តនមលែទី្សារសំរាេ់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផែលចរាចរកនែថុងទី្សារ	បៅកាលេរិបច្ទតារាងតរុល្យការ	គឺកតរូវ	បានផ្្អកបលើតនមលែទី្សារ	
ឬ	 តារាងតនមលែរេស់កេតិេត្ិការននឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនាះ	 (តនមលែទិញសំរាេ់	 ការវិនិបោគរយៈបេលផវង	 និង	 តនមលែដាក	់
លក់សំរាេ់ការវិនិបោគរយៈបេលខលែី)	បដាយមិនម្នការកាត់កងជាមួយន្លែកេតិេត្ិការ។

	 សំរាេ់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗបទៀត	 ផែលមិនកតរូវបានចរាចរកនែថុងទី្សារ	តនមលែទី្សារកតរូវបានកំណត់បដាយបកេើេបច្កបទស	
វាយតនមលែសមកសេ។
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២.៣.១០	ការកាត់កងឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	

	 កទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	 និងេំណុលហិរញ្ញវត្ថុកតរូវបានកាត់កងគានាបហើយចំនួនទរឹកកបាក់សរុទ្ធកតរូវបានេង្ហាញកនែថុងតារាងតរុល្យ
ការផតកនែថុងករណីផែលម្នសិទ្ធិកសេចបាេ់	 បអាយបធ្ើការកាត់កងទរឹកកបាក់ផែលបានទទួលសាគាល់បហើយម្នេំណងទូទាត់	
តាមមូលដាឋានសរុទ្ធ	 ឬលក់កទេ្យសកម្ម	 និងទូទាត់កទេ្យអកម្មបៅបេលទន្ទរឹមគានាបនាះ។	 ជាទូបៅ	 បនះមិនផមនជាករណី	
រេស់កិច្កេមបកេៀងកាត់កងបែើយ	បហើយកទេ្យសកម្ម	និង	កទេ្យអកម្មោក់េព័ន្ធកតរូវបានេង្ហាញជាទរឹកកបាក់ែរុលកនែថុងតារាង
តរុល្យការ។

២.៣.១១	ការចាត់ថ្នាក់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរវាងកទេ្យអកម្ម	និង	មូលធន

	 ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកតរូវបានចាត់ទរុកជាេំណុល	កេសិនជាវា្្ល់កាតេ្កិច្តាមកិច្សនយាបែើម្បី៖	

	• ប្្ទរសាច់កបាក់	ឬកទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបៅកាន់កករុមហ៊រុនែ៏នទ

	• បដាះែូរកទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	 ឬកទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយកករុមហ៊រុនែ៏នទ	 បកកាមលព័កខេខព័ណ្ផែលម្នភាេអវិជ្ជម្ន
ខាលាំងបលើកករុមហ៊រុនរួម	

	• េំបេញបាននូវកាតេ្កិច្	 ជាជាងបដាយការបដាះែូរននសាច់កបាក់ប្រ	 ឬកទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុែនទបទៀតសំរាេ់ចំនួន
ប្រននភាគហ៊រុនមូលធនផ្ទាល់។	

	 កេសិនបេើកករុមហ៊រុនរួម	 មិនម្នសិទ្ធិផែលគាមានលព័កខេខព័ណ្បែើម្បីបជៀសវាងការប្្ទរសាច់កបាក់	 ឬកទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបៅ	
កាន់កករុមហ៊រុនែ៏នទ	បែើម្បីសងកាតេ្កិច្តាមកិច្សនយា	ែូចបនះកាតេ្កិច្កតរូវនរឹងនិយមនព័យននកទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។	

២.៣.១២	ការទទួលសាគាល់ចំណូល	ឬ	ចំណ្យ

	 ចំណូលកតរូវបានទទួលសាគាល់កតរឹមកកមិតផែលវាទំនងថ្អត្កេបោជន៍បសែ្ឋកិច្	 នរឹងហូរចូលមកកនែថុងកករុមហ៊រុនរួម	 បហើយ	
ចំណូលបនះអាចវាស់ផវងគួរបអាយបជឿជាក់បាន។	

	 ចំណូលការកបាក់េីឥណទាន	 និងកបាក់េរុបរកេទានបអាយអតិ្ិជន	 បហើយនិងសមតរុល្យជាមួយ	 ធនាគារជាតិ	 នន	 កម្ថុជា	
និងជាមួយកគរឹះសាថានធនាគារប្្សងៗ	កតរូវបានទទួលសាគាល់តាមមូលដាឋានគណបនយ្យ	េង្គរកេចាំន្ងៃ	បលើកផលងផតការកបាក់
េង្គររេស់ឥណទានផែលកតរូវបានចាត់ថ្នាក់បកកាមស្ង់ដារ	សង្សព័យ	ឬ	បាត់េង់។	ការកបាក់េង្គររេស់ឥណទានទាំងបនាះ	
កតរូវបានកត់កតាខាងឥណទាននន	គណនីការកបាក់េ្យលួរទរុក។

	 ចំណ្យការកបាក់បលើកបាក់េបញ្ញើរេស់អតិ្ិជន	និងគណនីសកម្េ់ទូទាត់រេស់ធនាគារប្្សងៗ	និងបលើកបាក់កម្ីកតរូវបាន
ទទួលសាគាល់តាមមូលដាឋានេង្គរ។

	 កករុមហ៊រុនរួមទទួលកំនរឈនែលួល	និង	កំនរបជើងសារេីការ្្ល់បសវាកម្មប្្សងៗបៅអតិ្ិជន។	កំនរឈនែលួល	និង	កំនរបជើងសារកតរូវ	
បានទទួលសាគាល់តាមមូលដាឋានសាច់កបាក់។	កំនរឈនែលួល	និង	កំនរបជើងសារបានេីចំណូលបសវាប្្ទរកបាក់បចញ	និងចូលកំនរ	
ែំបណើរការឥណទាន	កំនរបធ្ើការ	លិខិតធានា	លិខិតឥណទាន	និង	កំនរបសវាេព័ណ្ណ	ATM	ឬ	េព័ណ្ណឥណទាន	។

	 ចំណ្យបលើកំនរឈនែលួល	និងកំនរបជើងសារ	កតរូវបានទទួលសាគាល់បៅបេលចំណ្យបនាះបានបកើតបែើង។

២.៣.១៣	សាច់កបាក់	និងសាច់កបាក់សមមូល

	 សំរាេ់បគាលេំណងរបាយការណ៍លំហូរសាច់កបាក់	 សាច់កបាក់	 និងសាច់កបាក់សមមូល	 រួមម្ន	 សាច់កបាក់សរុទ្ធ	 និង	
សមតរុល្យសាច់កបាក់បលើ	ការវិនិបោគរយៈបេលខលែីប្្សងៗ	 ផែលម្ន	អាយរុកាលកំណត់	តិចជាង៩០ន្ងៃ	 ផែលអាចេ្លូរជា
សាច់កបាក់បានឆ្េ់រហព័ស	និងការែល់អាយរុកាលននគណនីរេស់ធនាគារ	េីធនាគារប្្សងៗ។

២.៣.១៤	កទេ្យ	និងេរិកាខារ	និង	កម្មវិធីករុំេ្យលូទព័រ

	 កទេ្យ	 និងេរិកាខារ	 និង	 រួមេញ្លូល	 កម្មវិធីករុំេ្យលូទព័រកតរូវបានកត់កតានូវតនមលែបែើម	 បដាយែកបចញនូវរំលស់	 េង្គរ	 និងសំវិធាន	
ធនបលើការ្យចរុះតនមលែ	 (កេសិនបេើម្ន)។	ការផ្លាស់េ្លូរអាយរុកាលបកេើកបាស់រំេរឹងទរុកកតរូវបានបធ្ើបែើងបដាយការផ្លាស់េ្លូរ	
រយៈបេល	ឬ	វិធីសាសស្រំលស់បអាយបានសមកសេ	បហើយចាត់ទរុកថ្ជាការផ្លាស់េ្លូរការបា៉ាន់សាមានគណបនយ្យ។
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	 កទេ្យ	និងេរិកាខារកតរូវបានឈេ់ទទួលសាគាល់បៅបេលលក់បចញ	ឬ	បៅបេលកេបមើលមិនប�ើញម្នអត្កេបោជន៍អនាគត	
បានេីការបកេើកបាស់វាបនាះ។	ការចំបណញ	ឬ	ខាតបលើការឈេ់ទទួលសាគាល់កទេ្យសកម្ម	(ផែលកតរូវបានគណនាជាចំនួន	
ខរុសគានារវាងទរឹកកបាក់ផែលទទួលបានេីការលក់សរុទ្ធ	 និងតនមលែេិតគណបនយ្យរេស់កទេ្យសកម្មបនាះ)	 កតរូវបានទទួល	
សាគាល់កនែថុង	 "ចំណូលអាជីវកម្មប្្សងៗបទៀត"	 បៅកនែថុងរបាយការណ៍លទ្ធ្លកនែថុងឆ្នាំ	 ផែលកទេ្យសកម្មបនាះកតរូវបានឈេ់	
ទទួលសាគាល់។

	 រំលស់
	 រំលស់ននកទេ្យ	 និងេរិកាខារ	 និង	 កម្មវិធីករុំេ្យលូទព័រ	 កតរូវបានគណនាតាមវិធីសាសស្រំលស់ប្រ	 បលើអាយរុកាលបកេើកបាស់បា៉ាន់	

សាមានននកទេ្យសកម្មទាំងអស់បនះផែលកំណត់ែូចខាងបកកាម	៖

 ឆ្នៃំ

ការផកលំអអាគារ ៥

េរិកាខារការិោលព័យ ៥

សង្ហារឹម	និងេរិកាខារ ៥	បៅ	១០

ករុំេ្យលូទព័រ ៣	បៅ	៥

ោនយន្ ៥

កម្មវិធីករុំេ្យលូទព័រ ៥

	 សំណង់កំេរុងសាងសង់មិនកតរូវបានបធ្ើរំលស់បទ។

២.៣.១៥		េន្ធបលើកបាក់ចំបណញ

	 េន្ធបលើកបាក់ចំបណញកនែថុងកគា

	 េន្ធបលើកបាក់ចំបណញកនែថុងកគាជាកទេ្យសកម្ម	 និងកទេ្យអកម្ម	សកម្េ់ការិយេរិបច្ទេច្ថុេ្បននែ	 និង	 មរុនៗ	 កតរូវបានវាស់ផវង	
ជាទរឹកកបាក់ផែលកតរូវបានរំេរឹងទរុកថ្	 កតរូវបានកេមូលមកវិញ	 ឬកតរូវបានទូទាត់បៅអាជាញាធរេន្ធដារ។	 អកតាេន្ធ	 និងចបាេ	់
េន្ធ	 ផែលបកេើបែើម្បីគណនាទរឹកកបាក់ទាំងបនះ	 គឺជាអកតា	 និងចបាេ់េន្ធ	 ផែលម្នសរុេលភាេបៅកាលេរិបច្ទននតារាង	
តរុល្យការបនះ។

	 េន្ធបលើកបាក់ចំបណញេនយារ

	 េន្ធបលើកបាក់ចំបណញេនយារ	 កតរូវបានគណនាបដាយបកេើវិធីសាសស្េំណុលតរុល្យការបលើចំនួនខរុសគានាេបណ្តាះអាសននែ	 នា
កាលេរិបច្ទននតារាងតរុល្យការរវាងមូលដាឋានេន្ធននកទេ្យសកម្ម	 និង	 កទេ្យអកម្ម	 បហើយនិងតនមលែេិតគណបនយ្យរេស់	
កទេ្យទាំងបនាះកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។	

	 េន្ធបលើកបាក់ចំបណញេនយារជាកទេ្យអកម្ម	 កតរូវបានទទួលសាគាល់សកម្េ់ចំនួនខរុសគានាេបណ្តាះអាសននែជាេ់េន្ធទាំងអស់		
បលើកផលងផតបៅបេលេន្ធេនយារជាកទេ្យអកម្មបកើតបែើងេីការទទួលសាគាល់បៅកគាែំេូងននកទេ្យសកម្ម	 ឬ	 កទេ្យអកម្ម		
បៅកនែថុងកេតិេត្ិការមួយផែលបៅបេលបនាះ	 វាមិនជះឥទ្ធិេល	 ែល់កបាក់ចំបណញតាមវិធីសាសស្គណបនយ្យ	 និងកបាក់	
ចំបណញ	ឬ	ខាត	ជាេ់េន្ធ។	

	 េន្ធបលើកបាក់ចំបណញេនយារជាកទេ្យសកម្ម	កតរូវបានទទួលសាគាល់សកម្េ់ភាេខរុសគានាេបណ្តាះអាសននែទាំងអស់	ផែលអាច	
កាត់េន្យបានរហូតែល់ទំហំមួយផែលទំនងថ្កបាក់ចំបណញជាេ់េន្ធ	 នរឹងអាចម្នបែើម្បីកាត់កងជាមួយភាេខរុសគានា	
េបណ្តាះអាសននែផែលអាចបកេើកបាស់បាន	 បលើកផលងផតបៅបេលេន្ធេនយារជាកទេ្យសកម្មបកើតបែើងេីការទទួលសាគាល់នា	
កគាែំេូងននកទេ្យសកម្ម	 ឬេំណុលននកេតិេត្ិការមួយបៅខណៈបេលកេតិេត្ិការបកើតបែើងបនាះ	 មិនម្នឥទ្ធិេលែល	់
កបាក់ចំបណញតាមវិធីសាសស្គណបនយ្យ	និងកបាក់ចំបណញ	ឬខាតជាេ់េន្ធ។



របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    54

	 តនមលែេិតគណបនយ្យននេន្ធបលើកបាក់ចំបណញេនយារជាកទេ្យសកម្ម	 កតរូវបានេិនិត្យបែើងវិញនាកាលេរិបច្ទននតារាងតរុល្យការ
នីមួយៗ	 បហើយនិងកតរូវបានកាត់េន្យមកកតរឹមទំហំមួយ	 ផែលមិនទំនងថ្ម្នកបាក់ចំបណញជាេ់េន្ធកគេ់កគាន់នរឹងអាច
្្ល់ឲ្យកទេ្យសកម្មទាំងអស់	ឬមួយផ្នែកអាចកេមូលមកវិញនាបេលអនាគត។	

	 េន្ធបលើកបាក់ចំណូលេនយារ	ជាកទេ្យសកម្ម	ផែលមិនកតរូវបានទទួលសាគាល់បនាះ	គឺកតរូវបានវាយតនមលែបែើងវិញនាកាលេរិបច្ទ	
ននតារាងតរុល្យការនីមួយៗ	 បហើយកតរូវបានទទួលសាគាល់កតរឹមផតទំហំមួយផែលវាទំនងថ្	 កបាក់ចំបណញ	ជាេ់េន្ធនាបេល
អនាគតនរឹងបធ្ើឲ្យេន្ធេនយារជាកទេ្យសកម្មបនាះ	អាចកតរូវបានយកកេមូលមកវិញបាន។

២.៣.១៦		កេតិេត្ិការ	និងការផកេសកមរួលរូេិយេព័ណ្ណេរបទស

	 កករុមហ៊រុនរួម	 រកសាកេេព័ន្ធគណបនយ្យ	 និងកត់កតាកគេ់កេតិេត្ិការទាំងអស់ជារូេិយេព័ណ្ណជាក់ផស្ង។	 កទេ្យសកម្ម	 និង	
កទេ្យអកម្ម	 ផែលជារូេិយេព័ណ្ណេរបទសនាចរុងការិយេរិបច្ទកតរូវបានផកេសកមរួល	 បែើងវិញជាកបាក់ែរុោលារអាបមរិកតាម	
អកតាេ្លូរកបាក់ផែលកំណត់បៅកាលេរិបច្ទននរបាយការណ៍។	

	 ចំណូល	និងចំណ្យ	ផែលបកើតបែើងជារូេិយេព័ណ្ណេរបទស	កតរូវបានេ្លូរជាកបាក់ែរុោលារអាបមរិកនាចរុងផខ	បដាយបកេើអកតា
េ្លូរកបាក់មធ្យមសមកសេ	ជាជាងអកតាេ្លូរកបាក់ផែលកំណត់នាកាលេរិបច្ទននកេតិេត្ិការ។

២.៣.១៧		សំវិធានធន

	 សំវិធានធនកតរូវបានកត់កតា	ល្គរឹកណ្កករុមហ៊រុនរួមម្នកាតេ្កិច្នាបេលេច្ថុេ្បននែ	 ផែលជាលទ្ធ្លននកេរឹត្ិការណ៍អតីត-
កាល	 និងផែលវាកេផហលជានរឹងអាចកតរូវម្នលំហូរបចញននធនធានផែលម្នអត្កេបោជន៍បសែ្ឋកិច្	 បែើម្បីទូទាត់	
កាតេ្កិច្បនាះ	បហើយទរឹកកបាក់ននកាតេ្កិច្បនាះអាចបធ្ើការបា៉ាន់កេម្ណបដាយគួរបអាយបជឿជាក់បាន។

២.៣.១៨		កទេ្យសកម្មផែលស្ិតបកកាមកិច្សនយាធានា

	 កទេ្យសកម្មផែលប្្ើរកសាទរុក	 ឬកនែថុងសម្សភាេជាកទេ្យដាក់ធានា	 គឺមិនកតរូវបានេង្ហាញកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបទ	
េីបកោះកទេ្យទាំងបនះ	មិនផមនជាកទេ្យសកម្មរេស់កករុមហ៊រុនរួមបែើយ។	

២.៣.១៩កបាក់េបញ្ញើកាតេ្កិច្

	 កបាក់េបញ្ញើកាតេ្កិច្	កតរូវរកសាបៅធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជា	បដាយអនរុបោមតាម	ចបាេ់ននធនាគារ	និង	សាថាេព័នហិរញ្ញវត្ថុនន	
កេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា	និង	កតរូវបានកំណត់បដាយភាគរយអេ្បេរម្ននមូលធន	និង	កបាក់េបញ្ញើរេស់អតិ្ិជនផែលតកមរូវ	
បដាយធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជា។	

២.៣.២០		ភតិសនយា

	 ការេញ្ជាក់ថ្បតើកិច្សនយាមួយជា	 ឬរួមេញ្លូលជា	 ភតិសនយាបាន	 គឺឈរបលើមូលដាឋានននភាេេិតជាក់ផស្ងរេស់កិច្	
សនយានាកាលេរិបច្ទចាេ់ប្្ើមែំេូង	 ផែលថ្បតើការេំបេញលកខេខណ្ននកិច្សនយាបនាះ	គឺអាកសព័យបៅបលើការបកេើកបាស់
កទេ្យសកម្មមួយជាក់ោក់	ឬកទេ្យសកម្មបកចើន	ឬ	កិច្សនយាបនាះ	ប្្ទរសិទ្ធិបែើម្បីបកេើកបាស់កទេ្យសកម្មទាំងបនាះ។

	 ធនាគារផែលជាអនែកជួល

	 ភតិសនយាផែលអនែកជួលបអាយរកសាទរុករាល់ហានិភព័យ	 និង	 អត្កេបោជន៍ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកទេ្យសកម្ម	 កតរូវបានចាត់ថ្នាក់	
កនែថុងភតិសនយាកេតិេត្ិការ។	ការចំណ្យភតិសនយាកេតិេត្ិការ	 កតរូវបានទទួលសាគាល់ជាចំណ្យកនែថុងរបាយការណ៍កបាក់	
ចំបណញ	ខាតតាមវិធីសាសស្រំលស់ប្រ	បដាយបោងបៅតាមរយៈបេលននភតិសនយា។

២.៣.២១		កេតិេត្ិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ

	 ភាគីទាំងឡាយផែលចាត់ទរុកថ្ជាសម្ព័ន្ធញាតិ	 កេសិនបេើកករុមហ៊រុនរួមម្នលទ្ធភាេបដាយផ្ទាល់	 ឬបដាយកេបោលបែើម្បី	
កគេ់កគងភាគីប្្សងៗ	ឬក៏ម្នឥទ្ធិេលខាលាំងបៅបលើភាគីទាំងបនាះកនែថុងការបធ្ើបសចក្ីសំបរចបលើកេតិេត្ិការ	និងហិរញ្ញវត្ថុ	ឬ	
្្ទថុយមកវិញ	ឬបៅបេលផែលកករុមហ៊រុនរួម	និងភាគីបនាះស្ិតបៅបកកាមការកគេ់កគងរួម	ឬក៏ម្នឥទ្ធិេលខាលាំង។	សម្ព័ន្ធញាត	ិ
អាចជារូេវន្េរុគ្គល	 ឬជានីតិេរុគ្គល	 និងរួមេញ្លូលទាំងសាច់ញាតិជិតសនែិទ្ធិកនែថុងសម្ជិកកគរួសារននរូេវន្ព័េរុគ្គល	 ផែលចាត់	
ទរុកថ្ជាសម្ព័ន្ធញាតិ។
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	 សម្ព័ន្ធញាតិកតរូវបានកំណត់កនែថុងម្កតា	៤៩	និង	៥០	ននចបាេ់ស្ីេីធនាគារ	និងកគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុរួមម្នែូចខាងបកកាម៖

	 (ក)	 េរុគ្គលទាំងឡាយណ្ផែលកាន់កាេ់បដាយផ្ទាល់	 ឬបដាយកេបោលនូវែេ់ភាគរយ	 (១០%)	 ោ៉ាងតិចននបែើមទរុន		
	 ឬសិទ្ធិបបាះបឆ្នាត។

	 (ខ)	 កករុមហ៊រុនណ្ផែលកករុមហ៊រុនរួមកាន់កាេ់បៅកនែថុងបែើមទរុនបដាយផ្ទាល់	ឬបដាយកេបោលនូវភាគកម្មោ៉ាងតិចបស្មើនរឹង	
	 ែេ់ភាគរយ	(១០%)	ឬតំណ្ងោ៉ាងតិចែេ់ភាគរយ	(១០%)	ននសិទ្ធិបបាះបឆ្នាត។

	 (គ)	 េរុគ្គលណ្ផែលចូលរួមកនែថុងការអភិបាល	ការែរឹកនាំការកាន់កាេ់	ឬការកតរួតេិនិត្យន្្ទកនែថុង	និង	

	 (�)	សវនករឯករាជ្យ។

២.៣.២២		ភាគោភបលើមូលធន

	 ភាគោភមូលធន	 កតរូវបានទទួលសាគាល់ជាកទេ្យអកម្ម	 និងកាត់កងេីមូលធនម្ចាស់ភាគហ៊រុនបៅបេលផែលកករុមកេរឹកសា	
ភិបាលអនរុមព័ត។	 ភាគោភកេកាសកនែថុងការិយេរិបច្ទ	 ផតអនរុមព័តបកកាយកាលេរិបច្ទរបាយការណ៍តរុល្យការ	 កតរូវបាន	
រាយការណ៍ជាកេរឹត្ិការណ៍បកកាយកាលេរិបច្ទរបាយការណ៍។	

២.៣.២៣		ការកាត់ខ្ទង់ចំនួនទរឹកកបាក់

	 ចំនួនទរឹកកបាក់ែរុោលារអាបមរិកកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 កតរូវបានកាត់ខ្ទង់បែើម្បីបអាយជិតេំ្រុតបៅនរឹងចំនួនទរឹកកបាក់ជា
ែរុោលារអាបមរិក	និងចំនួនទរឹកកបាក់បរៀលជាខ្ទង់ោន់បរៀល	លរុះកតាផតម្នការេញ្ជាក់ប្្សងបករៅេីបនះ។

៣. សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សេេូល
	 សំរាេ់បគាលេំណងននការបរៀេចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់កបាក់	 សាច់កបាក់	 និងសាច់កបាក់សមមូល	 រេស់កករុមហ៊រុនរួម	

និងធនាគារ	រួមម្ន៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

សាច់កបាក់កនែថុងនែ ៤.៨១៧.៩៨៧ ១៩.៤៥០.២១៤ ៤.១៥១.០៣៤ ១៦.៨១១.៦៨៨

សមតរុល្យបៅធនាគារជាតិ	
(កំណត់សម្គាល់បលខ	៤)

គណនីចរន្	និងគណនី	សំរាេ់កាត់កង ៧.៩១៤.២៥២ ៣១.៩៤៩.៨៣៥ ៥.៤៨៣.៩០០	 ២២.២០៩.៧៩៥	

កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់ ២.២៥៩.៥៤១ ៩.១២១.៧៦៨ ២.២១០.០០០	 ៨.៩៥០.៥០០	

សមតរុល្យជាមួយធនាគារ	
និងកគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ		
(កំណត់សម្គាល់បលខ	៥)

គណនីចរន្ ២.២១៩.៨៥៤ ៨.៩៦១.៥៥១ ២.១៩៤.២៧៩	 ៨.៨៨៦.៨៣០	

គណនីសន្សំ ៧៦៩ ៣.១០៤ ៥	 ២០	

កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់ ៦.៧៥០.០០០ ២៧.២៤៩.៧៥០ ៥០០.០០០ ២.០២៥.០០០

២៣.៩៦២.៤០៣ ៩៦.៧៣៦.២២២ ១៤.៥៣៩.២១៨ ៥៨.៨៨៣.៨៣៣
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៤. សេតុលៃយជេួយធនាគារជតិននកេ្ពុជ 

	 សមតរុល្យសាច់កបាក់រេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

គណនីចរន្ ២.៩៧១.៨៤៥ ១១.៩៩៧.៣៣៨ ១.៨១៨.៦០៤	 ៧.៣៦៥.៣៤៦	

គណនីសំរាេ់កាត់កង ៤.៩៤២.៤០៧ ១៩.៩៥២.៤៩៧ ៣.៦៦៥.២៩៦	 ១៤.៨៤៤.៤៤៩	

កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់ ២.២៥៩.៥៤១ ៩.១២១.៧៦៨ ២.២១០.០០០ ៨.៩៥០.៥០០

កបាក់េកមរុងកាតេ្កិច្ ១០.៩៥០.៦០០ ៤៤.២០៧.៥៧២ ៥.៩៣០.៦០០	 ២៤.០១៨.៩៣០	

កបាក់តមកល់ធានាបលើបែើមទរុន ៤.១០០.០០០ ១៦.៥៥១.៧០០ ៤.១០០.០០០ ១៦.៦០៥.០០០

២៥.២២៤.៣៩៣ ១០១.៨៣០.៨៧៥ ១៧.៧២៤.៥០០ ៧១.៧៨៤.២២៥

	 កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់

	 េបញ្ញើម្នកាលកំណត់សំបៅបលើេព័ណ្ណេបញ្ញើអាចចរចារបាន	 ផែលម្នកាលកំណត់េីផខ។	 ធនាគារ	 ក៏ម្នឥណទាន	
វិបារូេន៍បៅធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជា	ផែលកតរូវបានធានាបដាយ	NCD។

	 កបាក់េកមរុងកាតេ្កិច្	

	 អនរុបោមតាមកេកាសរេស់ធនាគារជាតិននកម្ថុជា	បលខ	ធ៧-០៩-០៧៥	ចរុះន្ងៃទី២៥	ផខករុម្ៈ	ឆ្នាំ២០០៩	ធនាគារកតរូវបាន	
តកមរូវបអាយរកសាសាច់កបាក់េកមរុងជាក់ោក់បៅធនាគារជាតិ	 នន	កម្ថុជា	កនែថុងទំរង់ជាកបាក់េបញ្ញើកាតេ្កិច្	 បដាយគណនា	
តាមអកតា	 ៨,០%	 ននកបាក់េបញ្ញើរេស់អតិ្ិជនជា	 កបាក់បរៀល	 និង	 ១២,៥%	 ននកបាក់េបញ្ញើរេស់អតិ្ិជនជារូេិយេព័ណ្ណ	
េរបទស។

	 កបាក់តមកល់ធានាបលើបែើមទរុន

	 អនរុបោមតាមកេកាសរេស់ធនាគារជាតិ	 នន	កម្ថុជា	បលខ	ធ៧-០១-១៣៦	ចរុះន្ងៃទី១៥	ផខតរុោ	ឆ្នាំ២០០១	ធនាគារកតរូវ	
បានតកមរូវបអាយតមកល់កបាក់េបញ្ញើបែើមទរុនកាតេ្កិច្ចំនួន	១០%	ភាគរយ	ននបែើមទរុនចរុះេញ្ជី	បៅធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជា។		
កបាក់តមកល់បនះ	គឺមិនអាចបកេើកបាស់កនែថុងកេតិេត្ិការកេចាំន្ងៃបានបែើយ	េ៉រុផន្ធនាគារអាចែកយកវិញបានបៅបេលផែល	
ធនាគារស្មព័កគចិត្ឈេ់បធ្ើកេតិេត្ិការអាជីវកម្មបៅកនែថុងកេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា។

	 អកតាការកបាក់

	 អកតាការកបាក់កេចាំឆ្នាំ	បលើសមតរុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្ថុជាម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

គណនីចរន្	និងគណនីសំរាេ់កាត់កង ០% ០%

កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់ ០,៦៦%	បៅ	១,៨០% ០,២៣%

កបាក់េកមរុងកាតេ្កិច្ ០,២០% ០,១០%

កបាក់តមកល់ធានាបលើបែើមទរុន ០,២២% ០,១១%
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៥. សេតុលៃយជេួយធនាគារ និងបគលឹះសា្ៃនហិរញ្ញវត្ថុមផៃសងៗ 

	 កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគារម្នសមតរុល្យជាមួយធនាគារ	និង	កគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ	ែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

គណនីចរន្	និងសន្សំ ២.២២០.៦២៣ ៨.៩៦៤.៦៥៥ ២.១៩៤.២៨៤ ៨.៨៨៦.៨៥០

កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់			 ១៣.៨២៨.៨១៣ ៥៥.៨២៦.៩១៨ ៥.៥០០.០០០ ២២.២៧៥.០០០

១៦.០៤៩.៤៣៦ ៦៤.៧៩១.៥៧៣ ៧.៦៩៤.២៨៤ ៣១.១៦១.៨៥០

	 គណនីចរន្ផែលរកសាទរុកបៅធនាគារកនែថុង	និង	បករៅកេបទសេរុំទទួលបានការកបាក់បទ។

	 កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់ទទួលបានការកបាក់	៣%	កនែថុងមួយឆ្នាំ	(ឆ្នាំ២០១៥៖	៥,២០%	កនែថុងមួយឆ្នាំ)។

៦.  វិនិមោគេូលបបត

	 កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគារម្នវិនិបោគមូលេកតែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

វិនិបោគបលើមូលធនប្្សងៗ ២៥.០០០ ១០០.៩២៥ ២៥.០០០ ១០១.២៥០

មូលេកតេំណុលមិនម្នន្លែទី្សារ ១.០០៧.៨៣៦ ៤.០៦៨.៦៣៤ - -

១.០៣២.៨៣៦ ៤.១៦៩.៥៥៩ ២៥.០០០ ១០១.២៥០

	 វិនិបោគបលើមូលធនប្្សងៗគឺជាការវិនិបោគបៅ	 Credit	 Bureau	 of	 Cambodia។	 ន្លែទី្សារមិនអាចកំណត់បដាយជាក់	
ោក់បាន	 បដាយសារផតភាេមិនអាចេយាករណ៍បានបលើលំហូរសាច់កបាកនាបេលអនាគត	 និងកង្ះខាតវិធីសាសស្សម	
កសេននការទាញយកន្លែទី្សារផែលអាចបជឿជាក់បាន។	ការវិនិបោគបនះគឺកត់កតាតាមន្លែបែើម។	

	 មូលេកតេំណុលមិនម្នន្លែទី្សារសំបៅបលើមូលេកតេំណុលសាជីវកម្មេីធនាគារឯកបទស	Cam	Capital	។	វិនិបោគបនះ	
ម្នកាលកំណត់	៦ផខ	និងម្នអកតាការកបាក់	៦,២០%	កនែថុងមួយឆ្នាំ	បហើយកតរួវបានកេមូលកតលេ់មកវិញនាកាលេរិបច្ទ
កំណត់។	
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៧ ឥណទាន និងបុមរបបទាន

	 ឥណទាន	និងេរុបរកេទានរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

ឥណទានម្នកាលកំណត់ ៧៩.៨១៨.១៩៥ ៣២២.២២៦.០៥៣ ៥៩.៨២៣.៥៨២	 ២៤២.២៨៥.៥០៧	

ឥណទានវិបារូេន៍ ១៤.៥៩៨.៧៩៤ ៥៨.៩៣៥.៣៣១ ១០.៤៥០.៣០៤ ៤២.៣២៣.៧៣២

ឥណទាន	និង	េរុបរកេទានែរុល ៩៤.៤១៦.៩៨៩ ៣៨១.១៦១.៣៨៤ ៧០.២៧៣.៨៨៦ ២៨៤.៦០៩.២៣៩

សំវិធានធនសកម្េ់ឥណទាន	
និងេរុបរកេទានបាត់េង់ ២.០៩៦.៣០០ ៨.៤៦២.៧៦៣ ១.៧៩៤.៣៥៥ ៧.២៦៧.១៣៨

ឥណទាន	និង	េរុបរកេទានសរុទ្ធ ៩២.៣២០.៦៨៩ ៣៧២.៦៩៨.៦២១ ៦៨.៤៧៩.៥៣១ ២៧៧.៣៤២.១០១

	 ឥណទាន	និង	េរុបរកេទាន	កតរូវបានបធ្ើការវិភាគេផន្ម	ែូចខាងបកកាម៖

	 ក)		េំផរេំរួលននសំវិធានធនសំរាេ់ឥណទាន	និង	េរុបរកេទានបាត់េង់	៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

សំវិធានធនជាក់ោក់៖

នាបែើមការិយេរិបច្ទ ១.១០៥.៣៦២ ៤.៤៧៦.៧១៦ ១.៤៦០.៨០៩ ៥.៩៥៩.៧៦៧

ការកត់កតាេផន្ម	(កតលេ់)កនែថុងឆ្នាំ ១៦៦.៣៣៩ ៦៧១.៥១១ (២៩៥.៣៨៦) (១.១៩៦.៣១៣)

ការលរុេបចាល (៩៨.៤០៤) (៣៩៧.២៥៧) (៦០.០៦១) (២៤៣.២៤៧)

លំបអៀងននអកតាេ្លូរកបាក់ - (១៤.៣៧០) - (៤៣.៤៩១)

នាចរុងការិយេរិបច្ទ ១.១៧៣.២៩៧ ៤.៧៣៦.៦០០ ១.១០៥.៣៦២ ៤៤៧.៦៧៦

សំវិធានធនទូបៅ៖

នាបែើមការិយេរិបច្ទ ៦៨៨.៩៩៣ ២.៧៩០.៤២២ ៣៧៦.២៦១ ១.៥៣៣.២៦៤

េផន្មបៅកនែថុងឆ្នាំ ២៣៤.០១០ ៩៤៤.៦៩៨ ៣១២.៧៣២ ១.២៦៦.៥៦៤

លំបអៀងននអកតាេ្លូរកបាក់ - (៨.៩៥៧) - (៩.៤០៦)

នាចរុងការិយេរិបច្ទ ៩២៣.០០៣ ៣.៧២៦.១៦៣ ៦៨៨.៩៩៣ ២.៧៩០.៤២២

សំវិធានធនសររុេនាចរុង
ការិយេរិបច្ទ ២.០៩៦.៣០០ ៨.៤៦២.៧៦៣ ១.៧៩៤.៣៥៥ ៧.២៦៧.១៣៨

	 ខ)		ការកំណត់កកមិតសំោធឥណទានែរុល	និងសំវិធានធនផែលោក់េព័ន្ធសកម្េ់ឥណទាន	និងេរុបរកេទានផែលបាត់េង់	
ម្នែូចខាងបកកាម៖
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២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

ឥណទានធម្មតា៖
ម្នវត្ថុធានា ៨៥.៨៩២.០៧១ ៣៤៦.៧៤៦.២៩១ ៦៣.៤៩៦.១៨៩	 ២៥៧.១៥៩.៥៦៥
មិនម្នវត្ថុធានា ៦.៤០៨.២១៥ ២៥.៨៦៩.៩៦៤ ៥.៤០៣.០៨៦ ២១.៨៨២.៤៩៨

ឥណទានឃ្លាំបមើល៖
ម្នវត្ថុធានា ៧៧៤.៣៤៤ ៣.១២៦.០២៧ ២៦៨.២៩៨	 ១.០៨៦.៦០៧	
មិនម្នវត្ថុធានា - - ២.៨៤៧	 ១១.៥៣០	

ឥណទានបកកាមស្ង់ដារ៖
ម្នវត្ថុធានា - - ៤.៩២៧	 ១៩.៩៥៤	
មិនម្នវត្ថុធានា - - - -

ឥណទានសង្សព័យ៖
ម្នវត្ថុធានា ៣៨៤.៣៥០ ១.៥៥១.៦២១ - -
មិនម្នវត្ថុធានា ២៣២ ៩៣៧ ៤.៥៩៣	 ១៨.៦០២	

ឥណទានបាត់េង់៖
ម្នវត្ថុធានា ៩០០.១៨០ ៣.៦៣៤.០២៧ ៨៩៨.៣៨០ ៣.៦៣៨.៤៣៩
មិនម្នវត្ថុធានា ៥៧.៥៩៧ ២៣២.៥១៧ ១៩៥.៥៦៦ ៧៩២.០៤៤

សររុេឥណទានែរុល ៩៤.៤១៦.៩៨៩ ៣៨១.១៦១.៣៨៤ ៧០.២៧៣.៨៨៦ ២៨៤.៦០៩.២៣៩

	
	 បោងតាមកំណត់សម្គាល់	៣០,២	បលើហានិភព័យឥណទានសកម្េ់គរុណភាេឥណទាន។	

គ)		 ការវិភាគសំណុំឥណទានតាមកេបភទអាជីវកម្ម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

វិសព័យហិរញ្ញវត្ថុ:

វិសព័យហិរញ្ញវត្ថុ ៩.០៦៧.៥៧២ ៣៦.៦០៥.៧៨៨ ៦	.១៥៤.៦១៣ ២៤.៩២៦.១៨៣

មិនផមនវិសព័យហិរញ្ញវត្ថុ:

អចលនកទេ្យ	និងសកម្មភាេជួល ២៥.៨៦៣.៧៧៥ ១០៤.៤១២.០៦០ ២២.០៦១.៧៧០ ៨៩.៣៥០.១៦៩

ោណិជ្ជកម្មលក់	ែរុំ	និងរាយ ១៩.២៣៣.៩៧១ ៧៧.៦៤៧.៥៤១ ១៦.៧៣៣.៨១១ ៦៧.៧៧១.៩៣៥

បគហដាឋាន ១៥.៥៦២.៣៩៣ ៦២.៨២៥.៣៨១ ៧.១០៩.៩១៧ ២៨.៧៩៥.១៦៤

កម្មន្សាលកម្ម ២.៧៦៦.៧៩៣ ១១.១៦៩.៥៤៣ ១.០២៤.៩៩៧ ៤.១៥១.២៣៨

សណ្ឋាគារ	និងបភាជនីយដាឋាន ២.២៥៦.៩១១ ៩.១១១.១៥០ ១.០០០.០០០ ៤.០៥០.០០០

សំណង់ ១.៥៥៥.០៧៦ ៦.២៧៧.៨៤២ ៤០០.៦៩៥ ១.៦២២.៨១៥

ការ្្គត់្្គង់បសវាសាធារណៈ ១.២៥៧.៤២៧ ៥.០៧៦.២៣៣ ១.០៥៨.០៦៤ ៤.២៨៥.១៥៩

ែរឹកជញ្ជលូន	ស្ថុក	និង	ទូរគមនាគមន៍ ៩៤១.១៧៦ ៣.៧៩៩.៥២៨ ៧៦.៩៨៩ ៣១១.៨០៥

កសិកម្ម ៣៥៧.៣៥៦ ១.៤៤២.៦៤៦ ១៥.១៩៤ ៦១.៥៣៦

អាជីវកម្មផរេ ១១៩.៦៧១ ៤៨៣.១១៣ ២១.៦៧២ ៨៧.៧៧២

ប្្សងៗ ១៥.៤៣៤.៨៦៨ ៦២.៣១០.៥៥៩ ១៤.៦១៦.១៦៤ ៥៩.១៩៥.៤៦៣

សររុេ	 ៩៤.៤១៦.៩៨៩ ៣៨១.១៦១.៣៨៤ ៧០.២៧៣.៨៨៦ ២៨៤.៦០៩.២៣៩
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�)	 ការវិភាគឥណទាន	និងេរុបរកេទានតាមកាលកំណត់សង

	 សូមបមើលកំណត់់សម្គាល់បលខ	២៩	ស្ីេី		"ការវិភាគសាច់កបាក់ង្យកសួល"	។

ង)	 វិភាគឥណទាន	និងេរុបរកេទានតាមនិវាសនភាេ	សម្ព័ន្ធញាតិ	ហានិភព័យ	និងអកតាការកបាក់៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

តាមនិវាសនភាេ៖
និវាសនជន ៩៤.៤១៦.៩៨៩ ៣៨១.១៦១.៣៨៤ ៧០.២៧៣.៨៨៦	 ២៨៤.៦០៩.២៣៩	
អនិវាសនជន - - - -

៩៤.៤១៦.៩៨៩ ៣៨១.១៦១.៣៨៤ ៧០.២៧៣.៨៨៦ ២៨៤.៦០៩.២៣៩

តាមសម្ព័ន្ធញាតិ៖
ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ ៩១៦.៦៦៧ ៣.៧០០.៥៨៥ ១.១០០.០០០	 ៤.៤៥៥.០០០	
េរុំផមនភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ ៩៣.៥០០.៣២២ ៣៧៧.៤៦០.៧៩៩ ៦៩.១៧៣.៨៨៦ ២៨០.១៥៤.២៣៩

៩៤.៤១៦.៩៨៩ ៣៨១.១៦១.៣៨៤ ៧០.២៧៣.៨៨៦ ២៨៤.៦០៩.២៣៩

តាមហានិភព័យ៖
េរុំផមនហានិភព័យធំ ៩៤.៤១៦.៩៨៩ ៣៨១.១៦១.៣៨៤ ៧០.២៧៣.៨៨៦	 ២៨៤.៦០៩.២៣៩	
ហានិភព័យធំ - - - -

៩៤.៤១៦.៩៨៩ ៣៨១.១៦១.៣៨៤ ៧០.២៧៣.៨៨៦ ២៨៤.៦០៩.២៣៩

២០១៦ ២០១៥
អកតាការកបាក់កេចាំឆ្នាំ:
ឥណទានែល់អតិ្ិជន ៧,០០%-២៤,០០% ៧,០០%-២៤,៦០%
ឥណទានេរុគ្គលិក ៦,០០%-១២,០០% ៦,០០%-៩,០០%

៨. វិនិមោគក្នុងបកុេហ៊ុនបុបតសេ្ព័ន្ធ

	 ការវិនិបោគបនះេង្ហាញេី	 ភាគកម្មរេស់ធនាគារ	 ១០០%	 	 ជាការវិនិបោគបដាយកករុមហ៊រុនមូលេកត	 HwangDBS	 កម្ថុជា	
ផែលបធ្ើអាជីវកម្មតាំងេី	ន្ងៃទី២២	ផខករុម្ៈ	ឆ្នាំ២០១០។	សូមបមើលកំណត់់សម្គាល់បលខ	១	។
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៩. បទពៃយ និងបរិកា្ៃរ

	 កទេ្យ	និងេរិកាខាររេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

ការផកលំអ
អគារ

ែរុោលារអាបមរិក

េរិកាខារ
ការិោលព័យ

ែរុោលារអាបមរិក

សង្ហារឹម	និង
េរិកាខារ

ែរុោលារអាបមរិក
ករុំេ្យលូទព័រ

ែរុោលារអាបមរិក
ោនយន្

ែរុោលារអាបមរិក

សំណង់កំេរុង
សាងសង់

ែរុោលារអាបមរិក
សររុេ

ែរុោលារអាបមរិក

ន្លែបែើម

នាន្ងៃទី១	ផខមករា	
ឆ្នាំ២០១៦ ៩១៥.៨៥៦ ១.១២១.២៩៣ ៧៣៨.៨៤៣ ៦៦៤.០៤៦ ៤៦.៣០៦ ១១០.៥៧៧ ៣.៥៩៦.៩២១

ទិញេផន្ម ២១.៨០៦ ៨.០៩៨ ៧២.១៣៧ ៥២.១២១ - ៦៨.៩៧៩ ២២៣.១៤១

ការលរុេបចាល - (៣.៤៣៥) . - - - (៣.៤៣៥)

មូលធនកម្ម - ៩២.០០៤ ២.៤៣៦ ៧.៤៤៤ - (១០៩.៩១៦) (៨.០៣២)

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	
ឆ្នាំ២០១៦ ៩៣៧.៦៦២ ១.២១៧.៩៦០ ៨១៣.៤១៦ ៧២៣.៦១១ ៤៦.៣០៦ ៦៩.៦៤០ ៣.៨០៨.៥៩៥

រំលស់េង្គរ

នាន្ងៃទី១	ផខមករា	
ឆ្នាំ២០១៦ ៣៣៦.៦៧៨ ៦០០.៦១៧ ៣៤៧.៣២៤ ៣៦៥.៧៨៦ ៤៥.៣៦២ - ១.៦៩៥.៧៦៧

រំលស់កនែថុង
ការិយេរិបច្ទ ១៤៨.៣៤៨ ១៦១.៩៨៨ ១០៣.៦៣៤ ៩៥.២៧៥ ២៩០ - ៥០៩.៥៣៥

ការលរុេបចាល (៣.៤៣៤) - - - - (៣.៤៣៤)

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	
ឆ្នាំ២០១៦ ៤៨៥.០២៦ ៧៥៩.១៧១ ៤៥០.៩៥៨ ៤៦១.០៦១ ៤៥.៦៥២ - ២.២០១.៨៦៨

តនមលែចរុះេញ្ជីសរុទ្ធ

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	
ឆ្នាំ២០១៦ ៤៥២.៦៣៦ ៤៥៨.៧៨៩ ៣៦២.៤៥៨ ២៦២.៥៥០ ៦៥៤ ៦៩.៦៤០ ១.៦០៦.៧២៧

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	
ឆ្នាំ២០១៥ ៥៧៩.១៧៨ ៥២០.៦៧៦ ៣៩១.៥១៩ ២៩៨.២៦០ ៩៤៤ ១១០.៥៧៧ ១.៩០១.១៥៤

សមមូល
ោន់បរៀល			
(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	
ឆ្នាំ២០១៦ ១.៨២៧.២៩២ ១.៨៥២.១៣១ ១.៤៦៣.២៤៣ ១.០៥៩.៩១៤ ២.៦៤០ ២៨១.១៣៧ ៦.៤៨៦.៣៥៧

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	
ឆ្នាំ២០១៥ ២.៣៤៥.៦៧២ ២.១០៨.៧៣៨ ១.៥៨៥.៦៥២ ១.២០៧.៩៥៣ ៣.៨២៣ ៤៤៧.៨៣៧ ៧.៦៩៩.៦៧៥
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១០. កេ្មវិធីកុំពៃយូទ័រ

	 េផកមេកមរួលកម្មវិធីករុំេ្យលូទព័ររេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

ដុល្ៃរអាមេរិក

ន្្មដើេ

នាន្ងៃទី១	ផខមករា	ឆ្នាំ២០១៦ ៥៧៧.១១៤

ទិញេផន្ម ១៨.៩៨៣

មូលធនកម្ម ៨.០៣២

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦ ៦០៤.១២៩

រំលស់បង្គរ

នាន្ងៃទី១	ផខមករា	ឆ្នាំ២០១៦ (៤៣៧.០១៧)

រំលស់កនែថុងការិយេរិបច្ទ (៤៣.១៩៨)

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ	២០១៦ (៤៨០.២១៥)

តនេ្ចុឹះបញ្ីសុទ្ធ

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦ ១២៣.៩១៤

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៥ ១៤០.០៩៧

សមមូលោន់បរៀល		(កំណត់សម្គាល់បលខ	២.១)

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦ ៥០០.២៤១

នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៥ ៥៦៧.៣៩៣

១១. បទពៃយសកេ្មមផៃសងៗ

	 កទេ្យសកម្មប្្សងៗរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

កបាក់តំកល់ ៣២០.៤៤៩ ១.២៩៣.៦៥៣ ៣៤០.៣៦៨ ១.៣៧៨.៤៩០

ការកបាក់កតរូវទទួល ១៣៣.៦៧៨ ៥៣៩.៦៥៨ ៨៦.៨៧៣		 ៣៥១.៨៣៦	

ចំណ្យេង់មរុន ៨៤.៤២៦ ៣៤០.៨២៨ ៨១.៩២០	 ៣៣១.៧៧៦	

ប្្សងៗ ៨៦.៦៤១ ៣៤៩.៧៦៩ ១៩.០២៩ ៧៧.០៦៧

៦២៥.១៩៤ ២.៥២៣.៩០៨ ៥២៨.១៩០ ២.១៣៩.១៦៩
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១២. បបាក់បមញ្ញើរបស់ធនាគារមផៃសងៗ

	 កបាក់េបញ្ញើរេស់ធនាគារប្្សងៗរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

គណនីចរន្ ២.០៥៥.៩២១ ៨.២៩៩.៧៥៣ ២.៤៧៧.៨៨៩	 ១០.០៣៥.៤៥០	

កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់ ២៦.០៤៤.៤០០ ១០៥.១៤១.២៤៣ ១២.៦៤៤.៤០០ ៥១.២០៩.៨២០

២៨.១០០.៣២១ ១១៣.៤៤០.៩៩៦ ១៥.១២២.២៨៩ ៦១.២៤៥.២៧០

	 អកតាការកបាក់កេចាំឆ្នាំបលើកបាក់េបញ្ញើរេស់ធនាគារប្្សងៗម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

កបាក់េបញ្ញើចរន្ ០,០០%-២,០០% ០,០០%-២,០០%

កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់ ២,០០%-៤,៥០% ២,២៥%-៥,៥០%

១៣. បបាក់បមញ្ញើពីអតិ្ិជន

	 កបាក់េបញ្ញើេីអតិ្ិជនរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

បកុេហ៊ុនរួេ ធនាគារ

២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

កបាក់េបញ្ញើចរន្
ែរុោលារអាបមរិក ១៨.២៤៥.៦២៧ ៧៣.៦៥៧.៥៩៨ ៦.១២០.០០៨	 ២៤.៧៨៦.០៣៣	 ២៣.២១៨.២៧៨ ៩៣.៧៣២.១៨៩ ១១.០៩២.៦៩៥	 ៤៤.៩២៥.៤១៤	

គណនីសន្សំ
ែរុោលារអាបមរិក ៣.៧៣២.៨៦៤ ១៥.០៦៩.៥៧២ ៣.៨៧៨.៩៧៤	 ១៥.៧០៩.៨៤៥	 ៣.៧៣២.៨៦៤ ១៥.០៦៩.៥៧២ ៣.៨៧៨.៩៧៤	 ១៥.៧០៩.៨៤៥	

កបាក់េបញ្ញើម្ន		
កាលកំណត់
ែរុោលារអាបមរិក ៥០.៤៥២.៧៩១ ២០៣.៦៧៧.៩១៧ ៣១.៨៦៦.៦៣១ ១២៩.០៥៩.៨៥៦ ៥០.៤៥២.៧៩១ ២០៣.៦៧៧.៩១៧ ៣១.៨៦៦.៦៣១ ១២៩.០៥៩.៨៥៦

៧២.៤៣១.២៨២ ២៩២.៤០៥.០៨៧ ៤១.៨៦៥.៦១៣ ១៦៩.៥៥៥.៧៣៤ ៧៧.៤០៣.៩៣៣ ៣១២.៤៧៩.៦៧៨ ៤៦.៨៣៨.៣០០ ១៨៩.៦៩៥.១១៥

	
	 កបាក់េបញ្ញើទាំងអស់កតរូវបានរកសាទរុកជាកបាក់ែរុោលារអាបមរិក។

	 (i)	 	អកតាការកបាក់៖

	 	 កបាក់េបញ្ញើចរន្ជាែរុោលារអាបមរិកម្នការកបាក់កនែថុងអកតា២	%	កនែថុងមួយឆ្នាំ។	កបាក់េបញ្ញើសន្សំជាែរុោលារអាបមរិក	ម្ន	
	 ការកបាក់កនែថុងអកតា	១%	ែល់	១,៧៥%	កនែថុងមួយឆ្នាំ	(ឆ្នាំ២០១៥៖	១%	ែល់	២,១៥%)។

	 	 កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់រួមេញ្លូលកបាក់េបញ្ញើផែលម្នកាលកំណត់ចបនាលាះេី១ផខ	 ែល់	 ១២ផខ	 និង	 បលើសេី	
	 ១២ផខ។	 អតិ្ិជនអាចែកកបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់	 មរុនន្ងៃកំណត់ផែលបោងតាមការចរចារជាមួយធនាគារ។		
	 កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់ជាែរុោលារអាបមរិក	ម្នការកបាក់កនែថុងអកតាេី	២,២៥%	ែល់	៧%	កនែថុងមួយឆ្នាំ	(ឆ្នាំ២០១៥៖		
	 ២,២៥	%	ែល់	៧,០០%)។
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	 (ii)		 កបាក់េបញ្ញើេីសម្ព័ន្ធញាតិ៖

	 	 សូមបមើលកំណត់សម្គាល់បលខ	២៧ស្ីេី	"កេតិេត្ិការ	និងសមតរុល្យរវាងសម្ព័ន្ធញាតិ"

	 (iii)		 ការវិភាគអំេីកាលកំណត់៖

	 	 សូមបមើលកំណត់សម្គាល់បលខ	២៩	ស្ីេ	ី"ការវិភាគសាច់កបាក់ង្យកសួល"

១៤. ពន្ធមលើបបាក់ចំមណញ
	 សម្សធាតរុសំខាន់ៗ	នន	(អត្កេបោជន៍)	ចំណ្យេន្ធបលើកបាក់ចំបណញម្នែូចខាងបកកាម៖
	

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

េន្ធេច្ថុេ្បននែ ១៨៣.៦៩៩	 ៧៤១.៥៩២	 ៥៣.១២០ ២១៥.១៣៦

េន្ធេនយារ (២០៥.៦៦៥) (៨៣០.២៦៩) - -

(អត្ថបបមោជន៍) 
ចំណយពន្ធមលើបបាក់ចំមណញ (២១.៩៦៦) (៨៨.៦៧៧) ៥៣.១២០ ២១៥.១៣៦

១៤.១	 េន្ធបលើកបាក់ចំបណញេច្ថុេ្បននែ
	 បោងតាមេទេ្បញ្ញត្ិចបាេ់សារបេើេន្ធរេស់កេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា	េន្ធបលើកបាក់ចំបណញេច្ថុេ្បននែកតរូវបានគណនាបដាយ

យកចំនួនខ្ស់ជាងបគននកបាក់ចំបណញជាេ់េន្ធ	សកម្េ់ការិយេរិបច្ទគរុណនរឹងអកតាេន្ធ	២០%	និងេន្ធកនែថុងអកតា	១%	នន	
្លរេរសររុេ។

	 េព័ត៌ម្នលម្អិតននចំណ្យេន្ធបលើកបាក់ចំបណញបា៉ាន់សាមាន	ម្នែូចខាងបកកាម៖

បកុេហ៊ុនរួេ ធនាគារ

២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ចំបណញ	
(ខាត)មរុនេង់	
េន្ធតាមេញ្ជី
គណបនយ្យ ៤៧៦.៥៦៣ ១.៩២៣.៨៨៦ (៣០០.១៤៣) (១.២១៥.៥៧៧) ៤៧៦.៥៩៩ ១.៩២៤.០៣១ (៣០០.១០៤) (១.២១៥.៤១៩)

ចំណ្យ
(អត្កេបោជន៍)
េន្ធតាមអកតា
២០% ៩៥.៣១២ ៣៨៤.៧៧៧ (៦០.០២៩) 	(២៤៣.១១៥) ៩៥.៣២០ ៣៨៤.៨០៧ 	(៦០.០២១) 	(២៤៣.០៨៤)

ចំណ្យមិនអាច
កាត់កងបាន

										
៨៨.៣៨៧	 								៣៥៦.៨១៥	 ៣៨.៦៩២	 ១៥៦.៧០២	

										
៨៨.៣៧៩	

								
៣៥៦.៧៨៥	 ៣៨.៦៩២	 ១៥៦.៧០២	

េផកមេកមរួលេន្ធ
េនយារកទេ្យសកម្ម		

							
(២០៥.៦៦៥)

							
(៨៣០.២៦៩) - -

							
(២០៥.៦៦៥)

							
(៨៣០.២៦៩) - -

េន្ធអេ្បេរម្ - - ៥៣.១២០ ២១៥.១៣៦ - - ៥៣.១២០ ២១៥.១៣៦

ពន្ធមលើបបាក់
ចំមណញ
បបសិទ្ធភាព (២១.៩៦៦) (៨៨.៦៧៧) ៥៣.១២០ ២១៥.១៣៦ (២១,៩៦៦) (៨៨.៦៧៧) ៥៣.១២០ ២១៥.១៣៦



របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ 65

	 លិខិតកេកាសេន្ធរេស់ធនាគារ	 គឺជាកម្មវត្ថុននការកតរួតេិនិត្យរេស់អាជាញាធរេន្ធដារ។	 ទរឹកកបាក់េន្ធផែលបានេង្ហាញកនែថុង	
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចកតរូវបានផ្លាស់េ្លូរបៅកាលេរិបច្ទបកកាយៗបទៀត	 បៅបេលម្នការកំណត់េន្ធចរុងបកកាយេី		
អាជាញាធរេន្ធដារ	េីបកោះការអនរុវត្ន៍ចបាេ់	និង	េទេ្បញ្ញត្ិ	សារបេើេន្ធបលើកេបភទកេតិេត្ិការជាបកចើន	គឺម្នការេកកសាយ	
ប្្សងៗគានា។	 លិខិតកេកាសេន្ធរេស់ធនាគាររហូតែល់ការិយេរិបច្ទឆ្នាំ	 ២០១០	 កតរូវបានេញ្េ់បដាយអាជាញាធរេន្ធដារ	
បដាយេរុំម្នការវាយតនមលែជាសារវន្។

	 េផកមេកមរួលននេន្ធបលើកបាក់ចំបណញកនែថុងអំែថុងការិយេរិបច្ទម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

សមតរុល្យនាបែើមការិយេរិបច្ទ ៦.១៥៣ ២៤.៩២០ ៦.៣៦២ ២៥.៩២៥

េន្ធកតរូវេង់កនែថុងការិយេរិបច្ទ 								១៨៣.៦៩៩	 								៧៤១.៥៩២ ៥៣.១២០	 ២១៥.១៣៦	

េន្ធផែលបានេង់កនែថុងការិយេរិបច្ទ (៨៤.៤៦១) (៣៤០.៩៦៩) 	(៥៣.៣២៩) 	(២១៥.៩៨២)

លំបអៀងេីការេ្លូររូេិយវត្ថុេរបទស - (៨០) - (១៥៩)

សេតុលៃយនាចុងការិយបរិមចឆេទ ១០៥.៣៩១ ៤២៥.៤៦៣ ៦.១៥៣ ២៤.៩២០

១៤.២	 េន្ធបលើកបាក់ចំបណញេនយារ
	 េន្ធេនយារកទេ្យសកម្ម	រេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគាររួមម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

សំវិធានធនសកម្េ់ឥណទាន		និងេរុបរកេទានបាត់េង់ ១៨៩.២៤៧ ៧៦៣.៩៩០

កទេ្យ	និងេរិកាខារ ១៥.៦០៤ ៦២.៩៩៣

េង្គរ ៦៥៧ ២.៦៥២

ខាតេីការេ្លូរកបាក់មិនទទួលសាគាល់ ១៥៧ ៦៣៤

សរុប ២០៥.៦៦៥ ៨៣០.២៦៩

	
	 នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៥	កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគារមិនបានទទួលសាគាល់េន្ធេនយារកទេ្យសកម្ម	េីសំវិធានធនសកម្េ់	

ឥណទានបាត់េង់	 ការេង្គរ	 និង	 េន្ធបលើការខាតបោងេីកគាមរុន	 បដាយសារគណៈកគេ់កគងបជឿជាក់ថ្មិនម្នកបាក់	
ចំបណញជាេ់េន្ធកគេ់កគាន់សំរាេ់កាត់កងបាន។	ភាេខរុសគានាេបណ្តាះអាសននែរួមគានា	 ផែលមិនកតរូវបានទទួលសាគាល់ជាេន្ធ
េនយាកទេ្យសកម្មម្នចំនួន	០,៩០ោនែរុោលារអាបមរិក	ឬ	៣,៦៤	ោន់ោនបរៀល	ផែលកសេគានានរឹងេន្ធេនយារកទេ្យសកម្ម
នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៥	បស្មើនរឹង	០,១៨	ោនែរុោលារអាបមរិក	ឬ	០,២៩	ោន់ោនបរៀល។
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១៥. បទពៃយអកេ្មមផៃសងៗ

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

ចំណ្យការកបាក់កតរូវេង់ ១.២៨០.៥២៩ ៥.១៦៩.៤៩៦ ៦២៩.៥៥៩ ២.៥៤៩.៧១៤

គណនីកតរូវេង់	 ២៧៣.៤៤៦ ១.១០៣.៩០០ ២៩៥.០១០ ១.១៩៤.៧៩០

មូលេ្បទានេកតធនាគារ ២៦១.៩០៦ ១.០៥៧.៣១៥ ៧៤០.៣៣៤	 ២.៩៩៨.៣៥៣

ចំណ្យេន្ធផែលកតរូវេង់ ១០២.០៣៧ ៤១១.៩២៣ ៣១.៤៣២	 ១២៧.៣០០	

១.៩១៧.៩១៨ ៧.៧៤២.៦៣៤ ១.៦៩៦.៣៣៥ ៦.៨៧០.១៥៧

១៦. មដើេទុន

	 (ក)	 េព័ត៌ម្នលម្អិតននបែើមទរុនរេស់ធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

	 បែើមទរុនរេស់ធនាគារម្នចំនួន	 ៤១	 ោនែរុោលារអាបមរិក	 និងកតរូវបានេង់េសង្គេ់បដាយភាគហ៊រុនធម្មតាជាមួយនរឹងតនមលែ	
បែើមចំនួន	១ែរុោលារអាបមរិកកនែថុងមួយភាគហ៊រុន។

	 បៅន្ងៃទី២២	ផខមិនា	ឆ្នាំ២០១៦	ធនាគារជាតិ	នន	កម្ថុជាតិ	បានបចញនូវកេកាសបលខ	ធ៧-០១៦-១១៧	បែើមទរុនចរុះេញ្ជ	ី
មូលធនអេ្បេរម្ននធនាគារ	 និងសាថានេព័នហិរញ្ញវត្ថុ។	 កេកាសតកមរូវបអាយធនាគារោណិជ្ជកម្មរួមទាំងកករុមហ៊រុនេរុកត	
សម្ព័នេរបទស	ម្ននួវបែើមទរុនចរុះមូលធនេញ្ជីអេ្បេរម្ចំនួន	៣០០	ោន់ោនបរៀល	(ឬបស្មើនរឹង	៧៥	ោនែរុោលាអាបមរិក)។

	 កាលេីន្ងៃទី១៦	ផខមិ្រុនា	ឆ្នាំ២០១៦	ធនាគារជាតិននកម្ថុជា	បានបចញនូវអនរុបោមបលខ	ធ៧-០១៦-០០១	កនែថុងការអនរុវត្នូវ	
កេកាសោក់េន្ធព័បៅនរឹងបែើមទរុនចរុះេញ្ជីមូលធនអេ្បេរម្ននធនាគារ	 និងសាថានេព័នហិរញ្ញវត្ថុ	 ផែលតកមរូវបអាយធនាគារ	
និងសាថាេព័នហិរញ្ញវត្ថុបធ្ើការេផន្មនូវបែើមទរុនោក់កណ្តាលននបែើមទរុនតកមរូវ	 កតរឹមន្ងៃទី៣១	 ផខមីនា	 ឆ្នាំ២០១៧	 និង	
អនរុបោមបេញបលញកតរឹមន្ងៃទី២២	ផខមីនា	ឆ្នាំ២០១៨	កសេតាមកេកាសផែលបានបចញ្សាយ។

	 បៅន្ងៃទី៦	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	ធនាគារ	បានដាក់លិខិតគំបរាងេផន្មបែើមទរុនបៅកាន់ធនាគារជាតិ	ននកម្ថុជា។

១៧. ចំណូលការបបាក់

	 ចំណូលការកបាក់រេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគាររួមម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

កម្ី ៧.៤៦៧.៥៣៦ ៣០.១៤៦.៤៤៣ ៤.៥៦៣.១៩៥	 ១៨.៤៨០.៩៤០	

កបាក់េបញ្ញើ	 ៣៩១.៩៦៩ ១.៥៨២.៣៧៩ ៣០៥.៤០១ ១.២៣៦.៨៧៤

៧.៨៥៩.៥០៥ ៣១.៧២៨.៨២២ ៤.៨៦៨.៥៩៦ ១៩.៧១៧.៨១៤
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១៨. ចំណយការបបាក់

	 ចំណ្យការកបាក់រេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគាររួមម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

កបាក់េបញ្ញើម្នកាលកំណត់ ៣.៣២១.៨៣២ ១៣.៤១០.២៣៤ ១.៧៦៥.៧៣៤	 ៧.១៥១.២២១	

គណនីចរន្ ២៣៤.៧៧១ ៩៤៧.៧៧១ ១២៩.២៤៥	 ៥២៣.៤៤២

គណនីសន្សំ ៥១.១៤០ ២០៦.៤៥២ ៥១.៨៥០ ២០៩.៩៩៣

៣.៦០៧.៧៤៣ ១៤.៥៦៤.៤៥៧ ១.៩៤៦.៨២៩ ៧.៨៨៤.៦៥៦

១៩. ចំណូលន្្ឈ្ននួល និងកនបេមជើងសារ

	 ន្លែឈនែលួល	និង	កនកមបជើងសាររេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគាររួមម្នែូចខាងបកកាម៖

បកុេហ៊ុនរួេ ធនាគារ

២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

កនកម
កេតិេត្ិការ
ឥណទាន ៤៩៦.៣៥១ ២.០០៣.៧៦៩ ៣៧៩.០១៩	 ១.៥៣៥.០២៦	 ៤៩៦.៣៥១ ២.០០៣.៧៦៩ ៣៧៩.០១៩	 ១.៥៣៥.០២៦	

កនកម
កិច្សនយា
ឥណទាន ៣៥.៧១៨ ១៤៤.១៩៤ ៣៩.៥៩៥	 ១៦០.៣៦០	 ៣៥.៧១៨ ១៤៤.១៩៤ ៣៩.៥៩៥	 ១៦០.៣៦០	

ប្្សងៗ ២២៩.៨៧៩ ៩២៨.០២១ ២៥៧.៨៧០ ១.០៤៤.៣៧៤ ២២៩.៩១៥ ៩២៨.១៦៦ ២៦០.១៩១ ១.០៥៣.៧៧៤

៧៦១.៩៤៨ ៣.០៧៥.៩៨៤ ៦៧៦.៤៨៤ ២.៧៣៩.៧៦០ ៧៦១.៩៨៤ ៣.០៧៦.១២៩ ៦៧៨.៨០៥ ២.៧៤៩.១៦០

	 ចំណូលប្្សងៗភាគបកចើនបទៀតរួមម្ន	ឈនែលួលេីបសវាប្្ទរកបាក់	ហិរញ្ញេ្បទានោណិជ្ជកម្ម		និងន្លែបសវាកម្មបលើគណនីសន្ស	ំ
រេស់អតិ្ិជន។

២០. ចំណូលពីបបតិបត្តិការមផៃសងៗ

	 ចំណូលេីកេតិេតិ្ការប្្សងៗរួមម្ន	ការបកសាចកសង់នូវឥណទានផែលកតរូវលរុេបចាល	កាលេីការិយេរិបច្ទមរុន	និង	កបាក់	
ចំបណញេីការលក់អចលនកទេ្យ	និង	ចំណូលប្្សងៗ។
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២១. ចំណយបុគ្គលិក

	 ចំណ្យេរុគ្គលិករេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

កបាក់បេៀវត្ស	និង	កបាក់ឈនែលួល ១.៦៧៦.៧៨៨ ៦.៧៦៩.១៩៤ ១.៤១២.០៧៩	 ៥.៧១៨.៩២១	

ប្្សងៗ ៣២៤.០១៧ ១.៣០៨.០៥៦ ២៣៤.០៤៧ ៩៤៧.៨៨៩

២.០០០.៨០៥ ៨.០៧៧.២៥០ ១.៦៤៦.១២៦ ៦.៦៦៦.៨១០

២២. ចំណយពាក់ព័ន្ធការបមងកើត

	 ចំណ្យោក់េព័ន្ធការេបងកើតរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

ន្លែជួលអគារ ៤០៥.៤៧២ ១.៦៣៦.៨៩០ ៣៩១.០១៧	 ១.៥៨៣.៦១៩	

ន្លែជួសជរុល	និង	តំផហទាំ ២២០.៥៦៤ ៨៩០.៤១៧ ២៧៤.៦២៥	 ១.១១២.២៣១	

ន្លែទរឹក	បភលែើង ១១៩.៣៥០ ៤៨១.៨១៦ ១០៨.៥៣១	 ៤៣៩.៥៥១	

ប្្សងៗ ៩១.៩៩០ ៣៧១.៣៦៤ ៨២.១៧០ ៣៣២.៧៨៨

៨៣៧.៣៧៦ ៣.៣៨០.៤៨៧ ៨៥៦.៣៤៣ ៣.៤៦៨.១៨៩

២៣. រំលស់

	 រំលស់រេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

រំលស់កទេ្យរូេិយ		
(កំណត់សម្គាល់បលខ	៩) ៥០៩.៥៣៥ ២.០៥៦.៩៩៣ ៤៧៣.៥៩៩ ១.៩១៨.០៧៦

រំលស់កទេ្យអរូេិយ		
(កំណត់សម្គាល់បលខ	១០) ៤៣.១៩៨ ១៧៤.៣៩០ ៣៩.៧៥៥ ១៦១.០០៨

៥៥២.៧៣៣ ២.២៣១.៣៨៣ ៥១៣.៣៥៤ ២.០៧៩.០៨៤
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២៤. ចំណយផៃសព្ផៃសាយ និង ទីផៃសារ

	 ចំណ្យ្្សេ្្សាយ	និងទី្សាររេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

ន្លែទី្សារ ១២១.៦៩១ ៤៩១.២៦៧ ១៤១.០៦២	 ៥៧១.៣០១	

ន្លែ្្សេ្្សាយ ១.៥៥៤ ៦.២៧៣ ១៦.៣៩២	 ៦៦.៣៨៨	

ប្្សងៗ ៨.២៨៦ ៣៣.៤៥១ ៨.៦៨៥ ៣៥.១៧៤

១៣១.៥៣១ ៥៣០.៩៩១ ១៦៦.១៣៩ ៦៧២.៨៦៣

២៥. ចំណយរដ្ឋបាល និងចំណយទូមៅ

	 ចំណ្យរែ្ឋបាល	និងចំណ្យទូបៅរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	ធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

ចំណ្យអាជាញាេព័ណ្ណ ១៧៤.៨៧០ ៧០៥.៩៥០ ១៦៨.៥២៩	 ៦៨២.៥៤២	

ចំណ្យសារបេើេន្ធ ១៣៣.៧០០ ៥៣៩.៧៤៨ ១៣២.២២៨	 ៥៣៥.៥២៣	

ធានារា៉ាេ់រេង ៣៨.៧៤៣ ១៥៦.៤០៥ ៣៧.២៣០	 ១៥០.៧៨២	

ចំណ្យទូរគមនាគមន៍ ៣៤.៣៦១ ១៣៨.៧១៥ ៣៨.០៦៩	 ១៥៤.១៧៩

បសាហ៊រុយបធ្ើែំបណើរ	និង	សានាក់បៅ ៣៣.១៧៣ ១៣៣.៩១៩ ៤១.៩៥៩ ១៦៩.៩៣៤	

បសាហ៊រុយវិជាជាជីវៈ	និងបសាហ៊រុយ	
ែនទបទៀត ៣២.៤៣២ ១៣០.៩២៨ ១២២.៦៩៧	 ៤៩៦.៩២៣	

សម្ភារៈការិោលព័យ	និងបបាះេរុម្ ២៨.៤២២ ១១៤.៧៤០ ៣៦.៦៩៥	 ១៤៨.៦១៥	

បសាហ៊រុយអភិបាល	និងកបាក់		
ឧេត្ម្បលើកិច្កេជរុំ ២៨.០០០ ១១៣.០៣៦ ២៤.០០០	 ៩៧.២០០	

ប្្សងៗ ១៤៣.១៨៦ ៥៧៨.០៤២ ១២០.៥៣៣ ៤៨៨.១៥៩

៦៤៦.៨៨៧ ២.៦១១.៤៨៣ ៧២១.៩៤០ ២.៩២៣.៨៥៧

	
	 ចំណ្យប្្សងៗរួមម្ន	 បសាហ៊រុយសម្ជិកភាេ	 ការេរិចាចាក	 និងអំបណ្យ	 ការបបាះេរុម្្សាយ	 ការចរុះប្មាះ	 និង	

ចំណ្យបលើការេិនព័យ។
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២៦. សាច់បបាក់សុទ្ធ បានពី(មបបើក្នុង)សកេ្មភាពបបតិបត្ិការ

បកុេហ៊ុនរួេ ធនាគារ

២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ចំបណញ(ខាត)	
មរុនេង់េន្ធ ៤៧៦.៥៦៣ ១.៩២៣.៨៨៦ (៣០០.១៤៣) (១.២១៥.៥៧៧) ៤៧៦.៥៩៩ ១.៩២៤.០៣១ (៣០០.១០៤) (១.២១៥.៤១៩)

និយព័តកម្មបលើ៖

រំលស់ ៥៥២.៧៣៣ ២.២៣១.៣៨៣ ៥១៣.៣៥៤	 ២.០៧៩.០៨៤	 ៥៥២.៧៣៣ ២.២៣១.៣៨៣ ៥១៣.៣៥៤	 ២.០៧៩.០៨៤	

(ចំបណញ)ខាត
េីការលក់កទេ្យ
និងេរិកាខារ (២៩៩) (១.២០៧) ១៥.៥៦៨	 ៦៣.៤៤០	 (២៩៩) (១.២០៧) ១៥.៥៦៨	 ៦៣.៤៤០	

េន្ធេង់កនែថុង
ការិយេរិបច្ទ (៨៤.៤៦១) (៣៤០.៩៦៩) (៥៣.៣២៩) (២១៥.៩៨២) (៨៤.៤៦១) (៣៤០.៩៦៩) (៥៣.៣២៩) (២១៥.៩៨២)

សាច់បបាក់បានពី
សកេ្មភាពបបតិបត្ិការ 
េុនការដបបបបួលបទពៃយ 
សកេ្ម និងបទពៃយអកេ្ម
បបតិបត្ិការ ៩៤៤.៥៣៦ ៣.៨១៣.០៩៣ ១៧៥.៤៥០ ៧១០.៩៦៥ ៩៤៤.៥៧២ ៣.៨១៣.២៣៨ ១៧៥.៤៨៩ ៧១១.១២៣

ការ្យចរុះ	
(បកើនបែើង)	
ននកទេ្យសកម្ម		
កេតិេត្ិការ៖

សមតរុល្យ	
ជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ននកម្ថុជា (៥.០២០.០០០) (២០.២៦៥.៧៤០) (២.៤៦៥.០០០) (១០.០៤៤.៨៧៥) (៥.០២០.០០០) (២០.២៦៥.៧៤០) (២.៤៦៥.០០០) (១០.០៤៤.៨៧៥)

សមតរុល្យ
ជាមួយធនាគារ	
និងកគរឹះសាថាន
ហិរញ្ញវត្ថុ	 (២.០៧៨.៨១៣) (៨.៣៩២.១៦៨) ៣.០០០.០០០	 ១២.២២៥.០០០	 (២.០៧៨.៨១៣) (៨.៣៩២.១៦៨) ៣.០០០.០០០	 ១២.២២៥.០០០	

ឥណទាន	និង
េរុបរកេទាន (២៣.៨៤១.១៥៨) (៩៦.២៤៦.៧៥៥) (៣០.៦៦៣.៩២៩) (១២៤.៩៥៥.៥១១) (២៣.៨៤១.១៥៨) (៩៦.២៤៦.៧៥៥) (៣០.៦៦៣.៩២៩) (១២៤.៩៥៥.៥១១)

កទេ្យសកម្មប្្សងៗ (៩៧.០០៤) (៣៩១.៦០៥) ៧៩.៧៤៣	 ៣២៤.៩៥៣	 (៩៧.០០៤) (៣៩១.៦០៥) ៧៩.៧៤៣	 ៣២៤.៩៥៣	

ការបកើនបែើង	
(្យចរុះ)	ននកទេ្យ	
អកម្ម	កេតិេត្ិការ៖

កបាក់េបញ្ញើ
រេស់ធនាគារ
ប្្សងៗ ១២.៩៧៨.០៣២ ៥២.៣៩២.៣១៥ ១.៧៧៤.០៤៥	 ៧.២២៩.២៣៣	 ១២.៩៧៨.០៣២ ៥២.៣៩២.៣១៥ ១.៧៧៤.០៤៥	 ៧.២២៩.២៣៣

កបាក់េបញ្ញើេី
អតិ្ិជន ៣០.៥៦៥.៦៦៩ ១២៣.៣៩៣.៦០៥ ១៤.៩៦៨.៧៧០	 ៦០.៩៩៧.៧៣៧	 ៣០.៥៦៥.៦៣៣ ១២៣.៣៩៣.៤៦០ ១៤.៩៦៨.៧៣១ ៦០.៩៩៧.៥៧៩

កទេ្យអកម្ម
ប្្សងៗ ២២១.៥៨៣ ៨៩៤.៥៣១ ១.១១៨.៧៩៤ ៤.៥៥៩.០៨៦ ២២១.៥៨៣ ៨៩៤.៥៣១ ១.១១៨.៧៩៤ ៤.៥៥៩.០៨៦

សាច់បបាក់សុទ្ធ
បានពី (មបបើក្នុង) 
សកេ្មភាព  
បបតិបត្ិការ ១៣.៦៧២.៨៤៥ ៥៥.១៩៧.២៧៦ ១២.០១២.១២៧ (៤៨.៩៥៣.៤១២) ១៣.៦៧២.៨៤៥ ៥៥.១៩៧.២៧៦ (១២.០១២.១២៧) (៤៨.៩៥៣.៤១២)
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២៧. កិច្ចសនៃយា និង យថាភាព

	 (ក)		ការសនយាជួល

	 េព័ត៌ម្នលម្អិតអំេីការទូទាត់បលើការជួលអេ្បេរម្នាបេលអនាគត	 បកកាមកិច្សនយាជួលផែលមិនអាចផកផកេបាន	
សកម្េ់ការជួលទីសានាក់ការរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

តិចជាង	១	ឆ្នាំ ៣៧៣.៦២០ ១.៥០៨.៣០៤ ៣៤៩.៧៤០	 ១.៤១៦.៤៤៧	

បកចើនជាង	១	ឆ្នាំ	ផតតិចជាង	៥	ឆ្នាំ ១.២២២.៥១០ ៤.៩៣៥.២៧៣ ១.២៤០.២៣០	 ៥.០២២.៩៣២	

បកចើនជាង	៥	ឆ្នាំ		 ១.៥០១.៤៤០ ៦.០៦១.៣១៣ ១.៦៤៣.៥៨០ ៦.៦៥៦.៤៩៩

៣.០៩៧.៥៧០ ១២.៥០៤.៨៩០ ៣.២៣៣.៥៥០ ១៣.០៩៥.៨៧៨

(ខ)		 ការសនយាបលើការ្្ល់ឥណទាន

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

កំរិតឥណទានវិបារូេន៍		
មិនបានបកេើកបាស់ ៤.៥៤៣.៩០៦ ១៨.៥១៦.៤១៧ ៤.១៩៣.១៩៤	 ១៧.០៨៧.២៦៦	

ឥណទាន	មិនបានបកេើកបាស់ ២.៤២១.៧១៤ ៩.៨៦៨.៤៨៥ ២.១៩៦.០០០	 ៨.៩៤៨.៧០០	

លិខិតធានា	(BG) ១.១៩៤.០០០ ៤.៨៦៥.៥៥០ ២.៦៩០.២០០ ១០.៩៦២.៥៦៥

៨.១៥៩.៦២០ ៣៣.២៥០.៤៥២ ៩.០៧៩.៣៩៤ ៣៦.៩៩៨.៥៣១
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២៨. បបតិបត្តិការ និង សេតុលៃយជេួយសេ្ព័ន្ធញាតិ

	 កេតិេត្ិការសំខាន់ៗជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិផែលស្ិតកនែថុងលកខេខណ្ធម្មតា	 និងលទ្ធ្លននសមតរុល្យកនែថុងកាលេរិបច្ទរួមម្ន	
ែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

សេ្ព័ន្ធញាតិ
បបមភទ
បបតិបត្តិការ

សេតុលៃយ
បបតិបត្តិការសុទ្ធ

សេតុលៃយេិនទាន់
កាត់កងសុទ្ធ

ែរុោលារអាបមរិក

ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

ម្ចាស់ភាគហ៊រុន	
កករុមេរឹកកសាភិបាល	
និង	គណ:កគេ់កគង
សំខាន់

កបាក់េបញ្ញើ
េីអតិ្ិជន ១៥០.៤២៦ ៦០៧.២៧០ ១៥០.៤២៦ ៦០៧.២៧០ ៨៨.៣៦២ ៣៦០.០៧៥

ចំណ្យការកបាក់ ៤.៧៥២ ១៩.២៤៤ ៤.៧៥២ ១៩.២៤៤ ៤.៤១៩ ១៧.៨៩៨

គណ:កគេ់កគង
សំខាន់

ោភការ	និង
អត្កេបោជន៍ ១៤៧.៣៩០ ៥៩៦.៩៣០ - - - -

េរុកតសម្ព័ន្ធ កបាក់េបញ្ញើ ៤.៩៧២.៦៥១ ២០.០៧៤.៥៩២ ៤.៩៧២.៦៥១ ២០.០៧៤.៥៩២ ៤.៩៧២.៦៨៦ ២០.២៦៣.៦៩៥

ភាគីោក់េព័ន្ធ កបាក់េបញ្ញើ	 ១១.១៥៩.៤៧១ ៤៥.០៥០.៧៨៤ ១១.១៥៩.៤៧១ ៤៥.០៥០.៧៨៤ - -

សម្ព័ន្ធញាតិ ឥណទាន ៩១៦.៦៦៧ ៣.៧០០.៥៨៥ ៩១៦.៦៦៧ ៣.៧០០.៥៨៥ ១.១០០.០០០ ៤.៤៥៥.០០០

សមតរុល្យធនាគារ ១.៨៧៣.៣៨៥ ៧.៥៦២.៨៥៥ ១.៨៧៣.៣៨៥ ៧.៥៦២.៨៥៥ ២៩៩.០០៦ ១.២១៨.៤៤៩

កម្ី (៣.០០០.០០០) (១២.១១១.០០០) - - ៣.០០០.០០០ ១២.១៥០.០០០

ចំណ្យការកបាក់ ៦.៥៨៤ ២៦.៦៦៥ - - - -

ចំណូលការកបាក់	
និង	កំនរឈនែលួល ៩០.២២៩ ៣៦៥.៤២៧ - - - -

២៩. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ុ

	 សកម្មភាេកករុមហ៊រុនរួម	 កេឈមនរឹងហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុជាបកចើនែូចជា	 ហានិភព័យឥណទាន	 ហានិភព័យទី្សារ	 (រួមម្ន		
ហានិភព័យរូេិយេព័ណ្ណ	ហានិភព័យអកតាការកបាក់	និងហានិភព័យន្លែ)	និង	ហានិភព័យសាច់កបាក់ង្យកសួល។	ការទទួលយក	
ហានិភព័យ	 គឺជាសនែលូលចំបោះអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	 បហើយហានិភព័យកេតិេត្ិការ	 គឺជា្លវិបាកមួយផែលមិនអាចបជៀសវាង
បានកនែថុងការបធ្ើអាជីវកម្ម។	

	 កករុមហ៊រុនរួមមិនបានបកេើកបាស់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិស្សន្ទ	 ែូចជា	 កិច្សនយាេ្លូររូេិយេព័ណ្ណេរបទស	 និងអកតាការកបាក់	
អនាគតបែើម្បីកគេ់កគងនូវហានិភព័យរេស់ខលែលួនបែើយ។

	 បគាលេំណងសំខាន់រេស់កករុមហ៊រុនរួម	កនែថុងការកគេ់កគងហានិភព័យ	គឺកតរូវអនរុវត្តាមេទេ្បញ្ញត្ិរេស់ធនាគារជាតិននកម្ថុជា។		
មយា៉ាងវិញបទៀត	ធនាគារក៏បានទទួលសាគាល់េីសារៈ	សំខាន់ននភាេបជាគជព័យកនែថុងការអនរុវត្ល្អេំ្រុតលកខេណៈអន្រជាតិបលើ	
ការកគេ់កគងហានិភព័យ។	កករុមកេរឹកសាភិបាល	បានេបងកើតគណៈកម្មាធិការឥណទាន	បែើម្បីេបងកើតផែនកំណត់សំខាន់ៗ	សកម្េ	់
ហានិភព័យផែលធនាគារអាចទទួលយកបាន	និងកតរួតេិនិត្យសកម្មភាេនានាផែល្្ទថុយនរឹងការកំណត់ទាំងបនាះ។

	 កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារម្ននូវកទេ្យសកម្ម	និងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុែូចខាងបកកាម៖
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បកុេហ៊ុនរួេ ធនាគារ

២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

កទេ្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់កបាក់ ៤.៨១៧.៩៨៧ ១៩.៤៥០.២១៤ ៤.១៥១.០៣៤	 ១៦.៨១១.៦៨៨	 ៤.៨១៧.៩៨៧ ១៩.៤៥០.២១៤ ៤.១៥១.០៣៤	 ១៦.៨១១.៦៨៨	

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ននកម្ថុជា ១០.១៧៣.៧៩៣ ៤១.០៧១.៦០៣ ៧.៦៩៣.៩០០	 ៣១.១៦០.២៩៥	 ១០.១៧៣.៧៩៣ ៤១.០៧១.៦០៣ ៧.៦៩៣.៩០០	 ៣១.១៦០.២៩៥	

កបាក់េបញ្ញើជាមួយ
ធនាគារ	
និងកគរឹះសាថាន
ហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ ១៦.០៤៩.៤៣៦ ៦៤.៧៩១.៥៧៣ ៧.៦៩៤.២៨៤	 ៣១.១៦១.៨៥០	 ១៦.០៤៩.៤៣៦ ៦៤.៧៩១.៥៧៣ ៧.៦៩៤.២៨៤	 ៣១.១៦១.៨៥០	

វិនិបោគមូលេកត ១.០៣២.៨៣៦ ៤.១៦៩.៥៥៩ ២៥.០០០ ១០១.២៥០	 ១.០៣២.៨៣៦ ៤.១៦៩.៥៥៩ ២៥.០០០	 ១០១.២៥០	

ឥណទាន	
និងេរុបរកេទាន ៩២.៣២០.៦៨៩ ៣៧២.៦៩៨.៦២១ ៦៨.៤៧៩.៥៣១	 ២៧៧.៣៤២.១០១ ៩២.៣២០.៦៨៩ ៣៧២.៦៩៨.៦២១ ៦៨.៤៧៩.៥៣១ ២៧៧.៣៤២.១០១

កទេ្យសកម្ម	
ប្្សងៗ ៤៥៤.១២៧ ១.៨៣៣.៣១១ ៤២៧.២៤១ ១.៧៣០.៣២៦ ៤៥៤.១២៧ ១.៨៣៣.៣១១ ៤២៧.២៤១ ១.៧៣០.៣២៦

សរុបបទពៃយសកេ្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ១២៤.៨៤៨.៨៦៨ ៥០៤.០១៤.៨៨១ ៨៨.៤៧០.៩៩០ ៣៥៨.៣០៧.៥១០ ១២៤.៨៤៨.៨៦៨ ៥០៤.០១៤.៨៨១ ៨៨.៤៧០.៩៩០ ៣៥៨.៣០៧.៥១០

កទេ្យអកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

កបាក់េបញ្ញើរេស់
ធនាគារប្្សងៗ ២៨.១០០.៣២១ ១១៣.៤៤០.៩៩៦ ១៥.១២២.២៨៩	 ៦១.២៤៥.២៧០	 ២៨.១០០.៣២១ ១១៣.៤៤០.៩៩៦ ១៥.១២២.២៨៩	 ៦១.២៤៥.២៧០	

កបាក់េបញ្ញើេី
អតិ្ិជន ៧២.៤៣១.២៨២ ២៩២.៤០៥.០៨៧ ៤១.៨៦៥.៦១៣	 ១៦៩.៥៥៥.៧៣៤	 ៧៧.៤០៣.៩៣៣ ៣១២.៤៧៩.៦៧៨ ៤៦.៨៣៨.៣០០	 ១៨៩.៦៩៥.១១៥	

កម្ី - - 	៣.០០០.០០០	 	១២.១៥០.០០០	 - - 	៣.០០០.០០០	 	១២.១៥០.០០០	

កទេ្យអកម្មប្្សងៗ ១.៨១៥.៨៨១ ៧.៣៣០.៧១១ ១.៦៦៤.៩០៣ ៦.៧៤២.៨៥៧ ១.៨១៥.៨៨១ ៧.៣៣០.៧១១ ១.៦៦៤.៩០៣ ៦.៧៤២.៨៥៧

សរុបបទពៃយអកេ្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ១០២.៣៤៧.៤៨៤ ៤១៣.១៧៦.៧៩៤ ៦១.៦៥២.៨០៥ ២៤៩.៦៩៣.៨៦១ ១០៧.៣២០.១៣៥ ៤៣៣.២៥១.៣៨៥ ៦៦.៦២៥.៤៩២ ២៦៩.៨៣៣.២៤២

២៩.១	 ការកគេ់កគងបែើមទរុន
	 កម្មវត្ថុចម្បងននការកគេ់កគងបែើមទរុនរេស់ធនគារ	 គឺបែើម្បីធានាឲ្យបាននូវការអនរុបោមបៅតាមេទេញ្ញាតិផែលបាន	

	កំណត់បៅបលើតកមរូវការននបែើមទរុនកនែថុងការរកសានូវបស្រភាេហិរញ្ញវត្ថុ	 និងអនរុបាតននបែើមទរុនផែលជាបគាលបែើម្បីកទកទង់	
នូវធរុរកិច្	និងរកសានូវ្លកេបោជន៏ជាអតិេរម្ចំបោះភាគទរុនិក។		

	 ការកគេ់កគងបែើមទរុនរេស់ធនាគារជារចនាេ្	និងការនលតកមរូវោ៉ាងណ្ឲ្យទាន់សាថានភាេ	និងការផកេកេរួលោ៉ាងរហព័ស	
ននបសែ្ឋកិច្	 បហើយនិងហានិភព័យប្្សងៗផែលជាេ់ទាក់ទងនរឹងសកម្មភាេបសែ្ឋកិច្។	 បែើម្បីរកសាបានលំនរឹងននរចនា	
សមព័្ន្ធបែើមទរុន	 ធនាគារគេ្បីនលលកចំបោះេរិម្ណននភាគោភផែលកតរូវផេងផចកឲ្យបៅភាគទរុនិក	 ការេង្ិលបែើមទរុន	
និង	 ការបបាះ្សាយមូលេកតវិនិបោគជាបែើម។	 មិនម្នការផកេកេរួលបកើតបែើងចំបោះកម្មវត្ថុបគាលនបោបាយ	 និង	
ែំបណើរការកេតិេត្ិការេីការិយេរិបច្ទមរុនបនាះបទ។

	 គិតកតរឹមន្ងៃ៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	ធនាគារបានអនរុបោមតាមអនរុបាតសាធនភាេ	ផែលបានកំណត់បដាយធនាគារជាតិនន
កម្ថុជានូវកនែថុងអកតា១៥%	ែូចតារាងេង្ហាញខាងបកកាម៖
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បកុេហ៊ុនរួេ ធនាគារ

២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

ែរុោលារ
អាបមរិក

សមមូល	
ោន់បរៀល

(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១)

បែើមទរុនថ្នាក់ទី១ ៣៨.៤១១.៣៤៨	 ១៥៥.០៦៦.៦១៣	 ៣៧.៧១៣.៣០៣ ១៥២.៧៣៨.៨៧៩ ៣៨.៤៣៨.៦៩៧	 ១៥៥.១៧៧.០២០	 ៣៧.៧៤០.៦១៦ ១៥២.៨៤៩.៤៩៧

បែើមទរុនថ្នាក់ទី២ ៩២៣.០០៣ ៣.៧២៦.១៦៣ ៦៨៨.៩៩៣ ២.៧៩០.៤២២ ៩២៣.០០៣ ៣.៧២៦.១៦៣ ៦៨៨.៩៩៣ ២.៧៩០.៤២២

មូលនិធិផ្ទាល់សរុទ្ធ ៣៩.៣៣៤.៣៥១ ១៥៨.៧៩២.៧៧៦ ៣៨.៤០២.២៩៦ ១៥៥.៥២៩.៣០១ ៣៩.៣៦១.៧០០ ១៥៨.៩០៣.១៨៣ ៣៨.៤២៩.៦០៩ ១៥៥.៦៣៩.៩១៩

សរុបបទពៃយ
សកេ្មមបកាយ្្លង
ហានិភ័យ ១១០.៤៧១.៦៨៨ ៤៤៥.៩៧៤.២០៦ ៧៨.៦២៦.១៥៩ ៣១៨.៤៣៥.៩៤៤ ១១៥.៤៧១.៦៨៨ ៤៦៦.១៥៩.២០៦ ៨៣.៦២៦.១៥៩ ៣៣៨.៦៨៥.៩៤៤

អនុបាតសាធនភាព ៣៥,៦១% ៣៥,៦១% ៤៨.៨៤% ៤៨.៨៤% ៣៤.០៩% ៣៤.០៩% ៤៥.៩៥% ៤៥.៩៥%

	 មូលនិធិផ្ទាល់សរុទ្ឋ	 និងកទេ្យសកម្មបកកាយ្លែរឹងហានិភព័យ	 កតរូវបានគណនាបដាយផ្្អកបៅបលើេទេញ្ញត្ិធនាគារជាតិនន	
កម្ថុជា។	 គណះកគេ់កគងបជឿជាក់ថ្ធនាគារបានបគារេបៅតាមតកមរូវការបែើមទរុន	 ផែលបានកំណត់បដាយចបាេ់បៅកនែថុង	
ការិយេរិបច្ទ។

២៩.២	 ហានិភព័យឥណទាន
	 កករុមហ៊រុនរួមម្នហានិភព័យឥណទានផែលកតរូវបានកំណត់ថ្ជាការបាត់េង់ហិរញ្ញវត្ថុចំបោះកករុមហ៊រុនរួម	 កនែថុងករណីផែល	

អនែកសរុំខ្ីមិនអនរុវត្នូវកាតេ្កិច្សងេំណុលបៅន្ងៃែល់កាលកំណត់។	 ហានិភព័យឥណទាន	 គឺជាហានិភព័យសំខាន់េំ្រុត	
សកម្េ់អាជីវកម្មរេស់កករុមហ៊រុនរួម។	 ហានិភព័យឥណទានបកើតបែើងជាសំខាន់កនែថុងសកម្មភាេបអាយខ្ីចងការ	 ែូចជាការ	
្្ល់ឥណទាន	 និងេរុបរកេទាន។	 ធនាគារ	 ក៏ម្ន្ងផែរនូវហានិភព័យឥណទានសកម្េ់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	 បករៅតារាង	
តរុល្យការ	ែូចជាកិច្សនយាឥណទាន។	ការកគេ់កគងហានិភព័យឥណទាន	កតរូវបានអនរុវត្បដាយគណៈកម្មាធិការឥណទាន	
រេស់ធនាគារននកករុមហ៊រុនរួម។

	 (ក)	ការវាស់ផវងហានិភព័យឥណទាន

	 កករុមហ៊រុនរួម	 វាយតនមលែេីលទ្ធភាេននការខកខានមិនេំបេញកាតេ្កិច្រេស់អនែកសរុំខ្ី	 បដាយបកេើកបាស់ឧេករណ៍កំណត់	
ន្្ទកនែថុង។	គណៈកម្មាធិការឥណទានទទួលខរុសកតរូវកនែថុងការកំណត់	កកមិតហានិភព័យសកម្េ់អនែកសរុំខ្ីម្នាក់ៗ។

	 កកមិតហានិភព័យកតរូវបានេិនិត្យបែើងវិញនិងបធ្ើេច្ថុេ្បននែភាេបរៀងរាល់ឆ្នាំ	បហើយកនែថុងករណីផែល

	 ១-	 ម្នការផ្លាស់េ្លូរលកខេខណ្ឥណទានផែលរួមេញ្លូល្ងផែរនូវការេនយារ។	
	 ២-	 ការទូទាត់មិនបទៀតទាត់	ឬ	ការបគចបវសបដាយបចតនា	និង
	 ៣-	 េព័ត៌ម្នមិនល្អទាក់ទងនរឹងអនែកសរុំខ្ី	ឬ	កេតិេត្ិការ។

	 (ខ)	បគាលនបោបាយកតរួតេិនិត្យវិសាលភាេហានិភព័យ	និងការទេ់សាកាត់

	 ធនាគារបធ្ើកេតិេត្ិការ	 និង្្ល់ឥណទាន	 និងេរុបរកេទានចំបោះរូេវន្ព័េរុគ្គល	 ឬសហកគាស	 បៅកនែថុងកេះរាជាណ្ចកក	
កម្ថុជា។	ធនាគារកគេ់កគងវិសាលភាេ	និងកតរួតេិនិត្យនូវការកេមូល្្ថុំ		ហានិភព័យឥណទាន	បៅបេលណ្ផែលហានិភព័យ	
ទាំងបនាះកតរូវបានកំណត់អត្សញ្ញាណ។	ហានិភព័យធំៗ	កតរូវបានកំណត់បដាយធនាគារជាតិននកម្ថុជា	គឺជាសររុេហានិភព័យ	
ធំៗ	ផែលបាន្្ល់បអាយអត្គាហកផតមួយផែលម្នអនរុបាតបលើសេី	១០%	ននមូលនិធិផ្ទាល់សរុទ្ធរេស់ធនាគារ។

	 បោងបៅតាមកេកាសរេស់ធនាគារជាតិននកម្ថុជាបលខ	 ធ៧-០៦-២២៦	 ធនាគារកតរូវរកសាបអាយបានកគេ់បេលបវោនូវ	
អនរុបាតអតិេរិម្ចំនួន	 ២០%	 រវាងហានិភព័យធំៗ	 សររុេផែលបកើតបចញេីកេតិេត្ិការជាមួយនរឹងអតាថាគាហកឯកេរុគ្គល	
ណ្មួយនិងមូលនិធិផ្ទាល់សរុទ្ធរេស់ខលែលួន។	សររុេហានិភព័យធំៗទាំងអស់មិនកតរូវបលើសេី៣០០%	 ននមូលនិធិផ្ទាល់សរុទ្ធរេស់
ធនាគារបែើយ។
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	 ធនាគារបកេើកបាស់បគាលនបោបាយ	និងការអនរុវត្ន៍ជាបកចើនបែើម្បីទេ់សាកាត់ហានិភព័យឥណទាន។	ជាទំោេ់កនែថុងចំបណ្ម	
បគាលនបោបាយ	 និងការអនរុវត្ន៍ទាំងបនះ	 គឺជាការទទួលយកនូវការធានាកនែថុងទំរង់ជាកទេ្យេញ្ចាំបលើឥណទាន	 និងេរុបរ	
កេទានចំបោះអតិ្ិជនផែលជាការអនរុវត្ជាទូបៅ។	ធនាគារអនរុវត្បគាលការណ៍ផណនាំបលើភាេផែលអាចទទួលយកបាន	
ននកេបភទជាក់ោក់ននកទេ្យដាក់េញ្ចាំ	 ឬ	 ការទេ់សាកាត់ហានិភព័យឥណទាន។	 កេបភទកទេ្យដាក់េញ្ចាំសំខាន់ៗ	 បែើម្បី	
ធានាបលើឥណទាន	និងេរុបរកេទានចំបោះអតិ្ិជនរួមម្ន៖	

	• ការដាក់េញ្ចាំកទេ្យសម្បត្ិជាទីតាំង	ែូចជា	ែីធលែី	អគារ	និងកទេ្យប្្សងៗ។

	• ការកគេ់កគងបលើកទេ្យសកម្មអាជីវកម្ម	ែូចជា	ែីធលែី	និង	អគារ	និង

	• សាច់កបាក់ជាកបាក់េបញ្ញើកក់ទរុក។

	(គ)	 បគាលនបោបាយបលើការ្យចរុះតនមលែ	និងសំវិធានធន

	 កករុមហ៊រុនរួមកតរូវបានតកមរូវបអាយអនរុវត្	តាមចំណ្ត់ថ្នាក់ឥណទានផែលបានកំណត	់និងបធ្ើសំវិធានធនកសេតាមកេកាស	
ោក់េព័ន្ធែូចផែលបានេង្ហាញកនែថុងកំណត់សម្គាល់បលខ	២.៣.៥។

(�)	 ហានិភព័យឥណទានអតិេរម្មរុនបេលកទេ្យេញ្ចាំ	កតរូវបានកាន់កាេ់	ឬការេកងីកឥណទានប្្សងៗ

	 ហានិភព័យឥណទានអតិេរិម្	មរុនបេលកទេ្យេញ្ចាំកតរូវបានកាន់កាេ់	 ឬការេកងីកឥណទានប្្សងៗរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និង	
ធនាគារម្នែូចខាងបកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

សមតរុល្យជាមួយធនាគារជាតិ	
ននកម្ថុជា ១០.១៧៣.៧៩៣ ៤១.០៧១.៦០៣ ៧.៦៩៣.៩០០	 ៣១.១៦០.២៩៥	

សមតរុល្យជាមួយធនាគារ	
និងកគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ ១៦.០៤៩.៤៣៦ ៦៤.៧៩១.៥៧៣ ៧.៦៩៤.២៨៤	 ៣១.១៦១.៨៥០	

ឥណទាន	និង	េរុបរកេទាន ៩២.៣២០.៦៨៩ ៣៧២.៦៩៨.៦២១ ៦៨.៤៧៩.៥៣១	 ២៧៧.៣៤២.១០១	

វិនិបោគមូលេកត ១.០៣២.៨៣៦ ៤.១៦៩.៥៥៩ ២៥.០០០	 ១០១.២៥០	

កទេ្យសកម្មប្្សងៗ ៤៥៤.១២៧ ១.៨៣៣.៣១១ ៤២៧.២៤១ ១.៧៣០.៣២៦

១២០.០៣០.៨៨១ ៤៨៤.៥៦៤.៦៦៧ ៨៤.៣១៩.៩៥៦ ៣៤១.៤៩៥.៨២២

	 ហានិភព័យឥណទានផែលទាក់ទងនរឹងខ្ទង់បករៅតារាងតរុល្យការ	កតរូវបានេង្ហាញកនែថុងកំណត់សម្គាល់បលខ	២៧	ស្ីេី"កិច្សនយា
និង	យថ្ភាេ"	។

	(ង)		 ការយកចិត្ទរុកដាក់ននហានិភព័យននកទេ្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុផែលម្នហានិភព័យឥណទាន

	 ការយកចិត្ទរុកដាក់បានបកើតបែើង	 បៅបេលផែលកករុមអនែកសរុំខ្ីម្នសកម្មភាេោណិជ្ជកម្មកសបែៀងគានា	 ឬសកម្មភាេបៅ	
កនែថុងតំេន់ភូមិសាសស្ែូចគានា	ឬក៏ម្នលកខេណៈបសែ្ឋកិច្ែូចគានា	ផែលអាចបធ្ើបអាយសមត្ភាេេំបេញកាតេ្កិច្សនយារេស់	
េួកបគទទួលរងនូវ្លេ៉ះោល់កសបែៀងគានាបដាយសារការផ្លាស់េ្លូរននបសែ្ឋកិច្	នបោបាយ	ឬកតាដាប្្សងៗបទៀត។	ការយក	
ចិត្ទរុកដាក់ទាំងបនះេញ្ជាក់ថ្	ទំនាក់ទំនងននែំបណើរការរេស់ធនាគារកនែថុងការអភិវឌ្ឍ	ម្ន្លេ៉ះោល់បលើឧសសាហកម្ម	
ឬក៏ទីតាំងភូមិសាសស្ជាក់ោក់មួយ។

	 កករុមហ៊រុនរួម	 កតរួតេិនិត្យបលើការយកចិត្ទរុកដាក់ននហានិភព័យននអនែកសរុំខ្ីតាមឧសសាហកម្ម។	 ការវិភាគននការយកចិត្ទរុក
ដាក់ននហានិភព័យរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារនាការិយេរិបច្ទននតារាងតរុល្យការផែលេង្ហាញែូចខាងបកកាម៖
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២០១៦

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារ	ជាតិននកម្ថុជា

ែរុោលារអាបមរិក

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារ	និងកគរឹះសាថាន

ហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ
ែរុោលារអាបមរិក

ឥណទាន	និង
េរុបរកេទាន

ែរុោលារអាបមរិក
វិនិបោគមូលេកត

ែរុោលារអាបមរិក
កទេ្យសកម្មប្្សងៗ

ែរុោលារអាបមរិក
សររុេ

ែរុោលារអាបមរិក

អន្រការីហិរញ្ញវត្ថុ ១០.១៧៣.៧៩៤ ១៦.០៤៩.៤៣៦ ៩.០៦៧.៥៧២ ១.០៣២.៨៣៦ ១៣៣.៦៧៨ ៣៦.៤៥៧.៣១៦

កម្មន្សាលកម្ម - - ២.៧៦៦.៧៩៣ - - ២.៧៦៦.៧៩៣

ោណិជ្ជកម្មលក់រាយ - - ៣៥៧.៣៥៦ - - ៣៥៧.៣៥៦

សកម្មភាេ	
សហគមន៍	សង្គម	
និងេរុគ្គលប្្សងៗ - - ៨០.១២៨.៩៦៨ - ៣២០.៤៤៩ ៨០.៤៤៩.៤១៧

១០.១៧៣.៧៩៤ ១៦.០៤៩.៤៣៦ ៩២.៣២០.៦៨៩ ១.០៣២.៨៣៦ ៤៥៤.១២៧ ១២០.០៣០.៨៨២

សេេូលពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់
មលខ ២.១) ៤១.០៧១.៦០៦ ៦៤.៧៩១.៥៧៣ ៣៧២.៦៩៨.៦២១ ៤.១៦៩.៥៥៩ ១.៨៣៣.៣១១ ៤៨៤.៥៦៤.៦៧០

២០១៥

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារ	ជាតិននកម្ថុជា

ែរុោលារអាបមរិក

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារ	និងកគរឹះសាថាន

ហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ
ែរុោលារអាបមរិក

ឥណទាន	និង
េរុបរកេទាន

ែរុោលារអាបមរិក
វិនិបោគមូលេកត

ែរុោលារអាបមរិក
កទេ្យសកម្មប្្សងៗ

ែរុោលារអាបមរិក
សររុេ

ែរុោលារអាបមរិក

អន្រការីហិរញ្ញវត្ថុ ៧.៦៩៣.៩០០	 ៧.៦៩៤.២៨៤	 ១.៥៩៦.៤៥៦ ២៥.០០០ ៨៦.៨៧៣ ១៧.៦៩៦.៥១៣

កម្មន្សាលកម្ម - - ៥.៦៦៥.៥៦៥ - - ៥.៦៦៥.៥៦៥

ោណិជ្ជកម្មលក់រាយ - - ១៤.២៨១.៣៩៦ - - ១៤.២៨១.៣៩៦

សកម្មភាេ	
សហគមន៍	សង្គម	
និងេរុគ្គលប្្សងៗ - - ៤៦.៩៣៦.១១៤ - ៣៤០.៣៦៨ ៤៧.២៧៦.៤៨២

៧.៦៩៣.៩០០ ៧.៦៩៤.២៨៤ ៦៨.៤៧៩.៥៣១ ២៥.០០០ ៤២៧.២៤១ ៨៤.៩១៩.៩៥៦

សេេូលពាន់មរៀល 
(កំណត់សម្្រល់
មលខ ២.១) ៣១.១៦០.២៩៥ ៣១.១៦១.៨៥០ ២៧៧.៣៤២.១០១ ១០១.២៥០ ១.៧៣០.៣២៦ ៣៤១.៤៩៥.៨២២

(ច)	 ឥណទាន	និងេរុបរកេទាន

	 ឥណទាន	និងេរុបរកេទានរេស់កករុមហ៊រុនរួម	និងធនាគារ	កតរូវបានសបងខេេែូចខាងបកកាម៖
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២០១៦ ២០១៥

ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១) ែរុោលារអាបមរិក

សមមូល	ោន់បរៀល
(កំណត់សម្គាល់

បលខ	២.១)

ឥណទាន	និងេរុបរកេទានមិនទាន់ហួសកាល
កំណត់បហើយក៏មិន្យចរុះតនមលែ(១) ៩២.៣០០.២៨៦ ៣៧២.៦១៦.២៥៥ ៦៧.៩១២.០២៨	 ២៧៥.០៤៣.៧១៥	

ឥណទាន	និង	េរុបរកេទានហួស
កាលកំណត់ផតមិន	្យចរុះតនមលែ	(២) ៧៧៤.៣៤៤ ៣.១២៦.០២៧ ១.២៥៨.៣៩១	 ៥.០៩៦.៤៨៥	

ឥណទាន	និង	េរុបរកេទាន
ផែល្យចរុះតនមលែ	(៣) ១.៣៤២.៣៥៩ ៥.៤១៩.១០២ ១.១០៣.៤៦៧ ៤.៤៦៩.០៣៩

សរុបឥណទានដុល ៩៤.៤១៦.៩៨៩ ៣៨១.១៦១.៣៨៤ ៧០.២៧៣.៨៨៦	 ២៨៤.៦០៩.២៣៩	

ែកបចញសំវិធានធនសកម្េ់	
ការខាតេង់បលើឥណទាន	និងេរុបរកេទាន ២.០៩៦.៣០០ ៨.៤៦២.៧៦៣ ១.៧៩៤.៣៥៥ ៧.២៦៧.១៣៨

ឥណទាន និង បុមរបបទានសុទ្ធ ៩២.៣២០.៦៨៩ ៣៧២.៦៩៨.៦២១ ៦៨.៤៧៩.៥៣១ ២៧៧.៣៤២.១០១

	 (១)	 ឥណទាន	និងកបាក់េរុបរកេទាន	មិនទាន់ហួសកាលកំណត់បហើយក៏មិន្យចរុះតនមលែ

	 	 ឥណទាន	និងកបាក់េរុបរកេទានផែលមិនម្នការយឺតោ៉ាវកនែថុងការសងកបាក់សំរាេ់	៦ផខ	ចរុងបកកាយ។

	 (២)	 ឥណទាន	និងកបាក់េរុបរកេទានហួសកាលកំណត់	ផតមិន្យចរុះតនមលែ

	 	 ឥណទាន	និងេរុបរកេទានផែលកិច្សនយាទូទាត់សងការកបាក់	និងកបាក់បែើម	គរឹម្នរយៈបេលតិចជាង	៩០ន្ងៃ	គឺមិន	
	 កតរូវចាត់ទរុកថ្្យចរុះតនមលែបទ	បលើកផលងម្នេព័ត៌ម្នផែល	េង្ហាញ្្ទថុយេីបនះ។	

	 (៣)	ឥណទាន	និងកបាក់េរុបរកេទានផែល្យចរុះតនមលែ

	 	 ឥណទាន	និងកបាក់េរុបរកេទាន	ផែលហួសកាលកំណត់បលើសេី	៩០ន្ងៃ	គឺកតរូវបានចាត់ទរុកជាការ្យចរុះតំនល	បហើយ	
	 កំរិតអេ្បេរម្ននសំវិធានធនជាក់ោក់	សំរាេ់ការបាត់េង់បដាយការ្យចរុះននតំនល	 គឺបធ្ើបែើងបដាយេរឹងផ្្អកបៅ	
	 បលើចំណ្ត់ថ្នាក់ផែលោក់េព័ន្ធ	បលើកផលង	ផតម្នេព័ត៌ម្នប្្សងបទៀតផែលេង្ហាញ្្ទថុយេីបនះ។

(ឆ)	 វត្ថុេញ្ចាំផែលបានេផង្រកម្មសិទ្ធិបអាយបៅធនាគារ

	 កនែថុងកំែថុងការិយេរិបច្ទ	ធនាគារមិនបានទទួលកទេ្យសកម្ម	និងកាលាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបលើវត្ថុេញ្ចាំបទ។

២៩.៣	 ហានិភព័យទី្សារ

	 កករុមហ៊រុនរួម	 ម្នហានិភព័យទី្សារ	 ផែលជាហានិភព័យបធ្ើបអាយតនមលែទី្សារ	 ឬ	 លំហូរសាច់កបាក់អនាគត	 ននឧេករណ៍	
ហិរញ្ញវត្ថុ	ម្នការផកេកេរួលបដាយសារផតេំផរេំរួលកនែថុងតនមលែទី្សារ។	ហានិភព័យទី្សារ	បកើតបែើងេីសាថានភាេចំហរននអកតា
ការកបាក់	រូេិយេព័ណ្ណ	និង្លិត្លមូលធន	ផែលទាំងអស់បនះ	ម្នហានិភព័យននេំផរេំរួលទី្សារជាក់ោក់	និងទូបៅកនែថុង
កំរិតេំោស់េ្លូរននអកតា	ឬតនមលែ	ទី្សារ	ែូចជា	អកតាការកបាក់	ការេកងីកឥណទាន	អកតាេ្លូរកបាក់េរបទស	និង	ន្លែមូលធន។

	 កករុមហ៊រុនរួម	 មិនបានបកេើកបាស់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិស្សន្ទែូចជា	 កិច្សនយាេ្លូរកបាក់េរបទស	 និង	 កិច្សនយាេ្លូរអកតាការ		
កបាក់បែើម្បីកគេ់កគងការបលចបែើងនូវហានិភព័យខាងបលើបនាះបទ។

	 (១)	 ហានិភព័យរូេិយេព័ណ្ណេរបទស

	 	 កករុមហ៊រុនរួម	 បធ្ើអាជីវកម្មកនែថុងកេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជា	 បហើយបធ្ើកេតិេត្ិការជាមួយរូេិយេព័ណ្ណជាបកចើន	 និងម្ន	
	 ហានិភព័យរូេិយេព័ណ្ណជាបកចើនកេបភទ	ជាេិបសសទាក់ទងនរឹងរូេិយេព័ណ្ណ	កបាក់បរៀល	និងែរុោលារអាបមរិក។	



របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ រ្រស់ធនាគារ ធនាគារ ហ្វីលវីព ភវីអិលស៊វី    78

	 	 ហានិភព័យននការេ្លូរកបាក់េរបទស	បកើតបែើងេីកេតិេត្ិការអនាគត	បហើយនិងកទេ្យសកម្ម	និង	កទេ្យអកម្មផែលកតរូវ	
	 បានទទួលសាគាល់ជារូេិយេព័ណ្ណមួយផែលមិនផមនជារូេិយេព័ណ្ណមរុខង្ររេស់កករុមហ៊រុនរួម។

	 	 នាន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ	២០១៦	សមតរុល្យកទេ្យសកម្ម	និងកទេ្យអកម្មរូេិយវត្ថុជារូេិយេព័ណ្ណប្្សងេីែរុោលារអាបមរិក	មិន	
	 ម្នទំហំធំែរុំបទ។	បហតរុបនះការវិភាគអំេីហានិភព័យេ្លូររូេិយេព័ណ្ណេរបទស		េរុំកតរូវបានេង្ហាញបនាះបទ។

	 (២)	ហានិភព័យន្លែ

	 	 កករុមហ៊រុនរួម	មិនម្នហានិភព័យន្លែមូលេកតបទ	េីបកោះធនាគារមិនម្នការវិនិបោគណ្មួយ	ផែលកតរូវបានចាត់ថ្នាក់	
	 បលើតារាងតរុល្យការ	ជាមូលេកតផែលអាចលក់បាន	ឬតាមតនមលែទី្សារ។

	 (៣)	ហានិភព័យអកតាការកបាក់

	 	 ហានិភព័យអកតាការកបាក់លំហូរសាច់កបាក់	គឺជាហានិភព័យផែលលំហូរសាច់កបាក់អនាគតននឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនរឹង	
	 ផកេកេរួលបដាយសារការផកេកេរួលអកតាការកបាក់ទី្សារ។	ហានិភព័យអកតាការកបាក់តនមលែទី្សារ	 គឺជាហានិភព័យផែល	
	 តនមលែឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយនរឹងផកេកេរួល	បដាយសារការផកេកេរួលអកតាការកបាក់ទី្សារ។	កកមិតការកបាក់អាចបកើន	
	 បែើងជាលទ្ធ្លននការផកេកេរួល	 េ៉រុផន្អាចកាត់េន្យការខាតេង់	 បៅកនែថុងករណីផែលចលនាបដាយឥតរំេរឹងទរុក	
	 បកើតបែើង។	 គណៈកគេ់កគងរេស់កករុមហ៊រុនរួម	 បៅែំណ្ក់កាលបនះ	 មិនម្នបគាលនបោបាយណ្មួយ	 បែើម្បី	
	 កំណត់កកមិតមិនសរុីគានាននការកំណត់អកតាការកបាក់បែើងវិញ	 ផែលអាចកគេ់កគងបានបនាះបទ។	 បទាះេីោ៉ាងណ្		
	 គណៈកគេ់កគងបានកតរួតេិនិត្យជាកេចាំបលើភាេមិនសរុីគានាបនះ។

	 	 កករុមហ៊រុនរួមេរុំម្នកទេ្យសកម្ម	និងកទេ្យអកម្មផែលម្នការកបាក់ផកេកេរួលបនាះបទ។	សមតរុល្យ	ជាមួយធនាគារជាតិ		
	 និងធនាគារប្្សងៗ	 កបាក់េបញ្ញើជាមួយកគរឹះសាថានហិរញ្ញវត្ថុ	 និងឥណទាន	 និងេរុបរកេទាន	 ទទួលបានការកបាក់ប្រ	
	 សកម្េ់រយៈបេលននកបាក់េបញ្ញើ។	កបាក់េបញ្ញើរេស់ធនាគារប្្សងៗ	និង	េីអតិ្ិជនក៏ម្នការកបាក់ប្រ្ងផែរ។	

២៩.៤	 ហានិភព័យសាច់កបាក់ង្យកសួល

	 ហានិភព័យសាច់កបាក់ង្យកសួល	គឺជាហានិភព័យផែលកករុមហ៊រុនរួម	មិនអាចេំបេញកាតេ្កិច្ទូទាត់			កទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ	
រេស់ខលែលួនបានបៅបេលែល់កាលកំណត់សង	 បហើយនិងមិនអាចេំបេញមូលនិធិបៅបេលមូលនិធិទាំងបនាះកតរូវបានែក។	
្លវិបាកននេញ្ហាទាំងបនះ	 អាចជាការខកខានមិនអាចេំបេញកាតេ្កិច្បែើម្បីសងកតលេ់បៅម្ចាស់កបាក់េបញ្ញើ	 និងមិន
អាចអនរុវត្តាមកិច្សនយា្្ល់កបាក់កម្ី។

	 គណៈកគេ់កគងរេស់កករុមហ៊រុនរួម	 កតរួតេិនិត្យសាច់កបាក់ង្យកសួលតារាងតរុល្យការ	 និងកគេ់កគងការកេមូល្្ថុំ	 និង	
របាយការណ៍ននកាលកំណត់សងេំណុល។	ការកតរួតេិនិត្យ	និងការរាយការណ៍បធ្ើបែើងតាមសាថានភាេសាច់កបាក់កេចាំន្ងៃ	
បហើយនិងបរៀេចំគបកម្ងសកម្េ់ន្ងៃេនាទាេ់	សបាដាហ៍េនាទាេ់	និងផខេនាទាេ់	េីបកោះការិយេរិបច្ទទាំងបនះ	គឺជាការិយេរិបច្ទ	
សំខាន់សកម្េ់ការកគេ់កគងសាច់កបាក់ង្យកសួល។	គណៈកគេ់កគង	កតរួតេិនិត្យចលនាននម្ចាស់កបាក់េបញ្ញើសំខាន់ៗ	និង	
គំបរាងការែកកបាក់រេស់េួកបគ។

	 កំណត់សម្គាល់បលខ	៣០	សបងខេេេីកទេ្យសកម្ម	និងអកម្មរេស់កករុមហ៊រុនរួម	តាមកាលកំណត់				ោក់េព័ន្ធបដាយផ្្អកបលើរយៈ
បេលបៅសល់នាការិយេរិបច្ទតារាងតរុល្យការចំបោះកាលកំណត់តាមកិច្សនយា	ឬកាលេរិបច្ទកាលកំណត់បា៉ាន់សាមាន។

២៩.៥	 តនមលែទី្សារននកទេ្យសកម្ម	និង	កទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

	 តនមលែទី្សារសំបៅបៅតនមលែផែលកទេ្យសកម្មមួយអាចបដាះែូរបាន	 ឬកទេ្យអកម្មមួយកតរូវបានទូទាត់តាមមូលដាឋានធម្មតា។	
បដាយសារន្លែទី្សារផែលអាចប្្ទៀងផ្ទាត់មិនអាចរកបាន	 ែូបចនែះមួយផ្នែកធំននកទេ្យសកម្ម	 និងកទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរេស់	
កករុមហ៊រុនរួម	មិនអាចវាស់ផវងតាមន្លែទី្សារបនាះបទ។	បហតរុបនះតនមលែទី្សារ	កតរូវបានផ្្អកបលើការសន្មតរេស់គណៈកគេ់កគង		
បដាយបោងបៅតាមទកមង់ននមូលដាឋានរេស់កទេ្យសកម្ម	 និងកទេ្យអកម្ម។	 តាមមតិបោេល់រេស់គណៈកគេ់កគង	 តនមលែ	
ចរុះេញ្ជីរេស់កទេ្យសកម្ម	 និងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុផែលម្នកនែថុងតារាងតរុល្យការ	 គឺជាការបា៉ាន់សាមានសមបហតរុ្លននតនមលែទី្សារ	
រេស់កទេ្យសកម្ម	 និងកទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងបនាះ។	 កនែថុងការបធ្ើការបា៉ាន់សាមានបនះ	 ថ្នាក់ែរឹកនាំសន្មតថ្	 ឥណទាន	 និង	
េរុបរកេទានកតរូវបានរកសាទរុកែល់កាលកំណត់សង	 ផែលម្នតនមលែទី្សារបស្មើនរឹងតនមលែចរុះេញ្ជីននឥណទាន	 ផែលបានបធ្ើ	
និយព័តកម្មសំវិធានធនសកម្េ់ឥណទានបាត់េង់	កេសិនបេើម្ន។
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៣០. ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល

	 កាលកំណត់រេស់កទេ្យសកម្ម	 និងកទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរេស់កករុមហ៊រុនរួម	 និងធនាគារផ្្អកបលើរយៈបេលបៅសល់រហូត	
ែល់ន្ងៃសងម្នែូចខាងបកកាម៖	

បកុេហ៊ុនរួេ

២០១៦

កតរឹម១ផខ
ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី១	
បៅ៣ផខ

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី៣	
បៅ៦ផខ	

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី៦	
បៅ	១២ផខ	

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី១	
បៅ៥ឆ្នាំ

ែរុោលារអាបមរិក
បលើសេី៥	ឆ្នាំ	
ែរុោលារអាបមរិក

គាមានកាល
កំណត់

ែរុោលារអាបមរិក
សររុេ

ែរុោលារអាបមរិក

កទេ្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់កបាក់ ៤.៨១៧.៩៨៧ - - - - - - ៤.៨១៧.៩៨៧

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារជាតិនន
កម្ថុជា ១០.១៧៣.៧៩៤ - - - - - - ១០.១៧៣.៧៩៤

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារ	
និងកគរឹះសាថាន
ហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ ៥.២២០.៦២៣ ១០.៨២៨.៨១៣ - - - - - ១៦.០៤៩.៤៣៦

វិនិបោគមូលេកត ១.០០៧.៨៣៦ - - - - - ២៥.០០០ ១.០៣២.៨៣៦

ឥណទាន	និង
េរុបរកេទាន ១៥.៧២៩.៦៧២ ៣.០៥៦.៩២៥ ៣.២៨៩.៣២៦ ៩.៨១៩.៦១៥ ៥១.៩៩០.៦១២ ៣៦.២៨២.៧៣៩ ១.៨២២.៥៩៧ ១២១.៩៩១.៤៨៦

កទេ្យសកម្មប្្សងៗ ១៣៣.៦៧៨ - - - - - ៣១៦.២២៧ ៤៤៩.៩០៥

សររុេកទេ្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ៣៧.០៨៣.៥៩០ ១៣.៨៨៥.៧៣៨ ៣.២៨៩.៣២៦ ៩.៨១៩.៦១៥ ៥១.៩៩០.៦១២ ៣៦.២៨២.៧៣៩ ២.១៦៣.៨២៤ ១៥៤.៥១៥.៤៤៤

កទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

កបាក់េបញ្ញើរេស់
ធនាគារប្្សងៗ ៦.៤៧៦.២៣៩ ៩.០៩៤.៦៨៤ - ៣.៤២១.០៤៩ - - - ១៨.៩៩១.៩៧២

កបាក់េបញ្ញើេី
អតិ្ិជន ១៣.១៥៥.០២៦ ៥.៣៣៣.៦៥៩ ៨.១៩៧.៦៣៣ ២៥.៥០៤.៨៩៥ ៩.៥៧៧.៧៤៦ - ៨.៩១៥.០០៧ ៧០.៦៨៣.៩៦៦

កទេ្យអកម្មប្្សងៗ ៤០០.៨៥៩ ៤៦៥.១៨៤ ៣៧៧.៩២២ ៥១១.៦៥៥ ៥៨.២២០ - - ១.៨១៣.៨៤០

សររុេកទេ្យអកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ២០.០៣២.១២៤ ១៤.៨៩៣.៥២៧ ៨.៥៧៥.៥៥៥ ២៩.៤៣៧.៥៩៩ ៩.៦៣៥.៩៦៦ - ៨.៩១៥.០០៧ ៩១.៤៨៩.៧៧៨

អតិបរក	(កង្ះ	)	
សាច់កបាក់ង្យ
កសួលសរុទ្ធ ១៧.០៥១.៤៦៦ (១.០០៧.៧៨៩) (៥.២៨៦.២២៩) (១៩.៦១៧.៩៨៤) ៤២.៣៥៤.៦៤៦ ៣៦.២៨២.៧៣៩ (៦.៧៥១.១៨៣) ៦៣.០២៥.៦៦៦

សមមូលោន់បរៀល	
(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១) ៦៨.៨៣៦.៧៦៨ (៤.០៦៨.៤៤៤) (២១.៣៤០.៥០៦) (៧៩.១៩៧.៨០១) ១៧០.៩៨៥.៧០៦ ១៤៦.៤៧៣.៤១៧ (២៧.២៥៤.៥២៦) ២៥៤.៤៣៤.៦១៤
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ធនាគារ

២០១៦

កតរឹម១ផខ
ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី១	
បៅ៣ផខ

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី៣	
បៅ៦ផខ	

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី៦	
បៅ	១២ផខ	

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី១	
បៅ៥ឆ្នាំ

ែរុោលារអាបមរិក
បលើសេី៥	ឆ្នាំ	
ែរុោលារអាបមរិក

គាមានកាល
កំណត់

ែរុោលារអាបមរិក
សររុេ

ែរុោលារអាបមរិក

កទេ្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់កបាក់ ៤.៨១៧.៩៨៧ - - - - - - ៤.៨១៧.៩៨៧

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារជាតិនន
កម្ថុជា ១០.១៧៣.៧៩៣ - - - - - - ១០.១៧៣.៧៩៣

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារ	
និងកគរឹះសាថាន
ហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ ៥.២២០.៦២៣ ១០.៨២៨.៨១៣ - - - - - ១៦.០៤៩.៤៣៦

វិនិបោគមូលេកត ១.០០៧.៨៣៦ - - - - - ២៥.០០០ ១.០៣២.៨៣៦

ឥណទាន	និង
េរុបរកេទាន ១៥.៧២៩.៦៧២ ៣.០៥៦.៩២៥ ៣.២៨៩.៣២៦ ៩.៨១៩.៦១៥ ៥១.៩៩០.៦១២ ៣៦.២៨២.៧៣៩ ១.៨២២.៥៩៧ ១២១.៩៩១.៤៨៦

កទេ្យសកម្មប្្សងៗ ១៣៣.៦៧៨ - - - - - ៣១៦.២២៧ ៤៤៩.៩០៥

សររុេកទេ្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ៣៧.០៨៣.៥៨៩ ១៣.៨៨៥.៧៣៨ ៣.២៨៩.៣២៦ ៩.៨១៩.៦១៥ ៥១.៩៩០.៦១២ ៣៦.២៨២.៧៣៩ ២.១៦៣.៨២៤ ១៥៤.៥១៥.៤៤៣

កទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

កបាក់េបញ្ញើរេស់
ធនាគារប្្សងៗ ៦.៤៧៦.២៣៩ ៩.០៩៤.៦៨៤ - ៣.៤២១.០៤៩ - - - ១៨.៩៩១.៩៧២

កបាក់េបញ្ញើេី
អតិ្ិជន ១៨.១២៧.៧១២ ៥.៣៣៣.៦៥៩ ៨.១៩៧.៦៣៣ ២៥.៥០៤.៨៩៥ ៩.៥៧៧.៧៤៦ - ៨.៩១៥.០០៧ ៧៥.៦៥៦.៦៥២

កទេ្យអកម្មប្្សងៗ ៤០០.៨៥៩ ៤៦៥.១៨៤ ៣៧៧.៩២២ ៥១១.៦៥៥ ៥៨.២២០ - - ១.៨១៣.៨៤០

សររុេកទេ្យអកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ២៥.០០៤.៨១០ ១៤.៨៩៣.៥២៧ ៨.៥៧៥.៥៥៥ ២៩.៤៣៧.៥៩៩ ៩.៦៣៥.៩៦៦ - ៨.៩១៥.០០៧ ៩៦.៤៦២.៤៦៤

អតិបរក	(កង្ះ	)	
សាច់កបាក់ង្យ
កសួលសរុទ្ធ ១២.០៧៨.៧៧៩ (១.០០៧.៧៨៩) (៥.២៨៦.២២៩) (១៩.៦១៧.៩៨៤) ៤២.៣៥៤.៦៤៦ ៣៦.២៨២.៧៣៩ (៦.៧៥១.១៨៣) ៥៨.០៥២.៩៧៩

សមមូលោន់បរៀល		
(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១) ៤៨.៧៦២.០៣១ (៤.០៦៨.៤៤៤) (២១.៣៤០.៥០៦) (៧៩.១៩៧.៨០១) ១៧០.៩៨៥.៧០៦ ១៤៦.៤៧៣.៤១៧ (២៧.២៥៤.៥២៦) ២៣៤.៣៥៩.៨៧៧
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បកុេហ៊ុនរួេ

២០១៥

កតរឹម១ផខ
ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី១	
បៅ៣ផខ

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី៣	
បៅ៦ផខ	

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី៦	
បៅ	១២ផខ	

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី១	
បៅ៥ឆ្នាំ

ែរុោលារអាបមរិក
បលើសេី៥	ឆ្នាំ	
ែរុោលារអាបមរិក

គាមានកាល
កំណត់

ែរុោលារអាបមរិក
សររុេ

ែរុោលារអាបមរិក

កទេ្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់កបាក់ ៤.១៥១.០៣៤ - - - - - - ៤.១៥១.០៣៤ 

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារជាតិនន
កម្ថុជា ៧.៦៩៣.៩០០ - - - - - - ៧.៦៩៣.៩០០ 

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារ	
និងកគរឹះសាថាន
ហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ ៥.១៩៤.២៨៤ ២.៥០០.០០០ - - - - - ៧.៦៩៤.២៨៤ 

វិនិបោគមូលេកត - - - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០ 

ឥណទាន	និង
េរុបរកេទាន ១១.៣៦៥.២៨៤ ១.៨៩២.៥៧៣ ៣.៣១៨.៤៦៤ ៧.០១៥.៧១៧ ៤១.០៣៧.៤២២ ២៦.៩១៦.០២១ ១.៥២១.៦៩៣ ៩៣.០៦៧.១៧៤ 

កទេ្យសកម្មប្្សងៗ ៨៦.៨៧៣ - - - - - ៤.៨៨០ ៩១.៧៥៣

សររុេកទេ្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ២៨.៤៩១.៣៧៥ ៤.៣៩២.៥៧៣ ៣.៣១៨.៤៦៤ ៧.០១៥.៧១៧ ៤១.០៣៧.៤២២ ២៦.៩១៦.០២១ ១.៥៥១.៥៧៣ ១១២.៧២៣.១៤៥

កទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

កបាក់េបញ្ញើរេស់
ធនាគារប្្សងៗ ៤.៤៨៨.៤៤៤ ៤.៦៥៥.៦៧៦ ២.០១១.៥៥៦ ៤.០៦១.៤១៧ - - - ១៥.២១៧.០៩៣ 

កបាក់េបញ្ញើេី
អតិ្ិជន ១៣.៥៥៨.៩២៣ ២.១៣៣.០២៥ ៥.២៤៣.៤៥៣ ១២.៦៧១.០៣០ ៨.៧៩១.០៥៧ - - ៤២.៣៩៧.៤៨៨ 

កបាក់កម្ី ៣.០០៨.៧៥០ - - - - - - ៣.០០៨.៧៥០

កទេ្យអកម្មប្្សងៗ ១.៣៧២.៨៤៤ ២១៧.៩២០ - - ៧៤.១៣៩ - - ១.៦៦៤.៩០៣

សររុេកទេ្យអកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ២២.៤២៨.៩៦១ ៧.០០៦.៦២១ ៧.២៥៥.០០៩ ១៦.៧៣២.៤៤៧ ៨.៨៦៥.១៩៦ - - ៦២.២៨៨.២៣៤

អតិបរក	(កង្ះ	)	
សាច់កបាក់ង្យ
កសួលសរុទ្ធ ៦.០៦២.៤១៤ (២.៦១៤.០៤៨) (៣.៩៣៦.៥៤៥) (៩.៧១៦.៧៣០) ៣២.១៧២.២២៦ ២៦.៩១៦.០២១ ១.៥៥១.៥៧៣ ៥០.៤៣៤.៩១១

សមមូលោន់បរៀល		
(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១) ២៤.៥៥២.៧៧៧ (១០.៥៨៦.៨៩៤) (១៥.៩៤៣.០០៧) (៣៩.៣៥២.៧៥៧) ១៣០.២៩៧.៥១៥ ១០៩.០០៩.៨៨៥ ៦.២៨៣.៨៧១ ២០៤.២៦១.៣៩០
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ធនាគារ

២០១៥

កតរឹម១ផខ
ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី១	
បៅ៣ផខ

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី៣	
បៅ៦ផខ	

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី៦	
បៅ	១២ផខ	

ែរុោលារអាបមរិក

បលើសេី១	
បៅ៥ឆ្នាំ

ែរុោលារអាបមរិក
បលើសេី៥	ឆ្នាំ	
ែរុោលារអាបមរិក

គាមានកាល
កំណត់

ែរុោលារអាបមរិក
សររុេ

ែរុោលារអាបមរិក

កទេ្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់កបាក់ ៤.១៥១.០៣៤ - - - - - - ៤.១៥១.០៣៤

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារជាតិននកម្ថុជា ៧.៦៩៣.៩០០ - - - - - - ៧.៦៩៣.៩០០

សមតរុល្យជាមួយ
ធនាគារ	និងកគរឹះសាថាន
ហិរញ្ញវត្ថុប្្សងៗ ៥.១៩៤.២៨៤ ២.៥០០.០០០ - - - - - ៧.៦៩៤.២៨៤ 

វិនិបោគមូលេកត - - - - - - ២៥.០០០ ២៥.០០០ 

ឥណទាន	និង
េរុបរកេទាន ១១.៣៦៥.២៨៤ ១.៨៩២.៥៧៣ ៣.៣១៨.៤៦៤ ៧.០១៥.៧១៧ ៤១.០៣៧.៤២២ ២៦.៩១៦.០២១ ១.៥២១.៦៩៣ ៩៣.០៦៧.១៧៤ 

កទេ្យសកម្មប្្សងៗ ៨៦.៨៧៣ - - - - - ៤.៨៨០ ៩១.៧៥៣

សររុេកទេ្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ២៨.៤៩១.៣៧៥ ៤.៣៩២.៥៧៣ ៣.៣១៨.៤៦៤ ៧.០១៥.៧១៧ ៤១.០៣៧.៤២២ ២៦.៩១៦.០២១ ១.៥៥១.៥៧៣ ១១២.៧២៣.១៤៥

កទេ្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

កបាក់េបញ្ញើរេស់
ធនាគារប្្សងៗ ៤.៤៨៨.៤៤៤ ៤.៦៥៥.៦៧៦ ២.០១១.៥៥៦ ៤.០៦១.៤១៧ - - - ១៥.២១៧.០៩៣

កបាក់េបញ្ញើេី
អតិ្ិជន ១៨.៥៣១.៦០៩ ២.១៣៣.០២៥ ៥.២៤៣.៤៥៣ ១២.៦៧១.០៣០ ៨.៧៩១.០៥៧ - - ៤៧.៣៧០.១៧៤

កបាក់កម្ី ៣.០០៨.៧៥០ - - - - - - ៣.០០៨.៧៥០

កទេ្យអកម្មប្្សងៗ ១.៣៧២.៨៤៤ ២១៧.៩២០ - - ៧៤.១៣៩ - - ១.៦៦៤.៩០៣

សររុេកទេ្យអកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ២៧.៤០១.៦៤៧ ៧.០០៦.៦២១ ៧.២៥៥.០០៩ ១៦.៧៣២.៤៤៧ ៨.៨៦៥.១៩៦ - - ៦៧.២៦០.៩២០

អតិបរក	(កង្ះ	)	
សាច់កបាក់ង្យ
កសួលសរុទ្ធ ១.០៨៩.៧២៨ (២.៦១៤.០៤៨) (៣.៩៣៦.៥៤៥) (៩.៧១៦.៧៣០) ៣២.១៧២.២២៦ ២៦.៩១៦.០២១ ១.៥៥១.៥៧៣ ៤៥.៤៦២.២២៥

សមមូលោន់បរៀល		
(កំណត់សម្គាល់
បលខ	២.១) ៤.៤១៣.៣៩៨ (១០.៥៨៦.៨៩៤) (១៥.៩៤៣.០០៧) (៣៩.៣៥២.៧៥៧) ១៣០.២៩៧.៥១៥ ១០៩.០០៩.៨៨៥ ៦.២៨៣.៨៧១ ១៨៤.១២២.០១១

៣១. បពលត្ិការណ៍មបកាយតារាងតុលៃយការ

	 បករៅេីការោតកតដាងេព័ត៌ម្នបៅកនែថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនះ	 េរុំម្នកេរឹត្ិការណ៍ផែលបានបកើតបែើងបកកាយន្ងៃទី៣១		
ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	ផែលម្នឥទ្ធិេលសំខាន់ៗបលើសាថានភាេហិរញ្ញវត្ថុរេស់	កករុមហ៊រុនរួម	បៅន្ងៃទី៣១	ផខធនែលូ	ឆ្នាំ២០១៦	បែើយ។

៣២.  យថាភាពមលើពន្ធ

	 កេេព័ន្ធេន្ធដារបៅកេះរាជាណ្ចកកកម្ថុជាម្នលកខេណៈ្្មី	 បហើយេន្ធទាំងអស់បនះផតងផតម្នការផ្លាស់េ្លូរជាញរឹកញាេ់	
ផែលេណ្តាលបអាយម្នសភាេមិនចបាស់ោស់	 ម្នសភាេ្្ទថុយបហើយផែលនាំបអាយបកើតម្នបែើងនូវភាេខរុសគានាកនែថុង	
ការេកកសាយេីអាជាញាធរេន្ធដារ	 និងយរុតារាធិការ។	 េន្ធកតរូវបានកតរួតេិនិត្យ	 និងតាមដានអបងកតបដាយអាជាញាធរេន្ធដារជា	
បកចើនែំណ្ក់កាល	ផែល្្ល់លទ្ធភាេតាមចបាេ់កនែថុងការដាក់េិនព័យដាក់ទណ្កម្ម	និងេង់ការកបាក់។	

	 កតារាជាក់ផស្ងទាំងអស់បនះ	 អាចនរឹងេបងកើតឲ្យម្នហានិភព័យេន្ធេផន្មតាមរយៈការកតរួតេិនិត្យបែើងវិញ	 ការផ្កេិនព័យ		
និងការេិនព័យជាការកបាក់ផែលបៅកនែថុងកេបទសកម្ថុជាម្នលកខេណៈជាសារវន្ជាងកេបទសែនទបទៀត។	 គណៈកគេ់កគង	
បជឿជាក់ថ្	ការបធ្ើសំវិធានធនម្នលកខេណៈកគេ់កគាន់បដាយបោងបៅតាមចបាេ់សារបេើេន្ធ។	 បទាះោ៉ាងបនះក្ី	អាជាញាធរ
ោក់េព័ន្ធអាចនរឹងម្នេំណកកសាយប្្សងេីបនះ	ផែលអាចជះឥទ្ធិេលែល់កករុមហ៊រុន	និងេរុកតសម្ព័ន្ធ។
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