៦

ទំព័រ

មាតិកា

១

សារពអ
ី គ្គនាយក

ហិរញ្ញ វត្ថុសង្ខេបប្បចាំឆ្ន២
ាំ ០១៦

ផែនការអាជីវកម្ម សប្ាប់ឆ្ន២
ាំ ០១៧
២

ប្បវត្តធ
ិ នាគារ

៣

អភបា
ិ លកច្
ិ ច

អខគការង្លខ

ាចស់ភាគ្ហុនធាំៗ
៤

ប្បត្ប
ិ ត្តកា
ិ រអាជវី កម្ម

៥

របាយការណ៍សវនករឯករាជយ

៦

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញ វត្ថុ

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ឈ្មោះធនាគារ

ធនាគារមេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល ប ៊ែង ខូអិលធីឌី

ចោះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មឈេខ

០០០០៣២២៤

ទីស្នាក់ការចោះបញ្ជី

ផ្ទោះឈេខ 139 ផ្លូវឈេខ 274 កកងនឹងផ្លូវឈេខ 41 សង្កាត់បឹងឈកងកង1

អ្ាកព្រប់ព្រងព្បតិបតតិ

ឈោក Chu

សវនករ

សាខាភ្នំមពញ

ខណឌចំការម្ន រាជ្ធានីភ្ំាឈេញ ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា

Mao Jung
ង្ោក Hsieh Pei Wu
ឈោក Huang Yao Tsung
ឈោក Chou Chin Lung
កញ្ញា Lin Mei O
ឈោក Yang Jui Ming

អ្រគនាយក

ព្បធានស្នខារង
ព្បធានស្នខារង
ព្បធានស្នខារង
អ្រគនាយករង
អ្រគនាយករង

ឈខភ្ីអ្ឹម្ជ្ជី ឈខម្បូ ឌា ចំ កាត់

អាស័យដ្ឋានសាខារខ:
សាខារខង្ោធិ៍ច្ិនត្ុខ

ែទះង្លខ៦០១ ម្ហាវថ
ិ ីសហព័នធរុសស ី ភូម្ប
ិ ប្៉ បក់ខាខង្ជើខ សង្កាត្់កាកាប ខណឌង្ោធិ៍ផសនជ័យ

សាខារខអូឡព
ាំ ក
ិ

ែទះង្លខ៣៨ង្ប នខ
ិ ប្ី ពះម្ុនង្ី រត្៉ (ង្លខ២១៧) ភូម្១
ិ ៣៨ង្បហសត្
ិ វថ
ិ ០ សង្កាត្់ទួលសាាយព្ប្ព២

សាខារខទួលង្គាក

ែទះង្លខ២អា-២ង្ប ែលូវង្លខ៣១៥ ភូម្៨
ិ

ខណឌច្ាំការម្ន

សង្កាត្់បខ
ឹ កក់១ ខណឌទួលង្គាក

សារពីអគ្គនាយក
ង្ៅឆ្ន២
ាំ ០១៦ ង្សដ្ាកិច្ចសកលង្ោកបានង្កើនង្

ើខយឺត្ង្ធៀបនឹខការង្កើនង្

ាំ ុន ។ ប្សបង្ពល
ើខឆ្នម្

ជាម្ួយគានង្នះផដ្រ កាំង្ណើនង្សដ្ាកិច្ចរបស់ប្បង្ទសកម្ពុជាគ្ឺានកាំង្ណើន ៧,០% ដ្ូច្គានង្ៅនឹខកាំង្ណើនឆ្ន២
ាំ ០១៥
ផដ្លង្កន
ើ ង្

ាំ ព្នការនាាំង្ច្ញវស័
ិ យសង្ម្លៀកបាំោក់ សាំ ណខ់ ង្ទសច្រណ៍ នខ
ើខង្ដ្ឋយសារកាំង្ណើនខាលខ
ិ កាំង្ណើន

ត្ិច្ត្ួច្ព្នវស័
ិ យកសិកម្ម។

សថិត្កនុខបរបទអាំ
ង្ោយែលព្នកាំង្ណើនង្សដ្ាកិច្ច វស័
ិ យធនាគារកម្ពុជាបានពប្ខីកវសាលភាពប្បកប
ិ
ិ

ង្ដ្ឋយភាពខាលខ
ាំ នខ
ិ យ
ិ លកេណៈប្បកួត្ប្បផជខ ។ ផែែកតាម្ទន
ិ នន័យធនាគារជាត្ិព្នកម្ពុជា ប្ទពយសកម្មសរុបព្នវស័
ធនាគារបានង្កើនង្

ី នដ្ុ ោលរសហរដ្ាអាង្ម្រក
ើខដ្ល់ច្ាំនួន ២៧,៧ បោ
ិ ឥណទានបានង្កើនដ្ល់ច្ាំនួន ១៧

បោ
ី នដ្ុ ោលរសហរដ្ាអាង្ម្រក
ី នដ្ុោលរសហរដ្ាអាង្ម្រក
ិ និខប្បាក់បង្ញ្ញ ើ បានង្កើនដ្ល់ច្ាំនួន ១៥ បោ
ិ ។

ង្ដ្ឋយសារកាំង្ណើនង្សដ្ាកិច្ចកម្ពុជា ធនាគារង្ម្ហាគ អុិនង្ធើង្ណសិនណល ខម្ង្ម្ស
ើ ល ផបខ ខូអិលធីឌី

សាខាភនង្ាំ ពញគ្ឺជាអនកផច្កចយសាច្់ប្បាក់ម្យ
ួ តាម្រយៈការែតល់ឥណទានឥត្ឈប់ឈរង្ៅឲ្យអនកខចប
ី ុគ្គល នខ
ិ

អនកខចប្ី កុម្ហុ ន ជាម្ួយនខ
ឹ អប្តាការប្បាក់ផដ្លានលកេណៈប្បកួត្ប្បផជខ ។ ជាក់ផសតខ ឥណទានសរុបបានង្កើន
ង្

ាំ ០១៥ ង្ៅ ២៧៧,០ ោនដ្ុោលរសហរដ្ាអាង្ម្រក
ើខពីច្ាំនួន ២២៤,៥ ោនដ្ុ ោលរសហរដ្ាអាង្ម្រក
ិ កនុខឆ្ន២
ិ

កនុខឆ្ន២
ាំ ០១៦ (បានង្កន
ើ ង្

ខ
ើ ច្ាំនួន ៥២,៥ ោនដ្ុោលរសហរដ្ាអាង្ម្រក)
ិ ។

ង្ដ្ើម្បច្
ិ យធនាគារង្ៅកម្ពុជា ធនាគារង្ម្ហាគ អុិនង្ធើង្ណសិនណល ខម្ង្ម្ស
ី ូលរួម្ច្ាំផណកអភវិ ឌឍន៍វស័
ើ ល

ផបខ ខូអិលធីឌី សាខាភនង្ាំ ពញ សនាថានឹខង្លើកកម្ពស់គ្ុណភាពការែតល់ង្សវាជូនអត្ិថិជនរបស់ខួ នផដ្លែត
ល
ល់
ជូនង្ដ្ឋយបុគ្គលិកផដ្លានសម្ត្ថភាព រួសរាយរាក់ទាក់ នខ
ិ ង្ច្ះជួយ ។

ទិននន័យហិរញ្ញ វតថសមងេ ប្ ច ំឆ្ន ំ២០១៦ (គ្ិត្ជាោនដ្ុោលរសហរដ្ាអាង្ម្រក)
ិ

376.3

69.3

20.5
13.0
59.1

2015

2015

2016

329.2

2016

13.0

2015

277.0

2016

302.5

224.5
6.7

267.7

2015

2016

2015

2016

1

2015

2016

បែនការអាជីវកេមសប្មា ់ឆ្ន ំ ២០១៧
១. ផែនការអាជវី កម្ម

 ធានាឲ្យបាននូវសាច្់ប្បាក់ង្កយប្សួលនិខប្បាក់ច្ាំង្ណញកនុខង្ពលផត្ម្ួយ

 ពប្ខឹខប្កបខណឌប្គ្ប់ប្គ្ខវបត្ត
័ ង្ដ្ើម្បធា
ិ ិ និខហានភ
ិ យ
ី នាបានការអនុវត្តង្ពញង្លញនូវប្កបខណឌច្បាបប់
 ែតល់ជូនអត្ិថិជនរបស់ខួ ននូ
ល វកម្ចផី ដ្លានការប្បាក់លកេណៈប្បកួត្ប្បផជខ

 ផកត្ប្ម្ូវប្បព័នធពត្
័ ា
៌ នព្ែទកុ ខង្ដ្
ន
ើម្បព
ី ប្ខឹខប្បត្ិបត្តិការធនាគារឲ្យកាន់ផត្ានប្បសិទធភាព
 ត្ង្ម្លខ
ើ ទុន ង្ដ្ម្
ើ បប
ើ កាំង្ណើនការែតល់កម្ចី
ើ ង្ដ្ម្
ី ង្ខាន
២. ង្គាលង្ៅអាជវី កម្ម

ង្ដ្ើម្បង្ី ្លើយត្បង្ៅនឹខការវវត្ត
ិ ផែនកហិរញ្ញ វត្ថុនិខសាថនភាពង្សដ្ាកិច្ចកម្ពុជានាង្ពលបច្ចុបបនន ធនាគារបានកាំណត្់

ង្គាលង្ៅអាជី វ កម្ម ង្ដ្ឋយផែែ ក ង្លើ ែ លច្ាំ ង្ណញពី កា រប្បកួ ត្ ប្បផជខនូ វ លទធ ែ លសប្ាប់ឆ្ន ាំ២ ០១៧: ប្បាក់ ប ង្ញ្ញ ើ ពី
អត្ិ ថិ ជ នសរុ ប ឲ្យបានច្ាំ នួ ន ១៣៥ ោនដ្ុ ោល រអាង្ម្រ ក
ិ និ ខ ឥណទានង្ៅឲ្យអត្ិ ថិ ជ នសរុ ប ឲ្យបានច្ាំ នួ ន ២៩៤
ោនដ្ុ ោលរអាង្ម្រក
ិ ។

2

ប្បវត្តិធនាគារ

Mega

International

ការរួម្ បញ្ចូ លគានរវាខធនាគារ

Commercial

Bank

Co.,

Ltd

(ICBC)

បានបង្ខាើ ត្ង្

ើខ ជាែលូវការតាម្រយៈ

The International Commercial Bank of China និខធនាគារ Chia Tung ង្ៅព្ថៃទី២១

ផខសីហា ឆ្ន២
ាំ ០០៦ ។ ធនាគារទាាំខពរី ង្នះានង្ាទនភាពច្ាំង្ោះប្បវត្តិកត្
តិ ័ពទលបល
ិ ស
ី បាបញដ្៏យូរអផខាខង្ៅកនុខប្បង្ទសច្ន
ិ របស់ខួ លន ។
ង្ៅកនុខឆ្ន១
ាំ ៩៧១ ធនាគារ

The Bank of China ប្ត្ូវបានង្ធាើឯកជនភាវូបនីយកម្មឲ្យកាលយជាធនាគារផដ្លានង្្មះថា

The International Commercial Bank of China Co., Ltd (ICBC) ផដ្លានង្ដ្ើម្កាំង្ណើត្ម្កពីធនាគារ Ta Ching
នខ
ិ ប្បភពង្ដ្ើម្របស់ ធនាគារ

កនុខរាជវខសង្្ខ) ។ ធនាគារ

Ta Ching គ្ធ
ឺ នាគារ Hupu (ធនាគារង្នះង្ៅង្ប្កាម្នាយកដ្ឋានហរិ ញ្ញ វត្ថុរបស់ត្ុោការអធរា
ិ ជ

The Bank of China បានបាំង្ពញង្បសកកម្មគ្រួ ជាទទ
ី ុកច្ត្
ិ តខពស់កុ នខនាម្ជាភានក់ង្ករព្នរត្នាគារជាត្ិ

និខជាធនាគារង្បាះពុម្ពប្កដ្ឋសប្បាក់ម្ុនង្ពលបង្ខាើត្ធនាគារកោ
ា លរបស់ច្ិន
ង្ប្កាយម្ក ធនាគារ

(Central Bank of China) កនុខឆ្ន១
ាំ ៩២៨ ។

The Bank of China ប្ត្ូវបានង្គ្កាំណត្់ថាជាធនាគារឯកង្ទសផដ្លានអាជាាប័ណណសប្ាប់ការង្ធាើ

ោណិជជកម្មអនតរជាត្ិ និខការបតូររូបិយប័ណណបរង្ទស ។ ង្ដ្ឋយការទាញែលប្បង្ោជន៍ពីឯកង្ទសរបស់ខួ លនកនុខការបតូររូបិយប័ណណបរង្ទស

ការានបោ
ត ញសាខានិខធនាគារអនតរការយោសង្ពញសកលង្ោក
នខ
ី
ិ ប្ទពយសកម្មដ្ង្៏ ប្ច្ើនង្លើសលប់ រួម្ទាាំខការអនុវត្តអាជីវកម្មបាន
លែឥត្ង្ខាចះង្នាះ ធនាគារ ICBC បានកាលយជាធនាគារច្ាំោត្់ថានក់កាំពូលង្ៅកនុខសាធារណៈរដ្ាប្បង្ទសច្ិន ។
ធនាគារ

Chiao Tung ផដ្លបានបង្ខាើត្ង្ ើខ ៥ ឆ្នម្
ាំ ុនការបង្ខាើត្សាធារណៈរដ្ាប្បជាានិត្ច្ិនក៏ប្ត្ូវបានទទួលការចត្់តាខ
ាំ
ជាភានក់ង្កររបស់រត្នាគារជាត្ិនិខធនាគារង្បាះពុម្ពប្កដ្ឋសប្បាក់រម្
ួ ជាម្ួយនឹខធនាគារ The Bank of China ង្ៅង្ពលកង្កើត្
សាធារណៈរដ្ាប្បជាានិត្ច្ិនដ្ាំបូខ ។ ផ្លលស់បូ រព
ត ីធនាគារផដ្លានអាជាាប័ណណផែនកឧសាហកម្មង្ៅកនុខឆ្ន១
ាំ ៩២៨ ធនាគារឧសាហកម្ម
ង្ៅកនុខឆ្ន១
ាំ ៩៧៥ នខ
ាំ ៩៧៩ ម្កង្នាះ ធនាគារ
ិ ធនាគារអភវិ ឌឍន៍ង្ៅកនុខឆ្ន១

Chiao Tung បានផប្បកាលយពធ
ី នាគារម្ួយផដ្ល

ប្គ្ប់ប្គ្ខង្ដ្ឋយរដ្ាង្ៅជាធនាគារផដ្លប្គ្ប់ប្គ្ខង្ដ្ឋយឯកជនម្ួយង្ៅកនុខឆ្ន១
ាំ ៩៩៩ ។ តាាំខពង្ី ពលង្នាះម្ក ធនាគារង្នះបានច្ូលរួម្
ង្ៅកនុខការបង្ខាើនប្បាក់កម្ចី

ដ្ល់ ការអភវិ ឌឍសប្ាប់រយៈង្ពលម្ធយម្និខរយៈង្ពលផវខ

ការព្ច្នប្បឌិត្និខការប្បឹកាផណនាាំអាំពីការ

វន
ាំ កង្ហើយ ធនាគារ
ិ ិង្ោគ្ ថមីៗ (ការវន
ិ ិង្ោគ្ង្លើផែនកម្ូលធន) និខប្កុម្ហុ នរួម្ទុន (venture capital) ។ អស់រយៈង្ពលជាង្ប្ច្ើនឆ្នម្

Chiao Tung បានង្ធាើការរួម្ច្ាំផណកោ៉ខសាំ ខាន់ កនុខការង្ធាើឱ្យប្បង្សើរង្ ើខនូវរច្នាសម្ពន
័ ធឧសាហកម្មនិខការង្លើកកម្ពស់ផែនក

ឧសាហកម្មតាម្រយៈការជួយបង្ខាើត្យុទធសាស្តសតអភវិ ឌឍ នខ
ិ យឧសាហកម្មសាំខាន់ៗង្ដ្ឋយប្សបនខ
ិ វស័
ឹ ទស
ិ ង្ៅរបស់ង្គាលនង្ោបាយ
ង្សដ្ាកិច្ច និខផែនការអភវិ ឌឍង្សដ្ាកិច្ចរបស់រដ្ឋាភបា
ិ ល។
ធនាគារ

Chiao Tung និខប្កុម្ហុនម្ូលបប្ត្អនារជាត្ិបានរួម្គានបង្ខាើត្ប្កុម្ហុ នម្ួយផដ្លានង្្មះថា CTB Financial

Holding ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ ២០០២ ។ ង្ប្កាយម្ក ប្កុម្ហុនសាជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ Chung Hsing Bill និខប្កុម្ហុន ម្ូលបប្ត្អនារជាត្ិ

Barits បានសថិត្ង្ៅង្ប្កាម្ប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ខហិរញ្ញ វត្ថុផត្ម្ួយ ។ ង្ៅព្ថៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន២
ាំ ០០២ ប្កុម្ហុនធានារា៉ ប់រខ Chung Kuo
នខ
ិ ធនាគារ

ICBC បានរួម្គានបង្ខាត្
័ ធម្យ
ួ ផដ្លានង្្មះថា Mega Financial Holding Company ។
ើ ប្កុម្ហុនសម្ពន

ជាម្ួយនខ
ាំ ០០៦ ធនាគារ
ី ខានត្អាជវី កម្មនខ
ើ ច្ាំផណកទែ
ឹ ទដ្
ិ ាភាពពប្ខក
ិ ការបង្ខាន
ី ារ ង្ៅព្ថៃទី២១ ផខសីហា ឆ្ន២

ធនាគារ

ICBC នខ
ិ

Chiao Tung បានរួម្បញ្ចូ លគានជាធនាគារផត្ម្ួយជាែលូវការ ង្ដ្ឋយានង្្មះថា Mega International Commercial

Bank ។ ង្ៅច្ុខឆ្ន២
ាំ ០១៥

ធនាគារង្នះានសាខាកនុខប្សុកច្ាំនន
ួ ១០៧ និខសាខាង្ប្ៅប្បង្ទសច្ាំនន
ួ ២២ សាខារខច្ាំនន
ួ ០៥

និខការោល័
យត្ាំោខង្ៅបរង្ទសច្ាំនន
ួ ០៥ ។ ជាម្ួយនឹខបោ
ត ញរបស់ធនាគារបុត្តសម្ពន
័ ធង្ៅកនុខប្បង្ទសព្ថ និខប្បង្ទសកាោដ្ឋ
ិ
នខ
័ ធង្នះ បានង្ធាឲ្
ិ សាខាជាង្ប្ច្ន
ើ ង្ទៀត្របស់ ធនាគារបុត្តសម្ពន
ើ យានការង្កន
ើ ង្

ខ
យ
ើ នូវការោល័
ិ

(outpost) ច្ាំនន
ួ ៣៩ បផនថម្ង្ទៀត្ ។

ធនាគារង្នះានកាលខ
ាំ ពលកម្មប្បាណ ៥.៥២៤ នាក់ នខ
ិ ច្ាំោយម្ូលធនសរុបប្បាណ ៨៥,៣៦២ ោន់ោនដ្ុោលរព្ត្វា៉ ន់ ។

ង្

ង្លើសពីង្នះង្ៅង្ទៀត្ ធនាគារង្ម្ហាគ អុិនង្ធើង្ណសិនណល ខម្ង្ម្ស
ើ ល ផបខ ខូអិលធីឌី សាខាភនង្ាំ ពញប្ត្ូវបានបង្ខាើត្

ខ
ាំ ០១១ ង្ដ្ឋយានង្លខច្ុះបញ្ជ ី Co.៤១៦ Br/២០០៧ ពប្ី កសួ ខោណិជជកម្ម ។ បច្ចុបបននង្នះ
ើ ង្ៅព្ថៃទ០
ី ៣ ផខត្ុោ ឆ្ន២

ធនាគារ ានសាខារខច្ាំនន
ួ បផី ដ្លានទតា
ាំ ង្ៅម្តុង្ាំ ោធិ៍ច្ន
ាំ ក
ី ខ
ិ ត្ុខ អូឡព
ិ នខ
ិ ទួលង្គាក ។
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អភិបាលកិច្ច
អងាការមលខរ ស់ធនាគារ

គ្ណៈកម្មការឥណទាន

ការោល័
យឥណទានប្កុម្ហុន
ិ
នាយកដ្ឋានឥណទាន

ការោល័
យឥណទានបុគ្គល
ិ
ការោល័
យហិរញ្ញ បបទានោណិជជកម្ម
ិ

ធនាគារង្ម្
ការោល័
យសាច្់ប្បាក់ង្កយប្សួល
ិ

នាយកដ្ឋានគ្ណង្នយយ

ការោល័
យគ្ណង្នយយ
ិ

ធនាគារង្ម្ហាគ សាខាភនង្ាំ ពញ

ការោល័
យង្បើកគ្ណនី
ិ
នាយកដ្ឋានសវនករព្ែទកុ នខ
នាយកដ្ឋានច្បាបប់នខ
ិ បទបញ្ញ ត្តិ

ការោល័
យសាច្់ប្បាក់
ិ

នាយកដ្ឋានប្បត្ិបត្តិការ

ការោល័
យង្ែទរប្បាក់
ិ

់់
ការោល័
យម្ូលបបទានប័ប្ត្
ិ

នាយកដ្ឋានប្គ្ប់ប្គ្ខហានភ
័
ិ យ

នាយកដ្ឋានរដ្ាបាល
សាខារខ

មាាស់ភាគហ៊ែនធំៗរ ស់ធនាគារ
គ្ិត្ប្ត្ឹម្ព្ថៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន២
ាំ ០១៥

ង្្មះធនាគារ

ាចស់ភាគ្ហុនធាំៗ (គ្ត្
ិ ជាភាគ្រយ)

Ministry of Finance, R.O.C (៨,៤០%)

National Development Fund, Executive Yuan, R.O.C. (៦,១១%)
Chunghwa Post Co., Ltd (៣,៥០%)
Fubon Life Insurance Co., Ltd (៣,៤៩%)
Mega Financial Holding Co., Ltd

Cathay Life Insurance Co., Ltd (២,៩៨%)
Bank of Taiwan Co., Ltd (២,៤៦%)
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd (១,៨០%)
China Life Insurance Co., Ltd (១,៦៩%)
Pou Chen Corporation (១,៤១%)
SG gov ZNV tmst AccJ (១,២៩%)
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សកម្មភាពអាជីវកម្ម
សកេមភាពអាជីវកេម
វសាលភាពអាជ
ិ
ីវកម្ម : ធនាគារង្ម្ហាគ សាខាភនង្ាំ ពញ ានង្សវាកម្មដ្ូច្ខាខង្ប្កាម្ ៖
 ប្បាក់បង្ញ្ញ ើ
 ឥណទាន
 ការធានា
 ការង្ែទរប្បាក់
 ការបតូររូបិយប័ណណ

5

របាយការណ៍សវនករឯករាជយ

របាយការេ៍រ ស់សវនករឯករាជយ
ជ្ូនចំឈពាោះការ ិយាេ័យកណា
ា េ
ធនាគារឈម្ហ្គគ អ្ិនឈធើឈណសិនណេ ខម្ឈម្ើសេ កប៊ែង ខូអ្ិេធីឌី ស្នខាភ្ាំឈេញ
ម្តិសវនកម្ម
ឈយើងខ្ំ បានឈធវើសវនកម្មឈៅឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថរបស់ធនាគារ ឈម្ហ្គគ អ្ិនឈធើឈណសិនណេ
ខម្ឈម្ើសេ ស្នខាភ្ាំឈេញ ឈៅកាត់ថា (“ស្នខាធនាគារ”) កែេរួម្មានតារាងតេយការនាថ្ងៃទី 31 កខធាូ
ឆ្ាំ2016 របាយការណ៍េទធផ្េ របាយការណ៍បកព្ម្បព្ម្ួេរណនី ថ្នការ ិយាេ័យកណា
ត េនិង
របាយការណ៍េំហូរទឹកព្បាក់ សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ និ ងកំណត់ សមាគេ់ កែេរួម្មាន
ឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយសំខាន់ៗ ព្េម្ទំងេ៌ត័មានេនយេ់ឈផ្េងៗ កែេបាន បង្កាញឈៅទំេ័រទី 9
ែេ់ទី 56 ។
ជាម្តិរបស់ឈយើងខ្ំ របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថជាស្នរវនត បានបង្កាញនូ វភាេព្តឹម្ព្តូវថ្នស្នថនភាេហិរញ្ា វតថ
របស់ស្នខាធនាគារ នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ាំ2016 ព្េម្ទំងេទធផ្េហិរញ្ា វតថ និងេំហូរទឹ កព្បាក់ របស់
ស្នខាធនាគារ សព្មាប់ ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ ឈោយអ្នឈោម្ឈៅតាម្សតង់ោររណឈនយយ
កម្ពជា និងឈគាេការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា ពាក់េ័នធនឹងការឈរៀបចំនិងការកំ ណត់បង្កាញ
ឈៅកាងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ។

ម្ូេោានថ្នម្តិសវនកម្ម
ឈយើងខ្ំ បានឈធវើសវនកម្មឈោយអ្នឈោម្ឈៅតាម្សតង់ោរសវនកម្មអ្នតរជាតិថ្នកម្ពជា ។ ការទទួ េ
ខសព្តូវរបស់ឈយើងខ្ំកែេស្សបតាម្សតង់ោរទំងឈនាោះ ព្តូវបានឈរៀបរាប់ បកនថម្ឈទៀតឈៅកាងកថាខណឌ
សាីេីការទទួ េខសព្តូវរបស់សវនករ សព្មាប់ការឈធវើសវនកម្មឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ កែេមាន
នូវកាងរបាយការណ៍របស់ឈយើងខ្ំ ។ ឈយើងខ្ំ មានភាេឯករាជ្យេី ស្នខាធនាគារឈោយស្សបឈៅតាម្
ិ ជ ជ្ី វៈ
តព្ម្ូ វ ការព្កម្សី េ ធម្៌ វ ជា

កែេពាក់ េ័ នធ នឹ ង សវនកម្ម ឈេើ រ បាយការណ៍ ហិ រ ញ្ា វ តថ ឈៅកា ង

ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា ឈហើយឈយើងខ្ំ បានបំឈេញនូ វទំនួេខសព្តូវឈេើព្កម្សីេធម្៌វ ិជាជជ្ីវៈស្សប
តាម្តព្ម្ូវការរបស់សង
ត ់ោរទំងឈនាោះ ។ ឈយើងខ្ំ ឈជ្ឿជាក់ថាភ្សតតាងសវនកម្មកែេឈយើងខ្ំព្បម្ូេបាន
មានេកខណៈព្រប់ ព្គាន់ និងសម្ស្សបសព្មាប់ជាម្ូ េោានកាងការបឈញ្ចញម្តិ សវនកម្មរបស់ឈយើងខ្ំ ។

6

ការទទួេខសព្តូវឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថរបស់អ្ក
ា ព្រប់ព្រង និងអ្ាកទទួេខសព្តូវឈេើអ្ភ្ិបាេកិចច
អ្ាកព្រប់ព្រងមានភារៈទទួ េខសព្តូវឈេើការឈរៀបចំ និងការបង្កាញនូវភាេព្តឹម្ព្តូវថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ
ឈោយអ្ន ឈោម្ឈៅតាម្សតង់ ោ ររណឈនយយកម្ព ជា និ ង ឈគាេការណ៍ កណនាំ រ បស់ ធ នាគារជាតិ ថ្នកម្ព ជា
ពាក់េ័នធនឹងការឈរៀបចំ

និងការកំណត់ បង្កាញឈៅកាងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ

ឈហើយនិងទទួេខសព្តូវឈេើ

ព្បេ័នធព្តួតេិនិតយថ្ផ្ទកាង កែេអ្ាកព្រប់ព្រងកំណត់ ថាមានភាេចំបាច់ សព្មាប់ ការឈរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ
ឲ្យឈចៀសផ្តេីការបង្កាញខសជាស្នរវនត ឈោយស្នរកតការកកលងបនលំ ឬកំហសឆ្គង ។
ឈៅកាងការឈរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ

អ្ាកព្រប់ ព្រងមានភារៈទទួេខសព្តូវឈេើការវាយតថ្ម្លនូវេទធភាេ

របស់ស្នខាធនាគារ កាងការបនតនិរនតរភាេអាជ្ី វកម្មទទួ េខសព្តូវឈេើការោតព្តោងេ័ត៌មាន

ព្បសិនឈបើ

ពាក់ េ័ នធ នូវ បញ្ញ
ា ទំ ង ឡាយកែេទក់ ទ ងឈៅនឹ ង និ រ នត រ ភាេអាជ្ី វ កម្ម និ ង ឈព្បើ ព្បាស់ ម្ូ េ ោា ននិ រ នត រ ភាេថ្ន
រណឈនយយ

ឈេើកកេងកតអ្ាកព្រប់ព្រងមានបំណងចង់ ជ្ព្ម្ោះបញ្ជី

ផ្អាកែំឈណើរការស្នខាធនាគារ

ឬគាមន

ជ្ឈព្ម្ើ សសម្រម្យែថ្ទឈទៀតឈព្ៅេីឈធវើកបបឈនោះ ។
អ្ាកទទួ េខសព្តូវឈេើអ្ភ្ិ បាេកិចច មានភារៈទទួ េខសព្តូវកាងការព្តួតេិនិតយែំ ឈណើរការហិរញ្ា វតថរបស់ស្នខា
ធនាគារ ។

ការទទួេខសព្តូវរបស់សវនករសព្មាប់ការឈធវើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ
ឈគាេឈៅរបស់ឈយើងខ្ំ រឺផ្ាេ់នូវអ្ំណោះអ្ំ ណាងសម្ឈហតផ្េថារបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថទំងម្ូ េម្ិនមានការ
បង្កាញខសជាស្នរវនតឈោយស្នរកតការកកលងបនលំ ឬកំហសឆ្គង និងផ្ាេ់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករកែេរួម្
បញ្ូច េម្តិ សវនកម្មរបស់ឈយើងខ្ំ ។ អ្ំណោះអ្ំណាងសម្ឈហតផ្េ រឺ ជាអ្ំ ណោះអ្ំ ណាងមានកព្ម្ិតខពស់ម្ួយ
បកនតវាម្ិនអាចធានាថា ព្រប់ឈេេថ្នការឈធវើសវនកម្មឈោយអ្នឈោម្ឈៅតាម្សតង់ោរសវនកម្ម អ្នតរជាតិ ថ្នកម្ពជា
អាចរកឈ

ើញនូ វការបង្កាញខសជាស្នរវនតកែេបានឈកើតឈ

ើងឈនាោះឈទ ។ ការបង្កាញខសជាស្នរវនតអាចឈកើតឈ

ើង

ឈោយស្នរការកកលងបនលំ ឬកំហសឆ្គង ឈហើយព្តូវបានចត់ទកថាជាស្នរវនត ឈៅឈេេកែេការកកលងបនលំ ឬកំហសឆ្គង
កតម្ួ យឬក៏ រម្
ួ បញ្ូច េគាា មានផ្េបោះពាេ់ែេ់ការសឈព្ម្ចចិតតកផ្ាកឈសែាកិចចរបស់អ្ាកឈព្បើព្បាស់ ឈោយឈយាង
ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថឈនោះ ។

ជាកផ្ាកម្ួ យថ្នការឈធវើសវនកម្ម ឈោយអ្នឈោម្តាម្សតង់ោរសវនកម្មអ្នតរជាតិថ្នកម្ពជា ឈយើងខ្ំ អ្នវតតនូវការ
វ ិនិច័យ
េ កែេព្បកបឈៅឈោយវ ិជាជជ្ីវៈ និងរកានូ វម្ជ្ឈធាតនិ យម្ កាងអ្ំ



ងឈេេសវនកម្ម ។ ឈយើងខ្ំក៏៖

ឈធវើការកំណត់ និងវាយតថ្ម្លនូវហ្គនិភ្័យថ្នការបង្កាញខសជាស្នរវនតឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ឈោយស្នរ
កតការកកលងបនលំ ឬកំ ហសឆ្គង និ ងទទួេខសព្តូវឈេើការឈរៀបចំ និងការអ្នវតតនូវនីតិវ ិធី សវនកម្ម ឈែើម្បីឈឆ្លើយតប
ឈៅនឹងហ្គនិភ្័យទំងឈនាោះ និ ងព្បម្ូេនូ វភ្សតតាងកែេមានេកខណៈព្រប់ ព្គាន់ និងសម្ស្សប សព្មាប់ ជា
ម្ូេោានកាងការបឈញ្ចញម្តិ សវនកម្មរបស់ឈយើងខ្ំ ។ ហ្គនិភ្័យកែេម្ិនអាចរកឈ
ជាស្នរវនតកែេឈកើ តឈ
កំហសឆ្គង

ើញនូវការបង្កាញខស

ើងឈោយស្នរកតការកកលងបនលំ មានេកខណៈខពស់ជាងការបង្កាញខសឈកើ តឈ

ឈោយស្នរកតការកកលងបនលំ

អាចរួម្បញ្ូច េទំងការ

ប

ិតគាា

ឈោយឈចតនា ការបកស្ស្នយម្ិ នេិត ឬម្ិនអ្នវតតតាម្នីតិវ ិធី ព្រប់ព្រងថ្ផ្ទកាង ។
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ការេួចបនលំ

ើងេី

ការេបឈចេ





ទទួេបាននូវការយេ់ែឹងអ្ំេីការព្រប់ព្រងថ្ផ្ទកាង កែេពាក់ េ័នធនឹងការឈធវើសវនកម្ម កាងឈគាេបំណងឈែើម្បី
ឈរៀបចំនូវនីតិវ ិធីសវនកម្មកែេសម្ស្សបឈៅតាម្កាេៈឈទសៈ

បកនតម្ិនកម្នកាងឈគាេបំ ណងឈែើម្បីបឈញ្ចញ

ម្តិឈេើព្បសិទធភាេថ្នការព្រប់ ព្រងថ្ផ្ទកាងរបស់ស្នខាធនាគារឈ

ើយ ។

ការវាយតថ្ម្លឈេើភាេសម្ស្សប ថ្នឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយកែេស្នខាធនាគារ បានឈព្បើ ព្បាស់ និង
ភាេសម្ឈហតផ្េថ្នការបាន់ ស្នមនរណឈនយយសំខាន់ៗ ព្េម្ទំងការោតព្តោងេ័ ត៌មានពាក់េ័នធកែេបាន
ឈធវើឈ



ើងឈោយអ្ាកព្រប់ ព្រង ។

ឈធវើការសនាិោានឈេើភាេសម្ស្សបថ្នការឈព្បើ ព្បាស់ម្ូេោាននិ រនតរភាេថ្នរណឈនយយរបស់អ្ាកព្រប់ ព្រង
ឈហើយឈោយកផ្ាកឈៅឈេើភ្សតតាងសវនកម្មកែេទទួ េបាន ឈធវើការសនាិោានថាឈតើ ភាេម្ិ នចាស់ោស់ស្នរវនត
ពាក់េ័នធឈៅនឹងព្េឹតិតការណ៍ ឬេកខខណឌកែេអាចឈធវើឲ្យមានម្នទិេជាស្នរវនតឈេើេទធភាេរបស់ ស្នខាធនាគារ
ឈែើម្បីបនតនិរនតរភាេអាជ្ីវកម្ម ។ ព្បសិនឈបើ ឈយើងខ្ំ ឈធវើការសនាិោានថាមានអ្តថិភាេថ្នភាេម្ិនព្បាកែព្បជាជា
ស្នរវនត

ឈយើងខ្ំចំបាច់ ព្តូវបញ្ូច េឈៅកាងរបាយការណ៍របស់ឈយើងខ្ំ

ឈែើម្បីទញចំណាប់អារម្មណ៍ឈេើការ

ោតព្តោងេ័ត៌មានពាក់េ័នធឈៅកាងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ឬព្បសិនឈបើ ការោតព្តោងេ័ ត៌មានមានេកខណៈ
ម្ិនព្រប់ព្គាន់ ឈយើងខ្ំ ចំបាច់ព្តូវផ្ាេ់ម្តិ សវនកម្មកែេមានបញ្ញ
ា ។ ការសនាិោានរបស់ឈយើងខ្ំ រឺកផ្ាកតាម្
ភ្សតតាងសវនកម្មកែេព្បម្ូ េបានព្តឹ ម្កាេបរ ិឈចេទថ្នរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់ឈយើងខ្ំ ។ យាងណា
ក៏ឈោយ ព្េឹតិតការណ៍ ឬេកខខណឌនាឈេេអ្នារត អាចឈធវើឲ្យស្នខាធនាគារបញ្ឈប់និរនតរភាេថ្នអាជ្ី វកម្ម ។


វាយតថ្ម្លឈេើការបង្កាញថ្នទព្ម្ង់

និងខលឹម្ស្នរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថទំងម្ូ េ

កែេរួម្បញ្ូច េទំងការ

ោតព្តោងេ័ត៌មាន និងវាយតថ្ម្លថាឈតើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថបានបង្កាញេី ព្បតិបតតិការ និងព្េឹតិតការណ៍
ពាក់េ័នធកាងអ្តថន័យ កែេអាចសឈព្ម្ចបាននូវការបង្កាញរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថែ៏ ព្តឹម្ព្តូវ ។

ឈយើងខ្ំ ផ្ាេ់េ័ត៌មានជ្ូនអ្ាកទទួេខសព្តូវឈេើអ្ភ្ិបាេកិ ចច សាីេីបញ្ញ
ា ឈផ្េងឈទៀត វ ិស្នេភាេ និងឈេេឈវោ
កែេបានឈព្គាងទកសព្មាប់ការឈធវើសវនកម្ម និងការរកឈ
ចំណចខវោះខាតថ្នការព្រប់ ព្រងថ្ផ្ទកាងកែេបានរកឈ

ើញបញ្ញ
ា ជាស្នរវនតឈផ្េងឈទៀតកែេមានរួម្បញ្ូច េទំង

ើញកាងអ្ំ

តំណាងព្កុម្ហ៊ែន មខភ្ីអឹេជជី មខេ ូឌា ចំកាត់

រាជ្ធានីភ្ំាឈេញ ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា
ថ្ងៃទី 16 កខ កម្ភៈ ឆ្ាំ 2017

8

ងឈេេឈធវើសវនកម្ម ។

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
តារាងតេយការ
នាថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016

កំណត់

សមាគេ់

2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ប្ទពយសកេម

ស្នច់ព្បាក់កាងថ្ែ
សម្តេយឈៅ

14,740,927

59,509,122

14,008,344

56,733,793

ធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា

5

67,783,377

273,641,493

42,297,932

171,306,625

ឈៅធនាគារនានា

6

14,130,680

57,045,555

46,054,790

186,521,900

922,940

3,737,907

ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់
ឥណទន និងបឈរព្បទន - សទធ

7

276,950,267

1,118,048,228

224,504,254

9

807,674

3,260,580

1,214,977

637,842

2,574,968

35,820

376,331,237

1,519,249,204

329,171,879

1,333,146,111

11

132,460,636

534,743,587

107,745,130

436,367,777

ការ ិយាេ័យកណា
ា េ

23

170,000,000

686,290,000

160,000,000

648,000,000

បំណេេនធព្បាក់ចំឈណញ

13

3,203,946

12,934,330

1,396,586

5,656,173

307,010,952

1,239,403,123

270,033,139

1,093,634,214

50,000,000

201,850,000

50,000,000

202,500,000

69,320,285

279,845,991

59,138,740

239,511,897

376,331,237

1,519,249,204

329,171,879

1,333,146,111

ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ
ព្ទេយ និងបរ ិកាខរ

ព្ទេយសកម្មអ្រូបី

េនធេនារជាព្ទេយសកម្ម

8
10
13

សរ ប្ទពយសកេម

1,203,665

76,805

4,859,196

310,062

132,822

909,242,229

4,920,657

537,929
145,071

ំេល និងគេនីការ ិយាល័យកណ្ត
ា ល

បំណេ
ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន
ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់
បំណេឈផ្េងៗ

12

សរបបំណេ

1,346,370

5,435,296

891,423

3,610,264

រណនីការ ិយាេ័យកណា
ត េ
ឈែើម្ទនរបស់

ការ ិយាេ័យកណា
ា េ

ព្បាក់ចំឈណញរកាទក

14

សរបរណនីការ ិយាេ័យកណា
ត េ
ំេល និងគេនីការ ិយាល័យកណ្ត
ា ល

19,320,285

77,995,991

កំណត់ សមាគេ់កែេភាជប់ជ្ូនឈនោះ រឺ ជាកផ្ាកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ។

9

9,138,740

37,011,897

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
របាយការណ៍េទធផ្េ
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
2016

កំណត់

ែោលរអាឈម្រ ិក

ចំណូេេីការព្បាក់

15

18,122,325

73,159,826

10,342,918

41,888,818

ចំណាយឈេើការព្បាក់

16

(1,991,891)

(8,041,264)

(687,991)

(2,786,364)

16,130,434

65,118,562

9,654,927

39,102,454

(529,758)

(2,138,633)

(1,081,655)

(4,380,703)

15,600,676

62,979,929

8,573,272

34,721,751

89,829

362,640

91,899

372,191

សមាគេ់

ចំណូេេីការព្បាក់សទធ
សំវ ិធានធនឈេើឥណទន និងបឈរព្បទន
អាព្កក់និងជាប់សងេ័យ

7

ចំណូេេីការព្បាក់សទធបនាទប់េី

សំវ ិធានធនឈេើឥណទនបាត់បង់

(កំណត់សមាគេ់ 4)

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ចំណាយឈេើបរគេិក

18

(2,087,243)

(8,426,200)

(1,875,365)

(7,595,228)

19

(2,960,659)

(11,952,180)

(2,649,037)

(10,728,600)

(2,600,217)

(10,497,076)

(1,833,744)

(7,426,663)

13,000,459

52,482,853

6,739,528

27,295,088

(2,818,914)

(11,379,956)

(1,530,384)

(6,198,055)

10,181,545

41,102,897

5,209,144

21,097,033

ចំណាយព្បតិបតតិការ

ព្បាក់ចំឈណញម្នបង់េនធ
ចំណាយេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ

13

ព្បាក់ចំឈណញសទធសព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទ

កំណត់ សមាគេ់កែេភាជប់ជ្ូនឈនោះ រឺ ជាកផ្ាកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ។

10

2,598,759

ពាន់ឈរៀេ

17

ចំណាយរែាបាេនិង

9,518,664

ែោលរអាឈម្រ ិក

ចំណូេកថ្ព្ម្ និងឈជ្ើងស្នរសទធ
ចំណូេព្បតិបតតិការឈផ្េងៗ

2,357,856

ពាន់ឈរៀេ

2015

10,524,974

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
របាយការណ៍បកព្ម្បព្ម្ួេរណនីការ ិយាេ័យកណា
ត េ
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
ឈែើម្ទនរបស់

ព្បាក់ចំឈណញ

ែោលរអាឈម្រ ិក

ែោលរអាឈម្រ ិក

ែោលរអាឈម្រ ិក

50,000,000

3,929,596

53,929,596

-

5,209,144

5,209,144

50,000,000

9,138,740

59,138,740

202,500,000

37,011,897

239,511,897

50,000,000

9,138,740

59,138,740

-

10,181,545

10,181,545

50,000,000

19,320,285

69,320,285

201,850,000

77,995,991

279,845,991

ការ ិយាេ័យកណា
ា េ

នាថ្ងៃទី1 កខ ម្ករា ឆ្ាំ 2015
ចំឈណញសទធសព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទ
នាថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2015
(សម្ម្ូេពាន់ ឈរៀេ - កំណត់សមាគេ់ 4)
នាថ្ងៃទី1 កខ ម្ករា ឆ្ាំ 2016
ចំឈណញសទធសព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទ
នាថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
(សម្ម្ូេពាន់ ឈរៀេ - កំណត់សមាគេ់ 4)

កំណត់ សមាគេ់កែេភាជប់ជ្ូនឈនោះ រឺ ជាកផ្ាកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ។

11

រកាទក

សរប

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
របាយការណ៍េំហូរទឹកព្បាក់
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016

កំណត់

សមាគេ់

2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

សាច់ប្បាក់សទធ (មប្ ើប្បាស់កង)
ន
ទទួលបានពី

សកេមភាពប្ តិ តាិការ

20

(3,607,433)

(14,563,207)

1,497,914

6,066,551

(68,040)

(274,677)

(877,115)

(3,552,316)

(68,040)

(274,677)

(1,042,110)

(4,220,546)

(3,675,473)

(14,837,884)

455,804

1,846,005

56,315,436

228,077,516

55,859,632

227,628,000

52,639,963

212,507,530

56,315,436

228,077,516

លំហូរទឹកប្បាក់ពីសកេមភាពវិនិមយាគ

ការទិញៈ

ព្ទេយ និងបរ ិកាខរ

ព្ទេយសកម្មអ្រូបី

-

សាច់ប្បាក់សទធមប្ ើប្បាស់កង
ន
សកេមភាពវិនិមយាគ

ការ (ថយចុះ)/មកើនម

ង
ើ សទធនន

សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សេេូល

សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សេេូល
នាម ើេការ ិយ រ ិមចេទ

េឈម្ាៀងេីការបាូររូបិយប័ណណ
សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សេេូល
នាចងការ ិយ រ ិមចេទ

-

21

-

(732,102)

កំណត់ សមាគេ់កែេភាជប់ជ្ូនឈនោះ រឺ ជាកផ្ាកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ។

12

(164,995)

-

(668,230)

(1,396,489)

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
1.

ព័ត៌មានសាខាធនាគារ
ធនាគារ ឈម្ហ្គគ អ្ិនឈធើ ឈណសិនណេ ខម្ឈម្ើ សេ ស្នខាភ្ាំឈេញ ឈៅកាត់ ថា (“ស្នខាធនាគារ”) រឺជា
ស្នខាម្ួយរបស់ធនាគារ Mega International Commercial Bank Co., Ltd. កែេបានចោះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
ឈៅថ្តវាន់ (ការ ិយាេ័យកណា
ា េ) ។ ស្នខាធនាគារបានបឈងាើតឈ

ើង និងចោះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មឈៅកាង

ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជាជាម្ួ យព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម ឈព្កាម្អាជា្ប័ណណចោះបញ្ជីឈេខ 416Br/2007 ចោះថ្ងៃទី4
កខតោ ឆ្ាំ2007 ។ ស្នខាធនាគារ បានទទួ េអាជា្ប័ ណណេីធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា ឈែើ ម្បីឈធវើព្បតិបតតិការ
ជាធនាគារពាណិជ្ជ ឈោយមានសេេភាេចប់េីថ្ងៃទី5 កខកញ្ញា ឆ្ាំ2011 និងបានចប់ឈផ្ាើម្ព្បតិបតតិការ
ជាផ្លូវការឈៅថ្ងៃទី3 កខតោ ឆ្ាំ2011 ។
សកម្មភាេចម្បងរបស់ស្នខាធនាគារ

រួម្បញ្ូច េទំងព្បតិបតតិការសាូេធនាគារ

និងការផ្តេ់ឈសវាកម្ម

ឈផ្េងៗពាក់េ័នធនឹងវ ិស័យហិរញ្ា វតថឈៅកាងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា ។

ទីស្នាក់ការចោះបញ្ជីរបស់ស្នខាធនាគារមានទីតាំងសថិតឈៅអ្គារឈេខ 139 ផ្លូវឈេខ 274 កកងផ្លូវឈេខ 41
សង្កាត់បឹងឈកងកង 1 ខណឌចំការម្ន រាជ្ធានីភ្ំាឈេញ ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា ។
ស្នខាធនាគារមានបរគេិកចំ នួន 74 នាក់ នាថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016 (2015: 69 នាក់) ។

2.

េូលដ្ឋានននការមរៀ ចំ

(ក)

របាយការណ៍អ្នឈោម្ភាេ
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថព្តូវបានឈរៀបចំឈ

ើង ឈោយអ្នឈោម្ឈៅតាម្សតង់ោររណឈនយយកម្ពជា និ ង

ឈគាេការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា ពាក់េ័នធនឹងការឈរៀបចំ និងការកំ ណត់បង្កាញឈៅកាង
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ។
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថរបស់ស្នខាធនាគារ

ព្តូវបានអ្នម្័ត

និងផ្តេ់សិទិធផ្ាយឈោយអ្ាកព្រប់ ព្រង

ឈៅថ្ងៃទី16 កខកម្ភៈ ឆ្ាំ2017 ។

(ខ)

ម្ូេោានថ្នការវាស់កវង
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថរបស់ស្នខាធនាគារ ព្តូវបានឈរៀបចំ ឈ
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ើងឈៅតាម្ម្ូេោានតថ្ម្លឈែើ ម្ែំបូង ។

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
2.

េូលដ្ឋានននការមរៀ ចំ (ត)

(រ)

រូបិយប័ណណសព្មាប់ម្ខង្ករ និងសព្មាប់កំណត់បង្កាញ
រូបិយប័ណណជាតិ ថ្នព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា រឺ ព្បាក់ ឈរៀេ ។ ឈោយស្នរស្នខាធនាគារឈធវើព្បតិបតតិការ និង
កត់ព្តារាេ់បញ្ជីរណឈនយយរបស់ខួនកផ្ា
ល
កឈេើម្ូេោាន ព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិក អ្ាកព្រប់ព្រងក៏បានកំណត់
ព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិកជារូបិយប័ ណណម្ខង្ករ

និងជារូបិយបណណ័ សព្មាប់ ឈធវើការបង្កាញ

ឈព្ពាោះវាឆ្លោះបញ្ញ
ច ំងេី

ស្នរធាតឈសែាកិចចថ្នព្បភ្េព្េឹ តិតការណ៍ និងកាេៈឈទសៈរបស់ស្នខាធនាគារ ។
សកម្មភាេព្បតិបតតិការជារូបិយប័ណណឈផ្េងៗឈទៀត

ឈព្ៅេីព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិកព្តូវបានបតូរឈៅជាព្បាក់

ែោលរអាឈម្រ ិក ឈោយឈព្បើអ្ព្តាបតូរព្បាក់ ឈៅថ្ងៃព្បតិបតតិការឈនាោះ ។ សម្តេយថ្នព្ទេយសកម្មរប
ូ ិយវតថ និង
បំណេរូបិយវតថ នាកាេបរ ិឈចេទរាយការណ៍កែេជារូបិយប័ណណឈផ្េងឈទៀតឈព្ៅេី ព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិក
ព្តូវបានបតូរឈៅជាព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិក

ឈោយឈព្បើអ្ព្តានាកាេបរ ិឈចេទឈនាោះ

។

ភាេេឈម្ាៀងេី ការបតូរ

រូបិយប័ណណកែេឈកើតម្កេីការបតូរឈនាោះ ព្តូវបានទទួេស្នគេ់ឈៅកាងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថឈនោះ ព្តូវបានបង្កាញជាព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិក កែេជារូបិយប័ណណម្ខង្កររបស់ ស្នខា
ធនាគារ ។

តួ ឈេខទំងអ្ស់ព្តូវបានកាត់ខទង់ចំនួនម្ួយែោលរអាឈម្រ ិក កែេជ្ិតបំផ្ត ឈបើ ម្ិនែូឈចាោះឈទ

េោះព្តាកតមានការបង្កាញឈផ្េងេីឈនាោះ ។

(

) ការបាន់ស្នមន និងការវ ិនិច័យ
េ
ការឈរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ តព្ម្ូវឲ្យអ្ាកព្រប់ ព្រងឈធវើការវ ិនិច័យ
េ បាន់ស្នមន និងសនមតកែេមានផ្េ
បោះពាេ់ែេ់ការអ្នវតតនូវឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយ និ ងចំនួនថ្នព្ទេយសកម្ម បំណេ ចំណូេ និង
ចំណាយកែេបានរាយការណ៍ ។ េទធផ្េជាក់កសតងអាចខសេីការបាន់ស្នមនទំងឈនាោះ ។
ការបាន់ស្នមន និងការសនមតកែេពាក់េ័នធ ព្តូវបានព្តួតេិនិតយជាព្បចំ ។ ការកកកព្បឈេើរណឈនយយ
បាន់ស្នមនព្តូវបានទទួេស្នគេ់ និងកត់ព្តាឈៅកាងការ ិយបរ ិឈចេទកែេការបាន់ ស្នមនឈនាោះ ព្តូវបានកកកព្ប
និង នាការ ិយបរ ិឈចេទអ្នារតកែេបោះពាេ់ឈោយការកកកព្បឈនោះ ។
ការបាន់ស្នមន និ ងការវ ិនិច័េយរណឈនយយចម្បង

ព្តូវបានអ្នវតតឈៅកាងការឈរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ

រួម្មាន ការបាន់ស្នមននូ វចំនួនកែេអាចព្បម្ូេបានម្កវ ិញេី ឥណទន និងបឈរព្បទន កែេបានបង្កាញ
ឈៅកាងឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយឈោយក
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កកាងកំណត់ សមាគេ់ 3 (ង) ។

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
3.

មគាលនមយាបាយគេមនយយសំខាន់ៗ
ឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយសំខាន់ៗ កែេបានឈព្បើព្បាស់ឈោយស្នខាធនាគារកាងការឈរៀបចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ា វតថឈនោះមានែូ ចខាងឈព្កាម្ ។ ឈគាេនឈយាបាយទំងឈនោះ ព្តូវបានឈព្បើ ព្បាស់សព្មាប់ព្រប់ការ ិយ
បរ ិឈចេទទំងអ្ស់ កែេបានបង្កាញឈៅកាងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថឈនោះព្បកបឈោយសងគតិភាេឈេើកកេង
កតចំណច កែេបានបញ្ញ
ជ ក់ ។

(ក)

ឧបករណ៍ហិរញ្ាវតថ
ព្ទេយសកម្ម និងបំណេហិរញ្ា វតថរបស់ស្នខាធនាគារ រួម្មានស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់ សម្ម្ូ េ
ការផ្តេ់ឥណទន

(ខ)

រណឈនយយព្តូវទទួេឈផ្េងៗ

ព្បាក់បឈញ្ាើ

និងរណនី ព្តូវទូទត់ ឈផ្េងៗ

។

ឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយឈេើការទទួ េស្នគេ់

និ ងការវាយតថ្ម្លនូវសមាសធាតទំងឈនោះព្តូវបាន

បង្កាញឈៅកាងឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយឈោយក

កេី គាា ។

ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្ម្ូេ
ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ ព្បាក់ សម្ម្ូេ រួម្មាន ស្នច់ព្បាក់ និងសម្តេយធនាគារ ព្បាក់បឈញ្ាើឈៅធនាគារ
កែេមានកាេវស្ននតឈៅឈេេតម្ាេ់ែំបូងមានរយៈឈេេ 3 កខ ឬតិចជាង និងការវ ិនិឈយាររយៈឈេេខលី
កែេអាចបតូរជាស្នច់ ព្បាក់ឈេេណាក៏ បាន ឈោយមានហ្គនិ ភ្័យតិចតួចចំ ឈពាោះការផ្អលស់បូតរតថ្ម្ល ។

(រ)

ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា
ព្បាក់បឈញ្ាើ

និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា ព្តូវបានកត់ព្តាតាម្តថ្ម្លឈែើម្ ែកឱនភាេតថ្ម្លសព្មាប់

ចំនួនណាកែេម្ិនអាចព្បម្ូ េវ ិញបាន ។

( ) ឥណទន និងបឈរព្បទន
ឥណទន និងបឈរព្បទន ព្តូវបានកត់ព្តាឈៅកាងតារាងតេយការ តាម្ព្បាក់ឈែើម្ែកឈចញចំនួនទំងឡាយ
ណាកែេបានេបឈចេ និងសំវ ិធានធនឈេើឥណទន និងបឈរព្បទនអាព្កក់ និងជាប់ សងេ័យ ។

ភាេព្រប់ព្គាន់ថ្នសំវ ិធានធនឈេើឥណទន និងបឈរព្បទនអាព្កក់ ជាប់ សងេ័យព្តូវបានវាយតថ្ម្លព្បចំកខ
ឈោយអ្ាកព្រប់ ព្រង ។ កតាតកែេព្តូវបានឈព្បើព្បាស់កាងការវាយតថ្ម្លភាេព្រប់ព្គាន់ ថ្នសំវ ិធានធន រួម្មាន
ទំហំថ្នឥណទន

បទេិឈស្នធន៍ថ្នការខាតបង់កនលងឈៅ

ឈផ្េងៗែេ់អ្តិងិជ្ន

ស្នថនភាេហិរញ្ា វតថរបស់អ្តិងិជ្ន

ែំឈណើរការថ្នឥណទនកាងអ្ំ

ងឈេេថ្នកិចចសនា ។
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ស្នថនភាេឈសែាកិចចបចចបបនា

និងផ្េបោះពាេ់

និងស្នថនភាេជាក់ កសតងថ្នឥណទនឈធៀបនឹង

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
3.

មគាលនមយាបាយគេមនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ង)

សំវ ិធានធនឈេើឥណទន និងបឈរព្បទនអាព្កក់ និងជាប់សងេ័យ
អ្នឈោម្តាម្ឈគាេការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា រាេ់ឥណទន និងបឈរព្បទន ព្តូវបាន
ចត់ចំណាត់ថាាក់ ឈោយឈយាងឈៅតាម្សម្តថភាេថ្នការទូ ទត់សងរបស់ថ្ែរូពាណិជ្ជ កម្ម

។ សម្តថភាេ

ថ្នការទូទត់សងឈនោះ ព្តូវបានវាយតថ្ម្លឈោយកផ្ាកឈៅតាម្បទេិឈស្នធន៍ ថ្នការទូទត់សងេីម្នេកខខណឌ
ហិរញ្ា វតថរបស់កូនបំណេ អាជ្ីវកម្ម និងេំហូរទឹកព្បាក់នាឈេេអ្នារត េទធភាេ និងការសម័ព្រចិតតសង
របស់កូនបំ ណេ បរ ិយាកាសហិរញ្ា វតថ និងរណភាេថ្នឯកស្នរកែេព្បម្ូេបាន ។
បកនថម្ឈេើរណភាេថ្នេ័ត៌មានខាងឈេើ ចំ នួនថ្ងៃហួសកាេកំណត់ សងព្តូវបានយកម្ករិ ត មានែូចខាង
ឈព្កាម្៖
ចំណាត់ថាាក់
ឥណទនធម្មតា/សតង់ោរ

<30 ថ្ងៃ

1%

≥ 30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ

3%

≥ 90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ

20%

≥ 180 ថ្ងៃ – 359 ថ្ងៃ

50%

360 ថ្ងៃ ឬឈេើស

100%

ឥណទនឃ្លំឈម្ើេ
ឥណទនឈព្កាម្សតង់ោរ
ឥណទនជាប់សងេ័យ
ឥណទនបាត់បង់
សំវ ិធានធនឈេើឥណទន

សំវ ិធានធន

ចំនួនថ្ងៃហួសកាេកំណត់សង

និងបឈរព្បទនជាប់ សងេ័យអ្បបបរមា

ព្តូវបានកំណត់ ឈោយកផ្ាកឈៅតាម្

ចំណាត់ថាាក់កែេបានចត់ ថាាក់ ។ ឈៅឈេេមានេ័ត៌មានកែេអាចទកចិតតបានថា ការបាត់បង់នឹងឈកើត
មានឈ

ើងឈព្ចើនជាងតព្ម្ូវការអ្បបបរមាឈនាោះ សំវ ិធានធនបកនថម្នឹងព្តូវបានឈធវើឈ

ើង ។

ឥណទនម្ិ នអាចទរបាន ឬចំ កណកថ្នឥណទនកែេបានចត់ថាាក់ ជាឥណទនអាព្កក់ នឹ ងព្តូវេបបំ បាត់
បនាទប់េីមានការរិតរូរឈៅឈេើតថ្ម្លេក់ បានថ្នព្ទេយបញ្ញ
ច ំ
វ ិនិច័េយឈ

ឈហើយព្បសិនឈបើ ឈៅឈេេកែេអ្ាកព្រប់ ព្រង

ើញថា េំ មានសងឃឹម្នឹងទរបាននូ វឥណទនទំងឈនាោះម្កវ ិញឈទ ។

ការព្បម្ូេម្កវ ិញនូវឥណទន

និងបឈរព្បទនកែេបានេបបំបាត់ ឈចេ

សំវ ិធានធនេីម្នព្តូវបានបង្កាញោច់ ឈោយក

ក

និងការបញ្ូច េម្កវ ិញនូវ

រួម្ជាម្ួ យនឹងការកព្បព្បួេសទធថ្នសំវ ិធានធនសព្មាប់

ឥណទនអាព្កក់ និងជាប់ សងេ័យកាងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។

(ច)

ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ
ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ ព្តូវបានកត់ព្តាឈៅតាម្តថ្ម្លឈែើម្ ែកសំវ ិធានធនខាតបង់ ព្បសិនឈបើ មាន ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
3.

មគាលនមយាបាយគេមនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ឆ្)

ព្បាក់បឈញ្ាត
ើ ម្ាេតា
់ ម្ចាប់
ព្បាក់បឈញ្ាើតម្ាេ់តាម្ចាប់

ព្តូវបានរកាទកឈៅធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា

ស្សបតាម្ចាប់សីេ
ត ីព្រឹោះស្នថន

ធនាគារ និងហិរញ្ា វតថថ្នព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា និងព្តូវបានកំណត់ជាភាររយថ្នឈែើម្ទនអ្បបបរមារបស់
ធនាគារ និងព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្នកែេតព្ម្ូវឈោយធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា ។

(ជ្)

ព្ទេយសកម្មអ្រូបី
ព្ទេយសកម្មអ្រូបី កែេរួម្មានអាជា្ប័ ណណកម្មវ ិធីកំេយូទ័ រកែេបានទិ ញ និ ងចំណាយពាក់េ័នធឈផ្េងៗ ព្តូវបាន
រាយការណ៍តាម្ថ្ងលឈែើម្ែករ ំេស់បងគរ និ ងការខាតកែេបណា
ា េម្កេីការងយចោះតថ្ម្លព្បសិនឈបើ មាន ។
រ ំេស់

ព្តូវបានទទួេស្នគេ់ជាចំ ណាយកាងរបាយការណ៍េទធផ្េ

អាយកាេឈព្បើព្បាស់បាន់ស្នមនមានែូចខាងឈព្កាម្៖
កម្មវ ិធីកំេយូទ័រ

កផ្ាកតាម្ម្ូេោានរ ំេស់ឈងរតាម្

2 - 5 ឆ្ាំ

(ឈ) ព្ទេយ និងបរ ិកាខរ
(i)

កផ្ាកថ្នព្ទេយ និងបរ ិកាខរ ព្តូវបានកត់ព្តាតាម្តថ្ម្លឈែើម្ែករ ំេស់បងគរ និងការខាតបង់ឈេើឱនភាេតថ្ម្លបងគរ

ព្បសិនឈបើ មាន ។ ឈៅឈេេកែេធាតថ្នព្ទេយ និងបរ ិកាខរមានអាយកាេឈព្បើព្បាស់ខសៗគាា ធាតទំងឈនាោះ
ព្តូវបានចត់ទកជាកផ្ាកឈផ្េងគាារបស់ព្ទេយ និងបរ ិកាខរ ។

(ii)

រ ំេស់ឈេើព្ទេយ និងបរ ិកាខរព្តូវបានទទួ េស្នគេ់ជាចំ ណាយ កាងរបាយការណ៍េទធផ្េ ឈោយកផ្ាកឈេើ
ម្ូេោានរ ំេស់ឈងរថ្នអាយកាេថ្នការឈព្បើព្បាស់ កែេមានអ្ព្តារ ំេស់ព្បចំឆ្ាំែូចខាងឈព្កាម្៖
ការជ្ួ សជ្េកកេម្ាអ្គារជ្ួ េ

20.00%

ឈព្រឿងសង្ការរ ឹម្ និងបរ ិកាខរ

25.00%

ឈព្រឿងមាសីនកាងការ ិយាេ័យ

25.00%

កំេយូទ័រ និងសមាភរេ័ត៌មានវ ិទា

33.33%

យានយនត

25.00%

ព្ទេយកំេងបឈងាើតម្ិនបានឈធវើរ ំេស់រហូតែេ់ការង្ករឈនាោះព្តូវបានបញ្ចប់
ព្បតិបតតិការអាជ្ីវកម្ម ។
(iii)

ការចំ ណាយបនាទប់ កែេពាក់ េ័នធឈៅនឹងកផ្ាកម្ួ យថ្នព្ទេយ
ព្តូវបានបូ កបញ្ូច េឈៅកាងតថ្ម្លឈយាងថ្នកផ្ាកឈនាោះ

ឈហើយបានោក់ ឲ្យឈព្បើព្បាស់កាង

និងបរ ិកាខរកែេបានទទួេស្នគេ់រច
ួ ម្កឈហើយ

ព្បសិនឈបើ អាចមានេទធភាេផ្តេ់នូវអ្តថព្បឈយាជ្ន៍

ឈសែាកិចចនាឈេេអ្នារតែេ់ ស្នខាធនាគារឈេើសេី សង
ត ់ ោរឈែើម្ ។ រាេ់ការចំណាយបនាទប់ឈផ្េងឈទៀត
ព្តូវបានទទួ េស្នគេ់ជាចំ ណាយឈៅកាងការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានឈកើតឈ
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ើង ។

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
3.

មគាលនមយាបាយគេមនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ឈ) ព្ទេយ និងបរ ិកាខរ (ត)
(iv)

ចំឈណញ ឬខាតេី ការឈប់ឈព្បើ ឬការេក់ ឈចញកផ្ាកថ្នព្ទេយ និ ងបរ ិកាខរណាម្ួ យព្តូវបានកំណត់ ឈោយ
ភាេខសគាារវាងស្នច់ ព្បាក់ ទទួេបានេី ការេក់ និ ងតថ្ម្លឈយាងថ្នកផ្ាកឈនាោះ ឈហើយព្តូវបានទទួ េស្នគេ់
ឈៅកាងរបាយការណ៍េទធផ្េនាថ្ងៃឈប់ ឈព្បើ ឬេក់ ឈចញ ។

(v)

ព្ទេយ និងបរ ិកាខរ កែេបានែករ ំេស់អ្ស់ឈហើយព្តូវបានរកាទកកាងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថរហូតែេ់
ថ្ងៃកែេព្ទេយ និ ងបរ ិកាខរទំងឈនាោះព្តូវបានេក់ ឈចញ ឬេបបំបាត់ ឈចេ ។

(ញ) ឱនភាេថ្នព្ទេយសកម្ម
(i)

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ា វតថ
ព្ទេយសកម្មហិរញ្ា វតថ

ព្តូវបានវាយតថ្ម្លនាកាេបរ ិឈចេទរាយការណ៍នីម្ួយៗ

ឈែើម្បីកំណត់ថាឈតើមាន

ភ្សតតាងណាម្ួយកែេបង្កាញថាព្ទេយសកម្មហិរញ្ា វតថទំងឈនាោះមានឱនភាេថ្នតថ្ម្ល
ហិរញ្ា វតថ

ព្តូវចត់ទកថាមានឱនភាេថ្នតថ្ម្ល

អ្វ ិជ្ជមានឈេើេំហូរទឹក

ព្បសិនឈបើ មានឈហតការណ៍ម្ួយ

ព្បាក់បាន់ស្នមននាឈេេអ្នារតែេ់ព្ទេយសកម្មឈនាោះ

បានឈព្បើសព្មាប់ឥណទន

និងបឈរព្បទនផ្តេ់ែេ់អ្តិងិជ្នឈនាោះឈទ

ឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយឈោយក

។

ព្ទេយសកម្ម

ឬឈព្ចើ នជ្ោះឥទធិេេជា
។

ករណីឈនោះម្ិនព្តូវ

ឈោយវាព្តូវបានបង្កាញឈៅកាង

ក ឈៅកាងកំណត់សំគាេ់ 3 (ង) ។

ការខាតបង់ ឈេើឱនភាេថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ា វតថ ព្តូវបានរណនាឈេើភាេខសគាារវាងតថ្ម្លឈយាង និងេំហូរ
ទឹកព្បាក់ រ ំេឹងនឹងទទួ េបាននាឈេេអ្នារត ឈោយឈធវើការបញ្ចោះតថ្ម្លតាម្អ្ព្តាការព្បាក់ ព្បសិទធភាេ ។
រាេ់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ា វតថឈទេស្នរវនត
ព្ទេយសកម្មឈៅសេ់

ព្តូវបានព្តួតេិ និតយឱនភាេថ្នតថ្ម្លតាម្ម្ូ េោានឈទេ

។

ព្តូវបានវាយតថ្ម្លជាកញ្ចប់ កាងព្កុម្ព្ទេយសកម្មកែេមានហ្គនិ ភ្័យឥណទន

ស្សឈែៀងគាា ។
ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្ល ព្តូវបានទទួេស្នគេ់ឈៅកាងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។
ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្លព្តូវែកឈចញ ព្បសិនឈបើ មានព្េឹតិតការណ៍ឈកើតឈ
ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្លតព្ម្ូវឲ្យែកឈចញ ។
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ើងឈព្កាយេី ការទទួ េស្នគេ់

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
3.

មគាលនមយាបាយគេមនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ញ) ឱនភាេថ្នព្ទេយសកម្ម (ត)
(ii)

ព្ទេយសកម្មម្ិនកម្នហិរញ្ា វតថ
តថ្ម្លឈយាងថ្នព្ទេយសកម្ម

ម្ិ នកម្នហិរញ្ា វតថរបស់ស្នខាធនាគារ

ព្តូវបានព្តួតេិនិតយឈ

ើងវ ិញឈៅរាេ់

កាេបរ ិឈចេទរាយការណ៍នីម្ួយៗ ឈែើម្បីកំណត់ ថាឈតើ មានសញ្ញាណណាម្ួយកែេបង្កាញថា ព្ទេយសកម្ម
ទំងឈនាោះមានឱនភាេថ្នតថ្ម្ល ។ ព្បសិនឈបើ មានសញ្ញាណឈនាោះឈកើតឈ
ព្បម្ូេបានវ ិញរបស់ព្ទេយសកម្ម ព្តូវបានឈធវើឈ

ើងការបាន់ស្នមនឈេើតថ្ម្លកែេអាច

ើង ។

តថ្ម្លកែេអាចព្បម្ូ េម្កវ ិញបានថ្នព្ទេយសកម្ម ឬឯកតាបឈងាើតស្នច់ព្បាក់ រឺជាតថ្ម្លកែេធំជាងរវាងតថ្ម្ល
ឈព្បើ ព្បាស់

និងតថ្ម្លទីផ្ារែកចំណាយឈែើម្បីេក់ ឈចញ

។

កាងការបាន់ ព្បមាណតថ្ម្លឈព្បើ ព្បាស់ េំហូរ

ទឹកព្បាក់ រ ំេឹងថានឹងទទួ េបាននាឈេេអ្នារត ព្តូវបានបញ្ចោះឈៅតថ្ម្លបចចបបនា ឈោយឈព្បើអ្ព្តាការព្បាក់
ម្នបង់េនធ

កែេឆ្លោះបញ្ញ
ច ំងទីផ្ារបចចបបនាឈេើតថ្ម្លឈេេឈវោថ្នស្នច់ ព្បាក់

និងហ្គនិ ភ្័យជាក់ ោក់

សព្មាប់ព្ទេយសកម្មទំងឈនាោះ ។ សព្មាប់ឈគាេបំ ណងថ្នការព្តួតេិនិតយឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្លព្ទេយសកម្ម
ព្តូវបានោក់បញ្ូច េ

គាាជាព្កុម្កែេអាចបឈងាើតស្នច់ ព្បាក់បានតូចបំផ្តេី ការបនតការឈព្បើព្បាស់

ម្ិនេឹងកផ្ាកខាលំងឈេើេំហូរ

ទឹកព្បាក់ ថ្នព្ទេយសកម្មែថ្ទឈទៀត

ឈោយ

ឬព្កុម្ព្ទេយសកម្មែថ្ទឈទៀតឈៅកាត់ថា

(“ឯកតាបឈងាើតស្នច់ ព្បាក់ ”) ។
ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្ល ព្តូវបានទទួេស្នគេ់ព្បសិនឈបើតថ្ម្លឈយាងថ្នព្ទេយសកម្មម្ួយ ឬឯកតា
បឈងាើតស្នច់ព្បាក់ មានចំនួនឈេើសេីតថ្ម្លកែេអាចព្បម្ូ េម្កបានវ ិញ ។ ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្ល
ព្តូវបានទទួេស្នគេ់ឈៅកាងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។

(ែ)

សំវ ិធានធន
សំវ ិធានធន ព្តូវបានទទួេស្នគេ់ឈៅកាងតារាងតេយការ ឈៅឈេេកែេស្នខាធនាគារមានកាតេវកិចចតាម្
ផ្លូវចាប់ ឬកាតេវកិចចព្បឈយាេ នាឈេេបចចបបនា កែេជាេទធផ្េថ្នព្េឹតិតការណ៍កនលងផ្តឈៅ ឈហើយ
មានេទធភាេ កែេតព្ម្ូវឲ្យមានេំហូរឈចញនូ វអ្តថព្បឈយាជ្ន៍ឈសែាកិចចកាងការបំ ឈេញនូវកាតេវកិចចឈនាោះ ។
ព្បសិនឈបើផ្េបោះពាេ់ មានេកខណៈស្នរវនត សំវ ិធានធនព្តូវបានកំ ណត់ ឈោយការបញ្ចោះតថ្ម្លេំហូរទឹ កព្បាក់
កែេរ ំេឹងថានឹងទទួេបាននាឈេេអ្នារត តាម្អ្ព្តាម្នបង់ េនធ ឈព្ពាោះវាឆ្លោះបញ្ញ
ច ំងេី ការបាន់ស្នមនទីផ្ារ
បចចបបនាថ្នតថ្ម្លឈេេឈវោថ្នព្បាក់កាស និងហ្គនិភ្័យជាក់ ោក់ចំឈពាោះបំណេទំងឈនាោះ ។

(ឋ)

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន
ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិ ងិជ្ន ព្តូវបានបង្កាញកាងតថ្ម្លថ្ងលឈែើ ម្ ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
3.

មគាលនមយាបាយគេមនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ឌ)

បំណេឈផ្េងៗ
បំណេឈផ្េងៗព្តូវបានបង្កាញកាងតថ្ម្លថ្ងលឈែើ ម្ ។

(ឍ) ភ្តិសនាព្បតិបតិកា
ត រ
ថ្ងលឈួេ
ា
កែេព្តូវទូទត់ ឈេើភ្តិសនាព្បតិបតតិការ ព្តូវបានទទួេស្នគេ់កាងរបាយការណ៍េទធផ្េតាម្
វ ិធីស្នស្តសតរ ំេស់ឈងរ ឈៅតាម្ឈងរឈវោថ្នភ្តិសនា ។ ការសនាភ្តិសនាម្ិនព្តូវបានទទួេស្នគេ់ជា
បំណេឈទរហូតែេ់ឈេេកែេស្នខាធនាគារមានកាតេវកិចចព្តូវទូទត់ ។

(ណ) ការទទួេស្នគេ់ព្បាក់ចំណូេ
ចំណូេការព្បាក់េីឥណទន និងបឈរព្បទនែំ ឈណើរការ ព្តូវបានទទួ េស្នគេ់ ឈោយកផ្ាកឈេើម្ូេោាន
បងគរជាឈរៀងរាេ់ថ្ងៃ ។ ឈៅឈេេកែេរណនីព្តូវបានចត់ ថាាក់ ជាឥណទនម្ិនែំ ឈណើរការឈនាោះ ការព្បាក់
នឹងព្តូវេយួរទកេោះព្តាកតវាទទួេបានជាស្នច់ព្បាក់ សទធ ។
ចំណូេេីសកម្មភាេឈផ្េងៗរបស់ស្នខាធនាគារព្តូវបានបងគរឈោយឈព្បើព្បាស់ម្ូេោានែូ ចខាងឈព្កាម្៖



កថ្ព្ម្ឈេើការចត់កចងផ្តេ់ឥណទន និ ងកថ្ព្ម្ឈជ្ើងស្នរឈេើឈសវាកម្ម និ ងឥណទនកែេបានផ្តេ់ឈៅឲ្យ
អ្តិងិជ្ន ព្តូវបានទទួ េស្នគេ់កាងអ្ំ



ងឈេេឈសវាកម្ម និ ងឥណទន ។

កថ្ព្ម្ឈេើកិចចសនា និងកថ្ព្ម្ការធានាឈេើឈសវាកម្មឈផ្េងៗ និងឧបករណ៍ហិរញ្ា វតថនានា កែេផ្តេ់ឲ្យ
អ្តិងិជ្ន ព្តូវបានទទួេស្នគេ់ជាចំណូេឈៅឈេេព្បតិបតតិការឈកើតឈ


(ត)

ើង ។

កថ្ព្ម្ឈសវាកម្ម និងកថ្ព្ម្រត់ ការ ព្តូវបានទទួេស្នគេ់ឈៅឈេេកែេឈសវាកម្ម ព្តូវបានបំឈេញ ។

ចំណាយការព្បាក់
ចំណាយឈេើការព្បាក់ ឈៅឈេើព្បាក់បឈញ្ាើ ព្តូវបានទទួ េស្នគេ់តាម្ម្ូ េោានបងគរជាឈរៀងរាេ់ថ្ងៃ ។

(ង)

េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ
េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ ឬខាតកាងការ ិយបរ ិឈចេទរួម្មានេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ាំ និ ងេនធេនារ ។
េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ាំព្តូវបានទទួ េស្នគេ់ឈៅកាងរបាយការណ៍េទធផ្េ ឈេើកកេងកតកាងករណី
កែេវាទក់ទងឈៅនឹងសមាសធាត

កែេព្តូវទទួេស្នគេ់ជាកផ្ាកម្ួយថ្នម្ូេធន

ព្តូវបានកំណត់បង្កាញជាកផ្ាកម្ួយថ្នម្ូេធនផ្ងកែរ ។
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កាងករណីឈនោះវាក៏

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
3.

មគាលនមយាបាយគេមនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ង)

េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ (ត)
េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ាំ
ការ ិយបរ ិឈចេទ

រឺជាេនធកែេរ ំេឹងទកថា

ឈោយឈព្បើ អ្ព្តាេនធកែេបានអ្នម្័ ត

ព្តូវបង់ឈៅឈេើព្បាក់ចំឈណញជាប់េនធកាង

ឬបានអ្នម្័តជាអាទិ៍ឈៅនាកាេបរ ិឈចេទរាយការណ៍

ជាម្ួ យនឹងនិយ័តភាេណាម្ួ យឈៅឈេើេនធព្តូវបង់េីឆ្ាំម្នៗ ។
េនធេនារ

ព្តូវបានកត់ ព្តាតាម្វ ិធី ស្នស្តសតតារាងតេយការឈៅឈេើភាេេំឈអ្ៀងជាបឈណា
ត ោះអាសនារវាង

តថ្ម្លឈយាងថ្នព្ទេយសកម្ម និ ងបំណេកាងឈគាេបំណងថ្នការឈធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ និងតថ្ម្លឈយាង
ឈព្បើ សព្មាប់ ការរិតេនធ ។ តថ្ម្លថ្នព្បាក់េនធេនារកែេបានកំណត់ឈនាោះរឺ កផ្ាកឈេើេកខណៈថ្នការឈជ្ឿជាក់
នឹងទទួេបាន ឬការទូ ទត់កែេនឹងឈកើតឈ

ើងរវាងតថ្ម្លសទធថ្នព្ទេយសកម្ម និងបំណេ ឈោយឈព្បើអ្ព្តា

េនធកំណត់ឈៅនាកាេបរ ិឈចេទរាយការណ៍ ។
េនធេនារជាព្ទេយសកម្ម ព្តូវបានទទួេស្នគេ់កតកាងករណីអាចនឹងឈកើតមានឈ

ើងឈៅឈេើ ព្បាក់ចំឈណញ

ជាប់េនធនាឈេេអ្នារត កែេអាចឈព្បើ ព្បាស់ជាម្ួ យនឹ ងព្ទេយសកម្ម ។ េនធេនារជាព្ទេយសកម្ម ព្តូវ
បានកាត់បនថយកាងករណីកែេវាម្ិនអាចឈកើតឈ

ើងនូវអ្តថព្បឈយាជ្ន៍ថ្នេនធកែេពាក់េ័នធ

កែេអាចនឹង

ឈព្បើ ព្បាស់បាន ។

(ទ)

សម្ព័នញា
ធ តិ
ភារីកែេព្តូវបានចត់ទកជាសម្ព័នធញាតិ របស់ស្នខាធនាគារ
ឈោយផ្អទេ់

ឬឈោយព្បឈយាេឈេើភារីម្ួយឈទៀត

ព្បសិនឈបើ ភារី ឈនាោះមានេទធភាេព្រប់ ព្រង

ឬមានឥទធិេេយាងខាលំងឈៅឈេើភារីឈនោះកាងការឈធវើ

ឈសចកតីសឈព្ម្ចឈេើកផ្ាកហិរញ្ា វតថ និងព្បតិបតតិការ ឬបញ្ច្ញ្ញ
ច សម្កវ ិញ ។ ែូចគាាឈនោះកែរ ព្បសិនឈបើ ស្នខា
ធនាគារ និ ងភារី ឈនាោះ សថិតឈៅឈព្កាម្ការព្រប់ ព្រងរួម្ម្ួយ ឬក៏មានឥទធិេេយាងខាលំង ។ សម្ព័នធញាតិ
អាចជារូបវនតបរគេ ឬនី តិបរគេ និងរួម្បញ្ូច េនូ វរូបវនតបរគេណាមាាក់ ថ្នសមាជ្ិកព្រួស្នរកែេជ្ិតសាិទធ
ក៏ព្តូវបានចត់ទកជាសម្ព័នធញាតិកែរ ។

ឈៅឈព្កាម្ចាប់សីេ
ត ី ព្រឹោះស្នថនធនាគារនិងហិរញ្ា វតថ និ យម្ន័ យរបស់សម្ព័នធញាតិ រឺជាភារី កែេកាន់កាប់
ឈោយផ្អទេ់ ឬឈោយព្បឈយាេយាងតិច 10% ថ្នឈែើម្ទន ឬសិទិធឈបាោះឈឆ្ាត ព្េម្ទំងរូបវនតបរគេ
ណាមាាក់ កែេរួម្ចំ កណកកាងការអ្ភ្ិ បាេ ការែឹ កនាំ ការព្រប់ ព្រង ឬការព្តួតេិនិតយថ្ផ្ទកាងរបស់ស្នខា
ធនាគារ ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
4.

ការ ាររ
ូ ូ ិយ ័េណពីប្បាក់ ល្លារអាមេរ ិកមៅជាប្បាក់មរៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ព្តូវបានបង្កាញជាព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិក ។ ការបតូររូបិយប័ណណេីព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិក
ឈៅជាព្បាក់ ឈរៀេ ព្តូវបានឈធវើឈ ើងឈែើម្បីអ្នវតតឈៅតាម្ឈគាេការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា
ពាក់េ័នធនឹងការឈរៀបចំ និងការកំណត់បង្កាញឈៅកាងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថ ឈោយឈព្បើ អ្ព្តាបតូរព្បាក់ជា
ផ្លូវការ ព្បកាសឈោយធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា នាថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016 កែេ 1 ែោលរអាឈម្រ ិក ឈសមើនឹង
4,037 ឈរៀេ (2015: 4,050 ឈរៀេ) ។ តួឈេខជាព្បាក់ ឈរៀេឈនោះ រឺម្ិនព្តូវបានយកម្កបកស្ស្នយថាតួឈេខ

ព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិក ព្តូវបានបតូរឈៅជាព្បាក់ ឈរៀេ ឬនឹងព្តូវបានបតូរជាព្បាក់ឈរៀេ នាឈេេអ្នារតតាម្
អ្ព្តាបតូរព្បាក់ឈនោះ ឬអ្ព្តាបតូរព្បាក់ឈផ្េងឈទៀតឈនាោះឈ

5.

ើយ ។

សេតលយមៅធនាគារជាតិននកេពជា
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ព្បាក់តម្ាេ់តាម្ចាប់ៈ
ទនបព្ម្ុងធានា

ឈេើឈែើម្ទន

ទនបព្ម្ុងកាតេវកិចច

រណនីចរនត

ម្ូេបព្តអាចជ្ួញែូរបាន

ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់

(ក)
(ខ)

(រ)

5,000,000

5,000,000

20,250,000

39,015,021

157,503,640

31,045,630

125,734,802

44,015,021

177,688,640

36,045,630

145,984,802

21,918,356

88,484,403

4,301,302

17,420,273

-

-

251,000

1,016,550

1,850,000

67,783,377

(ក)

20,185,000

7,468,450

273,641,493

1,700,000

6,885,000

42,297,932

171,306,625

ព្បាក់តម្ាេ់ធានាឈេើឈែើម្ទន
ឈយាងតាម្ព្បកាសឈេខ ធ7-01-136 ព្ប.ក ចោះថ្ងៃទី 15 កខ តោ ឆ្ាំ 2001 សតីេីព្បាក់តម្ាេ់ធានាឈេើឈែើម្ទន
ធនាគារទំងឡាយតម្ាេ់ព្បាក់ចំនួន 10% ថ្នឈែើម្ទនបានបង់ ។ ព្បាក់តម្ាេ់ឈនោះ នឹងព្តូវបងវិេជ្ូ ន
ស្នខាធនាគារវ ិញ

ឈៅឈេេធនាគារសម័ព្រចិតតបញ្ចប់ព្បតិ បតតិការរបស់ខួលនឈៅកាងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា

ឈហើយព្បាក់តម្ាេ់ឈនោះម្ិនសព្មាប់ឈព្បើកាងព្បតិបតតិការព្បចំថ្ងៃរបស់ស្នខាធនាគារឈទ

។

កាងអ្ំ

ង

ការ ិយបរ ិឈចេទ ស្នខាធនាគារទទួេបានការព្បាក់កាងអ្ព្តា 0.22% (2015: 0.08% ឈៅ 0.11%) កាងម្ួយឆ្ាំ ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
5.

ប្បាក់ មញ្ញ មើ ៅធនាគារជាតិននកេពជា (ត)

(ខ)

ព្បាក់បព្ម្ុងកាតេវកិចច
តាម្ព្បកាសឈេខ ធ7-012-140 ព្ប.ក របស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា ចោះថ្ងៃទី 13 កខ កញ្ញា ឆ្ាំ 2012 តព្ម្ូវ
ឲ្យធនាគារទំងឡាយតម្ាេ់ព្បាក់បព្ម្ុងកាតេវកិចច តាម្អ្ព្តាការព្បាក់ 8% ថ្នព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន
ជាព្បាក់ ឈរៀេ និង 12.50% ថ្នព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្នជារូបិយប័ណណឈព្ៅេីព្បាក់ឈរៀេ ។ ទនបព្ម្ុង
កាតេវកិចចចំឈពាោះរូបិយប័ណណឈផ្េងៗ

4.50%

ឈព្ៅេីព្បាក់ឈរៀេទទួ េបានការព្បាក់

8% ឈហើយទន

បព្ម្ុងកាតេវកិចច និងទនបព្ម្ុងកាតេវកិចចឈផ្េងឈទៀត ជាព្បាក់ឈរៀេេំ មានការព្បាក់ ឈទ ។

(រ)

ម្ូេបព្តអាចជ្ួញែូរបាន
ស្នខាធនាគារបានោក់ម្ូេបព្តអាចជ្ួ ញែូ របានកែេមានទឹកព្បាក់ ចំនួន 1,850,000 ែោលរអាឈម្រ ិក
(ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2015: 1,700,000 ែោលរអាឈម្រ ិក) ឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ពជាជាព្ទេយោក់បញ្ញ
ច ំ
សព្មាប់រណនីទូទត់ ។ ម្ូ េបព្តអាចជ្ួ ញែូរបានមានរយៈឈេេបី កខ និងទទួ េបានការព្បាក់ 0.65%
(2015: 0.23%) កាងម្ួយឆ្ាំ ។

6.

ប្បាក់ មញ្ញ ើ និងប្បាក់តេកលម់ ៅធនាគារនានា
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ឈៅកាងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជាៈ
ព្បាក់បឈញ្ាើសនេំ
រណនីចរនត

ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់

65,780

265,554

65,556

265,502

1,590,341

6,420,206

-

18,000,000

72,900,000

1,656,121

6,685,760

18,126,422

73,412,009

12,474,559

50,359,795

27,912,541

113,045,792

12,474,559

50,359,795

27,928,368

113,109,891

14,130,680

57,045,555

46,054,790

186,521,900

-

60,866

246,507

ឈៅឈព្ៅព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា:
រណនីចរនត

ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់

-

23

-

15,827

64,099

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
6.

ប្បាក់ មញ្ញ ើ និងប្បាក់តេកលម់ ៅធនាគារនានា (ត)
ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា រិតជាព្បាក់ ែោលរអាឈម្រ ិក និងវ ិភារែូ ចខាងឈព្កាម្៖
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
(ក)

(កំណត់សមាគេ់ 4)

4 ឈៅ 6 កខ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

14,130,680

57,045,555

36,038,963

145,957,800

14,130,680

57,045,555

46,054,790

186,521,900

14,090,362

56,882,791

46,042,484

186,472,060

16,168

65,270

12,306

49,840

57,045,555

46,054,790

186,521,900

-

-

10,015,827

40,564,100

តាម្ព្បឈភ្ទរូបិយប័ណណៈ
ែោលរអាឈម្រ ិក
ព្បាក់ឈរៀេ
ឈផ្េងៗ

24,150

97,494

14,130,680
(រ)

ែោលរអាឈម្រ ិក

តាម្កាេកំណត់ៈ
រយៈឈេេ1 កខ

(ខ)

ពាន់ឈរៀេ

2015

-

-

តាម្អ្ព្តាការព្បាក់ព្បចំឆ្ាំៈ
2016
រណនីសនេំ

2015

0.20% - 0.40%

ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់

គាមន

24

0.20%

0.50% - 3.60%

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
7.

ឥេទាន និង មរប្ ទាន – សទធ

2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ព្បាក់កម្ចីរយៈឈេេកវង
ព្បាក់កម្ចីរយៈឈេេខលី
ឥណទនវ ិបារូបន៍

សំវ ិធានធនឈេើឥណទន និងបឈរព្បទន
អាព្កក់និងជាប់សងេ័យ:
ទូឈៅ

ឥណទន និងបឈរព្បទន – សទធ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

165,365,739

667,581,488

133,351,730

540,074,507

44,727,689

180,565,681

46,862,646

189,793,716

69,654,317

281,194,478

46,557,598

188,558,272

279,747,745

1,129,341,647

226,771,974

918,426,495

(2,797,478)

(11,293,419)

(2,267,720)

(9,184,266)

276,950,267

1,118,048,228

224,504,254

909,242,229

ការកព្បព្បួេថ្នសំវ ិធានធនឈេើឥណទន និងបឈរព្បទនអាព្កក់ និងជាប់ សងេ័យ៖
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា

សំវ ិធានធនសព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទ
េឈម្ាៀងេីការបាូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

2,267,720

9,184,266

1,186,065

4,833,215

-

(29,480)

-

(29,652)

529,758

2,138,633

2,797,478

11,293,419

1,081,655

4,380,703

2,267,720

9,184,266

ឥណទន និងបឈរព្បទនផ្ាេ់ែេ់អ្តិងិជ្នែេ ព្តូវបានវ ិភារបកនថម្ែូចខាងឈព្កាម្៖
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
(ក)

តាម្កាេកំណត់ៈ
រយៈឈេេ 1 ឆ្ាំ
> 1 ឈៅ 3 ឆ្ាំ
> 3 ឈៅ 5 ឆ្ាំ

ឈេើសេី 5 ឆ្ាំ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

123,127,987

497,067,684

94,886,814

384,291,597

23,730,871

95,801,526

21,177,313

85,768,117

22,130,317

89,340,090

110,758,570

447,132,347

279,747,745

1,129,341,647

25

20,958,431

84,881,646

89,749,416

363,485,135

226,771,974

918,426,495

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
7.

ឥេទាន និង មរប្ ទាន – សទធ (ត)
ឥណទន និងបឈរព្បទនផ្ាេ់ែេ់អ្តិងិជ្នែេ ព្តូវបានវ ិភារបកនថម្ែូចខាងឈព្កាម្៖ (ត)
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
(ខ)

ឈរហោាន
ផ្េិតកម្ម

សណា
ា គារ និងឈភាជ្នី យ៍ោាន
ការែឹកជ្ញ្ូជ ន និងការផ្ទក

1,129,341,647

226,771,974

918,426,495

162,962,618

657,880,089

131,368,901

532,044,049

17,330,903

69,964,855

22,488,198

91,077,202

28,790,753
8,330,326
8,575,000

13,574,859

ឈផ្េងៗ

15,640,724

24,542,562
279,747,745

116,228,270
33,629,526
34,617,275

27,514,458
7,484,715
8,750,000

54,801,706

12,401,677

63,141,603

7,045,456

99,078,323

9,718,569

111,433,555

30,313,096
35,437,500
50,226,792
39,360,204
28,534,097

1,129,341,647

226,771,974

918,426,495

274,747,745

1,109,156,647

221,771,974

898,176,495

279,747,745

1,129,341,647

226,771,974

918,426,495

279,747,745

1,129,341,647

226,771,974

918,426,495

279,747,745

1,129,341,647

226,771,974

918,426,495

តាម្ែំឈណើរការ/តាម្ចំណាត់ថាាក់ឥណទនៈ
ឥណទនធម្មតា

មានវតថបញ្ញ
ច ំ

េំមានវតថបញ្ញ
ច ំ

5,000,000

20,185,000

5,000,000

20,250,000

តាម្និវាសនោានៈ
និវាសនជ្ន

(ច)

(កំណត់សមាគេ់ 4)

279,747,745

ការេក់ែំ និងរាយ
សំណង់

(ង)

ពាន់ឈរៀេ

តាម្ឧសាហកម្មៈ
ការផ្ាេ់ព្បាក់កម្ចីផ្អទេ់ខួន
ល

( )

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

តាម្ព្បឈភ្ទរូបិយប័ណណៈ
ែោលរអាឈម្រ ិក

(រ)

ពាន់ឈរៀេ

2015

តាម្ទំនាក់ទំនងសម្ព័នធញាតិៈ
ម្ិនកម្នសម្ព័នធញាតិ
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
7.

ឥេទាន និង មរប្ ទាន– សទធ (ត)
ឥណទន និងបឈរព្បទនផ្ាេ់ែេ់អ្តិងិជ្នែេ ព្តូវបានវ ិភារបកនថម្ែូចខាងឈព្កាម្៖ (ត)
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
(ឆ្)

តាម្ហ្គនិភ្័យៈ
ហ្គនិភ្័យធំៗ

ម្ិនមានហ្គនិភ្័យធំ

(ជ្)

30,835,562

(កំណត់សមាគេ់ 4)
124,483,164

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

21,048,278

85,245,526

248,912,183

1,004,858,483

205,723,696

833,180,969

279,747,745

1,129,341,647

226,771,974

918,426,495

តាម្អ្ព្តាការព្បាក់ (កាងម្ួយឆ្ាំ):
2016

2015

ព្បាក់កម្ចីរយៈឈេេកវង

4.75%- 9.08%

4.50% - 8.77%

ឥណទនវ ិបារូបន៍

5.39%- 8.80%

4.87% - 9.01%

ព្បាក់កម្ចីរយៈឈេេខលី

8.

ពាន់ឈរៀេ

2015

4.85%-8.95%

4.38% - 8.84%

ប្ទពយសកេមមែេងៗ
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ការព្បាក់ ព្តូវទទួេ

ព្បាក់កក់សព្មាប់ការជ្ួ េ

ព្បាក់បង់ម្នសព្មាប់ធានារាប់ រង
ព្បាក់កក់ឈផ្េងៗ
ឈផ្េងៗ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

812,570

3,280,345

614,513

2,488,778

51,875

209,419

50,816

205,805

241,840

2,500

976,308
10,093

240,140

2,327

972,567

9,424

94,880

383,031

15,144

61,333

1,203,665

4,859,196

922,940

3,737,907
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
9.

ប្ទពយ និង រ ិកាេរ

2016
តនេាម ើេ

នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា ឆ្ាំ 2016
ការទិញបកនថម្

ការេបឈចេ

េឈម្ាៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
ែកៈ រ ំលស់ ងារ

នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា ឆ្ាំ 2016
រ ំេស់កាងឆ្ាំ

ការេបឈចេ

េឈម្ាៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
តនេាមយាង

ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016

ការជ្ួសជ្េ

ឈព្រឿងមាសីនកាង

ឈព្រឿងសង្ការ ឹម្

កំេយូទ័រ និងសមាភរ

ែោលអាឈម្រ ិក

ែោលអាឈម្រ ិក

ែោលអាឈម្រ ិក

ែោលអាឈម្រ ិក

កកេម្ាអ្គារជ្ួេ

ការ ិយាេ័យ

និងបរ ិកាខរ

េ័ត៌មានវ ិទា

យានយនត

ែោលអាឈម្រ ិក

សរប

ែោលអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

1,549,686

209,766

359,283

443,920

214,665

2,777,320

11,248,146

-

-

(1,430)

-

-

(1,430)

(5,773)

1,558,965

257,805

363,323

449,172

800,448

119,319

276,019

-

-

(1,430)

9,279

-

285,629

-

48,039

5,470

-

-

34,276

42,433

-

-

5,252

-

-

274,677

-

(36,105)

214,665

2,843,930

11,480,945

264,147

102,410

1,562,343

6,327,489

-

-

(1,430)

(5,773)

75,991

-

-

68,040

37,014

-

475,343

1,918,960

-

(20,311)

1,086,077

153,595

317,022

340,138

139,424

2,036,256

8,220,365

472,888

104,210

46,301

109,034

75,241

807,674

3,260,580

28

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
9.

ប្ទពយ និង រ ិកាេរ (ត)

ការជ្ួសជ្េ

ឈព្រឿងមាសីនកាង

ឈព្រឿងសង្ការ ឹម្

កំេយូទ័រ និងសមាភរ

ែោលអាឈម្រ ិក

ែោលអាឈម្រ ិក

ែោលអាឈម្រ ិក

ែោលអាឈម្រ ិក

ែោលអាឈម្រ ិក

ែោលអាឈម្រ ិក

នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា ឆ្ាំ 2015

935,874

103,479

269,746

266,521

141,740

224,442

1,941,802

7,912,843

ការឈផ្ទរ

609,474

-

-

-

-

(609,474)

-

-

-

-

2015
តនេាម ើេ

ការទិញបកនថម្

ការេបឈចេ

េឈម្ាៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2015
ែកៈ រ ំលស់ ងារ

នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា ឆ្ាំ 2015
រ ំេស់កាងឆ្ាំ

ការេបឈចេ

េឈម្ាៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2015
តនេាមយាង

ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2015

កកេម្ាអ្គារជ្ួេ

4,338
-

ការ ិយាេ័យ

106,287

និងបរ ិកាខរ

89,884

-

(347)

1,549,686

209,766

521,084
-

-

279,364

-

េ័ត៌មានវ ិទា

177,399

ព្ទេយកំេង

យានយនត

114,175

-

(41,250)

359,283

443,920

73,884

153,990

-

(347)

-

45,435

-

122,376

-

-

បឈងាើត

385,032

ែោលអាឈម្រ ិក

877,115

សរប

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

3,552,216

-

(41,597)

(168,468)

214,665

-

2,777,320

11,248,146

158,895

96,008

-

1,003,861

4,090,733

-

(41,250)

-

(41,597)

(168,468)

-

105,252

-

47,652

-

-

-

600,079

-

(48,545)

2,430,320

(25,096)

800,448

119,319

276,019

264,147

102,410

-

1,562,343

6,327,489

749,238

90,447

83,264

179,773

112,255

-

1,214,977

4,920,657
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
10.

ប្ទពយអរ ូ ី
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

តនេាម ើេ

នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា
ការទិញបកនថម្

242,960

983,988

-

317,707

-

(1,949)

-

-

(3,158)

164,995

242,960

980,830

242,960

983,988

110,138

446,059

52,138

212,462

-

(1,432)

-

(1,303)

េឈម្ាៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ

77,965

668,230

ែកៈ រ ំលស់ ងារ
នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា
រ ំេស់កាងឆ្ាំ

េឈម្ាៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ

56,017

226,141

58,000

234,900

166,155

670,768

110,138

446,059

76,805

310,062

132,822

537,929

តនេាមយាង

ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ

11.

ប្បាក់ មញ្ញ រើ ស់អតិថិជន
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

ព្បាក់បឈញ្ាើសនេំ

75,389,132

304,345,926

86,516,389

350,391,376

រណនីចរនត

11,821,939

47,725,167

8,474,587

34,322,077

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំ ណត់

45,249,565
132,460,636

30

182,672,494
534,743,587

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

12,754,154

107,745,130

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)
51,654,324

436,367,777

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
11.

ិ ន (ត)
ប្បាក់ មញ្ញ រើ ស់អតិថជ
ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្នខាងឈេើឈនោះ ព្តូវបានវ ិភារែូចខាងឈព្កាម្៖

(ក)

2016

តាម្អ្ព្តាការព្បាក់ (ព្បចំឆ្ាំ):
ព្បាក់បឈញ្ាើសនេំ

0.20%

ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់
រណនីចរនត

0.50% - 3.30%

2016

2015

គាមន

តាម្កាេកំណត់ :
រយៈឈេេ 1 កខ
> 1 ឈៅ 3 កខ
> 3 ឈៅ 6 កខ

> 6 ឈៅ 12 កខ

(រ)

0.20%

0.40% - 3.36%

ែោលរអាឈម្រ ិក
(ខ)

2015

0.40%

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

106,271,369

429,017,517

98,868,226

400,416,315

9,461,926

38,197,795

8,386,756

33,966,362

132,460,636

534,743,587

107,745,130

436,367,777

131,810,724

532,119,893

107,625,065

435,881,513

-

-

614

2,487

16,310,341

417,000

65,844,846

1,683,429

490,148
-

1,985,100
-

តាម្រូបិយប័ណណ:
ព្បាក់ែោលរអាឈម្រ ិក
ព្បាក់ឈរៀេ
ឈផ្េងៗ

649,912

132,460,636

31

2,623,694

534,743,587

119,451

107,745,130

483,777

436,367,777

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
12.

ំេលមែេងៗ
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ការព្បាក់ ព្តូវទូ ទត់

ព្បាក់រង្កវន់ និងអ្តថព្បឈយាជ្ន៍
របស់បរគេិកបងគរ

េនធកាត់ទកព្តូវទូទត់
ថ្ងលជ្ួេបងគរ

កថ្ព្ម្ជ្ំនាញវ ិជាជជ្ី វៈបងគរ

ម្ូេបបទនបព្តរបស់ឈបឡាធិការ
ឈផ្េងៗ

13.

ពនធមលើប្បាក់ចំមេញ

(ក)

េនធេនារ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

510,274

2,059,976

177,462

718,721

346,867

1,400,302

367,390

1,487,930

108,170

436,682

77,310

313,105

247,110

997,583

40,000

161,480

22,990

92,811

42,770

173,219

29,850

120,893

7,047

28,540

70,959

286,462

189,594

767,856

1,346,370

5,435,296

891,423

3,610,264

េនធេនារជាព្ទេយសកម្មបានម្កេី៖
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
រ ំេស់

សំវ ិធានធនឈេើឥណទន

និងបឈរព្បទនទូ ឈៅ (*)

េនធេនារជាព្ទេយសកម្ម

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

78,345

316,279

35,820

145,071

559,497

2,258,689

-

-

637,842

2,574,968

35,820

145,071

32

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
13.

ពនធមលើប្បាក់ចំមេញ (ត)

(ក)

េនធេនារ (ត)
ការកព្បព្បួេថ្នេនធេនារជាព្ទេយសកម្ម ឈៅកាងឆ្ាំែូចខាងឈព្កាម្៖
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

35,820

ែោលរអាឈម្រ ិក

145,071

-

(1,468)

2,430,363

(22,907)

ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ

637,842

2,574,968

35,820

(*) េនធេនារជាព្ទេយសកម្មឈនោះ

ឈកើតឈ

(466)

ើងេី សំវ ិធានធនឈេើឥណទន

ជាប់សងេ័យកែេចត់ ថាាក់ ជាឥណទនធម្មតា/សតង់ោរ
បឈណា
ត ោះអាសនាបាន

(កំណត់សមាគេ់ 4)
239,312

602,022

-

ពាន់ឈរៀេ

58,727

ចំណាយកាងរបាយការណ៍េទធផ្េ
ភាេេឈម្ាៀងថ្នការបាូររូបិយបណណ

2015

(92,773)

145,071

និងបឈរព្បទនអាព្កក់

និង

កែេជាចំ ណាយម្ិនអាចកាត់កងជា

សព្មាប់ការរណនាេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ

ឈោយអ្នឈោម្តាម្ព្បកាសងមី

ឈេខ 1535 សហវ ព្ប.ក របស់ព្កសួងឈសែាកិចចនិងហិរញ្ា វតថ ចោះថ្ងៃទី 23 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016 ។

(ខ)

បំណេេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា

េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ាំ
េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ាំ
បានបង់កាងការ ិយបរ ិឈចេទ

ភាេេឈម្ាៀងថ្នការបាូររូបិយបណណ
ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ

1,396,586

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)
5,656,173

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

873,779

3,560,649

3,420,936

13,810,319

1,507,477

(1,613,576)

(6,514,006)

(984,670)

(3,987,914)

3,203,946

12,934,330

1,396,586

5,656,173

-

33

(18,156)

-

6,105,282

(21,844)

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
13.

ពនធមលើប្បាក់ចំមេញ (ត)

(រ)

ចំណាយេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ាំ
េនធេនារ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

3,420,936

13,810,319

1,507,477

6,105,282

2,818,914

11,379,956

1,530,384

6,198,055

(602,022)

(2,430,363)

22,907

92,773

អ្នឈោម្ឈៅតាម្ចាប់ថ្នព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា ស្នខាធនាគារមានកាតេវកិចចបង់ េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ
ឈោយរណនាតាម្អ្ព្តា 20% ថ្នព្បាក់ចំឈណញជាប់េនធ

ឈបើវាម្ិនទបជាងេនធអ្បបបរមាកែេរណនា

តាម្អ្ព្តា 1% ថ្នព្បាក់ចំណូេសរបឈនាោះឈទ ។
ការឈផ្ទៀងផ្អទត់េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ កែេរណនាតាម្អ្ព្តាេនធផ្ូវការ
ល
ឈធៀបឈៅនឹងេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ
កែេបង្កាញកាងរបាយការណ៍េទធផ្េមានែូចខាងឈព្កាម្៖
2016
2015
ែោលរអាឈម្រ ិក
ពាន់ឈរៀេ
ែោលរអាឈម្រ ិក
ពាន់ឈរៀេ
(កំណត់សមាគេ់ 4)
(កំណត់សមាគេ់ 4)
ចំឈណញម្នបង់េនធ
េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញតាម្អ្ព្តា 20%
ចំណាយម្ិ នអាចកាត់កងេនធបាន
ការឈធវើសំវ ិធានធនខវោះ/(ឈេើស)
េីការ ិយបរ ិឈចេទម្ន

េនធេនារជាព្ទេយសកម្មកែេបាន

13,000,459

52,482,853

6,739,528

27,295,088

2,600,092

10,496,571

1,347,906

5,459,019

47,205

190,567

(3,972)

(16,086)

-

-

45,528

184,388

2,818,914

11,379,956

1,530,384

6,198,055

171,617

កត់ព្តាឈេើសឈៅការ ិយបរ ិឈចេទម្ន

692,818

140,922

570,734

ការរណនាចំ ណាយេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ នឹងព្តូវបានព្តួតេិនិតយ និងការបាន់ ព្បមាណ ឈោយអាជា្ធរ
េនធោរ ។

34

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
14.

ម ើេទនរ ស់ការ ិយាល័យកណ្ត
ា ល
ឈែើម្ទនរបស់ការ ិយាេ័យកណា
ា េ តំណាងឲ្យឈែើម្ទនកែេបានបង់ ឈោយធនាគារ Mega International
Commercial Bank Co., Ltd. កែេជាធនាគារបឈងាើតឈ

ើងឈៅថ្តវាន់ ។

តាម្ស្នរាចរកណនាំឈេខ ធ7-016-003 របស់ឈោយធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា ចោះថ្ងៃទី16 កខ ម្ិងនា ឆ្ាំ 2016
សតីេីការអ្នវតត ព្បកាសសតីេីឈែើម្ទនចោះបញ្ជីអ្បបបរមារបស់ព្រឹោះស្នថនធនាគារនិងហិរញ្ា វតថ កែេតព្ម្ូវឲ្យ
ធនាគារពាណិជ្ជ

កែេព្តូវបានបឈងាើតឈ

ើងឈព្កាម្រូបភាេជាធនាគារបរឈទស

ព្តូវមានឈែើម្ទនចោះបញ្ជី

អ្បបបរមា ឈសមើនឹង 200,000,000,000 ឈរៀេ (សម្ម្ូេនឹង 50 ោនែោលរអាឈម្រ ិក) ។
“ចំណាត់ថាាក់ វ ិនិឈយារ” របស់ធនាគារឈម្ ព្តូវបានផ្តេ់ឈោយភាាក់ ង្ករចត់ ថាាក់រាជ្យអ្នតរជាតិ យាងតិច
ចំនួនម្ួយកាងចំឈណាម្ភាាក់ ង្ករចត់ថាាក់ែូចជា៖ Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s, Fitch
ឬភាាក់ង្ករចត់ ថាាក់អ្នតរជាតិ ឈផ្េងឈទៀត កែេទទួេស្នគេ់ឈោយធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា។ “ចំណាត់ថាាក់
វ ិនិឈយារ”

សំឈៅឈេើចំណាត់ថាាក់កែេឈសមើឬខពស់ជាង

ឈហើយេិខិតបញ្ញ
ជ ក់ចំណាត់ ថាាក់

ព្តូវមាន

សេេភាេម្ួយឆ្ាំ រិតម្កែេ់កាេបរ ិឈចេទរាយការណ៍ម្កធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា៖
-

Baa3 ឈោយ Moody’s Investors service

-

BBB- ឈោយ Standard and Poor’s and

-

BBB- ឈោយ Fitch

ឈែើម្ទនរបស់ស្នខាធនាគារ ព្តូវបានកាន់ កាប់ កាងទព្ម្ង់ជាឈែើម្ទនរបស់ការ ិយេ័យកណា
ា េ បានម្កេី
ធនាគារ Mega International Commercial Bank Co., Ltd. កែេជាធនាគារបឈងាើតឈ

ើងឈៅថ្តវាន់ ។ ឈៅថ្ងៃទី

13 កខធាូ ឆ្ាំ2016 ស្នខាធនាគារបានជ្ូនែំណឹងឈៅកាន់ ធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា សតីេីចំណាត់ ថាាក់ វ ិនិឈយារ
របស់ការ ិយាេ័យកណា
ា េកែេផ្តេ់ឈោយភាាក់ ង្ករ Moody’s Investors service ឈៅថ្ងៃទី8 កខម្ិ ងនា ឆ្ាំ2016 ។

15.

ចំេូលពីការប្បាក់

2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

ែោលរអាឈម្រ ិក

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ឥណទននិងបឈរព្បទន
ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់
ឈៅធនាគារនានា
សម្តេយឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

17,729,880

71,575,526

10,286,706

41,661,159

329,815
62,630

1,331,463
252,837

40,287
15,925

163,163
64,496

18,122,325

73,159,826

10,342,918

41,888,818
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
16.

ចំណ្តយមលើការប្បាក់

2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់
ព្បាក់បឈញ្ាើសនេំ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

2,708,482

1,849

7,464

10,137

41,055

8,041,264

687,991

73,909

2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

កថ្ព្ម្ែំឈណើរការឈសវាឥណទន
កថ្ព្ម្ឈសវាឈផ្ទរព្បាក់

ហិរញ្ា វតថពាណិជ្ជកម្ម
ឈផ្េងៗ

ចំណាយកថ្ព្ម្ និងឈជ្ើងស្នរ
ចំណូេកថ្ព្ម្ និងឈជ្ើងស្នរសទធ

18.

អ្តថព្បឈយាជ្ន៍បរគេិកបរឈទស

អ្តថព្បឈយាជ្ន៍បរគេិករយៈឈេេខលី

ែោលរអាឈម្រ ិក

4,993,244

1,466,860

24,543

99,080

31,260

1,063,955

4,295,186

36,827

2,786,364

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)
5,940,783

1,078,850

4,369,343

22,543

91,299

126,603

36,261

146,386

2,361,629

9,533,896

2,599,513

10,528,028

2,357,856

9,518,664

2,598,759

10,524,974

(3,773)

(15,232)

2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ព្បាក់រង្កវន់

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

9,093

1,236,870

ចំណ្តយមលើ គាលក
ិ

ព្បាក់ឈបៀវតេរ ៍

(កំណត់សមាគេ់ 4)

668,761

ចំេូលកនប្េ និងមជើងសារសទធ

ចំណូេេីឈសវាកម្ម និងកថ្ព្ម្ឈជ្ើងស្នរ:

ពាន់ឈរៀេ

7,959,891

1,991,891

17.

ែោលរអាឈម្រ ិក

1,971,734
18,308

រណនីចរនត

ពាន់ឈរៀេ

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

(754)

ែោលរអាឈម្រ ិក

(3,054)

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

1,226,304

4,950,589

1,040,680

4,214,754

322,712

1,302,788

395,858

1,603,225

341,012
197,215

2,087,243
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1,376,665
796,158

8,426,200

314,905
123,922

1,875,365

1,275,365
501,884

7,595,228

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
19.

ចំណ្តយរ ាបាល និងចំណ្តយប្ តិ តាិការ
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ចំណាយឈេើការជ្ួ េ

681,733

2,752,156

662,420

2,682,801

រ ំេស់

531,360

2,145,100

658,079

2,665,220

177,873

720,386

កថ្ព្ម្ការព្រប់ព្រង
េនធឈផ្េងៗ

កថ្ព្ម្កផ្ាកចាប់ និងវ ិជាជជ្ីវៈ
ចំណាយឈេើសនតិសខ
ចំណាយទឹក និងឈភ្លើង

ចំណាយឈេើធានារាប់រង

ចំណាយឈេើការឈធវើែំឈណើរ
ចំណាយទីផ្ារ និង

579,708
373,473
165,687

93,527
88,896
79,193
66,395

2,340,281
1,507,711

668,878
377,568
358,873
319,702
268,037

303,144
128,212
74,341
82,135
68,271
62,730

1,227,733
519,259
301,081
332,647
276,498
254,057

ទំនាក់ទំនងស្នធារណៈ

55,149

222,637

49,809

201,726

ថ្ព្បសណីយ៍

54,019

218,075

45,794

185,466

48,252

194,793

78,194

316,686

ចំណាយទូររម្នារម្ន៍ និង
ចំណាយឈេើការែឹកជ្ញ្ូជ ន

ការផ្គត់ផ្គង់សមាភរ និងការ ិយាេ័យ

ចំណាយឈេើការជ្ួ សជ្េ និងកងទំ
ចំណាយឈេើការបណាោះបណា
ា េ
ចំណាយកផ្ាកទំនាក់ ទំនង

48,559
25,386
15,497

9,323

កថ្ព្ម្សមាជ្ិកភាេ

អ្ំឈណាយ និងការបរ ិចចរ
ចំណាយឈផ្េងៗ

3,735
1,000

196,033
102,483

62,561
37,637

15,078
4,037

36,977
26,125
13,670
13,267

9,484
1,519

149,757
105,806

55,364
53,731
38,410

6,152

39,767

160,540

156,993

635,820

2,960,659

11,952,180

2,649,037

10,728,600
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
20.

សាច់ប្បាក់សទធទទួលបានពីសកេមភាពប្ តិ តាកា
ិ រ
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ចំឈណញម្នបង់េនធ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

13,000,459

52,482,853

6,739,528

27,295,088

529,758

2,138,633

1,081,655

4,380,703

-

-

-

-

និយ័តភាេៈ
សំវ ិធានធនឈេើឥណទន និង
បឈរព្បទនអាព្កក់
និងជាប់សងេ័យ

រ ំេស់

ការេបឈចេព្ទេយ និងបរ ិកាខរ
ចំណូេការព្បាក់សទធ

531,360

2,145,100

658,079

2,665,220

(16,130,434)

(65,118,562)

(9,654,927)

(39,102,454)

(2,068,857)

(8,351,976)

(1,175,665)

(4,761,443)

10,000,000

40,370,000

(9,980,448)

(40,420,814)

បកព្ម្បព្ម្ួេៈ
ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់
ឈៅធនាគារនានា

ឥណទន និងបឈរព្បទន

ព្បាក់បឈញ្ាើតម្ាេ់តាម្ចាប់
ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន

ព្បាក់បឈញ្ាើការ ិយាេ័យកណា
ា េ
បំណេឈផ្េងៗ

ស្នច់ព្បាក់សទធទទួ េបានេី
សកម្មភាេព្បតិបតតិការ

(52,975,771)

(213,863,188)

(108,165,515)

(438,070,336)

(82,668)

(333,731)

(121,479)

(491,990)

(7,969,391)

(32,172,431)

(12,563,814)

(50,883,447)

24,715,506

99,776,498

39,793,239

161,162,618

122,135

493,059

254,657

1,031,361

10,000,000

40,370,000

85,000,000

344,250,000

(18,259,046)

(73,711,769)

(6,959,025)

(28,184,051)

ការព្បាក់ បានទទួេ

17,924,268

72,360,270

10,065,180

40,763,979

េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញបានបង់

(1,613,576)

(6,514,006)

(984,670)

(3,987,914)

ការព្បាក់ បានបង់

ស្នច់ព្បាក់សទធ (ឈព្បើ ព្បាស់កាង)/ទទួេ
បានេីសកម្មភាេព្បតិបតតិការ

(1,659,079)

(3,607,433)
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(6,697,702)

(14,563,207)

(623,571)

1,497,914

(2,525,463)

6,066,551

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
21.

សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សេេូល
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ស្នច់ព្បាក់កាងថ្ែ

ព្បាក់បឈញ្ាើជាម្ួយធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា
រណនីចរនត

ម្ូេបព្តអាចជ្ួញែូរបាន

ព្បាក់បឈញ្ាើតាម្កាេកំណត់

ព្បាក់បឈញ្ាើតាម្កាេកំណត់

ការសនា និងយថាភាព

(ក)

ភ្តិសនាព្បតិបតតិការ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

14,008,344

56,733,793

21,918,356

88,484,403

4,301,302

17,420,273

-

-

251,000

1,016,550

14,064,900

56,780,002

27,973,407

113,292,299

-

-

8,015,827

32,464,099

52,639,963

212,507,530

56,315,436

228,077,516

1,850,000

7,468,450

65,780

(រយៈឈេេ 3 កខ ឬតិចជាង)

22.

ពាន់ឈរៀេ

59,509,122

ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា
រណនីសនេំ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

14,740,927

(រយៈឈេេ 3 កខ ឬតិចជាង)

រណនីចរនត

ពាន់ឈរៀេ

2015

265,553

1,700,000

6,885,000

65,556

265,502

ស្នខាធនាគារមានកិចចសនាភ្តិសនា ចំឈពាោះការជ្ួេអ្គារការ ិយាេ័យ ែូចខាងឈព្កាម្៖
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ម្ិនឈេើស 1 ឆ្ាំ

ចឈនាលោះេី 2 ឈៅ 5 ឆ្ាំ
ឈេើស 5 ឆ្ាំ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

583,401

2,355,190

502,031

2,026,699

2,031,484
3,116,916
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ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

570,031

2,308,626

1,097,112

4,443,304

8,201,101

1,915,203

12,582,990

3,582,346

7,756,572
14,508,502

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
22.

ការសនា និងយថាភាព (ត)

(ខ)

ការសនាផ្តេឥ
់ ណទន
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
សម្តេយឥណទនវ ិបារូបន៍
កែេម្ិនបានឈព្បើ

េិខិតឥណទន

(រ)

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

22,542,738

91,005,033

41,170,337

166,739,865

29,954,043

120,924,472

2,944,233

11,924,144

61,145,333

246,843,709

47,474,275

192,270,814

8,648,552

សម្តេយឥណទនកែេម្ិនបានឈព្បើ

ពាន់ឈរៀេ

2015

34,914,204

3,359,705

13,606,805

យថាភាេឈេើេនធ
េនធព្តូវសថិតឈៅឈព្កាម្ការព្តួតេិនិតយ
កាងការោក់េិន័យការោក់ទណឌកម្ម

និងតាម្ោនអ្ឈងាតឈោយព្កុម្អ្ជា្ធរកែេផ្តេ់សិទិធឈោយចាប់
និងការរិ តការព្បាក់

។

ការអ្នវតតចាប់

និងបទបញ្ា តិតេនធឈេើ

ព្បតិ បតតិការឈព្ចើ នព្បឈភ្ទព្បឈម្នឹ ងបំ ណកស្ស្នយឈផ្េងៗ ។
បញ្ញ
ា ទំងឈនោះ

អាចបឈងាើតឲ្យមានហ្គនិ ភ្័យេនធ

កាងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា

មានេកខណៈធំែំ ជាង

ឈៅព្បឈទសែថ្ទឈទៀត ។ អ្ាកព្រប់ ព្រងឈជ្ឿជាក់ ថា ការឈធវើសំវ ិធានធនមានេកខណៈព្រប់ព្គាន់ ឈោយកផ្ាក
ឈេើការបកស្ស្នយថ្ននីតិកម្មេនធ

។

ក៏បកនតអាជា្ធរជាប់ពាក់េ័នធអាចនឹ ងមានបំណកស្ស្នយខសគាា

ឈហើយផ្េបោះពាេ់អាចមានទំហំធំ ។
ស្នខាធនាគារបានរងការកំណត់េនធឈ

ើងវ ិញ េីនាយកោានសវនកម្មសហព្គាសថ្នអ្រគនាយកោានេនធោរ

សព្មាប់ឆ្ាំហិរញ្ា វតថកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ាំ2010, 2011, 2012 និង 2013 ឈហើយបានបង់បំណេ
េនធចំនួន 1,294,740,152 ឈរៀេ (សម្ម្ូ េនឹ ង 320,000 ែោលរអាឈម្រ ិក) ឈៅថ្ងៃទី 6 កខ ម្ករា ឆ្ាំ 2017 ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
23.

សេតលយ និងប្ តិ តាកា
ិ រជាេួយសេព័នធញាតិ

(ក)

ទំនាក់ទំនងសម្ព័នញា
ធ តិ

(i)

ព្បាក់បឈញ្ាើឈៅធនាគារនានា
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ការ ិយាេ័យកណា
ា េៈ
រណនីចរនត

ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់

44,564

179,905

3,166,321

12,823,600

14,801

59,752

15,487,525

62,724,476

59,365

239,657

18,669,673

75,612,175

17,166

69,299

16,855

68,263

-

-

15,827

64,099

ស្នខាធនាគារៈ
រណនីចរនត

ចំណូេេីការព្បាក់

(ii)

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ធនាគារនានា និងអ្ាកព្រប់ព្រងសំខាន់ៗ

2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ការ ិយាេ័យកណា
ា េ (*)

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្ាកព្រប់ព្រងសំខាន់ៗ

ចំណាយការព្បាក់

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

170,000,000

686,290,000

160,000,000

648,000,000

170,237,544

687,248,965

160,205,478

648,832,186

1,690,056

6,822,756

559,255

2,264,983

237,544

958,965

205,478

832,186

(*) ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការ ិយាេ័យកណា
ា េ រឺ ជាព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំ ណត់ រយៈឈេេ 6 កខ និ ងទទួ េ
បានអ្ព្តាការព្បាក់ ចប់េី 1.33% ែេ់ 2.19% (2015: 0.66% ែេ់ 0.99%) កាងម្ួ យឆ្ាំ ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
23.

ប្ តិ តាិការជាេួយភាគីពាក់ព័នធ (ត)

(ខ)

សម្តេយ និងព្បតិបតតិការជាម្ួយសម្ព័នញា
ធ តិ
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ការ ិយាេ័យកណា
ា េៈ
កថ្ព្ម្ការព្រប់ព្រង

ចំណាយ Internet IP VPN

(កំណត់សមាគេ់ 4)

(កំណត់សមាគេ់ 4)

303,144

1,227,733

-

-

8,349

33,813

802,927

3,143,208

172,788

699,791

484,281

1,961,337

ោភ្ភាររបស់អ្ក
ា ព្រប់ព្រង
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ព្បាក់ឈបៀវតេរ ៍ និងអ្តថព្បឈយាជ្ន៍ឈផ្េងៗ

24.

ពាន់ឈរៀេ

2,340,281

778,600

(រ)

ែោលរអាឈម្រ ិក

579,708
198,892

ចំណាយកថ្ព្ម្ និងឈជ្ើងស្នរ

ពាន់ឈរៀេ

2015

737,962

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)
2,979,153

ែោលរអាឈម្រ ិក
405,877

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)
1,643,802

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ
ស្នខាធនាគារ ព្បឈម្ម្ខនឹងហ្គនិភ្័យ មានែូចខាងឈព្កាម្៖



ហ្គនិភ្័យព្បតិបតតិការ



ហ្គនិភ្័យឥណទន



ហ្គនិភ្័យទីផ្ារ និង



ហ្គនិភ្័យស្នច់ ព្បាក់ ង្កយស្សួេ

ស្នខាធនាគារ ម្ិនឈព្បើ ព្បាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ា វតថនិទសេន៍ (derivative financial instrument) ែូចជាកិចចសនា
បតូររូបិយប័ណណ និងការឈផ្អតោះបតូរអ្ព្តាការព្បាក់
របស់ខួនឈនាោះឈទ
ល
។
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(interest rate swaps) ឈែើម្បីព្រប់ ព្រងហ្គនិភ្័យហិរញ្ា វតថ

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(ក)

ហ្គនិភ្័យព្បតិបតតិការ
ហ្គនិភ្័យព្បតិបតតិការ រឺជាហ្គនិភ្័យថ្នការបាត់បង់ ផ្អទេ់ឬព្បឈយាេកែេឈកើតមានឈ
បរាជ្័យថ្នែំឈណើរការ បរគេិក បឈចចកវ ិទា និងឈហោារចនាសម្ព័នធ និងឈកើតឈ

ើងេីការខវោះខាត ឬ

ើងេីកតាតខាងឈព្ៅម្ួយ

ចំនួនឈទៀត កែេម្ិនកម្នជាហ្គនិភ្័យឥណទន ហ្គនិភ្័យទីផ្ារ និងហ្គនិភ្័យស្នច់ ព្បាក់ង្កយស្សួេ
ែូចជា កតាតកែេឈកើតមានឈ

ើងេីតព្ម្ូវការចាប់ និងបទបញ្ា តិតឈផ្េងៗ និងសតង់ោរកែេទទួេស្នគេ់

ជាទូឈៅឈៅកាងសហព្គាសអាជ្ីវកម្ម ។
ហ្គនិភ្័យព្បតិបតតិការព្តូវបានព្រប់ព្រង តាម្រយៈែំ ឈណើរការព្រប់ព្រងហ្គនិភ្័យព្បតិបតតិការ ភាេសម្ស្សប
ឈេើការព្តួតេិនិតយ និងរាយការណ៍ឈេើសកម្មភាេអាជ្ីវកម្ម តាម្រយៈបណា
ត អ្ងគភាេព្តួតេិ និតយ និងគាំព្ទ
ឈផ្េងៗ កែេឯករាជ្យឈេើអ្ងគភាេអាជ្ី វកម្ម ឈហើយនិងការព្តួតេិនិតយេី អ្ាកព្រប់ព្រងជាន់ ខពស់របស់ស្នខា
ធនាគារ ។
ការព្រប់ព្រងឈេើហ្គនិភ្័យព្បតិបតតិការរបស់ស្នខាធនាគារ

តព្ម្ូវឲ្យបឈងាើតនូ វរចនាសម្ព័នធតួនាទី

វ ិធីស្នស្តសតថ្នការព្រប់ ព្រងរបស់អ្ងគភាេឲ្យបានចាស់ោស់ ។
ថ្ផ្ទកាងជាឈព្ចើន

ព្តូវបានអ្នវតត

និ ង

ឈគាេការណ៍ និងវ ិធានការព្តួតេិនិតយ

រួម្មានការបឈងាើតអ្ាកមានសិទិធចោះហតថឈេខា

ព្បេ័នធព្តួតេិនិតយយាង

ហមត់ចត់ ការឈរៀបចំនូវនី តិវ ិធី និងឯកស្នរសំអាងនានា ព្េម្ទំងការអ្នវតតតាម្បទបញ្ា តិ និងតព្ម្ូវការ
តាម្ចាប់ នានា ។

(ខ)

ហ្គនិភ្័យឥណទន
ហ្គនិភ្័យឥណទន រឺជាការខាតបង់ហិរញ្ា វតថរបស់ស្នខាធនាគារ ព្បសិនឈបើអ្ាកខចី ឬថ្ែរូពាណិជ្ជកម្ម
ខកខានម្ិនបានបំឈេញកាតេវកិចចឈេើការបង់ព្បាក់ ឈែើម្ចំឈពាោះឥណទន និងបឈរព្បទន ។
ហ្គនិភ្័យឥណទន រឺជាហ្គនិភ្័យសំខាន់បំផ្តកាងអាជ្ីវកម្មរបស់ស្នខាធនាគារ ។ កតាតចម្បងកែេ
នាំឲ្យមានហ្គនិភ្័យឥណទនឈកើតឈចញតាម្រយៈការផ្តេ់ឥណទនែេ់អ្តិងិជ្ន ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ា វតថ
ឈព្ៅខទង់តារាងតេយការក៏មានហ្គនិភ្័យឥណទនកែរែូចជាកិចចសនាឥណទនជាឈែើម្ ។ ការព្រប់ព្រង
ហ្គនិភ្័យឥណទនព្តូវបានឈធវើឈ

ើងឈោយរណៈកម្មការឥណទនរបស់ស្នខាធនាគារ ។

ហ្គនិភ្័យឥណទន ព្តូវបានព្រប់ព្រងតាម្រយៈការវ ិភារជាព្បចំឈេើេទធភាេរបស់អ្ាកខចីព្បាក់ និងអ្ាកខចី
ព្បាក់ ឈគាេឈៅសំខាន់ៗកាងការបំ ឈេញកាតេវកិចចសងព្បាក់ឈែើម្ និងការព្បាក់ ។ ហ្គនិភ្័យឥណទនក៏
ព្តូវបានព្រប់ព្រងជាកផ្ាក ឈោយការទទួ េវតថបញ្ញ
ច ំ និងការធានាជាេកខណៈបរគេ ។ អ្ាកព្រប់ព្រងឈធវើការ
វាយតថ្ម្លឈរៀង រាេ់ឆ្ាំបនាទប់ េីឥណទនព្តូវបានផ្តេ់ ឈែើម្បីតាម្ោនេកខខណឌ និងេទធភាេហិរញ្ា វតថរបស់
អ្ាកខចីព្បាក់ ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(ខ)

ហ្គនិភ្័យឥណទន (ត)

(i)

ការវាស់កវងហ្គនិភ្័យឥណទន
ស្នខាធនាគារ បានបឈងាើតឈគាេការណ៍ហ្គនិភ្័យឥណទនសាូេ

(Core Credit Risk Policy) ឈែើម្បី

ព្រប់ព្រងហ្គនិភ្័យរបស់ស្នខាធនាគារ ។ ការបនតឥណទន ព្តូវបានចត់ កចងឈោយកម្មវ ិធីឥណទន
កែេបានឈរៀបចំ រឈព្មាងសព្មាប់ផ្េិតផ្េ ឬសំឈេៀតឥណទន េិឈសស រាប់ ទំងទីផ្ារឈគាេឈៅ
កាេកំណត់

និងេកខខណឌឯកស្នរសំអាង

និងនីតីវ ិធីឈៅឈព្កាម្ផ្េិតផ្េឥណទន

កែេនឹងព្តូវ

បានវាស់កវង និងផ្តេ់ឲ្យ ។
ស្នខាធនាគារបានកបងកចកម្ខង្ករ និងការទទួេខសព្តូវយាងចាស់ោស់ រវាងអ្ាកឈសាើសំឥណទន
អ្ាកវាយតថ្ម្លឥណទន និងអ្ាកអ្នម្័តឥណទន ។

(ii)

ការព្រប់ព្រងកព្ម្ិតហ្គនិភ្័យ និងឈគាេការណ៍បនថយហ្គនិភ្័យ
ស្នខាធនាគារឈធវើព្បតិបតតិការ និងផ្ាេ់ឥណទន និងបឈរព្បទនជ្ូនអ្តិងិជ្នជាបរគេ ឬសហព្គាស
ឈៅកាងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា ។ ស្នខាធនាគារព្រប់ ព្រងកព្ម្ិត និងព្តួតេិនិតយ ការព្បម្ូេផ្ាំហ្គនិភ្័យ
ឥណទន ឈៅឈេេកែេេួកឈររកឈ

ើញ ។ ធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា បានកំណត់ និយម្ន័យហ្គនិភ្័យធំ

ថាជាហ្គនិភ្័យ ឥណទនទូ ឈៅចំ ឈពាោះអ្ាកទទួ េផ្េជាឯកតតបរគេកែេឈេើសេី 10% ថ្នម្ូ េនិធិផ្អទេ់
សទធរបស់ស្នខាធនាគារ ។
ឈយាងតាម្េកខខណឌថ្នព្បកាសឈេខ ធ7-06-226 ព្ប.ក របស់ធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា ស្នខាធនាគារចំបាច់
ព្តូវរកាព្រប់ឈេេឈវោនូ វអ្នបាតអ្តិបរមាចំនួន 20% រវាងហ្គនិភ្័យឥណទនទូឈៅរបស់ស្នខាធនាគារ
ឈធៀបនឹងអ្ាកទទួ េផ្េឯកតតជ្នណាម្ួយ និងម្ូ េនិធិផ្អទេ់សទធរបស់ស្នខាធនាគារ ។ ហ្គនិភ្័យឥណទន
ធំៗសរប ម្ិនព្តូវឈេើសេី 300% ថ្នម្ូ េនិធិផ្អទេ់សទធរបស់ស្នខាធនាគារឈទ ។
ស្នខាធនាគារឈព្បើព្បាស់ឈគាេការណ៍និងការអ្នវតតជាឈព្ចើ ន ឈែើម្បីកាត់ បនថយហ្គនិ ភ្័យឥណទនកាងឈនាោះ
ឈគាេការណ៍ជាព្បថ្េណីរឺ ការោក់ ធានាជាវតថបញ្ញ
ច ំឈេើឥណទន

និងបឈរព្បទនអ្តិ ងិជ្នកែេជាទូ ឈៅ

ស្នខាធនាគារអ្នវតតឈគាេការណ៍កណនាំសីេ
ា ី ការទទួ េយកបាននូវចំ ណាត់ ថាាក់ជាក់ោក់ ថ្នវតថបញ្ញ
ច ំ ឬ
ការកាត់បនថយហ្គនិភ្័យឥណទន ។ ព្បឈភ្ទថ្នវតថបញ្ញ
ច ំសំខាន់ៗ ឈែើម្បីធានាឥណទន និងបឈរព្បទន
អ្តិងិជ្ន មានែូចជា៖



វតថបញ្ញ
ច ំឈេើព្ទេយសម្បតតិសព្មាប់តាំងទី េំឈៅ (មានែីធីល អ្គារ និងព្ទេយសម្បតតិឈផ្េងៗ)



បនទកឈផ្េងៗឈេើព្ទេយសកម្មកាងអាជ្ីវកម្ម ែូចជាែីធីល និងអ្គារ និង



ស្នច់ព្បាក់ កាងទព្ម្ង់ ជាព្បាក់ បឈញ្ាើកព្ម្ិតទក ។

44

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(ខ)

ហ្គនិភ្័យឥណទន (ត)

(iii)

ហ្គនិភ្័យអ្តិបរមាឥណទនម្នឈេេមានវតថបញ្ញ
ជ ំឬការេព្ងឹងឥណទនឈផ្េងៗ
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក
ព្បាក់បឈញ្ាើឈៅធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា
ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់
ឈៅធនាគារនានា

ឥណទន និងបឈរព្បទន
ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

23,768,356

95,952,853

6,252,302

25,321,823

14,130,680

57,045,555

46,054,790

186,521,900

856,980

3,470,769

276,950,267

1,118,048,228

224,504,254

315,906,213

1,275,313,382

277,668,326

1,056,910

4,266,746

909,242,229
1,124,556,721

ឈសចកាីេម្ាិតថ្នការព្បឈម្ម្ខនឹងហ្គនិភ្័យឥណទន កែេទក់ទងនឹងព្បតិបតតិការឈព្ៅតារាងតេយការ
កែេព្តូវបានបញ្ញ
ជ ក់ ឈៅកំណត់សមាគេ់ឈេខ 22 កាងការសនា និងយថាភាេ ។

(iv)

ការព្បឈម្នឹងហ្គនិភ្័យឥណទន
2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ែោលរអាឈម្រ ិក

2015

ពាន់ឈរៀេ

(កំណត់សមាគេ់ 4)

ឥណទននិងបឈរព្បទន:

ម្ិនហួសកាេកំណត់ និង
ម្ិនខាតបង់

ហួសកាេកំណត់

279,747,745

1,129,341,647

226,771,974

918,426,495

-

-

-

-

279,747,745

1,129,341,647

226,771,974

918,426,495

276,950,267

1,118,048,228

224,504,254

909,242,229

កតម្ិនទន់ខាតបង់

ែក: សំវ ិធានធនឥណទនខាតបង់

(2,797,478)
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(11,293,419)

(2,267,720)

(9,184,266)

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(ខ)

ហ្គនិភ្័យឥណទន (ត)

(iv)

ការព្បឈម្នឹងហ្គនិភ្័យឥណទន (ត)
ឥណទន ម្ិនហួសកាេកំ ណត់ និងម្ិនខាតបង់
ឥណទនអ្តិងិជ្នកែេម្ិនហួសកាេកំណត់និងខាតបង់
គាមនបទេីឈស្នធន៍ខាតបង់ ។

រឺជាឥណទនកែេមានរណភាេេា

កែេ

ឥណទនទំងអ្ស់ឈនោះមានវតថបញ្ញ
ច ំង ឈហើយអ្ាកព្រប់ព្រងយេ់ឈ

ើញថា

និនាាការថ្នការខាតបង់ រឺ មានកព្ម្ិតទប ។

ឥណទន និងបឈរព្បទនខាតបង់
ឥណទន និងបឈរព្បទនខាតបង់ រឺ ជាឥណទន និងបឈរព្បទនកែេស្នខាធនាគារកំ ណត់ និងរ ំេឹងថា
ម្ិនអាចព្បម្ូេបានម្កវ ិញនូវព្បាក់ឈែើម្ និងការព្បាក់ឈៅតាម្កិចចសនាខចីឥណទន និ ងបឈរព្បទន ។
អ្នឈោម្ តាម្ឈគាេការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា សំវ ិធានធនឈេើឥណទន និងបឈរព្បទន
ព្តូវបានឈធវើឈ
ឈ

ើងសព្មាប់ឥណទនហួសកាេកំណត់ឈេើសេី 89 ថ្ងៃ ។ សំវ ិធានធនអ្បបបរមាព្តូវបានឈធវើ

ើងឈៅតាម្ការចត់ថាាក់របស់ឥណទននីម្ួយៗ ឈេើកកេងកតមានេ័ត៌មានឈផ្េងឈទៀត អាចបញ្ញ
ជ ក់េី

េទធភាេថ្នការ ទូរទត់ សងរបស់អ្ាកខចី ។ ឈគាេការណ៍រណឈនយយបានបង្កាញឈៅកំណត់ សំគាេ់ 3 (ង) ។

ឥណទនហួសកាេកំណត់ កតម្ិនទន់ខាតបង់
ឥណទនហួសកាេកំណត់

និងម្ិនទន់ខាតបង់ជាឥណទន

សងហួសកាេកំណត់ឈេើសេី 30 ថ្ងៃ កតតិចជាង 90 ថ្ងៃ ។

និងបឈរព្បទនកែេកិចចសនាទូទត់
អ្នឈោម្ឈៅតាម្ឈគាេការណ៍កណនាំ

របស់ធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា ឥណទនឈនោះព្តូវចត់ថាាក់ ជាឥណទនឃ្លំឈម្ើេ ឈហើយព្តូវឈធវើសំវ ិធានធន
តាម្អ្ព្តា 3% ។

ឥណទនឈរៀបចំឈ

ើងវ ិញ

ឥណទនឈរៀបចំឈ

ើងវ ិញ

រឺ ជាឥណទនកែេមានការផ្អលស់បូរកិ
ត ចចសនាទូទត់សងឈោយស្នរកតអ្ាកខចី

ជ្ួបផ្េេំបាកកផ្ាកហិរញ្ា វតថ និងម្ិនមានេទធភាេទូទត់ សងតាម្កិចចសនាឈែើម្ ។
នឹងព្តូវឈរៀបចំឈ

ឥណទនកែេ

ើងវ ិញ ព្តូវវ ិភារឈេើម្ូេោានទិសឈៅអាជ្ី វកម្ម និងសម្តថភាេសងព្បាក់របស់អ្ាកខចីឈៅ

តាម្ការេាករណ៍េំហូរទឹកព្បាក់ងីម កែេស្សបតាម្ស្នថនភាេទីផ្ារ និងបចចបបនាកម្មថ្នទសេនៈវ ិស័យ
អាជ្ីវកម្ម ឈោយកផ្ាកឈេើសម្មតិកម្មជាក់កសតង និងព្បុងព្បយ័តា ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(ខ)

ហ្គនិភ្័យឥណទន (ត)

(iv)

ការព្បឈម្នឹងហ្គនិភ្័យឥណទន (ត)
ឥណទនឈរៀបចំឈ

ើងវ ិញ (ត)

បនាទប់េីឥណទនព្តូវបានឈរៀបចំឈ

ើងវ ិញ

េីែំឈណើរការេាបនាទប់េីការឈរៀបចំជាងមីឈ

ឥណទនឈនាោះព្តូវរកាចំ ណាត់ ថាាក់ែូចឈែើម្

ឈោយម្ិនរិត

ើយ ។ ការចត់ ថាាក់ឈនោះម្ិនព្តូវឲ្យេាជាងម្នឈ

ើយ េោះព្តាកត

ការព្បាក់និងព្បាក់ឈែើម្ព្តូវបានសងម្កវ ិញកាងអ្ំ

ងបី ព្គាសងរ ំេស់ និងកាងរយៈឈេេម្ិ នតិចជាងបី កខ ។

ឈគាេនឈយាបាយេបឈចេនូវឥណទន និងបឈរព្បទន
អ្នឈោម្តាម្ឈគាេការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា

ស្នខាធនាគារព្តូវេបឥណទន

និង

បឈរព្បទន ឬម្ួ យកផ្ាកថ្នឥណទនឈចញេី តារាងតេយការរបស់ខួនឈៅឈេេកែេស្នខាធនាគារបាត់
ល
សិទិធ
តាម្កិចចសនាព្រប់ ព្រងឈេើឥណទន

ឬឈៅឈេេកែេឈ

ើញថាឥណទនម្ួយកផ្ាក

ឬទំងម្ូ េម្ិន

អាចព្បម្ូ េវ ិញបាន ឬគាមនសងឃឹម្ថា ឥណទនឈនោះអាចព្បម្ូ េបានម្កវ ិញឈទ ។

ព្ទេយបញ្ញ
ច ំ
ស្នខាធនាគារ

រកានូវព្ទេយបញ្ញ
ច ំជាព្ទេយសម្បតតិ

និងការធានាសព្មាប់ ការធានានូវឥណទន

និង

បឈរព្បទន ។ ការបាន់ស្នមននូវតថ្ម្លទីផ្ារ រឺកផ្ាកតាម្ការវាយតថ្ម្លព្ទេយបញ្ញ
ច ំព្បចំឆ្ាំ ។
ឈៅកាងការ ិយបរ ិឈចេទស្នខាធនាគារ ម្ិនមានទទួ េព្ទេយសកម្មម្ិនកម្នហិរញ្ា វតថ ទកជាព្ទេយបញ្ញ
ជ ំធានា
សវតថិភាេរបស់ឥណទន និងបរព្បទន ។

(v)

ការព្បម្ូ េផ្តំហ្គនិភ្័យរបស់ព្ទេយសកម្មហិរញវតថជាម្ួ យការព្បឈម្នឹងហ្គនិភ្័យឥណទន
ការព្បម្ូេផ្តំឈកើតមានឈ

ើង

ឈៅឈេេកែេអ្ាកខចីព្បកបអាជ្ី វកម្មស្សឈែៀងគាា

ឬឈៅកាងតំ បន់ភ្ូម្ិស្នស្តសត

ែូចគាា ឬមានស្នថនភាេឈសែាកិចចស្សឈែៀងគាា កែេអាចនាំមានផ្េបោះពាេ់ស្សឈែៀងគាាឈៅឈេើេទធភាេ
កាងការបំ ឈេញកាតេវកិចចតាម្កិចចសនា តាម្រយៈការផ្អលស់បូរថ្នឈសែា
ត
កិចចនឈយាបាយ ឬេកខខណឌឈផ្េង
ឈទៀត ។ ការព្បម្ូ េផ្តំ ថ្នបង្កាញេីបកព្ម្បព្ម្ួេថ្នព្បតិ បតតិការរបស់ស្នខាធនាគាររហូតែេ់ការអ្ភ្ិវឌឍន៍ ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(រ)

ហ្គនិភ្័យទីផ្ារ
ស្នខាធនាគារព្បឈម្នឹងហ្គនិភ្័យទីផ្ារ ជាហ្គនិភ្័យកែេតថ្ម្លសម្ស្សប ឬេំហូរទឹកព្បាក់នាឈេេ
អ្នារតថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ា វតថ នឹងកព្បព្បួេឈោយស្នរការផ្អលស់បូរតថ្ម្ល
ត
ទីផ្ារ ។
ហ្គនិភ្័យទីផ្ារ

ឈកើតឈ

ើងម្កេីស្នថនភាេឈបើកទូោយថ្នអ្ព្តាការព្បាក់រប
ូ ិ យប័ណណ

និងផ្េិតផ្េ

ម្ូេធន កែេព្បឈម្នឹងចេនាទីផ្ារជាក់ោក់ និងទូ ឈៅ និងការផ្អលស់បូរកា
ត ងកព្ម្ិតង្កយថ្នអ្ព្តា ឬ
តថ្ម្លទីផ្ារ ែូចជាអ្ព្តាការព្បាក់ ការរ ីកស្នយឥណទន អ្ព្តាបាូររូបិយប័ណណបរឈទស និងតថ្ម្លម្ូេធន ។
ស្នខាធនាគារម្ិនឈព្បើព្បាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ា វតថនិទសេន៍

(derivative financial instrument) ែូចជា

កិចចសនា បតូររូបិយប័ណណ (foreign exchange contract) និងការឈផ្អតោះបតូរអ្ព្តាការព្បាក់
swaps) ឈែើម្បី ព្រប់ព្រងហ្គនិភ្័យហិរញ្ា វតថរបស់ខួនឈនាោះឈទ
ល
។

(i)

(interest rate

ហ្គនិភ្័យរូបិយប័ណណបរឈទស
ស្នខាធនាគារព្បកបអាជ្ី វកម្មឈៅព្េោះរាជាណាចព្កកម្ពជា និ ងព្បតិបតតិការកាងរូបិយប័ ណជាឈព្ចើន ឈហើយ
ព្បឈម្នឹងហ្គនិភ្័យរូបិយប័ ណណជាឈព្ចើ ន ជាេិ ឈសសជាម្ួ យរូបិយប័ណណព្បាក់ ឈរៀេែោលអាឈម្រ ិក ព្បាក់ យ័ន
និងថ្ងបាត ។
ហ្គនិភ្័យរូបិយប័ណណឈកើតេី ព្បតិបតតិការពាណិជ្ជកម្មកាងឈេេអ្នារត

ព្ទេយសកម្មនិងបំ ណេកែេបាន

កត់ព្តាជារូបិយប័ណណម្ួយ កែេម្ិនកម្នជារូបិយប័ណណឈគាេរបស់ស្នខាធនាគារ ។
ឈៅថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016 សម្តេយព្ទេយសកម្ម និងបំ ណេ កែេជារូបិយប័ណណឈផ្េងឈទៀត ឈព្ៅេី
ែោលរអាឈម្រ ិក ម្ិនមានផ្េបោះពាេ់អ្ីវឈទ ។ ែូ ចឈនោះការវ ិភាររូបិយប័ណណបរឈទសម្ិ នព្តូវបានបង្កាញឈ ើយ ។
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(រ)

ហ្គនិភ្័យទីផ្ារ (ត)

(i)

ហ្គនិភ្័យរូបិយប័ណណបរឈទស (ត)
ការព្បម្ូេផ្តំហ្គនិភ្័យរូបិយប័ណណ
ចំនួនសរបថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ា វតថ និ ងបំណេហិរញ្ា វតថ តាម្រូបិយបណណ័ មានែូចខាងឈព្កាម្៖
សម្ម្ូេនឹ ងែោលរអាឈម្រ ិក
នាថ្ងៃទី 31 កខធាូ ឆ្ាំ2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

សរប
ឈផ្េងៗ

ែោលរអាឈម្រ ិក

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ
ស្នច់ព្បាក់

14,559,423

181,504

-

14,740,927

ធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា

23,425,846

342,510

-

23,768,356

ឈៅធនាគារនានា

14,090,363

24,150

16,167

14,130,680

1,056,910

-

-

សម្តេយឈៅធនាគារជាតិឈៅ
ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់
ឥណទន និងបឈរព្បទន

276,950,267

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថសរប

330,082,809

ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ (*)

-

-

276,950,267

548,164

16,167

330,647,140

131,810,724

649,912

-

132,460,636

988,227

2,863

-

991,090

302,798,951

652,775

-

303,451,726

27,283,858

(104,611)

16,167

27,195,414

110,144,935

(422,315)

65,266

109,787,885

1,056,910

បំណេហិរញ្ាវតថ
ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការ ិយាេ័យកណា
ត េ
បំណេឈផ្េងៗ (*)

បំណេហិរញ្ាវតថសរប
ស្នថនភាេព្ទេយសកម្មសទធ
(សម្ម្ូេពាន់ឈរៀេ - កំណត់សមាគេ់ 4)

170,000,000
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-

-

170,000,000

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(រ)

ហ្គនិភ្័យទីផ្ារ (ត)

(i)

ហ្គនិភ្័យរូបិយប័ណណបរឈទស (ត)
សម្ម្ូេនឹងែោលរអាឈម្រ ិក
នាថ្ងៃទី 31 កខធាូ ឆ្ាំ2016

ែោលរអាឈម្រ ិក

ពាន់ឈរៀេ

សរប
ឈផ្េងៗ

ែោលរអាឈម្រ ិក

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ា វតថសរប

291,246,740

417,625

12,305

291,676,670

បំណេហិរញ្ា វតថសរប

268,393,447

122,303

723

268,516,473

ស្នថនភាេព្ទេយសកម្មសទធ

22,853,293

295,322

11,582

23,160,197

(សម្ម្ូេពាន់ ឈរៀេ - កំណត់សមាគេ់ 4)

92,555,837

1,196,054

46,907

93,798,798

(*) ចំនួនម្ិនបញ្ូច េព្ទេយអ្សកម្មហិរញ្ា វតថ/បំ ណេ

(ii)

ហ្គនិភ្័យតថ្ម្ល
ស្នខាធនាគារម្ិនមានហ្គនិភ្័យតថ្ម្លម្ូេបព្តឈ
វ ិនិឈយារ

ើយ

ឈោយស្នរស្នខាធនាគារម្ិនមានឬរកាទកការ

កែេចត់ ថាាក់កាងតារាងតេយការជាការវ ិនិឈយារសព្មាប់ េក់

ឬព្តូវបានកត់ព្តាតាម្តថ្ម្ល

សម្ស្សបកាងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។

(iii)

ហ្គនិភ្័យអ្ព្តាការព្បាក់
ហ្គនិភ្័យអ្ព្តាការព្បាក់

រឺសំឈៅឈេើការខាតបង់នូវព្បាក់ចំណូេការព្បាក់ សទធ

កព្បព្បួេថ្នកព្ម្ិតអ្ព្តាការព្បាក់
ហ្គនិភ្័យអ្ព្តាការព្បាក់
បណា
ត ក់ទនតថ្ម្ល

និងការផ្អលស់បូរឈៅកា
ត
ងសមាសភាេថ្នព្ទេយសកម្ម

ព្តូវបានចត់ កចងតាម្រយៈការព្តួតេិនិតយយាងហមតចត់

សម្ស្សប

តថ្ម្លឈែើ ម្ថ្នម្ូ េនិធិ

ឈោយស្នរកតការ
និ ងបំណេ

។

ឈេើចំណូេថ្នការ

និងតាម្រយៈការវ ិភាររំោតកព្បព្បួេអ្ព្តា

ការព្បាក់ ។ សកាតនេេថ្នការ ធាលក់ចោះចំណូេការព្បាក់ សទធ បណា
ត េម្កេី ការកព្បព្បួេអ្ព្តាការព្បាក់
កែេខសព្បព្កតី បានព្តួតេិនិតយ ឈោយឈធៀបឈៅនឹងកព្ម្ិតអាចទទួ េយកបានថ្នហ្គនិភ្័យ ។
ការវ ិភារថ្នទំ នាក់ទំនងអ្ព្តាការព្បាក់ឈៅនឹងព្ទេយសកម្ម
ែូចខាងឈព្កាម្៖
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និ ងបំណេរបស់ស្នខាធនាគារបានបង្កាញ

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(រ)

ហ្គនិភ្័យទីផ្ារ (ត)

(iii)

ហ្គនិភ្័យអ្ព្តាការព្បាក់ (ត)
2016

ព្ទេយសកម្មហរិ ញ្ាវតថ
ស្នច់ព្បាក់

រហូតែេ់ 1 កខ
ែោលរអាឈម្រ ិក

> 1 - 3 កខ

ែោលរអាឈម្រ ិក

> 3 - 12កខ

ែោលរអាឈម្រ ិក

> 1 - 5 ឆ្ាំ

ែោលរអាឈម្រ ិក

ឈេើសេី 5 ឆ្ាំ

ែោលរអាឈម្រ ិក

ែោលរអាឈម្រ ិក

-

-

-

-

14,740,927

14,740,927

-

-

-

-

-

14,130,680

14,130,680

1,850,000

ឥណទន និងបឈរព្បទន

9,061,331

19,626,604

93,211,953

45,406,065

109,644,314

ព្ទេយសកម្មហរិ ញ្ាវតថសរប

10,911,331

19,626,604

93,211,953

106,271,369

16,310,341

-

-

ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ

សរប

ែោលរអាឈម្រ ិក

-

សម្តេយឈៅធនាគារជាតិឈៅធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា
ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា

េំមានការព្បាក់

-

-

-

-

-

-

21,918,356

23,768,356

-

-

1,056,910

276,950,267

45,406,065

109,644,314

51,846,873

330,647,140

9,878,926

-

-

-

132,460,636

-

-

-

991,090

991,090

-

-

1,056,910

បំណេហិរញ្ាវតថ
ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការ ិយាេ័យកណា
ត េ
បំណេឈផ្េងៗ

55,000,000

70,000,000

45,000,000

-

-

-

170,000,000

បំណេហិរញ្ាវតថសរប

161,271,369

86,310,341

54,878,926

-

-

991,090

303,451,726

សរបរំោតការព្បាក់

(150,360,038)

(66,683,737)

38,333,027

45,406,065

109,644,314

50,855,783

27,195,414

សម្ម្ូេពាន់ឈរៀេ (កំណត់សមាគេ់ 4)

(657,073,366)

(291,407,931)

167,515,328

198,424,504

479,145,652

222,239,772

118,843,959
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(រ)

ហ្គនិភ្័យទីផ្ារ (ត)

(iii)

ហ្គនិភ្័យអ្ព្តាការព្បាក់ (ត)
2015
ព្ទេយសកម្មហរិ ញ្ាវតថ
ស្នច់ព្បាក់

រហូតែេ់ 1 កខ
ែោលរអាឈម្រ ិក

> 1 - 3 កខ

ែោលរអាឈម្រ ិក

> 3 - 12កខ

ែោលរអាឈម្រ ិក

> 1 - 5 ឆ្ាំ

ែោលរអាឈម្រ ិក

ឈេើសេី 5 ឆ្ាំ

ែោលរអាឈម្រ ិក

-

-

14,008,344

14,008,344

8,000,000

-

10,015,827

-

-

28,038,963

46,054,790

7,416,712

14,776,928

71,744,305

41,714,387

88,851,922

ព្ទេយសកម្មហរិ ញ្ាវតថសរប

17,367,712

14,776,928

81,760,132

98,868,226

490,148

-

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការ ិយាេ័យកណា
ត េ

ែោលរអាឈម្រ ិក

-

ឥណទន និងបឈរព្បទន

បំណេហិរញ្ាវតថ

ែោលរអាឈម្រ ិក

-

1,951,000

ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ

សរប

-

សម្តេយឈៅធនាគារជាតិឈៅធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា
ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា

េំមានការព្បាក់

-

-

-

-

-

-

4,301,302

6,252,302

-

-

856,980

224,504,254

41,714,387

88,851,922

47,205,589

291,676,670

8,386,756

-

-

-

107,745,130

-

-

-

771,343

771,343

-

130,000,000

បំណេហិរញ្ាវតថសរប

123,868,226

130,490,148

13,386,756

-

-

771,343

268,516,473

សរបរំោតការព្បាក់

(106,500,514)

(115,713,220)

68,373,376

41,714,387

88,851,922

46,434,246

23,160,197

សម្ម្ូេពាន់ឈរៀេ (កំណត់សមាគេ់ 4)

(431,327,082)

(468,638,541)

276,912,173

168,943,267

359,850,284

188,058,696

93,798,798

-
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-

-

-

856,980

25,000,000

បំណេឈផ្េងៗ

5,000,000

-

160,000,000

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.
(

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)
) ហ្គនិភ្័យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ
ហ្គនិភ្័យស្នច់ ព្បាក់ ង្កយស្សួេរឺ

ជាហ្គនិភ្័យកែេស្នខាធនាគារ

ម្ិនមានេទធភាេបំឈេញកាតេវកិចច

សងព្បាក់ តាម្កាេកំណត់ សង ចំឈពាោះបំណេហិរញ្ា វតថរបស់ខួនកែេអាចបណា
ល
ត េម្កេីការែកព្បាក់របស់

អ្ាកឈផ្្ើ ។ ជាេទធផ្េឈធវើឲ្យខកខានម្ិនអាចបំឈេញកាតេវកិចចសងបំណេឲ្យមាចស់ព្បាក់ បឈញ្ាើ និងម្ិនអាច
ផ្ាេ់ព្បាក់កម្ចី ។
អ្ាកព្រប់ព្រង

តាម្ោនស្នច់ ព្បាក់ ង្កយស្សួេកាងតារាងតេយការ

និងព្រប់ ព្រងការព្បម្ូេផ្តំ

និងទិនាន័យ

បំណេ ។ ការតាម្ោន និងការរាយការណ៍ព្បចំថ្ងៃថ្នស្នថនភាេស្នច់ ព្បាក់ និងរឈព្មាងសព្មាប់កាេបរ ិឈចេទ
បនាទប់

រឺ ជាការ ិយបរ ិឈចេទសំខាន់

សព្មាប់ ការព្រប់ព្រងស្នច់ព្បាក់ ង្កយស្សួេ ។

អ្ាកព្រប់ព្រងតាម្ោន

បកព្ម្បព្ម្ួេថ្នមាចស់ព្បាក់បឈញ្ាើ និងរឈព្មាងែកព្បាក់ របស់េួកឈរ ។
តារាងខាងឈព្កាម្ឈនោះ

រឺជាការបង្កាញនូវបំណេហិរញ្ា វតថតាម្កាេវស្ននតកាងការសនាសង

នូវចំនួនការព្បាក់ កែេព្តូវទូ ទត់ឈៅកាងតារាងតេយការ ។
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និងរួម្បញ្ូច េ

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.
(

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)
) ហ្គនិភ្័យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ (ត)
2016
ព្ទេយសកម្មហរិ ញ្ាវតថ

រហូតែេ់ 1 កខ
ែោលរអាឈម្រ ិក

> 1 - 3 កខ

ែោលរអាឈម្រ ិក

> 3 to 12 កខ

ែោលរអាឈម្រ ិក

> 1 to 5 ឆ្ាំ

ែោលរអាឈម្រ ិក

ឈេើសេី 5 ឆ្ាំ

ែោលរអាឈម្រ ិក

េំមាន

រយៈឈេេកំណត់
ែោលរអាឈម្រ ិក

សរប

ែោលរអាឈម្រ ិក

ស្នច់ព្បាក់

14,740,927

-

-

-

-

-

14,740,927

ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា

14,130,680

-

-

-

-

-

14,130,680

សម្តេយឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា
ឥណទន និងបឈរព្បទន
ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ

ព្ទេយសកម្មហរិ ញ្ាវតថសរប
បំណេហិរញ្ាវតថ

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការ ិយាេ័យកណា
ា េ
បំណេឈផ្េងៗ

23,768,356

-

-

-

-

9,061,331

19,626,604

93,211,953

45,406,065

109,644,314

61,701,294

19,626,604

93,211,953

45,406,065

106,298,060

16,380,773

10,093,760

991,090

-

-

-

55,034,543

-

70,183,565

-

45,301,125

-

23,768,356

-

276,950,267

110,701,224

-

330,647,140

-

-

-

132,772,593

-

-

-

991,090

-

-

1,056,910

-

-

-

1,056,910

170,519,233

បំណេហិរញ្ាវតថសរប

162,323,693

86,564,338

55,394,885

-

-

-

304,282,916

សរបរំោតការព្បាក់

(100,622,399)

(66,937,734)

37,817,068

45,406,065

110,701,224

-

26,364,224

សម្ម្ូេពាន់ឈរៀេ (កំណត់សមាគេ់ 4)

(406,212,625)

(270,227,632)

152,667,504

183,304,284

446,900,841

-

106,432,372
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ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.
(

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)
) ហ្គនិភ្័យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ (ត)
2015
ព្ទេយសកម្មហរិ ញ្ាវតថ

រហូតែេ់ 1 កខ
ែោលរអាឈម្រ ិក

> 1 - 3 កខ

ែោលរអាឈម្រ ិក

> 3 to 12 កខ

ែោលរអាឈម្រ ិក

> 1 to 5 ឆ្ាំ

ែោលរអាឈម្រ ិក

ឈេើសេី 5 ឆ្ាំ

ែោលរអាឈម្រ ិក

េំមាន

រយៈឈេេកំណត់
ែោលរអាឈម្រ ិក

សរប

ែោលរអាឈម្រ ិក

ស្នច់ព្បាក់

14,008,344

-

-

-

-

-

14,008,344

ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា

36,059,273

-

10,008,613

-

-

-

46,067,886

-

-

សម្តេយឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ពជា
ឥណទន និងបឈរព្បទន
ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ

ព្ទេយសកម្មហរិ ញ្ាវតថសរប

6,253,159

-

7,444,261

15,010,373

63,765,037
98,872,536

-

-

-

-

74,478,942

49,918,083

136,629,531

15,010,373

84,487,555

49,918,083

496,143

8,532,677

-

-

-

6,253,159

-

283,481,190

136,871,998

-

350,053,046

-

-

-

107,901,356

-

-

-

593,881

-

242,467

-

242,467

បំណេហិរញ្ាវតថ
ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការ ិយាេ័យកណា
ា េ

25,016,327

130,064,725

បំណេហិរញ្ាវតថសរប

124,482,744

130,560,868

13,533,912

-

-

-

268,577,524

សរបរំោតការព្បាក់

(60,717,707)

(115,550,495)

70,953,643

49,918,083

136,871,998

-

81,475,522

(245,906,713)

(467,979,505)

287,362,254

202,168,236

554,331,592

-

329,975,864

បំណេឈផ្េងៗ

សម្ម្ូេពាន់ឈរៀេ (កំណត់សមាគេ់ 4)

593,881
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5,001,235

-

-

-

160,082,287

ធនាគារ មេហ្គា អិនមធើមេសិនេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ
កំណត់សមាគេ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ (ត)
សព្មាប់ការ ិយបរ ិឈចេទកែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ាំ 2016
24.

ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហិរញ្ញ វតថ (ត)

(ង)

ការព្រប់ព្រងឈែើម្ទន

(i)

បទបបញ្ា តិតឈែើម្ទន
ចកខវ ិស័យរបស់ស្នខាធនាគារកាងការព្រប់ ព្រងឈែើម្ទន មានន័យទូេំទូោយជាង “ម្ូេធន” កែេបង្កាញ
កាងតារាងតេយការ ។ ការព្រប់ ព្រងឈែើម្ទនមានែូចខាងឈព្កាម្៖



អ្នឈោម្តាម្តព្ម្ូវការឈែើ ម្ទនកែេកំ ណត់ឈោយធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា



ការពារេទធភាេរបស់ស្នខាធនាគារឈែើម្បីបនតនិរនតរភាេអាជ្ីវកម្ម ែូចឈនោះ ស្នខាធនាគារអាចបនតផ្តេ់
ផ្េព្បឈយាជ្ន៍ែេ់ភារទនិក និងអ្តថព្បឈយាជ្ន៍ របស់ភារីកែេពាក់េ័នធនឹងស្នខាធនាគារ និ ង



រកាម្ូ េោានឈែើម្ទនរ ឹងមាំ ឈែើម្បីគាំព្ទែេ់ការអ្ភ្ិ វឌឍន៍ អាជ្ីវកម្ម ។

ធនាគារជាតិ ថ្នកម្ពជា តព្ម្ូវព្រប់ស្នថប័នធនាគារឲ្យបំ ឈេញនូ វ (i) តព្ម្ូវការឈែើ ម្ទនចោះបញ្ជីអ្បបបរមា និង
(ii) អ្នឈោម្តាម្ អ្នបាតស្នធនភាេ អ្នបាតស្នច់ព្បាក់ ង្កយស្សួេ និ ងតព្ម្ូវការឈផ្េងៗឈទៀត ។

(ii)

ការកបងកចកឈែើ ម្ទន
ការកបងកចកឈែើម្ទនរវាងព្បតិ បតតិការ និងសកម្មភាេជាក់ ោក់ រឺព្តូវបានព្រប់ព្រងឈោយកព្ម្ិតភារោភ្
កែេទទួ េបានេីការកបងកចកឈនាោះ

។

ឈែើម្ទនកែេបានកបងកចកឈៅតាម្ព្បតិបតតិការ

ឬសកម្មភាេ

នីម្ួយៗ ព្តូវកផ្ាកឈៅតាម្ឈែើម្ទនកែេកំ ណត់ឈោយចាប់ ។

25.

តនេាសេប្ស ននប្ទពយសកេម និង េ
ំ
លហិរញ្ញ វតថ
តថ្ម្លសម្ស្សប

រឺជាតថ្ម្លកែេព្ទេយសកម្មអាចបតូរបាន

ឬជាបំណេព្តូវទូទត់ តាម្រយៈព្បតិបតតិការកាង

េកខខណឌម្ិនកម្នសម្ព័នធញាតិ (arms-length-basis) ។ ឈោយស្នរតថ្ម្លសម្ស្សបេំ អាចវាយតថ្ម្លបាន ែូ ឈចាោះ
តថ្ម្លសម្ស្សបម្ិ នមានសព្មាប់ កតាតស្នរវនត ឈេើការវាយតថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ព្ទេយសកម្ម និ ងបំណេរបស់
ស្នខាធនាគារឈ

ើយ ។ តថ្ម្លសម្ស្សបព្តូវបានសនមត ឈោយអ្ាកព្រប់ ព្រងឈយាងតាម្ទព្ម្ង់ថ្នព្ទេយសកម្ម

និងបំណេទំងឈនាោះ ។ តាម្ម្តិរបស់អ្ាកព្រប់ព្រង តថ្ម្លឈយាងថ្នព្ទេយសកម្ម និ ងបំណេហិរញ្ា វតថ
កែេបង្កាញកាងតារាងតេយការ រឺ ជាតថ្ម្លបាន់ស្នមនែ៏ សម្ឈហតផ្េសព្មាប់តថ្ម្លសម្ស្សប ។
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