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 ទំព័រ  មាតិកា 

 ១  សារពអីគ្គនាយក 
  ហិរញ្ញ វត្ថុសង្ខេបប្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦  
 ផែនការអាជីវកម្ម សប្ាបឆ់្ន ាំ២០១៧ 

 
 ២   ប្បវត្តធិនាគារ 
 
 ៣   អភបិាលកចិ្ច 

 អខគការង្លខ 
 ាច ស់ភាគ្ហ ុនធាំៗ 

 

 ៤   ប្បត្បិត្តកិារអាជវីកម្ម 
 

 ៥   របាយការណ៍សវនករឯករាជយ 
 

 ៦   របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ 



 

 

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ 
 
 

ឈ ម្ ោះធនាគារ ធនាគារមេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល ប ៊ែង ខូអិលធីឌី 
សាខាភ្នំមពញ 

 
ច ោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មឈេខ ០០០០៣២២៤ 
 
ទីស្នា ក់ការច ោះបញ្ជ ី ផ្ទោះឈេខ 139 ផ្លូវឈេខ 274 កកងនឹងផ្លូវឈេខ 41 សង្កា ត់បឹងឈកងកង1 

ខណឌ ចំការម្ន រាជ្ធានីភ្ាំឈេញ ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា 
 
អ្ាកព្រប់ព្រងព្បតិបតតិ ឈោក Chu Mao Jung អ្រគនាយក 
 ង្ោក Hsieh Pei Wu ព្បធានស្នខារង 
 ឈោក Huang Yao Tsung ព្បធានស្នខារង 
 ឈោក Chou Chin Lung ព្បធានស្នខារង 

កញ្ញា  Lin Mei O អ្រគនាយករង 
 ឈោក Yang Jui Ming អ្រគនាយករង 
 
សវនករ ឈខភី្អឹ្ម្ជ្ជី ឈខម្បូឌា ចំកាត់ 
 
អាស័យដ្ឋា នសាខារខ: 
 
សាខារខង្ោធិ៍ច្ិនតុ្ខ  ែទះង្លខ៦០១  ម្ហាវថិីសហព័នធរុសស ី ភូម្បិប៉្បកខ់ាខង្ជើខ សង្កា ត្ក់ាកាប ខណឌ ង្ោធិ៍ផសនជ័យ 

 

សាខារខអូឡាំពិក ែទះង្លខ៣៨ង្ប និខ៣៨ង្បហសតិ្  វថិីប្ពះម្ុនីង្រត៉្ (ង្លខ២១៧)  ភូម្១ិ០  សង្កា ត្ទ់ួលសាា យព្ប្ព២  

 ខណឌ ច្ាំការម្ន 

 

សាខារខទួលង្គាក ែទះង្លខ២អា-២ង្ប   ែលូវង្លខ៣១៥   ភូម្៨ិ    សង្កា ត្ប់ឹខកក១់   ខណឌ ទួលង្គាក 
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ង្ៅឆ្ន ាំ២០១៦ ង្សដ្ាកិច្ចសកលង្ោកបានង្កើនង្ ើខយឺត្ង្ធៀបនឹខការង្កើនង្ ើខឆ្ន ាំម្ុន ។ ប្សបង្ពល 
ជាម្យួគាន ង្នះផដ្រ កាំង្ណើ នង្សដ្ាកិច្ចរបស់ប្បង្ទសកម្ពុជាគ្ឺានកាំង្ណើ ន ៧,០% ដូ្ច្គាន ង្ៅនឹខកាំង្ណើ នឆ្ន ាំ២០១៥ 
ផដ្លង្កើនង្ ើខង្ដ្ឋយសារកាំង្ណើ នខាល ាំខព្នការនាាំង្ច្ញវស័ិយសង្ម្លៀកបាំោក់ សាំណខ់ ង្ទសច្រណ៍ និខកាំង្ណើ ន 
ត្ិច្ត្ួច្ព្នវស័ិយកសិកម្ម។  
 

 សថិត្កនុខបរបិទអាំង្ោយែលព្នកាំង្ណើ នង្សដ្ាកិច្ច វស័ិយធនាគារកម្ពុជាបានពប្ខីកវសិាលភាពប្បកប 
ង្ដ្ឋយភាពខាល ាំខ និខលកេណៈប្បកួត្ប្បផជខ ។ ផែែកតាម្ទិននន័យធនាគារជាត្ិព្នកម្ពុជា ប្ទពយសកម្មសរុបព្នវស័ិយ 
ធនាគារបានង្កើនង្ ើខដ្ល់ច្ាំនួន ២៧,៧ ប ោីនដុ្ោល រសហរដ្ាអាង្ម្រកិ ឥណទានបានង្កើនដ្ល់ច្ាំនួន ១៧ 
ប ោីនដុ្ោល រសហរដ្ាអាង្ម្រកិ និខប្បាកប់ង្ញ្ញ ើបានង្កើនដ្ល់ច្ាំនួន ១៥ ប ោីនដុ្ោល រសហរដ្ាអាង្ម្រកិ ។ 
 

 ង្ដ្ឋយសារកាំង្ណើ នង្សដ្ាកិច្ចកម្ពុជា ធនាគារង្ម្ហាគ  អុិនង្ធើង្ណសិនណល ខម្ង្ម្ើសល ផប ខ ខូអិលធីឌី 
សាខាភនាំង្ពញគ្ឺជាអនកផច្កចយសាច្ប់្បាកម់្យួតាម្រយៈការែតល់ឥណទានឥត្ឈប់ឈរង្ៅឲ្យអនកខចីបុគ្គល និខ 
អនកខចីប្កុម្ហ ុន ជាម្យួនឹខអប្តាការប្បាកផ់ដ្លានលកេណៈប្បកួត្ប្បផជខ ។ ជាកផ់សតខ ឥណទានសរុបបានង្កើន 
ង្ ើខពីច្ាំនួន ២២៤,៥ ោនដុ្ោល រសហរដ្ាអាង្ម្រកិ កនុខឆ្ន ាំ២០១៥ ង្ៅ ២៧៧,០ ោនដុ្ោល រសហរដ្ាអាង្ម្រកិ 
កនុខឆ្ន ាំ២០១៦ (បានង្កើនង្ ើខច្ាំនួន ៥២,៥ ោនដុ្ោល រសហរដ្ាអាង្ម្រកិ) ។ 
 

 ង្ដ្ើម្បចូី្លរមួ្ច្ាំផណកអភវិឌឍនវ៍ស័ិយធនាគារង្ៅកម្ពុជា ធនាគារង្ម្ហាគ  អុិនង្ធើង្ណសិនណល ខម្ង្ម្ើសល 
ផប ខ ខូអិលធីឌី សាខាភនាំង្ពញ សនាថានឹខង្លើកកម្ពស់គុ្ណភាពការែតល់ង្សវាជូនអត្ិថិជនរបស់ខលួនផដ្លែតល់ 
ជូនង្ដ្ឋយបុគ្គលិកផដ្លានសម្ត្ថភាព រសួរាយរាក់ទាក់ និខង្ច្ះជួយ  ។  
 
ទិននន័យហរិញ្ញវតថ សមងេ ប្ ចឆំ្ន ២ំ០១៦ (គ្ិត្ជាោនដុ្ោល រសហរដ្ាអាង្ម្រកិ) 
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បែនការអាជីវកេមសប្មា ់ឆ្ន  ំ២០១៧ 
១. ផែនការអាជវីកម្ម 

 ធានាឲ្យបាននូវសាច្់ប្បាក់ង្កយប្សួលនិខប្បាកច់្ាំង្ណញកនុខង្ពលផត្ម្យួ 
 ពប្ខឹខប្កបខណឌ ប្គ្ប់ប្គ្ខវបិត្តិ និខហានិភយ័ ង្ដ្ើម្បធីានាបានការអនុវត្តង្ពញង្លញនូវប្កបខណឌ ច្បាបប់ 
 ែតល់ជូនអត្ិថិជនរបស់ខលួននូវកម្ចផីដ្លានការប្បាក់លកេណៈប្បកួត្ប្បផជខ 
 ផកត្ប្ម្ូវប្បពន័ធពត័្ា៌នព្ែទកនុខង្ដ្ើម្បពីប្ខឹខប្បត្ិបត្តិការធនាគារឲ្យកានផ់ត្ានប្បសិទធភាព 
 ត្ង្ម្លើខង្ដ្ើម្ទុន ង្ដ្ើម្បបីង្ខាើនកាំង្ណើ នការែតល់កម្ច ី 

 

២. ង្គាលង្ៅអាជវីកម្ម 
ង្ដ្ើម្បងី្្លើយត្បង្ៅនឹខការវវិត្តផែនកហិរញ្ញ វត្ថុនិខសាថ នភាពង្សដ្ាកិច្ចកម្ពុជានាង្ពលបច្ចុបបនន ធនាគារបានកាំណត្់ 

ង្គាលង្ៅអាជីវកម្ម ង្ដ្ឋយផែែកង្លើែលច្ាំង្ណញពីការប្បកួត្ប្បផជខនូវលទធែលសប្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៧: ប្បាក់បង្ញ្ញ ើពី 
អត្ិថិជនសរុបឲ្យបានច្ាំនួន ១៣៥ ោនដុ្ោល រអាង្ម្រកិ និខឥណទានង្ៅឲ្យអត្ិថិជនសរុបឲ្យបានច្ាំនួន ២៩៤ 
ោនដុ្ោល រអាង្ម្រកិ ។ 
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Mega International Commercial Bank Co., Ltd (ICBC) បានបង្ខាើត្ង្ ើខជាែលូ វការតាម្រយៈ 
ការរួម្បញ្ចូ លគាន រវាខធនាគារ The International Commercial Bank of China និខធនាគារ Chia Tung ង្ៅព្ថៃទី២១ 
ផខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៦ ។ ធនាគារទាាំខពីរង្នះានង្ាទនភាពច្ាំង្ោះប្បវត្តិកិត្តិស័ពទលបលីបាបញដ្យូ៏រអផខាខង្ៅកនុខប្បង្ទសចិ្នរបស់ខលួន ។ 

 

ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ១៩៧១ ធនាគារ The Bank of China ប្តូ្វបានង្ធាើឯកជនភាវូបនីយកម្មឲ្យកាល យជាធនាគារផដ្លានង្ ម្ ះថា 
The International Commercial Bank of China Co., Ltd  (ICBC) ផដ្លានង្ដ្ើម្កាំង្ណើ ត្ម្កពីធនាគារ Ta Ching 
និខប្បភពង្ដ្ើម្របស់ធនាគារ Ta Ching គឺ្ធនាគារ Hupu (ធនាគារង្នះង្ៅង្ប្កាម្នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញ វត្ថុរបស់តុ្ោការអធិរាជ 
កនុខរាជវខសង្្ខ) ។ ធនាគារ The Bank of China បានបាំង្ពញង្បសកកម្មគ្រួជាទីទុកចិ្ត្តខពស់កនុខនាម្ជាភាន កង់្ករព្នរត្នាគារជាតិ្ 
និខជាធនាគារង្បាះពុម្ពប្កដ្ឋសប្បាកមុ់្នង្ពលបង្ខាើត្ធនាគារកោា លរបស់ចិ្ន (Central Bank of China) កនុខឆ្ន ាំ១៩២៨ ។ 

 

ង្ប្កាយម្ក ធនាគារ The Bank of China ប្តូ្វបានង្គ្កាំណត្ថ់ាជាធនាគារឯកង្ទសផដ្លានអាជាា បណ័ណ សប្ាបក់ារង្ធាើ 
ោណិជជកម្មអនតរជាតិ្ និខការបតូររូបិយបណ័ណ បរង្ទស ។ ង្ដ្ឋយការទាញែលប្បង្ោជនពី៍ឯកង្ទសរបស់ខលួនកនុខការបតូររូបិយបណ័ណ បរង្ទស 
ការានបោត ញសាខានិខធនាគារអនតរការយីោសង្ពញសកលង្ោក និខប្ទពយសកម្មដ្ង៏្ប្ច្ើនង្លើសលប ់ រមួ្ទាាំខការអនុវត្តអាជីវកម្មបាន 
លែឥត្ង្ខាច ះង្នាះ ធនាគារ ICBC បានកាល យជាធនាគារច្ាំោត្ថ់ាន កក់ាំពូលង្ៅកនុខសាធារណៈរដ្ាប្បង្ទសចិ្ន ។ 

 

ធនាគារ Chiao Tung ផដ្លបានបង្ខាើត្ង្ ើខ ៥ ឆ្ន ាំមុ្នការបង្ខាើត្សាធារណៈរដ្ាប្បជាានិត្ចិ្នកប៏្តូ្វបានទទលួការចត្ត់ាាំខ 
ជាភាន កង់្កររបស់រត្នាគារជាតិ្និខធនាគារង្បាះពុម្ពប្កដ្ឋសប្បាករ់មួ្ជាម្យួនឹខធនាគារ The Bank of China ង្ៅង្ពលកង្កើត្ 
សាធារណៈរដ្ាប្បជាានិត្ចិ្នដ្ាំបូខ ។ ផ្លល ស់បតូរពីធនាគារផដ្លានអាជាា បណ័ណ ផែនកឧសាហកម្មង្ៅកនុខឆ្ន ាំ១៩២៨ ធនាគារឧសាហកម្ម 
ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ១៩៧៥ និខធនាគារអភវិឌឍនង៍្ៅកនុខឆ្ន ាំ១៩៧៩ ម្កង្នាះ ធនាគារ Chiao Tung បានផប្បកាល យពីធនាគារម្យួផដ្ល 
ប្គ្បប់្គ្ខង្ដ្ឋយរដ្ាង្ៅជាធនាគារផដ្លប្គ្បប់្គ្ខង្ដ្ឋយឯកជនម្យួង្ៅកនុខឆ្ន ាំ១៩៩៩ ។ តាាំខពីង្ពលង្នាះម្ក ធនាគារង្នះបានចូ្លរមួ្ 
ង្ៅកនុខការបង្ខាើនប្បាកក់ម្ច ី ដ្ល់ការអភវិឌឍសប្ាបរ់យៈង្ពលម្ធយម្និខរយៈង្ពលផវខ ការព្ច្នប្បឌិត្និខការប្បឹកាផណនាាំអាំពីការ 
វនិិង្ោគ្ ថមីៗ (ការវនិិង្ោគ្ង្លើផែនកមូ្លធន)  និខប្កុម្ហ ុនរមួ្ទុន (venture capital) ។ អស់រយៈង្ពលជាង្ប្ច្ើនឆ្ន ាំម្កង្ហើយ ធនាគារ 
Chiao Tung បានង្ធាើការរមួ្ច្ាំផណកោ៉ខសាំខាន ់ កនុខការង្ធាើឱ្យប្បង្សើរង្ ើខនូវរច្នាសម្ពន័ធឧសាហកម្មនិខការង្លើកកម្ពស់ផែនក 
ឧសាហកម្មតាម្រយៈការជយួ បង្ខាើត្យុទធសាស្តសតអភវិឌឍ និខវស័ិយឧសាហកម្មសាំខាន់ៗ ង្ដ្ឋយប្សបនឹខទិសង្ៅរបស់ង្គាលនង្ោបាយ 
ង្សដ្ាកិច្ច និខផែនការអភវិឌឍង្សដ្ាកិច្ចរបស់រដ្ឋា ភបិាល ។ 

 

ធនាគារ Chiao Tung និខប្កុម្ហ ុនមូ្លបប្ត្អនារជាតិ្បានរមួ្គាន បង្ខាើត្ប្កុម្ហ ុនម្យួផដ្លានង្ ម្ ះថា CTB Financial 

Holding ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ ២០០២ ។ ង្ប្កាយម្ក ប្កុម្ហ ុនសាជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ Chung Hsing Bill និខប្កុម្ហ ុន មូ្លបប្ត្អនារជាតិ្ 
Barits បានសថិត្ង្ៅង្ប្កាម្ប្បពន័ធប្គ្បប់្គ្ខហិរញ្ញ វត្ថុផត្ម្យួ ។ ង្ៅព្ថៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ាំ២០០២ ប្កុម្ហ ុនធានារ៉ាបរ់ខ Chung Kuo 
និខធនាគារ ICBC បានរមួ្គាន បង្ខាើត្ប្កុម្ហ ុនសម្ពន័ធម្យួផដ្លានង្ ម្ ះថា Mega Financial Holding Company ។ 

 

ជាម្យួនឹខទិដ្ាភាពពប្ខីកខាន ត្អាជីវកម្មនិខការបង្ខាើនច្ាំផណកទីែារ ង្ៅព្ថៃទី២១ ផខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៦ ធនាគារ ICBC និខ 
ធនាគារ Chiao Tung បានរមួ្បញ្ចូ លគាន ជាធនាគារផត្ម្យួជាែលូវការ ង្ដ្ឋយានង្ ម្ ះថា Mega International Commercial 

Bank ។ ង្ៅចុ្ខឆ្ន ាំ២០១៥  ធនាគារង្នះានសាខាកនុខប្សុកច្ាំននួ១០៧ និខសាខាង្ប្ៅប្បង្ទសច្ាំននួ២២ សាខារខច្ាំននួ០៥ 
និខការោិល័យត្ាំោខង្ៅបរង្ទសច្ាំននួ០៥ ។ ជាម្យួនឹខបោត ញរបស់ធនាគារបុត្តសម្ពន័ធង្ៅកនុខប្បង្ទសព្ថ និខប្បង្ទសកាោដ្ឋ 
និខសាខាជាង្ប្ច្ើនង្ទៀត្របស់ធនាគារបុត្តសម្ពន័ធង្នះ បានង្ធាើឲ្យានការង្កើនង្ ើខនូវការោិល័យ  (outpost) ច្ាំននួ៣៩ បផនថម្ង្ទៀត្ ។ 
ធនាគារង្នះានកាល ាំខពលកម្មប្បាណ ៥.៥២៤ នាក ់និខច្ាំោយមូ្លធនសរុបប្បាណ ៨៥,៣៦២ ោនោ់នដុ្ោល រព្ត្វ៉ាន ់។ 

 

ង្លើសពីង្នះង្ៅង្ទៀត្ ធនាគារង្ម្ហាគ  អិុនង្ធើង្ណសិនណល ខម្ង្ម្ើសល ផប ខ ខូអិលធីឌី សាខាភនាំង្ពញប្តូ្វបានបង្ខាើត្ 
ង្ ើខង្ៅព្ថៃទី០៣ ផខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១១ ង្ដ្ឋយានង្លខចុ្ះបញ្ជ ី Co.៤១៦ Br/២០០៧ ពីប្កសួខោណិជជកម្ម ។ បច្ចុបបននង្នះ 
ធនាគារ ានសាខារខច្ាំននួបីផដ្លានទីតាាំខង្ៅម្តុ ាំង្ោធិ៍ចិ្នតុ្ខ អូឡាំពិក និខទលួង្គាក ។ 



អភិបាលកិច្ច  
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អងាការមលខរ សធ់នាគារ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

មាា សភ់ាគហ៊ែ នធំៗរ សធ់នាគារ 
                គិ្ត្ប្តឹ្ម្ព្ថៃទី៣១ ផខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៥ 

ង្ ម្ ះធនាគារ ាច ស់ភាគ្ហ ុនធាៗំ  (គិ្ត្ជាភាគ្រយ) 
 

 

 

 

 

 

Mega Financial Holding Co., Ltd 

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%) 

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%) 

 

ការោិល័យឥណទានបុគ្គល 

ការោិល័យឥណទានប្កុម្ហ ុន 

គ្ណៈកម្មការឥណទាន 

ការោិល័យហិរញ្ញបបទានោណិជជកម្ម 

ការោិល័យសាច្ប់្បាកង់្កយប្សួល 

ការោិល័យគ្ណង្នយយ 

ការោិល័យង្បើកគ្ណន ី

ការោិល័យសាច្ប់្បាក ់

ការោិល័យង្ែទរប្បាក ់
់ ់ការោិល័យមូ្លបបទានបប័្ត្ 

នាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល 

សាខារខ 

នាយកដ្ឋា នឥណទាន 

នាយកដ្ឋា នគ្ណង្នយយ 
 

នាយកដ្ឋា នប្បត្ិបត្តិការ 

នាយកដ្ឋា នប្គ្បប់្គ្ខហានភិយ័ 

នាយកដ្ឋា នច្បាបបន់ខិបទបញ្ញត្ត ិ

នាយកដ្ឋា នសវនករព្ែទកនុខ 

ធនាគារង្ម្ 

ធនាគារង្ម្ហាគ  សាខាភនាំង្ពញ 



សកម្មភាពអាជីវកម្ម  

 

5 

 

សកេមភាពអាជីវកេម 
វសិាលភាពអាជីវកម្ម : ធនាគារង្ម្ហាគ  សាខាភនាំង្ពញ ានង្សវាកម្មដូ្ច្ខាខង្ប្កាម្ ៖ 

 

 ប្បាកប់ង្ញ្ញ ើ 
 ឥណទាន 
 ការធានា 
 ការង្ែទរប្បាក់ 
 ការបតូររូបិយប័ណណ  



របាយការណ៍សវនករឯករាជយ  
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របាយការេ៍រ សស់វនករឯករាជយ 
ជូ្នចំឈពាោះការយិាេ័យកណាា េ 
ធនាគារឈម្ហ្គគ  អ្ ិនឈធើឈណសិនណេ ខម្ឈម្ើសេ កប៊ែង ខូអិ្េធីឌី ស្នខាភ្ាំឈេញ 

ម្តិសវនកម្ម 

ឈយើងខ្ ំបានឈធវើសវនកម្មឈៅឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ របស់ធនាគារ ឈម្ហ្គគ  អ្ ិនឈធើឈណសិនណេ 
ខម្ឈម្ើសេ ស្នខាភ្ាំឈេញ ឈៅកាត់ថា (“ស្នខាធនាគារ”) កែេរមួ្មានតារាងត េយការនាថ្ងៃទី 31 កខធាូ 
ឆ្ា ំ2016 របាយការណ៍េទធផ្េ របាយការណ៍បកព្ម្បព្ម្ួេរណនីថ្នការយិាេ័យកណាត េនិង 
របាយការណ៍េំហូរទឹកព្បាក់ សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ និងកំណត់សមាគ េ់ កែេរមួ្មាន 
ឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយសំខាន់  ៗ ព្េម្ទំងេ៌ត័មានេនយេ់ឈផ្េង  ៗ កែេបាន បង្កា ញឈៅទំេ័រទី 9 
ែេ់ទី 56 ។ 

ជាម្តិរបស់ឈយើងខ្ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ជាស្នរវនត បានបង្កា ញនូវភាេព្តឹម្ព្តូវថ្នស្នថ នភាេហិរញ្ាវតថ  
របស់ស្នខាធនាគារ នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2016 ព្េម្ទំងេទធផ្េហិរញ្ាវតថ  និងេំហូរទឹកព្បាក់របស់ 
ស្នខាធនាគារ សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ ឈោយអ្ន ឈោម្ឈៅតាម្សតង់ោររណឈនយយ 
កម្ព ជា និងឈគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ពាក់េ័នធនឹងការឈរៀបចំនិងការកំណត់បង្កា ញ 
ឈៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ។ 

មូ្េោា នថ្នម្តិសវនកម្ម 

ឈយើងខ្ ំ បានឈធវើសវនកម្មឈោយអ្ន ឈោម្ឈៅតាម្សតង់ោរសវនកម្មអ្នតរជាតិថ្នកម្ព ជា ។ ការទទួេ 
ខ សព្តូវរបស់ឈយើងខ្ ំកែេស្សបតាម្សតង់ោរទំងឈនាោះ ព្តូវបានឈរៀបរាប់បកនថម្ឈទៀតឈៅកា ងកថាខណឌ   
សាីេីការទទួេខ សព្តូវរបស់សវនករ សព្មាប់ការឈធវើសវនកម្មឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  កែេមាន 
នូវកា ងរបាយការណ៍របស់ឈយើងខ្ ំ ។ ឈយើងខ្ ំ មានភាេឯករាជ្យេីស្នខាធនាគារឈោយស្សបឈៅតាម្ 
តព្ម្ូវការព្កម្សីេធម៌្វជិាជ ជី្វៈ កែេពាក់េ័នធនឹងសវនកម្មឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ឈៅកា ង 
ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា ឈហើយឈយើងខ្ ំបានបំឈេញនូវទំនួេខ សព្តូវឈេើព្កម្សីេធម៌្វជិាជ ជី្វៈស្សប 
តាម្តព្ម្ូវការរបស់សតង់ោរទំងឈនាោះ ។ ឈយើងខ្ ំ ឈជ្ឿជាក់ថាភ្សត តាងសវនកម្មកែេឈយើងខ្ ំព្បមូ្េបាន 
មានេកខណៈព្រប់ព្គាន់ និងសម្ស្សបសព្មាប់ជាមូ្េោា នកា ងការបឈញ្ចញម្តិសវនកម្មរបស់ឈយើងខ្ ំ ។ 
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ការទទួេខ សព្តវូឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ របស់អ្ាកព្រប់ព្រង និងអ្ាកទទួេខ សព្តវូឈេើអ្ភិ្បាេកិចច 

អ្ាកព្រប់ព្រងមានភារៈទទួេខ សព្តូវឈេើការឈរៀបចំ និងការបង្កា ញនូវភាេព្តឹម្ព្តូវថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  
ឈោយអ្ន ឈោម្ឈៅតាម្សតង់ោររណឈនយយកម្ព ជា និងឈគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 
ពាក់េ័នធនឹងការឈរៀបចំ និងការកំណត់បង្កា ញឈៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ឈហើយនិងទទួេខ សព្តូវឈេើ 
ព្បេ័នធព្តួតេិនិតយថ្ផ្ទកា ង កែេអ្ាកព្រប់ព្រងកំណត់ថាមានភាេចំបាច់សព្មាប់ការឈរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  
ឲ្យឈចៀសផ្ តេីការបង្កា ញខ សជាស្នរវនត ឈោយស្នរកតការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆ្គង ។  

ឈៅកា ងការឈរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  អ្ាកព្រប់ព្រងមានភារៈទទួេខ សព្តូវឈេើការវាយតថ្ម្លនូវេទធភាេ 
របស់ស្នខាធនាគារ កា ងការបនតនិរនតរភាេអាជី្វកម្មទទួេខ សព្តូវឈេើការោតព្តោងេ័ត៌មាន ព្បសិនឈបើ 
ពាក់េ័នធនូវបញ្ញា ទំងឡាយកែេទក់ទងឈៅនឹងនិរនតរភាេអាជី្វកម្ម និងឈព្បើព្បាស់មូ្េោា ននិរនតរភាេថ្ន
រណឈនយយ ឈេើកកេងកតអ្ាកព្រប់ព្រងមានបំណងចង់ជ្ព្ម្ោះបញ្ជ ី ផ្អា កែំឈណើ រការស្នខាធនាគារ ឬគាម ន
ជ្ឈព្ម្ើសសម្រម្យែថ្ទឈទៀតឈព្ៅេីឈធវើកបបឈនោះ ។ 

អ្ាកទទួេខ សព្តូវឈេើអ្ភិ្បាេកិចច មានភារៈទទួេខ សព្តូវកា ងការព្តួតេិនិតយែំឈណើ រការហិរញ្ាវតថ របស់ស្នខា 
ធនាគារ ។ 

ការទទួេខ សព្តវូរបស់សវនករសព្មាប់ការឈធវើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  

ឈគាេឈៅរបស់ឈយើងខ្ ំ រឺផ្ាេ់នូវអំ្ណោះអំ្ណាងសម្ឈហត ផ្េថារបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ទំងមូ្េមិ្នមានការ 
បង្កា ញខ សជាស្នរវនតឈោយស្នរកតការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆ្គង និងផ្ាេ់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករកែេរមួ្ 
បញ្ចូ េម្តិសវនកម្មរបស់ឈយើងខ្ ំ ។ អំ្ណោះអំ្ណាងសម្ឈហត ផ្េ រឺជាអំ្ណោះអំ្ណាងមានកព្មិ្តខពស់មួ្យ              
ប  កនតវាមិ្នអាចធានាថា ព្រប់ឈេេថ្នការឈធវើសវនកម្មឈោយអ្ន ឈោម្ឈៅតាម្សតង់ោរសវនកម្ម អ្នតរជាតិថ្នកម្ព ជា  
អាចរកឈ ើញនូវការបង្កា ញខ សជាស្នរវនតកែេបានឈកើតឈ ើងឈនាោះឈទ ។ ការបង្កា ញខ សជាស្នរវនតអាចឈកើតឈ ើង  
ឈោយស្នរការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆ្គង ឈហើយព្តូវបានចត់ទ កថាជាស្នរវនត ឈៅឈេេកែេការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆ្គង  
កតមួ្យឬក៏រមួ្បញ្ចូ េគាា  មានផ្េប ោះពាេ់ែេ់ការសឈព្ម្ចចិតតកផ្ាកឈសែាកិចចរបស់អ្ាកឈព្បើព្បាស់ ឈោយឈយាង  
ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ឈនោះ ។ 

ជាកផ្ាកមួ្យថ្នការឈធវើសវនកម្ម ឈោយអ្ន ឈោម្តាម្សតង់ោរសវនកម្មអ្នតរជាតិថ្នកម្ព ជា ឈយើងខ្ ំអ្ន វតតនូវការ 
វនិិចេ័យកែេព្បកបឈៅឈោយវជិាជ ជី្វៈ និងរកានូវម្ជ្ឈធាត និយម្ កា ងអំ្  ងឈេេសវនកម្ម ។  ឈយើងខ្ ំក៏៖ 

 ឈធវើការកំណត់ និងវាយតថ្ម្លនូវហ្គនិភ័្យថ្នការបង្កា ញខ សជាស្នរវនតឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ឈោយស្នរ 
កតការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆ្គង និងទទួេខ សព្តូវឈេើការឈរៀបចំ និងការអ្ន វតតនូវនីតិវធីិសវនកម្ម ឈែើម្បីឈឆ្លើយតប    
ឈៅនឹងហ្គនិភ័្យទំងឈនាោះ និងព្បមូ្េនូវភ្សត តាងកែេមានេកខណៈព្រប់ព្គាន់ និងសម្ស្សប សព្មាប់ជា  
មូ្េោា នកា ងការបឈញ្ចញម្តិសវនកម្មរបស់ឈយើងខ្ ំ ។ ហ្គនិភ័្យកែេមិ្នអាចរកឈ ើញនូវការបង្កា ញខ ស              
ជាស្នរវនតកែេឈកើតឈ ើងឈោយស្នរកតការកកលងបនលំ មានេកខណៈខពស់ជាងការបង្កា ញខ សឈកើតឈ ើងេី  
កំហ សឆ្គង ឈោយស្នរកតការកកលងបនលំ អាចរមួ្បញ្ចូ េទំងការ  ប ិតគាា  ការេួចបនលំ ការេ បឈចេ                   
ឈោយឈចតនា ការបកស្ស្នយមិ្នេិត ឬមិ្នអ្ន វតតតាម្នីតិវធីិព្រប់ព្រងថ្ផ្ទកា ង ។ 
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 ទទួេបាននូវការយេ់ែឹងអំ្េីការព្រប់ព្រងថ្ផ្ទកា ង កែេពាក់េ័នធនឹងការឈធវើសវនកម្ម កា ងឈគាេបំណងឈែើម្បី 
ឈរៀបចំនូវនីតិវធីិសវនកម្មកែេសម្ស្សបឈៅតាម្កាេៈឈទសៈ ប  កនតមិ្នកម្នកា ងឈគាេបំណងឈែើម្បីបឈញ្ចញ 
ម្តិឈេើព្បសិទធភាេថ្នការព្រប់ព្រងថ្ផ្ទកា ងរបស់ស្នខាធនាគារឈ ើយ ។ 

 ការវាយតថ្ម្លឈេើភាេសម្ស្សប ថ្នឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយកែេស្នខាធនាគារ បានឈព្បើព្បាស់ និង   
ភាេសម្ឈហត ផ្េថ្នការបា ន់ស្នម នរណឈនយយសំខាន់  ៗ ព្េម្ទំងការោតព្តោងេ័ត៌មានពាក់េ័នធកែេបាន 
ឈធវើឈ ើងឈោយអ្ាកព្រប់ព្រង ។ 

 ឈធវើការសនាិោា នឈេើភាេសម្ស្សបថ្នការឈព្បើព្បាស់មូ្េោា ននិរនតរភាេថ្នរណឈនយយរបស់អ្ាកព្រប់ព្រង 
ឈហើយឈោយកផ្ាកឈៅឈេើភ្សត តាងសវនកម្មកែេទទួេបាន ឈធវើការសនាិោា នថាឈតើភាេមិ្នចាស់ោស់ស្នរវនត 
ពាក់េ័នធឈៅនឹងព្េឹតតិការណ៍ ឬេកខខណឌ កែេអាចឈធវើឲ្យមានម្នទិេជាស្នរវនតឈេើេទធភាេរបស់ស្នខាធនាគារ 
ឈែើម្បីបនតនិរនតរភាេអាជី្វកម្ម ។  ព្បសិនឈបើឈយើងខ្ ំ ឈធវើការសនាិោា នថាមានអ្តថិភាេថ្នភាេមិ្នព្បាកែព្បជាជា 
ស្នរវនត ឈយើងខ្ ំចំបាច់ព្តូវបញ្ចូ េឈៅកា ងរបាយការណ៍របស់ឈយើងខ្ ំ ឈែើម្បីទញចំណាប់អារម្មណ៍ឈេើការ 
ោតព្តោងេ័ត៌មានពាក់េ័នធឈៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ឬព្បសិនឈបើការោតព្តោងេ័ត៌មានមានេកខណៈ 
មិ្នព្រប់ព្គាន់ ឈយើងខ្ ំចំបាច់ព្តូវផ្ាេ់ម្តិសវនកម្មកែេមានបញ្ញា  ។  ការសនាិោា នរបស់ឈយើងខ្ ំ រឺកផ្ាកតាម្ 
ភ្សត តាងសវនកម្មកែេព្បមូ្េបានព្តឹម្កាេបរឈិចេទថ្នរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់ឈយើងខ្ ំ ។  យា ងណា 
ក៏ឈោយ ព្េឹតតិការណ៍ ឬេកខខណឌ នាឈេេអ្នារត អាចឈធវើឲ្យស្នខាធនាគារបញ្ឈប់និរនតរភាេថ្នអាជី្វកម្ម ។ 

 វាយតថ្ម្លឈេើការបង្កា ញថ្នទព្ម្ង់ និងខលឹម្ស្នរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ទំងមូ្េ កែេរមួ្បញ្ចូ េទំងការ   
ោតព្តោងេ័ត៌មាន និងវាយតថ្ម្លថាឈតើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ បានបង្កា ញេីព្បតិបតតិការ និងព្េឹតតិការណ៍             
ពាក់េ័នធកា ងអ្តថន័យ កែេអាចសឈព្ម្ចបាននូវការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ែ៏ព្តឹម្ព្តូវ ។ 

ឈយើងខ្ ំ ផ្ាេ់េ័ត៌មានជូ្នអ្ាកទទួេខ សព្តូវឈេើអ្ភិ្បាេកិចច សាីេីបញ្ញា ឈផ្េងឈទៀត វសិ្នេភាេ និងឈេេឈវោ 
កែេបានឈព្គាងទ កសព្មាប់ការឈធវើសវនកម្ម និងការរកឈ ើញបញ្ញា ជាស្នរវនតឈផ្េងឈទៀតកែេមានរមួ្បញ្ចូ េទំង 
ចំណ ចខវោះខាតថ្នការព្រប់ព្រងថ្ផ្ទកា ងកែេបានរកឈ ើញកា ងអំ្  ងឈេេឈធវើសវនកម្ម ។ 

 

តំណាងព្កុម្ហ៊ែ ន មខភ្ីអឹេជជី មខេ ូឌា ចំកាត់ 

 

 

 

រាជ្ធានីភ្ាំឈេញ ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា 

ថ្ងៃទី 16 កខ ក ម្ភៈ ឆ្ា ំ 2017 
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តារាងត េយការ 
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9 

 

 
  2016 2015 
 កំណត់ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
 សមាគ េ់  (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
ប្ទពយសកេម 

ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ែ  14,740,927   59,509,122 14,008,344   56,733,793  
សម្ត េយឈៅ 
 ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 5 67,783,377   273,641,493 42,297,932   171,306,625  
ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ 
 ឈៅធនាគារនានា 6 14,130,680   57,045,555 46,054,790   186,521,900  
ឥណទន និងប ឈរព្បទន - ស ទធ 7 276,950,267   1,118,048,228 224,504,254   909,242,229  
ព្ទេយសកម្មឈផ្េង  ៗ 8 1,203,665   4,859,196 922,940   3,737,907  
ព្ទេយ និងបរកិាខ រ 9 807,674   3,260,580 1,214,977   4,920,657  
ព្ទេយសកម្មអ្របីូ 10 76,805   310,062 132,822   537,929  
េនធេនារជាព្ទេយសកម្ម 13 637,842   2,574,968 35,820   145,071  
         

សរ   ប្ទពយសកេម  376,331,237   1,519,249,204 329,171,879   1,333,146,111 
         

 ំេ ល និងគេនីការយិាលយ័កណ្តា ល 
បំណ េ 
ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន 11 132,460,636   534,743,587 107,745,130   436,367,777  
ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ 
 ការយិាេ័យកណាា េ 23 170,000,000   686,290,000 160,000,000   648,000,000  
បំណ េឈផ្េង  ៗ 12 1,346,370   5,435,296 891,423    3,610,264  
បំណ េេនធព្បាក់ចំឈណញ 13 3,203,946   12,934,330 1,396,586   5,656,173 
         

សរ បបំណ េ   307,010,952 1,239,403,123 270,033,139 1,093,634,214 
         

រណនីការយិាេ័យកណាត េ 
ឈែើម្ទ នរបស់ 
 ការយិាេ័យកណាា េ 14 50,000,000   201,850,000 50,000,000   202,500,000  
ព្បាក់ចំឈណញរកាទ ក  19,320,285   77,995,991 9,138,740   37,011,897  
         

សរ បរណនីការយិាេ័យកណាត េ  69,320,285   279,845,991 59,138,740   239,511,897   
         

 ំេ ល និងគេនីការយិាលយ័កណ្តា ល 376,331,237   1,519,249,204 329,171,879   1,333,146,111 
         

 
កំណត់សមាគ េ់កែេភាជ ប់ជូ្នឈនោះ រឺជាកផ្ាកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ។ 
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របាយការណ៍េទធផ្េ 
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  2016 2015 
 កំណត់ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
 សមាគ េ់  (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 
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) 
         

ចំណូេេីការព្បាក់ស ទធ  16,130,434   65,118,562 9,654,927   39,102,454  
 
សំវធិានធនឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទន 
 អាព្កក់និងជាប់សងេ័យ 7 (529,758)  (2,138,633) (1,081,655)  (4,380,703) 
         

ចំណូេេីការព្បាក់ស ទធបនាទ ប់េី 
 សំវធិានធនឈេើឥណទនបាត់បង់  15,600,676   62,979,929 8,573,272   34,721,751  
ចំណូេកថ្ព្ម្ និងឈជ្ើងស្នរស ទធ 17 2,357,856  9,518,664 2,598,759 10,524,974 
ចំណូេព្បតិបតតិការឈផ្េង  ៗ  89,829  362,640 91,899   372,191  
ចំណាយឈេើប រគេិក 18 (2,087,243)  (8,426,200) (1,875,365) (7,595,228) 
ចំណាយរែាបាេនិង 
 ចំណាយព្បតិបតតិការ 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) 
         

ព្បាក់ចំឈណញម្ នបង់េនធ  13,000,459   52,482,853 6,739,528 27,295,088 
 
ចំណាយេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ 13 (2,818,914)  (11,379,956) (1,530,384)  (6,198,055) 
         

ព្បាក់ចំឈណញស ទធសព្មាប់ការយិបរឈិចេទ 10,181,545   41,102,897 5,209,144   21,097,033 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ េ់កែេភាជ ប់ជូ្នឈនោះ រឺជាកផ្ាកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ។ 
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របាយការណ៍បកព្ម្បព្ម្េួរណនីការយិាេ័យកណាត េ 
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  ឈែើម្ទ នរបស់ ព្បាក់ចំឈណញ 
  ការយិាេ័យកណាា េ រកាទ ក សរ ប 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ 
 
 
នាថ្ងៃទី1 កខ ម្ករា ឆ្ា ំ 2015  50,000,000 3,929,596 53,929,596  
 
ចំឈណញស ទធសព្មាប់ការយិបរឈិចេទ  -  5,209,144   5,209,144 
         

នាថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2015  50,000,000   9,138,740   59,138,740 
         

 
(សម្មូ្េពាន់ឈរៀេ - កំណត់សមាគ េ់ 4)  202,500,000  37,011,897   239,511,897 
         

 
នាថ្ងៃទី1 កខ ម្ករា ឆ្ា ំ 2016    50,000,000   9,138,740   59,138,740 
 
ចំឈណញស ទធសព្មាប់ការយិបរឈិចេទ  -  10,181,545   10,181,545 
         

នាថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016  50,000,000   19,320,285   69,320,285 
         

 
(សម្មូ្េពាន់ឈរៀេ - កំណត់សមាគ េ់ 4)  201,850,000   77,995,991   279,845,991 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ េ់កែេភាជ ប់ជូ្នឈនោះ រឺជាកផ្ាកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

របាយការណ៍េំហូរទឹកព្បាក់ 
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  2016 2015 
 កំណត់ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
 សមាគ េ់  (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
សាច់ប្បាក់ស ទធ (មប្ ើប្បាសក់ន ង) 
 ទទួលបានព ី
 សកេមភាពប្ តិ តាិការ 20 (3,607,433) (14,563,207) 1,497,914 6,066,551 
         

លហូំរទឹកប្បាក់ពីសកេមភាពវនិិមយាគ 

ការទិញៈ 
 ព្ទេយ និងបរកិាខ រ  (68,040)  (274,677) (877,115) (3,552,316) 
 ព្ទេយសកម្មអ្របីូ  - - (164,995) (668,230) 
         

សាច់ប្បាក់ស ទធមប្ ើប្បាសក់ន ង 
 សកេមភាពវិនិមយាគ  (68,040)  (274,677) (1,042,110)  (4,220,546) 
         

ការ (ថយច ុះ)/មកើនម ើងស ទធនន 
 សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សេេូល (3,675,473)  (14,837,884) 455,804   1,846,005  

សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សេេូល 
 នាម ើេការយិ រមិចេទ  56,315,436   228,077,516 55,859,632  227,628,000  
េឈម្ាៀងេីការបាូររបិូយប័ណណ  -  (732,102) -  (1,396,489) 
         

សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សេេូល 
 នាច ងការយិ រមិចេទ 21 52,639,963   212,507,530 56,315,436   228,077,516 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ េ់កែេភាជ ប់ជូ្នឈនោះ រឺជាកផ្ាកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ។ 
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1. ព័ត៌មានសាខាធនាគារ 

ធនាគារ ឈម្ហ្គគ  អ្ ិនឈធើឈណសិនណេ ខម្ឈម្ើសេ ស្នខាភ្ាំឈេញ ឈៅកាត់ថា (“ស្នខាធនាគារ”) រឺជា                  
ស្នខាមួ្យរបស់ធនាគារ Mega International Commercial Bank Co., Ltd. កែេបានច ោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម                 
ឈៅថ្តវា ន់ (ការយិាេ័យកណាា េ) ។ ស្នខាធនាគារបានបឈងាើតឈ ើង និងច ោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មឈៅកា ង         
ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជាជាមួ្យព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម ឈព្កាម្អាជ្ាប័ណណច ោះបញ្ជ ីឈេខ 416Br/2007 ច ោះថ្ងៃទី4 
កខត ោ ឆ្ា ំ2007 ។ ស្នខាធនាគារ បានទទួេអាជ្ាប័ណណេីធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ឈែើម្បីឈធវើព្បតិបតតិការ            
ជាធនាគារពាណិជ្ជ ឈោយមានស េេភាេចប់េីថ្ងៃទី5 កខកញ្ញា  ឆ្ា ំ2011 និងបានចប់ឈផ្ាើម្ព្បតិបតតិការ             
ជាផ្លូវការឈៅថ្ងៃទី3 កខត ោ ឆ្ា ំ2011 ។ 

សកម្មភាេចម្បងរបស់ស្នខាធនាគារ រមួ្បញ្ចូ េទំងព្បតិបតតិការសាូេធនាគារ និងការផ្តេ់ឈសវាកម្ម              
ឈផ្េងៗពាក់េ័នធនឹងវស័ិយហិរញ្ាវតថ ឈៅកា ងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា ។ 

ទីស្នា ក់ការច ោះបញ្ជ ីរបស់ស្នខាធនាគារមានទីតំាងសថិតឈៅអ្គារឈេខ 139 ផ្លូវឈេខ 274 កកងផ្លូវឈេខ 41 
សង្កា ត់បឹងឈកងកង 1 ខណឌ ចំការម្ន រាជ្ធានីភ្ាំឈេញ ព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា ។ 

ស្នខាធនាគារមានប រគេិកចំនួន 74 នាក់ នាថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 (2015: 69 នាក់) ។ 

2. េូលដ្ឋា នននការមរៀ ច ំ

(ក) របាយការណ៍អ្ន ឈោម្ភាេ 

របាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ព្តូវបានឈរៀបចំឈ ើង ឈោយអ្ន ឈោម្ឈៅតាម្សតង់ោររណឈនយយកម្ព ជា និង           
ឈគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ពាក់េ័នធនឹងការឈរៀបចំ និងការកំណត់បង្កា ញឈៅកា ង 
របាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ របស់ស្នខាធនាគារ ព្តូវបានអ្ន ម័្ត និងផ្តេ់សិទធិផ្ាយឈោយអ្ាកព្រប់ព្រង 
ឈៅថ្ងៃទី16 កខក ម្ភៈ ឆ្ា ំ2017 ។ 

(ខ) មូ្េោា នថ្នការវាស់កវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ របស់ស្នខាធនាគារ ព្តូវបានឈរៀបចំឈ ើងឈៅតាម្មូ្េោា នតថ្ម្លឈែើម្ែំបូង ។ 
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2. េូលដ្ឋា នននការមរៀ ចំ (ត) 

(រ) របិូយប័ណណសព្មាប់ម្ ខង្ករ និងសព្មាប់កំណត់បង្កា ញ 

របិូយប័ណណជាតិថ្នព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា រឺព្បាក់ឈរៀេ ។  ឈោយស្នរស្នខាធនាគារឈធវើព្បតិបតតិការ និង 
កត់ព្តារាេ់បញ្ជ ីរណឈនយយរបស់ខលួនកផ្ាកឈេើមូ្េោា ន ព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិ អ្ាកព្រប់ព្រងក៏បានកំណត់ 
ព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិជារបិូយប័ណណម្ ខង្ករ និងជារបិូយបណណ័ សព្មាប់ឈធវើការបង្កា ញ ឈព្ពាោះវាឆ្ល ោះបញ្ញច ំងេី         
ស្នរធាត ឈសែាកិចចថ្នព្បភ្េព្េឹតតិការណ៍ និងកាេៈឈទសៈរបស់ស្នខាធនាគារ ។ 

សកម្មភាេព្បតិបតតិការជារបិូយប័ណណឈផ្េងៗឈទៀត ឈព្ៅេីព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិព្តូវបានបតូរឈៅជាព្បាក់            
ែ ោល រអាឈម្រកិ ឈោយឈព្បើអ្ព្តាបតូរព្បាក់ឈៅថ្ងៃព្បតិបតតិការឈនាោះ ។  សម្ត េយថ្នព្ទេយសកម្មរបិូយវតថ  និង 
បំណ េរបិូយវតថ  នាកាេបរឈិចេទរាយការណ៍កែេជារបិូយប័ណណឈផ្េងឈទៀតឈព្ៅេីព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិ              
ព្តូវបានបតូរឈៅជាព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិ ឈោយឈព្បើអ្ព្តានាកាេបរឈិចេទឈនាោះ ។ ភាេេឈម្ាៀងេីការបតូរ                   
របិូយប័ណណកែេឈកើតម្កេីការបតូរឈនាោះ ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ឈៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។  

របាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ឈនោះ ព្តូវបានបង្កា ញជាព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិ កែេជារបិូយប័ណណម្ ខង្កររបស់ស្នខា 
ធនាគារ ។  តួឈេខទំងអ្ស់ព្តូវបានកាត់ខទង់ចំនួនមួ្យែ ោល រអាឈម្រកិ កែេជិ្តបំផ្ ត ឈបើមិ្នែូឈចាោះឈទ            
េ ោះព្តាកតមានការបង្កា ញឈផ្េងេីឈនាោះ ។ 

( ) ការបា ន់ស្នម ន និងការវនិិចេ័យ 

ការឈរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  តព្ម្ូវឲ្យអ្ាកព្រប់ព្រងឈធវើការវនិិចេ័យ បា ន់ស្នម ន និងសនមតកែេមានផ្េ 
ប ោះពាេ់ែេ់ការអ្ន វតតនូវឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយ និងចំនួនថ្នព្ទេយសកម្ម បំណ េ ចំណូេ និង 
ចំណាយកែេបានរាយការណ៍ ។  េទធផ្េជាក់កសតងអាចខ សេីការបា ន់ស្នម នទំងឈនាោះ ។  

ការបា ន់ស្នម ន និងការសនមតកែេពាក់េ័នធ ព្តូវបានព្តួតេិនិតយជាព្បចំ ។ ការកកកព្បឈេើរណឈនយយ             
បា ន់ស្នម នព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ និងកត់ព្តាឈៅកា ងការយិបរឈិចេទកែេការបា ន់ស្នម នឈនាោះ ព្តូវបានកកកព្ប 
និង នាការយិបរឈិចេទអ្នារតកែេប ោះពាេ់ឈោយការកកកព្បឈនោះ ។ 

ការបា ន់ស្នម ន និងការវនិិចេ័យរណឈនយយចម្បង ព្តូវបានអ្ន វតតឈៅកា ងការឈរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ           
រមួ្មាន ការបា ន់ស្នម ននូវចំនួនកែេអាចព្បមូ្េបានម្កវញិេីឥណទន និងប ឈរព្បទន កែេបានបង្កា ញ 
ឈៅកា ងឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយឈោយក កកា ងកំណត់សមាគ េ់ 3 (ង) ។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 

15 

 

3. មគាលនមយាបាយគេមនយយសខំាន់ៗ 

ឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយសំខាន់  ៗកែេបានឈព្បើព្បាស់ឈោយស្នខាធនាគារកា ងការឈរៀបចំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ាវតថ ឈនោះមានែូចខាងឈព្កាម្ ។ ឈគាេនឈយាបាយទំងឈនោះ ព្តូវបានឈព្បើព្បាស់សព្មាប់ព្រប់ការយិ 
បរឈិចេទទំងអ្ស់ កែេបានបង្កា ញឈៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ ឈនោះព្បកបឈោយសងគតិភាេឈេើកកេង 
កតចំណ ច កែេបានបញ្ញជ ក់ ។ 

(ក) ឧបករណ៍ហិរញ្ាវតថ  

ព្ទេយសកម្ម និងបំណ េហិរញ្ាវតថ របស់ស្នខាធនាគារ រមួ្មានស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ            
ការផ្តេ់ឥណទន រណឈនយយព្តូវទទួេឈផ្េងៗ ព្បាក់បឈញ្ាើ និងរណនីព្តូវទូទត់ឈផ្េងៗ ។                       
ឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយឈេើការទទួេស្នគ េ់ និងការវាយតថ្ម្លនូវសមាសធាត ទំងឈនោះព្តូវបាន 
បង្កា ញឈៅកា ងឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយឈោយក កេីគាា  ។ 

(ខ) ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ 

ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ រួម្មាន ស្នច់ព្បាក់ និងសម្ត េយធនាគារ ព្បាក់បឈញ្ាើឈៅធនាគារ             
កែេមានកាេវស្ននតឈៅឈេេតម្ាេ់ែំបូងមានរយៈឈេេ 3 កខ ឬតិចជាង និងការវនិិឈយាររយៈឈេេខលី                   
កែេអាចបតូរជាស្នច់ព្បាក់ឈេេណាក៏បាន ឈោយមានហ្គនិភ័្យតិចតួចចំឈពាោះការផ្អល ស់បតូរតថ្ម្ល ។ 

(រ) ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា 
ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា ព្តូវបានកត់ព្តាតាម្តថ្ម្លឈែើម្ ែកឱនភាេតថ្ម្លសព្មាប់              
ចំនួនណាកែេមិ្នអាចព្បមូ្េវញិបាន ។ 

( ) ឥណទន និងប ឈរព្បទន 

ឥណទន និងប ឈរព្បទន ព្តូវបានកត់ព្តាឈៅកា ងតារាងត េយការ តាម្ព្បាក់ឈែើម្ែកឈចញចំនួនទំងឡាយ 
ណាកែេបានេ បឈចេ និងសំវធិានធនឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទនអាព្កក់ និងជាប់សងេ័យ ។ 

ភាេព្រប់ព្គាន់ថ្នសំវធិានធនឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទនអាព្កក់ជាប់សងេ័យព្តូវបានវាយតថ្ម្លព្បចំកខ 
ឈោយអ្ាកព្រប់ព្រង ។ កតាត កែេព្តូវបានឈព្បើព្បាស់កា ងការវាយតថ្ម្លភាេព្រប់ព្គាន់ថ្នសំវធិានធន រមួ្មាន 
ទំហំថ្នឥណទន បទេិឈស្នធន៍ថ្នការខាតបង់កនលងឈៅ ស្នថ នភាេឈសែាកិចចបចច បបនា និងផ្េប ោះពាេ់              
ឈផ្េងៗែេ់អ្តិងិជ្ន ស្នថ នភាេហិរញ្ាវតថ របស់អ្តិងិជ្ន និងស្នថ នភាេជាក់កសតងថ្នឥណទនឈធៀបនឹង 
ែំឈណើ រការថ្នឥណទនកា ងអំ្  ងឈេេថ្នកិចចសនា ។ 
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3. មគាលនមយាបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ង) សំវធិានធនឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទនអាព្កក់ និងជាប់សងេយ័ 

អ្ន ឈោម្តាម្ឈគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា រាេ់ឥណទន និងប ឈរព្បទន ព្តូវបាន  
ចត់ចំណាត់ថាា ក់ឈោយឈយាងឈៅតាម្សម្តថភាេថ្នការទូទត់សងរបស់ថ្ែរូពាណិជ្ជកម្ម ។ សម្តថភាេ             
ថ្នការទូទត់សងឈនោះ ព្តូវបានវាយតថ្ម្លឈោយកផ្ាកឈៅតាម្បទេិឈស្នធន៍ថ្នការទូទត់សងេីម្ នេកខខណឌ   
ហិរញ្ាវតថ របស់កូនបំណ េ អាជី្វកម្ម និងេំហូរទឹកព្បាក់នាឈេេអ្នារត េទធភាេ និងការសម័ព្រចិតតសង  
របស់កូនបំណ េ បរយិាកាសហិរញ្ាវតថ  និងរ ណភាេថ្នឯកស្នរកែេព្បមូ្េបាន ។  

បកនថម្ឈេើរ ណភាេថ្នេ័ត៌មានខាងឈេើ ចំនួនថ្ងៃហួសកាេកំណត់សងព្តូវបានយកម្ករិត មានែូចខាង  
ឈព្កាម្៖ 

 ចំណាត់ថាា ក់ ចំនួនថ្ងៃហួសកាេកំណត់សង សំវធិានធន 
 

ឥណទនធម្មតា/សតង់ោរ <30 ថ្ងៃ 1% 
ឥណទនឃ្ល ំឈម្ើេ ≥ 30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ 3% 
ឥណទនឈព្កាម្សតង់ោរ ≥ 90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ 20% 
ឥណទនជាប់សងេ័យ ≥ 180 ថ្ងៃ – 359 ថ្ងៃ 50% 
ឥណទនបាត់បង់ 360 ថ្ងៃ ឬឈេើស 100% 

សំវធិានធនឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទនជាប់សងេ័យអ្បបបរមា ព្តូវបានកំណត់ឈោយកផ្ាកឈៅតាម្                          
ចំណាត់ថាា ក់កែេបានចត់ថាា ក់ ។ ឈៅឈេេមានេ័ត៌មានកែេអាចទ កចិតតបានថា ការបាត់បង់នឹងឈកើត 
មានឈ ើងឈព្ចើនជាងតព្ម្ូវការអ្បបបរមាឈនាោះ សំវធិានធនបកនថម្នឹងព្តូវបានឈធវើឈ ើង ។ 

ឥណទនមិ្នអាចទរបាន ឬចំកណកថ្នឥណទនកែេបានចត់ថាា ក់ជាឥណទនអាព្កក់ នឹងព្តូវេ បបំបាត់ 
បនាទ ប់េីមានការរិតរូរឈៅឈេើតថ្ម្លេក់បានថ្នព្ទេយបញ្ញច ំ ឈហើយព្បសិនឈបើឈៅឈេេកែេអ្ាកព្រប់ព្រង           
វនិិចេ័យឈ ើញថា េ ំមានសងឃឹម្នឹងទរបាននូវឥណទនទំងឈនាោះម្កវញិឈទ ។ 

ការព្បមូ្េម្កវញិនូវឥណទន និងប ឈរព្បទនកែេបានេ បបំបាត់ឈចេ និងការបញ្ចូ េម្កវញិនូវ                          
សំវធិានធនេីម្ នព្តូវបានបង្កា ញោច់ឈោយក ក រមួ្ជាមួ្យនឹងការកព្បព្បួេស ទធថ្នសំវធិានធនសព្មាប់ 
ឥណទនអាព្កក់ និងជាប់សងេ័យកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។ 

(ច) ព្ទេយសកម្មឈផ្េង  ៗ

ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ ព្តូវបានកត់ព្តាឈៅតាម្តថ្ម្លឈែើម្ ែកសំវធិានធនខាតបង់ ព្បសិនឈបើមាន ។ 
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3. មគាលនមយាបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ឆ្) ព្បាក់បឈញ្ាើតម្ាេ់តាម្ចាប់ 

ព្បាក់បឈញ្ាើតម្ាេ់តាម្ចាប់ ព្តូវបានរកាទ កឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ស្សបតាម្ចាប់សតីេីព្រឹោះស្នថ ន  
ធនាគារ និងហិរញ្ាវតថ ថ្នព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា និងព្តូវបានកំណត់ជាភាររយថ្នឈែើម្ទ នអ្បបបរមារបស់  
ធនាគារ និងព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្នកែេតព្ម្ូវឈោយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ។  

(ជ្) ព្ទេយសកម្មអ្របីូ 

ព្ទេយសកម្មអ្រូបី កែេរមួ្មានអាជ្ាប័ណណកម្មវធីិក ំេយូទ័រកែេបានទិញ និងចំណាយពាក់េ័នធឈផ្េង  ៗព្តូវបាន 
រាយការណ៍តាម្ថ្ងលឈែើម្ែករេំស់បងគរ និងការខាតកែេបណាា េម្កេីការងយច ោះតថ្ម្លព្បសិនឈបើមាន ។ 
រេំស់ ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ជាចំណាយកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ កផ្ាកតាម្មូ្េោា នរេំស់ឈងរតាម្                
អាយ កាេឈព្បើព្បាស់បា ន់ស្នម នមានែូចខាងឈព្កាម្៖ 

 កម្មវធីិក ំេយូទ័រ 2 - 5 ឆ្ា ំ 

(ឈ) ព្ទេយ និងបរកិាខ រ 

(i) កផ្ាកថ្នព្ទេយ និងបរកិាខ រ ព្តូវបានកត់ព្តាតាម្តថ្ម្លឈែើម្ែករេំស់បងគរ និងការខាតបង់ឈេើឱនភាេតថ្ម្លបងគរ 
ព្បសិនឈបើមាន ។  ឈៅឈេេកែេធាត ថ្នព្ទេយ និងបរកិាខ រមានអាយ កាេឈព្បើព្បាស់ខ សៗគាា  ធាត ទំងឈនាោះ 
ព្តូវបានចត់ទ កជាកផ្ាកឈផ្េងគាា របស់ព្ទេយ និងបរកិាខ រ ។ 

(ii) រេំស់ឈេើព្ទេយ និងបរកិាខ រព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ជាចំណាយ កា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ឈោយកផ្ាកឈេើ              
មូ្េោា នរេំស់ឈងរថ្នអាយ កាេថ្នការឈព្បើព្បាស់ កែេមានអ្ព្តារេំស់ព្បចំឆ្ា ំែូចខាងឈព្កាម្៖ 

 ការជួ្សជ្ េកកេម្ាអ្គារជួ្េ 20.00% 
 ឈព្រឿងមា ស ីនកា ងការយិាេ័យ 25.00% 
 ឈព្រឿងសង្កា ររមឹ្ និងបរកិាខ រ 25.00% 
 ក ំេយូទ័រ និងសមាភ រេ័ត៌មានវទិា 33.33% 
 យានយនត 25.00% 

 ព្ទេយកំេ ងបឈងាើតមិ្នបានឈធវើរេំស់រហូតែេ់ការង្ករឈនាោះព្តូវបានបញ្ច ប់ ឈហើយបានោក់ឲ្យឈព្បើព្បាស់កា ង  
ព្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម ។ 

(iii) ការចំណាយបនាទ ប់កែេពាក់េ័នធឈៅនឹងកផ្ាកមួ្យថ្នព្ទេយ និងបរកិាខ រកែេបានទទួេស្នគ េ់រចួម្កឈហើយ 
ព្តូវបានបូកបញ្ចូ េឈៅកា ងតថ្ម្លឈយាងថ្នកផ្ាកឈនាោះ ព្បសិនឈបើអាចមានេទធភាេផ្តេ់នូវអ្តថព្បឈយាជ្ន៍  
ឈសែាកិចចនាឈេេអ្នារតែេ់ស្នខាធនាគារឈេើសេីសតង់ោរឈែើម្ ។ រាេ់ការចំណាយបនាទ ប់ឈផ្េងឈទៀត 
ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ជាចំណាយឈៅកា ងការយិបរឈិចេទកែេបានឈកើតឈ ើង ។ 
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3. មគាលនមយាបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ឈ) ព្ទេយ និងបរកិាខ រ (ត) 

(iv) ចំឈណញ ឬខាតេីការឈប់ឈព្បើ ឬការេក់ឈចញកផ្ាកថ្នព្ទេយ និងបរកិាខ រណាមួ្យព្តូវបានកំណត់ឈោយ 
ភាេខ សគាា រវាងស្នច់ព្បាក់ទទួេបានេីការេក់ និងតថ្ម្លឈយាងថ្នកផ្ាកឈនាោះ ឈហើយព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ 
ឈៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េនាថ្ងៃឈប់ឈព្បើ ឬេក់ឈចញ ។ 

(v) ព្ទេយ និងបរកិាខ រ កែេបានែករេំស់អ្ស់ឈហើយព្តូវបានរកាទ កកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ រហូតែេ់              
ថ្ងៃកែេព្ទេយ និងបរកិាខ រទំងឈនាោះព្តូវបានេក់ឈចញ ឬេ បបំបាត់ឈចេ ។ 

(ញ) ឱនភាេថ្នព្ទេយសកម្ម  

(i) ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ  

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ  ព្តូវបានវាយតថ្ម្លនាកាេបរឈិចេទរាយការណ៍នីមួ្យៗ ឈែើម្បីកំណត់ថាឈតើមាន              
ភ្សត តាងណាមួ្យកែេបង្កា ញថាព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ ទំងឈនាោះមានឱនភាេថ្នតថ្ម្ល ។ ព្ទេយសកម្ម  
ហិរញ្ាវតថ  ព្តូវចត់ទ កថាមានឱនភាេថ្នតថ្ម្ល ព្បសិនឈបើមានឈហត ការណ៍មួ្យ ឬឈព្ចើនជ្ោះឥទធិេេជា  
អ្វជិ្ជមានឈេើេំហូរទឹក ព្បាក់បា ន់ស្នម ននាឈេេអ្នារតែេ់ព្ទេយសកម្មឈនាោះ ។ ករណីឈនោះមិ្នព្តូវ               
បានឈព្បើសព្មាប់ឥណទន និងប ឈរព្បទនផ្តេ់ែេ់អ្តិងិជ្នឈនាោះឈទ ឈោយវាព្តូវបានបង្កា ញឈៅកា ង  
ឈគាេនឈយាបាយរណឈនយយឈោយក ក ឈៅកា ងកំណត់សំគាេ់ 3 (ង) ។   

ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ  ព្តូវបានរណនាឈេើភាេខ សគាា រវាងតថ្ម្លឈយាង និងេំហូរ  
ទឹកព្បាក់រេឹំងនឹងទទួេបាននាឈេេអ្នារត ឈោយឈធវើការបញ្ច ោះតថ្ម្លតាម្អ្ព្តាការព្បាក់ព្បសិទធភាេ ។  

រាេ់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ ឈទេស្នរវនត ព្តូវបានព្តួតេិនិតយឱនភាេថ្នតថ្ម្លតាម្មូ្េោា នឈទេ ។                   
ព្ទេយសកម្មឈៅសេ់ ព្តូវបានវាយតថ្ម្លជាកញ្ច ប់កា ងព្កុម្ព្ទេយសកម្មកែេមានហ្គនិភ័្យឥណទន                
ស្សឈែៀងគាា  ។ 

ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្ល ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ឈៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។  

ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្លព្តូវែកឈចញ ព្បសិនឈបើមានព្េឹតតិការណ៍ឈកើតឈ ើងឈព្កាយេីការទទួេស្នគ េ់ 
ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្លតព្ម្ូវឲ្យែកឈចញ ។ 
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3. មគាលនមយាបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ញ) ឱនភាេថ្នព្ទេយសកម្ម (ត) 

(ii) ព្ទេយសកម្មមិ្នកម្នហិរញ្ាវតថ  

តថ្ម្លឈយាងថ្នព្ទេយសកម្ម មិ្នកម្នហិរញ្ាវតថ របស់ស្នខាធនាគារ ព្តូវបានព្តួតេិនិតយឈ ើងវញិឈៅរាេ់                
កាេបរឈិចេទរាយការណ៍នីមួ្យ  ៗ ឈែើម្បីកំណត់ថាឈតើមានសញ្ញា ណណាមួ្យកែេបង្កា ញថា ព្ទេយសកម្ម            
ទំងឈនាោះមានឱនភាេថ្នតថ្ម្ល ។  ព្បសិនឈបើមានសញ្ញា ណឈនាោះឈកើតឈ ើងការបា ន់ស្នម នឈេើតថ្ម្លកែេអាច 
ព្បមូ្េបានវញិរបស់ព្ទេយសកម្ម ព្តូវបានឈធវើឈ ើង ។  

តថ្ម្លកែេអាចព្បមូ្េម្កវញិបានថ្នព្ទេយសកម្ម ឬឯកតាបឈងាើតស្នច់ព្បាក់ រឺជាតថ្ម្លកែេធំជាងរវាងតថ្ម្ល  
ឈព្បើព្បាស់ និងតថ្ម្លទីផ្ារែកចំណាយឈែើម្បីេក់ឈចញ ។ កា ងការបា ន់ព្បមាណតថ្ម្លឈព្បើព្បាស់េំហូរ                 
ទឹកព្បាក់រេឹំងថានឹងទទួេបាននាឈេេអ្នារត ព្តូវបានបញ្ច ោះឈៅតថ្ម្លបចច បបនា ឈោយឈព្បើអ្ព្តាការព្បាក់ 
ម្ នបង់េនធ កែេឆ្ល ោះបញ្ញច ំងទីផ្ារបចច បបនាឈេើតថ្ម្លឈេេឈវោថ្នស្នច់ព្បាក់ និងហ្គនិភ័្យជាក់ោក់  
សព្មាប់ព្ទេយសកម្មទំងឈនាោះ ។ សព្មាប់ឈគាេបំណងថ្នការព្តួតេិនិតយឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្លព្ទេយសកម្ម 
ព្តូវបានោក់បញ្ចូ េ គាា ជាព្កុម្កែេអាចបឈងាើតស្នច់ព្បាក់បានតូចបំផ្ តេីការបនតការឈព្បើព្បាស់ ឈោយ              
មិ្នេឹងកផ្ាកខាល ំងឈេើេំហូរ ទឹកព្បាក់ថ្នព្ទេយសកម្មែថ្ទឈទៀត ឬព្កុម្ព្ទេយសកម្មែថ្ទឈទៀតឈៅកាត់ថា 
(“ឯកតាបឈងាើតស្នច់ព្បាក់”) ។ 

ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្ល ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ព្បសិនឈបើតថ្ម្លឈយាងថ្នព្ទេយសកម្មមួ្យ ឬឯកតា  
បឈងាើតស្នច់ព្បាក់ មានចំនួនឈេើសេីតថ្ម្លកែេអាចព្បមូ្េម្កបានវញិ ។ ការខាតបង់ឈេើឱនភាេថ្នតថ្ម្ល 
ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ឈៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។ 

(ែ) សំវធិានធន 

សំវធិានធន ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ឈៅកា ងតារាងត េយការ ឈៅឈេេកែេស្នខាធនាគារមានកាតេវកិចចតាម្ 
ផ្លូវចាប់ ឬកាតេវកិចចព្បឈយាេ នាឈេេបចច បបនា កែេជាេទធផ្េថ្នព្េឹតតិការណ៍កនលងផ្ តឈៅ ឈហើយ              
មានេទធភាេ កែេតព្ម្ូវឲ្យមានេំហូរឈចញនូវអ្តថព្បឈយាជ្ន៍ឈសែាកិចចកា ងការបំឈេញនូវកាតេវកិចចឈនាោះ ។ 
ព្បសិនឈបើផ្េប ោះពាេ់មានេកខណៈស្នរវនត សំវធិានធនព្តូវបានកំណត់ឈោយការបញ្ច ោះតថ្ម្លេំហូរទឹកព្បាក់ 
កែេរេឹំងថានឹងទទួេបាននាឈេេអ្នារត តាម្អ្ព្តាម្ នបង់េនធ ឈព្ពាោះវាឆ្ល ោះបញ្ញច ំងេីការបា ន់ស្នម នទីផ្ារ 
បចច បបនាថ្នតថ្ម្លឈេេឈវោថ្នព្បាក់កាស និងហ្គនិភ័្យជាក់ោក់ចំឈពាោះបំណ េទំងឈនាោះ ។ 

(ឋ) ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន  

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន ព្តូវបានបង្កា ញកា ងតថ្ម្លថ្ងលឈែើម្ ។ 
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3. មគាលនមយាបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ឌ) បំណ េឈផ្េង  ៗ

បំណ េឈផ្េងៗព្តូវបានបង្កា ញកា ងតថ្ម្លថ្ងលឈែើម្ ។ 

(ឍ) ភ្តិសនាព្បតិបតិតការ 
ថ្ងលឈាួេ កែេព្តូវទូទត់ឈេើភ្តិសនាព្បតិបតតិការ ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់កា ងរបាយការណ៍េទធផ្េតាម្  
វធីិស្នស្តសតរេំស់ឈងរ ឈៅតាម្ឈងរឈវោថ្នភ្តិសនា ។ ការសនាភ្តិសនាមិ្នព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ជា 
បំណ េឈទរហូតែេ់ឈេេកែេស្នខាធនាគារមានកាតេវកិចចព្តូវទូទត់ ។ 

(ណ) ការទទួេស្នគ េ់ព្បាក់ចំណូេ 

ចំណូេការព្បាក់េីឥណទន និងប ឈរព្បទនែំឈណើ រការ ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ ឈោយកផ្ាកឈេើមូ្េោា ន 
បងគរជាឈរៀងរាេ់ថ្ងៃ ។ ឈៅឈេេកែេរណនីព្តូវបានចត់ថាា ក់ជាឥណទនមិ្នែំឈណើ រការឈនាោះ ការព្បាក់ 
នឹងព្តូវេយួរទ កេ ោះព្តាកតវាទទួេបានជាស្នច់ព្បាក់ស ទធ ។  

ចំណូេេីសកម្មភាេឈផ្េងៗរបស់ស្នខាធនាគារព្តូវបានបងគរឈោយឈព្បើព្បាស់មូ្េោា នែូចខាងឈព្កាម្៖ 

 កថ្ព្ម្ឈេើការចត់កចងផ្តេ់ឥណទន និងកថ្ព្ម្ឈជ្ើងស្នរឈេើឈសវាកម្ម និងឥណទនកែេបានផ្តេ់ឈៅឲ្យ    
អ្តិងិជ្ន ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់កា ងអំ្  ងឈេេឈសវាកម្ម និងឥណទន ។   

 កថ្ព្ម្ឈេើកិចចសនា និងកថ្ព្ម្ការធានាឈេើឈសវាកម្មឈផ្េងៗ និងឧបករណ៍ហិរញ្ាវតថ នានា កែេផ្តេ់ឲ្យ  
អ្តិងិជ្ន ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ជាចំណូេឈៅឈេេព្បតិបតតិការឈកើតឈ ើង ។ 

 កថ្ព្ម្ឈសវាកម្ម និងកថ្ព្ម្រត់ការ ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ឈៅឈេេកែេឈសវាកម្ម ព្តូវបានបំឈេញ ។ 

(ត) ចំណាយការព្បាក់ 

ចំណាយឈេើការព្បាក់ឈៅឈេើព្បាក់បឈញ្ាើ ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់តាម្មូ្េោា នបងគរជាឈរៀងរាេ់ថ្ងៃ ។ 

(ង) េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ 

េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ ឬខាតកា ងការយិបរឈិចេទរមួ្មានេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ា ំ និងេនធេនារ ។   
េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ា ំព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ឈៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ឈេើកកេងកតកា ងករណី 
កែេវាទក់ទងឈៅនឹងសមាសធាត  កែេព្តូវទទួេស្នគ េ់ជាកផ្ាកមួ្យថ្នមូ្េធន កា ងករណីឈនោះវាក៏               
ព្តូវបានកំណត់បង្កា ញជាកផ្ាកមួ្យថ្នមូ្េធនផ្ងកែរ ។ 
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3. មគាលនមយាបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ង) េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ (ត) 

េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ា ំ រឺជាេនធកែេរេឹំងទ កថា ព្តូវបង់ឈៅឈេើព្បាក់ចំឈណញជាប់េនធកា ង  
ការយិបរឈិចេទ ឈោយឈព្បើអ្ព្តាេនធកែេបានអ្ន ម័្ត ឬបានអ្ន ម័្តជាអាទិ៍ឈៅនាកាេបរឈិចេទរាយការណ៍  
ជាមួ្យនឹងនិយ័តភាេណាមួ្យឈៅឈេើេនធព្តូវបង់េីឆ្ា ំម្ ន  ៗ។ 

េនធេនារ ព្តូវបានកត់ព្តាតាម្វធីិស្នស្តសតតារាងត េយការឈៅឈេើភាេេំឈអ្ៀងជាបឈណាត ោះអាសនារវាង               
តថ្ម្លឈយាងថ្នព្ទេយសកម្ម និងបំណ េកា ងឈគាេបំណងថ្នការឈធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  និងតថ្ម្លឈយាង 
ឈព្បើសព្មាប់ការរិតេនធ ។ តថ្ម្លថ្នព្បាក់េនធេនារកែេបានកំណត់ឈនាោះរឺកផ្ាកឈេើេកខណៈថ្នការឈជ្ឿជាក់  
នឹងទទួេបាន ឬការទូទត់កែេនឹងឈកើតឈ ើងរវាងតថ្ម្លស ទធថ្នព្ទេយសកម្ម និងបំណ េ ឈោយឈព្បើអ្ព្តា  
េនធកំណត់ឈៅនាកាេបរឈិចេទរាយការណ៍ ។ 

េនធេនារជាព្ទេយសកម្ម ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់កតកា ងករណីអាចនឹងឈកើតមានឈ ើងឈៅឈេើព្បាក់ចំឈណញ 
ជាប់េនធនាឈេេអ្នារត កែេអាចឈព្បើព្បាស់ជាមួ្យនឹងព្ទេយសកម្ម ។ េនធេនារជាព្ទេយសកម្ម ព្តូវ              
បានកាត់បនថយកា ងករណីកែេវាមិ្នអាចឈកើតឈ ើងនូវអ្តថព្បឈយាជ្ន៍ថ្នេនធកែេពាក់េ័នធ កែេអាចនឹង  
ឈព្បើព្បាស់បាន ។ 

(ទ) សម្ព័នធញាតិ 

ភារីកែេព្តូវបានចត់ទ កជាសម្ព័នធញាតិរបស់ស្នខាធនាគារ ព្បសិនឈបើភារីឈនាោះមានេទធភាេព្រប់ព្រង  
ឈោយផ្អទ េ់ ឬឈោយព្បឈយាេឈេើភារីមួ្យឈទៀត ឬមានឥទធិេេយា ងខាល ំងឈៅឈេើភារីឈនោះកា ងការឈធវើ               
ឈសចកតីសឈព្ម្ចឈេើកផ្ាកហិរញ្ាវតថ  និងព្បតិបតតិការ ឬបញ្ច្ញ្ញច សម្កវញិ ។  ែូចគាា ឈនោះកែរ ព្បសិនឈបើស្នខា  
ធនាគារ និងភារីឈនាោះ សថិតឈៅឈព្កាម្ការព្រប់ព្រងរមួ្មួ្យ ឬក៏មានឥទធិេេយា ងខាល ំង ។ សម្ព័នធញាតិ               
អាចជារបូវនតប រគេ ឬនីតិប រគេ និងរមួ្បញ្ចូ េនូវរបូវនតប រគេណាមាា ក់ថ្នសមាជិ្កព្រួស្នរកែេជិ្តសាិទធ               
ក៏ព្តូវបានចត់ទ កជាសម្ព័នធញាតិកែរ ។  

ឈៅឈព្កាម្ចាប់សតីេីព្រឹោះស្នថ នធនាគារនិងហិរញ្ាវតថ  និយម្ន័យរបស់សម្ព័នធញាតិ រឺជាភារីកែេកាន់កាប់ 
ឈោយផ្អទ េ់ ឬឈោយព្បឈយាេយា ងតិច 10% ថ្នឈែើម្ទ ន ឬសិទធិឈបាោះឈឆ្ា ត ព្េម្ទំងរបូវនតប រគេ 
ណាមាា ក់ កែេរមួ្ចំកណកកា ងការអ្ភិ្បាេ ការែឹកនំា ការព្រប់ព្រង ឬការព្តួតេិនិតយថ្ផ្ទកា ងរបស់ស្នខា 
ធនាគារ ។ 
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4. ការ ាូររ ូិយ ័េណ ពីប្បាក់  ល្លា រអាមេរកិមៅជាប្បាក់មរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ព្តូវបានបង្កា ញជាព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិ ។ ការបតូររបិូយប័ណណេីព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិ 
ឈៅជាព្បាក់ឈរៀេ ព្តូវបានឈធវើឈ ើងឈែើម្បីអ្ន វតតឈៅតាម្ឈគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 
ពាក់េ័នធនឹងការឈរៀបចំ និងការកំណត់បង្កា ញឈៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  ឈោយឈព្បើអ្ព្តាបតូរព្បាក់ជា               
ផ្លូវការ ព្បកាសឈោយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា នាថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 កែេ  1 ែ ោល រអាឈម្រកិ ឈសមើនឹង 
4,037 ឈរៀេ (2015: 4,050 ឈរៀេ) ។  តួឈេខជាព្បាក់ឈរៀេឈនោះ រឺមិ្នព្តូវបានយកម្កបកស្ស្នយថាតួឈេខ 
ព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិ ព្តូវបានបតូរឈៅជាព្បាក់ឈរៀេ ឬនឹងព្តូវបានបតូរជាព្បាក់ឈរៀេ នាឈេេអ្នារតតាម្                  
អ្ព្តាបតូរព្បាក់ឈនោះ ឬអ្ព្តាបតូរព្បាក់ឈផ្េងឈទៀតឈនាោះឈ ើយ ។ 

5. សេត លយមៅធនាគារជាតិននកេព ជា 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់តម្ាេ់តាម្ចាប់ៈ 
  ទ នបព្ម្ុងធានា 
   ឈេើឈែើម្ទ ន (ក) 5,000,000   20,185,000 5,000,000   20,250,000  
  ទ នបព្ម្ុងកាតេវកិចច (ខ) 39,015,021   157,503,640  31,045,630   125,734,802  
         

     44,015,021   177,688,640 36,045,630   145,984,802  

 រណនីចរនត  21,918,356   88,484,403 4,301,302   17,420,273  
 មូ្េបព្តអាចជួ្ញែូរបាន (រ) 1,850,000   7,468,450 1,700,000   6,885,000  
 ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់  -  - 251,000   1,016,550   
         

     67,783,377   273,641,493 42,297,932   171,306,625  
         

(ក) ព្បាក់តម្ាេ់ធានាឈេើឈែើម្ទ ន 

ឈយាងតាម្ព្បកាសឈេខ ធ7-01-136 ព្ប.ក ច ោះថ្ងៃទី 15 កខ ត ោ ឆ្ា ំ 2001 សតីេីព្បាក់តម្ាេ់ធានាឈេើឈែើម្ទ ន 
ធនាគារទំងឡាយតម្ាេ់ព្បាក់ចំនួន 10% ថ្នឈែើម្ទ នបានបង់ ។ ព្បាក់តម្ាេ់ឈនោះ នឹងព្តូវបងវិេជូ្ន               
ស្នខាធនាគារវញិ ឈៅឈេេធនាគារសម័ព្រចិតតបញ្ច ប់ព្បតិបតតិការរបស់ខលួនឈៅកា ងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា 
ឈហើយព្បាក់តម្ាេ់ឈនោះមិ្នសព្មាប់ឈព្បើកា ងព្បតិបតតិការព្បចំថ្ងៃរបស់ស្នខាធនាគារឈទ ។ កា ងអំ្  ង 
ការយិបរឈិចេទ ស្នខាធនាគារទទួេបានការព្បាក់កា ងអ្ព្តា 0.22% (2015: 0.08% ឈៅ 0.11%) កា ងមួ្យឆ្ា ំ ។ 
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5. ប្បាក់ មញ្ញ ើមៅធនាគារជាតិននកេព ជា (ត) 

(ខ) ព្បាក់បព្ម្ងុកាតេវកិចច 

តាម្ព្បកាសឈេខ ធ7-012-140 ព្ប.ក របស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ច ោះថ្ងៃទី 13 កខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ 2012 តព្ម្ូវ                   
ឲ្យធនាគារទំងឡាយតម្ាេ់ព្បាក់បព្ម្ុងកាតេវកិចច តាម្អ្ព្តាការព្បាក់ 8% ថ្នព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន     
ជាព្បាក់ឈរៀេ និង 12.50% ថ្នព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្នជារបិូយប័ណណឈព្ៅេីព្បាក់ឈរៀេ ។ ទ នបព្ម្ុង 
កាតេវកិចចចំឈពាោះរបិូយប័ណណឈផ្េងៗ 4.50% ឈព្ៅេីព្បាក់ឈរៀេទទួេបានការព្បាក់ 8% ឈហើយទ ន 
បព្ម្ុងកាតេវកិចច និងទ នបព្ម្ុងកាតេវកិចចឈផ្េងឈទៀត ជាព្បាក់ឈរៀេេ ំមានការព្បាក់ឈទ ។ 

(រ) មូ្េបព្តអាចជួ្ញែូរបាន  

ស្នខាធនាគារបានោក់មូ្េបព្តអាចជួ្ញែូរបានកែេមានទឹកព្បាក់ចំនួន 1,850,000 ែ ោល រអាឈម្រកិ 
(ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2015: 1,700,000 ែ ោល រអាឈម្រកិ) ឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាជាព្ទេយោក់បញ្ញច ំ 
សព្មាប់រណនីទូទត់ ។  មូ្េបព្តអាចជួ្ញែូរបានមានរយៈឈេេបីកខ និងទទួេបានការព្បាក់ 0.65% 
(2015: 0.23%) កា ងមួ្យឆ្ា ំ ។ 

6. ប្បាក់ មញ្ញ ើ និងប្បាក់តេកលម់ៅធនាគារនានា 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ឈៅកា ងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជាៈ 
  ព្បាក់បឈញ្ាើសនេំ  65,780  265,554 65,556  265,502 
  រណនីចរនត  1,590,341  6,420,206  60,866  246,507 
  ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់ - - 18,000,000  72,900,000 
         

     1,656,121   6,685,760 18,126,422   73,412,009 
         

 ឈៅឈព្ៅព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា: 
  រណនីចរនត  12,474,559  50,359,795 27,912,541  113,045,792 
  ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់ - - 15,827  64,099 
         

     12,474,559  50,359,795 27,928,368  113,109,891 
         

     14,130,680  57,045,555 46,054,790  186,521,900 
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6. ប្បាក់ មញ្ញ ើ និងប្បាក់តេកលម់ៅធនាគារនានា (ត) 

ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា រិតជាព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិ និងវភិារែូចខាងឈព្កាម្៖ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
(ក) តាម្កាេកំណត់ៈ 
 រយៈឈេេ1 កខ  14,130,680   57,045,555 36,038,963   145,957,800  
 4 ឈៅ 6 កខ  -  - 10,015,827   40,564,100  
         

     14,130,680   57,045,555 46,054,790   186,521,900 
         

(ខ) តាម្ព្បឈភ្ទរបិូយប័ណណៈ 
 ែ ោល រអាឈម្រកិ  14,090,362   56,882,791   46,042,484   186,472,060 
 ព្បាក់ឈរៀេ  24,150   97,494   -  - 
 ឈផ្េង  ៗ    16,168   65,270   12,306   49,840 
         

     14,130,680   57,045,555 46,054,790   186,521,900 
         

(រ) តាម្អ្ព្តាការព្បាក់ព្បចំឆ្ា ំៈ 
 
  2016 2015 
 
 រណនីសនេំ 0.20% - 0.40% 0.20%  
 ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់ គាម ន 0.50% - 3.60%   
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7. ឥេទាន និង  មរប្ ទាន – ស ទធ 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់កម្ចីរយៈឈេេកវង  165,365,739   667,581,488 133,351,730   540,074,507  
 ព្បាក់កម្ចីរយៈឈេេខលី  69,654,317   281,194,478 46,557,598   188,558,272  
 ឥណទនវបិារបូន៍  44,727,689   180,565,681 46,862,646   189,793,716  
         

     279,747,745   1,129,341,647 226,771,974   918,426,495  
 សំវធិានធនឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទន 
  អាព្កក់និងជាប់សងេ័យ: 
   ទូឈៅ  (2,797,478)  (11,293,419) (2,267,720) (9,184,266) 
         

 ឥណទន និងប ឈរព្បទន – ស ទធ 276,950,267   1,118,048,228  224,504,254 909,242,229 
         

 ការកព្បព្បួេថ្នសំវធិានធនឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទនអាព្កក់ និងជាប់សងេ័យ៖ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា  2,267,720   9,184,266 1,186,065 4,833,215 
 សំវធិានធនសព្មាប់ការយិបរឈិចេទ 529,758   2,138,633 1,081,655 4,380,703 
 េឈម្ាៀងេីការបាូររបិូយប័ណណ  -  (29,480) - (29,652) 
         

 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ  2,797,478   11,293,419 2,267,720  9,184,266  
         

ឥណទន និងប ឈរព្បទនផ្ាេ់ែេ់អ្តិងិជ្នែ េ ព្តូវបានវភិារបកនថម្ែូចខាងឈព្កាម្៖ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
(ក) តាម្កាេកំណត់ៈ 
 រយៈឈេេ 1 ឆ្ា ំ 123,127,987   497,067,684 94,886,814 384,291,597 
 > 1 ឈៅ 3 ឆ្ា ំ 22,130,317   89,340,090 20,958,431 84,881,646 
 > 3 ឈៅ 5 ឆ្ា ំ 23,730,871   95,801,526 21,177,313 85,768,117 
 ឈេើសេី 5 ឆ្ា ំ 110,758,570   447,132,347 89,749,416 363,485,135 
         

     279,747,745   1,129,341,647 226,771,974 918,426,495 
         



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 

26 

 

7. ឥេទាន និង  មរប្ ទាន – ស ទធ (ត) 

ឥណទន និងប ឈរព្បទនផ្ាេ់ែេ់អ្តិងិជ្នែ េ ព្តូវបានវភិារបកនថម្ែូចខាងឈព្កាម្៖ (ត) 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
(ខ) តាម្ព្បឈភ្ទរបិូយប័ណណៈ 
 ែ ោល រអាឈម្រកិ 279,747,745   1,129,341,647 226,771,974 918,426,495 
         

(រ) តាម្ឧសាហកម្មៈ 
 ការផ្ាេ់ព្បាក់កម្ចីផ្អទ េ់ខលួន 162,962,618   657,880,089 131,368,901 532,044,049 
 ឈរហោា ន 28,790,753   116,228,270 27,514,458 111,433,555 
 ផ្េិតកម្ម 17,330,903   69,964,855 22,488,198 91,077,202 
 សណាា គារ និងឈភាជ្នីយ៍ោា ន 8,330,326   33,629,526 7,484,715 30,313,096 
 ការែឹកជ្ញ្ជូ ន និងការផ្ទ ក 8,575,000   34,617,275 8,750,000 35,437,500 
 ការេក់ែ ំ និងរាយ 13,574,859   54,801,706 12,401,677 50,226,792 
 សំណង់  24,542,562   99,078,323 9,718,569 39,360,204 
 ឈផ្េង  ៗ  15,640,724   63,141,603 7,045,456 28,534,097 
         

     279,747,745   1,129,341,647  226,771,974 918,426,495 
         

( ) តាម្ែំឈណើ រការ/តាម្ចំណាត់ថាា ក់ឥណទនៈ 
 ឥណទនធម្មតា 
  មានវតថ បញ្ញច ំ  274,747,745  1,109,156,647   221,771,974  898,176,495 
  េ ំមានវតថ បញ្ញច ំ 5,000,000  20,185,000 5,000,000  20,250,000 
         

     279,747,745  1,129,341,647  226,771,974 918,426,495 
         

(ង) តាម្និវាសនោា នៈ 
 និវាសនជ្ន 279,747,745   1,129,341,647 226,771,974 918,426,495 
         

(ច) តាម្ទំនាក់ទំនងសម្ព័នធញាតិៈ 
 មិ្នកម្នសម្ព័នធញាតិ 279,747,745   1,129,341,647 226,771,974 918,426,495 
         

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 
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7. ឥេទាន និង  មរប្ ទាន– ស ទធ (ត) 

ឥណទន និងប ឈរព្បទនផ្ាេ់ែេ់អ្តិងិជ្នែ េ ព្តូវបានវភិារបកនថម្ែូចខាងឈព្កាម្៖ (ត) 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
(ឆ្) តាម្ហ្គនិភ័្យៈ 
 ហ្គនិភ័្យធំ  ៗ 30,835,562  124,483,164 21,048,278   85,245,526 
 មិ្នមានហ្គនិភ័្យធំ 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  
         

(ជ្) តាម្អ្ព្តាការព្បាក់ (កា ងមួ្យឆ្ា ំ): 
  2016 2015 
 
 ព្បាក់កម្ចីរយៈឈេេកវង 4.75%- 9.08% 4.50% - 8.77%  
 ព្បាក់កម្ចីរយៈឈេេខលី 4.85%-8.95% 4.38% - 8.84% 
 ឥណទនវបិារបូន៍ 5.39%- 8.80% 4.87% - 9.01%  
     

8. ប្ទពយសកេមមែេង  ៗ
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ការព្បាក់ព្តូវទទួេ 812,570   3,280,345 614,513 2,488,778 
 ព្បាក់កក់សព្មាប់ការជួ្េ 241,840   976,308 240,140 972,567 
 ព្បាក់បង់ម្ នសព្មាប់ធានារា ប់រង 51,875   209,419 50,816 205,805 
 ព្បាក់កក់ឈផ្េង  ៗ 2,500   10,093 2,327 9,424 
 ឈផ្េង  ៗ  94,880   383,031 15,144 61,333  
         

    1,203,665   4,859,196 922,940 3,737,907 
         



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 
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9. ប្ទពយ និង រកិាេ រ 
 ការជួ្សជ្ េ ឈព្រឿងមា ស ីនកា ង ឈព្រឿងសង្កា រមឹ្ ក ំេយូទ័រ និងសមាភ រ 
 កកេម្ាអ្គារជួ្េ ការយិាេ័យ និងបរកិាខ រ េ័ត៌មានវទិា យានយនត  សរ ប 
2016 ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
       (កំណត់សមាគ េ់ 4) 

 តនេាម ើេ 
 នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា ឆ្ា ំ 2016 1,549,686   209,766   359,283   443,920   214,665   2,777,320   11,248,146 
 ការទិញបកនថម្ 9,279   48,039   5,470   5,252   -  68,040   274,677 
 ការេ បឈចេ -  -  (1,430)  - -  (1,430)  (5,773) 
 េឈម្ាៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -  - - -  -  -  (36,105) 
                 

 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 1,558,965   257,805   363,323   449,172   214,665   2,843,930   11,480,945 
                 

 ែកៈ រលំស ់ងារ 
 នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា ឆ្ា ំ 2016 800,448   119,319   276,019   264,147   102,410   1,562,343   6,327,489 
 រេំស់កា ងឆ្ា ំ 285,629   34,276   42,433   75,991   37,014   475,343   1,918,960 
 ការេ បឈចេ -  -  (1,430)  -  -  (1,430)  (5,773) 
 េឈម្ាៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -  -  -  -  -  -  (20,311) 
                 

 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 1,086,077   153,595   317,022   340,138   139,424   2,036,256   8,220,365 
                 

 តនេាមយាង 
 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 472,888   104,210   46,301   109,034   75,241   807,674   3,260,580 
                 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 
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9. ប្ទពយ នងិ រកិាេ រ (ត) 
 ការជួ្សជ្ េ ឈព្រឿងមា ស ីនកា ង ឈព្រឿងសង្កា រមឹ្ ក ំេយូទ័រ និងសមាភ រ  ព្ទេយកំេ ង 
 កកេម្ាអ្គារជួ្េ ការយិាេ័យ និងបរកិាខ រ េ័ត៌មានវទិា យានយនត បឈងាើត សរ ប 
2015 ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ែ ោល អាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
        (កំណត់សមាគ េ់ 4) 

 តនេាម ើេ 
 នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា ឆ្ា ំ 2015 935,874 103,479 269,746 266,521 141,740 224,442 1,941,802 7,912,843 
 ការទិញបកនថម្ 4,338 106,287 89,884 177,399 114,175 385,032   877,115 3,552,216 
 ការឈផ្ទរ  609,474 - - - - (609,474) - - 
 ការេ បឈចេ - - (347) - (41,250) - (41,597) (168,468) 
 េឈម្ាៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -  -  -  -  -  -  -  (48,545) 
                   

 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2015   1,549,686   209,766   359,283   443,920   214,665   -  2,777,320   11,248,146 
                   

 ែកៈ រលំស ់ងារ 
 នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា ឆ្ា ំ 2015 521,084 73,884 153,990 158,895 96,008 - 1,003,861 4,090,733 
 រេំស់កា ងឆ្ា ំ 279,364 45,435 122,376 105,252 47,652 - 600,079  2,430,320 
 ការេ បឈចេ -  -  (347)  -  (41,250)  -  (41,597)  (168,468) 
 េឈម្ាៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -  -  -  -  -  -  -  (25,096) 
                   

 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2015 800,448   119,319   276,019   264,147   102,410   -  1,562,343   6,327,489 
                   

 តនេាមយាង 
 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2015   749,238   90,447   83,264   179,773   112,255   -   1,214,977   4,920,657 
                   



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 
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10. ប្ទពយអរ ូី 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 តនេាម ើេ 
 នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា 242,960  983,988 77,965 317,707  
 ការទិញបកនថម្ -  - 164,995 668,230  
 េឈម្ាៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -  (3,158)  -  (1,949) 
         

 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ 242,960   980,830 242,960 983,988  
         

 ែកៈ រលំស ់ងារ 
 នាថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា 110,138   446,059 52,138 212,462  
 រេំស់កា ងឆ្ា ំ 56,017   226,141 58,000 234,900 
 េឈម្ាៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ -  (1,432)  -  (1,303) 
         

 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ 166,155   670,768 110,138 446,059  
         

 តនេាមយាង 
 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ 76,805   310,062 132,822 537,929 
         

11. ប្បាក់ មញ្ញ ើរ សអ់តិថិជន 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់បឈញ្ាើសនេំ 75,389,132   304,345,926 86,516,389 350,391,376 
 ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់ 45,249,565   182,672,494 12,754,154 51,654,324 
 រណនីចរនត 11,821,939   47,725,167 8,474,587 34,322,077 
         

    132,460,636   534,743,587 107,745,130 436,367,777 
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11. ប្បាក់ មញ្ញ ើរ សអ់តិថជិន (ត) 

ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្នខាងឈេើឈនោះ ព្តូវបានវភិារែូចខាងឈព្កាម្៖ 
 
  2016 2015 
(ក) តាម្អ្ព្តាការព្បាក់ (ព្បចំឆ្ា ំ): 
 ព្បាក់បឈញ្ាើសនេំ 0.20% 0.20% 
 ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់ 0.40% - 3.36% 0.50% - 3.30% 
 រណនីចរនត គាម ន 0.40% 
     

 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
(ខ) តាម្កាេកំណត់: 
 រយៈឈេេ 1 កខ 106,271,369   429,017,517 98,868,226   400,416,315  
 > 1 ឈៅ 3 កខ 16,310,341   65,844,846 490,148   1,985,100 
 > 3 ឈៅ 6 កខ 9,461,926   38,197,795 8,386,756   33,966,362 
 > 6 ឈៅ 12 កខ 417,000   1,683,429   - - 
         

    132,460,636   534,743,587 107,745,130 436,367,777 
         

(រ) តាម្របិូយប័ណណ: 
 ព្បាក់ែ ោល រអាឈម្រកិ 131,810,724   532,119,893 107,625,065   435,881,513   
 ព្បាក់ឈរៀេ 649,912  2,623,694 119,451   483,777   
 ឈផ្េង  ៗ  - - 614   2,487  
         

    132,460,636   534,743,587 107,745,130 436,367,777 
         



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 
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12.  ំេ លមែេងៗ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ការព្បាក់ព្តូវទូទត់ 510,274   2,059,976 177,462 718,721 
 ព្បាក់រង្កវ ន់ និងអ្តថព្បឈយាជ្ន៍ 
  របស់ប រគេិកបងគរ 346,867   1,400,302 367,390 1,487,930 
 េនធកាត់ទ កព្តូវទូទត់ 247,110   997,583 42,770 173,219 
 ថ្ងលជួ្េបងគរ 108,170   436,682 77,310 313,105 
 កថ្ព្ម្ជំ្នាញវជិាជ ជី្វៈបងគរ 40,000   161,480 29,850 120,893 
 មូ្េបបទនបព្តរបស់ឈបឡាធិការ 22,990   92,811 7,047 28,540 
 ឈផ្េង  ៗ  70,959   286,462 189,594 767,856 
         

    1,346,370   5,435,296 891,423 3,610,264 
         

13. ពនធមលើប្បាកច់ំមេញ 

(ក) េនធេនារ 

េនធេនារជាព្ទេយសកម្មបានម្កេី៖ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 រេំស់  78,345   316,279 35,820 145,071 
 សំវធិានធនឈេើឥណទន  
  និងប ឈរព្បទនទូឈៅ (*) 559,497  2,258,689 - - 
         

 េនធេនារជាព្ទេយសកម្ម 637,842   2,574,968 35,820 145,071 
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13. ពនធមលើប្បាកច់ំមេញ (ត) 

(ក) េនធេនារ (ត) 

ការកព្បព្បួេថ្នេនធេនារជាព្ទេយសកម្ម ឈៅកា ងឆ្ា ំែូចខាងឈព្កាម្៖ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា 35,820   145,071 58,727 239,312 
 ចំណាយកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ 602,022   2,430,363 (22,907) (92,773) 
 ភាេេឈម្ាៀងថ្នការបាូររូបិយបណណ -  (466) -  (1,468) 
         

 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ 637,842   2,574,968 35,820     145,071  
         

(*) េនធេនារជាព្ទេយសកម្មឈនោះ ឈកើតឈ ើងេីសំវធិានធនឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទនអាព្កក់ និង            
ជាប់សងេ័យកែេចត់ថាា ក់ជាឥណទនធម្មតា/សតង់ោរ កែេជាចំណាយមិ្នអាចកាត់កងជា           
បឈណាត ោះអាសនាបាន សព្មាប់ការរណនាេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ ឈោយអ្ន ឈោម្តាម្ព្បកាសងមី             
ឈេខ 1535 សហវ ព្ប.ក របស់ព្កសួងឈសែាកិចចនិងហិរញ្ាវតថ  ច ោះថ្ងៃទី 23 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 ។ 

(ខ) បំណ េេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ថ្ងៃទី 1 កខ ម្ករា 1,396,586 5,656,173 873,779   3,560,649 
 េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ា ំ 3,420,936 13,810,319 1,507,477   6,105,282 
 េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ា ំ 
  បានបង់កា ងការយិបរឈិចេទ (1,613,576) (6,514,006) (984,670)  (3,987,914) 
 ភាេេឈម្ាៀងថ្នការបាូររូបិយបណណ - (18,156) -  (21,844) 
         

 ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ 3,203,946   12,934,330  1,396,586   5,656,173 
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13. ពនធមលើប្បាកច់ំមេញ (ត) 

(រ) ចំណាយេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញព្បចំឆ្ា ំ 3,420,936   13,810,319 1,507,477   6,105,282  
 េនធេនារ (602,022)  (2,430,363) 22,907   92,773 
         

    2,818,914   11,379,956 1,530,384   6,198,055 
         

អ្ន ឈោម្ឈៅតាម្ចាប់ថ្នព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា ស្នខាធនាគារមានកាតេវកិចចបង់េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ 
ឈោយរណនាតាម្អ្ព្តា 20% ថ្នព្បាក់ចំឈណញជាប់េនធ ឈបើវាមិ្នទបជាងេនធអ្បបបរមាកែេរណនា             
តាម្អ្ព្តា 1% ថ្នព្បាក់ចំណូេសរ បឈនាោះឈទ ។ 

ការឈផ្ទៀងផ្អទ ត់េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ កែេរណនាតាម្អ្ព្តាេនធផ្លូវការ ឈធៀបឈៅនឹងេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ 
កែេបង្កា ញកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េមានែូចខាងឈព្កាម្៖ 

 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ចំឈណញម្ នបង់េនធ 13,000,459  52,482,853 6,739,528  27,295,088 
         

 េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញតាម្អ្ព្តា 20% 2,600,092 10,496,571 1,347,906 5,459,019 
 ចំណាយមិ្នអាចកាត់កងេនធបាន 171,617 692,818 140,922   570,734 
 ការឈធវើសំវធិានធនខវោះ/(ឈេើស) 
  េីការយិបរឈិចេទម្ ន 47,205 190,567 (3,972) (16,086) 
 េនធេនារជាព្ទេយសកម្មកែេបាន 
  កត់ព្តាឈេើសឈៅការយិបរឈិចេទម្ ន - - 45,528 184,388 
         

    2,818,914   11,379,956 1,530,384 6,198,055 
         

ការរណនាចំណាយេនធឈេើព្បាក់ចំឈណញ នឹងព្តូវបានព្តួតេិនិតយ និងការបា ន់ព្បមាណ ឈោយអាជ្ាធរ 
េនធោរ ។ 
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14. ម ើេទ នរ សក់ារយិាលយ័កណ្តា ល 

ឈែើម្ទ នរបស់ការយិាេ័យកណាា េ តំណាងឲ្យឈែើម្ទ នកែេបានបង់ឈោយធនាគារ Mega International 
Commercial Bank Co., Ltd. កែេជាធនាគារបឈងាើតឈ ើងឈៅថ្តវា ន់ ។ 

តាម្ស្នរាចរកណនំាឈេខ ធ7-016-003 របស់ឈោយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ច ោះថ្ងៃទី16 កខ មិ្ង នា ឆ្ា ំ 2016     
សតីេីការអ្ន វតត ព្បកាសសតីេីឈែើម្ទ នច ោះបញ្ជ ីអ្បបបរមារបស់ព្រឹោះស្នថ នធនាគារនិងហិរញ្ាវតថ  កែេតព្ម្ូវឲ្យ 
ធនាគារពាណិជ្ជ កែេព្តូវបានបឈងាើតឈ ើងឈព្កាម្របូភាេជាធនាគារបរឈទស ព្តូវមានឈែើម្ទ នច ោះបញ្ជ ី           
អ្បបបរមា ឈសមើនឹង 200,000,000,000 ឈរៀេ (សម្មូ្េនឹង 50 ោនែ ោល រអាឈម្រកិ) ។ 

“ចំណាត់ថាា ក់វនិិឈយារ” របស់ធនាគារឈម្ ព្តូវបានផ្តេ់ឈោយភាា ក់ង្ករចត់ថាា ក់រាជ្យអ្នតរជាតិ យា ងតិច 
ចំនួនមួ្យកា ងចំឈណាម្ភាា ក់ង្ករចត់ថាា ក់ែូចជា៖ Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s, Fitch 
ឬភាា ក់ង្ករចត់ថាា ក់អ្នតរជាតិឈផ្េងឈទៀត កែេទទួេស្នគ េ់ឈោយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា។ “ចំណាត់ថាា ក់               
វនិិឈយារ” សំឈៅឈេើចំណាត់ថាា ក់កែេឈសមើឬខពស់ជាង ឈហើយេិខិតបញ្ញជ ក់ចំណាត់ថាា ក់ ព្តូវមាន                         
ស េេភាេមួ្យឆ្ា ំ រិតម្កែេ់កាេបរឈិចេទរាយការណ៍ម្កធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា៖ 

- Baa3 ឈោយ Moody’s Investors service 
- BBB- ឈោយ Standard and Poor’s and 
- BBB- ឈោយ Fitch 

ឈែើម្ទ នរបស់ស្នខាធនាគារ ព្តូវបានកាន់កាប់កា ងទព្ម្ង់ជាឈែើម្ទ នរបស់ការយិេ័យកណាា េ បានម្កេី 
ធនាគារ Mega International Commercial Bank Co., Ltd. កែេជាធនាគារបឈងាើតឈ ើងឈៅថ្តវា ន់ ។  ឈៅថ្ងៃទី 
13 កខធាូ ឆ្ា ំ2016 ស្នខាធនាគារបានជូ្នែំណឹងឈៅកាន់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា សតីេីចំណាត់ថាា ក់ វនិិឈយារ 
របស់ការយិាេ័យកណាា េកែេផ្តេ់ឈោយភាា ក់ង្ករ Moody’s Investors service ឈៅថ្ងៃទី8 កខមិ្ង នា ឆ្ា ំ2016 ។ 

15. ចំេូលពីការប្បាក ់
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ឥណទននិងប ឈរព្បទន 17,729,880   71,575,526 10,286,706 41,661,159 
 ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ 
  ឈៅធនាគារនានា 329,815   1,331,463 40,287 163,163 
 សម្ត េយឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 62,630   252,837 15,925 64,496 
         

    18,122,325   73,159,826 10,342,918 41,888,818 
         



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 
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16. ចំណ្តយមលើការប្បាក ់
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់ 1,971,734  7,959,891 668,761   2,708,482 
 ព្បាក់បឈញ្ាើសនេំ 18,308  73,909 9,093   36,827  
 រណនីចរនត 1,849  7,464 10,137   41,055  
         

    1,991,891  8,041,264 687,991 2,786,364 
         

17. ចំេូលកនប្េ និងមជើងសារស ទធ 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ចំណូេេីឈសវាកម្ម និងកថ្ព្ម្ឈជ្ើងស្នរ: 
  កថ្ព្ម្ែំឈណើ រការឈសវាឥណទន 1,236,870   4,993,244 1,466,860 5,940,783 
  កថ្ព្ម្ឈសវាឈផ្ទរព្បាក់ 1,063,955   4,295,186 1,078,850   4,369,343 
  ហិរញ្ាវតថ ពាណិជ្ជកម្ម 24,543   99,080 31,260 126,603 
  ឈផ្េង  ៗ 36,261   146,386 22,543 91,299 
         

    2,361,629   9,533,896 2,599,513 10,528,028 
 ចំណាយកថ្ព្ម្ និងឈជ្ើងស្នរ (3,773)  (15,232) (754) (3,054) 
         

 ចំណូេកថ្ព្ម្ និងឈជ្ើងស្នរស ទធ 2,357,856   9,518,664 2,598,759 10,524,974 
         

18. ចំណ្តយមលើ  គាលកិ 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់ឈបៀវតេរ ៍ 1,226,304   4,950,589 1,040,680 4,214,754 
 ព្បាក់រង្កវ ន់ 341,012   1,376,665 314,905 1,275,365 
 អ្តថព្បឈយាជ្ន៍ប រគេិកបរឈទស 322,712   1,302,788 395,858 1,603,225 
 អ្តថព្បឈយាជ្ន៍ប រគេិករយៈឈេេខលី 197,215   796,158 123,922 501,884 
         

    2,087,243   8,426,200 1,875,365 7,595,228 
         



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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19. ចំណ្តយរ ាបាល និងចណំ្តយប្ តិ តាិការ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ចំណាយឈេើការជួ្េ 681,733   2,752,156 662,420 2,682,801 
 កថ្ព្ម្ការព្រប់ព្រង 579,708   2,340,281 303,144 1,227,733 
 រេំស់  531,360   2,145,100 658,079  2,665,220 
 េនធឈផ្េង  ៗ 373,473   1,507,711 128,212 519,259 
 កថ្ព្ម្កផ្ាកចាប់ និងវជិាជ ជី្វៈ 165,687   668,878 177,873 720,386 
 ចំណាយឈេើសនតិស ខ 93,527   377,568 74,341 301,081 
 ចំណាយទឹក និងឈភ្លើង 88,896   358,873 82,135 332,647 
 ចំណាយឈេើធានារា ប់រង 79,193   319,702 68,271 276,498 
 ចំណាយឈេើការឈធវើែំឈណើ រ 66,395   268,037 62,730 254,057 
 ចំណាយទីផ្ារ និង 
  ទំនាក់ទំនងស្នធារណៈ 55,149   222,637 49,809 201,726 
 ចំណាយទូររម្នារម្ន៍ និង 
  ថ្ព្បសណីយ៍ 54,019   218,075 45,794 185,466 
 ចំណាយឈេើការែឹកជ្ញ្ជូ ន 48,559   196,033 36,977 149,757 
 ការផ្គត់ផ្គង់សមាភ រ និងការយិាេ័យ 48,252   194,793 78,194 316,686 
 ចំណាយឈេើការជួ្សជ្ េ និងកងទំ 25,386   102,483 26,125 105,806 
 ចំណាយឈេើការបណា ោះបណាា េ 15,497   62,561 13,670 55,364 
 ចំណាយកផ្ាកទំនាក់ទំនង 9,323   37,637 13,267 53,731 
 កថ្ព្ម្សមាជិ្កភាេ 3,735   15,078 9,484 38,410 
 អំ្ឈណាយ និងការបរចិច រ 1,000   4,037 1,519 6,152 
 ចំណាយឈផ្េង  ៗ 39,767   160,540 156,993 635,820 
         

    2,960,659   11,952,180 2,649,037  10,728,600 
         



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 
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20. សាច់ប្បាកស់ ទធទទួលបានពីសកេមភាពប្ តិ តាកិារ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ចំឈណញម្ នបង់េនធ 13,000,459   52,482,853 6,739,528 27,295,088  
 និយ័តភាេៈ 
  សំវធិានធនឈេើឥណទន និង 
   ប ឈរព្បទនអាព្កក់  
   និងជាប់សងេ័យ 529,758   2,138,633 1,081,655 4,380,703 
  រេំស់ 531,360   2,145,100 658,079 2,665,220 
  ការេ បឈចេព្ទេយ និងបរកិាខ រ - - - - 
  ចំណូេការព្បាក់ស ទធ (16,130,434)  (65,118,562) (9,654,927)  (39,102,454) 
         

    (2,068,857)  (8,351,976) (1,175,665)  (4,761,443) 
 បកព្ម្បព្ម្ួេៈ 
  ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ 
   ឈៅធនាគារនានា 10,000,000   40,370,000 (9,980,448) (40,420,814) 
  ឥណទន និងប ឈរព្បទន (52,975,771) (213,863,188) (108,165,515)  (438,070,336) 
  ព្បាក់បឈញ្ាើតម្ាេ់តាម្ចាប់ (7,969,391) (32,172,431) (12,563,814) (50,883,447) 
  ព្ទេយសកម្មឈផ្េង  ៗ (82,668) (333,731) (121,479) (491,990) 
  ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន 24,715,506  99,776,498 39,793,239 161,162,618 
  ព្បាក់បឈញ្ាើការយិាេ័យកណាា េ 10,000,000  40,370,000 85,000,000 344,250,000 
  បំណ េឈផ្េង  ៗ 122,135  493,059 254,657 1,031,361 
         

 ស្នច់ព្បាក់ស ទធទទួេបានេី 
  សកម្មភាេព្បតិបតតិការ (18,259,046) (73,711,769) (6,959,025)  (28,184,051) 
         

 ការព្បាក់បានទទួេ 17,924,268 72,360,270 10,065,180 40,763,979 
 ការព្បាក់បានបង់ (1,659,079) (6,697,702) (623,571) (2,525,463) 
 េនធឈេើព្បាក់ចំឈណញបានបង់ (1,613,576) (6,514,006) (984,670) (3,987,914) 
         

 ស្នច់ព្បាក់ស ទធ (ឈព្បើព្បាស់កា ង)/ទទួេ 
  បានេីសកម្មភាេព្បតិបតតិការ (3,607,433) (14,563,207) 1,497,914 6,066,551 
         



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 

39 

 

21. សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សេេលូ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ែ 14,740,927   59,509,122 14,008,344 56,733,793  
 ព្បាក់បឈញ្ាើជាមួ្យធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 
  រណនីចរនត 21,918,356   88,484,403 4,301,302   17,420,273  
  មូ្េបព្តអាចជួ្ញែូរបាន  1,850,000   7,468,450 1,700,000 6,885,000 
  ព្បាក់បឈញ្ាើតាម្កាេកំណត់  
   (រយៈឈេេ 3 កខ ឬតិចជាង) -  - 251,000 1,016,550 
 ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា 
  រណនីចរនត 14,064,900   56,780,002 27,973,407 113,292,299 
  រណនីសនេំ 65,780   265,553 65,556 265,502 
  ព្បាក់បឈញ្ាើតាម្កាេកំណត់ 
   (រយៈឈេេ 3 កខ ឬតិចជាង) -  - 8,015,827   32,464,099  
         

    52,639,963   212,507,530 56,315,436   228,077,516  
         

22. ការសនា និងយថាភាព 

(ក) ភ្តិសនាព្បតិបតតិការ  

 ស្នខាធនាគារមានកិចចសនាភ្តិសនា ចំឈពាោះការជួ្េអ្គារការយិាេ័យ ែូចខាងឈព្កាម្៖ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 មិ្នឈេើស 1 ឆ្ា ំ 583,401   2,355,190 570,031 2,308,626 
 ចឈនាល ោះេី 2 ឈៅ 5 ឆ្ា ំ 2,031,484   8,201,101 1,915,203 7,756,572 
 ឈេើស 5 ឆ្ា ំ 502,031   2,026,699 1,097,112 4,443,304 
         

    3,116,916   12,582,990 3,582,346 14,508,502 
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22. ការសនា និងយថាភាព (ត) 

(ខ) ការសនាផ្តេ់ឥណទន 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 សម្ត េយឥណទនវបិារបូន៍ 
  កែេមិ្នបានឈព្បើ 22,542,738   91,005,033 41,170,337   166,739,865 
 េិខិតឥណទន 8,648,552   34,914,204 3,359,705 13,606,805 
 សម្ត េយឥណទនកែេមិ្នបានឈព្បើ 29,954,043   120,924,472 2,944,233   11,924,144 
         

    61,145,333   246,843,709 47,474,275 192,270,814 
         

(រ) យថាភាេឈេើេនធ 

េនធព្តូវសថិតឈៅឈព្កាម្ការព្តួតេិនិតយ និងតាម្ោនអ្ឈងាតឈោយព្កុម្អ្ជ្ាធរកែេផ្តេ់សិទធិឈោយចាប់ 
កា ងការោក់េិន័យការោក់ទណឌ កម្ម និងការរិតការព្បាក់ ។ ការអ្ន វតតចាប់ និងបទបញ្ាតិតេនធឈេើ 
ព្បតិបតតិការឈព្ចើនព្បឈភ្ទព្បឈម្នឹងបំណកស្ស្នយឈផ្េងៗ ។ 

បញ្ញា ទំងឈនោះ អាចបឈងាើតឲ្យមានហ្គនិភ័្យេនធ កា ងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា មានេកខណៈធំែ ំជាង                    
ឈៅព្បឈទសែថ្ទឈទៀត ។  អ្ាកព្រប់ព្រងឈជ្ឿជាក់ថា ការឈធវើសំវធិានធនមានេកខណៈព្រប់ព្គាន់ ឈោយកផ្ាក              
ឈេើការបកស្ស្នយថ្ននីតិកម្មេនធ ។ ក៏ប  កនតអាជ្ាធរជាប់ពាក់េ័នធអាចនឹងមានបំណកស្ស្នយខ សគាា  
ឈហើយផ្េប ោះពាេ់អាចមានទំហំធំ ។ 

ស្នខាធនាគារបានរងការកំណត់េនធឈ ើងវញិ េីនាយកោា នសវនកម្មសហព្គាសថ្នអ្រគនាយកោា នេនធោរ 
សព្មាប់ឆ្ា ំហិរញ្ាវតថ កែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2010, 2011, 2012 និង 2013 ឈហើយបានបង់បំណ េ 
េនធចំនួន 1,294,740,152 ឈរៀេ (សម្មូ្េនឹង 320,000 ែ ោល រអាឈម្រកិ) ឈៅថ្ងៃទី 6 កខ ម្ករា ឆ្ា ំ 2017 ។ 
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23. សេត លយ និងប្ តិ តាកិារជាេយួសេព័នធញាត ិ

(ក) ទំនាក់ទំនងសម្ព័នធញាតិ 

(i) ព្បាក់បឈញ្ាើឈៅធនាគារនានា 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ការយិាេ័យកណាា េៈ 
  រណនីចរនត 44,564   179,905 3,166,321  12,823,600 
  ព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់ - - 15,827  64,099 
 ស្នខាធនាគារៈ 
  រណនីចរនត 14,801   59,752 15,487,525  62,724,476 
         

    59,365   239,657 18,669,673  75,612,175 
         

 
 ចំណូេេីការព្បាក់  17,166   69,299 16,855  68,263 
         

(ii) ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ធនាគារនានា និងអ្ាកព្រប់ព្រងសំខាន់ៗ 
   2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ការយិាេ័យកណាា េ (*) 170,000,000   686,290,000 160,000,000   648,000,000 
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្ាកព្រប់ព្រងសំខាន់  ៗ 237,544   958,965 205,478   832,186 
         

    170,237,544   687,248,965 160,205,478   648,832,186 
         

 
 ចំណាយការព្បាក់ 1,690,056   6,822,756 559,255   2,264,983 
         

(*) ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការយិាេ័យកណាា េ រឺជាព្បាក់បឈញ្ាើមានកាេកំណត់រយៈឈេេ 6 កខ និងទទួេ 
បានអ្ព្តាការព្បាក់ចប់េី 1.33% ែេ់ 2.19% (2015: 0.66% ែេ់ 0.99%) កា ងមួ្យឆ្ា ំ ។ 
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23. ប្ តិ តាិការជាេួយភាគពីាក់ព័នធ (ត) 

(ខ) សម្ត េយ និងព្បតិបតតិការជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ការយិាេ័យកណាា េៈ 
  កថ្ព្ម្ការព្រប់ព្រង  579,708   2,340,281   303,144  1,227,733 
  ចំណាយ Internet IP VPN 198,892   802,927 172,788   699,791  
  ចំណាយកថ្ព្ម្ និងឈជ្ើងស្នរ -  - 8,349   33,813 
         

    778,600   3,143,208   484,281   1,961,337 
         

(រ) ោភ្ភាររបស់អ្ាកព្រប់ព្រង 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់ឈបៀវតេរ ៍និងអ្តថព្បឈយាជ្ន៍ឈផ្េង  ៗ 737,962   2,979,153 405,877   1,643,802  
         

24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  

ស្នខាធនាគារ ព្បឈម្ម្ ខនឹងហ្គនិភ័្យ មានែូចខាងឈព្កាម្៖ 

 ហ្គនិភ័្យព្បតិបតតិការ 
 ហ្គនិភ័្យឥណទន 
 ហ្គនិភ័្យទីផ្ារ និង 
 ហ្គនិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ 

ស្នខាធនាគារ មិ្នឈព្បើព្បាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ាវតថ និទសេន៍ (derivative financial instrument) ែូចជាកិចចសនា              
បតូររបិូយប័ណណ និងការឈផ្អត ោះបតូរអ្ព្តាការព្បាក់ (interest rate swaps) ឈែើម្បីព្រប់ព្រងហ្គនិភ័្យហិរញ្ាវតថ                 
របស់ខលួនឈនាោះឈទ ។ 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(ក) ហ្គនិភ័្យព្បតិបតតិការ 

ហ្គនិភ័្យព្បតិបតតិការ រឺជាហ្គនិភ័្យថ្នការបាត់បង់ផ្អទ េ់ឬព្បឈយាេកែេឈកើតមានឈ ើងេីការខវោះខាត ឬ 
បរាជ័្យថ្នែំឈណើ រការ ប រគេិក បឈចចកវទិា និងឈហោា រចនាសម្ព័នធ និងឈកើតឈ ើងេីកតាត ខាងឈព្ៅមួ្យ 
ចំនួនឈទៀត កែេមិ្នកម្នជាហ្គនិភ័្យឥណទន ហ្គនិភ័្យទីផ្ារ និងហ្គនិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ 
ែូចជា កតាត កែេឈកើតមានឈ ើងេីតព្ម្ូវការចាប់ និងបទបញ្ាតតិឈផ្េងៗ និងសតង់ោរកែេទទួេស្នគ េ់                  
ជាទូឈៅឈៅកា ងសហព្គាសអាជី្វកម្ម ។ 

ហ្គនិភ័្យព្បតិបតតិការព្តូវបានព្រប់ព្រង តាម្រយៈែំឈណើ រការព្រប់ព្រងហ្គនិភ័្យព្បតិបតតិការ ភាេសម្ស្សប 
ឈេើការព្តួតេិនិតយ និងរាយការណ៍ឈេើសកម្មភាេអាជី្វកម្ម តាម្រយៈបណាត អ្ងគភាេព្តួតេិនិតយ និងគំាព្ទ               
ឈផ្េង  ៗ កែេឯករាជ្យឈេើអ្ងគភាេអាជី្វកម្ម ឈហើយនិងការព្តួតេិនិតយេីអ្ាកព្រប់ព្រងជាន់ខពស់របស់ស្នខា  
ធនាគារ ។ 

ការព្រប់ព្រងឈេើហ្គនិភ័្យព្បតិបតតិការរបស់ស្នខាធនាគារ តព្ម្ូវឲ្យបឈងាើតនូវរចនាសម្ព័នធតួនាទី និង                         
វធីិស្នស្តសតថ្នការព្រប់ព្រងរបស់អ្ងគភាេឲ្យបានចាស់ោស់ ។  ឈគាេការណ៍ និងវធិានការព្តួតេិនិតយ                  
ថ្ផ្ទកា ងជាឈព្ចើន ព្តូវបានអ្ន វតត រមួ្មានការបឈងាើតអ្ាកមានសិទធិច ោះហតថឈេខា ព្បេ័នធព្តួតេិនិតយយា ង 
ហមត់ចត់ ការឈរៀបចំនូវនីតិវធីិ និងឯកស្នរសំអាងនានា ព្េម្ទំងការអ្ន វតតតាម្បទបញ្ាតិ និងតព្ម្ូវការ 
តាម្ចាប់នានា ។ 

(ខ) ហ្គនិភ័្យឥណទន 

ហ្គនិភ័្យឥណទន រឺជាការខាតបង់ហិរញ្ាវតថ របស់ស្នខាធនាគារ ព្បសិនឈបើអ្ាកខចី ឬថ្ែរូពាណិជ្ជកម្ម                    
ខកខានមិ្នបានបំឈេញកាតេវកិចចឈេើការបង់ព្បាក់ឈែើម្ចំឈពាោះឥណទន និងប ឈរព្បទន ។ 

ហ្គនិភ័្យឥណទន រឺជាហ្គនិភ័្យសំខាន់បំផ្ តកា ងអាជី្វកម្មរបស់ស្នខាធនាគារ ។ កតាត ចម្បងកែេ              
នំាឲ្យមានហ្គនិភ័្យឥណទនឈកើតឈចញតាម្រយៈការផ្តេ់ឥណទនែេ់អ្តិងិជ្ន ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ាវតថ  
ឈព្ៅខទង់តារាងត េយការក៏មានហ្គនិភ័្យឥណទនកែរែូចជាកិចចសនាឥណទនជាឈែើម្ ។ ការព្រប់ព្រង 
ហ្គនិភ័្យឥណទនព្តូវបានឈធវើឈ ើងឈោយរណៈកម្មការឥណទនរបស់ស្នខាធនាគារ ។ 

ហ្គនិភ័្យឥណទន ព្តូវបានព្រប់ព្រងតាម្រយៈការវភិារជាព្បចំឈេើេទធភាេរបស់អ្ាកខចីព្បាក់ និងអ្ាកខចី 
ព្បាក់ឈគាេឈៅសំខាន់ៗកា ងការបំឈេញកាតេវកិចចសងព្បាក់ឈែើម្ និងការព្បាក់ ។ ហ្គនិភ័្យឥណទនក៏  
ព្តូវបានព្រប់ព្រងជាកផ្ាក ឈោយការទទួេវតថ បញ្ញច ំ និងការធានាជាេកខណៈប រគេ ។  អ្ាកព្រប់ព្រងឈធវើការ  
វាយតថ្ម្លឈរៀង រាេ់ឆ្ា ំបនាទ ប់េីឥណទនព្តូវបានផ្តេ់ ឈែើម្បីតាម្ោនេកខខណឌ  និងេទធភាេហិរញ្ាវតថ របស់  
អ្ាកខចីព្បាក់ ។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(ខ) ហ្គនិភ័្យឥណទន (ត) 

(i) ការវាស់កវងហ្គនិភ័្យឥណទន 

ស្នខាធនាគារ បានបឈងាើតឈគាេការណ៍ហ្គនិភ័្យឥណទនសាូេ (Core Credit Risk Policy) ឈែើម្ប ី
ព្រប់ព្រងហ្គនិភ័្យរបស់ស្នខាធនាគារ ។ ការបនតឥណទន ព្តូវបានចត់កចងឈោយកម្មវធីិឥណទន 
កែេបានឈរៀបចំ រឈព្មាងសព្មាប់ផ្េិតផ្េ ឬសំឈេៀតឥណទន េិឈសស រាប់ទំងទីផ្ារឈគាេឈៅ               
កាេកំណត់ និងេកខខណឌ ឯកស្នរសំអាង និងនីតីវធីិឈៅឈព្កាម្ផ្េិតផ្េឥណទន កែេនឹងព្តូវ                  
បានវាស់កវង និងផ្តេ់ឲ្យ ។ 

ស្នខាធនាគារបានកបងកចកម្ ខង្ករ និងការទទួេខ សព្តូវយា ងចាស់ោស់ រវាងអ្ាកឈសាើស ំឥណទន 
អ្ាកវាយតថ្ម្លឥណទន និងអ្ាកអ្ន ម័្តឥណទន ។ 

(ii) ការព្រប់ព្រងកព្មិ្តហ្គនិភ័្យ និងឈគាេការណ៍បនថយហ្គនិភ័្យ 

ស្នខាធនាគារឈធវើព្បតិបតតិការ និងផ្ាេ់ឥណទន និងប ឈរព្បទនជូ្នអ្តិងិជ្នជាប រគេ ឬសហព្គាស                 
ឈៅកា ងព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា ។  ស្នខាធនាគារព្រប់ព្រងកព្មិ្ត និងព្តួតេិនិតយ ការព្បមូ្េផ្ា ំហ្គនិភ័្យ  
ឥណទន ឈៅឈេេកែេេួកឈររកឈ ើញ ។  ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា បានកំណត់ និយម្ន័យហ្គនិភ័្យធំ              
ថាជាហ្គនិភ័្យ ឥណទនទូឈៅចំឈពាោះអ្ាកទទួេផ្េជាឯកតតប រគេកែេឈេើសេី 10% ថ្នមូ្េនិធិផ្អទ េ់ 
ស ទធរបស់ស្នខាធនាគារ ។ 

ឈយាងតាម្េកខខណឌ ថ្នព្បកាសឈេខ ធ7-06-226 ព្ប.ក របស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ស្នខាធនាគារចំបាច់ 
ព្តូវរកាព្រប់ឈេេឈវោនូវអ្ន បាតអ្តិបរមាចំនួន 20% រវាងហ្គនិភ័្យឥណទនទូឈៅរបស់ស្នខាធនាគារ 
ឈធៀបនឹងអ្ាកទទួេផ្េឯកតតជ្នណាមួ្យ និងមូ្េនិធិផ្អទ េ់ស ទធរបស់ស្នខាធនាគារ ។  ហ្គនិភ័្យឥណទន 
ធំៗសរ ប មិ្នព្តូវឈេើសេី 300% ថ្នមូ្េនិធិផ្អទ េ់ស ទធរបស់ស្នខាធនាគារឈទ ។ 

ស្នខាធនាគារឈព្បើព្បាស់ឈគាេការណ៍និងការអ្ន វតតជាឈព្ចើន ឈែើម្បីកាត់បនថយហ្គនិភ័្យឥណទនកា ងឈនាោះ 
ឈគាេការណ៍ជាព្បថ្េណីរឺការោក់ធានាជាវតថ បញ្ញច ំឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទនអ្តិងិជ្នកែេជាទូឈៅ 
ស្នខាធនាគារអ្ន វតតឈគាេការណ៍កណនំាសាីេីការទទួេយកបាននូវចំណាត់ថាា ក់ជាក់ោក់ថ្នវតថ បញ្ញច ំ ឬ 
ការកាត់បនថយហ្គនិភ័្យឥណទន ។ ព្បឈភ្ទថ្នវតថ បញ្ញច ំសំខាន់  ៗ ឈែើម្បីធានាឥណទន និងប ឈរព្បទន  
អ្តិងិជ្ន មានែូចជា៖ 

 វតថ បញ្ញច ំឈេើព្ទេយសម្បតតិសព្មាប់តំាងទីេំឈៅ (មានែីធលី អ្គារ និងព្ទេយសម្បតតិឈផ្េងៗ) 

 បនទ កឈផ្េងៗឈេើព្ទេយសកម្មកា ងអាជី្វកម្ម ែូចជាែីធលី និងអ្គារ និង 

 ស្នច់ព្បាក់កា ងទព្ម្ង់ជាព្បាក់បឈញ្ាើកព្មិ្តទ ក ។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 

45 

 

24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(ខ) ហ្គនិភ័្យឥណទន (ត) 

(iii) ហ្គនិភ័្យអ្តិបរមាឥណទនម្ នឈេេមានវតថ បញ្ញជ ំឬការេព្ងឹងឥណទនឈផ្េងៗ 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់បឈញ្ាើឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 23,768,356   95,952,853 6,252,302   25,321,823  
 ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ 
  ឈៅធនាគារនានា 14,130,680   57,045,555 46,054,790   186,521,900  
 ឥណទន និងប ឈរព្បទន 276,950,267   1,118,048,228 224,504,254   909,242,229  
 ព្ទេយសកម្មឈផ្េង  ៗ 1,056,910   4,266,746 856,980  3,470,769 
         

    315,906,213   1,275,313,382  277,668,326  1,124,556,721  
         

ឈសចកាីេម្ាិតថ្នការព្បឈម្ម្ ខនឹងហ្គនិភ័្យឥណទន កែេទក់ទងនឹងព្បតិបតតិការឈព្ៅតារាងត េយការ 
កែេព្តូវបានបញ្ញជ ក់ឈៅកំណត់សមាគ េ់ឈេខ 22 កា ងការសនា និងយថាភាេ ។ 

(iv) ការព្បឈម្នឹងហ្គនិភ័្យឥណទន 
 
  2016 2015 
  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ 
   (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ឥណទននិងប ឈរព្បទន: 
  មិ្នហួសកាេកំណត់ និង 
   មិ្នខាតបង់ 279,747,745   1,129,341,647 226,771,974 918,426,495 
  ហួសកាេកំណត់  
   កតមិ្នទន់ខាតបង់ -  - - - 
         

    279,747,745   1,129,341,647 226,771,974 918,426,495 
 ែក: សំវធិានធនឥណទនខាតបង់ (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  
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(ខ) ហ្គនិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv) ការព្បឈម្នឹងហ្គនិភ័្យឥណទន (ត) 

ឥណទន មិ្នហួសកាេកំណត់ និងមិ្នខាតបង់ 

ឥណទនអ្តិងិជ្នកែេមិ្នហួសកាេកំណត់និងខាតបង់ រឺជាឥណទនកែេមានរ ណភាេេា កែេ 
គាម នបទេីឈស្នធន៍ខាតបង់ ។  ឥណទនទំងអ្ស់ឈនោះមានវតថ បញ្ញច ំង ឈហើយអ្ាកព្រប់ព្រងយេ់ឈ ើញថា 
និនាា ការថ្នការខាតបង់ រឺមានកព្មិ្តទប ។ 

ឥណទន និងប ឈរព្បទនខាតបង់ 

ឥណទន និងប ឈរព្បទនខាតបង់ រឺជាឥណទន និងប ឈរព្បទនកែេស្នខាធនាគារកំណត់ និងរេឹំងថា 
មិ្នអាចព្បមូ្េបានម្កវញិនូវព្បាក់ឈែើម្ និងការព្បាក់ឈៅតាម្កិចចសនាខចីឥណទន និងប ឈរព្បទន ។  
អ្ន ឈោម្ តាម្ឈគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា សំវធិានធនឈេើឥណទន និងប ឈរព្បទន 
ព្តូវបានឈធវើឈ ើងសព្មាប់ឥណទនហួសកាេកំណត់ឈេើសេី 89 ថ្ងៃ ។  សំវធិានធនអ្បបបរមាព្តូវបានឈធវើ 
ឈ ើងឈៅតាម្ការចត់ថាា ក់របស់ឥណទននីមួ្យៗ ឈេើកកេងកតមានេ័ត៌មានឈផ្េងឈទៀត អាចបញ្ញជ ក់េី 
េទធភាេថ្នការ ទូរទត់សងរបស់អ្ាកខចី ។  ឈគាេការណ៍រណឈនយយបានបង្កា ញឈៅកំណត់សំគាេ់ 3 (ង) ។ 

ឥណទនហួសកាេកំណត់ កតមិ្នទន់ខាតបង់ 

ឥណទនហួសកាេកំណត់ និងមិ្នទន់ខាតបង់ជាឥណទន និងប ឈរព្បទនកែេកិចចសនាទូទត់              
សងហួសកាេកំណត់ឈេើសេី 30 ថ្ងៃ កតតិចជាង 90 ថ្ងៃ ។  អ្ន ឈោម្ឈៅតាម្ឈគាេការណ៍កណនំា                
របស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ឥណទនឈនោះព្តូវចត់ថាា ក់ជាឥណទនឃ្ល ំឈម្ើេ ឈហើយព្តូវឈធវើសំវធិានធន  
តាម្អ្ព្តា 3% ។  

ឥណទនឈរៀបចំឈ ើងវញិ 

ឥណទនឈរៀបចំឈ ើងវញិ រឺជាឥណទនកែេមានការផ្អល ស់បតូរកិចចសនាទូទត់សងឈោយស្នរកតអ្ាកខចី 
ជួ្បផ្េេំបាកកផ្ាកហិរញ្ាវតថ  និងមិ្នមានេទធភាេទូទត់សងតាម្កិចចសនាឈែើម្ ។  ឥណទនកែេ                 
នឹងព្តូវឈរៀបចំឈ ើងវញិ ព្តូវវភិារឈេើមូ្េោា នទិសឈៅអាជី្វកម្ម និងសម្តថភាេសងព្បាក់របស់អ្ាកខចីឈៅ 
តាម្ការេាករណ៍េំហូរទឹកព្បាក់ងមី កែេស្សបតាម្ស្នថ នភាេទីផ្ារ និងបចច បបនាកម្មថ្នទសេនៈវស័ិយ  
អាជី្វកម្ម ឈោយកផ្ាកឈេើសម្មតិកម្មជាក់កសតង និងព្បុងព្បយ័តា ។  
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(ខ) ហ្គនិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv) ការព្បឈម្នឹងហ្គនិភ័្យឥណទន (ត) 

ឥណទនឈរៀបចំឈ ើងវញិ (ត) 

បនាទ ប់េីឥណទនព្តូវបានឈរៀបចំឈ ើងវញិ ឥណទនឈនាោះព្តូវរកាចំណាត់ថាា ក់ែូចឈែើម្ ឈោយមិ្នរិត                      
េីែំឈណើ រការេាបនាទ ប់េីការឈរៀបចំជាងមីឈ ើយ ។  ការចត់ថាា ក់ឈនោះមិ្នព្តូវឲ្យេាជាងម្ នឈ ើយ េ ោះព្តាកត 
ការព្បាក់និងព្បាក់ឈែើម្ព្តូវបានសងម្កវញិកា ងអំ្  ងបីព្គាសងរេំស់ និងកា ងរយៈឈេេមិ្នតិចជាងបីកខ ។ 

ឈគាេនឈយាបាយេ បឈចេនូវឥណទន និងប ឈរព្បទន 

អ្ន ឈោម្តាម្ឈគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ស្នខាធនាគារព្តូវេ បឥណទន និង               
ប ឈរព្បទន ឬមួ្យកផ្ាកថ្នឥណទនឈចញេីតារាងត េយការរបស់ខលួនឈៅឈេេកែេស្នខាធនាគារបាត់សិទធិ 
តាម្កិចចសនាព្រប់ព្រងឈេើឥណទន ឬឈៅឈេេកែេឈ ើញថាឥណទនមួ្យកផ្ាក ឬទំងមូ្េមិ្ន                            
អាចព្បមូ្េវញិបាន ឬគាម នសងឃឹម្ថា ឥណទនឈនោះអាចព្បមូ្េបានម្កវញិឈទ ។ 

ព្ទេយបញ្ញច ំ 

ស្នខាធនាគារ រកានូវព្ទេយបញ្ញច ំជាព្ទេយសម្បតតិ និងការធានាសព្មាប់ការធានានូវឥណទន និង                             
ប ឈរព្បទន ។  ការបា ន់ស្នម ននូវតថ្ម្លទីផ្ារ រឺកផ្ាកតាម្ការវាយតថ្ម្លព្ទេយបញ្ញច ំព្បចំឆ្ា ំ ។ 

ឈៅកា ងការយិបរឈិចេទស្នខាធនាគារ មិ្នមានទទួេព្ទេយសកម្មមិ្នកម្នហិរញ្ាវតថ  ទ កជាព្ទេយបញ្ញជ ំធានា 
ស វតថិភាេរបស់ឥណទន និងប រព្បទន ។ 

(v) ការព្បមូ្េផ្ត ំហ្គនិភ័្យរបស់ព្ទេយសកម្មហិរញវតថ ជាមួ្យការព្បឈម្នឹងហ្គនិភ័្យឥណទន 

ការព្បមូ្េផ្ត ំឈកើតមានឈ ើង ឈៅឈេេកែេអ្ាកខចីព្បកបអាជី្វកម្មស្សឈែៀងគាា  ឬឈៅកា ងតំបន់ភូ្មិ្ស្នស្តសត                 
ែូចគាា  ឬមានស្នថ នភាេឈសែាកិចចស្សឈែៀងគាា  កែេអាចនំាមានផ្េប ោះពាេ់ស្សឈែៀងគាា ឈៅឈេើេទធភាេ 
កា ងការបំឈេញកាតេវកិចចតាម្កិចចសនា តាម្រយៈការផ្អល ស់បតូរថ្នឈសែាកិចចនឈយាបាយ ឬេកខខណឌ ឈផ្េង 
ឈទៀត ។  ការព្បមូ្េផ្ត ំថ្នបង្កា ញេីបកព្ម្បព្ម្ួេថ្នព្បតិបតតិការរបស់ស្នខាធនាគាររហូតែេ់ការអ្ភិ្វឌឍន៍ ។ 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(រ) ហ្គនិភ័្យទីផ្ារ 

ស្នខាធនាគារព្បឈម្នឹងហ្គនិភ័្យទីផ្ារ ជាហ្គនិភ័្យកែេតថ្ម្លសម្ស្សប ឬេំហូរទឹកព្បាក់នាឈេេ 
អ្នារតថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ាវតថ  នឹងកព្បព្បួេឈោយស្នរការផ្អល ស់បតូរតថ្ម្លទីផ្ារ ។  

ហ្គនិភ័្យទីផ្ារ ឈកើតឈ ើងម្កេីស្នថ នភាេឈបើកទូោយថ្នអ្ព្តាការព្បាក់របិូយប័ណណ និងផ្េិតផ្េ               
មូ្េធន កែេព្បឈម្នឹងចេនាទីផ្ារជាក់ោក់ និងទូឈៅ និងការផ្អល ស់បតូរកា ងកព្មិ្តង្កយថ្នអ្ព្តា ឬ 
តថ្ម្លទីផ្ារ ែូចជាអ្ព្តាការព្បាក់ ការរកីស្នយឥណទន អ្ព្តាបាូររូបិយប័ណណបរឈទស និងតថ្ម្លមូ្េធន ។ 

ស្នខាធនាគារមិ្នឈព្បើព្បាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ាវតថ និទសេន៍ (derivative financial instrument) ែូចជា 
កិចចសនា បតូររូបិយប័ណណ (foreign exchange contract) និងការឈផ្អត ោះបតូរអ្ព្តាការព្បាក់ (interest rate 

swaps) ឈែើម្ប ីព្រប់ព្រងហ្គនិភ័្យហិរញ្ាវតថ របស់ខលួនឈនាោះឈទ ។ 

(i) ហ្គនិភ័្យរបិូយប័ណណបរឈទស 

ស្នខាធនាគារព្បកបអាជី្វកម្មឈៅព្េោះរាជាណាចព្កកម្ព ជា និងព្បតិបតតិការកា ងរបិូយប័ណជាឈព្ចើន ឈហើយ 
ព្បឈម្នឹងហ្គនិភ័្យរូបិយប័ណណជាឈព្ចើន ជាេិឈសសជាមួ្យរបិូយប័ណណព្បាក់ឈរៀេែ ោល អាឈម្រកិ ព្បាក់យ័ន 
និងថ្ងបាត ។  

ហ្គនិភ័្យរូបិយប័ណណឈកើតេីព្បតិបតតិការពាណិជ្ជកម្មកា ងឈេេអ្នារត ព្ទេយសកម្មនិងបំណ េកែេបាន   
កត់ព្តាជារូបិយប័ណណមួ្យ កែេមិ្នកម្នជារបិូយប័ណណឈគាេរបស់ស្នខាធនាគារ ។  

ឈៅថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 សម្ត េយព្ទេយសកម្ម និងបំណ េ កែេជារបិូយប័ណណឈផ្េងឈទៀត ឈព្ៅេី                  
ែ ោល រអាឈម្រកិ មិ្នមានផ្េប ោះពាេ់អ្វីឈទ ។  ែូចឈនោះការវភិាររូបិយប័ណណបរឈទសមិ្នព្តូវបានបង្កា ញឈ ើយ ។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(រ) ហ្គនិភ័្យទីផ្ារ (ត) 

(i) ហ្គនិភ័្យរបិូយប័ណណបរឈទស (ត) 

ការព្បមូ្េផ្ត ំហ្គនិភ័្យរបិូយប័ណណ 

ចំនួនសរ បថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ  និងបំណ េហិរញ្ាវតថ  តាម្របិូយបណណ័  មានែូចខាងឈព្កាម្៖ 
 
 សម្មូ្េនឹងែ ោល រអាឈម្រកិ សរ ប 
 នាថ្ងៃទី 31 កខធាូ ឆ្ា ំ2016  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ឈផ្េងៗ  ែ ោល រអាឈម្រកិ 
 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ  
 ស្នច់ព្បាក់  14,559,423 181,504 - 14,740,927 
 សម្ត េយឈៅធនាគារជាតិឈៅ 
  ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា  23,425,846 342,510 - 23,768,356 
 ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ 
  ឈៅធនាគារនានា  14,090,363 24,150 16,167 14,130,680 
 ឥណទន និងប ឈរព្បទន  276,950,267 - - 276,950,267 
 ព្ទេយសកម្មឈផ្េងៗ  (*)  1,056,910 - - 1,056,910 
         

 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ សរ ប  330,082,809 548,164  16,167 330,647,140 
         

បំណ េហិរញ្ាវតថ  
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន  131,810,724 649,912  - 132,460,636 
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការយិាេ័យកណាត េ 170,000,000 - - 170,000,000 
 បំណ េឈផ្េងៗ  (*)  988,227  2,863  - 991,090 
         

 បំណ េហិរញ្ាវតថ សរ ប  302,798,951 652,775  - 303,451,726 
         

 ស្នថ នភាេព្ទេយសកម្មស ទធ  27,283,858 (104,611) 16,167 27,195,414 
         

 
 (សម្មូ្េពាន់ឈរៀេ - កំណត់សមាគ េ់ 4) 110,144,935   (422,315)  65,266  109,787,885 
         



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(រ) ហ្គនិភ័្យទីផ្ារ (ត) 

(i) ហ្គនិភ័្យរបិូយប័ណណបរឈទស (ត) 
 
 សម្មូ្េនឹងែ ោល រអាឈម្រកិ សរ ប 
 នាថ្ងៃទី 31 កខធាូ ឆ្ា ំ2016  ែ ោល រអាឈម្រកិ ពាន់ឈរៀេ ឈផ្េង  ៗ ែ ោល រអាឈម្រកិ 
 
 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ សរ ប  291,246,740   417,625   12,305   291,676,670 
         

 បំណ េហិរញ្ាវតថ សរ ប  268,393,447   122,303   723   268,516,473 
         

 ស្នថ នភាេព្ទេយសកម្មស ទធ  22,853,293   295,322   11,582   23,160,197 
         

 
 (សម្មូ្េពាន់ឈរៀេ - កំណត់សមាគ េ់ 4) 92,555,837   1,196,054   46,907   93,798,798 
         

 (*) ចំនួនមិ្នបញ្ចូ េព្ទេយអ្សកម្មហិរញ្ាវតថ /បំណ េ 

(ii) ហ្គនិភ័្យតថ្ម្ល 

ស្នខាធនាគារមិ្នមានហ្គនិភ័្យតថ្ម្លមូ្េបព្តឈ ើយ ឈោយស្នរស្នខាធនាគារមិ្នមានឬរកាទ កការ                  
វនិិឈយារ កែេចត់ថាា ក់កា ងតារាងត េយការជាការវនិិឈយារសព្មាប់េក់ ឬព្តូវបានកត់ព្តាតាម្តថ្ម្ល                 
សម្ស្សបកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។ 

(iii) ហ្គនិភ័្យអ្ព្តាការព្បាក់ 

ហ្គនិភ័្យអ្ព្តាការព្បាក់ រឺសំឈៅឈេើការខាតបង់នូវព្បាក់ចំណូេការព្បាក់ស ទធ ឈោយស្នរកតការ 
កព្បព្បួេថ្នកព្មិ្តអ្ព្តាការព្បាក់ និងការផ្អល ស់បតូរឈៅកា ងសមាសភាេថ្នព្ទេយសកម្ម និងបំណ េ ។  
ហ្គនិភ័្យអ្ព្តាការព្បាក់ ព្តូវបានចត់កចងតាម្រយៈការព្តួតេិនិតយយា ងហមតចត់ ឈេើចំណូេថ្នការ 
បណាត ក់ទ នតថ្ម្ល សម្ស្សប តថ្ម្លឈែើម្ថ្នមូ្េនិធិ និងតាម្រយៈការវភិាររំោតកព្បព្បួេអ្ព្តា 
ការព្បាក់ ។ សកាត ន េេថ្នការ ធាល ក់ច ោះចំណូេការព្បាក់ស ទធ បណាត េម្កេីការកព្បព្បួេអ្ព្តាការព្បាក់ 
កែេខ សព្បព្កតី បានព្តួតេិនិតយ ឈោយឈធៀបឈៅនឹងកព្មិ្តអាចទទួេយកបានថ្នហ្គនិភ័្យ ។ 

ការវភិារថ្នទំនាក់ទំនងអ្ព្តាការព្បាក់ឈៅនឹងព្ទេយសកម្ម និងបំណ េរបស់ស្នខាធនាគារបានបង្កា ញ               
ែូចខាងឈព្កាម្៖ 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(រ) ហ្គនិភ័្យទីផ្ារ (ត) 

(iii) ហ្គនិភ័្យអ្ព្តាការព្បាក់ (ត) 
 
 2016   រហូតែេ់ 1 កខ > 1 - 3 កខ > 3 - 12កខ > 1 - 5 ឆ្ា ំ ឈេើសេី 5 ឆ្ា ំ េ ំមានការព្បាក់ សរ ប 
    ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ  
 ស្នច់ព្បាក់   -  -  -  -  -  14,740,927   14,740,927 
 សម្ត េយឈៅធនាគារជាតិឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 1,850,000   -  -  -  -  21,918,356   23,768,356 
 ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា  -  -  -  -  -  14,130,680   14,130,680 
 ឥណទន និងប ឈរព្បទន   9,061,331   19,626,604   93,211,953   45,406,065   109,644,314   -  276,950,267 
 ព្ទេយសកម្មឈផ្េង  ៗ   -  -  -  -  -  1,056,910   1,056,910 
                 

 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ សរ ប   10,911,331   19,626,604   93,211,953   45,406,065   109,644,314    51,846,873   330,647,140 
                 

 បំណ េហិរញ្ាវតថ  
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន    106,271,369   16,310,341   9,878,926   -  -  -  132,460,636 
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការយិាេ័យកណាត េ  55,000,000   70,000,000   45,000,000   -  -  -  170,000,000 
 បំណ េឈផ្េង  ៗ   -  -  -  -  -  991,090   991,090 
                 

 បំណ េហិរញ្ាវតថ សរ ប   161,271,369   86,310,341   54,878,926   -  -  991,090   303,451,726 
                 

 សរ បរំោតការព្បាក់     (150,360,038)  (66,683,737)  38,333,027   45,406,065   109,644,314   50,855,783   27,195,414 
                 

 
 សម្មូ្េពាន់ឈរៀេ (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (657,073,366)  (291,407,931)  167,515,328   198,424,504   479,145,652   222,239,772   118,843,959 
                 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(រ) ហ្គនិភ័្យទីផ្ារ (ត) 

(iii) ហ្គនិភ័្យអ្ព្តាការព្បាក់ (ត) 
 
 2015   រហូតែេ់ 1 កខ > 1 - 3 កខ > 3 - 12កខ > 1 - 5 ឆ្ា ំ ឈេើសេី 5 ឆ្ា ំ េ ំមានការព្បាក់ សរ ប 
    ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ  
 ស្នច់ព្បាក់   - - - - - 14,008,344 14,008,344 
 សម្ត េយឈៅធនាគារជាតិឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 1,951,000 - - - - 4,301,302 6,252,302  
 ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា  8,000,000 - 10,015,827 - - 28,038,963 46,054,790 
 ឥណទន និងប ឈរព្បទន   7,416,712   14,776,928   71,744,305   41,714,387   88,851,922   -  224,504,254 
 ព្ទេយសកម្មឈផ្េង  ៗ   - - - - - 856,980 856,980 
                 

 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ សរ ប   17,367,712   14,776,928   81,760,132   41,714,387   88,851,922   47,205,589   291,676,670 
                 

 បំណ េហិរញ្ាវតថ  
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន    98,868,226 490,148 8,386,756 - - - 107,745,130 
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការយិាេ័យកណាត េ  25,000,000 130,000,000 5,000,000 - - - 160,000,000 
 បំណ េឈផ្េង  ៗ   - - - - - 771,343 771,343 
                 

 បំណ េហិរញ្ាវតថ សរ ប   123,868,226   130,490,148   13,386,756   -  - 771,343   268,516,473 
                 

 សរ បរំោតការព្បាក់     (106,500,514)  (115,713,220)  68,373,376   41,714,387   88,851,922  46,434,246   23,160,197 
                 

 សម្មូ្េពាន់ឈរៀេ (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (431,327,082)  (468,638,541)  276,912,173   168,943,267   359,850,284    188,058,696   93,798,798 
                 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

( ) ហ្គនិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ  

ហ្គនិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេរឺ ជាហ្គនិភ័្យកែេស្នខាធនាគារ មិ្នមានេទធភាេបំឈេញកាតេវកិចច               
សងព្បាក់តាម្កាេកំណត់សង ចំឈពាោះបំណ េហិរញ្ាវតថ របស់ខលួនកែេអាចបណាត េម្កេីការែកព្បាក់របស់ 
អ្ាកឈផ្្ើ ។ ជាេទធផ្េឈធវើឲ្យខកខានមិ្នអាចបំឈេញកាតេវកិចចសងបំណ េឲ្យមាច ស់ព្បាក់បឈញ្ាើ និងមិ្នអាច      
ផ្ាេ់ព្បាក់កម្ចី ។ 

អ្ាកព្រប់ព្រង តាម្ោនស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេកា ងតារាងត េយការ និងព្រប់ព្រងការព្បមូ្េផ្ត ំ និងទិនាន័យ 
បំណ េ ។ ការតាម្ោន និងការរាយការណ៍ព្បចំថ្ងៃថ្នស្នថ នភាេស្នច់ព្បាក់ និងរឈព្មាងសព្មាប់កាេបរឈិចេទ 
បនាទ ប់ រឺជាការយិបរឈិចេទសំខាន់ សព្មាប់ការព្រប់ព្រងស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ ។ អ្ាកព្រប់ព្រងតាម្ោន                   
បកព្ម្បព្ម្ួេថ្នមាច ស់ព្បាក់បឈញ្ាើ និងរឈព្មាងែកព្បាក់របស់េួកឈរ ។ 

តារាងខាងឈព្កាម្ឈនោះ រឺជាការបង្កា ញនូវបំណ េហិរញ្ាវតថ តាម្កាេវស្ននតកា ងការសនាសង និងរមួ្បញ្ចូ េ              
នូវចំនួនការព្បាក់ កែេព្តូវទូទត់ឈៅកា ងតារាងត េយការ ។ 

 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

( ) ហ្គនិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ (ត) 
         េ ំមាន 
 2016   រហូតែេ់ 1 កខ > 1 - 3 កខ > 3 to 12 កខ > 1 to 5 ឆ្ា ំ ឈេើសេី 5 ឆ្ា ំ រយៈឈេេកំណត់ សរ ប 
    ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ  
 ស្នច់ព្បាក់   14,740,927   -  -  -  - -  14,740,927 
 សម្ត េយឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា    23,768,356   -  -  -  - -  23,768,356 
 ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា  14,130,680   -  -  -  - -  14,130,680 
 ឥណទន និងប ឈរព្បទន   9,061,331   19,626,604   93,211,953   45,406,065   109,644,314 -  276,950,267 
 ព្ទេយសកម្មឈផ្េង  ៗ      -  -  -  -  1,056,910 - 1,056,910 
                 

 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ សរ ប   61,701,294   19,626,604   93,211,953   45,406,065   110,701,224 - 330,647,140 
                 

 បំណ េហិរញ្ាវតថ  
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន    106,298,060   16,380,773   10,093,760  -  - - 132,772,593 
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការយិាេ័យកណាា េ  55,034,543   70,183,565   45,301,125  -  - - 170,519,233 
 បំណ េឈផ្េង  ៗ   991,090   -  -  -  - -  991,090 
                 

 បំណ េហិរញ្ាវតថ សរ ប   162,323,693    86,564,338   55,394,885  -  - - 304,282,916 
                 

 សរ បរំោតការព្បាក់     (100,622,399)  (66,937,734)  37,817,068   45,406,065   110,701,224 - 26,364,224 
                 

 
 សម្មូ្េពាន់ឈរៀេ (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (406,212,625)  (270,227,632)  152,667,504   183,304,284   446,900,841 - 106,432,372 
                 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

( ) ហ្គនិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សេួ (ត) 
         េ ំមាន 
 2015   រហូតែេ់ 1 កខ > 1 - 3 កខ > 3 to 12 កខ > 1 to 5 ឆ្ា ំ ឈេើសេី 5 ឆ្ា ំ រយៈឈេេកំណត់ សរ ប 
    ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ ែ ោល រអាឈម្រកិ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ  
 ស្នច់ព្បាក់   14,008,344   -  -  -  - -  14,008,344 
 សម្ត េយឈៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា  6,253,159  -  -  -  - -  6,253,159   
 ព្បាក់បឈញ្ាើ និងព្បាក់តម្ាេ់ឈៅធនាគារនានា  36,059,273  -  10,008,613  -  - -  46,067,886 
 ឥណទន និងប ឈរព្បទន   7,444,261   15,010,373    74,478,942   49,918,083   136,629,531   -  283,481,190 
 ព្ទេយសកម្មឈផ្េង  ៗ    -  -  -  -  242,467  - 242,467 
                 

 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ាវតថ សរ ប   63,765,037  15,010,373  84,487,555   49,918,083   136,871,998   -  350,053,046 
                 

 បំណ េហិរញ្ាវតថ  
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់អ្តិងិជ្ន    98,872,536  496,143   8,532,677  -  - -  107,901,356 
 ព្បាក់បឈញ្ាើរបស់ការយិាេ័យកណាា េ  25,016,327  130,064,725   5,001,235  -  - -  160,082,287 
 បំណ េឈផ្េង  ៗ   593,881 -  - -  - -  593,881 
                 

 បំណ េហិរញ្ាវតថ សរ ប   124,482,744  130,560,868    13,533,912   -  -  - 268,577,524 
                 

 សរ បរំោតការព្បាក់     (60,717,707)  (115,550,495)  70,953,643   49,918,083   136,871,998   - 81,475,522 
                 

 
 សម្មូ្េពាន់ឈរៀេ (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (245,906,713) (467,979,505) 287,362,254     202,168,236   554,331,592    - 329,975,864 
                



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមពញ 

កំណត់សមាគ េ់ឈេើរបាយការណ៍ហិរញ្ាវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរឈិចេទកែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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24. ការប្គ ់ប្គងហ្គនិភ្័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(ង) ការព្រប់ព្រងឈែើម្ទ ន 

(i) បទបបញ្ាតតិឈែើម្ទ ន 

ចកខ វស័ិយរបស់ស្នខាធនាគារកា ងការព្រប់ព្រងឈែើម្ទ ន មានន័យទូេំទូោយជាង “មូ្េធន” កែេបង្កា ញ 
កា ងតារាងត េយការ ។  ការព្រប់ព្រងឈែើម្ទ នមានែូចខាងឈព្កាម្៖  

 អ្ន ឈោម្តាម្តព្ម្ូវការឈែើម្ទ នកែេកំណត់ឈោយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 
 ការពារេទធភាេរបស់ស្នខាធនាគារឈែើម្បីបនតនិរនតរភាេអាជី្វកម្ម ែូចឈនោះ ស្នខាធនាគារអាចបនតផ្តេ់  

ផ្េព្បឈយាជ្ន៍ែេ់ភារទ និក និងអ្តថព្បឈយាជ្ន៍របស់ភារីកែេពាក់េ័នធនឹងស្នខាធនាគារ និង 
 រកាមូ្េោា នឈែើម្ទ នរងឹមំា ឈែើម្បីគំាព្ទែេ់ការអ្ភិ្វឌឍន៍អាជី្វកម្ម ។ 

ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា តព្ម្ូវព្រប់ស្នថ ប័នធនាគារឲ្យបំឈេញនូវ (i) តព្ម្ូវការឈែើម្ទ នច ោះបញ្ជ ីអ្បបបរមា និង                
(ii) អ្ន ឈោម្តាម្ អ្ន បាតស្នធនភាេ អ្ន បាតស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ និងតព្ម្ូវការឈផ្េង ឈៗទៀត ។ 

(ii) ការកបងកចកឈែើម្ទ ន 

ការកបងកចកឈែើម្ទ នរវាងព្បតិបតតិការ និងសកម្មភាេជាក់ោក់ រឺព្តូវបានព្រប់ព្រងឈោយកព្មិ្តភារោភ្ 
កែេទទួេបានេីការកបងកចកឈនាោះ ។ ឈែើម្ទ នកែេបានកបងកចកឈៅតាម្ព្បតិបតតិការ ឬសកម្មភាេ 
នីមួ្យ  ៗព្តូវកផ្ាកឈៅតាម្ឈែើម្ទ នកែេកំណត់ឈោយចាប់ ។ 

25. តនេាសេប្ស ននប្ទពយសកេម នងិ េំ លហរិញ្ញវតថ  

តថ្ម្លសម្ស្សប រឺជាតថ្ម្លកែេព្ទេយសកម្មអាចបតូរបាន ឬជាបំណ េព្តូវទូទត់តាម្រយៈព្បតិបតតិការកា ង 
េកខខណឌ មិ្នកម្នសម្ព័នធញាតិ (arms-length-basis) ។  ឈោយស្នរតថ្ម្លសម្ស្សបេ ំអាចវាយតថ្ម្លបាន ែូឈចាោះ           
តថ្ម្លសម្ស្សបមិ្នមានសព្មាប់កតាត ស្នរវនត ឈេើការវាយតថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ព្ទេយសកម្ម និងបំណ េរបស់ 
ស្នខាធនាគារឈ ើយ ។ តថ្ម្លសម្ស្សបព្តូវបានសនមត ឈោយអ្ាកព្រប់ព្រងឈយាងតាម្ទព្ម្ង់ថ្នព្ទេយសកម្ម 
និងបំណ េទំងឈនាោះ ។ តាម្ម្តិរបស់អ្ាកព្រប់ព្រង តថ្ម្លឈយាងថ្នព្ទេយសកម្ម និងបំណ េហិរញ្ាវតថ                  
កែេបង្កា ញកា ងតារាងត េយការ រឺជាតថ្ម្លបា ន់ស្នម នែ៏សម្ឈហត ផ្េសព្មាប់តថ្ម្លសម្ស្សប ។ 
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