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ឆ្ន ាំ ២០១៦ គឺជាឆ្ន ាំដែលធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ បានជ្ម្នះលលើបញ្ហា ប្បឈម្ជាលប្រើន។ លែើម្បរីកានូវប្បតិបតតិ

ការលអរយៈលេលដវង និងលែើម្បអីនុលោម្តាម្រាប ់និងបទបញ្ញតតិពាកេ់ន័ធ លយើងបានលធវើរាំណាតថ់្នន កឥ់ណទាន និងសាំ
វធិានធនបដនែម្លៅលលើឥណទានរបស់លយើង ដែលលនះជាលហតុនាាំឲ្យមានការខាតបងដ់ននកហិរញ្ញ វតែុកនុងឆ្ន ាំ២០១៦។ 
ែូរលនះ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ កប៏ានអនុវតតកាំដណទប្ម្ងរ់រនាសម្ពន័ធស្ថែ បន័ ដែលជ្ួយ េប្ងឹងការប្គបប់្គងហានិ
ភយ័ និងបលងកើនសម្តែភាេបគុគលិក។ លប្ៅេីលនះ លោយមានការគាាំប្ទយ៉ា ងលេញទាំហឹងេីប្កុម្ហ ុនអាណាេាបាលគ ឺ
ធនាគារ E.SUN ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ កប៏ានទទួលនូវការអនុម្ត័លលើដននបលងកើនលែើម្ទុនេីករិចប្បជុ្ាំមាច ស់ភាគ
ហ ុន និងប្កុម្ប្បឹកាភបិាល ដែលរ ាំេឹងថ្ននឹងជ្ួយ បលងកើនលែើម្ទុនរបស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ តាម្រយៈការបាំលេញ
ជាស្ថរប់្បាករ់ហូតែល់រាំនួន ៨០.០០០.០០០ែុោា រអាលម្រកិ។ លយើងលជ្ឿជាកថ់្នលនះនឹងកាា យជាម្ូលោា នប្គឹះែ៏
សាំខានម់្យួសប្មាបក់ាររកីរលប្ម្ើនលៅលេលអនាគតរបស់ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ។ 
 

 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ លៅដតមានភាេលលរលធាា កនុងការលធវើប្បតបិតតិការលលើវស័ិយជាលប្រើន។ 
លោយមានការឆ្ាងកាតប់ទេិលស្ថធនែ៍ាំលណើ រការដកលម្អចាបត់ាាំងេីឆ្ន ាំ២០១៥ម្ក លសវាកម្មបណ័ណ ឥណទានរបស់
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ បានលតត តការយករិតតទុកោកស់្ថរជាថ្មីរាំលពាះអតិថ្ជិ្នលាំោបខ់្ពស់។ ទនទឹម្នឹងលនះ គុណ
ភាេលសវាកម្ម និងលករ តល៍ ម្ ះពាណិជ្ជសញ្ហញ បណ័ណ ឥណទានរបស់លយើង មានភាេរកីរលប្ម្ើនគួរឲ្យកតស់មាគ ល់នងដែរ។ 
រាំលពាះដននកប្គបប់្គងស្ថខា កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ លនះ លយើងបានបលងកើតស្ថខាថ្មីរាំននួ ០២ កដនាងលទៀតគឺ ស្ថខាសទឹងមានជ្យ័ 
និងស្ថខាស្ថត តចាស់ ដែលនាាំឲ្យបណាត ញលសវាកម្មរបស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ កានដ់តមានភាេទូលាំទូោយដថ្ម្
លទៀតកនុងតាំបនន់ានាកនុងរាជ្ធានីភនាំលេញ កែូ៏រជាជ្ួយ លលើកគុណតម្ម្ាពាណិជ្ជសញ្ហញ របស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ 
កានដ់តខាា ាំងល ើងបដនែម្លទៀតនងដែរ។ ធនាគារកប៏ានទិញអគារថ្មីសប្មាបស់្ថខាស្ថខាប្េះសីហនុ ទនទឹម្លនះកន៏ិងបាន
លធវើការជ្ួសជុ្លដកលម្អអគារស្ថខាលសៀម្រាបនងដែរ។ម្ា៉ាងវញិលទៀត គលប្មាងស្ថងសងអ់គារការយិល័យកណាត ល 
របស់ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ កាំេុងសែិតកនុងែាំលណើ រការស្ថងសងត់ាម្ដននការដែលបានលប្គាងទុក។ លយើងលជ្ឿជាក់
ថ្ន លៅលេលឆ្ប់ៗ ខាងម្ុខ្លនះ ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ. នឹងមានម្ុខ្មាតថ់្ម ីនិងកានដ់តប្បលសើរជាងម្ុន លែើម្បនីតល់
ជូ្នអតថិ្ិជ្ន នូវបទេិលស្ថធនល៍សវាកម្ម ប្បកបលោយគុណភាេខ្ពស់បាំនុត។ រាំលពាះប្បេន័ធបលរចកវទិាេត័ម៌ានវទិា 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ កនុងប៉ាុនាម នឆ្ន ាំកនាងម្កលនះ បានបនតអភវិឌ្ឍនប៍្បេន័ធសនូលកនុងការលធវើប្បតិបតតកិារធនាគារ 
លោយមានការដកលម្អគួរឲ្យកតស់មាគ ល់លលើការប្គបប់្គងទនិននយ័ោតាលបស ប្បសិទធភាេម្នប្បតិបតតិការ សម្តែភាេនតល់
លសវាជូ្នអតថិ្ិជ្ន និងនតល់នូវបរសិ្ថែ នប្បកួតប្បដជ្ងម្យួសប្មាបព់ាណិជ្ជកម្មធនាគារតាម្ប្បេន័ធអុនីលធើលណត និងលសវា
កម្មេត័ម៌ានវទិាែម្ទលទៀត។    
 

 

 

សារពីគណៈប្គរប់្គង 

- I - 



 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ លៅលប្កាម្ស្ថែ នភាេហានិភយ័ខ្ពស់ម្នទសសនៈវស័ិយលសែាកិរចស្ថកល នងិបរសិ្ថែ នអាជ្ីវកម្មដែល
មានលកខណៈសមុប្គស្ថម ញលប្រើន ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ នឹងេប្ងឹងប្បេលភាេប្គបប់្គងហានភិយ័របស់ខ្ាួន។ លៅ
កនុងររនាសម្ពន័ធែឹកនាាំ លយើងនឹងបលងកើតនាយកោា នថ្មរីាំនួន០២ លទៀត គឺនាយកោា នប្គបប់្គងហានភិយ័ និងនាយកោា ន
ប្គបប់្គងកម្ច ី លហើយេប្ងកីភារកិរចរបស់នាយកោា នវាយតម្ម្ាឥណទានលែើម្បេីប្ងឹងសម្តែភាេប្គបប់្គងហានភិយ័របស់
ធនាគារ កែូ៏រជាេប្ងឹងគុណភាេប្ទេយសកម្មកនុងប្កបខ្ណឌ  “ដខ្សការពារបីជាន”់  លពាលគឺ  ដននកអាជ្ីវកម្មទាាំងអស់
ទទួលបនទុកប្គបប់្គងហានភិយ័ ទីស្ថន កក់ារកណាត លទទលួបនទុកអនុវតតម្ុខ្ងារប្តួតេនិិតយ រមួ្មាន នាយកោា នអនុវតត
រាប ់និងនាយកោា នប្គបប់្គងហានភិយ័ ដែលទទួលបនទុកកនុងការងារលនះ។ លោយដ ក នាយកោា នសវនកម្មម្នទកនុង 
ប្តូវឯករាជ្យេីការងារប្បចាាំម្ថ្ៃ និងម្ុខ្ងារប្តួតេិនិតយ។ សប្មាបក់ារអភវិឌ្ឍន ៍ និងការប្គបប់្គងដននកឥណទាន កនុងឆ្ន ាំ
២០១៧ លយើងនឹងចាបល់នតើម្លធវើកាំដណទប្ម្ងរ់រនាសម្ពន័ធ ដែលនឹងលធវើការដបងដរកប្បលភទឥណទាន ជាឥណទានអាជ្វី
កម្ម និងឥណទានបុគគល លោយដនអកលលើលគាលបាំណងម្នឥណទានលនាះ។ ជាម្យួនងឹវធិីស្ថស្រសតដបងដរកប្បលភទឥណ
ទានលនះ  លធវើឲ្យលយើងអារេប្ងឹងសម្តែភាេលលើការនតល់លសវាកម្មហិរញ្ញ វតែុប្បកប លោយវជិាជ ជ្ីវៈ និងសម្តែភាេលលើការ
លធវើអាជ្ីវកម្ម កែូ៏រជាលែើម្បលីធវើឲ្យប្បលសើរល ើង លលើការលប្ជ្ើសលរ ើស បណតុ ះបណាត លធនធានម្នុសស ការប្គបប់្គងហានិ
ភយ័ និងការនតល់លសវាអតិថ្ជិ្ន។   

 

 

លោយសម្ាងឹលឆ្ព ះលៅអនាគត ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ លៅដតប្បកានគ់ាំនិតលែើម្បកីាា យជាធនាគារបរលទសដែល
មានលកខណៈេិលសសលៅកម្ពុជា លហើយបនតការបណតុ ះអនកមានលទេលកាសលយកនុងប្សុក លែើម្បេីប្ងឹងសម្តែភាេប្គបប់្គង
របស់លយើង។ ជាម្យួគាន លនាះដែរ លយើងនឹងរប្មាញ់យកបទេិលស្ថធនដ៍ែលទទួលបានកនុងប្សុកឲ្យលៅជាគតបិណឌិ ត
មានតម្ម្ាកនុងពាណិជ្ជកម្ម។ លប្កាយេីមានកិរចខ្ិតខ្ាំប្បងឹដប្បង និងការលធវើកាំដណទប្ម្ងជ់ាលប្រើន លយើងរ ាំេឹងថ្ន ប្បតិបតតកិារ
របស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ នឹងប្ត បល់ៅរកលសែរភាេល ើងវញិកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ លហើយលយើងនឹងអារទទួលបាន
លទធនលលអេីករិចខ្ិតខ្ាំប្បឹងដប្បងទាាំងលនះលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។     
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ធនាគារ E.SUN 
 

 កនុងឆ្ន ាំ ១៩៩២ ធនាគារ E.SUN ប្តូវបានបលងកើតល ើង

លោយលោក Huang Yung Jen រមួ្ជាម្យួនឹងឥសសរជ្ន

ដននកហិរញ្ញ វតែុម្យួរាំនួនលទៀតដែលមានគាំនិតែូរគាន ។ លោយ

ោកល់ ម្ ះធនាគារតាម្ល ម្ ះភនាំដែលខ្ពស់បាំនុតរបស់ម្តវា៉ា ន ់

រមួ្ជាម្យួនឹងវបបធម្រ៌បស់ធនាគារ និងការប្គបប់្គង

ប្បកបលោយវជិាជ ជ្ីវៈ។ លកខណៈេិលសស លោក Huang គឺ

បានកាំណតយ់៉ា ងរាស់េីលបសកកម្ម និងការតាាំងរិតតបលងកើត

ធនាគាររបស់ធនាគារកិ។  

 

 

សែិតលប្កាម្គុណតម្ម្ាសនូលម្ន “ភាេលស្ថម ះប្តង ់ សុររតិភាេ ភាេប្តឹម្ប្តូវ និងវជិាជ ជ្ីវៈ” និងទសសនៈវស័ិយម្ន 

“ជ្ាំនាញវជិាជ ជ្ីវៈ លសវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម” ធនាគារ E.SUN នតល់អាទិភាេែល់ការបលងកើតបណាត ញ បណតុ ះអនកមានលទេ

លកាសលយ និងអភវិឌ្ឍនេ៍ត័ម៌ាន ដែលជាសសរសតម្ភទាាំងបីម្នការអភវិឌ្ឍនប៍្បកបលោយនិរនតរភាេសប្មាប ់ E.SUN។ 

លៅលេលអនាគត E.SUN នឹងបនតេប្ងឹងពាណិជ្ជកម្មធនាគារ លោយការេប្ងីកភាេជាម្ែគូយុទធស្ថស្រសត នងិការរមួ្

បញ្ចូ លគាន លោយប្បយត័នប្បដយង។ ឆ្ាងកាតប់៉ាុនាម នឆ្ន ាំលនះ E.SUN មានភាេសកម្មកនុងការបលងកើតស្ថខារាំណុះជាលប្រើន

លៅបណាត ប្បលទសកនុងតាំបនអ់ាសីុអាលគនយ ៍ ែូរជា ប្បលទសកម្ពុជា ភូមា សឹងាបុរ ី នងិលវៀតណាម្ លែើម្បនីតល់លសវាទូលាំ

ទូោយ នងិលែើម្បកីាា យជាធនាគារដែលមានររតិលកខណៈ្នម្ុខ្លគកនុងតាំបនអ់ាសីុ។   

 

 

ប្បវតតរិបស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ 
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ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ.  

 

ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ. ប្តូវបានបលងកើតល ើងលៅម្ថ្ៃ

ទី៣១ ដខ្ម្នីា ឆ្ន ាំ១៩៩៤ លោយឧកញ៉ា  យាំ ស ុយស្ថាំ និង

វនិិលយគិនម្យួរាំនួនលទៀត។ បនាទ បេ់ីខ្ាំប្បឹងដប្បងអស់រយៈ

លេល ២០ ឆ្ន ាំ ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ. បានអភវិឌ្ឍនខ៍្ាួន

រហូតកាា យជាប្គឹះស្ថែ នហិរញ្ញ វតែុម្យួដែលលគទទួលស្ថគ ល់

កនុងប្បលទសកម្ពុជា។ កនុងដខ្កញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ ធនាគារ 

E.SUN បានលបាះទុនវនិិលយគរាំនួន ៧០% ម្នភាគហ ុន

របស់ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ. នងិបានទិញភាគហ ុន

បដនែម្ ៥% លទៀត កនុងឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 

 

 

កនុងនាម្ជាធនាគារបុប្តសម្ពន័ធរបស់ធនាគារ E.SUN ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ. ប្បកានខ់ាជ បនូ់វគុណតម្ម្ាសនូល 

និងទសសនៈវស័ិយរបស់ធនាគារ E.SUN លោយនតល់នូវបទេិលស្ថធនល៍សវាកម្មែវ៏លិសស និងការរូលរមួ្រាំដណកកនុង

សងគម្កម្ពុជា។ លៅលេលខាងម្ុខ្ ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ. នឹងបនតដកលម្អនលិតនលហិរញ្ញ វតែុ លសវាកម្មហិរញ្ញ វតែុ 

និងគាំនតិថ្មីៗដននកហិរញ្ញ វតែុ និងជ្ប្ម្ុញលលើកកម្ពស់ការអបរ់ ាំ និងសហប្បតិបតតិការរវាងឥសសរជ្នរប្ម្ុះវបបធម្ល៌ែើម្បី

កាា យជាធនាគារបរលទសដែលមានលកខណៈេិលសសលៅកម្ពុជា។ 
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១. គលប្មាងេប្ងកីបដនែម្ 
 

★ អគារថ្មកីារយិល័យកណាត ល 

 

អគារថ្មីការយិល័យកណាត លរបស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ 
ក.អ. កាំេុងសែិតកនុងែាំលណើ រការស្ថងសង។់ អគារថ្មីលនះ មាន
ទីតាាំងលៅតាម្បលណាត យម្ហាវថិ្ីប្េះម្នុីវងស និងសែិតលៅរាំ
តាំបនក់ណាត លម្នទីប្កុងភនាំលេញ។ អគារថ្មីលនះ ប្តូវបានររនា
ល ើង និងស្ថងសងល់ោយប្កមុ្ហ ុន LBL អនតរជាតិ ដែលជា
ប្កុម្ហ ុនសាំណងែ់ល៏បលីាញ លហើយការស្ថងសងន់ឹងប្តូវ
បញ្ចបល់ៅរុងឆ្ន ាំ២០១៨។ អគារថ្មីធនាគារ សហពាណិជ្ជ 
ក.អ. លនះនឹងកាា យជាម្ជ្ឈម្ណឌ លនគតន់គងស់ប្មាបប់្បតបិតតិ
ការរបស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  និងលែើរតួជាគាំរកូនុង
ការនតល់នូវលសវាកម្មប្បកបលោយគុណភាេខ្ពស់បាំនុតជូ្ន
អតិថ្ិជ្នែម៏ានតម្ម្ារបស់លយើង។    
 

 

 

 

★ ស្ថខាថ្ម ី  

កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ លយើងបានលបើកស្ថខាថ្មី ០២ 
បដនែម្លទៀតគឺ ស្ថខាសទឹងមានជ្យ័ នងិស្ថខា
ស្ថត តចាស់ ដែលនឹងជ្ួយ េប្ងីកបណាត ញលសវា
កម្មរបស់លយើងកនុងតាំបនន់ានាកនុងរាជ្ធានីភនាំលេញ
ឲ្យបានកានដ់តទូលាំទូោយដថ្ម្លទៀត។ ការលបើក
បដនែម្ស្ថខាលនះ ជ្ួយ ឲ្យលយើងអារនតល់ជូ្ន
អតិថ្ិជ្នែម៏ានតម្ម្ារបស់លយើងនូវលសវាកម្មដែល
កានដ់តមានភាេងាយប្សួល។   
 

 

 

ប្េឹតតកិារណ៍ប្បតិបតតកិារសាំខាន់ៗ  
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★ ការវវិតតនម៍្នអគារការយិល័យកណាត លថ្មរីបស់លយើង 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ការលរៀបរាំកាំោាំងនិងសមាភ រៈ
សប្មាបស់្ថងសង ់

 

បុកប្គឹសតអគារ 

បញ្ចបក់ារស្ថងសង ់
ដននកលប្កាម្ែី 

បញ្ចបក់ារស្ថងសង ់
ជានទ់ ី៤ 

ែាំល ើងការលរៀបរាំ 
ម្នទខាងមុ្ខ្អគារ  

បញ្ចបក់ារស្ថងសង ់
ដននកែាំបលូអគារ 

បញ្ចបក់ារស្ថងសង ់
តអួគារ 

តុបដតងខាងកនុង 

បញ្ចបក់ារស្ថងសង ់

សីហា ២០១៥ 

កុម្ភៈ ២០១៧ 

កញ្ហញ   ២០១៧ 

ធនូ  ២០១៧ 

ម្នីា  ២០១៨ 

ប្តីមាសទី៤ ម្ន  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

សីហា ២០១៥ 

ធនូ  ២០១៦ 

ប្តីមាសទី៣ ម្ន  
ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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★ លហោា ររនាសម្ពន័ធបលរចកវទិាេត័ម៌ានវទិា 

ចាបត់ាាំងេីប្តូវបានបលងកើតល ើង ប្កុម្ហ ុនអាណាេាបាលរបស់លយើងគឺ ធនាគារ E.SUN បានចាតទុ់ក “ការបលងកើត
ប្បេន័ធស្ថែ បន័” “ការបណតុ ះធនធានម្នុសស” និង“ការអភវិឌ្ឍនប៍លរចកវទិាេត័ម៌ានវទិា”  ជាសរសសតម្ភទាាំងបីម្នែាំលណើ រ
ដសវងរកនិរនតរភាេយូរអដងវងរបស់ខ្ាួន។ កនុងរាំលណាម្សរសសតម្ភទាាំងលនះ ប្បេន័ធេត័ម៌ានវទិាលែើរតួសាំខានប់ាំនុត
សប្មាបរ់កាែាំលណើ រការអាជ្ីវកម្មប្បចាាំម្ថ្ៃ នងិប្បសិទធភាេប្បតិបតតិការរបស់ធនាគារ។ លហតុលនះលហើយ កនុងរយៈលេល 
០៣ ឆ្ន ាំរុងលប្កាយលនះ ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ. បានដកលម្អថ្មីនូវម្ជ្ឈម្ណឌ លទិនននយ័ បលងកើតប្បេន័ធការលប្ស្ថរ
ប្សងម់្ហនតរាយ និងោកល់រញនូវប្បេន័ធធនាគារសនូលលែើម្បជី្ួយ សប្ម្ួលែល់ែាំលណើ រការអភវិឌ្ឍនអ៍ាជ្ីវកម្ម លលើកកម្ពស់
ប្បសិទធភាេប្បតិបតតិការ និងេប្ងឹងការប្គបប់្គងហានិភយ័របស់លយើងបដនែម្លទៀត។   
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2. ប្កមុ្ការងារជ្ាំនាញេហុស្ថសន ៍

 

កនុងរយៈលេល ០៣ ឆ្ន ាំរុងលប្កាយលនះ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. បនតលប្ជ្ើសលរ ើសអនកមានលទេយលកាលសយ និងអនក
ជ្ាំនាញកនុងប្សុក ឲ្យរូលបលប្ម្ើការងារ។ លោយមានការរមួ្គាន រវាងអនកជ្ាំនាញម្កេីម្តវា៉ា ន ់និងអនកជ្ាំនាញកនុងប្សុកដែល
សុទធដតលពារលេញលោយបទេិលស្ថធន ៍ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. មានប្កុម្ការងារជ្ាំនាញេហុស្ថសនដ៍ែលមានទសិ
លៅលធវើឲ្យធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. កាា យជាធនាគារបរលទសដែលមានលកខណៈេិលសសកនុងប្បលទសកម្ពុជា។ 
លទាះបីជាែូលរនះកល៏ោយ កធ៏នាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. លៅដតបនតេប្ងឹងការបណតុ ះបណាត លរាំលណះែឹងែល់បុគគលិក
របស់ខ្ាួន តាាំងេីអាកបបកិរយិកនុងការនតល់លសវារហូតែល់រាំលណះែងឹវជិាជ ជ្ីវៈ លែើម្បធីានាថ្នអតិថ្ិជ្នែម៏ានតម្ម្ារបស់
លយើងទទួលបាននូវការបលប្ម្ើលសវាកម្មប្បកបលោយគុណភាេ និងបទេិលស្ថធន។៍   
 

3. លសវាកម្ម្ នម្ខុ្ 

 

ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. បនតនតល់ជូ្ននូវលសវាកម្មហិរញ្ញ វតែុដែលមានគុណភាេខ្ពស់បាំនុត នងិ្នម្ុខ្លគ ែល់
អតិថ្ិជ្នែម៏ានតម្ម្ារបស់លយើង នងិកស្ថងលករ តល៍ ម្ ះរបស់ខ្ាួនលលើទីនារ។ រាំលពាះលសវាកម្មបណ័ណ ឥណទាន បរចុបបនន
លនះ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. សែិតកនុងរាំណាតថ់្នន កល់លខ្ ២ កនុងដរកចាយបណ័ណ ឥណទានលលើទនីារកនុងប្បលទស 
កម្ពុជា និងទទួលបានពានរងាវ នអ់នតរជាតិជាលប្រើនេីបណ័ណ ឥណទាន នងិឥណទានវសី្ថ។ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. 
នឹងបនតអភវិឌ្ឍនប៍ណ័ណ ឥណទានឲ្យកាា យជាពាណិជ្ជសញ្ហញ ម្យួដែលទទួលបានការលេញនិយម្បាំនុតេីសាំណាកអ់តិថ្ិ
ជ្នកម្ពុជា។ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. នឹងលតត តការយករិតតទុកោកន់ងដែរលលើលសវាកម្មកម្ចសីហប្គាសធុនតូរ និង
ម្ធយម្ និងកម្ចទីិញនទះ ដែលជាកតាត ជ្ប្ម្ុញឲ្យមានការអភវិឌ្ឍនល៍សែាកិរចរបស់ប្បលទសកម្ពុជា។  
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4. ការរូលរមួ្រាំដណកកនុងសងគម្ 
 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. ប្បកានខ់ាជ បនូ់វលគាលគាំនតិ
អភវិឌ្ឍនប៍្បកបលោយនិរនតរភាេរបស់ប្កុម្ហ ុនអាណា
េាបាលរបស់លយើងគ ឺធនាគារ E.SUN និងការពាកេ់ន័ធ
នឹងអតែប្បលយជ្នរ៍បស់មាច ស់ភាគហ ុន។ លយើងខ្ិតខ្ាំ
េាយម្អស់េីលទធភាេកនុងការលធវើឲ្យសងគម្មានភាេលអ
ប្បលសើរ លហើយបងាា ញេីកតីប្សោញ់របស់លយើងរាំលពាះ
សងគម្តាម្រយៈសកម្មភាេសបបុរសធម្ន៌ានា។ 
ឧទាហរណ៍ កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ លយើងបានសហការជាម្យួ
ធនាគារ E.SUN បលងកើតឲ្យមានប្កុម្ការងារសម័ប្គរិតត
ដននកលសវាកម្មលែើម្បជី្ួយ ស្ថងសងន់ទះជូ្នប្បជាេលរែា
ដែលរស់លៅតាម្តាំបនោ់រប់្សយលកនុងលខ្តតលសៀម្រាប 
និងបានសហការជាម្យួម្នទីរលេទយ Mackay Memorial 
Hospital របស់ម្តវា៉ា ន ់ បលងកើតប្កុម្ការងារសម័ប្គរិតតដននក
សុខ្ភាេ លែើម្បជី្ួយ នតល់លសវាសុខ្ភាេសបបុរសធម្ជូ៌្ន
ប្បជាេលរែាដែលរស់លៅកនុងតាំបនោ់រប់្សយលកនុងរាជ្
ធានីភនាំលេញ។ 
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អងគការលលខ្របស់ធនាគារ UCB 
គាំនូសតាងេត័ម៌ានលាំអតិសតីេីអងគការលលខ្របស់ធនាគារ UCB. 

 

ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 

អគគនាយកប្បតិបតតិ 

គណៈកម្មការប្គបប់្គង 
ប្ទេយសកម្មនិងប្ទេយអកម្ម 

គណៈកម្មការប្បតិបតតិ 

គណៈកម្មការឥណទាន 

 

ការយិល័យនាយកប្បតិបតតិ 

គណៈកម្មការសវនកម្ម 
 

គណៈកម្មការប្គបប់្គង         
ហានិភយ័ 

នាយកោា នសវនកម្មម្នទកនុង 

នាយកោា នអនុវតតរាប់ 

នាយកោា នឥណទានអាជី្វកម្ម 

នាយកោា នេត័ម៍ានវទិា 

នាយកោា នប័ណណ ឥណទាន 

នាយកោា នវាយតម្ម្ាឥណទាន 

នាយកោា នប្គបប់្គងស្ថខា 

នាយកោា នឥណទានបុគគល 

នាយកោា នធនធានម្នុសស 

នាយកោា នគណលនយយ 

នាយកោា នរែាបាល 

ភាគទុនិក 

អភបិាលកិរចស្ថជី្វកម្ម 
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ប្កមុ្ប្បកឹាភបិាលរបស់ធនាគារ UCB  

តារាងេត័ម៌ានលាំអិតសតីេីសមាសភាេប្កុម្ប្បឹកាភបិាលរបស់ធនាគារ UCB 
 

លលខ្លរៀង ល ម្ ះ ម្ុខ្តាំដណង 
កាលបរលិរេទ 
លប្ជ្ើសតាាំង 

បរចុបបននរាំនួនហ ុន 
កានក់ាប់ 

កាំរតិសិកា 
រាំនួនបណ័ណ  
ភាគហ ុន 

អនុបាត 

១ ឧកញ៉ា  Yum Sui Sang 
ប្បធានប្កុម្
ប្បឹកាភបិាល 

៣០ សីហា ២០១៣ ៧,៥០០ ២០% - 

2 លោក Yum Ka Yee Simon អភបិាល ៣០ សីហា ២០១៣ ១,៨៧៥ ៥% 
Bachelor of Management 
University of Lethbridge 

3 
តាំណាងេធីនាគារ E.SUN 
លោក Chen Mao Chin 

អភបិាល ៣០ សីហា ២០១៣   
Master of Economics 
National Taiwan University 

4 
តាំណាងេធីនាគារ E.SUN 
លោកប្សី Kuo I Yen 

អភបិាល ៣០ សីហា ២០១៣   
Master of Economics 
National Taiwan University 

5 
តាំណាងេធីនាគារ E.SUN 
លោក Chen Chia Heng 

អភបិាល ៣០ សីហា ២០១៣   
Master of Laws 
New York University 

6 
តាំណាងេធីនាគារ E.SUN 
លោក Chung Chi Kan 

អភបិាល 
 និងអគគនាយក 

៣០ សីហា ២០១៣   
Bachelor of Economic 
Fu Ren University 

7 លោកប្សី ហ ុន នលាីន អភបិាល ០៥ កុម្ភៈ ២០១៦   
Bachelor of Chinese Language  
Beijing Language and Culture 
University 

8 លោក Hou Yang Hsiung 
អភបិាល 
ឯករាជ្យ 

៣០ សីហា ២០១៣   
Bachelor of Business Administration, 
National Taiwan University 

9 លោក Huang Chuan Hsing 
អភបិាល 
ឯករាជ្យ 

៣០ សីហា ២០១៣   
Doctor Degree of Philosophy  
Tamkang University 

 

ប្បធានប្កុម្ប្បឹកាភបិាល អគគនាយកប្បតិបតតិ គណៈប្គបប់្គងឫបុគគលពាកេ់ន័ធប្តូវទទលួខុ្សប្តូវេីបញ្ហា ហិរញ្ញ វតែុ និង
គណលនយយនាកាលបរលិរេទប្គាម្ុនដែលបានលធវើការជាម្យួប្កុម្ហ ុន CPA ឫស្ថខារបស់ខ្ាួន។ 

លទ 
ចាបត់ាាំងេសី្ថរលេើេនធម្នុម្កែល់កាលបរលិរេទម្នរបាយការណ៍លនះ គណៈនាយកមានគាំនិតលនសងគាន  នងិបានសរលសរ
របាយការណ៍ែាំលណាះប្ស្ថយជាោយលកខអ័កសរោកជូ់្នប្កុម្ប្បឹកាភបិាល។ 

ែាំលណាះប្ស្ថយទាាំងអស់ប្តូវបានោកជូ់្ន និងអនុម្ត័លោយប្កុម្ប្បឹកាភបិាលទាាំងអស់ លោយគាម នការដខ្វងគាំនិតគាន ។  
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គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ធនាគារ UCB  
តារាងេត័ម៌ានលាំអិតសតីេីសមាសភាេគណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ធនាគារ UCB: 

លលខ្លរៀង ម្ុខ្តាំដណង លគាតតនាម្និងនាម្ 
កាលបរលិរេទ 
លប្ជ្ើសតាាំង 

កាំរតិសិកា 

១ 
ប្បធានគណៈ 

កម្មការ 
លោក Hou Yang Hsiung ១៦ ធនូ ២០១៦ Bachelor of Business Administration 

National Taiwan University 

២ សមាជ្ិក ឧកញ៉ា  Yum Sui Sang ១៦ ធនូ ២០១៦ - 

៣ សមាជ្ិក លោក Huang Chuan Hsing ១៦ ធនូ ២០១៦ Doctor Degree of Philosophy  
Tamkang University 

៤ សមាជ្ិក លោកប្សី Kuo I Yen ១៦ ធនូ ២០១៦ Master of Economics 
National Taiwan University 

 
គណៈកម្មការប្គបប់្គងហានភិយ័របស់ធនាគារ UCB  
តារាងេត័ម៌ានលាំអិតសតីេីសមាសភាេគណៈកមាម ការប្គបប់្គងហានភិយ័របស់ធនាគារ UCB: 

លលខ្លរៀង ម្ុខ្តាំដណង លគាតតនាម្និងនាម្ 
កាលបរលិរេទ 
លប្ជ្ើសតាាំង 

កាំរតិសិកា 

១ 
ប្បធានគណៈ 

កម្មការ 
លោក Huang Chuan Hsing ១៦ ធនូ ២០១៦ 

Doctor Degree of Philosophy  
Tamkang University 

២ សមាជ្ិក ឧកញ៉ា  Yum Sui Sang ១៦ ធនូ ២០១៦ - 

៣ សមាជ្ិក លោក Chen Mao Chin ១៦ ធនូ ២០១៦ 
Master of Economics 
National Taiwan University 

៤ សមាជ្ិក លោក Chung Chi Kan ១៦ ធនូ ២០១៦ 
Bachelor of Economic 
Fu Ren University 
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របាយការណ៍ម្រកុមម្របឹកាភិបាល 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលម្គនដសចរតីររីរាយសូមោររ់ង្ហា ញរបាយការណ៍ររស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួម្ែលបានដធវើ

សវនរមមដហើយររស់ធនាគារ សហ ណិជជ រ.អ. (ដៅកាត្ថ់ា “ធនាគារ”) និងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធររស់ធនាគារ ម្ែលត្ដៅដនោះ
ទងំធនាគារ និងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ ក្ត្ូវដៅកាត្ថ់ា (“ក្រុមហ ុនរមួ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដោយម្ែរររស់ធនាគារសក្ម្គរ់
ែំណ្តចឆ់្ែ នំងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦។  

 
អំពីធនាគារ 
ធនាគារគឺជាធនាគារ ណិជជ ម្ែលរំពុងដធវើក្រត្ិរត្តិការដក្កាមចារស់តីពីសហក្គាស ណិជជននរមពុជា និងដក្កាមរទ្ រប

ញ្ញត្ិននធនាគារជាត្ិននរមពុជា (ដៅកាត្់ថា “ធនាគាររណ្តត ល”) អនុដោមតាមចារស់តីពី ធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុននរមពុជា 
និងអនុដោមដៅតាមអាជាា រ័ណណ ររស់ធនាគារដលខ្ ០៨ ដចញដោយធនាគាររណ្តត ល។ អនុដោមតាមក្រកាសដលខ្ ធ៧-០៦-
២០៧ ចុោះនងៃទ្១ី៣ ម្ខ្រញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០០៦ អាជាា រ័ណណ ររស់ធនាគារក្ត្ូវបានរនតជាងមី ជាអាជាា រ័ណណ អចិន្នតយ ៍ ដៅនងៃទ្ី២៨ ម្ខ្វចិឆិកា 
ឆ្ែ ២ំ០០៦។ 

សរមមភាពចមបងររស់ធនាគារម្ែលដធវើក្រត្ិរត្តិការតាមរយៈសាែ រក់ាររណ្តា លររស់ធនាគារដៅរាជធានីភែដំពញ និងរ
ណ្តត ការយិាល័យសាខានានារែុងក្ពោះរាជាណ្តចក្ររមពុជាម្គនែូចជា៖ ទ្ទ្ួលក្បាររ់ដញ្ញ ើរយៈដពលខ្លី មធយម និងម្វង ពីសាថ រន័ដផេ
ងៗ និងពីអត្ិងិជន ផាល់ឥណទន និងរុដរក្រទនរយៈដពលខ្លី មធយម និង ម្វង ជូនសាថ រន័ដផេងៗ និងអត្ិងិជន ដសវារមមរាូរររូិយ
វត្ថុររដទ្ស ដសវារមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណិជជរមមអនារជាត្ិ អរបហាររមមមូលរក្ត្ ណិជជរមម ដសវារមមក្រត្ិរត្ាិការរវាងអត្ិងិជន និង
ធនាគារដផេងៗដទ្ៀត្ ម្ែលបានអនុញ្ញញ ត្ដោយធនាគារជាត្ិននរមពុជា ។ 
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អំពមី្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 
ក្រុមហ ុន URE Land Holding Co., Ltd. (ដៅកាត្ថ់ា “ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ”) ក្ត្ូវបានចុោះរញ្ជ ី ណិជជរមមដៅនងៃទ្ី

២៥ ម្ខ្ររកោ ឆ្ែ ២ំ០១៣។ សរមមភាពអាជីវរមមចមបងររស់ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ គឺកាន់ការែ់ីសក្ម្គរធ់នាគារដក្រើក្បាស់។ 
 
លទធផលហរិញ្ញវត្ថុ  
លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ សក្ម្គរែ់ំណ្តចឆ់្ែ នំងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ក្ត្ូវបានរង្ហា ញដៅរែុង

របាយការណ៍លទ្ធផលរមួ និងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដៅដលើទ្ំពរ័ទ្ី១០ និងទ្ំពរ័ទ្ី១៤។ 
 
ដដើមទុន 
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារម្គនដែើមទុ្នបានរង់ចំនួន ៣៧.៥០០.០០០ែុោល រអាដមររិ (ដោយម្គនត្នមល

ចាររិ១.០០០ែុោល រអាដមររិរែុងមយួភាគហ ុន)។ រែុងអំែុងឆ្ែ ដំនោះ មនិម្គនការម្ក្រក្រួលភាគហ ុនដទ្។ 
 
 
ឥណទាននិងបុដរម្របទានអាម្រកក់ និងសងសយ័ 
មុនដពលដរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានចាត្វ់ធិានការម្ែលម្គន

មលូោា នសមក្សរ  រព់ន័ធដៅនឹងការជក្មោះឥណទន និងរុដរក្រទនអាក្ររដ់ចញពីរញ្ជ ី ឬការដធើវសំវធិានធនឥណទន និងរុដរ
ក្រទនសងេយ័ ដហើយក្រុមក្រឹរាភបិាលដជឿជារថ់ារាល់ឥណទន និងរុដរក្រទនអាក្ររទ់ងំអស់ម្ែលបានែឹង ក្ត្ូវបានជក្មោះ
ដចញពីរញ្ជ ី និងបានរត្ក់្តាសំវធិានធនយា៉ា ងដពញដលញ សក្ម្គរឥ់ណទន និងរុដរក្រទនអាក្ររ ់និងសងេយ័។ 

គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្ននរបាយការណ៍ដនោះ និងម្ផែរតាមការយល់ែឹងែសុ៏ក្រឹត្ ក្រុមក្រឹរាភបិាលពុំបានែឹងពីកាលៈដទ្
សៈណ្តមយួ ម្ែលនាឲំ្យចំនួនឥណទន និងរុដរក្រទនអាក្ររម់្ែលបានជក្មោះដចញពីរញ្ជ ី ឬចំនួនសំវធិានធនឥណទននិងរុដរ
ក្រទន អាក្ររន់ិងសងេយ័ រែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ម្គនត្នមលមនិក្គរក់្គានជ់ាសារវនតដនាោះដទ្។ 

 
ម្រទពយសកមម 
មុនដពលដរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានចាត្វ់ធិានការម្ែលម្គន

មូលោា នសមក្សរដែើមបរីញ្ញជ រ់ថារណ្តា ក្ទ្ពយសរមមទងំឡាយ ដក្ៅពីរំណុល ម្ែលទ្ំនងជាមនិអាចរងវិលមរវញិដៅរែុង
ក្រត្ិរត្ាិការអាជីវរមមធមមតា ដៅតាមត្នមលដៅរែុងរញ្ជ ីគណដនយយររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារនថយឲ្យដៅដសមើនឹង
ត្នមលម្ែលគិត្ថានឹងអាចទ្ទ្ួលសាា ល់បានជារម់្សាង។  

គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្ននរបាយការណ៍ដនោះ និងម្ផែរដៅតាមការយល់ែឹងែសុ៏ក្រឹត្រំផុត្ ក្រុមក្រឹរាភបិាលពុំបានែឹងពី
ដហតុ្ការណ៍ណ្តមយួម្ែលអាចរណ្តា លឲ្យត្នមលក្ទ្ពយសរមមរែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារពុំក្ត្ឹមក្ត្ូវជា
សារវនាដទ្។ 

 
បំណុលយថាភាព និងបំណុលដផសងៗ 
គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្ននរបាយការណ៍ដនោះមនិម្គន ៖ 

រ.  រនទុរណ្តមយួដលើក្ទ្ពយសរមមររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ម្ែលបានដរើត្ដែើងដោយសារការោរវ់ារញ្ញច ំ សក្ម្គរ់ការ
ធានារំណុលររស់រុគាលណ្តម្គែ រដ់ែើយ រនាទ រព់ីែំណ្តចឆ់្ែ  ំនិង 

ខ្. រំណុលយថាភាពណ្តមយួររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារម្ែលបានដរើត្ដែើងរនាទ រព់ីែំណ្តចឆ់្ែ មំរ ដក្ៅពីរំណុលដផេ
ងៗ ដៅរែុងែំដណើ រការអាជីវរមមធនាគារធមមតាដនាោះដទ្។ 
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តាមដយារល់ររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល ពុំម្គនរំណុលយថាភាព ឬរំណុលដផេងៗររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ បាន
កាល យជាការរងខឲំ្យសង ឬអាចនឹងក្ត្ូវទមទរឲ្យសងរែុងរយៈដពល១២ម្ខ្រនាទ រព់ីែំណ្តច់ឆ្ែ  ំ ម្ែលនឹង ឬអាចនឹងម្គនផលរ៉ាោះ
 ល់ជាសារវនាែល់លទ្ធភាពររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ រែុងការរំដពញកាត្ពវរិចចររស់ខ្លួនដៅនងៃែល់ដពលរំណត្់សងដនាោះ
ដទ្។  

 
ការខម្របម្របួលកាលៈដទសៈ  
គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្ននរបាយការណ៍ដនោះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលមនិបានែឹងពីកាលៈដទ្សៈណ្តមយួម្ែលមនិបានម្វរម្ញរ

ដៅរែុងរបាយការណ៍ដនោះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ម្ែលអាចរណ្តា លឲ្យចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ែលបាន
រង្ហា ញរែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្គនភាពមនិក្ត្ឹមក្ត្ូវជាសារវនាដនាោះដទ្។  
 

ម្របត្ិបត្ដិការមិនម្របម្រកត្ី 
តាមដយារល់ររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល លទ្ធផលក្រត្ិរត្តិការររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ សក្ម្គរែ់ំណ្តច់ឆ្ែ ដំនោះ មនិ

បានទ្ទ្ួលរងនូវផលរ៉ាោះ ល់ជាសារវនាពីខ្ទងគ់ណនី ក្រត្ិរត្ាិការ ឬក្ពឹត្ាិការណ៍មនិក្រក្រត្ីណ្តមយួដែើយ។ តាមដយារល់ររស់
ក្រុមក្រឹរាភបិាល ដៅចដនាល ោះដពលរវាងែំណ្តចឆ់្ែ ដំនោះ រហូត្មរទ្ល់នឹងកាលររដិចឆទ្ននរបាយការណ៍ មនិម្គនខ្ទងគ់ណនី ក្រត្ិរត្ាិ
ការ ឬក្ពឹត្ាិការណ៍ខុ្សក្រក្រត្ីណ្តមយួម្ែលអាចជោះឥទ្ធិពលជាសារវនាែល់លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ រែុងឆ្ែ ំ
ម្ែលរបាយការណ៍ដនោះក្ត្ូវបានដធវើដែើងដនាោះដទ្។ 

 

ម្រកុមម្របឹកាភិបាល 
សម្គជិរក្រុមក្រឹរាភបិាលម្ែលដៅរដក្មើការរែុងអំែុងឆ្ែ  ំ រហូត្ែល់កាលររដិចឆទ្ននរបាយការណ៍ដនោះម្គនរាយនាមែូច

ខាងដក្កាម ៖ 
  ឧរញ៉ា  Yum Sui Sang ក្រធានក្រុមក្រឹរាភបិាល 
  ដោរ Chi-Kan Chung អភបិាល 
  ដោរ Yum Ka Yee Simon  អភបិាល 

  ដោរ Mao-Chin Chen អភបិាល 

  ដោរក្សី I-Yen Kuo អភបិាល 

  ដោរ Chia-Heng Chen អភបិាល 

  ដោរ Yang-Hsiung Hou អភបិាល 

  ដោរ Chuan-Hsing Huang អភបិាល 

  ដោរក្សី Hun Phaliin អភបិាល (បានអនុមត័្ដៅនងៃទ្ី០៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០១៦) 
 

ការទទួលែុសម្រត្ូវរបសម់្រកុមម្របឹកាភិបាលដលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវរែុងការរញ្ញជ រថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានដរៀរចំដែើង និងបានរង្ហា ញក្ត្ឹមក្ត្ូវនូវ

ក្គរទ់្ិែាភាពជាសារវនាទងំអស់ ននសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ក្ពមទងំ
លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ និងលំហូរសាចក់្បាររ់រស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារសក្ម្គរែ់ំណ្តច់ឆ្ែ ។ំ រែុងការដរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ទងំដនោះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលក្ត្ូវ ៖ 

 

១. អនុវត្ាដគាលការណ៍គណដនយយសមក្សរ ម្ែលគាកំ្ទ្ដោយការវនិិចឆយ័ និងការបា៉ា នក់្រម្គណយា៉ា ងសមដហតុ្ផល នងិ
ក្រររដោយការក្រុងក្រយត័្ែ ក្ពមទងំអនុវត្ាតាមដគាលការណ៍ទងំដនោះឲ្យម្គនសងាត្ភាព។ 

២. អនុវត្ាតាមត្ក្មូវការរែុងការោត្ក្ត្ោងពត័្ម៌្គន ម្ែលអនុដោមតាមសតងោ់រគណដនយយរមពុជា និងដគាលការណ៍ម្ណ
នារំរស់ធនាគារជាត្ិននរមពុជា ដហើយក្រសិនដរើម្គនការក្បាសចារណ្តមយួ រែុងការរង្ហា ញឲ្យម្គនភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវក្រុម
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ក្រឹរាភបិាលក្រត្ិរត្តិក្ត្ូវក្បារែថា ការក្បាសចារទងំដនាោះក្ត្ូវបានរង្ហា ញ ពនយល់ និងរំណត្់ររមិ្គណឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ
ដៅរែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

៣. ររាទុ្ររំណត្ក់្តាគណដនយយឲ្យបានក្គរក់្គាន ់និងក្រពន័ធក្ត្ួត្ពនិិត្យនផទរែុងក្រររដោយក្រសិទ្ធភាព។ 
៤. ដរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដោយម្ផែរដលើមូលោា ននិរនាភាពននែំដណើ រការអាជីវរមម ដលើរម្លងម្ត្ម្គនររណីសនមត្

យា៉ា ងសមក្សរថា ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ នឹងមនិអាចរនារិចចក្រត្ិរត្ាិការអាជីវរមមដៅដពលអនាគត្ែខ៏្លី និង 
៥. ក្គរក់្គងនិងែឹរនា ំ ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារឲ្យម្គនក្រសិទ្ធភាព តាមរយៈការសដក្មចចិត្តជាសារវនតទងំអស់ម្ែលជោះ

ឥទ្ធិពលែល់ក្រត្ិរត្ាិការ និងលទ្ធផលររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ដហើយក្ត្ូវធានាថាផលរ៉ាោះ ល់ទងំដនាោះក្ត្ូវបាន
ឆលុោះរញ្ញច ំងយា៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវ ដៅរែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។   
ក្រុមក្រឹរាភបិាលអោះអាងថាក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារបានអនុវត្ាតាមត្ក្មូវការខាងដលើរែុងការដរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ

វត្ថុ។  
 
ការអនុម័ត្របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលសូមធានាអោះអាងថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ក្ពមទងំរំណត្់សម្គា ល់ទងំឡាយម្ែលភាជ រម់រជាមយួ 

បានរង្ហា ញយា៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវនូវក្គរទ់្ិែាភាពជាសារវនតទងំអស់ននសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ 
ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ និងលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ ក្ពមទងំលំហូរសាចក់្បារ់ររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារសក្ម្គរែ់ំណ្តច់ឆ្ែ  ំ ដោយ
អនុដោមដៅតាមសតងោ់រគណដនយយរមពុជា និងដគាលការណ៍ម្ណនារំរស់ធនាគារជាត្ិននរមពុជា។ 

 
ចុោះហត្ថដលខាដោយដយាងដៅតាមដសចរតីសដក្មចររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល។ 
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របាយការណ៍សវនករឯករាជ្ 
ជ្ូនភាគទុនិកធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. 
 
មត្ិដោបលរ់បសដ់យើងែ្ុំ 
តាមមត្ិដយារល់ដយើងខ្ាុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ ររស់ធនាគារ សហ ណិជជ រ អ  (ដៅកាត្់ថា “ធនាគារ”) 

និងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធររស់ធនាគារ (ម្ែលត្ដៅដនោះ ទងំធនាគារ និងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ ក្ត្ូវដៅកាត្ថ់ា “ក្រុមហ ុន
រមួ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដោយម្ែរររស់ធនាគាររង្ហា ញក្ត្ឹមក្ត្ូវនូវក្គរទ់្ិែាភាពជាសារវនតទងំអស់អំពី សាថ នភាព
ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ និងោចដ់ោយម្ែរ ររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារគិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ និងលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុរមួ 
និងោចដ់ោយម្ែរ ក្ពមទងំលំហូរសាចក់្បាររ់មួ និងោចដ់ោរម្ែរ សក្ម្គរែ់ំណ្តច់ឆ្ែ ដំោយអនុដោមដៅតាមដគាល
ការណ៍ម្ណនារំរស់ធនាគារជាត្ិននរមពុជា និងសតងោ់រគណដនយយរមពុជា។ 

 
របាយការណ៍ខដលដយើងែ្ុំបានដធវើសវនកមម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ រមួម្គន៖ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ ររស់ក្រុមហ ុនរមួ 
 តារាងតុ្លយការរមួគិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦  
 របាយការណ៍លទ្ធផលរមួសក្ម្គរែ់ំណ្តចឆ់្ែ  ំ  
 របាយការណ៍រម្ក្មរក្មួលមូលធនរមួសក្ម្គរែ់ំណ្តចឆ់្ែ  ំ  
 របាយការណ៍លំហូរសាចក់្បាររ់មួសក្ម្គរែ់ំណ្តចឆ់្ែ  ំនិង 
 រំណត្ស់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ រមួទងំដសចរតីសដងខរដគាលការណ៍គណដនយយសំខាន់ៗ  

 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដោយម្ែរររស់ធនាគារ 
 តារាងតុ្លយការដោយម្ែរគិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦  
 របាយការណ៍លទ្ធផលដោយម្ែរសក្ម្គរែ់ំណ្តចឆ់្ែ  ំ  
 របាយការណ៍រម្ក្មរក្មួលមូលធនដោយម្ែរសក្ម្គរែ់ំណ្តច់ឆ្ែ  ំ
 របាយការណ៍លំហូរសាចក់្បារ់សក្ម្គរែ់ំណ្តចឆ់្ែ  ំនិង 
 រំណត្ស់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ រមួទងំដសចរតីសដងខរដគាលការណ៍គណដនយយសំខាន់ៗ  

 

របាយការណ៍សវនររឯររាជ 
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មូលដ្ឋា នថ្នមត្ិដោបលរ់បសដ់យើងែ្ុំ 
 ដយើងខ្ាុ ំបានដធវើសវនរមមដោយអនុដោមដៅតាមសតង់ោរអនតរជាត្ិ សតីពីសវនរមមននរមពុជា  (ដៅកាត្ថ់ា 
“ស្តងដ់ារស្វនកម្ម”)។  ការទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវររស់ដយើងខ្ាុ ំម្ែលអនុដោមដៅតាមសតង់ោរទងំដនាោះ  ក្ត្ូវបានពណ៌នារម្នថម
ដទ្ៀត្ដៅរែុងរថាខ្ណឌ  “ការទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវររស់សវនរររែុងការដធវើសវនរមមដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ” ដៅរែុងរបាយ-
ការណ៍សវនរមមររស់ដយើងខ្ាុ ំ។ 
 ដយើងខ្ាុ ំដជឿជារថ់ាភសតុតាងសវនរមមម្ែលដយើងខ្ាុ ំបានទ្ទ្ួល  ម្គនភាពក្គរក់្គាន ់  និងសមដហតុ្ផល  ដែើមបដីធវើ
ជាមូលោា នសក្ម្គរក់ាររដញ្ចញមត្ិដយារល់ររស់ដយើងខ្ាុ ំ។ 
  
 ឯករាជ្យ 
 ដយើងខ្ាុ ំម្គនឯររាជយពីក្រុមហ ុនរមួ  និងធនាគារ  ម្ែលអនុដោមដៅតាមក្រមសីលធមស៌ក្ម្គរគ់ណដនយយររ
វជិាជ ជីវៈ ម្ែលដចញផាយដោយក្រុមក្រឹរាសតងោ់រក្រមសីលធមអ៌នតរជាត្ិ (ដៅកាត្ថ់ា “ក្រមសីលធមអ៌នតរជាត្ិ”) និង
អនុដោមដៅតាមក្រមសីលធមរ៌រស់ វទិ្ាសាថ នគណដនយយររជំនាញ និងសវនរររមពុជា (ដៅកាត្ថ់ា “វគសរ”)។ ដយើង
ខ្ាុបំានរំដពញកាត្ពវរិចចរែុងការទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវម្ផែរក្រមសីលធមដ៌ផេងៗដទ្ៀត្  ម្ែលរំណត្ដ់ោយក្រមសីលធម៌អនតរជាត្ ិ
និង “វគសរ”។ 

 
ព័ត្៌ានដផសងៗ 
គណៈក្គរក់្គងទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវចំដ ោះពត័្ម៌្គនដផេងៗ។ ពត័្ម៌្គនដផេងៗរមួម្គន ឧរសមពន័ធម្ែលជាត្ក្មូវការររស់

ធនាគាររណ្តត ល រ៉ាុម្នតឧរសមពន័ធទងំដនោះមនិម្មនជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងរបាយការណ៍សវនររររស់ដយើងខ្ាុ ំ
ដទ្។ 

មត្ិដយារល់ររស់ដយើងខ្ាុ ំចំដ ោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ពុំបានក្គរែណត រដ់ៅដលើពត័្ម៌្គនដផេងៗដនាោះដទ្ ដហើយ
ដយើងខ្ាុមំនិដធវើការធានាអោះអាងចំដ ោះពត័្ម៌្គនទងំដនាោះដទ្។ 

ទរទ់្ងនឹងការដធវើសវនរមមររស់ដយើងខ្ាុ ំដៅដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដយើងខ្ាុ ំទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវរែុងការអាន
ពត័្ម៌្គនដផេងៗម្ែលបានដរៀររារខ់ាងដលើ ដែើមបពីិចារណ្តថាដត្ើព័ត្ម៌្គនដផេងៗទងំដនាោះម្គនភាពផទុយគាែ ជាសារវនតពីរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬផទុយពីការយល់ែឹងររស់ដយើងខ្ាុ ំម្ផែរដលើលទ្ធផលននការដធវើសវនរមម  ឬម្គនការរាយការណ៍ពីរំហុសឆាង
ជាសារវនតម្ែលបានដរើត្ដែើងឬដទ្។ 

ម្ផែរដៅដលើការង្ហរម្ែលដយើងខ្ាុ ំបានរំដពញ ក្រសិនដរើដយើងខ្ាុ ំសនែិោា នថាម្គនរំហុសឆាងជាសារវនតម្ែលដរើត្
ដចញពីពត័្ម៌្គនដផេងៗទងំដនោះ ដយើងខ្ាុ ំក្ត្ូវរាយការណ៍ពីអងាដហតុ្ននរំហុសឆាងទងំដនាោះ។ ដយើងខ្ាុ ំមនិម្គនអវីក្ត្ូវរាយ
ការណ៍ចំដ ោះរញ្ញា ដនោះដទ្។ 
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ការទទួលែុសម្រត្ូវរបសគ់ណៈម្រគប់ម្រគង និងអនកខដលទទួលបនទុកដលើអភិបាលកិចចចំដពាោះ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
គណៈក្គរក់្គងទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវរែុងការដរៀរចំ និងរង្ហា ញរបាយការណ៍ដនាោះឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្វូ ដោយអនុដោមដៅ

តាមដគាលការណ៍ម្ណនារំរស់ធនាគារជាត្ិ ននរមពុជា និងសតងោ់រគណដនយយរមពុជា  និងទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវដលើការក្ត្ួត្ពិនិត្យ
នផទរែុង ម្ែលគណៈក្គរក់្គងរំណត្់ថាម្គនភាពចាបំាច់រែុងការដរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ឲ្យដចៀសផុត្ពីការរាយការណ៍
ខុ្សជាសារវនត ម្ែលរដណ្តត លមរពីការម្រលងរនលំ ឬរំហុសឆាងដផេងៗ។ 

រែុងការដរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ គណៈក្គរក់្គងទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវរែុងការវាយត្នមលអំពីលទ្ធភាពររស់ក្រុមហ ុនរូ
ម និងធនាគាររែុងការរនតនិរនតភាពអាជីវរមម ការោត្ក្ត្ោងពត៌្័ម្គនម្ែល រព់ន័ធ រែូ៏ចជារញ្ញា ដផេងៗម្ែលទរ់ទ្ិនដៅ
នឹងនិរនតភាពអាជីវរមម ដោយដក្រើមូលោា នគណដនយយសក្ម្គរន់ិរនតភាពអាជីវរមម ដលើរម្លងម្ត្គណៈក្គរក់្គងដក្គាងនឹង
រិទ្អាជីវរមមររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ឬរញ្ឈរក់្រត្ិរត្ិតការ ដោយមនិម្គនជដក្មើសណ្តដផេងក្រររដោយភាពក្បារែ
ក្រជាណ្តមយួ។ 

អែរម្ែលទ្ទ្ួលរនទុរដលើអភបិាលរិចច ក្ត្ូវម្គនការទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវរែុងការក្ត្ួត្ពិនិត្យែដំណើ រការននការរាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ។ 
 

ការទទួលែុសម្រត្ូវរបសស់វនករ កនងុការដធវើសវនកមមដលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ដគាលរំណងររស់ដយើងខ្ាុ ំ គឺម្សវងររអំណោះអំណ្តងម្ែលសមដហតុ្ផល ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទងំមូលពុំ

ម្គនការរាយការណ៍ខុ្សជាសារវនតម្ែលរណ្តត លមរពីការម្រលងរនលំ ឬរំហុសឆាងដផេងៗ និងដចញរបាយការណ៍សវនរមម
ម្ែលម្គនមត្ិដយារល់ររស់ដយើងខ្ាុ ំ។ ការអោះអាងម្ែលសមដហតុ្ផលគឺជាការអោះអាងរែុងរក្មតិ្ខ្ពស់ រ៉ាុម្នតវាមនិម្មនជាការ
ធានាថាសវនរមមម្ែលបានដធវើដែើងដោយអនុដោមដៅតាមស្តងដ់ារស្វនកម្ម ម្ត្ងម្ត្ររដ ើញជានិចចនូវការរាយការណ៍
ខុ្សជាសារវនតម្ែលបានដរើត្ដែើងដនាោះដទ្។ ការរាយការណ៍ខុ្សអាចដរើត្ដែើងពីការម្រលងរនលំ ឬរំហុសឆាង ដហើយវាក្ត្ូវ
បានចាត្ទុ់្រថាម្គនលរខណៈជាសារវនត ក្រសិនដរើការរាយការណ៍ខុ្សនីមយួៗ ឬការរាយការណ៍ខុ្សសររុ អាចក្ត្ូវបាន
រពំឹងថាវាជោះឥទ្ធិពលដលើមូលោា នននការសដក្មចចិត្តម្ផែរដសែារិចចររស់អែរដក្រើក្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទងំដនោះ។ 

ម្ផែរមយួននការដធវើសវនរមមម្ែលអនុដោមដៅតាមស្តង់ដារស្វនកម្ម ត្ក្មូវឲ្យដយើងខ្ាុ ំដក្រើក្បាស់ការវនិិចឆយ័ក្រររ
ដោយវជិាជ ជីវៈ និងររាការដងឿងឆៃល់ម្ែលម្គនជំនាញវជិាជ ជីវៈរែុងដពលរំដពញការង្ហរសវនរមមររស់ដយើងខ្ាុ ំ ដហើយដយើងខ្ាុ ំ៖ 

 
  រំណត្ ់ និងវាយត្នមលហានិភយ័ននភាពខុ្សជាសារវនតននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលអាចរណ្តត លមរពីការ

ម្រលងរនលំ ឬរំហុសឆាងផេងៗ ដោយតារម់្ត្ងនីត្ិវធិីសវនរមម     និងដធវើសវនរមមដែើមបដីឆលើយត្រដៅនឹងហានិភ័យ 
ទងំដនាោះ និងម្សវងររភសតុតាងសវនរមមក្គរក់្គានន់ិងសមក្សរ ដែើមបដីធវើជាមូលោា នសក្ម្គរក់ាររដញ្ចញមត្ិ
ដយារល់ររស់ដយើងខ្ាុ ំ។ ហានិភ័យម្ែលរណ្តត លមរពីការររមនិដ ើញរំហុសជាសារវនតពីការម្រលងរនលំ វាម្គន
ទ្ំហំធំជាងហានិភយ័ម្ែលរណ្តត លមរពីរំហុសឆាងអដចត្នា។ ការម្រលងរនលំរមួម្គន ការសមគំនិត្ ការម្រលងរនលំ
ឯរសារ ការលុររំបាត្ដ់ោយដចត្នា ការរង្ហា ញខុ្ស ឬការរលំងនូវក្រពន័ធក្ត្ួត្ពិនិត្យនផទរែុង។ 
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  ម្សវងយល់អំពីក្រពន័ធក្ត្ួត្ពិនិត្យនផទរែុងម្ែល រព់ន័ធដៅនឹងសវនរមម ដែើមបតីារម់្ត្ងនីត្ិវធិសីវនរមមម្ែលសម
ក្សរដៅតាមកាលៈដទ្សៈ រ៉ាុម្នតមនិរដញ្ចញមត្ិដយារល់ររស់ដយើងខ្ាុ ំដៅដលើក្រសិទ្ធភាពននការក្ត្ួត្ពិនិត្យ
ក្រពន័ធនផទរែុងររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារដទ្។ 

  វាយត្នមលអំពីភាពសមក្សរននដគាលការណ៍គណដនយយម្ែលបានដក្រើក្បាស់ ភាពសមដហតុ្ផលននការបា៉ា ន់
សាម នគណដនយយ និងការោត្ក្ត្ោង រព់ន័ធ ម្ែលគណៈក្គរក់្គងបានដធវើដែើង។ 

  សនែិោា នដលើភាពសមក្សរននការដក្រើក្បាស់មូលោា នគណដនយយនិរនតភាពអាជីវរមម ររស់គណៈក្គរក់្គង
អាក្ស័យដៅដលើភសតុតាងសវនរមមម្ែលដយើងខ្ាុ ំទ្ទ្ួលបាន ថាដត្ើវាម្គនភាពមនិចាស់ោស់ជាសារវនតម្ែល
បានដរើត្ដែើងរក្មតិ្ណ្ត រព់ន័ធដៅនឹងក្ពឹត្តិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ នានា អាចរណ្តត លឲ្យម្គនការសងេយ័ជាែុំ
រំភនួ ដៅដលើលទ្ធភាពររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ រែុងការរនតនិរនតភាពអាជីវរមមររស់ខ្លួនម្ែរឬដទ្។ ក្រសិន
ដរើដយើងខ្ាុ ំសនែិោា នថា វាម្គនភាពមនិចាស់ោស់ជាសារវនតបានដរើត្ដែើង ដនាោះដយើងខ្ាុ ំក្ត្ូវដធវើការរង្ហា ញដៅ
រែុងរបាយការណ៍សវនរមម ដែើមបទីញចំណ្តរអ់ារមមណ៍អែរដក្រើក្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ចំដ ោះការោត្
ក្ត្ោងពត័្ម៌្គនដៅរែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬក្រសិនដរើការោត្ក្ត្ោងដនាោះដៅមនិទន់ក្គរក់្គានដ់ទ្ៀត្ 
ដយើងខ្ាុ ំក្ត្ូវដធវើការម្រម្ក្រមត្ិដយារល់ររស់ដយើងខ្ាុ ំ។ ដសចរតីសនែិោា នសររុររស់ដយើងខ្ាុ ំ អាក្ស័យដៅដលើភសតុ
តាងសវនរមមម្ែលដយើងខ្ាុ ំទ្ទ្ួលបាន រហូត្ែល់នងៃចុោះហត្ថដលខាដលើរបាយការណ៍សវនរមមដនោះ។ ដទោះជាយា៉ា ង
ណ្តរដ៏ោយ ក្ពឹត្តិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ នានារែុងដពលអនាគត្ អាចរណ្តត លឲ្យក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារឈរ់
រនតនិរនតភាពអាជីវរមម។ 

  វាយត្នមលការរង្ហា ញទូ្ដៅ រចនាសមពន័ធ និងខ្លឹមសាររែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ  រារទ់ងំការោត្ក្ត្ោងពត័្ម៌្គន
ដផេងៗ និងរំណត្ថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរង្ហា ញពីក្រត្ិរត្តិការ និងក្ពឹត្តិការណ៍ជារម់្សតង ម្ែលអាចដធវើឲ្យ
ម្គនការរង្ហា ញក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ 

 

ដយើងខ្ាុ ំបានរាយការណ៍ជូនអែរម្ែលទ្ទ្ួលរនទុរអភបិាលរិចចនូវរញ្ញា ដផេងៗែូចជា ទ្ំហំការង្ហរ និងដពលដវោ
សវនរមម ក្ពមទងំរញ្ញា សវនរមមសំខាន់ៗ  រមួទងំរាយការណ៍ពីភាពខ្វោះខាត្ជាសារវនតរែុងការក្គរក់្គងនផទរែុង ម្ែលដយើងខ្ាុ ំ
បានររដ ើញរែុងការដធវើសវនរមមររស់ដយើងខ្ាុ ំ។ 

 
ជ្. ម្រកុមហ ុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
តារាងត្ុលយការរមួ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 កំណត់្  ២០១៦  ២០១៥ 
 សាា ល ់  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
            
ម្រទពយសកមម          
សាចក់្បាររ់ែុងនែ   ២៥.៧២៧.២១៦  ១០៣.៨៦០.៧៧១  ៣៧.៩១៣.២២៦  ១៥៣.៥៤៨.៥៦៥ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល ៤  ១០៤.៣៤៦.៣៧២  ៤២១.២៤៦.៣០៤  ១៥៤.៣៣៨.១៩៦  ៦២៥.០៦៩.៦៩៤ 
សមតុ្លយដៅធនាគារនងិក្គឹោះសាថ ន

ហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ៥  ៤០.៧២២.៩១៤  ១៦៤.៣៩៨.៤០៤  ២៣.៧៤៧.០៧៥  ៩៦.១៧៥.៦៥៤ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់   ២០៣.៩៧១  ៨២៣.៤៣១  ២០៦.២៦៣  ៨៣៥.៣៦៥ 
ឥណទននងិរុដរក្រទនអត្ិងជិន ៦  ៣៩៤.០៥៤.៤៩៧  ១.៥៩០.៧៩៨.០០៤  ៤៣០.១១៩.៩០៦  ១.៧៤១.៩៨៥.៦១៩ 
ក្ទ្ពយសមបត្តនិងិររកិាខ រ ៧  ២៥.២៩៤.១៩៤  ១០២.១១២.៦៦១  ២១.២៨១.២៣៣  ៨៦.១៨៨.៩៩៤ 
ពនធពនាក្ទ្ពយសរមម ១២,៣  ៤.០៩២.៦៧៤  ១៦.៥២២.១២៥  -  - 
ក្ទ្ពយសរមមអររូ ី ៨  ១.៣២៤.៦៤១  ៥.៣៤៧.៥៧៦  ១.៤៨៤.៦២៣  ៦.០១២.៧២៣ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ៩  ៧.១៩៥.១៩៧  ២៩.០៤៧.០០៩  ៥.៨០៤.៩០២  ២៣.៥០៩.៨៥៣ 
          
ម្រទពយសកមមសរបុ   ៦០២.៩៦១.៦៧៦  ២.៤៣៤.១៥៦.២៨៥  ៦៧៤.៨៩៥.៤២៤  ២.៧៣៣.៣២៦.៤៦៧ 
          
បំណុល និងមូលធនភាគទុនិក          
បំណុល          
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារនិងក្គឹោះសាថ ន

ហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ១០  ៣.៣០៨.៦៣០  ១៣.៣៥៦.៩៣៩  ៤៣.៥០៥.៦៥៧  ១៧៦.១៩៧.៩១១ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងជិន ១១  ៣៨៣.៦៧១.៦៧៧  ១.៥៤៨.៨៨២.៥៦០  ៤៣២.២០៦.៥៥៥  ១.៧៥០.៤៣៦.៥៤៨ 
ក្បាររ់មច ី ១៣  ១២៣.២៤៦.៦៤៨  ៤៩៧.៥៤៦.៧១៨  ១០៥.៦២៩.០០០  ៤២៧.៧៩៧.៤៥០ 
រំណុលរនាទ ររ់នេ ំ ១៤  ២៩.០០០.០០០  ១១៧.០៧៣.០០០  ១៣.០០០.០០០  ៥២.៦៥០.០០០ 
កាត្ពវរចិចដសាធននិវត្តនរុ៍គាលិរ ១៥  ៣០៣.៤៧៦  ១.២២៥.១៣៣  ៨០.០០០  ៣២៤.០០០ 
រំណុលពនធដលើក្បារច់ំដណញរែុងឆ្ែ  ំ ១២,២  ៣២៦.៣៦០  ១.៣១៧.៥១៥  ២.២៩៨.៨៩៥  ៩.៣១០.៥២៥ 
រំណុលពនធពនារ  ១២,៣  -  -  ១៥៧.១៩២  ៦៣៦.៦២៨ 
រំណុលដផេងៗ ១៦  ១៣.១៥៩.៧១១  ៥៣.១២៥.៧៥៣  ៩.៥០៩.៨០២  ៣៨.៥១៤.៦៩៦ 
បំណុលសរបុ   ៥៥៣.០១៦.៥០២  ២.២៣២.៥២៧.៦១៨  ៦០៦.៣៨៧.១០១  ២.៤៥៥.៨៦៧.៧៥៨ 
          
មូលធនភាគទុនិក          
ដែើមទុ្ន ១៧  ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៣៨៧.៥០០  ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៨៧៥.០០០ 
ចំដណញររាទុ្រ   (១៣.៣១៩.១៧៩)  (៥៣.៧៦៩.៥២៦)  ៥.២៤១.៧១០  ២១.២២៨.៩២៦ 
ទុ្នរក្មងុម្ែលមនិអាចម្រងម្ចរបាន   ២៥.៦២២.៧៧២  ១០៣.៤៣៩.១៣១  ២៥.៦២២.៧៧២  ១០៣.៧៧២.២២៧ 
ទុ្នរក្មងុវនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់   ១៤១.៥៨១  ៥៧១.៥៦២  ១៤៣.៨៤១  ៥៨២.៥៥៦ 
មូលធនភាគទុនិកសរបុ   ៤៩.៩៤៥.១៧៤  ២០១.៦២៨.៦៦៧  ៦៨.៥០៨.៣២៣  ២៧៧.៤៥៨.៧០៩ 
          
បំណុល និងមូលធនភាគទុនិក
សរបុ   ៦០២.៩៦១.៦៧៦  ២.៤៣៤.១៥៦.២៨៥  ៦៧៤.៨៩៥.៤២៤  ២.៧៣៣.៣២៦.៤៦៧ 

 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១៧ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ៨៣ គឺជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដនោះ។



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
របាយការណ៍លទធផលរមួ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 កំណត់្  ២០១៦  ២០១៥ 
 សាា ល ់  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 

          
          
ចំណូលការក្បារ ់ ១៨  ៣៧.៦៨០.៧៤៥  ១៥២.១១៧.១៦៨  ៣៥.០១៤.៤២៨  ១៤១.៨០៨.៤៣៣ 
ចំណ្តយការក្បារ ់ ១៩  (១៩.៩០៩.៩០៣)  (៨០.៣៧៦.២៧៨)  (១៧.០៥៣.២៣២)  (៦៩.០៦៥.៥៩០) 
ចំណូលការម្របាក់សទុធ   ១៧.៧៧០.៨៤២  ៧១.៧៤០.៨៩០  ១៧.៩៦១.១៩៦  ៧២.៧៤២.៨៤៣ 
          
ចំណូលនងលឈែួល និងរនក្មដជើងសារ ២០  ៤.៧០៧.៤០៤  ១៩.០០៣.៧៩០  ៦.៧៥២.៩៥៩  ២៧.៣៤៩.៤៨៤ 
ចំណ្តយនងលឈែួល និងរនក្មដជើងសារ ២១  (១.៨៣១.៩៧៣)  (៧.៣៩៥.៦៧៥)  (១.៣៧៣.១៥៧)  (៥.៥៦១.២៨៦) 
ចំណូលថ្ងាឈ្នលួ និងកថ្ម្រមដជ្ើងសារ
សទុធ   ២.៨៧៥.៤៣១  ១១.៦០៨.១១៥  ៥.៣៧៩.៨០២  ២១.៧៨៨.១៩៨ 

          
ចំណូលក្រតិ្រត្តិការដផេងៗ ២២  ២៥៧.០៤៣  ១.០៣៧.៦៨៣  ៤៣០.០០៩  ១.៧៤១.៥៣៦ 
ចំណូលម្របតិ្បត្តិការសរបុ   ២០.៩០៣.៣១៦  ៨៤.៣៨៦.៦៨៨  ២៣.៧៧១.០០៧  ៩៦.២៧២.៥៧៧ 
          
ចំណ្តយរុគាលិរ ២៣  (៥.៣៧២.០៤៤)  (២១.៦៨៦.៩៤២)  (៤.៧២៩.៨៩៧)  (១៩.១៥៦.០៨៣) 
ចំណ្តយរលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ និង

រលំស់ក្ទ្ពយសរមមអររីូ ២៤ 
 

(២.១៨០.៣៨២)  (៨.៨០២.២០២)  (១.៤២៥.៣០០)  (៥.៧៧២.៤៦៥) 
ចំណ្តយទូ្ដៅ  ២៥  (៤.៤៨៦.៤១៨)  (១៨.១១១.៦៦៩)  (៤.៣១១.៧៤៨)  (១៧.៤៦២.៥៨០) 
សំវធិានធនឥណទនបាត្រ់ង ់ ៦(រ)  (៣១.១៥២.០៥៣)  (១២៥.៧៦០.៨៣៨)  (២.៦០១.៣៨៨)  (១០.៥៣៥.៦២១) 
          
(ខាត្) / ចំដណញមុនបង់ពនធដលើ
ម្របាក់ចំដណញ   (២២.២៨៧.៥៨១)  (៨៩.៩៧៤.៩៦៣)  ១០.៧០២.៦៧៤  ៤៣.៣៤៥.៨២៨ 

          
ចំណ្តយពនធដលើក្បារចំ់ដណញ ១២  ៣.៧៨១.១៥៣  ១៥.២៦៤.៥១៥  (២.៤១៥.១១៨)  (៩.៧៨១.២២៨) 
          
(ខាត្) / ចំដណញកនងុឆ្ន  ំ   (១៨.៥០៦.៤២៨)  (៧៤.៧១០.៤៤៨)  ៨.២៨៧.៥៥៦  ៣៣.៥៦៤.៦០០ 
          
ម្រតូ្វខបងខចកជូ្ន៖          
ម្គច ស់ភាគហ ុនររស់ធនាគារ   (១៨.៥៦០.៨៨៩)  (៧៤.៩៣០.៣០៩)  ៨.១៧៦.៩៦១  ៣៣.១១៦.៦៩០ 
អរបភាគភាគហ ុន   ៥៤.៤៦១  ២១៩.៨៦១  ១១០.៥៩៥  ៤៤៧.៩១០ 
          
   (១៨.៥០៦.៤២៨)  (៧៤.៧១០.៤៤៨)  ៨.២៨៧.៥៥៦  ៣៣.៥៦៤.៦០០ 
 

 

 

រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១៧ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ៨៣ គឺជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដនោះ។ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
របាយការណ៍បខម្រមបម្រមួលមូលធនរមួ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 ដដើមទុន  
ចំដណញ រកា

ទុក  

ទុនបម្រមុងខដល
មិនអាចខបង
ខចកបាន  

ទុនបម្រមុង វិនិ
ដោគ 

សម្រាប់លក់  សរបុ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
          
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៥          

សមតុ្លយគិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ ៣៧.៥០០.០០០  ៩.៧៧៩.៩៦៩  ១២.៩០៧.៥៥២  ១១៦.៦៣៩  ៦០.៣០៤.១៦០ 
ការដផទរទុ្នរក្មងុ -  (១២.៧១៥.២២០)  ១២.៧១៥.២២០  -  - 
ចំដណញរែុងឆ្ែ  ំ -  ៨.១៧៦.៩៦១  -  -  ៨.១៧៦.៩៦១ 
ចំដណញពវីនិិដយាគសក្ម្គរល់រម់្ែលមនិទន់

ទ្ទ្ួលបាន -  -  -  ២៧.២០២  ២៧.២០២ 
          
សមតុ្លយគិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៥ ៣៧.៥០០.០០០  ៥.២៤១.៧១០  ២៥.៦២២.៧៧២  ១៤៣.៨៤១  ៦៨.៥០៨.៣២៣ 

          
សមមូលនឹង នដ់រៀល ១៥១.៨៧៥.០០០  ២១.២២៨.៩២៦  ១០៣.៧៧២.២២៧  ៥៨២.៥៥៦  ២៧៧.៤៥៨.៧០៩ 
          
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៦          

សមតុ្លយគិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ៣៧.៥០០.០០០  ៥.២៤១.៧១០  ២៥.៦២២.៧៧២  ១៤៣.៨៤១  ៦៨.៥០៨.៣២៣ 
ការដផទរទុ្នរក្មងុ -  (១៨.៥៦០.៨៨៩)  -  -  (១៨.៥៦០.៨៨៩) 
ខាត្រែុងឆ្ែ  ំ -  -  -  (២.២៦០)  (២.២៦០) 
ចំដណញពវីនិិដយាគសក្ម្គរល់រម់្ែលមនិទន ់

ទ្ទ្ួលបាន          
          
សមតុ្លយគិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៦ ៣៧.៥០០.០០០  (១៣.៣១៩.១៧៩)  ២៥.៦២២.៧៧២  ១៤១.៥៨១  ៤៩.៩៤៥.១៧៤ 

          
សមមូលនឹង នដ់រៀល ១៥១.៣៨៧.៥០០  (៥៣.៧៦៩.៥២៦)  ១០៣.៤៣៩.១៣១  ៥៧១.៥៦២  ២០១.៦២៨.៦៦៧ 
 

 

 

 

 

រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១៧ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ៨៣ គឺជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដនោះ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់រមួ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 កំណត្់ ២០១៦  ២០១៥ 

 
សាា ល ់ ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

លហូំរសាច់ម្របាក់ពីសកមមភាពម្របត្ិបត្តិការ 
 

       (ខាត្)/ចំដណញមុនរងព់នធដលើក្បារច់ំដណញ 
 

(២២.២៨៧.៥៨១)  (៨៩.៩៧៤.៩៦៣)  ១០.៧០២.៦៧៤  ៤៣.៣៤៥.៨២៨ 
និយត័្រមម៖ 

 
       

ចំណ្តយរលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ និងរលំស់ក្ទ្ពយសរមមអររូី ២៤ ២.១៨០.៣៨២  ៨.៨០២.២០២  ១.៤២៥.៣០០  ៥.៧៧២.៤៦៥ 
ចំណូលការក្បារ់សុទ្ធ 

 
(១៧.៧៧០.៨៤២)  (៧១.៧៤០.៨៩០)  (១៧.៩៦១.១៩៦)  (៧២.៧៤២.៨៤៣) 

សំវធិានធនឥណទនបាត្រ់ង ់ ៦(ក) ៣១.១៥២.០៥៣  ១២៥.៧៦០.៨៣៨  ២.៦០១.៣៨៨  ១០.៥៣៥.៦២១ 
កាត្ពវរិចចដសាធននិវត្តនរ៍ុគាលិរ  ២៦៧.៥៨១  ១.០៨០.២២៤  ៨០.០០០  ៣២៤.០០០ 
ភាគោភពីវនិិដយាគសក្ម្គរ់លរ់ 

 
(១.០៣៧)  (៤.១៨៦)  (៨៧១)  (៣.៥២៨) 

ខាត្ពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ 
 

៦១៨  ២.៤៩៥  (៥.១៣៤)  (២០.៧៩៣) 
 

 
(៦.៤៥៨.៨២៦)  (២៦.០៧៤.២៨០)  (៣.១៥៧.៨៣៩)  (១២.៧៨៩.២៥០) 

រម្ក្មរក្មួលដែើមទុ្នរងវិល៖ 
 

       
ក្បារត់្មកល់តាមចារ ់និងក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាល  រំណត្ដ់ៅ

ធនាគាររណ្តត ល 
 

២.៨៤៦.៦៧៤  ១២.៣៥៩.៣៦០  (២៦.៦២៨.១៦៧)  (១០៧.៨៤៤.០៧៦) 
វញិ្ញញ រនរក្ត្ក្បារ់រដញ្ញ ើម្ែលអាចជួញែូរបានដៅធនាគាររណ្តត ល  ៨.១៩៧.៣៧២  ៣៣.២២៦.០០១  (១០.២៤៦.៩១៤)  (៤១.៥០០.០០២) 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន 

 
៤.៩១៣.៣៥៦  ២៥.៤២៦.៧៧៧  (១២៨.៧១៧.០០៩)  (៥២១.៣០៣.៨៨៦) 

ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ 
 

(៣.២៩៦.០០៣)  (១៣.២៧៧.៥០៤)  (២៥៩.០៨៥)  (១.០៤៩.២៩៤) 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ដផេងៗ 

 
(៤០.១៩៧.០២៧)  (១៦២.៨៤០.៩៧២)  (២.០០៧.៩៧២)  (៨.១៣២.២៨៧) 

ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន 
 

(៤៨.៥៣៤.៨៧៨)  (២០១.៥៥៣.៩៨៨)  ៩១.៨៣៧.១០៥  ៣៧១.៩៤០.២៧៥ 
រំណុលដផេងៗ 

 
៣.០២២.០៤៥  ១២.១៩៩.៩៩៦  (២.១០០.៩៨៣)  (៨.៥០៨.៩៨១) 

សាចក់្បារ់បានដក្រើរែុងក្រត្ិរត្តិការ 
 

(៧៩.៥០៧.២៨៧)  (៣២០.៥៣៤.៦១០)  (៨១.២៨០.៨៦៤)  (៣២៩.១៨៧.៥០១) 
កាត្ពចរិចចដសាធននិវត្តនរ៍ុគាលិរបានរង ់  (៤៤.១០៥)  (១៧៨.០៥២)  -  - 
ចំណូលការក្បារ់បានទ្ទួ្ល 

 
៣៩.៥៨៦.៤៥៣  ១៥៩.៨១០.៥១១  ៣២.៧៥១.០៤២  ១៣២.៦៤១.៧២០ 

ចំណ្តយការក្បារ់បានរង ់
 

(១៩.៣៣៦.៤៦៨)  (៧៨.០៦១.៣២១)  (១៥.១១៦.៩៣៦)  (៦១.២២៣.៥៩១) 
ពនធដលើក្បារច់ំដណញបានរង់ ១២.២ (២.៤៤១.២៤៨)  (៩.៨៥៥.៣១៨)  (២.១២៣.១៦៥)  (៨.៥៩៨.៨១៨) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានដម្របើកនងុសកមមភាពម្របត្ិបត្តិការ 

 
(៦១.៧៤២.៦៥៥)  (២៤៨.៨១៨.៧៩០)  (៦៥.៧៦៩.៩២៣)  (២៦៦.៣៦៨.១៩០) 

 
 

       
លហូំរសាច់ម្របាក់ពីសកមមភាពវិនិដោគ 

 
       

ភាគោភពីវនិិដយាគសក្ម្គរ់លរ់ 
 

១.០៣៧  ៤.១៨៦  ៨៧១  ៣.៥២៨ 
សមត្ុលយដៅធនាគារនិងម្រគឹោះសាថ នហរិញ្ញវត្ថុដផសងៗ 

 
១១.០០០.០០០  ៤៤.៤០៧.០០០  ៩.៨៨៧.៩០៩  ៤០.០៤៦.០៣១ 

សាចក់្បារ់បានពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ 
 

-  -  ៤០.០១៤  ១៦២.០៥៧ 
ការទ្ិញក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ៧ (៥.៧៥២.៧២៨)  (២៣.២២៣.៧៦៣)  (៨.០២៥.៣៥៩)  (៣២.៥០២.៧០៤) 
ការទ្ិញក្ទ្ពយសរមមអររូី ៨ (២៨១.២៥១)  (១.១៣៥.៤១០)  (១.០០១.១៩៤)  (៤.០៥៤.៨៣៦) 
សាច់ម្របាក់បានមកពីសកមមភាពវិនិដោគ 

 
៤.៩៦៧.០៥៨  ២០.០៥២.០១៣  ៩០២.២៤១  ៣.៦៥៤.០៧៦ 

 
 

       
លហូំរសាច់ម្របាក់ពីសកមមភាពហរិញ្ញបបទាន 

 
       

សាចក់្បារ់បានពីក្បាររ់មច ីនិងអនុរំណុល 
 

៣៣.៦១៧.៦៤៨  ១៣៤.១៧២.២៦៨  ១០៦.៦២៩.០០០  ៤៣១.៨៤៧.៤៥០ 
លហូំរសាច់ម្របាក់បានមកពីសកមមភាពហរិញ្ញបបទាន 

 
៣៣.៦១៧.៦៤៨  ១៣៤.១៧២.២៦៨  ១០៦.៦២៩.០០០  ៤៣១.៨៤៧.៤៥០ 

 
 

       
(ត្ំហយ)/កំដណើ នសាច់ម្របាក់និងសាច់ម្របាក់សមមូលសទុធ 

 
(២៣.១៥៧.៩៤៩)  (៩៤.៥៩៤.៥០៩)  ៤១.៧៦១.៣១៨  ១៦៩.១៣៣.៣៣៦ 

សាច់ម្របាក់និងសាច់ម្របាក់សមមូលដដើមឆ្ន  ំ
 

១២០.២៨៣.៣២៦  ៤៨៧.១៤៧.៤៧០  ៧៨.៥២២.០០៨  ៣១៩.៩៧៧.១៨៣ 
លដមអៀងពីការបតូររបូិយប័ណណ  

 
-  (៤៥៧.៨១៤)  -  (១.៩៦៣.០៤៩) 

សាច់ម្របាក់និងសាច់ម្របាក់សមមូលចុងឆ្ន  ំ ២៦ ៩៧.១២៥.៣៧៧  ៣៩២.០៩៥.១៤៧  ១២០.២៨៣.៣២៦  ៤៨៧.១៤៧.៤៧០ 
 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពទី្ពំរ័ទ្ី ១៧ ែល់ទ្ពំរ័ទ្ ី៨៣ គឺជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដនោះ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
តារាងត្ុលយការដដ្ឋយខែក 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 កំណត្ ់  ២០១៦  ២០១៥ 
 សាា ល ់ ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 

            
ម្រទពយសកមម          
សាចក់្បាររ់ែុងនែ   ២៥.៧២៧.២១៦  ១០៣.៨៦០.៧៧១  ៣៧.៩១៣.២២៦  ១៥៣.៥៤៨.៥៦៥ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល ៤  ១០៤.៣៤៦.៣៧២  ៤២១.២៤៦.៣០៤  ១៥៤.៣៣៨.១៩៦  ៦២៥.០៦៩.៦៩៤ 
សមតុ្លយដៅធនាគារនិងក្គោឹះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ៥  ៤០.៧២១.៨៦០  ១៦៤.៣៩៤.១៤៩  ២៣.៦៣៤.៤២០  ៩៥.៧១៩.៤០១ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់   ២០៣.៩៧១  ៨២៣.៤៣១  ២០៦.២៦៣  ៨៣៥.៣៦៥ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ងិិជន ៦  ៣៩៤.០៥៤.៤៩៧  ១.៥៩០.៧៩៨.០០៤  ៤៣០.១១៩.៩០៦  ១.៧៤១.៩៨៥.៦១៩ 
វនិិដយាគរែុងក្រមុហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ   ៤៩០  ១.៩៧៨  ៤៩០  ១.៩៨៥ 
ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ៧  ១៦.២៩២.៧៤៥  ៦៥.៧៧៣.៨១២  ១២.២៤២.៧៧៣  ៤៩.៥៨៣.២៣១ 
ពនធពនាក្ទ្ពយសរមម ១២.៣  ៤.០៨៤.៧០៨  ១៦.៤៨៩.៩៦៦  -  - 
ក្ទ្ពយសរមមអររូ ី ៨  ១.៣២៤.៦៤១  ៥.៣៤៧.៥៧៦  ១.៤៨៤.៦២៣  ៦.០១២.៧២៣ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ  ៩  ៦.១៩៥.១៩៧  ២៥.០១០.០១០  ៥.៨០៤.៩០២  ២៣.៥០៩.៨៥៣ 
          
ម្រទពយសកមមសរបុ   ៥៩២.៩៥១.៦៩៧  ២.៣៩៣.៧៤៦.០០១  ៦៦៥.៧៤៤.៧៩៩  ២.៦៩៦.២៦៦.៤៣៦ 
          
បំណុល និងមូលធន          
បំណុល          
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារនិងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ១០  ៣.៣០៨.៦៣០  ១៣.៣៥៦.៩៣៩  ៤៣.៥០៥.៦៥៧  ១៧៦.១៩៧.៩១១ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ១១  ៣៨៤.៩៦៥.០៥៩  ១.៥៥៤.១០៣.៩៤៣  ៤៣៤.២៤៤.៣៩៦  ១.៧៥៨.៦៨៩.៨០៤ 
ក្បាររ់មច ី ១៣  ១១១.២៤៦.៦៤៨  ៤៤៩.១០២.៧១៨  ៩៣.៦២៩.០០០  ៣៧៩.១៩៧.៤៥០ 
អនុរណុំល ១៤  ២៩.០០០.០០០  ១១៧.០៧៣.០០០  ១៣.០០០.០០០  ៥២.៦៥០.០០០ 
រំណុលភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ថុ   ១.០៣២.១៨៧  ៤.១៦៦.៩៣៩  ១.០៣៣.៤៩៥  ៤.១៨៥.៦៥៤ 
កាត្ពវរិចចដសាធននិវត្តរុគាលិរ ១៥  ៣០៣.៤៧៦  ១.២២៥.១៣៣  ៨០.០០០  ៣២៤.០០០ 
រំណុលពនធដលើក្បារច់ំដណញរែុងឆ្ែ  ំ ១២,២  ២៨៤.៨៦២  ១.១៤៩.៩៨៨  ២.២៤២.០៩៣  ៩.០៨០.៤៧៧ 
រំណុលពនធពនារ ១២.៣  -  -  ១៥៦.៣១៤  ៦៣៣.០៧២ 
រំណុលដផេងៗ ១៦  ១៣.១៧២.៨៦៩  ៥៣.១៧៨.៨៧២  ៩.៦០០.៤០៤  ៣៨.៨៨១.៦៣៦ 
បំណុលសរបុ   ៥៤៣.៣១៣.៧៣១  ២.១៩៣.៣៥៧.៥៣២  ៥៩៧.៤៩១.៣៥៩  ២.៤១៩.៨៤០.០០៤ 
          
មូលធនភាគទុនកិ          
ដែើមទុ្ន ១៧  ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៣៨៧.៥០០  ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៨៧៥.០០០ 
ចំដណញររាទុ្រ   (១៣.៦២៦.៣៨៧)  (៥៥.០០៩.៧២៤)  ៤.៩៨៦.៨២៧  ២០.១៩៦.៦៤៩ 
ទុ្នរក្មុងម្ែលមនិអាចម្រងម្ចរបាន   ២៥.៦២២.៧៧២  ១០៣.៤៣៩.១៣១  ២៥.៦២២.៧៧២  ១០៣.៧៧២.២២៧ 
ទុ្នរក្មុងវនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់   ១៤១.៥៨១  ៥៧១.៥៦២  ១៤៣.៨៤១  ៥៨២.៥៥៦ 
មូលធនភាគទុនកិសរបុ   ៤៩.៦៣៧.៩៦៦  ២០០.៣៨៨.៤៦៩  ៦៨.២៥៣.៤៤០  ២៧៦.៤២៦.៤៣២ 
          
បំណុល និងមូលធនភាគទនុិកសរបុ   ៥៩២.៩៥១.៦៩៧  ២.៣៩៣.៧៤៦.០០១  ៦៦៥.៧៤៤.៧៩៩  ២.៦៩៦.២៦៦.៤៣៦ 
 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១៧ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ៨៣ គឺជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដនោះ។



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
របាយការណ៍លទធផលដដ្ឋយខែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 កំណត្ ់  ២០១៦  ២០១៥ 
 សាា ល ់  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
            
ចំណូលការក្បារ ់ ១៨  ៣៧.៥៩១.៤០៦  ១៥១.៧៥៦.៥០៦  ៣៥.០១៤.៣៧៨  ១៤១.៨០៨.២៣១ 
ចំណ្តយការក្បារ ់ ១៩  (១៩.៥៤៧.២៩៥)  (៧៨.៩១២.៤៣០)  (១៦.៨៤១.០១១)  (៦៨.២០៦.០៩៥) 
ចំណូលការម្របាក់សទុធ   ១៨.០៤៤.១១១  ៧២.៨៤៤.០៧៦  ១៨.១៧៣.៣៦៧  ៧៣.៦០២.១៣៦ 
          
ចំណូលនងលឈែួល និងរនក្មដជើងសារ ២០  ៤.៧០៧.៤០៤  ១៩.០០៣.៧៩០  ៦.៧៥២.៩៥៩  ២៧.៣៤៩.៤៨៤ 
ចំណ្តយនងលឈែួល និងរនក្មដជើងសារ ២១  (១.៨៣១.៩៧៣)  (៧.៣៩៥.៦៧៥)  (១.៣៧៣.១៥៧)  (៥.៥៦១.២៨៦) 
ចំណូលថ្ងាឈ្នលួ នងិកថ្ម្រមដជ្ើងសារសទុធ   ២.៨៧៥.៤៣១  ១១.៦០៨.១១៥  ៥.៣៧៩.៨០២  ២១.៧៨៨.១៩៨ 
          
ចំណូលក្រតិ្រត្តិការដផេងៗ ២២  ៣២០.៧៣៧  ១.២៩៤.៨១៥  ៣២៩.៩៤២  ១.៣៣៦.២៦៥ 
ចំណូលម្របត្បិត្តកិារសរបុ   ២១.២៤០.២៧៩  ៨៥.៧៤៧.០០៦  ២៣.៨៨៣.១១១  ៩៦.៧២៦.៥៩៩ 
          
ចំណ្តយរុគាលិរ ២៣  (៥.៣៧២.០៤៤)  (២១.៦៨៦.៩៤២)  (៤.៧២៩.៨៩៧)  (១៩.១៥៦.០៨៣) 
ចំណ្តយរលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ និងរលំស់

ក្ទ្ពយសរមមអររីូ 
២៤ 

 (២.១៤៣.៣៧១)  (៨.៦៥២.៧៨៩)  (១.៣៩៣.១១៨)  (៥.៦៤២.១២៨) 
ចំណ្តយទូ្ដៅ  ២៥  (៥.០០០.៨៥២)  (២០.១៨៨.៤៤០)  (៤.៧៣៩.៧៣៧)  (១៩.១៩៥.៩៣៥) 
សំវធិានធនឥណទនបាត្រ់ង ់ ៦(ក)  (៣១.១៥២.០៥៣)  (១២៥.៧៦០.៨៣៨)  (២.៦០១.៣៨៨)  (១០.៥៣៥.៦២១) 
          
(ខាត្)/ចំដណញមុនបង់ពនធដលើម្របាក់
ចំដណញ   (២២.៤២៨.០៤១)  (៩០.៥៤២.០០៣)  ១០.៤១៨.៩៧១  ៤២.១៩៦.៨៣២ 

          
ចំណ្តយពនធដលើក្បារចំ់ដណញ ១២  ៣.៨១៤.៨២៧  ១៥.៤០០.៤៥៧  (២.៣៥៧.១២០)  (៩.៥៤៦.៣៣៦) 
          
(ខាត្)/ចំដណញកនងុឆ្ន  ំ   (១៨.៦១៣.២១៤)  (៧៥.១៤១.៥៤៦)  ៨.០៦១.៨៥១  ៣២.៦៥០.៤៩៦ 
 

 

 

 

 

រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១៧ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ៨៣ គឺជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដនោះ។ 
 
 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
របាយការណ៍បខម្រមបម្រមួលមូលធនដដ្ឋយខែក 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 ដដើមទុន  ចំដណញរកាទុក  

ទុនបម្រមុងខដល
មិនអាចខបង
ខចកបាន  

ទុនបម្រមុងវិនិ
ដោគ 

សម្រាប់លក ់  សរបុ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
          
សម្រាបដ់ំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ៣ី១ ខែធន ូឆ្ន ំ
២០១៥          

សមតុ្លយគិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ ៣៧.៥០០.០០០  ៩.៦៤០.១៩៦  ១២.៩០៧.៥៥២  ១១៦.៦៣៩  ៦០.១៦៤.៣៨៧ 
ការដផទរទុ្នរក្មងុ -  (១២.៧១៥.២២០)  ១២.៧១៥.២២០  -  - 
ចំដណញរែុងឆ្ែ  ំ -  ៨.០៦១.៨៥១  -  -  ៨.០៦១.៨៥១ 
ចំដណញពវីនិិដយាគសក្ម្គរល់រម់្ែលមនិទន់

ទ្ទ្ួលបាន -  -  -  ២៧.២០២  ២៧.២០២ 
          
សមត្ុលយគិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ខែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៥ ៣៧.៥០០.០០០  ៤.៩៨៦.៨២៧  ២៥.៦២២.៧៧២  ១៤៣.៨៤១  ៦៨.២៥៣.៤៤០ 

          
សមមូលនឹង នដ់រៀល ១៥១.៨៧៥.០០០  ២០.១៩៦.៦៤៩  ១០៣.៧៧២.២២៧  ៥៨២.៥៥៦  ២៧៦.៤២៦.៤៣២ 
          
សម្រាបដ់ំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទ៣ី១ ខែធន ូឆ្ន ំ
២០១៦          

សមតុ្លយគិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ៣៧.៥០០.០០០  ៤.៩៨៦.៨២៧  ២៥.៦២២.៧៧២  ១៤៣.៨៤១  ៦៨.២៥៣.៤៤០ 
ខាត្រែុងឆ្ែ  ំ -  (១៨.៦១៣.២១៤)  -  -  (១៨.៦១៣.២១៤) 
ចំដណញពវីនិិដយាគសក្ម្គរល់រម់្ែលមនិទន់

ទ្ទ្ួលបាន -  -  -  (២.២៦០)  (២.២៦០) 
          
សមត្ុលយគិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ខែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៦ ៣៧.៥០០.០០០  (១៣.៦២៦.៣៨៧)  ២៥.៦២២.៧៧២  ១៤១.៥៨១  ៤៩.៦៣៧.៩៦៦ 

          
សមមូលនឹង នដ់រៀល ១៥១.៣៨៧.៥០០  (៥៥.០០៩.៧២៤)  ១០៣.៤៣៩.១៣១  ៥៧១.៥៦២  ២០០.៣៨៨.៤៦៩ 
 

 

 

 

 

រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១៧ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ៨៣ គឺជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដនោះ។ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 កំណត្់  ២០១៦  ២០១៥ 
 សាា ល ់  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
លហូំរសាច់ម្របាក់ពីសកមមភាពម្របត្ិបត្តិការ          
ចំដណញមុនរងព់នធដលើក្បារច់ំដណញ   (២២.៤២៨.០៤១)  (៩០.៥៤២.០០៣)  ១០.៤១៨.៩៧១  ៤២.១៩៦.៨៣៣ 
និយត័្រមម៖          

ចំណ្តយរលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ និងរលំស់ក្ទ្ពយសរមមអររូី ២៤  ២.១៤៣.៣៧១  ៨.៦៥២.៧៨៩  ១.៣៩៣.១១៨  ៥.៦៤២.១២៨ 
ចំណូលការក្បារ់សុទ្ធ   (១៨.០៤៤.១១១)  (៧២.៨៤៤.០៧៦)  (១៨.១៧៣.៣៦៧)  (៧៣.៦០២.១៣៦) 
សំវធិានធនឥណទនបាត្រ់ង ់ ៦(រ)  ៣១.១៥២.០៥៣  ១២៥.៧៦០.៨៣៨  ២.៦០១.៣៨៨  ១០.៥៣៥.៦២១ 
កាត្ពវរិចចដសាធននិវត្តនរ៍ុគាលិរ   ២៦៧.៥៨១  ១.០៨០.២២៤  ៨០.០០០  ៣២៤.០០០ 
ភាគោភពីវនិិដយាគសក្ម្គរ់លរ ់   (១.០៣៧)  (៤.១៨៦)  (៨៧១)  (៣.៥២៨) 
ខាត្/(ចំដណញ)ពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ   ៦១៨  ២.៤៩៥  (៥.១៣៤)  (២០.៧៩៣) 

   (៦.៩០៩.៥៦៦)  (២៧.៨៩៣.៩១៩)  (៣.៦៨៥.៨៩៥)  (១៤.៩២៧.៨៧៥) 
រម្ក្មរក្មួលដែើមទុ្នរងវិល៖          
ក្បារត់្មកល់តាមចារ ់និងក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ដ់ៅធនាគារ

រណ្តត ល  
 

២.៨៤៦.៦៧៤  ១២.៣៥៩.៣៦០  (២៦.៦២៨.១៦៧)  (១០៧.៨៤៤.០៧៦) 
វញិ្ញញ រនរក្ត្ក្បារ់រដញ្ញ ើម្ែលអាចជួញែូរបាន ដៅធនាគាររណ្តត ល   ៨.១៩៧.៣៧២  ៣៣.២២៦.០០១  (១០.២៤៦.៩១៤)  (៤១.៥០០.០០២) 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន   ៤.៩១៣.៣៥៦  ២៥.៤២៦.៧៧៧  (១២៨.៧១៧.០០៩)  (៥២១.៣០៣.៨៨៦) 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ   (២.២៩៦.០០៣)  (៩.២៤០.៥០៥)  (២៤៨.៩៣៤)  (១.០០៨.១៨៣) 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ   (៤០.១៩៧.០២៧)  (១៦២.៨៤០.៩៧២)  (២.០០៧.៩៧២)  (៨.១៣២.២៨៧) 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន   (៤៩.២៧៩.៣៣៧)  (២០៤.៥៨៥.៨៦១)  ៩១.១៩៥.៩២៣  ៣៦៩.៣៤៣.៤៨៨ 
រំណុលដផេងៗ   ២.៩៦៩.៤៤៨  ១១.៩៥០.៥១៦  (២.០២៧.៥៥៨)  (៨.២១១.៦១០) 

សាចក់្បារ់បានដក្រើរែុងសរមមភាពក្រត្ិរត្តិការ   (៧៩.៧៥៥.០៨៣)  (៣២១.៥៩៨.៦០៣)  (៨២.៣៦៦.៥២៦)  (៣៣៣.៥៨៤.៤៣១) 
កាត្ពវរិចចដសាធននិវត្តនរ៍ុគាលិរបានរង ់   (៤៤.១០៥)  (១៧៨.០៥២)  -  - 
ចំណូលការក្បារ់បានទ្ទួ្ល   ៣៩.៤៩៧.១១៤  ១៥៩.៤៤៩.៨៤៩  ៣២.៧៤០.៨៤១  ១៣២.៦០០.៤០៦ 
ចំណ្តយការក្បារ់បានរង ់   (១៨.៩៤៤.២៤៦)  (៧៦.៤៧៧.៩២១)  (១៤.៩៤៩.០៨៣)  (៦០.៥៤៣.៧៨៦) 
ពនធដលើក្បារច់ំដណញបានរង់ ១២ ២  (២.៣៨៣.៤២៦)  (៩.៦២១.៨៩១)  (២.០៨៥.៩៩៣)  (៨.៤៤៨.២៧២) 
សាច់ម្របាក់សទុធបានដម្របើកនងុសកមមភាពម្របត្ិបត្តិការ   (៦១.៦២៩.៧៤៦)  (២៤៨.៤២៦.៦១៨)  (៦៦.៦៦០.៧៦១)  (២៦៩.៩៧៦.០៨៣) 
          
លហូំរសាច់ម្របាក់ពីសកមមភាពវិនិដោគ          
ភាគោភពីវនិិដយាគសក្ម្គរ់លរ់   ១.០៣៧  ៤.១៨៦  ៨៧១  ៣.៥២៨ 
សមត្ុលយដៅធនាគារនិងម្រគឹោះសាថ នហរិញ្ញវត្ថុដផសងៗ   ១១.០០០.០០០  ៤៤.៦០២.០០០  ១០.០០០.០០០  ៤០.៥០០.០០០ 
សាចក់្បារ់បានពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ   -  -  ៤០.០១៤  ១៦២.០៥៧ 
ការទ្ិញក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ៧  (៥.៧៥២.៧២៨)  (២៣.២២៣.៧៦៣)  (៧.១៨៥.៣៥៩)  (២៩.១០០.៧០៤) 
ការទ្ិញក្ទ្ពយសរមមអររូី ៨  (២៨១.២៥១)  (១.១៣៥.៤១០)  (១.០០១.១៩៤)  (៤.០៥៤.៨៣៦) 
សាច់ម្របាក់បានមកពីសកមមភាពវិនិដោគ   ៤.៩៦៧.០៥៨  ២០.២៤៧.០១៣  ១.៨៥៤.៣៣២  ៧.៥១០.០៤៥ 
          
លហូំរសាច់ម្របាក់ពីសកមមភាពហរិញ្ញបបទាន          
សាចក់្បារ់បានមរពីរមចដីផេងៗ   ៣៣.៦១៧.៦៤៨  ១៣៥.៧១៤.៤៤៥  ១០៦.៦២៩.០០០  ៤៣១.៨៤៧.៤៥០ 
ការសងរំណុលភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ថុ   (១.៣០៨)  (១៨.៧១៥)  (១.១៩៥)  (៤.៨៤០) 
សាច់ម្របាក់បានមកពីសកមមភាពហរិញ្ញបបទាន   ៣៣.៦១៦.៣៤០  ១៣៥.៦៩៥.៧៣០  ១០៦.៦២៧.៨០៥  ៤៣១.៨៤២.៦១០ 
          
កំដណើ នសាច់ម្របាក់និងសាច់ម្របាក់សមមូលសទុធ   (២៣.០៤៦.៣៤៨)  (៩២.៤៨៣.៨៧៥)  ៤១.៨២១.៣៧៦  ១៦៩.៣៧៦.៥៧២ 
សាច់ម្របាក់និងសាច់ម្របាក់សមមូលដដើមឆ្ន  ំ   ១២០.១៧០.៦៧១  ៤៨៦.៦៩១.២១៧  ៧៨.៣៤៩.២៩៥  ៣១៩.២៧៣.៣៧៧ 
លដមអៀងពីការបតូររបូិយប័ណណ    -  (២.១១៦.៤៥០)  -  (១.៩៥៨.៧៣២) 
សាច់ម្របាក់និងសាច់ម្របាក់សមមូលចុងឆ្ន  ំ ២៦  ៩៧.១២៤.៣២៣  ៣៩២.០៩០.៨៩២  ១២០.១៧០.៦៧១  ៤៨៦.៦៩១.២១៧ 

 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ១៧ ែល់ទំ្ពរ័ទី្ ៨៣ គឺជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដនោះ។ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១. ព័ត្៌ានទូដៅ 
ធនាគារ សហ ណិជជ រ.អ. (ដៅកាត្់ថា “ធនាគារ”) ក្ត្ូវបានរដងកើត្ដែើងដៅនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្មនីា ឆ្ែ ១ំ៩៩៤ ដោយបាន

ចុោះរញ្ជ ីដៅក្រសួង ណិជជរមម ដហើយធនាគារជាត្ិននរមពុជា (ដៅកាត្់ថា “ធនាគាររណ្តត ល”) បានផតល់ជូនអាជាា រ័ណណ អចិន្នតយ៍
ដែើមបដីធវើក្រត្ិរត្តិការធនាគារដៅនងៃទ្ី២៨ ម្ខ្វចិឆិកា ឆ្ែ ២ំ០០៦ អនុដោមតាមក្រកាសដលខ្ ធ៧-០៦-២០៧ ក្រ.រ. ចុោះនងៃទ្ី១៣ ម្ខ្
វចិឆិកា ឆ្ែ ២ំ០០៦។ ធនាគារគឺជាក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធររស់ E.Sun Commercial Bank Ltd. ម្ែលបានចុោះរញ្ជ ី ណិជជរមមដៅ
ដកាោះនត្វា៉ាន ់សាធារណរែាចិន។ ក្រុមហ ុនដមធំជាងដគគឺក្រុមហ ុន E.Sun Financial Holding Company Ltd. ជាក្រុមហ ុនម្ែល
បានចុោះរញ្ជ ី ណិជជរមមដៅដកាោះនត្វា៉ាន ់សាធារណរែាចិន និងជាក្រុមហ ុនបានចុោះរញ្ជ ីរែុងផារភាគហ ុនដៅដកាោះនត្វា៉ាន។់ 

សរមមភាពចមបងររស់ធនាគារម្គនែូចជា៖ ទ្ទ្ួលក្បាររ់ដញ្ញ ើរយៈដពលខ្លី មធយម និងម្វង ពីសាថ រន័ដផេងៗ និងពីអត្ងិិ
ជន ផាល់ឥណទន និងរុដរក្រទនរយៈដពលខ្លី មធយម និង ម្វង ជូនសាថ រន័ដផេងៗ និងអត្ិងិជន ដសវារមមរាូរររូិយវត្ថុររដទ្ស ដសវា
រមមហិរញ្ញ វត្ថុ ណិជជរមមអនារជាត្ិ អរបហាររមមមូលរក្ត្ ណិជជរមម ដសវារមមក្រត្ិរត្ាិការរវាងអត្ិងិជន និងអត្ិងិជន និងដសវា
ធនាគារដផេងៗដទ្ៀត្ ម្ែលបានអនុញ្ញញ ត្ដោយធនាគារជាត្ិននរមពុជា តាមរយៈសាែ រក់ាររណ្តា លររស់ធនាគារដៅរាជធានីភែដំពញ 
និងការយិាល័យសាខាដៅតាមរណ្តត ដខ្ត្តនានារែុងក្ពោះរាជាណ្តចក្ររមពុជា។ 

ក្រុមហ ុន URE Land Holding Co., Ltd. (ដៅកាត្ថ់ា “ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ”) ក្ត្ូវបានចុោះរញ្ជ ី ណិជជរមមដៅនងៃទ្ី
២៥ ម្ខ្ររកោ ឆ្ែ ២ំ០១៣ ម្ែលកានក់ារដ់ោយធនាគារ និងឯរត្តជនជាជនជាត្ិម្ខ្មរ។ សរមមភាពអាជីវរមមចមបងររស់ក្រុមហ ុន
រុក្ត្សមពន័ធគឺកានក់ារែ់ីសក្ម្គរ់ធនាគារដក្រើក្បាស់។ 

ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធម្គនក្រដភទ្ភាគហ ុនខុ្សៗគាែ ។ ឯរត្តជនកានក់ារភ់ាគហ ុនក្រដភទ្ រ ចំននួ ៥១% ដហើយធនាគារ
កានក់ារ់ភាគហ ុនក្រដភទ្ ខ្ ចំននួ ៤៩% រែុងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ។ ជាងដនោះដៅដទ្ៀត្ សិទ្ធិរែុងការម្ត្ងតាងំសម្គជិរក្រុមក្រឹរា-ភិ
បាលក្ត្ូវបានក្រគល់ជូនចំដ ោះអែរកាន់ការ់ភាគហ ុនក្រដភទ្ ខ្ ម្ត្រ៉ាុដណ្តណ ោះ។ ធនាគារបានវាយត្នមលថាពួរដគរជាអែរក្គរក់្គងដលើ
ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ ែូចដនោះធនាគារបានដរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួដនោះដែើង។ 

ការយិាល័យចុោះរញ្ជ ីររស់ធនាគារម្គនទ្ីតាងំសថិត្ដៅអគារដលខ្ ៦១ ផលូវដលខ្ ១៣០ រាជធានីភែដំពញ ក្ពោះរាជាណ្តចក្រ
រមពុជា។ ធនាគារម្គនសាខាទងំអស់ចំនួន១២សាខាដៅតាមរណ្តត លក្រុង និងដខ្ត្តដផេងៗ។ 

ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានអនុមត័្ឲ្យដចញផាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដនោះ ដៅនងៃទ្១ី៧ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០១៧។ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២. ដសចកតីសដងេបអំពីដគាលការណ៍គណដនយយសខំាន់ៗ 
ដគាលការណ៍គណដនយយសំខាន់ៗម្ែលបានដក្រើក្បាស់រែុងការដរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដនោះ ក្ត្ូវបានរង្ហា ញខាង 

ដក្កាម។  
 

 
២.១ មូលដ្ឋា នថ្នការដរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ក្ត្ូវបានដរៀរចំតាមវធិីសា្សតនងលដែើមដហើយដធវើនិយត័្រមមដៅតាម
ត្នមលវនិិដយាគសក្ម្គរល់រអ់នុដោមដៅតាម សាង់ោរគណដនយយរមពុជា (ដៅកាត្់ថា “CAS”) និងដគាលការណ៍ម្ណនារំរស់
ធនាគាររណ្តត ល។ 

រែុងការអនុវត្ត CAS ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគាររប៏ានដក្រើការោត្ក្ត្ោងពត័្ម៌្គនដៅតាមសាងោ់ររបាយការណ៍ទរទ់្ង
នឹងហិរញ្ញ វត្ថុននរមពុជា (ដៅកាត្់ថា “CIFRS”) គឺ CIFRS7 សាីពី “ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ”។ ដគាលការណ៍គណដនយយម្ែលបានដក្រើ
ក្បាស់អាចម្គនភាពខុ្សគាែ ពីដគាលការណ៍គណដនយយម្ែលក្ត្ូវបានដគទ្ទ្ួលសាា ល់ និងដក្រើក្បាស់ជាទូ្ដៅដៅតាមរណ្តា ក្រដទ្ស 
និងយុតាា ធិការដផេងៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលបានភាជ រម់រជាមយួដនោះ មនិម្គនរំណងរង្ហា ញអំពី សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ លទ្ធ
ផលហិរញ្ញ វត្ថុ និងលំហូរសាចក់្បារ ់ ដោយអនុដោមដៅតាមយុតាា ធិការណ្តដផេងដក្ៅពីក្ពោះរាជាណ្តចក្ររមពុជាដនាោះដទ្។ ែូចដនោះ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទងំដនោះ សក្ម្គររ់ង្ហា ញចំដ ោះម្ត្អែរម្ែលបានក្ជារអំពីដគាលការណ៍គណដនយយនីត្ិវធិី និងការអនុវត្ាដៅ
រែុងក្ពោះរាជាណ្តចក្ររមពុជាម្ត្រ៉ាុដណ្តណ ោះ។  

ការដរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលក្សរដៅតាមសាង់ោរគណដនយយរមពុជា (ដៅកាត្ថ់ា “CAS”) និងដគាលការណ៍
ម្ណនារំរស់ធនាគាររណ្តត ល ត្ក្មូវឲ្យដក្រើក្បាស់ការបា៉ា ន់សាម ន និងការសនមត្ ម្ែលម្គនផលរ៉ាោះ ល់ែល់ចំនួនក្ទ្ពយសរមម និង
រំណុល និងការោត្ក្ត្ោងក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលយថាភាពម្ែលបានរាយការណ៍ គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុ និងរ៉ាោះ ល់ែល់ចំនួនននចំណូល និងចំណ្តយម្ែលបានរាយការណ៍ដៅរែុងអំែុងដពលននការដធវើរបាយការណ៍ដនោះ។ ដរើដទោះជា
ការបា៉ា នស់ាម នទងំដនោះម្ផែរដៅដលើការយល់ែឹងែសុ៏ក្រឹត្រំផុត្ររស់គណៈក្គរក់្គងដៅដលើក្ពឹត្ាិការណ៍ និងសរមមភាពដផេងៗនា
ដពលរចចុរបនែរដ៏ោយ រល៏ទ្ធផលជារ់ោរ់ចុងដក្កាយអាចខុ្សពីការបា៉ា នស់ាម នទងំដនោះ។ ម្ផែរម្ែលទរ់ទ្ងនឹងការវនិិចឆយ័ ឬភាព
សមុគសាម ញរែុងរក្មតិ្ខ្ពស់ ឬម្ផែរម្ែលការសនមត្ និងការបា៉ា ន់សាម នម្គនលរខណៈជាសារវនា ចំដ ោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ក្ត្ូវបាន
ោត្ក្ត្ោងដៅរែុងរំណត្់សម្គា ល់៣ ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 
២.២ ម្រកបែណឌ របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុងមី  

ដៅនងៃទ្២ី៨ ម្ខ្សីហា ឆ្ែ ២ំ០០៩ ក្រុមក្រឹរាជាត្ិគណដនយយននក្រសួងដសែារិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថុ (ដៅកាត្់ថា “NAC”) 
បានក្រកាសោរឲ់្យដក្រើសតងោ់ររបាយការណ៍ទរទ់្ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិននរមពុជា (ដៅកាត្់ថា “CIFRS”) ម្ែលម្ផែរទងំក្សុង
ដៅតាមសតងោ់រទងំអស់ ម្ែលដចញផាយដោយក្រុមក្រឹរាសតងោ់រគណដនយយអនតរជាត្ិ (ដៅកាត្ថ់ា “IASB”) រមួទងំរំណរ
ក្សាយ និងវដិសាធនរមម រព់័នធដផេងៗ។ អងាភាពម្ែលម្គនការទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវជាសាធារណៈ ក្ត្ូវដរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ររស់ខ្លួនឲ្យក្សរដៅតាម CIFRS សក្ម្គរ់ការយិររដិចឆទ្គណដនយយម្ែលចារដ់ផើតមដៅនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១២ ឬការយិររដិចឆ
ទ្គណដនយយរនាទ រព់ីដនោះ។  

សារាចរម្ណនាដំលខ្ ០៥៨ សហវ-រជគ ចុោះនងៃទ្ី២៤ ម្ខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ម្ែលដចញដោយក្រុមក្រឹរាជាត្គិណដនយយ
ននក្រសួងដសែារិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថុ បានអនុមត័្ឲ្យក្គឹោះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុពនារដពលអនុវត្ត CIFRS រហូត្ែល់ការយិររដិចឆទ្
ម្ែលចារដ់ផតើមដៅនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៩ ឬការយិររដិចឆទ្រនាទ រព់ីដនោះ។  



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២. ដសចកតីសដងេបអំពីដគាលការណ៍គណដនយយសខំាន់ៗ 
២.២ ម្រកបែណឌ របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុងមី (ត្) 

សតងោ់រគណដនយយម្ែលធនាគារដក្រើក្បាស់នាដពលរចចុរបនែគឺ CAS ម្គនភាពខុ្សម្រលរគាែ ជាដក្ចើនម្ផែរ ដរើដធៀរនឹង 
CIFRS។ ែូចដនោះការអនុវត្ត CIFRS នឹងរណ្តត លឲ្យម្គនផលរ៉ាោះ ល់ខ្លោះៗដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ធនាគារ។ 
 
២.៣ មូលដ្ឋា នថ្នការដរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរមួ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ រមួរញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ធនាគារ និងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធម្ែលបានដរៀរចំដៅ
ែំណ្តចឆ់្ែ ដំនោះ។ រុក្ត្សមពន័ធគឺជាក្រុមហ ុនទងំឡាយណ្តម្ែលក្រុមហ ុនរមួម្គនអំណ្តចរែុងការក្គរក់្គងដលើម្ផែរហិរញ្ញ វត្ថុ និង 
ម្ផែរក្រត្ិរត្តិការររស់ក្រុមហ ុនដនាោះ ដែើមបទី្ទ្ួលបានអត្ថក្រដយាជនព៍ីសរមមភាពររស់ក្រុមហ ុនដនាោះ។ 

ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ ល ដោយដក្រើវធិីសា្សតគណដនយយរែុងការទ្ិញ។ ដយាងតាមវធិីសា្សតគណដនយយ 
រែុងការទ្ិញ លទ្ធផលររស់ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធម្ែលបានទ្ិញឬបានលររ់ែុងអំែុងឆ្ែ  ំ ក្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ លចារព់ីកាលររដិចឆទ្ទ្ិញ 
ឬរហូត្ែល់កាលររដិចឆទ្លរ។់ នាកាលររដិចឆទ្ទ្ិញ ត្នមលសមក្សរននក្ទ្ពយសរមមររស់ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ ក្ត្ូវបានរំណត្រ់ចួជា 
ដក្សច ដហើយត្នមលទងំដនោះក្ត្ូវបានឆលុោះរញ្ញច ំងដៅរែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ។ 

ក្រត្ិរត្តិការអនតរក្រុមហ ុន សមតុ្លយនិងចំដណញឬខាត្មនិទនទ់្ទ្ួលសាា ល់ ម្ែលដរើត្មរពីក្រត្ិរត្តិការអនតរក្រុមហ ុន 
ក្ត្ូវបានលុរដចាល ដហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួឆលុោះរញ្ញច ំងម្ត្ក្រត្ិរត្តិការជាមយួភាគីខាងដក្ៅម្ត្រ៉ាុដណ្តណ ោះ។ ការខាត្រងម់្ែល រ
ណ្តត លមរពីក្រត្ិរត្តិការរែុងក្រុមហ ុនរមួ ម្ែលចងែុលរង្ហា ញនូវការខាត្រងម់្ែលរណ្តត លមរពីការងយចុោះត្នមល នឹងក្ត្ូវរត្ក់្តា ដៅ
រែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ ក្ត្ូវបានដរៀរចដំែើងដោយដក្រើក្បាស់ដគាលការណ៍គណដនយយរមួ ចំដ ោះ
ក្រត្ិរត្តិការែូចគាែ  និងក្ពឹត្តិការណ៍ដផេងៗដៅរែុងកាលៈដទ្សៈក្រហារក់្រម្ហលគាែ ។ ចំដណញឬខាត្ពីការលរក់្រុមហ ុនរុក្ត្សមព័នធ 
គឺជាភាពលដមែៀងរវាងសាចក់្បារ់បានពីការលរសុ់ទ្ធ និងភាគហ ុនររស់ក្រុមហ ុនរមួដលើក្ទ្ពយសរមមសុទ្ធររស់ខ្លួននាកាលររដិចឆទ្
លរដ់នាោះ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាដៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផលរមួ។ 

អរបភាគភាគហ ុនគឺជាចំម្ណរននចំដណញឬខាត្ និងក្ទ្ពយសរមមសុទ្ធររស់ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ ម្ែលធនាគារកាន់
ការដ់ោយផ្ទទ ល់ឬដោយក្រដយាល។ អរបភាគភាគហ ុនក្ត្ូវបានរង្ហា ញោចដ់ោយម្ែររែុងរបាយការណ៍លទ្ធផលោចដ់ោយម្ែរ 
និងរែុងខ្ទងម់ូលធនរែុងតារាងតុ្លយការរមួ ោចដ់ោយម្ែរពីមូលធនររស់ម្គច ស់ធនាគារ។ ដៅដពលម្ែលអរបភាគភាគហ ុនក្ត្ូវ
បានបា៉ា ន់សាម នជារំណុល ដនាោះវាក្ត្ូវបានរង្ហា ញដក្កាមខ្ទងរ់ំណុលរែុងតារាងតុ្លយការរមួ។ ការខាត្រងច់ំដ ោះអរបភាគភាគហ ុន 
ក្ត្ូវបានម្រងម្ចរ ដោយដធៀរនឹងអត្ថក្រដយាជនរ៍រស់អរបភាគភាគហ ុន ដរើដទោះជាអរបភាគភាគហ ុនម្គនសមតុ្លយខ្វោះរដ៏ោយ។ 

 
២.៤ ការវិនិដោគកនងុម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ការវនិិដយាគរែុងក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធម្ែលបានលុរដចាលរែុងការដធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ ក្ត្ូវបានរាយការណ៍តាម
នងលដែើម។ ដៅដពលលរក់ារវនិិដយាគដនាោះដចញវញិ ត្នមលលដមែៀងរវាងសាចក់្បារប់ានពីការលរ់សុទ្ធ និងត្នមលដយាងររស់វា ក្ត្ូវបាន
រត្ក់្តាជាចំដណញ ឬខាត្រែុងការលរ ់ដៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផលររស់ធនាគារ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២. ដសចកតីសដងេបអំពីដគាលការណ៍គណដនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៥ ការបដូររបូិយប័ណណ  
(រ) ររិូយរណ័ណ ដគាល និងររិូយរ័ណណ សក្ម្គររ់ង្ហា ញ 

គណនីទងំអស់ម្ែលម្គនដៅរែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ក្ត្ូវបានវាស់ត្នមលដោយដក្រើក្បាស់ររូយិរណ័ណ ននររយិាកាស 
ដសែារិចចចមបង ម្ែលក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារដធវើក្រត្ិរត្ាិការ (ដៅកាត្់ថា “ររូិយរណ័ណ ដគាល”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបាន
រង្ហា ញជាក្បារែុ់ោល រអាដមររិម្ែលជាររូិយរណ័ណ ដគាល និងររូិយរណ័ណ សក្ម្គរ់រង្ហា ញររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ។ 
 
(ខ្) ក្រតិ្រត្ាិការ និងសមតុ្លយ 

ក្រត្ិរត្ាិការជាររូិយរណ័ណ ដផេងៗដក្ៅពីក្បារែុ់ោល រអាដមររិ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារាូរដៅជាក្បារែុ់ោល រអាដមររិ តាមអក្តារាូរ 
ក្បារន់ាកាលររដិចឆទ្ននក្រត្ិរត្ាិការដនាោះ។ ចំដណញ និងខាត្ពីការរាូរររូិយរណ័ណ  ម្ែលរណ្តា លមរពីការទូ្ទត្ត់ាម ក្រត្ិរត្ាិការ 
ម្ររដនោះ និងពីការរាូរក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលររូិយវត្ថុនានាម្ែលរំណត្់ជាររូិយរណ័ណ ដផេងៗដក្ៅពីក្បារែុ់ោល រអាដមររិតាមអក្តា 
រាូរនាែំណ្តចឆ់្ែ  ំក្ត្ូវបានរត្ក់្តាដៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។  
 
(គ) ការរង្ហា ញជាក្បារដ់រៀល 

អនុដោមតាមក្រកាសដលខ្ ធ៧-០៧-១៦៤ក្រ.រ. ចុោះនងៃទ្ី១៣ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០០៧ ររស់ធនាគាររណ្តត ល ត្ក្មូវឲ្យ រត្់
ក្តារតូរដៅជាក្បារដ់រៀលចំដ ោះតារាងតុ្លយការ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍រម្ក្មរក្មលួមូលធន របាយការណ៍លំហូរ 
សាចក់្បារ់ និងរំណត្់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ សក្ម្គរែ់ំណ្តចឆ់្ែ នំងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៥ ដោយដក្រើអក្តារតូរក្បារផ់លូវការ 
ម្ែលដបាោះផាយដោយធនាគាររណ្តត លនាកាលររដិចឆទ្រាយការណ៍។ 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦  ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ក្បារែុ់ោល រអាដមររិ ៤.០៣៧  ៤.០៥០ 

 
ត្ួដលខ្ម្ែលក្ត្ូវបានរតូរដនោះមនិក្ត្ូវបានដធវើសវនរមមដទ្ ដហើយមនិគួរររក្សាយថាត្ួដលខ្ដនោះ ជាត្ួដលខ្សក្ម្គររ់ង្ហា ញ

ែូចត្ួដលខ្ជាក្បារែុ់ោល រអាដមររិដនាោះដទ្ ឬយល់ថាជាត្ួដលខ្ក្ត្ូវបានរតូរ ឬអាចរតូរដៅជាក្បារដ់រៀល តាមអក្តារតូរក្បារខ់ាងដលើ ឬ
អក្តារតូរក្បារដ់ផេងដទ្ៀត្ដទ្។ 
 
២.៦ សាច់ម្របាក់ និងសាច់ម្របាក់សមមូល 

ដែើមបដីរៀរចរំបាយការណ៍លំហូរសាចក់្បារ់ គណនីសាចក់្បារ់ និងសាចក់្បារស់មមូលរមួម្គន សមតុ្លយម្ែលម្គន
កាលរំណត្ដ់ែើមត្ិចជាងរីម្ខ្គិត្ចារព់ីនងៃទ្ទ្ួលបានសាចក់្បារ់ រែុងដនាោះរមួម្គនសាចក់្បារ់រែុងនែ សមតុ្លយម្ែលមនិម្គនរក្មតិ្
ដៅធនាគាររណ្តត ល និងសមតុ្លយដៅធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២. ដសចកតីសដងេបអំពីដគាលការណ៍គណដនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៧ ឥណទាននិងបុដរម្របទានអត្ិងិជ្ន 

ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជនទងំអស់ ក្ត្ូវបានរាយការណ៍រែុងតារាងតុ្លយការតាមចំនួនទ្ឹរក្បារដ់ែើមម្ែលដៅ
សល់ ែរចំនួនម្ែលបានជក្មោះដចញពីរញ្ជ ី និងសំវធិានធនឥណទនបាត្រ់ង។់  

ឥណទននិងរុដរក្រទនក្ត្ូវបានជក្មោះដចញពីរញ្ជ ីដៅដពលម្ែលមនិម្គនភាពជារម់្សតង អំពីលទ្ធភាពរែុងការក្រមូល
ក្បារម់រវញិ។ ឥណទននិងរុដរក្រទនម្ែលក្រមូលបានមរវញិ រនាទ រព់ីបានជក្មោះដចញពីរញ្ជ ីរចួ ឬបានរត្ក់្តាសំវធិានធនរចួ 
ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាដៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ 

 
២.៨ សវំិធានធនឥណទានបាត្់បង់ 

ធនាគារបានអនុវត្តការដធវើចំណ្តត្ថ់ាែ រឥ់ណទន និងសំវធិានធន ម្ែលត្ក្មូវដោយក្រកាសររស់ធនាគាររណ្តត លដលខ្
ធ៧-០៩-០៧៤ក្រ.រ. ចុោះនងៃទ្២ី៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០០៩។ ក្រកាសដនោះត្ក្មូវឲ្យធនាគារ ណិជជទងំឡាយ ក្ត្ូវចាត្ថ់ាែ រឥ់ណទន រុ
ដរក្រទន និងក្ទ្ពយសរមមដផេងៗម្ែលម្គនលរខណៈក្សដែៀងគាែ  ជាក្បាថំាែ រ ់ដហើយរក្មតិ្ចាបំាច់អរបររម្គននសំវធិានធនជារោ់រ់
ក្ត្ូវរត្ក់្តាអាក្ស័យតាមចំណ្តត្់ថាែ រ ់រព់ន័ធែូចខាងដក្កាម ដោយមនិគិត្ែល់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានោរជ់ាវត្ថុរញ្ញច ំ៖  

 
ចំណាត្់ថាន ក់  អម្រតាសវំិធានធន 
សំវធិានធនទូ្ដៅ   

ឥណទនធមមតា  ១% 
សំវធិានធនជារ់ោរ់   

ឥណទនឃ្ល ដំមើល   ៣% 
ឥណទនដក្កាមសតង់ោរ   ២០% 
ឥណទនសងេយ័   ៥០% 
ឥណទនបាត្រ់ង់   ១០០% 

 
២.៩ កិចចសនាពាក់ព័នធនឹងឥណទានដផសងៗ 

ដៅរែុងែំដណើ រការអាជីវរមមធមមតា ធនាគារចុោះរិចចសនាម្ែល រព់ន័ធនឹងឥណទនដផេងៗ រមួម្គនរិចចសនាឥណទន 
លិខ្ិត្ឥណទន និងលិខ្ិត្ធានាធនាគារដផេងៗ។ ធនាគារនឹងរត្ក់្តាសំវធិានធនជារ់ោរច់ំដ ោះរិចចសនា រព់ន័ធនឹងឥណ
ទនដផេងៗទងំដនាោះ ដៅដពលម្ែលធនាគារគិត្ថាវាទ្ំនងជាម្គនការបាត្រ់ង។់ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២. ដសចកតីសដងេបអំពីដគាលការណ៍គណដនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១០ ម្រទពយសមបត្តិនិងបរកិាេ រ 

ក្ទ្ពយសមបត្ាិនិងររកិាខ រក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាមនងលដែើម ែររលំស់រងារ និងការខាត្ម្ែលរណ្តត លមរពីការងយចុោះត្នមល។ នងល
ដែើមរមួម្គនការចំណ្តយផ្ទទ ល់នានារែុងការដធវើលទ្ធរមមក្ទ្ពយសរមមទងំដនាោះ។ 

ចំណ្តយរនតរនាទ រដ់ផេងៗក្ត្ូវបានរត្ក់្តារញ្ចូ លដៅរែុងត្នមលដយាងននក្ទ្ពយដនាោះ ឬក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាក្ទ្ពយោចដ់ោយ
ម្ែរតាមការសមក្សរ ម្ត្ដៅដពលម្ែលម្គនភាពក្បារែក្រជាថាផលក្រដយាជន៍ដសែារិចចនាដពលអនាគត្ននក្ទ្ពយដនាោះនឹងហូរ
ចូលមររែុងក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ដហើយនងលដែើមននក្ទ្ពយដនាោះអាចក្ត្ូវបានវាស់ម្វងគួរឲ្យដជឿជារប់ានម្ត្រ៉ាុដណ្តណ ោះ។ រាល់ចំណ្តយ
ដលើការជួសជុល និងការម្ងទដំផេងៗដទ្ៀត្ទងំអស់ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជារនទុរដៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល រែុងឆ្ែ មំ្ែលក្រត្ិរត្តិការ
ដនាោះដរើត្ដែើង។ 

ការដធើវរលំស់ដលើក្ទ្ពយសមបត្តិនិងររកិាខ រក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជារនទុរដៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលោា នរលំស់ដងរ 
ដលើអាយុកាលដក្រើក្បាស់បា៉ា ន់សាម នននក្ទ្ពយសរមមនីមយួៗ និងតាមអក្តាក្រចាឆំ្ែ ែូំចខាងដក្កាម ៖ 

 
អគារ      ២០ឆ្ែ  ំ
ការម្រលមែដលើក្ទ្ពយជួល    ១០ឆ្ែ  ំ
ររកិាខ រការយិាល័យ    ៤ឆ្ែ  ំ
ដក្គឿងសង្ហា រមឹ និងររកិាខ រភាជ រ ់   ៤ឆ្ែ  ំ
ររកិាខ ររុំពយទូ្រ័     ៤ឆ្ែ  ំ
យានយនា       ៤ឆ្ែ  ំ
 
ត្នមលដយាងននក្ទ្ពយសរមមណ្តមយួ ម្ែលដលើសពីត្នមលម្ែលអាចក្សងម់រវញិបានររស់វា ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារនថយភាល មឲ្យ

ដៅក្ត្ឹមត្នមលបា៉ា នស់ាម នម្ែលអាចក្សងម់រវញិបាន។ 
ចំដណញ និងខាត្ពីការលរជ់ក្មោះក្ទ្ពយសមបត្ាិ និងររកិាខ រ ក្ត្ូវបានរំណត្ដ់ោយដធវើការដក្រៀរដធៀរសាច់ក្បារប់ានពីការ

លរ ់និងត្នមលដយាង ដហើយក្ត្ូវបានរត្ក់្តាដៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ 
ការង្ហររំពុងែំដណើ រការក្ត្ូវបានរាយការណ៍តាមនងលដែើម ែរការខាត្ម្ែលរណ្តត លមរពីការងយចុោះត្នមល ក្រសិនដរើម្គន 

និងក្ត្ូវបានរង្ហា ញរែុងខ្ទងដ់ហោា រចនាសមពន័ធ និងការម្រលមែ រែុងខ្ទងក់ារសាងសង់។ នងលដែើមននការង្ហរសំណងម់្ែលបានរញ្ចរ់រចួ
ជាសាថ ពរ នឹងក្ត្ូវដផទរដៅរែុងខ្ទងស់មក្សរណ្តមយួ ដក្កាមខ្ទងក់្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ។ រលំស់ក្ត្ូវចារដ់ផតើមដៅដពលក្ទ្ពយសរមម
ម្គនភាពរចួរាល់សក្ម្គរដ់ក្រើក្បាស់។ 
 
២.១១ ម្រទពយសកមមអរបូី 

ក្ទ្ពយសរមមអររូីម្ែលរមួម្គនអាជាា រណ័ណ រមមវធិីរុំពយទូ្រ័ម្ែលបានទ្ិញ និងចំណ្តយ រព់ន័ធដផេងៗ ក្ត្ូវបានរាយការណ៍
តាមនងលដែើម ែររលំស់រងារ និងការខាត្ម្ែលរណ្តា លមរពីការងយចុោះត្នមល។ 

អាជាា រ័ណណ រមមវធិរុីំពយទូ្រ័ម្ែលបានទ្ិញ ក្ត្ូវបានដធវើមូលធនរមមតាមមូលោា ននងលដែើមម្ែលបានដរើត្ដែើងរែុងការទ្ិញ
រមមវធិីជារោ់រ់ដនាោះមរដក្រើក្បាស់។ នងលដែើមក្ត្ូវបានដធវើរលំស់តាមមូលោា នរលំស់ដងរ រែុងរយៈដពល៤ឆ្ែ ។ំ ចំណ្តយនានា រព់័នធ
នឹងការម្ងររារមមវធិីរុំពយទូ្រ័ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាចំណ្តយដៅដពលម្ែលក្រត្ិរត្ិតការដនាោះបានដរើត្ដែើង។ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២. ដសចកតីសដងេបអំពីដគាលការណ៍គណដនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១២ ការងយចុោះត្ថ្មា ថ្នម្រទពយសកមមមិនខមនហរិញ្ញវត្ថុ 

ក្ទ្ពយសរមមទងំឡាយណ្តម្ែលម្គនអាយុកាលដក្រើក្បាស់មនិរំណត្់ មនិក្ត្ូវបានដធើវរលំស់ដទ្ និងក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យ
ក្រចាឆំ្ែ រំរការងយចុោះត្នមលររស់វា។ រណ្តត ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវដធវើរលំស់ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យររការងយចុោះត្នមលររស់វា ដៅដពល
ម្ែលម្គនក្ពឹត្ិតការណ៍ ឬការផ្ទល ស់រតូរកាលៈដទ្សៈណ្តមយួចងែុលរង្ហា ញថាត្នមលដយាងររស់វា នឹងមនិអាចក្សងម់រវញិបាន។ ការ
ខាត្រងរ់ណ្តត លមរពីការងយចុោះត្នមល ក្ត្ូវបានដគរត្ក់្តាតាមចំនួនលដមែៀងរវាងត្នមលដយាងននក្ទ្ពយដនាោះ ដធៀរជាមយួត្នមលម្ែល
អាចក្សងម់រវញិបាន។ ត្នមលម្ែលអាចក្សងម់រវញិបាន គឺជាត្នមលមយួណ្តម្ែលខ្ពស់ជាងដគរវាងត្នមលសមក្សរននក្ទ្ពយដនាោះ ែរ
ចំណ្តយរែុងការលរ ់និងត្នមលដៅដក្រើក្បាស់។  

ការខាត្ម្ែលរណ្តត លមរពីការងយចុោះត្នមល ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជារនទុររែុងរបាយការណ៍លទ្ធផលរែុងឆ្ែ មំ្ែលក្រត្ិរត្តិការ
ដនាោះបានដរើត្ដែើង។ ការរត្ក់្តាក្ត្លរម់រវញិននការខាត្ម្ែលរណ្តត លមរពីការងយចុោះត្នមល ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារែុងរបាយការណ៍
លទ្ធផលដៅតាមទ្ំហំត្នមលដយាងននក្ទ្ពយសរមមដនាោះ ម្ែលមនិដលើសត្នមលដយាងម្ែលបានរំណត្់ កាត្រ់ងនឹងរលំស់ ក្រសិនដរើមនិ
បានរត្ក់្តាការខាត្ម្ែលរណ្តត លមរពីការងយចុោះត្នមល។  
 
២.១៣ ការវិនិដោគសម្រាប់លក់ 

ចំណ្តត្ថ់ាែ រក់្រដភទ្ដនោះរមួម្គន ការវនិិដយាគមូលរក្ត្ម្ែលធនាគារដក្គាងនឹងកានក់ារ ់ រែុងរយៈដពលមនិរំណត្ណ់្ត
មយួ ដហើយអាចនឹងលរដ់ចញវញិរែុងររណីម្ែលធនាគារម្គនត្ក្មូវការសាចក់្បារ ់ឬម្គនការម្ក្រក្រួលអក្តាការក្បារ ់អក្តារតូរក្បារ ់
ឬត្នមលមូលធន។ 

ការវនិិដយាគសក្ម្គរល់រក់្ត្ូវបានវាស់ម្វងជារឋមតាមនងលដែើម រនាទ រម់រដទ្ៀត្វាក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមត្នមលសមក្សរ។
ចំដណញឬខាត្ម្ែលមនិទនទ់្ទ្ួលបាន ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាដោយផ្ទទ ល់រែុងមូលធន ដក្កាមខ្ទងទុ់្នរក្មុងការវនិិដយាគសក្ម្គរល់រ់។ 
ដៅដពលម្ែលមូលរក្ត្ក្ត្ូវបានលរដ់ចញ ចំដណញឬខាត្រងារម្ែលបានរត្ក់្តាក្គាមុនរែុងមូលធន ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារែុងរបាយ-
ការណ៍លទ្ធផល ជាចំណូលឬចំណ្តយក្រត្ិរត្តិការដផេងៗ។ ភាគោភម្ែលររបានរែុងអំែុងដពលកានក់ារ់ការវនិិដយាគសក្ម្គរ់
លរ ់ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ជាចំណូលក្រត្ិរត្តិការដផេងៗ ដៅដពលម្ែលទ្ទ្ួលបានការរងក់្បារ។់ ការខាត្
ម្ែលរណ្តត លមរពីការងយចុោះត្នមលននការវនិដិយាគទងំដនាោះ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល និងលុរដចញពីទុ្នរក្មុង
ការវនិិដយាគសក្ម្គរល់រ។់ 

ត្នមលសមក្សរននការវនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ ម្ែលបានជួញែូរដៅដលើទ្ីផារសរមម នាកាលររដិចឆទ្តារាងតុ្លយការ គឺ
អាក្ស័យដៅតាមត្នមលលរដ់លើទ្ីផារ ឬដៅតាមត្នមលម្ែលឈមួញោរល់រ ់ (ត្នមលដែញនងលសក្ម្គរ់ទ្ិញនិងលរ)់ ដោយមនិបានកាត្់
រងនឹងចំណ្តយក្រត្ិរត្តិការដទ្។ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២. ដសចកតីសដងេបអំពីដគាលការណ៍គណដនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៤  ម្របត្ិបត្តិការភាគីពាក់ព័នធ 

ភាគីម្ែលក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាម្គនការ រព់ន័ធ ក្រសិនដរើភាគីដនាោះម្គនលទ្ធភាពដោយផ្ទទ ល់រតីឬដោយ ក្រដយាលរតី រែុង
ការក្គរក់្គងភាគីមយួដផេងដទ្ៀត្ ឬម្គនឥទ្ធិពលជាសារវនតដលើភាគីមយួដផេងដទ្ៀត្រែុងការសដក្មចចតិ្តដលើម្ផែរក្រត្ិរត្តិការ និងហិរញ្ញ
វត្ថុ ឬក្រសិនដរើធនាគារនិងភាគីដនាោះសថិត្ដៅដក្កាមការក្គរក់្គងរមួ ឬសថិត្ដៅដក្កាមឥទ្ធិពលរមួររស់ធនាគាដមម្ត្មយួ។ ភាគី រ់
ពន័ធអាចជាឯររុគាលឬជាក្រុមហ ុន រារទ់ងំសម្គជិរក្គួសារជិត្ែិត្ររស់រុគាលដនាោះរក៏្ត្ូវបានចាត្់ទុ្រជាភាគី រព់ន័ធម្ែរ។ 

អនុដោមតាមចារស់តីពីធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ភាគី រព់ន័ធក្ត្ូវបានឲ្យនិយមនយ័ថាជាភាគីទងំឡាយណ្ត
ម្ែលកានក់ារដ់ោយផ្ទទ ល់ឬដោយក្រដយាល យា៉ា ងដហាចណ្តស់១០%ននដែើមទុ្នររស់ធនាគារ ឬម្គនសិទ្ធិដបាោះដឆ្ែ ត្ រមួទងំឯរ
រុគាលម្ែលម្គនត្ួនាទ្ីរែុងអភបិាលរិចច ការែឹរនា ំការក្គរក់្គង ឬ ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនផទរែុងររស់ធនាគារ។ 
 
២.១៥ ចំណូល និងចំណាយការម្របាក់  

ចំណូលការក្បារប់ានមរពីឥណទន និងរុដរក្រទនអត្ិងិជន សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល និងសមតុ្លយដៅ
ធនាគារនិងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាមមូលោា នរងារ ដលើរម្លងម្ត្ម្គនការសងេយ័គួរឲ្យបារមភចំដ ោះការក្រមលូ
ក្បារម់រវញិ ម្ែលរែុងររណីដនោះការក្បារក់្ត្ូវបានពយរួសិន រហូត្ែល់ដពលទ្ទ្ួលបានសាចក់្បារ់ជារម់្សតង។  

ចំណ្តយការក្បារដ់លើក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារ និងក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាមមូលោា នរងារ។ 
 
២.១៦ ចំណូលកថ្ម្រមនិងដជ្ើងសារ  

រនក្មនិងដជើងសារក្ត្វូបានរត្ក់្តាតាមមូលោា នរងារ ដៅដពលម្ែលបានរំដពញដសវាជូនអត្ិងិជន។ រនក្មដលើការផតល់
ឥណទនក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាចំណូល ដៅដពលម្ែលផតល់ឥណទនឲ្យអត្ិងិជនខ្ចី។ 
 
២.១៧ ភត្ិសនា 

ភត្ិសនាម្ែលភាគីម្គច ស់ក្ទ្ពយដៅម្គនហានិភយ័ជារ់ោរ់ និងផលរមមសិទ្ធិដលើក្ទ្ពយដនោះ ក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាែ រ់ជាភត្ិ
សនាក្រត្ិរត្ាិ។ ការទូ្ទត្ភ់ត្ិសនាក្រត្ិរត្ាិ (កាត្រ់ងនឹងការដលើរទ្ឹរចិត្តដផេងៗ ម្ែលទ្ទ្ួលបានពីភាគីម្គច ស់ក្ទ្ពយ) ក្ត្ូវបានរត្់
ក្តាជារនទុររែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលោា នដងរដលើរយៈដពលននភត្ិសនា។  

ភត្ិសនាននក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រម្ែលក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ម្គនហានិភ័យជារ់ោរ់ និងផលរមមសិទ្ធិដលើក្ទ្ពយ
ដនាោះ ក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាែ រជ់ាភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ថុ។ ភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានដធវើមូលធនរមមដៅដពលចារដ់ផតើមភត្ិសនា តាមត្នមល
មយួណ្តម្ែលទរជាងដគរវាងត្នមលសមក្សរននក្ទ្ពយជួល និងត្នមលរចចុរបនែនននងលរងភ់ត្ិសនាអរបររម្គ។ 

ការរងភ់ត្ិសនាក្ត្ូវបានម្រងម្ចររវាងរំណុល និងរនទុរហិរញ្ញ វត្ថុ។ កាត្ពវរិចចដផេងៗ រព់ន័ធនឹងការជួល កាត្រ់ងនឹង
រនទុរហិរញ្ញ វត្ថុ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារែុងគណនីអែរផាត្ផ់ាងរ់យៈដពលម្វង។ សម្គសធាតុ្ការក្បារន់នចំណ្តយការក្បារ់ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជា
រនទុររែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដលើរយៈដពលននភត្ិសនា ដែើមបផីលិត្អក្តាការក្បាររ់ំណត្ដ់ងរ ដលើសមតុ្លយដៅសល់សក្ម្គរ់
ការយិររដិចឆទ្នីមយួៗ។ ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រម្ែលក្ត្ូវបានទ្ិញដក្កាមភត្ិសនាហិរញ្ញ វត្ថុ ក្ត្ូវបានដធវើរលំស់ដលើរយៈដពលមយួ
ណ្តម្ែលខ្លីជាង រវាងអាយុកាលដក្រើក្បាស់ននក្ទ្ពយសរមម និងរយៈដពលជួល។ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២. ដសចកតីសដងេបអំពីដគាលការណ៍គណដនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៨ សវំិធានធន 

សំវធិានធនក្ត្ូវបានរត្ក់្តាដៅដពលម្ែលក្រុមហ ុនរមួ ឬធនាគារ ម្គនកាត្ពវរិចចតាមផលូវចារ ់ ឬកាត្ពវរិចចក្រដយាល 
ម្ែលជាលទ្ធផលននក្ពឹត្ាិការណ៍ពីអត្ីត្កាល ដហើយវាទ្ំនងជាអាចត្ក្មូវឲ្យម្គនការចំណ្តយធនធានដែើមបទូី្ទត្ក់ាត្ពវរិចចដនាោះ
ដហើយចំនួនទ្ឹរក្បារក់្ត្ូវបានបា៉ា នស់ាម នគួរឲ្យដជឿជារប់ាន។  

ដៅដពលម្ែលម្គនកាត្ពវរិចចក្សដែៀងគាែ ដក្ចើន រក្មតិ្ននលំហូរដចញដែើមបទូី្ទត្ក់ាត្ពវរិចចដនាោះ ក្ត្ូវបានរំណត្ដ់ោយ
គិត្ដៅដលើចំណ្តត្ថ់ាែ រន់នកាត្ពវរិចចដនាោះទងំមូល។  

សំវធិានធនក្ត្ូវបានវាស់ម្វងដែើងវញិតាមត្នមលរចចុរបនែ ននចំណ្តយម្ែលរពំឹងថាក្ត្ូវទូ្ទត្ក់ាត្ពវរិចចដនាោះ ដោយដក្រើ
អក្តាមុនរងព់នធ ដែើមបឆីលុោះរញ្ញច ំងការវាយត្នមលទ្ីផាររចចុរបនែននត្នមលសាចក់្បារ់គិត្តាមដពលដវោ និងហានិភយ័ជារោ់រដ់ផេងៗ
ននកាត្ពវរិចចដនាោះ។ ការដរើនដែើងននសំវធិានធនដោយសារដពលដវោម្ែលបានរនលងផុត្ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាចំណ្តយការក្បារ។់ 
 
២.១៩ អត្ថម្របដោជ្ន៍បុគាលកិ 
(i)  អត្ថក្រដយាជនដ៍ពលចូលនិវត្ត 

ធនាគារ ផតល់អត្ថក្រដយាជនែ៍ល់រុគាលិរដពលចូលនិវត្តចំនួន៦%ននក្បារម់្ខ្ដគាលសររុ ចារព់ីនងៃចូលរំដរ ើការង្ហរ
ជាមយួធនាគារ លុោះែល់អាយុចូលនិវត្ត សម័ក្គចិត្តចូលនិវត្តដៅអាយុ៥៥ឆ្ែ  ំ ឬចូលនិវត្តដៅអាយុ៦០ឆ្ែ  ំ ឬក្រសិនដរើរុគាលិរមនិ
អាចរំដរ ើការង្ហរបានដោយសារម្ត្សត្ិអារមមណ៍មនិក្រក្រត្ី ឬពិការភាព។ 
(ii) អត្ថក្រដយាជនរ៍ុគាលិររយៈដពលខ្លី 

អត្ថក្រដយាជនរ៍ុគាលិររយៈដពលខ្លីក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជារងាររែុងការយិររដិចឆទ្ ម្ែលរុគាលិរបានរំដពញការង្ហរជូនក្រុមហ ុន
រមួ និងធនាគារ។  
 
២.២០ អនុបំណុល 

អនុរំណុលក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រជារំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ ដៅដពលម្ែលម្គនកាត្ពវរិចចតាមរិចចសនា ដែើមបកី្រគល់សាចក់្បារ ់
ឬក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុដៅឲ្យអងាភាពមយួដផេងដទ្ៀត្ ឬដែើមបដីផ្ទត ោះរតូរក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុជាមយួអងាភាពមយួ
ដផេងដទ្ៀត្ ដក្កាមលរខខ្ណឌ ម្ែលមនិសូវអំដណ្តយផលចំដ ោះធនាគារ ដហើយក្រសិន ដរើវាម្គនភាពអំដណ្តយផលចំដ ោះធនាគារ វា
នឹងក្ត្ូវចាត្ទុ់្រជាមូលធន។ អនុរំណុលម្ែលបានអនុមត័្ដោយធនាគាររណ្តត ល ក្ត្ូវបានរាររ់ញ្ចូ លដៅរែុងដែើមទុ្នថាែ រទ់្ី២ 
រែុងការគណនាមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារ អនុដោមដៅតាមដគាលការណ៍ម្ណនារំរស់ធនាគាររណ្តត ល។ 
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២. ដសចកតីសដងេបអំពីដគាលការណ៍គណដនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.២១  ពនធពនារដលើម្របាក់ចំដណញ និងពនធដលើម្របាក់ចំដណញកនងុឆ្ន  ំ

រនទុរពនធដលើក្បារច់ំដណញ   ក្ត្ូវបានគណនាតាមមូលោា នចារ់ពនធោរ  ម្ែលបានអនុមត័្រចួជាសាថ ពរ  ឬបានអនុមត័្
រចួមយួម្ផែរធំ គិតត្តឹម្កាលបរចិ្ឆេទរបាយការណ៍ កនុងត្រះរាជាណាឆត្កកម្ពុជា ជាទីកន្នែងន្ែលធនាគារច្ធវើត្បតិបតតិការ និងបច្ង ើត
ត្បាកឆ់ំច្ណញជាបរ់នធ។ 

ពនធពនារក្ត្ូវបានគណនាដោយដក្រើវធិីសា្សតរំណុលរែុងតារាងតុ្លយការ ដលើលដមែៀងរដណ្តត ោះអាសនែននត្នមលដយាង
ររស់ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលដៅរែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដធៀរនឹងចំនួនម្ែលបានដក្រើក្បាស់សក្ម្គរក់ារគណនាពនធ។ ពនធពនារ
ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាមអក្តាពនធម្ែលរពំឹងថា នឹងក្ត្ូវអនុវត្តដលើលដមែៀងរដណ្តត ោះអាសនែដៅដពលម្ែលរត្ក់្តាក្ត្ែរចូ់លមរវញិ 
ដោយម្ផែរតាមពនធម្ែលបានអនុមត័្ជាសាថ ពរ ឬបានអនុមត័្រចួមយួម្ផែរធំ គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្របាយការណ៍។ ពនធពនារក្ទ្ពយ
សរមមក្ត្ូវបានដគកាត្រ់ងជាមយួនឹងពនធពនាររំណុល ក្រសិនដរើធនាគារម្គនសិទ្ធិតាមផលូវចារដ់ែើមបទូី្ទត្រ់ំណុលពនធ និងពនធ
ក្ទ្ពយសរមមរែុងឆ្ែ  ំ ដហើយក្រសិនដរើវាទរទ់្ងនឹងពនធដលើក្បារច់ំដណញម្ែលរំណត្ដ់ោយអាជាា ធរពនធោរម្ត្មយួ ដៅដលើអងាភាព
ជារព់នធម្ត្មយួ។ 

ពនធពនារក្ទ្ពយសរមមក្ត្វូបានរត្ក់្តា លុោះក្តាម្ត្ម្គនភាពក្បារែថាធនាគារនឹងម្គនក្បារ់ចំដណញជារព់នធនាដពល
អនាគត្ សក្ម្គរ់យរលដមែៀងរដណ្តត ោះអាសនែមរដក្រើក្បាស់។ ពនធពនារក្ទ្ពយសរមមក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យដៅដរៀងរាល់ការររដិចឆទ្
របាយការណ៍នីមយួៗ ដហើយក្ត្ូវបានរត្ក់្តារនថយរហូត្ែល់រក្មតិ្មយួម្ែលមនិម្គនភាពក្បារែថា នឹងម្គនអត្ថក្រដយាជន ៍ ពនធ
 រព់ន័ធនឹងក្ត្ូវដរើត្ដែើង។ 
 
៣. ការបា៉ា ន់សាម ន និងការវិនិចឆ័យគណដនយយសខំាន់ៗ 

ក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារដធវើការបា៉ា នស់ាម ន និងការសនមត្ ម្ែលរ៉ាោះ ល់ែល់ចំនួនក្ទ្ពយសរមមនិងរំណុលម្ែលបានរាយ
ការណ៍។ ការបា៉ា ន់សាម ននិងការវនិិចឆយ័ក្ត្ូវបានវាយត្នមលជារនតរនាទ រ ់ដោយម្ផែរតាមរទ្ពិដសាធនរ៍ែុងក្គាមុន និងរតាត ដផេងៗដទ្ៀត្ 
រមួម្គនការរពំឹងទុ្រអំពីក្ពឹត្តិការណ៍នាដពលអនាគត្ ម្ែលដគដជឿជារថ់ាវាម្គនភាពសមដហតុ្ផលដៅតាមកាលៈដទ្សៈដផេងៗ។  
 
(ក) ការខាត្បង់ដលើការងយចុោះត្ថ្មាថ្នឥណទាននិងបុដរម្របទាន 

ធនាគារអនុវត្តតាមការដធវើចំណ្តត្ថ់ាែ រឥ់ណទន និងសំវធិានធនតាមក្រកាសដលខ្ ធ៧-០៩-០៧៤ក្រ.រ. ចុោះនងៃទ្ី២៥ 
ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០០៩ សតីពីការដធវើចំណ្តត្ថ់ាែ រឥ់ណទន និងសំវធិានធន សក្ម្គរធ់នាគារនិងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ដចញដោយធនាគារ
រណ្តត ល។ ធនាគាររណ្តត លត្ក្មូវឲ្យធនាគារ ណិជជទងំឡាយដធវើចំណ្តត្ថ់ាែ រឥ់ណទននិងរុដរក្រទន និងក្ទ្ពយសរមមក្រហារ់
ក្រម្ហលររស់ខ្លួនជាក្បាថំាែ រ់ ដហើយរក្មតិ្អរបររម្គននសំវធិានធនជារ់ោរក់្ត្ូវដធវើដែើងអាក្ស័យដៅតាមចំណ្តត្ថ់ាែ រ់ រព់ន័ធ 
ដោយមនិគិត្ពីក្ទ្ពយសរមមម្ែលបានោរ់រញ្ញច ំ។ រែុងការដធវើចំណ្តត្ថ់ាែ រឥ់ណទន ធនាគារពិចារណ្តដៅដលើរតាត  រព់ន័ធទងំ
អស់ម្ែលអាចម្គនផលរ៉ាោះ ល់ែល់លទ្ធភាពរែុងការសងក្បារន់នភាគីនែគូររស់ខ្លួន។ 

 

(ែ) ពនធ 
ពនធក្ត្ូវបានគណនាតាមមូលោា នរំណរក្សាយរចចុរបនែននរទ្របញ្ញត្ាិពនធោរ រ៉ាុម្នារទ្របញ្ញត្ាទិងំអស់ដនោះម្គនការ

ផ្ទល ស់រាូរពីមយួក្គាដៅមយួក្គា ដហើយការសដក្មចជាចុងដក្កាយដលើចំនួនពនធ នឹងដធវើដែើងរនាទ រព់ីអធិការរិចចររស់អគានាយរោា ន
ពនធោរ។ 

ដៅដពលម្ែលលទ្ធផលពនធចុងដក្កាយ ខុ្សគាែ ពីចំនួនម្ែលបានរត្ក់្តាពីែំរូង ដនាោះភាពលដមែៀងដនោះនឹងដធវើឲ្យរ៉ាោះ ល់
ែល់សំវធិានធនដលើក្បារព់នធពនារដៅរែុងការយិររដិចឆទ្ម្ែលការរំណត្ព់នធបានដធវើដែើង។ 
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៣. ការបា៉ា ន់សាម ន និងការវិនិចឆ័យគណដនយយសខំាន់ៗ(ត្) 
(គ) កាត្ពវកិចចដសាធននិវត្តន៍បុគាលកិ 

ធនាគារ ផតល់អត្ថក្រដយាជនែ៍ល់រុគាលិរដពលចូលនិវត្តចំនួន៦%ននក្បារម់្ខ្ដគាលសររុ ចារព់ីនងៃចូលរំដរ ើការង្ហរ
ជាមយួធនាគារ លុោះែល់ចូលនិវត្តសម័ក្គចិត្តដៅអាយុ៥៥ឆ្ែ  ំ ឬចូលនិវត្តដៅអាយុ៦០ឆ្ែ  ំ ឬក្រសិនដរើរុគាលិរមនិអាចរំដរ ើការង្ហរ
បានដោយសារម្ត្សត្ិអារមមណ៍មនិក្រក្រត្ី ឬពិការភាព។ 

ត្នមលរចចុរបនែននកាត្ពវរិចចដសាធននិវត្តនរ៍ុគាលិរ គឺម្ផែរដៅដលើរតាត មយួចំនួនម្ែលបានរំណត្់ដោយគណៈក្គរ់ក្គង
ដោយដក្រើក្បាស់ការសនមត្មយួចំនួនែូចជាអក្តាដរើនដែើងននក្បារដ់រៀវត្េន ៍អក្តាោឈរ់ដធវើការ និងអក្តាអរបហា។ រម្ក្មរក្មលួ
ននការសនមត្ដនោះ នឹងរ៉ាោះ ល់ែល់ត្នមលកាត្ពវរិចចអត្ថក្រដយាជនរ៍ុគាលិរ។    

គណៈក្គរ់ក្គងដជឿជារថ់ា ទ្ឹរក្បារម់្ែលបានរត្ក់្តាដនោះម្គនចំនួនសមក្សរដៅនឹងកាត្ពវរិចចដៅចុងឆ្ែ នំងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ 
ឆ្ែ ២ំ០១៦។ 
 
៤. សមត្ុលយដៅធនាគារកណាត ល 

ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
គណនីចរនត ៣៤.៦៧៥.២៤៧  ១៣៩.៩៨៣.៩៧២  ៧៣.៦២៣.០២៥  ២៩៨.១៧៣.២៥១ 
ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច ៦៣.៨៧១.៥៨៣  ២៥៧.៨៤៩.៥៨១  ៦៦.៧១៨.២៥៧  ២៧០.២០៨.៩៤១ 
ក្បារត់្មកល់ធានាដលើដែើមទុ្ន ៣.៧៥០.០០០  ១៥.១៣៨.៧៥០  ៣.៧៥០.០០០  ១៥.១៨៧.៥០០ 
វញិ្ញញ រនរក្ត្ក្បាររ់ដញ្ញ ើម្ែលអាចចចារបាន ២.០៤៩.៥៤២  ៨.២៧៤.០០១  ១០.២៤៦.៩១៤  ៤១.៥០០.០០២ 
 ១០៤.៣៤៦.៣៧២  ៤២១.២៤៦.៣០៤  ១៥៤.៣៣៨.១៩៦  ៦២៥.០៦៩.៦៩៤ 
 

(ក) ទុនបម្រមុងកាត្ពវកិចច 
 ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចចគឺជាទុ្នរក្មុងអរបររម្គ ម្ែលក្ត្ូវបានគណនាតាមអក្តា៨% (២០១៥ ៖ ៨%) ននក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់
អត្ិងិជនជាក្បារដ់រៀល និង១២,៥% (២០១៥ ៖ ១២,៥%) ននក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជនជាក្បារ់ដរៀល និងររូិយរណ័ណ ដផេងៗ។ ទុ្ន   
រក្មុងកាត្ពវរិចច៤,៥% (២០១៥ ៖ ៤,៥%)  ននក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជនជាររូិយរណ័ណ ដផេងៗដក្ៅពីក្បារដ់រៀល ទ្ទ្ួលបានការ
ក្បារ ់ដហើយទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច៨%ដទ្ៀត្ និងទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចចននក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជនជាក្បារដ់រៀល ពុំម្គនការក្បារដ់ទ្។ 
 

(ែ) ម្របាក់ត្មកលធ់ានាដលើដដើមទុន 
 ដយាងតាមក្រកាសដលខ្ ធ៧-០១-១៣៦ក្រ.រ. ចុោះនងៃទ្ី១៥ ម្ខ្តុ្ោ ឆ្ែ ២ំ០០១ ដចញដោយធនាគាររណ្តត ល សតីពី
ក្បារត់្មកល់ធានាដលើដែើមទុ្ន ត្ក្មូវឲ្យធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ត្មកល់ក្បារច់ំនួន ១០% ននដែើមទុ្នចុោះរញ្ជ ីដៅធនាគាររ
ណ្តត ល។ ក្បារត់្មកល់ដនោះនឹងក្ត្ូវរងវិលជូនធនាគារវញិ ដៅដពលធនាគារសម័ក្គចិត្តរញ្ចរក់្រត្ិរត្តិការអាជីវរមមររស់ខ្លួនដៅរែុង
ក្រដទ្សរមពុជា ដហើយក្បារ់ត្មកល់ដនោះមនិសក្ម្គរដ់ក្រើក្បាស់រែុងក្រត្ិរត្តិការក្រចានំងៃររស់ធនាគារដទ្។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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៤. សមត្ុលយដៅធនាគារកណាត ល(ត្) 
(គ) វិញ្ញញ បនបម្រត្ម្របាក់បដញ្ញ ើខដលអាចជ្ួញដូរបាន 
 ធនាគាបានដចញវញិ្ញញ រនរក្ត្ក្បាររ់ដញ្ញ ើម្ែលអាចចចារបាន (“ដៅកាត្់ថាNCD”) ចំនួន២.០៤៩.៥៤២ែុោល រអាដមរ ិ
ចជាមយួធនាគាជាត្ិ ម្ែលោរជ់ាក្ទ្ពយរញ្ញច ំសក្ម្គរ់ទូ្ទត្ន់ិងជក្មោះរញ្ញ ីគណនីភាព។ កាលរំណត្់ររស់NCD គឺម្គនរយៈដពល
រីម្ខ្។ សក្ម្គរ់ចុងឆ្ែ នំងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគាមនិទនប់ានដក្រើក្បាស់ឥណទនវបិាររូនជ៍ាមយួធនាគារជាត្ិននរមពុជាដៅ
ដែើយដទ្។ 
  
(ឃ) អម្រតាការម្របាក់ 
 គណនីចរនត គឺជាគណនីម្ែលមនិម្គនការក្បារ។់ គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្តារាងតុ្លយការ ក្បារត់្មកល់ធានាដលើដែើមទុ្ន 
និងទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចចទ្ទ្ួលបានអក្តាការក្បារក់្រចាឆំ្ែ ែូំចខាងដក្កាម៖ 
 ២០១៦ 

 
២០១៥ 

ទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច ០,២១% - ០,២៣%   ០,០៨% - ០,២១%  
ក្បារត់្មកល់ធានាដលើដែើមទុ្ន គាម ន  ០,១១% - ០,២០% 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ ០,២០% - ២០%  ០,១១% - ១% 
វញិ្ញញ រនរក្ត្ក្បាររ់ដញ្ញ ើម្ែលអាចជួញែូរបាន ០,៤៩ - ១,៥០%  ០,៦២% 
 
៥. សមត្ុលយដៅធនាគារ និងម្រគឹោះសាថ នហរិញ្ញវត្ថុដផសងៗ 

ម្រកមុហ ុនរមួ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ធនាគាររែុងក្សុរ៖        

គណនីចរនត ២៣៩.៦៨៩  ៩៦៧.៦២៤  ២១៨.៥៧៩  ៨៨៥.២៤៥ 
គណនីសនេ ំ ១.០៦៧  ៤.៣០៧  ១១៤.២០០  ៤៦២.៥១០ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្រ់យៈដពលម្វង ៤.០០០.០០០  ១៦.១៤៨.០០០  ១៥.០០០.០០០  ៦០.៧៤៩.៩៩៩ 

ធនាគារដក្ៅក្សុរ៖        
គណនីចរនត ៣០.២៩០.៨៣២  ១២២.២៨៤.០៩០  ៦.៧១៨.៨២៦  ២៧.២១១.២៤៥ 
គណនីសនេ ំ ៦.១៩១.៣២៦  ២៤.៩៩៤.៣៨៣  ១.៦៩៥.៤៧០  ៦.៨៦៦.៦៥៥ 

 ៤០.៧២២.៩១៤  ១៦៤.៣៩៨.៤០៤  ២៣.៧៤៧.០៧៥  ៩៦.១៧៥.៦៥៤ 
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៥. សមត្ុលយដៅធនាគារ និងម្រគឹោះសាថ នហរិញ្ញវត្ថុដផសងៗ (ត្) 
ធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ធនាគាររែុងក្សុរ៖        

គណនីចរនត ២៣៩.៦៨៩  ៩៦៧.៦២៤  ២១៨.៥៧៩  ៨៨៥.២៤៥ 
គណនីសនេ ំ ១៣  ៥២  ១.៥៤៥  ៦.២៥៧ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្រ់យៈដពលម្វង ៤.០០០.០០០  ១៦.១៤៨.០០០  ១៥.០០០.០០០  ៦០.៧៥០.០០០ 

ធនាគារដក្ៅក្សុរ៖        
គណនីចរនត ៣០.២៩០.៨៣២  ១២២.២៨៤.០៩០  ៦.៧១៨.៨២៦  ២៧.២១១.២៤៥ 
គណនីសនេ ំ ៦.១៩១.៣២៦  ២៤.៩៩៤.៣៨៣  ១.៦៩៥.៤៧០  ៦.៨៦៦.៦៥៤ 

 ៤០.៧២១.៨៦០  ១៦៤.៣៩៤.១៤៩  ២៣.៦៣៤.៤២០  ៩៥.៧១៩.៤០១ 
 

៦. ឥណទាននិងបុដរម្របទានអត្ិងិជ្ន 
(ក)  វិភាគតាមម្របដភទឥណទាន 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ឥណទន ណិជជរមម៖        

ឥណទនម្គនកាលរំណត្ ់ ៧១.៨៤២.២៥៥  ២៩០.០២៧.១៨៣  ៨៨.២៧២.៩២៦  ៣៥៧.៥០៥.៣៥០ 
ឥណទនវបិាររូន ៍ ២៦.១១៧.១៨៣  ១០៥.៤៣៥.០៦៨  ៣២.១៦០.៣៤៥  ១៣០.២៤៩.៣៩៧ 
សរខីរក្ត្ឥណទនជំដនឿទុ្រចិត្ត ២.១៣៥.៥៧៣  ៨.៦២១.៣០៨  ២.៤៧៥.០៤០  ១០.០២៣.៩១២ 
សរខីរក្ត្ក្តូ្វទ្ទ្លួ -  -  ៩៤១.៤៥៧  ៣.៨១២.៩០១ 
ឥណទន ណិជជដផេងៗ ៩.៤៩៥.៤៧៣  ៣៨.៣៣៣.២២៥  ២១.២៨៨.៨១៩  ៨៦.២១៩.៧១៧ 

ឥណទនអតិ្ងិជន៖   -     
ឥណទនម្គនកាលរំណត្ ់ ៣៩.៥៧៨.៩៥១  ១៥៩.៧៨០.២២៥  ៣០.៤០០.០៣១  ១២៣.១២០.១២៦ 
ឥណទនវបិាររូន ៍ ៦១.២០១.៦០៣  ២៤៧.០៧០.៨៧១  ៧៦.០២២.៥៦៣  ៣០៧.៨៩១.៣៨០ 
រណ័ណ ឥណទន ៤.០៩១.៤៤៦  ១៦.៥១៧.១៦៨  ៥.០២៧.០០៨  ២០.៣៥៩.៣៨២ 
ឥណទនអែរដក្រើក្បាស់ដផេងៗ ២១៨.៤៧៥.៧៩៤  ៨៨១.៩៨៦.៧៨០  ១៨១.៣២៧.៦០៧  ៧៣៤.៣៧៦.៨០៩ 
 ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  ១.៧៤៧.៧៧១.៨២៨  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  ១.៧៧៣.៥៥៨.៩៧៤ 

សំវធិានធនឥណទនអាក្ររ ់និងសងេយ័៖        
សំវធិានធនជារោ់រ ់ (៣៥.២៨១.៥៨២)  (១៤២.៤៣១.៧៤៧)  (៣.៩២៤.៥៧៧)  (១៥.៨៩៤.៥៣៧) 
សំវធិានធនទូ្ដៅ (៣.៦០២.១៩៩)  (១៤.៥៤២.០៧៧)  (៣.៨៥៣.៦៧៩)  (១៥.៦០៧.៤០០) 

 (៣៨.៨៨៣.៧៨១)  (១៥៦.៩៧៣.៨២៤)  (៧.៧៧៨.២៥៦)  (៣១.៥០១.៩៣៧) 
រនក្មឥណទនមនិែររលំស់ -  -  (១៧.៦៣៤)  (៧១.៤១៨) 
 ៣៩៤.០៥៤.៤៩៧  ១.៥៩០.៧៩៨.០០៤  ៤៣០.១១៩.៩០៦  ១.៧៤១.៩៨៥.៦១៩ 
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៦. ឥណទាននិងបុដរម្របទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
(ក)  វិភាគតាមម្របដភទឥណទាន (ត្) 
 រម្ក្មរក្មួលសំវធិានធនសក្ម្គររ់ំណុលអាក្ររ ់និងរំណុលសងេយ័ក្ត្ូវបានវនិិចឆយ័ែូចខាងដក្កាម៖ 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

        
សមតុ្លយដែើមឆ្ែ  ំ ៧.៧៧៨.២៥៦  ៣១.៥០១.៩៣៧  ៥.២៣៣.១៨៣  ២១.៣២៥.២២០ 
សំវធិានធនរែុងឆ្ែ  ំ ៣១.១៥២.០៥៣  ១២៥.៧៦០.៨៣៨  ២.៦០១.៣៨៨  ១០.៥៣៥.៦២១ 
ចំនួនបានជក្មោះដចញពីរញ្ជ ី (៤៦.៥២៨)  (១៨៧.៨៣៣)  (៥៦.៣១៥)  (២២៨.០៧៦) 
លដមែៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  (១០១.១១៨)  -  (១៣០.៨២៨) 
សមត្ុលយចុងឆ្ន  ំ ៣៨.៨៨៣.៧៨១  ១៥៦.៩៧៣.៨២៤  ៧.៧៧៨.២៥៦  ៣១.៥០១.៩៣៧ 
 
(ែ)  វិភាគតាមការធានាដលើឥណទានដំដណើ រការ និងឥណទានមិនដំដណើ រការ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ឥណទនធមមតា        
ម្គនការធានា ៣២៩.៩៥៣.៥១១  ១.៣៣២.០២២.៣២៤  ៣៥៧.៨៣៥.៥៧០  ១.៤៤៩.២៣៤.០៥៨ 
មនិម្គនការធានា ៣០.២៧០.១៣៧  ១២២.២០០.៥៤៣  ២៥.៩១៣.២៣៦  ១០៤.៩៤៨.៦០៦ 

ឥណទនឃ្ល ដំមើល   -     
ម្គនការធានា ៨.៤៦៤.០៥៥  ៣៤.១៦៩.៣៩០  ៥១.១៣៣.៩៧២  ២០៧.០៩២.៥៨៧ 
មនិម្គនការធានា ៣០៧.៩១៤  ១.២៤៣.០៤៩  ១២៧.៣៣១  ៥១៥.៦៩១ 

ឥណទនដក្កាមសតង់ោរ   -     
ម្គនការធានា ១៨.៩៧៧.៤៩៥  ៧៦.៦១២.១៤៧  ៦៩៦.៤២៣  ២.៨២០.៥១៣ 
មនិម្គនការធានា ៣៩.៥៨២  ១៥៩.៧៩៣  ៦.២២៥  ២៥.២១១ 

ឥណទនសងេយ័   -     
ម្គនការធានា ២៧.១៩៧.០២៨  ១០៩.៧៩៤.៤០២  ៤៥៥.៩១១  ១.៨៤៦.៤៤០ 
មនិម្គនការធានា ១១៥.៤៣២  ៤៦៥.៩៩៩  ៩១.៣៦៣  ៣៧០.០២០ 

ឥណទនបាត្រ់ង់   -     
ម្គនការធានា ១៣.៨៥៩.៧៧០  ៥៥.៩៥១.៨៩១  ១.៦៥៥.៧៦៥  ៦.៧០៥.៨៤៨ 
មនិម្គនការធានា ៣.៧៥៣.៣៥៤  ១៥.១៥២.២៩០  -  - 
 ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  ១.៧៤៧.៧៧១.៨២៨  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  ១.៧៧៣.៥៥៨.៩៧៤ 
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៦. ឥណទាននិងបុដរម្របទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
(គ)  វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ហានិភយ័ធំ ៦៤.៦១២.២០៣  ២៦០.៨៣៩.៤៦៤  ៦១.២៨១.៦០១  ២៤៨.១៩០.៤៨៤ 
ហានិភយ័តូ្ច ៣៦៨.៣២៦.០៧៥  ១.៤៨៦.៩៣២.៣៦៤  ៣៧៦.៦៣៤.១៩៥  ១.៥២៥.៣៦៨.៤៩០ 
 ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  ១.៧៤៧.៧៧១.៨២៨  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  ១.៧៧៣.៥៥៨.៩៧៤ 

 
 ហានិភយ័ធំក្ត្ូវបានរំណត្ន់ិយមនយ័ដោយធនាគាររណ្តត លថាជាហានិភ័យឥណទនទូ្ដៅ ចំដ ោះអែរទ្ទ្ួលផលជា
ឯរត្តជន ម្ែលម្គនចំនួនដលើសពី១០%ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារ។ ហានិភ័យដនោះគឺម្គនចំនួនខ្ពស់ជាងឥណទន ឬរិចច
សនាម្ែលដៅមនិទនទូ់្ទត្់ និងឥណទនឬរិចចសនាម្ែលបានអនុមត័្រចួ។ 
 
(ឃ)  វិភាគតាមទំនាក់ទំនង 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ភាគី រព់ន័ធ ២៩៧.៩៩៨  ១.២០៣.០១៨  ៣១៣.៨៩៨  ១.២៧១.២៨៧ 
ភាគីមនិ រព់ន័ធ ៤៣២.៦៤០.២៨០  ១.៧៤៦.៥៦៨.៨១០  ៤៣៧.៦០១.៨៩៨  ១.៧៧២.២៨៧.៦៨៧ 
 ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  ១.៧៤៧.៧៧១.៨២៨  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  ១.៧៧៣.៥៥៨.៩៧៤ 
 
(ង) អម្រតាការម្របាក់ 
  ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន ទ្ទ្ួលបានអក្តាការក្បារក់្រចាឆំ្ែ  ំែូចខាងដក្កាម៖ 
  ២០១៦   ២០១៥ 
ឥណទនរុគាលិរ ២,៧៥% - ៥,៧៥%  ៤,៩៨% - ៧,៩៨% 
ឥណទនផតល់ឲ្យអត្ិងិជន ៦,៧៧% - ២៤,០០%  ៦,៧៧% - ២៤,០០% 
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៧. ម្រទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ 

ម្រកុមហ ុនរមួ 
ការងារកំពុង
ដំដណើ រការ  ដីធា ី  អគារ  ការខកលមអអគារ  

បរកិាេ រ 
ការោិលយ័  ោនយនត  

បរកិាេ រខផនក
ព័ត្៌ានវិទា 
និងកុំពយទូ័រ  សរបុ 

 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ 

               ថ្ងាដដើម ៣.០២៨.៥៧១ 
 

៧.៨៣០.០៥០ 
 

២.៣៧៧.៨៧១ 
 

៩៧៧.៣៤៥ 
 

៩៣០.៤១០ 
 

១.៥៥១.១២២ 
 

១.៥០៦.២៨៦ 
 

១៨.២០១.៦៥៥ 
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ ៥.៦៣១.២៨១  ៦៣៨.៥២០  ២០១.៤៨០  ៤២៨.២១៧  ៣៣៥.៥៤៨  ១៩៧.៧១១  ៥៩២.៦០២  ៨.០២៥.៣៥៩ 
ការទិ្ញ (២.៦៤៩.៣៤៦)  -  -  ១.៩៨៩.៥៧៣  ៣៨២.៩៧៤  -  ២៧៦.៧៩៩  - 
ការលរដ់ចញ   -  -  -  (៥.៧៤៦)  (១៥៩.១៤០)  -  (១៦៤.៨៨៦) 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ៦.០១០.៥០៦  ៨.៤៦៨.៥៧០  ២.៥៧៩.៣៥១  ៣.៣៩៥.១៣៥  ១.៦៤៣.១៨៦  ១.៥៨៩.៦៩៣  ២.៣៧៥.៦៨៧  ២៦.០៦២.១២៨ 
                
រលំសប់ងារ                
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ -  -  ៧៥៩.៦៣២  ៦២៣.៤១៦  ៦៨២.៤៥០  ៩៧៦.០២៥  ៦៥៤.២៧១  ៣.៦៩៥.៧៩៤ 
រលំស់ -  -  ៣០៤.៥៩០  ១៤៩.៩២៧  ១៤៨.៩៨៧  ២៣៤.៨២៩  ៣៧១.០៧០  ១.២០៩.៤០៣ 
ការលរដ់ចញ -  -  -  -  (៥.២១២)  (១១៩.០៩០)  -  (១២៤.៣០២) 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ -  -  ១.០៦៤.២២២  ៧៧៣.៣៤៣  ៨២៦.២២៥  ១.០៩១.៧៦៤  ១.០២៥.៣៤១  ៤.៧៨០.៨៩៥ 
                
ត្ថ្មាចុោះបញ្ជសីទុធ                
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៥ ៦.០១០.៥០៦  ៨.៤៦៨.៥៧០  ១.៥១៥.១២៩  ២.៦២១.៧៩២  ៨១៦.៩៦១  ៤៩៧.៩២៩  ១.៣៥០.៣៤៦  ២១.២៨១.២៣៣ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ២៤.៣៤២.៥៤៩  ៣៤.២៩៧.៧០៩  ៦.១៣៦.២៧៣  ១០.៦១៨.២៥៨  ៣.៣០៨.៦៩២  ២.០១៦.៦១២  ៥.៤៦៨.៩០១  ៨៦.១៨៨.៩៩៤ 
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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៧. ម្រទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ (ត្) 

ម្រកុមហ ុនរមួ 
ការងារកំពុង
ដំដណើ រការ  ដីធា ី  អគារ  ការខកលមអអគារ  

បរកិាេ រ 
ការោិលយ័  ោនយនត  

បរកិាេ រខផនក
ព័ត្៌ានវិទា 
និងកុំពយទូ័រ  សរបុ 

 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

               ថ្ងាដដើម 
               គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ៦.០១០.៥០៦  ៨.៤៦៨.៥៧០  ២.៥៧៩.៣៥១  ៣.៣៩៥.១៣៥  ១.៦៤៣.១៨៦  ១.៥៨៩.៦៩៣  ២.៣៧៥.៦៨៧  ២៦.០៦២.១២៨ 

ការទិ្ញ ៥.២៤៨.៦៨៦  -  -  ១២.១៣៧  ២៨៤.៤៤៥  ១៥២.៤១៩  ៥៥.០៤១  ៥.៧៥២.៧២៨ 
ការដផទរ -  -  -  -  (២៦.៩៣៤)  -  (១.៩៣៥)  (២៨.៨៦៩) 
ការលរដ់ចញ (១.៦៩១.១៣៣)  -  -  ១.៣៤០.៤៩៥  ៣០២.១៣៣  -  ៤៨.៥០៥  - 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ៩.៥៦៨.០៥៩  ៨.៤៦៨.៥៧០  ២.៥៧៩.៣៥១  ៤.៧៤៧.៧៦៧  ២.២០២.៨៣០  ១.៧៤២.១១២  ២.៤៧៧.២៩៨  ៣១.៧៨៥.៩៨៧ 
                
រលំសប់ងារ                
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ -  -  ១.០៦៤.២២២  ៧៧៣.៣៤៣  ៨២៦.២២៥  ១.០៩១.៧៦៤  ១.០២៥.៣៤១  ៤.៧៨០.៨៩៥ 
រលំស់ -  -  ៣១១.៨៦២  ៣៩៣.៧៨៧  ៣៤៣.៨៦៨  ២២៥.៧៨៥  ៤៦៣.៨៤៧  ១.៧៣៩.១៤៩ 
ការលរដ់ចញ -  -  -  -  (២៦.៥៧៧)  -  (១.៦៧៤)  (២៨.២៥១) 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ -  -  ១.៣៧៦.០៨៤  ១.១៦៧.១៣០  ១.១៤៣.៥១៦  ១.៣១៧.៥៤៩  ១.៤៨៧.៥១៤  ៦.៤៩១.៧៩៣ 
                
ត្ថ្មាចុោះបញ្ជសីទុធ                
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ៩.៥៦៨.០៥៩  ៨.៤៦៨.៥៧០  ១.២០៣.២៦៧  ៣.៥៨០.៦៣៧  ១.០៥៩.៣១៤  ៤២៤.៥៦៣  ៩៨៩.៧៨៤  ២៥.២៩៤.១៩៤ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ៣៨.៦២៦.២៥៤  ៣៤.១៨៧.៦១៧  ៤.៨៥៧.៥៨៩  ១៤.៤៥៥.០៣២  ៤.២៧៦.៤៥០  ១.៧១៣.៩៦១  ៣.៩៩៥.៧៥៨  ១០២.១១២.៦៦១ 
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៧. ម្រទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ (ត្) 

ធនាគារ 
ការងារកំពុង
ដំដណើ រការ  ដីធា ី  អគារ 

 

ការខកលមអអគារ  
បរកិាេ រ 

ការោិលយ័  ោនយនត  

បរកិាេ រខផនក
ព័ត្៌ានវិទា 
និងកុំពយទូ័រ  សរបុ 

 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
 

               គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
               ថ្ងាដដើម 
               គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ ៣.០២៨.៥៧១  -  ១.៥១៧.០៩០  ៩៧៧.៣៤៥  ៩៣០.៤១០  ១.៥៥១.១២២  ១.៥០៦.២៨៦  ៩.៥១០.៨២៤ 

ការទិ្ញ ៥.៦៣១.២៨១  -  -  ៤២៨.២១៧  ៣៣៥.៥៤៨  ១៩៧.៧១១  ៥៩២.៦០២  ៧.១៨៥.៣៥៩ 
ការដផទរ (២.៦៤៩.៣៤៦)  -  -  ១.៩៨៩.៥៧៣  ៣៨២.៩៧៤  -  ២៧៦.៧៩៩  - 
ការលរដ់ចញ -  -  -  -  (៥.៧៤៦)  (១៥៩.១៤០)  -  (១៦៤.៨៨៦) 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ៦.០១០.៥០៦  -  ១.៥១៧.០៩០  ៣.៣៩៥.១៣៥  ១.៦៤៣.១៨៦  ១.៥៨៩.៦៩៣  ២.៣៧៥.៦៨៧  ១៦.៥៣១.២៩៧ 
                
រលំសប់ងារ                
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ -  -  ២៩៩.៤៤១  ៦២៣.៤១៦  ៦៨២.៤៥០  ៩៧៦.០២៧  ៦៥៤.២៧១  ៣.២៣៥.៦០៥ 
រលំស់ -  -  ២៧២.៤០៨  ១៤៩.៩២៧  ១៤៨.៩៨៧  ២៣៤.៨២៩  ៣៧១.០៧០  ១.១៧៧.២២១ 
ការលរដ់ចញ -  -  -  -  (៥.២១២)  (១១៩.០៩០)  -  (១២៤.៣០២) 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ -  -  ៥៧១.៨៤៩  ៧៧៣.៣៤៣  ៨២៦.២២៥  ១.០៩១.៧៦៦  ១.០២៥.៣៤១  ៤.២៨៨.៥២៤ 
                
ត្ថ្មាចុោះបញ្ជសីទុធ                
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៥ ៦.០១០.៥០៦  -  ៩៤៥.២៤១  ២.៦២១.៧៩២  ៨១៦.៩៦១  ៤៩៧.៩២៧  ១.៣៥០.៣៤៦  ១២.២៤២.៧៧៣ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ២៤.៣៤២.៥៤៩  -  ៣.៨២៨.២២៦  ១០.៦១៨.២៥៨  ៣.៣០៨.៦៩២  ២.០១៦.៦០៤  ៥.៤៦៨.៩០២  ៤៩.៥៨៣.២៣១ 
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៧. ម្រទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ (ត្) 

ធនាគារ 
ការងារកំពុង
ដំដណើ រការ  ដីធា ី  អគារ 

 

ការខកលមអអគារ  
បរកិាេ រ 

ការោិលយ័  ោនយនត  

បរកិាេ រខផនក
ព័ត្៌ានវិទា 
និងកុំពយទូ័រ  សរបុ 

 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
 

               ថ្ងាដដើម                
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ៦.០១០.៥០៦  -  ១.៥១៧.០៩០  ៣.៣៩៥.១៣៥  ១.៦៤៣.១៨៦  ១.៥៨៩.៦៩៣  ២.៣៧៥.៦៨៧  ១៦.៥៣១.២៩៧ 
ការទិ្ញ ៥.២៤៨.៦៨៦  -  -  ១២.១៣៧  ២៨៤.៤៤៥  ១៥២.៤១៩  ៥៥.០៤១  ៥.៧៥២.៧២៨ 
ការដផទរ -  -  -  -  (២៦.៩៣៤)  -  (១.៩៣៥)  (២៨.៨៦៩) 
ការលរដ់ចញ (១.៦៩១.១៣៣)  -  -  ១.៣៤០.៤៩៥  ៣០២.១៣៣  -  ៤៨.៥០៥  - 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ៩.៥៦៨.០៥៩  -  ១.៥១៧.០៩០  ៤.៧៤៧.៧៦៧  ២.២០២.៨៣០  ១.៧៤២.១១២  ២.៤៧៧.២៩៨  ២២.២៥៥.១៥៦ 
                
រលំសប់ងារ                
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ -  -  ៥៧១.៨៤៩  ៧៧៣.៣៤៣  ៨២៦.២២៥  ១.០៩១.៧៦៦  ១.០២៥.៣៤១  ៤.២៨៨.៥២៤ 
រលំស់ -  -  ២៧៤.៨៥១  ៣៩៣.៧៨៧  ៣៤៣.៨៦៨  ២២៥.៧៨៥  ៤៦៣.៨៤៧  ១.៧០២.១៣៨ 
ការលរដ់ចញ -  -  -  -  (២៦.៥៧៧)    (១.៦៧៤)  (២៨.២៥១) 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ -  -  ៨៤៦.៧០០  ១.១៦៧.១៣០  ១.១៤៣.៥១៦  ១.៣១៧.៥៥១  ១.៤៨៧.៥១៤  ៥.៩៦២.៤១១ 
                
ត្ថ្មាចុោះបញ្ជសីទុធ                
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ៩.៥៦៨.០៥៩  -  ៦៧០.៣៩០  ៣.៥៨០.៦៣៧  ១.០៥៩.៣១៤  ៤២៤.៥៦១  ៩៨៩.៧៨៤  ១៦.២៩២.៧៤៥ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ៣៨.៦២៦.២៥៤  -  ២.៧០៦.៣៦៤  ១៤.៤៥៥.០៣២  ៤.២៧៦.៤៥១  ១.៧១៣.៩៥៣  ៣.៩៩៥.៧៥៨  ៦៥.៧៧៣.៨១២ 
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៨. ម្រទពយសកមមអរបូី 
ក្ទ្ពយសរមមអររូីរមួម្គនអាជាា រណ័ណ រមមវធិីរុំពយទូ្រ័ និងចំណ្តយ រព់ន័ធដផេងៗ៖ 

 
ម្រកុមហ ុនរមួ  និងធនាគារ 

កមមវិធីកុំពយទូ័
រ  

ការងារកំពុង 
ដំដណើ រការម្របព័នធ

ធនាគារសនលូ  សរបុ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
ថ្ងាដដើម      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ ១.០៤២.៥២៤  ៥១២.៥៦០  ១.៥៥៥.០៨៤ 
ការទ្ិញ ១.០០១.១៩៤  -  ១.០០១.១៩៤ 
ការដផទរចូល/(ដចញ) ៥១២.៥៦០  (៥១២.៥៦០)  - 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ២.៥៥៦.២៧៨  -  ២.៥៥៦.២៧៨ 
      
រលំសប់ងារ      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ ៨៥៥.៧៥៨  -  ៨៥៥.៧៥៨ 
រលំស់ ២១៥.៨៩៧  -  ២១៥.៨៩៧ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ១.០៧១.៦៥៥  -  ១.០៧១.៦៥៥ 
      
ត្ថ្មាចុោះបញ្ជសីទុធ      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៥ ១.៤៨៤.៦២៣  -  ១.៤៨៤.៦២៣ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ៦.០១២.៧២៣  -  ៦.០១២.៧២៣ 
      
ថ្ងាដដើម      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ២.៥៥៦.២៧៨  -  ២.៥៥៦.២៧៨ 
ការទ្ិញ ២៨១.២៥១  -  ២៨១.២៥១ 
ការដផទរចូល/(ដចញ) -  -  - 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ២.៨៣៧.៥២៩  -  ២.៨៣៧.៥២៩ 
      
រលំសប់ងារ      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ១.០៧១.៦៥៥  -  ១.០៧១.៦៥៥ 
រលំស់ ៤៤១.២៣៣    ៤៤១.២៣៣ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ១.៥១២.៨៨៨  -  ១.៥១២.៨៨៨ 
ត្ថ្មាចុោះបញ្ជសីទុធ      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ១.៣២៤.៦៤១  -  ១.៣២៤.៦៤១ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ៥.៣៤៧.៥៧៦  -  ៥.៣៤៧.៥៧៦ 
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៩. ម្រទពយសកមមដផសងៗ 
ម្រកុមហ ុនរមួ  

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

     
 
 

 
រងារការក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួល ៦.៧៤៨.១៩០  ២៧.២៤២.៤៤៣  ៣.៧៨៣.៨៤៣  ១៥.៣២៤.៥៦៤ 
រុដរក្រទនការក្បារក់្ត្វូទ្ទ្ួល (៥.០៣៨.២៥៩)  (២០.៣៣៩.៤៥២)  (១៦៨.២០៤)  (៦៨១.២២៦) 
ការក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួលសុទ្ធ ១.៧០៩.៩៣១  ៦.៩០២.៩៩១  ៣.៦១៥.៦៣៩  ១៤.៦៤៣.៣៣៨ 
        
ការរងម់ុន និងក្បារត់្មកល់ ៤.០៧២.៧៥៧  ១៦.៤៤១.៧២០  ១.៥៩២.២៦៩  ៦.៤៤៨.៦៨៩ 
វនិិដយាគដផេងៗ ១៥០.០០០  ៦០៥.៥៥០  ១៥០.០០០  ៦០៧.៥០០ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ១.២៦២.៥០៩  ៥.០៩៦.៧៤៨  ៤៤៦.៩៩៤  ១.៨១០.៣២៦ 

 
៥.៤៨៥.២៦៦  ២២.១៤៤.០១៨  ២.១៨៩.២៦៣  ៨.៨៦៦.៥១៥ 

 
       

 
៧.១៩៥.១៩៧  ២៩.០៤៧.០០៩  ៥.៨០៤.៩០២  ២៣.៥០៩.៨៥៣ 

 
ធនាគារ 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

     
 
 

 
រងារការក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួល ៦.៧៤៨.១៩០  ២៧.២៤២.៤៤៣  ៣.៧៨៣.៨៤៣  ១៥.៣២៤.៥៦៤ 
រដុរក្រទនការក្បារក់្ត្វូទ្ទ្ួល (៥.០៣៨.២៥៩)  (២០.៣៣៩.៤៥២)  (១៦៨.២០៤)  (៦៨១.២២៦) 
ការក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួលសុទ្ធ ១.៧០៩.៩៣១  ៦.៩០២.៩៩១  ៣.៦១៥.៦៣៩  ១៤.៦៤៣.៣៣៨ 
        
ការរងម់ុន និងក្បារត់្មកល់ ៤.០៧២.៧៥៧  ១៦.៤៤១.៧២០  ១.៥៩២.២៦៩  ៦.៤៤៨.៦៨៩ 
វនិិដយាគដផេងៗ ១៥០.០០០  ៦០៥.៥៥០  ១៥០.០០០  ៦០៧.៥០០ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ២៦២.៥០៩  ១.០៥៩.៧៤៩  ៤៤៦.៩៩៤  ១.៨១០.៣២៦ 

 
៤.៤៨៥.២៦៦  ១៨.១០៧.០១៩  ២.១៨៩.២៦៣  ៨.៨៦៦.៥១៥ 

 
       

 
៦.១៩៥.១៩៧  ២៥.០១០.០១០  ៥.៨០៤.៩០២  ២៣.៥០៩.៨៥៣ 
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១០. ម្របាក់បដញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និងម្រគឹោះសាថ នហរិញ្ញវត្ថុដផសងៗ 
ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
គណនីចរនត ៩៦៤.២០៦  ៣.៨៩២.៥០០  ៣០២.៥៨១  ១.២២៥.៤៥៤ 
គណនីសនេ ំ ១.៦៣៩.២៤០  ៦.៦១៧.៦១២  ៥២៤.៥៨៧  ២.១២៤.៥៧៧ 
គណនីក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ ៧០៥.១៨៤  ២.៨៤៦.៨២៧  ៤២.៦៧៨.៤៨៩  ១៧២.៨៤៧.៨៨០ 
 ៣.៣០៨.៦៣០  ១៣.៣៥៦.៩៣៩  ៤៣.៥០៥.៦៥៧  ១៧៦.១៩៧.៩១១ 

 
គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្តារាងតុ្លយការ ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ទ្ទ្ួលបានអក្តាការក្បារ់

ក្រចាឆំ្ែ  ំែូចខាងដក្កាម៖ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
គណនីចរនត គាម ន  គាម ន 
គណនីសនេ ំ ១,០០%  ១,០០% 
គណនីក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ ១,៥០% - ៤,៩៨%  ២,៥៨% - ៦,៤៨% 
 
១១. ម្របាក់បដញ្ញ ើរបសអ់ត្ិងិជ្ន 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ម្រកុមហ ុនរមួ        
គណនីចរនត ៣០.៤៧៦.១៥២  ១២៣.០៣២.២២៦  ៣៦.០៤១.៩៤២  ១៤៥.៩៦៩.៨៦៥ 
គណនីសនេ ំ ៩៤.៩៨២.១១៣  ៣៨៣.៤៤២.៧៩០  ៧០.១៩០.៣៦៥  ២៨៤.២៧០.៩៧៨ 
គណនីក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ២៥៣.១១៣.៤១២  ១.០២១.៨១៨.៨៤៤  ៣២២.១៦៧.៩៨០  ១.៣០៤.៧៨០.៣២០ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនរក្មតិ្ និងក្បារត់្មកល់ធានា ៥.១០០.០០០  ២០.៥៨៨.៧០០  ៣.៨០៦.២៦៨  ១៥.៤១៥.៣៨៥ 
 ៣៨៣.៦៧១.៦៧៧  ១.៥៤៨.៨៨២.៥៦០  ៤៣២.២០៦.៥៥៥  ១.៧៥០.៤៣៦.៥៤៨ 
ធនាគារ        
គណនីចរនត ៣១.៧៦៩.៥៣៤  ១២៨.២៥៣.៦០៩  ៣៦.២៧០.៧០២  ១៤៦.៨៩៦.៣៤៤ 
គណនីសនេ ំ ៩៤.៩៨២.១១៣  ៣៨៣.៤៤២.៧៩០  ៧០.១៩០.៣៦៥  ២៨៤.២៧០.៩៧៨ 
គណនីក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ២៥៣.១១៣.៤១២  ១.០២១.៨១៨.៨៤៤  ៣២៣.៩៧៧.០៦១  ១.៣១២.១០៧.០៩៧ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនរក្មតិ្ និងក្បារត់្មកល់ធានា ៥.១០០.០០០  ២០.៥៨៨.៧០០  ៣.៨០៦.២៦៨  ១៥.៤១៥.៣៨៥ 
 ៣៨៤.៩៦៥.០៥៩  ១.៥៥៤.១០៣.៩៤៣  ៤៣៤.២៤៤.៣៩៦  ១.៧៥៨.៦៨៩.៨០៤ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១១. ម្របាក់បដញ្ញ ើរបសអ់ត្ិងិជ្ន (ត្) 
គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្តារាងតុ្លយការ ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ទ្ទ្ួលបានអក្តាការក្បារក់្រចាឆំ្ែ  ំែូចខាងដក្កាម៖ 

 ២០១៦  ២០១៥ 

គណនីចរនត គាម ន  គាម ន 
គណនីសនេ ំ ១,០០%  ១,០០% 
គណនីក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ ១,៥០% - ៣,៥០%  ២,៥៨% - ៦,៤៨% 
 
១២. ចំណាយពនធដលើម្របាក់ចំដណញ 
១២.១ ចំណាយពនធដលើម្របាក់ចំដណញ 

ម្រកុមហ ុនរមួ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ពនធរែុងឆ្ែ ៖ំ        

ពនធដលើក្បារច់ំដណញរែុងឆ្ែ  ំ ៤៧៣.៩៧២  ១.៩១៣.៤២៦  ២.២៩៤.៤៣២  ៩.២៩២.៤៤៩ 
និយត័្រមមរែុងឆ្ែ មំុន (៥.២៥៩)  (២១.២៣១)  -  - 

ពនធរែុងឆ្ែ សំររុ ៤៦៨.៧១៣  ១.៨៩២.១៩៥  ២.២៩៤.៤៣២  ៩.២៩២.៤៤៩ 
        
ពនធពនារ (៤.២៤៩.៨៦៦)  (១៧.១៥៦.៧០៩)  ១២០.៦៨៦  ៤៨៨.៧៧៩ 
ចំណ្តយពនធដលើក្បារច់ំដណញ (៣.៧៨១.១៥៣)  (១៥.២៦៤.៥១៤)  ២.៤១៥.១១៨  ៩.៧៨១.២២៨ 

 
ធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ពនធរែុងឆ្ែ ៖ំ        

ពនធដលើក្បារច់ំដណញរែុងឆ្ែ  ំ ៤២៦.១៩៥  ១.៧២០.៥៤៩  ២.២៣៦.៤៣៤  ៩.០៥៧.៥៥៧ 
ពនធរែុងឆ្ែ សំររុ ៤២៦.១៩៥  ១.៧២០.៥៤៩  ២.២៣៦.៤៣៤  ៩.០៥៧.៥៥៧ 
        
ពនធពនារ (៤.២៤១.០២២)  (១៧.១២១.០០៦)  ១២០.៦៨៦  ៤៨៨.៧៧៩ 
ចំណ្តយពនធដលើក្បារច់ំដណញ (៣.៨១៤.៨២៧)  (១៥.៤០០.៤៥៧)  ២.៣៥៧.១២០  ៩.៥៤៦.៣៣៦ 

 
 
 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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១២. ចំណាយពនធដលើម្របាក់ចំដណញ (ត្) 
១២.១ ចំណាយពនធដលើម្របាក់ចំដណញ (ត្) 
 អនុដោមតាមចារ់សារដពើពនធរមពុជា ធនាគារម្គនកាត្ពវរិចចរងព់នធដលើក្បារច់ំដណញសាជីវរមម តាមអក្តាមយួណ្ត 
ម្ែលខ្ពស់ជាងដគ រវាងពនធដលើក្បារច់ំដណញតាមអក្តា២០%ននក្បារច់ំដណញជារព់នធ ឬពនធអរបររម្គ១%។ 
 ការដផទៀងផ្ទទ ត្រ់វាងពនធដលើក្បារច់ំដណញម្ែលបានគណនាតាមអក្តាពនធតាមចារ ់ ២០% ែូចបានោត្ក្ត្ោងរែុង
របាយការណ៍លទ្ធផល ម្គនែូចខាងដក្កាម៖ 

ម្រកុមហ ុនរមួ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
(ខាត្)/ក្បារច់ំដណញមុនរងព់នធ (២២.២៨៧.៥៨១)  (៨៩.៩៧៤.៩៦៣)  ១០.៧០២.៦៧៤  ៤៣.៣៤៥.៨៣០ 
        
ត្បាករ់នធគណនាតាម្អត្តា២០% (៤.៤៥៧.៥១៧)  (១៧.៩៩៤.៩៩៦)  ២.១៤០.៥៣៥  ៨.៦៦៩.១៦៧ 
ឆំណាយន្ែលម្និអាឆកតត់្តាជាបនទុកស្ត្ាប់

ច្គាលបំណងរនធ ២៥៥.៤២៨  ១.០៣១.១៦៣  ២៧៤.៥៨៣  ១.១១២.០៦១ 
        
ត្បាករ់នធគណនាតាម្អត្តា២០% (៤.២០២.០៨៩)  (១៦.៩៦៣.៨៣៣)  ២.៤១៥.១១៨  ៩.៧៨១.២២៨ 
និយត័្រមមរែុងឆ្ែ មំុន (៥.២៥៩)  (២១.២៣១)  -  - 
ពនធអរបររម្គរែុងឆ្ែ  ំ ៤២៦.១៩៥  ១.៧២០.៥៤៩  -  - 
        
ចំណ្តយពនធដលើក្បារច់ំដណញ (៣.៧៨១.១៥៣)  (១៥.២៦៤.៥១៥)  ២.៤១៥.១១៨  ៩.៧៨១.២២៨ 

 
ធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
(ខាត្)/ក្បារច់ំដណញមុនរងព់នធ (២២.៤២៨.០៤១)  (៩០.៥៤២.០០៣)  ១០.៤១៨.៩៧១  ៤២.១៩៦.៨៣៣ 
ត្បាករ់នធគណនាតាម្អត្តា២០% (៤.៤៨៥.៦០៩)  (១៨.១០៨.៤០៤)  ២.០៨៣.៧៩៤  ៨.៤៣៩.៣៦៦ 
ឆំណាយន្ែលម្និអាឆកតត់្តាជាបនទុកស្ត្ាប់

ច្គាលបំណងរនធ ២៤៤.៥៨៧  ៩៨៧.៣៩៨  ២៧៣.៣២៦   ១.១០៦.៩៧០  
        
ត្បាករ់នធគណនាតាម្អត្តា២០% (៤.២៤១.០២២)  (១៧.១២១.០០៦)  ២.៣៥៧.១២០   ៩.៥៤៦.៣៣៦  
ពនធអរបររម្គរែុងឆ្ែ  ំ        
 ៤២៦.១៩៥  ១.៧២០.៥៤៩  -  - 
ចំណ្តយពនធដលើក្បារច់ំដណញ (៣.៨១៤.៨២៧)  (១៥.៤០០.៤៥៧)  ២.៣៥៧.១២០   ៩.៥៤៦.៣៣៦  



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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១២. ចំណាយពនធដលើម្របាក់ចំដណញ (ត្) 
១២.២ ពនធដលើម្របាក់ចំដណញម្រត្ូវបង់ 

ម្រកុមហ ុនរមួ 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

     
   

សមតុ្លយដែើមឆ្ែ  ំ ២.២៩៨.៨៩៥  ៩.៣១០.៥២៥  ២.១២៧.៦២៨  ៨.៦៧០.០៨៤ 
ចំណ្តយពនធដលើក្បារច់ំដណញរែុងឆ្ែ  ំ ៤៦៨.៧១៣  ១.៨៩២.១៩៤  ២.២៩៤.៤៣២  ៩.២៩២.៤៥០ 
ការរងព់នធដលើក្បារច់ំដណញរែុងឆ្ែ  ំ (២.៤៤១.២៤៨)  (៩.៨៥៥.៣១៨)  (២.១២៣.១៦៥)  (៨.៥៩៨.៨១៨) 
លដមែៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  (២៩.៨៨៦)  -  (៥៣.១៩១) 
សមតុ្លយចុងឆ្ែ  ំ ៣២៦.៣៦០  ១.៣១៧.៥១៥  ២.២៩៨.៨៩៥  ៩.៣១០.៥២៥ 

 
ធនាគារ 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

     
   

សមតុ្លយដែើមឆ្ែ  ំ ២.២៤២.០៩៣  ៩.០៨០.៤៧៧  ២.០៩១.៦៥២  ៨.៥២៣.៤៨២ 
ចំណ្តយពនធដលើក្បារច់ំដណញរែុងឆ្ែ  ំ ៤២៦.១៩៥  ១.៧២០.៥៤៩  ២.២៣៦.៤៣៤  ៩.០៥៧.៥៥៧ 
ការរងព់នធដលើក្បារច់ំដណញរែុងឆ្ែ  ំ (២.៣៨៣.៤២៦)  (៩.៦២១.៨៩១)  (២.០៨៥.៩៩៣)  (៨.៤៤៨.២៧២) 
លដមែៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  (២៩.១៤៧)  -  (៥២.២៩០) 
សមតុ្លយចុងឆ្ែ  ំ ២៨៤.៨៦២  ១.១៤៩.៩៨៨  ២.២៤២.០៩៣  ៩.០៨០.៤៧៧ 

 
១២.៣ ម្រទពយសកមមពនធពនារ/(បំណុល) 

ម្រកុមហ ុនរមួ 
   រម្ក្មរក្មួលននពនធពនារក្ទ្ពយសរមមសុទ្ធម្គនែូចដក្កាម ៖ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
សមតុ្លយនាដែើមឆ្ែ  ំ (១៥៧.១៩២)  (៦៣៦.៦២៨)  (៣៦.៥០៦)  (១៤៨.៧៦២) 
រត្ក់្តារែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ៤.២៤៩.៨៦៦  ១៧.១៥៦.៧០៩  (១២០.៦៨៦)  (៤៨៨.៧៧៩) 
លដមែៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  ២.០៤៤  -  ៩១៣ 
សមតុ្លយនាចុងឆ្ែ  ំ ៤.០៩២.៦៧៤  ១៦.៥២២.១២៥  (១៥៧.១៩២)  (៦៣៦.៦២៨) 
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១២. ចំណាយពនធដលើម្របាក់ចំដណញ (ត្) 
១២.៣ ម្រទពយសកមមពនធពនារ/(បំណុល) 

ម្រកុមហ ុនរមួ (ត្) 
រម្ក្មរក្មួលននចំណូលក្ទ្ពយសរមមពនធពនារ/(រំណុល) ដៅរែុងអំែុងឆ្ែ មំ្គនែូចខាងដក្កាម ៖ 

  

រលំសម់្រទពយបរកិាេ រ 
និងម្រទពយសកមម

អរបូី 
 

ចំណូលការលក់  
ខដលមិនទាន់បាន

ទទួលសាា ល ់  

សវំិធានធន
សម្រាប់ដសាធន
និវត្តន៍ បុគាលកិ  

ចំណូលពីការបតូរ
របូិយប័ណណ  

ខដលមិនទាន់
ទទួលសាា ល-់សទុធ 

 

ចំណូលខដល
មិនទាន់រក

បាន 
 

ចំណូលពីការ
វាសខ់វងដី និង
អគារមតងដទៀត្  

សវំិធានធន 
សម្រាប់ខាត្ពនធ  

ចំណាយការម្របាក់
ខដលមិនអាចកត្់

ម្រតាជាបនទុក  
សវំិធានធន ឥណ
ទាន (១% និង៣%)  សរបុ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 

                    
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ (៨.៨១៨)  (២៨.៨៧៦)  -  (៩.៦៨១)  ១០.៧៧៩  ៩០  -  -  -  (៣៦.៥០៦) 
រត្ក់្តារែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល (១២៨.៥៩២)  (៦.៩០៦)  ១៦.០០០  ៩.៦៨១  (១០.៧៧៩)  (៩០)  -  -  -  (១២០.៦៨៦) 
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៥ (១៣៧.៤១០)  (៣៥.៧៨២)  ១៦.០០០  -  -  -  -  -  -  (១៥៧.១៩២) 

 
                   

សមមូលជា ន់ដរៀល (៥៥៦.៥១១)  (១៤៤.៩១៧)  ៦៤.៨០០  -  -  -      -  (៦៣៦.៦២៨) 

 
                   

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ (១៣៧.៤១០)  (៣៥.៧៨២)  ១៦.០០០  -  -  -  -  -  -  (១៥៧.១៩២) 
រត្ក់្តារែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ១៤.៧៩៥  ៥៥៦  ៤៤.៦៩៥  -  -  -  ៣.៤០៩.៥០២  ៦.៨៧៧  ៧៧៣.៤៤១  ៤.២៤៩.៨៦៦ 
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២០១៦ (១២២.៦១៥)  (៣៥.២២៦)  ៦០.៦៩៥  -  -  -  ៣.៤០៩.៥០២  ៦.៨៧៧  ៧៧៣.៤៤១  ៤.០៩២.៦៧៤ 

 
                   

សមមូលជាពាន់រ ៀល (៤៩៦.៥៩១)  (១៤២.៦៦៥)  ២៤៥.៨១៥  -  -  -  ១៣.៨០៨.៤៨៣  ២៧.៨៥២  ៣.១៣២.៤៣៦  ១៦.៥៧៥.៣៣០ 
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

43 

១២. ចំណាយពនធដលើម្របាក់ចំដណញ (ត្) 
១២.៣ បំណុលពនធពនារ (ត្) 

ធនាគារ 
រម្ក្មរក្មួលននពនធពនារក្ទ្ពយសរមមសុទ្ធម្គនែូចដក្កាម ៖ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
 

       សមតុលយនារ ើមឆ្ន ាំ (១៥៦.៣១៤)  (៦៣៣.០៧២)  (៣៥.៦២៨)  (១៤៥.១៨៤) 
កត់ត្រាកនុង បាយកា ណ៍លទ្ធផល ៤.២៤១.០២២  ១៧.១២១.០០៦  (១២០.៦៨៦)  (៤៨៨.៧៧៩) 
លរមអៀងពីកា ប្តូ  បិូ្យប័្ណណ -  ២.០៣២  -  ៨៩១ 
សមតុលយនាចុងឆ្ន ាំ ៤.០៨៤.៧០៨  ១៦.៤៨៩.៩៦៦  (១៥៦.៣១៤)  (៦៣៣.០៧២) 
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១២. ចំណាយពនធដលើម្របាក់ចំដណញ (ត្) 
១២.៣ បំណុលពនធពនារ (ត្) 

ធនាគារ 
រម្ក្មរក្មួលននចំណូលក្ទ្ពយសរមមពនធពនារ/(រំណុល) ដៅរែុងអំែុងឆ្ែ មំ្គនែូចខាងដក្កាម ៖ 
 

 

រលំសម់្រទពយ បរកិាេ រ 
និងម្រទពយសកមម

អរបូី 
 

ចំណូលការលក់ 
ខដលមិនទាន់បាន

ទទួល សាា ល ់  
សវំិធានធនសម្រាប់

ដសាធននិវត្តន៍បុគាលកិ  

ចំណូលពីការបតូរ
របូិយប័ណណ  

ខដលមិនទាន់
ទទួលសាា ល-់សទុធ 

 

ចំណូលខដលមិន
ទាន់រកបាន 

 

ចំណូលពីការ
វាសខ់វងដី និង
អគារមតងដទៀត្  

សវំិធនាធន 
សម្រាប់ខាត្ពនធ  

សវំីធានធន 
ឥណទាន (១% 

និង៣%)  សរបុ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 

                  
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី0១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ (៧.៩៤០)  (២៨.៨៧៦)  -  (៩.៦៨១)  ១០.៧៧៩  ៩០  -  -  (៣៥.៦២៨) 
រត្ក់្តារែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល (១២៨.៥៩២)  (៦.៩០៦)  ១៦.០០០  ៩.៦៨១  (១០.៧៧៩)  (៩០)  -  -  (១២០.៦៨៦) 
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៥ (១៣៦.៥៣២)  (៣៥.៧៨២)  ១៦.០០០  -  -  -  -  -  (១៥៦.៣១៤) 

 
                 

សមមូលជា ន់ដរៀល (៥៥២.៩៥៥)  (១៤៤.៩១៧)  ៦៤.៨០០  -  -  -  -  -  (៦៣៣.០៧២) 

 
                 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ (១៣៦.៥៣២)  (៣៥.៧៨២)  ១៦.០០០  -  -  -  -  -  (១៥៦.៣១៤) 
រត្ក់្តារែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ១២.៨២៨  ៥៥៦  ៤៤.៦៩៥  -  -  -  ៧៧៣.៤៤១  ៣.៤០៩.៥០២  ៤.២៤១.០២២ 
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ (១២៣.៧០៤)  (៣៥.២២៦)  ៦០.៦៩៥  -  -  -  ៧៧៣.៤៤១  ៣.៤០៩.៥០២  ៤.០៨៤.៧០៨ 

 
                 

សមមូលជា ន់ដរៀល (៥០១.០០១)  (១៤២.៦៦៥)  ២៤៥.៨១៥  -  -  -  ៣.១៣២.៤៣៦  ១៣.៨០៨.៤៨៣  ១៦.៥៤៣.០៦៨ 
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១៣. ម្របាក់កមចី 
ម្រកុមហ ុនរមួ 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

        
ក្រុមហ ុនដម ១៦.២៤៦.៦៤៨  ៦៥.៥៨៧.៧១៨  ៧២.១២៩.០០០  ២៩២.១២២.៤៥០ 
ធនាគារច្សេងៗ        

កនុងត្សុ្ក -  -  ១១.៥០០.០០០  ៤៦.៥៧៥.០០០ 
ច្ត្ៅត្ស្ុក ១០៧.០០០.០០០  ៤៣១.៩៥៩.០០០  ២២.០០០.០០០  ៨៩.១០០.០០០ 

 ១២៣.២៤៦.៦៤៨  ៤៩៧.៥៤៦.៧១៨  ១០៥.៦២៩.០០០  ៤២៧.៧៩៧.៤៥០ 
 

ធនាគារ 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

        
ក្រុមហ ុនដម ១៦.២៤៦.៦៤៨  ៦៥.៥៨៧.៧១៨  ៧២.១២៩.០០០  ២៩២.១២២.៤៥០ 
ធនាគារច្សេងៗ        

កនុងត្សុ្ក -  -  ១១.៥០០.០០០  ៤៦.៥៧៥.០០០ 
ច្ត្ៅត្ស្ុក ៩៥.០០០.០០០  ៣៨៣.៥១៥.០០០  ១០.០០០.០០០  ៤០.៥០០.០០០ 

 ១១១.២៤៦.៦៤៨  ៤៤៩.១០២.៧១៨  ៩៣.៦២៩.០០០  ៣៧៩.១៩៧.៤៥០ 
 

១៤. អនបុំណុល 
ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

       
 

ក្រុមហ ុនដម ២៩.០០០.០០០  ១១៧.០៧៣.០០០  ១៣.០០០.០០០  ៥២.៦៥០.០០០ 

 
២៩.០០០.០០០  ១១៧.០៧៣.០០០  ១៣.០០០.០០០  ៥២.៦៥០.០០០ 
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១៥. កាត្ពវកិចចដសាធននិវត្តន៍បុគាលកិ  
ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

        
សមតុ្លយនាដែើមឆ្ែ  ំ ៨០.០០០  ៣២៤.០០០  -  - 
ទ្ិញរម្នថមរែុងឆ្ែ  ំ ២៦៧.៥៨១  ១.០៨០.២២៤  ៨០.០០០  ៣២៤.០០០ 
ចំណ្តយរង់រែុងឆ្ែ  ំ (៤៤.១០៥)  (១៧៨.០៥២)  -  - 
លដមែៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  (១.០៣៩)  -  - 
 ៣០៣.៤៧៦  ១.២២៥.១៣៣  ៨០.០០០  ៣២៤.០០០ 
 
១៦. បំណុលដផសងៗ 

ម្រកុមហ ុនរមួ 
 ២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

        
មូលនិធិដក្កាមរិចចសនា* ៩០០.០០០  ៣.៦៣៣.៣០០  ៣៧០.០០០  ១.៤៩៨.៥០០ 
រងារការក្បារក់្ត្ូវរង ់ ៧.៣៦៨.៣០២  ២៩.៧៤៥.៨៣៥  ៦.៧៩៤.៨៦៧  ២៧.៥១៩.២១១ 
មូលរបទនរក្ត្ដក្កាមគណនីផ្ទត្ទ់ត្ ់ ៨៨២.៧៤៤  ៣.៥៦៣.៦៣៨  ៣១.០២៩  ១២៥.៦៦៧ 
គណនីអែរផាត្ផ់ាងដ់ផេងៗ ៥៩៩.៧២២  ២.៤២១.០៧៨  ១.៥៣០.០២៧  ៦.១៩៦.៦០៩ 
ពនធម្ែលក្ត្ូវរងដ់ផេងៗ ១៧៤.៣៦១  ៧០៣.៨៩៥  ១៩២.៦៣០  ៧៨០.១៥២ 
រញ្ញជ ទ្ិញមូលរបទនរក្ត្ ២៩០.០៧០  ១.១៧១.០១៣  ១២.០៨៧  ៤៨.៩៥២ 
គណនីអែរផាត្ផ់ាង ់ ១៩៦.៤៤៩  ៧៩៣.០៦៥  ៣៤៧.៨៤៥  ១.៤០៨.៧៧២ 
រំណូលដផេងៗ ២.៧៤៨.០៦៣  ១១.០៩៣.៩២៩  ២៣១.៣១៧  ៩៣៦.៨៣៣ 
 ១៣.១៥៩.៧១១  ៥៣.១២៥.៧៥៣  ៩.៥០៩.៨០២  ៣៨.៥១៤.៦៩៦ 
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១៦. បំណុលដផសងៗ (ត្) 
ធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

        
មូលនិធិដក្កាមរិចចសនា* ៩០០.០០០  ៣.៦៣៣.៣០០  ៣៧០.០០០  ១.៤៩៨.៥០០ 
រងារការក្បារក់្ត្ូវរង ់ ៧.៣៥៣.៥៤៨  ២៩.៦៨៦.២៧៣  ៦.៧៥០.៤៩៩  ២៧.៣៣៩.៥២១ 
មូលរបទនរក្ត្ដក្កាមគណនីផ្ទត្ទ់ត្ ់ ៨៨២.៧៤៤  ៣.៥៦៣.៦៣៨  ៣១.០២៩  ១២៥.៦៦៧ 
គណនីអែរផាត្ផ់ាងដ់ផេងៗ ៥៩៩.៧២២  ២.៤២១.០៧៨  ១.៥៣០.០២៧  ៦.១៩៦.៦០៩ 
ពនធម្ែលក្ត្ូវរងដ់ផេងៗ ១៦២.១៤២  ៦៥៤.៥៦៧  ១៨៩.៤៩៣  ៧៦៧.៤៤៧ 
រញ្ញជ ទ្ិញមូលរបទនរក្ត្ ២៩០.០៧០  ១.១៧១.០១៣  ១២.០៨៧  ៤៨.៩៥២ 
គណនីអែរផាត្ផ់ាង ់ ១៩៦.៤៤៩  ៧៩៣.០៦៥  ៣៤៧.៨៤៥  ១.៤០៨.៧៧២ 
រំណូលដផេងៗ ២.៧៨៨.១៩៤  ១១.២៥៥.៩៣៨  ៣៦៩.៤២៤  ១.៤៩៦.១៦៨ 
 ១៣.១៧២.៨៦៩  ៥៣.១៧៨.៨៧២  ៩.៦០០.៤០៤  ៣៨.៨៨១.៦៣៦ 
 
* មូលនិធិដក្កាមរិចចសនាគឺជាត្នមលលររ់ែុងរិចចក្ពមដក្ពៀងទ្ញិលរ ់ ម្ែលធនាគារដែើរត្ួជាភាែ រង់្ហរអនុវត្តតាមការរញ្ញជ រែុងរិចច
សនាដនោះ។ 
 
១៧. ដដើមទុន 
 ២០១៦  ២០១៥ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

       
 

ដែើមទុ្នបានរង ់ ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៣៨៧.៥០០  ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៨៧៥.០០០ 
 
 

 
 ចំនួនភាគហ ុន ខដលានត្ថ្មាចារកិ 
១.០០០ដុល្លា រអាដមរកិកនងុមយួភាគហ ុន 

 ការកាន់កាប់ភាគហ ុន
គិត្ជា% 

 
២០១៦ 

 
២០១៥ 

      
E. Sun Commercial Bank Ltd. ៧៥%  ២៨.១២៥  ២៨.១២៥ 
ដោរឧរញ៉ា  Yum Sui Sang ២០%  ៧.៥០០  ៧.៥០០ 
ដោរ Yum Ka Yee Simon ៥%  ១.៨៧៥  ១.៨៧៥ 
 ១០០%  ៣៧.៥០០  ៣៧.៥០០ 
 
ដែើមទុ្នអនុមត័្ទងំអស់ក្ត្ូវបានដបាោះផាយ និងទូ្ទត្ក់្គរច់ំនួន។ 
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១៨. ចំណូលការម្របាក់ 
ម្រកុមហ ុនរមួ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ចំណូលការក្បារម់រពី៖        
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន ៣៦.២១៤.៤២៩  ១៤៦.១៩៧.៦៥០  ៣៣.២៦៧.២៤៨  ១៣៤.៧៣២.៣៥៤ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល និងក្គឹោះសាថ ន

ហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ១.៤៦៦.៣១៦  ៥.៩១៩.៥១៨  ១.៧៤៧.១៨០  ៧.០៧៦.០៧៩ 
 ៣៧.៦៨០.៧៤៥  ១៥២.១១៧.១៦៨  ៣៥.០១៤.៤២៨  ១៤១.៨០៨.៤៣៣ 

 
ធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ចំណូលការក្បារម់រពី៖        
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន ៣៦.១២៥.០៩០  ១៤៥.៨៣៦.៩៨៨  ៣៣.២៦៧.២៤៨  ១៣៤.៧៣២.៣៥៤ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល និងក្គឹោះសាថ ន

ហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ១.៤៦៦.៣១៦  ៥.៩១៩.៥១៨  ១.៧៤៧.១៣០  ៧.០៧៥.៨៧៧ 
 ៣៧.៥៩១.៤០៦  ១៥១.៧៥៦.៥០៦  ៣៥.០១៤.៣៧៨  ១៤១.៨០៨.២៣១ 

  
១៩. ចំណាយការម្របាក់ 

ម្រកុមហ ុនរមួ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ចំណ្តយការក្បារដ់ៅដលើ៖        
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ

វត្ថុដផេងៗ ១.៣៥៥.៩២៩  ៥.៤៧៣.៨៨៥  ១.៣៨០.៤៦២  ៥.៥៩០.៨៧១ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ១៦.២៩៦.៤៥៣  ៦៥.៧៨៨.៧៨១  ១៤.២៨៣.៦២៣  ៥៧.៨៤៨.៦៧៣ 
ក្បាររ់មច ីនិងអនុរំណុល ២.២៥៧.៥២១  ៩.១១៣.៦១២  ១.៣៨៩.១៤៧  ៥.៦២៦.០៤៦ 
 ១៩.៩០៩.៩០៣  ៨០.៣៧៦.២៧៨  ១៧.០៥៣.២៣២  ៦៩.០៦៥.៥៩០ 
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១៩. ចណំាយការម្របាក់ (ត្) 
ធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ចំណ្តយការក្បារដ់ៅដលើ៖        
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ

វត្ថុដផេងៗ ១.៣៥៥.៩២៩  ៥.៤៧៣.៨៨៥  ១.៣៨០.៤៦២  ៥.៥៩០.៨៧១ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន ១៦.២៩៦.៤៥៣  ៦៥.៧៨៨.៧៨១  ១៤.២៨៣.៦២៣  ៥៧.៨៤៨.៦៧៣ 
ក្បាររ់មច ីនិងអនុរំណុល ១.៨៩៤.៩១៣  ៧.៦៤៩.៧៦៤  ១.១៧៦.៩២៦  ៤.៧៦៦.៥៥១ 
 ១៩.៥៤៧.២៩៥  ៧៨.៩១២.៤៣០  ១៦.៨៤១.០១១  ៦៨.២០៦.០៩៥ 
 
២០. ចំណូលថ្ងាឈ្នលួ និងកថ្ម្រមដជ្ើងសារ 

ម្រកុមហ ុនរមួនិងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ចំណូលរនក្មែំដណើ រការឥណទន ១.៤៤៦.១៣២  ៥.៨៣៨.០៣៥  ២.៧៦០.៧៧៦  ១១.១៨១.១៤៣ 
ចំណូលពីដសវាទូ្ទត្ដ់ផេងៗ ១.៤៤១.០៧៧  ៥.៨១៧.៦២៨  ១.៨៧១.៨០១  ៧.៥៨០.៧៩៤ 
ចំណូលពីដសវា ATM/រណ័ណ ឥណទន ៤៤២.០៦២  ១.៧៨៤.៦០៤  ៧៥៧.២៤៦  ៣.០៦៦.៨៤៦ 
នងលឈែួល និងរនក្មដជើងសារពី Credit Card ៥២៧.០៧០  ២.១២៧.៧៨២  ៤៦៧.១២០  ១.៨៩១.៨៣៦ 
ចំណូលពីដសវាទូ្រគមនាគមន៍ ១០៩.៥៥៤  ៤៤២.២៦៩  ១៧៤.២១៩  ៧០៥.៥៨៧ 
ចំណូលពីសរមមភាពធានាដផេងៗ ១៦៨.៨០៣  ៦៨១.៤៥៨  ១១១.៧៨៧  ៤៥២.៧៣៧ 
នងលឈែួល និងរនក្មដជើងសារដផេងៗ ៥៧២.៧០៦  ២.៣១២.០១៤  ៦១០.០១០  ២.៤៧០.៥៤១ 
 ៤.៧០៧.៤០៤  ១៩.០០៣.៧៩០  ៦.៧៥២.៩៥៩  ២៧.៣៤៩.៤៨៤ 
 
២១. ចំណាយថ្ងាឈ្នលួ និងកថ្ម្រមដជ្ើងសារ 

ម្រកុមហ ុនរមួនិងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ចំណ្តយដលើដសវា ATM/រណ័ណ ឥណទន ៩២៩.០៨២  ៣.៧៥០.៧០៣  ១.២៤២.១៩២  ៥.០៣០.៨៧៨ 
ចំណ្តយរនក្មរិចចសនា ៨១៥.៨៨២  ៣.២៩៣.៧១៦  ៣១.១៨៤  ១២៦.២៩៥ 
ចំណ្តយដសវាទូ្រគមនាគមន៍ ៥២.៧៤៤  ២១២.៩២៨  ៧០.៥៨១  ២៨៥.៨៥៣ 
ចំណ្តយដសវាទូ្ទត្ដ់ផេងៗ ៣៤.២៦៥  ១៣៨.៣២៨  ២៩.២០០  ១១៨.២៦០ 
 ១.៨៣១.៩៧៣  ៧.៣៩៥.៦៧៥  ១.៣៧៣.១៥៧  ៥.៥៦១.២៨៦ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២២ . ចំណូលម្របត្ិបត្តិការដផសងៗ 
ម្រកុមហ ុនរមួ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ចំដណញពីការរតូរររូិយរ័ណណ -សុទ្ធ ១៣៧.៦២១  ៥៥៥.៥៧៦  ១២២.៣២៧  ៤៩៥.៤២៤ 
ចំដណញដលើការលរ់ក្ទ្ពយសមបត្ិត និងររកិាខ រ ៨.០២០  ៣២.៣៧៧  ៥.១៣៤  ២០.៧៩៣ 
ការក្រមូលឥណទនជក្មោះដចញពីរញ្ជ ីរចួបានមរវញិ ២៥.២៨៩  ១០២.០៩២  ២.៩៨០  ១២.០៦៩ 
ចំដណញដផេងៗ-សុទ្ធ ៨៦.១១៣  ៣៤៧.៦៣៨  ២៩៩.៥៦៨  ១.២១៣.២៥០ 
 ២៥៧.០៤៣  ១.០៣៧.៦៨៣  ៤៣០.០០៩  ១.៧៤១.៥៣៦ 
 

ធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ចំដណញពីការរតូរររូិយរ័ណណ -សុទ្ធ ១៣៧.៥៣១  ៥៥៥.២១២  ១២២.០៥៣  ៤៩៤.៣១៥ 
ចំដណញដលើការលរ់ក្ទ្ពយសមបត្ិត និងររកិាខ រ ៨.០២០  ៣២.៣៧៧  ៥.១៣៤  ២០.៧៩៣ 
ការក្រមូលឥណទនជក្មោះដចញពីរញ្ជ ីរចួបានមរវញិ ២៥.២៨៩  ១០២.០៩២  ២.៩៨០  ១២.០៦៩ 
ចំដណញដផេងៗ-សុទ្ធ ១៤៩.៨៩៧  ៦០៥.១៣៤  ១៩៩.៧៧៥  ៨០៩.០៨៨ 
 ៣២០.៧៣៧  ១.២៩៤.៨១៥  ៣២៩.៩៤២  ១.៣៣៦.២៦៥ 
 
២៣. ចំណាយបុគាលកិ 

ម្រកមុហ ុនរមួ និងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ក្បារដ់រៀវត្េរន៍ិងក្បារឈ់ែួល ៤.៣៧៨.១៨៨  ១៧.៦៧៤.៧៤៦  ៤.១០៨.២៥៦  ១៦.៦៣៨.៤៣៧ 
ក្បាររ់ង្ហវ នន់ិងក្បារដ់លើរទ្ឹរចិត្ត ៧២៦.២៧៥  ២.៩៣១.៩៧២  ៥៤១.៦៤១  ២.១៩៣.៦៤៦ 
កាត្ពវរិចចដសាធននិវត្តនរ៍ុគាលិរ ២៦៧.៥៨១  ១.០៨០.២២៤  ៨០.០០០  ៣២៤.០០០ 
 ៥.៣៧២.០៤៤  ២១.៦៨៦.៩៤២  ៤.៧២៩.៨៩៧  ១៩.១៥៦.០៨៣ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៤. ចំណាយរលំសម់្រទពយសមបត្តិនិងបរកិាេ រ និងរលំសម់្រទពយសកមមអរបូី 
ម្រកុមហ ុនរមួ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
រលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិនិងររកិាខ រ  ១.៧៣៩.១៤៩  ៧.០២០.៩៤៥  ១.២០៩.៤០៣  ៤.៨៩៨.០៨២ 
រលំស់ក្ទ្ពយសរមមអររូី  ៤៤១.២៣៣  ១.៧៨១.២៥៧  ២១៥.៨៩៧  ៨៧៤.៣៨៣ 
 ២.១៨០.៣៨២  ៨.៨០២.២០២  ១.៤២៥.៣០០  ៥.៧៧២.៤៦៥ 

 
ធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
រលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិនិងររកិាខ រ  ១.៧០២.១៣៨  ៦.៨៧១.៥៣១  ១.១៧៧.២២១  ៤.៧៦៧.៧៤៥ 
រលំស់ក្ទ្ពយសរមមអររូី  ៤៤១.២៣៣  ១.៧៨១.២៥៨  ២១៥.៨៩៧  ៨៧៤.៣៨៣ 
 ២.១៤៣.៣៧១  ៨.៦៥២.៧៨៩  ១.៣៩៣.១១៨  ៥.៦៤២.១២៨ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៥. ចំណាយរដាបាលនិងចំណាយម្របត្ិបត្តិការ 
ម្រកុមហ ុនរមួ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ការជួលអគារ ៥០៨.៧៣៥  ២.០៥៣.៧៦៣  ៧៧៧.២១៣  ៣.១៤៧.៧១៣ 
ចំណ្តយទ្ំនារទ់្ំនង ណិជជរមម និងសាធារណៈ ២៣២.៩២៧  ៩៤០.៣២៦  ៣៩៥.៥៩២  ១.៦០២.១៤៨ 
ចំណ្តយរនក្មវជិាជ ជីវៈនិងចំណ្តយ រព់ន័ធដផេងៗ ៤៥៥.៧១៦  ១.៨៣៩.៧២៥  ៣៥៧.៦០៥  ១.៤៤៨.៣០០ 
ការដធវើែំដណើ រ និងការែឹរជញ្ជូ ន ១៣៤.៤៩០  ៥៤២.៩៣៦  ២១៤.៨២៧  ៨៧០.០៤៩ 
ចំណ្តយទ្ឹរ-ដភលើង ២៧៥.៤២៦  ១.១១១.៨៩៥  ២៤៦.៩៦៥  ១.០០០.២០៨ 
សម្គភ រការយិាល័យ និងការដបាោះពុមពដផេងៗ ១៨៨.៨៨៨  ៧៦២.៥៤១  ២២៣.៩៨៦  ៩០៧.១៤៣ 
សនតិសុខ្ ២៦៧.៦៦០  ១.០៨០.៥៤៣  ២១២.០៧៥  ៨៥៨.៩០៤ 
រនក្មអាជាា រណ័ណ  ២៥៦.៣២១  ១.០៣៤.៧៦៨  ២១៥.៦២៩  ៨៧៣.២៩៧ 
រមមវធិីសរបរុសធម ៌និងការររចិាច គ ៣៥.៣៥៩  ១៤២.៧៤៤  ៨១.៧៦៧  ៣៣១.១៥៦ 
យានយនត និងចំណ្តយែំដណើ រការយានយនត ១១៣.០១៤  ៤៥៦.២៣៨  ១៤៤.៧០០  ៥៨៦.០៣៥ 
ទូ្រគមនាគមន ៍ ១៥៣.៩៣០  ៦២១.៤១៥  ១១៤.១៤១  ៤៦២.២៧១ 
ការជួសជុលនិងការម្ងទ ំ ៤៤៣.៨៥៦  ១.៧៩១.៨៤៧  ៣៧៩.៣៦៨  ១.៥៣៦.៤៤០ 
ការផេពវផាយ ៤២.៣១៥  ១៧០.៨២៦  ៥៦.៩០៦  ២៣០.៤៦៩ 
រនក្មតុ្ោការ ៤២៩.៤៨៨  ១.៧៣៣.៨៤៣  ២៣.៧៣០  ៩៦.១០៧ 
ពនធដផេងៗ ៦២៨.៩៣៣  ២.៥៣៩.០០៣  ៧៦៥.២៣២  ៣.០៩៩.១៩០ 
ចំណ្តយដផេងៗ ៣១៩.៣៦០  ១.២៨៩.២៥៦  ១០២.០១២  ៤១៣.១៥០ 
 ៤.៤៨៦.៤១៨  ១៨.១១១.៦៦៩  ៤.៣១១.៧៤៨  ១៧.៤៦២.៥៨០ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៥. ចំណាយរដាបាលនិងចំណាយម្របត្ិបត្តិការ (ត្) 
ធនាគារ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ការជួលអគារ ១.០៩៨.៥០៨  ៤.៤៣៤.៦៧៧  ១.២៥៣.៤៦៥  ៥.០៧៦.៥៣៣ 
ចំណ្តយទ្ំនារទ់្ំនង ណិជជរមម និងសាធារណៈ ២៣២.៩២៧  ៩៤០.៣២៦  ៣៩៥.៥៩២  ១.៦០២.១៤៨ 
ចំណ្តយរនក្មវជិាជ ជីវៈនិងចំណ្តយ រព់ន័ធដផេងៗ ៤៥០.៩១៦  ១.៨២០.៣៤៨  ៣៤៦.៦៦៤  ១.៤០៣.៩៨៩ 
ការដធវើែំដណើ រ និងការែឹរជញ្ជូ ន ១៣៤.៤៥៧  ៥៤២.៨០៣  ២១៤.៨២៧  ៨៧០.០៤៩ 
ចំណ្តយទ្ឹរ-ដភលើង ២៧៥.៤២៦  ១.១១១.៨៩៥  ២៤៦.៩៦៥  ១.០០០.២០៨ 
សម្គភ រការយិាល័យ និងការដបាោះពុមពដផេងៗ ១៨៨.៨៨៨  ៧៦២.៥៤១  ២២៣.៩៨៦  ៩០៧.១៤៣ 
សនតិសុខ្ ២៦៧.៦៦០  ១.០៨០.៥៤៣  ២១២.០៧៥  ៨៥៨.៩០៤ 
រនក្មអាជាា រណ័ណ  ២៥៦.៣២១  ១.០៣៤.៧៦៨  ២១៥.៦២៩  ៨៧៣.២៩៧ 
រមមវធិីសរបរុសធម ៌និងការររចិាច គ ៣៥.៣៥៩  ១៤២.៧៤៤  ៨១.៧៦៧  ៣៣១.១៥៦ 
យានយនត និងចំណ្តយែំដណើ រការយានយនត ១១៣.០១៤  ៤៥៦.២៣៨  ១៤៤.៧០០  ៥៨៦.០៣៥ 
ទូ្រគមនាគមន ៍ ១៥៣.៩៣០  ៦២១.៤១៥  ១១៤.១៤១  ៤៦២.២៧១ 
ការជួសជុលនិងការម្ងទ ំ ៤៤៣.៨៥៦  ១.៧៩១.៨៤៧  ៣៧៩.៣៦៨  ១.៥៣៦.៤៤០ 
ការផេពវផាយ ៤២.៣១៥  ១៧០.៨២៦  ៥៦.៩០៦  ២៣០.៤៦៩ 
រនក្មតុ្ោការ ៤២៩.៤៨៨  ១.៧៣៣.៨៤៣  ២៣.៧៣០  ៩៦.១០៧ 
ពនធដផេងៗ ៥៦២.៣១៣  ២.២៧០.០៥៨  ៧៣០.៤២៩  ២.៩៥៨.២៣៧ 
ចំណ្តយដផេងៗ ៣១៥.៤៧៤  ១.២៧៣.៥៦៨  ៩៩.៤៩៣  ៤០២.៩៤៩ 
 ៥.០០០.៨៥២  ២០.១៨៨.៤៤០  ៤.៧៣៩.៧៣៧  ១៩.១៩៥.៩៣៥ 
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៦. សាច់ម្របាក់និងសាច់ម្របាក់សមមូល 
រែុងការដរៀរចរំបាយការណ៍លំហូរសាចក់្បារ ់សាចក់្បារន់ិងសាចក់្បារស់មមូលរមួម្គន៖ 
ម្រកុមហ ុនរមួ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
សាចក់្បាររ់ែុងនែ ២៥.៧២៧.២១៦  ១០៣.៨៦០.៧៧១  ៣៧.៩១៣.២២៦  ១៥៣.៥៤៨.៥៦៥ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល៖        

គណនីចរនត ៣៤.៦៧៥.២៤៧  ១៣៩.៩៨៣.៩៧២  ៧៣.៦២៣.០២៥  ២៩៨.១៧៣.២៥១ 
សមតុ្លយដៅធនាគារនិងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ

ដផេងៗ -  -  -  - 
គណនីក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ (កាល
រំណត្រ់ីម្ខ្ឬត្ិចជាង) ៣៦.៧២២.៩១៤  ១៤៨.២៥០.៤០៤  ៨.៧៤៧.០៧៥  ៣៥.៤២៥.៦៥៤ 

 ៩៧.១២៥.៣៧៧  ៣៩២.០៩៥.១៤៧  ១២០.២៨៣.៣២៦  ៤៨៧.១៤៧.៤៧០ 
 

ធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
សាចក់្បាររ់ែុងនែ ២៥.៧២៧.២១៦  ១០៣.៨៦០.៧៧១  ៣៧.៩១៣.២២៦  ១៥៣.៥៤៨.៥៦៥ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល៖        

គណនីចរនត ៣៤.៦៧៥.២៤៧  ១៣៩.៩៨៣.៩៧២  ៧៣.៦២៣.០២៥  ២៩៨.១៧៣.២៥១ 
គណនីក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់ 
(កាលរំណត្រ់ីម្ខ្ឬត្ិចជាង) -  -  -  - 

សមតុ្លយដៅធនាគារនិងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ
ដផេងៗ ៣៦.៧២១.៨៦០  ១៤៨.២៤៦.១៤៩  ៨.៦៣៤.៤២០  ៣៤.៩៦៩.៤០១ 

 ៩៧.១២៤.៣២៣  ៣៩២.០៩០.៨៩២  ១២០.១៧០.៦៧១  ៤៨៦.៦៩១.២១៧ 
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

55 

២៧. កិចចសនានិងយថាភាព 
(ក) កិចចសនាពនារឥណទាន 

ម្រកុមហ ុនរមួនិងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ចំម្ណរឥណទនវបិាររូន ៍និងកាត្ឥណ

ទន ម្ែលមនិបានដក្រើក្បាស់ ៣៧.៥៣៦.០៥៨  ១៥១.៥៣៣.០៦៦  ៥០.០៨៧.៧១៤  ២០២.៨៥៥.២៤០ 
លិខ្ិត្ធានាម្ែលបានរង់ ១៨.៨៥៣.៤៦០  ៧៦.១១១.៤១៨  ១.៧៤២.០៣៧  ៧.០៥៥.២៥០ 
ការដែញនងល ែំដណើ រការអាជីវរមម និងមូល

រក្ត្រំណុល(Warrantee bond) ៣.៩២៧.១៧៩  ១៥.៨៥៤.០២២  ៣.០៥២.៣៣៩  ១២.៣៦១.៩៧៣ 
លិខ្ិត្ឥណទន ៤.២៧១.០២៦  ១៧.២៤២.១៣២  ២.៦៩៧.១៧៥  ១០.៩២៣.៥៦១ 
រិចចសនា និងការធានាដផេងៗ ៦.៥២៩.៩២៩  ២៦.៣៦១.៣២៣  ៥.៦១០.១៧៦  ២២.៧២១.២១១ 
 ៧១.១១៧.៦៥២  ២៨៧.១០១.៩៦១  ៦៣.១៨៩.៤៤១  ២៥៥.៩១៧.២៣៧ 
 
(ែ) កិចចសនាភត្ិសនាម្របត្ិបត្តិខដលមិនអាចលបុដចាលបាន 

 គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារម្គនរិចចសនាភត្ិសនាក្រត្ិរត្តិ ចំដ ោះការជួលអគារ
ការយិាល័យររស់ខ្លួន។ 

 ចំណ្តយភត្ិសនាអរបររម្គសររុនាដពលអនាគត្ ដក្កាមរិចចសនាភត្ិសនាក្រត្ិរត្តិម្ែលមនិអាចលុរដចាលបាន
ម្គនែូចខាងដក្កាម៖ 

 
ម្រកុមហ ុនរមួ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
មនិដលើសមយួឆ្ែ  ំ ៦៩៩.៧៨៨  ២.៨៣៤.១៤១  ៥៣១.១៧២  ២.១៥១.២៤៧ 
ដលើសមយួឆ្ែ រំ៉ាុម្នតមនិដលើសក្បាឆំ្ែ  ំ ១.៥៥៥.៣៨២  ៦.២៩៩.២៩៧  ១.៦៤៧.៥៧៣  ៦.៦៧២.៦៧១ 
ដលើសពីក្បាឆំ្ែ ដំែើងដៅ ១.០៤២.២៥៤  ៤.២២១.១២៩  ១.១៨៤.០២៥  ៤.៧៩៥.៣០១ 
 ៣.២៩៧.៤២៤  ១៣.៣៥៤.៥៦៧  ៣.៣៦២.៧៧០  ១៣.៦១៩.២១៩ 
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២៧. កិចចសនានិងយថាភាព (ត្) 
(ែ) កិចចសនាភត្ិសនាម្របត្ិបត្តិខដលមិនអាចលបុដចាលបាន (ត្) 

ធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
មនិដលើសមយួឆ្ែ  ំ ១.៣៦៣.៣៨៨  ៥.៥០៣.៩៩៧  ១.១៧៦.៧៧២  ៤.៧៦៥.៩២៧ 
ដលើសមយួឆ្ែ រំ៉ាុម្នតមនិដលើសក្បាឆំ្ែ  ំ ៤.២០៩.៧៨២  ១៦.៩៩៤.៨៩០  ៤.២២៩.៩៧៣  ១៧.១៣១.៣៩១ 
ដលើសពីក្បាឆំ្ែ ដំែើងដៅ ២៨.៨៧៣.៨៥៤  ១១៦.៥៦៣.៧៤៩  ២៧.០៤៣.០២៥  ១០៩.៥២៤.២៥១ 
 ៣៤.៤៤៧.០២៤  ១៣៩.០៦២.៦៣៦  ៣២.៤៤៩.៧៧០  ១៣១.៤២១.៥៦៩ 
 
(គ) កិចចសនាចំណាយដលើម្រទពយសកមម 
 រចចុរបនែធនាគាររំពុងសាងសង់ទ្ីសាែ រក់ាររណ្តត លងីមមយួ។ ការសាងសង់បានចារដ់ផតើមតាងំពីម្ខ្សីហា ឆ្ែ ២ំ០១៥ និង
បានបា៉ា នក់្រម្គណចំនួនទ្ឹរក្បារ់ ២៣ ១៨២ ៥០០ ែុោល រអាដមររិ។ គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ទ្ឹរក្បារច់ំនួន 
៨ ៧០៣ ៤៨០ ែុោល រអាដមររិ បានរង ់ និងរត្ក់្តាដៅរែុងែំដណើ រការសាងសង។់ ដៅសល់ទ្ឹរក្បារច់ំនួន ១៤ ៤៧៩ ០២០ 
ែុោល រអាដមររិ នឹងក្ត្ូវរងដ់ៅរែុងែំណ្តរក់ាលដផេងគាែ  រហូត្ែល់វគារញ្ចរ។់ 
 
២៨. ម្របត្ិបត្តិការនិងសមត្ុលយភាគីពាក់ព័នធ 
(ក) ភាគីពាក់ព័នធនិងទំនាក់ទំនង 

ទ្ំនារទ់្ំនងនិងភាគី រព់ន័ធររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ម្គនែូចខាងដក្កាម៖ 
ទំនាក់ទំនង  ភាគីពាក់ព័នធ 
ក្រុមហ ុនដមធំជាងដគ  E. Sun Financial Holding Company Ltd. 
ក្រុមហ ុនដមផ្ទទ ល់  E. Sun Commercial Bank Ltd. 
ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ  URE Land Holding Co., Ltd. 
រុគាលិរគណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ   សម្គជិរក្រុមក្រឹរាភបិាលទងំអស់ររស់ធនាគារ ម្ែលម្គនសិទ្ធិដធវើការសដក្មច

ចិត្តសំខាន់ៗ   រព់ន័ធដៅនឹងដគាលដៅយុទ្ធសា្សតររស់ធនាគារ និងរុគាលិរគ
ណៈក្គរក់្គងជានខ់្ពស់ (រមួទងំសម្គជិរក្គួសារជិត្ែិត្ររស់ពួរដគផងម្ែរ)។ 

 
(ែ) សមត្ុលយភាគីពាក់ព័នធ 
 ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ម្រកុមហ ុនដមផ្ទទ ល ់ ១៧.២៨៩.៨៧៤  ៦៩.៧៩៩.២២១  ៣.៤៧០.០០៩  ១៤.២២០.០៩៧ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៨. ម្របត្ិបត្តិការនិងសមត្ុលយភាគីពាក់ព័នធ (ត្) 
(គ) បំណុល និងសវំិធានធនពីភាគីពាក់ព័នធ 
 ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
រំណុលដៅសល់ ២៩៧.៩៩៨  ១.២០៣.០១៨  ៣១៣.៨៩៨  ១.២៨៦.៣៥៤ 
រងារការក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួល ១៤៥  ៥៨៥  ២១៧  ៨៨៩ 
ចំណូលការក្បារ ់ ១៥.៨០៤  ៦៣.៨០១  ១៦.២២៨  ៦៦.៥០២ 
 
(ឃ) សមត្ុលយ/ម្របត្ិបត្តិការ ម្របាក់បដញ្ញ ើពីភាគីពាក់ព័នធ 
 ម្រកុមហ ុនរមួ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ម្របាក់បដញ្ញ ើ        
- គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ ១.៩០៥.៥២២  ៧.៦៩២.៥៩២  ៣២០.១៣៧  ១.៣១១.៩២១ 

 ១.៩០៥.៥២២  ៧.៦៩២.៥៩២  ៣២០.១៣៧  ១.៣១១.៩២១ 
        
បងារការម្របាក់ម្រត្ូវទទួល        
- គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ -  -  ៥.៨៥៧  ២៤.០០២ 

 -  -  ៥.៨៥៧  ២៤.០០២ 
        
ចំណាយការម្របាក់        
- ក្រុមហ ុនដមផ្ទទ ល់ ៤.០៣៣  ១៦.២៨១  ១.៤០៧.៣៨២  ៥.៧៦៧.៤៥១ 
- ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ -  -     
- គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ ៧.៦៧១  ៣០.៩៦៨  ៣៦.២៩០  ១៤៨.៧១៦ 

 ១១.៧០៤  ៤៧.២៤៩  ១.៤៤៣.៦៧២  ៥.៩១៦.១៦៧ 
 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើទ្ទ្ួលបានការក្បារ់រែុងចដនាល ោះពី ១,០០% ដៅ ៦,៤៨% រែុងមយួឆ្ែ  ំ(២០១៥ ៖ ១,០០% ដៅ ៧,២៥%)។ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៨. ម្របត្ិបត្តិការនិងសមត្ុលយភាគីពាក់ព័នធ (ត្) 
(ឃ) សមត្ុលយ/ម្របត្ិបត្តិការ ម្របាក់បដញ្ញ ើពីភាគីពាក់ព័នធ (ត្) 
 ធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ម្របាក់បដញ្ញ ើ        
- ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ ១.២៩៣.៣៩១  ៥.២២១.៤១៩  ២.០៣៨.០១២  ៨.៣៥១.០៧២ 
- គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ ១.៩០៥.៥២២  ៧.៦៩២.៥៩២  ៣២០.១៣៧  ១.៣១១.៩២១ 

 ៣.១៩៨.៩១៣  ១២.៩១៤.០១១  ២.៣៥៨.១៤៩  ៩.៦៦២.៩៩៣ 
        
បងារការម្របាក់ម្រត្ូវទទួល        
- ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ -  -  ២២.៣៤៧  ៩១.៥៧៨ 
- គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ -  -  ៥.៨៥៧  ២៤.០០២ 

 -  -  ២៨.២០៤  ១១៥.៥៨០ 
        
ចំណាយការម្របាក់        
- ក្រុមហ ុនដមផ្ទទ ល់ ៤.០៣៣  ១៦.២៨១  ១.៤០៧.៣៨២  ៥.៧៦៧.៤៥១ 
- ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ ២៨.៨២១  ១១៦.៣៥០  ៨៥.៥៧១  ៣៥០.៦៧០ 
- គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ ៧.៦៧១  ៣០.៩៦៨  ៣៦.២៩០  ១៤៨.៧១៦ 

 ៤០.៥២៥  ១៦៣.៥៩៩  ១.៥២៩.២៤៣  ៦.២៦៦.៨៣៧ 
 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើទ្ទ្ួលបានការក្បារ់រែុងចដនាល ោះពី ១,០០% ដៅ ៦,៤៨% រែុងមយួឆ្ែ  ំ(២០១៥ ៖ ១,០០% ដៅ ៧,២៥%)។ 
 

(ង) ម្របាក់កមចី និងបំណុលរបសម់្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធពីភាគីពាក់ព័នធ 
 ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ក្រុមហ ុនដមផ្ទទ ល់        
ក្បាររ់មច ីនិងរំណុលររស់ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ ៤៥.២៤៦.៦៤៨  ១៨២.៦៦០.៧១៨  ៨៥.១២៩.០០០  ៣៤៨.៨៥៨.៦៤២ 
រងារការក្បាររ់រស់គណនីអែរផាត្ផ់ាង ់ ១០៩.៨៥៤  ៤៤៣.៤៨១  ៣៦.២៣៩  ១៤៨.៥០៧ 
ចំណ្តយការក្បារ ់ ១.០៥៦.៧៥២  ៤.២៦៦.១០៨  ១.១១២.៩៥៥  ៤.៥៦០.៨៩០ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៨. ម្របត្ិបត្តិការនិងសមត្ុលយភាគីពាក់ព័នធ (ត្) 
(ច) ល្លភការរបសប់ុគាលកិគណៈម្រគប់ម្រគងសខំាន់ៗ 
 ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ក្បារដ់រៀវត្េរ ៍និងអត្ថក្រដយាជនរ៍យៈដពលខ្លី ១.២៤២.៦៣៧  ៥.០១៦.៥២៦  ១.២៧៥.៨៦៣  ៥.២២៨.៤៨៧ 
 
(ឆ) កថ្ម្រមរបសម់្រកុមម្របឹកាភិបាល 
 ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
រនក្មររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល ៨៤.០០០  ៣៣៩.១០៨  ៨៤.០០០  ៣៤៤.២៣២ 

 
(ជ្) ម្របត្ិបត្តិការដផសងៗជាមួយភាគីពាក់ព័នធ 
 ម្រកុមហ ុនរមួ  
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ក្រុមហ ុនដមផ្ទទ ល់ ៣៩៧.៣៥២  ១.៦០៤.១១០  ៤៩៩.២៩៧  ២.០៤៦.១១៩ 

 
 ធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ក្រុមហ ុនដមផ្ទទ ល់ ៣៩៧.៣៥២  ១.៦០៤.១១០  ៤៩៩.២៩៧  ២.០៤៦.១១៩ 
ក្រុមហ ុនរុក្ត្សមពន័ធ ៥៨៩.៧៧៣  ២.៣៨០.៩១៤  ៤៨១.៨៥២  ១.៩៦៣.៥៤៧ 
 ៩៨៧.១២៥  ៣.៩៨៥.០២៤  ៩៨១.១៤៩  ៤.០០៩.៦៦៦ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ 
សរមមភាពអាជីវរមមររស់ធនាគារក្រឈមនឹងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗមយួចំនួនែូចជា ហានិភ័យឥណទន ហានិ

ភយ័ទ្ីផារ (រមួម្គនហានិភយ័ររូិយរណ័ណ  ហានិភ័យអក្តាការក្បារ ់ហានិភយ័ត្នមល) និងហានិភ័យសាចក់្បារ់ង្ហយក្សួល រែូ៏ចជា
ហានិភយ័ក្រត្ិរត្តិការ។ អាជីវរមមហិរញ្ញ វត្ថុភាគដក្ចើនក្រឈមមុខ្នឹងហានិភយ័ រែុងដនាោះហានិភ័យក្រត្ិរត្តិការគឺជាផលវបិារម្ែល
ពិបារដជៀសរចួណ្តស់រែុងែំដណើ រការអាជីវរមម។ ធនាគារមនិដក្រើក្បាស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិទ្សេន ៍ (derivative financial 
instrument) ដែើមបកី្គរក់្គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួនដនាោះដទ្។ 

ក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារកានក់ារ់ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុែូចខាងដក្កាម៖ 
 ម្រកុមហ ុនរមួ 

 

២០១៦  ២០១៥ 

 

ដុល្លា រអាដមរកិ 
 

ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 
 

ពាន់ដរៀល 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

       ម្រទពយសកមម 
       សាចក់្បាររ់ែុងនែ ២៥.៧២៧.២១៦  ១០៤.១៩៥.២២៥  ៣៧.៩១៣.២២៦  ១៥៣.៥៤៨.៥៦៥ 

សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល ៣៦.៧២៤.៧៨៩  ១៤៨.៧៣៥.៣៩៥  ៨៣.៨៦៩.៩៣៩  ៣៣៩.៦៧៣.២៥៣ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ៤០.៧២២.៩១៤  ១៦៤.៩២៧.៨០២  ២៣.៧៤៧.០៧៥  ៩៦.១៧៥.៦៥៤ 
ឥណទន និងរុដរក្រទនអតិ្ងិជន * ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  ១.៧៥៣.៤០០.០២៦  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  ១.៧៧៣.៥៥៨.៩៧៤ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ ២០៣.៩៧១  ៨២៦.០៨៣  ២០៦.២៦៣  ៨៣៥.៣៦៥ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ៣.៤០១.៦៥០  ១៣.៧៧៦.៦៨៣  ៤.៤៧៧.០៤៣  ១៨.១៣២.០២៤ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៥៣៩.៧១៨.៨១៨  ២.១៨៥.៨៦១.២១៤  ៥៨៨.១២៩.៣៤២  ២.៣៨១.៩២៣.៨៣៥ 
        
បំណុល        
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ៣.៣០៨.៦៣០  ១៣.៣៩៩.៩៥២  ៤៣.៥០៥.៦៥៧  ១៧៦.១៩៧.៩១១ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជន ៣៨៣.៦៧១.៦៧៧  ១.៥៥៣.៨៧០.២៩២  ៤៣២.២០៦.៥៥៥  ១.៧៥០.៤៣៦.៥៤៨ 
ក្បាររ់មច ី ១២៣.២៤៦.៦៤៨  ៤៩៩.១៤៨.៩២៤  ១០៥.៦២៩.០០០  ៤២៧.៧៩៧.៤៥០ 
រំណុលររស់ក្រុមហ ុនសមពន័ធ ២៩.០០០.០០០  ១១៧.៤៥០.០០០  ១៣.០០០.០០០  ៥២.៦៥០.០០០ 
រំណុលដផេងៗ ១២.៩១១.២៨៥  ៥២.២៩០.៧០៤  ៨.៧២៣.៦៦៨  ៣៥.៣៣០.៨៥៥ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៥៥២.១៣៨.២៤០  ២.២៣៦.១៥៩.៨៧២  ៦០៣.០៦៤.៨៨០  ២.៤៤២.៤១២.៧៦៤ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសទុធ (១២.៤១៩.៤២២)  (៥០.២៩៨.៦៥៨)  (១៤.៩៣៥.៥៣៨)  (៦០.៤៨៨.៩២៩) 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
ធនាគារ 

 

២០១៦  ២០១៥ 

 

ដុល្លា រអាដមរកិ 
 

ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ 
 

ពាន់ដរៀល 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

       ម្រទពយសកមម 
       សាចក់្បាររ់ែុងនែ ២៥.៧២៧.២១៦  ១០៣.៨៦០.៧៧១  ៣៧.៩១៣.២២៦  ១៥៣.៥៤៨.៥៦៥ 

សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល ៣៦.៧២៤.៧៨៩  ១៤៨.២៥៧.៩៧៣  ៨៣.៨៦៩.៩៣៩  ៣៣៩.៦៧៣.២៥៣ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ៤០.៧២១.៨៦០  ១៦៤.៣៩៤.១៤៩  ២៣.៦៣៤.៤២០  ៩៥.៧១៩.៤០១ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអតិ្ងិជន* ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  ១.៧៤៧.៧៧១.៨២៨  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  ១.៧៧៣.៥៥៨.៩៧៤ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ ២០៣.៩៧១  ៨២៣.៤៣១  ២០៦.២៦៣  ៨៣៥.៣៦៥ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ២.៤០១.៦៥០  ៩.៦៩៥.៤៦១  ៤.០៦២.៦៣៣  ១៦.៤៥៣.៦៦៤ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៥៣៨.៧១៧.៧៦៤  ២.១៧៤.៨០៣.៦១៣  ៥៨៧.៦០២.២៧៧  ២.៣៧៩.៧៨៩.២២២ 
        
បំណុល        
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ៣.៣០៨.៦៣០  ១៣.៣៥៦.៩៣៩  ៤៣.៥០៥.៦៥៧  ១៧៦.១៩៧.៩១១ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជន ៣៨៤.៩៦៥.០៥៩  ១.៥៥៤.១០៣.៩៤៣  ៤៣៤.២៤៤.៣៩៦  ១.៧៥៨.៦៨៩.៨០៤ 
ក្បាររ់មច ី ១១១.២៤៦.៦៤៨  ៤៤៩.១០២.៧១៨  ៩៣.៦២៩.០០០  ៣៧៩.១៩៧.៤៥០ 
រំណុលររស់ក្រុមហ ុនសមពន័ធ ២៩.០០០.០០០  ១១៧.០៧៣.០០០  ១៣.០០០.០០០  ៥២.៦៥០.០០០ 
រំណុលដផេងៗ ១២.៦២០.០១៩  ៥០.៩៤៧.០១៧  ៩.០៤៤.៧៨៧  ៣៦.៦៣១.៣៨៧ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៥៤១.១៤០.៣៥៦  ២.១៨៤.៥៨៣.៦១៧  ៥៩៣.៤២៣.៨៤០  ២.៤០៣.៣៦៦.៥៥២ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសទុធ (២.៤២២.៥៩២)  (៩.៧៨០.០០៤)  (៥.៨២១.៥៦៣)  (២៣.៥៧៧.៣៣០) 
 
(*) ដនោះជាចំនួនែុលននឥណទន និងរុដរក្រទនអត្ិងិជន។ 
 
២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភយ័ឥណទនគជឺាហានិភ័យម្ែលរ៉ាោះ ល់រណ្តត លមរពីការខាត្រងម់្ផែរហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលអត្ិងិជន ឬភាគីនែគូ ទ្ី
ផារររស់ធនាគារ ខ្រខានមនិបានរំដពញកាត្ពវរិចចសងរំណុលតាមរិចចសនាឲ្យធនាគារ។ ហានិភយ័ឥណទន ភាគដក្ចើនដរើត្
ដែើងពីការផាល់ឥណទននិងរុដរក្រទន និងរិចចសនាឥណទនម្ែលដរើត្មរពីសរមមភាពននការផតល់ក្បាររ់មច។ី  

ហានិភយ័ឥណទនគឺជាហានិភ័យធំជាងដគម្ត្មយួគត្រ់ែុងអាជីវរមមធនាគារ ដហតុ្ដនោះគណៈក្គរក់្គងដរៀរចំហានិភយ័
ឥណទនររស់ខ្លួនយា៉ា ងក្រុងក្រយត័្ែ។ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ក) ការវាសខ់វងហានិភ័យឥណទាន 

ធនាគារបានរដងកើត្ដគាលការណ៍ហានិភយ័ឥណទនសែូល (Core Credit Risk Policy) ម្ែលក្ត្ូវបានដរៀរចដំែើង
ដែើមបអីភបិាលនូវរាល់សរមមភាពរែុងការធានារា៉ាររ់ងហានិភ័យររស់ធនាគារ។ ការរនតឥណទនក្ត្ូវបានអភបិាលដោយរមមវធិី
ឥណទន ម្ែលបានដរៀរចំគដក្ម្គងពិដសសសក្ម្គរផ់លិត្ផល ឬសំដពៀត្ ឥណទនពិដសស រារទ់ងំទ្ីផារដគាលដៅ កាល
រំណត្ ់និងលរខខ្ណឌ  ឯរសារសម្គែ ង និងនីត្ិវធិីដៅដក្កាមផលិត្ផលឥណទនម្ែលនឹងក្ត្ូវវាស់ម្វងនិងផតល់ជូនអត្ិងិជន។ 

ធនាគាររធ៏ានាអោះអាងថាខ្លួនបានម្រងម្ចរត្ួនាទ្ីចាស់ោស់ រវាងកាត្ពវរិចចអែរដលើរសំដណើ ឥណទន (loan 
originators) អែរវាយត្នមលឥណទន (evaluators) និងរក្មតិ្ការអនុមត័្ឥណទន (approving authorities)។ 
 
(ែ) ការម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័យ និងដគាលការណ៍បនថយហានិភ័យ 

ធនាគារក្គរក់្គងរក្មតិ្ហានិភយ័ និងដផ្ទត ត្ការយរចិត្តទុ្រោរដ់លើហានិភយ័ឥណទន ដៅដពលម្ែលហានិភ័យក្ត្ូវ
បានររដ ើញ ជាពិដសសដៅដលើភាគីនែគូជាឯរត្តជន និងភាគីនែគូជាក្រុម ក្ពមទងំសហក្គាសនានា។ 

ធនាគារដរៀរចំរចនាសមពន័ធតាមរក្មតិ្ននហានិភយ័ឥណទន ដោយោររ់ក្មតិ្ដលើចំនួនទ្ឹរក្បារន់នហានិភយ័ម្ែល
អាចទ្ទ្ួលយរបាន ទរទ់្ងនឹងអែរខ្ចីក្បារជ់ាឯរត្តជន ឬអែរខ្ចីក្បារជ់ាក្រុម និងតាមម្ផែរអាជីវរមម។ ហានិភ័យដនោះក្ត្ូវបានក្ត្ួត្
ពិនិត្យតាមមូលោា នរងវិលជុំ ដហើយនឹងក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យដែើងវញិក្រចាឆំ្ែ  ំ ឬញឹរញរជ់ាងដនោះតាមការចាបំាច់។ ការោររ់ំណត្់
ដលើរក្មតិ្ហានិភយ័ឥណទនតាមផលិត្ផល និងតាមវស័ិយអាជីវរមម ក្ត្ូវបានអនុមត័្ដោយក្រុមក្រឹរាភបិាល។ 

ហានិភយ័ធំក្ត្ូវបានរំណត្ន់ិយមនយ័ដោយធនាគាររណ្តត ល ថាជាហានិភយ័ឥណទនទូ្ដៅចំដ ោះអែរទ្ទ្ួលផលជា
ឯរត្តជន ម្ែលដលើសពី ១០% ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារ។  ដយាងតាមលរខខ្ណឌ ននក្រកាសដលខ្ ធ៧-០៦-២២៦ក្រ.រ. 
ររស់ធនាគាររណ្តត ល ត្ក្មូវឲ្យធនាគារររាឲ្យបានក្គរដ់ពលដវោនូវអនុបាត្អត្ិររម្គចំនួន ២០% រវាងហានិភយ័ឥណទនទូ្ដៅ
ររស់ធនាគារ ម្ែលដចញពីក្រត្ិរត្តិការជាមយួនឹងអែរទ្ទ្ួលផលជាឯរត្តជននីមយួៗ និងមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារ។ ហានិ
ភយ័ឥណទនធំសររុ មនិក្ត្ូវឲ្យដលើសពី ៣០០% ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារដទ្។ 

ធនាគារបានដក្រើក្បាស់ដគាលការណ៍និងការអនុវត្តជាដក្ចើន ដែើមបកីាត្រ់នថយហានិភយ័ឥណទន រមួម្គនការត្ក្មូវឲ្យអែរ
ខ្ចីក្បារ ់ោរវ់ត្ថុរញ្ញច ំដលើឥណទន និងរុដរក្រទនម្ែលធនាគារផតល់ឲ្យខ្ចី។  
 
(គ) ដគាលការណ៍ការងយចុោះត្ថ្មា និងសវំិធានធន 

ធនាគារបានអនុវត្តតាមការដធវើចំណ្តត្ថ់ាែ រឥ់ណទននិងសំវធិានធន អនុដោមតាមក្រកាស រព់ន័ធែូចបានរញ្ញជ រ់
ដៅរែុងរំណត្ស់ម្គា ល់២.៨ ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

ការដធវើចំណ្តត្ថ់ាែ រឥ់ណទន និងការដធវើសំវធិានធនឥណទនបាត្រ់ង ់ ក្ត្ូវបានរំណត្ដ់ោយគិត្ដៅដលើរយៈដពល
ហួសរំណត្ស់ងននឥណទន និងរុដរក្រទនអត្ិងិជន និងរតាត  រព់ន័ធដផេងដទ្ៀត្។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ឃ) ហានិភ័យឥណទានអត្ិបរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ញច  ំឬមុនការបដងកើនឥណទាន 

តារាងខាងដក្កាមដនោះរង្ហា ញពីហានិភយ័ឥណទនអត្ិររម្គររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ដោយមនិគិត្ដលើវត្ថុរញ្ញច ំ ឬ
ការរដងកើនឥណទនដផេងដទ្ៀត្ដែើយ។ ចំដ ោះក្ទ្ពយសរមមរែុងតារាងតុ្លយការ ហានិភយ័ម្ែលបានរង្ហា ញខាងដលើម្ផែរដៅដលើត្នមល
ដយាងសុទ្ធ។ ចំដ ោះរិចចសនា រព់ន័ធនឹងឥណទន ហានិភ័យឥណទនអត្ិររម្គគឺជាចំនួនទងំក្សុងននរញ្ចរឥ់ណទនម្ែល
មនិអាចម្រម្ក្របាន។ 

ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ែុោល រអាដមររិ   នដ់រៀល  ែុោល រអាដមររិ   នដ់រៀល 
ក្ទ្ពយសរមមរែុ ងតារាងតុ្លយការ        
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ៤០.៧២១.៨៦០  ១៦៤.៣៩៤.១៤៩  ២៣.៦៣៤.៤២០  ៩៥.៧១៩.៤០១ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  ១.៧៤៧.៧៧១.៨២៨  ៤៣០.១១៩.៩០៦  ១.៧៤១.៩៨៥.៦១៩ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ២.៤០១.៦៥០  ៩.៦៩៥.៤៦១  ៤.០៦២.៦៣៣  ១៦.៤៥៣.៦៦៤ 
 ៤៧៦.០៦១.៧៨៨  ១.៩២១.៨៦១.៤៣៨  ៤៥៧.៨១៦.៩៥៩  ១.៨៥៤.១៥៨.៦៨៤ 
        
ក្ទ្ពយសរមមដក្ៅតារាងតុ្លយការ        
រិចចសនាដផេងៗ ៧១.១១៧.៦៥២  ២៨៧.១០១.៩៦១  ៦៣.១៨៩.៤៤១  ២៥៥.៩១៧.២៣៦ 
 ៥៤៧.១៧៩.៤៤០  ២.២០៨.៩៦៣.៣៩៩  ៥២១.០០៦.៤០០  ២.១១០.០៧៥.៩២០ 

 
ក្រសិនដរើម្គនលទ្ធភាព ធនាគារនឹងចរចាជាមយួភាគីនែគូររស់ខ្លួនអំពីវត្ថុរញ្ញច ំ ដែើមបកីាត្រ់នថយហានិភយ័ឥណទន។ 

រែុងការវាយត្នមលពីភាពម្ែលអាចទ្ទ្ួលយរបានននវត្ថុរញ្ញច ំ ក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារគិត្ពិចារណ្តដៅដលើភាពម្ែលអាចោរ់លរ់
ដលើទ្ីផារបានននវត្ថុរញ្ញច ំ រែូ៏ចជាភាពដពញដលញននទ្ំហំរំណុល។ ក្រដភទ្ននវត្ថុរញ្ញច ំសំខាន់ៗ និងការរដងកើនឥណទនដផេងៗ
ម្ែលក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារទ្ទ្ួលបានចំដ ោះការផតល់ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជនររស់ខ្លួន រមួម្គនក្ទ្ពយសមបត្តិ និងការ
ធានាដផេងៗ។ ក្ទ្ពយសមបត្តិទងំឡាយក្ត្ូវបានវាយត្នមលពីមយួក្គាដៅមយួក្គា ដោយម្ផែរដៅតាមការវាយត្នមលររស់អែរវាយត្នមល
ឯររាជអាជីព។ 

គណៈក្គរក់្គងម្គនជំដនឿថា ខ្លួនម្គនលទ្ធភាពរនតការក្គរក់្គងនិងក្ទ្ក្ទ្ងហ់ានិភយ័ឥណទនររស់ក្រុមហ ុនរមួ និង
ធនាគារម្ែលរណ្តត លមរពីឥណទននិងរុដរក្រទន ឲ្យសថិត្រែុងរក្មតិ្អរបររម្គតាមវធិីែូចខាងដក្កាម៖ 

 
 ឥណទននិងរុដរក្រទនររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ក្ត្ូវបានធានាដោយវត្ថុរញ្ញច ំ និង 
 ធនាគារម្គននីត្ិវធិីវាយត្នមលឥណទនយា៉ា ងសមក្សរ រែុងការផតល់ឥណទននិងរុដរក្រទនជូនអត្ិងិជន។ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទានថ្នម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ 

ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន 
គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្ននតារាងតុ្លយការ ហានិភយ័ឥណទនររស់ក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារ ម្ែលដរើត្ពីឥណទននិងរុដរ

ក្រទនអត្ិងិជន (ដោយមនិគិត្វត្ថុរញ្ញច ំ ឬការរដងកើនឥណទនដផេងៗ និងមនិគិត្ែល់សំវធិានធនឥណទនបាត្រ់ង់) ម្គនែូច
ខាងដក្កាម៖ 

 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ឥណទននិងរុដរក្រទន៖        

មនិហួសកាលរំណត្និ់ងមនិងយចុោះត្នមល ៣៦០.២២៣.៦៤៨  ១.៤៥៤.២២២.៨៦៧  ៣៨៣.៧៤៨.៨០៦  ១.៥៥៤.១៨២.៦៦៤ 
ហួសកាលរំណត្រ់៉ាុម្នតមនិងយចុោះត្នមល ៨.៧៧១.៩៦៩  ៣៥.៤១២.៤៣៩  ៥១.២៦១.៣០៣  ២០៧.៦០៨.២៧៨ 
ងយចុោះត្នមល ៦៣.៩៤២.៦៦១  ២៥៨.១៣៦.៥២២  ២.៩០៥.៦៨៧  ១១.៧៦៨.០៣២ 

 ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  ១.៧៤៧.៧៧១.៨២៨  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  ១.៧៧៣.៥៥៨.៩៧៤ 
 
ជាទូ្ដៅឥណទននិងរុដរក្រទនម្ែលផុត្រំណត្ស់ងត្ិចជាង៩០នងៃ មនិក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាងយចុោះត្នមលដទ្ លុោះក្តាម្ត្

ម្គនពត័្ម៌្គនដផេងដទ្ៀត្ចងែុលរង្ហា ញផទុយពីដនោះ។ 
គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្តារាងតុ្លយការ រណ្តត ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុទងំអស់ម្ែលក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារបានកាន់ការ ់គឺ

មនិបានហួសកាលរំណត្់សងឬងយចុោះត្នមលដនាោះដទ្។ 
 
សមតុ្លយនិងការោរក់្បារដ់ៅធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ 
ការវភិាគអំពីសមតុ្លយររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ដៅតាមរណ្តត ធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ គិត្ក្ត្ឹម

កាលររដិចឆទ្តារាងតុ្លយការ តាមក្រដទ្សននភាគីនែគូររស់ខ្លួន ម្គនែូចខាងដក្កាម៖ 
 ២០១៦  ២០១៥ 

 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ម្រកុមហ ុនរមួ        
រែុងក្រដទ្សរមពុជា៖        

ធនាគារ ណិជជ ៤.២៤០.៧៥៦  ៤៣៨.៣៦៦.២៣៥  ១៥.៣៣២.៧៧៩  ៦២.០៩៧.៧៥៤ 
        
ដក្ៅក្រដទ្សរមពុជា៖        

ធនាគារ ណិជជ ៣៦.៤៨២.១៥៨  ១៤៧.២៧៨.៤៧៣  ៨.៤១៤.២៩៦  ៣៤.០៧៧.៩០០ 
 ៤០.៧២២.៩១៤  ៥៨៥.៦៤៤.៧០៨  ២៣.៧៤៧.០៧៥  ៩៦.១៧៥.៦៥៤ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ង) គុណភាពឥណទានថ្នម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 

សមតុ្លយនិងការោរក់្បារដ់ៅធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ (ត្) 
 ២០១៦  ២០១៥ 

 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ធនាគារ        
រែុងក្រដទ្សរមពុជា៖        

ធនាគារ ណិជជ ៤.២៣៩.៧០២  ១៧.១១៥.៦៧៧  ១៥.២២០.១២៤  ៦១.៦៤១.៥០២ 
        
ដក្ៅក្រដទ្សរមពុជា៖        

ធនាគារ ណិជជ ៣៦.៤៨២.១៥៨  ១៤៧.២៧៨.៤៧២  ៨.៤១៤.២៩៦  ៣៤.០៧៧.៨៩៩ 
 ៤០.៧២១.៨៦០  ១៦៤.៣៩៤.១៤៩  ២៣.៦៣៤.៤២០  ៩៥.៧១៩.៤០១ 

 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារសំខាន់ៗរមួម្គន ការក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួល ដលើការោរក់្បារដ់ៅ

ធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ និងក្បាររ់ដញ្ញ ើដៅធនាគារ ទរទ់្ិននឹងការជួលអគារការយិាល័យ។ 
 
(ច) គុណភាពឥណទានថ្នឥណទាននិងបុដរម្របទានអត្ិងិជ្ន 
(i) ឥណទននងិរុដរក្រទនម្ែលហួសកាលរំណត្់សង រ៉ាុម្នតមនិងយចុោះត្នមល 

ការវភិាគអំពីអាយុកាលឥណទននិងរុដរក្រទនម្ែលហួសកាលរំណត្ស់ង រ៉ាុម្នតមនិងយចុោះត្នមល គិត្ក្ត្ឹមកាល
ររដិចឆទ្តារាងតុ្លយការ (ដោយមនិគិត្ដលើវត្ថុរញ្ញច ំ ឬការរដងកើនឥណទនដផេងៗ) ម្គនែូចខាងដក្កាម៖ 

 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
        
ហួសកាលរំណត្ស់ងពី៖          
- ៣០ នងៃ < ៩០ នងៃ ៨.៧៧១.៩៦៩  ៣៥.៤១២.៤៣៩  ៥១.២៦១.៣០៣  ២០៧.៦០៨.២៧៨ 
        
ែរ៖ សំវធិានធនជារ់ោរ់ (២៦៣.១៥៩)  (១.០៦២.៣៧៣)  (១.៥៣៧.៨៣៩)  (៦.២២៨.២៤៨) 
 ៨.៥០៨.៨១០  ៣៤.៣៥០.០៦៦  ៤៩.៧២៣.៤៦៤  ២០១.៣៨០.០៣០ 

 
ឥណទនម្ែលហួសកាលរំណត្ស់ង៣០នងៃ ឬដលើសពីដនោះ រ៉ាុម្នតត្ិចជាង៩០នងៃ ក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាែ រជ់ាក្រដភទ្ឥណទន

ដក្កាមការឃ្ល ដំមើល ដហើយក្ត្ូវដធវើសំវធិានធនជារ់ោរ ់៣%។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ច) គុណភាពឥណទានថ្នឥណទាននិងបុដរម្របទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
(ii) ឥណទននងិរុដរក្រទនម្ែលងយចុោះត្នមល 

ការវភិាគអំពីអាយុកាលឥណទននិងរុដរក្រទនម្ែលហួសកាលរំណត្ស់ង៩០នងៃ ឬដលើសពីដនោះ ម្ែលក្ត្ូវបានចាត្់
ទុ្រថាងយចុោះត្នមល (ដោយមនិគិត្ដលើវត្ថុរញ្ញច ំ ឬការរដងកើនឥណទនដផេងៗ) ម្គនែូចខាងដក្កាម៖ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ហួសកាលរំណត្ស់ងពី៖         
- ៩០ នងៃ < ១៨០ នងៃ ១៩.០១៧.០៧៧  ៧៦.៧៧១.៩៤០  ៧០២.៦៤៨  ២.៨៤៥.៧២៤ 
- ១៨០ នងៃ < ៣៦០ នងៃ ២៧.៣១២.៤៦០  ១១០.២៦០.៤០១  ៥៤៧.២៧៤  ២.២១៦.៤៦០ 
- ដលើសពី ៣៦០ នងៃ ១៧.៦១៣.១២៤  ៧១.១០៤.១៨២  ១.៦៥៥.៧៦៥  ៦.៧០៥.៨៤៨ 
 ៦៣.៩៤២.៦៦១  ២៥៨.១៣៦.៥២៣  ២.៩០៥.៦៨៧  ១១.៧៦៨.០៣២ 
        
ែរ៖ សំវធិានធនជារោ់រ ់ (៣៥.០១៨.៤២៣)  (១៤១.៣៦៩.៣៧៤)  (២.៣៨៦.៧៣៨)  (៩.៦៦៦.២៨៩) 
 ២៨.៩២៤.២៣៨  ១១៦.៧៦៧.១៤៩  ៥១៨.៩៤៩  ២.១០១.៧៤៣ 
 
(ឆ) ការរបឹអូសវត្ថុបញ្ញច  ំ
 ធនាគាររណ្តត លត្ក្មូវឲ្យក្គឹោះសាថ នធនាគារទងំអស់ ដធវើចំណ្តត្់ថាែ រក់្ទ្ពយសមបត្តិយរបាន ជា “ក្ទ្ពយសមបត្តិររឹអូស”
ដៅរែុងតារាងតុ្លយការ ក្រសិនដរើម្គន និងក្ត្ូវលរក់្ទ្ពយសមបត្តិដនាោះដចញវញិរែុងរយៈដពលមយួឆ្ែ ។ំ  
 រែុងអំែុងការយិររដិចឆទ្ដនោះ ធនាគារមនិបានររឹអូសក្ទ្ពយសរមមណ្តមយួម្ែលបានោរជ់ាវត្ថុរញ្ញច ំដនាោះដទ្។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ជ្) ការម្របមូលផតុំហានិភ័យឥណទានថ្នម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ 
(i) វភិាគតាមម្ផែរភូមសិា្សត 
 ដោយវភិាគតាមទ្ីតាងំក្រដទ្សននភាគីនែគូ គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្តារាងតុ្លយការ ហានិភ័យឥណទនររស់ក្រុមហ ុនរមួ 
និងធនាគារ ម្ែលភាគដក្ចើនដរើត្ដែើងដៅរែុងក្រដទ្សរមពុជា ម្គនែូចខាងដក្កាម៖ 
 ម្របដទសកមពុជា  ម្របដទសដផសងៗ  សរបុ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
ម្រកុមហ ុនរមួ      
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦      
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ៤.២៤០.៧៥៦  ៣៦.៤៨២.១៥៨  ៤០.៧២២.៩១៤ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  -  ៤៣២.៩៣៨.២៧៨ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ៣.៤០១.៦៥០  -  ៣.៤០១.៦៥០ 
 ៤៤០.៥៨០.៦៨៤  ៣៦.៤៨២.១៥៨  ៤៧៧.០៦២.៨៤២ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ១.៧៧៨.៦២៤.២២១  ១៤៧.២៧៨.៤៧២  ១.៩២៥.៩០២.៦៩៣ 
      
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥      
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ១៥.៣៣២.៧៧៩  ៨.៤១៤.២៩៦  ២៣.៧៤៧.០៧៥ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  -  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ៤.៤៧៧.០៤៣  -  ៤.៤៧៧.០៤៣ 
 ៤៥៧.៧២៥.៦១៨  ៨.៤១៤.២៩៦  ៤៦៦.១៣៩.៩១៤ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ១.៨៥៣.៧៨៨.៧៥៣  ៣៤.០៧៧.៨៩៩  ១.៨៨៧.៨៦៦.៦៥២ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ជ្) ការម្របមូលផតុហំានិភ័យឥណទានថ្នម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(i) វភិាគតាមម្ផែរភូមសិា្សត (ត្) 
 ម្របដទសកមពុជា  ម្របដទសដផសងៗ  សរបុ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
ធនាគារ      
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦      
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ៤.២៣៩.៧០២  ៣៦.៤៨២.១៥៨  ៤០.៧២១.៨៦០ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  -  ៤៣២.៩៣៨.២៧៨ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ២.៤០១.៦៥០  -  ២.៤០១.៦៥០ 
 ៤៣៩.៥៧៩.៦៣០  ៣៦.៤៨២.១៥៨  ៤៧៦.០៦១.៧៨៨ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ១.៧៧៤.៥៨២.៩៦៦  ១៤៧.២៧៨.៤៧២  ១.៩២១.៨៦១.៤៣៨ 
      
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥      
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ១៥.២២០.១២៤  ៨.៤១៤.២៩៦  ២៣.៦៣៤.៤២០ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  -  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ៤.០៦២.៦៣៣  -  ៤០៦២៦៣៣ 
 ៤៥៧.១៩៨.៥៥៣  ៨.៤១៤.២៩៦  ៤៦៥.៦១២.៨៤៩ 
សមមូលនឹង នដ់រៀល ១.៨៥១.៦៥៤.១៤០  ៣៤.០៧៧.៨៩៩  ១.៨៨៥.៧៣២.០៣៩ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ជ្) ការម្របមូលផតុំហានិភ័យឥណទានថ្នម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(ii) វភិាគតាមក្រដភទ្អាជីវរមម 

តារាងខាងដក្កាមដនោះសដងខរអំពីហានិភយ័ឥណទនររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ តាមត្នមលដយាងសុទ្ធររស់វា ដោយ
ចាត្ថ់ាែ រត់ាមក្រដភទ្អាជីវរមមននភាគីនែគូ។ 

ម្រកុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ពាន់ដរៀល 

      

 

 

ក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ៖      

 

 

ក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ៧.០០០.០០០  ២៨.២៥៩.០០០  ១៣.៤២០.៨៧៧  ៥៤.៣៥៤.៥៥២ 
ក្គឹោះសាថ នមនិម្មនហិរញ្ញ វត្ថុ៖        

រសិរមម រកុាខ ក្រម្គញ់ និងដនសាទ្ ៣៧.៨៥០.៣២១  ១៥២.៨០១.៧៤៦  ៣២.០៩៨.២៩១  ១២៩.៩៩៨.០៧៩ 
ការររុររម្រ ៉ា និងងម ៩៣២.៧២៣  ៣.៧៦៥.៤០៣  ១.៤៦៨.៤៤៤  ៥.៩៤៧.១៩៨ 
ផលិត្រមម ៣៣.៧៧០.៤២៣  ១៣៦.៣៣១.១៩៨  ៣៤.៥៣៤.១៣៨  ១៣៩.៨៦៣.២៥៩ 
ទ្ឹរ-ដភលើង ១៣.២៥៧.៣៤៧  ៥៣.៥១៩.៩១០  ១១.៨៤៣.៥៤៤  ៤៧.៩៦៦.៣៥៣ 
សំណង់ ១០៦.០៩០.៩៣៤  ៤២៨.២៨៩.១០១  ១០៧.៨៦៩.៤៤៦  ៤៣៦.៨៧១.២៥៦ 
ជំនួញលរែុ់ំ និងលររ់ាយ ៣៩.៦៩៦.៤៧១  ១៦០.២៥៤.៦៥៣  ៣៨.៨៣៦.៨៨៨  ១៥៧.២៨៩.៣៩៦ 
ជំនួញលររ់ាយ ២៩.៩៥៤.៩៦១  ១២០.៩២៨.១៧៨  ៣៦.៨៥៣.១៧០  ១៤៩.២៥៥.៣៣៩ 
សណ្តា គារ និងដភាជនីយោា ន ២០.៧៨៣.៨៩០  ៨៣.៩០៤.៥៦៤  ១៧.៣០២.៤០៧  ៧០.០៧៤.៧៤៨ 
ការែឹរជញ្ជូ ន និងការសតុរទ្ំនិញ ២.៨១៦.១៣១  ១១.៣៦៨.៧២១  ៣.៦២៥.៩០២  ១៤.៦៨៤.៩០៣ 
ពត័្ម៌្គនវទិ្ានិងទូ្រគមនាគមន ៍ ៦៣១.៥៩៣  ២.៥៤៩.៧៤១  ៥១៦.៣៨១  ២.០៩១.៣៤៣ 
សរមមភាពរែុងការជួល និងភត្ិសនា

ក្រត្ិរត្តិ (មនិគិត្ការជួលអចលន
ក្ទ្ពយ) ១.៤៨៨.៣៥៨  ៦.០០៨.៥០១  ១.០៨៧.៤៧៧  ៤.៤០៤.២៨២ 

សរមមភាពអចលនក្ទ្ពយ ២២.៤៣២.២៩៩  ៩០.៥៥៩.១៩១  ៣៧.៥៤៩.៦២០  ១៥២.០៧៥.៩៦១ 
ដសវាមនិម្មនហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ៦២.៥៧៨.៩៧៨  ២៥២.៦៣១.៣៣៤  ៦៥.១៧១.៦១៦  ២៦៣.៩៤៥.០៤៥ 

ការផតល់រមចឲី្យរុគាល៖        
ការផតល់រមចជីាឯរត្តជន ៣៤.៨៩៦.៣០២  ១៤០.៨៧៦.៣៧០  ២០.៦០៤.២០៧  ៨៣.៤៤៧.០៣៨ 
រណ័ណ ឥណទន ៤.០៩១.៤៤៦  ១៦.៥១៧.១៦៨  ៥.០២៧.០០៨  ២០.៣៥៩.៣៨២ 
ការរញ្ញច ំ ម្គច ស់កានក់ារ់ ១៤.២៦០.៨៤៥  ៥៧.៥៧១.០៣១  ៨.៣៨០.៣០៨  ៣៣.៩៤០.២៤៧ 

ការផតល់រមចដីផេងៗ ៤០៥.២៥៦  ១.៦៣៦.០១៨  ១.៧២៦.០៧២  ៦.៩៩០.៥៩៣ 
 ៤៣២.៩៣៨.២៧៨  ១.៧៤៧.៧៧១.៨២៨  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦  ១.៧៧៣.៥៥៨.៩៧៤ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.២ ហានិភ័យទីផារ 

ហានិភយ័ទ្ីផារជាហានិភ័យម្ែលដធវើឲ្យម្គនការម្ក្រក្រួលត្នមលសមក្សរ ឬលំហូរសាចក់្បារន់ាដពលអនាគត្នន
ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដោយសារការផ្ទល ស់រតូរត្នមលទ្ីផារ។ ហានិភយ័ទ្ីផារដរើត្ដែើងដោយសាថ នភាពដរើរទូ្ោយននអក្តាការក្បារ ់
ររូិយរណ័ណ  និងផលិត្ផលមូលធន ម្ែលទងំអស់ដនោះក្រឈមមុខ្នឹងរម្ក្មរក្មួលទ្ីផារជារោ់រ់និងទូ្ដៅ ក្ពមទងំរម្ក្មរក្មួល
អក្តាទ្ីផារ ឬត្នមលទ្ីផារ ែូចជាអក្តាការក្បារ ់គំោត្ឥណទន អក្តារតូរររូិយរណ័ណ  និងត្នមលមូលធនជាដែើម។ 
 
(ក) ហានិភ័យត្ថ្មា 

ធនាគារក្គរក់្គងហានភិយ័ននការម្ក្រក្រួលត្នមលវនិិដយាគររស់ខ្លួន ដោយដធវើការក្ត្ួត្ពិនិត្យដលើរបាយការណ៍ក្រត្ិរត្តិការ
មូលនិធិក្រចាមំ្ខ្។  

 
(ែ) ហានិភ័យការបតូររបូិយប័ណណ  
 ក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារដធវើក្រត្ិរត្តិការជាចមបងជាក្បារែុ់ោល រអាដមររិ ម្ែលជាររូិយរណ័ណ ដគាលររស់ក្រុមហ ុនរមួ និង
ធនាគារ។ ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារមនិម្គនហានិភ័យការរតូរររូិយរណ័ណ ជាសារវនតដនាោះដទ្។ 
 
(គ) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ 
 ហានិភយ័អក្តាការក្បារគ់ឺជាហានិភយ័ម្ែលដធវើឲ្យម្គនការម្ក្រក្រលួលំហូរសាចក់្បារ់នាដពលអនាគត្ ននឧរររណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដោយសារការម្ក្រក្រួលអក្តាការក្បារដ់លើទ្ីផារ។ រក្មតិ្ការក្បារអ់ាចដរើនដែើងឬងយចុោះ អាក្ស័យដៅតាមរម្ក្មរក្មលួ
មនិរពំឹងទុ្រននអក្តាការក្បារ។់ គណៈក្គរក់្គងដធវើការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្រចាដំៅដលើភាពមនិសីុគាែ ននអក្តាការក្បារ។់ 
 តារាងខាងដក្កាមដនោះសដងខរពីហានិភយ័អក្តាការក្បាររ់រស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ។ ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលតាមត្នមល
ដយាង ក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាែ រ់តាមត្នមលរែុងរិចចសនាដែើមក្គា ឬតាមកាលផុត្រំណត្ស់ង។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.២ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
ម្រកុមហ ុនរមួ ១ ខែ 

 
១-៣ ខែ 

 
៣-១២ ខែ 

 
១-៥ ឆ្ន  ំ

 
ដលើសពី៥ឆ្ន ដំែើងដៅ 

 
មិនានការម្របាក់ 

 
សរបុ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
             ម្រទពយសកមម              

សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ២៥.៧២៧.២១៦  ២៥.៧២៧.២១៦ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល -  ២.០៤៩.៥៤២  -  -  -  ៣៤.៦៧៥.២៤៧  ៣៦.៧២៤.៧៨៩ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ៦.១៩២.៣៩៣  -  ៤.០០០.០០០  -  -  ៣០.៥៣០.៥២១  ៤០.៧២២.៩១៤ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអតិ្ងិជន ៨៤.២៧៧.០៦៥  ២០.៧៨៥.២០៩  ៦៦.៧២៨.៤២៧  ១២៧.៤០៨.៥២២  ១៣៣.៧៣៩.០៥៥  -  ៤៣២.៩៣៨.២៧៨ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ -  -  -  -  -  ២០៣.៩៧១  ២០៣.៩៧១ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ -  -  -  -  -  ៣.៤០១.៦៥០  ៣.៤០១.៦៥០ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៩០.៤៦៩.៤៥៨  ២២.៨៣៤.៧៥១  ៧០.៧២៨.៤២៧  ១២៧.៤០៨.៥២២  ១៣៣.៧៣៩.០៥៥  ៩៤.៥៣៨.៦០៥  ៥៣៩.៧១៨.៨១៨ 
              
បំណុល              
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ១.៨៥៨.៤០៨  ៦០.០០០  ៤២៦.០១៦  -  -  ៩៦៤.២០៦  ៣.៣០៨.៦៣០ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជន ១៦២.៤៧៣.០៥៤  ៧៥.៣១៥.១៤៨  ១០០.៧២០.៣៣៩  ៨.២៩៣.៦០២  -  ៣៦.៨៦៩.៥៣៤  ៣៨៣.៦៧១.៦៧៧ 
ក្បាររ់មចដីផេងៗ ៣.០០០.០០០  -  ៥.០០០.០០០  ១១៣.២៤៦.៦៤៨  ២.០០០.០០០  -  ១២៣.២៤៦.៦៤៨ 
អនុរំណុល -  -  -  -  ២៩.០០០.០០០  -  ២៩.០០០.០០០ 
រំណុលដផេងៗ -  -  -  -  -  ១២.៩១១.២៨៥  ១២.៩១១.២៨៥ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១៦៧.៣៣១.៤៦២  ៧៥.៣៧៥.១៤៨  ១០៦.១៤៦.៣៥៥  ១២១.៥៤០.២៥០  ៣១.០០០.០០០  ៥០.៧៤៥.០២៥  ៥៥២.១៣៨.២៤០ 
គាា ត្សាច់ម្របាក់ងាយម្រសួលសរបុ (៧៦.៨៦២.០០៤)  (៥២.៥៤០.៣៩៧)  (៣៥.៤១៧.៩២៨)  ៥.៨៦៨.២៧២  ១០២.៧៣៩.០៥៥  ៤៣.៧៩៣.៥៨០  (១២.៤១៩.៤២២) 
សមមូលនឹង នដ់រៀល (៣១០.២៩១.៩១០)  (២១២.១០៥.៥៨៣)  (១៤២.៩៨២.១៧៥)  ២៣.៦៩០.២១៤  ៤១៤.៧៥៧.៥៦៥  ១៧៦.៧៩៤.៦៨២  (៥០.១៣៧.២០៧) 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.២ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
ម្រកុមហ ុនរមួ ១ ខែ 

 
១-៣ ខែ 

 
៣-១២ ខែ 

 
១-៥ ឆ្ន  ំ

 
ដលើសពី៥ឆ្ន ដំែើងដៅ 

 
មិនានការម្របាក់ 

 
សរបុ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
             ម្រទពយសកមម              

សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ៣៧.៩១៣.២២៦  ៣៧.៩១៣.២២៦ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល ៣.២៤៦.៩១៤  -  ៧.០០០.០០០  -  -  ៧៣.៦២៣.០២៥  ៨៣.៨៦៩.៩៣៩ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ១.៨០៩.៦៧០  -  ១៥.០០០.០០០  -  -  ៦.៩៣៧.៤០៥  ២៣.៧៤៧.០៧៥ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអតិ្ងិជន ៥៧.០១៨.៧៩០  ២៤.៤៧២.៨០៤  ១០៩.៩៨៨.២៣៩  ១១២.២១៩.៣២០  ១៣៤.២១៦.៦៤៣  -  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ -  -  -  -  -  ២០៦.២៦៣  ២០៦.២៦៣ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ -  -  -  -  -  ៤.៤៧៧.០៤៣  ៤.៤៧៧.០៤៣ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៦២.០៧៥.៣៧៤  ២៤.៤៧២.៨០៤  ១៣១.៩៨៨.២៣៩  ១១២.២១៩.៣២០  ១៣៤.២១៦.៦៤៣  ១២៣.១៥៦.៩៦២  ៥៨៨.១២៩.៣៤២ 
បំណុល              
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ៥២៤.៥៨៧  ១១.២៦៩.៣៦៨  ៥.០០៩.១២១  ២៦.៤០០.០០០  -  ៣០២.៥៨១  ៤៣.៥០៥.៦៥៧ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អតិ្ងិជន ១១៣.១០៣.៤៤៩  ៥៨.៦៥៦.១៩៤  ២២០.៣៦៩.៩៤២  -  -  ៤០.០៧៦.៩៧០  ៤៣២.២០៦.៥៥៥ 
ក្បាររ់មចដីផេងៗ -  -  ៩០.៥០០.០០០  ១៥.១២៩.០០០  -  -  ១០៥.៦២៩.០០០ 
អនុរំណុល -  -  -  ៨.០០០.០០០  ៥.០០០.០០០  -  ១៣.០០០.០០០ 
រំណុលដផេងៗ -  -  -  -  -  ៨.៧២៣.៦៦៨  ៨.៧២៣.៦៦៨ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១១៣.៦២៨.០៣៦  ៦៩.៩២៥.៥៦២  ៣១៥.៨៧៩.០៦៣  ៤៩.៥២៩.០០០  ៥.០០០.០០០  ៤៩.១០៣.២១៩  ៦០៣.០៦៤.៨៨០ 
              
គាា ត្សាច់ម្របាក់ងាយម្រសួលសរបុ (៥១.៥៥២.៦៦២)  (៤៥.៤៥២.៧៥៨)  (១៨៣.៨៩០.៨២៤)  ៦២.៦៩០.៣២០  ១២៩.២១៦.៦៤៣  ៧៤.០៥៣.៧៤៣  (១៤.៩៣៥.៥៣៨) 
សមមូលនឹង នដ់រៀល (២០៨.២៧២.៧៥៤)  (១៨៣.៦២៩.១៤២)  (៧៤២.៩១៨.៩២៩)  ២៥៣.២៦៨.៨៩៣  ៥២២.០៣៥.២៣៨  ២៩៩.១៧៧.១២២  (៦០.៣៣៩.៥៧២) 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.២ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
ធនាគារ ១ ខែ 

 
១-៣ ខែ 

 
៣-១២ ខែ 

 
១-៥ ឆ្ន  ំ

 
ដលើសព៥ីឆ្ន ដំែើងដៅ 

 
មិនានការម្របាក់ 

 
សរបុ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
             ម្រទពយសកមម 
             សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ២៥.៧២៧.២១៦  ២៥.៧២៧.២១៦ 

សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល -  ២.០៤៩.៥៤២  -  -  -  ៣៤.៦៧៥.២៤៧  ៣៦.៧២៤.៧៨៩ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ៦.១៩១.៣៣៩  -  ៤.០០០.០០០  -  -  ៣០.៥៣០.៥២១  ៤០.៧២១.៨៦០ 
ឥណទននងិរុដរក្រទនអត្ិងជិន ៨៤.២៧៧.០៦៥  ២០.៧៨៥.២០៩  ៦៦.៧២៨.៤២៧  ១២៧.៤០៨.៥២២  ១៣៣.៧៣៩.០៥៥  -  ៤៣២.៩៣៨.២៧៨ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ -  -  -  -  -  ២០៣.៩៧១  ២០៣.៩៧១ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ -  -  -  -  -  ២.៤០១.៦៥០  ២.៤០១.៦៥០ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៩០.៤៦៨.៤០៤  ២២.៨៣៤.៧៥១  ៧០.៧២៨.៤២៧  ១២៧.៤០៨.៥២២  ១៣៣.៧៣៩.០៥៥  ៩៣.៥៣៨.៦០៥  ៥៣៨.៧១៧.៧៦៤ 
              
បំណុល              
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ១.៨៥៨.៤០៨  ៦០.០០០  ៤២៦.០១៦  -  -  ៩៦៤.២០៦  ៣.៣០៨.៦៣០ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងជិន ១៦២.៤៧៣.០៥៤  ៧៥.៣១៥.១៤៨  ១០២.០១៣.៧២១  ៨.២៩៣.៦០២  -  ៣៦.៨៦៩.៥៣៤  ៣៨៤.៩៦៥.០៥៩ 
ក្បាររ់មចដីផេងៗ -  -  ៥.០០០.០០០  ១០៦.២៤៦.៦៤៨  -  -  ១១១.២៤៦.៦៤៨ 
អនុរំណុល -  -  -  -  ២៩.០០០.០០០  -  ២៩.០០០.០០០ 

រំណុលដផេងៗ -  -  -  -  -  ១២.៦២០.០១៩  ១២.៦២០.០១៩ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១៦៤.៣៣១.៤៦២  ៧៥.៣៧៥.១៤៨  ១០៧.៤៣៩.៧៣៧  ១១៤.៥៤០.២៥០  ២៩.០០០.០០០  ៥០.៤៥៣.៧៥៩  ៥៤១.១៤០.៣៥៦ 
              
គាា ត្សាច់ម្របាក់ងាយម្រសួលសរបុ (៧៣.៨៦៣.០៥៨)  (៥២.៥៤០.៣៩៧)  (៣៦.៧១១.៣១០)  ១២.៨៦៨.២៧២  ១០៤.៧៣៩.០៥៥  ៤៣.០៨៤.៨៤៦  (២.៤២២.៥៩២) 
សមមូលនឹង នដ់រៀល (២៩៨.១៨៥.១៦៥)  (២១២.១០៥.៥៨៣)  (១៤៨.២០៣.៥៥៨)  ៥១.៩៤៩.២១៤  ៤២២.៨៣១.៥៦៥  ១៧៣.៩៣៣.៥២៣  (៩.៧៨០.០០៤) 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.២ ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
ធនាគារ ១ ខែ 

 
១-៣ ខែ 

 
៣-១២ ខែ 

 
១-៥ ឆ្ន  ំ

 
ដលើសពី៥ឆ្ន ដំែើងដៅ 

 
មិនានការម្របាក ់

 
សរបុ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

 
ដុល្លា រអាដមរកិ 

គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០១៥ 
             ម្រទពយសកមម 
             សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ៣៧.៩១៣.២២៦  ៣៧.៩១៣.២២៦ 

សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល ៣.២៤៦.៩១៤  -  ៧.០០០.០០០  -  -  ៧៣.៦២៣.០២៥  ៨៣.៨៦៩.៩៣៩ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ១.៦៩៧.០១៥  -  ១៥.០០០.០០០  -  -  ៦.៩៣៧.៤០៥  ២៣.៦៣៤.៤២០ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ងិិជន ៥៧.០១៨.៧៩០  ២៤.៤៧២.៨០៤  ១០៩.៩៨៨.២៣៩  ១១២.២១៩.៣២០  ១៣៤.២១៦.៦៤៣  -  ៤៣៧.៩១៥.៧៩៦ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ -  -  -  -  -  ២០៦.២៦៣  ២០៦.២៦៣ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ -  -  -  -  -  ៤.០៦២.៦៣៣  ៤.០៦២.៦៣៣ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៦១.៩៦២.៧១៩  ២៤.៤៧២.៨០៤  ១៣១.៩៨៨.២៣៩  ១១២.២១៩.៣២០  ១៣៤.២១៦.៦៤៣  ១២២.៧៤២.៥៥២  ៥៨៧.៦០២.២៧៧ 
              
បំណុល              
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ៥២៤.៥៨៧  ១១.២៦៩.៣៦៨  ៥.០០៩.១២១  ២៦.៤០០.០០០  -  ៣០២.៥៨១  ៤៣.៥០៥.៦៥៧ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ១១៣.១០៣.៤៤៩  ៥៨.៦៥៦.១៩៤  ២២២.៤០៧.៧៨៣  -  -  ៤០.០៧៦.៩៧០  ៤៣៤.២៤៤.៣៩៦ 
ក្បាររ់មចដីផេងៗ -  -  ៨១.៥០០.០០០  ១២.១២៩.០០០  -  -  ៩៣.៦២៩.០០០ 
អនុរណុំល -  -  -  ៨.០០០.០០០  ៥.០០០.០០០  -  ១៣.០០០.០០០ 
រំណុលដផេងៗ -  -  -  -  -  ៩.០៤៤.៧៨៧  ៩.០៤៤.៧៨៧ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ១១៣.៦២៨.០៣៦  ៦៩.៩២៥.៥៦២  ៣០៨.៩១៦.៩០៤  ៤៦.៥២៩.០០០  ៥.០០០.០០០  ៤៩.៤២៤.៣៣៨  ៥៩៣.៤២៣.៨៤០ 
              
គាា ត្សាច់ម្របាកង់ាយម្រសួលសរបុ (៥១.៦៦៥.៣១៧)  (៤៥.៤៥២.៧៥៨)  (១៧៦.៩២៨.៦៦៥)  ៦៥.៦៩០.៣២០  ១២៩.២១៦.៦៤៣  ៧៣.៣១៨.២១៤  (៥.៨២១.៥៦៣) 
សមមូលនឹង នដ់រៀល (២០៨.៧២៧.៨៨១)  (១៨៣.៦២៩.១៤២)  (៧១៤.៧៩១.៨០៧)  ២៦៥.៣៨៨.៨៩៣  ៥២២.០៣៥.២៣៨  ២៩៦.២០៥.៥៨៥  (២៣.៥១៩.១១៤) 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.៣ ហានិភ័យសាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល 

ហានិភយ័សាចក់្បារង់្ហយក្សួល គឺជាហានិភយ័ម្ែលក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារ មនិម្គនលទ្ធភាពរំដពញកាត្ពវរិចចសង
ក្បារត់ាមកាលរំណត្់សង ដៅដពលម្ែលអត្ិងិជនមរែរក្បាររ់ដញ្ញ ើ ត្ក្មូវការសាចក់្បារ់តាមការចុោះរិចចសនា ឬលំហូរសាច់
ក្បារដ់ចញដផេងៗ ។ 
 
(ក) ដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល 

គណៈក្គរក់្គងតាមោនសាចក់្បារង់្ហយក្សួលរែុងតារាងតុ្លយការ និងក្គរក់្គងការក្រមូលផតុ ំ និងទ្ិនែនយ័រំណុល
ម្ែលម្គនកាលរំណត្់ រែូ៏ចជារម្ក្មរក្មួលននអែរដផាើក្បារសំ់ខាន់ៗ  និងគដក្ម្គងននការែរសាចក់្បាររ់រស់ពួរដគ។ 
 
(ែ) ដំដណើ រការផតលម់្របភពទុន 
 ក្រភពទុ្នចមបងររស់ក្រុមហ ុនរមួនិងធនាគារ បានមរពីដែើមទុ្នបានរងរ់រស់ភាគទុ្និរ ក្បារ់រដញ្ញ ើររស់ធនាគារនិង
ក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ និងក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន។ ក្រភពទុ្នក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យក្រចានំងៃយា៉ា ងដទ្ៀងទត្ ់តាមរយៈការក្ត្ួត្ពិ
និត្យររស់គណៈក្គរក់្គង ដលើកាលរំណត្់ននក្បាររ់ដញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្់។ 
 
(គ) លហូំរសាច់ម្របាក់មិននិទសសន៍ (Non-derivative cash flow) 
 តារាងខាងដក្កាមដនោះរង្ហា ញពីលំហូរសាចក់្បារម់និដធវើអរបហារ ម្ែលដរើត្ដែើងពីក្ទ្ពយសរមមនិងរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ និង
រិចចសនាដផេងៗររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ដោយម្ផែរតាមកាលរំណត្់ដលើរិចចសនាម្ែលដៅសល់ គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្
តារាងតុ្លយការ។  
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.៣ ហានិភ័យសាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល (ត្) 
(គ) លហូំរសាច់ម្របាក់មិននិទសសន៍ (Non-derivative cash flow) (ត្) 
ម្រកុមហ ុនរមួ ១ ខែ  ១-៣ ខែ  ៣-១២ ខែ  ១-៥ ឆ្ន  ំ  ដលើសពី៥ឆ្ន ដំែើងដៅ  មិនានកាលកំណត្ ់  សរបុ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០១៦ 

             ម្រទពយសកមម 
             សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ២៥.៧២៧.២១៦  ២៥.៧២៧.២១៦ 

សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល -  ២.០៤៩.៥៤២  -  -  -  ៣៤.៦៧៥.២៤៧  ៣៦.៧២៤.៧៨៩ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ -  -  ៤.០០០.០០០  -  -  ៣៦.៧២១.៨៦០  ៤០.៧២១.៨៦០ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ងិិជន ៨៤.២៧៧.០៦៥  ២០.៧៨៥.២០៩  ៦៦.៧២៨.៤២៧  ១២៧.៤០៨.៥២២  ១៣៣.៧៣៩.០៥៥  -  ៤៣២.៩៣៨.២៧៨ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ -  -  -  -  -  ២០៣.៩៧១  ២០៣.៩៧១ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ៤៦.៦២៤  ៣៥២.៤៦៦  ៣.៤៨៥.៦៤៥  ៣៤.៩២៥.១៦៨  ៩៣.៥៤១.១៩៦  ៣.៤០១.៦៥០  ១៣៥.៧៥២.៧៤៩ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៨៤.៣២៣.៦៨៩  ២៣.១៨៧.២១៧  ៧៤.២១៤.០៧២  ១៦២.៣៣៣.៦៩០  ២២៧.២៨០.២៥១  ១០០.៧២៩.៩៤៤  ៦៧២.០៦៨.៨៦៣ 

 
             

បំណុល              
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ២១៩.១៦៨  ៦០.០០០  ៤២៦.០១៦  -  -  ២.៦០៣.៤៤៦  ៣.៣០៨.៦៣០ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ៦៧.៤៩០.៩៤១  ៧៥.៣១៥.១៤៨  ១០០.៧២០.៣៣៩  ៨.២៩៣.៦០២  -  ១៣១.៨៥១.៦៤៧  ៣៨៣.៦៧១.៦៧៧ 
ម្របាកក់មច ី ៣.០០០.០០០  -  ៥.០០០.០០០  ១១៣.២៤៦.៦៤៨  ២.០០០.០០០  -  ១២៣.២៤៦.៦៤៨ 
អនុបណុំល -  -  -  -  ២៩.០០០.០០០  -  ២៩.០០០.០០០ 
រំណុលដផេងៗ ១.២១៤.៣៥៩  ១.៩១៤.៨៩១  ៥.៦១១.៩៤៧  ១១.០៩៧.៨០៧  ២.៣៤៣.៧៩០  ១២.៩១១.២៨៥  ៣៥.០៩៤.០៧៩ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៧១.៩២៤.៤៦៨  ៧៧.២៩០.០៣៩  ១១១.៧៥៨.៣០២  ១៣២.៦៣៨.០៥៧  ៣៣.៣៤៣.៧៩០  ១៤៧.៣៦៦.៣៧៨  ៥៧៤.៣២១.០៣៤ 
(គាា ត្)សាច់ម្របាកង់ាយម្រសួលសទុធ-ដុល្លា រអាដមរកិ ១២.៣៩៩.២២១  (៥៤.១០២.៨២២)  (៣៧.៥៤៤.២៣០)  ២៩.៦៩៥.៦៣៣  ១៩៣.៩៣៦.៤៦១  (៤៦.៦៣៦.៤៣៤)  ៩៧.៧៤៧.៨២៩ 
(គាា ត្)សាច់ម្របាកង់ាយម្រសួលសទុធ - ពាន់ដរៀល ៥០.០៥៥.៦៥៥  (២១៨.៤១៣.០៩២)  (១៥១.៥៦៦.០៥៧)  ១១៩.៨៨១.២៧០  ៧៨២.៩២១.៤៩៣  (១៨៨.២៧១.២៨៤)  ៣៩៤.៦០៧.៩៨៥ 

 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

77 

២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.៣ ហានិភ័យសាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល (ត្) 
(គ) លហូំរសាច់ម្របាក់មិននិទសសន៍ (Non-derivative cash flow) (ត្) 
ម្រកុមហ ុនរមួ ១ ខែ  ១-៣ ខែ  ៣-១២ ខែ  ១-៥ ឆ្ន  ំ ដលើសពី៥ឆ្ន ដំែើងដៅ  មិនានកាលកំណត្ ់ សរបុ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០១៥ 

             ម្រទពយសកមម 
             សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ៣៧.៩១៣.២២៦  ៣៧.៩១៣.២២៦ 

សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល ៣.២៤៦.៩១៤  -  ៧.០០០.០០០  -  -  ៧៣.៦២៣.០២៥  ៨៣.៨៦៩.៩៣៩ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ ១.៨០៩.៦៧០  -  ១៥.០០០.០០០  -  -  ៦.៩៣៧.៤០៥  ២៣.៧៤៧.០៧៥ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ងិិជន ៦៣.៣៤៤.២៦៩  ២៦.៨១៩.៣៥៨  ១១៨.៩៨៣.៨៦០  ១៣៥.៧៤៥.៦៤១  ១៣៩.៧៧៣.៨៦៩  -  ៤៨៤.៦៦៦.៩៩៧ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ -  -  -  -  -  ២០៦.២៦៣  ២០៦.២៦៣ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ៧៨៦  ១.៥៥៣  ៣.៧៧៦  -  -  ៤.៤៧៧.០៤៣  ៤.៤៨៣.១៥៨ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៦៨.៤០១.៦៣៩  ២៦.៨២០.៩១១  ១៤០.៩៨៧.៦៣៦  ១៣៥.៧៤៥.៦៤១  ១៣៩.៧៧៣.៨៦៩  ១២៣.១៥៦.៩៦២  ៦៣៤.៨៨៦.៦៥៨ 

 
             

បំណុល              
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ១១.២៦៩.៣៦៨  ៥.០០៩.១២១  ២៦.៤០០.០០០  -  -  ៨២៧.១៦៨  ៤៣.៥០៥.៦៥៧ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ៤២.៩១៣.០៨៤  ៥៨.៦៥៦.១៩៤  ២២០.៣៦៩.៩៤២  -  -  ១១០.២៦៧.៣៣៥  ៤៣២.២០៦.៥៥៥ 
ម្របាកក់មច ី ២៦១.៧៣០  ៥២៣.៤៦១  ៩២.១១៣.៥៦១  ១៥.៧៥៤.២៥០  -  -  ១០៨.៦៥៣.០០២ 
អនុបណុំល ៥៤.៣៧៤  ១០៨.៧៥០  ៤៨៩.៣៧២  ១០.៦០៩.៩៨៦  ៥.៣៩៦.០៤៧  -  ១៦.៦៥៨.៥២៩ 
រំណុលដផេងៗ ១.៣៩៤.២២៧  ២.៤១៣.២៣៤  ៥.២៦៧.៥៤២  -  -  ៨.៧២៣.៦៦៨  ១៧.៧៩៨.៦៧១ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៥៥.៨៩២.៧៨៣  ៦៦.៧១០.៧៦០  ៣៤៤.៦៤០.៤១៧  ២៦.៣៦៤.២៣៦  ៥.៣៩៦.០៤៧  ១១៩.៨១៨.១៧១  ៦១៨.៨២២.៤១៤ 
(គាា ត្)សាច់ម្របាកង់ាយម្រសួលសទុធ -ដុល្លា រអាដមរកិ ១២.៥០៨.៨៥៦  (៣៩.៨៨៩.៨៤៩)  (២០៣.៦៥២.៧៨១)  ១០៩.៣៨១.៤០៥  ១៣៤.៣៧៧.៨២២  ៣.៣៣៨.៧៩១  ១៦.០៦៤.២៤៤ 
(គាា ត្)សាច់ម្របាកង់ាយម្រសួលសទុធ - ពាន់ដរៀល ៥០.៥៣៥.៧៧៨  (១៦១.១៥៤.៩៩០)  (៨២២.៧៥៧.២៣៥)  ៤៤១.៩០០.៨៧៦  ៥៤២.៨៨៦.៤០១  ១៣.៤៨៨.៧១៦  ៦៤.៨៩៩.៥៤៦ 

 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.៣ ហានិភ័យសាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល (ត្) 
(គ) លហូំរសាច់ម្របាក់មិននិទសសន៍ (Non-derivative cash flow) (ត្) 
ធនាគារ ១ ខែ  ១-៣ ខែ  ៣-១២ ខែ  ១-៥ ឆ្ន  ំ ដលើសពី៥ឆ្ន ដំែើងដៅ  មិនានកាលកំណត្ ់ សរបុ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០១៦              
ម្រទពយសកមម              
សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ២៥.៧២៧.២១៦  ២៥.៧២៧.២១៦ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល -  ២.០៤៩.៥៤២  -  -  -  ៣៤.៦៧៥.២៤៧  ៣៦.៧២៤.៧៨៩ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ -  -  ៤.០០០.០០០  -  -  ៣៦.៧២១.៨៦០  ៤០.៧២១.៨៦០ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ងិិជន ៨៤.២៧៧.០៦៥  ២០.៧៨៥.២០៩  ៦៦.៧២៨.៤២៧  ១២៧.៤០៨.៥២២  ១៣៣.៧៣៩.០៥៥  -  ៤៣២.៩៣៨.២៧៨ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ -  -  -  -  -  ២០៣.៩៧១  ២០៣.៩៧១ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ៤៦.៦២៤  ៣៥២.៤៦៦  ៣.៤៨៥.៦៤៥  ៣៤.៩២៥.១៦៨  ៩៣.៥៤១.១៩៦  ២.៤០១.៦៥០  ១៣៤.៧៥២.៧៤៩ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៨៤.៣២៣.៦៨៩  ២៣.១៨៧.២១៧  ៧៤.២១៤.០៧២  ១៦២.៣៣៣.៦៩០  ២២៧.២៨០.២៥១  ៩៩.៧២៩.៩៤៤  ៦៧១.០៦៨.៨៦៣ 

 
             

បំណុល              
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ២១៩.១៦៨  ៦០.០០០  ៤២៦.០១៦  -  -  ២.៦០៣.៤៤៦  ៣.៣០៨.៦៣០ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ៦៧.៤៩០.៩៤១  ៧៥.៣១៥.១៤៨  ១០២.០១៣.៧២១  ៨.២៩៣.៦០២  -  ១៣១.៨៥១.៦៤៧  ៣៨៤.៩៦៥.០៥៩ 
ក្បាររ់មចដីផេងៗ -  -  ៥.០០០.០០០  ១០៦.២៤៦.៦៤៨  -  -  ១១១.២៤៦.៦៤៨ 
អនុរណុំល -  -  -  -  ២៩.០០០.០០០  -  ២៩.០០០.០០០ 
រំណុលដផេងៗ ១.១៨១.៤៤៩  ១.៨៦៥.១០៦  ៥.៣៨៦.៥០៣  ១០.៣៧៩.២៧០  ១.៨៧១.០០៨  ១២.៦២០.០១៩  ៣៣.៣០៣.៣៥៥ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៦៨.៨៩១.៥៥៨  ៧៧.២៤០.២៥៤  ១១២.៨២៦.២៤០  ១២៤.៩១៩.៥២០  ៣០.៨៧១.០០៨  ១៤៧.០៧៥.១១២  ៥៦១.៨២៣.៦៩២ 
(គាា ត្)សាច់ម្របាកង់ាយម្រសួលសទុធ - ដុល្លា រអាដមរកិ ១៥.៤៣២.១៣១  (៥៤.០៥៣.០៣៧)  (៣៨.៦១២.១៦៨)  ៣៧.៤១៤.១៧០  ១៩៦.៤០៩.២៤៣  (៤៧.៣៤៥.១៦៨)  ១០៩.២៤៥.១៧១ 
(គាា ត្)សាច់ម្របាកង់ាយម្រសួលសទុធ - ពាន់ដរៀល ៦២.២៩៩.៥១៣  (២១៨.២១២.១១០)  (១៥៥.៨៧៧.៣២២)  ១៥១.០៤១.០០៤  ៧៩២.៩០៤.១១៤  (១៩១.១៣២.៤៤៣)  ៤៤១.០២២.៧៥៦ 
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.៣ ហានិភ័យសាច់ម្របាក់ងាយម្រសួល (ត្) 
(គ) លហូំរសាច់ម្របាក់មិននិទសសន៍ (Non-derivative cash flow) (ត្) 
 
ធនាគារ ១ ខែ  ១-៣ ខែ  ៣-១២ ខែ  ១-៥ ឆ្ន  ំ  ដលើសពី៥ឆ្ន ដំែើងដៅ  មិនានកាលកំណត្ ់  សរបុ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ  ដុល្លា រអាដមរកិ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០១៥              
ម្រទពយសកមម              
សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ៣៧.៩១៣.២២៦  ៣៧.៩១៣.២២៦ 
សមតុ្លយដៅធនាគាររណ្តត ល ៣.២៤៦.៩១៤  -  ៧.០០០.០០០  -  -  ៧៣.៦២៣.០២៥  ៨៣.៨៦៩.៩៣៩ 
សមតុ្លយដៅធនាគារដផេងៗ -  -  ១៥.០០០.០០០      ៨.៦៣៤.៤២០  ២៣.៦៣៤.៤២០ 
ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ងិិជន ៦៣.៣៤៤.២៦៩  ២៦.៨១៩.៣៥៨  ១១៨.៩៨៣.៨៦០  ១៣៥.៧៤៥.៦៤១  ១៣៩.៧៧៣.៨៦៩  -  ៤៨៤.៦៦៦.៩៩៧ 
វនិិដយាគសក្ម្គរល់រ ់ -  -  -  -  -  ២០៦.២៦៣  ២០៦.២៦៣ 
ក្ទ្ពយសរមមដផេងៗ ៧៨៦  ១.៥៥៣  ៣.៧៧៦  -  -  ៤.០៦២.៦៣៣  ៤.០៦៨.៧៤៨ 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៦៦.៥៩១.៩៦៩  ២៦.៨២០.៩១១  ១៤០.៩៨៧.៦៣៦  ១៣៥.៧៤៥.៦៤១  ១៣៩.៧៧៣.៨៦៩  ១២៤.៤៣៩.៥៦៧  ៦៣៤.៣៥៩.៥៩៣ 

 
             

បំណុល              
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារដផេងៗ ១១.២៦៩.៣៦៨  ៥.០០៩.១២១  ២៦.៤០០.០០០  -  -  ៨២៧.១៦៨  ៤៣.៥០៥.៦៥៧ 
ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ងិិជន ៤២.៩១៣.០៨៤  ៥៨.៦៥៦.១៩៤  ២២២.៤០៧.៧៨៣  -  -  ១១០.២៦៧.៣៣៥  ៤៣៤.២៤៤.៣៩៦ 
ក្បាររ់មចដីផេងៗ ២៣៦.១៧៨  ៤៧២.៣៦០  ៨២.៩០៣.៣២៧  ១២.៧៤៨.៤២២  -  -  ៩៦.៣៦០.២៨៧ 
អនុរណុំល ៥៤.៣៧៤  ១០៨.៧៥០  ៤៨៩.៣៧២  ១០.៦០៩.៩៨៦  ៥.៣៩៦.០៤៧  -  ១៦.៦៥៨.៥២៩ 
រំណុលដផេងៗ ១.៣៩៤.២២៧  ២.៤១៣.២៣៤  ៥.២៦៧.៥៤២  -  -  ៩.០៤៤.៧៨៧  ១៨.១១៩.៧៩០ 
បំណុលហរិញ្ញវត្ថុសរបុ ៥៥.៨៦៧.២៣១  ៦៦.៦៥៩.៦៥៩  ៣៣៧.៤៦៨.០២៤  ២៣.៣៥៨.៤០៨  ៥.៣៩៦.០៤៧  ១២០.១៣៩.២៩០  ៦០៨.៨៨៨.៦៥៩ 
(គាា ត្)សាច់ម្របាកង់ាយម្រសួលសទុធ - ដុល្លា រអាដមរកិ ១០.៧២៤.៧៣៨  (៣៩.៨៣៨.៧៤៨)  (១៩៦.៤៨០.៣៨៨)  ១១២.៣៨៧.២៣៣  ១៣៤.៣៧៧.៨២២  ៤.៣០០.២៧៧  ២៥.៤៧០.៩៣៤ 
(គាា ត្)សាច់ម្របាកង់ាយម្រសួលសទុធ - ពាន់ដរៀល ៤៣.៣២៧.៩៤២  (១៦០.៩៤៨.៥៤២)  (៧៩៣.៧៨០.៧៦៨)  ៤៥៤.០៤៤.៤២១  ៥៤២.៨៨៦.៤០១  ១៧.៣៧៣.១១៩  ១០២.៩០២.៥៧៣ 
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.៤ ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ 

ហានិភយ័ក្រត្ិរត្តិការគឺជាហានិភយ័ននការបាត្រ់ងម់្ែលរណ្តត លមរពីភាពមនិក្គរក់្គាន ់ ឬររាជយ័រែុងែំដណើ រការ
ក្គរក់្គងនផទរែុង រតាត មនុសេ ឬរតាត ក្រពន័ធ ឬដហតុ្ការណ៍ខាងដក្ៅ។ រតាត ទងំដនោះរមួម្គនហានិភយ័ខាងម្ផែរចារ ់ការអនុដោម
តាមចារ ់គណដនយយ និងការម្រលងរនលំ។ 

ធនាគារបានរដងកើត្ចារ ់ និងនីត្ិវធិីដផេងៗ ដែើមបផីតល់នូវការម្ណនាែំល់ម្ផែរក្រត្ិរត្តិការសំខាន់ៗ  សតីពីរចនាសមពន័ធ
ក្គរក់្គងហានិភយ័ និងភាពចាបំាចន់នមូលោា នរែុងការក្គរក់្គងការក្ត្ួត្ពិនិត្យនផទរែុង ដែើមបរីណំត្អ់ត្តសញ្ញញ ណ បា៉ា ន់សាម នត្នមល 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងក្គរក់្គងហានិភយ័ក្រត្ិរត្តិការររស់ខ្លួន។ ដគាលការណ៍ក្គរក់្គងក្រពន័ធនផទរែុង នងិការវាស់ម្វងម្ែលបានអនុវត្ត រមួ
ម្គនការរដងកើត្អាជាា សក្ម្គរ់ការចុោះហត្ថដលខា ការក្គរក់្គងបា៉ា រា៉ា ម្ម៉ាក្ត្រែុងការរំណត្ក់្រពន័ធ នីត្ិវធិដីធវើឲ្យម្គនក្រសិទ្ធភាព និងការរត្់
ក្តាឯរសារ ដែើមបធីានានូវអនុដោមភាពដៅតាមត្ក្មូវការននរទ្របញ្ញត្តិ និងដគាលការណ៍ម្ណនាដំផេងៗ។ ដគាលការណ៍និងនីត្ិវធិី
ដផេងៗក្ត្វូបានក្ត្ួត្ពិនិត្យដែើងវញិតាមការយិររដិចឆទ្ ដោយពិចារណ្តដៅដលើដគាលដៅ និងយុទ្ធសា្សតអាជីវរមមររស់ធនាគារ និង
ត្ក្មូវការររស់ដគាលការណ៍ម្ណនាដំផេងៗ។ 

ត្ួនាទ្ីររស់សវនរមមនផទរែុង គឺផតល់នូវការវាយត្នមលឯររាជអំពីភាពក្គរក់្គានន់នដគាលការណ៍ និងនីត្ិវធិីក្ត្ួត្ពិនិត្យនផទ
រែុងររស់ធនាគារ ដែើមបរីនថយហានិភយ័ម្ែល រព់ន័ធនឹងសរមមភាពក្រត្ិរត្តិការ។ ចំដ ោះការររដ ើញណ្តមយួម្ែលដរើត្ពីសវន
រមម និងការក្ត្ួត្ពិនិត្យដនោះ គណៈក្គរក់្គងជានខ់្ពស់ររស់ធនាគារ និងគណៈរម្គម ធិការសវនរមមររស់ក្រុមហ ុនដម នឹងក្ត្ួត្ពិនិត្យ
រម្នថមដទ្ៀត្ចដំ ោះការររដ ើញដនាោះ។ 
 
២៩.៥ ត្ថ្មាសមម្រសបថ្នម្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ថុ 

គិត្ក្ត្ឹមកាលររដិចឆទ្តារាងតុ្លយការ ត្នមលសមក្សរននឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ម្គនត្នមល
ក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្នមលដយាង។ 

ត្នមលសមក្សរម្ែលបានបា៉ា ន់សាម នគឺម្ផែរដៅដលើវធិីសា្សត និងការសនមត្ែូចខាងដក្កាម៖ 
 
(i)   សមតុ្លយនិងការោរក់្បារដ់ៅធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ 
 ត្នមលសមក្សរននសមតុ្លយនិងការោរក់្បារដ់ៅធនាគារ និងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ម្ែលម្គនកាលរំណត្ត់្ិចជាង
មយួឆ្ែ  ំម្គនត្នមលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្នមលដយាងររស់វា។ 

 
(ii)   ឥណទននិងរុដរក្រទនអត្ិងិជន 

ឥណទនម្ែលម្គនអក្តាដងរនិងម្គនកាលរំណត្់សងដៅសល់រយៈដពលត្ិចជាងមយួឆ្ែ  ំ ត្នមលដយាងររស់វាជាទូ្ដៅគឺ
ម្គនត្នមលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្នមលសមក្សរររស់វា។ 

ចំដ ោះឥណទនម្ែលម្គនអក្តាដងរនិងម្គនកាលរំណត្ស់ងដៅសល់រយៈដពលមយួឆ្ែ  ំ ឬដលើសមយួឆ្ែ  ំ ត្នមលសម
ក្សរររស់វា ក្ត្ូវបានបា៉ា នស់ាម នដោយដធវើអរបហារដលើលំហូរសាច់ក្បាររ់ពំឹងទុ្រនាដពលអនាគត្ និងដក្រើអក្តាឥណទនទ្ីផារម្ែល
ម្គនកាលរំណត្់សង និងហានិភយ័ឥណទនក្រហារក់្រម្ហលគាែ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.៥ ត្ថ្មាសមម្រសបថ្នម្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
(iii)  ក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារ និងក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន 

ត្នមលសមក្សរននក្បាររ់ដញ្ញ ើម្ែលក្ត្ូវសងតាមត្ក្មូវការ (គណនីចរនត និងគណនីសនេ)ំ ឬក្បាររ់ដញ្ញ ើម្ែលម្គនកាល
រំណត្ស់ងដៅសល់រយៈដពលត្ិចជាងមយួឆ្ែ  ំ ក្ត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នថាម្គនត្នមលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្នមលដយាងររស់វា។ ត្នមលសម
ក្សរននក្បាររ់ដញ្ញ ើម្ែលម្គនកាលរំណត្់សងដៅសល់រយៈដពលដលើសមយួឆ្ែ  ំ ក្ត្ូវបានបា៉ា នស់ាម នដោយម្ផែរតាមលំហូរសាច់
ក្បារអ់របហារ និងដក្រើអក្តាឥណទនទ្ីផារ ចំដ ោះក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់ធនាគារនិងក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ និងក្បាររ់ដញ្ញ ើររស់
អត្ិងិជនក្សដែៀងគាែ ។ 

 
(iv)  ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ 

ត្នមលដយាងននក្ទ្ពយសរមម និងរណុំលហិរញ្ញ វត្ថុដផេងៗ ក្ត្ូវបានសនមត្ថាម្គនត្នមលក្រហារ់ក្រម្ហលនឹងត្នមលសមក្សរ
ររស់វា ដោយសារគណនីទងំដនោះមនិម្គនត្នមលម្ក្រក្រួលជាសារវនតដៅតាមអក្តាទ្ីផារដទ្។ 
 
២៩.៦ ការម្រគប់ម្រគងដដើមទុន 

វត្ថុវស័ិយររស់ធនាគាររែុងការក្គរក់្គងដែើមទុ្ន ម្ែលជារញ្ញត្តិទូ្លំទូ្ោយជាង “មូលធន” ដៅដលើតារាងតុ្លយការគឺ៖ 
   អនុដោមតាមត្ក្មូវការដែើមទុ្នម្ែលរំណត្ដ់ោយធនាគាររណ្តត ល 
   ការ រលទ្ធភាពររស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគាររែុងការរនតនិរនតភាពអាជីវរមម ដែើមបឲី្យធនាគារអាចរនតផតល់ផល

ក្រដយាជនែ៍ល់ភាគទុ្និរ និងែល់ភាគីដផេងៗម្ែល រព់ន័ធនឹងក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ និង 
   ររាមូលោា នដែើមទុ្នរងឹម្គដំែើមបគីាកំ្ទ្ែល់ការអភវិឌ្ឍអាជីវរមម។ 

ធនាគាររណ្តត លត្ក្មូវឲ្យធនាគារ ណិជជទងំអស់ក្ត្ូវ៖ (i) ររាដែើមទុ្នអរបររម្គ (ii) ររាមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់
ធនាគារយា៉ា ងដហាចណ្តស់ឲ្យដសមើនឹងដែើមទុ្នអរបររម្គ និង (iii) អនុដោមតាមអនុបាត្សាធនភាព និងអនុបាត្សាចក់្បារង់្ហយ
ក្សួល។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.៦ ការម្រគប់ម្រគងដដើមទុន (ត្) 

តារាងខាងដក្កាមដនោះសដងខរអំពីសម្គសធាតុ្ដែើមទុ្នតាមចាររ់រស់ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ ៖ 
ម្រកុមហ ុនរមួ ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ដដើមទុនថាន ក់ទី១  

       ដែើមទុ្ន ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៣៨៧.៥០០  ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៨៧៥.០០០ 
ចំដណញររាទុ្រ (១៣.៣១៩.១៧៩)  (៥៣.៧៦៩.៥២៦)  ៥.២៤១.៧១០  ២១.២២៨.៩២៦ 
ទុ្នរក្មុងម្ែលមនិអាចម្រងម្ចរបាន ២៥.៦២២.៧៧២  ១០៣.៤៣៩.១៣១  ២៥.៦២២.៧៧២  ១០៣.៧៧២.២២៧ 
ែរ៖ ឥណទនភាគី រព់ន័ធ (២៩៧.៩៩៨)  (១.២០៣.០១៨)  (៣១៣.៨៩៨)  (១.២៧១.២៨៧) 
ែរ៖ ក្ទ្ពយសរមមអររីូ (១.៣២៤.៦៤១)  (៥.៣៤៧.៥៧៦)  (១.៤៨៤.៦២៣)  (៦.០១២.៧២៣) 
 ៤៨.១៨០.៩៥៤  ១៩៤.៥០៦.៥១១  ៦៦.៥៦៥.៩៦១  ២៦៩.៥៩២.១៤៣ 
ដដើមទុនថាន ក់ទី២ (ដដើមទុនបំដពញ
បខនថម)        

រូរ៖ អនុរំណុលអនុមត័្ដោយធនាគារណ្តត ល ២២.០០០.០០០  ៨៨.៨១៤.០០០  ១៣.០០០.០០០  ៥២.៦៥០.០០០ 
រូរ៖ សំវធិានធនទូ្ដៅសក្ម្គរឥ់ណទនម្ែល

បាត្រ់ង ់ ៣.៦០២.១៩៩  ១៤.៥៤២.០៧៧  ៣.៨៥៣.៦៧៩  ១៥.៦០៧.៤០០ 
ែរ៖ ការចូលរមួភាគហ ុនរែុងធនាគារ និង

ក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ (១៥០.០០០)  (៦០៥.៥៥០)  (១៥០.០០០)  (៦០៧.៥០០) 
 ៧៣.៦៣៣.១៥៣  ២៩៧.២៥៧.០៣៨  ៨៣.២៦៩.៦៤០  ៣៣៧.២៤២.០៤៣ 

 
ធនាគារ ២០១៦  ២០១៥ 
 ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ដុល្លា រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល 
ដដើមទុនថាន ក់ទី១  

       ដែើមទុ្ន ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៣៨៧.៥០០  ៣៧.៥០០.០០០  ១៥១.៨៧៥.០០០ 
ចំដណញររាទុ្រ (១៣.៦២៦.៣៨៧)  (៥៥.០០៩.៧២៤)  ៤.៩៨៦.៨២៧  ២០.១៩៦.៦៤៩ 
ទុ្នរក្មុងម្ែលមនិអាចម្រងម្ចរបាន ២៥.៦២២.៧៧២  ១០៣.៤៣៩.១៣១  ២៥.៦២២.៧៧២  ១០៣.៧៧២.២២៧ 
ែរ៖ ឥណទនភាគី រព់ន័ធ (២៩៧.៩៩៨)  (១.២០៣.០១៨)  (៣១៣.៨៩៨)  (១.២៧១.២៨៧) 
ែរ៖ ក្ទ្ពយសរមមអររីូ (១.៣២៤.៦៤១)  (៥.៣៤៧.៥៧៦)  (១.៤៨៤.៦២៣)  (៦.០១២.៧២៣) 
 ៤៧.៨៧៣.៧៤៦  ១៩៣.២៦៦.៣១៣  ៦៦.៣១១.០៧៨  ២៦៨.៥៥៩.៨៦៦ 
ដដើមទុនថាន ក់ទី២ (ដដើមទុនបំដពញ
បខនថម)        
រូរ៖ អនុរំណុលអនុមត័្ដោយធនាគារណ្តត ល ២២.០០០.០០០  ៨៨.៨១៤.០០០  ១៣.០០០.០០០  ៥២.៦៥០.០០០ 
រូរ៖ សំវធិានធនទូ្ដៅសក្ម្គរឥ់ណទនម្ែល

បាត្រ់ង ់ ៣.៦០២.១៩៩  (១៤.៥៤២.០៧៧)  ៣.៨៥៣.៦៧៩  ១៥.៦០៧.៤០០ 
ែរ៖ ការចូលរមួភាគហ ុនរែុងធនាគារ និង

ក្គឹោះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ (១៥០.០០០)  ៦០៥.៥៥០  (១៥០.០០០)  (៦០៧.៥០០) 
 ៧៣.៣២៥.៩៤៥  ២៦៨.១៤៣.៧៨៦  ៨៣.០១៤.៧៥៧  ៣៣៦.២០៩.៧៦៦ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.  ˙   របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២៩. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ(ត្) 
២៩.៦ ការម្រគប់ម្រគងដដើមទុន (ត្) 

(*) ដៅនងៃទ្ី៣០ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគាររណ្តត លបានអនុញ្ញញ ត្ឲ្យធនាគាររញ្ចូ លអនុរំណុល ម្គនទ្ឹរក្បារ់
ចំនួន ៩ោនែុោល រអាដមររិ (ចំនួនសររុ ២២ោនែុោល រអាដមររិ) ដៅរែុងការគណនាមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធ សក្ម្គរែ់ំណ្តច់ឆ្ែ  ំម្ខ្ធែូ 
ឆ្ែ ២ំ០១៦។ អនុរំណុលម្ែលដៅសល់ម្គនទ្ឹរក្បារច់ំនួន ៧ោនែុោល រអាដមររិ (សររុទងំអស់ ២៩ ោនែុោល រអាដមររិ) 
អនុញ្ញញ ត្ឲ្យរម្នថមដទ្ៀត្ចារព់ីម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៨ ត្ដៅ។ 

ធនាគារជាត្ិននរមពុជាបានដចញក្រកាសដលខ្ ធ៧-០១៦-១១៧ ក្រ រ ចុោះនងៃទ្ី២២ ម្ខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០១៦ សតីពីដែើមទុ្នចុោះ
រញ្ជ ីអរបររម្គងមីររស់ក្គឹោះសាថ នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ ក្រកាសដនោះត្ក្មូវឲ្យធនាគារ ណិជជរែុងក្សុរ ឬជារុក្ត្សមពន័ធររស់
ធនាគារររដទ្ស ក្ត្ូវម្គនដែើមទុ្នចុោះរញ្ជ ីអរបររម្គ យា៉ា ងដហាចណ្តស់ ៣០០  ន់ោនដរៀល (ដសមើនឹង ៧៥ ោនែុោល រអាដមររិ)
។ ធនាគារ ណិជជទងំអស់ក្ត្ូវអនុវត្តតាមក្រកាសដនោះរែុងរយៈដពលពីរឆ្ែ  ំចារព់ីនងៃចុោះហត្ថដលខាននក្រកាសដនោះ។ 
 ដៅនងៃទ្១ី៦ ម្ខ្មងុិនា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារជាត្ិននរមពុជា បានដចញដសចរតីម្ណនាមំយួសតីពីការអនុវត្តក្រកាស ដលខ្ ធ៧-
០១៦-១១៧ ក្រ រ ចុោះនងៃទ្២ី២ ម្ខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០១៦ “សតីពីដែើមទុ្នចុោះរញ្ជ ីអរបររម្គងមីររស់ក្គឹោះសាថ នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ” ដសចរតី
ម្ណនាតំ្ក្មូវឲ្យធនាគារទងំអស់រដងកើនដែើមទុ្នរម្នថមយា៉ា ងដហាចណ្តស់៥០% ននចំនួនដែើមទុ្នចុោះរញ្ជ ីអរបររម្គ ក្ត្ឹមែំណ្តចម់្ខ្
មនីា ឆ្ែ ២ំ០១៧ និងចំនួនម្ែលដៅសល់ ក្ត្ឹមែំណ្តចម់្ខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០១៨។ 
 គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារម្គនដែើមទុ្នចំនួន ៣៧,៥ោនែុោល រអាដមររិ។ ដែើមបរីំដពញនូវត្ក្មូវការដែើម
ទុ្នអរបររម្គងមីដនោះ ធនាគារទ្ទ្ួលបានការអនុមត័្ពីក្រុមក្រឹរាភបិាល ដៅម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៧ សតីពីម្ផនការការរញ្ចូ លដែើមទុ្នជា
សាចក់្បារព់ីក្រុមហ ុនដម ធនាគារE-Sun Commercaial Bank Ltd ច្ែើម្បបីច្ង ើនច្ែើម្ទុនឆុះបញ្ជ ីរបស់្ធនាគារច្ៅែល់ 
៨០លានែុលាែ រអាច្ម្រកិ។ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

លសវាកម្មធនាគារសាំរាបព់ាណិជ្ជកម្ម 

   លសវាឥណទានមានកាលកាំណត ់
លសវាហរិញ្ញ វតែុលលើលែើម្ទុនបងវលិ 

   គណនីមូ្លបប័្តជ្ាំនញួ 
គណនីោកត់ាំកល់ប្បាកប់លញ្ញ ើ 

   លសវាលបើកប្បាកល់បៀវតស 
   លសវាកម្មទទលួប្បតិបតតកិារបណ័ណ ឥណទាន 

 

លសវាកម្មធនាគារបុគគល 

គណនីបលញ្ញ ើសាំម្រ 
គណនីបលញ្ញ ើតាម្តប្ម្វូការ 
គណនីមានកាលកាំណត ់
កម្ចទិីញនទះ 

   បណ័ណ ឥណទាន 
   ប្បតិបតតកិារតាម្អីុនធឺណិត 

  លសវា ATM  

លសវាកម្មធនាគារអនតរជាតិ 

លសវាលនទរប្បាក ់
លសវាហរិញ្ញបបទានពាណិជ្ជកម្ម 
លសវាលិខិ្តឥណទាន (នាាំរូល & នាាំលរញ) 
លសវាកម្មការប្បមូ្លឯកស្ថរ (D/P & D/A) 
លសវាលិខិ្តធានា & លិខិ្តឥណទានអរិម្ស្រនតយ ៍
លសវាមូ្លបបទានបប័្តអបបហា 
លសវាឥណទានពាណិជ្ជកម្ម 
 
 

ច្សវាកម្ម និង ផលិត្ផល 

 

 

 

៨៤ 



 

ពត័្ា៌នទាំនាកទ់ាំនង 
ទីស្ថន កក់ារកណាត ល 

UCB លលខ្៦១ នាូវលលខ្១៣០ 

សងាក តន់ារចាស់ ខ្ណឌ ែូនលេញ 
រាជ្ធានីភនាំលេញ 
ប្បលទសកម្ពុជា 

 

ទូរស័េទ: +855 23 427 995   

ទូរស្ថរ: +855 23 427 997 

info@email.ucb.com.kh 
www.ucb.com.kh 
SWIFT: UCBPKHPP 

ស្ថខា 
   

 ស្ថខាអឡូាំេកិ 
នទះលលខ្ ៧៣-៧៥ នាូវលលខ្២៨៦ សងាក តអ់ូឡាំេិក 

ខ្ណឌ រាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំលេញ 
ទូរស័េទ: +855 23 210 871 | ទូរស្ថរ: +855 23 210 887 

 ស្ថខាស្ថត តចាស់ 
អគារលលខ្ B៤១និងB៤៣ នាូវលលខ្៧០ សងាក ត់ប្សះរក 
ខ្ណឌ ែូនលេញ រាជ្ធានីភនាំលេញ 
ទូរស័េទ: +855 23 931313 | ទូរស្ថរ: +855 23 966943 

ស្ថខាកាលថ្នល់ 
នទះលលខ្៥១៨ABC ម្ហាវថិ្ីប្េះម្ុនីវងស ភូម្១ិ២    

សងាក តទ់លនាបាស្ថក ់ខ្ណឌ រាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំលេញ 
ទូរស័េទ: +855 23 981 313 | ទូរស្ថរ: +855 23 988 859 

 ស្ថខាសទឹងមានជ្យ័ 
អគារលលខ្ ១៦Bនិង១៧B ម្ហាវថិ្ីប្េះម្ុនីលរ ៉ាត 
សងាក តស់ទឹងមានជ្យ័ ខ្ណឌ រាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំលេញ 
ទូរស័េទ: +855 23 921313 | ទូរស្ថរ: +855 23 427 997 

ស្ថខាអាាំងដទកុងទណីងត់ាល់ 
នទះលលខ្២៧២-២៧៦ ម្ហាវថិ្ីល ៉ា លសទុង ភូម្០ិ៤ 

សងាក តទ់ាំនបទ់ឹក ខ្ណឌ រាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំលេញ 
ទូរស័េទ: +855 23 971 313 | ទូរស្ថរ: +855 23 987 458 

 ស្ថខាលសៀម្រាប 
ការប់្ជ្ុងនាូវលទេវងសនិងនាូវអ ុ៊ុំឆ្យ ភូម្មិ្ណឌ ល១ 
សងាក ត់ស្ថវ យែងគាំ លខ្តតលសៀម្រាប 
ទូរស័េទ: +855 63 963 703 | ទូរស្ថរ: +855 63 965 178 

ស្ថខាទលួលគាក 
នទះលលខ្១១៥ នាូវលលខ្២៨៩ ភូម្១ិ៤ 

សងាក តប់ឹងកក២់ ខ្ណឌ ទូលលគាក រាជ្ធានីភនាំលេញ 
ទូរស័េទ: +855 23 961 313 | ទូរស័េទ: +855 23 982 436 

 ស្ថខាប្េះសីហនុ 
អគារលលខ្១៩៥ វថិ្ីឯករាជ្យ សងាក តល់លខ្២ 
ខ្ណឌ ម្តិតភាេ លខ្តតប្េះសីហនុ 
ទូរស័េទ: +855 34-933 833 | ទូរស្ថរ: +855 34 933 668 

ស្ថខាទកឹលអក ់
នទះលលខ្៣៤២E0-3និង៣៤២F0-3 នាូវលលខ្១៨២ ភូម្១ិ០ 

សងាក តទ់ឹកលអក៣់ ខ្ណឌ ទូលលគាក រាជ្ធានីភនាំលេញ 
ទូរស័េទ: +855 23 991 313 | ទូរស្ថរ: +855 23 966 985 

 ស្ថខាបាតែ់ាំបង 
នទះលលខ្០២៧-០៣០ នាូវលលខ្១ ភូម្ដិប្េកម្ហាលទេ 
សងាក ត់ស្ថវ យលបា៉ា  លខ្តតបាតែ់ាំបង 
ទូរស័េទ: +855 53 952 552 | ទូរស្ថរ: +855 53 952 852 

ស្ថខាទកឹលអក ់
នទះលលខ្A១២៣និងA១២៤ ម្ហាវថិ្ីសហេន័ធរុសស ីភូម្ទិឹកថ្នា   

សងាក តទឹកថ្នា  ខ្ណខ ដសនសុខ្ រាជ្ធានីភនាំលេញ 
ទូរស័េទ: +855 23 951 313 | ទូរស្ថរ: +855 23 966 965 

 ស្ថខាប្សកុខ្ារក់ណាា ល-ឃុាំវហិារសួគ ៌
ភូម្វិហិារសួគ៌លជ្ើង ឃុាំវហិារសួគ៌ 
ប្សុកខ្ារក់ណាត ល លខ្តតកណាត ល 
ទូរស័េទ:+855 24 900 001-4 | ទូរស្ថរ: +855 24 900 005 

៨៥ 



 

 

 
 




