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អំពីវីង 
ធនាគារឯកទេស វីង ខេមបូឌា លីមីតធីត គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម
ធនាគារតាមទូរស័ព្ទដេដំបូងគេនៅកម្ពុជាដេលមនការបេ្តជា្ញេចិត្តនៅ
ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុៅដល់អ្នកដេលមិនមនគណនី
ធនាគារ។ វីងក៏ជាធនាគារឯកទេសមួយក្នុងចំោមធនាគារ
ឯកទេសដេលផ្តល់សេវាកម្មធនាគារ តាមរយៈទូរស័ព្ទដេដេល
មនតិចតួចបំផុតរបស់ពិភពលោក។ ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នេំ 2009 
វីងបានផ្តល់មធេយោបាយផ្ញើ និងទទួលបេេក់ គេប់ពេលវេលា គេ
ប់ទីកន្លេងៅដល់បេជាជនកម្ពុជាតាមការបេើបេេស់ទូរស័ព្ទដេ។ 
ផលិតផល និងសេវាកម្មវីង ផ្តល់អោយ បេជាជនកម្ពជុាគេប់រូបអាច 
បេើបេេស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផេសេងៗ ដូចជាផ្ទេរបេេក់ក្នុងសេុក 
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ បង់វិក្កយបតេ វីងគិតលុយ និងការទូទាត់ 
បេេក់តាម អុិនធឺណិត។

វីង នៅរកេសាតំណេងជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារតាមទូរស័ព្ទដេ
ឈានមុខគេនៅកម្ពជុាដេលមនបណ្តេញភា្នេក់ងរ វីងខាស អិុចបេេស
គេបដណ្តប់គេប់សេុកទូទាំងបេទេស។ 

ជាមួយវីង អ្នកដេលធ្វើការនៅទីបេជំុជនឬ ឆ្ងេយពីផ្ទះលេងពេយួ
បារម្ភពីការផ្ញើបេេក់ដេលពួកគេខំរកយ៉េងលំបាកៅកាន់កេុមគេួារ
ទៀតហើយ។

វីង ផ្តល់សេវាកម្មដេល ងយសេលួ រហ័ស និងមនសុវត្ថភិាព 
ដោយមិនចំាបាច់ធ្វើដំណើរឆ្ងេយៅបង់វិក្កយបតេទឹក ភ្លើង 
វិក្កយបតេផេសេុងៗ ឬ បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ ដោយគេអាចធ្វើ
បេតិបត្តិការទាំងនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទដេរបស់ពួកគេ ឬភា្នេក់ងរវីង 
ណមួយក៏បាន។ វីង ក៏ផ្តល់ដំោះសេេយនៅក្នុងការបេមូលាច់
បេេក់ៅដល់កេមុហុ៊នផេសេងៗ តាមរយៈសេវាកម្មសហគេេសរបស់ខ្លួន។ 
ជាមួយវីង សហគេេសទាំងតូច ឬ ធំ អាចបេើបេេស់សេវាកម្មបេមួល
ាច់បេេក់ និងបើកបេេក់បៀវតេសៅកាន់បុគ្គនលិករបស់ខ្លួនបាន  
យ៉េងងយសេួល។ តាមរយៈសេវាកម្មនេះ វីង មិនតេឹមតេផ្តល់សេវា
កម្មធនាគារងយសេួលដល់អតិថិជនបុ៉ោ្ណេះទេ ថេមទំាងជួយ 
នៅក្នងុការរីកចមេើនរបស់សហគេេសតូច ធំ និងវិស័យឧសេសាហកម្ម 
នៅកម្ពជុាដេលជួយអោយមន បេព័ន្ធអេកូឡូសីុនេការទូទាត់បេេក់។  

វីង បានអនវុត្តពេញលេញៅតាមស្តង់ដារធនាគារអន្តរជាតិ ទាំង
ការយកចិត្តទុកដាក់ា្គេល់អតិថិជនតាមរយៈឯការសម្គេល់ខ្លួន 
ការបេឆំងហិរញ្ញបេបទានភេរវកម្ម និងការបេឆំងការលាងលុយ។
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បេសកកម្ម

ផ្តល់នូវភាពងយសេលួនិងសុវត្ថភិាពដល់បេជាជនកម្ពជុាទំាងអស់ក្នងុការបេើបេេស់សេវាកម្មទូទាត់ាច់បេេក់ចល័តតាម 

បេពន្ធ័អេឡិកតេូនិកដើមេបីធ្វើអោយបេសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅបេចាំថ្ងេរបស់ពួកគេ។

អតិថិជនជាអាទិភាព 

ស្វេងយល់ពីតមេវូការទីផេសារដោយការផ្តល់ជូននូវផលិតផល

និងសេវាកម្មដេលល្អបំផុតដើមេបីបំពេញតំរូវការអតិថិជន

ទាន់ពេលវេលា។

បុគ្គនលិកជាសសរស្តម្ភ

បង្កើតអោយមនបរិយកាសការងរល្អដេលមនការ

ទទួលា្គេល់នូវា្នេដេ និងសមិទ្ធផលការងរល្អជាមួយនឹង

ការអនុវត្តគុណតំលេរបស់ធនាគារ។

ផ្តេតលើការអភិវឌេឍសហគមន៍  

ផ្តល់ជូននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័តដេលងយសេួល និងអាចទទួល

យកបានសំរាប់ជួយសហគមន៍អោយមនជីវភាពកាន់តេបេសើរ

ឡើង និងកាត់បន្ថយវិសមភាពសង្គនមផងដេរ។

សមិទិ្ធផលខ្ពស់សេមប់ភាគទុនិក  

បង្កើតនូវស្តង់ដារអភិបាលកិច្ចល្អមួយដេលរកេសាអោយបាននូវ

អត្ថបេយោជន៍ខ្ពស់ សំរាប់ភាគទុនិកក្នុងោលដៅអាជីវកម្មរយៈ

ពេលខ្លី និងរយៈពេលវេងជាមួយនឹងការឈានមុខគេជាធនាគារ

ដេលផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចល័តដេលងយសេួលបំផុត

សំរាប់អតិថិជនគេប់រូប។
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គុណតម្លេ

គុណតម្លៃ
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ការប្តេជា្ញេចិត្ត
យើងប្តេជា្ញេផ្តល់នូវសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតដេលយើងអាចធើ្វបាន

ការោរព 
យើងោរព និងផ្តល់តម្លេដល់អ្នកដេលយើងធ្វើការជាមួយ 

និងការរួមចំណេករបស់ពួកគេ

សុចរិតភាព 
យើងធ្វើការបេកបដោយភាពយុត្តធិម៌ កេមសីលធម៌ និងការបើកទូលាយ

សេវាកម្ម 
យើងចាត់ទុកអតិថិជនគឺជាចំនុចសំខាន់នេការបមេើសេវាកម្ម

ភាពឥតខ្ចេះ
យើងបេើបេេស់នូវថាមពល ជំនាញ និងធនធានរបស់យើងដើមេបី

បង្កើតនូវ លទ្ធផលល្អបំផុត និងមននិរន្តរភាព



សកម្មភាពវីង

វីងបានចូលរួមសកម្មភាពគេប់ទីកន្លេងដើមេបីផ្តល់សេវាកម្មៅដល់បេជាជនគេប់រូប។ ជាផ្នេកមួយនេធនាគារឯកទេសវីងក្នុងការជួយដល់
បរិា្ថេន វីងតេងតេដឹកនាំេកេុមការងរដើមេបីចូលរួមសកម្មភាពសង្គនមដូចជាដាំេដើមឈើនៅវិទេយោល័យ តាកេវដោយមនបើកជួនគណនីវីងដល់
សិកេសានុសិសេស និងលោកគេូអ្នកគេូដោយឥតគិតថ្លេផងដេរ។ វីងក៏បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គនមផេសេងៗដូចជាកាបរិចា្ចេគឈាមជូនមជេឈមណ្ឌល
ជាតិផ្តល់ឈាម និងបងេៀនអោយបុគ្គនលិកទាំេងអស់យល់ដឹងពីបញ្ហេសុខភាពផងដេរ។ 

វីង ក៏តេងតេមនវត្តមន នៅក្នុងការផ្តួចផ្តើមគំនិតតាមរយៈកម្មវិធី និងនៅាលាផេសេងៗនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ សកម្មភាពទាំេងនេះមិនតេឹម
តេជំរុញអោយមនការបើកគណនីវីងតេប៉ុោ្ណេះទេ ប៉ុន្តេថេមទាំេងជំរុញអោយអតិថិជនទាញយកកម្មវិធីា្មេតហ្វូនរបស់វីងផងដេរ។

វីងនៅតេបន្តវត្តមនក្នុងការចូលរួមដាក់ស្តង់នៅក្នុងកម្មវិធីផេសេងៗតាមរយៈសកម្មភាពទីផេសារដូចជា៖ CAM_ASEAN at CKCC, Banking 

&Finance, Philippine Embassy Event, Thai Product Expo។
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2

3

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខៃប

របាយការណ៍បៃតិបត្តិការសង្ខៃប

         2016         2015  កំណើន

    (USD’000)  (USD’000)       %

ទេពេយសកម្មសរុប             25,519           22,165        15%

ចំណូលដុល            19,902           17,068        17%

ចំណយបេតិបត្តិការ             15,099             9,685       56%

ភា្នេក់ងរវីង

ចំណូលរបស់កេុមហ៊ុនបានកើនឡើង ១៧% ពីឆ្នេំ២០១៥។ ទីផេសារផ្ទេរបេេក់កំពុងតេពងេីកវិាលភាព និងរីកចមេើន។ វីងនៅតេរកេសាជំហរ

ជាកេុមហ៊ុនឈានមុខគេខាងសេវាទូទាត់តាមទូរស័ព្ទដេ និងកាន់កាប់ចំណេកទីផេសារខ្ពស់។ ទំហំបេតិបត្តិការបានកើនឡើង ៤០% ពីឆ្នេំ២០១៥។

4,483
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4
របាយការណ៍ពីអគ្គនាយក
ឆ្នេ ំ2016 គជឺាឆ្នេដំគ៏រួឲេយចាបអ់ារម្មណម៍យួទៀតសមេេប ់ធនាគារឯកទេស វងី ដេលយើងបានរកេសានវូ ទសេសនៈវសិយ័ 
របស់ យើងនេការបង្កើតបេតិបត្តិការាច់បេេក់ដ៏ាមញ្ញ និងងយសេួល ពេមទាំងពងេឹងនូវសេវាហិរញ្ញវត្ថ ុ
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ យើងមិនតេឹមតេជំរុញលើសេវាកម្មរបស់យើងដូចជា ផ្ញើបេេក់ និងដកបេេក ់
ទូទាត់វិក្កយបតេ ទិញកាតទូរស័ព្ទ វីងគិតលុយ និងការទូទាត់លើអិុនធឺណិតតេប៉ុោ្ណេះទេ យើងថេមទាំង 
ណេនាំសេវាកម្មបន្ថេមជាចេើនទៀត ដេលជួយបំពេញតមេូវការជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវភាពងយសេួល 
និងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព។ បើទោះជាមនការបេកួតបេជេងយ៉េងខា្លេំងលើទីផេសារសេវាវេរបេេក់ហិរញ្ញវត្ថ ុ
ក៏ចំណូលរបស់យើងនៅតេកើនឡើងជិត 20ភាគរយ  ក្នុងចំនួនទឹកបេេក់ 20 លានដុលា្លេរអាមេរិក 
ដោយារតេមនការដាក់អោយបេើបេេស់គណនី វីង ដោយក្នុងោះអ្នកដេលមនគណនីវីងមន រហូតដល់ 
ៅជាង 60 មុឺនគណនីនិងបេមណជាង50មុឺនគណនីទៀត កំពុងបេើបេេស់គណនីវីងក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ន 
ហើយការកើនឡើងនេះ ស្ទើរតេទ្វេរដងពីតួលេខឆ្នេំមុន។ 

ជាមួយភា្នេក់ងរវីងជិត 5,000 ភា្នេក់ងរនៅទូទាំងបេទេស ដេលកើនឡើងពី 3,600  ក្នុងឆ្នេំ 2015 
ធនាគារឯកទេស វីង មនបណ្តេញហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅក្នុង ពេះរាជាណចកេកម្ពុជាដេលមន បទពិសោធន៍ 
នេការរីកចមេើន គួរឲេយកត់សម្គេល់ ពីមួយឆ្នេំៅមួយឆ្នេំ ជាមួយការកើនឡើងដល់ៅ 24 ភាគរយ 
ពីឆ្នេំ2015 ។ បណ្តេញ ភា្នេក់ងររបស់យើងគឺ ពិតជាសំខាន់ចំពោះភាពជោគជ័យរបស់កេុមហ៊ុន 
ដោយនាំឲេយយើង កា្លេយជាធនាគារឯកទេសវីង នាំមុខគេលើទីផេសារយ៉េងមនបេសិទ្ធភាព  
ដោយយើងបន្ថេមនូវគុណតម្លេរបស់អតិថិជនជាសំខាន់ៅកាន់ ទីផេសារ។ យើងបានជំរុញ
ភា្នេក់ងររបស់យើងឲេយមនលទ្ធភាពរកបេេក់ចំណូល ជាសំខាន់ ដោយភា្នេក់ងររបស់យើង 
គឺមនភាពខុសគា្នេពីភា្នេក់ងររបស់ដេគូបេកួតបេជេងយ៉េងជាក់ចេបាស់។ ក្នុងឆ្នេំ២០១៦ 
ធនាគារឯកទេសវីង បានផ្តល់អាជីវកម្មភា្នេក់ងរវីង និងភា្នេក់ងរវីងភ័ញ បានបេហេល 
ជាង 5,000 ភា្នេក់ងរដេលផ្តល់នូវសេវាកម្មជាចេើន ជូនអតិថិជន។

ក្នុងឆ្នេំ 2016 ធនាគារឯកទេស វីង បានរកេសាជំហររបស់ខ្លួនជាធនាគារឯកទេស
ឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់ សេវាហិរញ្ញវត្ថុលើទូរស័ព្ទដេដោយសមេេចបានកំណើន 
បេតិបត្តិការ 40 ភាគរយ បើបេៀបធៀបក្នុងឆ្នេំ 2015 ។ នេះបានបង្ហេញថាវា
មិនតេឹមតេជាកំណើនដ៏គួរឲេយកត់សម្គេល់ក្នុងអាជីវកម្មនេភា្នេក់ងររបស់វីងោះ
ទេ ថេម ទាំងជាមធេយោបាយដេលធនាគារឯកទេស វីង បានជួយពងេីកលើវិស័យ
សេវាហិរញ្ញវត្ថុលើទូរស័ព្ទដេក្នុងឆ្នេំ 2016 ផងដេរ ។ យើងបន្តនាំមកនូវភាព 
ច្នេបេឌិត និងភាពងយសេួលជូនអតិថិជនរបស់យើងហេតុនេះទើប យើង 
បានដាក់ដំណើរការនេកាតវីងឲេយកាន់តេបេសើរនិងបង្កើន អានុភាពរបស់
គណនីវីង ដេលជាគណនី Prepaid នៅលើទីផេសារដ៏ធំដំបូងគេនេសេវារបស ់
វីងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ គណនីនេះផ្តល់នូវដំណើរការសេវាកម្មជាចេើន
សមេេប់អតិថិជន វីង  ហើយវាបាន ចូលៅក្នុងទីផេសារផ្នេកខុសៗគា្នេបេកប
ដោយភាពជោគជ័យ ជាពិសេស យុវវ័យគឺជាទីផេសារដេលមនការយល់ដឹង  
ចេើនពីបច្ចេកវិទេយោ។ តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មថ្មីៗ  ជាបន្តបនា្ទេប់ បាន 
ជួយកាត់បន្ថយការចំណយកាន់តេតិច និងជួយឲេយជីវភាពគេួារទូទាំង បេទេស 
កម្ពុជាមនភាពបេសើរឡើង។ ធនាគារឯកទេស វីង មិនតេឹម តេធ្វើឲេយបេជាជន
ដេលមនបេេក់ចំណូលទាបអាចផ្ញើបេេក់ក្នុងករណីបនា្ទេន់ ដល់កេុមគេួារ ឬផ្តល់ 
ការចាយវាយ បេចាំថ្ងេរបស់កេុមគេួារគាត់នៅតាមខេត្ត ប៉ុោ្ណេះទេ គណនីវីងនេះក៏មន 
ោលបំណង ដើមេបីលើកស្ទួយគុណភាពនេជីវិតរបស់គេួារនីមួយៗ និងបានផ្លេស់ប្តូរ ផ្នត់
គំនិតដេលថាពួកគេមិនមនលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណេក ក្នុងការអភិវឌេឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ផងដេរ ។

ជាមួយនឹងភាពឈានមុខគេលើបច្ចេកវិទេយោសេវាហិរញ្ញវត្ថុលើ ទូរស័ព្ទដេ ធនាគារឯកទេសវីង
បានបើកដំណើរការកម្មវិធី ា្មេតហ្វូន Wing Money លើទូរស័ព្ទដេកាលពីឆ្នេំមុនដោយនាំ 
មកនូវភាពងយសេួល អតិថិជនគេេន់តេបេើកម្មវិធីស្កេនមេេមដេរបស់អ្នក ដើមេបី 
Login ចូលក្នុុងកម្មវិធី Wing Money ដេលអ្នកបេើបេេស់ទាំងអសអាចគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ខ្លួនបានគេប់ទីកន្លេង និងគេប់ពេលវេលាតាមរយៈការបេើទូរស័ព្ទា្មេតហ្វូនរបស់ខ្លួន 
លើសេវាកម្មវីងទាំងអស់រួមមន៖ ការផ្ញើបេេក់ និងទទួលបេេក់ បញ្ចូលទឹកបេេក ់
ទូរស័ព្ទ និងទូទាត់ វិក្កយបតេៅជាង 100កេុមហ៊ុន ឬតាមអ៊ីនធឺណិតៅកាន់ដេគូទីផេសារ
អេឡិចតេូនិក (e-commerce) របស់យើងដោយគេេន់តេបញ្ចូលលេខកូដ
សុវត្ថិភាព OTP (One Time Password)។

10
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



បេតិបត្ដិការទាំងនេះមិនស្មុគា្មេញនិងធានានូវសុវត្ថិភាពដោយ ការ 
បេើបេេស់បច្ចេកវិទេយោ ស្កេនា្នេមមេេមដេនៅលើឧបករណ៍ អេឡិចតេូនិច 
 ឬការស្កេនលេខកូដវិក្កយបតេ ដើមេបីចៀសវាងការវាយបញ្ចូលលេខ
កូដសមេេប់ទូទាត់វេង ក្នុងោលបំណងអោយអ្នកបេើបេេស់ទាំេងអស ់
ទទួលបានបទពិសោធន៍ ងយសេួល។  កម្មវិធី Wing Money 

គេប់គេងរូបិយប័ណ្ណបេេក់ដុលា្លេរ និងបេេក់រៀលជាមួយការផ្តល់ជូន ការ 
ប្តូររូបិយប័ណ្ណភា្លេមៗជាមួយអតេេប្តូរបេេក់ដ៏មនតម្លេភាពយ៉េងងយ
សេួល។ 

ធនាគារឯកទេស វីង បានពងេីកដេគូរបស់ខ្លួនជាមួយកេុមហ៊ុនជាង 
 200 រួមទាំង វិស័យឯកជន និងាធារណៈ។ ជាមួយនឹងការពងេីក 
ដេគូជាចេើន នេះក៏ជាលើកដំបូងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាដេលយើង 
បានបង្កើត កិច្ចសហការជាមួយកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
កេសួងាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន និង កេសួងពាណិជ្ជកម្ម 
ដើមេបីផ្តល់ជូននូវការទូទាត់តាមអេឡិចតេូនិចថ្មីមួយដោយមិនចាំបាច់
កាន់ាច់បេេក់ លើការទូទាត់សេវាកម្មផេសេងៗដូចជាការចុះបញ្ជី
អាជីវកម្ម ការចុះបញ្ជីយនជំនិះ និងការផ្តល់បណ្ណបើកបរយនយន្ត
ជាដើម។ កិច្ចសហការនេះកាន់តេមនភាពងយសេួលជាងមុនចំពោះ
ការ  ទូទាត់តាមបេព័ន្ធស្វ័យបេវត្តិ ដេលមនដំណើរការរហ័ស និង 
បេកប ដោយសុវត្ថិភាពនៅ គេប់ទីកន្លេង ដោយមិនចាំេបាច់ខ្ជះខា្ជេយ
ពេលវេលាក្នុងការណត់ជួបផ្ទេល់ខ្លួនណមួយឡើយ។ 

យើងក៏មនបន្តផ្តល់នូវសេវាបើកបេេក់បៀវតេសរ៍ៅដល់វិស័យ កាត់ដេរ  
ដេលអាចឲេយបុគ្គនលិករោងចកេទាំងអស់មនគណនីបើក បេេក់បៀវតេស 
របស់វីង ដោយទាំេងនេះធ្វើឲេយការចំណយបេេក់ខេ របស់ពួកគាត ់
មិនពិបាក ខណៈពេលដេលេពួកគាត់អាចទូទាត់ ដោយមិនបេើ  
ាច់បេេក់ ក្នុងការវេរបេេក់ៅគេួាររបស់គាត់។ បន្ថេមពីនេះយើង 
បានដំណើរការសេវាលើ “ការទូទាត់អាជីវកម្ម” ដេលឥឡូវនេះម្ចេស់
អាជីវកម្មអាចទូទាត់វិក្កយបតេរបស់ខ្លួនដោយផ្ទេល់ៅអ្នក ផ្គនត់ផ្គនង់
របស់ខ្លួន។ សេវានេះតេូវបានផ្តល់ជូនទាំងការជួញដូររវាងអាជីវកម្ម 
និងអាជីវកម្ម(B2B)និងរវាង អ្នក បេើនិងអាជីវកម្ម (C2B) 
តាមរយៈភា្នេក់ងរវីងឬគណនីវីង។ 

កេលេកមកសេវាវេរបេេក់អន្តរជាតិ របស់វីងវិញយើងបានធ្វើការពងេីក 
សេវា ផ្ញើបេេក់អន្តរជាតិរបស់យើងៅកាន់បេទេសជាចេើន ដោយផ្តល ់
នូវសេវាផ្ទេរ បេេក់ជាអន្តរជាតិដ៏មនទំនុកចិត្តសមេេប់បេជាជនកម្ពុជា 
ដេលកំពុងធ្វើការនៅបរទេស ដើមេបីបេើបេេស់នៅពេលណមួយដេល
ពួកគាត់តេូវ ការវេរបេេក់មកក្នុងសេុក។

យើងមិនតេឹមតេសហការជាមួយធនាគារ កសិកន របស់បេទេសថេ 
ប៉ុោ្ណេះទេ យើងក៏មនសហការ ជាមួយកេុមហ៊ុនផ្ញើបេេក់ចល័ត 
ដ៏ធំរបស់ Tranglo ដេលពងេីកមកដល់បេទេសកម្ពុជាដោយកម្មករ 
ចំណកសេុករស់នៅកេេបេទេសអាច ធ្វើការវេរបេេក់ពីកេេបេទេស
មកកាន់កេុមគេួារក្នុងបេទេសកម្ពុជា។

កេេពីនេះ ធនាគារឯកទេស វីង បានផ្តល់នូវសេវាទូទាត់វិក្កយបតេធំ
ជាងគេនៅកម្ពុជា រួមមន ការទូទាត់វិក្កយបតេរបស់សហគេេស 
ខា្នេតតូច និងមធេយម (SMEs) ការសងកម្ចីគេឹះា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថ ុ
ការបង់វិក្កយបតេ ទឹក-ភ្លើងរបស់ រាជរដា្ឋេភិបាលជាមួយកេុមហ៊ុន ់ 
ចេើនជាង 100 កេុមហ៊ុន នៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង ដេលអាច 
ដំណើរ ការតាមរយៈភា្នេក់ងរវីងបេមណ 5,000 កន្លេងនៅ 
ទូទាំងបេទេសកម្ពុជា។

លើសពីនេះទៀតអគ្គនិសនីកម្ពុជា បានសហការជាមួយធនាគារឯកទេស វីង 
ដើមេបីពងេីកសេវាកម្មរបស់យើងៅកាន់បណ្តេខេត្តផេសេងៗ ទៀតរួមមន 
ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តសៀមរាប ខេត្តពេះសីហនុ ខេត្តកំពង់ចាម និង 
ខេត្តបនា្ទេយមនជ័យ ក្នុងោលបំណង បង្កើននូវភាពងយសេួល និងបេសើរ 
ជាងមុន ដើមេបីបំពេញតមេូវការរបស់បេជាជនកម្ពុជានៅទូទាំង បេទេស។ 
កេេពីសមេេចបាននូវា្នេដេអាជីវកម្មទាំងអស់នេះ ខ្ញុំមនោទនភាពជមេេប
ជូនថា ធនាគារឯកទេស វីង ទទួលបានពានរង្វេន់ជាធនាគារឯកទេសផ្នេក 
ហិរញ្ញវត្ថុចល័តឈានមុខគេ នៅកម្ពុជា ដេលផ្តល់ដោយ Global Witness 

Outlook  ផ្តេតលើការបោះពុម្ពផេសាយពាណិជ្ជកម្មដេលមនទីតាំងក្នុង 
ចកេភពអង់គ្លេស។ នេះបញ្ជេក់ថាធនាគារឯកទេស វីង បានបង្កើតមូលដា្នេន
គេឹះដ៏រឹងមំសមេេប់សេវាសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននៅក្នុងបេទេស ដេលធ្វើឲេយ
ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជនកម្ពុជា កាន់តេបេសើរជាងមុន។

ធនាគារឯកទេស វីង ក៏ទទួលបានពានរង្វេន់និយោជកឆ្នើមបេចាំតំបន់អាសុ ី
ក្នុងកម្មវិធ ី Asia Best Employer Brand Awards ដេលតេូវបាន 
រៀបចំឡើងដោយវិទេយោា្ថេន Employer Branding នៅក្នុង 
បេទេសសិង្ហបុរី ។ ពានរង្វេន់នេះបេេរព្ធឡើងដោយមនកេុមហ៊ុនជាចេើន 
ដេលចាត់ទុកថាជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឧសេសាហកម្មដេលមន សកា្តេនុពល
ដោយការបង្កើតបទពិសោធន៍ជាវិជ្ជមនសមេេប់បុគ្គនលិករបស់ សកា្តេនុពល 
ពួកគាត់ តាមការជំរុញលើការអប់រំ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការគេប់
គេងដ៏មនបេសិទ្ធិភាព ការអភិវឌេឍអាជីព និងការជំរុញនូវភាពច្នេបេឌិត។ 
ធនាគារឯកទេស   វីង មនសេចក្តីសោមនសេសរីករាយ និងមនកិត្តិយសដេល
តេូវបានទទួលា្គេល់ថាជានិយោជកឆ្នើមមួយនៅក្នុងតំបន់អាសុី ហើយយើង
នៅតេប្តេជា្ញេចិត្តដើមេបីអភិវឌេឍទេពកោសលេយរបស់យើងបន្តទៀត។

ោលដៅរបស់យើងសមេេប់រយៈពេល 12 ខេខាងមុខទៀត គឺយើងនៅតេ 
រកេសាជំហរជាអ្នកឈានមុខគេលើសេវាធនាគារហិរញ្ញវត្ថុលើទូរស័ព្ទដេនៅ
ក្នុងទីផេសារបេកួតបេជេងនេះ។ យើងមនោលបំណងបន្តកិច្ចសហការបន្ថេម 
ទៀត ជាមួយរាជរដា្ឋេភិបាល សមេេប់ការបេើបេេស់  សេវាធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ
លើទូរស័ព្ទដេ ដេលនាំេមកអោយបេជាជនកម្ពុជាបានបេើបេេស់នូវបេព័ន្ធ
ឌីជីថល លើបច្ចេកវិទេយោថ្មី និងបន្តរកដេគូសហការឲេយកាន់តេចេើនបន្ថេមទៀត 
សមេេប់បង្កើតផលិតផល សេវាកម្មថ្មី និងការកេលម្អសេវាដេលមនសេេប ់
របស់យើង។ ជាចុងកេេយ គឺការបើកចំហសមេេប់អ្នកដេលពាក់ព័ន្ធ និង 
ជាដេគូសមេេប់ការចួលរួមចំណេកអភិវឌេឍ  កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេទេសកម្ពុជា
នៅក្នុងសមគមអាា៊េន។

ធនាគារឯកទេស វីង សូមថ្លេងអំណរគុណដល់ដេគូសហការ អ្នកដេល 
ពាក់ពន្ធ័ទាំងអស់របស់យើង ជាពិសេស រាជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា និងធនាគារជាត ិ
កម្ពុជា ដេលបានអនុញ្ញេតឲេយធនាគារឯកទេស វីង ចេករំលេកនូវភាពច្នេបេឌិត 
របស់ខ្លួន និងលើកទឹកចិត្តដល់សេវាករផេសេងទៀត ដើមេបីចូលរួមយ៉េងសកម្ម
ក្នុងការធ្វើឲេយបេសើរឡើងចំពោះការផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុដេលងយសេួល
សមេេប់បេជាជនកម្ពុជា។

ធនាគារឯកទេស វីង នៅតេប្តេជា្ញេចិត្តដើមេបីបង្កើនសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង 
បេទេសកម្ពជុា និងសូមថ្លេងអណំរគុណដល់បណ្តេញភា្នេក់ងរវីង និងអតិថិជន 
ទាំងអស់ ដេលតេងតេ ជឿទុកចិត្តលើធនាគារឯកទេស វីង ហើយយើងមន 
ោទនភាពបន្តផ្តល់បច្ចេកវិទេយោធនាគារចល័តដេលមនការ បេកួតបេជេង
ឈានមុខគេ និងសេវាបមេើអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ចេះនៅទូទាំងបេទេសកម្ពុជា។
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5
អភិបាលកិច្ចធនាគារឯកទៃសវីង
5.1 រចនាសម្ព័ន្ធធនាគារ

.......

ELMER MANZANERO MALOLOS

អគ្គននាយកនេធនាគារឯកទេសវីង

MARK HANNA

អភិបាល

IAN GORDON WATSON,

អភិបាល

អ្នកឧកញ៉េ គិត មម៉ង
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល
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សមសភាពនេកេុមបេឹកេសាភិបាល

គណៈកម្មេធិការកេុមបេឹកេសាភិបាល

កេុមបេឹកេសាភិបាល គឺជាគណៈកម្មេការដេលធ្វើការសំរេចចិត្ត 
ខ្ពស់បំផុតរបស់ធនាគារ។ តួនាទី និងលក្ខខណ្ឌយ៉េងទូលំ
ទូលាយនេសេចក្តីយោងរបស់វាគឺ:
អនុម័តយុទ្ធាសេ្តរបស់ធនាគារ ោលនយោបាយហានិភ័យ 
និង និតិវិធីផេសេងៗ។ 
ជេើសរីស តាមដាន ផ្លេស់ប្តូរនាយកបេតិបត្តិក្នុងករណី 
ចាំបាច់ណមួយ។ 
ការចោទសួរសំណួរៅអ្នកគេប់គេងជាន់ខ្ពស់។ 
ការមើលឆ្ពេះៅ មុខលើការវិនិច្ឆ័យដើមេបីកំណត់បាននូវ
បញ្ហេដេលមនសកា្តេនុពល និងបញ្ហេបេឈមមុខនឹងធនាគារ 
ហើយធានាថាមនការចាត់វិធានការកេបេេភា្លេមៗ 
ទាន់ពេលវេលាដេលតេូវបានតមេូវអោយ។

កេុមបេឹកេសាភិបាលមនដូចតៅ :

កេុមបេឹកេសាភិបាលមនសមជិកដូចខាងកេេម:

គណៈកម្មេធិការកេុមបេឹកេសាភិបាលរបស់វីងគឺជា
គណៈកម្មេធិការ ផ្នេកបន្ថេមក្នុងកេុមបេឹកេសាភិបាលរបស់វីង 
ដេលបានកំណត់ឡើងដើមេបីពិភា កេសាពីបញ្ហេនៅក្នងុសេចក្ដលីម្អតិ
កាន់តេចេើន។ ម នការបើកអង្គនបេជុំជាទៀងទាត់ដើមេបី
ពិភាកេសានិង សមេេចចិត្តរបស់ពួកគេតេូវបា នធ្វើឱេយទាន់សម័យ 
ៅ តាមគណៈកម្មេធិការកេុមបេឹកេសាភិបាល។ គណៈកម្មេធិការ 

តាមដានមើលកិច្ចការទាំងអស់របស់ធនាគារដើមេបីធានាឱេយមនការបេតិបត្តិ
តាមចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់,ការតេួតពិនិតេយោលនយោបាយ អោយ
បានសមសេបដើមេបីផ្តល់នូវបទដា្ឋេនខ្ពស់បំផុតនេអភិបាលកិច្ចាជីវកម្ម និងឥរិយ 
បទបេកបដោយកេមសីលធម៌។ 
ពិនិតេយនិងអនុម័តយុទ្ធាសេ្តការគេប់គេងហានិភ័យ កេបខ័ណ្ឌ
ហានិភ័យ ោលនយោបាយហានិភ័យ ហានិភ័យដេលអាចទទួលយកបាន 
និងដេនកំណត់ហានិភ័យ។ 
ពិនិតេយ និងវាយតម្លេភាពគេប់គេេន់នេការគេប់គេងោលនយោបាយ
ហានិភ័យ និងកេបខណ្ឌក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញេណ ការវាស់ស្ទង់ ការតាមដាន 
និងការគេប់គេងហានិភ័យ និងទំហំដេលពួកគេបានធ្វើបេតិបត្តិការ យ៉េង
មនបេសិទ្ធភាព។ 
ពិនិតេយរបាយការណ៍តាមកាលកំណត់ៅ លើហានិភ័យដេលប៉ះពាល់, 
សមសភាពការរួមផេសំនេហានិភ័យ និងសកម្មភាព គេប់គេងហានិភ័យ។ 
ជួយដល់កេុមបេឹកេសាភិបាលក្នុងការទទួលខុសតេូវបេកបដោយបេសិទ្ធិភាព 
របស់ខ្លួនសមេេប់ការគេប់គេងហានិភ័យនិងពិនិតេយឡើងវិញនូវ
សមត្ថភាពក្នុងការគេប់គេងក្នុងកា រវាយតម្លេ និងគេប់គេងហានិភ័យរបស់
ធនាគារជាបេចាំ។

ធានាថាព័ត៌មនដេលបានផ្តល់ដល់ាធារណៈជន និងធនាគារជាតិនេកម្ពុជា
ចេបាស់លាស់តេឹមតេូវ និងអាចជឿទុកចិត្តបាន។ 
វាយតម្លេគុណភាពនេនីតិវិធីតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ជាពិសេសថាតើបេព័ន្ធ
សមេេប់វាស់វេង តេួតពិនិតេយ និងការគេប់គេងហានិភ័យគឺមនភាពស្ថិតស្ថេរ និង
ផ្ដល់អនុាសន៍សំរាប់សកម្មភាពបន្ថេមទៀតដេលសមរមេយ។ 
ធានាថាហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មនដេលទាក់ទងនឹងហានិភ័យគឺតេឹមតេូវ ចេបាស់លាស់ 
និងការវាយតម្លេពីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីាសេ្តនេគណនេយេយ និងការវាយតម្លេ 
តេូវបានគេបេើសមេេប់ការបង្កើតសំរាប់គណនីនិមួយៗ គណនីរួម និង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
តាមដាន និងពិនិតេយឡើងវិញនូវបេសិទ្ធភាពនេមុខងរសវនកម្មផ្ទេក្នុង 
របស់ធនាគារ។ 
ពិនិតេយតាមដានសុចរិតភា ពនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។ 
ធ្វើការផ្តល់អនុាសន៍ឱេយកេុមបេឹកេសាភិបាលម្ចេស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដើមេបី
អនុម័តលើការតេងតាំង ការតេងតាំងជាថ្មី និងការដកចេញនេសវនករខាងកេេក៏
ដូចជាការបើកបេេក់ឈ្នួល និងលក្ខខណ្ឌនេការចូលរួមរបស់ពួកគេ។ 
តាមដាន និងពិនិតេយឡើងវិញនូវឯករាជេយភាព វិស័យភាពនិង បេសិទ្ធភាពរបស់
សវនករខាងកេេ។ 
អភិវឌេឍ និងអនុវត្តោលនយោបាយស្តីពីការចូលរួមរបស់សវនករខាងកេេដើមេបី
ផ្គនត់ផ្គនង់សេវាកម្មមិនមេនជាការធ្វើសវនកម្ម។

IAN GORDON WATSON,
អភិបាល

ក. គណៈកម្មេធិការកេុមបេឹកេសាភិបាលគេប់គេងហានិភ័យ និងបេតិបត្តិតាម

ខ. គណៈកម្មេធិការសវនកម្ម

MARK HANNA
អភិបាល

5.2 កេុមបេឹកេសាភិបាល និងគណៈកម្មេធិការកេុមបេឹកេសាភិបាល

អ្នកឧកញ៉េ គិត ម៉េង
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល
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5.3 គណៈគេប់គេង

មលាក  Elmer “JoJo” Manzanero Malolos, 

ជា អគ្គននាយកនេធនាគារឯកទេសវីង នៅឆ្នេំ២០១៦។ សេបជាមួយនឹង     ទសេសនៈវិស័យរបស់ធនាគារ 
លោក ចូចូ បានធ្វើការផ្តេតៅលើការអនុវត្តនេយុទ្ធាសេ្តលើគំរូអាជីវកម្មថ្មីដើមេបីពងេឹង កេរ្ត៍ឹឈ្មេះ 
របស់វីងដេលជាធនាគារដេលឈានមុខគេលើសេវាកម្មផ្ទេរបេេក់តាមបេព័ន្ធទូរស័ព្ទដេ ដេលតេូវបាន
គេជឿទុកចិត្តបំផុតក្នុងបេទេសកម្ពុជា ជាពិសេសគឺបមេើបេជាជនដេលមិនមន គណនីធនាគារ។ 
លោក ចូច ូ ជាអ្នកមើលខុសតេូវអាជីវកម្មវីង ក៏ដូចជាអ្នកទទួលខុសតេូវនូវភាពជោគជ័យលើ 
បេតិបត្ដិការនិងយុទ្ធាសេ្តផ្លេស់ប្តូររបស់ធនាគារដេលបានមកពីការធ្វើបេតិបត្តិការតាមនិងរយៈ
ភា្នេក់ងរការបេើបេេស់កាតផងដេរ។ លោកដើរតួរនាទីសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកេុមបេឹកេសាភិបាល 
និង ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់កេុមហ៊ុន។ 
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មលាក ជំទាវ ម�៉េ ចំណន 
បានចាប់ផ្តើមការងររបស់ខ្លួនតាំេងពីឆ្នំា២០១៦ក្នុងតំណេងជា
អគ្គននាយកបេតិបត្តិការ។ លោកជំទាវមើលការខុសតេូវក៏ដូចជារៀបចំ
គមេេង និងតេួតពិនិតេយ សកម្មភាពបេតិបត្តិការបេចាំេថ្ងេរបស់ធនាគារ
កេេមការដឹកនាំេរបស់ អគ្គននាយក។ លោកជំទាវបានធានាថាគេប់ទិដ្ឋភាព
ទាំងអស់នេសកម្មភាពបេតិបត្តិការរបស់ធនាគារគឺបេពេឹត្តៅតាម
លក្ខណៈដេលបេកបដោយសុវត្ថិភាព នៅក្នុងផលបេយោជន៍របស់ភាគហ៊ុន 
កេុមបេឹកេសាភិបាល អតិថិជន បុគ្គនលិក និងាធារណៈជន។

មលាក ឈុន វឌេឍនភក្តី

លោកសេី Franchette Chingcuanco Cardona 

លោក ឌឿក តារាវុធ 
ជានាយកអាជីវកម្មសហគេេស។ លោកបានចូលបមេើការងរនៅវីង
តាំេងពីឆ្នេំ ២០១២។ លោកភក្តី ទទួលខុសតេូវលើបុគ្គនលិកអាជីវកម្ម 
សហគេេស ដេលគេប់គេងបញ្ជីបើកបេេក់បៀវតេស ចំណយលើមូលនិធិ 
ដំោះសេេយលើការទូទាត់អាជីវកម្ម រវាងអាជីវកម្ម  និងការទូទាត់ 
វិក្កយបតេជាដើម។ លោកបានធ្វើយុទ្ធាស្តរក្នុងការទំនាក់ទំនងយ៉េងល្អ  
និងសីុជមេេជាមួយដេគូធំៗដូចជា គេឹះា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ កេុមហ៊ុនអិុនធឺណិត  
ទូរទសេសន៍ខេសេកាប សេវាទូរស័ព្ទ អគ្គនីសនីកម្ពុជា និងរដា្ឋេករទឹកទាំងភ្នំពេញ 
និងសៀមរាប ក៏ដូចជាដំោះសេេយទំនាក់ទំនងជាមួយនិងរាជរដា្ឋេភិបាល
កម្ពុជា។ លោកបានបន្តចូលរួមសហការជាមួយនឹងដេគូអាជីវកម្ម   និងរដា្ឋេភិបាល 
ដើមេបីបង្កើនដេគូថ្មីៗរបស់វីងបន្ថេមទៀត។

ជានាយកផ្នេកហានីភ័យ។ ចូលបមេើការជាមួយវីងតាំេងពីឆ្នំា២០១៤ លោក 
បានអភិវឌេឍកេបខ័ណ្ឌ ហានីភ័យ និងបេតិបតិ្តតាមសមេេប់ការគេប់គេង
ហានីភ័យនេធនាគាឯកទេសវីង។ លោក តារាវុធ ទទួល បនុ្ទក ផេ្នកគេប់គេង 
ហានីភ័យ និងបេតិបតិ្តតាម  សំរាប់ផ្នេកនិមួយៗរបស់ធនាគាឯកទេសវីង រួម 
ទាំងផលិតផលអាជីវកម្មថ្មី និងការដំណើរការផេសេងៗ ។ លោកបានផ្តល់នូវ 
ការណេនាំៅកេុមបេឹកេសាភិបាល និងថា្នេក់គេប់គេងជាន់ខ្ពស់គេប់បញ្ហេ ទាំងអស ់
ដេលទាក់ទងៅនឹងហានីភ័យដេលអាចកើតមន ដើមេបីជាការធ្វើការសមេេច 
ចិត្ត និង  ការបេតិបតិ្តតាម ដេលបានបងើ្កតតមេ្លបនេ្ថមទៀត ដើមេបីដំណើរការ
ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់វីង។

ជានាយកផ្នេកទីផេសារដេលបានចូលបមេើការងរជាមួយវីងក្នុងឆ្នេំ ២០១៦ 
លោកសេីគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកនេរាល់ទំនាក់ទំនងដេលជាកេរ្ត៍ឈ្មេះ កេុមហ៊ុន
យទុ្ធាសេ្តទីផេសារ        ការគេបគេងបណ្តេញផេសព្វផេសាយសង្គនម ការធ្វើ ពេតឹ្តិការណ៍ 
ផេសេងៗ និងយុទ្ធនាការសមេេប់វីងផងដេរ។ លោកសេីបានគេប់គេងទាំេង 
បុគ្គនលិកផ្នេកទីផេសារ និងបុគ្គនលិតគេប់គេងផលិតផល ដេលទាំេងពីរនេះ 
ផ្តេតៅលើទំនាក់ទំនង និងបេេក់ចំណេញរបស់ផលិតផលនេកេុមហ៊ុន
ទាំេងមូល។ 
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៥.៣. គណៈគេប់គេង (ត)

មលាក សុធី សុវីតេយោ

មលាក Christophe Eyquem 

មលាក កកវ ាម៉ុន 

លោក ហោ ប៊ុនថេ 

ជានាយកផ្នេកអាជីវកម្មខា្នេតតូច និងមធេយម។ លោក បានរៀបចំនាយកដា្ឋេន
ខា្នេតតូចនិងមធេយមនៅធនាគារឯទេសវីង និងអភិវឌេឍយុទ្ធាស្តេការលក់  
ដើមេបី ដោះសេេយលើទីផេសារដេលមិនទាន់មនសហគេេសខា្នេតតូចនិង មធេយម 
នៅ ក្នុងបេទេសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់ឱេយពួកគេនូវភាពច្នេបេឌិតថ្មី ងយ 
សេួលមនសុវត្ថិភាព ដេលបានរៀបចំឡើងជាពិសេសដើមេបីឱេយសមៅនឹង 
តមេូវការរបស់អតិថិជន។ មុនពេលលោកមកកាន់តួនាទីនេះលោកជា នាយក  
សវនកម្មផ្ទេក្នុងនិងបានជួយវីងអនុវត្តនូវោលការណ៍ ដេលតមេូវឲេយធ្វើ ដោយ 
ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា។

បានចូលបមេើការងរនៅវីងក្នុងឆ្នេំ២០១៦ ជានាយកផ្នេកព័ត៌មនវិទេយោ។ លោក 
ជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើបេព័ន្ធព័ត៌មនវិទេយោ និងសុវត្ថិភាពរបស់វីង ក៏ដូចជាដឹកនាំ
បុគ្គនលិកអភិវឌេឍន៍ផលិតផលផងដេរ។ លោក Christophe ធ្វើការដើមេបីធានា 

 ឱេយបាននូវបេសិទ្ធភាព បេព័ន្ធព័ត៌មនវិទេយោ  និងធ្វើការជាមួយថា្នេក់គេប់គេងផ្នេកលក ់
ក្នុងការនាំយក ផលិតផលនិងសេវាកម្មៅផេសព្វផេសាយលើទីផេសារ។ ការទទួល 
បន្ទុករបស់លោកគឺផ្តេតៅលើ ការធានាឱេយមនហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ទំនើបកម្ម 
លើទូរស័ព្ទដេ ក៏ដូចជាកានាំេយកនូវសេវាកម្មតិចណូឡូជី និងការបេើបេេស់ថ្មីលើ
បេព័ន្ធទូរស័ព្ទដេ ដេលអាចជួយដល់ការរីកចមេើនលូតលាស់របស់កេុមហ៊ុននា 
ពេលអនាគត។ 

ចូលបមេើការងរជាមួយវីងនៅឆ្នេំ២០១៦។ លោកជា នាយកផ្នេកលក់ 
និងចេកចាយ ទទួលខុសតេូវចំពោះការគេប់គេងនិងដឹកនាំនេបណ្តេញ 
ភា្នេក់ងរវីងទំាងមូលរួមបញ្ចូលទាំងការតេួតពិនិតេយមើលកេុមការងរផ្នេកលក់ 
និងចេកចាយទាំងមូល។ លោកាម៉ុនជាអ្នករៀបចំផេនការ ដឹកនាំេ
នាយកដា្ឋេនផ្នេកលក់ដើមេបីធានាបានថាកេុមការងផ្នេកលក់ ផ្តល់ជូន 
អតិថិជននិងភា្នេក់ងរនូវបទពិសោធល្អបំផុតតាមដេរអាចធ្វើៅបាន។

ជានាយកផ្នេកហិរញ្ញវត្ថ។ុ លោកបានចូលបមេើការងរជាមួយវីងតាំេងពីឆ្នំា 
២០០៩ និងតេូវបានតំឡើងដំណេង ជានាយកផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នំា២០១៣ 
។ លោកទទួលបន្ទុកក្នុងការគេប់គេងលើបេេក់ចំណេញទូៅនិងធ្វើការជិត
ស្និត ជាមួយថា្នេក់គេប់គេងផ្នេកលក់ដើមេបីសមេេចបានចំនូលតាមផេនការ
ដេលបានកំណត់។ លោក ជាអ្នកធានាថាវីងតេូវបានបេកាន់ខា្ជេប់ៅនឹង
ស្តង់ដារគណនេយេយកម្ពុជា ពន្ធដារកម្ពុជា និងបទបញ្ញេតិ្តធនាគារជាតិនេ
កម្ពុជា ដើមេបីឆ្លុះបញ្ចេំង និងបង្ហេញពីភាពតេឹមតេូវលើា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ធនាគារគេប់ពេលវេលា។
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មលាក ហម ភារុណ លោក វា៉េន សុធារី 
បានចូលបមេើការងរវីងតាំងពីឆ្នំា ២០១៥ ជានាយកផ្នេកបេតិបត្តិការ។ 
ក្នុងតំណេងរបស់លោក លោកបានមើលការខុសតេូវលើបេតិបត្តិការ
ទាំេងមូល និងបុគ្គនលិកលទ្ធកម្ម។ លោកពងេីកនិងអនុវត្តគមេេងយុទ្ធាសេ្ត 
ដើមេបីពន្លឿនបេសិទ្ធភាពក្នុងអាជីវកម្មផេសេងៗ។ 

នាយកផ្នេកទូទាត់ាច់បេេក់  បានចូលបមេើការងរជាមួយវីងក្នុងឆ្នំា២០០៩ 
។ លោក សុធារី មនតួនាទីក្នុងការជេើសរីសដេគូអាជីវកម្មលើការបេើបេេស ់
សេវាកម្មវីងគិតលុយ និងសេវាកម្មទូទាត់ទំនិញតាមអនឡាញ ដើមេបីផ្តល ់
ភាពងយសេួល និងពងេីកអាជីវកម្មរបស់ដេគូ។ មុនពេលលោកចូលមក 
កាន់ដំណេងនេះ លោកសុធារី ជានាយកផ្នេកលក់ និងមើលការចេកចាយ 
ផលិតផល និងសេវាកម្មជាមួយនិងបណ្តេញភា្នេក់ងរវីង (Wing Cash 

Xpress & Wing Point) នៅទូទាំេងបេទេស។ 

លោក ឡៅ សៀងហេ លោក Khizar Ilyas 

ចូលបមេើការងរជាមួយវីងនៅឆ្នំា២០១៥ ជានាយកផ្នេកធនធានមនុសេស។ 
ក្នុងនាមជាបេធាននាយកដា្ឋេនធនធានមនុសេសរបស់ធនាគារនេះលោកបាន
ទទួលខុសតេូវចំពោះវបេបធម៍ និងបរិា្ថេនការងរ របស់ធនាគារ ក៏ដូចជា  
ការរីកចមេើនលើអាជីពរបស់បុគ្គនលិកផងដេរ។ លោកបានដឹកនាំលើយុទ្ធាសេ្ត 
ធនធានមនុសេសតាមរយៈការអភិវឌេឍន៍ធនធានមនុសេសដេលរួមបញ្ចូលទាំង
ការ គេប់គេងទេពកោសលេយជាអ្នកដឹកនាំ ការធ្វើផេនការឈ្នះៗ និងការ 
អភិវឌេឍ ន៍របស់កេុមការងរ។ លោកជាអ្នករៀបចំការអភិវឌេឍន៍របស់ថា្នេក ់
គេប់គេង ដេលឆ្លើយតបៅនឹងោលដៅរបស់ធនាគារឯកទេសវីង។ លោក 
ក៏មនជំនាញក្នុងការៀបចំបេេក់សំណងតាមរយៈការវិភាគការងរនិងរចនា
សម្ព័ន បេេក់ឈ្នួល។ 

នាយកផ្នេកគេប់គេងគមេេង ដេលបានចូលបមេើការងរជាមួយវីងក្នុង 
ឆ្នំា២០១៦។ លោកគឺអ្នកទទួលខុសតេូវចំពោះការគេប់គេងគមេេង និងធានា 
គុណភាពលើផ្នេកនិមួយៗ។ លោកធ្វើការផ្តេតៅលើយុទ្ធាសេ្ត និងការ 
អនុវត្តរបៀបវារៈរបស់កេុមហ៊ុន និងកាតេួតពិនិតេយសមិទ្ធិផល រួមទាំេងផ្តល ់
អនុាសន៍  ដើមេបីផ្តល់ យុទ្ធាសេ្ត ដេលសេបជាមួយរបៀបរបស់កេុមហ៊ុន។ 
លោកជាអ្នក កំណត់ និងការអនុវត្តរបៀបវារៈរបស់ធនាគារ   វីងដើមេបីគាំទេ 
ដល់កេុមោលដៅ និងធានាឱេយបានថាផេនការពិភពលោក ដំណើរការ 
ល្អជាមួយនិងទីផេសារ។ ពងេីកនូវទំនាក់ទំនងនេដេគូអន្តរជាតិដើមេបីគាំទេដល់
ការអភិវឌេឍបណ្តេញសមេេប់ពងេីកអាជីវកម្មរបស់វីង។ 
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18

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារឯកទៃស វីង (ខៃមបូឌា) លីមីតធីត
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

និង

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជេយ

6
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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របាយការណ៍របស់កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល

កេុមបេឹកេសាភិបាល មនក្តីសោមនសេសរីករាយធ្វើការដាក់ជូនពិនិតេយនូវរបាយការណ៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ 

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត ហៅកាត់ថា ("ធនាគារ") ដេលបានធ្វើសវនកម្មរួច សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ ដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ 

ធ្នូ ឆ្នេំ 2016 ។

សកម្មភាពចមេបង
សកម្មភាពចមេបងរបស់ធនាគារ រួមមនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិច ការទូទាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទចល័ត និង

សេវាកម្មដេលពាក់ព័ន្ធផេសេងៗទៀត នៅក្នុងពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016 និងថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2015 មនដូចខាងកេេម៖

ភាគលាភ
ពុំមនការបេកាស ឬការបេងចេកភាគលាភទេ ហើយកេុម

បេឹកេសាភិបាលមិនបានស្នើឲេយមនការបេងចេក ភាគលាភ 

សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទធ្វើរបាយការណ៍នេះទេ ។

ដើមទុន
ឆ្លើយតបៅនឹងបេកាសលេខ ធ7-016-117 ចេញដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជា 

ថ្ងេទី 22 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2016 កេុមបេឹកេសាភិបាលបានអនុម័តនៅថ្ងេទី 12 ខេ តុលា 

ឆ្នេំ 2016 ឲេយដំឡើងដើមទុនពី 11,000,000 ដុលា្លេរអាមេរិក ៅ 13,000,000 

ដុលា្លេរអាមេរិកមុនថ្ងេទី 30 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2017 និងបន្ថេមៅដល់ចំនួន 

15,000,000 ដុលា្លេរអាមេរិកមុនថ្ងេទី 22 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2018 តាមរយៈការផ្ទេរពី

បេេក់ចំណេញរកេសាទុក។ ថ្ងេទី 20 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2017 ធនាគារបានធ្វើការស្នើសុំ

ការអនុញ្ញេត្តពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជាៅលើការផ្ទេរបេេក់ចំណេញរកេសាទុក ចំនួន 

2,000,000 ដុលា្លេរអាមេរិកជាដើមទុន ។ មកដល់តេឹមកាលបរិច្ឆេទនេរបាយកា

រណ៍នេះ ធនាគារជាតិ នេកម្ពុជា ពុំទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយទេ ។

 2016 2015

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)

បេេក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ 4,445,943  17,948,272   6,976,586   28,255,173 

ចំណយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ (1,436,266)  (5,798,206)  (1,492,075)  (6,042,904)

          

បេេក់ចំណេញសុទ្ធសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ 3,009,677   12,150,066   5,484,511   22,212,269
          

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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ទុនបមេុង និងសំវិធានធន
ពុំមនការបេេបេួលជាារវន្តនេទុនបមេុង និងសំវិធានធននៅក្នុងការិយ
បរិច្ឆេទនេះទេ កេេពីការបង្ហេញ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

ទេពេយសកម្មចរន្ត
នៅមុនពេលដេលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ តេូវបានរៀបចំឡើង 
កេុមបេឹកេសាភិបាលបានចាត់វិធានការដេលមនមូលដា្ឋេនសមរមេយ ដើមេបីបញ្ជេក់ 
ថាបណ្តេទេពេយសកម្មចរន្ត ដេលបានកត់តេេនៅក្នុងបញ្ជី គណនេយេយរបស ់
ធនាគារ ហើយដេលមនតម្លេមិនអាចបេមូលមកវិញបាន នៅក្នុងបេតិបត្តិការ 
អាជីវកម្ម ធម្មតា តេូវបានកាត់បន្ថយឲេយនៅស្មើនឹងតម្លេដេលគិតថានឹងអាច
បេមូលបានជាក់ស្ដេង ។

នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណ
មួយដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ ការកំណត់តម្លេទេពេយសកម្មចរន្តនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារថា មនភាពមិនតេឹមតេូវោះទេ ។

វិធីាស្តេកំណត់តម្លេ 
នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលពុំបានពិនិតេយឃើញមនា្ថេន 
ភាពណមួយ ដេលបានកើត ឡើងធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធីាស្តេ
ដេលមនកន្លងមកក្នុងការវាយតម្លេទេពេយសកម្ម និងបំណុល នៅក្នុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារថាមនភាពមិនតេឹមតេូវ
និងមិនសមសេបោះទេ ។ 

ការដាក់បញ្ចេំទេពេយសកម្មណមួយរបស់ធនាគារ ដេលកើតមនឡើង 
ចាប់តាំងពីចុងការិយបរិច្ឆេទ មកក្នុងការធានាចំពោះបំណុលរបស់
បុគ្គនលណមួយឡើយ ឬ

បំណុលយថាហេតុណមួយដេលកើតមនឡើងចំពោះធនាគារ 
ចាប់តាំងពីថ្ងេចុងការិយបរិច្ឆេទមក កេេអំពីបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ធម្មតារបស់ធនាគារ ។ តាមមតិរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាល ពុំមនបំណុល 
យថាហេតុ ឬបំណុលផេសេងៗទៀតរបស់ធនាគារដេល តេូវបំពេញ 
ឬអាចនឹងតេូវបំពេញក្នុងរយៈពេល 12 ខេ បនា្ទេប់ពីកាលបរិច្ឆេទ 
រាយការណ៍ ដេលនឹងធ្វើឲេយមន ផលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជា
ារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន 
ដូចដេលបានកំណត់ និងនៅពេលដេលដល់ថ្ងេកំណត់ ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផេសេងៗទៀត
នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមនៈ

ការផ្លេស់ប្តូរនេហេតុការណ៍
នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលរបស់ធនាគារពុំបានពិនិតេយ 
ឃើញហេតុការណ៍ណមួយ ដេលមិនបានវេកញេកនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ 
ឬក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដេលអាចនឹង បណ្តេលឲេយតួលេខ 
នេចំនួនណមួយ ដេលបានបង្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមនភាព 
មិនតេឹមតេូវ ោះទេ ។

បេតិបត្តិការមិនបេកេតី
តាមមតិរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាល លទ្ធផលនេការធ្វើបេតិបត្តិការរបស់ធនាគារ
ក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ នេះមិនមនផលប៉ះពាល់ជាារវន្តដោយ
សកម្មភាព បេតិបត្តិការ ឬពេឹត្តិការណ៍ណមួយដេលមនលក្ខណៈជាារវន្ត 
និងមិនបេកេតីោះទេ ។

កេុមបេឹកេសាភិបាលក៏មនមតិផងដេរថា នៅក្នុងចោ្លេះពេលចាប់ពីថ្ងេចុងកា
រិយបរិច្ឆេទដល់ថ្ងេចេញរបាយការណ៍ នេះពុំមនចំណត់ថា្នេក់សកម្មភាព 
បេតិបត្តិការ ឬពេឹត្តិការណ៍ណមួយដេលមនលក្ខណៈជាារវន្ត 
និងមិនបេកេតីកើតមនទេបើង ដេលអាចនាំឲេយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនេ
បេតិបត្តិការរបស់ធនាគារក្នុង ការិយបរិច្ឆេទដេលរបាយការណ៍នេះបាន
រៀបចំទេបើងោះទេ ។

ពេឹត្តិការណ៍បនា្ទេប់ពីកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍
នៅកាលបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍នេះ លើកលេងតេការបង្ហេញក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមន ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ កើតឡើងបនា្ទេប់ពីកាលបរិច្ឆេទ
នេតារាងតុលេយការដេលនឹងតមេូវឲេយមនការកេតមេូវ ឬការបង្ហេញដេលតេូវបា
នធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុោះទេ ។

ភាគកម្មរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាល
ពុំមនសមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាលណម្នេក់កាន់កាប់ ឬមនការទាក់ទិននៅ

ក្នុងភាគហ៊ុនផ្ទេល់របស់ធនាគារ នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះទេ លើក 

លេងតេព័ត៌មនបង្ហេញក្នុងកំណត់សំគាល់ 1 ។

កេុមបេឹកេសាភិបាល
សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាលដេលបានបមេើការនាថ្ងេដេលចេញរបាយការណ៍

នេះមនៈ 

 អ្នកឧកញ៉េ គិត ម៉េង   បេធាន

 មលាក Ian Gordon Watson  អភិបាល 

 មលាក William Mark Hanna  អភិបាល 
(ក)

(ខ)

អត្ថបេយោជន៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល
មិនថានៅចុងការិយបរិច្ឆេទ ឬនៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ពុំមនការរៀបចំ ណមួយដេលមនធនាគារជាគូភាគីមួយ 
ក្នុងោលបំណងជួយដល់អ្នកគេប់គេង ដើមេបីទទួលបាននូវ អត្ថបេយោជន ៍
ដោយមធេយោបាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពីធនាគារ ឬពីកេុមហ៊ុន 
ដទេទៀតទេ ។

តាំងពីចុងការិយបរិច្ឆេទនេឆ្នេំកន្លងៅ ពុំមនអភិបាលរបស់ធនាគារណ
ម្នេក់បានទទួល ឬមនសិទ្ធិទទួល បាននូវអត្ថបេយោជន៍ណមួយ ( កេេពី  
អត្ថបេយោជន៍ដេលបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងចំនួនបរិលាភសរុបទទួល បាន 
ដោយអភិបាល ដូចបានបង្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈការ 
ចុះកិច្ចសនេយោធ្វើឡើង ដោយធនាគារ ឬដោយកេុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធមួយជា
មួយនឹងកេុមហ៊ុន ដេលអភិបាល ោះជាសមជិក ឬក៏ជា មួយកេុមហ៊ុន 
ដេលអ្នកគេប់គេងោះមនផលបេយោជន៍ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុចេើនោះទេ
លើក លេងតេការបង្ហេញ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

របាយការណ៍របស់កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល (ត)

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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កេុមបេឹកេសាភិបាលមនភារៈធ្វើការអះអាងបញ្ជេក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឡើងយ៉េងតេឹមតេូវ ដើមេបីចង្អុលបង្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវនេា្ថេនភាពហិ

រញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016 ពេមទាំង លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកបេេក់ សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបពា្ចេប់ ។ នៅក្នុងការរៀបចំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលចាំបាច់តេូវ៖

យើងខ្ញុំសូមធ្វើការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដេលបានបង្ហេញនៅទំព័រទី 24 ដល់ទី 48 បាន បង្ហេញ នូវភាព តេឹមតេូវនេា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត នាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016 ពេមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកបេេក់ របស់ធនាគារសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ 

ដេលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមៅតាមស្តង់ដារគណនេយេយកម្ពុជា និងោលការណ៍ណេនាំរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់

បង្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ចុះហត្ថលេខាដោយយោងៅលើសេចក្តីសមេេចរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាល

កេុមបេឹកេសាភិបាលធានាអះអាងថា បានអនុវត្តនូវរាល់តមេូវការ ដូចបានរាយការណ៍ខាងលើក្នុងការរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ។

អនុម័តនូវោលនយោបាយគណនេយេយដេលសមសេប ដោយផ្អេកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉េន់ បេមណយ៉េងសមហេតុផល និងបេុងបេយ័ត្ន ហើយធ្វើ

ការអនុវត្តបេកបដោយសង្គនតិភាព ។
អនុវត្តតាមស្តង់ដារគណនេយេយកម្ពុជា និងោលការណ៍ណេនាំរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធ នឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហេញនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបើមនការផ្លេស់ប្តូរពីនេះ ដើមេបីបង្ហេញនូវភាពពិត និងតេឹមតេូវ គឺតេូវបង្ហេញ និងពនេយល់ឲេយបានចេបាស់លាស់ និងកំណត់ 

បរិមណនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

តេួតពិនិតេយដំណើរការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រកេសាទុកនូវបញ្ជីគណនេយេយឲេយបានគេប់គេេន់ និងបេព័ន្ធ នេការគេប់គេងផ្ទេក្នុងឲេយមនបេសិទ្ធភាព ។

វាយតម្លេនូវលទ្ធភាព របស់ធនាគារ ក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មទទួលខុសតេូវលើការលាតតេដាង ព័ត៌មន បេសិនបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្ហេទាំងឡាយ

ដេលទាក់ទងៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្មនិងបេើបេេស់ មូលដា្ឋេននិរន្តរភាពនេគណនេយេយលើកលេងតេ អ្នកគេប់គេងមនបំណងចង់ជមេះបញ្ជីផ្អេក

ដំណើរ ការធនាគារ ឬគា្មេនជមេើសសមរមេយដទេទៀតកេេពីធ្វើបេបនេះនិង

តេួតពិនិតេយ និងដឹកនាំធនាគារឲេយមនបេសិទ្ធភាពលើរាល់សេចក្តីសមេេច ដេលមនារៈសំខាន់ ទាំងអស់ ដេលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាព បេតិបត្តិការ

និងដំណើរការរបស់ធនាគារ ហើយតេូវបេេកដថា កិច្ចការនេះ តេូវបានឆ្លុះបញ្ចេំងយ៉េងតេឹមតេូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ការទទួលខុសតេូវរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(ក)

(ខ)

(គ)

(ឃ)

(ង)

លោក Elmer Manzanero Malolos

អគ្គននាយក

រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

ថ្ងេទីៈ ២៩ ខេមីនា ឆ្នំា២០១៧

លោក ហោ ប៊ុនថេ

នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍របស់កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល (ត)

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត

21
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជៃយ
ជូនចំពោះភាគទុនិក
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត

ព័ត៌មនផេសេងៗ
អ្នកគេប់គេង ទទួលខុសតេូវលើព័ត៌មនផេសេងៗ ។  ព័ត៌មនផេសេងៗ 

ដេលបានទទួលតេឹមកាលបរិច្ឆេទនេ របាយការណ៍សវនកម្មនេះ គឺរបាយ

ការណ៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាលដេលបានបង្ហេញនៅទំព័រទី 19 ដល់ទី 21 និង

របាយការណ៍បេចាំេឆ្នេំរបស់កេុមហ៊ុន ដេលរំពឹងថារួចរាល់បនា្ទេប់ពីកាល

បរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ ។

មូលដា្ឋេននេមតិសវនកម្ម
យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាត ិ

នេកម្ពជុា ។  ការ              ទទួលខុសតេវូរបស់យើងខ្ញុដំេលសេបតាមស្តង់ដារទាងំោះ 

 តេូវបានរៀបរាប់បន្ថេមទៀតនៅក្នុង កថាខណ្ឌស្ដីពីការទទួលខុសតេូវរបស់

សវនករ សមេេប់ការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដេលមននូវ 

ក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ ។  យើងខ្ញុំ មនភាពឯករាជេយពីធនាគារ 

ដោយសេបៅ តាមតមេូវការកេមសីលធម៌វិជា្ជេជីវៈ ដេលពាក់ព័ន្ធនឹង

សវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា 

ហើយយើងខ្ញុំ បានបំពេញនូវទំនួលខុសតេូវលើកេមសីលធម៌វិជា្ជេជីវៈ

សេបតាមតមេូវការរបស់ស្តង់ដារទាំងោះ ។  យើងខ្ញុំ ជឿជាក់ថាភស្តុតាង 

សវនកម្ម ដេលយើងខ្ញុំ បេមូលបាន មនលក្ខណៈគេប់គេេន់ និងសមសេប 

សមេេប់ជាមូលដា្ឋេនក្នុងការបញ្ចេញមតិ សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។  

មតិសវនកម្ម
យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារឯកទេស  

វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត ហៅកាត់ថា ("ធនាគារ") ដេលរួមមនតារាង 

តុលេយការនាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016  របាយការណ៍លទ្ធផល 

របាយការណ៍ស្តីពីបមេេបមេួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរទឹកបេេក់ 

សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ និងកំណត់សំគាល់ ដេលរួមមន 

ោលនយោបាយ គណនេយេយសំខាន់ៗ ពេមទាំងព៌ត័មនពនេយល់ផេសេងៗ 

ដេលបានបង្ហេញនៅទំព័រទី 24 ដល់ទី 48 ។

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាារវន្ត បានបង្ហេញនូវភាព

តេឹមតេូវនេា្ថេនភាព ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016 

ពេមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកបេេក់របស់ធនាគារ សមេេប់ការិ

យបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមៅតាមស្តង់ដារ គណនេយេយ 

កម្ពុជា និងោលការណ៍ណេនាំរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹង 

ការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

មតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានគេបដណ្តប ់

លើព័ត៌មនផេសេងៗឡើយ ហើយ យើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្ដល់នូវអំណះអំណងណ 

មួយៅលើព័ត៌មននេះទេ ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួល 

ខុសតេវូរបស់យើងខ្ញុ ំគឺតេវូអាន ព័ត៌មនផេសេងៗ ហើយពិចារណថាតើព័ត៌មន 

ផេសេងៗោះ មនភាពមិនសេបគា្នេជាារវន្តជាមួយរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ុ

ឬការយល់ដឹងរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើសវនកម្ម ឬមនបង្ហេញនូវកំហុស 

ឆ្គនងជាារវន្ត ។

បេសិនបើការអានព័ត៌មនផេសេងៗ ដេលបានទទួលមុនកាលបរិច្ឆេទនេ

របាយការណ៍សវនកម្មនេះ យើងខ្ញុំ   សន្និដា្ឋេនថា មនកំហុសឆ្គនងជាារវន្ត 

កើតឡើង យើងខ្ញុំតេូវរាយការណ៍ៅតាមា្ថេនភាពជាក់ស្តេង ។  យើងខ្ញុំ 

ពុំមនអ្វីដេលតេូវរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មនផេសេងៗនេះទេ ។

ការទទួលខុសតេូវលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកគេប់គេង និង
អ្នកទទួលខុសតេូវលើអភិបាលកិច្ច

អ្នកគេប់គេងមនភារៈទទួលខុសតេូវលើការរៀបចំ និងការបង្ហេញនូវភាពតេឹម 

តេូវនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមៅតាមស្តង់ដារគណនេយេយ 

កម្ពុជា និងោលការណ៍ណេនាំរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធ  

នឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហេញ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនិង 

ទទួលខុស តេូវលើបេព័ន្ធ តេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ដេលអ្នកគេប់គេងកំណត់ថា 

មនភាពចាំបាច់សមេេប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲេយ ជៀសផុតពីការ 

បង្ហេញខុសជាារវន្ត ដោយារតេការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គនង ។ 

នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកគេប់គេងមនភារៈទទួលខុសតេូវ 

លើការវាយតម្លេនូវលទ្ធភាពរបស់ ធនាគារក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម 

ទទួលខុសតេូវលើការលាតតេដាងព័ត៌មន បេសិនបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្ហេ ទាំង

ឡាយដេលទាក់ទងៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងបេើបេេស់មូលដា្ឋេន

និរន្តរភាពនេគណនេយេយ លើក លេងតេអ្នកគេប់គេងមនបំណង ចង់ជមេះបញ្ជី

ផ្អេកដំណើរការធនាគារ ឬគា្មេនជមេើសសមរមេយដទេទៀត កេេពីធ្វើបេបនេះ ។

អ្នកទទួលខុសតេូវលើអភិបាលកិច្ច មនភារៈទទួលខុសតេូវក្នុងការតេួតពិនិតេយ

ដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ។

ព័ត៌មនផេសេងៗ (ត)

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត

22
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជៃយ (ត)
ការទទួលខុសតេូវរបស់សវនករសមេេប់ការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ោលដៅរបស់យើងខ្ញុំ គឺផ្ដល់នូវអំណះអំណងសមហេតុផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលមិនមន ការបង្ហេញខុសជាារវន្តដោយារតេការក្លេង

បន្លំ ឬកំហុសឆ្គនង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករដេល រួមបញ្ចូលមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។  អំណះអំណងសមហេតុផលគឺជាអំណះអំណងម

នកមេិតខ្ពស់មួយប៉ុន្តេវាមិនអាចធានាថាគេប់ពេល នេការធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមៅតាមស្តង់ដារ សវនកម្មអន្តរជាតិនេកម្ពុជា អាចរកឃើញនូការ

បង្ហេញខុស ជាារវន្តដេលបានកើតឡើងោះទេ ។ កាបង្ហេញខុសជាារវន្តអាចកើតឡើង ដោយារការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គនង ហើយតេូវបាន 

ចាត់ទុកថាជាារវន្ត នៅពេលដេលការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គនងតេមួយ ឬក៏រួម បញ្ចូលគា្នេ មនផលប៉ះពាល់ដល់ការសមេេចចិត្តផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកបេើបេេស់  

ដោយយោងលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

ជាផ្នេកមួយនេការធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនេកម្ពុជា យើងខ្ញុំអនុវត្តនូវការ   វិនិច្ឆ័យដេលបេកបៅដោយវិជា្ជេជីវៈ និង

រកេសានូវមជេឈធាតុនិយមក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្ម ។  យើងខ្ញុំក៏៖

   ធ្វើការកំណត់ និងវាយតម្លេនូវហានិភ័យនេការបង្ហេញខុសជាារវន្តលើ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ ារតេការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គនង និងទទួលខុស 

តេូវលើការរៀបចំ និងការអនុវត្តនូវនីតិវិធីសវនកម្ម ដើមេបី              ឆ្លើយតបៅនឹង 

ហានិភ័យទាំងោះ និងបេមូលនូវភស្តុតាងដេលមនលក្ខណៈគេប់គេេន់ និង 

សមសេប   សមេេប់ជាមូលដា្ឋេនក្នុងការបញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។  

ហានិភ័យដេលមិនអាចរកឃើញនូវការ  បង្ហេញខុសជាារវន្តដេលកើតឡើង 

ដោយារតេការក្លេងបន្លំ មនលក្ខណៈខ្ពស់ជាងការបង្ហេញខុស កើតឡើងព ី

កំហុសឆ្គនង ដោយារតេការក្លេងបន្លំអាចរួមបញ្ចូលទាំងការឃុបឃិតគា្នេការ

លួចបន្លំការលុប ចោលដោយចេតនាការបកសេេយមិនពិត ឬមិនអនុវត្តតាម

នីតិវិធីគេប់គេងផ្ទេក្នុង ។

      ទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីការគេប់គេងផ្ទេក្នុងដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ

សវនកម្ម ក្នុងោលបំណង ដើមេបី រៀបចំនូវនីតិវិធីសវនកម្មដេលសមសេប

ៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្តេមិនមេនក្នុងោលបំណង ដើមេបី បញ្ចេញមតិលើ

បេសិទ្ធភាពនេការគេប់គេងផ្ទេក្នុងរបស់ធនាគារឡើយ ។

                   ការវាយតម្លេលើភាពសមសេប នេោលនយោបាយគណនេយេយដេល

ធនាគារ បានបេើបេេស់ និងភាពសម ហេតុផលនេការបា៉េន់ា្មេនគណនេយេយ

សំខាន់ៗ ពេមទាំងការលាតតេដាងព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធ ដេលបានធ្វើ ឡើង ដោយ 

អ្នកគេប់គេង ។

      វាយតម្លេលើការបង្ហេញនេទមេង់ និងខ្លឹមារនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញ

វត្ថុទាំងមូល ដេលរួមបញ្ចូលទាំងការ   លាតតេដាងព័ត៌មន និងវាយតម្លេ

ថាតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហេញពីបេតិបត្តិការ និងពេឹត្តិការណ៍             

ពាក់ព័ន្ធក្នុងអត្ថន័យ ដេលអាចសមេេចបាននូវការបង្ហេញរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុដ៏តេឹមតេូវ ។

យើងខ្ញុំ ផ្ដល់ព័ត៌មនជូនអ្នកទទួលខុសតេូវលើអភិបាលកិច្ច ស្ដីព ី

បញ្ហេផេសេងទៀត វិាលភាព និងពេលវេលា ដេលបានគេេងទុកសមេេប ់

ការធ្វើសវនកម្ម និងការរកឃើញបញ្ហេជាារវន្តផេសេងទៀតដេលមនរួម

បញ្ចូលទាំង ចំណុចខ្វះខាតនេការគេប់គេងផ្ទេក្នុងដេលបានរកឃើញក្នុង

អំឡុងពេលធ្វើសវនកម្ម ។

ការសន្និដា្ឋេនរបស់ យើងខ្ញុំ គឺផ្អេកតាមភស្តុតាងសវនកម្មដេលបេមូល 

បានតេឹមកាលបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។     

យ៉េងណក៏ដោយពេឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌនាពេលអនាគត អាចធ្វើឲេយ

ធនាគារបញេឈប់និរន្តរភាពនេអាជីវកម្ម ។

    ធ្វើការសន្និដា្ឋេន លើភាពសមសេបនេការបេើបេេស់មូលដា្ឋេននិរន្តរភាពនេ 

គណនេយេយរបស់អ្នកគេប់គេង ហើយដោយផ្អេកៅលើភស្តុតាងសវនកម្ម 

ដេលទទួលបាន ធ្វើការសន្និដា្ឋេនថាតើភាពមិនចេបាស់លាស់ ារវន្តពាក់ព័ន្ធៅ

នឹងពេឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌដេលអាចធ្វើឲេយមនមន្ទិលជាារវន្តលើលទ្ធភាព  

របស់ ធនាគារដើមេបីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ។  បេសិនបើយើងខ្ញុំធ្វើការ

សន្និដា្ឋេនថាមនអត្ថិភាពនេភាពមិនបេេកដ បេជាជាារវន្ត យើងខ្ញុំចាំបាច ់

តេូវបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ ដើមេបីទាញចំណប់ អារម្មណ៍ 

 លើការលាតតេដាងព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបេសិន 

បើការលាតតេដាងព័ត៌មន មនលក្ខណៈមិនគេប់គេេន់ យើងខ្ញុំចាំបាច់តេូវ

ផ្ដល់មតិសវនកម្មដេលមនបញ្ហេ។

ង៉េ ហ៊ុយ
Partner

រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

ថ្ងេទី ២៩ ខេមីនា ឆ្នំា២០១៧

តំណងកេុមហ៊ុន ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



តារាងតុលៃយការ
នាថេ្ងទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

កំណត់សំគាល់ដេលភា្ជេប់ជូននេះគឺជាផ្នេកមួយនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

 2016 2015
	 កំណត់	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 សំគាល់	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)
ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់	និងសាច់ប្រាក់សេេូល	 5	 15,398,209		 	62,162,570	 16,269,787		 	65,892,637
ប្រាក់បម ញ្ើតេ្កល់តាេចបាប់	 6	 550,000		 	2,220,350	 550,000		 	2,227,500
ប្្រព្យសកេ្មម្សេងៗ	 7	 7,344,755		 	29,650,776	 2,438,019		 	9,873,977
ប្្រព្យ	និងបរកិ្ខា រ	 8	 2,095,504		 	8,459,549	 2,767,777		 	11,209,497
ប្្រព្យសកេ្មអរបីូ	 9	 130,403		 	526,437	 	139,240		 563,922
        

សរបុទ្រព្យសកម្ម 	 25,518,871		 	103,019,682	 22,164,823		 	89,767,533
        

បំណុល និងមូលធន
បំណុល 

ប្រាក់កេ្ី		 11	 	 3,883,270		 	15,676,761	 4,321,892		 	17,503,663
បំណុល	និងគណនីប្តរូវបង់ម្សេងៗ	 12	 929,058		 	3,750,607	 831,583		 	3,367,911
ពន្ធពនយារជាបំណុលសុ្រ្ធ	 10(ក)	 41,141		 	166,086	 62,882		 	254,672
សំវធិានធនសប្រាប់ពន្ធ
	 មលើប្រាក់ចំមណញ	 10(ខ)	 1,216,841		 	4,912,387	 509,582	 2,063,807
        

សរបុបំណុល  6,070,310		 	24,505,841 5,725,939	 		23,190,053
        

មូលធន
មដើេ្ុរន	 	 	 13	 11,000,000		 	44,407,000	 11,000,000		 	44,550,000
ប្រាកចំមណញរកសារ្ុរក	 	 8,448,561		 	34,106,841	 5,438,884	 	22,027,480
        

សរបុមូលធន  19,448,561		 	78,513,841 16,438,884	 66,577,480
        

សរបុបំណុល និងមូលធន  25,518,871		 	103,019,682 22,164,823	 	89,767,533
        

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



របាយការណ៍លទ្ធផល
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបពា្ចេប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

កំណត់សំគាល់ដេលភា្ជេប់ជូននេះគឺជាផ្នេកមួយនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

 2016 2015
	 កំណត់	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 សំគាល់	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

ចំណូលពីកមប្េមសវា		 14	 19,199,607		 	77,508,813	 16,975,213		 	68,749,613

ចំណូលម្សេងៗ	 	 702,114		 	2,834,434	 93,199		 	377,456

ចំណាយប្បតិបតិ្ក្រ	 15	 (15,099,115)	 	(60,955,127)	 (9,684,855)	 	(39,223,663)
        

ចំមណញពីប្បតិបត្ិក្រ	 	 4,802,606		 	19,388,120	 7,383,557		 	29,903,406		

ចំណាយក្រប្រាក់	 	 (356,663)	 	(1,439,848)	 (406,971)	 	(1,648,233)
        

ចំមណញេុនបង់ពន្ធ	 	 4,445,943		 	17,948,272	 6,976,586		 	28,255,173

ចំណាយពន្ធ ល�ើប្រាក់ច ំលេញ 10(គ)	 (1,436,266)	 	(5,798,206)	 (1,492,075)	 (6,042,904)
        

ចំមណញសុ្រ្ធសប្រាប់ក្រយិបរមិចឆេ្រ  3,009,677		 	12,150,066 5,484,511	 22,212,269
        

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



របាយការណ៍ស្តីពីបមៃៃបមៃួលមូលធន
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបពា្ចេប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

កំណត់សំគាល់ដេលភា្ជេប់ជូននេះគឺជាផ្នេកមួយនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

  េូលធន 
  បននថែេពី ប្រាក់ចំមណញ
 មដើេ្ុរន ភាគ្ុរនិក រកសារ្ុរក សរបុ
 ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ

សេតុល្យនាម ង្ៃ្ីរ	1	នខ	េករា	ឆ្នា ំ	2015	 	 7,500,000		 3,500,000		 	(45,627)		 	10,954,373

ក្រម ទ្េរពីភាគ្ុរនិក	 	 3,500,000	 (3,500,000)	 -	 -

ចំមណញសុ្រ្ធសប្រាប់ក្រយិបរមិចឆេ្រ	 	 -	 -	 5,484,511		 	5,484,511
        

សេតុល្យនាម ង្ៃ្ីរ	31	នខ	ធនាូ	ឆ្នា ំ	2015	 	 11,000,000	 -	 5,438,884		 16,438,884
        

(សេេូលពាន់មរៀល–	កំណត់សំគាល់	4)	 	 44,550,000	 -	 22,027,480		 	66,577,480
        

សេតុល្យនាម ង្ៃ្ីរ	1	នខ	េករា	ឆ្នា ំ	2016	 	 11,000,000		 -	 	5,438,884		 	16,438,884

ចំមណញសុ្រ្ធសប្រាប់ក្រយិបរមិចឆេ្រ	 	 -	 	-	 	3,009,677		 	3,009,677
        

សេតុល្យនាម ង្ៃ្ីរ	31	នខ	ធនាូ	ឆ្នា ំ	2016	 	 11,000,000		 	-	 	8,448,561		 	19,448,561
        

(សេេូលពាន់មរៀល–	កំណត់សំគាល់	4)	 	 44,407,000		 	-	 	34,106,841		 	78,513,841
        

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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របាយការណ៍លំហូរទឹកបៃៃក់
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

លហូំរ្រឹកទរាក់ពីសកម្មភាពទបតិបត្ិការ
ចំមណញេុនបង់ពន្ធ	 	 4,445,943		 	17,948,272	 6,976,586		 	28,255,173
និយ័តកេ្មមលើៈ

	 រលំស់		 	 	 944,638		 	3,813,503	 740,617		 	2,999,499
	 ចំណាយក្រប្រាក់	 	 356,663		 	1,439,848	 406,971	 	1,648,233
	 ខាតពីក្រលក់	និងលុបមោលប្្រព្យ	និងបរកិ្ខា រ	 -	 -	 201,035		 	814,192
        

     5,747,244		 	23,201,623 8,325,209		 	33,717,097
ក្រនប្បប្បរួលនូវៈ

	 ប្រាក់បម ញ្ើតេ្កល់តាេចបាប់	 	 -	 -	 (175,000)	 	(708,750)
	 ប្្រព្យសកេ្មម្សេងៗ	 	 (4,906,736)	 	(19,808,493)	 71,055		 	287,773
	 បំណុល	និងគណនីប្តរូវបង់ម្សេងៗ	 	 97,475		 	393,507	 271,103		 	1,097,967
        

សាច់ប្រាក់្រ្ួរលរានពីសកេ្មភាពប្បតិបតិ្ក្រ	 937,983		 	3,786,637	 8,492,367		 	34,394,087
ពន្ធមលើប្រាក់ចំមណញរានបង់	 	 (750,748)	 	(3,030,770)	 (165,918)	 	(671,968)
ចំណាយក្រប្រាក់រានបង់	 	 (356,663)	 	(1,439,849)	 (406,971)	 	(1,648,233)
        

សាច់ប្រាក់សុ្រ្ធ(មប្បើប្រាស់កនាុង)/្រ្ួរលរានពី
	 សកេ្មភាពប្បតិបត្ិក្រ	 	 (169,428)	 	(683,982)	 7,919,478   32,073,886
        

លហូំរ្រឹកទរាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
សាច់ប្រាក់្រ្ួរលរានពីក្រលក់ប្្រព្យ	និងបរកិ្ខា រ	 	 	 -	 -
ក្រ្ិរញប្្រព្យអរបីូ		 	 (35,378)	 	(142,821)	 (154,337)	 	(625,065)
ក្រ្ិរញប្្រព្យ	និងបរកិ្ខា រ	 	 (228,150)	 	(921,041)	 (1,891,410)	 	(7,660,211)
        

សាច់ប្រាក់សុ្រ្ធមប្បើប្រាស់កនាុងសកេ្មភាពវនិិមោគ	 (263,528)	 	(1,063,862)	 (2,045,747)	 	(8,285,276)
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

2. មូលដា្ឋេននេការរៀបច ំ
(ក)     របាយការណ៍អនុលោមភាព

(ខ)     មូលដា្ឋេននេការវាស់វេង

(គ)     រូបិយប័ណ្ណមុខងរ និងរូបិយប័ណ្ណសមេេប់ធ្វើការបង្ហេញ 

1. អំពីធនាគារ
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធី ហៅកាត់ថា ("ធនាគារ") បានបង្កើត 
ឡើងនៅក្នុង ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា នៅថ្ងេទី 18 ខេ សីហា ឆ្នេំ 2008 កេេមការ 
ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ 5223E/2008 ។ ធនាគារ គឺជាបុតេសម្ព័ន្ធ 
ទាំងសេុងរបស់ WING Holding Pte Limited ជាកេុមហ៊ុនដេលបង្កើត 
ឡើងនៅបេទេសសឹង្ហបុរី ដេលកាន់កាប់ដោយផ្ទេល់ពីសំណក់ភាគទុនិក 
មួយរូប ដេល ជាសញ្ជេតិខ្មេរ ហើយបច្ចុបេបន្ន ក៏មនតួនាទីជាអភិបាលនៅក្នុង 
ធនាគារនេះផងដេរ ។ 

ទីា្នេក់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងទីកន្លេងបេកបអាជីវកម្មរបស់ ធនាគារស្ថិត 
នៅអគារលេខ 721 មហាវិថីពេះមុនីវងេស សង្កេត់ បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌចំការមន 
 រាជធានីភ្នំពេញពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ។

សកម្មភាពចមេបងរបស់ធនាគារ រួមមនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈបេព័ន្ធ   
អេឡិចតេូនិច ការទូទាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទចល័ត និងសេវាកម្មដេលពាក់ព័ន្ធ
ផេសេងៗទៀត នៅក្នុងពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ។

ធនាគារ កំពុងធ្វើបេតិបត្តិការ ជាធនាគារឯកទេស លើសេវាកម្មទូទាត់ កេេម
អាជា្ញេបណ្ណជាធនាគារឯកទេសទទួលបានពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា នៅថ្ងេទី 
10 ខេ កញ្ញេ ឆ្នេំ 2014 ។ 

ធនាគារមនបុគ្គនលិកចំនួន 334 នាក់ នាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016 (នាថ្ងេទី 31 
ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2015 មនចំនួន 264 នាក់) ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តេូវបានរៀបចំឡើងសេបតាមស្តង់ដារ
គណនេយេយកម្ពុជា និងោលការណ៍ ណេនាំរបស់ធនាគារជាតិនេ
កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហេញនៅក្នុង
របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ តេូវបានអនុម័តដោយកេុម
បេិកេសាភិបាល និងផ្តល់សិទ្ធិផេសាយ នៅថ្ងេទី 29 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2017 ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ តេូវបានរៀបចំឡើងតាម
មូលដា្ឋេនតម្លេដើម ។

រូបិយវត្ថុ នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជាគឺបេេក់រៀល ។ ប៉ុន្តេធនាគារធ្វើ
បេតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងកត់តេេ រាល់បញ្ជីគណនេយេយរបស់ខ្លួន ផ្អេក 
លើបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក ។  អ្នកគេប់គេងក៏បានកំណត់បេេក់ដុលា្លេរ 
អាមេរិក ជារូបិយប័ណ្ណមុខងរ និងជារូបិយប័ណ្ណសមេេប់ធ្វើការបង្ហេញ 
ពេេះវាឆ្លុះបញ្ចេំងពីសេដ្ឋកិច្ច បេភពពេឹត្តិការណ៍ និងកាលៈទេសៈរបស ់
ធនាគារ ។

កំណត់សំគាល់ដេលភា្ជេប់ជូននេះគឺជាផ្នេកមួយនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

របាយការណ៍លំហូរទឹកបៃៃក់ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

លហូំរ្រឹកទរាក់ពីសកម្មភាពហរិញ្ញប្បទាន
ក្រ្ូរទាត់សងប្រាក់កេ្ី	 	 (438,622)	 	(1,770,717)	 (401,548)	 	(1,626,269)
        

សាច់ប្រាក់សុ្រ្ធមប្បើប្រាស់កនាុង

 សកេ្មភាពហិរ ញ្ប្បទាន	 	 (438,622)	 	(1,770,717)	 (401,548)	 	(1,626,269)
        

ការ(ថយចុះ)/យកើនយ�ើងននសាច់ទរាក់ 
 និងសាច់ទរាក់សមមូល   (871,578)	 	(3,518,561)	 5,472,183   22,162,341

សាច់ទរាក់ និងសាច់ទរាក់សមមូល 
 នានថងៃ្រី 1 ខែ មករា  16,269,787		 	65,681,131	 10,797,604		 	43,730,296
        

សាច់ទរាក់ និងសាច់ទរាក់សមមូល
 នានថងៃ្រី 31 ខែ ធ្ូ (កំណត់សំគាល់	5)	 15,398,209		 	62,162,570	 16,269,787		 	65,892,637
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(ឃ)    ការបា៉េន់ា្មេន និងការវិនិច្ឆ័យ (ង)    ទេពេយសកម្មផេសេងៗ

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតមេូវឲេយអ្នកគេប់គេងធ្វើការវិនិច្ឆ័យ 
ការបា៉េន់ា្មេន និងការសន្មតផល ប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តនូវោល
នយោបាយគណនេយេយ និងចំនួននេទេពេយសកម្ម បំណុល ចំណូល 
និងចំណយដេលបានរាយការណ៍ ។ លទ្ធផលជាក់ស្តេងអាចខុសពី
ការបា៉េន់ា្មេនទាំងោះ ។

ការបា៉េន់ា្មេន និងការសន្មតដេលពាក់ព័ន្ធ តេូវបានតេួតពិនិតេយជាបេចាំ 
។ ការកេបេេៅលើការបា៉េន់ា្មេនគណនេយេយតេូវបានទទួលា្គេល់ និង 
កត់តេេនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ដេលការបា៉េន់ា្មេន ោះតេូវបានកេបេេ 

និងការិយបរិច្ឆេទអនាគតដេលមនផលប៉ះពាល់ដោយការកេបេេនេះ ។

3. ោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ 

(ក)     បេតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណបរទេស

(ច)    ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ

(i)     ការទទួលា្គេល់ និងការវាស់វេង

(ii)     ចំណយបនា្ទេប់

(iii)    រំលស់

(ខ)     ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(គ)     ាច់បេេក់ និងាច់បេេក់សមមូល

(ឃ)     បេេក់បញ្ញើតម្កល់តាមចេបាប់

ធនាគារ បានបេើបេេស់ោលការណ៍គណនេយេយដេលមនដូចខាងកេេម គេប ់
ការិយបរិច្ឆេទទាំងអស់ ដេលបានបង្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ
បេកបដោយសង្គនតិភាព ។

សមតុលេយនេទេពេយសកម្មរូបិយវត្ថុ និងបំណុលរូបិយវត្ថុនាកាលបរិច្ឆេទ 
រាយការណ៍ដេលជារូបិយប័ណ្ណ កេេ ពីបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក ក៏តេូវបាន 
ប្តូរៅជាបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិកដោយបេើអតេេនាកាលបរិច្ឆេទ
រាយការណ៍ ។  ភាពលំអៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ដេលកើតមក 
ពីការប្ដូរោះ តេូវបានទទួលា្គេល់ជាចំណេញ ឬខាតនៅក្នុងរបាយ 
ការណ៍លទ្ធផល ។  

ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ តេូវបានកត់តេេតាមតម្លេដើមដករំលស់បង្គនរ និងការ 
ខាតបង់នេ ឱនភាពតម្លេបង្គនរ បេសិនបើមន ។  

ថ្លេដើមមនរួមបញ្ចូល
នូវរាល់ចំណយទាំងឡាយ ដេលទាក់ទងដោយផ្ទេល់ៅនឹងការទិញ 
ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ ។  ការទិញសូហ្វវេរដេលជាផេ្នកមួយក្នុងដំណើរការ 
របស់ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ តេូវបានបញ្ចូលជាថ្លេដើមនេផ្នេក នេទេពេយ និង 
បរិកា្ខេរោះ ។

នៅពេលដេលធាតុនេទេពេយ និងបរិកា្ខេរ មនអាយុកាល 
បេើបេេស់ខុសៗគា្នេ ធាតុទាំងោះតេូវបាន ចាត់ទុកជាផ្នេកផេសេងគា្នេ 
(សមសធាតុចមេបង) នេទេពេយ និងបរិកា្ខេរ ។

ចំណេញ ឬខាតការលក ់
ចេញផ្នេកនេទេពេយ និងបរិកា្ខេរណមួយ តេូវបានទទួលា្គេល់ជា 
ចំណេញ ឬខាត នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

ការចំណយបន្តបនា្ទេប់តេូវបានធ្វើមូលធនកម្ម បេសិនបើចំណយ
ោះ នឹងផ្តល់នូវលំហូរចូល នូវអត្ថបេយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច នាពេល 
អនាគតដល់ធនាគារ ។

រំលស់ តេូវបានគណនាដើមេបីលុបចោលថ្លេដើមនេទេពេយ រោងចកេ 
និងបរិកា្ខេរ ដកចេញនូវតម្លេ កាកសំណល់ ដោយបេើវិធីាសេ្តរំលស ់
ថេរៅតាមអាយុកាលបេើបេេស់បា៉េន់ា្មេន និងតេូវទទួល ា្គេល់ជា 
ចំណេញ ឬខាតនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

អាយុកាលបេើបេេស់បា៉េន់ា្មេននេទេពេយ រោងចកេ និងបរិកា្ខេរមន ដូច 
ខាងកេេម៖
 ការជួសជុល និងកេលំអ  5 ឆ្នេំ
 សម្ភេរការិយល័យ   4 ឆ្នេំ
 កុំពេយូទ័រ    4 ឆ្នេំ
 គេឿងសង្ហេរឹម គេឿងបំពាក់ និងសម្ភេរ 5 ឆ្នេំ
 យនយន្ត    4 ឆ្នេំ
ទេពេយកំពុងបង្កើត មិនតេូវបានដករំលស់ទេ រហូតដល់ទេពេយតេូវបាន
ដាក់ចូលក្នុងបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម ។

ទេពេយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រួមមនាច់បេេក់ និង 

ាច់បេេក់សមមូល បេេក់កម្ចី ទេពេយសកម្មផេសេងៗ និងបំណុលផេសេងៗ ។

ាច់បេេក់ និងាច់បេេក់សមមូល រួមមន សមតុលេយាច់បេេក់
និងសមតុលេយធនាគារនិង បេេក់បញ្ញើនៅធនាគារ ដេលមនកាលវាន្ត 
នៅពេលតម្កល់ដំបូងមនរយៈពេល 3 ខេ ឬតិចជាង និងការវិនិយោគ 
រយៈពេលខ្លី ដេលអាចប្តូរជាាច់បេេក់ពេលណក៏បានដោយមន
ហានិភ័យតិចតួច ចំពោះការផ្លេស់ប្តូរតម្លេ ។

បេេក់បញ្ញើតម្កល់តាមចេបាប់ តេូវបានរកេសាទុកនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា 
សេបតាមចេបាបស្តីពី គេឹះា្ថេនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនេពេះរាជាណចកេ 
កម្ពុជា និងតេូវបានកំណត់ជាភាគរយនេដើមទុន អបេបបរមរបស់ធនាគារ 
និងបេេក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនដេលតមេូវដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ។

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ តេូវបានកត់តេេៅតាមតម្លេដើម ។  ការបា៉េន់ា្មេន 
លើគណនីសងេស័យតេូវបាន ធ្វើការតេួតពិនិតេយលើសមតុលេយដេលនៅ
សល់នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

លហូំរ្រឹកទរាក់ពីសកម្មភាពហរិញ្ញប្បទាន
ក្រ្ូរទាត់សងប្រាក់កេ្ី	 	 (438,622)	 	(1,770,717)	 (401,548)	 	(1,626,269)
        

សាច់ប្រាក់សុ្រ្ធមប្បើប្រាស់កនាុង

 សកេ្មភាពហិរ ញ្ប្បទាន	 	 (438,622)	 	(1,770,717)	 (401,548)	 	(1,626,269)
        

ការ(ថយចុះ)/យកើនយ�ើងននសាច់ទរាក់ 
 និងសាច់ទរាក់សមមូល   (871,578)	 	(3,518,561)	 5,472,183   22,162,341

សាច់ទរាក់ និងសាច់ទរាក់សមមូល 
 នានថងៃ្រី 1 ខែ មករា  16,269,787		 	65,681,131	 10,797,604		 	43,730,296
        

សាច់ទរាក់ និងសាច់ទរាក់សមមូល
 នានថងៃ្រី 31 ខែ ធ្ូ (កំណត់សំគាល់	5)	 15,398,209		 	62,162,570	 16,269,787		 	65,892,637
        

2. មូលដា្ឋេននេការរៀបចំ (ត) 3. ោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ (ត)

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត

29
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



(ឆ)     ទេពេយសកម្មអរូបី

(ឋ)     សំវិធានធន

(ឈ)   អត្ថបេយោជន៍របស់និយោជិត - អត្ថបេយោជន៍ របស់និយោជិត
           រយៈពេលខ្លី

(ញ)     បេេក់កម្ចី

(ដ)     បំណុលផេសេងៗ

(ជ)     ឱនភាពនេទេពេយសកម្ម

(ជ)     ឱនភាពនេទេពេយសកម្ម (ត)

(i)     ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

(ii)    ទទពេយសកម្មមិនេមនហិរញ្ញវត្ថុ

3. ោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ (ត) 3. ោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ (ត)

ទេពេយសកម្មអរូបីរួមមន កម្មវិធីកុំពេយូទ័រ តេូវបានកំណត់ដោយយក 
ថ្លេដើមដករំលស់បង្គនរ និង ឱនភាពនេតម្លេបេសិនបើមន ។  កម្មវិធ ី
កុំពេយូទ័រ តេូវបានមូលធនកម្មផ្អេកតាមតម្លេដើមដេលបាន កើតឡើង
ក្នងុការទញិកម្មវធិោីះហើយនាយំកមកបេើបេេស ់។  ទេពេយសកម្មអរបូ ី
តេូវបានធ្វើរំលស់តាម អាយុកាលនេការបេើបេេស់រយៈពេល 4 ឆ្នេំ ។

ចំណយដេលកើតឡើងក្នុងការធ្វើគមេេង ឬការវាយតម្លេនូវកម្មវិធ ី
កុំពេយូទ័រ ឬការថេទាំកេេយពេល ដាក់ឲេយបេើបេេស់មិនតេូវបានចាត់
ចូលជាថ្លេដើមោះទេ ។

សំវិធានធន តេូវបានទទួលា្គេល់នៅក្នុងតារាងតុលេយការ នៅពេលដេ
លធនាគារមននូវកាតព្វកិច្ចតាម ផ្លូវចេបាប់ឬកាតព្វកិច្ចបេយោល
នាពេលបច្ចុបេបន្ន ដេលជាលទ្ធផលនេពេឹត្តិការណ៍កន្លងផុតៅ 
ហើយមន លទ្ធភាពដេលតមេូវឲេយមន លំហូរចេញនូវអត្ថបេយោជន៍  
សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចោះ ។  បេសិនបើផលប៉ះពាល ់
មនលក្ខណៈជាារវន្ត សំវិធានធនតេូវបានកំណត់ ដោយអបេបហារ 
លំហូរ ទឹកបេេក់ដេលរំពឹងទុកនាពេលអនាគតដោយបេើអតេេមុន
បង់ពន្ធ ដេលឆ្លុះបញ្ចេំងពីការបា៉េន់បេមណ នេតម្លេពេលវេលាក្នុង
លក្ខខណ្ឌទីផេសារបច្ចុបេបន្ន និងហានិភ័យជាក់លាក់ ចំពោះបំណុល 
ទាំងោះ ។

អត្ថបេយោជន៍របស់និយោជិតរយៈពេលខ្លី គឺជាចំណយនៅពេល
ដេលសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធតេូវបានផ្តល់ ។  ការទទួលា្គេល់ចំនួននេការ 
បា៉េន់ា្មេនបំណុលនេះ នឹងតេូវបានទូទាត់ បេសិនបើធនាគារ មន 
កាតព្វកិច្ច ផ្លូវចេបាប់ ឬបេយោលក្នុងការទូទាត់នេចំនួននេះដេលជា 
លទ្ធផលនេសេវាកម្មតេូវ បានផ្តល់ដោយ និយោជិតរួចហើយ និងជា
កាតព្វកិច្ចដេលអាចបា៉េន់ា្មេនដោយភាពជាក់លាក់ ។

បេេក់កម្ចីតេូវបានបង្ហេញតាមសមតុលេយបេេក់ដើមដេលនៅសល់ ។

បំណុលផេសេងៗ តេូវបានកត់តេេតាមតម្លេដើម ។ 

ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ តេូវបានវាយតម្លេនាការិយបរិច្ឆេទនេការធ្វើ
របាយការណ៍ដើមេបីកំណត់ថាតើ មនភស្តុតាងណមួយដេលបង្ហេញថា 
ឱនភាពអាចកើតមនទេបើង ។  ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតេូវចាត់ទុក ថា
មនឱនភាពក្នុងករណីដេលអាចបង្ហេញថា មនហេតុការណ៍មួយ 
ឬចេើនជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមនៅលើ លំហូរទឹកបេេក់នាពេលអនាគត
នេទេពេយសកម្មោះ ។

រាល់ទេពេយសកម្មសំខាន់ៗ តេូវបានតេួតពិនិតេយៅលើឱនភាពនេតម្លេ
តាមទេពេយសកម្មនីមួយៗ ។  ទេពេយសកម្មដេលនៅសល់តេូវបានវាយ
តម្លេជារួមសមេេប់ទេពេយសកម្មដេលមនហានិភ័យ ឥណទាន
សេដៀងគា្នេ ។

ការខាតបង់លើឱនភាពនេតម្លេ តេូវបានទទួលា្គេល់នៅក្នុងរបាយកា
រណ៍លទ្ធផល ។

ការខាតបង់លើឱនភាពនេតម្លេ តេូវដកចេញវិញបេសិនបើការដក
ចេញអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ពេឹត្តិការណ៍ ដេលកើតទេបើងកេេយពី

ការទទួលា្គេល់ការខាតបង់ពីឱនភាព ។ 

តម្លេយោងនេទេពេយសកម្មមិនមេនហិរញ្ញវត្ថុ តេូវបានតេួតពិនិតេយនៅ
រាល់កាលបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ដើមេបីកំណត់ថាតើមន
កតា្តេដេលនាំឲេយមនឱនភាពឬទេ ។  ក្នុងករណីដេលមនកតា្តេទាំង 
ោះកើតទេបើង ការបា៉េន់ា្មេនតម្លេដេលអាចបេមូលមកវិញបាននេ
ទេពេយសកម្មតេូវបានធ្វើទេបើង ។

តម្លេដេលអាចបេមូលមកវិញបាននេទេពេយសកម្ម ឬឯកតាបង្កើត 
ាច់បេេក់គឺផ្អេកលើតម្លេដេល ធំជាង រវាងតម្លេបេើបេេស់ និងតម្លេ 
ទីផេសារដកចំណយលក់ចេញ ។  ក្នុងការវាយតម្លេលើតម្លេបេើបេេស ់
ាច់បេេក់រំពឹងថានឹងទទួលបាននាពេលអនាគត តេូវបានបញ្ចុះៅ
តម្លេបច្ចុបេបន្នដោយបេើបេេស់អតេេ ការបេេក់មុនដកពន្ធដេលឆ្លុះ 
បញ្ចេំងតម្លេទីផេសារផ្អេកលើតម្លេនេពេលវេលា និងហានិភ័យជាក់លាក់ 
សមេេប់ទេពេយសកម្មទាំងោះ ។  សមេេប់ោលបំណងនេការតេួត
ពិនិតេយលើឱនភាពនេតម្លេទេពេយសកម្ម តេូវបានដាក់បញ្ចូលគា្នេៅកេុម 
តូចៗនេទេពេយសកម្មដេលអាចបង្កើតាច់បេេក់ពីការ បន្តបេើបេេស់
ដេល មិនពឹងផ្អេកខា្លេំងលើលំហូរចូលនេាច់បេេក់នេទេពេយសកម្ម 
ដទេទៀត ឬកេុមទេពេយសកម្មដទេទៀត ("ឯកតាបង្កើតាច់បេេក់")។

ការខាតបង់លើឱនភាពនេតម្លេ តេូវបានទទួលា្គេល់បេសិនបើតម្លេ
យោងនេទេពេយសកម្ម ឬឯកតាបង្កើត ាច់បេេក់មនចំនួនលើសព ី
តម្លេដេលអាចបេមូលមកវិញបាន ។  ការខាតបង់ពីឱនភាពនេតម្លេតេូវ 
បានកត់តេេនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត

30
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



(ត)     ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

(ត)     ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ (ត)

(ថ)     សម្ព័ន្ធញតិ

(ឌ)     ភតិសនេយោបេតិបត្តិការ

(ឍ)     ការទទួលា្គេល់ចំណូល និងចំណយ

(ណ)     កមេេហិរញ្ញបេបទាន

ពន្ធលើបេេក់ចំណេញរួមមនពន្ធលើបេេក់ចំណេញបេចាំឆ្នេំ និងពន្ធ 
ពនេយោរ ។  វាតេូវបានទទួលា្គេល់ នៅក្នុងចំណេញ លើកលេងតេធាតុ
ណបានទទួលា្គេល់ដោយផ្ទេល់ក្នុងមូលធន។

ពន្ធលើបេេក់ចំណេញបេចាំឆ្នេំ គឺជាពន្ធដេលរំពឹងថាតេូវបង់លើបេេក់ចំ
ណេញជាប់ពន្ធបេចាំឆ្នេំ ដោយ បេើអតេេពន្ធដេលបានអនុម័ត ឬបាន 
អនុម័តជាអាទ៍ិនៅកាលបរិច្ឆមទរាយការណ៍ជាមួយនឹងនិយ័តភាព 
ណមួយលើពន្ធតេូវបង់ពីឆ្នេំមុនៗ ។

ពន្ធពនេយោរ

ភាគីដេលតេូវបានចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធញតិរបស់់ធនាគារ បេសិនបើ
ភាគីមួយមនលទ្ធភាពគេប់គេង ដោយផ្ទេល់ ឬដោយបេយោលលើ 
ភាគីមួយទៀត ឬមនឥទ្ធិពលយ៉េងខា្លេំងៅលើភាគីនេះក្នុងការ 
ធ្វើសេចក្តីសមេេចលើផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងបេតិបត្តិការ ។  ដូចគា្នេនេះ 
ដេរបេសិនបើធនាគារ និងភាគី ោះស្ថិតនៅកេេមការគេប់គេងរួម
មួយ ឬក៏មនឥទ្ធិពលយ៉េងខា្លេំង ។

សម្ព័ន្ធញតិអាចជារូបវ័ន្តបុគ្គនល ឬនីតិបុគ្គនល និងរួមបញ្ចូលនូវរូបវ័ន្តបុ
គ្គនលណម្នេក់នេសមជិកគេួារ ដេលជិតស្និទ្ធិក៏តេូវបានចាត់ទុកជា
សម្ព័ន្ធញតិដេរ ។

តាមចេបាប់ស្តីពីគេឹះា្ថេនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និយមន័យរបស់សម្ព័ន្ធ
ញតិរួមបញ្ចូលផងដេរនូវរូបវ័ន្ត បុគ្គនលដេលមនភាគហ៊ុនយ៉េងតិច
ចំនួន 10% នេដើមទុនរបស់ធនាគារ ឬនេសិទ្ធិបោះឆ្នេត ទោះកាន់ 
កាប់ដោយផ្ទេល់ក្តី ឬដោយបេយោលក្តី ឬរូបវ័ន្តបុគ្គនលណដេលរួម 
ចំណេកក្នុងផ្នេករដ្ឋបាល ការដឹកនាំ ការគេប់គេងឬការរៀបចំ និងការ
អនុវត្តនូវការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងរបស់ធនាគារ ។

ពន្ធពនេយោរ តេូវបានកំណត់តាមវិធីាស្តេតារាងតុលេយការលើភាព

លំអៀងបោ្តេះអាសន្នរវាងតម្លេយោងនេទេពេយសកម្ម និងបំណុល

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្លេយោងសមេេប់ការគិតពន្ធ ។  

ពន្ធពនេយោរជាទេពេយសកម្ម តេូវបានទទួលា្គេល់សមេេប់ការខាតលើពន្ធ 

និងភាពលំអៀងជាបោ្តេះ អាសន្នដេលអាចកាត់កងបាន តេក្នុង 

ករណីអាចនឹងកើតមនឡើងលើបេេក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេល

អនាគត ដេលអាចបេើបេេស់បាន ។ 

ពន្ធពនេយោរជាទេពេយសកម្ម តេូវបានតេួតពិនិតេយនៅរាល់កាលបរិច្ឆេទ
រាយការណ៍ ហើយតេូវបានកាត់បន្ថយក្នុងករណី ដេលវាមិនអាចកើ
តឡើងនូវអត្ថបេយោជន៍ពន្ធ ដេលពាក់ព័ន្ធដេល អាចនឹងបេើបេេស់
បាន ។

ពន្ធពនេយោរ តេូវបានកំណត់ដោយបេើអតេេពន្ធដេលរំពឹងថានឹងបេើលើ
ភាពលំអៀងជាបោ្តេះអាសន្ន ដោយ បេើអតេេពន្ធដេលបានអនុម័ត 
ឬបានអនុម័តជាអាទិ៍ននៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ។  

ការវាស់វេងពន្ធពនេយោរឆ្លុះបញ្ចេំងពីលទ្ធផល ដេលធនាគាររំពឹងថា 
(នៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍) នឹងមនទទួលមកវិញ ឬការកាត់កង 
តម្លេយោងនេទេពេយសកម្ម និងបំណុល ។

ពន្ធពនេយោរជាទេពេយសកម្ម និងបំណុល តេូវកាត់កងក្នុងករណីដេលបាន
បំពេញនូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួន ។

រាល់ការជួលដេលហានិភ័យ និងលាភការទាំងឡាយនេអ្នកបេីបេេស ់
ស្ថតិនូវជាមយួនឹងម្ចេស់ទេពេយ តេវូ បានគេហៅថាភតិសនេយោបេតិបត្តិការ 
។  ថ្លេឈ្នួលដេលបានបង់លើភតិបេតិបត្តិការតេូវបានទទួលា្គេល់ ក្នុង 
របាយការណ៍លទ្ធផល តាមវិធីាស្តេរំលស់ថេរៅតាមថេរវេលានេ
ភតិសនេយោ ។  ការសនេយោ លើភតិសនេយោ មិនតេូវបានទទួលា្គេល់ជា
បំណុលរហូតដល់កាតព្វកិច្ចតេូវទូទាត់ដល់ពេលកំណត់ ។

ចំណូល តេូវបានទទួលា្គេល់នៅពេលដេលលំហូសេដ្ឋកិច្ចទំនងជា
មនការពាក់ព័ន្ធជាមួយបេតិបត្តិការ ដេលមនលំហូរចូលធនាគារ និង
ចំនួននេចំណូលតេួវបានគេវាស់វេងយ៉េងជាក់លាក់។ 

ការចុះឈ្មេះទទួលកមេេសេវាដល់អតិថិជនថ្មី តេូវបានទទួលា្គេល់
នៅក្នុងរបាយការណ៏លទ្ធផលនៅ ពេលដេលបេតិបត្តិការកើតឡើង 
និងសកម្មភាពសំខាន់ៗតេូវបានបញ្ចប់។

ចំណូលកមេេសេវាពីបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិច តេូវបានទទួលា្គេល់នៅ 
ពេលដេលសេវាកម្មតេូវបាន ផ្តល់ដេល ផ្អេកលើមូលដា្ឋេនការបញ្ចូល 
ទឹកបេេក់ជាក់ស្តេងពីអតិថិជនក្នុងការបេើបេេស់នូវបណ្តេញ
របស់ធនាគារ ។

កមេេសេវាបង់ជូនភា្នេក់ងរ (តេូវបានទទួលា្គេល់ជា WING Cash 

Express) តេូវបានទទួលា្គេល់ តាមមូលដា្ឋេនបង្គនរ ។

កមេេហិរញ្ញបេបទាន រួមមនចំណយការបេេក់លើបេេក់កម្ចី ។

3. ោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ (ត) 3. ោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ (ត)

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016
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4. ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីដុលា្លេរអាមេរិកៅជាបេេក់រៀល

5. ាច់បេេក់ និងាច់បេេក់សមមូល

ាច់បេេក់ក្នុងដេតាមរូបិយប័ណ្ណមនដូចខាងកេេម៖

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តេូវបានបង្ហេញជាបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក ។ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីបេេក់ដុលា្លេរ អាមេរិកៅជាបេេក់រៀល តេូវបានធ្វើឡើងដើមេបីអនុវត្តៅតាម 
ោលការណ៍ណេនាំរបស់ធនាគារជាតិ នេកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយបេើអតេេប្តូរ បេេក់ជាផ្លូវការ 
បេកាសដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជា នាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016 ដេល 1 ដុលា្លេរអាមេរិក ស្មើនឹង 4,037 រៀល (2015: 4,050 រៀល) ។  តួលេខជាបេេក់រៀលនេះ 
គឺមិនតេូវបាន យកមកបកសេេយ ថា តួលេខបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក តេូវបានប្តូរៅជាបេេក់រៀល ឬនឹងតេូវបានប្តូរជាបេេក់រៀលនាពេល អនាគតតាមអតេេប្តូរបេេក់នេះ 
ឬអតេេប្តូរបេេក់ផេសេងទៀតោះឡើយ ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 សាច់ប្រាក់កនាុងមដ	 	 1,422,587		 	5,742,984	 874,510		 	3,541,765		
	 សាច់ប្រាក់មៅធនាគារនានា	 	 13,975,622   56,419,586	 15,395,277		 	62,350,872		
        

	 សាច់ប្រាក់	និងសាច់ប្រាក់សេេូល	 15,398,209		 	62,162,570	 16,269,787		 	65,892,637
        

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 ប្រាក់មរៀល	 	 531,804		 	2,146,893		 	313,576		 	1,269,983
	 ប្រាក់ដុល្លា រអាមេរកិ	 	 890,783   3,596,091   560,934   2,271,782
        

	 	 	 	 1,422,587		 	5,742,984	 874,510		 	3,541,765
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5. ាច់បេេក់ និងាច់បេេក់សមមូល (ត)

6. បេេក់បញ្ញើតម្កល់តាមចេបាប់

បេេក់បញ្ញើនេះ គឺជាបេេក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនអបេបបរមស្មើនឹង 5% នេដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារ សេបតាមបេកាសលេខ ធ7-00-05 បេ.ក  

ស្តីពីអាជា្ញេប័ណ្ណធនាគារឯកទេស ចុះថ្ងេទី 11 ខេ មករា ឆ្នេំ 2000 ។  បេេក់បញ្ញើនេះតេូវបានតម្កល់ទុកជាមួយធនាគារជាតិនេកម្ពុជាជាបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក 

ហើយអាចដកមក វិញបាន នៅពេលធនាគារបញ្ចប់បេតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ។  ក្នុងអំឡុងការិយ បរិច្ឆេទធនាគារទទួលបានការបេេក់ 

ដោយផ្អេកលើ 3/8 LIBOR (6 ខេ) ក្នុងអតេេចោ្លេះ ពី 0.11% ៅ 12% (0.11% ៅ 12%) ក្នុងមួយឆ្នេំ។ 

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

(ក)	 តាេរបិូយប័ណ្ណ

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 ប្រាក់មរៀល	 	 1,156,612		 	4,669,243		 	1,254,029		 	5,078,818
	 ប្រាក់ដុល្លា រអាមេរកិ	 	 12,819,010   51,750,343   14,141,248   57,272,054
        

	 	 	 	 13,975,622		 	56,419,586	 15,395,277		 	62,350,872
        

(ខ)	 តាេធនាគារ

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 ធនាគារជាតិមនកេ្ុជា	 	 1,518,799		 	6,131,392		 	1,359,621		 	5,506,467
	 ធនាគារម្សេងៗ	 	 12,456,823   50,288,194   14,035,656   56,844,405
        

	 	 	 	 13,975,622		 	56,419,586	 15,395,277		 	62,350,872		
        

សាច់ប្រាក់មៅធនាគារនានានដលរានក្លវសាន្1	នខ	មហើយប្តរូវរានវភិាគដូចខាងមប្ក្េ៖

(គ)	 តាេអប្តាក្រប្រាក់	(កនាុងេួយឆ្នា ំ)

  2016 2015

	 ធនាគារជាតិមនកេ្ុជា	 សូន្យ	 សូន្យ
	 ធនាគារម្សេងៗ	 សូន្យ	–	2.50%	 សូន្យ	–	2.50%
     

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត

33
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



7. ទេពេយសកម្មផេសេងៗ

នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ធនាគារបានកត់តេេការខាតលើគណនីតេូវទទួលបានពីសម្ព័ន្ធញតិចំនូន 1,700,000 ដុលា្លេរអាមេរិក

ដេលរំពឹងថាមិនអាចបេមូលបាន ។ 

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 គណនីប្តរូវ្រ្ួរលពីសេ្័ន្ធញាតិ
	 	 (កំណត់សំគាល់	16)	 	 4,891,961		 	19,748,847	 1,894,438		 	7,672,474
	 សំវធិានធនមលើសេតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ
	 	 នដលេិនអាចប្បេូលរាន
	 	 (កំណត់សំគាល់	15)	 	 (1,700,000)	 	(6,862,900)	 -	 -
        

	 	 	 	 3,191,961		 	12,885,947		 	1,894,438		 	7,672,474
	 ប្រាក់កក់	និងបង់្ុរកជាេុន	 	 1,257,608		 	5,076,963	 385,267		 	1,560,331
	 កមប្េនដលប្តរូវ្រ្ួរល	 	 444,712		 	1,795,302	 97,470		 	394,754
	 ក្រលក់កូដ្ូររស័ពទេ	 	 2,449,252		 	9,887,631		 	58,100		 	235,305
	 គណនីប្តរូវ្រ្ួរលម្សេងៗ	 	 1,222		 	4,933	 2,744		 	11,113
        

	 	 	 	 7,344,755		 	29,650,776	 2,438,019		 	9,873,977
        

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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9. ទេពេយសកម្មអរូបី

10. ពន្ធ

កម្មវិធីកុំពេយូទ័រ និងធនាគារ

(ក) ពន្ធពនេយោរសុទ្ធ
ពន្ធពនេយោរជាទេពេយសកម្ម/(បំណុល) មនដូចខាងកេេម៖

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

 តនមលៃយ�ើម 
 នាម្ងៃ្ីរ	1	នខ	េករា  154,337		 	623,058	 -	 -
 ក្រ្ិរញបននថែេ  35,378		 	142,821	 154,337		 	625,065
 ក្រម្ទេរ  24,156		 	97,518	 -	 -
          
 នាម្ងៃ្ីរ	31	នខ	ធនាូ  213,871		 	863,397	 154,337		 	625,065
          

�កៈ  រលំសប់ង្គរ 

 នាម្ងៃ្ីរ	1	នខ	េករា  15,097		 	60,947	 -	 -
 រលំស់កនាុងក្រយិបរមិចឆេ្រ  49,959		 	201,684	 15,097		 	61,143
 ក្រម្ទេរ  18,412		 	74,329	 -	 -
          
 នាម្ងៃ្ីរ	31	នខ	ធនាូ  83,468		 	336,960	 15,097		 	61,143
          
 តនមលៃយោង

 នាម្ងៃ្ីរ	31	នខ	ធនាូ  130,403		 	526,437	 139,240		 	563,922
        

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 ពន្ធពនយារជាប្្រព្យសកេ្ម	 	 11,806		 	47,661	 3,562		 	14,426
	 ពន្ធពនយារជាបំណុល	 	 (52,947)	 	(213,747)	 (66,444)	 	(269,098)
        

	 ពន្ធពនយារជាបំណុលសុ្រ្ធ	 	 (41,141)	 	(166,086)	 (62,882)	 	(254,672)
        

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016
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10. ពន្ធ (ត)
(ក) ពន្ធពនេយោរសុទ្ធ (ត)
បមេេបមេួលនេពន្ធពនេយោរជាទេពេយសកម្មតេូវបានបង្ហេញដូចខាងកេេម៖

(ខ) សំវិធានធនសមេេប់ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 នាម ង្ៃ្ីរ	1	នខ	េករា			 	 (62,882)	 	(253,854)	 766,009		 	3,102,336
	 កត់ប្តាកនាុងររាយក្រណ៍ល្រ្ធ្ល	 21,741   87,768	 (828,891)	 	(3,357,008)
        

	 នាម ង្ៃ្ីរ	31	នខ	ធនាូ	 	 (41,141)	 	(166,086)	 (62,882)	 	(254,672)
        

	 ពន្ធពនយារជាប្្រព្យសកេ្ម/(ពន្ធពនយារជាបំណុល)	ប្តរូវរាននបងនចកដូចខាងមប្ក្េ៖

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 រលំស់		 	 (52,947)	 	(213,747)	 (66,444)	 	(269,098)
	 ចំណូលពនយារ	 	 11,806		 	47,661	 3,562		 	14,426
        

	 	 	 	 (41,141)	 	(166,086)	 (62,882)	 	(254,672)
        

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 នាម ង្ៃ្ីរ	1	នខ	េករា	 	 509,582		 	2,057,183	 12,316		 	49,880
	 ពន្ធមលើប្រាក់ចំមណញប្បោំឆ្នា ំ	 	 1,458,007		 	5,885,974	 663,184		 	2,685,896
	 ពន្ធមលើប្រាក់ចំមណញនដលរានបង់	 (750,748)	 	(3,030,770)	 (165,918)	 	(671,968)
        

	 នាម ង្ៃ្ីរ	31	នខ	ធនាូ	 	 1,216,841		 	4,912,387	 509,582		 	2,063,807
        

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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10. ពន្ធ (ត)
(គ) ចំណយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

អនុលោមៅតាមចេបាប់នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ធនាគារមនកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ ដោយគណនាតាមអតេេ 20% នេបេេក់ចំណេញជាប់ពន្ធ 
ឬពន្ធអបេបបរមដោយគណនាតាមអតេេ 1% នេបេេក់ចំណូលសរុប ដោយកំណត់យកចំនួនពន្ធណមួយដេលធំជាង ។

ការផ្ទៀងផ្ទេត់ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ ដេលគណនាតាមអតេេចេបាប់ពន្ធៅនឹងការចំណយលើពន្ធ ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ មនដូចខាងកេេម៖

ការគណនាបេេក់ចំណូលដេលតេូវជាប់ពន្ធនឹងតេូវមនការតេួតពិនិតេយ និងអុនម័តដោយអាជា្ញេធរពន្ធដារ។

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 ពន្ធមលើប្រាក់ចំមណញប្បោំឆ្នា ំ	 	 1,458,007		 	5,885,974	 663,184		 	2,685,896
	 ពន្ធពនយារជាបំណុល	 	 (21,741)	 	(87,768)	 828,891		 	3,357,008
        

	 ចំណាយពន្ធមលើប្រាក់ចំមណញ	1,436,266 5,798,206	 1,492,075	 6,042,904	
        

 2016 2015

 % ដុល្លា រអាមេរកិ ពាន់មរៀល % ដុល្លា រអាមេរកិ ពាន់មរៀល
   (កំណត់សំគាល់	4)   (កំណត់សំគាល់	4)

 ប្រាក់ចំមណញេុនដកពន្ធ  4,445,943		 	17,948,272	 	 6,976,586		 	28,255,173
            

 ពន្ធមលើប្រាក់ចំមណញ
	 	 ន្អែកតាេអប្តាពន្ធ 20.00	 889,188		 	3,589,652	 	20.00	 1,395,317		 	5,651,034
 ្លប៉ះពាល់ពីចំណាយ
	 	 េិនអាចដករាន 10.93		 	485,816	 1,961,239		 	1.39		 96,758		 	391,870
 ្លប៉ះពាល់មនពន្ធសំវធិានធនខ្ះ
	 	 កនាុងក្រយិបរមិចឆេ្រេុន 1.38	 61,262		 	247,315	 -	 -	 -
            

 ចំណាយពន្ធមលើ
	 	 ប្រាក់ចំមណញ 32.31		 1,436,266		 	5,798,206		 21.39		 	1,492,075	 6,042,904
            

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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11. ទបាក់កម្ចី
បេេក់កម្ចី គឺជាឥណទានដេលមនការកំណត់រយៈពេល 5 ឆ្នេំ ពីធនាគារធនាគារពាណិជ្ជកម្មកេេ បេទេសកម្ពុជា នៅថ្ងេទី 13 ខេធ្នូ ឆ្នេំ 2013 ។ បេេក់កម្ចីនេះ 
មនការធានាដោយអចលនទេពេយ របស់ ភាគទុនិក ដេលមនអតេេការបេេក់ 8% ក្នុងមួយឆ្នេំ។

បមេេបមេលួនេបាទក់កម្ចីមនដូចខាងកេេមៈ

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

 នាម ង្ៃ្ីរ	1	នខ	េករា	 	 4,321,892		 	17,447,478	 4,723,440		 	19,129,932
	 ក្រ្ូរទាត់សង	 	 (438,622)	 	(1,770,717)	 (401,548)	 	(1,626,269)
        

	 នាម ង្ៃ្ីរ	31	នខ	ធនាូ	 	 3,883,270		 	15,676,761	 4,321,892		 	17,503,663
        

	 រាប្ក់កេ្ីប្តរូវរានវភិាគដូចខាងមប្ក្េៈ

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 កនាុងរយៈមពល	1	នខ	 	 37,905		 	153,022	 34,505		 	139,745		
	 1	មៅ	3	នខ	 	 79,548		 	321,135	 		71,941		 	291,361
	 3	មៅ	12	នខ	 	 321,879		 	1,299,426	 293,590		 	1,189,040		
	 1	មៅ	3	ឆ្នា ំ	 	 3,443,938		 	13,903,178	 3,921,856		 	15,883,517		
        

	 	 	 	 3,883,270		 	15,676,761	 4,321,892		 	17,503,663
        

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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12. បំណុល និងគណនីតេូវបង់ផេសេងៗ

13. ដើមទុន

ឆ្លើយតបៅនឹងបេកាសលេខ ធ7-016-117 ចេញដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជាថ្ងេទី 22 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2016 កេុមបេឹកេសាភិបាលបានអនុម័តនៅថ្ងេទី 12 ខេ តុលា ឆ្នេំ 
2016 ឲេយដំឡើងដើមទុនពី 11,000,000 ដុលា្លេរអាមេរិក ៅ 13,000,000 ដុលា្លេរអាមេរិកមុនថ្ងេទី 30 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2017 និងបន្ថេមៅដល់ចំនួន 15,000,000 
ដុលា្លេរអាមេរិកមុនថ្ងេទី 22 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2018 តាមរយៈការផ្ទេរពីបេេក់ចំណេញរកេសាទុក។ ថ្ងេទី 20 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2017 ធនាគារបានធ្វើការស្នើសុំការអនុញ្ញេត្ត
ពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជាៅលើការផ្ទេរបេេក់ ចំណេញរកេសាទុកចំនូន 2,000,000 ដុលា្លេរអាមេរិកជាដើមទុន ។ មកដល់តេឹមកាលបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍ នេះ 
ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ពុំទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយទេ ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 ប្រាក់រង្្ន់	 	 565,769		 	2,284,010	 379,773		 	1,538,081
	 កមប្េប្បតិបតិ្ក្របង្គរ	 	 164,819		 	665,374	 163,236		 	661,106
	 ប្បតិបត្ិក្របង្គរក្រចំណាយ្ីរ្សារ
	 	 និងធនធានេនុសសេ	 	 73,383   296,247 186,173   754,001
	 ចំណូលពនយារ	 	 59,029		 	238,300	 17,810		 	72,131
	 ពន្ធក្ត់្ុរក	 	 8,534		 	34,452	 27,020   109,431
	 ប្បតិបត្ិក្របង្គរមលើកមប្េ	ATM	490   1,978 26,026   105,405
	 គណនីប្តរូវ្ូរទាត់ម្សេងៗ	 	 57,034		 	230,246	 31,545		 	127,756
        

	 	 	 	 929,058		 	3,750,607	 831,583		 	3,367,911
        

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

 ភាគហុ៊ន	នដលនីេួយៗរានតមេលា	1	ដុល្លា រអាមេរកិ

  រានចុះប្ី្	នបងនចក	និងរានបង់ 

   11,000,000	ភាគហុ៊ន	 11,000,000		 	44,407,000	 11,000,000		 	44,550,000
        

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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14. ចំណូលពីកមេេសេវា និងកមេេជើងារ

15. ចំណយបេតិបត្តិការ

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 កមប្េប្បតិបតិ្ក្រ	 	 19,013,090		 	76,755,844	 16,797,290		 	68,029,025
	 កមប្េដំមណើ រក្រប្រាក់នខ	 	 140,915		 	568,874	 121,981		 	494,023
	 កមប្េក្រជាវ	 	 45,602		 	184,095	 55,942		 	226,565
        

	 	 	 	 19,199,607		 	77,508,813	 16,975,213		 	68,749,613
        

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

(ក)	 និមោជិត
	 ប្រាក់មបៀវតសេរ	៍និងប្រាក់ឈនាួល	 	 3,741,687		 	15,105,190	 2,560,413		 	10,369,673
	 ប្រាក់រង្្ន់	 	 467,771		 	1,888,393	 335,400		 	1,358,370
	 ប្រាក់បំណាច់	 	 63,169   255,013	 -	 -
	 ម្សេងៗ	 	 512,603		 	2,069,378	 304,094		 	1,231,581
        

	 	 	 	 4,785,230		 	19,317,974	 3,199,907		 	12,959,624
        

(ខ)	 ្ីរតំាង
	 ក្រជួល	 	 351,673		 	1,419,704	 343,240		 	1,390,122
	 រលំស់មលើក្រជួសជុល	និងក្រនកលំអ	 362,238   1,462,355 205,011   830,295
	 មប្បងឥន្ធនៈ	 	 161,040		 	650,118	 142,739		 	578,093
	 ម្សេងៗ	 	 45,866		 	185,161	 34,056		 	137,927
        

	 	 	 	 920,817		 	3,717,338	 725,046		 	2,936,437
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15. ចំណយបេតិបត្តិការ (ត)

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

(គ) កំុព្ូយ្័ររ

	 ចំណាយពាក់ព័ន្ធកំុព្ូយ្័ររ	 	 1,729,971   6,983,893 1,193,321   4,832,950
	 រលំស់		 	 484,462		 	1,955,773	 453,643		 	1,837,254
	 ្ិរននាន័យ្ំរនាក់្ំរនង	 	 106,727		 	430,857	 66,787		 	270,487
        

	 	 	 	 2,321,160		 	9,370,523	 1,713,751		 	6,940,691
        

(ឃ)	 ្ីរ្សារ	

	 ក្រ្សេព្្សាយ	និងក្រពាក់ព័ន្ធ	 		 1,188,417		 	4,797,639	 681,270		 	2,759,144
	 ្ីរ្សារមោយផ្ទេ ល់	 	 91,827		 	370,706	 43,805		 	177,410
	 ្ីរ្សារម្សេងៗ	 	 699,482		 	2,823,809	 566,852		 	2,295,751
        

	 	 	 	 1,979,726		 	7,992,154	 1,291,927		 	5,232,305
        

(ង)	 ចំណាយប្បតិបត្ិក្រម្សេងៗ

	 ក្រចំណាយមលើមសវាកេ្មធនាគារ	 1,151,020    4,646,667 1,090,413   4,416,173
	 កមប្េមជើងសារ	 	 674,193   2,721,717 741,885   3,004,634
	 ក្រមធ្ើដំមណើ រ	 	 482,672   1,948,547 289,126   1,170,960  
	 ្ូររសពទេ័	 	 105,646		 	426,493	 84,323		 	341,508		
	 កមប្េវជ្ិាជីវៈ	 	 67,390   272,053   40,981   165,973
	 សរាភា រក្រោិល័យ	 	 33,920   136,935 71,111   288,000
	 រលំស់មនោនយន្	មប្គឿងសង្ហា រេឹ	
	 	 មប្គឿងបំពាក់	 	 97,938		 	395,375	 	81,963   331,950
	 សំវធិានធនមលើគណនីប្តរូវ្រ្ួរលពី
	 	 សេ្័ន្ធញាតិ	 នដលេិនអាច
	 	 ប្បេូលរាន	(កំណត់សំគាល់	7)	 1,700,000   6,862,900		 -	 -
	 ម្សេងៗ	 	 779,403		 	3,146,446	 354,422		 	1,435,408	
        

    5,092,182   20,557,138 2,754,224   11,154,606
        

	 	 	 	 15,099,115		 	60,955,127	 9,684,855		 	39,223,663
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16. សមតុលេយ និងបេតិបត្តិការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញតិ

17. ការគេប់គេងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ការណេនាំ និងសេចក្តីសង្ខេប

គណនីតេូវទទួលពីសម័្ពន្ធញតិ គឺមិនមេនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម គា្មេនការធានា ពុំមនអតេេ ការបេេក់ ការទូតាត់សងៅតាមតមេូវការ ។

សរបុល្ភក្ររបស់អនាកប្គប់ប្គងសំខាន់ៗ	កនាុងឆ្នា ំ	2016	(រេួទំាងមបៀវតសេរ	៍និងអតថែប្បមោជន៍)	រានចំនួន	

121,160	ដុល្លា រអាមេរកិ	ប្បនហលនឹង	489,123	ពាន់មរៀល	(2015: 744,893	ដុល្លា រអាមេរកិ	)	។

ធនាគារមនហានិភ័យពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងកេេម៖
 ហានិភ័យបេតិបត្តិការ
 ហានិភ័យឥណទាន 
 ហានិភ័យាច់បេេក់ងយសេួល និង
 ហានិភ័យទីផេសារ

កំណត់សំគាល់នេះ បង្ហេញពីព័ត៌មនស្តីពីហានិភ័យនីមួយៗខាងលើរបស់ធនាគារ ដេលមនោលដៅោលការណ៍ណេនាំ និងវិធានការរបស់ធនាគារដើមេបី
បា៉េន់ា្មេន និងចាត់ចេងនូវហានិភ័យ ដេលកើតឡើង និងការគេប់គេងនូវធនធានរបស់ធនាគារ ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

(ក)	 ប្បតិបត្ិក្រជាេួយនឹងសេ្័ន្ធញាតិ

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 Mobile	Refresh	Company	limited
	 	 ក្រ្ូរទាត់សងជំនួស	 	 938,147	 3,787,299	 38,139		 	154,464
        

(ខ)	 សេតុល្យជាេួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធ	(កំណត់សំគាល់ 7)

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 Mobile	Refresh	Company	Limited		 3,191,961		 		12,885,947	 1,894,438		 	7,672,474
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17. ការគេប់គេងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត) 17. ការគេប់គេងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(ក) ហានិភ័យបេតិបត្តិការ

ហានិភ័យបេតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យនេការបាត់បង់ផ្ទេល់ ឬបេយោល 
ដេលកើតមនឡើងពីការខ្វះ ខាតនូវនិតិវិធីបុគ្គនលិកបច្ចេកវិទេយោ និងហេដា្ឋេ 
រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទេក្នុង និងកើតឡើងពីកតា្តេខាងកេេមួយ ចំនួនទៀត ដេលមិនមេន 
ជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផេសារ និងហានិភ័យាច់បេេក់ 
ងយសេួល ដូចជាកតា្តេដេលកើតមនឡើងពីតមេូវការចេបាប់និង បទបេបញ្ញត្តិ
ផេសេងៗ និងស្តង់ដារដេលទទួលា្គេល់ជាទូៅនៅក្នុងសហគេេសអាជីវកម្ម ។ 

ហានិភ័យបេតិបត្តិការ តេូវបានគេប់គេងបានតាមរយៈដំណើរការគេប់គេង
ហានិភ័យបេតិបត្តិការ ភាពសមសេបលើការតេួតពិនិតេយ និងរាយការណ៍ 
លើសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈបណ្តេអង្គនភាពតេួត ពិនិតេយនិងគាំទេ
ផេសេងៗ ដេលឯករាជេយលើអង្គនភាពអាជីវកម្ម ហើយនិងការតេួតពិនិតេយពីអ្នក 
គេប់គេងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ ។  

ការគេប់គេងលើហានិភ័យបេតិបត្តិការរបស់ធនាគារ តមេូវឲេយបង្កើតនូវ 
រចនាសម្ព័ន្ធតួនាទី និងវិធីាស្តេនេការគេប់គេងរបស់អង្គនភាពឲេយបាន 
ចេបាស់លាស់ ។ ោលការណ៍និងវិធានការណ៍តេួតពិនិតេយ ផ្ទេក្នុងជាចេើន តេូវ 
បានអនុវត្តរួមមនការបង្កើតអ្នកមនសិទ្ធិចុះ ហត្ថលេខា បេព័ន្ធតេួតពិនិតេយ
យ៉េងហ្មត់ចត់ ការរៀបចំនូវនីតិវិធី និងឯការសំអាងនានា ពេមទាំង 
ការអនុវត្តតាមបទបេបញ្ញតិ និងតមេូវការចេបាប់នានា ។

ហានិភ័យទីផេសារ គឺជាហានិភ័យដេលបេេបេួលក្នុងតម្លេសមសេប ដូចជា 
អតេេប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស និងអតេេការបេេក់ ដេលប៉ះពាល់ៅដល់ចំណូល 
ឬតម្លេនេការកាន់នូវឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ។  ោលបំណងនេការ
គេប់គេងហានិភ័យទីផេសារ គឺដើមេបីគេប់គេង និងតេួតពិនិតេយនូវហានិភ័យទីផេសារ  
ក្នុងកមេិតមួយទទួលយកបាន ខណៈពេលដេលផ្តល់មកវិញនូវចំណូលជា
អតិបរិម ។

 ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស
បេេក់ចំណូលរបស់ធនាគារ ជាចមេបងទទួលបានជាបេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក ។ 
ការចំណយរបស់ធនាគារ ជាចមេបងចំណយជាដុលា្លេរអាមេរិក ។ ដូចនេះ 
ធនាគារ មិនមនការប៉ះពាល់សំខាន់លើហានិភ័យ រូបិយប័ណ្ណបរទេសទេ ។ 

 ហានិភ័យអតេេការបេេក់
ការប៉ះពាល់របស់ធនាគារលើហានិភ័យអតេេការបេេក់ គឺដោយារការទេពេយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុមន ការបេេក់ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុមនការបេេក់ ។

ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមនការបេេក់ ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមនបេេក់បញ្ញើនៅ
ធនាគារ ។ បំណុលហិរញ្ញវត្ថុមនការបេេក់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុមនការបេេក់ រួម 
មនបេេក់កម្ចី ។

ធនាគារ គេប់គេងការបេឈមនឹងហានិភ័យអតេេការបេេក់ ដោយរកេសានូវ 
បនា្ទេត់ឥណទានយ៉េង មនបេសិទ្ធភាព គឺទទួលនូវកម្ចីថ្លេដើមដេលសមរមេយ 
និងតេួតពិនិតេយការបេឈមហានិភ័យជាបេចាំ ។  អ្នកគេប់គេង មិនចូលៅ
ការពារបេតិបត្តិការហានិភ័យអតេេការបេេក់ទេ ពេេះវាបានពិចារណថា 
សកា្តេនុពលឧបករណ៍ថ្លេដើមលើសនេការបមេេបមេួល
ហានិភ័យអតេេការបេេក់ ។

(ខ) ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ បេសិនបើ 
អតិថិជន ឬដេគូពាណិជ្ជកម្មខកខាន មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ច ។

អ្នកគេប់គេង មនោលនយោបាយឥណទាន ហើយការបេឈមនឹង 
ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ តេូវបានតេួតពិនិតេយជាបេចាំ។

   ការវាយតម្លេឥណទាន គឺតមេូវធ្វើឡើងគេប់អតិថិជន ទាំងអស់ដោយ 
ទាមទារ ឲេយមនចំនួនឥណទានបេេកដបេជា ។ ធនាគារ មិនទាមទារឲេយមន
ការធានានេទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ។

មិនមនហានិភ័យឥណទានសំខាន់ៗ ។ តម្លេយោងនេទេពេយសកម្មហិរញ្ញវ
ត្ថុតំណងនូវហានិភ័យ ឥណទាន ធំបំផុត នៅក្នុងតារាង 
តុលេយការ។ 
 

(គ) ហានិភ័យទីផេសារ

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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17. ការគេប់គេងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(គ) ហានិភ័យទីផេសារ (ត)

ហានិភ័យអតេេការបេេក់ (ត)
នាការិយបរិចេ្ឆទនេថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ ទមេង់អតេេការបេេក់នេឧបករណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មនដូចជា៖ 

អតេេការបេេក់តេូវបានបង្ហេញក្នុងកំណត់សំគាល់លេខ 5 និង 11 ។

(ឃ) ហានិភ័យាច់បេេក់ងយសេួល
ហានិភ័យាច់បេេក់ងយសេួល គឺជាហានិភ័យដេលធនាគារមនផលលំបាកក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចដេលទាក់ទងនឹងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដេលតេូវទូទាត់សងជា
ាច់បេេក់ ឬទេពេយសកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុផេសេងទៀត ។  ោលដៅរបស់ធនាគារក្នុងការគេប់គេងហានិភ័យាច់បេេក់ងយសេួល គឹធានាការរកេសារកមេិតទេពេយ សកម្ម 
ងយសេួលឲេយបានគេប់គេេន់ទាំងក្នុងពេលធម្មតា ឬមនបញ្ហេ ដោយមិនមនការកើតឡើងនូវការខាតបង់ដេលមិនអាចទទួលយកបាន ឬហានិភ័យដេលប៉ះពាល ់
ដល់កិត្តិនាម របស់ធនាគារ ។ 

ធនាគារតេូតពិនិតេយហានិភ័យាច់បេេក់ងយសេួល និងរកេសាកមេិតាច់បេេក់និងាច់បេេក់                      សមមូលឲេយបានគេប់គេេន់សមេេប់ទេទេង់ដល់បេតិបត្តិការរបស ់
ធនាគារ និងដើមេបីបន្ថយផលប៉ះពាល់នេការបេេបេួលនូវលំហូរទឹកបេេក់ ។

ការបេឈមនូវហានិភ័យាច់បេេក់ងយសេួល

តារាងខាងកេេមនេះ គឺជាកាលវាន្តនេអនិសេសន្ទបំណលុហិរញ្ញវត្ថុដេលនៅសល់នាកាលបរិច្ឆេទ រាយការណ៍។  ចំនូននេះ គឺចំនួនដុល និងមិនអបេបហារ និងរួម
មនការបង់ការបេេក់បា៉េន់ា្មេន និងមិនបញ្ចូលកិច្ចពេមពេៀងកាត់កង ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

	 ឧបករណ៏អប្តាក្រប្រាក់ម្រ
 ប្្រព្យសកេ្មហិរ ញ្វតថែុ	 	 7,445,009		 	30,055,501	 904,527	 	3,663,334
	 បំណុលហិរ ញ្វតថែុ	 	 3,883,270		 	15,676,761	 4,321,892		 	17,503,663
        

2016 តមេលាមោង 6	នខ	ឬតិចជាង 6  - 12 នខ មលើសពី	1 ឆ្នា ំ

ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ

ប្រាក់កេ្ី 	3,883,270	 	4,457,003	 	388,860	 	389,973	 	3,678,170	

បំណុល	និងគណនី		

ប្តរូវបង់	ម្សេងៗ 	861,495	 	861,495	 - - 	861,495	

	4,744,765	 	5,318,498	 	388,860	 	389,973	 	4,539,665	

ពាន់មរៀល	-		

(កំណត់សំគាល់	4) 19,154,616	 	21,470,776	 	1,569,828	 	1,574,321	 18,326,628	
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17. ហានិភ័យទីផេសារ (ត)

(ឃ) ហានិភ័យាច់បេេក់ងយសេួល (ត)

(ង) ការគេប់គេងដើមទុន

(i) (ii)បញ្ញត្តិដើមទុន
ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាក្នុងនាមជាអាជា្ញេធរបានបង្កើត និងតេួតពិនិតេយ
នូវបទបេបញ្ញត្តិនានា និងតមេូវការ ដើមទុនរបស់ធនាគារជារួម ។ 
ោលនយោបាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឲេយបាននូវមូលដា្ឋេនដើមទុន
រឹងមំដើមេបីរកេសានូវទំនុកចិត្តទីផេសារ និងដើមេបីធានាស្ថេរភាពនេការ
អភិវឌេឍន៍យូរអង្វេងរបស់អាជីវកម្ម ។ ផលប៉ះពាល់ៅលើកមេិត 
ដើមទុន លើភាគលាភភាគទុនិកក៏តេូវបានទទួលា្គេល់ ហើយ 
ធនាគារបានទទួលា្គេល់នូវតមេូវការ ដើមេបីធានាឲេយ បាននូវតុលេយភាព 
រវាងភាគលាភខ្ពស់ ដេលអាចនឹងកើតមនឡើងមួយនឹងបេេក់បមេុង

កមេិតខ្ពស់អត្ថ បេយោជន៍ និងការធានាដេលផ្តល់ដោយា្ថេនភាព
ដើមទុនល្អ ។  

ធនាគារ បានអនុលោមៅតាមតមេូវការដើមទុន ដេលបានកំណត់
ដោយចេបាប់នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ។ 

ការបេងចេកដើមទុន 
ការបេងចេកដើមទុនរវាងបេតិបត្តិការ និងសកម្មភាពជាក់លាក់ គឺតេូវបាន 
គេប់គេងដោយកមេិតភាគលាភ ដេលទទួលបានពីការបេងចេកោះ ។ 
ដើមទុនដេលបានបេងចេកៅតាមបេតិបត្តិការ ឬសកម្មភាពនីមួយៗ តេូវ 
ផ្អេកៅតាមដើមទុនដេលកំណត់ដោយចេបាប់។ 

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

2015 តមេលាមោង 6	នខ	ឬតិចជាង 6  - 12 នខ 1 - 2 ឆ្នា ំ

ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ

ប្រាក់កេ្ី 	4,321,892	 	5,231,073	 	386,479	 	387,590	 	4,457,004	

បំណុល	និងគណនី		
ប្តរូវបង់	ម្សេងៗ 	786,753	 	786,753	 	- 	- 	786,753	

	5,108,645	 	6,017,826	 	386,479	 	387,590	 	5,243,757	

ពាន់មរៀល	-		
(កំណត់សំគាល់	4) 20,690,012	 	24,372,195	 	1,565,240	 	1,569,740	 	21,237,216	

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2016

18. សនេយោភតិសនេយោ និងយថាភាព 

(ក) សនេយោភតិសនេយោ

19. តម្លេសមសេបនេទេពេយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លេសមសេប គឺជាតមេ្លដេលទេពេយសកម្មអាចប្តូរបាន ឬជាតមេ្លដេលបំណុលអាចសងបាន ។  ដោយារមិនមនតម្លេទីផេសារដេលអាចបញ្ជេក់បាន ហើយតមេ្ល
ទីផេសារមិនមនសមេេប់ទេពេយសកម្ម និងបំណុលមួយភាគធំរបស់ធនាគារ ។ តម្លេសមសេប មិនតេូវបានបង្ហេញឡើយ ។ 

ធនាគារ មនសនេយោភតិសនេយោបេតិបត្តិការក្នុងការជួលការិយល័យ និងគេហដា្ឋេនដេលមនចំនួនដូច ខាងកេេម៖

(ខ) យថាភាពលើពន្ធ

ពន្ធតេូវស្ថិតនៅកេេមការតេួតពិនិតេយ និងតាមដានអង្កេតដោយកេុមអជា្ញេធរដេលផ្តល់សិទ្ធិដោយចេបាប់ ក្នុងការដាក់ពិន័យ ការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការគិតការបេេក់ ។ 
បញ្ហេទាំងនេះ អាចបង្កើតឲេយមនហានិភ័យពន្ធ ក្នុងពេះរាជាណចកេកម្ពុជា មនលក្ខណៈធំដុំជាង នៅបេទេសដទេទៀត ។ អ្នកគេប់គេងជឿជាក់ថា ការធ្វើសំវិធាន 
ធនមនលក្ខណៈគេប់គេេន់ដោយផ្អេកលើ ការបកសេេយនេនីតិកម្មពន្ធ ។  ក៏ប៉ុន្តេ អាជា្ញេធរជាប់ពាក់ព័ន្ធអាចនឹងមនបំណកសេេយ ខុសគា្នេហើយ ផលប៉ះពាល ់
អាចមនទំហំធំ ។

 2016 2015
	 	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល	 ដុល្លា រអាមេរកិ	 ពាន់មរៀល
	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

 មៅកនាុងរយៈមពលេួយឆ្នា ំ	 	 343,000	 1,384,691	 300,000	 1,215,000
	 2	មៅ	5	ឆ្នា ំ	 	 787,000	 3,177,119	 1,100,000	 4,455,000
        

	 	 	 	 1,130,000	 4,561,810	 1,400,000	 5,670,000
        

ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត

48
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



49
ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត / របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ ២០១៦



50

ពានរង្ៃន់

7





ផលិតផល និង សសវាកម្ម

8
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