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ព័តម៌នអំពីធនគរ 
 
្រកុម្របឹក ភបិល េ ក John Kevin Baldwin ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល 

េ ក Shawn Andre Scott អនុ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល 

េ ក Jody Raymond Jordahl អភបិល 

េ ក Patrick Mckinlay អភបិលឯក ជយ 

េ ក Irene Tantiado Nepomuceno អភបិលឯក ជយ  

 
ទី ន កក់រចុះបញជ ី អគរេលខ ២០២  ម វថីិ្រពះនេ ត្តម 
 សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ័្ឌ ចំករមន 
 ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
  
ធនគរចំបង  ធនគរជតិៃនកមពុជ 

ធនគរេអសីុលី   
ធនគរកមពុជ សីុ 
ធនគរភនេំពញពណិជជ 

 

សវនករ  េ្រហគន សនថុន (េខមបូ ) លីមតីធីត 
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ទស នវិសយ័ 

“ជធនគរលំ បស់្ដង់ រអន្តរជតិឈនមខុេគេនកនុង្រសុក  និងកនុងតំបន ់េ យេផ្ដ តេទេលើករបេងកើតគុណតៃម្លដល់
ល់អនកពកព់ន័ធ មរយៈករខិតខំ្របឹងែ្របង ករយកចិត្តទុក ក ់ និងសមតថភពខពស់ ្រពមទងំបន្ដនូវករផ្ដល់ជូនេស

កមម្របកបេ យករពយយម  ករយកចិត្តទុក ក ់និងរសួ យ កទ់កចំ់េពះអតិថិជនរបស់ខ្លួន។” 
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្រកុម្របឹក ភិបល	

	

H.E.	John	Kevin	Baldwin	 	 	

ឯកឧត្តម	 John	 Kevin	 Baldwin	 ជនយក្រគប្់រគង្រកុមហុ៊ន	 Bridge	
Capital	 LLC និងជ្របធនគណ:កមម ធិករវនិិេយគ។ ឯកឧត្តម បន 
និងកំពុងឆ្លងកតប់ទពិេ ធនក៍នុង ជីវកមមហរិញញ វតថុជេ្រចើនចប់ ងំពី
ឆន ១ំ៩៨១ េ យឯកឧត្តមបនេធ្វើជ្របធន្របតិបត្តិឫនយកេនកនុង   
ថ បន័ែដលផ្ដល់េស ឥណទនខន តធំ និងេធ្វើជភគទុននិក និងជ

នយកធនគរពណិជជជេ្រចើន និងបនេធ្វើករស្រមបស្រមួលេលើករ
ទិញបំណុលជេ្រចើន។ ឯកឧត្តម Baldwin	្រគប្់រគងសកមមភពវនិិេយគ
្របចៃំថងរបស់្រកុមហុ៊ន	Bridge	Capital	។ 

 

 

	

	

	

	

H.E.	Oknha	Shawn	Andre	Scott	

ឯកឧត្តម ឧកញ៉ Shawn	 Andre	 Scott	 គឺជនយកៃន្រកុមហុ៊ន	
Bridge	 Capital	 LLC	 និងបទពិេ ធនជ៍េ្រចើនកនុងវស័ិយហិរញញ វតថុ 
ករអភវិឌ វស័ិយអចលន្រទពយ និងសំណង។់ ឯកឧត្តម Scott កជ៏
មច ស់ភគហុ៊នរបស់ធនគរពណិជជជេ្រចើន។  ឯកឧត្តម មនតួនទី
្រតួតពិនិតយ ល់សំេណើ ឥណទនែដលមនេនកនុង្រកុមហុ៊ន Bridge 
Capital េហើយ ឯកឧត្តម ជអនកដឹកនេំគលករណ៍វនិិេយគរបស់
្រកុមហុ៊នស្រមបទ់ីផ រែដលមន។	
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ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៧ េ ក Jody Jordahl បនេផ្ដ តេលើទីផ រ         
វនិិេយគេន្របេទស វ កមពុជ េវៀត ម និង្របេទសៃថ េហើយេ ក 
បនព្រងីកនូវចំេណះដឹង និងបទពិេ ធនប៍ែនថមកនុងវស័ិយហិរញញ វតថុ 
អន្តរជតិ ករអភវិឌ គំេ ងអចលន្រទពយ ែផនករពនធ រេ្រចើន្របេទស 
និង្របតិបត្តិករែដលមនកិចចធន។ មុនេពលឈនមកដល់ សីុ       
េគនយ ៍េ ក Jody Jordahl បនេធ្វើកររយៈេពលជង១៤ឆន  ំជថន ក់

្រគប្់រគងកនុងឧស ហកមមេភជនីយ ្ឋ នជនយក្របតិបត្តិ េនកនុងទី្រកុង	
Washington , Oregon, Idaho	នងិទី្រកុង Arizona។ េ កទទលួបន
សញញ ប្័រតែផនកេសដ្ឋកិចច និងចបបពី់សកលវទិយល័យ Arizona ។	

	

	

	

	

	

Mr.	Patrick	Mckinlay	

េ ក Patrick Mckinlay  ទទួលអនុបណ្ឌិ តែផនកទស នវជិជ មក
ពី កលវទិយល័យ Cambridge និង  អនុបណ្ឌិ តែផនកចបបម់ក
ពី កលវទិយល័យ Edinburgh ច្រកភពអងេ់គ្លស កនុងេនះេ ក
មនបទពិេ ធនេ៏្រចើនឆន ជំនយកអងគភពបណ្តុ ះប ្ត ល និង
អភវិឌ នៃ៍នករអបរ់េំស កមមសុខភពថន កជ់តិ។ េ កជ ថន ក់
ដឹកនជំនខ់ពស់ៃន អងគករមូនិធិកុមរកមពុជ េហើយេ កកជ៏

្រ ្ត ចរយែផនកវទិយ ្រស្តេយបយេន CamEd Business 
School. 

	

	

	

	

	

 

 

	Mr.	Jody	Jordahl	
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េ ក្រសី Irene  Tantiado Nepomuceno មនបទពិេ ធនជ៍អនក
្រតួតពិនិតយខងែផនកវនិិេយគហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន វនិិេយគអន្តរ-ជ
តិ។ កនុងេនះេ ក្រសីបនចូលរមួកនុងគំេ ងវនិិេយគអន្តរជតិធំៗជ
េ្រចើន។ េ ក្រសីកម៏នបទពិេ ធនទ៍ងំ្របត្តបតិ្តករ និង ្រគប្់រគងេន
កនុងគំេ ងបដិស ្ឋ រកិចច េន្របេទស វ។ េ ក្រសីទទលួបន
បរញិញ ប្រតែផនកគណេនយយពី កលវទិយល័យ Visayas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

 
 
 

   

					Ms.	Irene		Tantiado	Nepomuceno	
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ងសេងខបព័ត៌មនហរិញញវតថុ	

	

		 ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦	 ករែ្រប្របួល
របយករណ៍លទធផល 		 		 		 		
ចំណូលករ្របក	់ 1,174,010 764,066 1,025,636	 34%
ចំ យករ្របក	់ 30,656 1,142 0	 ‐100%
ចំណូលករ្របកសុ់ទធ	 1,143,354 762,924 1,025,636	 34%
ចំណូលពី្របតិបត្តិករេផ ងៗ	 133,841 1,071,046 266,408	 ‐75%
ចំ យ្របតិបត្តិករ	 591,843 710,860 518,031	 ‐27%
ចំណូល្របតិបត្តិករសុទធ	 685,352 1,123,110 774,013	 ‐31%
សំវធិនធនឥណទនខូច	 (1,037,105) 666,795 152,777	 ‐77%
ពនធ្របកចំ់ណូល	 13,391 72,670 144,667	 99%
ចំណូលសុទធ/ខតបង	់ 1,735,507 383,645 476,569	 24%

    

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ	 		 		 		 		
ឥណទននិងបុេរ្របទន	 3,743,246 4,707,286 4,986,237	 6%
្រទពយសកមមេផ ងៗ	 4,205,424 4,070,768 4,090,344	 0%
េដើមទុនសរបុ	 9,571,745 9,955,390 10,431,959	 5%
្របកក់មច	ី 750,289 0 0	
ឥណទនសហ្របតិបត្តិករ	 115,641 0 0	
បំណុលេផ ងៗ	 346,951 240,969 294,514	 22%

    

អនុបតសំខន់ៗ  		 		 		 		
អនុបតចំេណញេលើេដើមទុន	 18% 5% 6%	 36%
អនុបតចំេណញេលើ្រទពយសកមម	 16% 4% 6%	 29%
ផលេធៀបបំណុលរយ:េពលែវង 

និងេដើមទុន 	 8% 0% 0%	
អនុបតឥណទនខូច	 34% 3% 3%	 ‐8%
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ងសេងខបព័ត៌មនហរិញញវតថុ (បន្ត) 

	

Net	Income	 		
					USD	
476,569	 		

 	
24.2% 	   

 

 
 

        

       ចំណូលសរបុបនធ្ល កចុ់ះចំនួន ៣០% 
េបើេធៀបនឹងឆន  ំ២០១៥ ជមយួគន េនះែដល
ចំណូលករ្របកសុ់ទធបនធ្ល កចុ់ះចំននួ 
៣១%។  
កប៏៉ុែន្ត ្របកចំ់េនញ្របចឆំន  ំ២០១៦ បន 
េកើនេឡើងចំនូន ២៤% េបើេធៀបេទនឹងឆន  ំ
២០១៥។ 

	

	       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

         

         

Interest	Income	
USD	

1,025,636	
		34.4%	 Gross	

Income	 USD	1,292,042	 29.59%

 

 
 

        

         

     

         
         
         
         
       
         
         

         

         

     

         

         

         

កនុងឆន  ំ២០១៦ ចំណូលមនិែមនជករ្របកម់នចំនូន 
២១% ៃនចំនូលសរុប ែដលទបជងឆន  ំ២០១៥ ចំនូន 
៣៧% និង ខពស់ជងឆន  ំ២០១៤ ចំនួន ១១ %។	

	 កនុងឆន  ំ២០១៦ ចំណូលសរបុគឺ ១,២ នដុ ្ល រ ែដល 
៧៦% ជចំណូលករ្របក ់១៦% ជចំណូលេលើេស ឥណ
ទន ៥% ជចំណូលេផ ងៗ និង ៣% ជចណូំលករ្របក់
ឥណទនេលើសសមតុលយ ។  
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អគគនយក

្រកុម្របឹក ភបិល

គណកមម ធិករឥណទន 

គណកមម ធិករសវនកមម 

នយក ្ឋ នែផនករយុទធ
្រស្ត 

គណកមម ធិករ្រគប្រគង
និភយ័

ែផនកឥណទន 

នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង នយក ្ឋ ន្របតិបត្តកិរ នយក ្ឋ នឥណទន  នយក ្ឋ នហរិញញ វតថុ 

ែផនកេប ករ ែផនកគណេនយយ

ែផនកេ ះ្រ យ 
ឥណទន 

មច ស់ភគហ៊ុន

អគគនយករង

នយក ្ឋ នម្រន្ត្របតិបត្ត ិ

នយក ្ឋ នរដ្ឋបល &
ធនធនមនុស

ែផនកសុខភព

ែផនកេបើកបរ

ែផនកអនមយ័

ែផនកេស កមម

នយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ 

ងរចនសមព័នធរបសធ់នគរ 
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របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល 
្រកុម្របឹក ភបិល សូម កជូ់ននូវរបយករណ៍រមួែដលបនេធ្វើសវនកមមរចួ របស់ ធនគរ ឯកេទស អងគរ កពី ល 
(“ធនគរ”) និង ្រកុមហុ៊ន អងគរ កពី ល ែបង៊ ្របភធីឺ ែដលតេទេនះេ កតថ់ សមពន័ធធនគរ ស្រមបចុ់ង
ករយិបរេិចឆទៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦។ 

សមព័នធធនគរ 
ធនគរ ឯកេទស អងគរ កពី ល ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េ្រកមករចុះបញជ ីេលខ Co.៤៨៥៣/០៨E េនកនុង្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ និងចបេ់ផ្តើម្របតិបត្តិករ េនៃថងទី១២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨។ នៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ធនគរ្រតូវបន
ផ្តល់ ជញ បណ័្ណ  េលខ SE-៨ ជធនគរ ឯកេទស េ យធនគរជតិៃនកមពុជ េ្រកយមក ធនគរបនប្តូរឈម ះជ 
ធនគរ ឯកេទស អងគរ កពី ល។ 

ទី ន កក់ររបស់ធនគរ មនទី ងំសថិតេនអគរេលខ ២០២ ម វថីិ្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ ជធនីភនេំពញ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

្រកុមហុ៊ន អងគរ កពី ល ែបង៊ ្របភធីឺ (្រកុមហុ៊នបុ្រតសម័ពនធ) មន្របតិបត្តិករេនកនុង្របេទសកមពុជ មនទី ងំសថិតេន
អគរេលខ ២០២ ម វថីិ្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ ជធនីភនេំពញ។ 

សកមមភពចមបង  
សកមមភពចមបងរបស់ធនគរគឺ េផ្ត តេទេលើករផ្តល់ ជីវកមមែផនកធនគរឯកេទស ទូលំទូ យ េនកនុង ្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ។ សកមមភពចមបងរបស់ ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ គឺេផ្ត តសំខនេ់ទេលើករវនិិេយគេលើអចន្រទពយ ។ 

ពុំមនករផ្ល ស់ប្តូរជ រវន្តេលើសកមមភពចមបងៗ េនកនុងកំទបុងកលបរេិចឆទេនះេទ ។ 

លទធផលៃន្របតិបត្តិករ 
លទធផលៃន្របតិបត្តិករ និង ថ នភពរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ្រតឹម                        
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ្រតូវបនកំណតេ់នកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុអមេនេលើទំពរ័ទ១ី០ ដល់ ៥៥។  

ភគ ភ 
នកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភបិលពុំបនេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើករទូទតភ់គ ភ ស្រមបឆ់ន ំ
ហិរញញ វតថុបចចុបបននេទបើយ។ 

ទុនប្រមុង និងសវិំធនធន 
ពុំមនករផ្ល ស់ប្តូរ ឬេផទរជ រវន្តេទេលើទុនប្រមុង និងសំវធិនធនកនុងករយិបរេិចឆទហិរញញ វតថុ នេពលបចចុបបននេនះេទ។ 
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ឥណទន ្រកក់ និងជប់សង យ័ 
េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង ្រកុម្របឹក ភបិលបន
ចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបបីញច កថ់ វធិនករទកទ់ងនឹងករលុបបំបតេ់ចលឥណទន ្រកក ់និងករេធ្វើសំវធិន
ធនេលើឥណទន ជបស់ង យ័្រតូវបនេធ្វើេឡើង េហើយ្រកុម្របឹក ភបិល េជឿជកថ់ ល់ឥណទនែដលបនដឹងថ     
មនិ ចទរ បន ្រតូវបនលុបបំបតេ់ចល េហើយសំវធិន្រតូវបនេធ្វើេឡើងយ៉ង្រគប្់រគនស់្រមបឥ់ណទនែដលជប ់      
សង យ័។ 

នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភបិល ពំុបនដឹងពកីលៈេទសៈ មយួែដលនឲំយមនភពចបំច ់េដើមបលុីប
េចលបំណុលពិបកទរ ឬកសំ៏វធិនធនជបស់ង យ័ពីបញជ ីរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរមន
តៃម្លមនិ្រគប្់រគនជ់ រវន្តេនះេទ។ 

្រទពយសកមមចរន្ត 
េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេទបើង ្រកុម្របឹក ភបិល បន
ចតវ់ធិនករ ែដលមនមូល ្ឋ នសម្រសបេដើមបបីញច កថ់ ប ្ត ្រទពយសកមមចរន្តទងំអស់ែដលបនកត្់រ េនកនុងបញជ ី
គណេនយយរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ ែដលមនតៃម្លមនិ ច្របមូលមកវញិបន េនកនុង្របតិបតិ្តករ ជីវកមម   
ធមម  ្រតូវបនកតប់នថយឲយេនេសមើនឹងតៃម្លែដល ចគិតថនឹង ច្របមូលបនជកែ់ស្តង។ 

នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភបិល ពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មយួែដល នឹងេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ករ
កំណតត់ៃម្លៃន្រទពយសកមមចរន្ត េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរថមនភពមនិ្រតឹម្រតូវ
េនះេទ។ 

វិធី ្រស្តៃនករ យតៃម្ល 
នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភបិល ពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មយួែដលបនេកើតេឡើងេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់  
វធីិ ្រស្តែដលមនកន្លងមក កនុងករ យតំៃល្រទពយសកមម និងបំណុលែដលមន្រ បេ់នកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ
របស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរថមនភពមនិ្រតឹម្រតូវ និងមនិសម្រសបេនះេទ។ 

បំណុលយថភព និង បណុំលេផ ងៗេទៀត 
នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ពំុមន៖ 
ក) ករ កប់ញច ំ្រទពយសកមម មយួរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរែដលេកើតមនេឡើង ចប់ ងំពីចុង

ករយិបរេិចឆទកនុងករធនចំេពះបំណុលរបស់បុគគល មយួេឡើយ។ 

(ខ) បំណុលយថេហតុ មយួ ែដលេកើតមនេឡើងចំេពះសមពន័ធធនគរ និងធនគរ ចប់ ងំពីចុង
ករយិបរេិចឆទ េ្រកអំពី្របតិបត្តកិរ ជីវកមមធមម របស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ។ 

្រកុម្របឹក ភបិល មនមតិថ ពំុមនបំណុលជយថភព ឬបំណុលេផ ងៗេទៀតរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ ែដល
្រតូវសង ឬ ចនឹង្រតូវសងកនុងរយះេពល១២ែខបនទ បពី់ចុងករយិបរេិចឆទដល់េពលបចចុបបនន ែដលនឹងេធ្វើឲយមនផល   
បះ៉ពល់ ឬ ចនឹងបះ៉ពល់ជ រវន្តដល់លទធភពសងរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរកនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់
ខ្លួន េនៃថងកណំតស់ងេនះេទ ។
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ករផ្ល សប់្តូរេហតុករណ៍ 
នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភបិល ពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មយួ ែដលមនិទនេ់កើតេទបើងពកព់ន័ធនឹង 
របយករណ៍េនះ ឬកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ របស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ ែដលនឹងប ្ត លឲយមនតួេលខ    

មយួ បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេ យមនភពមនិ្រតឹម្រតូវេនះេទ។ 

្របតិបត្តិករមិន្រប្រកតី        
េយង មមតិេយបល់របស់្រកុម្របឹក ភបិល លទធផលៃនករេធ្វើ្របតិបត្តកិររបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ កនុង
ករយិបរេិចឆទហិរញញ វតថុេនះ មនិមនផលបះ៉ពល់ជ រវន្តេ យសកមមភព្របតិបត្តិករ ឬ្រពឹត្តិករណ៍ មយួែដល
មនលកខណៈជ រវន្ត និងមនិ្រប្រកតីេនះេទ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលកម៏នមតិេយបល់ផងែដរថ េនកនុងចេន្ល ះេពលគិត ចបពី់ចុងករយិបរេិចឆទ ដល់ៃថងេចញ        
របយករណ៍េនះ ពំុមនែកត្រមូវ ល់សកមមភព្របតិបត្តិករ ឬ្រពឹត្តិករណ៍ មយួែដលមនលកខណៈជ រវន្ត      
និងមនិ្រប្រកតីេកើតមនេទបើង ែដល ចនឲំយមនផលបះ៉ពល់ដល់លទធផលៃន្របតិបត្តកិររបស់សមពន័ធធនគរ និង 
ធនគរកនុងករយិបរេិចឆទែដលរបយករណ៍េនះបនេរៀបចំេទបើងេនះេទ។  

មូលធនភគហ៊ុន 
ធនគរពំុមនករេបះផ យភគហុ៊នកនុងករយិបរេិចឆទហិរញញ វតថុនេពលបចចុបបននេនះេទ។ 

ធនគរពំុមនកិចចសនយផ្តល់ភគហុ៊នមនិទនេ់បះផ យ និងមនិមនភគហុ៊នេ្រកមកិចចសនយ ផ្តល់សិទធជភគហុ៊នៃន
្រគឹះ ថ នេនចុងករយិបរេិចឆទហិរញញ វតថុនេពលបចចុបបននេនះេទ។ 

្រកមុ្របឹក ភិបល 
សមជិក្រកុម្របឹក ភបិលរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរកំទបុងករយិបរេិចឆទនិងៃថងបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ       
រមួមន ៖ 
េឈម ះ         មុខដំែណង                       
េ ក John Kevin Baldwin  ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល                    
េ ក Shawn Andre Scott  អនុ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល     
េ ក Jody Raymond Jordahl             អភបិល      
េ ក Patrick Mckinlay   អភបិលឯក ជយ             
េ ក្រសី Irene Tantiado Nepomuceno អភបិលឯក ជយ                        

សវនករ 
របយករណ៍ហិរញញ វតថុស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ េនៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៦ ្រតូវបនេធ្វើសវនកមមេ យ  
្រកុមហុ៊ន េ្រហគន សនថុន (េខមបូ ) លីមតីធីត។
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ភគកមមរបស្់រកុម្របឹក ភិបល 
េយងេទ មលកខន្តិកៈរបស់ធនគរ ភគកមមកនុងភគហុ៊នរបស់្រកុម្របឹក ភបិលេនកនុងធនគរដូចខងេ្រកម ៖ 

 ចំននួហុ៊នកនុងតៃម្ល ១ដុ ្ល េមរកិ កនុង១ ភគហុ៊ន
ភគកមមរបស់នយក្របតបិត្ត ិ ៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ ទិញ លក ់ ៃថងទី៣១ ែខធនូឆន  ំ២០១៦ 
John Kevin Baldwin ២.៥០០.០០០ - - ២.៥០០.០០០ 

Shawn Andre Scott ២.៥០០.០០០ - - ២.៥០០.០០០
 
ករទទូលខុស្រតូវរបស្់រកុម្របឹក ភិបលេលើរបយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
្រកុម្របឹក ភបិល មនករទទលួខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ េដើមបបីង្ហ ញពីទិដ្ឋភពពិត និង
្រតឹម្រតូវស្រមបក់រយិបរេិចឆទគិត្រតឹម ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ្រពមទងំលទធផលៃន្របតិបត្តិករ ជីវកមម និង ថ ន
ភពលំហូរ ច្់របក ់របស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ ស្រមបក់រយិបរេិចឆទេនះ។ កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍     
ហិរញញ វតថុេនះ្រកុម្របឹក ភបិលត្រមូវឲយ៖ 

(ក) េ្រជើសេរ ើសេគលនេយបយគណេនយយឲយបនសម្រសប េ យែផ្អកេលើករវនិិចឆយ័ និងករប៉ន់ ម នសម
េហតុផល និង្របុង្របយត័ន េហើយបនទ បម់កេធ្វើកររអនុវត្តេគលនេយបយទងំេនះឲយមនសងគតិភព 

(ខ) អនុេ ម មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េហើយ្របសិនេបើ
មនករ្របសចក មយួពីស្តង់ រទងំេនះ កនុងករបង្ហ ញនូវទិដ្ឋភពពិត និង្រតឹម្រតូវ ្រកុម្របឹក ភបិល 
្រតូវ្របកដថករ្របសចកទងំេនះ្រតូវបន ត្រត ង ពនយល់ និងកំណតប់រមិណឲយបន្រតឹម្រតូវេនកនុង
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ                                                                                                                                          

(គ) ធនឲយបននូវភព្រគប្់រគនៃ់នករកត្់រ គណេនយយ  និង្របពន័ធ្រគប្់រគងៃផទកនុងឲយមន្របសិទធិភព 

)ឃ(  េរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េ យែផ្អកេលើមលូ ្ឋ ននិរន្តភពៃនដំេណើ រករ ជីវកមម លុះ្រ ែតមនករណីមនិ
សមរមយកនុងករសនមតថ សមពន័ធធនគរ និងធនគរនឹងបន្តេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម នេពលអនគតែដល ច
រពឹំងទុកបននឹង                                                                                                                                        

(ង) ្រតួតពិនិតយ និងដឹកនសំមពន័ធធនគរ និងធនគរឲយមន្របសិទធភពេលើ ល់េសចក្តីសេ្រមចចិត្តសំខន់ៗ  ែដល            
បះ៉ពល់ដល់្របតិបត្តិករ និងដំេណើ រកររបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរេហើយ្រតូវ្របកដថ កិចចករេនះ្រតូវ
បនឆ្លុះបញច ំងយ៉ង្រតឹម្រតូវេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 

្រកុម្របឹក ភបិល កជ៏អនកទទូលខុស្រតូវកនុងករែថរក ្រទពយសមបត្តិ របស់សមពន័ធធនគរ េហើយក្៏រតូវចតវ់ធិនករឲយ 
សម្រសប េដើមបទីប់ ក ត ់និងរកឲយេឃើញករែក្លងបន្លំ និងភពមនិ្រប្រកតីេផ ងៗ។ 
  
្រកុម្របឹក ភបិល ធនអះ ងថ សមពន័ធធនគរ និងធនគរ បនអនុវត្ត ម ល់ត្រមូវករខងេលើកនុងករេរៀបចំ  
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 
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េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស្់រកុម្របកឹ ភបិល 
មេយបល់របស់្រកុម្របឹក ភបិល របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដលបន្រតូវបង្ហ ញេនទំពរ័បនទ ប ់ គឺ្រតូវបន

េរៀបចំេទបើង យ៉ងសមរមយ និងបង្ហ ញទិដ្ឋភពពតិ និង្រតឹម្រតូវេទ ម ថ នភពហិរញញ វតថុ របស់សម័ពនធ
ធនគរ និងរបស់ធនគរស្រមបក់រយិបរេិចឆទ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ េ យអនុេ មេទ មស្តង់
គណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតៃិនកមពុជ។ 

ជំនួសឲយគណៈ្រគប្់រគង 
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េសចក្តី យករណ៍របសស់វនករឯក ជយ 
ជូនចំេពះភគហ៊ុននិករបស ់ធនគរ ឯកេទស អងគរ កពី ល និង ្រកុមហ៊ុនបុ្រតសមព័នធ 
 
មតិេយបល ់
េយើងបនេធ្វើសវនកមមេទេលើ របយករណ៍ហិរញញ វតថុ របស់ធនគរ ឯកេទស អងគរ កពី ល េ កតថ់ 
(“ធនគរ”) និង្រកុមហុ៊នបុ្រតសម័ពនធ (“សម័ពនធធនគរ”) ែដលរមួមន ងតុលយករ នកលបរេិចឆទ                 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ្រពមទងំ របយករណ៍លទធផល របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន របយករណ៍
លំហូរ ច្់របក ់របស់សម័ពនធធនគរ និងធនគរ ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ និងេសចក្តីសេងខបកំណត់
សមគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុេផ ងៗ រមួទងំេគលនេយបយគណេនយយសេងខបសំខន់ៗ ។ 

មមតិរបស់េយើងខញុ ំ របយករណ៍ហិរញញ វតថុបនបង្ហ ញនូវទិដ្ឋភពពិត និង្រតឹម្រតូវៃន ថ នភពហិរញញ វតថុ 
របស់សម័ពនធធនគរ និងធនគរ ស្រមបក់រយិបរេិចឆទគិត្រតឹម ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ្រពមទងំលទធផល
ៃន្របតិបត្តិករ ជីវកមម និង ថ នភពលំហូរ ច្់របករ់បស់សម័ពនធធនគរ និងធនគរ ស្រមប់
ករយិបរេិចឆទេនះ េ យអនុេ មេទ មស្តង់ គណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរ
ជតិៃនកមពុជ។ 

មូល ្ឋ នៃនករបេញចញមតិេយបល ់
េយើងខញុ ំបនេធ្វើសវនកមមេ យអនុេ មេទ មស្តង់ រសវនកមមអន្តរជតិ ( "ISAs") ។ ករទទលួខុស្រតូវ
របស់េយើងខញុ ំសថិតេ្រកមស្ដង់ រទងំេនះ ្រតូវបនេរៀប បប់ែនថមេទៀតេនកនុងែផនកទទលួខុស្រតូវរបស់    
សវនករស្រមបក់រេធ្វើសវនកមម េលើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ េយើងមនឯក ជយភព េលើសម័ពនធធនគរ និង
ធនគរ េហើយអនុេ ម មស្តង់ រវជិជ ជីវៈគណេនយយអន្តរជតិ “្រកមសីលធម ៌របស់គណេនយយករ
ជំនញ ( "IESBA")” រមួជមយួនិងត្រមូវករ្រកមសីលធម ៌ែដលពកព់ន័ធេទនឹងករេធ្វើសវនកមមរបស់េយើងខញុ ំ
េទេលើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុកនុង្របេទសកមពុជ េហើយេយើងបនបំេពញករទទួលខុស្រតូវេទ មត្រមូវករ  
្រកមសីលធមទ៌ងំេនះ និង IESBA Code ។ េយើងខញុ ំេជឿជកថ់ ភស្តុ ងសវនកមមទងំ យែដលេយើង
ទទួលបនគឺ្រគប្់រគននិ់ងសមរមយេដើមបផី្តល់ជូននូវមូល ្ឋ នស្រមបប់េញចញមតិរបស់េយើង។ 

បញ្ហ េផ ងៗ 
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ របស់សម័ពនធធនគរ និងធនគរ នចុងករយិបរេិចឆទៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥   
បនេធើ្វសវនកមម េ យ្រកុមហុ៊នសវនករដៃ៏ទេទៀត េហើយបនបេញចញមតិសវនកមម េនៃថងទ២ី៩ ែខមនី          
ឆន ២ំ០១៦ ថរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះមនភព្រតឹម្រតូវ។



       

    

  15

ករទទួលខុស្រតូវរបស្់រកុម្របឹក ភិបលេលើរបយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
្រកុម្របឹក ភបិលទទលួខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំ និងករបង្ហ ញរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះឲយបន្រតឹម្រតូវ
េ យអនុេ មេទ ម ស្តង់ រគណេនយយកមពុជ េគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតៃិនកមពុជ និង
ទទួលខុស្រតូវេលើករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដល្រកុម្របឹក ភបិលកំណតថ់ មនភពចបំចក់នុងករេរៀបចំ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ មនិឲយមនករ យករណ៍ខុសជ រវន្ត ែដលប ្ត លមកពីករែក្លងបន្លំ ឬកំហុស
ឆគងេផ ងៗ។ 

កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ្រកុម្របឹក ភបិលមនទំនួលខុស្រតូវចំេពះករ យតៃម្លសមតថភព   
សម័ពនធធនគរ និងធនគរ កនុងករបន្ត្របតិបត្តិករេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ននិរន្តភព ត្រត ង ្របសិនជ
មនករ្រពួយបរមភនិរន្តភព និងេ្របើ្របស់មូល ្ឋ ននិរន្តភពជមូល ្ឋ នគណេនយយ លុះ្រ ែត្រកុម្របឹក    
ភបិលមនេគលបំណងរ ំ យសម័ពនធធនគរ និងធនគរ ឬបញឈប្់របតិបត្តិករ ឬកគ៏ម នជេ្រមើសេផ ងប៉ុែន្ត
ចបំច្់រតូវេធ្វើ។ 

ករទទួលខុស្រតូវរបសស់វនករេទេលើករេធ្វើសវនកមមរបយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
េគលបំណងរបស់ពកួេយើងគឺេដើមបទីទលួបននូវករធនអះ ងដស៏មេហតុផល េទេលើរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុេ យពំុមនលកខណៈខុសឆគងជ រវន្ត ប ្ត លមកពីករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង េហើយនិងករេធ្វើ
របយករណ៍សវនកមមែដលរមួមនមតិេយបល់របស់ពកួេយើង។ ករធនអះ ងែដលសមេហតុផល គឺជ
ករធនមយួដខ៏ពស់ ប៉ែុន្ត មនិបនធនថ ករេធ្វើសវនកមមេ យែផ្អកេទេលើស្តង់ រសវនកមមអន្តរជតិ នឹង
ែតងែតរកេឃើញនូវករ យករណ៍ខុសជ រវន្ដែដលមនេឡើយ។ ករ យករណ៍ខុស ចេកើតមនេឡើងពី
ករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគងែដល ចចតទុ់កថជ រវន្ដ េនេពលែដលកំហុសមយួ ឬកំហុសរមួគន បនេធ្វើ  ឲ្
យបះ៉ពល់ដល់េសចក្ដីស្រមចចិត្តែផនកេសដ្ឋកិចចរបស់អនកេ្របើ្របស់របយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ។  

ជែផនកមយួៃនករេធ្វើសវនកមមេ យេយងេទ មស្តង់ រសវនកមមអន្តរជតិ េយើងអនុវត្តនូវវជិជ ជីវៈវនិិចឆយ័ 
និងករសង យ័ែដលមនវជិជ ជីវៈេទេលើករេធ្វើសវនកមម។ ពកួេយើងក៖៏ 

ក. កំណតអ់ត្តសញញ ណ និង យតៃម្លនូវ នភិយ័ៃនករ យករណ៍ខុសជ រវន្ដៃនរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុ ថេតើ េកើតេឡើងេ យករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង េរៀបចំនិងអនុវត្តនិតិវធីិសវនកមមែដល
េឆ្លើយតបេទនឹង នភិយ័ទងំេនះ រមួទងំករ្របមូលយកភស្តុ ងសវនកមមឲយបន្រគប្់រគន ់និង
សម្រសប េដើមបគី្ំរទជមូល ្ឋ នស្រមបប់េញចញមតិេយបល់របស់េយើង។ និភយ័ែដលមនិ ច
រកេឃើញេ យករ យករណ៍ខុសជ រវន្ត ែដលប ្ត លមកពីករែក្លងបន្លំ គឺធំជងកំហុសឆគង
េ យអេចតន េ យ រែតករែក្លងបន្លំរមួបញជូ លទងំកររមួគំនិត ករែក្លងបន្លំេ យេចតន ករ
លុបេចលេ យេចតន ករបង្ហ ញខុស ឬ ករេលើសលបេ់ទេលើករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង។ 

 
ខ. េធ្វើករែស្វងយល់អំពីករ្រគប្់រគងៃ់ផទកនុង ែដលទកទ់ងេទនឹងករេធ្វើសវនកមម េដើមបបីេងកើតនូវនិតិវធីិ 

សវនកមមែដលសម្រសបេទនឹងកលៈេទសៈ ប៉ុែន្តមនិែមនជេគលបំណងកនុងករបង្ហ ញនូវមតិ
េយបល់េលើ្របសិទធិភព្រគប្់រគងៃ់ផទកនុង។ 
 

គ. េធ្វើករ យតៃម្លភពសម្រសបេលើេគលនេយបយគណេនយយែដលបនេ្របើ្របស់ និងភពសម
េហតុផលៃនគណេនយយប៉ន់ ម ន កដូ៏ចជករបង្ហ ញននែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រកុម្របឹក ភបិល។
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ឃ. សននិ ្ឋ នដស៏ម្រសបមយួេទេលើករេ្របើ្របស់របស់្រកុម្របឹក ភបិល េលើមូល ្ឋ ននិរន្តភព
គណេនយយ ែផ្អកេទេលើភស្តុ ងសវនកមមែដលទទលួបន ថេតើភពមនិ្របកដ្របជជ រវន្ដ
បនេកើតេឡើងទកទិ់ននឹង្រពតឹ្តិករណ៍ ឬលកខខណ្ឌ ែដលេធ្វើឲយមនមនទិលសង យ័ខ្ល ងំេទេលើ     
លទធភពករបន្តនិរន្តភពរបស់ សមពន័ធធនគរ និងធនគរ។ ្របសិនេបើេយើងសននិ ្ឋ នថ ភពមនិ
្របកដ្របជ ជ រវន្ដនឹងេកើតមនេឡើង េយើងត្រមូវឲយេធ្វើករ ត្រត ងពត័ម៌នចបំចេ់ដើមបី
ទញករយកចិត្តទុក កេ់នកនុងរបយករណ៍សវនកមមរបស់េយើង េទនឹងករ ត្រត ងេនកនុង
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ឬក្៏របសិនេបើករ ត្រត ងេនះមនិ្រគប្់រគន ់េនះមតិេយបល់មនិ   
្រតឹម្រតូវ ្រតូវបនផ្តល់។ ករសននិ ្ឋ នរបស់ពកួេយើង គឺែផ្អកេទេលើភស្តុ ងសវនកមមែដលទទលួ
បន គិត្រតឹមៃថងៃនករេចញរបយករណ៍សវនកមមរបស់េយើង។ កប៏៉ុែន្ត ថ នភព ឬក្៏រពឹត្តិករណ៍  
នេពលអនគត ចប ្ត លឲយ សមពន័ធធនគរ និងធនគរ មនិ ចបន្ត្របតិបត្តិករជនិរន្តភព  
បន។ 
 

ង. យតៃម្លករបង្ហ ញទូេទ ទ្រមង ់និងអតថនយ័របស់របយករណ៍ហិរញញ វតថុរមួបញជូ លទងំករ ត
្រត ងនន ថេតើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុបង្ហ ញនូវ្របតិបតិ្តករ និង្រពឹត្តិករណ៍ននេដើមបបីង្ហ ញ
នូវភព្រតឹម្រតូវសម្រសបរបស់ ។ 
 

េយើង្រប្រស័យទកទ់ងជមយួនឹង្រកុម្របឹក ភបិលេទេលើបញ្ហ េផ ងៗ ករេរៀបចំែដនកំណត ់និងេពល
េវ កនុងករេធ្វើសវនកមម និងរបបគំេហើញសវនកមមសំខន់ៗ  រមួបញជូ លទងំកង្វះខតធំៗមយួចំននួេទេលើករ
្រគប្់រគងៃផទកនុងែដលពួកេយើងរកេឃើញកំឡុងេពលេធ្វើសវនកមម។ 
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េយើងកផ៏្តល់ជូន្រកុម្របឹក ភបិល នូវេសចក្តីែថ្លងករណ៍មយួែដលពួកេយើងបនអនុវត្តេទ មត្រមូវករ្រកម
សីលធមែ៌ដលទកទ់ងនឹងឯក ជយភព េហើយពួកេយើងេធ្វើករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួនឹង្រកុម្របឹក ភបិល
នូវបញ្ហ ទងំអស់ ែដលនឹងគិតថសមេហតុផលេទេលើឯក ជយភពរបស់ពួកេយើង និង ករករពរែដល ច
មន។  
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ងតុលយកររមួ 
 កំណត់ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥
 (ករបង្ហ ញេទបើងវញិ)
 សមគ ល់ ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល
 (កំណតស់មគ ល់ ៣) (កំណតស់មគ ល់ ៣)
្រទពយសកមម 

ច្់របកក់នុងៃដ ៧             ៥០.៥៩៤       ២០៤.២៤៨         ៩៥.៧៧៨          ៣៨៧.៩០១ 
្របកត់មកល់ មចបបេ់នធនគរជតិៃនកមពុជ ៨            ៧២៥.៤៩៥    ២.៩២៨.៨២៣        ៧២៥.៤៩៨      ២.៩៣៨.២៦៧ 
្របកប់េញញ ើេនធនគរេផ ងៗ ៩         ១.៥៩៩.២៩៨     ៦.៤៥៦.៣៦៦      ១.៣២២.៥២៦       ៥.៣៥៦.២៣០ 
ឥណទន និងបុេរ្របទនឲយអតិថិជន-សុទធ ១០  ៤.៩៨៦.២៣៧  ២០.១២៩.៤៣៩  ៤.៧០៧.២៨៧   ១៩.០៦៤.៥១២ 
ករវនិិេយគេផ ងៗ ១២ ១២.៧៩៤           ៥១.៦៥០           ១២.៧៩៤            ៥១.៨១៦ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ ១៣  ៦៧.០៤៦  ២៧០.៦៦៥  ៧០.៥៥៥   ២៨៥.៧៤៨ 
្រទពយសកមមអរូបី ១៤                ៤.៨០៧           ១៩.៤០៦            ៩.៦១៤            ៣៨.៩៣៧ 
្រទពយ និងបរកិខ រ ១៥ ២.៨៣២.២០២  ១១.៤៣៣.៥៩៩  ២.៨៦០.៣០៧     ១១.៥៨៤.២៤៣ 
្រទពយសកមមសរុប ១០.២៧៨.៤៧៣ ៤១.៤៩៤.១៩៦   ៩.៨០៤.៣៥៩ ៣៩.៧០៧.៦៥៤
  
បំណុល នងិមូលធន   
បំណុល   
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ១៦              ៣៤.២៩៧        ១៣៨.៤៥៧           ៨៩.២៤៩          ៣៦១.៤៥៨ 
បំណុលេផ ងៗ ១៨ ១៣៤.២២០  ៥៤១.៨៤៦           ៨៩.៨០៨          ៣៦៣.៧២៣ 
ពនធេលើ្របកចំ់េណញ្រតូវបង ់ ២៤  ១២៦.២៩២  ៥០៩.៨៤១           ៦៣.៨៨៣          ២៥៨.៧២៦ 
 ២៩៤.៨០៩ ១.១៩០.១៤៤ ២៤២.៩៤០ ៩៨៣.៩០៧
  
មូលធន  
េដើមទុន ១៩ ១០.០០០.០០០  ៤០.៣៧០.០០០     ១០.០០០.០០០     ៤០.៥០០.០០០ 
្របកខ់តបងគរ  (១៦.៣៣៦)  (៦៥.៩៤៨)      (៤៣៨.៥៨១)   (១.៧៧៦.២៥៣)
 ៩.៩៨៣.៦៦៤ ៤០.៣០៤.០៥២    ៩.៥៦១.៤១៩     ៣៨.៧២៣.៧៤៧
បំណុល នងិមូលធនសរុប ១០.២៧៨.៤៧៣   ៤១.៤៩៤.១៩៦  ៩.៨០៤.៣៥៩     ៣៩.៧០៧.៦៥៤
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ងតុលយករ ច់េ យែឡក 
 កំណត ់          ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦     ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 សមគ ល់ ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល
  (ករបង្ហ ញេទបើងវញិ) 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣) (កំណតស់មគ ល់ ៣)
្រទពយសកមម  

ច្់របកក់នុងៃដ ៧ ៥០.៥៩៤ ២០៤.២៤៨ ៩៥.៧៧៨ ៣៨៧.៩០១
្របកត់មកល់ មចបបេ់នធនគរជតិៃនកមពុជ ៨ ៧២៥.៤៩៥ ២.៩២៨.៨២៣ ៧២៥.៤៩៨ ២.៩៣៨.២៦៧
្របកប់េញញ ើេនធនគរេផ ងៗ ៩ ១.៥៩៩.២៩៨ ៦.៤៥៦.៣៦៦ ១.៣២២.៥២៦ ៥.៣៥៦.២៣០
ឥណទន និងបុេរ្របទនឲយអតិថិជន-សុទធ ១០  ៤.៩៨៦.២៣៧  ២០.១២៩.៤៣៩  ៤.៧០៧.២៨៧   ១៩.០៦៤.៥១២ 
ករវនិិេយគកនុង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ ១១ ២.៨០០.០០០ ១១.៣០៣.៦០០ ២.៨០០.០០០ ១១.៣៤០.០០០
ករវនិិេយគេផ ងៗ ១២ ១២.៧៩៤ ៥១.៦៥០ ១២.៧៩៤ ៥១.៨១៦
្រទពយសកមមេផ ងៗ ១៣  ៦៧.០៤៦  ២៧០.៦៦៥  ៧០.៥៥៥   ២៨៥.៧៤៨ 
្រទពយសកមមអរូបី ១៤ ៤.៨០៧ ១៩.៤០៦ ៩.៦១៤ ៣៨.៩៣៧
្រទពយ និងបរកិខ រ ១៥ ៤៨០.២០២ ១.៩៣៨.៥៧៥ ៤៥២.៣០៧ ១.៨៣១.៨៤៣
្រទពយសកមមសរុប ១០.៧២៦.៤៧៣ ៤៣.៣០២.៧៧២ ១០.១៩៦.៣៥៩   ៤១.២៩៥.២៥៤
  
បំណុល នងិមូលធន  
បំណុល  
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ១៦  ៣៤.២៩៧  ១៣៨.៤៥៧  ៨៩.២៤៩   ៣៦១.៤៥៨ 
បំណុលេផ ងៗ ១៨  ១៣៣.៩២៥  ៥៤០.៦៥៦  ៨៧.៨៣៧   ៣៥៥.៧៤០ 
ពនធេលើ្របកចំ់េណញ្រតូវបង ់ ២៤  ១២៦.២៩២  ៥០៩.៨៤១  ៦៣.៨៨៣   ២៥៨.៧២៦ 
 ២៩៤.៥១៤ ១.១៨៨.៩៥៤  ២៤០.៩៦៩  ៩៧៥.៩២៤
 
មូលធន  
េដើមទុន ១៩ ១០.០០០.០០០ ៤០.៣៧០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០
្របករ់ក ទុក/្របកខ់តបងគរ   ៤៣១.៩៥៩  ១.៧៤៣.៨១៨  (៤៤.៦១០)  (១៨០.៦៧០)
 ១០.៤៣១.៩៥៩ ៤២.១១៣.៨១៨ ៩.៩៥៥.៣៩០   ៤០.៣១៩.៣៣០
បំណុល នងិមូលធនសរុប ១០.៧២៦.៤៧៣ ៤៣.៣០២.៧៧២ ១០.១៩៦.៣៥៩ ៤១.២៩៥.២៥៤
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របយករណ៍លទធផលរមួ 

 កំណត ់
ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 

ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 សមគ ល់ ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣)
   
ចំណូលពីករ្របក ់ ២០  ១.០២៥.៦៣៦ ៤.១៤០.៤៩៣ ៧៦៤.០៦៦  ៣.០៩៤.៤៦៧ 
ចំ យេលើករ្របក ់ ២១ - -  (១.១៤២)  (៤.៦២៥)
ចំណូលពីករ្របកសុ់ទធ  ១.០២៥.៦៣៦ ៤.១៤០.៤៩៣ ៧៦២.៩២៤   ៣.០៨៩.៨៤២
ចំណូលពី្របតិបត្តិករេផ ងៗ ២២ ២៦៦.៤០៨ ១.០៧៥.៤៨៩ ១.០៧១.០៤៦   ៤.៣៣៧.៧៣៦
ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល ២៣  (៥៧២.៣៥៥)  (២.៣១០.៥៩៧)  (៧៧១.៨១២)  (៣.១២៥.៨៣៨)
សំវធិនធន ឥណទន 
    និង បុេរ្របទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័ ១០  (១៥២.៧៧៧)  (៦១៦.៧៦១)  (៦៦៦.៧៩៥)  (២.៧០០.៥២០)
្របកចំ់េណញមុនកតព់នធ  ៥៦៦.៩១២ ២.២៨៨.៦២៤ ៣៩៥.៣៦៣   ១.៦០១.២២០
ពនធេលើ្របកចំ់េណញ ២៤ (១៤៤.៦៦៧)  (៥៨៤.០២១)  (៧២.៦៧០)  (២៩៤.៣១៤)
្របកចំ់េណញសុទធស្រមបដំ់ ចឆ់ន  ំ  ៤២២.២៤៥ ១.៧០៤.៦០៣ ៣២២.៦៩៣  ១.៣០៦.៩០៦
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របយករណ៍លទធផល ច់េ យែឡក 

 កំណត ់
ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 

ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 សមគ ល់ ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣)
   
ចំណូលពីករ្របក ់ ២០  ១.០២៥.៦៣៦ ៤.១៤០.៤៩៣ ៧៦៤.០៦៦  ៣.០៩៤.៤៦៧ 
ចំ យេលើករ្របក ់ ២១ - -  (១.១៤២)  (៤.៦២៥)
ចំណូលពីករ្របកសុ់ទធ  ១.០២៥.៦៣៦ ៤.១៤០.៤៩៣ ៧៦២.៩២៤   ៣.០៨៩.៨៤២
ចំណូលពី្របតិបត្តិករេផ ងៗ ២២ ២៦៦.៤០៨ ១.០៧៥.៤៨៩ ១.០៧១.០៤៦   ៤.៣៣៧.៧៣៦
ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល ២៣ (៥១៨.០៣១)  (២.០៩១.២៩១)  (៧១០.៨៦០)  (២.៨៧៨.៩៨៣)
សំវធិនធន ឥណទន 
    និង បុេរ្របទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័ ១០  (១៥២.៧៧៧)  (៦១៦.៧៦១)  (៦៦៦.៧៩៥)  (២.៧០០.៥២០)
្របកចំ់េណញមុនកតព់នធ  ៦២១.២៣៦ ២.៥០៧.៩៣០ ៤៥៦.៣១៥   ១.៨៤៨.០៧៥
ពនធេលើ្របកចំ់េណញ ២៤ (១៤៤.៦៦៧)  (៥៨៤.០២១)  (៧២.៦៧០)  (២៩៤.៣១៤)
្របកចំ់េណញសុទធស្រមបដំ់ ចឆ់ន  ំ  ៤៧៦.៥៦៩ ១.៩២៣.៩០៩ ៣៨៣.៦៤៥  ១.៥៥៣.៧៦១
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របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធនរមួ 
  េដើមទុន (្របកខ់តបងគរ)/ ្របករ់ក ទុក មូលធនសរុប 

 កំណត ់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល
 សមគ ល់ (កំណតស់មគ ល់ ៣) (កំណតស់មគ ល់ ៣) (កំណតស់មគ ល់ ៣)
  
សមតុលយ ៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ ១៩ ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ (៧៦១.២៧៤) (៣,០៨៣.១៥៩) ៩.២៣៨.៧២៦  ៣៧.៤១៦.៨៤១ 
្របកច់ំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ  - -  ៣២២.៦៩៣ ១.៣០៦.៩០៦ ៣២២.៦៩៣  ១.៣០៦.៩០៦
សមតុលយគិត្រតឹម ៃថងទី៣១ ែខធនូ  ឆន ២ំ០១៥  ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ (៤៣៨.៥៨១) (១.៧៧៦.២៥៣) ៩.៥៦១.៤១៩ ៣៨.៧២៣.៧៤៧
  
សមតុលយករយិបរេិចឆទ ៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ ១៩  ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ (៤៣៨.៥៨១) (១.៧៧៦.២៥៣) ៩.៥៦១.៤១៩ ៣៨.៧២៣.៧៤៧
្របកច់ំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ   -  -  ៤២២.២៤៥ ១.៧០៤.៦០៣  ៤២២.២៤៥  ១.៧០៤.៦០៣ 
លំេអៀងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ   - (១៣០.០០០)  - ៥.៧០២  - (១២៤.២៩៨)
សមតុលយគិត្រតឹម ៃថងទី ៣១ ែខធនួ ឆន ២ំ០១៦   ១០.០០០.០០០ ៤០.៣៧០.០០០  (១៦.៣៣៦) (៦៥.៩៤៨)  ៩.៩៨៣.៦៦៤  ៤០.៣០៤.០៥២ 
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របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន ច់េ យែឡក 
  េដើមទុន (្របកខ់តបងគរ)/ ្របករ់ក ទុក មូលធនសរុប 

 កំណត ់ ដុ ្ល រ េមរកិ         ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ         ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ         ពនេ់រៀល
 សមគ ល់ (កំណតស់មគ ល់ ៣) (កំណតស់មគ ល់ ៣) (កំណតស់មគ ល់ ៣)
   
សមតុលយ ៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ ១៩ ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០  (៤២៨.២៥៥) (១.៧៣៤.៤៣១)  ៩.៥៧១.៧៤៥  ៣៨.៧៦៥.៥៦៩ 
្របកច់ំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ  - -  ៣៨៣.៦៤៥ ១.៥៥៣.៧៦១  ៣៨៣.៦៤៥  ១.៥៥៣.៧៦១
សមតុលយគតិ្រតឹម ៃថងទី៣១ ែខធនូ  ឆន ២ំ០១៥  ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០  (៤៤.៦១០) (១៨០.៦៧០)  ៩.៩៥៥.៣៩០ ៤០.៣១៩.៣៣០
  
សមតុលយករយិបរេិចឆទ ៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ ១៩  ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០  (៤៤.៦១០) (១៨០.៦៧០)  ៩.៩៥៥.៣៩០ ៤០.៣១៩.៣៣០
្របកច់ំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ   -   -   ៤៧៦.៥៦៩ ១.៩២៣.៩០៩  ៤៧៦.៥៦៩  ១.៩២៣.៩០៩ 
លំេអៀងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ   - (១៣០.០០០) - ៥៧៩ - (១២៩.៤២១)
សមតុលយគតិ្រតឹម ៃថងទី ៣១ ែខធនួ ឆន ២ំ០១៦   ១០.០០០.០០០ ៤០.៣៧០.០០០  ៤៣១.៩៥៩ ១.៧៤៣.៨១៨ ១០.៤៣១.៩៥៩ ៤២.១១៣.៨១៨
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របយករណ៍លហូំរ ច្់របក់រមួ 

  
ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 

ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 កំណត ់ ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល េមរកិ ពនេ់រៀល
 សមគ ល់ (កំណតស់មគ ល់ ៣)   (កំណតស់មគ ល់ ៣)
   
លំហូរ ច្់របកពី់សកមមភព្របតិបត្តកិរ  
ចំេណញមុនេពលបងព់នធ   ៥៦៦.៩១២  ២.២៨៨.៦២៤  ៣៩៥.៣៦៣ ១.៦០១.២២០
និយត័កមម៖   
 រលំស់េលើអចលន្រទពយរូបី និងអរូបី ១៤ និង១៥ ១០៨.៦៤៣ ៤៣៨.៥៩២ ១៨៤.១៦២ ៧៤៥.៨៥៦
សំវធិនធនឥណទននិងបុេរ្របទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័ ១០ ១៥២.៧៧៧ ៦១៦.៧៦១ ៦៦៦.៧៩៥ ២.៧០០.៥២០
ចំេណញ្របតិបត្តកិរមុនបែ្រមប្រមួលទុនបង្វលិ ៨២៨.៣៣២ ៣.៣៤៣.៩៧៧  ១.២៤៦.៣២០ ៥.០៤៧.៥៩៦
បែ្រមប្រមួលទុនបង្វិល៖   
បែ្រមប្រមួល្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន   (៥៤.៩៥២)  (២២១.៨៤១) (២០២.៧៩៥) (៨២១.៣១៩)
បែ្រមប្រមួលឥណទន និងបុេរ្របទនសុទធ   (៤៣១.៧២៥)  (១.៧៤២.៨៧៤) (១.៦៦៣.៨១០) (៦.៧៣៨.៤២៩)
បែ្រមប្រមួល្រទពយសកមម េផ ងៗ   ៣.៥០៩  ១៤.១៦៥  ៨៤.៣៣៤ ៣៤១.៥៥៣
បែ្រមប្រមួលបំណុលេផ ងៗ   ៤៤.៤១១  ១៧៩.២៨៧  ៩៧.០៩៩ ៣៩៣.២៤៨

ច្់របកសុ់ទធបនមកពី ឬ(េ្របើ)កនុងសកមមភព្របតិបត្តិករ ៣៨៩.៥៧៥ ១.៥៧២.៧១៤  (៤៣៨.៨៥២) (១.៧៧៧.៣៥១)
ពនធេលើ្របកចំ់េណញែដលបនបង ់  (៨២.២៥៦) (៣៣២.០៦៧) (៧២.៦៧០) (២៩៤.៣១៤)

ច្់របកសុ់ទធបនមកពី ឬ(េ្របើ)កនុងសកមមភព្របតិបត្តកិរ ៣០៧.៣១៩ ១.២៤០.៦៤៧ (៥១១.៥២២) (២.០៧១.៦៦៥)
  
លំហូរ ច្់របកពី់សកមមភពវនិិេយគ   
បែ្រមប្រមួលបុេរ្របទនចំេពះភគហុ៊ននិក   -   -  (២៨.០០៨) (១១៣.៤៣២)
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ ១៥ (៧៥.៧៣១) (៣០៥.៧២៦) (១២.១៩៤) (៤៩.៣៨៦)

ច្់របកសុ់ទធេ្របើកនុងសកមមភពវនិិេយគ (៧៥.៧៣១) (៣០៥.៧២៦) (៤០.២០២) (១៦២.៨១៨)
  
លំហូរ ច្់របកពី់ សកមមភពហិរញញបបទន   
ករទូទតស់ង្របកក់មចបីនទ បប់ន  ំ   -   -  (១១៥.៦៤១) (៤៦៨.៣៤៦)
ករទូទតស់ង្របកក់មច ី   -   -  (៧៥០.២៨៩) (៣.០៣៨.៦៧០)

ច្់របកសុ់ទធេ្របើកនុងសកមមភពហិរញញបបទន -  -  (៨៦៥.៩៣០) (៣.៥០៧.០១៦)
  
បែ្រមប្រមួល ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលសុទធ  ២៣១.៥៨៨ ៩៣៤.៩២១ (១.៤១៧.៦៥៤) (៥.៧៤១.៤៩៩)

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលេដើម្រគ ៧ និង ៩  ១.៤១៨.៣០៤ ៥.៧៤៤.១៣១ ២.៨៣៥.៩៥៨ ១១.៤៨៥.៦៣០
លំេអៀងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ    -  (១៨.៤៣៨)  -   -  

ច្់របក ់នងិ ច្់របកស់មមូលចុង្រគ ៧ និង ៩ ១.៦៤៩.៨៩២ ៦.៦៦០.៦១៤ ១.៤១៨.៣០៤ ៥.៧៤៤.១៣១
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របយករណ៍លហូំរ ច្់របក់ ច់េ យែឡក 

  
ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 

ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 កំណត ់ ដុ ្ល េមរកិ គិតជពនេ់រៀល ដុ ្ល េមរកិ គិតជពនេ់រៀល
 សមគ ល់ (កំណតស់មគ ល់ ៣)   (កំណតស់មគ ល់ ៣)
    
លំហូរ ច្់របកពី់សកមមភព្របតិបត្តកិរ   
ចំេណញមុនេពលបងព់នធ   ៦២១.២៣៦  ២.៥០៧.៩៣០  ៤៥៦.៣១៥ ១.៨៤៨.០៧៥
និយត័កមម៖    
 រលំស់េលើអចលន្រទពយរូបី និងអរូបី ១៤ និង១៥ ៥២.៦៤៣ ២១២.៥២០ ១២៣.៤៩៥ ៥០០.១៥៥
សំវធិនធនឥណទននិងបុេរ្របទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័ ១០ ១៥២.៧៧៧ ៦១៦.៧៦១ ៦៦៦.៧៩៥ ២.៧០០.៥២០
ចំេណញ្របតិបត្តកិរមុនបែ្រមប្រមួលទុនបង្វលិ   ៨២៦.៦៥៦  ៣.៣៣៧.២១១  ១.២៤៦.៦០៥ ៥.០៤៨.៧៥០
បែ្រមប្រមួលទុនបង្វិល៖    
បែ្រមប្រមួល្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន (៥៤.៩៥២) (២២១.៨៤១) (២០២.៧៩៥) (៨២១.៣២០)
បែ្រមប្រមួលឥណទន និងបុេរ្របទនសុទធ (៤៣១.៧២៥) (១.៧៤២.៨៧៤) (១.៦៦៣.៨១០) (៦.៨៣៨.៤៣០)
បែ្រមប្រមួល្រទពយសកមម េផ ងៗ   ៣.៥០៩  ១៤.១៦៥  ៨៤.៣៣៤ ៣៤១.៥៥៣
បែ្រមប្រមួលបំណុលេផ ងៗ   ៤៦.០៨៧  ១៨៦.០៥៣  ៩៦.៨១៤ ៣៩២.០៩៦

ច្់របកសុ់ទធបនមកពី ឬ(េ្របើ)កនុងសកមមភព្របតិបត្តិករ ៣៨៩.៥៧៥ ១.៥៧២.៧១៤ (៤៣៨.៨៥២) (១.៧៧៧.៣៥១)
ពនធេលើ្របកចំ់េណញែដលបនបង ់ (៨២.២៥៦) (៣៣២.០៦៧) (៧២.៦៧០) (២៩៤.៣១៤)

ច្់របកសុ់ទធបនមកពី ឬ(េ្របើ)កនុងសកមមភព្របតិបត្តកិរ ៣០៧.៣១៩ ១.២៤០.៦៤៧ (៥១១.៥២២) (២.០៧១.៦៦៥)
   
លំហូរ ច្់របកពី់សកមមភពវនិិេយគ    
បែ្រមប្រមួលបុេរ្របទនចំេពះភគហុ៊ននិក -  -  (២៨.០០៨) (១១៣.៤៣២)
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ ១៥ (៧៥.៧៣១) (៣០៥.៧២៦) (១២.១៩៤) (៤៩.៣៨៦)

ច្់របកសុ់ទធេ្របើកនុងសកមមភពវនិេិយគ (៧៥.៧៣១) (៣០៥.៧២៦) (៤០.២០២) (១៦២.៨១៨)
   
លំហូរ ច្់របកពី់ សកមមភពហិរញញបបទន    
ករទូទតស់ង្របកក់មចបីនទ បប់ន  ំ -  -  (១១៥.៦៤១) (៤៦៨.៣៤៦)
ករទូទតស់ង្របកក់មច ី -  -  (៧៥០.២៨៩) (៣.០៣៨.៦៧០)

ច្់របកសុ់ទធេ្របើកនុងសកមមភពហិរញញបបទន -  -  (៨៦៥.៩៣០) (៣.៥០៧.០១៦)
   
បែ្រមប្រមួល ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលសុទធ  ២៣១.៥៨៨ ៩៣៤.៩២១ (១.៤១៧.៦៥៤) (៥.៧៤១.៤៩៩)

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលេដើម្រគ ៧និង៩ ១.៤១៨.៣០៤ ៥.៧៤៤.១៣១ ២.៨៣៥.៩៥៨ ១១.៤៨៥.៦៣០
លំេអៀងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  -  (១៨.៤៣៨)  -  -  

ច្់របក ់នងិ ច្់របកស់មមលូចុង្រគ ៧និង៩ ១.៦៤៩.៨៩២ ៦.៦៦០.៦១៤ ១.៤១៨.៣០៤ ៥.៧៤៤.១៣១
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កំណត់សមគ លរ់បយករណ៍ហរិញញវតថុ 
១. ព័ត៌មនទូេទ 
ធនគរឯកេទស អងគរ កពី ល ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ្រកមករចុះបញជ ីេលខ Co. ៤៨៥៣/០៨E េនកនុង្រពះ ជ
ច្រកកមពុជនិងចបេ់ផ្តើម្របតិបត្តិករេនៃថងទី ១២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨។ នៃថងទី ២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ធនគរ្រតូវបន
ផ្តល់ ជញ បណ័្ណ េលខ SB-៨ជធនគរឯកេទស េ យធនគរជតិៃនកមពុជ និងេ្រកយមកធនគរបនប្តូរឈម ះជ 
ធនគរឯកេទស អងគរ កពី ល។ 

ទី ន កក់ររបស់ធនគរ មនទី ងំសថិតេន អគរេលខ ២០២ ម វថីិ្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ ជធនី
ភនេំពញ  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

្រកុមហុ៊ន អងគរ កពី ល ែបង៊ ្របភធីឺ (“្រកុមហុ៊នបុ្រតសម័ពនធ”) មន្របតិបត្តិករេនកនុង្របេទសកមពុជ មនទី ងំសថិតេន
អគរេលខ ២០២ ម វថីិ្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ ជធនីភនេំពញ។ 

២. សកមមភពចមបង 
សកមមភពចមបងរបស់ធនគរគឺ េផ្ត តេទេលើករផ្តល់ ជីវកមមែផនកធនគរឯកេទស ទូលំទូ យ េនកនុង ្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ។ សកមមភពចមបងរបស់ ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ គឺេផ្ត តសំខនេ់ទេលើករវនិិេយគេលើអចន្រទពយ ។ 

ពុំមនករផ្ល ស់ប្តូរជ រវន្តេលើសកមមភពចមបងៗទងំេនះេនកនុងកំឡុងកលបរេិចឆទេនះេទ។ 

៣. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ 
របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ យអនុេ មេទ មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ (ស.គ.ក) 
េបះផ យេ យ្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និងេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរ
ជតិៃនកមពុជ។ 

កនុងេគលបណំងអនុេ មេទ ម្របកស B៧-០៧-១៦៤ ចុះៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧ េចញផ យេ យធនគរ
ជតិៃនកមពុជ ករប្តូរពីរូបិយបណ័្ណ  ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិេទជ្របកែ់ខមរេរៀល ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង ងតុលយករ 
របយករណ៍លទធផល របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន របយករណ៍លំហូរ ច្់របក ់និង កំណតស់មគ ល់       
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ េន្រតមឹចុងករយិបរេិចឆទ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របកផ់្លូវករ្រសងេ់ចញពី 
ធនគរជតិៃនកមពុជ េនកលបរេិចឆទរបយករណ៍ ែដល ១ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង៤.០៣៧េរៀល (២០១៥: ១ដុ ្ល រ
េមរកិ េសមើនឹង៤.០៥០េរៀល)។ ករបកែ្របបិយបណ័្ណ េនះ មនិ្រតូវបនយកមកបក្រ យជអំណះអំ ងថ ្របក់

ដុ ្ល រ េមរកិតំ ងេ យ ឬ្រតូវប្តូរេទជ្របកែ់ខមរេរៀល មអ្រ ប្តូរ្របកេ់នះ ឬអ្រ េផ ងៗេទៀតេឡើយ។
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៤. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ 
៤.១ មលូ ្ឋ នគណេនយយ  
េគលករណ៍គណេនយយសំខន់ៗ ខងេ្រកម្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យសមពន័ធធនគរ និងធនគរកនុងករេរៀបចំ      
របយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ។ របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តសនមត់
ៃថ្លេដើម។  

ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ត្រមូវឲយថន កដឹ់កនេំធ្វើករប៉ន់ ម នែដលមនផលបះ៉ពល់េទេលើ្រទពយសកមម ្រទពយ
អសកមម ចំណូល និងចំ យ្រពមទងំករ ត្រត ងនូវ្រទពយសកមម យថេហតុ និងបំណុលយថេហតុ។ បែនថមពី
េនះេទៀត ថន កដឹ់កន្ំរតូវបនអនុវត្តករវនិិចឆយ័េ យេ្របើ្របស់េគលករណ៍ គណេនយយឲយបន្រតឹម្រតវូ។ ចំណុច   
ទងំទបយ ែដលទកទ់ងដល់ករវនិិចឆយ័ ករប៉ន្់របមណ និងករសនមតខងេលើ្រតូវបង្ហ ញេនកំណតស់មគ ល់  
េលខ ៦។ េទះបីជករប៉ន់ ម ន និងករសនមតខងេលើេធ្វើេឡើងេ យចំេណះដឹងេ្រចើនបំផុតរបស់ថន កដឹ់កន ំប៉ុែន្ត  
លទធផលជកែ់ស្តង ចខុសគន ពីករប៉ន់ ម នទងំេនះ។ 

៤.២ មលូ ្ឋ នៃនករបកូរមួបញជូលគន  
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដលបនរមួបញចូ លគន ជមយួនឹងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ និង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនចុងករយិបរេិចឆទ ែដលេ្របើ្របស់្រទឹស្តីគណេនយយៃនករទិញ។ 

េយង ម្រទឹស្តីគណេនយយៃនករទិញ ចំ យៃថ្លេដើមៃនកររមួបញជូ ល ជីវកមម្រតូវបន ស់ែវងេ យតៃម្លទីផ រេន
ករយិបរេិចឆទៃនករផ្ល ស់ប្តូរ្រទពយសកមម បំណុលែដលបនេកើតេឡើង ឬ ចមន និងបញ្ហ មូលធន បូកបញចូ លជមយួ
តៃម្លផទ ល់េទនឹងកររមួបញចូ ល ជីវកមម។ 

េនកលបរេិចឆទៃនករទិញ ចំ យៃនកររមួបញចូ ល ជីវកមម្រតូវបនែបងែចកេទជ្រទពយែដល ចទិញបនបំណុល
សនមត ់និងបណុំលជយថេហតុ េនកនុងកររមួបញចូ ល ជីវកមមែដល្រតូវបន ស់ែវងនូវតៃម្លទីផ រដំបូងរបស់ េន  
កលបរេិចឆទទិញ។ ចំនួនេលើសរបស់ចំ យៃនកររមួបញចូ ល ជីវកមមេទេលើផល្របេយជនរ៍បស់្រកុមសមពន័ធកនុងតៃម្ល
ទីផ រសុទធៃន្រទពយែដលបនកំណតបំ់ណុល និងបំណុលជយថេហតុ គឺ្រតូវបនចតទុ់កជមូលនិធិពណិជជកមម។ 
្របសិនេបើចំ យៃនកររមួបញចូ ល ជីវកមម មនតៃម្លតិចជងផល្របេយជនេ៍នកនុងតៃម្លទីផ រសុទធៃន្រទពយបំណុល 
និងបំណុលជយថេហតុែដល ចកំណតអ់ត្តសញញ ណកមម សមពន័ធ្រកុមហុ៊ននឹង៖ 

       (ក) យតៃម្ល រេឡើងវញិនូវអត្តសញញ ណ និងករប៉ន់ ម នៃន្រទពយបំណុល និងបំណុលជយថេហតុែដល ច                   
            កំណតអ់ត្តសញញ ណកមមបន និងករ ស់ែវងចំ យៃនកររមួបញចូ ល ជីវកមម និង 

       (ខ) ទទួល គ ល់ភ្ល មៗជចំេណញ ឬខតនូវចំនួនែដលេនសល់េលើសបនទ បពី់ករ យតៃម្ល រេឡើងវញិ។ 

េនេពលែដលកររមួបញចូ ល ជីវកមមរមួបែនថមនូវ្របតិបត្តិករផ្ល ស់ប្តូរេ្រចើនជងមយួ និយត័កមមេផ ងៗៃនតៃម្លទីផ រៃន
្រទពយែដល ចកំណតប់នរបស់អងគភពបុ្រតសមពន័ធបំណុល និងបំណុលជយថេហតុែដលទកទ់ងេទនឹងផល
្របេយជនមុ៍ន របស់្រកុមសមពន័ធរមួ គឺ្រតូវបនចតទុ់កជករ យតៃម្លេឡើងវញិ។ 

្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ គឺ្រតូវបនបញចូ ល ងំពកីលបរេិចឆទៃនករទិញជកលបរេិចឆទែដល្រកុមសមពន័ធទទលួបនករ
្រគប្់រគងរហូតដល់កលបរេិចឆទែដល្រកុមសមពន័ធបញឈបក់រ្រគប្់រគង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ។ ករ្រគប្់រគងេកើតមនេឡើង
េនេពល្រកុមសមពន័ធមនអំ ចកនុងករដឹកនទំងំេគលករណ៍ហិរញញ វតថុ និង្របតិបត្តិករៃនអងគភពមយួេដើមបទីទួល
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បននូវអតថ្របេយជនព៍ីសកមមភព។ េនកនុងករ យតៃម្ល ករ្រគប្់រគងឥទធិពលៃនសិទធិកនុងករេបះេឆន ត ែដលជ
បចចុបបនន ចផ្ល ស់ប្តូរបន ឬេ្របើ្របស់្រតូវបនយកមកពិចរ ។ 

សមតុលយកនុង្រកុមសមពន័ធ ្របតបិត្តិករ និងចំេណញ និងខតែដលមនិពិតេនេលើ្របតិបតិ្តករខងកនុងសមពន័ធ នឹង្រតូវបន
លុបេចលទងំអស់។ ករខតខងកនុង្រកុមសមពន័ធ ចបង្ហ ញ្របបពី់ករអនថ់យែដលត្រមូវឲយមនករទទលួ គ ល់   
េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលបនរមួបញចូ ល។ ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធមយួេ្របើេគលករណ៍គណេនយយ
េ្រកពីេគលករណ៍ែដលបនេ្របើ្របស់េនកនុង របយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលបនរមួបញចូ ល ដូចជ្របតិបត្តកិរ និង    
្រពឹត្តករណ៍កនុងកលៈេទសៈដូចគន េនះនិយត័កមមសម្រសបមយួនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុកនុង
ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 

ចំេណញឬខតចំេពះករលក ់របស់្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធែដលជករខុសគន រ ង ករចំេណញពីករលក ់និងចំែណកៃន
្រទពយសុទធរបស់្រកុមសមពន័ធេនកលបរេិចឆទៃនករលករ់មួបញចូ លតៃម្លេនសល់ចុង្រគៃនមូលនិធិពណិជជកមម និងចំននួ
បងគរៃនករផ្ល ស់ប្តូរខុសគន ែដលទកទ់ងនឹង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ គឺ្រតូវបនទទលួ គ ល់េនកនុងរបយករណ៍រមួ។ 

៤.៣ របិូយបណ័្ណ បរេទស 
របិូយបណ័្ណ េគល និងរបិូយបណ័្ណ ស្រមបប់ង្ហ ញ 
គណនីទងំអស់ ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់សមពន័ធធនគរ ្រតូវបន ស់ែវងេ យ េ្របើ្របស់ 
រូបិយបណ័្ណ  េនកនុងករ្របតិបត្តិករ្រកុមហុ៊ន ៃនបរយិកសេសដ្ឋកិចចចមបង ែដល្រកុមហុ៊នេធ្វើ្របតិបត្តិករ េ កតថ់
(របិូយបណ័្ណ េគល)។ រូបិយបណ័្ណ ជតិរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជគឺ ្របកេ់រៀលែខមរ (េរៀល)។ យ៉ង មញិេ យ រ 
្រកុមហុ៊នេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម និង រក នូវកំណត្់រ គណេនយយចមបង ជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ (USD) ថន កដឹ់កនំ
្រកុមហុ៊នកំណតយ់ក្របកដុ់ ្ល រ េមរកិជ រូបិយបណ័្ណ េគល និងរបិូយបណ័្ណ បង្ហ ញេ យ ឆ្លុះបញច ំងពី្រពឹត្តិករណ៍
េសដ្ឋកិចច និងកលៈេទសៈរបស់សមពន័ធធនគរ។ 

សមតុលយ និងករបកែ្របរបិូយបណ័្ណ បរេទស 
្របតិបត្តិករជរបិូយបណ័្ណ េផ ងៗេទៀត េ្រកពីរបិូយបណ័្ណ េគលរបស់សមពន័ធធនគរ េ កតថ់ (រូបិយបណ័្ណ បរេទស) 
្រតូវបនប្តូរេទជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ េ យេ្របើអ្រ ករ្របកន់ៃថង ងតុលយករ េលើកែលងែត្រតូវបន្រទ្រទងេ់ យ
េ្របើ្របស់កិចចសនយេនះនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់។ អ្រ ប្តូរ្របកេ់ផ ងគន ែដលេកើតេឡើងពីករទូទត ់និងករែកស្រមួល
្រទពយសកមម និងបំណុលជទឹក្របកជ់រូបិយបណ័្ណ បរេទស្រតូវកត្់រ កនុងរបយករណ៍លទធផល េនកនុងករយិបរេិចឆទ
ែដលេកើតេឡើង។ ្រទពយសកមមនិងបណុំលមនិែមនជទឹក្របកែ់ដលកត្់រ ដំបូង ជរូបិយបណ័្ណ បរេទសេហើយេយងជ
តៃម្លេដើម្រតូវបនែ្របស្រមួលេ យេ្របើអ្រ េដើមេនៃថងទិញេហើយចំេពះ្រទពយសកមម និងបណុំលមនិែមនជ ច្់របក់
ែដលេយងជតៃម្លទីផ រ្រតូវបនែ្របស្រមួលេ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របកែ់ដលេកើតេឡើងេនេពលែដលតៃម្លៃន្រទពយសកមម 
និងបំណុលទងំេនះ្រតូវបនកំណតក់នុងេគលបំណងស្រមបប់ង្ហ ញ។ 

៤.៤ ្រទពយ និងបរកិខ រ 
្រទពយ និងបរកិខ រ្រតូវបនកត្់រ ជបឋម មតៃម្លេដើម។ តៃម្លេដើម បប់ញចូ លចំ យទងំអស់ែដលទកទ់ងផទ ល់ នឹង
ករទិញ្រទពយសមបត្តិទងំេនះ។ 

ចំ យបនទ ប្់រតូវបនរមួបញចូ លេទកនុងតៃម្លពិតគណេនយយរបស់្រទពយេនះ ឬទទលួ គ ល់ជ្រទពយសកមមមយួេផ ង
េទៀត េនេពលែដល្រទពយសកមមេនះមនលទធភពផ្តល់អតថ្របេយជនេ៍សដ្ឋកិចចេនេពលអនគតដល់្រកុមហុ៊ន េហើយ
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តៃម្លេនះ ច ស់ែវងបន្រតឹម្រតូវ។ ល់ករចំ យស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរ បំែណកៃន្រទពយសកមមមនិ្រតូវទទលួ គ ល់
ជ្រទពយសកមមេឡើយ។ តៃម្លេស កមម្របចៃំថងរបស់្រទពយ នងិបរកិខ រ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជចំ យ េនកនុងរបយ
ករណ៍លទធផលេនេពលែដលចំ យេនះបនេកើតេឡើង។ ៃថ្លេដើម បប់ញចូ លទងំករ យតៃម្លបឋមេទេលើ កររុះេរ ើ 
និងករផ្ល ស់ទី ងំអចលន្រទពយ និងករេរៀបចំទី ងំែដលធនគរ្រតូវេធ្វើេឡើងេនេពលទិញអចលន្រទពយទងំេនះ
្របសិនេបើចបំច។់ 

ែផនកនីមយួៗៃន្រទពយ និងបរកិខ រែដលមនតៃម្លេដើមជ រវន្តេធៀបនឹងតៃម្លសរុបៃន្រទពយទងំេនះនិងមន យុកល   
េ្របើ្របស់េផ ង្រតូវបនរលំស់េ យែឡក។ 

េ្រកយករទទលួ គ ល់ដំបូង្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ្រតូវបនកត្់រ មៃថ្លេដើមដករលំស់បងគរ និងករខតបងប់ងគរពី   
ឱនភពេផ ងៗ។ 

ដីធ្លីរបស់សហ្រគស មន យុកលេ្របើ្របស់មនិកំណត ់ដូេចនះេហើយ ពំុ្រតូវបនេធ្វើករដករលំស់េទ។ រលំស់េលើ្រទពយ 
និងបរកិខ រ ្រតូវបនគិតេដើមបកីតប់នថយៃថ្លៃន្រទពយសកមម េ យដកតៃម្លៃនកកសំណល់ ម យុកលេ្របើ្របស់ប៉ន់
ម នរបស់្រទពយសកមមេនះ។ វធិី ្រស្តកនុងករគណនរលំស់ និងអ្រ រលំស់ចមបងរមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

្របេភទ     អ្រ រលំស់  វធីិ ្រស្ត 
អគរ     ៥%   រលំស់េថរ 
ករជួសជុលែកលម្អ   ២០%   រលំស់ថយចុះជលំ ប ់
សមភ រៈករយិល័យ   ២៥%   រលំស់ថយចុះជលំ ប ់
សង្ហ រមឹ េ្រគ ងបំពក ់និងបរកិខ រ  ២៥%   រលំស់ថយចុះជលំ ប ់
សមភ រកំុពយូទរ័     ៥០%   រលំស់ថយចុះជលំ ប ់

េនចុងករយិបរេិចឆទ តៃម្លពិតគណេនយយរបស់្រទពយ និងបរកិខ រ្រតូវបនប៉ន់ ម នអំពីឱនភពេនេពលែដលមន
្រពឹត្តិករណ៍ ឬបែ្រមប្រមូលលកខខណ្ឌ មយួេកើតេឡើងែដល ចបង្ហ ញថតៃម្លពិតគណេនយយមនិ ច ្ត រវញិបន។ 
ករខតបងនឹ់ង្រតូវកត្់រ េពលតៃម្លពិតគណេនយយេលើសតៃម្ល ច ្ត របន ។ 

តៃម្លកកសំណល់ៃន្រទពយសកមមរយៈេពលេ្របើ្របស់ និងវធិី ្រស្ត្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិេន ល់ចុងករយិបរេិចឆទ
េដើមបធីនថចំននួវធីិ ្រស្ត និងរយះេពលរលំស់មនិែ្រប្របួលេបើេធៀបេទនឹងករប៉ន់ ម នពីមុន និងទ្រមងៃ់នករ     
េ្របើ្របស់ែដលរពឹំងទុកៃនអតថ្របេយជនេ៍សដ្ឋកិចចនេពលអនគតរបស់្រទពយសកមមទងំេនះ។ ្របសិនេបើកររពំឹងទុក
ខុសពីករប៉ន់ ម នពីមនុ ករែ្រប្របួលែបបេនះ្រតូវបនចតទុ់កជករផ្ល ស់ប្តូរគណេនយយប៉ន់ ម ន។ 

តៃម្លពិតគណេនយយៃនធតុៃន្រទពយ និង បរកិខ រ្រតូវបនឈបទ់ទលួ គ ល់េនេពលលក ់ឬេនេពលមនិមន               
អត្ត្របេយជនេ៍សដ្ឋកិចច នេពលអនគតបន្តេទៀត។ ចំននួខុសគន រ ងតៃម្លទទលួបនពីករលក ់្របសិនេបើមន និងតៃម្ល
ពិតគណេនយយ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ផលទធផល។ 

៤.៥ ្រទពយសកមមអរបីូ 
្រទពយសកមមអរូបី រមួមន ជញ បណ័្ណ ៃនករេ្របើ្របស់កមមវធីិកំុពយូទរ័ នងិៃថ្លេដើមៃនករទិញ ែដលមនិរមួបញចូ លែផនក ង
កយ ឬសមសភគៃនកុំពយូទរ័ េហើយតៃម្លេយងគឺជៃថ្លេដើមដករលំស់បងគរ និងករខតបងប់ងគរពីឱនភព។
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រលំស់្រតូវបនទទួល គ ល់នូវកនុងរបយករណ៍លទធផល មវធិី ្រស្តរលំស់ថយចុះជលំ បនូ់វអ្រ ២៥% កនុងមយួ
ឆន ។ំ 

៤.៦        ឱនភពៃន្រទពយសកមម 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ្រតូវបន យតៃម្លនកលបរេិចឆទ យករណ៍នីមយួៗ េដើមបកំីណតថ់ េតើមនភស្តុ ង មយួ
ែដលបង្ហ ញថ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុទងំេនះមនឱនភពៃនតៃម្ល។ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រតវូបនចតទុ់កថមន        
ឱនភពៃនតៃម្ល ្របសិនេបើមនេហតុករណ៍មយួ ឬេ្រចើនជះឥទធិពលអវជិជមនេទេលើលំហូរទឹក្របក ់នេពលអនគតៃន
្រទពយសកមមេនះ។ ករណីេនះមនិ្រតូវបនេ្របើស្រមប ់ឥណទន និងបុេរ្របទនេនះេទ េ យ ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង
េគលនេយបយគណេនយយេ យែឡក េនកនុងកំណតស់មគ ល់ ៤.១៤ និង ៤.១៥។ 

ករខតបងេ់លើឱនភពៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ្រតូវបនគណនេ យែផ្អកេលើភពខុសគន រ ងតៃម្លេយង និងតៃម្ល
បចចុបបននៃនលំហូរទឹក្របកន់េពលអនគតេ យេធ្វើករបញចុ ះតៃម្ល មអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភពដំបូង។ 

ល់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេទល រវន្តទងំអស់ ្រតូវបន្រតូតពិនិតយឱនភពៃនតៃម្ល មមូល ្ឋ នេទល។ ្រទពយសកមម
ហិរញញ វតថុេនសល់្រតូវបន យតៃម្លជរមួកនុង្រកុម្រទពយសកមមែដលមន និភយ័ឥណទន្រសេដៀងគន ។ 

ករខតបងេ់លើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល។ករខតបងេ់លើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវ
ដកេចញវញិេនកនុងរបយករណ៍លទធផល ្របសិនេបើករដកេចញ ចពកព់ន័ធជមយួនឹង្រពឹត្តិករណ៍ែដលេកើតេឡើង
េ្រកយករទទលួ គ ល់ករខតបងពី់ឱនភព។ 

្រទពយសកមមមនិែមនហិរញញ វតថុ 
តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមមនិែមនហិរញញ វតថុ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ េន ល់ចុងករយិបរេិចឆទរបយករណ៍ េដើមបី
កំណតថ់េតើមនសញញ ណ មយួែដលបង្ហ ញថ្រទពយសកមមទងំេនះមនឱនភពៃនតៃម្ល។ ្របសិនេបើមនសញញ ណ
េនះេកើតេឡើងេលើតៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនរបស់្រទពយសកមម្រតូវបនេធ្វើករប៉ន្់របមណ។ 

តៃម្លែដល ច ្ត របនៃន្រទពយសកមមមយួ ្រតូវបនប៉ន់ ម នេ យែឡកពីគន ។ ករណីែដលតៃម្លែដល ច ្ត របនៃន
្រទពយសកមមមយួ មនិ ចប៉ន់ ម នេ យែឡក ករប៉ន់ ម នេលើឱនភពនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងជ្រកុម (Cash Generating 
Units “CGU”) ែដល្រទពយសកមមេនះសថិតេនកនុង។ 

តៃម្លែដល ច ្ត របន ឬ ្រកុមតូចៗៃន្រទពយសកមមជតៃម្លែដលខពស់ជងេគរ ងតៃម្លទីផ រៃន្រទពយសកមមដកចំ យ
េលើករលក ់និង តៃម្លេនបន្តេ្របើ្របស់។ 

កនុងករកណំតត់ៃម្លេនបន្តេ្របើ្របស់ លំហូរ ច្់របកេ់ចញ និងចូល ប៉ន់ ម នែដលបនមកពីករេ្របើ្របស់បន្ត និងពី
ករលកចុ់ងេ្រកយ្រតូវបនេធ្វើអបប រ េ យេ្របើអបប រអ្រ ករ្របកមុ់នបងព់នធែដលឆ្លុះបញច ំងពី ករវភិគទីផ រ
បចចុបបននៃនតៃម្ល្របកគិ់ត មេពលេវ  និង និភយ័ែដលពកព់ន័ធជក់ កេ់ទនឹង្រទពយសកមម ែដលលំហូរ ច់
្របកប៉់ន់ ម ននេពលអនគតមនិបនេធ្វើអបប រ។ ករខតបងពី់ឱនភព ្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងរបយករណ៍   
លទធផលេនេពលែដលតៃម្លពិត គណេនយយៃន្រទពយសកមម ឬ ្រកុម្រទពយសកមមមនតៃម្លខពស់ជងតៃម្លែដល ច ្ត រ   
បន។ 
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ករខតបងពី់ឱនភពៃន្រទពយសកមមេផ ងៗ ច្រតូវបនកត្់រតឡបម់កវញិែតកនុងករណីែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរវធិី ្រស្ត
ប៉ន់ ម ន កនុងករកំណតត់ៃម្លែដល ច ្ត របនៃន្រទពយសកមមេនះ ចប់ ងំពីករខតបងពី់ឱនភព្រតូវបនទទលួ
គ ល់ចុងេ្រកយែតប៉ុេ ្ណ ះ។  

ករខតបងពី់ឱនភព ច្រតូវបនកត្់រតឡបម់កវញិ្រតឹមតៃម្លពិតគណេនយយៃន្រទពយសកមមមនិេលើសពីតៃម្លពិត
គណេនយយែដលបនកំណតដ់ករលំស់ ្របសិនេបើមនិមនករខតបងព់ីឱនភព្រតូវបនទទួល គ ល់។ ករកត្់រតឡប់
មកវញិែបបេនះ ្រតូវកត្់រ ជចណូំលេនកនុងរបយករណ៍លទធផលភ្ល មៗ។ 

៤.៧      ករប ្ត កទុ់នេនកនុង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ 
្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធគឺ ជ្រកុមហុ៊នមយួែដលសមពន័ធធនគរ និងធនគរ មនអំ ចេនកនុងករ្រតួតពិនិតយនូវេគល
នេយបយហិរញញ វតថុ និង្របតិបត្តិករេដើមបទីទលួបនផល្របេយជនពី៍សកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ។ អតថិភព
និងឥទធិពលៃនសិទធិេបះេឆន ត្របកបេ យសក្ត នុពល ែដល ចយកមកេ្របើបន ឬផ្ល ស់ប្តូរបន្រតូវបនេគយកមក
ពិចរ េនេពលេធ្វើករវនិិចឆយ័ថ េតើសមពន័ធធនគរពិតជមនអំ ចេទេលើសហ្រគសមយួេទៀត។ 

សមតុលយប ្ត កទុ់នេលើ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធែដល្រតូវបនលុបេចល េនេពលបញចូ លគន  ្រតូវបនកត្់រ កនុងរបយ
ករណ៍ហិរញញ វតថុ េ យែឡករបស់ធនគរ េ យយកៃថ្លេដើមដកនឹងករខតបងេ់លើករថយចុះតៃម្លៃន្រទពយសមបត្តិ។ 
េនេពលមនករលកនូ់វករប ្ត កទុ់នែបបេនះ ផលដករ ងចំណូល និងតៃម្លពិតគណេនយយរបស់ ្រតវូបនកត្់រ
កនុងរបយករណ៍លទធផល។ 

៤.៨ ករវនិិេយគេនកនុង Credit Bureau of Cambodia (“CBC”) 
ករវនិិេយគេនកនុង Credit Bureau of Cambodia (“CBC”) ្រតូវបនកត្់រ េទ មតៃម្លេដើម ដកសំវធិនធន         
ពីឱនភពេដើមបទីទលួ គ ល់នូវករធ្ល កចុ់ះជអចិៃ្រន្តយៃ៍នតៃម្លករវនិិេយគ។ 

៤.៩  ពនធេលើ្របកចំ់េណញ 
ពនធេលើ្របកចំ់េណញរមួមនពនធេលើ្របកច់ំេណញជបព់នធទងំអស់។ ពនធេនកនុងរបយករណ៍លទធផលរមួមន ពនធកនុង
្រគ និងពនធពនយ។ 
 
ពនធកនុង្រគ 
ករចំ យរបស់ពនធកនុង្រគ្រតូវបនកណំតេ់ យអនុេ ម មចបបស់្តីពី រេពើពនធ និងរមួបញចូ លទងំមូល ្ឋ នពនធ
េយង ម្របកចំ់េណញជបព់នធ។ 

ពនធពនយ 
ពនធពនយ្រតូវបនទទលួ គ ល់ទងំ្រសុងេ យេ្របើ វធិនបំណុលេលើភពខុសគន បេ ្ត ះ សននែដល េកើតេឡើងពីភព
ខុសគន រ ងតៃម្លពិតគណេនយយៃន្រទពយសកមម ឬបំណុលេនកនុង ងតុលយករ និង មូល ្ឋ នពនធ។ 

ពនធពនយ ្រតូវបនទទួល គ ល់ស្រមបភ់ពខុសគន បេ ្ត ះ សននទងំអស់ េលើកែលងែតពនធពនយែដលេកើតេចញពីករ
ទទួល គ ល់បឋមនូវ្រទពយសកមម ឬ បំណុលកនុង្របតិបត្តិករែដលមនិែមនជករទិញ ជីវកមមរមួ និងេនេពលែដល
្របតិបតិ្តករេនះេកើតេឡើង មនិមនផលបះ៉ពល់ មយួេកើតេឡើងចំេពះ្របកចំ់េណញ មវធីិ ្រស្តគណេនយយ ឬ
្របកចំ់េណញ មវធិី ្រស្តពនធ រ។



 
 

 
 

  32 

ពនធពនយ្រទពយសកមម គឺ្រតូវបនទទលួ គ ល់ែតេនេពលែដល្របកចំ់េណញជបព់នធ ចេកើតមនេឡើងេដើមបទូីទត់
ជមយួនឹងចំននួខុសគន បេ ្ត ះ សនន។ តៃម្លពិតគណេនយយៃនពនធពនយរេលើ្រទពយសកមម ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិេនកនុង
ករយិបរេិចឆទ ងតុលយករនីមយួៗ។ អងគភពមយួ្រតូវកតប់នថយតៃម្លពិតគណេនយយៃនពនធពនយរេលើ្រទពយសកមម 
រហូតដល់ចំននួមយួែដលេធ្វើេ យដឹងថ្របកចំ់េណញជបព់នធនឹងមនិមនស្រមបប់េងកើតជផល្របេយជនម៍យួែផនក ឬ
ផល្របេយជនទ៍ងំអស់ៃនពនធពនយរេលើ្រទពយសកមមេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់។ ករកតប់នថយែបបេនះ្រតូវបនបែង្វរមក
វញិដ ប មនលទធភព្រគប្់រគនថ់ ្របកចំ់េណញជបព់នធនឹង ចទទួលយកមកេ្របើ្របស់បន។ 

ពនធពនយរ្រទពយសកមម នឹងពនធពនយរបំណុល ចកតក់ងគន េនេពលែដលមនសិទធិ្រសបចបបេ់ដើមបទូីទតព់នធកនុង្រគ
េទនឹងពនធកនុង្រគ្រតូវសង េហើយេនេពលែដលចំណូលពនធពនយរទកទ់ងនឹង ជញ ធរពនធ រដូចគន េលើ៖ 

(១) អងគភពជបព់នធដូចគន  
(២) អងគភពជបព់នធេផ ងគន  ែដលមនបំណងនឹងទូទតប់ំណុលពនធពនយរ និង្រទពយសកមមពនធពនយរេ យឈរេលើ 
មូល ្ឋ នសុទធ ឬទទលួ គ ល់្រទពយសកមម និងទូទតប់ំណុលពនធជមយួគន េនកនុង ករយិបរេិចឆទខងមុខ ែដលបរមិណ
ចបំច ់ៃនបណុំលពនធពនយរ ឬ្រទពយសកមមពនធពនយរ្រតូវបនរពឹំងថនឹង្រតូវទូទត ់ឬទទលួបនមកវញិ។ 

ពនធពនយរ នងឹ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចណូំល ឬចំ យេហើយ្រតូវ កប់ញចូ លេនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឫខតកនុង
្រគ េលើកែលងែតកនុងករណីែដលពនធេនះ ទកទិ់នេទនឹងធតុែដល្រតូវបនឥណទន និងគិតចូលេ យផទ ល់េនកនុង
្រគ ដូចគន  ឬខុសគន េនកនុងករណីែដល បំណុលពនធពនយរ្រតូវបនគិតចូល ឬឥណទនេ យផទ ល់េនកនុងមូលធន។ 

្រទពយសកមមពនធពនយរ និងបំណុល្រតូវបនគណន មអ្រ ពនធែដលរពឹំងទុកថនឹងេ្របើ្របស់េនកនុង្រគ េនេពលែដល
្រទពយសកមម្រតូវបនទទលួ គ ល់ និងបំណុលែដល្រតូវបនទូទតេ់ យ ែផ្អកេទេលើអ្រ ពនធ និងចបបព់នធ ែដលបន
អនុមត័ ឬអនុវត្តជកែ់ស្តងេនចុងៃថង យករណ៍។ 

៤.១០  ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូល 
ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូល រមួមន ច្់របកក់នុងៃដ និង្របកេ់នធនគរ ្របកពំុ់មនកំហិតេនធនគរជតិៃន

កមពុជ ្របកប់េញញ ើចរន្តេន ថ បន័ហិរញញ វតថុដៃទេទៀត និងជករវនិិេយគរយៈេពលខ្លី មនភពដូចជ ករវនិិេយគ         
រយៈេពលខ្លីែដលមនកលវ ន្តនេពលតមកល់ដំបូងរយៈេពល ៣ែខ និងែដល ចប្តូរជ ច្់របកេ់ពល កប៏ន 
េ យមន និភយ័តិចតសួចចំេពះករ្របស់ប្តូរតៃម្ល។ 

៤.១១  អតថ្របេយជននិ៍េយជកិរយៈេពលខ្ល ី
្របកឈ់នួល ្របកេ់បៀរវត  វភិគទនស្រមបស់ន្តិភពសងគម ករឈប្់របចឆំន មំន្របកែ់ខ និងករឈបេ់ពលឈ ឺមន
្របកែ់ខ បុព្វ ភនិងអតថ្របេយជនម៍និែមនរូបិយវតថុ ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជចំ យេនកនុងករយិបរេិចឆទេពលែដល
និេយជិតបនផ្តល់េស កមមេទឲយធនគរ ។ 

ករតបសនងរយៈេពលខ្លី ដូចជករឈបស់្រមកមន្របកែ់ខ ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជចំ យេនេពលែដលនិេយជិក
ផ្តល់េស កមមែដលបេងកើនសិទធិកនុងករទទលួបននូវ ចំនួនៃថងអវត្តមនតបសនង  នេពលអនគត។ ករតបសនងអវត្តមន
មនិបូកបន្តរយៈេពលខ្លីដូចជ ៃថងស្រមកេពលឈ្ឺរតូវទទលួ គ ល់េនេពលែដលករអវត្តមនេនះេកើតេឡើង។
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បុព្វ ភ្រតវូបនទទលួ គ ល់ជចំ យេនេពលែដលមនកតព្វកិចចបចចុបបនន្រសបចបប ់ឬ ងសងេ់ដើមបេីធ្វើករ
ទូទតចំ់ យជលទធផលៃន្រពឹត្តិករណ៍ពីអតីតកល េហើយករប៉ន់ ម នគួរឲយេជឿជកម់យួ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេលើចំននួ
ៃនកតព្វកិចចេនះ។ 

៤.១២  សំវធិនធន ្រទពយសកមមយថេហតុ និងបំណុលយថេហតុ 
សំវធិនធន្រតូវបនទទូល គ ល់េនេពលែដល សមពន័ធធនគរ និងធនគរមនកតព្វកិចចបចចុបបនន្រសបចបប ់ឬ 
្របេយលែដលជលទធផលៃន្រពឹត្តិករណ៍ពីអតីតកល េហើយែដលរពឹំងថនឹងនឲំយមនលំហូរេចញនូវអតថ្របេយជន៍
ខងេសដ្ឋកិចចែដលត្រមូវឲយមនករទូទតស់ងកតព្វកិចចេនះ និងករប៉ន់ ម នដគ៏រួឲយេជឿជកេ់ទេលើចំនួនទឹក្របកៃ់ន
កតព្វកិចចេនះ េហើយតៃម្លេនះ ចប៉ន់ ម នេ យជក់ កប់ន។ 

្របសិនេបើផលបះ៉ពល់មនទំហំជ រវន្ត សំវធិន្រតូវបនកំណតេ់ យអបប រលំហូរ ច្់របក ់ែដលរពឹំងថនឹង    
ទទូលបននេពលអនគត េ យេ្របើអ្រ មុនបងព់នធ េ្រពះ ឆ្លុះបញច ំងពកីរប៉ន្់របមណតៃម្លេពលេវ កនុង
លកខខណ្ឌ ទីផ របចចុបបនន និង និភយ័ជកំណតចំ់េពះបំណុលទងំេនះ។ 

សំវធិនធន្រតូវបនេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ េនេរៀង ល់ចុងករយិបរេិចឆទៃថងរបយករណ៍ និង ែកត្រមវូេដើមប ី          
ឆ្លុះបញច ំងពីករប៉ន់ ម នបចចុបបននែដល្រតឹម្រតូវបំផុត។ លំហូរេចញៃនធនធនែដលជអតថ្របេយជនខ៍ងេសដ្ឋកិចច 
ែដលត្រមូវេដើមបទូីទតនូ់វបំណុលេនះ្របសិនេបើ រពំឹងថ សំវធិនធននឹង្រតូវបង្វិល្រតឡបេ់ទវញិ។ 

សំវធិនធននឹងមនិ្រតូវទទលួ គ ល់ស្រមប្់របតិបត្តិករខតនេពលអនគត។ ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊នមនកិចចសនយែដល
សមុគ ម ញ កតព្វកិចចបចចុបបននៃនកិចចសនយេនះ្រតូវបនទទលួ គ ល់ និង យតៃម្លជសំវធិនធនមយួ។ 

៤.១៣ ្របកត់មកល់ មចបបេ់នធនគរជតិកមពុជ 
្របកត់មកល់ មចបប ់រមួមនមូលនិធិប្រមុង និង្របកត់មកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ េ យអនុេ មេទ មចបបស់្តី
ពី្រគះឹ ថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ េហើយ្របកត់មកល់េនះមនិ ចយកមកេ្របើ្របស់ស្រមប្់របតិបត្តិករ្របចៃំថងេទ និងពំុ
្រតូវបនចតទុ់កជចំែណកៃន ច្់របក ់និង ច្់របក្់រប ក្់របែហលកនុងគណនរបយករណ៍ចរន្ត ច្់របក។់ 

៤.១៤ ឥណទន និងបុេរ្របទនឲយអតិថិជន 
ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ឲយអតិថិជន ្រតូវបនកត្់រ េនកនុង ងតុលយករ ម្របកេ់ដើម ដកចំននួទងំទបយ
ែដលបនលុបេចល និងវភិជនស៍្រមប ់ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័។ 

កមច ី្រតូវបនជ្រមះេចញពីបញជ ី េនេពលែដលគម នលទធភពជក់ កថ់នឹង ច្របមលូមកវញិបន។ ឥណទន និងបុេរ
្របទនែដលបនជ្រមះេចញពីបញជ ីរចួេហើយ ឬែដល្រតូវបនផ្តល់ឲយស្រមបក់រថយចុះៃនចំនួនសំវធិនធនស្រមប ់     
ឱនភពៃនឥណទន និងបុេរ្របទនែដលបនកត្់រ េនកនុងរបយករណ៍លទធផល។ 
៤.១៥ សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័ 
េ យអនុេ ម មេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ល់សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន
្រកកន់ិងជបស់ង យ័ ្រតូវបនចតចំ់ តថ់ន កេ់ យេយងេទ មសមតថភពៃនករទូទតស់ងរបស់ៃដគូរ     

ពណិជជកមម។ សមតថភពៃនករទូទតស់ងេនះ ្រតូវបន យតៃម្លេ យែផ្អកេទ មបទពិេ ធនៃ៍នករទូទតស់ងពីមុន  
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លកខខណ័្ឌ ហិរញញ វតថុរបស់កូនបំណុល ជីវកមម និង លំហូរ ច្់របកន់េពលអនគត លទធភព និងករសម័្រគចិត្តសង
របស់កូនបំណុល និងគុណភពៃនឯក រែដល្របមូលបន។ 
េយង មករែណនរំបស់ធនគរក ្ត លត្រមូវឲយមនករេធ្វើចំ តថ់ន កៃ់នឥណទន និងក្រមតិអបបបរមិៃន        
សំវធិនធនដូចខងេ្រកម៖ 

ចំ តថ់ន ក ់ ចំននួៃថងហួសកលកំណតស់ង ្របេភទៃនសំវធិនធន សំវធិធន 
ឥណទនធមម /ស្តង់ រ ០ៃថង-២៩ ៃថង សំវធិនធនទូេទ ១%
ឥណទនឃ្ល េំមើល  ៣០ៃថង-៨៩ៃថង សំវធិនធនជក់ ក ់ ៣%
ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ ៩០ៃថង-១៧៩ៃថង សំវធិនធនជក់ ក ់ ២០%
ឥណទនជបស់ង យ័ ១៨០ៃថង-៣៥៩ៃថង សំវធិនធនជក់ ក ់ ៥០%
ឥណទនបតប់ង ់ ចបព់ី៣៦០ៃថង ឬេ្រចើនជង សំវធិនធនជក់ ក ់ ១០០%
លកខខណ្ឌ េ្រកពីអ្រ ៃនករេធ្វើសំវធិនធនខងេលើ ច្រតូវបនពិចរ  ប៉ុែន្តលុះ្រ ែតលកខខណ្ឌ តៃម្លទីផ រ        
ជកែ់ស្តងៃន្រទពយបញច ំរបស់ឥណទននីមយួៗ ្រតូវែតបនទទលួ គ ល់ពីធនគរក ្ត លេ យែផ្អកេទ មមូល ្ឋ ន
នីមយួៗ។ 

ភគរយអបបបរមិៃនសំវធិនធនឥណទន និងបុេរ្របទនជបស់ង យ័ ្រតូវបនកំណតេ់ យែផ្អកេទ ម ចំ តថ់ន ក់
ែដលបនចតថ់ន ក។់ េនេពលមនពត័ម៍នែដល ចទុកចិត្តបនថករបតប់ងនឹ់ងមនេឡើងេ្រចើនជងត្រមូវករ   
អបបបរមេនះ សំវធិនធនបែនថមនឹង្រតូវបនេកើតេឡើង។ 

សំវធិនធន ែដលបនបញជ កខ់ងេលើ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមនិគិតពីតៃម្លៃន្រទពយបញច េំទ េលើកែលងែត្រទពយបញច ំ
េនះជ ច្់របកែ់ដលបនតមកល់េនធនគរ។ 

៤.១៦ ចណូំលពីករ្របក ់
ចំណូលពីករ្របកទ់ទួលបនមកពីឥណទន និងបុេរ្របទនេទអតិថិជន ្របកប់េញញ ើេនធនគរ និងធនគរដៃទេទៀត 
្រតូវបនទទលួ គ ល់េលើមលូ ្ឋ ន្របកប់ងគរ េលើកែលងែតឥណទនែដលមនករសង យ័ថ ពំុធនទទួលបននូវករ
ទូទតស់ងវញិ កនុងករណីេនះករ្របកពំុ់្រតូវបនទទលួ គ ល់ជ្របកចំ់ណូលេទ។ 

ចំេពះគណនីឥណទនែដលបនចំ តថ់ន កថ់ពំុមនដំេណើ រករសង ករកត្់រ  ចំណូលពីករ្របក្់រតូវបនផ្អ ក
រហូតដល់មនសំណងជ ច្់របកវ់ញិ។ គណនីឥណទន ផ្តល់េទអតិថិជន្រតូវបនចំ តថ់ន កជ់ឥណទនពំុមន
ដំេណើ រករសងកនុងករណីសំណងមនករយឺតយ៉វចបពី់ ៩០ ៃថងេឡើងេទ។ 

៤.១៧ ចំ យេលើករ្របក ់
ចំ យេលើករ្របកេ់ទេលើ្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន និង្របកក់មច្ីរតូវបនទទួល គ ល់ ម មូល ្ឋ នបងគរ។ 

៤.១៨  កៃ្រមបនមកពី្របតបិត្តកិរឥណទន 
កៃ្រមបនមកពី្របតិបត្តិករឥណទន ្រតូវបនកត្់រ កនុងរបយករណ៍្របកចំ់ណូលេនេពល លកខខណ្ឌ ទងំអស់្រតូវ
បនបំេពញ។
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៤.១៩ ភគីពកព់ន័ធ  
ភគីែដល្រតូវបនចតទុ់កជភគីពកព់ន័ធ ្របសិនេបើសម័ពនធធនគរ និង ធនគរ មនលទធភព្រគប្់រគងេ យផទ ល់ ឬ
េ យ្របេយល ឬមនឥទធិពលខ្ល ងំេទភគមីយួេទៀត កនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចហិរញញ វតថុ និង្របតិបត្តកិរ។ មចបប់
ស្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ ភគីពកព់ន័ធរមួបញចូ លផងែដរ នូវរូបវន័្តបុគគលែដលមនភគហុ៊នយ៉ងតិចចំនួន 
១០% ៃនេដើមទុនរបស់ធនគរ ឬសិទធិេបះេឆន តេទះជកនក់បេ់ យផទ ល់ក្តី ឬេ យ្របេយលក្ត ីឬរូបវន័្តបុគគល
ែដលរមួចំែណកកនុងែផនករដ្ឋបល ករដឹកន ំករ្រគប្់រគង ឬករេរៀបចំ និងករអនុវត្តនូវករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់សមពន័ធ
ធនគរ និងធនគរ។ 

៥.          របយករណ៍ស្តពីីករអនុេ មេទ មស្តង់ គណេនយយកមពុជ (ស.គ.ក) និង អនុវត្ត 

             ៃនស្តង់ រថមីែដលបនេធ្វើវិេ ធនកមម និងបំណក្រ យ 
៥.១       របយករណ៍ស្តីពីករអនុេ មេទ មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ  
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ្រតូវបនេរៀបចំេទបើងេ យអនុេ មេទ មស្តង់ គណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណន ំ
របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ពកព់ន័ធនិងករេរៀបចំ និងកំណតប់ង្ហ ញេនកនុងរបយករណ័ហិរញញ វតថុ។ 

េហតុដូេនះ របយករណ៍ហិរញញ វតថុមនិមនេគលបំណងបង្ហ ញនូវ ថ នភពហិរញញ វតថុ លទធផលៃន្របតិបត្តិករ និង     
លំហូរ ចេ់ យអនុេ មេទ មេគលករណ៍គណេនយយទូេទនិងករអនុវត្តនេ៍នកនុង្របេទស ឬយុ ថ ធិករទងំទ ្
បយ េ្រកពី ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ បែនថមេលើសពីេនះករេ្របើ្របស់របយករណ៏ហិរញញ វតថុេនះមនិ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង ស្រមបប់ុគគលទងំទបយ ែដលមនិបនដឹងអំពីេគលករណ៍ នីតិវធីិ និងករអនុវត្តនរ៍បស់្រពះ ជ
ច្រកកមពុជេឡើយ។ 

៥.២  ស្តង់ វេិ ធនកមម និង បំណក្រ យេទេលើស្តង់ ចស់ ែដលមនិទនម់ន្របសិទធភព និង មនិទន់
បន    អនុវត្តេ យសមពន័ធធនគរ 

េនកលបរេិចឆទៃនករអនុមត័េលើរបយករណ៍ហរិញញ វតថុេទេលើស្តង់ រថមីែដលេធ្វើេ ធនកមមនិងបក្រ យេលើស្តង់ រ
ចស់្រតូវបនេបះផ យេហើយ ប៉ុែន្តមនិទនចូ់លជធរមន និងមនិ្រតូវបនអនុវត្តេ យសមពន័ធធនគរេឡើយ។ 

េ យអនុេ មេទ ម្របកសរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញ វតថុេលខ០៦៨សហវ-្របកចុះៃថងទី៨ ែខមក            
ឆន ២ំ០០៩ និងេយង មេសចក្តីជូនដំណឹង្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េលខ ០៩៧/០៩ 
សហវ-ក.ជ.គ ចុះៃថងទី២៨ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩ ស្តីពីស្តង់ ររបយករណ៍ហិរញញ វតថុអន្តរជតិេបះផ យេ យ        
្រកុម្របឹក គណេនយយជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជនិងេចញផ យជធរមនស្រមចេ្រជើសេរ ើសស្តង់ រគណេនយយ 
ែដលសមមូលេទនឹងស្តង់ រ របយករណ៍ទកទ់ងនឹងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុអន្តរជតិ ែដលេចញផ យជធរមន 
ចបេ់ផ្តើមេនៃថង ឬេ្រកយៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២។ ស្តង់ រថមីេនះនឹង្រតូវេ ថ “ស្តង់ របយករណ៍ហិរញញ វតថុអន្តរ
ជតិៃនកមពុជ េ កតថ់ (CIFRS)។ 

េយង មេសចក្តីជូនដំណឹង្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយៃន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
េលខ ០៥៨ សហវ-ក.ជ.គ ចុះៃថងទី២៤ ែខមនី ឆន ២ំ០១៦ ត្រមូវឲយ្រគបធ់នគរនិង្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុទងំអស់អនុវត្ត
នូវ “ស្តង់ របយករណ៍ទកទ់ងនឹងហរិញញ វតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ េ កតថ់ (CIFRS) ចបពី់ 
ៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩។
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៦. ករប៉ន់ ម ន និង ករវនិិចឆ័យគណេនយយសខំន់ៗ 
៦.១ ករផ្ល ស់ប្តូរករប៉ន់ ម ន 
ករប៉ន់ ម ន ្រតូវបនេធ្វើករ យតៃម្លជបន្តបនទ បនិ់ងេយង មបទពិេ ធន ៍្រពមទងំក ្ត េផ ងៗេទៀតរមួមន ករ
រពឹំងទុកអំពី្រពឹត្តិករណ៍នេពលអនគត ែដល្រតូវបនេគេជឿជកថ់មនភពសម្រសបកនុងកលៈេទសៈមយួ។ 

មមតិេយបល់របស់្រកុម្របឹក ភបិល ពំុមនករផ្ល ស់ប្តូរជ រវន្តនូវករប៉ន់ ម នកនុងកំឡុងេពល និងចុង
ករយិបរេិចឆទរបយករណ៍។ 

៦.២ ករវនិិចឆយ័សំខន់ៗ េទេលើេគលករណ៍គណេនយយ 
មនិមនករវនិិចឆយ័សំខន់ៗ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងដំេណើ រករៃនករអនុវត្តេគលករណ៍គណេនយយរបស់្រគឹះ ថ នេ យ
ថន កដឹ់កន ំែដលមនផលបះ៉ពល់ជ រវន្តេទេលើចំននួ ែដលបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ
េឡើយ េ្រកពីចនំនួទងំទបយ ែដលទកទ់ងនឹងករប៉ន់ ម ន ដូចមនខងេ្រកម។ 

៦.៣ ្របភពសំខន់ៗ ៃនករប៉ន់ ម ននូវភពមនិពិត្របកដ 
ខងេ្រកមេនះ គឺជករសនមតសំ់ខន់ៗ ទកទ់ងេទនឹងនអនគត និង្របភពសំខន់ៗ ដៃទេទៀតៃនភពមនិពិត្របកដ
េនចុងកលបរេិចឆទរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដលមន និភយ័ជ រវន្ត ែដលប ្ត លឲយមនករែកត្រមូវេទេលើករ
្រទពយសកមមនិងបំណុលេយងេទកលបរេិចឆទរបយករណ៍ហរញិញ វតថុឆន បំនទ ប។់ 

ក. កររលំស់ៃន្រទពយ  និងបរកិខ រ 
អនក្រគប្់រគងេធ្វើករប៉ន់ ម ន យុកលៃន្រទពយនិងបរកិខ រែផ្អកេទេលើបទពិេ ធកន្លងមក និង កររពឹំងៃនករេ្របើ្របស់
និង ករសឹករចិរលិៃន្រទពយ និងភពហួសសមយ័ៃនបេចចកេទសែដលេកើតេទបើងពីករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងត្រមូវទផី រ ឬ     
េស កមមែដលផ្តល់េ យ្រទពយសកមមទងំេនះ។ ករផ្ល ស់ប្តូរនូវក ្ត ទងំេនះ ចនឹងមនផលបះ៉ពល់េទដល់ យុ
កលេ្របើ្របស់េសដ្ឋកិចច និងកកសំណល់ៃន្រទពយសកមម។ ដូេចនះ រលំស់នេពលអនគត ចនឹង្រតូវបនែកែ្រប។ 

ខ. ឱនភពៃនឥណទនជូនអតថិិជន 
្រគឹះ ថ នបនអនុវត្តករេធ្វើចំ តថ់ន កឥ់ណទន និងសំវធិនធន មត្រមូវកររបស់្របកសេលខ ធ៧-០២-១៨៦     
្រប.ក. ចុះៃថងទី១៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០២។ ្របកសេនះត្រមូវឲយ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុទងំទបយេធ្វើចំ តថ់ន ក ់ 
សំេពៀត  ឥណទនរបស់ខ្លួនជបនួថន ក ់េហើយ្រតូវ្របកដថ្រគឹះ ថ នរបស់ខ្លួនបនបំេពញកតព្វកិចចសំវធិនធន      
ជក់ កអ់បបបរម េ យែផ្អកេលើ ចំ តថ់ន កឥ់ណទនេ យមនិគិតដល់តៃម្ល្រទពយសមបត្តិ ែដលបន កប់ញច ំ 
(េលើកែលងែតជ ច្់របក)់។ ស្រមបេ់គលបំណងកនុងករេធ្វើចំ តថ់ន កឥ់ណទន ត្រមូវឲយ្រគឹះ ថ នគិតពិចរ
េទេលើ្របវត្តិៃនករសង្របក ់និងលកខខណ្ឌ ហិរញញ វតថុរបស់អនកខចី្របក។់ 

គ. ករចំ យេទេលើ ករ 
ករវនិិចឆយ័សំខន់ៗ  ្រតូវបនរមួបញចូ លកនុងករកំណតនូ់វសំវធិនធនពនធរបស់្រកុមហុ៊ន។ ្រកុមហុ៊ននឹងទទលួ គ ល់
បំណុលស្រមប់ ល់ចំ យេលើពនធែដលរពឹំងទុកែផ្អកេទេលើករប៉ន់ ម ន មរយៈករបក្រ យបទបបញញត្តិពនធ     ផ ្
េសងៗេ យថន កដឹ់កនថំេតើពនធទងំេនះ្រតូវបង។់ េនេពលែដលលទធផលពនធខុសគន ពកីរប៉ន់ ម នែដល្រតូវបន
ទទួល គ ល់ពីមុន ភពខុសគន ទងំេនះនឹងមនផលបះ៉ពល់ដល់សំវធិនធនពនធកនុងករយិបរេិចឆទែដលករកំណតេ់នះ
្រតូវបនេធ្វើេឡើង។
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៧. ច់្របក់កនងុៃដ 
  សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
  ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 
ច្់របកក់នុងៃដ  ៥០.៥៩៤  ២០៤.២៤៨  ៩៥.៧៧៨   ៣៨៧.៩០១ 

 
៨. ្របក់តមកល់ មចបប់េនធនគរជតិៃនកមពុជ 

  សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
  ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
 (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣)

្របកប់េញញ ើេលើេដើមទុន ៧០០.០០០ ២.៨២៥.៩០០ ៧០០.០០០ ២.៨៣៥.០០០
្របកប់្រមុងកព្វកិចច ២៥.៤៩៥ ១០២.៩២៣ ២៥.៤៩៨ ១០៣.២៦៧

 ៧២៥.៤៩៥ ២.៩២៨.៨២៣ ៧២៥.៤៩៨ ២.៩៣៨.២៦៧ 

 
៨.១ ្របកត់មកល់េលើេដើមទុន 
្រសបេទ មបទបញញត្តិៃន្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ ៧-០០-០៥ ចុះៃថងទី ១១ ែខ មក  ឆន  ំ២០០០
ស្តីពី ជញ បណ័្ណ ធនគរឯកេទស និង្របកសេលខ ធ ៧-០៦-២០៨ ចុះៃថងទី ១៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី      
វេិ ធនកមមេលើ្របករ ៩ និង ១៣ ៃន្របកស ធ ៧-០០-០៥។  ធនគរ្រតូវរក នូវ្របកត់មកល់េលើេដើមទុនចំនួន ៥% 
ៃនមូលធនែដលតមកល់ទុនេនកនុងគណនីអចិៃ្រន្តយេ៍ន ធនគរជតិៃនកមពុជ។ ្របកប់េញញ ើេដើមទុនជ្របកេ់រៀលមន
ករ្របកក់នុងអ្រ ១/២ ៃនអ្រ ករ្របកបុ់ល ហិរញញបបទនកនុងរយៈេពល ្របមំយួែខម្តងជធរមនែដនកំណត ់េ យ
ធនគរជតិៃនកមពុជ និង្របកប់េញញ ើេលើេដើមទុនជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិទទួលបនកៃ្រមករ្របក់ មអ្រ  ៣/៨ ៃន 
កនុងរយៈេពល្របមំយួែខម្តង។ ករ្របកប់នទទលួកនុងករយិេចឆទៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៦ គឺ ០.២០%-០.២២% 
(២០១៥: ០.១១%)។ 

៨.២ ្របកប់្រមុងកតព្វកចិច 
្របកប់្រមុងកតព្វកិចចេលើ្របកប់េញញ ើេនធនគរៃនកមពុជ ្រតវូ្រសបេទនឹង្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ     
ធ ៧-០០-០៥ ចុះៃថងទី ១១ ែខមក  ឆន ២ំ០០០។ គណនីេនះ្រតូវមនយ៉ងេ ច ស់៥% ៃនចំននួសរបុ្របកប់េញញ ើ
អតិថិជន និងករសំុខចីចងករេផ ងៗ។ ពុំមនករ្របក្់រតូវទទលួបនស្រមបគ់ណន ី្របកប់្រមុងកតព្វកចិចេនះេទ។ 
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៩. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរ  
  សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
  ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

ធនគរជតិៃនកមពុជ  ៣៥.៦០៥  ១៤៣.៧៣៧  ៣៤.៩៣៥   ១៤១.៤៨៧ 
្របកប់េញញ ើេនធនគរ និង្រគឹះ ថ នដៃទេទៀត  ១.៥៦៣.៦៩៣  ៦.៣១២.៦២៩  ១.២៨៧.៥៩១   ៥.២១៤.៧៤៣ 

  ១.៥៩៩.២៩៨  ៦.៤៥៦.៣៦៦  ១.៣២២.៥២៦   ៥.៣៥៦.២៣០ 

ករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 
 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 

  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 
(ក) មរូបិយបណ័្ណ ៖     

      ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ  ១.៥៨៩.៦៦៩  ៦.៤១៧.៤៩៤  ១.៣១២.០៨៤   ៥.៣១៣.៩៤០ 
      ្របកេ់រៀល  ៩.៥៦៦  ៣៨.៦១៨  ១០.៣៦៦   ៤១.៩៨២ 
      ្របកៃ់ថបត  ៦៣  ២៥៤  ៧៦   ៣០៨ 
  ១.៥៩៩.២៩៨  ៦.៤៥៦.៣៦៦  ១.៣២២.៥២៦  ៥.៣៥៦.២៣០ 

(ខ) មទំនកទំ់នង៖     
      មនិែមនសមពន័ធញតិ  ១.៥៩៩.២៩៨  ៦.៤៥៦.៣៦៦  ១.៣២២.៥២៦   ៥.៣៥៦.២៣០ 
  ១.៥៩៩.២៩៨  ៦.៤៥៦.៣៦៦  ១.៣២២.៥២៦   ៥.៣៥៦.២៣០ 

(គ) មកលកំណត៖់     
      កនុងរយៈេពល ១ ែខ -   -   ២១៣.៣៧៦   ៨៦៤.១៧៣
      ១ ែខេទ ៣ ែខ  ១.៥៩៩.២៩៨  ៦.៤៥៦.៣៦៦  ១.១០៩.១៥០   ៤.៤៩២.០៥៧ 
  ១.៥៩៩.២៩៨  ៦.៤៥៦.៣៦៦  ១.៣២២.៥២៦   ៥.៣៥៦.២៣០ 
     

(ឃ) មអ្រ ករ្របក៖់ ២០១៦  ២០១៥  
      គណនីសន  ំ ០.៧៥%-២.៥%  ០.៧៥%  
      គណនីមនកលកំណត ់   ៣.២៥%  ៣.២៥%  

 
១០. ឥណទន និង បុេរ្របទនេទអតិថិជន-សទុធ 

 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 

 (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 
ឥណទនវបិរូបន ៍ ២០០.០០០  ៨០៧.៤០០  ៣៣២.៣៧៨  ១.៣៤៦.១៣១ 
ឥណទនមនកលកំណត ់ ៥.០១៥.៣៤៩ ២០.២៤៦.៩៦៤ ៤.៤៥១.២៤៤ ១៨.០២៧.៥៣៨ 

៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 
សំវធិនធនឥណទននិងបុេរ្របទន ្រកក ់និង

ជបស់ង យ័  (២២៩.១១២)  (៩២៤.៩២៥)  (៧៦.៣៣៥)  (៣០៩.១៥៧) 
ឥណទន នងិបុេរ្របទនេទអតិថិជន-សុទធ  ៤.៩៨៦.២៣៧  ២០.១២៩.៤៣៩  ៤.៧០៧.២៨៧   ១៩.០៦៤.៥១២ 
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បែ្រមប្រមួលឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័ដូចខងេ្រកម៖ 
 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

សមតុលយេដើម្រគ ៧៦.៣៣៥ ៣០៨.១៦៤ ១៩៥០.២៧០ ៧.៨៩៨.៥៩៤ 
សំវធិនធនកនុងឆន  ំ ១៥២.៧៧៧ ៦១៦.៧៦១ ៦៦៦.៧៩៥ ២.៧០០.៥២០ 
ឥណទនេ្រព ងទុក - - (២.៥៤០.៧៣០) (១០.២៨៩.៩៥៧) 

 ២២៩.១១២ ៩២៤.៩២៥ ៧៦.៣៣៥ ៣០៩.១៥៧ 
 
ឥណទន និងបុេរ្របទន្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖   

សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល
 (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

(ក) មកលកំណត៖់     
១ ែខ - - ១៨.២០០ ៧៣.៧១០ 
ពី ១ េទ ៣ ែខ - - ៧៩៣.៦៨៤ ៣.២១៤.៤២០ 
ពី ៣ េទ ១២ ែខ ២.៦៩៥.០០០ ១០.៨៧៩.៧១៥ ៣.៧៩៥.៧៤៣ ១៥.៣៧២.៧៥៩ 
ពី ១ េទ ៣ ឆន  ំ ១.៣៩៧.៨៨៩ ៥.៦៤៣.២៧៨ ១៥០.០០០ ៦០៧.៥០០ 
ពី ៤ េទ ៥ ឆន  ំ ១.១០០.០០០ ៤.៤៤០.៧០០ - - 
េ្រចើនជង ៥ ឆន  ំ ២២.៤៦០ ៩០.៦៧១ ២៥.៩៩៥ ១០៥.២៨០ 

 ៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 
     

(ខ) មវតថុបញច ំ៖     
មនវតថុបញច ំ ៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩
គម នវតថុបញច ំ -   -    -   -   

 ៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 
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សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
 (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

(គ) ម្របេភទ ជីវកមម៖     
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង េន ទ ១.៨១៥.០០០ ៧.៣២៧.១៥៥ ១.៨១៥.០០០ ៧.៣៥០.៧៥០ 
ស ្ឋ គរ និងេភជនី ្ឋ ន ១.៩៤២.៨៨៩ ៧.៨៤៣.៤៤៣ ១.៣៧០.៥០០ ៥.២៩៥.៣៧៦ 
ករអបរ់ ំ ៣២៥.០០០ ១.៣១២.០២៥ ៤០០.០០០ ១.៦២០.០០០ 
េស កមម ៣០០.០០០ ១.២១១.១០០ ៣៥០.០០០ ១.៤១៧.៥០០ 
អចលន្រទពយ  -    -   ២០០.០០០ ៨១០.០០០ 
កររុករកែរ ៉  -    -   ១៣៩.៣៩៥ ៥៦៤.៥៤៨ 
ករលក់ យ  ៥១០.០០០  ២.០៥៨.៨៧០  ៥៣៤.៥៤៩   ២.១៦៤.៩២៤ 
យនភណ្ឌ   -    -    ១១.១៨៤   ៤៥.២៩៥ 

ៃថ្លទឹក េភ្លើង  -    -    ២៥.៩៩៤   ១០៥.២៧៦ 
ឥណទនផទះ  ៣២២.៤៦០  ១.៣០១.៧៧១  -    -   

        ៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២   ១៩.៣៧៣.៦៦៩   
(ឃ) មរូបិយបណ័្ណ ៖     
្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 

៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 
(ង) មនិ សន ្ឋ ន៖     
និ សនជន ៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 

៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 
(ច) មទំនកទំ់នង៖     
មនិែមនសមពន័ធញតិ ៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 

៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 
(ឆ) មចំ តថ់ន កឥ់ណទន៖     
ឥណទនស្តង់ រ  ៣.៦៤២.៤៦០  ១៤.៧០៤.៦១១  ៤.៦៣៣.៦២២  ១៨.៧៦៦.១៦៩ 

មនវតថុបញច ំ     
ឥណទនឃ្ល ងំេមើល  ១.៤២២.៨៨៩ ៥.៧៤៤.២០៣ -   -   

មនវតថុបញច ំ     
ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ  -    -    ១៥០.០០០   ៦០៧.៥០០ 

មនវតថុបញច ំ     
ឥណទនជបស់ង យ័ - - - - 

មនវតថុបញច ំ  
ឥណទនបតប់ង ់  ១៥០.០០០  ៦០៥.៥៥០  -    -   

មនវតថុបញច ំ     
៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 

(ជ) ម និភយ័     
   និភយ័ធំៗ ១.៦៧៥.០០០  ៦.៧៦១.៩៧៥ ១.៦៧៥.០០០   ៦.៧៨៣.៧៥០ 
   មនិែមនជ និភយ័ធំៗ ៣.៥៤០.៣៤៩ ១៤.២៩២.៣៨៩ ៣.១០៨.៦២២  ២.៥៨៩.៩១៩ 

 ៥.២១៥.៣៤៩  ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២  ៩.៣៧៣.៦៦៩ 
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និភយ័ធំៗ ្រតូវបនផ្តល់នយិមនយ័េនកនុងេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជថជ សមតុលយសរបុៃន
ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលផ្តល់អតិថិជនមន កេ់លើសពី១០% ៃនមូលធនសុទធរបស់ធនគរ។ និភយ័េនះសំេ េលើ
ចំនួន្របកខ់ពស់បំផុតៃនឥណទនែដលេនសល់ និងទយជជទននិងឥណទនែដលសល់ ឬទយជជទនែដលបន      
អនុមត័។ 

   ២០១៦ ២០១៥ 
(ឈ) មអ្រ ករ្របក ់(្របចឆំន )ំ     
ឥណទនវបិរូបន ៍   ១២% - ១៦% ១២% - ១៦% 
ឥណទនមនកលកំ ត ់   ៦% - ២១% ៦% - ១៦% 

 
១១. ករវនិិេយគកនុង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ 
 

 ធនគរ  
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

អងគរ កពី ល ែបង៊ ្របភធីឺ ២.៨០០.០០០ ១១.៣០៣.៦០០ ២.៨០០.០០០ ១១.៣៤០.០០០ 

 
ៃថងទី ៥ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ ធនគរបនេធ្វើសហជីវកមមជមយួ Shawn Scott Andre និង Tem Cham េដើមបទិីញ
ភគហុ៊នទងំអស់របស់ Angkor Capital Bank Properties Co. Ltd (ែដលពីមុនេ ថ Norco Co. Ltd) កនុងតៃម្ល 
២.៨០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលមនទឹក្របកចុ់ះបញជ ី ៤.០០០.០០០ េរៀល។ 

ករវភិគបែនថមេលើ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម៖ 

 ភគហុ៊នកនុងមូលធន 
េឈម ះ្រកុមហុ៊នប្ុរតសមពន័ធ ២០១៦ ២០១៥ សកមមភពចមបង 

 % %  
អងគរ កពី ល់ ែបង៊ ្របភធីី ១០០ ១០០ វនិិេយគេលើអចលន្រទពយ 
 
១២. ករវិនិេយគេផ ងៗ 
 

 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd  ១២.៧៩៤  ៥១.៦៥០  ១២.៧៩៤   ៥១.៨១៦ 
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ករវនិិេយគេនះតំ ងឲយករវនិិេយគេទកនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd (“CBHC”) មរយៈ
សមគមធនគរៃនកមពុជ។ CBHC គឺជមច ស់ភគហុ៊នមយួរបស់ Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd ែដល
ជ្រកុមហុ៊នមនដំេណើ រករនមំុខេគខងែផនកផ្តល់ពត័ម៌នឧបករណ៍វភិគនងិ  ផ្តល់េស កមម យករណ៍ឥណទន     
ជូនដល់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ និងអនកេ្របើ្របស់េផ ងៗកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

១៣. ្រទពយសកមមេផ ងៗ 
 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

ករបង្់របកជ់មុន  ១៨.៨៣៩  ៧៦.០៥៣ - - 
ករ្របកប់ងគរ (១៣.១)  ១០៩.៩០៣  ៤៤៣.៦៧៨  ៤១.៩២៥   ១៦៩.៧៩៦ 
ករ្របកព់យួរទុក (១៣.២) (៦១.៩៤៧) (២៥០.០៨០) (៨.៩៥២)  (៣៦.២៥៦)
ចំ យបុេរ្របទន  ២២១  ៨៩២  ៨.៣៩៤   ៣៣.៩៩៦ 
បុេរ្របទនេទភគហុ៊និក  -    -    ២៨.០០៨   ១១៣.៤៣៣ 
េផ ងៗ  ៣០  ១២២  ១.១៨០   ៤.៧៧៩ 

  ៦៧.០៤៦  ២៧០.៦៦៥  ៧០.៥៥៥   ២៨៥.៧៤៨ 

បុរ្របទនេទជភគហុ៊ន គឺមនិមនករធន គម នករ្របក ់េហើយ្រតូវទរមកវញិ មត្រមូវករ។ 

១៣.១ ករ្របកប់ងគរ 
 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 

  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣)
សមតុលយេដើម្រគ ៤១.៩២៥ ១៦៩.២៥១ ១៤.៨៧៣.៤៣៦ ៦០.២៣៧.៤១៦ 
បែនថម ៦៩៧.៨៨៧ ២.៨១៧.៣៧០ ២៦.៧១៦ ១០៨.២០០ 
ដកេចញ  (៦២៩.៩០៩) (២.៥៤២.៩៤៣) (១៤.៨៥៨.២២៧)  (៦០.១៧៥.៨២០) 

 ១០៩.៩០៣   ៤៤៣.៦៧៨   ៤១.៩២៥  ១៦៩.៧៩៦ 

 

១៣.២ ករ្របកព់យូរទុក 
 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

សមតុលយេដើម្រគ ៨.៩៥២ ៣៦.១៣៩ ១៥.២៣៧.៧៤១ ៦១.៧១២.៨៥០ 
បែនថម ៥២.៩៩៥ ២១៣.៩៤១ ៨.៩៥២ ៣៦.២៥៦ 
ដកេចញ  - - (១៥.២៣៧.៧៤១)  (៦១.៧១២.៨៥១) 

៦១.៩៤៧   ២៥០.០៨០    ៨.៩៥២ ៣៦.២៥៥ 
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១៤. ្រទពយសកមមអរបូ ី

 

 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 

 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

តៃម្លេដើម     
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ៦៨៩.៦៨៨ ២.៧៨៤.២៧១ ១.២៤៤.៣០៥ ៥.០៣៩.៤៣៥ 
ជំុរះេចល - - (៥៥៤.៦១៧) (២.២៤៦.១៩៩)
សមតុលយនៃថងទី៣១ ែខធនូ  ៦៨៩.៦៨៨ ២.៧៨៤.២៧១ ៦៨៩.៦៨៨ ២.៧៩៣.២៣៦

    
រលំស់បងគរ     
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក           (៦៨០.០៧៤) (២.៧៤៥.៤៥៩) (១.១៥៣.៧៩៨) (៤.៦៧២.៨៨១) 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ (៤.៨០៧)   (១៩.៤០៦) (៨០.៨៩៣) (៣២៧.៦១៧) 
ជំុរះេចល - - ៥៥៤.៦១៧ ២.២៤៦.១៩៩ 
សមតុលយនៃថងទ៣ី១ ែខធនូ          (៦៨៤.៨៨១) (២.៧៦៤.៨៦៥) (៦៨០.០៧៤) (២.៧៥៤.២៩៩) 
តៃម្លេយង នៃថងទី៣១ ែខធនូ              ៤.៨០៧ ១៩.៤០៦ ៩.៦១៤ ៣៨.៩៣៧ 
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១៥. ្រទពយ និងបរកិខ រ 
 

ដីធ្ល ី
អគរ និងករ 

ជូសជុលែកលម្អ 
សមភ រះ 

ករយិល័យ 
េ្រគ ងសង្ហ រមឹ 

និងបរកិខ រ សមភ រះកុំពយូទរ័ រថយន្ត នងិម៉ូតូ សរុប សរុប 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
        (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

សមពន័ធធនគរ          
តៃម្លេដើម  
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦  ១.៩៧១.៩៦២  ១.៥៥៤.០២៨  ៨៩.៩៦៤  ៣២.៣១៤  ២៥២.៨៩៣  -    ៣.៩០១.១៦១  ១៥.៧៤៨.៩៨៧ 
ករទិញបែនថម -  ១២.៥២០  ១៥១  ៣៦០ -  ៦២.៧០០  ៧៥.៧៣១  ៣០៥.៧២៦ 
សមតុលយនៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ១.៩៧១.៩៦២ ១.៥៦៦.៥៤៨ ៩០.១១៥ ៣២.៦៧៤ ២៥២.៨៩៣ ៦២.៧០០  ៣.៩៧៦.៨៩២  ១៦.០៥៤.៧១៣ 

        
រលំស់បងគរ         
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦  -    (៧០៨.១៧៨)  (៧៤.១០៣)  (២១.១១១)  (២៣៧.៤៦២) -  (១.០៤០.៨៥៤)  (៤.២០១.៩២៨) 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ -  (៨០.២៤០)  (៣.៩៩៥)  (២.៨៨១)  (៧.៧១៧)  (៩.០០៣)  (១០៣.៨៣៦)  (៤១៩.១៨៦) 
សមតុលយនៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦  -    (៧៨៨.៤១៨)  (៧៨.០៩៨)  (២៣.៩៩២)  (២៤៥.១៧៩)  (៩.០០៣)  (១.១៤៤.៦៩០)  (៤.៦២១.១១៤) 
តៃម្លេយង  ១.៩៧១.៩៦២  ៧៧៨.១៣០  ១២.០១៧  ៨.៦៨២  ៧.៧១៤  ៥៣.៦៩៧  ២.៨៣២.២០២  ១១.៤៣៣.៥៩៩ 

        
តៃម្លេដើម         
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥  ១.៩៧១.៩៦២  ១.៥៥៣.០៩៥  ៨៩.៥៨៩  ២៨.៨១២  ២៤៥.៥០៩ -  ៣.៨៨៨.៩៦៧  ១៥.៧៥០.៣១៥ 
ករទិញបែនថម  -   ៩៣៣ ៣៧៥ ៣.៥០២  ៧.៣៨៤ - ១២.១៩៤ ៤៩.៣៨៦
សមតុលយនៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥  ១.៩៧១.៩៦២ ១.៥៥៤.០២៨ ៨៩.៩៦៤ ៣២.៣១៤  ២៥២.៨៩៣ - ៣.៩០១.១៦១ ១៥.៧៩៩.៧០១

  
រលំស់បងគរ         
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥  -    (៦២១.៣៨១)  (៦៩.៥៩៥)  (១៨.០៨៧)  (២២៨.៥២២) -  (៩៣៧.៥៨៥)  (៣.៧៩៧.២១៩) 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ  -    (៨៦.៧៩៧)  (៤.៥០៨)  (៣.០២៤)  (៨.៩៤០) -  (១០៣.២៦៩)  (៤១៨.២៣៩) 
សមតុលយនៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥  -    (៧០៨.១៧៨)  (៧៤.១០៣)  (២១.១១១)  (២៣៧.៤៦២) -  (១.០៤០.៨៥៤)  (៤.២១៥.៤៥៨) 
តៃម្លេយង  ១.៩៧១.៩៦២  ៨៤៥.៨៥០  ១៥.៨៦១  ១១.២០៣  ១៥.៤៣១ -  ២.៨៦០.៣០៧  ១១.៥៨៤.២៤៣ 
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ដីធ្ល ី

អគរ និងករ 
ជូសជុលែកលម្អ 

សមភ រះ 
ករយិល័យ 

េ្រគ ងសង្ហ រមឹ 
និងបរកិខ រ សមភ រះកុពំយូទរ័ រថយន្ត និងម៉ូតូ សរុប សរុប 

ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល
       (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

ធនគរ         
តៃម្លេដើម         
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦  ២៩១.៩៦២  ៤៣៤.០២៨  ៨៩.៩៦៤  ៣២.៣១៤  ២៥២.៨៩៣ -  ១.១០១.១៦១  ៤.៤៤៥.៣៨៧ 
ករទិញបែនថម -  ១២.៥២០  ១៥១  ៣៦០ -  ៦២.៧០០  ៧៥.៧៣១  ៣០៥.៧២៦ 
សមតុលយនៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ២៩១.៩៦២ ៤៤៦.៥៤៨ ៩០.១១៥ ៣២.៦៧៤ ២៥២.៨៩៣ ៦២.៧០០  ១.១៧៦.៨៩២  ៤.៧៥១.១១៣ 

រលំស់បងគរ         
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦  -    (៣១៦.១៧៨)  (៧៤.១០៣)  (២១.១១១)  (២៣៧.៤៦២) -  (៦៤៨.៨៥៤)  ២.៦១៩.៤២៤ 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ - (២៤.២៤០) (៣.៩៩៥) (២.៨៨១) (៧.៧១៧) (៩.០០៣)  (៤៧.៨៣៦)  (១៩៣.១១៤) 
សមតុលយនៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ - (៣៤០.៤១៨) (៧៨.០៩៨) (២៣.៩៩២) (២៤៥.១៧៩) (៩.០០៣)  (៦៩៦.៦៩០)  (២.៨១២.៥៣៨) 
តៃម្លេយង ២៩១.៩៦២ ១០៦.១៣០ ១២.០១៧ ៨.៦៨២ ៧.៧១៤ ៥៣.៦៩៧  ៤៨០.២០២  ១.៩៣៨.៥៧៥ 

        
តៃម្លេដើម 
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥  ២៩១.៩៦២  ៤៣៣.០៩៥ ៨៩.៥៨៩ ២៨.៨១២ ២៤៥.៥០៩ -  ១.០៨៨.៩៦៧  ៤.៤១០.៣១៦ 
ករទិញបែនថម  -   ៩៣៣ ៣៧៥ ៣.៥០២ ៧.៣៨៤ -  ១២.១៩៤  ៤៩.៣៨៦ 
សមតុលយនៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥  ២៩១.៩៦២  ៤៣៤.០២៨  ៨៩.៩៦៤  ៣២.៣១៤  ២៥២.៨៩៣ -  ១.១០១.១៦១  ៤.៤៥៩.៧០២ 

        
រលំស់បងគរ         
សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥  -    (២៩០.០៤៨)  (៦៩.៥៩៥)  (១៨.០៨៧)  (២២៨.៥២២) -  (៦០៦.២៥២)  (២.៤៥៥.៣២១) 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ  -    (២៦.១៣០)  (៤.៥០៨)  (៣.០២៤)  (៨.៩៤០) -  (៤២.៦០២)  (១៧២.៥៣៨) 
សមតុលយនៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥  -    (៣១៦.១៧៨)  (៧៤.១០៣)  (២១.១១១)  (២៣៧.៤៦២) -  (៦៤៨.៨៥៤)  (២.៦២៧.៨៥៩) 
តៃម្លេយង  ២៩១.៩៦២  ១១៧.៨៥០  ១៥.៨៦១  ១១.២០៣  ១៥.៤៣១ -  ៤៥២.៣០៧  ១.៨៣១.៨៤៣ 
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១៦. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន 
 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 
     

្របកប់េញញ ើចរន្ត  ៣៤.២៩៧  ១៣៨.៤៥៧    ៨៩.២៤៩  ៣៦១.៤៥៨ 

្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជនរបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល

  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 
     
(ក) មកលកំណត៖់     
      រយះេពល ១ែខ  ៣៤.២៩៧ ១៣៨.៤៥៧    ៨៩.២៤៩  ៣៦១.៤៥៨ 
(ខ) មរូបិយបណ័្ណ ៖     
     ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ៣៤.២៩៧ ១៣៨.៤៥៧   ៨៩.២៤៩ ៣៦១.៤៥៨
(គ) មនិ សន ្ឋ ន៖     
      និ សនជន ៣៤.២៩៧ ១៣៨.៤៥៧   ៨៩.២៤៩ ៣៦១.៤៥៨
(ឃ) មទំនកទំ់នង៖     
       មនិែមនសមពន័ធញតិ ៣៤.២៩៧ ១៣៨.៤៥៧   ៨៩.២៤៩  ៣៦១.៤៥៨
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១៧. ករបង្ហ ញពីភគីពក់ពនធ័ 
 កនុងករយិបរេិចឆទ ្របតិបត្តិករជមយួភគីពកព់ន័ធដូចខងេ្រកម្រតូវបនេគកត្់រ ទុក: 

ភគីពកព់ន័ធ 
ទំនក់
ទំនង 

្របតិបតិ្តករ 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
   ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល
    (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 
       

Bridge capital LLC 
មច ស់
ភគហុ៊ន ករទូទតស់ងជំនួស  -    -   ២៨.០០៨ 

  
១១៣.៤៣២ 

  
ករទូទតស់ង្របក ់    

កមចេី យធនគរ  -    -   ៧៥០.២៨៩ 
  

៣.០៣៨.៦៧០ 

  ចំ យករ្របក ់ - - ១.១៤២ ៤.៦២៥ 

  
ចំនូលែដលបនពីកិចច

ករៃន្របកក់មច ី  -    -    ៨៨១.៦៨៣ ៣.៥៧០.៨១៦ 
  ករលក្់របកក់មច ី  ២.០៥០.០០០  ៨.២៧៥.៨៥០         ៩៦១.៤៨០    ៣.៨៩៣.៩៩៤ 

       

John Kevin 
Baldwin Trust 

មច ស់
ភគហុ៊ន 

ករទូទតស់ងៃនករ
បញចូ ល្របកក់មចី
េ យធនគរ

  
-   

  
-   ១១៥.៦៤១ ៤៦៨.៣៤៦

  ករលក្់របកក់មច ី                    -                          -         ៣៩៤.២៦០  ១.៥៩៦.៧៥៣ 
       

Seaview LLC 

ករ
្រគប្់រគង
រមួ ករលក្់របកក់មចី

   
៣៩៤.២៦០ 

  
១.៥៩១.៦២៨

       
 
១៨. បំណុលេផ ងៗ 

 សមពន័ធធនគរ  ធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

  ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល
  (កំណត ់

សមគ ល់ ៣)  
(កំណត់

សមគ ល់ ៣) 
 (កំណត ់

សមគ ល់ ៣)  
(កំណត់

សមគ ល់ ៣) 
         

ចំ យបងគរ ១១.៩០៦ ៤៨.០៦៥ ៩.៥៧៣ ៣៨.៧៧១ ១១.៩០៦ ៤៨.០៦៥ ៩.៥៧៣ ៣៨.៧៧១ 
ពនធកតទុ់ក ៤៨.៣៩៨ ១៩៥.៣៨៣ ២៥.៥៥៣ ១០៣.៤៩០ ៤៨.៣៩៨ ១៩៥.៣៨៣ ២៥.៥៥៣ ១០៣.៤៩០
បំណុលេផ ងៗ ៦.៩០៤ ២៧.៨៧១ ៥៤.៦៨២ ២២១.៤៦២ ៦.៦០៩ ២៦.៦៨១ ៥២.៧១១ ២១៣.៤៧៩ 
ចំណូលមនិទន់
សេ្រមច ៦៧.០១២ ២៧០.៥២៧ - - ៦៧.០១២ ២៧០.៥២៧ - - 
 ១៣៤.២២០ ៥៤១.៨៤៦ ៨៩.៨០៨ ៣៦៣.៧២៣ ១៣៣.៩២៥ ៥៤០.៦៥៦ ៨៧.៨៣៧ ៣៥៥.៧៤០
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១៩. េដើមទុន 

 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 % ចំនួន តៃម្ល % ចំននួ តៃម្ល 
 កមមសិទធ ិ ភគហុ៊ន ដុ ្ល រ េមរកិ កមមសិទធ ិ ភគហុ៊ន ដុ ្ល រ េមរកិ 

Bridge Capital LLC ៤៩.៩៥% ៤.៩៩៥.០០០ ៤.៩៩៥.០០០ ៤៩.៩០% ៤.៩៩០.០០០ ៤.៩៩០.០០០ 
John Kevin  Baldwin ២៥.០០% ២.៥០០.០០០ ២.៥០០.០០០ ២៥.០០% ២.៥០០.០០០ ២.៥០០.០០០ 
Shawn Andre  Scott ២៥.០០% ២.៥០០.០០០ ២.៥០០.០០០ ២៥.០០% ២.៥០០.០០០ ២.៥០០.០០០ 
Hoolae Paoa ០.០៥% ៥.០០០ ៥.០០០ ០.០៥% ៥.០០០ ៥.០០០ 
Taing Kim Lai - - - ០.០៥% ៥.០០០ ៥.០០០ 

 ១០០.០០% ១០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ១០០.០០% ១០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ 

ចំនួនភគហុ៊នសរុបែដលបនចុះបញជ ី អនុមត័ និងបនបងគ់ឺចំនួន ១០.០០០.០០០ ភគហុ៊ន (២០១៥: 
១០.០០០.០០០ ភគហុ៊ន) ជមយួតៃម្លចរកឹ ១ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមយួហុ៊ន។ 

២០. ចំណូលពីករ្របក់ 
 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

ឥណទន និងបេុរ្របទនេទឲយអតិថិជន ១.០២៣.៥៤៣ ៤.១៣២.០៤៣ ៧៤៣.៩៤៩ ៣.០១២.៩៩៣ 
្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េនធនគរ ២.០៩៣ ៨.៤៥០ ២០.១១៧ ៨១.៤៧៤ 

 ១.០២៥.៦៣៦ ៤.១៤០.៤៩៣ ៧៦៤.០៦៦ ៣.០៩៤.៤៦៧ 

 
២១. ចំ យេលើករ្របក ់

 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

កមច ី - - ១.១៤២ ៤.៦២៥ 
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២២. ចំណូលពី្របតិបត្តិករេផ ងៗ 
 សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ 
 ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
ស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
 (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣)

កៃ្រម្របតិបត្តិករឥណទន  ១៩៨.៣២៦  ៨០០.៦៤២  ២៤៦.៩៥០   ១.០០០.១៤៧ 
ចំណូលេផ ងៗ ៦៨.០៨២  ២៧៤.៨៤៧  ៤១៦.៣៥៣   ១.៦៨៦.២៣០ 
ចំេណញពីកិចចករៃនករផ្តល់្របកក់មច ី  -    -    ៣៨០.០០០   ១.៥៣៩.០០០ 
ចំេណញពីករជ្រមះេចញពីបញជ ីៃនករ ្របកប់ងគរ

និងករ្របកព់យួរទុក -   -   ២៧.៧៤៣   ១១២.៣៥៩
  ២៦៦.៤០៨  ១.០៧៥.៤៨៩  ១.០៧១.០៤៦   ៤.៣៣៧.៧៣៦ 
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២៣. ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 
 សមពន័ធធនគរ ធនគរ 
 ស្រមបច់ុងករយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
ស្រមបច់ុងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

ស្រមបច់ុងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 

ស្រមបច់ុងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
 (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 
        

ចំ យេលើបុគគលិក  ២៣៨.៦៩២ ៩៦៣.៦០០ ១៧៧.៧២៩ ៧១៩.៨០២   ២៣៨.៦៩២ ៩៦៣.៦០០ ១៧៧.៧២៩ ៧១៩.៨០២
រលំស់េលើ្រទពយបរកិខ រ និង្រទពយសកមមអរូបី  ១០៨.៦៤២  ៤៣៨.៥៨៨  ១៨៤.១៦៣  ៧៤៥.៨៦០   ៥២.៦៤២  ២១២.៥១៦  ១២៣.៤៩៦  ៥០០.១៥៩ 
ចំ យេលើពនធេផ ងៗ  ៣៧.១៩៥  ១៥០.១៥៦  ៦១.៨៩០  ២៥០.៦៥៥   ៣៧.១៩៥  ១៥០.១៥៦  ៦១.៨៩០  ២៥០.៦៥៥ 
ចំ យេលើវជិជ ជីវៈ  ២៨.៨៥៦  ១១៦.៤៩២  ៣៩.៨២០  ១៦១.២៧១   ២៨.៨៥៦  ១១៦.៤៩២  ៣៩.៨២០  ១៦១.២៧១ 
ចំ យេលើទឹកេភ្លើង  ២៧.៥៥១  ១១១.២២៣  ២៤.៧៣៣  ១០០.១៦៩   ២៧.៥៥១  ១១១.២២៣  ២៤.៧៣៣  ១០០.១៦៩ 
ចំ យេលើែផនកចបប ់  ១៧.៦៤៧  ៧១.២៤១  ១៦១.៣៩៨  ៦៥៣.៦៦២   ១៧.៦៤៧  ៧១.២៤១  ១៦១.៣៩៨  ៦៥៣.៦៦២ 
ចំ យេលើសន្តិសុខ  ១១.៣៥២  ៤៥.៨២៨  ១១.៣៥២  ៤៥.៩៧៦   ១១.៣៥២  ៤៥.៨២៨  ១១.៣៥២  ៤៥.៩៧៦ 
ចំ យេលើទំនកទ់ំនង  ៩.៩៩៦  ៤០.៣៥៤  ១០.០១០  ៤០.៥៤១   ៩.៩៩៦  ៤០.៣៥៤  ១០.០១០  ៤០.៥៤១ 
ចំ យស្រមកលំែហ  ៨.៣៧២  ៣៣.៧៩៨  ៤.០៤៨  ១៦.៣៩៤   ៨.៣៧២  ៣៣.៧៩៨  ៤.០៤៨  ១៦.៣៩៤ 
តៃម្លសមជិកភព  ៧.៩២៤  ៣១.៩៨៩  ៧.៣៩៥  ២៩.៩៥០   ៧.៩២៤  ៣១.៩៨៩  ៧.៣៩៥  ២៩.៩៥០ 
ករជួសជុល និងករែថទ ំ  ៦.៣៧៤  ២៥.៧៣២  ៩.២២៧  ៣៧.៣៦៩   ៦.៣៧៤  ២៥.៧៣២  ៩.២២៧  ៣៧.៣៦៩ 
ចំ យេលើធន ៉ បរ់ង  ៥.៤១៤  ២១.៨៥៦  ៤.៧០៣  ១៩.០៤៧   ៥.៤១៤  ២១.៨៥៦  ៤.៧០៣  ១៩.០៤៧ 
កៃ្រមេស ធនគរ  ៥.០៧៩  ២០.៥០៤  ៥.៨១៤  ២៣.៥៤៧   ៥.០៧៩  ២០.៥០៤  ៥.៨១៤  ២៣.៥៤៦ 
ចំ យេលើបរកិខ រ  ៤.៩៣៤  ១៩.៩១៩  ៥.៦៥៨  ២២.៩១៥   ៤.៩៣៤  ១៩.៩១៩  ៥.៦៥៨  ២២.៩១៥ 
ចំ យេលើយនយន្ត  ៣.៥៨២  ១៤.៤៦០  ៦.៩៧៦  ២៨.២៥៣   ៣.៥៨២  ១៤.៤៦០  ៦.៩៧៦  ២៨.២៥៣ 
អំេ យ  ២.៦៣៣  ១០.៦២៩  ៣.៥០១  ១៤.១៧៩   ២.៦៣៣  ១០.៦២៩  ៣.៥០១  ១៤.១៧៩ 
ចំ យផ ព្វផ យពណិជជកមម  ១.៩១៩  ៧.៧៤៧  ២.៧០៣  ១០.៩៤៧   ១.៩១៩  ៧.៧៤៧  ២.៧០៣  ១០.៩៤៧ 
ចំ យេធ្វើដំេណើ រ  ៣២៩  ១.៣២៨  ២.៥០៧  ១០.១៥៣   ៣២៩  ១.៣២៨  ២.៥០៧  ១០.១៥៣ 
េផ ងៗ  ៤៥.៨៦៤  ១៨៥.១៥៣  ៤៨.១៨៥  ១៩៥.១៤៩   ៤៧.៥៤០  ១៩១.៩១៩  ៤៧.៩០០  ១៩៣.៩៩៥ 

  ៥៧២.៣៥៥  ២.៣១០.៥៩៧  ៧៧១.៨១២  ៣.១២៥.៨៣៩   ៥១៨.០៣១  ២.០៩១.២៩១  ៧១០.៨៦០  ២.៨៧៨.៩៨៣ 
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 ២៤. ពនធេលើ្របក់ចំេនញ 
២៤.១ ពនធេលើ្របកច់េំនញ្រតូវបង ់

 សមពន័ធធនគរ ធនគរ 
 ស្រមបច់ុងករយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
ស្រមបច់ុងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

ស្រមបច់ុងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 

ស្រមបច់ុងករយិបរេិចឆទ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
 (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣)  (កំណតស់មគ ល់ ៣) 

សមតុលយ្រគដំបូង  ៦៣.៨៨៣  ២៥៧.៨៩៦  ៥.១៣១  ២០.៧៨០   ៦៣.៨៨៣  ២៥៧.៨៩៦  ៥.១៣១  ២០.៧៨០ 
កង្វះសំវធិនធនឆន ចំស់  ៦.៦៣១  ២៦.៧៦៩  -    ៦.៦៣១  ២៦.៧៧០ -   
ចំ យចំនូលពនធ  ១៣៨.០៣៤  ៥៥៧.២៤៤  ៧២.៦៧០  ២៩៤.៣១៤   ១៣៨.០៣៤  ៥៥៧.២៤៤  ៧២.៦៧០  ២៩៤.៣១៤ 
ចំនូលពនធែដលបនទូទត ់  (៨២.២៥៦)  (៣៣២.០៦៨)  (១៣.៩១៨)  (៥៦.៣៦៨)  (៨២.២៥៦)  (៣៣២.០៦៩)  (១៣.៩១៨)  (៥៦.៣៦៨) 

  ១២៦.២៩២  ៥០៩.៨៤១  ៦៣.៨៨៣  ២៥៨.៧២៦   ១២៦.២៩២  ៥០៩.៨៤១  ៦៣.៨៨៣  ២៥៨.៧២៦ 

ែផ្អកេលើចបបស់្តីពី រេពើពនធរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រគឹះ ថ នមនកតព្វកិចចកនុងករបងព់នធេលើ្របកច់ំេណញកនុងអ្រ  ២០% ៃន្របកច់ំេណញជបព់នធ ឬ ពនធ អបបបរម ១% ៃន
្របកច់ំណូលសរុប្របសិនេបើមយួ មនតៃម្លេ្រចើនជង។ តំ ងេ យចំនួនអបបបរមៃនករបងព់នធែដល្រកុមហ៊ុននឹង្រតូវបង្របកេ់ទឱយ ជញ ធរពនធ។ ្រកុមហ៊ុនែដលមនបំណុលពនធ
េលើ្របកច់ំេណញេលើលពីបណំុលពនធអបបបរម នឹងមនិ្រតូវបងព់នធអបបបរម។ ពនធនឹងបងេ់ទះបីជ្រកុមហ៊ុនមនករខតបង់ រេពើពនធ។ 

លិខិត្របកសពនធរបស់្រកុមហ៊ុនគឺ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យ ជញ ធរពនធ។ េ្រពះករ កព់កយ និងករ កែ់តងចបបព់នធមនេ្រចើន្របេភទេហើយងយនឹងបក្រ យខុស។ ចំនួនេនកនុង
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ចនិងផ្ល ស់ប្តូរេនៃថងបនទ ប ់កំឡុងេពលករសេ្រមចចិត្តរបស់ ជញ ធរពនធ។ 
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២៤.២  ពនធេលើ្របកច់េំនញ 
តេួលខស្រមបផ់គូផគងរ ងចំ យពនធ និងផលគុណៃនករខតបងគ់ណេនយយ និងអ្រ ពនធ ររបស់ធនគរ មនដចួខងេ្រកម៖ 

 សមពន័ធធនគរ ធនគរ
 ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល

កំណតស់មគ ល់ ៣ កំណតស់មគ ល់ ៣ កំណតស់មគ ល់ ៣ កំណតស់មគ ល់ ៣
ពនធអបបបរម  ១២.៨៩៦ ៥២.០៦១ ៧២.៦៧០ ២៩៤.៣១៤ ១២.៨៩៦ ៥២.០៦១ ៧២.៦៧០ ២៩៤.៣១៤

 
្របកច់ំេណញមុនកតព់នធ ៥៦៦.៩១២ ២.២៨៨.៦២៤ ៣៩៥.៣៦៣ ១.៦០១.២២០ ៦២១.២៣៦ ២.៥០៧.៩៣០ ៤៥៦.៣១៥ ១.៨៤៨.០៧៥

 
ចំ យេលើពនធ មអ្រ ពនធ្រសបចបប ់២០% ១១៣.៣៨៣ ៤៥៧.៧២៧ ៧៩.០៧៣ ៣២០.២៤៥ ១២៤.២៤៩ ៥០១.៥៩៣ ៩១.២៦៣ ៣៦៩.៦១៥
ផលបះ៉ពល់ៃនចំ យែដលមនិ ចកតក់ងពនធ ១៦.១៩៣ ៦៥.៣៧២ ៤៨.៤៤២ ១៩៦.១៨៩ ៥.៣២៧ ២១.៥០៥ ៣១.០១៥ ១២៥.៦១១
ផលបះ៉ពល់ៃនភពខុសគន បេ ្ដ ះ សនន ៨.៤៦០ ៣៤.១៥៣ (៤៧.៨៩១) (១៩៣.៩៥៨) ៨.៤៦០ ៣៤.១៥៣ (៤២.៦៥៤) (១៧២.៧៥០)
ពនធ្របកព់នយមនិទនប់នទទូល គ ល់ពីឆន មំុន - - (៧៩.៦២៤) (៣២២.៤៧៦) - - (៧៩.៦២៤) (៣២២.៤៧៦)
កង្វះសំវធិនធនឆន ចំស់ ៦.៦៣១ ២៦.៧៦៩ -    -   ៦.៦៣១ ២៦.៧៦៩ -   -   
ពនធេលើ្របកច់ំេណញ ១៤៤.៦៦៧ ៥៨៤.០២១ -    -   ១៤៤.៦៦៧ ៥៨៤.០២១ -   -   
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២៥. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថ ុ
េគលករណ៍ៃនករ្រគប្់រគង និភយ័ហិរញញ វតថុរបស់សមពន័ធធនគរ គឺេដើមបឲីយ្របេសើរបំផុតនូវករបេងកើនតៃម្លដល់មច ស់       
ភគហុ៊ន ខណៈកតប់នថយជអបបបរមនូវផលបះ៉ពល់ជអវជិជមនែដលេកើតេឡើងេ យ រករែ្រប្របលួៃនទីផ រ    
ហិរញញ វតថុ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលមនតនួទីកំណតេ់គលេ  និងេគលករណ៍ៃនករ្រគប្់រគងហ់រិញញ វតថុស្រមប្់រគឹះ ថ ន។ បនទ បម់ក
្រកុម្របឹក ភបិលបេងកើតនូវេគលករណ៍លម្អតិ ដូចជេគលករណ៍ទកទ់ងនឹងក្រមតិសិទធអំិ ច តនួទីកនុងករ្រតួត
ពិនិតយ ករកណំតអ់ត្តសញញ ណ និងករ ស់ែវង និភយ័ និងក្រមតិ និភយ័ែដលអនុេ ម មេគលេ  និងេគល
ករណ៍ែដលបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ 

ពត័ម៌នេទេលើករ្រគប្់រគងៃនករ្របឈមមុខនឹង និភយ័្រតូវបនបញជ កល់ម្អតិដូចខងេ្រកម៖ 

២៥.១ និភយ័្របតិបត្តកិរ 
និភយ័្របតិបតិ្តករ គឺជ និភយ័ៃនករបតប់ងេ់ យផទ ល់ ឬ្របេយជនែ៍ដលេកើតមនេឡើងពី ករខ្វះខត ឬ

ប ជយ័ៃនដំេណើ រករៃផទកនុង បុគគលិក បេចចកវទិយ និងេហ ្ឋ រចនសមពនធ ័និងេកើតេទបើងពីក ្ត ខងេ្រកមយួចំននួេទៀត 
ែដលមនិែមន និភយ័ឥណទន និភយ័ទីផ រ និង និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល ដូចជក ្ត ែដលេកើតមនេទបើង
ពីត្រមូវករចបប ់និងបទបញញត្តេិផ ងៗ និងស្តង់ រែដលទទូល គ ល់ជទូេទេនសហ្រគស ជីវកមម។ 

និភយ័្របតិបត្តិករ្រតូវបន្រគប្់រគង មរយៈដំេណើ រករ្រគប្់រគង និភយ័្របតិបត្តិករ ភពសម្រសបេលើករ្រតួត
ពិនិតយ និង យករណ៍េលើសកមមភព ជីវកមម មរយៈប ្ត អងគភព្រតតួពិនិតយ និងគ្ំរទេផ ងៗ ែដលឯក ជយេលើ  
អងគភព ជីវកមម េហើយនិងករ្រតួតពិនិតយពីអនក្រគប្់រគងជនខ់ពស់របស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ ។ 

ករ្រគប្់រគងេលើ និភយ័្របតិបត្តិកររបស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ ត្រមូវឲយបេងកើតរចនសមពន័ធតួនទី និងវធីិ ្រស្ត
ៃនករ្រគប្់រគងឲយបនចបស់ ស់។ េគលករណ៍ និងវធិនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងេផ ងៗ ្រតូវបន កឲ់យអនុវត្តនរ៍មួ
ទងំករបេងកើតក្រមតិៃនករចុះហតថេលខ អនុមត័ករបេងកើតនូវ្របពន័ធ្រតួតពិនតិយយ៉ងហមតច់ត ់ករេរៀបចំនីតិវធីិ និង     
ឯក រសំ ងនន រមួទងំ ករអនុវត្តនេ័ទ មេគលករណ៍ និងបទបញញត្តិេផ ងៗ ។  

២៥.២ និភយ័ឥណទន 
សមពន័ធធនគរ ្របឈមនឹងករខតបងពី់ និភយ័ឥណទន ជហនិភយ័ែដលអនកខចី ឬៃដគូរពណិជ្ឋកមម ខកខនមនិ
បនបំេពញកតព្វកិចចសង្រគបចំ់ននួ េនេពលដល់ៃថងកំណតស់ង។  

សមពន័ធធនគរសនមត នភិយ័េលើឥណទនែដល្រតូវបនកំណតថ់ជ និភយ័កនុងករណីែដលអនកសំុ ខចីមនិ ច ៉ បរ់ង 
េ យ កក់្រមតិ និភយ័ជទឹក្របកែ់ដល ចផ្តល់េទអនកសំុខចី មយួ្រកុមអនកសំុខចី មយួ និងេលើតំបន់
ភូមិ ្រស្ត និងេលើែផនកេសដ្ឋកិចច។ នីតិវធិីេដើមបី ក ់ក្រមតិេលើ និភយ័ ករ្រតួតពិនិតយ ករេ្របើ្របស់ និងករ្រគប្់រគង 
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេ យទទួលនូវវតថុបញច ំនិងករធនលកខណៈ្រគឹះ ថ ន ឬបុគគល្រពមទងំផ្តល់នូវឥណទន
បតប់ង។់ 

និភយ័េលើឥណទន្រតូវបនចតែ់ចង មរយ:េពលកលវភិគេទៀងទត ់េលើសមតថភពសងរបស់អនកសំុខចី និងអនក
ែដលរពឹំងថជអនកសំុខចី េដើមបសីងករ្របក ់និង្របកេ់ដើម និង មរយ:ករពិនិតយេឡើងវញិនូវកំរតិៃន្របកេ់ យខចីកនុង
ករណីសម្រសប។ និភយ័េលើឥណទន ក្៏រតូវបនចតែ់ចងជែផនក េ យទទលួនូវវតថុបញច ំ និងករធនលកខណ:
្រគឹះ ថ ន ឬបុគគល្រពមទងំផ្តល់នូវឥណទនបតប់ង។់
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ក. ករ្រគប្់រគងក្រមតិ និភយ័ និងេគលករណ៍បនថយ និភយ័ 
សកមមភពផ្តល់កមចដីល់អតិថិជន ្រតូវបនចង្អុលបង្ហ ញេ យ េគលនេយបយឥណទនរបស់សមពន័ធធនគរ និង
ធនគរ េដើមបធីនថ េគលបំណងរមួកនុងករផ្តល់កមច្ីរតូវេធ្វើបនសេ្រមច។ ទ្រមង្់របកក់មច ីមនភពរងឹម ំនិងភព
ច្រមះុេ្រចើន។ េគលនេយបយ និភយ័ឥណទន បនចង្រកងនូវចបបផ់្តល់កមច ីចបបៃ់នវតថុបញច ំ និងដំេណើ រករៃន
ករអនុមត័ឥណទន រមួបញចូ លទងំ ្របពន័ធចំ តៃ់ផទកនុង និងនីតិវធិីែដល្រតូវអនុវត្ត េដើមបអីនុេ ម មចបបប់ញញត្តិ
របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

ខ. ឥណទន និងបុេរ្របទនជូនអតថិិជន 

 សមពន័ធធនគរ និងធនគរ 
 ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 

 (កំណតស់មគ ល់ ៣) (កំណតស់មគ ល់ ៣)
ឱនភពតៃម្លេទល ១៥០.០០០ ៦០៥.៥៥០ ១៥០.០០០ ៦០៧.៥០០
មនិទនម់នហួសកលកំណត ់ឬ         

ថយចុះតៃម្ល ៥.០៦៥.៣៤៩ ២០.៤៤៨.៨១៤ ៤.៦៣៣.៦២២ ១៨.៧៦៦.១៦៩
៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩

  
សំវធិនធន ឥណទន និង                  

បុេរ្របទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័ (២២៩.១១២) (៩២៤.៩២៥) (៧៦.៣៣៥) (៣០៩.១៥៧)
៤.៩៨៦.២៣៧ ២០.១២៩.៤៣៩ ៤.៧០៧.២៨៧ ១៩.០៦៤.៥១២

 
ឱនភពតៃម្លេទល 
ឥណទន និងបុេរ្របទនថយចុះតៃម្លេទល គឺជឥណទន និងបុេរ្របទន ែដលធនគរកំណត ់នឹងរពឹំងថមនករថយ
ចុះតៃម្ល និងមនិ ច្របមូលបនមកវញិទងំ្រសុងនូវ្របកេ់ដើម និងករ្របកេ់ទ មកិចចសនយខចីឥណទន នងិបុេរ្របទ
ន។ អនុេ មេទ មេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ សំវធិនធនស្រមបឥ់ណទន ្រតូវបនេធ្វើេទបើង
ស្រមបឥ់ណទន និងបុេរ្របទន ្រកក ់និងជបស់ង យ័ ហួសកលកណំតស់ងេលើសពី ៩០ ៃថង។ សំវធិនធនជក់

កអ់បបរមស្រមបក់រថយចុះតៃម្ល ្រតូវបនេធ្វើេទបើងេទ មករចំ តថ់ន ករ់បស់ឥណទននីមយួៗ េលើកែលងែត
ពត័ម៌នេផ ងេទៀត ចបញជ កពី់លទធភពៃនករទូទតស់ងរបស់អនកខចី។ 

ឥណទនែដលហសួកលកំណតស់ងែតមនិថយចុះតៃម្ល 
ឥណទនហួសកលកំណត ់និងមនិទនខ់តបងជ់ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលកិចចសនយទូទតស់ងហួសកល
កំណតេ់លើសពី ៣០ៃថង ែតតិចជង៩០ៃថង។ អនុេ មេទ មេគលករណ៍ែណន ំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េហើយ
ឥណទនេនះ្រតូវចតថ់ន ក ់ជឥណទនឃ្ល ងំេមើល េហើយ្រតូវេធ្វើសំវធិនធន មអ្រ  ៣% (២០១៥ : ៣%)។ 

ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ 
ឥណទនែដលេរៀបចំេទបើងវញិ គឺជឥណទនែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរ កលកំណតស់ង ឬេធ្វើបុេរ្របទនេទបើងវញិ េ យ
េយងេលើកចិចសនយេដលបនែចងនូវកលកំណតស់ងជថមី េ យ រែតអនកខចីជបួផលលំបកែផ្អកហិរញញ វតថុ និងមនិមន
លទធភពសង មកិចចសនយេដើម។ ឥណទនែដលនឹងេរៀបចំ េទបើងវញិ ្រតូវវភិគេលើមូល ្ឋ នទិសេ ជីវកមម និង
សមតថភពសង្របករ់បស់អនកខចី េទ មករពយករណ៍លំហូរ ច្់របកថ់មី ែដលសម្រសប ម ថ នភពទីផ រ និង
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បចចុបបននកមមៃនទស នៈវស័ិយ ជីវកមមេ យែផ្អកេលើសមមតកិមមជកែ់ស្តង និង្របយត័ន។ បនទ បពី់ឥណទន្រតូវបន  
េរៀបចំេទបើងវញិ ឥណទនេនះ្រតូវបនរក ចំ តថ់ន កដូ់ចេដើម េ យមនិគតិពីដំេណើ រករលង បនទ បពី់េរៀបចំ          

ជថមីេទបើយ ។ ករចតថ់ន កេ់នះមនិ្រតូវឲយល្អជងមុនេទបើយ លុះ្រ ែតករ្របក ់និង្របកេ់ដើម្រតូវបនសងវញិ       
កនុងអំទបុង្រគសងរសំល់ និងកនុងរយៈេពលមនិតិចជងបីែខ។ 

េគលនេយបយលុបេចលនូវឥណទន និងបុេរ្របទន 
អនុេ ម មេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរ្រតវូលុបឥណទន និងបុេរ្របទន ឬមយួែផនកៃន     
ឥណទនេចញពី ងតុលយកររបស់ខ្លួន េនេពលែដលធនគរបតសិ់ទធិ មកិចចសនយ្រគប្់រគងេលើឥណទន ឬេន
េពលែដលេឃើញថ ឥណទនមយួែផនក ឬទងំមូលមនិ ច្របមូលវញិបន ឬគម នសងឃមឹថ ឥណទនេនះ ច្របមូល
បនមកវញិេទ។ 

្រទពយបញច ំ 
ធនគរ រក នូវ្រទពយបញច ជំ្រទពយសមបត្តិ និងជករធនស្រមបធ់ននូវឥណទន និងបុេរ្របទន។ ករប៉ន់ ម ននូវ
តៃម្លទីផ រៃន្រទពយបញច ំ គឺែផ្អក មករ យតៃម្លេនេពលែដលខចី។ 

ករ្របមូលផ្តុ ំ និភយ័ឥណទន 
ករវភិគេលើករ្របមូលផ្តុ ំ និភយ័ឥណទន និងបុេរ្របទនបនបង្ហ ញនូវកនុង កំណតស់មគ ល់ទី៩ ៃនរបយករណ៍   
ហិរញញ វតថុ។ 

២៥.៣ និភយ័អ្រ ករ្របក ់
និភយ័អ្រ ករ្របក ់គឺសំេ េទេលើករខតបងនូ់វ្របកចំ់ណូលសុទធ េ យ រែតករែ្រប្របួលៃនក្រមតិអ្រ     

ករ្របក ់និងករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងសមសភពៃន្រទពយសកមម និងបំណុល។ និភយ័អ្រ ករ្របក្់រតូវបនចតែ់ចង    
មរយៈករ្រតួតពិនិតយ យ៉ងមត៉ច់តេ់ទេលើចំណូលេលើករ កប់ ្ត កទុ់នតៃម្លសម្រសបតៃម្លេដើមៃនមលូនិធិ និង   
មរយៈករវភិគចេន្ល ះែ្រប្របួលអ្រ ករ្របក។់ សក្ត នុពលភពៃនករធ្ល កចុ់ះនូវចំណូលករ្របកសុ់ទធ ពីករ       

ែ្រប្របួលអ្រ ករ្របក ់ែដលខុស្រប្រកតី ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យេធៀបេទនឹងក្រមតិ នភិយ័ ែដលកំណតថ់ ច   
ទទូលយកបន។
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ងខងេ្រកមសេងខបពី និភយ័អ្រ ករ្របក ់របស់សមពន័ធធនគរ និងធនគរ េ យរមួបញចូ ល្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ  បំណុលហិរញញ វតថុ ែដលបនចតថ់ន ក់ មតៃម្លេយង តៃម្លកនុង     
កិចចសនយេដើម្រគ ឬ មកលផុតកំណតស់ង។ 
 

 រហូតដល់១ 
 ែខ 

១-៣ 
ែខ 

៣-១២ 
ែខ 

១-៣ 
ឆន  ំ

៣-៥ 
ឆន  ំ

េលើសពី ៥ 
ឆន  ំ

ពុំមនករ្របក ់
ករ្របក ់

 
សរុប 

នែថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៦ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ-សមពនធធ័នគរ         សមគ ល់ ៣ 

ច្របកក់នុងៃដ - - - - - - ៥០.៥៩៤ ៥០.៥៩៤ ២០៤.២៤៨
្របកប់េញញ ើេនធនគរ - - - - - - ១.៥៩៩.២៩៨ ១.៥៩៩.២៩៨ ៦.៤៥៦.៣៦៦ 
្របកត់មកល់ មចបបេ់នធនគរជតិ - - - - - ៧០០.០០០ ២៥.៤៩៥ ៧២៥.៤៩៥ ២.៩២៨.៨២៣
ឥណទន និងបេុរ្របទនេទអតិថិជន - - ២.៦៩៥.០០០ ១.៣៩៧.៨៨៩ ១.១០០.០០០ ២២.៤៦០ - ៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤
ករ្របក្រតូវទទួល - - - - - - ១០៩.៩០៣ ១០៩.៩០៣ ៤៤៣.៦៧៨
ករ្របកព់យួរទុក - - - - - - (៦១.៩៤៧) (៦១.៩៤៧) (២៥០.០៨០)
សំវធិនធនឥណទន និងបេុរ្របទន 

្រកក ់និងជបស់ង យ័ - - - - - - (២២៩.១១២) (២២៩.១១២) (៩២៤.៩២៥)
 - - ២.៦៩៥.០០០ ១.៣៩៧.៨៨៩ ១.១០០.០០០ ៧២២.៤៦០ ១.៤៩៤.២៣១ ៧.៤០៩.៥៨០ ២៩.៩១២.៤៧៤ 
        
បំណុលហិរញញ វតថុ-សមពនធធ័នគរ        
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន - - - - - - ៣៤.២៩៧ ៣៤.២៩៧ ១៣៨.៤៥៧
បំណុលេផ ងៗ* - - - - - - ១៨.៨១០ ១៨.៨១០ ៧៥.៩៣៦

 - - - - - - ៥៣.១០៧ ៥៣.១០៧ ២១៤.៣៩៣
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 រហូតដល់១ 
 ែខ 

១-៣ 
ែខ 

៣-១២ 
ែខ 

១-៣ 
ឆន  ំ

៣-៥ 
ឆន  ំ

េលើសពី ៥ 
ឆន  ំ

ពុំមនករ្របក ់
ករ្របក ់

 
សរុប 

នែថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៥ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ-សមពនធធ័នគរ         សមគ ល់ ៣ 

ច្របកក់នុងៃដ - - - - - - ៩៥.៧៧៨ ៩៥.៧៧៨ ៣៨៧.៩០១ 
្របកប់េញញ ើេនធនគរ ២១៣.៣៧៦ - - - - - ១.១០៩.១៥០ ១.៣២២.៥២៦ ៥.៣៥៦.២៣០ 
្របកត់មកល់ មចបបេ់នធនគរជតិ - - - - - ៧០០.០០០ ២៥.៤៩៨ ៧២៥.៤៩៨ ២.៩៣៨.២៦៧ 
ឥណទន និងបេុរ្របទនេទអតិថិជន ១៨.២០០ ៧៩៣.៦៨៤ ៣.៧៩៥.៧៤៣ ១៥០.០០០ - ២៥.៩៩៥ - ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩ 
ករ្របក្រតូវទទួល - - - - - - ៤១.៩២៥ ៤១.៩២៥ ១៦៩.៧៩៦ 
ករ្របកព់យួរទុក - - - - - - (៨.៩៥២) (៨.៩៥២) (៣៦.២៥៦) 
សំវធិនធនឥណទន និងបេុរ្របទន ្រកក ់
និងជបស់ង យ័ - - - - - - (៧៦.៣៣៥) (៧៦.៣៣៥) (៣០៩.១៥៧) 

្រទពយសកមមេផ ងៗ - - - - - - ៣៧.៥៨២ ៣៧.៥៨២ ១៥២.២០៧ 
 ២៣១.៥៧៦ ៧៩៣.៦៨៤ ៣.៧៩៥.៧៤៣ ១៥០.០០០ - ៧២៥.៩៩៥ ១.២២៤.៦៤៧ ៦.៩២១.៦៤៤ ២៨.០៣២.៦៥៧ 
  
បំណុលហិរញញ វតថុ-ធមពនធធ័នគរ  
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន - - - - - - ៨៩.២៤៩ ៨៩.២៤៩ ៣៦១.៤៥៨ 
បំណុលេផ ងៗ - - - - - - ៨៩.៨០៨ ៨៩.៨០៨ ២៥៨.៧២៦ 

 - - - - - - ១៧៩.០៥៧ ១៧៩.០៥៧ ៦២០.១៨៤ 
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 រហូតដល់១ 
 ែខ 

១-៣ 
ែខ 

៣-១២ 
ែខ 

១-៣ 
ឆន  ំ

៣-៥ 
ឆន  ំ

េលើសពី ៥ 
ឆន  ំ

ពុំមនករ្របក ់
ករ្របក ់

 
សរុប 

នែថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៦ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ-ធនគរ         សមគ ល់ ៣ 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ-សមពនធធ័នគរ  

ច្របកក់នុងៃដ - - - - - - ៥០.៥៩៤ ៥០.៥៩៤ ២០៤.២៤៨ 
្របកប់េញញ ើេនធនគរ - - - - - - ១.៥៩៩.២៩៨ ១.៥៩៩.២៩៨ ៦.៤៥៦.៣៦៦ 
្របកត់មកល់ មចបបេ់នធនគរជតិ - - - - - ៧០០.០០០ ២៥.៤៩៥ ៧២៥.៤៩៥ ២.៩២៨.៨២៣ 
ឥណទន និងបេុរ្របទនេទអតិថិជន - - ២.៦៩៥.០០០ ១.៣៩៧.៨៨៩ ១.១០០.០០០ ២២.៤៦០ - ៥.២១៥.៣៤៩ ២១.០៥៤.៣៦៤ 
ករ្របក្រតូវទទួល - - - - - - ១០៩.៩០៣ ១០៩.៩០៣ ៤៤៣.៦៧៨ 
ករ្របកព់យួរទុក - - - - - - (៦១.៩៤៧) (៦១.៩៤៧) (២៥០.០៨០) 
សំវធិនធនឥណទន និងបេុរ្របទន ្រកក ់
និងជបស់ង យ័ - - - - - - (២២៩.១១២) (២២៩.១១២)

 
(៩២៤.៩២៥) 

 - - ២.៦៩៥.០០០ ១.៣៩៧.៨៨៩ ១.១០០.០០០ ៧២២.៤៦០ ១.៤៩៤.២៣១ ៧.៤០៩.៥៨០ ២៩.៩១២.៤៧៤ 
បំណុលហិរញញ វតថុ-ធនគរ  
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន - - - - - - ៣៤.២៩៧ ៣៤.២៩៧ ១៣៨.៤៥៧ 
បំណុលេផ ងៗ - - - - - - ១៨.៥១៥ ១៨.៥១៥ ៧៤.៧៤៥ 

 - - - - - - ៥២.៨១២ ៥២.៨១២ ២១៣.២០២ 
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 រហូតដល់១ 
 ែខ 

១-៣ 
ែខ 

៣-១២ 
ែខ 

១-៣ 
ឆន  ំ

៣-៥ 
ឆន  ំ

េលើសពី ៥ 
ឆន  ំ

ពុំមនករ្របក ់
ករ្របក ់

 
សរុប 

នែថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៥ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ-ធនគរ 

        
សមគ ល់ ៣ 

 
ច្របកក់នុងៃដ - - - - - - ៩៥.៧៧៨ ៩៥.៧៧៨ ៣៨៧.៩០១

្របកត់មកល់ មចបបេ់នធនគរជតិ ២១៣.៣៧៦ - - - - - ១.១០៩.១៥០ ១.៣២២.៥២៦ ៥.៣៥៦.២៣០
្របកប់េញញ ើតមកល់ មចបប ់ - - - - - ៧០០.០០០ ២៥.៤៩៨ ៧២៥.៤៩៨ ២.៩៣៨.២៦៧
ឥណទន និងបេុរ្របទន ១៨.២០០ ៧៩៣.៦៨៤ ៣.៧៩៥.៧៤៣ ១៥០.០០០ - ២៥.៩៩៥ - ៤.៧៨៣.៦២២ ១៩.៣៧៣.៦៦៩
ករ្របក្រតូវទទួល - - - - - - ៤១.៩២៦ ៤១.៩២៥ ១៦៩.៧៩៦
ករ្របកព់យួរទុក - - - - - - (៨.៩៥២) (៨.៩៥២) (៣៦.២៥៦)
សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន - - - - - - (៧៦.៣៣៥) (៧៦.៣៣៥) (៣០៩.១៥៧)
្រទពយសកមមេផ ងៗ - - - - - - ៣៧.៥៨២ ៣៧.៥៨២ ១៥២.២០៧
 ២៣១.៥៧៦ ៧៩៣.៦៨៤ ៣.៧៩៥.៧៤៣ ១៥០.០០០ - ៧២៥.៩៩៥ ១.២២៤.៦៤៧ ៦.៩២១.៦៤៤ ២៨.០៣២.៦៥៧
បំណុលហិរញញ វតថុ-ធនគរ  
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន - - - - - - ៨៩.២៤៩ ៨៩.២៤៩ ៣៦១.៤៥៨
បំណុលេផ ងៗ - - - - - - ៨៧.៨៣៧ ៨៧.៨៣៧ ៣៥៥.៧៤០
 - - - - - - ១៧៧.០៨៦ ១៧៧.០៨៦ ៧១៧.១៩៨
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២៥.៤ និភយ័ ច្របកង់យ្រសួល 
និភយ័ ច្របកង់យ្រសលួ គឺសំេ េទេលើសមតថភពកនុងករ្រគប្រគង្រទពយែដលងយ្រសួលបំែលងជ ច្របកេ់ងយសម្រសបជមយួកិចចសនយ និងកតកិចចហិរញញ វតថុ េនេពលែដល

្រទពយទងំេនះធ្ល កដ់ល់តៃម្លសមេហតុផលមយួ ។ ជងេនះេទេទៀតេដើមបេី យអនុេ មេទ ម ច្របកង់យ្រសលួ គណៈ្រគប្រគងៃនសមពន័ធធនគរ និងធនគរ ្រតួតពិនិតយ េ យបន
្រតឹម្រតូវេទេលើលំហូរ េចញ និងចូល ច្របក ់និងចេន្ល ះកំណត ់ មរយៈករ យណ៍ជសមជិក។ ករែ្រប្របូលឥណទន និងបញជ ីអតិថិជន  គឺ្រតូវ្រតួតពិនិតយ និងែកែ្របបនយ់ងល្អិតល្អន ់
េទ មត្រមូវករ េដើមបធីនេ យមន្រទពយងយ្រសួលបំែលងជ ច្របក ់្រគប្រគនេ់ដើមបអីនុេ មេទ មសនយ និងកតព្វកិចចហរិញញ វតថុ ។ 

ងខងេ្រកមេនះជករវភិគបំណុលហិរញញ វតថុ ៃនសមពន័ធធនគរ ែដល្រតូវែបងែចកជរយៈេពលៃនករសង ៖ 

 

 

 រហូតដល់១ 
 ែខ 

១-៣ 
ែខ 

៣-១២ 
ែខ 

១-៣ 
ឆន  ំ

៣-៥ 
ឆន  ំ

េលើសពី ៥ 
ឆន  ំ

ពុំមនករ្របក ់
ករ្របក ់

 
សរុប 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
នែថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៦         (កំណតស់មគ ល់៣) 
បំណុលហិរញញ វតថុ-សមពន័ធធនគរ   
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ៣៤.២៩៧ - - - - - - ៣៤.២៩៧ ១៣៨.៤៥៧
បំណុលេផ ងៗ - ១៨.៨១០ - - - - - ១៨.៨១០ ៧៥.៩៣៦

៣៤.២៩៧ ១៨.៨១០ - - - - ៥៣.១០៧ ២១៤.៣៩៣

       
បំណុលហិរញញ វតថុ-ធនគរ       
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ៣៤.២៩៧ - - - - - - ៣៤.២៩៧ ១៣៨.៤៥៧
បំណុលេផ ងៗ - ១៨.៥១៥ - - - - - ១៨.៥១៥ ៧៤.៧៤៥

៣៤.២៩៧ ១៨.៥១៥ - - - - - ៥២.៨១២ ២១៣.២០២
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 រហូតដល់១ 
 ែខ 

១-៣ 
ែខ 

៣-១២ 
ែខ 

១-៣ 
ឆន  ំ

៣-៥ 
ឆន  ំ

េលើសពី ៥ 
ឆន  ំ

ពុំមនករ្របក ់
ករ្របក ់

 
សរុប 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
នែថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៥         សមគ ល់៣ 
បំណុលហិរញញ វតថុ-សមពន័ធធនគរ   
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ៨៩.២៤៩ - - - - - - ៨៩.២៤៩ ៣៦១.៤៥៨
បំណុលេផ ងៗ - ៨៩.៨០៨ - - - - - ៨៧.៨០៨ ៣៦៣.៧២៣

៨៩.២៤៩ ៨៩.៨០៨ - - - - - ១៧៩.០៥៧ ៧២៥.១៨១

      
បំណុលហិរញញ វតថុ-ធនគរ       
្របកប់េញញ ើរបស់អតិថិជន ៨៩.២៤៩ - - - - - - ៨៩.២៤៩ ៣៦១.៤៥៨
បំណុលេផ ងៗ - ៨៧.៨៣៧ - - - - - ៨៧.៨៣៧ ៣៥៥.៧៤០

 ៨៩.២៤៩ ៨៧.៨៣៧ - - - - - ១៧៧.០៨៦ ៧១៧.១៩៨
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២៥.៥ និភយ័រូបយិបណ័្ណ បេទស 
និភយ័របីូយបណ័្ណ បេទស ជ និភយ័ែដលេកើតេទបើង ពីតៃម្លៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដលេកើតេទបើងពីករែ្រប្របូលៃន

អ្រ ប្តូរ្របកប់រេទស។ 

សមពន័ធធនគរ មនិមនខតបងជ់ វន្តេទេលើ និភយ័ឥណទន េ្រពះថ្របតិបត្តិករភគេ្រចើនជ្របកដុ់ ្ល  
េមរកិ ។ ករបង្ហ ញសំខន់ៗ  ជ្របកដុ់ ្ល មរកិ គឺជករអនុវត្តជធមម េនកនុង្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ េន

្របេទសកមពុជ ដូចជរូបិយបណ័្ណ េ្របើ្របស់េនកនុង្របេទសកមពុជែដរ។ 

២៦.៦ ករ្រគប្់រគងមូលធន 
១.  បទបញញត្តេិដើមទុន 
បទបញញត្តិចមបងេទេលើត្រមូវករេដើមទុនៃនសមពន័ធធនគរ ធនគរ គឺេទេលើ្របតិបត្តិករធនគរ ែដលធនគរបន
េគរពេទ មធនគរជតិៃនកមពុជែដលជអនកកំណត ់និង្រតួតពិនិតយេទេលើេដើមទុនអបបរមរបស់ធនគររមួ។  

េគលនេយបយរបស់សមពន័ធធនគរ ធនគរ គឺរក ឲយបននូវមូល ្ឋ នទុនដរ៏ងឹម ំេដើមបរីក នូវទំនុកចិត្តទីផ រ និង
េដើមបធីនសថិរភពអភវិឌ នយូ៍រអែង្វងរបស់ ជីវកមម។ ផលបះ៉ពល់េទេលើក្រមតិេដើមទុនេលើភគ ភមច ស់ភគហុ៊ន 
ក្៏រតូវបនទទូល គ ល់ េហើយសមពន័ធធនគរ កប៏នទទូល គ ល់នូវត្រមូវករ េដើមបធីនឲយបននូវតុលយភពរ ងភគ

ភខពស់ ែដល ចនឹងេកើតមនជមយួនឹងទកឹ្របកប់្រនុងក្រមតិខពស់ និងអត្ត្របេយជន ៍និងករធនផ្តល់េ យ ថ ន
ភពេដើមទុនល្អ។ 

សមពន័ធធនគរ និង្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ បនេគរពេទ មត្រមូវករេដើមទុនេដលកំណតេ់ យចបប ់េនកនុង
ករយិបរេិចឆទ ។ 

២.  ករែបងែចកេដើមទុន 
ករែបកែចកេដើមទុនរ ង្របតិបត្តិករ និងសកមមភព ជីវកមមជក់ ក ់្រតូវបន្រគប្់រគងេ់ យក្រមតិ ភគ ភែដល  
ទទូលបនពីករែបងែចកេនះ។ េដើមទុនែដលបន្រគប្់រគងែបងែចកេទ ម្របតិបត្តិករ ឬសកមមភពនមីយួៗ ្រតូវែផ្អក
េទ មេដើមទុនែដលកំណតេ់ យចបប។់ 

២៦. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ 
តៃម្លសម្រសបគឺជតៃម្លែដល្រទពយសកមម ចប្តូរបន ឬជតៃម្លែដលបំណុល ចសងបន។ េ យ រតៃម្លសម្រសបពុំ
ច យតៃម្លបនដូេចនះ តៃម្លសម្រសបមនិមនស្រមបក់ ្ត រវន្តេលើករ យតៃម្លសម្រសបរបស់្រទពយសកមមនិង

បំណុលរបស់សមពន័ធធនគរេឡើយ។ តៃម្លសម្រសប្រតូវបនសនមតេ់ យអនក្រគង្់រគងេយង ម ទ្រមងៃ់ន្រទពយសកមម 
និងបំណុលទងំេនះ។ មមតិរបស់អនក្រគប្់រគងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និង បំណុលហិរញញ វតថុ ែដលបង្ហ ញកនុង

ងតុលយករ គឺជតៃម្លប៉ន់ ម នដស៏មេហតុផលស្រមបត់ៃម្លសម្រសប។ កនុងករវភិគេនះ អនក្រគប្់រគងសននិ ្ឋ នថ 
ឥណទននិង បុេរ្របទនែដលរក ទុកដល់កលកំណតម់នតៃម្លសម្រសបេសមើនឹងតៃម្លេយងរបស់ឥណទនេ្រកយនិ
យត័កមមបុេរ្របទន ្រកក្់របសិនជមន។ 
 
២៧. យថេហតុពនធ 
្របពន័ធពនធ រេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនសភពថមីេហើយពនធ្រតូវបនែបងែចកជេ្រចើន្របេភទនិងបទបញញ ិត្តមនករ
ផ្ល ស់ប្តូរញឹកញបែ់ដលជធមម ពំុមនភពចបស់ ស់ មនភពផទុយគន  និងពឹងែផ្អកៃនករបក្រ យ។ ជញឹកញប ់
ករបក្រ យខុសគន ៗជេ្រចើនេទេកើតមនេនះេឡើងកនុងចំេនម ជញ ធរពនធ រ និងយុ ថ ធិករ។ ពនធ រគឺជកមមវតថុៃន
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ករពិនិតយេឡើងវញិ និងករសេងកតេ យភន កង់រពនធ រេផ ងៗជេ្រចើន ែដលមនសមតថកិចចកនុងករផកពិនយ័ធងនធ់ងរ
និងពិនយ័េលើករ្របក។់ ក ្ត ទងំេនះេហើយែដល ចេធ្វើឲយមន និភយ័ពនធ រេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជខ្ល ងំ
ជង្របេទសដៃទេទៀត។ ថន កដឹ់កនមំនករេជឿជកថ់ ខ្លួនបនេធ្វើសំវធិនធនបំណុលពនធ្រគប្់រគនេ់ យែផ្អកេលើករ
បក្រ យបទបញញ ិត្តិពនធរបស់ខ្លួន។ េទះបីយ៉ងេនះក្ដី សមតថកិចចពនធពកព់ន័ធ ចករបក្រ យខុសៗគន  េហើយ ចេធ្វើ
ឲយមនផលបះ៉ពល់ជ រវន័្ត។ 

 ២៨.  ្រពឹត្ដិករណ៍សខំនក់នងុករយិបរេិចឆទ 
េនកនុងករយិបរេិចឆទ សមពន័ធធនគរ និង ធនគរ បនចុះកិចចសនយលកឥ់ណទនរបស់ ខ្លួនចំនួន ២.១៧៥.០០០
ដុ ្ល រ េមរកិ េ យដល់ភគីសមពន័ធញតិ និងបុគគលដូចខងេ្រកម: 
កលបរេិចឆទៃនលកឥ់ណទន ដុ ្ល េមរកិ សមពន័ធញត ិនិងបុគគល 

១ ែខកុមភៈឆន  ំ២០១៦ ១២៥.០០០ Toko Kobayashi 

១៥ ែខមនីឆន  ំ២០១៦ ១.០០០.០០០ Bridge Capital LLC 

១៤ ែខកកក ឆន  ំ២០១៦ ៥៥០.០០០ Bridge Capital LLC 

១០ ែខសី ឆន  ំ២០១៦ ៥០០.០០០ Bridge Capital LLC 

 
២៩. ្រពឹត្តិករណ៍បនទ ប់ពចុីង្រគ យករណ៍ 
មនិមន្រពឹត្តិករណ៍ែកស្រមួល និង្រពឹត្តិករណ៍មនិែកស្រមួលសំខន់ៗ មយួ បនេកើតេឡើងចេន្ល ះ រ ងៃថងបរេិចឆទ
របយករណ៍ និងៃថងែដលបនអនុមត័េ យេ្របើ្របស់របយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះេទ។ 
 
៣០.    េ្របៀបេធៀបតេួលខ 
ពត័ម៍នមយួចំននួដូចមនបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុស្រមបឆ់ន បំញចបៃ់ថងទី ៣១ ែខធនូឆន  ំ២០១៥ ្រតូវបនេធ្វើករ
ែកត្រមូវ េដើមបេីធ្វើករេ្រប បេធៀបឱយ្រសបេទនឹងករេធ្វើបទបង្ហ ញៃនគណនីឆន បំចចុបបនន ។ 
ផលបះ៉ពល់េលើ ងតុលយករនៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ (្រសងេ់ចញ) 

របយករណ៍កលេលើកមុន ត្រមូវេឡើងវញិ េ្រកយេពលែកត្រមូវ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល

្រទពយសកមម  
ឥណទន និងបុេរ្របទនេទអតិថិជន-សុទធ ៤.៧៤០.២៦០ (៣២.៩៧៣) ៤.៧០៧.២៨៧ ១៩.០៦៤.៥១២
្រទពយសកមមេផ ងៗ ៣៧.៥៨២ ៣២.៩៧៣ ៧០.៥៥៥ ២៨៥.៧៤៨

 
បំណុល  
បំណុលេផ ងៗ ១៥៣.៦៩១ (៦៣.៨៨៣) ៨៩.៨០៨ ៣៦៣.៧២២
បំណុលពនធេលើ្របកចំ់ណូល្រតូវបង ់ - ៦៣.៨៨៣ ៦៣.៨៨៣ ២៥៨.៧២៦

 
 
៣១.    ករអនុម័តៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថ ុ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ ៃថងទី ៣១ ែខធនូឆន  ំ២០១៦  េនះ្រតូវបនអនុមត័េ យ 
្រកុម្របឹក ភបិលៃថងទី ៣០ ែខមនីឆន  ំ២០១៧ ។ 
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ធនគរ ឯកេទស អងគរ កពី ល 
ផទៈេលខ 202, ម វថីិ ្រពៈនេ ត្តម, P.O. Box 1606, ជធនី ភនេំពញ, ្រពៈ ជ ច្រកកមពុជ 
ទូរសព័ទ  :  (855-23) 99 31 68 
ទូរ រ  :  (855-23) 99 41 68 
អីុែមល៉  : info@angkorcapitalbank.com 
េគហទំពរ័  : www.angkorcapitalbank.com 


