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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
ព័ត៌មានអំពីសាខាធនាគារ

សាខាធនាគារ

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ

ចុ ះបញ្ជីពាណិជជកមមពលខ
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ទី ចាត់ ការធំ ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ

អបករគប់ រគង ពោក

ទី រកុងMumbai របពទសឥណ្ឌ
ឍ

Jadab Charan Singhនាយករគប់ រគង
ពោក Syed Mohammad Abdur Rahman
របធានផ្ផបក(របតិ បតថិការ និ ងឥណទាន)
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15

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ

របាយការណ៍របស់អបករគប់រគង
អបករគប់ រគងមានពសចកថីពសាមនសសរ ីកោយពធវើការបង្កាញជូ ននូ វរបាយការណ៍របស់អបករគប់ រគងនិ
ងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញពៅកាត់ ថា (

“សាខាធនាគារ”)

ផ្ដលបានពធវើសវនកមមរច
ួ សរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលបាន
បញ្ចប់ ថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 2016 ។

សកមមភាពចមផង
សកមមភាពចមផងរបស់សាខាធនាគារ

រួមមានការពធវើរបតិ បតថិការពលើោល់សកមមភាពអាជី វកមម

ធនាគារ និ ងការផថល់ពសវាកមមហិរញ្ដ វតទុផ្ដលពាក់ ព័នន ។

ពុំ មានការផ្ទលស់បូរជាសារវនថ
ថ
ពលើ

សកមមភាពចមផងរបស់សាខាធនាគារពៅកបុងអំ ឡុងឆ្នបំហិរញ្ដ វតទុពនះពទ ។

លទនផលហិរញ្ដ វតទុ
លទនផលហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ សរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលបានបញ្ចប់ ថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ
2016 មាន ដូ ចខាងពរកាម៖

2016

ដុ ោលរអាពមរ ិក
របាក់ ចំពណញមុ នដកពនន
ពននពលើរបាក់ ចំពណញ
របាក់ ចំពណញសុទនសរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទ

ពាន់ ពរៀល

(691,302)

(2,790,786)

(8,528)

(34,428)

(699,830)

(2,825,214)

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក
81,604
(28,220)
53,384

ភាគោភ
ពុំ មានការរបកាស ឬការផ្បងផ្ចកភាគោភពទ

ពហើយអបករគប់ រគងក៏ ពុំមានអនុ សាសន៍ ឲ្យមាន

ការផ្បងផ្ចកភាគោភសរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទពធវើរបាយការណ៍ពនះពទ ។

ពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារ
ពុំ មានការផ្របរបួលពលើពដើ មទុ នចុ ះបញ្ជីនិងបានបង់ របស់សាខាធនាគារសរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទពនះ
ពទ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

2

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ

ទុនបរមុង និងសំវ ិធានធន
ពុំ មានការផ្របរបួលជាសារវនថថ្នទុ នបរមុង និ ងសំវ ិធានធនពៅកបុងការ ិយបរ ិពចឆទពនះពទ ពរៅពី ការ
បង្កាញពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះ ។

ឥណទាន និងបុពររបទានអារកក់ និងជាប់សងស័យ
ពៅមុ នពពលផ្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគាររតូវបានពរៀបចំ ពឡើងអបករគប់ រគងបាន
ចាត់ វ ិធានការសមស្សបពដើ មផីបញ្ជ
ជ ក់ ថាវ ិធានការទាក់ ទងពៅនឹ ងការលុបបំ បាត់ ពចាលឥណទាននិ ង
បុ ពររបទាន អារកក់ និ ងការពធវើសំវ ិធានធនពលើឥណទានជាប់ សងស័យ

រតូវបានពធវើពទផើង ពហើយ

អបករគប់ រគងពជឿជាក់ ថាោល់ឥណទានផ្ដលបានដឹ ងថាមិ នអាចទារបាន រតូវបានលុបបំ បាត់ ពចាល
ពហើយសំវ ិធានធនរតូវបានពធវើពឡើងយា៉ ងរគប់ រគាន់ សរមាប់ ឥណទាននិ ងបុ ពររបទានអារកក់ និ ង
ជាប់ សងស័យ ។

នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះ អបករគប់ រគងពុំ បានដឹ ងពី កាលៈពទសៈណ្ឌមួ យផ្ដលនាំឲ្យឥណទាន
និ ងបុ ពររបទានអារកក់ ផ្ដលបានជំ រះពចញពី បញ្ជីឬចំ នួនសំវ ិធានធនពលើឥណទាននិ ងបុ ពររបទាន
ជាប់ សងស័យ កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ មានតថ្មលមិនរគប់ រគាន់ ជាសារវនថ
ពនាះពទ ។

រទពយសកមមចរនថ
ពៅមុ នពពលផ្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគាររតូវបានពរៀបចំ ពឡើង អបករគប់ រគង

បានចាត់ វ ិធានការផ្ដលមានមូ លដ្ឋឌនសមរមយពដើ មផីបញ្ជ
ជ ក់ ថាបណ្ឌ
ថ រទពយសកមមចរនថ ពលើកផ្លង
បំ ណុល ផ្ដលបានកត់ រតាពៅកបុងបញ្ជីគណពនយយរបស់សាខាធនាគារ

ពហើយផ្ដលមានតថ្មល

មិ នអាចរបមូ លមកវ ិញបានពៅកបុងរបតិ បតថិការអាជី វកមមធមមតារតូវបានកាត់ បនទយឲ្យពៅពសមើនឹង
តថ្មលផ្ដលគិ តថា នឹ ងអាចរបមូ លបានជាក់ ផ្សថង។

នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះអបករគប់ រគងពុំ បានដឹ ងពី ពហតុ ការណ៍ណ្ឌមួ យផ្ដលនឹ ងពធវើឲ្យប៉ ះពាល់
ដល់ការកំ ណត់ តថ្មលរទពយសកមមចរនថ ពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ របស់សាខាធនាគារ ថាមាន
ភាពមិ នរតឹ មរតូវពនាះពទ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
វ ិធីសាស្តសថកំណត់ តថ្មល

នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះ

អបករគប់ រគងពុំ បានដឹ ងពី ពហតុ ការណ៍ណ្ឌមួ យផ្ដលបានពកើ តពឡើងពធវើឲ្យប៉ ះពាល់ដល់ការអនុ វតថវ ិធី

សាស្តសថផ្ដលមានកនលងមក កបុងការវាយតថ្មលរទពយសកមម និ ងបំ ណុលពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
របស់សាខាធនាគារ ថាមានភាពមិ នរតឹ មរតូវ ឬមិ នសមស្សបពនាះពទ ។

បំណុលយថាពហតុ និងបំណុលពផសងៗពទៀត
នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះ ពុំ មាន៖
(ក) ការដ្ឋក់ បញ្ជ
ច ំរទពយសកមមណ្ឌមួ យរបស់សាខាធនាគារ ផ្ដលពកើ តមានពឡើងចាប់ តាំងពី ថ្ថងចុង
ការ ិយបរ ិពចឆទមកកបុងការធានាចំ ពពាះបំ ណុលរបស់បុគគលណ្ឌមួ យពឡើយ ឬ

(ខ) បំ ណុលយថាពហតុ ណ្ឌមួ យផ្ដលពកើ តមានពឡើងចំ ពពាះសាខាធនាគារ

ចាប់ តាំងពី ចុងការ ិយបរ ិពចឆទ មកពរៅអំ ពីរបតិ បតថិការអាជី វកមមធមមតារបស់សាខាធនាគារ ។

អបករគប់ រគង មានមតិ ថាពុំ មានបំ ណុលយថាពហតុ ឬបំ ណុលពផសងៗពទៀតរបស់សាខាធនាគារ
ផ្ដលរតូវ បំ ពពញ ឬអាចនឹ ងរតូវបំ ពពញកបុងរយៈពពល

12 ផ្ខបនាធប់ ពីកាលបរ ិពចឆទោយការណ៍

ផ្ដលនឹ ងពធវើឲ្យមានផលប៉ ះពាល់ ឬអាចនឹ ងប៉ ះពាល់ជាសារវនថដល់លទនភាពរបស់សាខាធនាគារ
កបុងការបំ ពពញកាតពវកិចចរបស់ខួន
ល ដូ ចផ្ដលបានកំ ណត់ និ ងពៅពពលផ្ដលដល់ថ្ថងកំណត់ ។

ការផ្ទលស់បូរថ្នពហតុ
ថ
ការណ៍
នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះ អបករគប់ រគងពុំ បានដឹ ងពី ពហតុ ការណ៍ណ្ឌមួ យផ្ដលមិ នបានផ្វកផ្ញក
ពៅកបុង របាយការណ៍ពនះ ឬកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ ផ្ដលនឹ ងបណ្ឌ
ថ ល
ឲ្យមានតួ ពលខថ្នចំ នួនណ្ឌមួ យ
ផ្ដលបានបង្កាញពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុមានភាពមិ ន
រតឹ មរតូវពនាះពទ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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របតិបតថិការមិនរបរកតី

តាមមតិ របស់អបករគប់ រគង លទនផលថ្នការពធវើរបតិ បតថិការរបស់សាខា

ធនាគារកបុងការ ិយបរ ិពចឆទ
ហិរញ្ដ វតទុ ពនះ មិ នមានផលប៉ ះពាល់ជាសារវនថពដ្ឋយសកមមភាពរបតិ បតថិការ ឬរពឹ តិ កា
ថ រណ៍ណ្ឌមួ យ
ផ្ដលមានលកខណៈជាសារវនថ និ ងមិ នរបរកតី ពនាះពទ ។

អបករគប់ រគង ក៏ មានមតិ ផងផ្ដរថា ពៅកបុងចពនាលះពពលចាប់ ពីថ្ថងចុងការ ិយបរ ិពចឆទដល់ថ្ថងពចញ
របាយការណ៍ពនះពុំ មានចំ ណ្ឌត់ ថាបក់ សកមមភាពរបតិ បតថិការ ឬរពឹ តិ កា
ថ រណ៍ណ្ឌមួ យផ្ដលមាន

លកខណៈ ជាសារវនថ និ ង មិ នរបរកតី ពកើ តមានពឡើង ផ្ដលអាចនាំឲ្យប៉ ះពាល់ដល់លទនផលថ្ន

របតិ បតថិការរបស់សាខាធនាគារកបុងការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលរបាយការណ៍ពនះបានពរៀបចំ ពឡើងពនាះពទ ។

អបករគប់រគង
អបករគប់ រគងផ្ដលបានបពរមើ ការចាប់ ពីកាលបរ ិពចឆទរបាយការណ៍មុ ន រួមមាន៖
ពោកJadab Charan Singh នាយករគប់ រគង

ពោក Syed Mohammad Abdur Rahman របធានផ្ផបក(របតិ បតថិការ និ ងឥណទាន)

ចំផ្ណកហ៊ុនរបស់អបករគប់រគង
ពុំ មានអបករគប់ រគងណ្ឌមាបក់ ផ្ដលបានផ្តងតាំងពៅកបុងការ ិយបរ ិពចឆទពនះមានអតទរបពយាជន៍ ពដ្ឋយ
ផ្ទធល់ពៅកបុងភាគហ៊ុនរបស់សាខាធនាគារពនាះពទ ។

អតទរបពយាជន៍របស់អបករគប់រគង
មិ នថាពៅចុ ងការ ិយបរ ិពចឆទ ឬពៅកបុងអំ ឡុងការ ិយបរ ិពចឆទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះ គឺ មិនមាន
កិ ចចរពមពរពៀងណ្ឌមួ យ

ផ្ដលសាខាធនាគារជាភាគី មាខងផ្ដលកមមវតទុថ្នកិ ចចរពមពរពៀងពនាះអាច

ផថល់លទនភាព ដល់អបករគប់ រគងណ្ឌមាបក់ ឲ្យទទួ លបាននូ វអតទរបពយាជន៍ តាមមពធោបាយពផសងៗ
ដូ ចជាការទិ ញភាគហ៊ុន ឬប័ ណតបំណុលរបស់ធនាគារ ឬសាជី វកមមដថ្ទ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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អតទរបពយាជន៍របស់អបករគប់រគង(ត)
ចាប់ តាំងពី ថ្ថងចុងពរកាយថ្នការ ិយបរ ិពចឆទកនលងពៅ ពុំ មានអបករគប់ រគងណ្ឌមាបក់ របស់សាខា
ធនាគារបានទទួ ល ឬមានសិទិ ទ
ន ទួ លបាននូ វអតទរបពយាជន៍ ណ្ឌមួ យ (ពរៅពី អតទរបពយាជន៍
ផ្ដលបានទទួ លដូ ចបានបង្កាញពៅ កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ) តាមរយៈការចុ ះកិ ចចសនោ

ពធវើពឡើងពដ្ឋយសាខាធនាគារឬពដ្ឋយរកុមហ៊ុនពាក់ ព័នន នឹ ងសាខាធនាគារផ្ដលអបករគប់ រគងពនាះ
ជាសមាជិ ក ឬក៏ ជាមួ យរកុមហ៊ុនផ្ដលអបករគប់ រគងពនាះមានផលរបពយាជន៍ ផ្ផបកហិរញ្ដ វតទុពរចើ ន
ពនាះពទ ពលើកផ្លងផ្តការបង្កាញពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ។

ការទទួ លខុសរតូវរបស់អបករគប់ រគងពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
អបករគប់ រគងមានភារៈពធវើការអះអាងបញ្ជ
ជ ក់ ថា របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុបានពរៀបចំ ពឡើងយា៉ ង
រតឹ មរតូវ

ថ្នសាទនភាពហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ នាថ្ថងទី

31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ

2016 និ ង

លទនផលហិរញ្ដ វតទុ និ ងលំហូរទឹ ករបាក់ សរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលបានបញ្ចប់ ។ពៅកបុងការពរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះអបករគប់ រគងចាំបាច់ រតូវ៖
(ក)

អនុ ម័តនូ វពគាលនពយាបាយគណពនយយផ្ដលសមស្សបពដ្ឋយផ្ផែកពលើការវ ិនិ ច័ យ
ឆ
និ ងការបា៉ ន់ របមាណយា៉ ងសមពហតុ ផល និ ងរបុងរបយ័តប ពហើយពធវើការអនុ វតថរបកបពដ្ឋយ
សងគតិភាព ។

(ខ) អនុ ពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរគណពនយយកមពុជានិ ងពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្ន

កមពុជា ឬរបសិនពបើ មានការផ្ទលស់បូរពី
ថ ពនះ ពដើ មផីបង្កាញនូ វភាពពិ ត និ ងរតឹ មរតូវ គឺ រតូវបង្កាញ
ពនយល់ និ ងកំ ណត់ បរ ិមាណឲ្យបានចាស់ោស់ពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ។

(គ) រកាទុ កនូ វបញ្ជីគណពនយយឲ្យបានរគប់ រគាន់ និងរបព័ ននរគប់ រគងថ្ផធកុងឲ្យមានរបសិ
ប
ទនភាព ។
(ឃ) ពរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពដ្ឋយផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌននិ រនថរភាពថ្នដំ ពណើការអាជី វកមម
លុះរតាផ្តមានករណីមិ នសមរមយកបុងការសនមតថា

សាខាធនាគារនឹ ងបនថពធវើរបតិ បតថិការអាជី វកមមនាពពលអនាគត ផ្ដលអាចរ ំពឹ ងទុ កបាន។
(ង)

រតួតពិ និតយនិ ងដឹ កនាំសាខាធនាគារឲ្យមានរបសិទនភាពពលើោល់ពសចកឋីសពរមច ផ្ដលមាន
សារៈសំខាន់ ទាំងឡាយផ្ដលប៉ ះពាល់ដល់សកមមភាពរបតិ បតថិការ និ ងដំ ពណើរការរបស់
ធនាគារ

ពហើយរតូវរបាកដថាកិ ចចការពនះ

របាយការណ៍ ហិរញ្ដ វតទុ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

រតូវបានឆលុះបញ្ជ
ច ំងយា៉ ងរតឹ មរតូវពៅកបុង
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ការទទួ លខុសរតូវរបស់អបករគប់ រគងពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទ(ត)
ុ
អបករគប់ រគងធានាអះអាងថាអបករគប់ រគងបានអនុ វតថនូវោល់តរមូវការដូ ចមានោយការណ៍ខាងពលើ
កបុងការពរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ ។

ការអនុ ម័តពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
ពយើងខញំុតំណ្ឌងឲ្យអបករគប់ រគងរបស់ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញសូមពធវើការអនុ ម័តពលើរបាយការ
ណ៍ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលភាជប់ មកជាមួ យដូ ចបានបង្កាញពៅទំ ព័រទី11ដល់59ថាបានបង្កាញនូ វភាពរតឹ ម
រតូវថ្នសាទនភាពហិរញ្ដ វតទុរបស់របស់សាខាធនាគារ នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ

2016 រពមទាំង

លទនផលហិរញ្ដ វតទុ និ ងលំហូរទឹ ករបាក់ សរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលបានបញ្ចប់ ពដ្ឋយអនុ ពោម
ពៅតាមសថង់ដ្ឋរគណពនយយកមពុជានិ ងពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា ។

ចុ ះហតទពលខាកបុងនាមសាខាធនាគារឥណ្ឌ
ឍ ភបំពពញ

ពោក Jadab Charan Singh

ពោកSyed Mohammad Abdur Rahman

នាយករគប់ រគង

របធានផ្ផបក(របតិ បតថិការ&ឥណទាន)

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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របាយការណ៍របស់សវនករឯកោជយ
ជូនចំពពាះភាគទុនិក
ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
មតិសវនកមម
ពយើងខញំុបានពធវើសវនកមមពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញពៅកាត់ ថា
(“សាខាធនាគារ”)

ផ្ដលរួមមានរបាយការណ៍សាទនភាពហិរញ្ដ វតទុនាថ្ថងទី31 ផ្ខធបូ ឆ្នបំ2016

របាយការណ៍លទនផលលមែិត របាយការណ៍សថីពីបផ្រមបរមួលមូ លធន និ ងរបាយការណ៍លំហូរ
ទឹ ករបាក់ សរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលបាន
បញ្ចប់ និ ងកំ ណត់ សំគាល់ ផ្ដលរួមមានពគាលនពយាបាយ
គណពនយយសំខាន់ ៗ រពមទាំងព័ ត៌មានពនយល់ពផសងៗពទៀត
ផ្ដលបានបង្កាញពៅទំ ព័រទី11ដល់ 58។
ជាមតិ របស់ពយើងខញំុ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុជាសារវនថបានបង្កាញនូ វភាពរតឹ មរតូវថ្នសាទនភាព

ហិរញ្ដ វតទុរបស់រកុមហ៊ុននាថ្ថងទី31 ផ្ខធបូ ឆ្នបំ2016រពមទាំងលទនផលហិរញ្ដ វតទុ និ ងលំហូរទឹ ករបាក់

របស់រកុមហ៊ុន សរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលបានបញ្ចប់ ពដ្ឋយអនុ ពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋ
គណពនយយ
រ
កមពុជា និ ងពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា។

មូលដ្ឋឌនថ្នមតិសវនកមម
ពយើងខញំុបានពធវើសវនកមមពដ្ឋយអនុ ពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរសវនកមមអនថរជាតិ ថ្ន កមពុជា។ ការទទួ ល

ខុ សរតូវរបស់ពយើងខញំុផ្ដលស្សបតាមសថង់ដ្ឋរទាំងពនាះរតូវបានពរៀបោប់ បផ្នទមពទៀតពៅកបុងកថាខ័ ណឍ
សឋីពីការទទួ លខុ សរតូវរបស់សវនករ សរមាប់ ការពធវើសវនកមមពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ផ្ដលមាន
នូ វកបុងរបាយការណ៍របស់ពយើងខញំុ ។ ពយើងខញំុមានភាពឯកោជយពី រកុមហ៊ុន ពដ្ឋយស្សបពៅតាម

តរមូវការរកមសីលធម៌ វ ិជាជជី វៈផ្ដលពាក់ ព័នននឹងសវនកមមពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដពៅកមព
វតទុ
ុជាពហើយ

ពយើងខញំុបានបំ ពពញនូ វទំ នួលខុ សរតូវរកមសីលធម៌ វ ិជាជជី វៈស្សបតាមតរមូវការរបស់សង
ថ ់ ដ្ឋរទាំងពនាះ
។ ពយើងខញំុពជឿជាក់ ថាភសថតាងសវនកមម
ផ្ដលពយើងខញំុរបមូ លបានមានលកខណៈរគប់ រគាន់ និង
ុ
សមស្សប សរមាប់ ជាមូ លដ្ឋឌនកបុងការបពញ្ចញមតិ សវនកមមរបស់ពយើងខញំុ ។
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ការទទួ លខុសរតូវពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់អបករគប់ រគង
និងអបកទទួលខុសរតូវពលើអភិបាលកិចច

អបករគប់ រគងមានភារៈទទួ លខុ សរតូវពលើការពរៀបចំ និ ងការបង្កាញនូ វភាពរតឹ មរតូវថ្នរបាយការណ៍
ហិរញ្ដ វតទុពដ្ឋយអនុ ពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋគណពនយយ
រ
កមពុជានិ ងពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារ

ជាតិ ថ្នកមពុជាពហើយនិ ងទទួ លខុ សរតូវពលើរបព័ ននរតួតពិ និតយថ្ផធកុងផ្ដលអប
ប
ករគប់ រគងកំ ណត់ ថាមាន
ភាពចាំបាច់ សរមាប់ ការពរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វឲ្យពជៀសផុ
តទុ
តពី ការបង្កាញខុ សជាសារវនថពដ្ឋយ
សារផ្តការផ្កលងបនលំឬកំ ហុសឆគង ។

ពៅកបុងការពរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ អបករគប់ រគងមានភារៈទទួ លខុ សរតូវពលើការវាយតថ្មលនូវ
លទនភាពរបស់រកុមហ៊ុនកបុងការបនថនិរនថរភាពអាជី វកមមទទួ លខុ សរតូវពលើការោតរតដ្ឋងព័ ត៌មាន
របសិនពបើ ពាក់ ព័នននូវបញ្ជ
ា ទាំងឡាយផ្ដលទាក់ ទងពៅនឹ ងនិ រនថរភាពអាជី វកមម និ ងពរបើ របាស់
មូ លដ្ឋឌននិ រនថរភាពថ្នគណពនយយពលើកផ្លងផ្តអបករគប់ រគងមានបំ ណងចង់ ជរមះបញ្ជី ផ្ទែក
ដំ ពណើរការ រកុមហ៊ុន ឬគាមនជពរមើ សសមរមយដថ្ទពទៀតពរៅពី ពធវើផ្បបពនះ ។

ការទទួ លខុសរតូវរបស់សវនករសរមាប់ ការពធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
ពគាលពៅរបស់ពយើងខញំុ

គឺ ផឋល់នូវអំ ណះអំ ណ្ឌងសមពហតុ ផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុទាំងមូ ល

មិ នមានការបង្កាញខុ សជាសារវនថ ពដ្ឋយសារផ្តការផ្កលងបនលំឬកំ ហុសឆគងនិ ងផឋល់នូវរបាយការណ៍
របស់សវនករផ្ដលរួមបញ្ូច លទាំងមតិ សវនកមមរបស់ពយើងខញំុ។ អំ ណះអំ ណ្ឌងសមពហតុ ផលគឺ ជា
អំ ណះអំ ណ្ឌងមានករមិ តខពស់មួយ ប៉ុ ផ្នថវាមិ នអាចធានាថារគប់ ពពលថ្នការពធវើសវនកមមពដ្ឋយ

អនុ ពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរសវនកមមអនថរជាតិ ថ្នកមពុជាអាចរកពឃើញនូ វកាបង្កាញខុ សជាសារវនថផ្ដល
បានពកើ តពឡើងពនាះពទ ។ កាបង្កាញខុ សជាសារវនថអាចពកើ តពឡើងពដ្ឋយសារការផ្កលងបនលំ ឬ

កំ ហុសឆគង ពហើយរតូវបានចាត់ ទុកថាជាសារវនថ ពៅពពលផ្ដលការផ្កលងបនលំ ឬកំ ហុសឆគងផ្តមួ យ
ឬក៏ រម
ួ បញ្ូច លគាប

មានផលប៉ ះពាល់ដល់ការសពរមចចិ តផ្ផប
ថ កពសដឌកិចចរបស់អបកពរបើ របាស់ពដ្ឋយ

ពយាងពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះ ។
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ការទទួ លខុសរតូវរបស់សវនករសរមាប់ ការពធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទ
(ត)
ុ
ជាផ្ផបកមួ យថ្នការពធវើសវនកមមពដ្ឋយអនុ ពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរសវនកមមអនថរជាតិ ថ្នកមពុជា ពយើងខញំុ
អនុ វតថនូវការវ ិនិ ច័ យ
ឆ ផ្ដលរបកបពៅពដ្ឋយវ ិជាជជី វៈ និ ងរកានូ វភាពយកចិ តថទុកដ្ឋក់កបុងអំ ឡុងពពល
សវនកមម ។ ពយើងខញំុក៖៏


ពធវើការកំ ណត់ និងវាយតថ្មលនូវហានិ ភ័យថ្ន
ការបង្កាញខុ សជាសារវនថពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
ពដ្ឋយសារផ្តការផ្កលងបនលំ ឬកំ ហុសឆគង និ ងទទួ លខុ សរតូវពលើការពរៀបចំ និ ង
នី តិវ ិធី សវនកមម
លកខណៈរគប់ រគាន់

ការអនុ វតថនូវ

ពដើ មផីពឆលើយតបពៅនឹ ងហានិ ភ័យទាំងពនាះនិ ងរបមូ លនូ វភសថតាងផ្ដលមាន
ុ

និ ងសមស្សបសរមាប់ ជាមូ លដ្ឋឌនកបុងការបពញ្ចញមតិ សវនកមមរបស់

ពយើងខញំុ។ ហានិ ភ័យផ្ដលមិ នអាចរកពឃើញនូ វការបង្កាញខុ សជាសារវនថ

ផ្ដលពកើ តពឡើង

ពដ្ឋយសារផ្តការផ្កលងបនលំ មានលកខណៈខពស់ជាងការបង្កាញខុ សពកើ តពឡើងពី កំហុសឆគង
ពដ្ឋយសារផ្តការផ្កលងបនលំអាចរួមបញ្ូច លទាំងការឃុបឃិតគាប ការលួចបនលំ ការលុបពចាល
ពដ្ឋយពចតនា ការបកស្សាយមិ នពិ ត ឬមិ នអនុ វតថតាមនី តិវ ិធី រគប់ រគងថ្ផធកុង
ប ។


ទទួ លបាននូ វការយល់ដឹងអំ ព
ការរគប់
ី
រគងថ្ផធកុងផ្ដលពាក់
ប
ព័នននឹងការពធវើសវនកមម កបុងពគាល
បំ ណងពដើ មផីពរៀបចំ នូវនី តិវ ិធី សវនកមមផ្ដលសមស្សបពៅតាមកាលៈពទសៈ ប៉ុ ផ្នថមិនផ្មនកបុង

ពគាលបំ ណងពដើ មផីបពញ្ចញមតិ ពលើរបសិទនភាពថ្នការរគប់ រគងថ្ផធកុងរបស់
ប
រកុមហ៊ុនពឡើយ ។


ការវាយតថ្មលពលើភាពសមស្សបថ្នពគាលនពយាបាយគណពនយយផ្ដលរកុមហ៊ុនបានពរបើ របាស់
និ ងភាពសមពហតុ ផលថ្នការបា៉ ន់ សាមនគណពនយយសំខាន់ ៗ រពមទាំងការោតរតដ្ឋង
ព័ ត៌មាន
ពាក់ ព័ននផ្ដលបានពធវើពឡើងពដ្ឋយអបករគប់ រគង ។



ពធវើការសនបិដ្ឋឌនពលើភាពសមស្សបថ្នការពរបើ របាស់មូលដ្ឋឌននិ រនថរភាពថ្នគណពនយយរបស់អបក
រគប់ រគងពហើយពដ្ឋយផ្ផែកពៅពលើភសថតាងសវនកមម
ផ្ដលទទួ លបានពធវើការសនបិដ្ឋឌនថាពតើ ភាព
ុ
មិ នចាស់ោស់សារវនថពាក់ ព័ននពៅនឹ ងរពឹ តិ កា
ថ រណ៍ឬលកខខណឍផ្ដល
អាចពធវើឲ្យមានមនធិលជា
សារវនថពលើលទនភាពរបស់រកុមហ៊ុន ពដើ មផីបនថនិរនថរភាពអាជី វកមម ។

របសិនពបើ ពយើងខញំុ

ពធវើការសនបិដ្ឋឌនថាមានអតទិភាពថ្នភាពមិរនបាកដរបជាជាសារវនថពយើងខញំុចាំបាច់ រតូវបញ្ូច លពៅ

កបុងរបាយការណ៍របស់ពយើងខញំុពដើ មផីទាញចំ ណ្ឌប់អារមមណ៍ពលើការោតដ្ឋងព័ ត៌មានពាក់ ព័នន
ពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ឬរបសិនពបើ ការោតរតដ្ឋងព័ ត៌មានមានលកខណៈមិ នរគប់ រគាន់
ពយើងខញំុចាំបាច់ រតូវផឋល់មតិ សវនកមមផ្ដលមានបញ្ជ
ា ។ ការសនបិដ្ឋឌនរបស់ពយើងខញំុ គឺ ផ្ផែកតាម

ភសថតាងសវនកមម
ផ្ដលរបមូ លបានរតឹ មកាលបរ ិពចឆ
ទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមរបស់ពយើងខញំុ ។
ុ
យា៉ ងណ្ឌក៏ ពដ្ឋយរពឹ តិ កា
ថ រណ៍ឬលកខខណឍនាពពលអនាគតអាចពធវើឲ្យរកុមហ៊ុនបញ្ឈប់ និរនថរភាព
ថ្នអាជី វកមម ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ

ការទទួ លខុសរតូវរបស់សវនករសរមាប់ ការពធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទ
(ត)
ុ


វាយតថ្មលពលើការបង្កាញថ្នទរមង់ និ ងខលឹមសារថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុទាំងមូ ល ផ្ដលរួមបញ្ូច ល
ទាំងការោតរតដ្ឋងព័ ត៌មាន និ ងវាយតថ្មលថាពតើ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុបានបង្កាញពី
របតិ បតថិការ

និ ងរពឹ តិ កា
ថ រណ៍ពាក់ ព័នកប
ន ុងអតទន័យផ្ដលអាចសពរមចបាននូ វការបង្កាញ

របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទដ៏
ុ រតឹ មរតូវ ។

ពយើងខញំុផឋល់ព័ត៌មានជូ នអបកទទួ លខុ សរតូវពលើអភិ បាលកិ ចច សឋីពីបញ្ជ
ា ពផសងពទៀត វ ិសាលភាព និ ង

ពពលពវោផ្ដលបានពរគាងទុ កសរមាប់ ការពធវើសវនកមមនិងការរកពឃើញបញ្ជ
ា ជាសារវនថពផសងពទៀត
ផ្ដលមានរួមបញ្ូច លទាំងចំ នុចខវះខាតថ្នការរគប់ រគងថ្ផធកុង
ប ផ្ដលបានរកពឃើញកបុងអំ ឡុងពពលពធវើ
សវនកមម ។

តំណ្ឌងរកុមហ៊ុន HRDP & Associates

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ

តាោងតុលយការ

នាថ្ថងទី 1 ផ្ខមកោ ឆ្នប2016
ំ
កំណត់សំគាល់

2016

ដុោលរអាពមរ ិក

រទពយសកមម
សាច់របាក់កុងថ្ដ
ប

5

របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 6
ឥណទាន និងបុពររបទាន

2015

ពាន់ពរៀល

ដុោលរអាពមរ ិក

(កំណត់សំគាល់ 4)

52,338

211,289

33,863

7,706,854

31,112,570

2,387,556

ផថល់ដល់អតិថិជនសុទន

7

5,586,946

22,554,501

13,305,208

របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់

9

1,630,000

6,580,310

1,880,000

11

44,102

178,040

49,881

រទពយសកមមពផសងៗ
ការវ ិនិពយាគ

រទពយ និងបរ ិកាខរ

8
10

រទពយសកមមសរុប

120,708
25,000

487,298
100,925

117,614
25,000

15,165,948

61,224,933

17,799,122

របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា12

1,873,796

7,564,514

2,728,933

បំណុលបនាធប់បនសំ

14

1,000,000

4,037,000

1,000,000

16

1,501

6,060

បំណុល និងមូលធនទីចាត់ការធំ
បំណុល
របាក់កមចី

13

បំណុលពផសងៗ

15

ពននពលើរបាក់ចំពណញរបចាំឆ្នបំរតូវទូទាត់
បំណុលសរុប

-

41,919

-

169,227

1,000,000
99,627
22,000

2,917,216

11,776,801

4,850,560

13,000,000

52,481,000

13,000,000

មូលធនទីចាត់ការធំ
ពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារ
របាក់ខាតបងគរ

17

(751,268)

(3,032,868)

(51,438)

សរុបមូលធនទីចាត់ការធំ

12,248,732 49

,448,132

12,948,562

បំណុល និងមូលធនទីចាត់ការធំសរុប

15,165,948 61

,224,933

17,799,122

កំណត់សំគាល់ដូចមានភាជប់ជាមួយ គឺជាផ្ផបកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះ ។

12

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ

របាយការណ៍លទនផល
សរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលបានបញ្ចប់ ថ្ថងទ31
ី ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ2016
(កំណត់សំគាល់ 4)

កំណត់សំគាល់

ដុោលរអាពមរ ិក

ចំណូលពីការរបាក់

18

598,603

ចំណ្ឌយពលើការរបាក់

19

(55,947)

ចំណូលសុទនពីការរបាក់

83,112

21

(517,137)
102,425

របាក់(ខាត)/ចំពណញមុនដកពនន
ពននពលើរបាក់ចំពណញ

16

របាក់(ខាត)/ចំពណញសុទនសរមាប់ការ ិយបរ ិពចឆទ

(85,834)

310,470

ចំណ្ឌយទូពៅ និងរដឌបាល

7

(225,858)

709,188

623,354

76,906

បុពររបទានអារកក់និងជាប់សងស័យ

2,416,560

ដុោលរអាពមរ ិក

2,190,702

20

សំវ ិធានធនពលើឥណទាននិង

ពាន់ពរៀល

2015

542,656

ចំណូលពផសងៗ

ចំពណញពីរបតិបតថិការ

2016

(2,087,682)
413,490

(609,862)
96,604

(793,727)

(3,204,276)

(15,000)

(691,302)

(2,790,786)

81,604

(8,528)

(34,428)

(28,220)

(699,830)

(2,825,214)

53,384

កំណត់សំគាល់ដូចមានភាជប់ជាមួយ គឺជាផ្ផបកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះ ។

13

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ

របាយការណ៍សថីពីបផ្រមបរមួលមូលធនទីចាត់ការធំ
សរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលបានបញ្ចប់ ថ្ថងទ31
ី ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ2016
ពដើមទុនរបស់

សាខាធនាគារ

ដុោលរអាពមរ ិក
សមតុលយនាថ្ថងទី1 ផ្ខមកោ ឆ្នប2015
ំ
របាក់ចំពណញសុទនសរមាប់ការ ិយបរ ិពចឆទ

13,000,000
-

របាក់ខាតបងគរ

សរុប

ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក
(104,822)
53,384

12,895,178
53,384

សមតុលយនាថ្ថងទី31 ផ្ខធបូ ឆ្នបំ 2015

13,000,000

(51,438)

12,948,562

សមតុលយនាថ្ថងទី1 ផ្ខមកោ ឆ្នប2016
ំ

13,000,000

(51,438)

12,948,562

របាក់ខាតសុទនសរមាប់ការ ិយបរ ិពចឆទ

-

(699,830)

13,000,000

(751,268)

12,248,732

52,481,000

(3,032,868)

49,448,132

សមតុលយនាថ្ថងទី31 ផ្ខធបូ ឆ្នបំ 2016
សមតុលយនាថ្ថងទី31 ផ្ខធបូ ឆ្នបំ 2016

(សមមូលជាពាន់ពរៀល-កំណត់សំគាល់ 4
)

(699,830)

កំណត់សំគាល់ដូចមានភាជប់ជាមួយ គឺជាផ្ផបកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះ ។

14

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ

របាយការណ៍លំហូរទឹករបាក់
សរមាប់ ការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលបានបញ្ចប់ ថ្ថងទ31
ី ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ2016
(កំណត់សំគាល់ 4)

2016

កំណត់សំគាល់ ដុោលរអាពមរ ិក

ពាន់ពរៀល

2015

ដុោលរអាពមរ ិក

លំហូរទឹករបាក់ពីសកមមភាពរបតិបតថិការ
សាច់របាក់សុទនទទួល/ (ពរបើរបាស់កុង)
ប បានពី
សកមមភាពរបតិបតថិការ

22

1,637,982

6,612,535 (1,025,119)

លំហូរទឹករបាក់ពីសកមមភាពវ ិនិពយាគ
ការទិញរទពយ និងបរ ិកាខរ

(209)

(844) (3,036)

សាច់របាក់សុទនពរបើរបាស់កុងសកមម
ប
ភាពវ ិនិពយាគ

(209)

(844) (3,036)

លំហូរទឹករបាក់ពីសកមមភាពហិរញ្ដ បផទាន
សាច់របាក់ទទួលពីរបាក់កមចី

-

- 1,000,000

ការទូទាត់សងរបាក់កមចី

(1,000,000)

(4,037,000)

សាច់របាក់សុទន (ពរបើរបាស់កុង)
ប /ទទួលបានពី
សកមមភាពហិរញ្ដ បផទាន

(1,000,000)

(4,037,000) 1,000,000

ពកើន/ (ការថយចុ)ពឡើ
ះ ងថ្នសាច់របាក់
និងសាច់របាក់សមមូល

637,773

សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូល
នាពដើមការ ិយបរ ិពចឆទ

សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូល
នាចុងការ ិយបរ ិពចឆទ

23

-

2,574,691 (28,155)

1,821,419

7,353,068 1,849,574

2,459,192

9,927,759 1,821,419

កំណត់សំគាល់ដូចមានភាជប់ជាមួយ គឺជាផ្ផបកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះ ។
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

1.

អំពីសាខាធនាគារ និងសកមមភាពចមផង
ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
ពៅកាត់ ថា (

“សាខាធនាគារ”)

រតូវបានបពងាើតពឡើងពៅ

រពះោជាណ្ឌចរកកមពុជា ពៅថ្ថងទី 6 ផ្ខ មី នា ឆ្នបំ 2009 ពរកាមការចុ ះបញ្ជីពាណិជជកមមពលខ
Co.
519Br/2009 ។ សាខាធនាគារ គឺ ជាសាខាធនាគារបរពទសមួ យរបស់ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ ។
សាខាធនាគារបានទទួ លអាជាញប័ ណតពីធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា ពដើ មផីពធវើរបតិ បតថិការអាជី វកមម
ជាធនាគារពាណិជជ ពៅថ្ថងទ22ផ្ខ
ី
ឧសភាឆ្នប2009។
ំ

សកមមភាពចមផងរបស់សាខាធនាគាររួមមានការពធវើរបតិ បតថិការពលើោល់សកមមភាពអាជី វកមម
ធនាគារ និ ងការផថល់ពសវាកមមហិរញ្ដ វតទុផ្ដលពាក់ ព័នន ។
សាខាធនាគារមានបុ គគលិកចំ នួន
9 នាក់ គិតរតឹ ម ថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ ឆ្នបំ 2016 (ថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ ឆ្នបំ
2014: 9 នាក់ ) ។

2.

មូលដ្ឋឌនថ្នការពរៀបចំ

(ក) របាយការណ៍អនុ ពោមភាព
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះ រតូវបានពរៀបចំ ពឡើងពដ្ឋយ
អនុ ពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរគណពនយយ
កមពុជានិ ងពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា ។ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរតូវ
បានអនុ ម័តពដ្ឋយអបករគប់ រគង និ ងផថល់សិទិ ផ
ន ាយពៅថ្ថងទី23 ផ្ខមី នា ឆ្នបំ 2017។
(ខ) មូ លដ្ឋឌនថ្នការវាស់ផ្វង
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគាររតូវបានពរៀបចំ ពឡើងពៅតាមមូ លដ្ឋឌនតថ្មលពដើ ម
ដំ បូង ។

2.

មូលដ្ឋឌនថ្នការពរៀបចំ (ត)

(គ) រូបិយប័ ណតមុខង្ករ និ ងរូបិយប័ ណតសរមាប់ ពធវើការបង្កាញ
រូបិយប័ ណតជាតិ ថ្នរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជាគឺ របាក់ ពរៀល ។ ពដ្ឋយសារសាខាធនាគារ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
ពធវើរបតិ បតថិការ

និ ងកត់ រតាោល់បញ្ជីគណពនយយរបស់ខួនផ្ផែ
ល
កពលើមូលដ្ឋឌនរបាក់ ដុោលរ

អាពមរ ិកអបករគប់ រគងបានកំ ណត់ របាក់ ដុោលរអាពមរ ិកជារូបិយប័ ណតមុខង្ករ
រូបិយប័ ណតសរមាប់ ពធវើការបង្កាញពរពាះវាឆលុះបញ្ជ
ច ំងពី ភាពចាំបាច់

និ ង

ជា

ថ្នពសដឌកិចចរបភព

រពឹ តិ កា
ថ រណ៍ និ ងកាលៈពទសៈរបស់សាខាធនាគារ ។

សកមមភាពរបតិ បតថិការជារូបិយប័ ណតពផសងៗពទៀតពរៅពី របាក់ ដុោលរអាពមរ ិក រតូវបានបថូរពៅ
ជារបាក់ ដុោលរអាពមរ ិក ពដ្ឋយពរបើ អរតាបថូររបាក់ ពៅថ្ថងរបតិ បតថិការពនាះ ។ សមតុ លយថ្ន

រទពយសកមម និ ងបំ ណុលរូបិយប័ ណតនាកាលបរ ិពចឆទោយការណ៍ ផ្ដលជារូបិយប័ ណពរៅពី
ត
របាក់ ដុោលរអាពមរ ិកក៏ រតូវបានបថូរពៅជារបាក់ ដុោលរអាពមរ ិក ពដ្ឋយពរបើ អរតានាកាលបរ ិពចឆទ
ពនាះ ។ ភាពលំពអៀងពី ការបថូរ រូបិយប័ ណតផ្ដលពកើ តមកពី ការបថូរពនាះ រតូវបានទទួ លសាគល់
ពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល ។
(ឃ) ការបា៉ ន់ សាមន និ ងការវ ិនិ ច័ យ
ឆ
ការពរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុតរមូវឲ្យអបករគប់ រគងពធវើការវ ិនិ ច័ យ
ឆ ការបា៉ ន់ សាមន និ ង

ការសនមតផ្ដលមានផលប៉ ះពាល់ដល់ការអនុ វតថនូវពគាលនពយាបាយគណពនយយ និ ងចំ នួន
ថ្នរទពយសកមម បំ ណុល ចំ ណូល និ ងចំ ណ្ឌយផ្ដលបានោយការណ៍ ។ លទនផលជាក់ ផ្សថង
អាចខុ សពី ការបា៉ ន់ សាមនទាំងពនាះ ។
ការបា៉ ន់ សាមន និ ងការសនមតផ្ដលពាក់ ព័នន រតូវបានរតួតពិ និតយជារបចាំ ។ ការផ្កផ្របពលើការ
បា៉ ន់ សាមនគណពនយយរតូវបានទទួ លសាគល់

និ ងកត់ រតាពៅកបុងការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលការ

បា៉ ន់ សាមនពនាះរតូវបានផ្កផ្របនិ ងការ ិយបរ ិពចឆទអនាគតផ្ដលប៉ ះពាល់ពដ្ឋយការផ្កផ្របពនះ ។
ការបា៉ ន់ សាមននិ ងការវ ិនិ ច័ យ
ឆ គណពនយយចមផងរតូវបានអនុ វតថពៅកបុងការពរៀបចំ របាយការណ៍

ហិរញ្ដ វតទុរួមមានការបា៉ ន់ សាមននូ វចំ នួនផ្ដលអាចរបមូ លបានមកវ ិញពី ឥណទាននិ ងបុ ពររបទា
នផ្ដលបានបង្កាញពៅកបុងពគាលនពយាបាយគណពនយយពដ្ឋយផ្ឡកកបុងកំ ណត់ សំគាល់
3 ទី
(ឃ)និ ងទី3(ង)
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ
ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ ៗផ្ដលបានពរបើ របាស់ពដ្ឋយសាខាធនាគារ កបុងការ
ពរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពនះ មានដូ ចខាងពរកាម៖

(ក) ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
រទពយសកមម និ ងបំ ណុលហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ រួមមាន សាច់ របាក់ និ ងសាច់ របាក់
សមមូ លឥណទាន និ ងគណនី រតូវទទួ លពផសងៗ របាក់ បពញ្ដើ បំ ណុលបនាធប់ បនសំ និ ង
គណនី រតូវទូ ទាត់ ពផសងៗ ។ ពគាលនពយាបាយគណពនយយពលើការទទួ លសាគល់ និ ង
ការវាយតថ្មលនូវសមាសធាតុ ទាំងពនះរតូវបានបង្កាញពៅកបុងពគាលនពយាបាយគណពនយយ
ពដ្ឋយផ្ឡកពី គាប ។

(ខ) សាច់ របាក់ និ ងសាច់ របាក់ សមមូ ល
សាច់ របាក់ និ ងសាច់ របាក់ សមមូ ល រួមមានសាច់ របាក់ និ ងសមតុ លយធនាគារ របាក់ បពញ្ដើ
ចរនថនិងការវ ិនិ ពយាគរយៈពពលខលីផ្ដលអាចបថូរជាសាច់ របាក់ បានកបុងរយៈពពល 3 ផ្ខឬ

តិ ចជាងចាប់ ពីពពលទិ ញពហើយផ្ដលអាចបថូរជាសាច់ របាក់ បានពដ្ឋយមានហានិ ភ័យតិ ចតួ ច
ចំ ពពាះការផ្ទលស់បូរតថ្មល
ថ
។

(គ) របាក់ បពញ្ដើ និ ងរបាក់ តមាល់ពៅធនាគារនានា
របាក់ បពញ្ដើ និ ងរបាក់ តមាល់ពៅធនាគារនានា រតូវបានកត់ រតាតាមតថ្មលពដើ ម ។
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3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ឃ) ឥណទាន និ ងបុ ពររបទាន
ឥណទាននិ ងបុ ពររបទានផថល់ដល់អតិ ថិជន រតូវបានកត់ រតាពៅកបុងតាោងតុ លយការ

តាមរបាក់ ពដើ ម ដកចំ នួនទាំងឡាយណ្ឌផ្ដលបានលុបពចាល ឬសំវ ិធានធនពលើឥណទាន
និ ងបុ ពររបទានអារកក់ និ ងជាប់ សងស័យ ។
ភាពរគប់ រគាន់ ថ្នសំវ ិធានធនពលើឥណទានអារកក់ និ ងជាប់ សងស័យ រតូវបានវាយតថ្មល
ពដ្ឋយអបករគប់ រគងពរៀងោល់ផ្ខ។លកខខណឍទាំងឡាយផ្ដលរតូវបានពិ ចារណ្ឌកបុងការវាយ
តថ្មលពលើភាពរគប់ រគាន់ ថ្នសំវ ិធានធនពលើឥណទានអារកក់ និ ងជាប់ សងស័យមានដូ ចជា
ទំ ហំឥណទានបទពិ ពសាធន៍ ថ្នការខាតបង់ កនលងមកលកខខណឍពសដឌកិចចបចចុបផនប និ ង
ផលប៉ ះពាល់ពផសងៗដល់អតិ ថិជនសាទនភាពហិរញ្ដ វតទុរបស់អតិ ថិជន និ ងសាទនភាព
ជាក់ ផ្សថងថ្នឥណទានពធៀបនឹ ងលកខខណឍ ផ្ដលបានផ្ចងកបុងកិ ចចសនោ ។
(ង) សំវ ិធានធនពលើឥណទាន និ ងបុ ពររបទានអារកក់ និ ងជាប់ សងស័យ
ពដើ មផីអនុ វតថពៅតាមពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជាោល់ឥណទាន និ ង
បុ ពររបទានរតូវបានចាត់ ចំណ្ឌត់ ថាបក់ ពដ្ឋយពយាងពៅតាមសមតទភាពថ្នការទូ ទាត់ សង

របស់ថ្ដគូ ពាណិជជកមម។សមតទភាពថ្នការទូ ទាត់ សងពនះរតូវបានវាយតថ្មលពដ្ឋយផ្ផែកពៅ
តាមបទពិ ពសាធន៍ ថ្នការទូ ទាត់ សងពី មុនលកខខណឍហិរញ្ដ វតទុរបស់កូនបំ ណុល អាជី វកមម
និ ងលំហូរទឹ ករបាក់ នាពពលអនាគត និ ងការសម័រគចិ តថសងរបស់កូនបំ ណុល
បរ ិយាកាសហិរញ្ដ វតទុ និ ងគុ ណភាពថ្នឯកសារឥណទាន ។
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3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ង) សំវ ិធានធនពលើឥណទាន និ ងបុ ពររបទានអារកក់ និ ងជាប់ សងស័យ (ត)
បផ្នទមពលើគុណភាពថ្នព័ ត៌មានខាងពលើ ចំ នួនថ្ថងហួសកាលកំ ណត់ សង
រតូវបានយកមកគិ តដូ ចខាងពរកាម៖
ចំណ្ឌត់ថាបក់

បំ ណុលធមមតា/សថង់ដ្ឋរ

ចំនួនថ្ថងហួសកាលកំណត់សង

សំវ ិធានធន

<30 ថ្ថង

1%

បំ ណុលឃ្លលំពមើ ល

≥ 30 ថ្ថង - 89 ថ្ថង

3%

បំ ណុលពរកាមសថង់ដ្ឋរ

≥ 90 ថ្ថង- 179 ថ្ថង

20%

បំ ណុលសងស័យ

≥ 180 ថ្ថង- 359 ថ្ថង

50%

បំ ណុលបាត់ បង់

≥360 ថ្ថង

100%

សំវ ិធានធនពលើឥណទាននិ ងបុ ពររបទានជាប់ សងស័យអបផបរមា រតូវបានកំ ណត់ ពដ្ឋយ
ផ្ផែកពៅតាមចំ ណ្ឌត់ ថាបក់ ផ្ដលបានចាត់ ថាបក់ ។ ពៅពពលមានព័ ត៌មានផ្ដលអាចទុ កចិ តថ
បានថា ឥណទានបាត់ បង់ ពកើ តមានពឡើងពរចើ នជាងតរមូវការអបផបរមា ពនាះសំវ ិធានធន
បផ្នទមនឹ ងរតូវបានពគពធវើពឡើង។
សំវ ិធានធនខាងពលើបានពធវើពឡើងពដ្ឋយមិ នគិ តពី តថ្មលរទពយបញ្ជ
ច ំពទ ពលើកផ្លងផ្តរទពយ
បញ្ជ
ច ំពនាះ ជាសាច់ របាក់ ផ្ដលបានតមាល់ពៅសាខាធនាគារ ។
ការទារបានមកវ ិញនូ វឥណទានផ្ដលបានលុបបំ បាត់ ពចាលពី មុននិ ងការបញ្ូច លមកវ ិញនូ វ
សំវ ិធានធនពី មុន រតូវបានបង្កាញដ្ឋច់ ពដ្ឋយផ្ឡករួមជាមួ យនឹ ងសំវ ិធានធនសុទនរបស់
ឥណទានអារកក់ និងជាប់ សងស័យកបុងរបាយការណ៍លទនផល ។
ឥណទានផ្ដលមិ នអាចទារបាន ឬចំ ផ្ណកថ្នឥណទានផ្ដលបានចាត់ ថាបក់ ជាឥណទាន
អារកក់ រតូវបានកាត់ ពចញបនាធប់ ពីមានការគិ តគូ រពលើតថ្មលលក់ បានថ្នរទពយបញ្ជ
ច ំ ពហើយ
របសិនពបើ ពៅពពលផ្ដលអបករគប់ រគងវ ិនិ ច័ យ
ឆ ពឃើញថា ពុំ មានសងឃឹមនឹ ងទារបាននូ វ
ឥណទានទាំងពនាះមកវ ិញពទ ។
(ច) រទពយសកមមពផសងៗ
រទពយសកមមពផសងៗ រតូវបានកត់ រតាតាមតថ្មលពដើ ម ។
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3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ឆ) របាក់ បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់
របាក់ បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ រតូវបានរកាទុ កពៅធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជាស្សបតាមចាប់ សថីពី
រគឹ ះសាទនធនាគារនិ ងហិរញ្ដ វតទុថ្នរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជានិ ងរតូវបានកំ ណត់ ជាភាគរយថ្ន
ពដើ មទុ នអបផបរមារបស់សាខាធនាគារ

និ ងរបាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជនផ្ដលតរមូវពដ្ឋយ

ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា ។
របាប់ បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ រតូវបានទទួ លសាគល់តាមតថ្មលពដើ ម ។
(ជ)

ការវ ិនិ ពយាគ
ការវ ិនិ ពយាគរតូវបានកត់ រតាតាមថ្ថលពដើ មដកសំវ ិធានធនថ្ន ការខាតបង់ ពលើឱនភាពថ្នតថ្មល
ពដើ មផីទទួ លសាគល់នូវការធាលក់ ចុះជាអចិ ថ្្នថយពលើ
៍ តថ្មលថ្នការវ ិនិ ពយាគ ។

(ឈ) រទពយ និ ងបរ ិកាខរ
(i)

ផ្ផបកថ្នរទពយ និ ងបរ ិកាខរ រតូវបានកត់ រតាតាមតថ្មលពដើ ម ដករ ំលស់បងគរ និ ងការខាតបង់
ពលើឱនភាពថ្នតថ្មលបងគររបសិនពបើ មាន ។ ពៅពពលផ្ដលធាតុ របស់រទពយ និ ងបរ ិកាខរមាន
អាយុកាលពរបើ របាស់ខុសៗគាប ធាតុ ទាំងពនាះរតូវបានចាត់ ទុកជាផ្ផបកពផសងគាប (សមាសធាតុ
ចមផងៗ) របស់រទពយ និ ងបរ ិកាខរ ។

(ii)

រ ំលស់ពលើរទពយ និ ងបរ ិកាខរ រតូវបានទទួ លសាគល់ជា ចំ ណ្ឌយពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល
ពដ្ឋយផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌនរ ំលស់ថយចុ ះជាលំដ្ឋប់ តាមអាយុកាលពរបើ របាស់បា៉ន់ សាមនរបស់
រទពយនី មួយៗតាមអរតាដូ ចខាងពរកាម៖
បរ ិកាខរកុំ ពយូទ័ រ

5០%

ពរគឿងសង្ការ ឹម និ ងពរគឿងបំ ពាក់

25%

បរ ិកាខរការ ិយាល័យ និ ងបរ ិកាខរពផសងៗ

25%

ការផ្កលំអពលើអគារជួ ល រតូវបានដករ ំលស់ផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌនរ ំលស់ពថរតាមអរតា

5%

កបុងមួ យឆ្នបំ ។
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3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ឈ) រទពយ និ ងបរ ិកាខរ
(iii)

ចំ ណ្ឌយបនាធប់ ផ្ដលពាក់ ព័ននពៅនឹ ងផ្ផបកមួ យថ្នរទពយនិ ងបរ ិកាខរផ្ដលបានទទួ លសាគល់រច
ួ
មកពហើយរតូវបានបូ កបញ្ូច លពៅកបុងតថ្មលពយាងថ្នផ្ផបកពនាះ របសិនពបើ អាចមានលទនភាព
ផថល់នូវអតទរបពយាជន៍ ពសដឌកិចចនាពពលអនាគតដល់រកុមហ៊ុនពលើសពី សង
ថ ់ ដ្ឋរពដើ។ម

ោល់ការចំ ណ្ឌយបនាធប់ ពផសងពទៀតរតូវបានទទួ លសាគល់ជាចំ ណ្ឌយពៅកបុងការ ិយបរ ិពចឆទ
ផ្ដលបានពកើ តពឡើង ។
(iv)

ចំ ពណញឬខាតពី ការឈប់ ពរបើ ឬការលក់ ពចញផ្ផបកថ្នរទពយ និ ងបរ ិកាខរណ្ឌមួ យរតូវបាន
កំ ណត់ ពដ្ឋយភាពខុ សគាបរវាងសាច់ របាក់ ទទួ លបានពី ការលក់ និ ងតថ្មលពយាងថ្នផ្ផបកពនាះ
ពហើយរតូវបាន ទទួ លសាគល់ពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផលនាថ្ថងឈប់ ពរបើ ឬលក់ ពចញ ។

(v)

រទពយនិ ងបរ ិកាខរផ្ដលបានដករ ំលស់អស់ពហើយរតូវបានរកាទុ កកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
រហូតដល់ថ្ថងផ្ដលរទពយនិ ងបរ ិកាខរទាំងពនាះរតូវបានលក់ ពចញឬលុបបំ បាត់ ពចាល ។

(ញ) ឱនភាពថ្នតថ្មលរទពយសកមម
(i)

រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុ

រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុរតូវបានវាយតថ្មលនាកាលបរ ិពចឆទោយការណ៍នី មួយៗពដើ មផីកំណត់ ថា
ពតើ មានភសថតាងណ្ឌមួ
យផ្ដលបង្កាញថា រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុទាំងពនាះមានឱនភាពថ្ន
ុ
តថ្មល។

រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុ រតូវបានចាត់ ទុកថាមាន

ឱនភាពថ្នតថ្មលរបសិនពបើ មាន

ពហតុ ការណ៍មួ យឬពរចើ នជះឥទនិពល ជាអវ ិជជមានពលើលំហូរទឹ ករបាក់ បា៉ ន់ សាមននាពពល
អនាគតដល់រទពយសកមមពនាះ។ ករណីពនះ មិ ន រតូវបានពរបើ សរមាប់ ឥណទានផថល់ដល់
អតិ ថិជនពនាះពទ

ពដ្ឋយវារតូវបានបង្កាញពៅកបុងពគាលនពយាបាយគណពនយយពដ្ឋយ

ផ្ឡកពៅកបុងកំ ណត់ សំគាល់ 3(ឃ) និ ង3 (ង) ។

ការខាតបង់ ពលើឱនភាពថ្នរទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុ រតូវបានគណនាពលើភាពខុ សគាបរវាងតថ្មល
ពយាងនិ ងតថ្មលបចចុបផនបថ្នលំហូរទឹ ករបាក់ អនាគត
របាក់ របសិទនភាព។

ពដ្ឋយពធវើការបញ្ុច ះតថ្មលតាមអរតាការ

ោល់រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុពទាលសារវនថ
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3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ញ) ឱនភាពថ្នតថ្មលរទពយសកមម (ត)
(i)

រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុ(ត)

រតូវបានរតួតពិ និតយឱនភាពថ្នតថ្មលតាមមូ លដ្ឋឌនពទាល។រទពយសកមមពៅសល់ រតូវបាន
វាយតថ្មលជារួមកបុងរកុមរទពយសកមម ផ្ដលមានហានិ ភ័យឥណទានស្សពដៀងគាប ។
ការខាតបង់ ពលើឱនភាពថ្នតថ្មល រតូវបានទទួ លសាគល់ពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល ។
ការខាតបង់ ពលើឱនភាពថ្នតថ្មលរតូវដកពចញ របសិនពបើ មានរពឹ តិ កា
ថ រណ៍ពកើ តពឡើងបនាធប់
ពី ការទទួ លសាគល់ការខាតបង់ ពលើឱនភាពថ្នតថ្មលតរមូវឲ្យដកពចញ ។
(ii) រទពយសកមមមិនផ្មនហិរញ្ដ វតទុ
តថ្មលពយាងថ្នរទពយសកមមមិនផ្មនហិរញ្ដ វតទុរបស់រកុមហ៊ុនរតូវបានរតួតពិ និតយពឡើងវ ិញពៅ
ោល់កាលបរ ិពចឆទោយការណ៍នី មួយៗពដើ មផីកំណត់ ថា

ពតើ មានសញ្ជដណណ្ឌមួ យផ្ដល

បង្កាញថារទពយសកមមទាំងពនាះមានឱនភាពថ្នតថ្មល។ របសិនពបើ មានសញ្ជដពនាះ
ពកើ តពទផើងការបា៉ ន់ សាមនពលើតថ្មលផ្ដលអាចរបមូ លមកវ ិញបានរបស់រទពយសកមមរតូវបាន
ពធវើពទផើង ។
តថ្មលផ្ដលអាចរបមូ លមកវ ិញបានថ្នរទពយសកមមឬឯកតាបពងាើតសាច់ របាក់ គឺ ផ្ផែកពលើតថ្មល
ផ្ដលធំ ជាងរវាងតថ្មលពរបើ របាស់ និ ងតថ្មលសមស្សបដកចំ ណ្ឌយពដើ មផីលក់ ពចញ ។ កបុងការ
បា៉ ន់ របមាណតថ្មលពរបើ របាស់សាច់ របាក់ រ ំពឹ ងថានឹ ងទទួ លបាននាពពលអនាគត រតូវបាន
បញ្ុច ះពៅតថ្មលបចចុបផនប
ពដ្ឋយពរបើ របាស់អរតាការរបាក់ មុនដកពននផ្ដលឆលុះបញ្ជ
ច ំង
ការបា៉ ន់ របមាណថ្នតថ្មលពពលពវោកបុងលកខខណឍទី ផារបចចុបផនប និ ងហានិ ភ័យជាក់ ោក់
សរមាប់ រទពយសកមមទាំងពនាះ។សរមាប់ ពគាលបំ ណងថ្នការ រតួតពិ និតយពលើឱនភាពថ្ន

តថ្មលរទពយសកមម រតូវបានដ្ឋក់ បញ្ូច លគាបជារកុមផ្ដលអាចបពងាើតសាច់ របាក់ បានតូ ចបំ ផុត
ពី ការបនថពរបើ របាស់

ពដ្ឋយមិ នពឹ ងផ្ផែកខាលំងពលើលហូ
ំ រទឹ ករបាក់ ថ្នរទពយសកមមដថ្ទពទៀតឬ

រកុមរទពយសកមមដថ្ទពទៀត “(ឯកតាបពងាើតសាច់ របាក់”)។
ការខាតបង់ ពលើឱនភាពថ្នតថ្មលរតូវបានទទួ លសាគល់របសិនពបើ តថ្មលពយាងថ្នរទពយសកមម ឬ
ឯកតាបពងាើតសាច់ របាក់ មានចំ នួនពលើសពី តថ្មលផ្ដលអាចរបមូ លមកវ ិញបាន។

ការខាត

បង់ ពីឱនភាពថ្នតថ្មលរតូវបានកត់ រតាពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល ។
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3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ដ) របាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន និ ងធនាគារនានា
របាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន និ ងធនាគារនានា រតូវបានកត់ រតាតាមតថ្មលពដើ ម ។
(ឋ) របាក់ កមចី
របាក់ កមចីរតូវបានបង្កាញតាមតថ្មលពដើ ម ។
(ឌ) បំ ណុលបនាធប់ បនសំ
បំ ណុលបនាធប់ បនសំ រតូវបានចាត់ ទុកជាផ្ផបកមួ យថ្នមូ លធនរបស់សាខាធនាគារ ពហើយ
រតូវបានបញ្ូច លពៅកបុងការគណនាមូ លនិ ធិផ្ទធល់សុទនរបស់សាខាធនាគារ

និ ងរតូវបាន

កត់ រតាតាមតថ្មលពដើ ម ។
(ឍ) សំវ ិធានធន

សំវ ិធានធនរតូវបានទទួ លសាគល់ពៅពពលផ្ដលរកុមហ៊ុនមានកាតពវកិចចតាមផលូវចាប់ ឬ
កាតពវកិចចរបពយាលផ្ដលជាលទនផលថ្នរពឹ តិ កា
ថ រណ៍កនលងផុ តពៅ ពហើយមានលទនភាព

ផ្ដលតរមូវឲ្យមានលំហូរពចញនូ វអតទរបពយាជន៍ ពសដឌកិចចកុងការបំ
ប
ពពញនូ វកាតពវកិចចពនាះ

។របសិនពបើ ផលប៉ ះពាល់មានលកខណៈសារវនថ សំវ ិធានធនរតូវបានកំ ណត់ ពដ្ឋយអបផហារ
លំហូរទឹ ករបាក់ ផ្ដលរ ំពឹ ងថានឹ ងទទួ លបាននាពពលអនាគត ពដ្ឋយពរបើ អរតាមុ នបង់ ពនន
ផ្ដលឆលុះបញ្ជ
ច ំងពី ការបា៉ ន់ របមាណថ្នតថ្មលពពល ពវោកបុងលកខខណឍទី ផារបចចុបផនប និ ង
ហានិ ភ័យជាក់ ោក់ សរមាប់ បំណុលពនាះ។
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3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ណ) ការទទួ លសាគល់ចំណូល
ចំ ណូលពី ការរបាក់ រតូវបានទទួ លសាគល់ពដ្ឋយផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌនបងគរ។

ចំ ណូលពី

ការរបាក់ ពលើឥណទានវ ិបារូបន៍ ឥណទានមានកាលកំ ណត់ និងឥណទានពផសងៗរតូវបាន
ទទួ លសាគល់ពដ្ឋយ ពយាងពៅតាមពពលពវោផ្ដលគិ តរបចាំថ្ថង ។ ពៅពពលផ្ដល គណនី
រតូវបានចាត់ ថាបក់ ជាឥណទានមិ នដំ ពណើរការការរបាក់ នឹងរតូវពយួរទុ កលុះរតាផ្តវាទទួ ល
បានជាសាច់ របាក់ សុទន ។

ចំ ណូលពី សកមមភាពពផសងៗរបស់សាខាធនាគាររតូវបានបងគរពដ្ឋយពរបើ របាស់មូលដ្ឋឌនដូ ច
ខាងពរកាម៖


កថ្រមពលើការចាត់ ផ្ចងផថល់ឥណទាននិ ងកថ្រមពជើ ងសាពលើពសវាកមម និ ងឥណទានផ្ដល
បានផថល់ ពៅឲ្យអតិ ថិជន រតូវបានទទួ លសាគល់ពៅពពលរបតិ បតថិការពកើ តពឡើង ។



កថ្រមពលើកិចចសនោនិ ងកថ្រមការធានាពលើពសវាកមមពផសងៗ និ ងឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុនានា
ផ្ដលផឋល់ឲ្យអតិ ថិជនរតូវបានទទួ លសាគល់ជាចំ ណូលពៅកបុងការ ិយបរ ិពចឆទផ្ដលពសវា
កមម និ ងឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុទាំងពនាះរតូវបានផឋល់ឲ្យ ។



កថ្រមពសវាកមម

និ ងកថ្រមរត់ ការរតូវបានទទួ លសាគល់ពៅពពលផ្ដលពសវាកមមរតូវបាន

បំ ពពញ។
(ត) ចំ ណ្ឌយពលើការរបាក់
ចំ ណ្ឌយពលើការរបាក់ ពលើរបាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជននិ ងរបាក់ កមចី

រតូវបានទទួ លសាគល់

តាមមូ លដ្ឋឌនបងគររបចាំថ្ថង។
(ថ) ភតិ សនោរបតិ បតថិការ
ថ្ថលឈួលផ្ដលបានបង់
ប
ពលើភតិ សនោរបតិ បតថិការ រតូវបានទទួ លសាគល់កុងរបាយការណ
ប
៍
លទនផលពដ្ឋយផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌនរ ំលស់ពថរពៅតាមពពល
ថ្នភតិ សនោ។

ការសនោ

ភតិ សនោមិ នរតូវបានទទួ លសាគល់ជាបំ ណុលពទរហូតដល់ពពលផ្ដលរកុមហ៊ុនមាន
កាតពវកិចចរតូវទូ ទាត់ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ទ) ពននពលើរបាក់ ចំពណញ
ពននពលើរបាក់ ចំពណញរួមមានពននពលើរបាក់ ចំពណញរបចាំឆ្នបំនិងពននពនោរ។
ពននពលើរបាក់ចំពណញរបចាំឆ្នបំ

រតូវបានទទួ លសាគល់ពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល

ពលើកផ្លងផ្តកបុងករណីផ្ដលពននពលើរបាក់ ចំពណញទាក់ ទងពៅនឹ ងធាតុ ណ្ឌ

ផ្ដលបាន

ទទួ លសាគល់ជាផ្ផបកមួ យថ្នមូ លធន ។
ពននពលើរបាក់ ចំពណញរបចាំឆ្នបំ

គឺ ជាពននផ្ដលរ ំពឹ ងថារតូវបង់ ពលើរបាក់ ចំពណញជាប់ ពនន

របចាំឆ្នបំពដ្ឋយពរបើ អរតាពននផ្ដលបានអនុ ម័តឬបានអនុ ម័តជាអាទ៍ពៅកាលបរ ិពចឆទោយ
ការណ៍ និ ងនិ យ័តភាពទាំងឡាយពលើពននរតូវបង់ ពីឆ្នបំមុនៗ ។
ពននពនោររតូវបានកត់ រតាតាមវ ិធី សាស្តសថតាោងតុ លយការ ពលើភាពលំពអៀងជាបពណ្ឌ
ថ ះ
អាសនបរវាងតថ្មលពយាងថ្នរទពយសកមមនិងបំ ណុលកបុងពគាលបំ ណងថ្នការពធវើរបាយការណ៍
ហិរញ្ដ វតទុនិ ងតថ្មលពយាងពរបើ សរមាប់ ការគិ តពនន។

តថ្មលថ្នរបាក់ ពននពនោរផ្ដលបានកំ ណត់ ពនាះគឺ ផ្ផែកពលើលកខណថ្នការពជឿជាក់
ៈ
នឹងទទួ ល
បានឬការទូ ទាត់ ផ្ដលនឹ ងពកើ តពឡើងរវាងតថ្មលសុទនថ្នរទពយសកមមនិងបំ ណុពដ្ឋយពរបើ
ល
អរតា
ពននកំណត់ ពៅនាកាលបរ ិពចឆទោយការណ៍ ។
ពននពនោរជារទពយសកមមរតូវបានទទួ លសាគល់ផ្តកបុងករណីអាចនឹ ងពកើ តមានពឡើងពលើរបាក់
ចំ ពណញជាប់ ពនននាពពលអនាគតផ្ដលអាចពរបើ របាស់ជាមួ យនឹ ងរទពយសកមម។ពននពនោរ

ជារទពយសកមមរតូវបានកាត់ បនទយកបុងករណីផ្ដលវាមិ នអាចពកើ តពឡើងនូ វអតទរបពយាជន៍ ថ្ន
ពននផ្ដលពាក់ ព័នន ផ្ដលអាច
នឹងពរបើ របាស់បាន ។

3.

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ធ) សមព័ននញាតិ
ភាគី ផ្ដលរតូវបានចាត់ ទុកជាសមព័ននញាតិ របសិនពបើ
សាខាធនាគារ

មានលទនភាពរគប់ រគង

ពដ្ឋយផ្ទធល់ ឬពដ្ឋយរបពយាល ឬមានឥទនិពលខាលំងពលើភាគី មួយពទៀត កបុងការពធវើពសចកថី
សពរមចពលើហិរញ្ដ វតទុ និ ងរបតិ បតថិការ ឬភាគី

និ ងសាខាធនាគារ

ពនាះសទិតពៅពរកាម

ការរគប់ រគងរួមមួ យឬក៏ មានឥទនិពលខាលំង។

សមព័ននញាតិ អាចជារូបវ ័នថបុគគល ឬនី តិបុគគល ពហើយក៏ រម
ួ បញ្ូច លនូ វសមាជិ ករគួសារជិ តសបិទន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
ជាមួ យនឹ ងរូបវនថបុគគលជាសមព័ននញាតិ ផងផ្ដរ ។
តាមចាប់ សីព
ថ ី រគឹ ះសាទនធនាគារនិ ងហិរញ្ដ វតទុ សមព័ននញាតិ រម
ួ បញ្ូច លផងផ្ដរនូ វរូបវ ័នថបុគគល
ផ្ដលមាន ភាគហ៊ុនយា៉ ងតិ ចចំ នួន10%ថ្នពដើ មទុ នរបស់សាខាធនាគារ ឬថ្នសិទិ ពន បាះពឆ្នបត

ពទាះជាកាន់ កាប់ ពដ្ឋយផ្ទធល់កី ឬ
ថ ពដ្ឋយរបពយាលកថីឬរូបវ ័នថបុគគលណ្ឌផ្ដលរួមចំ ផ្ណកកបុង

ផ្ផបករដឌបាលការដឹ កនាំការរគប់ រគងឬការពរៀបចំ និងការអនុ វតថនូវការរតួតពិ និតយថ្ផធកុងរបស់
ប
សាខាធនាគារ ។

4.

ការបថូររូបិយប័ណតពីដុោលរអាពមរ ិកពៅជារបាក់ ពរៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទរតូវបានបង្កាញជាដុ ោលរអាពមរ ិក។ការបថូររូបិយប័ ណតពីដុោលរអាពមរ ិ

កពៅជារបាក់ ពរៀលរតូវបានពធវើពឡើងពដើ មផីអនុ វតថពៅតាមពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារ
ជាតិ ថ្នកមពុជាពាក់ ព័នននឹងការពរៀបចំ

និ ងការកំ ណត់ បង្កាញពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុពដ្ឋយពរបើ អរតាបថូររបាក់ ជាផលូវការ
របកាស ពដ្ឋយធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជានាថ្ថងទ31
ី ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 2016 ផ្ដល 1 ដុ ោលរអាពមរ ិកពសមើ
នឹ ង 4,037ពរៀល ។ តួ ពលខជារបាក់ ពរៀលពនះ គឺ សរមាប់ ជាការបង្កាញផ្តប៉ុ ពណ្ឌតះ ពហើយ
មិ នរតូវបាន យកមកបកស្សាយថាតួ ពលខរបាក់ ដុោលរ អាពមរ ិកពនះ រតូវបានបថូរពៅជា

របាក់ ពរៀល ឬនឹ ងរតូវបានបថូរជារបាក់ ពរៀលនាពពលអនាគតតាមអរតាបថូររបាក់ ពនះ ឬអរតា
បថូររបាក់ ពផសងពទៀតពនាះពឡើយ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

5.

សាច់ របាក់កុងថ្ដ
ប
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ដុ ោលរអាពមរ ិក

របាក់ ដុោលរអាពមរ ិក

6.

2015

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

211,289

33,863

52,338

របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
ពៅកបុងរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជាៈ
ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា

ធនាគារភបំពពញពាណិចច
ពៅពរៅរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជាៈ
ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាសឹងាបុរ ី
ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាMumbai

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

2,646,547

10,684,110

1,499,582

3,053,535

12,327,121

886,949

7,706,854

31,112,570

2,387,556

2,000,000

6,772

8,074,000

27,339

-

1,025
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

6.

របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា (ត)
របាក់ បពញ្ដើ និ ងរបាក់ តមាល់ពៅធនាគារនានារតូវបានវ ិភាគបផ្នទមដូ ចខាងពរកាម៖
2016

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

រយៈពពល 1 ផ្ខ

2,406,854

9,716,470

1,787,556

2 to 3 ផ្ខ

5,300,000

21,396,100

600,000

7,706,854

31,112,570

2,387,556

7,692,576

31,054,929

2,350,956

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

(ក) តាមកាលកំ ណត់ ៈ

(ខ) តាមរូបិយប័ ណតៈ
របាក់ ដុោលរអាពមរ ិក
របាក់ ពរៀល

របាក់ រព
ូ ី ឥណ្ឌ
ឍ

7,506
6,772

7,706,854
(គ) តាមអរតាការរបាក់ (កបុងមួ យឆ្នបំ)

30,302 35,575
27,339 1,025

31,112,570

2016

2,387,556

2015

ធនាគារនានាពៅកបុងរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជា 0.
39% - 4.00% 0.24% - 2.00%
ធនាគារនានាពៅពរៅរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជាគាមន គាមន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

7.

ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ឥណទាន

រយៈពពលខលី

រយៈពពលផ្វង
វ ិបារូបន៍

សរុបឥណទាន - ដុ ល
សំវ ិធានធនពលើឥណទាន

និ ងបុ ពររបទានអារកក់ និ ងជាប់ សងស័យ

ឥណទាននិ ងបុ ពររបទានផថល់ដល់
អតិ ថិជនសុទន

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

1,593,782

6,434,095

8,512,287

3,164,012

785,729

4,148,138

16,746,035

6,525,673

26,344,142

783,753

(938,727)

5,586,946

4,152,192

13,450,208

(3,789,641) (145,000)

22,554,501

13,305,208

បផ្រមបរមួលថ្នសំវ ិធានធនពលើឥណទាន
និងបុ ពររបទានអារកក់ និងជាប់ សងស័យ
មានដូ ចខាងពរកាម៖
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
នាថ្ថងទី 1 ផ្ខមកោ

សំវ ិធានធន/(សំវ ិធានធនបញ្ូច លមកវ ិញ)
ពលើឥណទានអារកក់
និ ងជាប់ សងស័យ

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

ដុ ោលរអាពមរ ិក

2015

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

145,000

585,365

130,000

793,727

3,204,276

15,000

938,727

3,789,641

145,000
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

7.

ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន (ត)
ឥណទាន និ ងបុ ពររបទាន រតូវបានវ ិភាគបផ្នទមដូ ចខាងពរកាម៖
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

(ក) តាមកាលកំ ណត់ ៈ
រយៈពពល 1 ផ្ខ

-

-

3,125,572

561,482

3,460,879

ពី 2 ពៅ 3 ផ្ខ

601,397

2,427,841

ពី 7 ពៅ 12 ផ្ខ

226,057

912,590

ពី 4 ពៅ 6 ផ្ខ
ពី 1 ពៅ 5 ឆ្នបំ

ពលើសពី 5 ឆ្នបំ

139,084
2,112,679

1,955,222
756,343

3,446,456

8,528,883

13,913,346

2,734,564

6,525,673

26,344,142

13,450,208

4,755,462

19,197,800

13,189,959

-

-

260,249

1,770,211

7,146,342

-

6,525,673

26,344,142

13,450,208

6,525,673

26,344,142 13,450,208

1,417,628

(ខ) តាមវតទុការធានាៈ

ធមមតា/ឥណទានសថង់ដ្ឋរ
មានការធានា

ឥណទានឃ្លលំពមើ ល
មានការធានា

ឥណទាន

ជាប់ សងស័យ

មានការធានា

(គ) តាមរូបិយប័ ណតៈ
របាក់ ដុោលរអាពមរ ិក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

7.

ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន (ត)

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

2016

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

(ឃ) តាមនិ វាសនដ្ឋឌនៈ
និ វាសនជន

អនិ វាសនជន*

6,525,673

26,344,142 7,145,949

6,525,673

26,344,142

-

- 6,304,259
13,450,208

*តំ ណ្ឌងឲ្យឥណទានផថល់ដល់ធនាគារនានាពៅរបពទសឥណ្ឌ
ឍ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

32

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

7.

ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន (ត)
ឥណទាន និ ងបុ ពររបទាន រតូវបានវ ិភាគបផ្នទមដូ ចខាងពរកាម៖ (ត)
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ដុ ោលរអាពមរ ិក

2015

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

-

6,304,259

10,386,848

1,721,174

(ង) តាមរបពភទអាជី វកមមៈ
រគឹ ះសាទនហិរញ្ដ វតទុ

ផលិតកមម និ ងពបាះពុ មភ

នាំចូល

កសិកមម

ឥណទានទិ ញពគហដ្ឋឌន

សំណង់

ពផសងៗ

-

2,767,254

11,171,405

176,430

712,247

2,572,913

4,123,750
260,249

1,009,076

4,073,642

-

-

346,587

6,525,673

26,344,142

13,450,208

6,525,673

26,344,142

13,450,208

3,680,313

14,857,424

4,123,750

6,525,673

26,344,142

13,450,208

-

-

619,751

74,438

(ច) តាមទំ នាក់ ទំនងៈ
មិ នផ្មនសមព័ននញាតិ
(ឆ) តាមហានិ ភ័យៈ
ហានិ ភ័យធំ ៗ

មិ នផ្មនជាហានិ ភ័យធំ

2,845,360

11,486,718

9,326,458

ហានិ ភ័យធំ រតូវបានផថល់និយមន័ យពៅកបុងពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា
ថាជាសមតុ លយសរុបថ្នឥណទាននិ ងបុ ពររបទាន ផ្ដលផថល់ដល់អតិ ថិជនមាបក់ ពលើសពី
10%
ថ្នមូ លនិ ធិ ផ្ទធល់សុទនរបស់សាខាធនាគារ ។ ហានិ ភ័យពនះសំពៅពលើចំនួនទឹ ករបាក់

ខពស់បំផុតរវាងសមតុ លយថ្នឥណទានពៅសល់ និ ងទាយជជទានផ្ដលពៅសល់ ឬឥណទាន
និ ងទាយជជទានផ្ដលបានអនុ ម័ត ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

7.

ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន (ត)

(ជ) តាមអរតាការរបាក់ (កបុងមួ យឆ្នបំ)
ឥណទានរយៈពពលខលី

2016

2015

LIBOR plus 38 BSP - 85 BSP*

LIBOR បូ ក 38 BSP-85 BSP*

ឥណទានរយៈពពលផ្វង 8.00% - 12.00%

8.00% - 12.00%

ឥណទានវ ិបារូបន៍ 8.00% - 12.00%

8.00% - 12.00%

* BPS តំ ណ្ឌងឲ្យចំ នួនពកផៀស
8.

រទពយសកមមពផសងៗ
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
ការរបាក់ រតូវទទួ ល

ចំ ណ្ឌយបង់ មុន និ ងរបាក់ កក់
គណពនយយជាប់ គាំង

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

98,633

398,181

101,454

5,915

23,879

-

16,160

65,238

120,708
9.

2015

487,298

16,160

117,614

របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

1,300,000

5,248,100

1,300,000

1,630,000

6,580,310

1,880,000

របាក់ បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ ពលើៈ
ពដើ មទុ នអបផបរមា

របាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

330,000

1,332,210

580,000

34

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
9.

របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ (ត)
(ក)

របាក់ បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ ពលើពដើ មទុ នអបផបរមា

ពយាងតាមមារតាទី 1 ថ្នរបកាសពលខ ធ7-01-136 រប

.ក របស់ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា

សថីពីរបាក់ តមាល់ធានាពលើពដើ មទុ ន របស់ធនាគារ ចុ ះថ្ថងទី 15 ផ្ខ តុ ោ ឆ្នបំ 2001 ធនាគារ

ទាំងអស់តរមូវឲ្យដ្ឋក់ របាក់ តមាល់ធានាពលើពដើ មទុ នអបផបរមាពសមើនឹង 10% ថ្នពដើ មទុ នចុ ះបញ្ជី
ជាមួ យ ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា ។ របាក់ បពញ្ដតមា
ើ ល់ពនះ មិ នរតូវបានអនុ ញ្ជដត ឲ្យពរបើ របាស់
ពៅកបុងរបតិ បតថិការរបចាំថ្ថងរបស់សាខាធនាគារពឡើយ
ប៉ុ ផ្នថអាចដកមកវ ិញបានពៅពពល
សាខាធនាគារបញ្ចប់ របតិ បតថិការអាជី វកមមពៅកបុងរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជា ។
(ខ)

របាក់ បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ ពលើរបាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន

របាក់ បពញ្ដើពនះគឺ របាក់ តមាល់បរមុងកាតពវកិចចពលើរបាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជនផ្ដលផ្របរបួល
ពដ្ឋយផ្ផែកពលើករមិ តផ្របរបួលថ្នរបាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជនពៅសាខាធនាគារ។
របាក់ តមាល់បរមុង កាតពវកិចច ពនះរតូវរកាទុ កស្សបតាមរបកាសពលខ ធ7-012-140 រប.ក
របស់ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជាចុ ះថ្ថងទ27
ី ផ្ខ កញ្ជដ ឆ្នបំ

2012 តាមអរតា 8% ថ្នរបាក់ បពញ្ដើ

របស់អតិ ថិជនជារបាក់ ពរៀលនិ ង
12.5% ថ្នរបាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន ជារូបិយប័ ណត
ពរៅពី របាក់ ពរៀល។ របាក់ បពញ្ដើតមាល់ជារូបិយប័ ណត ពរៅពី របាក់ ពរៀលទទួ លបាន
អរតាការរបាក់ ពសមើនឹង 1/2 ថ្នអរតា

SIBOR គិ តពលើមូលដ្ឋឌនមួ យផ្ខពហើយចំ នួន 8%

ផ្ដលពៅសល់ និ ងរបាក់ បពញ្ដើតមាល់ជារបាក់ ពរៀលមិ នទទួ លបានការរបាក់ ពនាះពទ ។

10. ការវ ិនិពយាគ
ការវ ិនិ ពយាគពនះតំ ណ្ឌងឲ្យការវ ិនិ ពយាគពៅកបុងCredit Bureau Holding (Cambodia) (“CBH”)

Ltdតាមរយៈសមាគមធនាគារថ្នកមពុជា ។ CBH ផ្ដលភាគហ៊ុនរបស់ខួនមានចំ
ល
នួន 30%
កាន់ កាប់ ពដ្ឋយសមាគមធនាគារថ្នកមពុជា គឺ ជាភាគ ទុ និកមួ យរបស់
Credit
Bureau

(Cambodia)Co., Ltdផ្ដលជារកុមហ៊ុន ឈានមុ ខពគខាងផ្ផបកផឋល់ព័ត៌មានវ ិភាគផ្វកផ្ញក និ ង
ផឋល់ពសវាកមមផ្ផបកព័ ត៌មានឥណទានជូ នដល់ធនាគារ និ ងរគឹ ះសាទនមី រកូហិរញ្ដ វតទុ និ ង
អបកពរបើ របាស់ពផសងៗកបុងរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជា ។

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 201 6 ធនាគារមានភាគហ៊ុន 1% (ថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 201 5: 1%) ថ្ន
ភាគហ៊ុនរបស់ សមាគមធនាគារថ្នកមពុជា ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
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11. រទពយ និងបរ ិកាខរ

2016

ការផ្កលំអ

អាគារជួ ល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

បរ ិកាខរ

កុំ ពយូទ័ រ

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពរគឿងសង្ការ ឹម បរ ិកាខរការ ិយាល័យ

និ ងពរគឿងបំ ពាក់ និ ងបរ ិកាខរពផសងៗ
ដុ ោលរអាពមរ ិក

ដុ ោលរអាពមរ ិក

សរុប

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

(កំ ណត់ សំគាល់4)

តថ្មលពដើ ម
នាថ្ថងទី 1 មកោ2016
ទិ ញបផ្នទម

49,846
-

21,558
-

26,357
209

29,949
-

127,710
209

515,565
844

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 201
6

49,846

21,558

26,566

29,949

127,919

516,409

នាថ្ថងទី 1 ផ្ខ មកោ ឆ្នបំ 201
6

13,103

20,925

20,293

23,508

77,829

314,195

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 201
6

15,596

21,242

21,861

25,118

83,817

338,369

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 201
6

34,250

316

4,705

4,831

44,102

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 201
5

36,743

633

6,064

6,441

49,881

ដក:រ ំលស់បងគរ
រ ំលស់កុងការ
ប
ិយបរ ិពចឆទ

តថ្មលពយាង

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦

2,493

317

1,568

1,610

5,988

24,174

178,040
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

11. រទពយ និងបរ ិកាខរ(ត)
ការផ្កលំអ
2015

អាគារជួ ល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

បរ ិកាខរ

ពរគឿងសង្ការ ឹម បរ ិកាខរការ ិយាល័យ

កុំ ពយូទ័ រ

ដុ ោលរអាពមរ ិក

និ ងពរគឿងបំ ពាក់ និ ងបរ ិកាខរពផសងៗ
ដុ ោលរអាពមរ ិក

ដុ ោលរអាពមរ ិក

សរុប

ដុ ោលរអាពមរ ិក

តថ្មលពដើ ម
នាថ្ថងទី 1 មកោ2015

49,846

21,558

26,357

26,913

124,674

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 201
5

49,846

21,558

26,357

29,949

127,710

នាថ្ថងទី 1 ផ្ខ មកោ ឆ្នបំ 201
5

10,611

20,292

18,271

21,361

70,535

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 201
5

13,103

20,925

20,293

23,508

77,829

36,743

633

6,064

6,441

49,881

ទិ ញបផ្នទម

-

-

-

3,036

3,036

ដក:រ ំលស់បងគរ
រ ំលស់កុងការ
ប
ិយបរ ិពចឆទ

2,492

633

2,022

2,147

7,294

តថ្មលពយាង
នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 201
5

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
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12. របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជននិងធនាគារនានា

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

2016

ដុ ោលរអាពមរ ិក

2015

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

របាក់ បពញ្ដើចរនថ

288,503

1,164,687

របាក់ បពញ្ដើកំណត់

866,300

3,497,253

របាក់ បពញ្ដើសនសំ

718,993

1,873,796

304,954

2,902,574

1,161,065

7,564,514

2,728,933

1,262,914

របាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន និ ងធនាគារនានាខាងពលើ រតូវបានវ ិភាគបផ្នទមដូ ចខាងពរកាម៖
2016

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

1,147,496

4,632,441

1,494,433

ពី4 ពៅ 6 ផ្ខ

368,000

1,485,616

780,000

ពី1 ពៅ 5 ឆ្នបំ

-

-

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ដុ ោលរអាពមរ ិក

(ក) តាមកាលកំ ណត់ ៈ
រយៈពពល1 ផ្ខ
ពី1 ពៅ 3 ផ្ខ

ពី7 ពៅ 12 ផ្ខ

40,000

318,300

161,480

1,284,977

360,000

94,500

-

1,873,796

7,564,514

2,728,933

156,512

631,840

568,534

(ខ) តាមរបពភទអតិ ថិជនៈ
អងគភាពអាជី វកមម
ឯកតថជន

រដ្ឋឌភិ បាល

អងគភាពមិ នផ្មនរដ្ឋឌភិ បាល

អនិ វាសនជន

ធនាគារកបុងស្សុក

1,642,199

6,629,557

2,086,608

49,633

200,368

-

-

-

111

7,564,514

2,728,933

22,494
2,958

1,873,796

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦

90,808
11,941

73,680
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

12. របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជននិងធនាគារនានា (ត)
របាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន និ ងធនាគារនានាខាងពលើ រតូវបានវ ិភាគបផ្នទមដូ ចខាងពរកាម៖ (ត)
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

1,873,796

7,564,514

2,728,933

1,870,838

7,552,573

2,725,905

1,873,796

7,564,514

2,728,933

(គ) តាមរូបិយប័ ណតៈ
ដុ ោលរអាពមរ ិក
(ឃ) តាមនិ វាសនដ្ឋឌនៈ
និ វាសនជន

អនិ វាសនជន

2,958

(ង) តាមអរតាការរបាក់ (កបុងមួ យឆ្នបំ)

11,941

2016

2015

របាក់ បពញ្ដើសនសំ 0.75% 0.

75%

របាក់ បពញ្ដើមានកាលកំ ណត់ 2.25% - 5.00%

2.25% - 4.00%

13. របាក់កមចី

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខា
សឹងាបុរ ី

3,028

2016

ដុ ោលរអាពមរ ិក
-

2015

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក
-

1,000,000

របាក់ កមចសរុ
ី ប $1,000,000 រតូវបានសងទាំងស្សុងកបុងឆ្នបំ 2016។

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
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14. បំណុលបនាធប់បនសំ
បំ ណុលបនាធប់ បនសំគឺ ជាកមចី ផ្ដលបានមកពីធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាសឹងាបផ្ដលជាសមព
ុរ ី
័ ននញាតិ
របស់សាខាធនាគារពដើ មផី បំ ពពញនូ វមូ លនិ ធិផ្ទធល់សុទន ផ្ដលតរមូវពដ្ឋយ ធនាគារជាតិ ថ្ន
កមពុជាតាមរបកាសពលខ ធ
7-010-182ចុ ះថ្ថងទី15 ផ្ខតុ ោឆ្នបំ2010។ បំ ណុលបនាធប់ បនសំពនះ
ពុំ មានការធានា និ ងការរបាក់ ពទ ពហើយនឹ ង
រតូវទូ ទាត់ សងវ ិញពៅឆ្នបំ2021 ។ ឥណទានពនះ
រតូវបានអនុ ម័តពដ្ឋយធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា ពៅថ្ថង3ទផ្ខ
ី សីហា ឆ្នបំ 201
1។

15. បំណុលពផសងៗ

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
ការរបាក់ រតូវទូ ទាត់

បំ ណុលពផសងៗ

ចំ ណូលការរបាក់ មិនបានទទួ លសាគល់

សំវ ិធានធនពលើចំណ្ឌយ

2016

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

31,195

125,934

65,755

2,030

8,195

-

3,246

13,104

33,872

5,448

21,994

-

41,919

169,227

99,627

16. ពននពលើរបាក់ចំពណញ
(ក) ពននពលើរបាក់ ចំពណញរបចាំឆ្នបំរតូវទូ ទាត់
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
នាថ្ថងទី 1 ផ្ខមកោ

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

22,000

88,814

ពននផ្ដលបានបង់

(29,027)

(117,182)

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ

1,501

ពននពលើរបាក់ ចំពណញរបចាំឆ្នបំ

(ខ)

8,528

34,428

6,060

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក
4,321

28,220

(10,541)
22,000

ចំ ណ្ឌយពននពលើរបាក់ ចំពណញ

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
អនុ ពោមពៅតាមចាប់ ពននថ្នរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជាសាខាធនាគារមានកាតពវកិចចបង់
ពននពលើរបាក់ ចំពណញ ពដ្ឋយគណនាតាមអរតា 20% ថ្នរបាក់ ចំពណញជាប់ ពនន ឬក៏ បង់
ពននអបផបរមាពដ្ឋយ គណនាតាម អរតា 1% ថ្នរបាក់ ចំណូលសរុប ពដ្ឋយ
កំ ណត់ យកចំ នួនពននរតូវបង់ ណ្ឌផ្ដលធំ ជាង ។
ការពផធៀងផ្ទធត់ ពននពលើរបាក់ ចំពណញផ្ដលគណនាតាមអរតាពននជាផលូវការ20%ពធៀបពៅនឹ ង
ពននពលើរបាក់ ចំពណញផ្ដលបង្កាញកបុងរបាយការណ៍លទនផលមានដូ ចខាងពរកាម៖
2016

ដុ ោលរអាពមរ ិក

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
របាក់ ចំពណញ

មុ នដកពនន

(2,790,785)

81,604

(138,260)

(558,156)

16,321

59,279

10,003

20%

ចំ ណ្ឌយមិ នអាចកាត់ កងបាន

ផលប៉ ះពាល់ថ្នភាពលំពអៀងជាបពណ្ឌ
ថ ះអាសនប
ផលប៉ ះពាល់ថ្នការពរបើ ការខាតពនន - -

14,684

123,576

498,876

ផលប៉ ះពាល់ថ្នសំវ ិធានធនពលើស/(ខវះ)ពី ឆ្នបំមុន
ពននពលើរបាក់ ចំពណញ

ដុ ោលរអាពមរ ិក

(691,302)

ពននពលើរបាក់ ចំពណញផ្ផែកតាម
អរតាពននជាផលូវការ

ពាន់ ពរៀល

2015

3,000
(1,104)

8,528

34,428

28,220

ការគណនារបាក់ ចំណូលជាប់ ពននជាកមមវតទុថ្នការរតួតពិ និតយ និ ងអនុ ម័តពី អាជាញធរពននដ្ឋរ ។

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

17. ពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារ

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ

2016

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

13,000,000

52,481,000

13,000,000

ពដ្ឋយអនុ ពោមពៅតាមរបកាសពលខ ធ7-016-003 រប

.ក

ចុ ះថ្ថងទី មិ ថុនា

2016

សឋីពីការកំ ណត់ ជាថមីនូវពដើ មទុ ន ចុ ះបញ្ជី និ ងលកខខណឍសុំអាជាញប័ ណតចំពពាះរគឹ ះសាទនធនាគារ
តរមូវថាធនាគារពាណិជជផ្ដលបពងាើតពឡើងពរកាមរូបភាពជារកុមហ៊ុន ផ្ដលមានភាគទុ និក
មានឥទនិពលយា៉ ងតិ ចមួ យថ្នរគឹ ះសាទនធនាគារ ឬជារគឹ ះសាទនហិរញ្ដ វតទុផ្ដលមានការវាយតថ្មល
“ចំ ណ្ឌត់ ថាបក់ វ ិនិ ពយាគ”ពដ្ឋយភាបក់ ង្ករចាត់ ថាបក់ ឯកោជយអនថរជាតិ រតូវមានពដើ មទុ នអបផបរមា
ពសមើនឹង 200 ពាន់ ោនពរៀលសមមូ លនឹ ង50 ោនដុ ោលរ។
“ចំ ណ្ឌត់ ថាបក់ វ ិនិ ពយាគ”
សំោប់ ធនាគារជាអណ្ឌពោបាលរតូ
មានការវាយតថ្មល
វ
ពដ្ឋយភាបក់ ង្ករចាត់ ថាបក់ ឯកោជយអនថរជា
តិ មួយកបុងចំ ពណ្ឌមភាបក់ ង្ករចាត់ ថាបក់ ឯកោជយអនថរជាតិ មានដូ ចជាៈMoody’s Asia Pacific,
Standard

&

Poor’s

corporation,Fitch

ឬភាបក់ ង្ករពផសងពទៀតផ្ដលទទួ លសាគល់ពដ្ឋយ

ធនាគារជាតិ ។“ចំ ណ្ឌត់ ថាបក់ វ ិនិ ពយាគ” សំពៅពៅពលើការវាយតថ្មលពសមើ ឬពលើ

ករមិ តសថង់ដ្ឋរ

ពហើយការវាយតថ្មលមិនរតូវមានរយៈពពលយូរជាងមួ យឆ្នបំគិតចាប់ ពីថ្ថងផ្ដល ពផញើរបាយការណ៍
ពៅធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា៖
-

Baa3 ពដ្ឋយ Moody’s Asia Pacific,

-

BBB-ពដ្ឋយ Standard & Poor’s corporation and

-

BBB- ពដ្ឋយFitch

ពដើ មទុ នរបស់សាខាធនាគារមានការរគប់ រគងពដ្ឋយធនាគារឥណ្ឌ
ឍ ផ្ដលជាធនាគារមាន
ចំ ណ្ឌត់ ថាបក់ វ ិនិ ពយាគ ចាត់ ថាបក់ ពដ្ឋយភាបក់ ង្ករឯកោជយអនថរជាតិ ។ពៅថ្ថង28
ទី ផ្ខ កញ្ជដ ឆ្នបំ
2016 សាខាធនាគារបានពផញើលិខិតបញ្ជ
ជ ក់ ជូនធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជា អំ ពីចំណ្ឌត់ ថាបក់ វ ិនិ ពយាគ
របស់ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ គឺ
BBB-ផ្ដលចាត់ ថាបក់ ពដ្ឋយភាបក់ ង្ករចាត់ ថាបក់ ឯកោជយអនថរជាតិ
Fitch។

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

18. ចំណូលពីការរបាក់

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
ឥណទាន និ ងបុ ពររបទានដល់
អតិ ថិជន

2016

ដុ ោលរអាពមរ ិក

របាក់ បពញ្ដើ និ ងរបាក់ តមាល់ពៅធនាគារនានា

ពាន់ ពរៀល

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

573,223

2,314,101

706,455

598,603

2,416,560

709,188

25,380

102,459

2,733

19. ចំណ្ឌយពលើការរបាក់
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
របាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន
របាក់ កមចី

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

54,710

220,864

85,102

55,947

225,858

85,834

1,237

4,994

732

20. ចំណូលពផសងៗ
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

កថ្រមពជើ ងសាពលើការពផធររបាក់

39,245

158,432

45,235

កថ្រមពលើការរត់ ការ និ ងពសវាកមម

15,944

64,366

20,082

ចំ ពណញពី ការបថូររូបិយប័ ណត
កថ្រមពផសងៗ

13,880
7,837

76,906

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦

56,034
31,638

310,470

13,313
4,482

83,112
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

21. ចំណ្ឌយទូពៅ និងរដឌបាល
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
ចំ ណ្ឌយបុ គគលិក

ចំ ណ្ឌយពលើការទំ នាក់ ទំនង

ចំ ណ្ឌយពននពផសងៗ

ចំ ណ្ឌយពលើការជួ លការ ិយាល័យ

ចំ ណ្ឌយពលើការពធវើដំពណើរ

ចំ ណ្ឌយពលើពសវាកមមវ ិជាជជី វៈ
ចំ ណ្ឌយទឹ កពភលើង

ចំ ណ្ឌយពលើអាជាញប័ ណត និ ងសមាជិ កភាព
សមាភរការ ិយាល័យ
រ ំលស់

ការធានា

ចំ ណ្ឌយទី ផារ

ចំ ណ្ឌយពផសងៗ

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

122,809

495,780

127,782

74,172

299,432

81,285

111,178

448,826

82,118

331,510

22,240

89,783

19,901

80,340

13,551

54,705

11,800

47,637

9,548

38,545

5,988

24,174

184,135
78,030
24,373
29,694
12,667
11,800
6,788
7,294

2,564

10,351

38,947

157,229

44,804

517,137

2,087,682

609,862

2,321

9,370

-

1,210

22. សាច់របាក់សុទនទទួលបានពី /(ពរបើ របាស់កុង)សកមម
ប
ភាពរបតិបតថិការ
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
របាក់(ខាត)/ ចំ ពណញមុ នដកពនន

ដុ ោលរអាពមរ ិក
(691,302)

ពាន់ ពរៀល

(2,790,786)

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក
81,604

និ យ័តភាពពលើៈ
រ ំលស់

សំវ ិធានធនពលើឥណទានអារកក់
និ ងជាប់ សងស័យ

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦

5,988

24,174

7,294

793,727

3,204,276

15,000

108,413

437,664

103,898
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22. សាច់របាក់សុទនទទួលបានពី /(ពរបើ របាស់កុង)សកមម
ប
ភាពរបតិបតថិការ(ត)
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ដុ ោលរអាពមរ ិក

2015

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

27,954,348

(583,106)

1,009,250

(80,000)

បផ្រមបរមួលថ្នៈ
ឥណទាន និ ងបុ ពររបទានផថល់ដល់អតិ ថិជន
6,924,535
រទពយសកមមពផសងៗ

(3,093)

របាក់ បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់

250,000

របាក់ បពញ្ដើពៅធនាគារនានា

(4,700,000) (18,973,900)

របាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន និ ងធនាគារនានា(855,137)
បំ ណុលពផសងៗ

(57,709)

1,667,009
ពននពលើរបាក់ ចំពណញផ្ដលបានបង់

(29,027)

សាច់ របាក់ សុទនទទួ ល/ (ពរបើ របាស់កុង)បានពី
ប

សកមមភាពរបតិ បតថិការ

23. សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូល

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
សាច់ របាក់ កុងថ្ដ
ប

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦

1,637,982

(3,452,188)
(232,971)

6,729,717
(117,182)

6,612,535

2016
ដុ ោលរអាពមរ ិក ពាន់ ពរៀល

របាក់ បពញ្ដើ និ ងរបាក់ តមាល់ពៅធនាគារនានា
(កាលវសានថដំបូង 3 ផ្ខ ឬតិ ចជាង
)

(12,486)

(8,660)

(100,000)
(381,143)
34,433

(1,014,578)
(10,541)

(1,025,119)

2015
ដុ ោលរអាពមរ ិក

52,338

211,289

33,863

2,406,854

9,716,470

1,787,556

2,459,192

9,927,759

1,821,419
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24. សមតុលយ និងរបតិបតថិការជាមួយនឹងសមព័ននញាតិ
(ក) សមតុ លយជាមួ យនឹ ងសមព័ននញាតិ

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

2016
ដុ ោលរអាពមរ ិក ពាន់ ពរៀល

2015
ដុ ោលរអាពមរ ិក

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាសឹងាបុរ ី
បំ ណុលបនាធប់ បនសំ

របាក់ បពញ្ដើ និ ងរបាក់ តមាល់
របាក់ កមចី

1,000,000

4,037,000

1,000,000

-

-

1,000,000

27,339

1,025

53,534

216,118

886,949

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខា
Mumbia របពទសឥណ្ឌ
ឍ
របាក់ បពញ្ដើ និ ងរបាក់ តមាល់

6,775

(ខ) របតិ បតថិការជាមួ យនឹ ងសមព័ននញាតិ
2016

ដុ ោលរអាពមរ ិក

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ពាន់ ពរៀល

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាសឹងាបុរ ី
ការទទួ លបានរបាក់ កមចី

-

-

1,000,000

ការទូ ទាត់ពលើរបាក់ កមចី

1,000,000

4,037,000
4,996

-

731

-

-

69,429

ចំ ណ្ឌយពលើការរបាក់

1,238

ោភការរបស់អបករគប់ រគង

(រួមបញ្ូច លរបាក់ ពបៀវតសរ ៍

និ ងអតទរបពយាជន៍ និពយាជិ ត

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦

)
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25. ការសនោ និងយថាភាព
(ក) ការរបតិ បតិ ថការ
កបុងការពធវើអាជី វកមមធមមតាសាខាធនាគារពធវការសនោពផសងៗ
ើ
និ ងពកើ តពឡើងនូ វយថាភាព
មួ យចំ នួនតាមមពធោបាយជាផលូវចាប់ ដល់អតិ ថិជនរបស់ខួន។ពុ
ល
ំ មានការខាតបង់ ជាសារវនថ
ផ្ដលពកើ តពឡើងពី របតិ បតថិការទាំងពនាះពទផ្ដលរួមមានដូ ចខាងពរកាម៖
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
សមតុ លយមិ នពរបើ របស់ឥណទានវ ិបារូបន៍
(ខ)

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

28,247

114,031

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក
124,271

ការសនោភតិ សនោ
សាខាធនាគារមានភតិ សនោរបតិ បតថិការពលើការជួ ល
អគារការ ិយាល័យ ដូ ចខាងពរកាម៖
2016

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ដុ ោលរអាពមរ ិក

រយៈពពល1 ឆ្នបំ 70,270

ពាន់ ពរៀល

2015

ដុ ោលរអាពមរ ិក

284,594 70,270

ពី 1 ពៅ 3 ឆ្នបំ 47,601

192,784 47,601
117,871

477,378

117,871

(គ) យថាភាពពលើពនន
ពននរតូវបានសទិតពៅពរកាមការរតួតពិ និតយនិ ងតាមដ្ឋនអពងាតពដ្ឋយរកុមអាជាញធរ ផ្ដល
ផថល់សិទិ ន ពដ្ឋយចាប់ កុងការដ្ឋក់
ប
ពិន័យ ដ្ឋក់ ទណឍកមម និ ងការគិ តការរបាក់ ។ ការអនុ វតថ
ចាប់ និ ងបទបញ្ជដតថិ ពននពលើរបតិ បតថិការពរចើ នរបពភទរបឈមនឹ ងបំ ណកស្សាយពផសងៗ

បញ្ជ
ា ជាក់ ផ្សថងទាំងពនះអាចនឹ ងបពងាើតឲ្យមានហានិ ភ័យពននបផ្នទមពទៀតតាមរយៈការវាយ
តថ្មលពឡើងវ ិញការផ្ទកពិ ន័យពិ ន័យជារបាក់ និងការយកការរបាក់ ពៅកបុងរពះោជាណ្ឌចរក
កមពុជា ធំ ដុំជាងពៅរបពទសដថ្ទពទៀត។ អបករគប់ រគងពជឿជាក់ ថាការពធវើសំវ ិធានធនមាន
លកខណៈសមរមយ រគប់ រគាន់ ពដ្ឋយផ្ផែកពលើការបកស្សាយថ្ននី តិកមមពនន ។

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦
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26. ការរគប់ រគងហានិ ភ័យហិរញ្ដ វតទុ
(ក) ការផ្ណនាំ និ ងពសចកថីសពងខប
សាខាធនាគារមានហានិ ភ័យបណ្ឌ
ឋ លមកពី ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ដូ ចខាងពរកាម៖


ហានិ ភ័យរបតិ បតថិការ



ហានិ ភ័យឥណទាន



ហានិ ភ័យទី ផារ



ហានិ ភ័យសាច់ របាក់ ង្កយស្សួល

កំ ណត់ សំគាល់ពនះបង្កាញពី ព័ត៌មានសថីពីហានិ ភ័យនី មួយៗខាងពលើរបស់សាខាធនាគារ
ពគាលពៅ

ពគាលការណ៍ផ្ណនាំ និ ងវ ិធានការណ៍របស់សាខាធនាគារ ពដើ មផីបា៉ន់ សាមន

និ ងចាត់ ផ្ចងនូ វហានិ ភ័យ ផ្ដលពកើ តពឡើង និ ងការរគប់ រគងនូ វពដើ មទុ នរបស់សាខាធនាគារ ។
(ខ) ហានិ ភ័យរបតិ បតថិការ
ហានិ ភ័យរបតិ បតថិការគឺ ជាហានិ ភ័យថ្នការបាត់ បង់ ផ្ទធល់ឬរបពយាល ផ្ដលពកើ តមានពឡើង
ពី ការខវះខាតនូ វនី តិវ ិធី ថ្ផធកុងបុ
ប
គគលិកបពចចកវ ិទោនិ ងពហដ្ឋឌរចនាសមព័នន និ ងពកើ តពឡើងពី
កតាថខាងពរៅមួ យចំ នួនពទៀតផ្ដលមិ នផ្មនជាហានិ ភ័យឥណទាន ហានិ ភ័យទី ផារ

និ ងហានិ ភ័យសាច់ របាក់ ង្កយស្សួលដូ ចជាកតាថផ្ដលពកើ តមានពឡើងពី តរមូវការចាប់ និង
បទបញ្ដ តិ ពថ ផសងៗ និ ងសថង់ដ្ឋរផ្ដលទទួ លសាគល់ជាទូ ពៅពៅកបុងសហរគាសអាជី វកមម ។
ហានិ ភ័យរបតិ បតថិការរតូវបានរគប់ រគងបានតាមរយៈដំ ពណើរការរគប់ រគងហានិ ភ័យរបតិ បតថិ
ការភាពសមស្សបពលើការរតួតពិ និតយនិ ងោយការណ៍ពលើសកមមភាពអាជី វកមមតាមរយៈបណ្ឌ
ថ
អងគភាពរតួតពិ និតយ និ ងគាំរទពផសងៗ ផ្ដលឯកោជយពលើអងគភាពអាជី វកមម ពហើយ និ ងការ
រតួតពិ និតយពី អបករគប់ រគងជាន់ ខពស់របស់សាខាធនាគារ ។
ការរគប់ រគងពលើហានិ ភ័យរបតិ បតថិការរបស់សាខាធនាគារ តរមូវឲ្យបពងាើតនូ វរចនាសមព័នន
តួ នាទី និ ង វ ិធី សាស្តសថថ្នការរគប់ រគងរបស់អងគភាពឲ្យបានចាស់ោស់ ។ ពគាលការណ៍
និ ងវ ិធានការរតួតពិ និតថ្យផធកុងជាពរចើ
ប
នរតូវបានអនុ វតថរម
ួ មានការបពងាើតអបកមានសិទិ ច
ន ុ ះហតទ
ពលខារបព័ ននរតួតពិ និតយយា៉ ងហមត់ចត់ ការពរៀបចំ នូវនី តិវ ិធី និ ងឯកសារសំអាងនានា
រពមទាំងការអនុ វតថតាមបទបញ្ជដតិ និ ងតរមូវការតាមចាប់ នានា ។
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

26. ការរគប់ រគងហានិ ភ័យហិរញ្ដ វតទុ (ត)
(គ) ហានិ ភ័យឥណទាន
ហានិ ភ័យឥណទាន គឺ ជាការខាតបង់ ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ របសិនពបើ អបកខចី ឬថ្ដគូ
ពាណិជជកមមខកខានមិ នបានបំ ពពញកាតពវកិចច ពលើការបង់ របាក់ ពដើ មចំ ពពាះឥណទាន
និ ងបុ ពររបទាន ។
(i)

ការរគប់ រគងហានិ ភ័យឥណទាន

សកមមភាពឥណទាន រតូវបានផ្ណនាំពដ្ឋយពគាលការណ៍ឥណទាន របស់សាខាធនាគារ
ពដើ មផីធានាអះអាងថាពគាលបំ ណងថ្នរបាក់ កមចីទាំងអស់ទទួ លបានពជាគជ័ យ។ ឧទាហរណ៍
អតិ ថិជនឥណទានមានលទនភាព និ ងរទពយសមផតថិសង ពហើយហានិ ភ័យឥណទាន រតូវបាន
ផ្បងផ្ចកយា៉ ងលែ ។ ពគាលការណ៍ឥណទានកត់ រតានូ វពគាលការណ៍របាក់ កមចី រទពយបញ្ជ
ច ំ
និ ងដំ ពណើរការអនុ ម័តឥណទាន ពដ្ឋយរួមបញ្ូច លទាំងរបព័ ននចំណ្ឌត់ ថាបក់ ថ្ផធកុង
ប និ ង

នី តិវ ិធី ផ្ដលអនុ វតថ ពដើ មផីធានាអះអាងកបុងការពគារពពៅតាមការផ្ណនាំរបស់ធនាគារ
ជាតិ ថ្នកមពុជា ។
(ii)

ហានិ ភ័យឥណទាន

(កំ ណត់ សំគាល់ 4)
មិ នហួសកាលកំ ណត់ និ ងមិ នខាតបង់

ហួសកាលកំ ណត់ និងមិ នទាន់ ខាតបង់
សំវ ិធានធនពលើឥណទាន

និ ងបុ ពររបទានអារកក់ និ ងជាប់ សងស័យ

2016

ដុ ោលរអាពមរ ិក

ពាន់ ពរៀល

ដុ ោលរអាពមរ ិក

4,755,462

19,197,800 1

3,189,959

1,770,211
(938,727)
5,586,946
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2015

7,146,342

(3,789,641)
22,554,501

260,249

(145,000)
13,305,208
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
(គ) ហានិ ភ័យឥណទាន(ត)
(ii)

ហានិ ភ័យឥណទាន (ត)

ឥណទាន និ ងបុ ពររបទានខាតបង់
ឥណទាន និ ងបុ ពររបទានខាតបង់ គឺ ជាឥណទាននិ ងបុ ពររបទាន ផ្ដលសាខាធនាគារកំ ណត់
និ ងរ ំពឹ ងថាមិ នអាចរបមូ លបានមកវ ិញនូ វរបាក់ ពដើ ម និ ងការរបាក់ ពៅតាមកិ ចចសនោខចី
ឥណទាននិ ងបុ ពររបទាន។អនុ ពោមពៅតាមពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្ន
កមពុជា សំវ ិធានធនពលើឥណទាននិ ង បុ ពររបទានរតូវបានពធវើពឡើងសរមាប់ ឥណទានហួស
កាលកំ ណត់ ពលើសពី89ថ្ថង។សំវ ិធានធនអបផបរ ិមារតូវបានពធវើពឡើងពៅតាមចំ ណ្ឌត់ ថាបក់
របស់ឥណទាននី មួយៗ ពលើកផ្លងផ្តមានព័ ត៌មាន ពផសងពទៀត អាចបញ្ជ
ជ ក់ ពីលទនភាព
ថ្នការទូ រទាត់ សងរបស់អបកខចី។
ពគាលនពយាបាយគណពនយយរតូវបានបង្កាញពៅកំ ណត់
សំគាល់ 3 (ឃ) និ ង 3 (ង) ។
ហានិ ភ័យឥណទានបណ្ឌ
ឋ លមកពី សកមមភាពពរៅតាោងតុ លយការដូ ចជាការសនោ និ ង យថា
ភាពរតូវបានបង្កាញពៅកំ ណត់ សំគាល់25 ។

ឥណទាន និ ងបុ ពររបទានហួសកាលកំ ណត់ និ ងមិ នទាន់ ខាតបង់
ឥណទាននិ ងបុ ពររបទានហួសកាលកំ ណត់ និងមិ នទាន់ ខាតបង់ ជាឥណទាន និ ងបុ ពររបទាន
ផ្ដល កិ ចចសនោទូ ទាត់ សងហួសកាលកំ ណត់ ពលើសពី 30 ថ្ថង ផ្តតិ ចជាង

90 ថ្ថង ។

អនុ ពោមពៅតាមពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជាឥណទានពនះរតូវចាត់ ថាបក់
ជាឥណទានឃ្លលំពមើ ល ពហើយរតូវពធវើសំវ ិធានធនតាមអរតា
3% ។

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦

50

ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
(គ) ហានិ ភ័យឥណទាន(ត)
(ii)

ហានិ ភ័យឥណទាន (ត)

ឥណទានពរៀបចំ ពឡើងវ ិញ
ឥណទានផ្ដលពរៀបចំ ពឡើងវ ិញគឺ ជាឥណទានផ្ដលមានការផ្ទលស់បូរកិ
ថ ចចសនោទូ ទាត់ សងពដ្ឋ
យសារផ្តអបកខចីជួបផលលំបាកផ្ផបកហិរញ្ដ វតទុនិ ងមិ នមានលទនភាពទូ ទាត់ សងតាមកិ ចចសនោ
ពដើ ម ។ ឥណទានផ្ដលនឹ ងរតូវពរៀបចំ ពឡើងវ ិញ រតូវវ ិភាគពលើមូលដ្ឋឌនទិ សពៅអាជី វកមម

និ ងសមតទភាពសងរបាក់ វ ិញរបស់
អបកខចីពៅតាមការពោករណ៍លំហូរទឹ ករបាក់ ថី ម ផ្ដលស្សប
តាមសាទនភាពទី ផារ និ ងបចចុបផនបកមមថ្ន ទសសនៈវ ិស័យអាជី វកមម ពដ្ឋយផ្ផែកពលើសមមតិកមម
ជាក់ ផ្សថង និ ងរបុងរបយ័តប ។

បនាធប់ ពីឥណទានរតូវបានពរៀបចំ ពឡើងវ ិញ ឥណទានពនាះរតូវរកា ចំ ណ្ឌត់ ថាបក់ ដូចពដើ ម
ពដ្ឋយមិ នគិ តពី ដំពណើរការលែបនាធប់ ពីការពរៀបចំ ជាថមីពឡើយ។ការចាត់ ថាបក់ ពនះមិ នរតូវឲ្យលែជា
ងមុ នពឡើយលុះរតាផ្តការរបាក់ និ ងរបាក់ ពដើ មរតូវបានសងមកវ ិញកបុងអំ ឡុងបី រគាសងរ ំលស់
និ ងកបុងរយៈពពលមិ នតិ ចជាងបី ផ្ខ ។

ពគាលនពយាបាយលុបពចាលនូ វឥណទាន និ ងបុ ពររបទាន
អនុ ពោមតាមពគាលការណ៍ផ្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ថ្ន កមពុជា សាខាធនាគាររតូវលុប

ឥណទាននិ ងបុ ពររបទានឬមួ យផ្ផបកថ្នឥណទានពចញពី តាោងតុ លយការរបស់ខួន
ល ពៅពពល
ផ្ដលសាខាធនាគារបាត់ បង់ សិទិ តា
ន មកិ ចចសនោរគប់ រគងពលើឥណទាន ឬពៅពពលផ្ដល

ពឃើញថាឥណទានមួ យផ្ផបកឬទាំងមូ លមិ នអាចរបមូ លវ ិញបានឬគាមនសងឃឹមថាឥណទានពនះ
អាចរបមូ លបានមកវ ិញពទ ។

រទពយបញ្ជ
ច ំ
សាខាធនាគាររកានូ វរទពយបញ្ជ
ច ំពលើឥណទាន និ ងបុ ពររបទានកបុងលកខណៈជាការធានានូ វ

ឥណទាននិ ងបុ ពររបទាន។ការបា៉ នសាមននូ វតថ្មលសមស្សបគឺ ផ្ផែកតាមការវាយតថ្មលរទពយបញ្ជ
ច ំ
ពដ្ឋយសាខាធនាគារខលួនឯង។
ពៅកបុងការ ិយបពចឆទសាខាធនាគារមិ នបានរ ឹបអូ សរទពយសកមម
មិ នផ្មនហិរញ្ដ វតទុផ្ដលបានដ្ឋក់ បញ្ជ
ច ំពដើ មផីធានានូ វឥណទាននិ ងបុ ពររបទានពនាះពទ ។
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
(គ) ហានិ ភ័យឥណទាន(ត)
(ii)

ហានិ ភ័យឥណទាន (ត)

ការរបមូ លផថុំហានិ ភ័យឥណទាន
ការវ ិភាគពលើការរបមូ លផថំុហានិ ភ័យឥណទាននាកាលបរ ិពចឆទ តាោងតុ លយការរតូវបាន
បង្កាញពៅកំ ណត់ សំគាល់ទី 7 ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ។

ឥណទាន និ ងបុ ពររបទានមិ នទាន់ ហួសកាលកំ ណត់ និ ងមិ នខាតបង់
ឥណទានមិ នទាន់ ហួសកាលកំ ណត់ និងមិ នខាតបង់ គឺជាឥណទានមានគុ ណភាពលែផ្ដល
មិ នមានបទពិ ពសាធន៏ ថ្នការខាតបង់ ។ ឥណទានទាំងពនះរតូវបានធានា ពដ្ឋយរទពយបញ្ជ
ច ំ
និ ងការរគប់ រគងពផសងៗផ្ដលចំ នួនថ្នការខាតបង់ មានករមិ តទាប ។
(ឃ) ហានិ ភ័យទី ផារ
ហានិ ភ័យទី ផារគឺ ជាហានិ ភ័យថ្នការខាតបង់ ពកើ តពី ការផ្របរបួលមិ នអំ ពណ្ឌយផលពៅកបុង
ករមិ តតថ្មលឬអរតាទី ផារផ្ដលមានសមាសធាតុ សំខាន់ ពីរគឺ ហានិ ភ័យរូបិយប័ ណតបរពទស
និ ងហានិ ភ័យ អរតាការរបាក់ ។
ហានិ ភ័យទី ផារពកើ តពចញពី សកមមភាពពាណិជជកមមរតូវបានរគប់ រគងពដ្ឋយការកំ ណត់ ពលើ
ទី ផារ នូ វសាទនភាពពដ្ឋះដូ រជាមួ យនឹ ងការកំ ណត់ ហានិ ភ័យទី ផារទុ កជាមុ ន ។
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26. ការរគប់ រគងហានិ ភ័យហិរញ្ដ វតទុ (ត)
(ឃ) ហានិ ភ័យទី ផារ (ត)
(i)

ហានិ ភ័យរូបិយប័ ណតបរពទស

ហានិ ភ័យរូបិយប័ ណតបរពទសគឺ សំពៅពលើការផ្របរបួលអរតាបថូររបាក់ ផ្ដលមិ នអំ ពណ្ឌយ

ផលពលើសាទនភាពការពដ្ឋះដូ ររូបិយប័ ណតបរពទសផ្ដលពកើ តពឡើងពី ពពលមួ យពៅពពលមួ យ។
សាខាធនាគារបានរកានូ វពគាលនពយាបាយមួ យពដ្ឋយមិ នបងាឲ្យមាននូ វសាទនភាពការបថូរ

រូបិយប័ ណតបរពទសពរចើ នពនាះពទ។ការបថូររូបិយប័ ណតបរពទសផ្ដលពបើ កចំ ហររគប់ របពភទរតូវ
បានរតួតពិ និតយជាមួ យនឹ ងតរមូវការរបតិ បតថិការករមិ តថ្នសាទនភាពកំ ណត់ ទុកមុ ន និ ង ការ
កំ ណត់ នូវការកាត់ បនទយភាពខាតបង់ ។
ពៅថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នបំ 2016 សមតុ លយរទពយសកមម និ ងបំ ណុលផ្ដលជារូបិយប័ ណតពផសងពទៀត
ពរៅពី ដុោលរអាពមរ ិកមិ នមានចំ នួនពរចើ នពនាះពទ។

ដូ ចពនះការវ ិភាគរូបិយប័ ណតបរពទសមិ នរតូវបានបង្កាញពឡើយ ។
(ii)

ហានិ ភ័យអរតាការរបាក់

ហានិ ភ័យអរតាការរបាក់ គឺសំពៅពលើការខាតបង់ នូវរបាក់ ចំណូលការរបាក់ សុទន ពដ្ឋយសារ
ផ្តការផ្របរបួលថ្នករមិ តអរតាការរបាក់ និ ងការផ្ទលស់បូរពៅកប
ថ
ុងសមាសភាពថ្នរទពយសកមម
និ ងបំ ណុល។ហានិ ភ័យអរតាការរបាក់ រតូវបានចាត់ ផ្ចងតាមរយៈការរតួតពិ និតយយា៉ ងហមត់

ចត់ ពលើចំណូលពលើការបណ្ឌ
ថ ក់ ទុនតថ្មលសមស្សបតថ្មលពដើ មថ្នមូ លនិ ធិនិងតាមរយៈការវ ិភាគ
ចពនាលះផ្របរបួលអរតាការរបាក់ ។ សកាថនុ ពលថ្នការធាលក់ ចុះនូ វចំ ណូលការរបាក់ សុទន
បណ្ឌ
ថ លមកពី ការផ្របរបួលអរតាការរបាក់ ផ្ដលខុ សរបរកតី គឺរតូវបានរតួតពិ និតយពដ្ឋយពធៀប
ពៅនឹ ងករមិ តអាចទទួ លយកបានថ្នហានិ ភ័យ ។
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26.

ការរគប់ រគងហានិ ភ័យហិរញ្ដ វតទុ (ត)

(ii)

ហានិភ័យអរតាការរបាក់ (ត)

(ឃ) ហានិភ័យទីផារ (ត)

តាោងខាងពរកាមពនះបង្កាញនូវអរតាការរបាក់របសិទនភាពពៅថ្ថងតាោងតុលយការ និងអំឡុងពពលផ្ដលមូលបរត័ហិរញ្ដវតទុ រតូវបានកំណត់តថ្មលពឡើងវ ិញ ឬដល់កាលកំណត់មួយណ្ឌផ្ដលពកើតពឡើងមុនពគ ។

2016

អរតាការរបាក់

រហូតដល់ 1 ផ្ខ

> 1 - 3 ផ្ខ

>4 - 6 ផ្ខ

> 7 - 12 ផ្ខ

> 1 - 5 ឆ្នបំ ពលើសពី

5 ឆ្នបំ ពុំមានការរបាក់ សរុប របសិទនភាព

5,300,000

-

-

-

-

601,397
-

139,084
-

226,057
-

2,112,679
-

2,406,854

5,901,397

139,084

226,057

របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជននិងធនាគារនានា
បំណុលបនាធប់បនសំ
បំណុលពផសងៗ

1,147,496
-

40,000
-

368,000
-

សរុបបំណុលហិរញ្ដវតទុ

1,147,496

40,000

ចំនួនគំោតតាមកាលវសានថ

1,259,358

ពាន់ពរៀល(កំណត់សំគាល់ 4)

5,084,028

ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក %

រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុ
សាច់របាក់កុងថ្ដ
ប
របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 2,406,854
ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជន
- ឥណទានដំពណើរការ
- សំវ ិធានធនទូពៅ
រទពយសកមមពផសងៗ
ការវ ិនិពយាគ
សរុបរទពយសកមមហិរញ្ដវតទុ
បំណុលហិរញ្ដវតទុ
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52,338
-

52,338
7,706,854

0.33%

3,446,456
-

(938,727)
98,633
25,000

6,525,673
(938,727)
98,633
25,000

8.78%
-

2,112,679

3,446,456

(762,756)

13,469,771

318,300
-

-

-

1,000,000
41,919

1,873,796
1,000,000
41,919

368,000

318,300

-

-

1,041,919

2,915,715

5,861,397

(228,916)

(92,243)

2,112,679

3,446,456

(1,804,675)

10,554,056

23,662,460

(924,134)

(372,385)

8,528,885

13,913,343

(7,285,472)

42,606,725

2.92%
-
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26.

ការរគប់ រគងហានិ ភ័យហិរញ្ដ វតទុ (ត)

(ii)

ហានិភ័យអរតាការរបាក់ (ត)

(ឃ) ហានិភ័យទីផារ (ត)

2015

អរតាការរបាក់

រហូតដល់ 1 ផ្ខ

> 1 - 3 ផ្ខ

>4 - 6 ផ្ខ

> 7 - 12 ផ្ខ

> 1 - 5 ឆ្នបំ ពលើសពី

5 ឆ្នបំ ពុំមានការរបាក់ សរុប របសិទនភាព

600,000

-

-

-

-

33,863
887,974

33,863
2,387,556

0,03%

1,955,222
-

3,460,879
-

756,343
-

2,734,564
-

1,417,628
-

(145,000)
101,454
25,000

13,450,208
(145,000)
101,454
25,000

9.29%
-

4,025,154

2,555,222

3,460,879

756,343

2,734,564

1,417,628

903,291

15,853,081

របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជននិងធនាគារនានា
របាក់កមចី
បំណុលបនាធប់បនសំ
បំណុលពផសងៗ

1,189,479
1,000,000
-

360,000
-

780,000
-

94,500
-

-

-

304,954
1,000,000
99,606

2,728,933
1,000,000
1,000,000
99,606

សរុបបំណុលហិរញ្ដវតទុ

2,189,479

360,000

780,000

94,500

-

-

1,404,560

4,828,539

ចំនួនគំោតតាមកាលវសានថ

1,835,675

2,195,222

2,680,879

661,843

2,734,564

1,417,628

(501,269)

11,024,200

ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក ដុោលរអាពមរ ិក %

រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុ
សាច់របាក់កុងថ្ដ
ប
របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 889,582
ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជន
- ឥណទានដំពណើរការ
3,125,572
- សំវ ិធានធនទូពៅ
រទពយសកមមពផសងៗ
ការវ ិនិពយាគ
សរុបរទពយសកមមហិរញ្ដវតទុ
បំណុលហិរញ្ដវតទុ
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2.67%
3.00%
-
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26. ការរគប់ រគងហានិ ភ័យហិរញ្ដ វតទុ (ត)
(ឃ) ហានិ ភ័យទី ផារ (ត)
(ii)

ហានិ ភ័យអរតាការរបាក់ (ត)

ការវ ិភាគរ ំពញាចតថ្មលសមស្សបសរមាប់ ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលមានអរតាការរបាក់ ពថរ
សាខាធនាគារមិ នបានកត់ រតាបំ ណុលហិរញ្ដ វតទុផ្ដលមានអរតាការរបាក់ ពថរតាមតថ្មល
សមស្សបពដ្ឋយភាពលំពអៀងរតូវបានបញ្ូច លពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផលពនាះពទ
ពហើយសាខាធនាគារក៏ មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុនាចុ ងកាលបរ ិពចឆទពនាះផ្ដរ។

ដូ ពចបះការផ្ទលស់បូរអរតាការរបាក់
ថ
នាចុ ងកាលបរ ិពចឆទពុំ មានផលប៉ ះពាល់ដល់របាក់ ចំពណញ
ឬខាតពនាះពទ ។

ការវ ិភាគរ ំពញាចពលើលំហូរទឹ ករបាក់ សរមាប់ ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលមានអរតាការរបាក់ អ
ពថរ

សាខាធនាគារពុំ មានឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលមានអរតាការរបាក់ អពថរជាសារវនថពនាះពទ ។
ដូ ពចបះរវ ិភាគរ ំពញាចពលើលំហូរទឹ ករបាក់ សរមាប់ ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ផ្ដលមានអរតា
ការរបាក់ អពថរមិ ន រតូវបានបង្កាញពឡើយ ។
(ង) ហានិ ភ័យសាច់ របាក់ ង្កយស្សួល
ហានិ ភ័យសាច់ របាក់ ង្កយស្សួលទាក់ ទងនឹ ងលទនភាពរកាសាច់ របាក់ ង្កយស្សួលឲ្យបាន
រគប់ រគាន់ ពដើ មផីបំពពញការសនោនិ ងកាតពវកិចចហិរញ្ដ វតទុពៅពពលដល់កាលកំ ណត់ សងនូ វ
តថ្មលសមពហតុ ផល មួ យ ។

បផ្នទមពី ពលើការអនុ វតថយា៉ងពពញពលញតាមតរមូវការថ្នសាច់ របាក់ ង្កយស្សួល អបក
រគប់ រគង សាខា ធនាគារបានរតួតពិ និតយយា៉ ងហមត់ចត់ ពលើលំហូរទឹ ករបាក់ ចូល និ ងលំហូរ
ទឹ ករបាក់ ពចញពហើយភាពចពនាលះថ្នអាយុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមពពលកំ ណត់ ។
ការផ្របរបួលថ្នឥណទាន
និ ងរបាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជនរតូវបានរតួតពិ និតយតាមដ្ឋនពហើយ
តរមូវការសាច់ របាក់ ង្កយស្សួលរតូវបានពធវើការផ្កតរមូវពដើ មផីកំណត់ ឲ្យចាស់នូវរទពយសកមម
ជាសាច់ របាក់ ង្កយស្សួលឲ្យបានរគប់ រគាន់ពដើ មផីបំពពញការសនោ និ ងកាតពវកិចច ហិរញ្ដ វតទុ
របស់ខួនពៅពពលដល់
ល
កាលកំ ណត់ សង ។

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

26. ការរគប់ រគងហានិ ភ័យហិរញ្ដ វតទុ (ត)
(ង) ហានិ ភ័យសាច់ របាក់ ង្កយស្សួល( ត)
តាោងខាងពរកាមពនះផថល់នូវការវ ិភាគមួ យពៅពលើបំណុលហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ

ទាក់ ទងនឹ ងការផ្បងផ្ចកកាលកំ ណត់ ពដ្ឋយផ្ផែកពលើរយៈពពលផ្ដលពៅសល់សរមាប់ ការ
ទូ ទាត់ សង ។

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំណត់សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

26. ការរគប់ រគងហានិ ភ័យហិរញ្ដ វតទុ (ត)
(ង) ហានិ ភ័យសាច់ របាក់ ង្កយស្សួល (ត)
2016 តិ ចជាង
បំ ណុលហិរញ្ដ វតទុ

របាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន និ ងធនាគារនានា
របាក់ កមចី

បំ ណុលបនាធប់ បនសំ
បំ ណុលពផសងៗ

ពាន់ ពរៀល(កំ ណត់ សំគាល់ 4)

ចពនាលះពី ចពនាលះពី ចពនាលះពី ពលើសពី
1ផ្ខ

1 និ ង 3 ផ្ខ

3 និ ង 1 ឆ្នបំ

1 និ ង 5 ឆ្នបំ

5 ឆ្នបំ សរុប

1,147,496

40,000

686,300

-

-

1,873,796

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

ដុ ោលរអាពមរ ិក ដុ ោលរអាពមរ ិក ដុ ោលរអាពមរ ិក ដុ ោលរអាពមរ ិក ដុ ោលរអាពមរ ិក ដុ ោលរអាពមរ ិក

-

-

-

-

-

-

43,420

-

-

-

-

43,420

1,190,916

40,000

686,300

-

1,000,000

2,917,216

4,807,728

161,480

2,770,593

-

4,037,000

11,776,801

1,494,433

360,000

874,500

-

-

2,728,933

-

-

-

-

2,594,039

360,000

874,500

2015
បំ ណុលហិរញ្ដ វតទុ

របាក់ បពញ្ដើរបស់អតិ ថិជន និ ងធនាគារនានា
របាក់ កមចី

បំ ណុលបនាធប់ បនសំ
បំ ណុលពផសងៗ

របាយការណ៍របចាំឆ្នបំ ២០១៦

1,000,000
99,606

-

-

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

-

1,000,000
1,000,000
99,606

4,828,539
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ធនាគារឥណ្ឌ
ឍ សាខាភបំពពញ
កំ ណត់ សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

26. ការរគប់ រគងហានិ ភ័យហិរញ្ដ វតទុ (ត)
(ច) ការរគប់ រគងពដើ មទុ ន
(i)

បទបញ្ដ តិ ពថ ដើ មទុ ន

ធនាគារជាតិ ថ្នកមពុជាកបុងនាមជាអាជាញធរបានបពងាើត និ ងរតួតពិ និតយនូ វបទបញ្ដ តិ នា
ថ នា
និ ងតរមូវការពដើ មទុ នរបស់សាខាធនាគារជារួម ។

ពគាលនពយាបាយរបស់សាខាធនាគារគឺ ធានាឲ្យបាននូ វមូ លដ្ឋឌនពដើ មទុ នរ ឹងមាំពដើ មផីរកា
នូ វទំ នុក ចិ តថទីផារ និ ងពដើ មផីធានាពសទរភាពថ្នការអភិ វឌណន៍ យូរអផ្ងវងរបស់អាជី វកមម ។
ផលប៉ ះពាល់ពលើករមិ តពដើ មទុ នពលើភាគោភទី ចាត់ ការធំ ក៏រតូវបានទទួ លសាគល់ ពហើយ
សាខាធនាគារបានទទួ លសាគល់នូវតរមូវការពដើ មផីធានាបាននូ វតុ លយភាពរវាងភាគោភខពស់
ផ្ដលអាចនឹ ងពកើ តមានពឡើងជាមួ យនឹ ងរបាក់ បរមុងករមិ តខពស់អតទរបពយាជន៍ និ ងការធានា
ផ្ដលផថល់ពដ្ឋយសាទនភាពពដើ មទុ នលែ ។
(ii)

ការផ្បងផ្ចកពដើ មទុ ន

ការផ្បងផ្ចកពដើ មទុ នរវាងរបតិ បតថិការនិ ងសកមមភាពជាក់ ោក់ គឺរតូវបានរគប់ រគងពដ្ឋយក
រមិ តភាគោភផ្ដលទទួ លបានពី ការផ្បងផ្ចកពនាះ។ពដើ មទុ នផ្ដលបានផ្បងផ្ចកពៅតាម
របតិ បតថិការឬសកមមភាពនី មួយៗ រតូវផ្ផែកពៅតាមពដើ មទុ នផ្ដលកំ ណត់ ពដ្ឋយចាប់ ។

27. តថ្មលសមស្សបថ្នរទពយសកមម និ ងបំ ណុលហិរញ្ដ វតទុ
តថ្មលសមស្សបគឺ ជាតថ្មលផ្ដលរទពយសកមមអាចបថូរបានឬជាតថ្មលផ្ដលបំ ណុលអាចសងបាន

។ ពដ្ឋយសារតថ្មលសមស្សបពុំ អាចវាយតថ្មលបានដូ ពចបះតថ្មលសមស្សបមិ នមានសរមាប់ កតាថ
សារវនថពលើការវាយតថ្មលសមស្សបរបស់រទពយសកមមនិងបំ ណុលរបស់សាខាធនាគារពឡើយ
។
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