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របាយការណ៍របស់អបករគប់រគង 

អបករគប់រគងមានពសចកថីពសាមនសសរកីោយពធវើការបង្កា ញជូននូវរបាយការណ៍របស់អបករគប់រគងនិ
ងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបស់ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ ពៅកាត់ថា ( “សាខាធនាគារ”) 
ផ្ដលបានពធវើសវនកមមរចួ សរមាប់ការយិបរពិចឆទផ្ដលបានបញ្ច ប់ថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2016 ។ 

សកមមភាពចមផង 

សកមមភាពចមផងរបស់សាខាធនាគារ រមួមានការពធវើរបតិបតថិការពលើោល់សកមមភាពអាជីវកមម 
ធនាគារ និងការផថល់ពសវាកមមហិរញ្ដវតទុផ្ដលពាក់ព័នន ។  ពំុមានការផ្ទល ស់បថូរជាសារវនថពលើ 
សកមមភាពចមផងរបស់សាខាធនាគារពៅកបុងអំឡុងឆ្នប ំហិរញ្ដវតទុពនះពទ ។ 

លទនផលហិរញ្ដវតទ ុ

លទនផលហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគារ សរមាប់ការយិបរពិចឆទផ្ដលបានបញ្ច ប់ថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 
2016 មាន ដូចខាងពរកាម៖ 
 2016 2015 
 ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
 
របាក់ចំពណញមុនដកពនន (691,302) (2,790,786) 81,604 
 
ពននពលើរបាក់ចំពណញ (8,528) (34,428) (28,220) 
       
របាក់ចំពណញសុទនសរមាប់ការយិបរពិចឆទ (699,830) (2,825,214) 53,384 
       

ភាគោភ 
 
ពំុមានការរបកាស ឬការផ្បងផ្ចកភាគោភពទ ពហើយអបករគប់រគងក៏ពំុមានអនុសាសន៍ ឲ្យមាន 
ការផ្បងផ្ចកភាគោភសរមាប់ការយិបរពិចឆទពធវើរបាយការណ៍ពនះពទ ។ 

ពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារ 
 
ពំុមានការផ្របរបួលពលើពដើមទុនចុះបញ្ជ ីនិងបានបង់របស់សាខាធនាគារសរមាប់ការយិបរពិចឆទពនះ
ពទ ។ 
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ទុនបរមុង និងសំវធិានធន 
 
ពំុមានការផ្របរបួលជាសារវនថថ្នទុនបរមុង និងសំវធិានធនពៅកបុងការយិបរពិចឆទពនះពទ ពរៅពីការ 
បង្កា ញពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះ ។ 

ឥណទាន និងបុពររបទានអារកក់ និងជាប់សងស័យ 
 
ពៅមុនពពលផ្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគាររតូវបានពរៀបចំពឡើងអបករគប់រគងបាន
ចាត់វធិានការសមស្សបពដើមផីបញ្ជជ ក់ថាវធិានការទាក់ទងពៅនឹងការលុបបំបាត់ពចាលឥណទាននិង
បុពររបទាន អារកក់ និងការពធវើសំវធិានធនពលើឥណទានជាប់សងស័យ  រតូវបានពធវើពទផើង ពហើយ 
អបករគប់រគងពជឿជាក់ថាោល់ឥណទានផ្ដលបានដឹងថាមិនអាចទារបាន រតូវបានលុបបំបាត់ពចាល 
ពហើយសំវធិានធនរតូវបានពធវើពឡើងយ៉ាងរគប់រគាន់សរមាប់ឥណទាននិងបុពររបទានអារកក់ និង  
ជាប់សងស័យ ។ 
 
នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះ អបករគប់រគងពំុបានដឹងពីកាលៈពទសៈណ្ឌមួយផ្ដលនំាឲ្យឥណទាន 
និងបុពររបទានអារកក់ផ្ដលបានជំរះពចញពីបញ្ជ ីឬចំនួនសំវធិានធនពលើឥណទាននិងបុពររបទាន 
ជាប់សងស័យ កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគារ មានតថ្មលមិនរគប់រគាន់ជាសារវនថ  
ពនាះពទ ។ 

រទពយសកមមចរនថ 
 
ពៅមុនពពលផ្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគាររតូវបានពរៀបចំពឡើង អបករគប់រគង  
បានចាត់វធិានការផ្ដលមានមូលដ្ឋឌ នសមរមយពដើមផីបញ្ជជ ក់ថាបណ្ឌថ រទពយសកមមចរនថ ពលើកផ្លង 
បំណុល ផ្ដលបានកត់រតាពៅកបុងបញ្ជ ីគណពនយយរបស់សាខាធនាគារ  ពហើយផ្ដលមានតថ្មល 
មិនអាចរបមូលមកវញិបានពៅកបុងរបតិបតថិការអាជីវកមមធមមតារតូវបានកាត់បនទយឲ្យពៅពសមើនឹង 
តថ្មលផ្ដលគិតថា នឹងអាចរបមូលបានជាក់ផ្សថង។ 
 
នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះអបករគប់រគងពំុបានដឹងពីពហតុការណ៍ណ្ឌមួយផ្ដលនឹងពធវើឲ្យប៉ះពាល់
ដល់ការកំណត់តថ្មលរទពយសកមមចរនថ ពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទ ុ របស់សាខាធនាគារ ថាមាន 
ភាពមិនរតឹមរតូវពនាះពទ ។ 
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វធីិសាស្តសថកំណត់តថ្មល  
 
នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះ 
អបករគប់រគងពំុបានដឹងពីពហតុការណ៍ណ្ឌមួយផ្ដលបានពកើតពឡើងពធវើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវតថវធីិ
សាស្តសថផ្ដលមានកនលងមក កបុងការវាយតថ្មលរទពយសកមម និងបំណុលពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 
របស់សាខាធនាគារ ថាមានភាពមិនរតឹមរតូវ ឬមិនសមស្សបពនាះពទ ។ 

បំណុលយថាពហតុ និងបំណុលពផសងៗពទៀត 
 
នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះ ពំុមាន៖ 
 
(ក) ការដ្ឋក់បញ្ជច ំរទពយសកមមណ្ឌមួយរបស់សាខាធនាគារ ផ្ដលពកើតមានពឡើងចាប់តំាងពីថ្ថងចុង 

ការយិបរពិចឆទមកកបុងការធានាចំពពាះបំណុលរបស់បុគគលណ្ឌមួយពឡើយ ឬ 
(ខ) បំណុលយថាពហតុណ្ឌមួយផ្ដលពកើតមានពឡើងចំពពាះសាខាធនាគារ 

ចាប់តំាងពីចុងការយិបរពិចឆទ មកពរៅអំពីរបតិបតថិការអាជីវកមមធមមតារបស់សាខាធនាគារ ។ 
 
អបករគប់រគង មានមតិថាពំុមានបំណុលយថាពហតុ ឬបំណុលពផសងៗពទៀតរបស់សាខាធនាគារ 
ផ្ដលរតូវ បំពពញ ឬអាចនឹងរតូវបំពពញកបុងរយៈពពល 12 ផ្ខបនាធ ប់ពីកាលបរពិចឆទោយការណ៍ 
ផ្ដលនឹងពធវើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវនថដល់លទនភាពរបស់សាខាធនាគារ 
កបុងការបំពពញកាតពវកិចចរបស់ខលួន ដូចផ្ដលបានកំណត់ និងពៅពពលផ្ដលដល់ថ្ថងកំណត់ ។ 

ការផ្ទល ស់បថូរថ្នពហតុការណ៍ 
 
នាថ្ថងពចញរបាយការណ៍ពនះ អបករគប់រគងពំុបានដឹងពីពហតុការណ៍ណ្ឌមួយផ្ដលមិនបានផ្វកផ្ញក 
ពៅកបុង របាយការណ៍ពនះ ឬកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគារ ផ្ដលនឹងបណ្ឌថ ល
ឲ្យមានតួពលខថ្នចំនួនណ្ឌមួយ ផ្ដលបានបង្កា ញពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុមានភាពមិន 
រតឹមរតូវពនាះពទ ។ 

 

 

 

 



ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ 

របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៦  5 

របតិបតថិការមិនរបរកតី 
 
តាមមតិរបស់អបករគប់រគង លទនផលថ្នការពធវើរបតិបតថិការរបស់សាខា ធនាគារកបុងការយិបរពិចឆទ 
ហិរញ្ដវតទុ ពនះ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវនថពដ្ឋយសកមមភាពរបតិបតថិការ ឬរពឹតថិការណ៍ណ្ឌមួយ 
ផ្ដលមានលកខណៈជាសារវនថ និងមិនរបរកតីពនាះពទ ។ 
 
អបករគប់រគង ក៏មានមតិផងផ្ដរថា ពៅកបុងចពនាល ះពពលចាប់ពីថ្ថងចុងការយិបរពិចឆទដល់ថ្ថងពចញ  
របាយការណ៍ពនះពំុមានចំណ្ឌត់ថាប ក់សកមមភាពរបតិបតថិការ ឬរពឹតថិការណ៍ណ្ឌមួយផ្ដលមាន  
លកខណៈ ជាសារវនថ និង  មិនរបរកតីពកើតមានពឡើង ផ្ដលអាចនំាឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទនផលថ្ន  
របតិបតថិការរបស់សាខាធនាគារកបុងការយិបរពិចឆទផ្ដលរបាយការណ៍ពនះបានពរៀបចំពឡើងពនាះពទ ។ 

អបករគប់រគង 
 
អបករគប់រគងផ្ដលបានបពរមើការចាប់ពីកាលបរពិចឆទរបាយការណ៍មុន រមួមាន៖ 
 
ពោកJadab Charan Singh នាយករគប់រគង 
ពោក Syed Mohammad Abdur Rahman របធានផ្ផបក(របតិបតថិការ និងឥណទាន) 

ចំផ្ណកហុ៊នរបស់អបករគប់រគង 
 
ពំុមានអបករគប់រគងណ្ឌមាប ក់ផ្ដលបានផ្តងតំាងពៅកបុងការយិបរពិចឆទពនះ មានអតទរបពយាជន៍ពដ្ឋយ 
ផ្ទធ ល់ពៅកបុងភាគហុ៊នរបស់សាខាធនាគារពនាះពទ ។ 

អតទរបពយាជន៍របស់អបករគប់រគង 
 
មិនថាពៅចុងការយិបរពិចឆទ ឬពៅកបុងអំឡុងការយិបរពិចឆទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះ គឺមិនមាន 
កិចចរពមពរពៀងណ្ឌមួយ ផ្ដលសាខាធនាគារជាភាគីមាខ ងផ្ដលកមមវតទុថ្នកិចចរពមពរពៀងពនាះអាច 
ផថល់លទនភាព ដល់អបករគប់រគងណ្ឌមាប ក់ឲ្យទទួលបាននូវអតទរបពយាជន៍តាមមពធោបាយពផសងៗ 
ដូចជាការទិញភាគហុ៊ន ឬប័ណតបំណុលរបស់ធនាគារ ឬសាជីវកមមដថ្ទ ។  
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អតទរបពយាជន៍របស់អបករគប់រគង (ត) 
 
ចាប់តំាងពីថ្ថងចុងពរកាយថ្នការយិបរពិចឆទកនលងពៅ ពំុមានអបករគប់រគងណ្ឌមាប ក់របស់សាខា  
ធនាគារបានទទួល ឬមានសិទនិទទួលបាននូវអតទរបពយាជន៍ណ្ឌមួយ (ពរៅពីអតទរបពយាជន៍  
ផ្ដលបានទទួលដូចបានបង្កា ញពៅ កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ) តាមរយៈការចុះកិចចសនោ  
ពធវើពឡើងពដ្ឋយសាខាធនាគារឬពដ្ឋយរកុមហុ៊នពាក់ព័នន នឹងសាខាធនាគារផ្ដលអបករគប់រគងពនាះ 
ជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយរកុមហុ៊នផ្ដលអបករគប់រគងពនាះមានផលរបពយាជន៍ផ្ផបកហិរញ្ដវតទុពរចើន  
ពនាះពទ ពលើកផ្លងផ្តការបង្កា ញពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ ។ 

ការទទួលខុសរតូវរបស់អបករគប់រគងពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 
 
អបករគប់រគងមានភារៈពធវើការអះអាងបញ្ជជ ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុបានពរៀបចំពឡើងយ៉ាង  
រតឹមរតូវ ថ្នសាទ នភាពហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគារ នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2016 និង  
លទនផលហិរញ្ដវតទុ និងលំហូរទឹករបាក់សរមាប់ការយិបរពិចឆទផ្ដលបានបញ្ច ប់ ។ពៅកបុងការពរៀបចំ  
របាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះអបករគប់រគងចំាបាច់រតូវ៖ 

(ក) អនុម័តនូវពគាលនពយាបាយគណពនយយផ្ដលសមស្សបពដ្ឋយផ្ផែកពលើការវនិិចឆ័យ 
និងការប៉ាន់របមាណយ៉ាងសមពហតុផល និងរបុងរបយ័តប ពហើយពធវើការអនុវតថរបកបពដ្ឋយ
សងគតិភាព ។ 

(ខ) អនុពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរគណពនយយកមពុជានិងពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារជាតិ ថ្ន 
កមពុជា ឬរបសិនពបើមានការផ្ទល ស់បថូរពីពនះ ពដើមផីបង្កា ញនូវភាពពិត និងរតឹមរតូវ គឺរតូវបង្កា ញ 
ពនយល់ និងកំណត់បរមិាណឲ្យបានចាស់ោស់ពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ ។ 

(គ) រកាទុកនូវបញ្ជ ីគណពនយយឲ្យបានរគប់រគាន់និងរបព័ននរគប់រគងថ្ផធកបុងឲ្យមានរបសិទនភាព ។ 

(ឃ) ពរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពដ្ឋយផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌ ននិរនថរភាពថ្នដំពណើ ការអាជីវកមម 
លុះរតាផ្តមានករណីមិនសមរមយកបុងការសនមតថា 
សាខាធនាគារនឹងបនថពធវើរបតិបតថិការអាជីវកមមនាពពលអនាគត ផ្ដលអាចរពឹំងទុកបាន។ 

(ង) រតួតពិនិតយនិងដឹកនំាសាខាធនាគារឲ្យមានរបសិទនភាពពលើោល់ពសចកឋីសពរមច ផ្ដលមាន 
សារៈសំខាន់ទំាងឡាយផ្ដលប៉ះពាល់ដល់សកមមភាពរបតិបតថិការ និងដំពណើ រការរបស់  
ធនាគារ ពហើយរតូវរបាកដថាកិចចការពនះ រតូវបានឆលុះបញ្ជច ំងយ៉ាងរតឹមរតូវពៅកបុង 
របាយការណ៍ ហិរញ្ដវតទុ ។ 
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ការទទួលខុសរតូវរបស់អបករគប់រគងពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ (ត) 

អបករគប់រគងធានាអះអាងថាអបករគប់រគងបានអនុវតថនូវោល់តរមូវការដូចមានោយការណ៍ខាងពលើ
កបុងការពរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគារ ។ 

ការអនុម័តពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 

ពយើងខញុំតំណ្ឌងឲ្យអបករគប់រគងរបស់ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញសូមពធវើការអនុម័តពលើរបាយការ
ណ៍ហិរញ្ដវតទុផ្ដលភាជ ប់មកជាមួយដូចបានបង្កា ញពៅទំព័រទី11ដល់59ថាបានបង្កា ញនូវភាពរតឹម
រតូវថ្នសាទ នភាពហិរញ្ដវតទុរបស់របស់សាខាធនាគារ នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2016 រពមទំាង  
លទនផលហិរញ្ដវតទុ និងលំហូរទឹករបាក់ សរមាប់ការយិបរពិចឆទផ្ដលបានបញ្ច ប់ពដ្ឋយអនុពោម  
ពៅតាមសថង់ដ្ឋរគណពនយយកមពុជានិងពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ។ 

 

 
ចុះហតទពលខាកបុងនាមសាខាធនាគារឥណ្ឌឍ ភបំពពញ 

 

 

 
    

ពោក Jadab Charan Singh  ពោកSyed Mohammad Abdur Rahman 
នាយករគប់រគង របធានផ្ផបក(របតិបតថិការ&ឥណទាន) 
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របាយការណ៍របស់សវនករឯកោជយ 

ជូនចំពពាះភាគទុនិក 
ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ 

មតិសវនកមម 

ពយើងខញុំបានពធវើសវនកមមពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបស់ ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញពៅកាត់ថា 
(“សាខាធនាគារ”) ផ្ដលរមួមានរបាយការណ៍សាទ នភាពហិរញ្ដវតទុនាថ្ថងទី31 ផ្ខធបូ ឆ្នប ំ2016  
របាយការណ៍លទនផលលមែិត របាយការណ៍សថីពីបផ្រមបរមួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរ  
ទឹករបាក់សរមាប់ការយិបរពិចឆទផ្ដលបានបញ្ច ប់ និងកំណត់សំគាល់  ផ្ដលរមួមានពគាលនពយាបាយ 
គណពនយយសំខាន់ៗ រពមទំាងព័ត៌មានពនយល់ពផសងៗពទៀតផ្ដលបានបង្កា ញពៅទំព័រទី 11ដល់ 58។   

ជាមតិរបស់ពយើងខញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុជាសារវនថបានបង្កា ញនូវភាពរតឹមរតូវថ្នសាទ នភាព  
ហិរញ្ដវតទុរបស់រកុមហុ៊ននាថ្ថងទី31 ផ្ខធបូ ឆ្នប ំ2016រពមទំាងលទនផលហិរញ្ដវតទុ និងលំហូរទឹករបាក់  
របស់រកុមហុ៊ន សរមាប់ការយិបរពិចឆទផ្ដលបានបញ្ច ប់ ពដ្ឋយអនុពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរគណពនយយ 
កមពុជា និងពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា។ 

មូលដ្ឋឌ នថ្នមតិសវនកមម 

ពយើងខញុំបានពធវើសវនកមមពដ្ឋយអនុពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរសវនកមមអនថរជាតិ ថ្ន កមពុជា។ ការទទួល 
ខុសរតូវរបស់ពយើងខញុំផ្ដលស្សបតាមសថង់ដ្ឋរទំាងពនាះរតូវបានពរៀបោប់បផ្នទមពទៀតពៅកបុងកថាខ័ណឍ
សឋីពីការទទួលខុសរតូវរបស់សវនករ សរមាប់ការពធវើសវនកមមពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ ផ្ដលមាន 
នូវកបុងរបាយការណ៍របស់ពយើងខញុំ ។ ពយើងខញុំមានភាពឯកោជយពីរកុមហុ៊ន ពដ្ឋយស្សបពៅតាម 
តរមូវការរកមសីលធម៌វជិាជ ជីវៈផ្ដលពាក់ព័នននឹងសវនកមមពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពៅកមពុជាពហើយ
ពយើងខញុំបានបំពពញនូវទំនួលខុសរតូវរកមសីលធម៌វជិាជ ជីវៈស្សបតាមតរមូវការរបស់សថង់ដ្ឋរទំាងពនាះ
។ ពយើងខញុំពជឿជាក់ថាភសថុតាងសវនកមមផ្ដលពយើងខញុំរបមូលបានមានលកខណៈរគប់រគាន់និង 
សមស្សប សរមាប់ជាមូលដ្ឋឌ នកបុងការបពញ្ច ញមតិសវនកមមរបស់ពយើងខញុំ ។ 
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ការទទួលខុសរតូវពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបស់អបករគប់រគង 
និងអបកទទួលខុសរតូវពលើអភិបាលកិចច 

អបករគប់រគងមានភារៈទទួលខុសរតូវពលើការពរៀបចំ និងការបង្កា ញនូវភាពរតឹមរតូវថ្នរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ដវតទុពដ្ឋយអនុពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរគណពនយយកមពុជានិងពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារ
ជាតិថ្នកមពុជាពហើយនិងទទួលខុសរតូវពលើរបព័ននរតួតពិនិតយថ្ផធកបុងផ្ដលអបករគប់រគងកំណត់ថាមាន
ភាពចំាបាច់សរមាប់ការពរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុឲ្យពជៀសផុតពីការបង្កា ញខុសជាសារវនថពដ្ឋយ
សារផ្តការផ្កលងបនលំឬកំហុសឆគង ។ 

ពៅកបុងការពរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ អបករគប់រគងមានភារៈទទួលខុសរតូវពលើការវាយតថ្មលនូវ 
លទនភាពរបស់រកុមហុ៊នកបុងការបនថនិរនថរភាពអាជីវកមមទទួលខុសរតូវពលើការោតរតដ្ឋងព័ត៌មាន 
របសិនពបើពាក់ព័នននូវបញ្ជា ទំាងឡាយផ្ដលទាក់ទងពៅនឹងនិរនថរភាពអាជីវកមម និងពរបើរបាស់ 
មូលដ្ឋឌ ននិរនថរភាពថ្នគណពនយយពលើកផ្លងផ្តអបករគប់រគងមានបំណងចង់ជរមះបញ្ជ ី ផ្ទែ ក 
ដំពណើ រការ រកុមហុ៊ន ឬគាម នជពរមើសសមរមយដថ្ទពទៀតពរៅពីពធវើផ្បបពនះ ។ 

ការទទួលខុសរតូវរបស់សវនករសរមាប់ការពធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 

ពគាលពៅរបស់ពយើងខញុំ គឺផឋល់នូវអំណះអំណ្ឌងសមពហតុផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុទំាងមូល 
មិនមានការបង្កា ញខុសជាសារវនថ ពដ្ឋយសារផ្តការផ្កលងបនលំឬកំហុសឆគងនិងផឋល់នូវរបាយការណ៍ 
របស់សវនករផ្ដលរមួបញ្ចូ លទំាងមតិសវនកមមរបស់ពយើងខញុំ។ អំណះអំណ្ឌងសមពហតុផលគឺជា 
អំណះអំណ្ឌងមានករមិតខពស់មួយ បុ៉ផ្នថវាមិនអាចធានាថារគប់ពពលថ្នការពធវើសវនកមមពដ្ឋយ 
អនុពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរសវនកមមអនថរជាតិថ្នកមពុជាអាចរកពឃើញនូវកាបង្កា ញខុសជាសារវនថផ្ដល
បានពកើតពឡើងពនាះពទ ។ កាបង្កា ញខុសជាសារវនថអាចពកើតពឡើងពដ្ឋយសារការផ្កលងបនលំ ឬ 
កំហុសឆគង ពហើយរតូវបានចាត់ទុកថាជាសារវនថ ពៅពពលផ្ដលការផ្កលងបនលំ ឬកំហុសឆគងផ្តមួយ 
ឬក៏រមួបញ្ចូ លគាប  មានផលប៉ះពាល់ដល់ការសពរមចចិតថផ្ផបកពសដឌកិចចរបស់អបកពរបើរបាស់ពដ្ឋយ 
ពយាងពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះ ។ 
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ការទទួលខុសរតូវរបស់សវនករសរមាប់ការពធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ (ត) 

ជាផ្ផបកមួយថ្នការពធវើសវនកមមពដ្ឋយអនុពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរសវនកមមអនថរជាតិថ្នកមពុជា ពយើងខញុំ 
អនុវតថនូវការវនិិចឆ័យផ្ដលរបកបពៅពដ្ឋយវជិាជ ជីវៈ និងរកានូវភាពយកចិតថទុកដ្ឋក់កបុងអំឡុងពពល 
សវនកមម ។ ពយើងខញុំក៏៖ 

 ពធវើការកំណត់និងវាយតថ្មលនូវហានិភ័យថ្នការបង្កា ញខុសជាសារវនថពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ
ពដ្ឋយសារផ្តការផ្កលងបនលំ ឬកំហុសឆគង និងទទួលខុសរតូវពលើការពរៀបចំ និង  ការអនុវតថនូវ 
នីតិវធីិសវនកមម ពដើមផីពឆលើយតបពៅនឹងហានិភ័យទំាងពនាះនិងរបមូលនូវភសថុតាងផ្ដលមាន 
លកខណៈរគប់រគាន់ និងសមស្សបសរមាប់ជាមូលដ្ឋឌ នកបុងការបពញ្ច ញមតិសវនកមមរបស់ 
ពយើងខញុំ។ ហានិភ័យផ្ដលមិនអាចរកពឃើញនូវការបង្កា ញខុសជាសារវនថ  ផ្ដលពកើតពឡើង 
ពដ្ឋយសារផ្តការផ្កលងបនលំ មានលកខណៈខពស់ជាងការបង្កា ញខុសពកើតពឡើងពីកំហុសឆគង 
ពដ្ឋយសារផ្តការផ្កលងបនលំអាចរមួបញ្ចូ លទំាងការឃុបឃិតគាប  ការលួចបនលំ ការលុបពចាល  
ពដ្ឋយពចតនា ការបកស្សាយមិនពិត ឬមិនអនុវតថតាមនីតិវធីិរគប់រគងថ្ផធកបុង ។ 

 ទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីការរគប់រគងថ្ផធកបុងផ្ដលពាក់ព័នននឹងការពធវើសវនកមម កបុងពគាល  
បំណងពដើមផីពរៀបចំនូវនីតិវធីិសវនកមមផ្ដលសមស្សបពៅតាមកាលៈពទសៈ បុ៉ផ្នថមិនផ្មនកបុង  
ពគាលបំណងពដើមផីបពញ្ច ញមតិពលើរបសិទនភាពថ្នការរគប់រគងថ្ផធកបុងរបស់រកុមហុ៊នពឡើយ ។ 

 ការវាយតថ្មលពលើភាពសមស្សបថ្នពគាលនពយាបាយគណពនយយផ្ដលរកុមហុ៊នបានពរបើរបាស់ 
និងភាពសមពហតុផលថ្នការប៉ាន់សាម នគណពនយយសំខាន់ៗ រពមទំាងការោតរតដ្ឋង ព័ត៌មាន 
ពាក់ព័ននផ្ដលបានពធវើពឡើងពដ្ឋយអបករគប់រគង ។ 

 ពធវើការសនបិដ្ឋឌ នពលើភាពសមស្សបថ្នការពរបើរបាស់មូលដ្ឋឌ ននិរនថរភាពថ្នគណពនយយរបស់អបក
រគប់រគងពហើយពដ្ឋយផ្ផែកពៅពលើភសថុតាងសវនកមមផ្ដលទទួលបានពធវើការសនបិដ្ឋឌ នថាពតើភាព
មិនចាស់ោស់សារវនថពាក់ព័ននពៅនឹងរពឹតថិការណ៍ឬលកខខណឍ ផ្ដលអាចពធវើឲ្យមានមនធិលជា
សារវនថពលើលទនភាពរបស់រកុមហុ៊ន ពដើមផីបនថនិរនថរភាពអាជីវកមម ។  របសិនពបើពយើងខញុំ 
ពធវើការសនបិដ្ឋឌ នថាមានអតទិភាពថ្នភាពមិនរបាកដរបជាជាសារវនថពយើងខញុំចំាបាច់រតូវបញ្ចូ លពៅ
កបុងរបាយការណ៍របស់ពយើងខញុំពដើមផីទាញចំណ្ឌប់អារមមណ៍ពលើការោតដ្ឋងព័ត៌មានពាក់ព័នន
ពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទ ុឬរបសិនពបើការោតរតដ្ឋងព័ត៌មានមានលកខណៈមិនរគប់រគាន់ 
ពយើងខញុំចំាបាច់រតូវផឋល់មតិសវនកមមផ្ដលមានបញ្ជា  ។  ការសនបិដ្ឋឌ នរបស់ពយើងខញុំ គឺផ្ផែកតាម 
ភសថុតាងសវនកមមផ្ដលរបមូលបានរតឹមកាលបរពិចឆទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមរបស់ពយើងខញុំ ។ 
យ៉ាងណ្ឌក៏ពដ្ឋយរពឹតថិការណ៍ឬលកខខណឍ នាពពលអនាគតអាចពធវើឲ្យរកុមហុ៊នបញ្ឈប់និរនថរភាព 
ថ្នអាជីវកមម ។ 
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ការទទួលខុសរតូវរបស់សវនករសរមាប់ការពធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ (ត) 

 វាយតថ្មលពលើការបង្កា ញថ្នទរមង់ និងខលឹមសារថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុទំាងមូល ផ្ដលរមួបញ្ចូ ល 
ទំាងការោតរតដ្ឋងព័ត៌មាន និងវាយតថ្មលថាពតើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុបានបង្កា ញពី  
របតិបតថិការ និងរពឹតថិការណ៍ពាក់ព័ននកបុងអតទន័យផ្ដលអាចសពរមចបាននូវការបង្កា ញ 
របាយការណ៍ ហិរញ្ដវតទដ៏ុរតឹមរតូវ ។ 

ពយើងខញុំផឋល់ព័ត៌មានជូនអបកទទួលខុសរតូវពលើអភិបាលកិចច សឋីពីបញ្ជា ពផសងពទៀត វសិាលភាព និង 
ពពលពវោផ្ដលបានពរគាងទុកសរមាប់ការពធវើសវនកមមនិងការរកពឃើញបញ្ជា ជាសារវនថពផសងពទៀត 
ផ្ដលមានរមួបញ្ចូ លទំាងចំនុចខវះខាតថ្នការរគប់រគងថ្ផធកបុង ផ្ដលបានរកពឃើញកបុងអំឡុងពពលពធវើ 
សវនកមម ។ 

 

 

 

តំណ្ឌងរកុមហុ៊ន HRDP & Associates 
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តាោងតុលយការ 
នាថ្ថងទី 1 ផ្ខមកោ ឆ្នប ំ 2016 
  2016 2015 
 កំណត់សំគាល់ ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4) 
រទពយសកមម 
សាច់របាក់កបុងថ្ដ 5 52,338  211,289 33,863 
របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 6 7,706,854  31,112,570 2,387,556 
ឥណទាន និងបុពររបទាន 
 ផថល់ដល់អតិថិជនសុទន 7 5,586,946 22,554,501 13,305,208 
រទពយសកមមពផសងៗ 8 120,708  487,298 117,614 
របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ 9 1,630,000 6,580,310 1,880,000 
ការវនិិពយាគ  10 25,000  100,925 25,000 
រទពយ និងបរកិាខ រ 11 44,102  178,040 49,881 
       
រទពយសកមមសរបុ  15,165,948  61,224,933 17,799,122 
       
បំណុល និងមូលធនទីចាត់ការធំ 
បំណុល 
របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា 12 1,873,796  7,564,514 2,728,933 
របាក់កមច ី  13 -   - 1,000,000 
បំណុលបនាធ ប់បនសំ 14 1,000,000  4,037,000 1,000,000 
បំណុលពផសង  ៗ 15 41,919  169,227 99,627 
ពននពលើរបាក់ចំពណញរបចំាឆ្នប ំរតូវទូទាត់ 16 1,501  6,060 22,000 
       
បំណុលសរបុ  2,917,216  11,776,801 4,850,560 
       

មូលធនទីចាត់ការធំ 
ពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារ 17 13,000,000  52,481,000 13,000,000 
របាក់ខាតបងគរ  (751,268) (3,032,868) (51,438) 
       
សរបុមូលធនទីចាត់ការធំ  12,248,732 49 ,448,132 12,948,562 
       
បំណុល និងមូលធនទីចាត់ការធំសរបុ  15,165,948 61 ,224,933 17,799,122 
       

 
កំណត់សំគាល់ដូចមានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាផ្ផបកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះ ។ 
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របាយការណ៍លទនផល 
សរមាប់ការយិបរពិចឆទផ្ដលបានបញ្ច ប់ថ្ថងទី31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប 2ំ016 
  2016 2015 
 កំណត់សំគាល់ ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 
ចំណូលពីការរបាក់ 18 598,603  2,416,560 709,188 
 
ចំណ្ឌយពលើការរបាក់ 19 (55,947) (225,858) (85,834) 
       
ចំណូលសុទនពីការរបាក់  542,656 2,190,702 623,354 
 
ចំណូលពផសង  ៗ 20 76,906  310,470 83,112 
 
ចំណ្ឌយទូពៅ និងរដឌបាល 21 (517,137) (2,087,682) (609,862) 
       
ចំពណញពីរបតិបតថិការ  102,425  413,490 96,604 
 
សំវធិានធនពលើឥណទាននិង 
 បុពររបទានអារកក់និងជាប់សងស័យ  7 (793,727) (3,204,276) (15,000) 
       
របាក់(ខាត)/ចំពណញមុនដកពនន  (691,302) (2,790,786) 81,604 
 
ពននពលើរបាក់ចំពណញ 16 (8,528) (34,428) (28,220) 
       
របាក់(ខាត)/ចំពណញសុទនសរមាប់ការយិបរពិចឆទ (699,830) (2,825,214) 53,384 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគាល់ដូចមានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាផ្ផបកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះ ។
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របាយការណ៍សថីពីបផ្រមបរមលួមូលធនទីចាត់ការធំ 
សរមាប់ការយិបរពិចឆទផ្ដលបានបញ្ច ប់ថ្ថងទី31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប 2ំ016 
 

   ពដើមទុនរបស់  

   សាខាធនាគារ របាក់ខាតបងគរ សរបុ 

   ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ 

 
 
សមតុលយនាថ្ថងទី 1 ផ្ខមកោ ឆ្នប ំ 2015  13,000,000 (104,822) 12,895,178 
 
របាក់ចំពណញសុទនសរមាប់ការយិបរពិចឆទ  - 53,384 53,384 
         
សមតុលយនាថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ ឆ្នប  ំ2015  13,000,000 (51,438) 12,948,562 
       
 
សមតុលយនាថ្ថងទី 1 ផ្ខមកោ ឆ្នប ំ 2016  13,000,000 (51,438) 12,948,562 
 
របាក់ខាតសុទនសរមាប់ការយិបរពិចឆទ  - (699,830) (699,830) 
         
សមតុលយនាថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ ឆ្នប  ំ2016  13,000,000  (751,268) 12,248,732 
       
 
សមតុលយនាថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ ឆ្នប  ំ2016 
 (សមមូលជាពាន់ពរៀល-កំណត់សំគាល់ 4 ) 52,481,000 (3,032,868) 49,448,132 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគាល់ដូចមានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាផ្ផបកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះ ។ 
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របាយការណ៍លំហូរទឹករបាក់ 
សរមាប់ការយិបរពិចឆទផ្ដលបានបញ្ច ប់ថ្ថងទី31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប 2ំ016 
  2016 2015 
 កំណត់សំគាល់ ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
លំហូរទឹករបាក់ពីសកមមភាពរបតិបតថិការ 
សាច់របាក់សុទនទទួល/ (ពរបើរបាស់កបុង) បានពី 
 សកមមភាពរបតិបតថិការ 22 1,637,982 6,612,535 (1,025,119)  
         
លំហូរទឹករបាក់ពីសកមមភាពវនិិពយាគ 
ការទិញរទពយ និងបរកិាខ រ  (209) (844) (3,036)  
         
សាច់របាក់សុទនពរបើរបាស់កបុងសកមមភាពវនិិពយាគ  (209) (844) (3,036)  
         
លំហូរទឹករបាក់ពីសកមមភាពហិរញ្ដបផទាន 
សាច់របាក់ទទួលពីរបាក់កមចី  - - 1,000,000  
ការទូទាត់សងរបាក់កមចី  (1,000,000) (4,037,000) - 
         
សាច់របាក់សុទន (ពរបើរបាស់កបុង)/ទទួលបានពី  
 សកមមភាពហិរញ្ដបផទាន  (1,000,000) (4,037,000) 1,000,000  
         
ពកើន/ (ការថយចុះ)ពឡើងថ្នសាច់របាក់  
 និងសាច់របាក់សមមូល  637,773 2,574,691 (28,155)  

សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូល 
 នាពដើមការយិបរពិចឆទ  1,821,419  7,353,068 1,849,574  
         
សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូល 
 នាចុងការយិបរពិចឆទ 23 2,459,192 9,927,759 1,821,419  
       

 
 
 
 
កំណត់សំគាល់ដូចមានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាផ្ផបកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះ ។ 
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1. អំពីសាខាធនាគារ និងសកមមភាពចមផង 

ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ ពៅកាត់ថា ( “សាខាធនាគារ”) រតូវបានបពងាើតពឡើងពៅ 
រពះោជាណ្ឌចរកកមពុជា ពៅថ្ថងទី 6 ផ្ខ មីនា ឆ្នប ំ 2009 ពរកាមការចុះបញ្ជ ីពាណិជជកមមពលខ Co. 
519 Br/2009 ។ សាខាធនាគារ គឺជាសាខាធនាគារបរពទសមួយរបស់ធនាគារឥណ្ឌឍ  ។ 

សាខាធនាគារបានទទួលអាជាញ ប័ណតពីធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ពដើមផីពធវើរបតិបតថិការអាជីវកមម
ជាធនាគារពាណិជជ ពៅថ្ថងទី 22ផ្ខ ឧសភាឆ្នប ំ 2009។ 

សកមមភាពចមផងរបស់សាខាធនាគាររមួមានការពធវើរបតិបតថិការពលើោល់សកមមភាពអាជីវកមម 
ធនាគារ និងការផថល់ពសវាកមមហិរញ្ដវតទុផ្ដលពាក់ព័នន ។ 

សាខាធនាគារមានបុគគលិកចំនួន 9 នាក់គិតរតឹម ថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ ឆ្នប ំ  2016 (ថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ ឆ្នប ំ  
2014: 9 នាក់) ។ 

2. មូលដ្ឋឌ នថ្នការពរៀបចំ 

(ក) របាយការណ៍អនុពោមភាព 

របាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះ រតូវបានពរៀបចំពឡើងពដ្ឋយ អនុពោមពៅតាមសថង់ដ្ឋរ គណពនយយ 
កមពុជានិងពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ។ របាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរតូវ 
បានអនុម័តពដ្ឋយអបករគប់រគង និងផថល់សិទនិផាយពៅថ្ថងទី23 ផ្ខមីនា  ឆ្នប ំ 2017។ 

(ខ) មូលដ្ឋឌ នថ្នការវាស់ផ្វង  

របាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគាររតូវបានពរៀបចំពឡើងពៅតាមមូលដ្ឋឌ នតថ្មលពដើម 
ដំបូង ។ 

 

 

 

2. មូលដ្ឋឌ នថ្នការពរៀបចំ (ត) 

(គ) របិូយប័ណតមុខង្ករ និងរបិូយប័ណតសរមាប់ពធវើការបង្កា ញ 

របិូយប័ណតជាតិថ្នរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជាគឺរបាក់ពរៀល ។  ពដ្ឋយសារសាខាធនាគារ  
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ពធវើរបតិបតថិការ និងកត់រតាោល់បញ្ជ ីគណពនយយរបស់ខលួនផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌ នរបាក់ដុោល រ     
អាពមរកិអបករគប់រគងបានកំណត់របាក់ដុោល រអាពមរកិជារបិូយប័ណតមុខង្ករ និង ជា 
របិូយប័ណតសរមាប់ពធវើការបង្កា ញពរពាះវាឆលុះបញ្ជច ំងពីភាពចំាបាច់ ថ្នពសដឌកិចចរបភព 
រពឹតថិការណ៍ និងកាលៈពទសៈរបស់សាខាធនាគារ ។ 

សកមមភាពរបតិបតថិការជារបិូយប័ណតពផសងៗពទៀតពរៅពីរបាក់ដុោល រអាពមរកិ រតូវបានបថូរពៅ 
ជារបាក់ដុោល រអាពមរកិ ពដ្ឋយពរបើអរតាបថូររបាក់ពៅថ្ថងរបតិបតថិការពនាះ ។  សមតុលយថ្ន  
រទពយសកមម និងបំណុលរបិូយប័ណតនាកាលបរពិចឆទោយការណ៍ ផ្ដលជារបិូយប័ណត ពរៅពី 
របាក់ដុោល រអាពមរកិក៏រតូវបានបថូរពៅជារបាក់ដុោល រអាពមរកិ ពដ្ឋយពរបើអរតានាកាលបរពិចឆទ 
ពនាះ ។  ភាពលំពអៀងពីការបថូរ របិូយប័ណតផ្ដលពកើតមកពីការបថូរពនាះ រតូវបានទទួលសាគ ល់ 
ពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល ។ 

(ឃ) ការប៉ាន់សាម ន និងការវនិិចឆ័យ 

ការពរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុតរមូវឲ្យអបករគប់រគងពធវើការវនិិចឆ័យ ការប៉ាន់សាម ន និង  
ការសនមតផ្ដលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវតថនូវពគាលនពយាបាយគណពនយយ និងចំនួន 
ថ្នរទពយសកមម បំណុល ចំណូល និងចំណ្ឌយផ្ដលបានោយការណ៍ ។  លទនផលជាក់ផ្សថង
អាចខុសពីការប៉ាន់សាម នទំាងពនាះ ។  

ការប៉ាន់សាម ន និងការសនមតផ្ដលពាក់ព័នន រតូវបានរតួតពិនិតយជារបចំា ។  ការផ្កផ្របពលើការ
ប៉ាន់សាម នគណពនយយរតូវបានទទួលសាគ ល់ និងកត់រតាពៅកបុងការយិបរពិចឆទផ្ដលការ  
ប៉ាន់សាម នពនាះរតូវបានផ្កផ្របនិងការយិបរពិចឆទអនាគតផ្ដលប៉ះពាល់ពដ្ឋយការផ្កផ្របពនះ ។  

ការប៉ាន់សាម ននិងការវនិិចឆ័យគណពនយយចមផងរតូវបានអនុវតថពៅកបុងការពរៀបចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ដវតទុរមួមានការប៉ាន់សាម ននូវចំនួនផ្ដលអាចរបមូលបានមកវញិពីឥណទាននិងបុពររបទា
នផ្ដលបានបង្កា ញពៅកបុងពគាលនពយាបាយគណពនយយពដ្ឋយផ្ឡកកបុងកំណត់សំគាល់ទី3 
(ឃ)និងទី3(ង)
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3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ  

ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗផ្ដលបានពរបើរបាស់ពដ្ឋយសាខាធនាគារ កបុងការ 
ពរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពនះ មានដូចខាងពរកាម៖ 

(ក) ឧបករណ៍ហិរញ្ដវតទុ   

រទពយសកមម និងបំណុលហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគារ រមួមាន សាច់របាក់ និងសាច់របាក់
សមមូលឥណទាន និងគណនីរតូវទទួលពផសងៗ របាក់បពញ្ដើ បំណុលបនាធ ប់បនសំ និង 
គណនីរតូវទូទាត់ពផសងៗ ។  ពគាលនពយាបាយគណពនយយពលើការទទួលសាគ ល់ និង 
ការវាយតថ្មលនូវសមាសធាតុទំាងពនះរតូវបានបង្កា ញពៅកបុងពគាលនពយាបាយគណពនយយ 
ពដ្ឋយផ្ឡកពីគាប  ។ 

(ខ) សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូល 

សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូល រមួមានសាច់របាក់ និងសមតុលយធនាគារ របាក់បពញ្ដើ
ចរនថនិងការវនិិពយាគរយៈពពលខលីផ្ដលអាចបថូរជាសាច់របាក់បានកបុងរយៈពពល 3 ផ្ខឬ
តិចជាងចាប់ពីពពលទិញពហើយផ្ដលអាចបថូរជាសាច់របាក់បានពដ្ឋយមានហានិភ័យតិចតួច
ចំពពាះការផ្ទល ស់បថូរតថ្មល ។ 

(គ) របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 

របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា រតូវបានកត់រតាតាមតថ្មលពដើម ។ 
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3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ឃ) ឥណទាន និងបុពររបទាន 

ឥណទាននិងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជន រតូវបានកត់រតាពៅកបុងតាោងតុលយការ 
តាមរបាក់ពដើម ដកចំនួនទំាងឡាយណ្ឌផ្ដលបានលុបពចាល ឬសំវធិានធនពលើឥណទាន 
និងបុពររបទានអារកក់ និងជាប់សងស័យ ។ 

ភាពរគប់រគាន់ថ្នសំវធិានធនពលើឥណទានអារកក់ និងជាប់សងស័យ រតូវបានវាយតថ្មល 
ពដ្ឋយអបករគប់រគងពរៀងោល់ផ្ខ។លកខខណឍ ទំាងឡាយផ្ដលរតូវបានពិចារណ្ឌកបុងការវាយ
តថ្មលពលើភាពរគប់រគាន់ថ្នសំវធិានធនពលើឥណទានអារកក់ និងជាប់សងស័យមានដូចជា 
ទំហំឥណទានបទពិពសាធន៍ថ្នការខាតបង់កនលងមកលកខខណឍ ពសដឌកិចចបចចុបផនប និង 
ផលប៉ះពាល់ពផសងៗដល់អតិថិជនសាទ នភាពហិរញ្ដវតទុរបស់អតិថិជន និងសាទ នភាព 
ជាក់ផ្សថងថ្នឥណទានពធៀបនឹងលកខខណឍ  ផ្ដលបានផ្ចងកបុងកិចចសនោ ។ 

(ង) សំវធិានធនពលើឥណទាន និងបុពររបទានអារកក់ និងជាប់សងស័យ 

ពដើមផីអនុវតថពៅតាមពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាោល់ឥណទាន និង 
បុពររបទានរតូវបានចាត់ចំណ្ឌត់ថាប ក់ ពដ្ឋយពយាងពៅតាមសមតទភាពថ្នការទូទាត់សង 
របស់ថ្ដគូពាណិជជកមម។សមតទភាពថ្នការទូទាត់សងពនះរតូវបានវាយតថ្មលពដ្ឋយផ្ផែកពៅ 
តាមបទពិពសាធន៍ថ្នការទូទាត់សងពីមុនលកខខណឍ ហិរញ្ដវតទុរបស់កូនបំណុល អាជីវកមម 
និងលំហូរទឹករបាក់នាពពលអនាគត និងការសម័រគចិតថសងរបស់កូនបំណុល 
បរយិាកាសហិរញ្ដវតទុ និងគុណភាពថ្នឯកសារឥណទាន ។ 
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3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ង) សំវធិានធនពលើឥណទាន និងបុពររបទានអារកក់ និងជាប់សងស័យ (ត) 

បផ្នទមពលើគុណភាពថ្នព័ត៌មានខាងពលើ ចំនួនថ្ថងហួសកាលកំណត់សង 
រតូវបានយកមកគិតដូចខាងពរកាម៖ 

 ចំណ្ឌត់ថាប ក់ ចំនួនថ្ថងហួសកាលកំណត់សង សំវធិានធន 

 បំណុលធមមតា/សថង់ដ្ឋរ <30 ថ្ថង 1% 

 បំណុលឃ្លល ំពមើល ≥ 30 ថ្ថង - 89 ថ្ថង 3% 
 បំណុលពរកាមសថង់ដ្ឋរ ≥ 90 ថ្ថង- 179 ថ្ថង 20% 
 បំណុលសងស័យ ≥ 180 ថ្ថង- 359 ថ្ថង 50% 
 បំណុលបាត់បង់ ≥360 ថ្ថង 100% 

សំវធិានធនពលើឥណទាននិងបុពររបទានជាប់សងស័យអបផបរមា រតូវបានកំណត់ពដ្ឋយ 
ផ្ផែកពៅតាមចំណ្ឌត់ថាប ក់ផ្ដលបានចាត់ថាប ក់ ។ ពៅពពលមានព័ត៌មានផ្ដលអាចទុកចិតថ 
បានថា ឥណទានបាត់បង់ពកើតមានពឡើងពរចើនជាងតរមូវការអបផបរមា ពនាះសំវធិានធន 
បផ្នទមនឹងរតូវបានពគពធវើពឡើង។ 

សំវធិានធនខាងពលើបានពធវើពឡើងពដ្ឋយមិនគិតពីតថ្មលរទពយបញ្ជច ំពទ ពលើកផ្លងផ្តរទពយ 
បញ្ជច ំពនាះ ជាសាច់របាក់ផ្ដលបានតមាល់ពៅសាខាធនាគារ ។ 

ការទារបានមកវញិនូវឥណទានផ្ដលបានលុបបំបាត់ពចាលពីមុននិងការបញ្ចូ លមកវញិនូវ
សំវធិានធនពីមុន រតូវបានបង្កា ញដ្ឋច់ពដ្ឋយផ្ឡករមួជាមួយនឹងសំវធិានធនសុទនរបស់ 
ឥណទានអារកក់និងជាប់សងស័យកបុងរបាយការណ៍លទនផល ។  

ឥណទានផ្ដលមិនអាចទារបាន ឬចំផ្ណកថ្នឥណទានផ្ដលបានចាត់ថាប ក់ជាឥណទាន 
អារកក់រតូវបានកាត់ពចញបនាធ ប់ពីមានការគិតគូរពលើតថ្មលលក់បានថ្នរទពយបញ្ជច ំ ពហើយ 
របសិនពបើពៅពពលផ្ដលអបករគប់រគងវនិិចឆ័យពឃើញថា ពំុមានសងឃឹមនឹងទារបាននូវ 
ឥណទានទំាងពនាះមកវញិពទ ។ 

(ច) រទពយសកមមពផសងៗ  

រទពយសកមមពផសងៗ រតូវបានកត់រតាតាមតថ្មលពដើម ។ 
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3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ឆ) របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់  

របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់រតូវបានរកាទុកពៅធនាគារជាតិថ្នកមពុជាស្សបតាមចាប់ សថីពី 
រគឹះសាទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុថ្នរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជានិងរតូវបានកំណត់ជាភាគរយថ្ន
ពដើមទុនអបផបរមារបស់សាខាធនាគារ និងរបាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជនផ្ដលតរមូវពដ្ឋយ 
ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ។ 

របាប់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់រតូវបានទទួលសាគ ល់តាមតថ្មលពដើម ។ 

(ជ) ការវនិិពយាគ 

ការវនិិពយាគរតូវបានកត់រតាតាមថ្ថលពដើមដកសំវធិានធនថ្ន ការខាតបង់ពលើឱនភាពថ្នតថ្មល 
ពដើមផីទទួលសាគ ល់នូវការធាល ក់ចុះជាអចិថ្្នថយ៍ពលើតថ្មលថ្នការវនិិពយាគ ។ 

(ឈ) រទពយ និងបរកិាខ រ 

(i) ផ្ផបកថ្នរទពយ និងបរកិាខ រ រតូវបានកត់រតាតាមតថ្មលពដើម ដករលំស់បងគរ និងការខាតបង់ 
ពលើឱនភាពថ្នតថ្មលបងគររបសិនពបើមាន ។  ពៅពពលផ្ដលធាតុរបស់រទពយ និងបរកិាខ រមាន 
អាយុកាលពរបើរបាស់ខុសៗគាប  ធាតុទំាងពនាះរតូវបានចាត់ទុកជាផ្ផបកពផសងគាប  (សមាសធាតុ 
ចមផងៗ) របស់រទពយ និងបរកិាខ រ ។ 

(ii) រលំស់ពលើរទពយ និងបរកិាខ រ រតូវបានទទួលសាគ ល់ជា ចំណ្ឌយពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល 
ពដ្ឋយផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌ នរលំស់ថយចុះជាលំដ្ឋប់ តាមអាយុកាលពរបើរបាស់ប៉ាន់សាម នរបស់ 
រទពយនីមួយៗតាមអរតាដូចខាងពរកាម៖ 

  បរកិាខ រកំុពយូទ័រ  5០% 
  ពរគឿងសង្កា រមឹ និងពរគឿងបំពាក់  25% 
  បរកិាខ រការយិាល័យ និងបរកិាខ រពផសងៗ  25% 

 ការផ្កលំអពលើអគារជួល រតូវបានដករលំស់ផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌ នរលំស់ពថរតាមអរតា 5% 
កបុងមួយឆ្នប ំ ។ 
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3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ឈ) រទពយ និងបរកិាខ រ 

(iii) ចំណ្ឌយបនាធ ប់ផ្ដលពាក់ព័ននពៅនឹងផ្ផបកមួយថ្នរទពយនិងបរកិាខ រផ្ដលបានទទួលសាគ ល់រចួ 
មកពហើយរតូវបានបូកបញ្ចូ លពៅកបុងតថ្មលពយាងថ្នផ្ផបកពនាះ របសិនពបើអាចមានលទនភាព 
ផថល់នូវអតទរបពយាជន៍ពសដឌកិចចនាពពលអនាគតដល់រកុមហុ៊នពលើសពីសថង់ដ្ឋរពដើម។ 
ោល់ការចំណ្ឌយបនាធ ប់ពផសងពទៀតរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណ្ឌយពៅកបុងការយិបរពិចឆទ 
ផ្ដលបានពកើតពឡើង ។ 

(iv) ចំពណញឬខាតពីការឈប់ពរបើ ឬការលក់ពចញផ្ផបកថ្នរទពយ និងបរកិាខ រណ្ឌមួយរតូវបាន 
កំណត់ ពដ្ឋយភាពខុសគាប រវាងសាច់របាក់ទទួលបានពីការលក់ និងតថ្មលពយាងថ្នផ្ផបកពនាះ 
ពហើយរតូវបាន ទទួលសាគ ល់ពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផលនាថ្ថងឈប់ពរបើ ឬលក់ពចញ ។ 

(v) រទពយនិងបរកិាខ រផ្ដលបានដករលំស់អស់ពហើយរតូវបានរកាទុកកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 
រហូតដល់ថ្ថងផ្ដលរទពយនិងបរកិាខ រទំាងពនាះរតូវបានលក់ពចញឬលុបបំបាត់ពចាល ។ 

(ញ) ឱនភាពថ្នតថ្មលរទពយសកមម 

(i) រទពយសកមមហិរញ្ដវតទុ 

រទពយសកមមហិរញ្ដវតទុរតូវបានវាយតថ្មលនាកាលបរពិចឆទោយការណ៍នីមួយៗ ពដើមផីកំណត់ថា 
ពតើមានភសថុតាងណ្ឌមួយផ្ដលបង្កា ញថា រទពយសកមមហិរញ្ដវតទុទំាងពនាះមានឱនភាពថ្ន  
តថ្មល។ រទពយសកមមហិរញ្ដវតទុ រតូវបានចាត់ទុកថាមាន  ឱនភាពថ្នតថ្មលរបសិនពបើមាន 
ពហតុការណ៍មួយឬពរចើនជះឥទនិពល ជាអវជិជមានពលើលំហូរទឹករបាក់ ប៉ាន់សាម ននាពពល 
អនាគតដល់រទពយសកមមពនាះ។  ករណីពនះ មិន រតូវបានពរបើសរមាប់ឥណទានផថល់ដល់ 
អតិថិជនពនាះពទ ពដ្ឋយវារតូវបានបង្កា ញពៅកបុងពគាលនពយាបាយគណពនយយពដ្ឋយ 
ផ្ឡកពៅកបុងកំណត់សំគាល់ 3(ឃ) និង3 (ង) ។ 

ការខាតបង់ពលើឱនភាពថ្នរទពយសកមមហិរញ្ដវតទុ រតូវបានគណនាពលើភាពខុសគាប រវាងតថ្មល 
ពយាងនិងតថ្មលបចចុបផនបថ្នលំហូរទឹករបាក់អនាគត ពដ្ឋយពធវើការបញ្ចុ ះតថ្មលតាមអរតាការ 
របាក់របសិទនភាព។  

ោល់រទពយសកមមហិរញ្ដវតទុពទាលសារវនថ  
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3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ញ) ឱនភាពថ្នតថ្មលរទពយសកមម (ត) 

(i) រទពយសកមមហិរញ្ដវតទុ(ត) 

រតូវបានរតួតពិនិតយឱនភាពថ្នតថ្មលតាមមូលដ្ឋឌ នពទាល។រទពយសកមមពៅសល់ រតូវបាន  
វាយតថ្មលជារមួកបុងរកុមរទពយសកមម ផ្ដលមានហានិភ័យឥណទានស្សពដៀងគាប  ។ 

ការខាតបង់ពលើឱនភាពថ្នតថ្មល រតូវបានទទួលសាគ ល់ពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល ។ 

ការខាតបង់ពលើឱនភាពថ្នតថ្មលរតូវដកពចញ របសិនពបើមានរពឹតថិការណ៍ពកើតពឡើងបនាធ ប់ 
ពីការទទួលសាគ ល់ការខាតបង់ពលើឱនភាពថ្នតថ្មលតរមូវឲ្យដកពចញ ។ 

(ii) រទពយសកមមមិនផ្មនហិរញ្ដវតទុ  

តថ្មលពយាងថ្នរទពយសកមមមិនផ្មនហិរញ្ដវតទុរបស់រកុមហុ៊នរតូវបានរតួតពិនិតយពឡើងវញិពៅ
ោល់កាលបរពិចឆទោយការណ៍នីមួយៗពដើមផីកំណត់ថា ពតើមានសញ្ជដ ណណ្ឌមួយផ្ដល 
បង្កា ញថារទពយសកមមទំាងពនាះមានឱនភាពថ្នតថ្មល។  របសិនពបើមានសញ្ជដ ពនាះ          
ពកើតពទផើងការប៉ាន់សាម នពលើតថ្មលផ្ដលអាចរបមូលមកវញិបានរបស់រទពយសកមមរតូវបាន 
ពធវើពទផើង ។ 

តថ្មលផ្ដលអាចរបមូលមកវញិបានថ្នរទពយសកមមឬឯកតាបពងាើតសាច់របាក់ គឺផ្ផែកពលើតថ្មល 
ផ្ដលធំជាងរវាងតថ្មលពរបើរបាស់ និងតថ្មលសមស្សបដកចំណ្ឌយពដើមផីលក់ពចញ ។  កបុងការ 
ប៉ាន់របមាណតថ្មលពរបើរបាស់សាច់របាក់ រពឹំងថានឹងទទួលបាននាពពលអនាគត រតូវបាន 
បញ្ចុ ះពៅតថ្មលបចចុបផនប ពដ្ឋយពរបើរបាស់អរតាការរបាក់មុនដកពននផ្ដលឆលុះបញ្ជច ំង 
ការប៉ាន់របមាណថ្នតថ្មលពពលពវោកបុងលកខខណឍ ទីផារបចចុបផនប និងហានិភ័យជាក់ោក់ 
សរមាប់រទពយសកមមទំាងពនាះ។សរមាប់ពគាលបំណងថ្នការ រតួតពិនិតយពលើឱនភាពថ្ន  
តថ្មលរទពយសកមម រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លគាប ជារកុមផ្ដលអាចបពងាើតសាច់របាក់បានតូចបំផុត 
ពីការបនថពរបើរបាស់ ពដ្ឋយមិនពឹងផ្ផែកខាល ំងពលើលំហូរទឹករបាក់ថ្នរទពយសកមមដថ្ទពទៀតឬ 
រកុមរទពយសកមមដថ្ទពទៀត (“ឯកតាបពងាើតសាច់របាក់”)។ 

ការខាតបង់ពលើឱនភាពថ្នតថ្មលរតូវបានទទួលសាគ ល់របសិនពបើតថ្មលពយាងថ្នរទពយសកមម ឬ 
ឯកតាបពងាើតសាច់របាក់មានចំនួនពលើសពីតថ្មលផ្ដលអាចរបមូលមកវញិបាន។ ការខាត 
បង់ពីឱនភាពថ្នតថ្មលរតូវបានកត់រតាពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល ។ 



ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ 
កំណត់សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 
 

របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៦  24 

3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ដ) របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា 

របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា រតូវបានកត់រតាតាមតថ្មលពដើម ។ 

(ឋ) របាក់កមចី  

របាក់កមចីរតូវបានបង្កា ញតាមតថ្មលពដើម ។ 

(ឌ) បំណុលបនាធ ប់បនសំ  

បំណុលបនាធ ប់បនសំ រតូវបានចាត់ទុកជាផ្ផបកមួយថ្នមូលធនរបស់សាខាធនាគារ ពហើយ  
រតូវបានបញ្ចូ លពៅកបុងការគណនាមូលនិធិផ្ទធ ល់សុទនរបស់សាខាធនាគារ និងរតូវបាន 
កត់រតាតាមតថ្មលពដើម ។ 

(ឍ) សំវធិានធន 

សំវធិានធនរតូវបានទទួលសាគ ល់ពៅពពលផ្ដលរកុមហុ៊នមានកាតពវកិចចតាមផលូវចាប់ ឬ  
កាតពវកិចចរបពយាលផ្ដលជាលទនផលថ្នរពឹតថិការណ៍កនលងផុតពៅ ពហើយមានលទនភាព  
ផ្ដលតរមូវឲ្យមានលំហូរពចញនូវអតទរបពយាជន៍ពសដឌកិចចកបុងការបំពពញនូវកាតពវកិចចពនាះ
។របសិនពបើផលប៉ះពាល់មានលកខណៈសារវនថ សំវធិានធនរតូវបានកំណត់ពដ្ឋយអបផហារ 
លំហូរទឹករបាក់ផ្ដលរពឹំងថានឹងទទួលបាននាពពលអនាគត ពដ្ឋយពរបើអរតាមុនបង់ពនន  
ផ្ដលឆលុះបញ្ជច ំងពីការប៉ាន់របមាណថ្នតថ្មលពពល ពវោកបុងលកខខណឍ ទីផារបចចុបផនប និង  
ហានិភ័យជាក់ោក់សរមាប់បំណុលពនាះ។ 
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3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ណ) ការទទួលសាគ ល់ចំណូល 

ចំណូលពីការរបាក់រតូវបានទទួលសាគ ល់ពដ្ឋយផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌ នបងគរ។  ចំណូលពី      
ការរបាក់ពលើឥណទានវបិារបូន៍ឥណទានមានកាលកំណត់និងឥណទានពផសងៗរតូវបាន 
ទទួលសាគ ល់ពដ្ឋយ ពយាងពៅតាមពពលពវោផ្ដលគិតរបចំាថ្ថង ។  ពៅពពលផ្ដល គណនី 
រតូវបានចាត់ថាប ក់ជាឥណទានមិនដំពណើ រការការរបាក់នឹងរតូវពយួរទុកលុះរតាផ្តវាទទួល 
បានជាសាច់របាក់សុទន ។   

ចំណូលពីសកមមភាពពផសងៗរបស់សាខាធនាគាររតូវបានបងគរពដ្ឋយពរបើរបាស់មូលដ្ឋឌ នដូច
ខាងពរកាម៖ 

 កថ្រមពលើការចាត់ផ្ចងផថល់ឥណទាននិងកថ្រមពជើងសាពលើពសវាកមម និងឥណទានផ្ដល 
បានផថល់ ពៅឲ្យអតិថិជន រតូវបានទទួលសាគ ល់ពៅពពលរបតិបតថិការពកើតពឡើង ។ 

 កថ្រមពលើកិចចសនោនិងកថ្រមការធានាពលើពសវាកមមពផសងៗ និងឧបករណ៍ហិរញ្ដវតទុនានា 
ផ្ដលផឋល់ឲ្យអតិថិជនរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណូលពៅកបុងការយិបរពិចឆទផ្ដលពសវា
កមម និងឧបករណ៍ហិរញ្ដវតទុទំាងពនាះរតូវបានផឋល់ឲ្យ ។ 

 កថ្រមពសវាកមម និងកថ្រមរត់ការរតូវបានទទួលសាគ ល់ពៅពពលផ្ដលពសវាកមមរតូវបាន 
បំពពញ។ 

(ត) ចំណ្ឌយពលើការរបាក់  

ចំណ្ឌយពលើការរបាក់ពលើរបាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជននិងរបាក់កមចី រតូវបានទទួលសាគ ល់ 
តាមមូលដ្ឋឌ នបងគររបចំាថ្ថង។ 

(ថ) ភតិសនោរបតិបតថិការ  

ថ្ថលឈបួលផ្ដលបានបង់ពលើភតិសនោរបតិបតថិការ រតូវបានទទួលសាគ ល់កបុងរបាយការណ៍ 
លទនផលពដ្ឋយផ្ផែកពលើមូលដ្ឋឌ នរលំស់ពថរពៅតាមពពលថ្នភតិសនោ។  ការសនោ 
ភតិសនោមិនរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាបំណុលពទរហូតដល់ពពលផ្ដលរកុមហុ៊នមាន 
កាតពវកិចចរតូវទូទាត់ ។ 
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3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ទ) ពននពលើរបាក់ចំពណញ  

ពននពលើរបាក់ចំពណញរមួមានពននពលើរបាក់ចំពណញរបចំាឆ្នប ំនិងពននពនោរ។  
ពននពលើរបាក់ចំពណញរបចំាឆ្នប  ំ រតូវបានទទួលសាគ ល់ពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផល 
ពលើកផ្លងផ្តកបុងករណីផ្ដលពននពលើរបាក់ចំពណញទាក់ទងពៅនឹងធាតុណ្ឌ ផ្ដលបាន 
ទទួលសាគ ល់ជាផ្ផបកមួយថ្នមូលធន ។   

ពននពលើរបាក់ចំពណញរបចំាឆ្នប  ំ គឺជាពននផ្ដលរពឹំងថារតូវបង់ពលើរបាក់ចំពណញជាប់ពនន 
របចំាឆ្នប ំពដ្ឋយពរបើអរតាពននផ្ដលបានអនុម័តឬបានអនុម័តជាអាទ៍ពៅកាលបរពិចឆទោយ 
ការណ៍ និងនិយ័តភាពទំាងឡាយពលើពននរតូវបង់ពីឆ្នប ំមុនៗ ។    

ពននពនោររតូវបានកត់រតាតាមវធីិសាស្តសថតាោងតុលយការ ពលើភាពលំពអៀងជាបពណ្ឌថ ះ       
អាសនបរវាងតថ្មលពយាងថ្នរទពយសកមមនិងបំណុលកបុងពគាលបំណងថ្នការពធវើរបាយការណ៍
ហិរញ្ដវតទុនិងតថ្មលពយាងពរបើសរមាប់ការគិតពនន។ 
តថ្មលថ្នរបាក់ពននពនោរផ្ដលបានកំណត់ពនាះគឺផ្ផែកពលើលកខណៈថ្នការពជឿជាក់នឹងទទួល
បានឬការទូទាត់ផ្ដលនឹងពកើតពឡើងរវាងតថ្មលសុទនថ្នរទពយសកមមនិងបំណុលពដ្ឋយពរបើអរតា
ពននកំណត់ពៅនាកាលបរពិចឆទោយការណ៍ ។ 

ពននពនោរជារទពយសកមមរតូវបានទទួលសាគ ល់ផ្តកបុងករណីអាចនឹងពកើតមានពឡើងពលើរបាក់
ចំពណញជាប់ពនននាពពលអនាគតផ្ដលអាចពរបើរបាស់ជាមួយនឹងរទពយសកមម។ពននពនោរ 
ជារទពយសកមមរតូវបានកាត់បនទយកបុងករណីផ្ដលវាមិនអាចពកើតពឡើងនូវអតទរបពយាជន៍ថ្ន 
ពននផ្ដលពាក់ព័នន ផ្ដលអាចនឹងពរបើរបាស់បាន ។ 

 

3. ពគាលនពយាបាយគណពនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ធ) សមព័ននញាតិ  

ភាគីផ្ដលរតូវបានចាត់ទុកជាសមព័ននញាតិរបសិនពបើសាខាធនាគារ មានលទនភាពរគប់រគង 
ពដ្ឋយផ្ទធ ល់ ឬពដ្ឋយរបពយាល ឬមានឥទនិពលខាល ំងពលើភាគីមួយពទៀត កបុងការពធវើពសចកថី  
សពរមចពលើហិរញ្ដវតទុ និងរបតិបតថិការ ឬភាគី  និងសាខាធនាគារ ពនាះសទិតពៅពរកាម 
ការរគប់រគងរមួមួយឬក៏មានឥទនិពលខាល ំង។   

សមព័ននញាតិអាចជារបូវន័ថបុគគល ឬនីតិបុគគល ពហើយក៏រមួបញ្ចូ ល នូវសមាជិករគួសារជិតសបិទន 
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ជាមួយនឹងរបូវនថបុគគលជាសមព័ននញាតិផងផ្ដរ ។  

តាមចាប់សថីពីរគឹះសាទ នធនាគារនិងហិរញ្ដវតទុ សមព័ននញាតិរមួបញ្ចូ លផងផ្ដរនូវរបូវន័ថបុគគល 
ផ្ដលមាន ភាគហុ៊នយ៉ាងតិចចំនួន 10%ថ្នពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារ ឬថ្នសិទនិពបាះពឆ្នប ត 
ពទាះជាកាន់កាប់ពដ្ឋយផ្ទធ ល់កថីឬពដ្ឋយរបពយាលកថីឬរបូវន័ថបុគគលណ្ឌផ្ដលរមួចំផ្ណកកបុង
ផ្ផបករដឌបាលការដឹកនំាការរគប់រគងឬការពរៀបចំនិងការអនុវតថនូវការរតួតពិនិតយថ្ផធកបុងរបស់
សាខាធនាគារ ។ 

4. ការបថូររបិូយប័ណតពីដុោល រអាពមរកិពៅជារបាក់ពរៀល  

របាយការណ៍ហិរញ្ដវតទរតូវបានបង្កា ញជាដុោល រអាពមរកិ។ការបថូររបិូយប័ណតពីដុោល រអាពមរ ិ
កពៅជារបាក់ពរៀលរតូវបានពធវើពឡើងពដើមផីអនុវតថពៅតាមពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារ
ជាតិថ្នកមពុជាពាក់ព័នននឹងការពរៀបចំ 
និងការកំណត់បង្កា ញពៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុពដ្ឋយពរបើអរតាបថូររបាក់ ជាផលូវការ 
របកាស ពដ្ឋយធនាគារជាតិថ្នកមពុជានាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2016 ផ្ដល 1 ដុោល រអាពមរកិពសមើ 
នឹង 4,037ពរៀល ។  តួពលខជារបាក់ពរៀលពនះ គឺសរមាប់ជាការបង្កា ញផ្តបុ៉ពណ្ឌត ះ ពហើយ 
មិនរតូវបាន យកមកបកស្សាយថាតួពលខរបាក់ដុោល រ អាពមរកិពនះ រតូវបានបថូរពៅជា 
របាក់ពរៀល ឬនឹងរតូវបានបថូរជារបាក់ពរៀលនាពពលអនាគតតាមអរតាបថូររបាក់ពនះ ឬអរតា 
បថូររបាក់ពផសងពទៀតពនាះពឡើយ ។ 
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5. សាច់របាក់កបុងថ្ដ 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 របាក់ដុោល រអាពមរកិ 52,338   211,289 33,863 
       

6. របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 ពៅកបុងរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជាៈ 
 ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា 2,646,547  10,684,110 1,499,582 
 ធនាគារភបំពពញពាណិចច 2,000,000 8,074,000                       - 

 ពៅពរៅរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជាៈ 
 ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាសឹងាបុរ ី 3,053,535  12,327,121 886,949 
 ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាMumbai 6,772  27,339 1,025 
       
 7,706,854 31,112,570 2,387,556 
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6. របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា (ត)  

របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានារតូវបានវភិាគបផ្នទមដូចខាងពរកាម៖ 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
(ក) តាមកាលកំណត់ៈ  
 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 
       
(ខ) តាមរបិូយប័ណតៈ 
 របាក់ដុោល រអាពមរកិ 7,692,576  31,054,929 2,350,956 
 របាក់ពរៀល 7,506  30,302 35,575  
 របាក់រពីូឥណ្ឌឍ  6,772  27,339 1,025  
       
   7,706,854 31,112,570 2,387,556 
       

(គ) តាមអរតាការរបាក់ (កបុងមួយឆ្នប ំ)  
  2016 2015 
 
 ធនាគារនានាពៅកបុងរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជា 0. 39% - 4.00% 0.24% - 2.00%  
 ធនាគារនានាពៅពរៅរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជា គាម ន គាម ន  
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7. ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 ឥណទាន  
  រយៈពពលខលី  1,593,782 6,434,095 8,512,287 
  រយៈពពលផ្វង  4,148,138  16,746,035 4,152,192 
  វបិារបូន៍  783,753  3,164,012 785,729 
       
 សរបុឥណទាន - ដុល 6,525,673  26,344,142 13,450,208 

 សំវធិានធនពលើឥណទាន 
  និងបុពររបទានអារកក់ និងជាប់សងស័យ (938,727) (3,789,641) (145,000)  
       
 ឥណទាននិងបុពររបទានផថល់ដល់ 
  អតិថិជនសុទន  5,586,946  22,554,501 13,305,208 
       

បផ្រមបរមួលថ្នសំវធិានធនពលើឥណទាននិងបុពររបទានអារកក់និងជាប់សងស័យ 
មានដូចខាងពរកាម៖ 

 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 នាថ្ថងទី 1 ផ្ខមកោ 145,000  585,365 130,000 
 សំវធិានធន/(សំវធិានធនបញ្ចូ លមកវញិ) 
  ពលើឥណទានអារកក់ 
   និងជាប់សងស័យ 793,727   3,204,276 15,000 
       
 នាថ្ថងទី 31 ផ្ខធប ូ 938,727   3,789,641 145,000 
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7. ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន (ត) 

ឥណទាន និងបុពររបទាន រតូវបានវភិាគបផ្នទមដូចខាងពរកាម៖ 
 

  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  

(ក) តាមកាលកំណត់ៈ  
 រយៈពពល 1 ផ្ខ -   - 3,125,572 
 ពី 2 ពៅ 3 ផ្ខ 601,397 2,427,841 1,955,222 
 ពី 4 ពៅ 6 ផ្ខ 139,084 561,482 3,460,879 
 ពី 7 ពៅ 12 ផ្ខ 226,057 912,590 756,343 
 ពី 1 ពៅ 5 ឆ្នប ំ 2,112,679 8,528,883 2,734,564 
 ពលើសពី 5 ឆ្នប ំ 3,446,456 13,913,346 1,417,628 
       
    6,525,673 26,344,142 13,450,208 
       

(ខ) តាមវតទុការធានាៈ 
 ធមមតា/ឥណទានសថង់ដ្ឋរ  
  មានការធានា  4,755,462 19,197,800 13,189,959 
 ឥណទានឃ្លល ំពមើល 
  មានការធានា - - 260,249 
 ឥណទាន ជាប់សងស័យ 
  មានការធានា  1,770,211 7,146,342 - 
       
    6,525,673 26,344,142 13,450,208 
       
(គ) តាមរបិូយប័ណតៈ  
 របាក់ដុោល រអាពមរកិ 6,525,673 26,344,142 13,450,208  
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7. ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន (ត) 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
(ឃ) តាមនិវាសនដ្ឋឌ នៈ 
 និវាសនជន 6,525,673 26,344,142 7,145,949  
 អនិវាសនជន * -  - 6,304,259  
       
    6,525,673 26,344,142 13,450,208 
       

*តំណ្ឌងឲ្យឥណទានផថល់ដល់ធនាគារនានាពៅរបពទសឥណ្ឌឍ  ។ 
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7. ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន (ត) 

ឥណទាន និងបុពររបទាន រតូវបានវភិាគបផ្នទមដូចខាងពរកាម៖ (ត) 
 

  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
(ង) តាមរបពភទអាជីវកមមៈ  
 រគឹះសាទ នហិរញ្ដវតទុ - - 6,304,259 
 ផលិតកមម និងពបាះពុមភ 2,767,254 11,171,405 4,123,750 
 នំាចូល   2,572,913 10,386,848 1,721,174 
 កសិកមម  176,430 712,247 260,249 
 ឥណទានទិញពគហដ្ឋឌ ន 1,009,076 4,073,642 619,751 
 សំណង់  - - 74,438 
 ពផសង  ៗ  - - 346,587 
       
    6,525,673 26,344,142 13,450,208 
       
(ច) តាមទំនាក់ទំនងៈ  
 មិនផ្មនសមព័ននញាតិ  6,525,673 26,344,142 13,450,208 
       
(ឆ) តាមហានិភ័យៈ  
 ហានិភ័យធំៗ 3,680,313 14,857,424 4,123,750 
 មិនផ្មនជាហានិភ័យធំ 2,845,360 11,486,718 9,326,458 
       
    6,525,673 26,344,142  13,450,208 
       

ហានិភ័យធំរតូវបានផថល់និយមន័យពៅកបុងពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា
ថាជាសមតុលយសរបុថ្នឥណទាននិងបុពររបទាន ផ្ដលផថល់ដល់អតិថិជនមាប ក់ពលើសពី 10% 
ថ្នមូលនិធិ ផ្ទធ ល់សុទនរបស់សាខាធនាគារ ។  ហានិភ័យពនះសំពៅពលើចំនួនទឹករបាក់ 
ខពស់បំផុតរវាងសមតុលយថ្នឥណទានពៅសល់ និងទាយជជទានផ្ដលពៅសល់ ឬឥណទាន 
និងទាយជជទានផ្ដលបានអនុម័ត ។ 
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7. ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជនសុទន (ត) 

(ជ) តាមអរតាការរបាក់ (កបុងមួយឆ្នប ំ)  
  2016 2015 

ឥណទានរយៈពពលខលី LIBOR plus 38 BSP - 85 BSP* LIBOR បូក 38 BSP-85 BSP* 
ឥណទានរយៈពពលផ្វង 8.00% - 12.00% 8.00% - 12.00% 
ឥណទានវបិារបូន៍ 8.00% - 12.00% 8.00% - 12.00% 

       

* BPS តំណ្ឌងឲ្យចំនួនពកផៀស 

8. រទពយសកមមពផសង  ៗ
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 ការរបាក់រតូវទទួល 98,633  398,181 101,454  
 ចំណ្ឌយបង់មុន និងរបាក់កក់ 16,160  65,238 16,160 
 គណពនយយជាប់គំាង 5,915 23,879 - 
       
    120,708  487,298 117,614 
       

9. របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ពលើៈ  

  ពដើមទុនអបផបរមា 1,300,000  5,248,100 1,300,000 
  របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន 330,000  1,332,210 580,000 
       
    1,630,000  6,580,310 1,880,000 
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9. របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់(ត) 

(ក) របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ពលើពដើមទុនអបផបរមា 

ពយាងតាមមារតាទី 1 ថ្នរបកាសពលខ ធ7-01-136 រប .ក របស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា 
សថីពីរបាក់តមាល់ធានាពលើពដើមទុន របស់ធនាគារ ចុះថ្ថងទី 15 ផ្ខ តុោ ឆ្នប ំ 2001 ធនាគារ 
ទំាងអស់តរមូវឲ្យដ្ឋក់របាក់តមាល់ធានាពលើពដើមទុនអបផបរមាពសមើនឹង10% ថ្នពដើមទុនចុះបញ្ជ ី 
ជាមួយ ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ។ របាក់បពញ្ដើតមាល់ពនះ មិនរតូវបានអនុញ្ជដ ត ឲ្យពរបើរបាស់ 
ពៅកបុងរបតិបតថិការរបចំាថ្ថងរបស់សាខាធនាគារពឡើយ បុ៉ផ្នថអាចដកមកវញិបានពៅពពល 
សាខាធនាគារបញ្ច ប់របតិបតថិការអាជីវកមមពៅកបុងរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជា ។ 

(ខ) របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ពលើរបាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន 

របាក់បពញ្ដើពនះគឺរបាក់តមាល់បរមុងកាតពវកិចចពលើរបាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជនផ្ដលផ្របរបួល
ពដ្ឋយផ្ផែកពលើករមិតផ្របរបួលថ្នរបាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជនពៅសាខាធនាគារ។  
របាក់តមាល់បរមុង កាតពវកិចច ពនះរតូវរកាទុកស្សបតាមរបកាសពលខ ធ7-012-140 រប.ក 
របស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាចុះថ្ថងទី 27 ផ្ខ កញ្ជដ  ឆ្នប ំ 2012 តាមអរតា 8% ថ្នរបាក់បពញ្ដើ 
របស់អតិថិជនជារបាក់ពរៀលនិង12.5% ថ្នរបាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន ជារបិូយប័ណត 
ពរៅពីរបាក់ពរៀល។  របាក់បពញ្ដើតមាល់ជារបិូយប័ណត ពរៅពីរបាក់ពរៀលទទួលបាន 
អរតាការរបាក់ពសមើនឹង 1/2 ថ្នអរតា SIBOR គិតពលើមូលដ្ឋឌ នមួយផ្ខពហើយចំនួន 8% 
ផ្ដលពៅសល់ និងរបាក់បពញ្ដើតមាល់ជារបាក់ពរៀលមិនទទួលបានការរបាក់ពនាះពទ ។ 

10. ការវនិិពយាគ  

ការវនិិពយាគពនះតំណ្ឌងឲ្យការវនិិពយាគពៅកបុង Credit Bureau Holding (Cambodia) (“CBH”) 
Ltdតាមរយៈសមាគមធនាគារថ្នកមពុជា ។  CBH ផ្ដលភាគហុ៊នរបស់ខលួនមានចំនួន 30% 
កាន់កាប់ពដ្ឋយសមាគមធនាគារថ្នកមពុជា គឺជាភាគ ទុនិកមួយរបស់ Credit Bureau 
(Cambodia)Co., Ltdផ្ដលជារកុមហុ៊ន ឈានមុខពគខាងផ្ផបកផឋល់ព័ត៌មានវភិាគផ្វកផ្ញក និង 
ផឋល់ពសវាកមមផ្ផបកព័ត៌មានឥណទានជូនដល់ធនាគារ និងរគឹះសាទ នមីរកូហិរញ្ដវតទុ និង 
អបកពរបើរបាស់ពផសងៗកបុងរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជា ។ 

នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 201 6 ធនាគារមានភាគហុ៊ន 1% (ថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 201 5: 1%) ថ្ន 
ភាគហុ៊នរបស់ សមាគមធនាគារថ្នកមពុជា ។ 
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11. រទពយ និងបរកិាខ រ 
  ការផ្កលំអ បរកិាខ រ ពរគឿងសង្កា រមឹ បរកិាខ រការយិាល័យ 
  អាគារជួល កំុពយូទ័រ និងពរគឿងបំពាក់ និងបរកិាខ រពផសងៗ  សរបុ 
 2016 ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល 
                                                           (កំណត់សំគាល់4) 
 តថ្មលពដើម 
 នាថ្ថងទី 1 មកោ 2016 49,846   21,558   26,357  29,949 127,710 515,565
 ទិញបផ្នទម - - 209 - 209 844 
             
 នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2016 49,846   21,558   26,566  29,949  127,919 516,409 
             
 ដក:រលំស់បងគរ 
 នាថ្ថងទី 1 ផ្ខ មកោ ឆ្នប ំ 2016 13,103   20,925   20,293   23,508  77,829 314,195 
 រលំស់កបុងការយិបរពិចឆទ 2,493   317   1,568   1,610  5,988         24,174 
             
 នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2016 15,596   21,242   21,861   25,118  83,817 338,369 
             
 តថ្មលពយាង 
 នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2016 34,250    316     4,705                      4,831                   44,102              178,040 
             

 

 នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2015 36,743   633   6,064   6,441  49,881  
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11. រទពយ និងបរកិាខ រ(ត) 
 
  ការផ្កលំអ បរកិាខ រ ពរគឿងសង្កា រមឹ បរកិាខ រការយិាល័យ 
  អាគារជួល កំុពយូទ័រ និងពរគឿងបំពាក់ និងបរកិាខ រពផសងៗ  សរបុ 
 2015 ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ 
       
 តថ្មលពដើម 
 នាថ្ថងទី 1 មកោ 2015 49,846   21,558   26,357  26,913 124,674 
 ទិញបផ្នទម - - - 3,036 3,036 
           
 នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2015 49,846   21,558   26,357   29,949  127,710 
           
 ដក:រលំស់បងគរ 
 នាថ្ថងទី 1 ផ្ខ មកោ ឆ្នប ំ 2015 10,611   20,292   18,271   21,361  70,535 
 រលំស់កបុងការយិបរពិចឆទ 2,492   633   2,022   2,147  7,294 
           
 នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2015 13,103   20,925   20,293   23,508  77,829 
           
 តថ្មលពយាង 
 នាថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2015 36,743   633   6,064   6,441  49,881 
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12. របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជននិងធនាគារនានា  
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 របាក់បពញ្ដើចរនថ 288,503  1,164,687 304,954 
 របាក់បពញ្ដើសនសំ  718,993  2,902,574 1,161,065 
 របាក់បពញ្ដើកំណត់ 866,300  3,497,253 1,262,914 
       
    1,873,796  7,564,514 2,728,933 
       

របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានាខាងពលើ រតូវបានវភិាគបផ្នទមដូចខាងពរកាម៖ 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
(ក) តាមកាលកំណត់ៈ  
 រយៈពពល 1 ផ្ខ 1,147,496  4,632,441   1,494,433 
 ពី1 ពៅ 3 ផ្ខ 40,000  161,480 360,000 
 ពី4 ពៅ 6 ផ្ខ 368,000  1,485,616 780,000 
 ពី7 ពៅ 12 ផ្ខ 318,300  1,284,977 94,500 
 ពី1 ពៅ 5 ឆ្នប ំ - - - 
       
    1,873,796  7,564,514 2,728,933 
       

(ខ) តាមរបពភទអតិថិជនៈ  
 អងគភាពអាជីវកមម 156,512  631,840 568,534 
 ឯកតថជន 1,642,199  6,629,557 2,086,608 
 រដ្ឋឌ ភិបាល 22,494  90,808 73,680 
 អងគភាពមិនផ្មនរដ្ឋឌ ភិបាល 49,633 200,368       - 
 អនិវាសនជន 2,958 11,941 
 ធនាគារកបុងស្សុក -   - 111 
       
    1,873,796  7,564,514 2,728,933 
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12. របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជននិងធនាគារនានា (ត)  

របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានាខាងពលើ រតូវបានវភិាគបផ្នទមដូចខាងពរកាម៖ (ត) 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  

(គ) តាមរបិូយប័ណតៈ  
 ដុោល រអាពមរកិ 1,873,796  7,564,514 2,728,933 
       
(ឃ) តាមនិវាសនដ្ឋឌ នៈ 
 និវាសនជន 1,870,838 7,552,573 2,725,905 
 អនិវាសនជន 2,958  11,941 3,028 
       
    1,873,796  7,564,514 2,728,933 
       

(ង) តាមអរតាការរបាក់ (កបុងមួយឆ្នប ំ) 
  2016 2015 
 
 របាក់បពញ្ដើសនសំ 0.75% 0. 75% 
 របាក់បពញ្ដើមានកាលកំណត់ 2.25% - 5.00% 2.25% - 4.00% 
     
 
 

13. របាក់កមច ី
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 ធនាគារឥណ្ឌឍ  សាខាសឹងាបុរ ី -  - 1,000,000 
       

របាក់កមចសីរបុ $1,000,000 រតូវបានសងទំាងស្សុងកបុងឆ្នប ំ 2016។ 
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14. បំណុលបនាធ ប់បនស ំ

បំណុលបនាធ ប់បនសគឺំជាកមចី ផ្ដលបានមកពីធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាសឹងាបុរ ីផ្ដលជាសមព័ននញាតិ 
របស់សាខាធនាគារពដើមផី បំពពញនូវមូលនិធិផ្ទធ ល់សុទន ផ្ដលតរមូវពដ្ឋយ ធនាគារជាតិ ថ្ន 
កមពុជាតាមរបកាសពលខ ធ7-010-182 ចុះថ្ថងទី15 ផ្ខតុោឆ្នប ំ2010។  បំណុលបនាធ ប់បនសំពនះ 
ពំុមានការធានា និងការរបាក់ពទ ពហើយនឹងរតូវទូទាត់សងវញិពៅឆ្នប ំ 2021 ។  ឥណទានពនះ 
រតូវបានអនុម័តពដ្ឋយធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ពៅថ្ថងទី 3 ផ្ខ សីហា ឆ្នប ំ 2011 ។ 

15. បំណុលពផសង  ៗ
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 ការរបាក់រតូវទូទាត់  31,195  125,934 65,755 
 បំណុលពផសង  ៗ 3,246 13,104 33,872 
 ចំណូលការរបាក់មិនបានទទួលសាគ ល់ 2,030              8,195 - 
 សំវធិានធនពលើចំណ្ឌយ  5,448          21,994      - 
       
    41,919 169,227 99,627 
       

16. ពននពលើរបាក់ចំពណញ 

(ក) ពននពលើរបាក់ចំពណញរបចំាឆ្នប ំរតូវទូទាត់  
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 នាថ្ថងទី 1 ផ្ខមកោ 22,000 88,814 4,321 
 ពននពលើរបាក់ចំពណញរបចំាឆ្នប ំ 8,528 34,428 28,220 
 ពននផ្ដលបានបង់  (29,027) (117,182)          (10,541) 
       
 នាថ្ថងទី 31 ផ្ខធបូ 1,501 6,060 22,000 
       

 

 

(ខ) ចំណ្ឌយពននពលើរបាក់ចំពណញ 
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អនុពោមពៅតាមចាប់ពននថ្នរពះោជាណ្ឌចរកកមពុជាសាខាធនាគារមានកាតពវកិចចបង់
ពននពលើរបាក់ចំពណញ ពដ្ឋយគណនាតាមអរតា 20% ថ្នរបាក់ចំពណញជាប់ពនន ឬក៏បង់ 
ពននអបផបរមាពដ្ឋយ គណនាតាម អរតា 1% ថ្នរបាក់ចំណូលសរបុ ពដ្ឋយ 
កំណត់យកចំនួនពននរតូវបង់ណ្ឌផ្ដលធំជាង ។ 

ការពផធៀងផ្ទធ ត់ពននពលើរបាក់ចំពណញផ្ដលគណនាតាមអរតាពននជាផលូវការ20%ពធៀបពៅនឹង
ពននពលើរបាក់ចំពណញផ្ដលបង្កា ញកបុងរបាយការណ៍លទនផលមានដូចខាងពរកាម៖ 

 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 របាក់ចំពណញ មុនដកពនន (691,302) (2,790,785) 81,604 
        
 ពននពលើរបាក់ចំពណញផ្ផែកតាម 
  អរតាពននជាផលូវការ 20% (138,260) (558,156) 16,321 
 ចំណ្ឌយមិនអាចកាត់កងបាន 14,684 59,279 10,003 

 ផលប៉ះពាល់ថ្នភាពលំពអៀងជាបពណ្ឌថ ះអាសនប 123,576 498,876 3,000 

 ផលប៉ះពាល់ថ្នការពរបើការខាតពនន - - - 
 ផលប៉ះពាល់ថ្នសំវធិានធនពលើស/(ខវះ)ពីឆ្នប ំមុន   (1,104) 
       
 ពននពលើរបាក់ចំពណញ 8,528 34,428 28,220 
       

ការគណនារបាក់ចំណូលជាប់ពននជាកមមវតទុថ្នការរតួតពិនិតយ និងអនុម័តពីអាជាញ ធរពននដ្ឋរ ។ 
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17. ពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារ  
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 ធនាគារឥណ្ឌឍ  13,000,000   52,481,000 13,000,000 
       

ពដ្ឋយអនុពោមពៅតាមរបកាសពលខ ធ7-016-003 រប .ក ចុះថ្ថងទី មិថុនា 2016 
សឋីពីការកំណត់ជាថមីនូវពដើមទុន ចុះបញ្ជ ី និងលកខខណឍ សំុអាជាញ ប័ណតចំពពាះរគឹះសាទ នធនាគារ 
តរមូវថាធនាគារពាណិជជផ្ដលបពងាើតពឡើងពរកាមរបូភាពជារកុមហុ៊ន ផ្ដលមានភាគទុនិក 
មានឥទនិពលយ៉ាងតិចមួយថ្នរគឹះសាទ នធនាគារ ឬជារគឹះសាទ នហិរញ្ដវតទុផ្ដលមានការវាយតថ្មល 
“ចំណ្ឌត់ថាប ក់វនិិពយាគ”ពដ្ឋយភាប ក់ង្ករចាត់ថាប ក់ឯកោជយអនថរជាតិរតូវមានពដើមទុនអបផបរមា
ពសមើនឹង 200 ពាន់ោនពរៀល សមមូលនឹង 50 ោនដុោល រ។ 

 

“ចំណ្ឌត់ថាប ក់វនិិពយាគ” 
សំោប់ធនាគារជាអណ្ឌពោបាលរតូវមានការវាយតថ្មលពដ្ឋយភាប ក់ង្ករចាត់ថាប ក់ឯកោជយអនថរជា
តិមួយកបុងចំពណ្ឌមភាប ក់ង្ករចាត់ថាប ក់ឯកោជយអនថរជាតិមានដូចជាៈ Moody’s Asia Pacific, 

Standard & Poor’s corporation,Fitch ឬភាប ក់ង្ករពផសងពទៀតផ្ដលទទួលសាគ ល់ពដ្ឋយ 
ធនាគារជាតិ។ “ចំណ្ឌត់ថាប ក់វនិិពយាគ” សំពៅពៅពលើការវាយតថ្មលពសមើ ឬពលើ    ករមិតសថង់ដ្ឋរ 
ពហើយការវាយតថ្មលមិនរតូវមានរយៈពពលយូរជាងមួយឆ្នប ំគិតចាប់ពីថ្ថងផ្ដល  ពផញើរបាយការណ៍ 
ពៅធនាគារជាតិថ្នកមពុជា៖ 

- Baa3 ពដ្ឋយ Moody’s Asia Pacific,  

- BBB-ពដ្ឋយ Standard & Poor’s corporation and  

- BBB- ពដ្ឋយFitch 

ពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារមានការរគប់រគងពដ្ឋយធនាគារឥណ្ឌឍ  ផ្ដលជាធនាគារមាន 
ចំណ្ឌត់ថាប ក់វនិិពយាគ ចាត់ថាប ក់ពដ្ឋយភាប ក់ង្ករឯកោជយអនថរជាតិ ។ពៅថ្ថងទី 28 ផ្ខ កញ្ជដ  ឆ្នប ំ 
2016 សាខាធនាគារបានពផញើលិខិតបញ្ជជ ក់ជូនធនាគារជាតិថ្នកមពុជា អំពីចំណ្ឌត់ថាប ក់វនិិពយាគ 
របស់ធនាគារឥណ្ឌឍ គឺBBB-ផ្ដលចាត់ថាប ក់ពដ្ឋយភាប ក់ង្ករចាត់ថាប ក់ឯកោជយអនថរជាតិFitch។ 
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18. ចំណូលពីការរបាក់ 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 ឥណទាន និងបុពររបទានដល់អតិថិជន 573,223  2,314,101 706,455 
 របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 25,380  102,459 2,733 
       
    598,603  2,416,560 709,188 
       

19. ចំណ្ឌយពលើការរបាក់ 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន 54,710   220,864 85,102 
 របាក់កមច ី 1,237  4,994 732 
       
    55,947   225,858 85,834 
       

20. ចំណូលពផសង  ៗ
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 កថ្រមពជើងសាពលើការពផធររបាក់ 39,245  158,432 45,235 
 ចំពណញពីការបថូររបិូយប័ណត 13,880  56,034 13,313 
 កថ្រមពលើការរត់ការ និងពសវាកមម 15,944  64,366 20,082 
 កថ្រមពផសង  ៗ 7,837  31,638 4,482 
       
    76,906  310,470 83,112 
       
 
 
 
 



ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ 
កំណត់សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 
 

របាយការណ៍របចំាឆ្នប ំ ២០១៦ 44 

21. ចំណ្ឌយទូពៅ និងរដឌបាល 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 ចំណ្ឌយបុគគលិក 122,809  495,780 127,782 
 ចំណ្ឌយពលើការទំនាក់ទំនង 111,178  448,826 184,135 
 ចំណ្ឌយពននពផសងៗ 74,172  299,432 81,285 
 ចំណ្ឌយពលើការជួលការយិាល័យ 82,118  331,510 78,030 
 ចំណ្ឌយពលើការពធវើដំពណើ រ 22,240  89,783 24,373 
 ចំណ្ឌយពលើពសវាកមមវជិាជ ជីវៈ 19,901  80,340 29,694 
 ចំណ្ឌយទឹកពភលើង 13,551  54,705 12,667 
 ចំណ្ឌយពលើអាជាញ ប័ណត និងសមាជិកភាព 11,800  47,637 11,800 
 សមាភ រការយិាល័យ 9,548  38,545 6,788 
 រលំស់ 5,988  24,174 7,294 
 ការធានា 2,564 10,351                      - 
 ចំណ្ឌយទីផារ 2,321  9,370 1,210 
 ចំណ្ឌយពផសងៗ 38,947  157,229 44,804 
       
   517,137  2,087,682 609,862 
       

22. សាច់របាក់សុទនទទួលបានពី/(ពរបើរបាស់កបុង)សកមមភាពរបតិបតថិការ 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 របាក់(ខាត)/ ចំពណញមុនដកពនន (691,302) (2,790,786) 81,604 

 និយ័តភាពពលើៈ 
  រលំស់ 5,988 24,174 7,294 
  សំវធិានធនពលើឥណទានអារកក់ 
   និងជាប់សងស័យ 793,727 3,204,276 15,000 
       
    108,413 437,664  103,898 
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22. សាច់របាក់សុទនទទួលបានពី/(ពរបើរបាស់កបុង)សកមមភាពរបតិបតថិការ(ត) 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  

 បផ្រមបរមួលថ្នៈ 
  ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជន 6,924,535 27,954,348         (583,106) 
  រទពយសកមមពផសង  ៗ (3,093) (12,486) (8,660) 
  របាក់បពញ្ដើតមាល់តាមចាប់ 250,000 1,009,250 (80,000) 
  របាក់បពញ្ដើពៅធនាគារនានា (4,700,000) (18,973,900) (100,000) 
  របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា (855,137) (3,452,188) (381,143) 
  បំណុលពផសងៗ (57,709) (232,971) 34,433 
       
    1,667,009 6,729,717 (1,014,578) 
 ពននពលើរបាក់ចំពណញផ្ដលបានបង់ (29,027) (117,182) (10,541) 
       
 សាច់របាក់សុទនទទួល/ (ពរបើរបាស់កបុង)បានពី 
  សកមមភាពរបតិបតថិការ 1,637,982 6,612,535  (1,025,119) 
       

 

23. សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូល  
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 សាច់របាក់កបុងថ្ដ 52,338  211,289 33,863 
 របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 
  (កាលវសានថដំបូង 3 ផ្ខ ឬតិចជាង) 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) សមតុលយជាមួយនឹងសមព័ននញាតិ  
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 ធនាគារឥណ្ឌឍ  សាខាសឹងាបុរ ី 
  បំណុលបនាធ ប់បនស ំ 1,000,000  4,037,000 1,000,000 
  របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ 53,534  216,118 886,949 
  របាក់កមច ី -   - 1,000,000 

 ធនាគារឥណ្ឌឍ  សាខាMumbia របពទសឥណ្ឌឍ  
  របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ 6,775  27,339 1,025 
       
 

(ខ) របតិបតថិការជាមួយនឹងសមព័ននញាតិ  
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 ធនាគារឥណ្ឌឍ  សាខាសឹងាបុរ ី 
  ការទទួលបានរបាក់កមច ី -  - 1,000,000 
  ការទូទាត់ពលើរបាក់កមច ី 1,000,000 4,037,000 - 
  ចំណ្ឌយពលើការរបាក់ 1,238   4,996 731 
        
 ោភការរបស់អបករគប់រគង 
  (រមួបញ្ចូ លរបាក់ពបៀវតសរ ៍ 
  និងអតទរបពយាជន៍និពយាជិត ) -  - 69,429 
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25. ការសនោ និងយថាភាព 

(ក) ការរបតិបតិថការ  

កបុងការពធវើអាជីវកមមធមមតាសាខាធនាគារពធវើការសនោពផសងៗ និងពកើតពឡើងនូវយថាភាព 
មួយចំនួនតាមមពធោបាយជាផលូវចាប់ដល់អតិថិជនរបស់ខលួន។ពំុមានការខាតបង់ជាសារវនថ 
ផ្ដលពកើតពឡើងពីរបតិបតថិការទំាងពនាះពទផ្ដលរមួមានដូចខាងពរកាម៖ 

 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 សមតុលយមិនពរបើរបស់ឥណទានវបិារបូន៍ 28,247   114,031 124,271 
       

(ខ) ការសនោភតិសនោ 

សាខាធនាគារមានភតិសនោរបតិបតថិការពលើការជួលអគារការយិាល័យ ដូចខាងពរកាម៖ 
 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 រយៈពពល 1 ឆ្នប ំ 70,270 284,594 70,270  
 ពី 1 ពៅ 3 ឆ្នប ំ 47,601 192,784 47,601  
       

  117,871 477,378 117,871 
       

(គ) យថាភាពពលើពនន  

ពននរតូវបានសទិតពៅពរកាមការរតួតពិនិតយនិងតាមដ្ឋនអពងាតពដ្ឋយរកុមអាជាញ ធរ ផ្ដល 
ផថល់សិទនិ ពដ្ឋយចាប់កបុងការដ្ឋក់ពិន័យ ដ្ឋក់ទណឍ កមម និងការគិតការរបាក់ ។  ការអនុវតថ 
ចាប់ និងបទបញ្ជដ តថិ ពននពលើរបតិបតថិការពរចើនរបពភទរបឈមនឹងបំណកស្សាយពផសងៗ  

បញ្ជា ជាក់ផ្សថងទំាងពនះអាចនឹងបពងាើតឲ្យមានហានិភ័យពននបផ្នទមពទៀតតាមរយៈការវាយ
តថ្មលពឡើងវញិការផ្ទកពិន័យពិន័យជារបាក់និងការយកការរបាក់ពៅកបុងរពះោជាណ្ឌចរក
កមពុជា ធំដំុជាងពៅរបពទសដថ្ទពទៀត។ អបករគប់រគងពជឿជាក់ថាការពធវើសំវធិានធនមាន 
លកខណៈសមរមយ រគប់រគាន់ ពដ្ឋយផ្ផែកពលើការបកស្សាយថ្ននីតិកមមពនន ។ 

 



ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ 
កំណត់សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 
 

របាយការណ៍របចំាឆ្នប ំ ២០១៦ 48 

26. ការរគប់រគងហានិភ័យហិរញ្ដវតទ ុ

(ក) ការផ្ណនំា និងពសចកថីសពងខប  

សាខាធនាគារមានហានិភ័យបណ្ឌឋ លមកពីឧបករណ៍ហិរញ្ដវតទុ ដូចខាងពរកាម៖ 

 ហានិភ័យរបតិបតថិការ 
 ហានិភ័យឥណទាន 
 ហានិភ័យទីផារ 
 ហានិភ័យសាច់របាក់ង្កយស្សួល 

កំណត់សំគាល់ពនះបង្កា ញពីព័ត៌មានសថីពីហានិភ័យនីមួយៗខាងពលើរបស់សាខាធនាគារ 
ពគាលពៅ ពគាលការណ៍ផ្ណនំា និងវធិានការណ៍របស់សាខាធនាគារ ពដើមផីប៉ាន់សាម ន 
និងចាត់ផ្ចងនូវហានិភ័យ ផ្ដលពកើតពឡើង និងការរគប់រគងនូវពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារ ។ 

(ខ) ហានិភ័យរបតិបតថិការ  

ហានិភ័យរបតិបតថិការគឺជាហានិភ័យថ្នការបាត់បង់ផ្ទធ ល់ឬរបពយាល ផ្ដលពកើតមានពឡើង 
ពីការខវះខាតនូវនីតិវធីិថ្ផធកបុងបុគគលិកបពចចកវទិោនិងពហដ្ឋឌ រចនាសមព័នន និងពកើតពឡើងពី 
កតាថ ខាងពរៅមួយចំនួនពទៀតផ្ដលមិនផ្មនជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផារ 
និងហានិភ័យសាច់របាក់ង្កយស្សួលដូចជាកតាថ ផ្ដលពកើតមានពឡើងពីតរមូវការចាប់និង 
បទបញ្ដតថិពផសងៗ និងសថង់ដ្ឋរផ្ដលទទួលសាគ ល់ជាទូពៅពៅកបុងសហរគាសអាជីវកមម ។ 

ហានិភ័យរបតិបតថិការរតូវបានរគប់រគងបានតាមរយៈដំពណើ រការរគប់រគងហានិភ័យរបតិបតថិ
ការភាពសមស្សបពលើការរតួតពិនិតយនិងោយការណ៍ពលើសកមមភាពអាជីវកមមតាមរយៈបណ្ឌថ
អងគភាពរតួតពិនិតយ និងគំារទពផសងៗ ផ្ដលឯកោជយពលើអងគភាពអាជីវកមម ពហើយ និងការ 
រតួតពិនិតយពីអបករគប់រគងជាន់ខពស់របស់សាខាធនាគារ ។ 

ការរគប់រគងពលើហានិភ័យរបតិបតថិការរបស់សាខាធនាគារ តរមូវឲ្យបពងាើតនូវរចនាសមព័នន 
តួនាទី និង វធីិសាស្តសថថ្នការរគប់រគងរបស់អងគភាពឲ្យបានចាស់ោស់ ។  ពគាលការណ៍ 
និងវធិានការរតួតពិនិតយថ្ផធកបុងជាពរចើនរតូវបានអនុវតថរមួមានការបពងាើតអបកមានសិទនិចុះហតទ
ពលខារបព័ននរតួតពិនិតយយ៉ាងហមត់ចត់ ការពរៀបចំនូវនីតិវធីិ និងឯកសារសំអាងនានា 
រពមទំាងការអនុវតថតាមបទបញ្ជដ តិ និងតរមូវការតាមចាប់នានា ។ 
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26. ការរគប់រគងហានិភ័យហិរញ្ដវតទុ (ត) 

(គ) ហានិភ័យឥណទាន  

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគារ របសិនពបើអបកខចី ឬថ្ដគូ 
ពាណិជជកមមខកខានមិនបានបំពពញកាតពវកិចច ពលើការបង់របាក់ពដើមចំពពាះឥណទាន 
និងបុពររបទាន ។ 

(i) ការរគប់រគងហានិភ័យឥណទាន 

សកមមភាពឥណទាន រតូវបានផ្ណនំាពដ្ឋយពគាលការណ៍ឥណទាន របស់សាខាធនាគារ 
ពដើមផីធានាអះអាងថាពគាលបំណងថ្នរបាក់កមចីទំាងអស់ទទួលបានពជាគជ័យ។  ឧទាហរណ៍ 
អតិថិជនឥណទានមានលទនភាព និងរទពយសមផតថិសង ពហើយហានិភ័យឥណទាន រតូវបាន 
ផ្បងផ្ចកយ៉ាងលែ ។  ពគាលការណ៍ឥណទានកត់រតានូវពគាលការណ៍របាក់កមចី រទពយបញ្ជច ំ 
និងដំពណើ រការអនុម័តឥណទាន ពដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទំាងរបព័ននចំណ្ឌត់ថាប ក់ថ្ផធកបុង និង 
នីតិវធីិផ្ដលអនុវតថ ពដើមផីធានាអះអាងកបុងការពគារពពៅតាមការផ្ណនំារបស់ធនាគារ 
ជាតិថ្នកមពុជា ។ 

(ii) ហានិភ័យឥណទាន 
  2016 2015 
  ដុោល រអាពមរកិ ពាន់ពរៀល ដុោល រអាពមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  
 
 មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់  4,755,462 19,197,800 1 3,189,959 
 ហួសកាលកំណត់និងមិនទាន់ខាតបង់  1,770,211 7,146,342 260,249 
 សំវធិានធនពលើឥណទាន 
  និងបុពររបទានអារកក់ និងជាប់សងស័យ (938,727) (3,789,641) (145,000) 
       
     5,586,946 22,554,501 13,305,208 
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(គ) ហានិភ័យឥណទាន(ត) 

(ii) ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

ឥណទាន និងបុពររបទានខាតបង់ 

ឥណទាន និងបុពររបទានខាតបង់ គឺជាឥណទាននិងបុពររបទាន ផ្ដលសាខាធនាគារកំណត់ 
និងរពឹំងថាមិនអាចរបមូលបានមកវញិនូវរបាក់ពដើម និងការរបាក់ ពៅតាមកិចចសនោខចី 
ឥណទាននិងបុពររបទាន។អនុពោមពៅតាមពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្ន 
កមពុជា សំវធិានធនពលើឥណទាននិង បុពររបទានរតូវបានពធវើពឡើងសរមាប់ឥណទានហួស 
កាលកំណត់ពលើសពី89ថ្ថង។សំវធិានធនអបផបរមិារតូវបានពធវើពឡើងពៅតាមចំណ្ឌត់ថាប ក់ 
របស់ឥណទាននីមួយៗ ពលើកផ្លងផ្តមានព័ត៌មាន ពផសងពទៀត អាចបញ្ជជ ក់ពីលទនភាព 
ថ្នការទូរទាត់សងរបស់អបកខចី។ពគាលនពយាបាយគណពនយយរតូវបានបង្កា ញពៅកំណត់ 
សំគាល់ 3 (ឃ) និង 3 (ង) ។ 

ហានិភ័យឥណទានបណ្ឌឋ លមកពីសកមមភាពពរៅតាោងតុលយការដូចជាការសនោ និង យថា 
ភាពរតូវបានបង្កា ញពៅកំណត់សំគាល់ 25 ។ 

ឥណទាន និងបុពររបទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់ 

ឥណទាននិងបុពររបទានហួសកាលកំណត់និងមិនទាន់ខាតបង់ជាឥណទាន និងបុពររបទាន 
ផ្ដល កិចចសនោទូទាត់សងហួសកាលកំណត់ពលើសពី 30 ថ្ថង ផ្តតិចជាង 90 ថ្ថង ។ 
អនុពោមពៅតាមពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាឥណទានពនះរតូវចាត់ថាប ក់
ជាឥណទានឃ្លល ំពមើល ពហើយរតូវពធវើសំវធិានធនតាមអរតា 3% ។ 
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(គ) ហានិភ័យឥណទាន(ត) 

(ii) ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

ឥណទានពរៀបចំពឡើងវញិ 

ឥណទានផ្ដលពរៀបចំពឡើងវញិគឺជាឥណទានផ្ដលមានការផ្ទល ស់បថូរកិចចសនោទូទាត់សងពដ្ឋ
យសារផ្តអបកខចីជួបផលលំបាកផ្ផបកហិរញ្ដវតទុនិងមិនមានលទនភាពទូទាត់សងតាមកិចចសនោ
ពដើម ។ ឥណទានផ្ដលនឹងរតូវពរៀបចំពឡើងវញិ រតូវវភិាគពលើមូលដ្ឋឌ នទិសពៅអាជីវកមម 
និងសមតទភាពសងរបាក់វញិរបស់អបកខចីពៅតាមការពោករណ៍លំហូរទឹករបាក់ថមី ផ្ដលស្សប 
តាមសាទ នភាពទីផារ និងបចចុបផនបកមមថ្នទសសនៈវស័ិយអាជីវកមម ពដ្ឋយផ្ផែកពលើសមមតិកមម 
ជាក់ផ្សថង និងរបុងរបយ័តប ។   

បនាធ ប់ពីឥណទានរតូវបានពរៀបចំពឡើងវញិ ឥណទានពនាះរតូវរកា ចំណ្ឌត់ថាប ក់ដូចពដើម 
ពដ្ឋយមិនគិតពីដំពណើ រការលែបនាធ ប់ពីការពរៀបចំជាថមីពឡើយ។ការចាត់ថាប ក់ពនះមិនរតូវឲ្យលែជា
ងមុនពឡើយលុះរតាផ្តការរបាក់ និងរបាក់ពដើមរតូវបានសងមកវញិកបុងអំឡុងបីរគាសងរលំស់ 
និងកបុងរយៈពពលមិនតិចជាងបីផ្ខ ។ 

ពគាលនពយាបាយលុបពចាលនូវឥណទាន និងបុពររបទាន 

អនុពោមតាមពគាលការណ៍ផ្ណនំារបស់ធនាគារជាតិ ថ្ន កមពុជា សាខាធនាគាររតូវលុប   
ឥណទាននិងបុពររបទានឬមួយផ្ផបកថ្នឥណទានពចញពីតាោងតុលយការរបស់ខលួន ពៅពពល 
ផ្ដលសាខាធនាគារបាត់បង់សិទនិតាមកិចចសនោរគប់រគងពលើឥណទាន ឬពៅពពលផ្ដល 
ពឃើញថាឥណទានមួយផ្ផបកឬទំាងមូលមិនអាចរបមូលវញិបានឬគាម នសងឃឹមថាឥណទានពនះ
អាចរបមូលបានមកវញិពទ ។  

រទពយបញ្ជច  ំ

សាខាធនាគាររកានូវរទពយបញ្ជច ំពលើឥណទាន និងបុពររបទានកបុងលកខណៈជាការធានានូវ 
ឥណទាននិងបុពររបទាន។ការប៉ានសាម ននូវតថ្មលសមស្សបគឺផ្ផែកតាមការវាយតថ្មលរទពយបញ្ជច ំ
ពដ្ឋយសាខាធនាគារខលួនឯង។ពៅកបុងការយិបពចឆទសាខាធនាគារមិនបានរបឹអូសរទពយសកមម
មិនផ្មនហិរញ្ដវតទុផ្ដលបានដ្ឋក់បញ្ជច ំពដើមផីធានានូវឥណទាននិងបុពររបទានពនាះពទ ។ 
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(គ) ហានិភ័យឥណទាន(ត) 

(ii) ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

ការរបមូលផថុ ំហានិភ័យឥណទាន 

ការវភិាគពលើការរបមូលផថុំហានិភ័យឥណទាននាកាលបរពិចឆទ តាោងតុលយការរតូវបាន 
បង្កា ញពៅកំណត់សំគាល់ទី 7 ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ ។ 

ឥណទាន និងបុពររបទានមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់ 

ឥណទានមិនទាន់ហួសកាលកំណត់និងមិនខាតបង់គឺជាឥណទានមានគុណភាពលែផ្ដល 
មិនមានបទពិពសាធន៏ថ្នការខាតបង់។ ឥណទានទំាងពនះរតូវបានធានា ពដ្ឋយរទពយបញ្ជច ំ 
និងការរគប់រគងពផសងៗផ្ដលចំនួនថ្នការខាតបង់មានករមិតទាប ។ 

(ឃ) ហានិភ័យទីផារ  

ហានិភ័យទីផារគឺជាហានិភ័យថ្នការខាតបង់ពកើតពីការផ្របរបួលមិនអំពណ្ឌយផលពៅកបុង
ករមិតតថ្មលឬអរតាទីផារផ្ដលមានសមាសធាតុសំខាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរបិូយប័ណតបរពទស 
និងហានិភ័យ អរតាការរបាក់ ។ 

ហានិភ័យទីផារពកើតពចញពីសកមមភាពពាណិជជកមមរតូវបានរគប់រគងពដ្ឋយការកំណត់ពលើ
ទីផារ នូវសាទ នភាពពដ្ឋះដូរជាមួយនឹងការកំណត់ហានិភ័យទីផារទុកជាមុន ។  
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26. ការរគប់រគងហានិភ័យហិរញ្ដវតទុ (ត) 

(ឃ) ហានិភ័យទីផារ (ត)  

 (i) ហានិភ័យរបិូយប័ណតបរពទស 

ហានិភ័យរបិូយប័ណតបរពទសគឺសំពៅពលើការផ្របរបួលអរតាបថូររបាក់ផ្ដលមិនអំពណ្ឌយ 
ផលពលើសាទ នភាពការពដ្ឋះដូររបិូយប័ណតបរពទសផ្ដលពកើតពឡើងពីពពលមួយពៅពពលមួយ។
សាខាធនាគារបានរកានូវពគាលនពយាបាយមួយពដ្ឋយមិនបងាឲ្យមាននូវសាទ នភាពការបថូរ 
របិូយប័ណតបរពទសពរចើនពនាះពទ។ការបថូររបិូយប័ណតបរពទសផ្ដលពបើកចំហររគប់របពភទរតូវ
បានរតួតពិនិតយជាមួយនឹងតរមូវការរបតិបតថិការករមិតថ្នសាទ នភាពកំណត់ទុកមុន និង ការ 
កំណត់នូវការកាត់បនទយភាពខាតបង់ ។ 

ពៅថ្ថងទី 31 ផ្ខ ធបូ ឆ្នប ំ 2016 សមតុលយរទពយសកមម និងបំណុលផ្ដលជារបិូយប័ណតពផសងពទៀត 
ពរៅពីដុោល រអាពមរកិមិនមានចំនួនពរចើនពនាះពទ។  
ដូចពនះការវភិាគរបិូយប័ណតបរពទសមិនរតូវបានបង្កា ញពឡើយ ។ 

 (ii) ហានិភ័យអរតាការរបាក់ 

ហានិភ័យអរតាការរបាក់គឺសំពៅពលើការខាតបង់នូវរបាក់ចំណូលការរបាក់សុទន ពដ្ឋយសារ 
ផ្តការផ្របរបួលថ្នករមិតអរតាការរបាក់ និងការផ្ទល ស់បថូរពៅកបុងសមាសភាពថ្នរទពយសកមម 
និងបំណុល។ហានិភ័យអរតាការរបាក់រតូវបានចាត់ផ្ចងតាមរយៈការរតួតពិនិតយយ៉ាងហមត់ 
ចត់ពលើចំណូលពលើការបណ្ឌថ ក់ទុនតថ្មលសមស្សបតថ្មលពដើមថ្នមូលនិធិនិងតាមរយៈការវភិាគ
ចពនាល ះផ្របរបួលអរតាការរបាក់។ សកាថ នុពលថ្នការធាល ក់ចុះនូវចំណូលការរបាក់សុទន 
បណ្ឌថ លមកពីការផ្របរបួលអរតាការរបាក់ផ្ដលខុសរបរកតីគឺរតូវបានរតួតពិនិតយពដ្ឋយពធៀប
ពៅនឹងករមិតអាចទទួលយកបានថ្នហានិភ័យ ។ 
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26. ការរគប់រគងហានិភ័យហិរញ្ដវតទុ (ត) 
(ឃ) ហានិភ័យទីផារ (ត)  
(ii) ហានិភ័យអរតាការរបាក់ (ត) 

តាោងខាងពរកាមពនះបង្កា ញនូវអរតាការរបាក់របសិទនភាពពៅថ្ថងតាោងតុលយការ និងអំឡុងពពលផ្ដលមូលបរត័ហិរញ្ដវតទុ រតូវបានកំណត់តថ្មលពឡើងវញិ ឬដល់កាលកំណត់មួយណ្ឌផ្ដលពកើតពឡើងមុនពគ ។ 

          អរតាការរបាក់  
 2016 រហូតដល់ 1 ផ្ខ > 1 - 3 ផ្ខ >4 - 6 ផ្ខ > 7 - 12 ផ្ខ > 1 - 5 ឆ្នប ំ ពលើសពី 5 ឆ្នប ំ ពំុមានការរបាក់ សរបុ របសិទនភាព  
  ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ %  

 រទពយសកមមហិរញ្ដវតទ ុ
  
 សាច់របាក់កបុងថ្ដ -  -  -  -  -  - 52,338 52,338 - 
 របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 2,406,854 5,300,000 -  -  - - - 7,706,854 0.33% 
 ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជន 
  - ឥណទានដំពណើ រការ    - 601,397  139,084 226,057 2,112,679 3,446,456  - 6,525,673 8.78% 
  - សំវធិានធនទូពៅ -  -  -  -  -  - (938,727) (938,727) - 
 រទពយសកមមពផសងៗ -  -  -  -  -  - 98,633 98,633 - 
 ការវនិិពយាគ - - - - - - 25,000   25,000 - 
                 
 សរបុរទពយសកមមហិរញ្ដវតទុ 2,406,854 5,901,397 139,084 226,057 2,112,679 3,446,456 (762,756) 13,469,771 
                 
 បំណុលហិរញ្ដវតទ ុ
 របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា 1,147,496 40,000 368,000 318,300 -  - - 1,873,796 2.92% 
 បំណុលបនាធ ប់បនសំ -  -  -  -  -  -  1,000,000  1,000,000 - 
 បំណុលពផសង  ៗ -  -  -  -  -  - 41,919 41,919 - 
                 
 សរបុបំណុលហិរញ្ដវតទ ុ 1,147,496 40,000 368,000 318,300 -  - 1,041,919 2,915,715 
                 
 
 ចំនួនគំោតតាមកាលវសានថ 1,259,358 5,861,397 (228,916) (92,243) 2,112,679 3,446,456 (1,804,675) 10,554,056 
                 
 
 ពាន់ពរៀល(កំណត់សំគាល់ 4) 5,084,028 23,662,460 (924,134) (372,385) 8,528,885 13,913,343 (7,285,472) 42,606,725 
                 
 



ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ 
កំណត់សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 
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26. ការរគប់រគងហានិភ័យហិរញ្ដវតទុ (ត) 
(ឃ) ហានិភ័យទីផារ (ត)  
(ii) ហានិភ័យអរតាការរបាក់ (ត) 
          អរតាការរបាក់  
 2015 រហូតដល់ 1 ផ្ខ > 1 - 3 ផ្ខ >4 - 6 ផ្ខ > 7 - 12 ផ្ខ > 1 - 5 ឆ្នប ំ ពលើសពី 5 ឆ្នប ំ ពំុមានការរបាក់ សរបុ របសិទនភាព  
  ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ %  

 រទពយសកមមហិរញ្ដវតទ ុ
  
 សាច់របាក់កបុងថ្ដ - - - - - - 33,863 33,863 - 
 របាក់បពញ្ដើ និងរបាក់តមាល់ពៅធនាគារនានា 889,582 600,000 - - - - 887,974 2,387,556 0,03%
 ឥណទាន និងបុពររបទានផថល់ដល់អតិថិជន 
  - ឥណទានដំពណើ រការ 3,125,572 1,955,222 3,460,879 756,343 2,734,564 1,417,628 - 13,450,208 9.29% 
  - សំវធិានធនទូពៅ - - - - - - (145,000) (145,000) - 
 រទពយសកមមពផសងៗ - - - - - - 101,454 101,454 - 
 ការវនិិពយាគ - - - - - - 25,000 25,000 - 
                 
 សរបុរទពយសកមមហិរញ្ដវតទុ 4,025,154 2,555,222 3,460,879 756,343 2,734,564 1,417,628 903,291 15,853,081 
                 
 បំណុលហិរញ្ដវតទ ុ
 របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា 1,189,479 360,000 780,000 94,500 - - 304,954 2,728,933 2.67% 
 របាក់កមច ី 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 
 បំណុលបនាធ ប់បនសំ - - - - - - 1,000,000 1,000,000 3.00% 
 បំណុលពផសង  ៗ - - - - - - 99,606 99,606 - 
                 
 សរបុបំណុលហិរញ្ដវតទ ុ 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 
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26. ការរគប់រគងហានិភ័យហិរញ្ដវតទុ (ត) 

(ឃ) ហានិភ័យទីផារ (ត)  

 (ii) ហានិភ័យអរតាការរបាក់ (ត) 

ការវភិាគរពំញាចតថ្មលសមស្សបសរមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ដវតទុ ផ្ដលមានអរតាការរបាក់ពថរ 

សាខាធនាគារមិនបានកត់រតាបំណុលហិរញ្ដវតទុផ្ដលមានអរតាការរបាក់ពថរតាមតថ្មល 
សមស្សបពដ្ឋយភាពលំពអៀងរតូវបានបញ្ចូ លពៅកបុងរបាយការណ៍លទនផលពនាះពទ 
ពហើយសាខាធនាគារក៏មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ដវតទុនាចុងកាលបរពិចឆទពនាះផ្ដរ។ 
ដូពចបះការផ្ទល ស់បថូរអរតាការរបាក់នាចុងកាលបរពិចឆទពំុមានផលប៉ះពាល់ដល់របាក់ចំពណញ 
ឬខាតពនាះពទ ។ 

ការវភិាគរពំញាចពលើលំហូរទឹករបាក់សរមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ដវតទុ ផ្ដលមានអរតាការរបាក់អ
ពថរ 

សាខាធនាគារពំុមានឧបករណ៍ហិរញ្ដវតទុផ្ដលមានអរតាការរបាក់អពថរជាសារវនថពនាះពទ ។  
ដូពចបះរវភិាគរពំញាចពលើលំហូរទឹករបាក់សរមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ដវតទុ ផ្ដលមានអរតា 
ការរបាក់អពថរមិន រតូវបានបង្កា ញពឡើយ ។ 

(ង) ហានិភ័យសាច់របាក់ង្កយស្សួល  

ហានិភ័យសាច់របាក់ង្កយស្សួលទាក់ទងនឹងលទនភាពរកាសាច់របាក់ង្កយស្សួលឲ្យបាន
រគប់រគាន់ពដើមផីបំពពញការសនោនិងកាតពវកិចចហិរញ្ដវតទុពៅពពលដល់កាលកំណត់សងនូវ
តថ្មលសមពហតុផល មួយ ។   

បផ្នទមពីពលើការអនុវតថយ៉ាងពពញពលញតាមតរមូវការថ្នសាច់របាក់ង្កយស្សួល អបក 
រគប់រគង សាខា ធនាគារបានរតួតពិនិតយយ៉ាងហមត់ចត់ពលើលំហូរទឹករបាក់ចូល និងលំហូរ 
ទឹករបាក់ពចញពហើយភាពចពនាល ះថ្នអាយុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមពពលកំណត់។ 
ការផ្របរបួលថ្នឥណទាននិងរបាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជនរតូវបានរតួតពិនិតយតាមដ្ឋនពហើយ
តរមូវការសាច់របាក់ង្កយស្សួលរតូវបានពធវើការផ្កតរមូវពដើមផីកំណត់ឲ្យចាស់នូវរទពយសកមម
ជាសាច់របាក់ង្កយស្សួលឲ្យបានរគប់រគាន់ ពដើមផីបំពពញការសនោ និងកាតពវកិចច ហិរញ្ដវតទុ 
របស់ខលួនពៅពពលដល់កាលកំណត់សង ។   
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26. ការរគប់រគងហានិភ័យហិរញ្ដវតទុ (ត) 

(ង) ហានិភ័យសាច់របាក់ង្កយស្សួល( ត) 

តាោងខាងពរកាមពនះផថល់នូវការវភិាគមួយពៅពលើបំណុលហិរញ្ដវតទុរបស់សាខាធនាគារ 
ទាក់ទងនឹងការផ្បងផ្ចកកាលកំណត់ពដ្ឋយផ្ផែកពលើរយៈពពលផ្ដលពៅសល់សរមាប់ការ 
ទូទាត់សង ។ 

 



ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ 
កំណត់សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 
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26. ការរគប់រគងហានិភ័យហិរញ្ដវតទុ (ត) 
(ង) ហានិភ័យសាច់របាក់ង្កយស្សួល (ត)  
  ចពនាល ះពី ចពនាល ះពី ចពនាល ះពី ពលើសពី  

2016 តិចជាង 1ផ្ខ 1 និង 3 ផ្ខ 3 និង 1 ឆ្នប ំ 1 និង 5 ឆ្នប ំ 5 ឆ្នប ំ សរបុ  
 ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ ដុោល រអាពមរកិ  

 បំណុលហិរញ្ដវតទ ុ
 របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា 1,147,496 40,000 686,300 -  - 1,873,796 
 របាក់កមចី -   -  -  -  -   - 
 បំណុលបនាធ ប់បនស ំ - - - - 1,000,000  1,000,000 
 បំណុលពផសង  ៗ 43,420  -  -  -  - 43,420 
               
   1,190,916  40,000  686,300  -  1,000,000  2,917,216 
             
 
 ពាន់ពរៀល(កំណត់សំគាល់ 4) 4,807,728 161,480 2,770,593  - 4,037,000 11,776,801 
             

2015 
 

 បំណុលហិរញ្ដវតទ ុ
 របាក់បពញ្ដើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា 1,494,433  360,000   874,500   -   - 2,728,933  
 របាក់កមច ី 1,000,000      -  -         -                        -        1,000,000 
 បំណុលបនាធ ប់បនស ំ - - - - 1,000,000 1,000,000 
 បំណុលពផសង  ៗ 99,606   -  -  -  -  99,606 
               
   2,594,039  360,000   874,500   -   1,000,000  4,828,539 
             



ធនាគារឥណ្ឌឍ សាខាភបំពពញ 
កំណត់សំគាល់ពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុ 
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26. ការរគប់រគងហានិភ័យហិរញ្ដវតទុ (ត) 
 
(ច) ការរគប់រគងពដើមទុន  

 (i) បទបញ្ដតថិពដើមទុន 

ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាកបុងនាមជាអាជាញ ធរបានបពងាើត និងរតួតពិនិតយនូវបទបញ្ដតថិនានា 
និងតរមូវការពដើមទុនរបស់សាខាធនាគារជារមួ ។   

ពគាលនពយាបាយរបស់សាខាធនាគារគឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ្ឋឌ នពដើមទុនរងឹមំាពដើមផីរកា 
នូវទំនុក ចិតថទីផារ និងពដើមផីធានាពសទរភាពថ្នការអភិវឌណន៍យូរអផ្ងវងរបស់អាជីវកមម ។  
ផលប៉ះពាល់ពលើករមិតពដើមទុនពលើភាគោភទីចាត់ការធំក៏រតូវបានទទួលសាគ ល់ ពហើយ 
សាខាធនាគារបានទទួលសាគ ល់នូវតរមូវការពដើមផីធានាបាននូវតុលយភាពរវាងភាគោភខពស់
ផ្ដលអាចនឹងពកើតមានពឡើងជាមួយនឹងរបាក់បរមុងករមិតខពស់អតទរបពយាជន៍ និងការធានា 
ផ្ដលផថល់ពដ្ឋយសាទ នភាពពដើមទុនលែ ។ 

 (ii) ការផ្បងផ្ចកពដើមទុន 

ការផ្បងផ្ចកពដើមទុនរវាងរបតិបតថិការនិងសកមមភាពជាក់ោក់គឺរតូវបានរគប់រគងពដ្ឋយក
រមិតភាគោភផ្ដលទទួលបានពីការផ្បងផ្ចកពនាះ។ពដើមទុនផ្ដលបានផ្បងផ្ចកពៅតាម 
របតិបតថិការឬសកមមភាពនីមួយៗ រតូវផ្ផែកពៅតាមពដើមទុនផ្ដលកំណត់ពដ្ឋយចាប់ ។ 

27. តថ្មលសមស្សបថ្នរទពយសកមម និងបំណុលហិរញ្ដវតទុ 

តថ្មលសមស្សបគឺជាតថ្មលផ្ដលរទពយសកមមអាចបថូរបានឬជាតថ្មលផ្ដលបំណុលអាចសងបាន 
។  ពដ្ឋយសារតថ្មលសមស្សបពំុអាចវាយតថ្មលបានដូពចបះតថ្មលសមស្សបមិនមានសរមាប់កតាថ  
សារវនថពលើការវាយតថ្មលសមស្សបរបស់រទពយសកមមនិងបំណុលរបស់សាខាធនាគារពឡើយ 
។   

 

 

 


