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មាតកិា 
          ទំព័រ 
របាយការណ៍យុទធសាស្រ្ត 
ពត៌មានសាជីវកម្មធនាគារ       ១  
រចនា្ម្ព័នធសាជីវកម្មរប្់ធនាគារកាថេយូណណធីតកម្ពុជា  ២ 
សាររប្់ប្បធានប្កមុ្ប្បឹកាភិបាល      ៣-៥ 
 

ប្កុម្ប្បឹកាភិបាល 
របាយការណ៍ប្កុម្ប្បឹកាភិបាល      ៦-៨ 
គណៈកមាម ការ្វនកម្ម និងប្បតិបតតិ      ១០-១១ 
គណៈកមាម ការកម្ចី និងហានិភ័យ      ១២-១៣ 
គណៈកមាម ការតតងតំង និងផ្តល់តណម្ៃការ     ១៤-១៥ 
កំណត់បង្ហា ញអំពីការប្គប់ប្គងណផ្ៃកនុង      ១៧-១៩ 
របាយការណ៍រប្់ប្កមុ្ប្បឹកាភិបាល ២០-២៥ 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
កំណត់បង្ហា ញខ្ៃីៗពីហិរញ្ញវតថុ      ២៧ 
របាយការណ៍រប្់្វនករឯករាជយ      ២៨-៣០     
ប្កុម្ហ ុនរមួ្៖          
តរាងតុលយការរមួ្         ៣១ 
របាយការណ៍លទធផ្លរមួ្        ៣២ 
របាយការណ៍បតប្ម្បប្ម្លួមូ្លធនរមួ្      ៣៣ 
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្បាក់រមួ្      ៣៤ 
ធនាគារ៖ 
តរាងតុលយការដាច់ថដាយតែក      ៣៥  
របាយការណ៍លទធផ្លដាច់ថដាយតែក      ៣៦ 
របាយការណ៍បតប្ម្បប្ម្លួមូ្លធនដាច់ថដាយតែក    ៣៧ 
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្បាក់ដាច់ថដាយតែក     ៣៨ 
កំណត់្មាា ល់ថលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ      ៣៩-៩២ 
 

ថ្វាកម្ម        
ធនាគារអនតរការអីនតរជាតិ       ៩៣ 
ថ្វាកម្ម និងផ្លិតផ្លហិរញ្ញវតថុ      ៩៤ 
បណ្តត ញថ្វាកម្ម        ៩៥-៩៦ 





 

ពតម៌ានសាជវីកម្មធនាគារ 
 

ម្ចា ស់ភាគហ ៊ុន   សាជីវកម្ម ធនាគារ កាថេយូណៃធីត (ណតវ៉ាន់) 

ក្កមុ្ក្រឹកាភិបាល  ថោក Chin Szu Liang, Lawrance  (ក្រធាន) 
ថោក Chang Chuan Hsia, Joseph 
ថោក Wu Shui Cheng, Walter  

  ថោក Wei Cheng Lee, Alan 
(ោលលង ថៅណេៃទី២៧ លែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
ថោក Chung Yi Teng, Daniel 
(លតងតាំង ថៅណេៃទី២៧ លែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧)  
ថោក David Paul Sun  
ថោក Su Chu Lee, Sally  
ថោក Wei Chih Chen, Wilson 
 

គៃៈក្គរ់ក្គងក្រតិរតតិ  ថោក Chin Szu Liang, Lawrance, ក្រធាន 
ថោក Wei Chih Chen, Wilson, អគគនាយក 
ថោក Tsung Cheng Chang, David, អគគនាយករងទី១ 

សនងការសវនកម្ម  ក្កមុ្ហ ៊ុន Ernst & Young (Cambodia) Ltd.  
ផ្ទះថលែ ៦៦, ម្ហាវេីិ ក្រះនថរាតតម្ (៤១), ម្ជឈម្ៃឌ ល SSN, ជាន់
ទី ៣, សង្កា ត់ ជ័យជាំនះ, ែៃឌ  ដូនថរញ, ១២២០៦ រាជធានីភនាំថរញ 

ទីសាន ក់ការធនាគារ ផ្ទះថលែ៦៨ វេីិសថម្តចបា៉ាន(២១៤) ែៃឌ ដូនថរញ ភនាំថរញ ក្រះរាជា
ណាចក្កកម្ព៊ុជា 
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សេចកតបី្រកាេររេប់្រធានអធរិត ី

 

ជូនចំស ោះអតិថិជន និសោជិក មាា ្់ភាគហ ុន និង មៃៃគូទំាងអ្់: 

តងនាម្ឲ្យប្កុម្ប្រឹកាភិបាល និងគណៈប្គរ់ប្គងមៃនសាជីវកម្មធនាគារកាសថយូមៃណធីតកម្ពុជា ខ្្ុំបាទមាន
ស្ចកតីសសាម្ន្សរកីរាយកនុងការផ្តល់ជូនសោកអនកនូវការពិនិតយសម្ើលលទធផ្លហិរញ្ញវតថុររ្់ធនាគារកនុងឆ្ន ំ
២០១៦ និងម្ផ្នការអនាគតររ្់សយើង។ 

កនុងនាម្ជាប្កុម្ហ ុនរុប្ត្ម្ព័នធម្ៃលប្គរ់ប្គងទំាងស្្ុងសដាយធនាគារការសថយូមៃណធីត និងជា្មាជិកមៃន
្ម្ព័នធហិរញ្ញវតថុការសថសៅមៃតវា៉ាន់ ធនាគារបានរនតៃំសណើ រការរំម្លងខ្លួនសោយកាន់ម្តតប្រស ើ្រ តម្រយៈការ
សលើកកម្ព្់គុណភាពប្កុម្ម្ៃលមានសទពសកា្លយ ពប្ងីកផ្លិតផ្ល រសងកើនមូ្លដាា នសដាយម្ផ្អកសលើអតិថិ
ជន និងពប្ងីករណ្តត ញម្ចកចាយ ម្ៃលសយើងសជឿជាក់ថា វាោចជួយរសងកើតភាពខុ្្គាន ពីមៃៃគូប្រកួតប្រម្ជង
ររ្់សយើង។ កនុងខ្ណៈសពលម្ៃលសយើងកំពុងរនតកំសណើ នោជីវកម្មប្រករសដាយនិរនតរភាព សយើងសៅម្តអនុវតត 
ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យសដាយប្រុងប្រយ័តន និងការប្តួតពិនិតយមៃផ្ៃកនុងៃាមានភាពតឹងរងឹ សហើយប្រកាន់ខ្ជា រ់នូវ
រទដាា នខ្ព្់មៃនអភិបាលកិចាសាជីវកម្ម និងកបួនវន័ិយោជីវកម្ម។ 

តរតម្ប្រកា្ម្ៃលបានសចញផ្ាយសៅម្ខ្មិ្នា ឆ្ន ំ២០១៦ សដាយធនាគារជាតិមៃនកម្ពុជា ម្ៃលតំរវូឲ្យប្គរ់
ធនាគារ ណិជា មានសៃើម្ទុនចុោះរញ្ា ីរអរបរមា ៣០០  ន់ោនសរៀល ឬ ប្រហាក់ប្រម្ហលនឹង៧៥ោន
ៃុោល រោសម្រកិ សោយបានមុ្នម្ខ្មិ្នា ឆ្ន ំ២០១៨ ធនាគារសម្ររ្់សយើងខ្្ុំ បានរញ្ា រ់នូវការរសងើកនសៃើម្ទុន
ររ្់ធនាគារ សៅៃល់ចំនួន្ររុ ១០០ោនៃុោល រោសម្រកិ សៅម្ខ្មិ្នា ឆ្ន ំ២០១៧ គឺមួ្យឆ្ន ំ មុ្នៃល់មៃថៃផុ្ត
កំណត់សៅតម្ប្រកា្។ ការរម្នថម្សៃើម្ទុនសនោះ បានឆលុោះរញ្ា ំងពីការសជឿជាក់ោ៉ាងមុ្តមំាររ្់្ម្ព័នធហិរញ្ញ
វតថុកាសថ Cathay Financial Holdings សៅសលើ វ ិ្ ័យស្ៃាកិចា និងហិរញ្ញវតថុររ្់ប្រសទ្កម្ពុជា និងរង្ហា ញពី
តំងចិតតកនុងការគំាប្ទការផ្តួចសផ្តើម្ររ្់រដាា ភិបាល សៃើម្បីអភិវឌ្ឍទីផ្ារហិរញ្ញវតថុៃារងឹមំាកនុងប្រសទ្កម្ពុជា។ 
 
ស្ចកតី្សងខរហិរញ្ញវតថ ុ
 
្ំរារ់ឆ្ន ំ២០១៦ សាជីវកម្មធនាគារកាសថយូមៃណធីតកម្ពុជា បានរកានូវជំហានជាប្រវតតិសាស្រ្តមៃនកំសណើ ន
ោជីវកម្មៃាខ្ជល ំង។ ប្បាក់រសញ្ញើបានសកើនសែើង ២៥% សៅៃល់ចំនួន្ររុ ១៩៦ោនៃុោល រោសម្រកិប្តឹម្ចុងឆ្ន ំ 
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២០១៦ ស្្រសពលម្ៃលឥណទានមានការសកើនសែើង ៤០% ៃល់ចំនួន្ររុ ២០៦ោនៃុោល រោសម្រកិ។ 
ប្ទពយ្កម្ម្ររុររ្់ធនាគារបានសកើនសែើងពី ២២៨ោនៃុោល រោសម្រកិកនុងឆ្ន ំ២០១៥ សៅៃល់២៩៤ោន
ៃុោល រោសម្រកិកនុងឆ្ន ំ២០១៦។ មូ្លធនមាា ្់ភាគហ ុន្ររុបានសកើនសែើងរនតិចរនតួច សៅៃល់ចំនួន្ររុ  
៥៧.៥ ោនៃុោល រោសម្រកិ សៅចុងឆ្ន ំ២០១៦ ម្ៃលជាលទធផ្លមៃនប្បាក់ចំសណញ្ំសរចបាន។ ស្្រសពល
សនោះម្ៃរ រុគាលិកធនាគារ្រុរមានចំនួនសកើនសែើងពី ៣៣២នាក់ កនុងឆ្ន ំ ២០១៥ សៅ ៣៩១នាក់ កនុងឆ្ន ំ 
២០១៦។ 

សទាោះរីជាោ៉ាងណ្តកាសដាយ ឥណទានមិ្នៃំសណើ រការសកើនសែើងពី ៣.៨ ោនៃុោល រោសម្រកិកនុងឆ្ន ំ ២០១៥ 
សៅ ៥.៦ ោនៃុោល រោសម្រកិសៅឆ្ន ំ២០១៦ ម្ៃលទទួលរងពីផ្លរ៉ាោះ ល់មៃនការសធើវ្ំវធិានធនរម្នថម្សៅសលើ
ឥណទានររ្់អតិថិជនមួ្យររូ។ អនុបាតឥណទានមិ្នៃំសណើ រការជាលទធផ្លប្តូវបានសកើនសែើងពី ២.៦% 
កនុងឆ្ន ំ២០១៥ សៅ ២.៧៣% សៅម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៦។ 

្ំរារ់របាយការណា ចំណូល-ចំណ្តយ ចំណូលការប្បាក់្ុទធបានសកើនសែើង៥៣% សៅៃល់ចំនួន្ររុ ១១.៨ 
ោនៃុោល រោសម្រកិ និងចំណូល្ររុសកើនសែើង ៤៤% សៅៃល់ចំនួន្រុរ ១៤.៨ោនៃុោល រ ្ំរារ់ឆ្ន ំ
២០១៦ ម្ៃលជាលទធផ្លមៃនការពប្ងីកោជីវកម្ម។ ការចំណ្តយមៃថលរៃាបាល្ររុកាមានការសកើនសែើងគួរឲ្យកត់
្ំគាល់ចំនួន ៦៥% សៅៃល់ចំនួន្ររុ ៩.៥ ោនៃុោល រោសម្រកិ គឺសដាយសារការសកើនសែើងខ្ព្់មៃន
ចំណ្តយរៃាបាល ការសធវើឲ្យប្រស ើ្រសែើងមៃនរសចាកវទិាពត៌មានវទិា ការរសងកើតសាខ្ជរម្នថម្ និងសដាយរារ់
រញ្ាូ លទំាងឥណទានលុរសចញពីរញ្ា ីចំនួន ១.៧ ោនៃុោល រោសម្រកិ។ សលើ្ពីសនោះសៅសទៀត ្ំវធិានធន
ឥណទានបានសកើនពី ០.៧ោនៃុោល រោសម្រកិកនុងឆ្ន ំ ២០១៥ ៃល់ ៣.០ ោនៃុោល រោសម្រកិកនុងឆ្ន ំ២០១៦ 
ម្ៃលវាគឺជាការសកើនសែើង ៣១៩% រសងើកតសចញពីផ្លរ៉ាោះ ល់ចម្បងមៃន្ំវធិានធនររ្់អតិថិជនមាន ក់។ 
ោស្្័យៃូសចនោះសហើយ ប្បាក់ចំសណញ្ុទធបានធាល ក់ចំនួន ៦១% គឺពី ៣.១ោនៃុោល រោសម្រកិកនុងឆ្ន ំ ២០១៥ 
សៅ ១.២ោនៃុោល រោសម្រកិកនុងឆ្ន ំ២០១៦។ អនុបាត ROA និង ROE បានធាល ក់ចុោះពី ១.៣៨% និងពី 
៥.៦២% សរៀងខ្លួន កនុងឆ្ន ំ២០១៥ សៅ ០.៤២% និង ២.១៤% សរៀងខ្លួន កនុងឆ្ន ំ២០១៦។ 

សទាោះរីជាោ៉ាងណ្តកាសដាយ ជាការគួរសោយកត់្ំគាល់ គណៈប្គរ់ប្គងជាទូសៅរកាបាននូវការប្គរ់ប្គង
ចំណ្តយៃាមានប្រ្ិទិធភាព សទាោះរីជាអនុបាតចំណ្តយសធៀរនឹងចំណូលររ្់ធនាគារបានសកើនសែើងពី 
៥៦.១% កនុងឆ្ន ំ២០១៥ សៅ ៦៤.៣% កនុងឆ្ន ំ២០១៦។ សនោះគឺសដាយសារម្តអនុបាតចំណ្តយសធៀរនឹងចំណូល
ោចទារជាងសៅប្តឹម្ម្ត ៥២,៣% កនុងឆ្ន ំ២០១៦ ប្រ្ិរសរើមិ្នរារ់រញ្ាូ លពីផ្លរ៉ាោះ ល់មៃនការសធើវ្ំវធិាន
ធនឥណទានចំនួន ១.៧ោនៃុោល រោសម្រកិសៅកនុងចំណ្តយរៃាបាល។ 

ទាក់ទងសៅនឹងការប្គរ់ប្គង្នៃនីយភាព(លទធភាពកនុងការទូទាត់រំណុលរយៈសពលខ្លី) ធនាគារបានរកា
ជំហរ្នៃនីយភាពមួ្យោ៉ាងលអម្ៃលមានអនុបាត្នៃនីយភាពជាម្ធយម្ ៨១%កនុងឆ្ន ំ ២០១៦ ម្ៃលសលើ្ពី
អវីម្ៃលតំរវូសដាយប្រកា្គឺ៦០%។ 
 
 
ជារមួ្ ធនាគារមានកំសណើ នោជីវកម្មគួឲ្យកត់្ំគាល់ជាមួ្យនឹងសាថ នភាពមូ្លធនៃារងឹមំាកនុងឆ្ន ំ២០១៦ 
សទាោះរីជាខ្កខ្ជនពំុទទួលបានប្បាក់ចំសណញ្ុទធៃូចការរពឹំងទុក។ កនុងទិៃាភាពមៃនរញ្ា ប្រឈម្ររ្់ទីផ្ារ
ម្ៃលមានទំហំធំ ការរសងកើនការប្រកួតប្រម្ជង កាៃូចជាររោិកា្ៃាតឹងម្តងមៃនរទរញ្ញតតិ  ការផ្លល ្់រតូរម្ៃល

KH0230
Typewriter

KH0230
Typewriter
4



សធវើឲ្យប្រស ើ្រសែើងមៃនសគាលនសោបាយប្គរ់ប្គងហារភ័ិយ និងវធីិសាស្រ្ត ការរណតុ ោះរណ្តត លជំនាញ និងការ
ប្តួតពិនិតយមៃផ្ៃកនុង នឹងប្តូវបានសធវើសែើងជារ់ោរ់នាសពលអនាគត។ 
 
 
ម្ផ្នការអនាគត 
យុទធសាស្រ្តររ្់្ម្ព័នធកាសថ Cathay Financial Holdings  សៅតំរន់ោ្ីុោសគនយា គឺសៃើម្បីកាល យជាសាថ រ័ន
ហិរញ្ញវតថុមួ្យៃា្ំខ្ជន់ ម្ៃលមានផ្លិតផ្លពិស្្សៅកនុងតំរន់ោសា ន។ សយើងបានរសងើកតសោយមាន
វឌ្ឍនភាពៃាលអកនុងការសធវើសោយប្រស ើ្រសែើងប្រព័នធរសចាកវទិាពត៌មាន សលើកម្ព្់ការប្តួតពិនិតយមៃផ្ៃកនុង និង   
ផ្តល់ការរណតុ ោះរណ្តត លវជិាា ជីវៈៃល់និសោជិក។ ការខិ្តខំ្ប្រឹងម្ប្រងសនោះប្តូវបានសធវើសែើងជារនតរនាៃ រ់ សៃើម្បី
រសងកើនការប្រកួតប្រម្ជងររ្់សយើង កាៃូចជារំសរ ើស្ចកតីប្តូវការររ្់អតិថិជន។ 
 
សៃើម្បីធានាឲ្យបាននូវកំសណើ នោជីវកម្មប្រករសដាយនិរនតរភាព ជាមួ្យនឹងការពប្ងីករណ្តត ញម្ចកចាយ  
ធនាគារបានសរើកសាខ្ជចំនួន៣សទៀត សៅឆ្ន ំ ២០១៦ សហើយកាមានគសប្មាងសរើកសាខ្ជរម្នថម្សទៀតម្ៃរ (សាខ្ជ
ចំនួន២សទៀតនឹងសរើកសៅម្ខ្មិ្ថុនា) កនុងឆ្ន ំ ២០១៧ និងនាសពលខ្ជងមុ្ខ្។ 
 
្ម្ព័នធធនាគារកាសថ ទទួលសាា ល់ភាពសជាគជ័យររ្់ធនាគារសៅសពលអនាគត សដាយោស្្័យសៅសលើការ
រសងកើតមូ្លដាា នៃារងឹមំាជាមួ្យនឹងសហដាា រចនា្ម័្ពនធៃាលអ ប្ពម្ទំាងប្កុម្ការង្ហរម្ៃលមានសទពសកា្លយ
ប្រករសដាយវជិាា ជីវៈ។ សដាយមានការគំាប្ទពីធនាគារសម្ សយើងបាន្ហការជាមួ្យសាកលវទិាល័យ 
Southern Taiwan  សៃើម្បីផ្តល់កម្មវធីិថាន ក់អនុរណឌិ តអនតរជាតិរយៈសពល២ឆ្ន ំ ្ំរារ់និ្សិតម្ៃលម្កពី
ប្រសទ្រី រមួ្រញ្ាូ លទំាងប្រសទ្កម្ពុជា។ ធនាគារកាសថមៃតវា៉ាន់ នឹងឧរតថម្ភមៃថល្ិកា និងមៃថលសាន ក់សៅ សហើយ 
ផ្តល់នូវឱកា្ចុោះកម្ម្ិកា្ំរារ់និ្សិតកនុងកម្មវធីិសនោះផ្ងម្ៃរ។ ទំាងសនោះោចចាត់ទុកថាជាជំហានចម្បង
មួ្យកនុងការវនិិសោគសលើធនធានម្នុ្ស  សហើយវាកាជាភ្តុតងចា្់ោ្់កនុងការរញ្ា ក់ពីការតំងចិតត      
រយៈសពលយូរររ្់្ម្ព័នធធនាគារ។ សដាយសហតុថាចំនួនកូត៧០%ររ្់និ្សិត ្ំរារ់កម្មវធីិោហាររូ      
ករណ៍សនោះ គឺរប្ម្ុងទុក្ំរារ់កម្ពុជា វាបានរញ្ា ក់ោ៉ាងចា្់ថា តួនាទី្ំខ្ជន់ររ្់ធនាគារកនុងការអភិ       
វឌ្ឍនាម្ផ្នទីយុទធសាស្រ្ត្ំរារ់ោ្ីុោសគនយាររ្់្ម្ព័នធធនាគារ។ 
 
្ូម្អរគុណ 

សោក Chin Szu Liang, Lawrance 
ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
ធនាគារកាសថយូមៃណធីតកម្ពុជាចំកាត់ 
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ប្កុម្ប្រកឹាភបិាល 
សោក Chin Szu Liang, Lawrence 
ប្រធានប្កមុ្ប្រឹកាភិបាល 
Liang Lawrance បានរសប្ម្ើការជាប្រធានមៃនប្កុម្ប្រឹកាភិបាលតំងពីឆ្ន ំ ២០១៣។ សោក Liang មានរទ 
ពិសសាធន៍សៅកនុងម្ផ្នកឧ្ាហកម្មហិរញ្ញវតថុសប្ចើនជាង ៣០ឆ្ន ំ (សដាយរារ់រញ្ាូ លទំាងរទពិសសាធន៍រយៈសពល 
២០ឆ្ន ំ កនុងតំម្ណងជានាយកប្រតិរតតិប្រចំាប្រសទ្្ប្មារ់ធនាគារ្កលចំនួន៤សៅមៃតវា៉ាន់ ម្ៃលមាន 
ស ម្ ោះ CIBC, CommerzBank,Credit Agricole Indosuez និង ING)។ សោកទទួលខុ្្ប្តូវខ្ជងម្ផ្នកទ្សនោះ
វ ិ្ ័យ យុទធសាស្រ្ត និងប្ករខ្ណឌ អភិបាលកិចាទំាងមូ្លសៅកនុងធនាគារ។ ទនៃឹម្សនោះសោកបានរសប្ម្ើការង្ហរ
ជា្មាជិកប្កុម្ប្រឹកានិងជារតនាគារកិសៅ្មាគម្ធនាគារមៃនកម្ពុជា(ABC)ចារ់តំងពីម្ខ្កុម្ភៈឆ្ន ំ2016។ 
 

សោក Lawrance កាន់តួនាទី្ំខ្ជន់ៗៃូចជា ទីប្រឹកា និងសាស្រសាត ចារយ សៅវទិាសាថ ន Taiwan Academy of 
Banking & Finance (TABF), សាស្រសាត ចារយជំនាញររ្់ម្ហាវទិាល័យហិរញ្ញវតថុ សៅកនុងសាកលវទិាល័យ
ជាតិមៃតវា៉ាន់ និងសាកលវទិាល័យជាតិ Chengchi សហើយកាជាអនកប្តួតពិនិតយប្គរ់ប្គងររ្់្មាគម្ Chung 
Hwa Finance Research and Development Association (CHFRDA) សៅមៃតវា៉ាន់ផ្ងម្ៃរ។ ចារ់ពីឆ្ន ំ ១៩៩១ 
ៃល់ ២០០៩ សោក Lawrance គឺជា្មាជិក្ភា ណិជាកម្មោសម្រកិសៅមៃតវា៉ាន់ សហើយកាជា្មាជិកប្កុម្
ប្រឹកាភិបាលមៃន្ភា ណិជាកម្មអឺរ ៉ារុសៅមៃតវា៉ាន់ (ECCT) ពីឆ្ន ំ២០០៣ ៃល់ឆ្ន ំ២០០៥។ សោក Lawrance 
បានទទួល្ញ្ញ រ័ប្តកប្មិ្តររញិ្ញ ម្ផ្នកគណសនយយ ពីសាកលវទិាល័យជាតិ Chengchi សៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

សោក Chang Chuan Hsia, Joseph 
អភិបាលឯករាជយ   

សោក Chang Chuan Hsia (AKA Joseph Hsia) ប្តូវបានចាត់តំងសដាយប្កុម្ប្រឹកាភិបាល ជាអភិបាលឯក
រាជយមៃនធនាគារ។ គាត់កាជា្មាជិកមៃនគណៈកមាម ធិការឥណទាន និងហានិភ័យ សហើយជា្មាជិកមៃនគណៈ
កមាម ធិការ្វនកម្ម និងប្រតិរតតិ។ សោក Hsia ធាល រ់បានរសប្ម្ើការង្ហរសៅកនុងវ ិ្ ័យធនាគារអ្់រយៈសពល
ជិត៣០ឆ្ន ំ សៅមុ្នសពលគាត់ចូលនិវតតន៍ពីធនាគារកាសថយូមៃណធីតសៅមៃតវា៉ាន់ កនុងតំម្ណងជាអគានាយករង
ប្រតិរតតិ សៅកនុងឆ្ន ំ ២០០៦។ សៅកនុងកំែុងសពលសធវើការង្ហរសៅកនុងវ ិ្ ័យធនាគារ សោកធាល រ់សធវើការសៅកនុង 
Chase Manhattan Bank, City Bank សៅ Taipei, និង Bank of Kaoshiung។ រចាុរបនន សោកជា្មាជិក 
ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល និងជានាយកប្រតិរតតិ មៃនមូ្លនិធិ្របុរ្ធម៌្ សៅមៃតវា៉ាន់។ សោក Hsia បានរញ្ា រ់ការ
្ិកាពីសាកលវទិាល័យ Tamkang សៅមៃតវា៉ាន់ និងទទួលបាននូវ្ញ្ញ រ័ប្តអនុរណឌិ តម្ផ្នកអកសរសាស្រ្ត 
ពីសាកលវទិាល័យ Minnesota ្ហរៃាោសម្រកិ។ 
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សោក Wu Shui Cheng, Walter 
អភិបាលឯករាជយ 
 

សោក Wu Shui Cheng គឺជាអភិបាលឯករាជយមៃនធនាគារ។ គាត់គឺជា្មាជិកមៃនគណៈកមាម ធិការ្វនកម្ម 
និងប្រតិរតតិ និងគណៈកមាម ធិការសប្ជើ្តំង និងផ្តល់តមៃម្លការ។ សោក Cheng គឺជាគណសនយយករជំនាញសៅ 
មៃតវា៉ាន់ និងទទួលបាន្ញ្ញ រប្តអនុរណឌិ តម្ផ្នកប្គរ់ប្គងជំនួញ ពីសាកលវទិាល័យ Chinese Culture។ 
រម្នថម្ពីសនោះ សោក គឺជា្មាជិក និងជាប្រធានគណៈកមាម ធិការមៃន្មាគម្គណសនយយករជំនាញមៃតវា៉ាន់។ 
សោកមានរទពិសសាធន៍ោ៉ាងទូលំទូោយសៅកនុងវ ិ្ ័យគណសនយយ ហិរញ្ញវតថុ មូ្លរ័ប្ត និងប្រឹកាសោរល់ 
សៅកនុងឧ្ាហកម្មសផ្សងៗ។ 
 

សោក Wei Cheng Lee, Alan 
អភិបាល  (ោម្លង សៅមៃថៃទី២៧ ម្ខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៧) 

សោក Chung  Yi Teng, Daniel 
អភិបាល  (ម្តងតំង សៅមៃថៃទី២៧ ម្ខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៧) 

ថោក Chung Yi Teng  ក្តូវបានលតងតាំងជាអភិបាលថៅណេៃទី ២៧ លែម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៧ និងជា    
សម្ចជិកគៃៈកម្ចម ធិការឥៃទាន គៃៈកម្ចម ធិការក្គរ់ក្គងហានិភ័យ និងឥៃទាន និងគៃៈ
កម្ចម ធិការថក្ជើសតាំងនិងផ្តល់តណម្លការ។ ថោក Teng ក៏ម្ចនតួនាទីជាអភិបាលថៅកន៊ុងក្កមុ្ហ ៊ុនជា 
ថក្ចើនថៅណតវ៉ាន់ ដូចជា ក្កមុ្ហ ៊ុន Taiwan Star Telecom Co., Ltd  និងក្កមុ្ហ ៊ុន Seaward Card ។ 
រចា៊ុរបនន គាត់គឺជាអន៊ុក្រធានក្រតិរតតិជាន់ែពស់ណនធនាគារកាថេថៅណតវ៉ាន់ និងជាអន៊ុក្រធាន
ក្រតិរតតិជាន់ែពស់ណនសម្ព័នធហិរញ្ញវតថ៊ុកាថេ លដលគាត់ចូលរមួ្កន៊ុងលផ្នការយ៊ុទធសាស្រសត និងសកម្មភារ
អភិវឌ្ឍន៏អាជីវកម្មថផ្សងៗ។  ម្៊ុននឹងគាត់ចូលកាន់តួនាទីថៅកន៊ុងសម្ព័នធហិរញ្ញវតថ៊ុកាថេ Cathay 
Financial Holdings រីឆ្ន ាំ ១៩៩៤ ដល់ ២០១៣ គាត់បានរាំថរ ើការង្ករថៅក្កមុ្ហ ៊ុនធានារា៉ារ់រងអាយ៊ុ
ជីវតិររស់កាថេ កន៊ុងតាំលៃងជាក្រធានក្រតិរតតិជាន់ែពស់។ ថោក Teng ទទួលបានសញ្ញញ រ័ក្តអន៊ុ 
រៃឌិ តរីវទិាសាថ នរថចាកវទិា Massachusetts ថៅសហរដឋអាថម្រកិ។ 
 

សោក David P.Sun 
អភិបាល 

សោក David P.Sun គឺជាអគានាយករងប្រតិរតតិជាន់ខ្ព្់មៃន្ម្ព័នធហិរញ្ញវតថុកាសថ Cathay Financial 
Holdings។ សៅកនុងតួនាទីសនោះ សោក Sun មានទំនួលខុ្្ប្តូវកនុង្កម្មភាពម្ផ្នការោជីវកម្មចប្ម្ុោះ និង 
គសប្មាងយុទធសាស្រ្ត។ សោក Sun បានចូលរមួ្ជាមួ្យ្ម្ព័នធហិរញ្ញវតថុកាសថ Cathay Financial Holdings សៅ
កនុងម្ខ្ កញ្ញ  ឆ្ន ំ ២០១៣ ជាអគានាយករងជាន់ខ្ព្់   និងពីឆ្ន ំ ២០០៩ ៃល់ ២០១៣ សោកកាន់ម្ផ្នកគសប្មាង
សាជីវកម្ម ម្ៃល ក់ព័នធសៅនឹង្កម្មភាពចប្ម្ុោះមៃនម្ផ្នការយុទធសាស្រ្ត និងអភិវឌ្ឍជំនួញ និងប្រតិរតតិការរមួ្
រញ្ាូ ល និងអនុរបទាន។ 
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ចារ់ពីឆ្ន ំ ១៩៩៤ ៃល់ ២០០៣ មុ្នសពលចូលរមួ្ជាមួ្យ្ម្ព័នធហិរញ្ញវតថុកាសថ Cathay Financial Holdings 
សោក Sun ធាល រ់រសប្ម្ើការសៅកនុងម្ផ្នកធនាគារវនិិសោគ  មៃន Morgan Stanley ម្ៃលមានមូ្លដាា នសៅទីប្កុង 
ញ៉ាូ វយ៉ាក ម្ៃលសៅទីសនាោះ សោកមានតួនាទីកនុងការអនុវតតន៍ម្ផ្នកហិរញ្ញរបទានសាធារណោះ និងឯកជន និង
ប្រតិរតតិការរមួ្រញ្ាូ ល និងអនុរបទាន។ សោក Sun បានទទួល្ញ្ញ រ័ប្តអនុរណឌិ តប្គរ់ប្គង ណិជាកម្មពី 
សាកលវទិាល័យ Havard Business School, ្ញ្ញ រ័ប្តអនុរណឌិ តពី Havard Graduate School of Design 
និង ្ញ្ញ រ័ប្តររញិ្ញ រ័ប្តពីសាកលវទិាល័យ Havard។ 
 

សោកស្្ី Su Chu Lee, Sally 
អភិបាល 

សោកស្្ី Lee គឺជាអភិបាលនិងជា្មាជិកមៃនគណៈកមាម ធិការម្តងតំង និងផ្តល់តមៃម្លការររ្់ធនាគារ។ 
សោកស្្ី Lee មានរទពិសសាធន៍ជាសប្ចើនឆ្ន ំសៅកនុងវ ិ្ ័យធនាគារ។ រចាុរបនន សោកស្្ី Lee មានតួនាទីជា
អគានាយករងប្រតិរតតិ មៃនម្ផ្នកម្ផ្នការយុទធសាស្រ្តររ្់ធនាគារកាសថយូមៃណធីត សៅមៃតវា៉ាន់។ សោកស្្ី Lee 
បានទទួល្ញ្ញ រ័ប្តអនុរណឌិ តប្គរ់ប្គង ណិជាកម្ម ពីសាកលវទិាល័យ Central Florida សៅកនុងឆ្ន ំ 
១៩៨៩។ 
ថោក Wei Chih Chen, Wilson 
អគគនាយក និង អភិបាល 

សោក Wilson Chen ប្តូវបានម្តងតំងជាអគានាយក និងអភិបាលតំងពីម្ខ្ មិ្ថុនា ឆ្ន ំ ២០១៤។ សោក កាជា
្មាជិកមៃនគណៈកមាម ធិការឥណទាន និងហានិភ័យ។ រចាុរបនន សោក Chen ទទួលខុ្្ប្តូវសៅកនុងការ
ប្គរ់ប្គងោជីវកម្ម និងប្រតិរតតិការររ្់ធនាគារ។ សោក Chen មានចំសណោះៃឹងសប្ៅប្ជោះអំពីទីផ្ារសៅោ្ីុ 
ជាពិស្្សលើវ ិ្ ័យធនាគារ សៅោ្ីុ។ ចារ់ពីឆ្ន ំ ២០០៥ រហូតៃល់ ២០១៤ គឺមុ្នសពលចូលរមួ្ជាមួ្យ 
ធនាគារកាសថយូមៃណធីតកម្ពុជា សោក Chen មានតួនាទីជាអនកប្គរ់ប្គងសាខ្ជ និងការោិល័យធនាគារកា
សថយូមៃណធីត សៅកនុងប្រសទ្ ហវីលីពីន មា៉ា សែ្ីុ និង្ឹងារុរ។ី សោក Chen បានរញ្ា រ់ការ្ិកាពីសាកល
វទិាល័យ Chiao Tung សៅមៃតវា៉ាន់ និងទទួលបាន្ញ្ញ រ័ប្តអនុរណឌិ ត ម្ផ្នកវទិាសាស្រ្ត ពីសាកលវទិាល័
យ Southern California ្ហរៃាោសម្រកិ សៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៩២។ 
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គណៈកមាម ធកិារេវនកម្ម នងិប្រតរិតត ិ
្មាជិកគណៈកមាម ធិការ   តួនាទីសៅកនុងគណៈកមាម ធិការ  តួនាទីសៅកនុងធនាគារ 

Wu Shui Cheng             ប្រធាន             អភិបាលឯករាជយ 
David P.Sun             ្មាជិក            អភិបាល 
Chang huan Hsia            ្មាជិក           អភិបាលឯករាជយ 
 
សគាលរំណង 

គណៈកមាម ធិការ្វនកម្ម និងប្រតិរតតិប្តូវផ្តល់ជំនួយសៅៃល់ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលសៅកនុងការរំសពញនូវការប្តួត 
ពិនិតយ និងទទួលខុ្្ប្តូវអភិបាលកិចាសាជីវកម្មររ្់ខ្លួន ម្ៃលទាក់ទងសៅនឹងការរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ររ្់
ធនាគារ គណសនយយមៃផ្ៃកនុង និងការប្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ ប្រព័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងមុ្ខ្ង្ហរ្វនកម្មមៃផ្ៃកនុង 
និង្វនកម្មឯករាជយ។ កនុងការរមំ្លកនូវមុ្ខ្ង្ហរប្តួតពិនិតយររ្់ខ្លួន គណៈកមាម ធិការសនោះ ប្តូវបានផ្តល់្ិទធិ
អំណ្តចសៅកនុងការ អសងកតនូវរាល់រញ្ា  ម្ៃលនំាសៅៃល់ការចារ់
ោរម្មណ៍ ជាមួ្យនឹង្ិទធិសពញសលញចូលសៅកាន់ប្គរ់ឯកសារ កំ 
ណត់ប្តនានា និងរុគាលិកររ្់ធនាគារ សហើយនិង្ិទធិអំណ្តច
សៃើម្បីជួលទីប្រឹកាឯករាជយកនុងករណីចំា បាច់កនុងការអនុវតតន៍ភារកិចា
ររ្់ខ្លួន។ 

លកខខ្ណឌ សោង 

មុ្ខ្ង្ហរររ្់គណៈកមាម ធិការ្វនកម្ម និងប្រតិរតតិ មានៃូចជា៖ 

i. ពិនិតយសម្ើលនូវការរមួ្រញ្ាូ លគាន មៃនៃំសណើ ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ និងប្រព័នធប្គរ់ប្គងមៃផ្ៃកនុងររ្់ធនា  
គារ។ 

ii. វាយតមៃម្លភាព្ម្ស្្រមៃនសគាលនសោបាយ និងសគាលការណ៍គណសនយយររ្់ធនាគារ ការរង្ហា ញពត៌
មាន និងការម្កម្ប្រ។ 

iii. ប្តួតពិនិតយនូវការប្រតិរតតិតម្ចារ់ និងរទរញ្ញតតិររ្់ធនាគារ។ 

iv. ប្តួតពិនិតយនូវប្កម្្ីលធម៌្ររ្់ធនាគារ។ 

v. ប្តួតពិនិតយម្ផ្នការ្វនកម្មររ្់្វនករឯករាជយ ការវាយតមៃម្លប្រព័នធប្តួតពិនិតយគណសនយយមៃផ្ៃកនុង និង
របាយការណ៍្វនកម្ម។ 

vi. ប្តួតពិនិតយនូវវសិាលភាព និងលទធផ្លមៃននីតិវធីី្វនកម្មមៃផ្ៃកនុង។ 

vii. ធានាសោយបាននូវភាពប្គរ់ប្គាន់មៃនការប្តួតពិនិតយនីតិវធីិមៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុនិងពត៌មានហិរញ្ញវតថុ
សផ្សងៗម្ៃលសចញផ្ាយសដាយធនាគារ។ 
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viii. ប្តួតពិនិតយនូវប្រតិរតតិការ្ម្ព័នធញាតិនានាម្ៃលមានសៅកនុងធនាគារ។ 

ix. សធវើការផ្តល់អនុសា្ន៍សៅកាន់ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល អំពីការម្តងតំង ការម្តងតំងសែើងវញិ ឬការផ្លល ្់រតូរ 
្វនករឯករាជយ ឬ្វនករមៃផ្ៃកនុង។ 

x. មុ្ខ្ង្ហរសផ្សងៗៃូចម្ៃលបានប្ពម្សប្ពៀងសដាយគណៈកមាម ធិការ្វនកម្ម ឬប្កុម្ប្រឹកាភិបាល។ 

្មាជិកភាព 

គណៈកមាម ធិការ ប្តូវមាន្មាជិកជាតំណ្តង សៅតម្តុលយភាពមៃនទ្សនៈ ចំសណោះៃឹង និងរទពិសសាធន៍ 
និងកតត រមួ្សផ្សងៗម្ៃលបានកំណត់សដាយប្កុម្ប្រឹកាភិបាលម្ៃលមាន្មាជិកោ៉ាងតិច០៣ររូ។ ប្រធាន 
និង្មាជិកមៃនគណៈកមាម ធិការ ប្តូវម្តម្តងតំងសដាយប្កុម្ប្រឹកាភិបាល។ គណៈកមាម ធិការ ប្តូវម្តមាន
ប្រធានជា្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាលឯករាជយ និងប្តួវរញ្ាូ លោ៉ាងសហាចរុគាលឯករាជយមួ្យររូ ម្ៃលមាន
ជំនាញសៅកនុងម្ផ្នកហិរញ្ញវតថុ និងគណសនយយ សហើយនិងរុគាលឯករាជយម្ៃលមានជំនាញម្ផ្នកចារ់ និងធនា 
គារ។ ្មាជិកគណៈកមាម ធិការប្តូវម្តោចោន និងយល់បានពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ និងោ៉ាងសហាច
ណ្ត្់ ្មាជិកមួ្យររូមៃនគណៈកមាម ធិការប្តូវម្តមានជំនាញហិរញ្ញវតថុ។ 
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គណៈកមាម ធកិារកម្ច ីនងិហានភិយ័ 
្មាជិកគណៈកមាម ធិការ      តួនាទីសៅកនុងគណៈកមាម ធិការ      តួនាទីសៅកនុងធនាគារ 

Chang Chaun Hsia    ប្រធាន                  អភិបាលឯករាជយ 
Wei Cheng Lee*    ្មាជិក      អភិបាល 
Chung Yi Teng**    ្មាជិក                 អភិបាល 
Wei Chih Chen                ្មាជិក      អភិបាល 
(ោម្លង សៅមៃថៃទី២៧ ម្ខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៧) 
(ម្តងតំង សៅមៃថៃទី២៧ ម្ខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៧) 
 
សគាលរំណង 

គណៈកមាម ធិការ ប្តូវម្តពិនិតយនូវការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន និងហានិភ័យប្រតិរតតិការ សហើយការអនុវតត
ន៍ម្ររសនោះ នឹងផ្តល់ជាជំនួយសៅកាន់ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល កនុងការរំសពញនូវធាតុមៃនការប្គរ់ប្គងហានិភ័យសលើ
ទំនួលខុ្្ប្តូវអភិបាលកិចាសាជីវកម្ម។ 

លកខខ្ណឌ សោង 

មុ្ខ្ង្ហរររ្់គណៈកមាម ធិការឥណទាន និងហានិភ័យ មានៃូចជា៖ 

i. ប្តួតពិនិតយប្ទពយ្ កម្មមៃផ្ៃកនុង - ប្តួតពិនិតយលទធផ្លមៃនការប្តួតពិនិតយប្ទពយ្កម្មមៃផ្ៃកនុងប្រចំាប្តីមា្។ 
កំណត់ថាការប្តួតពិនិតយសនាោះ គឺទាន់សពលកំណត់។ វាយតមៃម្លអំពីផ្លរ៉ាោះ ល់នានាមៃនការប្តួតពិនិតយសលើ្ំ
វធិានធនមៃនឥណទានបាត់រង់។ 

ii. ្ំវធិានធន ប្្មារ់ឥណទានបាត់រង់ - ប្តួតពិនិតយវធីិសាស្រ្ត និងភាពប្គរ់ប្គាន់មៃន្ំវធិានធន ប្្មារ់ឥណ
ទានបាត់រង់ប្រចំាប្តីមា្។ 

iii. ឥណទានមិ្នៃំសណើ ការ និងឥណទានឃ្ល ំសម្ើល - ប្តួតពិនិតយនូវឥណទានមិ្នរងារប្រចំាប្តីមា្។ 

iv. ចំណ្តត់ថាន ក់ឥណទាន - ប្តួតពិនិតយឥណទានម្ៃលបានសធើវចំណ្តត់ថាន ក់ប្រចំាប្តីមា្។ 

v. សគាលនសោបាយឥណទាន - ប្គរ់ប្គង និងប្តួតពិនិតយការសគារពសៅតម្សគាលនសោបាយឥណទានររ្់ 
ធនាគារប្រចំាឆ្ន ំ ប្្មារ់រញ្ា ក់ពីភាពសពញសលញ និងប្តួតពិនិតយពីម្ៃនកំណត់ឥណទាន ប្្មារ់ភាព្ម្
ស្្រសៅតម្ការចំាបាច់។ 

vi. កម្ាី - ប្តួតពិនិតយ និងផ្តល់ការអនុម័្តប្គរ់កម្ាីម្ៃលសលើ ម្្ៃនកំណត់។ 

vii. រញ្ា សផ្សង  ៗ- ប្តួតពិនិតយនិងពិចារណ្តអំពីរញ្ា នានាម្ៃលទាក់ទងសៅនឹងរញ្ា ឥណទាន។ 
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្មាជិកភាព 

គណៈកមាម ធិការ ប្តូវមាន្មាជិកជាតំណ្តង សៅតម្តុលយភាពមៃនទ្សនៈ ចំសណោះៃឹង និងរទពិសសាធន៍ 
និងកតត រមួ្ផ្សំសផ្សងៗសទៀត ម្ៃលបានកំណត់សដាយប្កុម្ប្រឹកាភិបាលម្ៃលមាន្មាជិកោ៉ាងតិច ០៣ររូ។ 

ប្រធាន និង្មាជិកមៃនគណៈកមាម ធិការប្តូវម្តម្តងតំងសដាយប្កុម្ប្រឹកាភិបាល។ គណៈកមាម ធិការប្តូវមាន
ប្រធានជារុគាល ម្ៃលមានជំនាញហិរញ្ញវតថុ និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងមានឯករាជយភាពសៅកនុងប្រតិរតតិការ 
ប្រចំាមៃថៃ។ 
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គណៈកមាម ធកិារតតងតាំងនងិផ្តលត់ម្ម្ៃការ 
្មាជិកគណៈកមាម ធិការ    តួនាទីសៅកនុងគណៈកម្មធិការ      តួនាទីសៅកនុងធនាគារ 

Wushui Cheng    ប្រធាន                   នាយកឯករាជយ 
Wei Cheng Lee*              ្មាជិក              អភិបាល 
Chung Yi Teng**              ្មាជិក                   អភិបាល 
Su Chu Lee            ្មាជិក                              អភិបាល 
*(ោម្លង សៅមៃថៃទី២៧ ម្ខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៧) 
**(ម្តងតំង សៅមៃថៃទី២៧ ម្ខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៧) 
 

ថគាលរាំៃង 

គណៈកមាម ធិការសធវើការកំណត់នូវសរៀវតសរោ៍៉ាងប្តឹម្ប្តូវ សដាយធានាថាកំរតិសរៀវតសរ ៍ គឺប្គរ់ប្គាន់នឺង្ម្សហតុ
ផ្ល សហើយសៅតម្ភាពចា្់ោ្់មៃនការអនុវតតន៍ការង្ហរ។ គណៈកមាម ធិការទទួលខុ្្ប្តូវកនុងការម្តងតំង
សរកខភាព ម្ៃលមានលកខណៈ្ម្បតតិ ្ំរារ់កាល យជា្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាល សហើយនឺងម្ណនំាសៅប្កុម្ប្រឹកា
ភិបាល នូវសរកខជន្ំរារ់ចូលរមួ្កិចាប្រជំុទូសៅររ្់មាា ្់ភាគហ ុនសៅឆ្ន ំរនាៃ រ់។ គណៈកមាម ធិការនឹងសធវើកា
រៃឹកនំាប្កុម្ប្រឹកាភិបាលកនុងការប្តួតពិនិតយប្រចំាឆ្ន ំ សលើការអនុវតតន៍ររ្់ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល និងម្ណនំាសរកខជន
សៅប្កុម្ប្រឹកាភិបាល្ំរារ់គណៈកមាម ធិការនីមួ្យៗកនុងការម្តងតំងសដាយប្កុម្ប្រឹកាភិបាល។ 
 

លកខែៃឌ ថោង 

មុ្ខ្ង្ហរររ្់គណៈកមាម ធិការម្តងតំង និងផ្តល់តមៃម្លការមានៃូចជាៈ 

i. រកាសោយបាន នូវការយល់ៃឹងពីរទដាា នអភិបាលកិចាសាជីវកម្មកំរតិពិភពសោកនាសពលរចាុរបនន។ សធវើ
ការប្តួតពិនិតយសៅតម្រយៈសពលកំណត់ នូវសគាលការណ៍ម្ៃលបានម្ចងររ្់ប្កុម្ហ ុន សដាយសប្រៀរ
សធៀរសៅនឹងរទដាា នសនោះ សហើយផ្តល់ជាអនុសា្ន៍សៅសោយប្កុម្ប្រឹកាភិបាលនូវការម្កម្ប្រណ្តមួ្យ
ម្ៃល្ម្ស្្រពីរយោះ សពលមួ្យសៅរយោះសពលមួ្យ។ 

ii. ទទួល និងយល់ប្ពម្ ឬមិ្នយល់ប្ពម្ សៅសលើការស្នើ្ំុររ្់អភិបាល្ំរារ់ការអនុម័្តទទួលយកនូវការ
ៃឹកនំាសៅកនុងប្កុម្ប្រឹកាភិបាលររ្់ប្កុម្ហ ុនៃ៏មៃទ។  

iii. ពិនិតយសលើការអនុវតតន៍ររ្់គណៈកមាម ធិការ២សផ្សងសទៀត គឺគណៈកមាម ធិការ្វនកម្មនិងប្រតិរតតិ សហើយ
និងគណៈកមាម ធិការឥណទាន និងហានិភ័យ ថាសតើបានរំសពញសៅតម្លកខខ្ណឌ មៃនការមិ្នរំ ន្ិទធិ
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អំណ្តចផ្តល់សោយ សហើយសគាលការណ៍ប្កម្្ីលធម៌្វជិាា ជីវៈ និងអភិបាលកិចាសាជីវកម្ម ប្តូវបានប្រកាន់
ោ៉ាងខ្ជា រ់ខ្ាួនសៅកនុងៃំសណើ រការមៃនគណៈកមាម ធិការទំាងសនោះ។ 

iv. វាយតមៃម្លថាសតើ គណៈប្គរ់ប្គង បានកំណត់ពីវរបធម៌្អភិបាលកិចាសាជីវកម្មបានប្គរ់ប្គាន់ ឬអត់ សដាយ
សធើវការផ្សពវផ្ាយពីសារៈ្ំខ្ជន់មៃនឥរោិរថប្កម្្ីលធម៌្ ម្ៃលនិសោជិកប្គរ់ជាន់ថាន ក់ប្តូវប្រកាន់យ
ក។ 
  

សម្ចជិកភារ 

គណៈកមាម ធិការ ប្តូវមាន្មាជិកជាតំណ្តង សៅតម្តុលយភាពមៃនទ្សនៈ ចំសណោះៃឹង និងរទពិសសាធន៍ និង
កតត រមួ្ផ្សំសផ្សងៗសទៀត ម្ៃលបានកំណត់សដាយប្កុម្ប្រឹកាភិបាលម្ៃលមាន្មាជិកោ៉ាងតិច ០៣ររូ។ 

្មាជិកររ្់គណៈកមាម ធិការ ប្តូវរំសពញសៅតម្លកខខ្ណឌ តំរវូមៃនចារ់អភិបាលកិចាសាជីវកម្មររ្់ធនាគារ
ជាតិមៃនកម្ពុជា និងចារ់រទរញ្ញតតិសផ្សងៗសទៀត ម្ៃលប្តូវអនុវតតសៅសលើឯករាជយភាពររ្់       គណៈនាយក ម្ៃល
កំណត់សដាយប្កុម្ប្រឹកាភិបាល សហើយគណៈកមាម ធិការសនោះប្តូវៃឹកនំាសដាយ្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាលឯករាជយ 
សហើយម្ៃលមាន្មាជិកឯករាជយោ៉ាងសហាចណ្ត្់មួ្យរូរ ជាមួ្យនឹងជំនាញម្ផ្នកចារ់ និងធនាគារ។  

្មាជិក និងប្រធានររ្់គណៈកមាម ធិការ ប្តូវម្តម្តងតំងនិងរញ្ឈរ់សដាយប្កុម្ប្រឹកាភិបាលសៅសពលម្ៃល
មានការម្ណនំាពីគណៈកមាម ធិការ។ 
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កនំតប់ង្ហា ញអពំកីារគ្របគ់្រងផ្ទៃកនងុ 
ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្ររ់ប្រងនទៃក្នុងរឺជាមូលដ្ឋា ៃនៃសុខសុវត្ថិភាពររស់ធនាគារ។ ការររៀរចំឲ្យមាៃភាពប្តឹ្មប្ត្ូវ ៃិង
សមស្សរររស់ប្រព័ៃធប្ររ់ប្រងប្រតិ្រត្តិការ ៃិងការប្ត្ួត្ពិៃិត្យហិរញ្ញវត្ថុនទៃក្នុង បាៃជួយឲ្យប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាល ៃិង 
ថ្នន ក់្ប្ររ់ប្រងធនាគារ ការេយូនៃធីត្ អាចការពារបាៃៃូវធៃធាៃររស់ធនាគារ ររងកើត្របាយការៃ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែល
រួររអាយរជឿជាក់្ ៃិងអៃុវត្តតាម ចារ់ៃិងរទ្រញ្ជា រទេងៗ។ ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលប្ត្ូវធានាថ្ន អនក្ប្ររ់ប្រងជាៃ់ខពស់
ដត្ងដត្រញ្ជា ក់្អំពីសុចរតិ្ភាព នទៃក្នុងររស់ ធនាគារ។ 

ជាមួយៃឹងការប្ត្ួត្ពិៃិត្យនទៃក្នុងដែលមាៃប្រសិទ្ធិភាព ដែលអាចឲ្យធនាគារធានាបាៃៃូវ៖ 
• ប្រតិ្រត្តិការប្រក្ររដ្ឋយប្រសិទ្ធិភាព ៃិងភាពរជារជ័យ
• កំ្ៃត់្ប្តាប្រតិ្រត្តិការដែលប្តឹ្មប្ត្ូវចាស់លាស់
• របាយការៃ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចរជឿជាក់្បាៃ
• ប្រសិទ្ធិភាពនៃប្រព័ៃធប្ររ់ប្រងហាៃិភ័យ
• ធនាគារប្រតិ្រត្តិតាមចារ់ ៃិងរទ្របញ្ញត្តិនានាររស់ធនាគារជាតិ្
នៃក្មពុជា រគាលៃរោបាយ ៃិងៃីតិ្វធីិនទៃក្នុង។ 

ការប្ត្តួ្ពិៃិត្យររស់អនក្ប្ររ់ប្រង 
1. ប្ក្មុប្រឹក្ាភិបាល
ររូភាពជាវជិាមាៃ នៃររោិកាសប្ត្ួត្ពិៃិត្យ រឺជាការររតជាញ ចិត្តររស់ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាល ក្នុងការប្ត្ួត្ពិៃិត្យឲ្យបាៃម៉ត់្
ចត់្ ។ 
ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលប្ត្ូវអៃុម័ត្ៃិងពិៃិត្យរាល់យុទ្ធសាស្រសតអាជីវក្មមៃិងរគាលការៃ៏ប្ររ់ប្រងប្រព័ៃធររស់ធនាគារ។ 
ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាល ប្ត្ូវទ្ទួ្លខុសប្ត្ូវក្នុងការដសែងយល់ ៃិងកំ្ៃត់្កំ្រតិ្ហាៃិភ័យដែលសមស្សរៃឹង សក្មមភាព
អាជីវក្មមចមបង ររស់ធនាគារ ររងកើត្ ៃូវរចនាសមព័ៃធប្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិងធានាឲ្យបាៃថ្នអនក្ប្ររ់ប្រងជាៃ់ខពស់បាៃដសែង
យល់តាមដ្ឋៃប្ររ់ប្រង ក៍្ែូចជាការតាមដ្ឋៃរលើ ប្រសិទ្ធិភាពនៃការប្ត្ួត្ពិៃិត្យនទៃក្នុងទងដែរ។ 

 ក្រៃីយកិ្ចាររស់ប្ក្ុមប្រឹក្ាៃឹងមាៃែូចជា៖ 
• ពិភាក្ាជារទ្ៀងទាត់្អំពីប្រសិទ្ធិភាពនៃប្រព័ៃធប្ត្ួត្ពិៃិត្យនទៃក្នុងជាមួយអនក្ប្ររ់ប្រង
• ប្ត្ួត្ពិៃិត្យការវាយត្នមៃដែលរធែើរ ើងរដ្ឋយ អនក្ប្ររ់ប្រង សវៃក្រ ៃិងអនក្ប្ត្ួត្ពិៃិត្យ អំពីការប្ត្ួត្ពិៃិត្យនទៃក្នុង ឲ្្
យបាៃទាៃ់ រពលរវលា
• ពិៃិត្យរមើលសក្មមភាពររស់អនក្ប្ររ់ប្រង រដ្ឋយរ្ៃើយត្ររៅៃិងអៃុសាសៃ៍ ៃិងការប្ពួយបារមភអំពីការប្ររ់ប្រង
នទៃក្នុង ដែលរធែើ រ ើងរដ្ឋយសវៃក្រ ៃិងៃិយ័ត្ក្រ
• ប្ត្ួត្ពិៃិត្យជារទ្ៀងទាត់្ៃូវយុទ្ធសាស្រសត ៃិងការកំ្ៃត់្ហាៃិភ័យររស់ធនាគារ។ ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលៃឹងដត្ងតំាង
មុខងារ ៃិង ទំ្ៃួលខុសប្ត្ូវទំាងរៃេះរៅកាៃ់ រៃៈក្មាម ធិការសវៃក្មមៃិងប្រតិ្រត្តិតាម ៃិង រៃៈក្មាម ធិការ
ប្ររ់ប្រងហាៃិភ័យៃិង ឥៃទាៃ។

2. អនក្ប្ររ់ប្រងជាៃ់ខពស់
អនក្ប្ររ់ប្រងជាៃ់ខពស់ចូលរមួចំដៃក្ក្នុងការពិៃិត្យរៅរលើប្រតិ្រត្តិការ ៃិងទតល់ភាពជាអនក្ែឹក្នំា ៃិងទិ្សរៅសប្មារ់ 
ការទំ្នាក់្ ទំ្ៃង ៃិងពិៃិត្យរមើលរគាលការៃ៏ប្ររ់ប្រង ការអៃុវត្ត ៃិងែំរៃើ រការ។ អនក្ប្ររ់ប្រងៃឹងអៃុវត្តយុទ្ធសាស្រសត 
ៃិង រគាលការៃ៏ ររស់ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាល រដ្ឋយររងកើត្ការប្ររ់ប្រងនទៃក្នុងប្រក្ររដ្ឋយប្រសិទិ្ធភាព ៃិងប្ររល់ ភារ
កិ្ចា ឬ ដរងដចក្ការទ្ទួ្លខុស ប្ត្ូវដែលសមស្សរែល់រុរគលិក្។ ថ្នន ក់្ប្ររ់ប្រងប្ត្ូវទ្ទួ្លខុសប្ត្ូរក្នុងការប្ត្ួត្ពិៃិត្យជី
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វប្រវត្តិររស់ រុរគលិក្មុៃរពលចូលរំររ ើការងារ ៃិងធានាថ្នរុរគលិក្មាៃលក្ខៃៈសមបត្តិ រទ្ពិរសាធៃ៍ ការរៃតុ េះរៃ្
តាល ៃិងទតល់ សំៃង រៅតាមប្រសិទ្ធិភាពនៃការងារ។ 

រចនាសមព័ៃធៃិងែំរៃើ ការប្ររ់ប្រងនទៃក្នុង 
ប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលបាៃររងកើត្រ ើងក្នុងទិ្សរៅពិៃិត្យរ ើងវញិរៅរលើភាពប្ររ់ប្គាៃ់ៃិងប្រសិទ្ធិភាពនៃប្រព័ៃធប្ររ់ប្រង
នទៃក្នុងដែលរមួរញ្ាូ លែូចខាងរប្កាម៖ 

 ររងកើត្រ ើងៃូវដខេរណ្តត ញចំៃួៃ០៣សប្មារ់ការពារ៖
អងគភាពប្ររ់ប្រងហាៃិភ័យរឺជារណ្តត ញទី្១នៃការការពាររៅក្នុងការប្ររ់ប្រងហាៃិភ័យដខេរណ្តត ញទី្២ រឺ
ការប្ត្ួត្ពិៃិត្យហាៃិភ័យរទេងៗៃិងមុខងារប្ររមើលរមើលដទនក្ៃីត្ាៃុកូ្លនៃការការពារៃិងទី្៣ រឺសវៃក្រនទៃក្នុ
ង។
រៅក្នុងអងគភាពប្ររ់ប្រងហាៃិភ័យការប្ររ់ប្រងប្រតិ្រត្តិការរួរដត្មាៃភាពប្ររ់ប្រងសមស្សរៃិងមាៃការប្ត្ួត្
ពិៃិត្យប្ររ់ប្រងរៅក្នុងក្ដៃៃងរែើមបីធានាៃីត្ាៃុកូ្លភាពៃិងដសែងរក្ចំៃុចសំខាៃ់រែើមបីប្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងរក្ែំ
រៃើ ការដែលមិៃសមស្សរ។
អងគភាពប្ររ់ប្រងហាៃិភ័យៃិងប្រតិ្រត្តិការៃីត្ាៃុកូ្លមាៃនាទី្ជួយសប្មួលៃិងរមើលរៅរលើការរប្រើប្បាស់
ប្រសិទ្ធិភាពនៃការប្ររ់ប្រងហាៃិភ័យរុ៉ដៃត មិៃកំ្ៃត់្ចំរពាេះដត្ហាៃិភ័យដែលមាៃែូចជាការមិៃស្សរជាមួយ
រញ្ញត្តិនៃចារ់ដែលចុេះជាធរមាៃៃិងរញ្ញត្តិនានារនាេះរទ្។
សវៃក្រនទៃក្នុងសថិត្រលើក្ប្មិត្ខពស់រំទុត្នៃឯក្រាជយភាពៃិងទិ្សរៅររស់ធនាគារទំាងមូលរែើមបីទតល់ៃូវលទ្ធ
ភាពធានាទំាងស្សុងរៅែល់រៃៈក្មាម ការសវៃក្មមៃិងប្រតិ្រត្តិ។

 រទ្រញ្ញត្តិជាលាយលក្ខអក្េៃិងៃីតិ្វធីីរទ្ដ្ឋា ៃប្រតិ្រត្តិការ
រទ្រញ្ញត្តិៃិងៃីតិ្វធីិរទ្ដ្ឋា ៃប្រតិ្រត្តិការរឺជាការរធែើទំ្រៃើរក្មមជារទ្ៀងទាត់្រែើមបីធានាៃូវរញ្ញត្តិភាពជាមួយរទ្
រញ្ញត្តិេមីៗ។រទ្រញ្ញត្តិដែលប្ត្ួវបាៃរធែើរចាុរបៃនភាពៃិងេមីៃិងរទ្ដ្ឋា ៃប្រតិ្រត្តិការប្ត្ូវបាៃ្ៃងកាត់្ការពិៃិត្យៃី
ត្ាៃុកូ្លភាពជាមុៃសិៃរែើមបីទ្ទួ្លបាៃៃូវការធានាៃិងប្រសិទ្ធិភាពរៅក្នុងការរប្រើប្បាស់។

 ការប្រឆំងការសមាា ត្ប្បាក់្ៃិងហិរញ្ញរបទាៃរភរវក្មម
រែើមបីរំរពញរដៃថមការរទេជាញ ររស់ធនាគាររៅ រលើការយក្ចិត្តទុ្ក្ដ្ឋក់្រលើអតិ្េិជៃររស់ពួក្រយើងរដ្ឋយអៃុ
វត្តរោងរៅតាមរគាលៃរោបាយ KYC ធនាគារការេយូនៃធីត្ៃឹងអៃុវត្តោ៉ងជារ់លារ់ រៅតាមត្ប្មូវការ
រទ្រញ្ជា នៃរញ្ញត្តិចារ់ ។
ការរៃតុ េះរណ្តត លជារទ្ៀងទាត់្ប្ត្ួវបាៃរធែើរ ើងរែើមបីររងកើៃៃូវក្ប្មិត្រុៃភាពររស់រុរគលិក្ៃីមួយៗ
ទាក់្ទ្ងៃឹងប្រសិទ្ធិភាពនៃការពិៃិត្យរមើលហិរញ្ញវត្ថុ។ការរៃតុ េះរណ្តត លៃឹងប្ត្ួវបាៃរធែើរ ើងមិៃតិ្ចជាងមតង
ក្នុងមួយឆន ំដែលមាៃរមួរញ្ាូ លទំាងក្រៃីសិក្ាសប្មារ់វភិារទងដែររៅរពលរៃតុ េះរណ្តត ល។

 ប្រព័ៃធប្ត្តួ្ពិៃិត្យៃីត្ាៃុកូ្ល
រទ្រញ្ជា បាៃប្ត្ូវអៃុម័ត្រដ្ឋយប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលរៅរប្កាមទំ្ៃួលខុសប្ត្ូវររស់រុរគលិក្ដទនក្ប្រតិ្រត្តិតាម
ែូចដែលរោងរៅមាប្តា៨នៃប្រកាសសតីពីការប្ត្ួត្ពិៃិត្យនទៃក្នុងររស់ធនាគារៃិងប្រឹេះសាថ ៃហិរញ្ញវត្ថុដែល
របាេះទាយរដ្ឋយធនាគារជាតិ្ក្មពុជា។
អងគភាពៃីត្ាៃុកូ្លភាពប្ត្ូវដត្ធានាៃូវរទ្រញ្ជា ៃិងៃីតិ្វធីិរួររអាយក្ត់្សមាគ ល់នានាដែលដទាក្រលើការររងកើត្
ចាស់លាស់រដ្ឋយរមួរញ្ាូ លការប្ត្ួត្ពិៃិត្យរដ្ឋយឯក្រាជយការដចងដចក្មុខងារការរទៃរសិទ្ធិរដ្ឋយសមស្សរ
ៃិងដសែងរក្ចំៃុចររំលាភរំពាៃឬរញ្ជា រៅកាៃ់អនក្ប្ររ់ប្រងៃិងប្ក្ុមប្រឹក្ាភិបាលជាលាយលក្ខអក្េរ។រញ្ជា
ដែលបាៃរលើក្រ ើងប្ត្ូវដត្រក្ាទុ្ក្ជាឯក្សារៃិងប្ត្ូវបាៃរសនើរអាយរធែើការដក្ត្ប្មូវជាចំបាច់។
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 ការប្ររ់ប្រងហាៃិភ័យនៃប្រតិ្រត្តិការ
របាយការៃ៏នៃការប្រតិ្រតិ្តការហាៃិភ័យជួយឲ្រៃ:ក្មាម ការហាៃិភ័យកំ្ៃត់្ទំ្រង់ដែលប្តឹ្មប្ត្ូវការវាស់ដវង
នៃវធីិសាស្រសតនទៃក្នុង។ជាមួយៃិងការដៃនំាររស់Basel ការបាត់្រង់ប្ត្ូវដរងដចក្ជាប្រព័ៃធដែលមាៃ៨សតង់ដ្ឋរ
រនាៃ ត់្ពាៃិជាក្មមៃិង៧ប្ររភទ្នៃប្ពត្តិការៃ៍បាត់្រង់។របាយការៃ៍ភាៃ មៗនៃប្ពត្តិការៃ៍បាត់្រង់ដែលប្ត្ូវ
ជាមួយៃិងការកំ្ៃត់្ររស់ធនាគារៃឹងប្ត្ូវរទញើររៅប្ក្ុមប្ររ់ប្រង់ហាៃិភ័យរែើមបីប្ត្ួត្ពិៃិត្យ។

 ប្ក្មសីលធ៌ម
CUBC បាៃអៃុម័ត្រគាលៃរោលបាយអំពីសីលធម៌ក្នុងអាជីវក្មម។ការរជារជ័យររស់ការប្រតិ្រត្តិការៃិង ការ
ក្សាងរក្រ តិ៍រ ម្ េះររស់ធនាគាររឺប្ត្ូវរធែើរ ើងរដ្ឋយពឹងដទាក្រលើរគាលការៃ៏នៃការប្ពមរប្ពៀងរដ្ឋយយុត្តិធម៌
ៃិងការប្រតិ្រត្តិការរដ្ឋយមាៃប្ក្មសីលធ៌មររស់រុរគលិក្។តួ្នាទី្ែំរូងរៅកាៃ់ធនាគារៃិងរៅកាៃ់សារធារ
ៃ៍រឺការប្រតិ្រត្តិការក្នុងរញ្ជា ទំាងអស់រៅក្នុងលក្ខៃ:ដែលទ្ទូ្លបាៃរៅការទុ្ក្ចិត្តៃិងរជឿជាក់្ពី
សាធារៃ: រហើយរុរគលិក្រែើរតួ្ោ៉ងសំខាៃ់ក្នុងការរក្ារសតង់ដ្ឋរនៃឧត្តមភាព។
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របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល   

 

 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់ សជីវកម�ធនាគារកេថយៃូណធីត កម�ុជាចកំត់ (“ធនាគារ”) បង� ញនូវរបាយ

ករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរួមជាមួយរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរមួរបស់ធនាគារ និង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� 

(រមួគា� េហថា ” ្រក�មហុ៊នរមួ”) និងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុដច់េដយែឡករបស់ធនាគារ (រមួគា� េហថា “

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ”) នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់។ 
 
ព័ត៌មានអំពី្រក�មហ៊ុនរមួ 

ធនាគារ 

ធនាគារ គឺជាធនាគារពណិជ� ែដលេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម� េដយអនុេលមេទតមច្បោប់ស�ីពីសហ្រគាស 

ពណិជ�កម� ៃនកម�ុជា និងស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ��វត�ុៃនកម�ុជា េហយនិងអនុេលមតម អជា� ប័ណ�ធនាគារេលខ១២ ែដលអនុ�� តេដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ធនាគារបានចប់េផ�ម្របតិបត�ិកររបស់ខ�ូន េនក�ុង ែខកក�ដ ឆា� ំ១៩៩៣ និងបានចុះ

ប�� ីពណិជ�កម�ក�ុងែខេមស ឆា� ំ១៩៩៦ េ្រកមលិខិតចុះប�� ីេលខ Co-០៧៩E/១៩៩៦ ។ េនៃថ�ទី២៥ ែខ

ធ�ូ     ឆា� ំ២០០៩ ធនាគារទទួលបានអជា� ប័ណ�គា� នកលកំណត់ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ធនាគារេនះបានក� យជា្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន្រគប់្រគងទំង�ស�ងេដយ ធនាគារកេថយូៃណធីត លីមីតធីត 

(“្រក�មហុ៊នេម”) និងជាធនាគារពណិជ�េនក�ុង្របេទសៃតវ៉ន់ ែដល្រត�វបានកន់កប់ទំង�ស�ងេដយ 

Cathay Financial Holdings។ 

អជីវកម�ចម្បង របស់ធនាគារ គឺករផ�ល់េសវកម�្របតិបត�ិករធនាគារ និងេសវកម�ហិរ��វត�ុពក់ព័ន�         

ជាេ្រចនេទៀត េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា តមរយៈករយិាល័យកណា� លរបស់ធនាគារេនរជធានី

ភ�ំេពញ និងសខតមបណា� េខត�នានា។  

ទីស� ក់ករចុះប�� ីរបស់ធនាគារ មានទីតំងេនអគារេលខ៦៨ ផ�ូវសេម�ចប៉ាន (ផ�ូវេលខ២១៤) រជធានី

ភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។  

្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� 

CUBC Investment Co., Ltd. ជា្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� ្រត�វបានបេង�តេឡង េនៃថ�ទី១៤ ែខសីហ ឆា� ំ២០១២ 

េដយធនាគារ និង ្រក�មហុ៊ន Printemps Co..Ltd ែដលជា្រក�មហុ៊នស�� តិែខ�រ។ សកម�ភាពចំបងរបស់       

្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� គឺេដម្ីបកន់កប់ករជួលដីេទឲ្យធនាគារេ្រប្របាស់។ 

 

 

KH0230
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របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល (តពីទំព័រមុន)  

 

 
លទ�ផលអជីវកម� និងភាគលភ 

លទ�ផលហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងរបស់ធនាគារ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 
្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 ២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

ចំេណញ(ខត)មុនបង់ពន�  ២.២៨០.០៥៤ ៣.៨១៦.៥៤៧ ២.២៣៦.៧៣៣ ៣.៧៧២.១០៨ 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ (១.០៥០.៦៦០) (៦៥៧.៩០៣) (១.០៤១.៩៨៩) (៦៤៩.០១៣) 

ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ ១.២២៩.៣៩៤ ៣.១៥៨.៦៤៤ ១.១៩៤.៧៤៤ ៣.១២៣.០៩៥ 

 
ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ -  ពន់

េរៀល ៤.៩៦៣.០៦៤ ១២.៧៩២.៥០៩ ៤.៨២៣.១៨១ ១២.៦៤៨.៥៣៥ 

្រត�វែបងែចកេទឲ្យមូលធនមា� ស់ភាគហុ៊ន

ធនាគារ ១.២២៩.៣៩៤ ៣.១៥៨.៦៤៤ ១.១៩៤.៧៤៤ ៣.១២៣.០៩៥ 

 
េដមទុន 

េដមទុនរបស់ធនាគារៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ មានចំនួន ៦០.០០០.០០០ ដុល� រអេមរកិ (ឆា� ំ២០១៥ ៖ 

៦០.០០០.០០០ ដុល� រអេមរកិ)។  
 
ទុនប្រម�ងនិង សវំិធានធន 

គណនីទុនប្រម�ង និងសំវធិានធនស្រមាប់ករយិបរេិច�ទេនះពំុមានករផា� ស់ប�ូរជាសរវន�េទ េ្រកពីអ�ីែដល

បានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ។ 

 
ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ និងជាប់សង្សយ័  

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរួម និងធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំេឡង ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

បានចត់វធិានករសម�សបនានា េដម្ីបឈនដល់ករអះអងថា នីតិវធីិពក់ព័ន�ជាមួយនិង ករលុបេចល 

ឥណទនអ្រកក់ និងករេធ�សំវធិានធនេលឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ្រត�វបានយកមកអនុវត� េហយ

េជឿជាក់ថា រល់ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ ្រត�វបានលុបេចល េហយសំវធិានធន្រត�វបានប៉ាន់ស� ន

្រគប់្រគាន់ សំរប់ឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ។ 

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលអច 

បណា� លេអយចំនួនទឹក្របាក់ៃនឥណទនអ្រកក់ ែដលបានលុបេចល ឬចំនួនទឹក្របាក់ សំវធិានធនចំេពះ

ឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និង

ធនាគារ មិន្រគប់្រគាន់រហូតដល់ក្រមិតសរវន�ណាមួយេនាះេទ។ 
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របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល (តពីទំព័រមុន)  

 

 
្រទព្យសកម�ចរន� 

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំេឡង  ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

បានចត់វធិានករសម�សបេដម្ីបធានាថា  ្រទព្យសកម�ចរន� ែដលមិនអចលក់បានេនក�ុង ្របតិបត�ិករ    

អជីវកម�ធម�ត តមតំៃលទីផ្សោរែដលបានបង� ញេនក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ ្រត�វ

បានកត់បន�យេអយេនេស�នឹងតៃម�ែដលគិតថានឹងអចលក់បានេលទីផ្សោរ។ 

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយ ែដលនឹងេធ�េអយ 

ប៉ះពល់ដល់ករកំណត់តៃម�្រទព្យសកម�ចរន� េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ 

ថាមានភាពមិន្រតឹម្រត�វ ឬមិនសម�សបជាសរវន�ណាមួយេនាះេទ។  
 
វិធីស�ស�ៃនករវយតៃម� 

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយ ែដលេកតេឡង 

និងេធ�េអយប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�វធីិស�ស� ែដលមានកន�ងមកក�ុងករវយតៃម� ្រទព្យសកម� និង្រទព្យ   

អកម�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារមានភាពមិន្រតឹម្រត�វ ឬ មិនសម�សបជា

សរវន�ណាមួយេនាះេទ។ 
 
បំណុលយថាភាព និងបំណុលេផ្សងៗ 

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ 

• ពំុមានករដក់ប�� ំ្រទព្យសកម�ណាមួយរបស់្រក�មហុ៊នរួម និងធនាគារ ែដលេកតមានេឡងេនដំណាច់ 

ករយិបរេិច�ទស្រមាប់ធានាចំេពះបំណុលរបស់បុគ�លណាមួយ និង 

• ពំុមានបំណុលយថាភាពណាមួយេកតមានេឡងចំេពះ្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារចប់តំងពីដំណាច់ 

ករយិបរេិច�ទ េ្រកពី្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�តរបស់ធនាគារ។ 

ែផ�កតមមតិេយាបល់របស់អភិបាលធនាគារ ពំុមានបំណុលជាយថាេហតុ ឬបំណុលេផ្សងេទៀតរបស់    

្រក�មហុ៊ន និងធនាគារ ែដលក� យជាកតព�កិច� ឬអចនឹងក� យជាកតព�កិច�ក�ុងអំឡុងរយៈេពលដប់ពីរែខ

ខងមុខ បនា� ប់ពីកលបរេិច�ទៃនករយិបរេិច�ទប�� ប់េនះ ែដលនឹងមាន ឬអចមានឥទ�ិពលជាសរវន�េទ

េលលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នរួម និងធនាគារ ក�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួនេនេពលបំណុលទំងេនាះ

ដល់ករកំនត់សង។ 
 
្រពតឹ�ិករណ៍េ្រកយកលបរេិច�ទៃនតរងតុល្យករ 

ពំុមាន្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ណាបានេកតេឡងេ្រកយពីកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ ែដលត្រម�វេអយមាន 

ករបង� ញ ឬករែកត្រម�វនូវរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ េ្រកពី្រពឹត�ិករណ៍ដូចមានបង� ញក�ុងកំណត់សមា� ល់ៃន

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះេទ។ 
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របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល (តពីទំព័រមុន)  

 

 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនក�ុងករយិបរេិច�ទ និងមកទល់នឹងកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះមាននាម 

ដូចខងេ្រកម៖ 

េលក Chin Szu Liang ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល  

េលក Wei Chih Chen ្របធាន និងជានាយក 

េលក David Paul Sun អភិបាល 

េលក�សី Su Chu Lee អភិបាល 

េលក Chung Yi Teng អភិបាល (បានែតងតំងេនៃថ�ទី ២៧ មករ ២០១៧) 

េលក Chang Chuan Hsia អភិបាលឯករជ្យ 

េលក Wu Shui Cheng អភិបាលឯករជ្យ 

េលក Wei Cheng Lee អភិបាល (បានលែលងេនៃថ�ទី ២៧ មករ ២០១៧) 
 

សវនករ 

្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd.គឺជាសវនកររបស់្រក�មហុ៊នរមួ។  
 
ភាគហ៊ុនកន់កប់េដយអភិបាល 

ពំុមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលណាមា� ក់ ែដលមានតួនាទីក�ុងធនាគារមានភាគហុ៊នផា� ល់ េនក�ុងធនាគារ

េឡយ។ 
 
អត�្របេយាជន៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

ក�ុងអំឡុងនិងនាចុងករយិបរេិច�ទេនះ ពំុមានករ្រពមេ្រព�ងណាមួយ ែដលមានធនាគារចូលរមួជាភាគីមា� ង 

េទៀត ក�ុងេគាលបំណងជួយដល់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់ធនាគារ េដម្ីបទទួលបាននូវអត�្របេយាជន៍េដយ 

ករទិញយកភាគហុ៊ន ឬលិខិតបំណុលពីសមីធនាគារ ឬពី្រក�មហុ៊នដៃទេទៀតេទ។ 

ពំុមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលណាមួយរបស់ធនាគារ ែដលបានទទួល ឬមានសិទ�ិនឹងទទួលបាននូវ  

អត�្របេយាជន៍ណាមួយ តមរយៈករចុះកិច�សន្យោែដលបានេធ�េឡងរវងធនាគារ និង្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ឬ 

រវងធនាគារ និង្រក�មហុ៊នពក់ព័ន�ជាមួយនឹង្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនាះ ឬជាមួយនឹង្រក�មហុ៊នែដល្រក�ម

្របឹក្សោភិបាលេនាះជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយ្រក�មហុ៊នែដល្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនាះ មានផល្របេយាជន៍ែផ�ក   

ហិរ��វត�ុសំខន់ៗជាមួយគា� េ្រកពី្របតិបត�ិករដូចមានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ។
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របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល (តពីទំព័រមុន)

របាយករណ៍ស�ពីីករទទួលខុស្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាលចំេពះរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ជាអ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងករប�� ក់ថារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងយ៉ាង 

្រតឹម្រត�វ េដម្ីបបង� ញនូវទិដ�ភាពពិត្របាកដៃនស� នភាពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ នាៃថ�ទី៣១

ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងលទ�ផលហិរ��វត�ុ េហយនិងស� នភាពលំហូរសច់្របាក់ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ ែដល

បានប�� ប់។ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ្រត�តពិនិត្យេលករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់គណៈ្រគប់្រគងែដល

្រត�វបានត្រម�វេអយ៖ 

• អនុម័តនូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ សម�សបែដលែផ�កេលករវនិិច�័យ និងករប៉ាន់្របមាណយ៉ាង

សមេហតុផល និង្របកបេដយករ្រប�ង្របយ័ត�េហយ្រត�វអនុវត�េគាលនេយាបាយទំងេនះយ៉ាងជាប់

លប់។

• អនុេលមតមបទប��ត�ិ និងេសចក�ីែណនំាែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងស�ង់ដរ

គណេនយ្យកម�ុជា ឬ្របសិនេបមានគំលតៃនករអនុវត�បទប�� ត�ិ និងេសចក�ីែណនំា េហយនិងស�ង់ដរ

េដម្ីបជា្របេយាជន៏ដល់ករបង� ញនូវភាពពិត និង្រតឹម្រត�វរបស់របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនាះ គំលត

ទំងេនាះគួរែត្រត�វបានលត្រតដងពត៌មានពន្យល់ និងកំណត់ចំនួនទឹក្របាក់ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
េអយបានសមរម្យ។

• រក្សោទុកនូវប�� ីគណេនយ្យេអយបាន្រគប់្រគាន់ និង្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេអយមាន្របសិទ�ភាព។

• េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេដយែផ�កេលមូលដ� ននិរន�រភាពៃនដំេណ រករអជីវកម� េលកែលងែត

ក�ុងករណីមិនសមរម្យក�ុងករសន�តថា ្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារនឹងមិនបន�េធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់

ខ�ួន នាេពលអនាគត។

• ្រគប់្រគង និងដឹកនំា្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េលករសំេរចចិត�ែដលអច

ប៉ះពល់ជាសរវន�ដល់្របតិបត�ិករ និងដំេណ រករអជីវកម�របស់ធនាគារ េហយ្រត�វ្របាកដថាកិច�ករ

ទំងេនះ ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ។

គណៈ្រគប់្រគងជាអ�កទទួលខុស្រត�វ េដម្ីបធានាថាប�� ីគណេនយ្យ្រតឹម្រត�វ េហយ្រត�វបានរក្សោទុក ែដល 

លត្រតដងបង� ញអំពីស� នភាពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរួម និងធនាគារ ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វសមេហតុផល 

្រគប់េពល េហយនិងធានាថាប�� ីគណេនយ្យ�សបតម្របព័ន�គណេនយ្យ ែដលបានចុះប�� ី។ គណៈ 

្រគប់្រគង ក៏ជាអ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងករែថរក្សោ្រទព្យសកម�របស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ ែដលជាេហតុ 

ត្រម�វឲ្យមានករចត់វធិានករសម�សប េដម្ីបទប់ស� ត់ និងែស�ងរកករែក�ងបន�ំ ្រពមទំងភាពមិន្រប្រកតី

េផ្សងៗ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលប�� ក់ថា ្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារបានអនុវត�តមលក�ខណ� ត្រម�វចំបាច់នានា ដូចែដល

បានប�� ក់ ខងេលក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ។ 
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របាយការៃ៍របសរ់កុមរបឹកាភិបាល (ត្ពីទំព័រមុន)

ការអនុម័តថលើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ធយើងខញុំ ជារកុមរបឹកាភិបាល បានអនុម័ត្ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ ដូចដដលម្គនភាជ ប់ជាមួយធនឹះ ថាបាន
បង្ហា ញនូវទិដឌភាពពិត្របាកដ និងរតឹ្មរត្ូវ ធៅធលើសាទ នភាពហិរញ្ដវត្ទុរបស់រកុមហ ុនរមួ និង្នាោរ 
នានងៃទី៣១ ដខ្បូ ឆ្ប ំ២០១៦ និងលទនផលននរបតិ្បត្ឋិការហិរញ្ដវត្ទុ ធហើយនិងសាទ នភាពលំហូរសាច់របាក់ 
សរម្គប់ការយិបរធិចេទបញ្ច ប់ ធដាយអនុធោមធៅតាមសឋង់ដារគណធនយយកមពុជា និងបទបញ្ដត្ឋិ ធហើយនិង
ធោលការណ៍ដណនំា របស់្នាោរជាតិ្ននកមពុជា។ 

តំ្ណាងរកុមរបឹកាភិបាល

Mr. Chin Szu Liang 

របធានរកុមរបឹកាភិបាល
Mr. Wei Chih Chen 

របធាន និងជានាយក

រាជធានីភបំធពញ រពឹះរាជាណាចរកកមពុជា
នងៃទី២៨ ដខមីនា ឆ្ប ំ២០១៧
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
  

                                                                                        ទំព័រ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
កំណត់្បង្ហា ញខ្លីៗពីហិរញ្ញវត្ថុ           ២៧ 
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ           ២៨-៣០  
ក្កុម៖          
តារាងតុ្ល្យការរមួ              ៣១ 
របាយការណ៍ល្ទធផល្រមួ             ៣២ 
របាយការណ៍បម្ក្មបក្មលួ្មូល្ធនរមួ           ៣៣ 
របាយការណ៍លំ្ហូរសាច់ក្បាក់រមួ           ៣៤ 
ធនាគារ៖ 
តារាងតុ្ល្យការដាច់ដដាយម្ែក           ៣៥  
របាយការណ៍ល្ទធផល្ដាច់ដដាយម្ែក           ៣៦ 
របាយការណ៍បម្ក្មបក្មលួ្មូល្ធនដាច់ដដាយម្ែក         ៣៧ 
របាយការណ៍លំ្ហូរសាច់ក្បាក់ដាច់ដដាយម្ែក          ៣៨ 
កំណត់្សម្គា ល់្ដល្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ           ៣៩-៩២ 
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េយាង៖ ៦១០៧២៩៥៧-១៨៤១៥៤៧៣

របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ 

ជូនចំេពះ ៖ ភាគទុនិកៃនសជីវកម�ធនាគារកេថយៃូណធីត កម�ុជាចំកត់ 

មតិេយាបល ់

េយងខ�ុំបានេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរួមរបស់ សជីវកម�ធនាគារកេថយូៃណធីត កម�ុជាចំ

កត់  (“ធនាគារ”) និង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�របស់ខ�ួន (រមួគា� េហថា“្រក�មហុ៊នរមួ”) និងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ដច់េដយែឡករបស់ធនាគារ ែដលមានតរងតុល្យកររមួ និងដច់េដយែឡក នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 

និងរបាយករណ៍លទ�ផលរមួ និងដច់េដយែឡក របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធនរមួ និងដច់េដយែឡក 

្រពមទំងរបាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់រមួ និងដច់េដយែឡក ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ េហយនិង

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលរមួមានេសចក�ីសេង�បៃនេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ  
សំខន់ៗ (រមួគា� េហថា “របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ“)។ 

តមមតិេយាបល់របស់េយងខ�ុំ របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរមួ និងដច់េដយែឡកេនះ បង� ញនូវទិដ�ភាពពិត

្របាកដ និង្រតឹម្រត�វេលស� នភាពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរួម និងធនាគារ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ ្រពម

ទំងលទ�ផល ហិរ��វត�ុរមួ និងដច់េដយែឡក េហយនិងលំហូរសច់្របាក់រមួ និងដច់េដយែឡក 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា េហយនិងបទប��ត�ិ និង

េគាលករណ៍ែណនំាែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

មូលដ� នក�ងុករផ�លម់តិេយាបល ់ 

េយងខ�ុំបានេធ�សវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរអន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា (“CISAs”)។ ករ

ទទួលខុស្រត�វរបស់េយងខ�ុំ េយាងតមស�ង់ដរអន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា ្រត�វបានបរយិាយបែន�មេន

ក�ុងែផ�កៃន “ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករចំេពះករេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ” ៃនរបាយ

ករណ៍របស់េយងខ�ុំ។ េយងខ�ុំមានឯករជ្យភាពពី្រក�មហុ៊នរួម និងធនាគារ េដយេយាងតមអនុ្រកឹត្យេទ 

េល្រកមសីលធម៌ ស្រមាប់វជិា� ជីវៈរបស់គណេនយ្យករជំនាញ និងសវនករជំនាញែដលេចញេដយ         

រជរដ� ភិបាលៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េហយេយងខ�ុំក៏បានបំេពញនូវទំនួលខុស្រត�វដៃទេទៀតែដលត្រម�វ

េដយ្រកមសីលធម៌េនះែដរ។ េយងខ�ុំេជឿជាក់ថា ភស�ុតងសវនកម�ែដលេយងខ�ុំទទួលបាន មានលក�ណៈ

្រគប់្រគាន់ និងសម�សប េដម្ីបផ�ល់ជាមូលដ� នក�ុងករបេ�� ញមតិេយាបល់របស់េយងខ�ុំ។ 

ករទទួលខុស្រត�វរបសគ់ណៈ្រគប់្រគង និង្រក�ម្របឹក្សោភិបាលចំេពះរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

គណៈ្រគប់្រគងជាអ�កទទួលខុស្រត�វចំេពះករេរៀបចំ និងករបង� ញទិដ�ភាពពិត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វៃន 
របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា េហយនិងបទប��ត�ិ និងេគាល

ករណ៍ែណនំា ែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយនិងទទួលខុស្រត�វផងែដរចំេពះ្របព័ន�្រត�ត 
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ករទទួលខុស្រត�វរបសគ់ណៈ្រគប់្រគងនិង្រក�ម្របឹក្សោភិបាលចំេពះរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ         

(តពីទំព័រមុន) 

ពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលគណៈ្រគប់្រគងគិតថាមានសរៈ្របេយាជន៍ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលពំុ

មានកំហុសឆ�ងជាសរវន� ែដលបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន់្រចឡំ។  

េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ គណៈ្រគប់្រគងជាអ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�លទ�ភាព            

និរន�រភាពអជីវកម�របស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ និងេធ�ករលត្រតដង (្របសិនេបមាន) នូវប��

ទំងឡាយណា ែដលទក់ទងនឹងនិរន�រភាពអជីវកម� និងករេ្រប្របាស់មូលដ� ននិរន�រភាពអជីវកម�េនក�ុង

្របព័ន�គណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ េលកែលងែតក�ុងករណីគណៈ្រគប់្រគងមានបំណង

រលំយ ឬប�្ឈប់ ្របតិបត�ិករណ៍្រក�មហុ៊នរមួ និង ធនាគារ ឬ ក៏គា� នមេធ្យោបាយជាក់លក់ណាមួយេទៀត

េ្រកពីេនះ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលមានទំនួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេមលេលដំេណ រករៃនកររយករណ៍អំពីហិរ��វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊នរមួ និង ធនាគារ។ 

 

ករទទួលខុស្រត�វរបសស់វនករចំេពះករេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

េគាលបំណងរបស់េយងខ�ុំ គឺេដម្ីបទទួលបាននូវករធានាអះអងែដលសមេហតុផលថា របាយករណ៍

ហិរ��វត�ុទំងមូលមិនមានកំហុសឆ�ងជាសរវន� ែដលបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន់្រចឡំ េហយេធ�

ករេចញផ្សោយរបាយករណ៍របស់សវនករែដលរមួមានមតិេយាបល់របស់េយងខ�ុំ។ ករធានាអះអងែដល

សមេហតុផល គឺជាករធានាអះអងក្រមិតខ�ស់មួយ បុ៉ែន�មិនែមនជាករធានាថាករងរសវនកម�ែដល

្រប្រពឹត�េទេដយអនុេលមតម CISAs ែតងែតរកេឃញកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលមានេនាះេទ ។ កំហុស

ឆ�ងអចេកតេចញពីករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន់្រចឡំ និង្រត�វបានចត់ទុកថាជាសរវន� ្របសិនេបកំហុសឆ�ង

ទំងអស់េនាះ (ែតមួយ ឬ ប��ូ លគា� ជារមួ) អចមានឥទ�ិពលេលករសេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្រប

្របាស់េដយែផ�កេលមូលដ� នរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុទំងេនះ។ 

ជាែផ�កមួយៃនករងរសវនកម�ែដលអនុេលមតម CISAs េយងខ�ុំបានេធ�ករវនិិច�័យ និងរក្សោរនូវចម�ល់

្របកប េដយវជិា� ជីវៈក�ុងដំេណ រករសវនកម�។ េយងខ�ុំក៏បាន៖ 

• កំណត់ និងវយតៃម�ហនិភ័យៃនកំហុសឆ�ងជាសរវន� ៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលបណា� លមកពី

ករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន់្រចឡំ បេង�ត និងអនុវត�និតិវធីិសវនកម�ែដលេឆ�យតបេទនឹងហនិភ័យទំង

េនាះេហយ្របមូលភស�ុតងសវនកម�ឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ និងសម�សបស្រមាប់ផ�ល់ជាមូលដ� នក�ុងករ

បេ�� ញមតិេយាបល់របស់េយងខ�ុំ។ ហនិភ័យែដលមិនអចរកេឃញកំហុសឆ�ងជាសរវន� ែដល      
បណា� លមកពីករែក�ងបន�ំមានក្រមិតខ�ស់ជាង ហនិភ័យែដលមិនអចរកេឃញកំហុសឆ�ង ែដល      
បណា� លមកពីករភាន់្រចឡំ េ្រពះថាករែក�ងបន�ំអចពក់ព័ន�នឹងករឃុបឃិត ករបន�ំ ករលុបេចញ

េដយេចតនា កររយករណ៍មិន្រតឹម្រត�វ ឬ មិនេគារពតម្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ 

• ែស�ងយល់អំពី្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពក់ព័ន�នឹងករងរសវនកម� េដម្ីបបេង�តជានិតិវធីិ      
សវនកម� ែដលសម�សបេទតមកលៈេទសៈ បុ៉ែន�មិនែមនស្រមាប់េគាលបំណងេដម្ីបបេ�� ញមតិ

េយាបល់េល្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារេទ។ 

KH0230
Typewriter
29



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ករទទួលខុស្រត�វរបសស់វនករចំេពះករេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
(តពីទំព័រមុន) 

• វយតៃម�ភាពសម�សបៃនេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលបានេ្រប្របាស់ និងភាពសមេហតុផល

ៃនករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យ និងករបង� ញែដលជាប់ទក់ទងេផ្សងេទៀតែដលេធ�េឡងេដយគណៈ

្រគប់្រគង។ 

• េធ�េសចក�ីសន�ិដ� នេទេលភាពសម�សបៃនករេ្រប្របាស់មូលដ� ននិរន�រភាពអជីវកម�េនក�ុង្របព័ន� 

គណេនយ្យេដយគណៈ្រគប់្រគង និងតមរយៈភស�ុតងសវនកម�ែដលទទួលបានេយងខ�ុំេធ�ករ

សន�ិដ� ន ថាេតមានវត�មានៃនភាពមិន្របាកដ្របជាជាសរវន�ទក់ទងនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬកលៈេទសៈ

ទំងឡាយណាែដលនំាឲ្យមានករសង្័សយជាសរវន�េទេលនិរន�រភាពៃនដំេណ រករអជីវកម�របស់

្រក�មហុ៊នរមួ និង   ធនាគារ។ ្របសិនេបេយងខ�ុំសន�ិដ� នថាមានវត�មានៃនភាពមិន្របាកដ្របជាជាសរ

វន� េយងខ�ុំត្រម�វឲ្យទញចំណាប់អរម�ណ៍ក�ុងរបាយករណ៍សវនករេលកំណត់សមា� ល់ពក់ព័ន�ែដល

មានេនក�ុង 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ឬ្របសិនេបកំណត់សមា� ល់េនះពំុមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់េទេនាះ េយងខ�ុំនឹងេធ�

ករែកែ្របមតិេយាបល់របស់េយងខ�ុំ។ ករសន�ិដ� នរបស់េយងខ�ុំ គឺពឹងែផ�កេលភស�ុតងសវនកម�ែដល

ទទួលបានរហូតដល់ៃថ�េចញរបាយករណ៍សវនករ។ ែតេទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ្រពឹត�ិករណ៍ ឬ    

កលៈេទសៈនាេពលអនាគត ក៏អចបង�ឲ្យ្រក�មហុ៊នរមួ ឬ ធនាគារ មិនអចបន�និរន�រភាពរបស់      
អជីវកម�បានផងែដរ។ 

• វយតៃម�ករដក់បង� ញទ្រមង់ និងមាតិកទំង�ស�ងៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ រមួប��ូ លទំងកំណត់ 

សមា� ល់េផ្សងៗ និងវយតៃម�ថាេតរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ តំណាងឲ្យ្របតិបត�ិករណ៍ និង្រពឹត�ិករណ៍

ែដលជាមូលដ� ន េដម្ីបសេ្រមចបាននូវករបង� ញដ៏្រតឹម្រត�វ។ 

• ទទួលបានភស�ុតងសវនកម� ែដលសម�សប និង្រគប់្រគាន់ អំពីព័ត៌មានហិរ��វត�ុរបស់អង�ភាព ឬ

សកម�ភាពអជីវកម�របស់្រក�មហុ៊នរមួ េដម្ីបបេ�� ញមតិេយាបល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរមួ។ េយង

ខ�ុំមានទំនួលខុស្រត�វចំេពះករដឹកនំា ករ្រត�តពិនិត្យ និងករអនុវត�ន៍ៃន្រក�មសវនកម�។ េយងខ�ុំមាន

ទំនួលខុស្រត�វទំង�ស�ងចំេពះមតិេយាបល់សវនកម�របស់េយងខ�ុំ។ 
 

ក�ុងចំេណាមប�� ដៃទេទៀត េយងខ�ុំបានេធ�ករទំនាក់ទំនងជាមួយអ�កទទួលបន�ុកេលអភិបាលកិច�អំពី

វសិលភាពែដលបានេ្រគាងទុក និងេពលេវលៃនករងរសវនកម� និងរបកគំេហញសំខន់ៗ រមួប��ូ លផង

ែដរនូវកង�ះខតសំខន់ៗ េទេល្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលេយងខ�ុំរកេឃញក�ុងេពលេធ�សវនកម�។ 
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តរងតុល្យកររមួ  
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 
 

 

 កំណត់ ២០១៦ ២០១៥ 

 សមា� ល់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   កំណត់សមា� ល់ ២.១  កំណត់សមា� ល់ ២.១ 

្រទព្យសកម�      
សច់្របាក់ និងែសកេផ្សងៗ ៣ ១៤.៨០៨.៦០៨ ៥៩.៧៨២.៣៥០ ១០.០៣៥.៣៧៣ ៤០.៦៤៣.២៦១ 

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ៤ ៥០.៦៦៧.៦២៩ ២០៤.៥៤៥.២១៨ ៤០.៣០១.៧១៨ ១៦៣.២២១.៩៥៨ 

សមតុល្យជាមួយធនាគារេផ្សងៗ ៥ ១៧.២៨៥.៩៣០ ៦៩.៧៨៣.២៩៩ ២៣.៨១៤.៩៧២ ៩៦.៤៥០.៦៣៧ 

ករវនិិេយាគមានស្រមាប់លក់ ៦ ២៥.៥៨៨ ១០៣.២៩៩ ២៥.៥៨៨ ១០៣.៦៣១ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនសុទ�  ៧ ២០២.៤២២.៩៦៩ ៨១៧.១៨១.៥២៦ ១៤៤.៣០៩.៤៣៦ ៥៨៤.៤៥៣.២១៦ 

្រទព្យរបឹអូសបាន ៩ - - ១.៧៣៣.០៣៩ ៧.០១៨.៨០៨ 

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍ ១០ ៥.១៤២.៣៧៥ ២០.៧៥៩.៧៦៨ ៥.០៣១.២៤១ ២០.៣៧៦.៥២៦ 

កម�វធីិកំុព្ូយទ័រ ១១ ១.៥២៦.៩០៧ ៦.១៦៤.១២៤ ១.៣៥៣.៤០៦ ៥.៤៨១.២៩៤ 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ១២ ២.៩៦៣.០៦៦ ១១.៩៦១.៨៩៧ ២.០៦២.៧៩៩ ៨.៣៥៤.៣៣៦ 

្រទព្យសកម�សរបុ  ២៩៤.៨៤៣.០៧២ ១.១៩០.២៨១.៤៨១ ២២៨.៦៦៧.៥៧២ ៩២៦.១០៣.៦៦៧ 

្រទព្យអកម� និងមូលធន       

្រទព្យអកម�      
្របាក់បេ��របស់ធនាគារេផ្សងៗ ១៣ ៨៥២.១៥១ ៣.៤៤០.១៣៤ ១៥៩.៣៤៩  ៦៤៥.៣៦៣ 

្របាក់បេ��ពីអតិថិជន ១៤ ១៩៨.១០២.៥៩៣ ៧៩៩.៧៤០.១៦៨ ១៥៧.៩០១.៨៧៥  ៦៣៩.៥០២.៥៩៤ 

បំណុលពន�េល្របាក់ចំេណញ ១៥.១ ៨១២.៩៩២ ៣.២៨២.០៤៩ ២៣៧.៣០១  ៩៦១.០៦៩ 

្របាក់កម�ី ១៦ ៣៣.០០០.០០០ ១៣៣.២២១.០០០ ១០.០០០.០០០  ៤០.៥០០.០០០ 

បំណុលពន�ពន្យោរសុទ� ១៥.២ ៣៤១.០០១ ១.៣៧៦.៦២១ ២៩៣.៤១៥ ១.១៨៨.៣៣១  

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ ១៧ ៤.២៧៤.៧៤៥ ១៧.២៥៧.១៤៤ ៣.៨៤៥.៤៣៦ ១៥.៥៧៤.០១៦ 

្រទព្យអកម�សរបុ   ២៣៧.៣៨៣.៤៨២ ៩៥៨.៣១៧.១១៦ ១៧២.៤៣៧.៣៧៦ ៦៩៨.៣៧១.៣៧៣ 

មូលធន      

េដមទុន ១៨ ៦០.០០០.០០០ ២៤២.២២០.០០០ ៦០.០០០.០០០ ២៤៣.០០០.០០០ 

ខតបង�រ  (២.៥៤០.៤១០) (១០.២៥៥.៦៣៥) (៣.៧៦៩.៨០៤) (១៥.២៦៧.៧០៦) 

មូលធនមា� ស់ភាគហុ៊នធនាគារ  ៥៧.៤៥៩.៥៩០ ២៣១.៩៦៤.៣៦៥ ៥៦.២៣០.១៩៦ ២២៧.៧៣២.២៩៤ 

មា� ស់ភាគហុ៊នអប្បភាគ  ២៩៤.៨៤៣.០៧២ ១.១៩០.២៨១.៤៨១ ២២៨.៦៦៧.៥៧២ ៩២៦.១០៣.៦៦៧ 
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របាយករណ៍លទ�ផលរមួ  
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 

 

 
 កំណត់ ២០១៦ ២០១៥ 

 សមា� ល់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   កំណត់សមា� ល់ ២.១  កំណត់សមា� ល់ ២.១ 

ចំណូល្របតិបត�ិករ         

ចំណូលករ្របាក់ ១៩ ១៥.៦៧៥.៥០១ ៦៣.២៨១.៩៩៨ ៩.៩២៧.៥៣២ ៤០.២០៦.៥០៥ 

ចំណាយករ្របាក់ ២០ (៣.៨០៧.០៤៤) (១៥.៣៦៩.០៣៧) (២.១៧៥.៥៧៦) (៨.៨១១.០៨៣) 

ចំណូលករ្របាក់សុទ�  ១១.៨៦៨.៤៥៧ ៤៧.៩១២.៩៦១ ៧.៧៥១.៩៥៦ ៣១.៣៩៥.៤២២ 

ចំណូលៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរ ២១ ៣.២០៧.៥៦២ ១២.៩៤៨.៩២៨ ២.៦៣១.១៦០ ១០.៦៥៦.១៩៨ 

ចំណាយៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរ

សុទ� ២២ (២៥៨.៧៧៨) (១.០៤៤.៦៨៧) (១៩៦.៦០១) (៧៩៦.២៣៤) 

ចំណូលៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរសុទ�  ២.៩៤៨.៧៨៤ ១១.៩០៤.២៤១ ២.៤៣៤.៥៥៩ ៩.៨៥៩.៩៦៤ 

ចំណូលពី្របតិបត�ិករេផ្សងៗ  ២៣ ៧៩.៥៥១ ៣២១.១៤៧ ១៦២.៤៥៣ ៦៥៧.៩៣៥ 

ចំណូលពី្របតិបត�ិករសរបុ  ១៤.៨៩៦.៧៩២ ៦០.១៣៨.៣៤៩ ១០.៣៤៨.៩៦៨ ៤១.៩១៣.៣២១ 

ចំណាយរដ�បាលនិងចំណាយទូេទ ២៤ (៩.៥៩២.៧៨៧) (៣៨.៧២៦.០៨១) (៥.៨១១.៥១៣) (២៣.៥៣៦.៦២៨) 

សំវធិានធនេលករបាត់បង់ៃន  

ឥណទន និងបុេរ្របទន ៧ (៣.០២៣.៩៥១) (១២.២០៧.៦៩០) (៧២០.៩០៨) (២.៩១៩.៦៧៧) 

ចំេណញមុនបង់ពន�  ២.២៨០.០៥៤ ៩.២០៤.៥៧៨ ៣.៨១៦.៥៤៧ ១៥.៤៥៧.០១៦ 

ចំណាយ ពន�េល្របាក់ចំេណញ  ១៥ (១.០៥០.៦៦០) (៤.២៤១.៥១៤) (៦៥៧.៩០៣)  (២.៦៦៤.៥០៧)  

ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ  ១.២២៩.៣៩៤ ៤.៩៦៣.០៦៤ ៣.១៥៨.៦៤៤  ១២.៧៩២.៥០៩  

ែដល្រត�វែបងែចកមា� ស់ភាគហុ៊នធនាគារ  ១.២២៩.៣៩៤ ៤.៩៦៣.០៦៤ ៣.១៥៨.៦៤៤ ១២.៧៩២.៥០៩ 
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របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធនរមួ  
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទបព� ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 
 

 

 េដមទុន ខតបង�រ សរបុ  

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

 
សមតុល្យនាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៦ ៦០.០០០.០០០ (៣.៧៦៩.៨០៤) ៥៦.២៣០.១៩៦ 

ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - ១.២២៩.៣៩៤ ១.២២៩.៣៩៤ 

សមតុល្យនាៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ំ២០១៦ 
៦០.០០០.០០០ (២.៥៤០.៤១០) ៥៧.៤៥៩.៥៩០ 

ពន់េរៀល (កំណត់សមា� ល់ ២.១) ២៤២.២២០.០០០ (១០.២៥៥.៦៣៥) ២៣១.៩៦៤.៣៦៥ 

 
សមតុល្យនាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៥ ៦០.០០០.០០០ (៦.៩២៨.៤៤៨) ៥៣.០៧១.៥៥២ 

ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - ៣.១៥៨.៦៤៤  ៣.១៥៨.៦៤៤  

សមតុល្យនាៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ំ២០១៥ ៦០.០០០.០០០ (៣.៧៦៩.៨០៤) ៥៦.២៣០.១៩៦ 

ពន់េរៀល (កំណត់សមា� ល់ ២.១) ២៤៣.០០០.០០០ (១៥.២៦៧.៧០៦) ២២៧.៧៣២.២៩៤ 
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់រមួ 
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទបព� ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 
 

 

 កំណត់ ២០១៦ ២០១៥ 

 សមា� ល់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   កំណត់សមា� ល់ ២.១  កំណត់សមា� ល់ ២.១ 
 
សច់្របាក់សុទ�បានេ្របក�ុងសកម�ភាព

្របតិបត�ិករ ២៥ (១៤.២៦៨.៦៧៧) (៥៧.៦០២.៦៤៩) (១០.១៦០.១៦៣) (៤១.១៤៨.៦៦២) 
 

លំហូរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព 

វនិិេយាគ      

សច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់      

្រទព្យ និងបរកិ� រ  ៧.៤០៥ ២៩.៨៩៤ ៣២.៦៣០ ១៣២.១៥២ 

ករទិញ      

្រទព្យ និងបរកិ� រ  ១០ (៨៦១.៩៣៨) (៣.៤៧៩.៦៤៤) (១.២២៥.៩៩៥) (៤.៩៦៥.២៨០) 

កម�វធីិកំុព្ូយទ័រ ១១ (៥០៧.២៣៤) (២.០៤៧.៧០៤) (១.១៥៧.២៩៩) (៤.៦៨៧.០៦១) 

សច់្របាក់សុទ� (បានពីក�ុង) សកម�ភាព 

វនិិេយាគ  (១.៣៦១.៧៦៧) (៥.៤៩៧.៤៥៤) (២.៣៥០.៦៦៤) (៩.៥២០.១៨៩) 

 
លំហូរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព 

ហិរ��ប្បទន     

សច់្របាក់ទទួលបានពី្របាក់កម�ី  ១.៣៥១.០០០.០០០ ៥.៤៥៣.៩៨៧.០០០ ៧៩.០០០.០០០ ៣១៩.៩៥០.០០០ 

ករទូទត់្របាក់កម�ី 

 

     

សច់្របាក់សុទ�បានពីសកម�ភាព    

ហិរ��ប្បទន  ២៣.០០០.០០០ ៩២.៨៥១.០០០ ៩.០០០.០០០ ៣៦.៤៥០.០០០ 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល េកន 

(ថយចុះ) សុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ  ៧.៣៦៩.៥៥៦ ២៩.៧៥០.៨៩៧ (៣.៥១០.៨២៧) (១៤.២១៨.៨៥១) 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

េនេដមករយិបរេិច�ទ  ៣៥.២៦៣.២៩៨ ១៤២.៨១៦.៣៥៧ ៣៨.៧៧៤.១២៥ ១៥៨.០០៤.៥៥៩ 

លំេអៀងពីអ្រតប�ូរ្របាក់  - (៤៥៨.៤២៣) - (៩៦៩.៣៥១) 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

េនចុងករយិបរេិច�ទ ៣ ៤២.៦៣២.៨៥៤ ១៧២.១០៨.៨៣១ ៣៥.២៦៣.២៩៨ ១៤២.៨១៦.៣៥៧ 
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តរងតុល្យករដច់េដយែឡក 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 

 

 

 កំណត់ ២០១៦ ២០១៥ 

 សមា� ល់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   កំណត់សមា� ល់ ២.១  កំណត់សមា� ល់២.១ 
 
្រទព្យសកម�      
សច់្របាក់ និងែសកេផ្សងៗ ៣ ១៤.៨០៨.៦០៨ ៥៩.៧៨២.៣៥០ ១០.០៣៥.៣៧៣ ៤០.៦៤៣.២៦១ 

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ៤ ៥០.៦៦៧.៦២៩ ២០៤.៥៤៥.២១៨ ៤០.៣០១.៧១៨ ១៦៣.២២១.៩៥៨ 

សមតុល្យជាមួយធនាគារេផ្សងៗ ៥ ១៧.២៨៥.៩៣០ ៦៩.៧៨៣.២៩៩ ២៣.៨១៤.៩៧២ ៩៦.៤៥០.៦៣៧ 

ករវនិិេយាគមានស្រមាប់លក់ ៦ ២៥.៥៨៨ ១០៣.២៩៩ ២៥.៥៨៨ ១០៣.៦៣១ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនសុទ�  ៧ ២០២.៤២២.៩៦៩ ៨១៧.១៨១.៥២៦ ១៤៤.៣០៩.៤៣៦ ៥៨៤.៤៥៣.២១៦ 

វនិិេយាគក�ុង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� ៨ ១.៥៤៨.៤០០ ៦.២៥០.៨៩១ ១.៥៤៨.៤០០ ៦.២៧១.០២០ 

្រទព្យរបឹអូសបាន ៩ - - ១.៧៣៣.០៣៩ ៧.០១៨.៨០៨ 

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍ ១០ ៣.៥៩៤.២៥៥ ១៤.៥១០.០០៧ ៣.៤៨៣.១២១ ១៤.១០៦.៦៤០ 

កម�វធីិកំុព្ូយទ័រ ១១ ១.៥២៦.៩០៧ ៦.១៦៤.១២៤ ១.៣៥៣.៤០៦ ៥.៤៨១.២៩៤ 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ១២ ២.៩៥៧.៤១៦ ១១.៩៣៩.០៨៨ ២.០៥៦.០៤១ ៨.៣២៦.៩៦៦ 

្រទព្យសកម�សរបុ  ២៩៤.៨៣៧.៧០២ ១.១៩០.២៥៩.៨០២ ២២៨.៦៦១.០៩៤ ៩២៦.០៧៧.៤៣១ 

 
្រទព្យអកម� និងមូលធន      

្រទព្យអកម�      

្របាក់បេ��របស់ធនាគារេផ្សងៗ ១៣ ៨៥២.១៥១ ៣.៤៤០.១៣៤ ១៥៩.៣៤៩ ៦៤៥.៣៦៣ 

្របាក់បេ��ពីអតិថិជន ១៤ ១៩៨.២០១.៥៥០ ៨០០.១៣៩.៦៥៧ ១៥៧.៩៦៥.៨៤៤ ៦៣៩.៧៦១.៦៦៨ 

បំណុលពន�េល្របាក់ចំេណញ-សុទ� ១៥.១ ៨០៤.៨៨៦ ៣.២៤៩.៣២៥ ២២៨.៩៧៦ ៩២៧.៣៥៣ 

្របាក់កម�ី ១៦ ៣៣.០០០.០០០ ១៣៣.២២១.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ 

បំណុលពន�ពន្យោរ ១៥.២ ៣៤១.០០១ ១.៣៧៦.៦២១ ២៩៣.៤១៥  ១.១៨៨.៣៣១  

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ ១៧ ៤.២៦៩.១៥៥ ១៧.២៣៤.៥៧៨ ៣.៨៣៩.២៩៥  ១៥.៥៤៩.១៤៥  

្រទព្យអកម�សរបុ   ២៣៧.៤៦៨.៧៤៣ ៩៥៨.៦៦១.៣១៥ ១៧២.៤៨៦.៨៧៩  ៦៩៨.៥៧១.៨៦០  

 
មូលធន      

េដមទុន ១៨ ៦០.០០០.០០០ ២៤២.២២០.០០០ ៦០.០០០.០០០ ២៤៣.០០០.០០០ 

ខតបង�រ  (២.៦៣១.០៤១) (១០.៦២១.៥១៣) (៣.៨២៥.៧៨៥) (១៥.៤៩៤.៤២៩) 

មូលធនសរបុ  ៥៧.៣៦៨.៩៥៩ ២៣១.៥៩៨.៤៨៧ ៥៦.១៧៤.២១៥ ២២៧.៥០៥.៥៧១ 

្រទព្យអកម� និងមូលធនសរបុ  ២៩៤.៨៣៧.៧០២ ១.១៩០.២៥៩.៨០២ ២២៨.៦៦១.០៩៤ ៩២៦.០៧៧.៤៣១ 
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របាយករណ៍លទ�ផលដច់េដយែឡក 
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 

 

 

 កំណត់ 
២០១៦ ២០១៥ 

 សមា� ល់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

      កំណត់សមា� ល់២.១  កំណត់សមា� ល់ ២.១ 

ចំណូល្របតិបត�ិករ      

ចំណូលករ្របាក់ ១៩ ១៥.៦៧៥.៥០១ ៦៣.២៨១.៩៩៨ ៩.៩២៧.៥៣២ ៤០.២០៦.៥០៥ 

ចំណាយករ្របាក់ ២០ (៣.៨០៧.០៤៤) (១៥.៣៦៩.០៣៧) (២.១៧៥.៥៧៦) (៨.៨១១.០៨៣) 

ចំណូលករ្របាក់សុទ�  ១១.៨៦៨.៤៥៧ ៤៧.៩១២.៩៦១ ៧.៧៥១.៩៥៦ ៣១.៣៩៥.៤២២ 

ចំណូលៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរ ២១ ៣.២០៧.៥៦២ ១២.៩៤៨.៩២៨ ២.៦៣១.១៦០ ១០.៦៥៦.១៩៨ 

ចំណាយៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរ

សុទ� ២២ (២៥៨.៧៧៨) (១.០៤៤.៦៨៧) (១៩៦.៦០១) (៧៩៦.២៣៤) 

ចំណូលៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរសុទ�  ២.៩៤៨.៧៨៤ ១១.៩០៤.២៤១ ២.៤៣៤.៥៥៩ ៩.៨៥៩.៩៦៤ 

ចំណូលពី្របតិបត�ិករេផ្សងៗ  ២៣ ៧៩.៥៥១ ៣២១.១៤៧ ១៦២.៤៥៣ ៦៥៧.៩៣៥ 

ចំណូលពី្របតិបត�ិករសរបុ  ១៤.៨៩៦.៧៩២ ៦០.១៣៨.៣៤៩ ១០.៣៤៨.៩៦៨ ៤១.៩១៣.៣២១ 

ចំណាយរដ�បាលនិងចំណាយទូេទ ២៤ (៩.៦៣៦.១០៨) (៣៨.៩០០.៩៦៨) (៥.៨៥៥.៩៥២) (២៣.៧១៦.៦០៦) 

សំវធិានធនេលករបាត់បង់ៃន  

ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទន ៧ (៣.០២៣.៩៥១) (១២.២០៧.៦៩០) (៧២០.៩០៨) (២.៩១៩.៦៧៧) 

ចំេណញមុនបង់ពន�  ២.២៣៦.៧៣៣ ៩.០២៩.៦៩១ ៣.៧៧២.១០៨ ១៥.២៧៧.០៣៨ 

ឥណទន (ចំណាយ) ពន�េល្របាក់

ចំេណញ ១៥ (១.០៤១.៩៨៩) (៤.២០៦.៥១០) (៦៤៩.០១៣) (២.៦២៨.៥០៣) 

ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ  ១.១៩៤.៧៤៤ ៤.៨២៣.១៨១ ៣.១២៣.០៩៥ ១២.៦៤៨.៥៣៥ 
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របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធនដច់េដយែឡក 
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទបព� ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 
 

 

 េដមទុន ខតបង�រ សរបុ  

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
សមតុល្យេនៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៦ ៦០.០០០.០០០ (៣.៨២៥.៧៨៥) ៥៦.១៧៤.២១៥ 

ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - ១.១៩៤.៧៤៤ ១.១៩៤.៧៤៤ 

សមតុល្យេនៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា�  ំ២០១៥ 
៦០.០០០.០០០ (២.៦៣១.០៤១) ៥៧.៣៦៨.៩៥៩ 

ពន់េរៀល (កំណត់សមា� ល់ ២.១) ២៤២.២២០.០០០ (១០.៦២១.៥១៣) ២៣១.៥៩៨.៤៨៧ 

 
សមតុល្យេនៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៥ ៦០.០០០.០០០ (៦.៩៤៨.៨៨០) ៥៣.០៥១.១២០ 

ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - ៣.១២៣.០៩៥ ៣.១២៣.០៩៥ 

សមតុល្យេនៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា�  ំ២០១៤ ៦០.០០០.០០០ (៣.៨២៥.៧៨៥) ៥៦.១៧៤.២១៥ 

ពន់េរៀល (កំណត់សមា� ល់ ២.១) ២៤៣.០០០.០០០ (១៥.៤៩៤.៤២៩) ២២៧.៥០៥.៥៧១ 
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់ដច់េដយែឡក 
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទបព� ប់ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 

 

 
 កំណត់ ២០១៦ ២០១៥ 

 សមា� ល់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សមា� ល់ ២.១)  (កំណត់សមា� ល់២.១) 
 
សច់្របាក់សុទ�បានេ្របក�ុងសកម�ភាព

្របតិបត�ិករ ២៥ (១៤.២៦៨.៦៧៧) (៥៧.៦០២.៦៤៩) (១០.១៦០.១៦៣) (៤១.១៤៨.៦៦២) 

 
លំហូរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព 

វនិិេយាគ      

សច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់      

្រទព្យ និងបរកិ� រ  ៧.៤០៥ ២៩.៨៩៤ ៣២.៦៣០ ១៣២.១៥២ 

ករទិញ      

្រទព្យ និងបរកិ� រ  ១០ (៨៦១.៩៣៨) (៣.៤៧៩.៦៤៤) (១.២២៥.៩៩៥)  (៤.៩៦៥.២៨០)  

 

កម�វធីិកំុព្ូយទ័រ ១១ 

សច់្របាក់សុទ�បានពីសកម�ភាពវនិិ

េយាគ  (១.៣៦១.៧៦៧) (៥.៤៩៧.៤៥៤) (២.៣៥០.៦៦៤) (៩.៥២០.១៨៩) 

 
លំហូរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព 

ហិរ��ប្បទន     

្របាក់ទទួលពីកម�ីបែន�ម  ១.៣៥១.០០០.០០០ ៥.៤៥៣.៩៨៧.០០០ ៧៩.០០០.០០០ ៣១៩.៩៥០.០០០ 

 

្របាក់ទូទត់សងេលកម�ី 

សច់្របាក់សុទ�បានពីសកម�ភាព 

ហិរ��ប្បទន  ២៣.០០០.០០០ ៩២.៨៥១.០០០ ៩.០០០.០០០ ៣៦.៤៥០.០០០ 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលសុទ�

េកន (ថយចុះ)  ៧.៣៦៩.៥៥៦ ២៩.៧៥០.៨៩៧ (៣.៥១០.៨២៧) (១៤.២១៨.៨៥១) 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

េនេដមករយិបរេិច�ទ  ៣៥.២៦៣.២៩៨ ១៤២.៨១៦.៣៥៧ ៣៨.៧៧៤.១២៥ ១៥៨.០០៤.៥៥៩ 

លំេអៀងពីអ្រតប�ូរ្របាក់  - (៤៥៨.៤២៣) - (៩៦៩.៣៥១) 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

េនចុងករយិបរេិច�ទ ៣ ៤២.៦៣២.៨៥៤ ១៧២.១០៨.៨៣១ ៣៥.២៦៣.២៩៨ ១៤២.៨១៦.៣៥៧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

កំណត់សមា� ល់ែដលភា� ប់មកជាមួយពីេលខ ១ ដល់៣២ ជាែផ�កៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទំព័រមុ្ន) 
ននងៃទី៣១ ណែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ និងស្ម្រាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

 

 
 

១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ 
សាជី្វកម្ម្នាោរ កាធងយូនណ្ីត្ កម្ពុជា ចំកាត់្ (“្នាោរ”) ជា្នាោរពាណិជ្ជដែលបធងកើត្ ធែើង 

និងចុឹះបញ្ជ ីធៅកនុងក្ពឹះរាជាណាចក្កកម្ពុជា។ 

ការបធងកើត្ និងក្បតិ្បត្តិការ 

្នាោរ ម្គនក្ទង់ក្ទយជា្នាោរពាណិជ្ជ ដែលធ្វើក្បតិ្បត្ដិការអាជី្វកម្ម ធក្កាម្ចាប់សដីពី  
សហក្ោសពាណិជ្ជកម្ម ននក្ពឹះរាជាណាចក្កកម្ពុជា និងសថិត្ធៅធក្កាម្ការក្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់្នាោរ 
ជាតិ្ននកម្ពុជាធដាយ ធោរពតាម្ចាប់សដីពីក្គឹឹះសាថ ន្នាោរ និងហិរញ្ញវត្ថុននក្ពឹះរាជាណាចក្កកម្ពុជា 
ធហើយនិងអនុធោម្តាម្ អាជាា ប័ណណ្នាោរធលខ ១២ ដែលធចញធដាយ្នាោរជាតិ្ននកម្ពុជា។ 
្នាោរបានចាប់ធផតើម្ក្បតិ្បត្តិការ ធៅកនុងដខកកកដា ឆ្ន ំ១៩៩៣ និងទទួលបានអាជាា ប័ណណកនុង  
ដខធម្សា ឆ្ន ំ១៩៩៦ ធក្កាម្ធលខចុឹះបញ្ជ ីធលខ Co., ០៧៩ E/១៩៩៦។ ធៅនងៃទី២៥ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០០៩ 
្នាោរ ទទួលបានអាជាា ប័ណណោម នកាលកំណត់្ពី្នាោរជាតិ្ននកម្ពុជា។ 

្នាោរធនឹះបានកាល យជាក្កុម្ហ ុនបុក្ត្សម្ព័នធដែលក្គប់ក្គងទំងស្សុងធដាយ ្នាោរកាធង            
យូនណ្ីត្ (ក្កុម្ហ ុនធម្) និង ជា្នាោរពាណិជ្ជធៅ កនុងក្បធទសនត្វ៉ាន់ ដែលក្ត្ូវបានកាន់កាប់
ទំងស្សុងធដាយ Cathay Financial Holdings។  

្នាោរផតល់ធសវកម្ម្នាោរទូលំទូោយ និងធសវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័នធជាធក្ចើនធទៀត្ធៅ 
កនុងក្ពឹះរាជាណាចក្កកម្ពុជា តាម្រយៈការយិាល័យកណាត លរបស់្នាោរធៅរាជ្ធានីភនំធពញ និង
សាខាតាម្បណាត លធខត្តនានា។  

ទីសាន ក់ការចុឹះបញ្ជ ីរបស់្នាោរ ម្គនទីតំាងធៅអោរធលខ ៦៨ ផលូវសធម្តចបា៉ាន (ផលូវធលខ ២១៤)  
រាជ្ធានីភនំធពញ ក្ពឹះរាជាណាចក្កកម្ពុជា។  

CUBC Investment Co., Ltd.ជាក្កុម្ហ ុនបុក្ត្សម្ព័នធ ដែលបានចុឹះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម ធៅនងៃទី១៤  
ដខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ ធដាយ្នាោរ និង ក្កុម្ហ ុន Printemps Co., Ltd. (“PCL”) ដែលម្គនសញ្ញជ តិ្         
ដខមរ។ សកម្មភាពចំបងរបស់ក្កុម្ហ ុនបុក្ត្សម្ព័នធ គឺការជួ្លែីធៅឲ្យ្នាោរធក្បើក្បាស់។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានអនុម័្ត្ឲ្យធបាឹះផាយធដាយក្កុម្ក្បឹកាភិបាល ធៅនងៃទី ២៨ ដខមី្នា 
ឆ្ន ំ២០១៧។ 

ធែើម្ទុន 

គិត្ក្តឹ្ម្នងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៦ ធែើម្ទុនរបស់្នាោរ ម្គនចំនួន ៦០.០០០.០០០ែុោល រអាធម្រកិ 

(ឆ្ន ំ២០១៥៖ ៦០.០០០.០០០ ែុោល រអាធម្រកិ)។  
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ (តពីទំព័រមុន) 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនក�ុងករយិបរេិច�ទ មកទល់នឹងកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ 

មាននាមដូចខងេ្រកម៖  

េលក Chin Szu Liang ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល  

េលក Wei Chih Chen ្របធាន និងជានាយក  

េលក David Paul Sun នាយក 

េលក�សី Su Chu Lee នាយក 

េលក Chung Yi Teng អភិបាល (បានែតងតំងេនៃថ�ទី ២៧ មករ ២០១៧) 

េលក Chang Chuan Hsia អភិបាលឯករជ្យ 

េលក Wu Shui Cheng អភិបាលឯករជ្យ 

េលក Wei Cheng Lee អភិបាល (បានលែលងេនៃថ�ទី ២៧ មករ ២០១៧) 

 និេយាជិត 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ ធនាគារមាននិេយាជិតសរបុ៣៩៦នាក់(ឆា� ំ២០១៥៖៣៣២នាក់)។ 

 
២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ 

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗែដលេ្របក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរមួ និងដច់ 

េដយែឡកមានកំណត់ដូចខងេ្រកម។ េគាលនេយាបាយទំងេនះ ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាងជាប់លប់ 

េន្រគប់ករយិបរេិច�ទែដលបានបង� ញ េលកែលងែតមានករបង� ញេផ្សងពីេនះ។ 
២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរមួ និងដច់េដយែឡក (រមួគា� េហថា “របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ”) ្រត�វ

បានេរៀបចំតមវធីិស�ស�ៃថ�េដម្របវត�ិស�ស� េលកែលងែត្រទព្យរបឹអូសបាន ែដល្រត�វបានវស់

ែវងតម តៃម�ែដលទបជាងរវងសមតុល្យឥណទននិងបុេរ្របទន នឹងតៃម�ទទួលស� ល់សុទ�ៃន

្រទព្យែដលបានរបឹអូសេនៃថ�របឹអូស។ ្រក�មហុ៊នរមួែដលរួមមានធនាគារ និង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� 

បានកត់្រត និងេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុជាទឹក្របាក់ដុល� រអេមរកិ �សបតម្របកសរបស់

ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េលខប៧-០៧-១៦៤ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០០៧ ស�ីពីករេ្រប្របាស់ភាស 

ឯកតរបិូយប័ណ� និងអ្រតប�ូរ្របាក់ស្រមាប់កិច�ប�� ីករគណេនយ្យ និងរបាយករណ៍។ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមតម 

ស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា េហយនិងបទប��ត�ិ និងេគាលករណ៍ែណនំាេចេញេដយធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា។ 

KH0230
Typewriter
40



កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំ  (តពីទំព័រមុន) 

ករែ្របស្រម�លទឹក្របាក់ដុល� រអេមរកិេទជា្របាក់េរៀល ្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ 

េដយអនុេលមេទតម្របកសេលខ ប៧-០៧-១៦៤ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ ករេ្រប្របាស់ 

អ្រតប�ូរ្របាក់ផ�ូវកររបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនចុងករយិបរេិច�ទៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 

ែដល ១ដុល� រអេមរកិ េស�នឹង ៤.០៣៧េរៀល (ឆា� ំ២០១៥៖ ១ ដុល� រអេមរកិេស�នឹង ៤.០៥០)។ 

ដូេច�ះ តួេលខែ្របស្រម�លជា្របាក់េរៀលែដលបានបង� ញេនះ និងមិនគួរ្រត�វយកមកបក�សយថា 

ជាតួេលខែដលអច្រត�វបាន ឬ នឹង្រត�វបាន ឬ នាេពលអនាគត នឹង្រត�វបានប�ូរ េទជា្របាក់ដុល� រ

អេមរកិតមអ្រតប�ូរ្របាក់េនះ ឬ អ្រតេផ្សងៗេទៀតបានេឡយ។ 

 ឆា� ំសរេពពន� 

ឆា� ំសរេពពន�របស់្រក�មហុ៊នរួម គឺចប់េផ�មពីៃថ�ទី១ ែខមករ និងប�� ប់េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ។ 

២.២ ករវនិិច�័យ និង ករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យសំខន់ៗ 
 

ក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊នរមួ ថា� ក់ដឹកនំាបានេធ�ករវនិិច�័យនិងករ 

ប៉ាន់ស� នរបស់ខ�ួន ក�ុងករកំណត់ចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ 

ដូចខងេ្រកម៖ 

២.២.១ ករខតបង់េដយករថយចុះតៃម�េលឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជន 

េនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ គុណភាពៃនឥណទន និងបុេរ្របទន្រត�វបាន្រត�ត    

ពិនិត្យ និងវយតៃម�េដម្ីបកំណត់ចំណាត់ថា� ក់ និងក្រមិតៃនសំវធិានធនៃនករខតបង់េដយករ 

ថយចុះតៃម� ដូចបានបង� ញទំង�ស�ងេនក�ុងកំណត់សមា� ល់េលខ ២.៣.៨។ 

២.២.២ របិូយប័ណ�មុខងរ 

េយាងតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា ២១ ត្រម�វេអយគណៈ្រគប់្រគង េ្រប្របាស់ករវនិិច�័យរបស់

ខ�ួន េដម្ីបកំណត់នូវរបិូយបណ�មុខងរែដលវបង� ញយ៉ាងច្បោស់លស់នូវឥទ�ិពលេសដ�កិច� ៃន 

្របតិបត�ិករ ្រពឹត�ិករណ៏ និងលក�ខណ� ទំងឡាយែដលេកតមានពក់ព័ន�នឹង្រក�មហុ៊ន។ េដម្ីបេធ�

ករវនិិច�័យេនះ ្រក�មហុ៊នរមួ្រត�វពិចរណាដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) របិូយប័ណ�ែដលជះឥទ�ិពលតៃម�ជាសំខន់េទេលឧបករណ៏ហិរ��វត�ុ និងេសវ (វនឹងេកត

េឡងជាេរឿយៗេទេលរបិូយប័ណ�ែដលតៃម�ស្រមាប់ឧបករណ៏ហិរ��វត�ុនិងេសវេនាះមាន  និង  

ទូរទត់) 

(ខ) របិូយប័ណ�ែដលមូលនិធិបានពីសកម�ភាពហិរ��វត�ុ ្រត�វបានបេង�តេឡង និង 

(គ) របិូយប័ណ�ែដលទទួលបានពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ ែតងែត្រត�វបានរក្សោទុក។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់

២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.២ ករវនិិច�័យ និង ករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន) 

២.២.៣  ភតិសន្យោ្របតិបត�ិ 

ធនាគារ បានចុះកិច�សន្យោជួលអចលន្រទព្យក�ុងនាមជា អ�កជួលស្រមាប់អគារករយិាល័យរបស់

ខ�ួន(ដី)។ ធនាគារបានកំណត់ថា មា� ស់អគារជាអ�ករ៉ប់រងេលរល់ហនិភ័យធំៗ និងជាមា� ស់កម�សិទ�ិ 

េលអចលន្រទព្យេនះ េដយែផ�កេទតមសូចនាករៃនភតិសន្យោ្របតិបត�ិ។ េនក�ុងករកំណត់ថាមាន 

ឬមិនមានសូចនាករៃនករអនុវត�ន៍ភតិសន្យោ្របតិបត�ិ ្រក�មហុ៊នរមួពិចរណាេលកត� ដូចជា៖ ករ

រក្សោទុកប�ង់កម�សិទ�ិរបស់អចលន្រទព្យែដលបានជួល និងរយៈេពលៃនកិច�សន្យោជួលទក់ទង

ជាមួយនឹងករប៉ាន់ស� នរយៈេពលេ្រប្របាស់េសដ�កិច�របស់អចលន្រទព្យ ែដលបានជួលៃថ�រត់ករ 

និងៃថ�េផ្សងៗ។ 

២.២.៤ ករទទួលស� ល់ពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម� 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�្រត�វបានទទួលស� ល់េលរល់ករខតពន�ែដលមិនេ្រប្របាស់ទំងអស់ និង

ភាពខុសគា� ជាបេណា� ះអសន� ស្រមាប់្រតឹមវសិលភាពែដល្របាក់ចំេណញជាប់ពន�នាេពល

អនាគត នឹងអចេ្រប្របាស់្របាក់ខតពន�េដម្បីកត់កង្របាក់ចំេណញជាប់ពន�។ គណៈ្រគប់្រគងត្រម�វ

េអយមានករវនិិច�័យសំខន់ៗ ក�ុងករកំណត់ចំនួនពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម�ណាែដលអចទទួល

ស� ល់បាន អ�ស័យេលេពលេវលទំនងនឹងេកតមាន និងក្រមិតៃន្របាក់ចំេណញជាប់ពន�នាេពល

អនាគត ជាមួយនឹងយុទ�ស�ស�ែផនករពន� ស្រមាប់អនាគត។ 

២.២.៥ ឱនភាពៃន្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុ 

ឱនភាពេកតមានេនេពលែដល តៃម�ពិតគណេនយ្យរបស់្រទព្យសកម�មួយ ឬឯកតបេង�តសច់

្របាក់មានចំនួនេលសពីតៃម�ែដលបានមកវញិ ែដលវជាតៃម�ខ�ស់ជាងរវងតៃម�ទីផ្សោរដកេចញ

ចំណាយេដម្ីបលក់ និងតៃម�ែដល្រត�វេ្រប្របាស់។ ករគណនា តៃម�ទីផ្សោរ ដកេចញចំណាយេដម្ីប

លក់ គឺែផ�កតមទិន�ន័យែដលមានពីករេដញៃថ�លក់ក�ុង្របតិបត�ិករេបកចំហរៃន្របេភទ្រទព្យ

សកម��សេដៀងៗគា�  ឬ តមតៃម�ទីផ្សោរែដលបានអចតមដនបាន េដយដកេចញចំណាយេកន

េឡងៃនករលក់្រទព្យសកម�។ ករគណនាតៃម�េ្រប្របាស់គឺ េយាងតមវធីិអប្បហរលំហូរសច់  

្របាក់។ ្រក�មហុ៊នរមួេធ�ករប៉ាន់្របមាណតៃម�ឱនភាពេល្រទព្យសកម� រល់េពលែដលមាន 

្រពឹត�ិករណ៏ ឬបែ្រមប្រម�លស� នភាពគូសប�� ក់ថាតៃម�ពិតគណេនយ្យៃន្រទព្យសកម�មួយមិន

អចេ�សច�សង់វញិបាន។ កត� ែដលធនាគារ្រត�វពិចរណា យ៉ាងល�ិតល�ន់េលអ�ីែដលអចជាគន�ឹះ  

ករពិនិត្យេលឱនភាពរមួមានដូចខងេ្រកម៖ 

• ករបំេពញមុខងរមិនបានល�យ៉ាងខ� ំង ែដលទក់ទិននឹងលទ�ផល្របតិបត�ិករែដលរពឹំងទុកជា

្របវត�ិស�ស� ឬលទ�ផល្របតិបត�ិករជាគេ្រមាងនាេពលអនាគត

• បែ្រមប្រម�លយ៉ាងខ� ំង ក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�ែដលបានទិញ ឬក�ុងយុទ�ស�ស�ស្រមាប់

មុខជំនួញទំងមូល និង

• ឧស្សោហកម�អវជិ�មានជាសរវន� ឬនិនា� ករេសដ�កិច�
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.២ ករវនិិច�័យ និង ករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន) 

២.២.៦ ករប៉ាន់្របមាណអយុកលៃនករេ្រប្របាស់្រទព្យ និង បរកិ� រ និងចំណាយសូហ�ែវរ 

្រក�មហុ៊នរមួ េធ�ករប៉ាន់្របមាណអយុកលៃនករេ្រប្របាស់ ្រទព្យ និងបរកិ� រ និង ចំណាយសូហ�ែវ

ររបស់ខ�ួន។ ករប៉ាន់្របមាណេនះ ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យជាេរឿយៗ េដម្ីបប�� ក់ថា រយៈេពល ៃនករ

េធ�រលំស់េល្រទព្យរបីូ និងរលំស់េល្រទព្យអរបីូ វសម�សបេទនឹងលំអនៃនកររពឹំងទុក ៃន 

អត�្របេយាជន៏េសដ�កិច� ពី្រទព្យ និងបរកិ� រ និងចំណាយសូហ�ែវរ។  

២.២.៧ កររមួប��ូ ល CUBC Investment Co., Ltd. ែដលធនាគារកន់កប់តិចជាងសិទ�ិេបាះសេម�ងភាគ

េ្រចន 

មា� ស់ភាគហុ៊នៃន្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� មានចំណាត់ថា� ក់ភាគហុ៊នខុសៗគា� ។ PCL កន់កប់ភាគ

ហុ៊នថា� ក់ A និង ធនាគារកន់កប់ភាគហុ៊នថា� ក់B ែដលមានចំនួន ៥១%និង ៤៩% េរៀងគា� ។ េដយ

ែផ�កេលករប៉ាន់្របមាណរបស់ធនាគារ ករដក់កំរតិេនក�ុងភាគហុ៊នថា� ក់ A បានេធ�ឲ្យឧបករណ៏

្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាបំណុល កំណត់សមា� ល់១៧។ េលសពីេនះេទេទៀត សិទ�ិៃនករ ចត់តំង

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េធ�េឡងេដយអ�កកន់កប់ភាគហុ៊នថា� ក់B។ ករ្របគល់ សិទ�ិេនក�ុង

កិច�សន្យោ ្រត�វបានេធ�េឡងរវងមា� ស់ភាគហុ៊ន ែដល PCLកំណត់ហុ៊នេទឲ្យធនាគារ។ ធនាគារ

បានេធ�ករប៉ាន់្របមាណថា ពួកេគបានកន់កប់ករ្រគប់្រគងេទេល្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�ែដលជា

េហតុៃនករករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរមួ។ 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ 

២.៣.១ ករផា� ស់ប�ូរេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ  

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ និងវធីិស�ស�ៃនករគណនា្រត�វបានអនុវត�ជានិច�កល េដយ 

ធនាគារ និង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�ដូចែដលបានអនុវត�ក�ុងករយិបរេិច�ទមុន។ 

២.៣.២  ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� 

្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� គឺជាអង�ភាពែដលធនាគារមានលទ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ និងេគាល

នេយាបាយ្របតិបត�ិករ េដម្ីបទទួលផល្របេយាជន៍ពីសកម�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�េនាះ។ 

វត�មាន និងឥទ�ិពលៃនសិទ�ិ�េបាះេឆា� តែដលមានសក� នុពលេដម្ីបអនុវត�ន៏ ឬផា� ស់ប�ូរនាេពល 

បច�ុប្បន� ្រត�វបានពិចរណាេនេពលវយតៃម� ថាធនាគារមានអំណាចែបបេនាះ េទេលអង�ភាព

េផ្សងេទៀត។  

េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ធនាគារ ករវនិិេយាគក�ុង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�្រត�វបានបង� ញ

តមៃថ�េដមដកករខតបង់ៃនករថយចុះតៃម�។ េបមានលក់នូវករវនិិេយាគេនះ ទឹក្របាក់ខុសគា�

រវងចំណូលសុទ�ពីករលក់ និងតៃម�ចុះប�� ី្រត�វបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ  (តពីទំព័រមុន) 

២.៣.៣  មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរមួ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរមួ រមួមានរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ធនាគារ និងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ 

របស់្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� នាករយិបរេិច�ទៃនតរងតុល្យករ។ របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់     

្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�្រត�វបានេរៀបចំេឡងដូចករយិបរេិច�ទរបាយករណ៍ របស់ធនាគារផងែដរ។ 

្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� ្រត�វបានរមួប��ូ លចប់ពីៃថ�ទិញ ែដលជាៃថ�ែដលធនាគារទទួលបានករ 

្រគប់្រគង និងបន�រមួប��ូ លរហូតដល់ៃថ�ប�� ប់ករ្រគប់្រគង។ ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
រមួ សមតុល្យៃផ�ក�ុង ្របតិបត�ិករ និងចំេណញ ឬខតែដលមិនច្បោស់លស់្រត�វបានលុបេចល

ទំងអស់។ េគាលនេយាបាយគណេនយ្យមានលក�ណៈែតមួយ្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងរបាយករណ៍

ហិរ��វត�ុរមួ ចំេពះ្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករណ៍ទំងឡាយណាស�ិតក�ុងកលៈេទសៈ�សេដៀងគា� ។ 

ករទិញ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� ្រត�វបានកត់្រតេដយេ្រប្របាស់វធីិស�ស�ទិញ។ វធីិស�ស�គណេនយ្យ 

ទិញទក់ទងេទនឹងករែបងែចកៃថ�េដមៃនករទិញេទនឹងតៃម�ទីផ្សោរៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល 

និងបំណុលយថាេហតុែដលបានទិញតំរូវបានសន�តេនៃថ�ទិញេនាះ។ ៃថ�េដមទិញ្រត�វបានវស់ែវង 

ជាតៃម�សរុបៃនតៃម�ទីផ្សោរនាៃថ�េដះដូរៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលែដលបានេកតេឡង ឬែដល

បានសន�ត និងឧបករណ៍មូលធនែដលបានេចញផ្សោយ បូកែថមៃថ�េដមផា� ល់េផ្សងៗែដលពក់ព័ន� 

នឹងករទិញ។  

២.៣.៤  កររមួប��ូ លអជីវកម� 

កររមួប��ូ លអជីវកម� ្រត�វបានកត់្រតេដយេ្របវធីិស�ស�លទ�កម�។ ៃថ�េដមៃនករទិញ្រត�វបាន 

កំណត់េស�នឹងតៃម�សរុបៃនទឹក្របាក់ែដលបានេផ�រ វស់ែវងតមតៃម�ទីផ្សោរេនៃថ�ទិញ និងតៃម�

មា� ស់ភាគហុ៊នអប្បភាគ។ ស្រមាប់កររមួប��ូ លអជីវកម�នីមួយៗ ្រក�មហុ៊នរមួេ្រជសេរ សករវស់

ែវងមា� ស់ភាគហុ៊នអប្បភាគតមតៃម�ទីផ្សោរ ឬតមសមាមា្រតភាគហុ៊នៃន្រទព្យសកម�សុទ�ែដល

អចកំណត់បានរបស់្រក�មហុ៊នែដល្រត�វបានទិញ។ េសហុ៊យពក់ព័ន�នឹងករទិញ ្រត�វបានកត់្រត 

ជាចំណាយ េនក�ុងចំណាយរដ�បាល។ េនេពលែដល្រក�មហុ៊នរមួទិញអជីវកម�មួយ ្រក�មហុ៊នរមួ 

បានវយតៃម�្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុែដលបានសន�ត ស្រមាប់ចំណាត់ថា� ក់សម�សប 

និងករចត់តំងេដយែផ�កេលលក�ខណ� កិច�សន្យោ កលៈេទសៈេសដ�កិច� និងលក�ខណ� ពក់ព័ន� 

នានាេនៃថ�ទិញ។ ករវស់ែវងេនះ រមួប��ូ លនូវករែបងែចក ពីកិច�សន្យោេគាល ពីភាគីលក់។ 

២.៣.៥ េករ �ិ៍េឈ� ះពណិជ�កម� 

េករ �ិ៍េឈ� ះពណិជ�កម� ្រត�វបានវស់ែវងដំបូងតមៃថ�េដម ែដលជាតៃម�េលសៃនៃថ�ទិញសរុប េធៀប

នឹងចំនួនែដលទទួលស� ល់ចំេពះមា� ស់ភាគហុ៊នែដលមានសិទ�ិ្រគប់្រគង េល្រទព្យសកម�សុទ� 

ែដលបានទទួល និង្រទព្យអកម�ែដលបានសន�ត។ ្របសិនេបៃថ�ទិញេនះ ទបជាងតៃម�ទីផ្សោរៃន 

្រទព្យសកម�សុទ�របស់្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� ចំនួនខុសគា� ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍ 

លទ�ផល។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣.៥ េករ �ិ៍េឈ� ះពណិជ�កម�(តពីទំព័រមុន) 

េ្រកយពីករទទួលស� ល់ដំបូង េករ �ិ៍េឈ� ះពណិជ�កម�្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដម េដយដកេចញ 

នូវករខតបង់េដយករថយចុះតៃម�បង�រ។ 

២.៣.៦ មា� ស់ភាគហុ៊នអប្បភាគ 

 មា� ស់ភាគហុ៊នអប្បភាគគឺ សំេដេលែផ�កមួយៃនចំេណញឬខត និង្រទព្យសកម�សុទ�ៃន្រក�មហុ៊ន

បុ្រតសម�័ន� ែដលមិនកន់កប់េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលេដយធនាគារ។ មា� ស់ភាគហុ៊ន 

អប្បភាគ្រត�វបានបង� ញដច់េដយែឡកក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលរមួ និងេនក�ុងមូលធនរបស់ 

របាយករណ៍តុល្យកររួម េដយបង� ញដច់េដយែឡកពីមូលធន ែដលែចកឲ្យអ�កកន់កប់មូលធន 

របស់ធនាគារ។ ្របសិនេបមា� ស់ភាគហុ៊នអប្បភាគ្រត�វបានវយតៃម�ជា្រទព្យអកម� (កំណត់សមា� ល់

២.៣.១៣) វ្រត�វបានបង� ញ ក�ុងែផ�ក្រទព្យអកម�របស់របាយករណ៍តុល្យកររួម។ ករទិញមា� ស់

ភាគហុ៊នអប្បភាគែដលមិនបណា� លមកពីបាត់បង់ករ្រគប់្រគង់ ្រត�វកត់្រតជា្របតិបត�ិករមូលធន។ 

ឯភាពខុសគា� រវងៃថ�េដមៃនករទិញ និងតៃម�ទីផ្សោរភាគហុ៊នរបស់្រទព្យសកម�សុទ�្រត�វបានទទួល 

ស� ល់ជា្របតិបត�ិករ មូលធន េហយ្រត�វែបងែចកឲ្យេទមា� ស់ធនាគារ។ 

២.៣.៧  ឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជន 

ឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជន ្រត�វបានបង� ញក�ុងតរងតុល្យករជាទឹក្របាក់េដម 

េដយដកេចញនូវឥណទនែដល្រត�វបានលុបេចល និងសំវធិានធនែដលមានេលឥណទន និង 

បុេរ្របទនទំងេនាះ។ ឥណទនរយៈេពលខ�ីគឺជាឥណទនែដលនឹង្រត�វទូទត់សងមកវញិេនក�ុង 

រយៈេពលមួយឆា� ំ េដយគិតចប់ពីកលបរេិច�ទែដលឥណទនេនាះ្រត�វបានផ�ល់េអយអតិថិជន។ 

ឥណទនរយៈេពលែវងគឺជាឥណទនែដលនឹង្រត�វទូទត់សងមកវញិ េនក�ុងរយៈេពលេ្រចនជាង 

មួយឆា� ំេដយគិតចប់ពីកលបរេិច�ទែដលឥណទន្រត�វបានផ�ល់េអយអតិថិជន។  

ឥណទន្រត�វបានលុបេចល េនេពលែដលធនាគារសង្ឹឃមយ៉ាងច្បោស់លស់ថា ឥណទនមិន

អច្របមូលមកវញិបាន។ ករ្របមូលបានមកវញិៃនឥណទន និងបុេរ្របទន ែដល្រត�វបានលុប

េចល ឬបានេធ�សំវធិានធនេនក�ុងករយិបរេិច�ទមុនៗនឹងបន�យទឹក្របាក់ៃនសំវធិានធនស្រមាប់

ករបាត់បង់េលឥណទន និងបុេរ្របទនេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។ 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ែដល្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាឥណទនេ្រកមស�ង់ដរ សង្័សយ ឬ បាត់បង់ 

គឺ្រត�វចត់ទុកជា ឥណទន មិនដំេណ រករ។ 

២.៣.៨ សំវធិានធនស្រមាប់ករបាត់បង់េលឥណទន និងបុេរ្របទន 

សំវធិានធនស្រមាប់ករបាត់បង់េលឥណទន និងបុេរ្របទន្រត�វបានេធ�េឡងេដយអ�ស័យេទ

េល ហនិភ័យជាក់លក់នានា ែដលទក់ទងេទនឹងឥណទននិងបុេរ្របទនទំងេនាះ ែដល្រត�វ

បានពិនិត្យេមលេឡងវញិ និងកំណត់យ៉ាងជាក់លក់ថាជាឥណទនឃា� ំេមល េ្រកមស�ង់ដរ 

សង្័សយ ឬ បាត់បង់។ េលសពីេនះ សំវធិានធនទូេទក៏្រត�វបានេធ�េឡងផងែដរស្រមាប់ឥណទន

ែដលបានចត់ថា� ក់ជាឥណទនធម�ត។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន)  

២.៣.៨ សំវធិានធនស្រមាប់ករបាត់បង់េលឥណទន និងបុេរ្របទន (តពីទំព័រមុន) 

សំវធិានធន្រត�វបានគណនាេដយែផ�កេទតមភាគរយៃនសមតុល្យឥណទន និងបុេរ្របទន។  

ធនាគារបានអនុវត�តមករេធ�ចំណាត់ថា� ក់ និងសំវធិានធនឥណទន ដូចែដលបានត្រម�វេដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តម្របកសេលខ ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០០៩។ 

្របកសេនះត្រម�វេអយធនាគារពណិជ�ទំងអស់ចត់ថា� ក់ឥណទនរបស់ខ�ួនេទតមសមាមា្រត 

៥ថា� ក់។ ក្រមិត�សបច្បោប់ចំបាច់ៃនករេធ�សំវធិានធនទូេទនិងជាក់លក់ ្រត�វបានេធ�េឡងេដយ

ែផ�កេលចំណាត់ ថា� ក់ឥណទនដូចមានបង� ញជូនខងេ្រកម៖ 

ចំណាត់ថា� ក់ ចំនួនៃថ�ហួសកលកំណត់ អ្រតសំវធិានធន 

 
សំវធិានធនទូេទ  

 

ឥណទនធម�ត គា� ន រហូតដល់តិចជាង៣០ៃថ� ១% 

សំវធិានធនជាក់លក់   

ឥណទនឃា� ំេមល ពី ៣០ ៃថ� ឬ េ្រចនជាង បុ៉ែន� តិចជាង ៩០ ៃថ� ៣% 

ឥណទនេ្រកមស�ង់ដរ ពី ៩០ ៃថ� ឬ េ្រចនជាង បុ៉ែន� តិចជាង ១៨០ ៃថ� ២០% 

ឥណទនជាប់សង្័សយ ពី១៨០ ៃថ� ឬ េ្រចនជាង បុ៉ែន� តិចជាង៣៦០ ៃថ� ៥០% 

ឥណទនបាត់បង់ ៣៦០ៃថ� ឬ េ្រចនជាង ១០០% 

ឥណទនមិនអច្របមូលបាន ឬចំែណកឥណទន ែដលចត់ចំណាត់ថា� ក់ជាឥណទនអ្រកក់   

្រត�វបានលុបេចល បនា� ប់ពីករពិចរណាេលតៃម�ទីផ្សោរជាក់ែស�ងរបស់អចលន្រទព្យដក់ប�� ំ 

និងបនា� ប់ពីករវនិិច�័យរបស់ថា� ក់ដឹកនំាធនាគារ ថាមិនមានសង្ឹឃមក�ុងករ្របមូលមកវញិបាន។ 

២.៣.៩  កិច�សន្យោឥណទនេផ្សងៗ  

ក�ុងដំេណ រករអជីវកម�ធម�ត្រក�មហុ៊នរមួបានេធ�កិច�សន្យោឥណទនេផ្សងៗ រមួមានកិច�សន្យោផ�

ល់ ឥណទន លិខិតឥណទន និងលិខិតធានា។ េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ និងវធីិស�ស� សំ

វធិានធន គឺ្របហក់្របែហលគា� េទនឹងករផ�ល់ឥណទន ដូចមានក�ុងកំណត់សមា� ល់ខងេល។ 

សំវធិានធនជាក់លក់ ្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះកិច�សន្យោឥណទនេផ្សងៗេនេពលករបាត់បង់ ្រត�វ

បានគិតថាអចនឹងេកតមានេឡង។ 

២.៣.១០ ករវនិិេយាគមានស្រមាប់លក់ 

ករវនិិេយាគមានស្រមាប់លក់ គឺករវនិិេយាគហិរ��វត�ុទំងឡាយណា ែដលអច្រត�វបាន កំណត់ 

ទុកជាមុន ឬមិនមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ក�ុងករចត់ថា� ក់ជា ករកំណត់ទុកជាមុនេនតៃម�ទីផ្សោរ 
តមរយៈ្របាក់ចំេណញ និង ខត កន់កប់ដល់ៃថ�កលកំណត់់ ឬ ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទន។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣.១១ ករកំណត់តៃម�ទីផ្សោរ 

តៃម�ទីផ្សោរស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដលចរចរណ៍ក�ុងទីផ្សោរ េនកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ 

គឺ្រត�វបានែផ�កេលតៃម�ទីផ្សោរ ឬ តរងតៃម�របស់្របត�ិបត�ិករៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេនាះ (តៃម�តម

ករេដញៃថ� ស្រមាប់ករវនិិេយាគរយៈេពលែវង និង តៃម�ដក់លក់ស្រមាប់ករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ី) 

េដយមិនមានករកត់កងជាមួយៃថ�្របតិបត�ិករ។ 

ស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេផ្សងៗេទៀត ែដលមិន្រត�វបានចរចរណ៍ក�ុងទីផ្សោរ តៃម�ទីផ្សោរ្រត�វបាន 

កំណត់េដយេ្របបេច�កេទសវយតៃម�សម�សប។  

២.៣.១២ ករកត់កងឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ្រត�វបានកត់កងគា�  េហយចំនួនទឹក្របាក់សុទ�្រត�វបាន 

បង� ញក�ុងតរងតុល្យករែតក�ុងករណីែដលមានសិទ�ិ�សបច្បោប់ េដម្ីបកត់កងទឹក្របាក់ែដល្រត�វ 

បានទទួលស� ល់េហយមានបំណងទូទត់តមមូលដ� នសុទ� ឬលក់្រទព្យសកម� និងទូទត់បំណុល 

េនេពលទន�ឹមគា� េនាះ។ ជាទូេទ េនះមិនែមនជាករណីរបស់កិច�្រពមេ្រព�ងកត់កងេឡយ េហយ 

្រទព្យសកម� និង បំណុលពក់ព័ន�្រត�វបានបង� ញជាទឹក្របាក់ដុលក�ុងតរងតុល្យករ ។ 

២.៣.១៣ ករែបងែចកថា� ក់ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ រវង្រទព្យអកម� និងមូលធន 

ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ្រត�វបានចត់ទុកជាបំណុល ្របសិនជាវផ�ល់កតព�កិច�តមកិច�សន្យោេដម្ីប៖ 

• េផ�រសច់្របាក់ ឬ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេទកន់្រក�មហុ៊នដ៏ៃទ 

• េដះដូរ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬ្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុជាមួយ្រក�មហុ៊នដ៏ៃទ េ្រកមលក�ខណ�  

ែដលមានភាពអវជិ�មានខ� ំងេល្រក�មហុ៊នរមួ 

• បំេពញបាននូវកតព�កិច� ជាជាងេដយករេដះដូរៃនសច់្របាក់េថរ ឬ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ
ដៃទេទៀត ស្រមាប់ចំនួនេថរៃនភាគហុ៊នមូលធនផា� ល់។ 

្របសិនេប្រក�មហុ៊នរមួ មិនមានសិទ�ិែដលគា� នល័ក�ខ័ណ� េដម្ីបេជៀសវងករេផ�រសច់្របាក់ ឬ្រទព្យ

សកម�ហិរ��វត�ុេទកន់្រក�មហុ៊នដ៏ៃទ េដម្ីបសងកតព�កិច�តមកិច�សន្យោ ដូចេនះកតព�កិច�្រត�វនឹង

និយមន័យៃន្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុ។ 

២.៣.១៤ ករទទួលស� ល់ចំណូល ឬចំណាយ 

ចំណូល ្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពលែដលវទំនងថា ផល្របេយាជន៍េសដ�កិច�នឹងហូរចូល  

្រក�មហុ៊នរមួ េហយចំណូលទំងេនាះ អច្រត�វបានវស់ែវងអចេជឿទុកចិត�បាន។ ចំណូលករ្របាក់ 

ពីឥណទន និង ្របាក់បុេរ្របទនេអយអតិថិជន មូលប្បទនប័្រតអប្បហរ េហយនិងសមតុល្យ 

ជាមួយធនាគារជាតិ និងជាមួយ្រគឹះស� នធនាគារេផ្សងៗ ្រត�វបានទទួលស� ល់ តមមូលដ� ន

គណេនយ្យបង�រ្របចំៃថ� េលកែលងែតករ្របាក់បង�ររបស់ឥណទនែដល្រត�វបានចត់ថា� ក់េ្រកម

ស�ង់ដរ សង្័សយ ឬ បាត់បង់។ ករ្របាក់បង�ររបស់ឥណទនទំងេនាះ ្រត�វបានកត់្រតខងឥណទន 

ៃនគណនីករ្របាក់ព្ួយរទុក ។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន)  

២.៣.១៤ ករទទួលស� ល់ចំណូល ឬចំណាយ (តពីទំព័រមុន) 

ចំណាយករ្របាក់េល្របាក់បេ��របស់អតិថិជន គណនីទូទត់របស់ធនាគារេផ្សងៗ េហយនិង

បំណុល្រត�វបានទទួលស� ល់តមមូលដ� នបង�រ្របចំៃថ�។  

២.៣.១៤.១ ចំណូលពីៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរ  

្រក�មហុ៊នរមួទទួលបានចំណូលពីៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរពីេសវកម�េ្រចន្របេភទែដល្រក�មហុ៊ន 

រមួ បានផ�ល់េអយអតិថិជន។ ចំណូលពីៃថ�ឈ�ួល និង កៃ្រមេជងសរ ្រត�វបានទទួលស� ល់តម   

មូលដ� នគណេនយ្យសច់្របាក់។ ចំណូលពីៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរ រមួមានចំណូលែដលទទួល 

បានពីេសវកម�ៃនករេផ�រ្របាក់ េសវកម�ៃនករេរៀបចំសំុខ�ីចងករ្របាក់ ៃថ�ឈ�ួលៃនករសន្យោេល

ឥណទន ករធានារបស់ធនាគារ លិខិតឥណទន េសវកម�ពីេអធីអឹមនិងកតឥណទន។ 

២.៣.១៤.២ ចំណូលភាគលភ 

ចំណូលភាគលភ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពល្រក�មហុ៊នរមួ មានសិទ�ិេដម្ីបទទួលបានករទូទត់

ភាគលភេនាះ។ 

២.៣.១៥ សច់្របាក់ និង សច់្របាក់្របហក់្របែហល 

ស្រមាប់េគាលបំណងរបាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់្របហក់្របែហល 

រមួមាន សច់្របាក់សុទ� និង ករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ី ែដលអចក� យជាសច់្របាក់បានឆាប់រហ័ស 

េហយែដលអចប�ូរជាចំនួនទឹក្របាក់ជាក់លក់ និង សមតុល្យ ៃនគណនីេនធនាគារេផ្សង ែដល

មានកលវសន�ដំបូងតិចជាង៩០ៃថ�។ 

២.៣.១៦ ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏ និង កម�វធីិកំុព្ូយទ័រ 

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏ ែដលរមួទំងកម�វធីិកំុព្ូយទ័រេនាះ ្រត�វបានបង� ញជាៃថ�េដម េដយមិនរប់ 

ប��ូ លនូវករេ្រប្របាស់្របចំៃថ� ដករលំស់បង�រ និង សំវធិានធនេលករថយចុះតំៃល (េបមាន)។ 

កផា� ស់ប�ូរ អយុកលេ្រប្របាស់រពឹំងទុក្រត�វបានកត់្រត និង បង� ញពីករប�ូរកលបរេិច�ទ ឬ វធីិ

ស�ស�រលំស់ េអយបានសម�សប េហយអនុវត�ដូចជាករផា� ស់ប�ូរករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យែដរ។ 

ធាតុៃន្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏្រត�វបានឈប់ទទួលស� ល់េនេពលលក់េចញ ឬ េនេពលមិនមាន

អត�្របេយាជន៍អនាគត ្រត�វបានរពឹំងទុកពីករេ្រប្របាស់វេនាះ ។ ករចំេណញ ឬខតេលករឈប់ 

ទទួលស� ល់្រទព្យសកម� (ែដល្រត�វបានគណនាជាចំនួនខុសគា� រវងទឹក្របាក់ ែដលទទួលបានពី 

ករលក់សុទ� និងតៃម�ពិតគណេនយ្យរបស់ ្រទព្យសកម�េនាះ) ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង “ចំណូលពី

្របតិបត�ិករេផ្សងៗ” េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ក�ុងករយិបរេិច�ទែដល្រទព្យសកម�េនាះ ្រត�វ

បានឈប់ទទួលស� ល់។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣.១៦ ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏ និង កម�វធីិកំុព្ូយទ័រ (តពីទំព័រមុន) 

ករងរកំពុងដំេណ រករ និង ដីមិន្រត�វបានេធ�រលំស់េទ។ រលំស់ៃនអលចកម� និងកម�វធីិកំុព្ូយទ័រ ្រត�វ

បានគណនាតមវធីិស�ស�រលំស់េថរ េលអយុកលេ្រប្របាស់ប៉ាន់ស� ន ៃន្រទព្យសកម�ទំងអស់

េនះ ែដលកំណត់ដូចខងេ្រកម ៖ 

អគារ ២០ ឆា� ំ 

ករែកលម�អគារ ៨ ឆា� ំ 
េ្រគ�ងសង� រមឹ និងបរកិ� រ ៨ឆា� ំ 

ហត�ូបករណ៍ ៥-៨ ឆា� ំ 
យានយន� ៨ ឆា� ំ 
កម�វធីិកំុព្ូយទ័រ ៥ ឆា� ំ 

២.៣.១៧ ្រទព្យសម្បត�ិែដលរបឹអូសពីកូនបំណុល 

្រទព្យសម្បត�ិ របឹអូសរួមមាន ្រទព្យជាអចលនវត�ុ ែដលទទួលបាន តមរយៈករ របឹអូស ៃនវត�ុប�� ំ ពី 

ករខកខន ពីករបង់្របាក់ឥណទន និងបុេរបទន ែដលបានេផ�រេទឲ្យ ធនាគារ ជាែផ�កមួយៃន ករ

េដះ�សយ បំណុល ។ ្រទព្យសម្បត�ិ ទំងេនះមិន្រត�វ បានេធ�េឡងក�ុងេគាលបំណង្របតិបត�ិករ

របស់ធនាគារេឡយ េហយវនឹង្រត�វបានលក់េចញ េដម្ីបសងជំនួសសច់្របាក់ែដលេនសល់ ក�ុង 

រយៈេពលអតិបរមាដប់ពីរែខ ដូចែដលបានេចញផ្សោយក�ុង ្របកសេលខ ខ-៧-០១-១៨៦ េល ្រទព្យ 

និងហត�ូបករណ៏ ែដលេចញេដយ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្រទព្យសម្បត�ិែដលបានរបឹអូសបាន ្រត�វបានបង� ញជាតៃម�ទបជាងរវងសមតុល្យជំពក់ ៃន្របាក់

កម�ី ឬ្របាក់បុេរ្របទនពក់ព័ន� និងតៃម�ប៉ាន់ស� ន ែដលអចលក់បានសុទ�ៃន្រទព្យសម្បត�ិ នាកល

បរេិច�ទៃនកររបឹអូស្រទព្យសម្បត�ិេនាះ។ ករចំេណញ ឬ ខត ្រត�វបានទទួលស� ល់ ក�ុងរបាយ

ករណ៍លទ�ផលនាកលបរេិច�ទៃនករលក់េចញ។ 

២.៣.១៨ ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

ពន�ក�ុង្រគា 

ពន�ក�ុង្រគាេល្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម� ស្រមាប់ករយិបេច�ទបច�ុប្បន� និងមុនៗ ្រត�វបានវស់ែវង 

ជាទឹក្របាក់ ែដល្រត�វបានរពឹំងទុកថា ្រត�វបាន្របមូលមកវញិពី ឬ្រត�វបង់េអយអជា� ធរពន�ដរ។   

អ្រតពន� និងច្បោប់ពន� ែដល្រត�វបានេ្របេដម្ីបគណនាទឹក្របាក់ទំងេនះ គឺជាអ្រត និងច្បោប់ពន� 

ែដលមានសុពលភាព រហូតដល់ កលបរេិច�ទៃនតរងតុល្យករ ។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន)  

២.៣.១៨ ពន�េល្របាក់ចំេណញ (តពីទំព័រមុន) 

ពន�ពន្យោរ 

ពន�ពន្យោរ្រត�វបានគណនា េដយេ្របវធីិស�ស�បំណុលតុល្យករ េលចំនួនខុសគា� បេណា� ះអសន� 

នាកលបរេិច�ទៃនតរងតុល្យករ រវងមូលដ� នពន�ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល េហយនិងតៃម�ពិត 

គណេនយ្យ របស់ពួកវក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ។ 

ពន�ពន្យោរេល្រទព្យអកម� ្រត�វបានទទួលស� ល់េល ចំនួនខុសគា� បេណា� ះអសន�ជាប់ពន�ទំងអស់ 

េលកែលងែតេនេពលពន�ពន្យោរេល្រទព្យអកម� េកតេឡងពីករទទួលស� ល់ េន្រគាដំបូងៃន 

្រទព្យសកម� ឬបំណុល េនក�ុង្របតិបត�ិករែដលេនេពលេនាះ វមិនជះឥទ�ិពលដល់្របាក់ចំេណញ 

គណេនយ្យ និង ្របាក់ចំេណញ ឬខតជាប់ពន�េនាះេទ។  

ពន�ពន្យោរេល្រទព្យសកម� ្រត�វបានទទួលស� ល់ ស្រមាប់ភាពខុសគា� បេណា� ះអសន�ទំងអស់ែដល 

អចកត់បន�យបានរហូតដល់ទំហំមួយ ែដលវទំនងថា ្របាក់ចំេណញជាប់ពន�នឹងអចមានេដម្ីប 

កត់កងជាមួយភាពខុសគា� បេណា� ះអសន� ែដលអចេ្រប្របាស់បាន េលកែលងែតេនេពល ពន�

ពន្យោរេល្រទព្យសកម� េកតេឡងពីករទទួលស� ល់នា្រគាដំបូងៃន្រទព្យសកម� ឬបំណុលក�ុង 

្របតិបត�ិករែដលេនេពល្របតិបត�ិករេនាះ មិនមានឥទ�ិពលដល់្របាក់ចំេណញ គណេនយ្យ និង

្របាក់ចំេណញ ឬខតជាប់ពន�។ 

តំៃលពិតគណេនយ្យៃនពន�ពន្យោរេល្រទព្យសកម� ្រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិ នាកលបរេិច�ទតុល្យករ 

នីមួយៗ េហយនិង្រត�វបានកត់បន�យមក្រតឹមទំហំមួយ ែដលវមិនទំនងថាមាន្របាក់ចំេណញ

ជាប់ពន�្រគប់្រគាន់ ែដលអចេ្រប្របាស់បានទំងអស់ ឬមួយែផ�ក្រទព្យសកម�ៃនពន�ពន្យោរ។ 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� ែដលមិន្រត�វបានទទួលស� ល់េនាះ គឺ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ នាកល

បរេិច�ទៃនតុល្យករនីមួយៗ េហយ្រត�វបានទទួលស� ល់្រតឹម ទំហំមួយែដលវទំនងថា្របាក់ចំេណញ

ជាប់ពន�នាេពលអនាគត នឹងេធ�េអយពន�ពន្យោរេល្រទព្យសកម�េនាះអច ្រត�វបានយក្រតលប់មក 

វញិ។ 

២.៣.១៩ ្របតិបត�ិករ និងករែ្របស្រម�លរបិូយប័ណ�បរេទស 

្រក�មហុ៊នរមួ រក្សោ្របព័ន�គណេនយ្យ និងកត់្រត្រគប់្របតិបត�ិករទំងអស់ ជារបិូយប័ណ�ជាក់ែស�ង។ 

្រទព្យសកម� និង ្រទព្យអកម� ែដលជារបិូយប័ណ�បរេទសនាចុងករយិបរេិច�ទ្រត�វបានែ្របស្រម�ល 

េឡងវញិជា ្របាក់ដុល� រអេមរកិ តមអ្រតប�ូរ្របាក់ែដលបានកំណត់េនកលបរេិច�ទៃនរបាយ

ករណ៍ (ស្រមាប់អ្រតប�ូរ្របាក់បច�ុប្បន�ៃន្របាក់ដុល� រអេមរកិ និងរបិូយប័ណ�បរេទសែដលពក់

ព័ន�េធៀប េទនឹង្របាក់េរៀល េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ េយាងេទកំណត់សមា� ល់ ៣២)។ 

 ចំណូល និងចំណាយ ែដលេកតេឡងជារបិូយប័ណ�បរេទស ្រត�វបានប�ូរជា្របាក់ដុល� រអេមរកិនា 

ចុងែខ េដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាក់មធ្យមសម�សប ជាជាងអ្រតប�ូរ្របាក់ែដលកំណត់នាកលបរេិច�ទ 

ៃន្របតិបត�ិករ។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣.២០ សំវធិានធន 

សំវធិានធន ្រត�វបានទទួលស� ល់ េនេពល្រក�មហុ៊នរួមមានបំណុលបច�ុប្បន� (តមផ�ូវច្បោប់ ឬ

េដយ្របេយាល) តមរយៈ្រពឹត�ិករណ៍អតីតកល េហយវទំនងជាថាមានលំហូរេចញៃនធនធាន 

ែដលពក់ពន�័នឹងអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�របស់ធនាគារ ែដលតំរូវឲ្យទូទត់កតព�កិច�ទំងេនាះ េហយ

ករប៉ាន់ស� នេលកតព�កិច�ទំងេនាះ  ្រត�វបានេធ�េឡងគួរឲ្យទុកចិត�បាន។ 

២.៣.២១ ្រទព្យសកម�ែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោធានា 

្រទព្យសកម�ែដលេផ�រក្សោទុក ឬក�ុងសមាសភាពជា្រទព្យដក់ធានា គឺមិន្រត�វបានបង� ញក�ុង របាយ

ករណ៍ហិរ��វត�ុេទ ពីេ្រពះ្រទព្យទំងេនះ មិនែមនជា្រទព្យសកម�របស់្រក�មហុ៊នរួមេឡយ។  

២.៣.២២ ្របាក់បេ��កតព�កិច� 

្របាក់បេ��កតព�កិច� ្រត�វរក្សោេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយអនុេលមតម ច្បោប់ៃនធនាគារ និង 

ស� ប័នហិរ��វត�ុៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង ្រត�វបានកំណត់េដយភាគរយអប្បបរមាៃនមូលធន 

និង ្របាក់បេ��របស់អតិថិជនែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២.៣.២៣ ភតិសន្យោ 

 ករកំណត់ថាេតកិច�សន្យោមួយជាភតិសន្យោ ឬ ក៏មានធាតុជាភតិសន្យោគឺឈរេលមូលដ� នជាក់ែស�ង 

របស់កិច�សន្យោេនាះ េហយត្រម�វឱ្យវយតំៃលថាេតករបំេពញល័ក�ខ័ណ� ៃនកិច�សន្យោេនាះ គឺែផ�ក

េទេលករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�ជាក់លក់មួយ ឬ្រទព្យសកម�ដ៏ៃទេទៀត េហយកិច�សន្យោេនាះេផ�រ

សិទ�ិេអយេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�េនាះ។ 

ធនាគារក�ុងនាមជាភតិកៈ 

ភតិសន្យោ ែដលភតិបតីេនែតរក្សោនូវហនិភ័យ និងអត�្របេយាជន៍ទំងអស់ៃនភាពជាមា� ស់កម�សិទ�ិ 

េល្រទព្យសកម�េនាះ ្រត�វចត់ទុកជាភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ។ ករចំណាយេទេលភតិសន្យោ ្របតិបត�ិ

ករ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលតមអ្រតេថរ �សបតម 

េថរេវលៃនករជួល។ 

ធនាគារក�ុងនាមជាភតិបតី 

ភតិសន្យោ ែដលធនាគារមិនបានេផ�រនូវហនិភ័យ និងអត�្របេយាជន៍ទំងអស់ៃនភាពជាមា� ស់ 

កម�សិទ�ិេល្រទព្យសកម�េនាះ ្រត�វចត់ទុកជាភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ។ ចំណូលពីភតិសន្យោ ្រត�វបាន

ទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលតមអ្រតេថរ �សបតមេថរេវលៃនករជួល។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣  េសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ (តពីទំព័រមុន) 

២.៣.២៤ ភាគីពក់ព័ន� 

ភាគីែដលចត់ទុកថាភាគីពក់ព័ន� លុះ្រត្រក�មហុ៊នរមួមានលទ�ភាព្រគប់្រគងផា� ល់ ឬ ្របេយាលេល 

ភាគីេផ្សងេទៀត ឬមានឥទ�ិពលយ៉ាងសំខន់ក�ុងករេធ�េសចក�ីសំេរចចិត�ែផ�កហិរ��វត�ុ  និង្របតិបត�ិករ 

្រចសមកវញិ្របសិនេប្រក�មហុ៊នរមួ និង ភាគីេនាះស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរមួមួយ ឬក៏មាន  

ឥទ�ិពលជាសំខន់។ ភាគីពក់ព័ន�អចជារបូវន័�បុគ�ល ឬ នីតិបុគ�លេហយក៏បានរមួប��ូ លផងទំង 

បុគ�លជិតស�ិតេនក�ុងសមាជិក្រគ�សរផងែដរ ។ 

ភាគីពក់ព័ន� ែដល្រត�វបានកំនត់ក�ុងមា្រត ៤៩ និង ៥០ ៃនច្បោប់ស�ីពីធនាគារ និងស� ប័នហិរ��វត�ុ
ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា រមួមានដូចខងេ្រកមៈ 

(ក) រល់បុគ�លទំងឡាយណាែដលកន់កប់េដយផា� ល់ ឬ្របេយាល នូវភាគហុ៊នយ៉ាងេហច 

ណាស់ ១០ ភាគរយ ៃនមូលធន ឬ សិទ�ិេបាះេឆា� ត ។ 

(ខ) រល់្រក�មហុ៊នទំងឡាយណា ែដលធនាគារកន់កប់េដយផា� ល់ ឬ ្របេយាល នូវភាគហុ៊ន 

យ៉ាងតិច ១០ ភាគរយៃនមូលធន ឬ សិទ�ិេបាះេឆា� តេនក�ុង្រក�មហុ៊ន ។ 

(គ)  រល់បុគ�លទំងឡាយណា ែដលចូលរមួក�ុងអភិបាល្រគប់្រគងដឹកនំា ឬករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ 

(ឃ) រល់សវនករខងេ្រក ។ 

២.៣.២៥ ភាគលភេទេលមូលធនែដលបានបង់ 

ភាគលភេទេលេដមទុន្រត�វបានទទួលស� ល់ជា្រទព្យអកម� និងកត់េចញពីមូលធនមា� ស់ភាគហុ៊ន 

េនេពលែដលមានករអនុម័តពី្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ ភាគលភ្រត�វបាន្របកស ក�ុងកំឡុងកល

បរេិច�ទ ក៏បុ៉ែន�ភាគលភេនះ ្រត�វបានអនុម័តេដយ្រក�ម្របឹក្សោរភិបាល េ្រកយតរងតុល្យករ    

ដូចេនះភាគលភ្រត�វបានចត់ទុកជា្រពឹត�ិករណ៍េ្រកយតរងតុល្យករ។  

២.៣.២៦ ករកត់េក្ប�សតួេលខ 

តួេលខេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានកត់េក្ប�សឱ្យក� យជាតួេលខគត់ ែដលមានតំៃល 

្របហក់្របែហលបំផុត េទនឹងតួេលខទឹក្របាក់ដុល� រអេមរកិ និងពន់េរៀល។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
៣. សច់្របាក់ 

សច់្របាក់របស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារមានដូចខងេ្រកម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 
សច់្របាក់ក�ុងៃដជាដុល� រអេមរកិ ១២.២៦៨.២០១ ៤៩.៥២៦.៧២៧ ៧.៧០៦.៤៦៣ ៣១.២១១.១៧៥ 

សច់្របាក់ក�ុងទូរេអធីអឹម ១.៦៤៨.១៩០ ៦.៦៥៣.៧៤៣ ១.៤២៩.២៧៥ ៥.៧៨៨.៥៦៤ 

ែសកមិនទន់ទូទត់ ៨៩២.២១៧ ៣.៦០១.៨៨០ ៨៩៩.៦៣៥ ៣.៦៤៣.៥២២ 

 ១៤.៨០៨.៦០៨ ៥៩.៧៨២.៣៥០ ១០.០៣៥.៣៧៣ ៤០.៦៤៣.២៦១ 

ស្រមាប់េគាលបំណងរបាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលរបស់

្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគាររមួមាន៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 
សច់្របាក់ក�ុងៃដ និងែសកេផ្សងៗ ១៤.៨០៨.៦០៨ ៥៩.៧៨២.៣៥០ ១០.០៣៥.៣៧៣ ៤០.៦៤៣.២៦១ 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) ១១.៨៣៨.៣១៦ ៤៧.៧៩១.២៨២ ៩.៤១២.៩៥៣ ៣៨.១២២.៤៥៩ 

គណនីចរន�     

សមតុល្យជាមួយធនាគារេផ្សងៗ 

(កំណត់សមា� ល់ ៥) ១៥.៩៨៥.៩៣០ ៦៤.៥៣៥.១៩៩ ១៥.៨១៤.៩៧២ ៦៤.០៥០.៦៣៧ 

 ៤២.៦៣២.៨៥៤ ១៧២.១០៨.៨៣១ ៣៥.២៦៣.២៩៨ ១៤២.៨១៦.៣៥៧ 

 
៤. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារមានសមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដូចខងេ្រកម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 
 

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 
គណនីចរន�ជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ ១១.៧៧៩.០១៣ ៤៧.៥៥១.៨៧៧ ៩.១៩៨.៣៨៣ ៣៧.២៥៣.៤៥១ 

គណនីចរន�ជា្របាក់េរៀល ៥៩.៣០៣ ២៣៩.៤០៥ ២១៤.៥៧០ ៨៦៩.០០៨ 

្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� ២៨.៨៧៩.៧៧១ ១១៦.៥៨៧.៦៣៦ ២១.៧១៤.៦៩១ ៨៧.៩៤៤.៤៩៩ 

្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន ៦.០០០.០០០ ២៤.២២២.០០០ ៦.០០០.០០០ ២៤.៣០០.០០០ 

វ�ិ� បនប្រត្របាក់បេ��រអចចចរ

បាន ៣.៩៤៩.៥៤២ ១៥.៩៤៤.៣០០ ៣.១៧៤.០៧៤ ១២.៨៥៥.០០០ 

 ៥០.៦៦៧.៦២៩ ២០៤.៥៤៥.២១៨ ៤០.៣០១.៧១៨ ១៦៣.២២១.៩៥៨ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

៤. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (តពីទំព័រមុន) 

្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� 

តម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ៧-០៩-០៧៥ ចុះ ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០០៩ 

ធនាគារ ត្រម�វេអយរក្សោចំនួនទឹក្របាក់បំរងុកតព�កិច�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងទំរង់ជា្របាក់ 

បេ��កតព�កិច� គណនាតមអ្រត ៨,០% និង ១២,៥% ៃន្របាក់បេ��អតិថិជនជា របិូយវត�ុេរៀល 

និង ជារបិូយប័ណ�បរេទសេរៀងគា� ។ 

្របាក់តំកល់ធានាេលេដមទុន 

េយាងតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ំ២០០១ 

្រគប់ធនាគារ ្រត�វបានតំរវូេអយតំកល់្របាក់ចំនួន ១០% ៃនេដមទុនចុះប�� ី ។ ្របាក់តំកល់េនះ គឺ

មិនអចេ្រប្របាស់ក�ុង្របតិបត�ិករ្របចំៃថ�របស់ធនាគារបានេឡយ បុ៉ែន�ធនាគារអចដកយកវញិ

បានេនេពលែដលធនាគារសំេរចចិត�ឈប់េធ�អជីវកម�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

វ�ិ� បនប្រត្របាក់បេ��អចចរចបាន 

វ�ិ� បនប្រត្របាក់បេ��រអចចចរបានមានរយៈេពល៣ែខ ែដលមានទឹក្របាក់ចំនួន២០០.០លន

េរៀលទទួលបានករ្របាក់១.៥០%ក�ុង១ឆា� ំ  និងទឹក្របាក់ចំនួន៣.៩លនដុល� រទទួលបានករ្របាក់ 

០,៦៦% ក�ុង១ឆា� ំ (២០១៥៖ ករ្របាក់ ០,១៦% ក�ុង១ឆា� ំ)។ ្របាក់បេ��េនះមានតួនាទីជាវត�ុធានាសំ

រប់ដំេណ រករទូទត់មូលប្បទនប្រត័។ ្របាក់បេ��េនះមិន្រត�វបានអនុ�� តិឲ្យដកេចញេទរហូត

ដល់ធានាប�្ឈប់ករទូទត់មូលប្បទនប្រត័ជាមួយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 ធនាគារ មានឥណទនវបិារូបន៍ជាមួយធនាគារជាតិ ែដលធានាេដយវ�ិ� បនប្រត្របាក់បេ��អច

ចរចបាន។ 

អ្រតករ្របាក់ 

អ្រតករ្របាក់្របចំឆា� ំ េលសមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានដូចខងេ្រកម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 
គណនីចរន� គា� ន គា� ន 

្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� ០,២១% - ០,៣៨% ០,០៨% - ០,១២% 

្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន ០,២០% - ០,២២% ០,១១% - ០,២២% 

្របាក់បេ��មានកលកំណត់ ០,៦៦%- ១,៥០%  ០,១៦% 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

៥. សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 

គណនីចរន� និងបេ��ជាមួយ

ធនាគារេនបរេទស ៧.៤៨៥.៩៣០ ៣០.២២០.៦៩៩ ៦.៤៦៣.៣១៤ ២៦.១៧៦.៤២២ 

គណនីចរន� និងបេ��ជាមួយ

ធនាគារក�ុង�ស�ក ៦.០០០.០០០ ២៤.២២២.០០០ ៥១.៦៥៨ ២០៩.២១៥ 

្របាក់បេ�� ៣.៨០០.០០០ ១៥.៣៤០.៦០០ ១៧.៣០០.០០០ ៧០.០៦៥.០០០ 

 ១៧.២៨៥.៩៣០ ៦៩.៧៨៣.២៩៩ ២៣.៨១៤.៩៧២ ៩៦.៤៥០.៦៣៧ 

គណនីចរន�ែដលមានជាមួយធនាគារក�ុង�ស�កនិងធនាគារេ្រក្របេទសមិនទទួលបានករ្របាក់េទ។ 

ចំែណកឯ្របាក់បេ��មានកលកំណត់វញិទទួលបានករ្របាក់ ពី ០.៥២% ដល់ ៤.៥០%ក�ុងមួយឆា� ំ 

(ឆា� ំ២០១៥៖ ០,២០% ដល់ ៤%)។ 
 

៦.  ករវិនិេយាគមានស្រមាប់លក់  

េនះជាករវនិិេយាគក�ុង េ្រកឌីតប្ូយរ ៉ូកម�ុជា(សីុបី៊សីុ) ែដលករវនិិេយាគេនះ គឺវស់ែវងតមៃថ�េដម 

ពីេ្រពះែតេគមិនអចកំណត់ពីតៃម�ទីផ្សោរបានេដយសរែតេគមិនអចប៉ាន់ស� នបាន នូវលំហូរ

សច់្របាក់នាេពលអនាគត និង កង�ះខតវធីិស�ស�សមរម្យេដម្ីប ឈនដល់តៃម�ទីផ្សោរ ែដល

អចេជឿជាក់បាន។ ករវនិិេយាគេនះ គឺ្រត�វបានកត់្រតេនៃថ�េដម។ 
 

៧. ឥណទន និងបុេរ្របទន 

ខងេ្រកមេនះជាឥណទន និងបុេរ្របទនេទអតិថិជនរបស់ ្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

ឥណទនមានករកំណត់ ៩៩.៥៨៧.២៦២ ៤០២.០៣៣.៧៧៧ ៨១.៥៥៦.១៤៥ ៣៣០.៣០២.៣៨៧ 

ឥណទនវបិារបូន៍ ៧៩.៩០៦.១៧១ ៣២២.៥៨១.២១២ ៥២.១១៥.៥៩៨ ២១១.០៦៨.១៧២ 

ឥណទនេគហដ� ន ២៣.០១៧.២៧៧ ៩២.៩២០.៧៤៧ ១១.៥១៤.០៧១ ៤៦.៦៣១.៩៨៨ 

ឥណទនបុគ�លិក ២.២៥៣.៧១២ ៩.០៩៨.២៣៥ ១.៣៧៥.៩៤៧ ៥.៥៧២.៥៨៥ 

ប័ណ�ឥណទន ១.៨៨៥.៤៣៧ ៧.៦១១.៥០៩ ១.៣៨០.៨៦៥ ៥.៥៩២.៥០៣ 

ឥណទននិងបុេរ្របទន ដុល ២០៦.៦៤៩.៨៥៩ ៨៣៤.២៤៥.៤៨០ ១៤៧.៩៤២.៦២៦ ៥៩៩.១៦៧.៦៣៥ 

ករ្របាក់ែដលនឹង្រត�វទទួល ១.២៩៥.២៦៦ ៥.២២៨.៩៨៩ ៦៨៩.៩៤១ ២.៧៩៤.២៦១ 

ករ្របាក់ព្ូយរទុក (៦៩២.១១៧) (២.៧៩៤.០៧៦) (៦៤.៨៧០) (២៦២.៧២៣) 

ករ្របាក់ែដលនឹង្រត�វទទួលសុទ� ៦០៣.១៤៩ ២.៤៣៤.៩១៣ ៦២៥.០៧១ ២.៥៣១.៥៣៨ 

សំវធិានធនស្រមាប់ 

ឥណទន និងបុេរ្របទន (៤.៨៣០.០៣៩) (១៩.៤៩៨.៨៦៧) (៤.២៥៨.២៦១) (១៧.២៤៥.៩៥៧) 

ឥណទន និងបុេរ្របទនសុទ� ២០២.៤២២.៩៦៩ ៨១៧.១៨១.៥២៦ ១៤៤.៣០៩.៤៣៦ ៥៨៤.៤៥៣.២១៦ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

៧. ឥណទន និងបុេរ្របទន (តពីទំព័រមុន) 

ករវភិាគបែន�មេលឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជនមានដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) បែ្រមប្រម�លៃនសំវធិានធនស្រមាប់ករខតបង់េលឥណទន និងបុេរ្របទន៖ 
 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

សំវធិានធនជាក់លក់ៈ     

សមតុល្យេដមករយិបរេិច�ទ ២.៨២២.៥២៨ ១១.៤៣១.២៣៩ ២.៩០៩.៣០២ ១១.៨៥៥.៤០៦ 

សំវធិានធនក�ុងករយិបរេិច�ទ ២.៤៥៤.៨៩៧ ៩.៩១០.៤១៩ ១១៤.១២០ ៤៦២.១៨៦ 

ចំនួនទឹក្របាក់លុបេចល  (២.៤៥២.១៧៣) (៩.៨៩៩.៤២២) (២០០.៨៩៤) (៨១៣.៦២១) 

ភាពខុសគា� អ្រតប�ូរ្របាក់ - (៣៤.៦៣៥) - (៧២.៧៣២) 

សមតុល្យចុងករយិបរេិច�ទ ២.៨២៥.២៥២ ១១.៤០៧.៦០១ ២.៨២២.៥២៨ ១១.៤៣១.២៣៩ 

សំវធិានធនទូេទៈ     

នាេដមករយិបរេិច�ទ  ១.៤៣៥.៧៣៣ ៥.៨១៤.៧១៨ ៨២៨.៩៤៥ ៣.៣៧៧.៩៥១ 

សំវធិានធនក�ុងករយិបរេិច�ទ ៥៦៩.០៥៤ ២.២៩៧.២៧១ ៦០៦.៧៨៨ ២.៤៥៧.៤៩១ 

ភាពខុសគា� អ្រតប�ូរ្របាក់ - (២០.៧២៣) - (២០.៧២៤) 

សមតុល្យចុងករយិបរេិច�ទ ២.០០៤.៧៨៧ ៨.០៩១.២៦៦ ១.៤៣៥.៧៣៣ ៥.៨១៤.៧១៨ 

សរបុសំវធិានធន នាចុង 

ករយិបរេិច�ទ ៤.៨៣០.០៣៩ ១៩.៤៩៨.៨៦៧ ៤.២៥៨.២៦១ ១៧.២៤៥.៩៥៧ 

(ខ) ករកំណត់ចំណាត់ថា� ក់ឥណទនដុល និងសំវធិានធនែដលពក់ព័ន� ស្រមាប់ករខតបង់ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនដូចខងេ្រកម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ្របាក់េដមឥណទន សំវធិានធន ្របាក់េដមឥណទន សំវធិានធន 
     

ឥណទនធម�តៈ     
មានវត�ុធានា ១៨៣.៥៩០.២៧៤ ១.៨៣៥.៩០៣ ១៣៩.៣០៦.២០៩ ១.៣៩៣.០៦២ 

មិនមានវត�ុធានា ១៦.៨៨៨.៣៩១ ១៦៨.៨៨៤ ៤.២៦៦.៩៧៦ ៤២.៦៧១ 

ឥណទនឃា� េំមលៈ     

មានវត�ុធានា ៥២៦.៨១៦ ១៥.៨០៤ ៥២០.៣១៦ ១៥.៦០៩ 

ឥណទនេ្រកមស�ងដរ     

មានវត�ុធានា ៥៧.៣៨៣ ១៥.៩៥០ ១.០៤៨.៦០១ ២១៦.៥០៦ 

ឥណទនសង្័សយៈ     

មានវត�ុធានា ៥.៥៨៦.៩៩៥ ២.៧៩៣.៤៩៨ ៤២០.២២៣ ២១០.១១២ 

ឥណទនបាត់បង់ៈ     

មានវត�ុធានា - - ២.៣៨០.៣០១ ២.៣៨០.៣០១ 

សរបុ - ដុល� រអេមរកិ ២០៦.៦៤៩.៨៥៩ ៤.៨៣០.០៣៩ ១៤៧.៩៤២.៦២៦ ៤.២៥៨.២៦១ 

សរបុ - សមមូលពន់េរៀល  

(កំណត់សមា� ល់ ២.១) ៨៣៤.២៤៥.៤៨០ ១៩.៤៩៨.៨៦៧ ៥៩៩.១៦៧.៦៣៥ ១៧.២៤៥.៩៥៧ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

៧. ឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជន (តពីទំព័រមុន) 

េយាងេទ កំណត់សមា� ល់េលខ ២៨.១ ហនិភ័យឥណទន េដម្បីវភិាគេលគុណភាពឥណទន។ 

 (គ) ករវភិាគឥណទនដុលតម្របេភទអជីវកម�៖ 

 
២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

្រគឹះស� នហិរ��វត�ុ ៖     

ស� ប័នហិរ��វត�ុេផ្សងៗ ១១.៥៦០.៥៧៣ ៤៦.៦៧០.០៣៣ ១០.៨៩៦.០១៣     ៤៤.១២៨.៨៥៣ 

្រគឹះស� នមិនែមនហិរ��វត�ុ ៖   

លក់រយ និងពណិជ�កម� ១១៧.៨៧៣.៤៩២ ៤៧៥.៨៥៥.២៨៧ ៨២.៨៣៧.៥១៨ ៣៣៥.៤៩១.៩៤៨ 

ឥណទនបុគ�ល ២៣.២១៣.០២៦ ៩៣.៧១០.៩៨៦ ២២.៥៥៧.៣៥៣ ៩១.៣៥៧.២៨០ 

្របាក់កម�ីទិញផ�ះ  ២១.៧៩៦.៩៤២ ៨៧.៩៩៤.២៥៥ ១១.២៩៤.៦០២ ៤៥.៧៤៣.១៣៨ 

ករសងសង់ ២០.៥៩៧.៨៩០ ៨៣.១៥៣.៦៨២ ១២.៩៣៩.៨៦១ ៥២.៤០៦.៤៣៧ 

អចលន្រទព្យ ៥.១៧១.៤៥៥ ២០.៨៧៧.១៦៤ ៤.៧៦៦.៧១៩ ១៩.៣០៥.២១២ 

ផលិតកម� ៣.១០៨.៦៨៧ ១២.៥៤៩.៧៦៩ ៤២៤.៥៤៥ ១.៧១៩.៤០៧ 

កសិកម� ៤៥៦.៥៨៦ ១.៨៤៣.២៣៨ ២៩៨.៦០១ ១.២០៩.៣៣៤ 

េផ្សងៗ           ៩៨៥.៧៧១ ៣.៩៧៩.៥៥៧ ៥៤៦.៥៤៩ ២.២១៣.៥២៣ 

ប័ណ�ឥណទន ១.៨៨៥.៤៣៧ ៧.៦១១.៥០៩ ១.៣៨០.៨៦៥ ៥.៥៩២.៥០៣ 

សរបុ ២០៦.៦៤៩.៨៥៩ ៨៣៤.២៤៥.៤៨០ ១៤៧.៩៤២.៦២៦ ៥៩៩.១៦៧.៦៣៥ 

(ឃ) ករវភិាគសំណំុឥណទនតមកលអវសន 

េយាងេទកំណត់សមា� ល់ េលខ ២៩ “ករវភិាគសច់្របាក់ងយ�ស�ល” ។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

៧. ឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជន (តពីទំព័រមុន) 

 (ង) វភិាគឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះតមនិវសនភាព សម�័ន�ញាតិ ហនិភ័យ អ្រតករ្របាក់ 

និងវត�ុធានា៖ 

 
២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ សមមូល ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ សមមូល ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
     
និវសនភាពៈ     

និវសនជន ២០៦.៦៤៩.៨៥៩ ៨៣៤.២៤៥.៤៨០ ១៤៧.៩៤២.៦២៦ ៥៩៩.១៦៧.៦៣៥ 

អនិវសនជន - - - - 

 ២០៦.៦៤៩.៨៥៩ ៨៣៤.២៤៥.៤៨០ ១៤៧.៩៤២.៦២៦ ៥៩៩.១៦៧.៦៣៥ 

  
ទំនាក់ទំនងៈ     

បុគ�លិក ២,៥៦២,៣២៧ ១០,៣៤៤,១១៤ ១.៣៧៥.៩៤៧ ១៩.៣០៥.២១២ 

ភាគីមិនពក់ព័ន� ២០៤,០៨៧,៥៣២ ៨២៣,៩០១,៣៦៦ ១៤៦.៥៦៦.៦៧៩ ៥៧៩.៨៦២.៤២៣ 

 ២០៦.៦៤៩.៨៥៩ ៨៣៤.២៤៥.៤៨០ ១៤៧.៩៤២.៦២៦ ៥៩៩.១៦៧.៦៣៥ 

 
ហនិភ័យៈ     

     

មិនធំ ១៨២.០១១.៤២២ ៧៣៤.៧៨០.១១០ ១៤៧.៩៤២.៦២៦ ៥៩៩.១៦៧.៦៣៥ 

ធំ ២៤.៦៣៨.៤៣៧ ៩៩.៤៦៥.៣៧០ - - 

 ២០៦.៦៤៩.៨៥៩ ៨៣៤.២៤៥.៤៨០ ១៤៧.៩៤២.៦២៦ ៥៩៩.១៦៧.៦៣៥ 

     

អ្រតករ្របាក់្របចំឆា� ំៈ     

ឥណទនេទបុគ�លិក ៥,៣០% - ៩,០០% ៦,៥០% - ៩,០០% 

ឥណទនេទ 

អតិថិជន ៦,០០% - ១៩,០០% ៦,៥០% - ១៦,០០% 

ប័ណ�ឥណទន ១៨,០០% - ២៤,០០% ១៨,០០% - ២៤,០០% 

 
 
៨ ករវិនិេយាគក�ងុ្រក�មហ៊ុនប្ុរតសម�័ន� 

ករវនិិេយាគេនះ គឺជាករវនិិេយាគ ៤៩% ៃនមូលធនរបស់ CUBC Investment Co., Ltd. (កំណត់ 

សមា� ល់ ១)។េទះជាយ៉ាងណា ធនាគារេនះ្រគប់្រគងេល្របតិបត�ិកររបស់អង�ភាពេនះ តមរយៈ 

កិច�្រពមេ្រព�ងរបស់ខ�ួន ជាមួយមា� ស់ភាគហុ៊នធំេផ្សងេទៀតៃនអង�ភាពេនះ និងសិទ�ិរបស់ខ�ួនក�ុង

ករែតងតំង សមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�។
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

៨ ករវិនិេយាគក�ងុ្រក�មហ៊ុនប្ុរតសម�័ន� (តពីទំព័រមុន) 

ព័ត៌មានហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន� មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 

ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល  

(កំណត់ 

សមា� ល់២.១) 

ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 (កំណត់ 

សមា� ល់២.១) 
 
     

្រទព្យសកម�សរបុ ១.៦៥២.៧២៧ ៦.៦៧២.០៥៨ ១.៦១៨.៨៤៧ ៦.៥៥៦.៣៣០ 

្រទព្យអកម�សរបុ ១៣.៦៩៦ ៥៥.២៩១ ១៤.៤៦៦ ៥៨.៥៨៧ 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់

ករយិបរេិច�ទ ៣៤.៦៥០ ១៣៩.៨៨២ ៣៥.៥៤៩ ១៤៣.៩៧៣ 

 
៩ ្រទព្យរបឹអូសបាន 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 

ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល  

(កំណត់ 

សមា� ល់២.១) 

ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 (កំណត់ 

សមា� ល់២.១) 
 
     

     

ៃថ�េដម ១.៨០០.០០០ ៧.២៦៦.៦០០ ១.៨០០.០០០ ៧.២៩០.០០០ 

សំវធិានធនស្រមាប់ករខតបង់

េដយសរករធា� ក់ចុះតៃម� (១.៨០០.០០០) (៧.២៦៦.៦០០) (៦៦.៩៦១) (២៧១.១៩២) 

 - - ១.៧៣៣.០៣៩ ៧.០១៨.៨០៨ 

 

្រទព្យរបឹអូសបានជាប�ង់ដីែដលបានដក់ប�� ំេដម្ីបជា្រទព្យធានាឥណទន។្រទព្យសម្បត�ិ្រត�វបាន

របឹអូសេដយធនាគារេនៃថ�ទី ៣០ មិថុនា ឆា� ំ២០១៣។ 

េនៃថ�ទី១៥ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៦ កិច�សន្យោទូទត់ជាមួយអ�កខ�ី្រត�វបានេធ�រចួរល់ជាមួយធនាគារ។ 

េនក�ុងឆា� ំ អ�កខ�ីមិនអចបំេពញតមលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោទូទត់បានេឡយ។ េរឿងក�ីេនះ គឺកំពុង

ស�ិតេ្រកមករកត់ក�ីរបស់តុលករកំពូល។ េដយគិតេទេលទិដ�ភាពពិត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វេល

ស� នភាពហិរ��វត�ុរបស់ធនាគារ  គណៈ្រគប់្រគងបានសេ្រមចេធ�សំវធិានធនស្រមាប់ករខតបង់

ទំងអស់េទេល្រទព្យរបឹអូសបានេនាះ។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១០. ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏ 

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏របស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារមានដូចខងេ្រកម៖ 
 

 
្រក�មហុ៊នរមួ 

 

ករងរកំពុង 
ដំេណ ករ ដី អគារ ករែកលម�អគារ 

ហត�ូបករណ៍ 
ករយិាល័យ យានយន� 

ហត�ូបករណ៍ 
ព័ត៌មានវទិ្យោ  

និងកំុព្ូយទ័រ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

ៃថ�េដម     
  

  

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ ២០១៦ ៣៥១.២៨៤ ១.៥៤៨.១២០ ៩៣១.៨៨០ ៦៦៧.០៨៧ ១៣៧.៨០៨ ៧០៦.០៧០ ៥.៥៦៩.៣១០ ៩.៩១១.៥៥៩ 

ទិញបែន�ម - - - ៦៥.៦០០ ៦៩.៤៥៣ ៩៥.៦២០ ៦៣១.២៦៥ ៨៦១.៩៣៨ 

ករេផ�រេចញ (៣៥១.២៨៤) - - ២៥៥.៤៦៣ - - ៩៥.៨២១ - 

ករលក់េចញ និង លុបេចញ - - - - - - (៤៨.១៥០) (៤៨.១៥០) 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ - ១.៥៤៨.១២០ ៩៣១.៨៨០ ៩៨៨.១៥០ ២០៧.២៦១ ៨០១.៦៩០ ៦.២៤៨.២៤៦ ១០.៧២៥.៣៤៧ 

ដកៈ រលំស់បង�រ         

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៦         

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ - - ៥២១.៧៦១ ៣៤៤.១៦២ ១០១.៧៩៧ ២៩៤.២៦១ ៣.៦១៨.៣៣៧ ៤.៨៨០.៣១៨ 

ករលក់េចញ និង លុបេចញ - - ៣៤.០៧៨ ៨២.០០៧ ១២.០២៩ ៧៤.០៧៧ ៥៤៨.៥៩២ ៧៥០.៧៨៣ 

 - - - - - - (៤៨.១២៩) (៤៨.១២៩) 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ - - ៥៥៥.៨៣៩ ៤២៦.១៦៩ ១១៣.៨២៦ ៣៦៨.៣៣៨ ៤.១១៨.៨០០ ៥.៥៨២.៩៧២ 

តៃម�ចុះប�� សុីទ�         

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ - ១.៥៤៨.១២០ ៣៧៦.០៤១ ៥៦១.៩៨១ ៩៣.៤៣៥ ៤៣៣.៣៥២ ២.១២៩.៤៤៦ ៥.១៤២.៣៧៥ 

ពន់េរៀល កំណត់សមា� ល់ ២.១         

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 
- ៦.២៤៩.៧៦០ ១.៥១៨.០៧៨ ២.២៦៨.៧១៧ ៣៧៧.១៩៧ ១.៧៤៩.៤៤២ ៨.៥៩៦.៥៧៤ ២០.៧៥៩.៧៦៨ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

១០. ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏ (តពីទំព័រមុន) 

 

 
្រក�មហុ៊នរមួ 

 

ករងរកំពុង 
ដំេណ ករ ដី អគារ ករែកលម�អគារ 

ហត�ូបករណ៍ 
ករយិាល័យ យានយន� 

ហត�ូបករណ៍ 
ព័ត៌មានវទិ្យោ  

និងកំុព្ូយទ័រ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

ៃថ�េដម     
  

  
នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ ២០១៥ - ១.៥៤៨.១២០ ៩៣១.៨៨០ ៥០២.១៦៦ ១១៤.៧៣២ ៤៧០.១២០ ៥.២០១.០៥៧ ៨.៧៦៨.០៧៥ 

ទិញបែន�ម ៣៥១.២៨៤ - - ១៨៩.២៦៤ ២៣.៦៦២ ២៨៤.៥០០ ៣៧៧.២៨៥ ១.២២៥.៩៩៥ 

ករលក់េចញ និង លុបេចញ - - - (២៤.៣៤៣) (៥៨៦) (៤៨.៥៥០) (៩.០៣២) (៨២.៥១១) 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ ៣៥១.២៨៤ ១.៥៤៨.១២០ ៩៣១.៨៨០ ៦៦៧.០៨៧ ១៣៧.៨០៨ ៧០៦.០៧០ ៥.៥៦៩.៣១០ ៩.៩១១.៥៥៩ 

ដកៈ រលំស់បង�រ         

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៥ - - ៤៨៧.៧២០ ៣០៣.៣២៤ ៩៧.៨២៨ ២៤៣.០៩០ ៣.០៩១.៣៨០ ៤.២២៣.៣៤២ 

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ - - ៣៤.០៤១ ៦០.១៧៥ ៤.៥៥៥ ៦៧.៧៥៩ ៥៣៣.៩៩០ ៧០០.៥២០ 

ករលក់េចញ និង លុបេចញ - - - (១៩.៣៣៧) (៥៨៦) (១៦.៥៨៨) (៧.០៣៣) (៤៣.៥៤៤) 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ - - ៥២១.៧៦១ ៣៤៤.១៦២ ១០១.៧៩៧ ២៩៤.២៦១ ៣.៦១៨.៣៣៧ ៤.៨៨០.៣១៨ 

តៃម�ចុះប�� សុីទ�         

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ ៣៥១.២៨៤ ១.៥៤៨.១២០ ៤១០.១១៩ ៣២២.៩២៥ ៣៦.០១១ ៤១១.៨០៩ ១.៩៥០.៩៧៣ ៥.០៣១.២៤១ 

ពន់េរៀល កំណត់សមា� ល់ ២.១         

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ 
១.៤២២.៧០០ ៦.២៦៩.៨៨៦ ១.៦៦០.៩៨២ ១.៣០៧.៨៤៦ ១៤៥.៨៤៥ ១.៦៦៧.៨២៦ ៧.៩០១.៤៤១ ២០.៣៧៦.៥២៦ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១០. ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏ (តពីទំព័រមុន) 

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏របស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារមានដូចខងេ្រកម៖ 

 

 ធនាគារ 

 

សំណង់កំពុង 
សងសង់ អគារ ករែកលម�អគារ 

ហត�ូបករណ៍ 
ករយិាល័យ យានយន� 

ហត�ូបករណ៍ 
ព័ត៌មានវទិ្យោ  

និងកំុព្ូយទ័រ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
ៃថ�េដម   

  
 

 
 

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៦ ៣៥១.២៨៤ ៩៣១.៨៨០ ៦៦៧.០៨៧ ១៣៧.៨០៨ ៧០៦.០៧០ ៥.៥៦៩.៣១០ ៨.៣៦៣.៤៣៩ 

ទិញបែន�ម - - ៦៥.៦០០ ៦៩.៤៥៣ ៩៥.៦២០ ៦៣១.២៦៥ ៨៦១.៩៣៨ 

ករេផ�រេចញ (៣៥១.២៨៤) - ២៥៥.៤៦៣ - - ៩៥.៨២១ - 

ករលក់េចញ និង លុបេចញ - - - - - (៤៨.១៥០) (៤៨.១៥០) 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ - ៩៣១.៨៨០ ៩៨៨.១៥០ ២០៧.២៦១ ៨០១.៦៩០ ៦.២៤៨.២៤៦ ៩.១៧៧.២២៧ 
 
ដកៈ រលំស់បង�រ        

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ ២០១៦ - ៥២១.៧៦១ ៣៤៤.១៦២ ១០១.៧៩៧ ២៩៤.២៦១ ៣.៦១៨.៣៣៧ ៤.៨៨០.៣១៨ 

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ - ៣៤.០៧៨ ៨២.០០៧ ១២.០២៩ ៧៤.០៧៧ ៥៤៨.៥៩២ ៧៥០.៧៨៣ 

ករលក់េចញ និង លុបេចញ - - - - - (៤៨.១២៩)- (៤៨.១២៩) 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ - ៥៥៥.៨៣៩ ៤២៦.១៦៩ ១១៣.៨២៦ ៣៦៨.៣៣៨ ៤.១១៨.៨០០ ៥.៥៨២.៩៧២ 
 
តៃម�ចុះប�� សុីទ�        

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ 
- ៣៧៦.០៤១ ៥៦១.៩៨០ ៩៣.៤៣៥ ៤៣៣.៣៥២ ២.១២៩.៤៤៧ ៣.៥៩៤.២៥៥ 

 
ពន់េរៀល កំណត់សមា� ល់ ២.១        

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ - ១.៥១៨.០៧៨ ២.២៦៨.៧១៣ ៣៧៧.១៩៧ ១.៧៤៩.៤៤២ ៨.៥៩៦.៥៧៧ ១៤.៥១០.០០៧ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១០. ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៏ (តពីទំព័រមុន) 

 

 ធនាគារ 

 

សំណង់កំពុង 
សងសង់ អគារ ករែកលម�អគារ 

ហត�ូបករណ៍ 
ករយិាល័យ យានយន� 

ហត�ូបករណ៍ 
ព័ត៌មានវទិ្យោ  

និងកំុព្ូយទ័រ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
ៃថ�េដម   

  
 

 
 

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៥  ៩៣១.៨៨០ ៥០២.១៦៦ ១១៤.៧៣២ ៤៧០.១២០ ៥.២០១.០៥៧ ៧.២១៩.៩៥៥ 

ទិញបែន�ម ៣៥១.២៨៤ - ១៨៩.២៦៤ ២៣.៦៦២ ២៨៤.៥០០ ៣៧៧.២៨៥ ១.២២៥.៩៩៥ 

ករលក់េចញ និង លុបេចល - - (២៤.៣៤៣) (៥៨៦) (៤៨.៥៥០) (៩.០៣២) (៨២.៥១១) 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ ៣៥១.២៨៤ ៩៣១.៨៨០ ៦៦៧.០៨៧ ១៣៧.៨០៨ ៧០៦.០៧០ ៥.៥៦៩.៣១០ ៨.៣៦៣.៤៣៩ 
 
ដកៈ រលំស់បង�រ        

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ ២០១៥ - ៤៨៧.៧២០ ៣០៣.៣២៤ ៩៧.៨២៨ ២៤៣.០៩០ ៣.០៩១.៣៨០ ៤.២២៣.៣៤២ 

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ - ៣៤.០៤១ ៦០.១៧៥ ៤.៥៥៥ ៦៧.៧៥៩ ៥៣៣.៩៩០ ៧០០.៥២០ 

ករលក់េចញ និង លុបេចញ - - (១៩.៣៣៧) (៥៨៦) (១៦.៥៨៨) (៧.០៣៣) (៤៣.៥៤៤) 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ - ៥២១.៧៦១ ៣៤៤.១៦២ ១០១.៧៩៧ ២៩៤.២៦១ ៣.៦១៨.៣៣៧ ៤.៨៨០.៣១៨ 
 
តៃម�ចុះប�� សុីទ�        

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ 
៣៥១.២៨៤ ៤១០.១១៩ ៣២២.៩២៥ ៣៦.០១១ ៤១១.៨០៩ ១.៩៥០.៩៧៣ ៣.៤៨៣.១២១ 

 
ពន់េរៀល កំណត់សមា� ល់ ២.១        

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ ១.៤២២.៧០០ ១.៦៦០.៩៨២ ១.៣០៧.៨៤៦ ១៤៥.៨៤៥ ១.៦៦៧.៨២៦ ៧.៩០១.៤៤១ ១៤.១០៦.៦៤០ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១១. កម�វិធកីុំព្យទូ័រ 

បែ្រមប្រម�លកម�វធីិកំុព្ូយទ័ររបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារមានដូចខងេ្រកម៖ 

 កម�វធីិកំុព្ូយទ័រ 

កម�វធីិមិនទន់

ដំេណ រករ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
ៃថ�េដម    
នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៦ ២.១៤០.៣២៨ ៤១.៨៦០ ២.១៨២.១៨៨ 

ទិញបែន�ម ២៩៣.២៨០ ២១៣.៩៥៤ ៥០៧.២៣៤ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ ២.៤៣៣.៦០៨ ២៥៥.៨១៤ ២.៦៨៩.៤២២ 

 
ដកៈ រលំស់បង�រ    

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៦ ៨២៨.៧៨២ - ៨២៨.៧៨២ 

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ ៣៣៣.៧៣៣ - ៣៣៣.៧៣៣ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ ១.១៦២.៥១៥ - ១.១៦២.៥១៥ 

 
តៃម�ចុះប�� សុីទ�    

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ ១.២៧១.០៩៣ ២៥៥.៨១៤ ១.៥២៦.៩០៧ 

 
ពន់េរៀល (កំណត់សមា� ល់ ២.១)    

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ ៥.១៣១.៤០២ ១.០៣២.៧២២ ៦.១៦៤.១២៤ 

 
ៃថ�េដម    
នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៥ ១.០២៤.៨៨៩ - ១.០២៤.៨៨៩ 

ទិញបែន�ម ១.១១៥.៤៣៩ ៤១.៨៦០ ១.១៥៧.២៩៩ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ ២.១៤០.៣២៨ ៤១.៨៦០ ២.១៨២.១៨៨ 

 
ដកៈ រលំស់បង�រ    

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៥ ៦៧៧.៨៧៨ - ៦៧៧.៨៧៨ 

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ ១៥០.៩០៤ - ១៥០.៩០៤ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៤ ៨២៨.៧៨២ - ៨២៨.៧៨២ 

 
តៃម�ចុះប�� សុីទ�    

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ ១.៣១១.៥៤៦ ៤១.៨៦០ ១.៣៥៣.៤០៦ 

 
ពន់េរៀល (កំណត់សមា� ល់ ២.១)    

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៥ ៥.៣១១.៧៦១ ១៦៩.៥៣៣ ៥.៤៨១.២៩៤ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១២. ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ 

 
្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 
២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

កតឥណទនែដលនឹងទទួល

បាន ១.០៤២.២៦៧ ៤.២០៧.៦៣២ ៦៥១.៤៥៤ ២.៦៣៨.៣៨៩ ១.០៤២.២៦៧ ៤.២០៧.៦៣២ ៦៥១.៤៥៤ ២.៦៣៨.៣៨៩ 

្របាក់កក់មុន ១.០៣៩.០៨៩ ៤.១៩៤.៨០២ ៩០២.២៧៨ ៣.៦៥៤.២២៦ ១.០៣៩.០៨៩ ៤.១៩៤.៨០២ ៩០២.២៧៨ ៣.៦៥៤.២២៦ 

ឥណទននឹងទទួលបានេផ្សងៗ ៤១៦.៥៩២ ១.៦៨១.៧៨២ ១០៩.៦៨៥ ៤៤៤.២២៤ ៤១៦.៥៩២ ១.៦៨១.៧៨២ ១០៩.៦៨៥ ៤៤៤.២២៤ 

្របាក់បង់មុន ៤០៤.៣៧០ ១.៦៣២.៤៤២ ៣៤១.១៨៧ ១.៣៨១.៨០៧ ៤០៤.៣៧០ ១.៦៣២.៤៤២ ៣៤១.១៨៧ ១.៣៨១.៨០៧ 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ៦០.៧៤៨ ២៤៥.២៣៩ ៥៨.១៩៥ ២៣៥.៦៩០ ៥៥.០៩៨ ២២២.៤៣០ ៥១.៤៣៧ ២០៨.៣២០ 

 
២.៩៦៣.០៦៦ ១១.៩៦១.៨៩៧ ២.០៦២.៧៩៩ ៨.៣៥៤.៣៣៦ ២.៩៥៧.៤១៦ ១១.៩៣៩.០៨៨ ២.០៥៦.០៤១ ៨.៣២៦.៩៦៦ 

 

កតឥណទនែដលនឹងទទួលបានសំេដេទេលឥណទនែដលនឹងទទួលបាននាេពលបច�ុប្បន�ពីសំណាក់អ�កកន់កតឥណទន ែដលមិនទន់ដកករ្របាក់។ ៃថ�ករ
្របាក់ និង កៃ្រមេផ្សងៗ ែដល្រត�វទទួលបានពីឥណទននឹងទទួលបានទំងអស់ េនះ្រត�វបានបង� ញេនក�ុង្របាក់កម�ី និងបុេរ្របទន (កំណត់សំគាល់េលខ ៧)។ 

េនក�ុង្របាក់កក់មុនក៏មានរមួប��ូ លផងែដរនូវ ្របាក់ធានាែដលនឹង្រត�វសង្រតឡប់មកវញិរបស់ធនាគារែដលមានចំនួន ០.៦៩ លនដុល� អេមរកិ (២០១៥ ៖ ០.៥៧ 
លនដុល� អេមរកិ) ែដលទក់ទង នឹងនាយកដ� នប័ណ�ឥណទន ែដលអចនឹងសងវញិបានេនេពលចប់កិច�សន្យោ។ 

 
១៣. ្របាក់បេ�� ពីធនាគារេផ្សងៗ 

្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារមាន្របាក់បេ��ពីធនាគារេផ្សងៗ ែដលជាគណនីចរន�មិនផ�ល់ករ្របាក់េនាះេទ។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១៤. ្របាក់បេ�� ពីអតិថិជន 

្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារមាន្របាក់បេ��ពីអតិថិជន មានដូចខងេ្រកម៖ 

 
្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 
២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៤ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

្របាក់បេ��ចរន�          

ជា្របាក់ដុល� រ ៣៩.១៣០.៨៣៧ ១៥៧.៩៧១.១៨៩ ៣៤.៩៧៩.៣៦៤ ១៤១.៦៦៦.៤២៥ ៣៩.២២៩.៧៩៤ ១៥៨.៣៧០.៦៧៨ ៣៥.០៤៣.៣៣៣ ១៤១.៩២៥.៤៩៩ 

ជា្របាក់េរៀល ១២១.១៨៩ ៤៨៩.២៤០ ២៣៣.៧០៦ ៩៤៦.៥០៩ ១២១.១៨៩ ៤៨៩.២៤០ ២៣៣.៧០៦ ៩៤៦.៥០៩ 

គណនីសន្ំស         

ជា្របាក់ដុល� រ ៥២.៥១២.៦០៤ ២១១.៩៩៣.៣៨២ ៤៧.១០០.២០៦ ១៩០.៧៥៥.៨៣៤ ៥២.៥១២.៦០៤ ២១១.៩៩៣.៣៨២ ៤៧.១០០.២០៦ ១៩០.៧៥៥.៨៣៤ 

្របាក់បេ��មានកលកំណត់ 

ជា្របាក់ដុល� រ ១០៤.៧៧១.៣៨៤ ៤២២.៩៦២.០៧៧ ៧៤.៨៧៤.៣១០ ៣០៣.២៤០.៩៥៦ ១០៤.៧៧១.៣៨៤ ៤២២.៩៦២.០៧៧ ៧៤.៨៧៤.៣១០ ៣០៣.២៤០.៩៥៦ 

្របាក់បេ��រក្សោទុក         

ជា្របាក់ដុល� រ ១.៥៦៦.៥៧៩ ៦.៣២៤.២៨០ ៧១៤.២៨៩ ២.៨៩២.៨៧០ ១.៥៦៦.៥៧៩ ៦.៣២៤.២៨០ ៧១៤.២៨៩ ២.៨៩២.៨៧០ 

 ១៩៨.១០២.៥៩៣ ៧៩៩.៧៤០.១៦៨ ១៥៧.៩០១.៨៧៥ ៦៣៩.៥០២.៥៩៤ ១៩៨.២០១.៥៥០ ៨០០.១៣៩.៦៥៧ ១៥៧.៩៦៥.៨៤៤ ៦៣៩.៧៦១.៦៦៨ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១៤. ្របាក់បេ�� ពីអតិថិជន (តពីទំព័រមុន) 

១- អ្រតករ្របាក់ៃន្របាក់បេ��អតិថិជន 

 គណនីចរន�ជា្របាក់េរៀល និងជាដុល� រអេមរកិមិនទទួលបានករ្របាក់េនាះេទ។  គណនីសន្ំសជា្របាក់ដុល� រអេមរកិមានអ្រតករ្របាក់ ០,៥% មួយឆា� ំ (ឆា� ំ២០១៥ 

មានអ្រតករ្របាក់ ០,៥%)។  

្របាក់បេ��មានកលកំណត់ រមួមាន្របាក់បេ��ែដលមានរយៈេពលពី ១ែខ រហូតដល់េលសពី ១២ែខ។ អតិថិជនអចដក្របាក់បេ��មានកលកំណត់ មុនកល

កំណត់បាន អ�ស័យេលករចរចជាមួយធនាគារ ។ ្របាក់បេ��មានកលកំណត់ជា្របាក់េរៀល និង ជាដុល� រអេមរកិមានអ្រតករ្របាក់ពី ២,០% ដល់ ៥,០% ក�ុង

មួយឆា� ំ (ឆា� ំ២០១៥ ពី ២,៥% ដល់ ៥,០%)។ 

២- ្របាក់បេ��ពីភាគីពក់ព័ន� 

 េយាងេទកំណត់សមា� ល់េលខ ២៧ “្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យរបស់ភាគីពក់ព័ន�” ។ 

៣- ករវភិាគតមកលអវសន 

េយាងេទកំណត់សមា� ល់េលខ ២៩ “ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល”។ 
 
១៥. ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

 សមាសធាតុសំខន់ៗៃនចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 
្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 
២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
         

ពន�បច�ុប្បន� ១.០០៣.០៧៤ ៤.០៤៩.៤១០ ៣៦៤.៤៨៨ ១.៤៧៦.១៧៦ ៩៩៤.៤០៣ ៤.០១៤.៤០៥ ៣៥៥.៥៩៨ ១.៤៤០.១៧២ 

ពន�ពន្យោរ ៤៧.៥៨៦ ១៩២.១០៤ ២៩៣.៤១៥  ១.១៨៨.៣៣១  ៤៧.៥៨៦ ១៩២.១០៥ ២៩៣.៤១៥  ១.១៨៨.៣៣១  

ចំណាយពន�សរបុ ១.០៥០.៦៦០ ៤.២៤១.៥១៤ ៦៥៧.៩០៣  ២.៦៦៤.៥០៧  ១.០៤១.៩៨៩ ៤.២០៦.៥១០ ៦៤៩.០១៣  ២.៦២៨.៥០៣  
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១៥. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (តពីទំព័រមុន) 

១៥.១ ពន�េល្របាក់ចំេណញបច�ុប្បន� 

 េយាងតមបទប��ត�ិសរេពពន�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ពន�េល្របាក់ចំេណញក�ុង្រគា ្រត�វបានគណនាេដយយកចំនួនខ�ស់ជាងរវង្របាក់ចំេណញជាប់ពន�

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ គុណនឹងអ្រតពន� ២០% និង ១% ៃនផលរបរ។ 

ព័ត៌មានលម�ិតៃនចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញប៉ាន់ស� ន មានដូចខងេ្រកម៖ 

 
្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 
២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់២.១) 
 
ចំេណញមុនបង់ពន�តមប�� ី

គណេនយ្យ ២.២៨០.០៥៤ ៩.២០៤.៥៧៨ ៣.៨១៦.៥៤៧  ១៥.៤៥៧.០១៦  ២.២៣៦.៧៣៣ ៩.០២៩.៦៩១ ៣.៧៧២.១០៨  ១៥.២៧៧.០៣៨  

ចំណាយពន�តម អ្រតកំណត់ ២០% ៤៥៦.០១១ ១.៨៤០.៩១៦ ៧៦៣.៣១២  ៣.០៩១.៤១៣  ៤៤៧.៣៤៧ ១.៨០៥.៩៤០ ៧៥៤.៤២២  ៣.០៥៥.៤០៩  

ចំណាយែដលមិនអចកត់កងបាន ៥៩៩.៦១៣ ២.៤២០.៦៣៨ ១៤៣.៥២១  ៥៨១.២៦០  ៥៩៩.៦០៦ ២.៤២០.៦១០ ១៤៣.៥២១  ៥៨១.២៦០  

ភាពខុសគា� បេណា� ះអសន� (៤.៩៦៤) (២០.០៤០) (២៤៨.៩៣០)  (១.០០៨.១៦៦)  (៤.៩៦៤) (២០.០៤០) (២៤៨.៩៣០)  (១.០០៨.១៦៦)  

ចំណាយពន�្របសិទ�ភាព ១.០៥០.៦៦០ ៤.២៤១.៥១៤ ៦៥៧.៩០៣  ២.៦៦៤.៥០៧  ១.០៤១.៩៨៩ ៤.២០៦.៥១០ ៦៤៩.០១៣  ២.៦២៨.៥០៣  
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១៥. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (តពីទំព័រមុន) 

១៥.១ ពន�េល្របាក់ចំេណញបច�ុប្បន� (តពីទំព័រមុន) 

លិខិត្របកសពន�របស់ធនាគារ គឺជាកម�វត�ុៃនករ្រត�តពិនិត្យរបស់អជា� ធរពន�ដរ។ ទឹក្របាក់ពន� ែដលបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ អច្រត�វបានផា� ស់ប�ូរេន 

កលបរេិច�ទេ្រកយៗេទៀត េនេពលមានករកំណត់ ពន�ចុងេ្រកយពីអជា� ធរពន�ដរ ពីេ្រពះករអនុវត�ច្បោប់ និងបទប��ត�ិសរេពពន�េល្របេភទ្របតិបត�ិករជាេ្រចន គឺ

មានករបក�សយេផ្សងៗគា� ។ 

ព័ត៌មានលម�ិតពីបែ្រមប្រម�លៃនពន�េល្របាក់ចំេណញែដល្រត�វបង់ក�ុងករយិបរេិច�ទមានដូចខងេ្រកម៖ 

 
្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 
២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 
សមតុល្យនាេដមករយិបរេិច�ទ ២៣៧.៣០១ ៩៦១.០៦៩ ១៣.៩៦៩ ៥៦.៩២៤ ២២៨.៩៧៦ ៩២៧.៣៥៣ ១៣.៩៦៩ ៥៦.៩២៤ 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញបច�ុប្បន� ១.០០៣.០៧៤ ៤.០៤៩.៤១០ ៣៦៤.៤៨៨ ១.៤៧៦.១៧៦ ៩៩៤.៤០៣ ៤.០១៤.៤០៥ ៣៥៥.៥៩៨ ១.៤៤០.១៧១ 

ពន�បានបង់ក�ុងករយិបរេិច�ទ (៤២០.៦២៥) (១.៦៩៨.០៦៣) (១៤១.១៥៦) (៥៧១.៦៨២) (៤១៨.៤៩៣) (១.៦៨៩.៤៥៦) (១៤០.៥៩១) (៥៦៩.៣៩៤) 

ពន�កត់ទុក្រត�វបានអនុវត� (៦.៧៥៨) (២៧.២៨២) - - - - - - 

លំេអៀងពីករប�ូររបិូយវត�ុបរេទស - (៣.០៨៥) - (៣៤៩) - (២.៩៧៧) - (៣៤៩) 

សមតុល្យនាចុងករយិបរេិច�ទ  ៨១២.៩៩២ ៣.២៨២.០៤៩ ២៣៧.៣០១ ៩៦១.០៦៩ ៨០៤.៨៨៦ ៣.២៤៩.៣២៥ ២២៨.៩៧៦ ៩២៧.៣៥៣ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

១៥.      ពន�េល្របាក់ចំេណញ (តពីទំព័រមុន) 

១៥.២ ពន�ពន្យោរេល្របាក់ចំេណញ  

េនករយិបរេិច�ទតរងតុល្យករ ពន�េល្របាក់ចំេណញពន្យោររមួមាន៖ 

 ្រក�មហុ៊នរមួ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 
ពន�ពន្យោរជា្រទព្យអកម�      

្រទព្យ និងបរកិ� រ ៤៣១.៦២២ ១.៧៤២.៤៥៨ ៤១៣.៩៥៦ ១.៦៧៦.៥២២ 

ចំេណញេលអ្រតប�ូរ្របាក់មិន

ទន់បានទទួលស� ល់ ១០.៨៣០ ៤៣.៧២១ ៤.៣៩៨ ១៧.៨១២ 

 ៤៤២.៤៥២ ១.៧៨៦.១៧៩ ៤១៨.៣៥៤ ១.៦៩៤.៣៣៤ 

ពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម�      

្របាក់េបៀរវត�ន៍ ៥០.៣៩៩ ២០៣.៤៦១ ៣៤.៩០៨ ១៤១.៣៧៧ 

សំវធិានធន ៤៧.៨៩១ ១៩៣.៣៣៦ ៩០.០៣១ ៣៦៤.៦២៦ 

ខតេទេលកម�ី នឹងបុេរ្របទន ៣.១៦១ ១២.៧៦១ - - 

 ១០១.៤៥១ ៤០៩.៥៥៨ ១២៤.៩៣៩ ៥០៦.០០៣ 

បំណុលពន�ពន្យោរសុទ� ៣៤១.០០១ ១.៣៧៦.៦២១ ២៩៣.៤១៥ ១.១៨៨.៣៣១ 

 

១៦  ្របាក់កម�ី 

្របាក់កម�ីសំេដេទ្របាក់កម�ីែដលពំុមានវត�ុធានា ពី្រក�មហុ៊នេម ក�ុងអ្រតករ្របាក់្របចំឆា� ំពី ០,៤៥% 

ដល់ ១,១០% (២០១៥៖ ០,២៥% ដល់ ០,៦៨%ក�ុងមួយឆា� ំ)។ កម�ីេនះមាន មានអយុកលតិចជាងមួយែខ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ្រតឹមៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ ២០១៦។ ចំណាយករ្របាក់ក�ុងកំឡុងឆា� ំមានចំនួន 

១៧៤.៤២៣ ដុល� រអេមរកិ (២០១៥៖ ៩.៣៦៨ ដុល� រអេមរកិ)។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១៧  ្រទព្យអកម�េផ្សងៗ 

 
្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 
២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

គណនី្រត�វសង និង បំណុល 

បង�រេផ្សងៗ ២.១៣២.២៦៧ ៨.៦០៧.៩៦០ ១.៩៦២.២៥២  ៧.៩៤៧.១២០  ២.១២៦.៦៧៧ ៨.៥៨៥.៣៩៤ ១.៩៥៦.១១១  ៧.៩២២.២៤៩  

ករ្របាក់បង�រែដល្រត�វបង់ ១.៧៣៣.៧១៥ ៦.៩៩៩.០០៧ ១.៣២៥.៩១៤  ៥.៣៦៩.៩៥២  ១.៧៣៣.៧១៥ ៦.៩៩៩.០០៧ ១.៣២៥.៩១៤  ៥.៣៦៩.៩៥២  

បង�រស្រមាប់ អត�្របេយាជន៍

េផ្សងៗរបស់និេយាជិក  ៣០២.៤៥៥ ១.២២១.០១១ ២២០.៣០០ ៨៩២.២១៥ ៣០២.៤៥៥ ១.២២១.០១១ ២២០.៣០០ ៨៩២.២១៥ 

បំណុលពន�េផ្សងៗ ៦៧.១៥៥ ២៧១.១០៥ ៣០៥.៧៧២  ១.២៣៨.៣៧៧  ៦៧.១៥៥ ២៧១.១០៥ ៣០៥.៧៧២  ១.២៣៨.៣៧៧  

មូលប័្រតធនាគារ ៣៩.១៥៣ ១៥៨.០៦១ ៣១.១៩៨ ១២៦.៣៥២ ៣៩.១៥៣ ១៥៨.០៦១ ៣១.១៩៨ ១២៦.៣៥២ 

 ៤.២៧៤.៧៤៥ ១៧.២៥៧.១៤៤ ៣.៨៤៥.៤៣៦ ១៥.៥៧៤.០១៦ ៤.២៦៩.១៥៥ ១៧.២៣៤.៥៧៨ ៣.៨៣៩.២៩៥ ១៥.៥៤៩.១៤៥ 

 បង�រ ស្រមាប់អត�្របេយាជន៍េផ្សងៗរបស់និេយាជិក ែដលមានចំនួន ០,៣៤ លនដុល� អេមរកិ (២០១៥៖ ០,៤៥លនដុល� រអេមរកិ) គឺជា្របាក់េលកទឹកចិត�

ស្រមាប់និេយាជិក ែដលបំេរ ករឲ្យធនាគារក�ុងរយៈេពលែវង។  

KH0230
Typewriter

KH0230
Typewriter

KH0230
Typewriter
71



កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
១៨.  េដមទុន 

 េដមទុនែដលបានបង់សរបុែដលមានតៃម�៦០លនដុល� រអេមរកិ ្រត�វេបាះផ្សោយជាសន�ឹកហុ៊នធម�ត 

ែដលមានតៃម�ចរេលសន�ឹកហុ៊ន មួយដុល� រអេមរកិក�ុងមួយហុ៊ន។ 

 េនៃថ�ទី ២២ ែខមីនាឆា� ំ ២០១៦ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានេចញ្របកស ធ៧-០១៦-១១៧ េនេល    

មូលធនអប្បបរមាែដលអចចុះប�� ីបានៃន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ��វត�ុ ("្របកស") ។ ្របកសេនះ

ត្រម�វ ឱ្យធនាគារពណិជ�រមួទំង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�បរេទស មានេដមទុនអប្បរមា ៣០០ ពន់លន

េរៀល (្របែហល ៧៥.០០ លនដុល� អេមរកិ) ។ 

 បនា� ប់មកេនៃថ�ទី ១៦ ែខមិថុនាឆា� ំ ២០១៦ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានេចញ សរចរេលខ ធ៧-០១៦-

០០១ ស�ីពីករដក់ឱ្យអនុវត�្របកសស�ីពីមូលធនចុះប�� ីអប្បបរមាៃនធនាគារនិងស� ប័នហិរ��វត�ុែដល

ត្រម�វឱ្យធនាគារនិងស� ប័នហិរ��វត�ុផ�ល់ជូនពក់កណា� លៃនមូលធនបែន�មែដលត្រម�វ ្រតឹមៃថ�ទី ៣១ 

ែខមីនាឆា� ំ ២០១៧ េដម្ីបអនុេលមតមច្បោប់បានយ៉ាងេពញេលញ្រតឹមៃថ�ទី ២២ ែខមីនាឆា� ំ ២០១៨ ។ 

េដយអនុវត��សបេទនឹង្របកស ធនាគារបានេស�រសំុបែន�មេដមទុន ចំនួន ៤០ លនដុល� រអេមរកិ ពី

្រក�មហុ៊នេម។ េនៃថ�ទី ២១ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៧ ធនាគារបានទទួល្របាក់ស្រមាប់ទុនបែន�ម។ េហយេន

ៃថ�ទី ៩ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៧ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានអនុម័តេទេលករវនិិេយាគេដមទុនបែន�មេនះ។ 

 

១៩.  ចំណូលករ្របាក់ 

 ចំណូលករ្របាក់របស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគាររមួមាន៖ 

 
២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

ឥណទននិងបុេរ្របទន ១៥.២៤២.៦៧៧ ៦១.៥៣៤.៦៨៧ ៩.៣៩០.០៦០ ៣៨.០២៩.៧៤៣ 

តុល្យភាពជាមួយនឹងធនាគារេផ្សងេទៀត ៣៧៨.៤២៩ ១.៥២៧.៧១៨ ៥២៩.១១៤ ២.១៤២.៩១២ 

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ៥៤.៣៩៥ ២១៩.៥៩៣ ៨.៣៥៨ ៣៣.៨៥០ 

 ១៥.៦៧៥.៥០១ ៦៣.២៨១.៩៩៨ ៩.៩២៧.៥៣២ ៤០.២០៦.៥០៥ 

 
២០.  ចំណាយករ្របាក់ 

 ចំណាយករ្របាក់របស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ មានដូចជា៖ 

 
២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 

្របាក់បេ��ពីធនាគារនិងអតិថិជន ៣.៦៣២.៦២១ ១៤.៦៦៤.៨៩១ ២.១៦៦.២០៨ ៨.៧៧៣.១៤៣ 

្របាក់កម�ី ១៧៤.៤២៣ ៧០៤.១៤៦ ៩.៣៦៨ ៣៧.៩៤០ 

 ៣.៨០៧.០៤៤ ១៥.៣៦៩.០៣៧ ២.១៧៥.៥៧៦ ៨.៨១១.០៨៣ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២១.  ៃថ�ឈ�លួ និងកៃ្រមេជងសរសទុ� 

  ៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសររបស់្រក�មហុ៊នរមួនិងធនាគាររួមមាន៖ 

 
២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 
ចំណូលៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរបានពី៖     
កម�ី នឹងពណិជ�កម�ហិរ��វត�ុ ១.៥៣២.៣៨០ ៦.១៨៦.២១៨ ៩៤៩.០៧៥ ៣.៨៤៣.៧៥៤ 

កៃ្រមពីករេផ�រ្របាក់ ៧៧៣.៨២០ ៣.១២៣.៩១១ ៧០៩.២១៨ ២.៨៧២.៣៣៣ 

ប័ណ�ឥណទន ៥១៧.២២២ ២.០៨៨.០២៥ ៥១៩.៧៨៥ ២.១០៥.១២៩ 

កៃ្រមពីេសវទូទត់ ៣៨៤.១៤០ ១.៥៥០.៧៧៤ ៤៥៣.០៨២ ១.៨៣៤.៩៨២ 

  ៣.២០៧.៥៦២ ១២.៩៤៨.៩២៨ ២.៦៣១.១៦០ ១០.៦៥៦.១៩៨ 

 
២២. ចំណាយៃថ�ឈ�លួ និងកៃ្រមេជងសរសទុ� 

ចំណាយៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសររបស់្រក�មហុ៊នរមួនិងធនាគារមានដូចជា៖ 

 
២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
     
េអធីអឹមនិងឥណទន ៩៥.២៨៩ ៣៨៤.៦៨២ ៨៣.១២៩ ៣៣៦.៦៧២ 

កៃ្រមេទេល្របព័ន�ធនាគារ ៥៥.០៥៣ ២២២.២៤៩ ១៣.៩២៨ ៥៦.៤០៨ 

កៃ្រមេទេល្របព័ន� Swift ៤៨.៣៨៣ ១៩៥.៣២២ ៥០.១៨៥ ២០៣.២៤៩ 

េផ្សងៗេទៀត ៦០.០៥៣ ២៤២.៤៣៤ ៤៩.៣៥៩ ១៩៩.៩០៥ 

 ២៥៨.៧៧៨ ១.០៤៤.៦៨៧ ១៩៦.៦០១ ៧៩៦.២៣៤ 

 
២៣. ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗ 

 ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារេកតេឡងពី៖ 
 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 

 (កំណត 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត 

សមា� ល់ ២.១) 

ចំេណញសុទ�ពីករប�ូរ្របាក់បរេទស ៦២.៣៨៦ ២៥១.៨៥២ ៥៩.៨៣៣ ២៤២.៣២៤ 

ករទូទត់មកវញិ ៤.០៩២ ១៦.៥១៩ ៤៨.៥៧៩ ១៩៦.៧៤៥ 

ចំណូលពីករែបងែចងហុ៊ន ៤.៩៥០ ១៩.៩៨៣ ១៤.២៥៦ ៥៧.៧៣៧ 

ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗ ៨.១២៣ ៣២.៧៩៣ ៣៩.៧៨៥ ១៦១.១២៩ 

 ៧៩.៥៥១ ៣២១.១៤៧ ១៦២.៤៥៣ ៦៥៧.៩៣៥ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២៤.  ចំណាយរដ�បាល និងចំណាយទូេទ 

 ចំណាយរដ�បាល និងចំណាយទូេទរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និង ធនាគាររមូមាន៖ 

 
្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 
២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� អេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� អេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� អេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� អេមរកិ ពន់េរៀល 

  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  
(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 
េបៀវត្សបុគ�លិក និងេសហុ៊យដៃទេទៀត  ៣.០៦៦.០៧០ ១២.៣៧៧.៧២៥ ២.២០៣.៨៦០ ៨.៩២៥.៦៣៣ ៣.០៦៦.០៧០ ១២.៣៧៧.៧២៥ ២.២០៣.៨៦០ ៨.៩២៥.៦៣៣ 

ករខតបង់េដយសរករធា� ក់ចុះតៃម�េល

្រទព្យរបឹអូស (កំណត់សមា� ល់ ៩) ១.៧៣៣.០៣៩ ៦.៩៩៦.២៧៨ ៦៦.៩៦១ ២៧១.១៩២ ១.៧៣៣.០៣៩ ៦.៩៩៦.២៧៨ ៦៦.៩៦១ ២៧១.១៩២ 

រលំស់ (កំណត់សមា� ល់ ១០ និង ១១) ១.០៨៤.៥១៦ ៤.៣៧៨.១៩១ ៨៥១.៤២៤ ៣.៤៤៨.២៦៧ ១.០៨៤.៥១៦ ៤.៣៧៨.១៩១ ៨៥១.៤២៤ ៣.៤៤៨.២៦៧ 

ចំណាយជួលអគារ ៦៩៥.៣២៥ ២.៨០៧.០២៧ ៤៧៨.០៧៧ ១.៩៣៦.២១២ ៧៥១.៨៣៣ ៣.០៣៥.១៥០ ៥៣៤.៥៨៥ ២.១៦៥.០៦៩ 

ចំណាយពន�េផ្សងៗ ៤៣០.១៤១ ១.៧៣៦.៤៧៩ ៣៦៥.០៨០ ១.៤៧៨.៥៧៤ ៤២៨.៦៨០ ១.៧៣០.៥៨១ ៣៦៣.៥៨៣ ១.៤៧២.៥១១ 

េសហុ៊យវជិា� ជីវៈ និងេសហុ៊នដៃទេទៀត ៣៧៥.៤៨៧ ១.៥១៥.៨៤១ ២៤៥.៦៧៤ ៩៩៤.៩៨០ ៣៦៣.៨៥៨ ១.៤៦៨.៨៩៥ ២៣៥.១២៨ ៩៥២.២៦៨ 

ចំណាយអជា� ប័ណ� ៣៤៨.២៦២ ១.៤០៥.៩៣៤ ២៨៧.០៥២ ១.១៦២.៥៦១ ៣៤៨.២៦២ ១.៤០៥.៩៣៤ ២៨៧.០៥២ ១.១៦២.៥៦១ 

ចំណាយទូរគមនាគម ២៦៨.០២៨ ១.០៨២.០២៩ ១៥៧.៤៣៣ ៦៣៧.៦០៤ ២៦៨.០២៨ ១.០៨២.០២៩ ១៥៧.៤៣៣ ៦៣៧.៦០៤ 

ចំណាយសមា� រៈករយិាល័យ ២១៤.៣៨០ ៨៦៥.៤៥២ ១១៨.៩៥៨ ៤៨១.៧៨០ ២១៤.៣៨០ ៨៦៥.៤៥២ ១១៨.៩៥៨ ៤៨១.៧៨០ 

ចំណាយទីផ្សោរ និងទំនាក់ទំនងសធារណ ២០៨.៣២៦ ៨៤១.០១២ ១១៩.៨៣១ ៤៨៥.៣១៦ ២០៨.៣២៦ ៨៤១.០១២ ១១៩.៨៣១ ៤៨៥.៣១៦ 

ចំណាយទឹកេភ�ង ១៨៧.៣១៤ ៧៥៦.១៨៧ ១៥៤.៤៦៧ ៦២៥.៥៩១ ១៨៧.៣១៤ ៧៥៦.១៨៧ ១៥៤.៤៦៧ ៦២៥.៥៩១ 

ចំណាយជួសជុល និងែថទំ ១៧៨.៨៧០ ៧២២.០៩៨ ១៣៩.៥៨២ ៥៦៥.៣០៧ ១៧៨.៨៧០ ៧២២.០៩៨ ១៣៩.៥៨២ ៥៦៥.៣០៧ 

យានយន� នឹងករចំណាយ ៨៩.៧០៧ ៣៦២.១៤៧ ៦៦.៨០៥ ២៧០.៥៦០ ៨៩.៧០៧ ៣៦២.១៤៧ ៦៦.៨០៥ ២៧០.៥៦០ 

សន�ិសុខ ៧៩.៧៧២ ៣២២.០៤០ ៤០.៤២២ ១៦៣.៧០៩ ៧៩.៧៧២ ៣២២.០៤០ ៤០.៤២២ ១៦៣.៧០៩ 

េសហុ៊យេធ�ដំេណ រ ៣២.៥៧៩ ១៣១.៥២១ ៤០.៤១៦ ១៦៣.៦៨៥ ៣២.៥៧៩ ១៣១.៥២១ ៤០.៤១៦ ១៦៣.៦៨៥ 

េផ្សងៗ ៦០០.៩៧១ ២.៤២៦.១២០ ៤៧៥.៤៧១ ១.៩២៥.៦៥៧ ៦០០.៨៧៤ ២.៤២៥.៧២៨ ៤៧៥.៤៤៥ ១.៩២៥.៥៥៣ 

 ៩.៥៩២.៧៨៧ ៣៨.៧២៦.០៨១ ៥.៨១១.៥១៣ ២៣.៥៣៦.៦២៨ ៩.៦៣៦.១០៨ ៣៨.៩០០.៩៦៨ ៥.៨៥៥.៩៥២ ២៣.៧១៦.៦០៦ 

 

 ចំណាយេផ្សងៗភាគេ្រចនគឺជាចំណាយស� ក់េន ទំនាក់ទំនងសធារណៈ ចំណាយសន�ិសុខ ្រទព្យមិនអចេធ�មូលធនកម� ៃថ�ជាវនិង ចំណាយេទេលសភាទូទត់។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២៥.  សច់្របាក់សទុ�េ្របក�ងុសកម�ភាព្របតិបត�ិករ 

 ្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 ២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

ចំេណញមុនបង់ពន� ២.២៨០.០៥៤ ៩.២០៤.៥៧៨ ៣.៨១៦.៥៤៧ ១៥.៤៥៧.០១៦ ២.២៣៦.៧៣៣ ៩.០២៩.៦៩១ ៣.៧៧២.១០៨ ១៥.២៧៧.០៣៨ 

និយ័តកម�េល:         

រលំស់ ១.០៨៤.៥១៦ ៤.៣៧៨.១៩១ ៨៥១.៤២៤ ៣.៤៤៨.២៦៧ ១.០៨៤.៥១៦ ៤.៣៧៨.១៩១ ៨៥១.៤២៤ ៣.៤៤៨.២៦៧ 

ករខតបង់េដយសរករធា� ក់ចុះតៃម� េល្រទព្យ

របឹអូស ១.៧៣៣.០៣៩ ៦.៩៩៦.២៧៨ ៦៦.៩៦១ ២៧១.១៩២ ១.៧៣៣.០៣៩ ៦.៩៩៦.២៧៨ ៦៦.៩៦១ ២៧១.១៩២ 

ចំេណញពីករលក់្រទព្យ និងបរកិ� រ (៧.៣៨៤) (២៩.៨០៩) (២៥០) (១.០១៣) (៧.៣៨៤) (២៩.៨០៩) (២៥០) (១.០១៣) 

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍ែដលបានលុបេចល - - ៦.៥៨៧ ២៦.៦៧៧ - - ៦.៥៨៧ ២៦.៦៧៧ 

 ៥.០៩០.២២៥ ២០.៥៤៩.២៣៨ ៤.៧៤១.២៦៩ ១៩.២០២.១៣៩ ៥.០៤៦.៩០៤ ២០.៣៧៤.៣៥១ ៤.៦៩៦.៨៣០ ១៩.០២២.១៦១ 

ពន�បង់ក�ុងករយិបរេិច�ទ (៤២០.៦២៥) (១.៦៩៨.០៦៣) (១៤១.១៥៦) (៥៧១.៦៨២) (៤១៨.៤៩៣) (១.៦៨៩.៤៥៦) (១៤០.៥៩១) (៥៦៩.៣៩៤) 

សច់្របាក់េ្របក�ុងសកម�ភាព ្របតិបត�ិករ មុនករ 

ែ្រប្រប�ល្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម� សុទ� ៤.៦៦៩.៦០០ ១៨.៨៥១.១៧៥ ៤.៦០០.១១៣ ១៨.៦៣០.៤៥៧ ៤.៦២៨.៤១១ ១៨.៦៨៤.៨៩៥ ៤.៥៥៦.២៣៩ ១៨.៤៥២.៧៦៧ 
 
ករថយចុះ (េកនេឡង) ៃន្រទព្យសកម�្របតិបត�ិករ៖         

្របាក់បេ��ធានាេលេដមទុន (៧.៩៤០.៥៤៨) (៣២.០៥៥.៩៩២) (១២.៤០៤.៥៦៧) (៥០.២៣៨.៤៩៦) (៧.៩៤០.៥៤៨) (៣២.០៥៥.៩៩២) (១២.៤០៤.៥៦៧)  (៥០.២៣៨.៤៩៦)  

សមតុល្យជាមួយធនាគារេផ្សងៗ ៦.៧០០.០០០ ២៧.០៤៧.៩០០ ៤.៣០០.០០០ ១៧.៤១៥.០០០ ៦.៧០០.០០០ ២៧.០៤៧.៩០០ ៤.៣០០.០០០ ១៧.៤១៥.០០០ 

ឥណទន និងបុេរ្របទន (៥៨.១១៣.៥៣៣) (២៣៤.៦០៤.៣៣៣) (៦១.៥០៥.៨៩២) (២៤៩.០៩៨.៨៦៣) (៥៨.១១៣.៥៣៣) (២៣៤.៦០៤.៣៣៣) (៦១.៥០៥.៨៩២)  (២៤៩.០៩៨.៨៦៣)  

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត (៩០៧.០២៥) (៣.៦៦១.៦៦០) ២៥០.៧៥៦ ១.០១៥.៥៦២  (៩០១.៣៧៥)  (៣.៦៣៨.៨៥១) ២៥៦.២៣៦ ១.០៣៧.៧៥៦ 

ករេកនេឡងៃន្រទព្យអកម�៖         

្របាក់បេ��របស់ធនាគារេផ្សងៗ ៦៩២.៨០២ ២.៧៩៦.៨៤២ ១៥៤.៤៦៩ ៦២៥.៥៩៩ ៦៩២.៨០២ ២.៧៩៦.៨៤២ ១៥៤.៤៦៩ ៦២៥.៥៩៩ 

្របាក់បេ��របស់អតិថិជន ៤០.២០០.៧១៨ ១៦២.២៩០.២៩៩ ៥៤.១៣៨.២៦៩ ២១៩.២៥៩.៩៨៩ ៤០.២៣៥.៧០៦ ១៦២.៤៣១.៥៤៥ ៥៤.១៧៦.០៤៨ ២១៩.៤១២.៩៩៤ 

បំណុលេផ្សងេទៀត ៤២៩.៣០៩ ១.៧៣៣.១២០ ៣០៦.៦៨៩ ១.២៤២.០៩០ ៤២៩.៨៦០ ១.៧៣៥.៣៤៥ ៣០៧.៣០៤ ១.២៤៤.៥៨១ 

សច់្របាក់សុទ�េ្របក�ុងកម�ភាព ្របតិបត�ិករ (១៤.២៦៨.៦៧៧) (៥៧.៦០២.៦៤៩) (១០.១៦០.១៦៣) (៤១.១៤៨.៦៦២) (១៤.២៦៨.៦៧៧) (៥៧.៦០២.៦៤៩) (១០.១៦០.១៦៣) (៤១.១៤៨.៦៦២) 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

 
២៦  កិច�សន្យោ និង យថាភាព 

ក-  ករសន្យោេលភតិសន្យោ   

ព័ត៌មានលំអិតពីករទូទត់អប្បបរមានាេពលអនាគតេលភតិសន្យោ េ្រកមភតិសន្យោ្របតិបត�ិករែដល មិនអចលុបេចលបាន របស់្រក�មហុ៊នរួម និងធនាគារ មាន

ដូចខងេ្រកមៈ  

 
្រក�មហុ៊នរមួ ធនាគារ 

 
២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

តិចជាង ១ ឆា� ំ  ៤២៧.៤៦៩ ១.៧២៥.៦៩២ ៤១៣.៩៤៨ ១.៦៧៦.៤៨៩ ៤៨៣.៩៧៧ ១.៩៥៣.៨១៥ ៤៧០.៤៥៦ ១.៩០៥.៣៤៧ 

េ្រចនជាង ១ ឆា� ំ ែតតិចជាង៥ ឆា� ំ  ៨៧៧.០៧០ ៣.៥៤០.៧៣២ ៩៦៥.៦៦១ ៣.៩១០.៩២៧ ១.០៤៦.៥៩៤ ៤.២២៥.១០០ ១.១៩១.៦៩៣ ៤.៨២៦.៣៥៧ 

េ្រចនជាង ៥ ឆា� ំ   ២៥៨.៩៥៣ ១.០៤៥.៣៩៣ ១៥៥.៩៨៧ ៦៣១.៧៤៧ ២.៦៨៨.៧៩៧ ១០.៨៥៤.៦៧៣ ២.៥៨៥.៨៣១ ១០.៤៧២.៦១៦ 

 ១.៥៦៣.៤៩២ ៦.៣១១.៨១៧ ១.៥៣៥.៥៩៦ ៦.២១៩.១៦៣ ៤.២១៩.៣៦៨ ១៧.០៣៣.៥៨៨ ៤.២៤៧.៩៨០ ១៧.២០៤.៣២០ 

ខ-  ករសន្យោេលករេអយខ�ី្របាក់ 

 
២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

 (កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 
 
ែផ�កែដលមិនេ្រប្របាស់ៃនឥណទនវបិារបូន៍ ១៦.៩២៨.១៣៨ ៦៨.៣៣៨.៨៩៣ ១៦.៩០២.៥៣៦ ៦៨.៤៥៥.២៧១ 

ករធានារបស់ធនាគារ ១.៩៦៦.៥៧៩ ៧.៩៣៩.០៧៩ ៧១៤.២៨៩ ២.៨៩២.៨៧០ 

លិខិតឥណទន ៩៩.៨៥៤ ៤០៣.១១១ - - 

 ១៨.៩៩៤.៥៧១ ៧៦.៦៨១.០៨៣ ១៧.៦១៦.៨២៥ ៧១.៣៤៨.១៤១ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៦  កិច�សន្យោ និង យថាភាព (តពីទំព័រមុន) 

គ-  ករសន្យោមូលធន 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ សមមូល ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ សមមូល ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

ករសន្យោមូលធន ១.៧០២.៥២៨ ៦.៨៧៣.១០៦ ១២៨.០៥១ ៥១៨.៦០៧ 

 
២៧. ្របតបិត�ិករ និងសមតុល្យរវងសម�័ន�ញាតិ 

្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមួយភាគីពក់ព័ន�ក�ុងកំឡុងករយិបរេិច�ទ ែដលបានេធ�េឡងតមល័ក�ខ័ណ� អជីវកម�ធម�ត េហយនិងសមតុល្យេនចុងករយិបរេិច�ទ រមួមាន 

ដូចខងេ្រកម ៖ 

   
២០១៦ ២០១៥ 

ភាគីពក់ព័ន� ្របេភទ្របតិបត�ិករ ្របតិបត�ិករសរបុ សមតុល្យែដលេនសល់ 

  ដុល� រអេមរកិ សមមូល ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ សមមូល ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ សមមូល ពន់េរៀល 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល / មា� ស់

ភាគហុ៊ន និង គណៈ្រគប់្រគង ្របាក់បេ��អតិថិជន - - ១១៤.៦៩០ ៤៦៣.០០៤ ១៨៩.១៩២ ៧៦៦.២២៨ 

 ឥណទន និងបុេរ្របទន ៣០៨.៦១៥ ១.២៤៥.៨៧៩ ៣០៨.៦១៥ ១.២៤៥.៨៧៩ - - 
 

ធនាគារកេថយូៃណធីត ្របាក់កម�ីក�ងឆា� ំ ១.៣៥១.០០០.០០០ ៥.៤៥៣.៩៨៧.០០០ ៣៣.០០០.០០០ ១៣៣.២២១.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ 

 ករទូទត់្របាក់កម�ី (១.៣២៨.០០០.០០០) (៥.៣៦១.១៣៦.០០០  - - - - 

 ចំណាយករ្របាក់ ១៧៤.៤២៣ ៧០៤.១៤៦ - - - - 

គណៈ្រគប់្រគង េបៀវត្ស និងអត�្របេយាជន៍ ២៧៩.៥៥០ ១.១២៨.៥៤៣ - - - - 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២៨.  ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ 

សកម�ភាព្រក�មហុ៊នរមួ ្របឈមនឹងហនិភ័យហិរ��វត�ុជាេ្រចនដូចជា ហនិភ័យឥណទន  

ហនិភ័យទីផ្សោរ (រមួមាន ហនិភ័យរបិូយប័ណ� ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ និងហនិភ័យៃថ�) និង 

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល។ ករទទួលយកហនិភ័យ គឺជាស�ូលចំេពះអជីវកម�ហិរ��វត�ុ 

េហយហនិភ័យ្របតិបត�ិករ គឺជាផលវបិាកមួយែដលមិនអចេជៀសវងបានក�ុងករេធ�អជីវកម�។  

្រក�មហុ៊នរមួ មិនបានេ្រប្របាស់ឧបករណ៍និទស្សន� ដូចជាកិច�សន្យោប�ូររបិូយប័ណ�បរេទស និងអ

្រតករ្របាក់អនាគតេដម្ីប្រគប់្រគងនូវហនិភ័យរបស់ខ�ួនេឡយ។ 

េគាលបំណងសំខន់របស់្រក�មហុ៊នរមួ ក�ុងករ្រគប់្រគងហនិភ័យ គឺ្រត�វអនុវត�តមបទប��ត�ិរបស់ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ម្៉យោងវញិេទៀត ធនាគារក៏បានទទួលស� ល់ពីសរៈសំខន់ៃនភាពេជាគជ័យ 

ក�ុងករអនុវត�ល�បំផុតលក�ណៈអន�រជាតិេលករ្រគប់្រគងហនិភ័យ។ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល បានបេង�ត 

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគង្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម� េដម្ីបបេង�តែដនកំណត់សំខន់ៗ ស្រមាប់

ហនិភ័យែដលធនាគារអចទទួលយកបាន និង្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពនានាែដលផ�ុយនឹងករកំណត់ 

ទំងេនាះ។ 
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កំណត់សម្គា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទំព័រមុន) 
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ និងសម្រាប់ការយិបរចិេ្ឆទបញ្ច ប់ 

២៨.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (តពីទំព័រមុន) 

ក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារមាននូវក្ទពយសរមម និងអរមមហិរញ្ញវតថុដូចខាងក្ក្ោម៖ 

 
ម្ររមុហ ៊ុនរមួ ធ្នាគារ 

 
២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 

 ដ៊ុល្លា រអាចេមររិ ពាន់ចេរៀល ដ៊ុល្លា រអាចេមររិ ពាន់ចេរៀល ដ៊ុល្លា រអាចេមររិ ពាន់ចេរៀល ដ៊ុល្លា រអាចេមររិ ពាន់ចេរៀល 

  
(រាំណត់ 

សាា ល់ ២.១)  
(រាំណត់ 

សាា ល់ ២.១)  
(រាំណត់ 

សាា ល់ ២.១)  
(រាំណត់ 

សាា ល់ ២.១) 
 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវតថុ         

សាច់ក្ារ់ នឹងមូលបបទានប័ក្ត
ក្សេងៗ ១៤.៨០៨.៦០៨ ៥៩.៧៨២.៣៥០ ១០.០៣៥.៣៧៣  ៤០.៦៤៣.២៦១  ១៤.៨០៨.៦០៨ ៥៩.៧៨២.៣៥០ ១០.០៣៥.៣៧៣  ៤០.៦៤៣.២៦១  
សមតុលយក្ៅធនាគារជាតិននរមពុ
ជា ១៥.៧៨៧.៨៥៨ ៦៣.៧៣៥.៥៨២ ១២.៥៨៧.០២៧  ៥០.៩៧៧.៤៥៩  ១៥.៧៨៧.៨៥៨ ៦៣.៧៣៥.៥៨២ ១២.៥៨៧.០២៧  ៥០.៩៧៧.៤៥៩  
សមតុលយក្ៅធនាគារក្សេងៗ ១៧.២៨៥.៩៣០ ៦៩.៧៨៣.២៩៩ ២៣.៨១៤.៩៧២ ៩៦.៤៥០.៦៣៧ ១៧.២៨៥.៩៣០ ៦៩.៧៨៣.២៩៩ ២៣.៨១៤.៩៧២ ៩៦.៤៥០.៦៣៧ 
ឥណទាន និងប៊ុចេរម្របទាន ២០២.៤២២.៩៦៩ ៨១៧.១៨១.៥២៦ ១៤៤.៣០៩.៤៣៦ ៥៨៤.៤៥៣.២១៦ ២០២.៤២២.៩៦៩ ៨១៧.១៨១.៥២៦ ១៤៤.៣០៩.៤៣៦ ៥៨៤.៤៥៣.២១៦ 
ការវនិិចេោគថ្នការលរ់ម្រទព្យ ២៥.៥៨៨ ១០៣.២៩៩ ២៥.៥៨៨ ១០៣.៦៣១ ២៥.៥៨៨ ១០៣.២៩៩ ២៥.៥៨៨ ១០៣.៦៣១ 
ក្ទពយសរមមក្សេងៗ ២.៤៩៧.៩៤៨ ១០.០៨៤.២១៦ ១.៦៦៣.៤១៧  ៦.៧៣៦.៨៣៩  ២.៤៩៧.៩៤៨ ១០.០៨៤.២១៦ ១.៦៦៣.៤១៧  ៦.៧៣៦.៨៣៩  

សរបុក្ទពយសរមមហិរញ្ញវតថុ ២៥២.៨២៨.៩០១ ១.០២០.៦៧០.២៧២ ១៩២.៤៣៥.៨១៣ ៧៧៩.៣៦៥.០៤៣ ២៥២.៨២៨.៩០១ ១.០២០.៦៧០.២៧២ ១៩២.៤៣៥.៨១៣ ៧៧៩.៣៦៥.០៤៣ 
 

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ         
ក្ារ់បក្ញ្ញើរបស់ធនាគារក្សេងៗ ៨៥២.១៥១ ៣.៤៤០.១៣៤ ១៥៩.៣៤៩ ៦៤៥.៣៦៣ ៨៥២.១៥១ ៣.៤៤០.១៣៤ ១៥៩.៣៤៩ ៦៤៥.៣៦៣ 
ក្ារ់បក្ញ្ញើពីអតិថិជន ១៩៨.១០២.៥៩៣ ៧៩៩.៧៤០.១៦៨ ១៥៧.៩០១.៨៧៥ ៦៣៩.៥០២.៥៩៤ ១៩៨.២០១.៥៥០ ៨០០.១៣៩.៦៥៧ ១៥៧.៩៦៥.៨៤៤ ៦៣៩.៧៦១.៦៦៨ 
ក្ារ់រមចី ៣៣.០០០.០០០ ១៣៣.២២១.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ ៣៣.០០០.០០០ ១៣៣.២២១.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ 
ក្ទពយអរមមក្សេងៗ ៣.៦៥៧.១៣៥ ១៤.៧៦៣.៨៥២ ៣.៣១៩.៣៦៤ ១៣.៤៤៣.៤២៤ ៣.៦៥១.៥៤៥ ១៤.៧៤១.២៨៦ ៣.៣១៣.២២៣ ១៣.៤១៨.៥៥៣ 

សរបុក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ ២៣៥.៦១១.៨៧៩ ៩៥១.១៦៥.១៥៦ ១៧១.៣៨០.៥៨៨ ៦៩៤.០៩១.៣៨១ ២៣៥.៧០៥.២៤៦ ៩៥១.៥៤២.០៧៧ ១៧១.៤៣៨.៤១៦ ៦៩៤.៣២៥.៥៨៤ 
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់ដច់េដយែឡក (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៨. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 

ករ្រគប់្រគងេដមទុន 

ករ្រគប់្រគងេដមទុនេគាលេដសំខន់ៃនករ្រគប់្រគងេដមទុនរបស់្រក�មហុ៊នេម  គឺេដម្ីបេធ�េអយច្បោស់ថា វអនុេលមេទនឹងករកំណត់េដមទុន េហយវរក្សោ

បាននូវស� នភាពហិរ��វត�ុរងឹមំា និងអនុបាតេដមទុនដ៏ល� េដម្ីបជួយដល់ អជីវកម� និងេធ�តៃម�របស់មា� ស់ហុ៊នេកនេឡងជាអតិបរមា។ 

្រក�មហុ៊នេម ្រគប់្រគងរចនាសម�័ន�េដមទុន និងេធ�ករែកែ្របវ តមករែ្រប្រប�លស� នភាពេសដ�កិច� និងលក�ណៈរបស់ហនិភ័យៃនសកម�ភាពរបស់វ។ េដម្ីប

រក្សោបាន ឬែកែ្របរចនាសម�័ន� ្រក�មហុ៊នរមួ ្របែហលជាែកែ្របចំនួនៃនករទូទត់ករែបងែចកហុ៊នេទេអយមា� ស់ហុ៊ន ្រតលប់មកវញិនូវ េដមទុន ឬ េបាះផ្សោយ

នូវមូលប័្រតេដមទុន។ គា� នករែកែ្រប្រត�វបានេធ�ក�ុងេគាលេដ. េគាលនេយាបាយ. និងដំេណ រករពីឆា� ំមុនេនាះេទ។ 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទេទតមតរងតុល្យករ ្រក�មហុ៊នេមគឺអនុេលមេទនឹងអនុបាតសធនភាពែដលបានចត់េដយ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងអ្រត១៥%។  
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់ដច់េដយែឡក (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៨. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 

២៨.១ ហនិភ័យឥណទន 

្រក�មហុ៊នចត់វធិានករេលករេលចេឡងហនិភ័យឥណទន ែដលជាហនិភ័យេធ�ឲ្យមានករខតបង់ 

ហិរ��វត�ុចំេពះ្រក�មហុ៊នរមួ ក�ុងករណីែដលមិនបានអនុវត�នូវកតព�កិច�។ ហនិភ័យឥណទន គឺជាហនិ

ភ័យសំខន់បំផុតស្រមាប់អជីវកម�របស់្រក�មហុ៊នរមួ។ ហនិភ័យឥណទនេកតេឡងជា សំខន់ក�ុង

សកម�ភាពផ�ល់កំចី ដូចជាករផ�ល់ឥណទន និងបុេរ្របទន។ ធនាគារ ក៏មានផងែដរនូវ ហនិភ័យឥណ

ទនស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ េ្រកតរងតុល្យករ ដូចជាកិច�សន្យោឥណទន។ ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ

ឥណទន ្រត�វបានអនុវត�េដយគណៈកមា� ធិករឥណទនរបស់្រក�មហុ៊នរួម។ 

(ក) ករវស់ែវងហនិភ័យឥណទន 

្រក�មហុ៊នរមួ វយតៃម�ពីលទ�ភាពៃនករខកខនមិនបំេពញកតព�កិច�របស់អ�កសំុខ�ី េដយេ្រប្របាស់

ឧបករណ៍កំណត់ៃផ�ក�ុង។ គណៈកមា� ធិករឥណទន ទទួលខុស្រត�វក�ុងករកំណត់ ក្រមិតហនិភ័យ

ស្រមាប់អ�កសំុខ�ីមា� ក់ៗ។ 

ក្រមិតហនិភ័យ្រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិនិងេធ�បច�ុប្បន�ភាពេរៀងរល់ឆា� ំ េហយនិងក�ុងករណី ែដល  

១-មានករផា� ស់ប�ូរលក�ខណ� ឥណទនែដលរមួប��ូ លផងែដរនូវករពន្យោរ។  

២-ករទូទត់មិនេទៀងទត់ ឬ ករេគចេវសេដយេចតនា និង 

៣-ព័ត៌មានមិនល�ទក់ទងនឹងអ�កសំុខ�ី ឬ ្របតិបត�ិករ។  

(ខ) េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យវសិលភាពហនិភ័យ និងករទប់ស� ត់ 

ធនាគារេធ�្របតិបត�ិករ និងផ�ល់ឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះរបូវន�័បុគ�ល ឬសហ្រគាស េនក�ុង

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ ធនាគារ្រគប់្រគងវសិលភាព និង្រត�តពិនិត្យនូវករ្របមូលផ�ុំ ហនិភ័យ

ឥណទន េនេពលណាែដលហនិភ័យទំងេនាះ្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណ។ ហនិភ័យធំៗ ែដល

កំណត់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាគឺជាហនិភ័យធំៗ ទំងឡាយណាែដលផ�ល់េអយអត�គាហកែត

មួយ ែដលមានអនុបាតេលសពី ១០% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 

េយាងេទតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ ធ៧-០៦-២២៦ ធនាគារ្រត�វរក្សោេអយបាន

្រគប់េពលេវលនូវអនុបាតអតិបរមិាចំនួន ២០% រវងហនិភ័យធំៗសរបុ ែដលេកត េចញពី្របតិបត�ិ

ករជាមួយនឹងអត�គាហកឯកបុគ�លមា� ក់ៗ និងមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួន។ សរបុហនិភ័យធំៗ ទំង

អស់មិន្រត�វេលសពី ៣០០% ៃនមូនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារេឡយ។ 
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់ដច់េដយែឡក (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៨. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 

២៨.១ ហនិភ័យឥណទន  (តពីទំព័រមុន) 

(ខ) េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យវសិលភាពហនិភ័យ និងករទប់ស� ត់ (តពីទំព័រមុន) 
ធនាគារេ្រប្របាស់េគាលនេយាបាយ និងករអនុវត�ន៍ជាេ្រចនេដម្ីបទប់ស� ត់ហនិភ័យឥណទន។ 

ជាទំលប់ក�ុងចំេណាមេគាលនេយាបាយ និងករអនុវត�ន៍ទំងេនះ គឺជាករទទួលយកនូវករធានា

ក�ុងទំរង់ជា្រទព្យប�� ំេលឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជនែដលជាករអនុវត�ជាទូេទ។ 

ធនាគារអនុវត�េគាលករណ៍ែណនំា េលភាពែដលអចទទួលយកបានៃន្របេភទជាក់លក់ៃន

្រទព្យដក់ប�� ំ ឬ ករទប់ស� ត់ហនិភ័យឥណទន។ ្របេភទ្រទព្យដក់ប�� ំសំខន់ៗ េដម្ីប

ធានាេលឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជនរមួមាន៖ 

• ករដក់ប�� ំ្រទព្យសម្បត�ិជាទីតំង ដូចជា ដីធ�ី អគារ និង្រទព្យេផ្សងៗ។ 

• ករ្រគប់្រគងេល្រទព្យសកម�អជីវកម� ដូចជា ដីធ�ី និង អគារ និង 

• សច់្របាក់ជា្របាក់បេ��កក់ទុក។ 

(គ) េគាលនេយាបាយេលករថយចុះតៃម� និងសំវធិានធន 

 ្រក�មហុ៊នរមួ្រត�វបានត្រម�វេអយអនុវត� តមចំណាត់ថា� ក់ឥណទនែដលបានកំណត់ និងេធ�សំវធិាន

ធន �សបតម្របកសពក់ព័ន� ដូចែដលបានបង� ញក�ុងកំណត់សមា� ល់េលខ ២.៣.៨។ 

(ឃ) ហនិភ័យឥណទនអតិបរមិាមុនេពល្រទព្យប�� ំ ្រត�វបានកន់កប់ ឬករព្រងីកឥណទនេផ្សងៗ។ 

ហនិភ័យឥណទនអតិបរមិា មុនេពល្រទព្យប�� ំ្រត�វបានកន់កប់ ឬករព្រងីកឥណទនេផ្សងៗ 

មានដូចខងេ្រកម៖  

 
២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា ១៥.៧៨៧.៨៥៨ ៦៣.៧៣៥.៥៨២ ១២.៥៨៧.០២៧  ៥០.៩៧៧.៤៥៩  

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ ១៧.២៨៥.៩៣០ ៦៩.៧៨៣.២៩៩ ២៣.៨១៤.៩៧២ ៩៦.៤៥០.៦៣៧ 

ឥណទន និង បុេរ្របទនចំេពះ

អតិថិជន ២០២.៤២២.៩៦៩ ៨១៧.១៨១.៥២៦ ១៤៤.៣០៩.៤៣៦ ៥៨៤.៤៥៣.២១៦ 

ករវនិិេយាគែដលមានសំរប់លក់ ២៥.៥៨៨ ១០៣.២៩៩ ២៥.៥៨៨ ១០៣.៦៣១ 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ២.៤៩៧.៩៤៨ ១០.០៨៤.២១៦ ១.៦៦៣.៤១៧  ៦.៧៣៦.៨៣៩  

 ២៣៨.០២០.២៩៣ ៩៦០.៨៨៧.៩២២ ១៨២.៤០០.៤៤០ ៧៣៨.៧២១.៧៨២ 

ហនិភ័យឥណទនែដលទក់ទងនឹងខ�ង់េ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានបង� ញក�ុងកំណត់សមា� ល់

េលខ ២៦ ស�ីពី“កិច�សន្យោ និង យថាភាព”។ 

 

KH0230
Typewriter
82



របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់ដច់េដយែឡក (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៨. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 

២៨.១ ហនិភ័យឥណទន  (តពីទំព័រមុន) 

(ង) បណ�ុំ ហនិភ័យៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុជាមួយហនិភ័យឥណទន 

បណ�ុំ ហនិភ័យេកតេឡង េនេពលែដល្រក�មអ�កសំុខ�ី មានសកម�ភាពពណិជ�កម��សេដៀងគា�  ឬសកម�ភាពេនក�ុងតំបន់ភូមិស�ស�ដូចគា�  ឬក៏មានលក�ណៈ

េសដ�កិច� ដូចគា�  ែដលអចេធ�េអយសមត�ភាពបំេពញកតព�កិច�សន្យោរបស់ពួកេគ ទទួលរងនូវផលប៉ះពល់�សេដៀងគា� េដយ សរករផា� ស់ប�ូរៃនេសដ�កិច�

នេយាបាយ ឬកត� េផ្សងៗេទៀត។ បណ�ុំ ហនិភ័យបង� ញទំនាក់ទំនងរវងលទ�ផលរបស់្រក�មហុ៊នរមួក�ុងករអភិវឌ្ឍែដលអច ប៉ះពល់េលឧស្សោហកម� ឬក៏ទី

តំងភូមិស�ស�ជាក់លក់មួយ។ 

្រក�មហុ៊នរមួ ្រត�តពិនិត្យេលបណ�ុំ ហនិភ័យៃនអតិថិជនឥណទនតមឧស្សោហកម�។ ករវភិាគេលបណ�ុំ ហនិភ័យរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារនា

ករយិបរេិច�ទ ៃនតរងតុល្យករែដលបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 
 

 
២០១៦ 

 

សមតុល្យេនធនាគារ 
ជាតិៃនកម�ុជា  

សមតុល្យជាមួយ 
ធនាគារេផ្សងៗ 

ឥណទន និង 

បុេរ្របទន 

ចំេពះអតិថិជន 
ករវនិិេយាគៃនករ

លក់្រទព្យ ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
អន�រករហិីរ��វត�ុ ១៥.៧៨៧.៨៥៨ ១៧.២៨៥.៩៣០ ១១.៥៦០.៥៧៣ ២៥.៥៨៨ - ៤៤.៦៥៩.៩៤៩ 

កម�ន�សលកម� - - ៣.១០៨.៦៨៧ - - ៣.១០៨.៦៨៧ 

េផ្សងៗ - សហគម សង�ម និង សកម�ភាពបុគ�ល - - ១៩២.៥៨៣.៧៤៨ - ២.៤៩៧.៩៤៨ ១៩៥.០៨១.៦៩៦ 

 ១៥.៧៨៧.៨៥៨ ១៧.២៨៥.៩៣០ ២០៧.២៥៣.០០៨ ២៥.៥៨៨ ២.៤៩៧.៩៤៨ ២៤២.៨៥០.៣៣២ 

ដកេចញ សំវធិានធនស្រមាប់ករខតបង់េល 

ឥណទន និងបុេរ្របទន  - - (៤.៨៣០.០៣៩) - - (៤.៨៣០.០៣៩) 

 
១៥.៧៨៧.៨៥៨ ១៧.២៨៥.៩៣០ ២០២.៤២២.៩៦៩ ២៥.៥៨៨ ២.៤៩៧.៩៤៨ ២៣៨.០២០.២៩៣ 

ពន់េរៀល  (កំណត់សមា� ល់ ២.១) ៦៣.៧៣៥.៥៨២ ៦៩.៧៨៣.២៩៩ ៨១៧.១៨១.៥២៦ ១០៣.២៩៩ ១០.០៨៤.២១៦ ៩៦០.៨៨៧.៩២២ 
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់ដច់េដយែឡក (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៨. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 

២៨.១ ហនិភ័យឥណទន  (តពីទំព័រមុន) 

(ង) បណ�ុំ ហនិភ័យៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានហនិភ័យឥណទន (តពីទំព័រមុន) 
 

 
២០១៥ 

 

សមតុល្យេនធនាគារ 
ជាតិៃនកម�ុជា  

សមតុល្យជាមួយ 
ធនាគារេផ្សងៗ 

ឥណទន និង 

បុេរ្របទន 

ចំេពះអតិថិជន 
ករវនិិេយាគៃនករ

លក់្រទព្យ ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
អន�រករហិីរ��វត�ុ ១២.៥៨៧.០២៧ ២៣.៨១៤.៩៧២ ១០.៨៩៦.០១៣ ២៥.៥៨៨ - ៤៧.៣២៣.៦០០ 

កម�ន�សលកម� - - ៤២៤.៥៤៥ - - ៤២៤.៥៤៥ 

េផ្សងៗ - សហគម សង�ម និង សកម�ភាពបុគ�ល - - ១៣៧.២៤៧.១៣៩ - ១.៦៦៣.៤១៧ ១៣៨.៩១០.៥៥៦ 

 ១២.៥៨៧.០២៧ ២៣.៨១៤.៩៧២ ១៤៨.៥៦៧.៦៩៧ ២៥.៥៨៨ ១.៦៦៣.៤១៧ ១៨៦.៦៥៨.៧០១ 

ដកេចញ សំវធិានធនស្រមាប់ករខតបង់េល 

ឥណទន និងបុេរ្របទន  - - (៤.២៥៨.២៦១) - - (៤.២៥៨.២៦១) 

 
១២.៥៨៧.០២៧ ២៣.៨១៤.៩៧២ ១៤៤.៣០៩.៤៣៦ ២៥.៥៨៨ ១.៦៦៣.៤១៧ ១៨២.៤០០.៤៤០ 

ពន់េរៀល  (កំណត់សមា� ល់ ២.១) ៥០.៩៧៧.៤៥៩ ៩៦.៤៥០.៦៣៧ ៥៨៤.៤៥៣.២១៦ ១០៣.៦៣១ ៦.៧៣៦.៨៣៩ ៧៣៨.៧២១.៧៨២ 
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់ដច់េដយែឡក (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

២៨. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 

២៨.១ ហនិភ័យឥណទន (តពីទំព័រមុន) 

(ច) ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទន 

ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទនរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារ ្រត�វបានសេង�បដូចខងេ្រកមៈ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដុល� រអមរកិ សមមូល ពន់េរៀល ដុល� រអមរកិ សមមូល ពន់េរៀល 

  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១)  

(កំណត់ 

សមា� ល់ ២.១) 

ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទនមិន

ហួសកំណត់ និងមិនខតបង់ (១) ២០០.៤៧៨.៦៦៥ ៨០៩.៣៣២.៣៧០ ១៤៣.៥៧៣.១៨៥ ៥៨១.៤៧១.៣៩៩ 

ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទន 

ហួសកំណត់ ែតមិនខតបង់ (២) ៥២៦.៨១៦ ២.១២៦.៧៥៦ ៥២០.៣១៦ ២.១០៧.២៨០ 

ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទន 

ខតបង់ (៣) ៥.៦៤៤.៣៧៨ ២២.៧៨៦.៣៥៤ ៣.៨៤៩.១២៥ ១៥.៥៨៨.៩៥៦ 

ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទន 

សរបុដុល   ២០៦.៦៤៩.៨៥៩ ៨៣៤.២៤៥.៤៨០ ១៤៧.៩៤២.៦២៦ ៥៩៩.១៦៧.៦៣៥ 

ដកៈសំវធិានធនេលឥណទន និង

បុេរ្របទន (៤.៨៣០.០៣៩) (១៩.៤៩៨.៨៦៧) (៤.២៥៨.២៦១) (១៧.២៤៥.៩៥៧) 

ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទន 

សរបុសុទ� ២០១.៨១៩.៨២០ ៨១៤.៧៤៦.៦១៣ ១៤៣.៦៨៤.៣៦៥ ៥៨១.៩២១.៦៧៨ 

(១) ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទន មិនហួសកំណត់ និងមិនខតបង់ 

ឥណទននិង្របាក់បុេរ្របទនែដលមិនហួសកំណត់ គឺមិន្រត�វបានចត់ទុកជា ឥណទន មាន

ករបាត់បង់ េលកែលងែតមានព័ត៌មានេផ្សងេទៀតែដលបង� ញផ�ុយពីេនះ ។ 

(២) ឥណទន និងបុេរ្របទនហួសកំណត់ ែតមិនខតបង់ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលមានរយៈេពលហួសកលកំណត់តិចជាង ៩០ៃថ� គឺមិនបាន្រត�វ

ចត់ទុកជាឥណទនមានករបាត់បង់េទ លុះ្រតែតមានព័ត៌មានេផ្សងេទៀតប�� ក់ផ�ុយពីេនះ។  

(៣) ឥណទន និង្របាក់បុេរ្របទនខតបង់  

េយាងេទតម្របកសរបស់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ប៧-០៩-០៧៤ ចុះៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ 

២០០៩ ស�ីពីករចត់ថា� ក់ និងករេធ�សំវធិានធន េលបំណុលអ្រកក់ ឥណទន និង្របាក់បុេរ

្របទនែដលហួសកលកំណត់េលសពី ៩០ ៃថ� គឺ្រត�វបានចត់ទុកជាករថយចុះតំៃល េហយកំ

រតិអប្បបរមាៃន សំវធិានធនជាក់លក់ស្រមាប់ករបាត់បង់ េដយករថយចុះៃនតំៃល គឺេធ�េឡង

េដយពឹងែផ�កេទេល ចំណាត់ថា� ក់ែដលពក់ព័ន� េលកែលងែតមានព័ត៌មានេផ្សងេទៀតែដល

បង� ញផ�ុយពីេនះ។ 

(ឆ) វត�ុប�� ំែដលបានបែង�រកម�សិទ�ិេអយេទធនាគារ 

ក�ុងកំឡុងករយិបរេិច�ទ ធនាគារមិនបានទទួល្រទព្យសកម� និងក� យជាមា� ស់កម�សិទ�ិេលវត�ុ
ប�� ំេទ។ 
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់ដច់េដយែឡក (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៨. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 

២៨.២ ហនិភ័យទីផ្សោរ 

្រក�មហុ៊នរមួ ្របឈមហនិភ័យទីផ្សោរ ែដលជាហនិភ័យេធ�ឲ្យតៃម�ទីផ្សោរ ឬ លំហូរសច់្របាក់

អនាគតៃន ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុមានករែ្រប្រប�ល េដយសរែតករែ្រប្រប�លក�ុងៃថ�ទីផ្សោរ។ ហនិ

ភ័យទីផ្សោរ េកតេឡងពីស� នភាពេបកចំហរក�ុងអ្រតករ្របាក់ របិូយប័ណ� និងផលិតផលជាមូលធន 

ែដលកត� ទំងេនះ្រត�វ្របឈមនឹងចលនាទីផ្សោរជាក់លក់ និងទូេទ េហយនិងករែ្រប្រប�លក�ុង

ក្រមិតអេស�រភាពៃនអ្រត ឬៃថ�ទីផ្សោរដូចជាអ្រតករ្របាក់ ករព្រងីកឥណទន អ្រតប�ូរ 

របិូយប័ណ�បរេទស និងៃថ�មូលធន។ 

្រក�មហុ៊នរមួមិនេ្រប្របាស់ ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ និទស្សន�ដូចជា កិច�សន្យោប�ូររបិូយប័ណ�បរេទស និង

អ្រត ករ្របាក់អនាគតេដម្ីបបេ�� �សនូវហនិភ័យរបស់ខ�ួនេទ។ 

(១) ហនិភ័យករប�ូររបិូយប័ណ�បរេទស 

្រក�មហុ៊នរមួ េធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងេធ�្របតិបត�ិករជារបិូយប័

ណ�េ្រចន្របេភទ េហយ្របឈមនឹងហនិភ័យរបិូយប័ណ�េផ្សងៗ មានដូចជា ្របាក់េរៀល ដុល� រ

អេមរកិ ដុល� រៃតវ៉ន់  អឺរ ៉ ូនិងដុល� រសិង�បូរ។ី 

ហនិភ័យករប�ូររបិូយប័ណ�បរេទសេកតេឡងពី្របតិបត�ិករអជីវកម�អនាគត និងពី្រទព្យសកម� 

និង្រទព្យ អកម�ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ជារបិូយប័ណ�ែដលមិនែមនជារបិូយប័ណ�េគាលរបស់

្រក�មហុ៊នរមួ។ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ សមតុល្យ្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�របិូយវត�ុជារបិូយប័ណ�េផ្សងពី 

ដុល� រអេមរកិ មិនមានទំហំធំដំុេទ។ េហតុេនះករវភិាគអំពីហនិភ័យប�ូររបិូយប័ណ�បរេទស ពំុ

្រត�វបានបង� ញេនាះេទ។ 

(២) ហនិភ័យៃថ� 

្រក�មហុ៊នរមួ មិនមានហនិភ័យៃថ�មូលប្រតេទ ពីេ្រពះធនាគារមិនមានករវនិិេយាគណាមួយ 

ែដល្រត�វបានចត់ថា� ក់េលតរងតុល្យករ ទំងជាមូលប្រតែដលអចលក់បាន។ 

(៣) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ 

ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់លំហូរសច់្របាក់ គឺជាហនិភ័យែដលលំហូរសច់្របាក់អនាគតៃន

ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ នឹងែ្រប្រប�លេដយសរករែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក់ទីផ្សោរ។ ហនិភ័យអ្រត

ករ្របាក់តៃម�   ទីផ្សោរ គឺជាហនិភ័យែដលតៃម�ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុមួយ នឹងែ្រប្រប�លេដយសរ

ករែ្រប្រប�លអ្រតករ ្របាក់ទីផ្សោរ។ ក្រមិតករ្របាក់អចេកនេឡងជាលទ�ផលៃនករែ្រប្រប�ល 

បុ៉ែន�អចកត់បន�យករខតបង់េនក�ុងករណីែដល ចលនាេដយឥតរពឹំងទុកេកតេឡង។           

គណៈ្រគប់្រគងរបស់្រក�មហុ៊នរមួ េនដំណាក់កលេនះ មិនមានេគាលនេយាបាយណាមួយ 

េដម្ីបកំណត់ក្រមិតមិនសីុគា�  ៃនករកំណត់អ្រតករ្របាក់េឡងវញិ ែដលអច្រគប់្រគងបានេនាះ

េទ។ េទះបី យ៉ាងណា គណៈ្រគប់្រគងបាន្រត�តពិនិត្យជា្របចំេលភាពមិនសីុគា� េនះ។ 

្រក�មហុ៊នរមួពំុមាន្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�ែដលមានករ្របាក់ែ្រប្រប�លេនាះេទ។ សមតុល្យ 

ជាមួយធនាគារជាតិ និងធនាគារេផ្សងៗ ្របាក់បេ��ជាមួយ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ឥណទន 

និងបុេរ្របទន ទទួលបានករ្របាក់េថរស្រមាប់រយៈេពលៃន្របាក់បេ��។ ្របាក់បេ��ទទួលបានពី

ធនាគារ និងអតិថិជន ក៏មានករ្របាក់េថរផងែដរ។  
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់ដច់េដយែឡក (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៨. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 

២៨.៣ ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល 

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល គឺជាហនិភ័យែដល្រក�មហុ៊នរមួ មិនអចបំេពញកតព�កិច�ទូទត់   

្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុរបស់ខ�ួនបាន េនេពលដល់កលកំណត់សង េហយនិងមិនអចបំេពញ  

មូលនិធិ េនេពលមូលនិធិទំងេនាះ្រត�វបានដក។ ផលវបិាកៃនប�� ទំងេនះ អចជាករខកខន

មិនអចបំេពញកតព�កិច�េដម្ីបសង្រតលប់េទមា� ស់្របាក់បេ�� និងមិនអចអនុវត�តមកិច�សន្យោ

ផ�ល់្របាក់កម�ី។ 

គណៈ្រគប់្រគងរបស់្រក�មហុ៊នរមួ ្រត�តពិនិត្យសច់្របាក់ងយ�ស�លតរងតុល្យករ និង្រគប់្រគង

ករ្របមូលផ�ុំ និងរបាយករណ៍ៃនកលកំណត់សងបំណុល។ ករ្រត�តពិនិត្យ និងកររយករណ៍

េធ�េឡងតមស� នភាពសច់្របាក់្របចំៃថ� េហយនិងេរៀបចំគេ្រមាងស្រមាប់ៃថ�បនា� ប់ សបា� ហ៍

បនា� ប់ និងែខបនា� ប់ ពីេ្រពះករយិបរេិច�ទទំងេនះ គឺជាករយិបរេិច�ទសំខន់ស្រមាប់ករ្រគប់្រគង

សច់្របាក់ងយ�ស�ល។ គណៈ្រគប់្រគង ្រត�តពិនិត្យចលនាៃនមា� ស់្របាក់បេ��សំខន់ៗ និង 

គំេរងករដក្របាក់របស់ពួកេគ។ 

កំណត់សមា� ល់េលខ ២៩ សេង�បពី្រទព្យសកម� និងអកម�របស់្រក�មហុ៊នរមួ តមកលកំណត់  

ពក់ព័ន�េដយែផ�កេលរយៈេពលេនសល់នាករយិបរេិច�ទតរងតុល្យករចំេពះកលកំណត់តម

កិច�សន្យោ ឬកលបរេិច�ទកលកំណត់ប៉ាន់ស� ន។ 

២៨.៤ តៃម�ទីផ្សោរៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត� ុ

តៃម�ទីផ្សោរ គឺជាទឹក្របាក់ែដល្រទព្យសកម� អច្រត�វេដះដូរ ឬ បំណុល ្រត�វបានទូទត់រវងភាគី 

ែដលមានឆន�ៈ និងយល់ដឹងេនក�ុង្របត�ិបត�ិករេបកចំហ។ េនេពលមិនមានតៃម�ទីផ្សោរ ែដលអច

េផ��ងផា� ត់បានតៃម�េនទីផ្សោរនឹងមិនមានស្រមាប់ែផ�កសំខន់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុល 

ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួ។ េហតុេនះតៃម�ទីផ្សោរ ្រត�វបានែផ�កេលករសន�ត របស់អ�ក្រគប់្រគង 
េដយេយាងតមលក�ណៈមូលដ� ន្រទព្យសកម� និង បំណុល។ តមទស្សនៈរបស់អ�ក្រគប់្រគង 

តៃម�ពិតគណេនយ្យ ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និង បំណុលហិរ��វត�ុែដលមានក�ុងតរងតុល្យករ 
គឺជាករប៉ាន់ស� នសមេហតុៃនតៃម�ទីផ្សោររបស់ពួកវ។ ក�ុងករេធ�ករប៉ាន់ស� នេនះ អ�ក្រគប់្រគង   

សន�ត់ថា ឥណទន និង ្របាក់បុេរ្របទន ្រត�វបានរក្សោទុកដល់កលអវសន ជាមួយនឹងតៃម�ទីផ្សោរ 

េស�នឹងតៃម�ពិតគណេនយ្យៃនឥណទន ែដលបានេធ�និយ័តភាពសំវធិានធន ស្រមាប់ករបាត់បង់

្របសិនេបមាន ។ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២៩. ហនិភយ័សច់្របាក់ងយ្រស�ល 

 កលកំណត់របស់្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នរមួ និងធនាគារែផ�កេលរយៈេពលេនសល់រហូតដល់ៃថ�សងមានដូចខងេ្រកម៖  

 ្រក�មហុ៊នរមួ  

 ២០១៦ 

 ្រតឹម១ែខ ១ េទ ៣ែខ ៣េទ ៦ ែខ  ៦ េទ ១២ែខ  ១  េទ ៥ឆា� ំ េលសពី៥ ឆា� ំ  គា� នកលកំណត់ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

 
         

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ         
ស ច់ ្រ បា ក់  នឹ ង មូ ល ប ្ប ទ ន ប័ ្រ ត 

េផ្សងៗ ១៤.៨០៨.៦០៨ - - - - - - ១៤.៨០៨.៦០៨ 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ១១.៨៣៨.៣១៦ ៣.៩៤៩.៥៤២ - - - - - ១៥.៧៨៧.៨៥៨ 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ ១៣.៤៨៥.៩៣០ ២.៥០០.០០០.០០ ១.៣០០.០០០ - - - - ១៧.២៨៥.៩៣០ 

ឥណទន និង បុេរ្របទនចំេពះ 

អតិថិជន ៩.៧០៧.៦៥៣ ១៨.៤២០.២៨១ ២៦.៧៤៧.៣៤៦ ៥១.៤០៣.៦៦២ ៤៩.៨៧០.៦១៥ ៤៦.២៧៣.៤១២ - ២០២.៤២២.៩៦៩ 

ករវនិិេយាគៃនករលក់្រទព្យ   - - - - ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ១.៤៤៦.៩០៧ ១១.៩៥២ - - - - - ១.៤៥៨.៨៥៩ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុសរុប ៥១.២៨៧.៤១៤ ២៤.៨៨១.៧៧៥ ២៨.០៤៧.៣៤៦ ៥១.៤០៣.៦៦២ ៤៩.៨៧០.៦១៥ ៤៦.២៧៣.៤១២ ២៥.៥៨៨ ២៥១.៧៨៩.៨១២ 
 

្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុ         

្របាក់បេ��របស់ធនាគារេផ្សងៗ ៨៥២.១៥១ - - - - - - ៨៥២.១៥១ 

្របាក់បេ��ពីអតិថិជន ១០២.៩១០.១១១ ១២.៦៧៣.៩៧០ ២៤.០០៣.៣៦២ ៥៨.៥១៤.៧២៨ ៤២២ - - ១៩៨.១០២.៥៩៣ 

្របាក់កម�ី ៣៣.០០០.០០០ - - - - - - ៣៣.០០០.០០០ 

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ ២.៣១៣.៥៧៦ ១៨៣.៥៨៥ ៥៨៤.៨៤៧ ៥៧៥.១១០ ១៧ - - ៣.៦៥៧.១៣៥ 

្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុសរុប ១៣៩.០៧៥.៨៣៨ ១២.៨៥៧.៥៥៥ ២៤.៥៨៨.២០៩ ៥៩.០៨៩.៨៣៨ ៤៣៩ - - ២៣៥.៦១១.៨៧៩ 

េលស (កង�ះ ) សច់្របាក់ 

ងយ�ស�ល សុទ�  (៨៧.៧៨៨.៤២៤) ១២.០២៤.២២០ ៣.៤៥៩.១៣៧ (៧.៦៨៦.១៧៦) ៤៩.៨៧០.១៧៦ ៤៦.២៧៣.៤១២ ២៥.៥៨៨ ១៦.១៧៧.៩៣៣ 

ពន់េរៀល  (កំណត់សមា� ល់ ២.១) (៣៥៤.៤០១.៨៦៨) ៤៨.៥៤១.៧៧៦ ១៣.៩៦៤.៥៣៦ (៣១.០២៩.០៩៣) ២០១.៣២៥.៩០១ ១៨៦.៨០៥.៧៦៤ ១០៣.២៩៩ ៦៥.៣១០.៣១៥ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៩. ហនិភយ័សច់្របាក់ងយ្រស�ល (តពីទំព័រមុន)  

 ធនាគារ 

 ២០១៦ 

 ្រតឹម១ែខ ១ េទ ៣ែខ ៣េទ ៦ ែខ  ៦ េទ ១២ែខ  ១  េទ ៥ឆា� ំ េលសពី៥ ឆា� ំ  គា� នកលកំណត់ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ         

សច់្របាក់ នឹងមូលប្បទនប័្រត 

េផ្សងៗ ១៤.៨០៨.៦០៨ - - - - - - ១៤.៨០៨.៦០៨ 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ១១.៨៣៨.៣១៦ ៣.៩៤៩.៥៤២ - - - - - ១៥.៧៨៧.៨៥៨ 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងេទៀត ១៣.៤៨៥.៩៣០ ២.៥០០.០០០ ១.៣០០.០០០ - - - - ១៧.២៨៥.៩៣០ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះ 

អតិថិជន ៩.៧០៧.៦៥៣ ១៨.៤២០.២៨១ ២៦.៧៤៧.៣៤៦ ៥១.៤០៣.៦៦២ ៤៩.៨៧០.៦១៥ ៤៦.២៧៣.៤១២ - ២០២.៤២២.៩៦៩ 

ករវនិិេយាគៃនករលក់្រទព្យ - - - - - - ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ១.៤៤៦.៩០៧ ១១.៩៥២ - - - - - ១.៤៥៨.៨៥៩ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុសរុប ៥១.២៨៧.៤១៤ ២៤.៨៨១.៧៧៥ ២៨.០៤៧.៣៤៦ ៥១.៤០៣.៦៦២ ៤៩.៨៧០.៦១៥ ៤៦.២៧៣.៤១២ ២៥.៥៨៨ ២៥១.៧៨៩.៨១២ 

្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុ         

្របាក់បេ��របស់ធនាគារេផ្សងៗ ៨៥២.១៥១ - - - - - - ៨៥២.១៥១ 

្របាក់បេ��ពីអតិថិជន ១០៣.០០៩.០៦៨ ១២.៦៧៣.៩៧០ ២៤.០០៣.៣៦២ ៥៨.៥១៤.៧២៨ ៤២២ - - ១៩៨.២០១.៥៥០ 

្របាក់កម�ី ៣៣.០០០.០០០ - - - - - - ៣៣.០០០.០០០ 

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ ២.៣០៧.៩៨៦ ១៨៣.៥៨៥ ៥៨៤.៨៤៧ ៥៧៥.១១០ ១៧ - - ៣.៦៥១.៥៤៥ 

្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុសរុប ១៣៩.១៦៩.២០៥ ១២.០២៤.៥៥៥ ២៤.៥៨៨.២០៩ ៥៩.០៨៩.៨៣៨ ៤៣៩ - - ២៣៥.៧០៥.២៤៦ 

េលស (កង�ះ ) សច់្របាក់ 

ងយ�ស�ល សុទ�  (៨៧.៨៨១.៧៩១) ១២.០២៤.២២០ ៣.៤៥៩.១៣៧ (៧.៦៨៦.១៧៦) ៤៩.៨៧០.១៧៦ ៤៦.២៧៣.៤១២ ២៥.៥៨៨ ១៦.០៨៤.៥៦៦ 

ពន់េរៀល  (កំណត់សមា� ល់ ២.១) (៣៥៤.៧៧៨.៧៩០) ៤៨.៥៤១.៧៧៦ ១៣.៩៦៤.៥៣៦ (៣១.០២៩.០៩៣) ២០១.៣២៥.៩០១ ១៨៦.៨០៥.៧៦៤ ១០៣.៣០១ ៦៤.៩៣៣.៣៩៥ 

 

KH0230
Typewriter
89



កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
២៩.  ហនិភយ័សច់្របាក់ងយ្រស�ល (តពីទំព័រមុន) 
 

 ្រក�មហុ៊នរមួ  

 ២០១៥ 

 ្រតឹម១ែខ ១ េទ ៣ែខ ៣េទ ៦ ែខ  ៦ េទ ១២ែខ  ១  េទ ៥ឆា� ំ េលសពី៥ ឆា� ំ  គា� នកលកំណត់ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

 
         

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ         
សច់្របាក់ ១០.០៣៥.៣៧៣ - - - - - - ១០.១៣៥.៣៧៣ 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ៩.៤១២.៩៥៣ ៣.១៧៤.០៧៤ - - - - - ១២.៥៨៧.០២៧ 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ ១០.៥១៤.៩៧២ ៤.០០០.០០០ ៩.៣០០.០០០ - - - - ២៣.៨១៤.៩៧២ 

ឥណទន និង បុេរ្របទនចំេពះ 

អតិថិជន ១០.០១៧.៣៨៧ ៨.៨៧១.៣០៤ ១៥.៣៦០.៦៤៣ ៣៣.៦១៣.០១៨ ៤៨.៧៨២.៦៦៣ ២៧.៦៦៤.៤២១ - ១៤៤.៣០៩.៤៣៦ 

ករវនិិេយាគៃនករលក់្រទព្យ - - - - - - ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ៧៤៤.៩៣០ ១៥.២៥០ ៩៥៩ - - - - ៧៦១.១៣៩ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុសរុប ៤០.៧២៥.៦១៥ ១៦.០៦០.៦២៨ ២៤.៦៦១.៦០២ ៣៣.៦១៣.០១៨ ៤៨.៧៨២.៦៦៣ ២៧.៦៦៤.៤២១ ២៥.៥៨៨ ១៩១.៥៣៣.៥៣៥ 
 

្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុ         

្របាក់បេ��របស់ធនាគារេផ្សងៗ ១៥៩.៣៤៩ - - - - - - ១៥៩.៣៤៩ 

្របាក់បេ��ពីអតិថិជន ៩១.៧៨៥.៥៦៩ ៨.៩៣៤.២៣៩ ១៥.៦៤៥.៦៦៨ ៤១.៥៣៦.៣៩៩ - - - ១៥៧.៩០១.៨៧៥ 

្របាក់កម�ី ១០.០០០.០០០ - - - - - - ១០.០០០.០០០ 

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ ២.១០១.៤៣៩ ១៩០.៤១៤ ៣៤២.២០០ ៤៨៥.០៥៧ ៩.៤១៦ - - ៣.១២៨.៥២៦ 

្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុសរុប ១០៤.០៤៦.៣៥៧ ៩.១២៤.៦៥៣ ១៥.៩៨៧.៨៦៨ ៤២.០២១.៤៥៦ ៩.៤១៦ - - ១៧១.១៨៩.៧៥០ 

េលស (កង�ះ ) សច់្របាក់ 

ងយ�ស�ល សុទ�  (៦៣.៣២០.៧៤២) ៦.៩៣៥.៩៧៥ ៨.៦៧៣.៧៣៤ (៨.៤០៨.៤៣៨) ៤៨.៧៧៣.២៤៧ ២៧.៦៦៤.៤២១ ២៥.៥៨៨ ២០.៣៤៣.៧៨៥ 

ពន់េរៀល  (កំណត់សមា� ល់ ២.១) (២៥៩.៤៤៩.០០៥) ២៨.០៩០.៦៩៩ ៣៥.១២៨.៦២៣ (៣៤.០៥៤.១៧៤) ១៩៧.៥៣១.៦៥០ ១១២.០៤០.៩០៥ ១០៣.៦៣១ ៨២.៣៩២.៣២៩ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 

២៩. ហនិភយ័សច់្របាក់ងយ្រស�ល (តពីទំព័រមុន) 

 ធនាគារ 

 ២០១៥ 

 ្រតឹម១ែខ ១ េទ ៣ែខ ៣េទ ៦ ែខ  ៦ េទ ១២ែខ  ១  េទ ៥ឆា� ំ េលសពី៥ ឆា� ំ  គា� នកលកំណត់ សរបុ 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

         

         

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ         

សច់្របាក់ ១០.០៣៥.៣៧៣ -  - - - - - ១០.០៣៥.៣៧៣ 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ៩.៤១២.៩៥៣ ៣.១៧៤.០៧៤ - - - - - ១២.៥៨៧.២៧២ 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងេទៀត ១០.៥១៤.៩៧២ ៤.០០០.០០០ ៩.៣០០.០០០ - - - - ២៣.៨១៤.៩៧២ 

ឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះ 

អតិថិជន ១០.០១៧.៣៨៧ ៨.៨៧១.៣០៤ ១៥.៣៦០.៦៤៣ ៣៣.៦១៣.០១៨ ៤៨.៧៨២.៦៦៣ ២៧.៦៦៤.៤២១ - ១៤៤.៣០៩.៤៣៦ 

ករវនិិេយាគៃនករលក់្រទព្យ - - - - - - ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ៧៤៤.៩៣០ ១៥.២៥០ ៩៥៩ - - - - ៧៦១.១៣៩ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុសរុប ៤០.៧២៥.៦១៥ ១៦.០៦០.៦២៨ ២៤.៦៦១.៦០២ ៣៣.៦១៣.០១៨ ៤៨.៧៨២.៦៦៣ ២៧.៦៦៤.៤២១ ២៥.៥៨៨ ១៩១.៥៣៣.៥៣៥ 

្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុ         

្របាក់បេ��របស់ធនាគារេផ្សងៗ ១៥៩.៣៤៩ - - - -   - - ១៥៩.៣៤៩ 

្របាក់បេ��ពីអតិថិជន ៩១.៨៤៩.៥៣៨ ៨.៩៣៤.២៣៩ ១៥.៦៤៥.៦៦៨ ៤១.៥៣៦.៣៩៩  - - ១៥៧.៩៦៥.៨៤៤ 

្របាក់កម�ី ១០.០០០.០០០ - - - - - - ១០.០០០.០០០ 

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ ២.០៩៥.២៩៨ ១៩០.៤១៤ ៣៤២.២០០ ៤៨៥.០៥៧ ៩.៤១៦ - - ៣.១២២.៣៨៥ 

្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុសរុប ១០៤.១០៤.១៨៥ ៩.១២៤.៦៥៣ ១៥.៩៨៧.៨៦៨ ៤២.០២១.៤៥៦ ៩.៤១៦ - - ១៧១.២៤៧.៥៧៨ 

េលស (កង�ះ ) សច់្របាក់ 

ងយ�ស�ល សុទ�  (៦៣.៣៧៨.៥៧០) ៦.៩៣៥.៩៧៥ ៨.៦៧៣.៧៣៤ (៨.៤០៨.៤៣៨) ៤៨.៧៧៣.២៤៧ ២៧.៦៦៤.៤២១ ២៥.៥៨៨ ២០.២៨៥.៩៥៧ 

ពន់េរៀល  (កំណត់សមា� ល់ ២.១) (២៥៦.៦៨៣.២០៩) ២៨.០៩០.៦៩៩ ៣៥.១២៨.៦២៣ (៣៤.០៥៤.១៧៤) ១៩៧.៥៣១.៦៥០ ១១២.០៤០.៩០៥ ១០៣.៦៣១ ៨២.១៥៨.១២៥ 

KH0230
Typewriter
91



កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (តពីទំព័រមុន) 
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ និងស្រមាប់ករយិបរេិច�ទប�� ប់ 

 

 
៣០. ្រពឹត�ិករណ៍េ្រកយតរងតុល្យករ 

េនៃថ�ទី ៨ ែខវចិ�ិកឆា� ំ ២០១៦. ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានអនុម័តករវនិិេយាគទុនបែន�មេទៀតចំនួន 

៤០,០០ លនដុល�  អេមរកិដល់ធនាគារ. ពក់ព័ន�នឹងករអនុម័តៃន្រក�មហុ៊នេមនិងនិយ័តកររបស់

ធនាគារ។ េនៃថ�ទី ២២ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៧ ធនាគារេនះបានទទួលមូលនិធិស្រមាប់ករបែន�មេដម

ទុន។ េហយេនៃថ�ទី ៩ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៧ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានអនុម័តេទេលករវនិិេយាគ

េដមទុនបែន�មេនះ។ 

េ្រកពីករលត្រតដងព័ត៌មានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ពំុមាន្រពឹត�ិករណ៍ែដលបាន 

េកតេឡងេ្រកយ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ ែដលមានឥទ�ិពលសំខន់ៗ េលស� នភាពហិរ��វត�ុ 

របស់្រក�មហុ៊នរមួេនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦ េឡយ។ 
 
៣១. យថាភាពេលពន� 

្របព័ន�ពន�ដរេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមានលក�ណៈថ�ី េហយពន�ទំងអស់េនះែតងែតមាន ករ

ផា� ស់ប�ូរជាញឹកញាប់ ែដលបណា� លេអយមានសភាពមិនច្បោស់លស់ មានសភាពផ�ុយ េហយ

ស�ិតេនេ្រកមករបក�សយ ែដលេកតមានេឡងនូវភាពខុសគា� ក�ុងចំេណាមអជា� ធរពន�ដរ និង 

យុត� ធិករ។ ពន�្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងតមដនអេង�តេដយអជា� ធរពន�ដរ ជាេ្រចនែដលផ�ល់

លទ�ភាពតមច្បោប់ក�ុងករដក់ពិន័យ ដក់ទណ� កម� និងបង់ករ្របាក់។ កត� ជាក់ែស�ងទំងអស់

េនះអចនឹងបេង�តឲ្យមានហនិភ័យពន�បែន�ម តមរយៈករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិ ករផាកពិន័យ 

និងករពិន័យជាករ្របាក់ ែដលេនក�ុង្របេទសកម�ុជាមាន លក�ណៈជា សរវន�ជាង្របេទសដៃទ

េទៀត។ គណៈ្រគប់្រគងេជឿជាក់ថា ករេធ�សំវធិានធន មានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់េដយេយាងេទ

តមច្បោប់សរេពពន�។ 
 
៣២. អ្រតប�ូរ្របាក់ៃនរបូិយប័ណ� បរេទសេធៀបនឹង្របាក់េរៀលនាចុងករយិបរេិច�ទ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ្របាក់េរៀល ្របាក់េរៀល 
 
ដុល� រអេមរកិ ៤.០៣៧ ៤.០៥០ 

យ័ន ៥៨៣ ៦២៧ 

្របាក់ដុល� រៃតវ៉ន់ ១២៦ ១២៤ 

អឺរ ៉ ូ ៤.២៨៧ ៤.៤៥១ 

្របាក់ដុល� រសឹង�បុរ ី ២.៨០៦ ២.៨៧៨ 
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ការទំនាក់ទំនងជាអនតរជាតិ 
 
ទីក្កុងហុងកងុ      ក្រទទសកទូរ ៉េ 
ធនាគារ Standard Chartered Bank     ធនាគារ Korea Exchange Bank 
ទីក្រុងហុងរុង       ទីក្រុងសេអ ៊ូល 
 
ក្រទទសសងឹហរូរ ី       តតវ៉េ ន់ 
ធនាគារ Standard Chartered Bank    ធនាគារ United Overseas Bank 
េឹងហប៊ូរ ី     ទីក្រុងតៃបុ៉ិ 
 
តតវ៉េ ន់       ក្រទទសតៃ 
ធនាគារ Cathay United Bank     ធនាគារ United Overseas Bank  
តៃបុ៉ិ       ទីក្រុងបាងររ    
 
សហរដ្ឋអាទេរកិ       សហរដ្ឋអាទេរកិ 
ធនាគារ Standard Chartered Bank    ធនាគារ Bank of New York Mello 
ទីក្រុងញ៉៊ូ វយ៉រ       ទីក្រុងញ៉៊ូ វយ៉រ 
 
សហរដ្ឋអាទេរកិ 
ធនាគារ Wells Fargo Bank 
ទីក្រុងញ៉៊ូ វយ៉រ 
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 ផ្លតិផ្លទសវកម្ម និងហរិញ្ញវតថុ 
ផ្លិតផ្លសាជីវកម្មនិង ណិជជកម្ម       ផ្លិតផ្ល្ំរាប់អនកថប្បើប្បា្់           ផ្លិតផ្លរតនាគារនិងអនតរជាតិ 
ផ្លិតផ្លប្ទពយ្កម្ម                              ផ្លិតផ្លប្ទពយ្កម្ម ផ្លិតផ្លប័ណណ 
ឥណទនតៃលមានប្ទពយបញ្ច ំ ឥណទនបុគាល ប័ណណ ថអ ធី អឹម្  
ឥណទនវនិិថយគ  ឥណទន្ំរាប់ទិញផ្ៃោះ ប័ណណឥណពនធ(វសីាកាត)  
ហិរញ្ញបបទនជា្ម្ព័នធ ឥណទន Syndicated Loan ប័ណណឥណទន(មា៉ា្ៃ័រនិងវសីាកាត) 
ឥណទន Syndicated Loan ឥណទន្ំរាប់អាជីវកម្មខាន តតូច      
ឥណទន្ំរាប់អាជីវកម្មខាន តតូច ឥណទន្ំរាប់ជាទុនបងវិល     
ឥណទន្ំរាប់ទុនបងវិល 
 
ផ្លិតផ្លប្ទពយអកម្ម ផ្លិតផ្លប្ទពយអកម្ម ថ្វាកម្ម Trust Services 
គណនីចរនត(ថរៀលនិងៃុោៃ រ) គណនីចរនត(ថរៀលនិងៃុោៃ រ) ភាន ក់ង្ហរ Escrow 
គណនីមានកាលកំណត់(ៃុោៃ រ)  គណនី្នសំ(ៃុោៃ រ) ភាន ក់ង្ហរទូទត់ 
 គណនីមានកាលកំណត់(ៃុោៃ រ) ថ្វាកម្ម Trust Services 
 
ភាន ក់ង្ហរថ្វាកម្ម  ប្បតិបតតិការបតូរប្បាក់ ប្បតិបតតិការបតូរប្បាក់ 
គណនី Escrow ការបតូររបិូយប័ណណបរថទ្ ការបតូររបិូយប័ណណបរថទ្ 
 
 ណិជជកម្មហិរញ្ញវតថុនិងថ្វាកម្ម   ថ្វាកម្មថផ្សងៗ ថ្វាកម្មថផ្សងៗ  
ផ្លិតផ្លការធានារប្់ធនាគារ ការទូទត់វក័ិកយប័ប្តប័ណណឥណទន ការផ្តល់ថយបល់តផ្នកហិរញ្ញវតថុ 
គំថរាងហិរញ្ញបបទននំាថចញ ការតត់ទត់   ថ្វាកម្ម Bank Reference 
គំថរាងហិរញ្ញបបទននំាចូល ការប្បមូ្លប្បាក់ 
ហិរញ្ញបបទន ណិជជកម្មនំាចូល   ការបតូររបិូយប័ណណបរថទ្ 
ការថចញនិងការតកតប្បថលើ L/C         កញ្ច ប់ប្បាក់ថបៀវតសរ ៍
ទុនបងវិលតៃលទទួលបានអបបហារជាេមី           ការថផ្ៃរប្បាក់ 
ហិរញ្ញបបទនតផ្នក ណិជជកម្ម            ថ្វាកម្មធនាគារតម្SMS 
              ការថផ្ៃរប្បាក់តម្ប្បព័នធថវ្ថ្ៃើនញ៉ាូ ថញៀន 
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បណ្តត ញទសវកម្ម 
សាន ក់ការកណ្តត ល 
ផ្ៃោះថលខ្ ៦៨ ផ្ៃូវ ្ថម្តចបា៉ាន (២១៤) ្ង្ហក ត់បឹងរាងំ  
ខ្ណឌ ៃូនថពញ រាជធានីភនំថពញ ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-២១ ១២ ១១  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-២១ ២១ ២១  
Swift: CSBC KHPP 
Website: www.cathaybk.com.kh 
Email: info@cathaybk.com.kh
សាខា
សាខាថ ៉ាថ្ទុង 

ផ្ៃោះថលខ្ ១៨៣A/១៨៣B ម្ហាវេីិថ ៉ាថ្ទុង 
្ង្ហក ត់ទួលសាវ យណប្ព១ ខ្ណឌ ចំការម្ន 
រាជធានីភនំថពញ ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-២២ ៣០ ៩៥  
  (៨៥៥) ២៣-៩៩ ៦៥ ៧៧ 
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-២២ ៣០ ៩៤ 
សាខាថនរហ៍ុ 

ផ្ៃោះថលខ្ ១៦៨GEo ម្ហាវេីិថនរហ៍ុ(២១៥) 
្ង្ហក ត់វាលវង់ ខ្ណឌ ៧ម្ករា រាជធានីភនំថពញ  
ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-៨៨ ១៣ ២២  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-៨៨ ៥០ ៥៥ 
សាខាទួលទំពូង២ 

ផ្ៃោះថលខ្ ២៣២ ផ្ៃូវថលខ្២៧១ 
្ង្ហក ត់ទួលទំពូង២ ខ្ណឌ ចំការម្ន 
រាជធានីភនំថពញ ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-២២ ០២ ៣៨  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-២២ ០៣ ២៨ 
 

សាខាថចាម្ថៅ 

ផ្ៃោះថលខ្ ៨C៩C ម្ហាវេីិ្ហព័នធរុ្សី 
្ង្ហក ត់កាកាប ខ្ណឌ ៃថង្ហក  រាជធានីភនំថពញ  
ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-៨៩ ០៣ ៩៩  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-៨៩ ០៦ ១៣ 

សាខាផ្ារថហងលី 

ផ្ៃោះថលខ្២(Eo+E1+E2) ផ្ៃូវថលខ្ ២៧១ តកងផ្ៃូវ
២០០២ 
្ង្ហក ត់ទឹកថាៃ  ខ្ណឌ ត្ន្ុខ្ រាជធានីភនំថពញ  
ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-៨៨ ៧៧ ៥៥  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-៨៨ ០៦ ៦៥ 

សាខាចារអំថៅ 

ផ្ៃោះថលខ្ ៥៨៦-២៨៧A ផ្ៃូវជាតិថលខ្ ២៧១  
្ង្ហក ត់ចារអំថៅ២ ខ្ណឌ ចារអំថៅ រាជធានីភនំថពញ 
ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-៧១ ០០ ៧១  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-៧១ ០០ ៨១ 
សាខា ថ្ៀម្រាប 

ផ្ៃោះថលខ្ ១៧A&១៨A  វេីិ្ីុ្ុវតថ  
ប្កុងថ្ៀម្រាប ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ៦៣-៩៦ ៣៨ ៣៨  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ៦៣-៩៦ ៣៩ ៣៩ 

 

សាខាប្កងុប្ពោះ្ីហនុ 

ផ្ៃោះថលខ្២៥៥ វេីិឯករាជយ ្ង្ហក ត់២ ប្កុងប្ពោះ្ីហនុ 
ថខ្តតប្ពោះ្ីហនុ ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ៣៤-៩៣ ៤២ ២៨  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ៣៤-៩៣ ៤២ ៣៨ 
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សាខាថខ្តតបាត់ៃំបង 

ផ្ៃោះថលខ្ ០៣៤-០៣៥ ភូមិ្ម្ហាថទព ្ង្ហក ត់ 
សាវ យថបា៉ា  ប្កុងបាត់ៃំបង ថខ្តតបាត់ៃំបង  
ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ៥៣-៩៥ ៣៣ ៣៩  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ៥៣-៩៥ ៣៣ ៤៣ 
 

សាខាប្កងុបាវតិ 

តំបន់ថ្ៃឋកិចចពិថ្្ថម្នហាថាន ផ្ឡូវជាតិថលខ្១ 
្ង្ហក ត់បាវតិ ប្កុងបាវតិ ថខ្តតសាវ យថរៀង 
ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ៤៤-៩៤ ៦៣ ០៣  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ៤៤-៩៤ ៦៣ ០២ 
 

អគារបតូរប្បាក់ 

អគារម្ហាវេីិប្ពោះ្ីហនុ 

ផ្ៃោះថលខ្ ៥៥E0 ម្ហាវេីិប្ពោះ្ីហនុ 
្ង្ហក ត់ចតុមុ្ខ្ ខ្ណឌ ៃូនថពញ 
រាជធានីភនំថពញ ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-៩៩ ១៣ ៨៨ 
 (៨៥៥) ២៣-២២ ១៣ ៣៨ 
 

អគារមាត់ទថនៃ 
ផ្ៃោះថលខ្ ៣២៧E0 តិរវេីិ ្ីុ្ុវតថិ 
្ង្ហក ត់ជ័យជំនោះ ខ្ណឌ ៃូនថពញ 
រាជធានីភនំថពញ ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-៩៩ ០៦ ៨៨ 
 (៨៥៥) ២៣-២១ ៤៣ ៥៦ 

សាខាថខ្តតកំពង់ចាម្ 

ផ្ៃូវជាតិថលខ្ ៧ ភូមិ្ ៦ ្ង្ហក ត់វាលវង់ 
ប្កុងកំពង់ចាម្ ថខ្តតកំពង់ចាម្ 
ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ៤២-៩៤ ១៤ ០៨  
ទូរសារៈ (៨៥៥) ៤២-៩៤ ១៤ ០៨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អគារ្ូរយិ១ 

ផ្ៃោះថលខ្ ៥២EoE1E2E3 ផ្ឡូវថលខ្ ៦៣ 

្ង្ហក ត់ផ្ារេមី១ ខ្ណឌ ៃូនថពញ 
រាជធានីភនំថពញ ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-៩៩ ១៧ ៨៧ 
 (៨៥៥) ២៣-២២ ៣២ ៧៧ 
 

អគារម្ហាវេីិប្ពោះមុ្នីវងស 
ផ្ៃោះថលខ្ ២០៣E0 ម្ហាវេីិប្ពោះមុ្នីវងស 
្ង្ហក ត់វាលវង់ ខ្ណឌ ៧ម្ករា 
រាជធានីភនំថពញ ប្ពោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 
ទូរ្័ពៃៈ (៨៥៥) ២៣-៨៨ ២៨ ៧៨ 
 (៨៥៥) ២៣-៨៨ ២៩ ៧៧
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