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Lee Yong Man

សារេិខិតពីបេធាននាយកបេតិេត្តិ

បៅកុ្ងឆ្្ ំ2016 គឺជាឆ្្មួំយ មែលបង្ហា ញកំបណីនែយ៏តឺននបសែ្ឋកចិចា 
ពិភពបលាក និងវសិធ័យពាណិជ្កម្ម។ បោឹះជាម្នការរាងំស្ឹះោងំបនឹះ  
ក៏បយងីបៅមតម្នគំនិតសុទិែ្ឋនិយមថា គបបទសកម្ពុជា គឺជាគបបទស

 មែលកំពុងអភិវឌ្ឍ មែលម្នការរកីចំបរនីយ៉ា ងឆ្ប់រហធ័ស ក្ុងវសិធ័យ
 

បសែ្ឋកិចចាបៅក្ុងឆ្្2ំ017។

បៅក្ុងឆ្្2ំ016 បសែ្ឋកិចចាគបបទសកម្ពុជាម្នការបកីនប�ងីយ៉ា ង 
ល្អគបបសរីចំនួន 7.2% បោយសនុ្ឹះននការនាបំចញបគចនី សំណងអ់ាគារ  
និងម្នការចំណាយបគចីន បែីម្ពីគងងឹបគាលនបយបាយសារបពីពន្ 
របស់រោ្ឋ ភិបាល។ ក្ុងកំលុងបពល មែលវសិធ័យមីគករូហរិញ្ញវត្ុកំពុងមត 
បង្ហា ញសញ្្ញ ណននការបកីនប�ងីយតឺ ចមំនកឯវសិធ័យធនាគារម្នការ 
បកីនប�ងីនូវកំបណីនឥណោនចំនួន 27%។

ធនាគារឯកបទស បខមខាប់ភីថល ភីអិលសីុ បយងីបៅមតបន្យកចិត្
 

ទុកោកប់លកីារផល្នូ់វគុណភាពបសវាកម្មែ៏ល្អឥតបខាចា ឹះ បៅបលទីផីសារ 
គបកតួគបមជង បែីម្បីបំពញតគមរូវការរបស់អតិថិជន។ ការកសាងភាព 
រងឹម្បំៅក្ុងវសិធ័យធនគារ បយីងបៅមតបន្ផ្ល់ឥណោនបៅបលី

 
សហគគាសធុនតូច និងមធ្យម និងការផ្ល់បសវាកម្មហរិញ្ញវត្ុសគម្ប់ 
បគបីគបាស់ផ្្ល់ខ្ួន បែីម្បីំបពញបៅតាមការរកីចបគមីនននទីផសារ។
 
ខ្ុ ំម្នបសចក្ីបសាមនស្សរកីរាយ ក្ុងការបង្ហា ញពីគបាក់ចំបណញ

 របស់ធនាគារ មែលម្នការបកីនប�ងីចំនួន 76% បស្មីនឹងចំនួន  
3,395,000 ែុល្ារអាបមរកិ កុ្ងឆ្្2ំ016 ពីចំនួន 1,928,000 ែុល្ារ 
អាបមរកិ ក្ុងឆ្្2ំ015។ ចំមណកឯគទព្យសកម្មសរុបរបស់ធនាគារ 
បានបកីនប�ងីចំនួន 34% បស្មីនឹងចំនួន 86 លានែុល្ារអាបមរកិ ក្ុង 
ឆ្្2ំ016 ពីចំនួន 64 លានែុល្ារអាបមរកិ ក្ុងឆ្្2ំ015។ ចំណុចខ្ាងំ 
បៅក្ុងគបតបិត្កិាររបស់បយងី គឺកគមិតអគតាឥណោនខូចគតឹម 0.1%  
មែលបានបធវចំីណាត់ថ្ាក់សំវធិានធនឥណោនគសបតាមបគាលការណ៍ 
របស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជា។ 

គបធាននាយកគបតិបត្ិ
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ជាធម្មតាចំណុចខ្ាងំមួយបទៀត បៅក្ុងគបតិបត្ិការរបស់ធនាគារ គឺ
ការបរៀបចំឯកសារឥណោនឲ្យបានោន់បពលបវលា។ ម្យ៉ាងបទៀតការ 
ឧសសាហ៍ព្យយមរបស់បុគគាលិក ការង្រជាគករុម គឺជាវត្ុែ៏ម្នតនម ្
បំផុតសំរាប់ធនាគាររបស់បយងី។

បយងីសូមមថ្ងអំណរគុណយ៉ា ងគជាលបគរៅ ចំបពាឹះម្ចា ស់ភាគហុ៊ន 
របស់បយងី មែលបៅមតបន្ការគាគំទ និងបបង្កីនទំហឥំណោនម្ចា ស់ 
ភាគហុ៊នពចីនួំន 40 លានែុល្ារអាបមរកិ ែល ់50 លានែុល្ារអាបមរកិ 
គពមោងំបបង្កីនមូលធនម្ចា ស់ភាគហុ៊នពី 8 លានែុល្ារអាបមរកិ ែល់  
20 លានែុល្ារអាបមរកិ បៅក្ុងឆ្្2ំ016។ បៅបពលខាងមុខ បយងី 
បៅមតបន្ការខិតខំគបឹងមគបង បែីម្ីសបគមចឲ្យបាននូវស្ិរភាព និង

 
ចីរភាពននគបាក់ចំបណញក្ុងមុខជំនួញ បែីម្ីឲ្យគសបតាមការរពំឹង 
រយៈបពលមវងរបស់ម្ចា ស់ភាគហុ៊ន។

បុគគាលិករបស់ធនាគារ គឺជាគទព្យសកម្មែ៏សំខាន់បំផុត ែូបច្ឹះបយងី 
បៅមតបន្ការអភិវឌ្ឍន៍ចំបណឹះែឹងបុគគាលកិ បោយមផ្អកបលីចំបណឹះែឹង 
និងជំនាញបបចចាកបទស។ បយងីបៅមតព្យយម បែីម្បីអាយវសិធ័យ 
ឧសសាហកម្មមយួបនឹះឈានមុខបគ តាមរយៈការបណុ្ឹះបណ្ាល បុគគាលកិ 
ោងំអស់ និងការផ្ល់ឳកាសការង្រល្ៗអ សំរាប់ពួកគាត់។ 

ក្ុងឆ្្2ំ016 ធនាគារបានផ្ល់នូវការបណុ្ឹះបណ្ាល ែល់បុគគាលិក 
ែូចខាងបគកាម៖

• វគគាបណុ្ឹះបណ្ាលបផ្សងៗក្ុងធនាគារ និងភាសាអង់បគ្សែល ់
 បុគគាលិកោងំអស់
• វគគាបណុ្ឹះបណ្ាលជំនាញធនាគារ ពីខាងបគរៅែល់បុគគាលិកចំនួន 
 25នាក់
• ពិធីជប់បលៀងគករុមគគរួសារបុគគាលិក បៅក្ុងមខតុលា ឆ្្2ំ016 មែល 
 ម្នបុគគាលិកចូលរមួចំនួន 247នាក់ និងសម្ជិកគករុមគគរួសាររបស់ 
 បុគគាលិកចំនួន 148នាក់។

បយងីបៅមតបជឿជាក់យ៉ា ងមុតម្ថំាកុ្ងឆ្្2ំ017បនឹះ បយងីនឹងទទួល 
បានបជាគជធ័យ គបបសីរបំផុត មិនគតមឹមតការសបគមចបាននូវការរកសា 
កបំណីនគបាកច់បំណញប៉ាុបណាណ ឹះបទ បយងីម្នបពំាក់បបចចាកវជ្ិាយ៉ា ង
សំខាន់ផងមែរ សគម្ប់អ្កបគបីគបាស់បសវារបស់ធនាគារ នាបពល 
អនាគត។ ខ្ុ ំបជឿជាក់ថាធនាគារនឹងអាចសបគមចបានបគាលបៅ 
មផនការថ្មីៗ សំរាប់រយៈបពលខ្ី និងរយៈបពលមវង។

ជាចុងបគកាយ ខ្ុ ំសូមមថ្ងអំណរគុណយ៉ា ងគជាលបគរៅចំបពាឹះអាជ្ាធរ 
គគប់ជាន់ថ្ាក់ ម្ចា សភ់ាគហុ៊ន គករុមគបឹកសាភិបាល និងថ្ាក់គគប់គគងោងំ 
អសស់គម្បប់ន្ការបជឿជាក ់បលីភាពជាអក្ែកឹនា ំការគាគំទ ការបប្ជ្ា 
ចតិ ្របស់ពកួគាត់នាឆ្្កំនង្មក។ បបគីា្ម នពកួ គាតជ់យួគាគំទបនាឹះបទ  
ខ្ុ ំក៏មិនអាចែឹកនាធំនាគារបានបជាគជធ័យមែរ។ ភាពបជាគជធ័យរបស់ 
ធនាគារ បខមខាប់ភីថល បៅក្ុងឆ្្2ំ016 ម្នែូចជាការបកីនប�ងី 
គទព្យសកម្មថ្មី ទុនបគមរុង និងគបាក់ចំបណញសុទ្។ ខ្ុ ំបៅមតម្ន 
ការបលីកទឹកចិត្យ៉ា ងបម្ឹះមុត បែីម្បីធវីឲ្យកាន់មតគបបសីរប�ងីសំរាប់

 ឆ្្2ំ017។

គបធាននាយកគបតិបត្ិ

Lee Yong Man, Ceo



ផេិតផេ
រេស់ធនាគារ





ឥណទានសំរាេ់រថយន្ត
ឥណោនសំរាប់រថយន្ ជាគបបភទផលិតផល 
ឥណោន មែលបានបបង្កីតប�ងី សំរាប់ផ្ល ់
ជូនអតិថជិន មែលម្នលកខាណសម្ត្គិគបគ់គាន់ 
បែីម្ទីិញរថយន្បគបីគបាស់ផ្្ល់ខ្ួន។

ឥណទានទូបៅ
ឥណោនទូបៅផ្ល់បអាយអតិថិជនសំរាប់បធវីជាទុនបងវិល ក្ុងការពគងឹង 

 
និងពគងីកមុខរបរ និងបគបីគបាស់សំរាប់បគាលបំណងបផ្សងៗបទៀតបៅតាមតំរូវការ

របស់អតិថិជនបោយមផ្អកបលីចំណូល លទ្ភាពសង និងគទព្យបញ្ចា ។ំ



ឥណទានសំរាេ់បគហោឋាន
ឥណោនសំរាប់បគហោ្ឋ នជាគបបភទផលិតផល មែលបបង្កីត 
ប�ងីសំរាប់ផ្ល់ជូនអតិថិជន មែលម្នលកខាណសម្ត្ិគគប់គគាន ់
បែីម្ទីិញ ឬសាងសង់បគហោ្ឋ នបៅតាមតំរូវការ។
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សិកាខាសាលា និងសកម្មភាពេុគ្គេិក
សិកាខា សាលាគណៈគគប់គគង 
ធនាគារសំរាប់ឆ្្ ំ 2017
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សកម្មភាពរបស់បុគគាលិក

សិកាខា សាលាបគរៅគបបទសបលីកទី៧ ក្ុងគបបទសកូបរ ៉ា
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•	 ទទួលបានលិខិតអនុញ្្ញ ត 
 ជាផ្ូវការពីធនាគារជាតិននកម្ពុជា

•	 ទទួលបានអាជ្ាបធ័ណណ 
 ពីធនាគារជាតិននកម្ពុជា

•	 បបីកសាខាទី2 មែលម្ន 
 បឈា្ម ឹះថាសាខាផសារបែីមថ្កូវ
•	 ចុឹះកម្មសិទិ្បញ្្ញ  បលីស្ាក 
 សញ្្ញ ពាណិជក្ម្ម បៅគកសងួពាណិជក្ម្ម

•	 គទព្យសកម្មសរុប:    US$ 20,930,852
•	 ចំណូលពីការគបាក់:      US$ 2,872,392
•	 គបាក់ចំបណញសុទ្:     US$ 516,641

•	 ទទួលបានអាជ្ាបធ័ណណជា 
 ធនាគារឯកបទសពីធនាគារជាតិននកម្ពុជា

•	 បបីកសាខាទី3 មែលម្ន 
 បឈា្ម ឹះថាសាខាបចាមបៅ

•	 បបីកសាខាទី4 និងទី5  
 មែលម្នបឈា្ម ឹះថាសាខា ឬស្សមីកវ  
 និងសាខាបឹងបកងកង

•	 គទព្យសកម្មសរុប:   US$ 86,019,889
•	 ចំណូលពីការគបាក់:   US$ 11,473,996
•	 គបាក់ចំបណញសុទ្:   US$ 3,395,256

បពឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ

2009 2010 2011

2012 2013 2014

2015 2016

•	 គទព្យសកម្មសរុប:  US$ 5,468,927
•	 ចំណូលពីការគបាក់:    US$ 462,625
•	 គបាក់ចំបណញសុទ្:         US$ 13,260

•	 គទព្យសកម្មសរុប:   US$ 11,933,949
•	 ចំណូលពីការគបាក់:  US$ 1,505,050
•	 គបាក់ចំបណញសុទ្:     US$ 229,865

•	 គទព្យសកម្មសរុប:  US$ 32,146,123
•	 ចំណូលពីការគបាក់:     US$ 4,409,025
•	 គបាក់ចំបណញសុទ្:    US$ 814,632

•	 គទព្យសកម្មសរុប:  US$ 44,073,316
•	 ចំណូលពីការគបាក់:    US$ 6,018,180
•	 គបាក់ចំបណញសុទ្:  US$ 1,785,172

•	 គទព្យសកម្មសរុប:    US$ 63,851,888
•	 ចំណូលពីការគបាក់:   US$ 8,497,007
•	 គបាក់ចំបណញសុទ្:    US$ 1,927,835
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មាចាស់ភាគហ៊ុន
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2016 2015

 

%
ននបែីមទុន

ចំនួន
ភាគហុ៊ន

ចំនួនទឹកគបាក់ 
ជាែុល្ារសហរែ្ឋ 

អាបមរកិ

% 
ននបែីមទុន

ចំនួន
ភាគហ៊ុន

ចំនួនទឹកគបាក់ 
ជាែុល្ារសហរែ្ឋ 

អាបមរកិ

OKS-CAM 
Investments Limited

92% 18,400,000 18,400,000 86% 6,880,000 6,880,000

Lee Yong Man 4% 800,000 800,000 10% 800,000 800,000

OKS-CAM Limited 4% 800,000 800,000 4% 320,000 320,000

100% 20,000,000 20,000,000 100% 8,000,000 8,000,000

រចនាសម្ពធ័ន្របស់ម្ចា ស់ភាគហុ៊ន និងការកាន់កាប់ភាគហុ៊នចុឹះបញី្ម្នែូចខាងបគកាមៈ
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បកុមបេឹក្សាភិបាេ

Ivan Hoyes Lee Yong Man

កំរតិវប្ធម៌

អនុបណិ្តគគប់គគងជំនួញ 
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ Harvard 
សហរែ្ឋអាបមរកិ

បទពិបសាធន៍ការង្រ

- នាយកគបតិបត្ិការននគករុមហុ៊ន  
 Oaks Family Office Pte Ltd  
 បៅគបទសសិងហាបុរ ី(បចចាុប្ន្)

- នាយកចាត់ការននធនាគារ  
 Citicorp Investment  
 បៅគបបទសសិងហាបុរ ី

កំរតិវប្ធម៌

អនុបណិ្តវទិ្យសាសស្បសែ្ឋកិចចា  
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ Yonsei 
សាធារណរែ្ឋកូបរ ៉ា

បទពិបសាធន៍ការង្រ

- គបធាននាយកគបតិបត្ិ   
 ននធនាគារឯកបទស  
 បខមខាប់ ភីថល ភីអិលសីុ   
 (បចចាុប្ន្)

- អគគានាយករងននធនាគារភ្ំបពញ

- គបធានតំណាងននធនាគារ  
 Arab Plc បៅទីគករុងហុងកុង

- អគគានាយករងននធនាគារ 
 Arab Plc បៅទីគករុងបសអ៊ូល  
 គបបទសកូបរ ៉ា
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Koh Seok Leng ananthan Santhana 
Krishnan

Patrick Lowe

កំរតិវប្ធម៌

អនុបណិ្តគគប់គគងជំនួញ 
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ Southern 
Illinois សហរែ្ឋអាបមរកិ

បទពិបសាធន៍ការង្រ

- នាយកចាត់ការ 
 Oaks Family Pte Ltd  
 បៅគបបទសសិងហាវបុរ ី
 (បចចាុប្ន្)

- អគគានាយក ននធនាគារ 
 Canadian Imperial

កំរតិវប្ធម៌

អនុបណិ្តគគប់គគងជំនួញ 
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ Chicago 
សហរែ្ឋអាបមរកិ

បទពិបសាធន៍ការង្រ

- នាយកចាត់ការ Oaks  
 Family Office Pte Ltd   
 បៅគបបទសសិងហាបុរ ី
 (បចចាុប្ន្)

- Proprietary Equity Trader  
 ននធនាគារ Arab ភីអិលសីុ  
 គបបទសសិងហាបុរ ី

កំរតិវប្ធម៌

អនុបណិ្តគគប់គគងជំនួញ 
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ Rochester 
ទីគករុងញូយ៉ាក សហរែ្ឋអាបមរកិ

បទពិបសាធន៍ការង្រ

- ទីគបឹកសាឯករាជ្យ (បចចាុប្ន្)

- គបធាននាយកគបតិបត្ិហរិញ្ញវត្ុ  
 ននធនាគារ Citicorp សំរាប់ 
 គបតិបត្ិការ និងវនិិបយគ   
 ននអាសីុបា៉ា សុីហវកិ
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គណៈបគេ់បគង

Lee Yong Man Choi Yoon

កំរតិវប្ធម៌ 

អនុបណិ្តវទិ្យសាសស ្
បសែ្ឋកិចចាពីសាកលវទិ្យលធ័យ 
Yonsei សាធារណរែ្ឋកូបរ ៉ា

បទពិបសាធន៍ការង្រ

- អគគានាយករងននធនាគារភ្ំបពញ

- គបធានតំណាងននធនាគារ  
 Arab Plc បៅទីគករុងហុងកុង

- អគគានាយករងននធនាគារ 
 Arab Plc បៅទីគករុងបសអ៊ូល   
 គបបទសកូបរ ៉ា

កំរតិវប្ធម៌

- បរញិ្្ញ បគតជាន់ខ្ពស់ វទិ្យសាសស ្
 ហរិញ្ញវត្ុ ពសីាកលវទិ្យលធ័យ  
 Illinois សហរែ្ឋអាបមរកិ

- បរញិ្្ញ បគតជាន់ខ្ពស់ វទិ្យសាសស ្
 បសែ្ឋកិចចា ពីសាកលវទិ្យលធ័យ  
 Yonsei សាធារណរែ្ឋកូបរ ៉ា

បទពិបសាធន៍ការង្រ

- ជំនួយការនាយកគបតិបត្ិ  
 ននធនាគារ បខមខូ បៅ 
 គបបទសកម្ពុជា

- នាយក KB Investment 
 (Kookmin Bank Group)

- នាយក DBPA Korea   
 (Deutsche Bank Group)

- គបធានតំណាង Korea Long  
 Term Credit Bank  
 បៅគបបទសភូម្

គបធាននាយកគបតិបត្ិ នាយកគបតិបត្ិ
គបតិបត្ិការ/ EVP

នាយកគបតិបត្ិឥណោន/ 
អនុគបធាននាយក

មប៉ាត រា៉ា វ ី

កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្្ញ បគតជាន់ខ្ពស់ 
មផ្កគគប់គគងហរិញ្ញវត្ុ 
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ 
ភូមិន្នីតិសាសស្ 
និងវទិ្យសាសស្បសែ្ឋកិចចា

បទពិបសាធន៍ការង្រ

- នាយកឥណោនននអងគាការ 
 ឥណោនអភិវឌ្ឍន៍លំបៅោ្ឋ ន 
 គបជាជនគកីគក

- គបធានមសន្ីឥណោននន 
 ធនាគារ បអសីុលីោ ភីអិលសីុ
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កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្្ញ បគតជាន់ខ្ពស់  
មផ្កគគប់គគងហរិញ្ញវត្ុ  
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ 
គគប់គគង និងបសែ្ឋកិចចា

បទពិបសាធន៍ការង្រ

នាយកសាខានន 
គគឹឹះស្ានមីគករូ បអអឹមបខ

នាយកគបតិបត្ិហរិញ្ញវត្ុ/ 
អនុគបធាននាយក

ហុ៊ន សំណាង
នាយកិាគបតិបត្ិធនធានមនុស្ស/ 
អនុគបធាននាយក

ប ៉៉ា  និមល

កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្ញបគតជាន់ខ្ពស់  
មផ្កគគប់គគងពីសាកល 
វទិ្យលធ័យជាតិគគប់គគង

បទពិបសាធន៍ការង្រ

បលខាគបតិបត្ិននគបធាន 
នាយកគបតិបត្ិ និងមសន្ី 
រោ្ឋ បាលឥណោន  
ននធនាគារ ភ្ំបពញពាណិជ្

កំរតិវប្ធម៌

- កំពុងសិកសា ACCA (CPA)   
 តាមរយៈ CamEd Business  
 School

- បរញិ្្ញ បគតជាន់ខ្ពស់  
 មផ្កគគប់គគងហរិញ្ញវត្ុ  
 ពីសាកលវទិ្យលធ័យ  
 ភូមិន្នីតិសាសស្  
 និងវទិ្យសាសស្បសែ្ឋកិចចា

បទពិបសាធន៍ការង្រ

នាយកសវនកម្មនផ្ក្ុង 
ននគគឹឹះស្ានមីគករូហរិញ្ញវត្ុ 
សីលានិធិ

នាយកសវនកម្មនផ្ក្ុង/ 
ជំនួយការគបធាននាយក

សិុន សុខ
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នាយកគបតិបត្ិតាម
មួក ម្៉ា របែត

កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្្ញ បគតជាន់ខ្ពស ់
មផ្កគគប់គគងពាណិជ្កម្ម 
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ នធ័រតុន

បទពិបសាធន៍

គបធានមផ្ករបាយការណ៍ 
និងសវនកម្មបគាលគារណ៍ 
ននធនាគារ បអសីុលីោ 
ភីអិលសីុ

នាយកឥណោន
មីុ វណណៈ

កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្្ញ បគត មផ្កហរិញ្ញវត្ុ 
និងធនាគារ ពីសាកល 
វទិ្យលធ័យ ជាតិគគប់គគង

បទពិបសាធន៍ការង្រ

មសន្ីឥណោនននធនាគារ 
បអសីុលីោ ភីអិលសីុ

គបធានតំបន់/ 
នាយកសាខាជាន់ខ្ពស់

មង៉ាត ប៊ុនបធឿន

កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្្ញ បគតជាន់ខ្ពស ់
មផ្កគគប់គគងទូបៅ 
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ 
ជាតិគគប់គគង

បទពិបសាធន៍ការង្រ

មសន្ីឥណោនននធនាគារ 
បអសីុលីោ ភីអិលសីុ
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នាយកសាខា
មប៉ាន សំរលួ

កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្្ញ បគតជាន់ខ្ពស់  
មផ្កគគប់គគងទូបៅ  
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ  
ជាតិគគប់គគង 

បទពិបសាធន៍ការង្រ

មសន្ីឥណោនខ្ាតមធ្យម 
ននធនាគារ បអសីុលីោ 
ភីអិលសីុ

នាយកសាខា
យក់ សុធន់

កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្្ញ បគតជាន់ខ្ពស់ 
មផ្កគគប់គគងហរិញ្ញវត្ុ 
ពីសាកលវទិ្យលធ័យ 
ជាតិគគប់គគង

បទពិបសាធន៍ការង្រ

គបធានមសន្ីឥណោន 
ននធនាគារ បអសីុលីោ 
ភីអិលសីុ

គបធានសាខា
រស់ ធារទិ្

កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្្ញ បគតមផ្កហរិញ្ញវត្ុ  
និងធនាគារពីសាកល 
វទិ្យលធ័យភូមិននី្តសិាសស្  
និងវទិ្យសាសស្បសែ្ឋកិចចា

បទពិបសាធន៍ការង្រ

មសន្ីឥណោនននធនាគារ 
aBa ភីអិលសីុ

នាយកសាខា
មត វុោ្

កំរតិវប្ធម៌

បរញិ្្ញ បគតមផ្កហរិញ្ញវត្ុ 
និងធនាគារពីសាកល 
វទិ្យលធ័យ ភូមិន្នីតិសាសស្ 
និងវទិ្យសាសស្បសែ្ឋកិចចា

បទពិបសាធន៍ការង្រ

មសន្ីឥណោនខ្ាតមធ្យម 
ននធនាគារ បអសីុលីោ  
ភីអិលសីុ



24

ធនាគារឯកបទស បខមខាប់ភីថល I របាយការណ៍គបចាឆ្ំ្ ំ2016

2016 2015

របាយការណ៍លទ្ផល (ែុល្ារសហរែ្ឋអាបមរកិ)

គបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ 4,367,994 2,354,098

គបាក់ចំបណញសុទ្ 3,395,256 1,927,835

ធាតុសំខាន់ៗរបស់តារាងតុល្យការ (ែុល្ារសហរែ្ឋអាបមរកិ)

សរុបគទព្យសកម្ម 86,019,889 63,851,888

ឥណោនផ្ល់ែល់អតិថិជន 82,894,373 61,197,191

សរុបបំណុល 57,518,279 50,745,534

បែីមទុន 20,000,000 8,000,000

សរុបមូលនិធិម្ចា ស់ភាគហុ៊ន 28,501,610 13,106,354

ផលបលីគទព្យសកម្ម 4.4% 3.5%

ផលបលីមូលធន 15.7% 15.8%

ផលបលីការវនិិបយគ 10.0% 9.3%

អគតាឥណោនខូច 0.1% 0.1%

តារាងសបងខេេព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ
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គករុមគបឹកសាភិបាលម្នកី្បសាមនស្សរកីរាយ បធវកីារបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍របស់គករុមគបឹកសាភិបាល នងិរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារឯកបទស 
 បខមខាប់ភីថល ភីអិលសីុ បៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) មែលបានបធវីសវនកម្មរចួ សគម្ប់ការយិបរបិចឆេទ មែលបានបញចាប់នថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016។

សកម្មភាពចម្ង

សកម្មភាពចម្ងរបស់ធនាគារ រមួម្នការបធវគីបតបិតិ្ការបលរីាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារឯកបទស និងការផ្ល់បសវាកម្មហរិញ្ញវត្ុមែលពាកព់ធ័ន្
 ក្ុងគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា។

ពំុម្នការផ្្ស់ប្ូរជាសារវន្ បលីសកម្មភាពចម្ងរបស់ធនាគារបៅក្ុងការយិបរបិចឆេទហរិញ្ញវត្ុបនឹះបទ។

លទ្ផលហរិញ្ញវត្ុ

លទ្ផលហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារសគម្ប់ការយិបរបិចឆេទ មែលបានបញចាប់នថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 ម្នែូចខាងបគកាម៖

 

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កំណតសំ់គាល ់4)

គបាក់ចំបណញមុនែកពន្ 4,367,994  17,633,592  2,354,098  9,534,097

ពន្បលីគបាក់ចំបណញ (972,738)  (3,926,943)  (426,263)  (1,726,365)

គបាក់ចំបណញសុទ្សគម្ប់ការយិបរបិចឆេទ 3,395,256  13,706,649  1,927,835  7,807,732

ភាគលាភ

ពំុម្នការគបកាស ឬការមបងមចកភាគលាភបទ បហយីគករុមគបឹកសាភិបាលមិនបានបស្ឲី្យម្នការមបងមចកភាគលាភ សគម្ប់ការយិបរបិចឆេទបធវរីបាយការណ៍
 បនឹះបទ។

របាយការណ៍
រេស់បកុម 
បេឹក្សាភិបាេ
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បែីមទុន

បៅនថងៃទី27 មខកក្កោ ឆ្្2ំ016 ធនាគារបានទទួលការអនុមធ័តពីធនាគារជាតិននកម្ពុជា ក្ុងការបបង្កីនបែីមទុនរបស់ធនាគារពី 8,000,000 ែុល្ារ 
អាបមរកិ បៅ 20,000,000 ែុល្ារអាបមរកិ តាមរយៈការបមន្មទុនចំនួន 12,000,000 ហុ៊ន មែលម្នតនម្ចារកឹ 1 ែុល្ារអាបមរកិក្ុងមួយហុ៊ន។ 
ការមកសគមរួលបលីលកខាន្ិកៈរបស់ធនាគារទទួលបានការយល់គពមពីគកសួងពាណិជ្កម្មនានថងៃទី28 មខកញ្្ញ  ឆ្្2ំ016។

ទុនបគមរុង និងសំវធិានធន

ពំុម្នការមគបគបរួលជាសារវន្ននទុនបគមរុង និងសំវធិានធនបៅក្ុងការយិបរបិចឆេទបនឹះបទ បគរៅពីការបង្ហា ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុបនឹះ។

ឥណោន និងបុបរគបោនអាគកក់និងជាប់សង្ស ធ័យ

បៅមុនបពលបរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារគករុមគបឹកសាភិបាលបានចាត់វធិានការ មែលម្នមូលោ្ឋ នសមរម្យ បែីម្បីញ្្ក់ថាវធិានការ
 ោកទ់ងបៅនឹងការលុបបបំាតប់ចាលឥណោន និងបុបរគបោនអាគកក់ នងិការបធវសីវំធិានធនបលីឥណោន និងបុបរគបោនជាប់សង្ស ធ័យគតរូវបានបធវបី�ងី។  
 គករុមគបឹកសាភិបាលម្នការបជឿជាក់ថារាលឥ់ណោន និងបុបរគបោន មែលទទលួសាគា ល់ថាមិនអាចោរបានគតរូវបានលុបបបំាតប់ចាល បហយីសំវធិានធន
 

គគប់គគាន់គតរូវបានកំណត់ប�ងី សគម្ប់ឥណោន និងបុបរគបោន មែលជាប់សង្ស ធ័យ។  

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ គករុមគបឹកសាភិបាលពំុបានពិនតិ្យប�ញីម្នស្ានភាពណាមយួ មែលអាចនងឹបណ្ាលឲ្យចនំនួននការលុបបបំាតប់ចាល
 

ឥណោន និងបុបរគបោនអាគកក់ ឬចំនួនននការបធវីសំវធិានធនបលីឥណោន និងបុបរគបោនជាប់សង្ស ធ័យបៅកុ្ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុបនឹះម្ន
 ចំនួនខវឹះខាតជាសារវ ធ័ន្បនាឹះប�យី។

គទព្យសកម្មចរន្

បៅមុនបពល មែលរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតុ្របស់ធនាគារគតរូវបានបរៀបចបំ�ងី គករុមគបឹកសាភិបាលបានចាត់វធិានការ មែលម្នមូលោ្ឋ នសមរម្យ បែមី្ី
 បញ្្កថ់ា បណ្ាគទព្យសកម្មចរន្ោងំអសប់គរៅពីបំណុល មែលបានកត់គតាបៅកុ្ងបញី្គណបនយ្យរបសធ់នាគារ បហយីមែលទនំងជាមិនអាចទទលួ
 

សាគា ល់បានបៅក្ុងគបតិបត្ិការអាជីវកម្មធម្មតាគតរូវបានកាត់បន្យឲ្យបៅបស្មីនឹងតនម្ មែលគិតថានឹងអាចគបមូលបានជាក់មស្ង ។

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ គករុមគបឹកសាភិបាលពំុបានែឹងពីបហតុការណ៍ណាមួយ មែលនឹងបធវីឲ្យប៉ាឹះពាល់ែល់ការកំណត់តនម្គទព្យសកម្មចរន្បៅ
ក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារថាម្នភាពមិនគតឹមគតរូវបនាឹះបទ ។

វធិីសាសស្កំណត់តនម ្

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ គករុមគបឹកសាភិបាលពំុបានែងឹពីបហតុការណ៍ណាមួយ មែលបានបកីតប�ងី មែលនងឹបធវឲី្យប៉ាឹះពាលែ់ល់ការអនុវត្ន៍វធិសីាសស្
 មែលម្នកន្ងមកក្ុងការវាយតនមគ្ទព្យសកម្ម និងបំណុលបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរបសធ់នាគារ ថាម្នភាពមិនគតឹមគតរូវ និងមិនសមគសប
 បនាឹះបទ ។

បំណុលយថាបហតុ និងបំណុលបផ្សងៗបទៀត

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះពំុម្នៈ

 (ក) ការោកប់ញ្ចា គំទព្យសកម្មណាមួយរបសធ់នាគារ មែលបកតីម្នប�ងីចាបត់ាងំពីនថងៃចុងការយិបរបិចឆេទក្ុងការធានាចបំពាឹះបណុំលរបសបុ់គគាល
   ណាមួយប�យី ឬ

 (ខ) បំណុលយថាបហតុណាមួយ មែលបកីតម្នប�ងីចំបពាឹះធនាគារ ចាប់តាងំពីនថងៃចុងការយិបរបិចឆេទមកបគរៅអំពីគបតិបត្ិការអាជីវកម្មធម្មតា
   របស់ធនាគារ ។
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គករុមគបឹកសាភិបាលម្នបយបលថ់ា ពំុម្នបំណុលយថាភាព ឬបណុំលបផ្សងៗបទៀតរបសធ់នាគារ មែលគតរូវបបំពញឬអាចនឹងគតរូវបបំពញក្ុងរយៈបពល 
 

12មខ បន្ាប់ពីកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍ មែលនឹងបធវីឲ្យម្នផលប៉ាឹះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ាឹះពាល់ជាសារវន្ែល់លទ្ភាពរបស់ធនាគារក្ុងការបំបពញ
 កាតពវកិចចារបស់ខ្ួន ែូចមែលបានកំណត់ និងបៅបពលមែលែល់នថងៃកំណត់ ។

ការផ្្ស់ប្ូរននបហតុការណ៍

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ គករុមគបឹកសាភិបាលពំុបានែងឹពីបហតុការណ៍ណាមួយ មែលមនិបានមវកមញកបៅកុ្ងរបាយការណ៍បនឹះ ឬកុ្ងរបាយការណ៍
 ហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារ មែលនឹងបណ្ាលឲ្យម្នតួបលខននចំនួនណាមួយ មែលបានបង្ហា ញបៅកុ្ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតុ្ម្នភាពមិនគតឹមគតរូវ
 បនាឹះបទ ។

គបតិបត្ិការមិនគបគកតី

គករុមគបឹកសាភិបាលម្នបយបល់ថា លទផ្លននការបធវគីបតបិត្កិាររបសធ់នាគារក្ុងការយិបរបិចឆេទហរិញ្ញវត្ុបនឹះ មនិម្នផលប៉ាឹះពាលជ់ាសារវន ្បោយ

 សកម្មភាពគបតិបត្ិការ ឬគពឹត្ិការណ៍ណាមួយ មែលម្នលកខាណៈជាសារវន្ និងមិនគបគកតីបនាឹះបទ។

គករុមគបឹកសាភិបាលក៏ម្នបយបល់ផងមែរថា បៅក្ុងចបន្ាឹះបពលចាប់ពីនថងៃចុងការយិបរបិចឆេទ ែល់នថងៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ ពំុម្នចំណាត់ថ្ាក់
 សកម្មភាពគបតិបត្ិការ ឬគពឹត្ិការណ៍ណាមួយ មែលម្នលកខាណៈជាសារវន្ និងមិនគបគកតីបកីតម្នប�ងី មែលអាចនាឲំ្យប៉ាឹះពាល់ែល់លទ្ផល

ននគបតិបត្ិការរបស់ធនាគារក្ុងការយិបរបិចឆេទ មែលរបាយការណ៍បនឹះបានបរៀបចំប�ងីបនាឹះបទ បគរៅពីការបបង្កីនកមចាីរហូតែល់ 80,000,000 ែុល្ារ 
អាបមរកិ បៅនថងៃទី15 មខកុម្ៈ ឆ្្2ំ017។

គពឹត្ិការណ៍បគកាយកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍

ពំុម្នគពឹត្ិការណ៍សារវន្បកីតប�ងីបគកាយកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍ មែលតគមរូវឲ្យម្នការលាតគតោង ឬនិយធ័តភាពបគរៅពីគពឹត្ិការណ៍ មែលបាន
 លាតគតោងរចួបហយី បៅក្ុងកំណត់សំគាល់ មែលភ្ាប់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ។

គករុមគបឹកសាភិបាល

សម្ជិកគករុមគបឹកសាភិបាល មែលបានបបគមីការចាប់ពីកាលបរបិចឆេទរបាយការណ៍មុនរមួម្ន៖

បលាក Ivan Castello Hoyes JR គបធានគករុមគបឹកសាភិបាល

បលាក Lee Yong Man អភិបាល

បលាក Patrick Lowe អភិបាល

បលាកគសី Koh Seok Leng អភិបាល

បលាក Ananthan Santhana Krishnan អភិបាល
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ចំមណកហុ៊នរបស់គករុមគបឹកសាភិបាល

ពំុម្នសម្ជកិគករុមគបឹកសាភិបាលណាម្្ករ់បស់ធនាគារ មែលបានមតងតាងំបៅកុ្ងការយិបរបិចឆេទបនឹះ ម្នអត្គបបយជន៍ បោយផ្្លប់ៅកុ្ងភាគហុ៊ន
 របស់ធនាគារបនាឹះបទ។

អត្គបបយជន៍របស់គករុមគបឹកសាភិបាល

ចាបត់ាងំពីបែមី ការយិបរបិចឆេទហរិញ្ញវត្ុពំុម្នសម្ជកិគករុមគបឹកសាភិបាលណាម្្ក់បានទទួល ឬម្នសិទ្ទិទួលបាននូវអត្គបបយជន៍ណាមួយ (បគរៅពី
 អត្គបបយជន៍ មែលបានទទួលែូចបានបង្ហា ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ) តាមរយៈការចុឹះកិចចាសន្យបធវីប�ងី បោយធនាគារ ឬបោយធនាគារ
 ពាកព់ធ័នន្ងឹធនាគារ មែលសម្ជកិគករុមគបឹកសាភិបាលបនាឹះជាសម្ជិក ឬកជ៏ាមយួធនាគារ មែលសម្ជកិគករុមគបឹកសាភិបាលបនាឹះម្នផលគបបយជន៍
 

មផ្កហរិញ្ញវត្ុបគចីនបនាឹះបទ បលីកមលងមតការបង្ហា ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ។

ការទទួលខុសគតរូវរបស់គករុមគបឹកសាភិបាលបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

គករុមគបឹកសាភិបាលម្នភារៈបធវកីារអឹះអាងបញ្្ក់ថា របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុបានបរៀបចបំ�ងីយ៉ា ងគតឹមគតរូវ បែមី្ចីង្អុលបង្ហា ញនូវភាពពតិ និងគតឹមគតរូវ

 ននស្ានភាពហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារនានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 និងលទ្ផលហរិញ្ញវត្ុ និងលំហូរទឹកគបាក់សគម្ប់ការយិបរបិចឆេទ មែលបានបញចា ប់។  
បៅក្ុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុបនឹះ គករុមគបឹកសាភិបាលចាបំាច់គតរូវៈ

 (ក) អនុមធ័តនូវបគាលនបយបាយគណបនយ្យ មែលសមគសប បោយមផ្អកបលកីារវនិចិឆេធ័យ នងិការបា៉ា នគ់បម្ណយ៉ា ងសមបហតុផល នងិគបរុងគបយធ័ត្  
  បហយីបធវីការអនុវត្ន៍គបកបបោយសងគាតិភាព។

 (ខ) អនុវត្បៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្ពុជា និងបគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជាពាកព់ធ័នន្ងឹការបរៀបចំ និងការកណំតប់ង្ហា ញ
   បៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតុ្ ឬគបសនិបបីម្នការផ្្សប់្ូរពបីនឹះ បែមី្បីង្ហា ញភាពគតឹមគតរូវ គគឺតរូវបង្ហា ញពន្យល ់និងកណំតប់រមិ្ណឲ្យបាន 

   ចបាស់លាស់បៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ។ 

 (គ) គតរួតពិនតិ្យគបពធ័នរ្បាយការណ៍របសធ់នាគារ នងិរកសាទុកនូវបញី្គណបនយ្យឲ្យបានគគប់គគាន់ និងគបពធ័ន្គគប់គគងនផ្កុ្ងឲ្យម្នគបសទិភ្ាព ។

  (�) វាយតនម្នូវលទ្ភាពរបស់ធនាគារ កុ្ងការបន្និរន្ភាពអាជីវកម្មទទួលខុសគតរូវបលីការលាតគតោងពធ័ត៌ម្ន  គបសិនបបីពាក់ពធ័ន្នូវបញ្ហា
 

  ោងំឡាយ មែលោកទ់ងបៅនឹងនិរនភ្ាពអាជីវកម្ម និងបគបីគបាសមូ់លោ្ឋ ននិរន្ភាពននគណបនយ្យបលីកមលងមត អ្កគគបគ់គងម្នបណំង
 

  ចង់ជគមឹះបញី្ផ្្អ កែំបនីរការធនាគារ ឬគា្ម នជបគមីសសមរម្យែនទបទៀតបគរៅពីបធវីមបបបនឹះ។

 (ង) គតរួតពិនតិ្យ និងែឹកនាធំនាគារឲ្យម្នគបសទិភ្ាពបលរីាល់បសចក្សីបគមច មែលម្នសារៈសខំានោ់ងំឡាយ មែលប៉ាឹះពាលែ់ល់សកម្មភាព
 

  គបតបិត្កិារ នងិែំបណីរការរបស់ធនាគារ បហយីគតរូវគបាកែថាកិចចាការបនឹះ គតរូវបានឆ្ុឹះបញ្ចា ងំយ៉ា ងគតឹមគតរូវបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ។

 

2016 2015

%នន
ភាគហុ៊ន

ចំនួន
ភាគហុ៊ន

ទកឹគបាកគិ់តជា
ែុល្ារអាបមរកិ

%នន
ភាគហុ៊ន

ចំនួន
ភាគហុ៊ន

ចំនួន
ែុល្ារអាបមរកិ

បលាក Mr. Lee Yong Man 4%  800,000  800,000 10%  800,000 800,000
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គករុមគបឹកសាភិបាលធានាអឹះអាងថា បានអនុវត្នូវរាល់តគមរូវការែូចម្នរាយការណ៍ខាងបលីក្ុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ។

ការអនុមធ័តបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

បយងីខ្ុ ំតំណាងឲ្យគករុមគបឹកសាភិបាល សូមបធវីការអនុមធ័តបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ មែលបានបង្ហា ញបៅទំពធ័រទី35 ែល់ ទី71 មែលបានភ្ាប់មក 
ជាមួយបនឹះថា បានបង្ហា ញនូវភាពគតឹមគតរូវននស្ានភាពហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារនានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 គពមោងំលទ្ផលហរិញ្ញវត្ុ និងលំហូរទឹក

 
គបាក់សគម្ប់ការយិបរបិចឆេទ មែលបានបញចា ប់ បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្ពុជា និងបគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិនន 
កម្ពុជាពាក់ពធ័ន្នឹងការបរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហា ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ។

ចុឹះហត្បលខា បោយបយងបៅបលីបសចក្ីសបគមចរបស់គករុមគបឹកសាភិបាលៈ
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ជូនចបំពាឹះភាគទុនកិ ធនាគារឯកបទស បខមខាបភី់ថល ភអីលិសុី

មតិសវនកម្ម

បយងីខ្ុ ំបានបធវីសវនកម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារឯកបទស បខមខាប់ភីថល ភីអិលសីុ បៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) មែលរមួម្នតារាង
 តុល្យការនានថងៃទី31 មខធូ្ ឆ្្2ំ016 របាយការណ៍លទ្ផល របាយការណ៍ស្ីពីបមគមបគមរួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរទឹកគបាក់ សគម្ប់ 

ការយិបរបិចឆេទ មែលបានបញចា ប់ និងកំណត់សំគាល់ មែលរមួម្នបគាលនបយបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ គពមោងំពធ័ត៌ម្នពន្យល់បផ្សងៗ បទៀត 
មែលបានបង្ហា ញបៅទំពធ័រទី35 ែល់ 71។  

ជាមតិរបស់បយីងខ្ុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតុ្ជាសារវន្បានបង្ហា ញនូវភាពគតឹមគតរូវននស្ានភាពហិរញ្ញវត្ុ របស់ធនាគារនានថងៃទី31 មខធ្ូ  ឆ្្2ំ016  
គពមោងំលទ្ផលហរិញ្ញវត្ុ  និងលំហូរទឹកគបាក់ សគម្ប់ការយិបរបិចឆេទ មែលបានបញចា ប់ បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្ពុជា និង

 បគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជាពាក់ពធ័ន្នឹងការបរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហា ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ។

មូលោ្ឋ នននមតិសវនកម្ម

បយងីខ្ុ ំបានបធវីសវនកម្ម បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រជាតិននកម្ពុជា។  ការទទួលខុសគតរូវរបស់បយងីខ្ុ ំ មែលគសបតាមស្ង់ោរ
 ោងំបនាឹះ គតរូវបានបរៀបរាប់បមន្មបទៀតបៅក្ុងកថាខធ័ណ្ស្ីពីការទទួលខុសគតរូវរបស់សវនករ សគម្ប់ការបធវីសវនកម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ
 មែលម្ននូវក្ុងរបាយការណ៍របស់បយងីខ្ុ ំ។ បយងីខ្ុ ំម្នភាពឯករាជ្យពីធនាគារ បោយគសបបៅតាមតគមរូវការគកមសីលធម៌វជ្ិាជីវៈ មែលពាក់ពធ័ន្
 នងឹសវនកម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតុ្កុ្ងគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា បហយីបយងីខ្ុបំានបបំពញនូវទនំលួខុសគតរូវគកមសីលធម ៌ វជ្ិាជវីៈ គសបតាមតគមរូវ 

 ការរបស់សង្ោ់រោងំបនាឹះ។ បយងីខំុ្បជឿជាក់ថាភស្ុតាងសវនកម្ម មែលបយងីខ្ុគំបមូលបានម្នលកខាណៈគគបគ់គាន ់និងសមគសបសគម្បជ់ាមូលោ្ឋ ន
 ក្ុងការបបញចាញមតិសវនកម្មរបសប់យងីខំុ្។

របាយការណ៍
រេស់សវនករ
ឯករាជ្យ
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បញ្ហា បផ្សងៗ

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារសគម្ប់ការយិបរបិចឆេទ មែលបានបញចា ប់នថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ015 គតរូវបានបធវីសវនកម្ម បោយគករុមហុ៊នសវនកម្ម 
បផ្សងបទៀត មែលបានបបញចា ញមតិសវនកម្មបៅមថងៃទី23 មខមីនា ឆ្្2ំ016 ថារបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុបនាឹះម្នភាពគតឹមគតរូវ។

ពធ័ត៌ម្នបផ្សងៗ

អ្កគគប់គគងទទួលខុសគតរូវបលីពធ័ត៌ម្នបផ្សងៗ។ ពធ័ត៌ម្នបផ្សងៗ មែលបានទទួលគតឹមកាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មបនឹះ គឺរបាយការណ៍ 
របស់គករុមគបឹកសាភិបាល មែលបានបង្ហា ញបៅទំពធ័រទី25 ែល់ 29 និងរបាយការណ៍គបចាឆ្ំ្រំបស់ធនាគារ មែលរពំឹងថារចួរាល់បន្ាប់ពីកាលបរបិចឆេទ 
ននរបាយការណ៍សវនកម្មបនឹះ។

មតិសវនកម្មរបស់បយងីខ្ុ ំបៅបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ  មិនបានគគបែណ្ប់បលីពធ័ត៌ម្នបផ្សងៗ បហយីបយងីខំុ្មិនបធវីការផ្ល់នូវអំណឹះអំណាង

 ណាមួយបៅបលីពធ័ត៌ម្នបនឹះបទ។

ពាក់ពធ័ន្នឹងការបធវីសវនកម្មរបស់បយងីខ្ុ ំ បលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុការទទួលខុសគតរូវរបស់បយងីខ្ុ ំ គឺគតរូវអានពធ័ត៌ម្នបផ្សងៗ បហយីពិចារណាថា

 ពធ័ត៌ម្នបផ្សងៗ បនាឹះម្នភាពមិនគសបគ្ាជាសារវន្ជាមួយរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ ឬការយលែឹ់ងរបស់បយងីខ្ុបំៅក្ុងការបធវសីវនកម្ម ឬម្នបង្ហា ញ
 នូវកំហុងឆគាងជាសារវន្។

គបសនិបប ីការអានពធ័តម៌្នបផ្សងៗ មែលបានទទលួមុនកាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មបនឹះអាចឱ្យបយងីខ្ុសំនិ្ោ្ឋ នថា ម្នកហុំសឆគាងជាសារវន្
 បកីតប�ងី បយងីខ្ុ ំគតរូវរាយការណ៍បៅតាមស្ានភាពជាក់មស្ង។ បយងីខ្ុ ំពំុម្នអវី មែលគតរូវរាយការណ៍ពាក់ពធ័ន្នឹងពធ័ត៌ម្នបផ្សងៗ បនឹះបទ។

ការទទួលខុសគតរូវបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរបស់អ្កគគប់គគង និងអ្កទទួលខុសគតរូវបលីអភិបាលកិចចា 

អក្គគបគ់គងម្នភារៈទទលួខុសគតរូវបលកីារបរៀបច ំនងិការបង្ហា ញនូវភាពគតឹមគតរូវននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតុ្ បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យ
 

កម្ពុជា និងបគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជាពាក់ពធ័ន្នឹងការបរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហា ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ បហយីនិង

 ទទលួខុសគតរូវបលគីបពធ័ន្គតរួតពិនតិ្យនផ្កុ្ង មែលអក្គគប់គគងកណំតថ់ា ម្នភាពចាបំាច់សគម្បក់ារបរៀបចរំបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុឲ្យបជៀសផុតពកីារ
 បង្ហា ញខុសជាសារវន្ បោយសារមតការមក្ងបន្ំ ឬកំហុសឆគាង។

បៅក្ុងការបរៀបចរំបាយការណ៍ហរិញ្ញវតុ្ អ្កគគប់គគងម្នភារៈទទលួខុសគតរូវបលកីារវាយតនមនូ្វលទ្ភាពរបស់ធនាគារក្ុងការបន្នរិនរ្ភាពអាជីវកម្ម 
 ទទួលខុសគតរូវបលីការលាតគតោងពធ័ត៌ម្ន គបសិនបបីពាក់ពធ័ន្នូវបញ្ហា ោងំឡាយ មែលោក់ទងបៅនឹងនិរន្រភាពអាជីវកម្ម និងបគបីគបាស់មូលោ្ឋ ន

និរន្រភាពននគណបនយ្យបលីកមលងមតអ្កគគប់គគងម្នបំណងចង់ជគមឹះបញី្ផ្្អ កែំបណីរការធនាគារ ឬគា្ម នជបគមីសសមរម្យែនទបទៀតបគរៅពីបធវី  
មបបបនឹះ។

ចំបពាឹះអ្កទទួលខុសគតរូវបលីអភិបាលកិចចា គឺគតរូវទទួលខុសគតរូវបលីការគតរួតពិនិត្យែំបណីរការននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសគតរូវរបស់សវនករ សគម្ប់ការបធវីសវនកម្មរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

បគាលបៅរបស់បយងីខ្ុ ំ គឺផ្ល់នូវអំណឹះអំណាងសមបហតុផលថារបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុោងំមូល មិនម្នការបង្ហា ញខុសជាសារវន្បោយសារមត
 ការមក្ងបន្ំ ឬកំហុសឆគាង និងផ្ល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករ មែលរមួបញចាូ លោងំមតិសវនកម្មរបស់បយងីខ្ុ ំ។ អំណឹះអំណាងសមបហតុផលគឺ

ជាអំណឹះអំណាងម្នកគមិតខ្ពស់មួយ ប៉ាុមន្វាមិនអាចធានាថាគគប់បពលននការបធវីសវនកម្ម បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រជាតិនន 
កម្ពុជាអាចរកប�ញីនូវកាបង្ហា ញខុសជាសារវន្ មែលបានបកីតប�ងីបនាឹះបទ។ ការបង្ហា ញខុសជាសារវន្អាចបកីតប�ងីបោយសារការមក្ងបន្ំ ឬ

 កំហុសឆគាង បហយីគតរូវបានចាត់ទុកថាជាសារវន្បៅបពល មែលការមក្ងបន្ំ ឬកំហុសឆគាងមតមួយ ឬក៏រមួបញចាូ លគ្ាម្នផលប៉ាឹះពាល់ែល់ការសបគមច
ចិត្មផ្កបសែ្ឋកិចចារបស់អ្កបគបីគបាស់ បោយបយងបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុបនឹះ ។
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ជាមផក្មយួននការបធវសីវនកម្ម បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រជាតិននកម្ពុជា បយងីខ្ុអំនុវត្នូវការវនិចិឆេធ័យ មែលគបកបបៅបោយវជ្ិាជវីៈ 
 និងរកសានូវមជ្ឈធាតុនិយមក្ុងអំ�ុងបពលសវនកម្ម។ បយងីខ្ុ ំក៏៖

- បធវកីារកណំត់ នងិវាយតនម្នូវហានិភធ័យននការបង្ហា ញខុសជាសារវន្បលរីបាយការណ៍ហរិញ្ញវតុ្ បោយសារមតការមកង្បន្ ំឬកហុំសឆគាងនិងទទលួ
  ខុសគតរូវបលីការបរៀបចំ និងការអនុវត្នូវនីតិវធិីសវនកម្ម បែីម្បីឆ្ីយតបបៅនឹងហានិភធ័យោងំបនាឹះ និងគបមូលនូវភស្ុតាង មែលម្នលកខាណៈ

  គគបគ់គាន ់និងសមគសបសគម្ប់ជាមូលោ្ឋ នកុ្ងការបបញចាញមតិសវនកម្មរបស់បយងីខ្ុ។ំ ហានភិធ័យ មែលមនិអាចរកប�ញីនូវការបង្ហា ញខុសជា
  សារវន ្មែលបកតីប�ងី បោយសារមតការមកង្បន្មំ្នលកខាណៈខ្ពសជ់ាងការបង្ហា ញខុសបកីតប�ងីពីកហុំសឆគាង បោយសារមតការមកង្បន្អំាច
 

 រមួបញចាូ លោងំការ�ុប�តិគ្ា ការលួចបន្ំ ការលុបបចាលបោយបចតនា ការបកគសាយមិនពិត ឬមិនអនុវត្តាមនីតិវធិីគគប់គគងនផ្ក្ុង។

- ទទលួបាននូវការយល់ែងឹអំពីការគគប់គគងនផ្កុ្ង មែលពាកព់ធ័នន្ងឹការបធវសីវនកម្មក្ុងបគាលបណំង បែមី្បីរៀបចនូំវនតីវិធិសីវនកម្ម មែលសម
  គសបបៅតាមកាលៈបទសៈ ប៉ាុមន្មិនមមនក្ុងបគាលបំណង បែីម្បីបញចា ញមតិបលីគបសិទ្ភាពននការគគប់គគងនផ្ក្ុងរបស់ធនាគារប�យី។

- ការវាយតនមប្លភីាពសមគសបននបគាលនបយបាយគណបនយ្យ មែលធនាគារបានបគបីគបាស ់និងភាពសមបហតុផលននការបា៉ា នស់ា្ម នគណបនយ្យ 
 សំខាន់ៗ គពមោងំការលាតគតោងពធ័ត៌ម្នពាក់ពធ័ន្ មែលបានបធវីប�ងីបោយអ្កគគប់គគង។

- បធវកីារសន្ោិ្ឋ នបលភីាពសមគសបននការបគបគីបាស់មូលោ្ឋ ននិរនរ្ភាពននគណបនយ្យរបសអ្់កគគបគ់គង បហយីបោយមផ្អកបៅបលភីសុ្តាងសវនកម្ម
  មែលទទលួបានបធវកីារសន្ោិ្ឋ នថា បតីភាពមិនចបាស់លាស់សារវនព្ាកព់ធ័នប្ៅនងឹគពឹត្កិារណ៍ ឬលកខាខណ្ មែលអាចបធវឲី្យម្នមនិ្លជាសារវន្
  បលលីទ្ភាពរបស់ធនាគារ បែមី្បីន្និរនរ្ភាពអាជីវកម្ម។ គបសនិបបី បយងីខ្ុបំធវកីារសន្ោិ្ឋ នថា ម្នអត្ភិាពននភាពមិនគបាកែគបជាជាសារវន្

  បយងីខ្ុចំាបំាច់គតរូវបញចាូ លបៅក្ុងរបាយការណ៍របសប់យងីខំុ្ បែមី្ោីញចំណាប់អារម្មណ៍បលកីារលាតគតោងពធ័ត៌ម្នពាក់ពធ័ន្បៅកុ្ងរបាយការណ៍

  ហរិញ្ញវត្ុ ឬគបសនិបបកីារលាតគតោងពធ័ត៌ម្នម្នលកខាណៈមិនគគបគ់គាន ់បយងីខ្ុចំាបំាចគ់តរូវផល់្មតិសវនកម្ម មែលម្នបញ្ហា ។ ការសន្ោិ្ឋ ន 
  របស់បយងីខ្ុ ំ គឺមផ្អកតាមភស្ុតាងសវនកម្ម មែលគបមូលបានគតឹមកាលបរបិចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់បយងីខ្ុ ំ។ យ៉ា ងណាក៏បោយ
  គពឹត្ិការណ៍ ឬលកខាខណ្នាបពលអនាគតអាចបធវីឲ្យធនាគារបពា្ឈប់ និរន្រភាពននអាជីវកម្ម។

- វាយតនមប្លីការបង្ហា ញននទគមង ់នងិខឹ្មសារននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុោងំមូល មែលរមួបញចាូ លោងំការលាតគតោងពធ័តម៌្ន និងវាយតនមថ្ា
  បតីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុបានបង្ហា ញពីគបតិបត្ិការ និងគពឹត្ិការណ៍ពាក់ពធ័ន្ក្ុងអត្នធ័យ មែលអាចសបគមចបាននូវការបង្ហា ញរបាយការណ៍
  ហរិញ្ញវត្ុែ៏គតឹមគតរូវ ។

បយងីខ្ុផំល់្ពធ័តម៌្នជូនអ្កទទលួខុសគតរូវបលីអភិបាលកចិចាស្ពីបីញ្ហា បផ្សងបទៀតវសិាលភាព និងបពលបវលា មែលបានបគគាងទុកសគម្បក់ារបធវសីវនកម្ម 
 នងិការរកប�ញីបញ្ហា ជាសារវនប្ផ្សងបទៀត មែលម្នរមួបញចាូ លោងំចំនុចខវឹះខាតននការគគប់គគងនផ្កុ្ង មែលបានរកប�ញីកុ្ងអំ�ុងបពលបធវសីវនកម្ម។
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របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ
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តារាងតុេ្យការ

កំណត ់
សំគាល់

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

គទព្យសកម្ម

សាច់គបាក់ក្ុងនែ 129,167  521,447  47,833  193,724

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្ពុជា 5 1,002,278  4,046,196  401,678  1,626,796

សមតុល្យបៅធនាគារនានា 6 16,551  66,816  230,355  932,938

ឥណោន និងបុបរគបោន - សុទ្ 7 82,984,373  335,007,914  61,197,191  247,848,624

គទព្យសកម្មបផ្សងៗ 8 912,403  3,683,372   700,339  2,836,373

គទព្យ និងបរកិាខា រ 9 852,436  3,441,284  1,155,226  4,678,665

គទព្យសកម្មអរូបី 10 122,681  495,263  119,266  483,027

គទព្យសកម្មសរុប 86,019,889  347,262,292   63,851,888  258,600,147

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

បំណុលបផ្សងៗ 11 431,447  1,741,752   387,560  1,569,618

សំវធិានធនសគម្ប់ពន្បលី 
គបាក់ចំបណញ

  14 (ក)
829,227  3,347,589  335,062  1,357,001

គបាក់កមចាី 12 55,557,605  224,286,051  49,322,912  199,757,794

អនុបំណុល 13 700,000  2,825,900  700,000  2,835,000

បំណុលសរុប 57,518,279  232,201,292   50,745,534  205,519,413

មូលធន

បែីមទុន 15 20,000,000  80,740,000  8,000,000  32,400,000

ទុនបគមរុង 16 3,000,000  12,111,000  -  -

គបាក់ចំបណញរកសាទុក  5,501,610  22,210,000  5,106,354  20,680,734

មូលធនសរុប 28,501,610  115,061,000  13,106,354  53,080,734

សរុបបំណុល និងមូលធន 86,019,889  347,262,292  63,851,888  258,600,147
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កំណត ់
សំគាល់

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល 
(កំណត់សំគាល់ 4)

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល 
(កំណត់សំគាល ់4)

ចំណូលពីការគបាក់ 17 11,473,996  46,320,522  8,497,007  34,412,878

ចំណាយបលីការគបាក់ (3,684,541)  (14,874,492)  (2,874,781)  (11,642,863)

ចំណូលសុទ្ពីការគបាក់ 7,789,455  31,446,030  5,622,226  22,770,015

សំវធិានធនឥណោនអាគកក់  
និងសង្ស ធ័យ 7  (193,642)  (781,733)  (128,205)  (519,230)

7,595,813 30,664,297 5,494,021 22,250,785

ចំណូលមិនមមនការគបាក់ 18 1,050,309  4,240,097  932,042  3,774,770

ចំណូលគបតិបត្ិការ 8,646,122 34,904,394 6,426,063 26,025,555

ចំណាយគបាក់បបៀវត្សរ ៍ 19 (2,550,924)  (10,298,080)   (2,108,509)  (8,539,462)

រលំស់ 20 (469,621)  (1,895,860)  (280,947)  (1,137,835)

ចំណាយទូបៅ និងរែ្ឋបាល 21 (1,257,583)  (5,076,864)  (1,682,509)  (6,814,161)

(4,278,128) (17,270,802)  (4,071,965) (16,491,458)

គបាក់ចំបណញមុនែកពន្ 4,367,994  17,633,592  2,354,098  9,534,097

ពន្បលីគបាក់ចំបណញ 14(ខ) (972,738)  (3,926,943)  (426,263)  (1,726,365)

គបាក់ចំបណញសុទ្សគម្ប ់
ការយិបរបិចឆេទ  3,395,256  13,706,649  1,927,835  7,807,732

របាយការណ៍េទ្ផេ
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របាយការណ៍េមបមេបមរួេមូេធន

បែីមទុន
ែុល្ារអាបមរកិ

ទុនបគមរុង
ែុល្ារអាបមរកិ

គបាកច់បំណញរកសាទុក
ែុល្ារអាបមរកិ

សរុប
ែុល្ារអាបមរកិ

នានថងៃទី1 មខមករា ឆ្្2ំ015 8,000,000 - 3,178,519 11,178,519

គបាក់ចំបណញសុទ្សគម្ប់ការយិបរបិចឆេទ - - 1,927,835  1,927,835

នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ015 8,000,000 - 5,106,354  13,106,354

(សមមូលជាពាន់បរៀល) 
– (កំណត់សំគាល់ 4)
នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ015 32,400,000 - 20,680,734  53,080,734

នានថងៃទី1 មខមករា ឆ្្2ំ016 8,000,000 - 5,106,354  13,106,354

បែីមទុនបមន្ម 12,000,000 - - 12,000,000

គបាក់ចំបណញសុទ្សគម្ប់ការយិបរបិចឆេទ - - 3,395,256  3,395,256

ទុនបគមរុង - 3,000,000 (3,000,000)  -

នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 20,000,000 3,000,000 5,501,610   28,501,610

(សមមូលជាពាន់បរៀល) 
– (កំណត់សំគាល់ 4)
នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 80,740,000 12,111,000 22,210,000   115,061,000
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2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

លំហូរទឹកគបាក់ពីសកម្មភាពគបតិបត្ិការ

ចំបណញមុនបង់ពន្និយធ័តកម្មសគម្ប់៖ 4,367,994  17,633,592  2,354,098  9,534,097

ចំណូលការគបាក់សុទ្ (7,789,455)  (31,446,030)  (5,622,226)  (22,770,015)

រលំស់ 469,621  1,895,860  280,947  1,137,835

សំវធិានធនសគម្ប់ឥណោន និងបុបរគបោន 
អាគកក់ និងសង្ស ធ័យ 

193,642  781,733  128,205  519,230

ចំបណញបលីការលក់គទព្យសម្ត្ិ និងបរកិាខា រ -  -  (29,886)  (121,038)

សាច់គបាក់បគបីគបាស់ក្ុងសកម្មភាព 
គបតិបត្ិការ (2,758,198)  (11,134,845)  (2,888,862)  (11,699,891)

ការមគបគបរួលនូវ:

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្ពុជា (600,000)  (2,422,200)  -  -

ឥណោន និងបុបរគបោន  (21,980,824)  (88,736,586)  (19,539,376)  (79,134,473)

គទព្យសកម្មបផ្សងៗ (69,484)  (280,507)  168,088  680,755

បំណុលបផ្សងៗ (21,440)  (86,553)  57,420  232,551

(25,429,946)  (102,660,691)  (22,202,730)  (89,921,058)

ការគបាក់បានទទួល 11,331,415  45,744,922  8,382,598  33,949,522

ការគបាក់បានបង់ (3,619,213)  (14,610,763)  (2,790,004)  (11,299,516)

ពន្បលីគបាក់ចំបណញបានបង់ (478,573)  (1,931,999)  (471,486)  (1,909,518)

សាច់គបាក់បានបគបីក្ុងសកម្មភាពគបតិបត្ិការ 
(18,196,317)  (73,458,530)  (17,081,622)  (69,180,570)

លំហូរសាច់គបាក់ពីសកម្មភាពវនិិបយគ

ទិញគទព្យ និងបរកិាខា រ (123,216)  (497,423)  (1,013,132)  (4,103,185)

ទិញគទព្យសកម្មអរូបី (47,030)  (189,860)  (56,940)  (230,607)

សាច់គបាក់បានពីការលក់គទព្យ និងបរកិាខា រ -  -  35,570  144,058

សាច់គបាក់បានបគបីគបាស ់
ក្ុងសកម្មភាពវនិិបយគ (170,246)  (687,283)  (1,034,502)  (4,189,734)

របាយការណ៍េំហូរទឹកបបាក់
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2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

លំហូរសាច់គបាក់ពីសកម្មភាពហរិញ្ញប្ោន

បែីមទុនបបាឹះផសាយ 12,000,000  48,444,000  - -

គបាក់បានពីកមចាី 27,149,546  109,602,717  21,239,315  86,019,227

សំណងបលីគបាក់កមចាី (20,914,853)  (84,433,262)  (3,485,552)  (14,116,485)

សាច់គបាក់បានពីសកម្មភាពហរិញ្ញប្ោន 18,234,693  73,613,455  17,753,763  71,902,742

ការថយចុឹះសុទ្ននសាច់គបាក់ 
និងសាច់គបាក់សមមូល

  (131,870)  (532,358)  (362,361)  (1,467,562)

សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមូល
នាបែីមការយិបរបិចឆេទ

 279,866  1,133,458  642,227  2,617,075

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបធ័ណណ -  (3,641)  -  (16,055)

សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក ់
សមមូល នាចុងការយិបរបិចឆេទ
(កំណត់សំគាល់ 22)

147,996  597,459  279,866  1,133,458
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កំណត់សមាគាេ់បេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1. អំពីធនាគារ និងសកម្មភាពចម្ង

ធនាគារឯកបទស បខមខាប់ភីថល ភីអិលសីុ បៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) បធវីអាជីវកម្មបៅគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា និងបានចុឹះបញី្ពាណិជ្កម្មបៅ
 គកសួងពាណិជ្កម្ម ជាធនាគារមហាជនទទួលខុសគតរូវម្នកគមិតបគកាមអាជ្ាបធ័ណណ ចុឹះបញី្បលខ Co-6364/09e ចុឹះនថងៃទី22 មខធ្ូ ឆ្្2ំ009។  

ធនាគារទទួលបានការចុឹះបញី្ពាណិជ្កម្មថ្មីបលខ Co-6364e/2009 ពីគកសងួពាណិជ្កម្មបៅនថងៃទី19 មខមីនា ឆ្្2ំ012។

បៅនថងៃទី17 មខកុម្ៈ ឆ្្2ំ010 ធនាគារទទួលបានអាជ្ាបធ័ណណគា្ម នកំណត់ពីធនាគារជាតិននកម្ពុជា បែីម្បីធវីអាជីវកម្មជាគគឹឹះស្ានមីគករូហរិញ្ញវត្ុ។

បៅនថងៃទ2ី8 មខកុម្ៈ ឆ្្ ំ2012 ធនាគារទទួលបានការអនុមធ័តពីធនាគារជាតិននកម្ពុជា បែមី្បី្ូរបឈា្ម ឹះគសបចបាបរ់បស់ខ្ួនពីគករុមហុ៊ន បខមខាបភី់ថល 
 ខូអលិធីឌ ីបៅជាគករុមហុ៊ន បខមខាបភី់ថល ភីអលិសីុ បហយីលកខានិ្កៈរបស់ធនាគារ មែលបានបធវវីបិសាធនកម្មគតរូវបានអនុមធ័ត បោយគកសងួពាណិជក្ម្ម
 បៅនថងៃទី19 មខមីនា ឆ្្2ំ012។

បៅនថងៃទី01 មខសីហា ឆ្្2ំ013 ធនាគារទទួលបានការអនុមធ័តបចញបោយធនាគារជាតិននកម្ពុជា បែីម្មីគបក្ាយជាបៅជាគគឹឹះស្ានធនាគារឯកបទស 
និងបានប្ូរបឈា្ម ឹះគសបចបាប់របស់ខ្ួនបៅជាធនាគារឯកបទស បខមខាប់ភីថល ភីអិលសីុ (បៅកាត់ថា “ធនាគារ”) បហយីលកខាន្ិកៈ មែលបានបធវី 

 វបិសាធនកម្មក្ុងការផ្្ស់ប្ូរ គតរូវបានអនុមធ័តបោយគកសួងពាណិជ្កម្មបៅនថងៃទី16 មខសីហា ឆ្្2ំ013។

ចាប់តាងំពីនថងៃទី01 មខសីហា ឆ្្2ំ013 សកម្មភាពចម្ងៗ របស់ធនាគារ គឺពាក់ពធ័ន្នឹងការផ្ល់បសវាកម្មមផ្កធនាគារឯកបទស និងបសវាកម្មបផ្សងៗ 
មែលោក់ទងនឹងហរិញ្ញវត្ុ។ 

ការយិលធ័យចុឹះបញី្របស់ធនាគារម្នទីតាងំបៅផ្ឹះបលខ 689B មហាវថិីកម្ពុជាបគកាម សង្្ក ត់ទឹកល្អក់1 ខណ្ទួលបគាក រាជធានីភ្ំបពញ 
គពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា។

ធនាគារម្នបុគគាលិកចំនួន 257 នាក់ នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 (នថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ015 ៖ 250 នាក់)។

2. មូលោ្ឋ នននការបរៀបចំ

(ក) របាយការណ៍អនុបលាមភាព

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុបនឹះ គតរូវបានបរៀបចំប�ងីបោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្ពុជា និងបគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិនន
 កម្ពុជាពាក់ពធ័ន្នឹងការបរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហា ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ។ 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុគតរូវបានអនុមធ័ត បោយគករុមគបឹកសាភិបាល បៅនថងៃទីី28 មខមីនា ឆ្្2ំ017

(ខ) មូលោ្ឋ នននការវាស់មវង

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារគតរូវបានបរៀបចំប�ងីបៅតាមមូលោ្ឋ នតនម្បែីមែំបូង។
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(គ) រូបិយបធ័ណណមុខង្រ និងរូបិយបធ័ណណសគម្ប់បធវីការបង្ហា ញ

របូយិបធ័ណណជាតនិនគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា គឺគបាកប់រៀល។ បោយសារធនាគារបធវគីបតបិតិ្ការ និងកត់គតារាល់បញី្គណបនយ្យរបស់ខួ្ន មផ្អកបលមូីលោ្ឋ ន

 គបាកែុ់ល្ារអាបមរកិ អ្កគគប់គគងបានកំណត់គបាក់ែុល្ារអាបមរកិ ជារបិូយបធ័ណណមុខង្រ និងជារបិូយបធ័ណណ សគម្បប់ធវកីារបង្ហា ញបគពាឹះវាឆ្ុឹះបញ្ចា ងំពី
 ភាពចាបំាច់ននបសែ្ឋកិចចា គបភពគពឹត្ិការណ៍ និងកាលៈបទសៈរបស់ធនាគារ ។

សកម្មភាពគបតិបត្ិការជារូបិយបធ័ណណបផ្សងៗបទៀត បគរៅពីគបាក់ែុល្ារអាបមរកិគតរូវបានបូ្របៅជាគបាក់ែុល្ារអាបមរកិ បោយបគបីអគតាបូ្រគបាក់បៅនថងៃ
 គបតបិត្កិារបនាឹះ។ សមតុល្យននគទព្យសកម្ម និងបំណុលរបិូយបធ័ណណនាកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍ មែលជារបិូយបធ័ណណបគរៅពគីបាកែុ់ល្ារអាបមរកិកគ៏តរូវ 
 បានបូ្របៅជាគបាកែុ់ល្ារអាបមរកិ បោយបគបអីគតានាកាលបរបិចឆេទបនាឹះ។ ភាពលបំអៀងពីការប្ូររបូយិបធ័ណណ មែលបកតីមកពីការប្ូរបនាឹះគតរូវបានទទលួ

 សាគា ល់បៅក្ុងរបាយការណ៍លទ្ផល។

(�) ការបា៉ា ន់សា្ម ន និងការវនិិចឆេធ័យ

ការបរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុតគមរូវឲ្យអ្កគគប់គគងបធវីការវនិិចឆេធ័យ ការបា៉ា ន់សា្ម ន និងការសន្មត មែលម្នផលប៉ាឹះពាល់ែល់ការអនុវត្ន៍នូវបគាល
 

នបយបាយគណបនយ្យ និងចំនួនននគទព្យសកម្ម បំណុល ចំណូល និងចំណាយ មែលបានរាយការណ៍។ លទ្ផលជាក់មស្ងអាចខុសពីការបា៉ា ន់ 
សា្ម នោងំបនាឹះ។ 

ការបា៉ា នស់ា្ម ន និងការសន្មត មែលពាក់ពធ័ន្គតរូវបានគតរួតពិនតិ្យជាគបចា។ំ ការមកមគបបៅបលកីារបា៉ា នស់ា្ម នគណបនយ្យគតរូវបានទទលួសាគា ល់ និងកត់គតា 
បៅក្ុងការយិបរបិចឆេទ មែលការបា៉ា ន់សា្ម នបនាឹះគតរូវបានមកមគប និងការយិបរបិចឆេទអនាគត មែលប៉ាឹះពាល់បោយការមកមគបបនឹះ។ 

បគាលនបយបាយគណបនយ្យសខំាន់ៗ សគម្ប់ការបា៉ា ន់សា្ម ន និងការវនិចិឆេធ័យ មែលគតរូវបានអនុវត្ក្ុងការបរៀបចរំបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុម្នរមួបញចាូ ល
 ោងំការបា៉ា ន់សា្ម នននតនម្ឥណោនអាគកក់ មែលអាចគបមូលមកវញិែូចម្នមចង បោយម�កក្ុងកំណត់សំគាល់ 3(ច)។

3. បគាលនបយបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ 

បគាលនបយបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗខាងបគកាមបនឹះ គតរូវបានអនុវត្ បោយធនាគារក្ុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុបនឹះ។ បគាលនបយបាយ 
ោងំអស់បនឹះគតរូវបានយកមកអនុវត្គបកបបោយសងគាតិភាពបៅគគប់ការយិបរបិចឆេទបលីកមលងមតម្នការបញ្្ក់បមន្ម។

(ក) ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ុ

គទព្យសកម្ម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគាររមួម្នសាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមូលឥណោន និងគណនីគតរូវទទួលបផ្សងៗ គបាក់បបញ្ញី និង
 គណនីគតរូវទូោតប់ផ្សងៗ។ បគាលនបយបាយគណបនយ្យបលីការទទលួសាគា ល់ នងិការវាយតនមនូ្វសម្សធាតុោងំបនឹះគតរូវបានបង្ហា ញបៅក្ុងបគាល 

នបយបាយគណបនយ្យរបស់វា។

(ខ) សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមូល

សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមូលរមួម្នសមតុល្យសាច់គបាក់ និងធនាគារនិងគបាក់បបញ្ញីបៅធនាគារ មែលម្នកាលវសាន្បៅបពលតម្កល់ែំបូង 
ម្នរយៈបពល 3មខ ឬតិចជាង និងការវនិិបយគរយៈបពលខ្ី មែលអាចប្ូរជាសាច់គបាក់បពលណាក៏បាន បោយម្នហានិភធ័យតិចតួចចំបពាឹះការ

 ផ្្ស់ប្ូរតនម្។

(គ) គបាក់បបញ្ញី និងគបាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា

គបាក់បបញ្ញី និងគបាក់តម្កល់បៅធនាគារនានាគតរូវបានកត់គតាតាមតនម្បែីម។  
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(�) គបាក់បបញ្ញីតម្កល់តាមចបាប់

គបាកប់បញ្ញីតម្កលត់ាមចបាប់គតរូវបានរកសាទុកបៅធនាគារជាតនិនកម្ពុជា គសបតាមចបាបស់្ពីគីគឹឹះស្ានធនាគារ និងហរិញ្ញវតុ្ននគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា 

 និងគតរូវបានកំណត់ជាភាគរយននបែីមទុនអប្បរម្របស់ធនាគារ។

(ង) ឥណោន និងបុបរគបោន

ឥណោន និងបុបរគបោនផ្ល់ែល់អតិថិជនគតរូវបានកត់គតាបៅក្ុងតារាងតុល្យការតាមគបាក់បែីមែកចំនួនោងំឡាយណា មែលបានលុបបចាល ឬ 
សំវធិានធនបលីឥណោន និងបុបរគបោនអាគកក់និងជាប់សង្ស ធ័យ។

(ច) សំវធិានធនបលីឥណោន និងបុបរគបោនអាគកក់និងជាប់សង្ស ធ័យ

បែីម្អីនុវត្បៅតាមបគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជារាល់ឥណោន និងបុបរគបោនគតរូវបានចាត់ចំណាត់ថ្ាក់ បោយបយងបៅតាម
 

សមត្ភាពននការទូោតស់ងរបសន់ែគូពាណិជក្ម្ម។ សមត្ភាពននការទូោតស់ងបនឹះ គតរូវបានវាយតនម ្បោយមផ្អកបៅតាមបទពិបសាធនន៍នការទូោត់  
សងពីមុនលកខាខណ្ហរិញ្ញវត្ុរបស់កូនបំណុល អាជីវកម្ម និងលំហូរទឹកគបាក់នាបពលអនាគត និងការស្មធ័គគចិត្សងរបស់កូនបំណុល បរយិកាស

 ហរិញ្ញវត្ុ និងគុណភាពននឯកសារឥណោន។

បមន្មបលីគុណភាពននពធ័ត៌ម្នខាងបលី ចំនួននថងៃហួសកាលកំណត់សងគតរូវបានយកមកគិតែូចខាងបគកាម៖

ចំណាត់ថ្ាក់ ចំនួននថងៃហួសកាលកំណត់សង សំវធិានធន

បំណុលធម្មតា/ស្ង់ោរ <30 នថងៃ 1%

បំណុលឃ្្បំមីល ≥ 30 នថងៃ – 89 នថងៃ 3%

បំណុលបគកាមស្ង់ោរ ≥ 90 នថងៃ – 179 នថងៃ 20%

បំណុលសង្ស ធ័យ ≥ 180 នថងៃ – 359 នថងៃ 50%

បំណុលបាត់បង់ 360 នថងៃ រ ឺបគចីនជាង 100%

ភាពគគបគ់គានន់នសំវធិានធនបលីឥណោនអាគកក់ និងជាប់សង្ស ធ័យគតរូវបានវាយតនម ្បោយអ្កគគបគ់គងបរៀងរាលម់ខ។ លកខាខណ្ោងំឡាយ មែលគតរូវ 
បានពិចារណាក្ុងការវាយតនម្បលីភាពគគប់គគាន់ននសំវធិានធនម្នែូចជា ទំហឥំណោន បទពបិសាធនន៍នការខាតបង់កន្ងមក លកខាខណ្បសែ្ឋកចិចា

 
បចចាុប្ន្ និងផលប៉ាឹះពាលប់ផ្សងៗ ែលអ់តិថជិនស្ានភាពហរិញ្ញវត្ុរបស់អតថិជិន និងស្ានភាពជាកម់សង្ននឥណោនបធៀបនឹងលកខាខណ្ មែលបាន

 មចងក្ុងកិចចាសន្យ។

សវំធិានធនជាកល់ាក ់គឺគតរូវបានបធវកីារគណនាតាមភាគរយននចនំនួសមតុល្យ មែលបៅសលប់ៅបពល មែលឥណោនបនាឹះគតរូវបានចាត់ថ្ាកថ់ាមិន 
ែបំណីរការបលកីមលងមតការគបាក់បងគារ។ សំវធិានធនគតរូវបានកតគ់តាក្ុងបញី្គណបនយ្យរបស់ធនាគារ នងិគតរូវទទលួសាគា ល់ក្ុងរបាយការណ៍លទផ្ល

 បរៀងរាល់មខបៅបពល មែលឥណោនគតរូវបានចាត់ថ្ាក់បគកាមកគមិតស្ង់ោរ។  

ការទទួលបានមកវញិនូវឥណោន មែលបានលុបបំបាត់បចាលពីមុនគតរូវបានទទួលសាគា ល់ជាចំណូលបផ្សងៗ ក្ុងរបាយការណ៍លទ្ផល។
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(ឆ) គទព្យសកម្មបផ្សងៗ

គទព្យសកម្មបផ្សងៗ គតរូវបានកត់គតាតាមតនម្បែីម។ 

(ជ) គទព្យ និងបរកិាខា រ

  (i)  មផ្កននគទព្យ និងបរកិាខា រគតរូវបានកត់គតាតាមតនម្បែីមែករលំស់បងគារ និងការខាតបង់បលីឱនភាពននតនម្បងគារគបសិនបបីម្ន។ បៅបពល 
 

    មែលធាតុរបសគ់ទព្យ និងបរកិាខា រម្នអាយុកាលបគបគីបាសខុ់សៗគ្ា ធាតុោងំបនាឹះគតរូវបានចាតទុ់កជាមផក្បផ្សងគ្ារបស់គទព្យ និងបរកិាខា រ។
  
  (ii)  រលំស់បលគីទព្យ និងបរកិាខា រគតរូវបានទទួលសាគា ល់ជាចណំាយបៅក្ុងរបាយការណ៍លទ្ផល បោយមផ្អកបលីមូលោ្ឋ នរលំស់បថរបៅតាមអាយុ

 
    កាលបគបីគបាស់របស់គទព្យ និងបរកិាខា រនីមួយៗ តាមអគតាែូចខាងបគកាម៖

    ការជួសជុលមកលម្អ     5 ឆ្្ ំ

    សម្្រការយិលធ័យ បគគឿងសង្ហា រមឹ និងបគគឿងបំពាក់  4 ឆ្្ ំ

    កំុព្ូយទធ័រ      2 ឆ្្ ំ

    យនយន្     4 ឆ្្ ំ
  
  (iii)  ការចណំាយបន្ាប់ មែលពាក់ពធ័ន្បៅនឹងមផ្កមួយននគទព្យ និងបរកិាខា រ មែលបានទទលួសាគា ល់រចួមក បហយីគតរូវបានបូកបញចាូ លបៅក្ុងតនម្

     បយងននមផ្កបនាឹះ គបសនិបបអីាចម្នលទ្ភាពផ្លនូ់វអត្គបបយជន៍បសែ្ឋកិចចានាបពលអនាគតែលធ់នាគារបលីសពីសង់្ោរបែីម។  រាលក់ារ 
    ចំណាយបន្ាប់បផ្សងបទៀត គតរូវបានទទួលសាគា ល់ជាចំណាយបៅក្ុងការយិបរបិចឆេទ មែលបានបកីតប�ងី។
  
  (iv)  ចបំណញ ឬខាតពីការឈប់បគបី ឬការលក់បចញមផក្ននគទព្យ និងបរកិាខា រណាមយួគតរូវបានកណំត ់បោយភាពខុសគ្ារវាងសាច់គបាកទ់ទលួ 
    បានពីការលក ់នងិតនមប្យងននមផ្កបនាឹះ បហយីគតរូវបានទទួលសាគា ល់បៅកុ្ងរបាយការណ៍លទផ្លនានថងៃឈប់បគបី ឬលក់បចញ។
  
  (v)  គទព្យ នងិបរកិាខា រ មែលបានែករលំស់អស ់បហយីគតរូវបានរកសាទុកក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុរហូតែលន់ថងៃ មែលគទព្យ នងិបរកិាខា ោងំបនាឹះ

     គតរូវបានលក់បចញ ឬលុបបំបាត់បចាល។

(ឈ)  គទព្យសកម្មអរូបិយ

គទព្យសកម្មអរូបី មែលរមួម្នអាជ្ាបធ័ណណកម្មវធិីកំុព្ូយទធ័រ មែលបានទិញ និងចំណាយពាក់ពធ័ន្បផ្សងៗ គតរូវបានរាយការណ៍តាមនថ្បែីមែករលំស់បងគារ 
 និងការខាត មែលបណ្ាលមកពីការថយចុឹះតនម្។ អាជ្ាបធ័ណណកម្មវធិីកំុព្ូយទធ័រ មែលបានទិញគតរូវបានបធវីមូលធនកម្មតាមមូលោ្ឋ ននថ្បែីម មែលបាន
 បកីតប�ងីក្ុងការទិញកម្មវធិីជាក់លាក់បនាឹះមកបគបីគបាស់។ នថ្បែីមគតរូវបានបធវីរលំស់តាមអគតា 50% គបចាឆ្ំ្ ំបោយបគបីមូលោ្ឋ នរលំស់បថរ។

ចណំាយសម្ជិកភាពគតរូវបានកតគ់តាតាមនថប្ែីម ែករលំសប់ងគារ នងិការខាត មែលបណ្ាលមកពីការថយចុឹះតនម។្ វាគតរូវបានបធវរីលំសប់លអីាយុកាល 
បគបីគបាស់ 50ឆ្្ ំែូចបានមចងបៅក្ុងកិចចាសន្យសម្ជិកភាព។
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(ញ) ឱនភាពននតនម្គទព្យសកម្ម

  (i) គទព្យសកម្មហរិញ្ញវត្ុ

  គទព្យសកម្មហរិញ្ញវត្ុគតរូវបានវាយតនម្នាកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ បែីម្កីំណត់ថា បតីម្នភសុ្តាងណាមួយ មែលបង្ហា ញថាគទព្យ
   សកម្មហរិញ្ញវតុ្ោងំបនាឹះម្នឱនភាពននតនម្។ គទព្យសកម្ម ហរិញ្ញវត្ុ គតរូវបានចាតទុ់កថាម្នឱនភាពននតនម ្គបសនិបបីម្នបហតុការណ៍មួយ 
   ឬបគចីនជឹះឥទ្ិពលជាអវជិ្ម្នបៅបលីលំហូរទឹកគបាក់បា៉ា ន់សា្ម ននាបពលអនាគតែល់គទព្យសកម្មបនាឹះ។ 

  ករណីបនឹះមិនគតរូវអនុវតចំ្បពាឹះឥណោន និងបុបរគបោនបនាឹះបទ បោយវាគតរូវបានបង្ហា ញបៅក្ុងបគាលនបយបាយគណបនយ្យ បោយម�កបៅ
 

  ក្ុងកំណត់សំគាល់ 3(ច)។

  រាល់គទព្យសកម្មហរិញ្ញវត្ុបោលសារវន ្គតរូវបានគតរួតពិនតិ្យឱនភាពននតនមត្ាមមូលោ្ឋ នបោល។ គទព្យសកម្មបៅសលគ់តរូវបានវាយតនមជ្ារមួ 
  ក្ុងគករុមគទព្យសកម្ម មែលម្នហានិភធ័យឥណោនគសបែៀងគ្ា។

  ការខាតបង់បលីឱនភាពននតនម្គតរូវបានទទួលសាគា ល់បៅក្ុងរបាយការណ៍លទ្ផល។

  ការខាតបង់បលឱីនភាពននតនម្គតរូវែកបចញ គបសនិបបីម្នគពឹត្កិារណ៍បកតីប�ងី បន្ាបពី់ការទទលួសាគា ល់ការខាតបង់បលឱីនភាពននតនមត្គមរូវ
   ឲ្យែកបចញ។

  
  (ii) គទព្យសកម្មមិនមមនហរិញ្ញវត្ុ

  តនមប្យងននគទព្យសកម្មមិនមមនហរិញ្ញវតុ្របស់ធនាគារគតរូវបានគតរួតពិនតិ្យប�ងីវញិ បៅរាលក់ាលបរបិចឆេទរាយការណ៍នមីយួៗ បែមី្កីណំត់ថា 
   បតមី្នសញ្្ញ ណណាមួយ មែលបង្ហា ញថាគទព្យសកម្មោងំបនាឹះម្នឱនភាពននតនម។្ គបសនិបបីម្នសញ្្ញ ណបនាឹះបកីតប�ងី ការបា៉ា នស់ា្ម ន 

  បលីតនម្ មែលអាចគបមូលបានវញិរបស់គទព្យសកម្មគតរូវបានបធវីប�ងី។ 

  តនម្មែលអាចគបមូលមកវញិបានននគទព្យសកម្ម ឬឯកតាបបង្កីតសាច់គបាក់ គឺជាតនម្មែលធំជាងរវាងតនម្បគបីគបាស់ និងតនម្សមគសបែក 
  ចំណាយបែីម្លីក់បចញ។ ក្ុងការបា៉ា ន់គបម្ណតនម្បគបីគបាស់សាច់គបាក់រពំឹងថានឹងទទួលបាននាបពលអនាគត គតរូវបានអប្ហារបៅតម្

 
  បចចាុប្ន្ បោយបគបីអគតាការគបាក់មុនបង់ពន្ មែលឆ្ុឹះបញ្ចា ងំការបា៉ា ន់គបម្ណននតនម្បពលបវលាក្ុងលកខាខណ្ទីផសារបចចាុប្ន្ និងហានិភធ័យ

   ជាក់លាក់សគម្ប់គទព្យសកម្មោងំបនាឹះ។ សគម្ប់បគាលបំណងននការគតរួតពិនិត្យបលីឱនភាពននតនម្ គទព្យសកម្មគតរូវបានោក់បញចាូ លគ្ាជា 
  គករុម មែលអាចបបង្កតីសាចគ់បាកប់ានតូចបផុំតពីការបនក្ារបគបគីបាស ់ បោយមិនពឹងមផ្អកខ្ាងំបលលីហូំរទកឹគបាក់ននគទព្យសកម្មែនទបទៀត ឬគករុម

   គទព្យសកម្មែនទបទៀតបៅកាត់ថា (“ឯកតាបបង្កីតសាច់គបាក់”)។ 

  ការខាតបង់បលឱីនភាពននតនម្គតរូវបានទទួលសាគា ល់ គបសនិបបតីនមប្យងននគទព្យសកម្មមយួ ឬឯកតាបបង្កតីសាចគ់បាកម់្នចនំនួបលសីពីតនម្ 
  មែលអាចគបមូលមកបានវញិ។ ការខាតបង់បលីឱនភាពននតនម្គតរូវបានទទួលសាគា ល់បៅក្ុងរបាយការណ៍លទ្ផល។

(ែ) គបាក់កមចាី

គបាក់កមចាីគតរូវបានកត់គតាតាមតនម្បែីម។

(ឋ) សំវធិានធន

សំវធិានធនគតរូវបានទទួលសាគា ល់បៅបពល មែលធនាគារម្នកាតពវកិចចាតាមផ្ូវចបាប់ ឬកាតពវកិចចាគបបយលនាបពលបចចាុប្ន្ មែលជាលទ្ផលនន
 

គពឹត្កិារណ៍កន្ងផុតបៅ បហយីម្នលទ្ភាព មែលតគមរូវឲ្យម្នលហូំរបចញនូវអតគ្បបយជនប៍សែ្ឋកចិចាក្ុងការបបំពញនូវកាតពវកចិចាបនាឹះ។ គបសនិបបី 
 ផលប៉ាឹះពាលម់្នលកខាណៈសារវន្សំវធិានធនគតរូវបានកំណត ់បោយអប្ហារលហូំរទកឹគបាកម់ែលរពឹំងថានឹងទទួលបាននាបពលអនាគត បោយបគបី 

អគតាមុនបង់ពន្ មែលឆុ្ឹះបញ្ចា ងំពីការបា៉ា ន់គបម្ណននតនម្បពលបវលាកុ្ងលកខាខណ្ទផីសារបចចាុប្ន្ នងិហានិភធ័យជាកល់ាក់ចបំពាឹះបណុំលោបំនាឹះ។
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(ឌ) ការទទួលសាគា ល់គបាក់ចំណូល និងចំណាយ

ចំណូលការគបាក់គតរូវបានទទួលសាគា ល់ បោយមផ្អកបលីមូលោ្ឋ នបងគារ។ បៅបពលមែល ឥណោនមួយគតរូវបានចាត់ថ្ាក់ជាឥណោនមិនែំបណីរការ  
ការកត់គតាចំណូលពីការគបាក់គតរូវបានព្យួរទុករហូតែល់បពល មែលធនាគារបានទទួលសាច់គបាក់ជាក់មស្ង។ ចំណូលពីការគបាក់គតរូវបានបធវីការ

 
គណនា បោយបគបីវធិីសាសស្សមតុល្យថយចុឹះបលីសមតុល្យឥណោន មែលបៅសល់គបចាមំខ។

កនគមបសវាកម្មឥណោនគតរូវបានទទួលសាគា ល់ជាចំណូល បៅបពលមែលទឹកគបាក់ឥណោនគតរូវបានផ្ល់ែល់អតិថិជន។ កនគមបសវាកម្មឥណោន 
គតរូវបានគណនា បោយបគបីគបាស់គបាក់បែីម និងអគតាកនគមបសវាកម្ម។ 

ចំណាយការគបាក់គតរូវបានទទួលសាគា ល់តាមមូលោ្ឋ នបងគារ។

(ឍ)   ភតិសន្យគបតិបត្ិការ

នថ្ឈ្ួល មែលគតរូវទូោត់បលីភតិសន្យគបតិបត្ិការ គតរូវបានទទួលសាគា ល់ក្ុងរបាយការណ៍លទ្ផលតាមវធិីសាសស្ រលំស់បថរបៅតាមបថរបវលារបស់
 ភតិសន្យ។ កិចចាគពមបគពៀងភតិសន្យមិនគតរូវបានទទួលសាគា ល់ជាបំណុលបទរហូតែល់បពល មែលធនាគារម្នកាតពវកិចចាគតរូវទូោត់។

(ណ) ពន្បលីគបាក់ចំបណញ

ពន្បលគីបាកច់បំណញរមួម្នពន្បលគីបាក់ចំបណញគបចាឆ្ំ្ ំនិងពន្ពន្យ។ ពន្បលគីបាកច់បំណញគបចាឆ្ំ្គំតរូវបានទទលួសាគា ល់បៅក្ុងរបាយការណ៍
 

លទ្ផលបលីកមលងមតក្ុងករណី មែលពន្បលីគបាក់ចំបណញោក់ទងបៅនឹងធាតុណា មែលបានទទួលសាគា ល់ជាមផ្កមួយននមូលធន។  

ពន្បលគីបាកច់បំណញគបចាឆ្ំ្ ំគជឺាពន្ មែលរពំងឹថាគតរូវបងប់ៅបលគីបាក់ចំបណញជាប់ពន្គបចាឆ្ំ្ ំបោយបគបអីគតាពន្ មែលបានអនុមធ័ត ឬបានអនុមធ័ត 
ជាអាទិ៍បៅកាលបរបិចឆេទរាយការណ៍ និងនិយធ័តភាពោងំឡាយបៅបលីពន្គតរូវបង់ពីឆ្្មុំនៗ។

ពន្ពន្យគតរូវបានកតគ់តាតាមវធិសីាសស្តារាងតុល្យការបៅបលភីាពលំបអៀង ជាបបណ្ាឹះអាសនរ្វាងតនម្បយងននគទព្យសកម្ម នងិបណុំលក្ុងបគាល
 

បណំងននការបធវរីបាយការណ៍ហរិញ្ញវតុ្ និងតនម្បយងបគបីសគម្បក់ារគិតពន្។ តនមន្នគបាកព់ន្ពន្យរ មែលបានកណំតប់នាឹះ គឺមផ្អកបលីលកខាណៈនន
 ការបជឿជាក់នឹងទទួលបាន ឬការទូោត់ មែលនឹងបកីតប�ងីរវាងតនម្សុទ្ននគទព្យសកម្ម និងបំណុលបោយបគបីអគតាពន្កំណត់បៅនាកាលបរបិចឆេទ

រាយការណ៍ ។

ពន្ពន្យជាគទព្យសកម្មគតរូវបានទទួលសាគា ល់មតកុ្ងករណីអាចនឹងបកីតម្នប�ងីបៅបលគីបាកច់បំណញជាប់ពន្នាបពលអនាគត មែលអាចបគបគីបាស់
 ជាមួយនឹងគទព្យសកម្ម។ ពន្ពន្យជាគទព្យសកម្មគតរូវបានកាត់បន្យក្ុងករណី មែលវាមិនអាចបកីតប�ងីនូវអត្គបបយជន៍ននពន្ មែលពាក់ពធ័ន្ 

មែលអាចនឹងបគបីគបាស់បាន។

(ត) អនុបំណុល

អនុបំណុលគតរូវបានចាត់ទុកជាមផ្កមួយននបំណុលហរិញ្ញវត្ុ បៅបពលមែលម្នកាតពវកិចចាតាមកិចចាសន្យ បែីម្គីបគល់សាច់គបាក់ ឬគទព្យសកម្ម
 

ហរិញ្ញវតុ្បៅឲ្យអងគាភាពមួយបផ្សងបទៀត ឬបែីម្បីផ្្ឹះបូ្រគទព្យសកម្មហរិញ្ញវត្ុ ឬបណុំលហរិញ្ញវតុ្ជាមយួអងគាភាពមយួបផ្សងបទៀតបគកាមលកខាខណ្ មែល
 មិនអំបណាយផលចំបពាឹះធនាគារ បហយីគបសិនបបីមិនែូបច្ឹះបទវានឹងគតរូវចាត់ទុកជាមូលធន។ អនុបំណុល មែលបានអនុមធ័ត បោយធនាគារជាតិ
 ននកម្ពុជា គតរូវបានរាប់បញចាូ លបៅក្ុងបែីមទុនថ្ាក់ទី2 ក្ុងការគណនាមូលនិធិផ្្ល់សុទ្របស់ធនាគារអនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍មណនា ំរបស ់

ធនាគារជាតិននកម្ពុជា ។

អនុបំណុលគតរូវបានបង្ហា ញតាមតនម្បែីម ។
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ធនាគារឯកបទស បខមខាប់ភីថល I របាយការណ៍គបចាឆ្ំ្ ំ2016

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

ែុល្ារអាបមរកិ ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

គបាក់បបញ្ញី 2,278  9,196  1,678  6,796

គបាក់តម្កល់បៅ 1,000,000  4,037,000  400,000  1,620,000

1,002,278  4,046,196  401,678  1,626,796

គបាក់បបញ្ញីតាមចបាប់គតរូវបានរកសាទុកបៅធនាគារជាតិននកម្ពុជា បោយអនុបលាមបៅតាមគបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជា បលខ B7-00-05 ចុឹះ 
នថងៃទី11 មខមករា ឆ្្2ំ000 ស្ីពីអាជាងៃ បធ័ណណននធនាគារឯកបទសចំនួន 5% ននបែីមទុនចុឹះបញ្ញី។ គបាក់តម្កល់បនឹះ មិនអាចបគបីគបាស់ក្ុងសកម្មភាព

 
គបតិបត្ិការគបចានំថងៃបានបទនឹងគតរូវបងវិលឲធនាគារវញិ បៅបពលមែលធនាគារស្មធ័គគចិត្បពាចា ប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ួនបៅក្ុងគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា។

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្ពុជាម្នអគតាការគបាក់ចំនួន 0.22% ក្ុងមួយឆ្្។ំ 

(ថ) សម្ពធ័ន្ញាតិ

ភាគី មែលគតរូវបានចាត់ទុកជាសម្ពធ័ន្ញាតិ គបសិនបបីធនាគារម្នលទ្ភាពគគប់គគង បោយផ្្ល់ឬបោយគបបយល ឬម្នឥទ្ិពលខ្ាងំបៅបលីភាគី
 មួយបទៀតក្ុងការបធវីបសចក្ីសបគមចហរិញ្ញវត្ុ និងគបតិបត្ិការ ឬធនាគារ និងភាគីបនាឹះស្ិតបៅបគកាមការគគប់គគងរមួមួយ ឬក៏ម្នឥទ្ិពលខ្ាងំ។  

 សម្ពធ័ន្ញាតិអាចជារូបវ ធ័ន្បុគគាល ឬនីតិបុគគាលបហយីក៏រមួបញចាូ លនូវសម្ជិកគគរួសារជិតស្ិទ្ជាមួយនឹងរូបវន្បុគគាលជាសម្ពធ័ន្ញាតិផងមែរ។ 

តាមចបាប់ស្ីពីគគឹឹះស្ានធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ុសម្ពធ័ន្ញាតិរមួបញចាូ លផងមែរនូវរូបវ ធ័ន្បុគគាល មែលម្នភាគហុ៊នយ៉ា ងតិចចំនួន 10% ននបែីមទុនរបស ់
ធនាគារ ឬននសិទ្ិបបាឹះបឆ្្តបោឹះជាកាន់កាប់ បោយផ្្ល់ក្ី ឬបោយគបបយលក្ី ឬរូបវ ធ័ន្បុគគាលណា មែលរមួចំមណកកុ្ងមផ្ករែ្ឋបាលការែឹកនា ំ

 
ការគគប់គគង ឬការបរៀបចំ និងការអនុវត្ន៍នូវការគតរួតពិនិត្យនផ្ក្ុងរបស់ធនាគារ ។

4. ការប្ូររូបិយបធ័ណណពីែុល្ារអាបមរកិបៅជាគបាក់បរៀល 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតុ្គតរូវបានបង្ហា ញ ជាែុល្ារអាបមរកិ។ ការប្ូររបូយិបធ័ណណពែុីល្ារអាបមរកិបៅជាគបាកប់រៀល គតរូវបានបធវបី�ងី បែមី្អីនុវត្បៅតាម
 បគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជាពាក់ពធ័ន្នឹងការបរៀបច ំនងិការកណំតប់ង្ហា ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ុ បោយបគបអីគតាប្ូរគបាក់ 

 ជាផ្ូវការគបកាស បោយធនាគារជាតិននកម្ពុជានានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016  មែល 1 ែុល្ារអាបមរកិបស្មីនឹង 4,037 បរៀល (2015: 1 ែុល្ារអាបមរកិបស្មីនឹង 
4,050 បរៀល)។ តួបលខជាគបាក់បរៀលបនឹះ គឺសគម្ប់ជាការបង្ហា ញមតប៉ាុបណាណ ឹះ បហយីមិនគតរូវបានយកមកបកគសាយថាតួបលខគបាក់ែុល្ារអាបមរកិ 
បនឹះគតរូវបានប្ូរបៅជាគបាក់បរៀល ឬនឹងគតរូវបានប្ូរជាគបាក់បរៀលនាបពលអនាគតតាមអគតាប្ូរគបាក់បនឹះ ឬអគតាប្ូរគបាក់បផ្សងបទៀតបនាឹះប�យី។

5. សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្ពុជា
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6. សមតុល្យបៅធនាគារនានា

7. ឥណោន និងបុបរគបោន - សុទ្

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

ឥណោនរយៈបពលខ្ី 12,065,186  48,707,156 6,864,868 27,802,715

ឥណោនរយៈបពលមវង 71,770,441  289,737,271 54,989,935 222,709,236

ឥណោន និងបុបរគបោនែុល 83,835,627 338,444,427 61,854,803  250,511,951

សំវធិានធនបលីឥណោន និងបុបរគបោនអាគកក់ និងជាប់សង្ស ធ័យ

នថងៃទី1 មខមករា 657,612  2,663,327  529,407  2,157,333

សំវធិានធនបមន្មក្ុងឆ្្ ំ 193,642  781,733  128,205  519,230

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបធ័ណណ -  (8,547)  -  (13,236)

នថងៃទី31 មខធ្ូ 851,254  3,436,513  657,612  2,663,327

ឥណោន និងបុបរគបោន - សុទ្ 82,984,373  335,007,914  61,197,191  247,848,624

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

គបាក់បបញ្ញីចរន្ 4,554  18,384  7,887  31,942

គបាក់បបញ្ញីសន្សំ 11,997  48,432  222,468  900,996

16,551  66,816  230,355  932,938
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សមតុល្យននឥណោន និងបុបរគបោនគតរូវបានវភិាគែូចខាងបគកាម៖

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

(ក) តាមកាលកំណត់ៈ

មិនតិចជាង 1ឆ្្ំ 12,408,502  50,093,123  7,502,448  30,384,913

បលីសពី 1ឆ្្ ំនិងមិនតិចជាង 3ឆ្្ំ 20,336,719  82,099,335  10,930,874  44,270,040

បលីសពី 3ឆ្្ ំនិងមិនតិចជាង 5ឆ្្ំ 51,006,232  205,912,159  43,172,228  174,847,523

បលីសពី 5ឆ្្ំ 84,174  339,810  249,253  1,009,475

83,835,627  338,444,427  61,854,803  250,511,951

(ខ) តាមគបបភទអាជីវកម្មៈ

កសិកម្ម 438,313  1,769,470  641,046  2,596,236

សំណង់ 2,517,231  10,162,062  1,169,035  4,734,592

បសវាកម្ម 20,872,167  84,260,938  31,837,049  128,940,048

ជំនួញ និងពាណិជ្កម្ម 44,201,437  178,441,201  26,647,149  107,920,953

ការែឹកជញូ្ន 2,380,735  9,611,027  61,061  247,297

មផ្កបផ្សងៗ 13,425,744  54,199,729  1,499,463  6,072,825

83,835,627  338,444,427  61,854,803  250,511,951



50

ធនាគារឯកបទស បខមខាប់ភីថល I របាយការណ៍គបចាឆ្ំ្ ំ2016

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

(គ) តាមរូបិយបធ័ណណៈ

គបាក់ែុល្ារអាបមរកិ 83,835,627  338,444,427  61,854,803  250,511,951

(�) តាមនិវាសនោ្ឋ នៈ

និវាសនជន 83,835,627  338,444,427  61,854,803  250,511,951

(ង) តាមទំនាក់ទំនងៈ

មិនមមនសម្ពធ័ន្ញាតិ 83,646,144  337,679,484  61,746,254  250,072,329

បុគគាលិក 189,483  764,943  108,549  439,622

83,835,627  338,444,427  61,854,803  250,511,951

(ច) តាមចំណាត់ថ្ាក់ឥណោនៈ

ឥណោនស្ង់ោរ

ម្នការធានា 83,563,451  337,345,652  61,669,548  249,761,669

ពំុម្នការធានា 189,483  764,943  123,549  500,373

ឥណោនឃ្្បំមីល

ម្នការធានា 27,749  112,023  9,649  39,078

ឥណោនបគកាមស្ង់ោរ

ម្នការធានា 48,600  196,198  13,494  54,651

ឥណោនសង្ស ធ័យ

ម្នការធានា 6,344  25,611  3,741  15,151

ឥណោនបាត់បង់

ម្នការធានា -  -  34,822  141,029

83,835,627  338,444,427  61,854,803  250,511,951

(ឆ) តាមហានិភធ័យៈ  

មិនមមនជាហានិភធ័យធំៗ 83,835,627  338,444,427 61,854,803  250,511,951
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8. គទព្យសកម្មបផ្សងៗ

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

ការគបាក់គតរូវទទួល 604,626  2,440,875  462,045  1,871,281

ការគបាក់ព្ួយរទុក (4,833)  (19,511)  (21,210)  (85,901)

ការគបាក់គតរូវទទួលសុទ្ 599,793  2,421,364  440,835  1,785,380

ចំណាយបង់មុន 143,829  580,639   59,222  239,849

គបាក់បបញ្ញី 165,940  669,900  191,768  776,661

គណនីគតរូវទទួលបផ្សងៗ 2,841  11,469  8,514  34,483

912,403  3,683,372   700,339  2,836,373
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9. គទព្យ និងបរកិាខា រ

2016
ការជួសជុល

មកលម្អ
សម្្រការយិលធ័យ

បគគឿងសង្ហា រមឹ 
និងបគគឿងបំពាក់

កំុព្ូយទធ័រ យនយន្ សរុប

ែុល្ារអាបមរកិ ែុល្ារអាបមរកិ ែុល្ារអាបមរកិ ែុល្ារអាបមរកិ ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល
(កំណត ់

សំគាល់ 4)

តនម្បែីម

នានថងៃទី1 មខមករា ឆ្្2ំ016 687,258  275,468  534,553  283,570  1,780,849  7,212,438

ការទិញបមន្ម 7,366  13,971  52,999  48,880  123,216  497,423

ការលុបបចាល -  -  (690)  -  (690)  (2,786)

លំបអៀងពីប្ូររូបិយបធ័ណណ -  -  -  -  -  (23,151)

នានថងៃទ3ី1 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 694,624  289,439  586,862  332,450  1,903,375  7,683,924

ែក: រលំស់បងគារ

នានថងៃទី1 មខមករា ឆ្្2ំ016 207,345  115,470  212,302  90,506  625,623  2,533,773

រលំស់ក្ុងការយិបរបិចឆេទ 123,602  52,805  198,787  50,812  426,006  1,719,786

ការលុបបចាល -  -  (692)  -  (692)  (2,794)

លំបអៀងពីប្ូររូបិយបធ័ណណ -  -  -  -  -  (8,134)

នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 330,947  168,275  410,397  141,320  1,050,939  4,242,640

តនម្បយង

នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 363,677  121,164  176,463  191,132  852,436  3,441,284
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2015
ការជួសជុល

មកលម្អ
សម្្រការយិលធ័យ

បគគឿងសង្ហា រមឹ 
និងបគគឿងបំពាក់

កំុព្ូយទធ័រ យនយន្ សរុប

ែុល្ារអាបមរកិ ែុល្ារអាបមរកិ ែុល្ារអាបមរកិ ែុល្ារអាបមរកិ ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល
(កំណត ់

សំគាល់ 4)

តនម្បែីម

នានថងៃទី1 មខមករា ឆ្្2ំ015 319,471  167,358  214,786  149,501  851,116  3,468,294

ការទិញបមន្ម 367,787  123,592  323,682  198,071  1,013,132  4,103,185

ការលុបបចាល -  (15,482)  (3,915)  (64,000)  (83,397)  (337,758)

លំបអៀងពីប្ូររូបិយបធ័ណណ -  -  -  -  -  (21,278)

នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ015 687,258  275,468  534,553  283,572  1,780,851  7,212,447

ែក: រលំស់បងគារ

នានថងៃទី1 មខមករា ឆ្្2ំ015 127,234  89,632  145,249  86,273  448,388  1,827,181

រលំស់ក្ុងការយិបរបិចឆេទ 80,111  40,766  70,968  63,105  254,950  1,032,548

ការលុបបចាល -  (14,928)  (3,915)  (58,870)  (77,713)  (314,738)

លំបអៀងពីប្ូររូបិយបធ័ណណ -  -  -  -  -  (11,209)

នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ015 207,345  115,470  212,302  90,508  625,625  2,533,782

តនម្បយង

នានថងៃទី31 មខធ្ូ ឆ្្2ំ015 479,913  159,998  322,251  193,064  1,155,226  4,678,665
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10. គទព្យសកម្មអរូបី

11. បំណុលបផ្សងៗ

តនម្បែីម

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

នានថងៃទី1 មខមករា 223,032 903,280  166,092 676,825

ការទិញបមន្ម 47,030 189,860  56,940 230,607

លំបអៀងពីប្ូររូបិយបធ័ណណ -  (2,900)  - (4,152)

នានថងៃទី31 មខធ្ូ 270,062  1,090,240  223,032  903,280

ែក: រលំស់បងគារ 

នានថងៃទី1 មខមករា 103,766 420,253  77,769  316,909

រលំស់ក្ុងការយិបរបិចឆេទ 43,615 176,074  25,997  105,287

លំបអៀងពីប្ូររូបិយបធ័ណណ -  (1,350)  - (1,943)

នានថងៃទី31 មខធ្ូ 147,381  594,977  103,766  420,253

តនម្បយង

នានថងៃទី31 មខធ្ូ 122,681  495,263  119,266  483,027

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតសំ់គាល ់4)

ការគបាក់គតរូវបង់ 295,841  1,194,310  230,513  933,578

ពន្បលីគបាក់បបៀវត្សគតរូវបង់ 32,598  131,598  52,131  211,131

ចំណាយបងគារ 27,539  111,175  27,507  111,403

កនគមវជ្ិាជីវៈ 7,700  31,085  13,200  53,460

គណនីគតរូវបង់បផ្សងៗ 67,769  273,584  64,209  260,046

431,447  1,741,752   387,560  1,569,618
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12. កមចាី

13. អនុបំណុល

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតស់គំាល់ 4)

កមចាីពីភាគីមិនមមនសម្ពធ័ន្ញាតិ 9,474,043  38,246,711   7,720,645  31,268,611

កមចាីពីភាគីជាសម្ពធ័ន្ញាតិ

(កំណត់សំគាល់ 23(ខ)) 46,083,562  186,039,340   41,602,267  168,489,183

55,557,605  224,286,051  49,322,912  199,757,794

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតស់គំាល់ 4)

អនុបំណុល 
(កំណត់សំគាល់ 23(ខ))

700,000 2,825,900 700,000 2,835,000

700,000 2,825,900 700,000 2,835,000
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14. ពន្បលីគបាក់ចំបណញ

(ក)  សំវធិានធនសគម្ប់ពន្បលីគបាក់ចំបណញ

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតស់គំាល់ 4)

នានថងៃទី1 មខមករា 335,062  1,357,001  380,285  1,549,661

ចំណាយពន្បលីគបាក់ចំបណញ 972,738  3,926,943  426,263  1,726,365

ពន្បលីគបាក់ចំបណញបានបង់ (478,573)  (1,931,999)  (471,486)  (1,909,518)

លបម្អៀងពីការប្ូររូបិយបធ័ណណ -  (4,356)  -  (9,507)

នានថងៃទី31 មខធ្ូ 829,227  3,347,589  335,062  1,357,001

អនុបលាមបៅតាមចបាប់ននគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា ធនាគារម្នកាតពវកចិចាបង់ពន្បលគីបាកច់បំណញបោយគណនាតាមអគតា 20% ននគបាកច់បំណញ 
ជាប់ពន្ ឬក៏បង់ពន្អប្បរម្បោយគណនាតាមអគតា 1% ននគបាក់ចំណូលសរុបបោយកំណត់យកចំនួនពន្គតរូវបង់ណាមែលធំជាង ។

(ខ) ចំណាយពន្បលីគបាក់ចំបណញ

ការបផ្ៀងផ្្ត់ពន្បលីគបាក់ចំបណញ មែលគណនាតាមអគតាពន្ជាផ្ូវការ មែលបង្ហា ញក្ុងរបាយការណ៍លទ្ផលម្នែូចខាងបគកាម៖

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល
 (កំណត ់

សំគាល់ 4)
% ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កំណត ់

សំគាល់ 4)
%

ចំបណញមុនបង់ពន្
បលីគបាក់ចំបណញ 4,367,994 17,633,592 2,354,098  9,534,097

ពន្បលីគបាក់ចំបណញមផ្អក

តាមអគតាពន្ជាផ្ូវការ 873,599  3,526,719 20%  470,820  1,906,821 20%

ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន 8,444  34,088 0% 6,173  25,001 0%

ផលប៉ាឹះពាល់ននភាពខុស 
ជាបបណ្ាឹះអាសន្ 60,635  244,784 1%  (50,730)  (205,457) -2%

ការបធវីសំវធិានធន 
បលីសពីការយិបរបិចឆេទមុន 30,060  121,352 1%  -  - 0%

ពន្បលីគបាក់ចំបណញ 972,738  3,926,943 22%  426,263  1,726,365 18%
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15. បែីមទុន

រចនាសម្ពនធ័្របស់ម្ចា ស់ភាគហុ៊ន និងការកាន់កាប់ភាគហុ៊នចុឹះបញី្លម្អិតគតរូវម្នែូចខាងបគកាម៖

16. ទុនបគមរុង

បៅក្ុងឆ្្ធំនាគារបានបផ្រគបាក់ចំបណញរកសាទុកចំនួន 3,000,000 ែុល្ារអាបមរកិ បៅជាទុនបគមរុង មែលគតរូវបានអនុមធ័ត បោយធនាគារជាតិ 
ននកម្ពុជា បៅនថងៃទី27 មខកក្កោ ឆ្្2ំ016។

17. ចំណូលការគបាក់

2016 2015

%នន
ភាគហុ៊ន

ចំនួន
ភាគហុ៊ន

ទឹកគបាក់ 
ែុល្ារអាបមរកិ

%នន
ភាគហុ៊ន

ចំនួន
ភាគហុ៊ន

ទឹកគបាក ់
ែុល្ារអាបមរកិ

OKS-CAM Investments 
Limited

92% 18,400,000 18,400,000 86% 6,880,000 6,880,000

Mr. Lee Yong Man 4% 800,000  800,000  10%  800,000  800,000

OKS-CAM Limited 4% 800,000 800,000 4% 320,000 320,000

100%  20,000,000  20,000,000  100% 8,000,000 8,000,000

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល  

(កណំតសំ់គាល ់4)

ឥណោន និងបុបរគបោន 11,467,972 46,296,203 8,491,933 34,392,328

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្ពុជា 1,466 5,918 4,754 19,254

សមតុល្យបៅធនាគារនានា 4,558 18,401 320 1,296

11,473,996 46,320,522 8,497,007 34,412,878
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18. ចំណូលគបតិបត្ិការបផ្សងៗ

19. ចំណាយបុគគាលិក

20. រលំស់

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតស់គំាល់ 4)

ចំណូលពីែំបណីរការគបាក់កមចាី 638,164 2,576,268 559,503 2,265,987

ចំណូលពីការពិនធ័យ 406,984 1,642,994 324,549 1,314,423

ចំណូលបផ្សងៗ 5,161 20,835 47,990 194,360

1,050,309 4,240,097 932,042 3,774,770

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតស់គំាល់ 4)

គបាក់បបៀវត្ស និងគបាក់ឈ្ួល 2,243,073 9,055,286 1,894,465 7,672,583

អត្គបបយជន៍និបយជិតបផ្សងៗ 307,851 1,242,794 214,044 866,879

2,550,924 10,298,080 2,108,509 8,539,462

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតស់គំាល់ 4)

រលំស់គទព្យសកម្មរូបី 426,006 1,719,786 254,950 1,032,547

រលំស់គទព្យសកម្មអរូបី 43,615 176,074 25,997 105,288

469,621 1,895,860 280,947 1,137,835
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22. សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមូល

21. ចំណាយទូបៅ និងចំណាយរែ្ឋបាល

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតស់គំាល់ 4)

ចំណាយការជួល 347,199 1,401,642 276,963 1,121,700

ចំណាយបសវាអ្កជំនាញ 132,335 534,236 549,087 2,223,802

ចំណាយផ្សពវផសាយពាណិជ្កម្ម 125,228 505,545 286,664 1,160,989

ចំណាយសម្្រៈការយិលធ័យ និងបរកិាខា រ 111,833 451,470 138,258 559,945

ចំណាយទឹកបភ្ីង 94,312 380,738 76,399 309,419

ចំណាយយនយន្ 78,164 315,548 61,656 249,707

ចំណាយទំនាក់ទំនង 71,307 287,866 45,819 185,567

ចំណាយជួសជុល និងមថរកសា 67,880 274,032 54,068 218,975

កនគម និងចំណាយបផ្សងៗ 
របស់គករុមគបឹកសាភិបាល 52,047 210,114 45,276 183,368

ចំណាយអាហារ និងការកំសាន្ 45,218 182,545 39,668 160,655

ចំណាយសន្ិសុខ 41,108 165,953 43,971 178,083

ចំណាយធានារា៉ាប់រង 25,657 103,577 24,296 98,399

ចំណាយសប្ុរសធម៌ 500 2,019 11,636 47,126

ចំណាយបផ្សងៗ 64,795 261,579 28,748 116,429

1,257,583 5,076,864 1,682,509 6,814,161

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតស់គំាល់ 4)

សាច់គបាក់ក្ុងនែ 129,167 521,447 47,833 193,724

សមតុល្យបៅក្ុងធនាគារជាតិននកម្ពុជា 2,278 9,196 1,678 6,796

សមតុល្យបៅក្ុងធនាគារនានា 16,551 66,816 230,355 932,938

147,996 597,459 279,866 1,133,458
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(ខ) សមតុល្យជាមួយនឹងសម្ពធ័ន្ញាតិ

23. គបតិបត្ិការ និងសមតុល្យជាមួយនឹងសម្ពធ័ន្ញាតិ

(ក) គបតិបត្ិការជាមួយនឹងសម្ពធ័ន្ញាតិ

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតស់គំាល់ 4)

គបាក់កមចាី:
   OKS-CAM Limited

គបាក់បែីមទទួលបាន 20,800,000 83,969,600 15,800,000 63,990,000

ការសងគបាក់បែីម 16,300,000 65,803,100 600,000 2,430,000

ចំណាយការគបាក់ 2,890,728 11,669,870 2,304,156 9,331,832

អភិបាលរបស់ធនាគារ   

គបាក់បែីមទទួលបាន 81,450 328,814 567,945 2,276,817

ការបង់គបាក់បែីមប�ងីវញិ 100,000 403,700 - -

ចំណាយការគបាក់ 99.225 400,571 65,157 263,885

ភាគលាភសំរាប់គណៈគគប់គគង៖

កនគម និងចំណាយបផ្សងៗ 
របស់គករុមគបឹកសាភិបាល 52,047 210,114 45,276 183,368

ការទូោត់ជូនគណៈគគប់គគងសំខាន់ៗ 504,700 2,037,474 429,084 1,737,790

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតស់គំាល់ 4)

គបាក់កមចាី (កំណត់សំគាល់ 12)

oKS-CaM Limited 44,600,000 180,050,200 40,100,000 162,405,000

អភិបាលរបស់ធនាគារ 1,483,562 5,989,140 1,502,267 6,084,183

46,083,562 186,039,340  41,602,267 168,489,183

អនុបំណុល (កំណត់សំគាល់ 13)

oKS-CaM Limited 700,000 2,825,900 700,000  2,835,000

ការគបាក់បងគារគតរូវបង់

oKS-CaM Limited 125,273  505,727 112,551  455,832 

អភិបាលធនាគារ 4,516 18,231  11,602  46,988

129,789  523,958 124,153 502,820
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24. ភតិសន្យ និងយថាភាព

(ក) ភតិសន្យ

ធនាគារម្នកិចចាសន្យបលីភតិសន្យគបតិបត្ិការសគម្ប់ការជួលែី និងអាគារែូចខាងបគកាម៖

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

(កណំតស់គំាល់ 4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
(កណំតស់គំាល់ 4)

រយៈបពល 1ឆ្្ំ 343,200  1,385,498   174,745  707,717

ពី 2ឆ្្ ំបៅ 5ឆ្្ំ 1,276,110  5,151,656  655,595  2,655,160

1,619,310  6,537,154  830,340  3,362,877

(ខ) យថាភាពបលីពន្

ពន្គតរូវបានស្តិបៅបគកាមការគតរួតពិនតិ្យ និងតាមោនអបង្កតបោយគករុមអាជ្ាធរ មែលផ្លសិ់ទ្បិោយចបាបក់្ុងការោក់ពិនធ័យោកទ់ណ្កម្ម និងគិត
 ការគបាក់។ ការអនុវត្ចបាប់ និងបទបញ្្ញ ត្ិពន្បលីគបតិបត្ិការបគចីនគបបភទគបឈមនឹងបំណកគសាយបផ្សងៗ។

បញ្ហា ោងំបនឹះអាចបបង្កីតឲ្យម្នហានិភធ័យពន្បៅក្ុងគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជាម្នលកខាណៈធំជាងបៅគបបទសែនទបទៀត។  អ្កគគប់គគងបជឿជាក់ថា 
 

ការបធវសំីវធិានធនម្នលកខាណៈគគប់គគាន់ បោយមផ្អកបៅបលកីារបកគសាយនននីតកិម្មពន្។  កប៏៉ាុមនអ្ាជ្ាធរជាបព់ាកព់ធ័នអ្ាចនឹងម្នបណំកគសាយ 
 

ខុសគ្ា បហយីផលប៉ាឹះពាល់អាចម្នទំហធំំ។

25. ការគគប់គគងហានិភធ័យហរិញ្ញវត្ុ

(ក) ការមណនា ំនិងបសចក្ីសបងខាប 

ធនាគារម្នហានិភធ័យបណ្ាលមកពីឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ុែូចខាងបគកាម៖

• ហានិភធ័យគបតិបត្ិការ

• ហានិភធ័យឥណោន

• ហានិភធ័យទីផសារ

• ហានិភធ័យសាច់គបាក់ង្យគសរួល

កំណត់សំគាល់បនឹះបង្ហា ញពីពធ័ត៌ម្នស្ីពីហានិភធ័យនីមួយៗខាងបលីរបស់ធនាគារ មែលម្នបគាលបៅបគាលការណ៍មណនា ំនិងវធិានការណ៍របស់
ធនាគារបែីម្បីា៉ា ន់សា្ម ន និងចាត់មចងនូវហានិភធ័យ មែលបកីតប�ងីនិងការគគប់គគងនូវបែីមទុនរបស់ធនាគារ។
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(ខ) ហានិភធ័យគបតិបត្ិការ

ហានភិធ័យគបតបិត្កិារ គជឺាហានិភធ័យននការបាត់បង់ផ្្ល់ ឬគបបយលមែលបកតីម្នប�ងីពីការខវឹះខាតនូវនីតវិធិបុីគគាលកិបបចចាកវទិ្យ និងបហោ្ឋ រចនា

 សម្ពធ័ន្នផ្ក្ុង និងបកីតប�ងីពីកត្ាខាងបគរៅមួយចំនួនបទៀត មែលមិនមមនជាហានិភធ័យឥណោន ហានិភធ័យទីផសារ និងហានិភធ័យសាច់គបាក់ង្យ
 គសរួលែូចជាកត្ា មែលបកីតម្នប�ងីពីតគមរូវការចបាប់ និងបទបញ្ញត្ិបផ្សងៗ និងស្ង់ោរមែលទទួលសាគា ល់ជាទូបៅបៅក្ុងសហគគាសអាជីវកម្ម។

ហានភិធ័យគបតបិត្កិារគតរូវបានគគប់គគងបានតាមរយៈនីតវិធិគីគបគ់គងហានភិធ័យគបតបិត្កិាររបាយការណ៍ នងិការគតរួតពិនតិ្យគតឹមគតរូវបលីសកម្មភាព

 អាជវីកម្មតាមរយៈអងគាភាពគតរួតពិនតិ្យ នងិអងគាភាពគាគំទមែលជាអងគាភាពឯករាជ្យពីអាជវីកម្ម បហយីម្នការគតរួតពិនតិ្យពីអក្គគបគ់គងជាន់ខ្ពសរ់បស់
 ធនាគារ។ 

ការគគប់គគងបលីហានិភធ័យគបតិបត្ិការរបស់ធនាគារតគមរូវឲ្យបបង្កីតនូវរចនាសម្ពធ័ន្ តួនាទី និងវធិីសាសស្ននការគគប់គគងរបស់អងគាភាពឲ្យបានចបាស់
 លាស់។  បគាលការណ៍ និងវធិានការគតរួតពិនិត្យនផ្ក្ុងជាបគចីនគតរូវបានអនុវត្រមួម្នការបបង្កីតអ្កម្នសិទ្ិចុឹះហត្បលខា គបពធ័ន្គតរួតពិនិត្យយ៉ា ង

ហ្មត់ចត់ ការបរៀបចំនូវនីតិវធិី និងឯកសារសំអាងនានាគពមោងំការអនុវត្តាមបទបញ្្ញ តិ និងតគមរូវការតាមចបាប់នានា។

(គ) ហានិភធ័យឥណោន

ហានិភធ័យឥណោន គឺជាការខាតបង់ហរិញ្ញវត្ុរបស់ធនាគារ គបសិនបបីអ្កខចាី ឬនែគូពាណិជ្កម្មខកខានមិនបានបំបពញកាតពវកិចចាបលីការបង់គបាក់
បែីមចំបពាឹះឥណោន និងបុបរគបោន។

កត្ាចម្ងមែលនាឲំ្យម្នហានភិធ័យឥណោនបកីតបចញតាមរយៈការផ្ល់ឥណោនែល់អតិថជិន។ ចនួំនហានិភធ័យឥណោនបនឹះ គតរូវបានបង្ហា ញ 
ជាតនម្បយងននគទព្យសកម្មបៅក្ុងតារាងតុល្យការ។ សកម្មភាពឥណោន គតរូវបានមណនាបំោយបគាលការណ៍ឥណោនរបស់ធនាគារបែីម្ធីានា 
អឹះអាងថា បគាលបំណងននគបាក់កមចាីោងំអស់ទទួលបានបជាគជធ័យ។ ឧោហរណ៍អតិថិជនឥណោនម្នលទ្ភាព និងគទព្យសម្តិ្សងបហយី 
ហានិភធ័យឥណោនគតរូវបានមបងមចកយ៉ា ងល្អ។ បគាលការណ៍ឥណោនកត់គតានូវបគាលការណ៍គបាក់កមចាី គទព្យបញ្ចា  ំ និងែំបណីរការអនុមធ័តឥណ 
ោន បោយរមួបញចាូ លោងំគបពធ័ន្ចំណាត់ថ្ាក់នផ្ក្ុង និងនីតិវធិីមែលអនុវត្ បែីម្ធីានាអឹះអាងក្ុងការបគារពបៅតាមការមណនារំបស់ធនាគារជាតិ

 ននកម្ពុជា។

ធនាគារបានរកសាគទព្យបញ្ចា សំគម្ប់ធានាែល់ឥណោនផ្ល់ឲ្យអតិថិជនតាមទគមង់ជាសិទ្បលី គទព្យបញ្ចា  ំនិងអ្កធានា។ ការបា៉ា ន់តនម្សមគសប
គឺមផ្អកបលីតនម្គទព្យបញ្ចា  ំ មែលបានវាយតនម្បៅបពលឲ្យខចាី បហយីជាទូបៅមិនម្នការមកមគបប�យីបលីកមលងមតបៅបពលឥណោនបនាឹះគតរូវបាន 

 វាយតនម្ថាជាឥណោនជាប់សង្ស ធ័យ។
 
 (i) ការវាស់មវងហានិភធ័យឥណោន

  ធនាគារបា៉ា ន់គបម្ណនូវកគមិតគបមហលននការខកខានមិនទូោត់សងបំណុលរបស់អ្កខចាីម្្ក់ៗ បោយបផ្្តបលីការព្យករណ៍គបាក់ចំបណញ  
  និងលំហូរទឹកគបាក់របស់អ្កខចាី។
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*មិនរាប់បញចាូ លគទព្យសកម្មមិនមមនហរិញ្ញវត្ុបទ។

 (ii) ការគគប់គគងកគមិតហានិភធ័យ និងបគាលការណ៍បបញ្ៀសហានិភធ័យ

 ធនាគារបធវគីបតបិតិ្ការ នងិផ្លឥ់ណោនបៅឲ្យឯកត្ជន ឬសហគគាសធុនតូច និងមធ្យមបៅកុ្ងគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា។ ធនាគារគគបគ់គង
  កគមិត និងគតរួតពិនិត្យការគបមូលផុ្ំហានិភធ័យឥណោនបៅបពល មែលវាគតរូវបានរកប�ញី។ ធនាគារជាតិននកម្ពុជាបានកំណត់និយមនធ័យ
  ហានិភធ័យធំថាជាហានិភធ័យឥណោនទូបៅចំបពាឹះអ្កទទួលផលជាឯកត្បុគគាល មែលបលីសពី 10% ននមូលនិធិផ្្ល់សុទ្របស់ធនាគារ។

 បយងតាមលកខាខណ្ននគបកាសបលខ ធ7-06-226 គប.ក របស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជា ធនាគារចាបំាច់គតរូវរកសាគគប់បពលបវលានូវអនុបាត 
 អតិបរម្ចំននួ 20% រវាងហានភិធ័យឥណោនទូបៅរបសធ់នាគារបធៀបនឹងអ្កទទួលផលឯកត្ជនណាមួយ និងមូលនិធផ្ិ្លសុ់ទ្របស់ធនាគារ។  

 
 ហានិភធ័យឥណោនធំៗសរុបមិនគតរូវបលីសពី 300% ននមូលនិធិផ្្ល់សុទ្របសធ់នាគារបទ។

 ធនាគារបគបគីបាស់បគាលនបយបាយ និងការអនុវតន៍្ជាបគចនីបែីម្បីន្យហានិភធ័យឥណោន។ បគាលនបយបាយបគបបីគចនីបផុំតកុ្ងចបំណាម
  បគាលនបយបាយោងំបនឹះ គឺការធានាបោយយកវតុ្បញ្ចា ពំអីតិថជិន មែលជាការអនុវតន្ទូ៍បៅមយួ។ ធនាគារអនុវត្តាមបគាលការណ៍មណនាំ
 

 ស្ីពីការទទួលយកបាននូវគបបភទវត្ុបញ្ចា  ំឬការបបញចា ៀសហានិភធ័យឥណោន។ គបបភទននវតុ្បញ្ចា សំំខាន់ៗ មែលបានធានាបលីឥណោន
  ផ្ល់ែល់អតិថិជនម្នែូចជា៖

 • វត្ុបញ្ចា ជំាគទព្យសម្ត្ិោក់ទិននឹងលំបៅោ្ឋ ន (ម្នែី អគារ និងគទព្យបផ្សងៗ) 

 • ការោក់បញ្ចា នូំវគទព្យសកម្មអាជីវកម្មបផ្សងៗ ែូចជាែី និងអគារជាបែីម និង

 • សាច់គបាក់ក្ុងទគមង់ជាគបាក់បបញ្ញីម្នកគមិត។
 
 (iii) បគាលនបយបាយក្ុងការកំណត់ឱនភាពននតនម្ និងការបធវីសំវធិានធន

 ធនាគារតគមរូវឲ្យអនុវត្ការបធវីចំណាត់ថ្ាក់ឥណោន និងសំវធិានធនមែលគសបតាមគបកាសបលខ ធ7-09-074 គប.ក ចុឹះនថងៃទី25 មខកុម្ៈ  
 ឆ្្ ំ2009 ស្ីពីការបធវីចំណាត់ថ្ាក់ឥណោន និងសំវធិានធន។ សូមបមីលកំណត់សំគាល់បលខ 3(ច) សគម្ប់ពធ័ត៌ម្នលម្អិត។

 (iv) ហានិភធ័យឥណោនអតិបរម្ បោយមិនគិតវត្ុបញ្ចា  ំឬការពគងឹងឥណោនបផ្សងៗ 

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតសំ់គាល ់4)

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិ 2,278  9,196  1,678  6,796

សមតុល្យបៅធនាគារនានា 16,551  66,816  230,355  932,938

ឥណោន និងបុបរគបោនអតិថិជន 82,984,373  335,007,914  61,197,191  247,848,624

គទព្យសកម្មបផ្សងៗ* 602,634 2,432,833  580,317  2,350,285

83,605,836 337,516,759 62,009,541 251,138,643
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 (v) ការបង្ហា ញហានិភធ័យឥណោន

 ឥណោនមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់

  ឥណោនអតិថិជន មែលមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់គឺជាឥណោន មែលម្នគុណភាពល្អ មែលគា្ម នបទពិបសាធន៍ឱនភាព។ 
 

  ឥណោនោងំអស់បនឹះ ម្នវត្ុបញ្ចា  ំបហយីអ្កគគប់គគងយល់ប�ញីថានិន្ាការននឱនភាព គឺម្នកគមិតោប។

  ឥណោន និងបុបរគបោនខាតបង់

  ឥណោន និងបុបរគបោនខាតបង់ គឺជាឥណោននិងបុបរគបោន មែលធនាគារកំណត់ និងរពំឹងថាមិនអាចគបមូលបានមកវញិនូវគបាក់បែីម 
 

  និងការគបាក់បៅតាមកិចចាសន្យខចាីឥណោន និងបុបរគបោន។ អនុបលាមតាមបគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជា សំវធិានធន
   សគម្ប់ឥណោន និងបុបរគបោនគតរូវបានបធវីប�ងី សគម្ប់ឥណោនហួសកាលកំណត់បលីសពី 90 នថងៃ។ សំវធិានធនអប្បរម្គតរូវបានបធវី 

  ប�ងីបៅតាមចំណាត់ថ្ាក់របស់ឥណោននីមួយៗ បលីកមលងមតម្នពធ័តម៌្នបផ្សងបទៀតអាចបញ្្កពី់លទ្ភាពននការទូោតស់ងរបស់អ្កខចា។ី

  បៅកុ្ងការកណំត់សំវធិានធនរាលត់នម្គទព្យបញ្ចា បំគរៅពគីបាកប់បញ្ញី មែលគតរូវបានបគោកប់ញ្ចា កំ្ុងករណី មែលឥណោនគតរូវបានចាតថ្់ាក់
   ថាខាតបង់បនាឹះរាលគ់ទព្យបញ្ចា អំាចនឹងគតរូវបគបគីបាសត់ាមតនមស្មគសប មែលអនុមធ័តបោយធនាគារជាតិននកម្ពុជា។ បយងតាមបគាលការណ៍ 

  គណបនយ្យបោយម�ក មែលបានបង្ហា ញក្ុងកំណត់សំគាល ់3(ច)។

2016 2015

ែុល្ារអាបមរកិ
ពាន់បរៀល

 (កណំតសំ់គាល ់4)
ែុល្ារអាបមរកិ

ពាន់បរៀល
 (កណំតសំ់គាល ់4)

ឥណោន និងបុបរគបោនអតិថិជន 
ឥណោន និងបុបរគបោនមិនហួសកាល 
កំណត់សង និងមិនខាតបង់ 83,752,934  338,110,595 61,647,497  249,672,362

ឥណោន និងបុបរគបោនហួស 
កាលកំណត់មតមិនោន់ខាតបង់ 27,749  112,023  155,249 628,758

ឥណោន និងបុបរគបោន 
ខាតបង់តាមតនម្បោល 54,944  221,809  52,057 210,831

83,835,627  338,444,427  61,854,803  250,511,951

សំវធិានធន សគម្ប់ឥណោនខាតបង់ (851,254) (3,436,513)  (657,612)  (2,663,327)

82,984,373  335,007,914  61,197,191  247,848,624
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 ឥណោនហួសកាលកំណត់ និងមិនោន់ខាតបង់

  ឥណោនហួសកាលកំណត់ និងមិនោន់ខាតបង់ជាឥណោន និងបុបរគបោន មែលកិចចាសន្យទូោត់សងហួសកាលកំណត់បលីសពី 30 នថងៃ  
  មតតិចជាង 90 នថងៃ។ អនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជា ឥណោនបនឹះ គតរូវចាត់ថ្ាក់ជាឥណោនឃ្្បំមីល  
  បហយីគតរូវបធវីសំវធិានធនតាមអគតា 3%។
 
 ឥណោនបរៀបចំប�ងីវញិ

  ឥណោនបរៀបចបំ�ងីវញិ គឺជាឥណោន មែលម្នការផ្្ស់ប្ូរកចិចាសន្យទូោតស់ង បោយសារមតអក្ខចាជីបួផលលបំាកមផក្ហរិញ្ញវត្ុ និងមិន
   ម្នលទភ្ាពទូោត់សងតាមកិចចាសន្យបែីម។ ឥណោន មែលនឹងគតរូវបរៀបចបំ�ងីវញិគតរូវវភិាគបលីមូលោ្ឋ នទិសបៅអាជីវកម្ម និងសមត្ភាព
   សងគបាករ់បស់អ្កខចាបីៅតាមការព្យករណ៍លំហូរទកឹគបាក់ថ្ម ីមែលគសបតាមស្ានភាពទីផសារ និងបចចាុប្នក្ម្មននទស្សនៈវសិធ័យអាជីវកម្ម បោយ
   មផ្អកបលីសម្មតិកម្មជាក់មស្ង និងគបរុងគបយធ័ត្ ។ 

  បន្ាបពី់ឥណោនគតរូវបានបរៀបចំប�ងីវញិ ឥណោនបនាឹះគតរូវរកសាចណំាតថ្់ាកែូ់ចបែមី បោយមនិគិតពីែបំណីរការល្អបន្ាបពី់ការបរៀបចជំា
   ថ្មីប�យី។ ការចាត់ថ្ាក់បនឹះមិនគតរូវបធវីបន្បនាឹះប�យីលុឹះគតាមតការគបាក់ និងគបាក់បែីមមិនគតរូវបានសងមកវញិក្ុងអំ�ុងបីគគាសងរលំស់ 
   និងក្ុងរយៈបពលមិនតិចជាងបីមខ។

 
 បគាលនបយបាយលុបបចាលនូវឥណោន និងបុបរគបោន

  អនុបលាមតាមបគាលការណ៍មណនារំបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជា ធនាគារគតរូវលុបឥណោន និងបុបរគបោនឬមួយមផ្កននឥណោនបចញពី 
  តារាងតុល្យការរបស់ខួ្ន បៅបពលមែលធនាគារបាតប់ង់សទិ្តិាមកិចចាសន្យគគបគ់គងបលឥីណោន ឬបៅបពលមែលប�ញីថាឥណោនមួយ

 
  មផ្ក ឬោងំមូលមិនអាចគបមូលមកវញិបាន ឬគា្ម នសង្មឹថាឥណោនបនឹះអាចគបមូលបានមកវញិបទ។

 គទព្យបញ្ចា ំ

  ធនាគាររកសានូវគទព្យបញ្ចា ជំាគទព្យសម្ត្ិ និងការធានាសគម្ប់ធានានូវឥណោន និងបុបរគបោន។ ការបា៉ា ន់សា្ម ននូវតនម្សមគសប គឺមផ្អក 
  តាមការវាយតនម្គទព្យបញ្ចា គំបចាឆ្ំ្។ំ

  បៅក្ុងការយិបបចឆេទ ធនាគារមិនបានរបឹអូសគទព្យសកម្មមិនមមនហរិញ្ញវត្ុ មែលបានោក់បញ្ចា បំនាឹះបទ។

 ការគបមូលផ្ុ ំហានិភធ័យរបស់គទព្យសកម្មហរិញវត្ុជាមួយការគបឈមនឹងហានិភធ័យឥណោន

  ការគបមូលផ្ុ ំបកីតម្នប�ងី បៅបពលមែលអ្កខចាីគបកបអាជីវកម្មគសបែៀងគ្ា ឬបៅក្ុងតំបន់ភូមិសាសស្ែូចគ្ា ឬម្នស្ានភាពបសែ្ឋកិចចា
   គសបែៀងគ្ា មែលអាចនាមំ្នផលប៉ាឹះពាល់គសបែៀងគ្ាបៅបលីលទ្ភាពក្ុងការបំបពញកាតពវកិចចាតាមកិចចាសន្យ តាមរយៈការផ្្ស់បូ្រនន
   បសែ្ឋកិចចានបយបាយ ឬលកខាខណ្បផ្សងបទៀត។ ការគបមូលផ្ុ ំននបង្ហា ញពីបមគមបគមរួលននគបតិបត្ិការរបស់ធនាគាររហូតែល់ការអភិវឌ្ឍន៍។
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(�) ហានិភធ័យទីផសារ

ធនាគារគបឈមនឹងហានភិធ័យទផីសារជាហានភិធ័យមែលតនម្សមគសប ឬលំហូរទកឹគបាកន់ាបពលអនាគតននឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ុ នងឹមគបគបរួលបោយសារ
 ការផ្្ស់ប្ូរតនម្ទីផសារ។ 

ហានភិធ័យទផីសារបកតីប�ងីមកពីស្ានភាពបបកីទូលាយននអគតាការគបាករ់បិូយបធ័ណណ នងិផលិតផលមូលធនមែលគបឈមនឹងចលនាទីផសារជាកល់ាក់
 និងទូបៅ និងការផ្្ស់ប្ូរក្ុងកគមិតង្យននអគតា ឬតនម្ទីផសារែូចជាអគតាការគបាក់ការរកីសាយឥណោនអគតាប្ូររូបិយបធ័ណណបរបទស និងតនម្

 មូលធន។

ធនាគារមនិបគបីគបាសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតុ្នទិស្សន៍ (derivative financial instrument) ែូចជាកចិចាសន្យប្ូររបូយិបធ័ណណ (foreign exchange  

contract) និងការបផ្្ឹះប្ូរអគតាការគបាក់ (interest rate swaps) បែីម្គីគប់គគងហានិភធ័យហរិញ្ញវត្ុរបស់ខ្ួនបនាឹះបទ។

 (i) ហានិភធ័យរូបិយបធ័ណណបរបទស

 ធនាគារបធវីអាជីវកម្មបៅក្ុងគពឹះរាជាណាចគកកម្ពុជា និងមិនបានបធវីគបតិបត្ិការ ជារូបិយបធ័ណណណាបផ្សងបគរៅពីគបាក់ែុល្ារអាបមរកិបនាឹះបទ

  បហតុបនឹះធនាគារមិនម្នហានិភធ័យការប្ូររូបិយបធ័ណណបរបទសបទ។

 (ii)  ហានិភធ័យតនម្

 ធនាគារមិនគបឈមមុខនឹងហានិភធ័យតនម្មូលបគតបទ បោយសារធនាគារមិនម្នការវនិិបយគ ឬរកសាទុកការវនិិបយគ មែលគតរូវបានចាត់
 

 ថ្ាក់បៅក្ុងតារាងតុល្យការជាមូលបគតទីផសារ។

 (iii) ហានិភធ័យអគតាការគបាក់ 

 ហានិភធ័យអគតាការគបាក់ គឺសំបៅបលីការខាតបង់នូវគបាក់ចំណូលការគបាក់សុទ្ បោយសារមតការមគបគបរួលននកគមិតអគតាការគបាក់ និងការ 
 ផ្្ស់ប្ូរបៅក្ុងសម្សភាពននគទព្យសកម្ម និងបំណុល។ ហានិភធ័យអគតាការគបាក់គតរូវបានចាត់មចង តាមរយៈការគតរួតពិនិត្យយ៉ា ងហ្មតចត់

  បលីចំណូលននការបណ្ាក់ទុនតនម្សមគសបតនម្បែីមននមូលនិធិ និងតាមរយៈការវភិាគគំលាតមគបគបរួលអគតាការគបាក់។ សក្ានុពលននការ 
 ធ្ាកចុ់ឹះចណូំលការគបាក់សុទ្បណ្ាលមកពីការមគបគបរួលអគតាការគបាក ់មែលខុសគបគកតបីានគតរួតពិនតិ្យ បោយបធៀបបៅនឹងកគមិតអាចទទលួ

 
 យកបានននហានិភធ័យ។
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ការវភិាគននទំនាក់ទំនងហានិភធ័យអគតាការគបាក់បៅនឹងគទព្យសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារបានបង្ហា ញែូចខាងបគកាម៖

2016 រហូតែល ់1 មខ 
ែុល្ារអាបមរកិ

>1-3 មខ
ែុល្ារអាបមរកិ

> 3-12 មខ
ែុល្ារអាបមរកិ

>1-5 ឆ្្ ំ
ែុល្ារអាបមរកិ

បលីសពី 5 ឆ្្ ំ
ែុល្ារអាបមរកិ

ពំុម្នការគបាក់
ែុល្ារអាបមរកិ

សរបុ
ែុល្ារអាបមរកិ

គទព្យសកម្មហរិញ្ញវត្ុ

សាចគ់បាកក់្ងុនែ -  -  -  -  - 129,167  129,167

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិ -  -  -  -  - 2,278  2,278

សមតុល្យបៅ
ធនាគារនានា 11,997  -  -  -  -  4,554  16,551

ឥណោន 
ផល្ែ់ល់អតិថជិន

- ែបំណីរការ 489,601  1,634,193  10,284,708 71,260,258  84,174  -  83,752,934

- មនិែំបណីរការ -  -  -  -  -  82,693  82,693

- សវំធិានធន -  -  -  -  -  (851,254)  (851,254)

គទព្យសកម្មបផ្សងៗ -  -  -  -  -  602,634 602,634

គទព្យសកម្មហរិញ្ញវត្សុរបុ 501,598  1,634,193  10,284,708  71,260,258  84,174 (29,928)  83,735,003

បណុំលហរិញ្ញវតុ្

គបាកក់មចាី 3,639,332  4,399,755  47,518,518  -  -  -  55,557,605

អនុបណុំល -  -  -  700,000  -  700,000

បណុំលបផ្សងៗ -  -  -  -  - 303,541  303,541

បណុំលហរិញ្ញវតុ្សរបុ 3,639,332  4,399,755  47,518,518  700,000  -  303,541  56,561,146

គម្្តរបំញាចការគបាក់ (3,137,734) (2,765,562) (37,233,810)  70,560,258  84,174 (333,469)  27,173,857 
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2015 រហូតែល ់1 មខ 
ែុល្ារអាបមរកិ

>1-3 មខ
ែុល្ារអាបមរកិ

> 3-12 មខ
ែុល្ារអាបមរកិ

>1-5 ឆ្្ ំ
ែុល្ារអាបមរកិ

បលីសពី 5 ឆ្្ ំ
ែុល្ារអាបមរកិ

ពំុម្នការគបាក់
ែុល្ារអាបមរកិ

សរបុ
ែុល្ារអាបមរកិ

គទព្យសកម្មហរិញ្ញវត្ុ

សាច់គបាក់ក្ុងនែ -  -  -  -  -  47,833  47,833

សមតុល្យ 
បៅធនាគារជាតិ -  -  -  -  -  1,678  1,678

សមតុល្យបៅ
ធនាគារនានា 222,468  -  -  -  -  7,887  230,355

ឥណោន 
ផល្ែ់ល់អតិថជិន

- ែំបណីរការ 247,235  1,042,949  6,160,207 54,093,453  249,253  -  61,793,097

- មិនែំបណីរការ - - - - - 61,706  61,706

- សំវធិានធន - - - - - (657,612)  (657,612)

គទព្យសកម្មបផ្សងៗ - - - - - 580,317  580,317

គទព្យសកម្មហរិញ្ញវត្ុ 
សរុប 469,703  1,042,949  6,160,207  54,093,453  249,253 44,809  62,057,374

បំណុលហរិញ្ញវត្ុ

គបាក់កមចាី 2,381,817  5,029,989  41,902,007  9,100  -  -  49,322,913

អនុបំណុល -  -  -  700,000  -  -  700,000

បំណុលបផ្សងៗ -  -  -  -  - 243,713  243,713

បំណុលហរិញ្ញវត្ុសរុប 2,381,817  5,029,989  41,902,007  709,100  -  243,713  50,266,626

គម្្តរបំញាចការគបាក់ (1,912,114)  (3,987,040)  (35,741,800)  53,384,353  249,253 (198,904) 11,790,748
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 ការវភិាគរបំញាចតនម្សមគសប សគម្ប់ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ុ មែលម្នអគតាការគបាក់បថរ

  ធនាគារមិនបានកត់គតាបំណុលហិរញ្ញវតុ្ មែលម្នអគតាការគបាក់បថរតាមតនម្សមគសប បោយភាពលំបអៀងគតរូវបានបញចាូ លបៅក្ុង
   របាយការណ៍លទ្ផលបនាឹះបទ បហយីធនាគារក៏មិនម្នឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ុនាចុងកាលបរបិចឆេទបនាឹះមែរ។ ែូបច្ឹះការផ្្ស់ប្ូរអគតាការគបាក់
   នាចុងកាលបរបិចឆេទពំុម្នផលប៉ាឹះពាល់ែល់គបាក់ចំបណញ ឬខាតបនាឹះបទ។

 ការវភិាគរបំញាចបលីលំហូរទឹកគបាក់ សគម្ប់ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ុ មែលម្នអគតាការគបាក់អបថរ

  ធនាគារពំុម្នឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ុ  មែលម្នអគតាការគបាក់អបថរជាសារវន្បនាឹះបទ។ ែូបច្ឹះការវភិាគរបំញាចបលីលំហូរទឹកគបាក់ សគម្ប់
 

  ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ុ មែលម្នអគតាការគបាក់អបថរមិនគតរូវបានបង្ហា ញប�យី។

(ង)  ហានិភធ័យសាច់គបាក់ង្យគសរួល

ហានិភធ័យសាច់គបាក់ង្យគសរួល គឺជាហានិភធ័យ មែលធនាគារមិនម្នលទ្ភាពបំបពញកាតពវកិចចាសងគបាក់តាមកាលកំណត់សង ចំបពាឹះបំណុល 
ហរិញ្ញវត្ុរបស់ខ្ួន មែលអាចបណ្ាលមកពីការែកគបាក់របស់អ្កបផ្ី។ ជាលទ្ផលបធវីឲ្យខកខានមិនអាចបំបពញកាតពវកិចចាសងបំណុលឲ្យម្ចា ស់

 គបាក់បបញ្ញី និងមិនអាចផ្ល់គបាក់កមចាី។

អ្កគគប់គគងតាមោនសាច់គបាក់ង្យគសរួលក្ុងតារាងតុល្យការ និងគគប់គគងការគបមូលផ្ុ ំនិងទិន្នធ័យបំណុល។  ការតាមោន និងការរាយការណ៍
 គបចានំថងៃននស្ានភាពសាច់គបាក់ និងគបគម្ងសគម្ប់កាលបរបិចឆេទបន្ាប់ គឺជាការយិបរបិចឆេទសំខាន់ សគម្ប់ការគគប់គគងសាច់គបាក់ង្យគសរួល។  

អ្កគគប់គគងតាមោនបមគមបគមរួលននម្ចា ស់គបាក់បបញ្ញី និងគបគម្ងែកគបាក់របស់ពួកបគ ។

បយងតាមអងគាគបជុំគករុមគបឹកសាភិបាលរបស់ធនាគារនានថងៃទី23 មខវចិឆេកា ឆ្្2ំ016 មែលបានពិភាកសារអំពីបធ័ណណបំណុល មែលម្នសមតុល្យចំនួន  
11  លានែុល្ារអាបមរកិ  មែលនឹងគតរូវទូោត់ោងំគសរុងគតឹម មខឧសភា ឆ្្2ំ017 បោយបឆ្ីយតបបៅនឹងបសចក្ីមណនារំបស់ធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

 
ក្ុងរបាយការណ៍ស្ីពីការគតរួតពិនិត្យបលីធនាគារបចញនថងៃទី30 មខកញ្្ញ  ឆ្្2ំ016។ នានថងៃទី15 មខធ្ូ ឆ្្2ំ016 ធនាគារបានបផ្ីរលិខិតបៅធនាគារជាតិ 
ននកម្ពុជា បោយឯកភាពបៅបលីការទូោត់បធ័ណណបំណុល មែលតគមរូវបោយរបាយការណ៍ស្ីពីការគតរួតពិនិត្យបលីធនាគារបនាឹះ។

នានថងៃទ1ី5 មខកុមៈ្ ឆ្្2ំ017 គករុមហុ៊ន oKS-CaM Limited បានចុឹះអនុកិចចាសន្យទី9 បៅបលីកមចាទុីនបងវលិជាមួយធនាគារ បែមី្បីបង្កតីកមចារីហូត
 

ែល់ 80,000,000 ែុល្ារអាបមរកិ។
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រហូតែល ់1 មខ 
ែុល្ារអាបមរកិ

>1-3 មខ
ែុល្ារអាបមរកិ

> 3-12 មខ
ែុល្ារអាបមរកិ

>1-5 ឆ្្ ំ
ែុល្ារអាបមរកិ

បលីសពី 5 ឆ្្ ំ
ែុល្ារអាបមរកិ

ពំុម្នការគបាក់
ែុល្ារអាបមរកិ

សរុប
ែុល្ារអាបមរកិ

នានថងៃទ3ី1 មខធ្ ូឆ្្ ំ2016

បំណុល

គបាក់កមចាី 3,689,714 4,619,620 2,943,822 44,600,290  - - 55,853,446

អនុបំណុល -  -  - 700,000  - - 700,000

បំណុលបផ្សងៗ 50,382  219,865  25,304  290  - 7,700  303,541

3,740,096 4,839,485 2,969,126 45,300,580  -  7,700 56,856,987

នានថងៃទ3ី1 មខធូ្ ឆ្្2ំ015

បំណុល

គបាក់កមចាី 2,432,199 5,249,853 41,927,311 9,390  -  - 49,618,753

អនុបំណុល -  -  - 700,000  - - 700,000

បំណុលបផ្សងៗ 32,612 127,296 1,354,630  99,408  - 243,713 1,857,659

2,464,811 5,377,149 43,281,941 808,798  - 243,713 52,176,412
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(ច) ការគគប់គគងបែីមទុន

 វត្ុវសិធ័យរបស់ធនាគារក្ុងការគគប់គគងបែីមទុន ម្ននធ័យទូលំទូលាយជាង ”មូលធន” មែលបង្ហា ញក្ុងតារាងតុល្យការ។ ការគគប់គគងបែីមទុន
  ម្នែូចខាងបគកាម ៖

	 •	 អនុបលាមតាមតគមរូវការបែីមទុន មែលកំណត់បោយធនាគារកណ្ាល

	 • ការពារលទភ្ាពរបសធ់នាគារ បែមី្បីន្និរនភ្ាពអាជីវកម្ម ែូចបនឹះធនាគារអាចបន្ផល់្ផលគបបយជនែ៍លភ់ាគទុនិក និងអត្គបបយជន៍ 
  របស់ភាគី មែលពាក់ពធ័ន្នឹងធនាគារ និង

	 • រកសាមូលោ្ឋ នបែីមទុនរងឹម្ ំបែីម្គីាគំទែល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។

 ធនាគារជាតនិនកម្ពុជាតគមរូវគគប់ស្ាបធ័នធនាគារឲ្យបំបពញនូវ (i) តគមរូវការបែមីទុនចុឹះបញី្អប្បរម្ និង (ii) អនុបលាមតាមអនុបាតសាធនភាព  
 អនុបាតសាច់គបាក់ង្យគសរួល និងតគមរូវការបផ្សងៗបទៀត។
 
26. តនម្សមគសបននគទព្យសកម្ម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ុ

តនមស្មគសប គឺជាតនម្ មែលគទព្យសកម្មអាចប្ូរបាន ឬជាតនម្ មែលបំណុលអាចសងបាន។ បោយសារតនម្សមគសបពំុអាចវាយតនម្បាន ែូបចឹ្ះតនម ្
សមគសបមិនម្ន សគម្ប់កត្ាសារវនប្លកីារវាយតនម្សមគសបរបស់គទព្យសកម្ម និងបណុំលរបស់ធនាគារប�យី។ តនមស្មគសបគតរូវបានសន្មត 
បោយអក្គគបគ់គងបយងតាមទគមងន់នគទព្យសកម្ម និងបណុំលោងំបនាឹះ។ តាមមតិរបស់អក្គគប់គគងតនម្បយងននគទព្យសកម្ម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ុ 
មែលបង្ហា ញក្ុងតារាងតុល្យការ គឺជាតនម្បា៉ា ន់សា្ម នែ៏សមបហតុផល សគម្ប់តនម្សមគសប។

27. គពឹតិ្ការណ៍ បន្ាប់ពីកាលបរបិចឆេទរបាយការណ៍

បៅនថងៃទី13 មខមីនា ឆ្្2ំ017 ធនាគារជាតិកម្ពុជាបានបចញគបកាសបលខធ 7-017-109 គប.ក បែីម្កីំរតិអគតាការគបាក់អតិបរម្ 18% ក្ុង 
មយួឆ្្ ំសគម្បគ់គបឥ់ណគបតោិន។ គបកាសបនឹះ ម្នគបសទិ្ភិាពអនុវតច្បំពាឹះកិចចាសន្យឥណោនថ្ម ីរមួោងំឥណោនបរៀបចបំទ្ងីវញិ និង/ឬ មុន 
ហរិញ្ញប្ោន បោយចុឹះហត្បលខា និង/ឬ ស្ាមផ្ិតបមនែចាប់ពីនថងៃទី 1 មខបមសា ឆ្្2ំ017។
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ផ�ះេលខ689េប វថិីកម�ុជាេ្រកាម
សងា� ត់ទឹកល�ក់ទី1 ខណ� ទួលេគក ភ�ំេពញ
េលខទូរស័ព�: 023 999 990 / េលខទូរសារ: 023 996 002

អុឺែម៉ល: info@camcapital.biz

�រ��ល័យក��ល/��សន�រមុខ

ផ�ះេលខ652េប ផ�ូវេលខ271

សងា� ត់ផ្សោរេដីមថ�ូវ ខណ� ចំការមន ភ�ំេពញ
េលខទូរស័ព�: 023 999 970 / េលខទូរសារ: 023 985 384

��ផ��រេដីមថ��វ

ផ�ះេលខ31េអ - 33េអ វថិីសហព័ន�រុស្សី
សងា� ត់េចមេច ខណ� េពធិ៍ែសនជ័យ ភ�ំេពញ
េលខទូរស័ព�: 023 950 300 / េលខទូរសារ: 023 950 255

��េ�មេ�

ផ�ះេលខ581 ផ�ូវេលខ70

សងា� ត់ទួលសែង� ខណ� ឬស្សែីកវ ភ�ំេពញ
េលខទូរស័ព�: 023 983 030 / េលខទូរសារ: 023 983 020

��ឬស��ីែកវ

ផ�ះេលខ392BE និង 392CE

មហាវថិី្រពះមុនីវង្ស សងា� ត់បឹងេកងកង1 ខណ� ចំការមន
េលខទូរស័ព�: 023 966 950 / េលខទូរសារ: 023 966 949

��បឹងេកងកង


