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ពបសកមម និង ចកខវុិសយ័ 

 

 អតិថិជនជាចាំបង-ពសវាកមមជាអាទភិាព  
របវតតិសពងខប  

 
ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយសាខាភនំពពញ ររូវបានបព្កើរព ើ្ក្នុ្ឆ្ន ំ ១៩៩៨ ស្របពពល

ដដលធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ ទី សាន ក់្ការក្ណ្តត លពៅតរវ៉ាន់ បានពធើវឯក្ជ្នភាវបូនីយក្មម។  

ពៅត្ងទី២៨ ដែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៦ ធនាគារបានទទួលអាជ្ញញ ប័ណណអចិ្តៃនតយ៍ពីធនាគារតនក្មពុជ្ញ 

។ បនាទ ប់ពីពនេះមក្ ពៅកំ្ ុ្ពដើមដែពមសា ឆំ្ន ២០០៨ ពយើ្បានផ្លល រ់បតូរទីតំ្មក្អគារធំ

មួយរិថរពៅតមបពណ្តត យវ ិ្ ីរពេះនពោរតម ទល់មុែវ ិទាល័យរពេះរីុរុវរថិ។ ទីតំ្្មីពនេះផតល់

ភាពងាយស្រួលទំ្ការផតល់ពរវក្មម និ្ចំ្ណររ្យនតជូ្នដល់អរិ្ិជ្ន។ មា៉ា្វញិពទៀរ 

ធនាគារក៏្បានបព្កើរសាខារ្ចំ្នួនបួនក្ដនល  ្ ដដលមួយរិថរពៅភាគខា្លិច្តនោជ្ធានី

ភំនពពញ មានព ម្ េះថា ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ សាខារ្ពោមពៅ នាពដើមឆ្ំន ២០០៩ និ្មួយ 

ក្ដនល្ពទៀររិថរក្នុ្រងាក រ់ផារពដប៉ាូទីមួយដដលមានព ម្ េះថា ធនាគារពាណិជ្ជទី មួយ សាខា

រ្អូឡំពិំក្ នាពដើមឆ្ន ំ២០១០។ ពៅក្នុ្ឆ្ំន ២០១៤  មានសាខារ្ពីរពទៀរររូវពបើក្ គឺធនាគារ

ពាណិជ្ជទីមួយសាខារ្ចំ្ការមន ដដលរិថរភាគខា្របូ្ និ្ធនាគារពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខា

រ្ទួលពគាក្ ដដលរិថរពៅភាគខា្ពជ្ើ្ តនោជ្ធានីរក្ុ្ភំនពពញ។  ធនាគារបានបព្កើរសាខា

រ្ពីរបដនថមពទៀរ ពៅពដើមឆ្ន ំ២០១៦គឺ ធនាគាពាណិជ្ជទីមួយ សាខារ្ពរជ្ញយច្ងាវ រ រិថរពៅ 

ភាគឥសាន និ្ធនាគាពាណិជ្ជទីមួយ សាខារ្មានជ័្យ ដដលមានទីតំ្រិថរពៅភាគនិររី 

តនោជ្ធានីភំនពពញ។  ជ្ញ្ពនេះពៅពទៀរ ធនាគាររបកាន់យ៉ា្ខាជ ប់ែជួននូវទរសនៈ “ អរិ្ិជ្ន

ជ្ញចំ្ប្-ពរវក្មមជ្ញអាទិភាព”។ 
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ព័ត៌មានអាំពីធនាគារ 
ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល   ធនាគារពាណិជជទីមួយ (តតវា៉ា ន់) 
ស្នខាធនាគារ    ធនាគារពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលលខ  00005344 (្មី); Co. 126Br/1998 (ោរ់) 
 

ទីស្នា ក់ការច ុះបញ្ជ ី   អគារលលខ 66 ម្ហាវថីិ ព្រុះនលោត្ាម្ សង្កា ត់្ជ័្យជំ្នុះ  
      ខណឌ ដូនលរញ ោជ្ធានីភ្ាំលរញ ព្រុះោជាណ្តចព្កកម្ព ជា 
     ទូរស័រទ៖ (០២៣) ២១០ ០២៦-៨ / ២២៣ ៤៨០-២ 
     ទូរស្នរ៖ (០២៣) ២១០ ០២៩ 
     អ ីមម្៉ែល៖ fcbpp@online.com.kh 
     សវីត្ ៖ FCBKKHPP 
 

 
កាលបរលិចេទដំលណើ រការអាជី្វកម្ម ថ្ថៃទី២៧ មខត្ លា ឆ្ា ១ំ៩៩៨ 
 
គណៈព្គប់ព្គងកា ងព្រុះោជាណ្តចព្កកម្ព ជា 
 
លលាក Chien Wen Cheng  អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គង (មត្ងតំងលៅថ្ថៃទី 21  
      មខ ធាូ ឆ្ា ំ2016) 
លលាក Chou Chao Chung   អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គង 
លលាក Chang Shih Hsin     អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង (លាមលងលៅថ្ថៃទី 29  
      មខ ម្កោ ឆ្ា ំ2016) 
លលាក Chang Yuan Ming  ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ 
លលាក Hsu Wei Sen        ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ 
លលាក Chen Jen Yu       ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ 
លលាក  Lin Chung Yuan  អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង 
លលាក Yang Po Jen    អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង 
លលាក Yang Tsung Hsun  អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង (មត្ងតំងលៅថ្ថៃទី 12  
      មខ កញ្ញា  ឆ្ា ំ 2016) 
លលាក Wang Sheng Wen  ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ (មត្ងតំងលៅថ្ថៃទី 20  
      មខ ឧសភា ឆ្ា ំ 2016) 
លលាក Ko Chung Wang  ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ (លាមលងលៅថ្ថៃទី 17  
      មខ មិ្ថ នា ឆ្ា ំ 2016) 

mailto:fcbpp@online.com.kh
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លលាក Chuang Chen Yun  អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង 
លលាក Yang Chia Wei   ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ (មត្ងតំងលៅថ្ថៃទី 21 
      មខ កកាដា ឆ្ា ំ 2016)  
លលាក Chang Chih An   អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង (លាមលងលៅថ្ថៃទី 27  
      មខ កកាដា ឆ្ា ំ2016) 
លលាក Li Chun Hui             អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង 
 
លលាក Hung SzShian   ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ (មត្ងតំងលៅថ្ថៃទី 28  
      មខ កកាដា ឆ្ា ំ 2016) 
លលាក Hsieh Feng Chen   អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង 
លលាក Chiang Jung Hua     អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង 
លលាក Tsai Po Jen             ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ 
លលាក Liu Ben Hao            អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង 
លលាក Kuo Shang Chen  ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ 
លលាក Chiu Chi Yuan         អន ព្បធាន និងនាយកព្គប់ព្គងរង 
លលាក Chen Chung Ying  ជំ្នួយការព្បធានជាន់ខពស់ 
  

សវនករ ម្៉ែូរសី ន  កាក់  &  អាសូលសៀរ 
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r)aykarN¾hirBaØvtßúsegçb  

    

      
lT§plRbtibtþikar 

  

31 FñÚ 2016 31 FñÚ 2015 

 
  

 
 

 R)ak;cMenjmundkBn§ 

  

17,277,935 

 

13,784,638 

R)ak;cMenjsuT§sMrab;kariybriecäT 

  
14,315,300 

 
10,859,327 

 
     

Tinñn½yhirBaØvtßúsMxan;²nacugqñaM 

    

surbRTBüskmµ 

  

565,172,287 

 

423,416,144 

\NTannigbuerRbTan 

  
417,027,590 

 
303,726,351 

R)ak;beBaØIBIGtifiCn nigFnaKar 

  

259,083,476 

 

213,366,104 

PaKh‘unTUeTA               

  

50,000,000 

 

41,000,000 

mUlniFim©as;h‘un 

  

75,370,038 

 

61,054,738 

TayC¢Tan nigyfaPaB 

  
92,240,384 

 
62,495,171 

 
     

Gnu)athirBaØvtßú 

     
      

karbgVilcMnUlelIRTBüskmµ 

  

2.53% 

 

2.56% 

karbgVilcMNUlelImUlniFim©as;h‘un 

  

18.99% 

 

17.79% 

mUlniFipÞal;suT§eFobnigRTBüskmµsrub 

 

15.13% 

 

18.39% 

Gnu)atesaFnPaB 

  
19.21% 

 
22.50% 

Gnu)atsac;R)ak;gayRsYl 

  

74.98% 

 

63.55% 

PaKlaPeFobnigR)ak;cMenjsuT§ 

  

27.63% 

 

0.00% 
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សពងខបរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុរយៈពពល៣ឆ្ន ាំ 
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ពេចក្តថី្លែងការណ៍របេប់្បធានប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល   

 

១.  ពសដឋកិចច និងបរយិាកាេអាជីវក្មម  
ពរដឋកិ្ច្ចពិភពពោក្បានឆ្ល្ការ់នូវកំ្ពណើ នពរដឋ

កិ្ច្ចភាពយឺរយ៉ា្ពរទើរដរពំុមានកំ្ពណើ ន  កាលពីឆ្ន ំ
២០១៦។ កំ្ពណើ នគឺមានទន់ពែាយ ជ្ញ្ការរពឹំ្ទុក្ ពៅ
ក្នុ្របពទរដដលមានពរដឋកិ្ច្ចកំ្ពុ្អភិវឌ្ឍន៏ រមួបញ្ចូ ល
ទំ្ រហរដឋអាពមរកិ្ រំបន់ោយរបាក់្  EURO និ្
របពទរជ្ប៉ាុន។ តមរយៈពគាលនពយបាយអរក្ល
ភាវរបូនីយក្មម (ការដរបកាល យរក្ុមហ ុនបរពទរពអាយពៅ
ជ្ញរក្ុមហ ុនក្នុ្ស្រុក្) និ្អរិពរក្តនការផតរ់ផត្់ បានពធវើ 
ពអាយកំ្ពណើ នពាណិជ្ជក្មម ពិភពពោក្មានការ្ម្យ ។
ពលើរពីពនេះពៅពទៀរ ការធាល ក់្ចុ្េះតនពរដឋកិ្ច្ចពៅបណ្តត
របពទរកំ្ពុ្អភិវឌ្ឍន៏បានពធវើឲ្យជំ្ហានតនកំ្ពណើ នពរដឋ
កិ្ច្ចរក្ល្យចុ្េះផ្ដដរ។សាថ នភាពនពយបាយពៅតម
រំបន់ ដូច្ជ្ញការោក្ពច្ញពីរំបនោយរបាក់្ EURO របរ់
ច្រក្អ្់ពគលរ( Brexit), ភាពតនរឹ្ពៅមជ្ឍឹមបូព៏ា និ្
ការពក្ើនព ើ្ទំពនារនិយមបានពធវើឲ្យរពងាគ េះរព្គើរដល់ទីផារ
ហិញ្ដវរថុផ្ដដរ។ ការបព្កើរអរតការរបាក់្របរ់ធនាគារ 
ក្ណ្តត លអាពមរកិ្ នាដែធនូ ឆ្ន ំ ២០១៦ និ្រញ្ញដ តនកំ្ពណើ ន
យ៉ា្ពលឿននាឆ្ន ំ ២០១៧ កំ្ពុ្ឆ្លុេះបញ្ញជ ំ្នូវកំ្ោំ្ច្លក្
រវជិ្ជមានក្នុ្ពរដឋកិ្ច្ចអាពមរកិ្ រមួជ្ញមួយនូវកំ្ពណើ នអរិផរ
ណ្តនឹ្ការអភិវឌ្ឍទីផារការងារ។ ចំ្ពពាេះពរដឋកិ្ច្ចក្មពុជ្ញ
បនតមានភាពរ ឹ្ មំាពហើយកំ្ពណើ នពរដឋកិ្ច្ចររូវបានរពឹំ្ថា

នឹ្បនតមានអរតែពរ់ក្នុ្រយៈពពលមធយមខា្មុែ។ ពយ្តមទិននន័យរិថរិផលូវការក្នុ្រយៈពពល ៦ដែ
ពដើមឆ្ន ំ ២០១៦ របរ់រក្រួ្និ្សាថ ប័នពាក់្ព័នធ ពរដឋកិ្ច្ចក្មពុជ្ញក្នុ្ឆ្ន ំ ២០១៦ ររវូបានបា៉ា ន់សាម នថា 
នឹ្រក្ាកំ្ពណើ នក្នុ្រ្វ្់ ៧% ។ ក្នុ្ពនាេះ វរ័ិយឧរាហក្មមពៅដរមានកំ្ពណើ នរ ឹ្ មំា  ក្នុ្អរតពីរ
ែទ្់ដដដល ពពាលគឺរបមាណ ១១.៤% និ្បនតពដើររួនាទីជ្ញក្ាលមា៉ា រីុនជំ្រញុកំ្ពណើ នពរដឋកិ្ច្ចទីមួយ  
ដដលវរ័ិយពនេះ ពៅដរបនតនំាមុែពោយវរ័ិយការ់ពដរ ពបើពទេះបីជ្ញវរ័ិយរំណ្់មានកា រ្ម្យ
បនតិច្ក្តី។ វរ័ិយពរវក្មមអាច្នឹ្មាន  កំ្ពណើ នយឺរជ្ញ្ឆ្ន ំមុន ជ្ញមួយនឹ្អរតកំ្ពណើ ន ៦.៧% 
ពោយសារការបនត្ម្យតនវរ័ិយពទរច្រណ៍ និ្វរ័ិយអច្លនរទពយ និ្ជំ្នួញ  ែណេះដដលវរ័ិ
យក្រិក្មមអាច្នឹ្មានកំ្ពណើ នលអជ្ញ្ឆ្ន ំ ២០១៥បនិតច្ ពពាលគឺក្នុ្អរត ០.៥% ពោយសារដរក្តត
អាការធារុដដលមានសាថ នភាពលអរបពរើរជ្ញ្ឆ្ន ំមុន។ ក្នុ្ឆ្ន ំ ២០១៦ ពនេះផលិរផលក្នុ្ស្រុក្ត្ល
បច្ចុបបននររូវបានបា៉ានសាម នថា នឹ្ពក្ើនព ើ្ដល់ ១៩.៨៤៣ ោនដុោល រអាពមរចិ្ ដដលពធវើឲ្យ  
ផលិរផលក្នុ្ស្រុក្ រំោប់មនុរសមាន ក់្អាច្នឹ្ពក្ើនព ើ្ដល់ ១,៣០០ដុោល រអាពមរកិ្។ ពលើរពីពនេះ 
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ក្មពុជ្ញអាច្រក្ាបាននូវអរិផរណ្តដដលរិថរក្នុ្កំ្ររិទប និ្ អាច្រគប់រគ្បានពោយអរិផរណ្តជ្ញ
មធយមរបោំឆ្ន ំររូវបានបា៉ា ន់សាម នថា នឹ្មានអរត ២.៨% ក្នុ្ឆ្ន ំ២០១៦   ពោយសារនិនាន ការពក្ើន
ព ើ្តនត្លពរប្ក្នុ្ទីផារអនតរជ្ញរិ។ ជ្ញមួយគាន ពនេះដដរ អរតបតូររបាក់្ពៅបនតមានរិថរភាព ជ្ញមួយនឹ្
ការរពឹំ្ទុក្ថារបាក់្ពរៀល នឹ្ពៅបនតរក្ាបាននូវរំតលរបមាណ ៤.០៥០ពរៀលក្នុ្ ១ដុោល អាពមរកិ្ ពៅ
ក្នុ្ឆ្ន ំ ២០១៦។ 

 
២. េពងេបសមិទ្ធផលហរិញ្ញវត្ថុរបេធ់នាគារ  
 

 

ធនាគារអាច្រក្ាបាននូវកំ្ររិដ៏រមរមយតនរមិទធិផលរបរ់ែលួនក្នុ្ដំពណើ រការអាជី្វក្មម រពមទំ្រំពរច្ 
បាននូវទិរពៅរបាក់្ចំ្ពណញរបរ់ែលួននាឆ្ន ២ំ០១៦។ ពោយការបនតដក្លំអរនូវរច្នារមព័នធអ្គភាព 
ពយើ្រ្ឃឹមយ៉ា្មុរមំាថា នឹ្ទទួលបានភាពពជ្ញគជ័្យបដនថមក្នុ្របរិបរតិកា រអាជី្វក្មមរបរ់ពយើ្។ 
ពោយសារកំ្ដណទំរ្់រច្នារមព័នធធនាគារ យុទធសាស្តរតរបរិបរតិការ ការពរបើរបារ់្វកិារដ៏មានរបរិទធ  
ភាព និ្កិ្ច្ចែិរែំរបឹ្ដរប្របរ់បុគគលិក្ទំ្អរ់ ពយើ្ទទួលបាននូវរមិទធិផលដូច្ខា្ពរកាម៖ 

-  ចំ្ណូលររបុពក្ើនព ើ្របមាណ៣៥.៧២ភាគរយគឺពី១៤.៣៨ោន មក្ ១៩.៥១ោន
ដុោល រ 

-  រំវធិានធនរំោប់ឥណទនរ្ស័យ និ្ បុពររបទនរំោប់ឆ្ន ២ំ០១៦ មាន ២.២៤ 
ពាន់ដុោល រ 

-   របាក់្ចំ្ពណញពរកាយប្់ពនធ ពក្ើនព ើ្គួរពអាយក្រ់រំគាល់ក្នុ្អរត៣១.៨២ 
       ភាគរយ គឺ ពក្ើនពី ១០.៨៥ោនដុោល រមក្១៤.៣១ោនដុោល រ 

-   ឥណទន និ្បុពររបទនរុទធ មានកំ្ពណើ នែពរ់ក្នុ្អរតរបមាណជ្ញ ៣៧.៣០ 
       ភាគរយគឺ ពក្ើនពី ៣០៣.៧២ោនដុោល រមក្ ៤១៧.0២ោនដុោល រ 

-   របាក់្បពញ្ដើពីអរិ្ិជ្ន និ្ធនាគារ មានកំ្ពណើ នក្នុ្អរតរបមាណជ្ញ ២១.៤៣ភាគរយ   
       គឺពក្ើនពី ២១៣.៣៦ោនដុោល រមក្ ២៥៩.០៨ោនដុោល រ 

-    ទយជ្ជទន និ្យថាភាព ពក្ើនព ើ្ែពរ់ខាល ំ្ក្នុ្អរត៤៧.៦០ភាគរយ ពោយពក្ើនពី 
        ៦២.៤៩ោនដុោល រមក្ ៩២.២៤ោនដុោល រ 

-   រទពយរក្មមររបុពក្ើនក្នុ្អរត៣៣.៤៨ភាគរយ គឺពី ៤២៣.៤១ោនដុោល រមក្  
        ៥៦៥.១៧ោនដុោល រ។ 
 

៣. លទ្ធភាពក្នងុការពគារពតាមចាប់ និងបទ្បញ្ញត្តិរបេធ់នាគារជាត្ិននក្មពុជា 

 

ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយសាខាភនំពពញ ជ្ញនិច្ចកាលដរ្ដរអនុវរតពៅតមពរច្ក្តីដណនំា និ្
របការ របរ់ធនាគារជ្ញរិ តនក្មពុជ្ញ។  ពហើយធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ សាខាភនំពពញ នឹ្បនតពគារព
តមយ៉ា្ខាជ ប់ែជួននូវោល់សាោច្រណ៍ដណនំា របការ និ្បទបញ្ដរតិពផស្  ៗ

ដដលពច្ញផាយពោយធនាគារជ្ញរិ តន ក្មពុជ្ញ។ 
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រចនាេមពន័ធប្ក្មុប្បកឹ្ាភិបាល  

រចនាេមព័នធធនាគារ 
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ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល និងគណៈនាយក្ 
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រចនាេមព័នធធនាគារពាណិជជទ្ីមួយ សាខាភនាំពពញ 
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របាយការណ៍របេប់្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល  

រក្ុមរបឹក្ាភិបាលធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ មានភាពរកី្ោយក្នុ្ការបងាា ញនូវរបាយការណ៏   
ហរញិ្ដវរថុរបរ់ែលួនរំោប់ការយិបរពិច្ឆទបពាច ប់ត្ងទី៣១ដែធនូ ឆ្ន ំ២០១៦។ 

េក្មមភាពជាពគាល 

ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយសាខាភនំពពញ របរិបរតិការពោយពគារពតមច្ាប់ និ្ បញ្ដរតិធនាគារ
ជ្ញរិតនក្មពុជ្ញ ជ្ញពិពររគឺពផ្លត រពៅពលើការផតល់កំ្ចី្ និ្ពរវក្មមដផនក្ធនាគារពផស្ៗ ចំ្ពពាេះ
រហរគារខាន ររូច្ និ្មធយម ក្នុ្ពគាលបំណ្រមួចំ្ដនក្សាថ បនាពរដឌកិ្ច្ចជ្ញរិ។ 

លទ្ធផលហរិញ្ញវត្ថុ  

lT§plhirBaØvtßúrbs;FnaKarsMrab;kariybriecäTbBa©b;éf¶TI31 ExFñÚ qñaM201 RtUv)anbgðajdUcxageRkam³ 

ភាគលាភ និងការបាំលលងមូលធន 
អនុពោមតមរបការរតីពីការកំ្ណរ់ជ្ញ្មីនូវពដើមទុនចុ្េះបញ្ជ ី និ្លក្ខណរំុអាជ្ញញ ប័

ណណ និ្របការរតី  ពីការគណនាមូលនិធិផ្លទ ល់រុទធរបរ់ធនាគារ ពច្ញផាយពោយធនាគារ
ជ្ញរិ តនក្មពុជ្ញ  ពៅក្នុ្កំ្ ុ្ឆ្ន  ំ២០១៦ ធនាគារបានបព្កើនពដើមទុនចំ្នួន ៩,០០០,០០០.០០
ដុោល រអាពមរកិ្ ពីចំ្នួន ៤១ ោនដុោល រអាពមរកិ្ ពៅចំ្នួន ៥០ ោនដុោល រអាពមរកិ្។ ការ

សមទ្ធិផលធនាគារ     ២០១៦   ២០១៥ ទឹ្កប្រាក់កកើនរថឺយ កកើនរថឺយជា% 

 
ដុល្លា អាមេរកិ ដុល្លា អាមេរកិ ដុល្លា អាមេរកិ ជា% 

ចំនូលររបុ ១៩,៥១៩,១៥៣ ១៤,៣៨២,១៨៦ ៥,១៣៦,៩៦៧ ៣៥.៧២% 

សំវធិានធនមលើឥណទាន និងបុមរ 
ប្បទានអាប្កក់ និងជាប់សងស័យ ២,២៤១,២១៨ ៥៩៧,៥៤៨ ១,៦៤៣,៦៧០ ២៧៥.០៧% 

ចំមណញបន្ទា ប់ពីដកពនធរចួ ១៤,៣១៥,៣០០ ១០,៨៥៩,៣២៧ ៣,៤៥៥,៩៧៣ ៣១.៨២% 

ឥណទាន និងបុមរ ប្បទាន 
     

៤១៧,០២៧,៥៩០ ៣០៣,៧២៦,៣៥១ 

១១៣,៣០១,២៣
៩ ៣៧.៣០% 

ប្ាក់បម ញ្ើពីអតិថិជន និងធន្ទគារ ២៥៩,០៨៣,៤៧៦ ២១៣,៣៦៦,១០៤ ៤៥,៧១៧,៣៧២ ២១.៤៣% 

ទាយជជទាន និងយថាភាព ៩២,២៤០,៣៨៤ ៦២,៤៩៥,១៧១ ២៩,៧៤៥,២១៣ ៤៧.៦០% 

រទពយរក្មមររបុ ៥៦៥,១៧២,២៨៧ ៤២៣,៤១៦,១៤៤ ១៤១,៧៥៦,១៤៣ ៣៣.៤៨% 
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បព្កើនពដើមទុនពនេះ ររូវបានអនុម័រពោយធនាគារជ្ញរិតនក្មពុជ្ញ ពៅត្ងទី ២៣ ដែ ធនូ ឆ្ន ំ 
២០១៦។  
អភិបាលក្ិចចរបេធ់នាគារ 

ធនាគារ បានពបតជ្ញញ រក្ានូវរត្ ់ោរែពរ់ក្នុ្ការអនុវរតន៏អភិបាលកិ្ច្ចរបរ់ែលួន រពមទំ្
ជំ្ហរតនកិ្ច្ចរបរិបរតិអាជី្វក្មមដ៏រ ឹ្ មំាក្នុ្ការធានាពអាយបាននូវនិរនតរភាពតនការវវិរតន៍របរ់
ធនាគារ និ្ការពារ ផលរបពយជ្ន៏ចំ្ពពាេះភាគីដដលពាក់្ព័នធទំ្អរ់។ 
 

ពគាលនពយាបាយននការប្គប់ប្គងនផទក្នងុ 
ពដើមបីពរ្ឹ្ និ្ការពារការដក្ល្បនលំឯក្សារ ក៏្ដូច្ជ្ញទប់សាក រ់ការពធវើបញ្ជ ីដក្ល្កាល យពអា

យមានរបរិទិធភាពែពរ់ ធនាគារបានកំ្ណរ់ និ្  ពរៀបចំ្ពគាលការណ៏រនវក្មមតផទក្នុ្របរ់
ែលួន ពដើមបីររួរពិនិរយោល់ របរិបរតិការ និ្ការអនុវរតន៏អាជី្វក្មមរបរ់ែលួន។  ការររួរពិនិរយជ្ញ
ពិពររ គឺររូវបានពធវើព ើ្ជ្ញពរៀ្ោល់ដែ ពោយស្របពៅតមពគាលការណ៏សាន ក់្ការពម។ 
 
ប្ក្មេលីធម ៌

ធនាគារ បានោក់្ពច្ញនូវបទបញ្ញជ ទំ្ឡយ  ពដើមបីដឹក្នាំបុគគលិក្ទំ្អរ់ពឆ្ព េះពៅ
កាន់ឥរយិប្ដដលរបក្បពោយរក្មរីលធម៌ ពោយដផអក្ពៅពលើពគាលការណ៏រំខាន់ៗ ដូច្
ជ្ញ៖ 

- គាម នភាពពរ ើរពអើ្គាន  
- ពជ្ៀរវ្ការពធើវឲ្យប៉ាេះទ្គិច្ដល់ផលរបពយជ្ន៏ធនាគារ 
- រមភាពចំ្ពពាេះបុគគលិក្ និ្ អរិ្ិជ្នរគប់របួ 
- រក្ានូវការរំងារ់តនទិននន័យរបរ់ធនាគារ និ  ្អរិ្ិជ្ន 
- ពជ្ៀរវ្នូវការពក្ណឌ របពយជ្ន៏ផ្លទ ល់ែលួនតមរយៈរបរិបរតិការធនាគារ។ 
-  

ទ្េសនៈធនាគារ 
- ផតល់ជូ្ននូវពរវក្មមដ៏របពរើរ និ្មានរបរិទធភាព ទំនាក់្ទំន្លអ ពហើយនិ្ភាពពសាម េះ

ររ្់ចំ្ពពាេះអរិ្ិជ្ន និ្បុគគលរគប់របូ 
- ជំ្រញុឲ្យបុគគលិក្រក្មម និ្ មានលក្ខណៈលអរបតព តមរយៈការបព្កើនរបាក់្ពបៀវរសន៏  

របាក់្ 
បុពវោភ រងាវ ន់ អរថរបពយជ្ន៏បដនថម និ្ពរៀបចំ្ពិធីជ្ប់ពលៀ្ ពិធីកំ្សានត រដំឺពណើ រ
កំ្សានត 
កំ្ ុ្ឪការបុណយទនពផស្ៗ 

- ពរ្ឹ្ការបណតុ េះបណ្តត លបុគគលិក្ក្នុ្ដផនក្្មីៗ 
- ជំ្រញុឲ្យមានវន័ិយលអ 
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- ផតល់ជូ្ននូវពរវ្មីៗ រំោប់អរិ្ិជ្នពយើ  ្
- រិក្ាស្សាវជ្ញវអីវដដល្ីម ពហើយនិ្រិក្ាអំពីការរគប់រគ្ហានិភ័យ។ 

 
ការប្គប់ប្គងហានិភ័យ 

រគប់រគឹេះសាថ នធនាគារ និ្ ហិរញ្ដវរថុ រុទធដររបឈមនឹ្ហានិភ័យ ក្នុ្ដំ ពណើ រការ
អាជី្វក្មមរបរ់ែលួន។ ហានិភ័យចំ្ប្ៗ មានដូច្ជ្ញៈ ហានិភ័យឥណទន  និ្ហានិភ័យ
របរិបរតិការ។ ការរគប់រគ្ហានិភ័យរបរ់ធនាគារគឺ ដផអក្ពលើពគាលនពយបាយរគប់រគ្ហា
និភ័យ  និ្ពគាលពៅរបរិបរតិការអាជី្វក្មម ដដលររូវបានកំ្ណរ់ និ្អនុម័រពោយរក្ុមរបឹក្ា
ភិបាល។  ទនទឹមនឹ្ពនេះ ពគាលនពយ បាយពនេះររូវបានដណនំា និ្ដច្ក្រដំលក្ដល់បុគគលិក្
ពាក់្ព័នធរគប់ជ្ញន់ថាន ក់្។   
 
ការពិពណ៌នាអាំពីអាជីវក្មម 
 
េក្មមភាពប្បត្ិបត្តិការរបេធ់នាគារ 

- ទទួលបពញ្ដើជ្ញមូលបបទនបបទនបររ័ 
- ទទួលបពញ្ដើរនស ំ
- ទទួលបពញ្ដើមានកាលកំ្ណរ់ 
- បតូររបាក់្ 
- ទទួលបំពរ ើពរវក្មមពផទររបាក់្ពច្ញ-ចូ្លពរៅរបពទរ 
- ផតល់ឥណទនរយៈពពលែល ីនិ្ដវ្ 
- ផតល់ពរវលិែិរឥណទន 
- ផតល់ពរវធានារបរ់ធនាគារ 
- ផតល់ពរវហិរញ្ដបបទន 
- សាក្សីក្នុ្ការទិញ និ្លក់្អច្លនរទពយ 
- Syndicate loan 
- ពរវក្មម E-Banking ៖ ដំំណ្តក់្ទី១: ដរវ្ រក្ពរ៌មានរបរ់អរិ្ិជ្ន, ពិនិរយអរតការ 

           របាក់្, របាក់្បពញ្ដើ និ្អរតបតូររបាក់្ 
ដំណ្តក់្ទី២: ការពផទររបាក់្អរិបរមា ៥,០០០.០០ដុោល រអាពមរកិ្ 

       ពីមាច រ់គណនីមួយពៅមាច រ់មួយពទៀរពៅក្នុ្ធនាគ 
       ពីពាណិជ្ជ ទីមួយ និ្មិនកំ្នរ់បរមិាណតនការពផទរ 
    របាក់្រវ្គណនី  ពផស្ៗរបរ់មាច រ់គណនីដរមួយ 
    ពៅក្នុ្ធនាគារពាណិជ្ជ ទីមួយសាខាភំនពពញ។ 
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    ដំណ្តក់្ទី៣ : - ការពផទររបាក់្ពៅពរៅស្រុក្របោំត្ង  ររូវបាន 
                                                          បព្កើន អរិបរមាពី៥,០០០ ដុោល រអាពមរកិ្ ពៅ  
                                                          ១០០,០០០ ដុោល រអាពមរកិ្រំោប់អរិ្ជ្នជ្ញរបូវនត 
                                                          បុគគល និ្៥០,០០០ ដុោល រអាពមរកិ្ រំោប់អរិ្ជ្ន 
                                                          ជ្ញនីរិបុគគល 

         - ការពផទររបាក់្ក្នុ្ស្រុក្របោំត្ង  រំោប់អរិ្ិជ្ន 
      ជ្ញរបូវនតបុគគល និ្ នីរិបុគគលគឺមិនមានការកំ្ណរ់។ 

- ពរវក្មមហិរញ្ដវរថុពផស្ៗពទៀរដដលអនុញ្ញដ រិពោយធនាគារជ្ញរិតនក្មពុជ្ញ។ 
 
ពគាលពៅប្បត្ិបត្តកិារអាជីវក្មម  
 

១. ពគាលពៅហរិញ្ញវត្ថ ុ
 

ធនាគារបានបនតជំ្ហរដ៏ព្រមួយ ជ្ញមួយការរកី្ចំ្ពរ ើនគុណភាពខា្រទពយរក្មមរបរ់
ធនាគារ រពមទំ្លទធភាពតនរបាក់្ចំ្ពនញររូវបានរពឹំ្ថានឹ្ពក្ើនព ើ្ផ្ដដរ។ ជ្ញ្ពនេះ
ពៅពទៀរ  ធនគារនឹ្បនតក្មមវធីិកំ្ដណទំរ្់រច្នារមពនធ័ពដើមបីពរ្ឹ្ដល់របពយជ្ន៏អ្គភាព។
ជ្ញមួយគាន ពនេះដដរ  ធនាគារក៏្កំ្ពុ្ពាយមពធវើឲ្យកាន់ដររបពរើរព ើ្នូវដំពណើ រការអាជី្វក្មម   
រពមទំ្បព ើ្តរនិ្បនតការដណនំាការអនុវរតន៍ពរវក្មមោរ់ទុក្អរិ្ិជ្នជ្ញចំ្ប្។ធនាគារ 
នឹ្បនតពរ្ឹ្ភាពរកី្ចំ្ពរ ើនចំ្ប្របរ់ែលួនខា្វរ័ិយហិរញ្ដបបទន និ្កំ្ចី្ពាណិជ្ជក្មម ជ្ញ
ពិពររ កំ្ចី្រំោប់ រហរគារធុនរូច្ និ្មធយម រពមទំ្កំ្ចី្ ពោ្ច្រក្ ក្នុ្ពគាលបំណ្
រមួចំ្ដណក្ពរ្ឹ្ពរដឋកិ្ច្ចជ្ញរិ ក៏្ដូច្ជ្ញពធវើឲ្យរបពរើរព ើ្នូវលទធភាពបព្កើ នរបាក់្ចំ្នូល
របរ់ែលួន។ក្នល្មក្ពនេះ ធនាគារបានរំពរច្បាននូវរបាក់្ចំ្ពនញរុទធ  ១៤.៣២ ោនដុោល អា
ពមរកិ្រំោប់ ការយិបរពិច្ឆទ ឆ្ន ំ ២០១៦។  ធនាគាររពឹំ្ថា នឹ្រំពរច្បាននូវរបាក់្ចំ្ពណញ
រុទធបនាទ ប់ពីដក្ពនធរចួ្ក្នុ្បរមិាណទឹក្របាក់្ ១៦.០៣ ោនដុោល អាពមរកិ្ នាឆំ្ន  ២០១៧ 
ខា្មុែ។ 
២. ពគាលពៅអត្ិលិជន 
 

ធនាគារបានជំ្រញុរបព័នធរបរិបរិតការតមលក្ខណៈវមិជ្ឈការដូច្ជ្ញៈ  ការដក្- ោក់្
របាក់្ ការរបមូលនិ្ផ្លរ់ទរ់មូលបបទនប័ររ  រពមទំ្ការពផទររបាក់្ - ល-។  ជ្ញ្ពនេះពៅ
ពទៀរ ដំពណើ ររបរិបរតិការពផស្ ៗពទៀរ ររូវបានដក្លំអរពអាយកាន់ដររបពរើរព ើ្ពដើមបី
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បំពពញរំរវូការអរិ្ិជ្ន និ្ ផតល់ជូ្ននូវពរវក្មមហិរញ្ដវរថុដ៏ឆ្ប់រហ័រ និ្មានភាពងាយ
ស្រួលនឹ្ ច្ក្ខុវរ័ិយធនាគារ ដដលដច្្ថាៈ “ អរិ្ិជ្នជ្ញចំ្ប្ ពរវក្មមជ្ញអាទិភាព” ។ 
 

 
៣. ថ្ផនការអាជីវក្មមេាំរាប់ឆ្ន ាំបនាទ ប ់
 

ពៅឆ្ន ំ ២០១៦  ធនាគារបានរំពរច្នូវពគាលពៅរំខាន់ពីរគឺ ៖ ការបព្កើរ សាខារ្ពីរ
ក្ដនល្បដនថមពទៀរ គឺ ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ សាខារ្ ពរជ្ញយច្ងាវ រ និ្ ធនាគារពាណិជ្ជទី
មួយ សាខារ្មានជ័្យ  ពៅត្ងទី២៧ ដែមក្ោ ឆ្ន ំ២០១៦ ពហើយនិ្ក្នុ្ដែឧរភា ធនាគារ
មានពរៀបចំ្ឯក្សារ និ្ផតល់ឥណទនអនតរធនាគារជូ្ន ធនាគារពាណិជ្ជមួយ នាដែឧរភា។  
បច្ចុបបននពនេះ ធនាគារពយើ្មានសាខាចំ្នួនមួយ និ្សាខារ្ចំ្នួនរបំាមួយ ដដលផតល់នូវភាព
ងាយស្រួលក្នុ្ការបំពរ ើពរវក្មមជូ្នអរិ្ិជ្ន ពៅក្នុ្ោជ្ធានីភំនពពញ ។ ពរៅពីពនេះ ធនាគារ
បានរមួចំ្ដនជ្ញដផនក្មួយពៅក្នុ្រ្គមក្មពុជ្ញ ក្នុ្ការងាររ័មរគចិ្រតផតល់ថាន ំរ្គូវ និ្ ពិពរគាេះ
ពយបល់ ជូ្នរបជ្ញជ្នពៅពែរតពពាធិសារ់ នាដែរីហា ។ ធនាគា របានបរោិច គរំភារៈពៅ
មជ្ឈមណឌ លកុ្មារកំ្រពាពៅទីរក្ុ្ភំនពពញ នាដែធនូ។ ពៅឆ្ន ំបនាទ ប់ពនេះ  ធនាគារនឹ្បនតពរ្ីក្
បដនថមបណ្តត ញពរវក្មម និ្ មានគំពោ្ពបើក្សាខារ្ពៅរក្ុ្ពរៀមោប។ រមួជ្ញមួយគាន ពនេះ 
ធនាគារកំ្ពុ្បនតអភិវឌ្ឍបដនថមពៅពលើរបព័នធកំុ្ពយូទ័រ ពដើមបីរំពរច្តមរំរវូការរបរ់  របព័នធទូរ
ទរ់រហ័រ  ពអាយបានមុនចុ្្ឆ្ន ំ ២០១៧ ។ ទនទឹមនឹ្ពនេះ  ធនាគារនឺ្ពធវើការដក្ដរបពលើ
ពគាលការណ៏ដណនំា រតីពីការរបឆ្ំ្រំអាររបាក់្និ្ហរញិ្ដបបទនពភរវក្មម។ ពោយមាន
វរតមានពៅរបពទរក្មពុជ្ញ  រយៈពពលពរច្ើនជ្ញ្១៨ឆ្ន ំ  ក្នល្មក្ពនេះ  ធនាគារពយើ្ពៅដរបនត
អនុវរតនូវទំនួលែុរររវូរ្គម ពហើយនឹ្បនតផតល់ការរបឹក្ាពយបល់ពោយរ័មរគចិ្រត និ្
កាន់ដរយក្ចិ្រតោក់្បដនថមពទៀរចំ្ពពាេះ របជ្ញជ្នពៅតមបណ្តត លពែរតនានាក្នុ្របពទរក្មពុ
ជ្ញ ដដលកំ្ពុ្ដរមានររមូវការក្នុ  ្
វរ័ិយពនេះ ។ 
ការផ្លែ េប់តូរេាំខាន់ៗប្បចាំឆ្ន ាំ 
 

ពៅដែមក្ោ ឆ្ន ំ ២០១៦ Chang Shih Hsin ជ្ញអនុរបធាន និ្នាយក្រគប់រគ្រ្ ពៅធ
នាគាពាណិជ្ជទីមួយ សាខា ភនំពពញ បានបញ្ច ប់អាណរតិការងាររបរ់ែលួន។ បនាទ ប់ មក្ ពៅដែ
ឧរភា ឆ្ន ំ ២០១៦ ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ ទីសាន ក់្ការក្ណ្តត ល បានោរ់តំ្ពោក្  Wang 
Sheng Wen ជ្ញជំ្នួយការ របធានជ្ញន់ែពរ់ មក្ជំ្នួយពោក្ Ko Chung Wang ដដលជ្ញជំ្នួយ
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1 

របាយការណ៍របសគ់ណៈរគប់រគង 
 

បយើងខញុ ំជាគណៈរគបរ់គងមានកិតឋិយសោកជូ់នពិនិតយនូវរបាយការណ៍របចឆំ្ប  ំ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ 

ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ (លំោបប់នុះតបៅបៅកាតថ់ា “សាខាធនាគារ”) សំរាប់
ការយិបរបិចេទចបន់ថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016។ 
 
សកមមភាពចាំបង 
 

សកមមភាពចំបងរបស់សាខាធនាគារ រមួមានការបធវើរបតិបតឋិការអាជីវកមមបលើរាល់សកមមភាពធនាគារ និង ការផឋល់
បសវាកមមហិរញ្ដ វតទុថ្ដលពាកព់ន័នបផេងៗបទៀត ។ 
 
លទធផលតនរបតិបតតការ និង ភាគលាភ 
 

លទនផលននរបតិបតឋិការសំរាបក់ារយិបរបិចេទចបន់ថៃទ ី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ 2០16 រតូវបានបង្ហា ញកបុងគណនីលទនផលបៅ
ទំពរ័ទ ី9 ។ 
 
សាខាធនាគារ ពុំបានរបកាស ឬ បានបងល់ាភការបទ សំរាបក់ារយិបរបិចេទចបន់ថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 បនុះ។ 
 
ពដើមទុនសាខាធនាគារ  
 

កបុងកំឡុងឆ្ប  ំ2016, សាខាធនាគារបានបបងកើនបដើមទុនចំនួន 9 លានដុលាល អាបមរកិ ពីចំនួន 41 លានដុលាល អាបមរកិ 
បៅចំនួន 50  លានដុលាល អាបមរកិ បោយបផធរពីគណនីលទនផលបងគរ ។ ការបបងកើនបដើមទុនបនុះរតូវបានអនុមត័
យល់រពមបោយ ធនាគារជាតិននកមពុជា បៅនថៃទី 23 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016។ 
 
ទុនបាំរងុ និង សាំវិធានធន 
 

គណនីទុនបំរងុ និងសំវធិានធនបៅកបុងឆ្ប បំនុះ ពុំមានការផ្លល ស់បឋូរជាសំខានប់ទ បោយថ្ឡកថ្តអវីថ្ដលមានបង្ហា ញ
កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ។  
 

បាំណុលជាប់សងសយ័ និង ពិបាកទារ 
 

បៅមុនបពលថ្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគាររតូវបានបរៀបចំបឡើង គណៈរគបរ់គងបានចតវ់ធិាន
ការថ្ដលមានមូលោឌ នសមរមយបដើមផបីញ្ជជ កថ់ា វធិានការរតូវបានបធវើបឡើងទាកទ់ងបៅនឹងការបធវើសំវធិានធនចំបពាុះ
បំណុលថ្ដលជាបស់ងេយ័ និងមានការបជឿជាកថ់ាសំវធិានធនរគបរ់គាន ់រតូវបានកំណតប់ឡើងសំរាបប់ំណុលថ្ដល
ជាបស់ងេយ័ ។ 
 

មកដល់នថៃបចញរបាយការណ៍បនុះ គណៈរគបរ់គងពុំបានដឹងពីបហតុការណ៍ណាមយួថ្ដលនឹងបណាឋ លបអាយចំនួន
សំវធិានធនចំបពាុះបំណុលជាបស់ងេយ័ បៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារមានភាពមនិរគបរ់គាន់
រហូតដល់កំរតិទឹករបាកសំ់ខានណ់ាមយួបនាុះបទ ។ 
 



 

 

2 

រទពយសកមម 
 

បៅមុនបពលថ្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខារធនាគាររតូវបានបរៀបចំបឡើង គណៈរគបរ់គងបានចតវ់ធិាន
ការថ្ដលមានមូលោឌ នសមរមយបដើមផបីញ្ជជ កថ់ា បណាឋ រទពយសកមមថ្ដលមនិអាចលកប់ានបៅកបុងរបតិបតឋិការអាជីវ
កមមធមមតា បអាយបានបសមើនឹងតនមលកតរ់តាបៅកបុងបញ្ជ ីគណបនយយរបស់សាខាធនាគារ រតូវបានកាតប់នទយបអាយបៅ
បសមើនឹងតនមលថ្ដលគិតថានឹងអាចលកប់ានបលើទីផារ ។ 
 

មកដល់នថៃបចញរបាយការណ៍បនុះ គណៈរគបរ់គងពុំបានដឹងពីបហតុការណ៍ណាមយួថ្ដលនឹងបធវើបអាយប ុះពាល់ដល់
ការកំណតត់នមលរទពយសកមម បៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារមានភាពមនិរតឹមរតូវធំដុំបឡើយ ។ 
 
វិធីសាស្ដសដតនការវាយតតមល 
 

មកដល់នថៃបចញរបាយការណ៍បនុះ គណៈរគបរ់គងពុំបានដឹងពីបហតុការណ៍ណាមយួថ្ដលបានបកើតបឡើងថ្ដលបធវើ
បអាយប ុះពាល់ដល់ការអនុវតឋវធិីសាស្ដសឋថ្ដលមានកនលងមកកបុងការវាយតនមលរទពយសកមម និងរទពយអកមម បៅកបុង
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារមានភាពមនិរតឹមរតូវ ឬ មនិសមរសបធំដុំបនាុះបទ ។ 
 
លផនរទពយអកមម និងរទពយអកមមពផសងៗពទៀត  
 

មកដល់នថៃបចញរបាយការណ៍បនុះ គឺពុំមាន ៖ 
 

(ក) ការោកប់ញ្ជច ំរទពយសកមមណាមយួរបស់សាខាធនាគារ ថ្ដលបកើតមានបឡើងបៅដំណាចក់ារយិបរបិចេទសំ
រាបធ់ានាចំបពាុះបំណុលរបស់បុគគលណាមយួ  ឬ 

(ខ) ថ្ផនរទពយអកមមណាមយួបកើតមានបឡើងចំបពាុះសាខាធនាគារ ចបត់ាងំពីដំណាចក់ារយិបរបិចេទ បរៅពី
របតិបតឋិការអាជីវកមមធមមតារបស់សាខាធនាគារ ។ 

 
តាមបោបល់របស់គណៈរគបរ់គង គឺពុំមានថ្ផនរទពយអកមម ឬ រទពយអកមមបផេងៗបទៀតរបស់សាខាធនាគារថ្ដល
រតូវមានកាតពវកិចចអនុវតឋ ឬ អាចនឹងរតូវមានកាតពវកិចចអនុវតឋ បនាធ បព់ីនថៃបញ្ចបប់ញ្ជ ីននការយិបរបិចេទ ថ្ដលនឹងមាន
ការប ុះពាល់ ឬ អាចនឹងមានការប ុះពាល់ជាសារវនថដ័ល់លទនភាពរបស់សាខាធនាគារកបុងការបំបពញកាតពវកិចចរបស់
ខលួនបៅនថៃដល់កំណត ់។ 
 
ការផ្លល សប់ដូដរតនពហតុការណ៍ 
 

មកដល់នថៃបចញរបាយការណ៍បនុះ គណៈរគបរ់គងននសាខាធនាគារពុំបានដឹងពីបហតុការណ៍ណាមយួ ថ្ដលមនិបាន
ថ្វកថ្ញកបៅកបុងរបាយការណ៍បនុះ ឬកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារថ្ដលនឹងបណាឋ លបអាយ មានតួ
បលខណាមយួថ្ដលបានបង្ហា ញបៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទ ុមានចំនួនមនិរតឹមរតូវធំដុំណាមយួបនាុះបឡើយ។ 
 
របការមិនធមមតា 
 

តាមបោបល់របស់គណៈរគបរ់គង លទនផលននរបតិបតឋិការអាជីវកមមរបស់សាខាធនាគារកបុងការយិបរបិចេទបនុះពុំ
មានការប ុះពាល់ធំដុ ំ បោយរបការ ឬកិចចការជំនួញ ឬរពឹតឋការណ៍ណាមយួ ថ្ដលមានលកខណៈជាសារវនឋ ័និងមនិ
ធមមតាបនាុះបទ។ 
 

គណៈរគបរ់គងមានមតិថា   ពុំមានរបការ,   កិចចការជំនួញ ឬរពឹតឋិការណ៍ណាមយួ  ថ្ដលមានលកខណៈជាសារវ
នឋន័ិងមនិធមមតា ថ្ដលបកើតមានបឡើងបៅកបុងចបនាល ុះបពលរវាងនថៃបិទបញ្ជ ីននការយិបរបិចេទ និងនថៃបចញរបាយការណ៍
បនុះ ថ្ដលអាចនាបំអាយប ុះពាល់ដល់លទនផលននរបតិបតឋិការរបស់សាខាធនាគារកបុងឆ្ប ថំ្ដលបានរាយការណ៍បនុះ ។ 
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សមាជិកគណៈរគប់រគង 
 

សមាជិកគណៈរគបរ់គង ថ្ដលបៅបំបរ ើការកបុងការយិបរបិចេទ និង បៅនថៃបចញរបាយការណ៍បនុះ មាននាមដូចតបៅ ៖ 
 

បលាក Chien Wen Cheng អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គង (ថ្តងតាងំបៅនថៃទ ី21 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប 2ំ016) 
បលាក Chou Chao Chung  អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គង 
បលាក Chang Shih Hsin    អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង (លាថ្លងបៅនថៃទ ី29 ថ្ខ មករា ឆ្ប 2ំ016) 
បលាក Chang Yuan Ming ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ 
បលាក Hsu Wei Sen        ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ 
បលាក Chen Jen Yu       ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ 
បលាក  Lin Chung Yuan អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង 

បលាក Yang Po Jen  អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង 

បលាក Yang Tsung Hsun អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង (ថ្តងតាងំបៅនថៃទ ី12 ថ្ខ កញ្ជដ  ឆ្ប  ំ2016) 
បលាក Wang Sheng Wen ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ (ថ្តងតាងំបៅនថៃទ ី20 ថ្ខ ឧសភា ឆ្ប  ំ2016) 
បលាក Ko Chung Wang ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ (លាថ្លងបៅនថៃទី 17 ថ្ខ មថុិនា ឆ្ប  ំ2016) 
បលាក Chuang Chen Yun អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង 

បលាក Yang Chia Wei ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ (ថ្តងតាងំបៅនថៃទ ី21 ថ្ខ កកកោ ឆ្ប  ំ2016) 
បលាក Chang Chih An អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង (លាថ្លងបៅនថៃទ ី27 ថ្ខ កកកោ ឆ្ប 2ំ016) 
បលាក Li Chun Hui        អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង 
បលាក Hung SzShian ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ (ថ្តងតាងំបៅនថៃទ ី28 ថ្ខ កកកោ ឆ្ប  ំ2016) 
បលាក Hsieh Feng Chen  អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង 
បលាក Chiang Jung Hua    អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង 
បលាក Tsai Po Jen           ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ 
បលាក Liu Ben Hao          អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង 
បលាក Kuo Shang Chen ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ 
បលាក Chiu Chi Yuan        អនុរបធាន និងនាយករគបរ់គងរង 
បលាក Chen Chung Ying ជំនួយការរបធានជានខ់ពស់ 
 

ភាគហ ុនកាន់កាប់ពោយគណៈរគប់រគង 
 

សមាជិកគណៈរគបរ់គងថ្ដលបៅបំបរ ើការនាចុងការយិបរបិចេទបនុះ មនិមានភាគហ ុនបៅកបុងសាខាធនាគារបទ ។ 
 

អតថរបពោជន៍របសគ់ណៈរគប់រគង 
 

បៅកបុងនិងរហូតដល់ចុងការយិបរបិចេទបនុះ ពុំមានការរពមបរពៀងណាមយួថ្ដលមានសាខាធនាគារចូលរមួជា គូភាគី
កបុងបគាលបំណងជួយ ដល់គណៈរគបរ់គងរបស់សាខាធនាគារ បដើមផទីទួលបាននូវអតទរបបោជនប៍ោយការទិញយក
ភាគហ ុន ឬលិខិតបំណុល ពីសាខាធនាគារ ឬពីរកុមហ ុនដនទបទៀតបទ ។ 
 

ចបព់ីនថៃបិទបញ្ជ ីការយិបរបិចេទមុន ពុំមានសមាជិកគណៈរគបរ់គងណាមយួននសាខាធនាគារថ្ដលបានទទួល ឬមាន
សិទនិនឹងទទួលបាននូវអតទរបបោជនណ៍ាមយួ តាមរយៈការចុុះកិចចសនាថ្ដលបានបធវើបឡើងរវាងសាខាធនាគារ និងគ
ណៈរគបរ់គង ឬរវាងសាខាធនាគារនិងរកុមហ ុនពាកព់ន័នជាមយួនឹងគណៈរគបរ់គងបនាុះ ឬជាមយួនឹងរកុមហ ុនថ្ដល
គណៈរគបរ់គងបនាុះជាសមាជិក, ឬកជ៏ាមយួរកុមហ ុនថ្ដលគណៈរគបរ់គងបនាុះមានផលរបបោជនថ៍្ផបកហិរញ្ដ វតទុ
សំខានជ់ាមយួ, បោយថ្ឡកថ្តរបតិបតឋិការដូចមានបង្ហា ញកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ។  
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ការទទួលែុសរតូវរបសគ់ណៈរគប់រគងកនងុការពរៀបចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
 

គណៈរគបរ់គងមានភារកិចចបធវើការបញ្ជជ កថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបចកំារយិបរបិចេទនីមយួៗ រតូវបានបរៀបចំ
បឡើងោ ងរតឹមរតូវ បដើមផចីងអុលបង្ហា ញនូវទិដឌភាពពិតរបាកដ ននសាទ នភាពហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ បៅនថៃទ ី
31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ 2016 និងលទនផលហិរញ្ដ វតទុ និង សាទ នភាពចរនឋសាចរ់បាកសំ់រាបក់ារយិបរបិចេទថ្ដលបានបិទបញ្ជ ី
បនុះ។ ការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុបនុះតំរវូបអាយគណៈរគបរ់គង៖ 
 

ក)  អនុវតឋបគាលការណ៍គណបនយយសមរសបថ្ដលថ្ផអកបលើការវនិិចេយ័ និងការបា នរ់បមាណោ ងសមបហតុផល 
នងិ របកបបោយការរបុងរបយត័ប បហើយបនាធ បប់នាុះបធវើការអនុវតឋបគាលការណ៍ទាងំបនុះជានិចចកាល, 

 

ខ)  បគារពតាមបទបង្ហា ញតរមូវបោយសថងោ់រគណបនយយកមពុជា និងបគាលការណ៍ថ្ណនាថំ្ដលតរមូវបោយ
ធនាគារជាតិននកមពុជា បហើយរបសិនបបើការថ្សវងរកទិដឌភាពពិតរបាកដតរមូវបអាយបរបើវធិានដនទបទៀតថ្ដល
ខុសពីវធិានមុនៗ វធិានថមីបនុះរតូវបានបង្ហា ញ និង ពនយល់បអាយបានចាស់លាស់ និង កំណតប់រមិាណននការ
ថ្របរបួលបៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ,  

 

គ)  រកាទុកនូវបញ្ជ ីគណបនយយបអាយបានរតឹមរតូវនិងរបពន័នរគបរ់គងនផធកបុងបអាយមានរបសិទនិភាព, 
 

ឃ) បរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុបោយថ្ផអកបលើមូលោឌ ននិរនឋរភាពននដំបណើ រការអាជីវកមម បលើកថ្លងថ្តកបុងករណី
មនិសមរមយកបុងការសនមតថ់ា សាខាធនាគារនឹងបនឋបធវើរបតិបតឋិការអាជីវកមមរបស់ខលួននាបពលអនាគត, និង 

 

ង) រតួតពិនិតយ និងដឹកនាសំាខាធនាគារបអាយមានរបសិទនិភាព បលើរាល់ការសំបរចថ្ដលមានសារៈសំខាន់ ថ្ដល
ប ុះពាល់ដល់របតិបតឋិការ និងដំបណើ រការសាខាធនាគារ, បហើយរតូវរបាកដថាកិចចការបនុះរតូវបានបង្ហា ញបៅ
កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ។   

 

គណៈរគបរ់គងធានាអុះអាងកបុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុថា សាខាធនាគារបានអនុវតឋនូវរាល់តំរវូការដូច
មានថ្ចងខាងបលើ ។  
 

ពសចកដីអនុម័តរបសគ់ណៈរគប់រគង 
 

កបុងនាមជាគណៈរគបរ់គងរបស់ ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ  សាខាភនាំពពញ បយើងខញុបំធវើបសចកឋីអនុមត័បលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារថ្ដលមានភាជ ប ់ ថ្ដលរតូវបានបរៀបចំបឡើងោ ងរតឹមរតូវបដើមផចីងអុល
បង្ហា ញនូវទិដឌភាពពិតរបាកដ ននសាទ នភាពហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ នានថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 និងលទនផល
ហិរញ្ដ វតទុ និងសាទ នភាពចរនឋសាចរ់បាកសំ់រាបក់ារយិបរបិចេទថ្ដលបានបញ្ចបន់ានថៃខាងបលើ បោយអនុបលាមបៅតាម
សឋងោ់រគណបនយយកមពុជា និងបគាលការណ៍ថ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ។ 
 

ចុុះហតទបលខាកបុងនាមគណៈរគបរ់គងបោយ ៖  
 
 
 
 
 
នថៃទី 27 ថ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2017  នថៃទី 27 ថ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2017
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របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជយជូនចាំពពាោះភាគទុនិក  
និង គណៈរគប់រគង ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ ការោិលយ័កណ្តត ល 
 

មតិរបសស់វនករឯករាជយ 
 

បយើងខញុ ំបានបធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ (លំោបប់នុះតបៅ
បៅកាតថ់ា “សាខាធនាគារ”) ថ្ដលរមួមានតារាងតុលយការនាការយិបរបិចេទចបន់ថៃទី31 ថ្ខធបូ ឆ្ប  ំ 2016 រពមទាងំ
គណនីលទនផល, របាយការណ៍ចរនឋមូលនិធរិបស់ភាគទុនិក, របាយការណ៍ចរនឋសាចរ់បាកន់នឆ្ប ខំាងបលើ, និង
កំណតសំ់គាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ បោយរមួមានបគាលការណ៍គណបនយយសបងខបសំខាន់ៗ ។  
 

បយើងខញុ ំមានមតិថា របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុថ្ដលមានភាជ បប់នុះបង្ហា ញនូវទិដឌភាពពិតរបាកដ ននសាទ នភាពហិរញ្ដ វតទុ
របស់សាខាធនាគារ នានថៃទី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 និង របសិទនិភាពហិរញ្ដ វតទុ និងចរនឋសាចរ់បាកសំ់រាបក់ារយិបរបិចេទ
ថ្ដលបានបញ្ចបន់ានថៃខាងបលើ បោយអនុបលាមបៅតាមសឋងោ់រគណបនយយកមពុជា និង បគាលការណ៍ថ្ណនារំបស់
ធនាគារជាតិននកមពុជា។ 
 

មូលោឋ នតនមតិរបសស់វនករឯករាជយ 
 

បយើងខញុ ំបានបធវើសវនកមមគណបនយយ បោយអនុបលាមបៅតាមសឋងោ់រសវនកមមអនឋរជាតិននកមពុជា។ ការទទួលខុស
រតូវរបស់បយើងសទិតបរកាមសឋងោ់រទាងំបនាុះ រតូវបានបរៀបរាបប់ថ្នទមបទៀតបៅកបុងថ្ផបកនន ការទទួលខុសរតូវរបស់
សវនករសរមាបស់វនកមមបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទ ុ ននរបាយការណ៍របស់បយើងខញុ ំ។ បយើងមានឯករាជយភាពព ី
សាខាធនាគារ បោយអនុបលាមតាមលកខខណឍ តរមូវវជិាជ ជីវៈ ថ្ដលពាកព់ន័នបៅនឹងការបធវើសវនកមមរបស់បយើងខញុបំលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុបៅកបុងរបបទសកមពុជា បហើយបយើងបានបំបពញការទទួលខុសរតូវបផេងបទៀតរបស់បយើងបៅ
កបុងវជិាជ ជីវៈរសបតាមតរមូវការទាងំបនុះ។ បយើងខញុ ំបជឿជាកថ់ាភសឋុតាងសវនកមម ថ្ដលបយើងខញុ ំបានទទួលមានភាព
រគបរ់គាន ់និងសមបហតុសមផល បដើមផជីាមូលោឌ នកបុងការបបញ្ចញមតិរបស់បយើងខញុ ំ។ 
 

ការទទួលែុសរតូវរបសគ់ណៈរគប់រគងពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
 

គណៈរគបរ់គងជាអបកទទួលខុសរតូវកបុងការបរៀបច ំ និង ការបង្ហា ញទិដឌភាពពិតរបាកដននរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ 
បោយបោងបៅតាមសឋងោ់រគណបនយយកមពុជា និងបគាលការណ៍ថ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា និងជាអបក
ទទួលខុសរតូវបលើរបពន័នរតួតពិនិតយនផធកបុងមយួថ្ដលចបំាចក់បុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ថ្ដលគាម នកំហុស
ឆគងជាសារវនឋ ័(ដូចជាកំហុសឆគងបោយសារការថ្កលងបនល ំឬ ការភានរ់ចឡ)ំ ។  
 

កបុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទ ុ គណៈរគបរ់គងទទួលខុសរតូវចំបពាុះការវាយតនមលសមតទភាពរបស់សាខា
ធនាគារ បដើមផបីនថនិរនថរភាពននដំបណើ រការអាជីវកមម, បង្ហា ញតាមការពាកព់ន័ននូវករណីថ្ដលទាកទ់ងបៅនឹងនិរនថរភាព
ននដំបណើ រការអាជីវកមម និងការបរបើរបាស់មូលោឌ ននិរនថរភាពអាជីវកមមគណបនយយ បលើកថ្លងថ្តគណៈរគបរ់គងមាន
បំណងបដើមផជីរមុះបញ្ជសីាខាធនាគារ ឬបដើមផបីញ្ឈបរ់បតិបតឋិការអាជីវកមម ឬមនិមានជបរមើសណាបផេងពីបនុះ ។ 
 

ថាប កដ់ឹកនាថំ្ផបកអភបិាលកិចចទទួលខុសរតូវកបុងការរតួតពិនិតយដំបណើ រការរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ។ 
(តបៅទំពរ័បនាធ ប)់
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របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជយជូនចាំពពាោះភាគទុនិក  
និង គណៈរគប់រគង ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ ការោិលយ័កណ្តត ល (តពីទាំព័រមុន) 
 

ការទទួលែុសរតូវរបសស់វនករឯករាជយពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
 

បគាលបំណងរបស់បយើងខញុ ំ គឺបដើមផទីទួលបានការធានាបោយសមបហតុផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុទាងំមូល ពុំ
មានកំហុសឆគងជាសារវនឋ ័(ដូចជាកំហុសឆគងបោយសារការថ្កលងបនល ំឬ ការភានរ់ចឡ)ំ និងបដើមផបីចញរបាយការណ៍ 
សវនករមយួថ្ដលរមួបញ្ចូ លទាងំមតិបោបល់របស់បយើងខញុ ំ។ ការធានាបោយសមបហតុផល គឺជាការធានាថ្ដល
មានករមតិខពស់ ប ុថ្នថមនិថ្មនជាការធានាមយួថ្ដលថា សវនកមមបធវើបឡើងរសបតាមសថងោ់រសវនកមមអនឋរជាតិននកមពុ
ជា  ថ្តងថ្តរកបឃើញកំហុសឆគងជាសារវនឋណ័ាមយួបៅបពលថ្ដលវាបកើតបឡើងបឡើយ។ កំហុសឆគងអាចបកើតបឡើង
ពីការបនល ំឬភានរ់ចឡ ំនិងរតូវបានចតទុ់កថាជាសារវនឋ ័ របសិនបបើកំហុសឆគងមយួ ឬកំហុសឆគងជារមួ, ពួកវាអាច
នឹងរតូវបានបគរពំឹងបោយសមរមយថា នឹងមានឥទនិពលបលើការសបរមចចិតថថ្ផបកបសដឌកិចចរបស់អបកបរបើរបាស់ថ្ផអកបលើ
មូលោឌ នននរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុបនុះ។ 

 
 

  
 
 
 

 
នថៃទី 27 ថ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2017
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តារាងតុលយការ 
នាតថៃទ ី31 លែ ធន ូឆ្ន ាំ 2016 
 
  2016  2015 

 
កំណត់
សំគាល់ ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 

រទពយសកមម      
       

សាចរ់បាក ់  4 21,535,524  86,938,911  13,667,641 

សមតុលយជាមយួធនាគារ 5 72,765,680  293,755,050  66,510,396 

ឥណទាន និងបុបររបទានចំបពាុះអតិថិជន 6 417,027,590  1,683,540,381  303,726,351 

របាកត់ំកល់តាមចាបប់ៅធនាគារកណាឋ ល 7 49,543,349  200,006,500  36,849,630 

រទពយសកមមបផេងបទៀត 8 2,036,509  8,221,387  1,829,697 

រទពយសកមមអរបូ ី 9 13,031  52,607  - 

អចលនរទពយ  10 1,371,062  5,534,977  802,368 

ពននពនារបពលសកមម 24 879,542  3,550,711  30,061 
       

សរបុរទពយសកមម  565,172,287  2,281,600,524  423,416,144 
       

រទពយអកមម និង ពដើមទុន       
       

រទពយអកមម       
       

របាកប់បញ្ដ ើរបស់អតិថិជនមនិថ្មនជាធនាគារ 11 144,506,050   583,370,924   126,466,239  

របាកប់បញ្ដ ើរបស់ធនាគារ 12 114,577,426   462,549,069   86,899,865  

កំចីរយៈបពលខល ី 13 205,500,000   829,603,500   145,000,000  

អនុបំណុល 14 20,000,000   80,740,000   - 

បំណុលបផេងៗ 15 1,675,874  6,765,504  1,259,360  

សំវធិានធនពននបលើរបាកច់ំបណញ 16 3,542,899  14,302,683  2,735,942   
       

សរបុរទពយអកមម  489,802,249  1,977,331,680  362,361,406 
       

 
(តបៅទំពរ័បនាធ ប)់ 
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តារាងតុលយការ 
នាតថៃទ ី31 លែ ធន ូឆ្ន ាំ 2016 (តពីទាំព័រមុន) 
 
  2016  2015 

 
កំណត់
សំគាល់ 

ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 

ពដើមទុនការោិលយ័កណ្តត ល      
       

បដើមទុនសាខា 17 50,000,000   201,850,000   41,000,000  

លទនផលបងគរ  25,370,038  102,418,844  20,054,738  
       

សរបុពដើមទុនការោិលយ័កណ្តត ល  75,370,038  304,268,844  61,054,738 
       

សរបុរទពយអកមម និង ពដើមទុន  565,172,287  2,281,600,524   423,416,144  
       

កិចចសនាឥណទាន 25 92,240,384   372,374,431   62,495,171 
 
 
 
 

អនុញ្ញញ តពអាយពចញផសពវផាយ និងចុោះហតថពលខា 
កនងុនាមគណៈរគប់រគងរបសស់ាខាធនាគារ 

 

 

 

 

 
 
 
 
នថៃទី 27 ថ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2017  នថៃទី 27 ថ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

កំណតសំ់គាល់ថ្ដលមានភាជ បរ់តូវអានជាមយួរបាយការណ៍បនុះ។ 
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គណនីលទធផល  
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
 
  2016  2015 

 
កំណត់
សំគាល់ 

ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
       

ចំណូលពីការរបាក ់ 18 25,969,067   104,837,124   18,885,672  

ចំណាយការរបាក ់ 19 (4,147,244)  (16,742,423)  (2,728,087) 
       

ចំណូលពីការរបាកសុ់ទន  21,821,823  88,094,701  16,157,585 
       

ចំណូលពីនថលឈបួល និងកនរមបជើងសារ 20 2,493,197   10,065,036   2,008,389  

ចំណូលពីរបតិបតឋិការបផេងៗ 21 62,202  251,109  189,619 
       

ចំណាយបលើបុគគលិក 22 (2,091,608)  (8,443,821)  (1,740,436) 

ចំណាយរលំស់  (349,702)  (1,411,747)  (260,089) 

ចំណាយរបតិបតថិការបផេងៗ 23 (2,416,759)  (9,756,458)  (1,972,882) 
       

លទនផលមុនសំវធិានធនសំរាបឥ់ណទានបាតប់ង់  19,519,153  78,798,820  14,382,186 
       

សំវធិានធនសំរាបឥ់ណទានបាតប់ង ់ 6 (2,241,218)  (9,047,797)  (597,548) 
       

លទធផលមុនបង់ពនធ  17,277,935  69,751,023  13,784,638  

       

ចំណាយបងព់នន 24 (2,962,635)  (11,960,157)  (2,925,311) 
       

លទធផលពរកាយបងព់នធ  14,315,300  57,790,866  10,859,327  

 
អនុញ្ញញ តពអាយពចញផសពវផាយ និងចុោះហតថពលខា 
កនងុនាមគណៈរគប់រគងរបសស់ាខាធនាគារ 

 
 
 

 
 
 
នថៃទី 27 ថ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2017  នថៃទី 27 ថ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2017 

 
កំណតសំ់គាល់ថ្ដលមានភាជ បរ់តូវអានជាមយួរបាយការណ៍បនុះ។ 
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របាយការណ៍ចរនដមូលនិធិមាច សភ់ាគហ ុន  
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
 
 បដើមទុនសាខា  លទនផលបងគរ  សរុប 
 ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ 
      សមតុលយបៅនថៃទ ី1 មករា ឆ្ប  ំ2០15 38,000,000  15,195,411  53,195,411 

បផធរបៅបដើមទុន 3,000,000  (3,000,000)  - 

ភាគលាភបងក់បុងឆ្ប  ំ -  (3,000,000)  (3,000,000) 

លទនផលននការយិបរបិចេទ -  
     

10,859,327  
 10,859,327 

      សមតុលយពៅតថៃទ ី31 ធនូ ឆ្ន ាំ 2015 41,000,000  20,054,738  61,054,738 

      សមតុលយបៅនថៃទ ី1 មករា ឆ្ប  ំ2016 41,000,000  20,054,738  61,054,738 

បផធរបៅបដើមទុន 9,000,000  (9,000,000)  - 

លទនផលននការយិបរបិចេទ -  14,315,300  14,315,300 

      

សមតុលយពៅតថៃទ ី31 ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 50,000,000  25,370,038  75,370,038 

      សមតុលយពៅតថៃទ ី31 ធនូ  ឆ្ន ាំ 2016 (ពាន់ពរៀល) 201,850,000  102,418,844  304,268,844 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំណតសំ់គាល់ថ្ដលមានភាជ បរ់តូវអានជាមយួរបាយការណ៍បនុះ។ 
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របាយការណ៍ចរនដសាច់របាក ់
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទី 31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
 
 2016  2015 

  ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
       

ចរនដសាច់របាក់ពីសកមមភាពរបតិបតដិការ       
       

សាច់របាក់សទុធពរបើកនងុសកមមភាពរបតិបតដិការ 
(កាំណត់សាំគាល ់25) 

(65,445,406)  (264,203,103)  (40,739,674) 

       

ចរនដសាច់របាក់ពីសកមមភាពវិនិពោគ       
       

ការទិញអចលនរទពយ (កំណតសំ់គាល់10)  (931,427)  (3,760,171)  (214,643) 
       

សាច់របាក់សទុធពរបើកនងុសកមមភាពវិនិពោគ  (931,427)  (3,760,171)  (214,643) 

       

ចរនដសាច់របាក់ពីសកមមភាពហរិញ្ញវតថ ុ       

ភាគលាភបងក់បុងឆ្ប  ំ  

                

-    
 -  (3,000,000) 

សាចរ់បាកទ់ទួលបានពីរបាកក់មច ី  367,500,000  1,483,597,500  235,000,000 

ការទូទាតស់ងរបាកក់មច ី  (287,000,000)  (1,158,619,000)  (165,000,000) 
       

សាច់របាក់សទុធបានពីសកមមភាពហរិញ្ញវតថ ុ   80,500,000  324,978,500  67,000,000 
       

បាំលរបាំរលួសាច់របាក ់និងសាច់របាក់សមមូល  14,123,167   57,015,226  26,045,683 
       

សាច់របាក ់និងសាច់របាក់សមមូល ៖       
       

ពៅពដើមការយិបរពិចេទ  80,178,037   323,678,735  54,132,354 
       

ពៅចុងការយិបរពិចេទ (កាំណត់សាំគាល ់26)  94,301,204   380,693,961  80,178,037 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
កំណតសំ់គាល់ថ្ដលមានភាជ បរ់តូវអានជាមយួរបាយការណ៍បនុះ។ 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
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1. ពត៌មានទូពៅ 
 

ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ  លំោបប់នុះតបៅបៅកាតថ់ា (“សាខាធនាគារ”) រតូវបានបបងកើត
បឡើងបៅរពុះរាជាណាចរកកមពុជា បៅនថៃទី 23 ថ្ខ កញ្ជដ  ឆ្ប  ំ 1998 បោយមានបញ្ជ ីការពាណិជជកមមបលខ Co. 
126Br/1998 បហើយសាខាធនាគារបានទទួលនូវអាជាញ បណ័ត អចិនស្ដនថបលខ 03 ពីធនាគារជាតិននកមពុជា បៅនថៃទី 28 
ថ្ខ វចិេិកា ឆ្ប  ំ2006។  

 

សកមមភាពចំបងរបស់សាខាធនាគារ រមួមានការបធវើរបតិបតឋិការអាជីវកមមបលើរាល់សកមមភាពធនាគារ និងការផឋល់
បសវាកមមហិរញ្ដ វតទុថ្ដលពាកព់ន័នបផេងៗបទៀត ។ 
 

ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ គឺជាទីចតក់ារធំរបស់សាខាធនាគារ ថ្ដលបានបបងើកតបឡើង និងចុុះបញ្ដ ីពាណិជជកមម 
និងចុុះបញ្ដ ីកបុងផារហ ុនបៅបកាុះនតវា ន។់ 
 

ទីសាប កក់ារចុុះបញ្ដ ីរបស់សាខាធនាគារមានទីតាងំបៅអគារបលខ 66, មហាវថិីរពុះនបរាតថម សង្ហក ត់ជយ័ជំនុះ ខណឍ
ដូនបពញ  រាជធានីភបបំពញ, រពុះរាជាណាចរកកមពុជា ។ 
 

សាខាធនាគារមានបុគគលិកចំនួន  95 នាកប់ៅនថៃទ ី31 ថ្ខធបូ ឆ្ប  ំ2016 (នថៃទី 31 ថ្ខធបូ ឆ្ប  ំ2015 មានចំនួន 85 នាក)់។ 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគាររតូវបានអនុញ្ជដ តបអាយបចញផេពវផាយបោយរកុមរបឹកាភបិាលបៅ នថៃទី 27 
ថ្ខ មនិា ឆ្ប  ំ2017។ 
 

2. ពគាលការណ៍គណពនយយសពងខបសាំខាន់  ៗ
 

បគាលការណ៍គណបនយយចំបងថ្ដលបានកំណត ់ និងអនុវតឋបៅកបុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ មានដូចខាង
បរកាម។ បគាលការណ៍ទាងំបនុះរតូវបានបគអនុវតឋដូចៗគាប ចំបពាុះរគបក់ារយិបរបិចេទទាងំអស់ថ្ដលបានបង្ហា ញ 
បលើកថ្លងថ្តមានលកខខណឍ តរមូវណាមយួថ្ចងផធុយពីបនុះ ។ 
   2.1 មូលោឋ នតនការពរៀបចាំ 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ រតូវបានបរៀបចំបឡើងតាមសនមតិកមមតនមលបដើម បោយអនុបលាមបៅតាម
សឋងោ់រគណបនយយកមពុជា និងបទបញ្ដតឋិទាងំឡាយរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា។ បគាលការណ៍ទាងំបនុះតំរវូបអាយ
វាស់ថ្វងឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុបោយបរបើតនមលបោង បោយមានការកាតប់នទយសំវធិានធនសំរាបក់ារថយចុុះតនមល ។  
វធិានបនុះមានលកខណៈខុសពីសឋងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអនឋរជាត ិ ថ្ដលតំរវូបអាយវាស់ថ្វងឥណទាន និង
គណនីរតូវទទួលបោយបរបើវធិីសាស្ដសឋនថលបដើមរលំស់ (amortised cost)  បោយបរបើអរតាការរបាកព់ិតរបាកដ
ចំបពាុះរាល់លំបអៀងរវាងតនមលបដើមរគា និងតនមលដល់កាលកំណត ់ បោយកាតប់នទយសំវធិានធនសំរាបក់ារចុុះតនមល ឬ
ការរបមូលឥណទានមកវញិមនិបាន ។  
 
 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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2. ពគាលការណ៍គណពនយយសពងខបសាំខាន់  ៗ(តពីទាំព័រមុន) 
 

2.1 មូលោឋ នតនការពរៀបចាំ (តពីទាំព័រមនុ) 
 

ការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ បោយរសបបៅតាមសឋងោ់រគណបនយយកមពុជា ថ្ដលមានការថ្កតំរវូបោយបគាល
ការណ៍ថ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា តំរវូបអាយគណៈរគបរ់គងបធវើការបា នរ់បមាណោ ងរបបសើរ និង បធវើការ
សនមតប់ោយសមបហតុផល ថ្ដលមានឥទនិពលបលើការរាយការណ៍តួបលខននរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ និងកំណត់
សំគាល់ ។ ការបា នរ់បមាណទាងំបនុះមានមូលោឌ នបលើពត័ម៌ានថ្ដលបានទទួលរតឹមនថៃបិទបញ្ជ ី និងការវនិិចេយ័
របស់គណៈរគបរ់គងបលើរពឹតឋិការណ៏ និងសកមមភាពបចចុបផនប ។ ដូបចបុះ លទនផលជាកថ់្សឋងចុងបរកាយអាចមានភាព
ខុសគាប ពីការបា នរ់បមាណទាងំបនាុះ ។ 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុថ្ដលមានភាជ ប ់រតូវបានបរៀបចំបឡើងសំរាបរ់ងវងស់មតទកិចចននរពុះរាជាណាចរកកមពុជា  និង
អនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍ថ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា។ របាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុបនុះ ពុំមានបគាល
បំណងបធវើការបង្ហា ញពីសាទ នភាពហិរញ្ដ វតទ ុ និងលទនផលននរបតិបតឋិការអាជីវកមម សាទ នភាពចរនឋសាច់ របាក ់ បោយ
អនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍គណបនយយ និងការអនុវតឋគណ បនយយថ្ដលទទួលសាគ ល់ជាទូបៅបៅរបបទស និង
រងវងស់មតទកិចចបោយថ្ឡកពីរបបទសកមពុជាបទ ។ 
 

2.2 មូលោឋ នតនការសរបុ 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរមួបញ្ចូ លទាងំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ការោិល័យកណាថ ល និងសាខារបស់ខលួនបនាធ ប់
ពីបធវើការលុបបំបាតន់នសមតុលយ និងរបតិបតថិការអនថរសាខាសំខាន់ៗ ។ 
 

2.3 រកបែណឌ សតង់ោរគណពនយយថម ី
 

បៅនថៃទ ី28 ថ្ខ សីហា ឆ្ប  ំ2009 រកុមរបឹកាជាតិគណបនយយ បោយថ្ផអកតាមរបកាសបលខ 068 សហវ-របក ចុុះនថៃ
ទី 8 ថ្ខ មករា ឆ្ប ំ  2009 របស់រកសួងបសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ បានរបកាសោកប់អាយបរបើរបាស់នូវសឋងោ់ររបាយ
ការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអនឋរជាតិននកមពុជា (បៅកាតថ់ា “CIFRS”) ថ្ដលថ្ផអកបលើសឋងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអនឋរជាតិ
ទាងំមូល។ សាទ បន័ថ្ដលមានការទទួលខុសរតូវជាសាធារណៈរតូវថ្តបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ បោយបោងតាម
សឋងោ់រ CIFRS សំរាបប់ដើមការយិបរបិចេទ ឬបនាធ បព់ីការយិបរបិចេទនថៃទ ី1 ថ្ខ មករា  ឆ្ប  ំ2012។  
 

បៅនថៃទ ី30 ថ្ខ កកកោ ឆ្ប  ំ2012 រកុមរបឹកាជាតិគណបនយយ បានជូនដំណឹងដល់ ធនាគារ និងរគឹុះសាទ នហិរញ្ដ វតទុ 
អំពីការពនារការអនុវតឋ CIFRS រហូតដល់ការយិបបចេទចបប់ផឋើម ឬបនាធ បព់ីនថៃទ ី01 ថ្ខ មករា ឆ្ប  ំ2016បដើមផអីនុ
ញ្ជដ តិឱ្យធនាគារនិងរគឹុះសាទ នហិរញ្ដ វតទមុានការផេពវផាយសថងោ់រទាងំអស់បនាុះបៅកានប់ុកគលិករបស់ពួកបគ។ 
 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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2. ពគាលការណ៍គណពនយយសពងខបសាំខាន់  ៗ(តពីទាំព័រមុន) 
 

2.3  រកបែណឌ សតង់ោរគណពនយយថម(ីតពីទាំព័រមុន) 
 

បៅនថៃទ ី20 ថ្ខតុលា ឆ្ប  ំ2015 សមាគមធនាគារបៅកមពុជា (បៅកាតថ់ា “ABC”) បោយបលើកបឡើងពីការមនិបាន
បរតៀមខលួនរចួរាល់របស់ធនាគារភាគបរចើនកបុងការអនុវតថ CIFRS បានបធវើសំបណើ បៅធនាគារជាតិននកមពុជា សំុពនា
បពលការអនុវតថសឋងោ់រ CIFRS សរមាបរ់យៈបពលបីឆ្ប បំទៀត រហូតដល់ឆ្ប  ំ 2019។ បោយថ្ផអកបលើសំបណើ បនុះ 
ធនាគារជាតិននកមពុជាបានបសបើ បៅនថៃទី 16 ថ្ខ វចិេិកា ឆ្ប  ំ2015 បៅរកុមរបឹកាជាតិគណបនយយ បដើមផពីនាបពល
ការអនុវតថសឋងោ់រ CIFRS រហូតដល់ឆ្ប  ំ 2019 បោយមានការអនុញ្ជដ តថបិអាយបរបើរបាស់មុនបាន។ រកុមរបឹកា
ជាតិគណបនយយ បានបចញបសចកថីរបកាសមយួចុុះនថៃទ ី25 ថ្ខកុមភៈ ឆ្ប  ំ2016 បានយល់រពមពនាបពលការអនុវតថ
ន ៍CIFRS រហូតដល់ឆ្ប  ំ2019។ 
 

បទោឌ នគណបនយយបចចុបផនប គឺខុសគាប បៅនឹង CIFRS បៅកបុងវស័ិយជាបរចើន។ ដូបចបុះ ការោកប់អាយបរបើរបាស់នូវ  
សឋងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអនឋរជាតនិនកមពុជា និងមានផលប ុះពាល់ជាសារវនថប័ៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទ។ុ 
សាខាធនាគារនឹងវាយតំនលពីផលប ុះពាល់ននការោកប់អាយបរបើរបាស់នូវសឋងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអនឋរជាតនិន
កមពុជាដំបូង បហើយការអនុវតឋសឋងោ់របនុះនឹងរតូវថ្កថ្របជាចំបាច ់កបុងករណីថ្ដលបកើតបឡើង។ 
 

2.4 ការបករសាយរបូិយប័ណណ បរពទស 
 

ក.  រូបិយបណ័ត មុខង្ហរ និង រូបិយបណ័ត ថ្ដលរតូវបង្ហា ញ 
 

ធាតុទាងំអស់បៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ រតូវបានបគវាស់ថ្វងបោយបរបើរបាស់របូិយបណ័ត  នន
បសដឌកិចចជាចំបង ថ្ដលសាខាធនាគាររបតិបតឋិ (“របូិយបណ័ត មុខង្ហរ”) ។ 
 

សាខាធនាគារមានរបតិបតឋិការភាគបរចើន ជារបាកដុ់លាល អាបមរកិ និងបធវើការកតរ់តាបញ្ជ ីគណបនយយរបស់ខលួន និង
បង្ហា ញបៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ជារបាកដុ់លាល អាបមរកិ ថ្ដលជារបូិយបណ័ត មុខង្ហរ និងជារបូិយបណ័ត ថ្ដលរតូវ
បង្ហា ញ ពីបរពាុះរបូិយបណ័ត បនុះឆលុុះបញ្ជច ំងភាពជាកថ់្សឋង ននសកមមភាពបសដឌកិចចបៅតាមរបតិ បតឋិការនិងកាលៈបទ
សៈរបស់សាខាធនាគារ។ 
 

អនុបលាមបៅតាមតំរវូការរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា តារាងតុលយការ គណនីលទនផល  របាយការណ៍ចរនឋមូលនិធិ
ភាគទុនិក របាយការណ៍ចរនឋសាចរ់បាក ់ និងកំណតសំ់គាល់បផេងៗ ជារបូិយបណ័ត បរបទសបៅចុងការយិបរបិចេទ 
រតូវបានបឋូរបៅជារបាកប់រៀល បោយបរបើអរតាបឋូររបាកជ់ាផលូវការថ្ដល បានរបកាសបោយធនាគារជាតិននកមពុជា បៅ
ចុងការយិបរបិចេទបនុះ បពាលគឺ 1 ដុលាល អាបមរកិ បសមើនឹង 4,037 បរៀល (នថៃទី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2០15 បសមើនឹង 4,050 
បរៀល)។ តួបលខជារបាកប់រៀលបនុះរតូវបានបរៀបចំបដើមផអីនុបលាមបៅតាមតំរវូការរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ចំបពាុះ
ការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុថ្តប ុបណាត ុះ បហើយមនិរតូវយកមកបករសាយថាជាតួបលខថ្ដលរតូវបាន ឬអាច
រតូវបាន ឬនាបពលអនាគតនឹងរតូវបានបឋូរបៅជារបាកដុ់លាល អាបមរកិ តាមអរតាបឋូររបាកប់នុះ ឬ អរតាបផេងៗបទៀត
បានបឡើយ។ 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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2. ពគាលការណ៍គណពនយយសពងខបសាំខាន់  ៗ(តពីទាំព័រមុន) 
 

2.4 ការបករសាយរបូិយប័ណណ បរពទស 
 

ខ.  របតិបតឋិការ និង សមតុលយ 
 

រទពយសកមម និងអកមម ជារបូិយបណ័ត បផេងពីរបាកដុ់លាល  រតូវបានបឋូរបៅជាដុលាល អាបមរកិ បោយបរបើអរតាបឋូររបាកជ់ា
ផលូវការរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាបៅចុងការយិបរបិចេទ។ រាល់របតិបតឋិការចំណូល- ចំណាយជារបូិយបណ័ត បរបទស
បរៅពីរបាកដុ់លាល  រតូវបានបឋូរបៅជាដុលាល អាបមរកិបោយបរបើអរតាបឋូររបាកប់ៅនថៃរបតិបតឋិការ។ ភាពខុសគាប ននអរតា
បឋូររបាករ់តូវបានទទួលសាគ ល់បៅកបុងគណនីលទនផល។  
 

2.5 សាច់របាក ់និង សាច់របាក់សមមូល 
 

សាចរ់បាក ់ និងសាចរ់បាកស់មមូល រមួមានសាចរ់បាកសុ់ទន,  សមតុលយបៅធនាគារជាតិថ្ដលមនិមានការទប់
សាក ត ់និងសមតុលយបៅធនាគារនានា ថ្ដលមានភាពង្ហយរសួលកបុ ងការបថូរបៅជាសាចរ់បាកក់បុងរយៈបពលតិចជាង 
3 ថ្ខ បហើយអាចមានហានិភយ័តិចតួចននការផ្លល ស់បថូរតំនលរបស់វា។ 
 

2.6 របាក់តាំកលត់ាមចាប់ពៅធនាគារកណ្តដ ល                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

របាកត់ំកល់តាមចាប ់ រមួមានមូលនិធិបំរងុ និងរបាកត់ំកល់បៅធនាគារជាតិននកមពុជា បោយអនុបលាមបៅតាម
ចាបស់ឋីពីរគឹុះសាទ នធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុ ។ របាកត់ំកល់តាមចាបម់និអាចយកមកបរបើរបាស់សំរាបរ់បតិបតឋិការ
របចនំថៃបទ បហើយពុំរតូវបានចតទុ់កជាចំថ្ណកននសាចរ់បាក ់ និងសាចរ់បាកស់មមូល កបុងការគណនារបាយ
ការណ៍ចរនឋសាចរ់បាក ់។ 
 

2.7 ឥណទាន និងបុពររបទានចាំពពាោះអតិថិជន 
 

ឥណទានថ្ដលបានផឋល់បោយសាខាធនាគារ តាមរយៈការរបគល់របាកប់ោយផ្លធ ល់បៅអតិថិជនបៅនថៃកំណត់ រតូវ
បានចំណាតថ់ាប កជ់ាឥណទាន និងបុបររបទាន បហើយរតូវបានកតរ់តាបោងតាមសមតុលយថ្ដលបៅសល់ និងការ
របាក ់បោយដកបចញនូវសំវធិានធនបលើឥណទានថ្ដលបាតប់ង ់និងតួបលខននកំចីថ្ដលលុបបចល ។ ការរបាកព់យួរ
ទុកសំបៅបៅការរបាកប់ងគរបលើឥណទាន ថ្ដលបានបធវើចំណាតថ់ាប កជ់ា បរកាមសឋងោ់រ ជាបស់ងេយ័ ឬ ឥណទាន
បាតប់ង ់។ 
 

ឥណទានរតូវបានលុបបចលបៅបពលថ្ដលសាខាធនាគារមនិមានភាពបជឿជាកណ់ាមយួថា នឹងអាចរបមូលបាន
មកវញិ។ ការរបមូលមកវញិនូវឥណទានថ្ដលបានលុបបចលបៅកបុងការបធវើសំវធិានធនសំរាប់ ការយិបរបិចេទមុន 
រតូវបានបង្ហា ញោចប់ោយថ្ឡកពីគាប ជាមយួនឹងបំថ្របំរលួសុទនបៅបពលបធវើសំវធិានធនចំបពាុះឥណទាន និង បុបររប 
ទានជាបស់ងេយ័ បៅកបុងគណនីលទនផល ។ 

 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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2. ពគាលការណ៍គណពនយយសពងខបសាំខាន់ៗ (តពីទាំព័រមុន) 
 

2.8 សាំវិធានធនពលើឥណទានបាត់បង ់
 

សំវធិានធនបលើឥណទានជាបស់ងេយ័ រតូវបានថ្ផអកតាមបសចកឋីថ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា តាមរបកាសបលខ 
ធ7-09-074 ចុុះនថៃទ ី 25 ថ្ខ កុមភៈ  ឆ្ប  ំ 2009 និងរតូវបានបធវើបឡើងចំបពាុះហានិភយ័ជាកល់ាកប់លើឥណទាននីមយួៗ 
ថ្ដលរតវូបានវាយតំនល និងចតថ់ាប កជ់ា ឥណទានធមមតា, ឃ្ល បំមើល, បរកាមសឋងោ់រ, ជាបស់ងេយ័ និង បាតប់ង។់ 
 

បសចកឋីថ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាតំរវូបអាយមានការចតថ់ាប ក ់និងកំរតិសំវធិានធនដូចតបៅ៖ 
 

ចំណាតថ់ាប ក ់ ហួសកាលកំណត ់ របបភទននការបធវើសំវធិានធន កំរតិសំវធិានធន 

ធមមតា ដំបណើ រការបោយអនុបលាម 
តាមកិចចសនា (ថ្តតិចជាង 30 នថៃ) សំវធិានធនទូបៅ  1% 

ឃ្ល បំមើល ពី30នថៃ (ថ្តតិចជាង 90 នថៃ) សំវធិានធនជាកល់ាក ់  3% 
បរកាមធមមតា ពី90នថៃ (ថ្តតិចជាង180 នថៃ) សំវធិានធនជាកល់ាក ់  20% 
ជាបស់ងេយ័ ពី180នថៃ (ថ្តតិចជាង 360 នថៃ) សំវធិានធនជាកល់ាក ់  50% 
បាតប់ង ់ ពីមយួឆ្ប  ំ សំវធិានធនជាកល់ាក ់  100% 

 

អនុបលាមបៅតាមបសចកឋីថ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ឥណទានហួសកាលកំណតរ់តូវបានកំណតថ់ារបាក់
បដើមសរបុបៅសល់ បៅបពលថ្ដលរបាកប់ដើម ឬការរបាកហួ់សកាលកំណត ់។ 
 

2.9 កិចចសនាឥណទានពរៅតារាងតុលយការ 
 

កបុងដំបណើ រការននមុខជំនួញធមមតារបស់ខលួន សាខាធនាគារបានបធវើកិចចសនាឥណទានបរៅតារាងតុលយការបផេងៗ 
ដូចជាឥណទានតាមកិចចសនា លិខិតឥណទាន និងលិខិតធានា ។ បគាលការណ៍គណបនយយ និងសំវធិានធនសំ
រាបខ់ធងទ់ាងំបនុះមានលកខណៈដូចគាប នឹងបគាលការណ៍ដូចមានថ្ចងសំរាបឥ់ណទាន និងបុបររបទានចំបពាុះអតិថិជន
ខាងបលើ។ សំវធិានធនជាកល់ាករ់តូវបានបធវើបឡើងចំបពាុះខធងឥ់ណទានបរៅតារាងតុលយការ លគឹកណាការខាតបង់
អាចបកើតមាន ។ 
 

2.10 រទពយសកមមពផសងពទៀត 
 

រទពយសកមមបផេងបទៀត រតូវបានកតរ់តាបោងនូវតំនលបដើម ។ 
 

2.11 រទពយសកមមអរបូ ី
 

រទពយសកមមអរបូ ី ថ្ដលរមួបញ្ចូ ល អាជាញ បណ័ត របពន័ន និង កមមវធិីកុំពយូទរ័ថ្ដលបានទិញ និងចំណាយដនទបទៀត រតូវ
បានកតរ់តាតាមតនមលបដើមបោយដកបនទយនូវរលំស់បងគរ ។  អាជាញ បណ័ត របពន័ន និង កមមវធិីកុំពយូទរ័រថ្ដលបានទិញ 
រតូវបានកតរ់តាជារទពយសកមមបោយថ្ផអកបលើមូលោឌ ននននថលបដើមទិញ បហើយអាចយកបៅបរបើរបាស់បាន ។ 
 

រទពយសកមមអរបូី រតូវបានបធវើរលំស់តាមវធិីសាស្ដសថរលំស់បសមើភាគ កបុងអរតា 33% របចឆំ្ប  ំ។  



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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2.12 អចលនរទពយ 
 

អចលនរទពយរតូវបានកតរ់តាតាមតនមលបដើម ដករលំស់បូកបោង  និង ការខាតបងប់ោយការថយចុុះតនមល។ តនមល
បដើមរាបប់ញ្ចូ លចំណាយបផេងៗ ថ្ដលទាកទ់ងផ្លធ ល់នឹងការទិញអចលនរទពយ ។ តាមករណីជាកថ់្សឋង នថលបដើមបនឋ
បនាធ បរ់តូវបានបញ្ចូលបៅកបុងតនមលបោង ឬ ទទួលសាគ ល់ជារទពយសកមមមយួបផេងបទៀត ថ្តបៅបពលថ្ដលអតទ
របបោជនប៍សដឌកិចចបៅអនាគតថ្ដលពាកព់ន័នជាមយួនឹងរទពយបនាុះនឹងហូរចូលមកសាខាធនាគារ និង នថលបដើមនន
ធាតុបនាុះអាចរតូវបានវាស់ថ្វងបោយបជឿទុកចិតឋបាន។ រាល់ការជួសជុល និងការថ្ថទារំតូវបានកតរ់តាកបុងគណនី
លទនផលបៅកបុងការយិបរបិចេទថ្ដលការជួសជុល និង ថ្ថទាបំនាុះបានបកើតបឡើង ។ 
 

បនធុករលំស់រតូវបានគណនាតាមវធិីសាស្ដសថរលំស់បថរ បដើមផកីាតប់នទយតនមលរទពយសកមម តាមរយៈអាយុកំណត់
របស់វាថ្ដលអាចបរបើរបាស់បានកបុងអរតារលំស់របចឆំ្ប ដូំចតបៅ ៖ 
 

  ថ្កលំអអគារ 20% 
  កុំពយូទរ័ និងបរកិាខ ពត័មានវទិា 20% បៅ 33% 
  សំភារុះការោិល័យ និងសង្ហា រមឹ        12.5% បៅ 20% 
 

តនមលបោងរបស់រទពយសកមមរតូវបានកាតប់នទយភាល មមករតឹមតនមលអាចរសងម់កបានវញិរបស់វា របសិនបបើតនមលបោង
មានចំនួនធំជាងតនមលបា នស់ាម នថ្ដលអាចរសងម់កវញិបាន ។ តនមលអាចរសងម់កវញិបាន គឺជាតនមលខពស់ជាងបគរវាង
តនមលសមរសបដកបចញបសាហ ុយលក ់និង តនមលបរបើរបាស់របស់វា ។  
 

ធាតុននអចលនរទពយនីមយួ  ៗរតូវបានឈបទ់ទួលសាគ ល់ បៅបពលមានការលក ់ឬដកបចញរបស់វា ឬ បៅបពលពុំមាន
អតទរបបោជនប៍សដឌកិចចបៅអនាគត ថ្ដលរតូវបានរពំឹងទុកពីការបរបើរបាស់របស់វា ឬ  ការលក ់ឬដកបចញរបស់វា។ 
ភាពខុសគាប រវាងទឹករបាកល់កព់ិត (របសិនបបើមាន) និង តនមលពិតគណបនយយ រតូវបានកតរ់តាកបុងគណនីលទនផល។ 
 

2.13 សាំវិធានធនពលើរទពយសកមមពុាំលមនហរិញ្ញវតថ ុ
 

រទពយសកមមទាងំឡាយណា ថ្ដលមនិមានអាយុកាលបរបើរបាស់កំណតម់និរតូវបានបគបធវើរលំស់បទ និង រតូវ បានបគ
បធវើបតសឋរបចឆំ្ប រំកការថយចុុះតំនលរបស់វា។  រទពយសកមមថ្ដលរតូវបធវើរលំស់ រតូវបានបគរតួតពិនិតយបដើមផកីំណត់
ការរថយចុុះតំនលបៅបពលថ្ដលរពឹតឋិការណ៍ ឬការផ្លល ស់បឋូរកាលៈបទសៈណាមយួចងអុលបង្ហា ញថាតំនលចុុះបញ្ជ ីនឹង
មនិអាចរសងម់កវញិបាន។ ការខាតបងប់លើការ រថយចុុះតំនលរតូវបានទទួលសាគ ល់តាមចំនួនលំបអៀងតំនលចុុះបញ្ជ ី
ននរទពយបនាុះ បធៀបជាមយួតំនលថ្ដលអាចរសងប់ានមកវញិរបសិនបបើតំនលចុុះបញ្ជ ីធំជាងតំនលថ្ដលអាចរសងម់ក
វញិបាន។ តំនលថ្ដលអាចរសងប់ានមកវញិ គឺជាតំ នលមយួណាថ្ដលខពស់ជាងរវាងតំនលទីផារននរទពយបនាុះ ដក
ចំណាយបដើមផលីក ់និងតំនលកំពុងបរបើរបាស់ ។  
 

ការខាតបងថ់្ដលបណាឋ លមកពីការថយចុុះតំនល ននរទពយសកមមមនិថ្មនហិរញ្ដ វតទុ រតូវបានោកចូ់លជាចំណាយ
បៅកបុងគណនីលទនផល បៅកបុងការយិបរបិចេទថ្ដលវាបកើតបឡើង  ។ ការកាតរ់តាបស្ដញ្ជច ស់ ននការខាតបងប់ណាឋ ល
មកពីការថយចុុះតំនលរតូវបានទទួលសាគ ល់បៅកបុងកំរតិតំនលថ្ដលបៅសល់ បោយមនិបលើសពីតំនលកបុ ងបញ្ជ ីថ្ដល
បានកំណត ់ដកសំវធិានធន និង រលំស់ថ្ដលមុនបពលទទួលសាគ ល់ការខាតបងប់នុះ ។  



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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2.14 របាក់បពញ្ញ ើរបសអ់តិថិជន និងធនាគារ 
 

របាកប់បញ្ដ ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ គឺរតូវបានបង្ហា ញបៅតាមតំនលននរបាកប់បញ្ដ ើ ។ 
 

2.15 របាក់កាំច ី
 

របាកក់ំច ីរតូវបានទទួលសាគ ល់ដំបូងតាមមូលោឌ ននថលបដើម បហើយបនាធ បម់ករតូវបានបង្ហា ញតាមនថលបដើមបៅសល់ ។ 
 

2.16 ចាំណូល និង ចាំណ្តយការរបាក ់
 

ចំណូលបានមកពីការរបាកប់លើការបអាយខចីចងការ និងបុបររបទានចំបពាុះអតិថិជន និងរបាកប់បញ្ដ ើ បៅធនាគារជាតិ
ននកមពុជា រពមទាងំធនាគារនានា រតូវបានទទួលសាគ ល់បលើមូលោឌ នរបាកប់ងគរ ។ 
 

ចំបពាុះគណនីឥណទាន ថ្ដលបានចតថ់ាប កថ់ាពុំមានដំបណើ រការសង ការកតរ់តាចំណូលពីការរបាករ់តូវបានផ្លអ ក
រហូតដល់មានសំណងជាសាចរ់បាកវ់ញិ ។ គណនីឥណទាន និង បុបររបទាន រតូវបានចតថ់ាប កជ់ាឥណទានពុំមាន
ដំបណើ រការសង កបុងករណីសំណងមានការយឺតោ វចបព់ ី9០ នថៃបឡើងបៅ ។ 
 

ចំណាយការរបាក ់បលើរបាកប់បញ្ដ ើ និងរបាកក់ំចីរតូវបានទទួលសាគ ល់តាមមូលោឌ នរបាកប់ងគរ ។ 
 

2.17 ចាំណូលកតរមឈនលួ និងរបាក់កតរមពជើងសារ 
 

ចំណូលកនរមពីកិចចសនាឥណទាន និ ងកនរមបជើងសារ រតូវបានទទួលសាគ ល់បលើមូលោឌ នជាកថ់្សឋង តាមរបតិបតឋិ
ការបៅបពលថ្ដលបសវារតូវបានបំបពញ និង សំបរចបានចបស់ពវរគប ់។  
 

ចំណូលកនរមឈបួលបលើឥណទានតាមកិចចសនា និងលិខិតធានាបលើបសវាបផេងៗថ្ដលបានផឋល់បអាយអតិថិជន  
រតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណូលបោយថ្ផអកបៅបលើការថ្បងថ្ចកតាមកាលបវលា ។  
 

កនរមបលើបសវា និងកនរមបលើរបតិបតឋិការរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណូល បៅបពលថ្ដលបសវារតូវបានបំបពញបអាយ
អតិថិជន ។ 
 

2.18 ពនធពលើរបាក់ចាំពណញ 
 

ចំណាយពននបលើរបាកច់ំបណញសំរាបក់ារយិបរបិចេទរមួមាន ពននបលើរបាកច់ំបណញននការយិបរបិចេទ និង ពននពនារ
បពល។ ពននរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណាយកបុងគណនលីទនផល បលើកថ្លងថ្តខធងម់យួចំនួនរតូវបានកតរ់តា
បោយផ្លធ ល់បៅបលើខធងម់ូលនិធិមាច ស់ភាគហ ុន បៅកបុងករណីបនុះ ចំណាយពននរតូវបានកតរ់តាបៅកបុងខធងម់ូលនិធិ
មាច ស់ភាគហ ុន។ 
 

 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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2. ពគាលការណ៍គណពនយយសពងខបសាំខាន់  ៗ(តពីទាំព័រមុន) 
 

2.18 ពនធពលើរបាក់ចាំពណញ (តពីទាំព័រមុន) 
 

ពននបលើរបាកច់ំបណញននការយិបរបិចេទ គឺជាពននថ្ដលរតូវបានគណនាតាមមូលោឌ នរបាកច់ំបណញជាបព់នន បោយ
គណនាតាមអរតាពននជាធរមាន ឬអរតាពននថ្ដលគិតថាជាធរមានបៅនថៃបិទបញ្ជ ី បោយអនុបលាមបៅតាមចាប់
សារបពើពននននកមពុជា និងនិយត័ភាពទាងំឡាយបៅបលើពននរតូវបងព់ីឆ្ប មំុនៗ។ 
 

ពននពនារបពលរតូវបានគណនា បៅបលើភាពលំបអៀងជាបបណាឋ ុះអាសនប រវាងមូលោឌ នគិតពនឌននតនមលបោងនន
រទពយសកមម និងអកមម បធៀបនឹ ងតំនលថ្ដលបានរាយការណ៍កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ។ តនមលថ្ដលបានកំណត់
ចំបពាុះពននពនារបពលមានមូលោឌ នបលើការពាករណ៍បលើការសំបរចបាន ឬការទូទាតន់នតនមលបោងនន រទពយសកមម 
និងអកមម បោយបរបើអរតាពននថ្ដលបានកំណតប់ៅនថៃបិទបញ្ជ ី។ 
 

ពននពនារបពល-សកមម រតូវបានទទួលសាគ ល់ថ្តកបុងករណីថ្ដលរពំឹងថា នឹងមានលទនផលចំបណញជាបព់នននាបពល
អនាគត បដើមផកីាតក់ងជាមយួពននសកមមពននពនារបពលបនាុះ។ ពននពនារបពល-សកមម រតូវបានកាតប់នទយកបុង
ករណីថ្ដលថ្លងមានការរពំឹងថាអតទរបបោជនព៍ននបនាុះអាចនឹងបរបើរបាស់បានបទៀត ។ 
 

2.19 សាំវិធានធន 
 

សំវធិានធនរតូវបានកតរ់តា លគឹកណាសាខាធនាគារមានបៅបចចុបផនបនូវកាតពវកិចចរសបចាប ់ ឬ វាទរហិត ថ្ដល
បានបកើតបឡើង ជាលទនផលននរពឹតឋិការណ៍ពីអតីតកាល បោយរតូវបរបើរបាស់ធនធានបសដឌកិចចបដើមផទូីទាតក់ាតពវកិចច
បនាុះ បហើយចំនួនរបាកន់នកាតពវកិចចបនាុះអាចបធវើការបា នរ់បមាណបានបោយគួរបអាយបជឿជាកប់ាន ។ 
 

2.20 ការជួលពៅតាមកិចចសនារបតិបតដិការ 
 

ការជួល ថ្ដលចំថ្ណកហានិភយ័ជាកល់ាក ់ និងផលកមមសិទន ិ រតូវបានរកាទុកបោយភាគីមាច ស់រទពយ រតូវបានចត់
ថាប កជ់ាការជួលតាមកិចចសនារបតិបតឋិការ ។ ការទូទាតថ់្ដលបានបធវើបឡើងកបុងរកបខណ័ឍ  ននការជួលបៅតាមកិចច
សនារបតិបតឋិការ រតូវបានកតរ់តាកបុងគណនីលទនផលជាចំណាយបសមើភាគ សំរាបក់ំឡុងបពលននកិចចសនាជួល ។ 
 

2.21 ភាគីសមព័នធញាតដ ិ
 

ភាគីនីមយួៗរតូវបានសំគាល់ជាសមពន័ឌញាតឋិរវាងគាប  លគឹកណាភាគីណាមយួអាចរតួតរតាភាគីមយួបទៀត ឬអាចជុះឥទនិ
ពលបលើភាគីមយួបទៀត កបុងបសចកឋីសំបរចចិតឋបលើកិចចរបតិបតឋិការហិរញ្ដ វតទុ និង កិចចរបតិបតឋិការអាជីវកមម។ 
 

កបុងរកបខណ័ឍ ននចាបស់ឋីពីរគឹុះសាទ នធនាគារ និងហិរញ្ដ វតទុ និយមនយ័ននសមពន័ឌញាតឋិរាបប់ញ្ចូ លបុគគ លទាងំឡាយ 
ថ្ដលកានក់ាបប់ោយផ្លធ ល់ ឬបោយរបបោល 10 ភាគរយ ោ ងតិចននបដើមទុន ឬ សិទនិបបាុះបឆ្ប ត បហើយរាប់
បញ្ចូ លបុគគលណាថ្ដលចូលរមួកបុងការអភបិាល, ការដឹកនា,ំ ការរគបរ់គង ឬ កា ររតួតពិនិតយនផធកបុងរបស់សាខា
ធនាគារ ។ 
 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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3 ការវិនិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់របមាណពលើគណពនយយ 
 

ការបា នរ់បមាណ និង  ការវនិិចេយ័រតូវបានបធវើការវាយតំនលជាបនឋបនាធ ប ់ថ្ផអកបលើបទពិបសាធនក៍នលងមក និងកតាឋ         
បផេងៗ ដូចជាការរពំឹងទុកនូវបហតុការណ៍នាបពលអនាគត ថ្ដលបគបជឿថាមានភាពសមបហតុផលបៅតាមកាលៈបទ
សៈបផេង  ៗ។ ការបា នរ់បមាណគណបនយយទាងំបនុះអាចខុសពីលទនផលជាកថ់្សថង។ ការបា នរ់បមាណ និង សនមត់
បៅបលើហនិភយ័ជាសារវនឋ ថ្ដលបណាឋ លបអាយមានការថ្ករតរមូវធំដុំ ចំបពាុះតំនលកបុងបញ្ច ីថ្ដលបៅសល់ននរទពយ
សកមម និងរទពយអកមមបៅកបុងឆ្ប ហិំរញ្ដ វតទុបនាធ ប ់និងរតូវបានបធវើការពិភាកាដូចខាងបរកាម ៖ 
 

(ក) ការខាតបងប់លើការអនថ់យ ននឥណទាន និងបុបររបទាន 
 

សាខាធនាគាររតូវបានតំរវូបអាយបគារពតាមការថ្បងថ្ចកចំណាតថ់ាប កឥ់ណទាននិងសំវធិានធនតាម របកាសបលខ 
ធ7-០9-០74.រប.ក. ចុុះនថៃទ ី25 ថ្ខកុមភៈ ឆ្ប 2ំ009 សឋីពីការថ្បងថ្ចកចំណាតថ់ាប ក ់រទពយសកមម និងសំវធិានធនបៅ
កបុងធនាគារ និង សាទ បនហិ័រញ្ដ វតទុ ថ្ដលបចញបោយធនាគារជាតិននកមពុជា  ។ ធនាគារជាតិននកមពុជាតំរវូបអាយ
ធនាគារពាណិជជទាងំឡាយបធវើចំណាតថ់ាប កឥ់ណទានបុបររបទាន និង រទពយសកមមរបហាករ់បថ្ហលរបស់ខលួនជា 5 
ថាប ក ់បហើយកំរតិអបផបរមាននសំវធិានធនជាកល់ាកត់ាម បទបញ្ជដ តថរិតូវបានបធវើបឡើង បោយអារស័យបលើការបធវើចំ
ណាតថ់ាប កព់ាកព់ន័ន បោយមនិគិតដល់រទពយសកមមថ្ដលរតូវបានោកជ់ាវតទុធានា។ កបុងបគាលបំណងថ្បងថ្ចកចំ
ណាតថ់ាប កឥ់ណទាន តំរវូឱ្យសាខាធនាគារពិចរណាបៅបលើហានិភយ័ និងកតាឋ ពាកព់ន័នទាងំអស់ថ្ដលអាចប ុះ
ពាល់ដល់លទនភាពសងរបស់អបកខច ី។ 
 

(ខ)   ពននបលើរបាកច់ំបណញ 
 

ពននរតូវបានបគគណនាតាមមូលោឌ នបំណករសាយបចចុបផនបននបទបញ្ដតឋិពននោរ។ បទាុះជាោ ងណាកប៏ោយ បទប
ញ្ដតឋិទាងំអស់បនុះមានការផ្លល ស់បឋូរពីមយួរគាបៅមយួរគា បហើយការសំបរចជាចុងបរកាយបលើចំនួនពនននឹងបធវើបឡើង
បនាធ បព់ីមានការរតួតពិនិតយចុងបរកាយបោយអាជាញ ធរពននោរ ។ 
 

បៅបពលថ្ដលលទនផលពននចុងបរកាយ ខុសគាប ពីចំនួនថ្ដលបានកតរ់តាពីដំបូង ភាពលំបអៀងបនុះនឹងបធវើបអាយប ុះ
ពាល់ដល់ពននបលើរបាកច់ំបណញ និងសំវធិានធនបលើពននពនារបៅកបុងការយិបរបិចេទហិរញ្ដ វតទុ ថ្ដលការកំណតព់នន
បានបធវើបឡើង ។ 
 

(គ) អចលនរទពយ 
 

គណបនយយបលើអចលនរទពយពាកព់ន័ននឹងការបា នរ់បមាណ បដើមផកីំណតអ់ាយុកាលបរបើរបាស់ថ្ដលរពំឹងទុករបស់
វា។ ការកំណតអ់ាយុកាលបរបើរបាស់របស់អចលនរទពយ គឺថ្ផអកតាមការវនិិចេយ័របស់គណៈរគបរ់គង។ 
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4 សាច់របាក ់
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
     

សាចរ់បាក ់- ដុលាល អាបមរកិ 15,302,620   61,776,677   10,094,148  

សាចរ់បាក ់- បរៀល 192,971   779,024   150,893  

មូលបផទានបរ័តមនិទានប់ានទូទាត ់ 6,039,933   24,383,210   3,422,600  
      

 21,535,524  86,938,911  13,667,641 
 

 

5 សមតុលយជាមួយធនាគារ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
របាកប់បញ្ដ ើបៅធនាគារកបុងរបបទស ៖      

ធនាគារជាតិននកមពុជា 29,254,153   118,099,016   15,344,563 

ធនាគារ កាណាឌីោ  ភអីិលសីុ 290   1,171   300 

ធនាគារ បអសីុលីោ ភអីិលសីុ 920   3,714   - 

ធនាគារ ភបបំពញពាណិជជ -     -     5,000,000 
      

 29,255,363  118,103,901   20,344,863 

របាកប់បញ្ដ ើបៅធនាគារបរៅរបបទស ៖      

ធនាគារ Deutsche Bank 14,366,443   57,997,330   31,729,211 

ធនាគារ FCB Taiwan 20,271,165   81,834,693   4,171,768 

ធនាគារ New York Mellon 1,382,792   5,582,331   4,630,913 

ធនាគារ FCB New York Branch 8,608   34,750   334,263 

ធនាគារ FCB Hong Kong Branch 7,403,628   29,888,446   5,218,385 

ធនាគារ FCB Los Angeles Branch 3,236   13,064   8,607 

ធនាគារ FCB London Branch 55,561   224,300   54,330 

ធនាគារ FCB Tokyo Branch 18,884   76,235   18,056 
      

 43,510,317  175,651,149  46,165,533 
      

 72,765,680   293,755,050   66,510,396 
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5. សមតុលយជាមួយធនាគារ (តពីទាំព័រមុន) 
 

ការវភិាគបថ្នទមមានដូចខាងបរកាម ៖ 
 

 2016  2015 

ក) វភិាគតាមកាលកំណត ់៖ ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

កបុងអំឡុងបពលមយួថ្ខ 68,314,138   275,784,175   60,261,260 

ពីមយួបៅបីថ្ខ 4,451,542   17,970,875   6,249,136 
      

 72,765,680  293,755,050   66,510,396 

      

ខ) វភិាគតាមរបបភទរបូិយបណ័ត  ៖      

របាកប់រៀល 551,857   2,227,847   216,773 

របាកច់ិន យន័ 130,471   526,711   - 

របាកជ់ប ុន បយន 18,884   76,235   - 

របាកអ់ឺរ   ូ 55,561   224,300   - 

ដុលាល អាបមរកិ 72,008,907   290,699,957   66,293,623 
      

 72,765,680  293,755,050   66,510,396 
 

គ) តាមអរតាការរបាក(់កបុងមយួឆ្ប )ំ ៖ 
  2016  2015 

ធនាគារបៅកបុងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា  0.46% - 1.50%   0.11% - 3.70%  

ធនាគារបៅបរៅរពុះរាជាណាចរកកមពុជា  0%  0.08% - 0.28% 

 

6 ឥណទាន និងបុពររបទានចាំពពាោះអតិថិជន 
 

 2016  2015 

ឥណទានពាណិជជកមម ៖ ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ឥណទានរយៈវបិារបូន ៍ 1,822,380   7,356,948   993,180 

ឥណទានរយៈបពលខល ី 142,847,000   576,673,339   130,282,000 

ឥណទានរយៈបពលថ្វង 272,281,401   1,099,200,016   174,111,162 

មូលនិធិទំនុកចិតថ  5,103,264   20,601,877   1,405,000 

ឥណទានអបកបរបើរបាស់ 1,255,866   5,069,931   982,314 
      

ឥណទាន និងបុបររបទានដុល 423,309,911  1,708,902,111  307,773,656 
      

សំវធិានធនសំរាបឥ់ណទានអាចបាតប់ង ់ (6,282,321)  (25,361,730)  (4,047,305) 
      

ឥណទាននិងបុបររបទាន-សុទន 417,027,590  1,683,540,381  303,726,351 
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6.     ឥណទាន និងបុពររបទានចាំពពាោះអតិថិជន (តពីទាំព័រមុន) 
 

បថ្រមបរមួលននសំវធិានធនបលើឥណទាន និងបុបររបទានបាតប់ងម់ានដូចខាងបរកាម ៖ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      នាបដើមការយិបរចិេទ 4,047,305   16,338,970   3,481,278 

      សំវធិានធនបថ្នទមកបុងការយិបរចិេទ 2,241,218  9,047,797  597,548 

ការលុបបចញពីបញ្ដ ីកបុងការយិបរបិចេទ (6,202)  (25,037)  (31,521) 

       2,235,016   9,022,760  566,027 

      នាចុងការយិបរបិចេទ 6,282,321  25,361,730  4,047,305 

 

ការវភិាគបថ្នទមបលើគណនីឥណទាននិងបុបររបទានចំបពាុះអតិថិជន មានដូចតបៅ ៖ 
 

 2016  2015 

(ក) វភិាគតាមកាលកំណតស់ង ៖ ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

កបុងកំឡុងបពលមយួថ្ខ 4,203,361   16,968,968   4,322,180 

ពីពីរថ្ខបៅបីថ្ខ 23,070,077   93,133,901   16,196,659 

ពីបនួថ្ខបៅរបាមំយួថ្ខ 49,651,884   200,444,656   47,115,564 

ពីរបាពំីរថ្ខបៅដបព់ីរថ្ខ 74,957,324   302,602,717   66,256,264 

ពីមយួឆ្ប បំៅបីឆ្ប  ំ 37,690,359   152,155,979   13,581,238 

ពីបនួឆ្ប បំៅរបាឆំ្ប  ំ 53,061,510   214,209,316   47,001,279 

បលើសពីរបាឆំ្ប  ំ 180,675,396   729,386,574   113,300,472 
      

 423,309,911  1,708,902,111  307,773,656 
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6.     ឥណទាន និងបុពររបទានចាំពពាោះអតិថិជន (តពីទាំព័រមុន) 
 

 2016  2015 

(ខ) ការវភិាគតាមចំណាតថ់ាប កឥ់ណទាន ៖ ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ឥណទានធមមតា៖      
- មានវតទុធានា (*) 408,141,788   1,647,668,398   301,460,881 

- ពុំមានវតទុធានា  8,575,000   34,617,275   4,075,000 

ឥណទានឃ្ល បំមើល៖      

- មានវតទុធានា 3,969,095   16,023,237   119,118 

ឥណទានបរកាមធមមតា៖      

- មានវតទុធានា 820,851   3,313,775   310,000 

ឥណទានជាបស់ងេយ័៖      

- មានវតទុធានា -  -  1,773,657 

ឥណទានខាតបង៖់      

- មានវតទុធានា 1,803,177  7,279,426  35,000 
      

 423,309,911   1,708,902,111   307,773,656 
 

(*) ឥណទានថ្ដលមានធានា តំណាងឱ្យឥណទានដល់អតិថិជនថ្ដលរតូវបានធានាបោយបលងរ់ងឹ។ 

 
 2016  2015 

(គ) វភិាគតាមថ្ផបកបសដឌកិចច ៖ ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

បសវាកមម 102,559,866   414,034,179   86,409,465 

កាតប់ដរ 30,059,130   121,348,708   25,652,400 

សណាឌ គារ និងបភាជនីយោឌ ន 32,704,680   132,028,793   35,062,080 

នាចូំល 37,380,220   150,903,948   28,885,380 

លកដុ់ំ និងលករ់ាយ 80,138,830   323,520,457   47,017,420 

អគារ និងការសាងសង ់ 21,779,550   87,924,043   11,316,070 

អាជីវកមមបសវាដីធល ី 40,709,000   164,342,233   26,158,690 

សមាភ រសំណង ់ 16,421,200   66,292,384   9,688,040 

សាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុ 13,250,000   53,490,250   - 

ផលិតកមម 9,684,190   39,095,075   5,504,290 

បរគឿងអលង្ហក រ 7,963,700   32,149,457   3,883,530 

កសិកមម 5,221,569   21,079,474   1,573,809 

ដឹកជញ្ជូ ន និងសឋុកទំនិញ 1,863,090   7,521,294   901,120 

ឥណទានផឋល់ដល់បុគគលិក 1,255,866   5,069,931   982,314 

នាបំចញ 440,890   1,779,873   589,960 

បផេងៗ 21,878,130   88,322,012   24,149,088 
      

 423,309,911  1,708,902,111  307,773,656 
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6.     ឥណទាន និងបុពររបទានចាំពពាោះអតិថិជន (តពីទាំព័រមុន) 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
(ឃ) វភិាគតាមរបបភទរបូិយបណ័ត  ៖      

ដុលាល អាបមរកិ 423,309,911   1,708,902,111   307,773,656 

 

(ង) វភិាគតាមការសាប កប់ៅ ៖      

និវាសនជន 423,309,911   1,708,902,111   307,773,656 

 

(ច) វភិាគតាមសមពន័នភាគ ី៖      

      

អតិថិជនខាងបរៅ 422,054,045   1,703,832,180   306,791,342 

ឥណទានផថល់ដល់បុគគលិក 1,255,866   5,069,931   982,314 

 423,309,911  1,708,902,111  307,773,656 

 

(ឆ) វភិាគតាមហានិភយ័៖      
ហានិភយ័ធ ំ(*) 12,209,441   49,289,513   19,691,334 

មនិមានហានិភយ័ធ ំ 411,100,470   1,659,612,597   288,082,322 

 423,309,911   1,708,902,110   307,773,656 

 

(*) បៅការយិបរបិចេទនថៃទី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ 2016 សាខាធនាគារមានហានិភយ័ធំជាឯកតឋជន ចំនួនពីរ ថ្ដលបលើស 
10% ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន ។ បទាុះបីោ ងណាកប៏ោយ ពុំមានហានិភយ័ធំណាមួ យថ្ដលមានអរតាបលើស 20% 
ភាគរយមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន និងការរបមូលផថុហំានិភយ័ធទំាងំបនុះ មនិបលើសថ្ដនកំណតព់ិោន  300% ននមូលនិធិ
ផ្លធ ល់សុទនរបស់សាខាធនាគារ។ 
 

(ជ) វភិាគតាមអរតាការរបាករ់បចឆំ្ប  ំ៖   2016  2015 

   %  % 
      ឥណទានរយៈវបិារបូន ៍   6.00% - 8.00%   6.00% - 8.00%  

ឥណទានមានកាលកំណត ់   5.25% - 11.00%  5.25% - 11.00% 

ឥណទានផថល់ឱ្យបុគគលិក    3.00% - 3.85%  2.50% - 3.50% 

មូលនិធិទំនុកចិតថ   6.80%  6.80% 

 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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7 របាក់តាំកលត់ាមចាបព់ៅធនាគារកណ្តដ ល 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      របាកត់ំកល់លកខនឋិកៈ 5,000,000   20,185,000   4,100,000 

របាកប់ំរងុកាតពវកិចច 44,543,349   179,821,500   32,749,630 

       49,543,349  200,006,500   36,849,630 
 

ក.  របាកត់ំកល់លកខនឋិកៈ 
 

រសបបៅតាមបទបញ្ដតឋិននរបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា បលខ ធ7-01-136 ចុុះនថៃទី 15 ថ្ខ តុលា ឆ្ប  ំ2001, 
សាខាធនាគាររតូវរកាបៅធនាគារជាតិននកមពុជា នូវរបាកត់ំកល់លកខនឋិកៈចំនួន 10 ភាគរយននបដើមទុន។ របាកត់ំ
កល់បនុះមនិសំរាបប់របើរបាស់កបុងរបតិបតឋិការរបចនំថៃរបស់សាខាធនាគារបទ គឺនឹងរតូវរបគល់បអាយ សាខាធនាគារ
វញិ បៅបពលថ្ដល សាខាធនាគារសម័រគចិតឋបញ្ឈបរ់បតិបតឋិការរបស់ខលួនបៅកបុងរបបទសកមពុជា។ របាកត់ំកល់បនុះ
ទទួលបានកនរមការរបាកត់ាមអរតា 1/4 នន LIBOR កបុងរយៈបពល 6 ថ្ខមឋង។ 
 

ខ.  របាកប់ំរុងកាតពវកិចច 
 

របាកប់ំរងុកាតពវកិចចបលើរបាកប់បញ្ដ ើបៅធនាគារជាតិននកមពុជា រតូវរសបបៅនឹងបទបញ្ដតឋិរបស់ធនាគារជាតិននកមពុ
ជា បលខ ធ 7-០12-140 ចុុះនថៃទី 27 កញ្ជដ  ឆ្ប  ំ 2012។ របកាសខាងបលើតំរវូបអាយ សាខាធនាគាររកាទុកបៅ
ធនាគារជាតិននកមពុជា នូវរបាកប់ំរងុកាតពវកិចច ននរបាកប់បញ្ដ ើអតិថិជន និង របាកក់មច ីជាមធយម របចនំថៃ ោ ងបហាច
ណាស់បសមើនឹង 8 ភាគរយជារបាកប់រៀល និង 12,5 ភាគរយជារបូិយបណ័ត បរបទស។ របាកត់ំកល់ជារបូិយបណ័ត
បរបទសចំនួន 4,5 ភាគរយ មានអរតាការរបាក ់តាមរបកាស សថីពីការកំណតអ់រតាការរបាកប់លើរបាកប់បញ្ដ ើមាន
កាលកំណត ់របាកប់បញ្ដ ើទុនបរមុងកាតពវកិចច និងរបាកត់មកល់ធានាបលើបដើមទនជ់ារបូិយបណ័ត  ដុលាល អាបមរកិ បោយ
ថ្ឡកចំនួន 8 ភាគរយ ថ្ដលបៅសល់ និងរបាកត់ំកល់ជារបាកប់រៀលមានអរតាការរបាកសូ់នយភាគរយ ។ 
 

គ.  របាកត់ំកល់បៅធនាគារកណាឋ លទទួលបានការរបាក ់(កបុងមយួឆ្ប )ំដូចតបៅ ៖ 
 

 2016  2015 
    

របាកត់ំកល់លកខនឋិកៈ 0.2% - 0.22%  0.11% - 0.18% 

8  ភាគរយនន របាកប់ំរងុកាតពវកិចចជារបូិយបណ័ត បរបទស Nil  Nil 

4,5  ភាគរយនន របាកប់ំរងុកាតពវកិចចជារបូិយបណ័ត បរបទស 0.21% - 0.38%  0.11% - 0.18% 

 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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8 រទពយសកមមពផសងពទៀត 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      ការរបាករ់តូវទទួល 1,540,055   6,217,202   1,083,277 

បបញ្ដ ើធានា 318,897   1,287,387   566,369  

ចំណាយបងម់ុន 127,557   514,948   130,051  

មូលធនវនិិបោគ (*) 50,000   201,850   50,000  

      
 2,036,509  8,221,387   1,829,697 

 

(*) មូលធនវនិិបោគ គឺតំណាងបអាយការវនិិបោគភាគហ ុន កបុងរកុមហ ុនប ម្ ុះ Credit Bureau (Cambodia) 
Co. Ltd (CBC) បដើមផបីបងកើតការោិល័យឥណទានឯកជន បៅកមពុជាតាមរយៈសមាគមធនាគារបៅកមពុជា។ ទឹក
របាកវ់និិបោគបនុះមនិមានការរបាកប់ទ ។ 
 

9 រទពយសកមមអរបូ ី
 

 2016 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល 
    

របពន័ននិងកមមវធិកុីំពយូទរ័:    

នថលបដើម    

នានថៃទ ី1 មករា 2016 -     -    

ទិញបថ្នទម 14,122   57,011  
    

នានថៃទ ី31 ធបូ 2016 14,122   57,011  
    

រលំស់បងគរ    

នានថៃទី 1 មករា 2016 -     -    

ទាយជជទានកបុងការយិបរបិចេទ 1,091   4,404  
    

នានថៃទ ី31 ធបូ 2016 1,091   4,404  
    

តនមលពិត 13,031   52,607  



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ  
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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10 អចលនរទពយ 
 

 

ថ្កលំអអគារ  
កុំពយូទរ័ និង 

បរកិាខ ពតម៌ានវទិា 
 

បរកិាខ រ 
ការោិល័យ 

 សរុប  សរុប 

តថលពដើម ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល 
          

នានថៃទី 1 មករា 2016 785,559  614,195  713,622  2,113,376  8,531,699 

ទិញបថ្នទម 321,007  259,891  336,407  917,305  3,703,160 
          

នានថៃទី 31 ធបូ 2016 1,106,566  874,086  1,050,029  3,030,681  12,234,859 
          

រ ាំលសប់ងគរ          
នានថៃទី 1 មករា 2016 472,617  393,787  444,604  1,311,008  5,292,539 

ទាយជជទានកបុងការយិបរបិចេទ 116,606  121,994  110,011  348,611  1,407,343 
          

នានថៃទី 31 ធបូ 2016 589,223  515,781  554,615  1,659,619  6,699,882 
          

តតមលពិត          
នានថៃទ ី31 ធបូ 2016 517,343  358,305  495,414  1,371,062  5,534,977 

នានថៃទ ី31 ធបូ 2015 312,942  220,408  269,018  802,368  3,249,590 
          

ទាយជជទានកបុងឆ្ប  ំ2015 72,487  119,087  68,518  260,092  1,053,373 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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11 របាក់បពញ្ញ ើរបសអ់តិថិជនមិនលមនជាធនាគារ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

គណនីសនេ ំ 99,316,815   400,941,982   84,766,945 

គណនីមានកាលកំណត ់ 24,218,347   97,769,467   22,570,916 

គណនីចរនឋ 18,587,792   75,038,916   17,719,196 

គណនីកកទុ់ក 2,383,096   9,620,559   1,409,182 
      

 144,506,050  583,370,924  126,466,239 
 

 

 

ការវភិាគបថ្នទមអំពីរបាកប់បញ្ដ ើមានដូចខាងបរកាម ៖ 
 

 2016  2015 

(ក) វភិាគតាមកាលកំណតស់ង ៖ ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

កបុងរយៈបពលមយួថ្ខ 124,472,550   502,495,684   109,309,103 

ពីពីរថ្ខបៅបីថ្ខ 4,581,571   18,495,802   6,965,155 

ពីបនួថ្ខបៅរបាមំយួថ្ខ 5,200,724   20,995,323   1,815,005 

ពីរបាពំីរថ្ខបៅដបព់ីរថ្ខ 10,251,205   41,384,115   8,376,976 
      

 144,506,050  583,370,924  126,466,239 
 

(ខ) វភិាគតាមរបបភទអតិថិជន ៖      

      

សហរគាស 55,035,137   222,176,848   53,410,622 

ឯកតថជន 89,470,913   361,194,076   73,055,617 
      

 144,506,050  583,370,924  126,466,239 

    

(គ) វភិាគតាមការសាប កប់ៅ ៖      

      

និវាសនជន 144,506,050   583,370,924   126,466,239 

 

(ឃ) វភិាគតាមរបបភទរបូិយបណ័ត  ៖      
របាកប់រៀល 93,869  378,949  89,349 

យនច់ិន 1,865  7,529  2,202 

ដុលាល អាបមរកិ 144,410,316  582,984,446  126,374,688 
      

 144,506,050  583,370,924  126,466,239 

 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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11. របាក់បពញ្ញ ើរបសអ់តិថិជនមិនលមនជាធនាគារ (តពីទាំព័រមុន) 

 

(ង) វភិាគតាមអរតាការរបាករ់បចឆំ្ប ៖ំ 2016  2015 

  % កបុងមយួឆ្ប  ំ    % កបុងមយួឆ្ប  ំ
គណនីសនេ ំ 0.40%  0.40% 

គណនីមានកាលកំណត ់  1.00% - 2.50%  1.10% - 2.50% 

 

គណនីកកទុ់ក មនិទទួលបានការរបាកប់ឡើយ បហើយរតូវបានរកាទុកជាបនាធ តព់ាណិជជកមម និងលិខិតធានាចំបពាុះ
អថិជន។  
 

12 របាក់បពញ្ញ ើរបសធ់នាគារ  
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
            

គណនីចរនឋ 83,805   338,321   58,805 

គណនីសនេ ំ 3,119,695   12,594,209   295,560 

គណនីមានកាលកំណត ់ 111,373,926   449,616,539   86,545,500 

      
 114,577,426  462,549,069  86,899,865 
 

ការវភិាគបថ្នទមអំពីរបាកប់បញ្ដ ើមានដូចខាងបរកាម ៖ 
 

 2016  2015 

(ក) វភិាគតាមកាលកំណតស់ង ៖ ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

កបុងរយៈបពលមយួថ្ខ 50,324,348   203,159,393   8,354,365  

ពីពីរថ្ខបៅបីថ្ខ 64,253,078   259,389,676   61,545,500  

ពីបនួថ្ខបៅរបាមំយួថ្ខ -     -     17,000,000  
      

 114,577,426  462,549,069   86,899,865 

      

(ខ) វភិាគតាមសមពន័នភាគ ី៖      
      

សមពន័នភាគ ី 83,805   338,321   58,805 

ពុំថ្មនសមពន័នភាគ ី 114,493,621   462,210,748   86,841,060 
      

 114,577,426  462,549,069   86,899,865 

 
 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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12. របាក់បពញ្ញ ើរបសធ់នាគារ  (តពីទាំព័រមុន) 
 

 2016  2015 

(ឃ) វភិាគតាមរបបភទរបូិយបណ័ត  ៖ ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ដុលាល អាបមរកិ 114,577,426   462,549,069   86,899,865 

      

(ង) វភិាគតាមការសាប កប់ៅ ៖      
      

និវាសនជន 114,493,621   462,210,748   86,841,060 

អនិវាសនជន  83,805   338,321   58,805 
      

 114,577,426  462,549,069   86,899,865 
 

(ច) គណនីសនេ ំនិង គណនីមានកាលកំណត ់ទទួលបានការរបាកដូ់ចខាងបរកាម ៖ 
 

 2016  2015 

  % កបុងមយួឆ្ប  ំ    % កបុងមយួឆ្ប  ំ
គណនីសនេ ំ 0.40%  0.40% 

គណនីមានកាលកំណត ់  1.20%-1.70%   1.28% - 2.10% 
 

13 របាក់កាំចីរយ:ពពលែល ី
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

FCB Operating Business Unit-OBU 115,000,000   464,255,000   80,000,000 

ធនាគារ FCB Hong Kong Branch  90,500,000   365,348,500   55,000,000 

ធនាគារ FCB Singapore Branch -  -  10,000,000 
      

 205,500,000  829,603,500   145,000,000 
 

របាកក់មចខីាងបលើមនិមានការធានា និងមានអរតាការរបាក ់ចបព់ី 0,60% បៅ 1,98% កបុងមយួបៅមយួឆ្ប  ំ (ឆ្ប  ំ
2015: 0,50% បៅ 1,36% កបុងមយួឆ្ប )ំ។ 
 

ការវភិាគបថ្នទមអំពីរបាកក់ំចីរយៈមានដូចខាងបរកាម ៖ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

កបុងរយៈបពលមយួថ្ខ 26,000,000  104,962,000   25,000,000 

ពីពីរថ្ខបៅបីថ្ខ 60,500,000  244,238,500   48,000,000 

ពីបនួថ្ខបៅរបាមំយួថ្ខ 94,000,000  379,478,000   72,000,000 

ពីរបាពំីរថ្ខបៅដបព់ីរថ្ខ 25,000,000  100,925,000   - 
      

 205,500,000  829,603,500  145,000,000 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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14 អនុបាំណុល 
 

អនុបំណុល តំណាងឱ្យរបាកក់មចគីាម នការធានារយៈបពលថ្វងពីធនាគារពាណិជជទីមយួ - ការោិល័យកណាថ ល តាម
កិចចរពមបរពៀងចុុះនថៃទ ី30 ថ្ខមថុិនា ឆ្ប  ំ2016 បោយមានលកខខណឍ ដូចខាងបរកាមបនុះ ៖ 
 

ឥណទានសរបុ 20,000,000 ដុលាល អាបមរកិ 
កាលកំណត ់ 10 ឆ្ប ចំបប់ផថើមព ីថ្ខមថុិនា ឆ្ប  ំ2016 

របាកប់ដើមរតូវសង 
បៅកាលបរបិចេទកំណតស់ង បហើយ ចំនួនរបាកក់មចបីនុះនិងរតូវសង ថ្ត
បនាធ បព់ីមាច ស់បំណុលថ្ដលមានធានា និងមានការធានាទាងំអស់បផេង
បទៀត រតូវបានសងរគបច់ំនួន។ 

ការរបាករ់តូវសង ការរបាកន់ឹងរតូវបងជ់ាបរៀងរាល់ 6 ថ្ខ និងបានគណនាបៅបលើមូលោឌ ន 
ពិតរបាកដ នននថៃកបុងមយួឆ្ប  ំ360 នថៃ។  

អរតាការរបាក ់ អរតាការរបាកស់រមាបរ់បាកក់មចទីាងំមូល គឺ TAIFX 6 ថ្ខកបុងមយួឆ្ប  ំ
(TAIFX មាននយ័ថាអរតាការរបាករ់បចឆំ្ប ំ អនុវតថសរមាបរ់យៈបពលការ
របាក ់និមយួៗ ដូចថ្ដលបានបចញផាយបោយរកុមហ ុន Taipei Forex Inc.) 

 

បៅនថៃទ ី 2 កញ្ជដ  ឆ្ប  ំ 2016 សាខាធនាគារ បានទទួលការយល់រពមពីធនាគារជាតិននកមពុជាថ្ដលអនុញ្ជដ តឱ្យ
បញ្ចូ លអនុបំណុលខាងបលើ បៅកបុងបដើមទុនថាប កទ់ ីII សរមាបប់គាលបំណងននការគណនាមូលនិធិផ្លធ ល់សុទឌ។ 
 

15 រទពយអកមមពផសងៗ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ការរបាករ់តូវបងប់លើរបាកក់មច ី 879,704  3,551,365  453,875 

ការរបាករ់តូវបងប់លើរបាកប់បញ្ដ ើអតិថិជន 285,890  1,154,138  276,055 

ពននរតូវបង ់ 442,105  1,784,778  449,538 

គណនីបងគរ និងគណនីរតូវទូទាតប់ផេងៗ 68,175  275,223  79,892 
      

 1,675,874  6,765,504  1,259,360 

 

16 សាំវិធានធនពនធពលើរបាក់ចាំពណញ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

សមតុលយបៅបដើមការយិបរបិចេទ 2,735,942  11,044,998  2,071,525 

សំវធិានធនកបុងការយិបរបិចេទ 3,812,116  15,389,512  2,932,420 

ពននបានបងក់បុងការយិបរបិចេទ (3,005,159)  (12,131,827)  (2,268,003) 
      

 3,542,899  14,302,683  2,735,942 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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17 ពដើមទុនសាខាធនាគារ 
 

 2016  2015 
 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 

      

បដើមទុនសាខាធនាគារ 50,000,000  201,850,000  41,000,000 

 

សាខាធនាគារបានបបងកើនបដើមទុនចំនួន 9 លានដុលាល រអាបមរកិ ពីចំនួន 41 លានដុលាល រអាបមរកិ បៅចំនួន 50លាន
ដុលាល រអាបមរកិ។ ការបបងកើនបដើមទុនបនុះ រតូវបានអនុមត័បោយធនាគារជាតិននកមពុជាបៅនថៃទី23 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016។ 
 

កបុងការយិបរបិចេទចបន់ថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 បដើមទុនលកខនឋិកៈរបស់សាខាធនាគារ មានចំនួន 50 លានដុលាល អាបមរ ិ
ក សមមូលនឹង 201,850,000,000 បរៀល (អរតាបថូររបាក ់4,037 កបុង1ដុលាល )។ បដើមទុនលកខនឋិកៈបនុះមានចំនួន 100 
ភាគហ ុន កបុងមយួហ ុនមានតំនល 500,000 ដុលាល អាបមរកិ។ ចំនួនភាគហ ុនទាងំអស់រតូវបានបងរ់គបច់ំនួន។ 
 

ធនាគារជាតនិនកមពុជា បានបចញរបកាសបលខ ធ7-016-117 បលើតំរវូការបដើមទុនថមី និងលកខខណឍ សំរាបក់ារអនុម័
តអាជាញ បណ័ត របស់ធនាគារ ថ្ដលតំរវូបអាយធនាគារជាសាខាធនាគារបរបទស ថ្ដលមនិមានចំណាតថ់ាប កវ់និិបោគ 
រតូវមានបដើមទុនអបផបរមាោ ងតិច 300 ពានល់ានបរៀល (សមមូល 75 លានដុលាល អាបមរកិ)។ លកខខណឍ តរមូវបលើ
មូលធនថមីបនុះនឹងមានរបសិទនិភាពកបុងរយៈបពលពីរឆ្ប  ំថ្ដលចបប់ផថើមពីនថៃទី 22 ថ្ខមនីា ឆ្ប  ំ2016 ។ បៅថ្ថៃបចញ
របាយការណ៍បនុះ សាខាធនាគារមនិទានប់ានបគារពតាមរបកាសខាងបលើបទ។ គណៈរគបរ់គងមានជំបនឿថាសាខា
ធនាគារបនុះនឹងបំបពញតាមតរមូវការរបស់ NBC បានបដើមទុនមុននថៃកំណត។់ 
 

18 ចាំណូលពីការរបាក ់
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ឥណទាននិងបុបររបទានបៅអតិថិជន 25,727,859  103,863,368  18,402,783 

របាកប់បញ្ដ ើបៅធនាគារបផេងៗ 193,819  782,447  467,005 

របាកប់បញ្ដ ើបៅធនាគារជាតិននកមពុជា 47,389  191,309  15,884 
      

 25,969,067  104,837,124  18,885,672 
 

19 ចាំណ្តយការរបាក ់
 

ចំណាយការរបាកប់កើតបឡើងបៅបលើរបាកប់បញ្ដ ើរបស់អតិថិជនជា ធនាគារ និងមនិថ្មនធនាគារ។ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

បំណុលរយៈបពលខល ី 1,832,632  7,398,335  1,001,240 

គណនីសនេ ំមានកាលកំណត ់ 1,963,304  7,925,858  1,401,962 

គណនីសនេ ំ  351,308  1,418,230  324,885 
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 4,147,244  16,742,423  2,728,087 

20 ចាំណូលពីតថលឈនលួ និងកតរមពជើងសារ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
បសវាបថ្ងវរសាចរ់បាកប់ចញចូល 1,142,678  4,612,991  1,181,961 

កនរមឥណទាននិងបសវាបផេងៗបទៀត 1,094,577  4,418,807  655,939 

ទូរស័ពធ, ទូរសារ, បតលិច 111,678  450,844  101,237 

កនរមបផេងៗបទៀត 144,264  582,394  69,252 
      

 2,493,197  10,065,036  2,008,389 

 

21 ចាំណូលពរីបតិបតដិការពផសងៗ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
ចំណូលពីការវនិិបោគ 9,900  39,966  28,512 

ចំណូលបផេងៗ 52,302  211,143  151,835 

អរតាបថូររបាក ់ -  -  9,272 
      

 62,202  251,109  189,619 

 

22 ចាំណ្តយបុគគលកិ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
របាកប់បៀវតេរ ៍និងរបាកឈ់បួល 1,020,458  4,119,589  823,050 

អតទរបបោជនប៍ថ្នទម - គណៈរគបរ់គង 647,021  2,612,024  543,949 

អតទរបបោជនប៍ផេងៗ 424,129  1,712,208  373,437 
      

 2,091,608  8,443,821  1,740,436 
 
 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
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23 ចាំណ្តយពលើរបតិបតដិការពផសង  ៗ  
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
     

បសាហ ុយជួលទីតាងំការោិល័យ 631,429  2,549,079  538,644 

ចំណាយពននបផេងៗ 897,798  3,624,411  770,907 

ចំណាយបលើនថលអាជាញ បណ័ត  206,206  832,454  152,623 

នថលទំនាកទ់ំនងសាធារណៈ ទីផារ និងផាយ 106,935  431,697  43,730 

ចំណាយធានារា បរ់ង 81,303  328,220  86,786 

បសាហ ុយទឹកបភលើង 79,042  319,093  59,003 

បសាហ ុយទំនាកទ់ំនង 64,476  260,290  48,487 

បសាហ ុយបធើវដំបណើ រ និងការកំសានថ 44,983  181,596  40,822 

ចំណាយសមាភ រៈការោិល័យ 54,892  221,599  34,724 

បសាហ ុយវជិាជ ជីវៈ 44,376  179,146  38,929 

ចំណាយបលើការជួសជុល និងថ្ថទា ំ 8,605  34,738  6,370 

អរតាបថូររបាក ់ 5,398  21,792  - 

ចំណាយដនទបទៀត 191,316  772,343  151,857 
      

 2,416,759  9,756,458  1,972,882 

 

24 ពនធពលើរបាក់ចាំពណញ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ចំណាយពននបលើរបាកច់ំបណញ 3,812,116  15,389,512  2,932,420 

ពននពនារបពល (849,481)  (3,429,355)  (7,109) 
 

 2,962,635  11,960,157  2,925,311 
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24. ពនធពលើរបាក់ចាំពណញ (តពីទាំព័រមុន) 
 

ក. ការបផធៀងផ្លធ តរ់វាងពននបលើរបាកច់ំបណញ 
 

ការបផធៀងផ្លធ តរ់វាងពននបលើរបាកច់ំបណញរតូវបានគណនាតាមអារតា 20 ភាគរយននពននបលើរបាកច់ំបណញ ថ្ដល
រតូវបានបង្ហា ញកបុងគណនីលទឌផលដូចបរៀបរាបខ់ាងបរកាម ៖  
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
     ចំបណញមុនបងព់នន 17,277,935  69,751,024  13,784,638 

     ពននបលើរបាកច់ំបណញកបុងអរតា 20 ភាគរយ 3,455,587  13,950,205  2,756,928 

ចំណាយមនិអាចកាតក់ងបាន 356,679  1,439,913  175,492 

ថ្កតរមូវ ននឆ្ប មំុន (150)  (606)  - 

      ពននបលើរបាកច់ំបណញ 3,812,116  15,389,512  2,932,420 

 

ខ.  ពននពនាបពល 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      ពននពនាបពលសកមម 879,542  3,550,711  30,061 

 

ចលនាកបុងខធងព់ននពនាបពលមានដូចខាងបរកាម ៖ 
 

 រលំស់  
សំវធិានធន 

ឥណទានបាតប់ង ់  សរុប 
 ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ 
      សមមតុលយបដើមរគា 01 មករា 2015 22,952  -  22,952 

(ដក)/បូកចូលគណនីលទនផល 7,109  -  7,109 

សមមតុលយចុងរគា 31 ធបូ 2015 30,061  -  30,061 

      សមមតុលយបដើមរគា 01 មករា 2016 30,061  -  30,061 

(ដក)/បូកចូលគណនីលទនផល (7,767)  857,248  849,481 

      សមមតុលយចុងរគា 31 ធបូ 2016 22,294  857,248  879,542 

 

ការគណានាពននបលើរបាកច់ំបណញតរមូវបអាយមានការរតួតពិនិតយនិងអនុមត័បោយអគគនាយោឌ នពននោរ។ 
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25 ចរនដសាច់របាក់ពីសកមមភាពរបតិបតដិការ  
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

លទនផលមុនបងព់នន 17,277,935  69,751,024  13,784,638 

និយត័កមម ៖      
រលំស់បលើអចលនរទពយ (កំណតសំ់គាល់10) 349,702  1,411,747  260,092 

សំវធិានធនឥណទានបាតប់ង់ (កំណតសំ់គាល់6) 2,241,218  9,047,797  597,548 

ការកាតប់ចញឥណទានបាតប់ង ់ (6,202)  (25,037)  (31,521) 
      

លទនផលមុនការផ្លល ស់បឋូរទុនចល័ត 19,862,653  80,185,531  14,610,757 
      

ការថ្របរបួលរទពយសកមម ៖      

ឥណទាននិងបុបររបទានចំបពាុះអតិថិជន (115,536,255)  (466,419,861)  (84,542,359) 

របាកត់ំកល់តាមចាបប់ៅធនាគារកណាឋ ល (12,693,719)  (51,244,544)  (11,520,182) 

រទពយសកមមបផេង  ៗ (206,812)  (834,900)  (668,135) 
      

ការថ្របរបួលរទពយអកមម ៖      
របាកប់បញ្ដ ើរបស់អតិថិជន 18,039,811  72,826,717  14,368,774 

របាកប់បញ្ដ ើរបស់ធនាគារ 27,677,561  111,734,314  28,471,869 

បំណុល និង រទពយអកមមបផេងៗ 416,514  1,681,467  807,605 
       

សាចរ់បាកប់របើកបុងរបតិបតឋិការអាជីវកមម (62,440,247)  (252,071,276)  (38,471,671) 
      

ពននថ្ដលបានបង ់(កំណតសំ់គាល់ 16) (3,005,159)  (12,131,827)  (2,268,003) 
      

សាច់របាក់សទុធពរបើកនងុសកមមភាពរបតិបតដិការ (65,445,406)  (264,203,103)  (40,739,674) 

 

26 សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សមមូល 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

សាចរ់បាក ់(កំណតសំ់គាល់4) 21,535,524  86,938,911  13,667,641 

សមតុលយជាមយួធនាគារ (កំណតសំ់គាល់ 5) 72,765,680  293,755,050  66,510,396 
      

 94,301,204  380,693,961  80,178,037 
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27 កិចចសនាពរៅតារាងតុលយការ និងរទពយអកមមយថារបពភទ 
 

(ក) កិចចសនាឥណទាន 
 

កបុងដំបណើ រការននមុខជំនួញធមមតារបស់ខលួន, សាខាធនាគារបានបធវើកិចចសនាបផេងៗ ថ្ដលមានឧបារស័យតាមផលូវ 
ចាប។់ ពុំមានការខាតបងជ់ាសារវនឋប័ណាថ លមកពីរបតិឋការបនាុះបទ។ បៅចុងឆ្ប បំនុះ, កិចចសនាថ្ដលបកើតបឡើងពី
ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុតារាងតុលការរបស់សាខាធនាគារ មានដូចខាងបរកាម ៖ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

សមតុលយមនិទានប់របើរបាស់របស់ឥណទាន 81,496,700  329,002,178  60,950,909 

លិខិតឥណទាន 8,705,448  35,143,894  1,182,091 

ការធានារបស់ធានាគារកិ 1,869,000  7,545,153  39,300 

បផេង  ៗ 169,236  683,206  322,871 
      

 92,240,384  372,374,431  62,495,171 

 

(ខ) កិចចសនាជួលរបតិបតឋការ 
 

សាខាធនាគារមានជាបក់ិចចសនាជួលអាគារ សំរាបប់របើរបាស់ជាការោិល័យរបស់ខលួន ថ្ដលកិចចសនាបៅសល់
មានបង្ហា ញជាទឹករបាកដូ់ចតបៅ ៖ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      តិចជាងមយួឆ្ប  ំ 627,984  2,535,171  581,184 

បលើសពីមយួឆ្ប  ំថ្តតិចជាងរបាឆំ្ប  ំ 1,250,419  5,047,942  1,399,603 

បលើសពីរបាឆំ្ប  ំ  869,600  3,510,575  879,200 

      

 2,748,003  11,093,688  2,859,987 

 

(គ) យថាភាពបលើពនន 
 

ពននរតវូបានបគគណនា តាមមូលោឌ នបំណករសាយបចចុបផនបននបទបញ្ដតឋិពននោរ។ បទាុះជាោ ងណា ការអនុវតឋ
ចាបព់ននោរ និងបទបញ្ដតឋិថ្ផបកពននោរ ចំបពាុះរបតិបតឋិការមយួចំនួនអាចរតូវបករសាបោយខុសពីគាប បៅបពលមាន
ការរតួតពិនិតយបោយមស្ដនឋីពននោរ។ ការវនិិចេយ័របស់សាខាធនាគារបលើរបតិបតឋិការជំនួញរបស់ខលួនអាចមានភាពខុស
គាប ពីការវនិិចេយ័ថ្ដលបធវើបឡើងបៅបពលមានការរតួតពិនិតយបោយមស្ដនឋពីននោរ។ 
 

របសិនបបើគណបនយយកមមរបតិបតឋិការណាមយួរតូវបានជំទាស់បោយមស្ដនឋីពននោរ បនាុះសាខាធនាគារនឹងរងការ
កំណតព់ននបថ្នទម, ការផ្លកពិនយ័ និងការរបាកយឺ់តោ វថ្ដលអាចមានសារៈសំខាន។់ ការកំណតព់ននបឡើងវញិ
បោយរដឌបាលសារបពើពននអាចបធវើបៅបានកបុងរយៈបពលបីឆ្ប ំ និងបនឋបានរហូតដល់រយៈបពលដបឆ់្ប ។ំ 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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28 របតិបតតិការសាំខាន់ៗជាមួយភាគីសមព័នឋញាតដ ិ
 

(ក) របតិបតថិការភាគសីមពន័នញាត ិ
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ចំណូលការរបាក ់      
      

FCB Hong Kong Branch 1,793  7,238  2,679 
      

 1,793  7,238  2,679 
      

ចំណាយការរបាក ់      
      

ធនាគារ FCB Hong Kong Branch 814,915  3,289,812  603,800 

FCB Operating Business Unit-OBU 1,011,300  4,082,618  349,773 

ធនាគារ FCB Singapore Branch 6,416  25,901  47,667 
      

 1,832,631  7,398,331  1,001,240 
      

អតទរបបោជនស៍រមាបអ់បករគបរ់គង      

របាកថ់្ខសរមាបអ់បករគបរ់គង 517,794  2,090,334  411,429 

អតទរបបោជនប៍ថ្នទមសរមាបអ់បករគបរ់គង 1,039,645  4,197,047  892,188 
      

 1,557,439  6,287,381  1,303,617 

 

(ខ)   សមតុលយភាគសីមពន័នញាត ិ
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
    

របាកប់បញ្ដ ើ និងរបាកត់មកល់បៅធនាគារ      
      

ធនាគារ FCB Taiwan- Head Office 20,271,165  81,834,693  4,171,768 

ធនាគារ FCB Hong Kong Branch 7,403,628  29,888,446  5,218,385 

ធនាគារ FCB New York Branch 8,608  34,750  334,263 

ធនាគារ FCB Los Angeles Branch 3,236  13,064  8,607 

ធនាគារ FCB London Branch 55,561  224,300  54,330 

ធនាគារ FCB Tokyo Branch 18,884  76,235  18,056 
      

 27,761,082  112,071,488  9,805,409 

 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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28. របតិបតតិការសាំខាន់ៗជាមួយភាគីសមព័នឋញាតដ ិ(តពីទាំព័រមុន) 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
របាកប់បញ្ដ ើ ពីធនាគារបផេង  ៗ      

      គណនីរតូវទទាតប់ៅឱ្យទីចតក់ារធ-ំ គណនីចរនថ 83,805  338,321  58,805 

      

បំណុលរយៈបពលខល ី      

      FCB Operating Business Unit-OBU 115,000,000  464,255,000  80,000,000 

ធនាគារ FCB Hong Kong Branch 90,500,000  365,348,500  55,000,000 

ធនាគារ FCB Singapore Branch -  -  10,000,000 

 205,500,000  829,603,500  145,000,000 

 

អនុបំណុល      
      

ធនាគារ FCB Taiwan – Head Office 20,000,000  80,740,000  - 
      

 20,000,000  80,740,000  -  

 

29 ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ
 

ការង្ហររគបរ់គងហានិភយ័របស់សាខាធនាគារគបឺដើមផបីធវើការកំណតអ់តឋសញ្ជដ ណរាល់ហានិភយ័ចមផង  ៗ រគបរ់គងតួ
នាទីរបស់ហានិភយ័ និងបធវើការកំណតក់ារថ្បងថ្ចកមូលធនសំរាបរ់គបរ់គងហានិភយ័ទាងំបនាុះ។ ហានិភយ័បកើត
បឡើងពីសកមមភាពអាជីវកមមថ្ដលសាខាធនាគារជួបរបទុះមាន ហានិភយ័របតិបតឋិការ ហានិភយ័ហិរញ្ដ វតទុ ៖ ហានិ
ភយ័ទីផារ (រមួមានហានិភយ័អរតាបឋូររបាក ់និង ហានិភយ័អរតាការរបាក)់ ហានិភយ័សាចរ់បាកង់្ហយរសួល និងហា
និភយ័ឥណទាន។ ខាងបរកាមបនុះ  គឺជាបគាលនបោបាយ និងបគាលការណ៍ ថ្ណនាថំ្ដលសាខាធនាគារ យកមក
បរបើរបាស់បដើមផរីគបរ់គងហានិភយ័ទាងំឡាយថ្ដលពាកព់ន័ននឹងសកមមភាពអាជីវកមមរបស់ខលួន។ 
  

29.1 ហានិភ័យរបតិបតដិការ 
 

ហានិភយ័របតិបតឋិការ គឺជាហានិភយ័ននការខាតបងថ់្ដលអាចបកើតមានបឡើងបោយសារថ្តកងវុះខាត ឬបរា ជយ័នន
ដំបណើ ររគបរ់គងហានិភយ័របតិបតឋិការ បោយសារថ្តមនុសេ និងរបពន័នរគបរ់គងនផធកបុង ឬ   បណាឋ លមកពីកតាឋ
ខាងបរៅ។ ហានិភយ័បនុះរតូវបានចតថ់្ចងតាមរយៈការបបងកើតនូវដំបណើ រការរគបរ់គងហានិភយ័របតិបតឋិការ , ការ
រតួតពិនិតយ និង ការរាយការណ៍ឱ្យបានរតឹមរតូវពីសកមមភាពអាជីវ កមមតាមរយៈអងគភាពរគបរ់គង និងគារំទ ថ្ដល
ឯករាជយពីអងគភាពអាជីវកមម និងគណៈរគបរ់គង។ ទាងំបនុះរមួមាន ហានិ ភយ័ខាងថ្ផបកចាប ់ការរបរពឹតថ តាម 
គណបនយយ និងការថ្កលងបនលំ ។ 
 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
 

29.1 ហានិភ័យរបតិបតដិការ (តពីទាំព័រមុន) 
 

ការរគបរ់គងបលើហានិភយ័ របតិបតិថការរបស់សាខាធនាគារ តរមូវឱ្យបបងកើតរចនាសមពន័ន តួនាទ ីនិងវធិីសាស្ដសថ ននការ
រគបរ់គងរបស់អងគភាពឱ្យបានចាស់លាស់។ បគាលការណ៍ និង វធិានការរតួតពិនិតយនផធកបុងជាបរចើន រតូវបានអនុវតថ
រមួមាន ការបបងកើតអាជាញ ធរសំរាបចុ់ុះហតទបលខា របពន័នរតួតពិនិតយោ ងហមតច់ត ់ការបធវើបអាយមានរបសិទនភាពនននីតិ
វធិី និងឯកសារបោយធានានូវការអនុបលាមតាមបទបញ្ដតឋ ិ និងតំរវូការចាប។់ ចាបន់ិងនីតិវធិីរតូវបានរតួតពិនិតយ
បឡើងវញិជាបទៀងទាតប់ដើមផបីោុះរសាយបលើហានិភយ័របតិបតិថការននអាជីវកមមរបស់សាខាធនាគារ។ 
 

29.2 ហានិភ័យឥណទាន 
 

ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាការខាតបងហិ់រញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារ របសិនបបើអបកខចី ឫនដគូពាណិជជកមមខកខានមនិ
បានបំបពញកាតពវកិចចបលើការបងរ់បាកប់ដើមចំបពាុះឥណទាននិងបុបររបទាន។ 
  

កតាថ ចមផងថ្ដលនាឱំ្យមានហានិភយ័ឥណទាន បកើតបចញតាមរយៈការផថល់ឥណទានដល់អតិថិជន។ ចំនួនទឹក
របាកន់នការប ុះពាល់ឥណទានបនុះ គឺរតូវបានតំណាងបោយចំនួនបោងននរទពយសកមមបៅបលើតារាងតុលការ។ 
សកមមភាពផថល់ឥណទាន រតូ វបានថ្ណនាបំោយបគាលការណ៍ឥណទានរបស់សាខាធនាគារបដើមផធីានាថា បគាល
បំណងននរបាកក់មចទីាងំអស់ទទួលបានបជាគជយ័។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនឥណទានមានលទនភាព និងរទពយ
សមផតថិសង បហើយហានិ ភយ័ឥណទានរតូវបានថ្បងថ្ចកោ ងលអ។ បគាលការណ៍ឥណទានកតរ់តានូវបគាល
ការណ៍របាកក់មច ីរទពយបញ្ជច ំ និងដំបណើ រការអនុមត័ឥណទាន បោយរមួបញ្ចូ លទាងំរបពន័នចំណាតថ់ាប កន់ផធកបុង និង
នីតិវធិី ថ្ដលអនុវតថបដើមផធីានាអុះអាងកបុងការបគារពបៅតាមការថ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា។  
 

(ក) ការវាស់ថ្វងហានិភយ័ឥណទាន 
 

សាខាធនាគារបានបបងកើតបគាលនបោបាយហានិភយ័ឥណទាន ថ្ដលបរៀបចំបឡើងបដើមផរីតួតរតានូវការធានារា បរ់ង
សកមមភាពហានិភយ័។ នីតិវធិីននការកំណតក់រមតិហានិភយ័ ការរតួតពិនិតយ ការបរបើរបាស់ និងការរគបរ់គងឥណ
ទានរតូវបានអនុវតឋបឡើងថ្ផអកតាមកមមវធិីឥណទាន ថ្ដលបានបរៀបចំគបំរាងសំរាបផ់លិតផល ឬសំបពៀតឥណទាន 
ពិបសសរមួបញ្ចូ លទាងំទីផារបគាលបៅ កាលកំណតន់ងិលកខខណឍ  ឯកសារសំអាង និងនីតិវធិ ី ថ្ដលបៅបរកាម
ផលិតផលឥណទានថ្ដលនឹងរតូវបានវាស់ថ្វង និងផឋល់បអាយ។ សាខាធនាគារកប៏ានធានាថា ខលួនមានការថ្បងថ្ចក
តួនាទីោចរ់សឡុះរវាងអបកបផឋើមឥណទាន អបកវាយតំនល និងអបកអនុមត័ឥណទានផងថ្ដរ។ 
 

ករមតិហានិភយ័រតូវបានពិនិតយ និងថ្កសរមួលរបចឆំ្ប  ំនិងកបុងករណីទ(ី1) ការផ្លល ស់បថូរលកខណឍ  និងរយៈបពលសង
របាក ់ និងការពនាបពលសងរបាក ់ ទ(ី2) ការសងរបាកម់និបទៀងទាតន់ិងបទបលមើសបផេងៗនិងទ ី (3) ពត័ម៌ានមនិ
អំបណាយផលទាកទ់ិននងឹកូនបំណុល ឬរបតិបតថកិារ។ 
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29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
 

29.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទាំព័រមុន) 
 

(ខ)  ការរគបរ់គងកំរតិហានិភយ័ និងបគាលការណ៍រគបរ់គងហានិភយ័ 
 

សាខាធនាគាររគបរ់គង កំរតិ និងរតួតពិនិតយការរបមូលផឋុ ំហានិភយ័ឥណទានបៅបពលថ្ដលពួកបគរកបឃើញ ជា
ពិបសសបៅបលើនដគូជាបគុគល ជារកុម រពមទាងំបៅបលើឧសាហកមម។  
 

ការរបឈមមុខនឹងហានិភយ័ឥណទាន រតូវបានរគបរ់គងតាមរយៈការវភិាគជាបទៀតទាតនូ់វសមតទភាពឯកតឋជន
អបកខច ីនិង ឯកតឋជនអបកខចីសកាឋ នុពល ននកាតពវកិចចកបុងការសងរតលបនូ់វការរបាក ់និងរបាកប់ដើម រពមទាងំតាម 
រយៈការពិនិតយបឡើងវញិនូវករមតិផឋល់ឥណទានថ្ដលសមរសប។ វាករ៏តូវបានរគបរ់គងជាថ្ផបកតាមរយៈការទទួល
យកនូវវតទុធានា និងលិខិតធានារបស់អងគភាព ឬឯកតឋជន កដូ៏ចជាការផឋល់បធវើនូវសំវធិានសំរាបក់ារបាតប់ងឥ់ណ
ទានផងថ្ដរ។ ការកំណតនូ់វករមតិននហានិភយ័ឥណទាន តាមរបបភទផលិតផល និងវស័ិយឧសាហកមម រតូវបាន
អនុមត័បោយថ្ផបកឥណទាន ។  
 

ជាទូបៅរាល់លិខិតធានា និងលិខិតឥណទានរបស់សាខាធនាគារ ទាងំអស់សុទនថ្តមានវតទុធានាជារបាកប់បញ្ដ ើ ឬ
រទពយសមផតឋិបញ្ជច ំបៅសាខាធនាគារ បហើយបហតុដូបចបុះ ជាធមមតាសាខាធនាគារសនមតប់ានថាហានិភយ័មានករមតិ
អបផបរមា។ 
 

(គ)  បគាលការណ៍សំវធិានធន និងភាពអនថ់យ 
 

សាខាធនាគារតំរវូបអាយអនុវតឋតាមការចតថ់ាប កឥ់ណទាន និងសំវធិានធន ននរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទ ុ បោយបោង
តាមរបកាសថ្ដលពាកព់ន័ន ថ្ដលមានបៅកំណតសំ់គាល់បលខ 2.8 បចញបោយធនាគារជាតិននកមពុជា។   
 

ឥណទាន និងបុបររបទានថ្ដលមានរយៈបពលហួសកំណតស់ងតិចជាង 30 នថៃ មនិចតថ់ាមានភាពអនថ់យបនាុះបទ 
បលើកថ្លងថ្តមានពត័ម៌ានផធយុពីបនុះ។ ករមតិអបផបរមាននសំវធិានជាកល់ាកសំ់រាបភ់ាពអនថ់យរតូវបានបធវើបឡើង
អារស័យបោយការចតថ់ាប កថ់្ដលពាកព់ន័ន។ ឥណទាននិងបុបររបទានទាងំអស់ថ្ដលអតិថិជនជំពាកប់ៅចុងការយិ 
បរបិចេទតារាងតុលយការ រតូវបានសាខាធនាគារផឋល់បអាយកបុងអំឡុងការយិបរបិចេទចបន់ថៃទី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 ។ 
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29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
 

29.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទាំព័រមុន) 
 

(ឃ) ហានិភយ័អតិបរមាននឥណទាន មុនរាបប់ញ្ចូ លវតទុធានា ឬការធានាឥណទានបផេង  ៗ
 

ហានិភយ័ឥណទានថ្ដលបកើតបឡើងពីរបតិបតថការណ៍កបុងនិងបរៅតារាងតុលយការមានដូចខាងបរកាម ៖ 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ហានិភយ័ឥណទានទាកទ់ង នឹងធាតុបៅកបុងតារាងតុលយការ ៖  
 

 

សមតុលយបៅធនាគារបផេងៗបរៅពីធនាគារជាតិ 43,511,527  175,656,034  51,165,833 

ឥណទាន និងបុបររបទានបអាយអតិថិជន - ដុល 423,309,911  1,708,902,111  307,773,656 

រទពយសកមមបផេង  ៗ 2,036,509  8,221,387  1,829,697 
      

 468,857,947  1,892,779,532  360,769,186 
      

ហានិភយ័ឥណទានទាកទ់ង នឹងធាតុបៅបរៅតារាងតុលយការ ៖  
 

 

ថ្ផបកននឥណទានថ្ដលបានអនុមត័ថ្តមនិទានប់របើរបាស់ 81,496,700  329,002,178  60,950,909 

លិខិតឥណទាន 8,705,448  35,143,894  1,182,091 

ការធានារបស់ធានាគារកិ 1,869,000  7,545,153  39,300 

បផេង  ៗ 169,236  683,206  322,871 
      

 92,240,384  372,374,431  62,495,171 
      

 561,098,331  2,265,153,963  423,264,357 
 

តារាងខាងបរកាមបង្ហា ញអំពីហានិភយ័អតិបរមារបស់សាខាធនាគារបៅកបុងការយិបរបិចេទនននថៃទី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប 2ំ016 
បោយមនិគិតអំពីវតទុធានាថ្ដលមានកបុងនដ និងការធានាឥណទានបផេងៗ។ សំរាបរ់ទពយសកមមបៅកបុងតារាង
តុលយការ ហានិភយ័ថ្ដលបានបលើកបឡើងខាងបលើបនុះគឺថ្ផអកបៅបលើចំនួនថ្ដលបៅសល់បៅកបុងបញ្ជ ីដុល ។ ចំនួន 
90% (2015: 85%) ននឥណទានអតិបរមាសរបុ គឺទទួលបានមកពីឥណទាន និងបុបររបទានដល់អតិថិជន ។ 
 

គណៈរគបរ់គងសាខាធនាគារមានទំនុកចិតឋចំបពាុះលទនភាពរបស់ខលួន កបុងការរគបរ់គង និងរកាបអាយមានហានិភយ័
ឥណទានថ្ដលបកើតមានពីឥណទាន និងបុបររបទានករមតិអបផបរមាថ្ផអកបលើចំណុចខាងបរកាមបនុះ ៖ 
 របមាណ 98% (2015: 99%)  ននឥណទាន និងបុបររបទានរបស់សាខាធនាគារមានោករ់ទពយធានាដូចជា 

ផលងរ់ងឹ ចលន រទពយ និង សាចរ់បាក។់  
 របមាណ 99% (2015: 99%)  ននសំបពៀតឥណទាន និងបុបររបទានភាគបរចើនរតូវបានពិចរណាថាមនិទាន់

ហួសបពលកំណត ់និងមនិមានភាពអនថ់យ, បហើយនិង 
 សាខាធនាគារមានដំបណើ រការវាយតំនលឥណទានសមរសបជាបរសច សំរាបផ់ឋល់ឥណទាន និងបុបររបទាន

ដល់អតិថិជន។  
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29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
 

29.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទាំព័រមុន) 
 

(ង)  ឥណទាន និងបុបររបទាន 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ឥណទាននិងបុបររបទានថ្ដលមនិទានហួ់សកាល
កំណត ់និងមនិមានភាពអនថ់យ 416,716,788  1,682,285,673  305,535,881 

ឥណទាននិងបុបររបទានថ្ដលហួសកាលកំណត ់ថ្ត
មនិទានម់ានភាពអនថ់យ 3,969,095  16,023,237  119,118 

ឥណទាន និងបុបររបទានថ្ដលមានភាពអនថ់យ  2,624,028  10,593,201  2,118,657 

ចំនួនដុល 423,309,911  1,708,902,111  307,773,656 
      

ដក ៖       
សំវធិានសំរាបឥ់ណទានបាតប់ង ់ (6,282,321)  (25,361,730)  (4,047,305) 
      

ចំនួនសុទន 417,027,590  1,683,540,381  303,726,351 

 

សំរាបប់គាលបំណងននការបធវើសំវធិានធនឥណទាន បោយអនុបលាមបៅតាមលកខខណឍ តរមូវរបស់ធនាគារជាតិននកមពុ
ជា ការរសងរ់បាកប់ដើមរតលបម់កវញិពវីតទុធានា (បរៅពីសាចរ់បាក)់ មនិរតូវបានបលើកយកមកបធវើការកាតក់ងបឡើយ។ 
 

(1)  ឥណទាន និងបុបររបទានថ្ដលមនិទានហួ់សកាលកណំត ់និងមនិមានភាពអនថ់យ  
 

ឥណទាន និងបុបររបទានថ្ដលមនិទានហួ់សកាលកំណត ់មនិរតូវបានចតទុ់កថាមានភាពអនថ់យបឡើយ លុុះរតាថ្ត
មានពត័ម៌ានណាមយួចងអុលបង្ហា ញផធុយពីបនុះ។ 
 

(2)  ឥណទាន និងបុបររបទានហួសកាលកំណត ់ថ្តមនិមានភាពអនថ់យ  
 

ឥណទាន និងបុបររបទានថ្ដលហួសកាលកំណតរ់យៈបពលតិចជា 90 នថៃមនិរតូវបានចតទុ់កថា មានភាពអនថ់យ
បឡើយ បលើកថ្លងថ្តមានពត័ម៌ានណាមយួចងអុលបង្ហា ញផធុយពីបនុះ។ បោយអនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍ថ្ណនាំ
របស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ឥណទានរបបភទបនុះរតូវបានចតថ់ាប កជ់ា ឃ្ល បំមើលថ្ដលមានសំវធិានធនជាកល់ាក់ 3%។  
 

(3)  ឥណទាន និងបុបររបទានថ្ដលមានភាពអនថ់យ  
 

ឥណទាន និងបុបររបទានថ្ដលមានភាពអនថ់យ គឺជាឥណទាននិងបុបររបទានទាងំឡាយណាថ្ដលសាខាធនាគារ
កំណតថ់ាមានភសឋុតាងមនិលំបអៀង បហើយសាខាធនាគារមនិរពំឹងថាអាចរបមូលរបាកប់ដើមនិងការរបាក់ តាមកាល
កំណតប់ៅកបុងលកខខណឍ កិចចសនាននឥណទាននិងបុបររបទានបនាុះបាន។ បោយអនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍
ថ្ណនារំបស់ធនាគាជាតនិនកមពុជា ឥណទាននិងបុបររបទានថ្ដលបលើសកាលកំណតរ់យៈបពល 90 នថៃរតូវបានចត់
ទុកថាមានភាពអនថ់យ បហើយករមតិអបផបរមាននសំវធិានធនជាកល់ាកសំ់រាបភ់ាពអនថ់យ រតូវបានបធវើបឡើងថ្ផអកបៅ
បលើការចតថ់ាប ក ់ថ្ដលពាកព់ន័នបលើកថ្លងថ្តមានពត័ម៌ានណាមយួចងអុលបង្ហា ញផធុយពីបនុះ។   



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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29. ការរគប់រគងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
 

29.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទាំព័រមុន) 
 

(ច)  វតទុធានា 
 

សាខាធនាគាររកាវតទុធានាសំរាបឥ់ណទាន និងបុបររបទាន បៅកបុងទរមងជ់ារទពយសមផតឋិោកធ់ានា និង/ឬ របស់ធា
នា។ បៅកបុងការយិបរបិចេទ សាខាធនាគារមនិបានរបឹអូសរទពយសកមមមនិថ្មនហិរញ្ដ វតទុ ថ្ដលបានោកប់ញ្ជច ំបទ។  
 

ថ្ផអកតាមបគាលការណ៍ថ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា រទពយសមផតិថថ្ដលរបឹអូសបាន រតូវលកប់ចញកបុងរយៈបពល 
1ឆ្ប នំិងរតូវបធវើចំណាតថ់ាប កក់បុងតារាងតុលយការជារទពយសមផតថិរបឹអូស។ 
 

(ឆ)  ការរបមូលផឋុ ំរទពយសកមមហិរញ្ដ វតឋុថ្ដលមានហានិភយ័ឥណទាន 
 

ការវភិាគបលើការរបមូលផថុ ំហានិភយ័ឥណទាន នាកាលបរចិេទតារាងតុលយការបានបង្ហា ញបៅកំណតសំ់គាល់ទី 6 
ននរបាយការណ៍ហរញិ្ដ វតទុ។  
 

29.3 ហានិភ័យពលើទីផារ 
 

ហានិភយ័ទីផារ គឺជាហានិភយ័ថ្ដលតំនលទីផារ ឬលំហូរសាចរ់បាកន់ាបពលអនាគតននលិខិតុបករណ៍ និងការថ្រប
របួលបោយសារការផ្លល ស់បឋូរតនំលទីផារ។ ហានិភយ័ទីផារបកើតបឡើង បោយសារសាទ នភាពបបើកទូលាយននអរតាការ
របាករ់បូិយបណ័ត  និងផលិតផលមូលធនថ្ដលរបឈមនឹងចលនាទីផារជាកល់ាក់ និងទូបៅ រពមទាងំការថ្របរបួលនន
អរតា  ឬតំនលទីផារ ដូចជាអរតាបឋូររបូិយបណ័ត បរបទស និងអរតាការរបាក ់។ 
 

(ក)  ហានិភយ័ការបឋូររូបិយបណ័ត បរបទស 
 

ហានិភយ័របូិយបណ័ត  គឺជាហានិភយ័ននការបឡើងចុុះននតំនលលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ថ្ដលបណាឋ លមកពីការថ្របរបួល
អរតាបឋូររបូិយបណ័ត បរបទស។  
 

សាខាធនាគារមនិមានហានិភយ័ការបឋូររបូិយបណ័ត បរបទសជាដុំកំភនួបនាុះបទ បោយសាររបតិបតឋិការចំបងរបស់សាខា
ធនាគារបធវើបឡើងជារបាកដុ់លាល អាបមរកិ ដូចបនុះការវភិាគរបូិយបណ័ត បរបទសមនិរតូវបានបង្ហា ញបឡើយ។ 
 

(ខ)  ហានិភយ័បលើអរតាការរបាក ់
 

ហានិភយ័បលើអរតាការរបាក ់សំបៅបៅបលើការខាតបងនូ់វចំណូលការរបាកសុ់ទន បោយសារថ្តការថ្របរបួល ននកំរតិអ
រតាការរបាក ់ និងការផ្លល ស់បឋូរបៅកបុងសមាសភាពននរទពយសកមមនិងរទពយអកមម។ ហានិភយ័បលើអរតាការរបាក ់ រតូវ
បានរគបរ់គងតាមរយៈការរតួតពិនិតយោ ងហមតច់តប់ៅបលើចំណូលបលើការបណាឋ កទុ់ន, តនមលទីផារ, និងតនមលបដើមនន
មូលនិធិ។ សកាឋ នុពលននការធាល កចុ់ុះនូវចំណូលការរបាកសុ់ទនពីការថ្របរបួលអរតាការរបាកថ់្ដលខុសរបរកតី រតូវបាន
រតួតពិនិតយបោយបធៀបបៅនឹងកំរតិហានិភយ័ថ្ដលកំណតថ់ាអាចទទួលយកបាន។ 
 

តារាងខាងបរកាមបធវើការសបងខបអំពីហានិភយ័អរតាការរបាករ់បស់ធនាគារ ថ្ដលរាបប់ញ្ចូ លរទពយសកមម និងរទពយអកមម 
តាមតំនលបោង ។  (តបៅទំពរ័បនាធ ប)់ 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ  
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
 
 

 

46 

29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
29.3 ហានិភ័យពលើទីផារ (តពីទាំព័រមុន) 
(ខ)  ហានិភយ័បលើអរតាការរបាក ់(តពីទំពរ័មុន) 
នានថៃទី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2០16 រតឹម 1 ថ្ខ  >1 បៅ 3 ថ្ខ  >3 បៅ 6 ថ្ខ  >6 បៅ 12 ថ្ខ  > 1 បៅ 5 ឆ្ប  ំ  បលើសពី 5 ឆ្ប  ំ  គាម នការរបាក ់  សរុប អរតាការរបាក ់
រទពយសកមម ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ % 
សាចរ់បាក ់ -  -  -  -  -  -  21,535,524  21,535,524 - 

សមតុលយជាមយួធនាគារ -  4,451,542  -  -  -  -  68,314,138  72,765,680 0.02 - 0.40 

ឥណទាននិងបុបររបទានចំបពាុះអតិថិជន ៖                 

- មានដំបណើ ការ 2,745,196  23,070,077  49,401,884  74,957,324  90,101,000  180,410,402  -  420,685,883 3.00 - 11.00 

- មនិដំបណើ រការ 1,458,165  -  250,000  -  650,869  264,994  -  2,624,028 3.00 - 11.00 

- សំវធិានធនសំរាបឥ់ណទានជាបស់ងេយ័ -  -  -  -  -  -  (6,282,321)  (6,282,321)  

របាកត់ំកល់តាមចាបប់ៅធនាគារកណាឋ ល -  -  -  -  -  21,020,000  28,523,349  49,543,349 0.11- 0.18 

រទពយសកមមបផេងបទៀត -  -  -  -  -  -  2,036,509  2,036,509  

សរុបរទពយសកមម 4,203,361  27,521,619  49,651,884  74,957,324  90,751,869  201,695,396  114,127,199  562,908,652  
                 

បំណុល                 
របាកប់បញ្ដ ើរបស់អតិថិជនមនិថ្មនជាធនាគារ 103,501,662  4,581,571  5,200,724  10,251,205  -  -  20,970,888  144,506,050 0.40-2.50 

របាកប់បញ្ដ ើរបស់ធនាគារ 50,240,543  64,253,078  -  -  -  -  83,805  114,577,426 0.40-1.70 

របាកក់ំចីរយៈបពលខល ី 26,000,000  60,500,000  94,000,000  25,000,000  -  -  -  205,500,000 0.50-1.35 

អនុបំណុល -  -  -  -  -  20,000,000  -  20,000,000 1.27 

រទពយអកមមបផេង  ៗ -  -  -  -  -  -  1,675,874  1,675,874  

សរុបរទពយអកមម 179,742,205  129,334,649  99,200,724  35,251,205  -  20,000,000  22,730,567  486,259,350  
                 

លំបអៀងការរបាកប់វទយិតភាព 2០16-ដុលាល  (175,538,844)  (101,813,030)  (49,548,840)  39,706,119  90,751,869  181,695,396  91,396,632  76,649,302  
                 

លំបអៀងការរបាកប់វទយិតភាព 2០16-ពានប់រៀល (708,650,313)  (411,019,202)  (200,028,667)  160,293,602  366,365,295  733,504,314  368,968,203  309,433,232  



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ  
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
29.3 ហានិភ័យពលើទីផារ (តពីទាំព័រមុន) 
(ខ)  ហានិភយ័បលើអរតាការរបាក ់(តពីទំពរ័មុន) 
 

នានថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2015 រតឹម 1 ថ្ខ  >1 បៅ 3 ថ្ខ  >3 បៅ 6 ថ្ខ  >6 បៅ 12 ថ្ខ  >1 បៅ 5 ឆ្ប  ំ  បលើសព ី5 ឆ្ប  ំ  គាម នការរបាក ់  សរុប អរតាការរបាក ់
រទពយសកមម ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ % 
                 

សាចរ់បាក ់ -  -  -  -  -  -  13,667,641  13,667,641  

សមតុលយជាមយួធនាគារ 5,111,521  6,249,136  -  -  -  -  55,149,739  66,510,396 0.08-3.70 

ឥណទាននិងបុបររបទានចំបពាុះអតិថិជន ៖         -        

- មានដំបណើ ការ 3,052,180  16,196,659  47,063,399  66,160,516  59,972,541  113,209,704  -  305,654,999 3.0-11.0 

- មនិដំបណើ រការ 1,270,000  -  52,165  95,748  609,976  90,768  -  2,118,657 10.0-11.0 

- សំវធិានធនសំរាបឥ់ណទានជាបស់ងេយ័ -  -  -  -  -  -  (4,047,305)  (4,047,305)  

របាកត់ំកល់តាមចាបប់ៅធនាគារកណាឋ ល -  -  -  -  -  15,879,200  20,970,430  36,849,630 0.08-0.11 

រទពយសកមមបផេងបទៀត -  -  -  -  -  -  1,829,697  1,829,697  

សរុបរទពយសកមម 9,433,701  22,445,795  47,115,564  66,256,264  60,582,517  129,179,672  87,570,202  422,583,715  
                 

បំណុល                 

របាកប់បញ្ដ ើរបស់អតិថិជនមនិថ្មនជាធនាគារ 90,180,725  6,965,155  1,815,005  8,376,976  -  -  19,128,378  126,466,239 0.40-2.50 

របាកប់បញ្ដ ើរបស់ធនាគារកបុងរសុក 8,295,560  61,545,500  17,000,000  -  -  -  58,805  86,899,865 0.40-2.10 

របាកក់ំចីរយៈបពលខល ី 25,000,000  48,000,000  72,000,000  -  -  -  -  145,000,000 1.10-1.35 

រទពយអកមមបផេង  ៗ -  -  -  -  -  -  1,259,360  1,259,360  

សរុបរទពយអកមម 123,476,285  116,510,655  90,815,005  8,376,976  -  -  20,446,543  359,625,464  
                 

លំបអៀងការរបាកប់វទយិតភាព 2015-ដុលាល  (114,042,584)  (94,064,860)  (43,699,441)  57,879,288  60,582,517  129,179,672  67,123,659  62,958,251  
                 

លំបអៀងការរបាកប់វទយិតភាព 2015-ពានប់រៀល (461,872,465)  (380,962,683)  (176,982,736)  234,411,116  245,359,194  523,177,672  271,850,819  254,980,917  



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ  
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
 

29.4 ហានិភ័យពលើសាច់របាក់ងាយរសួល  
 

ហានិភយ័សាចរ់បាកង់្ហយរសួល គឺជាហានិភយ័ថ្ដលសាខាធនាគារ គាម នលទនភាពបំបពញកាតពវកិចចសងរបាក ់បៅ
បពលដល់កំណតស់ង បោយអតិថិជនមកដករបាកប់បញ្ដ ើវញិ តំរវូការសាចរ់បាកត់ាមការចុុះកិចចសនា ឬលំហូរ
សាចរ់បាកប់ចញបផេងៗ។ 
 

គណៈរគបរ់គង រតួតពិនិតយសាចរ់បាកង់្ហយរសួលកបុងតារាងតុលយការ និងរគបរ់គងការរបមូលផឋុ ំ និងទិនបនយ័
បំណុល តាមអាយុកាលកំណត។់ គណៈរគបរ់គងរបស់សាខាធនាគារបានរតួតពិនិតយោ ងហមតច់តប់ៅបលើចលនា
សាចរ់បាកចូ់ល និងចលនាសាចរ់បាកប់ចញ បហើយ និងភាពចបនាល ុះននអាយុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមបពល
កំណត។់ ចលនាននឥណទាន និងរបាកប់បញ្ដ ើរបស់អតិថិជនរតូវបានរតួតពិនិតយតាមោន បហើយតរមូវការសាច់
របាកង់្ហយរសួលរតូវបានបធវើការថ្កតរមូវ បដើមផកីំណតប់អាយចាស់នូវរទពយសកមមជាសាចរ់បាកង់្ហយរសួលបអា
យបានរគបរ់គានប់ដើមផបីំបពញការសនា និងកាតពវកិចចហិរញ្ដ វតទុបៅបពលថ្ដលដល់កាលកំណតស់ង។ 
 

តារាងខាងបរកាមគឺជាការវភិាគពីរទពយសកមមនិងបំណុលរបស់ធនាគារ តាមកាលវសានថពាកព់ន័នថ្ដលថ្ផអកបលើរយៈ
បពលបៅសល់នាកាលបរបិចេទននតារាងតុលយការ បៅនឹងកាលបរបិចេទកាលវសានថជាបក់ិចចសនា ឬបា នស់ាម ន ។  
ចំនួនថ្ដលបានបង្ហា ញបៅកបុងតារាង គឺជាលំហូរសាចរ់បាកត់ាមកិចចសនាថ្ដលមនិបធវើអបផហារថ្ដលសាខា
ធនាគាររគបរ់គងហានិភយ័សាចរ់បាកង់្ហយរសួលថ្ដលមានភាជ បជ់ាមយួបោយថ្ផអកបលើលំហូរសាចរ់បាករ់ពំឹងទុក 
ថ្ដលមនិបធវើអបផហារ។ 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ  
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
 

29.4 ហានិភ័យពលើសាច់របាក់ងាយរសួល (តពីទាំព័រមុន) 
 

នានថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 រតឹម 1 ថ្ខ  >1 បៅ 3 ថ្ខ  >3 បៅ 6 ថ្ខ  >6 បៅ 12 ថ្ខ  >1 បៅ 5 ឆ្ប  ំ  បលើសព ី5 ឆ្ប  ំ  គាម នកាលកំណត ់ សរុប 
រទពយសកមម ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ 
សាចរ់បាក ់ 21,535,524  -  -  -  -  -  -  21,535,524 

សមតុលយជាមយួធនាគារ 68,314,138  4,451,542  -  -  -  -  -  72,765,680 

ឥណទាននិងបុបររបទានចំបពាុះអតិថិជន ៖                

- មានដំបណើ ការ 2,745,196  23,070,077  49,401,884  74,957,324  90,101,000  180,410,402  -  420,685,883 

- មនិដំបណើ រការ 1,458,165  -  250,000  -  650,869  264,994  -  2,624,028 

- សំវធិានធនសំរាបឥ់ណទានជាបស់ងេយ័ -  -  -  -  -  -  (6,282,321)  (6,282,321) 

របាកត់ំកល់តាមចាបប់ៅធនាគារកណាឋ ល -  -  -  -  -  -  49,543,349  49,543,349 

រទពយសកមមបផេងបទៀត 1,540,189  5,326  7,311  141,452  48,000  125,070  169,161  2,036,509 

                សរុបរទពយសកមម 95,593,212  27,526,945  49,659,195  75,098,776  90,799,869  180,800,466  43,430,189  562,908,652 

                បំណុល                
របាកប់បញ្ដ ើរបស់អតិថិជនមនិថ្មនជាធនាគារ 124,472,550  4,581,571  5,200,724  10,251,205  -  -  -  144,506,050 

របាកប់បញ្ដ ើរបស់ធនាគារ 50,324,348  64,253,078  -  -  -  -  -  114,577,426 

របាកក់ំចីរយៈបពលខល ី 26,000,000  60,500,000  94,000,000  25,000,000  -  -  -  205,500,000 

អនុបំណុល -  -  -  -  -  20,000,000  -  20,000,000 

រទពយអកមមបផេង  ៗ 351,192  973,910  286,909  63,863  -  -  -  1,675,874 

                សរុបរទពយអកមម 201,148,090  130,308,559  99,487,633  35,315,068  -  20,000,000  -  486,259,350 

សាចរ់បាកង់្ហយរសួលសុទន2016-ដុលាល  (105,554,878)  (102,781,614)  (49,828,438)  39,783,708  90,799,869  160,800,466  43,430,189  76,649,302 

                សាចរ់បាកង់្ហយរសួលសុទន2016-ពានប់រៀល (426,125,042)  (414,929,376)  (201,157,404)  160,606,829  366,559,071  649,151,481  175,327,673  309,433,232 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
កាំណត់សាំគាលព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ  
នាការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
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29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
29.4 ហានិភ័យពលើសាច់របាក់ងាយរសួល(តពីទាំព័រមុន) 
 

នានថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2015 រតឹម 1 ថ្ខ 
 

>1 បៅ 3 ថ្ខ 
 

>3 បៅ 6 ថ្ខ 
 

>6 បៅ 12 ថ្ខ 
 

>1 បៅ 5 ឆ្ប  ំ
 

បលើសព ី5 ឆ្ប  ំ
 គាម នកាល

កំណត ់
 

សរុប 
រទពយសកមម ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ 
                

សាចរ់បាក ់ 13,667,641  -  -  -  -  -  -  13,667,641 

សមតុលយជាមយួធនាគារ 60,261,260  6,249,136  -  -  -  -  -  66,510,396 

ឥណទាននិងបុបររបទានចំបពាុះអតិថិជន ៖                

- មានដំបណើ ការ 3,052,180  16,196,659  47,063,399  66,160,516  59,972,541  113,209,704  -  305,654,999 

- មនិដំបណើ រការ 1,270,000  -  52,165  95,748  609,976  90,768  -  2,118,657 

- សំវធិានធនសំរាបឥ់ណទានជាបស់ងេយ័ -  -  -  -  -  -  (4,047,305)  (4,047,305) 

របាកត់ំកល់តាមចាបប់ៅធនាគារកណាឋ ល -  -  -  -  -  -  36,849,630  36,849,630 

រទពយសកមមបផេងបទៀត 1,083,279  2,527  15,204  322,323  147,000  90,000  169,364  1,829,697 

សរុបរទពយសកមម 79,334,360  22,448,322  47,130,768  66,578,587  60,729,517  113,390,472  32,971,689  422,583,715 
   -  -  -  -  -  -   

បំណុល                
របាកប់បញ្ដ ើរបស់អតិថិជនមនិថ្មនជាធនាគារ 109,309,103  6,965,155  1,815,005  8,376,976  -  -  -  126,466,239 

របាកប់បញ្ដ ើរបស់ធនាគារ 8,354,365  61,545,500  17,000,000  -  -  -  -  86,899,865 

របាកក់ំចីរយៈបពលខល ី 25,000,000  48,000,000  72,000,000  -  -  -  -  145,000,000 

រទពយអកមមបផេង  ៗ 628,342  354,408  212,739  63,871  -  -  -  1,259,360 

សរុបរទពយអកមម 143,291,810  116,865,063  91,027,744  8,440,847  -  -  -  359,625,464 
                

សាចរ់បាកង់្ហយរសួលសុទន2015-ដុលាល  (63,957,450)  (94,416,741)  (43,896,976)  58,137,740  60,729,517  113,390,472  32,971,689  62,958,251 
                

សាចរ់បាកង់្ហយរសួលសុទន2015-ពានប់រៀល (259,027,673)  (382,387,801)  (177,782,753)  235,457,847  245,954,544  459,231,412  133,535,340  254,980,916 
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29. ការរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
 

29.5 ការរគប់រគងពដើមទុន  
 

សាខាធនាគារបធវើការពិចរណាអំពីតរមូវការបធវើបអាយមានសមតុលយននរបសិទនភាព ភាពបតថ់្បន និងភាពរគបរ់គាន ់
របស់បដើមទុន បៅបពលថ្ដលបគបធវើការកំណតនូ់វភាពរគបរ់គានរ់បស់បដើមទុន និងបៅបពលថ្ដលបគបធវើការអភវិឌណ
ថ្ផនការរគបរ់គងបដើមទុនបនាុះ។ សាខាធនាគារបរោិយលំអិតអំពីការពិចរណាទាងំបនុះ តាមរយៈដំបណើ រការ
វាយតំនលភាពរគបរ់គានន់នបដើមទុននផធកបុង និងលកខណៈសំខាន់ៗ មយួចំនួនរមួមាន (ក) យកចិតថទុកោក ់ពិចរណា
បៅបលើទាងំកតាឋ បសដឌកិចច និងបទបញ្ដតឋិននបដើមទុនបំរងុអបផបរមា ថ្ដលកំណតប់ោយធនាគារជាតិននកមពុជា (ខ) 
ការ ពារលទនភាពរបស់សាខាធនាគារបដើមផបីនឋនិរនឋភាពអាជីវកមម ដូចបនុះវាអាចបនឋផឋល់របបោជនដ៍ល់ភាគទុនិក 
និង អតទរបបោជនដ៍ល់ភាគីថ្ដលពាកព់ន័ននឹងសាខាធនាគារ (គ) រកាមូលោឌ នបដើមទុនរងឹមា ំ បដើមផគីារំទដល់ការ
អភវិឌណអាជីវកមម។ 
 

បៅកបុងការយិបរបិចេទចបន់ថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 បដើមទុនលកខនឋិកៈរបស់សាខាធនាគារ មានចំនួន 50 លានដុលាល
អាបមរកិ។ សាខាធនាគារបានអនុបលាមបៅតាមតរមូវការបដើមទុនអបផបរមាថ្ដលកំណតប់ោយ របកាសបលខ ធ7-
០8-193 ចុុះនថៃទ ី 19 ថ្ខ កញ្ជដ  ឆ្ប  ំ 2008 បចញបោយធនាគារជាតិននកមពុជា។ បដើមទុនថ្ដលរតូវបងប់ោយភាគទុ
និករតូវបានបង្ហា ញបៅកបុងសំគាល់បលខ 17 ននរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ។ 
 

ធនាគារជាតនិនកមពុជា បានបចញរបកាសបលខ ធ7-016-117 បលើតំរវូការបដើមទុនថមី និងលកខខណឍ សំរាបក់ារអនុម័
តអាជាញ បណ័ត របស់ធនាគារ ថ្ដលតំរវូបអាយធនាគារជាសាខាធនាគារបរបទស ថ្ដលមនិមានចំណាតថ់ាប កវ់និិបោគ 
រតូវមានបដើមទុនអបផបរមាោ ងតិច 300 ពានល់ានបរៀល (សមមូល 75 លានដុលាល អាបមរកិ)។ លកខខណឍ តរមូវបលើ
មូលធនថមីបនុះនឹងមានរបសិទនិភាពកបុងរយៈបពលពីរឆ្ប  ំថ្ដលចបប់ផថើមពីនថៃទី 22 ថ្ខមនីា ឆ្ប  ំ2016 ។ បៅថ្ថៃបចញ
របាយការណ៍បនុះ សាខាធនាគារមនិទានប់ានបគារពតាមរបកាសខាងបលើបទ។  
 

29.6 តាំតលទីផារសមរសបតនរទពយសកមមនិងអកមមហរិញ្ញវតថ ុ
 

តនមលសមរសបចំបពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុ សំបៅបៅបលើតនមលអាចបោុះដូរបានរវាងអបកលក ់និងអបកទិញ កបុង
រកបខណ័ឍ ននទផីារសកមមធមមតា បោយគាម នការោកប់ងខំបអាយលក ់ឫការជំរុះបញ្ជ ី ។ 
 

បោយបហតុថារទពយសកមមនិងអកមមហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខាធនាគារមយួចំនួនធំ ពុំមានការជួញដូរបលើទីផារសកមមបទ 
តនមលសមរសបចំបពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុរតូវបានវាយតនមលបោយគណៈរគបរ់គងសាខាធនាគារ បោយបោងបៅតាម
របបភទននរទពយសកមមនិងអកមមទាងំបនាុះ។ ថ្ផអកបៅបលើការបា នស់ាម នរបស់គណៈរគបរ់គងសាខាធនាគារ  តនមលសម
រសបចំបពាុះរទពយសកមម/អកមមហិរញ្ដ វតទ ុមានតនមលរបហាករ់បថ្ហលគាប នឹងតនមលពិតគណបនយយរបស់វា។  
 

30 តួពលែពរបៀបពធៀប 
 

បៅបពលថ្ដលចបំាចត់ួបលខបរបៀបបធៀបរតូវបានចតថ់ាប កប់ឡើងវញិបដើមផអីនុបលាមតាមការបង្ហា ញនាឆ្ប បំចចុបផនប។ 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

លផនកតនរបាយការណ៍ពនោះជាពត៌មានសាំរាប់ធនាគារជាតិតនកមពុជា 
 

 

 

 

 

 

 
 

ពត៌មានហរិញ្ញវតថុបលនថម និង កាំណត់បងាា ញតាំរវូពោយ 
ធនាគារជាតិតនកមពុជា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អនុបាតនានានិងពត័ម៌ានថ្ដលមានដូចតបៅបនុះរតូវបានដករសងព់ីទិនបនយ័ថ្ដលមានបៅ 
កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុថ្ដលបានរតួតពិនិតយ នាការយិបរបិចេទចបន់ថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 



 
 

I 

 

ពសចកដីរបកាសរបសគ់ណៈរគប់រគង 
 

បយើងខញុ ំជាសមាជិកននគណៈរគបរ់គង  ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ  សូមរបកាសថា តាម
បោបល់របស់បយើងខញុ ំ ពត័មានហិរញ្ដ វតទុបថ្នទមថ្ដលមានភាជ បប់ៅទំពរ័បនាធ ប ់ រមួមានពត័ម៌ានតរមូវបោយរបកាស
នានាននធនាគារជាតិននកមពុជា រតូវបានបរៀបចំបឡើងបដើមផបីង្ហា ញនូវទិដឌភាពពិតននពត័មានហិរញ្ដ វតទុរបស់សាខា
ធនាគាររហូតដល់នថៃទ ី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ 2016។ ពត័មាននិងទិនបនយ័ដូចមានបៅទំពរ័បនាធ បស់ទិតបៅបរកាមការទទួល
ខុសរតូវរបស់គណៈរគបរ់គងសាខាធនាគារ ។ 
 
ចុុះហតទបលខាកបុងនាមគណៈរគបរ់គងបោយ ៖     

 

 

 

 

 
 
នថៃទី 27 ថ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2017    នថៃទ ី27 ថ្ខ មនីា ឆ្ប  ំ2017 
  
 

 

 

 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
ពត៌មានហរិញ្ញវតថុបលនថម និង កាំណត់បងាា ញតាំរវូពោយ ធនាគារជាតិតនកមពុជា 
សាំរាបក់ារយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
 

II 

 

មូលនិធិផ្លទ លស់ទុធ 
 

អនុបលាមបៅតាមរបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាបលខ ធ.7-010-182 ចុុះបៅនថៃទ ី 15 ថ្ខ តុលា ឆ្ប  ំ 2010, 
មូលនិធិផ្លធ ល់សុទនរបស់សាខាធនាគារនានថៃទី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 រតូវបានគណនាដូចខាងបរកាម ៖  
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
ែទង់រតូវបូក “1” ពដើមទុនសនលូ      
បដើមទុន 50,000,000  201,850,000  41,000,000 

ទុនបំរងុបោយថ្ឡកពីទុនបំរងុបលើការវាយតនមលបឡើងវញិ -  -  - 

បុពវលាភភាគហ ុន -  -  - 

លទនផលចំបណញននការយិបរបិចេទ 14,315,300  57,790,867  10,859,327 

ចំបណញរកាទុកសំរាបវ់និិបោគបនឋ 11,054,738  44,627,977  9,195,411 

ខធងប់ផេងៗបទៀតថ្ដលអនុញ្ជដ តបោយ NBC -  -  - 
      

សរបុ ែទង់រតូវបូក “ក” 75,370,038  304,268,844  61,054,738 
      

កាំរតិកាំណត់ពលើរបាក់ចាំពណញរកាទុក 15%    15% 

(អតិបរមា 20% ននសរបុរង “ក”)      
      

ែទង់រតូវដក “ែ”      

ភាគហ ុនផ្លធ ល់ -  -  - 

ខាតបងគរ -  -  - 

រទពយសកមមអរបូីយ 13,031  52,606  - 

ជំពាកព់ីភាគទុនិក អភបិាល និង ភាគីសមពន័នញ្ជដ តឋ ិ -  -  - 

ចំថ្ណកបដើមទុនឬទាយជជទានថ្ដលមនិទានប់ានបង ់ -  -  - 

ការខាតថ្ដលកំណតត់ាមរគាបរៅពីការខាតនាចុងការយិបរបិចេទ -  -  - 
      

សរបុ ែទង់រតូវដក “ែ” 13,031  52,606  - 
      

សរបុពដើមទុនថាន ក់ទី1 ៖ មូលនិធិផ្លទ លស់ទុធមូលោឋ ន(ក-ែ) 75,357,007  304,216,238  61,054,738 

 
 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
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III 

 

 
មូលនិធិផ្លទ លស់ទុធ (តពីទាំព័រមុន) 
 

 2016  2015 

 ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      

ែទង់រតូវបូក “គ”      

ទុនបំរងុពីការវាយតនមលបឡើងវញិ -  -  - 

សំវធិានធនចំបពាុះហានិភយ័ទូបៅននរបតិបតឋិការធនាគារ -  -  - 

សំវធិានធនទូបៅ 1% 4,167,168  16,822,857  3,055,359 

អនុបំណុល 20,000,000  80,740,000  - 

ខធងប់ផេងៗបទៀតបោយមានការអនុញ្ជដ តពីធនាគារជាតិននកមពុជា -  -  - 
      

សរបុ ែទង់រតូវបូក “គ” 24,167,168  97,562,857  3,055,359 
      

កាំរតិកាំណត់ពលើបាំណុលបនាទ ប់បនស ាំ      
(អតិបរមា 5០% ននបដើមទុនថាប កទី់មយួ) 27%    - 
      

ែទង់រតូវដក “ឃ”      
ភាគកមមមូលនិធិផ្លធ ល់កបុងរគឹុះសាទ នធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុនានា 50,000  201,850  50,000 

ខធងប់ផេងៗ  -  -  - 
      

សរបុ ែទង់រតូវដក “ឃ” 50,000  201,850  50,000 
      

សរបុពដើមទុនថាន ក់ទី 2 ៖ ពដើមទុនបាំពពញបលនថម (គ - ឃ) 24,117,168  97,361,007  3,005,359 
      

កាំរតិកាំណត់ពលើពដើមទុនថាន ក់ទីពីរ 32%    5% 

(បដើមទុនថាប កទី់ 2 អតិបរមា 100% ននបដើមទុនថាប កទី់មយួ)      
      

ច. មូលនិធិផ្លទ លស់ទុធ (គ + ឃ - ង) 99,474,175  401,577,245  64,060,097 
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IV 

 

អនុបាតសាច់របាក់ងាយរសលួ 
 

អនុបលាមបៅតាមរបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាបលខ ធ.7-00-38 ចុុះបៅនថៃទ ី9 ថ្ខ កុមភៈ ឆ្ប  ំ 2000 ថ្កតំរវូ
បោយរបកាសបលខ ធ.7-04-207 ចុុះបៅនថៃទ ី 29 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ 2004, រាល់ធនាគាររតូវគណនា អនុបាតសាចរ់បាក់
ង្ហយរសួលថ្ដលរតូវមានតួបលខោ ងតិចបំផុត 50%។ ការគណនាលំអិតមាន ដូចខាងបរកាម៖ 
 

 2016  2015 

ក. ភាគយកតនអនុបាត ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
      ខធងឥ់ណពនន ៖      
សាចរ់បាក់  21,535,524  86,938,910  13,667,641 

របាកប់បញ្ដ ើបៅធនាគារជាតិននកមពុជា  
(បោយមនិរមួបញ្ដូ លនូវរបាបប់បញ្ដ ើតាមចាប់) 29,254,153  118,099,016  15,344,563 

របាកប់បញ្ដ ើបៅធនាគារបផេងៗ 43,511,527  175,656,034  51,165,833 

ចំថ្ណកននការបអាយខចីបៅធនាគារនិងរគឹុះសាទ នហិរញ្ដ វតទុបផេង  
ថ្ដលមានកាលកំណតប់ៅសល់មនិដល់មយួថ្ខ  --  --  -- 

      

សរុបខធងឥ់ណពនន 94,301,204  380,693,960  80,178,037 
      

ខធងឥ់ណទាន៖      
សមតុលយឥណទាយីបលើគណនីរបាកប់បញ្ដ ើជាមយួធនាគារ  

ជាតិននកមពុជា, បៅធនាគារ ឬ បៅរគឹុះសាទ នហិរញ្ដ វតទុបផេងៗ 83,805  338,321  58,805 

របាកខ់ចីពីធនាគារជាតិននកមពុជា និងពីធនាគារបផេងៗថ្ដលមាន 
រយៈបពលបៅសល់មនិបលើសពីមយួថ្ខ  -  -  - 

      

សរុបខធងឥ់ណទាន  83,805  338,321  58,805 
      

សាថ នភាពអនកពអាយែចី 94,217,399  380,355,639  80,119,232 
      

ភាគយក      
សមតុលយសាចរ់បាក់ តំណាងឲ្យអបកឲ្យខចី -  -  - 

ចំថ្ណកននកំចីរបស់អតិថិជនកបុងរយៈបពលបៅសល់មនិដល់1 ថ្ខ 4,203,361  16,968,968  4,322,180 

បណ័ត រតនាគារកបុងរយៈបពលបៅសល់មនិដល់រយៈបពលមយួ ថ្ខ -  -  - 
      

 4,203,361  16,968,968  4,322,180 
      

សរបុ ក. សាថ នភាពអនកពអាយែចី 98,420,760  397,324,607  84,441,412 
      

ែ. ភាគលបងតនអនុបាត      
80%ននរបាកប់បញ្ដ ើមានកាលកំណតប់ៅសល់មនិដល់1ថ្ខ 41,044,555  165,696,869  10,731,023 

50%ននរបាកប់បញ្ដ ើមានកាលកំណតប់ៅសល់បលើសរយៈបពល1ថ្ខ 42,143,289  170,132,458  47,851,318 

5០%ននរបាកប់បញ្ដ ើគណនីសនេំ 51,218,255  206,768,095  42,531,253 

6០%ននរបាកប់បញ្ដ ើគណនីចរនឋ 12,632,816  50,998,678  11,512,310 
      

សរបុ ែ 147,038,915  593,596,100  112,625,904 
      

អនុបាតសាច់របាក់ងាយរសួល  (ក/ែ) 66.94%    74.98% 
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V 

 

អនុបាតសាធនភាព  
 

អនុបលាមបៅតាមរបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាបលខ ធ.7-00-46 ចុុះនថៃទ ី 16 ថ្ខ កុមភៈ ឆ្ប  ំ 2000, ថ្កតំរវូ
បោយរបកាសបលខ ធ.7-04-206 ចុុះបៅនថៃទ ី29 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2004  និង របកាស បលខ ធ.7-07-135 ចុុះបៅនថៃទ ី27 
ថ្ខ សីហា ឆ្ប  ំ 2009, ធនាគារទាងំអស់រតូវពិនិតយជាអចិនស្ដនឋយនូ៍វអនុបាតសាធនភាពរបស់ខលួនបអាយបានសមរសប 
បពាលគឺអនុបាតសាធនភាពរវាងមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន និងហានិភយ័ឥណទានសរបុមនិរតូវតិចជាង 15% បឡើយ ។  
 

  2016  2015 

ភាគយកតនអនុបាត ភាគរយថលឹង ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
       

ក. មូលនិធិផ្លធ ល់សុទនននានថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ  99,474,175  401,577,245  64,060,097 
       

ភាគលបងតនអនុបាត       
សាចរ់បាក់  0% -  -  -- 

របាកប់បញ្ដ ើបៅធនាគារជាតិននកមពុជា  0% -  -  - 

ឥណបទយយបលើសាទ បន័មានចំណាតថ់ាប កព់ី AAA បៅ AA- 0% -  -  - 

ឥណបទយយបលើសាទ បន័មានចំណាតថ់ាប កព់ី A+ បៅ A- 20% -  -  - 

ឥណបទយយបលើធនាគារមានចំណាតថ់ាប កព់ី AAA បៅAA- 20% 276,558  1,116,465  926,183 

ឥណបទយយបលើសាទ បន័មានចំណាតថ់ាប កព់ីBBB+បៅBBB- 50% -  -  - 
ឥណបទយយបលើធនាគារមានចំណាតថ់ាប ក់ពី A+ បៅ A- 50% 21,063,763  85,034,409  20,767,310 

រទពយសកមមដនទបទៀត 100% 420,449,402  1,697,354,236  311,358,716 
       

ខធងប់រៅតារាងតុលយការមាន ៖       
ហានិភយ័ធ ំ 100% -  -  - 

ហានិភយ័មធយម 50% 84,618  341,603  161,436 

ហានិភយ័ទាប 20% 2,114,890  8,537,809  244,278 
       

ខ. សរុបហានិភយ័សមតុលយ  443,989,231  1,792,384,522  333,457,923 
       

អនុបាតសាធនភាព (ក/ែ)  22%    19% 
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សាំរាបក់ារយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
 

VI 

 

ចាំណ្តត់ថាន ក់ឥណទាន និង សាំវិធានធនសាំរាប់ឥណទានជាប់សងសយ័និងបាត់បង ់
 

អនុបលាមបៅតាមរបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាបលខ ធ.7-09-074 ចុុះនថៃទ ី25 ថ្ខ កុមភៈ ឆ្ប  ំ2009, ធនាគារ
ទាងំអស់រតូវបរៀបចំចំណាតថ់ាប កឥ់ណទាន និង ខធងប់រៅតារាងតុលយការជា 5 ថាប កគ់ ឺ៖ ធមមតា, ឃ្ល បំមើល, បរកាមធមម
តា, ជាបស់ងេយ័ និង បាតប់ង,់ និងកតរ់តាសំវធិានធនជាកល់ាកប់ោយមនិគិតគូរបលើរបបភទននវតទុធានា (បោយ
ថ្ឡកថ្តវតទុធានាជាសាចរ់បាក)់ ។ ចំណាតថ់ាប កឥ់ណទាន និង ការកតរ់តាសំវធិានធនជាកល់ាកប់លើឥណទានជាប់
សងេយ័ និងបាតប់ងប់ៅនថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 មានតួបលខដូចខាងបរកាម ៖ 
 

 

ឥណទានដុល សំវធិានធន 
បទោឌ នរបស់ 
ធនាគារជាតិ 

សំវធិានធនរបស់ 
សាខាធនាគារ 

លំបអៀង 

នានថៃទី 31 ថ្ខ ធបូ  2016 ដុលាល អាបមរកិ %  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ 
ធមមតា 416,716,788 1  4,167,168  4,167,168  - 

ឃ្ល បំមើល 3,969,095 3  119,073  119,073  - 

បរកាមធមមតា 820,851 20  164,170  192,903  (28,733) 

ជាបស់ងេយ័ - 50  -  -  - 

បាតប់ង ់ 1,803,117 100  1,803,177  1,803,177  - 

 423,309,911   6,253,588  6,282,321  (28,733) 
 

សមមូលជារបាកប់រៀល ពានប់រៀល %  ពានប់រៀល  ពានប់រៀល  ពានប់រៀល 
         ធមមតា 1,682,285,673 1  16,822,857  16,822,857  - 

ឃ្ល បំមើល 16,023,237 3  480,698  480,698  - 

បរកាមធមមតា 3,313,775 20  662,754  778,749  (115,995) 

ជាបស់ងេយ័ - 50  -  -  - 

បាតប់ង ់ 7,279,426 100  7,279,426  7,279,426  - 

 1,708,902,111   25,245,735  25,361,730  (115,995) 
 

 

ឥណទានដុល សំវធិានធន 
បទោឌ នរបស់ 
ធនាគារជាតិ 

សំវធិានធនរបស់ 
សាខាធនាគារ 

លំបអៀង 

នានថៃទី 31 ថ្ខ ធបូ  2015 ដុលាល អាបមរកិ %  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ  ដុលាល អាបមរកិ 
ធមមតា 305,535,881 1  3,055,359  3,055,359  - 

ឃ្ល បំមើល 119,118 3  3,574  3,788  (214) 

បរកាមធមមតា 310,000 20  62,000  62,000  - 

ជាបស់ងេយ័ 1,773,657 50  886,829  891,158  (4,329) 

បាតប់ង ់ 35,000 100  35,000  35,000  - 

          307,773,656   4,042,762  4,047,305  (4,543) 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
ពត៌មានហរិញ្ញវតថុបលនថម និង កាំណត់បងាា ញតាំរវូពោយ ធនាគារជាតិតនកមពុជា 
សាំរាប់ការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
 

VII 

 

ស្ថា នភាពចំហសទុ្ធននរបូិយបណ័្ណ បរទទ្ស ប្រកាសទលខ ធ7-07-134 ប្រ.ក.តថៃទ ី27 លែ សហីា ឆ្ន ាំ 2007 
 

រូបិយបណ័ត  
ខធងប់ផេងៗបទៀតបនាធ បព់ីដកបចញសំវធិានធន 

សាទ នភាពរូបិយ 
បណ័ត ចំហសុទន រូបិយបណ័ត ចំហសុទន, 

មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 
កំរតិកំណត ់

% 
ភាពបលើស 

% 
1 2 3 4 5 

រទពយសកមម រទពយអកមមនិងមូលធន រូបិយបណ័ត រតូវទទួល រូបិយបណ័ត រតូវចំណាយ +(ថ្វង) ឬ - (ខល)ី 
+ - + - (1+2+3+4) (%) 

                  

ដុលាល អាបមរកិ 564,177,496  (565,076,543) 90,258,963  (90,258,963) (899,047) -0.91% 20% 
          

-    

បរៀល 789,875  (93,880) -    -    695,995  0.70% 20% 
          

-    

យ នច់ិន 130,471  (1,864) 1,981,421  (1,981,421) 128,607  0.13% 20% 
          

-    

អឺរ   ូ 55,561  -    -    -    55,561  0.06% 20% 
          

-    

បយនជប ុន 18,884  -    -    -    18,884  0.02% 20% 
          

-    

សរុប 565,172,287 (565,172,287) 92,240,384  (92,240,384) -    0% 100% 0% 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
ពត៌មានហរិញ្ញវតថុបលនថម និង កាំណត់បងាា ញតាំរវូពោយ ធនាគារជាតិតនកមពុជា 
សាំរាប់ការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
 

VIII 

 

 ពដើមទុនអបបបរមា (របកាសបលខ ធ 7-08-193 ចុុះនថៃទ ី19 ថ្ខ កញ្ជដ  ឆ្ប  ំ2008) 
 

បៅកបុងការយិបរបិចេទចបន់ថៃទ ី 31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ 2016 បដើមទុនលកខនឋិកៈរបស់សាខាធនាគារ មានចំនួន 50 លាន
ដុលាល អាបមរកិ សមមូលនឹងរបមាណ 201,850 លានបរៀល (បៅនថៃ ទី 31 ថ្ខ ធបូ  ឆ្ប  ំ2015 ៖ 41 លានដុលាល អា
បមរកិ)។ សាខាធនាគារបានអនុបលាមបៅតាមតរមូវការបដើមទុនអបផបរមាថ្ដលកំណតប់ោយរបកាសបលខ ធ
7-០8-193 ចុុះនថៃទ ី19 ថ្ខ កញ្ជដ  ឆ្ប  ំ2008 បចញបោយធនាគារជាតិននកមពុជា។  
 

សាខាធនាគារ មនិទានប់ានអនុវតថតាមតរមូវការបដើមទុនអបផបរមាថ្ដលបចញបោយធនាគារជាតិននកមពុជាតាម
របកាសថម ីB7-016-117 ថ្ដលនឹងរតូវមានរបសិទនភាពបៅថ្ខមនិាឆ្ប  ំ2018 ។ 
 

 ឥណទានពៅសមព័នធភាគ ី(របកាសបលខ ធ.7-02-146 ចុុះនថៃទ ី7  ថ្ខ មថុិនា ឆ្ប  ំ2002) 
 

សាខាធនាគារពុំមានឥណទានផឋល់ដល់សមពន័នភាគីបទ បៅចុងការយិបរបិចេទបនុះ ។ 
 

 អចលនរទពយ (របកាសបលខ ធ.7-01-186 ចុុះនថៃទ ី8  ថ្ខ វចិេិកា ឆ្ប  ំ2001) 
 

អចលនរទពយរបស់សាខាធនាគារបៅចុងការយិបរបិចេទមានចំនួនទាបជាង 30% ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទនសរបុរបស់
ធនាគារ ។  
 

អនុបាតអចលនរទពយរបស់ធនាគារ រមួមាន (រទពយសកមមអរបូ ី និងអចលនរទពយ) សំរាបប់របើរបាស់កបុងរបតិបតឋិ
ការអាជីវកមមរបស់ធនាគារ បធៀបជាមយួនឹងមូលនិធិផ្លធ ល់សុទនរបស់សាខាធនាគារ។  
 

  2016  2015 

  ដុលាល អាបមរកិ  ពានប់រៀល  ដុលាល អាបមរកិ 
       

រទពយសកមមអរបូ ីអចលនរទពយ សំរាបប់គាលបំណង
របស់សាខាធនាគារកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទ ុ

ក 1,384,093  5,587,583  802,368 

       

មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន ខ 99,474,175  401,577,245  64,060,097 
       

អនុបាតអចលនរទពយ ក/ខ 1.39%    1.25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ធនាគារ ពាណិជជទីមួយ សាខាភនាំពពញ 
ពត៌មានហរិញ្ញវតថុបលនថម និង កាំណត់បងាា ញតាំរវូពោយ ធនាគារជាតិតនកមពុជា 
សាំរាប់ការយិបរពិចេទចប់តថៃទ ី31 លែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2016 
 

IX 

 

ហានិភយ័ឥណ្ទានធំៗ (របកាសបលខ ធ7-06-226 ចុុះនថៃទ ី3 ថ្ខ វចិេិកា ឆ្ប  ំ2006) 
 

តាមលកខខណឍ ននរបកាសបនុះ សាខាធនាគាររតូវរកាអនុបាតបនុះជាអតិបរមា 20% បៅរគបប់ពលបវលាទាងំអស់រវាង ហានិភយ័ទូបៅរបស់ខលួន ថ្ដលបណាឋ លមកពីរបតិបតឋិការជាមយួ
អបកទទួលផលជាឯកតឋជន និងមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន  បហើយហានិភយ័ឥណទានធំៗជាឯកតឋជនសរបុមនិបអាយបលើសពី 300% ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទនរបស់សាខាធនាគារបទ។ 
 

គិតរតឹមនថៃទ ី31 ថ្ខ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 សាខាធនាគារមានហានិភយ័ធំចំនួនព ីជាមយួអបកទទួលផលជាឯកតឋជន ថ្ដលមានអរតាបលើស 10 ភាគរយ ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន។ បទាុះោ ងណា 
ឥណទានធំទាងំអស់មនិបលើស 20% ឬ មនិបលើស 300% ចំបពាុះហានិភយ័ឥណទានធំៗជាឯកតឋជនសរបុ ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទនបទ។  
 

បលខបរៀង 

កាលបរបិចចទទទលួការ 
អនុញ្ដ តិពីធនាគារជាតិនន

កមពុជា 

កំរតិឥណទាន
ថ្ដលបាន 
អនុមត័ 

ដុលាល អាបមរកិ 

សរុប 
សមតុលយជាក ់

ថ្សថង 
ដុលាល អាបមរកិ 

ឥណទានបលើស 
សមតុលយ 

(OD) 
ដុលាល អាបមរកិ 

ឥណទាន 
(FL) 

ដុលាល អាបមរកិ 

ឥណទាន 
ហិរញ្ដបផទាន
ពាណិជជកមម 
ដុលាល អាបមរកិ 

ខធងប់រៅតារាង
តុលយការ 

ដុលាល អាបមរកិ 

សរុប 
ហានិភយ័ 

ដុលាល អាបមរកិ 

ការថលឹង 
(%) 

សរុប 
ហានិភយ័ថ្ដល
បានថលឹងរចួ 
ដុលាល អាបមរកិ 

សរុបហានិភយ័ 
ថ្ដលបានថលឹងរចួ/ 
មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 

(%) 
អតិបរមា 

(%) 
ភាព
បលើស បផេង  ៗ

1 Nil 10,000,000 8,315,000 - 8,315,000 - 1,685,000 10,000,000 100% 10,000,000 10% 20% -10% 
 

2 Nil 10,000,000 3,894,441 - 3,894,441 - 6,105,559 10,000,000 100% 10,000,000 10% 20% -10% 
 

សរុបហានិភយ័ 20,000,000 12,209,441 - 12,209,441 - 7,790,559 20,000,000 100% 20,000,000     
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X 

 

អនុបាតហរិញ្ញវតថ ុនិងសចូនាករហរិញ្ញវតថុរងឹមា ាំដតទពទៀត 

 

  2016  2015 

  USD or %  USD or % 
1 បដើមទុន    
     
 បដើមទុនបធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក/ខ) 13.34%  14.42% 

 ក- បដើមទុន  75,370,038  61,054,738 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

2 បដើមទុនថាប កទ់១ី បធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក/ខ) 13.33%  14.42% 

 ក- បដើមទុនថាប កទ់ ី១  75,357,007  61,054,738 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

3 បដើមទុនថាប កទ់ ី១ បធៀបនឹងរទពយសកមមថ្ដលថលឹងហានិភយ័ (ក/ខ) 16.97%  18.31% 

 ក- បដើមទុនថាប កទ់ ី១ 75,357,007  61,054,738 

 ខ- រទពយសកមមថ្ដលថលឹងហានិភយ័ 443,989,231  333,457,923 
     

4 បដើមទុនថាប កទ់១ី និង ទី២ បធៀបនឹងរទពយសកមមថ្ដលថលឹងហានិភយ័(ក/ខ) 22.40%  19.21% 

 ក- បដើមទុនថាប កទ់ ី១ និង ទី ២ 99,474,175  64,060,097 

 ខ- រទពយសកមមថ្ដលថលឹងហានិភយ័ 443,989,231  333,457,923 
     

5 មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន បធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក/ខ) 17.60%  15.13% 

 ក- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 99,474,175  64,060,097 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

6 អនុបាតសាធនភាព (ក/ខ) 22.40%  19.21% 

 ក- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 99,474,175  64,060,097 

 ខ- រទពយសកមមថ្ដលថលឹងហានិភយ័ 443,989,231  333,457,923 
     

7 បំណុលបធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក/ខ) 86.66%  85.58% 

 ក- រទពយអកមមសរបុ 489,802,249  362,361,406 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

8 បំណុលបធៀបនឹងបដើមទុន (ក/ខ) 649.86%  593.50% 

 ក- រទពយអកមមសរបុ 489,802,249  362,361,406 

 ខ- បដើមទុន  75,370,038  61,054,738 
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  2016  2015 

  USD or %  USD or % 
     

9 ភាគលាភបធៀបនឹងរបាកច់ំបណញសុទន (ក/ខ) 0.00%  27.63% 

 ក- ភាគលាភ -  3,000,000 

 ខ- របាកច់ំបណញសុទន 14,315,300  10,859,327 
     

 គុណភាពរទពយសកមម    
     

10 របាកប់ំរងុធនាគារបធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ខ) 0.00%  0.00% 

 ក- របាកប់ំរងុធនាគារ -  - 

 ខ- ឥណទានសរបុ (ដុល) 423,309,911  307,773,656 
     

11 របាកប់ំរងុធនាគារបធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក/ខ) 0.00%  0.00% 

 ក- របាកប់ំរងុធនាគារ -  - 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

12 ឥណទានមនិដំបណើ រការបធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ខ) 0.62%  0.69% 

 ក- ឥណទានមនិដំបណើ រការ 2,624,028  2,118,657 

 ខ- ឥណទានសរបុ (ដុល) 423,309,911  307,773,656 
     

13 ឥណទានមនិដំបណើ រការបធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក/ខ) 0.46%  0.50% 

 ក- ឥណទានមនិដំបណើ រការ 2,624,028  2,118,657 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

14 រទពយសកមមថ្ដលបានបធវើចំណាតថ់ាប កប់ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ) 1.12%  1.05% 

 ក- រទពយសកមមថ្ដលបានបធវើចំណាតថ់ាប ក ់ 4,751,976  3,218,063 

 ខ- ឥណទានសរបុ (ដុល) 423,309,911  307,773,656 
 

 
   

 

15 រទពយសកមមថ្ដលបានបធវើចំណាតថ់ាប កប់ធៀបនឹងរទពយសកមមសរុប (ក/ខ) 0.84%  0.76% 

 ក- រទពយសកមមថ្ដលបានបធវើចំណាតថ់ាប ក ់ 4,751,976  3,218,063 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

16 រទពយសកមមថ្ដលបានបធវើចំណាតថ់ាប កប់ធៀបនឹងបដើមទុន (ក/ខ) 6.30%  5.27% 

 ក- រទពយសកមមថ្ដលបានបធវើចំណាតថ់ាប ក ់ 4,751,976  3,218,063 

 ខ- បដើមទុន  75,370,038  61,054,738 
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  2016  2015 

  USD or %  USD or % 
     

17 ឥណទានសមពន័នញាតិបធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ខ) 0.00%  0.00% 

 ក- ឥណទានសមពន័នញាត ិ -  - 

 ខ- ឥណទានសរបុ (ដុល) 423,309,911  307,773,656 
     

18 ឥណទានហានភិយ័ធំៗបធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ខ) 2.88%  6.40% 

 ក- ឥណទានហានិភយ័ធំៗ 12,209,441  19,691,334 

 ខ- ឥណទានសរបុ (ដុល) 423,309,911  307,773,656 
     

19 ឥណទានសមពន័នញាតិបធៀបនឹងមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន (ក/ខ) 0.00%  0.00% 

 ក- ឥណទានសមពន័នញាត ិ -  - 

 ខ- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 99,474,175  64,060,097 
     

20 ឥណទានហានិភយ័ធំៗបធៀបនឹងមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន (ក/ខ) 12.27%  30.74% 

 ក- ឥណទានហានិភយ័ធំៗ 12,209,441  19,691,334 

 ខ- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 99,474,175  64,060,097 
     

21 សំវធិានធនទូបៅបធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ខ) 0.98%  0.99% 

 ក- សំវធិានធនទូបៅ 4,167,168  3,055,359 

 ខ- ឥណទានសរបុ (ដុល) 423,309,911  307,773,656 
     

22 សំវធិានធនជាកល់ាកប់ធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ខ) 0.50%  0.32% 

 ក- សំវធិានធនជាកល់ាក ់ 2,115,153  991,945 

 ខ- ឥណទានសរបុ (ដុល) 423,309,911  307,773,656 
     

 
 
 
 

23 សំវធិានធនជាកល់ាកប់ធៀបនឹងឥណទានមនិដំបណើ រការ (ក/ខ) 80.61%  46.82% 

 ក- សំវធិានធនជាកល់ាក ់ 2,115,153  991,945 

 ខ- ឥណទានមនិដំបណើ រការ 2,624,028  2,118,657 
     

24 សំវធិានធនសរបុបធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក/ខ) 1.11%  0.96% 

 ក- សំវធិានធនសរបុ 6,282,321  4,047,305 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
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25 ឥណទានបធៀបនឹងរបាកប់បញ្ដ ើ (ក/ខ) 163.39%  144.25% 

 ក- ឥណទានសរបុចំបពាុះអតិថិជនមនិថ្មនធនាគារ (ដុល) 423,309,911  307,773,656 

 ខ- របាកប់បញ្ដ ើអតិថិជន 259,083,476  213,366,104 
     

 ចំណូល    
     

26 ចំណូលពីរទពយសកមម (ក/ខ) 2.53%  2.56% 

 ក- របាកច់ំបណញសុទន 14,315,300  10,859,327 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

27 ចំណូលពីបដើមទុន (ក/ខ) 18.99%  17.79% 

 ក- របាកច់ំបណញសុទន 14,315,300  10,859,327 

 ខ- បដើមទុន  75,370,038  61,054,738 
     

28 ចំណូលដុល (ក/ខ) 4.59%  4.46% 

 ក- ចំណូលការរបាក ់ 25,969,067  18,885,672 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

29 កំរតិការរបាកសុ់ទនបធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក-ខ)/គ) 3.86%  3.82% 

 ក- ចំណូលការរបាក ់ 25,969,067  18,885,672 

 ខ- ចំណាយការរបាក ់ 4,147,244  2,728,087 

 គ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

30 ចំណូលបផេងៗ (ក/ខ) 0.45%  0.52% 

 ក- ចំណូលបផេងៗ 2,555,399  2,198,008 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

31 ចំណាយសំវធិានធនបធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក/ខ) 1.11%  0.96% 

 ក- ចំណាយសំវធិានធន 6,282,321  4,047,305 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

32 ចំណាយទូបៅ (ក/ខ) 1.26%  1.08% 

 ក- ចំណាយមនិថ្មនការរបាក ់ 7,099,287  4,570,955 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
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33 របាកច់ំបណញសុទន /(ខាតសុទន)មុនបងព់នន (ក/ខ) 3.06%  3.26% 

 ក- របាកច់ំបណញសុទនមុនបងព់នន 17,277,935  13,784,638 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

34 ចំណាយពននបធៀបនឹងរទពយសកមមសរបុ (ក/ខ) 0.68%  0.87% 

 ក- ពននសរបុ 3,861,683  3,696,503 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

35 កំរតិការរបាកប់ធៀបនឹងចំណូលដុល ((ក-ខ)/គ) 76.50%  74.25% 

 ក- ចំណូលការរបាក ់  25,969,067  18,885,672 

 ខ- ចំណាយការរបាក ់ 4,147,244  2,728,087 

 គ- ចំណូលដុល 28,524,466  21,760,804 

 
 
 
 

    
36 ចំណូលមនិថ្មនការរបាកប់ធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) 8.96%  10.10% 

 ក- ចំណូលមនិថ្មនការរបាក ់ 2,555,399  2,198,008 

 ខ- ចំណូលដុល 28,524,466  21,760,804 
     

37 ចំណាយមនិថ្មនការរបាកប់ធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) 24.89%  21.01% 

 ក- ចំណាយមនិថ្មនការរបាក ់ 7,099,287  4,570,955 

 ខ- ចំណូលដុល 28,524,466  21,760,804 
     

38 ចំនួនដងននការរកចំណូលការរបាក ់((ក+ខ)/គ) 5.17  6.05 

 ក- ចំបណញមុនបងព់នន 17,277,935  13,784,638 

 ខ- ចំណាយការរបាក ់ 4,147,244  2,728,087 

 ចំនួនដងននការរកចំណូលការរបាក ់((ក+ខ)/គ) 4,147,244  2,728,087 
     

 សាចរ់បាកង់្ហយរសួល    
     

39 រទពយសកមមង្ហយរសួល (ក/ខ) 16.69%  18.94% 

 ក- រទពយសកមមង្ហយរសួល 94,301,204  80,178,037 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
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  2016  2015 

  USD or %  USD or % 
     

40 រទពយអកមមរយៈបពលខល ី(ក/ខ) 83.13%  85.58% 

 ក- រទពយអកមមរយៈបពលខល ី(រយៈបពលតិចជាង១ឆ្ប )ំ 469,802,249  362,361,406 

 ខ- រទពយសកមមសរបុ 565,172,287  423,416,144 
     

41 រទពយសកមមង្ហយរសួលសុទន ((ក-ខ)/គ) -21.81%  -17.42% 

 ក- រទពយសកមមង្ហយរសួល 94,301,204  80,178,037 

 ខ- រទពយអកមមរយៈបពលខល ី(រយៈបពលតិចជាង១ឆ្ប )ំ 201,148,090  143,291,810 

 គ- រទពយអកមមសរបុ 489,802,249  362,361,406 
     

42 អនុបាតរហ័ស (ក/ខ) 20.07%  22.13% 

 ក- រទពយសកមមង្ហយរសួល 94,301,204  80,178,037 

 ខ- រទពយអកមមរយៈបពលខល ី  469,802,249  362,361,406 
     

43 របាកប់បញ្ដ ើបធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ខ) 61.20%  69.33% 

 ក- របាកប់បញ្ដ ើអតិថិជនសរបុ 259,083,476  213,366,104 

 ខ- ឥណទានសរបុចំបពាុះអតិថិជនមនិថ្មនធនាគារ (ដុល) 423,309,911  307,773,656 
     

44 អចលនរទពយបធៀបនឹងមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន (ក/ខ) 1.39%  1.25% 

 ក- អចលនរទពយ  1,384,093  802,368 

 ខ- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន  99,474,175  64,060,097 
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