
FnaKar Gay sIu b‘Í sIu saxaPñMeBj



ធនាគារ អិុនដសេ�ស��ល េអន ខមេមើសល ែប៊ង អហ� ឆាយណាលីមីធីត្រត�វបាន 

បេង�ើតេឡើងេនៃថ�ទី ០១ ែខមករ ឆា� ំ១៩៨៤។ េនៃថ�ទី២៨ ែខតុល ឆា� ំ២០០៥ ធនាគារ 

្រត�វបានេរៀបចំរចនាសម�័ន�េឡើងវញិទំង�ស�ង េដយប�ូរជា្រក�មហុ៊នរមួទុនទទួលខុស្រត�វ 

មានក្រមិត។ េនៃថ�ទី២៧ ែខតុល ឆា� ំ២០០៦ ធនាគារ្រត�វបានចុះក�ុងប�� ីទីផ្សោរភាគហុ៊ន 

ទី្រក�ងេសៀងៃហ (SSE) និង ទីផ្សោរភាគហុ៊នទី្រក�ងហុងកុង(SEHK)។

តបនឹងកិច�្របឹងែ្របងឥតឈប់ឈរ និងករអភិវឌ្ឍខ�ួន្របកបេដយេស�រភាព ធនាគារ អយ 

សីុ បី៊ សីុ ្រត�វបានចត់ថា� ក់ចូលជាធនាគារលំដប់ពិភពេលកែដលមានអតិថិជន្របេសើរ 

ជាងេគ រចនាសម�័ន�អជីវកម�ច្រម�ះ សមត�ភាពខ�ស់ក�ុងករៃច�្របឌិតនិងមានករ្របកួត 

្របែជងខ�ស់ក�ុងទីផ្សោរ។ ធនាគារចត់ទុកករផ�ល់េសវកម� គឺជាមូលដ� នដ៏សំខន់េដើម្បី 

អភិវឌ្ឍខ�ួន និងជាកិច�្របឹងែ្របងក�ុងករែ្របក� យខ�ួនជា ''ធនាគារែដលបំេពញតំរវូកររបស់ 

អតិថិជន'' េដយផ�ល់នូវផលិតផល និងេសវកម�ហិរ��វត�ុជាេ្រចើនដល់អតិថិជនរមួមាន 

៥,៧៨លន្រក�មហុ៊ន និង៥៣០លនអតិថិជនបុគ�ល។

ករកំណត់ករផ�ល់េសវកម�េទកន់េសដ�កិច� គឺជាចំណុចចប់េផ�ើម និងជាេគាលេដចុង 

េ្រកយ។ ធនាគារេនែតបន�យ៉ាងខ� ប់ខ�ួនក�ុងវស័ិយហិរ��វត�ុ និងេសវកម�េ្រកមទស្សនៈថ�ី 

ែដល្រត�វបានគំា្រទក�ុងកំែនទ្រមង់រចនាសម័�ន�ែផ�កផ�ត់ផ�ងនិងករផា� ស់ប�ូរ ករេធ�ើឲ្យ្របេសើរ 

េឡើងែផ�កេសដ�កិច�េដើម្បីេអយ កររកីចេ្រមើន្របកបេដយភាពរងឹមំានិងនិរន�រភាព។ ែផ�ក 

េលើកំែនទ្រមង់ករបេង�ើតថ�ី និងកំែនទ្រមង់អជីវកម�ករផ�ល់េសវកម� លក់រយ េសវកម� 

្រគប់្រគង្រទព្យសកម� និងអជីវកម�ក�ុងទីផ្សោរហរ�ិ�វត�ុបានក� យជាកត� ដ៏សំខន់ក�ុងករ 

បេង�ើន្របាក់ចំេណញ។ េលើសពីេនះេទៀត ធនាគារបន�េធ�ើករែកលម�ៃនអន�រនីយកម� និង 

ករផ�ល់េសវកម� ធនាគារដ៏ទូលំទូលយ ែដលមានស� ប័ន្រគបដណ� ប់៤២ ្របេទស និង 

តំបន់្របតិបត�ិករេនេ្រក្របេទស ែដលជា្របភពកំេនើនៃន្របាក់ចំេណញ។

ធនាគារ បានប��ូ លករទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�មេទក�ុងយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ និង 

្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់ខ�ួន។ ធនាគារបានករទទួលស� ល់ និងករេកតសរេសើរពី 

មជ្ឈដ� នសង�មែដលគំា្រទករអភិវឌ្ឍេលើវស័ិយេសដ�កិច� និងសង�មកិច�ករករពរបរសិ� ន 

និងធនធាន និងករចូលរមួក�ុងសកម�ភាពសប្ុបរសធម៌។ ធនាគារ្រត�វបានទស្សនាវដ�ី 

អង់េគ�ស The Banker ចត់ទុកជាធនាគារេលខ១ ក�ុងចំេណាម ធនាគារលំដប់កំពូលទំង 

១០០០ េលើសកលេលកជាស� ប័នេលខ១េនេលើសកលេលក ក�ុងចំេណាមស� ប័នធំៗ 

ទំង ២០០០ េដយទស្សនាវដ�ីអេមរកិ Forbes រយៈេពល៤ឆា� ំជាប់ៗគា�  និងជាធនាគារ 

េលខ ១ ក�ុងចំេណាមម៉ាកស�� ធនាគារកំពូលទំង៥០០ របស់ Brand Finance។

្របវត�ិធនាគារអុិនដសេ�ស��ល េអន ខមេមើសល ែប៊ង អហ� ឆាយណា 
លមីីធីត (អយ សុ ីប៊ី សុ)ី



មាតិកា
េបសកកម�និងចក�ុវស័ិយរមួ

ព័ត៌មានអំពីសជីវកម�

ព័ត៌មានរមួ

្របវត�ិធនាគារ 

របាយករណ៍សេង�ប និងករវភិាគលទ�ផលហិរ��វត�ុ

រចនាសម�័ន�របស់ធនាគារ

គណៈ្រគប់្រគង្របតិបត�ិ

នាយកដ� នធនាគារ 

អរម�កថាអគ�នាយក

េគាលនេយាបាយ និងេគាលករណ៍អនុវត�ចំេពះករ្រគប់្រគងរមួ

េគាលេដ្របតិបត�ិករអជីវកម� 

េគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ��វត�ុ

េសចក�ី្របកសរបស់គណៈ្រគប់្រគងអំពីរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ និងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
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២

ឧត�មភាពស្រមាប់េលកអ�ក

ផ�ល់េសវកម�ល�្របេសើរដល់អតិថិជន ផ�ល់ចំណូលអតិបរមាដល់មា� ស់ភាគហុ៊ន

ផ�ល់ភាពេជាគជ័យពិត្របាកដដល់និេយាកជិក រមួចំែណកយ៉ាងសកម�ក�ុងសង�ម

ជាធនាគារឈនមុខេគេលើសកលេលក ែដលទទួលផលចំេណញខ�ស់

និងមានកិត�ិនាមល្បីល្បោញ

សុចរតិភាពេឆា� ះេទរកភាពរកីចេ្រមើន

សុចរតិភាព មនុស្សធម៌ ភាព្រប�ង្របយ័ត� ភាពៃច�្របឌិត និងឧត�មភាព

េបសកកម�របស់េយើង

ទស្សនវិស័យរបស់េយើង

តៃម�របស់េយើង



របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៣

ព័ត៌មានអំពីសជីវកម�

អយ សុ ីប៊ី សុ ី�ហ��ប
នាមករណ៍�សបច្បោប់ជាភាសចិន

នាមករណ៍�សបច្បោប់ជាភាសអង់េគ�ស

Industrial and Commercial Bank of China Limited (”ICBC”)

ធនាគារ អិុនដសេ�ស��ល េអន ខមេមើសល ែប៊ង អហ� ឆាយណា លីមីធីត (អយ សីុ បី៊ សីុ)

តំណាង�សបច្បោប់

Yi Huiman

អស័យដ� នចុះប�� ី និងអស័យដ� នករយិាល័យ

េលខ ៥៥ រកុ�វថីិ FUXINGMENNEI ខណ� XICHENG េប៉កំង សធារណរដ�្របជាមានិតចិន

េលខកូដៃ្របសណីយ៍៖ ១០០១៤០

ទូរស័ព�៖ ៨៦ -១០-៦៦១០៦១១៤

ស្រមាប់សំណួរពក់ព័ន�នឹងអជីវកម� និងែខ្សទូរស័ព�បនា� ន់៖ ៨៦-៩៥៥៨៨

េគហទំព័រ៖ www.icbc.com.cn, www.icbc-ltd.com

ចំណាត់ថា� ក់អន�រជាតិ (ចំណាត់ថា� ក់ៃន្របាក់បេ��ើរបិូយប័ណ�អន�រជាតិរយៈេពលែវង) 

Moody's : A1 S&P: A

េឈ� ះ និងអស័យដ� នសវនករ

សវនករក�ុង�ស�ក

KPMG Huazhen LLP

ជាន់ទី8 វមិាន E2, Oriental ផា� ហ្សោ, អគារេលខ ១ រកុ�វថីិ East Chang’an 

ខណ� DONGCHENG េប៉កំង សធារណរដ�្របជាមានិតចិន

សវនករអន�រជាតិ

KPMG

ជាន់ទី8 អគារ Prince’s ផ�ូវេលខ 10 Chater, Central ហុងកុង



៤

ព័ត៌មានរមួ

ធនាគារ អយ សុ ីប៊ី សុ ីលមីីធីត សខភ�ំេពញ 

តំណាង្រសបច្បោប់

អស័យដ� ន

អគារេលខ ១៥ មហវថីិ្រពះនេរត�ម

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៥៥ ៨៨០

ទូរសរ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៥ ២៦៨ 

អជា� ប័ណ�ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ៖ ៣៣

វ�ិ� បនប័្រត្រកសួងពណិជ�កម�េលខ៖ Co.00៤៩ Br/២០១១

េលខអត�ស�� ណកម�សរេពើពន�៖ L០០១-១០០១៧៩៣២០

SWIFT៖ ICBKKHPP

អីុែមល៖ icbckh@kh.icbc.com.cn

េគហទំព័រ៖ www.icbc.com.kh

សវនករ

្រក�មហុ៊ន KPMG (Cambodia) Ltd.

្របអប់សំបុ្រតេលខ ២៣៥២, ជាន់ទី៤ មជ្ឈមណ� ល DELANO 

អគារេលខ ១៤៤ ផ�ូវ ១៦៩ ខណ�  ៧មករ រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៨៩៩

ទូរសរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៧១៧៩

អីុែមល៖ kpmg@kpmg.com.kh

Jing Jun



របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៥

្របវត�ិធនាគារ

ធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ លីមីធីត សខភ�ំេពញ បានទទួលអជា� ប័ណ�ធនាគារពណិជ�កម�ជាផ�ូវករពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េនៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ំ២០១១។ សខធនាគារ បាន្របារព�ពិធីសេមា� ធដ៏អធិកអធម និងបានចប់េផ�ើមេធ�ើអជីវកម�របស់ខ�ួនជាផ�ូវ 

ករេនៃថ�ទី៣០ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១១។ សខធនាគារ មានទីស� ក់ករស�តិេនអគារេលខ ១៥ មហវថីិ ្រពះនេរត�ម រជធានី ភ�ំេពញ។ 

សខធនាគារមាននាយកដ� នចំនួន ៧ និងនិេយាជិកចំនួន 53 នាក់។ សខធនាគារបំេពញតួនាទីតមផ�ូវច្បោប់េដើម្បីទទួលបាន 

ទំនួលទុកចិត�ពីសធារណជន និងរដ� ភិបាល និងក� យជាធនាគារមួយែដលទទួលករេកតសរេសើរពីសំណាក់អតិថិជន 

និងមានកិត�ិស័ព�ល�ក�ុងសង�ម។ សខធនាគារផ�ល់េសវកម�ចម្បងៗ។ សខធនាគារបានចូលរមួក�ុងករអភិវឌ្ឍមូលដ� នែដល 

មានក្រមិតខ�ស់ជាលំដប់ និង្របតិបត�ិករអជីវកម�ច្រម�ះ និងបេង�ើនេសវកម�ហិរ��វត�ុជាេ្រចើនេដើម្បីផ�ល់ជូនអតិថជន្រក�មហុ៊ន 

និងបុគ�ល។

សខធនាគារេផា� តេលើអជីវកម�លក់ដំុ សំរប់អតិថិជនេគាលេដ ្រពមទំងយកចិត�ទុកដក់េទេលើអជីវកម�លក់រយេដយផ�ល់ 

េសវកម�ហិរ��វត�ុល�ឥតេខ� ះ។

ែផ�កតមមូលដ� ន្រគឹះៃនភាពបិុន្របសព� សមគ�ីភាព និងេគាលករណ៍្រគប់្រគង សខធនាគារេ្របើេគាលនេយាបាយេ្រជើសេរ ើស 

បុគ�លិកក�ុង�ស�កេទតមែផនករអភិវឌ្ឍន៍របស់សខធនាគារ។ ជាលទ�ផល សខធនាគារបានអនុវត�គេ្រមាងបណ�ុ ះបណា� ល 

បុគ�លិក្របកបេដយវជិា� ជីវៈជាលក�ណៈអន�រជាតិ និងពហុជំនាញ។

េដយគំា្រទ វប្បធម៌ស�ូលរបស់ទីស� ក់ករកណា� ល ធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ លីមីតធីត សខភ�ំេពញបានចូលរមួយ៉ាងសកម� 

ក�ុងសង�ម និងេលើកកម�ស់ដល់កររមួប��ូ លគា� ៃនវប្បធម៌សហ្រគាស និងករ្រគប់្រគង្របតិបត�ិករ។

ធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ លីមីតធីត សខភ�ំេពញ ជាធនាគារសខ របស់ធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ េហើយរល់្របតិបត�ិករ 

របស់ធនាគារសខ្រត�វបាន្រគប់្រគង និងរយករណ៍េទទីស� ក់ករកណា� លរបស់ធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ ។

អតិថិជន 

និេយាជិក

បរសិ� ន សង�ម និងសហគមន៍ 

មា� ស់ភាគហុ៊ន

ជីវ្របវត�ិរបសធ់នាគារ

ទស�នវិ��ធ��រ



៦

្របាក់ចំេណញមុនបង់ពន�េនឆា� ំ២០១៦ េកើនេឡើងដល់ ២១.៦០ លនដុល� រអេមរកិ។

្រទព្យសកម�សរបុេនឆា� ំ២០១៦មានចំនួន ៩៥៤.០៥ លនដុល� រអេមរកិ។ 

ឥណទននិងបុេរ្របទនេ្រកយេធ�ើសំវធិានធនេនឆា� ំ២០១៦ េកើនេឡើងដល់ ២៧៩.៣៩លនដុល� រអេមរកិ។

្របាក់បេ��ើេនឆា� ំ២០១៦ មានចំនួន ២៩៨.៨៤លនដុល� រអេមរកិ។

ព័ត៌មានសេង�បស�ពីីហរិ��វត�ុ និងករវិភាគលទ�ផល   

ព័ត៌មានសេង�បអំពីហរិ��វត�ុ

ករវិភាគលទ�ផល

ជាដុល� រអេមរកិ 31/12/2016 31/12/2015 បែ្រមប្រម�ល

 US$ US$ (%)

្របាក់ចំេណញ បានេធ�ើសវនកម� បានេធ�ើសវនកម� (%)

ចំណូលដុល 35,911,766     33,247,516 8.01%

្របាក់ចំេណញមុនបង់ពន� 21,602,611     19,523,844 10.65% 

្របាក់ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ពន� 17,211,269     15,583,464 10.45%

ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ 4,391,342       3,940,380 11.44%

្របាក់ចំេណញេធៀបនឹងបុគ�លិកមា� ក់  301,952          294,028 2.70%

ចំណូលកៃ្រមនិងេជើងសរ 4,382,064       3,684,374 18.94%

ទិន�ន័យចម្បងៃនតរងតុល្យករ   

្រទព្យសកម�សរបុ 954,045,663    912,181,555 4.59% 

ឥណទននិងបុេរ្របទន 279,385,520    455,799,065 -38.70%

បំណុលសរបុ 854,173,956    829,521,117 2.97%

្របាក់បេ��ើ 298,843,980    274,837,613 8.73%

មូលនិធីសរបុ 99,871,707     82,660,438 20.82%

   

អនុបាតហិរ��វត�ុសំខន់ៗ 

ឥណទនមិនដំេណើ រកររេធៀបនឹងឥណទនសរបុ 0 0.00% 0.00%

ផលចំណូលេធៀបមូលនិធិមា� ស់ហុ៊ន 17.23% 18.85% -8.59%

ផលចំណូលេធៀប្រទព្យសកម� 1.80% 1.71% 5.26%

អនុបាតសធនភាព 18.83% 19.17% -1.77%

បំណុលេធៀបនឹងមូលនិធិមា� ស់ហុ៊ន 855.27% 1003.53% -14.77%

បំណុលេធៀបនឹង្រទព្យសកម�សរបុ 89.53% 90.94% -1.55%

មូលនិធិផា� ល់សុទ�េធៀបនឹង្រទព្យសកម�សរបុ 11.72% 12.30% -4.72% 

្របាក់បេ��ើេធៀបឥណទនសរបុ 87.13% 23.29% 274.11%  



របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៧

ព័ត៌មានសេង�បស�ពីីហរិ��វត�ុ និងករវិភាគលទ�ផល
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រចនាសម�័ន�្រគប់្រគងរបសធ់នាគារ អយ សុ ីប៊ី សុ ីលមីីធីត សខភ�ំេពញ 
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របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៩

្របវត�ិរបូគណៈ្រគប់្រគង

អគ�នាយក

េ�ក Jing Jun

េលក Jing Jun បំេពញករងរក�ុងឋនៈជាអគ�នាយកធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ លីមីតធីត សខភ�ំេពញ ចប់តំងពីែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៥។ 
 

េលក Jing មានបទពិេសធន៍ក�ុងវស័ិយធនាគារ ៣1 ឆា� ំ ចប់តំងពីឆា� ំ១៩៨៨ ជាមួយនឹងជំនាញចម្បងរបស់គាត់េលើវស័ិយធនាគារ 

និងបទពិេសធន៍ក�ុងករ្រគប់្រគងធនាគារ េនេ្រក្របេទសរមួមានករ្រគប់្រគងសខធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ ចំនួនបីស� ប័ន 

និងបុ្រតសម�័ន�ចំនួនមួយស� ប័ន។



១០

នាយកដ� នទីផ្សោររបស់សខធនាគារ ទទួលខុស្រត�វេលើែផ�កេសវកម�អតិថិជន ឥណទន សជីវកម� និងឥណទនបុគ�ល្របកប 

េដយវជិា� ជីវៈ។ បុគ�លិកមានជំនាញក�ុងករផ�ល់ េសវកម� ទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងផ�ល់េសវកម�ឥណទនរបស់សខធនាគារ 

ជាលក�ណៈសជីវកម�និងបុគ�ល។ េនេ្រកមេគាលករណ៍របស់ធនាគារអយ សីុ បី៊ សីុ ែដលេអយ េឈ� ះថា៖ “ផលិតផលមានករ 

ៃច�្របឌិត បុគ�លិកេពរេពញេដយវជិា� ជីវៈ ្របតិបត�ិករជាលក�ណៈអន�រជាតិ និង្របសិទិ�ភាពខ�ស់ក�ុងករផ�ល់េសវកម�”។ េយើងពឹង 

ែផ�កេលើភាពខ� ំងក� ៃនទំរង់្របព័ន�របស់ធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ  ផ�ល់េសវកម�ហិរ��វត�ុតមែបបអន�រជាតិ និង្របឹក្សោេយាបល់ជូន 

អតិថិជនេដយេផា� តេលើផលិតផលចម្បងដូចជា ឥណទនែដលមានករធានាពីធនាគារ  ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ឥណទន 

ែដលមានករធានាេដយអចលនវត�ុ និងចលនវត�ុ និងឥណទនេទេអយសជីវកម�ែដលពក់ព័ន� ។

នាយកដ� ន្របតិបត�កិរហិរ��វត�ុ ទទួលខុស្រត�វេលើ្របតិបត�កិរមូលនិធិ ករប�រូរបិូយប័ណ� េសវឯកសរពណិជ�កម� និងសហ្របតិបត�កិរជា 

មួយធនាគារជាៃដគូ។ ជាមួយនឹង សមត�ភាពផ�ត់ផ�ង់សច់្របាក់ដ៏រងឹមំារបស់ធនាគារសម�័ន�មានចំណាត់ថា� ក់ខ�ស់ បណា� ញធនាគារ 

សហ្របតិបត�ិករេ្រចើន គួបផ្សំនឹង្របព័ន�ផាត់ទត់ និង្របព័ន�ពណិជ�កម�ឈនមុខេគ នាយកដ� ន្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុបានដក់ 

្របាក់បេ��ើ ផ�ល់ហិរ��ប្បទន អន�រធនាគារេធ�ើ Exposure Swap និងេសវកម� Union Pay េដើម្បីជួយដល់ ្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ  

និងសហ្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន។ េដយធនាគារទទួលបានសិទិ�ពី ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករផាត់ទត់ របិូយប័ណ�យ៉ន់(RMB) 

នាយកដ� ន្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុ បានជួយស្រម�លនិងផ�ល់ភាពងយ�ស�លជាេ្រចើនដល់អតិថិជន និងធនាគារជាៃដគូក�ុង�ស�ក 

ក�ុងករេផ�រ្របាក់ ករទូទត់របិូយប័ណ�យ៉ន់ ពណិជ�កម� និងហិរ��ប្បទនែបបអន�រធនាគារ។

នាយកដ� ន្របតិបត�ិករពឹងែផ�កេលើបណា� ញធនាគារសម�័ន�ទូទំងសកលេលកៃន អយ សីុ បី៊ សីុ �ហ��បចំនួន ១៦,៧៨៨ស� ប័នក�ុង 

�ស�ក ៤១២ស� ប័នេនក�ុង ៤២្របេទស និងតំបន់ និងធនាគារៃដគូចំនួន ១,៥០៧ េនក�ុង១៤៣្របេទស និងតំបន់េដើម្បីផ�ល់េសវកម�ជា 

លក�ណៈសជីវកម� បុគ�លក�ុង�ស�ក និងេ្រក�ស�ក។ េយើង្របកន់ភា� ប់នូវេគាលករណ៍ “្របកបេដយ វជិា� ជីវៈ សុចរតិភាព ភាពយុត�ិធម៌” 

និងបេង�ើនអត�្របេយាជន៍ក�ុងេសវកម� Union Pay ម៉ាសីុនឆូតកត (POS) ករេផ�រ្របាក់រវង ចិន-កម�ុជា (Sino-Cam Express) 

េសវកម�េបើក្របាក់េបៀវត្សរ ៍និងេសវ្របតិបត�ិករធនាគារតម្របព័ន�េអឡិច្រត�និច េដើម្បីផ�ល់ជូន អតិថិជននូវេសវកម�ហិរ��វត�ុដ៏ទំេនើប 

និងល�្របេសើរ។

នាយកដ� នទីផ្សោរ

នាយកដ� ន្របតិបត�ិករហិរ��វត�ុ

នាយកដ� ន្របតិបត�ិករធនាគារ

នាយកដ� នរបសធ់នាគារ



របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ១១

នាយកដ� ន្រគប់្រគងហនិភ័យទទួលខុស្រត�វេលើករ្រគប់្រគង្របព័ន�ហនិភ័យរបស់សខធនាគារទំងមូល េដយេគារពេទតម 

េគាលនេយាបាយហនិភ័យឥណទន ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ ហនិភ័យទីផ្សោរ  និងហនិភ័យេផ្សងៗេទៀត ដូចជាករ្រគប់្រគងហនិ 

ភ័យសន�នីយភាព ករ្រត�តពិនិត្យ ករវយតំៃលនិងករេរៀបចំរបាយករណ៍ និងរល់ចំណាត់ថា� ក់ហនិភ័យរបស់សខធនាគារេអយ 

្របកបេដយ្របសិទិ�ភាពខ�ស់។ នាយកដ� ន្រគប់្រគងហនិភ័យទទួលខុស្រត�វដឹកនំាករ្រត�តពិនិត្យហនិភ័យ ករ្រគប់្រគងឥណទន 

ករបំេពញលក�ខណ� តមផ�ូវច្បោប់្របឆំាងករលងលុយកង�ក់ និងករ្រគប់្រគងករវយតំៃលហនិភ័យជារមួេដយេគារពតមគណៈ 

កមា� ធិករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និងគណៈកមា� ធិករ្រត�តពិនិត្យឥណទនរបស់ធនាគារ។

នាយកដ� នគណេនយ្យនិងហិរ��វត�ុ ែផ�កេលើយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍របស់សខធនាគារ េរៀបចំែផនករអជីវកម� ក�� ប់ថវកិច្បោប់ 

អនុវត� និងេលើកកម�ស់ក�ុងករ្រគប់្រគងនិងសហ្របតិបត�ិករក�ុងធនាគារ េដើម្បីសំេរចេអយបាននូវេគាលេដអជីវកម�្របចំឆា� ំ។ 

នាយកដ� នគណេនយ្យ និងហិរ��វត�ុអនុវត�តមច្បោប់្រគប់្រគងគណេនយ្យហិរ��វត�ុ ធានាេអយបានរល់្របតិបត�ិ្រប្រពឹត�េទតម 

្របព័ន�្រគប់្រគងៃនពន�េលើ្របាក់ចំណូលែណនំា និង្រត�តពិនិត្យរល់សកម�ភាពហិរ��វត�ុ េដើម្បធីានាគុណភាពៃនគណេនយ្យហិរ��វត�។ុ

នាយកដ� នបេច�កវទិ្យោព័ត៌មានទទួលខុស្រត�វេលើករ្រគប់្រគងសុវត�ិភាពនិង្រត�តពិនិត្យេលើទិន�ន័យ្របតិបត�ិកររបស់សខធនាគារ 

េដើម្បី ធានាេអយមានសុវត�ិភាពបេច�កវទិ្យោ។

នាយកដ� នរដ�បាលទទួលខុស្រត�វេលើរល់កិច�កររដ�បាល ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស និងេរៀបចំែផនករប្រម�ងក�ុងករអភិវឌ្ឍន៍សខ 

ធនាគារ និងកសងវប្បធម៌សហ្រគាសដ៏ល�្របេសើរ។

នាយកដ� ន្រគប់្រគងហនិភ័យ

នាយកដ� នគណេនយ្យនិងហិរ��វត�ុ

នាយកដ� នបេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន

នាយកដ� នរដ�បាល

នាយកដ� នរបសធ់នាគារ



១២ 

អរម�កថាអគ�នាយក

េនឆា� ំ ២០១៦ េសដ�កិច�ពិភពេលកបានេងើបេឡើងវញិបន�ិចម�ងៗ និងបានជួប្របទះអតុល្យភាព។ ទទួលឥទ�ិពលករេកើនេឡើងៃនករ 

ករពរខងែផ�កពណិជ�កម� សកលភាវបូនីយកម�េសដ�កិច� និងស� នករណ៍នេយាបាយប��� សេសដ�កិច�ក�ុងតំបន់ចយ្របាក់អឺរ ៉ ូ

ករផលិតបានធា� ក់ចុះនិងករៃច�្របឌិត្រត�វបានររងំ។ េសដ�កិច�ពិភពេលក្រត�វបានេគចត់ថាេនែតមាន "កំេណើ នេសដ�កិច�មានភាព 

យឺត"។ េទះជាយ៉ាងណា េសដ�កិច�កម�ុជាេនែតរក្សោបានជាមួយអ្រតកំេណើ នខ�ស់ៃន 7%។ ជាមួយនឹងករទទួលបានអត�្របេយាជន៍ 

ៃនករអភិវឌ្ឍែដលមានស�ិរភាពៃនេសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា រមួជាមួយនឹងករអនុវត�គេ្រមាងរបស់្របេទសចិន "One Belt, One 

Road" ធនាគារ អិុនដសេ�ស��ល េអន ខមេមើសល ែប៊ង អហ� ឆាយណាលីមីធីត សខភ�ំេពញបានសេ្រមចេគាលេដរបស់ខ�ួន។

េនចុងឆា� ំ២០១៦េនះ សខធនាគារមាន ្រទព្យសកម�សរបុចំនួន ៩៥៤.០៥ លនដុល� រអេមរកិ, បំណុលសរបុចំនួន ៨៥៤.១៧ 

លនដុល� រអេមរកិ ឥណទនសរបុចំនួន ២៧៩.៣៩លនដុល� រអេមរកិ ្របាក់បេ��ើសរបុចំនួន ២៩៨.៨៤ លនដុល� រអេមរកិ 

្របាក់ចំណូលពី្របតិបត�ិករសុទ�ចំនួន ២៥.៦៩ លនដុល� រអេមរកិ ្របាក់ចំណូលកំៃរ និងេជើងសរសរបុចំនួន ៤.៣៨ លនដុល� រ 

អេមរកិ ្របាក់ចំេណញសុទ�ចំនួន ១៧.២១ លនដុល� រអេមរកិ កំរតិេធៀប នឹងឆា� ំ២០១៥ េកើនេឡើងមានចំនួន ១០.៤៥% ឥណទន 

មិនដំេណើ រករេស�ើរនឹងសូន្យ។

សខធនាគារ េនះបានេឆ�ើយតបយ៉ាងសកម�េទ "One Belt, One Road" ជាករផ�ួចេផ�ើម ក�ុងករផ�ល់េសវកម�េទេលើគេ្រមាង "One 

Belt, One Road" និងសហ្រគាសរបស់្របេទសចិន េដើម្បីជាករេលើកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងសង�មរបស់្របេទសកម�ុជាេអយ 

មានភាពរងឹមំា។

សខធនាគារ បានចប់យកគុណ្របេយាជន៍ទំងមូលពី អយ សីុ បី៊ សីុ �ហ��ប ក�ុងករជំរញុករអភិវឌ្ឍៃនទីផ្សោររបិូយវត�ុេនក�ុង 

្របេទសកម�ុជា។ សខធនាគារបានេធ�ើកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយធនាគារ ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុេផ្សងៗក�ុងករព្រងីក្របតិបត�ិករ 

ហិរ��វត�ុ េដើម្បីផ�ល់េសវផាត់ទត់, កតេអធីអឹម ... ល។ តមរយៈករែចករែំលកគុណ្របេយាជន៍ៃន អយ សីុ បី៊ សីុ �ហ��ប ជាមូលនិធិ 

ជាករទូទត់ និងជាករគួរឱ្យកត់សមា� ល់ជាសកលក�ុងបណា� ញស� ប័នហិរ��វត�ុេនកម�ុជា បានសេ្រមចនូវស� នភាពឈ�ះឈ�ះក�ុង 

កិច�សហ្របតិបត�ិករ។

សខធនាគារបេង�ើននូវករេធ�ើមូលដ� នីយកម�បែន�មេទៀត េដយចប់យក្រក�មហុ៊នក�ុង�ស�ក និងគេ្រមាងជាករេផា� តចំណុចថ�ីៃន 

អជីវកម�ឥណទនរបស់ខ�ួន ព្រងីកអជីវកម�របស់ខ�ួនយ៉ាងខ� ំងក�  ជាមួយនឹងឧស្សោហកម�ឈនមុខេគក�ុង�ស�ក និងសហ្រគាសនំា 

មុខេគ េដើម្បីជាករគំា្រទដល់កំេណើ នេសដ�កិច�ពិត្របាកដេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ �សបេពលជាមួយគា� េនះែដរ សខធនាគារបាន 

េលើកតំេកើងអជីវកម�លក់រយ បេង�ើនករៃច�្របឌិតផលិតផលព្រងីកចំែណកទីផ្សោរអជីវកម�លក់រយ និងបន�ករេលើកកម�ស់ ករសង 

សង់និងករែកលម�បណា� ញរបស់ខ�ួន។

ទន�ឹមនឹងេនះ សខធនាគារបន�ព្រងឹង ករ្រគប់្រគងករ្រត�តពិនិត្យហនិភ័យ ករេធ�ើេអយ្របេសើរេឡើងនូវយន�ករ្រត�តពិនិត្យ និងអធិ 

ករកិច� ករេលើកកំពស់ករបេង�ើតច្បោប់និងបទប្ប��ត�ិ ដំេណើ រកររបស់អជីវកម� ករកំណត់តៃម�ហនិភ័យ និងករេធ�ើែផនករ 

ហនិភ័យ ស្រមាប់ែផ�កច្បោប់និងករអនុេលមតមច្បោប់្រពមទំងបន�ជំរញុករស� បនា្របព័ន�្រគប់្រគង ករអនុេលមតមច្បោប់ៃផ�ក�ុង 

េដើម្បីធានាបាននូវរយៈេពលែវងនិងករអភិវឌ្ឍជាលំដប់របស់ខ�ួន។

សខធនាគារសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស� ប័នហិរ��វត�ុ និងអតិថិជនទំងអស់ស្រមាប់ករបន�ករគំា្រទ 

ធនាគារេយើងខ�ុំេនក�ុងឆា� ំ ២០១៦ េហើយេនះក៏ជាមូលដ� ន ្រគឹះដ៏រងឹមំាស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់សខធនាគារ។

ក�ុងឆា� ំ ២០១៧ សខធនាគាររពឹំងទុកថា ករផា� ស់ប�ូរលំនំាេគាលនេយាបាយរបស់សកលេលកមានករេកើនេឡើង ភាពមិន្របាកដ 

្របជាកន់ែតេ្រចើនក�ុងករវវិត�ៃនសកលេលក FED ចូលេទក�ុងវដ�ករ តំេឡើងអ្រតករ្របាក់របស់ខ�ួន ពណិជ�កម�សកលេលកចុះ 

េខ្សោយ និងពេន��នករករពរនិយមខងពណិជ�កម� និងប�� ្របឈមខ� ំងែផ�កេសដ�កិច�របស់្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងហនិភ័យ 

ហិរ��វត�ុ ែដលជាមានកត� សំខន់អចនឹងប៉ះពល់ដល់និនា� ករេសដ�កិច�និងករែ្រប្រប�លទីផ្សោរេនក�ុងឆា� ំខងមុខេនះ។ េទះជា 

យ៉ាងណា ជាមួយនឹងកររកីចំេរ ើនៃនយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣ របស់រដ� ភិបាលកម�ុជា និងយុទ�ស�ស� "One Belt, One 

Road" ្រពមទំងមានករបន�ករវនិិេយាគពីបរេទសែបបសុទិដ�ិនិយម េសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា្រត�វបានរពឹំងថានឹងរក្សោអ្រត 

កំេណើ នខ�ស់ និងមានឱកសកន់ែតេ្រចើន េនក�ុងឧស្សោហកម�ែដលទក់ទងេទនឹងេហដ� រចនាសម�័ន� េទសចរណ៍ និងករេផ�រ 

ឧស្សោហកម�ជាអន�រជាតិ។ សខធនាគារនឹងបន� ករេធ�ើកិច�្របឹងែ្របងយ៉ាងខ� ំងេដើម្បីគំា្រទដល់ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�របស់្របេទស 

កម�ុជានិងបំេរ ើពណិជ�កម�េទ�ភាគីរវង្របេទសចិននិងកម�ុជា។



អរម�កថាអគ�នាយក

សខធនាគារសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស� ប័នហិរ��វត�ុ និងអតិថិជនទំងអស់ស្រមាប់ករបន�ករគំា្រទ 

ធនាគារេយើងខ�ុំេនក�ុងឆា� ំ ២០១៦ េហើយេនះក៏ជាមូលដ� ន ្រគឹះដ៏រងឹមំាស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់សខធនាគារ។

ក�ុងឆា� ំ ២០១៧ សខធនាគាររពឹំងទុកថា ករផា� ស់ប�ូរលំនំាេគាលនេយាបាយរបស់សកលេលកមានករេកើនេឡើង ភាពមិន្របាកដ 

្របជាកន់ែតេ្រចើនក�ុងករវវិត�ៃនសកលេលក FED ចូលេទក�ុងវដ�ករ តំេឡើងអ្រតករ្របាក់របស់ខ�ួន ពណិជ�កម�សកលេលកចុះ 

េខ្សោយ និងពេន��នករករពរនិយមខងពណិជ�កម� និងប�� ្របឈមខ� ំងែផ�កេសដ�កិច�របស់្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងហនិភ័យ 

ហិរ��វត�ុ ែដលជាមានកត� សំខន់អចនឹងប៉ះពល់ដល់និនា� ករេសដ�កិច�និងករែ្រប្រប�លទីផ្សោរេនក�ុងឆា� ំខងមុខេនះ។ េទះជា 

យ៉ាងណា ជាមួយនឹងកររកីចំេរ ើនៃនយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣ របស់រដ� ភិបាលកម�ុជា និងយុទ�ស�ស� "One Belt, One 

Road" ្រពមទំងមានករបន�ករវនិិេយាគពីបរេទសែបបសុទិដ�ិនិយម េសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា្រត�វបានរពឹំងថានឹងរក្សោអ្រត 

កំេណើ នខ�ស់ និងមានឱកសកន់ែតេ្រចើន េនក�ុងឧស្សោហកម�ែដលទក់ទងេទនឹងេហដ� រចនាសម�័ន� េទសចរណ៍ និងករេផ�រ 

ឧស្សោហកម�ជាអន�រជាតិ។ សខធនាគារនឹងបន� ករេធ�ើកិច�្របឹងែ្របងយ៉ាងខ� ំងេដើម្បីគំា្រទដល់ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�របស់្របេទស 

កម�ុជានិងបំេរ ើពណិជ�កម�េទ�ភាគីរវង្របេទសចិននិងកម�ុជា។

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ១៣ 



១៤ 

ករេ្រជើសេរ ើសគណៈ្រគប់្រគង

គណៈ្រគប់្រគង

ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង

ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ

្រកមសីលធម៌

ឯករជ្យភាព និងតមា� ភាព

េគាលនេយាបាយ និងេគាលករណ៍ែណនាអំនុវត�ចំេពះករ្រគប់្រគង

សមាជិកទំងអស់របស់ថា� ក់្រគប់្រគងគប្បីមានលក�ណៈសម្បត�ិែដលត្រម�វេដយគណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងធនាគារេន្របេទសចិន 

និងែតងតំងេដយទីស� ក់ករកណា� លរបស់ ធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ។

សមាជិកថា� ក់្រគប់្រគង រមួមានអគ�នាយក និងអគ�នាយករង។ គណៈ្រគប់្រគងេធ�ើករ្របជំុ្របចំសបា� ហ៍យ៉ាងេទៀងទត់ជាមួយ 

្របធាននាយកដ� នទំងអស់េដើម្បីពិនិត្យេមើលេឡើងវញិ និងេធ�ើករសេ្រមចចិត�េលើប�� ទំងអស់ែដលពក់ព័ន�នឹងអជីវកម� និងករ 

អភិវឌ្ឍន៍របស់សខធនាគារ។ 

សខធនាគារសេ្រមចេ្រជើសយក និងេធ�ើករែកលម�េលើ្របព័ន�្រគប់្រគងហនិភ័យេដយបេង�ើតគណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងហនិភ័យ 

មួយេដើម្បីព្រងឹងករវយតៃម� និងតមដនហនិភ័យ្របតិបត�ិករ ហនិភ័យឥណទន ហនិភ័យទីផ្សោរ ហនិភ័យសន�នីយភាព 

ហនិភ័យគតិយុត� ហនិភ័យេករ �ិ៍េឈ� ះ និងហនិភ័យពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត េធ�ើនិយ័តកម�ភារកិច� និងទំនួលខុស្រត�វជាក់លក់របស់ 

នាយកដ� ននីមួយៗ  ែកលម�យន�ករៃនកររយករណ៍ឲ្យកន់ែត្របេសើរ  និងព្រងឹងសមត�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគងហនិភ័យេពញ 

េលញ។

សខធនាគារ គឺមានករធានាឲ្យបាននូវភាពសម�សប និងភាព្រតឹម្រត�វក�ុងករេធ�ើ្របតិបត�ិករ និងករ្រគប់្រគងរបស់ខ�ួនអនុេលម 

េទតមច្បោប់ែដលពក់ព័ន�។　ជាមួយគា� េនះែដរ េដយ្របកន់ភា� ប់នូវតំៃលស�ូលរបស់ អយ សីុ បី៊ សីុ �ហ��ប ជាេគាលករណ៍ៃន 

្របតិបត�ិករ និង្រកមសីលធម៍របស់បុគ�លិក បេង�ើតបានជាបទដ� នក�ុងករ្របតិបត�ិករ្របចំៃថ�។

សខធនាគារបានេ្រជើសេរ ើសយក្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យ  KPMG (Cambodia) Ltd  ឲ្យេធ�ើសវនកម� និងផ�ល់េយាបល់សវនកម� 

េដយឯករជ្យេលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់សខធនាគារ។

េនក�ុងឆា� ំ២០១៦ សខធនាគារបានបេង�ើនបែន�មនូវគុណភាព និងតមា� ភាពៃនករផ្សព�ផ្សោយ របាយករណ៍្របចំឆា� ំ និងបានព្រងឹង 

ស� រតីទទួលខុស្រត�វេនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍្របចំឆា� ំ។ ក�ុងរយៈេពលេធ�ើរបាយករណ៍ គា� នករែកត្រម�វកំហុស គណេនយ្យ 

ធំដំុណាមួយ គា� នករែកែ្របចំេពះករមិនបានដក់ព័ត៌មានសំខន់ណាមួយ ឬ គា� នករែកែ្របលទ�ផលែដលបានេយាងេនក�ុង្របព័ន� 

គណេនយ្យស្រមាប់កំហុសជាក់លក់ក�ងុករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានេនក�ងុរបាយករណ៍្របចំឆា� បំានេកើតេឡើងេនសខធនាគារេឡើយ។

េយាងតមេគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងុ ែដលអនុវត�េដយសខធនាគារ គណៈកមា� ធិករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងុ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បី 

េធ�ើេគាលនេយាបាយ និងតមដនរល់ទិដ�ភាពទំងអស់ៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ គណៈកមា� ធិករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេធ�ើករ្របជំុជា 

េរៀងរល់្រតីមាស េដើម្បីែកលម�េគាលនេយាបាយ និងយន�ករ្រគប់្រគងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឲ្យកន់ែត្របេសើរេឡើងេដយេធ�ើករ្រត�ត 

ពិនិត្យេននឹងកែន�ងេរៀងរល់ៃថ�េលើប�� ្របតិបត�ិករ ្រពមទំងព្រងីកសមត�ភាពរបស់សខធនាគារ និងយន�ករ្របកសអសន�  

េដើម្បីេដះ�សយនឹងហនិភ័យ និងប�� ចម្បងៗជាបនា� ន់។



ទស្សនវស័ិយហិរ��វត�ុ

ទស្សនវស័ិយអតិថិជន

ទស្សទនដំេណើ រករៃផ�ក�ុង

េគាលេដ្របតិបត�ិករអជីវកម�

្រតឹមបំណាច់ឆា� ំ២០១៦ សខធនាគារបានរមួប��ូ លអជីវកម�សំខន់ៗរបស់ខ�ួនេទក�ុងបរយិាកសពណិជ�កម�ក�ុង�ស�ក េដយមាន 

ករជួយទំនុកបំរងុពីទីស� ក់ករកណា� ល ICBC សខធនាគារបានព្រងីកខ�ួនចូលក�ុងទីផ្សោរក�ុង�ស�កេដយែផ�កេលើលក�ណៈពិេសស 

របស់ខ�ួនក�ុងករអភិវឌ្ឍខ�ួន។ សខធនាគារសេ្រមចបាន្រទព្យសកម�សរបុ ៩៥៤.០៥ ដុល� រអេមរកិ បំណុលសរបុ ៨៥៤.១៧ 

ដុល� រអេមរកិ ចំណូលពីករ្របាក់សុទ�្របចំឆា� ំសរបុ ២១.៤៨ ដុល� រអេមរកិ និង្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ ករយិបរេិច�ទ២០១៦ 

ចំនួន ១៧.២១ ដុល� រអេមរកិ ។

ទស្សនវស័ិយអតិថិជនសខធនាគារ គឺករខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករវភិាគពីនិនា� ករទីផ្សោរ កំណត់នូវស� នភាពទីផ្សោរ និងអតិថិជន 

េគាលេដរបស់ខ�ួន។ សខធនាគារក៏មានបំណងបេ�� �ស ករ្របកួត្របែជងែដលមិនសម�សបទំងឡាយេនក�ុងវស័ិយធនាគារ 

េដយព្រងឹងភាពខ� ំងរបស់ខ�ួន និងកត់បន�យភាពេខ្សោយរបស់ខ�ួន េដើម្បីអនុវត�ភាពខ� ំងរបស់ខ�ួនេលើវសិលភាពផលិតផលចំបង 

ព័ត៌មានវទិ្យោ និងេដើមទុន។ សខធនាគារព្យោយាមផ�ល់ជូនអតិថិជននូវេសវកម�្របកបេដយគុណភាពខ�ស់។ តមរយៈភាពខុសគា�  

ៃនេសវកម�្របកបេដយគុណភាពខ�ស់ សខធនាគារនឹងព្រងឹងឥទ�ិពលអជីវកម�សជីវកម�របស់ខ�ួនេនក�ុងចំេណាមធនាគារ និង 

ស� ប័នហិរ��វត�ុេផ្សងេទៀតេន្របេទសកម�ុជា។ ដូចបានេលើកេឡើងពីខងេលើ សខធនាគារនឹងសំេរចបានជាលំដប់នូវករកំណត់ 

េគាលជំហរក�ុង�ស�ក និងករប��� បៃនអជីវកម�សជីវកម�។

សខធនាគារបានកំណត់យកអតិថិជនចិន និងអតិថិជនក�ុង�ស�កជាអតិថិជនេគាលេដ។ េសវកម� និងផលិតផលចម្បងៗែដល 

នឹង្រត�វេផា� តេលើរមួមានកម�ីសហជីព កម�ីកក់ទុក កម�ីពិេសស ករទូទត់ជាអន�រជាតិ។ល។ 

ក�ុងឆា� ំែដលជិតមកដល់េនះ សខធនាគារនឹងបន�ករេធ�ើមូលដ� នីយកម� ក�ុងករែស�ងរកគេ្រមាងធំៗក�ុង�ស�កនិងអតិថិជនពិេសស 

ថ�ីៗ ព្រងីកអជីវកម�ឥណទនជាលក�ណៈបុគ�ល តមរយៈករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�ជាសធារណៈករែថរក្សោៃដគូសហករណ៍មូល 

និធិក�ុង�ស�ក ករទូទត់ រឧឺបករណ៍ផាត់ទត់េផ្សងៗ។ សខធនាគារ ជាធនាគារចិនមួយែដលបានបំេរ ើេសវកម�េទេលើ េសវកម� 

កម�ុជាចិន េដយែផ�កេលើេគាលករណ៍ "ករឈនចូលេទកន់សកលេលក" ក�ុងករគំា្រទ្រក�មហុ៊នវនិិេយាគចិន�សបតមករ 

អនុវត�យុទ�ស�ស� "One Belt, One Road" កិច�សហ្របតិបត�ិករផលិតភាពអន�រជាតិ និងទំហំគុណ្របេយាជន៍ៃនផលិតផល 

នំាេចញ េដយមានករសហករណ៍ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករ្រគប់្រគង្រទព្យសកម� េដើម្បីែស�ងរកឱកសសហករណ៍ជាមួយ 

គេ្រមាងក�ុង�ស�ករបស់រជរដ� ភិបាល ជួយស្រម�លភាពងយ�ស�លក�ុងករផ�ល់អធិបេតយ្យភាព រឥឺណទនពណិជ�កម�េទេលើ 

េ្រគាងេហដ� រចនាសម�័ន�។ សខធនាគារបានែស�ងរកផលិតផល និងេសវកម�ថ�ីតមរយៈករព្រងីកមុខងរេសវកម�ធនាគារ 

ករបនា� យបណា� ញេសវកម� ករេរៀបចំបេង�ើតប�� រថ�ីេអយបានឆាប់រហ័ស និងករែស�ងយល់ពីចំណុចកំេណើ ន្របាក់ចំេណញថ�ី 

េដើម្បីផ�ល់នូវេសវកម�ដ៏គាប់្របេសើរដល់អតិថិជន។ តមរយៈករបន�ករខិតខំ្របឹងែ្របងពុះពរ ធនាគារបានេប�ជា� ចិត�ថា នឹងេធ�ើ 

េអយ្របេសើរេឡើងនូវករ្របកួត្របែជងចម្បង និងករជះឥទ�ិពលពីទីផ្សោរ េដើម្បីក� យជាធនាគារឈនមុខ្របកបេដយករេគារព 

និងមានកិត�ិយសក�ុងចំេណាមស� ប័នហិរ��វត�ុេន្របេទសកម�ុជា។

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ១៥ 



១៦ 

ែផនករ្របតិបត�ិករសំខន់ស្រមាប់ឆា� ំខងមុខ

េគាលេដ្របតិបត�ិករអជីវកម�

សខធនាគារបានផ�ល់ឱកសជាេ្រចើនដល់និេយាជិកេដយករបេង�ើតវគ�បណ�ុ ះបណា� ល េដើម្បីព្រងឹងករបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ 

និងករអភិវឌ្ឍករអប់ររំបស់និេយាជិក េទតមកំរតិ និងជំនាញជាេរៀងរល់ឆា� ំ។ េ្រកពីវគ�បណ�ុ ះបណា� លតមវេីដអូ និងអនឡាយ 

សខធនាគារ បានេរៀបចំេអយនិេយាជិកចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លេន្របេទសចិនជា្របចំឆា� ំ េដើម្បីផ្សោរភា� ប់េអយបានេ្រចើនជា 

មួយវប្បធម៌ របស់ទីស� ក់ករកណា� ល និងបេង�ើនជំនាញវជិា� ជីវៈរបស់បុគ�លិក។

ករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

ស�ិតេ្រកមមគ�ុេទសក៏ទូេទៃនករេធ�ើមូលដ� នីយកម� ឯកេទស និងករេធ�ើេអយកន់ែត្របេសើរ។ សខធនាគារបានេរៀបចំេគាលេដ 

អភិវឌ្ឍ និងយុទ�ស�ស�របស់ខ�ួនស្រមាប់ឆា� ំ២០១៧ដូចខងេ្រកម៖

េដើម្បីសំេរចតមែបបែផន និងកររកីចេ្រមើនបែន�មេទៀតែដលបានអនុម័ត សខធនាគារបានជ្រម�ញករេធ�ើមូលដ� នីយកម�ែកលម� 

រចនាសម�័ន�មូលធនរបស់ខ�ួន េដយមានកររមួប��ូ ល ករខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងមូលដ� នីយកម�។ ចប់យកឱកសក�ុងករអនុវត� 

យុទ�ស�ស� "One Belt, One Road" តមដនគេ្រមាងធំៗ េដយែផ�កេលើករសិក្សោរ�សវ្រជាវ និងវភិាគេលើទីផ្សោរមូលដ� នជាមុន 

បេង�ើតកិច�សហ្របតិបត�ិករេដយេជាគជ័យជាមួយ្រក�មហុ៊ននំាមុខៃនវស័ិយឧស្សោហកម�។

េដើម្បីអភិវឌ្ឍឧត�មភាព និងស�ូលក�ុងករជ្រម�ញករ្របកួត្របែជង របស់សខធនាគារក�ុងទីផ្សោរហិរ��វត�ុ អយ សីុ បី៊ សីុ �ហ��ប 

បានបេង�ើតែខ្សរសង� ក់េសវកម�ហិរ��វត�ុ េលើករ្រគប់្រគងមូលធន្រទព្យសកម� ធានារ៉ប់រង ករជួល និងករវនិិេយាគក�ុងវស័ិយ 

ធនាគារ េដយែផ�កេលើមូលដ� នឈនេទមុខ សខធនាគារបានបេង�ើនកិច�សហ្របតិបត�ិករយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងធនាគារជាតិ 

កម�ុជា និងធនាគារក�ុង�ស�ក ក�ុងករបេង�ើតេសវកម�ថ�ី សំរប់ករ្រគប់្រគង្រទព្យសកម� និងគុណភាពខ�ស់ដល់អតិថិជនេអយកន់ែត 

្របេសើរេឡើង នឹង្រត�វបានអភិវឌ្ឍក�ុងឆា� ំខងមុខ។

េដើម្បី្របកន់ភា� ប់ករករពរនិងករ្រគប់្រគងហនិភ័យ ទំនុកបំរងុេស�រភាពនិងកររកីចំេរ ើនរបស់សខធនាគារ។ សខធនាគារ 

នឹងបន�ករេធ�ើេអយ្របេសើរេឡើង នូវយន�ករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងៃនករ្រត�តពិនិត្យហនិភ័យ ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ ករ្រត�ត្រត និងតម 

ដន ករេធ�ើែផនករទក់ទងនឹងេគាលនេយាបាយ នីតិវធីិ ករកំណត់តំៃលមូលដ� នៃនហនិភ័យ ករតក់ែតងករអនុេលមតមច្បោប់ 

និងបេង�ើត្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ករជ្រម�ញករេធ�ើេអយ្របេសើរេឡើងនូវនិរន�រភាពនិងេស�រភាព។

ែផ�កេលើករសន�ត់ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យហនិភ័យ ករកំណត់ទិសេដ និងករផ្សោរភា� ប់ទំនាក់ទំនងគា� រវង អយ សីុ បី៊ សីុ �ហ��ប 

និងសខធនាគារបានបន�អនុវត�នូវយុទ�ស�ស�នំាមុខពីរក�ុងករអភិវឌ្ឍ។

ករងរែដលបានេ្រត�មទុក្រត�វបានេរៀបចំរចួជាេ�សចក�ុងករព្រងីកទីផ្សោរក�ុង�ស�ក។ សខធនាគារបាន្របឹងែ្របងេឆា� ះេទមុខយ៉ាង 

ខ� ំងក�ុង ករវភិាគេទេលើនិនា� ករទីផ្សោរ ្របេមើលេមើលវស័ិយឧស្សោហកម� ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុងយ�ស�លេដះដូរ និងផលិតផល 

ករកំណត់កំរតិខ�ស់បង�ស់ៃនទីផ្សោរ និងករកំណត់េគាលេដក�ុងករេលើកទឹកចិត�ដល់អតិថិជន។ �សបតមករគំា្រទេអយអនុវត� 

តមយុទ�ស�ស� "One Belt, One Road" ករេផ�រ្របាក់រវងកម�ុជា-ចិនសេ្រមចបានេជាគជ័យថ�ីក�ុងឆា� ំ២០១៦ សខធនាគារ 

េនែតបន�ព្រងឹង និងព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងទំនាក់ទំនងេទ�ភាគី ឱកសវនិិេយាគេលើេហដ� នរចនាសម័�ន� ករដឹកជ��ូ ន 

េទសចរណ៍ កសិកម� និងឧស្សោហកម�។ សខធនាគារនឹងសហករជាមួយ សខក�ុង និងេ្រក្របេទសេដើម្បីផ�ល់ផលិតផល និង 

េសវកម�្រគប់្រគង្រទព្យសកម� េទកន់សហ្រគាសែដលេនេ្រក្របេទស។ េយាងតមេហតុផលខងេលើេនះ សខធនាគារស្រមច 

បានបេណ�ើ រៗក�ុងតំបន់ និងប��� បសជីវកម�របស់ខ�ួន។



របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ១៧ 

េគាលេដ្របតិបត�ិករអជីវកម�

ករទទួលយកឱកស “One Belt and One Road” ករ្របមូលព័ត៌មានធនធាន និងទុនប្រម�ងទំងអស់ែដលជួយ 

ស្រម�លដល់គេ្រមាង “One Belt and One Road” េនក�ុង្របេទសកម�ុជា េដយេផា� តេលើអង�ភាពមូលនិធិ្របេទសចិន 

េនពីេ្រកយករងរេនះ ដូេច�ះជាករទញយក្របេយាជន៍ែដលមាន�សប់និងបនា� ត់ឥណទន ្រក�មហុ៊នេមរបស់ធនាគារ 

ICBC ធានាបានសុវត�ិភាពេដយ វធិានករហនិភ័យទបជាពិេសស េលើវស័ិយឧស្សោហកម� ដូចជាេហដ� នរចនាសម័�ន� 

កសិឧស្សោហកម� និងសកម�ភាពពណិជ�កម�េផ្សង េទៀតែដលពក់ព័ន�ដូចេទ នឹងករេធ�ើឲ្យរកីចំេរ ើនដល់េសដ�កិច�ក�ុង�ស�ក។

ពេន��នដំេណើ រករមូលដ� ន ែស�ងរកចំណុចកំេណើ ន្របាក់ចំេណញភា� មៗ េធ�ើករ�សវ្រជាវ និងវភិាគឲ្យបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ 

វភិាគេលើទីផ្សោរក�ុង�ស�ក េ្រជើសេរ ើសអតិថិជនសក� នុពលក�ុង�ស�ក និងអជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យមែដលមានគុណភាពខ�ស់ 

ជាេគាលេដដក់មូលនិធិឥណទនចូលក�ុងវស័ិយអចនា្រទព្យ រមួទំងែស�ងរកឱកសវនិិេយាគដូចជាកររមួប��ូ លគា� ករ 

ទិញជាេដើម។

ព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយស� ប័នមី្រក�ហិរ��វត�ុ និងធនាគារែដលឈនមុខក�ុងករព្រងីកករផ�ល់ទំហំមូលនិធិៃដគូ 

ដល់អជីវកម�ក�ុង�ស�ក ែដលអនុេលមតមយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍអជីវកម�របស់ធនាគារ។

ករេ្រជើសេរ ើសអតិថិជនេគាលេដមូលដ� ន ករបេង�ើនបនា� ត់ផលិតផល ករអភិវឌ្ឍ កររមួប��ូ លបណា� ញឆា� តៃវ និងកម�វធីិ 

ទូទត់ចល័ត ករេលើកកម�ស់្របាក់កម�ីលំេនដ� នបន�ិចម�ងៗ ករេលើកកម�ស់កត និងទីផ្សោរផលិតផលលក់រយេផ្សងេទៀត។

សរៈ្របេយាជន៍ៃនករេ្របើ្របាស់បណា� ញធនាគារ ICBC ជាសកលកំពុងក� យជាធនាគារចំកណា� លស្រមាប់លំហូរសច់ 

្របាក់ឆ�ង្របេទសែដលរហ័ស និងមានករចំណាយទប អចេលើកកម�ស់អជីវកម� របិូយប័ណ�យ៉ន់ឆ�ង្របេទស អ្រតប�ូរ្របាក់ 

បរេទស ្របាក់បេ��ើ និង្របាក់កម�ីករ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិ។ល។

សខធនាគារបេង�ើតែផនទីបង� ញផ�ូវអភិវឌ្ឍរបស់ធនាគារដូចខងេ្រកម៖



១៨ 

សខធនាគារបានធានា្របព័ន�្រគប់្រគងហនិភ័យែដលមាន�សប់ េដយែផ�កេទេលើេគាលករណ៍ ែដលអចទទួលយកហនិភ័យក�ងុកំរតិ 

ណាមួយបាន ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងុ េដយករយកចិត�ទុកដក់េពញេលញ េដើម្បឲី្យមាន្របសិទ�ភិាពខ�ស់ ករេធ�ើពិពិធកម�ហនិភ័យ កររមូ 

ប��ូ លកវភិាគេទេលើបរមិាណនិងគុណភាព សមត�ភាពខ�ស់ក�ងុករបត់ែបន និងករេធ�ើឲ្យកន់ែត្របេសើរេឡើងជាលំដប់។ គណៈកមា� ធិករ 

្រគប់្រគងហនិភ័យ្រត�វបានបេង�ើតេឡើង និងទទួលខុស្រត�វេទេលើ ហនិភ័យសន�នីភាព ហនិភ័យឥណទន ហនិភ័យទីផ្សោរ ហនិភ័យ 

្របតិបត�កិរ ហនិភ័យេករ �ិ៍េឈ� ះ ហនិភ័យយុទ�ស�ស� និងហនិភ័យសក� នុពលដៃទេទៀតែដលពក់ព័ន�នឹងសខធនាគារ។

សខធនាគារេផា� តេលើករព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យសូចនាករសច់្របាក់ងយ�ស�ល្របចំៃថ� េដយធានាថាសូចនាករសច់្របាក់ងយ 

�ស�ល អចបំេពញកត� ពក់ព័ន�េទនឹងលក�ខ័ណ� ត្រម�វេដយធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា។ េនឆា� ំ២០១៦ េដើម្បីជំរញុករ្រគប់្រគង 

ហនិភ័យសន�នីភាពឲ្យកន់ែត្របេសើរ បនា� ប់ពីទទួលបានេយាបល់ និងករែកលម�ជាេ្រចើនេលើកមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានេចញ 

្របកសថ�ី ស�ីពីអនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីភាពជំនួសឲ្យអនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីភាពចស់។ អនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីភាពថ�ី (Liquidity 

Coverage Ratio) េនះត្រម�វឲ្យ្រគឹះស� នហិរ��វត�ុមានបរមិាណ្រទព្យសកម�សន�នីយភាព្រគប់្រគាន់មិនជាប់កត�កិច�ែដលជាផល 

ប៉ះពល់ដល់យុទ�ស�ស�្របតិបត�ិកររបស់សខធនាគារក�ុងលក�ខណ័� ជាក់លក់ណាមួយ។ សខធនាគារបានពេ្រងើក្របភពមូល 

និធិរបស់ខ�ួននិងបេង�ើនសមាមា្រតៃនមូលនិធិរយៈេពលែវង េដើម្បីធានាថានឹង�សបេទនឹងលក�ខណ័� របស់ធនាគារជាតិៃន កម�ុជា។ 

េដយេហតុេនះ សខធនាគារេធ�ើករបេង�ើនសមត�ភាពរបស់ខ�ួនក�ុងករ្រគប់្រគងជាេ្រចើនក្រមិតេទេលើសច់្របាក់ងយ�ស�លជាមួយ 

នឹងវធិានករបឋមដូចខងេ្រកម៖

ព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យេលើេគាលេដ សច់្របាក់ងយ�ស�ល ែដលបានកំណត់េដយធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េដយមានករខិតខំ 

្របឹងែ្របងរមួគា� ពីនាយកដ� នហិរ��វត�ុ និងធនាគារ នាយកដ� នទីផ្សោរ នាយកដ� នគណេនយ្យ និងនាយកដ� ន្រគប់្រគង 

ហនិភ័យ។ េ្រកមករបេ�� ញ្របតិបត�ិករទូេទ និងករដក់សមា� ធេទេលើេគាលេដ សខធនាគារគួរបំេពញត្រម�វកររបស់ខ�ួន 

ែដលេកើតេឡើងពីលំហូរសច់្របាក់ ត្រម�វករ្រទព្យសកម� បំណុល និងតរងតុល្យករអជីវកម� និងបំេពញកតព�កិច�ក�ុង 

ករទូទត់េ្រក្របេទស េដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពេលើអត�្របេយាជន៍ែដលបានមក ក៏ដូចជាធានាបាននូវេស�រភាពៃនមូលនិធិផងែដរ។

សកម�ក�ុងករព្រងឹក្របភពមូលនិធិ បេង�ើនចំនួនៃដគូរ្របតិបត�ិករទំងខងក�ុង និងខងេ្រក្របព័ន� អយ សីុ បី៊ សីុ �ហ��ប។ 

សខធនាគារគួរែតធានាឲ្យបាននូវករេកើនេឡើងៃនកម�ីរយៈេពលែវងេដយកម�ីពីធនាគារ និងស� ប័នហិរ��វត�ុេផ្សងៗេទៀត និង 

្របាក់បេ��ើរយៈេពលែវងពីធនាគារ និងអតិថិជន ក�ុងេគាលបំណង េដើម្បីធានាថាពីអនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីភាព �សបេទនឹង 

លក�ខណ័� របស់ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា។

ករ្របមូល និងករចត់ថា� ក់ឲ្យទន់េពលេវលចំេពះព័ត៌មានអំពី តុល្យភាពៃន្របាក់បេ��ើសរបុ កម�ីនិងអជីវកម�េផ្សងៗេទៀត។ 

សខធនាគារ មានករវភិាគស� នភាពទូេទៃនករជ្រមះប�� ីហនិភ័យ ែដលនឹង្របឈមេដយេផា� តេលើមូលេហតុនិនា� ករ 

និងេស�ើវធិានករ។

�និភ័យសន�នីយ�ព

េគាលន�ាបាយ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ



រ�យ�រណ៏�ប�ំ��ំ ២០១៦ ១៩

អតិថិជនមា� ក់ៗ ្រត�វបានចត់េទតមថា� ក់ឥណទននីមួយៗ

ថា� ក់ឥណទន ្រត�វបានវយតៃម�បានយ៉ាង្រតឹម្រត�វ និងតំណាងឲ្យករប៉ាន់្របមាណសម�ឹងៃន្រប�ប៉ាបី៊លីេតក�ុងរយៈេពល១២ 

ែខខងមុខ។

ចំណាត់ថា� ក់ឥណទន ្រត�វបានេធ�ើបច�ុប្បន�ជាេរៀងរល់ឆា� ំ

សខធនាគារកំពុង្របឈមនិងហនិភ័យឥណទន(ឬហនិភ័យៃដគូរ) េនក�ុងវស័ិយហិរ��វត�ុេផ្សងពីកម�ី ែដលរមួទំងករទទួល 

យក្របតិបត�ិករអន�រធនាគារ ករផ�ល់ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក់ ករបំលស់ប�ូរហិរ��វត�ុនាេពលអនាគត 

ស�� ប័ណ� ភាគហុ៊ន ជេ្រមើស ែដលបែន�មេលើករេប�ជា� ចិត� ករធានា និងករទូទត់្របតិបត�ិករ។

ករវយតៃម�ហនិភ័យមួយ គឺទមទរឲ្យមានករយល់ដឹងពីសមត�ភាព និងឆន�ៈរបស់អតិថិជនក�ុងករសង្រតលប់មកវញិ មិន្រតឹមែត 

បុ៉េណា� ះគឺ្រត�វយល់ដឹងពី ហនិភ័យជាក់លក់ែដលអតិថិជន្របឈម និងនីតិវធីិល�ក�ុងករ្រគប់្រគង។ សខធនាគារែតងែតប�� ក់ 

ជូនថារល់កម�ីទំងអស់ និង្រត�វបានវយតៃម�េនក�ុងលក�ខ័ណ� ហនិភ័យេដយេ្របើតរងពិន�ុដ៏សម�សបរមួជាមួយ និងចំណាត់ 

ថា� ក់ឥណទនមួយែដលបង� ញពីករប៉ាន់្របមាណល�បំផុត ៃន្រប�បាបី៊លីេតែដលបានេ្រត�មទុកក�ុងរយៈេពល១២ ែខេ្រកយ។ តរង 

ពិន�ុនឹង្រត�វបានេធ�ើឲ្យកន់ែត្របេសើរ ស្រមាប់េធ�ើករតមដនេលើសមត�ភាព ក៏ដូចជាេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពឲ្យបានេទៀតទត់ស្រមាប់្រក�ម 

ជាក់លក់ៃនកម�ីេដយមានហនិភ័យ�សេដៀងគា� ។

ចំណាត់ថា� ក់ឥណទន្រត�វបានេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពែដលផ�ល់នូវទិន�ន័យថ�ីបំផុតេដើម្បីឆ�ុះប�� ំងពីផលប៉ះពល់ៃនករេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពផ�ល់

ទិន�ន័យថ�ី ឬព័ត៌មានថ�ី។ករ្រគប់្រគង់្របកបេដយ្របសិទ�ិភាពៃនហនិភ័យេនក្រមិតបុគ�ល ឬផលប្រត័ត្រម�វឲ្យ៖

េយាងតមករែណនំាដ៏្រតឹម្រត�វរបស់ទីស� ក់ករកណា� ល និងករសេ្រមចរបស់្រក�មេនថា� ក់មូលដ� ន សខធនាគារបេង�ើត 

គណៈកមា� ធិករ្រត�តពិនិត្យឥណទន និងអភិវឌ្ឍបទប��តិ� វសិលភាព និងទំនួលខុស្រត�វករងរេដើម្បី្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ើករ 

សេ្រមចចិត�ជា្រក�ម េលើករែបងែចងចំណាត់ថា� ក់ឥណទនរបស់អតិថិជន បនា� ត់ឥណទន្របចំឆា� ំ និងអជីវកម�ឥណទន។

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងឥណទនក៏វភិាគ និង្រត�តពិនិត្យហនិភ័យរបស់សខធនាគារជាេទៀងទត់។ គណៈកមា� ធិករេគារពតម 

ច្បោប់េដើម្បីពិភាក្សោពិនិត្យ និងសេ្រមចចិត�ជា្រក�មែដលពក់ព័ន� នឹងក៏ដូចជាេធ�ើករវភិាគហនិភ័យ្របេទសកម�ុជា និងករវភិាគ 

ហនិភ័យច្បោប់ផងែដរ។

សខធនាគារេគារពតម ករ្រគប់្រគងអជីវកម�ឥណទន និងេគាលករណ៍ែណនំារបស់ទីស� ក់ករកណា� ល េដើម្បីបេង�ើតេសៀវេភ 

ែណនំាករ្រគប់្រគងឥណទនសជីវកម�របស់សខភ�ំេពញ។ ក�ុងេសៀវេភេនះ បានេរៀបរប់យ៉ាងច្បោស់អំពីនិយមន័យអជីវកម� 

ឥណទន និនា� ករ និងករទទួលខុស្រត�វរបស់ែផ�កនីមួយៗ និងត្រម�វករករ្រគប់្រគងហនិភ័យ។

េគាលន�ាបាយ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ



២០

ហនិភ័យទីផ្សោរ គឺជាហនិភ័យក�ុងករបាត់បង់ពីករែ្រប្រប�លអវជិ�មានេទេលើក្រមិតតៃម�ទីផ្សោរ ែដលចូលរមួមានសមាសភាព 

ហនិភ័យអ្រតប�ូរ្របាក់ និងហនិភ័យអ្រតករ្របាក់។ េដើម្បី្រគប់្រគងហនិភ័យទីផ្សោរឲ្យមាន្របសិទ�ិភាព សខធនាគារ្រត�វផ�ូរផ�ង 

ករែ្រប្រប�លៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល និងចត់ឲ្យែផ�កែដលពក់ព័ន�តមដនេទេលើករែ្រប្រប�លៃនអ្រតករ្របាក់ និងអ្រតប�ូរ 

្របាក់ជាេរៀងរល់ៃថ�។

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងហនិភ័យ ែដលមានតួនាទី្រគប់្រគងហនិភ័យទីផ្សោរមានភារកិច�ចម្បង និងវធិានករដូចខងេ្រកម៖

ហនិភ័យ្របតិបត�កិរ្រត�វបានកំណត់ថាជាហនិភ័យៃនករបាត់បង់លទ�ផលែដលបណា� លមកពីនីតិវធីិៃផ�ក�ងុមិន្រគប់្រគាន់ ប�� បុគ�លិក 

និង្របព័ន�បេច�កវទិ្យោឬពី្រពឹត�កិរណ៍ខងេ្រក។ ហនិភ័យ្របតិបត�កិរមាន្របំាពីរ្របេភទចំបង ែៗដលរមួមាន ករែក�ងបន�ៃំផ�ក�ងុ, ករែក�ងបន�ំ 

ខងេ្រក្របព័ន�ករងរ និងសុវត�ភិាពេនកែន�ងករងរ, អតិថិជន, ផលិតផលនិងសកម�ភាពអជីវកម�, ករខូចខត្រទព្យសម្បត�,ិ 

្របព័ន�បេច�កវទិ្យោ, ករ្របតិបត�និិងករផ�ល់ជូន និងករ្រគប់្រគងដំេណើ រករ។ ក�ងុចំេណាម្របតិបត�កិរទំងេនះ្របតិបត�កិរលួចបន�ខំងេ្រក 

្របតិបត�និិងករផ�ល់ជូន ករ្រគប់្រគងដំេណើ រករ ជា្របភពសំខន់ែដលបេង�ើតេអយមានហនិភ័យ្របតិបត�កិរ ែដលជាករខតបង់ដល់ 

ធនាគារ។

សខធនាគារបន�ព្រងឹង្របព័ន�្រត�តពិនិត្យហនិភ័យ្របតិបត�កិរៃន្របេភទអជីវកម�នីមួយៗ និងបន�ព្រងឹងភាពប៉ះពល់ ៃនករ្រគប់្រគង 

ហនិភ័យ ករែក�ងបន�ទំំងខងក�ងុនិងខងេ្រក រតឹបន�ងឹេលើករអនុវត�ច្បោប់, និងព្រងឹងករអនុវត�ស�ង់ដដំេណើ រករេលើ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ។ 

ក�ងុចំេណាម្របព័ន�្រត�តពិនិត្យហនិភ័យ្របតិបត�កិរទំងេនាះ សខធនាគារបានបេង�ើត្របព័ន�ករពរ ចំនួនបី្របេភទ ែដល្របកបេដយ 

្របសិទ�ភិាព:

ព្រងឹងករវភិាគ និងករ្រត�តពិនិត្យៃនបែ្រមប្រម�លអ្រតករ្របាក់េនេលើទីផ្សោរជាបន�បនា� ប់ និងព្រងឹងក្រគប់្រគងគមា� តៃន 

បែ្រមប្រម�លេនះ។

្រត�វមានករអនុម័តបទប�� យ៉ាងតឹងរងឹតមទីស� ក់ករកណា� ល និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទេលើផលប៉ះពល់ៃនកំរតិផា� ស់ 

ប�ូរេនបរេទស។ សខធនាគារគួរែតេជៀសវងហនិភ័យៃនបែ្រមប្រម�លអ្រតប�ូរ្របាក់បរេទស និងកត់បន�យហនិភ័យ 

ប�ូរ្របាក់បរេទស។

សខធនាគារ គួរែតធានាេអយបាននូវករេកើនេឡើងេដយែផ�កណាមួយេ្រប�បេធៀបជាមួយកម�ីរយៈេពលែវងពីធនាគារ 

ជាមួយនិង្រគឹះស� នហិរ��វត�ុដ៏ៃទេផ្សងេទៀត និង្របាក់បេ��ើរយៈេពលែវងពីធនាគារ ជាមួយនិង្រគឹះស� នហិរ��វត�ុដ៏ៃទ 

េផ្សងេទៀត។

នាយកដ� ននីមួយៗ គឺជាែផ�កដំបូងៃនករករពរេលើករ្រគប់្រគងហនិភ័យ្របតិបត�ិករ ែដល្រត�វបានកំណត់េអយទទួល 

ខុស្រត�វេដយផា� ល់ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ្របតិបត�ិករេនក�ុង្របេភទអជីវកម�របស់ខ�ួន។

នាយកដ� ន្របតិបត�ិ គឺ ជានាយកដ� ន្រគប់្រគងយ៉ាងទូលយ េលើហនិភ័យ្របតិបត�ិកររបស់សខធនាគារ និងករសន�ត់ 

េលើកតព�កិច�្របតិបត�ិករជាបនា� ត់ទីពីរៃនករករពរ។

�និភ័យទីផ�រ

�និភ័យ�បតិបត�ិ�រ

េគាលន�ាបាយ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ



របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ២១

នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុងគឺទទួលខុស្រត�វចំេពះ្របតិបត�ិករសវនកម�និងវយតៃម�ៃន្របព័ន�្រគប់្រគងហនិភ័យ្របតិបត�ិករ 

និងជាបនា� ត់ទីបីៃនករករពរ។

សខធនាគារបានបេង�ើត ែផនករអភិវឌ្ឍ ែផនករេគាលេដ និងករអនុវត�ន៍ែដលទក់ទងនឹងេគាលនេយាបាយនិងដំេណើ រករ 

ស្រមាប់ករអនុវត�ជាមូលដ� នៃនករ្រគប់្រគងយុទ�ស�ស�។ សខធនាគារនឹងផ�ល់ករយកចិត�ទុកដក់បែន�មេទៀតេលើប�� សក�  

នុពលក�ុងករេធ�ើែផនករយុទ�ស�ស�និងករអនុវត�។ សខធនាគារបាន េធ�ើករព្យោករណ៌ដ៏្រតឹម្រត�វពីផលប៉ះពល់ៃនប�� ទំងេនះ 

េដើម្បីេ្រត�មេរៀបចំយ៉ាងល�ិតល�ន់ជំុវញិប�� េនះ។ ែផ�កេលើដំេណើ រៃនករករ្រគប់្រគងសខធនាគារបានរក្សោគេ្រមាងែផនករយុទ� 

ស�ស�្រគប់្រគងហនិភ័យ និងករអនុវត�េដយមានករស្រមបស្រម�លជារមួ េដើម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលេដជាយុទ�ស�ស� និងករ 

កត់បន�យករខតបង់។ រល់របាយករណ៍ ៃនករ្រគប់្រគងហនិភ័យនឹង្រត�វបានរយករណ៍ជូន ជា្រតីមាស ឆមាស  និង្របចំឆា� ំ។  

របាយករណ៍េនះនឹង្រត�វ្របគល់ជូនេទទីស� ក់ករកណា� ល េ្រកយទទួលករអនុម័តពីគណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងហនិភ័យ។

ហនិភ័យ ជាយុទ�ស�ស�

េគាលន�ាបាយ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ



២២

េសចក�ី្របកសរបសគ់ណៈ្រគប់្រគងអំពីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
 ខ�ុំបាទ ជាអ�ក្រគប់្រគងៃន ធនាគារ អយ សីុ បី៊ សីុ លីមីធីត សខភ�ំេពញ េហកត់ថា (“សខធនាគារ”) សូមជូន                

មតិថារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ដូចបានបង� ញេនទំព័រទី ២៥ ដល់ទី ៦១ ជាសរវន� បានបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហិរ�� 

វត�ុរបស់សខធនាគារ នាៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៦ ្រពមទំងលទ�ផលហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់សខធនាគារ         

ស្រមាប់ករយិ បរេិច�ទែដលបានប�� ប់ េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ ហិរ��វត�ុ ។

ចុះហត�េលខក�ុងនាមសខធនាគារ:

េលក Jing Jun

អគ�នាយក

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ៃថ�ទី ២៧ ែខ មីនា ឆា� ំ ២០១៦





២៥

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

២៤ 



េយើងខ�ុំ បានេធ�ើសវនកម�េទេលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ ធនាគារ អយសីុបី៊សីុ លីមីធីត សខភ�ំេពញ 

េហកត់ថា (“សខធនាគារ”) ែដលរមួមានតរងតុល្យករនាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016  របាយករណ៍លទ�ផល 

របាយករណ៍ស�ីពីបែ្រមប្រម�លមូលធន និងរបាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់ ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ 

និងកំណត់សំគាល់ ែដលរមួមានេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ ្រពមទំងព៌ត័មានពន្យល់េផ្សងៗ ែដល 

បានបង� ញេនទំព័រទី 5 ដល់ទី 57 ។

ជាមតិរបស់េយើងខ�ុំ របាយករណ៍ហិរ��វត�ុជាសរវន� បានបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហិរ��វត�ុរបស់ 

សខធនាគារ នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016 ្រពមទំងលទ�ផលហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់ 

សខធនាគារ ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ េដយអនុេលមេទតម ស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា 

និងេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយ 

ករណ៍ហិរ��វត�ុ ។

េយើងខ�ុំ បានេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា។ ករទទួលខុស្រត�វរបស់ 

េយើងខ�ុំែដល�សបតមស�ង់ដរទំងេនាះ ្រត�វបានេរៀបរប់បែន�មេទៀតេនក�ុងកថាខណ� ស�ីពីករទទួលខុស្រត�វ 

របស់សវនករ ស្រមាប់ករេធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលមាននូវក�ុងរបាយករណ៍របស់េយើងខ�ុំ។  

េយើងខ�ុំ មានភាពឯករជ្យពីសខធនាគារេដយ �សបេទតមត្រម�វករ្រកមសីលធម៌វជិា� ជីវៈែដលពក់ព័ន� នឹង 

សវនកម�េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េហើយេយើងខ�ុំបានបំេពញនូវទំនួលខុស 

្រត�វេលើ្រកមសីលធម៌   វជិា� ជីវៈ�សបតមត្រម�វកររបស់ស�ង់ដរទំងេនាះ។  េយើងខ�ុំ េជឿជាក់ថាភស�ុតងសវនកម� 

ែដលេយើងខ�ុំ្របមូលបានមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ និងសម�សបស្រមាប់ជាមូលដ� នក�ុងករបេ�� ញមតិ សវនកម� 

របស់េយើងខ�ុំ។ ។

អ�ក្រគប់្រគងមានភារៈទទួលខុស្រត�វេលើករេរៀបចំ និងករបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេដយ 

អនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពក់ព័ន�នឹង 

ករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ េហើយនិងទទួលខុស្រត�វេលើ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ 

ៃផ�ក�ុង ែដលអ�ក្រគប់្រគងកំណត់ថាមានភាពចំបាច់ស្រមាប់ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ឲ្យេជៀសផុតពីករ 

បង� ញខុសជាសរវន� េដយសរែតករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង ។ 

េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ អ�ក្រគប់្រគងមានភារៈទទួលខុស្រត�វេលើករវយតៃម�នូវលទ�ភាពរបស់ 

សខធនាគារ ក�ុងករបន�និរន�រភាពអជីវកម�ទទួលខុស្រត�វេលើករលត្រតដងព័ត៌មាន ្របសិនេបើពក់ព័ន�នូវ 

ប�� ទំងឡាយែដលទក់ទងេទនឹងនិរន�រភាពអជីវកម� និងេ្របើ្របាស់មូលដ� ននិរន�រភាពៃនគណេនយ្យេលើក 

ែលងែតអ�ក្រគប់្រគងមានបំណងចង់ជ្រមះប�� ី ផា� កដំេណើ រករសខធនាគារ ឬគា� នជេ្រមើសសមរម្យដៃទេទៀត 

េ្រកពីេធ�ើែបបេនះ ។

អ�កទទួលខុស្រត�វេលើអភិបាលកិច� មានភារៈទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យដំេណើ រករហិរ��វត�ុរបស់សខ 

ធនាគារ ។

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ២៥ 

របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ

មូលដ� នៃនមតិសវនកម�

ជូនចំេពះករយិាល័យកណា� លធនាគារ អយសីុបី៊សីុ លីមីធីត សខភ�ំេពញ

ករទទួលខុស្រត�វេលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់អ�ក្រគប់្រគង និងអ�កទទួលខុស្រត�វេលើអភិបាលកិច�



• វយតៃម�េលើករបង� ញៃនទ្រមង់ និងខ�ឹមសរៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុទំងមូល ែដលរមួប��ូ លទំងករ   

លត្រតដងព័ត៌មាន និងវយតៃម�ថាេតើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុបានបង� ញពី្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករណ៍ពក់ 

ព័ន�ក�ុងអត�ន័យ ែដលអចសេ្រមចបាននូវករបង� ញរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុដ៏្រតឹម្រត�វ ។

េយើងខ�ុំ ផ�ល់ព័ត៌មានជូនអ�កទទួលខុស្រត�វេលើអភិបាលកិច� ស�ីពីប�� េផ្សងេទៀត វសិលភាព និងេពលេវល 

ែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាប់ករេធ�ើសវនកម� និងកររកេឃើញប�� ជាសរវន�េផ្សងេទៀតែដលមានរមួប��ូ លទំង 

ចំណុចខ�ះខតៃនករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងែដលបានរកេឃើញក�ុងអំឡុងេពលេធ�ើសវនកម� ។

២៦

របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ
ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករស្រមាប់ករេធ�ើសវនកម�របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

េគាលេដរបស់េយើងខ�ុំ គឺផ�ល់នូវអំណះអំណាងសមេហតុផលថារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុទំងមូលមិនមានករ 

បង� ញខុសជាសរវន�េដយសរែតករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង និងផ�ល់នូវរបាយករណ៍របស់សវនករែដលរមួ 

ប��ូ លមតិសវនកម�របស់េយើងខ�ុំ។  អំណះអំណាងសមេហតុផល គឺជាអំណះអំណាងមានក្រមិតខ�ស់មួយ បុ៉ែន� 

វមិនអចធានាថា ្រគប់េពលៃនករេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរសវនកម� អន�រជាតិៃនកម�ុជា 

អចរកេឃើញនូវកបង� ញខុសជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើងេនាះេទ។  កបង� ញខុសជាសរវន�អចេកើតេឡើង  

េដយសរករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង េហើយ្រត�វបានចត់ទុកថាជាសរវន� េនេពលែដលករែក�ងបន�ំ ឬ 

កំហុសឆ�ងែតមួយ ឬក៏រមួប��ូ លគា�  មានផលប៉ះពល់ដល់ករសេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្របើ្របាស់   

េដយេយាងេលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ។

ជាែផ�កមួយៃនករេធ�ើសវនកម� េដយអនុេលមតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា េយើងខ�ុំអនុវត�នូវករ   

វនិិច�័យែដល្របកបេទេដយវជិា� ជីវៈ និងរក្សោនូវមជ្ឈធាតុនិយមក�ុងអំឡុងេពលសវនកម� ។  េយើងខ�ុំក៏៖

• េធ�ើករកំណត់ និងវយតៃម�នូវហនិភ័យៃនករបង� ញខុសជាសរវន�េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ េដយសរ 

ែតករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង និងទទួលខុស្រត�វេលើករេរៀបចំ និងករអនុវត�នូវនីតិវធីិសវនកម� េដើម្បី 

េឆ�ើយតបេទនឹងហនិភ័យទំងេនាះ និង្របមូលនូវភស�ុតងែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ និងសម�សបស្រមាប់ 

ជាមូលដ� នក�ុងករបេ�� ញមតិសវនកម�របស់េយើងខ�ុំ។  ហនិភ័យែដលមិនអចរកេឃើញនូវករបង� ញខុសជា 

សរវន�ែដលេកើតេឡើងេដយសរែតករែក�ងបន�ំ មានលក�ណៈខ�ស់ជាងករបង� ញខុស េកើតេឡើងពីកំហុសឆ�ង 

េដយសរែតករែក�ងបន�ំ អចរមួប��ូ លទំងករឃុបឃិតគា�  ករលួចបន�ំ ករលុបេចលេដយេចតនា ករបក 

�សយមិនពិត ឬមិនអនុវត�តមនីតិវធីិ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុង ។

• ទទួលបាននូវករយល់ដឹងអំពីករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុង ែដលពក់ព័ន�នឹងករេធ�ើសវនកម� ក�ុងេគាលបំណងេដើម្បី 

េរៀបចំនូវនីតិវធីិសវនកម�ែដលសម�សបេទតមកលៈេទសៈ បុ៉ែន�មិនែមនក�ុងេគាលបំណងេដើម្បី   បេ�� ញមតិ 

េលើ្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងរបស់សខធនាគារេឡើយ ។

• ករវយតៃម�េលើភាពសម�សប ៃនេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលសខធនាគារ បានេ្របើ្របាស់ និង   

ភាពសមេហតុផលៃនករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យសំខន់ៗ ្រពមទំងករលត្រតដងព័ត៌មានពក់ព័ន�ែដលបានេធ�ើ 

េឡើងេដយអ�ក្រគប់្រគង ។

• េធ�ើករសន�ិដ� នេលើភាពសម�សបៃន ករេ្របើ្របាស់មូលដ� ននិរន�រភាពៃនគណេនយ្យរបស់អ�ក្រគប់្រគងេហើយ 

េដយែផ�កេទេលើភស�ុតងសវនកម�ែដលទទួលបាន េធ�ើករសន�ិដ� នថាេតើភាពមិនច្បោស់លស់ សរវន�ពក់ព័ន� 

េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� ែដលអចេធ�ើឲ្យមានមន�ិលជាសរវន�េលើលទ�ភាពរបស់សខធនាគារ េដើម្បីបន� 

និរន�រភាពអជីវកម�។  ្របសិនេបើេយើងខ�ុំ េធ�ើករសន�ិដ� នថាមានអត�ិភាពៃនភាពមិន្របាកដ្របជាជាសរវន� 

េយើងខ�ុំចំបាច់្រត�វប��ូ លេនក�ុងរបាយករណ៍របស់េយើងខ�ុំ េដើម្បីទញចំណាប់ អរម�ណ៍េលើករលត 

្រតដងព័ត៌មានពក់ព័ន�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ឬ្របសិនេបើករលត្រតដង ព័ត៌មានមានលក�ណៈមិន 

្រគប់្រគាន់ េយើងខ�ុំចំបាច់្រត�វផ�ល់មតិសវនកម�ែដលមានប�� ។  ករសន�ិដ� ន របស់េយើងខ�ុំ គឺែផ�កតម 

ភស�ុតងសវនកម�ែដល្របមូលបាន្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍សវនកម� របស់េយើងខ�ុំ ។  យ៉ាងណាក៏េដយ 

្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� នាេពលអនាគត អចេធ�ើឲ្យសខធនាគារ  ប�្ឈប់និរន�រភាពៃនអជីវកម� ។



របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ

• វយតៃម�េលើករបង� ញៃនទ្រមង់ និងខ�ឹមសរៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុទំងមូល ែដលរមួប��ូ លទំងករ   

លត្រតដងព័ត៌មាន និងវយតៃម�ថាេតើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុបានបង� ញពី្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករណ៍ពក់ 

ព័ន�ក�ុងអត�ន័យ ែដលអចសេ្រមចបាននូវករបង� ញរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុដ៏្រតឹម្រត�វ ។

េយើងខ�ុំ ផ�ល់ព័ត៌មានជូនអ�កទទួលខុស្រត�វេលើអភិបាលកិច� ស�ីពីប�� េផ្សងេទៀត វសិលភាព និងេពលេវល 

ែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាប់ករេធ�ើសវនកម� និងកររកេឃើញប�� ជាសរវន�េផ្សងេទៀតែដលមានរមួប��ូ លទំង 

ចំណុចខ�ះខតៃនករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងែដលបានរកេឃើញក�ុងអំឡុងេពលេធ�ើសវនកម� ។

ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករស្រមាប់ករេធ�ើសវនកម�របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ(ត)

២៧របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ៃថ�ទី 25 ែខ មីនា ឆា� ំ 2016

េគាលេដរបស់េយើងខ�ុំ គឺផ�ល់នូវអំណះអំណាងសមេហតុផលថារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុទំងមូលមិនមានករ 

បង� ញខុសជាសរវន�េដយសរែតករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង និងផ�ល់នូវរបាយករណ៍របស់សវនករែដលរមួ 

ប��ូ លមតិសវនកម�របស់េយើងខ�ុំ។  អំណះអំណាងសមេហតុផល គឺជាអំណះអំណាងមានក្រមិតខ�ស់មួយ បុ៉ែន� 

វមិនអចធានាថា ្រគប់េពលៃនករេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរសវនកម� អន�រជាតិៃនកម�ុជា 

អចរកេឃើញនូវកបង� ញខុសជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើងេនាះេទ។  កបង� ញខុសជាសរវន�អចេកើតេឡើង  

េដយសរករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង េហើយ្រត�វបានចត់ទុកថាជាសរវន� េនេពលែដលករែក�ងបន�ំ ឬ 

កំហុសឆ�ងែតមួយ ឬក៏រមួប��ូ លគា�  មានផលប៉ះពល់ដល់ករសេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្របើ្របាស់   

េដយេយាងេលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ។

ជាែផ�កមួយៃនករេធ�ើសវនកម� េដយអនុេលមតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា េយើងខ�ុំអនុវត�នូវករ   

វនិិច�័យែដល្របកបេទេដយវជិា� ជីវៈ និងរក្សោនូវមជ្ឈធាតុនិយមក�ុងអំឡុងេពលសវនកម� ។  េយើងខ�ុំក៏៖

• េធ�ើករកំណត់ និងវយតៃម�នូវហនិភ័យៃនករបង� ញខុសជាសរវន�េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ េដយសរ 

ែតករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង និងទទួលខុស្រត�វេលើករេរៀបចំ និងករអនុវត�នូវនីតិវធីិសវនកម� េដើម្បី 

េឆ�ើយតបេទនឹងហនិភ័យទំងេនាះ និង្របមូលនូវភស�ុតងែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ និងសម�សបស្រមាប់ 

ជាមូលដ� នក�ុងករបេ�� ញមតិសវនកម�របស់េយើងខ�ុំ។  ហនិភ័យែដលមិនអចរកេឃើញនូវករបង� ញខុសជា 

សរវន�ែដលេកើតេឡើងេដយសរែតករែក�ងបន�ំ មានលក�ណៈខ�ស់ជាងករបង� ញខុស េកើតេឡើងពីកំហុសឆ�ង 

េដយសរែតករែក�ងបន�ំ អចរមួប��ូ លទំងករឃុបឃិតគា�  ករលួចបន�ំ ករលុបេចលេដយេចតនា ករបក 

�សយមិនពិត ឬមិនអនុវត�តមនីតិវធីិ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុង ។

• ទទួលបាននូវករយល់ដឹងអំពីករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុង ែដលពក់ព័ន�នឹងករេធ�ើសវនកម� ក�ុងេគាលបំណងេដើម្បី 

េរៀបចំនូវនីតិវធីិសវនកម�ែដលសម�សបេទតមកលៈេទសៈ បុ៉ែន�មិនែមនក�ុងេគាលបំណងេដើម្បី   បេ�� ញមតិ 

េលើ្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងរបស់សខធនាគារេឡើយ ។

• ករវយតៃម�េលើភាពសម�សប ៃនេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលសខធនាគារ បានេ្របើ្របាស់ និង   

ភាពសមេហតុផលៃនករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យសំខន់ៗ ្រពមទំងករលត្រតដងព័ត៌មានពក់ព័ន�ែដលបានេធ�ើ 

េឡើងេដយអ�ក្រគប់្រគង ។

• េធ�ើករសន�ិដ� នេលើភាពសម�សបៃន ករេ្របើ្របាស់មូលដ� ននិរន�រភាពៃនគណេនយ្យរបស់អ�ក្រគប់្រគងេហើយ 

េដយែផ�កេទេលើភស�ុតងសវនកម�ែដលទទួលបាន េធ�ើករសន�ិដ� នថាេតើភាពមិនច្បោស់លស់ សរវន�ពក់ព័ន� 

េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� ែដលអចេធ�ើឲ្យមានមន�ិលជាសរវន�េលើលទ�ភាពរបស់សខធនាគារ េដើម្បីបន� 

និរន�រភាពអជីវកម�។  ្របសិនេបើេយើងខ�ុំ េធ�ើករសន�ិដ� នថាមានអត�ិភាពៃនភាពមិន្របាកដ្របជាជាសរវន� 

េយើងខ�ុំចំបាច់្រត�វប��ូ លេនក�ុងរបាយករណ៍របស់េយើងខ�ុំ េដើម្បីទញចំណាប់ អរម�ណ៍េលើករលត 

្រតដងព័ត៌មានពក់ព័ន�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ឬ្របសិនេបើករលត្រតដង ព័ត៌មានមានលក�ណៈមិន 

្រគប់្រគាន់ េយើងខ�ុំចំបាច់្រត�វផ�ល់មតិសវនកម�ែដលមានប�� ។  ករសន�ិដ� ន របស់េយើងខ�ុំ គឺែផ�កតម 

ភស�ុតងសវនកម�ែដល្របមូលបាន្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍សវនកម� របស់េយើងខ�ុំ ។  យ៉ាងណាក៏េដយ 

្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� នាេពលអនាគត អចេធ�ើឲ្យសខធនាគារ  ប�្ឈប់និរន�រភាពៃនអជីវកម� ។

Lim Chew Teng

Partner



២៨

តរងតុល្យករ 
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016



របាយករណ៍លទ�ផល
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ២៩



របាយករណ៍ស�ីពីបែ្រមប្រម�លមូលធន

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយគឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�េុនះ ។ 

៣០



របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�េុនះ ។ 

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៣១



Industrial and Commercial Bank of China Limited ែដលបានចុះប�� ីពណិជ�កម�េន្របេទសចិន។  

សខ   ធនាគារបាន ចុះប�� ីពណិជ�កម�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាជាមួយ្រកសួងពណិជ�កម�េ្រកម 

អជា� ប័ណ� ចុះប�� ីេលខ Co. 0049 Br/2011 ចុះេនៃថ�ទី 29 ែខ កក�ដ ឆា� ំ 2011។  សខធនាគារបាន 

ទទួលអជា� ប័ណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដើម្បី្របតិបត�ិករជាធនាគារពណិជ� េដយមានសុពលភាព 

ចប់ពីៃថ�ទី 8 ែខ វចិ�ិក ឆា� ំ 2011 េហើយបានចប់េផ�ើម្របតិបត�ិករជាផ�ូវករ េនៃថ�ទី1 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2011 ។ 

សកម�ភាពអជីវកម�សំខន់ៗរបស់សខធនាគារ រមួមានករេធ�ើ្របតិបត�ិករអជីវកម�ធនាគារ និងករផ�ល់            

េសវកម�េផ្សងៗ ពក់ព័ន�នឹងវស័ិយហិរ��វត�ុេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់សខធនាគារមានទីតំងបច�ុប្បន�ស�ិតេន អគារេលខ 15 មហវថីិ្រពះនេរត�ម               

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

សខធនាគារមានបុគ�លិកសរបុ 57 នាក់ នាៃថ�ទី31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016 (ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015: 53 នាក់) ។

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និង 

េគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេន 

ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់សខធនាគារ ្រត�វបានអនុម័ត និងផ�ល់សិទ�ិផ្សោយេដយអ�ក្រគប់្រគង េន           

ៃថ�ទី 27 ែខ មីនា ឆា� ំ 2017។

របិូយប័ណ�ជាតិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា គឺ្របាក់េរៀល។  េដយសរសខធនាគារេធ�ើ្របតិបត�ិករ និង                  

កត់្រត រល់ប�� ីគណេនយ្យរបស់ខ�ួនែផ�កេលើមូលដ� ន ្របាក់ដុល� រអេមរកិ អ�ក្រគប់្រគងក៏បានកំណត់  

្របាក់ដុល� រអេមរកិជារបិូយប័ណ�មុខងរ និងជារបិូយបណ�័ ស្រមាប់េធ�ើករបង� ញ េ្រពះវឆ�ុះប�� ំងពី         

សរធាតុេសដ�កិច�ៃន្របភព្រពឹត�ិករណ៍ និងកលៈេទសៈរបស់សខធនាគារ។

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ ែដលជារបិូយប័ណ�មុខងររបស់សខ 

ធនាគារ។  តួេលខទំងអស់្រត�វបានកត់ខ�ង់ចំនួនមួយដុល� រអេមរកិ ែដលជិតបំផុត េបើមិនដូេច�ះេទ លុះ្រត 

ែតមានករបង� ញេផ្សងពីេនាះ។

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015

៣២

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ត្រម�វឲ្យអ�ក្រគប់្រគងេធ�ើករវនិិច�័យ ប៉ាន់ស� ន និងសន�តែដលមានផល                

ប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�នូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ និងចំនួនៃន្រទព្យសកម� បំណុល ចំណូល 

និង   ចំណាយែដលបានរយករណ៍។  លទ�ផលជាក់ែស�ងអចខុសពីករប៉ាន់ស� នទំងេនាះ។ ករប៉ាន់ 

ស� ន និងករសន�តែដលពក់ព័ន� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យជា្របចំ។  ករែកែ្របេលើគណេនយ្យប៉ាន់ស� ន  

្រត�វបានទទួលស� ល់ និងកត់្រតេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដលករប៉ាន់ស� នេនាះ ្រត�វបានែកែ្រប និងនា   

ករយិបរេិច�ទ អនាគតែដលប៉ះពល់េដយករែកែ្របេនះ ។

ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យគណេនយ្យចម្បង ្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ          

រមួមាន ករប៉ាន់ស� ននូវចំនួនែដលអច្របមូលបានមកវញិពីឥណទន និងបុេរ្របទន ែដលបានបង� ញ             

េនក�ុងេគាលនេយាបាយគណេនយ្យេដយែឡកក�ុងកំណត់សំគាល ់ 3 (ង)។

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ ែដលបានេ្របើ្របាស់េដយសខធនាគារក�ុងករេរៀបចំរបាយ 

ករណ៍ហិរ��វត�ុេនះមានដូចខងេ្រកម។  េគាលនេយាបាយទំងេនះ ្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់្រគប់ 

ករយិបរេិច�ទ ទំងអស់ែដលបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ្របកបេដយសង�តិភាព េលើក 

ែលងែតចំណុច  ែដលបានប�� ក់ ។

សកម�ភាព្របតិបត�ិករជារបិូយប័ណ�េផ្សងៗេទៀត េ្រកពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់ដុល� រ               

អេមរកិ េដយេ្របើអ្រតប�ូរ្របាក់េនៃថ�្របតិបត�ិករេនាះ។  សមតុល្យៃន្រទព្យសកម�របិូយវត�ុ និងបំណុល                

របិូយវត�ុ នាកលបរេិច�ទរយករណ៍ែដលជារបិូយប័ណ�េផ្សងេទៀតេ្រកពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ ្រត�វបានប�ូរ 

េទជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ េដយេ្របើអ្រតនាកលបរេិច�ទេនាះ។  កិច�សន្យោប�ូរ្របាក់ៃថ�អនាគតនាកល 

បរេិច�ទ  រយករណ៍ ែដលជារបិូយប័ណ�េផ្សងេទៀតេ្រកពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់ដុល� រ 

អេមរកិ នាកលបរេិច�ទរយករណ៍។  ភាពលេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ�ែដលេកើតមកពីករប�ូរេនាះ ្រត�វ 

បានទទួលស� ល់  េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។

្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុរបស់សខធនាគារ រមួមានសច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលករ                      

ផ�ល់ឥណទន គណេនយ្យ្រត�វទទួលេផ្សងៗ ្របាក់បេ��ើ និងគណនី្រត�វទូទត់េផ្សងៗ ។  េគាលនេយាបាយ  

គណេនយ្យេលើករទទួលស� ល់ និងករវយតៃម�នូវសមាសធាតុទំងេនះ ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងេគាល  

នេយាបាយគណេនយ្យេដយែឡកពីគា�  ។

របិូយប័ណ�ស្រមាប់ករវស់ែវង និងករបង� ញ

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៣៣

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល រមួមាន សច់្របាក់ និងសមតុល្យធនាគារ ្របាក់បេ��ើេនធនាគារ             

ែដលមានកលវសន�េនេពលតម�ល់ដំបូងមានរយៈេពល 3 ែខ ឬតិចជាង និងករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ី                   

ែដលអចប�ូរជាសច់្របាក់េពលណាក៏បានេដយមានហនិភ័យតិចតួចចំេពះករផា� ស់ប�ូរតៃម� ។

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រត�វបានកត់្រតេនក�ុងតរងតុល្យករ តម្របាក់េដើមដកេចញចំនួនទំងឡាយ 

ណា ែដលបានលុបេចល និងសំវធិានធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ និងជាប់សង្ស័យ ។

អនុេលមតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា រល់ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រត�វបានចត់                  

ចំណាត់ថា� ក់េដយេយាងេទតមសមត�ភាពៃនករទូទត់សងរបស់ៃដគូពណិជ�កម�។  សមត�ភាពៃនករ 

ទូទត់សងេនះ ្រត�វបានវយតៃម�េដយែផ�កេទតមបទពិេសធន៍ៃនករទូទត់សងពីមុនលក�ខណ� ហិរ��វត�ុ 

របស់កូនបំណុលអជីវកម� និងលំហូរទឹក្របាក់នាេពលអនាគតលទ�ភាព និងករស�័្រគចិត�សងរបស់កូន 

បំណុល បរយិាកសហិរ��វត�ុ និងគុណភាពៃនឯកសរែដល្របមូលបាន។

បែន�មេលើគុណភាពៃនព័ត៌មានខងេលើ ចំនួនៃថ�ហួសកលកំណត់សង ្រត�វបានយកមកគិត មានដូច 

ខងេ្រកម៖

ចំណាត់ថា� ក់  ចំនួនៃថ�ហួសកលកំណត់សង  អ្រតសំវធិានធន

សំវធិានធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទនជាប់សង្ស័យអប្បបរមា ្រត�វបានកំណត់េដយែផ�កេទតម 

ចំណាត់ថា� ក់ែដលបានចត់ថា� ក់។  េនេពលមានព័ត៌មានែដលអចទុកចិត�បានថា ករបាត់បង់នឹងេកើត 

មានេឡើងេ្រចើនជាងត្រម�វករអប្បបរមាេនាះ សំវធិានធនបែន�មនឹង្រត�វបានេធ�ើេឡើង ។

ឥណទនមិនអចទរបាន ឬចំែណកៃនឥណទនែដលបានចត់ថា� ក់ជាឥណទនអ្រកក់ នឹង្រត�វលុប 

បំបាត់បនា� ប់ពីមានករគិតគូរេទេលើតៃម�លក់បានៃន្រទព្យប�� ំ េហើយ្របសិនេបើេនេពល ែដលអ�ក្រគប់ 

្រគងវនិិច�័យេឃើញថា ពំុមានសង្ឃឹមនឹងទរបាននូវឥណទនទំងេនាះមកវញិេទ ។

ករ្របមូលមកវញិនូវឥណទន និងបុេរ្របទនែដលបានលុបបំបាត់េចល និងករប��ូ លមកវញិនូវ សំវធិាន 

ធនពីមុន្រត�វបានបង� ញដច់េដយែឡក រមួជាមួយនឹងករែ្រប្រប�លសុទ�ៃនសំវធិានធនេលើឥណទន 

អ្រកក់ និង ជាប់សង្ស័យក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។

ឥណទនធម�ត/ស�ង់ដរ 

ឥណទនឃា� ំេមើល 

ឥណទនេ្រកមស�ង់ដរ   

ឥណទនជាប់សង្ស័យ 

ឥណទនបាត់បង់  

1% 

 3%

20%

50%

100%

<30 ៃថ�

≥ 30 ៃថ� – 89 ៃថ�

 ≥ 90 ៃថ� – 179 ៃថ�

≥ 180 ៃថ� – 359 ៃថ�

360 ៃថ� ឬេលើស

៣៤

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



្របាក់បេ��ើតម�ល់តមច្បោប់ ្រត�វបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា �សបតមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� ន 

ធនាគារ និងហិរ��វត�ុៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជានិង្រត�វបានកំណត់ជាភាគរយ ៃនេដើមទុនអប្បបរមារបស់ 

ធនាគារ និង្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជនែដលត្រម�វេដយ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។

ែផ�កៃន្រទព្យ និងបរកិ� រ ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតបង់េលើឱនភាពតៃម�បង�រ 

្របសិនេបើមាន។ េនេពលែដលធាតុៃន្រទព្យ និងបរកិ� រមានអយុកលេ្របើ្របាស់ខុសៗគា�  ធាតុទំងេនាះ 

្រត�វបាន ចត់ទុកជាែផ�កេផ្សងគា� របស់្រទព្យ និងបរកិ� រ ។

រលំស់េលើ្រទព្យ និងបរកិ� រ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយ ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល េដយែផ�កេលើ              

មូលដ� នរលំស់េថរៃនអយុកលៃនករេ្របើ្របាស់ ែដលមានអ្រតរលំស់្របចំឆា� ំដូចខងេ្រកម៖

ករចំណាយបនា� ប់ែដលពក់ព័ន�េទនឹងែផ�កមួយៃន្រទព្យ និងបរកិ� រែដលបានទទួលស� ល់រចួមកេហើយ 

្រត�វបានបូកប��ូ លេទក�ុងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ្របសិនេបើអច មានលទ�ភាពផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ 

េសដ�កិច� នាេពលអនាគតដល់សខធនាគារេលើសពីស�ង់ដរេដើម។  រល់ករចំណាយបនា� ប់ េផ្សងេទៀត 

្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុងករយិបរេិច�ទ ែដលបានេកើតេឡើង ។

ចំេណញ ឬខតពីករឈប់េ្របើ ឬករលក់េចញែផ�កៃន្រទព្យ និងបរកិ� រណាមួយ្រត�វបានកំណត់េដយ                 

ភាពខុសគា� រវងសច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់ និងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ េហើយ្រត�វបានទទួលស� ល់           

េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលនាៃថ�ឈប់េ្របើ ឬលក់េចញ។

្រទព្យ និងបរកិ� រ ែដលបានដករលំស់អស់េហើយ្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរហូតដល់ៃថ� 

ែដល្រទព្យ និងបរកិ� រទំងេនាះ្រត�វបានលក់េចញ ឬលុបបំបាត់េចល។

េ្រគ�ងសង� រមឹ និងបរកិ� រ  3 - 5 ឆា� ំ

បរកិ� រកំុព្ូយទ័រ  3 ឆា� ំ

យានយន�  5 ឆា� ំ

(iii)

(iv)

(v)

ករ្របាក់ព្ួយរទុក តំណាងឲ្យករ្របាក់េលើឥណទន និងបុេរ្របទនមិនដំេណើ រករែដលករកត់្រតជា 

ចំណូល ្រត�វបានព្ួយរទុករហូតដល់វ្រត�វទទួលស� ល់ជាចំណូលពិត្របាកដ តមមូលដ� នសច់្របាក់ ។

ករ្របាក់ព្ួយរទុក ្រត�វបានកត់្រតជាករដកេចញពីឥណទន និងបុេរ្របទននិងករ្របាក់្រត�វទទួល ។

្របាក់បេ��ើ  និង្របាក់តម�ល់េនធនាគារនានា និងេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម� 

េដើមដក សំវធិានធនខតបង់។

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ្រត�វបានកត់្រតេទតមតៃម�េដើម ដកសំវធិានធនខតបង់។

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៣៥

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានវយតៃម�នាកលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយៗ េដើម្បីកំណត់ថាេតើមាន 

ភស�ុតងណាមួយែដលបង� ញថា្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុទំងេនាះមានឱនភាពៃនតៃម�។ ្រទព្យសកម� 

ហិរ��វត�ុ ្រត�វចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម� ្របសិនេបើមានេហតុករណ៍មួយ ឬេ្រចើនជះឥទ�ិពល 

ជាអវជិ�មានេលើលំហូរ ទឹក្របាក់ប៉ាន់ស� ននាេពលអនាគតដល់្រទព្យសកម�េនាះ។  ករណីេនះមិន្រត�វ 

បានេ្របើស្រមាប់ឥណទន និងបុេរ្របទនផ�ល់ដល់អតិថិជនេនាះេទេដយវ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងេគាល 

នេយាបាយគណេនយ្យេដយ ែឡកេនក�ុងកំណត់សំគាល់ 3 (ង)។

ករខតបង់េលើឱនភាពៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានគណនាេលើភាពខុសគា� រវងតៃម�េយាង និងលំហូរ                

ទឹក្របាក់រពឹំងនឹងទទួលបាននាេពលអនាគត េដយេធ�ើករប��ុ ះតៃម�តមអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព។ 

រល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេទលសរវន� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យឱនភាពៃនតៃម�តមមូលដ� នេទល។  ្រទព្យ 

សកម�េនសល់ ្រត�វបានវយតៃម�ជាក�� ប់ក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម�ែដល មានហនិភ័យឥណទន�សេដៀងគា� ។

ករខតបង់េលើឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។ 

ករខតបង់េលើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វដកេចញ ្របសិនេបើមាន្រពឹត�ិករណ៍េកើតេឡើងេ្រកយពីករទទួលស� ល់ 

ករខតបង់េលើឱនភាពៃនតៃម�ត្រម�វឲ្យដកេចញ។

តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� មិនែមនហិរ��វត�ុរបស់សខធនាគារ ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡើងវញិេនរល់                

កលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយៗ េដើម្បីកំណត់ថាេតើមានស�� ណណាមួយែដលបង� ញថា ្រទព្យសកម�            

ទំងេនាះមានឱនភាពៃនតៃម�។  ្របសិនេបើមានស�� ណេនាះេកើតេឡើងករប៉ាន់ស� នេលើតៃម�ែដលអច 

្របមូលបានវញិរបស់្រទព្យសកម� ្រត�វបានេធ�ើេឡើង។ 

តៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបានៃន្រទព្យសកម� ឬឯកតបេង�ើតសច់្របាក់ គឺជាតៃម�ែដលធំជាងរវង 

តៃម�េ្របើ្របាស់ និងតៃម�ទីផ្សោរដកចំណាយេដើម្បីលក់េចញ។  ក�ុងករប៉ាន់្របមាណតៃម�េ្របើ្របាស់លំហូរ 

ទឹក្របាក់  រពឹំងថានឹងទទួលបាននាេពលអនាគត ្រត�វបានប��ុ ះេទតៃម�បច�ុប្បន� េដយេ្របើអ្រតករ្របាក់ 

មុនបង់ពន�     ែដលឆ�ុះប�� ំងទីផ្សោរបច�ុប្បន�េលើតៃម�េពលេវលៃនសច់្របាក់ និងហនិភ័យជាក់លក់ 

ស្រមាប់្រទព្យសកម�ទំងេនាះ។  ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករ្រត�តពិនិត្យេលើឱនភាពៃនតៃម�្រទព្យសកម� 

្រត�វបានដក់ប��ូ លគា�  ជា្រក�មែដលអចបេង�ើតសច់្របាក់បានតូចបំផុតពីករបន�ករេ្របើ្របាស់ េដយមិន 

ពឹងែផ�កខ� ំងេលើលំហូរទឹក្របាក់ៃន្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត េហកត់ថា 

(“ឯកតបេង�ើតសច់្របាក់”)។

៣៦

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



ករខតបង់េលើឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់្របសិនេបើតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�មួយ ឬឯកត  

បេង�ើតសច់្របាក់ មានចំនួនេលើសពីតៃម�ែដលអច្របមូលមកបានវញិ។  ករខតបង់េលើឱនភាពៃនតៃម�   

្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។

សំវធិានធន ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងតរងតុល្យករ េនេពលែដលសខធនាគារមានកតព�កិច�តម                  

ផ�ូវច្បោប់ ឬកតព�កិច�្របេយាល នាេពលបច�ុប្បន� ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍កន�ងផុតេទ េហើយ              

មានលទ�ភាព ែដលត្រម�វឲ្យមានលំហូរេចញនូវអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�ក�ុងករបំេពញនូវកតព�កិច�េនាះ។ 

្របសិនេបើផលប៉ះពល់មានលក�ណៈសរវន� សំវធិានធន្រត�វបានកំណត់េដយករប��ុ ះតៃម�លំហូរទឹក 

្របាក់ ែដលរពឹំងថានឹងទទួលបាននាេពលអនាគត តមអ្រតមុនបង់ពន� េ្រពះវឆ�ុះប�� ំងពីករប៉ាន់ស� ន 

ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�េពលេវលៃន្របាក់កស និងហនិភ័យជាក់លក់ចំេពះបំណុលទំងេនាះ ។ 

បំណុលបនា� ប់បន្សំ ្រត�វបានចត់ទុកជាែផ�កមួយៃនមូលធនរបស់សខធាគារ េហើយ្រត�វបានប��ូ លេន  

ក�ុងករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់សខធាគារ និង្រត�វទទួលស� ល់តមតៃម�េដើម។

(ឌ)   ្របាក់កម�ី

(ឍ)  បំណុលបនា� ប់បន្សំ

(ណ) បំណុលេផ្សងៗ

(ត)   សំវធិានធន

្របាក់កម�ី ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដើម។

បំណុលេផ្សងៗ ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដើម។

៣៧របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

ឋ



ចំណូលករ្របាក់ពីឥណទន និងបុេរ្របទនដំេណើ រករ ្រត�វបានទទួលស� ល់ េដយែផ�កេលើមូលដ� នបង�រ             

ជាេរៀងរល់ៃថ�។  េនេពលែដលគណនី្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាឥណទនមិនដំេណើ រករេនាះ ករ្របាក់នឹង្រត�វ  

ព្ួយរទុកលុះ្រតែតវទទួលបានជាសច់្របាក់សុទ� ។  

ចំណូលពីសកម�ភាពេផ្សងៗរបស់សខធនាគារ ្រត�វបានទទួលស� ល់េដយេ្របើ្របាស់មូលដ� នដូច 

ខងេ្រកម៖

កៃ្រមេលើករចត់ែចងផ�ល់ឥណទន និងកៃ្រមេជើងសរេលើេសវកម� និងឥណទនែដលបានផ�ល់េទ                 

ឲ្យអតិថិជន ្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលេសវកម� និងឥណទន។

កៃ្រមេលើកិច�សន្យោ និងកៃ្រមករធានាេលើេសវកម�េផ្សងៗ និងឧបករណ៍ហិរ��វត�ុនានា ែដលផ�ល់ឲ្យ                       

អតិថិជន ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណូលេនេពល្របតិបត�ិករេកើតេឡើង។

កៃ្រមេសវកម� និងកៃ្រមរត់ករ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលែដលេសវកម� ្រត�វបានបំេពញ។

ចំេណញ ឬខតពីអ្រតប�ូរ្របាក់ ពីកិច�សន្យោប�ូរ្របាក់ៃថ�អនាគត ្រត�វបានទទួលស� ល់េយាងេទតមភាព 

ខុសគា� រវងអ្រតប�ូរ្របាក់ៃថ�អនាគត និងអ្រតប�ូរ្របាក់នាចុងករយិបរេិច�ទ។  ្រទព្យសកម� ឬបំណុល      

្រត�វបានទទួលស� ល់េយាងេទតមលទ�ផលចំេណញ ឬខត។

ចំណាយេលើករ្របាក់េទេលើ្របាក់បេ��ើ ្រត�វបានទទួលស� ល់តមមូលដ� នបង�រជាេរៀងរល់ៃថ� ។

ៃថ�ឈ�ួល ែដល្រត�វទូទត់េលើភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលតម                     

វធីិស�ស�រលំស់េថរ េទតមេថរេវលៃនភតិសន្យោ ។  ករសន្យោភតិសន្យោមិន្រត�វបានទទួលស� ល់ជា  

បំណុលេទរហូតដល់េពលែដលសខធនាគារមានកតព�កិច�្រត�វទូទត់ ។

(ថ)   ករទទួលស� ល់្របាក់ចំណូល

•

•

•

•

(ទ)   ចំណាយេលើករ្របាក់

(ធ)   ភតិសន្យោ្របតិបត�ិ

ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ ឬខតក�ុងករយិបរេិច�ទរមួមានពន�េលើ្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ និងពន� ពន្យោរ។ 

ពន�េលើ ្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល េលើកែលងែតក�ុង 

ករណីែដលវទក់ទងេទនឹងសមាសធាតុ ែដល្រត�វទទួលស� ល់ជាែផ�កមួយៃនមូលធន ក�ុងករណីេនះ 

វក៏្រត�វបានកំណត់ បង� ញជាែផ�កមួយៃនមូលធនផងែដរ ។

(ន)   ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ

៣៨

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



៣៩របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

(ន)   ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ (ត)

ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ គឺជាពន�ែដលរពឹំងទុកថា ្រត�វបង់េទេលើ្របាក់ចំេណញជាប់ពន�ក�ុងករយិ 

បរេិច�ទ េដយេ្របើអ្រតពន�ែដលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តជាអទិ៍េននាកលបរេិច�ទរយករណ៍ជាមួយ 

នឹងនិយ័តភាព ណាមួយេទេលើពន�្រត�វបង់ពីឆា� ំមុនៗ ។

ពន�ពន្យោរ ្រត�វបានកត់្រតតមវធីិស�ស�តរងតុល្យករេទេលើភាពលំេអៀងជាបេណា� ះអសន�រវងតៃម� 

េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលក�ុងេគាលបំណងៃនករេធ�ើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុនិងតៃម�េយាងេ្របើ 

ស្រមាប់ករគិតពន�។  តៃម�ៃន្របាក់ពន�ពន្យោរែដលបានកំណត់េនាះ គឺែផ�កេលើលក�ណៈៃនករេជឿជាក់នឹង 

ទទួលបាន ឬ ករទូទត់ែដលនឹងេកើតេឡើងរវងតៃម�សុទ�ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលេដយេ្របើអ្រតពន� 

កំណត់េននាកលបរេិច�ទរយករណ៍ ។

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� ្រត�វបានទទួលស� ល់ែតក�ុងករណីអចនឹងេកើតមានេឡើងេទេលើ្របាក់ចំេណញ 

ជាប់ពន�នាេពលអនាគត ែដលអចេ្របើ្របាស់ជាមួយនឹង្រទព្យសកម�។  ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�្រត�វបាន 

កត់បន�យ ក�ុងករណីែដលវមិនអចេកើតេឡើងនូវអត�្របេយាជន៍ៃនពន�ែដលពក់ព័ន� ែដលអចនឹងេ្របើ 

្របាស់បាន ។

(ប)   សម�័ន�ញាតិ

ភាគីែដល្រត�វបានចត់ទុកជាសម�័ន�ញាតិរបស់សខធនាគារ ្របសិនេបើភាគីេនាះមានលទ�ភាព្រគប់្រគង 

េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលេលើភាគីមួយេទៀត ឬមានឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ំងេទេលើភាគីេនះក�ុងករេធ�ើ 

េសចក�ីសេ្រមច េលើែផ�កហិរ��វត�ុ និង្របតិបត�ិករ ឬប��� សមកវញិ។  ដូចគា� េនះែដរ ្របសិនេបើ 

សខធនាគារ និងភាគីេនាះស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរមួមួយ ឬក៏មានឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ំង។  សម�័ន�ញាតិ 

អចជារបូវន�បុគ�ល ឬនីតិបុគ�ល និងរមួប��ូ លនូវរបូវន័�បុគ�លណាមា� ក់ៃនសមាជិក ្រគ�សរែដលជិតស�ិទ� 

ក៏្រត�វបាន  ចត់ទុកជាសម�័ន�ញាតិែដរ ។ 

េនេ្រកមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ��វត�ុ និយមន័យរបស់សម�័ន�ញាតិ គឺជាភាគីែដលកន់កប់ 

េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលយ៉ាងតិច 10% ៃនេដើមទុន ឬសិទ�ិេបាះេឆា� ត ្រពមទំងរបូវន�បុគ�លណាមា� ក់ 

ែដលរមួចំែណកក�ុងករអភិបាល ករដឹកនំា ករ្រគប់្រគង ឬករ្រត�តពិនិត្យ ៃផ�ក�ុងរបស់សខធនាគារ ។



េយាងតម្របកសេលខ ធ7-01-136 ្រប.ក ចុះៃថ�ទី 15 ែខ តុល ឆា� ំ 2001 ស�ីពី្របាក់តម�ល់ធានាេលើេដើមទុន         

ត្រម�វឲ្យធនាគារទំងឡាយតម�ល់្របាក់ចំនួន 10% ៃនេដើមទុនបានបង់។  ្របាក់តម�ល់េនះនឹង្រត�វបង�ិលជូន 

សខធនាគារវញិ េនេពលធនាគារស�័្រគចិត�ប�� ប់្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

េហើយ  ្របាក់តម�ល់េនះមិនស្រមាប់េ្របើក�ុង្របតិបត�ិករ្របចំៃថ�របស់សខធនាគារេទ។  ្របាក់តម�ល់េនះ 

ទទួលបាន      អ្រតករ្របាក់ចប់ពី 0.20% េទ 0.22% (2015: 1/4 ៃនអ្រត LIBOR គិតេលើមូលដ� ន 6 ែខ) 

ក�ុងមួយឆា� ំ ។

៤០

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ។  ករប�ូររបិូយប័ណ�ពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ                    

េទជា្របាក់េរៀល ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដើម្បីអនុវត�េទតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា               

ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ េដយេ្របើអ្រតប�ូរ្របាក់ជា               

ផ�ូវករ្របកសេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016 ែដល 1 ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 4,037 

េរៀល (2015: 4,050 េរៀល)។  តួេលខជា្របាក់េរៀលេនះ គឺមិន្រត�វបានយកមកបក�សយថាតួេលខ្របាក់    

ដុល� រអេមរកិ ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់េរៀល ឬនឹង្រត�វបានប�ូរជា្របាក់េរៀល នាេពលអនាគតតមអ្រត                      

ប�ូរ្របាក់េនះ ឬអ្រតប�ូរ្របាក់េផ្សងេទៀតេនាះេឡើយ។

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

* ្របាក់បេ��ើមានកលកំណត់ មានកលវសន�តិចជាង 3 ែខ និងទទួលបានករ្របាក់តមអ្រត្របាក់ដុល� រ

អេមរកិក�ងុចេនា� ះពី 0.45% ដល់ 0.66% និងអ្រត្របាក់េរៀល 1.50% (2015: 0.24%) ក�ងុមួយឆា� ំ ។ 



7.    ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ

(ក)    សំវធិានធនេលើពន�េលើ្របាក់ចំេណញ

បំណុលបនា� ប់បន្សំ តំណាងឲ្យ ្របាក់កម�ីពីធនាគារ Industrial and Commercial Bank of China Limited 

ែដលជាករយិាល័យកណា� ល។  បំណុលបនា� ប់បន្សំ គា� នវត�ុប�� ំ មានករ្របាក់េនអ្រត LIBOR 

គិតេលើមូលដ� ន 6 ែខ បូក 130 ចំណុច េហើយ្រត�វដល់កលវសន�េនក�ុងឆា� ំ 2024។  បំណុលបនា� ប់ 

បន្សំេនះ ្រត�វបានអនុម័តេដយ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនៃថ�ទី 17 ែខ មករ ឆា� ំ 2014។

6.     បំណុលបនា� ប់បន្សំ

្របាក់បេ��ើេនះែ្រប្រប�លតមក្រមិតៃន្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជន ្របាក់បេ��ើ និង្របាក់កម�ីរបស់ធនាគារ                 

និវសនជន។  េដយអនុេលមេទតម្របកសេលខ ធ7-012-140 ្រប.ក ចុះេនៃថ�ទី 27 ែខ ក��  ឆា� ំ 

2012 និង ្របកសេលខ ធ7-015-177 ្រប.ក ចុះេនៃថ�ទី 6 ែខ មីនា ឆា� ំ 2015 របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្របាក់ប្រម�ង កតព�កិច�ែដល្រត�វបានគណនាតមអ្រត 8.00% ៃន្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជនជា្របាក់េរៀល 

និង 12.50% ៃន្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជនជារបិូយប័ណ�េផ្សងៗ។  ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� 4.50% ៃន 

្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជនជា របិូយប័ណ�េផ្សងៗេ្រកពី្របាក់េរៀលទទួលបានករ្របាក់ 1/2 តមអ្រត 

LIBOR គិតេលើមូលដ� នមួយែខ េហើយ ទុនប្រម�ងកតព�កិច� 8.00% េទៀតៃន្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជន 

ជារបិូយប័ណ�េផ្សងៗ និងជា្របាក់េរៀលពំុមានករ្របាក់េទ ។

៤១របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



៤២ 

7.    ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ (ត)

(ខ)    ចំណាយពន�េលើ្របាក់ចំេណញ

8.   បំណុលេផ្សងៗ

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



៤៣ របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

10.  ចំណូលពីករ្របាក់

9.     េដើមទុនរបសក់រយិាលយ័កណា� ល

េដើមទុនរបស់ករយិាល័យកណា� ល តំណាងឲ្យេដើមទុនែដលបានបង់េដយធនាគារ Industrial and 

Commercial Bank of China Limited ែដលជាធនាគាររដ�របស់្របេទសចិន និងែដលជាធនាគារេមធំបំផុត 

ផងែដរ ។

តមសរចរែណនំាេលខ ធ7-016-003 របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ចុះៃថ�ទី16 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2016     

ស�ីពីករអនុវត� ្របកសស�ីពីេដើមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ��វត�ុ ែដលត្រម�វឲ្យ 

ធនាគារពណិជ� ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេ្រកមរបូភាពជាធនាគារបរេទស ្រត�វមានេដើមទុនចុះប�� ី           

អប្បបរមា េស�ើនឹង 200,000,000,000 េរៀល (សមមូលនឹង 50 លនដុល� រអេមរកិ) ។

“ចំណាត់ថា� ក់វនិិេយាគ” របស់ធនាគារេម ្រត�វបានផ�ល់េដយភា� ក់ងរចត់ថា� ក់រជ្យអន�រជាតិយ៉ាងតិច 

ចំនួនមួយក�ុងចំេណាមភា� ក់ងរចត់ថា� ក់ ដូចជា៖ Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s, 

Fitch ឬភា� ក់ងរចត់ថា� ក់អន�រជាតិេផ្សងេទៀត ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា។  

“ចំណាត់ថា� ក់វនិិេយាគ” សំេដេលើចំណាត់ថា� ក់ែដលេស�ើ ឬខ�ស់ជាង េហើយលិខិតប�� ក់ចំណាត់ថា� ក់ 

្រត�វមានសុពលភាពមួយឆា� ំ គិតមកដល់កលបរេិច�ទរយករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា៖

- Baa3 េដយ Moody’s Investors Service;

- BBB- េដយ Standard and Poor; និង

- BBB- េដយ Fitch

េដើមទុនរបស់សខធនាគារ ្រត�វបានកន់កប់ក�ុងទ្រមង់ជាេដើមទុនរបស់ករយិាល័យកណា� ល។ េន 

ៃថ�ទី 28 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016 សខធនាគារបានជូនដំណឹងេទកន់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស�ីពីចំណាត់ 

ថា� ក់វនិិេយាគរបស់ ករយិាល័យកណា� លែដលផ�ល់េដយភា� ក់ងរ Moody’s Investors service េនៃថ�ទី 

8 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2016 ។



11.  ចំណាយករ្របាក់

៤៤

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



៤៥របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

12.   សច់្របាក់សុទ�(េ្របើក��ង)/ទទលួបានពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ 



៤៦

13.   សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល

14.   កិច�សន្យោ និងបំណុលយថាភាព

(ក)   កិច�សន្យោឥណទន លិខិតធានាធនាគារ និងបំណុលហិរ��វត�ុេផ្សងៗ

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

េនៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016 សខធនាគារ មានចំនួនទឹក្របាក់ក�ុងកិច�សន្យោ ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេ្រក                       

តរង តុល្យករ ែដល្រត�វផ�ល់ជូនអតិថិជនដូចខងេ្រកម៖



សខធនាគារមានហនិភ័យបណា� លមកពីឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ ដូចខងេ្រកម៖

•   ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ

•   ហនិភ័យឥណទន

•   ហនិភ័យទីផ្សោរ និង

•   ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល

សខធនាគារ មិនេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុនិទស្សន៍ (derivative financial instrument) ដូចជា 

កិច�សន្យោ ប�ូររបិូយប័ណ� និងករេដះដូរអ្រតករ្របាក់ (interest rate swaps) េដើម្បី្រគប់្រគងហនិភ័យ 

ហិរ��វត�ុ របស់ខ�ួនេនាះេទ ។

ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ គឺជាហនិភ័យៃនករបាត់បង់ផា� ល់ ឬ្របេយាលែដលេកើតមានេឡើងពីករខ�ះខតនូវ                   

នីតិវធីិបុគ�លិកបេច�កវទិ្យោ និងេហដ� រចនាសម�័ន�ៃផ�ក�ុង និងេកើតេឡើងពីកត� ខងេ្រកមួយចំនួនេទៀត ែដល                   

មិនែមនជាហនិភ័យឥណទន ហនិភ័យទីផ្សោរ និងហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល ដូចជា កត� ែដលេកើត  

មានេឡើងពីត្រម�វករច្បោប់ និងបទប��ត�ិេផ្សងៗ និងស�ង់ដរែដលទទួលស� ល់ជាទូេទេនក�ុងសហ្រគាស  

អជីវកម�។

ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ ្រត�វបាន្រគប់្រគងបានតមរយៈនីតិវធីិ្រគប់្រគងហនិភ័យ្របតិបត�ិកររបាយករណ៍ 

និង  ្រត�តពិនិត្យ្រតឹម្រត�វេលើសកម�ភាពអជីវកម�តមរយៈអង�ភាព្រត�តពិនិត្យ និងគំា្រទែដលជាតមរយៈ 

អង�ភាព  អជីវកម� េហើយឯករជ្យមានករ្រត�តពិនិត្យពីអ�ក្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់របស់ធនាគារ។ 

ករ្រគប់្រគងេលើហនិភ័យ្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ ត្រម�វឲ្យបេង�ើតនូវរចនាសម�័ន� តួនាទី និងវធីិស�ស�ៃន                   

ករ្រគប់្រគងរបស់អង�ភាពឲ្យបានច្បោស់លស់។  េគាលករណ៍ និងវធិានករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងជាេ្រចើន                           

្រត�វបានអនុវត�រមួមានករបេង�ើត អ�កមានសិទ�ិចុះហត�េលខ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យយ៉ាងហ�ត់ចត់ ករេរៀបចំនូវ                       

នីតិវធីិ និងឯកសរសំអងនានា ្រពមទំងករអនុវត�តមបទប�� ត�ិ និងត្រម�វករតមច្បោប់នានា។

ហនិភ័យឥណទន គឺជាករខតបង់ហិរ��វត�ុរបស់សខធនាគារ ្របសិនេបើអ�កខ�ី ឬៃដគូពណិជ�កម�                    

ខកខនមិនបានបំេពញកតព�កិច�េលើករបង់្របាក់េដើមចំេពះឥណទន និងបុេរ្របទន។

ហនិភ័យឥណទន គឺជាហនិភ័យសំខន់បំផុតក�ុងអជីវកម�របស់សខធនាគារ។  កត� ចម្បង ែដលនំាឲ្យ 

មានហនិភ័យឥណទនេកើតេចញតមរយៈករផ�ល់ឥណទនដល់អតិថិជន។  ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេ្រកខ�ង់ 

តរងតុល្យករក៏មានហនិភ័យឥណទនែដរ ដូចជាកិច�សន្យោឥណទនជាេដើម។  ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ 

ឥណទន្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយគណៈកម�ករឥណទនរបស់សខ ។

ហនិភ័យឥណទន ្រត�វបាន្រគប់្រគងតមរយៈករវភិាគជា្របចំេលើលទ�ភាពរបស់អ�កខ�ី្របាក់និងអ�កខ�ី 

្របាក់ េគាលេដសំខន់ៗ ក�ុងករបំេពញកតព�កិច�សង្របាក់េដើម និងករ្របាក់។ ហនិភ័យឥណទន 

ក៏្រត�វបាន ្រគប់្រគងជាែផ�ក េដយករទទួលវត�ុប�� ំ និងករធានាជាលក�ណៈបុគ�ល។ អ�ក្រគប់្រគងេធ�ើ 

ករវយតៃម�េរៀង រល់ឆា� ំបនា� ប់ពីឥណទន្រត�វបានផ�ល់ េដើម្បីតមដនលក�ខណ�  និងលទ�ភាពហិរ��វត�ុ 

របស់អ�កខ�ី្របាក់ ។

15.  ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ 

(ក)  ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ

(ខ)   ហនិភ័យឥណទន 

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៤៧

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



15.   ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

សខធនាគារ បានបេង�ើតេគាលករណ៍ហនិភ័យឥណទនស�ូល (Core Credit Risk Policy) េដើម្បី្រគប់្រគង     

ហនិភ័យរបស់សខធនាគារ។  ករបន�ឥណទន ្រត�វបានចត់ែចងេដយកម�វធីិឥណទន ែដលបាន 

េរៀបចំ គេ្រមាងស្រមាប់ផលិតផល ឬសំេពៀតឥណទន ពិេសស រប់ទំងទីផ្សោរេគាលេដ កលកំណត់ និង 

លក�ខណ�  ឯកសរសំអង និងនីតីវធីិេនេ្រកមផលិតផលឥណទន ែដលនឹង្រត�វបានវស់ែវង និងផ�ល់ឲ្យ។

សខធនាគារបានែបងែចកមុខងរ និងករទទួលខុស្រត�វយ៉ាងច្បោស់លស់ រវងអ�កេស�ើសំុឥណទន                     

អ�កវយតៃម�ឥណទន និងអ�កអនុម័តឥណទន ។

សខធនាគារេធ�ើ្របតិបត�ិករ និងផ�ល់ឥណទន និងបុេរ្របទនជូនអតិថិជនជាបុគ�ល ឬសហ្រគាស 

េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។  សខធនាគារ្រគប់្រគងក្រមិត និង្រត�តពិនិត្យករ្របមូលផ�ុំហនិភ័យ 

ឥណទនេន េពលែដលពួកេគរកេឃើញ ។  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បានកំណត់ និយមន័យហនិភ័យធំ 

ថាជាហនិភ័យ ឥណទនទូេទចំេពះអ�កទទួលផលជាឯកត�បុគ�លែដលេលើសពី 10% ៃនមូលនិធិផា� ល់ 

សុទ�របស់សខ  ធនាគារ ។

េយាងតមលក�ខណ� ៃន្របកសេលខ ធ7-06-226 ្រប.ក របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សខធនាគារ 

ចំបាច់្រត�វរក្សោ្រគប់េពលេវលនូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន 20% រវងហនិភ័យឥណទន ទូេទរបស់ 

សខធនាគារេធៀប នឹងអ�កទទួលផលឯកត�ជនណាមួយ និងមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់សខធនាគារ។  

ហនិភ័យឥណទនធំៗ  សរបុ មិន្រត�វេលើសពី 300% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់សខធនាគារេទ។

សខធនាគារេ្របើ្របាស់េគាលករណ៍និងករអនុវត�ជាេ្រចើន េដើម្បីកត់បន�យហនិភ័យឥណទនក�ុងេនាះ 

េគាលករណ៍ជា្របៃពណីគឺករដក់ធានាជាវត�ុប�� ំេលើឥណទន និងបុេរ្របទន អតិថិជនែដលជាទូេទ 

សខធនាគារអនុវត�េគាលករណ៍ែណនំា ស�ីពីករទទួលយកបាននូវចំណាត់ថា� ក់ជាក់លក់ៃនវត�ុប�� ំ 

ឬករកត់បន�យហនិភ័យឥណទន។ ្របេភទៃនវត�ុប�� ំសំខន់ៗ េដើម្បីធានាឥណទន និងបុេរ្របទន 

អតិថិជនមានដូចជា៖

•   វត�ុប�� ំេលើ្រទព្យសម្បត�ិស្រមាប់តំងទីលំេន (មានដីធ�ី អគារ និង្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងៗ)

•   បន�ុកេផ្សងៗេលើ្រទព្យសកម�ក�ុងអជីវកម� ដូចជាដីធ�ី និងអគារ និង

•   សច់្របាក់ក�ុងទ្រមង់ជា្របាក់បេ��ើក្រមិតទុក ។

(i)     ករវស់ែវងហនិភ័យឥណទន

(ii)     ក្រមិតហនិភ័យ និងករ្រគប់្រគងហនិភ័យ

(ខ)  ហនិភ័យឥណទន (ត)

៤៨

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



15.    ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(iii)     ករ្របឈមហនិភ័យឥណទន

(ខ)   ហនិភ័យឥណទន (ត)

្របាក់បេ��ើេនធនាគារជាតិកម�ុជា គឺជាចំនួនែដលមិនរប់ប��ូ ល្របាក់តម�ល់ធានា។

ឥណទន និងបុេរ្របទនផ�ល់ដល់អតិថិជនេនះ គឺជាចំនួនែដលមិនរប់ប��ូ លសំវធិានធនេលើឥណទន 

បាត់បង់េទ។

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ គឺជាចំនួនែដលរប់ប��ូ លែត្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែតបុ៉េណា� ះ។ 

េសចក�ីលម�ិតៃន ហនិភ័យឥណទនេលើកេឡើងពីសកម�ភាពេ្រកតរងតុល្យករមានដូចជា កិច�សន្យោ 

និងយថាភាពែដល បានបង� ញេនកំណត់សំគាល់ 25(ក) ។

(*)  

(**)

(***)

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៤៩

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



៥០

15.    ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(iv)    ឥណទន និងបុេរ្របទន

(ខ)   ហនិភ័យឥណទន (ត)

ឥណទនអតិថិជនែដលមិនហួសកលកំណត់និងខតបង់ គឺជាឥណទនែដលមានគុណភាពល� ែដលគា� ន                

បទពិេសធន៍ខតបង់ ។  ឥណទនទំងអស់េនះមានវត�ុប�� ំង េហើយអ�ក្រគប់្រគងយល់េឃើញថា និនា� ករ              

ៃនករខតបង់ គឺមានក្រមិតទប ។

ឥណទន និងបុេរ្របទនខតបង់ គឺជាឥណទន និងបុេរ្របទនែដលសខធនាគារកំណត់ និងរពឹំងថា 

មិន  អច្របមូលបានមកវញិនូវ្របាក់េដើម និងករ្របាក់េទតមកិច�សន្យោខ�ីឥណទន និងបុេរ្របទន។  

អនុេលម តមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សំវធិានធនេលើឥណទននិងបុេរ្របទន 

្រត�វបានេធ�ើេឡើងស្រមាប់ឥណទនហួសកលកំណត់េលើសពី 89 ៃថ�។ សំវធិានធនអប្បបរមា្រត�វបាន 

េធ�ើេឡើងេទ តមករចត់ថា� ក់របស់ឥណទននីមួយៗ េលើកែលងែតមានព័ត៌មានេផ្សងេទៀត អចប�� ក់ 

ពីលទ�ភាពៃនករ ទូទត់សងរបស់អ�កខ�ី។  េគាលករណ៍ គណេនយ្យបានបង� ញេនកំណត់ សំគាល់ 3 

(ង)។

េសចក�ីលម�ិតៃនហនិភ័យឥណទនេលើកេឡើងពីសកម�ភាពេ្រកតរងតុល្យករ មានដូចជា កិច�សន្យោ និង          

យថាភាពែដលបានបង� ញេនកំណត់សំគាល់ 25(ក) ។

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

  



ឥណទនហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ជាឥណទន និងបុេរ្របទនែដលកិច�សន្យោទូទត់ 

សងហួស កលកំណត់េលើសពី 30 ៃថ� ែតតិចជាង 90 ៃថ�។  អនុេលមេទតមេគាលករណ៍ែណនំា 

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឥណទនេនះ្រត�វចត់ថា� ក់ជាឥណទនឃា� ំេមើល េហើយ្រត�វេធ�ើសំវធិានធន 

តមអ្រត 3%។

ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ គឺជាឥណទនែដលមានករផា� ស់ប�ូរកិច�សន្យោទូទត់សងេដយសរែត អ�កខ�ីជួប 

ផលលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុ និងមិនមានលទ�ភាពទូទត់សងតមកិច�សន្យោេដើម។  ឥណទនែដលនឹង្រត�វ 

េរៀបចំេឡើងវញិ ្រត�វវភិាគេលើមូលដ� នទិសេដអជីវកម� និងសមត�ភាពសង្របាក់របស់អ�កខ�ីេទតមករ 

ព្យោករណ៍លំហូរទឹក្របាក់ថ�ី ែដល�សបតមស� នភាពទីផ្សោរ និងបច�ុប្បន�កម� ៃនទស្សនៈវស័ិយអជីវកម� 

េដយែផ�កេលើសម�តិកម�ជាក់ែស�ង និង្រប�ង្របយ័ត�។ 

បនា� ប់ពីឥណទន្រត�វបានេរៀបចំេឡើងវញិ ឥណទនេនាះ្រត�វរក្សោចំណាត់ថា� ក់ដូចេដើម េដយមិនគិតពី 

ដំេណើ រ ករល�បនា� ប់ពីករេរៀបចំជាថ�ីេឡើយ។  ករចត់ថា� ក់េនះមិន្រត�វឲ្យល�ជាងមុនេឡើយ លុះ្រតែតករ 

្របាក់ និង្របាក់េដើម្រត�វបានសងមកវញិក�ុងអំឡុងបី្រគាសងរលំស់ និងក�ុងរយៈេពលមិនតិច ជាងបីែខ។

អនុេលមតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សខធនាគារ្រត�វលុបឥណទននិងបុេរ 

្របទន ឬមួយែផ�កៃនឥណទនេចញពីតរងតុល្យកររបស់ខ�ួន េនេពលែដលសខធនាគារបាត់សិទ�ិ 

តមកិច�សន្យោ ្រគប់្រគងេលើឥណទន ឬេនេពលែដលេឃើញថាឥណទនមួយែផ�ក ឬទំងមូលមិនអច 

្របមូលវញិបាន ឬ គា� នសង្ឃឹមថា ឥណទនេនះអច្របមូលបានមកវញិេទ ។

ក�ុងករយិបរេិច�ទេនះ សខធនាគារមិនមានកររបឹអូស្រទព្យប�� ំណាមួយេឡើយ ។

15.   ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(iv) ឥណទន និងបុេរ្របទន (ត)

(ខ)  ហនិភ័យឥណទន (ត)

ឥណទនហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់

ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ

េគាលនេយាបាយលុបេចលនូវឥណទន និងបុេរ្របទន

្រទព្យប�� ំ

ករវភិាគេលើករ្របមូលផ�ុំហនិភ័យឥណទន នាកលបរេិច�ទរបាយករណ៍បង� ញេនកំណត់សំគាល់ 7 ៃន  

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។

ករ្របមូលផ�ុ ំហនិភ័យឥណទន

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៥១

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



15.   ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(គ)  ហនិភ័យទីផ្សោរ

(i)     ហនិភ័យករប�ូររបិូយប័ណ�

ហនិភ័យទីផ្សោរ គឺជាហនិភ័យៃនករខតបង់េកើតពីករែ្រប្រប�លមិនអំេណាយផលេនក�ុងក្រមិតតៃម� 

ឬអ្រតទីផ្សោរ ែដលមានសមាសធាតុសំខន់ពីរគឺ ហនិភ័យរបិូយប័ណ�បរេទស និងហនិភ័យ អ្រតករ 

្របាក់។

សខធនាគារមិនមានឧបករណ៍ហិរ��វត�ុតមតំៃលសមរម្យេទ។ សខធានាគារមិនេ្របើ្របាស់ហិរ��វត�ុ 

និទស្សន៍ (derivative financial instrument) ដូចជាកិច�សន្យោប�ូររបិូយប័ណ� និងករផា� ស់ប�ូរ អ្រតករ្របាក់ 

(interest rate swaps) េដើម្បី្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ��វត�ុរបស់ខ�ួនេនាះេទ ។

ភាព្របហក់្របែហលសម�សបស្រមាប់ករព្រងឹង (ភាពេខ្សោយ) ៃន្របាក់េរៀលេធៀបនឹង្របាក់ដុល� រ 

អេមរកិ ឬ  ្របាក់យ័ន អចមានផលប៉ះពល់ដល់ករកំណត់តៃម�ៃនឧបករណ៍ហរ�ិ�វត�ុ (រមួប��ូ លតៃម� 

េនក�ុងតរងេ្រកតុល្យករ ជារបិូយប័ណ�បរេទស និងផលប៉ះពល់ដល់្របាក់ចំេណញ ឬខតដូចបង� ញ 

ខងេ្រកម)។ ក�ុងករវភិាគេនះអេថរេផ្សងៗ្រត�វបានគិតថាមិនមានភាពែ្រប្រប�ល។

ហនិភ័យករប�ូររបិូយប័ណ� េកើតពី្របតិបត�ិករពណិជ�កម�នាេពលអនាគត ្រទព្យសកម�និងបំណុលែដល 

បានកត់្រតជារបិូយប័ណ�មួយ ែដលមិនែមនជារបិូយប័ណ�មុខងររបស់សខធនាគារ។

េនៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016 និង 2015 សមតុល្យ្រទព្យសកម� និងបំណុល ែដលជារបិូយប័ណ�េផ្សងេទៀត 

េ្រកពី  ដុល� រអេមរកិ មិនមានចំនួនេ្រចើនេនាះេទ។  ដូចេនះ ករវភិាគរបិូយប័ណ�បរេទស មិន្រត�វបាន 

បង� ញេឡើយ។

ករវភិាគេលើរេំញាច

៥២

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



15.   ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(គ)  ហនិភ័យទីផ្សោរ (ត)

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៥៣

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

(ii)   ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់

ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ គឺសំេដេលើករខតបង់នូវ្របាក់ចំណូលករ្របាក់សុទ�េដយសរែតករែ្រប្រប�ល 

ៃនក្រមិតអ្រតករ្របាក់ និងករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងសមាសភាពៃន ្រទព្យសកម� និងបំណុល។ហនិភ័យ 

អ្រតករ្របាក់ ្រត�វបានចត់ែចងតមរយៈករ្រត�តពិនិត្យយ៉ាងហ�ត់ចត់េលើចំណូល ៃនករបណា� ក់ទុនតៃម� 

សម�សប តៃម�េដើមៃនមូលនិធិ និងតមរយៈករវភិាគគំលតែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក់។  សក� នុពលៃន 

ករធា� ក់ចុះ ចំណូលករ្របាក់សុទ� បណា� លមកពីករែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក់ ែដលខុស្រប្រកតី បាន្រត�ត 

ពិនិត្យេដយ េធៀបេទនឹងក្រមិតអចទទួលយកបានៃនហនិភ័យ ។

ករវភិាគៃនទំនាក់ទំនងអ្រតករ្របាក់េទនឹង្រទព្យសកម� និងបំណុលរបស់សខធនាគារបានបង� ញដូច 

ខងេ្រកម៖



៥៤ 

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016
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៥៥របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016
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15.   ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(គ)  ហនិភ័យទីផ្សោរ (ត)

(ឃ)  ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល

(ii)   ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ (ត)

(i)    ដំេណើ រករ្រគប់្រគងហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល

សខធនាគារ មិនបានកត់្រតបំណុលហិរ��វត�ុ ែដលមានអ្រតករ្របាក់េថរតមតៃម�សម�សបេដយ 

ភាពលំេអៀង្រត�វ បានប��ូ លេទក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេនាះេទេហើយ សខធនាគារ ក៏មិនមាន 

ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ នាចុងកលបរេិច�ទេនាះែដរ។ ដូេច�ះករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ្របាក់នាចុងកលបរេិច�ទ 

ពំុមានផលប៉ះពល់ដល់ ្របាក់ចំេណញ ឬ ខតេនាះេទ។

ករផា� ស់ប�ូរមូលដ� ន 50 ចំណុចៃនអ្រតករ្របាក់េនករយិបរេិច�ទៃនករេធ�ើរបាយករណ៍បណា� លឲ្យ 

មានកំេណើ ន  ឬថយចុះតរងមូលធន និងតរងតុល្យករេដយចំនួនទឹក្របាក់ែដលបានបង� ញខង 

េ្រកមេនះ។ ករវភិាគេនះសន�តថាអេថរេផ្សងេទៀតរក្សោេនដែដល។

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�លគឺ ជាហនិភ័យែដលសខធនាគារ មិនមានលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច� 

សង្របាក់តមកលកំណត់សង ចំេពះបំណុលហិរ��វត�ុរបស់ខ�ួន ែដលអចបណា� លមកពីករដក្របាក់ 

របស់អ�កេផ�ើ កង�ះសច់្របាក់េដើម្បីឲ្យអតិថិជនខ�ី និងលំហូរទឹក្របាក់េផ្សងេទៀត។

អ�ក្រគប់្រគង តមដនសច់្របាក់ងយ�ស�លក�ុងតរងតុល្យករ និង្រគប់្រគងករ្របមូលផ�ុំ និងទិន�ន័យ  

បំណុល ក៏ដូចជាបែ្រមប្រម�លៃនអ�កេផ�ើ្របាក់ធំៗ និងករព្យោករណ៍ករដក្របាក់របស់ពួកេគ។

(ii)   ដំេណើ រកររក្របភពទុន

្របភពសច់្របាក់ងយ�ស�លចម្បងរបស់សខធនាគារ បានមកពីេដើមទុនរបស់ករយិាល័យកណា� ល 

្របាក់បេ��ើរបស់ធនាគារេផ្សងៗ និង្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជន។  អ�ក្រគប់្រគង្រត�តពិនិត្យ្របភពសច់្របាក់  

ងយ�ស�ល្របចំៃថ�យ៉ាងេទៀងទត់ តមរយៈករ្រត�តពិនិត្យេលើកលកំណត់ៃនកលកំណត់ៃន្របាក់បេ��ើ  

មានកលកំណត់ និងអ�កេផ�ើ្របាក់សំខន់ៗ។

ករវភិាគរេំញាចេលើលំហូរទឹក្របាក់ស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលមានអ្រតករ្របាក់អេថរ

ករវភិាគរេំញាចតៃម�សម�សប ស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលមានអ្រតករ្របាក់េថរ 

៥៦

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

(iii)   លំហូរទឹក្របាក់អនិទស្សន៍   Non-derivative cash flows

តរងខងេ្រកមេនះ បង� ញពីលំហូរទឹក្របាក់្រត�វបង់ េ្រកមបំណុល និង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុអនិទស្សន៍ 

(non-derivative financial assets and liabilites) េ្របើ្របាស់េដើម្បី្រគប់្រគងហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល 

េដយែផ�កតមកលកំណត់េលើកិច�សន្យោែដលេនសល់ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ។ ចំនួន 

ែដលលត្រតដងក�ុងតរងេនះ គឺជាចំនួនលំហូរទឹក្របាក់េនក�ុងកិច�សន្យោែដលមិនេធ�ើអប្បហរេដយ 

ែឡកសខធនាគារ ្រគប់្រគងហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល ែដលភា� ប់ជាមួយេដយែផ�កតមលំហូរ 

ទឹក្របាក់រពឹំងទុក េដយមិនអប្បហរ។
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របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៥៧

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016
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៥៨

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016



15.   ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(ង)  ករ្រគប់្រគងេដើមទុន

អនុេលមតមត្រម�វករេដើមទុនែដលកំណត់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

ករពរលទ�ភាពរបស់សខធនាគារេដើម្បីបន�និរន�រភាពអជីវកម� ដូចេនះ សខធនាគារអចបន�ផ�ល់ 

ផល្របេយាជន៍ដល់ភាគទុនិក និងអត�្របេយាជន៍របស់ភាគីែដលពក់ព័ន�នឹងសខធនាគារ និង

រក្សោមូលដ� នេដើមទុនរងឹមំា េដើម្បីគំា្រទដល់ករអភិវឌ្ឍន៍អជីវកម� ។

ចក�ុវស័ិយរបស់សខធនាគារក�ុងករ្រគប់្រគងេដើមទុនមានន័យទូលំទូលយជាង “មូលធន” ែដលបង� ញ 

ក�ុងតរងតុល្យករ។  ករ្រគប់្រគងេដើមទុនមានដូចខងេ្រកម៖ 

• 

•

   

• 

េគាលនេយាបាយរបស់សខធនាគារ គឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ� នេដើមទុនរងឹមំា េដើម្បីរក្សោនូវទំនុកចិត�                     

ទីផ្សោរ និងេដើម្បីធានាេស�រភាពៃនករអភិវឌ្ឍន៍យូរអែង�ងរបស់អជីវកម�។  ផលប៉ះពល់េលើក្រមិតេដើមទុន  

េលើភាគលភ ភាគទុនិក ក៏្រត�វបានទទួលស� ល់ េហើយសខធនាគារបានទទួលស� ល់នូវត្រម�វករ                    

េដើម្បីធានាឲ្យបាននូវតុល្យភាពរវងភាគលភខ�ស់ ែដលអចនឹងេកើតមានេឡើងជាមួយនឹង្របាក់ប្រម�ង 

ក្រមិតខ�ស់អត�្របេយាជន៍ និងករធានាែដលផ�ល់េដយស� នភាពេដើមទុនល� ។

(i)    បទប��ត�ិេដើមទុន

(ii)   ករែបងែចកេដើមទុន

ករែបងែចកេដើមទុនរវង្របតិបត�ិករ និងសកម�ភាពជាក់លក់ គឺ្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយក្រមិតភាគលភ 

ែដលទទួលបានពីករែបងែចកេនាះ។  េដើមទុនែដលបានែបងែចកេទតម្របតិបត�ិករ ឬសកម�ភាព 

នីមួយៗ ្រត�វែផ�កេទតមេដើមទុនែដលកំណត់េដយច្បោប់ ។

តរងខងេ្រកមេនះសេង�បអំពីសមាសធាតុេដើមទុនតមច្បោប់របស់សខធនាគារ៖

របាយករណ៏្របចំឆា� ំ ២០១៦ ៥៩ 

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
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(ii)   ករែបងែចកេដើមទុន (ត)

តៃម�សម�សប គឺជាតៃម�ែដល្រទព្យសកម�អចប�ូរបាន ឬជាបំណុល្រត�វទូទត់តមរយៈ្របតិបត�ិករក�ុង 

លក�ខណ� មិនែមនសម�័ន�ញាតិ (arms-length-basis)។  េដយសរតៃម�សម�សបពំុអចវយតៃម�បានដូេច�ះ           

តៃម�សម�សបមិនមានស្រមាប់កត� សរវន� េលើករវយតៃម�សម�សបរបស់្រទព្យសកម�និងបំណុលរបស់ 

សខធនាគារេឡើយ។  តៃម�សម�សប្រត�វបានសន�ត េដយអ�ក្រគប់្រគងេយាងតមទ្រមង់ៃន្រទព្យសកម� 

និងបំណុលទំងេនាះ។ តមមតិរបស់អ�ក្រគប់្រគង តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុែដល 

បង� ញក�ុងតរងតុល្យករ គឺជាតៃម�ប៉ាន់ស� នដ៏សមេហតុផលស្រមាប់តៃម�សម�សប។

16.  តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ��វត�ុ

15.   ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(ង)  ករ្រគប់្រគងេដើមទុន (ត)

បទប្ប��ត�ិខងេលើេនះ ្រត�វបានគណនាេដយេយាងេទតមករែណនំាែដលេចញ េដយធនាគារជាតិៃន    

កម�ុជា ែដលអចមានភាពខុសគា� េនក�ុងករេគារពមួយចំនួនេបើេ្រប�បេធៀបេទ នឹងេគាលករណ៍ទទួល 

យក បានជាទូេទបានអនុវត�េដយស� ប័នហិរ��វត�ុេនក�ុងែដនសមត�កិច�េផ្សងេទៀត។ បទប្ប��ត�ិខង 

េលើមិនមានបំណងស្រមាប់អ�កេ្របើ ែដលមិន្រត�វបានជូនដំណឹងអំពីករែណនំាែដលេចញេដយធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា។

៦០

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
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