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ការប្រកួតប្រជ្រងនំាអ្រាយយើងរីកចំរីនជាមួយគ្ន្រ



របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

ទស្រសនវិស័យ និងប្រសកកម្មរបស់ធនាគរឯកទ្រស ខ្រមខាប់ភីថល

សារលិខិតពីប្រាននាយកប្រតិបត្តិ

ផលិតផលរបស់ធនាគរឯកទ្រស ខ្រមខាប់ភីថល

អតិថិជនរបស់ធនាគរ

សិកា្ខ្រសាលា និងវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រល

តារាងរចនាសម្ពន័្ធរបស់ធនាគរ

ម្ច្រស់ភាគហុ៊ន

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល

គណគ្រប់គ្រងធនាគរ

តារាងសង្ខ្របព័ត៌មនហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល

របាយការណ៍សវនករឯករាជ

តារាងតុល្រយការ 

របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍បម្រ្របម្រលួមូលធនភាគទុនិក

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់

កំណត់សម្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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មាតិកា
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សម្ពន័្ធគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថឈុានមុខគ្រ នៅក្នងុតំបន់អាសីុអាគ្ន្រយ៍។

ស�នវិស័យទ
ជាធនាគរឈានមុខគ្រ ដ្រលមនទ្រព្រយសកម្មដ៏រឹងមំ និងមនឧត្តមភាព  
ក្នងុការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ហើយចុះបញ្ជនីៅផ្រសារភាគហុ៊នភ្នពំ្រញ។

សកកម�េប
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អាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈច្នែបែឌិត និងមានសន្ទុះ រីកដុះដាលជានិច្ច
បែកបដោយការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក។
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សារលិខិតពីបបធាននាយកបបតិបត្ិ

LEE YONG MAN
ប្រាននាយកប្រតិបត្តិ
ធនាគារឯកទេស ខេមខាប់ភីថល

ប ច្ចបុ្របន្ន ស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសកម្ពជុា 
បានបន្តកើនឡើង ចំនួន៦,៩% 
ទោះបីជាកម្ពជុាកំពុងប្រឈមនឹង 

ការប្រកួតប្រជ្រង ក្នងុការនំាច្រញសម្លៀកបំាក់ 
ការចុះខ្រសាយន្រវិស័យកសិកម្ម និងឧស្រសាហកម្ម 
ទ្រសចរណ៍។  ទន្ទមឹនឹងន្រះដ្ររ ធនាគរ ឯកទ្រស 
ខ្រមខាប់ភីថល ភីអិលសីុ នៅត្របន្តការយកចិត្ត 
ទុកដាក់លើការផ្តល់នូវគុណភាព ស្រវាកម្មដ៏ល្អ
បំផុតនៅលើទីផ្រសារប្រកួតប្រជ្រង ដើម្របីបំព្រញ 
តម្រវូការរបស់អតិថិជន។

មានសែចក្តីសោមនសែសរីករាយ ក្នុងការបង្ហែញពីបែែក់ចំណែញ 
របស់ធនាគារ ដែលបានកើនឡើងចំនួន ៨%ស្មើនឹងចំនួន 
១,៩២៨,០០០ ដុល្លែរអាមែរិកក្នុងឆ្នែំ២០១៥  ពីចំនួន 

១,៧៨៥,០០០ ដុល្លែរអាមែរិកក្នុងឆ្នែំ២០១៤។ ទែពែយសកម្មរបស់ធនាគារ 
បានកើនឡើងចំនួន ៤៥% ស្មើនឹងចំនួន ៦៤លនដុល្លែរអាមែរិក 
ក្នុងឆ្នែំ២០១៥ ពីចំនួន ៤៤លនដុល្លែរអាមែរិកក្នុងឆ្នែំ២០១៤។  ចំណុចខ្លែំង 
នៅក្នុងបែតិបត្តិការរបស់យើង គឺកមែិតអតែែឥណទានខូចតែឹម ០.១% 
ដែលបានធ្វើចំណាត់ថ្នែក់សំវិធានធន ឥណទាន     សែបទៅតាមគោលការណ៍ 
របស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។ យើងនៅតែបន្តធានាឲែយបាន នូវគុណភាព 
សមតុលែយឥណទានល្អសំរាប់ធនាគារដើមែបីរកែសាការពារហានិភ័យ និងធ្វើ          
ឲែយអាជីវកម្មានមុខឲែយសែបតាមការរំពឹងទុករបស់មា្ចែស់ភាគ។ មានតែការ 
បង្កើនបែែក់ចំណែញ និងការពងែីកទែពែយសកម្មប៉ុណ្ណែះដែលឆ្លុះបញ្ចែំងឲែយ
ឃើញពីភាពរីកចមែើនរបស់ធនាគារ។ យើងនៅតែបន្តការខិតខំបែឹងបែែង 
សមែែចឲែយបាននូវទសែសនវិស័យរបស់ធនាគារ ក្នុងការបង្កើនទែពែយសកម្ម 
និងបែែក់ចំណែញបែចាំឆ្នែំ ជាមួយនឹងការគែប់គែងហានិភ័យយ៉ែងបែុង 
បែយ័ត្នបំផុត។

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ែងជែែលជែែ ចំពោះមា្ចែស់ភាគហ៊ុនរបស់យើង 
ដែលនៅតែបន្តការគាំទែ និងបង្កើនទំហំឥណទាន របស់មា្ចែស់ភាគហ៊ុនចំនួន 

៤០ លនដុល្លែរអាមែរិកក្នុងឆ្នែំ២០១៥ បន្ថែមលើចំនួន ២៥លនដុល្លែរ 
អាមែរិកក្នុងឆ្នែំ២០១៤។ ចំណុចខ្លែំងមួយទៀតនៅក្នុងបែតិបត្តិការរបស់យើង 
គឺការរៀបចំឯកសារឥណទានទាន់ពែលវែល និងភាពឧសែសាហ៍ពែយាយម 
របស់បុគ្គលិក។ សកម្មភាពទាំងនែះបានឆ្លុះបញ្ចែំងឲែយឃើញតាមរយៈកែុម
ការងរដែលមានការសហការដ៍អសា្ចែរែយរវាងបុគ្គលិក  ទាំង អស់ និងមា្ចែស់ 
ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ។

ខ្ញុំ
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Lee Yong Man,

ប្រាននាយកប្រតិបត្តិ

កទសែសនវិជា្ជែចែងថធនធានមនុសែសគឺជាទែពែយដ៏ល្អបំផុតរបស់យើង ដូច្នែះយើងបានធ្វើការបណ្តុះបណា្តែលនិងអភិវឌែឍន៍ចំណែះដឹង 
ជំនាញដល់បុគ្គលិកដែលមានទែពកោសលែយជាមួយការលើកទឹកចិត្តសមែែប់កែុមការងរ គឺផ្តល់អាទិភាពចំបងលើជំនាញបច្ចែក
ទែស   និងអាជីវកម្ម។ 

ក្នុងឆ្នែំ២០១៥ ធនាគារបានផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណា្តែលដល់បុគ្គលិកដូចខងកែែម៖

• វគ្គបណ្តុះបណា្តែលផែសែងៗ  និងភាសាអង់គ្លែសនៅក្នុងធនាគារដល់បុគ្គលិកទាំងអស់
• វគ្គបណ្តុះបណា្តែលCIFRS  ដល់បុគ្គលិកឥណទាន  គណនែយែយ  និងសវនកម្មផ្ទែក្នុង
• វគ្គសិកែសាជំនាញធនាគារខងកែែដល់បុគ្គលិកចំនួន៦៣រូប
• សិកា្ខែសាលកែែបែទែសនៅទីកែុងហុងកុង និងសុិនជិនក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ២០១៥ ដែលមានបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន២១០នាក់ រួមទាំងសមាជិក 
 កែុមគែួសាររបស់បុគ្គលិកចំនួន២៥នាក់។

សមែែប់ឆ្នែំ២០១៦  យើងនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់សែវាកម្មដល់ល្អជូនអតិថិជន  និងរកែសាការរីកចមែើនឲែយបានយូរអង្វែងសមែែប់ធនាគារ។

ជាចុងកែែយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនរបស់យើង។ តាមរយៈការបំពែញការងរជាមួយអតិថិជន ដើមែបីអោយពួកគាត់បានសា្គែល់ពី
តមែូវការអាជីវកម្ម យើងក៏បានបង្កើតអោយមាននូវការផ្តល់សែវាហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមតមែូវការផែសែងៗទៀត នឹងតាមពែលវែលដែលបានកំណត់ជាក់
លក់។ ទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងបានផ្តល់នូវអត្ថបែយជន៍ជាជាែើនដល់អតិថិជន       ដែលបានបែើបែែស់សែវាកម្មរបស់ធនាគារតាំងពីឆ្នែំ២០១០។
យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាជា្ញែធរគែប់ជាន់ថ្នែក់ មា្ចែស់ភាគហ៊ុន និងកែុមបែឹកែសាភិបាលទាំងអស់ដែលតែងតែខិតខំក្នុងការចង្អុលបង្ហែញនូវ 
យុទ្ធសាសែ្តល្អៗដល់ធនាគារដែលមិនអាចកាត់ថ្លែបាន។

អ្ន
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របាយការណ៌ បបចាុំឆ្នាុំ២០១៥ 9



10 របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

អតិថិជនរបស់ធនាគារ



11របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



12 របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

សិក្ខាសាលានិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
សិកា្ខែសាលនៅបរទែស ទីក្រុងហុងកុង និងទីក្រុងសិនហ្រសិន នៅថ្ង្រ២១ ដល់ ២៨ ខ្រវិច្ឆិកា  ឆ្ន្រំ២០១៥



13របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

សិកា្ខែសាលគណគែប់គែងធនាគារ នាថ្ង្រ១៦ ដល់ ១៧ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០១៦    នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ



របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥របាយការណ៌ បបចាុំឆ្នាុំ២០១៥14
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15របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

% ន្រដើមទុន

OKS-CAM
Investments 

Limited

Lee Yong Man

OKS-CAM
Limited

ចំនួនទឹក 
ប្រ្រក់ជាដុលា្ល្ររ 

សហរដ្ឋអាម្ររិក

ចំនួនទឹក 
ប្រ្រក់ជាដុលា្ល្ររ 

សហរដ្ឋអាម្ររិក

ចំនួនភាគហ៊ុន
ក្នុងឆ្ន្រំ  ២០១៥

ចំនួនភាគហ៊ុន
ក្នុងឆ្ន្រំ  ២០១៤% ន្រដើមទុន

៨៦% ៨៦%៦.៨៨០.០០០ ៦.៨៨០.០០០៦.៨៨០.០០០ ៦.៨៨០.០០០

១០% ១០%៨០០.០០០ ៨០០.០០០៨០០.០០០ ៨០០.០០០

៤% ៤%៣២០.០០០ ៣២០.០០០៣២០.០០០ ៣២០.០០០

១០០% ១០០%៨.០០០.០០០ ៨.០០០.០០០៨.០០០.០០០ ៨.០០០.០០០

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់មា្ចែស់ភាគហ៊ុន និងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីមានដូចខងកែែមៈរចនាសម្ព័ន្ធរបស់មា្ចែស់ភាគហ៊ុន និងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីមានដូចខងកែែមៈ

ទទព្រយសកម្ម
ភាពរីកច ម្មីន នន



របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

បកុមបបរឹក្សាភិបាល

របាយការណ៌ បបចាុំឆ្នាុំ២០១៥16



17របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

កំរិតវប្របធម៌
* អនុបណ្ឌិតគែប់គែងជំនួញ 

ពីសាកលវិទែយាល័យ Harvard 
សហរដ្ឋអាមែរិក

បទពិសោធន៍ការងារ
* នាយកបែតិបត្តិការ នែកែុមហ៊ុន 

Oaks Family Office Pte. Ltd., 
នៅបែទសសិង្ហបុរី(បច្ចុបែបន្ន)

* នាយកចាត់ការ នែធនាគារ 
Citicorp Investment 

នៅបែទែសសិង្ហបុរី

កំរិតវប្របធម៌
* អនុបណ្ឌិតគែប់គែងជំនួញពី 
សាកលវិទែយាល័យ Southern 

Illinois សហរដ្ឋអាមែរិក

បទពិសោធន៍ការងារ
* នាយកចាត់ការ Oaks 

Family Office Pte. Ltd., 
នៅបែទសសិង្ហបុរី(បច្ចុបែបន្ន)

* អគ្គនាយក នែធនាគារ 
Canadian Imperial

កំរិតវប្របធម៌
* អនុបណ្ឌិតវិទែយាសាស្តែសែដ្ឋកិច្ច 
 ពីសាកលវិទែយាល័យ Yonsei  
 សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ

បទពិសោធន៍ការងារ
* បែធាននាយកបែតិបត្តិ  
 នែធនាគារឯកទែស ខែមខប់  
 ភីថល ភីអិលសុី (បច្ចុបែបន្ន)
* អគ្គនាយករង នែធនាគារភ្នំពែញ
* បែធានតំណាង នែធនាគារ  
 Arab ភីអិលសុីនៅទីកែុងហុងកុង
* អគ្គនាយករង នែធនាគារ Arab  
 ភីអិលសុី នៅទីកែុងសែអ៊ូល  
 បែទែសកូរ៉ែ

កំរិតវប្របធម៌
* អនុបណ្ឌិតគែប់គែងជំនួញ   
 ពីសាកលវិទែយាល័យ Chicago  
 សហរដ្ឋអាមែរិក

បទពិសោធន៍ការងារ
* នាយកចាត់ការ Oaks Family   
 Oaks Family Office Pte. Ltd.,  
 នៅបែទសសិង្ហបុរី(បច្ចុបែបន្ន)
* Proprietary Equity Trader   
 នែធនាគារ Arab ភីអិលសុី   
 បែទែសសិង្ហបុរី

កំរិតវប្របធម៌
* អនុបណ្ឌិតគែប់គែងជំនួញ ពីសាកលវិទែយាល័យ Rochester  
 ទីកែុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមែរិក

បទពិសោធន៍ការងារ
* ទីបែឹកែសាឯករាជែយ (បច្ចុបែបន្ន)
* បែធាននាយកបែតិបតិ្តហិរញ្ញវត្ថុ នែធនាគារ Citicorp   
 សំរាប់បែតិបត្តិការ និងវិនិយគ នែអាសុីបា៉ែសុីហ្វិក

IVAN HOYES

PATRICK LOWE

ANANTHAN SANTHANA KRISHNAN

LEE YONG MAN

KOH SEOK LENG



18 របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

កំរិតវប្របធម៌
* កំពុងសិកែសា ACCA (CPA) 

តាមរយៈ CamEd Business 
School

* បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ 
ផ្នែកគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកល 

វិទែយាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាសែ្ត 
និងវិទែយាសាសែ្តសែដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ
* នាយកសវនកម្មផ្ទែក្នុង  នែ      

គែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ សីលនិធិ

កំរិតវប្របធម៌
* បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់   
 ផ្នែកគែប់គែងពាណិជ្ជកម្ម  
 ពីសាកល វិទែយាល័យ ន័រតុន

បទពិសោធន៍ការងារ
* បែធានផ្នែករបាយការណ៍  
 និងសវនកម្មគោលការណ៍  
 នែធនាគារ អែសុីលីដា ភីអិលសុី

សិុនសុខ មួកម៉ារេដត

កំរិតវប្របធម៌
* បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែក 

គែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកល 
វិទែយាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាសែ្ត 

និងវិទែយាសាសែ្តសែដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ
* នាយកឥណទាន នែអង្គការ 
ឥណទានអភិវឌែឍន៍លំនៅដា្ឋែន 

បែជាជនកែីកែ
* បែធានមន្តែីឥណទាន    

នែធនាគារអែសុីលីដា ភីអិលសុី 

កំរិតវប្របធម៌
* បរិញ្ញបតែជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគែប់គែង   
 ពីសាកលវិទែយាល័យ ជាតិគែប់គែង

បទពិសោធន៍ការងារ
* លែខបែតិបត្តិ នែបែធាននាយក  
 បែតិបត្តិ និងមន្តែីរដា្ឋែបាល
 ឥណទាន នែធនាគារ
 ភ្នំពែញពាណិជ្ជ

ែប៉តរា៉វី

កំរិតវប្របធម៌
* អនុបណ្ឌិតវិទែយាសាស្តែសែដ្ឋកិច្ច                              

ពីសាកលវិទែយាល័យ Yonsei 
សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ

បទពិសោធន៍ការងារ
* អគ្គនាយករង នែធនាគារភ្នំពែញ

* បែធានតំណាង នែធនាគារ  
 Arab ភីអិលសុីនៅទីកែុងហុងកុង

* អគ្គនាយករង នែធនាគារ Arab 
ភីអិលសុី នៅទីកែុងសែអ៊ូល 

បែទែសកូរ៉ែ

កំរិតវប្របធម៌
* បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់    
 វិទែយាសាសែ្តហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកល   
 វិទែយាល័យ Illinois សហរដ្ឋអាមែរិក
* បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ វិទែយាសាសែ្ត  
 សែដ្ឋកិច្ច ពីសកលវិទែយាល័យ    
 Yonsei សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ

បទពិសោធន៍ការងារ
* ជំនួយការនាយកបែតិបត្តិនែ   
 ធនាគារខែមខូ នៅបែទែសកម្ពុជា
* នាយក KB Investment   
 (Kookmin Bank Group)
* នាយក DBPA Korea   
 (Deutsche Bank Group)
* បែធានតណំាង Korea Long Term  
 Credit Bank នៅបែទែសភូមា

LEE YONG MAN CHOI YOON

ប្រាននាយកប្រតិបត្តិ

នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
/ អនុប្រាននាយក

នាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង
/ ជំនួយការប្រាននាយក

នាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ
/ EVP

នាយិកាប្រតិបត្តិធនានមនុស្រស
/ អនុប្រាននាយក

នាយកប្រតិបត្តិតាម

គណបគប់បគងធនាគារ

េម៉ៅនិមល
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រស់ធារិទិ្ធ

កំរិតវប្របធម៌
* កំពុងសិកែសាបរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ 

ផ្នែកគែប់គែងទូទៅ 
ពីសាកលវិទែយាល័យ ជាតិគែប់គែង 
* កំពុងសិកែសាបរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ 

ផ្នែកគែប់គែងទូទៅ ពីសាកល 
វិទែយាល័យ ជាតិគែប់គែង

បទពិសោធន៍ការងារ
* មន្តែីឥណទានខ្នែតមធែយម 

នែធនាគារ អែសុីលីដា ភីអិលសុី

កំរិតវប្របធម៌
* បរិញ្ញែបតែ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ  
 និងធនាគារ ពីសាកល  
 វិទែយាល័យភូមិន្ទនីតិសាសែ្ត  
 និងវិទែយាសាសែ្តសែដ្ឋកិច្ជ

បទពិសោធន៍ការងារ
* មនែ្តីឥណទាន នែធនាគារ  
 ABA ភីអិលសុី

កំរិតវប្របធម៌
* កំពុងសិកែសាបរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ 

ផ្នែកគែប់គែងទូទៅ  ពីសាកល 
វិទែយាល័យ ជាតិគែប់គែង

* បរិញ្ញែបតែ កែែសតែសាស្តែ 
ពីសាកលវិទែយាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម

បទពិសោធន៍ការងារ
* មនែ្តីឥណទាន នែធនាគារ 

អែសុីលីដា ភីអិលសុី

កំរិតវប្របធម៌
* បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់
 ផ្នែកគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុ  
 ពីសាកលវិទែយាល័យ   
 ជាតិគែប់គែង

បទពិសោធន៍ការងារ
* បែធានមនែ្តឥីណទាន នែធនាគារ  
 អែសុីលីដា ភីអិលសុី

កំរិតវប្របធម៌
* បរិញ្ញែបតែ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ 

និងធនាគារ  ពីសាកល  
វិទែយាល័យជាតិគែប់គែង

បទពិសោធន៍ការងារ
* មន្តែីឥណទាន នែធនាគារ 

អែសុីលីដា ភីអិលសុី

កំរិតវប្របធម៌
* បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់   
 ផ្នែកគែបគ់ែងហរិញ្ញវត្ថ ុពសីាកល  
 វិទែយាល័យ គែប់គែង និងសែដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ
* នាយកសាខ នែគែឹះសា្ថនមីកែូ  
 អែអឹមខែ

នាយកឥណទាន

នាយកសាខាជាន់ខ្ពស់

នាយកសាខា

នាយកសាខាជាន់ខ្ពស់
/ អនុប្រាននាយក

នាយកសាខា

ប្រានសាខា

យក់សុធន់

ហ៊ុនសុំណាងមុីវណ្ណៈ

ែង៉តបុ៊នេធឿន

ែប៉នសុំរួល



២០១៥ ២០១៤
របាយការណ៍លទ្ធផល(ដុលា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិក ០០០)

បែែក់ចំណែញមុនបង់ពន្ធ ២.៣៥៤ ២.២៣៥

បែែក់ចំណែញសុទ្ធ ១.៩២៨ ១.៧៨៥

ាតុសំខាន់ៗរបស់តារាងតុល្រយការ(ដុលា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិក ០០០)

សរុបទែពែយសកម្ម ៦៣.៨៥២ ៤៤.០៧៣

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ៦១.១៩៧ ៤១.៧៨៦

សរុបបំណុល ៥០.៧៤៦ ៣២.៨៩៥

ដើមទុន ៨.០០០ ៨.០០០

សរុបមូលនិធិមា្ចែស់ភាគហ៊ុន ១៣.១០៦ ១១.១៧៨

ផលលើទែពែយសកម្ម ៣,៥% ៤,៨%

ផលលើមូលធន ១៥,៨% ១៦,៣%

ផលលើការវិនិយគ ៩,៣% ១០,៤%

អតែែឥណទានខូច ០,១% ០,៣%
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តារាងសេងខេបព័ត៌ម្នហិរញ្ញវត្ញ



សកម្មភាពចម្របងៗ

សកម្មភាពចមែបងៗរបស់ធនាគារ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សែវាកម្មផ្នែកធនាគារ
ឯកទែស  និងសែវាកម្មផែសែងៗដែលទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសមែែប់ដំណាច់ឆ្នែំ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ តែូវបាន 
បង្ហែញនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល នៅលើទំព័រទី៧  នែរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ភាគលាភ

មិនមានការបែកាសភាគលភ ឬក៏បង់ភាគលភ ក្នុងអំឡុងដំណាច់ឆ្នែំ          
ថ្ងែទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ ទែ (២០១៤: គា្មែន)។ 

ដើមទុន

ដើមទុនរបស់ធនាគារ មានចំនួន ៨.000.000 ដុល្លែរអាមែរិក                                      
(២០១៤ :  ៨.000.000 ដុល្លែរ អាមែរិក)។ 

ឥណទានអាក្រក់ និងឥណទានសង្រស័យ

មុនពែលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ កែុមបែឹកែសាភិបាលបាន
បែែកដខ្លួនឯងថរាល់បុរែបែទាន និងឥណទានអាកែក់ទាំងអស់ដែលបាន
ដឹង  តែូវបានជមែះចែញពីបញ្ជី និងបានកត់តែែសំវិធានធន យ៉ែងពែញលែញ 
សមែែប់បុរែបែទាននិងឥណទានអាកែក់ និង សងែស័យ។

គិតតែឹមកាលបរិចែ្ឆទនែរបាយការណ៍នែះ និងតាមការយល់ដឹងដ៏សុកែឹត       
កែុមបែឹកែសាភិបាល ពុំបានដឹងពីកាលៈទែសៈណាមួយ ដែលនាំឲែយចំនួន        
បុរែបែទាន និងឥណទានអាកែក់ដែលបានជមែះចែញពីបញ្ជី ឬចំនួន 
សំវិធានធន បុរែបែទាន និងឥណទានអាកែក់និងសងែស័យ ក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ  មានតមែ្លមិន  គែប់គែែន់ជាសារវន្តោះទែ។

ទ្រព្រយសកម្ម

មុនពែលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ កែុមបែឹកែសាភិបាលបាន 
រៀបចំវិធានការដែលមានមូល-ដា្ឋែនសមសែប ដើមែបីបញ្ជែក់ថបណា្តែទែពែយ 
សកម្មទាំងឡាយ ដែលទំនងជាមិនអាចបង្វិលមកវិញនៅក្នុងបែតិបត្ដិការ 
អាជីវកម្មធម្មតា ទៅតាមតម្លែនៅក្នុងបញ្ជីគណនែយែយរបស់ធនាគារ តែូវបាន
កត់តែែបន្ថយឱែយនៅស្មើនឹងតម្លែ   ដែលអាចទទួលសា្គែល់បានជាក់ស្ដែង។

គិតតែឹមកាលបរិច្ឆែទនែរបាយការណ៍នែះ កែុមបែឹកែសាភិបាលពុំបានដឹងពី 
ហែតុការណ៍ណាមួយ ដែលអាចបណា្តែលឱែយតម្លែទែពែយសកម្មក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារពុំតែឹមតែូវជាសារវន្ដទែ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផ្រស្រងៗ

គិតតែឹមកាលបរិចែ្ឆទនែរបាយការណ៍នែះ  មិនមានៈ

(ក). បន្ទុកណាមួយលើទែពែយសកម្មរបស់ធនាគារ   ដែលបានកើតឡើងចាប់តាំង 
 ពីដំណាច់ឆ្នែំសមែែប់ការធានា  បំណុលរបស់ភាគីតតិយជនណាមួយ  និង

(ខ). បណំលុយថភាពណាមយួរបសធ់នាគារ ដែលបានកើតឡើងចាប ់តាងំព ី 
 ដំណាច់ឆ្នែំ។

តាមយបល់របស់កែុមបែឹកែសាភិបាល មិនមានបំណុលយថភាព ឬបំណុល 
ផែសែងៗរបស់ធនាគារដែលតែូវបានទាមទារឱែយសង ឬអាចនឹងទាមទារឱែយ 
សងក្នុងរយៈពែល១២ខែ បនា្ទែប់ពីដំណាច់ឆ្នែំ ដែលនឹងឬអាចនឹងមានឥទ្ធិពល 
យ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការ បំពែញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន 
នៅថ្ងែកំនត់សងោះទែ។

21របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល មានសែចក្តីសោមនសែសក្នុងការដាក់បង្ហែញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធ្វើ 
សវនកម្មរួច  របស់ធនាគារឯកទែស ខែមខប់ភីថល ភីអិលសុី  (ហៅកាត់ថ "ធនាគារ") សមែែប់ដំណាច់ឆ្នែំថ្ងែទី ៣១  ខែធ្នូ  ឆ្នែំ២០១៥។

របាយក្រណ៍បកុមបបរឹក្សាភិបាល



១. អនុវត្ដគោលការណ៍គណនែយែយ សមសែបដែលគាំទែដោយការវិនិច្ឆ័យ 
និងការបា៉ែន់បែមាណសមហែតុផល និងបែកបដោយការបែុងបែយ័ត្នព្ែមទាំង
អនុវត្ដតាមគោលការណ៍ទាំងនែះឱែយមានសង្គតភាព។

២. អនុវត្ដតាមតមែូវការក្នុងការលតតែដាងព័ត៌មាន ដែលអនុលោមតាម 
គោលការណ៍ ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា និងស្តង់ដារគណនែយែយ 
កម្ពុជា ហើយបែសិនបើមានការបែែសចាកណាមួយ ក្នុងការបង្ហែញឱែយមាន 
ភាព តែឹមតែូវការបែែសចាកទាំងោះ តែូវបានបង្ហែញពនែយល់ និងកំណត់            
បរិមាណឱែយបានតែឹមតែូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ។

៣. រកែសាទុកកំណត់តែែគណនែយែយឲែយបានគែប់គែែន់ និងបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយ 
ផ្ទែក្នុងបែកបដោយបែសិទ្ធភាព។

៤. រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្អែកលើមូលដា្ឋន និរន្ដភាពនែ 
ដំណើរការ   អាជីវកម្ម   និង

៥. តែួតពិនិតែយ និងដឹកនាំធនាគារឱែយមានបែសិទ្ធភាព តាមរយៈការសមែែច 
ចិត្តសំខន់ៗ ទាំងអស់ដែលជះឥទិ្ធពលដល់បែតិបត្តិការ និងលទ្ធផល 
អាជីវកម្ម ហើយបែែកដថកិច្ចការទាំងនែះ តែូវបានឆ្លុះបញ្ចែំងយ៉ែងតែឹមតែូវ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

កែុមបែឹកែសាភិបាលអះអាងថ ធនាគារបានអនុវត្តតាមតមែូវការខងលើក្នុងការ 
រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

យើងខ្ញុំជាកែុមបែឹកែសាភិបាលបានអនុម័តលើរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុដែលភា្ជែប់ 
មកជាមួយ  ដែលបានបង្ហែញតែឹមតែូវនូវគែប់ទិដ្ឋភាព ជាសារវន្តទាំងអស់ 
នែសា្ថែនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារគិតតែឹម ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ 
ព្ែមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់បែែក់ សមែែប់ដំណាច់ឆ្នែំ 
ដោយអនុលោម  ទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំ របស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា 
និងស្តង់ដារ គណនែយែយកម្ពុជា។

ការប្រ្រប្រួលកាលៈទ្រសៈ

គិតតែឹមកាលបរិច្ឆែទនែរបាយការណ៍នែះ កែុមបែឹកែសាភិបាលមិនបានដឹងពី 
កាលៈទែសៈ ណាមួយដែលមិនបានវែកញែក នៅក្នុងរបាយការណ៍នែះ       
ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដែលអាចបណា្តែលឱែយចំនួនទឹកបែែក់ 
ដែលបានបង្ហែញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានភាពមិនតែឹមតែូវជាសារវន្ដ 
ោះទែ។ 

ប្រតិបត្ដិការមិនប្រក្រតី

តាមយបលរ់បសក់ែមុបែកឹែសាភបិាល           លទ្ធផលហរិញ្ញវត្ថរុបសធ់នាគារ សមែែប ់
ដំណាច់ឆ្នែំ មិនបានទទួលរងនូវឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរ ដែលកើតចែញពីកតា្តែផែសែងៗ 
បែតិបត្តិការ ឬព្ែឹត្តិការណ៍ ទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិន 
ធម្មតាទែ។

តាមយបល់របស់កែុមបែឹកែសាភិបាល ក្នុងចោ្លែះពែល រវាងថ្ងែបិទបញ្ជី           
មកទល់នឹងកាលបរិច្ឆែទនែរបាយការណ៍នែះ មិនមានកើតឡើងនូវខ្ទង់គណនី 
បែតិបត្តិការ ឬព្ែឹត្តិការណ៍ ណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិន     
ធម្មតាដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់ជាសារវន្តលើលទ្ធផល បែតិបត្តិការរបស់ធនាគារ    
ក្នុងឆ្នែំដែលរបាយការណ៍នែះតែូវបានធ្វើឡើង ោះទែ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

កែុមបែឹកែសាភិបាលដែលបានបមែើការក្នុងអំឡុងឆ្នែំ រហូតមកទល់នឹងកាល 
បរិចែ្ឆទនែរបាយ- ការណ៍នែះមានរាយនាមដូចខងកែែមៈ

. លោក Ivan Hoyes  បែធានកែុមបែឹកែសាភិបាល

. លោក Lee Yong Man  សមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាល

. លោក Patrick Lowe  សមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាល

. លោក Koh Seok Leng  សមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាល

. លោក Ananthan Santhana  សមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាល
  Krishnan

ការទទួលខុសត្រវូរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលចំពោះរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ

កែុមបែឹកែសាភិបាលទទួលខុសតែូវក្នុងការបញ្ជែក់ថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
តែូវបានរៀបចំឡើងតែឹមតែូវ នូវគែប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់ 
នែសា្ថែនភាព ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គិតតែឹម ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ 
ក៏ដូចជា លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់បែែក់សមែែប់ដំណាច់ឆ្នែំ។ 
ការរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែះ តមែូវឱែយកែុមបែឹកែសាភិបាលៈ

22 របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



ការជែើសរីសនីតិវិធីទាំងនែះ គឺអាសែ័យលើការវិនិច្ឆ័យ របស់សវនករ 
រាប់ទាំងការវាយតម្លែលើ  ហានិភ័យនែភាពខុសឆ្គង ជាសារវន្ដនែរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបណា្តែលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬ កំហុសឆ្គង។ ក្នុងការវាយតម្លែ  
ហានិភ័យទាំងោះ សវនករបានពិចារណាទៅលើបែព័ន្ធ តែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង  
របស់អង្គភាពដែលទាក់ទង ទៅនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហែញយ៉ែងតែឹមតែូវ  
នែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើមែបីរៀបចំនូវ នីតិវិធីសវនកម្មដែលមានលក្ខណៈ 
សមហែតុផល ទៅតាមកាលៈទែសៈផែសែងៗប៉ុន្ដែ ពុំមានគោលបំណង 
បញ្ចែញមតិទៅលើបែសិទ្ធភាព នែបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង របស់អង្គភាព 
ោះទែ ។ សវនកម្មក៏រួមបញ្ចូលទាំងការវាយតម្លែ នូវភាពសមសែបនែ 
គោលការណ៍គណនែយែយដែលបានបែើបែែស់ និងភាពសមហែតុផលនែការ 
បា៉ែន់សា្មែនគណនែយែយដែលធ្វើទែបើងដោយគណគែប់គែង ក៏ដូចជាការវាយតម ្លែ 
លើការបង្ហែញជាទូទៅនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថភស្ដុតាងសវនកម្មដែលយើងទទួលបាន គឺមានលក្ខណៈ 
គែប់គែែន់ និងតែឹមតែូវ ដែលជាមូលដា្ឋែនសមែែប់ការបញ្ចែញមតិយបល់ 
របស់យើងខ្ញុំ។

មតិយោបល់

តាមទសែសនៈរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលភា្ជែប់មកជាមួយបាន 
បង្ហែញ តែឹមតែូវនូវគែប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ដ ទាំងអស់នែសា្ថែនភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់ធនាគារ គិតតែឹម ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 
ព្ែមទាំងលំហូរសាច់បែែក់សមែែប់ ដំណាច់ឆ្នែំ ដោយអនុលោមទៅតាម 
ស្ដង់ដារគណនែយែយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំ របស់ធនាគារជាតិនែ 
កម្ពុជា។ 

ជូនភាគទុនិក ធនាគរឯកទ្រសខ្រមខាប់ភីថល ភីអិលសុី

យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម ទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលភា្ជែប់មក 
ជាមួយរបស់ធនាគារឯកទែស ខែមខប់ភីថល ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថ 
"ធនាគារ") រួមមាន តារាងតុលែយការគិតតែឹម ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ 
របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បមែែបមែួលមូលធនភាគទុនិក និង 
របាយការណ៍លំហូរសាច់បែែក់សមែែប់ ដំណាច់ឆ្នែំ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ 
ព្ែមទាំងកំណត់សមា្គែល់ រួមមានសែចក្ដីសង្ខែបនែគោលការណ៍គណនែយែយ 
សំខន់ៗ និងព័ត៌មានពនែយល់ដទែទៀត។ 

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណគ្រប់គ្រង លើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ

គណគែប់គែងទទួលខុសតែូវក្នុងការរៀបចំ និងការបង្ហែញរបាយការណ៍        
ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនែះ ឱែយបានតែឹមតែូវដោយអនុលោម ទៅតាមស្តង់ដារ         
គណនែយែយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា និង 
ទទួលខុសតែូវលើការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង ដែលគណគែប់គែងកំណត់ថវាមាន
ភាពចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនឱែយមានការរាយការណ៍ 
ខុសជាសារវន្ដ ដែលបណា្តែលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផែសែងៗ។ 

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ

ការទទួលខុសតែូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺបញ្ចែញមតិ   លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ទាំងនែះ ដោយផ្អែកទៅលើការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំបានធ្វើ    
សវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ ស្ដីពីសវនកម្មនែកម្ពុជា។     
ស្ដង់ដារទាំងោះ តមែូវឱែយយើងខ្ញុំបែតិបត្ដិតាម កែមសីលធម៌ធ្វើផែនការ 
និងធ្វើសវនកម្ម ដើមែបីទទួលបាននូវការធានាអះអាង ដែលសមហែតុផលថ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានលក្ខណៈខុសឆ្គងជាសារវន្ដ។

ការធ្វើសវនកម្មរួមមាន ការអនុវត្ដនីតិវិធីដើមែបី ទទួលបាននូវភស្ដុតាង 
សវនកម្មអំពីចំនួនទឹកបែែក់ និងការលតតែដាង នៅក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ។

23របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥

របាយក្រណ៍សវនករឯករាជ



២០១៥ ២០១៤

កំណត់
សំគល់ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ទ្រព្រយសកម្ម

សាច់បែែក់ក្នុងដែ ៤៧.៨៣៣ ១៩៣.៧២៤  ១៤.២៧៧  ៥៨.១៧៩ 

សមតុលែយនៅធនាគារកណា្តែល ៤ ៤០១.៦៧៨ ១.៦២៦.៧៩៦  ៤០១.៣៧៨  ១.៦៣៥.៦១៥ 

សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ ៥ ២៣០.៣៥៥ ៩៣២.៩៣៨  ៦២៦.៥៧២  ២.៥៥៣.២៨១ 

ឥណទាន និងបុរែបែទានអតិថិជនសុទ្ធ ៦ ៦១.១៩៧.១៩១ ២៤៧.៨៤៨.៦២៤ ៤១.៧៨៦.០២០ ១៧០.២៧៨.០៣២ 

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ ៧ ៧០០.៣៣៩ ២.៨៣៦.៣៧៣  ៧៥៤.០១៨  ៣.០៧២.៦២៤ 

ទែពែយសមែបត្តិ និងបរិកា្ខែរ ៨ ១.១៥៥.២២៦ ៤.៦៧៨.៦៦៥  ៤០២.៧២៨  ១.៦៤១.១១៧ 

ទែពែយសកម្មអរូបី ៩ ១១៩.២៦៦ ៤៨៣.០២៧  ៨៨.៣២៣  ៣៥៩.៩១៦ 

ទ្រព្រយសកម្មសរុប ៦៣.៨៥១.៨៨៨ ២៥៨.៦០០.១៤៧ ៤៤.០៧៣.៣១៦ ១៧៩.៥៩៨.៧៦៤ 

បំណុល និងមូលធនភាគទុនិក

បំណុល 

បែែក់កម្ចី ១០ ៤៩.៣២២.៩១២ ១៩៩.៧៥៧.៧៩៤ ៣១.៥៦៩.១៤៩ ១២៨.៦៤៤.២៨២

អនុបំណុល ១១ ៧០០.០០០ ២.៨៣៥.០០០ ៧០០.០០០ ២.៨៥២.៥០០

បំណុលពន្ធលើបែែក់ចំណែញ ២០ ៣៣៥.០៦២ ១.៣៥៧.០០១ ៣៨០.២៨៥ ១.៥៤៩.៦៦១

បំណុលផែសែងៗ ១២ ៣៨៧.៥៦០ ១.៥៦៩.៦១៨ ២៤៥.៣៦៣ ៩៩៩.៨៥៧

បំណុលសរុប ៥០.៧៤៥.៥៣៤ ២០៥.៥១៩.៤១៣ ៣២.៨៩៤.៧៩៧ ១៣៤.០៤៦.៣០០

មូលធនភាគទុនិក

ដើមទុន ១៣ ៨.០០០.០០០ ៣២.៤០០.០០០ ៨.០០០.០០០ ៣២.៦០០.០០០

ចំណែញរកែសាទុក ៥.១០៦.៣៥៤ ២០.៦៨០.៧៣៤ ៣.១៧៨.៥១៩ ១២.៩៥២.៤៦៤

មូលធនភាគទុនិកសរុប ១៣.១០៦.៣៥៤ ៥៣.០៨០.៧៣៤ ១១.១៧៨.៥១៩ ៤៥.៥៥២.៤៦៤

បំណុល និងមូលធនភាគទុនិកសរុប ៦៣.៨៥១.៨៨៨ ២៥៨.៦០០.១៤៧ ៤៤.០៧៣.៣១៦ ១៧៩.៥៩៨.៧៦៤

តារាងតុល្យក្រ

24 របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



របាយក្រណ៍លទ្ធផល

២០១៥ ២០១៤

កំណត់
សំគល់ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ចំណូលការបែែក់ ១៤ ៨.៤៩៧.០០៧ ៣៤.៤១២.៨៧៨  ៦.០១៨.១៨០  ២៤.៥២៤.០៨៤ 

ចំណាយការបែែក់ ១៥ (២.៨៧៤.៧៨១) (១១.៦៤២.៨៦៣)  (១.៨៣៣.៧៥១)  (៧.៤៧២.៥៣៥)

ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ ៥.៦២២.២២៦ ២២.៧៧០.០១៥  ៤.១៨៤.៤២៩  ១៧.០៥១.៥៤៩ 

សំវិធានធនឥណទានអាកែក់ និងសងែស័យ ៦ (១២៨.២០៥) (៥១៩.២៣០)  (១០១.៦៣៨)  (៤១៤.១៧៥)

ចំណូលការបែែក់សុទ្ធកែែយសំវិធានធន
ឥណទានអាកែក់ និងសងែស័យ

៥.៤៩៤.០២១ ២២.២៥០.៧៨៥  ៤.០៨២.៧៩១  ១៦.៦៣៧.៣៧៤ 

ចំណូលបែតិបត្តិការផែសែងៗ ១៦ ៩៣២.០៤២ ៣.៧៧៤.៧៧០  ៥៩២.២៩៣  ២.៤១៣.៥៩៤ 

ចំណូលប្រតិបត្តិការ ៦.៤២៦.០៦៣ ២៦.០២៥.៥៥៥  ៤.៦៧៥.០៨៤  ១៩.០៥០.៩៦៨ 

ចំណាយបុគ្គលិក ១៧ (២.១០៨.៥០៩) (៨.៥៣៩.៤៦២)  (១.៤៦៩.៥៥៨)  (៥.៩៨៨.៤៤៩)

ចំណាយរំលស់ទែពែយសកម្មរូបី 
និងទែពែយសកម្មអរូបី

១៨ (២៨០.៩៤៧) (១.១៣៧.៨៣៥)  (១៥៣.៣១៣)  (៦២៤.៧៥១)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល ១៩ (១.៦៨២.៥០៩) (៦.៨១៤.១៦១)  (៨១៦.៩៧៣)  (៣.៣២៩.១៦៥)

(៤.០៧១.៩៦៥) (១៦.៤៩១.៤៥៨)  (២.៤៣៩.៨៤៤)  (៩.៩៤២.៣៦៥)

ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ ២.៣៥៤.០៩៨ ៩.៥៣៤.០៩៧  ២.២៣៥.២៤០  ៩.១០៨.៦០៣ 

ចំណាយពន្ធលើបែែក់ចំណែញ ២០ (៤២៦.២៦៣) (១.៧២៦.៣៦៥)  (៤៥០.០៦៨)  (១.៨៣៤.០២៧)

ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំសុទ្ធ  ១.៩២៧.៨៣៥  ៧.៨០៧.៧៣២  ១.៧៨៥.១៧២  ៧.២៧៤.៥៧៦ 

25របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



ដើមទុន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំណ្រញ
រក្រសាទុក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

សមតុលែយគិតតែឹមថ្ងែទី០១ ខែមករា ឆ្នែំ២០១៤  ៨.០០០.០០០  ១.៣៩៣.៣៤៧  ៩.៣៩៣.៣៤៧ 

ចំណែញក្នុងឆ្នែំសុទ្ធ  -    ១.៧៨៥.១៧២  ១.៧៨៥.១៧២ 

សមតុល្រយគិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤ ៨.០០០.០០០ ៣.១៧៨.៥១៩  ១១.១៧៨.៥១៩

សមមូលនឹងាន់រៀល ៣២.៦០០.០០០ ១២.៩៥២.៤៦៥  ៤៥.៥៥២.៤៦៥ 

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

សមតុលែយគិតតែឹមថ្ងែទី០១ ខែមករា ឆ្នែំ២០១៥  ៨.០០០.០០០  ៣.១៧៨.៥១៩  ១១.១៧៨.៥១៩ 

ចំណែញក្នុងឆ្នែំសុទ្ធ  -    ១.៩២៧.៨៣៥  ១.៩២៧.៨៣៥ 

សមតុល្រយគិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥  ៨.០០០.០០០  ៥.១០៦.៣៥៤  ១៣.១០៦.៣៥៤ 

សមមូលនឹងាន់រៀល  ៣២.៤០០.០០០  ២០.៦៨០.៧៣៤  ៥៣.០៨០.៧៣៤ 

របាយក្រណ៍បែបមបបមរួលមូលធនភាគទុនិក

26 របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

ចំណែញមុនបង់ពន្ធសុទ្ធ ២.៣៥៤.០៩៨ ៩.៥៣៤.០៩៧ ២.២៣៥.២៤០ ៩.១០៨.៦០៤

និយ័តកម្មសមែែប់ ៖

រំលស់ទែពែយសកម្មរូបី និងទែពែយសកម្មអរូបី (កំណត់សមា្គែល់ ១៨) ២៨០.៩៤៧ ១.១៣៧.៨៣៥ ១៥៣.៣១៣ ៦២៤.៧៥១

ចំណូលការបែែក់សុទ្ធ (៥.៦២២.២២៦) (២២.៧៧០.០១៥) (៤.១៨៤.៤២៩) (១៧.០៥១.៥៤៩)

ចំណែញលើការលក់ទែពែយសមែបត្តិ និងបរិកា្ខែរ  (២៩.៨៨៦) (១២១.០៣៨) - -

សំវិធានធនសមែែប់ឥណទាន និងបុរែបែទានអាកែក់ និងសងែស័យ ១២៨.២០៥ ៥១៩.២៣០ ១០១.៦៣៨ ៤១៤.១៧៥

(២.៨៨៨.៨៦២) (១១.៦៩៩.៨៩១) (១.៦៩៤.២៣៨) (៦.៩០៤.០១៩)

បមែែបមែួលក្នុងដើមទុនបង្វិល

ឥណទាន និងបុរែបែទាន (១៩.៥៣៩.៣៧៦) (៧៩.១៣៤.៤៧៣) (១១.១៩៣.៩៣៨) (៤៥.៦១៥.២៩៧)

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ ១៦៨.០៨៨ ៦៨០.៧៥៥ (២៦៩.៩៣៦) (១.០៩៩.៩៩០)

បំណុលផែសែងៗ ៥៧.៤២០ ២៣២.៥៥១ ៩.៨៤៦ ៤០.១២២

សាច់បែែក់បានបែើក្នុងបែតិបត្តិការ (២២.២០២.៧៣០) (៨៩.៩២១.០៥៨) (១៣.១៤៨.២៦៦) (៥៣.៥៧៩.១៨៤)

ការបែែក់បានទទួល ៨.៣៨២.៥៩៨ ៣៣.៩៤៩.៥២២ ៥.៩៣៨.៣៣០ ២៤.១៩៨.៦៩៥

ការបែែក់បានបង់ (២.៧៩០.០០៤) (១១.២៩៩.៥១៦) (១.៧៩៧.០៦១) (៧.៣២៣.០២៤)

ពន្ធលើបែែក់ចំណែញបានបង់ (៤៧១.៤៨៦) (១.៩០៩.៥១៨) (២២៥.៦៤៧) (៩១៩.៥១២)

សាច់ប្រ្រក់បានប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ (១៧.០៨១.៦២២) (៦៩.១៨០.៥៧០) (៩.២៣២.៦៤៤) (៣៧.៦២៣.០២៥)

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ទិញទែពែយសមែបត្តិ និងបរិកា្ខែរ (១.០១៣.១៣២) (៤.១០៣.១៨៥) (២៨៣.៤៧១) (១.១៥៥.១៤៤)

ទិញទែពែយសកម្មអរូបី (៥៦.៩៤០) (២៣០.៦០៧) (៧.១៨៦) (២៩.២៨៣)

សាច់បែែក់បានពីការលក់ទែពែយសមែបត្តិ និងបរិកា្ខែរ ៣៥.៥៧០ ១៤៤.០៥៨ ៦៦៩ ២.៧២៦

សាច់ប្រ្រក់បានប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ (១.០៣៤.៥០២) (៤.១៨៩.៧៣៤) (២៨៩.៩៨៨) (១.១៨១.៧០១)

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

បែែក់បានពីកម្ចី ២១.២៣៩.៣១៥ ៨៦.០១៩.២២៧ ១២.៤៣៧.៤៣៤ ៥០.៦៨២.៥៤៤

សងបែែក់កម្ចី (៣.៤៨៥.៥៥២) (១៤.១១៦.៤៨៥) (២.៥៦៦.៣៧០) (១០.៤៥៧.៩៥៨)

បែែក់តម្កល់ធានាលើដើមទុននៅធនាគារកណា្តែល - - - -

បែែក់បានពីការបន្ថែមដើមទុន - - - -

សាច់ប្រ្រក់បានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន ១៧.៧៥៣.៧៦៣ ៧១.៩០២.៧៤២ ៩.៨៧១.០៦៤ ៤០.២២៤.៥៨៦

កំណើន/(តំហយ) ក្នុងសាច់បែែក់ និងសាច់បែែក់សមមូលសុទ្ធ (៣៦២.៣៦១) (១.៤៦៧.៥៦១) ៣៤៨.៤៣២ ១.៤១៩.៨៦០

សាច់បែែក់ និងសាច់បែែក់សមមូលនាដើមឆ្នែំ ៦៤២.២២៧ ២.៦១៧.០៧៥ ២៩៣.៧៩៥ ១.១៧៣.៧១១

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (១៦.០៥៥) - ២៣.៥០៤

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលនាចុងឆ្ន្រំ (កំណត់សម្គ្រល់ ២១) ២៧៩.៨៦៦ ១.១៣៣.៤៥៨ ៦៤២.២២៧ ២.៦១៧.០៧៥

របាយក្រណ៍លុំហូរសាច់បបាក់

27របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



២. េសចក្ីសេងខេបអុំពីេគាលក្រណ៍គណេនយ្យ
 សុំខាន់ៗ

គោលការណ៍គណនែយែយសំខន់ៗ ដែលបានបែើបែែស់ ក្នុងការរៀបចំ   
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែះ តែូវបានបង្ហែញខងកែែម។ គោលការណ៍ 
គណនែយែយទាំងនែះ តែូវបានអនុវត្តយ៉ែងមាន សង្គតភាពគែប់ឆ្នែំទាំងអស់ 
ដែលបានបង្ហែញ  លើកលែងតែមានបញ្ជែក់ផែសែងពីនែះ។

២.១ មូលដា្ឋ្រនន្រការរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានរៀបចំ  ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ 
ណែនាំរបស់ធនាគារកណា្តែល និងស្តង់ដារគណនែយែយកម្ពុជា ហៅកាត់ 
"CAS")។ ក្នុងការបែើបែែស់ CAS ធនាគារក៏បានបែើ CFRS7 ស្តីពី "ការលត
តែដាងព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ" ផងដែរ។  គោលការណ៍គណនែយែយ 
ដែលបានបែើបែែស់ អាចមានភាពខុសគា្នែ ពីគោលការណ៍គណនែយែយដែល 
តែូវបានទទួលសា្គែល់ និងបែើបែែស់ជាទូទៅនៅតាមបណា្តែបែទែស និង 
យុតា្តែធិការផែែសងៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែះ មិនមានបំណងបង្ហែញ 
អំពីសា្ថែនភាពហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់បែែក់ដោយ 
អនុលោមទៅតាមយុតា្តែធិការណាផែែសង កែែពី ព្ែះរាជាណាចកែកម្ពុជាោះទែ។ 
ដូចនែះ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនែះ សមែែប់បង្ហែញ ចំពោះតែអ្នក 
ដែលបានជែែបអំពីគោលការណ៍គណនែយែយ នីតិវិធី និងការអនុវត្តនៅក្នុងព្ែះ           
រាជាណាចកែកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណះ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានរៀបចំតាមវិធីសាសែ្តថ្លែដើម។

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ   ដែលសែបទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំ 
របស់ស្ដង់ដារ គណនែយែយកម្ពុជា តមែូវឱែយបែើបែែស់ការបា៉ែន់សា្មែន និងការសន្មត 
ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទែពែយសកម្ម និងបំណុល និងការលត 
តែដាងទែពែយសកម្ម និងបំណុលយថភាពដែលបានរាយការណ៍ គិតតែឹម       
កាលបរិច្ឆែទនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួននែចំណូល និង 
ចំណាយដែលបានរាយការណ៍ នៅក្នុងអំឡុងពែលនែការធ្វើ របាយការណ៍នែះ។ 
បើទោះជាការបា៉ែន់សា្មែនទាំងនែះ ផ្អែកទៅលើ ការយល់ដឹង ដ៏សុកែឹត                  
បំផុតរបស់គណគែប់គែងទៅលើព្ែឹត្ដិការណ៍ និងសកម្មភាពផែសែងៗនាពែល 
បច្ចុបែបន្នក៏ដោយ ក៏លទ្ធផលជាក់លក់ចុងកែែយ អាចខុសពីការបា៉ែន់សា្មែន 
ទាំងនែះ។ ផ្នែកដែលទាក់ទងនឹងការវិនិច្ឆ័យ ឬភាពស្មុគសា្មែញក្នុងកមែិតខ្ពស់ 
ឬផ្នែកដែលការសន្មត និងការបា៉ែន់សា្មែនមានលក្ខណៈជាសារវន្ដ ចំពោះ           
របាការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានលតតែដាងនៅក្នុងកំណត់សមា្គែល់៣។

១. ព័ត៌មានទូទៅ 

កែុមហ៊ុន ខែមខប់ភីថល ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថ "កែុមហ៊ុន") ធ្វើអាជីវកម្ម 
នៅព្ែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នៅកែសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម ជាកែុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសតែូវមានកមែិត កែែមអាជា្ញែប័ណ្ណ 
ចុះបញ្ជីលែខ Co-៦៣៦៤/០៩E ចុះថ្ងែទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០០៩។ កែុមហ៊ុន 
ទទួលបានការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មថ្មី លែខ Co-៦៣៦៤E/២០០៩ ពីកែសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងែទី១៩ ខែមីនា ឆ្នែំ២០១២។

នៅថ្ងែទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០១០  កែុមហ៊ុនទទួលបានអាជា្ញែប័ណ្ណគា្មែនកំណត់ 
ពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា   ដើមែបីធ្វើអាជីវកម្មជាគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅថ្ងែទី២៨  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នែំ២០១២  កែុមហ៊ុនទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារ 
ជាតិនែកម្ពុជា    ដើមែបីប្តូរឈ្មែះសែបចែបាប់របស់ខ្លួនពីកែុមហ៊ុន ខែមខប់ភីថល 
ខូអិលធីឌី ទៅជាកែុមហ៊ុន ខែមខប់ភីថល ភីអិលសុី ហើយលក្ខន្តិកៈរបស់
កែុមហ៊ុនដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មតែូវបានអនុម័ត ដោយកែសួងពាណិជ្ជកម្ម 
នៅថ្ងែទី១៩ ខែមីនា ឆ្នែំ២០១២។

នៅថ្ងែទី០១ ខែសីហា ឆ្នែំ២០១៣ កែុមហ៊ុនទទួលបានការអនុម័តចែញដោយ 
ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា ដើមែបីបែែកា្លែយជាទៅជាគែឹះសា្ថែន ធនាគារ ឯកទែស     
និងបានប្តូរឈ្មែះសែបចែបាប់របស់ខ្លួន ទៅជាធនាគារឯកទែសខែមខប់ភីថល 
ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថ "ធនាគារ") ហើយលក្ខន្តិកៈដែលបានធ្វើវិសោធន 
កម្មក្នុងការផ្លែស់ប្តូរ តែូវបានអនុម័តដោយកែសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងែទី១៦ 
ខែសីហា ឆ្នែំ២០១៣។

ចាប់តាំងពីថ្ងែទី១ ខែសីហា ឆ្នែំ២០១៣     សកម្មភាពចមែបងៗរបស់ធនាគារ
គឺពាក់ព័ន្ធនឹង ការផ្តល់សែវាកម្មផ្នែកធនាគារឯកទែស និងសែវាកម្មផែសែងៗ 
ដែលទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការិយល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារ មានទីតាំងនៅ ផ្ទះលែខ៦៨៩B  
មហាវិថីកម្ពុជាកែែម សង្កែត់ទឹកល្អក់១  ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពែញ 
ព្ែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ ធនាគារមាននិយជិតចំនួន ២៥០នាក់ 
(៣១ ធ្នូ ២០១៤ ៖ ១៩៩នាក់)។

កែុមបែឹកែសាភិបាល បានអនុម័តឲែយចែញផែសាយ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែះ 
នៅថ្ងែទី២៣ ខែមីនា ឆ្នែំ២០១៦។

កុំណត់សម្គាល់របាយក្រណ៍ហិរញ្ញវត្ញ

28 របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



គ. ការបង្ហែញជាបែែក់រៀល

អនុលោមតាមបែកាសលែខ ធ៧-០៧-១៦៤បែ.ក. ចុះថ្ងែទី១៣ ខែធ្នូ 
ឆ្នែំ២០០៧ របស់ធនាគារកណា្តែលតមែូវឲែយកត់តែែប្តូរទៅជាបែែក់រៀលចំពោះ 
តារាងតុលែយការ របាយ ការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បមែែបមែួលមូលធន 
របាយការណ៍លំហូរសាច់បែែក់ និង កំណត់សមា្គែល់ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សមែែប់ដំណាច់ឆ្នែំ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ ដោយបែើអតែែប្តូរបែែក់ 
មធែយមភាគផ្លូវការ ដែលកំណត់ដោយធនាគារកណា្តែលនាកាលបរិច្ឆែទ 
រាយការណ៍ដែល ១ដុល្លែរ អាមែរិកស្មើនឹង ៤.០៥០ រៀល (៣១ ធ្នូ ២០១៤៖ 
១ដុល្លែរអាមែរិក ស្មើនឹង ៤.០៧៥រៀល)។ តួលែខដែលតែូវបានប្តូរនែះ 
មិនតែូវបានធ្វើសវនកម្មទែហើយមិន គួរបកសែែយ ថតួលែខនែះ ជាតួលែខ 
សមែែប់បង្ហែញដូចតួលែខ ជាបែែក់ដុល្លែរអាមែរិកោះទែ ឬយល់ថជា 
តួលែខតែូវបានប្តូរ ឬអាចប្តូរទៅជាបែែក់រៀល តាមអតែែប្តូរបែែក់ខងលើ 
ឬអតែែប្តូរបែែក់ផែសែងទៀតទែ។

២.៤ សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

សាច់បែែក់ និងសាច់បែែក់សមមូលរួមមាន សាច់បែែក់ក្នុងដែបែែក់បញ្ញើ 
នៅធនាគារ ការឧបករណ៍សាច់បែែក់ងយសែួលរយៈពែលខ្លី ដែលមាន 
កាលកំណត់ដើមរយៈពែលបីខែ ឬតិចជាង គិតចាប់ពីថ្ងែដែលមានលទ្ធភាព 
ពែញលែញ   ក្នុងការដកសាច់បែែក់ោះតាមតមែូវការ។

២.៥ ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ឥណទាននិងបុរែបែទានអតិថិជនទាំងអស់  តែូវបានរាយការណ៍ក្នុងតារាង 
តុលែយការតាមចំនួនទឹកបែែក់ដើម ដកចំនួនដែលបានជមែះចែញពីបញ្ជី និង 
សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់។ 

ឥណទានតែូវបានជមែះចែញពីបញ្ជីនៅ ពែលដែលមិនមានភាពជាក់ស្តែង 
អំពីលទ្ធភាព ក្នុងការបែមូលបែែក់មកវិញ។ ឥណទាននិងបុរែបែទានដែល 
បែមូលបានមកវិញ បនា្ទែប់ពីបានជមែះចែញពីបញ្ជីរួចហើយ ឬបាន 
កត់តែែសំវិធានធន ដើមែបីកាត់បន្ថយចំនួនសំវិធានធនឥណទាន និងបុរែ 
បែទានបាត់បង់រួចហើយ   តែូវបានកត់តែែនៅក្នុងរបាយការណ៍  លទ្ធផល។

២.៦ សំវិានធនឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអាក្រក់ និង 
សង្រស័យ

ធនាគារបានអនុវត្តការធ្វើចំណាត់ថ្នែក់ឥណទាន និង សំវិធានធនដែលតមែូវ 
ដោយបែកាសរបស់ធនាគារកណា្តែលលែខធ៧-០៩-០៧៤បែ.ក. ចុះថ្ងែទី ២៥ 
ខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០០៩    ស្តីពី "ការធ្វើចំណាត់ថ្នែក់ឥណទាន និងសំវិធានធនសមែែប់ 
ធនាគារ និងគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុ"។ បែកាសនែះតែូវអនុវត្ត ចំពោះឥណទាន 
បុរែបែទាន និងទែពែយសកម្មផែសែងៗដែលមានលក្ខណៈសែដៀងគា្នែ។ កមែិត 
ចាំបាច់អបែបបរមានែសំវិធាន ធនឥណទានបាត់បង់តែូវបានធ្វើអាសែ័យតាម
ចំណាត់ថ្នែក់ពាក់ព័ន្ធ ដោយមិនគិតដល់ទែពែយសកម្មដែលតែូវបានដាក់ជាវត្ថុ 
បញ្ចែំ (លើកលែងតែសាច់បែែក់) ។

២.២ ស្តង់ដាគណន្រយ្រយហិរញ្ញវត្ថុថ្មី

នៅថ្ងែទី២៨ ខែសីហា ឆ្នែំ២០០៩ កែុមបែឹកែសាជាតិគណនែយែយ នែកែសួង 
សែដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបានបែកាសដាក់ឲែយបែើស្តង់ដាររបាយការណ៍ ទាក់ទង 
នឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនែកម្ពុជា (ហៅកាត់ថ"CIFRS") ដែលផ្អែកទាំងសែុង 
ទៅតាមស្តង់ដារទាំងអស់ ដែលចែញផែសាយដោយ កែុមបែឹកែសាស្តង់ដារ 
គណនែយែយអន្តរជាតិ (ហៅកាត់ថ"IASB")  ។

យងតាមសារាចរណែនាំលែខ ០៨៦ សហវ-កជគ ចុះថ្ងែទី៣០ ខែកក្កដា 
ឆ្នែំ២០១២ កែុមបែឹកែសាជាតិគណនែយែយ នែកែសួងសែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បានអនុម័ត  ឲែយគែឹះសា្ថែនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពនែយារពែលអនុវត្ត CIFRS 
រហូតដល់ថ្ងែចាប់ផ្តើមនៅថ្ងែទី០១ ខែមករា ឆ្នែំ២០១៦ ឬបនា្ទែប់ពីនែះ។ 
នៅថ្ងែទី៣០ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០១៥ ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា បានផ្ញើលិខិតទៅឲែយ 
កែុមបែឹកែសាជាតិគណនែយែយនែកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុស្នើសុំពនែយារ 
ពែលបន្ថែមទៀត ដើមែបី ចាប់ផ្តើមនៅការិយបរិច្ឆែទ ឬបនា្ទែប់ពីថ្ងែទី០១ ខែមករា 
ឆ្នែំ២០១៩។ គិតតែឹមកាលបរិច្ឆែទនែរបាយការណ៏នែះ កែុមបឹែកែសាមិនទាន់ 
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរទែ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដំបូងរបស់ធនាគារដែលនឹងតែូវរៀបចំតាម CIFRS 
គឺរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុសមែែប់ដំណាច់ឆ្នែំថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៩។            
ស្តង់ដារគណនែយែយដែលធនាគារបែើបែែស់នាពែលបច្ចុបែបន្ន គឺ CAS 
មានភាពខុសគា្នែជាជាែើនផ្នែក បើធៀបនឹង CIFRS។ ដូចនែះការអនុវត្ត CIFRS 
នឹងបណា្តែលឲែយមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ត លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
ធនាគារ។

២.៣ ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

ក. រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រ្រប់បងា្ហ្រញ

គណនីទាំងអស់ ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារ 
តែូវបានវាស់តម្លែ ដោយបែើបែែស់រូបិយប័ណ្ណ នែបរិយកាសសែដ្ឋកិច្ចចមែបង 
ដែលធនាគារធ្វើបែតិបត្ដិការ (ហៅកាត់ថ  រូបិយប័ណ្ណគោល)។ របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានបង្ហែញជាបែែក់ដុល្លែរអាមែរិក ដែលជារូបិយ ប័ណ្ណគោល និង
រូបិយប័ណ្ណសមែែប់បង្ហែញរបស់ធនាគារ។

ខ. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្រយ

បែតិបត្ដិការជារូបិយប័ណ្ណ ផែសែងៗកែែពីបែែក់ដុល្លែរអាមែរិក តែូវបានកត់តែែ 
ប្ដូរទៅ ជាបែែក់ដុល្លែរអាមែរិក តាមអតែែប្ដូរបែែក់នាកាលបរិច្ឆែទនែ 
បែតិបត្ដិការោះ។ ចំណែញ និងខតពីការប្ដូរ រូបិយប័ណ្ណដែលបណា្តែលមក
ពីការទូទាត់តាមបែតិបត្ដិការបែបនែះ និងពីការប្ដូរទែពែយសកម្ម និងបំណុល         
រូបិយវត្ថុនានាដែលកំណត់ជារូបិយប័ណ្ណផែសែងៗ កែែពីបែែក់ដុល្លែរអាមែរិក 
តាមអតែែប្ដូរនាដំណាច់ឆ្នែំ   តែូវបានកត់តែែនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ 

29របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



២.៩ ចំណូលជើងសារ

ចំណូលកមែែជើងសារ តែូវបានកត់តែែនៅពែលដែល សែវាកម្មតែូវផ្តល់ឱែយ 
អតិថិជន។ កមែែដំណើរការឥណទានតែូវបានកត់តែែ នៅពែលសែវាកម្ម      
កើតមានឡើង។

២.១០   ទ្រព្រយសម្របតិ្ត និងបរិកា្ខ្ររ

ទែពែយសមែបតិ្ត និងបរិកា្ខែរ តែូវបានតក់តែែថ្លែដើមដករំលស់បង្គរ និងការ             
ខតបង្គរដែលបណា្តែលមកពីការចុះថយតម្លែ។ ថ្លែដើមរួមមាន ចំណាយ 
ផ្ទែល់ផែសែងៗ ក្នុងការនាំយកទែពែយសមែបតិ្តោះ មកកាន់ទីតាំង និងលក្ខខណ្ឌ 
ចាំបាច់   ដើមែបីយកវាមកបែើបែែស់។

ចំណាយបន្តបនា្ទែប់ផែសែងៗ តែូវបានកត់តែែបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លែយងនែ 
ទែពែយោះ ឬតែូវបានកត់តែែជាទែពែយដាច់ដោយឡែក តាមការសមសែប 
តែនៅពែលដែលមានភាពបែែកដបែជាថ ផលបែយជន៍សែដ្ឋកិច្ច នាពែល 
អនាគតនែទែពែយោះ នឹងហូរចូលមកក្នុងធនាគារ ហើយថ្លែដើមនែទែពែយោះ
អាចតែូវបានវាស់វែង   គួរឲែយជឿជាក់បានតែប៉ុណ្ណះ។

រាល់ចំណាយលើការ ជួសជុល និងការថែទាំផែសែងៗទៀតទាំងអស់តែូវបាន 
កត់តែែជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍ លទ្ធផលក្នុងឆ្នែំដែលបែតិបត្តិការោះ 
កើតឡើង។

ការធើ្វរំលស់លើទែពែយសមែបត្តិ និងបរិកា្ខែរផែសែងទៀតតែូវបានកត់តែែជាបន្ទុក នៅ
ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមមូលដា្ឋែនរំលស់ថែរ លើអាយុកាលបែើបែែស់ 
របស់ទែពែយនីមួយៗមានដូចខងកែែម ៖

ដីមិនត្រូវបានរំលស់។

តម្លែសំណល់ និងអាយុកាលបែើបែែស់របស់ទែពែយសកម្ម តែូវបានតែួតពិនិតែយ 
និងធ្វើនិយ័តកម្មតាមការសមសែប បែសិនបើមានសញ្ញែណនែការបែែបែួល ជា
សារវន្តណាមួយចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆែទរបាយការណ៍មុនមក។

តម្លែយងនែទែពែយសកម្មណាមួយ ដែលលើសពីតម្លែដែលអាចសែង់មកវិញ
បានរបស់វា តែូវបានកត់តែែបន្ថយភា្លែមឱែយនៅតែឹមតម្លែបា៉ែន់សា្មែន ដែលអាច 
សែង់មកវិញបាន។

តារាងខងកែែមបង្ហែញការចាត់ថ្នែក់ឥណទាន ដែលគិតតាមចំនួនថ្ងែហួស 
កាលកំណត់សង និងអបែបបរមាសំវិធានធនដែលតមែូវឱែយមានៈ

ការធ្វើចំណាត់ថ្នែក់ឥណទាន  និងសំវិធានធន  តែូវផ្តែតការយកចិត្តទុកដាក់
លើកតា្តែពីរ  គឺកតា្តែហួសកាលកំណត់សង    និងកតា្តែគុណភាពឥណទាន។

២.៧ កិច្ចសន្រយាាក់ព័ន្ធឥណទានផ្រស្រងៗ

នៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារចុះកិច្ចសនែយាដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
ឥណទានផែសែងៗរួមមានកិច្ចសនែយាឥណទាន។ គោលការណ៍គណនែយែយ 
និងវិធីសាសែ្តសំវិធានធន មានលក្ខណៈសែដៀងគា្នែ ចំពោះឥណទានផែសែងៗ 
ដូចបានកត់សមា្គែល់ខងលើ។ ធនាគារ នឹង កត់តែែសំវិធានធនជាក់លក់       
ចំពោះកិច្ចសនែយាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផែសែងៗទាំងោះ នៅពែលដែល       
ធនាគារគិតថវាទំនងជាមានការបាត់បង់។

២.៨ ចំណូលការប្រ្រក់

ចំណូលការបែែក់ពីឥណទាន និងបុរែបែទានអតិថិជន និងបែែក់បញ្ញើនៅ 
ធនាគារកណា្តែល និងនៅធនាគារផែសែងៗ តែូវបានគែកត់តែែតាមមូលដា្ឋែន 
បង្គរលើកលែងតែមានការ សងែស័យគួរឱែយបារម្ភ ចំពោះការបែមូលបែែក់មកវិញ 
ដែលក្នុងករណីនែះការបែែក់នឹងតែូវបាន គែពែយួររហូតដល់ពែលបានទទួលសា
ច់បែែក់ជាក់ស្តែង។ គោលការណ៍ក្នុងការពែយួរការបែែក់ គឺអនុលោមសែបតាម 
គោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណា្តែល ស្តីពីការពែយួរការបែែក់លើឥណទាន   
មិនដំណើរការ   និងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់។

ការបែែក់ដែលបន្ថយជាតំណាងការបែែក់នៅលើឥណទាន និងបុរែបែទាន 
ដែលមិនបានទទួលលទ្ធផល ដែលបានកត់តែែដូចសំវិធានជាជាងចំណូល
ទៅជាមូលដា្ឋែននែសាច់បែែក់។

ការចាត់ថា្ន្រក់ ចំនួនថ្ង្រហួសកាលកំណត់សង អត្រ្រសំវិានធន

សំវិានធនទូទៅ

ធម្មតា/ស្តង់ដារ តិចជាង៣០ថ្ងែ ១%

សំវិានធនជាក់លាក់

ឥណទានឃ្លែំមើល លើសពី៣០-៨៩ថ្ងែ ៣%

ឥណទានកែែមស្តង់ដារ លើសពី៩០-១៧៩ថ្ងែ ២០%

ឥណទានសងែស័យ លើសពី១៨០-៣៥៩ថ្ងែ ៥០%

ឥណទានបាត់បង់ លើសពី៣៦០ថ្ងែ ១០០%

អគារ និងការកែលំអលើទែពែយជួល ៥ ឆ្នែំ

បរិកា្ខែរការិយល័យ និងសង្ហែរិមការិយល័យ ៤ ឆ្នែំ

បរិកា្ខែរកុំពែយូទ័រ ២ ឆ្នែំ

យនយន្ត ៤ ឆ្នែំ

30 របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



២.១៤ សំវិានធន

សំវិធានធនតែូវបានកត់តែែក្នុងតារាងតុលែយការ នៅពែលដែលធនាគារមាន 
កាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវចែបាប់ ឬកាតព្វកិច្ចបែយែាលដែលជា លទ្ធផលនែព្ែឹត្ដិការណ៍ 
ពីអតីតកាល ហើយវាទំនងជាអាចតមែូវឱែយមានការចំណាយលើផល 
បែយជន៏សែដ្ឋកិច្ច   ដើមែបីទូទាត់កាតព្វកិច្ចោះ ។

បែសិនបើផលប៉ះពាល់មានចំនួនជាសារវន្ត សំវិធានធនតែូវបានកំណត់ដោយ 
ការបញ្ចុះតម្លែនែលំហូរសាច់បែែក់ដែលរំពឹងទុកនាពែលអនាគត ដោយបែើ 
អតែែមុនបង់ពន្ធ ដើមែបីឆ្លុះបញ្ចែំងការវាយតម្លែទីផែសារ នែតម្លែសាច់បែែក់ 
គិតតាមពែលវែល   និងហានិភ័យជាក់លក់ផែសែងៗ  នឹងតែូវទទួលខុសតែូវ។ 

២.១៥ ពន្ធពន្រយារ និងពន្ធចរន្តលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 

ក. ពន្ធចរន្តលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ពន្ធចរន្តលើបែែក់ចំណែញ តែូវបានកត់តែែនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណូល 
គណនាផ្អែកលើ មូលដា្ឋែនដែលអនុម័តតាមចែបាប់ពន្ធ និងអនុម័តយ៉ែងសំខន់
នៅក្នុងតារាងតុលែយការដែលធនាគារបានបែតិបត្តិការ           និងបង្កើតចំណូលពន្ធ 
នៅក្នុងព្ែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។

ខ. ពន្ធពន្រយារលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ពន្ធពនែយារលើបែែក់ចំណែញតែូវបានធើ្វ សំវិធានធនពែលលែញ ដោយបែើ 
វិធីសាសែ្តបំណុលលើលម្អៀងបណ្តែះអាសន្ន ដែលបានកើតឡើងរវាង 
តម្លែយងរបស់ទែពែយសកម្ម និង បំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ ពន្ធ
ពនែយារលើបែែក់ចំណែញតែូវបានវាស់វែង តាមអតែែ ពន្ធ (និងចែបាប់) ដែលបាន 
អនុម័តរួចរាល់ ឬអនុម័តរួចមួយផ្នែកធំគិតតែឹមកាលបរិច្ឆែទនែ របាយការណ៍ 
ដែលរំពឹងថនឹងតែូវអនុវត្តនៅពែលដែល ពន្ធពនែយារលើបែែក់ចំណែញ 
ពាក់ព័ន្ធតែូវបានកត់តែែ ឬនៅពែលដែលបំណុលពន្ធពនែយារលើបែែក់ចំណែញ 
តែូវបានទូទាត់។ ពន្ធពនែយារលើបែែក់ចំណែញ តែូវបានគណនាដោយបែើ 
អតែែពន្ធ២០%។

ពន្ធពនែយារទែពែយសកម្មតែូវបានកាត់កងជាមួយនឹងបំណុលពន្ធពនែយារ បែសិនបើ
មានសិទិ្ធតាមផ្លូវចែបាប់ដើមែបីកាត់កងពន្ធទែពែយសកម្មក្នុងឆ្នែំ ជាមួយនឹងបំណុល
ពន្ធក្នុងឆ្នែំហើយបែសិនបើវាទាក់ទង នឹងពន្ធលើបែែក់ចំណែញ ដែលកំណត់ 
ដោយអាជា្ញែធរពន្ធដារតែមួយទៅលើអង្គភាពជាប់ពន្ធតែមួយ។

ពន្ធពនែយារទែពែយសកម្មតែូវបានកត់តែែ លុះតែែតែមានភាពបែែកដថនឹងមាន
បែែក់ចំណែញជាប់ពន្ធនាពែលអនាគត សមែែប់យកលម្អៀងបណ្តែះអាសន្ន
មកបែើបែែស់។ ពន្ធពនែយារទែពែយសកម្ម តែូវបានតែួតពិនិតែយនៅរៀងរាល់កាល 
បរិច្ឆែទរាយការណ៍ និងតែូវបានកាត់ បន្ថយទៅតាមទំហំដែលទំនងជាមិនមាន
បែែក់ចំណែញជាប់ពន្ធតែូវបានកត់តែែ។

ចំណែញ និងខតពីការលក់ជមែះទែពែយសមែបត្ដិ និងបរិកា្ខែរ តែូវបានកំណត់      
ដោយធ្វើការបែៀបធៀបសាច់បែែក់បានពីការលក់ និងតម្លែយង ហើយ                
តែូវបានកត់តែែនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

២.១១ ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

ទែពែយសកម្មអរូបីដែលរួមមាន អាជា្ញែប័ណ្ណកម្មវិធីកុំពែយូទ័រដែលបានទិញ និង 
ចំណាយពាក់ព័ន្ធផែសែងៗ តែូវបានរាយការណ៍តាមថ្លែដើម  ដករំលស់បង្គរ        
និងការខតដែលបណា្តែលមកពីការថយចុះតម្លែ។ អាជា្ញែប័ណ្ណកម្មវិធីកុំពែយូទ័រ 
ដែលបានទិញ តែូវបានធ្វើមូលធនកម្មតាមមូលដា្ឋែន ថ្លែដើមដែលបាន           
កើតឡើងក្នុងការទិញកម្មវិធីជាក់លក់ោះមកបែើបែែស់។ ថ្លែដើមតែូវបាន 
ធ្វើរំលស់តាមអតែែ ៥០% បែចាំឆ្នែំដោយបែើមូលដា្ឋែនរំលស់ថែរ។

ចំណាយសមាជិកភាព តែូវបានកត់តែែតាមថ្លែដើម ដករំលស់បង្គរនិងការខត 
ដែលបណា្តែលមកពីការថយចុះតម្លែ។ វាតែូវបានធ្វើរំលស់លើអាយុកាល 
បែើបែែស់  ៥០ឆ្នែំ  ដូចបានចែងនៅក្នុងកិច្ចសនែយាសមាជិកភាព។ 

២.១២ ការថយចុះតម្ល្រ ន្រទ្រព្រយសកម្មមិនម្រន ហិរញ្ញវត្ថុ

ទែពែយសកម្មទាំងឡាយណាដែលតែូវធើ្វរំលស់ តែូវបានតែួតពិនិតែយរកការថយ
ចុះតម្លែ របស់វានៅពែលដែលមានព្ែឹតិ្តការណ៍ ឬការផ្លែស់ប្តូរកាលៈទែសៈ
ណាមួយចង្អុលបង្ហែញថតម្លែ យងរបស់វានឹងមិនអាចសែង់មកវិញបាន។  
ការខតបង់ បណា្តែលមកពីការថយចុះតម្លែ តែូវបានគែកត់តា្តាមចំនួន 
លម្អៀងរវាង តម្លែនៅសល់នែទែពែយោះ ធៀបជាមួយតម្លែដែលអាចសែង់ 
មកវិញបាន។ តម្លែដែលអាចសែង់មកវិញបាន គឺជាតម្លែមួយណាដែលខ្ពស់
ជាងគែរវាងតម្លែសមសែបនែទែពែយោះ ដកចំណាយក្នុងការលក់ និងតម្លែ 
នៅបែើបែែស់។

ការខតដែលបណា្តែលមកពីការថយចុះតម្លែតែូវបានកត់តែែជាបន្ទុកក្នុងរបាយ 
ការណ៍លទ្ធផលក្នុងឆ្នែំដែលបែតិបត្តិការោះបានកើតឡើង។ ការកត់តែែ 
តែលប់មកវិញនែការខត ដែលបណា្តែលមកពីការថយចុះតម្លែតែូវបានកត់
តែែក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលទៅតាមទំហំតម្លែយង  នែទែពែយសកម្មោះ  
ដែលមិនលើសតម្លែយង ដែលបានកំណត់កាត់កង នឹងរំលស់ បែសិនបើមិន
បានកត់តែែការខតដែលបណា្តែលមកពីការថយចុះតម្លែ។

២.១៣ ភតិសន្រយា

ភតិសនែយាដែលភាគីមា្ចែស់ទែពែយនៅមានហានិភ័យ ជាក់លក់ និងផលកម្មសិទ្ធិ 
លើទែពែយនែះ តែូវបានចាត់ថ្នែក់ជាភតិសនែយាបែតិបត្ដិ។ ការទូទាត់ភតិសនែយា
បែតិបត្ដិតែូវបានកត់តែែជាបន្ទុកក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលដា្ឋែន 
ថែរលើរយៈពែលនែភតិសនែយា។

31របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



ក. ការខាតបង់លើការថយចុះតម្ល្រន្រឥណទាន    និងបុរ្រប្រទាន

ធនាគារអនុវត្តតាមការធ្វើចំណាត់ថ្នែក់ឥណទាន និងសំវិធានធនតាមបែកាស 
លែខ ធ៧-០៩-០៧៤បែ.ក. ចុះថ្ងែទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០០៩ ស្តីពីការធ្វើ 
ចំណាត់ថ្នែក់ឥណទាន និងសំវិធានធនសមែែប់ធនាគារ និងគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុ 
ចែញដោយធនាគារកណា្តែល។ ធនាគារកណា្តែលតមែូវឲែយធនាគារឯកទែស 
ទាំងឡាយធ្វើចំណាត់ថ្នែក់ឥណទាន និងបុរែបែទាន និងទែពែយសកម្មបែហាក់
បែហែលរបស់ខ្លួនជា៥ថ្នែក់ ហើយកមែិតអបែបបរមានែសំវិធានធនជាក់លក់
តែូវធ្វើឡើងអាសែ័យទៅតាមចំណាត់ថ្នែក់ពាក់ព័ន្ធ ដោយមិនគិតពីទែពែយសកម្ម
ដែលបានដាក់បញ្ចែំ។ ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នែក់ឥណទាន ធនាគារពិចារណាទៅ
លើកតា្តែពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលអាចមាន ផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពក្នុងការ
សងបែែក់នែភាគីដែគូរបស់ខ្លួន។

ខ. ពន្ធ

ពន្ធតែូវបានគណនាតាមមូលដា្ឋែនបំណកសែែយបច្ចុបែបន្ន នែបទបែបញ្ញត្ដិ 
ពន្ធដារ ប៉ុន្ដែបទបែបញ្ញត្ដិទាំងអស់នែះ មានការផ្លែស់ប្ដូរពីមួយគែែទៅ មួយគែែ 
ហើយការសមែែច ជាចុងកែែយ លើចំនួនពន្ធ នឹងធ្វើឡើងបនា្ទែប់ពីសវនកម្ម 
របស់អគ្គនាយកដា្ឋែនពន្ធដារ។ នៅពែលដែល លទ្ធផលពន្ធចុងកែែយខុសគា្នែ 
ពីចំនួនដែលបានកត់តែែពីដំបូងោះ ភាពលម្អៀងនែះនឹងធ្វើឱែយប៉ះពាល់ 
ដល់ពន្ធលើបែែក់ចំណែញ និងសំវិធានធនពន្ធពនែយារនៅក្នុងឆ្នែំដែលការ 
កំណត់ពន្ធបានធ្វើឡើង។

២.១៦ ប្រតិបត្តិការភាគីាក់ព័ន្ធ

ភាគីដែលតែូវបានចាត់ទុកថមានការពាក់ព័ន្ធ បែសិនបើភាគីោះ មាន 
លទ្ធភាពដោយផ្ទែល់ក្តី  ឬដោយបែយលក្តី ក្នុងការគែប់គែងភាគីមួយ 
ផែសែងទៀត ឬមានឥទ្ធិពលជាសារវន្តលើភាគីមួយផែសែងទៀត ក្នុងការសមែែច 
ចិត្តលើផ្នែកបែតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬបែសិនបើធនាគារ និងភាគីោះ 
ស្ថិតនៅកែែមការគែប់គែងរួម ឬស្ថិតនៅកែែមឥទ្ធិពលរួមរបស់ធនាគារមែ
តែមួយ។ ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចជាឯកបុគ្គល ឬជាធនាគាររាប់ទាំងសមាជិក 
គែួសារជិតដិត របស់បុគ្គលោះក៏តែូវបានចាត់ទុកជាភាគីពាក់ព័ន្ធដែរ។

អនុលោមតាមចែបាប់ស្តីពីគែឹះសា្ថែនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ភាគីពាក់ព័ន្ធតែូវបាន 
ឲែយនិយមន័យថជាភាគីទាំងឡាយណាដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទែល់ ឬដោយ 
បែយលយ៉ែងហោចណាស់ ១០%នែដើមទុនរបស់ធនាគារ ឬមានសិទ្ធិ
បោះឆ្នែតរួមទាំងឯកបុគ្គល ដែលមានតួនាទីក្នុងអភិបាលកិច្ចការដឹកនាំ 
ការគែប់គែង ឬ ការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងរបស់ធនាគារ។

២.១៧ អនុបំណុល

អនុបំណុលតែូវបានកត់តែែដំបូងតាមថ្លែដើម ហើយបនា្ទែប់មកគិតតែឹមចំនួន
បែែក់ដើមដែលមិនទាន់ទូទាត់។

៣. ក្របា៉ាន់សាមានក្រសន្មតនិងក្រវិនិច្័យ 
 គណេនយ្យសុំខាន់ៗ

ធនាគារធ្វើការបា៉ែន់សា្មែននិងការសន្មត ដែលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទែពែយសកម្ម 
និងបំណុលដែលបានរាយការណ៍។ ការបា៉ែន់សា្មែន និងការវិនិច្ឆ័យតែូវបាន 
វាយតម្លែជាបន្តបនា្ទែប់ដោយផ្អែក តាមបទពិសោធន៍ក្នុងគែែមុន និងកតា្តែ 
ផែសែងៗទៀត រួមមានការរំពឹងទុកអំពីព្ែឹត្តិការណ៍នាពែលអនាគត ដែលគែជឿ
ជាក់ថវាមានភាពសមហែតុផលទៅតាមកាលៈទែសៈផែសែងៗ។

៤. សមតុល្យេៅធនាគារកណ្តាល

ធនាគារតមែូវឲែយតម្កល់ទឹកបែែក់ ដែលស្មើនឹង ៥% នែដើមទុនបានបង់របស់ខ្លួននៅក្នុងគណនីអចិន្តែែយ៍នៅធនាគារកណា្តែល។ បែែក់តម្កល់ធានាលើដើមទុននែះ 
ចំពោះបែែក់រៀលមានការបែែក់១/២ នែអតែែដែលធ្វើហិរញ្ញបែបទានឡើងវិញ កំណត់ដោយធនាគារកណា្តែល និងចំពោះបែែក់ដុល្លែរអាមែរិកមានការបែែក់៣/៨ 
នែ៦ខែតាមអតែែ SIBOR។ ការទូទាត់ការបែែក់ តែូវធ្វើឡើងបែចាំែឆមាស។

បែែក់តម្កល់នែះមិនសមែែប់បែើបែែស់ក្នុងបែតិបត្តិការបែចាំថ្ងែរបស់ធនាគារទែ ហើយនឹងតែូវបែគល់ឱែយធនាគារវិញនៅពែលដែលធនាគារស្ម័គែចិត្ត បពាែឈប់  
បែតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុង ព្ែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

គណនីចរន្ត ១.៦៧៨ ៦.៧៩៧  ១.៣៧៨  ៥.៦១៥ 

បែែក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន ៤០០.០០០ ១.៦១៩.៩៩៩  ៤០០.០០០  ១.៦៣០.០០០ 

៤០១.៦៧៨ ១.៦២៦.៧៩៦ ៤០១.៣៧៨ ១.៦៣៥.៦១៥
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៥. សមតុល្យេៅធនាគារេផ្�ងៗ

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

គណនីចរន្ត ៧.៨៨៧ ៣១.៩៤២  ៤.៥៥២  ១៨.៥៤៩ 

គណនីសនែសំទទួលបានអតែែការបែែក់ ២២២.៤៦៨ ៩០០.៩៩៦  ៦២២.០២០  ២.៥៣៤.៧៣២ 

២៣០.៣៥៥ ៩៣២.៩៣៨  ៦២៦.៥៧២ ២.៥៥៣.២៨១

៦. ឥណទាននិងបុេរបបទានអតិថិជនសុទ្ធ

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ឥណទានរយៈពែលខ្លី ២.៤១០.១៥៣ ៩.៧៦១.១១៩ ៥.២៩៧.៧០៧ ២១.៥៨៨.១៥៦

ឥណទានរយៈពែលវែង ៥៩.៤៤៤.៦៥០ ២៤០.៧៥០.៨៣២ ៣៧.០១៧.៧២០ ១៥០.៨៤៧.២០៩

៦១.៨៥៤.៨០៣ ២៥០.៥១១.៩៥១ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥

សំវិធានធនសមែែប់ឥណទាន 
និងបុរែបែទានអាកែក់  និងសងែស័យ 

ជាក់លក់ (៣៩.៦៨១) (១៦០.៧០៧) (១០៧.៣២៦) (៤៣៧.៣៥៣)

ទូទៅ (៦១៧.៩៣១) (២.៥០២.៦២០) (៤២២.០៨១) (១.៧១៩.៩៨០)

(៦៥៧.៦១២) (២.៦៦៣.៣២៧) (៥២៩.៤០៧) (២.១៥៧.៣៣៣)

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអតិថិជនសុទ្ធ ៦១.១៩៧.១៩១ ២៤៧.៨៤៨.៦២៤ ៤១.៧៨៦.០២០ ១៧០.២៧៨.០៣២

ក. សំវិានធនសម្រ្រប់ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអាក្រក់ និងសង្រស័យ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

សំវិធានធនដើមឆ្នែំ ៥២៩.៤០៧ ២.១៥៧.៣៣៣  ៤៥១.៦៨១  ១.៨០៤.៤៦៦ 

សំវិធានធនបន្ថែមក្នុងឆ្នែំ ១២៨.២០៥ ៥១៩.២៣០  ១០១.៦៣៨  ៤១៤.១៧៥ 

សំវិធានធនបានជមែះចែញពីបញ្ជីក្នុងឆ្នែំ - -  (២៣.៩១២)  (៩៧.៤៤២)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (១៣.២៣៦) - ៣៦.១៣៤

សំវិានធនចុងឆ្ន្រំ ៦៥៧.៦១២ ២.៦៦៣.៣២៧ ៥២៩.៤០៧ ២.១៥៧.៣៣៣
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ខ. វភិាគតាមឧស្រសាហកម្ម

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

កសិកម្ម ៦៤១.០៤៦ ២.៥៩៦.២៣៦ ៥៣៦.៧៤៨ ២.១៨៧.២៤៨

សំណង់ ១.១៦៩.០៣៥ ៤.៧៣៤.៥៩២ ៨១៩.៦២៣ ៣.៣៣៩.៩៦៤

សែវាកម្ម ៣១.៨៣៧.០៤៩ ១២៨.៩៤០.០៤៨ ២២.៧៣៩.៣៣០ ៩២.៦៦២.៧៧០

ជំនួញ និងពាណិជ្ជកម្ម ២៦.៦៤៧.១៤៩ ១០៧.៩២០.៩៥៣ ១៦.៩៧៤.៥៨៦ ៦៩.១៧១.៤៣៨

ការដឹកជញ្ជូន ៦១.០៦១ ២៤៧.២៩៧ ៤៨.៤១១ ១៩៧.២៧៥

ផ្នែកផែសែងៗ ១.៤៩៩.៤៦៣ ៦.០៧២.៨២៥ ១.១៩៦.៧២៩ ៤.៨៧៦.៦៧០

៦១.៨៥៤.៨០៣ ២៥០.៥១១.៩៥១ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៦

ឃ. វិភាគតាមនិវ្រសដា្ឋ្រន

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

និវ្រសជន ៦១.៨៥៤.៨០៣ ២៥០.៥១១.៩៥១ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥

គ. វភិាគតាមចណំតថ់ា្ន្រក់

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ឥណទានស្តង់ដារ

មានការធានា ៦១.៦៦៩.៥៤៨ ២៤៩.៧៦១.៦៦៩ ៤២.១៤៥.៥០៤ ១៧១.៧៤២.៩២៩

មិនមានការធានា ១២៣.៥៤៩ ៥០០.៣៧៣ ៦២.៥៩៧ ២៥៥.០៨៣

ឃ្លែំមើល

មានការធានា ៩.៦៤៩ ៣៩.០៧៨ - -

ឥណទានកែែមស្តង់ដារ

មានការធានា ១៣.៤៩៤ ៥៤.៦៥១ - -

ឥណទានសងែស័យ

មានការធានា ៣.៧៤១ ១៥.១៥១ - -

ឥណទានបាត់បង់

មានការធានា ៣៤.៨២២ ១៤១.០២៩  ១០៧.៣២៦  ៤៣៧.៣៥៣ 

៦១.៨៥៤.៨០៣ ២៥០.៥១១.៩៥១ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥

ឥណទានមានការធានា គឺជាឥណទានដែលតែូវបានការពារដោយទែពែយសកម្ម ឬកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទន់ឬរឹងជាវត្ថុបពា្ចែាំ។ ឥណទានមិនមានការធានា គឺជាឥណទាន 
មិនតែូវ "បានធានា " ដោយបែភែទណាមួយនែវត្ថុបពា្ចែាំ។
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ង. វិភាគតាមកាលកំណត់

ច. វិភាគតាមទំនាក់ទំនង

ឆ. វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

មិនតិចជាង១ឆ្នែំ ៧.៥០២.៤៤៨ ៣០.៣៨៤.៩១៣ ៨.៩៤៥.៧៤០ ៣៦.៤៥៣.៨៩០

លើសពី១ឆ្នែំ និងមិនតិចជាង៣ឆ្នែំ ១០.៩៣០.៨៧៤ ៤៤.២៧០.០៤០ ១០.០៧៩.៨៧៥ ៤១.០៧៥.៤៩១

លើសពី៣ឆ្នែំ និងមិនតិចជាង៥ឆ្នែំ ៤៣.១៧២.២២៨ ១៧៤.៨៤៧.៥២៣  ២៣.២៣៧.៨១២ ៩៤.៦៩៤.០៨៤

លើសពី៥ឆ្នែំ ២៤៩.២៥៣  ១.០០៩.៤៧៥  ៥២.០០០ ២១១.៩០០

៦១.៨៥៤.៨០៣  ២៥០.៥១១.៩៥១ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ឥណទានបុគ្គលិក ១០៨.៥៤៩ ៤៣៩.៦២២ ៤២.៥៩៧ ១៧៣.៥៨៣

ឥណទានអតិថិជន ៦១.៧៤៦.២៥៤ ២៥០.០៧២.៣២៩ ៤២.២៧២.៨៣០ ១៧២.២៦១.៧៨២

៦១.៨៥៤.៨០៣ ២៥០.៥១១.៩៥១ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ហានិភ័យតូច ៦១.៨៥៤.៨០៣ ២៥០.៥១១.៩៥១ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥

៧. បទព្យសកម្មេផ្�ងៗ

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ការបែែក់បង្គរតែូវទទួល ៤៦២.០៤៥ ១.៨៧១.២៨១  ៣៩៦.៩៩៥  ១.៦១៧.៧៥៥ 

ការបែែក់បណ្តែះអាសន្ន (២១.២១០) (៨៥.៩០១)  (៧០.៥៦៩)  (២៨៧.៥៦៩)

ការបែែក់តែូវទទួលសុទ្ធ ៤៤០.៨៣៥ ១.៧៨៥.៣៨០  ៣២៦.៤២៦  ១.៣៣០.១៨៦ 

ចំណាយបង់មុនផែសែងៗ ៥៩.២២២ ២៣៩.៨៤៩  ៣០៩.៥២០  ១.២៦១.២៩៤ 

បែែក់បញ្ញើផែសែងៗ ១៩១.៧៦៨ ៧៧៦.៦៦១  ៩៤.៧៥៥  ៣៨៦.១២៧ 

គណនីតែូវទទួលផែសែងៗ ៨.៥១៤ ៣៤.៤៨៣  ២៣.៣១៧  ៩៥.០១៧ 

៧០០.៣៣៩ ២.៨៣៦.៣៧៣  ៧៥៤.០១៨  ៣.០៧២.៦២៤ 
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៨. បទព្យសម្បត្ិនិងបរិក្ខារ

ការក្រលម្អ 
លើទ្រព្រយជួល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

បរិកា្ខ្ររការិយាល័យ 
គ្រឿងសងា្ហ្ររិមនិង  

យានយន្ត
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

បរិកា្ខ្ររ
កុំព្រយូរទ័រ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគែែ ១២៤.៨៦១ ៩៥.៧៣៥ ៣២.១១០ ២៥២.៧០៦

ការទិញបន្ថែម ១០៩.៩៧១ ៩៨.៨៦០ ៧៤.៦៤០ ២៨៣.៤៧១

ការជមែះចែញពីបញ្ជី - សុទ្ធ - (៦៦៩) - (៦៦៩)

រំលស់ (៤២.៥៩៥) (៥៣.១៧៩) (៣៧.០០៦) (១៣២.៧៨០)

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគែែ ១៩២.២៣៧ ១៤០.៧៤៧ ៦៩.៧៤៤ ៤០២.៧២៨

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

ថ្លែដើម ៣១៩.៤៧១ ៣១៦.៣៤៣ ២១៥.៣០១ ៨៥១.១១៥

រំលស់បង្គរ (១២៧.២៣៤) (១៧៥.៥៩៦) (១៤៥.៥៥៧) (៤៤៨.៣៨៧)

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធ ១៩២.២៣៧ ១៤០.៧៤៧ ៦៩.៧៤៤ ៤០២.៧២៨

សមមូលនឹងាន់រៀល  ៧៨៣.៣៦៦ ៥៧៣.៥៤៤ ២៨៤.២០៧ ១.៦៤១.១១៧

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគែែ ១៩២.២៣៧ ១៤០.៧៤៧ ៦៩.៧៤៤ ៤០២.៧២៨

ការទិញបន្ថែម ៣៦៧.៧៨៧ ៣២១.៦៦៣ ៣២៣.៦៨២ ១.០១៣.១៣២

ការជមែះចែញពីបញ្ជី - សុទ្ធ - (៥.៤៧៨) (២០៧) (៥.៦៨៥)

រំលស់ (៨០.១១១) (១០៣.៨៧១) (៧០.៩៦៨) (២៥៤.៩៥០)

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគែែ ៤៧៩.៩១៣ ៣៥៣.០៦១ ៣២២.២៥១ ១.១៥៥.២២៥

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

ថ្លែដើម ៦៨៧.២៥៨ ៥៥៩.០៣៨ ៥៣៤.៥៥៣ ១.៧៨០.៨៤៩

រំលស់បង្គរ (២០៧.៣៤៥) (២០៥.៩៧៦) (២១២.៣០២) (៦២៥.៦២៣)

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធ ៤៧៩.៩១៣ ៣៥៣.០៦២ ៣២២.២៥១ ១.១៥៥.២២៦

សមមូលនឹងាន់រៀល ១.៩៤៣.៦៤៨ ១.៤២៩.៩០១ ១.៣០៥.១១៧ ៤.៦៧៨.៦៦៥
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៩. បទព្យសកម្មអរូបី

សរុបដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគែែ ១០១.៦៦៩

ការទិញបន្ថែម ៧.១៨៦

រំលស់ (២០.៥៣២)

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគែែ ៨៨.៣២៣

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

ថ្លែដើម ១៦៦.០៩២

រំលស់បង្គរ (៧៧.៧៦៩)

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធ ៨៨.៣២៣

សមមូលនឹងាន់រៀល ៣៥៩.៩១៦

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគែែ ៨៨៣២៣

ការទិញបន្ថែម ៥៦.៩៤០

រំលស់ (២៥.៩៩៧)

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគែែ ១១៩.២៦៦

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

ថ្លែដើម ២២៣.០៣២

រំលស់បង្គរ (១០៣.៧៦៦)

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធ ១១៩.២៦៦

សមមូលនឹងាន់រៀល ៤៨៣.០២៧

ទែពែយសកម្មអរូបីរួមមានកម្មវិធីកំពែយូទ័រ កម្មវិធីបែព័ន្ធស្នូលរបស់ធនាគារ និងសមាជិកភាពក្លឹប។
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១៣.េដីមទុន
រចនាសម្ពន័្ធរបស់មា្ចែស់ភាគហ៊ុន និងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីតែូវមានដូចខងកែែមៈ

                   ២០១៥ ២០១៤
%ន្រ 

ភាគហ៊ុន
ចំនួន 

ភាគហ៊ុន
ទកឹប្រ្រកគ់តិជា
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 

%ន្រ 
ភាគហ៊ុន

ចំនួន 
ភាគហ៊ុន

ទកឹប្រ្រកគ់តិជា
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 

កែមុហុ៊ន OKS-CAM Investments Limited ៨៦% ៦.៨៨០.០០០ ៦.៨៨០.០០០ ៨៦% ៦.៨៨០.០០០ ៦.៨៨០.០០០

Mr. Lee Yong Man ១០% ៨០០.០០០ ៨០០.០០០ ១០% ៨០០.០០០ ៨០០.០០០

OKS-CAM Limited ៤% ៣២០.០០០ ៣២០.០០០ ៤% ៣២០.០០០ ៣២០.០០០

១០០% ៨.០០០.០០០ ៨.០០០.០០០ ១០០% ៨.០០០.០០០ ៨.០០០.០០០

សមមូលនឹងាន់រៀល ៣២.៤០០.០០០ ៣២.៦០០.០០០

១០.កម្ី

១១.អនុបុំណុល

១២.បុំណុលេផ្�ងៗ

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

កម្ចីពីភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ ៧.៧២០.៦៤៥ ៣១.២៦៨.៦១១ ៥.៧៣៤.៨២៦ ២៣.៣៦៩.៤១៦ 

កម្ចីពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ៤១.៦០២.២៦៧ ១៦៨.៤៨៩.១៨៣ ២៥.៨៣៤.៣២៣ ១០៥.២៧៤.៨៦៦ 

៤៩.៣២២.៩១២ ១៩៩.៧៥៧.៧៩៤ ៣១.៥៦៩.១៤៩ ១២៨.៦៤៤.២៨២ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ការបែែក់តែូវបង់ ២៣០.៥១៣ ៩៣៣.៥៧៨ ១៤៥.៧៣៦ ៥៩៣.៨៧៤

ពន្ធកាត់ទុកតែូវបង់ ៤២.៦១១ ១៧២.៥៧៥ ២៩.០៥២ ១១៨.៣៨៧

កមែែអ្នកជំនាញតែូវបង់ ១៣.២០០ ៥៣.៤៦០ ១២.១០០ ៤៩.៣០៨

ពន្ធលើបែែក់បៀវតែសតែូវបង់ ៩.៥២០ ៣៨.៥៥៦ ៧.២៥២ ២៩.៥៥២

ចំណាយបង្គរ ២៧.៥០៧ ១១១.៤០៣ ៦.៦៧៦ ២៧.២០៥

គណនីតែូវបង់ផែសែងៗ ៦៤.២០៩ ២៦០.០៤៦ ៤៤.៥៤៧ ១៨១.៥៣១

៣៨៧.៥៦០ ១.៥៦៩.៦១៨ ២៤៥.៣៦៣ ៩៩៩.៨៥៧

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

អនុបំណុល (កំណត់សមា្គែល់ ២២-គ) ៧០០.០០០ ២.៨៣៥.០០០  ៧០០.០០០  ២.៨៥២.៥០០ 

៧០០.០០០ ២.៨៣៥.០០០  ៧០០.០០០  ២.៨៥២.៥០០ 
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១៦.ចុំណូលបបតិបត្ិក្រេផ្�ងៗ

១៥.ចុំណ្យក្របបាក់

១៤.ចុំណូលក្របបាក់

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ចំណូលការបែែក់បានមកពី៖

ឥណទានអតិថិជន ៨.៤៩១.៩៣៣ ៣៤.៣៩២.៣២៨  ៦.០១៤.១០៤  ២៤.៥០៧.៤៧៤ 

សមតុលែយនៅធនាគារកណា្តែល ៤.៧៥៤ ១៩.២៥៤  ២៧៤  ១.១១៧ 

សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ ៣២០ ១.២៩៦  ៣.៨០២  ១៥.៤៩៣ 

៨.៤៩៧.០០៧ ៣៤.៤១២.៨៧៨  ៦.០១៨.១៨០  ២៤.៥២៤.០៨៤ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ចំណាយការបែែក់លើ៖

កម្ចីពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ២.៣៦៩.៣១៣ ៩.៥៩៥.៧១៧   ១.៤៨៣.៦៩៦  ៥.៨៤០.៥៥៥ 

កម្ចីពីភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ ៤៥១.៨១៣ ១.៨២៩.៨៤៣ ២៩៦.៣៧៩   ១.៤១៣.២៥០ 

អនុបំណុល ៥៣.៦៥៥ ២១៧.៣០៣  ៥៣.៦៧៦  ២១៨.៧៣០ 

២.៨៧៤.៧៨១ ១១.៦៤២.៨៦៣  ១.៨៣៣.៧៥១  ៧.៤៧២.៥៣៥ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ចំណូលពីដំណើរការបែែក់កម្ចី ៥៥៩.៥០៣ ២.២៦៥.៩៨៧  ៣៦៥.៣៥១  ១.៤៨៨.៨០៥ 

ចំណូលពីពិន័យ ៣២៤.៥៤៩ ១.៣១៤.៤២៣  ២១៤.៩៩៣  ៨៧៦.០៩៦ 

ចំណូលផែសែងៗ ៤៧.៩៩០ ១៩៤.៣៦០  ១១.៩៤៩  ៤៨.៦៩៣ 

៩៣២.០៤២ ៣.៧៧៤.៧៧០  ៥៩២.២៩៣  ២.៤១៣.៥៩៤ 
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១៧.ចុំណ្យបុគ្គលិក

១៨.រំលស់បទព្យសកម្មរូបីនិងបទព្យសកម្មអរូបី

១៩.ចុំណ្យទូេៅនិងចុំណ្យរដ្ឋបាល

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

បែែក់បៀវតែស និងបែែក់ឈ្នួល ១.៨៩៤.៤៦៥ ៧.៦៧២.៥៨៣ ១.៣៤៧.១៩៩ ៥.៤៨៩.៨៣៦

អត្ថបែយជន៍និយជិតផែសែងៗ ២១៤.០៤៤ ៨៦៦.៨៧៩  ១២២.៣៥៩  ៤៩៨.៦១៣ 

២.១០៨.៥០៩ ៨.៥៣៩.៤៦២  ១.៤៦៩.៥៥៨  ៥.៩៨៨.៤៤៩ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

រំលស់ទែពែយសកម្មរូបី ២៥៤.៩៥០ ១.០៣២.៥៤៧  ១៣២.៧៨០  ៥៤១.០៧៩ 

រំលស់ទែពែយសកម្មអរូបី ២៥.៩៩៧ ១០៥.២៨៨  ២០.៥៣៣  ៨៣.៦៧២ 

២៨០.៩៤៧ ១.១៣៧.៨៣៥  ១៥៣.៣១៣  ៦២៤.៧៥១ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ចំណាយសែវាអ្នកជំនាញ ៥៤៩.០៨៧ ២.២២៣.៨០២ ១២៧.៣២៨ ៥១៨.៨៦២

ចំណាយផែសព្វផែសាយពាណិជ្ជកម្ម ២៨៦.៦៦៤ ១.១៦០.៩៨៩ ១៩០.៤៩៣ ៧៧៦.២៥៩

ចំណាយការជួល ២៧៦.៩៦៣ ១.១២១.៧០០ ១១៨.៦៨៣ ៤៨៣.៦៣៣

ចំណាយសមា្ភែរៈការិយល័យ និងបរិកា្ខែរ ១៣៨.២៥៨ ៥៥៩.៩៤៥ ៦៦.១៩៨ ២៦៩.៧៥៧

ចំណាយទឹកភ្លើង ៧៦.៣៩៩ ៣០៩.៤១៦ ៤១.៣៧៤ ១៦៨.៥៩៩

ចំណាយយនយន្ត ៦១.៦៥៦ ២៤៩.៧០៧ ៤៨.៤០៤ ១៩៧.២៤៦

ចំណាយជួសជុល និងថែរកែសា ៥៤.០៦៨ ២១៨.៩៧៥ ២៨.៣៣៨ ១១៥.៤៧៧

ចំណាយទំនាក់ទំនង ៤៥.៨១៩ ១៨៥.៥៦៧ ២៧.៧៥០ ១១៣.០៨១

ចំណាយកែុមបែឹកែសាភិបាល ៤៥.២៧៦ ១៨៣.៣៦៨ ៣៥.៨០៣ ១៤៥.៨៩៧

ចំណាយសន្តិសុខ ៤៣.៩៧១ ១៧៨.០៨៣ ២១.២៤៤ ៨៦.៥៦៩

ចំណាយអាហារ និងការកំសាន្ត ៣៩.៦៦៨ ១៦០.៦៥៥ ២៩.២២៥ ១១៩.០៩២

ចំណាយធានារា៉ែប់រង ២៤.២៩៦ ៩៨.៣៩៩ ១៣.៨០១ ៥៦.២៣៩

ចំណាយសបែបុរសធម៌ ១១.៦៣៦ ៤៧.១២៦ ១.៧៧៤ ៧.២២៩

ចំណាយផែែសងៗ ២៨.៧៤៨ ១១៦.៤២៩ ៦៦.៥៥៨ ២៧១.២២៥

១.៦៨២.៥០៩ ៦.៨១៤.១៦១ ៨១៦.៩៧៣ ៣.៣២៩.១៦៥
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២០.ពន្ធេលីបបាក់ចុំេណញ

ក. ចណំយពន្ធលើប្រ្រកច់ណំ្រញ

ខ. បណំលុពន្ធលើប្រ្រកច់ណំ្រញ

គ. ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់រវាងពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ  និងប្រ្រក់ចំណ្រញគណន្រយ្រយ ៈ

លិខិតបែកាសពន្ធរបស់ធនាគារ   តែូវមានការតែួតពិនិតែយតាមការិយបរិចែ្ឆទដោយអគ្គនាយកដា្ឋែនពន្ធដារ។   ផែ្នកខ្លះនែចែបាប់   និងបទបែបញ្ញតិ្តពន្ធដារអាចរងនូវ 
បំណកសែែយខុសៗគា្នែ។ ហែតុនែះចំនួនពន្ធដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អាចមានការផ្លែស់ប្តូរនៅពែលកែែយ អាសែ័យលើការកំណត់         
ចុងកែែយដោយអគ្គនាយកដា្ឋែនពន្ធដារ។

អនុលោមទៅតាមចែបាប់សារពើពន្ធនែព្ែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើបែែក់ចំណែញតាមចំនួនខ្ពស់ជាងរវាងបែែក់ 
ចំណែញដោយគណនា តាមអតែែ២០% នែបែែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ ឬ១% ពន្ធអបែបបរមា។

ការផ្ទៀងផ្ទែត់រវាងពន្ធលើបែែក់ចំណែញ ដោយគណនាតាមអតែែ២០% នែបែែក់ចំណែញជាប់ពន្ធតែូវបានបង្ហែញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 
ដូចខងកែែម៖

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ពន្ធលើបែែក់ចំណែញ ៤២៦.២៦៣ ១.៧២៦.៣៦៥ ៤៥០.០៦៨ ១.៨៣៤.០២៧

៤២៦.២៦៣ ១.៧២៦.៣៦៥ ៤៥០.០៦៨ ១.៨៣៤.០២៧

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

សមតុលែយដើមឆ្នែំ ៣៨០.២៨៥ ១.៥៤៩.៦៦១ ១៥៥.៨៦៤  ៦២២.៦៧៧ 

ចំណាយពន្ធលើបែែក់ចំណែញ ៤២៦.២៦៣ ១.៧២៦.៣៦៥  ៤៥០.០៦៨  ១.៨៣៤.០២៧ 

ពន្ធលើបែែក់ចំណែញបានបង់ (៤៧១.៤៨៦) (១.៩០៩.៥១៨)  (២២៥.៦៤៧)  (៩១៩.៥១២)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (៩.៥០៧) - ១២.៤៦៩

សមតុលែយចុងឆ្នែំ ៣៣៥.០៦២ ១.៣៥៧.០០១  ៣៨០.២៨៥  ១.៥៤៩.៦៦១ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ចំណែញមុនបង់ពន្ធលើបែែក់ចំណែញ ២.៣៥៤.០៩៨ ៩.៥៣៤.០៩៧ ២.២៣៥.២៤០ ៩.១០៨.៦០៣

ចំណាយពន្ធលើបែែក់ចំណែញ
តាមអតែែ ២០% ៤៧០.៨២០ ១.៩០៦.៨២១ ៤៤៧.០៤៨ ១.៨២១.៧២១

ផលប៉ះពាល់៖

ចំណាយមិនអាចកាត់កងបានតាម
គោលការណ៍ពន្ធ ៦.១៧៣ ២៥.០០១ ៥.៩៧៦ ២៤.៣៥២

ភាពខុសគា្នែជាបណ្តែះអាសន្ន (៥០.៧៣០) (២០៥.៤៥៧) (២.៩៥៦) (១២.០៤៦)

ចំណាយពន្ធលើបែែក់ចំណែញ ៤២៦.២៦៣ ១.៧២៦.៣៦៥ ៤៥០.០៦៨ ១.៨៣៤.០២៧
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ភាគីាក់ព័ន្ធ

OKS-CAM Limited 
កែុមបែឹកែសាភិបាលរបស់ធនាគារទាំងអស់  ដែលបានធ្វើការសំរែចចិត្តសំខន់ទាក់ទងទៅនឹង 
ការផ្តល់ទិសដៅយុទ្ធសាសែ្តរបស់ធនាគារ  និងបុគ្គលិកគែប់គែងជាន់ខ្ពស់
(រួមបញ្ចូលទាំងសមាជិកគែួសារជិតស្នទ្និរបស់ពួកគែ) 

២១.សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូល

២២.បបតិបត្ិក្រនិងសមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ

ក. ប្រតបិត្តកិារជាមយួភាគាីកព់ន័្ធ

ទំនាក់ទំនង
 
កែុមហ៊ុនមែធំជាងគែ
គណគែប់គែងសំខន់ៗ

បែតិបត្តិការសំខន់ៗជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធ  មានដូចខងកែែមៈ

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

សាច់បែែក់ក្នុងដែ ៤៧.៨៣៣ ១៩៣.៧២៤  ១៤.២៧៧  ៥៨.១៧៩ 

សមតុលែយនៅក្នុងធនាគារកណា្តែល

គណនីចរន្ត ១.៦៧៨ ៦.៧៩៦  ១.៣៧៨  ៥.៦១៥ 

សមតុលែយនៅក្នុងធនាគារផែសែងៗ ២៣០.៣៥៥ ៩៣២.៩៣៨  ៦២៦.៥៧២  ២.៥៥៣.២៨១ 

២៧៩.៨៦៦ ១.១៣៣.៤៥៨  ៦៤២.២២៧  ២.៦១៧.០៧៥ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

i) ក្រុមហ៊ុន OKS-CAM Limited 

- ប្រ្រក់កម្ចី ១៥.៨០០.០០០ ៦៣.៩៩០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៥០.០០០

បែែក់ដើមទទួលបាន ៦០០.០០០ ២.៤៣០.០០០ ២.១០០.០០០ ៨.៥៥៧.៥០០

ការបង់បែែក់ដើមឡើងវិញ ២.៣០៤.១៥៦ ៩.៣៣១.៨៣២ ១.៤៣៣.២៦៥ ៥.៨៤០.៥៥៥

ចំណាយការបែែក់

- អនុបំណុលៈ 

ចំណយការប្រ្រក់ ៥៣.៦៥៥ ២១៧.៣០៣ ៥៣.៦៧៦ ២១៨.៧៣០

ii) ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធនាគរ ៖

បែែក់ដើមទទួលបាន ៥៦៧.៩៤៥ ២.២៧៦.៨១៧ ៣៤៣.៦៥៦ ១.៤០០.៣៩៨

ការបង់បែែក់ដើមឡើងវិញ - - - -

ចំណាយការបែែក់ ៦៥.១៥៧ ២៦៣.៨៨៥ ៥០.៤៣១ ២០៥.៥០៤
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២៣.កិច្សន្យាេផ្�ងៗ

2015 2014

US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Key management compensation 9,120 36,936 9,120 36,434

Key management compensation  429,084  1,737,790  315,400  1,285,255 

ខ. ការទូទាត់ជូនគណគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

គ. សមតលុ្រយជាមយួភាគាីកព់ន័្ធ

កិច្ចសនែយាភតិសនែយាបែតិបត្តិ - ធនាគារជាភាគីអ្នកជួល

កិច្ចសនែយាភតិសនែយាបែតិបត្តិគឺជាកាតព្វកិច្ចជាប់កិច្ចសនែយា  សមែែប់ការជួលការិយល័យកណា្តែល  និងការិយល័យសាខនានា។
ការបង់ថ្លែភតិសនែយាអបែបបរមាសរុបនាពែលអនាគតមានដូចខងកែែម ៖

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

កមែែរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល ៩.១២០ ៣៦.៩៣៦ ៩.១២០ ៣៦.៤៣៤

ការទូទាត់ជូនគណគែប់គែងសំខន់  ៤២៩.០៨៤  ១.៧៣៧.៧៩០  ៣១៥.៤០០  ១.២៨៥.២៥៥ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

i) ក្រុមហ៊ុន OKS-CAM Limited 

- ប្រ្រក់កម្ចី ៤០.១០០.០០០ ១៦២.៤០៥.០០០ ២៤.៩០០.០០០ ១០១.៤៦៧.៥០០

អនុបំណុល ៧០០.០០០ ២.៨៣៥.០០០ ៧០០.០០០ ២.៨៥២.៥០០

ការបែែក់បង្គរតែូវបង់ ១១២.៥៥១ ៤៥៥.៨៣០ ៧២.៦៤៩ ២៩៤.២២៧

ii) ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធនាគរ ៖

បែែក់កម្ចីរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល ១.៥០២.២៦៧ ៦.០៨៤.១៨៣ ៩៣៤.៣២៣ ៣.៨០៧.៣៦៦

ការបែែក់បង្គរតែូវបង់ ១១.៦០២ ៤៦.៩៨៨ ២.៤៦៦ ១០.០៥០

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

រយៈពែល ១ឆ្នែំ ១៧៤.៧៤៥ ៧០៧.៧១៧ ១៤៧.៧២៣  ៦០១.៩៧១ 

ពី២ឆ្នែំទៅ ៥ឆ្នែំ ៦៥៥.៥៩៥ ២.៦៥៥.១៦០ ៤៧៩.០៦៣  ១.៩៥២.១៨២ 

៨៣០.៣៤០ ៣.៣៦២.៨៧៧  ៦២៦.៧៨៦  ២.៥៥៤.១៥៣ 
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២៤.ក្របគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ញ

សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារបែឈមមុខ នឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុផែសែងៗមួយចំនួនដូចជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផែសារ (រួមមានហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ 
ហានិភ័យ អតែែការបែែក់ ហានិភ័យតម្លែ) និងហានិភ័យសាច់បែែក់ងយសែួល។ អាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ភាគជាែើនបែឈមមុខនឹងហានិភ័យ ក្នុងោះហានិភ័យ            
បែតិបត្តិការ   គឺជាផលវិបាកដែលពិបាកជៀសរួចណាស់ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម។ 

ធនាគារមិនបែើបែែស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទសែសន៍ (derivative financial instrument) ដូចជាកិច្ចសនែយាប្តូររូបិយប័ណ្ណ (foreign exchange contract) 
និងការផ្តែះប្តូរអតែែការបែែក់ (interest rate swaps) ដើមែបីគែប់គែងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនោះទែ។

ធនាគារមានទែពែយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខងកែែមៈ



ការបន្តឥណទានតែូវបានគែប់គែង ដោយកម្មវិធីឥណទានដែលបានរៀបចំ 
គមែែងសមែែប់ផលិតផល ឬសមា្ពែធឥណទានពិសែស សំរាប់ទាំងទីផែសារ 
គោលដៅកាលកំណត់  និងលក្ខខណ្ឌឯកសារសំអាង និងនីតិវិធីដែល           
ផលិតផលឥណទានតែូវបានវាស់វែងនិងផ្តល់ឱែយ។

អតែែហានិភ័យតែូវបានគែតែួតពិនិតែយ និងធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្មបែចាំឆ្នែំ និងនៅ 
ក្នុងហែតុការណ៍ផែសែងៗដូចជា (i) មានការផ្លែស់ប្តូររយៈពែល និងលក្ខខណ្ឌ 
ឥណទានរួមទាំងការពនែយាឥណទាន (ii) ការសងបែែក់មិនទៀងទាត់ ឬការ 
ខកខនមិនបានសងបែែក់ និង (iii) ព័ត៌មានមិនល្អពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកខ្ចីបែែក់ 
ឬបែតិបត្តិការ។

២៤.១.ហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារបែឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន ជាហានិភ័យដែលសមភាគីធ្វើឱែយ   
មានការខតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ធនាគារ ដោយសារការខកខនមិនបាន 
បំពែញកាតព្វកិច្ចសងបំណុល។ ហានិភ័យឥណទានគឺជាហានិភ័យដែលមាន 
សារៈសំខន់ជាងគែបំផុតក្នុងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទាន 
ភាគជាែើនកើតឡើងពីការផ្ដល់ឥណទាន  និងបុរែបែទាន។

ក. ការវាស់វ្រងហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារបានបង្កើតគោលការណ៍ហានិភ័យឥណទាន (Credit Risk Policy)  
ដែលរៀបចំឡើងដើមែបីគែប់គែងសកម្មភាពក្នុងការធានារា៉ែប់រងហានិភ័យ។

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់បែែក់ក្នុងដែ ៤៧.៨៣៣ ១៩៣.៧២៤  ១៤.២៧៧  ៥៨.១៧៩ 

សមតុលែយនៅក្នុងធនាគារកណា្តែល ១.៦៧៨ ៦.៧៩៦  ១.៣៧៨  ៥.៦១៥ 

សមតុលែយនៅក្នុងធនាគារផែសែងៗ ២៣០.៣៥៥ ៩៣២.៩៣៨  ៦២៦.៥៧២  ២.៥៥៣.២៨១ 

ឥណទាន និងបុរែបែទាន ៦១.៨៥៤.៨០៣ ២៥០.៥១១.៩៥២ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥ 

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ ៥៨០.៣១៧ ២.៣៥០.២៨៥  ៤៤៤.៥០០  ១.៨១១.៣៣៨ 

សរុបទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ៦២.៧១៤.៩៨៦ ២៥៣.៩៩៥.៦៩៥  ៤៣.៤០២.១៥៤ ១៧៦.៨៦៣.៧៧៨ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បែែក់កម្ចី ៤៩.៣២២.៩១២ ១៩៩.៧៥៧.៧៩៤  ៣១.៥៦៩.១៤៩ ១២៨.៦៤៤.២៨២ 

អនុបំណុល ៧០០.០០០ ២.៨៣៥.០០០  ៧០០.០០០  ២.៨៥២.៥០០ 

បំណុលផែសែងៗ ២៤៣.៧១៣ ៩៨៧.០៣៨ ១៥៧.៨៣៦ ៦៤៣.១៨២

សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ៥០.២៦៦.៦២៥ ២០៣.៥៧៩.៨៣២ ៣២.៤២៦.៩៨៥ ១៣២.១៣៩.៩៦៤

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ ១២.៤៤៨.៣៦១ ៥០.៤១៥.៨៦៣   ១០.៩៧៥.១៦៩ ៤៤.៧២៣.៨១៤
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ឃ. ហានិភ័យឥណទានអតិបរមដោយមិនគិតវត្ថុបញ្ច្រំ   ឬការពង្រឹងឥណទានផ្រស្រងៗ

គោលការណ៍ដែលមានបែសិទ្ធភាពបំផុត ក្នុងចំណមគោលការណ៍ទាំងអស់ 
នែះគឺការធានាដោយការដាក់វត្ថុបញ្ចែំចំពោះឥណទានអតិថិជន ដែលជាការ 
អនុវត្តទូទៅមួយ។ ធនាគារអនុវត្តគោលការណ៍ស្តីពីការទទួលយកបាននូវ      
ចំណាត់ថ្នែក់ជាក់លក់នែវត្ថុបញ្ចែំ ឬការបន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ បែភែទ
នែវត្ថុបញ្ចែំសំខន់ៗដើមែបីធានាឥណទាន  និងបុរែបែទានអតិថិជនមានដូចជាៈ

• វត្ថុបញ្ចែំលើទែពែយសមែបត្តិ (មានដីធ្លី អាគារ និងទែពែយសមែបត្តិផែសែងៗ) និង
• បន្ទុកផែសែងៗលើទែពែយសកម្មក្នុងអាជីវកម្ម ដូចជាដីធ្លី និងអាគារ។

គ. គោលការណ៍សំវិានធន និងការថយចុះតម្ល្រ

ធនាគារតែូវបានតមែូវឱែយអនុវត្តធ្វើចំណាត់ថ្នែក់ឥណទាន និងសំវិធានធន 
សែបតាមបែកាសដូចដែលបាន កត់តែែនៅកំណត់សមា្គែល់ ២.៦។

ឥណទាន និងបុរែបែទាន ដែលមានរយៈពែលតិចជា៩០ថ្ងែមិនបានគិត 
ក្នុងការថយចុះ លុះតែែតែមានការចង្អុលបង្ហែញពីព័ត៌មានផែសែងៗ។

ខ. ការគ្រប់គ្រងកម្រតិហានិភ័យ     និងគោលការណ៍សំរាលហានិភ័យ

ធនាគារធ្វើបែតិបត្តិការ និងផ្តល់ឥណទានទៅឱែយឯកត្តជន ឬសហគែែសនៅ 
ក្នុងព្ែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។ ធនាគារគែប់គែងកមែិត និងតែួតពិនិតែយការ  
បែមូលផ្តុំ ហានិភ័យឥណទាន   នៅពែលដែលវាតែូវបានគែរកឃើញ។ ធនាគារ 
កណា្តែល បានកំណត់និយមន័យហានិភ័យធំ ថជាហានិភ័យឥណទានទូទៅ 
ចំពោះអ្នកទទួលផល ជាឯកត្តបុគ្គលដែលលើសពី១០% នែមូលនិធិផ្ទែល់ 
សុទ្ធរបស់ធនាគារ។

យងតាមលក្ខខណ្ឌនែបែកាសលែខ ធ៧-០៦-២២៦បែ.ក. របស់ធនាគារ 
កណា្តែល ធនាគារចាំែបាច់តែូវរកែសាគែប់ពែលវែល នូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន 
២០% រវាងហានិភ័យឥណទានទូទៅ របស់ធនាគារធៀបនឹង អ្នកទទួលផល 
ឯកត្តជនណាមួយ និងមូលនិធិផ្ទែល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទាន
ធំៗសរុបមិនតែូវលើសពី ៣០០% នែមូលនិធិផ្ទែល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទែ។

ធនាគារបែើបែែស់គោលការណ៍និងការអនុវត្តជាជាែើន ដើមែបីកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យ ឥណទាន។ 

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹង
ទែពែយសកម្មក្នុងតារាងតុលែយការ

ឥណទាន និងបុរែបែទានអតិថិជន ៦១.៨៥៤.៨០៣ ២៥០.៥១១.៩៥២ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥

បែែក់កម្តល់នៅធនាគារ និងសា្ថែប័នហិរញ្ញវត្ថុ ២៣០.៣៥៥ ៩៣២.៩៣៨ ៦២៦.៥៧២ ២.៥៥៣.២៨១

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ៥៨០.៣១៧ ២.៣៥០.២៨៥ ៤៤៤.៤៩៨ ១.៨១១.៣២៩

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ៦២.៦៦៥.៤៧៥ ២៥៣.៧៩៥.១៧៥ ៤៣.៣៨៦.៤៩៧ ១៧៦.៧៩៩.៩៧៥

• បែមាណ ៩៩% នែឥណទាន និងបុរែបែទានរបស់ធនាគារតែូវបានធានា 
ដោយបញ្ចែំ។ ឥណទាន និងបុរែបែទានដែលធនាគារបានផ្តលឱែយ គឺមានតម្លែ 
បែហាក់បែហែល ៥០% នែតម្លែវត្ថុបញ្ចែំ។

• ធនាគារមាននីតិវិធីវាយតម្លែឥណទានយ៉ែងសមរមែយ ក្នុងការផ្តល់ 
ឥណទាន   និងបុរែបែទានជូនអតិថិជន។

• ៩៨,៧% នែសមា្ពែធឥណទាន តែូវបានចាត់ថ្នែក់ជាឥណទានមិនហួស 
កាលកំណត់សង   ឬថយចុះតម្លែ (ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤៖៩៧,៥%)។

តារាងខងលើនែះបង្ហែញពីសា្ថែនភាពអាកែក់បំផុតនែហានិភ័យ របស់ធនាគារ 
គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ និង២០១៤ ដោយមិនគិតដល់វត្ថុបញ្ចែំ   
ឬការពងែឹងឥណទានផែសែងទៀតទែ។ ហានិភ័យដែលបានបង្ហែញខងលើគឺ 
ផ្អែកទៅលើតម្លែយងសុទ្ធ។

ដូចបានបង្ហែញខងលើ ៩៩% នែហានិភ័យសរុប គឺកើតមកពីឥណទាននិង 
បុរែបែទានអតិថិជន (២០១៤៖ ៩៨%)។

គណគែប់គែងមានជំនឿថ ខ្លួនមានលទ្ធភាពបន្តការគែប់គែង និងទែទែង់ 
ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ ដែលបណា្តែលមកពីឥណទាន និងបុរែ 
បែទានអតិថិជន   ឲែយស្ថិតក្នុងកមែិតអបែបបរមាតាមវិធីដូចខងកែែម៖
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ង. ឥណទាន  និងបុរ្រប្រទាន 

ឥណទាន និងបុរែបែទានអតិថិជន តែូវបានសង្ខែបដូចខងកែែម ៖

ii. ឥណទានអតិថិជនដែលហួសកាលកំណត់សង ប៉ុន្តែមិនថយ 
ចុះតម្លែ

ឥណទានបុរែបែទានដែលហួសកាលកំណត់សងតិចជាង ៩០ថ្ងែមិនតែូវបាន 
ចាត់ទុកថថយចុះតម្លែទែ លុះតែែតែមានព័ត៌មានផែសែងទៀត ដែលចង្អុល 
បង្ហែញផ្ទុយពីនែះ។ ចំនួនឥណទាន និងបុរែបែទានដុលដែលបានហួស           
កំណត់សងប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លែមានដូចខងកែែម ៖

i. ឥណទានអតិថិជនដែលមិនហួសកាលកំណត់សង និងមិនថយ 
ចុះតម្លែ

ឥណទានអតិថិជនដែលមិនហួសកាលកំណត់សង មិនតែូវបានចាត់ទុកថ
ថយចុះតម្លែទែ លុះតែែតែមានព័ត៌មានផែសែងទៀត ដែលចង្អុលបង្ហែញផ្ទុយ 
ពីនែះ។

iii. ឥណទាន និងបុរែបែទានដែលថយចុះតម្លែ

អនុលោមតាមបែកាសលែខ ធ៧-០៩-០៧៤បែ.ក. ចុះថ្ងែទី២៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នែំ ២០០៩ ស្តីពីការធ្វើចំណាត់ថ្នែក់ឥណទាន និងសំវិធានធនខតបង់ឥណទាន និង                
បុរែបែទានដែលហួសកាលកំណត់សងលើសពី៩០ថ្ងែ តែូវបានចាត់ទុកថ ថយចុះតម្លែហើយកាតព្វកិច្ចសំវិធានធនជាក់លក់អបែបរមា លើការថយចុះតម្លែតែូវបាន 
ធ្វើឡើងអាសែ័យលើចំណាត់ថ្នែក់ពាក់ព័ន្ធ   លើកលែងតែមានព័ត៌មានផែសែងៗចង្អុលបង្ហែញផ្ទុយពីនែះ។

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ឥណទាន និងបុរែបែទានមិនហួសកាល 
កំណត់សងនិងមិនថយចុះតម្លែ ៦១.៦៤៧.៤៩៧ ២៤៩.៦៧២.៣៦២ ៤១.៨៩៣.២៩៨ ១៧០.៧១៥.១៨៩

ឥណទាន និងបុរែបែទានហួសកាលកំណត់
សងប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លែ ១៥៥.២៤៩ ៦២៨.៧៥៨ ៣១៤.៨០៣ ១.២៨២.៨២២

ឥណទាន និងបុរែបែទានថយចុះតម្លែ ៥២.០៥៧ ២១០.៨៣១ ១០៧.៣២៦ ៤៣៧.៣៥៤

ឥណទាន និងបុរែបែទានដុល ៦១.៨៥៤.៨០៣ ២៥០.៥១១.៩៥១ ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥

ដក៖ 

សំវិធានធនសមែែប់ឥណទានខតបង់ (៦៥៧.៦១២) (២.៦៦៣.៣២៧) (៥២៩.៤០៧) (២.១៥៧.៣៣៤)

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានសុទ្ធ ៦១.១៩៧.១៩១ ២៤៧.៨៤៨.៦២៤ ៤១.៧៨៦.០២០ ១៧០.២៧៨.០៣១

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ហួសកាលកំណត់សងតិចជាង៣០ថ្ងែ ១៤៥.៦០០ ៥៨៩.៦៨០  ៣១៤.៨០៣  ១.២៨២.៨២២ 

ហួសកាលកំណត់សងពី៣១ថ្ងែ-៩០ថ្ងែ ៩.៦៤៩ ៣៩.០៧៨  -   - 

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានសុទ្ធ ១៥៥.២៤៩ ៦២៨.៧៥៨  ៣១៤.៨០៣  ១.២៨២.៨២២ 
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ឆ. ការប្រមូលផ្គុទំ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុធៀបនឹងហានិភ័យឥណទាន

i. វិភាគតាមផ្នែកភូមិសាសែ្ត

ធនាគារមានហានិភ័យឥណទានតែនៅក្នុងព្ែះរាជាណាចកែកម្ពុជាតែ
ប៉ុណ្ណះគិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥នែះ។

ii. វិភាគតាមបែភែទអាជីវកម្ម

តារាងខងកែែមនែះលម្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានធំៗរបស់ធនាគារ 
តាមបែភែទអាជីវកម្មនែដែគូរពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។

iv. ឥណទាន និងបុរែបែទានដែលបានរៀបចំឡើងវិញ

សកម្មភាពក្នុងការរៀបចំឥណទាន និងបុរែបែទានឡើងវិញរួមមានការរៀបចំ
ការពនែយារពែលក្នុងការសងបែែក់ ការកែបែែ និងការផ្អែកការសងបែែក់ដើម។ 
យងតាមការរៀបចំឡើងវិញនែះ  ឥណទានតែូវបានរកែសាទុក ក្នុងចំណាត់ថ្នែក់ 
ដដែលលុះតែែតែមានភស្តុតាងជាក់ស្តែងបញ្ជែក់ពីភាព បែសើរឡើងនែ 
លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន។

ច. ការរឹបអូសវត្ថុបញ្ច្រំ

ក្នុងអំឡុងដំណាច់ឆ្នែំ  ធនាគារមិនបានរឹបអូសវត្ថុបញ្ចែំោះទែ (ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ 
ឆ្នែំ២០១៤ ៖ គា្មែន)។

២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ហួសកាលកំណត់សងពី ៩០-១៧៩ថ្ងែ ១៣.៤៩៤ ៥៤.៦៥១  -    -   

ហួសកាលកំណត់សងពី ១៨០-៣៥៩ថ្ងែ ៣.៧៤១ ១៥.១៥១  -    -   
ហួសកាលកំណត់សងលើសពី ៣៦០ថ្ងែ ៣៤.៨២២ ១៤១.០២៩  ១០៧.៣២៦  ៤៣៧.៣៥៤ 

៥២.០៥៧ ២១០.៨៣១  ១០៧.៣២៦  ៤៣៧.៣៥៤ 

កសិកម្ម សំណង់ ស្រវាកម្ម ាណិជ្ជកម្ម ដឹកជញ្ជូន ផផ្រសងៗ សរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៥

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអតិថិជន ៦៤១.០៤៦ ១.១៦៩.០៣៥ ៣១.៨៣៧.០៤៩ ២៦.៦៤៧.១៤៩ ៦១.០៦១ ១.៤៩៩.៤៦៣ ៦១.៨៥៤.៨០៣

សមតុល្រយនៅធនាគរផ្រស្រងៗ - - - - - ២៣០.៣៥៥ ២៣០.៣៥៥

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ - - - - - ៥៨០.៣១៧ ៥៨០.៣១៧

គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៥ ៦៤១.០៤៦ ១.១៦៩.០៣៥ ៣១.៨៣៧.០៤៩ ២៦.៦៤៧.១៤៩ ៦១.០៦១ ២.៣១០.១៣៥ ៦២.៦៦៥.៤៧៥

សមមូលនឹងាន់រៀល ២.៥៩៦.២៣៦ ៤.៧៣៤.៥៩២ ១២៨.៩៤០.០៤៨ ១០៧.៩២០.៩៥៣ ២៤៧.២៩៧ ៩.៣៥៦.០៤៨ ២៥៣.៧៩៥.១៧៤

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអតិថិជន ៥៣៦.៧៤៨ ៨១៩.៦២៣ ២២.៧៣៩.៣៣០ ១៦.៩៧៤.៥៨៦ ៤៨.៤១១ ១.១៩៦.៧២៩ ៤២.៣១៥.៤២៧

សមតុល្រយនៅធនាគរផ្រស្រងៗ - - - - - ៦២៦.៥៧២ ៦២៦.៥៧២

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ - - - - - ៤៤៤.៥០០ ៤៤៤.៥០០

គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤ ៥៣៦.៧៤៨ ៨១៩.៦២៣ ២២.៧៣៩.៣៣០ ១៦.៩៧៤.៥៨៦ ៤៨.៤១១ ២.២៦៧.៨០១ ៤៣.៣៨៦.៤៩៩

សមមូលនឹងាន់រៀល ២.១៨៧.២៤៨ ៣.៣៣៩.៩៦៤ ៩២.៦៦២.៧៧០ ៦៩.១៧១.៤៣៨ ១៩៧.២៧៥ ៩.២៤១.២៨៩ ១៧៦.៧៩៩.៩៨៤
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២៤.២.ហានិភ័យទីផ្សារ

ធនាគារបែឈមមុខនឹងហានិភ័យទីផែសារ ជាហានិភ័យដែលធ្វើឲែយមានការ
បែែបែួលតម្លែសមសែប ឬលំហូរសាច់បែែក់នាពែលអនាគតនែឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារការផ្លែស់ប្តូរតម្លែសមសែប។ ហានិភ័យទីផែសារកើតឡើង  
ដោយសា្ថែនភាពបើកទូលយនែអតែែការបែែក់ រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផល 
មូលធន ដែលទាំងអស់នែះបែឈមមុខនឹងបមែែបមែួលទីផែសារជាក់លក់ 
និងទូទៅ ព្ែមទាំងបមែែបមែួលអតែែទីផែសារដូចជា អតែែការបែែក់គំលត 
ឥណទាន   អតែែប្តូររូបិយប័ណ្ណ   និងតម្លែមូលធនជាដើម។ 

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ ធនាគារមិនបានបែើ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
យងគិតតែឹមតម្លែសមសែប។ ធនាគារបែើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និទសែសន៍ 
ដូចជាកិច្ចសនែយាប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងការផ្តែះប្តូរអតែែការបែែក់ ដើមែបីគែប់គែង
ហានិភ័យរបស់ខ្លួនោះទែ។

ក. កហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស

ធនាគារធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងព្ែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងមិនបានធ្វើបែតិបត្តិ 
ការជារូបិយប័ណ្ណណាផែសែង កែែពីបែែក់ដុល្លែរអាមែរិកោះទែ ហែតុនែះ 
ធនាគារមិនមានហានិភ័យការប្តូរ រូបិយប័ណ្ណបរទែសទែ។

ខ. ហានិភ័យតម្ល្រ

ធនាគារមិនបែឈមមុខនឹងហានិភ័យតម្លែមូលបតែទែ ដោយសារធនាគារ 
មិនមានការវិនិយគឬរកែសាទុកការវិនិយគ ដែលតែូវបានចាត់ថ្នែក់នៅក្នុង 
តារាងតុលែយការ ជាការវិនិយគសមែែប់លក់ ឬតាមតម្លែសមសែ បជាចំណែញ 
ឬខតទែ។

គ. ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់

ហានិភ័យអតែែការបែែក់នែលំហូរសាច់បែែក់ គឺជាហានិភ័យដែលធ្វើឲែយមានការ 
បែែបែួលលំហូរសាច់បែែក់នាពែលអនាគតនែឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារ 
ការបែែបែួលអតែែការបែែក់លើទីផែសារ។ ហានិភ័យអតែែការបែែក់នែតម្លែ 
សមសែប គឺជាហានិភ័យដែលធ្វើឲែយមានការបែែបែួល តម្លែនែឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុដោយសារការបែែបែួល អតែែការបែែក់លើទីផែសារ។ កមែិតនែការបែែក់ 
អាចកើនឡើងដោយសារលទ្ធផលនែការបែែបែួល ប៉ុន្តែអាចកាត់បន្ថយការ 
ខតបង់ នៅក្នុងករណីដែលបមែែបមែួលឥតរំពឹងទុកកើតឡីង។ នៅ 
ដំណាក់កាលនែះ គណគែប់គែងមិនមានគោលការណ៍ ដើមែបីកំណត់កមែិត 
នែភាពមិនសុីគា្នែនែអតែែការបែែក់ទែ ប៉ុន្តែគណគែប់គែងធ្វើការតែួតពិនិតែយ 
យ៉ែងទៀងទាត់ ទៅលើភាពមិនសុីសង្វែក់គា្នែនែះ។

តារាងខងកែែមនែះសង្ខែបពីហានិភ័យអតែែការបែែក់របស់ធនាគារ។ នៅក្នុង 
តារាងនែះក៏រួមបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមតម្លែយង ដោយបានចាត់
ថ្នែក់តាមតម្លែក្នុងកិច្ចសនែយាដើមគែែ   ឬតាមកាលផុតកំណត់សង។

48 របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



១ខ្រ ១-៣ខ្រ ៣-១២ ខ្រ ១-៥ ឆ្ន្រំ  ផលីពី៥ ឆ្ន្រំ មិនមនការទបាក់ សរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៥

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ - - - - - ៤៧.៨៣៣ ៤៧.៨៣៣

សមតុល្រយនៅធនាគរកណ្ត្រល - - - - - ១.៦៧៨ ១.៦៧៨

សមតុល្រយនៅធនាគរផ្រស្រងៗ ២២២.៤៦៨ - - - - ៧.៨៨៧ ២៣០.៣៥៥

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអតិថិជន ២៨៦.៦៩២ ១.០៤២.៩៤៩ ៦.១៧២.៨០៧ ៥៤.១០៣.១០២ ២៤៩.២៥៣ - ៦១.៨៥៤.៨០៣

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ - - - - - ៥៨០.៣១៧ ៥៨០.៣១៧

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថសុរុប ៥០៩.១៦០ ១.០៤២.៩៤៩ ៦.១៧២.៨០៧ ៥៤.១០៣.១០២ ២៤៩.២៥៣ ៦៣៧.៧១៥ ៦២.៧១៤.៩៨៦

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់កម្ចី ២.៣៨១.៨១៧ ៥.០២៩.៩៨៩ ៤១.៩០២.០០៧ ៩.១០០ - - ៤៩.៣២២.៩១៣

អនុបំណុល - - ៧០០.០០០ - - ៧០០.០០០

បំណុលផ្រស្រងៗ - - - ២៤៣.៧១៣ ២៤៣.៧១៣

បំណុលហិរញ្ញវត្ថសុរុប ២.៣៨១.៨១៧ ៥.០២៩.៩៨៩ ៤១.៩០២.០០៧ ៧០៩.១០០ - ២៤៣.៧១៣ ៥០.២៦៦.៦២៦

គំលាតការប្រ្រក់សរុប (១.៨៧២.៦៥៧) (៣.៩៨៧.០៤០) (៣៥.៧២៩.២០០) ៥៣.៣៩៤.០០២ ២៤៩.២៥៣ ៣៩៤.០០២ ១២.៤៤៨.៣៦០

សមមូលនឹងាន់រៀល (៧.៥៨៤.២៦១) (១៦.១៤៧.៥១០) (១៤៤.៧០៣.២៦០) ២១៦.២៤៥.៧០៨ ១.០០៩.៤៧៥ ១.៥៩៥.៧០៩ ៥០.៤១៥.៨៥៨

គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ - - - - - ១៤.២៧៧ ១៤.២៧៧

សមតុល្រយនៅធនាគរកណ្ត្រល - - - - - ១.៣៧៨ ១.៣៧៨

សមតុល្រយនៅធនាគរផ្រស្រងៗ ៦២៥.៩៥១ - - - - ៦២១ ៦២៦.៥៧២

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានអតិថិជន ៣១០.៤៥៥ ៩០៣.៣១៩ ៧.៧៤៩.៥៣៣ ៣៣.២៤៤.៧៩៤ ១០៧.៣២៦ - ៤២.៣១៥.៤២៧

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ - - - - - ៤៤៤.៥០០ ៤៤៤.៥០០

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថសុរុប ៩៣៦.៤០៦ ៩០៣.៣១៩ ៧.៧៤៩.៥៣៣ ៣៣.២៤៤.៧៩៤ ១០៧.៣២៦ ៤៦០.៧៧៦ ៤៣.៤០២.១៥៤

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់កម្ចី ៨២៤.៥៤១ ២.៧៩២.៧៤១ ៣.០៥១.៨៦៧ ២៤.៩០០.០០០ - - ៣១.៥៦៩.១៤៩

អនុបំណុល - - ៧០០.០០០ - - - ៧០០.០០០

បំណុលផ្រស្រងៗ - - - - - ២០២.៣៨៣ ២០២.៣៨៣

បំណុលហិរញ្ញវត្ថសុរុប ៨២៤.៥៤១ ២.៧៩២.៧៤១ ៣.៧៥១.៨៦៧ ២៤.៩០០.០០០ - ២០២.៣៨៣ ៣២.៤៧១.៥៣២

គំលាតការប្រ្រក់សរុប ១១១.៨៦៥ (១.៨៨៩.៤២២) ៣.៩៩៧.៦៦៦ ៨.៣៤៤.៧៩៤ ១០៧.៣២៦ ២៥៨.៣៩៣ ១០.៩៣០.៦២២

សមមូលនឹងាន់រៀល ៤៥៥.៨៥០ (៧.៦៩៩.៣៩៣) ១៩.១៤២.៩៨៨ ៣១.១៥២.៥៣៦ ៤៣៧.៣៥៣ ១.០៥២.៩៥១ ៤៤.៥៤២.២៨៥

49របាយការណ៌ ប្រចាំឆ្នាំ   ២០១៥



១ខ្រ ១-៣ខ្រ ៣-១២ ខ្រ ១-៥ ឆ្ន្រំ ៥ឆ្ន្រំផេីង ផៅ មិនមនកាល 
កំណត់ ផថរ សរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៥

បំណុល

ប្រ្រក់កម្ចី ២.៣៨១.៨១៧ ៥.០២៩.៩៨៨ ៤១.៩០២.០០៧ ៩.១០០ - - ៤៩.៣២២.៩១២

អនុបំណុល - - - ៧០០.០០០ - - ៧០០.០០០

បំណុលផ្រស្រងៗ ៣២.៦១២ ១២៧.២៩៦ ១.៣៥៤.៦៣០  ៩៩.៤០៨ - ២៤៣.៧១៣ ១.៨៥៧.៦៥៩

បំណុលហិរញ្ញវត្ថសុរុប 
(កាលបរិច្ឆ្រទអាយុកាលតាម 
កាតព្វកិច្ច)

២.៤១៤.៤២៩ ៥.១៥៧.២៨៤ ៤៣.២៥៦.៦៣៧ ៨០៨.៥០៨ -   ២៤៣.៧១៣ ៥១.៨៨០.៥៧១ 

សមមូលនឹងាន់រៀល ៩.៧៧៨.៤៣៧ ២០.៨៨៧.០០០ ១៧៥.១៨៩.៣៨០ ៣.២៧៤.៤៦១ -   ៩៨៧.០៣៨ ២១០.១១៦.៣១៦ 

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថសុរុប
(កាលបរិច្ឆ្រទអាយុកាលតាម 
ការរំពឹងទុក)

១.៣៣១.៤៩៧ ២.៦១៥.០៨២ ១២.៥៤៩.៤៧៩ ៧០.៣៧៨.៨៥៦ ២៥៣.១៧៤ ៦៣៧.៧១៥ ៨៧.៧៦៥.៨០៣

សមមូលនឹងាន់រៀល ៥.៣៩២.៥៦២  ១០.៥៩១.០៨៣ ៥០.៨២៥.៣៩០ ២៨៥.០៣៤.៣៦៦ ១.០២៥.៣៥៦ ២.៥៨២.៧៤៧ ៣៥៥.៤៥១.៥០៤

២៤.៣.ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល

ហានិភ័យសាច់បែែក់ងយសែួល គឺជាហានិភ័យដែលធនាគារមិនមាន 
លទ្ធភាពបំពែញកាតព្វកិច្ចសងបែែក់តាមកាលកំណត់សង ចំពោះបំណុល 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាមិនមានលទ្ធភាព បំពែញមូលនិធិវិញបាននៅពែល 
ដែលបានដកមកបែើបែែស់រួចហើយ។ ផលវិបាកនែះអាចបណា្តែលឲែយធនាគារ 
មិនអាចបំពែញកាតព្វកិច្ចសងបែែក់ទៅអ្នកផ្ញើបែែក់ និងកង្វះសាច់បែែក់ដើមែបី 
ឲែយអតិថិជនខ្ចី។ 

ក. ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល

គណៈគែប់គែងធនាគារ តាមដានសាច់បែែក់ងយសែលួ ក្នងុតារាងតុលែយការ 
និងគែប់គែងការបែមូលផ្តុំទិន្នន័យបំណុលដែលមានកាលកំណត់។ បែតិបត្តិ 
ការរបស់ធនាគារ គឺពឹងផ្អែកទៅលើការចូលរួមដើមទុន និងឥណទាន 
ពីភាគទុនិក។

ខ. ដំណើរការរកប្រភពទុន

បែភពសាច់បែែក់ងយសែួលចមែបងរបស់ធនាគារ បានមកពីដើមទុនបានបង់ 
របស់ភាគទុនិក និងឥណទាន។ កែុមបែឹកែសាភិបាលបានតែួតពិនិតែយយ៉ែង       
ទៀតទាត់នូវបែភពសាច់បែែក់ងយសែួល ។

គ. លំហូរសាច់ប្រ្រក់មិននិទស្រសន៍ (Non-derivative cash flow)

តារាងខងកែែមនែះ បង្ហែញពីលំហូរសាច់បែែក់តែូវបង់ដែលជាបំណុល និង
ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិននិទសែសន៍ (non-derivative financial liabilities 
and assets) បែើបែែស់ដើមែបីគែប់គែងហានិភ័យសាច់បែែក់ងយសែួលដោយ 
ផ្អែកតាមកាលកំណត់លើកិច្ចសនែយាដែលនៅសល់ គិតតែឹមកាលបរិច្ឆែទ 
តារាងតុលែយការ។ ចំនួនដែលបានលតតែដាងនៅក្នុងតារាងនែះ គឺជាលំហូរ 
សាច់បែែក់ក្នុងកិច្ចសនែយាដែលមិនធ្វើអបែបហារ ដោយឡែកធនាគារគែប់គែង 
ហានិភ័យសាច់បែែក់ងយសែួល ដោយផ្អែកតាមលំហូរសាច់បែែក់រំពឹងទុក 
ដែលមិនធ្វើអបែបហារ។
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ii.  ទែពែយសកម្ម និងបំណុលផែសែងៗ

តម្លែយងនែទែពែយសកម្ម និងបំណុលផែសែងៗ តែូវបានសន្មតថមានតម្លែ 
បែហាក់បែហែល នឹងតម្លែសមសែប ដោយសារវាមិនមានភាពបែែបែួលជា 
សារវន្តទៅតាមអតែែការបែែក់លើទីផែសារ។

ក. ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលវាស់វ្រងតាមតម្ល្រសមស្រប

ធនាគារមិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ   ដែលវាស់វែងតាមតម្លែសមសែបទែ។

ខ. ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលវាស់វ្រងតាមតម្ល្រសមស្រប

i.  ឥណទាន និងបុរែបែទានអតិថិជន

ឥណទាន និងបុរែបែទានអតិថិជន  គឺជាតម្លែសុទ្ធបនា្ទែប់ពីកាត់កងសំវិធាន
ធនឥណទានខតបង់។ សំវិធានធនខតបង់តែូវបានធ្វើឡើងតាមតមែូវការ 
នែការបែកាសរបស់ធនាគារកណា្តែល។ 

២៤.៤.តមមលៃសមបសបមនបទព្យសម្បត្ិនិងបុំណុល
ហិរញ្ញវត្ញ

iii.  កិច្ចសនែយាដើមទុន

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៥ ធនាគារមិនមានកិច្ចសនែយាដើមទុនសមែែប់
ការទិញអគារ  និងបរិកា្ខែរទែ។

ឃ. ខ្ទង់ក្រ្រតារាងតុល្រយការ

i. កិច្ចសនែយាឥណទាន

ធនាគារមិនមានខ្ទង់កែែតារាងតុលែយការទែ។

ii.  កិច្ចសនែយាភតិសនែយាបែតិបត្តិ

ក្នុងនាមធនាគារជាភាគីអ្នកជួល ការទូទាត់ភតិសនែយាអបែបបរមាពែលអនាគត 
កែែមកិច្ចសនែយាភតិសនែយា  បែតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបាន  តែូវបាន
លតតែដាងនៅក្នុងកំណត់សមា្គែល់ ២៣។

១ខ្រ ១-៣ខ្រ ៣-១២ ខ្រ ១-៥ ឆ្ន្រំ ៥ឆ្ន្រំផេីង ផៅ មិនមនកាល 
កំណត់ ផថរ សរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៤

បំណុល

ប្រ្រក់កម្ចី ៨២៤.៥៤១ ២.៧៩២.៧៤១ ៣.០៥១.៨៦៧ ២៤.៩០០.០០០ - - ៣១.៥៦៩.១៤៩

អនុបំណុល - - ៧០០.០០០ - - - ៧០០.០០០

បំណុលផ្រស្រងៗ ៧.៣១៨ ៨២.៥៤២ ១០៦.៦៧៣ - - ២០២.៣៨៣ ៣៩៨.៩១៦ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថសុរុប 
(កាលបរិច្ឆ្រទអាយុកាលតាម 
កាតព្វកិច្ច)

៨៣១.៨៥៩ ២.៨៧៥.២៨៣ ៣.៨៥៨.៥៤០ ២៤.៩០០.០០០ -   ២០២.៣៨៣ ៣២.៦៦៨.០៦៥ 

សមមូលនឹងាន់រៀល ៣.៣៨៩.៨២៥ ១១.៧១៦.៧៧៨ ១៥.៧២៣.៥៥១ ១០១.៤៦៧.៥០០ - ៨២៤.៧១១ ១៣៣.១២២.៣៦៥

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថសុរុប
(កាលបរិច្ឆ្រទអាយុកាលតាម 
ការរំពឹងទុក)

១.៥៣៣.១២៨ ១.៩៩៩.៨៦៨ ១១.៩១២.៦៧៥ ៣៩.១០៩.៥១៩ ១០៧.៣២៦ ៤៦០.៧៧៦ ៥៥.១២៣.២៩២

សមមូលនឹងាន់រៀល ៦.២៤៧.៤៩៧ ៨.១៤៩.៤៦២ ៤៨.៥៤៤.១៥១ ១៥៩.៣៧១.២៩០ ៤៣៧.៣៥៣ ១.៨៧៧.៦៥៣ ២២៤.៦២៧.៤០៦
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២០១៥ ២០១៤
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ាន់រៀល

ដើមទុនថា្ន្រក់ទី១

ដើមទុន ៨.០០០.០០០ ៣២.៤០០.០០០ ៨.០០០.០០០ ៣២.៦០០.០០០

ចំណែញរកែសាទុក ៥.១០៦.៣៥៤ ២០.៦៨០.៧៣៤ ៣.១៧៨.៥១៩ ១២.៩៥២.៤៦៥

ដកៈ ទែពែយសកម្មអរូបី (១១៩.២៦៦) (៤៨៣.០២៧) (៨៨.៣២៣) (៣៥៩.៩១២)

១២.៩៨៧.០៨៨ ៥២.៥៩៧.៧០៧ ១១.០៩០.១៩៦ ៤៥.១៩២.៥៥៣

ដើមទុនថា្ន្រក់ទី២

អនុបំណុល (កំណត់សមា្គែល់ ១១) ៧០០.០០០ ២.៨៣៥.០០០ ៧០០.០០០ ២.៨៥២.៥០០

សំវិធានធនទូទៅ
(បែកាសលើការចាត់ថ្នែក់ទែពែយសកម្ម) ៦១៧.៩៣១ ២.៥០២.៦២០ ៤២២.០៨១ ១.៧១៩.៩៨០

១.៣១៧.៩៣១ ៥.៣៣៧.៦២០ ១.១២២.០៨១ ៤.៥៧២.៤៨០

ដើមទុនតាមច្របាប់/មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ ១៤.៣០៥.០១៩ ៥៧.៩៣៥.៣២៧ ១២.២១២.២៧៧ ៤៩.៧៦៥.០៣៣

២៤.៥.ក្របគប់បគងេដីមទុន

វត្ថុវិស័យរបស់ធនាគារក្នុងការគែប់គែងដើមទុន មានន័យទូលំទូលយជាង  
មូលធនដែលបង្ហែញក្នុងតារាងតុលែយការ។ ការគែប់គែងដើមទុនមាន ដូច 
ខងកែែម ៖

• អនុលោមតាមតមែូវការដើមទុនដែលកំណត់ដោយធនាគារកណា្តែល
• ការពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារដើមែបីបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម ដូចនែះធនា
គារអាចបន្តផ្តល់ផលបែយជន៍ដល់ភាគទុនិក   និងអត្ថបែយជន៍របស់ភាគី
ដែលពាកព័ន្ធនឹងធនាគារ  និង
• រកែសាមូលដា្ឋែនដើមទុនរឹងមាំ  ដើមែបីគាំទែដល់ការអភិវឌែឍអាជីវកម្ម។

ធនាគារកណា្តែល តមែូវឲែយគែឹះសា្ថែនធនាគារ និងមីកែូហិរញ្ញវត្ថុតែូវ 
(ក) បំពែញកាតព្វកិច្ចដើមទុនអបែបបរមា (ខ) រកែសាមូលនិធិផ្ទែល់សុទ្ធ 
យ៉ែងហោចណាស់ ឲែយស្មើនឹងចំនួនដើមទុនអបែបបរមា និង (គ) អនុលោមតាម 
អនុបាតសាធនភាព   និងអនុបាតសាច់បែែក់ងយសែួល។

តារាងខងកែែមនែះ   សងែ្ខបអំពីសមាសធាតុដើមទុនតាមចែបាប់៖
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សាខាឬស្រសីក្រវ
ផ្ទះលែខ  ៥៨១  ផ្លវូលែខ  ៧០  សង្កែត់  ទួលសង្កែ  ខណ្ឌឬសែសីកែវ  ភ្នពំែញ

លែខទូរស័ព្ទៈ 023 983 030 | លែខទូរសារៈ  023 983 020

សាខាបឹងក្រងកង
ផ្ទះលែខ  ៣៩២  បែអឺ - ៣៩២  សីុអឺ  ផ្លវូលែខ  ៩៣  
កែងមហាវិថីព្ែះមុនីវងែស  សង្កែត់បីងកែងកង១  ខណ្ឌចំការមន  ភ្នពំែញ
លែខទូរស័ព្ទៈ 023 966 950 | លែខទូរសារៈ  023 966 949

ការិយាល័យកណ្ត្រល/សាខាសន្ធរមុខ
ផ្ទះលែខ  ៦៨៩  បែ  វិថីកម្ពជុាកែែម  សង្កែត់ទឹកល្អក់ទី១ 
ខណ្ឌទួលគោក  ភ្នពំែញ
លែខទូរស័ព្ទៈ 023 999 990 | លែខទូរសារៈ  023 996 002

អុីម៉ែល:  info@camcapital.biz

សាខាផ្រសារដើមថ្កវូ
ផ្ទះលែខ  ៣៩២  បែអឺ - ៣៩២  សីុអឺ  ផ្លវូលែខ  ៩៣ 
កែងមហាវិថីព្ែះមុនីវងែស សង្កែត់បឹងកែងកង១ ខណ្ឌចំការមន ភ្នពំែញ
លែខទូរស័ព្ទៈ 023 999 970 | លែខទូរសារៈ  023 985 384

សាខាចោមចៅ
ផ្ទះលែខ  ៣១  អែ - ៣៣  អែ  វិថីសហព័ន្ធរុសែសី
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