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ទស្សនវិស័យ

សម្័ន្ធបគរឹុះសា្្នហិរញ្ញវត្ថុ   

ឈានមុខបគ បៅក្ុងតំេន់អាសុី  

អាបគ្យ៍។

ជាធនាគារឈានមុខបគ ដែលមន 

បទព្យសកម្មែ៏រឹងមំ និងមនឧត្មភាព 

ក្ុងការបគេ់បគងហានិភ័យ បហើយ 

ចុុះេញ្ីបៅផ្សារភាគហ៊ុនភ្ំបពញ។

បេសកកម្ម
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ធនាគារដ៏រឹងមាំ  
បេកេបោយ 

ការបេីកទឹកចិត្ត 
េុគ្គេិកខ្ពស់
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Lee Yong Man

សារពីប្រធាននាយក 
ប្រតិ្រត្ិ

ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ

ក្នុងកំឡនុងបេេដដេបសដ្ឋកិច្ចបេបទសកម្ពនុជា 

មានការបកើនបឡើងចំនួន 6.8% ដដេកំប�ើនបនះ 

បានមកេីឧស្សាហកម្មបទសចរ�៍ និងការនា ំ

បចញមា៉្សុីនបេឡិចបតរូនិច និងេរិកា្្បបគឿងចបក  

ដដេនាំបោយសង្្ក់ផេិតកម្មមានការបកើន 

បឡើង។ បសដ្ឋកិច្ចកំេុងដតេន្តការដបេបេរួេ បហើយ 

បយើងក៏បានេញ្ចេ់ឆ្្2ំ017 តាមរយៈបេភេ 

ទុនដ៏រឹងមំា ដដេជួយឲ្យបយើងសបបមចនូវេទ្ធផេ 

ោជីវកម្មបៅចំបោះមុខទាំងេស់។ បសេបេេ 

ដដេកបមិត បសដ្ឋកិច្ចមានភាេេ្អបេបសើរនឹងមាន 

ភាេងយបសួេបទើេ ធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី  

ម.ក ោចេបបមើបសវាកម្មដ៏េ្អបេបសើរជូនេតិថិជន។
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ខ្ុំមនបសចក្ីបសាមនស្សរីករាយ ក្ុងការេង្្ញពីបបាក់កម្ីរេស់ 
ធនាគារបានបកើនប�ើងពី 83 លានែុលា្្រអាបមរិក រហូតែល់ 103  
លានែុលា្្រអាបមរិក។ បបាក់ចំបណញសុទ្ធ រេស់ធនាគារបានបកើន 
ប�ើងចំនួន 26% ពី 3,395,000 ែុលា្្រអាបមរិកក្ុងឆ្្ំ2016 រហូត 
ែល់ 4,281,000 ែុលា្្រអាបមរិកក្ុងឆ្្ំ2017។ ចំណុចខា្្ំងបៅ 
ក្ុងបេតិេត្ិការរេស់ធនាគារ គឺកបមិតអបតាឥណទានខូចមនបតរឹម 
ដត 0.07% ដែលបានបធវើចំណត់ថ្្ក់សំវិធានធន ឥណទានបសេ 
តាមបគាលការណ៍រេស់ធនាគារជាតិននកម្ុជា។ ចំណុចខា្្ំងមួយ 
បទៀតបៅកុ្ងបេតិេតិ្ការ គឺការបរៀេចំឯកសារឥណទានទាន់បពលបវលា 
និងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមរេស់េុគ្គលិក។ សកម្មភាពទំាងបនុះ បតរូវបាន 
ឆ្ុុះេញ្្ំងតាមរយៈការងរជាបកុម ដែលមនការសហការែ៏អសា្្រ្យ
រវាងេុគ្គលិកទាំងអស់។ 

ទន្រឹមបនុះដែរ ធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក បៅដតេន្ការបកើនប�ើង 
និងមនការបេុងបេយ័ត្ខ្ស់ ចំបោុះហានិភ័យដែលអាចបេឈមជា 
មួយបបាក់ចំបណញ និងសាច់បបាក់ងយបសួល ខណៈបពលដែលចូល 
រួមចំដណកេបបមើសហគមន៍។ ធនាគារឯកបទស ឌីជីេី៊ ម.ក បានទទួល 
សា្គល់្ភាពបជាគជ័យបលើអាជីវកម្មរេស់ខ្លួន រួមមនគុណភាព និងការ 
ផ្ល់តនម្តមស្ងែល់េុគ្គលិក ដែលមនសា្្នែ។

ក្ុងឆ្្ំ2017 ធនាគារបានផ្ល់នូវវគ្គេណ្តុះេណ្្លែល់េុគ្គលិក 
ែូចខាងបបកាម៖

•	 វគ្គេណ្តុះេណ្្លែល់េុគ្គលិកថ្មីរយៈបពលេីនថងៃ

•	 វគ្គេណ្តុះេណ្្លបផ្សងៗបៅក្ុងធនាគារែល់េុគ្គលិកទាំងអស់

•	 វគ្គេណ្តុះេណ្្លជំនាញធនាគារពីខាងបបរៅែល់េុគ្គលិក

•	 សិកា្្សាលាបៅក្ុងបសុក បៅបខត្បពុះសីហនុែល់ថ្្ក់បគេ់បគង 
 ទាំងអស់

•	 សិក្្ាសាលាបបរៅបេបទស បៅបេបទសកូបរេខាងត្បូង កុ្ងដខឧសភា  
 ឆំ្្2017 ដែលមនេុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 240 នាក់ រួមទំាងសមជិក 
 បកុមបគួសារេុគ្គលិកចំនួន 32 នាក់។

កុ្ងដខមករា ឆំ្្2018 ធនាគារបតរូវបានទិញភាគហុ៊នទំាងអស់ បោយ 
ធនាគារ Daegu ដែលជាធនាគារោណិជ្ឈានមុខបគ និងជា 
បកុមហ៊ុនេុបតសម្័ន្ធននបកុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ ឌីជីេ៊ី បៅបេបទសកូបរេ។ 
ធនាគារបានផ្្ស់េ្ូរបឈាម្ុះរេស់ខ្លួនបៅ ជាធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី  
ម.ក។ ខំុ្បៅដតបជឿជាក់យ្៉ាងមុតមំថឆំ្្2018បនុះ ជាឆំ្្ែ៏ល្អបេបសើរ 
មួយសបមេ់ ធនាគារជាមួយម្្ស់ភាគហុ៊នថ្មែ៏ីរឹងមំ ដែលជាធនាគារ 
ោណិជ្។ បយើងនរឹងទទួលបានបជាគជ័យបេបសើរេំផុត មិនបតរឹមដត 
សបបមចបាននូវការរក្សាកំបណើនបបាក់ចំបណញេុ៉បណណុ្ះបទ បយើងនរឹង 
មនេំោក់េបច្កវិជា្្យា៉្ងសំខាន់ផងដែរ សបមេ់អ្កបបេើបបាស់ 
បសវារេស់ធនាគារនាបពលអនាគត។ ខ្ុំសូមដថ្ងអំណរគុណយា៉្ង 
បជាលបបរៅែល់េុគ្គលិកទាំងអស់ ដែលខិតខំេំបពញការងរបៅក្ុង 
ឆ្្ំបនុះ និងការចូលរួមេបបមើអតិថិជន។ ខ្ុំបជឿជាក់ថ ធនាគារនរឹង 
អាចសបបមចបានបគាលបៅ ដផនការថ្មីៗ  សំរាេ់រយៈបពលខី្ និងរយៈ 
បពលដវង។
 
ជាចុងបបកាយ ខំុ្សូមដថ្ងអំណរគុណយ្៉ាងបជាលបបរៅចំបោុះអាជ្្ាធរ 
បគេ់ជាន់ថ្្ក់ បកុមបេរឹក្សាភិបាល និងម្្ស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ ដែល
ដតងដតខិតខំក្ុងការចង្អុលេង្្ញនូវយុទ្ធសាសស្ល្អៗែល់ធនាគារ 
ដែលមិនអាចកាត់នថ្បាន និងការេន្គាំបទរេស់អតិថិជន។

បេធាននាយកបេតិេតិ្
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ផលិតផល 
រ្រស់ធនាគារ
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ឥ�ទានទូបៅ
ឥ�ទានទូបៅ ផ្តេ់បោយេតិថិជនសំរាេ់បធវើជាទុនេងវិេ ក្នុងការ 
េបងឹង និងេបងីកមុខរេរ និងបបេើបបាស់សំរាេ់បគាេេំ�ងបផ្សងបទៀត 
បៅតាមតបមរូវការរេស់េតិថិជន បោយដផ្អកបេើចំ�ូេ េទ្ធភាេសង  
និងបទេ្យេញ្្ំ។
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ឥ�ទានសំរាេ់បគហោ្្ន
ឥ�ទានសំរាេ់បគហោ្្ន ជាបេបភទផេិតផេ ដដេេបងកើត 
បឡើង សំរាេ់ផ្តេ់ជូនេតិថិជន ដដេមានេក្ខ�សម្បតិ្តបគេ់បគាន់ 
បដើម្បីទិញ ឬសាងសង់បគហោ្្នបៅតាមតបមរូវការ។ 

ឥ�ទានសំរាេ់រថយន្ត
ឥ�ទានសំរាេ់រថយន្ត ជាបេបភទផេិតផេ ដដេ 
េបងកើតបឡើង សំរាេ់ផ្តេ់ជូនេតិថិជន ដដេមានេក្ខ� 
សម្បត្តបិគេ់បគាន់ បដើម្បីទិញរថយន្តបបេើបបាស់ផ្្េ់ខ្លួន។
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ការេ�្តះេណ្្េ
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បេឹត្តិការ�៍សំខាន់ៗ

• ទទួលបានលិខិតអនុញ្្ត 
 ជាផ្ូវការពីធនាគារជាតិ 
 ននកម្ុជា

• ទទួលបានអាជា្្េ័ណ្ណ 
 ពីធនាគារជាតិននកម្ុជា

• បទព្យសកម្មសរុេ: 
 uS$ 5,468,927

• ចំណូលពីការបបាក់:  
 uS$ 462,625

• បបាក់ចំបណញសុទ្ធ: 
 uS$ 13,260

• បេើកសាខាទ2ី ដែលមន 
 បឈាម្ុះថសាខាផ្សារបែើមថ្ូវ

• ចុុះកម្មសិទិ្ធេញ្្ បលើសា្្ក 
 សញ្្ោណិជ្កម្ម បៅបកសួង 
 ោណិជ្កម្ម

•	 បទព្យសកម្មសរុេ:   
 uS$ 11,933,949

•	 ចំណូលពីការបបាក់:    
 uS$ 1,505,050

•	 បបាក់ចំបណញសុទ្ធ:     
 uS$ 229,865

•	 បទព្យសកម្មសរុេ:     
 uS$ 20,930,852

•	 ចំណូលពីការបបាក់:       
 uS$ 2,872,392

•	 បបាក់ចំបណញសុទ្ធ:      
 uS$ 516,641

•	 បទព្យសកម្មសរុេ:   
 uS$ 32,146,123

•	 ចំណូលពីការបបាក់:      
 uS$ 4,409,025

•	 បបាក់ចំបណញសុទ្ធ:      

 uS$ 814,632

• បេើកសាខាទ3ី ដែលមន 
 បឈាម្ុះថសាខាបោមបៅ

•	 បទព្យសកម្មសរុេ:   
 uS$ 44,073,316

•	 ចំណូលពីការបបាក់:     
 uS$ 6,018,180

•	 បបាក់ចំបណញសុទ្ធ:   
 uS$ 1,785,172

•	 បទព្យសកម្មសរុេ:    
 uS$ 63,851,888

•	 ចំណូលពីការបបាក់:   
 uS$ 8,497,007

•	 បបាក់ចំបណញសុទ្ធ: 
 uS$ 1,927,835

•	 បទព្យសកម្មសរុេ:    
 uS$ 86,019,889

•	 ចំណូលពីការបបាក់:    
 uS$ 11,473,996

•	 បបាក់ចំបណញសុទ្ធ:    
 uS$ 3,395,256

•	 បទព្យសកម្មសរុេ:  
 uS$106,565,345

•	 ចំណូលពីការបបាក់:   
 uS$14,087,148

•	 បបាក់ចំបណញសុទ្ធ:    
 uS$4,281,433

•	បានផ្្ស់េ្ូរភាគទុនិកថ្មី   

 ធនាគារ Daegu កូបរេខាងត្បូង 

 បៅក្ុង ដខមករា ឆ្្2ំ018

2009 2012

2013 2014 2015 2016

2017 2018

2010 2011

•	 ទទួលបានអាជា្្េ័ណ្ណ 
 ជាធនាគារឯកបទស 
 ពីធនាគារជាតិននកម្ុជា

•	 បេើកសាខាទ4ី និងទ5ី ដែល 
 មនបឈាម្ុះថសាខា ឬស្សីដកវ  
 និងសាខាេរឹងបកងកង
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2017 2016

%  
ននបែើមទុន

ចំនួន 
ភាគហុ៊ន

ចំនួនទរឹកបបាក់ 
ជាែុល្្ារសហរែ្ឋ 

អាបមរិក

%  
ននបែើមទុន

ចំនួន 
ភាគហុ៊ន

ចំនួនទរឹកបបាក់ 
ជាែុល្្ារសហរែ្ឋ 

អាបមរិក

OKS-CAM 
Investments Limited

92% 18,400,000 18,400,000 92% 18,400,000 18,400,000

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

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

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

មា្្ស់ភាគហ៊ុន

រចនាសម្័ន្ធរេស់ម្្ស់ភាគហ៊ុន និងការកាន់កាេ់ភាគហ៊ុនចុុះេញ្ីមនែូចខាងបបកាមៈ

សម្គ្ល់ : ធនាគារ Daegu បៅបេបទសកូបរេខាងត្បូងបានចុុះេញ្ីជាភាគទុនិកថ្មី បៅក្ុង ដខមករា ឆ្្2ំ018។
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បករុមប្ររឹក្សាភិបាល
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កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបត ដផ្កបគេ់បគងោណិជ្កម្ម    
 ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិ បៅបេបទសសិង្ហេុរី

• Excecutive Program  

 (Investment Strategy & Management   

 Program) ពីសាកលវិទ្យាល័យ Kellogg,  

 Northwestern បៅសហរែ្ឋអាបមរិក  
 
េទេិបសាធន៍ការងរ

• Independent Commissioner,  

 PT Malindo Feedmill បៅបេបទស 
 ឥណ្ឌូបនសុី (េច្ុេ្បន្)

• Independent Director, TT International  

 Limited បៅបេបទសសិង្ហេុរី (េច្ុេ្បន្)

• នាយកបេតិេត្ិឥណទានតំេន់ និងអនុបេធាន 
 នាយក ននធនាគារ Arab ភីអិលសុី    
 បៅបេបទសសិង្ហេុរី

Yang In SIK
បេធានបកុមបេឹក្សាភិបាេ

បេធានគ�ៈកមា្្ធិការបគេ់បគងហានិភ័យ

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបត ដផ្កបគេ់បគងោណិជ្កម្ម  
 ពីសាកលវិទ្យាល័យ Yeungnam  
 សាធារណរែ្ឋកូបរេ  
 
េទេិបសាធន៍ការងរ

• អគ្គនាយកននធនាគារ Daegu  
 បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ (េច្ុេ្បន្)

Koh BocK SwI
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កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់ ដផ្កវិទ្យាសាសស្បសែ្ឋកិច្   
 ពីសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei សាធារណរែ្ឋកូបរេ

េទេិបសាធន៍ការងរ

• បេធាននាយកបេតិេត្ិ ននធនាគារ 
 ឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក (េច្ុេ្បន្)

• អគ្គនាយករង ននធនាគារ ភ្ំបពញោណិជ្

• បេធានតំណង ននធនាគារ Arab  
 ភីអិលសុី បៅទីបកុងហុងកុង

• អនុបេធាននាយក ននធនាគារ Arab  
 ភីអិលសុី បៅទីបកុងបសអ៊ូល បេបទសកូបរេ

• ជំនួយការអនុបេធាននាយក ននធនាគារ  
 Arab ភីអិលសុី បៅបេបទសសិង្ហេុរី

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់ ដផ្កបគេ់បគងោណិជ្កម្ម  
 ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Kyungpook  

 សាធារណរែ្ឋកូបរេ

• េរិញ្្េបត ដផ្កបគេ់បគងោណិជ្កម្ម 
 ពីសាកលវិទ្យាល័យ Yeungnam    
 សាធារណរែ្ឋកូបរេ 
 
េទេិបសាធន៍ការងរ

• នាយកបេតិេត្ិបេតិេត្ិការ ននបកុមហ៊ុន  
 J&COCEU Co., Ltd (េច្ុេ្បន្)

• អគ្គនាយក ននធនាគារ Daegu  
 បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ

Lee Dong YouL
បេធានគ�ៈកមា្្ធិការសវនកម្ម

េភិបាេ

Lee Yong Man
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កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបត ដផ្កបគេ់បគងោណិជ្កម្ម  
 ពីសាកលវិទ្យាល័យ Keimyung    

 បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ  
 
េទេិបសាធន៍ការងរ

• បេធានបកុម ននធនាគារ Daegu  
 បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ (េច្ុេ្បន្)

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបត ដផ្កបសែ្ឋកិច្ ពីសាកលវិទ្យាល័យ  
 Kyungsung សាធារណរែ្ឋកូបរេ 
 
េទេិបសាធន៍ការងរ

• នាយកបេតិេត្ិបគេ់បគងហានិភ័យ  
 ននធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក (េច្ុេ្បន្)

• បេធានបកុម ននធនាគារ Daegu    
 បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ

KIM DeoK gYeoM
េភិបាេ

ShIn IL KYu
េភិបាេ
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Lee Yong Man

បេធាននាយក្េតិេត្តិ

KIM DeoK gYeoM

នាយកបេតិេត្តិបគេ់បគង 
ហានិភ័យ

ដេែត រា៉្វី
នាយកបេតិេត្តិឥ�ទាន/  
េនុបេធាននាយក

គ�ៈបគេ់បគង

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់ ដផ្កវិទ្យាសាសស ្
 បសែ្ឋកិច្ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei  
 សាធារណរែ្ឋកូបរេ

េទេិបសាធន៍ការងរ

• អគ្គនាយករង ននធនាគារភ្ំបពញោណិជ្

• បេធានតំណង ននធនាគារ Arab   
 ភីអិលសុី បៅទីបកុងហុងកុ

• អនុបេធាននាយក ននធនាគារ Arab   
 ភីអិលសុី បៅទីបកុងបសអ៊ូល បេបទសកូបរេ

• ជំនួកការអនុបេធាននាយក ននធនាគារ  
 Arab ភីអិលសុី បៅបេបទសសិង្ហេុរី

េទេិបសាធន៍ការងរ

• នាយកឥណទាន ននអង្គការ 
 ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ លំបៅោ្្ន 
 បេជាជនបកីបក

• បេធានមសន្ីឥណទាន ននធនាគារ   
 បអសុីលីោ ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់ ដផ្កបគេ់បគង 
        ហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ  

ភូមិន្នីតិសាសស្ និងវិទ្យាសាសស ្
បសែ្ឋកិច្

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបត ដផ្កវិទ្យាសាសស្បសែ្ឋកិច ្
 ពីសាកលវិទ្យាល័យ Kyungsung   
 សាធារណរែ្ឋកូបរេ

េទេិបសាធន៍ការងរ

• បេធានបកុម ននធនាគារ Daegu 

 បៅសាធារណរែ្ឋកូបរេ
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ប�៉្ និមេ
នាយិកាបេតិេត្តិធនធានមនុស្ស/ 
េនុបេធាននាយក

េទេិបសាធន៍ការងរ

• បលខាបេតិេត្ិ ននបេធាននាយក 
 បេតិេត្ិ និងមសន្ីរោ្្បាលឥណទាន  
 ននធនាគារភ្ំបពញោណិជ្

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់ ដផ្កបគេ់បគង 
 ហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ   
 ជាតិបគេ់បគង

ដងែត េ៊ុនបធឿន
នាយកបេតិេត្តិបេតិេត្តិការ/ 
េនុបេធាននាយក

េទេិបសាធន៍ការងរ

• មសន្ីឥណទាន ននធនាគារ  
 បអសុីលីោ ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់ ដផ្កបគេ់បគង 
 ហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ   
 ជាតិបគេ់បគង

សុិន សុខ 
នាយកបេតិេត្តិសវនកម្ម/ 
េនុបេធាននាយក

េទេិបសាធន៍ការងរ

• នាយកសវនកម្មនផ្ក្ុង    
 ននបគរឹុះសា្្នមីបករូហិរញ្ញវត្ថុ  
 សីលានិធិ

កបមិតវេ្បធម៌

•		កំពុងសិក្សា ACCA (CPA)  
 តាមរយៈ CamEd Business School

• េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់ ដផ្កបគេ់បគង  
 ហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ  
 ភូមិន្នីតិសាសស្ និងវិទ្យាសាសស្បសែ្ឋកិច្
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មួក មា៉្របដត
នាយកបេតិេត្តិតាម

េទេិបសាធន៍ការងរ

• បេធានដផ្ករបាយការណ៍    
 និងសវនកម្មបគាលការណ៍ ននធនាគារ  
 បអសុីលីោ ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•		េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់ ដផ្កបគេ់បគង 
 ោណិជ្កម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ 
 ន័រតុន

មុី វ�្ៈ
នាយកឥ�ទាន

េទេិបសាធន៍ការងរ

• មសន្ីឥណទាន ននធនាគារ  
 បអសុីលីោ ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•		េរិញ្្េបត ដផ្កបគេ់បគង 
 ហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ   
 ជាតិបគេ់បគង

ដេែន សំរួេ 
នាយកសាខា

េទេិបសាធន៍ការងរ

• មសន្ីឥណទានខា្្តមធ្យម  
 ននធនាគារ បអសុីលីោ ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•		េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់ ដផ្កបគេ់បគង 
 ហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ   
 ជាតិបគេ់បគង
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យក់ សុធន់
នាយកសាខា

េទេិបសាធន៍ការងរ

• បេធានមសន្ីឥណទាន  
 ននធនាគារ បអសុីលីោ  
 ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបតជាន់ខ្ស់    
 ដផ្កបគេ់បគងហិរញ្ញវត្ថុ  
 ពីសាកលវិទ្យាល័យ  
 ជាតិបគេ់បគង

សារា៉្ គនា្្រិទ្ធ
នាយកសាខា

េទេិបសាធន៍ការងរ

• េុគ្គលិកហរិញ្ញេ្បទាន 
 ោណិជ្កម្ម ននធនាគារ  
 បអសុីលីោ ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបត ដផ្កធនាគារ 
 និងហរិញ្ញវត្ថុ ពីសាកល 
 វិទ្យាល័យ ភូមិន្នីតិសាសស្   
 និងវិទ្យាសាសស្បសែ្ឋកិច្

ដត វុទា្្
នាយកសាខា

េទេិបសាធន៍ការងរ

• មសន្ីឥណទានខា្្តមធ្យម  
 ននធនាគារ បអសុីលីោ  
 ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបត ដផ្កធនាគារ 
 និងហរិញ្ញវត្ថុ ពីសាកល 
 វិទ្យាល័យ ភូមិន្នីតិសាសស្   
 និងវិទ្យាសាសស្បសែ្ឋកិច្

រស់ ធារឹទ្ធ
នាយកសាខា

េទេិបសាធន៍ការងរ

• មសន្ីឥណទាន ននធនាគារ  
 វឌ្ឍនៈអាសុី ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•	 េរិញ្្េបត ដផ្កធនាគារ 
 និងហរិញ្ញវត្ថុ ពីសាកល 
 វិទ្យាល័យ ភូមិន្នីតិសាសស្   
 និងវិទ្យាសាសស្បសែ្ឋកិច្
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 2017 2016

របាយការ�៍េទ្ធផេ (ដុល្្រោបមរិក)

បបាក់ចំបណញមុនេង់ពន្ធ 5,606,457 4,367,994

បបាក់ចំបណញសុទ្ធ 4,281,433 3,395,256

ធាតុសំខាន់ៗរេស់តារាងតុេ្យការ (ដុល្្រោបមរិក)

បទព្យសកម្មសរុេ 106,565,345 86,019,889

ឥណទាន និងេុបរបេទាន 103,222,841 82,984,373

េំណុលសរុេ 73,782,302 57,518,279

បែើមទុន 20,000,000 20,000,000

មូលធនសរុេ 32,783,043 28,501,610

ការេងវិលចំណូលបលើបទព្យសកម្ម 4.5% 4.4%

ការេងវិលចំណូលបលើមូលនិធិម្្ស់ហ៊ុន 14.1% 15.7%

ការេងវិលចំណូលបលើការវិនិបយាគ 9.3% 10.0%

អបតាឥណទានខូច 0.07% 0.1%

តារាងសបង្ខេេ័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុ
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របាយការណ៍ 
រ្រស់បករុមប្ររឹក្សាភិបាល

បកុមបេរឹក្សាភិបាលមនក្ីបសាមនស្សរីករាយ បធវើការេង្្ញជូននូវរបាយការណ៍រេស់បកុមបេរឹក្សាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានបធវើ 
សវនកម្មរួចរេស់ធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី េច្ុេ្បន្បឈាម្ុះ ធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក បៅកាត់ថ (“ធនាគារ”) សបមេ់ 
ការិយេរិបចឆេទ ដែលបានេញ្េ់នថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ017។

សកម្មភាេចម្បង

សកម្មភាពចម្បងរេស់ធនាគារ រួមមនការបធវើបេតិេតិ្ការបលើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារឯកបទស និងការផ្ល់បសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុដែលោក់ព័ន្ធ
កុ្ងបពុះរាជាណចបកកមុ្ជា។

ពំុមនការផ្្ស់េូ្រជាសារវន្បលើសកម្មភាពចម្បងរេស់ធនាគារបៅកុ្ងការិយេរិបចឆេទហិរញ្ញវត្ថបុនុះបទ ។
 
េទ្ធផេហិរញ្ញវត្នុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារ សបមេ់ការិយេរិបចឆេទដែលបានេញ្េ់នថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ017 មនែូចខាងបបកាម៖

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក
ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់ 4) ែុលា្្រអាបមរិក
ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ប្្ក់ចំណ្ញមុនែកពន្ធ 5,606,457  22,633,267 4,367,994  17,633,592 

ពន្ធលើប្្ក់ចំណូល (1,325,024)  (5,349,122) (972,738)  (3,926,943)

ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធសម្្េ់ការិយេរិចឆេ្ទ 4,281,433  17,284,145 3,395,256  13,706,649 
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ភាគលភ

ពុំមនការបេកាស ឬការដេងដចកភាគលាភបទ បហើយបកុមបេរឹក្សាភិបាលមិនបានបស្ើឲ្យមនការដេងដចកភាគលាភ សបមេ់ការិយេរិបចឆេទបធវើ 
របាយការណ៍បនុះបទ។

បដើមទុន

បៅនថងៃទី19 ដខ តុលា ឆំ្្2017 ធនាគារបានបធវើកិច្សន្យាទិញ និងលក់ភាគហុ៊នកាន់កាេ់ទំាងអស់បៅឲ្យធនាគារ Daegu ដែលជាធនាគារេបង្ើត 
បៅទីបកុង Daegu ននសាធារណៈរែ្ឋកូបរេ។

បៅនថងៃទី28 ដខធូ្ ឆំ្្2017 ធនាគារបានទទួលការអនុម័តពីធនាគារជាតិននកមុ្ជា កុ្ងការផ្្ស់េូ្រភាគទុនិករេស់ធនាគារបៅជាធនាគារ Daegu  
និងផ្្ស់េ្ូរបឈាម្ុះបេតិេត្ិការពី ធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី បៅជា ធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក ។ ការដកសបមួលបលើលក្ខន្ិកៈ
រេស់ធនាគារ បតរូវបានអនុម័តពីបកសួងោណិជ្កម្មនានថងៃទ1ី8 ដខមករា ឆ្្2ំ018។ 

ទុនេបមុង និងសំវិធានធន

ពុំមនការដបេបេួលជាសារវន្ននទុនេបមុង និងសំវិធានធនបៅក្ុងការិយេរិបចឆេទបនុះបទ បបរៅពីការេង្្ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនុះ។

ឥ�ទាន និងេុបរបេទានោបកក់ និងជាេ់សង្ស័យ

បៅមុនបពលបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុេស់ធនាគារ បកុមបេរឹក្សាភិបាលបានោត់វិធានការ ដែលមនមូលោ្្នសមរម្យ បែើម្បីេញ្្ក់ថ វិធានការ 
ទាក់ទងបៅនរឹងការលុេេំបាត់បោលឥណទាន និងេុបរបេទានអាបកក់ និងការបធវើសំវិធានធនបលើឥណទាន និងេុបរបេទានជាេ់សង្ស័យបតរូវបាន 
បធវើប�ើង។ បកុមបេរឹក្សាភិបាលមនការបជឿជាក់ថ រាល់ឥណទាន និងេុបរបេទាន ដែលទទួលសា្គល់្ថមិនអាចទារបាន បតរូវបានលុេេំបាត់បោល 
បហើយសំវិធានធនបគេ់បគាន់បតរូវបានកំណត់ប�ើង សបមេ់ឥណទាន និងេុបរបេទាន ដែលជាេ់សង្ស័យ។  

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ បកុមបេរឹក្សាភិបាលពំុបានពិនិត្យប�ើញមនស្្ានភាពណមួយ ដែលអាចនរឹងេណ្្លឲ្យចំនួនននការលុេេំបាត់បោល 
ឥណទាន និងេុបរបេទានអាបកក់ ឬចំនួនននការបធវើសំវិធានធនបលើឥណទាន និងេុបរបេទានជាេ់សង្ស័យបៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនុះ មន 
ចំនួនខវុះខាតជាសារវ័ន្បនាុះប�ើយ។

បទេ្យសកម្មចរន្ត

បៅមុនបពល ដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារបតរូវបានបរៀេចំប�ើង បកុមបេរឹក្សាភិបាលបានោត់វិធានការ ដែលមនមូលោ្្នសមរម្យ 
បែើម្បីេញ្្ក់ថ េណ្្បទព្យសកម្មចរន្ទាំងអស់បបរៅពីេំណុល ដែលបានកត់បតាបៅក្ុងេញ្ីគណបនយ្យរេស់ធនាគារ បហើយដែលទំនងជាមិន 
អាចទទួលសា្គ្ល់បានបៅក្ុងបេតិេត្ិការអាជីវកម្មធម្មតា បតរូវបានកាត់េន្ថយឲ្យបៅបស្មើនរឹងតនម្ដែលគិតថនរឹងអាចបេមូលបានជាក់ដស្ង។

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ បកុមបេរឹក្សាភិបាលពុំបានែរឹងពីបហតុការណ៍ណមួយ ដែលនរឹងបធវើឲ្យេ៉ុះោល់ែល់ការកំណត់តនម្បទព្យសកម្មចរន្
បៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារ ថមនភាពមិនបតរឹមបតរូវបនាុះបទ ។

វិធីសាសស្តកំ�ត់តមម ្

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ បកុមបេរឹក្សាភិបាលពុំបានែរឹងពីបហតុការណ៍ណមួយ ដែលបានបកើតប�ើង ដែលនរឹងបធវើឲ្យេ៉ុះោល់ែល់ការអនុវត្ន ៍
វិធីសាសស្ ដែលមនកន្ងមកកុ្ងការវាយតនម្បទព្យសកម្ម និងេំណុលបៅកុ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុេស់ធនាគារថ មនភាពមិនបតរឹមបតរូវ និង 
មិនសមបសេបនាុះបទ។
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េំ�ុេយថាបហតុ និងេំ�ុេបផ្សងៗបទៀត

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះពុំមន៖

 (ក) ការោក់េញំ្្បទព្យសកម្មណមួយរេស់ធនាគារ ដែលបកើតមនប�ើងោេ់តំាងពីនថងៃចុងការិយេរិបចឆេទ កុ្ងការធានាចំបោុះេំណុលរេស់ 
  េុគ្គលណមួយប�ើយ ឬ

  (ខ) េំណុលយថបហតុណមួយដែលបកើតមនប�ើងចំបោុះធនាគារ ោេ់តំាងពីនថងៃចុងការិយេរិបចឆេទមកបបរៅ អំពីបេតិេតិ្ការអាជីវកម្មធម្មតា 
  រេស់ធនាគារ។

បកុមបេរឹក្សាភិបាលយល់ថ ពុំមនេំណុលយថភាព ឬេំណុលបផ្សងៗបទៀតរេស់ធនាគារ ដែលបតរូវេំបពញ ឬអាចនរឹងបតរូវេំបពញក្ុងរយៈបពល 
12ដខ េន្្ាេ់ពីកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍ ដែលនរឹងបធវើឲ្យមនផលេ៉ុះោល់ ឬអាចនរឹងេ៉ុះោល់ជាសារវន្ែល់លទ្ធភាពរេស់ធនាគារ កុ្ងការេំបពញ 
កាតពវកិច្រេស់ខ្លួន ែូចដែលបានកំណត់ និងបៅបពលដែលែល់នថងៃកំណត់។

ការផ្្ស់េ្តតូរមនបហតុការ�៍

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ បកុមបេរឹក្សាភិបាលពំុបានែរឹងពីបហតុការណ៍ណមួយ ដែលមិនបានដវកដញក បៅកុ្ងរបាយការណ៍បនុះ ឬកុ្ងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថរុេស់ធនាគារ ដែលនរឹងេណ្្លឲ្យមនតួបលខននចំនួនណមួយ ដែលបានេង្្ញបៅកុ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ មនភាពមិនបតរឹមបតរូវ 
បនាុះបទ។

បេតិេត្តិការមិនបេបកតី

បកុមបេរឹក្សាភិបាល មនបយាេល់ថលទ្ធផលននការបធវើបេតិេត្ិការរេស់ធនាគារក្ុងការិយេរិបចឆេទហិរញ្ញវត្ថុបនុះ មិនមនផលេ៉ុះោល់ជាសារវន្
បោយសកម្មភាពបេតិេត្ិការ ឬបពរឹត្ិការណ៍ណមួយ ដែលមនលក្ខណៈជាសារវន្ និងមិនបេបកតីបនាុះបទ។

បកុមបេរឹក្សាភិបាលក៏មនបយាេល់ផងដែរថ បៅក្ុងចបនា្្ុះបពលោេ់ពីនថងៃចុងការិយេរិបចឆេទ ែល់នថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ ពុំមនចំណត់ថ្្ក ់
សកម្មភាពបេតិេតិ្ការ ឬបពរឹតិ្ការណ៍ណមួយ ដែលមនលក្ខណៈជាសារវន្ និងមិនបេបកតីបកើតមនប�ើង ដែលអាចនំាឲ្យេ៉ុះោល់ែល់លទ្ធផល 
ននបេតិេត្ិការរេស់ធនាគារ ក្ុងការិយេរិបចឆេទដែលរបាយការណ៍បនុះបានបរៀេចំប�ើងបនាុះបទ។

បេឹត្តិការ�៍បបកាយកាេេរិបចឆេទរាយការ�៍

ពុំមនបពរឹត្ិការណ៍សារវន្បកើតប�ើង បបកាយកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍ ដែលតបមរូវឲ្យមនការលាតបតោង ឬនិយ័តភាពបបរៅពីបពរឹត្ិការណ៍ ដែល 
បានលាតបតោង រួចបហើយបៅក្ុងកំណត់សំគាល់ ដែលភា្្េ់ជាមួយនរឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

បកុមបេឹក្សាភិបាេ

បកុមបេរឹក្សាភិបាល ដែលបានេបបមើការោេ់ពីកាលេរិបចឆេទរបាយការណ៍មុនរួមមន៖

បលក Yang In Sik បេធានបកុមបេរឹក្សាភិបាល (ដតងតាំងបៅនថងៃទ1ី8 ដខមករា ឆ្្2ំ018)

បលក Lee Yong Man អភិបាល

បលក Kim Deok Gyeom អភិបាល (ដតងតាំងបៅនថងៃទ1ី8 ដខមករា ឆ្្2ំ018)

បលក Shin Il Kyu អភិបាល (ដតងតាំងបៅនថងៃទ1ី8 ដខមករា ឆ្្2ំ018)

បលក Lee Dong Youl អភិបាលឯករាជ្យ (ដតងតាំងបៅនថងៃទ1ី8 ដខមករា ឆ្្2ំ018)

បលក Koh Bock Swi អភិបាលឯករាជ្យ (ដតងតាំងបៅនថងៃទ1ី8 ដខមករា ឆ្្2ំ018)

បលក Ivan Castello Hoyes JR បេធានបកុមបេរឹក្សាភិបាល (លាដលងបៅនថងៃទ3ី1 ដខតុលា ឆ្្2ំ017

   បោយបយាងបៅបលីការផ្្ស់េ្ូរភាគទុនិករួចរាល់)

បលក Patrick Lowe អភិបាល (លាដលងបៅនថងៃទ3ី1 ដខតុលា ឆ្្2ំ017

   បោយបយាងបៅបលីការផ្្ស់េ្ូរភាគទុនិករួចរាល់)

បលកបសី Koh Seok Leng អភិបាល (លាដលងបៅនថងៃទ3ី1 ដខតុលា ឆ្្2ំ017

   បោយបយាងបៅបលីការផ្្ស់េ្ូរភាគទុនិករួចរាល់)

បលក Ananthan Santhana Krishnan អភិបាល (លាដលងបៅនថងៃទ5ី ដខវិចឆេិកា ឆ្្2ំ017

   បោយបយាងបៅបលីការផ្្ស់េ្ូរភាគទុនិករួចរាល់) 
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ចំដ�កហ៊ុនរេស់បកុមបេឹក្សាភិបាេ

ពំុមនសមជិកបកុមបេរឹក្សាភិបាលណម្្ក់រេស់ធនាគារ ដែលបានដតងតំាងបៅកុ្ងការិយេរិបចឆេទបនុះ មនអត្ថបេបយាជន៍បោយផ្្ល់បៅកុ្ងភាគហុ៊ន 
រេស់ធនាគារបនាុះបទ។

េត្បេបោជន៍រេស់បកុមបេឹក្សាភិបាេ

ោេ់តាំងពីបែើមការិយេរិបចឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមនសមជិកបកុមបេរឹក្សាភិបាលណម្្ក់បានទទួល ឬមនសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថបេបយាជន៍ណមួយ  
(បបរៅពីអត្ថបេបយាជន៍ ដែលបានទទួលែូចបានេង្្ញបៅកុ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ)ុ តាមរយៈការចុុះកិច្សន្យាបធវើប�ើង បោយធនាគារ ឬបោយ 
ធនាគារោក់ព័ន្ធនរឹងធនាគារ ដែលសមជិកបកុមបេរឹក្សាភិបាលបនាុះ ជាសមជិក ឬក៏ជាមួយធនាគារដែលសមជិកបកុមបេរឹក្សាភិបាលបនាុះមន 
ផលបេបយាជន៍ដផ្កហិរញ្ញវត្ថុបបចើនបនាុះបទ បលើកដលងដតការេង្្ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការទទួេខុសបតរូវរេស់បកុមបេឹក្សាភិបាេបេើរបាយការ�៍ហិរញ្ញវត្នុ

បកុមបេរឹក្សាភិបាលមនទំនួលខុសបតរូវកុ្ងការអុះអាងេញ្្ក់ថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថបុានបរៀេចំប�ើងយ្៉ាងបតរឹមបតរូវ បែើម្បីចង្អលុេង្្ញនូវភាពពិត  
និងបតរឹមបតរូវននសា្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារនានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្ំ2017 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទរឹកបបាក់សបមេ់ការិយេរិបចឆេទ ដែល 
បានេញ្េ់។  បៅក្ុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនុះ បកុមបេរឹក្សាភិបាលោំបាច់បតរូវ៖

 (ក) អនុម័តនូវបគាលនបយាបាយគណបនយ្យ ដែលសមបសេ បោយដផ្អកបលើការវិនិចឆេ័យ និងការបា៉្ន់បេមណយា៉្ងសមបហតុផល និង 
  បេុងបេយ័ត្ បហើយបធវើការអនុវត្ន៍បេកេបោយសង្គតិភាព 

 (ខ) អនុវត្បៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្ុជា និងបគាលការណ៍ដណនាំរេស់ធនាគារជាតិននកម្ុជាោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត ់
  េង្្ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបេសិនបេើមនការផ្្ស់េ្ូរពីបនុះ បែើម្បីេង្្ញភាពបតរឹមបតរូវ គឺបតរូវេង្្ញពន្យល់ និងកំណត ់
  េរិមណឲ្យបានច្បាស់លាស់បៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

 (គ) បតួតពិនិត្យបេព័ន្ធរបាយការណ៍រេស់ធនាគារ និងរក្សាទុកនូវេញ្ីគណបនយ្យឲ្យបានបគេ់បគាន់ និងបេព័ន្ធបគេ់បគងនផ្ក្ុងឲ្យមន 
  បេសិទ្ធភាព

 (�) វាយតនម្នូវលទ្ធភាពរេស់ធនាគារ ក្ុងការេន្និរន្ភាពអាជីវកម្មទទួលខុសបតរូវបលើការលាតបតោងព័ត៌មន បេសិនបេើោក់ព័ន្ធនូវ 
  េញ្្ទ្ំាងឡាយ ដែលទាក់ទងបៅនរឹងនិរន្ភាពអាជីវកម្ម និងបបេើបបាស់មូលោ្្ននិរន្ភាពននគណបនយ្យ បលើកដលងដតអ្កបគេ់បគង 
  មនេំណងចង់ជបមុះេញ្ី ផ្្កែំបណីរការធនាគារ ឬគាម្នជបបមើសសមរម្យែនទបទៀតបបរៅពីបធវើដេេបនុះ

 (ង) បតួតពិនិត្យ និងែរឹកនំាធនាគារឲ្យមនបេសិទ្ធភាពបលើរាល់បសចកី្សបបមច ដែលមនសារៈសំខាន់ទំាងឡាយ ដែលេ៉ុះោល់ែល់សកម្មភាព 
  បេតិេតិ្ការ និងែំបណើរការរេស់ធនាគារ បហើយបតរូវបបាកែថ កិច្ការបនុះបតរូវបានឆុ្ុះេញំ្្ងយ្៉ាងបតរឹមបតរូវបៅកុ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ
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រាល់តបមរូវការែូចមនរាយការណ៍ក្ុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខាងបលើ បតរូវបានធានាអុះអាងបោយបកុមបេរឹក្សាភិបាល។

ការេនុម័តបេើរបាយការ�៍ហិរញ្ញវត្នុ

បយើងខំុ្តំណងឲ្យបកុមបេរឹក្សាភិបាល សូមបធវើការអនុម័តបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ដែលបានេង្្ញបៅ ទំព័រទី40 ែល់ទី70 ដែលបានភ្្ាេ់មក 
ជាមួយបនុះ ថបានេង្្ញនូវភាពបតរឹមបតរូវននសា្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារនានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្ំ2017 បពមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរ 
ទរឹកបបាក់ សបមេ់ការិយេរិបចឆេទ ដែលបានេញ្េ់បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកមុ្ជា និងបគាលការណ៍ដណនំារេស់ធនាគារជាតិ 
ននកម្ុជាោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ចុុះហត្ថបលខា បោយបយាងបៅបលើបសចក្ីសបបមចរេស់បកុមបេរឹក្សាភិបាល
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ជូនចំបោុះភាគទុនិក
ធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី (េច្ុេ្បន្បឈាម្ុះ ធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក)

មតិសវនកម្ម

បយើងខំុ្បានបធវើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុេស់ធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសីុ េចុ្េ្បន្បឈាមុ្ះ ធនាគារឯកបទស ឌីជីេី៊ ម.ក  
បៅកាត់ថ (“ធនាគារ”) ដែលរួមមនតារាងតុល្យការនានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្ំ2017 របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍ស្ីពីេដបមេបមួលមូលធន 
និងរបាយការណ៍លំហូរទរឹកបបាក់ សបមេ់ការិយេរិបចឆេទដែលបានេញ្េ់ និងកំណត់សំគាល់ ដែលរួមមនបគាលនបយាបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ  
បពមទាំងព័ត៌មនពន្យល់បផ្សងៗបទៀត ដែលបានេង្្ញបៅទំព័រទ4ី0 ែល់ 70។   

ជាមតិរេស់បយើងខ្ុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្ បានេង្្ញនូវភាពបតរឹមបតរូវននសា្្នភាព ហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារនានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្ំ2017 
បពមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទរឹកបបាក់ សបមេ់ការិយេរិបចឆេទដែលបានេញ្េ់ បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្ុជា និង 
បគាលការណ៍ដណនាំរេស់ធនាគារជាតិននកម្ុជាោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

មូេោ្្នមនមតិសវនកម្ម

បយើងខំុ្បានបធវើសវនកម្ម បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រជាតិននកមុ្ជា។ ការទទួលខុសបតរូវរេស់បយើងខំុ្ ដែលបសេតាមស្ង់ោរ 
ទំាងបនាុះបតរូវបានបរៀេរាេ់េដន្ថមបទៀត បៅកុ្ងកថខ័ណ្សី្ពីការទទួលខុសបតរូវរេស់សវនករ សបមេ់ការបធវើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ 
ដែលមននូវកុ្ងរបាយការណ៍រេស់បយើងខំុ្។ បយើងខំុ្មនភាពឯករាជ្យពីធនាគារ បោយបសេបៅតាមតបមរូវការបកមសីលធម៌វិជ្្ាជីវៈ ដែលោក់ព័ន្ធ 
នរឹងសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្ុងបពុះរាជាណចបកកម្ុជា បហើយបយើងខ្ុំបានេំបពញនូវទំនួលខុសបតរូវបកមសីលធម៌វិជា្្ជីវៈ បសេតាម 
តបមរូវការរេស់ស្ង់ោរទំាងបនាុះ។ បយើងខំុ្បជឿជាក់ថ ភសុ្តាងសវនកម្ម ដែលបយើងខំុ្បេមូលបានមនលក្ខណៈបគេ់បគាន់ និងសមបសេ សបមេ់ 
ជាមូលោ្្នក្ុងការេបញ្ញមតិសវនកម្មរេស់បយើងខ្ុំ។

របាយការណ៍ 
រ្រស់សវនករឯករាជ្យ
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េ័ត៌មានបផ្សងៗ

អ្កបគេ់បគងមនទំនួលខុសបតរូវបលើព័ត៌មនបផ្សងៗ។ ព័ត៌មនបផ្សងៗ ដែលបានទទួលបតរឹមកាលេរិបចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មបនុះ គឺរបាយការណ៍ 
រេស់បកុមបេរឹក្សាភិបាល ដែលបានេង្្ញបៅទំព័រទី1 ែល់ 5 និងរបាយការណ៍បេោ្ំឆំ្្រេស់ធនាគារ ដែលរំពរឹងថរួចរាល់ េន្្ាេ់ពីកាលេរិបចឆេទ 
ននរបាយការណ៍សវនកម្មបនុះ។

មតិសវនកម្មរេស់បយើងខ្ុំ បៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានបគេែណ្េ់បលើព័ត៌មនបផ្សងៗប�ើយ បហើយបយើងខ្ុំមិនបធវើការផ្ល់នូវអំណុះ 
អំណងណមួយបៅបលើព័ត៌មនបនុះបទ។

ោក់ព័ន្ធនរឹងការបធវើសវនកម្មរេស់បយើងខ្ុំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលខុសបតរូវរេស់បយើងខ្ុំ គឺបតរូវអានព័ត៌មនបផ្សងៗ បហើយពិោរណ 
ថបតើព័ត៌មនបផ្សងៗបនាុះ មនភាពមិនបសេគ្្ាជាសារវន្ជាមួយ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ឬការយល់ែរឹងរេស់បយើងខំុ្បៅកុ្ងការបធវើសវនកម្ម ឬមន 
េង្្ញនូវកំហុងឆ្គងជាសារវន្។

បេសិនបេើការអានព័ត៌មនបផ្សងៗ ដែលបានទទួលមុនកាលេរិបចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មបនុះ អាចឲ្យបយើងខំុ្សនិ្ោ្្នថ មនកំហុសឆ្គងជា 
សារវន្បកើតប�ើងបលើព័ត៌មនបផ្សងៗបនុះ បយើងខំុ្បតរូវរាយការណ៍បៅតាមស្្ានភាពជាក់ដស្ង។ បយើងខំុ្ពំុមនអវដីែលបតរូវរាយការណ៍ោក់ព័ន្ធនរឹង 
ព័ត៌មនបផ្សងៗបនុះបទ។

ការទទួេខុសបតរូវបេើរបាយការ�៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់េ្កបគេ់បគង និងេ្កទទួេខុសបតរូវបេើេភិបាេកិច្ច

អ្កបគេ់បគងមនទំនួលខុសបតរូវបលើការបរៀេចំ និងការេង្្ញនូវភាពបតរឹមបតរូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យ 
កម្ុជា និងបគាលការណ៍ដណនាំរេស់ធនាគារជាតិននកម្ុជាោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បហើយ 
និងទទួលខុសបតរូវបលើបេព័ន្ធបតួតពិនិត្យនផ្កុ្ង ដែលអ្កបគេ់បគងកំណត់ថមនភាពោំបាច់ សបមេ់ការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថឲ្ុយបជៀសផុត 
ពីការេង្្ញខុសជាសារវន្បោយសារដតការដក្ងេន្ំ ឬកំហុសឆ្គង។

បៅកុ្ងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ អ្កបគេ់បគងមនទំនួលទទួលខុសបតរូវបលើការវាយតនម្នូវលទ្ធភាពរេស់ធនាគារ កុ្ងការេន្និរន្រភាព 
អាជីវកម្មទទួលខុសបតរូវបលើការលាតបតោងព័ត៌មន បេសិនបេើោក់ព័ន្ធនូវេញ្្ទំាងឡាយ ដែលទាក់ទងបៅនរឹងនិរន្រភាពអាជីវកម្ម និងបបេើបបាស់ 
មូលោ្្ននិរន្រភាពននគណបនយ្យ បលើកដលងដតអ្កបគេ់បគងមនេំណងចង់ជបមុះេញី្ផ្្កែំបណើរការធនាគារ ឬគាមន្ជបបមើសសមរម្យែនទបទៀត 
បបរៅពីបធវើដេេបនុះ។

ចំបោុះអ្កទទួលខុសបតរូវបលើអភិបាលកិច្ គឺបតរូវទទួលខុសបតរូវបលើការបតួតពិនិត្យែំបណើរការននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារ។

ការទទួេខុសបតរូវរេស់សវនករសបមាេ់ការបធវើសវនកម្មរបាយការ�៍ហិរញ្ញវត្នុ

បគាលបៅរេស់បយើងខំុ្ គឺផ្ល់នូវអំណុះអំណងសមបហតុផលថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទំុាងមូលមិនមនការេង្្ញខុសជាសារវន្ បោយសារដត 
ការដក្ងេនំ្ ឬកំហុសឆ្គង និងផ្ល់នូវរបាយការណ៍រេស់សវនករ ដែលរួមេញូ្លទំាងមតិសវនកម្មរេស់បយើងខំុ្។ អំណុះអំណងសមបហតុផល 
គឺជាអំណុះអំណងមនកបមិតខ្ស់មួយ េុ៉ដន្វាមិនអាចធានាថបគេ់បពលននការបធវើសវនកម្ម បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រជាតិ 
ននកមុ្ជា អាចរកប�ើញនូវកាេង្្ញខុសជាសារវន្ដែលបានបកើតប�ើងបនាុះបទ។ ការេង្្ញខុសជាសារវន្អាចបកើតប�ើង បោយសារការដក្ងេនំ្  
ឬកំហុសឆ្គង បហើយបតរូវបានោត់ទុកថជាសារវន្ បៅបពលដែលការដក្ងេន្ំ ឬកំហុសឆ្គងដតមួយ ឬក៏រួមេញ្ូលគា្្មនផលេ៉ុះោល់ែល់ការ 
សបបមចចិត្ដផ្កបសែ្ឋកិច្រេស់អ្កបបេើបបាស់ បោយបយាងបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនុះ។
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ជាដផ្កមួយននការបធវើសវនកម្ម បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រជាតិននកម្ុជា បយើងខ្ុំអនុវត្នូវការវិនិចឆេ័យដែលបេកេបៅបោយ 
វិជា្្ជីវៈ និងរក្សានូវមជ្ឈធាតុនិយមក្ុងអំ�ុងបពលសវនកម្ម។ បយើងខ្ុំក៏៖

• បធវើការកំណត់ និងវាយតនម្នូវហានិភ័យននការេង្្ញខុសជាសារវន្បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ បោយសារដតការដក្ងេនំ្ ឬកំហុសឆ្គង និង 
 ទទួលខុសបតរូវបលើការបរៀេចំ និងការអនុវត្នូវនីតិវិធីសវនកម្ម បែើម្បីបឆ្ើយតេបៅនរឹងហានិភ័យទាំងបនាុះ និងបេមូលនូវភស្ុតាងដែលមន 
 លក្ខណៈបគេ់បគាន់ និងសមបសេសបមេ់ជាមូលោ្្នកុ្ងការេបញ្ញមតិសវនកម្មរេស់បយើងខំុ្។ ហានិភ័យដែលមិនអាចរកប�ើញនូវការេង្្ញ 
     ខុសជាសារវន្ ដែលបកើតប�ើងបោយសារដតការដក្ងេន្ំមនលក្ខណៈខ្ស់ជាងការេង្្ញខុសបកើតប�ើងពីកំហុសឆ្គង បោយសារដតការ 
 ដក្ងេនំ្អាចរួមេញូ្លទំាងការ�ុេ�ិតគ្្ា ការលួចេនំ្ ការលុេបោលបោយបចតនា ការេកបសាយមិនពិត ឬមិនអនុវត្តាមនីតិវិធីបគេ់បគង 
 នផ្ក្ុង។

• ទទួលបាននូវការយល់ែរឹងអំពីការបគេ់បគងនផ្ក្ុង ដែលោក់ព័ន្ធនរឹងការបធវើសវនកម្មក្ុងបគាលេំណង បែើម្បីបរៀេចំនូវនីតិវិធីសវនកម្ម ដែល 
 សមបសេបៅតាមកាលៈបទសៈ េុ៉ដន្មិនដមនកុ្ងបគាលេំណង បែើម្បីេបញ្ញមតិបលើបេសិទ្ធភាពននការបគេ់បគងនផ្កុ្ងរេស់ធនាគារប�ើយ។

• ការវាយតនម្បលើភាពសមបសេននបគាលនបយាបាយគណបនយ្យ ដែលធនាគារបានបបេើបបាស់ និងភាពសមបហតុផលននការប្៉ាន់សាមន្គណបនយ្យ 
 សំខាន់ៗ បពមទាំងការលាតបតោងព័ត៌មនោក់ព័ន្ធ ដែលបានបធវើប�ើងបោយអ្កបគេ់បគង។

• បធវើការសន្ិោ្្នបលើភាពសមបសេននការបបេើបបាស់មូលោ្្ននិរន្រភាពននគណបនយ្យរេស់អ្កបគេ់បគង បហើយបោយដផ្អកបៅបលើភស្ុតាង 
 សវនកម្ម ដែលទទួលបានបធវើការសនិ្ោ្្ន ថបតើភាពមិនច្បាស់លាស់សារវន្ោក់ព័ន្ធបៅនរឹងបពរឹតិ្ការណ៍ ឬលក្ខខណ្ដែលអាចបធវើឲ្យមនមនិ្ល 
 ជាសារវន្បលើលទ្ធភាពរេស់ធនាគារ បែើម្បីេន្និរន្រភាពអាជីវកម្ម។ បេសិនបេើ បយើងខំុ្បធវើការសនិ្ោ្្នថមនអត្ថភិាពននភាពមិនបបាកែបេជា 
 ជាសារវន្ បយើងខំុ្ោំបាច់បតរូវេញូ្លបៅកុ្ងរបាយការណ៍រេស់បយើងខំុ្ បែើម្បីទាញចំណេ់អារម្មណ៍បលើការលាតបតោងព័ត៌មនោក់ព័ន្ធបៅ 
 ក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបេសិនបេើការលាតបតោងព័ត៌មនមនលក្ខណៈមិនបគេ់បគាន់ បយើងខ្ុំោំបាច់បតរូវផ្ល់មតិសវនកម្ម ដែលមន 
 េញ្្។ ការសនិ្ោ្្នរេស់បយើងខំុ្ គឺដផ្អកតាមភសុ្តាងសវនកម្ម ដែលបេមូលបានបតរឹមកាលេរិបចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មរេស់បយើងខំុ្។   
 យា៉្ងណក៏បោយបពរឹត្ិការណ៍ ឬលក្ខខណ្នាបពលអនាគតអាចបធវើឲ្យធនាគារេញ្ឈេ់ និរន្រភាពននអាជីវកម្ម។

• វាយតនម្បលើការេង្្ញននទបមង់ និងខ្រឹមសារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងមូល ដែលរួមេញ្ូលទាំងការលាតបតោងព័ត៌មន និងវាយតនម ្
 ថបតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថបុានេង្្ញពីបេតិេតិ្ការ និងបពរឹតិ្ការណ៍ោក់ព័ន្ធកុ្ងអត្ថន័យ ដែលអាចសបបមចបាននូវការេង្្ញរបាយការណ៍ 
 ហិរញ្ញវត្ថុែ៏បតរឹមបតរូវ។

បយើងខ្ុំផ្ល់ព័ត៌មនជូនអ្កទទួលខុសបតរូវបលើអភិបាលកិច្ស្ីពីេញ្្បផ្សងបទៀត វិសាលភាព និងបពលបវលា ដែលបានបបគាងទុកសបមេ់ការបធវើ
សវនកម្ម និងការរកប�ើញេញ្្ជាសារវន្បផ្សងបទៀត ដែលមនរួមេញូ្លទំាងចំណុចខវុះខាតននការបគេ់បគងនផ្កុ្ង ដែលបានរកប�ើញកុ្ងអំ�ុង 
បពលបធវើសវនកម្ម។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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កំណត ់
សំគាល់

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

បទេ្យសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ុងនែ 142,058  573,488 129,167  521,447 

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្ុជា 5 1,004,875  4,056,680  1,002,278  4,046,196

សមតុល្យបៅធនាគារនានា 6 448,677  1,811,309 16,551  66,816 

ឥណទាន និងេុបរបេទាន - សុទ្ធ 7 103,222,841  416,710,609 82,984,373  335,007,914 

បទព្យសកម្មបផ្សងៗ 8 1,113,026  4,493,287 912,403  3,683,372  

បទព្យ និងេរិកា្្រ 9 534,371  2,157,256 852,436  3,441,284 

បទព្យសកម្មអរូេី 10 99,497  401,669 122,681  495,263 

បទព្យសកម្មសរុេ 106,565,345  430,204,298 86,019,889  347,262,292

េំ�ុេ និងមូេធន

េំ�ុេ

េំណុលបផ្សងៗ 11 404,414  1,632,619 431,447  1,741,752 

សំវិធានធនសបមេ់ពន្ធបលើបបាក់ចំណូល 14(ក) 1,077,888  4,351,434 829,227  3,347,589 

បបាក់កម្ី 12 72,300,000  291,875,100 55,557,605  224,286,051 

អនុេំណុល 13 - - 700,000  2,825,900 

េំណុលសរុេ  73,782,302  297,859,153  57,518,279  232,201,292

មូេធន

បែើមទុន 15 20,000,000  80,740,000 20,000,000  80,740,000 

ទុនេបមុង 16 3,000,000  12,111,000 3,000,000  12,111,000 

បបាក់ចំបណញរក្សាទុក 9,783,043  39,494,145  5,501,610  22,210,000 

មូលធនសរុេ 32,783,043  132,345,145 28,501,610  115,061,000 

សរុេេំណុល និងមូលធន 106,565,345  430,204,298 86,019,889  347,262,292 

តារាងតុេ្យការ
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កំណត ់
សំគាល់

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

ចំណូលពីការបបាក់ 17 14,087,148  56,869,816 11,473,996  46,320,522 

ចំណយបលើការបបាក់ (4,461,021)  (18,009,142) (3,684,541)  (14,874,492) 

ចំណូលសុទ្ធពីការបបាក់ 9,626,127  38,860,674  7,789,455  31,446,030 

សំវិធានធនឥណទានអាបកក់ និងសង្ស័យ 7 (245,016)  (989,130)  (193,642)  (781,733) 

9,381,111  37,871,544 7,595,813 30,664,297

ចំណូលបេតិេត្ិការបផ្សងៗ 18 1,229,532  4,963,621 1,050,309  4,240,097 

ចំណូលបេតិេត្ិការ 10,610,643 42,835,165 8,646,122 34,904,394

ចំណយបបាក់បេៀវត្សរ៍ 19 (3,150,515)  (12,718,629) (2,550,924)  (10,298,080)  

រំលស់ 20 (418,631) (1,690,013) (469,621)  (1,895,860) 

ចំណយទូបៅ និងរែ្ឋបាល 21 (1,435,040)  (5,793,256) (1,257,583)  (5,076,864)  

(5,004,186)  (20,201,898) (4,278,128) (17,270,802) 

បបាក់ចំបណញមុនែកពន្ធ 5,606,457  22,633,267 4,367,994  17,633,592 

ពន្ធបលើបបាក់ចំណូល 14(ខ) (1,325,024)  (5,349,122) (972,738)  (3,926,943) 

បបាក់ចំបណញសុទ្ធសបមេ់ការិយេរិបចឆេទ 4,281,433  17,284,145  3,395,256  13,706,649 

របាយការ�៍េទ្ធផេ



បែីមទុន
ែុលា្្រអាបមរិក

ទុនប្មុង
ែុលា្្រអាបមរិក

បបាក់ចំបណញរក្សាទុក
ែុលា្្រអាបមរិក

សរុេ
ែុលា្្រអាបមរិក

នានថងៃទ1ី ដខមករា ឆ្្2ំ016 8,000,000 - 5,106,354  13,106,354

បែើមទុនេដន្ថមបៅក្ុងឆ្្ំ 12,000,000  -  -  12,000,000

បបាក់ចំបណញសុទ្ធសបមេ់ការិយេរិបចឆេទ - - 3,395,256  3,395,256

ការបផ្របៅទុនេបមុង - 3,000,000 (3,000,000)  -

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ016 20,000,000 3,000,000 5,501,610   28,501,610

(សមមូលជាោន់បរៀល) (កំណត់សំគាល់ 4) 

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ016 80,740,000 12,111,000 22,210,000   115,061,000

នានថងៃទ1ី ដខមករា ឆ្្2ំ017 20,000,000 3,000,000 5,501,610   28,501,610

បបាក់ចំបណញសុទ្ធសបមេ់ការិយេរិបចឆេទ -  -  4,281,433  4,281,433

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ017 20,000,000  3,000,000  9,783,043  32,783,043

(សមមូលជាោន់បរៀល) - (កំណត់សំគាល់ 4) 

នានថងៃទី 31 ដខ ធ្ូ ឆ្្ំ 2017 80,740,000  12,111,000  39,494,145  132,345,145

របាយការ�៍េដបមេបមរួេមូេធន
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2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

េំហូរទឹកបបាក់េីសកម្មភាេបេតិេត្តិការ

ចំបណញមុនេង់ពន្ធ 5,606,457  22,633,267 4,367,994  17,633,592 

និយ័តកម្មសបមេ់៖

ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ (9,626,127)  (38,860,674) (7,789,455)  (31,446,030)

រំលស់ 418,631  1,690,013 469,621  1,895,860 

សំវិធានធនសបមេ់ឥណទាន និងេុបរបេទានអាបកក់  

និងសង្ស័យ 245,016  989,130 193,642  781,733 

សាច់បបាក់បបេើបបាស់ក្ុងសកម្មភាពបេតិេត្ិការ (3,356,023)  (13,548,264) (2,758,198)  (11,134,845)

ការដបេបេួលនូវ៖ 

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

ឥណទាន និងេុបរបេទាន (20,483,484)  (82,691,825) (21,980,824)  (88,736,586)

បទព្យសកម្មបផ្សងៗ (54,873)  (221,523) (69,484)  (280,507)

េំណុលបផ្សងៗ 66,030  266,562 (21,440)  (86,552)

(23,828,350)  (96,195,050) (25,429,946)  (102,660,690)

ការបបាក់បានទទួល 13,941,398  56,281,424 11,331,415  45,744,922 

ការបបាក់បានេង់ (4,554,084)  (18,384,837) (3,619,213)  (14,610,763)

ពន្ធបលើបបាក់ចំណូលបានេង់ (1,076,363)  (4,345,277) (478,573)  (1,931,999)

សាច់បបាក់បបេើបបាស់ក្ុងសកម្មភាពបេតិេត្ិការ (15,517,399)  (62,643,740) (18,196,317)  (73,458,530)

េំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេវិនិបោគ

ទិញបទព្យ និងេរិកា្្រ (71,112)  (287,079) (123,216)  (497,423)

ទិញបទព្យសកម្មអរូេី (6,270)  (25,312) (47,030)  (189,860)

សាច់បបាក់បានបបេើបបាស់ក្ុងសកម្មភាពវិនិបយាគ (77,382)  (312,391) (170,246)  (687,283)

េំហូរសាច់បបាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញេ្បទាន

បែើមទុនបបាុះផ្សាយ - - 12,000,000  48,444,000 

បបាក់បានពីកម្ី 27,700,000  111,824,900 27,149,546  109,602,717 

សំណងបលើបបាក់កម្ី (10,957,605) (44,235,851) (20,914,853)  (84,433,262)

សំណងបលើបបាក់អនុេំណុល (700,000)  (2,825,900) - -

សាច់បបាក់ទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញេ្បទាន 16,042,395  64,763,149 18,234,693  73,613,455 

ការបកើនប�ើង (ថយចុុះ) សុទ្ធននសាច់បបាក់  

និងសាច់បបាក់សមមូល 447,614  1,807,018   (131,870)  (532,358)

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូលនាបែើមការិយេរិបចឆេទ 147,996  597,459  279,866  1,133,458 

លបម្អៀងពីការេ្ូររូេិយេ័ណ្ណ - - -  (3,641)

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូលនាចុងការិយេរិបចឆេទ 

(កំណត់សំគាល់22) 595,610  2,404,477  147,996  597,459

របាយការ�៍េំហូរសាច់បបាក់
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1. េំេីធនាគារ និងសកម្មភាេចម្បង

ធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី បៅកាត់ថ (“ធនាគារ”) បធវើអាជីវកម្មបៅបពុះរាជាណចបកកម្ុជា និងបានចុុះេញ្ីោណិជ្កម្មបៅ 
បកសួងោណិជ្កម្មជាធនាគារមហាជនទទួលខុសបតរូវមនកបមិត បបកាមអាជា្្េ័ណ្ណចុុះេញ្ីបលខ Co-6364/09e ចុុះនថងៃទ2ី2 ដខធ្ូ ឆ្្ំ2009។ 
ធនាគារទទួលបានការចុុះេញ្ីោណិជ្កម្មថ្មីបលខ Co-6364e/2009 ពីបកសួងោណិជ្កម្ម បៅនថងៃទ1ី9 ដខមីនា ឆ្្2ំ012។

បៅនថងៃទ1ី7 ដខកុម្ៈ ឆ្្2ំ010  ធនាគារទទួលបានអាជា្្េ័ណ្ណគាម្នកំណត់ពីធនាគារជាតិននកម្ុជា បែើម្បីបធវើអាជីវកម្មជាបគរឹុះសា្្នមីបករូហិរញ្ញវត្ថុ។

បៅនថងៃទី28 ដខកុម្ៈ ឆំ្្2012 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិននកមុ្ជា បែើម្បីេូ្របឈាមុ្ះបសេច្បាេ់រេស់ខ្លួនពីបកុមហុ៊ន បខមខាេ់ភីថល  
ខូអិលធីឌី បៅជាបកុមហុ៊ន បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសីុ បហើយលក្ខនិ្កៈរេស់ធនាគារ ដែលបានបធវើវិបសាធនកម្មបតរូវបានអនុម័ត បោយបកសួងោណិជ្កម្ម 
បៅនថងៃទ1ី9 ដខមីនា ឆ្្2ំ012។

បៅនថងៃទី1 ដខសីហា ឆំ្្2013 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តបចញបោយធនាគារជាតិននកមុ្ជា បែើម្បីដបេក្្ាយជាបៅជាបគរឹុះស្្ានធនាគារឯកបទស  
និងបានេ្ូរបឈាម្ុះបសេច្បាេ់រេស់ខ្លួនបៅជា ធនាគារឯកបទសបខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី (បៅកាត់ថ “ធនាគារ”) បហើយលក្ខន្ិកៈ ដែលបានបធវើ 
វិបសាធនកម្ម ក្ុងការផ្្ស់េ្ូរបតរូវបានអនុម័ត បោយបកសួងោណិជ្កម្មបៅនថងៃទ1ី6 ដខសីហា ឆ្្ំ2013។

បៅនថងៃទី19 ដខតុលា ឆំ្្2017 ធនាគារបានបធវើកិច្សន្យាទិញ និងលក់ភាគហុ៊នកាន់កាេ់ទំាងអស់បៅឲធនាគារ Daegu ដែលជាធនាគារេបង្ើត 
បៅទីបកុង Daegu ននសាធារណៈរែ្ឋកូបរេ។ បៅនថងៃទ2ី8 ដខធ្ូ ឆ្្ំ2017 ធនាគារបានទទួលការអនុម័តពីធនាគារជាតិននកម្ុជា ក្ុងការផ្្ស់េ្ូរ 
ភាគទុនិករេស់ធនាគារបៅជាធនាគារ Daegu និងផ្្ស់េ្ូរបឈាម្ុះបេតិេត្ិការពីធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី បៅជាធនាគារ 
ឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក។

បៅនថងៃទ2ី7 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ017 ធនាគារជាតិននកម្ុជា បានផ្ល់អាជា្្េណ្ណ័ធនាគារឯកបទស ែល់ធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក។

បៅនថងៃទី18 ដខមករា ឆ្្ំ2018 ធនាគារបានចុុះេញ្ីជាមួយបកសួងោណិជ្កម្ម បោយបបេើបបាស់បឈាម្ុះបេតិេត្ិការថ្មីជាមួយនរឹងបលខចុុះេញ្ ី
00016509។ លក្ខន្ិកៈថ្មីរេស់ធនាគារ បតរូវបានអនុម័តពីបកសួងោណិជ្កម្មនានថងៃទ2ី5 ដខមករា ឆ្្2ំ018។

ោេ់តំាងពីនថងៃទី 01 ដខសីហា ឆំ្្2013 សកម្មភាពចម្បងៗរេស់ធនាគារ គឺោក់ព័ន្ធនរឹងការផ្ល់បសវាកម្មដផ្កធនាគារឯកបទស និងបសវាកម្មបផ្សងៗ 
ដែលទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការិយាល័យចុុះេញ្ីរេស់ធនាគារ មនទីតាំងបៅផ្ុះបលខ 689B មហាវិថីកម្ុជាបបកាម សង្្ត់ទរឹកល្អក់ 1 ខណ្ទួលបគាក រាជធានីភ្ំបពញ 
បពុះរាជាណចបកកម្ុជា។

ធនាគារមនេុគ្គលិកចំនួន 301នាក់ នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ017 (នថងៃទ3ី1 ដខធូ្ ឆ្្ំ2016 ៖ 257នាក់)។

2. មូេោ្្នមនការបរៀេចំ

(ក) របាយការណ៍អនុបលាមភាព

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនុះ បតរូវបានបរៀេចំប�ើងបោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្ុជា និងបគាលការណ៍ដណនាំរេស់ធនាគារជាតិ
ននកម្ុជា ោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានអនុម័តបោយបកុមបេរឹក្សាភិបាល និងផ្ល់សិទ្ធិផ្សាយបៅនថងៃទ2ី7 ដខមីនា ឆ្្2ំ018។
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(ខ) មូលោ្្នននការវាស់ដវង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារ បតរូវបានបរៀេចំប�ើងបៅតាមមូលោ្្នតនម្បែើមែំេូង។

(គ) រូេិយេ័ណ្ណមុខងរ និងរូេិយេ័ណ្ណសបមេ់បធវើការេង្្ញ

រូេិយេ័ណ្ណជាតិននបពុះរាជាណចបកកម្ុជា គឺបបាក់បរៀល។ បោយសារធនាគារបធវើបេតិេត្ិការ និងកត់បតារាល់េញ្ីគណបនយ្យរេស់ខ្លួនដផ្អកបលើ 
មូលោ្្នបបាក់ែុលា្្រអាបមរិក អ្កបគេ់បគងបានកំណត់បបាក់ែុលា្្រអាបមរិក ជារូេិយេ័ណ្ណមុខងរ និងជារូេិយេ័ណ្ណសបមេ់បធវើការេង្្ញបបោុះ
វាឆ្ុុះេញ្្ំងពីភាពោំបាច់ននបសែ្ឋកិច្បេភពបពរឹត្ិការណ៍ និងកាលៈបទសៈរេស់ធនាគារ។

សកម្មភាពបេតិេត្ិការជារូេិយេ័ណ្ណបផ្សងៗបទៀតបបរៅពីបបាក់ែុលា្្រអាបមរិក បតរូវបានេ្ូរបៅជាបបាក់ែុលា្្រអាបមរិក បោយបបេើអបតាេ្ូរបបាក់បៅ 
នថងៃបេតិេតិ្ការបនាុះ។ សមតុល្យននបទព្យសកម្ម និងេំណុលរូេិយេ័ណ្ណនាកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍ ដែលជារូេិយេ័ណ្ណបបរៅពីបបាក់ែុល្្ារអាបមរិក  
ក៏បតរូវបានេូ្របៅជាបបាក់ែុល្្ារអាបមរិក បោយបបេើអបតានាកាលេរិបចឆេទបនាុះ។ លបម្អៀងពីការេូ្ររូេិយេ័ណ្ណបតរូវបានទទួលសា្គល់្បៅកុ្ងរបាយការណ៍ 
លទ្ធផល។

(�)  ការបា៉្ន់សាម្ន និងការវិនិចឆេ័យ

ការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តបមរូវឲ្យអ្កបគេ់បគងបធវើការវិនិចឆេ័យការបា៉្ន់សាម្ន និងការសន្មតដែលមនផលេ៉ុះោល់ែល់ការអនុវត្ន៍នូវ 
បគាលនបយាបាយគណបនយ្យ និងចំនួនននបទព្យសកម្ម េំណុល ចំណូល និងចំណយដែលបានរាយការណ៍។ លទ្ធផលជាក់ដស្ងអាចខុសព ី
ការបា៉្ន់សាម្នទាំងបនាុះ។ 

ការប្៉ាន់សាមន្ និងការសន្មតដែលោក់ព័ន្ធបតរូវបានបតួតពិនិត្យជាបេោំ។ ការដកដបេបៅបលើការប្៉ាន់សាមន្គណបនយ្យបតរូវបានទទួលសា្គល់្ និងកត់បតា 
បៅក្ុងការិយេរិបចឆេទ ដែលការបា៉្ន់សាម្នបនាុះបតរូវបានដកដបេ និងការិយេរិបចឆេទអនាគតដែលេ៉ុះោល់បោយការដកដបេបនុះ។ 

បគាលនបយាបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗសបមេ់ការបា៉្ន់សាម្ន និងការវិនិចឆេ័យដែលបតរូវបានអនុវត្ ក្ុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមនរួម 
េញ្ូលទាំងការបា៉្ន់សាម្នននតនម្ឥណទានអាបកក់ ដែលអាចបេមូលមកវិញ ែូចមនដចងបោយដ�កក្ុងកំណត់សំគាល់ 3(ច)។

3. បគាេនបោបាយគ�បនយ្យសំខាន់ៗ

បគាលនបយាបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗខាងបបកាមបនុះ បតរូវបានអនុវត្បោយធនាគារ កុ្ងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថបុនុះ។ បគាលនបយាបាយ 
ទាំងអស់បនុះ បតរូវបានយកមកអនុវត្បេកេបោយសង្គតិភាពបៅបគេ់ការិយេរិបចឆេទ បលើកដលងដតមនការេញ្្ក់េដន្ថម។

(ក) ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បទព្យសកម្ម និងេំណុលហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគាររួមមនសាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល ឥណទាន និងគណនីបតរូវទទួលបផ្សងៗ បបាក់េបញ្ញើ 
និងគណនីបតរូវទូទាត់បផ្សងៗ។ បគាលនបយាបាយគណបនយ្យបលើការទទួលសា្គ្ល់ និងការវាយតនម្នូវសមសធាតុទាំងបនុះបតរូវបានេង្្ញបៅ
ក្ុងបគាលនបយាបាយគណបនយ្យរេស់វា។

(ខ) សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូលរួមមនសមតុល្យសាច់បបាក់ និងធនាគារ និងបបាក់េបញ្ញើបៅធនាគារ ដែលមនកាលវសាន្បៅបពលតម្ល់ែំេូង 
មនរយៈបពល 3ដខ ឬតិចជាង និងការវិនិបយាគរយៈបពលខ្ី ដែលអាចេ្ូរជាសាច់បបាក់បពលណក៏បាន បោយមនហានិភ័យតិចតួចចំបោុះការ 
ផ្្ស់េ្ូរតនម្។
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(គ) បបាក់េបញ្ញើ និងបបាក់តម្ល់បៅធនាគារនានា

បបាក់េបញ្ញើ និងបបាក់តម្ល់បៅធនាគារនានាបតរូវបានកត់បតាតាមតនម្បែើម។  

(�) បបាក់េបញ្ញើតម្ល់តាមច្បាេ់

បបាក់េបញ្ញើតម្ល់តាមច្បាេ់ បតរូវបានរក្សាទុកបៅធនាគារជាតិននកមុ្ជា បសេតាមច្បាេ់សី្ពីបគរឹុះស្្ានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថនុនបពុះរាជាណចបកកមុ្ជា  
និងបតរូវបានកំណត់ជាភាគរយននបែើមទុនអេ្បេរមរេស់ធនាគារ។

(ង) ឥណទាន និងេុបរបេទាន

ឥណទាន និងេុបរបេទានផ្ល់ែល់អតិថិជន បតរូវបានកត់បតាបៅកុ្ងតារាងតុល្យការតាមបបាក់បែើមែកចំនួនទំាងឡាយណ ដែលបានលុេបោល 
ឬសំវិធានធនបលើឥណទាន និងេុបរបេទានអាបកក់ និងជាេ់សង្ស័យ។

(ច) សំវិធានធនបលើឥណទាន និងេុបរបេទានអាបកក់ និងជាេ់សង្ស័យ

បែើម្បីអនុវត្បៅតាមបគាលការណ៍ដណនាំរេស់ធនាគារជាតិននកម្ុជា រាល់ឥណទាន និងេុបរបេទានបតរូវបានោត់ចំណត់ថ្្ក់ បោយបយាងបៅ
តាមសមត្ថភាពននការទូទាត់សងរេស់នែគូោណិជ្កម្ម។ សមត្ថភាពននការទូទាត់សងបនុះ បតរូវបានវាយតនម្បោយដផ្អកបៅតាមបេវត្ិទូទាត់សង  
សា្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរេស់សមភាគីនាបពលេច្ុេ្បន្ និងការព្យាករណ៍ ចក្ខុវិស័យអាជីវកម្ម និងការព្យាករណ៍លំហូរសាច់បបាក់ បោយដផ្អកបលើការ 
សន្មត ដែលមនលក្ខណៈជាក់ដស្ង និងបេុងបេយ័ត្ លទ្ធភាព និងឆន្ៈទូទាត់សង សា្្នភាពបសែ្ឋកិច្ និងគុណភាពននសំណុំឯកសារ។

េដន្ថមបលើគុណភាពននព័ត៌មនខាងបលើ ចំនួននថងៃហួសកាលកំណត់សងបតរូវបានយកមកគិតែូចខាងបបកាម៖

ចំណត់ថ្្ក់ ចំនួននថងៃហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

េំណុលធម្មតា/ស្ង់ោរ <30 នថងៃ 1%

េំណុលឃ្្ំបមើល ≥ 30 នថងៃ – 89 នថងៃ 3%

េំណុលបបកាមស្ង់ោរ ≥ 90 នថងៃ – 179 នថងៃ 20%

េំណុលសង្ស័យ ≥ 180 នថងៃ – 359 នថងៃ 50%

េំណុលបាត់េង់ 360 នថងៃ ឬ បបចើនជាងបនុះ 100%

កុ្ងការកំណត់នូវសំវិធានធនខាងបលើ តនម្វត្ថេុញំ្្បបរៅពីេបញ្ញើជាសាច់បបាក់ ដែលបានោក់េញំ្្មិនបតរូវបានរួមេញូ្លប�ើយ បលើកដលងដតកុ្ង 
ករណីដែលឥណទានបនាុះ មនចំណត់ថ្្ក់ជា ”េំណុលបាត់េង់”	 បទើេបទព្យេញ្្ំទាំងអស់ បតរូវបានយកមកបបេើបបាស់ តាមតនម្ទីផ្សារមួយ 
ដែលអនុម័តបោយធនាគារជាតិននកម្ុជា។

ភាពបគេ់បគាន់ននសំវិធានធនបលើឥណទានអាបកក់ និងជាេ់សង្ស័យបតរូវបានវាយតនម្បោយអ្កបគេ់បគងជាបរៀងរាល់ដខ។ លក្ខខណ្ទាំងឡាយ 
ដែលបតរូវបានពិោរណកុ្ងការវាយតនម្បលើភាពបគេ់បគាន់ននសំវិធានធនមនែូចជា ទំហំឥណទាន េទពិបសាធន៍ននការខាតេង់កន្ងមក លក្ខខណ្  
បសែ្ឋកិច្េចុ្េ្បន្ និងផលេ៉ុះោល់បផ្សងៗែល់អតិថិជន ស្្ានភាពហិរញ្ញវត្ថរុេស់អតិថិជន និងស្្ានភាពជាក់ដស្ងននឥណទានបធៀេនរឹងលក្ខខណ្ 
ដែលបានដចងក្ុងកិច្សន្យា។

ឥណទានដែលមិនអាចបេមូលបានមកវិញ ឬចំដណកននឥណទាន ដែលបតរូវបានោត់ថ្្ក់ថមិនល្អបតរូវបានលុេបោល េន្្ាេ់ពីបានបធវើការពិោរណ  
បៅបលើតនម្ ដែលអាចបធវើបៅបានននវត្ថេុញំ្្ បេសិនបេើ មនបៅបពលដែលថ្្ក់អ្កបគេ់បគងបធវើការវិនិចឆេយ័ថ នាបពលអនាគតនរឹងពំុមនការ សង 
បតលេ់មកវិញ ។

ការទទួលបានមកវិញនូវឥណទាន ដែលបានលុេេំបាត់បោលពីមុនបតរូវបានទទួលសា្គ្ល់ជាចំណូលបផ្សងៗក្ុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
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ចំណត់ថ្្ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធនបលើអ៊ីមដភរ មិនថ្មីរេស់ធនាគារជាតិននកម្ុជាដែលពុំទាន់អនុវត្៖

ធនាគារជាតិននកម្ុជាបានបចញបេកាសបលខ ធ7-017-344 ចុុះនថងៃទ1ី ដខធូ្ ឆ្្ំ2017 ស្ីពីចំណត់ថ្្ក់ហានិភ័យ និងសំវិធានធនបលើអ៊ីមដភរ 
មិនឥណទាន និងសារាចរបលខ ធ7-018-001 ចុុះនថងៃទ1ី6 ដខកុម្ៈ ឆ្្ំ2018 ស្ីពីការអនុវត្បេកាសស្ីពីចំណត់ថ្្ក់ហានិភ័យ និងសំវិធានធន 
បលើអ៊ីមដភរ មិនឥណទាន ដែលតបមរូវឱ្យធនាគារ និងបគរឹុះសា្្នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ("សា្្េ័ន") បធវើការវាស់ដវងអ៊ីមដភរមិន និងផ្ល់សំវិធានធន 
ឥណទានអាបកក់ និងជាេ់សង្ស័យឲ្យបានបគេ់បគាន់ បោយដផ្អកបលើចំណត់ថ្្ក់ឥណទាន និងសំវិធានធនែូចខាងបបកាម៖

ចំណត់ថ្្ក់ ចំនួននថងៃហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

ឥណទានរយៈបពលខ្ី (បបកាម ឬបស្មើរមួយឆ្្ំ)៖

េំណុលធម្មតា/ស្ង់ោរ ≤14 នថងៃ 1%

េំណុលឃ្្ំបមើល 15 នថងៃ – 30 នថងៃ 3%

េំណុលបបកាមស្ង់ោរ 31 នថងៃ – 60 នថងៃ 20%

េំណុលសង្ស័យ 61 នថងៃ – 90 នថងៃ 50%

េំណុលបាត់េង់ ≥ 91 នថងៃ 100%

ឥណទានរយៈបពលដវង (បលើសមួយឆ្្ំ)៖

េំណុលធម្មតា/ស្ង់ោរ <30 នថងៃ 1%

េំណុលឃ្្ំបមើល ≥ 30 នថងៃ – 89 នថងៃ 3%

េំណុលបបកាមស្ង់ោរ ≥ 90 នថងៃ – 179 នថងៃ 20%

េំណុលសង្ស័យ ≥ 180 នថងៃ – 359 នថងៃ 50%

េំណុលបាត់េង់ បបចើនជាង 359 នថងៃ 100%

បយាងតាមដផ្កទី1 ននសារាចរបលខ ធ7-018-001 ធនាគារបានសបបមចអនុវត្តាមបគេ់តបមរូវការទំាងអស់ននបេកាសបលខ ធ7-017-344 រួមទំាង 
ការគណនាអំពីការផ្ល់សំវិធានធនអ៊ីមដភរ មិនបៅក្ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្្ំ 2018។

អ្កបគេ់បគងកំពុងវាយតនម្ពីផលេ៉ុះោល់ននការោក់ចំណត់ថ្្ក់ហានិភ័យឥណទានថ្មី និងសំវិធានធនបលើអ៊ីមដភរ មិនដែលអាចបកើតមនបលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

(ឆ) បទព្យសកម្មបផ្សងៗ

បទព្យសកម្មបផ្សងៗ បតរូវបានកត់បតាតាមតនម្បែើម។ 



AnnuAl RepoRt 201748

(ជ) បទព្យ និងេរិកា្្រ

 (i) ដផ្កននបទព្យ និងេរិក្្ារបតរូវបានកត់បតាតាមតនម្បែើម ែករំលស់េង្គរ និងការខាតេង់បលើឱនភាពននតនម្េង្គរបេសិនបេើមន។ បៅបពល 
   ដែលធាតុរេស់បទព្យ និងេរិក្្ារមនអាយុកាលបបេើបបាស់ខុសៗគ្្ា ធាតុទំាងបនាុះបតរូវបានោត់ទុកជាដផ្កបផ្សងគ្្ារេស់បទព្យ និងេរិក្្ារ។

  (i) រំលស់បលើបទព្យ និងេរិក្្ារបតរូវបានទទួលសា្គល់្ជាចំណយបៅកុ្ងរបាយការណ៍លទ្ធផល បោយដផ្អកបលើមូលោ្្នរំលស់បថរ បៅតាម  
   អាយុកាលបបេើបបាស់រេស់បទព្យ និងេរិកា្្រនីមួយៗតាមអបតាែូចខាងបបកាម៖

   ការជួសជុលដកលម្អ       5 ឆ្្ំ     

   សម្្រការិយាល័យ បបគឿងសង្្រឹម និងបបគឿងេំោក ់   4 ឆ្្ំ   

   កុំព្យូទ័រ        2 ឆ្្ំ

   យានយន ្       4 ឆ្្ំ

 (iii) ការចំណយេនា្្េ់ដែលោក់ព័ន្ធបៅនរឹងដផ្កមួយននបទព្យ និងេរិកា្្រ ដែលបានទទួលសា្គ្ល់រួចមកបហើយបតរូវបានេូកេញ្ូលបៅក្ុង 
   តនម្បយាងននដផ្កបនាុះ បេសិនបេើអាចមនលទ្ធភាពផ្ល់នូវអត្ថបេបយាជន៍បសែ្ឋកិច្នាបពលអនាគតែល់ធនាគារបលើសពីស្ង់ោរបែើម។   
   រាល់ការចំណយ េនា្្េ់បផ្សងបទៀត បតរូវបានទទួលសា្គ្ល់ជាចំណយបៅក្ុងការិយេរិបចឆេទ ដែលបានបកើតប�ើង។

 (iv) ចំបណញ ឬខាតពីការឈេ់បបេើ ឬការលក់បចញដផ្កននបទព្យ និងេរិក្្ារណមួយបតរូវបានកំណត់ បោយភាពខុសគ្្ារវាងសាច់បបាក់ទទួល 
   បានពីការលក់ និងតនម្បយាងននដផ្កបនាុះ បហើយបតរូវបានទទួលសា្គ្ល់បៅក្ុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនានថងៃឈេ់បបេើ ឬលក់បចញ។

 (v) តនម្បយាងរេស់បទព្យ និងេរិក្្ារបតរូវបានេន្ថយភ្្ាមៗមកបតរឹមតនម្ ដែលអាចយកមកវិញបាន បេសិនបេើតនម្បទព្យបយាងននបទព្យបនាុះ  
   ខ្ស់ជាងតនម្បា៉្ន់បេមណ ដែលអាចយកមកវិញបាន។

(ឈ) បទព្យសកម្មអរូេី

បទព្យសកម្មអរូេី ដែលរួមមនអាជា្្េ័ណ្ណកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដែលបានទិញ និងចំណយោក់ព័ន្ធបផ្សងៗ បតរូវបានរាយការណ៍តាមនថ ្
បែើមែករំលស់េង្គរ និងការខាតដែលេណ្្លមកពីការថយចុុះតនម្។ អាជ្្ាេ័ណ្ណកម្មវិធីកំុព្យូទ័រ ដែលបានទិញបតរូវបានបធវើមូលធន 
កម្មតាមមូលោ្្ននថ្បែើម ដែលបានបកើតប�ើងកុ្ងការទិញកម្មវិធីជាក់លាក់បនាុះមកបបេើបបាស់។ នថ្បែើមបតរូវបានបធវើរំលស់តាមអបតា 50%  
បេោំឆ្្ំបោយបបេើមូលោ្្នរំលស់បថរ។

ចំណយសមជិកភាពបតរូវបានកត់បតាតាមនថ្បែើម ែករំលស់េង្គរ និងការខាត ដែលេណ្្លមកពីការថយចុុះតនម្។ វាបតរូវបាន 
បធវើរំលស់បលើអាយុកាលបបេើបបាស់ 50ឆ្្ំ ែូចបានដចងបៅក្ុងកិច្សន្យាសមជិកភាព។

(ញ) ឱនភាពននតនម្បទព្យសកម្ម

 (i) បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

 បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានវាយតនម្នាកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ បែើម្បីកំណត់ថបតើមនភស្ុតាងណមួយ ដែល 
 េង្្ញថបទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងបនាុះមនឱនភាពននតនម្។ បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ បតរូវបានោត់ទុកថមនឱនភាពននតនម្  
 បេសិនបេើមនបហតុការណ៍មួយ ឬបបចើនជុះឥទ្ធពិល ជាអវិជ្មនបៅបលើលំហូរទរឹកបបាក់ប្៉ាន់សាមន្នាបពលអនាគតែល់បទព្យសកម្ម 
 បនាុះ។ ករណីបនុះមិនបតរូវអនុវត្ចំបោុះឥណទាន និងេុបរបេទានបនាុះបទ បោយវាបតរូវបានេង្្ញបៅក្ុងបគាលនបយាបាយ 
 គណបនយ្យ បោយដ�កបៅកុ្ងកំណត់សំគាល់ 3(ច)។
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  រាល់បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបទាលសារវន្ បតរូវបានបតួតពិនិត្យឱនភាពននតនម្តាមមូលោ្្នបទាល។ បទព្យសកម្មបៅសល់បតរូវបានវាយតនម ្
  ជារួមក្ុងបកុមបទព្យសកម្ម ដែលមនហានិភ័យឥណទានបសបែៀងគា្្។

  ការខាតេង់បលើឱនភាពននតនម្ បតរូវបានទទួលសា្គ្ល់បៅក្ុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

  ការខាតេង់បលើឱនភាពននតនម្បតរូវែកបចញ បេសិនបេើមនបពរឹត្ិការណ៍បកើតប�ើង េនា្្េ់ពីការទទួលសា្គ្ល់ការខាតេង់បលើឱនភាពននតនម ្
  តបមរូវឲ្យែកបចញ។

  (ii) បទព្យសកម្មមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ

  តនម្បយាងននបទព្យសកម្មមិនដមនហិរញ្ញវត្ថរុេស់ធនាគារបតរូវបានបតួតពិនិត្យប�ើងវិញ បៅរាល់កាលេរិបចឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ បែើម្បីកំណត់ 
  ថបតើមនសញ្្ណណមួយ ដែលេង្្ញថបទព្យសកម្មទំាងបនាុះមនឱនភាពននតនម្។ បេសិនបេើមនសញ្្ណបនាុះបកើតប�ើង ការប្៉ាន់ 
  សាម្នបលើតនម្ ដែលអាចបេមូលបានវិញរេស់បទព្យសកម្មបតរូវបានបធវើប�ើង។ 

  តនម្ដែលអាចបេមូលមកវិញបានននបទព្យសកម្ម ឬឯកតាេបង្ើតសាច់បបាក់ គឺជាតនម្ដែលធំជាងរវាងតនម្បបេើបបាស់ និងតនម្សមបសេ 
  ែកចំណយ បែើម្បីលក់បចញ។ ក្ុងការបា៉្ន់បេមណតនម្បបេើបបាស់សាច់បបាក់រំពរឹងថនរឹងទទួលបាននាបពលអនាគត បតរូវបានអេ្បហារ 
  បៅតនម្េចុ្េ្បន្ បោយបបេើអបតាការបបាក់មុនេង់ពន្ធ ដែលឆុ្ុះេញំ្្ងការប្៉ាន់បេមណននតនម្បពលបវលាកុ្ងលក្ខខណ្ទីផ្សារេចុ្េ្បន្ និង 
  ហានិភ័យជាក់លាក់ សបមេ់បទព្យសកម្មទំាងបនាុះ។ សបមេ់បគាលេំណងននការបតួតពិនិត្យបលើឱនភាពននតនម្ បទព្យសកម្មបតរូវបានោក់ 
  េញូ្លគ្្ាជាបកុម ដែលអាចេបង្ើតសាច់បបាក់បានតូចេំផុត ពីការេន្ការបបេើបបាស់ បោយមិនពរឹងដផ្អកខំ្្ាងបលើលំហូរទរឹកបបាក់ននបទព្យសកម្ម 
  ែនទបទៀត ឬបកុមបទព្យសកម្មែនទបទៀត បៅកាត់ថ (“ឯកតាេបង្ើតសាច់បបាក”់)។ 

  ការខាតេង់បលើឱនភាពននតនម្បតរូវបានទទួលសា្គ្ល់ បេសិនបេើតនម្បយាងននបទព្យសកម្មមួយ ឬឯកតាេបង្ើតសាច់បបាក់មនចំនួនបលើស 
  ពីតនម្ ដែលអាចបេមូលមកបានវិញ។ ការខាតេង់បលើឱនភាពននតនម្បតរូវបានទទួលសា្គ្ល់បៅក្ុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(ែ) បបាក់កម្ី

បបាក់កម្ី បតរូវបានកត់បតាតាមតនម្បែើម។

(ឋ) សំវិធានធន

សំវិធានធនបតរូវបានទទួលសា្គល់្ បៅបពលដែលធនាគារមនកាតពវកិច្តាមផូ្វច្បាេ់ ឬកាតពវកិច្បេបយាលនាបពលេចុ្េ្បន្ ដែលជាលទ្ធផលនន 
បពរឹតិ្ការណ៍កន្ងផុតបៅ បហើយមនលទ្ធភាព ដែលតបមរូវឲ្យមនលំហូរបចញនូវអត្ថបេបយាជន៍បសែ្ឋកិច្កុ្ងការេំបពញនូវកាតពវកិច្បនាុះ។ បេសិនបេើ  
ផលេ៉ុះោល់មនលក្ខណៈសារវន្សំវិធានធនបតរូវបានកំណត់ បោយអេ្បហារលំហូរទរឹកបបាក់ ដែលរំពរឹងថនរឹងទទួលបាននាបពលអនាគត បោយ 
បបេើអបតាមុនេង់ពន្ធ ដែលឆ្ុុះេញ្្ំងពីការបា៉្ន់បេមណននតនម្ បពលបវលាកុ្ងលក្ខខណ្ទីផ្សារេច្ុេ្បន្ និងហានិភ័យជាក់លាក់ចំបោុះេំណុល
ទាំងបនាុះ។

(ឌ) ការទទួលសា្គ្ល់បបាក់ចំណូល និងចំណយ

ចំណូលការបបាក់បតរូវបានទទួលសា្គល់្ បោយដផ្អកបលើមូលោ្្នេង្គរ។ បៅបពលដែលឥណទានមួយ បតរូវបានោត់ថ្្ក់ជាឥណទានមិនែំបណើរការ  
ការកត់បតាចំណូលពីការបបាក់បតរូវបានព្យលួរទុក រហូតែល់បពលដែលធនាគារបានទទួលសាច់បបាក់ជាក់ដស្ង។ ចំណូលពីការបបាក់បតរូវបានបធវើការ 
គណនាបោយបបេើវិធីសាសស្សមតុល្យថយចុុះបលើសមតុល្យឥណទាន ដែលបៅសល់បេោំដខ។

កនបមបសវាកម្មឥណទាន បតរូវបានទទួលសា្គល់្ជាចំណូលបៅបពលដែលទរឹកបបាក់ឥណទានបតរូវបានផ្ល់ែល់អតិថិជន។ កនបមបសវាកម្មឥណទាន 
បតរូវបានគណនា បោយបបេើបបាស់បបាក់បែើម និងអបតាកនបមបសវាកម្ម។ 

ចំណយការបបាក់បតរូវបានទទួលសា្គ្ល់តាមមូលោ្្នេង្គរ។
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(ឍ) ភតិសន្យាបេតិេត្ិការ

នថ្ឈ្លួល ដែលបតរូវទូទាត់បលើភតិសន្យាបេតិេតិ្ការបតរូវបានទទួលសា្គល់្កុ្ងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមវិធីសាសស្រំលស់បថរ បៅតាមបថរបវលារេស់ 
ភតិសន្យា។ កិច្បពមបបពៀងភតិសន្យា មិនបតរូវបានទទួលសា្គ្ល់ជាេំណុលបទរហូត ែល់បពលដែលធនាគារមនកាតពវកិច្បតរូវទូទាត់។

(ណ) ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ រួមមនពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបេោំឆ្្ំ និងពន្ធពន្យា។ ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ បេោំឆ្្ំបតរូវបានទទួលសា្គ្ល់បៅក្ុងរបាយ
ការណ៍លទ្ធផល បលើកដលងដតក្ុងករណី ដែលពន្ធបលើបបាក់ចំបណញទាក់ទងបៅនរឹងធាតុណ ដែលបានទទួលសា្គ្ល់ជាដផ្កមួយននមូលធន។  

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបេោំឆ្្ំ គឺជាពន្ធដែលរំពរឹងថ បតរូវេង់បៅបលើបបាក់ចំបណញជាេ់ពន្ធបេោំឆ្្ំ បោយបបេើអបតាពន្ធដែលបានអនុម័ត ឬបាន
អនុម័តជាអាទិ៍បៅកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍ និងនិយ័តភាពទាំងឡាយបៅបលើពន្ធបតរូវេង់ពីឆ្្ំមុនៗ។

ពន្ធពន្យាបតរូវបានកត់បតាតាមវិធីសាសស្តារាងតុល្យការបៅបលើភាពលំបអៀងជាេបណ្្ុះអាសន្រវាងតនម្បយាងននបទព្យសកម្ម និងេំណុលក្ុង 
បគាលេំណងននការបធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតនម្បយាងបបេើសបមេ់ការគិតពន្ធ។ តនម្ននបបាក់ពន្ធពន្យារដែលបានកំណត់បនាុះ គឺដផ្អកបលើ 
លក្ខណៈននការបជឿជាក់នរឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់ដែលនរឹងបកើតប�ើងរវាងតនម្សុទ្ធននបទព្យសកម្ម និងេំណុលបោយបបេើអបតាពន្ធកំណត់ ដែលបាន 
អនុម័តនាចុងការិយេរិបចឆេទរាយការណ៍។

ពន្ធពន្យាជាបទព្យសកម្មបតរូវបានទទួលសា្គល់្ដតកុ្ងករណីអាចនរឹងបកើតមនប�ើង បៅបលើបបាក់ចំបណញជាេ់ពន្ធនាបពលអនាគត ដែលអាចបបេើបបាស់ 
ជាមួយនរឹងបទព្យសកម្ម។ ពន្ធពន្យាជាបទព្យសកម្មបតរូវបានកាត់េន្ថយកុ្ងករណី ដែលវាមិនអាចបកើតប�ើងនូវអត្ថបេបយាជន៍ននពន្ធ ដែលោក់ព័ន្ធ 
ដែលអាចនរឹងបបេើបបាស់បាន។

(ត) អនុេំណុល

អនុេំណុល បតរូវបានោត់ទុកជាដផ្កមួយននេំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ បៅបពលដែលមនកាតពវកិច្តាមកិច្សន្យា បែើម្បីបេគល់សាច់បបាក់ ឬបទព្យសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថបុៅឲ្យអង្គភាពមួយបផ្សងបទៀត ឬបែើម្បីបផតុ្ះេូ្របទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ ឬេំណុលហិរញ្ញវត្ថជុាមួយអង្គភាពមួយបផ្សងបទៀតបបកាមលក្ខខណ្ 
ដែលមិនអំបណយផលចំបោុះធនាគារ បហើយបេសិនបេើមិនែូបច្ុះបទ វានរឹងបតរូវោត់ទុកជាមូលធន។ អនុេំណុល ដែលបានអនុម័តបោយធនាគារ 
ជាតិននកមុ្ជា បតរូវបានរាេ់េញូ្លបៅកុ្ងបែើមទុនថ្្ក់ទី2 កុ្ងការគណនាមូលនិធិផ្្ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារអនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍ដណនំា  
រេស់ធនាគារជាតិននកម្ុជា។

អនុេំណុលបតរូវបានេង្្ញតាមតនម្បែើម។

(ថ) សម្័ន្ធញាតិ

ភាគីដែលបតរូវបានោត់ទុកជាសម្័ន្ធញាតិ បេសិនបេើធនាគារមនលទ្ធភាពបគេ់បគង បោយផ្្ល់ ឬបោយបេបយាល ឬមនឥទ្ធិពលខា្្ំងបៅបលើ 
ភាគីមួយបទៀតកុ្ងការបធវើបសចកី្សបបមចហិរញ្ញវត្ថ ុនិងបេតិេតិ្ការ ឬធនាគារ និងភាគីបនាុះស្ថតិបៅបបកាមការបគេ់បគងរួមមួយ ឬក៏មនឥទ្ធពិលខំ្្ាង។   
សម្័ន្ធញាតិអាចជារូេវ័ន្េុគ្គល ឬនីតិេុគ្គល បហើយក៏រួមេញ្ូលនូវសមជិកបគួសារជិតស្ិទ្ធជាមួយនរឹងរូេវន្េុគ្គលជាសម្័ន្ធញាតិផងដែរ។ 

តាមច្បាេ់ស្ីពីបគរឹុះសា្្នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្័ន្ធញាតិរួមេញ្ូលផងដែរនូវរូេវ័ន្េុគ្គល ដែលមនភាគហ៊ុនយា៉្ងតិចចំនួន 10% ននបែើមទុន 
រេស់ធនាគារ ឬននសិទ្ធបិបាុះបឆ្្ត បទាុះជាកាន់កាេ់បោយផ្្ល់កី្ ឬបោយបេបយាលកី្ ឬរូេវ័ន្េុគ្គលណ ដែលរួមចំដណកកុ្ងដផ្ករែ្ឋបាលការែរឹកនំា 
ការបគេ់បគង ឬការបរៀេចំ និងការអនុវត្ន៍នូវការបតួតពិនិត្យនផ្កុ្ងរេស់ធនាគារ។
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4. ការេ្តតូររូេិយេ័�្េីដុល្្រោបមរិកបៅជាបបាក់បរៀេ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបតរូវបានេង្្ញជាែុលា្្រអាបមរិក។ ការេ្ូររូេិយេ័ណ្ណពីែុលា្្រអាបមរិកបៅជាបបាក់បរៀលបតរូវបានបធវើប�ើង បែើម្បីអនុវត្បៅ 
តាមបគាលការណ៍ដណនំារេស់ធនាគារជាតិននកមុ្ជាោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅកុ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុបោយបបេើអបតា 
េ្ូរបបាក់ជាផ្ូវការបេកាស បោយធនាគារជាតិននកម្ុជានានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្ំ2017 ដែល 1 ែុលា្្រអាបមរិកបស្មើនរឹង 4,037 បរៀល (2016: 1 ែុលា្្រ 
អាបមរិកបស្មើនរឹង 4,037 បរៀល)។ តួបលខជាបបាក់បរៀលបនុះ គឺសបមេ់ជាការេង្្ញដតេ៉ុបណណ្ុះ បហើយមិនបតរូវបានយកមកេកបសាយថ តួបលខ 
បបាក់ែុល្្ារអាបមរិកបនុះ បតរូវបានេូ្របៅជាបបាក់បរៀល ឬនរឹងបតរូវបានេូ្រជាបបាក់បរៀលនាបពលអនាគតតាមអបតាេូ្របបាក់បនុះ ឬអបតាេូ្របបាក់បផ្សង 
បទៀតបនាុះប�ើយ។

5. សមតុេ្យបៅធនាគារជាតិមនកម្ពនុជា

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

បបាក់េបញ្ញើ 4,875  19,680 2,278  9,196 

បបាក់តម្ល់ 1,000,000  4,037,000 1,000,000  4,037,000 

1,004,875  4,056,680 1,002,278  4,046,196 

6. សមតុេ្យបៅធនាគារនានា

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

បបាក់េបញ្ញើចរន្ 435,291  1,757,270 4,554  18,384 

បបាក់េបញ្ញើសន្សំ 13,386  54,039 11,997  48,432 

448,677  1,811,309 16,551  66,816 
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7. ឥ�ទាន និងេុបរបេទាន - សុទ្ធ

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

ឥណទានរយៈបពលខ្ី 17,413,601  70,298,707 12,065,186  48,707,156

ឥណទានរយៈបពលដវង 86,905,510  350,837,545 71,770,441  289,737,271 

ឥណទាន និងេុបរបេទានែុល 104,319,111  421,136,252 83,835,627 338,444,427 

សំវិធានធនបេើឥ�ទាន និងេុបរបេទានោបកក់ 

និងជាេ់សង្ស័យ

នថងៃទ1ី ដខមករា 851,254  3,436,513 657,612  2,663,327

សំវិធានធនេដន្ថមក្ុងឆ្្ំ 245,016  989,130 193,642  781,733 

លបម្អៀងពីការេ្ូររូេិយេ័ណ្ណ - - -  (8,547)

នថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ 1,096,270  4,425,643 851,254  3,436,513 

ឥណទាន និងេុបរបេទាន - សុទ្ធ 103,222,841  416,710,609 82,984,373  335,007,914 

សមតុល្យននឥណទាន និងេុបរបេទានបតរូវបានវិភាគែូចខាងបបកាម៖

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

(ក) តាមកាេកំ�ត់៖

មិនតិចជាង1ឆ្្ំ 17,949,145  72,460,699 12,408,502  50,093,123 

បលើសពី1ឆ្្ំ និងមិនតិចជាង 3ឆ្្ំ 24,928,008  100,634,369 20,336,719  82,099,335 

បលើសពី 3ឆ្្ំ និងមិនតិចជាង 5ឆ្្ំ 61,332,958  247,601,151 51,006,232  205,912,159 

បលើសពី 5ឆ្្ំ 109,000  440,033 84,174  339,810 

104,319,111  421,136,252 83,835,627  338,444,427

(ខ) តាមបេបភទោជីវកម្ម៖

កសិកម្ម 409,193  1,651,912 438,313  1,769,470 

សំណង់ 3,157,569  12,747,106 2,517,231  10,162,062 

បសវាកម្ម 23,835,476  96,223,817 20,872,167  84,260,938 

ជំនួញ និងោណិជ្កម្ម 57,234,648  231,056,274 44,201,437  178,441,201 

ការែរឹកជញ្ូន 3,056,630  12,339,615 2,380,735  9,611,027 

ដផ្កបផ្សងៗ 16,625,595  67,117,528 13,425,744  54,199,729 

104,319,111  421,136,252 83,835,627  338,444,427
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2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

(គ) តាមរូេិយេ័�្៖

បបាក់ែុលា្្រអាបមរិក 104,319,111  421,136,252 83,835,627  338,444,427

(ឃ) តាមនិវាសនោ្្ន៖

និវាសនជន 104,319,111  421,136,252 83,835,627  338,444,427

(ង) តាមទំនាក់ទំនង៖

មិនដមនសម្័ន្ធញាតិ 104,019,114  419,925,164 83,646,144  337,679,484 

េុគ្គលិក 299,997  1,211,088 189,483  764,943 

104,319,111  421,136,252 83,835,627  338,444,427 

(ច) តាមចំណត់ថា្្ក់ឥ�ទាន៖

ឥណទានស្ង់ោរ

មនការធានា 103,944,382  419,623,470 83,563,451  337,345,652 

ពុំមនការធានា 299,997  1,211,088 189,483  764,943 

ឥណទានឃ្្ំបមើល

មនការធានា - - 27,749  112,023 

ឥណទានបបកាមស្ង់ោរ

មនការធានា 26,132  105,495 48,600  196,198 

ឥណទានសង្ស័យ 

មនការធានា - - 6,344  25,611 

ឥណទានបាត់េង់

មនការធានា 48,600  196,199 -  -

104,319,111  421,136,252 83,835,627  338,444,427

(ឆ) តាមហានិភ័យ៖  

មិនដមនជាហានិភ័យធំៗ 104,319,111  421,136,252 83,835,627  338,444,427 

ហានិភ័យធំបតរូវបានផ្ល់និយមន័យបៅកុ្ងបេកាសរេស់ធនាគារជាតិននកមុ្ជា ថជាសមតុល្យសរុេននឥណទាន និងេុបរបេទាន ដែលផ្ល់ែល់ 
អតិថិជនម្្ក់បលើសពី 10% ននមូលនិធិផ្្ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារ។ ហានិភ័យបនុះ សំបៅបលើឥណទានដែលមនចំនួនទរឹកបបាក់ខ្ស់េំផុតរវាង 
សមតុល្យននឥណទាន និងកិច្សន្យាដែលបៅសល់ ឬឥណទាន និងកិច្សន្យាដែលបានអនុម័ត។

(ជ) តាមេបតាការបបាក់ (ក្នុងមួយឆ្្ំ)

2017 2016

ឥណទានផ្ល់ែល់េុគ្គលិក 8% 8%

ឥណទានពុំដមនផ្ល់ែល់សម្័ន្ធញាតិ និងេុគ្គលិក 13.2%-24% 8.7%-24%
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8. បទេ្យសកម្មបផ្សងៗ

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

ការបបាក់េង្គរបតរូវទទួល 750,376  3,029,268 604,626  2,440,875 

ការបបាក់ព្យលួរទុក (13,954)  (56,332) (4,833)  (19,511)

ការបបាក់បតរូវទទួលសុទ្ធ 736,422  2,972,936 599,793  2,421,364 

ចំណយេង់មុន 203,211  820,363 143,829  580,639  

បបាក់េបញ្ញើ 168,402  679,839 165,940  669,900 

គណនីបតរូវទទួលបផ្សងៗ 4,991  20,149 2,841  11,469 

1,113,026  4,493,287 912,403  3,683,372 

9. បទេ្យ និងេរិកា្្រ

2017

ការជួសជុល 

ដកលម្អ

បបគឿងសង្្រឹម 

និងបបគឿងេំោក់

សម្្រៈ 

ការិយាល័យ 

និងកុំព្យូទ័រ 

យានយន្ សរុេ

ែុលា្្រអាបមរិក ែុលា្្រអាបមរិក ែុលា្្រអាបមរិក ែុលា្្រអាបមរិក ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត ់

សំគាល់4)

តមម្បដើម

នានថងៃទ1ី ដខមករា ឆ្្2ំ017 694,624  289,439  586,860  332,452  1,903,375  7,683,924

ការទិញេដន្ថម 13,287  12,727  30,435  14,663  71,112  287,079

ការលុេបោល -  (2,593)  (3,201)  -  (5,794)  (23,390)

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ 707,911  299,573  614,094  347,115  1,968,693  7,947,613

ដក: រំេស់េង្គរ

នានថងៃទ1ី ដខមករា ឆ្្2ំ017 330,947  168,275  410,397  141,320  1,050,939  4,242,640

រំលស់ក្ុងការិយេរិបចឆេទ 112,027  53,028  171,531  52,591  389,177  1,571,107

ការលុេបោល -  (2,593)  (3,201)  -  (5,794)  (23,390)

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ 442,974  218,710  578,727  193,911  1,434,322  5,790,357

តមម្បោង

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ 264,937  80,863  35,367  153,204  534,371  2,157,256
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10. បទេ្យសកម្មេរូេី
2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

តមម្បដើម

នានថងៃទ1ី ដខមករា 270,062  1,090,240 223,032 903,280 

ការទិញេដន្ថម 6,270  25,312 47,030 189,860 

លំបអៀងពីេ្ូររូេិយេ័ណ្ណ - - -  (2,900)

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ 276,332  1,115,552 270,062  1,090,240 

រំេស់េង្គរ

នានថងៃទ1ី ដខមករា 147,381  594,977 103,766 420,253 

រំលស់ក្ុងការិយេរិបចឆេទ 29,454  118,906 43,615 176,074 

លំបអៀងពីេ្ូររូេិយេ័ណ្ណ - - -  (1,350)

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ  176,835  713,883 147,381  594,977

តមម្បោង

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ 99,497  401,669 122,681  495,263

9. បទេ្យ និងេរិកា្្រ

2016

ការជួសជុល 

ដកលម្អ

បបគឿងសង្្រឹម 

និងបបគឿងេំោក់

សម្្រៈ 

ការិយាល័យ 

និងកុំព្យូទ័រ 

យានយន្ សរុេ

ែុលា្្រអាបមរិក ែុលា្្រអាបមរិក ែុលា្្រអាបមរិក ែុលា្្រអាបមរិក ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត ់

សំគាល់4)

តមម្បដើម

នានថងៃទ1ី ដខមករា ឆ្្2ំ016 687,258  275,468  534,553  283,572  1,780,851  7,212,447

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

ការលុេបោល -  -  (692)  -  (692)  (2,794

លំបអៀងពីេ្ូររូេិយេ័ណ្ណ -  -  -  -  -  (23,152)

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ016 694,624  289,439  586,860  332,452  1,903,375  7,683,924

ដក: រំេស់េង្គរ

នានថងៃទ1ី ដខមករា ឆ្្2ំ016 207,345  115,470  212,302  90,508  625,625  2,533,782

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

ការលុេបោល -  -  (692)  -  (692)  (2,794)

លំបអៀងពីេ្ូររូេិយេ័ណ្ណ -  -  -  -  -  (8,134)

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ016 330,947  168,275  410,397  141,320  1,050,939  4,242,640

តមម្បោង

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ ឆ្្2ំ016 363,677  121,164  176,463  191,132  852,436  3,441,284
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11. េំ�ុេបផ្សងៗ
2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

ការបបាក់េង្គរបតរូវេង់ 202,778  818,615 295,841  1,194,310 

ពន្ធបលើបបាក់បេៀវត្ស និងពន្ធកាត់ទុកបតរូវេង់ 67,943  274,286 32,598  131,598 

ចំណយេង្គរ 31,029  125,264 27,539  111,175 

កនបមវិជា្្ជីវៈ 8,250  33,305 7,700  31,085 

គណនីបតរូវេង់បផ្សងៗ 94,414  381,149 67,769  273,584 

404,414  1,632,619 431,447  1,741,752 

12. កម្ចី

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

កម្ីពីភាគីជាសម្័ន្ធញាតិ 72,300,000  291,875,100 46,083,562  186,039,340  

កម្ីពីភាគីមិនដមនសម្័ន្ធញាតិ - - 9,474,043  38,246,711

72,300,000  291,875,100 55,557,605  224,286,051 

13. េនុេំ�ុេ

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

អនុេំណុល - - 700,000 2,825,900



AnnuAl RepoRt 2017 57

14. េន្ធបេើបបាក់ចំ�ូេ

(ក) សំវិធានធនសម្្េ់ពន្ធលើប្្ក់ចំណូល

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

នានថងៃទ1ី ដខមករា 829,227  3,347,589 335,062  1,357,001 

ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំណូល 1,325,024  5,349,122 972,738  3,926,943 

ពន្ធបលើបបាក់ចំណូលបានេង់ (1,076,363)  (4,345,277) (478,573)  (1,931,999)

លបម្អៀងពីការេ្ូររូេិយេ័ណ្ណ - - -  (4,356)

នានថងៃទ3ី1 ដខធ្ូ 1,077,888  4,351,434 829,227  3,347,589 

អនុលោមទៅតាមច្បាេ់ន្ព្ុះរាជាណចក្កមុ្ជា ធនាគារមនកាតពវកិច្េង់ពន្ធលើប្្ក់ចំណូល ោយគណនាតាមអត្្ 20%  
ន្ប្្ក់ចំណ្ញជាេ់ពន្ធ ឬក៏េង់ពន្ធអេ្បេរម ោយគណនាតាមអត្្ 1% ន្ប្្ក់ចំណូលសរុេ ោយកំណត់យកចំនួនពន្ធ
ត្រូវេង់ណដ្លធំជាង។

 (ខ)  ចំណយពន្ធលើប្្ក់ចំណូល

ការផ្ៀងផ្្ត់ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ ដ្លគណនាតាមអត្្ពន្ធជាផ្ូវការ 20% ដ្លេង្្ញក្ុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមនែូច 
ខាងក្្ម៖

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល %

(កំណត ់

សំគាល់4)

(កំណត ់

សំគាល់4)

ចំបណញមុនេង់ពន្ធ 5,606,457  22,633,267 4,367,994  17,633,592 

ពន្ធបលើបបាក់ចំណូល 

ដផ្អកតាមអបតាពន្ធជាផ្ូវការ 1,121,291  4,526,652 20% 873,599  3,526,719 20%

ចំណយមិនអាចកាត់កងបាន 14,157  57,152 0% 8,444  34,088 0%

ផលេ៉ុះោល់ននភាពខុស 

ជាេបណ្្ុះអាសន្ 81,635  329,560 1% 60,635  244,784 1%

ការបធវើសំវិធានធន 

ខវុះពីការិយេរិបចឆេទមុន 107,941  435,758 2% 30,060  121,352 1%

ពន្ធបលើបបាក់ចំណូល 1,325,024  5,349,122 24% 972,738  3,926,943 22%

ការគណនាប្្ក់ចំណូល ដ្លត្រូវជាេ់ពន្ធជាកម្មវត្ថុន្ការត្ួតពិនិត្យ និងអនុម័តពីអជា្្ធរពន្ធោរ ។
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15. បដើមទុន

រចនាសម្ន័្ធរេស់ម្្ស់ភាគហ៊ុន និងការកាន់កាេ់ភាគហ៊ុនចុុះេញ្ីលម្អិតត្រូវមនែូចខាងក្្ម៖

2017 2016

%នន

ភាគហ៊ុន

ចំនួន

ភាគហ៊ុន

ទរឹកបបាក ់

ែុលា្្រអាបមរិក

%នន

ភាគហ៊ុន

ចំនួន

ភាគហ៊ុន

ទរឹកបបាក ់

ែុលា្្រអាបមរិក

OKS-CAM Investments Limited 92% 18,400,000 18,400,000 92%  18,400,000  18,400,000 

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

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

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

នៅថងៃទី្19 ខ្តុលា ឆំ្្2017 ធនាគារបានធវើកិច្សន្យាទិញ និងលក់ភាគហុ៊នកាន់កាេ់ទំាងអស់ទៅឲ្យ ធនាគារ Daegu ដ្លជា 
ធនាគារេង្ើតនៅទីក្ុង Daegu ន្សាធារណៈរែ្ឋកូរេ្។

នៅថងៃ្ទី28 ខ្ធ្ូ ឆ្្ំ2017 ធនាគារបានទទួលការអនុម័តពីធនាគារជាតិន្កម្ុជា ក្ុងការផ្្ស់េ្ូរភាគទុនិករេស់ធនាគារទៅជា 
ធនាគារ Daegu និងផ្្ស់េូ្រឈមុ្ះប្តិេតិ្ការពីធនាគារឯកទ្ស ខ្មខាេ់ភីថល ភីអិលសីុ ទៅជា ធនាគារឯកទ្ស ឌីជីេី៊ ម.ក។  
នៅថងៃ្ទី18 ខ្មករា ឆ្្ំ2018 ការផ្្ស់េ្ូរភាគទុនិកត្រូវបានេញ្េ់។ ការក្សម្ួលល្ីលក្ខនិ្កៈរេស់ធនាគារបានទទួលការ 
អនុម័តពីក្សួងោណិជ្កម្ម នាថងៃ្ទ1ី8 ខ្មករា ឆ្្2ំ018។ 

នៅថងៃ្ទី30 ខ្ មករា ឆ្្ំ2018 ក្ុមប្រឹក្សាភិបាលរេស់ធនាគារ បានអនុម័តលើការេង្ើនដើមទុនពី 20,000,000 ែុលា្្រអាម្រិក 
ែល់ 75,000,000 ែុលា្្រអាម្រិក។ នៅថងៃ្ទី14 ខ្មីនា ឆ្្ំ2018 ធនាគារបានោក់លិខិតស្ើសុំទៅធនាគារជាតិន្កម្ុជា ដើម្បី 
េង្ើនដើមទុនចំនួន 55,000,000 ែុល្្ារអាម្រិក។ គិតត្រឹមកាលេរិចឆេទ្ន្របាយការណ៍ន្ុះ សំណើសំុន្ុះមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័ត 
ពីធនាគារជាតិន្កម្ុជានៅឡើយទ្។

16. ទុនេបមុង

ធនាគារបានផ្្រប្្ក់ចំណ្ញរក្សាទុកចំនួន 3,000,000 ែុល្្ារអាម្រិក ទៅជាទុនេមុ្ង ដ្លត្រូវបានអនុម័ត ោយធនាគារជាតិ 
ន្កម្ុជានៅថងៃ្ទី27 ខ្កក្ោ ឆ្្ំ2016។

17. ចំ�ូេការបបាក់

ចំណូលពីការប្្ក់ត្រូវបានទទួលពីប្ភពែូចខាងក្្ម៖

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

ឥណទាន និងេុបរបេទាន 14,080,960  56,844,836   11,467,972  46,296,203 

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្ុជា 2,693  10,871 1,466  5,918

សមតុល្យបៅធនាគារនានា 3,495  14,109 4,558  18,401 

14,087,148  56,869,816 11,473,996  46,320,522 
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18. ចំ�ូេបេតិេត្តិការបផ្សងៗ

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

ចំណូលពីែំបណើរការបបាក់កម្ី 695,996  2,809,737 638,164  2,576,268 

ចំណូលពីការពិន័យ 522,824  2,110,640 406,984  1,642,994 

ចំណូលបផ្សងៗ 10,712  43,244 5,161  20,835 

1,229,532  4,963,621  1,050,309  4,240,097

19. ចំណយេុគ្គេិក

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

បបាក់បេៀវត្ស និងបបាក់ឈ្លួល 1,786,927  7,213,824 1,610,299  6,500,777  

អត្ថបេបយាជន៍និបយាជិតបផ្សងៗ 1,363,588  5,504,805 940,625  3,797,303 

3,150,515  12,718,629 2,550,924  10,298,080

20. រំេស់

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

រំលស់បទព្យសកម្មរូេី 389,177  1,571,107 426,006  1,719,786 

រំលស់បទព្យសកម្មអរូេី 29,454  118,906 43,615  176,074 

418,631  1,690,013 469,621  1,895,860 
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21. ចំណយទូបៅ និងចំណយរដ្ឋបាេ

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

ចំណយការជួល 378,095  1,526,370 347,199  1,401,642 

ចំណយបសវាវិជា្្ជីវៈ 159,707  644,737 132,335  534,236 

ចំណយផ្សពវផ្សាយោណិជ្កម្ម 151,495  611,585  147,174  594,141 

ចំណយជួសជុល និងដថរក្សា 99,842  403,062 67,880  274,032

ចំណយទរឹកបភ្ើង 98,429  397,358 94,312  380,738 

ចំណយយានយន្ 92,359  372,853 78,164  315,548 

ចំណយទំនាក់ទំនង 87,860  354,691 71,307  287,866 

ចំណយសម្្រការិយាល័យ និងេរិកា្្រ 86,840  350,573  89,887  362,874 

ចំណយបកុមបេរឹក្សាភិបាល 66,857  269,902 52,047  210,114 

ចំណយអាហារ និងការកំសាន្ 43,529  175,727 45,218  182,545 

ចំណយសន្ិសុខ 39,428  159,171 41,108  165,953 

ចំណយធានារា៉្េ់រង 28,416  114,715 25,657  103,577 

ចំណយសេ្បុរសធម៌ 1,300  5,248 500  2,019  

ចំណយបផ្សងៗ 100,883  407,264 64,795  261,577   

1,435,040  5,793,256 1,257,583  5,076,862

22. សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូេ

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

សាច់បបាក់ក្ុងនែ 142,058  573,488 129,167  521,447 

សមតុល្យបៅក្ុងធនាគារជាតិននកម្ុជា 4,875  19,680 2,278  9,196 

សមតុល្យបៅក្ុងធនាគារនានា 448,677  1,811,309 16,551  66,816 

595,610  2,404,477 147,996  597,459
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23. បេតិេត្តិការ និងសមតុេ្យជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ

(ក) ប្តិេត្ិការជាមួយនរឹងសម្័ន្ធញាតិ

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

បបាក់កម្ចី:

oKS-CaM Limited:

ប្្ក់ដើមទទួលបាន 27,700,000 111,824,900 20,800,000  83,969,600 

សំណងប្្ក់ដើម 700,000 2,825,900 16,300,000  65,803,100 

ចំណយការប្្ក់ 3,549,169 14,327,995 2,890,728  11,669,870  

េភិបាេរេស់ធនាគារ

ប្្ក់ដើមទទួលបាន - - 81,450  328,814 

សំណងប្្ក់ដើម 1,485,722  5,997,860 100,000  403,700 

ចំណយការប្្ក់ 37,119  149,849 99,225  400,571 

ភាគលភសំរាេ់គ�ៈគ្េ់គ្ង៖

កម្្ និងចំណយផ្ស្ងៗ រេស់ក្ុមប្រឹក្សាភិបាល 66,857  269,902 52,047  210,114 

ការទូទាត់ជូនគណៈគ្េ់គ្ងសំខាន់ៗ 591,705  2,388,713 504,700  2,037,474 

(ខ) សមតុល្យជាមួយនរឹងសម្័ន្ធញាតិ

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

ប្្ក់កម្ចី (កំ�ត់សំគាេ់ 12)

oKS-CAM limited 72,300,000 291,875,100 44,600,000  180,050,200

អភិបាលរេស់ធនាគារ - - 1,483,562  5,989,140

72,300,000 291,875,100 46,083,562  186,039,340

េនុេំ�ុេ (កំ�ត់សំគាេ់ 13)

oKS-CAM limited - - 700,000  2,825,900

ការប្្ក់េង្គរត្រូវេង់

oKS-CAM limited 202,778 818,615 125,273  505,727

អភិបាលធនាគារ - - 4,516  18,231

202,778 818,615 129,789  523,958
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24. ភតិសន្យា និងយថាភាេ

(ក) ភតិសន្យា

ធនាគារមនកិច្សន្យាលើភតិសន្យាប្តិេតិ្ការសម្្េ់ការជួលែី និងអាគារែូចខាងក្្ម៖

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

រយៈព្ល 1ឆ្្ំ 307,200  1,240,166 343,200  1,385,498 

ពី 2ឆ្្ំ ទៅ 5ឆ្្ំ 792,200  3,198,111 1,276,110  5,151,656 

1,099,400  4,438,277 1,619,310  6,537,154

(ខ) យថភាពលើពន្ធ

ពន្ធ ត្រូវបានស្ថិតនៅក្្មការត្ួតពិនិត្យ និងតាមោនអង្្តោយក្ុមអាជា្្ធរ ដ្លផ្ល់សិទ្ធិោយច្បាេ់ក្ុងការោក់ពិន័យ  
ោក់ទណ្កម្ម និងគិតការប្្ក់។ ការអនុវត្ច្បាេ់ និងេទេញ្្តិ្ពន្ធលើប្តិេតិ្ការច្ើនប្ភ្ទប្ឈមនរឹងេំណកស្្យផ្ស្ងៗ។

េញ្្ទំាងន្ុះ អាចេង្ើតឲ្យមនហានិភ័យពន្ធ នៅកុ្ងព្ុះរាជាណចក្កមុ្ជាមនលក្ខណៈធំជាងនៅប្ទ្សែទ្ទៀត។  អ្កគ្េ់គ្ង 
ជឿជាក់ថ ការធវើសំវិធានធនមនលក្ខណៈគ្េ់គ្្ន់ ោយផ្អក្ទៅលើការេកស្្យន្នីតិកម្មពន្ធ។ ក៏េុ៉ន្្ អាជ្្ាធរជាេ់ោក់ព័ន្ធ 
អាចនរឹងមនេំណកស្្យខុសគា្្ ហើយផលេ៉ុះោល់អាចមនទំហំធំ។

25. ការបគេ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្នុ

(ក) ការណ្នាំ និងស្ចក្ីសង្ខ្េ 

ធនាគារមនហានិភ័យេណ្្លមកពីឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែូចខាងក្្ម៖

• ហានិភ័យប្តិេត្ិការ

• ហានិភ័យឥណទាន

• ហានិភ័យទីផ្សារ

• ហានិភ័យសាច់ប្្ក់ងយស្ួល

កំណត់សំគាល់ន្ុះ េង្្ញពីព័ត៌មនស្ីពីហានិភ័យនីមួយៗខាងលើរេស់ធនាគារ ដ្លមនគោលដៅ គោលការណ៍ណ្នាំ និង 
វិធានការណ៍រេស់ធនាគារ ដើម្បីប្៉ាន់សាមន្ និងោត់ច្ងនូវហានិភ័យ ដ្លកើតឡើង និងការគ្េ់គ្ងនូវដើមទុនរេស់ធនាគារ។

(ខ) ហានិភ័យប្តិេត្ិការ

ហានិភ័យប្តិេតិ្ការ គឺជាហានិភ័យន្ការបាត់េង់ផ្្ល់ ឬប្ោល ដ្លកើតមនឡើងពីការខវុះខាតនូវនីតិវិធីេុគ្គលិក េច្្កវិទ្យា  
និងហ្ោ្្រចនាសម្័ន្ធផ្្ក្ុង និងកើតឡើងពីកតាត្ខាងក្្មួយចំនួនទៀត ដ្លមិនម្នជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ  
និងហានិភ័យសាច់ប្្ក់ងយសួ្ល ែូចជាកតាតដ្្លកើតមនឡើងពីតម្រូវការច្បាេ់ និងេទេញ្ញតិ្ផ្ស្ងៗ និងស្ង់ោរ ដ្លទទួល 
សា្គ្ល់ជាទូទៅនៅក្ុងសហគ្្សអាជីវកម្ម។

ហានិភ័យប្តិេតិ្ការត្រូវបានគ្េ់គ្ងបាន តាមរយៈនីតិវិធីគ្េ់គ្ងហានិភ័យ ប្តិេតិ្ការរបាយការណ៍ និងការតួ្តពិនិត្យត្រឹមត្រូវ 
លើសកម្មភាពអាជីវកម្ម តាមរយៈអង្គភាពតួ្តពិនិត្យ និងអង្គភាពគំាទ្ ដ្លជាអង្គភាពឯករាជ្យពីអាជីវកម្ម ហើយមនការតួ្តពិនិត្យ 
ពីអ្កគ្េ់គ្ងជាន់ខ្ស់រេស់ធនាគារ។
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ការគ្េ់គ្ងលើហានិភ័យប្តិេតិ្ការរេស់ធនាគារ តម្រូវឲ្យេង្ើតនូវរចនាសម័្ន្ធ តួនាទី និងវិធីសាស្្ ន្ការគ្េ់គ្ងរេស់អង្គភាព  
ឲ្យបានច្បាស់លាស់។ គោលការណ៍ និងវិធានការតួ្តពិនិត្យផ្្កុ្ងជាច្ើន ត្រូវបានអនុវត្រួមមនការេង្ើតអ្កមនសិទ្ធចុិុះហត្ថល្ខា  
ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យយា៉្ងហ្មត់ចត់ ការរៀេចំនូវនីតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានា ព្មទាំងការអនុវត្តាមេទេញ្ញត្ិ និងតម្រូវការតាម 
ច្បាេ់នានា។

(គ) ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតេង់ហិរញ្ញវត្ថរុេស់ធនាគារ ប្សិនបើអ្កខី្ ឬដ្គូោណិជ្កម្មខកខានមិនបានេំព្ញកាតពវកិច្ 
លើការេង់ប្្ក់ដើមចំពោុះឥណទាន និងេុរ្ប្ទាន។

កតា្ដច្ម្បងដ្លនំាឲ្យមនហានិភ័យឥណទាន កើតច្ញតាមរយៈការផ្ល់ឥណទានែល់អតិថិជន។ ចំនួនហានិភ័យឥណទានន្ុះ  
ត្រូវបានេង្្ញជាតម្្ោងន្ទ្ព្យសកម្មនៅក្ុងតារាងតុល្យការ។ សកម្មភាពឥណទាន ត្រូវបានណ្នាំោយគោលការណ៍ 
ឥណទានរេស់ធនាគារ ដើម្បីធានាអុះអាងថ គោលេំណងន្ប្្ក់កម្ីទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យ។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជន 
ឥណទានមនលទ្ធភាព និងទ្ព្យសម្បតិ្សង ហើយហានិភ័យឥណទានត្រូវបានប្ងច្កយ្៉ាងល្អ។ គោលការណ៍ឥណទាន កត់ត្្ 
នូវគោលការណ៍ប្្ក់កម្ី ទ្ព្យេញំ្្ និងែំណើរការអនុម័តឥណទាន ោយរួមេញ្ូលទាំងប្ព័ន្ធ ចំណត់ថ្្ក់ផ្្ក្ុង និងនីតិវិធី 
ដ្លអនុវត្ ដើម្បីធានាអុះអាងក្ុងការគោរពទៅតាមការណ្នាំរេស់ធនាគារជាតិន្កម្ុជា។

ធនាគារបានរក្សាទ្ព្យេញំ្្ សម្្េ់ធានាែល់ឥណទានផ្ល់ឲ្យអតិថិជន តាមទម្ង់ជាសិទ្ធលើទ្ព្យេញំ្្ និងអ្កធានា។ ការប្៉ាន់ 
តម្្សមស្េ គឺផ្អ្កលើតម្្ទ្ព្យេញ្្ំ ដ្លបានវាយតម្្នៅព្លឲ្យខ្ី ហើយជាទូទៅមិនមនការក្ប្្ឡើយ លើកល្ងត្ 
នៅព្លឥណទាននោុះ ត្រូវបានវាយតម្្ថជាឥណទានជាេ់សង្ស័យ។

 (i) ការវាស់វ្ងហានិភ័យឥណទាន

 ធនាគារបា៉្ន់ប្មណនូវកម្ិតប្ហ្លន្ការខកខានមិនទូទាត់សងេំណុលរេស់អ្កខ្ីម្្ក់  ៗ ោយផត្តលើការព្យាករណ ៍
 ប្្ក់ចំណ្ញ និងលំហូរទរឹកប្្ក់រេស់អ្កខ្ី។

 (ii) ការគ្េ់គ្ងកម្ិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍េញ្ៀសហានិភ័យ

 ធនាគារធវើប្តិេត្ិការ និងផ្ល់ឥណទានទៅឲ្យឯកត្ជន ឬសហគ្្សធុនតូច និងមធ្យមនៅក្ុងព្ុះរាជាណចក្កម្ុជា។   
 ធនាគារគ្េ់គ្ងកមិ្ត និងតួ្តពិនិត្យ ការប្មូលផំុ្ហានិភ័យឥណទាន នៅព្លដ្លវាត្រូវបានរកឃើញ។ ធនាគារជាតិន្កមុ្ជា  
 បានកំណត់និយមន័យហានិភ័យធំថជាហានិភ័យឥណទានទូទៅ ចំពោុះអ្កទទួលផលជាឯកត្េុគ្គលដ្លលើសពី 10% ន្ 
 មូលនិធិផ្្ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារ។

 ោងតាមលក្ខខណ្ន្ប្កាសល្ខ ធ7-06-226 ប្.ក រេស់ធនាគារជាតិន្កម្ុជា ធនាគារោំបាច់ត្រូវរក្សាគ្េ់ព្លវ្លា 
 នូវអនុបាតអតិេរមចំនួន 20% រវាងហានិភ័យឥណទានទូទៅរេស់ធនាគារធៀេនរឹងអ្កទទួលផលឯកត្ជនណមួយ និង 
 មូលនិធិផ្្ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានធំៗសរុេ មិនត្រូវលើសពី 300% ន្មូលនិធិផ្្ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារទ្។

 ធនាគារ្បបើ្បាស់្គាលន្យាបាយ និងការអនុវត្ន៍ជាបបចើន បដើម្បីេន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ បគាលន្យាបាយ្បបើ្បចើន 
 េំផុតកុ្ងចំបណមបគាលនបយាបាយទំាងបនុះ គឺការធានាបោយយកវត្ថេុញំ្្ពីអតិថិជន ដែលជាការអនុវត្ន៍ទូបៅមួយ។ ធនាគារ 
 អនុវត្តាម្គាលការណ៍្ណនាំ ស្ីពីការទទួលយកបាននូវ្ប្ភទវត្ថុេញ្្ំ ឬការប្ញ្ៀសហានិភ័យឥណទាន។ បេបភទនន 
 វត្ថុេញ្្ំសំខាន់ៗ ដែលបានធានាបលើឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនមនែូចជា៖

 •	 វត្ថុេញ្្ំជាទ្ព្យសម្បត្ិទាក់ទិននរឹងលំនៅោ្្ន (មនែី អគារ និងទ្ព្យផ្ស្ងៗ) 

	 •	 ការោក់េញ្្ំនូវទ្ព្យសកម្មអាជីវកម្មផ្ស្ងៗ ែូចជាែី និងអគារជាដើម និង

	 •	 សាច់ប្្ក់ក្ុងទម្ង់ជាប្្ក់េញ្ញើមនកម្ិត។

 (iii)  គោលនោបាយក្ុងការកំណត់ឱនភាពន្តម្្ និងការធវើសំវិធានធន

 ធនាគារតបមរូវឲ្យអនុវត្ការបធវើចំណត់ថ្្ក់ឥណទាន និងសំវិធានធន ដែលបសេតាមបេកាសបលខ ធ7-09-074 បេ.ក ចុុះ 
 នថងៃទី25 ដខកុម្ៈ ឆំ្្2009 សី្ពីការបធវើចំណត់ថ្្ក់ឥណទាន និងសំវិធានធន។ សូមបមើលកំណត់សំគាល់បលខ 3(ច) សបមេ់ 
 ព័ត៌មនលម្អិត។
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 (iv) ហានិភ័យឥណទានអតិេរមោយមិនគិតវត្ថុេញ្្ំ ឬការពង្រឹងឥណទានផ្ស្ងៗ 

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិន្កម្ុជា 4,875  19,680 2,278  9,196 

សមតុល្យនៅធនាគារនានា 448,677  1,811,309 16,551  66,816 

ឥណទាន និងេុរ្ប្ទាន 103,222,841  416,710,609 82,984,373  335,007,914 

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ* 741,413  2,993,085 602,634 2,432,833 

104,417,806  421,534,683 83,605,836 337,516,759

*  មិនរាេ់េញ្ូលទ្ព្យសកម្មមិនម្នហិរញ្ញវត្ថុទ្។

 (v) ការេង្្ញហានិភ័យឥណទាន

2017 2016

ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល ែុលា្្រអាបមរិក ោន់បរៀល

(កំណត់សំគាល់4) (កំណត់សំគាល់4)

ឥណទាន និងេុរ្ប្ទាន  
មិនហួសកាលកំណត់សង និងមិនខាតេង់ 104,244,379  420,834,558 83,752,934  338,110,595 

ឥណទាន និងេុរ្ប្ទាន 
ហួសកាលកំណត់ត្មិនទាន់ខាតេង់ -  - 27,749  112,023 

ឥណទាន និងេុរ្ប្ទានខាតេង ់
តាមតម្្ទោល 74,732  301,694 54,944  221,809 

104,319,111 421,136,252 83,835,627  338,444,427

សំវិធានធនសម្្េ់ឥណទានខាតេង់ (1,096,270)  (4,425,643) (851,254)  (3,436,513)

103,222,841 416,710,609 82,984,373  335,007,914 

 ឥ�ទានមិនហួសកាេកំ�ត់ និងមិនខាតេង់

 ឥណទានអតិថិជន ដ្លមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតេង់ គឺជាឥណទានដ្លមនគុណភាពល្អ ដ្លគាមន្េទពិោធន៍ 
 ឱនភាព។ ឥណទានទាំងអស់ន្ុះ មនវត្ថុេញ្្ំ ហើយអ្កគ្េ់គ្ងយល់ឃើញថ និនា្្ការន្ឱនភាព គឺមនកម្ិតទាេ។

 ឥ�ទានហួសកាេកំ�ត់ និងមិនទាន់ខាតេង់

 ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតេង់ជាឥណទាន និងេុរ្ប្ទាន ដ្លកិច្សន្យាទូទាត់សងហួសកាលកំណត់លើស 
 ពី 30ថងៃ្ ត្តិចជាង 90ថងៃ្។ អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណ្នាំ រេស់ធនាគារជាតិន្កម្ុជា ឥណទានន្ុះត្រូវោត់ថ្្ក់ 
 ជាឥណទានឃ្្ំមើល ហើយត្រូវធវើសំវិធានធនតាមអត្្ 3%។
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 ឥ�ទាន និងេុរ្ប្ទានខាតេង់

 ឥណទាន និងេុបរបេទានខាតេង់ គឺជាឥណទាន និងេុបរបេទាន ដែលធនាគារកំណត់ និងរំពរឹងថមិនអាចបេមូលបានមកវិញ 
 នូវបបាក់បែើម និងការបបាក់បៅតាមកិច្សន្យាខ្ីឥណទាន និងេុបរបេទាន។ អនុបលាមតាមបគាលការណ៍ដណនាំរេស់ធនាគារ 
 ជាតិននកមុ្ជា សំវិធានធនសបមេ់ឥណទាន និងេុបរបេទានបតរូវបានបធវើប�ើងសបមេ់ឥណទានហួសកាលកំណត់បលើសពី 90នថងៃ។  
 សំវិធានធន អេ្បេរមបតរូវបានបធវើប�ើងបៅតាមចំណត់ថ្្ក់រេស់ឥណទាននីមួយៗ បលើកដលងដតមនព័ត៌មនបផ្សងបទៀតអាច 
 េញ្្ក់ពីលទ្ធភាពននការទូទាត់សងរេស់អ្កខ្ី។

 បៅក្ុងការកំណត់សំវិធានធន រាល់តនម្បទព្យេញ្្ំបបរៅពីបបាក់េបញ្ញើ ដែលបតរូវបានបគោក់េញ្្ំក្ុងករណីដែលឥណទានបតរូវ 
 បានោត់ថ្្ក់ថខាតេង់បនាុះ រាល់បទព្យេញំ្្អាចនរឹងបតរូវបបេើបបាស់តាមតនម្សមបសេ ដែលអនុម័តបោយធនាគារជាតិននកមុ្ជា។   
 បយាងតាមបគាលការណ៍គណបនយ្យបោយដ�ក ដែលបានេង្្ញក្ុងកំណត់សំគាល់ 3(ច)។
 
 ឥ�ទានរៀេចំឡើងវិញ

 ឥណទានបរៀេចំប�ើងវិញ គឺជាឥណទានដែលមនការផ្្ស់េ្ូរកិច្សន្យាទូទាត់សង បោយសារដតអ្កខ្ីជួេផលលំបាកដផ្ក 
 ហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមនលទ្ធភាពទូទាត់សងតាមកិច្សន្យាបែើម។ ឥណទាន ដែលនរឹងបតរូវបរៀេចំប�ើងវិញ បតរូវវិភាគបលើមូលោ្្ន 
 ទិសបៅអាជីវកម្ម និងសមត្ថភាពសងបបាក់រេស់អ្កខី្បៅតាមការព្យាករណ៍លំហូរទរឹកបបាក់ថ្ម ី ដែលបសេតាមស្្ានភាពទីផ្សារ និង 
 េចុ្េ្បន្កម្មននទស្សនៈវិស័យអាជីវកម្ម បោយដផ្អកបលើសម្មតិកម្មជាក់ដស្ង និងបេុងបេយ័ត្។ េន្្ាេ់ពីឥណទានបតរូវបានបរៀេចំ 
 ប�ើងវិញ ឥណទានបនាុះបតរូវរក្សាចំណត់ថ្្ក់ែូចបែើម បោយមិនគិតពីែំបណើរការល្អ េនា្្េ់ពីការបរៀេចំជាថ្មីប�ើយ។ ការោត់ 
 ថ្្ក់បនុះ មិនបតរូវបធវើេន្បនាុះប�ើយ លុុះបតាដតការបបាក់ និងបបាក់បែើមមិនបតរូវបានសងមកវិញកុ្ងអំ�ុងេីបគាននការសងរំលស់ និង 
 ក្ុងរយៈបពលមិនតិចជាងេីដខ។
 
 គោេនយោបាយេុេចោេនូវឥ�ទាន និងេុរ្ប្ទាន

 អនុបលាមតាមបគាលការណ៍ដណនំារេស់ធនាគារជាតិននកមុ្ជា ធនាគារបតរូវលុេឥណទាន និងេុបរបេទាន ឬមួយដផ្កននឥណទាន 
 បចញពីតារាងតុល្យការរេស់ខ្លួន បៅបពលដែលធនាគារបាត់េង់សិទ្ធ ិតាមកិច្សន្យាបគេ់បគងបលើឥណទាន ឬបៅបពលដែលប�ើញ 
 ថឥណទានមួយដផ្ក ឬទំាងមូលមិនអាចបេមូលមកវិញបាន ឬគាមន្សង្ឃរឹមថ ឥណទានបនុះអាចបេមូលបានមកវិញបទ។
 
 ទ្េ្យេញ្្ំ

 ធនាគាររក្សានូវបទព្យេញំ្្ជាបទព្យសម្បតិ្ និងការធានាសបមេ់ធានានូវឥណទាន និងេុបរបេទាន។ ការប្៉ាន់សាមន្នូវតនម្សមបសេ  
 គឺដផ្អកតាមការវាយតនម្បទព្យេញំ្្បេោំឆំ្្។ 

 បៅកុ្ងការិយេរិបចឆេទធនាគារមិនបានរឹេអូសបទព្យសកម្មមិនដមនហិរញ្ញវត្ថ ុដែលបានោក់េញ្្ំបនាុះបទ។
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 ការប្មូេផ្តនុំហានិភ័យរេស់ទ្េ្យសកម្មហិរញវត្នុជាមួយការប្ឈមនឹងហានិភ័យឥ�ទាន

 ការបេមូលផ្ុំបកើតមនប�ើង បៅបពលដែលអ្កខ្ីបេកេអាជីវកម្មបសបែៀងគា្្ ឬបៅក្ុងតំេន់ភូមិសាសស្ែូចគា្្ ឬមនសា្្នភាព 
 បសែ្ឋកិច្បសបែៀងគា្្ ដែលអាចនាំមនផលេ៉ុះោល់បសបែៀងគា្្បៅបលើលទ្ធភាពក្ុងការេំបពញកាតពវកិច្តាមកិច្សន្យា តាម 
 រយៈការផ្្ស់េ្ូរននបសែ្ឋកិច្នបយាបាយ ឬលក្ខខណ្បផ្សងបទៀត។ ការបេមូលផ្ុំននេង្្ញពីេដបមេបមួលននបេតិេត្ិការរេស ់
 ធនាគាររហូតែល់ការអភិវឌ្ឍន៍។

(�) ហានិភ័យទីផ្សារ

ធនាគារបេឈមនរឹងហានិភ័យទីផ្សារជាហានិភ័យ ដែលតនម្សមបសេ ឬលំហូរទរឹកបបាក់នាបពលអនាគតននឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុរឹង 
ដបេបេួលបោយសារការផ្្ស់េ្ូរតនម្ទីផ្សារ។ 

ហានិភ័យទីផ្សារ បកើតប�ើងមកពីស្្ានភាពបេើកទូលាយននអបតាការបបាក់រូេិយេ័ណ្ណ និងផលិតផលមូលធន ដែលបេឈមនរឹងចលនា 
ទីផ្សារជាក់លាក់ និងទូបៅ និងការផ្្ស់េូ្រកុ្ងកបមិតងយននអបតា ឬតនម្ទីផ្សារ ែូចជាអបតាការបបាក់ ការរីកសាយឥណទាន អបតាេូ្រ 
រូេិយេ័ណ្ណេរបទស និងតនម្មូលធន។

ធនាគារមិនបបេើបបាស់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថនិុទស្សន៍ (derivative financial instrument) ែូចជាកិច្សន្យាេូ្ររូេិយេ័ណ្ណ (foreign  

exchange contract) និងការបផត្ុះេ្ូរអបតាការបបាក់ (interest rate swaps) បែើម្បីបគេ់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរេស់ខ្លួន
បនាុះបទ។

 (i) ហានិភ័យរូេិយេ័ណ្ណេរទ្ស

 ធនាគារបធវើអាជីវកម្មបៅកុ្ងបពុះរាជាណចបកកមុ្ជា និងមិនបានបធវើបេតិេតិ្ការជារូេិយេ័ណ្ណណបផ្សង បបរៅពីបបាក់ែុល្្ារអាបមរិក 
 បនាុះបទ បហតុបនុះធនាគារមិនមនហានិភ័យការេ្ូររូេិយេ័ណ្ណេរបទសបទ។

 (ii) ហានិភ័យតម្្

 ធនាគារមិនបេឈមមុខនរឹងហានិភ័យតនម្មូលេបតបទ បោយសារធនាគារមិនមនការវិនិបយាគ ឬរក្សាទុកការវិនិបយាគ ដែល 
 បតរូវបានោត់ថ្្ក់បៅក្ុងតារាងតុល្យការជាមូលេបតទីផ្សារ។

 (iii) ហានិភ័យអត្្ការប្្ក់ 

 ហានិភ័យអបតាការបបាក់ គឺសំបៅបលើការខាតេង់នូវបបាក់ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ បោយសារដតការដបេបេួលននកបមិតអបតាការបបាក់  
 និងការផ្្ស់េូ្របៅកុ្ងសមសភាពននបទព្យសកម្ម និងេំណុល។ ហានិភ័យអបតាការបបាក់បតរូវបានោត់ដចង តាមរយៈការបតួតពិនិត្យ 
 យ្៉ាងហ្មតចត់បលើចំណូលននការេណ្្ក់ទុនតនម្សមបសេតនម្បែើមននមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគគំលាតដបេបេួលអបតាការ 
 បបាក់។ សកាតនុ្ពលននការធ្្ាក់ចុុះ ចំណូលការបបាក់សុទ្ធេណ្្លមកពីការដបេបេួលអបតាការបបាក់ ដែលខុសបេបកតីបានបតួត 
 ពិនិត្យ បោយបធៀេបៅនរឹងកបមិតអាចទទួលយកបានននហានិភ័យ។
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ការវិភាគននទំនាក់ទំនងហានិភ័យអបតាការបបាក់បៅនរឹងបទព្យសកម្ម និងេំណុលរេស់ធនាគារបានេង្្ញែូចខាងបបកាម៖

2017 រហូតែល់ 1ដខ

ែុលា្្រអាបមរិក

>1-3ដខ 

ែុលា្្រអាបមរិក

>3 -12ដខ

ែុលា្្រអាបមរិក

>1-5ឆ្្ំ

ែុលា្្រអាបមរិក

បលើសពី 5ឆ្្ំ

ែុលា្្រអាបមរិក

ពំុមនការបបាក់

ែុលា្្រអាបមរិក

សរុេ 

ែុលា្្រអាបមរិក

ទ្េ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាច់ប្្ក់ក្ុងដ្ -  -  -  -  -  142,058  142,058

សមតុល្យនៅធនាគារ 
ជាតិន្កម្ុជា -  -  -  -  -  4,875  4,875

សមតុល្យ 
នៅធនាគារនានា 13,386  -  -  -  -  435,291  448,677

ឥណទាន និងេុរ្ប្ទាន 
ផ្ល់ែល់អតិថិជន 

- ែំណើរការ 894,239  1,930,528  15,124,378 86,260,966  109,000  -  104,319,111

- មិនែំណើរការ -  -  -  -  -  -  -

- សំវិធានធន -  -  -  -  -  (1,096,270)  (1,096,270)

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ -  -  -  -  -  741,413  741,413

ទ្ព្យសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុសរុេ 907,625  1,930,528  15,124,378  86,260,966  109,000  227,367  104,559,864

េំ�ុេហិរញ្ញវត្នុ

ប្្ក់កម្ី -  -  -  72,300,000  -  -  72,300,000

េំណុលផ្ស្ងៗ -  -  -  -  - 211,028  211,028

េំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុេ -  -  -  72,300,000  -  211,028  72,511,028

គម្្តរំញោចការប្្ក់ 907,625  1,930,528  15,124,378  13,960,966  109,000  16,339  32,048,836
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2016 រហូតែល់ 1ដខ

ែុលា្្រអាបមរិក

>1-3ដខ 

ែុលា្្រអាបមរិក

>3 -12ដខ

ែុលា្្រអាបមរិក

>1-5ឆ្្ំ

ែុលា្្រអាបមរិក

បលើសពី 5ឆ្្ំ

ែុលា្្រអាបមរិក

ពំុមនការបបាក់

ែុលា្្រអាបមរិក

សរុេ 

ែុលា្្រអាបមរិក

ទ្េ្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាច់ប្្ក់ក្ុងដ្ -  -  -  -  -  129,167  129,167

សមតុល្យនៅធនាគារ 
ជាតិន្កម្ុជា -  -  -  -  - 2,278  2,278

សមតុល្យ 
នៅធនាគារនានា 11,997  -  -  -  -  4,554  16,551

ឥណទាន និងេុរ្ប្ទាន 
ផ្ល់ែល់អតិថិជន 

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

- មិនែំណើរការ -  -  -  -  -  82,693  82,693

- សំវិធានធន -  -  -  -  -  (851,254)  (851,254)

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ -  -  -  -  -  602,634 602,634

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

េំ�ុេហិរញ្ញវត្នុ

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

អនុេំណុល -  -  -  700,000  -  700,000

េំណុលផ្ស្ងៗ -  -  -  -  - 303,541  303,541

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

គម្្តរំញោចការប្្ក់ (3,137,734)  (2,765,562)  (37,233,810)  70,560,258  84,174 273,613  27,173,857 

 ការវិភាគរំញោចតម្្សមស្េ សម្្េ់ឧេករ�៍ហិរញ្ញវត្នុដ្េមានេត្្ការប្្ក់ថ្រ

 ធនាគារមិនបានកត់បតាេំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមនអបតាការបបាក់បថរតាមតនម្សមបសេ បោយភាពលំបអៀងបតរូវបានេញ្ូល 
 បៅកុ្ងរបាយការណ៍លទ្ធផលបនាុះបទ បហើយធនាគារក៏មិនមនឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុាចុងកាលេរិបចឆេទបនាុះដែរ។ ែូបច្ុះការផ្្ស់េូ្រ 
 អបតាការបបាក់នាចុងកាលេរិបចឆេទ ពុំមនផលេ៉ុះោល់ែល់បបាក់ចំបណញ ឬខាតបនាុះបទ។

 ការវិភាគរំញោចលើេំហូរទឹកប្្ក់ សម្្េ់ឧេករ�៍ហិរញ្ញវត្នុដ្េមានេត្្ការប្្ក់ប្្ប្រួេ

 ធនាគារពំុមនឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ដែលមនអបតាការបបាក់ដបេបេួលជាសារវន្បនាុះបទ។ ែូបច្ុះ ការវិភាគរំបញាចបលើលំហូរទរឹកបបាក់ 
 សបមេ់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមនអបតាការបបាក់ដបេបេួលមិនបតរូវបានេង្្ញប�ើយ។
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(ង) ហានិភ័យសាច់ប្្ក់ងយស្ួល

ហានិភ័យសាច់បបាក់ងយបសួលគឺ ជាហានិភ័យដែលធនាគារមិនមនលទ្ធភាពេំបពញកាតពវកិច្សងបបាក់ តាមកាលកំណត់សង 
ចំបោុះេំណុលហិរញ្ញវត្ថុរេស់ខ្លួន ដែលអាចេណ្្លមកពីការែកបបាក់រេស់អ្កបផ្ើ។ ជាលទ្ធផលបធវើឲ្យខកខានមិនអាចេំបពញ
កាតពវកិច្សងេំណុលឲ្យម្្ស់បបាក់េបញ្ញើ និងមិនអាចផ្ល់បបាក់កម្ី។

អ្កបគេ់បគង តាមោនសាច់បបាក់ងយបសួលក្ុងតារាងតុល្យការ និងបគេ់បគងការបេមូលផ្ុំ និងទិន្ន័យេំណុល។ ការតាមោន  
និងការរាយការណ៍បេោំនថងៃននសា្្នភាពសាច់បបាក់ និងគបបមងសបមេ់កាលេរិបចឆេទេនា្្េ់ គឺជាការិយេរិបចឆេទសំខាន់ សបមេ ់
ការបគេ់បគងសាច់បបាក់ងយបសួល។  អ្កបគេ់បគងតាមោនេដបមេបមួលននម្្ស់បបាក់េបញ្ញើ និងគបបមងែកបបាក់រេស់ពួកបគ។

តារាងខាងបបកាមបនុះ ផ្ល់ការវិភាគមួយបលើេំណុលហិរញ្ញវត្ថុរេស់ធនាគារទាក់ទងនរឹងការដេងដចកកាលកំណត់ បោយដផ្អកបលើ 
រយៈបពល ដែលបៅសល់សបមេ់ការទូទាត់សង។

រហូតែល់ 1ដខ

ែុលា្្រអាបមរិក

>1-3ដខ 

ែុលា្្រអាបមរិក

>3 -12ដខ

ែុលា្្រអាបមរិក

>1-5ឆ្្ំ

ែុលា្្រអាបមរិក

បលើសពី 5ឆ្្ំ

ែុលា្្រអាបមរិក

ពំុមនការបបាក់

ែុលា្្រអាបមរិក

សរុេ 

ែុលា្្រអាបមរិក

នាថងៃ្ទី31 ខ្ធ្ូ ឆ្្ំ2017

េំ�ុេ

ប្្ក់កម្ី - 1,261,635 3,854,996     74,430,761  -  - 79,547,392 

េំណុលផ្ស្ងៗ 202,778  -  -  -  -  8,250  211,028

202,778 1,261,635   3,854,996  74,430,761  -  8,250   79,758,420 

នាថងៃ្ទី31 ខ្ធ្ូ ឆ្្ំ2016

េំ�ុេ 

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

អនុេំណុល -  -  - 700,000  - - 700,000

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

3,740,096  4,839,485  2,969,126  45,300,580  -  7,700   56,856,987
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(f) Capital management 

 (i) េទេញ្ញត្ិដើមទុន

 វត្ថវិុស័យរេស់ធនាគារកុ្ងការបគេ់បគងបែើមទុន មនន័យទូលំទូលាយជាង ”មូលធន”	ដែលេង្្ញកុ្ងតារាងតុល្យការ។ ការបគេ់បគង 
 បែើមទុនមនែូចខាងបបកាម៖

	 •	 អនុបលាមតាមតបមរូវការបែើមទុន ដែលកំណត់បោយធនាគារជាតិននកម្ុជា

	 •	 ការោរលទ្ធភាពរេស់ធនាគារ បែើម្បីេន្និរន្ភាពអាជីវកម្ម ែូចបនុះធនាគារអាចេន្ផ្ល់ផលបេបយាជន៍ែល់ភាគទុនិក  
   និងអត្ថបេបយាជន៍រេស់ភាគី ដែលោក់ព័ន្ធនរឹងធនាគារ និង

	 •	 រក្សាមូលោ្្នបែើមទុនរឹងមំ បែើម្បីគាំបទែល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។

 ធនាគារជាតិននកម្ុជា តបមរូវបគេ់សា្្េ័នធនាគារឲ្យេំបពញនូវ (i) តបមរូវការបែើមទុនចុុះេញ្ីអេ្បេរម និង (ii) អនុបលាមតាម  
 អនុបាតសាធនភាព អនុបាតសាច់បបាក់ងយបសួល និងតបមរូវការបផ្សងៗបទៀត ។

 (ii) ការប្ងច្កដើមទុន

 ការដេងដចកបែើមទុនរវាងបេតិេត្ិការ និងសកម្មភាពជាក់លាក់ គឺបតរូវបានបគេ់បគងបោយកបមិតភាគលាភ ដែលទទួលបានព ី
 ការដេងដចកបនាុះ។ បែើមទុនដែលបានដេងដចកបៅតាមបេតិេតិ្ការ ឬសកម្មភាពនីមួយៗបតរូវដផ្អកបៅតាមបែើមទុន ដែលកំណត់ 
 បោយច្បាេ់។

26. តមម្សមបសេមនបទេ្យសកម្ម និងេំ�ុេហិរញ្ញវត្នុ

តនម្សមបសេ គឺជាតនម្ដែលបទព្យសកម្មអាចេ្ូរបាន ឬជាតនម្ដែលេំណុលអាចសងបាន។ បោយសារតនម្សមបសេពុំអាច 
វាយតនម្បាន ែូបច្ុះតនម្សមបសេ មិនមនសបមេ់កតាតស្ារវន្បលើការវាយតនម្សមបសេរេស់បទព្យសកម្ម និងេំណុលរេស់ធនាគារ 
ប�ើយ។  តនម្សមបសេបតរូវបានសន្មត បោយអ្កបគេ់បគងបយាងតាមទបមង់ននបទព្យសកម្ម និងេំណុលទំាងបនាុះ។ តាមមតិរេស់ 
អ្កបគេ់បគងតនម្បយាងននបទព្យសកម្ម និងេំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលេង្្ញក្ុងតារាងតុល្យការ គឺជាតនម្បា៉្ន់សាម្នែ៏សមបហតុផល 
សបមេ់តនម្សមបសេ។
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ផ�ះេលខ689េប មហាវថិីកម�ុជាេ្រកាម
សងា� តទឹ់កល�កទី់1 ខណ� ទួលេគក រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 999 990 | េលខទូរសារ: 023 996 002

អុឺែមល៉: info@dgbcambodia.com

���ក់�រក���ល / ��សន�រមុខ

ផ�ះេលខ652េប ផ�ូវេលខ271 សងា� តបឹ់ងទំពុនទី2 
ខណ� មនជយ័ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 999 970 | េលខទូរសារ: 023 985 384

��ផ��រេដីមថ��វ

ផ�ះេលខ581 ផ�ូវេលខ70 ភូមចុិងខ្សោច ់សងា� តទ់ួល
សែង�ទី1 ខណ� ឬស្សែីកវ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 983 030 | េលខទូរសារ: 023 983 020

��ឬស��ីែកវ

ផ�ះេលខ392េបអឺ និង 392េសអឺ មហាវថិី្រពះមុនីវង្ស 
សងា� ត់បឹងេកងកង1 ខណ� ចំការមន រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 966 958 | េលខទូរសារ: 023 966 949 

��បឹងេកងកង

ផ�ះេលខ31អា និង 33អា មហាវថិីសហពន័�រុស្សី
ភូមៃិ្រពទ1 សងា� តេ់ចមេច3 
ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 950 300 | េលខទូរសារ: 023 950 255

��េ�មេ�


