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មាតិកា



អាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈច្នែបែឧិត  និងមាន 
សន្ទុះ រីកដុះដាលជានិច្ច បែកបដោយការលើក 
ទឹកចិត្តបុគ្គលិក។

ប្រចសកកម្ម
ជាធនាគារឈានមុខគ្ ដ្លមនទ្ព្យសកម្ម 

ដ៏រឹងមំ និងមនឧត្តមភាពក្នុងករគ្ប់គ្ង 
ហានិភ័យ ហើយចុះបញ្ជីនៅ 

ផ្សារភាគហ៊ុនភ្នំព្ញ។

ទស្រចសនវិស័យ

សម្ព័ន្ធគ្ឹះសា្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្ 
នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍។
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ប្្ក់ចំណ្ញរបស់ធនាគារបានកើនឡើង ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ 
ចំនួន១១៩% ស្មើនឹងចំនួន ១,៧៨៥,០០០ដុលា្លរ្សហរដ្ឋ 
អាម្រិក ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ ពីចំនួន ៨១៥,០០០ដុលា្ល្រសហរដ្ឋ 
អាម្រិក ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ។ ទ្ព្យសកម្មរបស់ធនាគារ 
បានកើនឡើង ចំនួន៣៨% ស្មើនឹងចំនួន ៤៤លានដុលា្ល្រ 
សហរដ្ឋអាម្រិក នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ ពីចំនួន ៣២លានដុលា្ល្រ 
សហរដ្ឋអាម្រិក ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ។ យើងនៅត្បន្តយកចិត្ត 
ទុកដាក់ទៅលើ គុណភាពឥណទានន្ជំនួញរបស់យើង 
ហើយនៅក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៤ មិនមនអ្វីខុសប្ល្កពីឆ្ន្ំមុនៗទ្។ 
ដោយករយកចិត្ត ទុកដាក់ខា្ល្ងំទៅលើករគ្ប់គ្ងហានិភ័យ 
និងករដោះស្្យ បំណុលយ៉្ងស្វិតសា្វ្ញបានធ្វើោយ 
បរិមណឥណទានខូច និងឥណទានជាប់សង្ស័យ 
អាចកត់បន្ថយក្នុងឆ្ន្ំមកនៅត្ឹម ០.២៥% 
ន្បរិមណឥណទានសរុប។ យើងបានធ្វើចំណាត់ថ្នក់្សំវិា
នធនឥណទានទៅតាមគោលករណ៍របស់ធនាគារ 
ជាតិន្កម្ពុជា។ តាមលទ្ធផលដ៏ល្អប្សើរន្ះ វាបានបង្ហ្ញ 
ពីឥទ្ធិពល របស់យើងនៅលើទីផ្សារប្កួតប្ជ្ងផ្ន្កហិរញ្ញ 
វត្ថុ។ យើងនៅត្បន្តករវិឌ្ឍន៍ដោយស្ថ្រភាព និងទំនុកចិត្ត 

ដើម្បីានាថ ប្្ក់ចំណ្ញកើនឡើងដោយសុវត្ថិភាព និង 
សមតុល្យ រវាងហានិភ័យ និងទ្ព្យសកម្ម។ យើងបានយកចិត្ត 
ទុកដាក់យ្៉ងម៉ត់ចត់ទៅលើទ្ព្យសកម្ម និង បំណុលរបស់ 
ធនាគារដើម្បីានាោយបានសមតុល្យរវាងទ្ព្យសកម្ម និង 
បំណុល។

ភាពជោគជ័យ និងលទ្ធផលដ៏ត្ចះត្ចង់របស់យើងមិនអាច
សំរ្ចទៅបានដោយគា្ម្ន ករគាំទ្ពីម្ចស់ភាគហ៊ុនទ្ ហើយ
យើងសូមថ្ល្ងអំណរគុណយ៉្ងជ្្លចំពោះម្ច្ស់ភាគហ៊ុន 
របស់យើង។ យើងបានបង្កើនទំហំឥណទានពីម្ច្ស់ភាគហ៊ុន  
២៥ លានដុលា្ល្រសហរដ្ឋអាម្រិកក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ ពី ១៧លាន
ដុលា្ល្រសហរដ្ឋអាម្រិកក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ។ ចំនុចខា្ល្ំងនៅក្នុង 
ប្តិបត្តិកររបស់យើងគឺ កររៀបចំឯកសារឥណទាន 
ទាន់ព្លវ្លា ករសំរ្ចចិត្តបានឆប់រហ័ស និង ករឧស្សាហ៍ 
ព្យាយមរបស់បុគ្គលិក។ សកម្មភាពទាំងន្ះ បានបង្កើត 
ោយមនក្ុមករងរ និងករសហករដ៏អសា្ច្រ្យដោយ 
បុគ្គលិកទាំងអស់ និងម្ច្ស់ភាគហ៊ុន។

យើងជឿជាក់ថបុគ្គលិកដ្លមនសមត្ថភាពខ្ពស់ និងមន 

សារលិខិតពីប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ

ឆ្នាំ២០១៤ គឺជាឆ្នាំដាលគួរអោយកត់សំគាល់ 
ដោយធនាគារឯកទាស ខាមខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី 
បានរីកចំរីនផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាបាាក់ចំណាញ 
គួរអោយមោទនៈ។ វាមិនមាន ជាការងាយសាួលក្នុង
ការបាកួតបាជាងយ៉ាងខា្លាំងកា្លាៅក្នុងទីផាសាររបស់
យើង ក៏ដូចជាទីផាសារសកលលោក ដាលរួមបញ្ចលូ
លក្ខខណ្ឌសាដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានជះឥទិ្ធពលដល់
បាទាសកម្ពុជា។
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ជំនាញច្បាស់លាស់គឺជាទ្ព្យសកម្មដ៏អសា្ចរ្្យរបស់យើង។ 
ប៉ុន្ត្ដោយសារនៅមនកង្វះខាតខ្លះៗ ដូចន្ះករបណ្តុះ 
បណា្ត្ល និងករអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញរបស់បុគ្គលិកឥតឈប់ឈរ
ពិតជាមនសារសំខាន់ណាស់។ រួមជាមួយករលើកទឹកចិត្ត 
សំរាប់ករងរជាក្ុម ករបណ្តុះបណា្ត្លជំនាញបច្ច្កទ្ស 
និង ជំនាញពាណិជ្ជកម្មត្ូវបានផ្តល់អាទិភាពជាចំបង។ 
នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ មនករផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លដល់
បុគ្គលិកដូចខាងក្្ម៖

 � វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លផ្ស្ងៗនៅក្នុងធនាគារដល់បុគ្គលិក
ទាំងអស់

 � ថ្ន្ក់រៀនភាសាអង់គ្ល្សនៅក្នុងធនាគារ
 � កម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្លពិស្សរបស់ Chicago Booth 

នៅទីក្ុងហុងកុងដល់ថ្ន្ក់គ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់ចំនួន 
២រូប

 � វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លខាងក្្ទាក់ទង និងជំនាញធនាគារ
ដល់នាយកសាខាទាំងអស់ ប្ានស្វាឥណទាន 
ទាំងអស់ និងប្ានប្តិបត្តិករទាំងអស់

 � វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លភាសាអង់គ្ល្សខាងក្្ដល់ប្ាន
ស្វាឥណទានចំនួន៣រូប

 � ក្លឹបបាល់ទាត់សំរាប់បុគ្គលិកបុរស និងសកម្មភាពផ្្សងៗ 
សំរាប់បុគ្គលិកនារីដូចជា ករហ្លទឹក និងករទស្សនា 
ភាពយន្ត

 � សិក្ខ្សាលាក្នុងស្ុកនៅខ្ត្តព្ះសីហនុសំរាប់ថ្ន្ក់ 
គ្ប់គ្ងទាំងអស់

 � សិក្ខ្សាលាក្្ស្ុកក្នុងប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុីនៅក្នុងខ្ 
វិចិ្ឆក ឆ្ន្ំ២០១៤ ដ្លមនបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 
១២១នាក់។

សំរាប់ឆ្ន្ំ២០១៥ យើងនៅត្បន្តព្យាយមក្នុងករសំរ្ចនូវ 
ផ្នករឥណទានចំនួន ៥៣លានដុលា្ល្រសហរដ្ឋអាម្រិក  
ដ្លមនអនុបាតឥណទានមិនដំណើរករមិនោយលើស 
ពី១%។ យុទ្ធសាស្្តចំបងរបស់យើង គឺករថ្រក្សាបំព្ញ 
ចិត្ត និងបំរីអតិថិជននៅលើទីផ្សារប្កួតប្ជ្ង។

ជាចុងបញ្ចប់ យើងសូមថ្លង្អំណរគុណចំពោះអាជា្ញធ្រគ្ប់ 
ជាន់ថ្ន្ក់ ម្ច្ស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ និងអតិថិជនទាំងអស់ 
ដ្លត្ងត្ផ្តល់នូវករគាំទ្មកដល់ធនាគារ ព្មទាំងក្ុម
ប្ឹក្សាភិបាលដ្លខិតខំឥតឈប់ឈរក្នុងករចង្អុលបង្ហ្ញ 
នូវផ្នករយុទ្ធសាស្្តល្អៗដល់ធនាគារ និងករផ្តល់ោយ
យើងនូវដំបូនា្មន្មិនអាចកត់ថ្លប្ានរាល់គ្ប់បញ្ហសំ្ខាន់ៗ។

Lee Yong Man

បែធាននាយកបែតិបត្តិ
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ឥណទានទូទៅៈ

ឥណទានទូទៅផ្តល់ោយសំរាប់ធ្វើជាទុន
បង្វិលក្នុងករពង្ឹង និងពង្ីកមុខរបរ និងប្ើប្្ស់ 

សំរាប់គោលបំណងផ្ស្ងៗទៀតទៅ
តាមតំរូវកររបស់អតិថិជនដោយផ្អ្កលើ

ចំណូល លទ្ធភាពសង
និងទ្ព្យបញ្ច្ំ។

ផលិតផលរបស់ធនាគារឯកទ្រចស ខ្រចមខាប់ភីថល
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ឥណទានសំរាប់រថយន្តៈ
ឥណទានសំរាប់រថយន្ត ជាប្ភ្ទផលិតផល
ឥណទានដ្លបានបង្កើតឡើងសំរាប់ផ្តល់

ជូនអតិថិជនដ្លមនលក្ខណសម្បត្តិ
គ្ប់គ្្ន់ដើម្បីទិញរថយន្ត

ប្ើប្្ស់ផ្ទល់្ខ្លនួ។

ឥណទានសំរាប់គែហដា្ឋែនៈ
ឥណទានសំរាប់គ្ហដា្ឋ្ន ជាប្ភ្ទផលិត 
ផលដ្លបង្កើតឡើងសំរាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជន

ដ្លមនលក្ខណសម្បត្តិគ្ប់គ្្ន់
ដើម្បីទិញ ឬសាងសង់គ្ហដា្ឋ្ន 

ទៅតាមតំរូវករ។
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សិកា្ខ្រចសាលា 
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មា្ច្រចស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារឯកទ្រចស 
ខ្រចមខាប់ភីថល
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ម្ច្ស់ភាគហ៊ុន និងករកន់កប់ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីមនដូចខាងក្្មៈ

២០១៤ ២០១៣
%នែដើមទុន ចំនួនភាគហ៊ុន ចំនួនទឹក 

បែែក់ជាដុល្លែរ 
សហរដ្ឋអាមែរិក

%នែដើមទុន ចំនួនភាគហ៊ុន ចំនួនទឹក 
បែែក់ជាដុល្លែរ 

សហរដ្ឋអាមែរិក

OKS-CAM 
Investments  
Limited

៨៦% ៦,៨៨០,០០០ ៦,៨៨០,០០០ ៨៦% ៦,៨៨០,០០០ ៦,៨៨០,០០០

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
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ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលធនាគារឯកទ្រចស 
ខ្រចមខាប់ភីថល

IVAN HOYES

កំរិតវបែបធម៌
អនុបណ្ឌិតគ្ប់គ្ងជំនួញពីសកលវិទ្យាល័យ Harvard
សហរដ្ឋអាម្រិក

បទពិសោធន៍ការងារ
 នាយកប្តិបត្តិករ ន្ក្ុមហ៊ុន Oaks Family Office Pte Ltd 

នៅប្ទ្សសិង្ហបុរី (បច្ចុប្បន្ន)
 នាយកាត់ករ ន្ធនាគារ Citicorp Investment  

នៅប្ទ្សសិង្ហបុរី

LEE YONG MAN

កំរិតវបែបធម៌
អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្ស្ដ្ឋកិច្ចពីសកលវិទ្យាល័យ 
Yonsei សាារណរដ្ឋកូរ៉្

បទពិសោធន៍ការងារ
 ប្ាននាយកប្តិបត្តិន្ធនាគារឯកទ្ស 

ខ្មខាប់ភីថល (បច្ចុប្បន្ន)
 អគ្គនាយករង ន្ធនាគារភ្នំព្ញពាណិជ្ជ
 ប្ានតំណាងន្ធនាគារ Arab Plc នៅទីក្ុង 

ហុងកុង
 អគ្គនាយករងន្ធនាគារ Arab Plc នៅទីក្ុង 

ស្អ៊ូល  ប្ទ្សកូរ៉្

PATRICK LOWE

កំរិតវបែបធម៌
អនុបណ្ឌិតគ្ប់គ្ងជំនួញពីសកលវិទ្យាល័យ 
Southern Illinois សហរដ្ឋអាម្រិក

បទពិសោធន៍ការងារ
 នាយកាត់ករ Oaks Family Pte Ltd 

នៅប្ទ្សសិង្ហបុរី (បច្ចុប្បន្ន)
 អគ្គនាយកន្ធនាគារ Canadian Imperial
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KOH SEOK LENG

កំរិតវបែបធម៌
អនុបណ្ឌិតគ្ប់គ្ងជំនួញពីសកលវិទ្យាល័យ 
Chicago សហរដ្ឋអាម្រិក

បទពិសោធន៍ការងារ
 នាយកាត់ករ Oaks Family Office Pte Ltd 

នៅប្ទ្សសិង្ហបុរី (បច្ចុប្បន្ន)
 Proprietary Equity Trader ន្ធនាគារ Arab 

Plc ប្ទ្សសិង្ហបុរី

ANANTHAN SANTHANA 
KRISHNAN

កំរិតវបែបធម៌
អនុបណ្ឌិតគ្ប់គ្ងជំនួញពីសកលវិទ្យាល័យ 
Rochester ទីក្ុង New York សហរដ្ឋអាម្រិក

បទពិសោធន៍ការងារ
 ទីប្ឹក្សាឯករាជ្យ (បច្ចុប្បន្ន)
 ប្ាននាយកហិរញ្ញវត្ថុ ន្ធនាគារ Citibank 

Corp សំរាប់ប្តិបត្តិករ និងវិនិយោគធនាគារ 
ន្អាសុីបា៉្សុីហ្វិក 

 នាយកប្តិបត្តិរងន្ក្ុមហ៊ុន VISA International 
ន្ប្ទ្សសិង្ហបុរី និងជាប្ានGlobal Visa 
Commerce
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គណគ្រចប់គ្រចងធនាគារឯកទ្រចស ខ្រចមខាប់ភីថល

CHOI YOON
នាយកបែតិបត្តិការ/ EVP
កំរិតវបែបធម៌
  បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្្តហិរញ្ញវត្ថុ ពីសកល វិទ្យាល័យ Illinois សហរដ្ឋអាម្រិក
  បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្្តស្ដ្ឋកិច្ច ពីសកល វិទ្យាល័យ Yonsei សាារណរដ្ឋកូរ៉្

បទពិសោធន៍ការងារ
 ជំនួយករនាយកប្តិបត្តិន្ធនាគារ Camko នៅប្ទ្សកម្ពុជា
 នាយក KB Investment (Kookmin Bank Group) 
 នាយក DBPA Korea (Deutsche Bank Group)
 ប្ានតំណាងKorea Long Term Credit Bank នៅប្ទ្សភូម

ប៉្រចត រា៉្រចវី
នាយកជាន់ខ្ពស់ / នាយកឥណទាន
កំរិតវបែបធម៌
បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ន្សកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្្ត 
និងវិទ្យាសាស្្តស្ដ្ឋកិច្ច
បទពិសោធន៍ការងារ
 នាយកឥណទាន ន្អង្គករឥណទានអភិវឧ្ឍន៍លំនៅដា្ឋ្នប្ជាជនក្ីក្
 ប្ានមន្្តីឥណទាន ន្ធនាគារ អ្សុីលីដា ភីអិលសុី

សុិន សុខ
នាយកជាន់ខ្ពស់ / នាយកសវនកម្មផ្ទែក្នុង
កំរិតវបែបធម៌
 កំពុងសិក្សា ACCA (CPA) តាមរយៈ CamEd Business School 
  បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ន្សកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្្ត 

និងវិទ្យាសាស្្តស្ដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ
នាយកសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង ន្គ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ សីលានិធិ

ម៉្រច និមល
នាយកជាន់ខ្ពស់ / នាយកធនធានមនុសែស
កំរិតវបែបធម៌
បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្កគ្ប់គ្ង ន្សកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្ប់គ្ង

បទពិសោធន៍ការងារ
ល្ខាប្តិបត្តិ ន្ប្ាននាយកប្តិបត្តិ និងមន្្តីរដ្ឋបាលឥណទាន ន្ធនាគារភ្នំព្ញពាណិជ្ជ

ហ៊ុន សំណាង
នាយកជាន់ខ្ពស់ / នាយកផែនការយុទ្ធសាស្តែ
កំរិតវបែបធម៌
បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ន្សកល វិទ្យាល័យ គ្ប់គ្ង និងស្ដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ
  នាយកសាខា ន្គ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អ្អឹមខ្
  មន្្តីគណន្យ្យ ន្ក្ុមហ៊ុនសំណង់

LEE YONG MAN
បែធាននាយកបែតិបត្តិ
កំរិតវបែបធម៌
អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្្តស្ដ្ឋកិច្ច ពីសកលវិទ្យាល័យ Yonsei សាារណរដ្ឋកូរ៉្

បទពិសោធន៍ការងារ
 អគ្គនាយករង ន្ធនាគារភ្នំព្ញពាណិជ្ជ
 ប្ានតំណាងន្ធនាគារ Arab Plc នៅទីក្ុងហុងកុង
 អគ្គនាយករងន្ធនាគារ Arab Plc នៅទីក្ុងស្អ៊ូល  ប្ទ្សកូរ៉្
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សៀង គីមហុង
បែធានព័ត៌មានវិទែយា
កំរិតវបែបធម៌
បរិញ្ញ្បត្ផ្ន្កព័ត៌មនវិទ្យា ន្សកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំព្ញ

បទពិសោធន៍ការងារ
 មន្្តីហិរញ្ញវត្ថុ ន្អង្គករម៉្ក (MAG)
 Software Developer ន្ KC MKK

គី ផលា្ល្រច
បែធានវាយតម្លែអចលនទែពែយផ្ទែក្នុង
កំរិតវបែបធម៌
បរិញ្ញ្បត្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ន្សកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្្ត 
និងវិទ្យាសាស្្តស្ដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ
អនុប្ានផ្ន្កគ្ប់គ្ងទ្ព្យដាក់បញ្ច្ំ ន្ធនាគារ អ្សុីលីដា ភីអិលសុី

ឃិន សុផាន
នាយកាខា
កំរិតវបែបធម៌
បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងពាណិជ្ជកម្ម ន្សកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្ប់គ្ង

បទពិសោធន៍ការងារ
ប្ានមន្្តីឥណទាន ន្ធនាគារ អ្សុីលីដា ភីអិលសុី

ប៉្រចន សំរួល
នាយកាខា
កំរិតវបែបធម៌
  កំពុងសិក្សាបរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងទូទៅ ន្សកលវិទ្យាល័យ 

ជាតិគ្ប់គ្ង
 បរិញ្ញ្បត្ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម ន្សកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្ប់គ្ង

បទពិសោធន៍ការងារ
មន្្តីឥណទានខា្ន្តមធ្យម ន្ធនាគារ អ្សុីលីដា ភីអិលសុី

ង៉្រចត ប៊ុនធឿន
នាយកាខាជាន់ខ្ពស់
កំរិតវបែបធម៌
  កំពុងសិក្សាបរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងទូទៅ ន្សកលវិទ្យាល័យ 

ជាតិគ្ប់គ្ង
  បរិញ្ញ្បត្ ផ្ន្កក្ស្ត្សាស្្ត ន្សកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម

បទពិសោធន៍ការងារ
មន្ត្ីឥណទានខា្ន្តមធ្យម ន្ធនាគារ អ្សុីលីដា ភីអិលសុី

លី សាវីសុទ្ធ
នាយកាខា
កំរិតវបែបធម៌
  កំពុងសិក្សាបរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងទូទៅ ន្សកលវិទ្យាល័យ 

ជាតិគ្ប់គ្ង
  បរិញ្ញ្បត្ផ្ន្កទ្សចរណ៍ ន្សកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្ប់គ្ង

បទពិសោធន៍ការងារ
មន្្តីឥណទាន ន្ធនាគារ អ្សុីលីដា ភីអិលសុី

ផាន់ សុធី
បែធានដោះសែែយបំណុល
កំរិតវបែបធម៌
បរិញ្ញ្បត្ផ្្នកហិរញ្ញវត្ថុ ន្វិទ្យាសា្ថ្ន ជាតិពាណិជ្ជសាស្្ត

បទពិសោធន៍ការងារ
សវនករផ្ទ្ក្នុង ន្គ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ហតា្ថ្កសិករ
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តារាងសង្ខ្រចបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៤ ២០១៣
របាយការណ៍លទ្ធសផល (ដុល្លែរសហរដ្ឋអាមែរិក ០០០)

ចំណែញមុនបង់ពន្ធស ២,២៣៥ ១,០២៦

បែែក់ចំណែញសុទ្ធស ១,៧៨៥ ៨១៤

ធាតុសំខាន់ៗរបស់តារាងតុលែយការ (ដុល្លែរសហរដ្ឋអាមែរិក ០០០)

សរុបទែពែយសកម្ម ៤៤,០៧៣ ៣២,១៤៦

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ៤១,៧៨៦ ៣០,៦៩៤

សរុបបំណុល ៣២,៩៨៥ ២២,៧៥៣

ដើមទុន ៨,០០០ ៨,០០០

សរុបមូលនិធិមា្ចែស់ហ៊ុន ១១,១៧៨ ៩,៣៩៣

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុ (%)

ចំណែញពីសមា្ពែធឥណទាន ១៧.៦% ១៨.៤%

អនុបាតចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ៥.១% ៥.៤%

អនុបាតចំណាយពីបែតិបត្តិការ ៦.៧% ៧.៦%

អនុបាតចំណែញលើទែពែយសកម្ម ៤.៨% ៣.០%

អនុបាតចំណែញលើដើមទុន ១៦.០% ១០.១%
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ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលមនស្ចក្តីោមនស្សក្នុងករដាក់បង្ហ្ញ 
របាយករណ៍របស់ខ្លួន និង របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្លបាន
ធ្វើសវនកម្មរួច របស់ធនាគារឯកទ្ស ខ្មខាប់ភីថល  
ភីអិលសុី (ហៅកត់ថ “ធនាគារ”) សម្្ប់ដំណាច់ឆ្ន្ំថ្ង្ 
ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤។ 

សកម្មភាពចមែបងៗ
សកម្មភាពចម្បងៗរបស់ធនាគារ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងករផ្តល់ស្វា
កម្មផ្ន្កធនាគារឯកទ្ស និងស្វាកម្មផ្ស្ងៗដ្លទាក់ទង
នឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

លទ្ធសផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថសុម្្ប់ដំណាច់ឆ្ន្ ំថ្ងទី្៣១ ខ្ធ្ន ូឆ្ន្២ំ០១៤ 
ត្ូវបានបង្ហ្ញនៅក្នុងរបាយករណ៍លទ្ធផលនៅលើទំព័រ  
ទី៧ ន្របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ភាគលភ
មិនមនករប្កសភាគលាភ ឬក៏បង់ភាគលាភក្នុងអំឡុង 
ដំណាច់ឆ្ន្ំ ថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ ទ្ (២០១៣: គា្ម្ន)។

ដើមទុន
ដើមទុនរបស់ធនាគារមនចំនួន ៨.000.000 ដុលា្ល្រអាម្រិក 
(២០១៣:  ៨.000.000 ដុលា្ល្រអាម្រិក)។

ឥណទានអាកែក់ និងឥណទានសងែស័យ
មុនព្លរៀបចំរបាយករណ៍លទ្ធផល និងតារាងតុល្យករ 
របស់ធនាគារ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលបានាត់វិានករដ្លមន
មូលដា្ឋ្នសមស្បពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករជម្ះបុរ្ប្ទាន និង 
ឥណទានអាក្ក់ច្ញពីបញ្ជី ឬករធើ្វសំវិានធនបុរ្ប្ទាន 
និងឥណទានសង្ស័យ ហើយក្ុមប្ឹក្សាភិបាលជឿជាក់ថ 
រាល់បុរ្ប្ទាន និងឥណទានអាក្ក់ទាំងអស់ដ្លបានដឹង
ត្ូវបានជម្ះច្ញពីបញ្ជី និងបានកត់ត្្សំវិានធនយ៉្ង
ព្ញល្ញសម្្ប់បុរ្ប្ទាន និងឥណទានអាក្ក់ និង 
សង្ស័យ។

គិតត្ឹមកលបរិច្្ឆទន្របាយករណ៍ន្ះ និងផ្អ្កតាមករ 
យល់ដឹងដ៏សុកឹ្ត កុ្មបឹ្ក្សាភិបាលពំុបានដឹងពីកលៈទ្សៈ 
ណាមួយដ្លនាំឲ្យចំនួនបុរ្ប្ទាន និងឥណទានអាក្ក ់

ដ្លបានជម្ះច្ញពីបញ្ជី ឬចំនួនសំវិានធនបុរ្ប្ទាន 
និងឥណទានអាក្ក់ និង សង្ស័យក្នុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ធនាគារមនតម្្លមិនគ្ប់គ្្ន់ជាសារវន្តោះទ្។

ទែពែយសកម្ម
មុនព្លរៀបចំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ក្ុម 
បឹ្ក្សាភិបាលបានរៀបចំវិានករដ្លមនមូលដា្ឋន្សមស្ប 
ដើម្បីបញ្ជ្ក់ថបណា្ត្ទ្ព្យសកម្មទាំងឡាយ ដ្លទំនងជា 
មិនអាចបង្វិលមកវិញនៅក្នុងប្តិបត្ដិករអាជីវកម្មធម្មតា   
ទៅតាមតម្ល្នៅក្នុងបញ្ជីគណន្យ្យរបស់ធនាគារ ត្ូវបាន 
កត់ត្្បន្ថយឱ្យនៅស្មើនឹងតម្ល្ដ្លគិតថនឹងអាចទទួល 
សា្គ្ល់បានជាក់ស្ដ្ង។ 

គិតត្ឹមកលបរិច្ឆ្ទន្របាយករណ៍ន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល
ពុំបានដឹងពីហ្តុករណ៍ណាមួយដ្លអាចបណា្ត្លឱ្យតម្ល្
ទ្ព្យសកម្មក្នុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារពុំត្ឹម 
ត្ូវជាសារវន្ដទ្។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផែសែងៗ
គិតតែឹមកាលបរិចែ្ឆទនែរបាយការណ៍នែះ មិនមានៈ

ក.   បន្ទុកណាមួយលើទ្ព្យសកម្មរបស់ធនាគារដ្លបាន
កើតឡើងាប់តាំងពី ដំណាច់ឆ្ន្ំសម្្ប់ករានា 
បំណុលរបស់បុគ្គលិកណាមួយ និង

ខ.  បំណុលយថភាពណាមួយរបស់ធនាគារដ្លបាន 
កើតឡើងាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្ន្ំក្្ពីបំណុលផ្ស្ងៗ 
នៅក្នុងដំណើរករ អាជីវកម្មធនាគារធម្មតាទ្។

តាមយោបល់របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលមិនមនបំណុលយថ
ភាព ឬបំណុលផ្ស្ងៗរបស់ធនាគារដ្លត្ូវបានទាមទារ 
ឱ្យសង ឬអាចនឹងទាមទារឱ្យសងក្នុងរយៈព្ល១២ខ្ បនា្ទ្ប់ 
ពីដំណាច់ឆ្ន្ំ ដ្លនឹងឬអាចនឹងមនឥទ្ធិពលយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នងុ ករបំព្ញកតព្វកិច្ចរបស់ខ្លនួ 
នៅថ្ង្កំនត់សងោះទ្។

ការបែែបែួលកាលៈទែសៈ
គិតត្ឹមកលបរិច្ឆ្ទន្របាយករណ៍ន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល
មិនបានដឹងពីកលៈទ្សៈណាមួយដ្លមិនបានវ្កញ្ក

របាយការណ៍ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល
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នៅក្នងុរបាយករណ៍ន្ះ ឬរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ 
ដ្លអាចបណា្តល្ឱ្យចំនួនទឹកប្្ក់ ដ្លបានបង្ហញ្ក្នុង 
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុមនភាពមិនតឹ្មតូ្វជាសារវន្ដោះទ្។

បែតិបត្ដិការមិនបែកែតី
តាមយោបល់របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
ធនាគារ សម្្ប់ដំណាច់ឆ្ន្ំ មិនបានទទួលរងនូវឥទ្ធិពលធ្ងន់
ធ្ងរដ្លកើតច្ញពីកតា្ត្ផ្ស្ងៗ ប្តិបត្តិករ ឬព្ឹត្តិករណ៍ 
ទាំងឡាយដ្លមនលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនធម្មតាទ្។

តាមយោបល់របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ក្នុងចោ្ល្ះព្លរវាងថ្ង្ 
បិទបញ្ជ ីមកទល់នឹងកលបរិច្ឆទ្ន្របាយករណ៍ន្ះ មិនមន 
កើតឡើងនូវខ្ទង់គណនីប្តិបត្តិករ ឬព្ឹត្តិករណ៍ណាមួយ 
ដ្លមនលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនធម្មតាដ្លធ្វើឱ្យ 
ប៉ះពាល់ជាសារវន្តលើលទ្ធផលប្តិបត្តិកររបស់ធនាគារក្នុង
ឆ្ន្ំ។

កែុមបែឹកែសាភិបាល
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលដ្លបានបម្ើករក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំ រហូតមក 
ទល់នឹងកលបរិច្្ឆទន្របាយករណ៍ន្ះ មនរាយនាមដូច 
ខាងក្្មៈ

 � លោក Ivan Hoyes 
ប្ានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

 � លោក Lee Yong Man 
សមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

 � លោក Patrick Lowe 
សមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

 � លោកស្ី Koh Seok Leng 
សមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

 �  លោក Ananthan Santhana Krishnan 
សមជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

ការទទួលខុសតែូវរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាលចំពោះរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលទទួលខុសត្ូវក្នុងករបញ្ជ្ក់ថ របាយ 
ករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្ូវបានរៀបចំ ឡើងត្ឹមត្ូវនូវគ្ប់ទិដ្ឋភាព
ជាសារវន្តទាំងអស់ ន្សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គិត 
ត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ ក៏ដូចជាលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 
និងលំហូរសាច់ប្្ក់ សម្្ប់ដំណាច់ឆ្ន្ំ។ កររៀបចំរបាយ 
ករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ តម្ូវឱ្យក្ុមប្ឹក្សាភិបាលៈ

១.  អនុវត្ដគោលករណ៍គណន្យ្យសមស្ប ដ្លគាំទ្ 
ដោយករវិនិច្ឆ័យ និងករបា៉្ន់ប្មណសមហ្តុផល 

និងប្កបដោយករប្ុងប្យ័ត្នព្មទាំងអនុវត្ដតាម
គោលករណ៍ទាំងន្ះឱ្យមនសង្គតភាព។

២.  អនុវត្ដតាមតមូ្វករក្នងុករលាតត្ដាងព័ត៌មន ដ្ល 
អនុលោមតាមគោលករណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារជាតិ
ន្កម្ពជុា និងស្តង់ដារគណន្យ្យកម្ពជុាហើយ ប្សិន 
បើមនករប្្សាកណាមួយក្នុងករបង្ហ្ញឱ្យមន
ភាពត្ឹមត្ូវករប្្សាកទាំងោះ ត្ូវបានបង្ហ្ញ 
ពន្យល់ និងកំណត់បរិមណឱ្យបានត្ឹមត្ូវនៅក្នុង 
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

៣.  រក្សាទុកកំណត់ត្្គណន្យ្យឱ្យបានគ្ប់គ្្ន់  និង
ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុងប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។

៤.  រៀបចំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អ្កលើមូលដា្ឋន
និរន្ដភាពន្ដំណើរករអាជីវកម្ម

៥.   ត្ូតពិនិត្យ និងដឹកនាំធនាគារឱ្យមនប្សិទ្ធភាព  
តាមរយៈករសម្្ចចិត្តសំខាន់ៗទាំងអស់ ដ្លជះ 
ឥទិ្ធពលដល់ប្តិបត្តិករ និងលទ្ធផលអាជីវកម្ម 
ហើយប្្កដថកិច្ចករទាំងន្ះ ត្ូវបានឆ្លុះបញ្ច្ំង
យ៉្ងត្ឹមត្ូវនៅក្នុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលអះអាងថធនាគារបានអនុវត្តតាមករតម្ូវ
ខាងលើក្នុងកររៀបចំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
យើងខ្ញុំជាក្ុមប្ឹក្សាភិបាលបានអនុម័តលើរបាយករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុដ្លភា្ជ្ប់មកជាមួយ ដ្លបានបង្ហ្ញ ត្ឹមត្ូវនូវ
គ្ប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់ ន្សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
ធនាគារ គិតតឹ្មថ្ងទី្៣១ ខ្ធ្ន ូឆ្ន្២ំ០១៤ ព្មទំាងលទ្ធផល 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្្ក់សម្្ប់ដំណាច់ឆ្ន្ំ ដោយ 
អនុលោមទៅតាមគោលករណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារជាតិន្ 
កម្ពុជា និងស្តង់ដារគណន្យ្យកម្ពុជា។
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របាយការណ៍សវនករឯករាជ

ជូនភាគទុនិក ធនាគារឯកទែសខែមខាប់ភីថល ភីអិលសីុ
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្ល 
ភា្ជ្ប់មកជាមួយរបស់ធនាគារ ឯកទ្ស ខ្មខាប់ភីថល 
ភីអិលសុី (ហៅកត់ថ “ធនាគារ”) រួមមនតារាងតុល្យករ 
គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ របាយករណ៍លទ្ធផល 
របាយករណ៍បម្្បមួ្លមូលធនភាគទុនិក និងរបាយករណ៍ 
លំហូរសាច់ប្្ក់សម្្ប់ដំណាច់ឆ្ន្ថំ្ងទី្៣១ ខ្ធ្ន ូឆ្ន្២ំ០១៤ 
ព្មទំាងកំណត់សម្គល់្ រួមមនស្ចក្ដសីង្ខប្ន្គោលករណ៍ 
គណន្យ្យសំខាន់ៗ និងព័ត៌មនពន្យល់ដទ្ទៀត។

ការទទួលខុសតែូវរបស់គណៈគែប់គែងលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្ប់គ្ងទទួលខុសត្ូវក្នុងកររៀបចំ និងករបង្ហ្ញ 
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថទំុាងន្ះ ឱ្យបានតឹ្មតូ្វដោយអនុលោម 
ទៅតាមស្តង់ដារគណន្យ្យកម្ពុជា និងគោលករណ៍ណ្នាំ 
របស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា និងទទួលខុសត្ូវលើករត្ួត 
ពិនិត្យផ្ទក្្នងុដ្លគណៈគ្ប់គ្ងកំណត់ថវាមនភាពាំបាច់ 
ក្នងុកររៀបចំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុមិនឱ្យមនកររាយករណ៍ 
ខុសជាសារវន្ដដ្លបណា្ត្លមកពីករក្ល្ងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង 
ផ្ស្ងៗ។ 

ការទទួលខុសតែូវរបស់សវនករ
ករទទួលខុសតូ្វរបស់យើងខ្ញុ ំគឺបញ្ចញ្មតិលើរបាយករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថទំុាងន្ះ ដោយផ្អក្ទៅលើករធ្វើសវនកម្មរបស់យើង
ខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារ
អន្ដរជាតិស្ដីពីសវនកម្មន្កម្ពុជា។ ស្ដង់ដារទាំងោះតម្ូវឱ្យ
យើងខ្ញុប្ំតិបត្ដតិាមក្មសីលធម៌ ធ្វើផ្នករ និងធ្វើសវនកម្ម 
ដើម្បីទទួលបាននូវករានាអះអាងដ្លសមហ្តុផលថ 
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមនលក្ខណៈខុសឆ្គងជាសារវន្ដ។ 

ករធ្វើសវនកម្មរួមមនករអនុវត្ដនីតិវិធីដើម្បីទទួលបាននូវ 
ភស្ដុតាងសវនកម្ម អំពីចំនួនទឹកប្្ក់ និងករលាតត្ដាង
នៅក្នុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ករជ្ើសរីសនីតិវិធីទាំងន្ះ
គឺអាស្័យលើករវិនិច្ឆ័យរបស់សវនករ រាប់ទាំងករវាយតម្ល្
លើហានិភ័យន្ភាពខុសឆ្គង ជាសារវន្ដន្របាយករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លបណា្ត្លមកពីករក្ល្ងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។ 

ក្នុងករវាយតម្ល្ហានិភ័យទាំងោះ សវនករបានពិារណា
ទៅលើប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុងរបស់អង្គភាពដ្លទាក់ទង
ទៅនឹងកររៀបចំ និងករបង្ហញ្យ្៉ងតឹ្មតូ្វន្របាយករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីរៀបចំនូវនីតិវិធីសវនកម្មដ្លមនលក្ខណៈ 
សមហ្តុផលទៅតាមកលៈទ្សៈផ្ស្ងៗ ប៉ុន្ដ្ពុំមនគោល
បំណងបញ្ច្ញមតិទៅលើប្សិទ្ធភាពន្ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យ 
ផ្ទ្ក្នុងរបស់អង្គភាពោះទ្ ។ 

សវនកម្មក៏រួមបញ្ចូលទាំងករវាយតម្ល្នូវភាពសមស្បន្
គោលករណ៍គណន្យ្យដ្លបានប្ើប្្ស់ និងភាពសម
ហ្តុផលន្ករបា៉្ន់សា្ម្នគណន្យ្យដ្លធ្វើទ្បើងដោយ 
គណៈគ្ប់គ្ង ក៏ដូចជាករវាយតម្ល្លើករបង្ហ្ញជាទូទៅ
ន្របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថភស្ដុតាងសវនកម្មដ្លយើងទទួលបាន គឺ 
មនលក្ខណៈគ្ប់គ្្ន់ និង តឹ្មតូ្វដ្លជាមូលដា្ឋន្សម្្ប់ 
ករបញ្ច្ញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។

មតិយោបល់
តាមទស្សនៈរបស់យើងខ្ញុំ របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្លភា្ជ្ប់ 
មកជាមួយ បានបង្ហ្ញត្ឹមត្ូវនូវគ្ប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ដ 
ទំាងអស់ន្សា្ថន្ភាពហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារគិតតឹ្មថ្ងទី្៣១ 
ខ្ធ្ន ូឆ្ន្ំ២០១៤ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្មទាំងលំហូរសាច់
ប្្ក់សម្្ប់ដំណាច់ឆ្ន្ំ ដោយអនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារ 
គណន្យ្យកម្ពុជា និងគោលករណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារជាតិ
ន្កម្ពុជា។

របាយករណ៍ប្ាំឆ្ន្ំ២០១៤ 19



តារាងតុល្រចយការ

២០១៤ ២០១៣

កំណត់
សមា្គែល់

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ទែពែយសកម្ម

សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្  ១៤.២៧៧  ៥៨.១៧៩ ១១.៧០៧ ៤៦.៧៦៩ 

សមតុល្យនៅធនាគារកណា្ត្ល ៤  ៤០១.៣៧៨  ១.៦៣៥.៦១៥ ៤០១.១០៤ ១.៦០២.៤១០ 

សមតុល្យនៅធនាគារផ្ស្ងៗ ៥  ៦២៦.៥៧២  ២.៥៥៣.២៨១ ២៨០.៩៨៤ ១.១២២.៥៣១ 

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជន ៦  ៤១.៧៨៦.០២០ ១៧០.២៧៨.០៣២ ៣០.៦៩៣.៧២០ ១២២.៦២១.៤១១ 

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ ៧  ៧៥៤.០១៨  ៣.០៧២.៦២៤ ៤០៤.២៣៣ ១.៦១៤.៩១១ 

ទ្ព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខ្រ ៨  ៤០២.៧២៨  ១.៦៤១.១១៧ ២៥២.៧០៦ ១.០០៩.៥៦០ 

ទ្ព្យសកម្មអរូបី ៩  ៨៨.៣២៣  ៣៥៩.៩១៦ ១០១.៦៦៩ ៤០៦.១៦៨ 

ទែពែយសកម្មសរុប ៤៤.០៧៣.៣១៦ ១៧៩.៥៩៨.៧៦៤ ៣២.១៤៦.១២៣ ១២៨.៤២៣.៧៦០ 

បំណុល និងមូលធនភាគទុនិក

បំណុល

ប្្ក់កម្ចី ១០  ៣១.៥៦៩.១៤៩ ១២៨.៦៤៤.២៨២ ២១.៦៩៨.០៨៥ ៨៦.៦៨៣.៨៥០ 

អនុបំណុល ១១  ៧០០.០០០  ២.៨៥២.៥០០ ៧០០.០០០ ២.៧៩៦.៥០០ 

បំណុលពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ ២០  ៣៨០.២៨៥  ១.៥៤៩.៦៦១ ១៥៥.៨៦៤ ៦២២.៦៧៧ 

បំណុលផ្ស្ងៗ ១២  ២៤៥.៣៦៣  ៩៩៩.៨៥៧ ១៩៨.៨២៧ ៧៩៤.៣១២ 

បំណុលសរុប ៣២.៨៩៤.៧៩៧ ១៣៤.០៤៦.៣០០ ២២.៧៥២.៧៧៦ ៩០.៨៩៧.៣៣៩ 

មូលធនភាគទុនិក

ដើមទុន ១៣  ៨.០០០.០០០  ៣២.៦០០.០០០ ៨.០០០.០០០ ៣១.៩៦០.០០០ 

ចំណ្ញរក្សាទុក  ៣.១៧៨.៥១៩  ១២.៩៥២.៤៦៤ ១.៣៩៣.៣៤៧ ៥.៥៦៦.៤២១ 

មូលធនភាគទុនិកសរុប  ១១.១៧៨.៥១៩  ៤៥.៥៥២.៤៦៤ ៩.៣៩៣.៣៤៧ ៣៧.៥២៦.៤២១ 

បំណុល និងមូលធនភាគទុនិកសរុប ៤៤.០៧៣.៣១៦ ១៧៩.៥៩៨.៧៦៤ ៣២.១៤៦.១២៣ ១២៨.៤២៣.៧៦០ 
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របាយការណ៍លទ្ធផល

២០១៤ ២០១៣

កំណត់
សមា្គែល់

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ចំណូលករប្្ក់ ១៤ ៦.០១៨.១៨០ ២៤.៥២៤.០៨៤ ៤.៤០៩.០២៥ ១៧.៦១៤.០៥៥

ចំណាយករប្្ក់ ១៥ (១.៨៣៣.៧៥១) (៧.៤៧២.៥៣៥) (១.៣៨៩.០៧៦) (៥.៥៤៩.៣៥៩)

ចំណូលករប្្ក់សុទ្ធ ៤.១៨៤.៤២៩ ១៧.០៥១.៥៤៩ ៣.០១៩.៩៤៩ ១២.០៦៤.៦៩៦

សំវិានធនឥណទានអាក្ក់ និងសង្ស័យ ៦  (១០១.៦៣៨)  (៤១៤.១៧៥)  (២៨០.៤១២) (១.១២០.២៤៦)

ចំណូលករប្្ក់សុទ្ធក្្យសំវិានធន
ឥណទានអាក្ក់ និងសង្ស័យ  ៤.០៨២.៧៩១  ១៦.៦៣៧.៣៧៤ ២.៧៣៩.៥៣៧ ១០.៩៤៤.៤៥០ 

ចំណូលប្តិបត្តិករផ្ស្ងៗ ១៦  ៥៩២.២៩៣  ២.៤១៣.៥៩៤ ៣៧០.៨១១ ១.៤៨១.៣៩០ 

ចំណូលប្តិបត្តិករ  ៤.៦៧៥.០៨៤  ១៩.០៥០.៩៦៨ ៣.១១០.៣៤៨ ១២.៤២៥.៨៤០ 

ចំណាយបុគ្គលិក ១៧  (១.៤៦៩.៥៥៨)  (៥.៩៨៨.៤៤៩) (១.១៩៦.១០៣) (៤.៧៧៨.៤៣១)

ចំណាយរំលស់ទ្ព្យសកម្មរូបី 
និងទ្ព្យសកម្មអរូបី ១៨  (១៥៣.៣១៣)  (៦២៤.៧៥១)  (១១៧.១៥១)  (៤៦៨.០១៨)

ចំណាយទូទៅនិងចំណាយរដ្ឋបាល ១៩  (៨១៦.៩៧៣)  (៣.៣២៩.១៦៥) (៧៧១.៥៧៦) (៣.០៨២.៤៤៦)

ចំណ្ញមុនបង់ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ ២.២៣៥.២៤០ ៩.១០៨.៦០៣ ១.០២៥.៥១៨ ៤.០៩៦.៩៤៥ 

ចំណាយពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ ២០  (៤៥០.០៦៨)  (១.៨៣៤.០២៧)  (២១០.៨៨៦)  (៨៤២.៤៩០)

ចំណែញក្នុងឆ្នែំ  ១.៧៨៥.១៧២  ៧.២៧៤.៥៧៦  ៨១៤.៦៣២ ៣.២៥៤.៤៥៥ 
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របាយការណ៍បម្រច្រចបម្រចួលមូលធនភាគទុនិក

ដើមទុន ចំណែញរកែសាទុក សរុប

ដុល្លែរអាមែរិក ដុល្លែរអាមែរិក ដុល្លែរអាមែរិក

ដំណាច់ឆ្នែំថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៣

សមតុល្យគិតត្ឹមថ្ង្ទី០១ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១៣ ៣.០០០.០០០ ៥៧៨.៧១៥ ៣.៥៧៨.៧១៥ 

ករបញ្ចូលដើមទុន ៥.០០០.០០០  - ៥.០០០.០០០ 

ចំណ្ញក្នុងឆ្ន្ំ - ៨១៤.៦៣២  ៨១៤.៦៣២ 

សមតុល្យគិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៣ ៨.០០០.០០០  ១.៣៩៣.៣៤៧ ៩.៣៩៣.៣៤៧ 

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៣១.៩៦០.០០០  ៥.៥៦៦.៤២១ ៣៧.៥២៦.៤២១ 

ដំណាច់ឆ្នែំថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤

សមតុល្យគិតត្ឹមថ្ង្ទី០១ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១៤  ៨.០០០.០០០  ១.៣៩៣.៣៤៧  ៩.៣៩៣.៣៤៧ 

ករបញ្ចូលដើមទុន  -    -    -   

ចំណ្ញក្នុងឆ្ន្ំ  -    ១.៧៨៥.១៧២  ១.៧៨៥.១៧២ 

សមតុល្យគិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ ៨.០០០.០០០ ៣.១៧៨.៥១៩  ១១.១៧៨.៥១៩

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៣២.៦០០.០០០ ១២.៩៥២.៤៦៥  ៤៥.៥៥២.៤៦៥ 
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រច្រចក់

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

លំហូរាច់បែែក់ពីសកម្មភាពបែតិបត្តិការ
ចំណ្ញមុនបង់ពន្ធ  ២.២៣៥.២៤០  ៩.១០៨.៦០៤ ១.០២៥.៥១៨ ៤.០៩៦.៩៤៤
និយ័តកម្មសម្្ប់ ៖
រំលស់ទ្ព្យសកម្មរូបីនិងទ្ព្យសកម្មអរូបី 
     (កំណត់សម្គ្ល់ ១៨)  ១៥៣.៣១៣  ៦២៤.៧៥១  ១១៧.១៥១  ៤៦៨.០១៨ 

ចំណូលករប្្ក់សុទ្ធ  (៤.១៨៤.៤២៩) (១៧.០៥១.៥៤៩) (៣.០១៩.៩៤៩) (១២.០៦៤.៦៩៦)

សំវិានធនសម្្ប់ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអាក្ក់ 
និងសង្ស័យ  ១០១.៦៣៨  ៤១៤.១៧៥  ២៨០.៤១២ ១.១២០.២៤៦ 

 (១.៦៩៤.២៣៨)  (៦.៩០៤.០១៩) (១.៥៩៦.៨៦៨) (៦.៣៧៩.៤៨៨)
បម្្បម្ួលក្នុងដើមទុនបង្វិល
ឥណទាន និងបុរ្ប្ទាន (១១.១៩៣.៩៣៨) (៤៥.៦១៥.២៩៧) (១១.៤០៨.៥០០) (៤៥.៥៧៦.៩៥៨)
ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ (២៦៩.៩៣៦) (១.០៩៩.៩៩០) ២៦.៥៨១ ១០៦.១៩១
បំណុលផ្ស្ងៗ  ៩.៨៤៦  ៤០.១២២  ៤០.២៣៤  ១៦០.៧៣៥ 
សាច់ប្្ក់បានប្ើក្នុងប្តិបត្តិករ (១៣.១៤៨.២៦៦) (៥៣.៥៧៩.១៨៤) (១២.៩៣៨.៥៥៣) (៥១.៦៨៩.៥២០)
ករប្្ក់បានទទួល  ៥.៩៣៨.៣៣០  ២៤.១៩៨.៦៩៥ ៤.៣១៩.១៤២  ១៧.២៥៤.៩៧២ 
ករប្្ក់បានបង់  (១.៧៩៧.០៦១)  (៧.៣២៣.០២៤) (១.៣៣២.៧៨១) (៥.៣២៤.៤៦០)
ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញបានបង់  (២២៥.៦៤៧)  (៩១៩.៥១២)  (១៦៤.៥១៣)  (៦៥៧.២២៩)
សាច់ប្្ក់បានប្ើក្នុងសកម្មភាពប្តិបត្តិករ  (៩.២៣២.៦៤៤) (៣៧.៦២៣.០២៥) (១០.១១៦.៧០៥) (៤០.៤១៦.២៣៧)
លំហូរាច់បែែក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ទិញទ្ព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខ្រ (២៨៣.៤៧១) (១.១៥៥.១៤៤) (១៤២.៣៥០) (៥៦៨.៦៨៨)
ទិញទ្ព្យសកម្មអរូបី (៧.១៨៦) (២៩.២៨៣) (៧៥.៨៣៤) (៣០២.៩៥៧)
សាច់ប្្ក់បានពីករលក់ទ្ព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខ្រ  ៦៦៩  ២.៧២៦  ២០៧  ៨២៧ 
សាច់ប្្ក់បានប្ើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ  (២៨៩.៩៨៨)  (១.១៨១.៧០១)  (២១៧.៩៧៧)  (៨៧០.៨១៨)
លំហូរាច់បែែក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបែបទាន
ប្្ក់បានពីកម្ចី  ១២.៤៣៧.៤៣៤  ៥០.៦៨២.៥៤៤ ១៤.១៩៤.៥៨៥ ៥៦.៧០៧.៣៦៧ 
សងប្្ក់កម្ចី  (២.៥៦៦.៣៧០) (១០.៤៥៧.៩៥៨) (៨.៩៣៦.៨៤៧) (៣៥.៧០២.៧០៣)
ប្្ក់តម្កល់ានាលើដើមទុននៅធនាគារកណា្ត្ល - -  (២៥០.០០០)  (៩៩៨.៧៥០)
ប្្ក់បានពីករបន្ថ្មដើមទុន - - ៥.០០០.០០០  ១៩.៩៧៥.០០០ 
សាច់ប្្ក់បានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន  ៩.៨៧១.០៦៤  ៤០.២២៤.៥៨៦  ១០.០០៧.៧៣៨  ៣៩.៩៨០.៩១៤ 
កំណើន/(តំហយ) ក្នុងសាច់ប្្ក់ 
និងសាច់ប្្ក់សមមូលសុទ្ធ  ៣៤៨.៤៣២  ១.៤១៩.៨៦០  (៣២៦.៩៤៤) (១.៣០៦.១៤១)

សាច់ប្្ក់ និងសាច់ប្្ក់សមមូលនាដើមឆ្ន្ំ  ២៩៣.៧៩៥  ១.១៧៣.៧១១  ៦២០.៧៣៩ ២.៤៧៩.៨៥២ 
លម្អៀងពីករប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ២៣.៥០៤ - -
សាច់ប្្ក់ និងសាច់ប្្ក់សមមូលនាចុងឆ្ន្ំ 
     (កំណត់សម្គ្ល់ ២១)  ៦៤២.២២៧  ២.៦១៧.០៧៥  ២៩៣.៧៩៥ ១.១៧៣.៧១១ 
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កំណត់សមា្គ្រចល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១. ព័ត៌មានទូទៅ
កុ្មហុ៊ន ខ្មខាប់ភីថល ភីអិលសីុ (ហៅកត់ថ “កុ្មហុ៊ន”) 
ធ្វើអាជីវកម្ម នៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា និងបានចុះបញ្ជី 
ពាណិជ្ជកម្មនៅក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ជាកុ្មហុ៊នមហាជន 
ទទួលខុសត្ូវមនកម្ិតក្្មអាជា្ញ្ប័ណ្ណចុះបញ្ជីល្ខ 
Co-៦៣៦៤/០៩Eចុះថ្ង្ទី២២ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០០៩។ ក្ុមហ៊ុន 
ទទួលបានករចុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្មថ្ម ីល្ខCo-៦៣៦៤E/២០០៩ 
ពីក្សួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ង្ទី១៩ ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១២។

នៅថ្ង្ទី១៧ ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១០ ក្ុមហ៊ុនទទួលបានអាជា្ញ្  
ប័ណ្ណគា្ម្នកំណត់ពីធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម
ជាគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅថ្ង្ទី២៨ ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១២ ក្ុមហ៊ុនទទួលបានករ 
អនុម័តពីធនាគារជាតិ ន្កម្ពុជា ដើម្បីប្តូរឈ្ម្ះស្បច្បាប់ 
របស់ខ្លួនពីក្ុមហ៊ុន ខ្មខាប់ភីថល ខូអិលធីឌី ទៅជា 
ក្ុមហ៊ុន ខ្មខាប់ភីថល ភីអិលសុី ហើយលក្ខន្តិកៈរបស ់
ក្ុមហ៊ុនដ្លបានធ្វើវិោធនកម្មត្ូវបាន អនុម័តដោយ 
ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ង្ទី១៩ ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១២។

នៅថ្ង្ទី០១ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៣ ក្ុមហ៊ុនទទួលបានករ 
អនុម័តពីធនាគារជាតិ ន្កម្ពុជា ដើម្បីទទួលបានអាជា្ញ្ប័ណ្ណ 
ធនាគារឯកទ្ស និងបានប្តូរឈ្ម្ះស្បច្បាប់របស់ខ្លួនទៅ
ជា ធនាគារឯកទ្ស ខ្មខាប់ភីថល ភីអិលសុី(ហៅកត់ថ 
“ធនាគារ”) ហើយលក្ខន្តិកៈដ្ល បានធ្វើវិោធនកម្មក្នុង 
ករផ្ល្ស់ប្តូរត្ូវបានអនុម័តដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្មនៅ  
ថ្ង្ទី១៦ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៣។

នៅថ្ង្ទី១ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៣ សកម្មភាពចម្បងៗរបស់ 
ធនាគារ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងករផ្តល់ស្វាកម្មផ្នក្ធនាគារ ឯកទ្ស  
និងស្វាកម្មផ្ស្ងៗដ្លទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនកល 
បរិច្ឆ្ទន្ះ ធនាគារបានផ្តល់ស្វាកម្មមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ។

ករិយល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារ មនទីតាំងនៅផ្ទះល្ខ 
៦៨៩B មហាវិថីកម្ពុជាក្្ម សង្ក្ត់ទឹកល្អក់១ខណ្ឌ 
ទួលគោក រាជានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។

គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ ធនាគារមននិយោជិត 
ចំនួន ១៩៩នាក់ (៣១ ធ្នូ ២០១៣ ៖ ១២២នាក់)។

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលបានអនុម័តឲ្យច្ញផ្សាយរបាយករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ នៅថ្ង្ទី២០ ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១៥។

២.  សែចក្តីសង្ខែបអំពីគោលការណ៍គណនែយែយ
សំខាន់ៗ

គោលករណ៍គណន្យ្យសំខាន់ៗដ្លបានប្ើប្្ស់ក្នុងករ
រៀបចំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះត្ូវបានបង្ហ្ញខាងក្្ម។ 
គោលករណ៍គណន្យ្យទាំងន្ះត្ូវបានអនុវត្តយ៉្ងមន 
សង្គតភាពគ្ប់ឆ្ន្ំទាំងអស់ដ្លបានបង្ហ្ញ លើកល្ងត្ 
មនបញ្ជ្ក់ផ្ស្ងពីន្ះ។

២.១ មូលដា្ឋែននែការរៀបចំ
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្ូវបានរៀបចំដោយអនុលោមទៅ  
តាមគោលករណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារកណា្ត្ល និងស្តង់ដារ 
គណន្យ្យកម្ពុជា (ហៅកត់ “CAS”)។ ក្នុងករប្ើប្្ស់ 
CAS ធនាគារក៏បានប្ើ CFRS 7 ស្តីពី ”ករលាតត្ដាង 
ព័ត៌មនអំពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ផងដ្រ។ គោលករណ៍  
គណន្យ្យដ្លបានប្ើប្្ស់អាចមនភាពខុសគា្ន្ព ី
គោលករណ៍គណន្យ្យដ្លតូ្វបានគ្ទទួលសា្គល់្ និងប្ើ 
ប្្ស់ជាទូទៅនៅតាមបណា្ត្ប្ទ្ស និងយុតា្ត្ធិករផ្្សងៗ។ 
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថន្ុះមិនមនបំណងបង្ហញ្អំពីសា្ថន្ភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្្ក់ដោយ 
អនុលោមទៅតាមយុតា្ត្ធិករណាផ្្សងក្្ពីព្ះរាជាណា 
ចក្កម្ពុជាោះទ្។ ដូចន្ះ របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្ះ 
សម្្ប់បង្ហ្ញចំពោះត្អ្នកដ្លបានជ្្បអំពីគោលករណ៍
គណន្យ្យ នីតិវិធី និងករអនុវត្តនៅក្នុងព្ះរាជាណាចក្ 
កម្ពុជាត្ប៉ុណោ្ណះ។ របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្ូវបានរៀបចំ 
តាមវិធីសាស្្តថ្ល្ដើម។

កររៀបចំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លស្បទៅតាម 
គោលករណ៍ណ្នាំរបស់ស្ដង់ដារគណន្យ្យកម្ពុជាតម្ូវឱ្យ
ប្ើប្្ស់ករបា៉្ន់សា្ម្ន និងករសន្មតដ្លមនផលប៉ះពាល់ 
ដល់ចំនួន ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុល និងករលាតត្ដាងទ្ព្យ 
សកម្ម និងបំណុលយថភាពដ្លបានរាយករណ៍គិតត្ឹម
កលបរិច្ឆ្ទន្របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួន 
ន្ចំណូល និងចំណាយដ្លបានរាយករណ៍នៅក្នុងអំឡុង
ព្លន្ករធ្វើរបាយករណ៍ន្ះ។ បើទោះជាករបា៉្ន់សា្ម្ន 
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ទាំងន្ះ ផ្អ្កទៅលើករយល់ដឹងដ៏សុក្ឹតបំផុតរបស់ 
គណៈគ្ប់គ្ងទៅលើព្ឹត្ដិករណ៍ និងសកម្មភាពផ្ស្ងៗ 
នាព្លបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ ក៏លទ្ធផលជាក់លាក់ចុងក្្យអាច 
ខុសពីករប្៉ាន់សា្មន្ទំាងន្ះ។ ផ្នក្ដ្លទាក់ទងនឹងករវិនិច្ឆយ័ 
ឬភាពស្មុគសា្ម្ញក្នុងកម្ិតខ្ពស់ ឬផ្ន្កដ្លករសន្មត និង
ករបា៉្ន់សា្ម្នមនលក្ខណៈជាសារវន្ដចំពោះរបាយករណ៍  
ហិរញ្ញវត្ថុត្ូវបានលាតត្ដាងនៅក្នុងកំណត់សម្គ្ល់៣។

២.២ ស្តង់ដាគណនែយែយហិរញ្ញវត្ថុថ្មី
នៅថ្ង្ទី២៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០០៩ ក្ុមប្ឹក្សាជាតិគណន្យ្យ
ន្ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានប្កសដាក់ឲ្យប្ើស្តង ់
ដាររបាយករណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ន្កម្ពុជា 
(ហៅកត់ថ“CIFRS”) ដ្លផ្អ្កទាំងស្ុងទៅតាមស្តង់ដារ
ទាំងអស់  ដ្លច្ញផ្សាយដោយក្ុមប្ឹក្សា ស្តង់ដារគណ
ន្យ្យអន្តរជាតិ(ហៅកត់ថ“IASB”)  រួមទាំងបំណកស្្យ 
និងវិោធនកម្មពាក់ព័ន្ធផ្្សងៗដ្លអាចកើតមនក្នុងកលៈ
ទ្សៈនានាចំពោះស្តង់ដារនីមួយៗ ដោយករបន្ថ្មពាក្យ 
“កម្ពជុា” ។ អង្គភាពដ្លមនករទទួលខុសតូ្វជាសាារណៈ 
ត្ូវរៀបចំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ឲ្យស្បទៅតាម  
CIFRS   សម្្ប់ករិយបរិច្្ឆទគណន្យ្យដ្លាប់ផើ្តម
នៅថ្ង្ទី០១ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១២ ឬករិយបរិច្្ឆទគណន្យ្យ 
បនា្ទ្ប់ពីន្ះ។

យោងតាមសារាចរណ្នាំល្ខ០៨៦ សហវ-កជគ ចុះថ្ង្ទី 
៣០ ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១២ ក្ុមប្ឹក្សាជាតិគណន្យ្យន្ 
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុបានអនុម័តឲ្យគឹ្ះសា្ថន្ធនាគារ 
និង ហិរញ្ញវត្ថុពន្យារព្លអនុវត្ត CIFRS រហូតដល់ករិយ 
បរិច្ឆ្ទដ្លាប់ផ្តើមនៅ ថ្ង្ទី០១ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១៦។

របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដំបូងរបស់ធនាគារ ដ្លនឹងត្ូវរៀបចំ 
តាម CIFRS គឺរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្្ប់ដំណាច់ឆ្ន្ំថ្ង្
ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៦។ ស្តង់ដារគណន្យ្យដ្លធនាគារ
ប្ើប្្ស់នាព្លបច្ចុប្បន្ន គឺ CAS មនភាពខុសគា្ន្ជាច្ើន 
ផ្ន្ក បើធៀបនឹង CIFRS។ ដូចន្ះករអនុវត្ត CIFRS នឹង
បណា្ត្លឲ្យមនផលប៉ះពាល់ជាសារវន្តលើរបាយករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

២.៣ ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
ក. រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសមែែប់បងា្ហែញ

គណនីទាំងអស់ដ្លមននៅក្នុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់ធនាគារ ត្ូវបានវាស់តម្ល្ដោយប្ើ ប្្ស់រូបិយប័ណ្ណ
ន្បរិយកសស្ដ្ឋកិច្ចចម្បង ដ្លធនាគារធ្វើប្តិបត្ដិករ 

(ហៅកត់ថ “រូបិយប័ណ្ណគោល”)។ របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ត្ូវបានបង្ហ្ញជាប្្ក់ដុលា្ល្រ អាម្រិកដ្លជារូបិយប័ណ្ណ 
គោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្្ប់បង្ហ្ញរបស់ធនាគារ។

ខ. បែតិបត្ដិការ និងសមតុលែយ

ប្តិបត្ដិករជារូបិយប័ណ្ណផ្ស្ងៗក្្ពីប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក 
ត្ូវបានកត់ត្្ប្ដូរទៅជាប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិកតាមអត្្ប្ដូរ 
ប្្ក់នាកលបរិច្ឆ្ទន្ប្តិបត្ដិករោះ។ ចំណ្ញ និង 
ខាតពីករប្ដូររូបិយប័ណ្ណដ្លបណា្ត្លមកពីករទូទាត់តាម 
ប្តិបត្ដិករប្បន្ះនិងពីករប្ដូរទ្ព្យសកម្ម និងបំណុល  
រូបិយវត្ថុនានាដ្លកំណត់ជារូបិយប័ណ្ណផ្ស្ងៗក្្ពីប្្ក ់
ដុលា្ល្រអាម្រិក តាមអត្្ប្ដូរនាដំណាច់ឆ្ន្ំត្ូវបានកត់ត្្នៅ
ក្នុងរបាយករណ៍លទ្ធផល។

គ. ការបងា្ហែញជាបែែក់រៀល

អនុលោមតាមប្កសល្ខ ធ៧-០៧-១៦៤ប្.ក. ចុះថ្ង្ទី 
១៣ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០០៧ របស់ធនាគារកណា្ត្លតម្ូវឲ្យកត់ត្្
ប្តូរទៅជាប្្ក់រៀលចំពោះតារាងតុល្យករ របាយករណ៍ 
លទ្ធផល របាយករណ៍បម្្បម្ួលមូលធនរបាយករណ៍ 
លំហូរសាច់ប្្ក់ និង កំណត់សម្គ្ល់របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សម្្ប់ដំណាច់ឆ្ន្ំថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ ដោយប្ើអត្្
ប្តរូប្្ក់មធ្យមភាគផ្លវូករ ដ្លកំណត់ដោយធនាគារកណា្តល្
នាកលបរិច្ឆ្ទ រាយករណ៍ដ្ល១ដុលា្ល្រអាម្រិកស្មើនឹង 
៤.០៧៥ រៀល (៣១ ធ្នូ ២០១៣ ៖ ១ដុលា្ល្រអាម្រិកស្មើនឹង 
៣.៩៩៥រៀល) ។ តួល្ខដ្លត្ូវបានប្តូរន្ះមិនត្ូវបានធ្វើ 
សវនកម្មទ្ ហើយមិនគួរបកស្្យថតួល្ខន្ះ ជាតួល្ខ 
សម្្ប់បង្ហ្ញដូចតួល្ខ ជាប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិកោះទ្ ឬ 
យល់ថជាតួល្ខត្ូវបានប្តូរ ឬអាចប្តូរទៅជាប្្ក់រៀលតាម
អត្្ប្តូរប្្ក់ខាងលើ ឬអត្្ប្តូរប្្ក់ផ្ស្ងទៀតទ្។

២.៤ ាច់បែែក់ និងាច់បែែក់សមមូល
គណនីសាច់ប្្ក់និងសាច់ប្្ក់សមមូល រួមមនសាច់ប្្ក់ 
ក្នុងដ្ ប្្ក់បញ្ញើនៅធនាគារ ករវិនិយោគសាច់ប្្ក់ងយ
ស្ួលរយៈព្លខ្លី ដ្លមនកលកំណត់ ដើមរយៈព្លបីខ្ 
ឬតិចជាងគិតាប់ពីថ្ងដ្្លកុ្មហុ៊នមនលទ្ធភាពព្ញល្ញ 
ក្នុងករដកសាច់ប្្ក់ ោះមកប្ើប្្ស់តាមតម្ូវករ 
ទូទៅ។

២.៥ ឥណទាន និងបុរែបែទានអតិថិជន
ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជនទំាងអស់ តូ្វបានរាយករណ៍ 
ក្នងុតារាងតុល្យករតាមចំនួនទឹកប្្ក់ដើមដកចំនួនដ្លបាន 

របាយករណ៍ប្ាំឆ្ន្ំ២០១៤ 25



ជម្ះច្ញពីបញ្ជី និងសំវិានធនឥណទានបាត់បង់។

ឥណទានត្ូវបានជម្ះច្ញពីបញ្ជីនៅព្លដ្លមិនមន 
ភាពជាក់ស្ត្ងអំពីលទ្ធភាពក្នុងករប្មូលប្្ក់មកវិញ។ 
ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានដ្លប្មូលបានមកវិញបនា្ទ្ប់ពី 
បានជម្ះច្ញពីបញ្ជីរួចហើយ ឬបានកត់ត្្សំវិានធន 
ដើម្បីកត់បន្ថយចំនួនសំវិានធនឥណទាន និងបុរ្ប្ទាន 
បាត់បង់រួចហើយ ត្ូវបានកត់ត្្នៅក្នុងរបាយករណ៍ 
លទ្ធផល។

២.៦  សំវិធានធនឥណទាន និងបុរែបែទានអាកែក់ 
និងសងែស័យ

ធនាគារបានអនុវត្តករធ្វើចំណាត់ថ្ន្ក់ឥណទាន និងសំវិាន
ធនដ្លតម្ូវដោយប្កសរបស់ធនាគារកណា្ត្លល្ខ 
ធ៧-០៩-០៧៤ប្.ក. ចុះថ្ង្ទី២៥ខ្កុម្ភៈឆ្ន្ំ ២០០៩ ស្តីពី 
“ករធ្វើចំណាត់ថ្នក់្ឥណទាន និងសំវិានធនសម្្ប់ធនាគារ 
និងគ្ឹះសា្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុ”។ ប្កសន្ះ ត្ូវអនុវត្តចំពោះ 
ឥណទានបុរ្ប្ទាន និងទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗដ្លមន 
លក្ខណៈស្ដៀងគា្ន្។ កម្ិតាំបាច់អប្បបរមន្សំវិាន 
ធនឥណទានបាត់បង់ត្ូវបានធ្វើអាស្័យតាមចំណាត់ថ្ន្ក់
ពាក់ព័ន្ធ ដោយមិនគិតដល់ទ្ព្យសកម្មដ្លត្ូវបានដាក់ជា 
វត្ថុបញ្ច្ំ (លើកល្ងត្សាច់ប្្ក់) ។

តារាងខាងក្្មបង្ហ្ញករាត់ថ្ន្ក់ឥណទានដ្លគិតតាម
ចំនួនថ្ង្ហួសកលកំណត់សង និងអប្បបរមសំវិានធន 
ដ្លតម្ូវឱ្យមនៈ

ការចាត់ថា្នែក់ ចំនួនថ្ងែហួស 
កាលកំណត់សង 

អតែែ 
សំវិធានធន

សំវិធានធនទូទៅ

ធម្មតា/ស្តង់ដារ តិចជាង៣០ថ្ង្ ១%

សំវិធានធនជាក់លក់

ឥណទានឃ្ល្ំមើល លើសពី 
៣០-៨៩ថ្ង្

៣%

ឥណទានក្្ម 
ស្តង់ដារ

លើសពី 
៩០-១៧៩ថ្ង្

២០%

ឥណទានសង្ស័យ លើសពី 
១៨០-៣៥៩ថ្ង្

៥០%

ឥណទានបាត់បង់ លើសពី៣៦០ថ្ង្ ១០០%

ករធ្វើចំណាត់ថ្ន្ក់ឥណទាន និងសំវិានធនត្ូវផ្ត្តករ 
យកចិត្តទុកដាក់លើកតា្ត្ពីរគឺ កតា្ត្ហួសកលកំណត់សង 
និងកតា្ត្គុណភាពឥណទាន។

២.៧ កិច្ចសនែយាពាក់ព័ន្ធសឥណទានផែសែងៗ
នៅក្នុងដំណើរករអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារចុះកិច្ចសន្យាដ្ល
ពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្ស្ងៗ រួមមនកិច្ចសន្យាឥណទាន។ 
គោលករណ៍គណន្យ្យ និងវិធីសាស្្តសំវិានធនមន 
លក្ខណៈស្ដៀង គា្ន្ចំពោះឥណទានផ្ស្ងៗដូចបានកត់ 
សម្គ្ល់ខាងលើ។ ធនាគារនឹងកត់ត្្សំវិានធនជាក់លាក់ 
ចំពោះកិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្ស្ងៗទាំងោះ នៅ 
ព្លដ្លធនាគារ គិតថវាទំនងជាមនករបាត់បង់។

២.៨ ចំណូលការបែែក់
ចំណូលករប្្ក់ពីឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជន និង 
ប្្ក់បញ្ញើនៅធនាកណា្ត្ល និងនៅធនាគារផ្ស្ងៗត្ូវបាន
គ្កត់ត្្តាមមូលដា្ឋ្នបង្គរលើកល្ងត្មនករសង្ស័យ  
គួរឱ្យបារម្ភចំពោះករប្មូលប្្ក់មកវិញ ដ្លក្នុងករណីន្ះ 
ករប្្ក់នឹងត្ូវបានគ្ព្យួររហូត ដល់ព្លបានទទួលសាច់
ប្្ក់ជាក់ស្តង្។ គោលករណ៍ក្នងុករព្យួរករប្្ក់គឺអនុលោម
ស្បតាមគោលករណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារកណា្ត្លស្តីពីករ
ព្យួរករប្្ក់លើឥណទានមិនដំណើរករ និងសំវិានធន 
ឥណទានបាត់បង់។ ករប្្ក់ដ្លបន្ថយជាតំណាងករ 
ប្្ក់នៅលើឥណទាន និងបុរ្ប្ទានដ្លមិនបានទទួល 
លទ្ធផលដ្លបានកត់ត្្ដូចសំវិានជាជាងចំណូលទៅជា 
មូលដា្ឋ្នន្សាច់ប្្ក់។

២.៩ ចំណូលជើងារ
ចំណូលកម្្ជើងសារត្ូវបានកត់ត្្តាមមូលដា្ឋ្នបង្គរនៅ
ព្លដ្លស្វាកម្មត្ូវផ្តល់ឱ្យអតិថិជន។ កម្្ដំណើរករ 
ឥណទានលើករពង្ីកភាពងយស្ួយន្ស្វាទៅអតិថិជន 
ដ្លត្ូវបានកត់ត្្ទៅលើករផ្ល្ស់ប្តូរដ្លកើតមនឡើង។

២.១០  ទែពែយសមែបតិ្ត និងបរិកា្ខែរ
ទ្ព្យសម្បតិ្ត និងបរិក្ខ្រ ត្ូវបានតក់ត្្ថ្ល្ដើមដករំលស់បង្គរ 
និងករខាតបង្គរដ្ល បណា្ត្លមកពីករចុះថយតម្ល្។ 
ថ្ល្ដើមរួមមនចំណាយផ្ទ្ល់ផ្ស្ងៗ ក្នុងករនាំយកទ្ព្យ 
សម្បតិ្តោះ មកកន់ទីតាំងនិងលក្ខខណ្ឌាំបាច់ ដើម្បីឲ្យវា
អាចធ្វើប្តិបត្តិករ។

ចំណាយបន្តបនា្ទ្ប់ផ្ស្ងៗត្ូវបានកត់ត្្បញ្ចូលទៅក្នុងតម្ល្
យោងន្ទ្ព្យោះ ឬតូ្វបានកត់ត្្ជាទ្ព្យដាច់ដោយឡ្ក 
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តាមករសមស្ប ត្នៅព្លដ្លមនភាពប្្កដប្ជាថ 
ផលប្យោជន៍ស្ដ្ឋកិច្ចនាព្លអនាគតន្ទ្ព្យោះនឹងហូរ
ចូលមកក្នុងធនាគារ ហើយថ្ល្ដើមន្ទ្ព្យ ោះអាចត្ូវបាន
វាស់វ្ងគួរឲ្យជឿជាក់បានត្ប៉ុណោ្ណះ។ រាល់ចំណាយលើករ 
ជួសជុល និងករថ្ទាំផ្ស្ងៗទៀតទាំងអស់ ត្ូវបានកត់ត្្
ជាបន្ទកុនៅក្នងុរបាយករណ៍លទ្ធផល ក្នងុឆ្ន្ដ្ំលប្តិបត្តកិរ 
ោះកើតឡើង។

ករធើ្វរំលស់លើទ្ព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខ្រផ្ស្ងទៀត ត្ូវបាន 
កត់ត្្ជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយករណ៍លទ្ធផលតាមមូលដា្ឋ្ន 
រំលស់ថ្រលើអាយុកលប្ើប្្ស់របស់ទ្ព្យនីមួយៗ មន 
ដូចខាងក្្ម ៖

អគារ និងករក្លំអលើទ្ព្យជួល ៥ ឆ្ន្ំ

សង្ហ្រឹមករិយល័យ ៤ ឆ្ន្ំ

កុំព្យូទ័រ និងបរិក្ខ្រ ២ ឆ្ន្ំ

យនយន្ត ៤ ឆ្ន្ំ

ដីមិនត្ូវបានរំលស់។

តម្ល្សំណល់ និងអាយុកលប្ើប្្ស់របស់ទ្ព្យសកម្មត្ូវ 
បានត្ួតពិនិត្យ និងធ្វើនិយ័តកម្មតាមករសមស្ប ប្សិន
បើមនសញ្ញ្ណន្ករប្្ប្ួលជាសារវន្តណាមួយាប់តាំង
ពីកលបរិច្ឆ្ទរបាយករណ៍មុនមក។

តម្ល្យោងន្ទ្ព្យសកម្មណាមួយ ដ្លលើសពីតម្ល្ដ្ល
អាចស្ង់មកវិញបានរបស់វា ត្ូវបានកត់ត្្បន្ថយភា្ល្មឱ្យ
នៅត្ឹមតម្ល្បា៉្ន់សា្ម្នដ្លអាចស្ង់មកវិញបាន។

ចំណ្ញ និងខាតពីករលក់ជម្ះទ្ព្យសម្បត្ដិ និងបរិក្ខ្រត្ូវ
បានកំណត់ដោយធ្វើករប្ៀបធៀបសាច់ប្្ក់បានពីករលក់ 
និងតម្ល្យោង ហើយត្ូវបានកត់ត្្នៅក្នុងរបាយករណ៍ 
លទ្ធផល។

២.១១  ទែពែយសកម្មអរូបី
ទ្ព្យសកម្មអរូបីដ្លរួមមនអាជា្ញ្ប័ណ្ណកម្មវិធីកុំព្យូទរ័ដ្ល
បានទិញនិងចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗត្ូវបានរាយករណ ៍
តាមថ្ល្ដើម ដករំលស់បង្គរ និងករខាតដ្លបណា្ត្ល 
មកពីករថយចុះតម្ល្។ អាជា្ញ្ប័ណ្ណកម្មវិធី កុំព្យូទរ័ដ្លបាន 
ទិញត្ូវបានធ្វើមូលធនកម្មតាមមូលដា្ឋ្នថ្ល្ដើមដ្លបាន 
កើតឡើងក្នុងករទិញកម្មវិធីជាក់លាក់ោះមកប្ើប្្ស់។ 
ថ្ល្ដើមត្ូវបានធ្វើរំលស់ថ្រក្នុងរយ:ព្ល ៥ឆ្ន្ំ ឬច្ើនជាង

ន្ះអាស្យ័ទៅតាមរយ:ព្លន្កិច្ចសន្យា។ ចំណាយនានា 
ពាក់ព័ន្ធនឹងករថ្រក្សា កម្មវិធីកុំព្យូទរ័ត្ូវបានកត់ត្្ជា 
ចំណាយនៅព្លដ្លប្តិបត្តិករោះបានកើតឡើង។

កម្្សមជិកភាពក្លឹបត្ូវបានកត់ត្្តាមថ្ល្ដើម ដករំលស់ 
បង្គរនិងករខាតដ្លបណា្ត្លមកពីករថយចុះតម្ល្។ វាត្ូវ
បានធ្វើរំលស់លើអាយុកលប្ើប្្ស់៥០ឆ្ន្ំ ដូចបានច្ង 
នៅក្នុងកិច្ចសន្យាសមជិកភាព។ នៅព្លដ្លសមជិកភាព
មនអាយុកលប្ើប្្ស់ មិនមនកំណត់ករខាតដ្ល 
បណា្ត្លមកពីករថយចុះតម្ល្នឹងត្ូវកត់ត្្ចូលទៅក្នុង 
របាយករណ៍លទ្ធផល។ 

២.១២ ការថយចុះតម្លែនែទែពែយសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្ព្យសកម្មទាំងឡាយណាដ្លត្ូវធើ្វរំលស់ត្ូវបានត្ួត 
ពិនិត្យរកករថយចុះតម្លរ្បស់វា នៅព្លដ្លមនពឹ្តិ្តករណ៍ 
ឬករផ្ល្ស់ប្តូរកលៈទ្សៈណាមួយចង្អុលបង្ហ្ញថ តម្ល្ 
យោងរបស់វា នឹងមិនអាចស្ង់មកវិញបាន។ ករខាតបង់ 
បណា្ត្លមកពីករថយចុះតម្ល្ ត្ូវបានគ្កត់តា្រតតាមចំនួន
លម្អៀងរវាងតម្ល្នៅសល់ន្ទ្ព្យោះ ធៀបជាមួយតម្ល្ 
ដ្លអាចស្ង់មកវិញបាន។ តម្ល្ដ្លអាចស្ង់មកវិញបាន 
គឺជាតម្ល្មួយណាដ្លខ្ពស់ជាងគ្រវាងតម្ល្សមស្បន្ 
ទ្ព្យោះ ដកចំណាយក្នុងករលក់ និងតម្ល្នៅប្ើប្្ស់។ 

ករខាតដ្លបណា្ត្លមកពីករថយចុះតម្ល្ ត្ូវបានកត់ត្្
ជាបន្ទុកក្នុងរបាយករណ៍លទ្ធផលក្នុងឆ្ន្ំដ្លប្តិបត្តិករ
ោះបានកើតឡើង។ ករកត់ត្្ត្លប់មកវិញន្ករខាត 
ដ្លបណា្ត្លមកពីករថយចុះតម្ល្ ត្ូវបានកត់ត្្ក្នុង  
របាយករណ៍លទ្ធផលទៅតាមទំហំតម្ល្យោងន្ទ្ព្យសកម្ម
ោះ ដ្លមិនលើសតម្ល្យោងដ្លបានកំណត់កត់កងនឹង
រំលស់ ប្សិនបើមិនបានកត់ត្្ករខាតដ្លបណា្ត្លមកពី
ករថយចុះតម្ល្។

២.១៣  ភតិសនែយា
ភតិសន្យាដ្លភាគីម្ច្ស់ទ្ព្យនៅមនហានិភ័យជាក់លាក់ 
និងផលកម្មសិទ្ធិលើទ្ព្យន្ះត្ូវបានាត់ថ្ន្ក់ជាភតិសន្យា
ប្តិបត្ដិ។ ករទូទាត់ភតិសន្យាប្តិបត្ដិត្ូវបានកត់ត្្ជា 
បន្ទកុក្នងុរបាយករណ៍លទ្ធផលតាមមូលដា្ឋន្ថ្រលើរយៈព្ល 
ន្ភតិសន្យា។

២.១៤ សំវិធានធន
សំវិានធន ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់នៅព្លដ្លធនាគារ 
មនកត្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ឬកតព្វកិច្ចប្យោល នាព្ល  
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បច្ចុប្បន្នដ្លជាលទ្ធផលន្ព្ឹត្តិករណ៍កន្លងផុតទៅហើយ 
មនលទ្ធភាពដ្លតម្ូវឲ្យមនលំហូរច្ញនូវអត្ថប្យោជន៍  
ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងករបំព្ញកតព្វកិច្ចោះ។ ប្សិនបើផល 
ប៉ះពាល់មនលក្ខណ:សារវន្ត សំវិានធនត្ូវបានកំណត ់
ដោយអប្បហារលំហូរទឹកប្្ក់ ដ្លរំពឹងថ នឹងទទួលបាន 
នាព្លអនាគតដោយប្ើអត្្មុនបង់ពន្ធដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងពី
ករបា៉្ន់ប្មណន្តម្ល្ ព្លវ្លា ក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ 
បច្ចុប្បន្ន និងហានិភ័យជាក់លាក់ចំពោះបំណុលទាំងោះ។

២.១៥ ពន្ធសពនែយារ និងពន្ធសចរន្តលើបែែក់ចំណែញ 
ក.  ពន្ធសចរន្តលើបែែក់ចំណែញ

ពន្ធចរន្តលើប្្ក់ចំណ្ញតូ្វបានកត់ត្្នៅក្នងុរបាយករណ៍ 
ចំណូល គណនាផ្អ្កលើមូលដា្ឋ្នដ្លអនុម័តតាមច្បាប់ពន្ធ 
និងអនុម័តយ៉្ងសំខាន់នៅក្នុងតារាងតុល្យករដ្លធនាគារ 
បានប្តិបត្តកិរ និងបង្កើតចំណូលពន្ធ នៅក្នងុព្ះរាជាណាចក្ 
កម្ពុជា។

ពន្ធពន្យារលើប្្ក់ចំណ្ញតូ្វបានធើ្វសំវិានធនព្លល្ញ 
ដោយប្ើវិធីសាស្្តបំណុលលម្អៀង បណោ្តះ្អាសន្នដ្លបាន
កើតឡើងរវាងតម្លយ្ោងរបស់ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលនៅក្នងុ 
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ពន្ធពន្យារលើប្្ក់ចំណ្ញត្ូវបាន
វាស់វ្ងតាមអត្្ពន្ធ (និងច្បាប់) ដ្លបានអនុម័តរួចរាល់ 
ឬអនុម័តរួចមួយផ្ន្កធំគិតត្ឹមកលបរិច្ឆ្ទន្របាយករណ៍ 
ដ្លរំពឹងថនឹងត្ូវអនុវត្តនៅព្លដ្លពន្ធពន្យារលើប្្ក់ 
ចំណ្ញពាក់ព័ន្ធត្ូវបានកត់ត្្ ឬនៅព្លដ្លបំណុល 
ពន្ធពន្យារលើប្្ក់ចំណ្ញត្ូវបានទូទាត់។ ពន្ធពន្យារលើ
ប្្ក់ចំណ្ញត្ូវបានគណនា ដោយប្ើអត្្ពន្ធ២០%។

ពន្ធពន្យារទ្ព្យសកម្មត្ូវបានកត់កងជាមួយនឹងបំណុលពន្ធ
ពន្យារប្សិនបើមនសិទិ្ធតាមផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីកត់កងពន្ធទ្ព្យ 
សកម្មក្នុងឆ្ន្ំជាមួយនឹងបំណុលពន្ធក្នុងឆ្ន្ំហើយ ប្សិនបើវា
ទាក់ទងនឹងពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញដ្លកំណត់ដោយអាជា្ញ្ធរ 
ពន្ធដារត្មួយ ទៅលើអង្គភាពជាប់ពន្ធត្មួយ។

ពន្ធពន្យារទ្ព្យសកម្មត្ូវបានកត់ត្្លុះត្្ត្មនភាព 
ប្្កដថនឹងមនប្្ក់ចំណ្ញជាប់ពន្ធនាព្លអនាគត 
សម្្ប់យកលម្អៀងបណោ្តះ្អាសន្នមកប្ើប្្ស់។ ពន្ធពន្យារ 
ទ្ព្យសកម្មត្ូវបានត្ួតពិនិត្យនៅរៀងរាល់កលបរិច្ឆ្ទ 
រាយករណ៍ និងត្ូវបានកត់បន្ថយទៅតាមទំហំដ្លទំនង
ជា មិនមនប្្ក់ចំណ្ញជាប់ពន្ធត្ូវបានកត់ត្្ទៀត។

២.១៦ បែតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធស
ភាគីដ្លត្ូវបានាត់ទុកថមនករពាក់ព័ន្ធប្សិនបើភាគី
ោះ  មនលទ្ធភាពដោយផ្ទ្ល់ក្តី ឬ ដោយប្យោលក្តីក្នុង
ករគ្ប់គ្ងភាគីមួយផ្ស្ងទៀត ឬមនឥទ្ធិពលជាសារវន្ត
លើភាគីមួយផ្ស្ងទៀត ក្នុងករសម្្ចចិត្តលើផ្ន្កប្តិបត្តិ
ករ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ប្សិនបើធនាគារ និងភាគីោះ ស្ថិត 
នៅក្្មករគ្ប់គ្ងរួម ឬស្ថិតនៅក្្មឥទ្ធិពលរួមរបស់ 
ក្ុមហ៊ុនម្ត្មួយ។ ភាគីពាក់ព័ន្ធ អាចជាឯកបុគ្គល ឬជា 
ក្ុមហ៊ុនរាប់ទាំងសមជិកគ្ួសារជិតដិតរបស់បុគ្គលោះក៏
ត្ូវបានាត់ទុកជាភាគីពាក់ព័ន្ធដ្រ។

អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីគ្ឹះសា្ថ្នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុភាគី
ពាក់ព័ន្ធតូ្វបានឲ្យនិយមន័យថជា ភាគីទំាងឡាយណាដ្ល 
កន់កប់ដោយផ្ទ្ល់ឬដោយប្យោលយ៉្ងហោចណាស់ 
១០%ន្ដើមទុនរបស់ធនាគារ ឬមនសិទ្ធិោះឆ្ន្តរួមទាំង
ឯកបុគ្គលដ្លមនតួនាទីក្នុងអភិបាលកិច្ចករ ដឹកនាំករ 
គ្ប់គ្ង ឬករត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុងរបស់ធនាគារ។

២.១៧ អនុបំណុល
អនុបំណុល ត្ូវបានកត់ត្្ ជាថ្ល្ដើមដំបូងហើយបនា្ទ្ប់មក
ត្ូវបានាត់ទុកជាផ្ន្កមួយន្ប្្ក់ដើម។

៣.  ការបា៉ែន់ា្មែន ការសន្មត 
និងការវិនិច្ឆ័យគណនែយែយសំខាន់ៗ

ធនាគារធ្វើករប្៉ាន់សា្មន្ និងករសន្មតដ្លប៉ះពាល់ដល់ចំនួន
ទ្ព្យសកម្មនិងបំណុលដ្លបានរាយករណ៍។ ករបា៉្ន់សា្ម្ន
និងករវិនិច្ឆ័យត្ូវបានវាយតម្ល្ជាបន្តបនា្ទ្ប់ដោយផ្អ្កតាម
បទពិោធន៍ក្នុងគ្្មុន និងកតា្ត្ផ្ស្ងៗទៀត រួមមនករ 
រំពឹងទុកអំពីព្ឹត្តិករណ៍នាព្លអនាគតដ្លគ្ជឿជាក់ថវា
មនភាពសមហ្តុផលទៅតាមកលៈទ្សៈផ្ស្ងៗ។

ក. ការខាតបង់លើការថយចុះតម្លែនែឥណទាននិងបុរែបែទាន

ធនាគារអនុវត្តតាមករធ្វើចំណាត់ថ្ន្ក់ឥណទាន និងសំវិាន 
ធនតាមប្កសល្ខ ធ៧-០៩-០៧៤ប្.ក. ចុះថ្ង្ទី២៥ 
ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០០៩ ស្តីពីករធ្វើចំណាត់ថ្ន្ក់ឥណទាន និង 
សំវិានធន សម្្ប់ធនាគារនិងគឹ្ះសា្ថន្ហិរញ្ញវត្ថច្ុញដោយ 
ធនាគារកណា្តល្។ ធនាគារកណា្តល្តមូ្វឲ្យធនាគារឯកទ្ស 
ទំាងឡាយធ្វើចំណាត់ថ្នក់្ឥណទាននិងបុរ្ប្ទាន និង 
ទ្ព្យសកម្មប្ហាក់ប្ហ្លរបស់ខ្លួនជា៥ថ្ន្ក់ហើយកម្ិត
អប្បបរមន្សំវិានធនជាក់លាក់ត្ូវធ្វើឡើងអាស្័យ ទៅ 
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តាមចំណាត់ថ្ន្ក់ពាក់ព័ន្ធ ដោយមិនគិតពីទ្ព្យសកម្មដ្ល
បានដាក់បញ្ច្ំ។ ក្នុងករធ្វើចំណាត់ថ្ន្ក់ឥណទានធនាគារ 
ពិារណាទៅលើកតា្ត្ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដ្លអាចមនផលប៉ះ
ពាល់ដល់លទ្ធភាពក្នុងករសងប្្ក់ន្ភាគីដ្គូរបស់ខ្លួន។

ខ. ពន្ធសលើបែែក់ចំណែញ

ពន្ធត្ូវបានគណនាតាមមូលដា្ឋ្នបំណកស្្យបច្ចុប្បន្នន្ 

បទប្បញ្ញត្ដិពន្ធដារ ប៉ុន្ដ្បទប្បញ្ញត្ដិទាំងអស់ន្ះមនករផ្ល្ស់
ប្ដូរពីមួយគ្្ទៅមួយគ្្ហើយករសម្្ចជាចុង ក្្យលើ
ចំនួនពន្ធនឹងធ្វើឡើងបនា្ទ្ប់ពីសវនកម្មរបស់អគ្គនាយកដា្ឋ្ន 
ពន្ធដារ។ នៅព្លដ្លលទ្ធផលពន្ធចុងក្្យ ខុសគា្ន្ព ី
ចំនួនដ្លបានកត់ត្្ពីដំបូងោះភាពលម្អៀងន្ះ នឹងធ្វើឱ្យ
ប៉ះពាល់ដល់ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ និងសំវិានធនពន្ធពន្យារ
នៅក្នុងឆ្ន្ំដ្លករកំណត់ពន្ធបានធ្វើឡើង។

៤. សមតុលែយនៅធនាគារកណា្តែល

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

គណនីចរន្ត  ១.៣៧៨  ៥.៦១៥ ១.១០៤ ៤.៤១០

ប្្ក់តម្កល់ានាលើដើមទុន  ៤០០.០០០  ១.៦៣០.០០០ ៤០០.០០០ ១.៥៩៨.០០០

៤០១.៣៧៨ ១.៦៣៥.៦១៥ ៤០១.១០៤ ១.៦០២.៤១០

ធនាគារតម្ូវឲ្យតម្កល់ទឹកប្្ក់ដ្លស្មើនឹង ៥% ន្ដើមទុន
បានបង់របស់ខ្លួននៅក្នុងគណនី អចិន្ត្្យ៍នៅធនាគារ 
កណា្ត្ល។ ប្្ក់តម្កល់ានាលើដើមទុនន្ះ ចំពោះប្្ក់ 
រៀលមនករប្្ក់១/២ ន្អត្្ដ្លធ្វើហិរញ្ញប្បទានឡើង 
វិញ កំណត់ដោយធនាគារកណា្ត្ល និងចំពោះប្្ក់ដុលា្ល្រ 
អាម្រិកមនករប្្ក់៣/៨ សំរាប់រយៈព្ល៦ខ្ តាមអត្្ 

SIBOR។ ករទូទាត់ ករប្្ក់នឹងត្ូវធ្វើឡើងប្ាំ្ឆមស។

ប្្ក់តម្កល់ន្ះ មិនសម្្ប់ប្ើប្្ស់ក្នុងប្តិបត្តិករប្ាំ
ថ្ង្របស់ធនាគារទ្ ហើយនឹងត្ូវប្គល់ឱ្យធនាគារវិញ នៅ
ព្លដ្លធនាគារស្ម័គ្ចិត្តបញ្ឃប់ប្តិបត្តិកររបស់ខ្លួននៅ
ក្នុងព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។
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៥. សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

គណនីចរន្ត  ៤.៥៥២  ១៨.៥៤៩ ៣៥.៦៦៩ ១៤២.៤៩៨

គណនីសន្សំ  ៦២២.០២០  ២.៥៣៤.៧៣២ ២៤៥.៣១៥ ៩៨០.០៣៣

 ៦២៦.៥៧២ ២.៥៥៣.២៨១ ២៨០.៩៨៤ ១.១២២.៥៣១

៦. ឥណទាន និងបុរែបែទានអតិថិជន

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ឥណទានរយៈព្លខ្លី  ៨.១០០.៤៣៣  ៣៣.០០៩.២៦៤ ៤.៧០១.១១៦ ១៨.៧៨០.៩៥៨

ឥណទានរយៈព្លវ្ង  ៣៤.២១៤.៩៩៤ ១៣៩.៤២៦.១០១ ២៦.៤៤៤.២៨៥ ១០៥.៦៤៤.៩១៩

 ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥ ៣១.១៤៥.៤០១ ១២៤.៤២៥.៨៧៧ 

សំវិធានធនសមែែប់ឥណទាន និងបុរែបែទានអាកែក់  និង សងែស័យ

ជាក់លាក់  (១០៧.៣២៦)  (៤៣៧.៣៥៣) (១៤២.៣៥៩) (៥៦៨.៧២៤)

ទូទៅ  (៤២២.០៨១)  (១.៧១៩.៩៨០) (៣០៩.៣២២)  (១.២៣៥.៧៤២)

 (៥២៩.៤០៧)  (២.១៥៧.៣៣៣) (៤៥១.៦៨១)  (១.៨០៤.៤៦៦)

ឥណទាន និងបុរែបែទាន អតិថិជនសុទ្ធស ៤១.៧៨៦.០២០ ១៧០.២៧៨.០៣២ ៣០.៦៩៣.៧២០ ១២២.៦២១.៤១១

ក. សំវិធានធនសមែែប់ឥណទាន និងបុរែបែទានអាកែក់ និងសងែស័យ 

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

សំវិានធនដើមឆ្ន្ំ  ៤៥១.៦៨១  ១.៨៤០.៦០០ ១៨៣.៥៧៤ ៧៣៣.៣៧៧

សំវិានធនក្នុងឆ្ន្ំ  ១០១.៦៣៨  ៤១៤.១៧៥ ២៨០.៤១២ ១.១២០.២៤៦

សំវិានធនបានជម្ះច្ញពីបញ្ជីក្នុងឆ្ន្ំ  (២៣.៩១២)  (៩៧.៤៤២) (១២.៣០៥) (៤៩.១៥៧)

សំវិធានធនចុងឆ្នែំ ៥២៩.៤០៧ ២.១៥៧.៣៣៣ ៤៥១.៦៨១ ១.៨០៤.៤៦៦
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ខ. វិភាគតាមចំណាត់ថា្នែក់

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ឥណទានស្តង់ដារ   

មនករានា  ៤២.១៤៥.៥០៤ ១៧១.៧៤២.៩២៩ ៣០.៩១២.១៨១ ១២៣.៤៩៤.១៦៣

មិនមនករានា  ៦២.៥៩៧  ២៥៥.០៨៣ ២០.០០០    ៧៩.៩០០   

ឥណទានសង្ស័យ

មនករានា - - ១៤១.៧២១ ៥៦៦.១៧៥

ឥណទានបាត់បង់

មនករានា  ១០៧.៣២៦  ៤៣៧.៣៥៣ ៧១.៤៩៩ ២៨៥.៦៣៩

៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥ ៣១.១៤៥.៤០១ ១២៤.៤២៥.៨៧៧

គ. វិភាគតាមទំនាក់ទំនង

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ឥណទានបុគ្គលិក  ៤២.៥៩៧  ១៧៣.៥៨៣ ៣៨.៤៤១ ១៥៣.៥៧២

ឥណទានអតិថិជន ៤២.២៧២.៨៣០ ១៧២.២៦១.៧៨២ ៣១.១០៦.៩៦០ ១២៤.២៧២.៣០៥

 ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥ ៣១.១៤៥.៤០១ ១២៤.៤២៥.៨៧៧ 

ឃ. វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ហានិភ័យតូច  ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៦ ៣១.១៤៥.៤០១ ១២៤.៤២៥.៨៧៧
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៧. ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ករប្្ក់បង្គរត្ូវទទួល  ៣៩៦.៩៩៥  ១.៦១៧.៧៥៥ ៣០២.៣២៩ ១.២០៧.៨០៤ 

ករប្្ក់បណោ្ត្ះអាសន្ន  (៧០.៥៦៩)  (២៨៧.៥៦៩) (៥៥.៧៥៣) (២២២.៧៣៣)

ករប្្ក់ត្ូវទទួលសុទ្ធ  ៣២៦.៤២៦  ១.៣៣០.១៨៦ ២៤៦.៥៧៦ ៩៨៥.០៧១ 

ចំណាយបង់មុនផ្ស្ងៗ  ៣០៩.៥២០  ១.២៦១.២៩៤   ៧៧.៨៤១ ៣១០.៩៧៥ 

ប្្ក់បញ្ញើផ្ស្ងៗ  ៩៤.៧៥៥  ៣៨៦.១២៧   ៤៦.៩៩៣ ១៨៧.៧៣៧ 

គណនីត្ូវទទួលផ្ស្ងៗ  ២៣.៣១៧  ៩៥.០១៧   ៣២.៨២៣ ១៣១.១២៨ 

 ៧៥៤.០១៨  ៣.០៧២.៦២៤ ៤០៤.២៣៣ ១.៦១៤.៩១១ 

៨. ទែពែយសមែបត្តិ និងបរិកា្ខែរ
ការកែលម្អ

លើទែពែយជួល
ដុល្លែរអាមែរិក

បរិកា្ខែរ 
ការិយាល័យ

ដុល្លែរអាមែរិក

បរិកា្ខែរ
កុំពែយូរទ័រ

ដុល្លែរអាមែរិក

យានយន្ត
ដុល្លែរអាមែរិក

គែឿងសងា្ហែរឹម
និងបរិកា្ខែរភា្ជែប់
ដុល្លែរអាមែរិក

សរុប
ដុល្លែរអាមែរិក

ដំណាច់ឆ្នែំថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៣

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្្ ៩៣.៨៩១ ៣៨.១៦០ ២៦.២៥១ ៥២.១០៨ ៣.៩៨៧ ២១៤.៣៩៧

ករទិញបន្ថ្ម ៦១.០២១ ៣២.០៦២ ៣៥.៧៩៧ ១០.៨០០ ២.៦៧០ ១៤២.៣៥០

ករលក់ច្ញ - សុទ្ធ - (២០៧) - - - (២០៧)

រំលស់ (៣០.០៥១) (១៩.៣៣៨) (២៩.៩៣៨) (២៣.៧៥១) (៧៥៦) (១០៣.៨៣៤)

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្្ ១២៤.៨៦១ ៥០.៦៧៧ ៣២.១១០ ៣៩.១៥៧ ៥.៩០១ ២៥២.៧០៦

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៣

ថ្ល្ដើម ២០៩.៥០០ ១០៧.២៦៤ ១៤១.២៨១ ១០៥.១៦៧ ១៤.៨១៩ ៥៧៨.០៣១

រំលស់បង្គរ (៨៤.៦៣៩) (៥៦.៥៨៧) (១០៩.១៧១) (៦៦.០១០) (៨.៩១៨) (៣២៥.៣២៥)

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធ ១២៤.៨៦១ ៥០.៦៧៧ ៣២.១១០ ៣៩.១៥៧ ៥.៩០១ ២៥២.៧០៦

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៤៩៨.៨២០ ២០២.៤៥៥ ១២៨.២៧៩ ១៥៦.៤៣១ ២៣.៥៧៥ ១.០០៩.៥៦០

ដំណាច់ឆ្នែំថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្្ ១២៤.៨៦១ ៥០.៦៧៧ ៣២.១១០ ៣៩.១៥៧ ៥.៩០១ ២៥២.៧០៦

ករទិញបន្ថ្ម ១០៩.៩៧១ ៣៦.៩០១ ៧៤.៦៤០ ៥៤.១០០ ៧.៨៥៩ ២៨៣.៤៧១

ករលក់ច្ញ - សុទ្ធ - - - (៦៦៩) - (៦៦៩)

រំលស់ (៤២.៥៩៥) (២២.៦១៦) (៣៧.០០៦) (២៩.៣៦១) (១.២០២) (១៣២.៧៨០)

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្្ ១៩២.២៣៧ ៦៤.៩៦២ ៦៩.៧៤៤ ៦៣.២២៧ ១២.៥៥៨ ៤០២.៧២៨

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤

ថ្ល្ដើម ៣១៩.៤៧១ ១៤៤.១៦៥ ២១៥.៣០១ ១៤៩.៥០០ ២២.៦៧៨ ៨៥១.១១៥

រំលស់បង្គរ (១២៧.២៣៤) (៧៩.២០៣) (១៤៥.៥៥៧) (៨៦.២៧៣) (១០.១២០) (៤៤៨.៣៨៧)

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធ ១៩២.២៣៧ ៦៤.៩៦២ ៦៩.៧៤៤ ៦៣.២២៧ ១២.៥៥៨ ៤០២.៧២៨ 

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៧៨៣.៣៦៦ ២៦៤.៧២០ ២៨៤.២០៧ ២៥៧.៦៥០ ៥១.១៧៤ ១.៦៤១.១១៧
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៩. ទែពែយសកម្មអរូបី
កម្មវិធីកំពែយូទ័រ 
ដុល្លែរអាមែរិក

កម្មវិធីបែព័ន្ធសស្នូល
របស់ធនាគារ

ដុល្លែរអាមែរិក

សមាជិកភាព
ក្លឹប

ដុល្លែរអាមែរិក

សរុប
ដុល្លែរអាមែរិក

ដំណាច់ឆ្នែំថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៣

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្្ -     ៦.៥៩២ ៣២.៥៦០ ៣៩.១៥២ 

ករទិញបន្ថ្ម    ១.១៥៥ ៣៦.៥៦៤ ៣៨.១១៥ ៧៥.៨៣៤ 

រំលស់ (១៣៣)    (១២.៧១៨)    (៤៦៦)    (១៣.៣១៧)

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្្    ១.០២២ ៣០.៤៣៨ ៧០.២០៩    ១០១.៦៦៩ 

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៣

ថ្ល្ដើម    ១.១៥៥ ៨៧.០៧៦ ៧០.៦៧៥    ១៥៨.៩០៦ 

រំលស់បង្គរ (១៣៣)    (៥៦.៦៣៨)    (៤៦៦)    (៥៧.២៣៧)

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធ ១.០២២ ៣០.៤៣៨ ៧០.២០៩ ១០១.៦៦៩ 

សមមូលនឹងពាន់រៀល    ៤.០៨៣    ១២១.៦០០    ២៨០.៤៨៥    ៤០៦.១៦៨ 

ដំណាច់ឆ្នែំថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្្  ១.០២២  ៣០.៤៣៨  ៧០.២០៩  ១០១.៦៦៩ 

ករទិញបន្ថ្ម  ២.២២៧  ៤.៩៥៩  -    ៧.១៨៦ 

រំលស់  (៧៣៦)  (១៩.០៣៤)  (៧៦២)  (២០.៥៣៣)

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្្  ២.៥១៣  ១៦.៣៦៣  ៦៩.៤៤៧  ៨៨.៣២៣ 

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤

ថ្ល្ដើម  ៣.៣៨២  ៩២.០៣៥  ៧០.៦៧៥  ១៦៦.០៩២ 

រំលស់បង្គរ  (៨៦៩)  (៧៥.៦៧២)  (១.២២៨)  (៧៧.៧៦៩)

តម្ល្ចុះបញ្ជីសុទ្ធ  ២.៥១៣  ១៦.៣៦៣  ៦៩.៤៤៧  ៨៨.៣២៣ 

សមមូលនឹងពាន់រៀល          ១០.២៤០      ៦៦.៦៧៩ ២៨២.៩៩៧        ៣៥៩.៩១៦ 
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១០. កម្ចី

២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

កម្ចីពីភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ ៥.៧៣៤.៨២៦ ២៣.៣៦៩.៤១៦ ៤.១០៧.៤១៨ ១៦.៤០៩.១៣៥

កម្ចីពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ២៥.៨៣៤.៣២៣ ១០៥.២៧៤.៨៦៦ ១៧.៥៩០.៦៦៧ ៧០.២៧៤.៧១៥

៣១.៥៦៩.១៤៩ ១២៨.៦៤៤.២៨២ ២១.៦៩៨.០៨៥ ៨៦.៦៨៣.៨៥០

១១. អនុបំណុល

២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

អនុបំណុល  ៧០០.០០០  ២.៨៥២.៥០០ ៧០០.០០០ ២.៧៩៦.៥០០ 

 ៧០០.០០០  ២.៨៥២.៥០០ ៧០០.០០០ ២.៧៩៦.៥០០ 

១២. បំណុលផែសែងៗ

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ករប្្ក់ត្ូវបង់  ១៤៥.៧៣៦  ៥៩៣.៨៧៤ ១០៩.០៤៦ ៤៣៥.៦៣៩ 

ពន្ធកត់ទុកត្ូវបង់  ២៩.០៥២  ១១៨.៣៨៧   ១៩.៦៨៨   ៧៨.៦៥៤ 

កម្្អ្នកជំនាញ  ១២.១០០  ៤៩.៣០៨ ១៦.០០១ ៦៣.៩២៤ 

ពន្ធលើប្្ក់បៀវត្សត្ូវបង់  ៧.២៥២  ២៩.៥៥២     ៤.៨៣៧   ១៩.៣២៤ 

ចំណាយបង្គរ  ៦.៦៧៦  ២៧.២០៥ - -

គណនីត្ូវបង់ផ្ស្ងៗ  ៤៤.៥៤៧  ១៨១.៥៣១   ៤៩.២៥៥ ១៩៦.៧៧១ 

 ២៤៥.៣៦៣  ៩៩៩.៨៥៧ ១៩៨.៨២៧ ៧៩៤.៣១២ 
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១៣. ដើមទុន
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ម្ច្ស់ភាគហ៊ុន និងករកន់កប់ភាគហ៊ុនចុះបញ្ចីត្ូវមនដូចខាងក្្ម៖

២០១៤ ២០១៣
%នែ 

ភាគហ៊ុន
ចំនួន 

ភាគហ៊ុន
ទឹកបែែក់ 

គិតជា
ដុល្លែរអាមែរិក 

%នែ   
ភាគហ៊ុន

ចំនួន 
ភាគហ៊ុន

ទឹកបែែក់ 
គិតជា

ដុល្លែរអាមែរិក 

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

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

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៣២.៦០០.០០០ ៣១.៩៦០.០០០

១៤. ចំណូលការបែែក់

២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ឥណទានអតិថិជន  ៦.០១៤.១០៤  ២៤.៥០៧.៤៧៤ ៤.៤០៥.០២៦ ១៧.៥៩៨.០៧៩ 

សមតុល្យនៅធនាគារកណា្ត្ល  ២៧៤  ១.១១៧  ៤៣៨ ១.៧៥០ 

សមតុល្យនៅធនាគារផ្ស្ងៗ  ៣.៨០២  ១៥.៤៩៣ ៣.៥៦១ ១៤.២២៦ 

 ៦.០១៨.១៨០  ២៤.៥២៤.០៨៤ ៤.៤០៩.០២៥ ១៧.៦១៤.០៥៥ 

១៥. ចំណាយការបែែក់

២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

កម្ចីពីភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ  ៣៤៦.៨១០  ១.៤១៣.២៥០ ១៨៩.៤៦០ ៧៥៦.៨៩៣ 

កម្ចីពីភាគីពាក់ព័ន្ធ  ១.៤៨៦.៩៤១  ៦.០៥៩.២៨៥     ១.១៩៩.៦១៦  ៤.៧៩២.៤៦៦ 

 ១.៨៣៣.៧៥១  ៧.៤៧២.៥៣៥ ១.៣៨៩.០៧៦ ៥.៥៤៩.៣៥៩ 
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១៦. ចំណូលបែតិបត្តិការផែសែងៗ

២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ចំណូលពីដំណើរករប្្ក់កម្ចី  ៣៦៥.៣៥១  ១.៤៨៨.៨០៥ ២៥៧.៨០០ ១.០២៩.៩១១ 

ចំណូលពីពិន័យ  ២១៤.៩៩៣  ៨៧៦.០៩៦ ១០៨.១០៣ ៤៣១.៨៧១ 

ចំណូលផ្ស្ងៗ  ១១.៩៤៩  ៤៨.៦៩៣ ៤.៩០៨ ១៩.៦០៨ 

 ៥៩២.២៩៣  ២.៤១៣.៥៩៤ ៣៧០.៨១១ ១.៤៨១.៣៩០ 

១៧. ចំណាយបុគ្គលិក

២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ប្្ក់បៀវត្ស និងប្្ក់ម៉្ង ១.៣៤៧.១៩៩ ៥.៤៨៩.៨៣៦ ១.០៤៥.៦៣៧ ៤.១៧៧.៣២០ 

អត្ថប្យោជន៍និយោជិតផ្ស្ងៗ  ១២២.៣៥៩  ៤៩៨.៦១៣  ១៥០.៤៦៦  ៦០១.១១១ 

 ១.៤៦៩.៥៥៨  ៥.៩៨៨.៤៤៩ ១.១៩៦.១០៣ ៤.៧៧៨.៤៣១ 

១៨. រំលស់ទែពែយសកម្មរូបី និងទែពែយសកម្មអរូបី

២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

រំលស់ទ្ព្យសកម្មរូបី  ១៣២.៧៨០  ៥៤១.០៧៩ ១០៣.៨៣៤ ៤១៤.៨១៧

រំលស់ទ្ព្យសកម្មអរូបី  ២០.៥៣២  ៨៣.៦៦៨ ១៣.៣១៧ ៥៣.២០១

 ១៥៣.៣១៣  ៦២៤.៧៥១ ១១៧.១៥១ ៤៦៨.០១៨
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១៩. ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ចំណាយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម  ១៩០.៤៩៣  ៧៧៦.២៥៩ ៨៣.៤៣១ ៣៣៣.៣០៨ 

ចំណាយស្វាអ្នកជំនាញ  ១២៧.៣២៨  ៥១៨.៨៦២ ៣២៧.១០៧ ១.៣០៦.៧៩២ 

ចំណាយករជួល  ១១៨.៦៨៣  ៤៨៣.៦៣៣ ៨៩.៩៤១ ៣៥៩.៣១៤ 

ចំណាយសម្ភ្រៈករិយល័យ និងបរិក្ខ្រ  ៦៦.១៩៨  ២៦៩.៧៥៧ ៣៩.៦៨០ ១៥៨.៥២២ 

ចំណាយយនយន្ត  ៤៨.៤០៤  ១៩៧.២៤៦ ៤៣.៤៨០ ១៧៣.៧០៤ 

ចំណាយទឹកភ្លើង  ៤១.៣៧៤  ១៦៨.៥៩៩ ៣៥.៧៣៩ ១៤២.៧៧៧ 

ចំណាយក្ុមប្ឹក្សាភិបាល  ៣៥.៨០៣  ១៤៥.៨៩៧ ១៣.៧០៧ ៥៤.៧៥៩ 

ចំណាយអាហារ និងករកំសាន្ត  ២៩.២២៥  ១១៩.០៩២ ២៨.១៩២ ១១២.៦២៧ 

ចំណាយជួសជុល និងថ្រក្សា  ២៨.៣៣៨  ១១៥.៤៧៧ ១៨.៥៧៧ ៧៤.២១៥ 

ចំណាយទំនាក់ទំនង  ២៧.៧៥០  ១១៣.០៨១ ១៩.១០៨ ៧៦.៣៣៦ 

ចំណាយសន្តិសុខ  ២១.២៤៤  ៨៦.៥៦៩ ១៦.៩២៣ ៦៧.៦០៧ 

ចំណាយានារា៉្ប់រង  ១៣.៨០១  ៥៦.២៣៩ ៧.២២១ ២៨.៨៤៨ 

ចំណាយសប្បុរសធម៌  ១.៧៧៤  ៧.២២៩ ២.៧៥៩ ១១.០២២ 

ចំណាយផ្្សងៗ  ៦៦.៥៥៨  ២៧១.២២៥ ៤៥.៧១១ ១៨២.៦១៥

 ៨១៦.៩៧៣  ៣.៣២៩.១៦៥ ៧៧១.៥៧៦ ៣.០៨២.៤៤៦ 

២០. ពន្ធសលើបែែក់ចំណែញ
ក) ចំណាយពន្ធសលើបែែក់ចំណែញ

២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ  ៤៥០.០៦៨  ១.៨៣៤.០២៧ ២១០.៨៨៦ ៨៤២.៤៩០ 

 ៤៥០.០៦៨  ១.៨៣៤.០២៧ ២១០.៨៨៦ ៨៤២.៤៩០ 
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ខ) បំណុលពន្ធសលើបែែក់ចំណែញ

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

សមតុល្យដើមឆ្ន្ំ ១៥៥.៨៦៤  ៦៣៥.១៤៦ ១០៩.៤៩១ ៤៣៧.៤១៧ 

ចំណាយពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ  ៤៥០.០៦៨  ១.៨៣៤.០២៧ ២១០.៨៨៦ ៨៤២.៤៩០ 

ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញបានបង់  (២២៥.៦៤៧)  (៩១៩.៥១២)  (១៦៤.៥១៣)  (៦៥៧.២៣០)

សមតុលែយចុងឆ្នែំ  ៣៨០.២៨៥  ១.៥៤៩.៦៦១ ១៥៥.៨៦៤ ៦២២.៦៧៧

គ) ការផ្ទៀងផ្ទែត់រវាងពន្ធសលើបែែក់ចំណែញ និងបែែក់ចំណែញគណនែយែយ

ករផ្ទៀងផ្ទ្ត់រវាងពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ ដោយគណនាតាមអត្្២០%ន្ប្្ក់ចំណ្ញជាប់ពន្ធ  ត្ូវបានបង្ហ្ញក្នុង 
របាយករណ៍លទ្ធផលដូចខាងក្្ម៖

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ចំណ្ញមុនបង់ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ  ២.២៣៥.២៤០  ៩.១០៨.៦០៤ ១.០២៥.៥១៨ ៤.០៩៦.៩៤៥ 

ចំណាយពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញតាម អត្្ ២០%  ៤៤៧.០៤៨  ១.៨២១.៧២១ ២០៥.១០៤  ៨១៩.៣៩០

ចំណាយមិនអាចកត់កងបានតាម      
គោលករណ៍ពន្ធ  ៣.០២០  ១២.៣០៦           ៥.៧៨២  ២៣.១០០ 

ចំណាយពន្ធសលើបែែក់ចំណែញ  ៤៥០.០៦៨  ១.៨៣៤.០២៧ ២១០.៨៨៦ ៨៤២.៤៩០ 

អនុលោមទៅតាមច្បាប់សារពើពន្ធន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជាក្ុមហ៊ុនមនកតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញតាមចំនួនខ្ពស់ 
ជាងរវាងប្្ក់ចំណ្ញ ដោយគណនាតាមអត្្២០% ន្ប្្ក់ចំណ្ញ ជាប់ពន្ធឬពន្ធអប្បបរមដោយគណនាតាមអត្្ ១% 
ន្ផលរបរ។

២១. ាច់បែែក់ និងាច់បែែក់សមមូល

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្  ១៤.២៧៧  ៥៨.១៧៩ ១១.៧០៧ ៤៦.៧៦៩ 

សមតុល្យគណនីចរន្តនៅក្នុងធនាគារកណា្ត្ល  ១.៣៧៨  ៥.៦១៥ ១.១០៤ ៤.៤១០ 

សមតុល្យនៅក្នុងធនាគារផ្ស្ងៗ  ៦២៦.៥៧២  ២.៥៥៣.២៨១  ២៨០.៩៨៤ ១.១២២.៥៣២

 ៦៤២.២២៧  ២.៦១៧.០៧៥ ២៩៣.៧៩៥ ១.១៧៣.៧១១ 
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២២. បែតិបត្តិការនិងសមតុលែយភាគីពាក់ព័ន្ធស
ប្តិបត្តិករសំខាន់ៗជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធមនដូចខាងក្្មៈ

ក. បែតិបត្តិការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

i) កែុមហ៊ុន OKS-CAM Limited 

ប្្ក់កម្ចី

ប្្ក់ដើមទទួលបាន ១០.០០០.០០០  ៤០.៧៥០.០០០ ៨.៣០០.០០០ ៣៣.១៥៨.៥០០ 

ករបង់ប្្ក់ដើមឡើងវិញ  ២.១០០.០០០  ៨.៥៥៧.៥០០ ៦.១០០.០០០ ២៤.៣៦៩.៥០០ 

ចំណាយករប្្ក់  ១.៤៣៣.២៦៥  ៥.៨៤០.៥៥៥ ១.១៤៥.៩៦១ ៤.៥៧៨.១១៤ 

អនុបំណុលៈ 

ចំណាយករប្្ក់  ៥៣.៦៧៦  ២១៨.៧៣០ ៥៣.៦៥៥  ២១៤.៣៥២ 

ii) កែុមបែឹកែសាភិបាលធនាគារ៖

ប្្ក់ដើមទទួលបាន  ៣៤៣.៦៥៦  ១.៤០០.៣៩៨ ១.៧៨៧.១៦៧ ៧.១៣៩.៧៣២ 

ករបង់ប្្ក់ដើមឡើងវិញ  -    -   ១.៧៤៨.៧៦៦ ៦.៩៨៦.៣២០ 

ចំណាយករប្្ក់  ៥០.៤៣១  ២០៥.៥០៤ ៣៨.៤០១ ១៥៣.៤១២

ខ. ការទូទាត់ជូនគណៈគែប់គែងសំខាន់ៗ

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

កម្្របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ៩.១២០ ៣៦.៤៣៤ ២.២៨០ ៩.១០៩

ករទូទាត់ជូនគណៈគ្ប់គ្ងសំខាន់  ៣១៥.៤០០  ១.២៨៥.២៥៥ ២១៩.៤០២ ៨៧៦.៥១១
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គ. សមតុលែយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

i) កែុមហ៊ុន OKS-CAM Limited 

ប្្ក់កម្ចី ២៤.៩០០.០០០ ១០១.៤៦៧.៥០០ ១៧.០០០.០០០ ៦៧.៩១៥.០០០ 

អនុបំណុល (កំណត់សម្គ្ល់ ១១)  ៧០០.០០០  ២.៨៥២.៥០០ ៧០០.០០០ ២.៧៩៦.៥០០ 

ii) កែុមបែឹកែសាភិបាលធនាគារ ៖

ប្្ក់កម្ចីរបស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ៩៣៤.៣២៣  ៣.៨០៧.៣៦៦ ៥៩០.៦៦៧  ២.៣៥៩.៧១៧

២៣. កិច្ចសនែយាផែសែងៗ
កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្តិបត្តិ-ធនាគារជាភាគីអ្នកជួល

កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្តិបត្តិគឺជាកតព្វកិច្ចជាប់កិច្ចសន្យា សម្្ប់ករជួលករិយល័យកណា្ត្ល និងករិយល័យសាខានានា។   
ករបង់ថ្ល្ភតិសន្យាអប្បបរមសរុប នាព្លអនាគតមនដូចខាងក្្ម ៖

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

រយៈព្ល ១ឆ្ន្ំ ១៤៧.៧២៣  ៦០១.៩៧១ ៨២.៧៨៩  ៣៣០.៧៤១ 

ពី២ឆ្ន្ំទៅ ៥ឆ្ន្ំ ៤៧៩.០៦៣  ១.៩៥២.១៨២  ១៤០.៤៨៩  ៥៦១.២៥៤ 

 ៦២៦.៧៨៦  ២.៥៥៤.១៥៣  ២២៣.២៧៨  ៨៩១.៩៩៥ 

២៤. ការគែប់គែងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារប្ឈមមុខនឹងហានិភ័យ
ហិរញ្ញវត្ថផ្ុស្ងៗមួយចំនួនដូចជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យ 
ទីផ្សារ (រួមមនហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ ហានិភ័យអត្្ករប្្ក់ 
ហានិភ័យតម្ល្) និងហានិភ័យសាច់ប្្ក់ងយស្ួល។ អាជីវ
កម្មហិរញ្ញវត្ថុភាគច្ើនប្ឈមមុខនឹងហានិភ័យ ក្នុងោះ 
ហានិភ័យប្តិបត្តិករគឺជាផលវិបាកដ្លពិបាកជៀសរួច 
ណាស់ក្នុងដំណើរករអាជីវកម្ម។

 

 
ធនាគារមិនប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្សន៍ 
(derivative financial instrument) 
ដូចជាកិច្ចសន្យាប្តូររូបិយប័ណ្ណ (foreign exchange 
contract) និងករផ្ត្ះប្តូរអត្្ករប្្ក់ (interest rate 
swaps) ដើម្បីគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ របស់ខ្លួនោះ 
ទ្។

ធនាគារមនទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្្មៈ
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២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្ ១៤.២៧៧ ៥៨.១៧៩ ១១.៧០៧ ៤៦.៧៦៩

សមតុល្យនៅក្នុងធនាគារកណា្ត្ល ១.៣៧៨ ៥.៦១៥ ១.១០៤ ៤.៤១០

សមតុល្យនៅក្នុងធនាគារផ្ស្ងៗ ៦២៦.៥៧២ ២.៥៥៣.២៨១ ២៨០.៩៨៤ ១.១២២.៥៣១

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទាន * ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥ ៣១.១៤៥.៤០១ ១២៤.៤២៥.៨៧៧

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ ៤៤៤.៥០០ ១.៨១១.៣៣៨ ៣២៦.៣៩២ ១.៣០៣.៩៣៦

សរុបទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ៤៣.៤០២.១៥៤ ១៧៦.៨៦៣.៧៧៨ ៣១.៧៦៥.៥៨៨ ១២៦.៩០៣.៥២៣

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្្ក់កម្ចី ៣១.៥៦៩.១៤៩ ១២៨.៦៤៤.២៨២ ២១.៦៩៨.០៨៥ ៨៦.៦៨៣.៨៥០

អនុបំណុល ៧០០.០០០ ២.៨៥២.៥០០ ៧០០.០០០ ២.៧៩៦.៥០០

បំណុលផ្ស្ងៗ ២០២.៣៨៣ ៨២៤.៧១១ ១៧៤.៣០២ ៦៩៦.៣៣៦

សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ៣២.៤៧១.៥៣២ ១៣២.៣២១.៤៩៣ ២២.៥៧២.៣៨៧ ៩០.១៧៦.៦៨៦

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធស ១០.៩៣០.៦២២ ៤៤.៥៤២.២៨៥ ៩.១៩៣.២០១ ៣៦.៧២៦.៨៣៧

២៤.១ ហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារប្ឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន ជាហានិភ័យដ្ល 
សមភាគី ធ្វើឱ្យមនករខាតបង់ ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុដល់ធនាគារ 
ដោយសារករខកខានមិនបានបំព្ញកតព្វកិច្ចសងបំណុល។ 
ហានិភ័យឥណទានគឺជាហានិភ័យដ្លមនសារៈសំខាន ់
ជាងគ្បំផុតក្នងុអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទាន
ភាគច្ើនកើតឡើងពីករផ្ដល់ឥណទាន និងបុរ្ប្ទាន។

ក. ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារបានបង្កើតគោលករណ៍ហានិភ័យឥណទាន 
(Credit risk policy) ដ្លរៀបចំឡើងដើម្ប ី
អភិបាលសកម្មភាពក្នុងករានារា៉្ប់រងហានិភ័យ។ ករបន្ត 
ឥណទានត្ូវបានអភិបាលដោយកម្មវិធីឥណទាន ដ្លបាន 
រៀបចំគម្្ងសម្្ប់ផលិតផល ឬ សំពៀតឥណទាន 
ពិស្ស រាប់ទាំងទីផ្សារគោលដៅ កលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ 
ឯកសារសំអាង និងនីតិវិធីនៅក្្មផលិតផលឥណទាន 

ដ្លនឹងត្ូវបានវាស់វ្ង និងផ្តល់ឱ្យ។

អត្្ហានិភ័យ ត្ូវបានគ្ត្ួតពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម
តាមមូលដា្ឋ្នប្ាំឆ្ន្ំ និង នៅក្នុងហ្តុករណ៍ផ្ស្ងៗ ដូចជា 
(i) មនករផ្ល្ស់ប្តូរយយៈព្ល និងលក្ខខណ្ឌឥណទាន រួម 
ទាំងករពន្យាឥណទាន (ii) ករសងប្្ក់មិនទៀងទាត់ ឬ 
ករខកខានមិនបានសងប្្ក់ និង (iii) ព័ត៌មនមិនល្អពាក់ព័ន្ធ 
នឹងអ្នកខ្ចីប្្ក់ ឬប្តិបត្តិករ។

ខ.  ការគែប់គែងកមែិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍សំរាល 
ហានិភ័យ

ធនាគារធ្វើប្តិបត្តិករ និងផ្តល់ឥណទានទៅឱ្យឯកត្តជនឬ
សហគ្្សនៅក្នុងព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។ ធនាគារគ្ប់ 
គ្ងកម្ិត និងត្ួតពិនិត្យករប្មូលផ្តុំហានិភ័យ ឥណទាន 
នៅព្លដ្លវាត្ូវបានគ្រកឃើញ។

ធនាគារកណា្ត្លបានកំណត់និយមន័យហានិភ័យធំ ថជា 
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ហានិភ័យឥណទានទូទៅ ចំពោះអ្នកទទួលផលជាឯកត្ត 
បុគ្គលដ្លលើសពី១០% ន្មូលនិធិផ្ទល់្សុទ្ធរបស់ធនាគារ។

យោងតាមលក្ខខណ្ឌន្ប្កសល្ខ ធ៧-០៦-២២៦ប្.ក. 
របស់ធនាគារកណា្ត្ល ធនាគារាំ្បាច់ត្ូវរក្សាគ្ប់ព្ល 
វ្លានូវអនុបាតអតិបរមចំនួន២០% រវាងហានិភ័យឥណទាន 
ទូទៅរបស់ធនាគារធៀបនឹងអ្នកទទួលផលឯកត្តជនណាមួយ 
និងមូលនិធិផ្ទ្ល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានធំៗ 
សរុប មិនត្ូវលើសពី៣០០% ន្មូលនិធិផ្ទ្ល់សុទ្ធរបស់ 
ធនាគារទ្។

ធនាគារប្ើប្្ស់គោលករណ៍ និងករអនុវត្តជាច្ើន ដើម្បី 
កត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ គោលករណ៍ដ្លមន 
ប្សិទ្ធភាពបំផុតក្នុងចំណោមគោលករណ៍ទាំងអស់ន្ះ គឺ 
ករានាដោយករដាក់វត្ថុបញ្ច្ំ ចំពោះឥណទានអតិថិជន 
ដ្លជាករអនុវត្តទូទៅមួយ។ ធនាគារអនុវត្តគោលករណ៍ 
ស្តីពីករទទួលយកបាននូវចំណាត់ថ្ន្ក់ជាក់លាក់ន្វត្ថុបញ្ច្ំ 

ឬករបន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ ប្ភ្ទន្វត្ថុបញ្ច្ំសំខាន់ៗ 
ដើម្បីានាឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជនមនដូចជាៈ

 � វត្ថុបញ្ច្ំលើទ្ព្យសម្បត្តិសម្្ប់តាំងទីលំនៅ (មនដីធ្លី 
អាគារ និងទ្ព្យសម្បត្តិផ្ស្ងៗ) និង

 � បន្ទុកផ្ស្ងៗលើទ្ព្យសកម្មក្នុងអាជីវកម្ម ដូចជាដីធ្លី 
និងអាគារ។

គ. គោលការណ៍សំវិធានធន និងការថយចុះតម្លែ

ធនាគារត្ូវបានតម្ូវឱ្យអនុវត្តធ្វើចំណាត់ថ្ន្ក់ឥណទាន និង 
សំវិានធនស្បតាមប្កស ដូចដ្លបានកត់ត្្នៅ 
កំណត់សម្គ្ល់ ២.៦។

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទាន ដ្លមនរយៈព្លតិចជាង៩០ ថ្ង ្
មិនបានគិតក្នុងករថយចុះ លុះត្្ត្មនករចង្អុលបង្ហ្ញ
ពីព័ត៌មនផ្ស្ងៗ។

 ឃ. ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាដោយមិនគិតវត្ថុបញ្ជែំ ឬការពងែឹងឥណទានផែសែងៗ

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹងទែពែយសកម្មក្នុងតារាងតុលែយការ

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជន  ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥ ៣១.១៤៥.៤០១ ១២៤.៤២៥.៨៧៧ 

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ  ៤៤៤.៥០០  ១.៨១១.៣៣៨ ៣២៦.៣៩២ ១.៣០៣.៩៣៦ 

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ  ៤២.៧៥៩.៩២៧ ១៧៤.២៤៦.៧០៣ ៣១.៤៧១.៧៩៣ ១២៥.៧២៩.៨១៣ 

តារាងខាងលើន្ះ បង្ហ្ញពីសា្ថ្នភាពអាក្ក់បំផុតន្ 
ហានិភ័យរបស់ធនាគារ គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ 
និង ២០១៣ដោយមិនគិតដល់វត្ថបុញ្ច្ ំឬករពងឹ្ងឥណទាន 
ផ្ស្ងទៀតទ្។ ចំពោះទ្ព្យសកម្មក្នងុតារាងតុល្យករហានិភ័យ 
ដ្លបានបង្ហ្ញខាង លើគឺផ្អ្កទៅលើតម្ល្យោងសុទ្ធ។

ដូចបានបង្ហ្ញខាងលើ៩៩% ន្ហានិភ័យអតិបរមសរុបគឺ
កើតមកពីឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជន (២០១៣៖ 
៩៩%)។

គណៈគ្ប់គ្ងមនជំនឿថ ខ្លនួមនលទ្ធភាពបន្តករគ្ប់គ្ង
និងទ្ទ្ង់ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារដ្លបណា្ត្ល 
មកពីឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជន។ ធនាគារមន 
នីតិវិធីវាយតម្ល្ឥណទានយ៉្ងសមរម្យក្នុងករផ្តល់ឥណទាន 
និងបុរ្ប្ទានជូនអតិថិជន។

ង. ឥណទាន និងបុរែបែទាន 

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជនត្ូវបានសង្ខ្បដូច 
ខាងក្្ម ៖
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២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានមិនហួសកលកំណត់សងនិង
មិនថយចុះតម្ល្ ៤១.៨៩៣.២៩៨ ១៧០.៧១៥.១៨៩ ៣០.៤១៩.៦៨៨ ១២១.៥២៦.៦៥៤

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានហួសកលកំណត់សងប៉ុន្ត ្
មិនថយចុះតម្ល្ ៣១៤.៨០៣ ១.២៨២.៨២២ ៥១២.៤៩៣ ២.០៤៧.៤០៩

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានថយចុះតម្ល្ ១០៧.៣២៦ ៤៣៧.៣៥៤ ២១៣.២២០ ៨៥១.៨១៤

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានដុល ៤២.៣១៥.៤២៧ ១៧២.៤៣៥.៣៦៥ ៣១.១៤៥.៤០១ ១២៤.៤២៥.៨៧៧

ដក៖ 

សំវិានធនសម្្ប់ឥណទាន ខាតបង់ (៥២៩.៤០៧) (២.១៥៧.៣៣៤) (៤៥១.៦៨១) (១.៨០៤.៤៦៦)

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធស ៤១.៧៨៦.០២០ ១៧០.២៧៨.០៣១ ៣០.៦៩៣.៧២០ ១២២.៦២១.៤១១

i)  ឥណទានអតិថិជនដែលមិនហួសកាលកំណត់សង 
និងមិនថយចុះតម្លែ

ឥណទានអតិថិជនដ្លមិនហួសកលកំណត់សង មិនត្ូវ
បានាត់ទុកថថយចុះតម្ល្ទ្ លុះត្្ត្មនព័ត៌មនផ្ស្ង
ទៀតដ្លចង្អុលបង្ហ្ញផ្ទុយពីន្ះ។

ii)   ឥណទានអតិថិជនដែលហួសកាលកំណត់សង 
ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លែ

ឥណទានបុរ្ប្ទានដ្លហួសកលកំណត់សងតិចជាង៩០
ថ្ង្ មិនត្ូវបានាត់ទុកថ ថយចុះតម្ល្ទ្ លុះត្្ត្មន 
ព័ត៌មនផ្ស្ងទៀតដ្លចង្អុលបង្ហ្ញផ្ទុយពីន្ះ។

 ចំនួនឥណទាន និងបុរ្ប្ទានដុលដ្លបានហួសកំណត់សង ប៉ុន្ត្មិនថយចុះតម្ល្ មនដូចខាងក្្ម ៖

២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ហួសកលកំណត់សងតិចជាង៣០ថ្ង្  ៣១៤.៨០៣  ១.២៨២.៨២២ ៥១២.៤៩៣ ២.០៤៧.៤០៩

ហួសកលកំណត់សងពី៣១ថ្ង្-៩០ថ្ង្  -   - - -

 ៣១៤.៨០៣  ១.២៨២.៨២២ ៥១២.៤៩៣ ២.០៤៧.៤០៩

iii) ឥណទាន និងបុរែបែទាននីមួយៗដែលថយចុះតម្លែ

អនុលោមតាមប្កសល្ខ ធ៧-០៩-០៧៤ប្.ក. ចុះថ្ង្ទី 
២៥ ខ្កុម្ភះ ឆ្ន្ំ២០០៩ ស្តីពីករធ្វើចំណាត់ថ្ន្ក់ ឥណទាន 
និងសំវិានធនខាតបង់ ឥណទាន និងបុរ្ប្ទាន ដ្ល 
ហួសកលកំណត់សងលើសពី៩០ថ្ង្ ត្ូវបានាត់ទុកថ 

ថយចុះតម្ល្ហើយកតព្វកិច្ចសំវិានធនជាក់លាក់អប្បរម
លើករថយចុះតម្ល្ ត្ូវបានធ្វើឡើងអាស្័យលើចំណាត់ 
ថ្ន្ក់ពាក់ព័ន្ធ លើកល្ងត្មនព័ត៌មនផ្ស្ងៗចង្អុលបង្ហ្ញ
ផ្ទុយពីន្ះ។
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២០១៤ ២០១៣

ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ហួសកលកំណត់សងពី៩០-១៧៩ថ្ង្  -    -   - -

ហួសកលកំណត់សងពី១៨០-៣៥៩ថ្ង្  -    -   ១៤១.៧២១ ៥៦៦.១៧៥ 

ហួសកលកំណត់សងលើសពី៣៦០ថ្ង្  ១០៧.៣២៦  ៤៣៧.៣៥៤ ៧១.៤៩៩  ២៨៥.៦៣៩ 

 ១០៧.៣២៦  ៤៣៧.៣៥៤  ២១៣.២២០  ៨៥១.៨១៤

iv). ឥណទាន និងបុរែបែទានដែលបានរៀបចំឡើងវិញ
សកម្មភាពក្នុងកររៀបចំឥណទាន និងបុរ្ប្ទានឡើងវិញរួម 
មនកររៀបចំករពន្យារព្លក្នុងករសងប្្ក់ករក្ប្្ និង 
ករផ្អ្កករសងប្្ក់ដើម។ យោងតាមកររៀបចំឡើងវិញ 
ន្ះ ឥណទានត្ូវបានរក្សាទុកក្នុងចំណាត់ថ្ន្ក់ដដ្ល លុះ
ត្្ត្មនភស្តុតាងជាក់ស្ត្ងបញ្ជ្ក់ពីភាពប្សើរឡើងន្
លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន។

ច. ការរឹបអូសវត្ថុបញ្ចែំ
ក្នុងអំឡុងដំណាច់ឆ្ន្ំ ធនាគារមិនបានរឹបអូសទ្ព្យសកម្ម 
ផ្ស្ងៗ ដ្លបានដាក់បញ្ច្ំោះទ្ (ថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ 
ឆ្ន្ំ២០១៣ ៖ គា្ម្ន)។
ទ្ព្យសម្បត្តិដ្លបានរឹបអូសត្ូវលក់ច្ញក្នុងរយៈព្ល១

ឆ្ន្ំតាមករកំណត់របស់ធនាគារកណា្ត្ល។ ទ្ព្យសម្បត្តិដ្ល
បានរឹបអូសត្ូវាត់ថ្ន្ក់ជា “ទ្ព្យសម្បត្តិរឹបអូស” នៅក្នុង 
តារាងតុល្យករ ប្សិនបើមន។
ឆ  ការបែមូលផ្គុំទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៀបនឹងហានិភ័យ 

ឥណទាន
i) វិភាគតាមផ្នែកភូមិាសែ្ត
ធនាគារមនហានិភ័យឥណទានត្នៅក្នុងព្ះរាជាណាចក្
កម្ពជុាត្បុ៉ណោ្ណះ ហ្តុន្ះធនាគារមិនមនករវិភាគហានិភ័យ
ឥណទានតាមផ្ន្ក ភូមិសាស្្តទ្ គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ 
២០១៤ន្ះ។
ii) វិភាគតាមបែភែទអាជីវកម្ម
តារាងខាងក្្មន្ះ លម្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានធំៗរបស់
ធនាគារ តាមប្ភ្ទអាជីវកម្មន្ដ្គូរពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។

កសិកម្ម 
ដុល្លែរអាមែរិក

សំណង់ 
ដុល្លែរអាមែរិក

សែវាកម្ម 
ដុល្លែរអាមែរិក

ពាណិជ្ជកម្ម 
ដុល្លែរអាមែរិក

ដឹកជញ្ជួន 
ដុល្លែរអាមែរិក

ផែសែងៗ 
ដុល្លែរអាមែរិក

សរុប ដុល្លែរអាមែរិក

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤

ឥណទាន និងបុរ 
េប្ទាន អតិថិជន ៥៣៦.៧៤៨ ៨១៩.៦២៣ ២២.៧៣៩.៣៣០ ១៦.៩៧៤.៥៨៦ ៤៨.៤១១ ១.១៩៦.៧២៩ ៤២.៣១៥.៤២៧

សមតុល្យនៅធនាគារ 
ផ្ស្ងៗ - - - - - ៦២៦.៥៧២ ៦២៦.៥៧២

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ - - - - - ៤៤៤.៥០០ ៤៤៤.៥០០

គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ 
ឆ្ន្ំ២០១៤ ៥៣៦.៧៤៨ ៨១៩.៦២៣ ២២.៧៣៩.៣៣០ ១៦.៩៧៤.៥៨៦ ៤៨.៤១១ ២.២៦៧.៨០១ ៤៣.៣៨៦.៤៩៩

សមមូលនឹងពាន់រៀល ២.១៨៧.២៤៨ ៣.៣៣៩.៩៦៤ ៩២.៦៦២.៧៧០ ៦៩.១៧១.៤៣៨ ១៩៧.២៧៥ ៩.២៤១.២៨៩ ១៧៦.៧៩៩.៩៨៣ 
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កសិកម្ម 
ដុល្លែរអាមែរិក

សំណង់ 
ដុល្លែរអាមែរិក

សែវាកម្ម 
ដុល្លែរអាមែរិក

ពាណិជ្ជកម្ម 
ដុល្លែរអាមែរិក

ដឹកជញ្ជួន 
ដុល្លែរអាមែរិក

ផែសែងៗ 
ដុល្លែរអាមែរិក

សរុប ដុល្លែរអាមែរិក

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៣

ឥណទាន និងបុរ្ 
ប្ទាន អតិថិជន ៤៧២.៧៤០ ៣៤៩.៥៤១ ១៤.៩៨១.៦៦០ ១៤.៩៤៣.៩០៨ ៣៦.៩៧៩ ៣៦០.៥៧៣ ៣១.១៤៥.៤០១

សមតុល្យនៅ 
ធនាគារផ្ស្ងៗ - - - - - ២៨០.៩៨៤ ២៨០.៩៨៤

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ - - - - - ៣២៦.៣៩២ ៣២៦.៣៩២

គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ 
ឆ្ន្ំ២០១៣ ៤៧២.៧៤០ ៣៤៩.៥៤១ ១៤.៩៨១.៦៦០ ១៤.៩៤៣.៩០៨ ៣៦.៩៧៩ ៩៦៧.៩៤៩ ៣១.៧៥២.៧៧៧

សមមូលនឹងពាន់រៀល ១.៨៨៨.៥៩៦ ១.៣៩៦.៤១៦ ៥៩.៨៥១.៧៣២ ៥៩.៧០០.៩១២ ១៤៧.៧៣១ ៣.៨៦៦.៩៥៦ ១២៦.៨៥២.៣៤៣

២៤.២ ហានិភ័យទីផែសារ
ធនាគារប្ឈមមុខនឹងហានិភ័យទីផ្សារ ជាហានិភ័យដ្ល
ធ្វើឲ្យមនករប្្ប្ួលតម្ល្សមស្ប ឬលំហូរសាច់ប្្ក់ 
នាព្លអនាគតន្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារករផ្ល្ស់ប្តូរ
តម្ល្សមស្ប។ ហានិភ័យទីផ្សារកើតឡើងដោយសា្ថ្នភាព
បើកទូលាយន្អត្្ករប្្ក់រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផល 
មូលធន ដ្លទាំងអស់ន្ះប្ឈមមុខនឹងបម្្បម្ួល 
ទីផ្សារជាក់លាក់និងទូទៅ ព្មទាំងបម្្បម្ួលអត្្ទីផ្សារ 
ឬតម្ល្សមស្ប ដូចជាអត្្ករប្្ក់ គំលាតឥណទាន 
អត្្ប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងតម្ល្មូលធនជាដើម។

គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ ធនាគារមិនបានប្ើ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យោងគិតត្ឹមតម្ល្សមស្ប។ ធនាគារ
ប្ើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្សន៍ ដូចជាកិច្ចសន្យាប្តូររូបិយ 
ប័ណ្ណ និងករផ្ត្ះប្តូរអត្្ករប្្ក់ ដើម្បីគ្ប់គ្ងហានិភ័យ
របស់ខ្លួនោះទ្។

ក. ហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទែស

ធនាគារធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា និងមិន 
បានធ្វើប្តិបត្តិករជារូបិយប័ណ្ណណាផ្ស្ងក្្ពីប្្ក់ដុលា្ល្រ
អាម្រិកោះទ្ហ្តុន្ះធនាគារមិនមនហានិភ័យករប្តូរ 
រូបិយប័ណ្ណបរទ្សទ្។

ខ. ហានិភ័យតម្លែ

ធនាគារមិនប្ឈមមុខនឹងហានិភ័យតម្ល្មូលបត្ទ្ 
ដោយសារធនាគារមិនមនករវិនិយោគ ឬរក្សាទុកករ 
វិនិយោគ ដ្លត្ូវបានាត់ថ្ន្ក់នៅក្នុងតារាងតុល្យករ ជា 
ករវិនិយោគសម្្ប់លក់ ឬតាមតម្ល្សមស្បជាចំណ្ញ 
ឬខាតទ្។

គ. ហានិភ័យអតែែការបែែក់

ហានិភ័យអត្្ករប្្ក់ន្លំហូរសាច់ប្្ក់ គឺជាហានិភ័យ
ដ្លធ្វើឲ្យមនករប្្ប្ួលលំហូរសាច់ប្្ក់នាព្លអនាគត
ន្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារករប្្ប្ួលអត្្ករប្្ក់
លើទីផ្សារ។ ហានិភ័យអត្្ករប្្ក់ន្តម្ល្សមស្ប គឺជា
ហានិភ័យដ្លធ្វើឲ្យមនករប្្ប្ួល តម្ល្ន្ឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារករប្្ប្ួលអត្្ករប្្ក់លើទីផ្សារ។ 
កម្ិតន្ករប្្ក់ អាចកើនឡើងដោយសារលទ្ធផលន្ករ
ប្្ប្ួល ប៉ុន្ត្អាចកត់បន្ថយករខាតបង់នៅក្នុងករណីដ្ល
បម្្បម្ួលឥតរំពឹងទុកកើតឡីង។ នៅដំណាក់កលន្ះ 
ធនាគារមិនមនគោលករណ៍ដើម្បីកំណត់កម្ិតន្ភាពមិន
សុីគា្ន្ន្អត្្ករប្្ក់ទ្ ប៉ុន្ត្គណៈគ្ប់គ្ងធ្វើករត្ួត 
ពិនិត្យ យ៉្ងទៀងទាត់ទៅលើភាពមិនសុីសង្វ្ក់គា្ន្ន្ះ។

តារាងខាងក្្មន្ះ សង្ខ្បពីហានិភ័យអត្្ករប្្ក់របស់
ធនាគារ។ នៅក្នុងតារាងន្ះ ក៏រួមបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ហិរញ្ញ 
វត្ថុតាមតម្ល្យោងដោយបានាត់ថ្ន្ក់តាមតម្ល្ក្នុងកិច្ចសន្យា
ដើមគ្្ ឬតាមកលផុតកំណត់សង។
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១ខែ
ដុល្លែរអាមែរិក

១-៣ខែ
ដុល្លែរអាមែរិក

៣-១២ ខែ
ដុល្លែរអាមែរិក

១-៥ ឆ្នែំ
ដុល្លែរអាមែរិក

លើពី៥ឆ្នែំ
ដុល្លែរអាមែរិក

មិនមានការបែែក់
ដុល្លែរអាមែរិក

សរុប
ដុល្លែរអាមែរិក

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្ - - - - - ១៤.២៧៧ ១៤.២៧៧

សមតុល្យនៅធនាគារកណា្ត្ល - - - - - ១.៣៧៨ ១.៣៧៨

សមតុល្យនៅធនាគារផ្ស្ងៗ ៦២៥.៩៥១ - - - - ៦២១ ៦២៦.៥៧២

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជន * ៣១០.៤៥៥ ៩០៣.៣១៩ ៧.៧៤៩.៥៣៣ ៣៣២៤៤៧៩៤ ១០៧.៣២៦ - ៤២.៣១៥.៤២៧

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ - - - - - ៤៤៤.៥០០ ៤៤៤.៥០០

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប ៩៣៦.៤០៦ ៩០៣.៣១៩ ៧.៧៤៩.៥៣៣ ៣៣.២៤៤.៧៩៤ ១០៧.៣២៦ ៤៦០.៧៧៦ ៤៣.៤០២.១៥៤

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្្ក់កម្ចី ៨២៤.៥៤១ ២.៧៩២.៧៤១ ៣.០៥១.៨៦៧ ២៤.៩០០.០០០ - - ៣១.៥៦៩.១៤៩

អនុបំណុល - - ៧០០.០០០ - - - ៧០០.០០០

បំណុលផ្ស្ងៗ ៤៧៩.៩១៣ ១៤៥.៧៣៦ - - - - ៦២៥.៦៤៩

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប ១.៣០៤.៤៥៤ ២.៩៣៨.៤៧៧ ៣.៧៥១.៨៦៧ ២៤.៩០០.០០០ - - ៣២.៨៩៤.៧៩៨

គំលតការបែែក់សរុប (៣៦៨.០៤៨) (២.០៣៥.១៥៨) ៣.៩៩៧.៦៦៦ ៨.៣៤៤.៧៩៤ ១០៧.៣២៦  ៤៦០.៧៧៦  ១០.៥០៧.៣៥៦ 

សមមូលនឹងពាន់រៀល (១.៤៩៩.៧៩៤) (៨.២៩៣.២៦៦) ១៦.២៩០.៤៨៨ ៣៤.០០៥.០៣៦ ៤៣៧.៣៥៣ ១.៨៧៧.៦៥៣ ៤២.៨១៧.៤៧០

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៣

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្ - - - - ១១.៧០៧ ១១.៧០៧

សមតុល្យនៅធនាគារកណា្ត្ល - - - - ៤០០.០០០ ១.១០៤ ៤០១.១០៤

សមតុល្យនៅធនាគារផ្ស្ងៗ ២៨០.៩៨៤ - - - - - ២៨០.៩៨៤

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជន ៧២២.០៥៣ ១.៨០០.៣០៤ ៩.៤៧៤.៧៧៧ ១៨.៩៣៥.០៤៧ ២១៣.២២០ - ៣១.១៤៥.៤០១

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ - - - - - ៣២៦.៣៩២ ៣២៦.៣៩២

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប ១.០០៣.០៣៧ ១.៨០០.៣០៤ ៩.៤៧៤.៧៧៧ ១៨.៩៣៥.០៤៧ ៦១៣.២២០ ៣៣៩.២០៣ ៣២.១៦៥.៥៨៨

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្្ក់កម្ចី - ២.៦០០.០០០ ១៩.០៩៨.០៨៥ - - - ២១.៦៩៨.០៨៥

អនុបំណុល - - - ៧០០.០០០ - - ៧០០.០០០

បំណុលផ្ស្ងៗ - - - - ១៧៤.៣០២ ១៧៤.៣០២

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប - ២.៦០០.០០០ ១៩.០៩៨.០៨៥ ៧០០.០០០ - ១៧៤.៣០២ ២២.៥៧២.៣៨៧

គំលតការបែែក់សរុប ១.០០៣.០៣៧ (៧៩៩.៦៩៦) (៩.៦២៣.៣០៨) ១៨.២៣៥.០៤៧ ៦១៣.២២០ ១៦៤.៩០១ ៩.៥៩៣.២០១

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៤.០០៧.១៣៣ (៣.១៩៤.៧៨៦) (៣៨.៤៤៥.១១៥) ៧២.៨៤៩.០១៣ ២.៤៤៩.៨១៤ ៦៥៨.៧៧៩ ៣៨.៣២៤.៨៣៨
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២៤.៣ ហានិភ័យាច់បែែក់ងាយសែួល
ហានិភ័យសាច់ប្្ក់ងយស្ួល គឺជាហានិភ័យដ្លធនាគារ 
មិនមនលទ្ធភាពបំព្ញកតព្វកិច្ចសងប្្ក់តាមកល 
កំណត់សង ចំពោះបំណុលហិរញ្ញវត្ថរុបស់ខ្លនួ ក៏ដូចជាមិនមន
លទ្ធភាពបំព្ញមូលនិធិវិញបាននៅព្លដ្លបានដកមក
ប្ើប្្ស់រួចហើយ។ផលវិបាកន្ះ អាចបណា្ត្លឲ្យធនាគារ 
មិនអាចបំព្ញកតព្វកិច្ចសងប្្ក់ទៅអ្នកផ្ញើប្្ក់ និងកង្វះ
សាច់ប្្ក់ដើម្បីឲ្យអតិថិជនខ្ចី។

ក. ដំណើរការគែប់គែងហានិភ័យាច់បែែក់ងាយសែួល
គណៈគ្ប់គ្ងធនាគារតាមដានសាច់ប្្ក់ងយស្ួលក្នុង 
តារាងតុល្យករ និងគ្ប់គ្ងករប្មូលផ្តុំទិន្នន័យបំណុល 
ដ្លមនកលកំណត់។ ប្តិបត្តិកររបស់ធនាគារ 
គឺពឹងផ្អ្កទៅលើករចូលរួម ដើមទុនពីភាគទុនិក។

ខ. ដំណើរការរកបែភពទុន
ប្ភពសាច់ប្្ក់ងយស្ួលចម្បងរបស់ធនាគារ បានមកព ី
ដើមទុនបានបង់របស់ភាគទុនិក និងកម្ចីពីភាគទុនិក។ 

ប្ភពសាច់ប្្ក់ងយស្ួល ត្ូវបានត្ួតពិនិត្យយ៉្ង 
ទៀតទាត់នៅក្នុងកិច្ចប្ជុំរបស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលតាមរយៈ 
ករត្ួតពិនិត្យរបស់គណៈគ្ប់គ្ងនៅលើកម្ិតន្ករឱ្យ 
ខ្ចីតាមករសមស្ប។

គ.  លំហូរាច់បែែក់មិននិទសែសន៍ (Non-derivative 
cashflow)

តារាងខាងក្្មន្ះបង្ហ្ញពីលំហូរសាច់ប្្ក់ត្ូវបង់ក្្ម
បំណុលនិងទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិននិទស្សន៍ (non-
derivative financial liabilities and assets)ប្ើប្្ស់ 
ដើម្បីគ្ប់គ្ងហានិភ័យសាច់ប្្ក់ងយស្ួលដោយផ្អ្ក 
តាមកលកំណត់លើកិច្ចសន្យាដ្លនៅសល់ គិតត្ឹមកល 
បរិច្ឆ្ទតារាងតុល្យករ។ ចំនួនដ្លបានលាតត្ដាងនៅក្នុង
តារាងន្ះ គឺជាលំហូរសាច់ប្្ក់ ក្នុងកិច្ចសន្យាដ្លមិនធ្វើ 
អប្បហារ ដោយឡ្កធនាគារគ្ប់គ្ងហានិភ័យសាច់ប្្ក់
ងយសួ្លដ្លភា្ជប់្ជាមួយ ដោយផ្អក្តាមលំហូរសាច់ប្្ក់ 
រំពឹងទុកដ្លមិនធ្វើអប្បហារ។

១ខែ
ដុល្លែរអាមែរិក

១-៣ខែ
ដុល្លែរអាមែរិក

៣-១២ខែ
ដុល្លែរអាមែរិក

១-៥ឆ្នែំ
ដុល្លែរអាមែរិក

៥ឆ្នែំឡើងទៅ
ដុល្លែរអាមែរិក

មិនមានកាល 
កំណត់ថែរ

ដុល្លែរអាមែរិក

សរុប
ដុល្លែរអាមែរិក

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៤

បំណុល

ប្្ក់កម្ចី ៨២៤.៥៤១ ២.៧៩២.៧៤១ ៣.០៥១.៨៦៧ ២៤.៩០០.០០០  -   - ៣១.៥៦៩.១៤៩

អនុបំណុល - - ៧០០.០០០ -  -   - ៧០០.០០០

បំណុលផ្ស្ងៗ ៤៧៩.៩១៣ ១៤៥.៧៣៦ - -  -    - ៦២៥.៦៤៩

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(កលបរិច្ឆ្ទអាយុកលតាមកតព្វកិច្ច) ១.៣០៤.៤៥៤ ២.៩៣៨.៤៧៧ ៣.៧៥១.៨៦៧ ២៤.៩០០.០០០ -  - ៣២.៨៩៤.៧៩៨

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៥.៣១៥.៦៤៩ ១១.៩៧៤.២៩១ ១៥.២៨៨.៨៥៩ ១០១.៤៦៧.៥០០  -  - ១៣៤.០៤៦.២៩៩

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(កលបរិច្ឆទ្អាយុកលតាមកររំពឹងទុក) ១.៥៣៣.១២៨ ១.៩៩៩.៨៦៨ ១១.៩១២.៦៧៥ ៣៩.១០៩.៥១៩ ១០៧.៣២៦ ៤៦០.៧៧៦ ៥៥.១២៣.២៩២

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៦.២៤៧.៤៩៧ ៨.១៤៩.៤៦២ ៤៨.៥៤៤.១៥១ ១៥៩.៣៧១.២៩០ ៤៣៧.៣៥៣ ១.៨៧៧.៦៦១ ២២៤.៦២៧.៤១៤

គិតតែឹមថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៣

បំណុល

ប្្ក់កម្ចី - ២.៦០០.០០០ ១៩.០៩៨.០៨៥ - - - ២១.៦៩៨.០៨៥

អនុបំណុល - - - ៧០០.០០០ - - ៧០០.០០០

បំណុលផ្ស្ងៗ - ៩៦.២៨៨ ៣៨៤.៨១៤ ៤៨.៦៥៧ - ៨៣.៤៥១ ៦១៣.២១០

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប 

(កលបរិច្ឆ្ទអាយុកលតាមកតព្វកិច្ច) - ២.៦៩៦.២៨៨ ១៩.៤៨២.៨៩៩ ៧៤៨.៦៥៧ - ៨៣.៤៥១ ២៣.០១១.២៩៥

In KHR’ 000 equivalent  - ១០.៧៧១.៦៧១ ៧៧.៨៣៤.១៨២ ២.៩៩០.៨៨៥  - ៣៣៣.៣៨៧ ៩១.៩៣០.១២៥

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(កលបរិច្ឆទ្អាយុកលតាមកររំពឹងទុក) ១.៧៨៨.៤៣៥ ២.៦៣៤.៧៧៤ ១២.៦៣១.៦៥១ ២៣.២៩៩.៥១២ ៦១៣.២២០ ៣៣៩.២០៣ ៤១.៣០៦.៧៩៥

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៧.១៤៤.៧៩៨ ១០.៥២៥.៩២២ ៥០.៤៦៣.៤៤៦ ៩៣.០៨១.៥៥០ ២.៤៤៩.៨១៤ ១.៣៥៥.១១៦ ១៦៥.០២០.៦៤៦
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ឃ. ខ្ទង់កែែតារាងតុលែយការ

i. កិច្ចសនែយាឥណទាន

ធនាគារមិនមនខ្ទង់ក្្តារាងតុល្យករទ្។

ii. កិច្ចសនែយាភតិសនែយាបែតិបត្តិ

ក្នងុនាមធនាគារជាភាគីអ្នកជួល ករទូទាត់ភតិសន្យាអប្បបរម 
ព្លអនាគតក្្មកិច្ចសន្យា ភតិសន្យា ប្តិបត្តិដ្លមិន 
អាចលុបចោលបាន ត្ូវបានលាតត្ដាង នៅក្នុងកំណត់ 
សម្គ្ល់២៣។

iii. កិច្ចសនែយាដើមទុន

គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤ ធនាគារមិនមនកិច្ចសន្យា
ដើមទុនសម្្ប់ករទិញអគារនិងបរិក្ខ្រទ្។

២៤.៤   តម្លែសមសែបនែទែពែយសមែបត្តិ និងបំណុល 
ហិរញ្ញវត្ថុ

ក. ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលវាស់វែងតាមតម្លែសមសែប

ធនាគារមិនមនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លវាស់វ្ងតាមតម្ល្ 
សមស្បទ្។

ខ. ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមិនវាស់វែងតាមតម្លែសមសែប

i) ឥណទាន និងបុរែបែទានអតិថិជន

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជន  គឺជាតម្ល្សុទ្ធបនា្ទ្ប់ពី 
កត់កងសំវិានធនឥណទានខាតបង់។ សំវិានធនខាតបង់
ត្ូវបានធ្វើឡើងតាមតម្ូវករ ន្ករប្កសរបស់ធនាគារ 
កណា្ត្ល។

ii) ទែពែយសកម្ម និងបំណុលផែសែងៗ

តម្លយ្ោងន្ទ្ព្យសកម្មនិងបំណលុផ្ស្ងៗ តូ្វបានសន្មតថ
មនតម្ល្ប្ហាក់ប្ហ្ល នឹងតម្ល្សមស្ប ដោយសារវា 
មិនមនភាពប្្ប្ួលជា សារវន្តទៅតាមអត្្ករប្្ក់លើ 
ទីផ្សារ។

២៤.៥ ការគែប់គែងដើមទុន
វត្ថុវិស័យរបស់ធនាគារក្នុងករគ្ប់គ្ងដើមទុន មនន័យ 
ទូលំទូលាយជាង ”មូលធន” ដ្លបង្ហ្ញក្នុងតារាង 
តុល្យករ។ ករគ្ប់គ្ងដើមទុនមនដូចខាងក្្ម ៖

 � អនុលោមតាមតម្ូវករដើមទុនដ្លកំណត់ដោយ 
ធនាគារកណា្ត្ល

 � ករពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារដើម្បីបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម 
ដូចន្ះធនាគារអាចបន្តផ្តល់ផលប្យោជន៍ដល់ភាគ 
ទុនិក និងអត្ថប្យោជន៍របស់ភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធនឹង 
ធនាគារ និង

 � រក្សាមូលដា្ឋ្នដើមទុនរឹងមំ ដើម្បីគាំទ្ដល់ករអភិវឌ្ឍ
អាជីវកម្ម។

ធនាគារកណា្ត្លតម្ូវឲ្យគ្ឹះសា្ថ្នធនាគារ និងមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ 
ត្ូវ (ក)បំព្ញកតព្វកិច្ចដើមទុនអប្បបរម(ខ) រក្សាមូលនិធិ
ផ្ទល់្សុទ្ធយ្៉ងហោចណាស់ឲ្យស្មើនឹងចំនួនដើមទុន អប្បបរម 
និង (គ) អនុលោមតាមអនុបាតសាធនភាព និងអនុបាត  
សាច់ប្្ក់ងយស្ួល។

តារាងខាងក្្មន្ះ សង្្ខបអំពីសមសាតុដើមទុនតាម 
ច្បាប់៖
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២០១៤ ២០១៣
ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុល្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ដើមទុនថា្នែក់ទី១

ដើមទុន ៨.០០០.០០០ ៣២.៦០០.០០០ ៨.០០០.០០០ ៣១.៩៦០.០០០

ចំណ្ញរក្សាទុក ៣.១៧៨.៥១៩ ១២.៩៥២.៤៦៥ ១.៣៩៣.៣៤៧ ៥.៥៦៦.៤២១

ដកៈ ទ្ព្យសកម្មអរូបី (៨៨.៣២៣) (៣៥៩.៩១២) (១០១.៦៦៩) (៤០៦.១៦៨)

១១.០៩០.១៩៦ ៤៥.១៩២.៥៥៣ ៩.២៩១.៦៧៨ ៣៧.១២០.២៥៣

ដើមទុនថា្នែក់ទី២

អនុបំណុល (កំណត់សម្គ្ល់ ១១) ៧០០.០០០ ២.៨៥២.៥០០ ៧០០.០០០ ២.៧៩៦.៥០០

សំវិានធនទូទៅ (ប្កសទ្ព្យសកម្មាត់ថ្ន្ក់ឡើងវិញ) ៤២២.០៨១ ១.៧១៩.៩៨០ ៣០៩.៣២២ ១.២៣៥.៧៤១

១.១២២.០៨១ ៤.៥៧២.៤៨០ ១.០០៩.៣២២ ៤.០៣២.២៤១

ដើមទុនតាមចែបាប់/មូលនិធិផ្ទែល់សុទ្ធស ១២.២១២.២៧៧ ៤៩.៧៦៥.០៣៣ ១០.៣០១.០០០ ៤១.១៥២.៤៩៤
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ការិយាល័យកណា្តែល/ាខាសន្ធសរម៉ុក
ផ្ទះល្ខ689B វិថីកម្ពជុាក្្ម សង្កត់្ទឹកល្អក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក
ទូរស័ព្ទល្ខៈ 023 999 990
ទូរសារល្ខៈ 023 996 002
អុីម៉្លៈ info@camcapital.biz

ាខាចោមចៅ
ផ្ទះល្ខA31&A33 វិថីសហព័ន្ធរុស្សី
សង្ក្ត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍ស្នជ័យ
ទូរស័ព្ទល្ខៈ 023 950 300
ទូរសារល្ខៈ 023 950 255

ាខាផែសារដើមថ្កូវ
ផ្ទះល្ខ652B ផ្លូវល្ខ 271 សង្ក្ត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំករមន
ទូរស័ព្ទល្ខៈ 023 999 970
ទូរសារល្ខៈ 023 985 384

ាខាឫសែសីកែវ
ផ្ទះល្ខ581 ផ្លូវល្ខ 70 សង្ក្ត់ទួលសង្ក្ ខណ្ឌឫស្សីក្វ
ទូរស័ព្ទល្ខៈ 023 983 030
ទូរសារល្ខៈ 023 983 020

លោក ពែែប សុវត្ថិ គឺជានិមិត្តរូបសុឆន្ទៈរបស់ធនាគារឯកទ្ស ខ្មខាប់ភីថល ហើយជាតារាចម្ៀងដ៏ល្បីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។
កញ្ញ្ រស់ សុធាវ ីគឺជាពិធីករនីដ៏ព្ញនិយម និងជាតារាម៉ូដ្លរបស់ធនាគារឯកទ្ស ខ្មខាប់ភីថល។
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