
��ផ��រ��ីមថ��វ

ផ�ះេលខ365 និង 367 ផ�ូវេលខ274 ្រក�ម63 ភូម7ិ
សងា� ត់វាលវង់ ខណ� 7មករ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 218 536 
េលខទូរសារ: 023 211 738 

រ�យ�រណ៍�ប�ំ��ំ

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

���ម�

��បឹង��ងកង

ផ�ះេលខ581 ផ�ូវេលខ70 ភូមចុិងខ្សោច ់សងា� ត់
ទួលសែង�ទី1 ខណ� ឬស្សែីកវ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 983 030
េលខទូរសារ: 023 983 020

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 ��ឬស��ីែកវ

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

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

��សឹ�ង�នជ័យ
ផ�ះេលខ19អា និង 20អា ផ�ូវេវងេ្រសង
ភូមដិំណកធ់ំ5 សងា� តស់�ឹងមនជយ័ទី3
ខណ� មនជយ័ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 966 939
េលខទូរសារ: 023 966 935

��អូទ��ំពិក
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ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម

ផលិតផលរេស់ធនាគារ

ការេណ្តុះេណ្្ល/ការចូលរួមចំណណកក្នុងសង្គម

ព្រឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ

តារាងរចនាសម្័ន្ធ

សារលិខិត្ីពេធាននាយកពេតិេត្ិ

ម្្ស់ភាគហ៊ុន

ពកុមពេរឹក្សាភិបាល

គណៈពគេ់ពគង

តារាងសបងខេេ្័ត៌មនហិរញ្ញវត្នុ

របាយការណ៍រេស់ពកុមពេរឹក្សាភិបាល

របាយការណ៍រេស់សវនករឯករាជ្យ

តារាងតុល្យការ

របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍េណពមេពមរួលមូលធន

របាយការណ៍លំហូរទរឹកពបាក់

កំណត់សម្ល្រ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្នុ

��ង�តិ�



ធនាគារដ៏រឹងមំ 
ពេកេបោយ 

ការបលីកទរឹកចិត ្
េុគ្គលិកខ្ស់

ទស្សនវិស័យ
សម្័ន្ធពគរឹុះសា្្នហិរញ្ញវត្នុឈានមុខបគ 

បៅក្នុងតំេន់អាសុី អាបគ្យ៍។



បេសកកម្ម
ជាធនាគារឈានមុខបគ ណដលមនពទ្្យសកម្ម 

ដ៏រឹងមំ និងមនឧត្មភា្ក្នុងការពគេ់ពគងហានិភ័យ 

បហើយចុុះេញ្ីបៅផ្សារភាគហ៊ុនភ្ំប្ញ។
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សារពីបេធាននាយកបេតិេត្ិ

Lee Yong Man
ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ

បៅបដើមឆំ្្ 2018 ធនាគារបានចូលជាេុពតស័ម្ន្ធននពកុមហុ៊នហិរញ្ញវត្នុ  

ឌីជីេី៊ ននពេបទសកូបរេ។ ក្នុងរយៈប្ល 12 ណខ ចុងបពកាយបនុះ បយើងមន 

បសចកី្បសាមនស្សរីករាយេង្្ញ្ីភា្េញ្ចូលគា្្យ៉្ងរលូន បោយ 

ម្្ស់ភាគហុ៊នថ្មបីានផ្ល់ពេភ្ហិរញ្ញវត្នុដ៏រឹងមំ ការពគេ់ពគង និងការ 

គំាពទរេស់ម្្ស់ភាគហុ៊ន។ សកម្មភា្ទំាងបនុះ បានណស្ងបចញតាមរយៈ 

ពកុមការងរ ណដលមនការសហការដ៏អស្្ារ្យរវាងេុគ្កលិកទំាងអស់ ក្នុង 

ការេន្ជួយបអាយធនាគាររីកចបពមើនកាន់ណតខា្្ំងក្នុងឆ្្ំ 2018។

បហតុដូចបនុះ ខ្នុមំនបសចកី្បសាមនស្សរីករាយ ណដលបយើងអាចសបពមច 

បានតាមណផនការក្នុងឆំ្្ 2018 ណដលមនការបកើនប�ើងគូពេកួតពេណជង 

យ៉្ងបពចើនមន 150 ពគរឹុះសា្្នមនដូច ជាធនាគារពាណិជ្ ធនាគារ 

ឯកបទស ពគរុះសា្្នមីពករូហិរញ្ញវត្នុ និងពកុមហ៊ុនភតិសន្យា បៅក្នុង 

ពេបទសកម្នុជា។ ការពេកួតពេណជងណដលខា្្ំងកា្្ បៅក្នុងតំេន់បលើ 

វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុ គរការផ្ល់ឥណទានបោយមនការោក់ 

្ិោនការពបាក់ និងបធវើឲ្យទទួលបានចំណូលបលើពទ្្យសកម្មទាេក្នុងការ 

ពេរឹងណពេងក្នុងការងររេស់បយើង។

ពបាក់ចំបណញសុទ្ធរេស់ធនាគារមនការបកើនប�ើងគួរឲ្យកត់សម្្ល់ 

ចំនួន 51.7% ្ីចំនួន 4,281,433 ដុល្្រអាបមរិកក្នុងឆ្្ំ 2017 ដល់ 

ចំនួន 6,493,617 ដុល្្រអាបមរិកក្នុងឆំ្្ 2018។ ចំណណកពទ្្យសកម្ម 

រេស់ធនាគារមនការបកើនប�ើង្ីចំនួន 106 លនដុល្្រអាបមរិក 

ក្នុងឆំ្្ 2017 ដល់ចំនួន 140 លនដុល្្រអាបមរិកក្នុងឆំ្្ 2018 បស្មើនរឹង  

32%។ ចំណុចខា្្ំងក្នុងភា្បជាគជ័យបៅក្នុងពេតិេត្ិការរេស់បយើង 

គរអពតាឥណទានខូចមនកពមិតទាេ។ ផ្នុយមកវិញ បយើងយកចិត្ 

ទុកោក់យ៉្ងខា្្ំង បៅបលើការបោុះពសាយេំណុលយរតយ៉្វ បយើង 

បានកាត់េន្យអពតាឥណទានខូចមកបៅពតរឹមណត 0.2% េ៉ុបណណ្ុះ  

ននឥណទានសរុេរេស់បយើង។ បយើងបានបធវើចំណត់ថ្្ក់ សំវិធានធន 

ឥណទានពសេតាមបគាលការណ៍រេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា។

បយើងសូមណថលែងអំណរគុណយ៉្ងពជាលបពរៅ ចំបពាុះម្្ស់ភាគហ៊ុន 

ថ្មី ណដលបានគាំពទយ៉្ងខា្្ំងក្នុងការផ្ល់ឥណទានម្្ស់ភាគហ៊ុន 

ចំនួន 75 លនដុល្្រអាបមរិក បហើយបានេបង្កើនបដើមទុន្ី 20 លន 

ដុល្្រអាបមរិកដល់ 75 លនដុល្្រអាបមរិកក្នុងឆ្្ំ 2018។ បនុះគរជា 

ការខិតខំបដើម្បីសបពមចឲ្យបាននិរន្ភា្អាជីវកម្មជាមួយពបាក់ចំបណញ 

ណដលបានរំ្រឹងទុក។



7

ធនាគារឯកបទស ឌីជីេី៊ | របាយការណ៍ពេចាំឆ្្ំ ២០១៨

Lee Yong Man

បទាុះេីជាមនសម្្ធទីផ្សារយ៉្ងណក៏បោយ ធនាគារបៅណតេន្ 

យកចិត្ទុកោក់បៅបលើស្ង់ោននការផ្ល់ឥណទាន និង្ពងរឹងបៅបលើ 

កពមិតពេតិេត្ិការឲ្យមនពេសិទិ្ធភា្។ ការេណ្តុះេណ្្លេុគ្គលិក  

និង្ពងរឹងបៅបលីជំនាញ គរជាកត្្ាចម្បងបដើម្បីបលើកទរឹកចិត្េុគ្គលិក និង 

យល់្ីតពមរូវ ការចាំបាច់រេស់អតិថិជនក៏ដូចជាតពមរូវការទីផ្សារ។  

ដូបច្ុះបយើងបៅណតេន្ការអភិឌ្ឍន៍ ចំបណុះដរឹងបោយណផអែកបលើជំនាញ  

និងេបច្កបទសដល់ថ្្ក់ពគេ់ពគង និងេុគ្គលិកក្នុងឆំ្្បនុះរួចបៅណតេន្

ការេណ្តុះេណ្្លជាអាទិភា្បៅប្លខាងមុខេន្បទៀត។

ក្នុងឆ្្ំ 2018 ធនាគារបានផ្ល់នូវវគ្គេណ្តុះេណ្្លដល់េុគ្គលិក 

ដូចខាងបពកាមៈ

•	 វគ្គេណ្តុះេណ្្លេុគ្គលិកថ្មីណដលមនរយៈប្លេីនថងៃ

•	 វគ្គេណ្តុះេណ្្លបផ្សងៗរេស់ធនាគារដល់េុគ្គលិកបៅតាមសាខា

•	 វគ្គេណ្តុះេណ្្លជំនាញធនាគារ្ីខាងបពរៅដល់េុគ្គលិក

•	 	សិកា្្សាលបៅក្នុងពសុក បៅបខត្បសៀមរាេដល់ថ្្ក់ពគេ់ពគង 

ទាំងអស់

•	 	សិកា្្សាលបពរៅពេបទស បៅពេបទសកូបរេខាងត្បចូង ក្នុងណខឧសភា 

ឆ្្ំ 2018 ណដលមនេុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 297 នាក់ រួមទាំង 

សមជិកពកុមពគរួសារេុគ្គលិកចំនួន 14 នាក់។

សំរាេ់ឆ្្ំ 2019 បនុះ ធនាគារនរឹងេបង្កើនការយកចិត្ទុកោក់បៅបលើ 

ពេ្័ន្ធពគេ់ពគងហានិភ័យ និងនីតិវិធីក្នុងការពតរួត្ិនិត្យពេតិេត្ិការ 

នផ្ក្នុង។ ធនាគារបៅណតយកចិត្ទុកោក់បៅបលើការអនុវត្បលើសហ 

ពេតិេត្ិការលអែ ណដលជាឬសគល់រេស់និរន្ភា្ននការរីកចបពមើន។

ខ្នុំសូមណថលែងអំណរគុណយ៉្ងពជាលបពរៅ ចំបពាុះអតិថិជនទាំងអស់ 

សំរាេ់ការបជឿជាក់ និងការគាំពទជាមួយធនាគារ។ ក្នុងឪកាសដ៏ពេន្ 

បនុះ ខ្នុំសូមណថលែងអំណរគុណដល់ពកុមពេរឹក្សាភិបាល គណៈពគេ់ពគង  

និងេុគ្គលកិទំាងអស់សំរាេ់ការខិតខំពេរឹងណពេងអស់្ីកមំ្្ងកាយចិត្

ចូលរួមចំណណកបធវើបអាយសបពមចបាននូវលទ្ធផលដ៏លអែពេបសើរបនុះ។

បៅទីេញ្េ់ ខ្នុំសូមណថលែងអំណរគុណយ៉្ងពជាលបពរៅេំផុត ចំបពាុះ 

ធនាគារជាតិននកម្នុជា ណដលជានិច្កាលណតងជួយគាំពទ និងផ្ល ់

អនុសាសន៍លអែៗដល់ធនាគារ។

ពេធាននាយកពេតិេតិ្



ផលិតផលរេស ់
ធនាគារ



ឥណទានទូបៅ
ឥណទានទូបៅ ផ្ល់បោយ 

អតិថិជនសំរាេ់បធវើជាទុនេងវិលក្នុងការពបងរឹង  

និងពបងីកមុខរេរ និងបបេើបរាស់សំរាេ ់

បគាលេំណងបផ្សងបទៀត បៅតាមតបមរូវការ 

រេស់អតិថិជន បោយផផអែកបលើចំណូល 

លទ្ធភាពសង និងបទព្យេញ្្ំ។

ឥណទានសំរាេ់រថយន្
ឥណទានសំរាេ់រថយន្ ជាបេបេទផលិតផល 

ផែលេបងកើតប�ើង សំរាេ់ផ្ល់ជូនអតិថិជន 

ផែលមានលក្ខណសម្បត្ិប្រេ់បគាន់ បែើម្បីទិញរថយន្ 

បបេើបរាស់ផ្្ល់ខ្លួន។

ឥណទានសំរាេ់ប្រហោ្្ន
ឥណទានសំរាេ់ប្រហោ្្ន  

ជាបេបេទផលិតផល ផែលេបងកើតប�ើង 

សំរាេ់ផ្ល់ជូនអតិថិជន ផែលមាន 

លក្ខណសម្បតិ្ប្រេ់បគាន់ បែើម្បីទិញ ឬសាង  

សង់ប្រហោ្្នបៅតាមតបមរូវការ។



ការេណ្តុះេណ្្ល/  
ការចូលរួមចំផណកក្នុងសង្គម





បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ
2009

2010

ទទួលបនអាជា� បណ័� ជា
ធនាគរឯកេទសពីធនាគរជាតិៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរុប : US$32,146,123
ចំណូលពីការ្របក ់: US$4,409,025

្របកច់ំេណញសុទ� : US$814,632

េបើកសាខទី៣
ែដលមនេឈា� ះថសាខេចមេច

្រទព្យសកម�សរុប : US$44,073,316
ចំណូលពីការ្របក ់: US$6,018,180
្របកច់ំេណញសុទ� : US$1,785,172

2013
2012

2011

2017

្រទព្យសកម�សរុប : US$86,019,889
ចំណូលពីការ្របក ់: US$11,473,996
្របកច់ំេណញសុទ� : US$3,395,256

្រទព្យសកម�សរុប : US$106,565,345
ចំណូលពីការ្របក ់: US$14,087,148
្របកច់ំេណញសុទ� : US$4,281,433

 2016

2015

2014

 2018

ទទួលបនលិខិតអនុ�� ត
ជាផ�ូវការពីធនាគរជាតិៃនកម�ុជា

ទទួលបនអាជា� បណ័�
ពីធនាគរជាតិៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរុប : US$5,468,927
ចំណូលពីការ្របក ់: US$462,625
្របកច់ំេណញសុទ� : US$13,260

្រទព្យសកម�សរុប : US$20,930,852
ចំណូលពីការ្របក ់: US$2,872,392
្របកច់ំេណញសុទ� : US$516,641

េបើកសាខទី២ ែដលមនេឈា� ះថ
សាខផ្សោរេដើមថ�ូវ 
ចុះកម�សិទ�ិប�� េលើសា� កស�� ពណិជ�កម�
េន្រកសួងពណិជ�កម�
្រទព្យសកម�សរុប : US$11,933,949
ចំណូលពីការ្របក ់: US$1,505,050
្របកច់ំេណញសុទ� : US$229,865

េបើកសាខទី៤ និងទី៥ ែដលមន
េឈា� ះថ សាខឬស្សែីកវ និងសាខបឺងេកងកង
្រទព្យសកម�សរុប : US$63,851,888
ចំណូលពីការ្របក ់: US$8,497,007
្របកច់ំេណញសុទ� : US$1,927,835

បនផា� ស់ប�ូរភាគទុនិកថ�ី 
ធនាគរ Daegu កូេរខ៉ងត្ូបង 

េបើកសាខទី6 និងទី7 ែដលមនេឈា� ះថ 
សាខអូឡាពិំក និងសាខស�ឹងមនជយ័
្រទព្យសកម�សរុប : US$140,516,705
ចំណូលពីការ្របក ់: US$17,433,225
្របកច់ំេណញសុទ� : US$6,493,617
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���ស់
�គហ៊ុន

�កុម
�បឹក��ភិ�ល

�ប�ន
�យក
�បតិបត�ិ

គណៈក���
ធិ�រ�គ�់�គង
�និភ័យ

គណៈ
ក���ធិ�រ
�បតិបត�ិ

គណៈ
ក���ធិ�រ
ឥណ�ន

គណៈ
ក���ធិ�រ
េសវនកម�

គណៈក���
ធិ�រធន�ន

មនុស��

អនុ�ប�ន
�យក

�យិ�
�បតិបត�ិធន�ន

មនុស��

�យក
�បតិបត�ិ
សវនកម�

�យក
�បតិបត�ិ
ហិរ��វត��

�យក
�បតិបត�ិ

�បតិបត�ិ�រ

�យក
�បតិបត�ិ

ព័ត៍�នវ�ទ��

�យក
�បតិបត�ិែផន�រ
យុទ���ស�

�យក
�បតិបត�ិ
ឥណ�ន

�យក���ន
�បតិបត�ិ�ម

�យក
���នសវនកម�

ៃផ�ក��ង

�យក
���នធន�ន
មនុស��

�យក���ន
គ��នយ��

�យក���ន
ទីផ��រ

�យក���ន
ព័ត៍�នវ�ទ��

�កុម
េ�ជីសេរ�ស
បុគ�លិក

�កុម
បំេរ�េស�
អតិថិជន

�កុម
បណ��ះ
ប���ល

��

�យក���ន
ឥណ�ន

�យកដ�ាន
�យតៃម�

អចលន�ទព��

�យកដ�ាន
េ�ះ��យ
បំណ�ល

�យកដ�ាន
�គប់�គង
�និភ័យ

�យក
ដ�ានែផន�រ
យុទ���ស�

�យកដ�ាន
រដ��ល

�យកដ�ាន
រត�ភិ�ល

តារាងរចនាសម្ពន្ធ័
2009

2010

ទទួលបនអាជា� បណ័� ជា
ធនាគរឯកេទសពីធនាគរជាតិៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរុប : US$32,146,123
ចំណូលពីការ្របក ់: US$4,409,025

្របកច់ំេណញសុទ� : US$814,632

េបើកសាខទី៣
ែដលមនេឈា� ះថសាខេចមេច

្រទព្យសកម�សរុប : US$44,073,316
ចំណូលពីការ្របក ់: US$6,018,180
្របកច់ំេណញសុទ� : US$1,785,172

2013
2012

2011

2017

្រទព្យសកម�សរុប : US$86,019,889
ចំណូលពីការ្របក ់: US$11,473,996
្របកច់ំេណញសុទ� : US$3,395,256

្រទព្យសកម�សរុប : US$106,565,345
ចំណូលពីការ្របក ់: US$14,087,148
្របកច់ំេណញសុទ� : US$4,281,433

 2016

2015

2014

 2018

ទទួលបនលិខិតអនុ�� ត
ជាផ�ូវការពីធនាគរជាតិៃនកម�ុជា

ទទួលបនអាជា� បណ័�
ពីធនាគរជាតិៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរុប : US$5,468,927
ចំណូលពីការ្របក ់: US$462,625
្របកច់ំេណញសុទ� : US$13,260

្រទព្យសកម�សរុប : US$20,930,852
ចំណូលពីការ្របក ់: US$2,872,392
្របកច់ំេណញសុទ� : US$516,641

េបើកសាខទី២ ែដលមនេឈា� ះថ
សាខផ្សោរេដើមថ�ូវ 
ចុះកម�សិទ�ិប�� េលើសា� កស�� ពណិជ�កម�
េន្រកសួងពណិជ�កម�
្រទព្យសកម�សរុប : US$11,933,949
ចំណូលពីការ្របក ់: US$1,505,050
្របកច់ំេណញសុទ� : US$229,865

េបើកសាខទី៤ និងទី៥ ែដលមន
េឈា� ះថ សាខឬស្សែីកវ និងសាខបឺងេកងកង
្រទព្យសកម�សរុប : US$63,851,888
ចំណូលពីការ្របក ់: US$8,497,007
្របកច់ំេណញសុទ� : US$1,927,835

បនផា� ស់ប�ូរភាគទុនិកថ�ី 
ធនាគរ Daegu កូេរខ៉ងត្ូបង 

េបើកសាខទី6 និងទី7 ែដលមនេឈា� ះថ 
សាខអូឡាពិំក និងសាខស�ឹងមនជយ័
្រទព្យសកម�សរុប : US$140,516,705
ចំណូលពីការ្របក ់: US$17,433,225
្របកច់ំេណញសុទ� : US$6,493,617
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2018 2017

 
%  

ននបែើមទុន
ចំនួនភា្រហុ៊ន ចំនួនទរឹកបរាក់ 

ជាែុល្្រសហរែ្ឋ 
ោបមរិក

%  
ននបែើមទុន

ចំនួនភា្រហុ៊ន ចំនួនទរឹកបរាក់ 
ជាែុល្្រសហរែ្ឋ 

ោបមរិក

Daegu Bank 100% 75,000,000 75,000,000 - - -

OKS-CAM 
Investments Limited

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

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

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

100% 75,000,000 75,000,000 100% 20,000,000 20,000,000

រចនាសម្័ន្ធរេស់ម្្ស់ភាគហ៊ុន និងការកាន់កាេ់ភាគហ៊ុនចុុះេញ្ីមនដូចខាងបពកាមៈ

មា្្ស់ភា្រហ៊ុន
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បកុមបេរឹក្សាេិរាល
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Lee Won Soo
ពេធានពកុមពេរឹក្សាភិបាល

koh bock SWi
អភិបាលឯករាជ្យ

កបមិតវេ្បធម៌

•  េរិញ្្េពត ណផ្កពគេ់ពគងពាណិជ្កម្ម  
្ីសាកលវិទ្យាល័យ Kyungpook National  
សាធារណរដ្ឋកូបរេ

កបមិតវេ្បធម៌

•  េរិញ្្េពត ណផ្កពគេ់ពគងពាណិជ្កម្ម  
្ីសាកលវិទ្យាល័យជាតិបៅពេបទសសិង្ហេុរី

• Excecutive Program  

 (Investment Strategy & Management  

 Program) ្ីសាកលវិទ្យាល័យ Kellogg,  

 Northwestern បៅសហរដ្ឋអាបមរិក

េទពិបសាធន៍ការងារ

• អគ្គនាយក ននធនាគារ Daegu  
 បៅសាធារណរដ្ឋកូបរេ (េច្នុេ្បន្)

េទពិបសាធន៍ការងារ

• Independent Commissioner,  

 PT Malido Feedmill Tbk  
 បៅពេបទសឥណ្ឌូបនសុី (េច្នុេ្បន្)

• Independent Director, TT International  

 Limited បៅពេបទសសិង្ហេុរី (េច្នុេ្បន្)

•  នាយកពេតិេត្ិឥណទានតំេន់  
និងអនុពេធាននាយក ននធនាគារ Arab ភីអិលសុី 
បៅពេបទសសិង្ហេុរី

បកុមបេរឹក្សាេិរាល
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Lee Dong YouL
អភិបាលឯករាជ្យ

Lee Yong Man
អភិបាល

កបមិតវេ្បធម៌

•	 	េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កពគេ់ពគងពាណិជ្កម្ម  
្ីសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Kyungpook  
សាធារណរដ្ឋកូបរេ

•  េរិញ្្េពត ណផ្កពគេ់ពគងពាណិជ្កម្ម ្ីសាកលវិទ្យាល័យ 
Yeungnam សាធារណរដ្ឋកូបរេ

កបមិតវេ្បធម៌

•  េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កវិទ្យាសាសស្បសដ្ឋកិច ្
្ីសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei សាធារណរដ្ឋកូបរេ

េទពិបសាធន៍ការងារ

• នាយកពេតិេត្ិពេតិេត្ិការ 
 ននពកុមហ៊ុន J&COCEU Co., Ltd (េច្នុេ្បន)្

• អគ្គនាយក ននធនាគារ Daegu  
 បៅសាធារណរដ្ឋកូបរេ

េទពិបសាធន៍ការងារ

• ពេធាននាយកពេតិេត្ិននធនាគារ 
 ឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក (េច្នុេ្បន្)

• អគ្គនាយករង ននធនាគារ ភ្ំប្ញពាណិជ្

•  ពេធានតំណង ននធនាគារ Arab  
ភីអិលសុី បៅទីពកុងហុងកុង

•  អនុពេធាននាយក ននធនាគារ Arab  
ភីអិលសុី បៅទីពកុងបសអ៊ូល ពេបទសកូបរេ

•  ជំនួយការអនុពេធាននាយក ននធនាគារ  
Arab ភីអិលសុី បៅពេបទសសិង្ហេុរី

បកុមបេរឹក្សាេិរាល
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kiM Deok gYeoM
អភិបាល

Lee Sang Rae
អភិបាល

កបមិតវេ្បធម៌

• េរិញ្្េពត ណផ្កបសដ្ឋកិច្ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ  

 Kyungsung សាធារណរដ្ឋកូបរេ

កបមិតវេ្បធម៌

•  េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កវិសវកម្មហិរញ្ញវត្នុ KAISI  
(វិទ្យាសា្្នជាន់ខ្ស់ណផ្កវិទ្យាសាសស្ និងេបច្កវិទ្យា)  
បៅសាធារណរដ្ឋកូបរេ

•  េរិញ្្េពត ពគេ់ពគងពាណិជ្កម្ម ្ីសាកលវិទ្យាល័យ 

Kyungpook National បៅសាធារណរដ្ឋកូបរេ

េទពិបសាធន៍ការងារ

• អនុពេធាននាយក ននធនាគារ ឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក (េច្នុេ្បន្)

•  ពេធានពគេ់ពគងទូបៅ ធនាគារ Daegu សាធារណរដ្ឋកូបរេ

េទពិបសាធន៍ការងារ

• នាយកពេតិេត្ិណផនការយុទ្ធសាសស្ ននធនាគារ  
 ឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក (េច្នុេ្បន្)

• ពេធានពកុម ននធនាគារ Daegu បៅសាធារណរដ្ឋកូបរេ
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ធ

្រណៈប្រេ់ប្រង
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្រណៈប្រេ់ប្រង

Lee Yong Man 

ពេធាននាយកពេតិេត្/ិ
អភិបាល

កបមិតវេ្បធម៌

•  េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ណផ្កវិទ្យាសាសស ្
បសដ្ឋកិច្ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ  

Yonsei សាធារណរដ្ឋកូបរេ

េទពិបសាធន៍ការងារ

• អគ្គនាយករងននធនាគារភំ្ប្ញពាណិជ្

•  ពេធានតំណង ននធនាគារ Arab 
ភីអិលសុី បៅទីពកុងហុងកុង

•  អនុពេធាននាយក ននធនាគារ Arab 
ភីអិលសីុ បៅទីពកុងបសអូ៊ល ពេបទសកូបរេ

•  ជំនួយការអនុពេធាននាយក  

ននធនាគារ Arab ភីអិលសុី 
បៅពេបទសសិង្ហេុរី

Lee Sang Rae

អនុពេធាននាយក/
អភិបាល

កបមិតវេ្បធម៌

•  េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កវិសវកម្ម 

ហិរញ្ញវត្នុ KAISI (វិទ្យាសា្្នជាន់ខ្ស ់
ណផ្កវិទ្យាសាសស្ និងេបច្កវិទ្យា) 
បៅសាធារណរដ្ឋកូបរេ

•  េរិញ្្េពត ពគេ់ពគងពាណិជ្កម្ម 

្ីសាកលវិទ្យាល័យ Kyungpook 

National បៅសាធារណរដ្ឋកូបរេ

េទពិបសាធន៍ការងារ

•  ពេធានពគេ់ពគងទូបៅ ធនាគារ Daegu 
សាធារណរដ្ឋកូបរេ

kiM Deok gYeoM

នាយកពេតិេត្ិណផនការយុទ្ធសាសស/្
អភិបាល

កបមិតវេ្បធម៌

• េរិញ្្េពត ណផ្កវិទ្យាសាសស្បសដ្ឋកិច ្
 ្ីសាកលវិទ្យាល័យ Kyungsung  
 សាធារណរដ្ឋកូបរេ

េទពិបសាធន៍ការងារ

• ពេធានពកុម ននធនាគារ Daegu

 បៅសាធារណរដ្ឋកូបរេ

ធ
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កបមិតវេ្បធម៌

•  េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កពគេ់ពគង 
  ហិរញ្ញវត្នុ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ 

ភូមិន្នីតិសាសស្ និងវិទ្យាសាសស ្
បសដ្ឋកិច្

ផេែត រា៉្វី
នាយកពេតិេត្ិឥណទាន/ 
អនុពេធាននាយក

េទពិបសាធន៍ការងារ

•   នាយកឥណទាន ននអង្គការឥណទាន 
អភិវឌ្ឍន៍លំបៅោ្្នពេជាជនពកីពក

•   ពេធានមសន្ីឥណទាន ននធនាគារ 
បអសុីលីោ ភីអិលសុី

កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កពគេ់ពគង 
ហិរញ្ញវត្នុ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ 
ជាតិពគេ់ពគង

ប�៉្ និមល
នាយិកាពេតិេត្ិធនធានមនុស្ស/ 
អនុពេធាននាយក

េទពិបសាធន៍ការងារ

•   បលខាពេតិេត្ិននពេធាននាយក 
ពេតិេត្ិ និងមសន្ីរោ្្បាលឥណទាន 
ននធនាគារ ភ្ំប្ញពាណិជ្

កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កពគេ់ពគង 
ហិរញ្ញវត្នុ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ 
ជាតិពគេ់ពគង

ផងែត េ៊ុនបធឿន
នាយកពេតិេត្ិពេតិេត្ិការ/ 
អនុពេធាននាយក

េទពិបសាធន៍ការងារ

•   មសន្ីឥណទាន ននធនាគារ  
បអសុីលីោ ភីអិលសុី

្រណៈប្រេ់ប្រង
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កបមិតវេ្បធម៌

•  េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កពគេ់ពគង 
  សហពគាស ្ីសាកលវិទ្យាល័យ  

HUST ពេបទសចិន

• េរិញ្្េពត ណផ្កធនាគារ និងហរិញ្ញវត្នុ  
  ្ សីាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្នីតិសាសស្ 

និងវិទ្យាសាសស្បសដ្ឋកិច្

យុន សុផល
នាយកពេតិេត្ិហិរញ្ញវត្នុ/ 
អនុពេធាននាយក

េទពិបសាធន៍ការងារ

•  នាយកនាយកោ្្ន ហរិញ្ញវត្នុ 
បៅពគរឹុះស្្ានមីពករូ ហិរញ្ញវត្នុ អិលអូ 
អិលសីុ (បខមេូឌា) ភីអិលសីុ

• ពេធានណផ្កហិរញ្ញវត្នុ បៅធនាគារ  

 ANZ Royal

•  អនុពេធានណផ្កបរៀេចំ និង 
ពតរួត្ិនិត្យណផនការថវិកា ននធនាគារ 
បអសុីលីោ ភីអិលសីុ

កបមិតវេ្បធម៌

•   កំ្ុងសិក្សា ACCA (CPA) តាមរយៈ 

CamEd Business School

•  េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កពគេ់ពគង 
  ហិរញ្ញវត្នុ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ 

ភូមិន្នីតិសាសស្ និងវិទ្យាសាសស្បសដ្ឋកិច្

សុិន សុខ
នាយកពេតិេត្ិសវនកម្ម/ 
អនុពេធាននាយក

េទពិបសាធន៍ការងារ

•  នាយកសវនកម្មនផ្ក្នុងននពគរឹុះស្្ាន 
មីពករូហិរញ្ញវត្នុ សីលនិធិ

កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កពគេ់ពគង 
ពាណិជ្កម្ម ្ីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន

េទពិបសាធន៍ការងារ

•  ពេធានណផ្ករបាយការណ៍ និង 
សវនកម្មបគាលការណ៍ ននធនាគារ 
បអសីុលីោ ភីអិលសីុ

មួក មា៉្របែត
នាយកពេតិេត្ិតាម
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កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពត ណផ្កពគេ់ពគង 
ហិរញ្ញវត្នុ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ 
ជាតិពគេ់ពគង

េទពិបសាធន៍ការងារ

• មសនី្ឥណទាន ននធនាគារ  
 បអសីុលីោ ភីអិលសីុ

មុី វណ្ៈ
នាយកឥណទាន

កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កពគេ់ពគង 
ហិរញ្ញវត្នុ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ  
ជាតិពគេ់ពគង

កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ណផ្កពគេ់ពគង 
ហិរញ្ញវត្នុ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ 
ជាតិពគេ់ពគង

េទពិបសាធន៍ការងារ

•  ពេធានមសនី្ឥណទាន ននធនាគារ 
បអសីុលីោ ភីអិលសីុ

េទពិបសាធន៍ការងារ

•  មសនី្ឥណទានខ្្ាតមធ្យម  
ននធនាគារ បអសីុលីោ ភីអិលសីុ

យក់ សុធន់
នាយកសាខា

ផេែន សំរួល 
នាយកសាខា

្រណៈប្រេ់ប្រង
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កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពត ណផ្កធនាគារនិងហរិញ្ញវត្នុ 
្ីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្នីតិសាសស្ 
និងវិទ្យាសាសស្បសដ្ឋកិច្

សារា៉្ ្រនា្្រិទ្ធិ
នាយកសាខា

េទពិបសាធន៍ការងារ

•  េុគ្គលិកហរិញ្ញេ្បទានពាណិជ្កម្ម 
ននធនាគារ បអសីុលីោ ភីអិលសីុ

កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពត ណផ្កធនាគារ និងហរិញ្ញវត្នុ  
្ីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្នីតិសាសស្  
និងវិទ្យាសាសស្បសដ្ឋកិច្

កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពតជាន់ខ្ស់ ពគេ់ពគងពាណិជ្កម្ម 
្ីសាកលវិទ្យាល័យ ឯកបទសកម្នុជា

ផត វុទា្្
នាយកសាខា

េទពិបសាធន៍ការងារ

•  មសនី្ឥណទានខ្្ាតមធ្យម  
ននធនាគារ សីុលីោ ភីអិលសីុ

េទពិបសាធន៍ការងារ

•  មសនី្ឥណទាន ននធនាគារ  
ភូមិកម្នុជា លីមីធីត

ចាន់ រោ្្
នាយកសាខា
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កបមិតវេ្បធម៌

•   េរិញ្្េពត ណផ្កធនាគារនិងហរិញ្ញវត្នុ 
្ីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្នីតិសាសស្ 
និងវិទ្យាសាសស្បសដ្ឋកិច្

កបមិតវេ្បធម៌

•    េរិញ្្េពត ណផ្កពគេ់ពគង 
្ីសាកលវិទ្យាល័យ ធនធានមនុស្ស

រស់ ធារិទ្ធ
នាយកសាខា

ញនុរឹក វិសាល
នាយកសាខា

េទពិបសាធន៍ការងារ

• មសនី្ឥណទាន ននធនាគារ  
 ស្្ាេនា ភីអិលសីុ

េទពិបសាធន៍ការងារ

• មសនី្ឥណទាន ននធនាគារ  
 ស្្ាេនា ភីអិលសីុ ABA ភីអិលសីុ

្រណៈប្រេ់ប្រង

ធ



មា្្ស់ភា្រហ៊ុន

ររាយការណ៍លទ្ធផល (ែុល្្រោបមរិក) 2018 2017

ពបាក់ចំបណញមុនេង់្ន្ធ 8,205,433 5,606,457

ពបាក់ចំបណញសុទ្ធ 6,493,617 4,281,433

ធាតុសំខាន់ៗរេស់តារាងតុល្យការ (ែុល្្រោបមរិក)

ពទ្្យសកម្មសរុេ 140,516,705 106,565,345

ឥណទាន និងេុបរពេទាន 133,866,241 103,222,841

េំណុលសរុេ 46,240,045 73,782,302

បដើមទុន 75,000,000 20,000,000

មូលធនសរុេ 94,276,660 32,783,043

ការេងវិលចំណូលបលើពទ្្យសកម្ម 5.2% 4.5%

ការេងវិលចំណូលបលើមូលនិធិម្្ស់ហ៊ុន 10.0% 14.1%

ការេងវិលចំណូលបលើការវិនិបយគ 7.9% 9.3%

អពតាឥណទានខូច 0.2% 0.07%
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ប្្ក់ចំណ្ញមុនដក្ន្ធ 8,205,433 32,969,429 5,606,457 22,633,267

្ន្ធលើប្្ក់ចំណូល (1,711,816) (6,878,077) (1,325,024) (5,349,122)

ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធសម្្េ់ការិយេរិច្ឆ្ទ 6,493,617 26,091,352 4,281,433 17,284,145 

ររាយការណ៍រេស់បកុមបេរឹក្សាេិរាល

ពកុមពេរឹក្សាភិបាលមនក្ីបសាមនស្សរីករាយបធវើការេង្្ញជូននូវរបាយការណ៍រេស់ពកុមពេរឹក្សាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ណដលបានបធវើ 
សវនកម្មរួចរេស់ធនាគារឯកបទស ឌីជីេី៊ ម.ក បៅកាត់ថ (ធនាគារ) ណដលពតរូវបានបគស្្ាល់ថជាអតីត ធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសីុ  
សពមេ់ការិយេរិបចឆេទ ណដលបានេញ្េ់នថងៃទ3ី1 ណខធ្ចូ ឆ្្2ំ018។

សកម្មភាពចម្បង

សកម្មភា្ចម្បងរេស់ធនាគាររួមមនការបធវើពេតិេតិ្ការបលើរាល់សកម្មភា្អាជីវកម្មធនាគារឯកបទស និងការផ្ល់បសវាកម្មហិរញ្ញវត្នុ ណដលពាក់្័ន្ធក្នុង 
ព្ុះរាជាណចពកកម្នុជា។

្ុំមនការផ្្ស់េ្ចូរជាសារវន្បលើសកម្មភា្ចម្បងរេស់ធនាគារបៅក្នុងការិយេរិបចឆេទហិរញ្ញវត្នុបនុះបទ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារ សពមេ់ការិយេរិបចឆេទណដលបានេញ្េ់នថងៃទ3ី1 ណខធ្ចូ ឆ្្2ំ018 មនដូចខាងបពកាម៖
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ភា្រលេ

្ុំមនការពេកាស ឬការណេងណចកភាគលភបទ បហើយពកុមពេរឹក្សាភិបាលមិនបានបស្ើឲ្យមនការណេងណចកភាគលភ សពមេ់ការិយេរិបចឆេទបធវើ 
របាយការណ៍បនុះបទ។

បែើមទុន

បៅនថងៃទី19 ណខតុល ឆំ្្2017 ធនាគារបានបធវើកិច្សន្យាទិញ និងលក់ភាគហុ៊នកាន់កាេ់ទំាងអស់បៅឲ្យធនាគារ Daegu ណដលជាធនាគារេបង្កើត 
បៅទីពកុង Daegu ននសាធារណៈរដ្ឋកូបរេ។

បៅនថងៃទី28 ណខធ្ចូ ឆំ្្2017 ធនាគារបានទទួលការអនុម័ត្ីធនាគារជាតិននកម្នុជា ក្នុងការផ្្ស់េ្ចូរភាគទុនិករេស់ធនាគារបៅជា ធនាគារ Daegu  
និងផ្្ស់េ្ចូរបឈាម្ុះ ពេតិេត្ិការ្ីធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី បៅជាធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក។ ការណកសពមរួលបលើលកខេន្ិកៈ
រេស់ធនាគារពតរូវបានអនុម័ត្ីពកសួងពាណិជ្កម្មនានថងៃទ2ី5 ណខមករា ឆ្្2ំ018។

បៅនថងៃទី30 ណខមករា ឆំ្្2018 ពកុមពេរឹក្សាននធនាគារបានអនុម័តេបង្កើនបដើមទុន្ី 20,000,000 ដុល្្រអាបមរិក បៅ 75,000,000 ដុល្្រអាបមរិក។ 
បៅនថងៃទី14 ណខមីនា ឆំ្្ 2018 ធនាគារបានោក់លិខិតបៅធនាគារជាតិននកម្នុជា បដើម្បីបស្ើសំុេបង្កើនបដើមទុនចំនួន 55,000,000 ដុល្្រអាបមរិក។ 
បយងតាមការអនុម័ត្ីធនាគារជាតិននកម្នុជា បៅនថងៃទី4 ណខកក្ោ ឆំ្្2018 បដើមទុនរេស់ធនាគារបានបកើនប�ើង្ី 20,000,000 ដុល្្រអាបមរិក  
ដល់ 75,000,000 ដុល្្រអាបមរិក។ ការណកសពមរួលបលើលកខេនិ្កៈរេស់ធនាគារពតរូវបានអនុម័ត្ីពកសួងពាណិជ្កម្មនានថងៃទី1 ណខសីហា ឆំ្្ 2018។

ទុនេបមុង និងសំវិធានធន

្ុំមនការណពេពេរួលជាសារវន្ននទុនេពមុង និងសំវិធានធនបៅក្នុងការិយេរិបចឆេទបនុះបទ បពរៅ្ីការេង្្ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនុះ។

ឥណទាន និងេុបរបេទានោបកក់ និងជាេ់សង្ស័យ

បៅមុនប្លបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារពកុមពេរឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការ ណដលមនមូលោ្្នសមរម្យ បដើម្បីេញ្្ក់ថវិធានការ 
ទាក់ទងបៅនរឹងការលុេេំបាត់បចាលឥណទាន និងេុបរពេទានអាពកក់ និងការបធវើសំវិធានធនបលើឥណទាន និងេុបរពេទានជាេ់សង្ស័យពតរូវបាន
បធវើប�ើង។ ពកុមពេរឹក្សាភិបាលមនការបជឿជាក់ថ រាល់ឥណទាន និងេុបរពេទាន ណដលទទួលសា្្ល់ថមិនអាចទារបានពតរូវបានលុេេំបាត់បចាល 
បហើយសំវិធានធនពគេ់ពគាន់ពតរូវបានកំណត់ប�ើង សពមេ់ឥណទាន និងេុបរពេទានណដលជាេ់សង្ស័យ។  

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ ពកុមពេរឹក្សាភិបាល្ំុបាន្ិនិត្យប�ើញមនស្្ានភា្ណមួយ ណដលអាចនរឹងេណ្្លឲ្យចំនួនននការលុេេំបាត់បចាល 
ឥណទាន និងេុបរពេទានអាពកក់ ឬចំនួនននការបធវើសំវិធានធនបលើឥណទាន និងេុបរពេទានជាេ់សង្ស័យបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនុះ មន 
ចំនួនខវុះខាតជាសារវ័ន្បនាុះប�ើយ។

បទព្យសកម្មចរន្

បៅមុនប្លណដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារពតរូវបានបរៀេចំប�ើង ពកុមពេរឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការ ណដលមនមូលោ្្នសមរម្យ បដើម្បី 
េញ្្ក់ថ េណ្្ពទ្្យសកម្មចរន្ទាំងអស់បពរៅ្ីេំណុល ណដលបានកត់ពតាបៅក្នុងេញ្ីគណបនយ្យរេស់ធនាគារ បហើយណដលទំនងជាមិនអាច
ទទួលសា្្ល់បានបៅក្នុងពេតិេត្ិការអាជីវកម្មធម្មតាពតរូវបានកាត់េន្យឲ្យបៅបស្មើនរឹងតនមលែ ណដលគិតថនរឹងអាចពេមូលបានជាក់ណស្ង។
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នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ ពកុមពេរឹក្សាភិបាល្ុំបានដរឹង្ីបហតុការណ៍ណមួយ ណដលនរឹងបធវើឲ្យេ៉ុះពាល់ដល់ការកំណត់តនមលែពទ្្យសកម្មចរន្
បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារថមនភា្មិនពតរឹមពតរូវបនាុះបទ។

វិធីសាសស្កំណត់តនម្ 

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ ពកុមពេរឹក្សាភិបាល្ុំបានដរឹង្ីបហតុការណ៍ណមួយ ណដលបានបកើតប�ើងណដលនរឹងបធវើឲ្យេ៉ុះពាល់ដល់ការអនុវត្ន ៍
វិធីសាសស្ ណដលមនកនលែងមកក្នុងការវាយតនមលែពទ្្យសកម្ម និងេំណុលបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារថមនភា្មិនពតរឹមពតរូវ និង 
មិនសមពសេបនាុះបទ។ 

េំណុលយថាបហតុ និងេំណុលបផ្សងៗបទៀត

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ្ុំមន៖

(ក)  ការោក់េញ្្ំពទ្្យសកម្មណមួយរេស់ធនាគារ ណដលបកើតមនប�ើងចាេ់តាំង្ីនថងៃចុងការិយេរិបចឆេទក្នុងការធានា ចំបពាុះេំណុលរេស់ 
េុគ្គលណមួយប�ើយឬ

(ខ)  េំណុលយថបហតុណមួយណដលបកើតមនប�ើង ចំបពាុះធនាគារចាេ់តំាង្ីនថងៃចុងការិយេរិបចឆេទមក បពរៅអំ្ីពេតិេតិ្ការអាជីវកម្មធម្មតា 
រេស់ធនាគារ។

ពកុមពេរឹក្សាភិបាលយល់ថ្ុំមនេំណុលយថភា្ ឬេំណុលបផ្សងៗបទៀតរេស់ធនាគារ ណដលពតរូវេំប្ញ ឬអាចនរឹងពតរូវេំប្ញក្នុងរយៈប្ល 
12ណខ េន្្ាេ់្ីកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍ ណដលនរឹងបធវើឲ្យមនផលេ៉ុះពាល់ ឬអាចនរឹងេ៉ុះពាល់ជាសារវន្ដល់លទ្ធភា្រេស់ធនាគារក្នុងការេំប្ញ 
កាត្វកិច្រេស់ខលែលួនដូចណដលបានកំណត់ និងបៅប្លណដលដល់នថងៃកំណត់។

ការផ្្ស់េ្តូរននបហតុការណ៍

នានថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ ពកុមពេរឹក្សាភិបាល្ំុបានដរឹង្ីបហតុការណ៍ណមួយ ណដលមិនបានណវកណញកបៅក្នុងរបាយការណ៍បនុះ ឬក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារ ណដលនរឹងេណ្្លឲ្យមនតួបលខននចំនួនណមួយ ណដលបានេង្្ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុមនភា្មិនពតរឹមពតរូវ 
បនាុះបទ។

បេតិេត្ិការមិនបេបកតី

ពកុមពេរឹក្សាភិបាលមនបយេល់ថ លទ្ធផលននការបធវើពេតិេត្ិការរេស់ធនាគារក្នុងការិយេរិបចឆេទហិរញ្ញវត្នុបនុះ មិនមនផលេ៉ុះពាល់ជាសារវន ្
បោយសកម្មភា្ពេតិេត្ិការ ឬព្រឹត្ិការណ៍ណមួយណដលមនលកខេណៈជាសារវន្និងមិនពេពកតីបនាុះបទ។

ពកុមពេរឹក្សាភិបាលក៏មនបយេល់ផងណដរថ បៅក្នុងចបនា្្ុះប្លចាេ់្ីនថងៃចុងការិយេរិបចឆេទដល់នថងៃបចញរបាយការណ៍បនុះ ្ុំមនចំណត់ថ្្ក់ 
សកម្មភា្ពេតិេតិ្ការ ឬព រ្ឹតិ្ការណ៍ណមួយណដលមនលកខេណៈ ជាសារវន្និងមិនពេពកតីបកើតមនប�ើង ណដលអាចនំាឲ្យេ៉ុះពាល់ដល់លទ្ធផល 
ននពេតិេត្ិការរេស់ធនាគារក្នុងការិយេរិបចឆេទ ណដលរបាយការណ៍បនុះបានបរៀេចំប�ើងបនាុះបទ។
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បពរឹត្ិការណ៍បបកាយកាលេរិបច្ឆទរាយការណ៍

្ំុមនព រ្ឹតិ្ការណ៍សារវន្បកើតប�ើងបពកាយកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍ ណដលតពមរូវឲ្យមនការលតពតោង ឬនិយ័តភា្បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។ 

បកុមបេរឹក្សាេិរាល

ពកុមពេរឹក្សាភិបាលណដលបានេបពមើការចាេ់្ីកាលេរិបចឆេទរបាយការណ៍មុនរួមមន៖

បលក Lee Won Soo  បេធានបកុមបេរឹក្សាេិរាល 

បលក Lee Yong Man  អេិរាល

បលក Kim Deok Gyeom  អេិរាល

បលក Shin Il Kyu   អេិរាល

បលក Lee Dong Youl  អេិរាលឯករាជ្យ

បលក Koh Bock Swi  អេិរាលឯករាជ្យ 

ចំផណកហ៊ុនរេស់បកុមបេរឹក្សាេិរាល

្ុំមនសមជិកពកុមពេរឹក្សាភិបាលណម្្ក់រេស់ធនាគារ ណដលបានណតងតាំងបៅក្នុងការិយេរិបចឆេទបនុះ មនអត្ពេបយជន៍បោយផ្្ល់បៅក្នុង 
ភាគហ៊ុនរេស់ធនាគារបនាុះបទ។

អត្បេបោជន៍រេស់បកុមបេរឹក្សាេិរាល

ចាេ់តាំង្ីបដើមការិយេរិបចឆេទហិរញ្ញវត្នុ ្ុំមនសមជិកពកុមពេរឹក្សាភិបាលណម្្ក់បានទទួល ឬ មនសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ពេបយជន៍ណមួយ  
(បពរៅ្ីអត្ពេបយជន៍ណដលបានទទួលដូចបានេង្្ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ) តាមរយៈការចុុះកិច្សន្យាបធវើប�ើងបោយធនាគារ ឬ បោយ 
ធនាគារពាក់្័ន្ធនរឹងធនាគារ ណដលសមជិកពកុមពេរឹក្សាភិបាលបនាុះជាសមជិក ឬ ក៏ជាមួយធនាគារណដលសមជិកពកុមពេរឹក្សាភិបាលបនាុះ មន
ផលពេបយជន៍ណផ្កហិរញ្ញវត្នុបពចើនបនាុះបទ បលើកណលងណតការេង្្ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

ការទទួលខុសបតរូវរេស់បកុមបេរឹក្សាេិរាលបលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ

ពកុមពេរឹក្សាភិបាលមនទំនួលខុសពតរូវក្នុងការអុះអាងេញ្្ក់ថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបានបរៀេចំប�ើងយ្៉ងពតរឹមពតរូវ បដើម្បីចងអែនុលេង្្ញនូវភា្្ិត  
និងពតរឹមពតរូវននសា្្នភា្ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារនានថងៃទ3ី1 ណខធ្ចូ ឆ្្ំ2018 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ និងលំហូរទរឹកពបាក់សពមេ់ការិយេរិបចឆេទណដល 
បានេញ្េ់។ បៅក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនុះ ពកុមពេរឹក្សាភិបាលចាំបាច់ពតរូវ៖

(ក)  អនុម័តនូវបគាលនបយបាយគណបនយ្យណដលសមពសេ បោយណផអែកបលើការវិនិចឆេយ័ និងការប្៉ាន់ពេមណយ្៉ងសមបហតុផល និងពេុងពេយ័ត្ 
បហើយបធវើការអនុវត្ន៍ពេកេបោយសង្គតិភា្

(ខ)  អនុវត្បៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្នុជា និងបគាលការណ៍ណណនំារេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជាពាក់្័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញ 
បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ឬ ពេសិនបេើមនការផ្្ស់េ្ចូរ្ីបនុះ បដើម្បីេង្្ញភា្ពតរឹមពតរូវ គរពតរូវេង្្ញ្ន្យល់ និងកំណត់េរិមណ 
ឲ្យបានច្បាស់លស់បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 

(្រ) ពតរួត្ិនិត្យពេ្័ន្ធរបាយការណ៍រេស់ធនាគារ និងរក្សាទុកនូវេញី្គណបនយ្យឲ្យបានពគេ់ពគាន់និងពេ្័ន្ធពគេ់ពគងនផ្ក្នុងឲ្យមនពេសិទ្ធភា្
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(ឃ)    វាយតនមលែនូវលទ្ធភា្រេស់ធនាគារក្នុងការេន្និរន្ភា្អាជីវកម្មទទួលខុសពតរូវបលើការលតពតោង្័ត៌មន ពេសិនបេើពាក់្័ន្ធនូវេញ្ ្
ទ្ំាងឡាយ ណដលទាក់ទងបៅនរឹងនិរន្ភា្អាជីវកម្ម និងបពេើពបាស់មូលោ្្ននិរន្ភា្ននគណបនយ្យបលើកណលងណតអ្កពគេ់ពគងមនេំណង 
ចង់ជពមុះេញ្ីផ្្កដំបនើរការធនាគារ ឬ គាម្នជបពមើសសមរម្យដនទបទៀតបពរៅ្ីបធវើណេេបនុះ

(ង)  ពតរួត្ិនិត្យ និងដរឹកនំាធនាគារឲ្យមនពេសិទ្ធភា្បលើរាល់បសចកី្សបពមច ណដលមនសារៈសំខាន់ទំាងឡាយ ណដលេ៉ុះពាល់ដល់សកម្មភា្ 
ពេតិេតិ្ការ និងដំបណើរការរេស់ធនាគារបហើយពតរូវពបាកដថកិច្ការបនុះ ពតរូវបានឆលែនុុះេញំ្្ងយ្៉ងពតរឹមពតរូវបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

រាល់តពមរូវការដូចមនរាយការណ៍ក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុខាងបលើ ពតរូវបានធានាអុះអាងបោយពកុមពេរឹក្សាភិបាល។

ការអនុម័តបលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ

បយើងខ្នុំតំណងឲ្យពកុមពេរឹក្សាភិបាល សូមបធវើការអនុម័តបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ណដលបានេង្្ញបៅទំ្័រទ3ី7 ដល់ ទី69 ណដលបានភា្្េ់មក 
ជាមួយបនុះ ថបានេង្្ញនូវភា្ពតរឹមពតរូវននសា្្នភា្ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារនានថងៃទ3ី1 ណខធ្ចូ ឆ្្ំ2018 ព្មទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ និងលំហូរ 
ទរឹកពបាក់ សពមេ់ការិយេរិបចឆេទណដលបានេញ្េ់ បោយអនុបលមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្នុជា និងបគាលការណ៍ណណនំារេស់ធនាគារជាតិ 
ននកម្នុជាពាក់្័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។
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ររាយការណ៍រេស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំបពាុះភាគទុនិក 
ធនាគារឯកបទស ធនាគារឯកបទស ឌីជីេី៊ ម.ក (្ីមុនពតរូវបានបគស្្ាល់ថ បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសីុ)

មតិសវនកម្ម

បយើងខ្នុំបានបធវើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.កបៅកាត់ថ (“ធនាគារ”) ណដលរួមមនតារាងតុល្យការនា 
នថងៃទ3ី1 ណខធ្ចូ ឆ្្ំ2018 របាយការណ៍លទ្ធផលរបាយការណ៍ស្ី្ីេណពមេពមរួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរទរឹកពបាក់ សពមេ់ការិយេរិបចឆេទ  
ណដលបានេញ្េ់ និងកំណត់សំគាល់ណដលរួមមនបគាលនបយបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ ព្មទំាង្័ត៌មន្ន្យល់បផ្សងៗបទៀត ណដលបានេង្្ញ 
បៅទំ្័រទ3ី7 ដល់ 69។ 

ជាមតិរេស់បយើងខ្នុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុជាសារវន្បានេង្្ញនូវភា្ពតរឹមពតរូវននសា្្នភា្ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារនានថងៃទ3ី1 ណខធ្ចូ ឆ្្ំ2018 

ព្មទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ និងលំហូរទរឹកពបាក់សពមេ់ការិយេរិបចឆេទ ណដលបានេញ្េ់បោយអនុបលមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្នុជា និង 
បគាលការណ៍ណណនាំរេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជាពាក់្័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

មូលោ្្នននមតិសវនកម្ម

បយើងខ្នុំបានបធវើសវនកម្ម បោយអនុបលមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រជាតិននកម្នុជា។ ការទទួលខុសពតរូវរេស់បយើងខ្នុំ ណដលពសេតាមស្ង់ោរ 
ទំាងបនាុះ ពតរូវបានបរៀេរាេ់េណន្មបទៀតបៅក្នុងកថខ័ណ្សី្្ីការទទួលខុសពតរូវរេស់សវនករ សពមេ់ការបធវើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ 
ណដលមននូវក្នុងរបាយការណ៍រេស់បយើងខ្នុ។ំ បយើងខ្នុមំនភា្ឯករាជ្យ្ីធនាគារ បោយពសេបៅតាមតពមរូវការពកមសីលធម៌វិជ្្ាជីវៈ ណដលពាក់្័ន្ធ 
នរឹងសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុក្នុងព្ុះរាជាណចពកកម្នុជា បហើយបយើងខ្នុំបានេំប្ញនូវទំនួលខុសពតរូវពកមសីលធម៌វិជា្្ជីវៈ ពសេតាម
តពមរូវការរេស់ស្ង់ោរទំាងបនាុះ។ បយើងខ្នុបំជឿជាក់ថ ភស្នុតាងសវនកម្មណដលបយើងខ្នុពំេមូលបានមនលកខេណៈពគេ់ពគាន់ និងសមពសេសពមេ់ 
ជាមូលោ្្នក្នុងការេបញ្ញមតិសវនកម្មរេស់បយើងខ្នុំ។
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ព័ត៌មានបផ្សងៗ

អ្កពគេ់ពគងមនទំនួលខុសពតរូវបលើ្ ត៌័មនបផ្សងៗ។ ្័ត៌មនបផ្សងៗ ណដលបានទទួលពតរឹមកាលេរិបចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មបនុះ គររបាយការណ៍ 
រេស់ពកុមពេរឹក្សាភិបាល ណដលបានេង្្ញបៅទំ្័រទី1 ដល់ 5 និងរបាយការណ៍ពេច្ំាឆំ្្រេស់ធនាគារណដលរំ រ្ឹងថរួចរាល់ េន្្ាេ់្ីកាលេរិបចឆេទនន 
របាយការណ៍សវនកម្មបនុះ។

មតិសវនកម្មរេស់បយើងខ្នុបំៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ មិនបានពគេដណ្េ់បលើ្ ត៌័មនបផ្សងៗប�ើយ បហើយបយើងខ្នុមិំនបធវើការផ្ល់នូវអំណុះអំណង 
ណមួយបៅបលើ្័ត៌មនបនុះបទ។

ពាក់្័ន្ធនរឹងការបធវើសវនកម្មរេស់បយើងខ្នុបំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ការទទួលខុសពតរូវរេស់បយើងខ្នុ ំ គរពតរូវអាន្័ត៌មនបផ្សងៗ បហើយ្ិចារណថ 
បតើ្័ត៌មនបផ្សងៗបនាុះ មនភា្មិនពសេគា្្ជាសារវន្ជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ឬការយល់ដរឹងរេស់បយើងខ្នុំបៅក្នុងការបធវើសវនកម្ម ឬមន 
េង្្ញនូវកំហុងឆ្គងជាសារវន្។

ពេសិនបេើការអាន្័ត៌មនបផ្សងៗ ណដលបានទទួលមុនកាលេរិបចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មបនុះអាចឲ្យបយើងខ្នុំសន្ិោ្្នថ មនកំហុសឆ្គងជា
សារវន្បកើតប�ើងបលើ្ ត៌័មនបផ្សងៗបនុះ បយើងខ្នុពំតរូវរាយការណ៍បៅតាមស្្ានភា្ជាក់ណស្ង។ បយើងខ្នុ ំ ្ំុមនអវណីដលពតរូវរាយការណ៍ពាក់្័ន្ធនរឹង 
្័ត៌មនបផ្សងៗបនុះបទ។

ការទទួលខុសបតរូវបលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់អ្កប្រេ់ប្រងនិងអ្កទទួលខុសបតរូវបលើអេិរាលកិច្ច

អ្កពគេ់ពគងមនទំនួលខុសពតរូវបលើការបរៀេចំ និងការេង្្ញនូវភា្ពតរឹមពតរូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ បោយអនុបលមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យ 
កម្នុជា និងបគាលការណ៍ណណនាំរេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជាពាក់្័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ បហើយ 
និងទទួលខុសពតរូវបលើពេ្័ន្ធពតរួត្ិនិត្យនផ្ក្នុង ណដលអ្កពគេ់ពគងកំណត់ថមនភា្ចំាបាច់ សពមេ់ការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុឲ្យបជៀសផុត 
្ីការេង្្ញខុសជាសារវន្បោយសារណតការណកលែងេនលែំ ឬកំហុសឆ្គង។

បៅក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ អ្កពគេ់ពគងមនទំនួលទទួលខុសពតរូវបលើការវាយតនមលែនូវលទ្ធភា្រេស់ធនាគារក្នុងការេន្និរន្រភា្ 
អាជីវកម្មទទួលខុសពតរូវបលើការលតពតោង្័ត៌មន ពេសិនបេើពាក់្័ន្ធនូវេញ្្ទំាងឡាយណដលទាក់ទងបៅនរឹងនិរន្រភា្អាជីវកម្ម និងបពេើពបាស់ 
មូលោ្្ននិរន្រភា្ននគណបនយ្យបលើកណលងណតអ្កពគេ់ពគងមនេំណងចង់ជពមុះេញ្ីផ្្កដំបណើរការធនាគារឬគាម្នជបពមើសសមរម្យដនទបទៀត
បពរៅ្ីបធវើណេេបនុះ។

ចំបពាុះអ្កទទួលខុសពតរូវបលើអភិបាលកិច្ គរពតរូវទទួលខុសពតរូវបលើការពតរួត្ិនិត្យដំបណើរការននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសបតរូវរេស់សវនករសបមាេ់ការបធវើសវនកម្មររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ

បគាលបៅរេស់បយើងខ្នុ ំគរផ្ល់នូវអំណុះអំណងសមបហតុផលថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុទំាងមូល មិនមនការេង្្ញខុសជាសារវន្បោយសារណត 
ការណកលែងេនលែ ំឬ កំហុសឆ្គង និងផ្ល់នូវរបាយការណ៍រេស់សវនករ ណដលរួមេញ្ចូលទំាងមតិសវនកម្មរេស់បយើងខ្នុ។ំ អំណុះអំណងសមបហតុផល 
គរជាអំណុះអំណងមនកពមិតខ្ស់មួយ េុ៉ណន្វាមិនអាចធានាថពគេ់ប្លននការបធវើសវនកម្ម បោយអនុបលមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្ម អន្រជាតិ 
ននកម្នុជាអាចរកប�ើញនូវកាេង្្ញខុសជាសារវន្ ណដលបានបកើតប�ើងបនាុះបទ។ ការេង្្ញខុសជាសារវន្អាចបកើតប�ើងបោយសារការណកលែងេនលែ ំ 
ឬកំហុសឆ្គង បហើយពតរូវបានចាត់ទុកថជាសារវន្បៅប្លណដលការណកលែងេនលែំ ឬ កំហុសឆ្គងណតមួយ ឬ ក៏រួមេញ្ចូលគា្្មនផលេ៉ុះពាល់ដល់ការ 
សបពមចចិត្ណផ្កបសដ្ឋកិច្រេស់អ្កបពេើពបាស់ បោយបយងបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនុះ។
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ជាណផ្កមួយននការបធវើសវនកម្ម បោយអនុបលមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រជាតិននកម្នុជា បយើងខ្នុំអនុវត្នូវការវិនិចឆេ័យ ណដលពេកេបៅបោយ 
វិជា្្ជីវៈ និងរក្សានូវមជ្ឈធាតុនិយមក្នុងអំ�នុងប្លសវនកម្ម។ បយើងខ្នុំក៏៖

•  បធវើការកំណត់ និងវាយតនមលែនូវហានិភ័យននការេង្្ញខុសជាសារវន្បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ បោយសារណតការណកលែងេនលែ ំឬ កំហុសឆ្គង និង 
ទទួលខុសពតរូវបលើការបរៀេចំ និងការអនុវត្នូវនីតិវិធីសវនកម្ម បដើម្បីបឆលែើយតេបៅនរឹងហានិភ័យទាំងបនាុះ និងពេមូលនូវភស្នុតាងណដលមន
លកខេណៈពគេ់ពគាន់ និងសមពសេសពមេ់ជាមូលោ្្នក្នុងការេបញ្ញមតិសវនកម្មរេស់បយើងខ្នុំ។ ហានិភ័យ ណដលមិនអាចរកប�ើញនូវការ 
េង្្ញខុសជាសារវន្ ណដលបកើតប�ើងបោយសារណតការណកលែងេនលែមំនលកខេណៈខ្ស់ជាងការេង្្ញខុសបកើតប�ើង្ីកំហុសឆ្គង បោយសារណត 
ការណកលែងេនលែអំាចរួមេញ្ចូលទំាងការ�ុេ�ិតគ្្ា ការលួចេនលែកំារលុេបចាលបោយបចតនាការេកពសាយមិន្ិត ឬ មិនអនុវត្តាមនីតិវិធីពគេ់ពគង 
នផ្ក្នុង។

•  ទទួលបាននូវការយល់ដរឹងអំ្ីការពគេ់ពគងនផ្ក្នុង ណដលពាក់្័ន្ធនរឹងការបធវើសវនកម្មក្នុងបគាលេំណង បដើម្បីបរៀេចំនូវនីតិវិធីសវនកម្ម ណដល 
សមពសេបៅតាមកាលៈបទសៈ េុ៉ណន្មិនណមនក្នុងបគាលេំណង បដើម្បីេបញ្ញមតិបលើពេសិទ្ធភា្ននការពគេ់ពគងនផ្ក្នុងរេស់ធនាគារប�ើយ។

•  ការវាយតនមលែបលើភា្សមពសេននបគាលនបយបាយគណបនយ្យ ណដលធនាគារបានបពេើពបាស់ និងភា្សមបហតុផលននការប្៉ាន់សាមន្គណបនយ្យ 
សំខាន់ៗ ព្មទាំងការលតពតោង្័ត៌មនពាក់្័ន្ធ ណដលបានបធវើប�ើងបោយអ្កពគេ់ពគង។

•  បធវើការសន្ិោ្្នបលើភា្សមពសេននការបពេើពបាស់មូលោ្្ន និរន្រភា្ននគណបនយ្យរេស់អ្កពគេ់ពគង បហើយបោយណផអែកបៅបលើភស្នុតាង 
សវនកម្ម ណដលទទួលបានបធវើការសន្ិោ្្នថ បតើភា្មិនច្បាស់លស់សារវន្ពាក់្័ន្ធបៅនរឹងព្រឹត្ិការណ៍ ឬ លកខេខណ្ណដលអាចបធវើឲ្យមន 
មនិ្លជាសារវន្បលើលទ្ធភា្រេស់ធនាគារបដើម្បីេន្និរន្រភា្អាជីវកម្ម។ ពេសិនបេើ បយើងខ្នុបំធវើការសនិ្ោ្្នថមនអតិ្ភា្ននភា្មិនពបាកដ 
ពេជាជាសារវន្ បយើងខ្នុចំំាបាច់ពតរូវេញ្ចូលបៅក្នុងរបាយការណ៍រេស់បយើងខ្នុ ំ បដើម្បីទាញចំណេ់អារម្មណ៍បលើការលតពតោង្័ត៌មនពាក់្័ន្ធ 
បៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ឬ ពេសិនបេើការលតពតោង្័ត៌មនមនលកខេណៈមិនពគេ់ពគាន់ បយើងខ្នុំចាំបាច់ពតរូវផ្ល់មតិសវនកម្មណដល 
មនេញ្្។ ការសនិ្ោ្្នរេស់បយើងខ្នុ ំ គរណផអែកតាមភស្នុតាងសវនកម្ម ណដលពេមូលបានពតរឹមកាលេរិបចឆេទននរបាយការណ៍សវនកម្មរេស់បយើងខ្នុ។ំ  
យ៉្ងណក៏បោយព្រឹត្ិការណ៍ ឬលកខេខណ្នាប្ល អនាគតអាចបធវើឲ្យធនាគារេញ្ឈេ់និរន្រភា្ននអាជីវកម្ម។

•  វាយតនមលែបលើការេង្្ញននទពមង់ និងខលែរឹមសារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុទំាងមូល ណដលរួមេញ្ចូលទំាងការលតពតោង្័ត៌មន និងវាយតនមលែថ 
បតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបានេង្្ញ្ីពេតិេតិ្ការ និងព រ្ឹតិ្ការណ៍ពាក់្័ន្ធក្នុងអត្ន័យ ណដលអាចសបពមចបាននូវការេង្្ញរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុដ៏ពតរឹមពតរូវ។

បយើងខ្នុំផ្ល់្័ត៌មនជូនអ្កទទួលខុសពតរូវបលើអភិបាលកិច្ស្ី្ីេញ្្បផ្សងបទៀត វិសាលភា្ និងប្លបវលណដលបានបពគាងទុកសពមេ់ការបធវើ 
សវនកម្ម និងការរកប�ើញេញ្្ជាសារវន្បផ្សងបទៀត ណដលមនរួមេញ្ចូលទំាងចំណុចខវុះខាតននការពគេ់ពគងនផ្ក្នុង ណដលបានរកប�ើញក្នុងអំ�នុង 
ប្លបធវើសវនកម្ម។
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2018 2017

កំណត ់
សំគាល់

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

បទព្យសកម្ម

សាច់ពបាក់ក្នុងនដ 252,160  1,013,179 142,058  573,488

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្នុជា 6 3,752,820  15,078,831 1,004,875  4,056,680

សមតុល្យបៅធនាគារនានា 7 115,215  462,934 448,677  1,811,309

ឥណទាន និងេុបរពេទាន - សុទ្ធ 8 133,866,241  537,874,556 103,222,841  416,710,609

ពទ្្យសកម្មបផ្សងៗ 9 1,388,190  5,577,747 1,113,026  4,493,287 

ពទ្្យ និងេរិកា្្រ 10 956,011  3,841,252 534,371  2,157,256

ពទ្្យសកម្មអរូេី 11 186,068  747,621 99,497  401,669

បទព្យសកម្មសរុេ 140,516,705  564,596,120 106,565,345  430,204,298

េំណុល និងមូលធន

េំណុល

េំណុលបផ្សងៗ 12 363,354 1,459,956 404,414  1,632,619

សំវិធានធន សពមេ់្ន្ធបលើពបាក់ចំណូល 15 (ក) 1,546,691  6,214,604 1,077,888  4,351,434

ពបាក់កម្ី 13 44,000,000  176,792,000 72,300,000  291,875,100

អត្ពេបយជន៍េុគ្គលិក 14 330,000  1,325,940 - -

េំណុលសរុេ 46,240,045  185,792,500  73,782,302  297,859,153

មូលធន

បដើមទុន 16 75,000,000  301,350,000 20,000,000  80,740,000

ទុនេពមុង 17 3,000,000  12,054,000 3,000,000  12,111,000

ពបាក់ចំបណញរក្សាទុក 16,276,660  65,399,620 9,783,043  39,494,145

មូលធនសរុេ 94,276,660  378,803,620 32,783,043  132,345,145 

សរុេេំណុល និងមូលធន 140,516,705  564,596,120 106,565,345  430,204,298 

តារាងតុល្យការ
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2018 2017

កំណត ់
សំ្រាល់

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ចំណូល្ីការពបាក់ 18 17,433,225  70,046,698 14,087,148  56,869,816

ចំណយបលើការបរាក់ (3,432,310)  (13,791,022) (4,461,021)  (18,009,142)

ចំណូលសុទ្ធ្ីការពបាក់ 14,000,915  56,255,676 9,626,127  38,860,674

សំវិធានធនឥណទានអាពកក់ និងសង្ស័យ 8 (398,714)  (1,602,033) (245,016)  (989,130)

សំវិធានធនតាមច្បាេ់ 7 (1,164) (4,677) - -

13,601,307  54,648,966 9,381,111  37,871,544

ចំណូលបេតិេត្ិការបផ្សងៗ 19 1,549,617  6,226,361 1,229,532  4,963,621

ចំណូលពេតិេត្ិការ 15,150,654  60,875,327 10,610,643  42,835,165

ចំណយពបាក់បេៀវត្សរ៍ 20 (4,372,197)  (17,567,488) (3,150,515)  (12,718,629)

រំលស់ 21 (345,795)  (1,389,404) (418,631)  (1,690,013)

ចំណយទូបៅ និងរែ្ឋរាល 22 (2,227,229)  (8,949,006) (1,435,040)  (5,793,256)

(6,945,221)  (27,905,898) (5,004,186)  (20,201,898)

ពបាក់ចំបណញមុនដក្ន្ធ 8,205,433  32,969,429 5,606,457  22,633,267

ពន្ធបលើបរាក់ចំណូល 15 (ខ) (1,711,816)  (6,878,077) (1,325,024)  (5,349,122)

បរាក់ចំបណញសុទ្ធសបមាេ់ការិយេរិបច្ឆទ 6,493,617  26,091,352 4,281,433  17,284,145

ររាយការណ៍លទ្ធផល
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បែើមទុន

ែុល្្រោបមរិក

ទុនេបមុង

ែុល្្រោបមរិក

បរាក់ចំបណញ 
រក្សាទុក

ែុល្្រោបមរិក

សរុេ

ែុល្្រោបមរិក

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

បរាក់ចំបណញសុទ្ធសបមាេ់ការិយេរិបច្ឆទ -  -  4,281,433  4,281,433

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

(សមមូលជាពាន់បរៀល) - (កំណត់សំគាល់5)
នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ ឆ្្2ំ017

80,740,000  12,111,000 39,494,145 132,345,145

នានថងៃទ1ី ណខមករា ឆ្្2ំ018 20,000,000  3,000,000  9,783,043  32,783,043

បដីមទុនេបង្កើនក្នុងឆ្្ំ 55,000,000  -  -  55,000,000

បរាក់ចំបណញសុទ្ធសបមាេ់ការិយេរិបច្ឆទ -  - 6,493,617  6,493,617 

នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ ឆ្្2ំ018 75,000,000  3,000,000 16,276,660  94,276,660 

(សមមូលជាពាន់បរៀល) - (កំណត់សំគាល់ 5)
នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ ឆ្្2ំ018

301,350,000  12,054,000 65,399,620  378,803,620 

ររាយការណ៍េផបមេបមរួលមូលធន
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

លំហូរទរឹកបរាក់ពីសកម្មភាពបេតិេត្ិការ

ចំបណញមុនេង់្ន្ធ 8,205,433  32,969,429 5,606,457  22,633,267

និយ័តកម្មសបមាេ់៖

ចំណូលការពបាក់សុទ្ធ (14,000,915)  (56,255,676) (9,626,127)  (38,860,674)

រំលស់ 345,795 1,389,404 418,631  1,690,013

ខាតបលើការលុេបចាល 84  338 - -

សំវិធានធនសពមេ់ឥណទាន 
និងេុបរពេទានអាពកក់ និងសង្ស័យ

398,714 1,602,033 245,016  989,130

សំវិធានធនតាមច្បាេ់ 1,164 4,677 - -

សាច់បរាក់បបេើបរាស់ក្នុងសកម្មភាពបេតិេត្ិការ (5,049,725)  (20,289,795) (3,356,023)  (13,548,264)

ការផបេបេរួលនូវ៖

ឥណទាន និងេុបរពេទាន (31,042,216)  (124,727,624) (20,483,484)  (82,691,825)

ពទ្្យសកម្មបផ្សងៗ (62,517)  (251,193) (54,873)  (221,523)

េំណុលបផ្សងៗ 431,937 1,735,523 66,030  266,562

(35,722,521)  (143,533,089) (23,828,350)  (96,195,050)

ការពបាក់បានទទួល 17,220,679  69,192,688 13,941,398  56,281,424

ការពបាក់បានេង់ (3,575,306) (14,365,580) (4,554,084)  (18,384,837)

្ន្ធបលើពបាក់ចំណូលបានេង់ (1,243,013) (4,994,426) (1,076,363)  (4,345,277)

សាច់បរាក់បបេើបរាស់ក្នុងសកម្មភាពបេតិេត្ិការ (23,320,161)  (93,700,407) (15,517,399)  (62,643,740)

លំហូរសាច់បរាក់ពីសកម្មភាពវិនិបោ្រ

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្នុជា (2,750,000) (11,049,500) - -

ទិញពទ្្យ និងេរិកា្្រ (743,060) (2,985,615) (71,112)  (287,079)

ទិញបទព្យសកម្មអរូេី (111,030) (446,119) (6,270)  (25,312)

សាច់បរាក់រានបបេើបរាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិបោ្រ (3,604,090)  (14,481,234) (77,382)  (312,391)

ររាយការណ៍លំហូរទរឹកបរាក់
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

លំហូរសាច់បរាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញេ្បទាន

បដើមទុនបបាុះផ្សាយ 55,000,000 220,990,000 - -

ពបាក់បាន្ីកម្ី 59,300,000 238,267,400 27,700,000  111,824,900

សំណងបលើពបាក់កម្ី (87,600,000) (351,976,800) (10,957,605) (44,235,851)

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

សាច់ពបាក់ទទួលបាន្ីសកម្មភា្ហិរញ្ញេ្បទាន 26,700,000 107,280,600 16,042,395  64,763,149

ការ (ថយចុុះ) / បកើនប�ើងសុទ្ធននសាច់បរាក ់
និងសាច់បរាក់សមមូល

(224,251)  (901,041) 447,614  1,807,018

សាច់ពបាក់ និងសាច់ពបាក់សមមូលនាបដើមការិយេរិបចឆេទ 595,610 2,404,477 147,996  597,459

លបមអែៀងពីការេ្តូររូេិយេ័ណ្ - (11,315) - -

សាច់បរាក់ និងសាច់បរាក់សមមូល នាចុងការិយេរិបច្ឆទ  
(កំណត់សំគាល់ 23)

371,359  1,492,121 595,610  2,404,477

ររាយការណ៍លំហូរទរឹកបរាក់ (ត)
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កំណត់សមា្្ល់បលីររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ

1. អំពីធនាគារ និងសកម្មភាពចម្បង

ធនាគារឯកបទស ឌីជីេី៊ម.ក បៅកាត់ថ (“ធនាគារ”) ណដលពតរូវបានបគស្្ាល់ថជាអតីតធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសីុ បធវើអាជីវកម្ម 
បៅព្ុះរាជាណចពកកម្នុជា និងបានចុុះេញ្ីពាណិជ្កម្មបៅពកសួងពាណិជ្កម្ម ជាធនាគារមហាជនទទួលខុសពតរូវមនកពមិតបពកាមអាជា្្េ័ណ្ណ 
ចុុះេញ្ីបលខ Co.6364/09E ចុុះនថងៃទ2ី2 ណខធ្ចូ ឆ្្ំ2009។ ធនាគារទទួលបានការចុុះេញ្ីពាណិជ្កម្មថ្មីបលខ Co-6364E/2009 ្ីពកសួង 
ពាណិជ្កម្មបៅនថងៃទ1ី9 ណខមីនា ឆ្្ំ2012។

បៅនថងៃទី17 ណខកុម្ៈ ឆំ្្2010 ធនាគារទទួលបានអាជ្្ាេ័ណ្ណគាមន្កាលកំណត់្ីធនាគារជាតិននកម្នុជា បដើម្បីបធវើអាជីវកម្មជាពគរឹុះស្្ានមីពករូហិរញ្ញវត្នុ។

បៅនថងៃទី28 ណខកុម្ៈ ឆំ្្2012 ធនាគារទទួលបានការអនុម័ត្ីធនាគារជាតិននកម្នុជា បដើម្បីេ្ចូរបឈាមុ្ះពសេច្បាេ់រេស់ខលែលួន្ីពកុមហុ៊ន បខមខាេ់ភីថល 
ខូអិលធីឌី បៅជាពកុមហុ៊ន បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសីុ បហើយលកខេនិ្កៈរេស់ធនាគារណដលបានបធវើវិបសាធនកម្មពតរូវបានអនុម័ត បោយពកសួងពាណិជ្កម្ម 
បៅនថងៃទ1ី9 ណខមីនា ឆ្្ំ2012។

បៅនថងៃទី1 ណខសីហា ឆំ្្2013 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តបចញបោយធនាគារជាតិននកម្នុជា បដើម្បីណពេក្្ាយជាបៅជាពគរឹុះស្្ានធនាគារឯកបទស 
និងបានេ្ចូរបឈាម្ុះពសេច្បាេ់រេស់ខលែលួនបៅជាធនាគារ ឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី (បៅកាត់ថ“ធនាគារ”) បហើយលកខេន្ិកៈណដលបានបធវើ 
វិបសាធនកម្មក្នុងការផ្្ស់េ្ចូរពតរូវបានអនុម័តបោយពកសួងពាណិជ្កម្មបៅនថងៃទ1ី6 ណខសីហា ឆ្្ំ2013។

បៅនថងៃទី19 ណខតុល ឆំ្្2017 ធនាគារបានបធវើកិច្សន្យាទិញ និងលក់ភាគហុ៊នកាន់កាេ់ទំាងអស់បៅឲ្យធនាគារ Daegu ណដលជាធនាគារេបង្កើត 
បៅទីពកុង Daegu ននសាធារណរដ្ឋកូបរេ។ បៅនថងៃទ2ី8 ណខធ្ចូ ឆ្្ំ2017 ធនាគារបានទទួលការអនុម័ត្ីធនាគារជាតិននកម្នុជា ក្នុងការផ្្ស់េ្ចូរ 
ភាគទុនិករេស់ធនាគារបៅជាធនាគារ Daegu និងផ្្ស់េ្ចូរបឈាម្ុះពេតិេត្ិការ្ីធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី បៅជាធនាគារ 
ឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក។

បៅនថងៃទ2ី7 ណខធ្ចូ ឆ្្2ំ017 ធនាគារជាតិននកម្នុជា បានផ្ល់អាជា្្េណ្ណ័ធនាគារឯកបទសដល់ធនាគារ ឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក។
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បៅនថងៃទី18 ណខមករា ឆ្្ំ2018 ធនាគារបានចុុះេញ្ីជាមួយពកសួងពាណិជ្កម្ម បោយបពេើពបាស់បឈាម្ុះពេតិេត្ិការថ្មីជាមួយនរឹងបលខចុុះេញ្ ី
00016509។ លកខេន្ិកៈថ្មីរេស់ធនាគារពតរូវបានអនុម័ត្ីពកសួងពាណិជ្កម្មនានថងៃទ2ី5 ណខមករា ឆ្្2ំ018។

ចាេ់តំាង្ីនថងៃទី01 ណខសីហា ឆំ្្2013 សកម្មភា្ចម្បងៗរេស់ធនាគារ គរពាក់្័ន្ធនរឹងការផ្ល់បសវាកម្មណផ្កធនាគារ ឯកបទស និងបសវាកម្មបផ្សងៗ 
ណដលទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្នុ។

ការិយល័យចុុះេញ្ីរេស់ធនាគារ មនទីតាំងបៅផ្ុះបលខ689B មហាវិថីកម្នុជាបពកាម សង្្ត់ទរឹកលអែក់1 ខណ្ទួលបគាក រាជធានីភ្ំប្ញ 
ព្ុះរាជាណចពកកម្នុជា។

ធនាគារមនេុគ្គលិកចំនួន401នាក់ នានថងៃទ3ី1 ណខធ្ចូ ឆ្្2ំ018 (នថងៃទ3ី1 ណខធ្ចូ ឆ្្ំ2017: 301នាក់)។

2. មូលោ្្នននការបរៀេចំ

(ក) ររាយការណ៍អនុបលមភាព

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនុះ ពតរូវបានបរៀេចំប�ើងបោយអនុបលមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយ្យកម្នុជា និងបគាលការណ៍ណណនាំរេស់ធនាគារជាតិ 
ននកម្នុជាពាក់្័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុពតរូវបានអនុម័តបោយពកុមពេរឹក្សាភិបាល និងផ្ល់សិទ្ធិផ្សាយបៅនថងៃទ2ី1 ណខមីនា ឆ្្2ំ019។

(ខ) មូលោ្្នននការវាស់ផវង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារ ពតរូវបានបរៀេចំប�ើងបៅតាមមូលោ្្នតនមលែបដើមដំេូង។

(្រ) រូេិយេ័ណ្មុខងារ និងរូេិយេ័ណ្សបមាេ់បធវើការេងា្្ញ

រូេិយេ័ណ្ណជាតិននព្ុះរាជាណចពកកម្នុជា គរពបាក់បរៀល។ បោយសារធនាគារបធវើពេតិេត្ិការ និងកត់ពតារាល់េញ្ីគណបនយ្យរេស់ខលែលួនណផអែកបលើ 
មូលោ្្នពបាក់ដុល្្រអាបមរិក អ្កពគេ់ពគងបានកំណត់ពបាក់ដុល្្រអាបមរិកជារូេិយេ័ណ្ណមុខងរ និងជារូេិយេ័ណ្ណសពមេ់បធវើការេង្្ញបពពាុះ 
វាឆលែនុុះេញ្្ំង ្ីភា្ចាំបាច់ននបសដ្ឋកិច្ពេភ្ព្រឹត្ិការណ៍ និងកាលៈបទសៈរេស់ធនាគារ។

សកម្មភា្ពេតិេតិ្ការជារូេិយេ័ណ្ណបផ្សងៗបទៀត បពរៅ្ីពបាក់ដុល្្រអាបមរិក ពតរូវបានេ្ចូរបៅជាពបាក់ដុល្្រអាបមរិក បោយបពេើអពតាេ្ចូរពបាក់បៅនថងៃ 
ពេតិេតិ្ការបនាុះ។ សមតុល្យននពទ្្យសកម្ម និងេំណុលរូេិយេ័ណ្ណ នាកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍ ណដលជារូេិយេ័ណ្ណបពរៅ្ីពបាក់ដុល្្រអាបមរិកក៏ពតរូវ 
បានេ្ចូរបៅជាពបាក់ដុល្្រអាបមរិក បោយបពេើអពតានាកាលេរិបចឆេទបនាុះ។ លបមអែៀង្ីការេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណពតរូវបានទទួលសា្្ល់បៅក្នុងរបាយការណ ៍
លទ្ធផល។

(ឃ) ការរា៉្ន់សា្្ន និងការវិនិច្ឆ័យ

ការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុតពមរូវឲ្យអ្កពគេ់ពគងបធវើការវិនិចឆេយ័ ការប្៉ាន់សាមន្ និងការសន្មតណដលមនផលេ៉ុះពាល់ដល់ការអនុវត្ន៍នូវបគាល 
នបយបាយគណបនយ្យ និងចំនួនននពទ្្យសកម្មេំណុល ចំណូល និងចំណយណដលបានរាយការណ៍។ លទ្ធផលជាក់ណស្ងអាចខុស្ីការប្៉ាន់សាមន្ 
ទាំងបនាុះ។ 

ការប្៉ាន់សាមន្ និងការសន្មតណដលពាក់្័ន្ធពតរូវបានពតរួត្ិនិត្យជាពេចំា។ ការណកណពេបៅបលើការប្៉ាន់សាមន្ គណបនយ្យពតរូវបានទទួលស្្ាល់ និងកត់ពតា 
បៅក្នុងការិយេរិបចឆេទណដលការបា៉្ន់សាម្នបនាុះពតរូវបានណកណពេ និងការិយេរិបចឆេទអនាគតណដលេ៉ុះពាល់បោយការណកណពេបនុះ។ 

បគាលនបយបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ សពមេ់ការប្៉ាន់សាមន្និងការវិនិចឆេយ័ ណដលពតរូវបានអនុវត្ក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុមនរួមេញ្ចូល 
ទាំងការបា៉្ន់សាម្នននតនមលែឥណទានអាពកក់ ណដលអាចពេមូលមកវិញដូចមនណចងបោយណ�កក្នុងកំណត់សំគាល់ 3 (ច)។
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3. បគាលនបោរាយ្រណបនយ្យសំខាន់ៗ 

បគាលនបយបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗខាងបពកាមបនុះ ពតរូវបានអនុវត្បោយធនាគារក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុបនុះ។ បគាលនបយបាយ 
ទាំងអស់បនុះ ពតរូវបានយកមកអនុវត្ពេកេបោយសង្គតិភា្បៅពគេ់ការិយេរិបចឆេទបលើកណលងណតមនការេញ្្ក់េណន្ម។

(ក) ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ

ពទ្្យសកម្ម និងេំណុលហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគាររួមមនសាច់ពបាក់ និងសាច់ពបាក់សមមូលឥណទាន និងគណនីពតរូវទទួលបផ្សងៗ ពបាក់េបញ្ញើ  
កម្ី អនុេំណុល និងគណនីពតរូវទូទាត់បផ្សងៗ។ បគាលនបយបាយ គណបនយ្យបលើការទទួលសា្្ល់ និងការវាយតនមលែនូវសមសធាតុទាំងបនុះពតរូវ 
បានេង្្ញបៅក្នុងបគាលនបយបាយគណបនយ្យរេស់វា។

(ខ) សាច់បរាក់ និងសាច់បរាក់សមមូល

សាច់ពបាក់ និងសាច់ពបាក់សមមូលរួមមនសមតុល្យសាច់ពបាក់ និងសមតុល្យធនាគារ និងពបាក់េបញ្ញើបៅធនាគារ ណដលមនកាលវសាន្បៅប្ល 
តម្កល់ដំេូងមនរយៈប្ល 3ណខ ឬតិចជាង និងការវិនិបយគរយៈប្លខលែ ីណដលអាចេ្ចូរជាសាច់ពបាក់ប្លណក៏បាន បោយមនហានិភ័យតិចតួច 
ចំបពាុះការផ្្ស់េ្ចូរតនមលែ។

(្រ) បរាក់េបញ្ញើ និងបរាក់តមកល់បៅធនាគារនានា

ពបាក់េបញ្ញើ និងពបាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា ពតរូវបានកត់ពតាតាមតនមលែបដើម ដកសំវិធានធនបលើសមតុល្យ ណដលមិនអាចពេមូលមកវិញបាន។  

(ឃ) បរាក់េបញ្ញើតមកល់តាមច្បាេ់

ពបាក់េបញ្ញើតម្កល់តាមច្បាេ់ ពតរូវបានរក្សាទុកបៅធនាគារជាតិននកម្នុជាពសេតាមច្បាេ់សី្្ីពគរឹុះស្្ាន ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុននព្ុះរាជាណចពកកម្នុជា  
និងពតរូវបានកំណត់ជាភាគរយននបដើមទុនអេ្បេរមរេស់ធនាគារ។

(ង) ឥណទាន និងេុបរបេទាន

ឥណទាន និងេុបរពេទានផ្ល់ដល់អតិថិជនពតរូវបានកត់ពតាបៅក្នុងតារាងតុល្យការតាមពបាក់បដើម ដកចំនួនទំាងឡាយណ ណដលបានលុេបចាល 
ឬសំវិធានធនបលើឥណទាន និងេុបរពេទានអាពកក់ និងជាេ់សង្ស័យ។

(ច) សំវិធានធនបលើឥណទាន និងេុបរបេទានោបកក់ និងជាេ់សង្ស័យ

បដើម្បីអនុវត្បៅតាមបគាលការណ៍ណណនាំរេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា រាល់ឥណទាន និងេុបរពេទានពតរូវបាចាត់ចំណត់ថ្្ក់ដូចខាងបពកាម៖

មុននថងៃទ1ី ផខមករា ឆ្្2ំ018

ចំណត់ថា្្ក់ ចំនួននថងៃហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

េំណុលធម្មតា/ស្ង់ោរ <30 នថងៃ 1%

េំណុលឃ្្ំបមើល ≥ 30 នថងៃ – 89 នថងៃ 3%

េំណុលបពកាមស្ង់ោរ ≥ 90 នថងៃ – 179 នថងៃ 20%

េំណុលសង្ស័យ ≥ 180 នថងៃ – 359 នថងៃ 50%

េំណុលបាត់េង់ 360 នថងៃឬ បពចើនជាងបនុះ 100%
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ចាេ់ពីនថងៃទ1ី ផខមករា ឆ្្2ំ018

ធនាគារជាតិននកម្នុជាបានបចញពេកាសបលខធ7-017-344 ចុុះនថងៃទី1 ណខធ្ចូ ឆំ្្2017 សី្្ីចំណត់ថ្្ក់ហានិភ័យ និងសំវិធានធនបលើអុីមណភរមិន 
ឥណទាន និងសារាចរបលខធ7-018-001 ចុុះនថងៃទ1ី6 ណខកុម្ៈ ឆ្្ំ2018 ស្ី្ីការអនុវត្ពេកាសស្ី្ីចំណត់ថ្្ក់ហានិភ័យ និងសំវិធានធនបលើ 
អីុមណភរមិនឥណទាន ណដលតពមរូវឲ្យធនាគារនិងពគរឹុះសា្្នហិរញ្ញវត្នុទាំងអស់បធវើការវាស់ណវងអុីមណភរមិន និងផ្ល់សំវិធានធនឥណទានអាពកក់ និង  
ជាេ់សង្ស័យឲ្យបានពគេ់ពគាន់ បោយណផអែកបលើចំណត់ថ្្ក់ឥណទាន និងសំវិធានធនដូចខាងបពកាម៖

ចំណត់ថា្្ក់ ចំនួននថងៃហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

ឥណទានរយៈបពលខ្ី (បបកាម ឬបស្មើមួយឆ្្ំ)៖

េំណុលធម្មតា/ស្ង់ោរ ≤14 នថងៃ 1%

េំណុលឃ្្ំបមើល 15 នថងៃ – 30 នថងៃ 3%

េំណុលបពកាមស្ង់ោរ 31 នថងៃ – 60 នថងៃ 20%

េំណុលសង្ស័យ 61 នថងៃ – 90 នថងៃ 50%

េំណុលបាត់េង់ ≥ 91 នថងៃ 100%

ចំណត់ថា្្ក់ ចំនួននថងៃហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

ឥណទានរយៈបពលផវង (បលើសពីមួយឆ្្ំ)៖

េំណុលធម្មតា/ស្ង់ោរ <30 នថងៃ 1%

េំណុលឃ្្ំបមើល ≥ 30 នថងៃ – 89 នថងៃ 3%

េំណុលបពកាមស្ង់ោរ ≥ 90 នថងៃ – 179 នថងៃ 20%

េំណុលសង្ស័យ ≥ 180 នថងៃ – 359 នថងៃ 50%

េំណុលបាត់េង់ បពចីនជាង 359 នថងៃ 100%

ការផ្្ស់េ្ចូរចំណត់ថ្្ក់ហានិភ័យ និងសំវិធានធនបលើអុីមណភរមិនឥណទានពតរូវបានអនុវត្ ណដលេណ្្លឲ្យមនការបកើនប�ើងននសំវិធានធនបលើ 
ឥណទានអាពកក់ និងជាេ់សង្ស័យចំនួន 16,374 ដុល្្រអាបមរិក សពមេ់ការិយេរិបចឆេទណដលបានេញ្េ់នថងៃទ3ី1 ណខធ្ចូ ឆ្្2ំ018។

ក្នុងការកំណត់នូវសំវិធានធនខាងបលើតនមលែវត្នុេញ្្ំបពរៅ្ីេបញ្ញើជាសាច់ពបាក់ ណដលបានោក់េញ្្ំមិនពតរូវបានរួមេញ្ចូលប�ើយ បលើកណលងណតក្នុង 
ករណីណដលឥណទានបនាុះ មនចំណត់ថ្្ក់ជា ”េំណុលបាត់េង់” បទើេពទ្្យេញំ្្ទំាងអស់ពតរូវបានយកមកបពេើពបាស់តាមតនមលែទីផ្សារមួយ ណដល 
អនុម័តបោយធនាគារជាតិននកម្នុជា។

ភា្ពគេ់ពគាន់ននសំវិធានធនបលើឥណទានអាពកក់ និងជាេ់សង្ស័យពតរូវបានវាយតនមលែបោយអ្កពគេ់ពគងជាបរៀងរាល់ណខ។ លកខេខណ្ទាំងឡាយ 
ណដលពតរូវបាន្ិចារណក្នុងការវាយតនមលែ បលើភា្ពគេ់ពគាន់ននសំវិធានធនមនដូចជា ទំហំឥណទានេទ្ិបសាធន៍ននការខាតេង់កនលែងមក លកខេខណ្ 
បសដ្ឋកិច្េច្នុេ្បន្ និងផលេ៉ុះពាល់បផ្សងៗដល់អតិថិជន ស្្ានភា្ហិរញ្ញវត្នុរេស់អតិថិជននិង ស្្ានភា្ជាក់ណស្ងននឥណទានបធៀេនរឹងលកខេខណ្ 
ណដលបានណចងក្នុងកិច្សន្យា។

ឥណទានណដលមិនអាចពេមូលបានមកវិញ ឬចំណណកននឥណទានណដលពតរូវបានចាត់ថ្្ក់ថមិនលអែពតរូវបានលុេបចាល េន្្ាេ់្ីបានបធវើការ្ិចារណ  
បៅបលើតនមលែណដលអាចបធវើបៅបានននវត្នុេញ្្ំ ពេសិនបេើមនបៅប្លណដលអ្កពគេ់ពគងបធវើការវិនិចឆេ័យថ នាប្លអនាគតនរឹង្ុំមនការសង 
ពតលេ់មកវិញ។

ការទទួលបានមកវិញនូវឥណទាន ណដលបានលុេេំបាត់បចាល្ីមុនពតរូវបានទទួលសា្្ល់ជាចំណូលបផ្សងៗ ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
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(ឆ) បទព្យសកម្មបផ្សងៗ

ពទ្្យសកម្មបផ្សងៗពតរូវបានកត់ពតាតាមតនមលែបដើម។ 

(ជ) បទព្យ និងេរិកា្្រ

(i)   ណផ្កននពទ្្យ និងេរិកា្្រពតរូវបានកត់ពតាតាមតនមលែបដើម ដករំលស់េង្គរ និងការខាតេង់បលើឱនភា្ននតនមលែេង្គរពេសិនបេើមន។ បៅប្ល 
ណដលធាតុរេស់ពទ្្យ និងេរិក្្ារមនអាយុកាលបពេើពបាស់ខុសៗគ្្ា ធាតុទំាងបនាុះពតរូវបានចាត់ទុកជាណផ្កបផ្សងគ្្ារេស់ពទ្្យ និងេរិក្្ារ។

(ii)   រំលស់បលើពទ្្យ និងេរិក្្ារពតរូវបានទទួលស្្ាល់ជាចំណយបៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល បោយណផអែកបលើមូលោ្្នរំលស់បថរបៅតាមអាយុកាល 
បពេើពបាស់រេស់ពទ្្យ និងេរិកា្្រនីមួយៗតាមអពតាដូចខាងបពកាម៖

   ការជួសជុលផកលមអែ  5 ឆ្្ំ

   សមា្្រការិោល័យបប្រឿងសងា្្រឹម និងបប្រឿងេំពាក់ 4 ឆ្្ំ

   កុំព្យតូទ័រ  2 ឆ្្ំ

   ោនយន្  4 ឆ្្ំ

(iii)   ការចំណយេនា្្េ់ណដលពាក់្័ន្ធបៅនរឹងណផ្កមួយននពទ្្យ និងេរិកា្្រណដលបានទទួលសា្្ល់រួចមកបហើយ ពតរូវបានេូកេញ្ចូលបៅក្នុងតនមលែ 
បយងននណផ្កបនាុះ ពេសិនបេើអាចមនលទ្ធភា្ផ្ល់នូវអត្ពេបយជន៍ បសដ្ឋកិច្នាប្លអនាគតដល់ធនាគារបលើស្ីស្ង់ោរបដើម។ រាល់ 
ការចំណយេនា្្េ់បផ្សងបទៀត ពតរូវបានទទួលសា្្ល់ជាចំណយបៅក្នុងការិយេរិបចឆេទណដលបានបកើតប�ើង។

(iv)   ចំបណញ ឬខាត្ីការឈេ់បពេើ ឬការលក់បចញណផ្កននពទ្្យ និងេរិកា្្រណមួយពតរូវបានកំណត់ បោយភា្ខុសគា្្រវាងសាច់ពបាក់ទទួល
បាន្ីការលក់ និងតនមលែបយងននណផ្កបនាុះបហើយ ពតរូវបានទទួលសា្្ល់បៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនានថងៃឈេ់បពេើ ឬលក់បចញ។

(v)    តនមលែបយងរេស់ពទ្្យ និងេរិកា្្រពតរូវបានេន្យភា្្មៗមកពតរឹមតនមលែ ណដលអាចយកមកវិញបាន ពេសិនបេើតនមលែពទ្្យបយងននពទ្្យបនាុះ  
ខ្ស់ជាងតនមលែបា៉្ន់ពេមណ ណដលអាចយកមកវិញបាន។

(ឈ)បទព្យសកម្មអរូេី

ពទ្្យសកម្មអរូេី ណដលរួមមនអាជ្្ាេ័ណ្ណកម្មវិធីកំុ្្យចូទ័រណដលបានទិញ និងចំណយពាក់្័ន្ធបផ្សងៗពតរូវបានរាយការណ៍តាមនថលែបដើម ដករំលស់េង្គរ  
និងការខាតណដលេណ្្លមក្ីការថយចុុះតនមលែ។ អាជ្្ាេ័ណ្ណកម្មវិធីកំុ្្យចូទ័រ ណដលបានទិញពតរូវបានបធវើមូលធនកម្មតាមមូលោ្្ននថលែបដើម ណដលបាន 
បកើតប�ើងក្នុងការទិញកម្មវិធីជាក់លក់បនាុះមកបពេើពបាស់។ នថលែបដើមពតរូវបានបធវើរំលស់តាមអពតា 50% ពេចំាឆំ្្បោយបពេើមូលោ្្នរំលស់បថរ។

ចំណយសមជិកភា្ពតរូវបានកត់ពតាតាមនថលែបដើមដករំលស់េង្គរ និងការខាតណដលេណ្្លមក្ីការថយចុុះតនមលែ។ វាពតរូវបានបធវើរំលស់បលើអាយុ 
កាលបពេើពបាស់ 50ឆ្្ំ ដូចបានណចងបៅក្នុងកិច្សន្យាសមជិកភា្។
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(ញ) ឱនភាពននតនម្បទព្យសកម្ម

(i)  បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

   ពទ្្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុពតរូវបានវាយតនមលែនាកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ បដើម្បីកំណត់ថ បតើមនភស្នុតាងណមួយ ណដលេង្្ញថពទ្្យ 
សកម្មហិរញ្ញវត្នុទំាងបនាុះមនឱនភា្ននតនមលែ។ ពទ្្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុពតរូវបានចាត់ទុកថមនឱនភា្ននតនមលែ ពេសិនបេើមនបហតុការណ៍មួយ  
ឬបពចើនជុះឥទ្ធិ្លជាអវិជ្មនបៅបលើលំហូរទរឹកពបាក់បា៉្ន់សាម្ននាប្លអនាគតដល់ពទ្្យសកម្មបនាុះ។ ករណីបនុះ មិនពតរូវអនុវត្ចំបពាុះ 
ឥណទាន និងេុបរពេទានបនាុះបទ បោយវាពតរូវបានេង្្ញបៅក្នុងបគាលនបយបាយគណបនយ្យ បោយណ�កបៅក្នុងកំណត់សំគាល់ 3(ច)។

   រាល់ពទ្្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុបទាលសារវន្ពតរូវបានពតរួត្ិនិត្យឱនភា្ននតនមលែតាមមូលោ្្នបទាល។ ពទ្្យសកម្មបៅសល់ពតរូវបានវាយតនមលែ 
ជារួមក្នុងពកុមពទ្្យសកម្ម ណដលមនហានិភ័យឥណទានពសបដៀងគា្្។

  ការខាតេង់បលើឱនភា្ននតនមលែពតរូវបានទទួលសា្្ល់បៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

   ការខាតេង់បលើឱនភា្ននតនមលែពតរូវដកបចញ ពេសិនបេើមនព រ្ឹតិ្ការណ៍បកើតប�ើង េន្្ាេ់្ីការទទួលស្្ាល់ការខាតេង់បលើឱនភា្ននតនមលែ 
តពមរូវឲ្យដកបចញ។

(ii)  បទព្យសកម្មមិនផមនហិរញ្ញវត្នុ

   តនមលែបយងននពទ្្យសកម្ម មិនណមនហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារពតរូវបានពតរួត្ិនិត្យប�ើងវិញ បៅរាល់កាលេរិបចឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ បដើម្ប ី
កំណត់ថ បតើមនសញ្្ណណមួយ ណដលេង្្ញថពទ្្យសកម្មទំាងបនាុះមនឱនភា្ននតនមលែ។ ពេសិនបេើមនសញ្្ណបនាុះបកើតប�ើង  
ការបា៉្ន់សាមន្បលើតនមលែ ណដលអាចពេមូលបានវិញរេស់ពទ្្យសកម្មពតរូវបានបធវើប�ើង។ 

    តនមលែណដលអាចពេមូលមកវិញបានននពទ្្យសកម្ម ឬឯកតាេបង្កើតសាច់ពបាក់ គរជាតនមលែណដលធំជាងរវាងតនមលែបពេើពបាស់ និងតនមលែសមពសេ 
ដកចំណយ បដើម្បីលក់បចញ។ ក្នុងការបា៉្ន់ពេមណតនមលែបពេើពបាស់សាច់ពបាក់រំ្រឹងថនរឹងទទួលបាននាប្លអនាគត ពតរូវបានអេ្បហារ 
បៅតនមលែេច្នុេ្បន្ បោយបពេើអពតាការពបាក់មុនេង់្ន្ធ ណដលឆលែនុុះេញ្្ំងការបា៉្ន់ពេមណននតនមលែប្លបវលក្នុងលកខេខណ្ទីផ្សារេច្នុេ្បន ្ 
និងហានិភ័យជាក់លក់សពមេ់ពទ្្យសកម្មទាំងបនាុះ។ សពមេ់បគាលេំណងននការពតរួត្ិនិត្យបលើឱនភា្ននតនមលែពទ្្យសកម្ម ពតរូវបាន 
ោក់េញ្ចូលគ្្ាជាពកុម ណដលអាចេបង្កើតសាច់ពបាក់បានតូចេំផុត្ីការេន្ការបពេើពបាស់ បោយមិន រ្ឹងណផអែកខំ្្ាងបលើលំហូរទរឹកពបាក់ននពទ្្យ 
សកម្មដនទបទៀត ឬពកុមពទ្្យសកម្មដនទបទៀត បៅកាត់ថ (“ឯកតាេបង្កើតសាច់ពបាក”់)។ 

   ការខាតេង់បលើឱនភា្ននតនមលែពតរូវបានទទួលសា្្ល់ ពេសិនបេើតនមលែបយងននពទ្្យសកម្មមួយ ឬឯកតាេបង្កើតសាច់ ពបាក់មនចំនួនបលើស 
្ីតនមលែណដលអាចពេមូលមកបានវិញ។ ការខាតេង់បលើឱនភា្ននតនមលែពតរូវបានទទួលសា្្ល់បៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(ែ) បរាក់កម្ចី

ពបាក់កម្ី ពតរូវបានកត់ពតាតាមតនមលែបដើម។

(ឋ) សំវិធានធន

សំវិធានធនពតរូវបានទទួលស្្ាល់បៅប្លណដលធនាគារមនកាត វ្កិច្តាមផលែចូវច្បាេ់ ឬកាត វ្កិច្ពេបយល នាប្លេច្នុេ្បន្ ណដលជាលទ្ធផលនន 
ព រ្ឹតិ្ការណ៍កនលែងផុតបៅបហើយមនលទ្ធភា្ ណដលតពមរូវឲ្យមនលំហូរបចញនូវអត្ពេបយជន៍បសដ្ឋកិច្ក្នុងការេំប្ញនូវកាត វ្កិច្បនាុះ។ ពេសិនបេើ 
ផលេ៉ុះពាល់មនលកខេណៈសារវន្សំវិធានធនពតរូវបានកំណត់ បោយអេ្បហារលំហូរទរឹកពបាក់ ណដលរំ រ្ឹងថនរឹងទទួលបាននាប្លអនាគតបោយ 
បពេើអពតាមុនេង់្ន្ធ ណដលឆលែនុុះេញ្្ំង្ីការបា៉្ន់ពេមណននតនមលែប្លបវលក្នុងលកខេខណ្ទីផ្សារេច្នុេ្បន្ និងហានិភ័យជាក់លក់ចំបពាុះេំណុល 
ទាំងបនាុះ។
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(ឌ) អត្បេបោជន៍េុ្រ្គលិក

(i)  អត្បេបោជន៍េុ្រ្គលិករយៈបពលខ្ី

   អត្ពេបយជន៍េុគ្គលិករយៈប្លខលែី ជាចំណយបលើការេំប្ញការងររេស់េុគ្គលិក។ េំណុលបលើអត្ពេបយជន៍េុគ្គលិករយៈប្លខលែ ី
ពតរូវបានទទួលសា្្ល់តាមចំនួន ណដលធនាគាររំ្រឹងថពតរូវទូទាត់តាមកាត្វកិច្តាមផលែចូវច្បាេ់ ឬកាត្វកិច្ពេបយលនាប្លេច្នុេ្បន្ ណដល 
ជាលទ្ធផលននការេំប្ញការងររេស់េុគ្គលិកកនលែងផុតបៅ បហើយណដលអាចបា៉្ន់សាម្នបោយជាក់លក់។

(ii)  អត្បេបោជន៍េុ្រ្គលិករយៈបពលផវង

   កាត វ្កិច្រេស់ធនាគារបលើអត្ពេបយជន៍េុគ្គលិករយៈប្លណវង គរជាចំណយបលើអត្ពេបយជន៍ ណដលេុគ្គលិកពតរូវទទួលបាន្ីការេំប្ញ 
ការងរក្នុងការិយេរិបចឆេទកនលែងផុតបៅ និងេច្នុេ្បន្។ អត្ពេបយជន៍េុគ្គលិករយៈប្លណវងពតរូវបានបធវើអេ្បហារបៅតនមលែេច្នុេ្បន្។ ការវាស់ណវង 
សារជាថ្មីបានពតរូវទទួលសា្្ល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល នាការិយេរិបចឆេទ ណដលចំណយបនុះបានបកើតប�ើង។

(ឍ) ការទទួលសា្្ល់បរាក់ចំណូល និងចំណយ

ចំណូលការពបាក់ពតរូវបានទទួលស្្ាល់ បោយណផអែកបលើមូលោ្្នេង្គរ។ បៅប្លណដលឥណទានមួយពតរូវបានចាត់ថ្្ក់ជាឥណទានមិនដំបណើរការ 
ការកត់ពតាចំណូល្ីការពបាក់ពតរូវបាន្្យលួរទុករហូតដល់ប្លណដលធនាគារបានទទួលសាច់ពបាក់ជាក់ណស្ង។ ចំណូល្ីការពបាក់ពតរូវបានបធវើការ 
គណនា បោយបពេើវិធីសាសស្សមតុល្យថយចុុះបលើសមតុល្យឥណទាន ណដលបៅសល់ពេចាំណខ។

កនពមបសវាកម្មឥណទានពតរូវបានទទួលស្្ាល់ជាចំណូល បៅប្លណដលទរឹកពបាក់ឥណទានពតរូវបានផ្ល់ដល់អតិថិជន។ កនពមបសវាកម្មឥណទាន 
ពតរូវបានគណនាបោយបពេើពបាស់ពបាក់បដើម និងអពតាកនពមបសវាកម្ម។ 

ចំណយការពបាក់ពតរូវបានទទួលសា្្ល់តាមមូលោ្្នេង្គរ ។

(ណ)េតិសន្យាបេតិេត្ិការ

នថលែឈ្លួលណដលពតរូវទូទាត់បលើភតិសន្យាពេតិេត្ិការ ពតរូវបានទទួលសា្្ល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមវិធីសាសស្រំលស់បថរបៅតាមបថរបវល 
រេស់ភតិសន្យា។ 

កិច្ព្មបព្ៀងភតិសន្យាមិនពតរូវបានទទួលសា្្ល់ជាេំណុលបទរហូតដល់ប្លណដលធនាគារមនកាត្វកិច្ពតរូវទូទាត់។

(ត) ពន្ធបលើបរាក់ចំបណញ

្ន្ធបលើពបាក់ចំបណញរួមមន្ន្ធបលើពបាក់ចំបណញពេចំាឆំ្្ និង្ន្្ធ ន្យា។ ្ន្ធបលើពបាក់ចំបណញពេចំាឆំ្្ពតរូវបានទទួលស្្ាល់បៅក្នុងរបាយការណ៍ 
លទ្ធផលបលើកណលងណតក្នុងករណី ណដល្ន្ធបលើពបាក់ចំបណញទាក់ទងបៅនរឹងធាតុណ ណដលបានទទួលសា្្ល់ជាណផ្កមួយននមូលធន។  

្ន្ធបលើពបាក់ចំបណញពេចាំឆ្្ំ គរជា្ន្ធណដលរំ្រឹងថពតរូវេង់បៅបលើពបាក់ចំបណញជាេ់្ន្ធពេចាំឆ្្ំ បោយបពេើអពតា្ន្ធណដលបានអនុម័ត ឬបាន
អនុម័តជាអាទិ៍បៅកាលេរិបចឆេទរាយការណ៍ និងនិយ័តភា្ទាំងឡាយបៅបលើ្ន្ធពតរូវេង់្ីឆ្្ំមុនៗ។

្ន្ធ្ន្យាពតរូវបានកត់ពតាតាមវិធីសាសស្តារាងតុល្យការបៅបលើភា្លំបអៀងជាេបណ្្ុះអាសន្ រវាងតនមលែបយងននពទ្្យសកម្ម និងេំណុលក្នុង 
បគាលេំណងននការបធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ និងតនមលែបយងបពេើសពមេ់ការគិត្ន្ធ។ តនមលែននពបាក់្ន្ធ្ន្យារណដលបានកំណត់បនាុះ គរណផអែកបលើ 
លកខេណៈននការបជឿជាក់នរឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់ណដលនរឹងបកើតប�ើងរវាងតនមលែសុទ្ធននពទ្្យសកម្ម និងេំណុលបោយបពេើអពតា្ន្ធកំណត់ណដល 
បានអនុម័តនាចុងការិយេរិបចឆេទរាយការណ៍។

្ន្្ធ ន្យាជាពទ្្យសកម្ម ពតរូវបានទទួលស្្ាល់ណតក្នុងករណីអាចនរឹងបកើតមនប�ើងបៅបលើពបាក់ចំបណញជាេ់្ន្ធ នាប្លអនាគតណដលអាចបពេើពបាស់ 
ជាមួយនរឹងពទ្្យសកម្ម។ ្ន្ធ្ន្យាជាពទ្្យសកម្ម ពតរូវបានកាត់េន្យក្នុងករណីណដលវាមិនអាចបកើតប�ើងនូវអត្ពេបយជន៍នន្ន្ធ ណដលពាក់្័ន្ធ
ណដលអាចនរឹងបពេើពបាស់បាន។
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(ថ) សម្ព័ន្ធញាតិ

ភាគីណដលពតរូវបានចាត់ទុកជាសម័្ន្ធញាតិ ពេសិនបេើធនាគារមនលទ្ធភា្ពគេ់ពគងបោយផ្្ល់ ឬបោយពេបយលឬមនឥទ្ធិ្ លខំ្្ាងបៅបលើភាគី 
មួយបទៀតក្នុងការបធវើបសចកី្សបពមចហិរញ្ញវត្នុ និងពេតិេតិ្ការ ឬធនាគារនិងភាគីបនាុះសិ្តបៅបពកាមការពគេ់ពគងរួមមួយ ឬក៏មនឥទ្ធិ្ លខំ្្ាង។ 
សម្័ន្ធញាតិអាចជារូេវ័ន្េុគ្គល ឬនីតិេុគ្គលបហើយក៏រួមេញ្ចូលនូវសមជិកពគរួសារជិតស្ិទ្ធជាមួយនរឹងរូេវន្េុគ្គលជាសម្័ន្ធញាតិផងណដរ។ 

តាមច្បាេ់ស្ី្ីពគរឹុះសា្្នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នុសម្័ន្ធញាតិរួមេញ្ចូលផងណដរនូវរូេវ័ន្េុគ្គល ណដលមនភាគហ៊ុនយ៉្ងតិចចំនួន 10% ននបដើមទុន 
រេស់ធនាគារ ឬននសិទ្ធិបបាុះបឆ្្ត បទាុះជាកាន់កាេ់បោយផ្្ល់ក្ី ឬបោយពេបយលក្ី ឬរូេវ័ន្េុគ្គលណណដលរួមចំណណកក្នុងណផ្ករដ្ឋបាល 
ការដរឹកនាំការពគេ់ពគង ឬការបរៀេចំ និងការអនុវត្ន៍នូវការពតរួត្ិនិត្យនផ្ក្នុងរេស់ធនាគារ។

4. ស្ង់ោរររាយការណ៏ហិរញ្ញវត្នុថ្មី

បៅនថងៃទី28 ណខសីហា ឆំ្្2009 ពកុមពេរឹក្សាជាតិគណបនយ្យននពកសួងបសដ្ឋកិច្ និងហិរញ្ញវត្នុបានពេកាសោក់ឱ្យបពេើស្ង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទង 
នរឹងហិរញ្ញវត្នុអន្រជាតិននកម្នុជា (បៅកាត់ថ “CIFRS”) ណដលណផអែកទំាងពសុងបៅតាមស្ង់ោរទំាងអស់ ណដលបចញផ្សាយបោយពកុមពេរឹក្សាស្ង់ោរ 
គណបនយ្យអន្រជាតិ រួមទាំងេំណកពសាយ និងវិបសាធនកម្មពាក់្័ន្ធបផ្សងៗ។ អង្គភា្ណដលមនការទទួលខុសពតរូវ ជាសាធារណៈពតរូវបរៀេច ំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរេស់ខលែលួនឱ្យពសេបៅតាម CIFRS សពមេ់ការិយេរិបចឆេទគណបនយ្យ ណដលចាេ់បផើ្មបៅនថងៃទី1 ណខមករា ឆ្្ំ2012 ឬ 
ការិយេរិបចឆេទគណបនយ្យេនា្្េ់្ីបនុះ។

បយងតាមសារាចរណណនំាបលខ 058 សហវ-កជគ ចុុះនថងៃទី24 ណខមីនា ឆំ្្2016 ណដលបចញបោយពកុមពេរឹក្សាជាតិគណបនយ្យននពកសួងបសដ្ឋកិច្ 
និងហិរញ្ញវត្នុបានអនុម័តឱ្យពគរឹុះស្្ានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ន្ុ ន្យារប្លអនុវត្ CIFRS រហូតដល់ការិយេរិបចឆេទណដលចាេ់បផ្ើមបៅនថងៃទី1 ណខមករា ឆំ្្ 2019 

ឬការិយេរិបចឆេទេនា្្េ់្ីបនុះ។

បៅនថងៃទ3ី ណខមករា ឆ្្ំ2019 ពកុមពេរឹក្សាជាតិគណបនយ្យ តាមរយៈសារាចរបលខ 004 ក.ជ.គ ស្ី្ីការអនុវត្ “បសចក្ីជូនដំណរឹងស្ី្ីការោក់ឲ 
អនុវត្ស្ង់ោរគណបនយ្យ សពមេ់ពគរឹុះស្្ានហិរញ្ញវត្នុ” ផ្ល់ជបពមើសដល់សហពគាស មិនទទួលខុសពតរូវជាសាធារណៈអាចបពជើសបរីសយកស្ង់ោរ  
CIFRS ឬ CIFRS for SMEs (ស្ង់ោរបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហិរញ្ញវត្នុអន្រជាតិននកម្នុជា សពមេ់សហពគាសធុនតូច និងមធ្យម)។

គណៈពគេ់ពគងរេស់ធនាគារកំ្ុងវាយតនមលែបលើផលេ៉ុះពាល់ននការអនុវត្ស្ង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុថ្មីទាំងបនុះ។

5. ការេ្តូររូេិយេ័ណ្ពីែុល្្រោបមរិកបៅជាបរាក់បរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុពតរូវបានេង្្ញជាដុល្្រអាបមរិក។ ការេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណ្ីដុល្្រអាបមរិកបៅជាពបាក់បរៀលពតរូវបានបធវើប�ើង បដើម្បីអនុវត្បៅ 
តាមបគាលការណ៍ណណនំារេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជាពាក់្័ន្ធនរឹងការបរៀេចំ និងការកំណត់េង្្ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ បោយបពេើអពតា 
េ្ចូរពបាក់ជាផលែចូវការពេកាសបោយ ធនាគារជាតិននកម្នុជា នានថងៃទី31 ណខធ្ចូ ឆំ្្2018 ណដល 1 ដុល្្រអាបមរិកបស្មើនរឹង 4,018 បរៀល (2017: 1 ដុល្្រអាបមរិក 
បស្មើនរឹង 4,037 បរៀល)។ តួបលខជាពបាក់បរៀលបនុះ គរសពមេ់ជាការេង្្ញណតេ៉ុបណណ្ុះ បហើយមិនពតរូវបានយកមកេកពសាយថ តួបលខពបាក ់
ដុល្្រអាបមរិកបនុះ ពតរូវបានេ្ចូរបៅជាពបាក់បរៀល ឬនរឹងពតរូវបានេ្ចូរជាពបាក់បរៀល នាប្លអនាគតតាមអពតាេ្ចូរពបាក់បនុះ ឬអពតាេ្ចូរពបាក់បផ្សងបទៀត 
បនាុះប�ើយ។
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ពបាក់េបញ្ញើ 2,820  11,331 4,875  19,680

ពបាក់តម្កល់ 3,750,000  15,067,500 1,000,000  4,037,000

3,752,820  15,078,831 1,004,875  4,056,680 

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ពបាក់េបញ្ញើចរន្ 111,477  447,915 435,291  1,757,270

បរាក់េបញ្ញើសន្សំ 4,902  19,696 13,386  54,039

116,379 467,611 448,677  1,811,309 

សំវិធានធនតាមច្បាេ់ (1,164) (4,677) - -

115,215 462,934 448,677  1,811,309 

6. សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្ពនុជា

7. សមតុល្យបៅធនាគារនានា
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ឥណទានរយៈប្លខលែី 2,968,926  11,929,145 17,413,601  70,298,707

ឥណទានរយៈបពលផវង 132,392,401  531,952,668 86,905,510  350,837,545

ឥណទាន និងេុបរពេទានដុល 135,361,327  543,881,813 104,319,111  421,136,252

សំវិធានធនបលើឥណទាន និងេុបរបេទានោបកក ់
និងជាេ់សង្ស័យ

នថងៃទ1ី ណខមករា 1,096,270  4,425,643 851,254  3,436,513

សំវិធានធនេណន្មក្នុងឆ្្ំ 398,714  1,602,033 245,016  989,130

លបមអែៀង្ីការេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណ 102 (20,419) - -

នថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ 1,495,086 6,007,257 1,096,270  4,425,643 

ឥណទាន និងេុបរបេទាន - សុទ្ធ 133,866,241 537,874,556 103,222,841  416,710,609 

សមតុល្យននឥណទាន និងេុបរបេទានបតរូវរានវិភា្រែូចខាងបបកាម៖  

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

(ក) តាមកាលកំណត់៖

តិចជាង1ឆ្្ំ 5,654,912  22,721,437 17,949,145  72,460,699

បលើស្ី 1ឆ្្ំ និងតិចជាង 3ឆ្្ំ 32,353,267  129,995,427 24,928,008  100,634,369

បលើស្ី 3ឆ្្ំ និងតិចជាង 5ឆ្្ំ 96,520,996  387,821,362 61,332,958  247,601,151

បលើស្ី 5ឆ្្ំ 832,152  3,343,587 109,000  440,033

135,361,327  543,881,813 104,319,111  421,136,252

(ខ) តាមបេបេទោជីវកម្ម៖

កសិកម្ម 926,228  3,721,584 409,193  1,651,912

សំណង់ 4,570,945  18,366,057 3,157,569  12,747,106

បសវាកម្ម 31,858,221  128,006,332 23,835,476  96,223,817

ជំនួញ និងពាណិជ្កម្ម 69,157,618  277,875,309 57,234,648  231,056,274

ការដរឹកជញ្ចូន 5,020,837  20,173,723 3,056,630  12,339,615

ណផ្ក្ផ្សងៗ 23,827,478  95,738,808 16,625,595  67,117,528

135,361,327  543,881,813 104,319,111  421,136,252

8. ឥណទាន និងេុបរបេទាន - សុទ្ធ
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

(្រ) តាមរូេិយេ័ណ្៖

ពបាក់ដុល្្រអាបមរិក 133,617,145  536,873,689 104,319,111  421,136,252

ពបាក់បរៀលណខ្មរ 1,744,182 7,008,124 - -

135,361,327  543,881,813 104,319,111  421,136,252

(ឃ) តាមនិវាសនោ្្ន៖

និវាសនជន 135,361,327  543,881,813 104,319,111  421,136,252

(ង) តាមទំនាក់ទំនង៖

មិនណមនសម្័ន្ធញាតិ 135,052,594  542,641,324 104,019,114  419,925,164 

េុគ្គលិក 308,733  1,240,489 299,997  1,211,088 

135,361,327  543,881,813 104,319,111  421,136,252 

(ច) តាមចំណត់ថា្្ក់ឥណទាន៖

ឥណទានស្ង់ោរ

មនការធានា 134,758,822  541,460,947 103,944,382  419,623,470 

្ុំមនការធានា 308,733  1,240,489 299,997  1,211,088 

ឥណទានឃ្្ំបមើល

មនការធានា 3,832  15,397 - - 

ឥណទានបបកាមស្ង់ោរ

មនការធានា 160,914  646,552 26,132  105,495 

ឥណទានសង្ស័យ

មនការធានា 33,826  135,913 - - 

ឥណទានបាត់េង់

មនការធានា 95,200  382,515 48,600  196,199

135,361,327  543,881,813 104,319,111  421,136,252

(ឆ) តាមហានិេ័យ៖

មិនផមនជាហានិេ័យធំៗ 135,361,327  543,881,813 104,319,111  421,136,252 
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ការពបាក់េង្គរពតរូវទទួល 962,922  3,869,021 750,376  3,029,268

ការបរាក់ព្យលួរទុក (41,616)  (167,213) (13,954)  (56,332)

ការពបាក់ពតរូវទទួលសុទ្ធ 921,306  3,701,808 736,422  2,972,936

ចំណយេង់មុន 100,303  403,017 203,211  820,363 

ពបាក់េបញ្ញើ 351,634  1,412,865 168,402  679,839

គណនីពតរូវទទួលបផ្សងៗ 14,947  60,057 4,991  20,149

1,388,190  5,577,747 1,113,026  4,493,287 

2018 ការជួសជុល 
ផកលមអែ

បប្រឿងសងា្្រឹម 
និងបប្រឿងេំពាក់

សមា្្រៈ 
ការិោល័យ 

និងកុំព្យតូទ័រ

ោនយន្ សរុេ

ែុល្្រោបមរិក ែុល្្រោបមរិក ែុល្្រោបមរិក ែុល្្រោបមរិក ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

តនម្បែើម

នានថងៃទ1ី ណខមករា ឆ្្2ំ018 707,911  299,573  614,094  347,115  1,968,693  7,947,613

ការទិញេណន្ម 437,546  103,274  126,030  76,210  743,060  2,985,615

ការលុេបចាល -  (4,289) -  (12,430)  (16,719)  (67,177)

លបមអែៀងពីការេ្តូររូេិយេ័ណ្ - - - - - (37,405)

នានថងៃទី31 ផខធ្តូ ឆ្្ំ2018 1,145,457  398,558  740,124  410,895  2,695,034 10,828,646 

ែក៖ រំលស់េង្គរ

នានថងៃទ1ី ណខមករា ឆ្្2ំ018 442,974  218,710  578,727  193,911  1,434,322  5,790,357

រំលស់ក្នុងការិយេរិបចឆេទ 147,825  55,253  60,446  57,812  321,336  1,291,128

ការលុេបចាល -  (4,205)  -  (12,430)  (16,635)  (66,839)

លបមអែៀង្ីការេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណ - - - - - (27,252)

នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ ឆ្្2ំ018 590,799  269,758  639,173  239,293  1,739,023 6,987,394 

តនម្បោង

នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ ឆ្្2ំ018 554,658  128,800  100,951  171,602  956,011  3,841,252

9. បទព្យសកម្មបផ្សងៗ

10. បទព្យ និងេរិកា្្រ
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2017 ការជួសជុល 
ផកលមអែ

បប្រឿងសងា្្រឹម 
និងបប្រឿងេំពាក់

សមា្្រៈ 
ការិោល័យ 

និងកុំព្យតូទ័រ

ោនយន្ សរុេ

US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000 
(Note 5)

តនម្បែើម

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

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

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

នានថងៃទី31 ផខធ្តូ ឆ្្ំ2017 707,911  299,573  614,094  347,115  1,968,693  7,947,613

ែក៖ រំលស់េង្គរ

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

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

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

នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ ឆ្្2ំ017 442,974  218,710  578,727  193,911  1,434,322  5,790,357

តនម្បោង

នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ ឆ្្2ំ017 264,937 80,863 35,367 153,204 534,371 2,157,256

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

តនម្បែើម

នានថងៃទ1ី ណខមករា 276,332  1,115,552 270,062  1,090,240

ការទិញេណន្ម 111,030  446,119 6,270  25,312

លំបអៀង្ីេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណ - (5,251) - -

នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ 387,362  1,556,420 276,332  1,115,552 

រំលស់េង្គរ

នានថងៃទ1ី ណខមករា 176,835  713,883 147,381  594,977

រំលស់ក្នុងការិយេរិបចឆេទ 24,459  98,276 29,454  118,906

លំបអៀង្ីេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណ - (3,360) - -

នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ 201,294  808,799 176,835  713,883

តនម្បោង

នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ 186,068  747,621 99,497  401,669

11. បទព្យសកម្មអរូេី
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13. កម្ចី

14. អត្បេបោជន៍េុ្រ្គលិក

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ការពបាក់េង្គរពតរូវេង់ 59,782  240,204 202,778  818,615

្ន្ធបលើពបាក់បេៀវត្សរ៍ និង្ន្ធកាត់ទុកពតរូវេង់ 53,665  215,626 67,943  274,286

ចំណយេង្គរ 125,133  502,784 31,029  125,264

កនពមវិជា្្ជីវៈ 18,700  75,137 8,250  33,305

គណនីពតរូវេង់បផ្សងៗ 106,074  426,205 94,414  381,149

363,354 1,459,956 404,414  1,632,619 

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

កម្ីទុនេងវិល - - 72,300,000  291,875,100

កម្ី្ីភាគទុនិក 44,000,000  176,792,000 - -

44,000,000  176,792,000 72,300,000  291,875,100 

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

បរាក់េំណច់អតីតភាពការងារ 330,000  1,325,940 - -

12. េំណុលបផ្សងៗ
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត ់

សំ្រាល់ 5)

% ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត ់

សំ្រាល់ 5)

%

ចំបណញមុនេង់ពន្ធ 8,205,433 32,969,429 5,606,457  22,633,267

្ន្ធបលើពបាក់ចំណូលណផអែកតាមអពតា្ន្ធជាផលែចូវការ 1,641,087 6,593,888 20% 1,121,291 4,526,652 20%

ផលេ៉ុះពាល់ននចំណូលមិនជាេ់្ន្ធ (12,577) (50,534) 0% - - 0%

ចំណយមិនអាចកាត់កងបាន 22,622  90,894 0% 14,157 57,152 0%

ផលេ៉ុះពាល់ននភា្ខុសជាេបណ្្ុះអាសន្ 67,812  272,469 1% 81,635 329,560 1%

ការបធវើសំវិធានធន(បលើស) / ខវុះ្ីការិយេរិបចឆេទមុន (7,128)  (28,640) 0% 107,941 435,758 2%

ពន្ធបលើបរាក់ចំណូល 1,711,816  6,878,077 21% 1,325,024  5,349,122 24%

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

នានថងៃទ1ី ណខមករា 1,077,888  4,351,434 829,227  3,347,589

ចំណយ្ន្ធបលើពបាក់ចំណូល 1,711,816  6,878,077 1,325,024  5,349,122

្ន្ធបលើពបាក់ចំណូលបានេង់ (1,243,013)  (4,994,426) (1,076,363)  (4,345,277)

លបមអែៀង្ីការេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណ - (20,481) - -

នានថងៃទ3ី1 ផខធ្តូ 1,546,691  6,214,604 1,077,888  4,351,434 

15. ពន្ធបលើបរាក់ចំណូល

(ក) សំវិធានធនសបមាេ់ពន្ធបលើបរាក់ចំណូល

អនុបលមបៅតាមច្បាេ់ននព្ុះរាជាណចពកកម្នុជា ធនាគារមនកាត វ្កិច្េង់្ន្ធបលើពបាក់ចំណូល បោយគណនាតាមអពតា 20% ននពបាក់ចំបណញ 
ជាេ់្ន្ធ ឬក៏េង់្ន្ធអេ្បេរម បោយគណនាតាមអពតា 1% ននពបាក់ចំណូលសរុេ បោយកំណត់យកចំនួន្ន្ធពតរូវេង់ណណដលធំជាង។

(ខ) ចំណយពន្ធបលើបរាក់ចំណូល

ការបផ្ៀងផ្្ត់្ន្ធបលើពបាក់ចំបណញ ណដលគណនាតាមអពតា្ន្ធជាផលែចូវការ 20% ណដលេង្្ញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមនដូចខាងបពកាម៖

ការគណនាពបាក់ចំណូលណដលពតរូវជាេ់្ន្ធជាកម្មវត្នុននការពតរួត្ិនិត្យ និងអនុម័ត្ីអជ្្ាធរ្ន្ធោរ។
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ឥណទាន និងេុបរពេទាន 17,387,838  69,864,333 14,080,960  56,844,836

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្នុជា 15,067  60,539 2,693  10,871

សមតុល្យបៅធនាគារនានា 30,320  121,826 3,495  14,109

17,433,225  70,046,698 14,087,148  56,869,816 

16. បែើមទុន

រចនាសម្ន័្ធរេស់ម្្ស់ភាគហុ៊ន និងការកាន់កាេ់ភាគហុ៊នចុុះេញី្លមអែតិពតរូវមនដូចខាងបពកាម៖

បៅនថងៃទ1ី9 ណខតុល ឆ្្ំ2017 ធនាគារបានបធវើកិច្សន្យាទិញ និងលក់ភាគហ៊ុនកាន់កាេ់ទាំងអស់បៅឲធនាគារ Daegu ណដលជាធនាគារេបង្កើត 
បៅទីពកុង Daegu ននសាធារណៈរដ្ឋកូបរេ។

បៅនថងៃទី28 ណខធ្ចូ ឆំ្្2017 ធនាគារបានទទួលការអនុម័ត្ីធនាគារជាតិននកម្នុជាក្នុងការផ្្ស់េ្ចូរភាគទុនិករេស់ធនាគារបៅជាធនាគារ Daegu  
និងផ្្ស់េ្ចូរបឈាម្ុះពេតិេត្ិការ្ី ធនាគារឯកបទស បខមខាេ់ភីថល ភីអិលសុី បៅជាធនាគារឯកបទស ឌីជីេ៊ី ម.ក។ ការណកសពមរួលបលើលកខេន្ិកៈ
រេស់ធនាគារទទួលបានការអនុម័ត្ីពកសួងពាណិជ្កម្មនានថងៃទ2ី5 ណខមករា ឆ្្2ំ018។

បៅនថងៃទី30 ណខមករា ឆំ្្2018 ពកុមពេរឹក្សាភិបាលរេស់ធនាគារបានអនុម័តបលើការេបង្កើនបដើមទុន្ី 20,000,000 ដុល្្រអាបមរិក ដល់ 75,000,000  
ដុល្្រអាបមរិក។ បៅនថងៃទ1ី4 ណខមីនា ឆ្្ំ2018 ធនាគារបានោក់លិខិតបស្ើសុំបៅធនាគារជាតិននកម្នុជា បដើម្បីេបង្កើនបដើមទុនចំនួន 55,000,000 

ដុល្្រអាបមរិក។ បយងតាមការអនុម័ត្ីធនាគារជាតិននកម្នុជា បៅនថងៃទី4 ណខកក្ោ ឆំ្្2018 បដើមទុនរេស់ធនាគារបានបកើនប�ើង្ី 20,000,000  
ដុល្្រអាបមរិក ដល់ 75,000,000 ដុល្្រអាបមរិក។ ការណកសពមរួលបលើលកខេនិ្កៈរេស់ធនាគារពតរូវបានអនុម័ត ្ីពកសួងពាណិជ្កម្មនានថងៃទី1 ណខសីហា  
ឆ្្ំ2018។

17. ទុនេបមុង

ធនាគារបានបផ្រពបាក់ចំបណញរក្សាទុកចំនួន 3,000,000 ដុល្្រអាបមរិក បៅជាទុនេពមុងណដលពតរូវបាអនុម័តបោយធនាគារជាតិននកម្នុជាបៅ 
នថងៃទ2ី7 ណខកក្កោ ឆ្្ំ2016។

18. ចំណូលការបរាក់

ចំណូល្ីការពបាក់ពតរូវបានទទួល្ីពេភ្ដូចខាងបពកាម៖

2018 2017

%  
ននភា្រហ៊ុន

ចំនួន 
ភា្រហ៊ុន

ទរឹកបរាក់ 
ែុល្្រោបមរិក

%  
ននភា្រហ៊ុន

ចំនួន
ភា្រហ៊ុន

ទរឹកបរាក់ 
ែុល្្រោបមរិក

Daegu Bank 100% 75,000,000 75,000,000 - - - 

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

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

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

100% 75,000,000 75,000,000 100% 20,000,000 20,000,000
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ចំណូល្ីដំ្ណើរការពបាក់កម្ី 858,023  3,447,536 695,996  2,809,737

ចំណូល្ីការ្ិន័យ 612,322  2,460,310 522,824  2,110,640

ចំណូល្ផ្សងៗ 79,272  318,515 10,712  43,244

1,549,617  6,226,361 1,229,532  4,963,621

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ពបាក់បេៀវត្សរ៍ និងពបាក់ឈ្លួល 2,235,318  8,981,508 1,786,927  7,213,824

អត្ពេបយជន៍និបយជិតបផ្សងៗ 2,136,879  8,585,980 1,363,588  5,504,805

4,372,197  17,567,488 3,150,515  12,718,629

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

រំលស់ពទ្្យសកម្មរូេី 321,336  1,291,128 389,177  1,571,107

រំលស់ពទ្្យសកម្មអរូេី 24,459 98,276 29,454  118,906

345,795  1,389,404 418,631  1,690,013 

19. ចំណូលបេតិេត្ិការបផ្សងៗ

20. ចំណយេុ្រ្គលិក

21. រំលស់
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

សាច់ពបាក់ក្នុងនដ 252,160  1,013,179 142,058  573,488

សមតុល្យបៅក្នុងធនាគារជាតិននកម្នុជា 2,820  11,331 4,875  19,680

សមតុល្យបៅក្នុងធនាគារនានា 116,379  467,611 448,677  1,811,309

371,359  1,492,121 595,610  2,404,477

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ចំណយការជួល  463,409  1,861,977  378,095  1,526,370

ចំណយបសវាវិជា្្ជីវៈ 494,276  1,986,001  159,707  644,737

ចំណយផ្ស្វផ្សាយពាណិជ្កម្ម 298,066  1,197,629  151,495  611,585

ចំណយជួសជុលនិងណថរក្សា 115,310  463,316 99,842  403,062

ចំណយទរឹកបភលែើង 106,340  427,274  98,429  397,358

ចំណយយនយន្ 125,342  503,624  92,359  372,853

ចំណយទំនាក់ទំនង 108,094  434,322  87,860  354,691

ចំណយសម្្រការិយល័យ និងេរិកា្្រ 168,338  676,382 86,840  350,573

ចំណយពកុមពេរឹក្សាភិបាល 43,253  173,791  66,857  269,902

ចំណយអាហារ និងការកំសាន្ 64,661  259,808  43,529  175,727

ចំណយសន្ិសុខ 48,142  193,435  39,428  159,171

ចំណយធានារា៉្េ់រង 38,156  153,311  28,416  114,715

ចំណយសេ្បនុរសធម៌ 500  2,009  1,300  5,248

ចំណយបផ្សងៗ 153,342  616,127  100,883  407,264

2,227,229  8,949,006  1,435,040  5,793,256

22. ចំណយទូបៅ និងចំណយរែ្ឋរាល

23. សាច់បរាក់ និងសាច់បរាក់សមមូល
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

បរាក់កម្ច:ី

Daegu Bank

េំណុលទទួល 44,000,000  176,792,000  -  -

ចំណយការបរាក់ 994,531  3,996,026  -  -

ភា្រលេសបមាេ់្រណៈប្រេ់ប្រង៖

កនពមនិងចំណយបផ្សងៗ រេស់ពកុមពេរឹក្សាភិបាល 43,253  173,791 66,857  269,902

ការទូទាត់ជូន្រណៈប្រេ់ប្រងសំខាន់ៗ 401,500  1,613,227 591,705  2,388,713

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

កម្ចី

Daegu Bank 44,000,000  176,792,000 - -

ការបរាក់ផែលបតរូវសង

Daegu Bank 59,782 240,204 - -

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

រយៈប្ល 1ឆ្្ំ 470,411  1,890,112 307,200 1,240,166

្ី 2ឆ្្ំ បៅ 5ឆ្្ំ 1,119,499  4,498,147 792,200 3,198,111

្ី 5ឆ្្ំ ប�ើងបៅ 414,700  1,666,265  -  -

2,004,610  8,054,524  1,099,400 4,438,277

24. បេតិេត្ិការ និងសមតុល្យជាមួយនរឹងសម្ព័ន្ធញាតិ

(ក) បេតិេត្ិការជាមួយនរឹងសម្ព័ន្ធញាតិ

25. េតិសន្យា និងយថាភាព

(ក) េតិសន្យា

ធនាគារមនកិច្សន្យាបលើភតិសន្យាពេតិេតិ្ការសពមេ់ការជួលដី និងអាគារដូចខាងបពកាម៖

(ខ) សមតុល្យជាមួយនរឹងសម្ព័ន្ធញាតិ
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(ខ) យថាភាពបលើពន្ធ

្ន្ធពតរូវបានស្ិតបៅបពកាមការពតរួត្ិនិត្យ និងតាមោនអបង្កតបោយពកុមអាជ្្ាធរ ណដលផ្ល់សិទ្ធិបោយច្បាេ់ក្នុងការោក់្ិន័យោក់ទណ្កម្ម និង 
គិតការពបាក់។ ការអនុវត្ច្បាេ់ និងេទេញ្្ត្ិ្ន្ធបលើពេតិេត្ិការបពចើនពេបភទពេឈមនរឹងេំណកពសាយបផ្សងៗ។

េញ្្ទំាងបនុះ អាចេបង្កើតឲ្យមនហានិភ័យ្ន្ធបៅក្នុងព្ុះរាជាណចពកកម្នុជា មនលកខេណៈធំជាងបៅពេបទសដនទបទៀត។ អ្កពគេ់ពគងបជឿជាក់ថ  
ការបធវើសំវិធានធនមនលកខេណៈពគេ់ពគាន់ បោយណផអែកបៅបលើការេកពសាយនននីតិកម្្ម ន្ធ។ ក៏េុ៉ណន្អាជ្្ាធរជាេ់ពាក់្័ន្ធអាចនរឹងមនេំណកពសាយ 
ខុសគា្្ បហើយផលេ៉ុះពាល់អាចមនទំហំធំ។

26. ការប្រេ់ប្រងហានិេ័យហិរញ្ញវត្នុ

(ក) ការផណនាំ និងបសចក្ីសបង្ខេ 

ធនាគារមនហានិភ័យេណ្្លមក្ីឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ដូចខាងបពកាម៖

• ហានិភ័យពេតិេត្ិការ

• ហានិភ័យឥណទាន

• ហានិភ័យទីផ្សារ

• ហានិភ័យសាច់ពបាក់ងយពសួល

កំណត់សំគាល់បនុះេង្្ញ្ី្័ត៌មនសី្្ីហានិភ័យនីមួយៗ ខាងបលើរេស់ធនាគារ ណដលមនបគាលបៅបគាលការណ៍ណណនំា និងវិធានការណ៍រេស់ 
ធនាគារ បដើម្បីបា៉្ន់សាម្ន និងចាត់ណចងនូវហានិភ័យណដលបកើតប�ើង និងការពគេ់ពគងនូវបដើមទុនរេស់ធនាគារ។

(ខ) ហានិេ័យបេតិេត្ិការ

ហានិភ័យពេតិេត្ិការ គរជាហានិភ័យននការបាត់េង់ផ្្ល់ ឬពេបយលណដលបកើតមនប�ើង្ីការខវុះខាតនូវនីតិវិធីេុគ្គលិកេបច្កវិទ្យា និងបហោ្្ 
រចនាសម្័ន្ធនផ្ក្នុង និងបកើតប�ើង្ីកតា្្ខាងបពរៅមួយចំនួនបទៀត ណដលមិនណមនជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ និងហានិភ័យសាច់ពបាក ់
ងយពសួល ដូចជាកត្្ាណដលបកើតមនប�ើង្ីតពមរូវការច្បាេ់និងេទេញ្ញតិ្បផ្សងៗ និងស្ង់ោរណដលទទួលស្្ាល់ជាទូបៅបៅក្នុងសហពគាអាជីវកម្ម។

ហានិភ័យពេតិេតិ្ការពតរូវបានពគេ់ពគងបាន តាមរយៈនីតិវិធីពគេ់ពគងហានិភ័យពេតិេតិ្ការរបាយការណ៍ និងការពតរួត្ិនិត្យពតរឹមពតរូវបលើសកម្មភា្ 
អាជីវកម្ម តាមរយៈអង្គភា្ពតរួត្ិនិត្យ និងអង្គភា្គាំពទណដលជាអង្គភា្ឯករាជ្យ្ីអាជីវកម្ម បហើយមនការពតរួត្ិនិត្យ្ីអ្កពគេ់ពគងជាន់ខ្ស់
រេស់ធនាគារ។ 

ការពគេ់ពគងបលើហានិភ័យពេតិេតិ្ការរេស់ធនាគារ តពមរូវឲ្យេបង្កើតនូវរចនាសម័្ន្ធ តួនាទីនិងវិធីសាសស្ននការពគេ់ពគងរេស់អង្គភា្ឲ្យបានច្បាស់ 
លស់។ បគាលការណ៍ និងវិធានការពតរួត្ិនិត្យនផ្ក្នុងជាបពចើនពតរូវបានអនុវត្ រួមមនការេបង្កើតអ្កមនសិទ្ធចុិុះហត្បលខា ពេ្័ន្ធពតរួត្ិនិត្យយ្៉ង 
ហ្មត់ចត់ ការបរៀេចំនូវនីតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានាព្មទាំងការអនុវត្តាមេទេញ្ញត្ិ និងតពមរូវការតាមច្បាេ់នានា។
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(្រ) ហានិេ័យឥណទាន

ហានិភ័យឥណទាន គរជាការខាតេង់ហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារ ពេសិនបេើអ្កខ្ី ឬនដគូពាណិជ្កម្មខកខានមិនបាន េំប្ញកាត្វកិច្បលើការេង ់
ពបាក់បដើមចំបពាុះឥណទាន និងេុបរពេទាន។

កត្្ាចម្បងណដលនំាឲ្យមនហានិភ័យឥណទានបកើតបចញ តាមរយៈការផ្ល់ឥណទានដល់អតិថិជន។ ចំនួនហានិភ័យឥណទានបនុះ ពតរូវបានេង្្ញ 
ជាតនមលែបយងននពទ្្យសកម្មបៅក្នុងតារាងតុល្យការ។ សកម្មភា្ឥណទានពតរូវបានណណនាំបោយបគាលការណ៍ឥណទានរេស់ធនាគារ បដើម្ប ី
ធានាអុះអាងថ បគាលេំណងននពបាក់កម្ីទាំងអស់ទទួលបានបជាគជ័យ។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនឥណទានមនលទ្ធភា្ និងពទ្្យសម្បត្ិសង 
បហើយហានិភ័យឥណទានពតរូវបានណេងណចកយ្៉ងលអែ។ បគាលការណ៍ឥណទានកត់ពតានូវបគាលការណ៍ពបាក់កមី្ ពទ្្យេញំ្្ និងដំបណើរការអនុម័ត 
ឥណទានបោយរួមេញ្ចូលទំាងពេ្័ន្ធចំណត់ថ្្ក់នផ្ក្នុង និងនីតិវិធីណដលអនុវត្ បដើម្បីធានាអុះអាងក្នុងការបគារ្បៅតាមការណណនំារេស់ធនាគារ 
ជាតិននកម្នុជា។

ធនាគារបានរក្សាពទ្្យេញំ្្ សពមេ់ធានាដល់ឥណទានផ្ល់ឲ្យអតិថិជនតាមទពមង់ជាសិទ្ធបលើពទ្្យេញំ្្ និងអ្កធានា។ ការប្៉ាន់តនមលែសមពសេ 
គរណផអែកបលើតនមលែពទ្្យេញំ្្ណដលបានវាយតនមលែបៅប្លឲ្យខី្ បហើយជាទូបៅមិនមនការណកណពេប�ើយ បលើកណលងណតបៅប្លឥណទានបនាុះពតរូវបាន 
វាយតនមលែថជាឥណទានជាេ់សង្ស័យ។

(i) ការវាស់ផវងហានិេ័យឥណទាន

ធនាគារប្៉ាន់ពេមណនូវកពមិតពេណហលននការខកខានមិនទូទាត់សងេំណុលរេស់អ្កខី្ម្្ក់ៗ បោយបផ្្តបលើការ្្យាករណ៍ពបាក់ចំបណញ និង 
លំហូរទរឹកពបាក់រេស់អ្កខ្ី ។

(ii) ការប្រេ់ប្រងកបមិតហានិេ័យ និងបគាលការណ៍េបញជៀសហានិេ័យ

ធនាគារបធវើពេតិេតិ្ការ និងផ្ល់ឥណទានបៅឲ្យឯកត្ជន ឬសហពគាសធុនតូចនិងមធ្យមបៅក្នុងព្ុះរាជាណចពកកម្នុជា។ ធនាគារពគេ់ពគងកពមិត  
និងពតរួត្ិនិត្យការពេមូលផ្នុហំានិភ័យឥណទានបៅប្លណដលវាពតរូវបានរកប�ើញ។ ធនាគារជាតិននកម្នុជា បានកំណត់និយមន័យហានិភ័យធំថ 
ជាហានិភ័យឥណទានទូបៅចំបពាុះអ្កទទួលផលជា ឯកត្េុគ្គលណដលបលើស្ី 10% ននមូលនិធិផ្្ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារ។

បយងតាមលកខេខណ្ននពេកាសបលខធ7-06-226 ពេ.ក រេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា ធនាគារចំាបាច់ពតរូវរក្សាពគេ់ប្លបវលនូវអនុបាតអតិេរម 
ចំនួន 20% រវាងហានិភ័យឥណទានទូបៅរេស់ធនាគារ បធៀេនរឹងអ្កទទួលផលឯកត្ជនណមួយ និងមូលនិធិផ្្ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារ។ ហានិភ័យ 
ឥណទានធំៗ សរុេមិនពតរូវបលើស្ី 300% ននមូលនិធិផ្្ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារបទ។

ធនាគារបពេើពបាស់បគាលនបយបាយ និងការអនុវត្ន៍ជាបពចើន បដើម្បីេន្យហានិភ័យឥណទាន។ បគាលនបយបាយបពេើបពចើនេំផុតក្នុងចំបណម 
បគាលនបយបាយទាំងបនុះ  គរការធានាបោយយកវត្នុេញ្្ំ្ីអតិថិជន ណដលជាការអនុវត្ន៍ទូបៅមួយ។  ធនាគារអនុវត្តាមបគាលការណ៍ណណនាំ  
សី្្ីការទទួលយកបាននូវពេបភទវត្នុេញំ្្ ឬការេបញ្ៀសហានិភ័យឥណទាន។ ពេបភទននវត្នុេញំ្្សំខាន់ៗ ណដលបានធានាបលើឥណទានផ្ល់ដល់  
អតិថិជនមនដូចជា៖

• វត្នុេញ្្ំជាពទ្្យសម្បត្ិទាក់ទិននរឹងលំបៅោ្្ន (មនដី អគារ និងពទ្្យបផ្សងៗ) 

• ការោក់េញ្្ំនូវពទ្្យសកម្មអាជីវកម្មបផ្សងៗ ដូចជាដី និងអគារជាបដើមនិង

• សាច់ពបាក់ក្នុងទពមង់ជាពបាក់េបញ្ញើមនកពមិត។

(iii) បគាលនបោរាយក្នុងការកំណត់ឱនភាពននតនម្ និងការបធវើសំវិធានធន

ធនាគារតពមរូវឲ្យអនុវត្ការបធវើចំណត់ថ្្ក់ឥណទាន និងសំវិធានធនណដលពសេតាមពេកាសបលខធ7-017-344 ពេ.កចុុះនថងៃទ1ី ណខធ្ចូ ឆ្្ំ2017 
និងសារាចរបលខធ7-010-001សរចណ ចុុះនថងៃទ1ី6 ណខកុម្ៈ ឆ្្2ំ018 ស្ី្ីការបធវើចំណត់ថ្្ក់ឥណទាននិងសំវិធានធន។
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2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

សមតុល្យបៅធនាគារជាតិននកម្នុជា 2,820  11,331 4,875  19,680

សមតុល្យបៅធនាគារនានា 115,215 462,934 448,677  1,811,309

ឥណទាននិងេុបរពេទាន 133,866,241  537,874,556 103,222,841  416,710,609

ពទ្្យសកម្មបផ្សងៗ* 936,253  3,761,865 741,413  2,993,085

134,920,529  542,110,686 104,417,806  421,534,683

2018 2017

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ែុល្្រោបមរិក ពាន់បរៀល
(កំណត់សំ្រាល់ 5)

ឥណទាន និងេុបរពេទាន  
មិនហួសកាលកំណត់សង និងមិនខាតេង់ 135,067,555  542,701,438 104,244,739  420,834,558 

ឥណទាន និងេុបរពេទាន 
ហួសកាលកំណត់ណតមិនទាន់ខាតេង់ 3,832 15,397 -  -

ឥណទាន និងេុបរពេទានខាតេង់តាមតនមលែបទាល 289,940 1,164,980 74,732  301,694

135,361,327 543,881,813 104,319,111 421,136,252

សំវិធានធន សពមេ់ឥណទានខាតេង់ (1,495,086)  (6,007,257) (1,096,270)  (4,425,643)

133,866,241 537,874,556 103,222,841 416,710,609 

ឥណទានមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតេង់

ឥណទានអតិថិជនណដលមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតេង់ គរជាឥណទានណដលមនគុណភា្លអែ ណដលគាមន្េទ្ិបសាធន៍ឱនភា្។ ឥណទាន 
ទាំងអស់បនុះមនវត្នុេញ្្ំ បហើយអ្កពគេ់ពគងយល់ប�ើញថនិនា្្ការននឱនភា្ គរមនកពមិតទាេ។

ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតេង់

ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតេង់ជាឥណទាន និងេុបរពេទានណដលកិច្សន្យាទូទាត់សងហួសកាលកំណត់បលើស្ី 15នថងៃ ណតតិច 
ជាង 31នថងៃ សពមេ់ឥណទានរយៈប្លខលែ ីនិងបលើស្ី 30 នថងៃ ណតតិចជាង 90នថងៃ សពមេ់ឥណទានរយៈប្លណវង។ អនុបលមបៅតាមបគាលការណ៍ 
ណណនាំរេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា ឥណទានបនុះពតរូវចាត់ថ្្ក់ជាឥណទានឃ្្ំបមើល បហើយពតរូវបធវើសំវិធានធនតាមអពតា 3%។

(iv) ហានិេ័យឥណទានអតិេរមាបោយមិន្រិតវត្នុេញ្្ំ ឬការពបងរឹងឥណទានបផ្សងៗ

* មិនរាេ់េញ្ចូលពទ្្យសកម្មមិនណមនហិរញ្ញវត្នុបទ។

(v) ការេងា្្ញហានិេ័យឥណទាន
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ឥណទាន និងេុបរបេទានខាតេង់

ឥណទាន និងេុបរពេទានខាតេង់ គរជាឥណទាន និងេុបរពេទានណដលធនាគារកំណត់ និងរំ្រឹងថមិនអាចពេមូលបានមកវិញនូវពបាក់បដើម និង 
ការពបាក់បៅតាមកិច្សន្យាខ្ីឥណទាន និងេុបរពេទាន។ អនុបលមតាមបគាលការណ៍ណណនាំរេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា សំវិធានធនសពមេ ់
ឥណទាន និងេុបរពេទានពតរូវបានបធវើប�ើង សពមេ់ឥណទានហួសកាលកំណត់បលើស្ី 30នថងៃ សពមេ់ឥណទានរយៈប្លខលែី និង 90នថងៃ សពមេ់  
ឥណទានរយៈប្លណវង។ សំវិធានធនអេ្បេរមពតរូវបានបធវើប�ើងបៅតាមចំណត់ថ្្ក់រេស់ឥណទាននីមួយៗ បលើកណលងណតមន្័ត៌មនបផ្សងបទៀត 
អាចេញ្្ក់្ីលទ្ធភា្ននការទូទាត់សងរេស់អ្កខ្ី។

បៅក្នុងការកំណត់សំវិធានធន រាល់តនមលែពទ្្យេញ្្ំបពរៅ្ីពបាក់េបញ្ញើ ណដលពតរូវបានបគោក់េញ្្ំក្នុងករណី ណដលឥណទានពតរូវបានចាត់ថ្្ក់ថ 
ខាតេង់បនាុះរាល់ពទ្្យេញ្្ំ អាចនរឹងពតរូវបពេើពបាស់តាមតនមលែសមពសេណដលអនុម័តបោយធនាគារជាតិននកម្នុជា។  បយងតាមបគាលការណ៍ 
គណបនយ្យ បោយណ�កណដលបានេង្្ញក្នុងកំណត់សំគាល់ 3 (ច)។

ឥណទានបរៀេចំប�ើងវិញ

ឥណទានបរៀេចំប�ើងវិញ គរជាឥណទានណដលមនការផ្្ស់េ្ចូរកិច្សន្យាទូទាត់សង បោយសារណតអ្កខី្ជួេផលលំបាកណផ្កហិរញ្ញវត្នុ និងមិនមន 
លទ្ធភា្ទូទាត់សងតាមកិច្សន្យាបដើម។ ឥណទានណដលនរឹងពតរូវបរៀេចំប�ើងវិញពតរូវវិភាគបលើមូលោ្្នទិសបៅអាជីវកម្ម និងសមត្ភា្សងពបាក់ 
រេស់អ្កខ្ីបៅតាមការ្្យាករណ៍លំហូរទរឹកពបាក់ថ្មី ណដលពសេតាមសា្្នភា្ទីផ្សារ និងេច្នុេ្បន្កម្មននទស្សនៈវិស័យអាជីវកម្ម បោយណផអែកបលើ 
សម្មតិកម្មជាក់ណស្ង និងពេុងពេយ័ត្។

េន្្ាេ់្ីឥណទានពតរូវបានបរៀេចំប�ើងវិញ ឥណទានបនាុះពតរូវរក្សាចំណត់ថ្្ក់ដូចបដើមបោយមិនគិត្ីដំបណើរការលអែ េន្្ាេ់្ីការបរៀេចំជាថ្មបី�ើយ។  
ការចាត់ថ្្ក់បនុះមិនពតរូវបធវើេន្បនាុះប�ើយ លុុះពតាណតការពបាក់ និងពបាក់បដើមមិនពតរូវបានសងមកវិញក្នុងអំ�នុងបេើពគាននការសងរំលស់ និងក្នុង 
រយៈប្លមិនតិចជាងេីណខ។

បគាលនបោរាយលុេបចាលនូវឥណទាន និងេុបរបេទាន

អនុបលមតាមបគាលការណ៍ណណនំារេស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា ធនាគារពតរូវលុេឥណទាន និងេុបរពេទាន ឬមួយណផ្កននឥណទានបចញ្ីតារាង 
តុល្យការរេស់ខលែលួន បៅប្លណដលធនាគារបាត់េង់សិទ្ធិតាមកិច្សន្យា ពគេ់ពគងបលើឥណទាន ឬបៅប្លណដលប�ើញថឥណទានមួយណផ្ក ឬ 
ទាំងមូលមិនអាចពេមូលមកវិញបាន ឬគាម្នសង្ឃរឹមថ ឥណទានបនុះអាចពេមូលបានមកវិញបទ។

បទព្យេញ្្ំ

ធនាគាររក្សានូវពទ្្យេញ្្ំជាពទ្្យសម្បត្ិ និងការធានាសពមេ់ធានានូវឥណទាន និងេុបរពេទាន។  ការបា៉្ន់សាម្ននូវតនមលែសមពសេ គរណផអែកតាម 
ការវាយតនមលែពទ្្យេញ្្ំពេចាំឆ្្ំ។

បៅក្នុងការិយេរិបចឆេទធនាគារមិនបានរឹេអូសពទ្្យសកម្មមិនណមនហិរញ្ញវត្នុ ណដលបានោក់េញ្្ំបនាុះបទ។
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ការបេមូលផ្នុំហានិេ័យរេស់បទព្យសកម្មហិរញវត្នុជាមួយការបេឈមនរឹងហានិេ័យឥណទាន

ការពេមូលផ្នុបំកើតមនប�ើងបៅប្លណដលអ្កខី្ពេកេអាជីវកម្មពសបដៀងគ្្ា ឬបៅក្នុងតំេន់ភូមិសាសស្ដូចគ្្ា ឬមនស្្ានភា្បសដ្ឋកិច្ពសបដៀងគ្្ា  
ណដលអាចនំាមនផលេ៉ុះពាល់ពសបដៀងគ្្ាបៅបលើលទ្ធភា្ក្នុងការេំប្ញកាត វ្កិច្ តាមកិច្សន្យា តាមរយៈការផ្្ស់េ្ចូរននបសដ្ឋកិច្នបយបាយ  
ឬលកខេខណ្បផ្សងបទៀត។ ការពេមូលផ្នុំននេង្្ញ្ីេណពមេពមរួលននពេតិេត្ិការរេស់ធនាគាររហូតដល់ការអភិវឌ្ឍន៍។

(ឃ) ហានិេ័យទីផ្សារ

ធនាគារពេឈមនរឹងហានិភ័យទីផ្សារ ជាហានិភ័យណដលតនមលែសមពសេ ឬលំហូរទរឹកពបាក់នាប្លអនាគតននឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្នុនរឹងណពេពេរួល  
បោយសារការផ្្ស់េ្ចូរតនមលែទីផ្សារ។

ហានិភ័យទីផ្សារបកើតប�ើងមក្ីស្្ានភា្បេើកទូលយននអពតាការពបាក់រូេិយេ័ណ្ណ និងផលិតផលមូលធន ណដលពេឈមនរឹងចលនាទីផ្សារជាក់លក់ 
និងទូបៅ និងការផ្្ស់េ្ចូរក្នុងកពមិតងយននអពតា ឬតនមលែទីផ្សារដូចជាអពតាការពបាក់ការរីកសាយឥណទាន អពតាេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណេរបទស និងតនមលែ 
មូលធន។

ធនាគារមិនបពេើពបាស់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្នុនិទស្សន៍ (derivative financial instrument) ដូចជាកិច្សន្យាេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណ (foreign exchange  

contract) និងការបផ្្ុះេ្ចូរអពតាការពបាក់ (interest rate swaps) បដើម្បីពគេ់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្នុរេស់ខលែលួនបនាុះបទ។

(i) ហានិេ័យរូេិយេ័ណ្េរបទស

ធនាគារបធវ ើអាជីវកម្មបៅក្ នុងព្ុះរាជាណចពកកម្ នុជានិងមិនបានបធវ ើពេតិេត្ ិការជារូេិយេ័ណ្ណណបផ្សងបពរៅ្ីពបាក់ដុល្្រអាបមរិក
បនាុះបទបហតុបនុះធនាគារមិនមនហានិភ័យការេ្ចូររូេិយេ័ណ្ណេរបទសបទ។

(ii) ហានិេ័យតនម្

ធនាគារមិនពេឈមមុខនរឹងហានិភ័យតនមលែមូលេពតបទ បោយសារធនាគារមិនមនការវិនិបយគ ឬរក្សាទុកការ វិនិបយគណដលពតរូវបានចាត់ថ្្ក់
បៅក្នុងតារាងតុល្យការជាមូលេពតទីផ្សារ។

(iii) ហានិេ័យអបតាការបរាក់

ហានិភ័យអពតាការពបាក់ គរសំបៅបលើការខាតេង់នូវពបាក់ចំណូលការពបាក់សុទ្ធ បោយសារណតការណពេពេរួលននកពមិតអពតាការពបាក់ និងការផ្្ស់េ្ចូរ 
បៅក្នុងសមសភា្ននពទ្្យសកម្ម និងេំណុល។ ហានិភ័យអពតាការពបាក់ពតរូវបានចាត់ណចង តាមរយៈការពតរួត្ិនិត្យយ៉្ងហ្មតចត់បលើចំណូល 
ននការេណ្្ក់ទុនតនមលែសមពសេ តនមលែបដើមននមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគគំលតណពេពេរួលអពតាការពបាក់។ សក្្ានុ្លននការធ្្ាក់ចុុះចំណូល 
ការពបាក់សុទ្ធ េណ្្លមក្ីការណពេពេរួលអពតាការពបាក់ ណដលខុសពេពកតីបានពតរួត្ិនិត្យ បោយបធៀេបៅនរឹងកពមិតអាចទទួលយកបានននហានិភ័យ។
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ការវិភាគននទំនាក់ទំនងហានិភ័យអពតាការពបាក់បៅនរឹងពទ្្យសកម្ម និងេំណុលរេស់ធនាគារបានេង្្ញ ដូចខាងបពកាម៖

2018
រហូតែល់ 1ផខ

ែុល្្រោបមរិក

>1-3ផខ

ែុល្្រោបមរិក

>3 -12ផខ

ែុល្្រោបមរិក

>1-5ឆ្្ំ

ែុល្្រោបមរិក

បលើសព ី5ឆ្្ំ

ែុល្្រោបមរិក

ពំុមានការបរាក់

ែុល្្រោបមរិក

សរុេ 

ែុល្្រោបមរិក

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាច់ពបាក់ក្នុងនដ -  -  -  -  -  252,160  252,160 

សមតុល្យនៅ 
ធនាគារជាតិន្កម្នុជា -  -  -  -  -  2,820  2,820 

សមតុល្យនៅធនាគារនានា 4,853  -  -  -  - 110,362 115,215 

ឥណទាន និងេុរ្ប្ទាន 
ផ្ល់ដល់អតិថិជន

- ដំណើរការ 530,067  1,545,731  3,483,914 128,679,523  832,152  - 135,071,387 

- មិនដំណើរការ -  -   - -  - 289,940  289,940 

- សំវិធានធន -  -  -  -  -  (1,495,086)  (1,495,086)

ទ្្្យសកម្មផ្ស្ងៗ -  -  -  -  -  936,253  936,253 

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរុេ 534,920 1,545,731 3,483,914 128,679,523 832,152 96,449 135,172,689 

េំណុលហិរញ្ញវត្នុ

ប្្ក់កម្ី -  -  -  44,000,000  -  -  44,000,000

េំណុលផ្ស្ងៗ -  -  330,000  -  - 203,615  533,615 

េំណុលហិរញ្ញវត្នុសរុេ -  -  330,000  44,000,000  - 203,615  44,533,615 

្រមា្្តរំញោចការប្្ក់ 534,920  1,545,731  3,153,914  84,679,523  832,152 (107,166)  90,639,074 
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2017
រហូតែល់ 1ផខ

ែុល្្រោបមរិក

>1-3ផខ

ែុល្្រោបមរិក

>3 -12ផខ

ែុល្្រោបមរិក

>1-5ឆ្្ំ

ែុល្្រោបមរិក

បលើសព ី5ឆ្្ំ

ែុល្្រោបមរិក

ពំុមានការបរាក់

ែុល្្រោបមរិក

សរុេ 

ែុល្្រោបមរិក

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាច់ពបាក់ក្នុងនដ -  -  -  -  -  142,058  142,058

សមតុល្យនៅ 
ធនាគារជាតិន្កម្នុជា -  -  -  -  -  4,875  4,875

សមតុល្យនៅធនាគារនានា 13,386  -  -  -  -  435,291  448,677

ឥណទាន និងេុរ្ប្ទាន 
ផ្ល់ដល់អតិថិជន

- ដំណើរការ 819,507  1,930,528  15,124,378 86,260,966  109,000  - 104,244,379

- មិនដំណើរការ -  -  -  -  - 74,732 74,732

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

ទ្្្យសកម្មផ្ស្ងៗ -  -  -  -  -  741,413  741,413

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរុេ 832,893  1,930,528  15,124,378  86,260,966  109,000 302,09 104,559,864

េំណុលហិរញ្ញវត្នុ

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

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

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

្រមា្្តរំញោចការប្្ក់ 832,893  1,930,528  15,124,378  13,960,966  109,000  91,071  32,048,836
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1ផខ

ែុល្្រោបមរិក

>1-3ផខ

ែុល្្រោបមរិក

>3 -12ផខ

ែុល្្រោបមរិក

>1-5ឆ្្ំ

ែុល្្រោបមរិក

បលើសព ី5ឆ្្ំ

ែុល្្រោបមរិក

ពុំមាន 

កាលកំណត់

ែុល្្រោបមរិក

សរុេ 

ែុល្្រោបមរិក

នាថងៃ្ទី31 ខ្ធ្តូ ឆ ្ាំ2018

េំណុល

ប្្ក់កម្ី -  424,160  1,272,480  46,389,435  -  -  48,086,075 

េំណុលផ្ស្ងៗ 59,782  - 330,000  -  - 143,833  533,615

59,782  424,160  1,602,480  46,389,435  -  143,833  48,619,690 

នាថងៃ្ទី31 ខ្ធ្តូ ឆ ្ាំ2017

េំណុល

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 

ការវិភា្ររំបញាចតនម្សមបសេ សបមាេ់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្នុផែលមានអបតាការបរាក់បថរ

ធនាគារមិនបានកត់ពតាេំណុលហិរញ្ញវត្នុ ណដលមនអពតាការពបាក់បថរតាមតនមលែសមពសេ បោយភា្លំបអៀងពតរូវបានេញ្ចូលបៅក្នុងរបាយការណ៍ 
លទ្ធផលបនាុះបទ បហើយធនាគារក៏មិនមនឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្នុនាចុងកាលេរិបចឆេទបនាុះណដរ។ ដូបច្ុះការផ្្ស់េ្ចូរអពតាការពបាក់ នាចុងកាលេរិបចឆេទ 
្ុំមនផលេ៉ុះពាល់ដល់ពបាក់ចំបណញ ឬខាតបនាុះបទ។

ការវិភា្ររំបញាចបលើលំហូរទរឹកបរាក់ សបមាេ់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្នុផែលមានអបតាការបរាក់ផបេបេរួល

ធនាគារ្ំុមនឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ ណដលមនអពតាការពបាក់ណពេពេរួលជាសារវន្បនាុះបទ។ ដូបច្ុះការវិភាគរំបញាចបលើលំហូរទរឹកពបាក់ សពមេ់ឧេករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្នុ ណដលមនអពតាការពបាក់ណពេពេរួលមិនពតរូវបានេង្្ញប�ើយ។

(ង) ហានិេ័យសាច់បរាក់ងាយបសួល

ហានិភ័យសាច់ពបាក់ងយពសួល គរជាហានិភ័យណដលធនាគារមិនមនលទ្ធភា្េំប្ញកាត វ្កិច្សងពបាក់ តាមកាលកំណត់សង ចំបពាុះេំណុល 
ហិរញ្ញវត្នុរេស់ខលែលួន ណដលអាចេណ្្លមក្ីការដកពបាក់រេស់អ្កបផ្ើ។ ជាលទ្ធផលបធវើឲ្យខកខាន មិនអាចេំប្ញកាត្វកិច្សងេំណុលឲ្យ 
ម្្ស់ពបាក់េបញ្ញើ និងមិនអាចផ្ល់ពបាក់កម្ី។

អ្កពគេ់ពគង តាមោនសាច់ពបាក់ងយពសួលក្នុងតារាងតុល្យការ និងពគេ់ពគងការពេមូលផ្នុ ំនិងទិន្ន័យេំណុល។ ការតាមោន និងការរាយការណ៍ 
ពេចំានថងៃននស្្ានភា្សាច់ពបាក់ និងគបពមងសពមេ់កាលេរិបចឆេទ េន្្ាេ់គរជាការិយេរិបចឆេទសំខាន់ សពមេ់ការពគេ់ពគងសាច់ពបាក់ងយពសួល។  
អ្កពគេ់ពគង តាមោនេណពមេពមរួលននម្្ស់ពបាក់េបញ្ញើ និងគបពមងដកពបាក់រេស់្ួកបគ។

តារាងខាងបពកាមបនុះ ផ្ល់ការវិភាគមួយបលើេំណុលហិរញ្ញវត្នុរេស់ធនាគារទាក់ទងនរឹងការណេងណចកកាលកំណត់ បោយណផអែកបលើរយៈប្លណដល 
បៅសល់សពមេ់ការទូទាត់សង។
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(ច) ការប្រេ់ប្រងបែើមទុន

(i) េទេញ្ញត្ិបែើមទុន

វត្នុវិស័យរេស់ធនាគារក្នុងការពគេ់ពគងបដើមទុនមនន័យទូលំទូលយជាង ”មូលធន”	ណដលេង្្ញក្នុងតារាងតុល្យការ។ ការពគេ់ពគងបដើមទុនមន 
ដូចខាងបពកាម៖

• អនុបលមតាមតពមរូវការបដើមទុនណដលកំណត់បោយធនាគារជាតិននកម្នុជា

• ការពារលទ្ធភា្រេស់ធនាគារបដើម្បីេន្និរន្ភា្អាជីវកម្មដូចបនុះធនាគារអាចេន្ផ្ល់ផល

• ពេបយជន៍ដល់ភាគទុនិកនិងអត្ពេបយជន៍រេស់ភាគីណដលពាក់្័ន្ធនរឹងធនាគារនិង

• រក្សាមូលោ្្នបដើមទុនរឹងមំបដើម្បីគំាពទដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។

ធនាគារជាតិននកម្នុជា តពមរូវពគេ់ស្្ាេ័នធនាគារឲ្យេំប្ញនូវ (i) តពមរូវការបដើមទុនចុុះេញី្អេ្បេរមនិង (ii) អនុបលមតាមអនុបាតសាធនភា្ 
អនុបាតសាច់ពបាក់ងយពសួល និងតពមរូវការបផ្សងៗបទៀត។

(ii) ការផេងផចកបែើមទុន

ការណេងណចកបដើមទុនរវាងពេតិេតិ្ការ និងសកម្មភា្ជាក់លក់ គរពតរូវបានពគេ់ពគង បោយកពមិតភាគលភ ណដលទទួលបាន្ីការណេងណចកបនាុះ។ 
បដើមទុនណដលបានណេងណចកបៅតាមពេតិេតិ្ការ ឬសកម្មភា្នីមួយៗ ពតរូវណផអែកបៅតាមបដើមទុនណដលកំណត់បោយច្បាេ់។

27. តនម្សមបសេននបទព្យសកម្ម និងេំណុលហិរញ្ញវត្នុ

តនមលែសមពសេ គរជាតនមលែណដលពទ្្យសកម្មអាចេ្ចូរបាន ឬជាតនមលែណដលេំណុលអាចសងបាន។  បោយសារតនមលែសមពសេ្ំុអាចវាយតនមលែបាន ដូបច្ុះ 
តនមលែសមពសេ មិនមនសពមេ់កត្្ាសារវន្បលើការវាយតនមលែសមពសេរេស់ពទ្្យសកម្ម និងេំណុលរេស់ធនាគារប�ើយ។ តនមលែសមពសេពតរូវបាន 
សន្មត បោយអ្កពគេ់ពគងបយងតាមទពមង់ននពទ្្យសកម្ម និងេំណុលទំាងបនាុះ។ តាមមតិរេស់អ្កពគេ់ពគងតនមលែបយងននពទ្្យសកម្ម និងេំណុល 
ហិរញ្ញវត្នុណដលេង្្ញក្នុងតារាងតុល្យការ គរជាតនមលែប្៉ាន់សាមន្ដ៏សមបហតុផលសពមេ់តនមលែសមពសេ។
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ផ�ះេលខ365 និង 367 ផ�ូវេលខ274 ្រក�ម63 ភូម7ិ
សងា� ត់វាលវង់ ខណ� 7មករ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 218 536 
េលខទូរសារ: 023 211 738 
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ខណ� មនជយ័ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 999 970
េលខទូរសារ: 023 985 384
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ផ�ះេលខ581 ផ�ូវេលខ70 ភូមចុិងខ្សោច ់សងា� ត់
ទួលសែង�ទី1 ខណ� ឬស្សែីកវ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 983 030
េលខទូរសារ: 023 983 020

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 ��ឬស��ីែកវ

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

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

��សឹ�ង�នជ័យ
ផ�ះេលខ19អា និង 20អា ផ�ូវេវងេ្រសង
ភូមដិំណកធ់ំ5 សងា� តស់�ឹងមនជយ័ទី3
ខណ� មនជយ័ រជធានីភ�េំពញ។
េលខទូរស័ព�: 023 966 939
េលខទូរសារ: 023 966 935

��អូទ��ំពិក


