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អត្ន័យស្លថាកសញ្ញថាថ្តី
ស្លាកេញ្ញាថ្មីរ្រេ់ធនាគារ ស្ថា្រនា ងតរូវបានបយងកើតយ�ើងយោ�រួ្ បញ្ចូ �នចូវយោ�គំនិតជាយងរើនមានដចូរជា ភ្ហំ្ចូជរី ររនាស្្ព័ន្ធននសំបុកឃ្មុ ំ 
ងបអបោ់កង់បាកសុ់វត្ិភាព និងការឆ្ុុះបញំ្្ងអំពរីកញ្កប់ង្ួរពណ៌ន្ទៃយ្ឃរបស់អោរទំយនើបសកឹ្នសក។ 

រាងបតីសោណ ពណ៌ស�ៀវ សៅ្ំកណ្តាលស្លាកេញ្ញា តំណាងឱ្យភ្ ំហ្ចូជរី ដដ�ជានិ្តិ្តរចូបននងបយទសជប៉ុន។ វាកជ៏ាងបភពននតុ�្យភាព វឌ្ឍនៈភាព 
និងភាពសុខដុ្្ងដដរ។ វាគឺជាការឆ្ុុះបញំ្្ងពរីយស្រភាព ភាពរុងយរឿង និងភាពយជឿជាករ់បស់ធនាោរ។ រាងឆយកាណ តំណាងឱ្យររនាស្្ព័ន្ធនន
រន្ធនរី្�ួៗ របស់សំបុកឃ្មុ ំ និងជាកដន្ង្ទៃុកនចូវវត្ុធ្្មជាតិដអ៏ស្្រ្យ និងមានតន្្។ កម្ាងំរបស់វានឹងកានដ់តខ្្ងំយ�ើងយៅយព�ដដ�រន្ធសំបុក

 ឃ្មុ ំទង្ងឆ់យកាណជាយងរើនយធ្ើការតភាជា បោ្់ជាបន្តបនាទៃ ប ់ដដ�យងបៀបបរីដចូរជាស្ត្ភាពរបស់ ធនាោរ ស្្បនា កុ្ងការ ្្ត�់យសវាក ្្មជចូនអតិថិជន
 តា្រ�ៈបណា្ត ញស្ខ្ជាយងរើនរបស់ខ្ួនដដ�មានយៅទចូទាងំងបយទស។ 

បេសោលពណ៌ស�ៀវទាំងបរាំ តំណាងឱ្យន្ទៃយ្ឃពណ៌យខៀវយៅយ�ើអាោរទំយនើបៗ ។ វាគឺជាសញ្ញា ្�ួននការបន្តភាពរ រីក�ចូតលាស់ សុទិដ្ិនិ�្ ទំយនើបក្្ម 
និងភាពរុងយរឿង។

 ធនាោរ ស្្បនា បានយបើកសយម្ាធដំយណើ រការយងបើងបាស់ជា្្ចូវការណ៍នចូវស្្កសញ្ញា ថ្មរីរបស់ខ្ួន ដដ�មានរចូបរាងទាកទ់ាញ និងទានស់្ព័�
 យៅនថងៃទរី 27 ដខវរិ្ិកា ឆ្្ ំ2017។ រចូបរាងអត្តសញ្ញា ណថ្មរីដ�៏្ងសស់ស្្តរបស់ ធនាោរ ស្្បនា បងកបន់ចូវការយប្តជាញា រិត្តខ្ស់ក្ុងការ្្ត�់ជចូនអតិថិជននចូវ
 យសវាក្្មធនាោរពាណិជជាងបកបយោ�ភាពនរ្ងបឌិត។ ស្្កសញ្ញា ថ្មរីយនុះក៏បានបង្ហា ញ្ងដដរ ពរីការរចូ�រួ្រំដណករបស់ ធនាោរ ស្្បនា កុ្ងការ
 អភវិឌ្ឍយសដ្កិរ្ និងសង្្គ ក្ុ្ជា។ ស្្កសញ្ញា ថ្មរី យនុះ តណំាងឲ្យគុណតន្្សំខ្ន់ៗ  របស់ ធនាោរ ស្្បនា ដចូរជា បង្ហា ញពរី ភាពរងឹមា ំសុវត្ភិាព  យសរ្ភាព 
 ភាពយជឿជាក ់និងការយប្តជាញា ក្ុងការ្្ត�់ជចូនអតិថិជននចូវយសវាក្្ម ងបកបយោ�គុណភាព និងស្តងោ់ខ្ស់។ យ�ើសពរីយនុះ វាកប៏ានបង្ហា ញពរីតម្ាភាព និង
 ភាពនរ្ងបឌិតយទៀត្ង។

េួេ្ីទំព័រេ័ករាជថ្មី
ធនាគារ ស្ថា្រនា
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ក្ុងពិធរីសយម្ាធដំយណើ រការយងបើងបាស់ជា្្ចូវការណ៍នចូវស្្កសញ្ញា ថ្មរី
ដដ�បានងបារព្ធយ�ើងយៅការយិា�ព័�កណា្ត �

ងបធាននា�កងបតបិត្តរិបស់ ធនាោរ ស្្បនា យលាក Kato Norihiko

មានងបស្សនថ៍ា 

“ ជា្�ួនងឹការចាបយ់ ្្តើ្ ការយងបើងបាស់ស្្កសញ្ញា ថ្មរីយនុះ
យ�ើងនឹងធានាបាននចូវការយប្តជាញា រតិ្តយដើ្ ្ រីក្ា�ជា

ធនាោរពាណិជជាឈាន្ុខយគយៅក្ុងងបយទសក្ុ្ជា។” 

យ�ើងមានគយងមាងបយងកើត្�ិត្�សំខ្ន់ៗ ្�ួរនំនួយទៀតមាន
ដចូរជា យសវាធនាោរឌរីជរីថ� ជា្�ួបយរក្វទិយាឌរីជរីថ�ទយំនើប

រុងយងកា�ក្ុងយព�ឆ្ប់ៗ  ខ្ង្ុខយនុះ។

សដើម្ីោលាយជា 
ធនាគារពាណិជ្ជ

ឈានមុ�សគ

ជា្�ួស្្កសញ្ញា ថ្មរីយនុះ ធនាោរ ស្្បនា បានោក់
យរញនចូវពាក្យយស្្កថ្មរីរបស់ខ្ួន៖

“ធនាោរ ស្្បនា យធ្ើឱ្យជរីវតិកានដ់តងបយសើរយ�ើង”

ពាក្យយស្្កថ្មរីយនុះ គឺយដើ្្រីយ�ើកទឹករិត្តអតិថិជនសកា្ត នុព�របស់ខ្ួនក្ុងយព�បរ្ុប្ន្
ឱ្យយងបើងបាស់យសវាក្្ម ធនាោរ ស្្បនា បានយ៉ាងង្�ងសរួ�តា្រ�ៈបណា្ត ញស្ខ្ ម៉ាសុរីនយអធរីអឹ្
និងបណា្ត ញធនាោរឌរីជរីថ�  ដដ�ងគបដណ្ត បទ់ចូទាងំងបយទស។ ធនាោរ ស្្បនា យបើកឱកាសសងមាប់

អតិថិជនរបស់ខ្ួនឱ្យទទួ�បានយជាគជព័� និងជួ���យ�ើកក្្ស់ជរីវភាពរស់យៅរបស់ពួកោត ់
តា្រ�ៈការយងបើងបាស់យសវាក្្មយពញយ�ញ របស់ធនាោរ។

សធវើឲ្យជីវិតោន់តត
ប្រសេើរស�ើង
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



��ំ 1995
អង��រ���ប�សហគមន៍

កម��� (CCB) �ត�វ�ន 
បេង�ើតេឡើង�អង��រេ��

រ���ភិ�លក��ង�សុកមួយ

��ំ 2000
CCB �ន���ស់ប��រពីអង��រេ��រ���ភិ�ល

េ���គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត�� (MFI)

��ំ 2008
�នប��រេ���ះេ�����ប�
លីមីតធីត េហើយ�នយករូប�ជសីហ៍
ែដល�សត�ចតុ�តមកេធ�ើ�និមិត�
ស���ផ��វ�ររបស់ខ��ន

ធ��រ���រ�ូ�ន់ជប៉ុន ភីអិលសុី 
�ត�វ�នបេង�ើតេឡើង�ធ��រ�ណិជ�
ែដល�ន����ប័ណ�េពញេលញ

��ំ 2009
��គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត��
ដំបូងបង�ស់ែដលទទួល�ន
����ប័ណ�ទទួល��ក់បេ��ើ
ពីធ��រ�តិៃនកម���

��ំ 2011
ទទួល�ន�នរ���ន់ Chief Security Officer (CSO) 

ASEAN Award (CSO) ពីអង��រទិន�ន័យអន�រ�តិ (IDG)

��ំ 2012
ធ��រ���រ�ូ�ន់ជប៉ុន�ន���យ����ស់

�គហ៊ុនធំ�ងេគរបស់���ប�លីមីតធីត

��ំ 2013
���ប�លីមីតធីត

�នវត��នេ�ទូ�ំង
25 េខត��កុង

��ំ 2014
�ន�ក់ដំេណើរ�រេស� េអធីអឹម

ទទួល�ន�រ��គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត�����តតូច 
និងមធ��មេឆ�ើម (Outstanding Retail MFI) 

ពីអង��រទិន�ន័យអន�រ�តិ (IDG)

��ំ 2016
���ប�លីមីតធីត�នរួមប���ល����មួយធ��រ 
ជប៉ុន ���រ�ូ�ន់ េដើម��ីបេង�ើត�ធ��រ���ប� 
ែដល�ន����ប័ណ�េពញេលញ�ធ��រ�ណិជ�

��ំ 2017
�ទព��សកម�សរុប�នេកើនដល់
ចំនួនមួយ�ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

ធ��រ���ប��ក់ឲ��េ�បើ��ស់
���កស���ថ�ីរបស់ខ��ន

��ំ 2003
ទទួល�ន����ប័ណ��កុមហ៊ុនឯកជនពី�កសួង
�ណិជ�កម� និង����ប័ណ��គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត��
ពីធ��រ�តិៃនកម���ប��រេ���ះេ�����ប� 
សហ�គិន កម��� លីមីតធីត (CEB)
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��ំ 1995
អង��រ���ប�សហគមន៍

កម��� (CCB) �ត�វ�ន 
បេង�ើតេឡើង�អង��រេ��

រ���ភិ�លក��ង�សុកមួយ

��ំ 2000
CCB �ន���ស់ប��រពីអង��រេ��រ���ភិ�ល

េ���គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត�� (MFI)

��ំ 2008
�នប��រេ���ះេ�����ប�
លីមីតធីត េហើយ�នយករូប�ជសីហ៍
ែដល�សត�ចតុ�តមកេធ�ើ�និមិត�
ស���ផ��វ�ររបស់ខ��ន

ធ��រ���រ�ូ�ន់ជប៉ុន ភីអិលសុី 
�ត�វ�នបេង�ើតេឡើង�ធ��រ�ណិជ�
ែដល�ន����ប័ណ�េពញេលញ

��ំ 2009
��គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត��
ដំបូងបង�ស់ែដលទទួល�ន
����ប័ណ�ទទួល��ក់បេ��ើ
ពីធ��រ�តិៃនកម���

��ំ 2011
ទទួល�ន�នរ���ន់ Chief Security Officer (CSO) 

ASEAN Award (CSO) ពីអង��រទិន�ន័យអន�រ�តិ (IDG)

��ំ 2012
ធ��រ���រ�ូ�ន់ជប៉ុន�ន���យ����ស់

�គហ៊ុនធំ�ងេគរបស់���ប�លីមីតធីត

��ំ 2013
���ប�លីមីតធីត

�នវត��នេ�ទូ�ំង
25 េខត��កុង

��ំ 2014
�ន�ក់ដំេណើរ�រេស� េអធីអឹម

ទទួល�ន�រ��គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត�����តតូច 
និងមធ��មេឆ�ើម (Outstanding Retail MFI) 

ពីអង��រទិន�ន័យអន�រ�តិ (IDG)

��ំ 2016
���ប�លីមីតធីត�នរួមប���ល����មួយធ��រ 
ជប៉ុន ���រ�ូ�ន់ េដើម��ីបេង�ើត�ធ��រ���ប� 
ែដល�ន����ប័ណ�េពញេលញ�ធ��រ�ណិជ�

��ំ 2017
�ទព��សកម�សរុប�នេកើនដល់
ចំនួនមួយ�ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

ធ��រ���ប��ក់ឲ��េ�បើ��ស់
���កស���ថ�ីរបស់ខ��ន

��ំ 2003
ទទួល�ន����ប័ណ��កុមហ៊ុនឯកជនពី�កសួង
�ណិជ�កម� និង����ប័ណ��គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត��
ពីធ��រ�តិៃនកម���ប��រេ���ះេ�����ប� 
សហ�គិន កម��� លីមីតធីត (CEB)

25 េខត�/�កុង

�សុក/ខណ�

ឃុំ/ស���ត់

តំបន់ែដល�គបដណ�ប់

197
1,651

14,383

ប���ញ��

118 �� (ក)

50 �� (ខ)

��168
100

ភូមិ

េអធីអឹម
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�ជ�នីភ�ំេពញ
1-  ការយិល័យកណ� ល
2- សាខ ចំការមន  (ក)
3- សាខ ភ�េំពញ  (ក)
4- សាខ េពធិ៍ែសនជយ័  (ក)
5- សាខ ប�ស្សែីកវ  (ក)
6- សាខ ែ្រពកេព�   (ខ)
7- សាខ ផ្សោរេដើមគរ  (ក) 

8-  សាខ ស�ឹងមនជយ័  (ក)
9- សាខ ចំការដូង  (ខ) 
10- សាខ ទួលេគក  (ក)
11- សាខ ្របពំីរមករ  (ក) 
12- សាខ េចមេច (ក)
13- សាខ េ្រជាយចងា� រ  (ក)
14- សាខ ផ្សោរេហងលី  (ក) 

េខត�កំពង់ធំ
1-  សាខ េខត�កំពងធ់ំ  (ក)
2- សាខ ្រស�កកំពងស់ា� យ - ឃុំសានគ់  (ខ)
3- សាខ ្រស�កសន�ុក - ឃំុកំពងថ់�  (ក)
4- សាខ ្រស�កសន�ុក - ឃំុតាងំ្រកសំាង  (ខ) 
5- សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុេ្រទ�ល  (ក)
6- សាខ ្រស�កេសា� ង - ឃំុកំពងចិ់នេជើង  (ក)
7- សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុសូេយង  (ក)
8- សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុ្រកវ៉ា  (ក)

េខត�ស�ឹងែ�តង
1-  សាខ េខត�ស�ឹងែ្រតង (ក)
2- សាខ ្រស�កេសៀមបូក - 
 ឃុំអូរឫស្សកីណ� ល (ខ)

េខត��ពះវ��រ
1-  សាខ េខត�្រពះវហិារ (ក)
2- សាខ ្រស�កគូែលន - ឃំុគូែលនត្ូបង (ក) 
3- សាខ ្រស�ករេវៀង - ឃំុរេបៀប (ក)

េខត�មណ�លគិរ�
1-  សាខ េខត�មណ� លគិរ ី(ក)
2- សាខ ្រស�កែកវសីម - ឃុំែ្រសខ�ុម (ក)

េខត�ឧត�រ�នជ័យ
1-  សាខ េខត�ឧត�រមនជយ័ (ក)
2- សាខ ្រស�កបនា� យអំពិល - ឃុំេគកមន (ខ)
3- សាខ ្រស�កអន�ងែ់វង - ឃុំអន�ងែ់វង (ក) 
4- សាខ ្រស�ក្រតពងំ្របសាទ - ឃុំ្រតពងំ្របសាទ (ក)

1-  សាខ េខត�េសៀមរប   (ក)
2- សាខ ្រក�ងេសៀមរប  (ក) 
3- សាខ ្រស�កបនា� យ្រសី - ឃុំខ� រសណ� យ  (ខ) 
4- សាខ ្រស�កពួក - ឃុំពួក  (ក)
5- សាខ ្រស�ក្រកឡាញ់ - ឃុំកំពងថ់�ូវ  (ខ)
6- សាខ ្រស�កអង�រជុំ - ឃុំចរឈូក  (ក)
7- សាខ ្រស�កសូ្រទនិគម - ឃុំដំែដក  (ក)
8- សាខ  ្រស�កសា� យេលើ - ឃុំសា� យេលើ (ខ)
9- សាខ ្រស�កជីែ្រកង - ឃុំកំពងក់�ី  (ក)
10- សាខ ្រស�ក្របសាទបគង - ឃុំរលួស  (ក)
11- សាខ ្រស�កវ៉ារនិ - ឃុំ ែ្រសណូយ  (ក)

េខត�េសៀម�ប

1-  សាខ េខត�បតដ់ំបង  (ក)
2- សាខ ្រស�កបេវល - ឃុំបេវល  (ក) 
3- សាខ្រស�កេមងឫស្ស ី- ឃុំេមង  (ក)
4- សាខ ្រស�កគស់្រកទ្ប - ឃុំគស់្រកឡ (ខ)
5- សាខ ្រស�កភ�្ំរពឹក - ឃុំេព្រជចិនា�   (ក)
6- សាខ ្រស�កកំេរៀង - ឃុំបឹងរងំ  (ខ)
7- សាខ ្រស�ករតនមណ� ល - ឃុំេស�    (ក)
8- សាខ ្រស�កសំឡូត - ឃុំតាសាញ  (ក)
9- សាខ ្រស�កសំេពលូន - ឃុំសន�ិភាព  (ក)
10- សាខ ្រស�កម៉ៃឡ - ឃុំម៉ៃឡ (ខ)
11- សាខ ្រស�កថ�េគល - ឃុំតាមុនឺ  (ក)
12- សាខ ្រក�ងបតដំ់បង  (ក)

េខត��ត់ដំបង

1-  សាខ េខត�ៃបលិ៉ន  (ក) 

េខត�ៃប៉លិន

1-  សាខ េខត�បនា� យមនជយ័  (ក)
2- សាខ ្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ - ឃុំជបវ់ារ ី (ខ)
3- សាខ ្រក�ងេប៉យែបត៉  (ក) 
4- សាខ ្រក�ងេប៉យែបត៉ - សងា� តន់ិមតិ�  (ខ)
5- សាខ ្រស�កថ�ពួក - ឃុំថ�ពួក  (ក)
6- សាខ ្រស�កសា� យេចក - ឃុំរលួស  (ខ)
7- សាខ ្រស�កមង�លបូរ ី- ឃុំឫស្សេី្រកាក (ក)

េខត�ប���យ�នជ័យ

េខត�េ�ធ��ត់
1-  សាខ េខត�េពធិ៍សាត ់(ក)
2- សាខ ្រស�ក្រកគរ - ឃំុអន�ងេ់តា� ត (ខ)
3- សាខ ្រស�កភ�្ំរកវ៉ាញ - ឃុំលច (ក) 
4- សាខ ្រស�កបកាន - ឃុំបឹងខ� រ (ក)
5- សាខ ្រស�កបកាន - ឃុំ្រតពងំជង (ខ)

េខត�កំពង់���ំង
1-  សាខ េខត�កំពងឆ់ា� ងំ  (ក)
2- សាខ ្រស�កបរបិូណ៍ - ឃំុពៃន�  (ខ)
3- សាខ ្រស�កទឹកផុស - ឃុំអភវិឌ្ឍន ៍ (ក) 
4- សាខ ្រស�កកំពង្់រតឡាច - ឃំុឈូកស  (ក) 
5- សាខ ្រស�កសាមគ�ីមនជយ័ - ឃុំសា� យជុក  (ខ) 

េខត�កំពង់ស�ឺ
1-  សាខ េខត�កំពងស់�ឺ (ក)
2- សាខ ្រស�កឧដុង� - ឃំុ្រកាងំេចក (ខ)
3- សាខ ្រស�កភ�្ំរស�ច - ឃំុគិរវីន� (ខ)
4- សាខ ្រស�កគងពិសី - ឃំុស�ំ្រកេពើ (ក)
5- សាខ ្រស�កគងពិសី - ឃំុ្រសង ់(ខ) 
6- សាខ ្រស�កបរេសដ� - ឃំុសា� យរពំរ (ក) 
7- សាខ ្រស�កភ�្ំរស�ច - ឃំុែ្រតង្រតយឹង (ក) 

េខត����យេរៀង
1-  សាខ េខត�សា� យេរៀង (ក)
2- សាខ ្រស�កកំពងេ់រទិ៍ - ឃំុញរ (ខ)
3- សាខ ្រក�ងបវតិ -  សងា� ត្់រចកេម�ស (ខ)
4- សាខ  ្រស�កសា� យ្រជំ - ឃំុសា� យ្រជំ (ខ) 
5- សាខ ្រស�ករមសែហក - ឃុំកំពង្់រតាច (ក) 
6- សាខ ្រក�ងបវតិ (ក)

េខត�ៃ�ពែវង
1-  សាខ េខត�ៃ្រពែវង (ក)
2- សាខ ្រស�កសា� យអន�រ - ឃំុសា� យអន�រ (ខ)
3- សាខ ្រស�កពមរក ៍- ឃំុែ្រពកខ្សោយ ខ (ក)
4- សាខ ្រស�កបភ� ំ- ឃំុេឈើកាច ់(ខ) 
5- សាខ ្រស�ក្រពះេស�ច - ឃំុអង�ររជ្យ (ក)
6- សាខ ្រស�កកំពង្់រតែបក - ឃំុ្របសាទ (ក)
7- សាខ ្រស�កេមសាង  -  ឃុំជីផុច (ក)
8- សាខ ្រស�កកំចយមរ - ឃុំេសា� ងខងេជើង (ក)
9- សាខ ្រស�កពរងំ - ឃំុរកា (ក)
10- សាខ ្រស�កកេ��� �ច - ឃំុថ�ពូន (ក) 

េខត�កំពង់�ម
1-  សាខ េខត�កំពងច់ម  (ក)
2- សាខ ្រស�កត្ូបងឃ�ុ ំ - ឃំុពមជីលំង  (ខ)
3- សាខ ្រស�កចំការេលើ - ឃំុសា� យទប  (ក)
4- សាខ ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃំុៃ្រជេវៀន  (ក)
5- សាខ ្រស�កកងមស   - ឃំុពមជីកង  (ខ)
6- សាខ ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃំុ្រក�ច  (ខ) 
7- សាខ ្រស�កេជើងៃ្រព - ឃំុសូទិព�  (ក)
8- សាខ  ្រស�កេជើងៃ្រព - ឃំុសំពងជយ័ (ខ)
9- សាខ ្រស�កបធាយ - ឃុំតាងំ្រកាងំ  (ក)
10- សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុែ្រពកកក ់ (ក)
11- សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុអារក្សេតា� ត  (ខ)
12- សាខ ្រស�ក្រក�ចឆា� រ - ឃំុ្រក�ចឆា� រ  (ខ)
13- សាខ ្រស�ក្រសីសន�រ - ឃំុែ្រពកេពធិ  (ក)
14- សាខ ្រស�កបធាយ - ឃុំផា� វ (ក)
15- សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុេមសរៃ្រជ  (ក)
16- សាខ ្រស�កចំការេលើ - ឃំុបុសខ�ុរ  (ក) 

1-  សាខ េខត�្រកេចះ (ក)
2- សាខ ្រស�កឆ�ូង - ឃំុឆ�ូង (ក) 
3- សាខ ្រស�កតំែបរ - ឃំុតំែបរ (ខ)
4- សាខ ្រស�កស�ួល - ឃុំស�ួល (ក)

េខត��កេចះ
1-  សាខ េខត�រតនគិរ ី(ក)
2- សាខ ្រស�កេវ ើនៃស - ឃំុប៉ុង (ខ)
3- សាខ ្រស�កកូនមុ ំ- ឃំុ្រតពងំេ្រចស (ក) 
4- សាខ ្រស�កបរែកវ - ឃំុឡាមញី (ក)
5- សាខ ្រស�កអូរយ៉ដាវ - ឃំុលំជរ័ (ក)

េខត�រតនគិរ�

េខត�ត���ងឃ��ំ
1-  សាខ ្រក�ងសួង  (ក)
2- សាខ ្រស�កត្ូបងឃ�ុ ំ - ឃំុរកាព្រប ំ (ខ)
3- សាខ ្រស�កអូររងំឪ - ឃំុអំពិលតាពក  (ក)
4- សាខ ្រស�កេកាះសូទិន - ឃំុពម្របេធា� ះ (ខ) 
5- សាខ ្រស�កេមមត ់- ឃំុេមមត ់ (ក)
6- សាខ ្រស�កេមមត ់- ឃំុកំពន ់ (ខ)
7- សាខ ្រស�កពញាែ្រកក - ឃំុេកាងកាង   (ក)
8- សាខ ្រស�កពញាែ្រកក - ឃំុែ្រកក  (ក)

េខត�ក���ល
1-  សាខ េខត�កណ� ល  (ក) 
2- សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុសា� យរលំ   (ខ)
3- សាខ ្រស�កេកាះធំ  -  ឃុំែ្រពកថ�ី   (ក)
4- សាខ ្រស�កេកាះធំ - ឃំុសំេពពូន  (ខ)
5- សាខ ្រស�កេកៀនសា� យ  - ឃំុគគីរ  (ក)
6- សាខ ្រស�កេកៀនសា� យ - ឃុំសំេរងធំ   (ខ)
7- សាខ ្រស�កសា� ង -   ឃុំែ្រពកគយ  (ក)
8- សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុេ្រតើយសា�   (ខ)
9- សាខ ្រស�កអង�ស�ួល - ឃុំែបកចន  (ក)
10- សាខ ្រស�កកណ� លស�ឹង - ឃំុបរគួ   (ក)
11- សាខ ្រស�កកណ� លស�ឹង - ឃំុបឹងខ្យោង  (ខ)
12- សាខ ្រស�កមុខកំពូល - ឃុំែ្រពកអ�� ញ  (ក)
13- សាខ ្រស�កមុខកំពូល - ឃុំរកាេកាងទី១  (ក)
14- សាខ ្រស�កកងមស - ឃុំេខ�   (ខ)
15- សាខ ្រស�កអង�ស�ួល - ឃុំតំណកអ់ំពិល  (ក)
16- សាខ ្រស�កពញាឮ - ឃុំទំនបធ់ំ  (ខ)
17- សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុែ្រពកអំបិល  (ក)
18- សាខ ្រស�កល� ឯម - ឃំុេកាះរះ  (ក)
19- សាខ ្រស�កពញាឮ - ឃុំវហិារហ�ួង  (ក)
20- សាខ ្រស�កខ្សោចក់ណ� ល - ឃុំវហិារសួគ ៌ (ក)

េខត��ពះសីហនុ
1-  សាខ េខត�្រពះសីហនុ (ក)
2- សាខ ្រស�កស�ឹងហាវ - 
 ឃុំទំនបរ់លក (ខ)
3- សាខ ្រស�កៃ្រពនប ់- ឃំុវាលេរញ (ក)

េខត��ែកវ
1-  សាខ េខត�តាែកវ (ក)
2- សាខ ្រស�ក្រទងំ - ឃំុេសា� ង (ខ)
3- សាខ ្រស�ក្រតាកំក ់-
 ឃុំអង�តាេសាម (ក)
4- សាខ ្រស�កគីរវីង ់- 
 ឃុំ្រពះបទជានជំុ់ (ក)
5- សាខ ្រស�កបទី - 
 ឃុំ្រតពងំសាប (ក)
6- សាខ ្រស�កៃ្រពកប្បោស - 
 ឃុំៃ្រពល�  (ក)  

េខត�េ�ះកុង
1-  សាខ េខត�េកាះកុង (ក)
2- សាខ ្រស�កែ្រសអំបិល - ឃុំែ្រសអំបិល (ក) 

េខត�កំពត
1-  សាខ  េខត�កំពត (ក)
2- សាខ េខត�ែកប (ខ)
3- សាខ ្រស�កឈូក - ឃំុឈូក (ក)
4- សាខ ្រស�កជំុគិរ ី- ឃំុ្រតពងំរងំ (ខ) 
5- សាខ ្រស�កកំពង្់រតាច - ឃំុកំពង្់រតាចខងេកើត (ក)
6- សាខ ្រស�កបនា� យមស  - ឃំុទូកមសខងលិច (ខ)
7- សាខ ្រស�កអង�រជយ័ - ឃុំភ�កុំង (ក)

�� (ក) : ផ�ល់េសវាកម�
ធនាគរេពញេលញេទតាមតំបន់
្របតិបត�ការរបស់ខ�ួន។

�� (ខ) : ស�ិតេ្រកាមការ្រគប្់រគង
របស់សាខ  (ក) និងផ�ល់េសវាកម�
ធនាគរ ប៉ុែន�េនមនក្រមតិ។
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�ជ�នីភ�ំេពញ
1-  ការយិល័យកណ� ល
2- សាខ ចំការមន  (ក)
3- សាខ ភ�េំពញ  (ក)
4- សាខ េពធិ៍ែសនជយ័  (ក)
5- សាខ ប�ស្សែីកវ  (ក)
6- សាខ ែ្រពកេព�   (ខ)
7- សាខ ផ្សោរេដើមគរ  (ក) 

8-  សាខ ស�ឹងមនជយ័  (ក)
9- សាខ ចំការដូង  (ខ) 
10- សាខ ទួលេគក  (ក)
11- សាខ ្របពំីរមករ  (ក) 
12- សាខ េចមេច (ក)
13- សាខ េ្រជាយចងា� រ  (ក)
14- សាខ ផ្សោរេហងលី  (ក) 

េខត�កំពង់ធំ
1-  សាខ េខត�កំពងធ់ំ  (ក)
2- សាខ ្រស�កកំពងស់ា� យ - ឃុំសានគ់  (ខ)
3- សាខ ្រស�កសន�ុក - ឃំុកំពងថ់�  (ក)
4- សាខ ្រស�កសន�ុក - ឃំុតាងំ្រកសំាង  (ខ) 
5- សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុេ្រទ�ល  (ក)
6- សាខ ្រស�កេសា� ង - ឃំុកំពងច់ិនេជើង  (ក)
7- សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុសូេយង  (ក)
8- សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុ្រកវ៉ា  (ក)

េខត�ស�ឹងែ�តង
1-  សាខ េខត�ស�ឹងែ្រតង (ក)
2- សាខ ្រស�កេសៀមបូក - 
 ឃុំអូរឫស្សកីណ� ល (ខ)

េខត��ពះវ��រ
1-  សាខ េខត�្រពះវហិារ (ក)
2- សាខ ្រស�កគូែលន - ឃំុគូែលនត្ូបង (ក) 
3- សាខ ្រស�ករេវៀង - ឃំុរេបៀប (ក)

េខត�មណ�លគិរ�
1-  សាខ េខត�មណ� លគិរ ី(ក)
2- សាខ ្រស�កែកវសីម - ឃុំែ្រសខ�ុម (ក)

េខត�ឧត�រ�នជ័យ
1-  សាខ េខត�ឧត�រមនជយ័ (ក)
2- សាខ ្រស�កបនា� យអំពិល - ឃុំេគកមន (ខ)
3- សាខ ្រស�កអន�ងែ់វង - ឃុំអន�ងែ់វង (ក) 
4- សាខ ្រស�ក្រតពងំ្របសាទ - ឃុំ្រតពងំ្របសាទ (ក)

1-  សាខ េខត�េសៀមរប   (ក)
2- សាខ ្រក�ងេសៀមរប  (ក) 
3- សាខ ្រស�កបនា� យ្រសី - ឃុំខ� រសណ� យ  (ខ) 
4- សាខ ្រស�កពួក - ឃុំពួក  (ក)
5- សាខ ្រស�ក្រកឡាញ់ - ឃុំកំពងថ់�ូវ  (ខ)
6- សាខ ្រស�កអង�រជុំ - ឃុំចរឈូក  (ក)
7- សាខ ្រស�កសូ្រទនិគម - ឃុំដំែដក  (ក)
8- សាខ  ្រស�កសា� យេលើ - ឃុំសា� យេលើ (ខ)
9- សាខ ្រស�កជីែ្រកង - ឃុំកំពងក់�ី  (ក)
10- សាខ ្រស�ក្របសាទបគង - ឃុំរលួស  (ក)
11- សាខ ្រស�កវ៉ារនិ - ឃុំ ែ្រសណូយ  (ក)

េខត�េសៀម�ប

1-  សាខ េខត�បតដំ់បង  (ក)
2- សាខ ្រស�កបេវល - ឃុំបេវល  (ក) 
3- សាខ្រស�កេមងឫស្ស ី- ឃុំេមង  (ក)
4- សាខ ្រស�កគស់្រកទ្ប - ឃុំគស់្រកឡ (ខ)
5- សាខ ្រស�កភ�្ំរពឹក - ឃុំេព្រជចិនា�   (ក)
6- សាខ ្រស�កកំេរៀង - ឃុំបឹងរងំ  (ខ)
7- សាខ ្រស�ករតនមណ� ល - ឃុំេស�    (ក)
8- សាខ ្រស�កសំឡូត - ឃុំតាសាញ  (ក)
9- សាខ ្រស�កសំេពលូន - ឃុំសន�ិភាព  (ក)
10- សាខ ្រស�កម៉ៃឡ - ឃុំម៉ៃឡ (ខ)
11- សាខ ្រស�កថ�េគល - ឃុំតាមុនឺ  (ក)
12- សាខ ្រក�ងបតដំ់បង  (ក)

េខត��ត់ដំបង

1-  សាខ េខត�ៃបលិ៉ន  (ក) 

េខត�ៃប៉លិន

1-  សាខ េខត�បនា� យមនជយ័  (ក)
2- សាខ ្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ - ឃុំជបវ់ារ ី (ខ)
3- សាខ ្រក�ងេប៉យែបត៉  (ក) 
4- សាខ ្រក�ងេប៉យែបត៉ - សងា� តន់ិមតិ�  (ខ)
5- សាខ ្រស�កថ�ពួក - ឃុំថ�ពួក  (ក)
6- សាខ ្រស�កសា� យេចក - ឃុំរលួស  (ខ)
7- សាខ ្រស�កមង�លបូរ ី- ឃុំឫស្សេី្រកាក (ក)

េខត�ប���យ�នជ័យ

េខត�េ�ធ��ត់
1-  សាខ េខត�េពធិ៍សាត ់(ក)
2- សាខ ្រស�ក្រកគរ - ឃំុអន�ងេ់តា� ត (ខ)
3- សាខ ្រស�កភ�្ំរកវ៉ាញ - ឃុំលច (ក) 
4- សាខ ្រស�កបកាន - ឃុំបឹងខ� រ (ក)
5- សាខ ្រស�កបកាន - ឃុំ្រតពងំជង (ខ)

េខត�កំពង់���ំង
1-  សាខ េខត�កំពងឆ់ា� ងំ  (ក)
2- សាខ ្រស�កបរបិូណ៍ - ឃំុពៃន�  (ខ)
3- សាខ ្រស�កទឹកផុស - ឃុំអភវិឌ្ឍន ៍ (ក) 
4- សាខ ្រស�កកំពង្់រតឡាច - ឃំុឈូកស  (ក) 
5- សាខ ្រស�កសាមគ�ីមនជយ័ - ឃុំសា� យជុក  (ខ) 

េខត�កំពង់ស�ឺ
1-  សាខ េខត�កំពងស់�ឺ (ក)
2- សាខ ្រស�កឧដុង� - ឃំុ្រកាងំេចក (ខ)
3- សាខ ្រស�កភ�្ំរស�ច - ឃំុគិរវីន� (ខ)
4- សាខ ្រស�កគងពិសី - ឃំុស�ំ្រកេពើ (ក)
5- សាខ ្រស�កគងពិសី - ឃំុ្រសង ់(ខ) 
6- សាខ ្រស�កបរេសដ� - ឃំុសា� យរពំរ (ក) 
7- សាខ ្រស�កភ�្ំរស�ច - ឃំុែ្រតង្រតយឹង (ក) 

េខត����យេរៀង
1-  សាខ េខត�សា� យេរៀង (ក)
2- សាខ ្រស�កកំពងេ់រទិ៍ - ឃំុញរ (ខ)
3- សាខ ្រក�ងបវតិ -  សងា� ត្់រចកេម�ស (ខ)
4- សាខ  ្រស�កសា� យ្រជំ - ឃំុសា� យ្រជំ (ខ) 
5- សាខ ្រស�ករមសែហក - ឃុំកំពង្់រតាច (ក) 
6- សាខ ្រក�ងបវតិ (ក)

េខត�ៃ�ពែវង
1-  សាខ េខត�ៃ្រពែវង (ក)
2- សាខ ្រស�កសា� យអន�រ - ឃំុសា� យអន�រ (ខ)
3- សាខ ្រស�កពមរក ៍- ឃំុែ្រពកខ្សោយ ខ (ក)
4- សាខ ្រស�កបភ� ំ- ឃំុេឈើកាច ់(ខ) 
5- សាខ ្រស�ក្រពះេស�ច - ឃំុអង�ររជ្យ (ក)
6- សាខ ្រស�កកំពង្់រតែបក - ឃំុ្របសាទ (ក)
7- សាខ ្រស�កេមសាង  -  ឃុំជីផុច (ក)
8- សាខ ្រស�កកំចយមរ - ឃុំេសា� ងខងេជើង (ក)
9- សាខ ្រស�កពរងំ - ឃំុរកា (ក)
10- សាខ ្រស�កកេ��� �ច - ឃំុថ�ពូន (ក) 

េខត�កំពង់�ម
1-  សាខ េខត�កំពងច់ម  (ក)
2- សាខ ្រស�កត្ូបងឃ�ុ ំ - ឃំុពមជីលំង  (ខ)
3- សាខ ្រស�កចំការេលើ - ឃំុសា� យទប  (ក)
4- សាខ ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃំុៃ្រជេវៀន  (ក)
5- សាខ ្រស�កកងមស   - ឃំុពមជីកង  (ខ)
6- សាខ ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃំុ្រក�ច  (ខ) 
7- សាខ ្រស�កេជើងៃ្រព - ឃំុសូទិព�  (ក)
8- សាខ  ្រស�កេជើងៃ្រព - ឃំុសំពងជយ័ (ខ)
9- សាខ ្រស�កបធាយ - ឃុំតាងំ្រកាងំ  (ក)
10- សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុែ្រពកកក ់ (ក)
11- សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុអារក្សេតា� ត  (ខ)
12- សាខ ្រស�ក្រក�ចឆា� រ - ឃំុ្រក�ចឆា� រ  (ខ)
13- សាខ ្រស�ក្រសីសន�រ - ឃំុែ្រពកេពធិ  (ក)
14- សាខ ្រស�កបធាយ - ឃុំផា� វ (ក)
15- សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុេមសរៃ្រជ  (ក)
16- សាខ ្រស�កចំការេលើ - ឃំុបុសខ�ុរ  (ក) 

1-  សាខ េខត�្រកេចះ (ក)
2- សាខ ្រស�កឆ�ូង - ឃំុឆ�ូង (ក) 
3- សាខ ្រស�កតំែបរ - ឃំុតំែបរ (ខ)
4- សាខ ្រស�កស�ួល - ឃុំស�ួល (ក)

េខត��កេចះ
1-  សាខ េខត�រតនគិរ ី(ក)
2- សាខ ្រស�កេវ ើនៃស - ឃំុប៉ុង (ខ)
3- សាខ ្រស�កកូនមុ ំ- ឃំុ្រតពងំេ្រចស (ក) 
4- សាខ ្រស�កបរែកវ - ឃំុឡាមញី (ក)
5- សាខ ្រស�កអូរយ៉ដាវ - ឃំុលំជរ័ (ក)

េខត�រតនគិរ�

េខត�ត���ងឃ��ំ
1-  សាខ ្រក�ងសួង  (ក)
2- សាខ ្រស�កត្ូបងឃ�ុ ំ - ឃំុរកាព្រប ំ (ខ)
3- សាខ ្រស�កអូររងំឪ - ឃំុអំពិលតាពក  (ក)
4- សាខ ្រស�កេកាះសូទិន - ឃំុពម្របេធា� ះ (ខ) 
5- សាខ ្រស�កេមមត ់- ឃំុេមមត ់ (ក)
6- សាខ ្រស�កេមមត ់- ឃំុកំពន ់ (ខ)
7- សាខ ្រស�កពញាែ្រកក - ឃំុេកាងកាង   (ក)
8- សាខ ្រស�កពញាែ្រកក - ឃំុែ្រកក  (ក)

េខត�ក���ល
1-  សាខ េខត�កណ� ល  (ក) 
2- សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុសា� យរលំ   (ខ)
3- សាខ ្រស�កេកាះធំ  -  ឃុំែ្រពកថ�ី   (ក)
4- សាខ ្រស�កេកាះធំ - ឃំុសំេពពូន  (ខ)
5- សាខ ្រស�កេកៀនសា� យ  - ឃំុគគីរ  (ក)
6- សាខ ្រស�កេកៀនសា� យ - ឃុំសំេរងធំ   (ខ)
7- សាខ ្រស�កសា� ង -   ឃុំែ្រពកគយ  (ក)
8- សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុេ្រតើយសា�   (ខ)
9- សាខ ្រស�កអង�ស�ួល - ឃុំែបកចន  (ក)
10- សាខ ្រស�កកណ� លស�ឹង - ឃំុបរគួ   (ក)
11- សាខ ្រស�កកណ� លស�ឹង - ឃំុបឹងខ្យោង  (ខ)
12- សាខ ្រស�កមុខកំពូល - ឃុំែ្រពកអ�� ញ  (ក)
13- សាខ ្រស�កមុខកំពូល - ឃុំរកាេកាងទី១  (ក)
14- សាខ ្រស�កកងមស - ឃុំេខ�   (ខ)
15- សាខ ្រស�កអង�ស�ួល - ឃុំតំណកអ់ំពិល  (ក)
16- សាខ ្រស�កពញាឮ - ឃុំទំនបធ់ំ  (ខ)
17- សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុែ្រពកអំបិល  (ក)
18- សាខ ្រស�កល� ឯម - ឃំុេកាះរះ  (ក)
19- សាខ ្រស�កពញាឮ - ឃុំវហិារហ�ួង  (ក)
20- សាខ ្រស�កខ្សោចក់ណ� ល - ឃុំវហិារសួគ ៌ (ក)

េខត��ពះសីហនុ
1-  សាខ េខត�្រពះសីហនុ (ក)
2- សាខ ្រស�កស�ឹងហាវ - 
 ឃុំទំនបរ់លក (ខ)
3- សាខ ្រស�កៃ្រពនប ់- ឃំុវាលេរញ (ក)

េខត��ែកវ
1-  សាខ េខត�តាែកវ (ក)
2- សាខ ្រស�ក្រទងំ - ឃំុេសា� ង (ខ)
3- សាខ ្រស�ក្រតាកំក ់-
 ឃុំអង�តាេសាម (ក)
4- សាខ ្រស�កគីរវីង ់- 
 ឃុំ្រពះបទជានជំុ់ (ក)
5- សាខ ្រស�កបទី - 
 ឃុំ្រតពងំសាប (ក)
6- សាខ ្រស�កៃ្រពកប្បោស - 
 ឃុំៃ្រពល�  (ក)  

េខត�េ�ះកុង
1-  សាខ េខត�េកាះកុង (ក)
2- សាខ ្រស�កែ្រសអំបិល - ឃុំែ្រសអំបិល (ក) 

េខត�កំពត
1-  សាខ  េខត�កំពត (ក)
2- សាខ េខត�ែកប (ខ)
3- សាខ ្រស�កឈូក - ឃំុឈូក (ក)
4- សាខ ្រស�កជំុគិរ ី- ឃំុ្រតពងំរងំ (ខ) 
5- សាខ ្រស�កកំពង្់រតាច - ឃំុកំពង្់រតាចខងេកើត (ក)
6- សាខ ្រស�កបនា� យមស  - ឃំុទូកមសខងលិច (ខ)
7- សាខ ្រស�កអង�រជយ័ - ឃុំភ�កុំង (ក)

�� (ក) : ផ�ល់េសវាកម�
ធនាគរេពញេលញេទតាមតំបន់
្របតិបត�ការរបស់ខ�ួន។

�� (ខ) : ស�ិតេ្រកាមការ្រគប្់រគង
របស់សាខ  (ក) និងផ�ល់េសវាកម�
ធនាគរ ប៉ុែន�េនមនក្រមតិ។
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



ទំព័រេករាជថ្មីរ្រេ់ ធនាគារ ស្ថា្រនា
មានវត្តមានយៅក្្ុជាតាងំពរីឆ្្1ំ995 ជា្�ួបណា្ត ញស្ខ្ រំនួន 

168 សៅទូទាំងប្រសទេ

ជាធនាគារដែលមនការអភិវឌថាឍន៍ ជាមួយនរឹងវិធតីសសស្ថ្តីក្ខុងការ

ផ្ល់សេវាកម្មជូន 
សោកអនៃក
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្ក្ខុវិេ័យ 
“ គឺជាធនាគារ ដែលឈានមរុខបគ និងគួរបអាយ 

ទរុកចិត្បំផរុត ក្ខុងការផ្ល់បសវាកម្ធនាគារបពញបលញ 
ទូទាំងបពរះរាជាណចបកកម្ខុជា ”

ស្រេកកម្ម 
“ ជួយបលើកកម្ស់អាជតីវកម្ និងការរស់បៅ 

របស់បបជាជនតាមរយៈការផ្ល់បសវាកម្ធនាគារ 
បពញបលញជាមួយនរឹងបបច្ចកវិទថាយាទំបនើប  

ទូទាំងបបបទស និងរួមចំដណកែល់ការអភិវឌថាឍន ៍
បបកបបោយចតីរភាពថនបពរះរាជាណចបកកម្ខុជា ”
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 ធនាោរស្្បនា មានការយប្តជាញា រិត្តខ្ស់ក្ុងការជួ���យងជា្ដងជង 
្្ត�់ឱកាសការង្រដ�់ងបជាជន អាជរីវក្្មខ្្តតចូរ និងយ�ើកក្្ស់ជរីវភាព 
រស់យៅរបស់ងបជាជនយ�ើងគបដ់្្កយៅទចូទាងំងបយទស។ ធនាោរកំពុង 
វនិិយយាគយ�ើការអភវិឌ្ឍន៍្ �ិត្�ថ្មរីយោ�យងបើងបាស់ បយរ្កវទិយា

 ឌរីជរីថ�ដទ៏ំយនើបរុងយងកា�ដដ�យធ្ើឲ្យអតិថិជនទាងំអស់រ រីករា�
 ជា្�ួនឹងយសវាក្្មធនាោរងបកបយោ�ភាពង្�ងសរួ�។ 

 យសដ្កិរ្របស់ងបយទសក្្ុជាយៅដតបន្តមានកំយណើ ន�្ ៦,៨%  
យៅក្ុងឆ្្២ំ០១៧ និងងតរូវបានពយាករណ៍ថានឹងយកើនយ�ើងដ�់ ៦,៩% 

 ក្ុងឆ្្២ំ០១៨ និង ៦,៧% ក្ុងឆ្្២ំ០១៩ យយាងតា្អាជាញា ធរ។ វសិព័�
 

ហិរញញា វត្ុកំពុងយដើរតួរនាទរីកានដ់តសំខ្នយ់�ើងក្ុងការយ�ើកសទៃួ�កំយណើ ន

 យសដ្កិរ្របស់ងបយទសក្្ុជាដដ�កំពុងដតមានដំយណើ រការ�្ងបកប 
យោ�និរន្តរភាព។

 យ�ើងខញាុ ំមានយសរក្តរីយស្្នស្សរ រីករា�ជងមាបជចូនថា ក្ុងឱកាស
 រ រីករយង្ើនងបកបយោ�ទំនួ�ខុសងតរូវរបស់ងគុឹះស្្នហិរញញា វត្ុនានា 
 ធនាោរស្្បនា កប៏ានបញ្បដ់ំយណើ រការយធ្ើសមាហរណក្្មរួ្ បញ្ចូ � 

ោ្យោ�យជាគជព័� និងបានក្ា�ជាធនាោរឈាន្ុខ្�ួយៅកុ្ង 
ងបយទសក្្ុជា។ យហើ�ធនាោរកប៏ានចាបយ់្្តើ្ទទួ�បាន�ទ្ធ្� 
អាជរីវក្្ម និងហិរញញា វត្ុោបង់បយសើរយៅក្ុងឆ្្២ំ០១៧ ដដ�ជាឆ្្ទំរីពរីរ

 ចាបត់ាងំពរីការរួ្ បញ្ចូ �ោ្្ក។

 ធនាោរ ស្្បនា មានការយប្តជាញា រិត្តរ�ៈយព�ដវងក្ុងការជួ��� 
យងជា្ដងជង ្្ត�់ឱកាសការង្រដ�់ងបជាជន អាជរីវក ្្មខ្្តតចូរ នងិយ�ើក 
ក្្ស់ជរីវភាពរស់យៅរបស់ងបជាជនយ�ើងគបដ់្្កយៅទចូទាងំងបយទស។ 
ធនាោរកំពុងវនិិយយាគយ�ើការអភវិឌ្ឍន៍្ �ិត្�ថ្មរីយោ�យងបើងបាស់

 បយរ្កវទិយាឌរីជរីថ�ដទំ៏យនើបរុងយងកា�ដដ�យធ្ើឲ្យអតិថិជនរបស់យ�ើង
 ទាងំអស់រ រីករា�ជា្�ួនឹងភាពង្�ងសរួ�ននយសវាក្្មធនាោរ។

 យ�្ឿនននការផ្្ស់ប្តចូរ និងការអភវិឌ្ឍនយ៉៍ាងឆ្បរ់ហព័សរបស់ 
បយរ្កវទិយាតង រ្ូវឲ្យគណៈងគបង់គងរបស់ធនាោរដស្ង��់ឲ្យបាន 
របាស់លាស់អំពរីបយរ្កវទិយាថ្មរីៗយដើ្្រីជាជំនួ�ក្ុងការយងជើសយរ ើស និង

 យងបើងបាស់បយរ្កវទិយាថ្មរីៗឲ្យបានងតឹ្ ងតរូវយៅតា្ភាពចាបំាររ់បស់វា។  
ការផ្្ស់ប្តចូរដ្ក្បយរក្វទិយា អារនងឹជុះឥទ្ធពិ�ដ�់វសិព័�ធនាោរស្ព័�

 
ថ្មរីកពិ៏តដ្ន ប៉ុដន្តយ�ើងយជឿជាកថ់ានឹងោ្ម នការផ្្ស់ប្តចូរភាពសំខ្នន់ន

 យសវាក្្មអតិថិជនជា្�ួនឹងស្្ម រតរី “អតិថិជនគឺជាអាទិភាព” យ�ើ�។ 
ធនាោរ ស្្បនា ដតងដត ្្ត�់អាទភិាពជចូនអតិថជិនជា្�ួនឹងឥរយិាបថ

 
ងបកបយោ�តម្ាភាព �ុត្តិធ្ ៌និងភាពងតឹ្ងតរូវ។

 យ�ើងខញាុ ំសង្ឹ្  និងយជឿជាកថ់ាបុគ្គ�ិកធនាោរ ស្្បនា ទាងំអស់
 នឹងបំយពញការង្របាន�្ងបយសើរយដើ្្រីយ�ើកក្្ស់ធនាោរយៅកាន់
 

ដំណាកក់ា�បនាទៃ បក់្ុងការបំយពញតង រ្ូវការរបស់អតិថិជនឲ្យកានដ់ត 
ងបយសើរជា្�ួនឹងយសវាក្្មធនាោរយពញយ�ញក្ុងឆ្្២ំ០១៨យនុះ។ 

 យ�ើងខញាុ ំសចូ្ដថ្ងអំណរគុណយ៉ាងងជា�យងរៅរំយពាុះការទុករិត្ត 
របស់អតិថិជនទាងំអស់្កយ�ើធនាោរ និងម្ាស់ភាគទុនិកសងមាបក់ារ

 
បន្តោងំទ និងកិរ្សហងបតិបត្តិការ�្ៗជាបន្តបនាទៃ ប។់

ស្រពី 
ប្រធានបកុមប្រឹកសាភិរាល 

បណ្ិត HAN Chang-Woo

ងបធានងករុ្ងបឹកសាភបិា�
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 ចាបត់ាងំពរីធនាោរ ស្្បនា ងតរូវបានបយងកើតយ�ើងជាថ្មរី នងិបានចាប ់យ្្តើ្ ងបតបិត្តកិាររបស់ខ្ួនយៅនថងៃទរី០១ ដខយ្ស្ ឆ្្២ំ០១៦ បគុ្គ�ិកងគប់
 �ំោបថ្់ាកទ់ាងំអស់ បានខិតខងំបឹងដងបងបយំពញភារកិររ្បស់ខ្ួនយងកា�
 ពរីការរួ្ បញ្ចូ �ោ្យោ�យជាគជព័� យដើ្្រីបយងកើតបាននចូវធនាោរថ្មរី្�ួ 
 ដដ�មានងគឹុះដរ៏ងឹមាកំ្ុងការ្្ត�់ជចូនអតិថជិនទចូទាងំងបយទសនចូវយសវាក ្្ម

ធនាោរយពញយ�ញ។

 ក្ុងឆ្្២ំ០១៧ ធនាោរ ស្្បនា បានោកយ់រញនចូវវធិានការសំខ្ន់ៗ  
ជាយងរើនយដើ្្រីពងងងឹគុណភាពធនាោរ រួ្ មាន ការដក�្្ររនាស្្ព័ន្ធ 
ធនាោរ ដដ�មានដចូរជា គណៈកមា្ម ធកិារងគបង់គង ការដកសង្រួ�គយងមាង 
ងបាកយ់បៀវត្សបុគ្គ�ិក យោ�ការណ៍និងនរីតិវធិរីនានា ងព្ទាងំបយងកើតនចូវ

 ងក្សរី�ធ្វ៌ជិាជា ជរីវៈយទៀត្ង។ ធនាោរ កប៏ានចាបយ់ ្្តើ្ យធ្ើការវនិយិយាគ
 រំបង្�ួរំនួនក្ុងការយរៀបរំ�ុទ្ធស្សស្តបយងកើត្�ិត្�សំខ្ន់ៗ  

រួ្ មាន យសវាធនាោរតា្ទចូរសពទៃរ�ព័ត (Mobile Banking) និងយសវា 
ធនាោរតា្អុរីនយធើយណត (Internet Banking) បព័ណ្ណ ទចូទាតអ់ន្តរជាតិ  
និងម៉ាសុរីនយអធរីអឹ្ងបយភទថ្មរីដដ�អារោកង់បាកជ់ា្�ួ្ុខង្រ Cash 
Recycling។  

 យសដ្កិរ្ក្ុ្ជាបានបន្តយកើនយ�ើងដ�់ ៦,៨% កុ្ងឆ្្២ំ០១៧  
 (ធនាោរពិភពយលាក) បនាទៃ បព់រីកយំណើ នងបចាឆ្ំ្មំានងបដហ� ៧% ក្ុង រ�ៈយព� ៦ ឆ្្ ំ្ នុជាប់ៗ ោ្។ ឥណទានរបស់ធនាោរបានយកើនយ�ើង ៣២%  

គឺរហចូតដ�់ ៨០៩ លានដុល្ារអាយ្រកិកុ្ងឆ្្២ំ០១៧ ដដ�ជាកំយណើ ន ខ្ស់ជាងកំយណើ នក្ុងឆ្្ ំ២០១៦ ដដ�មានងតឹ្ដត ១១% ប៉ុយណា្ណ ុះ។ 
ឥណទានខ្្តតចូរ និង្ធ្យ្បានយកើនយ�ើងដ�់ ៣៤% ខណៈដដ� 
ងបាកក់្្រីពាណិជជាក្្មបានយកើនយ�ើងដ�់ ៨%។ គុណភាពងទព្យសក្្មរបស់ ស្្បនាមានភាពរងឹមាជំា្�ួនឹងអនុបាតឥណទាន្និដំយណើ រការមាន 
ងតឹ្ ដត ១,៣៣% យពា�គឺទាបជាងឆ្្ំ្ ុនដដ�មានរហចូតដ�់យៅ  
១,៥៧%។ ស្តុ�្យឥណទានងបាកយ់រៀ�យធៀបយៅស្តុ�្យឥណទាន 
សរុបរបស់ធនាោរមាន ៦,០០% យៅបំណារឆ្់្២ំ០១៧។

 កំយណើ នងបាកប់យញញា ើអតិថិជនក្ុងឆ្្ ំ២០១៧ មានភាព�ឺតយពា�
 គឺយកើនយ�ើងងតឹ្ ដត ៧% យស្មើនឹង ៥៨៧ លានដុល្ារអាយ្រកិប៉ុយណា្ណ ុះ 
 យោ�ស្រធនាោរបានយងបើ�ុទ្ធស្សស្តកាតប់ន្�អងតាការងបាកប់យញញា ើ 

យទដ្ងយៅយដើ្ ឆ្្ ំ២០១៧ យដើ្ ្ រី�ុបបបំាត�ំ់ហចូរស្រង់បាកយ់ងរើនយ�ើស �ុបដដ�ទទួ�បានពរីកំយណើ នងបាកប់យញញា ើ ៦៨% យោ�ស្រ�ុទ្ធនាការ 
អងតាការងបាកខ្់ស់ក្ុងឆ្្ ំ២០១៦។ ធនាោរ បានបយងកើនងបាកក់្្រីរ�ៈយព� 
ដវងពរីអតិថជិនងបាកក់្្រីជាតិ និងអន្តរជាតិរហចូតដ�់ ២៦% ឬយស្មើនងឹ ២១៥ 

 លានដុល្ារអាយ្រកិ។ ជា�ទ្ធ្� ធនាោរបានស្ដា រយ�ើងវញិនចូវ 
ងបសិទ្ធិភាពននតារាងតុ�្យការ ខណៈយព�ដដ�ខ្ួនរកសាបាននចូវ 
សនទៃនិ�ភាពងគបង់ោន ់និងគម្ាតរវាងងបាកក់្្រី និងយដើ្ទុនមានភាព

 �្ងបយសើរជាង្ុន។

 ជា្�ួនងឹការអនុ្ព័ត ALM (ការងគបង់គងងទព្យសក្្ម និងបណុំ�)  
ងបាករ់ណំចូ �ពរី ការងបាកសុ់ទ្ធ របស់ធនាោរបានយកើនយ�ើង១៥% ឬយស្មើនងឹ 

 ៦៧ លានដុល្ារអាយ្រកិ រំដណកឯរំណចូ �សុទ្ធ និងកនង្យជើងស្រវញិ 
កប៏ានយកើនយ�ើងដ�់ ៤៧១% ឬយស្មើនឹង ៥,៤ លានដុល្ារអាយ្រកិ។ 
្យា៉ងយទៀត គឺយោ�ស្រដត ធនាោរ មានឱកាសទទួ�បានកនង្បដន្្ 
ពរីយសវាក្្មរបស់ខ្ួនចាបត់ាងំពរី ស្្បនា ចាបយ់ ្្តើ្ងបតិបត្តិការជា

 ធនាោរពាណិជជ្ា ក។ ការរំណា�យ�ើងបតបិត្តកិារសរបុបានយកើនយ�ើង ៨% 
 យោ�ក្ុងយនាុះការរំណា�យ�ើបុគ្គ�ិកបានយកើនយ�ើង ២១% និងការ
 រណំា�យ�ើដ្្ករដ្បា�បានថ�រុុះ ៩% ។ ជា�ទ្្ធ � ងបាករ់យំណញសុទ្ធ  

(យងកា�បងព់ន្ធ) របស់ធនាោរយៅឆ្្ ំ២០១៧ បានឈានដ�់ ១៨,៦ លាន 
ដុលារអាយ្រកិ ដដ�ជាការស្្ត រយ�ើងវញិនចូវកំយណើ ន ១១០% ពរី NPAT 

 ដដ�មានងតឹ្ ដត ៨,៨ លានដុលារអាយ្រកិប៉ុយណា្ណ ុះក្ុងឆ្្ ំ២០១៦។  
ការបង្ិ�រំណចូ �យ�ើងទព្យសក្្ម និង ការបង្ិ�រំណចូ �យ�ើ្ចូ�និធិ

 ម្ាស់ហុ៊ន បានយកើនយ�ើងដ�់ ១,៧៩% និង ១១,៩២% យបើយងបៀបយធៀបយៅ នឹងឆ្្ំ្ ុនដដ�មានងតឹ្ដត ០,៩១% និង ៦,២៨% ប៉ុយណា្ណ ុះ។ អនុបាត 
ស្ធនភាពងតរូវបានរកសាយៅងតឹ្ ១៨,១១% យៅបំណារឆ្់្២ំ០១៧។

 ធនាោរ ស្្បនា យប្តជាញា បន្តោងំទដ�់អាជរីវក ្្មបុគ្គ� និងអាជរីវក ្្មខ្្ត 
តចូរនិង្ធ្យ្នានា យៅទចូទាងំងបយទស ងព្ទាងំរចូ�រួ្ រំដណកដ�់ 
ការអភវិឌ្ឍងបកបយោ�និរន្តរភាពននយសដ្កិរ្របស់ងបយទសក្្ុជា។ 

 ធនាោរ ស្្បនា កំពុងវនិិយយាគយ�ើការយងបើងបាស់បយរ្កវទិយាឌរីជរីថ�
 ទំយនើបរុងយងកា�ងបកបយោ�ងបសិទ្ធិភាពខ្ស់ ដដ�ងតរូវយដើរតួរជា 

បណា្ត ញស្ចូ�របស់ធនាោរ ក្ុងការទាកទ់ងយៅកានអ់តិថិជនរបស់ខ្ួន
 ជាយរៀងរា�់នថងៃ។ បុគ្គ�ិកងគបរ់ចូប របស់ធនាោរ ស្្បនា យប្តជាញា ្្ត�់ជចូន 

អតិថិជនទាងំអស់នចូវយសវាក្្មងបកបយោ� គុណភាព សុវត្ិភាព និង 
ភាពង្�ងសរួ� រួ្ ទាងំបទពិយស្ធន�៍្ៗដដ�អតិថិជននឹងទទួ� 
បានពរីងគបប់ណា្ត ញរបស់ធនាោរ ស្្បនា។ ធនាោរ ស្្បនា នឹងបន្ត 
អនុវត្តយោ�យៅទាងំយនុះ យោ�មាន ច្ូ�ោ្នដ្្កហិរញញា វត្ុដរ៏ងឹមា ំ 
តម្ាភាព អនុយលា្ភាព និងអភបិា�កិរ្ស្ជរីវក្្មដ�៏្ងបយសើរ។

 យ�ើងខញាុ ំសចូ្ដថ្ងអំណរគុណយ៉ាងងជា�យងរៅរំយពាុះអតិថិជន
 ទាងំអស់ ដដ�ដតងដតមានទំនុករិត្តខស់្យ�ើធនាោរស្្បនា នដគចូអាជរីវក្្ម 

ទាងំអស់សងមាបក់ារោងំទ នងិករិស្ហងបតបិត្តកិារ  នងិបគុ្គ�ិកទាងំអស់
 សងមាបក់ារខតិខងំបឹងដងបងបយំពញការង្របានយ៉ាង�ង្បយសើរ។  ធនាោរ  

ស្្បនា កំពុងបន្តដំយណើ រយឆ្្ុះយៅរកយោ�យៅឆ្្ ំ២០១៨ របស់ខ្ួន។

 បុគ្គ�ិកងគបរ់ចូបរបស់ធនាោរ ស្្បនា យប្តជាញា ្្ត�់ជចូនអតិថិជនទាងំអស់ 
នចូវយសវាក្្មងបកបយោ� គុណភាព សុវត្ិភាព និងភាពង្�ងសរួ� រួ្ ទាងំ 
បទពិយស្ធន�៍្ៗ  ដដ�អតថិជិននឹងទទួ�បានពរីងគបប់ណា្ត ញស្ខ្

 
របស់ធនាោរស្្បនា។ ធនាោរ ស្្បនានឹងបន្តអនុវត្តយោ�យៅទាងំយនុះ 
យោ�មាន្ចូ�ោ្នដ្្កហរិញញា វត្ុដរ៏ងឹមា ំតម្ាភាព អនុយលា្ភាពនិង

 
អភបិា�ករិស្្ជរីវក្្មដ�៏្ងបយសើរ ។ 

ស្រពី 
ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ 

យោ�ក្តរីយោរពអំពរីខញាុ ំ

បោក KAto Norihiko

ងបធាននា�កងបតិបត្តិ
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�យក���នធន�នមនុស��

�យក���ន�ទព��សម��ត�ិ 
និង លទ�កម�
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រ្នាេម្័ន្ធ ធនាគារ
គិតចាបព់រីនថងៃទរី០១ ដខយ្ស្ ឆ្្ ំ២០១៨

14



ប���ញ ��

�កុម�បឹក��ភិ�ល

�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រ�យតៃម� 
និងែតង�ំង

េល�ធិ�រ���ន

�យក�បតិបត�ិ  
ធ��រ ឌីជីថល

អនុ�ប�ន�យក�បតិបត �ិ  
 �យក�បតិបត�ិ �បតិបត�ិ�រ

�យក�បតិបត�ិ
�គប់�គង  �និភ័យ

�យក�បតិបត�ិ រដ��ល �យក���ននីតិកម� និង
ែផ�ក�បតិបត�ិ�ម

�យក���នអភិវឌ��ន៍
ផលិតផល

�យក���ន�គប់�គង��

�យក���ន�បតិបត�ិ�រ

�យក���នេស�កម�
ធ��រ អន�រ�តិ

�យក���នអភិវឌ��ន៍
�ជីវកម�

�យក���នទីផ��រ និង
ទំ�ក់ទំនង��រណៈ

�យក���ន�គប់�គង
�និភ័យឥណ�ន

�យក���នធន�នមនុស��

�យក���ន�ទព��សម��ត�ិ 
និង លទ�កម�

�យក���នរដ��ល

�យក���នឥណ�ន

�យក���ន�និភ័យ
   �បតិបត�ិ�រ និងទីផ��រ

�យក���នប័ណ� និងេស�
កម�ធ��រេអឡិច�ត�និច

ែផ�ក�បតិបត�ិ�រ
ទំ�ក់ទំនង អតិថិជន

គណៈក���ធិ�រ�គប់�គង
សវនកម�

�យក���នសវនកម�  
ៃផ�ក��ង �យក�បតិបត�ិ �ជីវកម� �យក�បតិបត�ិ ហិរ��វត��

ែផ�កពិេសស �យក���នហិរ��វត�� �យក���នេហ���រច�សម�័ន�
បេច�កវ�ទ�� ព័ត៌�ន

�យក���នកម�វ�ធី
បេច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

ែផ�កសន�ិសុខព័ត៌�នវ�ទ��

�យក���នរត��រ

�យក�បតិបត�ិ  ព័ត៌�នវ�ទ��

15

ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



បកុមប្រឹកសាភិរាល

Mr. Ishimura Mitsuru បានោដលងពតីតំដណងបៅថថងៃទតី01  ដខមិថរុនា ឆ្ថា2ំ018
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បកុមប្រឹកសាភិរាល

   បណ្ិត HAN CHANG-WOO

 ងបធានងករុ្ងបឹកសាភបិា�

យលាកបណិ្ត HAN Chang-Woo ជាស្្បនិក និងជាងបធានងករុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation  
ក្ុងងបយទសជប៉ុនដដ�កំពុងយធ្ើការ្្គត់្ ្គង ់និងយរៀបរំសមាភា រៈកំស្ន្តជាយងរើនងបយភទ។ យលាកបាន

 
បយងកើតងករុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation ក្ុងឆ្្1ំ957 និងបានយធ្ើឱ្យអាជរីវក្្ម្�ួយនុះ

 
មានការវវិឌ្ឍយ៉ាងយ�ឿន ដដ�បានទទួ�រំណចូ �ស្រង់បាកក់្ុងការ�កស់រុបជាង 25 ពានល់ាន 
ដុល្ារអាយ្រកិកុ្ង្�ួឆ្្។ំ ងករុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation ងតរូវបានស្្គ �់ថា ជាងករុ្ហុ៊ន 
ឈាន្ុខយគក្ុងវសិព័�ឧសសាហក្្មកុ្ងងបយទសជប៉ុន។ អាជរីវក្្មននងករុ្ហុ៊នរបស់យលាកមាន

 
ការរ រីករំយរ ើន�ចូតលាស់ និងទទួ�បានយជាគជព័�ជាបន្តបនាទៃ ប ់ គឺបាន្កពរីការខិតខំអស់ពរី

 កម្ាងំកា�រិត្តរបស់យលាកក្ុងការបំយពញតា្តង រ្ូវការរបស់អតិថិជន និងស្្ម រតរីងបកួតងបដជងខ្ស់
 របស់យលាក។ បរ្ុប្ន្ យលាកកំពុងរចូ�រួ្ កុ្ងសមាគ្ន៍្ �ួរំនួន និងកំពុងបយង្ើការជា
 ងបធានរដ្បា�របស់ងករុ្ហុ៊ន Han Chang-Woo Tetsu Cultural Foundation និងជាងបធាន 

សមាគ្ន ៍Kyoto UNESCO Association ជា្សន្តរីរដ្បា�របស់សមាគ្ន ៍Kyoto Chapter  
United Nations Association of Japan និងជាងបធាន Tokyo Philharmonic ។ យលាកបានទទួ� 
សញ្ញា បងតថ្ាកប់រញិ្ញា បងតដ្្កយសដ្កិរ្នយយាបា�ពរីស្ក�វទិយា�ព័� HOSEI University 
ក្ុងឆ្្1ំ953។

 បោក HAN YU

 អភបិា�

យលាក HAN Yu ជាងបធាន និងជាងបធាននា�កងបតិបត្តិដ្្កងបតិបត្តិការងករុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation 
 

ដដ�បានដឹកនាបំុគ្គ�ិក 15,000នាក ់និងរកសាងករុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation ជាងករុ្ហុ៊នឈាន្ុខយគក្ុង 
វសិព័�យសវាក្្មកំស្ន្ត�ំោបថ្់ាកពិ់ភពយលាក។ យលាកបានរចូ�បយង្ើការង្រក្ុងងករុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation 

 
ក្ុងឆ្្ ំ1990 យោ�បានបយង្ើការង្រក្ុងតួនាទរីសំខ្ន់ៗ  ្�ួរំនួនដចូរជានា�កងបតិបត្តិដ្្កជំនួញ និងជានា�ក

 ងគបង់គង។ យលាកងតរូវបានដតងតាងំជានា�ករងក្ុងឆ្្ ំ2006 និងជានា�កក្ុងឆ្្ ំ2008។ យលាកបានទទួ�
 

សញ្ញា បងតបរញិ្ញា បងតដ្្កភាស្អងយ់គ្សពរីស្ក�វទិយា�ព័� HOSEI ក្ុងឆ្្ ំ1988 ។

 បោក HAN KEN

 អភបិា�

យលាក HAN Ken បានរចូ�រួ្ ជា្�ួងករុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation ក្ុងឆ្្២ំ០០០។ ចាបត់ាងំពរីយលាកងតរូវបាន 
ដតងតាងំជាអភបិា� ក្ុងងករុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation ក្ុងឆ្្ ំ2007 និងជានា�កងបតិបត្តិយៅឆ្្ ំ2014 

 កន្ង្ក យលាកទទួ�បនទៃុកដ្្កគណយន�្យ និងហិរញញា វត្ុរបស់ងករុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation ដដ�បាន
 ពងងរីកងបតិបត្តិការរបស់ខ្ួនយៅពាសយពញពិភពយលាក។ យលាក កប៏ានបយង្ើការក្ុងសក ្្មភាពងករុ្អាជរីវក ្្មយៅតា្
 បណា្ត ងបយទសអាស៊្ន្ងដដរ ក្ុងតួនាទរីជា អភបិា� នងិជាងបធាននា�កងបតបិត្តរិបស់ងករុ្ហុ៊ន MARUHAN 
 INVESTMENT ASIA PTE.LTD., ដដ�មានការយិា�ព័�កណា្ត �របស់ MARUHAN Japan ASEAN Financial  

Group ស្ិតយៅក្ុងងបយទសសិងហាបុរ រី និង ជាអភិបា�របស់ Sathapana Limited Myanmar និងជាអភិបា�
 Maruhan Japan Bank Lao។ យលាក បានបញ្ប់ការសិកសាថ្ាក់បរញិ្ញា បងតដ្្ករបាប់ពរីស្ក�វទិយា�ព័�  

DOSHISHA ក្ុងឆ្្1ំ997 ។
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យលាក KATO Norihiko មានបទពិយស្ធនយ៉៍ាងទចូ�ំទចូលា�កុ្ងវសិព័�ធនាោរជាង៣០ឆ្្។ំ យលាកបានចាបយ់ ្្តើ្ អាជរីព ក្ុងវសិព័�យនុះជា្�ួធនាោរ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) និងបានបយង្ើការង្រយៅទរីងករុងតចូក្យចូ 
 ទរីងករុងញចូ �ក៉ ទរីងករុងអា្យសទៃើោ្ និង បាដរន៉ ដដ�ទទួ�បនទៃុកយ�ើដ្្កធនាោរស្ជរីវក ្្មដ្្កធនធាន្នុស្ស ដ្្ក
 ដ្នការ និងដ្្កងគបង់គង។ យលាកបានលាឈបព់រី ធនាោរ BTMU កុ្ងឆ្្ ំ2009 និងបានរចូ�បយង្ើការង្រធនាោរ 
 Khan Bank LLC ក្ុងងបយទស្៉ុងយ ្្គ �រី កុ្ងតួនាទរីជាទរីជាងបកឹសាជានខ្់ស់។ បនាទៃ ប់្ ក យលាកបានរចូ�រួ្ ការង្រ
 ជា្�ួងករុ្ M&A របស់ងករុ្ហុ៊ន Minebea Co., Ltd. ក្ុងឆ្្ ំ2010 ។ ក្ុងឆ្ំ្  2011 រហចូតដ�់ឆ្្ ំ2016 យលាក  

KATO បានងត�ប់្ កងបយទស ្៉ុងយ ្្គ �រី វញិ យហើ�ងតរូវបានដតងតាងំជាងបធាននា�កងបតិបត្តិស្តរីទរី បនាទៃ ប់្ កជា
 ងបធាននា�កងបតបិត្ត ិដកឹនាធំនាោរ Khan Bank ឱ្យក្ា�ជាធនាោរពាណិជជាឈាន្ខុយគ យ�ើយសវាធនាោរ
 បុគ្គ� អាជរីវក្្មខ្្តតចូរ និង្ធ្យ្ ក្ុងងបយទស ្៉ុងយ ្្គ �រី។ ្ុន យលាក ងតរូវបានតាងំជាងបធាននា�កងបតិបត្តិ 
 របស់ ធនាោរ ស្្បនា ភរីអិ�សុរី យលាកបានបយង្ើការង្រជានា�កអាជរីវក្្មហិរញញា វត្ុយងរៅងបយទសរបស់ស្ជរីវក្្ម 
 ម៉ារ ៉ចូ្ន ់។ យលាកបានទទួ�សញ្ញា បងតបរញិ្ញា បងតដ្្កយសដ្កិរ្ពរីស្ក�វទិយា�ព័�តចូក្យចូ និង សញ្ញា បងតបរញិ្ញា បងត
 ជានខ់្ស់ពរីស្ក�វទិយា�ព័� Anderson School of Management យៅ UCLA។

បោក KAto NorIHIKo  |  ងបធាននា�កងបតិបត្តិ និងជាអភបិា�

យលាក ហុ៊ន ្ុន្រីវណ្ណ  មានបទពិយស្ធនដ៍្្កអាជរីវក្្មជាង 21 ឆ្្ ំ។ យលាក បានចាបយ់្្តើ្អាជរីពរបស់យលាកជា 
សវនករជា្�ួ Ernst and Young Phnom Penh រ�ៈយព� 3 ឆ្្ ំបនាទៃ បព់រីបានបញ្បថ្់ាកប់រញិ្ញា បងតដ្្កងគបង់គង 
ដដ�មានឯកយទសដ្្កគណយន�្យពរីស្ក�វទិយា�ព័� Maharishi Vedic University ក្ុងងពុះរាជាណារងកក្្ុជា កា�ពរីឆ្្ ំ1997 ។ យលាក បានបយង្ើការង្រជានា�កហរិញញា វត្ុ នងិ ងករុ្ងបឹកសាភបិា�ជា្�ួងករុ្ហុ៊ន Sepakor Angkor 

 Co. , Ltd. អស់រ�ៈយព� 8 ឆ្្ ំ្ុនយព� យលាក បានរចូ�រួ្ ជា្�ួធនាោរ ស្្បនា �រី្រីតធរីត ជាអភបិា�ឯករាជ្យ  
និងងបធានគណៈកមា្ម ធិការសវនក្្ម។ យលាក កធ្៏ាបប់ានបយង្ើការង្រជាងបធានងករុ្ងបកឹសាភបិា�របស់ធនាោរ 
ស្្បនា សងមាប ់2 អាណត្តិរុងយងកា� គឺចាបព់រីឆ្្ ំ2009 ដ�់ ឆ្្ ំ2012 យពា�គឺ្ុនយព�ដដ�ធនាោរ ស្្បនា  
ងតរូវបានរួ្ បញជាចូ �ោ្ជា្�ួធនាោរ ម៉ារចូ្ន ជប៉ុន។

បរ្ុប្ន្ យលាក គឺជាសមាជិកននវទិយាស្្នអចូសស្្ត �រីនននា�កងករុ្ហុ៊ន (AICD) ជាងបធានងករុ្ហុ៊ន Leasing Plc. and 
Aplus Consulting Co; Ltd.  ជាអនុងបធានងករុ្ហុ៊ន CIC Investment Plc. និងជាអនុងបធានសភាពាណិជជាក្្មយខត្ត
យសៀ្រាប និងឧត្តរមានជព័�។

បោក ហ៊រុន មរុន្តីវណ្ណ  |  អភបិា�ឯករាជ្យ

យលាក គិ្ វ៉ាោ មានបទពិយស្ធនក៍ារង្ររ�ៈយព�ជាង 37 ឆ្្ ំជា្�ួធនាោរជាតិននក្្ុជា យោ�ចាបយ់្្តើ្ពរីតំដណង
 ជាងបធានការយិា�ព័�យៅស្ខ្យខត្តកណា្ត �របស់ធនាោរជាតិននក្្ុជា រហចូតក្ា�ជា អគ្គនា�កននអគ្គនា�កោ្ន 

ងតរួតពិនិត្យននធនាោរជាតិននក្្ុជា។ ក្ុងអំ�ុងយព�បំយពញការង្រយៅធនាោរជាតិ យលាកបានទទួ�បនទៃុក និង

 ្ុខតំដណងជាថ្ាកដ់ឹកនាជំានខ់្ស់ជាយងរើន ជា្�ួនឹងបទពិយស្ធដទ៏ចូ�ំទចូលា�ក្ុងវសិព័�ធនាោរ យោ�រួ្ បញ្ចូ �
 ទាងំដ្្កងគបង់គង្និភព័� (្និភព័�ទរី្សារ ឥណទាន សនទៃនរី�ភាព និងងបតិបត្តិការជាយដើ្) អភបិា�កិរ្ និង
 �ុទ្ធស្សស្តអាជរីវក្្ម។ យលាក បានយដើរតួនាទរីយ៉ាងសំខ្នក់្ុងការយរៀបរំងបពព័ន្ធធនាោរយៅក្ុ្ជាយ�ើងវញិយ៉ាង
 យជាគជព័� ក្ុងអំ�ុងទសវត្សនឆ្៍្ ំ2000 ក្ុងការបយងកើតឲ្យមានងបពព័ន្ធធនាោរ្�ួដដ�មាន�ក្ខណៈងបកួតងបដជង និង
 ងបកបយោ�សុវត្ភិាពយងកា្ការងតរួតពិនតិ្យ និងងគបង់គងបានយ៉ាង�ង្ព្ទាងំបានបយងកើតឲ្យមានការយកណ្ងប ច្ូ�ងបាក់
 បយញញា ើយ៉ាងមានងបសិទ្ធិភាពសងមាប់្ ្ត�់ហិរញញា ប្ទាន យដើ្្រីជង រ្ុញកំយណើ នយសដ្កិរ្ក្្ុជា។ យលាក គិ្ វ៉ាោ ទទ�ួ
 បានបរញិ្ញា បងតរបាប ់ក្ុងឆ្្1ំ975 បរញិ្ញា បងតធនាោរក្ុងឆ្្1ំ985 និងបរញិ្ញា បងតជានខ់្ស់ដ្្កងគបង់គងធុរៈកិរ្
 ជំនាញហិរញញា វត្ុពរីស្ក�វទិយា�ព័� ឆ្�សទៃឺត ងបយទស អចូសស្្ត �រី ក្ុងឆ្្ ំ2003។ យលាក គិ្ វ៉ាោ ធ្ាបប់យង្ើការង្រជា
 ស្សស្្ត ចារ្យ និងជាវាគ្មិន យៅស្ក�វទិយា�ព័��្រៗី ្�ួរំនួនយៅ ងបយទសក្្ុជា។ យ�ើសពរីយនុះ ក្ុងអំ�ុងយព� 10ឆ្្ ំ

 រុងយងកា�យនុះ យលាក បានរចូ�រួ្ យ៉ាងសក្្ម ក្ុងនា្ជាវាគ្មិនក្ុងសន្ិសរីទ និងសិកា្ខ ស្លាជាតិ និងអន្តរជាតិជាយងរើន

 ដដ�ទាកទ់ងនឹង ងកបខណ្បទប្ញញា ត្តិងតរួតពិនិត្យនិងការងតរួតពិនិត្យងគុឹះស្្នធនាោរនិងងគុឹះស្្ន្រីងករូហិរញញា វត្ុ 

 
ងព្ទាងំយសវាធនាោររ�ព័ត កដ៏ចូរជាបរយិាបព័ន្ហិរញញា វត្ុ។ រំយពាុះការង្រអន្តរជាតិ យលាកបានទទួ�បនទៃុកជាងបធាន

 ងករុ្ងបឹកសាភបិា�ននសមាគ្ឥណទានកសិក ្្មនងិជនបទតបំនអ់ាសុរីប៉ាសុរីហ្កិ (APRACA) ពរីដខ កកកោ ឆ្្ ំ2012 ដ�់ដខ 
 ្ថុិនា ឆ្្ ំ2014 នងិជាសមាជកិងបតបិត្តនិនសហពព័ន្ធបរយិាបព័នហ្រិញញា វត្ុ (AFI) ពរី ដខ្ករា ឆ្្ ំ2015 ដ�់ដខ្ថុិនា ឆ្្ ំ2017 ។
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យលាក SHINOHARA Katsuhiro ធ្ាបម់ានងបវត្តិជា្�ួងបយទសក្្ុជាជាង 40 ឆ្្ ំកន្ង្កយហើ�។ ្ុនយព�ដដ� 
យលាកបានបយង្ើការជា្សន្តរីយ�ខ្ទចូតងបចាស្ំ្នទចូតជប៉ុនយៅក្្ុជា យលាកបាន្កដ�់ងបយទសក្្ុជា្ុនដំបចូង

 យៅឆ្្ ំ1967 កុ្ងនា្ជា្សន្តរីទចូតរបស់ងបយទសជប៉ុន និងបានរំណា�យព� 2 ឆ្្ ំដំបចូងក្ុងវត្តឧណា្ណ យលា្ក្ុង
 រាជធានរីភ្យំពញដដ�ក្ុងយនាុះយលាកបានរំណា�យព� 7 ដខ បសួជាងពុះសង្យដើ្្រីសិកសាភាស្ និងវប្ធ្ដ៌ខ្មរ។ 
 បនាទៃ ប់្ ក យលាកបានវ�ិងត�ប់្ កកានង់បយទសក្្ុជារំនួន 2 យ�ើក យទៀតកុ្ងនា្អគ្គទរីងបកឹសាស្្នទចូតជប៉ុន 
 ក្ុងរ�ៈយព� 3 ឆ្្ំ្ ្តងៗ (ពរីឆ្្ ំ1991 - 1994 និង 2001 - 2004) ។ យលាកបានបយងកើតរំណង្តិ្តភាពជា្�ួ
 ងបយទសក្ុ្ជាយ៉ាងរងឹមា ំយោ�បានបយង្ើការជាឯកអគ្គរាជទចូតជប៉ុន ងបចាងំបយទសក្ុ្ជាចាបព់រីឆ្្ ំ2007 រហចូត
 ដ�់ឆ្្ ំ2009 ។ បរ្ុប្ន្ យលាកជាអភបិា�ឯករាជ្យរបស់ ម៉ារ ៉ចូ្ន ់ធនាោរជប៉ុន យហើ� យលាក កជ៏ាអនុងបធាន 

អង្គការ NGO CIESF Japan (Cambodia International Education Support Foundation) ដដ�មានតួនាទរី 
ជាងបធានការយិា�ព័�តំណាង ងបចាងំពុះរាជាណារងកក្្ុជា ដដ�មានទរីតាងំយៅរាជធានរីភ្យំពញ។
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



យលាក �ឹ្ អចូន មានបទពិយស្ធនជ៍ាង 20 ឆ្្ជំា្�ួងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុ  និងងករុ្ហុ៊ន
 ស្វនក្្មអន្តរជាតិ។ ្នុយព�រចូ�បយំរ ើការង្រយៅក្ុងធនាោរ ស្្បនា ភរីអ�ិសុរី យលាក �ឹ្ អចូន 
 ធ្ាបប់ំយរ ើការង្រជាស្វនករជានខ់្ស់យៅងករុ្ហុ៊ន យខភរីអឹ្ជរី យខ្បចូយឌៀ (KPMG Cambodia)  

ចាបព់រីឆ្្ ំ1997 រហចូតដ�់ឆ្្ ំ2002 យោ�ទទួ�បាននចូវបទពិយស្ធនដ៍្្កស្វនក្្មយ៉ាង 
ទចូ�ំទចូលា� និងបានបំយពញការង្រយៅងបយទស ម៉ាយ�សុរី អស់រ�ៈយព�្�ួឆ្្ំ្ ងដដរ។  
កុ្ងឆ្្ ំ2002 យលាក បានចាបយ់ ្្តើ្បំយរ ើការង្រយៅ ធនាោរវឌ្ឍនៈ ក្ុងងបយទសក្ុ្ជា យោ�

 ងតរូវបានដតងតាងំក្ុង្ុខតំដណងជាយងរើន ដចូរជា អ្កងគបង់គងជានខ្់ស់របស់ស្ខ្កណា្ត �  
ជានា�ក នា�កោ្នហិរញញា វត្ុ និងរតនាោរ ជានា�ក នា�កោ្នងបតិបត្តិការ យហើ�រុងយងកា� 

 យលាកបានកានដំ់ដណងជាអគ្គនា�ករងរបស់ធនាោរវឌ្ឍនៈ រហចូតយព�យលាកសំុលាដ�ងយរញ 
ពរីធនាោរយៅក្ុងដខវរិ្ិកា ឆ្្ ំ2012 ។ យលាក �ឹ្ អចូន បានរចូ�បំយរ ើការង្រយៅក្ុង ធនាោរ ស្្បនា 

 ភរីអិ�សុរី ជាអគ្គនា�កងបតិបត្តិការក្ុងដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2012 និងងតរូវបានតំយ�ើងជាអនុងបធាននា�ក

 ងបតិបត្តិក្ុងដខធ្ចូ ឆ្្ ំ2014 បដន្្យ�ើ្ុខតំដណងបរ្ុប្ន្ របស់យលាក។

បោក លរឹម អូន
អនុងបធាននា�កងបតិបត្តិ និងនា�កងបតិបត្តិ ងបតិបត្តិការ

យលាក KATO Norihiko មានបទពិយស្ធនយ៉៍ាងទចូ�ំទចូលា�ក្ុងវសិព័�ធនាោរជាង 30  
ឆ្្ំ្ កយហើ�។ យលាក បានចាបយ់្្តើ្អាជរីពក្ុងវសិព័�យនុះជា្�ួធនាោរ Bank of Tokyo-

 
Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) និងបានបយង្ើការង្រយៅទរីងករុងតចូក្យចូ ទរីងករុងញចូ �ក៉ ទរីងករុង

 អា្យសទៃើោ្ និង បាដរន៉ ដដ�ទទួ�បនទៃុកយ�ើដ្្កធនាោរស្ជរីវក្្ម ដ្្កធនធាន្នុស្ស 
ដ្្កដ្នការ និងដ្្កងគបង់គង។ យលាកបានលាឈបព់រី ធនាោរ BTMU ក្ុងឆ្្ ំ2009 និង 
បានរចូ�បយង្ើការង្រធនាោរ Khan Bank LLC ក្ុងងបយទស ្ ៉ងុយ ្្គ �រី ក្ុងតនួាទរីជាទរីជាងបឹកសា

 ជានខ់្ស់។ បនាទៃ ប់្ ក យលាក បានរចូ�រួ្ ការង្រជា្�ួងករុ្ M&A របស់ងករុ្ហុ៊ន Minebea  
Co., Ltd. Japan ក្ុងឆ្្ ំ2010 ។ ក្ុងឆ្ំ្  2011 រហចូតដ�់ឆ្្ ំ2016 យលាក Norihiko  
KATO បានងត�ប់្ កងបយទស ្៉ុងយ ្្គ �រី វញិ យហើ�ងតរូវបានដតងតាងំជាងបធាននា�ក 
ងបតិបត្តិស្តរីទរី បនាទៃ ប់្ កជា ងបធាននា�កងបតិបត្តិដឹកនាធំនាោរ Khan Bank ឱ្យក្ា�ជា

 ធនាោរពាណិជជាឈាន្ុខយគយ�ើយសវាធនាោរសំរាបប់ុគ្គ� អាជរីវក្្មខ្្តតចូរ និង្ធ្យ្ ក្ុង ងបយទស ្៉ុងយ ្្គ �រី ។ ្ុន យលាក បានដតងតាងំជាងបធាននា�កងបតិបត្តិរបស់ធនាោរ  
ស្្បនា ភរីអិ�សុរី យលាកបានបយង្ើការង្រជានា�កអាជរីវក្្មហិរញញា វត្ុយងរៅងបយទសរបស់ 

 ស្ជរីវក្្ម ម៉ារ ៉ចូ្ន។់ យលាក Norihiko KATO បានទទួ�សញ្ញា បងតបរញិ្ញា បងតដ្្កយសដ្កិរ្ 
ពរីស្ក�វទិយា�ព័�តចូក្យចូ និងសញ្ញា បងតអនុបណិ្តពរីស្ក�វទិយា�ព័� Anderson School 

 of Management យៅ UCLA។

បោក KAto NorIHIKo
ងបធាននា�កងបតិបត្តិ
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យលាក TSUCHIYA Kazuhiko មានបទពិយស្ធនជ៍ាង 30 ឆ្្កំ្ុងដ្្ក 
ធនាោរអន្តរជាតិ ។ យលាកបានចាបយ់្្តើ្អាជរីពរបស់យលាកក្ុងវសិព័�

 
ធនាោរយៅកុ្ងឆ្្ ំ1986 ជា្�ួធនាោរ ស្នវ៉ា (Sanwa Bank)  
និងដឹកនាអំាជរីវក ្្មរបស់ងករុ្ហុ៊នដដ�្និដ្នជារបស់ជប៉ុនយៅស្ខ្  
របស់ខ្ួនយៅហុងកុង និងបានក្ា�ជាជំនួ�ការនា�កងបតិបត្តិយៅ 
ស្ខ្របស់ខួ្នយៅក្ុង ងបយទសសិងហាបុរ រី ។ ក្ុងកំ�ុងដដ�ធនាោរ 
Sanwa Bank បានយធ្ើការរួ្ បញ្ចូ �ោ្ក្ា�ជា ធនាោរ UFJ Bank 
យលាកជាជំនួ�ការនា�កងបតិបត្តិនននា�កោ្នហិរញញា វត្ុស្ជរីវក ្្ម 

 
នងិនា�កោ្នអាជរីវក ្្មអន្តរជាតិ។  ក្ុងក�ុំងយព�ធនាោរ UFJ Bank 

 បានយធ្ើការរួ្ បញ្ចូ �ោ្ក្ា�ជាធនាោរ Tokyo-Mitsubishi UFJ 
យលាកបានក្ា�ជា នា�កងបតិបត្តិរង នននា�កោ្នធនាោរអន្តរជាតិ  
និងបានដឹកនានំា�កោ្នហិរញញា ប្ទានពាណិជជាក្្ម និងបនាទៃ ប់្ ក

 
ក្ា�ជាអនុងបធានអគ្គនា�កយៅស្ខ្ងបចាទំរីងករុង Auckland។ យលាក  
បានរចូ�រួ្ ជា្�ួស្ជរីវក ្្មម៉ារ ៉ចូ្ន ់ក្ុងឆ្្ ំ2002 និងបានក្ា�ជា 
នា�កងបតបិត្តជិានខ់ស់្ យៅម៉ារ ៉ច្ូ ន ់ធនាោរ ជប៉នុ ក្ុងរាជធានរីភ្យំពញ 

 
និងជាងបធានតំណាងននការយិា�ព័�របស់ខ្ួនយៅទរីងករុង យ៉ាងយ ្្គ ។ 
យលាងតរូវបានដតងតាងំជានា�កងបតិបត្តិ (ការដតងតាងំពិយសស) នន 
ស្ជរីវក្្មម៉ារ ៉ចូ្ន ់យដើ្្រីដឹកនាដំំយណើ រការរួ្ បញ្ចូ �ោ្រវាងម៉ារ ៉ចូ្ន ់
ធនាោរ ជប៉ុន និង ស្្បនា �រី្រីតធរីត។ យលាកបានទទួ�សញ្ញា បងត 
បរញិ្ញា បងតពរីស្ក�វទិយា�ព័� Sopia University ក្ុងងបយទសជប៉នុ និង

 សញ្ញា បងតអនុបណិ្តពរីស្ក�វទិយា�ព័� Chicago សហរដ្អាយ្រកិ។

យលាក វង្ស សុខ្� មានបទពិយស្ធនក៍្ុងវសិព័�ធនាោរពាណិជជាជិត 
 

20 ឆ្្ ំជាគណៈងគបង់គងជានខ្់ស់យ�ើដ្្កទរ្ី សារ ដ្្ក�ក ់ដ្្កអភវិឌ្ឈន ៍
អាជរីវក្្ម ដ្្កងបតិបត្តិការ ដ្្កយរៀបរំដ្នការនិង�ុទ្ធស្សស្ត ដ្្ក 
ការរួ្ បញ្ចូ �ោ្ និងដ្្កពព័តម៌ានបយរ្កវទិយាជាយដើ្។ យលាកជា 
នា�កអភវិឌ្ឈនអ៍ាជរីវក្្ម និងនា�កហិរញញា វត្ុយៅធនាោរស្ជរីវក្្ម

 សឹងហាបុរ រី  Singapore Banking Corporation (បរុ្ប្ន្ជា Cathay 
United Bank)។ យលាក ជានា�កស្ខ្្ុនដបំចូងដដ�បានបយងកើត 
បណា្ត ញស្ខ្ Retail Banking Branch សំរាបធ់នាោរ ANZ Royal  
Bank យោ�យជាគជព័� យហើ�បនាទៃ ប់្ កបានក្ា�ជានា�ក នា�កោ្ន  
Retail Lending, Distribution and Project ។ យៅដខយ្ស្ ឆ្្ ំ2010 
យលាក បានរចូ�រួ្ ជា្�ួ ម៉ារ ៉ចូ្ន ់ធនាោរ ជប៉ុន ក្ុងតួនាទរីជានា�ក  
នា�កោ្ន�ក ់និងអភវិឌ្ឍនអ៍ាជរីវក្្ម បនាទៃ ប់្ កជានា�ក នា�កោ្ន
ដ្នការ និង�ុទ្ធស្សស្ត និងយងកា�្កងតរូវបានយ�ើងតំដណងជានា�ក 
ងបតបិត្តជិានខ្់ស់។ យលាក បានដតងតាងំជានា�កងបតបិត្តដិ្នការយៅ  
ធនាោរ ស្្បនា ភរីអិ�សុរី ចាបព់រីដខយ្ស្ ឆ្្ ំ2016 រហចូតដ�់រុង 
ឆ្្ ំ2017 យហើ�ឥ�ចូវយនុះ យលាក ងតរូវបានដតងតាងំជានា�កងបតបិត្តិ
រដ្បា�។ យលាក មានសញ្ញា បងតបរញិ្ញា បងតពរីស្ក�វទិយា�ព័�របាប ់ 
និងយសដ្កិរ្ បនាទៃ ប់្ ក កទ៏ទួ�បានអា្រចូបករណ៍ពរីរោ្ភបិា�បារាងំ 
យដើ្ ្ រីបញ្បស់ញ្ញា បងតអនុបណិ្តរបស់យលាកដ្្កងគបង់គង ពរីវទិយាស្្ន 
បយរ្កវទិយា អាសុរី  Asian Institute of Technology (AIT) យៅងបយទស 
នថតាងំពរីឆ្្ ំ1999។

បោក វងថាស សរុខាល
នា�កងបតិបត្តិរដ្បា�
(ដតងតាងំយៅនថងៃទរី01 ដខ្ករា ឆ្្ ំ2018)
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



គណៈកោមាធិោរប្រតិ្រត្ិ

យលាក ស្ឺ� ប៉ុណ្ណ រតន ៍មានបទពិយស្ធនក៍ារង្រជាង 15 ឆ្្ ំជា្�ួងករុ្ហុ៊នអន្តរជាតិ 
នងិងគឹុះស្្នហរិញញា វត្ុយ្្សងៗ។ ្ នុយព�រចូ�បយង្ើការង្រយៅក្ុង ធនាោរ ស្្បនា យលាកធ្ាប់

 ជានា�កចាតក់ារទចូយៅ ទទួ�បនទៃុកដ្្កហិរញញា វត្ុ និងពតម៌ានវទិយាននងករុ្ហុ៊ន តចូ�៉ចូតា
 (យខ្បចូឌា)។ យលាក មានបទពយិស្ធនក៍្ុងការទនំាកទ់នំងជា្�ួនឹងស្្បព័នហរិញញា វតុ្អន្តរជាតិ
 ជាយងរើនមានដចូរជា ធនាោរ Sumitomo Mitsui Trust, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,  

និង MIZUHO។ យោ�មានបទពិយស្ធនយ៉៍ាងទចូ�ំទចូលា�ក្ុងការងគបង់គងគយងមាងយ្្សងៗ  
រួ្ មាន ERP, IT, IFRS និង Core Banking យលាក ងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់ថាជាអ្កជំនាញ 
ងគបង់គងគយងមាង (Project Management Professional) យោ�ស្្បព័នងគបង់គងគយងមាង 
(Project Management Institute) យៅសហរដ្អាយ្រកិក្ុងឆ្្ ំ2017 ។ បរុ្ប្ន្ យលាកជា 

 
សមាជិករបស់ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) រងកភព 
អងយ់គ្ស និងជាសមាជិករបស់ Asian Institute of Chartered Banker (AICB)។ យលាក 
ទទួ�បានសញ្ញា បងតអនុបណិ្តដ្្កធុរកិរ្អន្តរជាតិពរី Audencia Business School 
(ងបយទសបារាងំ) ក្ុងឆ្្ ំ2011 ។ យលាក ប៉ុណ្ណ រតន ៍បានរចូ�បយង្ើការង្រយៅ ធនាោរ ស្្បនា  
ក្ុងតួនាទរីជា នា�កងបតិបត្តិហិរញញា វត្ុ (CFO) ចាបព់រីដខតុលា ឆ្្ ំ2017 ។

បោក ស្ឺយ ប៉រុណ្ណរតន៍
នា�កងបតិបត្តិហិរញញា វត្ុ

យលាក រស់ សុខ្ មានបទពិយស្ធនក៍ារង្រជាង 17  ឆ្្កំ្ុងវសិព័�ធនាោរ។ ្ុនយព�យលាក 
រចូ�បយង្ើការង្រក្ុង ធនាោរ ស្្បនា ជានា�កជានខ់្ស់អភវិឌ្ឍន៍្ �ិត្� និងបនាទៃ ប់្ ក 

 ងតរូវបានដតងតាងំជានា�កងបតិបត្តិធនាោរឌរីជរីថ�។ យលាក ចាបយ់ ្្តើ្អាជរីពជាដំបចូងយៅសភា
 

ពាណិជជាក្្មរាជធានរីភ្យំពញ (Phnom Penh Chamber of Commerce) និងយងកា�្ក យលាក 
កច៏ាប�់កអាជរីពយលាកជាអ្កងគបង់គងយៅធនាោរ Union Commercial Bank Plc ក្ុងនា�កោ្ន 
បព័ណ្ណ ឥណទានវ រីស្ទទ�ួបនទៃុកដំយណើ រការ បយងកើតបព័ណ្ណ វ រីស្ផ្្ទរីនរ្ី  EMV (Europay, MasterCard, 

 and Visa) ដំបចូងបង្ស់ក្ុងងបយទសក្ុ្ជា។ យលាក បានបន្តជង រ្ុញអាជរីវក ្្មបព័ណ្ណ  និងការ
 

ទចូទាត់្ ុនយព�យលាករចូ�រួ្ ជា្�ួធនាោរ ANZ Royal Bank ក្ុងឆ្្ ំ 2005 ដដ� 
យលាក បានយធ្ើការជា្�ួងករុ្ការង្រគយងមាងងបចាតំំបន ់ យដើ្្រីយរៀបរំរយបៀបវារ:ងបចាតំំបន ់
ទាកទ់ងនឹងយសវាក ្្ម E-Banking កុ្ងយោ�បំណងផ្្ស់ប្តចូរ និងយធ្ើទំយនើបក ្្មស្្នភាព

 ធនាោរយៅកុ្ងងបយទសនាយព�យនាុះ។ យងកា�្ក យលាក បានបន្តយបសក្្មយៅធនាោរ  
ANZ Laos យដើ្្រីដឹកនាំ និងផ្្ស់ប្តចូ រយសវាបព័ណ្ណ  និង E-Banking ។ យលាក កជ៏ាវាគ្មិន្�ួរចូប

 ក្ុងយវទិកានានាស្តរីពរីយសវាហិរញញា វត្ុ ឌរីជរីថ� (Digital Financial Services ) និងទទួ�បាន
 ការទទួ�ស្្គ �់ និងរង្្នព់រីស្្បព័ន IDG សងមាបស្់្បព័នរបស់យលាកជាយងរើន្ងដដរ ។ យលាក  

រស់ សុខ្ ទទួ�បានបរញិ្ញា បងតពាណិជជាក ្្មពរី ស្ក�វទិយា�ព័�ភចូ្និទៃនរីតិស្សស្ត និងវទិយាស្សស្ត
 យសដ្កិរ្ និងទទួ�បានសញ្ញា បងតអនុបណិ្តពរី វទិយាស្្នបយរ្កវទិយាអាសុរី (AIT) ដដ�មាននដគចូ
 ជា្�ួ EcoleSupérieure De Commerce Nantes Atlantique (ESCNA) ។

បោក រស់ សរុខា
នា�កងបតិបត្តិធនាោរ ឌរីជរីថ�
(ដតងតាងំយៅនថងៃទរី01 ដខ្ករា ឆ្្ ំ2018)
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យលាក DAVID Sok Dara Marshall មានបទពិយស្ធនក៍ារង្រក្ុងវសិព័�ធនាោរជាង 20 
ឆ្្ំ្ កយហើ�។ យលាក បានរចូ�រួ្ ជា្�ួធនាោរ ស្្បនា ចាបព់រី ដខ្ករា ឆ្្ ំ2018។  
្ុនយព�រចូ�រួ្ ជា្�ួ ធនាោរ ស្្បនា យលាក គឺជានដគចូយៅ Mekong Strategic  
Partners ដដ�ជាងករុ្ហុ៊នវនិិយយាគ និង្្ត�់ងបឹកសាដដ�យផ្្ត តជាសំខ្នយ់�ើវសិព័�

 
ហិរញញា វត្ុ។ យលាក យដវ រីដ កធ្៏ាបប់ានបយង្ើការង្រជានា�កនន National Corporates 

 
and Financial Institutions Group ជា្�ួធនាោរ ANZ Royal ្ងដដរ ។ យលាកបាន 
បយង្ើការង្រយៅធនាោរ ANZ Royal អស់រ�ៈយព�ជាង 11 ឆ្្ ំក្ុង្ុខតំដណងយ្្សងៗ 
ោ្រួ្ មាន Head of SME Lending, Head of Mortgages និង Head of Corporate &  
Institutional Banking និង Head of Transaction Banking និងជាគណៈកមា្ម ធិការ 
ងបតិបត្តិ្ងដដរ។ យលាក កប៏ានបយង្ើការង្រឱ្យធនាោរ កាណាោ កុ្ង្ុខតំដណងជា

 
ងបធានក្្រីខ្្តតចូរ និង្ធ្យ្ និងជា្�ួធនាោរ TD យៅងបយទសកាណាោ។ យងរៅពរី 
បទពិយស្ធនយ៍�ើវសិព័�ធនាោរ យលាក យដវ រីដ កប៏ានរចូ�រួ្ យៅកុ្ងសក្្មភាព្�ួរំនួន

 
ទាកទ់ងនឹងការអភវិឌ្ឍអាជរីវក្្ម ធនធាន្នុស្ស និងការតស៊ចូ្តិក្ុងការផ្្ស់ប្តចូរយោ�

 នយយាបា�វសិព័�ឧសសាហក ្្មជា្�ួនឹង្ុខតំដណងជាងបធានសភាពាណិជជាក្្មកាណាោ 
យៅក្្ុជា (CanCham) សមាជិកងករុ្ងបកឹសាភបិា� ននសភាពាណិជជាក្្មអន្តរជាតិ (IBC) 

 ងបធានននអនុគណៈកមា្ម ធិការស្តរីពរីការអប់រសំងមាប់ IBC និងជាងករុ្ងបកឹសាភិបា�
 របស់ VBNK ដដ�ជាអង្គការយងរៅរោ្ភបិា�្�ួ ដដ�ជួ���ដ�់ការអភវិឌ្ឍស្ត្ភាព 

យៅក្ុ្ជា។ យលាក យដវ រីដ បានទទួ�បរញិ្ញា បងតដ្្កសង្គ្វទិយាពរីស្ក�វទិយា�ព័� 
 Western Ontario ននងបយទសកាណាោ និងបានបញ្បវ់គ្គសិកសា securities ពរី Canadian 

Securities Institute ។

បោក DAVID SoK DArA MArSHALL

នា�កងបតិបត្តិងគបង់គង្និភព័�
(ដតងតាងំយៅនថងៃទរី01 ដខ្ករា ឆ្្ ំ2018)
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1. �ទព��សកម�សរុប
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

4. គុណ�ព�ទព��សកម�
 ឥណ�នមិនដំេណើរ�រ េលើសឬេស�ើ 90 ៃថ� �ចំែណកៃនឥណ�នសរុប

5. ��ក់បេ��ើពីអតិថិជន 
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

2. មូលធនរបស់�គទុនិក 
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

6.  ��ក់ចំេណញសុទ� (េ��យបង់ពន�)
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

2013 2014 2015 2016 2017

 163.0 

 269.3 

 348.4 

 583.2 

 618.2 

3. ឥណ�នផ�ល់ឲ��អតិថិជន 
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

368.7

530.7

694.5

928.7

1,027.8

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

0.22%
0.30% 0.25%

1.57%

1.33%

76.2
86.1

134.4 135.6

154.2

2013 2014 2015 2016 2017

259.9
373.1

550.1
611.0

809.0

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

7.9

9.6

18.4

8.8

18.6

ររាយោរណ៌ហិរញ្ញវត្ខុេសង្្រ
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1. �ទព��សកម�សរុប
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

4. គុណ�ព�ទព��សកម�
 ឥណ�នមិនដំេណើរ�រ េលើសឬេស�ើ 90 ៃថ� �ចំែណកៃនឥណ�នសរុប

5. ��ក់បេ��ើពីអតិថិជន 
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

2. មូលធនរបស់�គទុនិក 
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

6.  ��ក់ចំេណញសុទ� (េ��យបង់ពន�)
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

2013 2014 2015 2016 2017

 163.0 

 269.3 

 348.4 

 583.2 

 618.2 

3. ឥណ�នផ�ល់ឲ��អតិថិជន 
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

368.7

530.7

694.5

928.7

1,027.8

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

0.22%
0.30% 0.25%

1.57%

1.33%

76.2
86.1

134.4 135.6

154.2

2013 2014 2015 2016 2017

259.9
373.1

550.1
611.0

809.0

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

7.9

9.6

18.4

8.8

18.6

7. អតិថិជនឥណ�ន
 អតិថិជនឥណ�នសរុប
 គិត��ន់អ�ក

10. �របង�ិលចំណ�លេលើ�ទព��សកម�

11. �របង�ិលចំណ�លេលើមូលនិធិ��ស់ហ៊ុន8. អតិថិជន��ក់បេ��ើ
 អតិថិជន��ក់បេ��ើសរុប
 គិត��ន់អ�ក

9.  អនុ�ត�ធន�ព

79.0

99.0
113.0

121.5 125.2

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

2.15%

1.81%

2.64%

0.95%

1.81%

60.2
89.8

131.8

213.5

294.6

2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017

10.41%
11.14%

13.66%

6.51%

12.05%

28.39%

23.75% 24.82%

20.66%
18.11%

2013 2014 2015 2016 2017
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ធនាោរស្្បនាមានយោ�បំណងអភវិឌ្ឍខួ្នឲ្យក្ា�ជាធនាោរពាណិជជាឈាន្ខុយគ្�ួដដ�ទទ�ួបានការទុករិត្ត
 

បំ្ុតយៅក្ុងងបយទសក្ុ្ជា យដើ្្រីរួ្ រំដណកដ�់ការយ�ើកក្្ស់ជរីវភាពរស់យៅរបស់ងបជាព�រដ្ និងការអភវិឌ្ឍន៍
 យសដ្កិរជ្ាតិតា្រ�ៈការ្្ត�់យសវាធនាោរយពញយ�ញយោ�ដ្ក្យ�ើ្ចូ�ោ្នហិរញញា វត្ុដរ៏ងឹមាជំា្�ួនឹងអភបិា�
 កិរ្ស្ជរីវក្្ម�្ អនុយលា្ភាព និងតម្ាភាព។

ធនាោរកម៏ានបំណងអភវិឌ្ឍវប្ធ្ព៌ាណិជជាក្្មដដ��ុត្តិធ្ ៌ យស្្ម ុះងតង ់ និងមានតម្ាភាពដដ�មានការរកសាទំនាក់
ទំនង�្ងបយសើរយៅក្ុងធនាោរ ងព្ទាងំយ�ើកទឹករិត្តឲ្យមានការរចូ�រួ្ យ៉ាងសក្្មពរីសំណាកប់ុគ្គ�ិក។

ភាពងាយស្រួល
ភាពង្�ងសរួ�សងមាបអ់តិថិជនរបស់យ�ើងគឺពួកោតអ់ារយធ្ើងបតិបត្តិការហិរញញា វត្ុ

 បានងគបយ់ព�យវលា (២៤ យម៉ាង/នថងៃ ៧នថងៃ/សបាដា ហ៍)។ យ�ើង��់របាស់ថា អតិថិជន 
របស់យ�ើងយព�ខ្ុះមានភាព្មាញឹកខ្្ងំ យហើ�្និអារយធ្ើដំយណើ រ្កកានស់្ខ្

 របស់យ�ើងយោ�ផ្ទៃ �់យ�ើ�។ ដចូយច្ាុះយហើ�យទើបយ�ើងបានោកដំ់យណើ រការម៉ាសុរីន
 យអធរីអឹ្រំនួនជាង ១០០ កដន្ង យៅទចូទាងំងបយទស យដើ្្រីយអា�អតិថិជនរបស់យ�ើង
 អារងបតិបត្តិការហិរញញា វត្ុរបស់ពួកោតប់ានយ៉ាងឆ្បរ់ហព័ស និងមានសុវត្ិភាព។

អតិថិជនជាអាទិភាព
ក្ុងរ�ៈយព�ពរីរឆ្្បំនាទៃ ប់ពរីការរួ្បញ្ចូ �ោ្យនុះ ធនាោរ  ស្្បនា បានអនុវត្ត

 �ុទ្ធស្សស្តជាយងរើនក្ុងយោ�បណំងយដើ្ ្រ្ី ្ត�់ជចូននចូវបទពិយស្ធនយ៍សវាក ្្មអតិថជិន
 ដ�៏្បំ្ុតយៅងគបស់្ខ្របស់យ�ើង។ យ�ើងយជឿជាករ់ំយពាុះកិរ្ការដដ�យ�ើងបាន 

អនុវត្តកន្ង្ក។ យទាុះបរីយ៉ាងណា យ�ើងដឹងថាមានកិរ្ការជាយងរើនយទៀតដដ�ងតរូវ
 

សយង្រ យដើ្្រីអារនាំ្ ុខគចូងបដជងនានារបស់យ�ើងបាន។

ជរួយអតិថិជនរប្់យយើងឲ្យរីកចយសរើន
យ�ើងមានយមាទនភាពយ៉ាងខ្្ងំកុ្ងការជ�ួ��ដ�់អតិថជិនរបស់យ�ើង យហើ�ពកួោត់

 គឺជារំណុរស្ចូ�ននកិរ្ខិតខំងបឹងដងបងរបស់យ�ើង។ យ�ើងមានទំនួ�ខុសងតរូវក្ុង
 ការជ�ួ��ពកួោតឲ់្យរ រីករយង្ើនយៅ្ុខ។ ការរ រីករយង្ើនយនុះអារមាននព័�ខុសដបក្ពរីោ្ អាងសព័�យៅយ�ើទិដ្ភាពននការរស់យៅរបស់ពួកោតម្់ាក់ៗ ។ 

100 
ATMs

28
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គណនរីបយញញា ើសន្ស ំ
គណនរីររន្ត 
គណនរីបយញញា ើសន្សមំានកា�កំណត ់
គណនរីសន្សអំាជរីវក្្ម
គណនរីរចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស

ងបាកប់យញញា ើ

យសវាយ្ទៃរងបាកក់្ុងនិងយងរៅងបយទស
យសវាប្តចូររចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស
យសវាទចូទាតវ់កិក�បងត
យសវាចាតដ់រងស្រង់បាក់
យសវាហិរញញាប្ទាន
យសវាងប្ចូ�ងបាក់

យសវាយ្្សងៗ

ឥណទានអាជរីវក្្ម 
ឥណទានយគហោ្ន
ឥណទានផ្ទៃ �់ខ្ួន

ឥណទានវបិារចូបរ ៍
ឥណទានទុនបង្ិ�រ�ៈយព�ខ្រី

ហិរញញាប្ទានពាណិជជាក្្ម

ឥណទាន

យសវាធនាោររហព័ស/យអធរីអឹ្
យសវាធនាោរតា្អុរីនធឺយណត

ស្ខ្ធនាោរ 
សហការ រីទំនាកទ់ំនង

បណា្ត ញដរកចា�
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ផលិតផល និងយ្វាករ្មរប្់យយើងររួរមាន៖



ឆ្្ ំ2017 គឺជាឆ្្ដំអ៏ស្្រ្យ្�ួដដ�យធ្ើឲ្យធនាោរស្្បនាវ�ិងត�បយ់ៅរកកំយណើ នដរ៏ងឹមាវំញិ យហើ�សយង្របាននចូវ
 យោ�យៅហិរញញា វត្ុរបស់ខ្ួនសងមាបឆ្់្យំនុះ ជាពិយសសទាកទ់ងនឹងឥណទាន និងងបាករ់ំយណញ ខណៈដដ�រកសាបាន
 នចូវគុណភាពងទព្យសក្្មដរ៏ងឹមារំបស់ខ្ួន យពា�គឺ ឥណទាន្និដំយណើ រការ (NPL)។

លទ្ធផលោរងារឆ្នាំ 2017

30

 យៅឆ្្ ំ២០១៧ ឥណទានសរបុរបស់ធនាោរស្្បនាបានយកើនយ�ើង 
យ៉ាងខ្្ងំយោ�មានទឹកងបាកស់រុបរំនួន ៨០៩ លានដុល្ារ យពា�គឺ 
យកើនយ�ើង ៣២% យបើយធៀបនឹងឆ្្២ំ០១៦ ។

 កំយណើ នឥណទានខ្ស់យ�ើសពរីការរពឹំងទុកយនុះ គឺយោ�ស្រកតា្ត
 

សំខ្ន់ៗ ្�ួរំនួនដចូរជាការពងងរីកស្ខ្រំនួន ១៦៨ យៅទចូទាងំងបយទស 
ការយកើនយ�ើងនចូវតង រ្ូវការយៅយ�ើទរី្សារយោ�ស្រ�ក្ខខណ្យសដ្កិរ្�្

 
ងបយសើរយៅឆ្្២ំ០១៧ ខដរងនិង�ក្ខខណ្នន្�ិត្� និងយសវាក្្មមា
នភាពទាកទ់ាញនិងងបកួតងបដជង គួប្្សនំឹងការបយងកើនទំនុករិត្តរបស់ស្
ធារណជនរំយពាុះធនាោរស្្បនា។ 

ឥណទាន

 យដើ្ ្ រីជ�ួ��ពងងឹងអភបិា�កិរស្្ជរីវក្្ម ធនាោរស្្បនាបានបន្តនចូវ
 

យោ�ការណ៍ងបកបយោ�ភាពងបរុងងប�ព័ត្ក្ុងការវា�តន្្សក្្មភាព 
ឥណទានរបស់ខ្ួន ងព្ទាងំសក្្មភាព្្ត�់ឥណទានសក្្មសងមាប ់
ទាកទ់ាញសកា្ត នុព�ថ្មរីៗ និងជួ���អតិថិជនឲ្យយងបើងបាស់្ចូ�និធិយនុះ

 ងបកបយោ�ងបសិទ្ធភាព។

 ការងគបង់គង្និភព័�ឥណទានមានភាព�្ឥតយខ្្ុះ។ ធនាោរ 
ស្្បនាមានទំនុករិត្តកុ្ងការបន្តងតរួតពិនិត្យ និងងទងទង់្ និភព័�

 ឥណទានដដ�្�បងត នន្�បងតឥណទានរបស់ខ្ួនយងរើនជាង 
98%ងតរូវបានចាតទុ់កថា្និហួសកំណត ់ឬថ�រុុះ។ យ�ើសពរីយនុះ 
យទៀតធនាោរមានដំយណើ រការយងជើសយរ ើស និងសងមាងំយ៉ាងតឹងរងឹ

 
យដើ្្រីពងងរីកយសវាឥណទានដ�់អតិថិជន។



២០១៨េ�លេ�ស��ប់���ំ

�រែណ�ំេស�
ធ��រឌីជីថលថ�ី 
េ�លគឺ េស�ធ��រ
�មអុីនធឺេណត 
និងេស�ធ��រចល័ត

�រែណ�ំប័ណ�ឥណពន� 
និងប័ណ�ឥណ�ន

ព�ងីកប���ញ��

�ក់ព��យ
ទូេអធីអឹមបែន�មេទៀត

�ក់ដំេណើរ�របែន�មនូវ
ផលិតផលឥណ�ន និង
��ក់បេ��ើ និងេស�កម�
េផ��ងៗេទៀត។

ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    

 យៅឆ្្ ំ2017 ធនាោរ ស្្បនា បានសយងកតយឃើញពរីកំយណើ នងបាកប់យញញា ើនចូវ្�បងតងបាកប់យញញា ើ បនាទៃ បព់រីមានការរ រីករយង្ើនយ៉ាងខ្្ងំយៅឆ្្ ំ
 2016 ដដ�នាឲំ្យមានររន្តស្រង់បាកយ៉់ាងខ្្ងំសងមាបឆ្់្ ំ2017 ។ គិតងតឹ្នថងៃទរី31 ដខធ្ចូ ឆ្្ ំ2107 ងបាកប់យញញា ើអតិថិជនសរុបមានរំនួន 618.2 លាន
 ដុល្ារអាយ្រកិ យោ�មានបដង្បង រ្ួ�យកើនយ�ើងនចូវបយញញា ើតា្តង រ្ូវការយធៀបនឹងបយញញា ើមានកា�កំណត។់ ខាងបបកាម គឺជាមូលបហតរុបួនោ៉ថាងដែលបធ្ើ 

ឲថាយបបញ្ញើរបស់ធនាគារបកើនប�ើង៖

ឥរយិាបថរបស់អតិថិជនរំយពាុះ ធនាោរស្្បនាមានភាព�្ងបយសើរយ�ើង យោ�ស្រពួកោតប់ានយឃើញពរីសកា្ត នុព�ននការោកង់បាកយ់ៅក្ុង 
 ធនាោរ ស្្បនា កដ៏ចូរជាការដណនានំចូវ្�ិត្� នងិយសវាក្្មថ្មរៗី  ដដ�កានដ់ត�ង្បយសើរ ជាពិយសស យសវាធនាោរ ឌរីជរីថ� ដចូរជា យសវាធនាោរតា្
 អុិនធឺណិត និងយសវាធនាោររ�ព័ត បព័ណ្ណ ឥណពន្ធ និងបព័ណ្ណ ឥណទាន ម៉ាសុរីនយអធរីអឹ្ទយំនើបបដន្្ យទៀត។ ដចូយរុ្ះងបាកប់យញញា ើយៅធនាោរងតរូវបានយគរពំឹង

ថានឹងបន្តយកើនយ�ើងយៅក្ុងបណាដា ឆ្្ខំ្ង្ុខៗ។ 

សរាក់បយ្ញើ
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  ទសថាសនវិស័យបនរះបានជួយធនាគារស្ថាបនាឲថាយរកថាសា 
  បាននូវអតិថិជនចាស់របស់ខ្លួន បពមទាំងទាក់ទាញ 
  អតិថិជនថ្តីដថមបទៀតផងដែរ។

  បរុគ្គលិកដែលបធ្ើការបៅ ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ពតី 
  បរុគ្គលិកធនាគាររហូតែល់ថ្ថាក់បគប់បគង មានរំណាប ់
អារ្្មណ៍ផ្ទៃ �់ខួ្នក្ុងការ្្ត�់យសវាក្្មធនាោរ�បំ្្ុតកុ្ងកង្តិ វជិាជា ជរីវៈ 

 និងមានតម្ាភាពខ្ស់បំ្ុត។ រា�់ងបតិបតិ្តការទាងំអស់សុទ្ធដតមានការ 
យប្តជាញា រិត្តកុ្ងការ ្្ត�់ជចូននចូវ្�ិត្��្បំ្ុតដដ�បំយពញតង រ្ូវការទរ្ី សារ

 
រុងយងកា�បំ្ុតយសវាក ្្មដដ� ្្ត�់ភាពង្�ងសរួ� និងការងគប់ងគង 
ងបតិបត្តិការ�្បំ្ុតនិងមានជំនួ�ពរីបយរ្កវទិយារុងយងកា�បង្ស់។

 ក្ខុងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជធំជាងបគលំោប់បលខ  
 2 ដផ្កបណ្ថាញសខាទូទាំងបបបទស យធ្ើឲ្យធនាោរ 
អានពងងរីកវសិ្�ភាពរបស់ខួ្នឲ្យកានដ់តទចូ�ំទចូលា�សងមាបប់ំយពញ 
រិត្តអតិថិជន រំយពាុះគំនិតននការោកង់បាកយ់ៅក្ុងធនាោរ ដដ�ពួកយគ

 អារទុករិត្តបាន ជាពិយសសយៅតា្សហគ្នោ៍រង់សយា� ។

01 03

04
  ទសថាសនៈ “ចាត់ទរុកអតិថិជនជាអាទិភាព” ងតរូវបាន 
  បណដាុ ុះយៅក្ុង្្តគ់ំនិតរបស់បុគ្គ�ិក និងអ្កងគបង់គងរបស់

 ធនាោស្្បនាទាងំអស់ យហើ�ទស្សនៈយនុះមានឥទ្ធពិ�នាំ្ កនចូវបរយិាកាស 
�្ននយសវាអតិថិជនយៅងគបស់្ខ្ទាងំអស់។

02



 ធនាោរ ស្្បនា យផ្ដា តយៅយ�ើការជំរុញស្ទិ្ធក្្ម គុណភាព នងិ 
ការអភវិឌ្ឍនជ៍ាងបចា។ំ យ�ើង្ដា�់តន្្រយំពាុះភាពរង រ្ុុះយៅក្ុងរំយណា្ 
បុគ្គ�ិកទាងំអស់ និងយធ្ើការអភវិឌ្ឍស្ត្ភាពបុគ្គ�ិករបស់យ�ើងយដើ្្រី
យ�ើងអារភាជា បទ់ំនាកទ់ំនងជា្�ួអតិថិជនកានដ់ត�្ងបយសើរ ងព្ទាំង 
្ដា�់្�ិត្� និងយសវាក ្្មធនាោរងបកបយោ�យជាគជព័�្ងដដរ។

 គន្ុឹះសំខ្ន់្ �ួននភាពយជាគជព័�របស់ធនាោរស្្បនា គឺពងឹដ្ក្ 
យៅយ�ើធនធាន្នុស្ស។ ដចូយរ្ុះយហើ�យទើបធនាោរស្្បនាដតងដត 
យងជើសយរ ើស និងអភវិឌ្ឍបុគ្គ�ិកម្ាក់ៗ ងសបយៅតា្សកាដា នុព� និងភាព
ស្ងសបសងមាបក់ារង្ររបស់ពួកោត។់

 យៅងតឹ្ ដំណារឆ្់្ ំ2017 បុគ្គ�ិករបស់យ�ើងយ�ើងដ�់រំនួន 
4,339 (1,634 នាកជ់ានារ រី)។ បុគ្គ�ិកដដ�យ�ើងបានយងជើសយរ ើស 
ដំបចូងមានរំនួន 780 នាក។់ ភាគយងរើននន្ុខតំដណងដដ�យ�ើងបាន 
យងជើសយរ ើសយៅដតយផ្ដា តយៅយ�ើដ្្ក�ក ់និងដ្្កបយង្ើយសវាអតិថិជន

 យដើ្្រីបយងកើនរំនួនបុគ្គ�ិកដដ�មានងស្ប់ ឬជនំសួឲ្យបគុ្គ�ិកដដ�បាន 
លាឈប ់ឬបានឈបយ់ធ្ើការយៅធនាោរស្្បនា។

 យងរៅពរីយនុះ ដ្្កធនធាន្នុស្សបានយផ្ដា តយៅយ�ើការយរៀបរដំំយណើ រការ 
យ�ើងវញិ ងព្ទាងំការយរៀបរំដ្នការ និងអភវិឌ្ឍធនធានយដើ្ ្រីធានាថាការ

 
ងគបង់គងធនធាន និងដំយណើ ការបន្តអភវិឌ្ឍងបងពឹត្តយៅយោ�ភាពរ�ចូន។ 

 យ�ើង្ដា�់ឱកាសសិកសា និងអភវិឌ្ឍយដើ្ ្ រីោងំទដ�់ងគបដំ់ណាកក់ា�
 

ននដំយណើ រការអភិវឌ្ឍសងមាប់បុគ្គ�ិកថ្មរី និងបុគ្គ�ិកចាស់ចាប់
ពរីកំរតិទចូយៅរហចូតដ�់ថ្ាកដ់ឹកនាជំានខ់្ស់ននអាជរីវក្្មរបស់យ�ើង 
តា្រ�ៈក្្មវធិរីបណដាុ ុះបណាដា �សុរីជយងរៅយ្្សងៗ។ វធិរីស្សស្តរបស់យ�ើង

 គឺយធ្ើការអភវិឌ្ឍស្ត្ភាពបុគ្គ�ិក គួប្្សជំា្�ួបទពិយស្ធនយ៍ព�
 

កំពុងបំយពញការង្រ ការបំពាកប់ំបន៉ ការយរៀនសចូងតពរីអ្កដនទ កដ៏ចូរជា 
ក ្្មវធិរីបណដាុ ុះបណាដា �្្ចូវការន្ទៃកុ្ង និងការបណដាុ ុះបណាដា �ជា្�ួស្្បព័ន
ខ្ងយងរៅ ដចូរជាក្្មវធិរីបណដាុ ុះបណាដា �យងរៅងបយទសជាយដើ្។ 

 កា�ពរីឆ្្ ំ2017 កន្ងយៅ យ�ើងបានយរៀបរំក្្មវធិរីបណដាុ ុះបណាដា �
 សងមាបប់ុគ្គ�ិកថ្មរីរំនួន 561 នាក ់និងក្្មវធិរីអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញយ្្សងៗ

យទៀត ដចូរជា ការអភវិឌ្ឍបយរ្កយទស ឥរយិាបថ និងភាពជាអ្កដឹកនា ំ
សងមាបប់ុគ្គ�ិករំនួន 372 នាក។់

 ជាពយិសស យ�ើងបយងកើតក ្្មវធិរីងស្វងជាវអន្តរជាតិ/ក ្្មវធិរីក ្្មសិកសា
 ការង្រ និងបន្ត្ដា�់ដ�់បុគ្គ�ិកដដ�មានសកាដា នុព�ខ្ស់នចូវឱកាស 

អភវិឌ្ឍអាជរីពយៅជាអ្កដឹកនាជំានខ់្ស់នាយព�អនាគតយៅងគុឹះស្្ន  
្រីងករូហិរញញា វត្ុស្្បនា យៅងបយទស្រីយ៉ានម៉់ា និងធនាោរ MARUHAN  

Japan Bank យៅក្ុងងបយទសឡាវដដ�ជាដ្្ក្�ួននងករុ្ហុ៊ន 
ហិរញញា វត្ុរបស់យ�ើង។

ោរអភិវឌ្ឍនិសោជិក
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    

ោរបគ្រ់បគងហានិភ័យ  
និងអភិរាលកិ្្ចស្ជីវកម្ម

 យជាគជព័�នន�ុទ្ធស្សស្តពងងឹងស្ត្ភាពរបស់ ធនាោរ ស្្បនា 
នឹងងតរូវបានោងំទយោ�ការងគបង់គងយោ�ងបរុងងប�ព័ត្នចូវ្និភព័� 
របស់យ�ើង។

 �ុទ្ធស្សស្តងគបង់គង្និភព័�របស់យ�ើងចាបយ់ ្្តើ្ពរីស្្បព័ន 
អភបិា�កិរ្ និងយរៀបរំយោ�នយយាបា�របស់យ�ើង ដដ�បយងកើតយ�ើង

 យោ�ងករុ្ងបឹកសាភបិា� នងិគណៈកមា្ម ធកិារយៅក្ុងងករុ្ងបឹកសាភបិា�។ 
 ដ្្កយនុះរួ្ បញ្ចូ �ទាងំ គណៈកមា្ម ធិការងករុ្ងបកឹសា្និភព័� និងបាន
 គណៈកមា្ម ធកិារសវនក្្្ម ងដដរ។ គណៈកមា្ម ធកិារងករុ្ងបឹកសា្និភព័�  

កំណតង់កបខព័ណ្ទទួ��ក្និភព័�សងមាបធ់នាោរ ដដ�ងតរូវបាន 
បញ្ចូ �យៅក្ុងយោ�នយយាបា�ងបតិបតិ្តការអនុយលា្ភាព និង

 យោ�នយាបា�ឥណទានទាងំអស់របស់យ�ើង។ ងកបខព័ណ្ទទួ��ក 
្និភព័�កំណតក់តា្ត រ្្ងៗអំពរីរយបៀបយធ្ើអាជរីវក្្មរបស់យ�ើង និង

 រួ្ បញ្ចូ �ទាងំងពដំដនយ្្សងៗ ដចូរជា ការរចូ�រួ្ ដតក្ុងសក្្មភាព 
ណាដដ�បានអនុញ្ញា ត កំណតក់ង្តិ្�បងតយៅក្ុងវសិព័�ជាកល់ាក ់ 
ងគបង់គងកង្តិ និងការទទួ��ក្និភព័� និងជួ���ដឹកនាអំាជរីវក្្ម

 
ឲ្យសយង្រយោ�យៅរបស់ខ្ួនងបកបយោ�ររីរភាព។

 យងរៅពរីគណៈកមា្ម ធិការងករុ្ងបកឹសាភបិា� ធនាោរ កម៏ានគណៈ 
កមា្ម ធិការងគប់ងគងការតា្ោន និងងតរួតពិនិត្យ្ងដដរយដើ្្រីងតរួតពិនិត្យ

 �ុទ្ធស្សស្តងគបង់គង្និភព័�។ គណៈកមា្ម ធិការទាងំយនុះ រួ្ មាន  
គណៈកមា្ម ធិការងទព្យសក ្្ម និងបំណុ� គណៈកមា្ម ធិការឥណទាន  
និងគណៈកមា្ម ធិការងបតិបត្តិយ្្សងៗយទៀត ដដ�យធ្ើការងគបង់គង និង

 វាស់ដវង្និភព័�ងបតិបត្តិការ និងទរី្សារ។

មុខងារហានិភ័យឯករាជ្យ
 ធនាោរ ស្្បនា មាន្ុខង្រ្និភព័�ឯករាជ្យដដ�ោកប់ញ្ចូ � 
នចូវងកបខព័ណ្្និភព័� និងររនាស្្ព័ន្ធយោ�នយយាបា�ក្ុងអាជរីវក្្ម។

 
នា�កោ្ន្និភព័�យធ្ើការយ៉ាងជិតស្ិទ្ធជា្�ួអាជរីវក ្្មក្ុងការ

 អភវិឌ្ឍនដ៍ំយណើ រការដដ�មានររនាស្្ព័ន្ធ និងការយរៀបរំវនិព័�ងតឹ្ ងតរូវ  
យដើ្្រីយធ្ើការងគបង់គង និងវាស់ដវង្និភព័�។ នា�កោ្នរំនួនបរីដដ�

 សិ្តយងកា្ការងគបង់គងនន្ុខង្រងបធានការយិា�ព័�្និភព័� ដចូរជា  
្និភព័�ឥណទាន នា�កោ្នឥណទាន និងនា�កោ្ន្និភព័� 
ងបតិបត្តិ និងទរី្សារ។ នា�កោ្ន្និភព័�ឥណទាន ងតរួតពិនិត្យការ

 ងគបង់គង្�បងត រួ្ បញ្ចូ �ទាងំការយធ្ើរបា�ការណ៍ ការង្រវភិាគ  
ងបតិបត្តិឥណទាន ការយរៀបរំយោ�នយយាបា� និងអនុស្សន ៍
យោ�នយយាបា�។ នា�កោ្ន ឥណទាន ្្ត�់ការោងំទដ្្ករដ្បា�  
និង្ុខង្រអនុ្ព័តឯករាជ្យសងមាបព់ាក្យយស្ើសំុឥណទាន។ យហើ�រុង 
យងកា�បង្ស់ នា�កោ្ន្នភិព័�ងបតបិត្តកិារ នងិទរ្ី សារទទ�ួខុសងតរូវ

 
យ�ើការងគបង់គងយោ�នយយាបា� និងនរីតិវធិរីដដ�ពាកព់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា

 ្និភព័�ងបតិបត្តិការទាងំអស់ និង្ុខង្រ្និភព័�ទរី្សារ ដចូរជា
 ្និភព័�ស្រង់បាក ់និង្និភព័�ប្តចូររចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទសជាយដើ្។

ធនាគារបតរូវបបឈមនរឹងហានិភ័យមួយចំនួនែូចខាងបបកាម៖

Ã ្និភព័�ងបតិបត្តិការ

Ã ្និភព័�ទរី្សារ

Ã ្និភព័�ឥណទាន

Ã ្និភព័�ស្រង់បាក់

១. ហានិភ័យបបតិបត្ិការ
 យនុះគឺជា្និភព័�ននការខ្តបងយ់ោ�ផ្ទៃ �់ ឬយោ�ងបយយា� 
ដដ�បណា្ត �្កពរីកង្ុះខ្ត ឬបរាជព័�ននដំយណើ រការន្ទៃកុ្ង បុគ្គ�ិក 

 
និងងបពព័ន្ធ ឬពរីកតា្ត ខ្ងយងរៅ យងរៅពរី្និភព័�ឥណទានទរី្សារ និង

 ស្រង់បាក ់មានដចូរជា ្និភព័�ដដ�យកើតយរញពរី�ក្ខខណ្របាប ់និង 
បទបញញាត្តិ និងស្តងោ់រឥរយិាបថននស្ជរីវក្្មទចូយៅ។

 ្និភព័�ងបតិបត្តិការ ងតរូវបានងគបង់គងតា្រ�ៈដំយណើ រការ 
ងគបង់គង្និភព័�ងបតិបត្តិការដដ�បយងកើតយ�ើងក្ុងយោ�យៅយដើ្្រី

 ធានាថា ្និភព័�ទាងំយនុះងតរូវបានកំណត ់ប៉ានស់្្ម ន វាស់ដវងវា�តន្្ 
ងតរូវបានចាតដ់រង ងតរួតពិនិត្យ និងរា�ការណ៍ យោ�មានការងតរួតពិនិត្យ

 
អភបិា�កិរ្ស្ងសប។ ការងគបង់គង្និភព័�ងបតិបត្តកិាររបស់ធនាោរ

 
តង្រូវឲ្យមានការបយងកើតររនាស្្ព័ន្ធងគងង់គង តួនាទរី និងយោ�នយយាបា� 
ងគបង់គងរបាស់លាស់។

 យោ�នយយាបា� និងវធិានការងតរួតពិនិត្យន្ទៃក្ុងជាយងរើនងតរូវបាន
 អនុវត្ត រួ្ មានការបយងកើតសិទ្ធរុិុះហត្យ�ខ្ ការកណំតក់តា្ត កណំតន់នងបពព័ន្ធ  

ឯកស្រ និងនរីតិវធិរីបយងកើនងបសិទ្ធភាព និងការយោរពតា្បទបញញា ត្តិ និង
 �ក្ខខណ្របាបយ់្្សងៗយទៀត។

 យោ�បណំងនន្ខុង្រ្និភព័�ងបតបិត្តិ្ និងតឹ្ដតមានយោ�យៅ
 

�ុបបំបាតរ់ា�់្និភព័�ទាងំអស់ប៉ុយណា្ណ ុះយទ ប៉ុដន្តកយ៏ដើ្្រីធានា្ងដដរ 
ថាការងតរួតពិនិត្យដដ�មានអារកាតប់ន្�ការខ្តបង ់និងធានាថា 
្និភព័�ងបតិបត្តិយ្្សងយទៀតរបស់ធនាោរយៅដតស្ិតក្ុងកង្តិដដ�

 អារទទួ��កបាន។

២. ហានិភ័យទីផ្សារ
 ្និភព័�យនុះពាកព់ព័ន្ធនឹងសក្្មភាពជំនួញ និងសក្្មភាពតារាង 
តុ�្យការរបស់ធនាោរ ស្្បនា នងិជា្នភិព័�ដ�់ងបាករ់ណំចូ �ដដ� 
យកើតយ�ើងពរីការដងបងបរួ�អងតាការងបាក ់អងតាប្តចូររចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស �យ្្ៀង

 និងបដង្បង្រួ�ឆ្បរ់ហព័សននឥណទានយៅក្ុងទរី្សារ ។

 ្និភព័�អងតាការងបាក ់គឺជាសកា្ត នុព�ននការបាតប់ងង់បាក ់
រំយណញយកើតយ�ើងពរីការដងបងបរួ�តន្្ងទព្យសក ្្មរបស់យ�ើងយោ� 
ស្រដតការផ្្ស់ប្តចូរអងតាការងបាកយ់ៅយ�ើទរី្សារ។
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 ្និភព័�រចូបិ�បព័ណ្ណ  គឺជា្និភព័�ននការខ្តបងយ់កើតយ�ើងពរី
 ការធ្ាករុ់ុះតន្្ននឧបករណ៍ហិរញញា វត្ុយោ�ស្រដតការផ្្ស់ប្តចូរអងតាប្តចូរ
 រចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស ឬសក្្មភាពជួញដចូរប្តចូររចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស។

៣. ហានិភ័យឥណទាន
 ្និភព័�ឥណទានយកើតយ�ើងពរីការខ្តបងយ់ោ�ស្រដតភាគរី 
មា្ខ ងយទៀត្និបានបំយពញ កាតព្កិរ្សងងបាកត់ា្កិរ្សនយា ដចូរជា 
ករិស្នយាឥណទានជាយដើ្ ។ ធនាោរស្្បនាកំពុងងបឈ្នងឹ្នភិព័� 
ឥណទានតា្រ�ៈការ្្ត�់ឥណទាន និងសក្្មភាពឥណទាន។

របបៀបបគប់បគងហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ៖

 សក្្មភាព្្ត�់ឥណទានរបស់យ�ើង គឺដ្្កយៅយ�ើរបា�ការណ៍ 
ទទួ��ក្និភព័�ដដ�កំណតក់ង្តិ្�បងតកង្តិខ្ស់យោ�ដ្្ក 
យ�ើ�ុទ្ធស្សស្្ត និភព័�ទចូយៅ។ កិរ្ការយនុះរួ្ បញ្ចូ �ទាងំវធិានការ

 នានា ដចូរជាការកំហិតយៅយ�ើកំ្បឧ់សសាហក្្ម និងរង្្ស់�ទ្ធ្� 
្�បងតជាយដើ្។

 ធនាោរ មានយោ�នយយាបា� ្្ត�់ឥណទានងគបង់ជរុងយងជា�ដដ� 
រួ្ មាន ស្តងោ់រ្�ិត្� និងបទោ្នបំយពញខ្តឥណទាន�្្តិ 
ជាយដើ្ ។ យោ�នយយាបា�យនុះ ងតរូវបានអនុ្ព័តយោ�ងករុ្ងបឹកសា យហើ� 
មានកតា្ត កំណត់្ �ិត្�ជាកល់ាក ់ដចូរជា ទរី្សារយោ�យៅ ខដរង  
នងិ�ក្ខខណ្ឯកស្រ និងនរីតវិធិរីនានា ងគបង់គងយ�ើ្�ិត្�ឥណទាន

 ដដ�នឹង ្្ត�់ជចូនជាយដើ្។ កិរ្ការយនុះរួ្ បញ្ចូ �ទាងំកតា្ត កំណត់
 

វត្ុបញ្្ំ និងវត្ុធានា និងងបពព័ន្ធវា�តន្្្និភព័�ដដ�កំណតក់ង្តិ
 ្និភព័�របស់ភាគរីមា្ខ ងយទៀត។

 សងមាបក់ារអនុ្ព័តយ�ើការ្្ត�់ឥណទានធំៗ គណៈកមា្ម ធិការ 
ឥណទានរបស់ធនាោរដដ�មានសមាជកិរនំនួ ៥ រចូប ្ កដ្ក្ពរ្ី និភព័�  
និងអាជរីវក្្ម យធ្ើការអនុ្ព័តយៅយ�ើឥណទាន និង�ក្ខខណ្សងមាបក់ារ

 
្្ត�់ឥណទានពាណិជជាក្្ម និងសហងោស។ ការយរៀបរំដបបយនុះធានានចូវ 
វធិរីស្សស្តដដ�មានតុ�្យភាពកុ្ងការយធ្ើយសរក្តរីសយង្ររិត្តយ�ើការ្ដា�់

 ឥណទាន ខណៈយព�មានការងបឈ្រំយពាុះ្និភព័�ធំៗ។

៤. ហានិភ័យលំហូរសាច់បរាក់
 ្និភព័��ំហចូរស្រង់បាក ់នងិ្ចូ�និធ ិគជឺា្និភព័�ដដ�ធនាោរ

 ្និអារបំយពញកាតព្កិរ្ទចូទាតរ់បស់ខ្ួនយៅយព�ដ�់ការកំណតង់តរូវ 
ទចូទាត ់រាបប់ញ្ចូ �ទាងំការសងអក្ោកង់បាកប់យញញា ើ ឬបណុំ��កដុ់ដំដ� 
ដ�់កា�កណំតង់តរូវសង ឬធនាោរ្និមានស្ត្ភាពងគបង់ោនក់្ុងការ 
បយងកើនទុនងទព្យសក្្ម ជាពិយសសគឺសក្្មភាពននការ្ដា�់ឥណទាន។

 ធនាោរ ស្្បនា បន្តយោរពយៅតា្របាប ់នងិបទប្ញញាត្តនិានាពាកព់ព័ន្ធ 
នឹងការងគបង់គងស្រង់បាក ់និងកំពុងអនុវត្តងកបខព័ណ្ងគបង់គង�ំហចូរស្រ ់
ងបាកយ់ៅឆ្្២ំ០១៨ យដើ្ ្ រីងគបង់គងឲ្យបានកានដ់តរបាស់លាស់ដថ្យទៀត 
នចូវររន្ត�ំហចូររចូ� និង�ំហចូរយរញនចូវឧបករណ៍ដដ�ង្�បដាចូរជាស្រង់បាក។់

 ធនាោរកវ៏ាស់ដវងគម្ាតយព�យវលាកំណត ់និងយធ្ើការដកតង រ្ូវ 
ររនាស្្ព័ន្ធហិរញញា វត្ុរបស់ខួ្នឲ្យងសបយៅតា្ររនាស្្ព័ន្ធ្ចូ�និធិរបស់

 ខ្ួនយដើ្្រីយោុះងស្�កាតព្កិរ្យ្្សងៗ្ងដដរ។
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    

 ធនាោរ ស្្បនា បានយប្តជាញា យដើរតនួាទរីជានដគចូដដ�មានទនំ�ួខុសងតរូវ 
យដើ្្រីបយងកើតគុណតន្្�ចូរអដង្ង សងមាបភ់ាគរីពាកព់ព័ន្ធរបស់យ�ើងងបកប 
យោ�នរិន្តភាព។ យ�ើងទទ�ួស្្គ �់ថា ការសយង្ររិត្តដ្ក្អាជរីវក្្មរបស់
យ�ើងអារមានសកាដា នុព�បុ៉ះពា�់យ�ើសហគ្ន ៍នងិបរស្ិ្នយៅជុវំញិ។  
ធនាោរ យជឿជាកថ់ា ការយធ្ើតុ�្យការរវាងបញ្ហា បរស្ិ្ន និងសង្្គ  ជា្�ួ 
នឹងអាទិភាពដ្្កហិរញញា វតុ្ គឺជាយោ�ការណ៍ងគឹុះននការងគបង់គង្និភព័�

 ងបកបយោ�ងបសិទ្ធភាព និងជាដ្្កស្ចូ�ននទំនួ�ខុសងតរូវរបស់ងករ្ុ ហុ៊ន។ 

 ងករុ្ងបឹកសាភបិា� មានទំនួ�ខុសងតរូវរួ្ រំយពាុះនិរន្តរភាពរបស់ 
ធនាោរ ស្្បនា នងិបានចាតទុ់កបញ្ហា បរស្ិ្ន នងិសង្្គ ជាការអភវិឌ្ឍន ៍
�ុទ្ធស្សស្តរបស់ធនាោរ។ យ�ើងងគបង់គងបញ្ហា និរន្តរភាព យោ�យងបើងបាស់ 
ទិដ្ភាពការង្រដចូរខ្ងយងកា្៖

ហិរញ្ញប្បទានមានទំនួលខុសបតរូវ
 ការង្រ្ដា�់ងបាកក់្្រីរបស់យ�ើង អារមានឥទ្ធិព�យៅយ�ើបរស្ិ្ន 
នងិសង្្គ  (“ES”) ។ យដើ្ ្ រីយឆ្ើ�តបយៅនឹងបញ្ហា យនុះ  យ�ើងមានការយបដាជាញា

 រិត្តក្ុងការយ�ើកក្្ស់ការអភវិឌ្ឍនង៍បកបយោ�និរន្តរភាព តា្រ�ៈការ
 វា�តន្្ថា យតើអតិថិជនខ្រីងបាករ់បស់យ�ើងយដើ្្រីយោុះងស្�្និភព័�
 សំខ្នអ្់រីខុ្ះ យោ�កុ្ងយនាុះ រាបប់ញ្ចូ �ទាងំការងបឈ្របស់ពួកយគរយំពាុះ
 

្និភព័�ដ្្កបរស្ិ្ន និងសង្គ្្ងដដរយោ�យងបើងបាស់ឧបករណ៍វា� 
តន្្ឥណទានរបស់យ�ើង។ វធិរីស្សស្តក្ុងការងគបង់គង្និភព័� ES 
របស់យ�ើង គឺការយោរពតា្ងក្ងបតិបត្តិ និងងក្សរី�ធ្អ៌ាជរីវក្្ម 
(“ងក្សរី�ធ្”៌)។ 

 ការយបដាជាញា រតិ្តយនុះ ងតរូវបានយរៀបរាបយ់ៅកុ្ងយោ�នយយាបា�ឥណទាន 
យដើ្្រីងគបង់គង្និភព័�ដ្្ក ES ក្ុងការង្រ្ដា�់ងបាកក់្្រីរបស់យ�ើង។ 
យោ�នយយាបា�យនុះ ងតរូវបានបំយពញបដន្្យោ�យោ�នយយាបា�ថ្មរី 
្�ួសដារីពរី នរិន្តរភាពដ្្កបរស្ិ្ន នងិសង្្គ  ដដ�មានកណំតអ់ពំរីបទោ្ន

 អនុវត្តការង្រ និងងបតិបត្តិការដដ�ងតរូវបាន្្ឃាត ់(បញជា រីបដិយសធ) 
យដើ្ ្ រ្ី ដា�់នចូវយោ�ការណ៍ដណនា�ំ្្តិ និងររនាស្្ព័ន្ធងតឹ្ងតរូវជាង្ុន 
យដើ្្រីកំណតអ់ត្តសញ្ញា ណ និងវា�តន្្្និភព័� ES សកាដា នុព�នន 
ដំយណើ រការវា�តន្្ឥណទាន។ 

 វធិរីស្សស្តវា�តន្្្និភព័� ES របស់យ�ើង គឺស្ិតយៅយងកា្
 អង្គភាពវា�តន្្ឥណទានរបស់ដ្្កឥណទានដដ�ងតរូវការ យដើ្ ្ រីធានាថា 

បញ្ហា  ES សំខ្ន់ៗ  ងតរូវបានពិចារណាយ�ើពាក្យយស្ើសំុឥណទានទាងំអស់  
និងបានពិនិត្យយ�ើងវញិយៅតា្ដំណាកក់ា�។ ងបសិនយបើអតិថិជនខ្រី

 ងបាកណ់ាម្ាកង់តរូវបានសង្សព័�ថា មានអាជរីវក្្មជាបព់ាកព់ព័ន្ធនឹងសក្្ម
ភាពយ្្សងៗ ដដ�អារនាឲំ្យមានបញ្ហា ដ្្ក ES ឬអារនឹងងតរូវចាតប់ញ្ចូ � 
យៅក្ុងបញជា រីបដយិសធ យនាុះងករុ្វា�តន្្ឥណទាន នងឹទាកទ់ងភ្ា្ៗយៅ

 
កាន់្ សន្តរីទទ�ួបនទៃុកដ្្ក ES របស់ដ្្កងគបង់គង្និភព័�ឥណទាន យដើ្ ្ រី

 សំុពិយងោុះយយាប�់។ ងបសិនយបើអតិថជិនខ្រីងបាក់្ និមានឆនទៃៈក្ុងការចាត់
 

វធិានការ យដើ្ ្ រីងគបង់គង ឬ កាតប់ន្�បញ្ហា ដ្្ក ES ដដ�បានរកយឃើញឲ្យ 
បានងគបង់ោនយ់ទយនាុះ យ�ើងនឹង្និទទ�ួ�កសំយណើ សំុឥណទាន យហើ�
និងវា�តន្្ជាថ្មរីយ�ើទំនាកទ់ំនងដ្្កធនាោរងបសិនយបើមាន។ 

ភាពជាបកុមហ៊ុនល្អ 
 ក្ុងនា្ជាងករុ្ហុ៊ន� ្យ�ើងដតង�ករតិ្តទុកោករ់យំពាុះការងគបង់គង 
្�បុ៉ះពា�់យោ�ផ្ទៃ �់យ�ើដ្្កបរស្ិ្ន យហើ�ពយាយា្យធ្ើឲ្យសង្្ក់
្្គត់្ ្គងរ់បស់យ�ើងយឆ្្ុះយៅរកទម្ាបអ់នុវត្តដដ�មាននិរន្តរភាព្ងដដរ។ 

សចូរនាករការង្រដ្្កបរស្ិ្ន

ថមពល

ការបថាើបថាថាស់ថមពលឆ្ថាំ 2016 2016 2017

ថា្ព�អគ្គិសនរីគិតជា kwh/FTE 1,033 1,095

សំ្ង និងយងបងម៉ាស៊ចូត គិតជា �រីងត/FTE 102 110

 យងកា�ពរីការអភវិឌ្ឍខ្ួនយៅជាធនាោរពាណិជជាកា�ពរីឆ្្ ំ2016 
 ការយងបើងបាស់ថា្ព�អគ្គិសនរីរបស់ធនាោរ សងមាបប់ុគ្គ�ិកយធ្ើការ
 

យពញយម៉ាងម្ាក ់(FTE) បានយកើនយ�ើង 6% យៅក្ុងឆ្្ ំ2017 យបើយធៀបនងឹ
 ឆ្្ ំ2016 យោ�ស្រដតការបដន្្នចូវឧបករណ៍យអ�ិកងតរូនិរចាបំារ ់

សងមាបប់ំពាកស់្ខ្យបើកថ្មរី ការតុបដតងដកដងបស្ខ្ និងការផ្្ស់បដាចូរ 
ទរីតាងំស្ខ្យៅកានអ់ោរដដ�មានស្្ក�រីយ្ងតឹ្ងតរូវ។ បដន្្ យ�ើយនុះ 
ស្ខ្នានា ដដ�ងតរូវបានដកដងបតុបដតងយ�ើងវញិ កង៏តរូវយធ្ើងបតិបត្តិការ

 
អាជរីវក្្ម�ចូរជាង្ុន យដើ្្រីបយង្ើយសវាអតិថិជន្ងដដរ។ ការយងបើងបាស់

 សំ្ង និងយងបងម៉ាស៊ចូត កប៏ានយកើនយ�ើង 7.8% យៅឆ្្ ំ2017 ពរីយងពាុះ 
យ�ើងបាន្ដា�់រថ�ន្តដ�់ស្ខ្្�ួរនំនួ យដើ្ ្ រីោងំទដ�់អាជរីវក ្្ម និង 
ងបតបិត្តកិារយសវាធនាោរ យហើ�យ�ើងបានទញិ្៉ចូតចូបដន្្ សងមាបភ្់ាកង់្រ

 
ឥណទានថ្មរី និង SME យៅតា្ស្ខ្របស់យ�ើង្ងដដរ។ 

ការបថាើបថាថាស់កថាោស និងកថាោសអនាម័យ

ការបថាើបថាថាស់កថាោស 2016 2017

Paper in kg/FTE 20.4 29.9

Tissue in kg/FTE 4.5 5.4

 ធនាោរ បាន្ដាួរយ្ដាើ្ឲ្យមានដ្នការ្�ួរំនួនសដារីពរីភាពោ្ម ន
 

ងកោស និងទិនន្ព័�យអ�កិងតរូនរិ យដើ្ ្ រីរួ្ រំដណកដ�់ការការពារបរស្ិ្ន 
 ដដ�ក្ុងយនាុះយ�ើងបានបយងកើតជាងបពព័ន្ធសងមាបសំ់យណើ រនានា ដចូរជា 

ពាក្យយស្ើសំុរបាបយ់អ�កិងតរូនរិ (e-Leave) បព័ណ្ណ ងបាកយ់បៀវត្សរយ៍អ�កិងតរូនរិ 

និរន្រភាពេង្គម និង្ររិស្ថាន
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(E-Pay) ្ ចូ�និធិងបាកយ់ស្ធនយអ�ិកងតរូនិក (e-Provident Fund) និង 
អុរីនងតាដណត យដើ្្រីដរករដំ�កពព័តម៌ានតា្អុិនធឹណិតរវាងស្ខ្ទចូទាងំ

 ងបយទស និងទរីស្្កក់ារកណាដា �។ យទាុះជាយ៉ាងណា យោ�ស្រកយំណើ ន 
បគុ្គ�ិក ការពងងរីក នងិការតុបដតងស្ខ្ កដ៏ចូរជា កយំណើ នងបាកក់្្រីងករុ្ហុ៊ន 
ការយងបើងបាស់ងកោស បានយកើនយ�ើងរហចូតដ�់យៅ 46% យហើ�ការ 
យងបើងបាស់ងកោសអនា្ព័�បានយកើនយ�ើង 20% ្ងដដរ។ 

ទរឹក

ការបថាើបថាថាស់ទរឹក 2016 2017

ទឹកគិតជា ដ្ង៉តគចូប/FTE 42 40

 ការយងបើងបាស់ទឹកបានធ្ាករុ់ុះបន្តិរក្ុងកង្តិ 4.8% យោ�ស្រ
 ធនាោរ ្និអនុញ្ញា តឲ្យមានការលាងសម្ាតយាន�ន្តយៅក្ុងបរយិវណ

យ�ើ�យៅចាបព់រីឆ្្ ំ2017 ្ក។

បរុគ្គលិក

បរុគ្គលិក 2016 2017

រំនួនបុគ្គ�ិក 3,989 4,339 

បុគ្គ�ិកងបរុស 2,503 2,705 

បុគ្គ�ិកសស្តរី 1,486 1,634 

រំនួនបុគ្គ�ិកសរុប (FTE) 3,989 4,339 

ការបណ្តុរះបណ្ថាល និងការអភិវឌថាឍន៍ 2016 2017

រំនួនបុគ្គ�ិកថ្មរី 733 561 

រំនួនបុគ្គ�ិកដដ�មានងស្ប់     7,570        165 

រំនួនននបុគ្គ�ិករចូ�រួ្ ពរីខ្ងយងរៅ 184 207 
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    

 ក ្្មវធិរីបរច្ិាកឈា្យនុះ គឺជាដ្្ក្�ួនន�ុទ្ធស្សស្តននទំនួ� 
ខុសងតរូវយ�ើសង្្គ  (CSR) របស់ធនាោរ ស្្បនា។ យោ�មានការោងំទពរី 
្ជ្ឈ្ណ្�ជាតិ្្ត�់ឈា្ ធនាោរ ស្្បនា យធ្ើការយរៀបរំ�ុទ្ធនាការ 
បរច្ិាកឈា្យោ�ទទួ�បានការស្មព័ងគរិត្តរចូ�រួ្ បរច្ិាកឈា្ពរីសំណាក ់
បុគ្គ�ិកងគប�ំ់ោបថ្់ាក។់

 យោ�បំណងននក្្មវធិរីបរច្ិាកឈា្យនុះ គឺយដើ្្រីរចូ�រួ្ រំដណក
 

ងទងទងវ់សិព័�សុខ្ភបិា�យៅក្្ុជា តា្រ�ៈសក្្មភាពស្មព័ងគរិត្ត របស់
 

បុគ្គ�ិកក្ុងការបរច្ិាកឈា្ជចូនដ�់្ជ្ឈ្ណ្�ជាតិ្្ត�់ឈា្។

 �ុទ្ធនាការយនុះ ពិតជាបានជួ���សយសង្្គ ុះអា�ុជរីវតិ្នុស្សដដ� 
ងតរូវការឈា្ជាចាបំារ ់និងជួ���បយងកើនបរមិាណឈា្កុ្ងស្តុករបស់

 ្ជ្ឈ្ណ្�ជាតិ្្ត�់ឈា្សងមាបទុ់កយងបើងបាស់នាយព�អនាគត។

 ឆ្្២ំ០១៧ គឺជាការរចូ�រួ្ បរច្ិាគឈា្យ�ើកទរី ១០ របស់ធនាោរ  
ស្្បនា ជា្�ួនឹងពាក្យយស្្ក “បរច្ិាគឈា្ គឺដរករដំ�កក្តរីងសលាញ់” ។  
ក្្មវធិរី បរច្ិាគឈា្យនុះងតរូវបានងបារព្ធយ�ើងយៅបនួ ទរីតាងំយ្្សងៗោ្ គឺ

 យៅការយិា�ព័�កណា្ត � ស្ខ្យខត្តយសៀ្រាប ស្ខ្យខត្ត កំពងច់ា្ 
នងិស្ខ្ យខត្តបាតដ់បំង ដដ�មានបគុ្គ�ិកសរបុងបមាណជាង ៣០០នាក ់
្កពរីស្ខ្ទាងំ ១៦៨ របស់ធនាោរ ស្្បនា យៅទចូទាងំងបយទសបាន 
ស្មព័ងគរិត្តរុុះយឈា្ម ុះរចូ�រួ្ បរច្ិាគឈា្។ 

 យបើយយាងតា្ការសិកសា ឈា្្ចូ�យផ្្កដដ�្នុស្សម្ាកប់ាន 
បរច្ិាគអារជួ���សយសង្្គ ុះអា�ុជរីវតិ ្នុស្សបានរំនួនបរីនាក។់

ការចូលរួមបរិច្ាកឈាម 
ពីសំណាក់បុគ្គលិក
�ុទ្ធនាការងបចាឆ្ំ្យំដើ្្រីោងំទដ�់ 
វសិព័�សុខ្ភបិា�យៅក្្ុជា

ទំនួល�ុេបតរូវេង្គម
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 ធនាគារ ស្ថាបនា បានទទួល វិញ្ញថាបនបបតអនរុបោមភាពសរបពើពន្ធ 
ចំណត់ថ្ថាក់ “មស” កាលពតី ថថងៃទតី 28 ដខវិចឆេិកា ឆ្ថាំ 2017 សបមប់ 
ការបបកាសពន្ធបានទាន់បពលបវោជូនែល់អគ្គនាយកោ្ថានពន្ធោរ 
ថនបពរះរាជាណចបកកម្ខុជា។ 

 វិញ្ញថាបនបបតអនរុបោមភាពសរបពើពន្ធចំណត់ថ្ថាក់ “មស” 

បនរះ គឺជាចំណត់ថ្ថាក់កំពូលដែលមន សរុពលភាពរយៈបពល 2 ឆ្ថា ំ
បោយគិតចាប់ពតីឆ្ថាំសរបពើពន្ធ 2017 រហូតែល់ឆ្ថាំសរបពើពន្ធ 2018។ 

 គួរបញ្ថាក់ផងដែរថ អគ្គនាយកោ្ថានពន្ធោរដែលចំណុរះឱថាយបកសួង 
បសែ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ខុ មនវិញ្ញថាបនបបតអនរុបោមភាពសរពតីពន្ធបតី 
បបបភទបផថាសងៗពតីគា្ថា បពាលគឺមន ចំណត់ថ្ថាក់មស ចំណត់ថ្ថាក់បបាក់ 
និងចំណត់ថ្ថាក់សំរិទ្ធ ដែលចំណត់ថ្ថាក់នតីមួយៗ បតរូវបានបធ្ើការវិភាគ 
វិនិឆឆេ័យ និង កំណត់បោយអគ្គនាយកោ្ថានពន្ធោរ។

វិញ្ញាបនបបតអនុលលោមភាព 
សារលពើពន្ធចំណាត់ថ្ាក់ “មាស”

 នាឆ្្ ំ2017 ធនាោរ ស្្បនា បានទទួ�ពានរង្្នគុ់ណភាព 
ទិន្នព័�ពរីការយិា�ព័�ឥណទានក្្ុជា (CBC) សងមាបក់ារអនុវត្តន៍

 
បានយ៉ាង�្ងបយសើរកុ្ងការ ្្ត�់ទិន្នព័�ងតឹ្ ងតរូវ និងទានយ់ព�យវលា

 ដ�់ការយិា�ព័�ឥណទានក្្ុជា។ 

 យោ�បណំងននពានរង្្នយ់នុះ គយឺដើ្ ្ រីទទ�ួស្្គ �់ពរីការខតិខងំបឹង
 ដងបង និងការយប្តជាញា រិត្តរបស់ ធនាោរ ស្្បនា ក្ុងការ្្ត�់ទិន្នព័�ដដ�

មានគុណភាពខ្ស់ និងបានទានយ់ព�។ យ�ើសពរីយនុះ យ�ើងបានបញ្ចូ � ទនិន្ព័�ឥណទានយរៀងរា�់សបា្ត ហ៍បដន្្ យ�ើការបញ្ចូ �ទនិន្ព័�ងបចាដំខ
ដដ�បានកំណតយ់ោ�ការយិា�ព័�ឥណទានក្្ុជា។

ពានរង្ាន់គុណភាពទិន្ន័យ
បព័ណ្ណ សរយសើរគុណភាពទិន្នព័�ដដ�្្ត�់យោ� 
ការយិា�ព័�ឥណទានក្្ុជា
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    

ររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
េបោ្រ់ោរិយ្ររិស្ឆេទតដលរាន្រញ្ច្រ់ 

ចថងៃទី 31 ត� ធនៃនូ ឆ្នាំ 2017 
និង

ររាយោរណ៍រ្រេ់េវនករឯករាជ្យ



ធនាគារ ធនាោរ ស្្បនា ភរីអិ�សុរី 

្ុះ្រញ្ជីពាណិជ្ជកម្មសល� 00017121

ទីស្នាក់ោរ្ុះ្រញ្ជី
អោរយ�ខ 83 ្្វថិរី ងពុះនយរាត្ត្ សង្ក ត់្ សារថ្មរី 3 ខណ្ដចូនយពញ
រាជធានរីភ្យំពញ ងពុះរាជាណារងកក្្ុជា

ភាគទុនិក MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd.

បកុមប្រឹកសាភិរាល បណិ្ត Han Chang-Woo ងបធានងករុ្ងបឹកសាភបិា� (្និងបតិបត្តិ)

យលាក Han Yu អភបិា�្និងបតិបត្តិ

យលាក Han Ken អភបិា�្និងបតិបត្តិ

ឯកឧត្ត្ Shinohara Katsuhiro អភបិា�ឯករាជ្យ និង្និងបតិបត្តិ

យលាក Ishimura Mitsuhiru
អភបិា�ឯករាជ្យ និង្និងបតិបត្តិ
(លាដ�ងយៅនថងៃទរី 01 ដខ្ថុិនា ឆ្្2ំ018

ឯកឧត្ត្ គឹ្ វ៉ាោ
អភបិា�ឯករាជ្យ និង្និងបតិបត្តិ 
(ដតងតាងំយៅនថងៃទរី 01 ដខ សរី្ ឆ្្ ំ2017)

យលាក ហុ៊ន ្ុន្រីវណ្ណ អភបិា�ឯករាជ្យ និង្និងបតិបត្តិ

យលាក Norihiko Kato អភបិា�

គណៈបគ្រ់បគងជាន់�្េ់ យលាក Norihiko Kato ងបធាននា�កងបតិបត្តិ

យលាក �ឹ្ អចូន
អនុងបធាននា�កងបតិបត្តិ និង
នា�កងបតិបត្តិ ងបតិបត្តិការ

យលាក Tsuchiya Kazuhiko នា�កងបតិបត្តិស្ជរីវក្្ម

យលាក វង្ស សុខ្�
នា�កងបតិបត្តិរដ្បា�
(ដតងតាងំយៅនថងៃទរី 01 ដខ្ករា ឆ្្ ំ2018)

យលាក ស្ឺ� ប៉ុណ្ណ រតន៍
នា�កងបតិបត្តិហិរញញា វត្ុ  
(ដតងតាងំយៅនថងៃទរី 17 ដខ តុលា ឆ្្ ំ2017)

យលាក អ៊ាប ប៊ុនថាន
នា�កងបតិបត្តិហិរញញា វត្ុ
(លាដ�ងយៅនថងៃទរី 31 ដខ ្ករា ឆ្្ ំ2017)

េវនករ យខភរីអឹ្ជជារី យខ្បចូឌា រំកាត់

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
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ងករុ្ងបកឹសាភបិា� មានយសរកដារីយស្្នស្សរ រីករា� យធ្ើការបង្ហា ញជចូននចូវរបា�ការណ៍របស់ខួ្ន និងរបា�ការណ៍ ហិរញញា វតុ្ ដដ�បានយធ្ើសវនក្្ម

 ររួរបស់ធនាោរ ស្្បនា ភរីអិ�សុរី យៅកាតថ់ា (“ធនាោរ”) សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017  ។

សកម្មភាពចម្បងៗ
សក្្មភាពរ្្ងរបស់ធនាោរមានដចូរខ្ងយងកា្៖

ផ្ល់ឥណទាន 
ខា្ថាតតូចបំផរុត ខា្ថាតតូច  

និងខា្ថាតមធថាយម

ផ្ល់បសវាកម្
ោក់បបាក់បបញ្ញើ

ផ្ល់បសវាកម្បផទេរលរុយ 
ក្ខុងបសរុក និងបបរៅបសរុក

ផ្ល់បសវាកម្ AtM 
និង បសវាធនាគារ 

តាមបបព័ន្ធអរុតីនបធើដណត

ផ្ល់បសវាកម្ទាក់ទង
នរឹងធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ខុ 

បផថាសងៗ បៅក្ខុង
បពរះរាជាណចបកកម្ខុជា ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
�ទ្ធ្�ហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរ សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 មានដចូរខ្ងយងកា្៖

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់4)

ងបាករ់ំយណញ្ុនបងព់ន្ធ 23,805,608 96,103,240 11,281,887 45,544,977

រំណា�ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ (5,219,569) (21,071,400) (2,450,183) (9,891,389)

បបាក់ចំបណញសរុទ្ធសបមប់ការិយបរិបចឆេទ 18,586,039 75,031,840 8,831,704 35,653,588

ភាគលាភ
ពំុមានការងបកាស ឬការដបងដរកភាគលាភយទ យហើ�ងករុ្ងបឹកសាភបិា� ក៏្ និបានយស្ើឲ្យមានការដបងដរកភាគលាភណា្�ួ សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទយធ្ើ
របា�ការណ៍យនុះយទ។

ទុនបបមុង និងសំវិធានធន
ពំុមានការដងបងបរួ�ជាស្រវន្តននទុនបង្រុង និងសំវធិានធនយៅក្ុងការ�ិបរយិរ្ទយនុះយទ យងរៅពរីការបង្ហា ញយៅក្ុង របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុយនុះ ។

ល�ើមទុន
ោ្ម នការផ្្ស់ប្តចូរនិង បដន្្យដើ្ទុនរបស់ធនាោរសងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទយនុះយទ ។

ររាយោរណ៍រ្រេ់បកុមប្រឹកសាភិរាល
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ររាយោរណ៍រ្រេ់បកុមប្រឹកសាភិរាល

ឥណទានអាបកក់ និងជាប់សង្ស័យ 

យៅ្ុនយព�ដដ�របា�ការណ៍ហិរញញា វតុ្របស់ធនាោរងតរូវបានយរៀបរំយ�ើង  
ងករុ្ងបឹកសាភបិា�បានចាតវ់ធិានការស្ងសប យដើ្្រីបញ្ជា កថ់ាវធិានការ

 
ទាកទ់ងយៅនឹងការ�ុបបំបាតយ់ចា�ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជនអាងកក ់ 
និងការយធ្ើសំវធិានធនយ�ើឥណទានជាបស់ង្សព័�ងតរូវបានយធ្ើយទ្ើង យហើ�

 ងករុ្ងបឹកសាភបិា�យជឿជាកថ់ា រា�់ឥណទានដដ�បានដឹងថា្និអារទារ 
បាន ងតរូវបាន�ុបបំបាតយ់ចា� យហើ�សំវធិានធនងតរូវបានយធ្ើយ�ើងយ៉ាង 
ងគបង់ោនស់ងមាបឥ់ណទានអាងកក ់និងជាបស់ង្សព័� ។

នានថងៃយរញរបា�ការណ៍យនុះ ងករុ្ងបឹកសាភបិា�ពំុបានពិនិត្យយឃើញមាន
ស្្នភាពណា្�ួដដ�អារនងឹបណា្ត �ឲ្យរនំនួននការ�ុបបបំាតយ់ចា� 
ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជនអាងកក ់ឬ រំនួនននការយធ្ើសំវធិានធនយ�ើ            
ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជនជាបស់ង្សព័�កុ្ងរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុរបស់
ធនាោរ មានរំនួនខ្ុះខ្តជាស្រវន្តយនាុះយ�ើ� ។

បទព្យសកម្ម
យៅ្ុនយព�ដដ�របា�ការណ៍ហិរញញា វតុ្របស់ធនាោរងតរូវបានយរៀបរំយ�ើង  
ងករុ្ងបឹកសាភបិា�បានចាតវ់ធិានការដដ�មាន្ចូ�ោ្នស្រ្្យយដើ្្រី 
បញ្ជា កថ់ា បណា្ត ងទព្យសក្្មដដ�បានកតង់តាយៅក្ុងបញជា រីគណយន�្យ 
របស់ធនាោរ យហើ�ដដ�សន្ោ្ិនថា មានតន្្្និអារងប្ចូ�្កវញិបាន 
យៅក្ុងងបតិបត្តិការអាជរីវក្្មធ្្មតាងតរូវបានកាតប់ន្�ឲ្យយៅយស្មើនឹងតន្្
ដដ�គិតថា នឹងអារងប្ចូ�បានជាកដ់ស្តង ។

នានថងៃយរញរបា�ការណ៍យនុះ ងករុ្ងបឹកសាភបិា�ពំុបានដឹងពរីយហតុការណ៍
ណា្�ួដដ�នងឹយធ្ើឲ្យបុ៉ះពា�់ដ�់ការ កណំតត់ន្្ងទព្យសក្្ម យៅក្ុង
របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរថាមានភាព្និងតឹ្ងតរូវយនាុះយទ ។

វិធីសាសស្កំណត់តមមលៃ 
នានថងៃយរញរបា�ការណ៍យនុះ ងករុ្ងបឹកសាភបិា�ពំុបានដឹងពរីយហតុការណ៍
ណា្�ួ ដដ�បានយកើតយ�ើងយធ្ើឲ្យបុ៉ះពា�់ដ�់ការអនុវត្តវធិរីស្សស្ត

 
ដដ�មានកន្ង្ក កុ្ងការវា�តន្្ងទព្យសក្្ម និងបំណុ�យៅក្ុង                
របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរថា មានភាព្និងតឹ្ងតរូវ ឬ្និ

 ស្ងសបយនាុះយទ ។

បំណុលយថាលហតុ និងបំណុលលផ្សងៗលទៀត
នានថងៃយរញរបា�ការណ៍យនុះ ពំុមាន៖

 (ក)  ការោកប់ញ្្ំងទព្យសក្្មណា្�ួរបស់ធនាោរ ចាបត់ាងំពរី 
នថងៃរុងការ�ិបរយិរ្ទ្ក កុ្ងការធានារយំពាុះបំណុ�របស់បគុ្គ� 
ណាម្ាកយ់�ើ� ឬ

 (ខ)  បណុំ��ថាយហតុណា្�ួដដ�យកើតមានយ�ើងរំយពាុះធនាោរ  
ចាបត់ាងំពរីរុងការ�ិបរយិរទ្្ក យងរៅអពំរី ងបតបិត្តកិារអាជរីវក្្ម

 ធ្្មតារបស់ធនាោរ ។

ងករុ្ងបកឹសាភបិា���់យឃើញថា ពំុមានបំណុ��ថាយហតុ ឬបំណុ� 
យ្្សងៗយទៀតរបស់ធនាោរ ដដ�ធនាោរងតរូវបយំពញ ឬ អារនងឹងតរូវបយំពញ 
ក្ុងអំ�ុងយព�ដបព់រីរដខ បនាទៃ បព់រីនថងៃបញ្បក់ារ�ិបរយិរ្ទនឹងមាន្�

 បុ៉ះពា�់ជាស្រវន្តដ�់�ទ្ធភាពរបស់ធនាោរ ក្ុងការបំយពញកាតព្កិរ្ 
របស់ខ្ួន យៅយព�ដដ�ដ�់នថងៃកំណតយ់�ើ� ។ 

ការបបបបបរួលសភាពការណ៍
នានថងៃយរញរបា�ការណ៍យនុះ ងករុ្ងបកឹសាភបិា�របស់ធនាោរពំុបាន 
ពិនិត្យយឃើញសភាពការណ៍ណា្�ួដដ�្និបានដវកដញកយៅក្ុង របា�ការណ៍យនុះ ឬក្ុងរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរដដ�អារ

 
នងឹបណា្ត �ឲ្យមាន តយួ�ខននរំនួនណា្�ួយៅក្ុងរបា�ការណ៍ហរិញញា វត្ុ  មានភាព្និងតឹ្ងតរូវយនាុះយទ ។

បបតិបត្ិការមិនបបបកតី
តា្្តិរបស់ងករុ្ងបឹកសាភបិា� �ទ្្ធ �ននការយធ្ើងបតិបត្តកិាររបស់ធនាោរ

 ក្ុងការ�ិបរយិរ្ទហិរញញា វត្ុយនុះ ្និមាន្�បុ៉ះពា�់ជាស្រវន្តយោ�
 សក្្មភាពងបតិបត្តិការ ឬ ងពឹត្តិការណ៍ណា្�ួដដ�មាន�ក្ខណៈ្និ
 

ងបងកតរីយនាុះយទ។

ងករុ្ងបឹកសាភបិា� កម៏ាន្តិ្ ងដដរថា យៅក្ុងចាបព់រីនថងៃរុងការ�ិបរយិរទ្
 ដ�់នថងៃយរញរបា�ការណ៍ យនុះពំុមានរណំាតថ្់ាកស់ក ្្មភាពងបតបិត្តកិារ  

ឬងពឹត្តិការណ៍ណា្�ួដដ�មាន�ក្ខណៈជាស្រវន្ត និង្និងបងកតរីយកើត
 មានយ�ើង ដដ�អារនាឲំ្យបុ៉ះពា�់ដ�់�ទ្ធ្�ននងបតិបត្តិការរបស់ 

ធនាោរក្ុងការ�ិបរយិរទ្ដដ�របា�ការណ៍យនុះបានយរៀបរយំ�ើងយនាុះយទ ។

បកុមបបរឹក្សាភិរាល
ងករុ្ងបឹកសាភិបា� ដដ�បានបយង្ើការចាប់តាំងពរីនថងៃដដ�យរញ 
របា�ការណ៍្ុន រួ្ មាន៖

បណិ្ត Han Chang-Woo ងបធានងករុ្ងបឹកសាភបិា� 
(្និងបតិបត្តិ)

យលាក Han Yu អភបិា�្និងបតិបត្តិ

យលាក Han Ken អភបិា�្និងបតិបត្តិ

ឯកឧត្ត្ Shinohara Katsuhiro អភបិា�ឯករាជ្យ និង្និងបតិបត្តិ

យលាក Ishimura Mitsuhiru អភបិា�ឯករាជ្យ និង្និងបតិបត្តិ

ឯកឧត្ត្ គឹ្ វ៉ាោ អភបិា�ឯករាជ្យ និង្និងបតិបត្តិ 
ដតងតាងំយៅនថងៃទរី 1 ដខ សរី្ ឆ្្ ំ
2017

យលាក ហុ៊ន ្ុន្រីវណ្ណ អភបិា�ឯករាជ្យ និង្និងបតិបត្តិ

យលាក Norihiko Kato អភបិា�ងបតិបត្តិ 
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បណិ្ត Han Chang-Woo

ងបធានងករុ្ងបឹកសាភបិា�
រាជធានរីភ្យំពញ ងពុះរាជាណារងកក្្ុជា
នថងៃទរី

យលាក ស្ឺ� ប៉ុណ្ណ រតន ៍
នា�កងបតិបត្តិហិរញញា វត្ុ
រាជធានរីភ្យំពញ ងពុះរាជាណារងកក្្ុជា
នថងៃទរី

យលាក Norihiko Kato 

នា�កងបតិបត្តិ
រាជធានរីភ្យំពញ ងពុះរាជាណារងកក្្ុជា
នថងៃទរី

ចំបណកហ៊ុនរបស់បកុមបបរឹក្សាភិរាល
្និមានសមាជកិងករុ្ងបឹកសាភបិា�ណាម្ាកក់ានក់ាប ់ឬមានការទាកទិ់ន

 
យៅកុ្ងភាគហុ៊នរបស់ធនាោរ យោ�ផ្ទៃ �់ ឬយោ�ងបយយា�យៅក្ុង 
ការ�ិបរយិរ្ទហិរញញា វត្ុយនាុះយទ ។

អត្បបលយោជន៍របស់បកុមបបរឹក្សាភិរាល
យៅកុ្ងអំ�ុងការ�ិបរយិរ្ទ និងយៅរុងការ�ិបរយិរ្ទននរបា�ការណ៍

 ហរិញញា វត្ុយនុះ គឺ្និមានកិរង្ព្យងពៀងណា្�ួដដ�ធនាោរជាភាគរីមា្ខ ង 
 ដដ�ក ្្មវតុ្ននកិរ្ងព្យងពៀងយនាុះអារ ្្ត�់�ទ្ធភាពដ�់ងករ្ុ ងបឹកសាភបិា�
 

ណាម្ាកឲ់្យទទួ�បាននចូវអត្ងបយយាជនត៍ា្្យធយាបា�យ្្សងៗ ដចូរជា 
ការទិញភាគហុ៊ន ឬ បព័ណ្ណ បំណុ�របស់ធនាោរ ឬស្ជរីវក្្មដនទ ។ 

ចាបតំ់ាងពរីនថងៃរុងយងកា�ននការ�ិបរយិរ្ទកន្ងយៅពំុមានងករ្ុ ងបឹកសាភបិា�
 

ណាម្ាករ់បស់ធនាោរបានទទួ� ឬ មានសិទ្ធទិទ�ួបាននចូវអតង្បយយាជន ៍
ណា្�ួ (យងរៅពរីអត្ងបយយាជនដ៍ដ�បានរួ្ បញ្ចូ �យៅក្ុងបរលិាភ

 សរុបទទ�ួបាន ឬដ�់កំណតទ់ទួ�បានយោ�ងករុ្ងបឹកសាភបិា� ដចូរបាន 
បង្ហា ញយៅក្ុងរបា�ការណ៍ហរិញញា វតុ្) តា្រ�ៈការរុុះកិរ្សនយាយធ្ើយ�ើង

 យោ�ធនាោរ ឬយោ�ធនាោរពាកព់ព័ន្ធជា្�ួនឹងធនាោរដដ�ងករុ្ 
ងបឹកសាភបិា�យនាុះជាសមាជិក ឬកជ៏ា្�ួធនាោរ ដដ�ងករុ្ងបឹកសាភបិា�

 
យនាុះមាន្�ងបយយាជនដ៍្្កហិរញញា វតុ្យងរើនយនាុះយទ យ�ើកដ�ងដតការ

 
បង្ហា ញយៅក្ុងរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ។

ការទទួលខុសបតរូវរបស់បកុមបបរឹក្សាភិរាលលលើ
ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ងករុ្ងបកឹសាភបិា� មានភារៈយធ្ើការអុះអាងបញ្ជា កថ់ា របា�ការណ៍ 
ហិរញញា វត្ុបានយរៀបរំយ�ើងយ៉ាងងតឹ្ងតរូវននស្្នភាពហិរញញា វត្ុរបស់

 ធនាោរ នានថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្2ំ017 ងព្ទាងំ�ទ្ធ្�ហិរញញា វត្ុ និង
 ស្្នភាព�ំហចូរទឹកងបាក ់សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្ប ់។ យៅ

ក្ុងការយរៀបរំរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុយនុះ ងករុ្ងបឹកសាភបិា�ចាបំារង់តរូវ៖

(ក)  អនុ្ព័តនចូវយោ�នយយាបា�គណយន�្យដដ�ស្ងសប យោ� 
ដ្្កយ�ើការវនិិរ្ព័� និងការប៉ានង់បមាណយ៉ាងស្យហតុ្� និង 
ងបរុងងប�ព័ត្ យហើ�យធ្ើការអនុវត្តងបកបយោ�សង្គតិភាព ។

(ខ)  យោរពតា្ស្តងោ់រគណយន�្យក្្ុជា និងយោ�ការណ៍ដណនារំបស់ 
ធនាោរជាតិននក្្ុជាពាកព់ព័ន្ធនឹង ការយរៀបរ ំនិងការកណំតប់ង្ហា ញ
យៅក្ុងរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ឬ ងបសិនយបើមានការផ្្ស់ប្តចូរពរីយនុះ 
យដើ្្រីបង្ហា ញនចូវភាពពិត និងងតឹ្ងតរូវ គឺងតរូវដតបង្ហា ញ ពន្យ�់ និង

 កណំតប់រមិាណឲ្យបានរបាស់លាស់យៅក្ុង របា�ការណ៍ហរិញញា វត្ុ ។ 

(គ)  ងតរួតពិនិត្យងបពព័ន្ធដំយណើ រការរបស់របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុរបស់
 ធនាោរ និងរកសាទុកនចូវបញជា រីគណយន�្យឲ្យបានងគបង់ោន ់និង 

ងបពព័ន្ធងគបង់គងន្ទៃក្ុងឲ្យមានងបសិទ្ធភាព ។

(ឃ)  វា�តន្្នចូវ�ទ្ធភាពរបស់ធនាោរក្ុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជរីវក្្ម 
ទទួ�ខុសងតរូវយ�ើការលាតងតោងពព័តម៌ាន ងបសិនយបើពាកព់ព័ន្ធនចូវ 
បញ្ហា ទាងំឡា�ដដ�ទាកទ់ងយៅនឹងនិរន្តរភាពអាជរីវក្្ម និង 
យងបើងបាស់្ចូ�ោ្ន និរន្តរភាពននគណយន�្យ យ�ើកដ�ងដតអក្ងគប ់
ងគងមានបំណងរងជ់ង្ុះបញជា រីផ្្កដំយណើ រការធនាោរ ឬ ោ្ម នជយង្ើស 
ស្រ្្យដនទយទៀតយងរៅពរីយធ្ើដបបយនុះ ។

(ង)  ងតរួតពិនិត្យ និងដឹកនា ំធនាោរឲ្យមានងបសិទ្ធភាព យ�ើរា�់យសរកដារី
 សយង្រដដ�មានស្រៈសំខ្នទ់ាងំអស់ដដ�បុ៉ះពា�់ដ�់សក្្មភាព 

ងបតិបត្តិការ និងដំយណើ រការរបស់ធនាោរ យហើ�ងតរូវងបាកដថា
 

កិរ្ការយនុះងតរូវបានឆុ្ុះបញ្្ំងយ៉ាងងតឹ្ ងតរូវយៅកុ្ងរបា�ការណ៍
 ហិរញញា វត្ុ ។

ងករុ្ងបកឹសាភបិា�ធានាអុះអាងថា បានអនុវត្តនចូវរា�់តង រ្ូវការ ដចូរមាន 
រា�ការណ៍ខ្ងយ�ើក្ុងការយរៀបររំបា�ការណ៍ហរិញញា វត្ុរបស់ធនាោរ ។

ការអនុម័តលលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
យ�ើងខញាុ  ំតណំាងឲ្យងករុ្ងបឹកសាភបិា�របស់ធនាោរ សចូ្យធ្ើការអនុ្ព័តយ�ើ

 របា�ការណ៍ហរិញញា វតុ្ ដដ�បានភាជា ប់្ កជា្�ួដចូរដដ�បានបង្ហា ញយៅ
ទពំព័រទរី 11 ដ�់ទរី 71 ថាបានបង្ហា ញនចូវភាពងតឹ្ងតរូវននស្្នភាពហរិញញា វត្ុ របស់ធនាោរ នានថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 ងព្ទាងំ�ទ្ធ្�ហិរញញា វត្ុ 
នងិ�ំហចូរទឹកងបាក ់សងមាបក់ារ�ិបរយិរទ្ដដ�បានបញ្ប ់យោ�អនុយលា្ 
យៅតា្ស្តងោ់រគណយន�្យក្្ុជា និងយោ�ការណ៍ដណនារំបស់ធនាោរ 
ជាតិននក្្ុជា ពាកព់ព័ន្ធនឹងការយរៀបរំ និងការកំណតប់ង្ហា ញយៅក្ុង

 របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ។

រុុះហត្យ�ខ្ក្ុងនា្ងករុ្ងបឹកសាភបិា� 
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



មតិសវនកម្ម
យ�ើងខញាុ ំ បានយធ្ើសវនក្្មយៅយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុរបស់ ធនាោរ 

 ស្្បនា ភរីអិ�សុរី យៅកាតថ់ា (“ធនាោរ”) ដដ�រួ្ មានតារាងតុ�្យការ 
នានថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 របា�ការណ៍�ទ្្ធ �របា�ការណ៍ស្តរីពរីបដង្

 
បង្រួ�្ចូ�ធន និងរបា�ការណ៍�ំហចូរទឹកងបាក ់សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទ 
ដដ�បានបញ្ប ់និងកំណតសំ់ោ�់ ដដ�រួ្ មាន យោ�នយយាបា� 
គណយន�្យសំខ្ន់ៗ  ងព្ទាងំ ពត៌ព័មានពន្យ�់យ្្សងៗ ដដ�បានបង្ហា ញ 
យៅទំពព័រទរី 11 ដ�់ទរី 71 ។

ជា្តរិបស់យ�ើងខញាុ  ំរបា�ការណ៍ហរិញញា វតុ្ជាស្រវន្ត បានបង្ហា ញនចូវភាព
ងតឹ្ងតរូវននស្្នភាព ហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរ នានថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 
ងព្ទាងំ�ទ្ធ្�ហិរញញា វត្ុ និង�ំហចូរទឹកងបាក ់របស់ធនាោរ សងមាប់

 
ការ�ិបរយិរទ្ដដ�បានបញ្ប ់យោ�អនុយលា្យៅតា្ស្តងោ់រគណយន�្យ 
ក្្ុជា និងយោ�ការណ៍ដណនារំបស់ធនាោរជាតិននក្្ុជា ពាកព់ព័ន្ធនឹង

 ការយរៀបរំ និងការកំណតប់ង្ហា ញយៅក្ុងរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ។

មូល�្ានមនមតិសវនកម្ម
យ�ើងខញាុ ំ បានយធ្ើសវនក ្្មយោ�អនុយលា្យៅតា្ស្តងោ់រសវនក្្ម 
អន្តរជាតិននក្ុ្ជា។ ការទទួ�ខុសងតរូវរបស់យ�ើងខញាុដំដ�ងសបតា្ស្តងោ់រ

 ទាងំយនាុះ ងតរូវបានយរៀបរាបប់ដន្្យទៀតយៅក្ុងកថាខណ្សដារីពរីការទទួ� 
ខុសងតរូវរបស់សវនករ សងមាបក់ារយធ្ើសវនក ្្មយ�ើរបា�ការណ៍ហរិញញា វត្ុ  
ដដ�មាននចូវក្ុងរបា�ការណ៍របស់យ�ើងខញាុ ំ។ យ�ើងខញាុ ំ មានភាពឯករាជ្យ

 ពរីធនាោរយោ�ងសបយៅតា្តង រ្ូវការងក្សរី�ធ្វ៌ជិាជា ជរីវៈដដ�ពាកព់ព័ន្ធ 
នឹងសវនក្្មយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុយៅក្ុងងពុះរាជាណារងកក្្ុជា 

 យហើ�យ�ើងខញាុ ំបានបំយពញនចូវទំនួ�ខុសងតរូវយ�ើងក្សរី�ធ្វ៌ជិាជា ជរីវៈ
 ងសបតា្តង្រូវការរបស់ស្តងោ់រទាងំយនាុះ។  យ�ើងខញាុ  ំយជឿជាកថ់ាភស្តុតាង
 

សវនក្្មដដ�យ�ើងខញាុ  ំងប្ចូ�បានមាន�ក្ខណៈងគបង់ោន ់នងិស្ងសប
សងមាបជ់ា្ចូ�ោ្នក្ុងការបយញ្ញ្តិសវនក្្ម របស់យ�ើងខញាុ ំ ។

ព័ត៌មានលផ្សងៗ
អក្ងគបង់គង មានភារៈទទ�ួខុសងតរូវយ�ើពព័តម៌ានយ្្សងៗ ។  ពព័តម៌ានយ្្សងៗ 
ដដ�បានទទួ�ងតឹ្កា�បរយិរ្ទនន របា�ការណ៍សវនក ្្មយនុះ គឺ 
របា�ការណ៍របស់ងករុ្ងបឹកសាភបិា�ដដ�បានបង្ហា ញ យៅទំពព័រទរី 1 ដ�់ទរី 
6 និង របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្រំបស់ធនាោរ ដដ�រពំឹងថា ររួរា�់បនាទៃ បព់រី
កា�បរយិរ្ទននរបា�ការណ៍សវនក្្មយនុះ ។

្តិសវនក្្មរបស់យ�ើងខញាុ ំ យៅយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញញា វតុ្ ្និបានងគប
 ដណ្ត បយ់�ើពព័តម៌ានយ្្សងៗយ�ើ� យហើ�យ�ើងខញាុ ំ ្និយធ្ើការ្ដា�់នចូវអំណុះ

អំណាងណា្�ួយៅយ�ើពព័តម៌ានយនុះយទ ។

ពាកព់ព័ន្ធនឹងការយធ្ើសវនក្្មរបស់ យ�ើងខញាុ ំ យ�ើរបា�ការណ៍ហិរញញា វតុ្ 
 ការទទ�ួខុសងតរូវរបស់យ�ើងខញាុ ំគឺងតរូវអាន ពព័តម៌ានយ្្សងៗ យហើ�ពចិារណា
 ថាយតើពព័តម៌ានយ្្សងៗយនាុះ មានភាព្និងសបោ្ជាស្រវន្តជា្�ួ 

របា�ការណ៍ហរិញញា វតុ្ ឬការ��់ដងឹរបស់យ�ើងខញាុយំៅកុ្ងការយធ្ើសវនក្្ម 
 ឬមានបង្ហា ញនចូវកំហុងឆ្គងជាស្រវន្ត ។  

ងបសិនយបើ ការអានពព័តម៌ានយ្្សងៗ អារឲ្យយ�ើងខញាុសំន្ោ្ិនថា មានកហុំស
 ឆ្គងជាស្រវន្តយកើតយ�ើងយ�ើពព័តម៌ានយ្្សងៗ ដដ�ទទួ�បាន្ុនកា� 

បរយិរ្ទននរបា�ការណ៍សវនក្្មយនុះ យ�ើងខញាុ ំងតរូវរា�ការណ៍យៅតា្ 
ស្្នភាពជាកដ់ស្តង។  យ�ើងខញាុ ំពំុមានអ្រីដដ�ងតរូវរា�ការណ៍ពាកព់ព័ន្ធនឹង
ពព័តម៌ានយ្្សងៗយនុះយទ ។

ការទទួលខុសបតរូវលលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្កបគប់បគង 
និងអ្កទទួលខុសបតរូវលលើអភិរាលកិច្
អក្ងគបង់គងមានភារៈទទ�ួខុសងតរូវយ�ើការយរៀបរ ំនិងការបង្ហា ញនចូវភាព 
ងតឹ្ងតរូវននរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ  យោ�អនុយលា្យៅតា្ស្តងោ់រ 
គណយន�្យក្្ុជា និងយោ�ការណ៍ដណនារំបស់ធនាោរជាតិននក្្ុជា 
ពាកព់ព័ន្ធនឹងការយរៀបរំ នងិការកណំតប់ង្ហា ញយៅក្ុងរបា�ការណ៍ហរិញញា វតុ្ 

 យហើ�និងទទួ�ខុសងតរូវយ�ើងបពព័ន្ធងតរួតពិនិត្យន្ទៃកុ្ង ដដ�អ្កងគបង់គង
 កំណតថ់ាមានភាពចំាបារស់ងមាបក់ារយរៀបរំរបា�ការណ៍ហិរញញា វតុ្ឲ្យយជៀស 

្ុតពរីការបង្ហា ញខុសជាស្រវន្តយោ�ស្រដតការដកង្បន្ ំឬកហុំសឆ្គង ។ 

យៅកុ្ងការយរៀបរំរបា�ការណ៍ហរិញញា វតុ្ អ្កងគបង់គងមានភារៈទទ�ួខុស
 

ងតរូវយ�ើការវា�តន្្នចូវ�ទ្ធភាព របស់ធនាោរ ក្ុងការបន្តនិរន្តរភាព 
អាជរីវក្្មទទួ�ខុសងតរូវយ�ើការលាតងតោងពព័តម៌ាន ងបសិនយបើពាកព់ព័ន្ធនចូវ 
បញ្ហា ទាងំឡា�ដដ�ទាកទ់ងយៅនឹងនិរន្តរភាពអាជរីវក្្ម និងយងបើងបាស់

 
្ចូ�ោ្ននិរន្តរភាពននគណយន�្យ យ�ើកដ�ងដតអ្កងគបង់គងមានបណំង
រងជ់ង្ុះបញជា រី ផ្្កដំយណើ រការធនាោរ ឬោ្ម នជយង្ើសស្រ្្យដនទយទៀត 
យងរៅពរីយធ្ើដបបយនុះ ។

អ្កទទួ�ខុសងតរូវយ�ើអភបិា�កិរ្ មានភារៈទទួ�ខុសងតរូវក្ុងការងតរួត
 

ពិនិត្យដំយណើ រការហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរ ។

ការទទួលខុសបតរូវរបស់សវនករសបមាប់ការលធ្ើសវនកម្ម
ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
យោ�យៅរបស់យ�ើងខញាុ ំ គឺ្ដា�់នចូវអំណុះអំណាងស្យហតុ្�ថា 
របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុទាងំ្ចូ� ្ និមានការបង្ហា ញខុសជាស្រវន្តយោ�
ស្រដតការដក្ងបន្ំ ឬកំហុសឆ្គង និង្ដា�់នចូវរបា�ការណ៍របស់សវនករ  
ដដ�រួ្ បញ្ចូ �ទាងំ្តិសវនក ្្មរបស់យ�ើងខញាុ ំ។ អំណុះអំណាងស្

 យហតុ្� គឺជាអណំុះអណំាងមានកង្តិខ្ស់្�ួ ប៉ដុន្តវា្និអារធានាថា 
ងគបយ់ព�ននការយធ្ើសវនក ្្មយោ�អនុយលា្យៅតា្ស្តងោ់រសវនក ្្ម 
អន្តរជាតិ ននក្្ុជា អាររកយឃើញនចូវកាបង្ហា ញខុសជាស្រវន្តដដ� 
បានយកើតយ�ើងយនាុះយទ។ ការបង្ហា ញខុសជាស្រវន្តអារយកើតយ�ើង 
យោ�ស្រការដកង្បន្ ំឬ កហុំសឆ្គង យហើ�ងតរូវបានចាតទុ់កថាជាស្រវន្ត 
យៅយព�ដដ�ការដក្ងបន្ំ ឬកំហុសឆ្គងដត្�ួ ឬករ៏ួ្ បញ្ចូ �ោ្  
មាន្�បុ៉ះពា�់ដ�់ការសយង្ររិត្តដ្្កយសដ្កិរ្របស់អ្កយងបើងបាស់ 
យោ�យយាងយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុយនុះ ។

ររាយោរណ៍រ្រេ់េវនករឯករាជ្យជូន្ំសពាះភាគទុនិក  
ធនាគារ ស្ថា្រនា ភីអិលេុី
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ជាដ្្ក្�ួននការយធ្ើសវនក្្ម យោ�អនុយលា្តា្ស្តងោ់រសវនក្្ម 
អន្តរជាតិននក្្ុជា យ�ើងខញាុ ំអនុវត្តនចូវការវនិិរ្ព័�ដដ�ងបកបយៅយោ�

 វជិាជា ជរីវៈ និងរកសានចូវ្ជ្ឈធាតុន�ិ្ក្ុងអ�ុំងយព�សវនក្្ម ។  យ�ើងខញាុកំ៖៏

  យធ្ើការកំណត ់និងវា�តន្្នចូវ្និភព័�ននការបង្ហា ញខុសជា 
ស្រវន្តយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ យោ�ស្រដតការដក្ងបនំ្ ឬ 
កំហុសឆ្គង និងទទួ�ខុសងតរូវយ�ើការយរៀបរំ និងការអនុវត្តនន៍ចូវ 
នរីតវិធិរីសវនក្្ម យដើ្ ្ រីយឆ្ើ�តបយៅនឹង្និភព័�ទាងំយនាុះ នងិងប្ចូ�នចូវ

 ភស្តុតាងដដ�មាន�ក្ខណៈងគបង់ោន ់និងស្ងសបសងមាបជ់ា 
្ចូ�ោ្នក្ុងការបយញ្ញ្តសិវនក្្មរបស់យ�ើងខញាុ។ំ ្ នភិព័�ដដ�

 ្និអាររកយឃើញនចូវការបង្ហា ញខុសជាស្រវន្ត ដដ�យកើតយ�ើង 
យោ�ស្រដតការដក្ងបន្ំ មាន�ក្ខណៈខ្ស់ជាងការបង្ហា ញខុស  
យកើតយ�ើងពរីកំហុសឆ្គងយោ�ស្រដតការដកង្បន្ ំអាររួ្ បញ្ចូ �ទាងំ

 
ការឃុបឃិតោ្ ការ�ួរបន្ំ ការ�ុបយចា�យោ�យរតនា ការបក 
ងស្�្និពិត ឬ្និអនុវត្តតា្នរីតិវធិរីងគបង់គងន្ទៃក្ុង ។

  បាននចូវការ��់ដឹងអំពរីការងគបង់គងន្ទៃក្ុង ដដ�ពាកព់ព័ន្ធនឹង
 

ការយធ្ើសវនក្្មក្ុងយោ�បំណងយដើ្ ្រីយរៀបរនំចូវនរីតវិធិរីសវនក្្មដដ�
 ស្ងសបយៅតា្កា�ៈយទសៈ ប៉ុដន្ត្និដ្នកុ្ងយោ�បំណង 

យដើ្ ្ រីបយញ្ញ្តយិ�ើ ងបសិទ្ធភាពននការងគបង់គងន ទ្ៃក្ុងរបស់ធនាោរ
 យ�ើ� ។

  ការវា�តន្្យ�ើភាពស្ងសប ននយោ�នយយាបា�គណយន�្យ 
ដដ�ធនាោរបានយងបើងបាស់ និងភាពស្យហតុ្�ននការប៉ានស់្្ម ន 
គណយន�្យសំខ្ន់ៗ  ងព្ទាងំការលាតងតោងពព័តម៌ានពាកព់ព័ន្ធ  
ដដ�បានយធ្ើយ�ើងយោ�អ្កងគបង់គង ។

  យធ្ើការសន្ោ្ិនយ�ើភាពស្ងសបននការយងបើងបាស់្ចូ�ោ្ននរិន្តរភាព 
ននគណយន�្យរបស់អ្កងគបង់គង យហើ�យោ�ដ្្កយៅយ�ើភស្តុតាង 
សវនក្្មដដ�ទទួ�បានយធ្ើការសន្ិោ្នថាយតើភាព្និរបាស់លាស់ 
ស្រវន្ត ពាកព់ព័ន្ធយៅនងឹងពឹត្តកិារណ៍ ឬ�ក្ខខណ្ដដ�អារយធ្ើឲ្យមាន 
្នទៃិ�ជាស្រវន្តយ�ើ�ទ្ធភាពរបស់ធនាោរ យដើ្្រីបន្តនិរន្តរភាព

 
អាជរីវក្្ម។ ងបសិនយបើយ�ើងខញាុ  ំយធ្ើការសនិ្ោ្នថាមានអត្ភិាពននភាព

 ្និងបាកដងបជាជាស្រវន្ត យ�ើងខញាុ ំ ចាបំារង់តរូវបញ្ចូ �យៅក្ុង
 របា�ការណ៍របស់យ�ើងខញាុ ំ យដើ្្រីទាញរំណាបអ់ារ ្្មណ៍យ�ើការ
 លាតងតោងពព័តម៌ានពាកព់ព័ន្ធយៅក្ុងរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ឬ 

ងបសិនយបើ ការលាតងតោងពព័តម៌ានមាន�ក្ខណៈ្និងគបង់ោន ់ 
យ�ើងខញាុ ំចាបំារង់តរូវ្ដា�់្តិសវនក្្មដដ�មានបញ្ហា ។ ការសនិ្ោ្ន

 
របស់យ�ើងខញាុ ំគឺ ដ្្កតា្ភស្តុតាងសវនក ្្មដដ�ងប ច្ូ�បានងតឹ្

 កា�បរយិរ្ទននរបា�ការណ៍សវនក្្មរបស់ យ�ើងខញាុ ំ ។ យ៉ាងណាក ៏
យោ�ងពឹត្តិការណ៍ ឬ �ក្ខខណ្នាយព�អនាគតអារយធ្ើឲ្យធនាោរ 
បពា្ឈបនិ់រន្តរភាព ននអាជរីវក្្ម ។

  វា�តន្្យ�ើការបង្ហា ញននទង្ង ់និងខ្ឹ្ស្រននរបា�ការណ៍ 
ហរិញញា វត្ុទាងំ្ចូ� ដដ�រួ្ បញ្ចូ �ទាងំការលាតងតោងពព័តម៌ាន នងិ

 វា�តន្ថ្ាយតើរបា�ការណ៍ហរិញញា វត្ុ បានបង្ហា ញពរីងបតបិត្តកិារ និង
 ងពឹត្តកិារណ៍ពាកព់ព័ន្ធក្ុងអត្នព័� ដដ�អារសយង្របាននចូវការបង្ហា ញ 

របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុដង៏តឹ្ងតរូវ ។

យ�ើងខញាុ ំ ្ដា�់ពព័តម៌ានជចូនអ្កទទួ�ខុសងតរូវយ�ើអភបិា�កិរ្សដារីពរីបញ្ហា
 យ្្សងយទៀត វសិ្�ភាព និងយព�យវលា ដដ�បានយងោងទុកសងមាបក់ារ 

យធ្ើសវនក្្ម និងការរកយឃើញបញ្ហា ជាស្រវន្តយ្្សងយទៀតដដ�មាន 
រួ្ បញ្ចូ �ទាងំ រំណុរខ្ុះខ្តននការងគបង់គងន្ទៃក្ុងដដ�បានរកយឃើញ 
ក្ុងអំ�ុងយព�យធ្ើសវនក្្ម ។

តំណាងងករុ្ហុ៊ន យខភរីអឹ្ជជារី យខ្បចូឌា រំកាត់

ដង៉ ហ៊រុយ

Partner

រាជធានរីភ្យំពញ ងពុះរាជាណារងកក្្ុជា

នថងៃទរី 26 ្រីនា 2018
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2017 2016

កំណត់
សំោ�់

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

បទពថាយសកម្

ស្រង់បាកក់្ុងនដ 43,744,709 176,597,390  32,876,496 132,722,414

ស្តុ�្យយៅធនាោរជាតិននក្្ុជា 5 124,540,739 502,770,963 212,512,999 857,914,977

ងបាកប់យញញា ើ និងងបាកត់្ក�់យៅ
ធនាោរយ្្សងៗ

6 19,095,480 77,088,453 46,743,874 188,705,020

ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន 7 794,125,991 3,205,886,626 599,550,758 2,420,386,410

ងទព្យសក្្មយ្្សងៗ 8 16,848,396 68,016,975 8,219,292 33,181,282

តន្្យករ ្តិ៍យឈា្ម ុះ 9 17,380,030 70,163,181 17,380,030 70,163,181

ងទព្យ និងបរកិា្ខ រ 10 8,016,784 32,363,757 7,208,738 29,101,675

ងទព្យសក្្មអរចូបរី 11 943,246 3,807,884 1,466,861 5,921,718

ការវនិិយយាគយ្្សងៗ 50,000 201,850 50,000 201,850

ពន្ធពនយារជាងទព្យសក្្ម 16 3,048,924 12,308,506 2,697,590 10,890,171

សររុបបទពថាយសកម្ 1,027,794,299 4,149,205,585 928,706,638 3,749,188,698

បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទរុនិក

បំណុល 

ងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជន
និងងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុយ្្សងៗ 12 618,172,252 2,495,561,381 583,220,998 2,354,463,169

ងបាកក់្្រី 13 214,788,333 867,100,500 170,721,348 689,202,082

បំណុ�បនាទៃ បប់ន្សំ 14 13,000,000 52,481,000 16,313,217    65,856,457

្ចូ�និធិយស្ធននិវន្ត៍ 15 10,378,502 41,898,013 7,645,507   30,864,912

បំណុ�ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ 16 4,444,141 17,940,997 2,783,651  11,237,599

បំណុ�យ្្សងៗ 17  12,831,664   51,801,428 12,428,549 50,174,052

សររុបបំណុល 873,614,892  3,526,783,319 793,113,270 3,201,798,271

មូលធនរបស់ភាគទរុនិក

យដើ្ទុន 18 120,000,000 484,440,000 120,000,000  484,440,000

ងបាករ់ំយណញរកសាទុក  34,179,407  137,982,266 15,593,368 62,950,427

សររុបមូលធនរបស់ភាគទរុនិក 154,179,407  622,422,266 135,593,368 547,390,427

សររុបបំណុល និងមូលធន 
របស់ភាគទរុនិក

1,027,794,299  4,149,205,585 928,706,638 3,749,188,698

កំណតសំ់ោ�់ដដ�ភាជា បជ់ចូនយនុះ គឺជាដ្្ក្�ួននរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ។

នានថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

តារាងតុល្យោរ
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2017 2016

កំណត់
សំោ�់

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ចំណូលបបតិបត្ិការ

រំណចូ �ពរីការងបាក់ 19 115,992,555 468,261,945 102,114,824 412,237,544

រំណា�យ�ើការងបាក់ 20 (49,463,241) (199,683,104) (44,225,679) (178,539,066)

ចំណូលពតីការបបាក់សរុទ្ធ 66,529,314 268,578,841 57,889,145 233,698,478

រំណចូ �កនង្ និងយជើងស្រសុទ្ធ 21 5,370,725 21,681,617 940,707 3,797,634

រំណចូ �ងបតិបត្តិការយ្្សងៗ 660,511 2,666,483 360,304 1,454,547

ចំបណញពតីបបតិបត្ិការ 72,560,550 292,926,941 59,190,156 238,950,659

សំវធិានធនយ�ើឥណទានអាងកក ់និងជាបស់ង្សព័� 7 (4,871,366) (19,665,705) (7,150,298) (28,865,753)

រំណា�ងបតិបត្តិការយ្្សងៗ 22  (43,883,576)  (177,157,996) (40,757,971) (164,539,929)

បបាក់ចំបណញមរុនបង់ពន្ធ  23,805,608  96,103,240 11,281,887 45,544,977

រំណា�ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ 16  (5,219,569)  (21,071,400) (2,450,183) (9,891,389)

បបាក់ចំបណញសរុទ្ធសបមប់ការិយបរិបចឆេទ  18,586,039  75,031,840 8,831,704 35,653,588

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

ររាយោរណ៍លទ្ធផល

បែើមទរុន
ដុល្ារអាយ្រកិ

បរុព្ោភបែើមទរុន
ដុល្ារអាយ្រកិ

បបាក់ចំបណញរកថាសាទរុក
ដុល្ារអាយ្រកិ

សររុប
ដុល្ារអាយ្រកិ

នានថងៃទរី1 ដខ ្ករា ឆ្្ ំ2016 18,201,060 174,964 42,443,860 60,819,884 

ការយ្ទៃរ 35,857,160 (174,964) (35,682,196) -   

ការយកើនយ�ើងននយដើ្ទុនដដ�យកើត  
យ�ើងពរីការរួ្ បញ្ចូ �តា្្្ចូវរបាប់

65,941,780 -  -  65,941,780

រំយណញសុទ្ធសងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទ -   -    8,831,704 8,831,704

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2016 120,000,000 -    15,593,368  135,593,368

(សមមូលពាន់បរៀល - កំណត់សំគាល់ 4) 484,440,000 -   62,950,427  547,390,427

នានថងៃទរី1 ដខ ្ករា ឆ្្ ំ2017 120,000,000 - 15,593,368 135,593,368

រំយណញសុទ្ធសងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទ -  -   18,586,039  18,586,039

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2017 120,000,000 -   34,179,407  154,179,407 

(សមមូលពាន់បរៀល - កំណត់សំគាល់ 4) 484,440,000 -    137,982,266  622,422,266 

កំណតសំ់ោ�់ដដ�ភាជា បជ់ចូនយនុះ គឺជាដ្្ក្�ួននរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

ររាយោរណ៍េ្ីពី្រតបម្របមរួលមូលធន
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2017 2016

កំណត់
សំោ�់

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

សច់បបាក់សរុទ្ធ (បបបើបបាស់ក្ខុង)/ទទួល 
បានពតីសកម្ភាពបបតិបត្ិការ

23 (152,091,243) (613,992,348) 152,620,326 616,128,255

�ំហចូរទឹកងបាកព់រីសក្្មភាពវនិិយយាគ

ការទិញងទព្យ និងបរកិា្ខ រ (3,647,943) (14,726,746) (5,030,855) (20,309,561)

ការទិញងទព្យសក្្មអរចូបរី (262,001) (1,057,698) (2,649,673) (10,696,730)

ស្រង់បាកទ់ទួ�បានពរីការ�កង់ទព្យ និងបរកិា្ខ រ 454 1,833 15,855 64,007

ការវនិិយយាគ - - (25,000) (100,925)

សច់បបាក់សរុទ្ធបបបើបបាស់ក្ខុងសកម្ភាពវិនិបោគ (3,909,490) (15,782,611) (7,689,673) (31,043,209)

លំហូរទរឹកបបាក់ពតីសកម្ភាពហិរញ្ញបថាបទាន

ងបាកទ់ទួ�បានពរីងបាកក់្្រី 104,500,000 421,866,500 85,500,000 345,163,500

ការទចូទាតស់ងងបាកក់្្រី (60,433,015) (243,968,082) (75,646,203) (305,383,722)

ការទចូទាតស់ងបំណុ�បនាទៃ បប់ន្សំ (3,313,217) (13,375,456) (24,000,000) (96,888,000)

សច់បបាក់សរុទ្ធទទួលបានពតី/(បបបើបបាស់ក្ខុង) 
សកម្ភាពហិរញ្ញបថាបទាន

40,753,768 164,522,962 (14,146,203) (57,108,222)

ការ (ថយចរុរះ)/ បកើនប�ើង
សច់បបាក់ និងសច់បបាក់សមមូល

(115,246,965) (465,251,997) 130,784,450 527,976,824

សច់បបាក់ និងសច់បបាក់សមមូល
នាថថងៃទតី 1 ដខ មករា

193,849,549 782,570,629 27,602,888 111,791,696

សច់បបាក់ និងសច់បបាក់សមមូលពតី MJB 
ដែលបកើតប�ើងពតីការរួមបញ្ចនូលតាមផ្នូវចថាបាប់

- - 35,462,211 143,160,946

សច់បបាក់ និងសច់បបាក់សមមូល 
បៅថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ

24 78,602,584 317,318,632 193,849,549 782,570,629

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017
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បបតិបត្ិការប�លមិនបមនជាសាច់បរាក់សំខាន់ៗ
ក្ុងការ�ិបរយិរ្ទ មានងបតិបត្តិការដដ�្និដ្នជាស្រង់បាកសំ់ខ្ន់ៗ ពាកព់ព័ន្ធយៅនឹងងទព្យសក្្ម បំណុ� និង ងបាករ់ំយណញរកសាទុក ដដ�យកើតយរញ
ពរីការរួ្ បញ្ចូ �អាជរីវក្្មតា្្្ចូវរបាបម់ានដចូរតយៅ៖

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ទទួលស្ថាល់បទពថាយសកម្ បំណុល និងបបាក់ចំបណញរកថាសាទរុក

ស្តុ�្យយៅធនាោរជាតិក្្ុជា - - 23,924,962 96,585,072

ស្តុ�្យយៅធនាោរយ្្សងៗ - - 9,332,056 37,673,510

ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន - - 76,126,475 307,322,580

ងទព្យ និងបរកិា្ខ រសុទ្ធ - - 458,482 1,850,892

ងទព្យសក្្មអរចូបរីសុទ្ធ - - 85,171 343,835

តន្្យករ ្តិ៍យឈា្ម ុះ - - 17,380,030 70,163,181

ងទព្យសក្្មយ្្សងៗ - - 4,407,899 17,794,688

ងបាកប់យញញា ើពរីអតិថិជន និង ងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុនានា - - (95,519,194) (385,610,986)

្ចូ�និធិយស្ធននិវន្ត៍ - - (245,169) (989,747)

បំណុ�ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ - - (5,500) (22,204)

បំណុ�យ្្សងៗ - - 5,465,643 22,064,801

កំណតសំ់ោ�់ដដ�ភាជា បជ់ចូនយនុះ គឺជាដ្្ក្�ួននរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



1. ព័ត៌មានធនាគារ
 ការបបងកើតប�ើង និងបបតិបត្ិការ

  ស្្បនា �រី្រីត យៅកាតថ់ា (“ធនាោរ”) ងតរូវបានបយងកើតយ�ើង និង
រុុះបញជា រីពាណិជជាក្្មយៅក្ុងងពុះរាជាណារងកក្្ុជាជា្�ួងកសួង

 ពាណិជជាក្្ម នានថងៃទរី 19 ដខ កុ្ភាៈ ឆ្្2ំ003 ដដ�យកើតយរញពរី�ក្ខនិ្តកៈ                  
រុុះនថងៃទរី 27 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2002 រវាង ស្្បនាសហគ្នក៍្្ុជា ដដ�ជា
អង្គការយងរៅរោ្ភបិា�ក្ុងងសរុក្�ួ ដដ�បានបយងកើតយ�ើងយៅក្ុង

 ឆ្្ ំ1996 នងិបគុ្គ�ិករបស់ធនាោរ ។  ធនាោរទទ�ួបានអាជាញា បព័ណ្ណ  
ងបតបិត្ត ិជាងគឹុះស្្ន្រីងករូហរិញញា វត្ុ ពរីធនាោរជាតនិនក្្ុជា យៅនថងៃទរី 

 23 ដខ យ្ស្ ឆ្្ ំ2003 យងកា្អាជាញា បព័ណ្ណ ជាងគឹុះស្្ន្រីងករូហរិញញា វត្ុ  
ធនាោរងតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យ ្្ត�់ឥណទាន និងយសវា្្ត�់ងបាក ់
បយញញា ើដ�់ងករុ្ងគរួស្រងករីងក មានរណំចូ �ទាប នងិសហងគិនធុនតចូរ 
ដដ�យធ្ើងបតិបត្តិការក្ុងងពុះរាជាណារងកក្្ុជា ។

  ធនាោរជាតិននក្្ុជា បាន្្ត�់អាជាញា បព័ណ្ណ អរិនសន្ត� ៍នានថងៃទរី 19 
ដខយ្ស្ ឆ្្ ំ2006 ។  យៅនថងៃទរី 22 ដខ ្ ករា ឆ្្ ំ2009 ធនាោរបាន 
ទទ�ួអាជាញា បព័ណ្ណ ពរីធនាោរជាតិននក្្ុជា យដើ្ ្ រ្ី ្ត�់យសវាក្្មទទ�ួ

 ងបាកប់យញញា ើ។ យៅនថងៃទរី 11 ដខ កុ្ភាៈ ឆ្្ ំ2014 ធនាោរបានទទួ� 
អាជាញា បព័ណ្ណ រ�ៈយព� 3 ឆ្្ ំយដើ្្រ្ី ្ត�់យសវាក្្មប្តចូរងបាក ់។ 

  យៅនថងៃទរី 19 ដខ តុលា ឆ្្ ំ2012 ធនាោរ ម៉ារ ៉ចូ្ន ់ធនាោរ 
ជប៉ុន ភរីអិ�សុរី បានរុុះកិរ្សនយាទិញ �ក ់ជា្�ួ Stichting  

Triodos-Doen (“ST”), Nederlandse Financierings-

Maatschapij Voor Ontwikellingslanden N.V. (“NFVO”)  

DWM Funds S.C.A – SICAV SIF (“DWM”), Cambodia  

Community Building (CCB) និង Sathapana Employee  

Investment Limited (“SEI”) យដើ្្រីទិញភាគហុ៊នរំនួន 95.1% 
ពរីស្្បនា �រី្រីតធរីត ដំយណើ រការយនុះងតរូវបានអនុ្ព័តយោ�

 
ធនាោរជាតិននក្្ុជា យៅនថងៃទរី 5 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2012 ។ យ�ើសពរីយនុះ                
យៅយទៀត ងកសួងពាណិជជាក ្្មបានអនុ្ព័តយៅយ�ើការប្តចូរក ្្មសិទ្ធិនន
យដើ្ទុន យៅនថងៃទរី 17 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2012 ។

  យៅនថងៃទរី 8 ដខ កុ្ភាៈ ឆ្្ ំ2016 ងករុ្ងបឹកសាភបិា�របស់ធនាោរ 
យោ�អនុយលា្យៅតា្កិរ្ងព្យងពៀងជា្�ួ Cambodia 

Community Building (“CCB”) ោ្ម នពាកព់ព័ន្ធងបយយាជនជ៍ា្�ួ 
ធនាោរ ដដ�បានបញ្បន់ចូវ ដំយណាុះងស្�រំយពាុះការទិញ គឺ 
យៅស�់រំនួន 4.9% ពរីធនាោរ ។ សងមាបក់ារបង្ហា ញនចូវការោ្ម ន 
ពាកព់ព័ន្ធងបយយាជនជ៍ា្�ួធនាោររំនួនទឹកងបាកស់រុប 6.02 
លានដុល្ារអាយ្រកិ ងបតិបតិ្តការងតរូវបាន បញ្បយ់ៅ នថងៃទរី 17 ដខ 
្រីនា ឆ្្ ំ2016 ។

  យៅយដើ្ឆ្្ ំ2015 ធនាោរ ម៉ារ ៉ចូ្ន ់ធនាោរ ជប៉ុន ភរីអិ�សុរី 
នងិស្្បនា �រី្រីតធរីត បាន��់ងព្ រួ្ បញ្ចូ �ងគឹុះស្្នទាងំពរីរជា

 អង្គភាពដត្�ួយោ�មានយឈា្ម ុះ ថ្មរីជាធនាោរ ស្្បនា ភរីអ�ិសុរី ។ 

  ស្្បនា �រី្រីតធរីត បានប្តចូរយឈា្ម ុះរបស់ខ្ួនជា ធនាោរ ស្្បនា 
ភរីអ�ិសុរី យងកា�ពរីមានការអនុ្ព័តជា្្ចូវការពរីធនាោរជាតនិនក្្ុជា
យៅនថងៃទរី 28 ដខ ្ រីនា ឆ្្ ំ2016 រំយពាុះការរួ្ បញ្ចូ �ោ្រវាងធនាោរ 
ម៉ារ ៉ច្ូ ន ់ធនាោរ ជប៉នុ ភរីអ�ិសុរី នងិស្្បនា �រី្រីតធរីត ។  យៅនថងៃទរី 29 

 ដខ ្រីនា ឆ្្ ំ2016 ធនាោរជាតិបាន្្ត�់ អាជាញា បព័ណ្ណ ធនាោរ ដ�់  
ធនាោរ ស្្បនា ភរីអ�ិសុរី រា�់ងទព្យសក្្ម និងបណុំ�ទាងំអស់របស់ 
MJB បានយ្ទៃរយៅឲ្យធនាោរ យៅនថងៃទរី 1 ដខ យ្ស្ ឆ្្ ំ2016 ។

  ធនាគារថ្តី បានចាប់បផ្ើមបបតិបតិ្ការរបស់ខ្លួនបៅថថងៃទតី 1 ដខបមស 
ឆ្ថាំ 2016 ។

  ងបតិបត្តិការសំខ្នរ់បស់ធនាោរមានដចូរតយៅ៖

  ្្ត�់ឥណទានខ្្តតចូរបំ្ុត ខ្្តតចូរ និងខ្្ត្ធ្យ្

  ្្ត�់យសវាងបាកប់យញញា ើ
  ្្ត�់យសវាយ្ទៃរ�ុ�ក្ុងងសរុក និងយងរៅងសរុក

  ្្ត�់យសវា ATM និង អុរីនយធើដណតដបង៊ឃរីង

   ្ ្ត�់យសវាក្្មយ្្សងៗយទៀតដដ�ទាកទ់ងយៅនឹងធនាោរ និង 
ហិរញញា វត្ុយៅក្ុងងពុះរាជាណារងកក្្ុជា ។

 ទតីតាំង

  ទរីស្្កក់ាររុុះបញជា រីរបស់ធនាោរមានទរីតាងំស្ិតយៅអោរយ�ខ 83 
្្វថិរី ងពុះនយរាត្ត្ សង្ក ត់្ សារថ្មរី ខណ្ដចូនយពញ រាជធានរីភ្យំពញ 
ងពុះរាជាណារងកក្្ុជា។ ធនាោរ មានងបតិបត្តិការអាជរីវក្្មរបស់
ខ្ួន ក្ុង 25 យខត្ត ងករុង ដដ�មានស្ខ្រំនួន 168 ជាបណា្ត ញ ។

 បរុគ្គលិក

  យៅនថងៃទរី  31 ដខធ្ចូ ឆ្្2ំ017 ធនាោរមានបុគ្គ�ិករំនួន 4,339 នាក ់
(នថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016: 3,989 នាក)់ ។

2. មូល�្ានមនការលរៀបចំ
(ក) របាយការណ៍អនរុបោមភាព

  របា�ការណ៍ហរិញញា វត្ុងតរូវបានយរៀបរយំ�ើងយោ�អនុយលា្យៅតា្
ស្តងោ់រគណយន�្យ ក្្ុជា និងយោ�ការណ៍ដណនារំបស់ធនាោរ 
ជាតនិនក្្ុជា ដដ�ពាកព់ព័ន្ធនឹងការយរៀបរ ំនងិការកណំតប់ង្ហា ញយៅ
ក្ុងរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ។

  របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរ ងតរូវបានអនុ្ព័តនិង ្្ត�់សិទ្ធិ
 ្សា�យោ�ងករុ្ងបឹកសាភបិា�យៅនថងៃទរី 26 ដខ ្រីនា ឆ្្ ំ2018 ។

(ខ)  មូលោ្ថានថនការវាស់ដវង

  របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរ ងតរូវបានយរៀបរំយ�ើងយៅតា្ 
្ចូ�ោ្នតន្្យដើ្ដំបចូង ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
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សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
2. មូល�្ានមនការលរៀបចំ (ត)

(គ)  រូបិយប័ណ្ណសបមប់មរុខងារ និងសបមប់កំណត់បងា្ថាញ

  រចូប�ិបព័ណ្ណ ជាតិននងពុះរាជាណារងកក្្ុជា គឺងបាកយ់រៀ� ។ យោ�ស្រ
 

ធនាោរយធ្ើងបតិបត្តិការអាជរីវក ្្ម និងកតង់តារា�់បញជា រីគណយន�្យ
 របស់ខ្ួនដ្្កយ�ើ្ចូ�ោ្នងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ អ្កងគបង់គងបាន  

កំណតង់បាកដុ់ល្ារអាយ្រកិជារចូបិ�បព័ណ្ណ ្ុខង្រ និងជារចូបិ�បព័ណ្ណ
សងមាបយ់ធ្ើការបង្ហា ញ យងពាុះវាឆ្ុុះបញ្្ំងពរីស្រធាតុយសដ្កិរ្នន

 
ងបភពងពឹត្តិការណ៍ និងកា�ៈយទសៈរបស់ធនាោរ ។

  សក ្្មភាពងបតិបត្តិការជារចូបិ�បព័ណ្ណ យ្្សងៗយទៀត យងរៅពរីងបាក ់
ដុល្ារអាយ្រកិ ងតរូវបានប្តចូរយៅជាងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ យោ�យងបើ 
អងតាប្តចូរងបាកយ់ៅនថងៃងបតិបត្តិការយនាុះ។ ស្តុ�្យននងទព្យសក្្ម 
រចូបិ�វត្ុ និង បំណុ�រចូបិ�វត្ុ នាកា�បរយិរ្ទរា�ការណ៍ដដ�ជា

 រចូបិ�បព័ណ្ណ យ្្សងយទៀតយងរៅពរីងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ ងតរូវបានប្តចូរយៅជា
 

ងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ យោ�យងបើអងតានាកា�បរយិរ្ទយនាុះ ។  ភាព 
�យ្្ៀងពរីការប្តចូររចូប�ិបព័ណ្ណ ដដ�យកើត្កពរីការប្តចូរយនាុះ ងតរូវបានទទ�ួ

 ស្្គ �់យៅក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្ធ្� ។ 

  របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុយនុះ ងតរូវបានបង្ហា ញជាងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ 
ដដ�ជារចូបិ�បព័ណ្ណ ្ខុង្ររបស់ ធនាោរ ។ តួយ�ខទាងំអស់ងតរូវបាន 
កាតខ់ទៃងរ់ំនួន្�ួដុល្ារអាយ្រកិដដ�ជិតបំ្ុត យបើ្និដចូយរ្ុះយទ                  
�ុុះងតាដតមានការបង្ហា ញយ្្សងពរីយនាុះ ។

(ឃ) ការបា៉ថាន់ស្ថាន និងការវិនិចឆេ័យ

  ការយរៀបរំរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ តង រ្ូវឲ្យអ្កងគបង់គងយធ្ើការ 
វនិិរ្ព័� ប៉ានស់្្ម ន និងសន្មតដដ�មាន្�បុ៉ះពា�់ដ�់ការអនុវត្ត
នចូវយោ�នយយាបា�គណយន�្យ និងរំនួនននងទព្យសក្្ម បំណុ� 
រំណចូ � និង រំណា�ដដ�បានរា�ការណ៍ ។ �ទ្ធ្�ជាកដ់ស្តង 
អារខុសពរីការប៉ានស់្្ម នទាងំយនាុះ ។ 

  ការប៉ានស់្្ម ន និងការសន្មតដដ�ពាកព់ព័ន្ធ ងតរូវបានងតរួតពិនិត្យជា 
ងបចា ំ។  ការដកដងបយ�ើគណយន�្យប៉ានស់្្ម នងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់ នងិ 
កតង់តាយៅក្ុងការ�ិបរយិរទ្ដដ�ការប៉ានស់្្ម នយនាុះ ងតរូវបានដកដងប 
និងនាការ�ិបរយិរ្ទអនាគតដដ�បុ៉ះពា�់យោ�ការដកដងបយនុះ ។

  ការប៉ានស់្្ម ន និងការវនិិរ្ព័�គណយន�្យរ្្ងងតរូវបានអនុវត្តយៅ 
ក្ុងការយរៀបរំរបា�ការណ៍ហិរញញា វតុ្  មានការប៉ានស់្្ម ននចូវរំនួន

 
ដដ�អារងប្ចូ�បាន្កវញិពរីឥណទាន ្្ត�់ឲ្យអតថិជិន ដដ�បាន 
បង្ហា ញ យៅក្ុងយោ�នយយាបា�គណយន�្យយោ�ដ�កក្ុង 
កំណតសំ់ោ�់ទរី 3 (ជ) ។

3. លគោលនលយោរាយគណលនយ្យសំខាន់ៗ
  យោ�នយយាបា�គណយន�្យសំខ្ន់ៗ  ដដ�បានយងបើងបាស់យោ� 

ធនាោរ ក្ុងការយរៀបររំបា�ការណ៍ ហរិញញា វតុ្យនុះមានដចូរខ្ងយងកា្ ។  
 

យោ�នយយាបា�ទាំងយនុះ ងតរូវបានយងបើងបាស់សងមាប់ងគប ់ 
ការ�ិបរយិរ្ទទាងំអស់ ដដ�បានបង្ហា ញយៅក្ុងរបា�ការណ៍ 
ហិរញញា វត្ុ យនុះងបកបយោ�សង្គតិភាពយ�ើកដ�ងដតរំណុរ

 
ដដ�បានបញ្ជា ក ់។

(ក) ការរួមបញ្ចនូលគា្ថាតាមផ្នូវចថាបាប់

  ការរួ្ បញ្ចូ �ោ្តា្្្ចូវរបាបជ់ាងបតបិត្តកិារដដ�ទាកទ់ងយៅនងឹការ
 រួ្ បញ្ចូ �ោ្រវាងអង្គភាពពរីរឬយងរើន ដដ�ទរីបំ្ ុតនរីតបិគុ្គ�្�ួក្ុង

រយំណា្នរីតបិគុ្គ�ទាងំយនាុះយៅបន្តនរិន្តរភាព ឬនរីតបិគុ្គ�ទាងំយនាុះ 
ងតរូវបញ្បង់បតិបត្តិការយហើ�នរីតិបុគ្គ�ថ្មរី្�ួងតរូវបានបយងកើតយ�ើង។

  ធនាោរ ងតរូវបានរួ្ បញ្ចូ �យោ�យងបើ្ចូ�ោ្នគណយន�្យតន្្យ�ើ
បញជា រី យងកា្ងបតិបត្តិការ ការងតរួតពិនិត្យរួ្  ។ 

  ងទព្យសក្្ម នងិបណុំ�សរបុងតរូវបានរួ្ បញ្ចូ �យៅក្ុងរបា�ការណ៍
 

ហិរញញា វត្ុ។ ភាពខុសោ្រវាងការ រំណា�ននការទិញ�ក និង 
បរមិាណដដ�ងទព្យ និងបំណុ�ននបុងតស្្ព័ន្ធងតរូវបានកតង់តាទុក 
គឺ ងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់ជា្ចូ�ធនយោ�ផ្ទៃ �់ ។

(ខ) មូលោ្ថានថនការបបមូលផ្ខុំ

  របា�ការណ៍ហរិញញា វត្ុរបស់ធនាោរ រួ្ មានរបា�ការណ៍ហរិញញា វត្ុ 
របស់ការយិា�ព័�កណា្ត � នងិ ស្ខ្របស់ធនាោរ ។  រា�់ស្តុ�្យ 
និងងបតិបត្តិការអន្តរស្ខ្ ងតរូវបាន�ុបយចា� ។

(គ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

  ងទព្យសក្្ម និងបំណុ�ហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរ រួ្ មានស្រង់បាក ់ 
និងស្រង់បាកស់្្ចូ� ការ ្្ត�់ឥណទានគណយន�្យងតរូវទទួ� 
យ្្សងៗ ងបាកប់យញញា ើ និងគណនរីងតរូវទចូទាតយ់្្សងៗ ក្្រី និងបំណុ�                          
យ្្សងៗ ។ យោ�នយយាបា�គណយន�្យយ�ើការទទួ�ស្្គ �់ និង 
ការវា�តន្្នចូវសមាសធាតុទាងំយនុះ ងតរូវបានបង្ហា ញយៅក្ុង 
យោ�នយយាបា�គណយន�្យយោ�ដ�កពរីោ្ ។

(ឃ) សច់បបាក់ និងសច់បបាក់សមមូល

  ស្រង់បាក ់និងស្រង់បាកស់្ ច្ូ� រួ្ មានស្រង់បាកក់្ុងនដ និង 
ស្តុ�្យធនាោរ ងបាកប់យញញា ើយៅ ធនាោរជាតិននក្ុ្ជា ងបាកប់យញញា ើ
ររន្តយៅងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុដនទយទៀត និងការវនិិយយាគរ�ៈយព�ខ្រី

 ដដ�មានកា�វស្ន្តយៅយព�ត្ក�់ដំបចូងមានរ�ៈយព� 3 ដខ 
ឬតិរជាង និងដដ�អារប្តចូរជាស្រង់បាក ់យព�ណាកប៏ាន យោ�
មាន្និភព័�តិរតួររំយពាុះការផ្្ស់ប្តចូរតន្្ ។

(ង) សមតរុលថាយបៅធនាគារជាតិថនកម្ខុជា

  ស្តុ�្យធនាោរជាតិននក្្ុជា ដដ�រួ្ មានងបាកប់យញញា ើត្ក�់តា្
របាប ់ងតរូវបានកតង់តាតា្តន្្យដើ្ ។

  ងបាកប់យញញា ើត្ក�់តា្របាប ់ងតរូវបានរកសាទុកយៅធនាោរជាតិ 
ននក្្ុជា ងសបតា្របាបស់្តរីពរីងគឹុះស្្ន ធនាោរ និងហិរញញា វត្ុនន

 ងពុះរាជាណារងកក្្ុជា និងងតរូវបានកំណតជ់ាភាគរ�ននយដើ្ទុន 
អប្បរមារបស់ធនាោរ និងងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជនដដ�តង រ្ូវ 
យោ�ធនាោរជាតិននក្្ុជា ។

(ច) សមតរុលថាយបៅធនាគារបផថាសងៗ

  ងបាកប់យញញា ើ និងងបាកត់្ក�់យៅធនាោរយ្្សងៗ ងតរូវបានកតង់តា 
តា្តន្្យដើ្ ដកឱនភាពតន្្សងមាបរ់ំនួនណាដដ�្និអារ 
ងប្ចូ�វញិបាន ។
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
3. លគោលនលយោរាយគណលនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

(ឆ) ឥណទានផ្ល់ឲថាយអតិថិជន

  ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន ងតរូវបានកតង់តាយៅក្ុងតារាងតុ�្យការតា្ងបាកយ់ដើ្ដកយរញរំនួនទាងំឡា� ណាដដ�បាន�ុបយចា� និងសំវធិាន
 ធនយ�ើឥណទានអាងកក ់និងជាបស់ង្សព័� ។

(ជ) សំវិធានធនបលើឥណទានអាបកក់ និងជាប់សងថាស័យ

  អនុយលា្តា្យោ�ការណ៍ដណនារំបស់ធនាោរជាតិននក្្ុជា រា�់ឥណទាន ្្ត�់ឲ្យអតិថិជន ងតរូវបានចាតរ់ំណាតថ្់ាកយ់ោ�យយាងយៅតា្
 

ស្តភ្ាពននការទចូទាតស់ងរបស់នដគចូពាណិជជាក ្្ម ។ ស្តភ្ាពននការទចូទាតស់ងយនុះ ងតរូវបានវា�តន្្យោ�ដ្ក្យៅតា្បទពិយស្ធនន៍នការទចូទាត ់
សងពរី្ុន�ក្ខខណ្ហិរញញា វត្ុរបស់កចូនបំណុ� អាជរីវក្្ម និង�ំហចូរទឹកងបាកន់ាយព�អនាគត �ទ្ធភាព និងការស្មព័ងគរិត្តសង របស់កចូនបំណុ� 
បរយិាកាសហិរញញា វត្ុ និងគុណភាពននឯកស្រ ដដ�ងប្ចូ�បាន ។ 

  បដន្្យ�ើគុណភាពននពព័តម៌ានខ្ងយ�ើ រំនួននថងៃហួសកា�កំណតស់ងងតរូវបាន�ក្កគិត មានដចូរខ្ង យងកា្៖

 មរុនថថងៃទតី 1 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2017

 
 ចំណត់ថ្ថាក់ ចំនួនថថងៃហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

 ឥណទានធ្្មតា/ស្តងោ់រ <30 នថងៃ 1%
 ឥណទានឃ្ាយំ្ើ� ≥ 30 នថងៃ – 89 នថងៃ 3%
 ឥណទានយងកា្ស្តងោ់រ ≥ 90 នថងៃ – 179 នថងៃ 20%
 ឥណទានជាបស់ង្សព័� ≥ 180 នថងៃ – 359 នថងៃ 50%
 ឥណទានបាតប់ង ់ 359នថងៃ ឬ យ�ើស 100%

 ចាប់ពតីថថងៃទតី1 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2017

  យៅនថងៃទរី 1 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 ធនាោរជាតិននក្្ុជា បានយរញងបកាសយ�ខ ប7-017-344 ស្តរីពរីរំណាតថ្់ាក ់្និភព័�ឥណទាន និងសំវធិានធន
 យ�ើអុរ្ី ដភរ្និ និងស្រាររដណនាយំ�ខ ប7-018-001 រុុះនថងៃទរី 16 ដខ កុ្ភាៈ ឆ្្ ំ2018 ស្តរីពរីការអនុវត្តងបកាសស្តរីពរីរណំាតថ្់ាក់្ នភិព័�ឥណទាន
 និងសំវធិានធនយ�ើ អុរី្ដភរ្និ ដដ�តង្រូវឲ្យងគឹុះស្្នធនាោរនិងហិរញញា វត្ុ (“ងគឹុះស្្ន”) ទាងំអស់យធ្ើការវាស់ដវងយ�ើ អុរី្ដភរ្និ និង្្ត�់នចូវភាព

 
ងគបង់ោនសំ់រាបសំ់វធិានធនយ�ើឥណទានអាងកកន់ងិជាបស់ង្សព័�យោ�ដ្្កយ�ើរណំាតថ្់ាក ់្ នភិព័�ឥណទាន នងិសំវធិានធនថ្មរីមានដចូរខ្ងយងកា្៖

 
 ចំណត់ថ្ថាក់ ចំនួនថថងៃហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

 ឥណទានរយៈបពលខ្តី (តិចជាង1ឆ្ថាំ)

 ឥណទានធ្្មតា/ស្តងោ់រ ≤14 នថងៃ 1%
 ឥណទានឃ្ាយំ្ើ� 15 នថងៃ – 30 នថងៃ 3%
 ឥណទានយងកា្ស្តងោ់រ 31 នថងៃ – 60 នថងៃ 20%
 ឥណទានជាបស់ង្សព័�  61នថងៃ – 90 នថងៃ 50%
 ឥណទានបាតប់ង ់ ≥ 91 នថងៃ 100%
 
 ឥណទានរយៈបពលដវង (បបចើនជាង1ឆ្ថាំ)

 ឥណទានធ្្មតា/ស្តងោ់រ <30 នថងៃ 1%
 ឥណទានឃ្ាយំ្ើ� ≥ 30 នថងៃ – 89 នថងៃ 3%
 ឥណទានយងកា្ស្តងោ់រ ≥ 90 នថងៃ – 179 នថងៃ 20%
 ឥណទានជាបស់ង្សព័� ≥ 180 នថងៃ – 359 នថងៃ 50%
 ឥណទានបាតប់ង ់ 359នថងៃ ឬ យ�ើស 100%

  ការផ្្ស់ប្តចូរវធិរីស្សស្តស្តរីពរីរំណាតថ្់ាក់្ និភព័�ឥណទាន និងសំវធិានធនដដ�យងបើងបាស់ខ្ងយ�ើ គឺងតរូវបានអនុវត្តនន៍ាយព�អនាគត យហើ�

 ្�បុ៉ះពា�់យធ្ើឲ្យមានការយកើនយ�ើងននសំវធិានធនយ�ើឥណទាន អាងកកន់ងិជាបស់ង្សព័�សងមាបក់ារ�ិបរយិរទ្ដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 
 មានរំនួន 3,277 ដុល្ារអាយ្រកិ ។ 
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(ជ) សំវិធានធនបលើឥណទានអាបកក់ និងជាប់សងថាស័យ (ត)

  សំវធិានធនខ្ងយ�ើ ងតរូវបានយធ្ើយ�ើងយោ�្និគិតពរីតន្្ននងទព្យ
 បញ្្យំទ យ�ើកដ�ងដតងទព្យបញ្្យំនាុះជាស្រង់បាកដ់ដ�បានត្ក�់ 

យៅធនាោរ។ ក្ុងករណរី ដដ�ឥណទានងតរូវបានយធ្ើរំណាតថ្់ាក ់
ជា "ឥណទានបាតប់ង"់ ងទព្យបញំ្្ទាងំអស់ងតរូវបានយងបើងបាស់តា្
តន្្ទរី្សារដដ�អនុ្ព័តយោ� ធនាោរជាតិននក្្ុជា ។

  ភាពងគបង់ោនន់នសំវធិានធនននឥណទានអាងកក ់និងជាបស់ង្សព័� 
ងតរូវបានវា�តំន�ជាយរៀងរា�់ដខ  យោ�ខណៈងគបង់គងក់តា្ត ដដ� 
ជំរុញកុ្ងការវា�តំន�យ�ើសំវធិានធន រួ្ មាន ទំហំននសម្ាធ 
ឥណទាន បទពិយស្ធនន៍នការបាតប់ងព់រ្ី នុៗ្ក �ក្ខខណ្យសដក្រិ្ 
បរ្ុប្ន្ភាពបុ៉ះពា�់ដ�់ស្្នភាពហិរញញា វត្ុ របស់អតិថជន នឹង 
ស្្នភាពឥណទានននរ�ៈយព�កិរ្សនយា ។

  ឥណទាន្និអារទារបាន ឬរដំណកននឥណទានដដ�បានចាតថ្់ាក ់
ជាឥណទានអាងកក ់នឹងងតរូវ�ុបបំបាត ់បនាទៃ បព់រីមានការគិតគចូរយៅ 
យ�ើតន្្�កប់ានននងទព្យបញំ្្ យហើ�ងបសិនយបើយៅយព�ដដ�អ្ក 
ងគបង់គងវនិរិ្ព័�យឃើញថា ពំុមានសង្ឹ្ នងឹទារបាននចូវឥណទានទាងំ

 
យនាុះ្កវញិយទ ។

  ការងប្ចូ�្កវញិនចូវឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតថិជិនដដ�បាន�ុបបបំាត ់
យចា� នងិការបញ្ចូ �្កវញិនចូវសំវធិានធនពរ្ី នុងតរូវបានបង្ហា ញោរ់

 
យោ�ដ�ក រួ្ ជា្�ួនឹងការដងបងបរួ�សុទ្ធននសំវធិានធនសងមាប ់
ឥណទានអាងកក ់និងជាបស់ង្សព័�ក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្ធ្� ។

(ឈ)ការបបាក់ជាប់សងថាស័យ

  ការងបាកជ់ាបស់ង្សព័� ជាកាងបាករ់បស់ឥណទានដដ�្និមាន 
ដយំណើ ការ ដដ�ងតរូវបានកតង់តាជាសំវធិានធនជាជាងរណំចូ �រហចូត 
ដ�់ទទួ�បានជាស្រង់បាកពិ់តងបាកដ ។ ការងបាកជ់ាបស់ង្សព័�  
ងតរូវបានបង្ហា ញយោ�ដកយរញពរីការងបាកដ់ដ�ងតរូវទទួ� ។

(ញ) បទពថាយសកម្បផថាសងៗ

  ងទព្យសក្្មយ្្សងៗ ងតរូវបានកតង់តាយៅតា្តន្្យដើ្ ដកសំវធិាន 
ធនខ្តបង ់ងបសិនយបើមាន ។

(ែ) បទពថាយ និងបរិកា្ថារ

(i)  ដ្្កននងទព្យ និងបរកិា្ខ រ ងតរូវបានកតង់តាតា្តន្្យដើ្ដករ�ំស់ 
បង្គរ និងការខ្តបងយ់�ើឱនភាពតន្្បង្គរ ងបសិនយបើមាន ។  យៅយព� 
ដដ�ធាតុននងទព្យ នងិបរកិា្ខ រមានអា�ុកា�យងបើងបាស់ខុសោ្ ធាតុ 
ទាងំយនាុះ ងតរូវបានចាតទុ់កជាដ្្កយ្្សងោ្របស់ងទព្យ និងបរកិា្ខ រ ។

(ii)  រ�ំស់យ�ើងទព្យ និងបរកិា្ខ រងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់ជារំណា� 
ក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្ធ្� ដចូរខ្ងយងកា្៖

យងគឿងសង្ហា រ ឹ្  និងបរកិា្ខ រ វធិរីស្សស្ត រ�ំស់ថ�រុុះ  
តា្អងតា 25%

កំុព្យចូទព័រ វធិរីស្សស្ត រ�ំស់ថ�រុុះ 
តា្អងតា 50%

យាន�ន្ត វធិរីស្សស្ត រ�ំស់ថ�រុុះ 
តា្អងតា 25%

នាដខ កកកោ ឆ្្ ំ2017 ធនាោរ បានផ្្ស់ប្តចូរវធិរីស្សស្តរ�ំស់នន
ការដក�្្អោរ ពរីវធិរីស្សស្តរ�ំស់យថរយៅវធិរីស្សស្តរ�ំស់ថ�
រុុះ ដដ�មានសុព�ភាពោកឲ់្យអនុវត្តនច៍ាបព់រីនថងៃទរី 1 ដខ ្ករា 
ឆ្្ ំ2017 យោ� យងបើងបាស់តន្្យយាងននងទព្យ យហើ�្�បុ៉ះពា�់
ដដ�បណា្ត �្កពរីការផ្្ស់ប្តចូរវធិរីស្សស្តយនុះ យធ្ើឲ្យ មានការយកើន
យ�ើងននរ�ំស់ដដ�បានរួ្ បញ្ចូ �ក្ុងរំណា�ងបតិបត្តិការយ្្សងៗ 
ក្ុងការ�ិបរយិរទ្ដដ� បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 មានរនំនួ 
9,990 ដុល្ារអាយ្រកិ ។

មរុន ថថងៃទតី 1 ដខ មករា ឆ្ថាំ 2017 វិធតីសសស្ រំលស់បថរ វិធិសសស្ថ្តី រំលស់ថយចរុរះ

ភាគរ�ននការរ�ំស់ អា�ុកា�យងបើងបាស់ ភាគរ�ននការរ�ំស់ អា�ុកា�យងបើងបាស់

ការដក�្្អោរ 5%
អា�ុកា�ដដ�រពំឹងទុក 

និងកា�កំណតន់នការជួ� 
្�ួណា ដដ�ខ្រីជាង

20%
អា�ុកា�ដដ�រពំឹងទុក 

និងកា�កំណតន់នការជួ� 
្�ួណាដដ�ខ្រីជាង

 
 ងទព្យកំពុងបយងកើត ្និបានយធ្ើរ�ំស់រហចូតដ�់ការង្រយនាុះងតរូវបានបញ្ប ់យហើ�បានោកឲ់្យយងបើងបាស់ក្ុងងបតិបត្តិការអាជរីវក្្ម ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
3. លគោលនលយោរាយគណលនយ្យសំខាន់ៗ (ត)
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(ែ) បទពថាយ និងបរិកា្ថារ (ត)

(iii)  ការរណំា�បនាទៃ បដ់ដ�ពាកព់ព័ន្ធយៅនងឹដ្ក្្�ួននងទព្យ នងិបរកិា្ខ រ 
ដដ�បានទទ�ួស្្គ �់ររួ្កយហើ� ងតរូវបានបចូកបញ្ចូ �យៅក្ុងតន្្
យយាងននដ្ក្យនាុះ ងបសិនយបើអារមាន�ទ្ធភាព្្ត�់នចូវអតង្បយយាជន ៍
យសដ្កិរ្នាយព�អនាគតដ�់ធនាោរយ�ើសពរីស្តងោ់រយដើ្។  
រា�់ការរណំា�បនាទៃ បយ់្្សងយទៀត ងតរូវបានទទ�ួស្្គ �់ជារំណា� 
យៅក្ុងការ�ិបរយិរ្ទដដ�បានយកើតយ�ើង។

(iv)  រយំណញ ឬខ្តពរីការឈបយ់ងបើ ឬការ�កយ់រញដ្ក្ននងទព្យ និងបរកិា្ខ រ 
ណា្�ួងតរូវបានកំណតយ់ោ�ភាពខុសោ្រវាងស្រង់បាកទ់ទួ�បាន 
ពរីការ�ក ់និងតន្្យយាងននដ្្កយនាុះ យហើ�ងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់ 
យៅក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្ធ្�នានថងៃឈបយ់ងបើ ឬ�កយ់រញ ។

(v)  ងទព្យ និងបរកិា្ខ រ ដដ�បានដករ�ំស់អស់យហើ�ងតរូវបានរកសាទុកក្ុង 
របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុរហចូតដ�់នថងៃដដ�ងទព្យ និងបរកិា្ខ រទាងំយនាុះ
ងតរូវបាន�កយ់រញ ឬ�ុបបំបាតយ់ចា� ។

(ឋ)  បទពថាយសកម្អរូបតី

  ងទព្យសក្្មអរចូបរី ដដ�រួ្ មានអាជាញា បព័ណ្ណ ក្្មវធិរីកំុព្យចូទព័រដដ�បានទញិ 
និងអាជាញា បព័ណ្ណ ក្្មវធិរីរ្្ងៗ ងតរូវបានរា�ការណ៍តា្នថ្យដើ្ដក 
រ�ំស់បង្គរ និងការខ្តដដ�បណាដា �្កពរីការថ�រុុះតន្ ្ងបសិន              
យបើមាន ។  ការទញិក្្មវធិរីកំុព្យចូទព័រ ងតរូវបានទទ�ួស្្គ �់តា្ ច្ូ�ោ្ន

 នថយ្ដើ្ ដដ�យកើតយ�ើង ពាកព់ព័ន្ធយៅនឹងការទញិក្្មវធិរីកំុព្យចូទព័រ យហើ�
 ដដ�អារោកយ់ងបើងបាស់បាន ។ ងទព្យសក្្មអរចូបរី ងតរូវបានរ�ំស់យថរ 

តា្អា�ុកា� យងបើងបាស់ប៉ានស់្្ម នរំនួន 10 ឆ្្ ំ។

 (ឌ) ឱនភាពថនបទពថាយសកម្ 

(i) ងទព្យសក្្មហិរញញា វត្ុ
  ងទព្យសក្្មហិរញញា វត្ុ ងតរូវបានវា�តន្្នាកា�បរយិរ្ទរា�ការណ៍ 

នរី្�ួៗ យដើ្្រីកំណតថ់ាយតើមានភស្តុតាងណា្�ួដដ�បង្ហា ញ
 ថាងទព្យសក្្មហរិញញា វត្ុទាងំយនាុះមានឱនភាពននតន្្ ។ ងទព្យសក្្ម 

ហិរញញា វត្ុ ងតរូវចាតទុ់កថាមានឱនភាពននតន្្ ងបសិនយបើមាន
 

យហតុការណ៍្�ួ ឬយងរើនជុះឥទ្ធពិ�ជាអវជិជាមានយ�ើ�ំហចូរទឹកងបាក់
 

ប៉ានស់្្ម ននាយព�អនាគតដ�់ងទព្យសក្្មយនាុះ។ ករណរី យនុះ 
្និងតរូវបានយងបើសងមាបឥ់ណទាន ្្ត�់ឲ្យអតិថិជន ្្ត�់ដ�់អតិថិជន

 
យនាុះយទ យោ�វាងតរូវបានបង្ហា ញយៅកុ្ង យោ�នយយាបា�គណយន�្យ 
យោ�ដ�ក យៅក្ុងកំណតសំ់ោ�់ 3 (ជ) ។

  ការខ្តបងយ់�ើឱនភាពននងទព្យសក ្្មហិរញញា វត្ុ ងតរូវបានគណនា
យ�ើភាពខុសោ្រវាងតន្្យយាង និង�ំហចូរទឹកងបាករ់ពឹំងនឹងទទួ�

 
បាននាយព�អនាគត យោ�យធ្ើការបញុ្ុះតន្្តា្អងតាការងបាក់
ងបសិទ្ធភាព ។

  រា�់ងទព្យសក្្មហរិញញា វតុ្យទា�ស្រវន្ត ងតរូវបានងតរួតពនិតិ្យឱនភាពនន
តន្្តា្្ចូ�ោ្នយទា� ។  ងទព្យសក្្ម យៅស�់ ងតរូវបានវា�តន្្ 
ជាកញ្បកុ្់ងងករុ្ងទព្យសក ្្ម ដដ�មាន្និភព័�ឥណទានងសយដៀង 
ោ្ ។  ការខ្តបងយ់�ើឱនភាពននតន្្ ងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់យៅក្ុង
របា�ការណ៍�ទ្ធ្� ។

  ការខ្តបងយ់�ើឱនភាពននតន្្ ងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់យៅក្ុង 
របា�ការណ៍�ទ្ធ្� ។

  ការខ្តបងយ់�ើឱនភាពននតន្្ងតរូវដកយរញយៅក្ុងរបា�ការណ៍ 
�ទ្្ធ �។ ងបសិនយបើមានងពឹត្តកិារណ៍ យកើតយ�ើងយងកា�ពរីការទទ�ួ

 ស្្គ �់ ការខ្តបងយ់�ើឱនភាព ននតន្្តង្រូវឲ្យដកយរញ ។

(ii) ងទព្យសក្្ម្និដ្នហិរញញា វត្ុ
  តន្្យយាងននងទព្យសក្្ម ្និដ្នហិរញញា វត្ុរបស់ធនាោរ ងតរូវបាន 

ងតរួតពិនិត្យយ�ើងវញិយៅរា�់កា�បរយិរ្ទរា�ការណ៍នរី្�ួៗ 
 យដើ្្រីកំណតថ់ាយតើមានសញ្ញា ណណា្�ួដដ�បង្ហា ញថាងទព្យ 

សក ្្មទាងំយនាុះមានឱនភាពននតន្ ្។ ងបសិនយបើមានសញ្ញា ណ 
យនាុះយកើតយ�ើង ការប៉ានស់្្ម នយ�ើតន្្ដដ�អារងប្ចូ�បានវញិ 
របស់ងទព្យសក្្មងតរូវបានយធ្ើយ�ើង ។ 

(ឌ) ឱនភាពថនបទពថាយសកម្  (ត)

(ii) ងទព្យសក្្ម្និដ្នហិរញញា វត្ុ (ត)

  តន្្ដដ�អារងប្ចូ�្កវញិបានននងទព្យសក ្្ម ឬឯកតាបយងកើត 
ស្រង់បាក ់គជឺាតន្ដ្ដ�ធជំាងរវាងតន្ ្ យងបើងបាស់ និងតន្ទ្រ្ី សារ 
ដករណំា�យដើ្ ្រី�កយ់រញ។  កុ្ងការប៉ានង់បមាណតន្្យងបើងបាស់

 
�ំហចូរទកឹងបាករ់ពំងឹថានងឹទទ�ួបាននាយព�អនាគត ងតរូវបានបញុ្ុះ

 
យៅតន្្បរ្ុប្ន្ យោ�យងបើអងតាការងបាក ់្ុនបងព់ន្ធដដ� 
ឆ្ុុះបញ្្ំងទរី្សារបរុ្ប្ន្យ�ើតន្្យព�យវលាននស្រង់បាក ់និង

 ្និភព័�ជាកល់ាក ់ សងមាបង់ទព្យសក្្មទាងំយនាុះ។ សងមាប់
យោ�បំណងននការងតរួតពិនិត្យយ�ើឱនភាពននតន្្ងទព្យសក្្ម 
ងតរូវបានោកប់ញ្ចូ �ោ្ជាងករុ្ ដដ�អារបយងកើតស្រង់បាកប់ាន 
តចូរបំ្ុតពរីការបន្តការយងបើងបាស់ យោ�្និពងឹដ្្កខ្្ងំយ�ើ�ំហចូរទឹក

 ងបាកន់នងទព្យសក ្្មដនទយទៀត ឬងករុ្ងទព្យសក ្្មដនទយទៀតយៅ 
កាតថ់ា (“ឯកតាបយងកើតស្រង់បាក”់) ។

  ការខ្តបងយ់�ើឱនភាពននតន្្ ងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់ងបសិនយបើ 
តន្្យយាងននងទព្យសក ្្ម្�ួ ឬ ឯកតា បយងកើតស្រង់បាកម់ាន 
រំនួនយ�ើសពរីតន្្ដដ�អារងប្ចូ�្កបានវញិ។ ការខ្តបងយ់�ើ 
ឱនភាពននតន្្ ងតរូវបានទទ�ួស្្គ �់យៅក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្្ធ � ។

 (ឍ)បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន និងបគរឹរះស្ថានហិរញ្ញវត្ខុនានា

  ងបាកប់យញញា ើរបស់អតថិជិននងិងគឹុះស្្នហរិញញា វត្ុនានាងតរូវបានបង្ហា ញ
 ក្ុងតន្្នថ្យដើ្ ។

(ណ)បបាក់កម្ចតី

  ងបាកក់្្រី ងតរូវបានបង្ហា ញក្ុងតន្្នថ្យដើ្ដដ�យៅស�់។ កនង្ 
យជើងស្រដដ�បានបងក់្ុងដំយណើ រការ យដើ្្រីបានងបាកក់្្រីងតរូវបាន

 ទទួ�ស្្គ �់ និងយធ្ើរ�ំស់យថរ តា្រ�ៈយព�ននងបាកក់្្រី ។

  នថយ្ដើ្ ងបាកក់្្រី (រណំា�យ�ើការងបាក)់ ងតរូវបានកតង់តាជារណំា� 
យៅយព�ដដ�យកើតយ�ើង យ�ើកដ�ងដតការងបាកយ់នាុះយកើតយ�ើងពរី

 ការទិញ ការស្ងសង ់ការ្�ិត ងទព្យសក្្មដដ�ងតរូវបានទទួ�
ស្្គ �់ជាដ្្កននតន្្របស់ងទព្យសក្្មយនាុះ ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
3. លគោលនលយោរាយគណលនយ្យសំខាន់ៗ (ត)
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(ត) បំណុលបនា្ថាប់បនថាសំ

  បំណុ�បនាទៃ បប់ន្ស ំ ងតរូវបានចាតទុ់កជាបំណុ�ហិរញញា វត្ុយៅយព� 
ដដ�មានកិរ្សនយាកាតព្កិរ្ងតរូវ្្ត�់ ស្រង់បាក ់ងទព្យសក ្្ម 
ហិរញញា វតុ្ ដ�់អង្គភាពដនទយទៀត ឬយដើ្្រីយធ្ើការប្តចូរងទព្យសក ្្ម

 ហិរញញា វតុ្ ឬបំណុ�ហិរញញា វត្ុជា្�ួនឹងអង្គភាព្�ួយទៀតតា្
 �ក្ខខណ្ដដ�្និស្ងសបសងមាបអ់ង្គភាព។ បំណុ�បនាទៃ បប់ន្ស ំ

ដដ�បានអនុ្ព័តយោ�ធនាោរជាតនិនក្្ុជា ងតរូវបានោកប់ញ្ចូ �ជា
យដើ្ទុនថ្ាកទ់រី 2 យដើ្្រីគណនា្ចូ�និធិផ្ទៃ �់សុទ្ធ យោ�អនុយលា្

 
តា្យសរក្តរីដណនារំបស់ធនាោរជាតិននក្្ុជា ។

 បំណុ�បនាទៃ បប់ន្ស ំងតរូវបានបង្ហា ញក្ុងតន្្នថ្យដើ្ ។

(ថ) សំវិធានធន

  សំវធិានធន ងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់យៅក្ុងតារាងតុ�្យការយៅយព� 
ដដ�ធនាោរមានកាតព្កិរ្តា្្្ចូវរបាប ់ឬកាតព្កិរ្ងបយយា� 
នាយព�បរ្ុប្ន្ ដដ�ជា�ទ្ធ្�ននងពឹត្តិការណ៍កន្ង្ុតយៅ  
យហើ�មាន�ទ្ធភាព ដដ�តង្រូវឲ្យមាន�ំហចូរយរញនចូវអតង្បយយាជន ៍
យសដក្រិក្្ុងការបយំពញនចូវកាតពក្រិយ្នាុះ។ ងបសិនយបើ  ្ �បុ៉ះពា�់

 មាន�ក្ខណៈស្រវន្ត សំវធិានធនងតរូវបានកំណតយ់ោ�ការបញុ្ុះ 
តន្រ្�នាស្រង់បាកដ់ដ� រពឹំងថានងឹទទ�ួបាននាយព�អនាគត 
តា្អងតា្ុនបងព់ន្ធ យងពាុះវាឆុ្ុះបញ្្ំងពរីការប៉ានស់្្ម នទរី្សារ 
បរុ្ប្ន្ននតន្្យព�យវលាននងបាកក់ាស និង្និភព័�ជាកល់ាក ់
រំយពាុះបំណុ�ទាងំយនាុះ ។

(ទ) មូលនិធិបសធននិវត្ន៍

  ធនាោរ បាន្្ត�់អត្ងបយយាជន ៍ដ�់បុគ្គ�ិកតា្យោ�ការណ៍ 
្ចូ�និធិយស្ធននិវត្តន ៍។  បុគ្គ�ិកដដ� បានបំយពញឆ្្សំ្ក�្ង 
មានជយង្ើសកុ្ងការរចូ�រួ្ ក្ុងគយងមាង្ចូ�និធិយស្ធននិវត្តន ៍។  
្ចូ�និធិ យស្ធននិវត្តន ៍ងតរូវបាន្្ត�់្ចូ�និធិដចូរខ្ងយងកា្៖

   បុគ្គ�ិករចូ�រួ្ រំដណករហចូតដ�់ 5.0% ននងបាកយ់បៀវត្ស 
របស់ពួកយគ យហើ�ធនាោររចូ�រួ្ ពរីរដងននរំនួនយនាុះ។  
ការរចូ�រួ្ យនាុះ ងតរូវបានកតង់តាក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្ធ្� ។

   ធនាោររចូ�រួ្ រំដណក ្្ត�់ការងបាកយ់�ើស្តុ�្យ្ចូ�និធិ 
យស្ធននវិត្តនប៍ង្គរ យោ�គណនាតា្ អងតា 6.5% ក្ុង្�ួឆ្្ ំ។   
ការរចូ�រួ្ យនាុះ ងតរូវបានកតង់តាក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្ធ្� ។

  ្ ចូ�និធិយស្ធននិវត្តន ៍នឹងបងជ់ចូនបុគ្គ�ិក (ដដ�បានរចូ�រួ្ ) 
យៅយព�ដដ�រចូ�និវត្តន ៍លាឈប ់ឬ បញ្បកិ់រ្សនយា ។

  ការរចូ�រួ្ រដំណករបស់បគុ្គ�ិក នងិការងបាក ់ងតរូវបានបងទ់ាងំអស់ 
យ�ើកដ�ងការរចូ�រួ្ រដំណករបស់ ធនាោរ ដដ�ងតរូវបងអ់នុយលា្ 
តា្�ក្ខខណ្ដចូរខ្ងយងកា្៖

ចំនួនឆ្ថាដំែលបានបំបពញបសវាកម្ ភាគរយថនការចូលរួមពតីធនាគារ

យស្មើនឹង ឬ តិរជាង 1ឆ្្ំ -

យ៉ាងតិរ 1 ឆ្្ំ 20%

យ៉ាងតិរ 2 ឆ្្ ំ 40%

យ៉ាងតិរ 3 ឆ្្ំ 60%

យ៉ាងតិរ 4 ឆ្្ំ 80%

យ៉ាងតិរ 5 ឆ្្ំ 100%

បគុ្គ�ិកដដ�បានបពា្ឈបយ់ោ�កហុំសវជិាជា ជរីវៈធងៃនធ់ងៃរ អារទទ�ួបាន 
ដតការរចូ�រួ្ រំដណករបស់ខ្ួន និងការងបាកដ់តប៉ុយណា្ណ ុះ យទាុះបរីជា
បានបយំពញការង្រជា្�ួធនាោររ�ៈយព��ចូរប៉នុណាកយ៏ោ� ។

 ្ចូ�និធិយស្ធននិវត្តនង៍តរូវបានបង្ហា ញក្ុងតន្្នថ្យដើ្ ។

(ធ) ការទទួលស្ថាល់បបាក់ចំណូល

  រំណចូ �ការងបាកព់រីឥណទានដំយណើ រការ ងតរូវបានទទ�ួស្្គ �់យោ� 
ដ្្កយ�ើ្ចូ�ោ្នបង្គរជាយរៀងរា�់នថងៃ ។ យៅយព�ដដ�គណនរីងតរូវ 
បានចាតថ្់ាកជ់ាឥណទាន្និដំយណើ រការយនាុះ ការងបាកនឹ់ងងតរូវព្ួយរ

 
ទុក �ុុះងតាដតវាទទួ�បានជាស្រង់បាកសុ់ទ្ធ ។

  រំណចូ �ពរីសក ្្មភាពយ្្សងៗ របស់ធនាោរងតរូវបានបង្គរយោ� 
យងបើងបាស់្ចូ�ោ្នដចូរខ្ងយងកា្៖

    កនង្យ�ើការចាតដ់រង្្ត�់ឥណទាន និងកនង្យជើងស្រយ�ើ 
យសវាក ្្ម និងឥណទានដដ�បាន ្្ត�់យៅឲ្យអតថិជិន ងតរូវបាន
ទទួ�ស្្គ �់ក្ុងអំ�ុងយព�យសវាក្្ម និងឥណទាន ។

   កនង្យ�ើកិរ្សនយា និងកនង្ការធានាយ�ើយសវាក្្មយ្្សងៗ 
និងឧបករណ៍ហិរញញា វត្ុនានា ដដ�្្ត�់ឲ្យអតិថិជន ងតរូវបាន

 ទទួ�ស្្គ �់ជារំណចូ �យៅយព�ងបតិបត្តិការយកើតយ�ើង ។

   កនង្យសវាក្្ម និងកនង្រតក់ារ ងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់យៅយព�
ដដ�យសវាក្្ម ងតរូវបានបំយពញ ។

(ន) ចំណយការបបាក់

  រំណា�យ�ើការងបាកយ់ៅយ�ើងបាកប់យញញា ើ ងតរូវបានទទួ�ស្្គ �់តា្
្ចូ�ោ្នបង្គរជាយរៀងរា�់នថងៃ ។

(ប) ភតិសនថាយាបបតិបតិ្ការ

  នថ្ឈ្ួ� ដដ�ងតរូវទចូទាតយ់�ើភតិសនយាងបតិបត្តិការ ងតរូវបានទទួ�
 ស្្គ �់ក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្ធ្�តា្  វធិរីស្សស្តរ�ំស់យថរយៅ 

តា្យថរយវលាននភតសិនយា។ ការសនយាភតសិនយា្និងតរូវបានទទ�ួ 
ស្្គ �់ជា បំណុ�យទរហចូតដ�់យព�ដដ�ធនាោរមានកាតព្កិរ្ 
ងតរូវទចូទាត ់។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
3. លគោលនលយោរាយគណលនយ្យសំខាន់ៗ (ត)
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ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



(ផ) ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ

  ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ ឬខ្តក្ុងការ�ិបរយិរ្ទរួ្ មានពន្ធយ�ើងបាក់
 រំយណញងបចាឆ្ំ្ ំនិងពន្ធពនយារ ។ ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញងបចាឆ្ំ្ ំ 

ងតរូវបានទទ�ួស្្គ �់យៅក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្្ធ � យ�ើកដ�ងដតកុ្ង 
ករណរី ដដ�វាទាកទ់ងយៅនឹងសមាសធាតុ ដដ�ងតរូវទទ�ួស្្គ �់ជា
ដ្្ក្�ួនន្ចូ�ធន កុ្ងករណរី យនុះ វាកង៏តរូវបានកំណតប់ង្ហា ញជា 
ដ្្ក្�ួនន្ចូ�ធន្ងដដរ ។

  ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញងបចាឆ្ំ្ ំគឺជាពន្ធដដ�រពំឹងទុកថាងតរូវបងយ់ៅ 
យ�ើងបាករំ់យណញជាបព់ន្ធកុ្ងការ�ិបរយិរ្ទយោ�យងបើអងតាពន្ធដដ�

 បានអនុ្ព័ត ឬបានអនុ្ព័តជាអាទិ៍យៅនាកា�បរយិរទ្រា�ការណ៍ជា
្�ួនឹងនិ�ព័តភាពណា្�ួយៅយ�ើពន្ធងតរូវបងព់រីឆ្្ំ្ ុនៗ ។

  ពន្ធពនយារ ងតរូវបានកតង់តាតា្វធិរីស្សស្តតារាងតុ�្យការយៅយ�ើភាព
�ំយអៀងជាបយណា្ត ុះអាសនរ្វាងតន្្យយាងននងទព្យសក្្ម និងបណុំ� 
ក្ុងយោ�បំណងននការយធ្ើរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ និងតន្្យយាង 
យងបើសងមាបក់ារគិតពន្ធ។ តន្្ននងបាកព់ន្ធពនយារដដ�បានកំណតយ់នាុះ 
គឺដ្្កយ�ើ�ក្ខណៈននការយជឿជាកន់ឹងទទួ�បាន ឬការទចូទាតដ់ដ� 
នឹងយកើតយ�ើងរវាងតន្្សុទ្ធននងទព្យសក ្្ម និងបំណុ�យោ�យងបើអងតា 
ពន្ធកំណតយ់ៅនាកា�បរយិរ្ទរា�ការណ៍ ។

  ពន្ធពនយារជាងទព្យសក្្ម ងតរូវបានទទ�ួស្្គ �់ដតក្ុងករណរី អារនងឹ 
យកើតមានយ�ើងយៅយ�ើងបាករ់យំណញ ជាបព់ន្ធនាយព�អនាគត ដដ�
អារយងបើងបាស់ជា្�ួនងឹងទព្យសក ្្ម ។ ពន្ធពនយារជាងទព្យសក ្្ម ងតរូវ 
បានកាតប់ន្�កុ្ងករណរី ដដ�វា្និអារយកើតយ�ើងនចូវអត្ងបយយាជន៍

 ននពន្ធដដ�ពាកព់ព័ន្ធដដ�អារនឹងយងបើងបាស់បាន ។

(ព) សម្័ន្ធញាតិ

  ភាគរី ដដ�ងតរូវបានចាតទុ់កជាស្្ព័ន្ធញាតិរបស់ធនាោរ ងបសិនយបើ 
ភាគរីយនាុះមាន�ទ្ធភាពងគបង់គងយោ�ផ្ទៃ �់ ឬយោ�ងបយយា� 
យ�ើភាគរ្ី �ួយទៀត ឬមានឥទ្ធពិ�យ៉ាងខ្្ងំយៅយ�ើភាគរីយនុះកុ្ងការយធ្ើ      
យសរក្តរីសយង្រយ�ើដ្ក្ហរិញញា វត្ុ និងងបតបិត្តកិារ ឬបសញ្្ស្កវញិ។ 

 ដចូរោ្យនុះដដរ ងបសិនយបើធនាោរ និងភាគរីយនាុះសិ្តយៅយងកា្ការ
 

ងគបង់គងរួ្ ្�ួ ឬកម៏ានឥទ្ធពិ�យ៉ាងខ្្ងំ។ ស្្ព័ន្ធញាតអិារជារចូបវន្ត 
បគុ្គ� ឬនរីតបិគុ្គ� និងរួ្ បញ្ចូ �នចូវរចូបវន្តបគុ្គ�ណាម្ាកន់នសមាជកិ

 ងគរួស្រដដ�ជិតស្ិទ្ធ កង៏តរូវបានចាតទុ់កជាស្្ព័ន្ធញាតិដដរ ។ 

  យៅយងកា្របាបស់្តរីពរីងគឹុះស្្នធនាោរ នងិហរិញញា វត្ុន�ិ្នព័�របស់
 ស្្ព័ន្ធញាត ិគជឺាភាគរីដដ�កានក់ាប ់យោ�ផ្ទៃ �់ ឬយោ�ងបយយា� 

យ៉ាងតិរ 10% ននយដើ្ទុន ឬសិទ្ធិយបាុះយឆ្្តងព្ទាងំរចូបវន្តបុគ្គ�
ណាម្ាក ់ដដ�រួ្ រំដណកក្ុងការអភបិា� ការដឹកនា ំការងគបង់គង 
ឬការងតរួតពិនិត្យន្ទៃក្ុងរបស់ធនាោរ ។

4. ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីបរាក់�ុលលៃារអាលមរិកលទៅជាបរាក់លរៀល
  របា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ ងតរូវបានបង្ហា ញជាងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ។  

ការប្តចូររចូបិ�បព័ណ្ណ ពរីងបាក ់ដុល្ារអាយ្រកិយៅជាងបាកយ់រៀ� ងតរូវ
 

បានយធ្ើយ�ើង យដើ្្រីអនុវត្តយៅតា្យោ�ការណ៍ដណនារំបស់ 
ធនាោរ ជាតិននក្ុ្ជា ពាកព់ព័ន្ធនឹងការយរៀបរំ និងការកំណត់

 
បង្ហា ញយៅក្ុងរបា�ការណ៍ហិរញញា វត្ុ យោ�យងបើអងតាប្តចូរងបាក់

 ជា្្ចូវការ ងបកាសយោ�ធនាោរជាតិននក្្ុជា នានថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ 
ឆ្្ ំ2017 ដដ� 1 ដុល្ារ អាយ្រកិ យស្មើនឹង 4,037 យរៀ� (នថងៃទរី 31 
ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016 ដដ� 1 ដុល្ារអាយ្រកិ យស្មើនឹង 4,037 យរៀ�) ។ 
តួយ�ខជាងបាកយ់រៀ�យនុះ គឺ្និងតរូវបាន�ក្កបកងស្�ថាតួយ�ខ 
ងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ ងតរូវបានប្តចូរយៅជាងបាកយ់រៀ� ឬនឹងងតរូវបានប្តចូរ ជាងបាកយ់រៀ� នាយព�អនាគតតា្អងតាប្តចូរងបាកយ់នុះ ឬអងតាប្តចូរ 
ងបាកយ់្្សងយទៀតយនាុះយ�ើ� ។

5. សមតុល្យលនៅធនាគារជាតិមនកម្ថុជា
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

គណនរីសន្សំ  15,762,393  63,632,781 65,940,846 266,203,196

ងបាកប់យញញា ើរ�ៈយព�ខ្រី  3,839,485  15,500,001 51,388,333 207,454,700

ងបាកត់្ក�់ធានាយ�ើយដើ្ទុន (i)  12,000,000  48,444,000 12,000,000 48,444,000

ងបាកប់ង្រុងកាតព្កិរ្ (ii)  92,938,861  375,194,181 83,183,820 335,813,081

 124,540,739  502,770,963 212,512,999 857,914,977

  ងបាកប់យញញា ើរ�ៈយព�ខ្រី មានកា�កណំត ់6 ដខ និងមានអងតាការងបាក ់1.68 % ក្ុង្�ួឆ្្ ំ(នថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016 : 0.74% ដ�់ 3% ក្ុង្�ួ ឆ្្)ំ។ 

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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(i) ងបាកត់្ក�់ធានាយ�ើយដើ្ទុន

  យយាងតា្ងបកាសយ�ខ ធ7-01-136 ងប.ក រុុះនថងៃទរី 15 ដខ តុលា ឆ្្ ំ2001 ស្តរីពរីងបាកត់្ក�់របស់ធានាយ�ើយដើ្ទុន តង្រូវឲ្យធនាោរទាងំឡា�
 

ត្ក�់ងបាករ់ំនួន 10% ននយដើ្ទុនបានបងយ់ៅធនាោរជាតិននក្ុ្ជា។ ងបាក ់ត្ក�់យនុះ្និសងមាបយ់ងបើក្ុងងបតិបត្តិការងបចានំថងៃរបស់
 ធនាោរយទ។  យហើ�នឹងងតរូវបង្ិ�ជចូនធនាោរវញិយៅយព�ធនាោរស្មព័ងគរិត្តបញ្បង់បតិបត្តិការរបស់ខ្ួន យៅក្ុងងពុះរាជាណារងកក្្ុជា ។ 

 ក្ុងអំ�ុងការ�ិបរយិរ្ទ ធនាោរទទួ�បានការងបាកង់បចាឆ្ំ្ ំក្ុងអងតា 0.36% (នថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016 : 0.22%) ។

(ii) ងបាកប់ង្រុងកាតព្កិរ្

  តា្ងបកាសយ�ខ ធ7-012-140 ងប.ក របស់ធនាោរជាតិននក្្ុជា រុុះនថងៃទរី 13 ដខ កញ្ញា  ឆ្្ ំ2012 តង្រូវឲ្យធនាោរទាងំឡា�ត្ក�់ងបាកប់ង្រុង 
កាតព្កិរ្ តា្អងតាការងបាក ់8% ននងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជនជាងបាកយ់រៀ� និង 12.50% ននងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជនជារចូបិ�បព័ណ្ណ យងរៅ

 ពរីងបាកយ់រៀ�។ ទុនបង រ្ុង កាតព្កិរ្ 4.50% រំយពាុះរចូបិ�បព័ណ្ណ យ្្សងៗ យងរៅពរីងបាកយ់រៀ�ទទួ�បានការងបាក1់/2 ននអងតា Libor ក្ុង្�ួដខ 
យហើ�ទុនបង្រុងកាតព្កិរ្ 8% យ្្សងយទៀត និងទុនបង្រុងកាតព្កិរ្ ជាងបាកយ់រៀ�ពំុមានការងបាកយ់ទ ។

6. បរាក់បលញ្ញើ និងបរាក់តម្កល់លនៅធនាគារនានា

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

គណនរីសន្សំ 199,131 803,892 1,213,063 4,897,136

គណនរីររន្ត 8,896,349  35,914,561 32,730,811 132,134,284

ងបាកប់យញញា ើរ�ៈយព�ខ្រី 10,000,000  40,370,000 12,800,000 51,673,600

19,095,480 77,088,453 46,743,874 188,705,020

        

  គណនរីសន្សទំទ�ួបានអងតាការងបាកង់បចាឆ្ំ្ពំរី 0.5% យៅ 1.50% នានថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្2ំ017 (នថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016: 0.05% - 0.10%ក្ុង្�ួឆ្្)ំ 
រដំណកឯគណនរីររន្្ត និទទ�ួបានអងតាការងបាកង់បចាឆ្ំ្កំ្ុងឆ្្2ំ017 (នថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016: ោ្ម ន) ។  យហើ�ងបាកប់យញញា ើរ�ៈយព�ខ្រី ទទ�ួបាន 
អងតាការងបាកង់បចាឆ្ំ្ ំពរីអងតា3.00% យៅ 5.00% (នថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016: 1.50% យៅ 4.50% ក្ុង្�ួឆ្្)ំ ។

7. ឥណទាន ផ្ល់ឲ្យអតិថិជន

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ឥណទានជាងករុ្ 18,743 75,665 35,991 145,296

ឥណទានឯកជន 808,940,050 3,265,690,982 610,749,497 2,465,595,719

ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជនដុ� 808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015

សំវធិានធនយ�ើឥណទាន អាងកក ់និងជាបស់ង្សព័�

ជាកល់ាក់ (6,910,403) (27,897,296) (5,236,851) (21,141,167)

ទចូយៅ (7,922,399) (31,982,725) (5,997,879) (24,213,438)

(14,832,802) (59,880,021) (11,234,730) (45,354,605)

ឥណទានផ្ល់ឲថាយអតិថិជនសរុទ្ធ 794,125,991 3,205,886,626 599,550,758 2,420,386,410

        

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
5. សមតុល្យលនៅធនាគារជាតិមនកម្ថុជា (ត)
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 បដង្បង្រួ�សំវធិានធនយ�ើឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន អាងកក ់និងជាបស់ង្សព័� មានដចូរខ្ងយងកា្៖
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

នានថងៃទរី1 ដខ ្ករា 11,234,730 45,354,605 1,683,189 6,795,034

សំវធិានធនបដន្្ក្ុងការ�ិបរយិរ្ទ 4,871,366 19,665,705 7,150,298 28,865,753

ការ�ុបយចា� (1,273,294) (5,140,289) (325,299) (1,313,232)

យ្ទៃរពរី MJB ដដ�យកើតយ�ើងពរីការរួ្ បញ្ចូ �ោ្តា្្្ចូវរបាប់ - -  2,722,906 10,992,372

ការវា�តន្្យ�ើងវញិនចូវរចូបិ�បព័ណ្ណ - - 3,636 14,678

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ 14,832,802 59,880,021 11,234,730 45,354,605

 ការវភិាគបដន្្យៅយ�ើឥណទាន ្្ត�់ឲ្យអតិថិជនមានដចូរខ្ងយងកា្៖

(ក) បបបភទឥណទាន:

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ឥណទាន ពាណិជ្ជកម្:

ឥណទានរ�ៈយព�ខ្រី 8,804,917 35,545,450 9,584,347 38,692,009

ឥណទានវបិារចូបណ៍ 1,789,228 7,223,113 1,085,214 4,381,009

ឥណទានរ�ៈយព�ដវង 534,481,308 2,157,701,040 483,575,280 1,952,193,405

ឥណទាន អ្កបបបើបបាស់:
ឥណទានបុគ្គ�ិកឯកបុគ្គ� 233,770,384 943,731,040 91,927,069 371,109,576

ឥណទានយគហោ្ន 9,596,119 38,739,532 7,099,272 28,659,762

ឥណទានបុគ្គ�ិក 20,516,837 82,826,472 17,514,306 70,705,254

ឥណទានសររុបែរុល 808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015

        
 (ខ) ចំណត់ថ្ថាក់ឥណទាន:

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ឥណទានរយៈបពលខ្តី (តិចជាង1ឆ្ថាំ)
ឥណទាន សដាងោ់រ– មានវត្ុបញំ្្ 9,360,093 37,786,695 11,553,925  46,643,195

ឥណទាន សដាងោ់រ– ោ្ម នវត្ុបញំ្្ 3,334,257 13,460,396 53,194  214,744

ឥណទានឃ្ាយំ្ើ�– មានវត្ុបញំ្្ 161 650 7,971  32,179

ឥណទានយងកា្ស្តងោ់រ– មានវត្ុបញំ្្ 989 3,993 23,505  94,890

ឥណទានជាបស់ង្សព័�– មានវត្ុបញំ្្ 98 396 511,335  2,064,259

ឥណទានបាតប់ង–់ មានវត្ុបញំ្្ 34,194 138,041 8,028  32,409

សររុបរង 12,729,792 51,390,171 12,157,958  49,081,676

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
7. ឥណទាន ផ្ល់ឲ្យអតិថិជន (ត)
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2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ឥណទានរយៈបពលដវង (បបចើនជាង1ឆ្ថាំ)

ឥណទាន សដាងោ់រ– មានវត្ុបញំ្្ 761,078,903 3,072,475,531 582,093,735  2,349,912,408

ឥណទាន សដាងោ់រ– ោ្ម នវត្ុបញំ្្ 18,466,719 74,550,145 6,087,007 24,573,247

ឥណទានឃ្ាយំ្ើ�– មានវត្ុបញំ្្ 5,926,675 23,925,987 1,384,837 5,590,587

ឥណទានយងកា្ស្តងោ់រ– មានវត្ុបញំ្្ 1,944,385 7,849,482 1,644,276 6,637,942

ឥណទានជាបស់ង្សព័�– មានវត្ុបញំ្្ 5,006,079 20,209,540 5,639,719 22,767,547

ឥណទានបាតប់ង–់ មានវត្ុបញំ្្ 3,806,240 15,365,791 1,777,956 7,177,608

សររុបរង 796,229,001 3,214,376,476 598,627,530 2,416,659,338

ឥណទានសររុបែរុល 808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015

        
(គ) សបមប់ការវិភាគបលើឥណទានតាមកាលវសន្ សូមបមើលកំណត់សំគាល់ 27 (ឃ) ស្តីពតីទបមង់កាលវសន្ ។

(ឃ) តាមនិវាសនោ្ថានៈ

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

និវាសនជន 808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015

(ង) តាមទំនាក់ទំនងៈ

ឥណទានបុគ្គ�ិក  702,362 2,835,435 282,560 1,140,695

្និដ្នស្្ព័ន្ធញាតិ 808,256,431 3,262,931,212 610,502,928 2,464,600,320

808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015

(ច) តាមរូបិយប័ណ្ណៈ

ងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ 753,605,245 3,042,304,374 569,954,904 2,300,907,947

ដខ្មរយរៀ� 48,576,279 196,102,438 34,874,132 140,786,871

នថបាត 6,777,269 27,359,835 5,956,452 24,046,197

808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015

      

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
7. ឥណទាន ផ្ល់ឲ្យអតិថិជន (ត)
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(ឆ) តាមបបបភទអាជតីវកម្ៈ

 
2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

កសិក្្ម 166,483,930 672,095,625 158,685,904 640,614,994

ពាណិជជាក្្ម 241,772,177 976,034,279 183,013,789 738,826,666

យសវាក្្ម 45,299,738 182,875,042 42,323,588 170,860,325

�ក្ខណៈងគរួស្រ 205,943,616 831,394,378  166,102,254 670,554,800

សំណង់ 49,332,396 199,154,883  16,846,053  68,007,516

យ្្សងៗ 100,126,936 404,212,440 43,813,900 176,876,714

808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015

        

(ជ) អបតាការបបាក់បបចាំឆ្ថាំ មនែូចតបៅ៖

2017 2016

អតិថិជនខ្ងយងរៅ 8.00% - 36.00% 6.8% - 36.0%

បុគ្គ�ិក 6.50% 6.5០%

    

8. បទព្យសកម្មលផ្សងៗ
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ងបាកប់ង់្ ុន  9,431,818  38,076,249 1,798,393 7,260,113

ការងបាកដ់ដ�ងតរូវទទចូ�  7,416,578  29,940,726 6,420,899 25,921,169

 16,848,396  68,016,975 8,219,292 33,181,282

           

9. តមមលៃលករិ៍្លឈ្មោះ
  តន្យ្ករ ិ៍្តយឈា្ម ុះយកើតយរញពរីការរួ្ បញ្ចូ �ោ្រវាង MJB និង ស្្បនា �រី្រីតធរីត យៅនថងៃទរី 1 ដខ យ្ស្ ឆ្្ ំ2016 ។ តន្្យករ ិ៍្តយឈា្ម ុះ យកើតយរញដំបចូងពរីយៅ

 នថងៃទរី 17 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2012 យៅយព�ដដ� MJB បានទិញស្្បនា�រី្រីតធរីត ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
7. ឥណទាន ផ្ល់ឲ្យអតិថិជន (ត)
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10. បទព្យ និងបរិក្ារ
 

2017 បបគឿងសងា្ថារឹម 
និងបរិកា្ថារ

ករុំពថាយនូទ័រ ោនយន្
ការដកលម្អ 

អគារ
បទពថាយកំពរុង

បបងកើត
សររុប

ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

តថម្បែើម

នានថងៃទរី 1 ដខ ្ករា ឆ្្ ំ2017 4,073,149 6,653,871 6,646,044 1,157,108 194,062 18,724,234  75,589,733

ការទិញបដន្្  668,780  897,298  967,050  387,679  727,136  3,647,943  14,726,746 

ការយ្ទៃរ  23,144  35,988  -  125,000  (194,062)  (9,930)  (40,087)

ការ�កយ់រញ  (1,250) - - - -  (1,250)  (5,046)

ការ�ុបយចា�  (240,918)  (292,139)  (49,944)  (159,811)  -  (742,812)  (2,998,732)

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2017  4,522,905  7,295,018  7,563,150  1,509,976  727,136  21,618,185  87,272,614 

ែក: រំលស់បង្គរ

នានថងៃទរី 1 ដខ ្ករា ឆ្្ ំ2017  2,360,713  4,882,369  3,668,106  604,308  -  11,515,496 46,488,057

រ�ំស់ក្ុងឆ្្ំ  514,707  1,180,954  888,692  180,747  -  2,765,100 11,162,709

ការ�កយ់រញ  (1,066) - - - -  (1,066)  (4,303)

ការ�ុបយចា�  (189,420)  (283,828)  (49,944)  (154,937)  -  (678,129)  (2,737,606)

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2017  2,684,934  5,779,495  4,506,854  630,118  -    13,601,401  54,908,857 

តថម្បោង

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2017  1,837,971  1,515,523  3,056,296  879,858  727,136  8,016,784  32,363,757 

              

           

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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2016 បបគឿងសងា្ថារឹម 
និងបរិកា្ថារ

ករុំពថាយនូទ័រ ោនយន្
ការដកលម្អ 

អគារ
បទពថាយកំពរុង

បបងកើត
សររុប

ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

តថម្បែើម

នានថងៃទរី 1 ដខ ្ករា ឆ្្ ំ2016 3,360,534 4,350,309 4,696,013 738,828 298,150 13,443,834 54,272,758

យ្ទៃរពរី MJB យងកា្ការ 
រួ្ បញ្ចូ �ោ្តា្្្ចូវរបាប់ 70,477 1,282,829 414,870 369,948 - 2,138,124 8,631,606

ការទិញបដន្្ 975,057 2,157,818 1,566,714 152,879 178,387 5,030,855 20,309,561

ការយ្ទៃរ - 266,475 - 16,000 (282,475) - -

ការ�កយ់រញ (5,208) (1,380) (30,440) - - (37,028) (149,482)

ការ�ុបយចា� (327,711) (1,402,180) (1,113) (120,547) - (1,851,551) (7,474,711)

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2016 4,073,149 6,653,871 6,646,044 1,157,108 194,062 18,724,234 75,589,732

ែក: រំលស់បង្គរ

នានថងៃទរី 1 ដខ ្ករា ឆ្្ ំ2016 1,987,503 3,282,890 2,438,407 376,286 - 8,085,086 32,639,492

យ្ទៃរពរី MJB យងកា្ការរួ្ បញ្ចូ �
ោ្តា្្្ចូវរបាប់ 34,431 1,215,700 265,036 164,475 - 1,679,642 6,780,715

រ�ំស់ក្ុងឆ្្ំ 583,023 1,773,610 992,794 184,059 - 3,533,486 14,264,683

ការ�កយ់រញ (3,826) (1,267) (27,029) - - (32,122) (129,677)

ការ�ុបយចា� (240,418) (1,388,564) (1,102) (120,512) - (1,750,596) (7,067,156)

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2016 2,360,713 4,882,369 3,668,106 604,308 - 11,515,496 46,488,057

តថម្បោង

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2016 1,712,436 1,771,502 2,977,938 552,800 194,062 7,208,738 29,101,675

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
10. បទព្យ និងបរិក្ារ (ត)
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11. បទព្យសកម្មអរូបី
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

តថម្បែើម

នានថងៃទរី 1 ដខ ្ករា 4,685,569 18,915,642 1,797,328 7,255,813

យ្ទៃរពរី MJB - - 1,458,690 5,888,732

ការទិញបដន្្ 262,001 1,057,698 2,649,673 10,696,730

ការយ្ទៃរ 9,930 40,087 - -

ការ�ុបយចា� (10,922) (44,092) (1,220,122) (4,925,633)

ថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ 4,946,578 19,969,335  4,685,569  18,915,642

ែកៈ រំលស់បង្គរ

នានថងៃទរី 1 ដខ ្ករា 3,218,708 12,993,924 1,598,424 6,452,838

យ្ទៃរពរី MJB - - 1,373,519 5,544,896

រ�ំស់ក្ុងឆ្្ំ 795,546 3,211,619 1,466,862 5,921,722

ការ�ុបយចា� (10,922) (44,092) (1,220,097) (4,925,532)

ថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ  4,003,332  16,161,451 3,218,708 12,993,924

តថម្បោង

ថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ  943,246  3,807,884 1,466,861 5,921,718

        

12. បរាក់បលញ្ញើរបស់អតិថិជន និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុលផ្សងៗ

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ងបាកប់យញញា ើសន្សំ 119,404,226 482,034,860 93,777,737 378,580,724

ងបាកប់យញញា ើតា្តង្រូវការ 16,829,167 67,939,347 4,764,890 19,235,862

ងបាកប់យញញា ើមានកា�កំណត់ 481,938,859 1,945,587,174 484,678,371 1,956,646,583

618,172,252 2,495,561,381 583,220,998 2,354,463,169

       

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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 ងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជនខ្ងយ�ើយនុះ ងតរូវបានវភិាគដចូរខ្ងយងកា្៖

(ក) តាមបបបភទអតិថិជន:

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

គណនតីចរន្
ឯកត្តជន 2,902,268 11,716,456 839,562 3,389,312

សហងោស 7,262,176 29,317,405 2,733,582 11,035,471

ងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុនានា 6,664,722 26,905,483 1,191,746 4,811,079

គណនតីសនថាសំ
ឯកត្តជន 74,357,580 300,181,550 60,703,551 245,060,235

សហងោស 44,899,350 181,258,676 33,048,347 133,416,177

ងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុនានា 147,297 594,638 25,839 104,312

គណនតីមនកាលកំណត់
ឯកត្តជន 422,055,294 1,703,837,222 411,393,896 1,660,797,158

សហងោស 35,845,480 144,708,203 39,519,301 159,539,418

ងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុនានា 24,038,085 97,041,748 33,765,174 136,310,007

618,172,252 2,495,561,381 583,220,998 2,354,463,169

        
(ខ) តាមនិវាសនោ្ថានៈ
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

និវាសនជន 540,913,759 2,183,668,845 544,687,461 2,198,903,280

អនិវាសនជន 77,258,493 311,892,536 38,533,537 155,559,889

618,172,252 2,495,561,381 583,220,998 2,354,463,169

(គ) តាមរូបិយប័ណ្ណ:

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ 513,384,706 2,072,534,058 469,818,628 1,896,657,801

ងបាកយ់រៀ� 72,459,416 292,518,662 85,706,542 345,997,310

ងបាកប់ាតនថ 3,696,288 14,921,915 3,476,415 14,034,287

ងបាកយ់�ន៉ជប៉ុន 28,631,351 115,584,764 24,219,413 97,773,771

យ្្សងៗ 491 1,982 - -

618,172,252 2,495,561,381 583,220,998 2,354,463,169

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
12. បរាក់បលញ្ញើរបស់អតិថិជន និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុលផ្សងៗ (ត)
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(ឃ) តាមទំនាក់ទំនង:

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ស្្ព័ន្ធញាតិ 446,221 1,801,394 144,440 583,104

្និដ្នស្្ព័ន្ធញាតិ 617,726,031 2,493,759,987 583,076,558 2,353,880,065

618,172,252 2,495,561,381 583,220,998 2,354,463,169

        

(ង) តាមកាលកំណត់:

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

រ�ៈយព� 1 ដខ 149,854,939 604,964,389 98,542,627 397,816,585

រយន្ាុះពរី 1 ដខយៅ 3 ដខ 25,063,012 101,179,379 37,239,071 150,334,130

យ�ើសពរី 3 ដខ 443,254,301 1,789,417,613 447,439,300 1,806,312,454

618,172,252 2,495,561,381 583,220,998 2,354,463,169

        
(ច) តាមអបតាការបបាក់ (បបចាំឆ្ថាំ):

2017 2016

ធនាគារ និងបគរឹរះស្ថានមតីបករូហិរញ្ញវត្ខុ

ងបាកប់យញញា ើមានកា�កំណត់ 1.00% - 3.50% 2.25% - 8.00%

ឯកត្ជន

ងបាកប់យញញា ើសន្សំ 1.50% - 2.00% 3.00%

ងបាកប់យញញា ើមានកា�កំណត់ 3.50% - 8.00% 4.50% - 10.00%

សហបគាស

ងបាកប់យញញា ើសន្សំ 1.00%   3.00%

ងបាកប់យញញា ើមានកា�កំណត់ 3.00% - 8.00%  4.50% - 10.00%

    

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
12. បរាក់បលញ្ញើរបស់អតិថិជន និងបគរឹះស្ានហិរញ្ញវត្ថុលផ្សងៗ (ត)
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13. បរាក់កម្ី

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

សម្័ន្ធញាតិ

Maruhan Investment Asia (“MIA”) 18,330,000 73,998,210 10,000,000 40,370,000

18,330,000 73,998,210 10,000,000 40,370,000

មិនដមនសម្័ន្ធញាតិ
Nederlandse Financierings – 

Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
N.V (‘FMO”) 22,500,000 90,832,500 33,750,000 136,248,750

Symbiotics 8,500,000 34,314,500 18,510,775 74,728,000

DEG 7,500,000 30,277,500 10,000,000 40,370,000

Micro-Finance Enhancement 13,500,000 54,499,500 13,500,000 54,499,500

ResponsAbility SICAV 3,000,000 12,111,000 9,000,000 36,333,000

ICBC 37,000,000 149,369,000 17,500,000 70,647,500

Norfund 10,000,000 40,370,000 1,400,000 5,651,800

Triodos - Doen 5,250,000 21,194,250 5,250,000 21,194,250

Blue Orchard - - 500,000 2,018,500

Cathay United Bank (Cambodia) 
Corporation Limited 875,000 3,532,375 5,560,573 22,448,032

NMI Global Fund KS - - 4,000,000 16,148,000

Hatton National Bank Plc - - 3,750,000 15,138,750

First Commercial Bank 23,333,333 94,196,665 35,000,000 141,295,000

DWM Funds S.C.A 15,000,000 60,555,000 3,000,000 12,111,000

MIZUHO Bank Ltd 50,000,000 201,850,000  -  -

196,458,333 793,102,290 160,721,348 648,832,082

214,788,333 867,100,500 170,721,348 689,202,082

 ងបាកក់្្រ្ី និមានវត្ុធានា ។

(ក) តាមរូបិយប័ណ្ណ:

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ 214,788,333 867,100,500 167,210,573 675,029,083

ងបាកយ់រៀ� - - 3,510,775 14,172,999

214,788,333 867,100,500 170,721,348 689,202,082

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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(ខ) តាមអបតាការបបាក់ (បបចាំឆ្ថាំ):
 

 2017 2016

ងបាកដុ់ល្ារអាយ្រកិ 3.44% - 10.65% 4.72% - 8.00%

ងបាកយ់រៀ� - 10.00% - 10.50%

    

(គ) តាមកាលកំណត់:
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

រ�ៈយព� 1 ដខ - - 2,397,213 9,677,549

រយន្ាុះពរី 1 ដខ យៅ 3 ដខ 3,000,000 12,111,000 19,290,153 77,874,348

រយន្ាុះពរី 3 ដខ យៅ 12 ដខ 24,250,000 97,897,250 32,075,649 129,489,395

យ�ើសពរី 1 ឆ្្ដំ�់ 5 ឆ្្ំ 187,538,333 757,092,250 116,958,333 472,160,790

214,788,333 867,100,500 170,721,348 689,202,082

        

14. បំណុលបន្ាប់បន្សំ

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

DEG - Deutcsche Investitions 8,000,000 32,296,000 10,000,000 40,370,000

Maruhan Investment Asia Pte. Ltd 5,000,000 20,185,000 5,000,000 20,185,000

Triodos - Doen - - 1,313,217 5,301,457

13,000,000 52,481,000 16,313,217 65,856,457

      

 DEG

  នានថងៃទរី 31 ដខធ្ចូ ឆ្្ ំ2015 ធនាោរជាតិននក្្ុជា បានអនុ្ព័ត យ�ើបំណុ�បនាទៃ បប់ន្សរំបស់ធនាោរពរី DEG រំនួន 10,000,000 ដុល្ារអាយ្រកិ ។  
យៅនថងៃទរី 15 ដខធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 ធនាោរ បានទចូទាតស់ងបំណុ�បនាទៃ បប់ន្សយំ�ើងបាកយ់ដើ្ រំនួន 2,000,000 ដុល្ារអាយ្រកិ ។ បំណុ�បនាទៃ បប់ន្សយំនុះ 
មានកា�កំណតរ់�ៈយព� 7 ឆ្្ ំនឹង្ុតកំណត ់យៅនថងៃទរី 15 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2021 និងមានអងតាការងបាកយ់ថរ 10.65% ក្ុង្�ួឆ្្ ំ។

 MArUHAN INVEStMENt ASIA PtE. LtD

  នានថងៃទរី 10 ដខ តុលា ឆ្្ ំ2013 ធនាោរជាតិននក្្ុជា បានអនុ្ព័ត យ�ើបំណុ�បនាទៃ បប់ន្សរំបស់ធនាោរពរី Maruhan Investment Asia រំនួន 
5,000,000 ដុល្ារអាយ្រកិ ។  ធនាោរ បានដកងបាកយ់ៅនថងៃទរី 12 ដខ សរី្ ឆ្្ ំ2013 ។  បំណុ�បនាទៃ បប់ន្សយំនុះ មានកា�កំណតរ់�ៈយព� 7 
ឆ្្ ំនិង្ុតកំណត ់យៅនថងៃទរី 12 ដខ សរី្ ឆ្្ ំ2020 និងមានអងតាការងបាកដុ់� 10.4651% ក្ុង្�ួឆ្្ ំ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
13. បរាក់កម្ី (ត)
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15. មូលនិធិលសោធននិវត្ន៍
2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

នានថងៃទរី 1 ដខ ្ករា 7,645,507   30,864,912  5,371,180 21,683,454

ការបដន្្ក្ុងឆ្្ំ
ការរចូ�រួ្ របស់និយយាជក 1,905,098 7,690,881 1,477,233 5,963,590

ការរចូ�រួ្ របស់និយយាជិត 1,005,252 4,058,203 835,891 3,374,492

ការងបាក់ 501,524 2,024,652 376,634 1,520,471

ទចូទាតក់្ុងឆ្្ំ (678,879) (2,740,635) (415,431) (1,677,095)

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ 10,378,502   41,898,013   7,645,507  30,864,912

        

16. ពន្ធលលើបរាក់ចំលណញ
(ក) ពន្ធពនថាយារ -សរុទ្ធ

 ពន្ធពនយារជាងទព្យសក្្មបាន្កពរី៖

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

្ចូ�និធិយស្ធននិវត្តនរ៍បស់និយយាជិក 1,417,985  5,724,405 1,318,688 5,323,543

សំវធិានធនយ�ើឥណទានសង្សព័� (*) 1,620,041  6,540,106 1,207,933 4,876,426

ងទព្យ និងបរកិា្ខ រ  (71,646)  (289,235) 78,067 315,156

ងបាករ់ំណចូ �្និទានយ់កើតយ�ើង  8,176  33,007 20,747 83,756

ខ្តយ�ើអងតាប្តចូរងបាក់្ និទាន់

ទទួ�ស្្គ �់  74,368  300,223 72,155 291,290

 3,048,924  12,308,506 2,697,590 10,890,171

        
(*)  ពន្ធពនយារជាងទព្យសក្្មយនុះ យកើតយ�ើងពរីសំវធិានធនយ�ើឥណទានអាងកក ់និងជាបស់ង្សព័�យ�ើឥណទានធ្្មតា/ស្តងោ់រ និងឃ្ាយំ្ើ� 

ដដ�ជារំណា�្និអារកាតក់ងបាន សងមាបក់ារគណនា ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ យោ�អនុយលា្តា្ងបកាសថ្មរីយ�ខ 1535 សហវ ងប.ក 
របស់ងកសួងយសដ្កិរ្ និងហិរញញា វត្ុ រុុះនថងៃទរី 23 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016 ។

 ការដងបងបរួ�ននពន្ធពនយារជាងទព្យសក្្មយៅក្ុងឆ្្ដំចូរខ្ងយងកា្៖

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

នានថងៃទរី 1 ដខ ្ករា 2,697,590 10,890,171 1,413,581 5,706,627

រំណា�ក្ុងរបា�ការណ៍�ទ្ធ្�  351,334  1,418,335  1,284,009  5,183,544 

នាថថងៃទតី 31 ដខ ធ្នូ  3,048,924  12,308,506  2,697,590  10,890,171 

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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(ខ) បំណុលពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

នានថងៃទរី 1 ដខ ្ករា 2,783,651 11,237,599 4,411,045 17,807,389

ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ  5,570,903  22,489,735  3,734,192  15,074,933

ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញបានបង់  (3,910,413)  (15,786,337)  (5,361,586)  (21,644,723)

នាថថងៃទតី31 ដខ ធ្នូ  4,444,141  17,940,997  2,783,651  11,237,599 

        
(គ) ចំណយបលើពន្ធ បបាក់ចំបណញ

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញងបចាឆ្ំ្ំ  5,570,903  22,489,735  3,734,192  15,074,933 

ពន្ធពនយារ  (351,334)  (1,418,335)  (1,284,009)  (5,183,544)

 5,219,569  21,071,400  2,450,183  9,891,389 

        
  អនុយលា្យៅតា្របាបន់នងពុះរាជាណារងកក្្ុជា ធនាោរមានកាតព្កិរ្បងព់ន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ យោ�គណនាតា្អងតា 20% 

ននងបាករ់ំយណញជាបព់ន្ធ យបើវា្និទាបជាងពន្ធអប្បរមាដដ�គណនា តា្អងតា 1% ននងបាករ់ំណចូ �សរុបយនាុះយទ ។

  ការយ្ទៃៀងផ្ទៃ តព់ន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ ដដ�គណនាតា្អងតាពន្ធ្្ចូវការ 20% យធៀបយៅនឹងពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញដដ�បង្ហា ញក្ុងរបា�ការណ៍
 �ទ្ធ្�មានដចូរខ្ងយងកា្៖

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

រំយណញ្ុនបងព់ន្ធ  23,805,608  96,103,240 11,281,887  45,544,977

ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញតា្អងតា 20%  4,761,122  19,220,648 2,256,377 9,108,994

រំណា�្និអារកាតក់ងពន្ធ 3%  458,447  1,850,752 193,806 782,395

រំណា�ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ 23%  5,219,569  21,071,400 2,450,183 9,891,389

        

 ការគណនារំណា�ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញ និងងតរូវបានងតរួតពិនិត្យ និងការប៉ានង់បមាណយោ�អាជាញា ធរពន្ធោរ ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
16. ពន្ធលលើបរាក់ចំលណញ (ត)
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17. បំណុលលផ្សងៗ
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ការងបាកង់តរូវទចូទាត់  9,159,880  36,978,436 9,492,098 38,319,600

បុគ្គ�ិក និងរំណា�ដដ�ពាកព់ព័ន្ធ  1,879,122  7,586,016 2,173,364 8,773,870

បង្គរសងមាបព់ន្ធយ្្សងៗ  235,411  950,354 268,216 1,082,788

គណនរីងតរូវទចូទាត់ 264,280 1,066,898 269,613 1,088,428

រំណចូ �ពនយារ  44,790  180,817 107,626 434,486

រំណា�បង្គរ  277,156  1,118,879 117,632 474,880

គណនរីងតរូវទចូទាតយ់្្សងៗ 971,025 3,920,028 - -

12,831,664 51,801,428 12,428,549 50,174,052

        

18. ល�ើមទុន
យដើ្ទុន�្្តិមានដចូរតយៅ៖

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

MArUNHAN Investment Asia Pte. Ltd. 120,000,000 484,440,000 120,000,000 484,440,000

        

  រំនួនភាគហុ៊នរបស់ធនាោរដដ�បានអនុញ្ញា តមានរំននួ 1,200,000 ហុ៊ន (2016: 1,200,000) ដដ�មានតន្្ 100 ដុល្ារអាយ្រកិ ក្ុង 1 ហុ៊ន ។   
ភាគហុ៊នទាងំអស់ដដ�បានយរញ្សា�ងតរូវបានបង ់។

19. ចំណូលលលើការបរាក់
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន 114,930,660 463,975,074  101,691,201 410,527,378

ស្តុ�្យយៅធនាោរនានា 660,658 2,667,076  199,101 803,771

ស្តុ�្យយៅធនាោរជាតិននក្្ុជា 401,237 1,619,795 224,522 906,395

115,992,555 468,261,945 102,114,824 412,237,544

        

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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20. ចំណាយលលើការបរាក់

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ងបាកប់យញញា ើពរីអតិថិជន និងងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុនានា 34,707,619 140,114,658 28,919,340 116,747,376

ងបាកក់្្រី 12,545,071 50,644,452 12,336,419 49,802,124

បំណុ�បនាទៃ បប់ន្សំ 1,665,268 6,722,687 2,562,265 10,343,864

្ចូ�និធិយស្ធននិវត្តន៍ 545,283 2,201,307 407,655 1,645,702

49,463,241 199,683,104 44,225,679 178,539,066

        

21. ចំណូលកមបម និងលជើងសារសុទ្ធ
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

កនង្ដំយណើ រការយសវាឥណទាន 6,652,013 26,854,176 1,985,671 8,016,154

កនង្យសវាយ្ទៃរងបាក់ 64,452 260,193 47,561 192,004

កនង្ និងយជើងស្រយ្្សងៗ 85,163 343,803 76,348 308,216

6,801,628 27,458,172 2,109,580 8,516,374

រំណា�កនង្ និងយជើងស្រងបាកក់្្រី (1,430,903) (5,776,555) (1,168,873) (4,718,740)

5,370,725 21,681,617 940,707 3,797,634

        

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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22. ចំណាយបបតិបត្ិការលផ្សងៗ
 

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

បុគ្គ�ិក និងរំណា�ពាកព់ព័ន្ធ 27,205,183 109,827,324 21,716,431 87,669,232

រ�ំស់  3,560,646  14,374,328 5,000,348  20,186,405

រំណា�ជួ�ការយិា�ព័� 3,853,234 15,555,506 3,212,624 12,969,363

រំណា�ទរី្សារ និង ្សា�ពាណិជជាក្្ម 1,104,050 4,457,050 1,545,966 6,241,065

រំណា�យ�ើសមាភា រ និងយបាុះពុ្្ 1,333,329 5,382,649 1,818,650 7,341,890

រំណា�យាន�ន្ត 619,555 2,501,144 559,206 2,257,515

រំណា�ទឹក និងយភ្ើង 953,394 3,848,852 832,000 3,358,784

រំណា�យ�ើទំនាកទ់ំនង 693,786 2,800,814 630,157 2,543,944

រំណា�យ�ើការជួសជុ�ដថទាំ 913,412 3,687,444 823,598 3,324,865

រំណា�យ�ើសន្តិសុខ 442,360 1,785,807 385,808 1,557,507

រំណា�យ�ើការយធ្ើដំយណើ រ 340,340 1,373,953 459,026 1,853,088

រំណា�យ�ើយសវាក្្មធនាោរ 431,313 1,741,211 178,985 722,562

រំណា�ដ្្ករបាប ់និងវជិាជា ជរីវៈ 245,179 989,788 488,192 1,970,831

រំណា�អាជាញា បព័ណ្ណ 964,753 3,894,707 918,049 3,706,164

រំណា�យ�ើការបណដាុ ុះបណាដា � 525,614 2,121,903 786,857 3,176,542

រំណា�យ�ើការពិនព័� 315,186 1,272,406 465,683 1,879,962

រំណា�សប្ុរសធ្ ៌និងការបរច្ិាគ 75,950 306,609 99,152 400,277

រំណា�យ្្សងៗ 306,292 1,236,501 837,239 3,379,933

43,883,576  177,157,996  40,757,971  164,539,929

        

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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23. សាច់បរាក់សុទ្ធ (លបបើបរាស់ក្ថុង)/ទទួលរានពីសកម្មភាពបបតិបតិ្ការ

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

សកម្ភាពបបតិបត្ិការ

រំយណញ្ុនបងព់ន្ធ 23,805,608 96,103,240 11,281,887 45,544,977

និ�ព័តក្្មៈ

រ�ំស់  3,560,646  14,374,328 5,000,348 20,186,405

ការ�ុបយចា�ងទព្យ និងបរកិា្ខ រ និងងទព្យសក្្មអរចូបិ�  64,683  261,125 100,980 407,656

រំយណញពរីការ�កង់ទព្យនិងបរកិា្ខ រ  (270)  (1,090) (10,949) (44,202)

រំណា�យ�ើ្ចូ�និធិយស្ធននិវត្តន៍  1,905,098  7,690,881 1,477,233 5,963,590

សំវធិានធនយ�ើឥណទានអាងកក ់និងជាបស់ង្សព័�  4,871,366  19,665,705 7,150,298 28,865,753

34,207,131 138,094,189 24,999,797 100,924,179

បដបមបបមរួលៈ

ស្តុ�្យយៅធនាោរជាតិននក្្ុជា  (11,494,524)  (46,403,393) (50,362,845) (203,314,805)

ស្តុ�្យយៅធនាោរនានា  1,000,000  4,037,000 8,332,056 33,636,510

ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន  (199,446,599)  (805,165,920) (60,239,039) (243,185,000)

ងទព្យសក្្មយ្្សងៗ  (8,629,104)  (34,835,693) 7,345,942 29,655,568

ងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជន និងងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុនានា  34,951,254  141,098,212 227,831,216 919,754,619

្ចូ�និធិយស្ធននិវត្តន៍  1,506,776  6,082,854 967,356 3,905,216

បំណុ�យ្្សងៗ  403,115  1,627,375 (477,140) (1,926,214)

សច់បបាក់សរុទ្ធ (បបបើបបាស់ក្ខុង) /
ទទួលបានពតីសកម្ភាពបបតិបត្ិការ (147,501,951) (595,465,376) 158,397,343 639,450,073

ពន្ធយ�ើងបាករ់ំយណញបានបង់ (3,910,413) (15,786,337) (5,361,586) (21,644,723)

្ចូ�និធិយស្ធននិវត្តនប៍ានបង់  (678,879)  (2,740,635) (415,431) (1,677,095)

សច់បបាក់សរុទ្ធ(បបបើបបាស់ក្ខុង)/ 
ទទួលបានពតីសកម្ភាពបបតិបត្ិការ  (152,091,243)  (613,992,348) 152,620,326 616,128,255

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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24. សាច់បរាក់ និងសាច់បរាក់សមមូល

 សងមាបយ់ោ�បំណងបង្ហា ញក្ុងរបា�ការណ៍�ំហចូរទឹកងបាក ់ស្រង់បាក ់និងស្រង់បាកស់្្ចូ�រួ្ មាន៖

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ស្រង់បាកក់្ុងនដ  43,744,709  176,597,390 32,876,496 132,722,414

ស្តុ�្យយៅធនាោរជាតិននក្្ុជា  15,762,395  63,632,789 115,229,179 465,180,196

ស្តុ�្យយៅធនាោរនានា  19,095,480  77,088,453 45,743,874 184,668,019

 78,602,584  317,318,632 193,849,549 782,570,629

        

25. សមតុល្យ និងបបតិបត្ិការជាមួយសម្័ន្ធញាតិ
(ក) ទំនាក់ទំនងសម្័ន្ធញាតិ

 ទំនាកទ់ំនងសំខ្ន់ៗ ជា្�ួស្្ព័ន្ធញាតិក្ុងការ�ិបរយិរ្ទមានដចូរតយៅ៖

 
2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ស្្ព័ន្ធញាតិ ងបតិបត្តិការ

MC ងបាកប់យញញា ើ 342,318 1,381,938 20,071,728 81,029,566

MCC ការទចូទាតស់ងងបាកក់្្រី - - 15,000,000  60,555,000 

រំណា�ការងបាក់ 898,318 3,626,510 676,667 2,731,705

ការដកងបាក់ 821,095 3,314,761 - -

ងបាកប់យញញា ើ - - 19,267,444 77,782,671

MIA ងបាកក់្្រី 10,000,000 40,370,000 - -

ការទចូទាតស់ងងបាកក់្្រី 1,670,000 6,741,790 - -

រំណា�ការងបាក់ 1,591,377 6,424,389 933,654 3,769,161

ងបាកប់យញញា ើ 442,334 1,785,702 1,042,662 4,209,226

MJB ការទចូទាតស់ងងបាកក់្្រី - - 442,155 1,784,980

រំណា�ការងបាក់ - - 201,718 814,336

ការ�ុបបំបាត់ - - 8,066,778 32,565,583

ងបាកប់យញញា ើ - - 3,061,851 12,360,692

MJBL ងបាកប់យញញា ើ 5,389 21,755 11,227 45,323

        

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

លាភការរបស់អ្កងគបង់គង 538,308 2,173,149 296,406 1,196,591

Han Family ងបាកប់យញញា ើ 1,888,491 7,623,838 23,934,931 96,625,316

អ្កងគបង់គងជានខ់្ស់ ងបាកប់យញញា ើ 301,781 1,218,290 144,440 583,104

ឥណទាន 419,802 2,173,149 282,560 1,140,695

        

(ខ) សមតរុលថាយជាមួយសម្័ន្ធញាតិ

 ស្តុ�្យជា្�ួស្្ព័ន្ធញាតិ ក្ុងការ�ិបរយិរ្ទមានដចូរតយៅ៖

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ស្្ព័ន្ធញាតិ ទំនាកទ់ំនង
MC ងបាកប់យញញា ើ 20,414,046 82,411,504 20,071,728 81,029,566

MCC ងបាកប់យញញា ើ 20,846,355 84,156,735 21,667,450 87,471,496

MIA បំណុ�បនាទៃ បប់ន្សំ 5,000,000 20,185,000 5,000,000 20,185,000

ងបាកក់្្រី 18,330,000 73,998,210 10,000,000 40,370,000

ងបាកប់យញញា ើ 1,484,996 5,994,929 1,042,662 4,209,226

MJBL ងបាកប់យញញា ើ 16,616 67,079 11,227 45,323

ងគរួស្រHan ងបាកប់យញញា ើ 25,823,422 104,249,155 23,934,931 96,625,316

អ្កងគបង់គងជានខ់្ស់ ងបាកប់យញញា ើ 446,221 1,801,394 144,440 583,104

ឥណទាន 702,362 2,835,435 282,560 1,140,695

        
26. ការសន្យា និងយថាភាព
(ក) ភតិសនថាយាបបតិបត្ិការ 

 ធនាោរមានកិរ្សនយាភតិសនយា រំយពាុះការជួ�អោរការយិា�ព័� ដចូរខ្ងយងកា្៖

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ក្ុងរ�ៈយព� 1 ឆ្្ំ 3,741,459 15,104,270 3,338,024 13,475,603

រយន្ាុះពរី 1 ឆ្្យំៅ 5 ឆ្្ំ 10,836,477 43,746,858 10,789,569 43,557,492

យ�ើសពរី 5 ឆ្្ំ 5,099,023 20,584,756 3,862,671 15,593,602

19,676,959 79,435,884 17,990,264 72,626,697

        

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
25. សមតុល្យ និងបបតិបត្ិការជាមួយសម្័ន្ធញាតិ (ត)
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(ខ) ភតិសនថាយាបបាក់កម្ចតី

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

បទពថាយសកម្
កិរ្សនយាប្តចូររចូបិ�បព័ណ្ណ 27,716,757 111,892,548 29,476,301 118,995,827

ស្តុ�្យឥណទានវបិារចូបណ៍ដដ�្និបានយងបើងបាស់ 6,025,772 24,326,042 12,088,303 48,800,479

�ិខិតឥណទាន 57,790 233,298 149,875 605,045

បំណុល
ស្តុ�្យងបាកក់្្រីដដ�្និបានយងបើងបាស់ - - 1,000,000 4,037,000

�ិខិតឥណទាន 226,869 915,870 175,059 706,713

បព័ណ្ណ ធានារបស់ធនាោរ 511,479 2,064,841 627,112 2,531,651

      

(គ) យថភាពបលើពន្ធ

  ពន្ធងតរូវស្ិតយៅយងកា្ការងតរួតពនិតិ្យ នងិតា្ោនអយងកតយោ�ងករុ្
អាជាញា ធរដដ�្្ត�់សិទ្ធយិោ�របាប ់ក្ុងការោកព់និព័�ការោកទ់ណ្
ក្្ម និងការគតិការងបាក ់។  ការអនុវត្តនរ៍បាប ់នងិបទបញញាតិ្តពន្ធយ�ើ 
ងបតិបត្តិការយងរើនងបយភទងបឈ្នឹងការបំណកងស្�យ្្សងៗ ។

  បញ្ហា ទាងំយនុះ អារបយងកើតឲ្យមាន្និភព័�ពន្ធ ក្ុងងពុះរាជាណារងក 
ក្ុ្ជា មាន�ក្ខណៈធដុំជំាងយៅងបយទសដនទយទៀត ។ អ្កងគបង់គង 
យជឿជាកថ់ា ការយធ្ើសំវធិានធនមាន�ក្ខណៈងគបង់ោន ់យោ�ដ្ក្យ�ើ 
ការបកងស្�នននរីតកិ្្មពន្ធ។  កប៏៉ដុន្តអាជាញា ធរជាបព់ាកព់ព័ន្ធអារនងឹ
មានបំណកងស្�ខុសោ្ យហើ�្�បុ៉ះពា�់អារមានទំហំធំ ។

27. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
 ធនាោរ ងបឈ្្ុខនឹង្និភព័� មានដចូរខ្ងយងកា្៖

  ្និភព័�ងបតិបត្តិការ

  ្និភព័�ឥណទាន

  ្និភព័�ទរី្សារ និង

  ្និភព័�ស្រង់បាកង់្�ងសរួ�

  ធនាោរ ្និយងបើងបាស់ឧបករណ៍ហិរញញា វត្ុនិទស្សន ៍(derivative 
 financial instrument) ដចូរជាកិរ្សនយាប្តចូររចូបិ�បព័ណ្ណ  និងការ
 

យផ្្ត ុះប្តចូរអងតាការងបាក ់(interest rate swaps) យដើ្្រីងគបង់គង 
្និភព័�ហិរញញា វត្ុរបស់ខ្ួនយនាុះយទ ។

(ក) ហានិភ័យបបតិបត្ិការ

  ្ និភព័�ងបតិបត្តិការ គឺជា្និភព័�ននការបាតប់ងផ់្ទៃ �់ឬ
 

ងបយយា�ដដ�យកើតមានយ�ើងពរីការខ្ុះខ្ត ឬ បរាជព័�ននដយំណើ រការ 
បគុ្គ�ិក បយរក្វទិយា និងយហោ្ររនាស្្ព័ន្ធ នងិយកើតយ�ើងពរីកតា្ត ខ្ង

 

យងរៅ្�ួរនំនួយទៀត ដដ�្និដ្នជា្នភិព័�ឥណទាន ្ និភព័� 
ទរី្សារ និង្និភព័�ស្រង់បាកង់្�ងសរួ� ដចូរជា កតា្ត ដដ�យកើត 
មានយ�ើងពរីតង្រូវការរបាប ់និងបទបញញាតិ្តយ្្សងៗ និងស្តងោ់រដដ�

 
ទទួ�ស្្គ �់ជាទចូយៅយៅក្ុងសហងោសអាជរីវក្្ម ។

  ្ និភព័�ងបតិបត្តិការងតរូវបានងគបង់គងតា្រ�ៈដំយណើ រការងគប ់
ងគង្និភព័�ងបតិបត្តិការ ភាពស្ងសបយ�ើការងតរួតពិនិត្យ និង

 រា�ការណ៍យ�ើសក្្មភាពអាជរីវក ្្ម តា្រ�ៈបណា្ត អង្គភាពងតរួត 
ពិនិត្យ និងោងំទយ្្សងៗ ដដ�ឯករាជ្យយ�ើអង្គភាពអាជរីវក្្ម យហើ�

 និងការងតរួតពិនិត្យយោ�អ្កងគបង់គងជានខ់្ស់របស់ធនាោរ ។

  ការងគបង់គងយ�ើ្និភព័�ងបតបិត្តកិាររបស់ធនាោរ តង្រូវឲ្យបយងកើត 
នចូវររនាស្្ព័ន្ធតួនាទរី និងវធិរីស្សស្តននការងគបង់គងរបស់អង្គភាព 
ឲ្យបានរបាស់លាស់ ។ យោ�ការណ៍ នងិវធិានការងតរួតពនិតិ្យន ទ្ៃកុ្ង

 ជាយងរើន ងតរូវបានអនុវត្ត រួ្ មាន ការបយងកើតអក្មានសិទ្ធរុិុះហត្យ�ខ្  
ងបពព័ន្ធងតរួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មតរ់ត ់ការយរៀបរំនចូវនរីតិវធិរី និងឯកស្រ

 សំអាងនានា ងព្ទាងំការអនុវត្តនត៍ា្បទបញញា ត្តិ និងតង រ្ូវការ 
តា្របាបន់ានា ។

(ខ) ហានិភ័យឥណទាន

  ្ នភិព័�ឥណទាន គជឺាការខ្តបងហ់រិញញា វត្ុរបស់ធនាោរ ងបសិន
 យបើអក្ខ្រី ឬនដគចូពាណិជជាក្្មខកខ្ន្និបានបយំពញកាតពកិ្រ្យ�ើការ
 បងង់បាកយ់ដើ្រំយពាុះឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន ។

  ្ និភព័�ឥណទាន គឺជា្និភព័�សំខ្នប់ំ្ុតក្ុងអាជរីវក្្មរបស់
 ធនាោរ ។  កតា្ត រ្្ងដដ�នាឲំ្យមាន្នភិព័�ឥណទានយកើតយរញ 

តា្រ�ៈការ្្ត�់ឥណទានដ�់អតិថិជន ។ ឧបករណ៍ហិរញញា វត្ុ 
យងរៅខទៃង ់តារាងតុ�្យការ កម៏ាន្និភព័�ឥណទានដដរ ដចូរជា 
ករ្ិសនយាឥណទានជាយដើ្ ។ ការងគបង់គង្និភព័�  ឥណទានងតរូវ
បានយធ្ើយ�ើងយោ�គណៈក្្មការឥណទានរបស់ធនាោរ ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
26. ការសន្យា និងយថាភាព (ត)
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  ្ នភិព័�ឥណទាន ងតរូវបានងគបង់គងតា្រ�ៈការវភិាគជាងបចាយំ�ើ
�ទ្ធភាពរបស់អ្កខ្រីងបាក ់និងអ្កខ្រី ងបាកយ់ោ�យៅសំខ្ន់ៗ ក្ុងការ
បយំពញកាតពក្រិស្ងងបាកយ់ដើ្  នងិការងបាក ់។  ្ នភិព័�ឥណទាន 
កង៏តរូវបានងគបង់គងជាដ្ក្ យោ�ការទទ�ួវត្ុបញ្្ ំនងិការធានាជា 
�ក្ខណៈបុគ្គ�។  អ្កងគបង់គងយធ្ើការវា�តន្្យរៀងរា�់ឆ្្បំនាទៃ ប ់
ពរីឥណទានងតរូវបាន្្ត�់ យដើ្្រីតា្ោន�ក្ខខណ្និង�ទ្ធភាព 
ហិរញញា វត្ុរបស់អ្កខ្រីងបាក ់។

(i) ការវាស់ដវង្និភព័�ឥណទាន

  ធនាោរ បានបយងកើតយោ�ការណ៍្និភព័�ឥណទានស្ចូ� (Core 
Credit Risk Policy) យដើ្្រីងគបង់គង្និភព័�របស់ធនាោរ ។ 
ការបន្តឥណទាន ងតរូវបានចាត់ដរងយោ�ក្្មវធិរីឥណទាន 
ដដ�បានយរៀបរំគយងមាងសងមាប់្ �ិត្� ឬសំយពៀតឥណទាន 
ពិយសស រាបទ់ាងំយោ�យៅទរី្សារ កា�កំណត ់និង�ក្ខខណ្                      
ឯកស្រសំអាង និងនរីតិវធិរីយៅយងកា្្�ិត្�ឥណទាន ដដ�

 ងតរូវបានវាស់ដវង និង្្ត�់ឲ្យ ។

  ធនាោរបានដបងដរក្ុខង្រ និងការទទួ�ខុសងតរូវយ៉ាងរបាស់ 
លាស់ រវាងអ្កយស្ើសំុឥណទាន អ្កវា�តន្្ឥណទាន និងអ្ក 
អនុ្ព័តឥណទាន ។

(ii) ការងគបង់គងកង្តិ្និភព័� និងយោ�ការណ៍បន្�្នភិព័�

  ធនាោរយធ្ើងបតិបត្តិការ និង្ដា�់ឥណទាន ្្ត�់ឲ្យអតិថិជនជចូន
 អតិថិជនជាបុគ្គ� ឬសហងោសយៅក្ុងងពុះរាជាណារងកក្្ុជា។
 

ធនាោរងគបង់គងកង្តិ និងងតរួតពិនិត្យ ការងប្ចូ�្ដាុ ំ្និភព័�
 ឥណទានយៅយព�ដដ�ពួកយគរកយឃើញ ។  ធនាោរជាតិននក្្ុជា 

បានកំណតនិ់�្នព័�្និភព័�ឥណទានធំថា ជា្និភព័� 
ឥណទានទចូយៅរំយពាុះអ្កទទួ�្�ជាឯកត្តបុគ្គ�ដដ�យ�ើស 
ពរី 10% នន្ចូ�និធិផ្ទៃ �់សុទ្ធ របស់ធនាោរ ។

  យយាងតា្�ក្ខខណ្ននងបកាសយ�ខ ធ7-06-226 ងប.ក 
របស់ធនាោរជាតនិនក្្ុជា ធនាោរចាបំារង់តរូវរកសាងគបយ់ព�យវលា 
នចូវអនុបាតអតិបរមារំនួន 20% រវាង្និភព័�ឥណទានទចូយៅ 

របស់ធនាោរយធៀបនឹងអ្កទទ�ួ្�ឯកត្តជនណា្�ួ និង្ចូ�និធិ 
ផ្ទៃ �់សុទ្ធរបស់ធនាោរ។ ្ នភិព័�ឥណទានធំៗ សរបុ ្ និងតរូវយ�ើស 
ពរី 300% នន្ចូ�និធិផ្ទៃ �់សុទ្ធរបស់ធនាោរយទ ។

  ធនាោរយងបើងបាស់យោ�ការណ៍ និងការអនុវត្តនជ៍ាយងរើនយដើ្្រីកាត់
 

បន្�្និភព័�ឥណទានក្ុងយនាុះ យោ�ការណ៍ជាងបនពណរី គឺការ
 

ោកធ់ានាជាវតុ្បញ្្ំយ�ើឥណទានដ�់អតិថិជន ដដ�ជាទចូយៅ
 

ធនាោរ អនុវត្តយោ�ការណ៍ដណនាសំដារីពរីការទទួ��កបាន 
នចូវរំណាតថ្់ាកជ់ាកល់ាកន់នវត្ុបញ្្ំ ឬ ការកាតប់ន្�្និភព័� 
ឥណទាន ។

 ននវតុ្បញ្្សំំខ្ន់ៗ  យដើ្ ្ រីធានាឥណទានដ�់អតិថជិនមានដចូរជា៖

   វត្ុបញ្្ំយ�ើងទព្យស្្ត្តិសងមាបត់ាងំទរី�ំយៅ (មានដរីធ្រី អោរ 
និងងទព្យស្្ត្តិយ្្សងៗ)

    បនទៃុកយ្្សងៗយ�ើងទព្យសក្្មក្ុងអាជរីវក្្ម ដចូរជាដរីធ្រី និងអោរ 

   ស្រង់បាកក់្ុងទង្ងជ់ាងបាកប់យញញា ើកង្តិទុក ។

(iii) ឱនភាព និងយោ�នយយាបា�សំវធិានធន

  ្ នុនថងៃទរី1 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 ធនាោរគតឺង្រូវឲ្យយធ្ើតា្ជាោរខ់្តរយំពាុះ 
 

ការយធ្ើរំណាតថ្់ាកសំ់វធិានធនយ�ើឥណទានយោ�អនុយលា្យៅ 
តា្ងបកាសយ�ខ ប7-09-074 ងប.ក រុុះនថងៃទរី 25 ដខ កុ្ភាៈ ឆ្្ ំ2009 
រំណាតថ្់ាក់្ និភព័�ឥណទាន និងសំវធិានធន។ ចាបព់រីនថងៃទរី1 
ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 ធនាោរ គឺតង រ្ូវឲ្យយធ្ើតា្ការយធ្ើរំណាតថ្់ាក់

 
សំវធិានធនយ�ើឥណទាន យោ�អនុយលា្យៅតា្ងបកាសយ�ខ 
ប7-017-344 ងប.ក រុុះនថងៃទរី1 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 និងស្រាររដណនា ំ
យ�ខប7-018-001 រុុះនថងៃទរី16 ដខ កុ្ភាៈ ឆ្្ ំ2018 ស្តរីពរីរំណាត ់
ថ្ាក់្ និភព័�ឥណទាន និងសំវធិានធនសងមាបព់ព័តម៌ាន�្្តិ 
សចូ្យ្ើ�កំណតសំ់ោ�់ យ�ខ 3 (ជ) ។

(iv) ការងបឈ្នឹង្និភព័�ឥណទាន

  ្ និភព័�អតិបរមាឥណទាន្ុនយព�មានវត្ុបញ្្ំ ឬ ការពងងងឹ
 

ឥណទានយ្្សងៗ ។

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ស្តុ�្យយៅធនាោរជាតិននក្្ុជា  19,601,878  79,132,782 117,329,179 473,657,896

ងបាកប់យញញា ើ និងងបាកត់្ក�់យៅធនាោរយ្្សងៗ  19,095,480  77,088,453 46,743,874 188,705,019

ឥណទាន ្្ត�់ឲ្យអតិថិជន  808,958,793  3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015

ងទព្យសក្្មយ្្សងៗ  7,416,578  29,940,726 6,420,899 25,921,169

 855,072,729  3,451,928,608 781,279,440  3,154,025,099

សំវធិានធនសងមាបក់ារខ្តបងយ់�ើឥណទាន ្ ្ត�់ឲ្យអតថិជិន  (14,832,802)  (59,880,021) (11,234,730) (45,354,605)

 840,239,927  3,392,048,587 770,044,710 3,108,670,494

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
27. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

77

ធនាគារ ស្ាបនា  របា�ការណ៍ងបចាឆ្ំ្ ំ2017    



   តារាងខ្ងយ�ើយនុះបង្ហា ញពរីស្្នការណ៍ ដដ�អាងកកប់ំ្ ុតសងមាប ់
្និភព័�ឥណទានរបស់ធនាោរនានថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 និង 
នានថងៃទរី 31 ដខធ្ចូ ឆ្្ ំ2016 យោ�្និគិតពរីវត្ុបញំ្្នានាដដ�មាន

 ឬកក៏ារ្្ត�់ឥណទានដដ�មាន។ សងមាបង់ទព្យសក្្មយងរៅតារាង 
តុ�្យការ ការងបឈ្ដដ�មានខ្ងយ�ើ គអឺាងសព័�យៅយ�ើស្តុ�្យ 
យយាងសុទ្ធ។

  ដចូរដដ�បានបង្ហា ញខ្ងយ�ើ 94.63% ននការងបឈ្អតិបរមាសរបុ 
យកើតយ�ើងពរីការ្្ត�់ឥណទានដ�់អតិថិជន (យៅនថងៃទរី 31 ដខធ្ចូ ឆ្្ ំ
2016 : 78%) ។

  អ្កងគបង់គងមានទំនុករិត្តយៅយ�ើស្ត្ភាពរបស់ពួកយគក្ុងការ 
បន្តការងគបង់គង និងរកសាការងបឈ្នឹង្និភព័�ឥណទាន 
តិរតួរបំ្ុតសងមាបធ់នាោររំយពាុះឥណទាន្្ត�់ដ�់អតិថិជន
មានដចូរតយៅ៖

   97.93% ននសម្ាធឥណទាន ងតរូវបានចាតទុ់កជាឥណទាន្និ
ហសួការកណំត ់និង្និខ្តបង ់(យៅនថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016: 
97.70%) ។

   ធនាោរ មានដំយណើ រការននការយងជើសយរ ើស និងការងប្ចូ� 
ឥណទានដដ�បាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជនយ៉ាងតឹងរុងឹ ។

 ឥណទានដែលបានផ្ល់ឲថាយអតិថិជន

2017 2016

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ដុល្ារអាយ្រកិ ពានយ់រៀ�
(កំណតសំ់ោ�់ 4)

ឥណទាន្និហួសកា�កំណត ់និង្និខ្តបង់ 792,239,971 3,198,272,763 599,787,861 2,421,343,595

ឥណទានហួសកា�កំណតដ់ត្និខ្តបង់   7,872,210 31,780,112 3,060,589 12,355,598

ឥណទានដដ�ខ្តបង់ 8,846,612 35,713,772 7,937,038 32,041,822

808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015

       

  សងមាបយ់ោ�បណំងយធ្ើសំវធិានធនយ�ើឥណទានងទព្យបញ្្ ំដដ� 
គិតថានឹងងប្ចូ�បាន្កវញិ (យ�ើកដ�ងដតស្រង់បាក)់ គឺ្និងតរូវ

 បាន�ក្កយធ្ើការពិចារណាយោ�អនុយលា្យៅតា្តង រ្ូវការ 
របស់ ធនាោរជាតនិនក្្ុជា ។  សំវធិានធនសងមាបឥ់ណទានអាងកក ់
និងជាបស់ង្សព័�សរុបមាន 14,832,802 ដុល្ារអាយ្រកិ (យៅនថងៃទរី 
31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2016: 11,234,730 ដុល្ាអាយ្រកិ) ដដ�បង្ហា ញជា 
សំវធិានធនជាកល់ាក ់តង រ្ូវយោ�ធនាោរជាតិននក្្ុជា និង

 
សំវធិានធនទចូយៅបដន្្យទៀតននឥណទានខ្តបង ់។

  យដើ្្រីអនុយលា្តា្យសរក្តរីដណនារំបស់ធនាោរជាតិននក្្ុជា 
 សំវធិានធនសងមាប់្ ្ត�់ឲ្យអតិថិជនដដ�ជាបស់ង្សព័�ងតរូវបានយធ្ើ 

យ�ើងសងមាបឥ់ណទានដដ�បានបងយ់�ើសពរី 30 នថងៃ។ សំវធិានធន 
ជាកល់ាក ់កង្តិទាបបំ្ ុត សងមាបឱ់នភាពងតរូវបានយធ្ើយ�ើង យោ�
អាងសព័�យៅយ�ើរំណាតថ្់ាកដ់ដ�បានយធ្ើ �ុុះងតាដតមានពព័តម៌ាន 
យ្្សងយទៀត ដដ�បញ្ជា កព់រីស្ត្ភាពបងង់ត�ប់្ កវញិរបស់ 
គចូភាគរី ។ យយាងយៅតា្យោ�នយយាបា�គណយន�្យដដ�មានដរង 
ក្ុងកំណតសំ់ោ�់ 3 (ជ) ។

 ឥណទានមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់

  ឥណទាន្និទានហ់សួកា�កណំត ់និង្និខ្តបង ់គឺជាឥណទាន 
មានគុណភាព�្ដដ�្និមានបទពិយស្ធនន៍នការខ្តបង។់   
ឥណទានទាងំយនុះងតរូវបានធានា យោ�ងទព្យបញ្្ ំនងិការងគបង់គង 
យ្្សងៗ ដដ�រំនួនននការខ្ងបងម់ានកង្តិទាប ។

 ឥណទានហួសកាលកំណត់ ដតមិនទាន់ខាតបង់

  ឥណទានហសួកា�កំណត ់និង្និទានខ់្តបងជ់ាឥណទាន ្្ត�់ឲ្យ 
អតិថជិនដដ�កិរស្នយាទចូទាតស់ង ហសួកា�កណំតតិ់រជាង 30 នថងៃ  

�ុុះងតាដតមានពព័តម៌ានដដ�បញ្ជា កយ់ងរៅពរីយនុះ ។ ឥណទានហួស                    
កា�កំណតដ់ត្និទានខ់្តបង ់ជាឥណទានដដ�ការងបាកត់ា្ 
កិរ្សនយា ឬកក៏ារបងង់បាកយ់ដើ្ យ�ើសពរី 30 នថងៃ ដតតិរជាង 90 នថងៃ 
�ុុះងតាដតមានពតម៌ានដដ�បញ្ជា កយ់ងរៅពរីយនុះ ។  អនុយលា្យៅ 
តា្យោ�ការណ៍ដណនារំបស់ធនាោរជាតនិនក្្ុជា ឥណទានយនុះ
ងតរូវចាតថ្់ាកជ់ាឥណទានឃ្ាយំ្ើ� យហើ�ងតរូវយធ្ើសំវធិានធនតា្ 
អងតា 3% ។ 

 ឱនភាពឥណទានផ្ល់ឲថាយអតិថិជន 

  ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថជិនដដ�មានឱនភាព គឺជាឥណទាន ្្ត�់ឲ្យ 
អតិថិជនដដ�ធនាោរកំណតថ់ា មានភស្តុតាងជាកល់ាកថ់ាមាន 
ឱនភាព និងគិតថា្និអារងប ច្ូ�ងត�ប់្ កវញិនចូវងបាកយ់ដើ្ 
នងិការងបាក ់ឬ យ�ើសរ�ៈយព� 90 នថងៃ �ុុះងតាដតពព័តម៌ានយ្្សងយទៀត 
គឺអារបញ្ជា កប់ានតា្ដបបយនុះ ឬតា្ដបបយ្្សងពរីយនុះ ។ 

  ងទព្យបញ្្រំបស់អតិថជិនភាគយងរើនជាដរី ឬកប៏ព័ណ្ណ ក្្មសិទ្ធិ្ ទៃុះ (ដដ�
 ្និដ្នជាប្ងដ់រីជា្្ចូវការ) យោ�ស្រ ធនាោរជាទចូយៅ្្ត�់ឥណទាន 

ដ�់សហងគនិមានរំណចូ �ទាបយៅតា្យខត្ត។ ក្ុងអំ�ុងយព�
 

យធ្ើឥណទាន ធនាោរ្និបានយធ្ើការវា�តន្្យៅយ�ើងទព្យបញ្្ំ 
ទាងំខ្ងក្ុង និងខ្ងយងរៅ យោ�្និបានទទ�ួបង្ដ់រី ជា្្ចូវការងសប

 របាប ់គឺ្និមានតន្្បញ្ជា កព់រីងទព្យបញ្្ំដដ�បញ្ជា កព់រីក្្មសិទ្ធិ។  
យយាងយៅតា្និ�តក្្មននធនាោរជាតិននក្ុ្ជា តន្្ននងទព្យនន
បញ្្ំ្និងតរូវបាន�ក្កយធ្ើការពិចារណាយ�ើឱនភាពននឥណទាន 
្្ត�់ឲ្យអតិថិជន ។ 

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
27. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
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 ឥណទានបរៀបចំប�ើងវិញ

  ឥណទានយរៀបរំយ�ើងវញិ គឺជាឥណទានដដ�មានការផ្្ស់ប្តចូរកិរ្
 សនយាទចូទាតស់ង យោ�ស្រដតអ្កខ្រីជួប្��ំបាកដ្្កហិរញញា វត្ុ  

នងិ្និមាន�ទ្ធភាពទចូទាតស់ងតា្កិរស្នយាយដើ្ ។ ឥណទានដដ� 
នងឹងតរូវយរៀបរយំ�ើងវញិ ងតរូវវភិាគយ�ើ្ចូ�ោ្នទសិយៅអាជរីវក ្្ម និង

 ស្ត្ភាពសងងបាករ់បស់អ្កខ្រីយៅតា្ការពយាករណ៍�ំហចូរទឹក 
ងបាកថ់្មរី ដដ�ងសបតា្ស្្នភាពទរ្ី សារ នងិបរ្ុប្ន្ក្្មននទស្សនៈ

 
វសិព័�អាជរីវក ្្ម យោ�ដ្្កយ�ើស្្មតកិ ្្មជាកដ់ស្តង នងិងបរុងងប�ព័ត ្។ 

  បនាទៃ បព់រីឥណទានងតរូវបានយរៀបរំយ�ើងវញិ ឥណទានយនាុះងតរូវរកសា 
រំណាតថ្់ាកដ់ចូរយដើ្ យោ�្និគិតពរី ដំយណើ រការ�្បនាទៃ បព់រីការ
យរៀបរំជាថ្មរីយ�ើ�។ ការចាតថ្់ាកយ់នុះ្និងតរូវឲ្យ�្ជាង្ុនយ�ើ� 
�ុុះងតាដតការងបាក ់និងងបាកយ់ដើ្ងតរូវបានសង្កវញិកុ្ងអំ�ុង

 បរីងោសងរ�ំស់ និងក្ុងរ�ៈយព�្និតិរជាងបរីដខ ។

 បគាលនបោបាយលរុបបចាល

  អនុយលា្តា្យោ�ការណ៍ដណនារំបស់ធនាោរជាតិននក្្ុជា  
ធនាោរងតរូវ�ុបឥណទាន ្្ត�់ឲ្យអតថិជិន ឬ្�ួដ្្កននឥណទាន 
យរញពរីតារាងតុ�្យការរបស់ខ្ួន យៅយព�ដដ�ធនាោរបាតសិ់ទ្ធិ 
តា្កិរ្សនយា ងគបង់គងយ�ើឥណទាន ឬយៅយព�ដដ�យឃើញ 
ថាឥណទាន្�ួដ្្ក ឬទាងំ្ចូ�្និអារងប្ចូ�វញិបាន ឬោ្ម ន 
សង្ឹ្ ថា ឥណទានយនុះអារងប្ចូ�បាន្កវញិយទ ។

 បទពថាយបញ្ថាំ

  ធនាោររកសានចូវងទព្យបញំ្្ជាងទព្យស្្ត្ត ិនិងការធានាសងមាបក់ារ 
្្ត�់នចូវឥណទានឲ្យអតថិជិន ។  ការប៉ានស់្្ម ននចូវតន្ទ្រ្ី សារ គដឺ្ក្ 
តា្ការវា�តន្្ងទព្យបញំ្្ងបចាឆ្ំ្ ំ។

  យៅក្ុងការ�ិបរយិរ្ទធនាោរ ្និមានទទួ�ងទព្យសក ្្ម្និដ្ន
 ហិរញញា វតុ្ទុកជាងទព្យបញំ្្ធានា សុវត្ិភាព របស់ឥណទាន និង 

បុយរងបទាន ។

  ការបបមូលផ្ខុំហានិភ័យរបស់បទពថាយសកម្ហិរញវត្ខុជាមួយការ 
បបឈមនរឹងហានិភ័យឥណទាន

  ការងប ច្ូ� ្្តុ ំយកើតមានយ�ើង យៅយព�ដដ�អ្កខ្រីងបកបអាជរីវក្្ម
 

ងសយដៀងោ្ ឬយៅក្ុងតបំនភ់ច្ូ សិ្សស្ត  ដចូរោ្ ឬមានស្្នភាពយសដ្ករិ្ 
ងសយដៀងោ្ ដដ�អារនាមំាន្�បុ៉ះពា�់ងសយដៀងោ្យៅយ�ើ 
�ទ្ធភាព  ក្ុងការបយំពញកាតព្ករិត្ា្កិរស្នយា តា្រ�ៈការផ្្ស់ 
ប្តចូរននយសដ្កិរ្នយយាបា� ឬ�ក្ខខណ្ យ្្សងយទៀត ។ ការងប្ចូ� 

្្តុ ំននបង្ហា ញពរីបដង្បង រ្ួ�ននងបតិបត្តិការរបស់ធនាោររហចូត
 

ដ�់ការអភវិឌ្ឍន ៍។

(v) ស្តុ�្យយៅធនាោរនានា

  ធនាោរបានោកង់បាកប់យញញា ើរ�ៈយព�ខ្រី សងមាបស់្រង់បាកង់្� 
ងសរួ�ដដ�យ�ើសជា្�ួធនាោរនានា ដដ�បណា្ត �ឲ្យមានការ 
ងបឈ្្និភព័�រវាងនដគចូ។ ធនាោរបានងគបង់គងការងបឈ្ 

្នភិព័�រវាងនដគចូ យោ�យធ្ើការវភិាគរវាងនដគចូ យោ�កណំតង់បាក ់
បយញញា ើ និងោកង់បាកប់យញញា ើយៅធនាោរយ្្សងៗោ្ ។

(គ) ហានិភ័យទតីផថាសារ

  ធនាោរងបឈ្នឹង្និភព័�ទរី្សារ ជា្និភព័�ដដ�តន្្ស្ 
ងសប ឬ�ំហចូរទឹកងបាកន់ាយព�អនាគតននឧបករណ៍ហិរញញា វត្ុ 
នឹងដងបងបរួ�យោ�ស្រការផ្្ស់ប្តចូរតន្្ទរី្សារ ។

  ្ និភព័�ទរី្សារ យកើតយ�ើង្កពរីស្្នភាពយបើកទចូលា�ននអងតា
 ការងបាករ់ចូបិ�បព័ណ្ណ  និង្�ិត្�្ចូ�ធន ដដ�ងបឈ្នឹង 

រ�នាទរី្សារជាកល់ាក ់និងទចូយៅ និងការផ្្ស់ប្តចូរក្ុងកង្តិង្�
 ននអងតា ឬតន្្ទរី្សារ ដចូរជាអងតាការងបាក ់ការរ រីកស្�ឥណទាន 

អងតាបដាចូររចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស និងតន្្្ចូ�ធន ។

(i) ្នភិព័�រចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស

  ធនាោរងបកបអាជរីវក ្្មយៅងពុះរាជាណារងកក្ុ្ជា និងងបតបិត្តកិារ
 ក្ុងរចូបិ�បព័ណ្ណ ជាយងរើន យហើ�ងបឈ្ នឹង្និភព័�រចូបិ�បព័ណ្ណ
 ជាយងរើន ជាពិយសសជា្�ួរចូបិ�បព័ណ្ណ ងបាកយ់រៀ� ដុល្ារអាយ្រកិ 

ងបាក�់ព័ន និងនថបាត ។ 

  ្ នភិព័�រចូបិ�បព័ណ្ណ យកើតពរីងបតបិត្តកិារពាណិជជាក្្មក្ុងយព�អនាគត 
ងទព្យសក្្មនិងបំណុ�ដដ�បានកតង់តាជារចូបិ�បព័ណ្ណ ្�ួ ដដ� 
្និដ្នជារចូបិ�បព័ណ្ណ យោ�របស់ធនាោរ ។ 

  អ្កងគបង់គងយធ្ើការងគបង់គង្និភព័�រចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស ជា្�ួ 
រចូបិ�បព័ណ្ណ យោ�តា្រ�ៈការងគបង់គង្និភព័�រចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស 
យោ�ងសរូប�ក្និភព័� 20% នន្ចូ�និធិផ្ទៃ �់សុទ្ធដដ�តង រ្ូវ 
យោ� ធនាោរជាតិននក្្ុជា ។

  យៅនថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017 ស្តុ�្យងទព្យសក្្ម និងបំណុ�  
ដដ�ជារចូបិ�បព័ណ្ណ យ្្សងយទៀតយងរៅពរីដុល្ារអាយ្រកិ ្និមាន្� 
បុ៉ះពា�់អ្រីយទ។ ដចូរយនុះ ការវភិាគរចូបិ�បព័ណ្ណ បរយទស្និងតរូវបាន 
បង្ហា ញយ�ើ� ។

(ii) ្នភិព័�អងតាការងបាក់

  ្ និភព័�អងតាការងបាក ់គឺសំយៅយ�ើការខ្តបងន់ចូវងបាករ់ំណចូ � 
ការងបាកសុ់ទ្ធយោ�ស្រដតការដងបងបរួ� ននកង្តិអងតាការងបាក ់
និងការផ្្ស់ប្តចូរយៅក្ុងសមាសភាពននងទព្យសក្្ម និងបំណុ� ។

 ្នភិព័�អងតាការងបាក ់ងតរូវបានចាតដ់រង តា្រ�ៈ ការងតរួតពនិតិ្យ 
យ៉ាងហ្មតរ់តយ់�ើរំណចូ �ននការបណា្ត កទុ់នតន្្ស្ងសប តន្្ 
យដើ្នន្ចូ�និធិ និងតា្រ�ៈការវភិាគគំលាតដងបងបរួ�អងតាការ 
ងបាក ់។  សកា្ត នុព�ននការធ្ាករុ់ុះ រណំចូ �ការងបាកសុ់ទ្ធ បណា្ត � 
្កពរីការដងបងបរួ�អងតាការងបាកដ់ដ�ខុសងបងកតរី បានងតរួតពិនិត្យ 
យោ�យធៀបយៅនឹងកង្តិអារទទួ��កបាននន្និភព័� ។

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
27. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
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ការវភិាគននទំនាកទ់ំនងអងតាការងបាកយ់ៅនឹងងទព្យសក្្ម និងបំណុ�របស់ធនាោរបានបង្ហា ញដចូរខ្ងយងកា្៖

រហូតែល់ 
1 ដខ

> 1 - 3 
ដខ

> 3 - 12
ដខ

> 1 - 5 
ឆ្ថាំ

បលើសពតី 
5 ឆ្ថាំ

ពរុំមន
ការបបាក់ សររុប

ថថងៃទតី31 ដខ   ធ្នូ ឆ្ថាំ 2017 ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ

បទពថាយសកម្ហិរញ្ញវត្ខុ

ស្រង់បាក់ - - - - -  43,744,709  43,744,709 

ស្តុ�្យយៅធនាោរជាតិយៅ 
ធនាោរជាតិននក្្ុជា - -  3,839,485 - -  15,762,393  19,601,878 

ងបាកប់យញញា ើ និងងបាកត់្ក�់ 
យៅធនាោរនានា  9,571,457  700,000  -  -  -  8,824,023  19,095,480 

ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន  22,102,738  49,668,856  194,788,018  510,875,138  31,524,043  -  808,958,793 

ការវនិិយយាគយ្្សងៗ  -  -  -  -  -  50,000  50,000 

ងទព្យសក្្មយ្្សងៗ  -  -  -  -  -  7,416,578  7,416,578 

 31,674,195  50,368,856  198,627,503  510,875,138  31,524,043  75,797,703  898,867,438

បំណុលហិរញ្ញវត្ខុ
ងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជននិង 
ងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុយ្្សងៗ  159,692,432  103,138,376  288,855,365  49,656,912  -  16,829,167  618,172,252 

ងបាកក់្្រី  125,000  24,461,667  49,836,666  140,365,000  -  -  214,788,333 

បំណុ�បនាទៃ បប់ន្សំ  -  -  2,000,000  11,000,000  -  -  13,000,000 

្ចូ�និធិយស្ធននិវន្ត៍  70,471  140,943  634,241  3,382,620  6,150,227  -  10,378,502 

បំណុ�យ្្សងៗ  -  -  -  -  -  12,831,664  12,831,664 

159,887,903 127,740,986 341,326,272 204,404,532 6,150,227 29,660,831 869,170,751 

សររុបគំោតការបបាក់ (128,213,708)  (77,372,130) (142,698,769)  306,470,606  25,373,816  46,136,872  29,696,687 

សមមូលពាន់បរៀល (កំណត់សំគាល់ 4) (517,598,739)  (312,351,289) (576,074,930) 1,237,221,836  102,434,095  186,254,552  119,885,525 

រហូតែល់ 
1 ដខ

> 1 - 3 
ដខ

> 3 - 12
ដខ

> 1 - 5 
ឆ្ថាំ

បលើសពតី 
5 ឆ្ថាំ

ពរុំមន
ការបបាក់ សររុប

ថថងៃទតី31 ដខ ធ្នូ ឆ្ថាំ 2016 ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ

បទពថាយសកម្ហិរញ្ញវត្ខុ

ស្រង់បាក់ - - - - - 32,876,496 32,876,496

ស្តុ�្យយៅធនាោរជាតិយៅ 
ធនាោរជាតិននក្្ុជា - 49,288,333 2,100,000 - - 65,940,846 117,329,179

ងបាកប់យញញា ើ និងងបាកត់្ក�់ 
យៅធនាោរនានា 7,651,298 10,045,786 1,000,000 - - 28,046,790 46,743,874

ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន 1,812,787 6,416,443 43,509,230 506,983,618 52,063,410 - 610,785,488

ការវនិិយយាគយ្្សងៗ - - - - - 50,000 50,000

ងទព្យសក្្មយ្្សងៗ - - - - - 6,420,899 6,420,899
9,464,085  65,750,562  46,609,230 506,983,618  52,063,410 133,335,031 814,205,936

បំណុលហិរញ្ញវត្ខុ
ងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជននិង 
ងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុយ្្សងៗ 93,777,737 37,239,071 406,506,396 40,932,904 - 4,764,890 583,220,998

ងបាកក់្្រី 2,397,213 19,290,153 32,075,649 53,145,116 63,813,217 - 170,721,348

បំណុ�បនាទៃ បប់ន្សំ - - 3,313,217 13,000,000 - - 16,313,217

្ចូ�និធិយស្ធននិវន្ត៍ 11,664 23,329 104,980 559,891 6,945,643 - 7,645,507

បំណុ�យ្្សងៗ - - - - - 12,052,707 12,052,707

96,186,614 56,552,553 442,000,242 107,637,911 70,758,860 16,817,597 789,953,777

សររុបគំោតការបបាក់ (86,722,529) 9,198,009 (395,391,012) 399,345,707 (18,695,450) 116,517,434 24,252,159

សមមូលពាន់បរៀល (កំណត់សំគាល់ 4) (350,098,850) 37,132,362 (1,596,193,515) 1,612,158,619 (75,473,532) 470,380,881 97,905,965

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
27. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
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ការរា�ការណ៍ងបចានំថងៃននស្្នភាពស្រង់បាក ់និងគយងមាងសងមាប ់                     
កា�បរយិរទ្បនាទៃ ប ់គជឺាការ�ិបរយិរទ្សំខ្ន ់សងមាបក់ារងគបង់គង 
ស្រង់បាកង់្�ងសរួ�។ អ្កងគបង់គងតា្ោនបដង្បង រ្ួ�នន 
ម្ាស់ងបាកប់យញញា ើ និងគយងមាងដកងបាករ់បស់ពួកយគ ។

(ii) ្យធយាបា�ដស្ងរក្ចូ�ធន

  ងបភពរ្្ងននស្រង់បាកង់្�ងសរួ� គឺបាន្កពរីយដើ្ទុនរបស់ 
ភាគទុនិក ងបាកក់្្រី និងងបាកប់យញញា ើពរីអតិថិជន។ ងបភពននស្រ់

 ងបាកង់្�ងសរួ�ងតរូវបានពិនិត្យយ៉ាងយទៀតទាត ់តា្រ�ៈការ 
ពិនិត្យយ�ើកា�កំណតរ់បស់ងបាកប់យញញា ើមានការកំណត ់អ្កោក ់
ងបាកប់យញញា ើសំខ្ន់ៗ  ងបាកក់្្រី និងបំណុ�បនាទៃ បប់ន្សរំបស់អ្ក 
ងគបង់គង ។

(iii) ្និដ្ននិទស្សន�ំ៍ហចូរទឹកងបាក់

  តារាងខ្ងយងកា្យនុះ បង្ហា ញពរី�ំហចូរទឹកងបាកដ់ដ�ងតរូវបង ់
របស់ធនាោរ ដដ�្និយងបើងបាស់បំណុ�ហិរញញា វត្ុនិទស្សន ៍

 ដចូរមានកា�កំណតត់ា្កិរ្សនយាយៅក្ុងការ�ិបរយិរ្ទដដ�
 

មានយៅតារាងតុ�្យការយនាុះយទ។ រំនួនទឹកងបាកដដ�បានបង្ហា ញ 
យៅក្ុងតារាង គឺជា�ំហចូរទឹកងបាកដ់ដ�្និបញុ្ុះតន្្តា្

 កិរ្សនយា ខណៈដដ�ធនាោរងគបង់គង្និភព័�ស្រង់បាកង់្� 
ងសរួ�ដដ�មានភាជា បត់ា្�ំហចូរទឹកងបាកដ់ដ�្និបញុ្ុះតន្្ 
ដដ�រពំឹងទុក។

 

រហូតែល់ 
1 ដខ

> 1 - 3 
ដខ

> 3 - 12
ដខ

> 1 - 5 
ឆ្ថាំ

បលើសពតី 
5 ឆ្ថាំ

ពរុំមនរយៈបពល 
កំណត់ សររុប

ថថងៃទតី 31  ដខ  ធ្នូ ឆ្ថាំ 2017 ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ

បទពថាយសកម្ហិរញ្ញវត្ខុ
ស្រង់បាក់ 43,744,709  -  -  -  -  -  43,744,709

ស្តុ�្យយៅធនាោរ 
ជាតិននក្្ុជា 15,762,393  -  3,839,485  -  - -  19,601,878

ងបាកប់យញញា ើរ និងងបាកត់្ក�់ 
យៅធនាោរនានា  18,395,480  700,000  -  -  -  -  19,095,480

ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន 22,102,737  49,668,856  194,788,017  510,875,139  31,524,044  -  808,958,793

ការវនិិយយាគយ្្សងៗ  -  -  -  -  50,000  -  50,000

ងទព្យសក្្មយ្្សងៗ 7,416,578  -  -  -  -  -  7,416,578

បទពថាយសកម្ហិរញ្ញវត្ខុសររុប 107,421,897  50,368,856 198,627,502 510,875,139 31,574,044 - 898,867,438

បំណុលហិរញ្ញវត្ខុ
ងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជន និង 
ងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុយ្្សងៗ  176,521,599  103,138,376  288,855,365  49,656,912  -  -  618,172,252

ងបាកក់្្រី  125,000  24,461,666  49,836,667  140,365,000  -  -  214,788,333

បំណុ�បនាទៃ បប់ន្សំ  -  -  2,000,000  11,000,000  -  -  13,000,000 

្ចូ�និធិយស្ធននិវន្ត៍ 70,471 140,943 634,241 3,382,620 6,150,227  -  10,378,502

បំណុ�យ្្សងៗ  7,933,844  3,991,374  35,021  46,695  824,730  -  12,831,664

បំណុលហិរញ្ញវត្ខុសររុប 184,650,914 131,732,359 341,361,294 204,451,227 6,974,957 - 869,170,751

សររុបគំោតការបបាក់ (77,229,017) (81,363,503) (142,733,792)  306,423,912  24,599,087  -  29,696,687

សមមូលពាន់បរៀល (កំណត់សំគាល់ 4) (311,773,542) (328,464,462) (576,216,318) 1,237,033,333  99,306,514  -  119,885,525

        

  ការវិភាគរំបញាចតថម្សមបសបសបមប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុដែល 
មនអបតាការបបាក់បថរ ។

  ធនាោរ ្និបានកតង់តាបំណុ�ហិរញញា វត្ុដដ�មានអងតាការងបាក ់
យថរតា្តន្្ស្ងសប យោ�ភាព�ំយអៀង ងតរូវបានបញ្ចូ �យៅក្ុង 
របា�ការណ៍�ទ្្ធ � ។  ដចូយរ្ុះការផ្្ស់ប្តចូរអងតាការងបាកន់ារុងកា� 
បរយិរ្ទ ពំុមាន្�បុ៉ះពា�់ដ�់ ងបាករ់ំយណញ ឬខ្តយនាុះយទ ។

 ការវិភាគរំបញាចបលើលំហូរទរឹកបបាក់សបមប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ 
 ដែលមនអបតាការបបាក់អបថរ ។

  ធនាោរ ពំុមានឧបករណ៍ហិរញញា វតុ្ដដ�មានអងតាការងបាកអ់យថរ។  
ដចូយរ្ុះការវភិាគរយំញារយ�ើ�ំហចូរទឹកងបាក ់សងមាបឧ់បករណ៍ហិរញញា វតុ្

 ដដ�មានអងតាការងបាកអ់យថរ្និងតរូវបានបង្ហា ញយ�ើ� ។

(ឃ) ហានិភ័យសច់បបាក់ងាយបសួល 

  ្ និភព័�ស្រង់បាកង់្�ងសរួ�គឺ ជា្និភព័�ដដ� ធនាោរ ្ និ 
មាន�ទ្ធភាពបយំពញកាតពកិ្រស្ងងបាកត់ា្កា�កណំតស់ង រយំពាុះ 
បំណុ�ហិរញញា វត្ុរបស់ខ្ួនដដ�អារបណា្ត �្កពរីការដកងបាក់

 របស់អក្យ្ញាើ។  ជា�ទ្្ធ �យធ្ើឲ្យខកខ្ន្និអារបយំពញកាតព្កិរស្ង 
បំណុ�ឲ្យម្ាស់ងបាកប់យញញា ើ និង្និអារ្ដា�់ងបាកក់្្រី ។

(i) ដំយណើ រការងគបង់គង្និភព័�ស្រង់បាកង់្�ងសរួ�

   អ្កងគបង់គង តា្ោនស្រង់បាកង់្�ងសរួ�កុ្ងតារាងតុ�្យការ 
នងិងគបង់គងការងប្ចូ�្្តុ  ំនិងទិនន្ព័�បណុំ� ។  ការតា្ោន និង

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
27. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
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(ង) ការបគប់បគងបែើមទរុន

(i) បទប្ញ្ញា តិយដើ្ទុន

  រក្ខុវសិព័�របស់ធនាោរក្ុងការងគប់ងគងយដើ្ទុន មាននព័�
 

ទចូ�ំទចូលា�ជាង “្ចូ�ធន” ដដ�បង្ហា ញក្ុង តារាងតុ�្យការ ។   
ការងគបង់គងយដើ្ទុនមានដចូរខ្ងយងកា្៖ 

   អនុយលា្តា្តង រ្ូវការយដើ្ទុនដដ�កំណតយ់ោ�ធនាោរ 
ជាតិននក្្ុជា

   ការពារ�ទ្ធភាពរបស់ធនាោរយដើ្្រីបន្តនិរន្តរភាពអាជរីវក ្្ម 
ដចូរយនុះ ធនាោរអារបន្្ត ្ត�់្�ងបយយាជនដ៍�់ភាគទុនិក នងិ 
អត្ងបយយាជនរ៍បស់ភាគរីដដ�ពាកព់ព័ន្ធនឹងធនាោរ និង

   រកសា ច្ូ�ោ្នយដើ្ទុនរងឹមា ំយដើ្្រីោងំទដ�់ការអភវិឌ្ឍន ៍
អាជរីវក្្ម ។

  ធនាោរជាតិននក្ុ្ជា តង្រូវងគបស្់្បព័នធនាោរឲ្យបយំពញនចូវ (i) តង្រូវ 
ការយដើ្ ទុនរុុះបញជា រីអប្បរមា នងិ (ii) អនុយលា្តា្អនុបាតស្ធនភាព 
 អនុបាតស្រង់បាកង់្�ងសរួ� និងតង្រូវការយ្្សងៗយទៀត ។

(ii) ការដបងដរកយដើ្ទុន

  ការដបងដរកយដើ្ទុនរវាងងបតិបត្តិការ និងសក ្្មភាពជាកល់ាក ់ 
គឺងតរូវបានងគបង់គងយោ�កង្តិភាគលាភ ដដ�ទទួ�បានពរីការ 
ដបងដរកយនាុះ។ យដើ្ទុនដដ�បានដបងដរកយៅតា្ងបតិបត្តិការ  
ឬសក្្មភាពនរី្�ួៗ ងតរូវដ្្កយៅតា្យដើ្ទុនដដ�កំណតយ់ោ�
របាប ់។

(ច) តថម្សមបសប

  តន្ស្្ងសប គឺជាតន្ដ្ដ�ងទព្យសក្្មអារប្តចូរបាន ឬជាបំណុ�
ងតរូវទចូទាតត់ា្រ�ៈងបតិបត្តិការក្ុង �ក្ខខណ្្និដ្នស្្ព័ន្ធញាតិ 
(arms-length-basis) ។ យោ�ស្រតន្្ស្ងសបពំុអារវា� 
តន្្បាន ដចូយរ្ុះ តន្្ស្ងសប្និមានសងមាបក់តា្ត ស្រវន្ត  
យ�ើការវា�តន្្ស្ងសបរបស់ងទព្យសក្្ម និងបំណុ�របស់ 
ធនាោរយ�ើ� ។

រហូតែល់ 
1 ដខ

> 1 - 3 
ដខ

> 3 - 12
ដខ

> 1 - 5 
ឆ្ថាំ

បលើសពតី 
5 ឆ្ថាំ

ពរុំមនរយៈបពល 
កំណត់ សររុប

ថថងៃទតី 31  ដខ  ធ្នូ ឆ្ថាំ 2016 ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ ដុល្ារអាយ្រកិ

បទពថាយសកម្ហិរញ្ញវត្ខុ

ស្រង់បាកក់្ុងនដ - - - - - 32,876,496 32,876,496

ស្តុ�្យយៅធនាោរ 
ជាតិននក្្ុជា - 49,288,333 2,100,000 - - 65,940,846 117,329,179

ងបាកប់យញញា ើរ និងងបាកត់្ក�់ 
យៅធនាោរនានា 7,651,298 10,045,786 1,000,000 - - 28,046,790 46,743,874

ឥណទាន្្ត�់ឲ្យអតិថិជន 1,812,787 6,416,443 43,509,230 506,983,618 52,063,410 - 610,785,488

ការវនិិយយាគយ្្សងៗ - - - - 50,000 - 50,000

ងទព្យសក្្មយ្្សងៗ - - - - - 6,420,899 6,420,899

បទពថាយសកម្ហិរញ្ញវត្ខុសររុប 9,464,085 65,750,562 46,609,230 506,983,618 52,113,410 133,285,031 814,205,936

បំណុលហិរញ្ញវត្ខុ

ងបាកប់យញញា ើរបស់អតិថិជននិង 
ងគឹុះស្្នហិរញញា វត្ុយ្្សងៗ 93,777,737 37,239,071 406,506,396 40,932,904 - 4,764,890 583,220,998

ងបាកក់្្រី 2,397,212 19,290,253 32,075,649 116,958,334 - - 170,721,348

បំណុ�បនាទៃ បប់ន្សំ - - 3,313,217 13,000,000 - - 16,313,217

្ចូ�និធិយស្ធននិវន្ត៍ 11,664 23,329 104,980 559,891 6,945,643 - 7,645,507

បំណុ�យ្្សងៗ 6,839,369 4,614,678 598,660 - - - 12,052,707

បំណុលហិរញ្ញវត្ខុសររុប 103,025,982 61,167,331 442,598,902 171,451,135 6,945,643 4,764,890 789,953,777

សររុបគំោតការបបាក់ (93,561,897) 4,583,231 (395,989,672) 335,532,483 45,167,767 128,520,141 24,252,159

សមមូលពាន់បរៀល (កំណត់សំគាល់ 4) (377,709,378) 18,502,504 (1,598,610,306) 1,354,544,658 182,342,275 518,835,809 97,905,966

សងមាបក់ារ�ិបរយិរ្ទដដ�បានបញ្បន់ថងៃទរី 31 ដខ ធ្ចូ ឆ្្ ំ2017

កំណត់េំគាល់សលើររាយោរណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
27. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
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