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សម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទដែលបានបញ្ចប់
នងៃទី ៣១ ដែ ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី

ាត្ិកា
ទំព័រ
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
សរមមភាពចមបង
សកម្មភារឆម្បងរបស់្នាោរានែូឆខាងធម្រកាម្៖
•

ផ្តល់ឥណទានម្ីម្រកូ ឥណទានខានត្ត្ូឆ និងម្្យម្

•

ផ្តល់ធសវាកម្មដាក់ម្របាក់បធញ្ញើ

•

ផ្តល់ធសវាកម្មធផ្េរលុយកនុងស្សុក និងធម្រៅស្សុក

•

ផ្តល់ធសវាកម្ម ATM និង ធសវា្នាោរ តាម្ម្របរ័នធអុីនធ្ើដណត្

•

ផ្តល់ធសវាកម្មទាក់ទងនឹង្នាោរ និងហិរញ្ញ វត្ថុធផ្សងៗ ធៅកនុងម្ររឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។

ទីត ំង
ទីស្ថនក់ការឆុឹះបញ្ជីរបស់្នាោរានទី តាាំងសថិត្ធៅអោរធលែ
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ម្ហាវ ិងីម្ររឹះនធរាត្តម្

សង្ហកត្់ផ្ារងមី

ែណឌែូនធរញ រាជធានីភាំនធរញ ម្ររឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា។ ្នាោរ ានម្របត្តិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ែួន
ល កនុង
25 ធែត្ត ម្រកុង ដែលានបណា
ត ញស្ថខាឆាំនួន 169 ស្ថខា ។
បគ្គលរ
ិ
ធៅនងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018 ្នាោរានបុគគលិកឆាំនួន 4,456 នាក់ (នងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2016: 4,339 នាក់) ។
លទធផលហិរញ្ញ វតា
លទធផ្លហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ សម្រាប់ ការ ិយបរ ិធឆេទបញ្ចប់នងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018 ានែូឆខាងធម្រកាម្៖
2018

2017

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ឆាំណាយរនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ

28,233,400
(5,139,203)

23,805,608
(5,219,569)

ម្របាក់ឆាំធណញសុទស
ធ ម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទ

23,094,197

18,586,039

ម្របាក់ឆាំធណញសុទស
ធ ម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទ - ពាន់លរៀល

92,792,484

75,031,840

ធហើយម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាល

ក៏ម្ិនបានធសនើឲ្យានការ

ម្របាក់ឆាំធណញម្ុនបង់រនធ

ភាគលាភ
រុាំានការម្របកាស

ឬការដបងដឆកភាគលាភធទ

ដបងដឆកភាគលាភណាម្ួ យ សម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទធ្វើសវនកម្មធនឹះធទ។
ទនបក្មុង និងសំវិធានធន
រុាំានការដម្របម្របួលជាស្ថរវនតននទុនបម្រម្ុង និងសាំវ ិធាន្នធៅកនុងការ ិយបរ ិធឆេទធនឹះធទ ធម្រៅរីការបង្ហាញ
ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ដ ើមទន
ោមនការផ្លលស់បូតរនិង បដនថម្ធែើម្ទុនរបស់្នាោរសម្រាប់ ការ ិយបរ ិធឆេទធនឹះធទ ។
ឥណទានអាក្ររ់ និងជាប់សងស ័យ
ធៅម្ុនធរលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរម្រត្ូវបានធរៀបឆាំ ធ
ចាត្់វ ិធានការសម្ស្សបធែើម្បីបញ្ញ
ជ ក់ថា
ឥណទានអាម្រកក់

ើង

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលបាន

វ ិធានការទាក់ទងធៅនឹងការលុបធចាលធឆញរីបញ្ជី

និងការធ្វើសាំវ ិធាន្នធលើឥណទានជាប់ សងស័យម្រត្ូវបានធ្វើធទបើង

ផ្តល់ធអាយ
ធហើយ

ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលធជឿជាក់ថា រាល់ឥណទានអាម្រកក់ ម្រត្ូវបានលុបធឆញរីបញ្ជី ធហើយសាំវ ិធាន្នសម្ស្សប
ម្រត្ូវបានធ្វើធ

ើង ោ៉ា ងម្រគប់ ម្រោន់ សម្រាប់ឥណទានអាម្រកក់ និងជាប់ សងស័យ ។

នានងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ ម្រកុម្ម្របឹ កាភិបាលរុាំ បានែឹងរីកាលៈធទសៈណាម្ួ យ ដែលអាឆនឹង បណា
ត ល
ឲ្យឆាំនួនននការលុបធឆញរីបញ្ជី ឥណទាន អាម្រកក់ ឬឆាំនួនននការធ្វើសាំវ ិធាន្នធលើឥណទាន ជាប់ សងស័យ
កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ ានឆាំនួនម្ិនម្រគប់ម្រោន់ ជាស្ថរវនតធនាឹះធ

ើ យ។

ក្ទពយសរមម
ម្ុនធរលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរម្រត្ូវបានធរៀបឆាំធ

ើង

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលបានចាត្់វ ិធាន

ការ ដែលានម្ូលដាានសម្រម្យធែើម្បីបញ្ញ
ជ ក់ ថា បណា
ត ម្រទរយសកម្មធម្រៅរីបាំណុល ដែលសននិដាានថា ម្ិនអាឆ
ម្របម្ូលម្កវ ិញបានតាម្ត្នម្លដែលបានកត្់ម្រតាធៅកនុងបញ្ជីធៅកនុងម្របត្ិ បត្តិការអាជី វកម្ម្ម្មតា

ម្រត្ូវបាន

កាត្់បនថយឲ្យធៅធសមើនឹងត្នម្លដែលគិត្ថា នឹ ងអាឆម្របម្ូ លបានជាក់ ដសតង ។
នានងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ

ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលរុាំបានែឹងរីធហត្ុ ការណ៍ណាម្ួយដែលនឹងប៉ាឹះពាល់ែល់

ការកាំណត្់ ត្នម្លម្រទរយសកម្ម ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ ានភាររុាំម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវធនាឹះធទ។
វិធីស្ថស្តសររំណត់តម្មៃ
នានងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលរុាំ បានែឹងរីធហត្ុ ការណ៍ណាម្ួយ

ដែលបានធកើត្ធ

ើង

ធហើយប៉ាឹះពាល់ែល់ការអនុវត្តវ ិ្ីស្ថស្តសតដែលានកនលងម្ក កនុងការវាយត្នម្លម្រទរយសកម្ម និងបាំណុលធៅ
កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ ថាានភារម្ិនម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ឬម្ិនសម្ស្សបធនាឹះធទ ។
បំណលយថាដហត និងបំណលដផសងៗដទៀត
នានងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ រុាំាន៖
(ក) បនេុកណាម្ួ យធលើម្រទរយសកម្មណាម្ួយរបស់្នាោរដែលធកើត្ធ
បុគគលណាានក់ ធ ើយ ចាប់ តាាំងរីនងៃឆុងការ ិយបរ ិធឆេទម្ក និង
(ែ) បាំណុលយថាធហត្ុ ណាម្ួ យដែលធកើត្ានធ

ើងកនុងការធានាឆាំ ធពាឹះបាំណុលរបស់

ើងឆាំ ធពាឹះ្នាោរ ចាប់តាាំងរីឆុងការ ិយបរ ិធឆេទម្ក ធម្រៅ

អាំរីម្របត្ិបត្តិការអាជីវកម្ម្ម្មតារបស់្នាោរ ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
បំណលយថាដហត និងបំណលដផសងៗដទៀត
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលយល់ធ

ើញថា

រុាំានបាំណុលយថាធហត្ុ

ឬបាំណុលធផ្សងៗធទៀត្របស់្នាោរដែល

្នាោរម្រត្ូវបងខាំឲ្យសង ឬទាម្ទារឲ្យសងកនុងអាំ ុងធរល12ដែ បនាេប់រីនងៃបញ្ចប់ ការ ិយបរ ិធឆេទ ដែលនឹង
ានផ្លប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធភាររបស់្នាោរ កនុងការបាំ ធរញកាត្រវកិឆចរបស់ែួន
ល
ធៅធរលដែល
ែល់នងៃកាំណត្់ធ

ើយ ។

ការប្ក្បក្បួលសភាពការណ៍
នានងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលរបស់្នាោររុាំបានរិនិត្យធ

ើញសភារការណ៍ណាម្ួយ

ដែល ម្ិនបានដវកដញកធៅកនុងរបាយការណ៍ធនឹះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ ដែលអាឆនឹង
បណា
ត លឲ្យាន ត្ួធលែណាម្ួយធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ានភារម្ិនម្រត្ឹម្ម្រត្ូវធនាឹះធទ ។
ធាតមិនក្បក្រតី
តាម្ម្ត្ិរបស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល លទធផ្លននការធ្វើម្របត្ិបត្តិការរបស់ ្នាោរកនុងការ ិយបរ ិធឆេទហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ

ម្ិនានផ្លប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតធដាយធាត្ុ សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ ឬម្ររឹត្ិតការណ៍ណាម្ួយដែលានត្នម្ល
ជាស្ថវនត និងានលកខណៈម្ិ នម្របម្រកត្ី ធនាឹះធទ ។
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល

ក៏ានម្ត្ិផ្ងដែរថា

ធៅឆធនាលឹះធរលចាប់រីនងៃឆុងការ ិយបរ ិធឆេទែល់នងៃធឆញ

របាយការណ៍ធនឹះរុាំានធាត្ុ សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ ឬម្ររឹត្ិតការណ៍ណាម្ួ យដែលានលកខណៈជាស្ថរវនត
និងម្ិន

ម្របម្រកត្ីធកើត្ានធ

ើង

ដែលអាឆនាាំឲ្យប៉ាឹះពាល់ែល់លទធផ្លននម្របត្ិបត្តិការរបស់្នាោរកនុង

ការ ិយបរ ិធឆេទដែលរបាយការណ៍ធនឹះបានធរៀបឆាំធ

ើងធនាឹះធទ។

ក្រុមក្បឹរាភិបាល
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលដែលបានបធម្រម្ើ ការចាប់ តាាំងរីនងៃដែលធឆញរបាយការណ៍ម្ុន រួម្ាន៖
បណិឌ ត្ Han Chang-Woo

ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល (ម្ិ នម្របត្ិបត្តិ)

ធលាក Han Yu

អភិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

ធលាក Han Ken

អភិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

ឯកឧត្តម្ Shinohara Katsuhiro

អភិបាលឯករាជយ និងម្ិនម្របត្ិបត្តិ

ឯកឧត្តម្ គឹម្ វា៉ា ដា

អភិបាលឯករាជយ និងម្ិនម្របត្ិបត្តិ

ធលាក ហុន ម្ុនីនវណណ

អភិបាលឯករាជយ និងម្ិនម្របត្ិបត្តិ

ធលាក Norihiko Kato

អភិបាលម្របត្ិបត្តិ (លាដលងរីត្ាំដណងធៅនងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018)

ចំប្ណរហនរបស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល
ម្ិនានសាជិកម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលណាានក់កាន់ កាប់

ឬានការទាក់ទិនធៅកនុងភាគហុនរបស់្នាោរ

ធដាយផ្លេល់ ឬធដាយម្របធោល ធៅកនុងការ ិយបរ ិធឆេទហិរញ្ញ វត្ថុធនាឹះធទ ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
អតាក្បដោជន៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល
ធៅកនុងអាំ ុងការ ិយបរ ិធឆេទ និងធៅឆុងការ ិយបរ ិធឆេទននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ ម្ិនានកិឆចម្ររម្ធម្ររៀងណា
ម្ួយដែល្នាោរជាភាគី ាខង
ដែលកម្មវត្ថុននកិឆចម្ររម្ធម្ររៀងធនាឹះអាឆផ្តល់លទធភារែល់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាល
ណាានក់ឲ្យទទួ លបាននូ វអត្ថម្របធោជន៍ តាម្ម្ធ្ាបាយធផ្សងៗ ែូឆជាការទិ ញភាគហុន ឬប័ណណបាំណុលរបស់
្នាោរ ឬស្ថជីវកម្មែនទ ។
ចាប់តាាំងរី នងៃឆុងធម្រកាយននការ ិយបរ ិធឆេទកនលងធៅ រុាំ ានម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលណាានក់របស់្នាោរបានទទួល ឬ
ានសិទិធទទួលបាននូវអត្ថម្របធោជន៍ណាម្ួ យ (ធម្រៅរីអត្ថម្របធោជន៍ដែលបានរួម្បញ្ូច លធៅកនុង បរ ិលាភសរុប
ទទួលបាន ឬែល់កាំណត្់ទទួ លបានធដាយម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល ែូ ឆបានបង្ហាញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ)
តាម្រយៈការឆុឹះកិឆចសនាធ្វើធ
សាជិក

ើងធដាយ្នាោរ

ឬធដាយម្រកុម្ហុនពាក់រ័នធដែលម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលធនាឹះជា

ឬក៏ជាម្ួ យ្នាោរដែលម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលធនាឹះានផ្លម្របធោជន៍ ដផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុធម្រឆើនធនាឹះ

ធលើកដលងដត្ម្រត្ូវបង្ហាញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។

ការទទួលខសក្តូវរបស់ក្រុមក្បឹរាភិបាលដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល ានភារៈធ្វើការអឹះអាងបញ្ញ
ជ ក់ ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុបានធរៀបឆាំធ

ើងោ៉ា ង ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ

ននស្ថថនភារហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ នានងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ2018 ម្ររម្ទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ថុ និងស្ថថនភារ
លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ សម្រាប់ ការ ិយបរ ិធឆេទដែលបានបញ្ចប់ ។ ធៅកនុងការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលចាាំបាឆ់ ម្រត្ូវ៖
(i)

អនុម្័ត្នូវធោលនធោបាយគណធនយយដែលសម្ស្សប

ធដាយដផ្ែកធលើការវ ិនិឆ័េយ

និងការបា៉ា ន់

ម្របាណ ោ៉ា ងសម្ធហត្ុផ្ល និងម្របុងម្របយ័ត្ន ធហើយធ្វើការអនុ វត្តម្របកបធដាយសងគត្ិភារ ។

(ii)

ធោររតាម្សតង់ដារគណធនយយកម្ពុជា
នឹងការធរៀបឆាំ

និងធោលការណ៍ដណនាាំរបស់្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជាពាក់រ័នធ

និងការកាំណត្់បង្ហាញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ឬម្របសិនធបើ ានការ

ម្របាសចាកណាម្ួ យកនុងការបង្ហាញនូ វភារម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ការម្របាសចាកទាាំងធនឹះម្រត្ូវដត្បង្ហាញ រនយល់ និង
កាំណត្់បរ ិាណឲ្យបានឆាស់លាស់ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
(iii)

ម្រត្ួត្រិនិត្យម្របរ័នធែាំធណើរការននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ

និងរកាទុ កនូវកាំណត្់ ម្រតា

គណធនយយឲ្យបានម្រគប់ ម្រោន់ និងម្របរ័នធម្រគប់ ម្រគងនផ្េកុងឲ្យានម្របសិ
ន
ទធភារ។
(iv)

វាយត្នម្លនូវលទធភាររបស់្នាោរកនុងការបនតនិរនតរភារអាជីវកម្ម ទទួ លែុ សម្រត្ូវធលើការលាត្ម្រត្ដាង
រ័ត្៌ាន ម្របសិនធបើ ពាក់រ័នធនូវបញ្ញ
ា ទាាំងឡាយដែលទាក់ទងធៅនឹងនិ រនតរភារអាជី វកម្ម និងធម្របើ ម្របាស់

ម្ូលដាាន និ រនតរភារននគណធនយយ ធលើកដលងដត្គណៈម្រគប់ម្រគងានបាំណងឆង់ជម្រម្ឹះបញ្ជី ឬផ្លែក
ែាំធណើរការ្នាោរ ឬ ោមនជធម្រម្ើ សសម្រម្យែនទធទៀត្ធម្រៅរីធ្វើដបបធនឹះ, និង
(v)

ម្រត្ួត្រិនិត្យ និងែឹ កនាាំ ្នាោរឲ្យានម្របសិទធភារ ធលើរាល់ធសឆកដីសធម្រម្ឆសាំខាន់ ៗទាាំងអស់ដែលប៉ាឹះ
ពាល់ែល់សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ និងែាំ ធណើរការរបស់្នាោរ ធហើយម្រត្ូវម្របាកែថាកិឆចការធនឹះម្រត្ូវ
បានឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងោ៉ា ងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។

ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលធានាអឹះអាងថា បានអនុវត្តនូវរាល់ត្ម្រម្ូវការ ែូឆានរាយការណ៍ខាងធលើកុងការធរៀបឆាំ
ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ ។

5

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
តារាងតុលយការ
នាថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018
កាំណត្់
សាគល់

2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាគល់ 3)

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ពាន់ធរៀល

(កាំណត្សាគល់ 3)

ម្រទរយសកម្ម
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងនែ
ន

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា

4

67,916,384

272,888,031

43,744,709

176,597,390

5

168,970,016

678,921,524

124,540,739

502,770,963

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរផ្សងៗ

6

7,792,978

31,312,186

19,095,480

77,088,453

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន

7

1,007,139,509

4,046,686,547

794,125,991

3,205,886,626

ម្រទរយនិងបរ ិកាខរ

10

10,238,649

41,138,892

8,016,784

32,363,757

ម្រទរយសកម្មអរូបី

11

1,463,686

5,881,090

943,246

3,807,884

12
17.ក

50,000

200,900

50,000

201,850

4,903,785

19,703,408

3,048,924

12,308,506

ិ៍ ត
ត្នម្លធករធ្
ម ឹះ

9

17,380,030

69,832,961

17,380,030

70,163,181

ម្រទរយសកម្មធផ្សងៗ

8

18,771,988

75,425,848

16,848,396

68,016,975

1,304,627,025

5,241,991,387

1,027,794,299

4,149,205,585

ការវ ិនិធោគធផ្សងៗ
រនធរនារជាម្រទរយសកម្ម

ម្រទរយសកម្មសរុប
បាំណុលនិងម្ូល្នរបស់ភាគទុនិក
បាំណុល
ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជន

13

804,699,381

3,233,282,113

618,172,252

2,495,561,381

ម្របាក់កម្ចី

14

253,817,389

1,019,838,269

214,788,333

867,100,500

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

15

30,000,000

120,540,000

13,000,000

52,481,000

16
17.ែ

12,923,876

51,928,134

10,378,502

41,898,013

5,705,331

22,924,020

4,444,141

17,940,997

18

20,207,444

81,193,510

12,831,664

51,801,428

1,127,353,421

4,529,706,046

873,614,892

3,526,783,319

120,000,000

482,160,000

120,000,000

484,440,000

57,273,604

230,125,341

34,179,407

137,982,266

177,273,604

712,285,341

154,179,407

622,422,266

1,304,627,025

5,241,991,387

1,027,794,299

4,149,205,585

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវនត៍
បាំណុលរនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ
បាំណុលធផ្សងៗ
បាំណុលសរុប
ម្ូល្នរបស់ភាគទុនិក
ធែើម្ទុន

19

ម្របាក់ឆាំធណញរកាទុក
ម្ូល្នរបស់ភាគទុនិកសរុប
បាំណុលនិងម្ូល្នរបស់សរុប
ភាគទុនិកសរុប

កាំណត្់សាំោល់រី1 ែល់ 29 ដែលភាជប់ជូនធនឹះ គឺ ជាដផ្នកម្ួ យននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
11

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍លទធផ្ល
សម្រាប់ ការ ិយបរ ិធឆេទដែលបានបញ្ចប់ នងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018
កាំណត្់

សាគល់

2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់ 3)

ឆាំណូលម្របត្ិបត្តិការ
ឆាំណូលរីការម្របាក់

20

130,966,956

526,225,229

115,992,555

468,261,945

ឆាំណាយធលើការម្របាក់

21

(51,616,010)

(207,393,128)

(49,463,241)

(199,683,104)

79,350,946

318,832,101

66,529,314

268,578,841

7,444,028

29,910,105

5,370,725

21,681,617

1,486,694

5,973,536

660,511

2,666,483

88,281,668

354,715,742

72,560,550

292,926,941

ឆាំណូលរីការម្របាក់សទ
ុ ធ
ឆាំណូលកនម្រម្ និងធជើងស្ថរសុទធ

22

ឆាំណូលម្របត្ិបត្តិការធផ្សងៗ
ឆាំធណញរីម្របត្ិបត្តិការ
សាំវ ិធាន្នធលើសម្ត្ុលយធៅ្នាោរធផ្សងៗ
ឥណទាន និងបុធរម្របទាន និងកាត្រវកិឆច
ឥណទាន/ហិរញ្ញ វត្ថុ និងការធារនារហិរញ្ញវត្ថុ
សាំវ ិធាន្នធលើសម្ត្ុលយធលើ្នោរ

6,7,18

(7,626,415)

(30,642,935)

(4,871,366)

(19,665,705)

23

(52,421,853)

(210,631,005)

(43,883,576)

(177,157,996)

ម្របាក់ឆាំធណញម្ុនបង់រនធ

28,233,400

113,441,802

23,805,608

96,103,240

ឆាំណាយរនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ

17

(5,139,203)

(20,649,318)

(5,219,569)

(21,071,400)

23,094,197

92,792,484

18,586,039

75,031,840

ឆាំណាយម្របត្ិបត្តិការធផ្សងៗ

ម្របាក់ឆាំធណញសុទស
ធ ម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទ

កាំណត្់សាំោល់រី1 ែល់ 29 ដែលភាជប់ជូនធនឹះ គឺ ជាដផ្នកម្ួ យននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
12

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍សតីពីបម្ក្មបក្មួលមូ លធន
សក្ាប់ ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018
ម្របាក់ឆាំធណញ
ធែើម្ទុន

បុរវលាភធែើម្ទុន

រកាទុក

សរុប

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

120,000,000

-

34,179,407

154,179,407

-

-

23,094,197

23,094,197

នានងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018

120,000,000

-

57,273,604

177,273,604

(សម្ម្ូលពាន់ធរៀល -កាំណត្់សាគល់ 3)

482,160,000

-

230,125,341

712,285,341

នានងៃទី1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2017

120,000,000

-

15,593,368

135,593,368

-

-

18,586,039

18,586,039

នានងៃទី 31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2017

120,000,000

-

34,179,407

154,179,407

(សម្ម្ូលពាន់ធរៀល -កាំណត្់សាគល់ 3)

484,440,000

-

137,982,266

622,422,266

នានងៃទី1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2018
ឆាំធណញសុទស
ធ ម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទ

ឆាំធណញសុទស
ធ ម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទ

កាំណត្់សាំោល់រី1 ែល់ 29 ដែលភាជប់ជូនធនឹះ គឺ ជាដផ្នកម្ួ យននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
13

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍លំហូរសាច់ ក្បារ់
សក្ាប់ ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018
កាំណត្់

សាគល់

2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)

(កាំណត្់សាគល់3)

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធធ ម្របើម្របាស់កងសកម្ម
ភារ
ុន
ម្របត្ិបត្តិការ

24

(32,163,814)

(129,234,206)

(152,091,243)

(613,992,348)

ការទិញម្រទរយនិងបរ ិកាខរ

10

(5,214,074)

(20,950,149)

(3,647,943)

(14,726,746)

ការទិញម្រទរយសកម្មអរូបី

11

(624,028)

(2,507,345)

(262,001)

(1,057,698)

33,416

134,265

454

1,833

(5,804,686)

(23,323,229)

(3,909,490)

(15,782,611)

ម្របាក់ទទួលបានរីម្របាក់កម្ចី

153,213,539

615,612,000

104,500,000

421,866,500

ការទូទាត្់សងម្របាក់កម្ចី

(95,184,484)

(382,451,257)

(60,433,015)

(243,968,082)

(2,000,000)

(8,036,000)

(3,313,217)

(13,375,456)

56,029,055

225,124,743

40,753,768

164,522,962

18,060,555

72,567,308

(115,246,965)

(465,251,997)

78,602,584

315,825,183

193,849,549

782,570,629

96,663,139

388,392,492

78,602,584

317,318,632

លាំហរូ ស្ថឆ់ម្របាក់រីសកម្មភារ
វ ិនិធោគ

ស្ថឆ់ម្របាក់ទទួលបានរីការលក់ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធធ ម្របើម្របាស់កុង
ន
សកម្មភារវ ិនិធោគ

លាំហរូ ស្ថឆ់ម្របាក់រីសកម្មភារ
ហិរញ្ញបបទាន

ការទូទាត្់សងបាំណុលបនាេប់បនសាំ
ស្ថឆ់ម្របាក់សទ
ុ ធធ ម្របើម្របាស់កងសកម្ម
ភារ
ុន
ហិរញ្ញបបទាន
ការធកើនធ

ង
ើ /(ងយឆុឹះ)ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់

ម្របាក់សម្ម្ូល
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្ម្ូល
នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្ម្ូលនានងៃទី 31
ដែ្នូ

4

កាំណត្់សាំោល់រី1 ែល់ 29 ដែលភាជប់ជូនធនឹះ គឺ ជាដផ្នកម្ួ យននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
14

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018

1.

មូលដ្ឋានម្នការដរៀបចំ

1.1

របាយការណ៍អនុធលាម្ភារ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានធរៀបឆាំធ

ើង ធដាយអនុ ធលាម្ធៅតាម្សតង់ដារគណធនយយកម្ពុជា និ ង

ធោលការណ៍ដណនាាំរបស់្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា ដែលពាក់រ័នធនឹងការធរៀបឆាំ និងការកាំ ណត្់បង្ហាញធៅ
កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ ម្រត្ូវបានអនុម្័ត្ និ ងផ្តល់សិទិធផ្ាយធដាយម្រកុម្ ម្របឹកាភិបាល
ធៅនងៃទី 27 ដែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 ។
1.2

ម្ូលដាានននការវាស់ដវង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ ម្រត្ូវបានធរៀបឆាំធ

1.3

ើងធៅតាម្ម្ូលដាានត្នម្លធែើម្ែាំបូង ។

រូបិយប័ណណសម្រាប់ម្ុែង្ហរ និងរូបិយប័ណណសម្រាប់កាំណត្់បង្ហាញ
រូបិយប័ណណជាត្ិ ននម្ររឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា គឺម្របាក់ធរៀល ។ ធដាយស្ថរ្នាោរធ្វើម្របត្ិ បត្តិការអាជី វកម្ម

និងកត្់ ម្រតារាល់បញ្ជីគណធនយយរបស់ែួលន ដផ្ែកធលើម្ូលដាានម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិក គណៈម្រគប់ ម្រគងបាន
កាំណត្់ ម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិកជារូបិយប័ណណម្ុែង្ហរ និងជារូបិយប័ណណសម្រាប់ កាំណត្់បង្ហាញ ធម្រពាឹះវា
ឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងរីស្ថរធាត្ុធសែាកិឆចននម្របភរម្ររឹត្ិតការណ៍ និ ងកាលៈធទសៈរបស់្នាោរ ។
សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការជារូបិយប័ណណធផ្សងៗធទៀត្

ធម្រៅរី ម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិក

ម្រត្ូវបានបតូរធៅជាម្របាក់

ែុលាលរអាធម្រ ិក ធដាយធម្របើអម្រតាបតូរម្របាក់ ធៅនងៃម្របត្ិបត្តិការធនាឹះ ។ សម្ត្ុលយននម្រទរយសកម្មរប
ូ ិយវត្ថុ និង
បាំណុលរូបិយវត្ថុដែលជារូបិយប័ណណធផ្សងធទៀត្ធម្រៅរីម្របាក់ ែុលាលរអាធម្រ ិក

នាកាលបរ ិធឆេទរបាយ

ការណ៍ ម្រត្ូវបានបតូរធៅជាម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិកធដាយធម្របើអម្រតានាកាលបរ ិធឆេទធនាឹះ ។ លធម្ែៀងរី ការបតូរ
រូបិយប័ណណដែលធកើត្ម្ករីការបតូរធនាឹះ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ធៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ

ម្រត្ូវបានបង្ហាញជាម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិក

ដែលជារូបិយប័ ណណម្ុែង្ហររបស់

្នាោរ ។ ត្ួ ធលែទាាំងអស់ម្រត្ូវបានកាត្់ែេង់ឆាំនួនម្ួយែុលាលរអាធម្រ ិកដែលជិត្បាំផ្ុត្ ធបើម្ិនែូ ធឆនឹះធទ
លុឹះម្រតាដត្ ានការបង្ហាញធផ្សងរីធនាឹះ ។
1.4

ការបា៉ា ន់ស្ថមន និងការវ ិនិឆ័យ
េ
ការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ត្ម្រម្ូវឲ្យគណៈម្រគប់ម្រគងធ្វើការវ ិនិឆ័យ
េ បា៉ា ន់ស្ថមន និងសនមត្ដែលាន
ផ្លប៉ាឹះពាល់ែល់ការអនុវត្តនូវធោលនធោបាយគណធនយយ និងឆាំនួនននម្រទរយសកម្ម បាំ ណុល ឆាំណូល
និង ឆាំណាយដែលបានរាយការណ៍ ។ លទធផ្លជាក់ ដសតងអាឆែុសរីការបា៉ា ន់ស្ថមនទាាំងធនាឹះ ។
ការបា៉ា ន់ស្ថមន និងការសនមត្ដែលពាក់រ័នធ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យជាម្របចាាំ ។ ការដកដម្របធលើបា៉ាន់ស្ថមន
ននគណធនយយម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ និងកត្់ម្រតាធៅកនុងការ ិយបរ ិធឆេទដែលការបា៉ា ន់ស្ថមនធនាឹះ ម្រត្ូវបាន
ដកដម្រប និងនាការ ិយបរ ិធឆេទអនាគត្ដែលប៉ាឹះពាល់ធដាយការដកដម្របធនឹះ ។

ការបា៉ា ន់ស្ថមន និងការវ ិនិឆ័េយគណធនយយឆម្បងម្រត្ូវបានអនុវត្តធៅកនុងការធរៀបឆាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
រួម្ានការបា៉ា ន់ ស្ថមននូវឆាំនួនដែលអាឆម្របម្ូលបានម្កវ ិញរី ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន
បង្ហាញ ធៅកនុងធោលនធោបាយគណធនយយធដាយដ
15

កកនុងកាំណត្់សាំោល់ទី 2.7 ។

ដែលបាន

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយសំខាន់ៗ
ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ ដែលបានធម្របើម្របាស់ធដាយ្នាោរ កនុងការធរៀបឆាំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះានែូ ឆខាងធម្រកាម្ ។ ធោលនធោបាយទាាំងធនឹះ ម្រត្ូវបានធម្របើម្របាស់សម្រាប់ ម្រគប់

ការ ិយបរ ិធឆេទទាាំងអស់ដែលបានបង្ហាញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ ម្របកបធដាយសងគត្ិភារ
ធលើកដលងដត្ឆាំណុឆដែលបានបញ្ញ
ជ ក់ ។
2.1

ម្ូលដាានននការម្របម្ូលផ្តុាំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ រួម្ានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ការ ិោល័យកណា
ត ល និ ង
ស្ថខារបស់្នាោរ ។ រាល់សម្ត្ុលយ និ ងម្របត្ិបត្តិការការអនតរស្ថខា ម្រត្ូវបាន លុបធចាល ។

2.2

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ម្រទរយសកម្ម និ ងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ រួម្ានស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់ សម្ម្ូ ល ការផ្តល់

ឥណទាន និងបុ ធរម្របទាន ម្របាក់បធញ្ញើ គណនីម្រត្ូវទទួ លធផ្សងៗ បាំណុល និ ងគណនី ម្រត្ូវទូ ទាត្់ ធផ្សងៗ។
ធោលនធោបាយគណធនយយសដីរីការទទួ លស្ថគល់ និ ងការវាយត្នម្លនូវសាសធាត្ុទាាំងធនឹះ ម្រត្ូវបាន
បង្ហាញធៅកនុងធោលនធោបាយគណធនយយធដាយដ
2.3

ករី ោន។

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្ម្ូល
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់ សម្ម្ូល រួម្ានស្ថឆ់ ម្របាក់កុងនែ
ន
និងសម្ត្ុលយ្នាោរ ធៅ្នាោរជាត្ិ

ននកម្ពុជា ម្របាក់បធញ្ញើឆរនតធៅ្នាោរហិរញ្ញ វត្ថុែនទធទៀត្ និងការវ ិនិធោគរយៈធរលែលីដែលានកាល
វស្ថនតធៅធរលត្ម្កល់ែាំបូងានរយៈធរល 3 ដែ ឬត្ិឆជាង និ ងដែលអាឆបតូរជាស្ថឆ់ ម្របាក់ ធរលណាក៏ បាន
ធដាយានហានិភ័យត្ិឆត្ួឆឆាំ ធពាឹះការផ្លលស់បូតរត្នម្ល ។
2.4

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា
សម្ត្ុលយ្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា

ដែលរួម្ានម្របាក់បធញ្ញើត្ម្កល់តាម្ឆាប់

ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាតាម្

ត្នម្លធែើម្។

ម្របាក់បធញ្ញើត្ម្កល់តាម្ឆាប់
សតីរី្នាោរ

្នាោរ

ម្រត្ូវបានរកាទុកធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា

និ ងហិរញ្ញ វត្ថុននម្ររឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា

ននធែើម្ទុនអបបបរារបស់្នាោរ

ស្សបតាម្ឆាប់

និងម្រត្ូវបានកាំណត្់ជាភាគរយ

និងម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជនដែលត្ម្រម្ូវធដាយ្នាោរជាត្ិ

ននកម្ពុជា ។
2.5

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរធផ្សងៗ
ម្របាក់បធញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្កល់ធៅ្នាោរធផ្សងៗ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាតាម្ត្នម្លធែើម្ ែកឱនភារត្នម្លសម្រាប់
ឆាំនួនណាដែលម្ិនអាឆម្របម្ូ លវ ិញបាន ។

2.6

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន

ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាធៅកនុងតារាងត្ុលយការតាម្ម្របាក់ធែើម្ែកធឆញឆាំនួន

ទាាំងឡាយ ណាដែលបានជម្រម្ឹះបញ្ជី និងសាំវ ិធាន្នធលើឥណទានជាក់លាក់ និងទូ ធៅជាប់សងស័យ ។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)

2.7

សាំវ ិធាន្នធលើសម្ត្ុលយធៅ្នាោរធផ្សងៗ, ឥណទាន និងបុធរម្របទាន និងកាត្រវកិឆឥ
ច ណទាន/ហិរញ្ញវត្ថុ
និងការធារនារហិរញ្ញវត្ថុ

អនុធលាម្តាម្ធោលការណ៍ដណនាាំរបស់្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា រាល់ហាវសុីលី្ី ម្រត្ូវបាន ចាត្់ឆាំណាត្់
ថានក់ធដាយធោងធៅតាម្លទធភារននការទូទាត្់ សងរបស់បែិភាគី ។

ម្រត្ូវបានវាយត្នម្លធដាយដផ្ែកធៅតាម្បទរិធស្ថ្ន៍ ននការទូ ទាត្់សងរីម្ុន

លទធភារននការទូទាត្់សងធនឹះ
ស្ថថនភារហិរញ្ញ វត្ថុរបស់

កូនបាំណុល ស្ថថនភារអាជី វកម្ម និងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់រាករណ៍ លទធភារនិងឆនេៈននសងម្រត្លប់របស់
កូនបាំណុល បរ ិោកាសហិរញ្ញ វត្ថុ និងគុណភារននឯកស្ថរ។

ធលើសរីធនឹះ ធៅនងៃទី 1 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2017 ្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជាបានធឆញម្របកាសធលែ ប7-017-344 សតីរី

ឆាំណាត្់ ថានក់ហានិភ័យឥណទាន និងសាំវ ិធាន្នធលើអុីម្ដភរម្ិន និ ងស្ថរាឆរដណនាាំធលែប7-018-001
ឆុឹះនងៃទី 16 ដែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 សតីរីការអនុ វត្តម្របកាសសតីរីឆាំណាត្់ ថានក់ ហានិភ័យឥណទាននិងសាំវ ិធាន
្នធលើអុីម្ដភរម្ិ ន ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យ្នាោរ្នាោរនិងហិរញ្ញ វត្ថុ (“្នាោរ”) ទាាំងអស់ធ្វើការវាស់ដវងធលើ អុី
ម្ដភរម្ិន

និ ងផ្តល់សាំវ ិធាន្នម្រគប់ម្រោន់ធលើហាវសុីលិ្ីទាាំងអស់

ធដាយដផ្ែកធលើឆាំណាត្់ ថានក់

ហានិភ័យឥណទាន និងសាំវ ិធាន្នងមី ានែូឆខាងធម្រកាម្៖

(ឆាំណាត្់ថានក់ ឆាំនួននងៃហួសកាលកាំណត្់សង សាំវ ិធាន្ន)
ឥណទានរយៈធរលែលី( ត្ិឆជាង ឬធសនើ 1ឆ្នាំ)
ឥណទាន្ម្មតា/សតង់ដារ

≤14 នងៃ

1%

ឥណទានឃ្លាំធម្ើល

15 នងៃ – 30 នងៃ

3%

ឥណទានធម្រកាម្សតង់ដារ

31 នងៃ – 60 នងៃ

20%

ឥណទានជាប់សងស័យ

61នងៃ – 90 នងៃ

50%

≥ 91 នងៃ

100%

<30 នងៃ

1%

≥ 30 នងៃ – 89 នងៃ

3%

≥ 90 នងៃ – 179 នងៃ

20%

≥ 180 នងៃ – 359 នងៃ

50%

359នងៃ ឬ ធលើស

100%

ឥណទានបាត្់បង់
(ឥណទានរយៈធរលដវង (ធម្រឆើនជាង1ឆ្នាំ))
ឥណទាន្ម្មតា/សតង់ដារ
ឥណទានឃ្លាំធម្ើល
ឥណទានធម្រកាម្សតង់ដារ
ឥណទានជាប់សងស័យ
ឥណទានបាត្់បង់
ការកាំណត្់ សាំវ ិធាន្នខាងធលើធនឹះ ម្រត្ូវបានធ្វើធ

ើងធដាយម្ិនគិត្រីត្នម្លននម្រទរយបញ្ញ
ច ាំធទ ធលើកដលងដត្

ម្រទរយបញ្ញ
ច ាំជាស្ថឆ់ ម្របាក់ ដែលបានត្ម្កល់ធៅ្នាោរ ។

កនុងករណីដែលឥណទានម្រត្ូវបានធ្វើឆាំណាត្់
ថានក់ជា ”ឥណទានបាត្់បង់ ” ម្រទរយបញ្ញ
ច ាំទាាំងអស់ម្រត្ូវបានធម្របើ ម្របាស់តាម្ត្នម្លទីផ្ារដែលអនុម្័ត្ធដាយ
្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា ។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)

2.7

សាំវ ិធាន្នធលើសម្ត្ុលយធៅ្នាោរធផ្សងៗ, ឥណទាន និងបុធរម្របទាន និងកាត្រវកិឆឥ
ច ណទាន/ហិរញ្ញវត្ថុ
និងការធារនារហិរញ្ញវត្ថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

ភារម្រគប់ ម្រោន់ននសាំវ ិធាន្នសម្រាប់ហាវសុីលី្ីទាាំងអស់
គណៈម្រគប់ ម្រគង់។

ម្រត្ូវបានវាយត្នម្លជាធរៀងរាល់ដែ

ធដាយ

កតាតដែលជាំរុញកនុងការវាយត្នម្លធលើភារម្រគប់ ម្រោន់ននសាំវ ិធាន្នរួម្ាន

ទាំហាំនន

សាំពាត្ឥណទាន បទរិធស្ថ្ន៍ននការបាត្់បង់រីម្ុនៗម្ក លកខែណឌធសែាកិឆចបឆចុបបនននិងផ្លប៉ាឹះពាល់
ែល់ស្ថថនភារហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អត្ិងជន នឹងស្ថថនភារឥណទានធៅតាម្លកខែណឌននធរលកិឆចសនា ។

ហាវសុីលី្ីម្ិនអាឆទារបាន ឬឆាំដណកននហាវសុីលី្ីដែលបានចាត្់ថានក់ ជាហាវសុីលី្ីអាម្រកក់ នឹ ងម្រត្ូវ
ជម្រម្ឹះបញ្ជី បនាេប់រីានការគិ ត្គូ រធៅធលើ ត្នម្លលក់ បានននម្រទរយបញ្ញ
ច ាំ ធហើយម្របសិនធបើធៅធរលដែល
គណៈម្រគប់ ម្រគងវ ិនិឆ័េយធ

ើញថា រុាំ ានសងឃឹម្នឹ ងទារបាននូវហាវសុីលី្ីទាាំងធនាឹះម្កវ ិញធទ ។

ការម្របម្ូ លម្កវ ិញនូ វហាវសុីលី្ីផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជនដែលបាន ជម្រម្ឹះបញ្ជីនិងការបញ្ូច លម្កវ ិញនូ វសាំវ ិធាន
្នរីម្ុនម្រត្ូវបានបង្ហាញជាឆាំ ណូលធផ្សងៗធៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល។

2.8

ការម្របាក់ជាប់សងស័យ
ការម្របាក់ ជាប់ សងស័យ

ជាការម្របាក់ របស់ឥណទានដែលម្ិនានែាំ ធណើការ

ដែលម្រត្ូវបានកត្់ ម្រតាជា

សាំវ ិធាន្នជាជាងឆាំណូលរហូត្ែល់ទទួ លបានជាស្ថឆ់ម្របាក់រិត្ម្របាកែ។
ការម្របាក់ ជាប់ សងស័យ ម្រត្ូវ បានបង្ហាញធដាយែកធឆញរី ការម្របាក់ដែលម្រត្ូវទទួ ល។

2.9

ម្រទរយសកម្មធផ្សងៗ
ម្រទរយសកម្មធផ្សងៗ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាធៅតាម្ត្នម្លធែើម្ ែកសាំវ ិធាន្នខាត្បង់។

ិ៍ ត
2.10 ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ ម្រទរយអរូបី និង ត្នម្លធករធ្
ម ឹះ
(i) ដផ្នកននម្រទរយ និ ងបរ ិកាខរ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាតាម្ត្នម្លធែើម្ែករ ាំលស់បងគរ និងការខាត្បង់ ធលើឱនភារត្នម្ល
បងគរ ម្របសិនធបើាន ។ ធៅធរលដែលធាត្ុ សាំខាន់ៗននម្រទរយ និងបរ ិកាខរានអាយុកាលធម្របើ ម្របាស់
ែុសៗោន ធាត្ុ ទាាំងធនាឹះ ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាដផ្នកធផ្សងោនរបស់ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ ។
(ii) ការឆាំ ណាយបនាេប់ ដែលពាក់ រ័នធធៅនឹងដផ្នកម្ួ យននម្រទរយ និងបរ ិកាខរ ដែលបានទទួ លស្ថគល់រឆ
ួ ម្ក
ធហើយ

ម្រត្ូវបានបូកបញ្ូច លធៅកនុងត្នម្លធោងននដផ្នកធនាឹះ

អត្ថម្របធោជន៍

ម្របសិនធបើ អាឆានលទធភារផ្តល់នូវ

ធសែាកិឆចនាធរលអនាគត្ែល់្នាោរ ធលើសរី សង
ត ់ ដារធែើម្។ រាល់ការឆាំ ណាយ

បនាេប់ធផ្សងធទៀត្ ម្រត្ូវបាន ទទួ លស្ថគល់ជាឆាំ ណាយធៅកនុងការ ិយបរ ិធឆេទដែលបានធកើត្ធ
(iii) ឆាំធណញ ឬខាត្រីការឈប់ ធម្របើ

ើង ។

ឬការលក់ធឆញដផ្នកននម្រទរយ និងបរ ិកាខរណាម្ួយម្រត្ូវបានកាំណត្់

ធដាយភារែុសោនរវាងស្ថឆ់ម្របាក់ទទួលបានរី ការលក់ និ ងត្នម្លធោងននដផ្នកធនាឹះ ធហើយម្រត្ូវបាន
ទទួលស្ថគល់ ធៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្លនានងៃឈប់ ធម្របើ ឬលក់ធឆញ ។
(iv) ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ ដែលបានែករ ាំលស់អស់

ម្រត្ូវបានរកាទុកកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរហូត្ែល់

នងៃដែលម្រទរយ និងបរ ិកាខរទាាំងធនាឹះម្រត្ូវបានលក់ធឆញ ឬលុបបាំបាត្់ធចាល ។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)

ិ៍ ត
2.10 ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ ម្រទរយអរូបី និង ត្នម្លធករធ្
ម ឹះ(ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(v) ម្រទរយសកម្មអរូបី

ដែលរួម្ានអាជាាប័ណណកម្មវ ិ្ីកុាំរយូទ័រ

ម្រត្ូវបានរាយការណ៍តាម្នងលធែើ ម្ែករ ាំលស់បងគរ
ម្របសិនធបើ ាន។

ការទិញកម្មវ ិ្ីកុាំរយូទ័ រ

និងអាជាាប័ណណកម្មវ ិ្ី្នាោរសនូល

និងការខាត្ដែលបណា
ដ លម្ករី ការងយឆុឹះត្នម្ល

ម្រត្ូវធ្វើម្ូល្នកម្មតាម្ម្ូ លដាាននងលធែើម្ដែលធកើត្ធ

ើង

ពាក់រ័នធធៅនឹងការទិ ញកម្មវ ិ្ី កុាំរយូទ័រជាក់លាក់ ធហើយដែលអាឆដាក់ ធម្របើម្របាស់បាន ។

ិ៍ ត
(vi) ត្នម្លធករធ្
ម ឹះម្រត្ូវបានទិញ ធៅធរលានការរួម្បញ្ូច លោនននអាជីវកម្ម គឺម្រត្ូវបានវាស់ដវងជាធលើក
ែាំបូង តាម្ត្នម្លធែើម្ដែលធលើសរី ត្នម្លធែើម្ ននការរួម្បញ្ូច លននអាជីវកម្មជាងការម្របាក់ននត្នម្លទីផ្ារ
សុទធ ននម្រទរយសកម្ម បាំណុល និងបាំណុលយថាធហត្ុ ដែលអាឆកត្់សាំោល់បាន ធោងតាម្ការទទួ ល
ិ៍ ត
ត្នម្លធករធ្
ម ឹះម្រត្ូវបានវាស់ដវងធៅតាម្នងលធែើម្ននការបាត្់បង់

ស្ថគល់ធលើកែាំបូង
ឱនភាព

(សូមលៅលមើ លលៅលគាលការណ៍គណលនយយថ្នឱនភាពថ្នក្ទ្ពយសរមម

មិនម្មន

ហិរញ្ញ វតថុ)។

2.11 ឆាំនាយរ ាំលស់ម្រទរយបរ ិកាខរ និងម្រទរយអរូបី
កនុងឆ្នាំ2018 ្នាោរបានផ្លលស់បូរវ
ត ិ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ម្រទរយនិងបរ ិកាខរបស់ែួលនរីវ ិ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ងយឆុឹះ ធៅ
វ ិ្ីស្ថស្តសតធងរ។
ការផ្លលស់បូរវ
ត ិ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធនឹះគឺធែើម្បីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងរីលាំហូរធសែាកិឆចននការធម្របើ ម្របាស់
ម្រទរយនិងបរ ិកាខរ និងម្រទរយអរូបីែូឆខាងធម្រកាម្៖

2018

2017

អាយុកាលនន

ភាគរយនន

វ ិ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធងរ

វ ិ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ងយឆុឹះ

10

10%

3

50%

5

50%

ម្រទរយអរូបី
បរ ិកាខរកុាំរយូទ័រ និងបរ ិកាខរបនាេប់បនសាំ
បរ ិកាខរកុាំរយូទ័រ និងា៉ា សុីនម្ររីន
ម្របរ័នក
ធ ុាំរយូទ័រធម្

7

50%

ា៉ា សុីនែក/ដាក់ម្របាក់

7

50%

បរ ិកាខរឧបករណ៍ការ ិោល័យ

4

25%

ធគឿងសង្ហារ ឹម្ការ ិោល័យ

6

25%

10

25%

ធទាឆម្រកោនយនត

5

25%

ការដកលម្ែធលើម្រទរយជួល

5

20%

បរ ិកាខរធផ្សង

4

20%

រងយនត

ការផ្លលស់បូតរវ ិ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធនឹះ ម្ិនានផ្លប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតធទ ឆាំ ធពាឹះ្នាោរ។
ម្រទរយនិងបរ ិកាខរកាំរុងស្ថងសង់

ម្ិនម្រត្ូវបានធ្វើរ ាំលស់រហូត្ែល់ធរលដែលម្រទរយនិងបរ ិកាខរពាក់រ័នធម្រត្ូវ

បានបញ្ចប់ និងដាក់ឱយែាំធណើរការធម្របើ ម្របាស់ធដាយគណៈម្រគប់ម្រគង។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)

2.12 ឱនភារននម្រទរយសកម្ម ម្ិនដម្នហិរញ្ញវត្ថុ
ត្នម្លធោងននម្រទរយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអាយុកាលឆាស់លាស់

ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យធ

ើង

វ ិញធៅរាល់កាលបរ ិធឆេទរាយការណ៍នីម្ួយៗ ធែើម្បីកាំណត្់ ថាធត្ើ ានសញ្ញញណណាម្ួយដែលបង្ហាញថា
ម្រទរយសកម្មទាាំងធនាឹះានឱនភារននត្នម្ល។ ម្របសិនធបើ ានសញ្ញញណធនាឹះធកើត្ធ
ត្នម្លដែលអាឆ ម្របម្ូលបានវ ិញរបស់ម្រទរយសកម្ម ម្រត្ូវបានធ្វើធ
កាលឆាស់លាស់ ការធត្សតឱនភារម្របចាាំឆ្នាំគឺម្រត្ូវបានធ្វើធ

ើង ការបា៉ា ន់ស្ថមនធលើ

ើង។ សម្រាប់ម្រទរយអរូបីដែលានអាយុ

ើង។

ត្នម្លដែលអាឆម្របម្ូ លម្កវ ិញបានរបស់ម្រទរយសកម្ម ឬឯកតាបធងកើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ គឺ ជាត្នម្លដែល្ាំ ជាងរវាង
ត្នម្ល ធម្របើម្របាស់ និងត្នម្លទីផ្ារែកឆាំណាយធែើម្បីលក់ ធឆញ។ កនុងការបា៉ា ន់ ម្របាណត្នម្លធម្របើ ម្របាស់ លាំហូរ
ស្ថឆ់ម្របាក់ នាធរលអនាគត្ ម្រត្ូវបានបញ្ុច ឹះធៅត្នម្លបឆចុបបនន ធដាយធម្របើអម្រតាការម្របាក់ ម្ុ នបង់រនធ ដែលឆលុឹះ
បញ្ញ
ច ាំងការវាយត្នម្លទីផ្ារបឆចុបបននធលើត្នម្លធរលធវលាននស្ថឆ់ម្របាក់ និងហានិភ័យជាក់ លាក់ សម្រាប់

ម្រទរយសកម្មទាាំងធនាឹះ ។ សម្រាប់ធោលបាំណងននការម្រត្ួត្រិនិត្យធលើឱនភារននត្នម្ល ម្រទរយសកម្មម្រត្ូវបាន
ចាត្់ថានក់ ជាម្រកុម្ត្ូឆៗននម្រទរយសកម្ម ដែលអាឆបធងកើត្លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ រីការបនតការធម្របើ ម្របាស់ ធដាយម្ិន
រឹងដផ្ែកខាលាំងធលើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ននម្រទរយសកម្មែនទធទៀត្

ឬម្រកុម្ម្រទរយសកម្មែនទធទៀត្ធៅកាត្់ ថា

(“ឯកតាបធងកើត្ស្ថឆ់ ម្របាក់ ”) ។
ការខាត្បង់ធលើឱនភារននត្នម្ល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ ម្របសិនធបើត្នម្លធោងននម្រទរយសកម្មម្ួយ ឬឯកតា
បធងកើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ានឆាំនួនធលើសរីត្នម្លដែលអាឆម្របម្ូ លម្កបានវ ិញ ។

ការខាត្បង់ធលើឱនភារនន

ត្នម្ល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ធៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។

2.13 ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជន និង្នាោរហិរញ្ញវត្ថុនានា
ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិ ងិជននិ ង្នាោរហិរញ្ញ វត្ថុនានា ម្រត្ូវបានបង្ហាញកនុងត្នម្លនងលធែើ ម្ ។

2.14 ម្របាក់កម្ចី
ម្របាក់កម្ចី ម្រត្ូវបានបង្ហាញកនុងត្នម្លនងលធែើ ម្ដែលធៅសល់ ។ កនម្រម្ធជើងស្ថរដែលបានបង់ កុងែាំ
ន ធណើរការ
បធងកើត្ម្របាក់កម្ចី ម្រត្ូវធ្វើម្ូល្នកម្ម និងធ្វើរ ាំលស់ធងរតាម្រយៈធរលននម្របាក់កម្ចី ។

នងលធែើម្ម្របាក់កម្ចី (ឆាំណាយធលើការម្របាក់) ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាជាឆាំណាយធៅធរលដែលធកើ ត្ធ
ដត្ការម្របាក់ ធនាឹះធកើ ត្ធ

ើង ធលើកដលង

ើងរី ការទិ ញ ការស្ថងសង់ ការផ្លិត្ ម្រទរយសកម្មដែលម្រត្ូវធ្វើម្ូល្នកម្មជាដផ្នក

ននត្នម្លរបស់ម្រទរយសកម្មធនាឹះ ។

2.15 បាំណុលបនាេប់បនសាំ
បាំណុលបនាេប់បនសាំ

ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុធៅធរលដែល្នាោរានកាត្រវកិឆចតាម្កិឆច

សនាកនុងការម្របគល់ស្ថឆ់ម្របាក់
ឬម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ែល់អងគភារែនទធទៀត្
ឬធែើម្បីធដាឹះែូ រ
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ថុជាម្ួ យនឹ ងអងគភារម្ួ យធទៀត្ ធម្រកាម្លកខែណឌដែលម្ិនសូវ
អាំធណាយផ្លែល់្នាោរ។ បាំណុលបនាេប់បនសាំដែលបានអនុម្័ត្ធដាយ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា ម្រត្ូវបាន
ដាក់បញ្ូច លជាធែើម្ទុនថានក់ទី 2 ធែើម្បីគណនាម្ូលនិ្ិផ្លេល់សុទធ ធដាយអនុ ធលាម្តាម្ធសឆកតីដណនាាំ
របស់្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា ។

បាំណុលបនាេប់បនសាំ ម្រត្ូវបានបង្ហាញកនុងត្នម្លនងលធែើម្ ។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)

2.16 សាំវ ិធាន្ន
សាំវ ិធាន្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ធៅកនុងតារាងត្ុ លយការ ធៅធរលដែល្នាោរានកាត្រវកិឆចតាម្ផ្លូវ
ឆាប់ ឬកាត្រវកិឆចម្របធោល នាធរលបឆចុបបនន ដែលជាលទធផ្លននម្ររឹត្ិតការណ៍កនលងផ្ុត្ធៅ ធហើយវាទាំនង
ថាានត្ម្រម្ូវការ លាំហូរធឆញនូវអត្ថម្របធោជន៍ ធសែាកិឆចកុងការបាំ
ន
ធរញនូវកាត្រវកិឆចធនាឹះ ។
ផ្លប៉ាឹះពាល់ានលកខណៈស្ថរវនត

ម្របសិនធបើ

សាំវ ិធាន្នម្រត្ូវបានកាំណត្់ធដាយការបញ្ុច ឹះត្នម្លលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់

នាធរលអនាគត្តាម្អម្រតាម្ុនបង់រនធ ធម្រពាឹះឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងការវាយត្នម្លទីផ្ារបឆចុបបននធលើត្នម្លធរលធវលានន
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងហានិភ័យជាក់ លាក់ឆាំធពាឹះបាំណុលទាាំងធនាឹះ ។

2.17 អត្ថម្របធោជន៍បុគល
គ ិក
ម្របាក់ ធបៀវត្ស

ការឈប់សម្រាកម្របចាាំឆ្នាំនិងធរលឈឺានម្របាក់ ធម្របៀវត្ស

អត្ថម្របធោជន៍ម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានកត្់ ម្រតាបងគរទុកកនុងការ ិយបរ ិធឆេទ

ម្របាក់ធលើកទឹកឆិត្ត

និង

ដែលពាក់រ័នធធសវាកម្មដែល

បានបាំធរញធដាយបុគគលិកនន្នាោរ។

កនុងឆ្នាំ2018
្នាោរបានកត្់ម្រតាបងគរទុកនូ វម្របាក់បាំណាឆ់ អត្ីត្ភារការង្ហរតាម្ឆាប់ត្ម្រម្ូវសម្រាប់ ឆ្នាំ
2018 និងឆ្នាំកនលងម្ក ធដាយអនុធលាម្តាម្ម្របកាសននម្រកសួងការង្ហរនិងបណុត ឹះបណា
ត លវ ិជាជជីវៈធលែ 443
ឆុឹះនងៃទី21 ដែកញ្ញញ ឆ្នាំ2018 សតីរីការអនុវត្តននការទូ ទាត្់ម្របាក់បាំណាឆ់អត្ីត្ភារការង្ហរ។ ម្របកាសធនឹះ

ត្ម្រម្ូវឲ្យម្របត្ិសកម្មការទូ ទាត្់ ម្របាក់បាំណាឆ់អត្ីត្ភារការង្ហរ ដែលធសមើនឹងម្របាក់ឈួនលរបស់បុគគលិកឆាំនួន

១៥នងៃកុងម្ួ
ន យឆ្នាំ ដែលម្រត្ូវធបើកឲ្យបុគគលិកធរៀងរាល់ឆ្នាំ កនុងកម្រម្ិត្អត្ិបរា10ឆ្នាំ (ម្ិនធលើសរី ៦ដែនន
ម្របាក់ឈួនលសុទធស្ថ្គិត្ជាម្្យម្តាម្ឆ្នាំនីម្ួយៗ) ដែលធសមើ និងចាប់ ធផ្តើម្ទូ ទាត្់ែូឆខាងធម្រកាម្៖


ម្របាាំរីរនងៃកនលឹះម្រត្ូវធបើកចាប់រីដែម្ិងុនា ធៅឆ្នាំបនាេប់



ម្របាាំរីរនងៃកនលឹះម្រត្ូវធបើកចាប់រីដែ្នូ ធៅឆ្នាំបនាេប់

្នាោរបានកត្់ម្រតាបងគរទុកម្របាក់បាំណាឆ់អត្ីត្ភារការង្ហរឆាំនួន 2,412,054 ែុលាលរអាធម្រ ិក ជាដផ្នកនន
ឆាំណាយបុ គគលិកនិងឆាំ ណាយពាក់រ័នធ ដែលបង្ហាញធៅកនុងឆាំណាយម្របត្ិបត្តិការធផ្សងៗននរបាយការណ៍
លទធផ្ល។

2.18 ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍
្នាោរ បានផ្តល់អត្ថម្របធោជន៍ែល់បុគគលិក តាម្ធោលការណ៍ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ ។ បុគគលិកដែល
បានបញ្ចប់ឆ្នាំស្ថកលបង ានជធម្រម្ើសកនុងការឆូ លរួម្កនុងគធម្រាងម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ ។ ម្ូលនិ្ិ
ធស្ថ្ននិវត្តន៍ ម្រត្ូវបានផ្តល់ម្ូលនិ្ិែូឆខាងធម្រកាម្៖


បុគគលិកឆូ លរួម្ឆាំ ដណករហូត្ែល់ 5.0% ននម្របាក់ធបៀវត្សម្របចាាំដែរបស់បុគគលិក ធហើយ្នាោរឆូលរួម្
ឆាំដណករីរែងននឆាំនួនធនាឹះ ។ ការឆូលរួម្ឆាំដណកធនាឹះ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។



្នាោរឆូ លរួម្ឆាំ ដណក ផ្តល់ការម្របាក់ ធលើសម្ត្ុ លយម្ូ លនិ ្ិធស្ថ្ននិ វត្តន៍បងគរ ធដាយគណនាតាម្
អម្រតា 6.5% កនុងម្ួយឆ្នាំ ។ ការឆូលរួម្ឆាំ ដណកធនាឹះ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)

2.18 ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍(ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍

នឹងបង់ជូនបុគគលិក

(ដែលបានឆូលរួម្ឆាំ ដណក)

ធៅធរលដែលឆូលនិ វត្តន៍

លាឈប់ ឬ បញ្ចប់កិឆចសនាការង្ហរ ។
ធៅធរលឆូ លនិ វត្តន៍ឬលាឈប់ ការឆូលរួម្ឆាំដណករបស់បុគគលិកនិងការម្របាក់ ម្រត្ូវធបើកឲ្យទាាំងអស់ ធលើក
ដលងការឆូ លរួម្ឆាំដណករបស់្នាោរនិងការម្របាក់ ពាក់រ័នធ

ម្រត្ូវធបើកអនុធលាម្តាម្លកខែណឌែូឆខាង

ធម្រកាម្៖
ចំនួនឆ្នំម្ែលបានបំលពញលសវារមម

ភាគរយថ្នការចូលរួមពីធនាគារ

ធសមើនឹង ឬ ត្ិឆជាង 1ឆ្នាំ

-

ោ៉ា ងត្ិឆ 1 ឆ្នាំ

20%

ោ៉ា ងត្ិឆ2 ឆ្នាំ

40%

ោ៉ា ងត្ិឆ 3 ឆ្នាំ

60%

ោ៉ា ងត្ិឆ 4 ឆ្នាំ

80%

ោ៉ា ងត្ិឆ 5 ឆ្នាំ

100%

បុគគលិកដែលបានបញ្ឈប់ ធដាយកាំហុសវ ិជាជជី វៈ្ៃន់្ៃរ អាឆទទួលបានដត្ការឆូ លរួម្ឆាំដណករបស់ែួន
ល និង
ការម្របាក់ ដត្ប៉ាុ ធណាណឹះ ធទាឹះបីជាបានបាំធរញការង្ហរជាម្ួ យ្នាោររយៈធរលយូរប៉ាុនណាក៏ ធដាយ ។
ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ម្រត្ូវបានបង្ហាញកនុងត្នម្លនងលធែើម្ ។

2.19 ការទទួលស្ថគល់ម្របាក់ឆាំណូល
ឆាំណូលការម្របាក់រីឥណទានែាំធណើរការ ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថគល់

ធដាយដផ្ែកធលើម្ូលដាានបងគរជាធរៀង

រាល់ នងៃ។ ធៅធរលដែលគណនីម្រត្ូវបានចាត្់ ថានក់ ជាឥណទានម្ិ នែាំ ធណើរការធនាឹះ ការម្របាក់នឹងម្រត្ូវ
បានកត្់ ម្រតាជាការម្របាក់ ជាប់ សងស័យ លុឹះម្រតាដត្ទទួ លបានជាស្ថឆ់ម្របាក់ សុទធ។

ឆាំណូលរីសកម្មភារធផ្សងៗរបស់្នាោរម្រត្ូវបានបងគរធដាយធម្របើ ម្របាស់ម្ូលដាានែូឆខាងធម្រកាម្៖




កនម្រម្ធលើការចាត្់ដឆងផ្តល់ឥណទាន និ ងកនម្រម្ធជើងស្ថរធលើធសវាកម្ម និ ងឥណទានដែលបានផ្តល់
ធៅឲ្យអត្ិងិជន ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថគល់កុនងអាំ

ុងធរលបាំ ធរញធសវាកម្ម និ ងឥណទាន។

កនម្រម្ធលើកិឆចសនា និងកនម្រម្ការធានាធលើធសវាកម្មធផ្សងៗ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនានា ដែលផ្តល់
ឲ្យអត្ិងិជន ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថគល់ជាឆាំណូលធៅធរលម្របត្ិបត្តិការធកើ ត្ធ



ើង ។

កនម្រម្ធសវាកម្ម និងកនម្រម្រត្់ ការ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ធៅធរលដែលធសវាកម្ម ម្រត្ូវបានបាំធរញ។

2.20 ឆាំណាយការម្របាក់
ឆាំណាយធលើការម្របាក់ធៅធលើម្របាក់បធញ្ញើ ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថគល់តាម្ម្ូ លដាានបងគរ ។

22

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018

2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)

2.21 ភត្ិសនាម្របត្ិបត្ិកា
ត រ
នងលឈួល
ន
ដែលម្រត្ូវទូ ទាត្់ធលើភត្ិសនាម្របត្ិបត្តិការ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់កុងរបាយការណ
ន
៍ លទធផ្លតាម្

វ ិ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធងរ ធៅតាម្ធងរធវលាននភត្ិ សនា ។ ការសនាភត្ិ សនាម្ិនម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ជា
បាំណុលធទរហូត្ែល់ធរលដែល្នាោរានកាត្រវកិឆចម្រត្ូវទូ ទាត្់។

2.22 រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ
រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ

ឬខាត្កនុងការ ិយបរ ិធឆេទរួម្ានរនធធលើម្របាក់ឆាំធណញម្របចាាំឆ្នាំ និងរនធរនារ។
រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញម្របចាាំឆ្នាំ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ធៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ធលើកដលងដត្កនុង
ករណីដែលទាក់ទងធៅនឹងសាសធាត្ុ ដែលម្រត្ូវទទួ លស្ថគល់ជាដផ្នកម្ួ យននម្ូ ល្នភាគទុនិក
ករណីធនឹះ វាក៏ម្រត្ូវបានកាំណត្់ បង្ហាញជាដផ្នកម្ួយននម្ូ ល្នភាគទុនិកផ្ងដែរ ។
រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញម្របចាាំឆ្នាំ

គឺជារនធដែលរ ាំរឹងទុកថាម្រត្ូវបង់

កនុង

ធៅធលើម្របាក់ឆាំធណញជាប់រនធកុង
ន

ការ ិយបរ ិធឆេទ ធដាយធម្របើអម្រតារនធដែលបានអនុម្័ត្ ឬបានអនុម្័ត្ជាអាទិ៍ធៅនាកាលបរ ិធឆេទរាយការណ៍
ជាម្ួយនឹងនិយ័ត្កម្មណាម្ួ យធៅធលើរនធម្រត្ូវបង់រីឆ្នាំម្ុនៗ។
រនធរនារ

ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាតាម្វ ិ្ីស្ថស្តសតតារាងត្ុ លយការធៅធលើភារលាំធអៀងជាបធណា
ត ឹះអាសននរវាង

ត្នម្លធោងននម្រទរយសកម្ម និ ងបាំណុលកនុងធោលបាំណងននការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងត្នម្លធោង
ធម្របើ សម្រាប់ ការគិត្រនធ ។ ត្នម្លននម្របាក់រនធរនារដែលបានកាំ ណត្់ធនាឹះគឺ ដផ្ែកធលើលកខណៈននការធជឿជាក់
នឹងទទួលបាន ឬការទូ ទាត្់ ដែលនឹងធកើត្ធ

ើងរវាងត្នម្លធោងននម្រទរយសកម្ម និងបាំណុល ធដាយធម្របើអម្រតា

រនធកាំណត្់ធៅនាកាលបរ ិធឆេទរាយការណ៍។
រនធរនារជាម្រទរយសកម្ម
ធៅធលើម្របាក់ឆាំធណញ

ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថគល់ធែើម្បីអាឆធម្របើម្របាស់ដត្កនុងករណីអាឆនឹងធកើត្ានធ

ជាប់រនធនាធរលអនាគត្

ើង

ដែលអាឆធម្របើ ម្របាស់ជាម្ួយនឹ ងម្រទរយសកម្មបាន។

រនធរនារជាម្រទរយសកម្ម ម្រត្ូវបានកាត្់បនថយកនុងករណីដែលវាម្ិនអាឆធកើត្ធ

ើងនូវអត្ថម្របធោជន៍ននរនធ

ដែលពាក់រ័នធ ដែលអាឆនឹ ង ធម្របើម្របាស់បាន ។

2.23 សម្ព័នញា
ធ ត្ិ
ភាគីដែលម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាសម្ព័នធញាត្ិ របស់្នាោរ
ធដាយផ្លេល់

ឬធដាយម្របធោលធលើភាគី ម្ួយធទៀត្

ម្របសិនធបើ ភាគី ធនាឹះានលទធភារម្រគប់ ម្រគង

ឬានឥទធិរលោ៉ា ងខាលាំងធៅធលើភាគី ធនឹះកនុងការធ្វើ

ធសឆកតីសធម្រម្ឆធលើដផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្របត្ិបត្តិការ ឬែូឆោនធនឹះដែរ ម្របសិនធបើ្នាោរ និងភាគីធនាឹះសថិត្

ធៅធម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងរួម្ម្ួយ ឬក៏ានឥទធិរលរួម្ ។ សម្ព័នធញាត្ិអាឆជា រូបវនតបុគគល ឬនី ត្ិបុគគល និងរួម្
បញ្ូច លនូ វរូបវនតបុគគលណាានក់ននសាជិកម្រគួស្ថរដែលជិត្សនិទធ ក៏ ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាសម្ព័នធញាត្ិដែរ។
ធៅធម្រកាម្ឆាប់ សីរ
ត ី្នាោរ្នាោរនិងហិរញ្ញ វត្ថុ និ យម្ន័ យរបស់សម្ព័នធញាត្ិ គឺជាភាគីដែលកាន់ កាប់
ធដាយផ្លេល់ ឬធដាយម្របធោលោ៉ា ងត្ិឆ 10% ននធែើម្ទុន ឬសិទិធធបាឹះធឆ្នត្ ម្ររម្ទាាំងរូបវនតបុគគលណាានក់

ដែលរួម្ឆាំដណកកនុងការអភិ បាល ការែឹកនាាំ ការម្រគប់ ម្រគង ឬការបធងកើត្ និងការម្រត្ួត្រិ និត្យនផ្េកុងរបស់
ន
្នាោរ ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
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3.

ការបរររ
ូ ូបិយប័ណណពីក្បារ់ ល្លៃរអាដមរ ិរដៅជាក្បារ់ដរៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្ហាញជាម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិក ។ ការបតូររូបិយប័ណណរីម្របាក់ ែុលាលរអាធម្រ ិក
ធៅជាម្របាក់ ធរៀល ម្រត្ូវបានធ្វើធ ើងធែើម្បីអនុវត្តធៅតាម្ធោលការណ៍ដណនាាំរបស់្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា
ពាក់រ័នធនឹងការធរៀបឆាំ និងការកាំណត្់បង្ហាញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ធដាយធម្របើអម្រតាបតូរម្របាក់ជា

ផ្លូវការ ម្របកាសធដាយ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា នានងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018 ដែល 1 ែុ លាលរ អាធម្រ ិក ធសមើនឹង
4,018 ធរៀល (2017: 1 ែុ លាលរអាធម្រ ិក ធសមើនឹង 4,037 ធរៀល)។ ត្ួធលែជាម្របាក់ធរៀលធនឹះ គឺម្ិនម្រត្ូវបានយក
ម្ក បកស្ស្ថយថាត្ួធលែម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិក ម្រត្ូវបានបតូរធៅជាម្របាក់ ធរៀល ឬនឹងម្រត្ូវបានបតូរជាម្របាក់
ធរៀល នាធរលអនាគត្តាម្អម្រតាបតូរម្របាក់ ធនឹះ ឬអម្រតាបតូរម្របាក់ធផ្សងធទៀត្ធនាឹះធ

4.

ើយ ។

ស្ថច់ក្បារ់រងម្
ន
2018

2017

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់ 3)
ស្ថខា
ការ ិោល័យកណា
ត ល

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់ 3)

67,916,377

272,888,003

43,744,709

176,597,390

7

28

-

-

67,916,384

272,888,031

43,744,709

176,597,390

ស្ថឆ់ម្របាក់កុងនែតាម្រូ
ន
បិយប័ ណណានែូឆខាងធម្រកាម្៖
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាំោល់ 3)

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាំោល់ 3)

ម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិក

46,519,200

186,914,146

29,261,852

118,130,096

ម្របាក់ ដែមរធរៀល

20,080,024

80,681,536

13,650,000

55,105,050

1,250,892

5,026,084

757,241

3,056,982

ម្របាក់ នងបាត្
ម្របាក់អឺរ ៉ាូ

49,105

197,304

8,124

32,797

ម្របាក់ធផ្លន

7,395

29,713

5,782

23,342

ម្របាក់ែុលាលរអូស្តស្ថតលី

7,048

28,319

5,919

23,895

ម្របាក់ធយ៉ានជប៉ាុន

1,785

7,172

55,300

223,246

ម្របាក់យ៉ានឆិន

825

3,315

491

1,982

ម្របាក់ែុលាលរសិងាបូរ ី

110

442

-

-

67,916,384

272,888,031

43,744,709

176,597,390
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4.

ស្ថច់ក្បារ់រងម្
ន

(ត្រីទាំរ័រម្ុន)

សម្រាប់ ធោលបាំណងននរបាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ ស្ថឆ់ម្របាក់កុងនែនិ
ន
ងស្ថឆ់ម្របាក់សម្ម្ូលាន
ែូឆខាងធម្រកាម្៖

2018

2017

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងនែ
ន

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា
សម្ត្ុលយធៅ្នាោរនានា

5.

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់3)

67,916,384

272,888,031

43,744,709

176,597,390

20,875,343

83,877,128

15,762,395

63,632,789

7,871,412

31,627,333

19,095,480

77,088,453

96,663,139

388,392,492

78,602,584

317,318,632

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

សមតលយដៅធនាគារជាតិម្នរមពជា
2018

2017

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់ 3)

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់ 3)

គណនីឆរនត

20,875,342

83,877,124

15,762,393

63,632,781

ម្របាក់បធញ្ញើរយៈធរលែលី

17,010,000

68,346,180

3,839,485

15,500,001

ម្របាក់ត្ម្កល់ធានាធលើធែើម្ទុន
ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្រវកិឆច

12,000,000

48,216,000

12,000,000

48,444,000

119,084,674

478,482,220

92,938,861

375,194,181

168,970,016

678,921,524

124,540,739

502,770,963

ម្របាក់បធញ្ញើរយៈធរលែលី ានកាលកាំ ណត្់ 6 ដែ និ ង 12ដែ ានអម្រតាការម្របាក់រី0.90% ធៅ0.95% និងរី1.11%
ធទា1.25% កនុងម្ួ យឆ្នាំ (2017 : 1.68% ែល់ 3%កនុង ម្ួយ ឆ្នាំ) ។

ម្របាក់ត្ម្កល់ធានាធលើធែើម្ទុន
ធោងតាម្ម្របកាសធលែ ្7-01-136 ម្រប.ក ឆុឹះនងៃទី 15 ដែ ត្ុ លា ឆ្នាំ 2001 ្នាោរត្ម្រម្ូវឲ្យត្ម្កល់ម្របាក់បធញ្ញើ
បម្រម្ុងកាត្រវកិឆចឆាំនួន 10% ននធែើម្ទុនឆុឹះបញ្ជីធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា ។
សម្រាប់ធម្របើកុងម្របត្ិ
ន
បត្តិការម្របចាាំនងៃរបស់្នាោរធទ

ម្របាក់ត្ម្កល់ធានាធនឹះម្ិន

ធហើយនឹងម្រត្ូវបងវិលជូ ន្នាោរវ ិញធៅធរល

្នាោរសម័ម្រគឆិត្តបញ្ចប់ ម្របត្ិ បត្តិការអាជី វកម្មរបស់ែួលន ធៅកនុងម្ររឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។
្នាោរទទួ លបានការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំ កនុងអម្រតា 0.62% (2017 : 0.36%) ។
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5.

សមតលយដៅធនាគារជាតិម្នរមពជា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្រវកិឆច
តាម្ម្របកាសធលែ ្7-012-140 ម្រប.ក របស់្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា ឆុឹះនងៃទី 13 ដែ កញ្ញញ ឆ្នាំ 2012 ្នាោរ
ត្ម្រម្ូវឲ្យត្ម្កល់ម្របាក់បធញ្ញើបម្រម្ុងកាត្រវកិឆចធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជាជា តាម្អម្រតាការម្របាក់ 8% និង12.5%
ននម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជនជាម្របាក់ធរៀល

និងម្របាក់ បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជនជារូបិយប័ ណណធម្រៅរីម្របាក់

ធរៀល។ 4.5%ននម្របាក់បធញ្ញើបម្រម្ុងកាត្រវកិឆចធនឹះឆាំធពាឹះរូបិយប័ណណធផ្សងៗធម្រៅរី ម្របាក់ធរៀលទទួលបានការ
ម្របាក់ 1/2 ននអម្រតា Libor កនុងម្ួយដែ ធហើយម្របាក់បធញ្ញើបម្រម្ុងកាត្រវកិឆច 8%ធផ្សងធទៀត្ និងម្របាក់បធញ្ញើបម្រម្ុង
កាត្រវកិឆច ជាម្របាក់ ធរៀលរុាំ ានការម្របាក់ ធទ ។

្នាោរោរជាត្ិននកម្ពុជាធឆញម្របកាសធលែ្7-018-282 ឆុឹះនងៃទី29 ដែសីហា ឆ្នាំ2018ជាំនួសឲ្យម្របកាស
ខាងធលើដែលផ្តល់ការម្របាក់ 1/2 ននអម្រតា Libor កនុងម្ួយដែននម្របាក់បធញ្ញើបម្រម្ុងកាត្រវកិឆច។
6.

ក្បារ់បដញ្ញ ើ និងក្បារ់តមកលដ់ ៅធនាគារនានា
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)
គណនីសនសាំ
គណនីឆរនត
ម្របាក់បធញ្ញើរយៈធរលែលី

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់3)

57,259

230,066

199,131

803,892

7,814,153

31,397,267

8,896,349

35,914,561

-

-

10,000,000

40,370,000

7,871,412

31,627,333

19,095,480

77,088,453

(78,434)

(315,147)

-

-

7,792,978

31,312,186

19,095,480

77,088,453

ម្របាក់បធញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្កល់ធៅ្នាោរ
នានាែុល
សាំវ ិធានធាន ធលើម្របាក់បធញ្ញើនិងម្របាក់
ត្ម្កល់ធៅ្នាោរនានា

គណនីសនសាំទទួលបានអម្រតាការម្របាក់ ម្របចាាំឆ្នាំរី 1.5% (2017: 0.5% ធៅ 1.50%កនុងម្ួយឆ្នាំ) ឆាំដណកឯ
គណនីឆរនតម្ិនទទួលបានអម្រតាការម្របាក់។ កនុងឆ្នាំ2017 ម្របាក់ បធញ្ញើរយៈធរលែលី ទទួលបានអម្រតាការម្របាក់
ម្របចាាំឆ្នាំ រីអម្រតា3.0% ធៅ 5.0%។
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7.

ិ ន
ឥណទាន ផរលឲ្
់ យអតិថជ
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់3)

ឥណទានឯកជន

1,025,992,973

4,122,439,766

808,940,050

3,265,690,982

ឥណទានជាម្រកុម្

16,097

64,678

18,743

75,665

1,026,009,070

4,122,504,444

808,958,793

3,265,766,647

ឥណទាន ផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជនែុល
សាំវ ិធាន្នធលើឥណទានអាម្រកក់
ជាក់លាក់
ទូធៅ

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជនសុទធ

(8,788,273)

(35,311,282)

(6,910,403)

(27,897,296)

(10,081,288)

(40,506,615)

(7,922,399)

(31,982,725)

(18,869,561)

(75,817,897)

(14,832,802)

(59,880,021)

1,007,139,509

4,046,686,547

794,125,991

3,205,886,626

បដម្រម្បម្រម្ួលសាំវ ិធាន្នធលើឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន អាម្រកក់ និងជាប់ សងស័យ ានែូឆខាងធម្រកាម្៖
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)
នានងៃទី1ដែ ម្ករា
សាំវ ិធាន្នបដនថម្កនុងការ ិយបរ ិធឆេទ
ឥណទានជម្រម្ឹះបញ្ជី
ការវាយត្នម្លធ

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់3)

14,832,802

59,598,198

11,234,730

45,354,605

7,149,332

28,726,016

4,871,366

19,665,705

(3,117,475)

(12,526,015)

(1,273,294)

(5,140,289)

4,902

19,698

-

-

18,869,561

75,817,897

14,832,802

59,880,021

ើងវ ិញនូវ

រូបិយប័ណណ
នានងៃទី 31 ដែ ្នូ
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7.

ិ ន(ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ឥណទាន ផរលឲ្
់ យអតិថជ
ការវ ិភាគបដនថម្ធៅធលើឥណទាន ផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជនានែូឆខាងធម្រកាម្៖
(ក)

ម្របធភទឥណទាន:
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់3)

ឥណទាន ពាណិជជកម្ម
ឥណទានរយៈធរលែលី

11,954,919

48,034,865

8,804,917

35,545,450

ឥណទានវ ិបារូបណ៍

3,542,553

14,233,979

1,789,228

7,223,113

624,694,240

2,510,021,454

534,481,308

2,157,701,040

ឥណទានឯកបុគគល

345,386,591

1,387,763,321

233,770,384

943,731,040

ឥណទានធគហដាាន

17,976,177

72,228,281

9,596,119

38,739,532

ឥណទានបុគគលិក

22,454,590

90,222,543

20,516,837

82,826,472

1,026,009,070

4,122,504,443

808,958,793

3,265,766,647

ឥណទានរយៈធរលដវង
ឥណទាន អនកធម្របើម្របាស់

ឥណទានសរុបែុល

ការវ ិភាគបដនថម្ធៅធលើឥណទាន ផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជនានែូឆខាងធម្រកាម្៖ (ត្)
(ែ)

ឆាំណាត្់ថានក់ឥណទាន:
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់3)

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់3)

ឥណទានរយៈលពលែាី
ឥណទាន សដង់ដារ
ានវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ

ោមនវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ

13,511,454

54,289,022

9,360,093

37,786,695

3,920,050

15,750,761

3,334,257

13,460,396

2,031

8,161

161

650

-

-

989

3,993

332

1,334

98

396

20,136

80,905

34,194

138,041

17,454,003

70,130,183

12,729,792

51,390,171

ឥណទានឃ្ាលំ មើល
ានវតថុបញ្
ច ំ
ឥណទានលក្កាមសតង់ដារ
ានវតថុបញ្
ច ំ
ឥណទានជាប់សងស័យ
ានវតថុបញ្
ច ំ
ឥណទានបាត់បង់
ានវតថុបញ្
ច ំ
សរុបរង
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7.

ិ ន (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ឥណទាន ផរលឲ្
់ យអតិថជ
(ែ) ឆាំណាត្់ថានក់ឥណទាន: (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់3)

ឥណទានរយៈធរលដវង
ឥណទាន សដង់ដារ
ានវតថុបញ្
ច ំ

គាមនវតថុបញ្
ច ំ

965,763,220

3,880,436,618

761,078,903

3,072,475,531

24,934,051

100,185,017

18,466,719

74,550,145

1,273,112

5,115,364

5,926,675

23,925,987

2,096

8,422

-

-

5,643,769

22,676,664

1,944,385

7,849,482

ឥណទានឃ្លធាំ ម្ើល
ានវតថុបញ្
ច ំ

គាមនវតថុបញ្ញ
ច ាំ

ឥណទានធម្រកាម្សតង់ដារ
ានវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ

ឥណទានជាប់សងស័យ
ានវតថុបញ្
ច ំ

6,675,734

26,823,099

5,006,079

20,209,540

គាមនវតថុបញ្
ច ំ

103

414

-

-

ានវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ

4,262,982

17,128,662

3,806,240

15,365,791

សរុបរង

1,008,555,067

4,052,374,260

796,229,001

3,214,376,476

សរុបែុល

1,026,009,070

4,122,504,443

808,958,793

3,265,766,647

ឥណទានបាត្់បង់

(គ) សម្រាប់ការវ ិភាគធលើឥណទានតាម្កាលវស្ថនត សូម្ធម្ើលកាំ ណត្់សាំោល់ 27 (iv) សដីរីហានិភ័យស្ថឆ់
ង្ហយស្សួល ។
( ) តាម្និវាសនដាានៈ
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)
និវាសនជន

1,026,009,070
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4,122,504,443

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់3)

808,958,793

3,265,766,647
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7.

ឥណទាន ផរលឲ្
់ យអតិថិជន (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(ង) តាម្ទាំនាក់ទាំនងៈ
2018

2017

ដុល្លារអាមេរ ិក
ឥណទានបុគ្ាលិក
េិនមេនសេព័នធញាតិ

2018

2017

ពាន់មរៀល

ដុល្លារអាមេរ ិក

652,377

2,621,252

702,362

2,835,435

1,025,356,693

4,119,883,191

808,256,431

3,262,931,212

1,026,009,070

4,122,504,443

808,958,793

3,265,766,647

(កំណត់សម្គាល់3)

ពាន់មរៀល

(កំណត់សម្គាល់3)

(ឆ) តាម្រូបិយប័ណណៈ
2018

2017

ដុល្លារអាមេរ ិក
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរ ិក
មមែរមរៀល
ថៃាត

2018

2017

ពាន់មរៀល

ដុល្លារអាមេរ ិក

939,301,141

3,774,111,981

753,605,245

3,042,304,374

78,942,127

317,189,468

48,576,279

196,102,438

7,765,802

31,202,994

6,777,269

27,359,835

1,026,009,070

4,122,504,443

808,958,793

3,265,766,647

(កំណត់សម្គាល់3)

ពាន់មរៀល

(កំណត់សម្គាល់3)

(ឆ) តាម្ម្របធភទអាជីវកម្មៈ
2018

ដុល្លារអាមេរ ិក

2017

ពាន់មរៀល

ដុល្លារអាមេរ ិក

(កំណត់សម្គាល់3)

ពាន់មរៀល

(កំណត់សម្គាល់3)

លកខណៈប្រគ្ួសារ

319,052,775

1,281,954,051

205,943,616

831,394,378

ពាណិជ្ជកេែ

298,037,921

1,197,516,367

241,772,177

976,034,279

កសិកេែ

185,593,418

745,714,355

166,483,930

672,095,625

មសវាកេែ

55,352,624

222,406,842

45,299,738

182,875,042

សំណង់

39,471,096

158,594,863

49,332,396

199,154,883

មសេងៗ

128,501,236

516,317,965

100,126,936

404,212,440

1,026,009,070

4,122,504,443

808,958,793

3,265,766,647
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7.

ឥណទាន ផរលឲ្
់ យអតិថិជន (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
អម្រតាការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំ ានែូ ឆត្ធៅ៖

អត្ិងិជនខាងធម្រៅ
បុគគលិក

8.

2018

2017

8% to 36%

8% to 36%

6.50%

6.5០%

ក្ទពយសរមមដផសងៗ
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់3)
ម្របាក់បុធរម្របទាន
ការម្របាក់ម្រត្ូវទទួល

9.

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់3)

10,329,304

41,503,143

9,431,818

38,076,249

8,442,684

33,922,705

7,416,578

29,940,726

18,771,988

75,425,848

16,848,396

68,016,975

តម្មៃដររដ្
្រ
ម ោះ
ិ៍ ត
ត្នម្លធករធ្
ម ឹះធកើត្ធឆញរីការរួម្បញ្ូច លោនតាម្ផ្លូវឆាប់ រវាង MJB និង ស្ថថបនា លីម្ីត្្ីត្ ធៅនងៃទី 1 ដែ
ិ៍ ត
ធម្ស្ថ ឆ្នាំ 2016 ដែលែាំបូង ត្នម្លធករធ្
ម ឹះ ធកើត្ធឆញទិញភាគហុនននស្ថថបនា លីម្ីត្្ី ត្ធៅនងៃទី 17 ដែ្នូ
ឆ្នាំ 2012 ។
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10.

ក្ទពយ និងបរ ិកាារ
សង្ហារ ឹម្ និង

ការដកធលើ

ម្រទរយនិងបរ ិកាខរ

បរ ិកាខរការ ិោល័យ

កុាំរយូទ័រ

ោនយនដ

ម្រទរយជួល

កាំរុងស្ថងសង់

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

សរុប
ែុលាលរអាធម្រ ិក

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

2018
ត្នម្លធែើម្
នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2018

4,884,048

6,958,823

7,563,150

1,485,201

727,136

21,618,358

86,862,562

726,969

3,151,657

171,000

145,170

1,019,278

5,214,074

20,950,149

15,593

611,774

-

-

(670,112)

(42,745)

(171,749)

ការលក់ធឆញ

(29,800)

-

(56,100)

(12,760)

-

(98,660)

(396,416)

ការជម្រម្ឹះបញ្ជី

(153,152)

(211,326)

-

(20,582)

-

(385,060)

(1,547,171)

នានងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018

5,443,658

10,510,928

7,678,050

1,597,029

1,076,302

26,305,967

105,697,375

នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2018

3,007,399

5,469,705

4,510,135

613,405

13,600,644

54,647,388

រ ាំលស់កុងឆ្
ន ន ាំ

1,073,098

738,163

767,543

319,270

2,898,074

11,644,461

ការលក់ធឆញ

(16,879)

-

(42,390)

(10,038)

-

(69,307)

(278,476)

ការជម្រម្ឹះបញ្ជី

(136,285)

(206,352)

-

(19,457)

-

(362,093)

(1,454,890)

នានងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018

3,927,333

6,001,516

5,235,288

903,180

-

16,067,318

64,558,483

នានងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018

1,516,325

4,509,412

2,442,762

693,849

1,076,302

10,238,649

41,138,892

ការទិញបដនថម្
ការធផ្េរ

ែក:រ ាំលស់បងគរ
-

ត្នម្លធោង
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10.

ក្ទពយ និងបរ ិកាារ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
សង្ហារ ឹម្ និង

ការដកធលើ

ម្រទរយនិងបរ ិកាខរ

បរ ិកាខរការ ិោល័យ

កុាំរយូទ័រ

ោនយនដ

ម្រទរយជួល

កាំរុងស្ថងសង់

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ែុលាលរអាធម្រ ិក

សរុប
ែុលាលរអាធម្រ ិក

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

2017
ត្នម្លធែើម្
នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2017

4,073,149

6,653,871

6,646,044

1,157,108

194,062

18,724,234

75,589,733

668,780

897,298

967,050

387,679

727,136

3,647,943

14,726,746

ការធផ្េរ

23,144

35,988

-

125,000

(194,062)

(9,930)

(40,087)

ការលក់ធឆញ

(1,250)

-

-

-

-

(1,250)

(5,046)

ការជម្រម្ឹះបញ្ជី

(240,918)

(292,139)

(49,944)

(159,811)

-

(742,812)

(2,998,732)

នានងៃទី 31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2017

4,522,905

7,295,018

7,563,150

1,509,976

727,136

21,618,185

87,272,614

នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2017

2,360,713

4,882,369

3,668,106

604,308

-

11,515,496

46,488,057

514,707

1,180,954

888,692

180,747

-

2,765,100

11,162,709

ការលក់ធឆញ

(1,066)

-

-

-

-

(1,066)

(4,303)

ការជម្រម្ឹះបញ្ជី

(189,420)

(283,828)

(49,944)

(154,937)

-

(678,129)

(2,737,606)

នានងៃទី 31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2017

2,684,934

5,779,495

4,506,854

630,118

-

13,601,401

54,908,857

នានងៃទី 31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2017

1,837,971

1,515,523

3,056,296

879,858

727,136

8,016,784

32,363,757

ការទិញបដនថម្

ែក: រ ាំលស់បងគរ
រ ាំលស់កុងឆ្
ន ន ាំ

ត្នម្លធោងសុទធ
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11.

ក្ទពយសរមមអរ ូបី
2018

2017

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាគល់ 3)

(កាំណត្់សាគល់ 3)

ត្នម្លធែើម្
នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា
ការទិញបដនថម្
ការធផ្េរ

4,946,405

19,874,655

4,685,569

18,915,642

624,028

2,507,345

262,001

1,057,698

42,746

171,753

9,930

40,087

ការជម្រម្ឹះបញ្ជី

(199)

(799)

(10,922)

(44,092)

នងៃទី 31ដែ្នូ

5,612,980

22,552,954

4,946,578

19,969,335

នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា

4,004,088

16,088,426

3,218,708

12,993,924

ែក រ ាំលស់បងគរ
រ ាំលស់កុងឆ្
ន ន ាំ

145,385

584,157

795,546

3,211,619

ការជម្រម្ឹះបញ្ជី

(179)

(720)

(10,922)

(44,092)

នងៃទី 31ដែ្នូ

4,149,294

16,671,864

4,003,332

16,161,451

នងៃទី 31ដែ្នូ

1,463,686

5,881,090

943,246

3,807,884

ត្នម្លធោងសុទធ

12.

ការវិនិដោគ្ដផសងៗ
ការវ ិនិធោគធផ្សងៗរួម្ាន ម្ូ លនិ្ិភាគហុនដែលវ ិនិធោគធៅកនុងសាគម្ន៍ម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ពុជា(CMA)
ទឹកម្របាក់

25,000ែុលាលរអាធម្រ ិក

និងម្ូ លនិ្ិភាគហុនដែលវ ិនិធោគធៅកនុងសាគម្ន៍្នាោរធៅ

កម្ពុជា ទឹកម្របាក់ 25,000ែុលាលរអាធម្រ ិក។ ត្នម្លទីផ្ារននការវ ិនិ ធោគធនឹះម្ិនអាឆកាំណត្់ បានធដាយស្ថរម្ិន
អាឆកាំណត្់ លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ នាធរលអនាគត្
និងែវឹះខាត្វ ិ្ីស្ថស្តសតសម្ស្សបធែើម្បីវាយត្នម្លរកត្នម្ល
ទីផ្ារដែលអាឆទុកឆិត្តបាន។ ការវ ិនិធោគធនឹះម្រត្ូវទទួ លស្ថគល់និងកត្់ម្រតាតាម្នងលធែើម្។

13.

ក្បារ់បដញ្ញ រើ បស់អតិថិជន និងធនាគារហិរញ្ញ វតាដផសងៗ
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់ 3)
ម្របាក់បធញ្ញើសនសាំ
ម្របាក់បធញ្ញើតាម្ត្ម្រម្ូវការ
ម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំណត្់

137,000,496

550,467,993

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់ 3)

119,404,226

482,034,860

28,780,837

115,641,403

16,829,167

67,939,347

638,918,048

2,567,172,717

481,938,859

1,945,587,174

804,699,381

3,233,282,113

618,172,252

2,495,561,381
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13.

ក្បារ់បដញ្ញ រើ បស់អតិថិជន និងធនាគារហិរញ្ញ វតាដផសងៗ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជនខាងធលើធនឹះ ម្រត្ូវបានវ ិភាគែូឆខាងធម្រកាម្៖
(ក)

តាម្ម្របធភទអត្ិងិជន:
2018

ដុល្លារអាមេរ ិក

2017

ពាន់មរៀល

ដុល្លារអាមេរ ិក

2,183,804

8,774,524

2,902,268

11,716,456

16,865,116

67,764,036

7,262,176

29,317,405

9,731,917

39,102,843

6,664,722

26,905,483

ឯកតតជ្ន

92,005,780

369,679,224

74,357,580

300,181,550

សហប្រាស

36,574,150

146,954,935

44,899,350

181,258,676

8,420,566

33,833,834

147,297

594,638

539,075,804

2,166,006,580

422,055,294

1,703,837,222

(កំណត់សម្គាល់ 3)

គ្ណនីបម្ញើតាេតប្រេូវការ
ឯកតតជ្ន
សហប្រាស
ធនាារហិរ្ញ វតថុនានា

ពាន់មរៀល

(កំណត់សម្គាល់ 3)

គ្ណនីសនេំ

ធនាារហិរ្ញ វតថុនានា

គ្ណនីម្គនកាលកំណត់
ឯកតតជ្ន
សហប្រាស

ធនាារហិរ្ញ វតថុនានា

(ែ)

77,558,820

311,631,339

35,845,480

144,708,203

22,283,424

89,534,798

24,038,085

97,041,748

804,699,381

3,233,282,113

618,172,2522

2,495,561,3812

តាម្និវាសនដាានៈ
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់ 3)
និវាសនជន
អនិវាសនជន

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់ 3)

729,527,349

2,931,240,888

540,913,759

2,183,668,845

75,172,032

302,041,225

77,258,493

311,892,536

804,699,381

3,233,282,113

618,172,252

2,495,561,381

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(គ) តាម្រូបិយប័ណណ:
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

(កាំណត្់សាគល់ 3)
ម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិក
ម្របាក់ធរៀល
ម្របាក់បាត្នង
ម្របាក់ធយ៉ានជប៉ាុន

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់ 3)

673,903,862

2,707,745,718

513,384,706

2,072,534,058

98,551,792

395,981,100

72,459,416

292,518,662

2,823,745

11,345,807

3,696,288

14,921,915

29,419,512

118,207,599

28,631,351

115,584,764

470

1,889

491

1,982

804,699,381

3,233,282,113

618,172,252

2,495,561,381

ធផ្សងៗ
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13.

ក្បារ់បដញ្ញ រើ បស់អតិថិជន និងធនាគារហិរញ្ញ វតាដផសងៗ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
( ) តាម្ទាំនាក់ទាំនង:
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់ 3)
សម្ព័នធញាត្ិ
ម្ិនដម្នសម្ព័នធញាត្ិ

387,213
804,312,168
804,699,381

(ង)

(កាំណត្់សាគល់ 3)

1,555,822

446,221

1,801,394

3,231,726,291

617,726,031

2,493,759,987

3,233,282,113

618,172,252

2,495,561,381

តាម្កាលកាំណត្់ :
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក
រយៈធរល 1ដែ
ឆធនាលឹះរី 1ដែធៅ 3 ដែ
ធលើសរី 3ដែ

(ឆ)

ពាន់ធរៀល

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

184,023,331

739,405,745

149,854,939

604,964,389

14,912,953

59,920,245

25,063,012

101,179,379

605,763,097

2,433,956,123

443,254,301

1,789,417,613

804,699,381

3,233,282,113

618,172,252

2,495,561,381

(កាំណត្់សាគល់ 3)

ពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាគល់ 3)

តាម្អម្រតាការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្នាំ):
2018

2017

1.25% - 3.25%

1.00% - 3.50%

ម្របាក់បធញ្ញើសនសាំ

1.00% - 1.50%

1.50% - 2.00%

ម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំណត្់

3.00% - 8.00%

3.50% - 8.00%

ម្របាក់បធញ្ញើសនសាំ

1.00% - 1.50%

1.00%

ម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំណត្់

3.00% - 8.00%

3.00% - 8.00%

្នាោរនិង្នាោរម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំណត្់

ឯកត្តជន

សហម្រោស
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ក្បារ់រមចី
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់ 3)
សម្ព័នធញាត្ិ:
Maruhan Investment Asia (“MIA”)

ម្ិនដម្នសម្ព័នធញាត្ិ:
Nederlandse Financierings –
Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
N.V (‘FMO”)
Symbiotics
DEG
Micro-Finance Enhancement
ResponsAbility SICAV
ICBC
Norfund
Triodos – Doen
Cathay United Bank (Cambodia)
Corporation Limited
First Commercial Bank
DWM Funds S.C.A
MIZUHO Bank Ltd
Aozora Bank Ltd
NBC (LPCO)

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់ 3)

14,990,000

60,229,820

18,330,000

73,998,210

11,250,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
1,500,000
37,000,000
10,000,000
-

45,202,500
18,081,000
20,090,000
22,099,000
6,027,000
148,666,000
40,180,000
-

22,500,000
8,500,000
7,500,000
13,500,000
3,000,000
37,000,000
10,000,000
5,250,000

90,832,500
34,314,500
30,277,500
54,499,500
12,111,000
149,369,000
40,370,000
21,194,250

625,000
11,666,667
15,000,000
95,835,000
30,000,000
10,950,722

2,511,250
46,876,668
60,270,000
385,065,030
120,540,000
44,000,001

875,000
23,333,333
15,000,000
50,000,000
-

3,532,375
94,196,665
60,555,000
201,850,000
-

253,817,389

1,019,838,269

214,788,333

867,100,500

ម្របាក់កម្ចីម្ិនានវត្ថុធានា ។
ម្របាក់កម្ចីខាងធលើធនឹះ ម្រត្ូវបានវ ិភាគែូឆខាងធម្រកាម្៖
(ក) តាម្រូបិយប័ណណ:
2018

2017

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

ពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាគល់ 3)
ម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិក
ម្របាក់ធរៀល

(ែ)

(កាំណត្់សាគល់ 3)

242,866,667

975,838,268

214,788,333

867,100,500

10,950,722

44,000,001

-

-

253,817,389

1,019,838,269

214,788,333

867,100,500

តាម្កាលកាំណត្់ :
2018

ែុលាលរអាធម្រ ិក

2017

ពាន់ធរៀល

ែុលាលរអាធម្រ ិក

(កាំណត្់សាគល់ 3)
រយៈធរល 1 ដែ

ឆធនាលឹះរី 1 ដែ ធៅ 3 ដែ

ឆធនាលឹះរី 3 ដែ ធៅ 12 ដែ
ធលើសរី 1 ឆ្នាំែល់ 5 ឆ្នាំ

ពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាគល់ 3)

3,611,561

14,511,252

-

-

8,000,000

32,144,000

3,000,000

12,111,000

51,880,828
190,325,000

208,457,167
764,725,850

24,250,000
187,538,333

97,897,250
757,092,250

253,817,389

1,019,838,269

214,788,333

867,100,500

តាម្អម្រតាការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំ:
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ក្បារ់រមចី (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(ែ)

តាម្កាលកាំណត្់ : (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)
2018
ម្របាក់ែុលាលរអាធម្រ ិក
ម្របាក់ធរៀល

15.

2017

2.6% - 10.65%

3.44% - 10.65%

2.86% - 3.06%

-

បំណលបនាាប់បនស ំ
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់ 3)
DEG - Deutsche Investitions
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd.
Maruhan Corporation
BlueOrchard Microfinance Ltd

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

6,000,000
5,000,000
10,000,000
9,000,000

24,108,000
20,090,000
40,180,000
36,162,000

8,000,000
5,000,000

32,296,000
20,185,000

-

-

30,000,000

120,540,000

13,000,000

52,481,000

DEG
នានងៃទី 31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2015 ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា បានអនុម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាោររី DEG
ឆាំនួន 10,000,000 ែុលាលរអាធម្រ ិក ។

្នាោរ បានទូទាត្់ សងបាំណុលបនាេប់បនសាំធលើម្របាក់ធែើម្ ឆាំនួន

4,000,000 ែុ លាលរអាធម្រ ិក ។ បាំ ណុលបនាេប់បនសាំធនឹះ ានកាលកាំណត្់រយៈធរល 7 ឆ្នាំ នឹងផ្ុត្កាំណត្់ ធៅ
នងៃទី 15 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2021 និងានអម្រតាការម្របាក់ធងរ 10.65% កនុងម្ួយឆ្នាំ ។
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd
នានងៃទី 10 ដែត្ុលា ឆ្នាំ 2013 ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា បានអនុម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាោរ
រី Maruhan Investment Asia ឆាំ នួន 5,000,000 ែុលាលរអាធម្រ ិក ។ ្នាោរ បានែកម្របាក់ឆាំនួន 5,000,000

ែូលាលរអាធម្រ ិក ធៅនងៃទី 12 ដែ សីហា ឆ្នាំ 2013 ។ បាំណុលបនាេប់បនសាំធនឹះ ានកាលកាំណត្់រយៈធរល 7
ឆ្នាំ និងផ្ុត្កាំណត្់ ធៅនងៃទី 12 ដែ សីហា ឆ្នាំ 2020 និងានអម្រតាការម្របាក់ែុល 10.4651% កនុងម្ួយឆ្នាំ ។
Maruhan Corporation
នានងៃទី 26 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2018 ្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា បានអនុម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាោរ
រី Maruhan Corporation ឆាំនួន 10,000,000 ែុលាលរអាធម្រ ិក ។ ្នាោរ បានែកម្របាក់ធៅនងៃទី 05 ដែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ
2018 ឆាំនួន10,000,000ែុលាលរអាធម្រ ិក។ បាំណុលបនាេប់បនសាំធនឹះ ានកាលកាំណត្់ រយៈធរល 7 ឆ្នាំ និងផ្ុត្
កាំណត្់ធៅនងៃទី 5 ដែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ 2025 និងានអម្រតាការម្របាក់ែុល 10.4651% កនុងម្ួយឆ្នាំ ។
BlueOrchard Microfinance Ltd
នានងៃទី 6 ដែសីហា ឆ្នាំ 2018 ្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា បានអនុម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាោរ

រី BlueOrchard Microfinance Ltd ឆាំនួន 9,000,000 ែុលាលរអាធម្រ ិក ។ ្នាោរ បានែកម្របាក់ធៅនងៃទី 23
ដែកកកដា ឆ្នាំ 2018 ឆាំនួន9,000,000ែុលាលរអាធម្រ ិក។ បាំណុលបនាេប់បនសាំធនឹះ ានកាលកាំ ណត្់រយៈធរល 7
ឆ្នាំ និងផ្ុត្កាំណត្់ធៅនងៃទី 23 ដែកកកដា ឆ្នាំ 2025 និងានអម្រតាការម្របាក់ែុល 10.4651% កនុងម្ួយឆ្នាំ ។
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16.

មូលនិធិដស្ថធននិវតរន៍
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ពាន់លរៀល

(រំណត់សាាល់ 3)
នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា
ការបដនថម្កនុងឆ្នាំ

ការឆូលរួម្របស់និធោជក

ការឆូលរួម្របស់និធោជិត្
ការម្របាក់

ទូទាត្់កុងឆ្
ន ន ាំ

នានងៃទី 31 ដែ ្នូ

17.

(រំណត់សាាល់ 3)

10,378,502

41,700,821

7,645,507

30,864,912

2,167,017

8,707,074

1,905,098

7,690,881

1,192,322

4,790,750

1,005,252

4,058,203

640,313
(1,454,278)

2,572,778
(5,843,289)

501,524
(678,879)

2,024,652
(2,740,635)

12,923,876

51,928,134

10,378,502

41,898,013

ពនធដលើក្បារ់ចំដណញ
(ក) រនធរនារ -សុទធ
រនធរនារជាម្រទរយសកម្មបានម្ករី៖
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់ 3)
ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍របស់និធោជិក

2,238,099

8,992,682

1,417,985

5,724,405

សាំវ ិធាន្នធលើឥណទានសងស័យ (*)

2,023,921

8,132,115

1,620,041

6,540,106

476,824

1,915,879

(71,646)

(289,235)

95,417

383,386

-

-

66,402

266,802

74,368

300,223

3,122

12,544

8,176

33,007

4,903,785

19,703,408

3,048,924

12,308,506

ម្រទរយនិងបរ ិកាខរ
សាំវ ិធាន្នសាំរាប់ការសនាធម្រៅតារាង
ត្ុលយការនិងស្ថឆ់ម្របាក់ធៅ្នាោរនានា
ខាត្ធលើអម្រតាបតូរម្របាក់ម្ិនទាន់ទទួល
ស្ថគល់

ម្របាក់ឆាំណូលម្ិនទាន់ធកើត្ធ

(*)

ើង

រនធរនារជាម្រទរយសកម្មធនឹះ ធកើត្ធ

ជាប់សងស័យ

ើងរី សាំវ ិធាន្នទូ ធៅ និងជាក់លាក់ ធលើឥណទាន

រហូត្ែល់ឥណទានឃ្លាំធម្ើលដែលជាឆាំ ណាយម្ិនអាឆកាត្់កងបាន សម្រាប់ ការ

គណនា រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ ធដាយអនុ ធលាម្តាម្ម្របកាសងមីធលែ 1535 សហវ ម្រប.ក របស់
ម្រកសួងធសែាកិឆច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ឆុឹះនងៃទី 23 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2016 ។

ការដម្របម្របួលនន រនធរនារជាម្រទរយសកម្ម ធៅកនុងឆ្នាំែូឆខាងធម្រកាម្៖
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់ 3)

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា

3,048,924

12,250,577

2,697,590

10,890,171

ឆាំណាយកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល

1,854,861

7,452,831

351,334

1,418,335

នានងៃទី 31 ដែ ្នូ

4,903,785

19,703,408

3,048,924

12,308,506
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17.

ពនធដលើក្បារ់ចំដណញ
(ែ) បាំណុលរនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ
2018

2017

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ពាន់លរៀល

(រំណត់សាាល់ 3)

(រំណត់សាាល់ 3)

នានងៃទី 1 ដែ ម្ករា

4,444,141

17,856,559

2,783,651

11,237,599

រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ

6,994,065

28,102,153

5,570,903

22,489,735

(5,732,875)

(23,034,692)

(3,910,413)

(15,786,337)

5,705,331

22,924,020

4,444,141

17,940,997

រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញបានបង់
នានងៃទី31ដែ ្នូ

(គ) ឆាំណាយធលើរនធ ម្របាក់ឆាំធណញ
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញម្របចាាំឆ្នាំ
រនធរនារ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់ 3)

ពាន់លរៀល

(រំណត់សាាល់ 3)

6,994,065

28,102,153

5,570,903

22,489,735

(1,854,862)

(7,452,835)

(351,334)

(1,418,335)

5,139,203

20,649,318

5,219,569

21,071,400

អនុធលាម្ធៅតាម្ឆាប់ សីរ
ត ី ស្ថធរើរនធននម្ររឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ្នាោរានកាត្រវកិឆចបង់រនធធលើ
ម្របាក់ឆាំធណញ ធដាយគណនាតាម្អម្រតា 20% ននម្របាក់ឆាំធណញជាប់រនធ។

ការធផ្េៀងផ្លេត្់រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញដែលគណនាតាម្អម្រតារនធផ្ូវការ
ល
20% ធ្ៀបធៅនឹងរនធធលើម្របាក់
ឆាំធណញដែលបង្ហាញកនុងរបាយការណ៍លទធផ្លានែូឆខាងធម្រកាម្៖
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់ 3)
ឆាំធណញម្ុនបង់រនធ
រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញតាម្អម្រតា

28,233,400

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

113,441,801

23,805,608

96,103,240

20%

5,646,680

22,688,360

4,761,122

19,220,648

ឆាំណាយម្ិនអាឆកាត្់កងរនធ

-1.8%

(507,477)

(2,039,042)

458,447

1,850,752

ឆាំណាយរនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ

18.2%

5,139,203

20,649,318

5,219,569

21,071,400

ការគណនាឆាំ ណាយរនធធលើម្របាក់ឆាំធណញ
រនធដារ។
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និងម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យ

និងវាយត្នម្លធដាយអាជាា្រ
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18.

បំណលដផសងៗ
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់ 3)
ការម្របាក់ម្រត្ូវទូទាត្់
បុគគលិក និងឆាំណាយដែលពាក់រ័នធ

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

12,325,137

49,522,400

9,159,880

36,978,436

5,590,991

22,464,602

1,879,122

7,586,016

បងគរសម្រាប់រនធធផ្សងៗ

553,322

2,223,248

235,411

950,354

ម្របាក់ឆាំណូលដែលម្ិនបានទទួល

536,385

2,155,195

44,790

180,817

-

-

សាំវ ិធាន្នធលើការសនាផ្តល់ឥណទាន /
ហិរញ្ញ បបទាននិងការធានាហិរញ្ញ វត្ថុ

398,649

1,601,772

គណនីម្រត្ូវទូទាត្់

393,323

1,580,372

264,280

1,066,898

គណនីម្រត្ូវទូទាត្់ធផ្សងៗ

409,637

1,645,921

1,248,181

5,038,907

20,207,444

81,193,510

12,831,664

51,801,428

បដម្រម្បម្រម្ួលសាំវ ិធាន្នធលើការសនាផ្តល់កម្ចី ហិរញ្ញ បបទាន និងការធានាហិរញ្ញ វត្ថុ ានែូឆខាងធម្រកាម្៖
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់ សាាល់ 3)
សម្ត្ុលយធៅធែើម្ឆ្នាំ

ពាន់លរៀល
(រំណត់ សាាល់ 3)

-

-

-

-

សាំវ ិធាន្នកនុងឆ្នាំ

398,649

1,601,773

-

-

សម្ត្ុលយធៅឆុងឆ្នាំ

398,649

1,601,773

-

-

ឆាំណាយសាំវ ិធាន្នសរុប សម្រាប់ការបាត្់បង់ម្របាក់បធញ្ញើនិងស្ថឆ់ម្របាក់ធៅ្នាោរនានា ឥណទាន និង
បុធរម្របទាន ការសនាផ្តល់ឥណទាន ហិរញ្ញ បបទាន និងការធានាហិរញ្ញ វត្ថុ កនុងឆ្នាំ2018 ានឆាំនួន 7,626,415
ែុលាលរអាធម្រ ិក(2017: 4,871,366ែុលាលរអាធម្រ ិក)។
19.

ដ ើមទន
ធែើម្ទុនលម្ែិត្ានែូឆត្ធៅ៖
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់ 3)

MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd.

120,000,000

482,160,000

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

120,000,000

484,440,000

ឆាំនួនភាគហុនរបស់្នាោរដែលបានអនុ ញ្ញញត្ ានឆាំ នួន 1,200,000 ហុន (2017: 1,200,000) ដែលាន
ត្នម្ល 100 ែុលាលរអាធម្រ ិក កនុង 1 ហុន ។ ភាគហុន ទាាំងអស់ដែលបានធឆញផ្ាយម្រត្ូវបានបង់ ។
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20.

ចំណូលដលើការក្បារ់
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់ 3)
ឥណទានផ្ដល់ធអាយអត្ិងិជន
សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា
ម្របាក់បធញ្ញើរី្នាោរនានា

21.

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

130,480,716

524,271,517

114,930,660

463,975,074

467,916

1,880,086

401,237

1,619,795

18,324

73,626

660,658

2,667,076

130,966,956

526,225,229

115,992,555

468,261,945

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ចំណាយដលើការក្បារ់
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

(រំណត់សាាល់ 3)

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

ម្របាក់បធញ្ញើរីអត្ិងិជន និង
្នាោរហិរញ្ញ វត្ថុនានា
ម្របាក់កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍

22.

33,817,986

135,880,668

34,707,619

140,114,658

15,096,881

60,659,268

12,545,071

50,644,452

1,975,016

7,935,614

1,665,268

6,722,687

726,127

2,917,578

545,283

2,201,307

51,616,010

207,393,128

49,463,241

199,683,104

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ចំណូលរម្ក្ម និងដជើងស្ថរសទធ
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

(រំណត់ សាាល់ 3)
កនម្រម្ែាំធណើរការធសវាឥណទាន
កនម្រម្ធសវាធផ្េរម្របាក់
កនម្រម្ និងធជើងស្ថរធផ្សងៗ
ឆាំណាយកនម្រម្ និងធជើងស្ថរម្របាក់កម្ចី

7,970,525

ពាន់លរៀល
(រំណត់ សាាល់ 3)

32,025,569

6,652,013

26,854,176

113,990

458,012

64,452

260,193

1,467,369

5,895,889

85,163

343,803

9,551,884

38,379,470

6,801,628

27,458,172

(2,107,856)

(8,469,365)

(1,430,903)

(5,776,555)

7,444,028

29,910,105

5,370,725

21,681,617
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23.

ចំណាយក្បតិបតរិការដផសងៗ
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់ សាាល់ 3)
ឆាំណាយបុគល
គ ិក និងឆាំណាយពាក់រ័នធ

ពាន់លរៀល
(រំណត់ សាាល់ 3)

33,406,052
4,355,549

134,225,517
17,500,596

27,205,183

109,827,324

3,853,234

14,374,328

ឆាំណាយរ ាំលស់

3,043,458

12,228,614

3,560,646

15,555,506

ឆាំណាយធលើសាភរ និងធបាឹះរុម្ព

1,301,330

5,228,744

1,333,329

5,382,649

ឆាំណាយធលើការជួសជុលដងទាាំ

1,055,552

4,241,208

913,412

2,687,444

ឆាំណាយទឹក និងធភលើង

1,003,892

4,033,638

953,394

3,848,852

នងលអាជាាប័ណណ

943,519

3,791,059

964,753

3,994,707

ឆាំណាយធលើទាំនាក់ទាំនង

740,253

2,974,337

693,786

3,687,444

ឆាំណាយោនយនត

686,658

2,758,992

619,555

2,501,144

ឆាំណាយធលើសនតិសុែ

666,086

2,676,334

442,360

1,785,807

ឆាំណាយធលើធសវាកម្ម្នាោរ

617,916

2,482,786

431,313

1,741,211

ឆាំណាយដផ្នកឆាប់និងវ ិជាជជីវៈ

585,588

2,352,893

245,179

989,788

ឆាំណាយទីផ្ារនិងផ្ាយពាណិជជកម្ម

568,366

2,283,695

1,104,050

4,457,050

ឆាំណាយរិន័យ

541,907

2,177,382

ឆាំណាយបណុដ ឹះបណា
ដ ល/សននិសីទបុគល
គ ិក

373,213

1,499,570

315,186
525,614

1,272,406
2,121,903

350,455

1,408,128

340,340

1,373,953

32,347

129,970

75,950

306,609

2,149,712

8,637,542

306,292

1,236,501

52,421,853

210,631,005

43,883,576

177,157,996

ឆាំណាយជួលការ ិោល័យ

ឆាំណាយែឹកជញ្ូជ ន

ឆាំណាយបរ ិចាចគសបបុរស្ម្៌
ឆាំណាយធផ្សងៗ
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24.

ស្ថច់ក្បារ់សទធ (ដក្បើក្បាស់រង)/ទទួ
ន
លបានពីសរមមភាពក្បតិបតរិការ
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់ សាាល់ 3)

ពាន់លរៀល
(រំណត់ សាាល់ 3)

សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ
ឆាំធណញម្ុនបង់រនធ

28,233,400

113,441,801

23,805,608

96,103,240

ឆាំណាយរ ាំលស់

3,043,458

12,228,614

3,560,646

14,374,328

ឆាំណាយធលើម្ូលនិ្ិធស្ថ្ និវត្តន៍

2,167,017

8,707,074

1,905,098

7,690,881

និងម្រទរយសកម្មអរូបី

22,985

92,354

64,683

261,125

ឆាំធណញរីការលក់ម្រទរយនិងបរ ិកាខរ

(4,063)

(16,325)

(270)

(1,090)

7,626,415

30,642,935

4,871,366

19,665,705

និយ័ត្កម្មៈ

ការជម្រម្ឹះបញ្ជីម្រទរយ និងបរ ិកាខរ

ឆាំណាយសាំវ ិធាន្នសម្រាប់ការបាត្់បង់
ម្របាក់បធញ្ញើនិងស្ថឆ់ម្របាក់ធៅ្នាោរនានា
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន ការសនាផ្តល់
ឥណទាន ហិរញ្ញបបទាន និងការធានាហិរញ្ញ វត្ថុ
បដម្រម្បម្រម្ួលៈ

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា

(39,316,328)

(157,973,006)

(11,494,524)

(46,403,393)

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរនានា

-

-

1,000,000

4,037,000

ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងជន

(220,162,850)

(884,614,331)

(199,446,599)

(805,165,920)

(1,923,591)

(7,728,987)

(8,629,104)

(34,835,693)

ម្រទរយសកម្មធផ្សងៗ
ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជន
និង្នាោរហិរញ្ញវត្ថុនានា

186,527,129

749,466,004

34,951,254

141,098,212

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍

1,832,635

7,363,527

1,506,776

6,082,854

បាំណុលធផ្សងៗ

6,977,131

28,034,111

403,115

1,627,375

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ ធម្របើម្របាស់កុង
ន
សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ

(24,976,622)

(100,356,229)

(147,501,951)

(595,465,376)

រនធធលើម្របាក់ឆាំធណញបានបង់

(5,732,874)

(23,034,688)

(3,910,413)

(15,786,337)

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍បានបង់

(1,454,278)

(5,843,289)

(678,879)

(2,740,635)

(32,163,814)

(129,234,206)

(152,091,243)

(613,992,348)

ស្ថឆ់ម្របាក់សទ
ុ ធធ ម្របើម្របាស់កង
ុន
សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ
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25.

សមតលយ និងក្បតិបតរិការជាមួយសមព័នធញាតិ
(ក) ម្របត្ិបត្តិការជាម្ួយសម្ព័នញា
ធ ត្ិ
ទាំនាក់ទាំនងសាំខាន់ៗជាម្ួយសម្ព័នធញាត្ិកុងការ
ន
ិយបរ ិធឆេទានែូឆត្ធៅ៖
សម្ព័នធញាត្ិ

ម្របត្ិបត្តិការ

2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់ សាាល់ 3)
MC

បំណុលបនាាប់បនសំ

ចំណាយការក្បារ់
MIA

40,180,000

-

-

-

-

342,318

1,381,938

370,926

1,490,381

-

-

195,223

784,408

898,318

3,626,510

ការែរក្បារ់

(9,840,145)

(39,537,701)

821,095

3,314,761

ក្បារ់រមចី

10,000,000

40,180,000

10,000,000

40,370,000

ការទ្ូទាត់សងក្បារ់រមចី

13,340,000

53,600,120

1,670,000

6,741,790

ចំណាយការក្បារ់
MJBL

(រំណត់ សាាល់ 3)

10,000,000

ក្បារ់បលញ្ញើ
ចំណាយការក្បារ់

ពាន់លរៀល

1,645,758

6,612,654

1,591,377

6,424,389

ការដារ់ក្បារ់

438,676

1,762,601

442,334

1,785,702

ការដារ់ក្បារ់

(83)

(335)

5,389

21,755

ល្លភការថ្នអ្នរក្គប់ក្គង

67,184

269,943

538,308

2,173,149

ក្គួសារHan

ការដារ់ក្បារ់

1,540,914

6,191,392

1,888,491

7,623,838

អ្នរក្គប់ក្គង

ការដារ់ក្បារ់

(59,008)

(237,095)

301,781

1,218,290

ជាន់ែស
ព ់

ឥណទាន

(181,551)

(729,472)

419,802

2,173,149

(ែ) សម្ត្ុលយជាម្ួយសម្ព័នញា
ធ ត្ិ
សម្ត្ុលយជាម្ួ យសម្ព័នធញាត្ិ កនុងការ ិយបរ ិធឆេទានែូឆត្ធៅ៖
សម្ព័នធញាត្ិ

ទាំនាក់ទាំនង

2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់ សាាល់ 3)
MC

ពាន់លរៀល
(រំណត់ សាាល់ 3)

បំណុលបនាាប់បនសំ

10,000,000

40,180,000

-

-

ក្បារ់បលញ្ញើ

20,590,484

82,732,566

20,414,046

82,411,504

MCC

ក្បារ់បលញ្ញើ

11,006,210

44,222,953

20,846,355

84,156,735

MIA

បំណុលបនាាប់បនសំ

5,000,000

20,090,000

5,000,000

20,185,000

ក្បារ់រមចី

14,990,000

60,229,820

18,330,000

73,998,210

ក្បារ់បលញ្ញើ

1,923,672

7,729,315

1,484,996

5,994,929

MJBL

ក្បារ់បលញ្ញើ

16,533

66,428

16,616

67,079

ក្គួសារHan

ក្បារ់បលញ្ញើ

27,364,336

109,949,902

25,823,422

104,249,155

អ្នរក្គប់ក្គង

ក្បារ់បលញ្ញើ

387,213

1,555,821

446,221

1,801,394

ជាន់ែស
ព ់

ឥណទាន

520,811

2,092,618

702,362

2,835,435
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26.

ការសនា និងយថាភាព
(ក) ភត្ិសនាម្របត្ិបត្តិការ
្នាោរានកិឆចសនាភត្ិសនា ឆាំធពាឹះការជួលអោរការ ិោល័យដែលានកាត្រវកិឆចជួលអបបរា ែូឆ
ខាងធម្រកាម្៖

2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ
រនុងរយៈលពល 1 ឆ្នំ
ចលនាាោះពី 1 ឆ្នំលៅ 5 ឆ្នំ
លលើសពី 5 ឆ្នំ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

4,071,236

16,358,226

3,741,459

15,104,270

10,260,786

41,227,838

10,836,477

43,746,858

4,157,888

16,706,394

5,099,023

20,584,756

18,489,910

74,292,458

19,676,959

79,435,884

(រំណត់ សាាល់ 3)

ពាន់លរៀល

(រំណត់ សាាល់ 3)

(ែ) ភត្ិសនាម្របាក់កម្ចី
2018

2017

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់ សាាល់ 3)

ពាន់លរៀល
(រំណត់ សាាល់ 3)

ក្ទ្ពយសរមម
រិចចសនាបតូររូបិយប័ណណ

28,411,613

114,157,862

27,716,757

111,892,548

ម្ែលមិនបានលក្បើក្បាស់

9,382,558

37,699,117

6,025,772

24,326,042

689,000

2,768,402

57,790

233,298

ក្បាស់

4,985,002

20,029,740

-

-

លិែិតឥណទាន

1,179,477

4,739,141

226,869

915,870

129,125

518,824

511,479

2,064,841

សមតុលយឥណទានវ ិបារូបណ៍
លិែិតឥណទាន
បំណុល
សមតុលយក្បារ់រមចីម្ែល មិនបានលក្បើ

ប័ណណធានារបស់ធនាគារ

(គ) យថាភារធលើរនធ
រនធម្រត្ូវសថិត្ធៅធម្រកាម្ការម្រត្ួត្រិនិត្យ និ ងតាម្ដានអធងកត្ធដាយម្រកុម្អាជាា្រដែលផ្តល់សិទិធធដាយ
ឆាប់ កនុងការដាក់រិន័យការដាក់ ទណឌកម្ម និងការគិ ត្ការម្របាក់ ។
ការអនុ វត្តន៍ឆាប់ និង
បទបបញ្ញ ត្ិតរនធធលើ ម្របត្ិបត្តិការធម្រឆើ នម្របធភទម្របឈម្នឹ ងការបាំណកស្ស្ថយធផ្សងៗ។
បញ្ញ
ា ទាាំងធនឹះ អាឆបធងកើត្ឲ្យានហានិភ័យរនធ កនុងម្ររឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ានលកខណៈ្ាំ ជាង
ធៅ ម្របធទសែនទធទៀត្ ។ គណៈម្រគប់ ម្រគងធជឿជាក់ ថា ការធ្វើសាំវ ិធាន្នានលកខណៈម្រគប់ម្រោន់
ធដាយដផ្ែកធលើការបកស្ស្ថយននឆាប់ ស្ថរធរើរនធ

។

ក៏ ប៉ាុដនតអាជាា្រជាប់ ពាក់រ័នធអាឆនឹងាន

បាំណកស្ស្ថយែុ សោន ធហើយ ផ្លប៉ាឹះពាល់អាឆានទាំ ហាំ្ាំ។
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27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា
្នាោរ ម្របឈម្ម្ុែនឹងហានិភ័យ ានែូឆខាងធម្រកាម្៖



ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ



ហានិភ័យឥណទាន



ហានិភ័យទីផ្ារ និង



ហានិភ័យស្ថឆ់ ម្របាក់ ង្ហយស្សួល

្នាោរ ម្ិនធម្របើ ម្របាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិ ទសសន៍ (derivative financial instrument) ែូឆជាកិឆចសនាបតូរ

រូបិយប័ណណ និ ងការធផ្លតឹះបតូរអម្រតាការម្របាក់ (interest rate swaps) ធែើម្បីម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ែួន
ល
ធនាឹះធទ ។

(ក) ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ
ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ

គឺ ជាហានិភ័យននការបាត្់ បង់ផ្លេល់ឬម្របធោលដែលធកើត្ានធ

ខាត្ ឬ បរាជ័ យននែាំ ធណើរការនផ្េកុង
ន បុគគលិក បធឆចកវ ិទា និ ងធហដាារឆនាសម្ព័នធ និ ងធកើ ត្ធ

ើងរីការែវឹះ
ើងរី កតាត

ខាងធម្រៅម្ួ យឆាំ នួនធទៀត្ ដែលម្ិនដម្នជាហានិភ័យឥណទាន ហានិ ភ័យទីផ្ារ និ ងហានិភ័យស្ថឆ់
ម្របាក់ ង្ហយស្សួល ែូ ឆជា កតាតដែលធកើត្ានធ

ើងរី ត្ម្រម្ូវការឆាប់ និ ងបទបបញ្ញ ត្ិតធផ្សងៗ និ ងសតង់ដារ

ដែលទទួ លស្ថគល់ជាទូ ធៅធៅកនុងសហម្រោសអាជី វកម្ម។
ការបាត្់បង់រីហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគង

តាម្រយៈការបធងកើត្ែាំ ធណើរការម្រគប់ម្រគងហានិ

ភ័យម្របត្ិបត្តិការ ការម្រត្ួត្រិនិត្យនិងរាយការណ៍សម្ស្សប ធលើសកម្មភារអាជី វកម្ម តាម្រយៈបណា
ត អងគ
ភារម្រត្ួត្រិ និត្យ និ ងោាំម្រទធផ្សងៗ ដែលឯករាជយធលើអងគភារអាជីវកម្ម ធហើយនិ ងការម្រត្ួត្រិនិត្យធដាយគ
ណៈម្រគប់ ម្រគងជាន់ ែពស់របស់្នាោរ ។
ការម្រគប់ ម្រគងធលើហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការរបស់្នាោរ ត្ម្រម្ូវឲ្យបធងកើត្នូ វរឆនាសម្ព័នធ ត្ួនាទី និងធោល
នធោបាយម្រត្ួត្រិនិត្យនិងការម្រគប់ម្រគងរបស់អងគភារឲ្យបានឆាស់លាស់ ។ ធោលការណ៍ និងវ ិធាន
ការម្រត្ួត្រិនិត្យនផ្េកុងជាធម្រឆើ
ន
ន ម្រត្ូវបានអនុ វត្ត រួម្ានការបធងកើត្អនកានសិទិធឆុឹះហត្ថធលខា ម្របរ័នធម្រត្ួត្

រិនិត្យការកាំ ណត្់ បារា៉ា ដម្៉ា ម្រត្ ការធរៀបឆាំនូវនីត្ិវ ិ្ី និងឯកស្ថរសាំអាងនានា ម្ររម្ទាាំងអនុធលាម្ភារតាម្
បទបបញ្ញ ត្ិត និងត្ម្រម្ូវការតាម្ឆាប់នានា ។

(ែ) ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន គឺ ជាការខាត្បង់ ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាោរ ម្របសិនធបើអនកែចី ឬបែិ ភាគី ែកខានម្ិនបាន
បាំធរញកាត្រវកិឆចតាម្កិឆចសនាធលើការបង់ម្របាក់ ធែើម្ឆាំធពាឹះឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន។

ហានិភ័យឥណទាន គឺ ជាហានិភ័យសាំខាន់បាំផ្ុត្កនុងអាជី វកម្មរបស់្នាោរ។ ហានិភ័យឥណទានជា
ឆម្បងបណា
ត លម្ករី សកម្មភារននការផ្តល់ឥណទានែល់អត្ិ ងិជន។

ធហើយានហានិភ័យឥណទាន

ធលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធម្រៅែេង់តារាងត្ុ លយការ ែូ ឆជាការសនាផ្តល់ឥណទានជាធែើម្ ។ ការម្រគប់ម្រគង
ហានិភ័យឥណទានម្រត្ូវអនុ វត្តន៍ធដាយគណៈកម្មការឥណទានរបស់្នាោរ ។
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27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(ែ) ហានិភ័យឥណទាន(ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ហានិភ័យឥណទាន ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងតាម្រយៈការវ ិភាគជាម្របចាាំធលើលទធភាររបស់អនកែចីម្របាក់ និង
សកាតនុរលននអនកែចីម្របាក់កុនងការបាំធរញកាត្រវកិឆចសងម្របាក់ ធែើម្ និ ងការម្របាក់ ។ ហានិ ភ័យឥណ

ទាន ក៏ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងធដាយការទទួ លវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ និ ងការធានាជាលកខណៈបុគគល ។ គណៈម្រគប់ម្រគង

ធ្វើការវាយត្នម្លឥណទានធរៀងរាល់ឆ្នាំបនាេប់រីឥណទានម្រត្ូវបានផ្តល់ឲ្យអត្ិ ងិជន ធែើម្បីវ ិភាគតាម្ដាន
ស្ថថនភារហិរញ្ញ វត្ថុ និងលទធភារសងរបស់អនកែចីម្របាក់ ។
ការវាស់ដវងហានិភ័យឥណទាន
្នាោរ បានបធងកើត្ធោលការណ៍ហានិភ័យឥណទានសនូល (Core Credit Risk Policy) ធែើម្បីម្រគប់ ម្រគង
ហានិភ័យរបស់្នាោរ ។ ការរនារធរលននឥណទានម្រត្ូវបានចាត្់ ដឆងធដាយកម្មវ ិ្ីឥណទាន ដែល

បានធរៀបឆាំគធម្រាងសម្រាប់ផ្លិត្ផ្ល ឬសាំពាត្ឥណទានរិធសរួម្ទាាំងធោលធៅទីផ្ារ ម្របការនិ ង
លកខែណឌ ឯកស្ថរសាំអាង និងនីត្ិវ ិ្ីននផ្លិត្ផ្លឥណទាន ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវង និងផ្តល់ឲ្យ ។
្នាោរបានដបងដឆកម្ុែង្ហរ និងការទទួ លែុ សម្រត្ូវោ៉ា ងឆាស់លាស់ រវាងអនកធសនើសុាំឥណទាន អនក
វាយត្នម្លឥណទាន និងអនកអនុ ម្័ត្ឥណទាន ។
ការម្រគប់ម្រគងកម្រម្ិត្កាំណត្់ហានិភ័យ និងធោលការណ៍បនថយហានិភ័យ
្នាោរធ្វើម្របត្ិបត្តិការ និ ងផ្ដល់ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជនទាាំងអត្ិងិជនជាបុគគល ឬសហម្រោសធៅ
កនុងម្ររឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។ ្នាោរម្រគប់ ម្រគងកម្រម្ិត្កាំណត្់ និងម្រត្ួត្រិនិត្យ ការម្របម្ូ លផ្ដាំុ ហានិភ័យ
ឥណទានធៅធរលដែលរួកធគរកធ ើញ ។ ្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា បានកាំណត្់និយម្ន័ យហានិភ័យ
ឥណទាន្ាំថា

ជាហានិភ័យឥណទានទូ ធៅដែលផ្តល់ឲ្យអនកទទួលផ្លជាឯកត្តបុគគលានក់ធហើយ

ធលើសរី 10% ននម្ូ លនិ្ិផ្លេល់សុទធ របស់្នាោរ ។
ធោងតាម្លកខែណឌននម្របកាសធលែ ្7-06-226 ម្រប.ក របស់្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា ្នាោរចាាំបាឆ់

ម្រត្ូវរកាម្រគប់ ធរលធវលានូ វ អនុបាត្អត្ិ បរាននឥណទានសរុបផ្តល់ឲ្យអនកទទួ លផ្លជាឯកត្តបុគគល
ានក់ធ្ៀបនឹ ងម្ូលនិ ្ិផ្លេល់សុទធរបស់្នាោរម្ិនឲ្យធលើសរី 20%។ ហានិភ័យឥណទាន្ាំៗសរុប
ម្ិនម្រត្ូវធលើសរី 300% ននម្ូ លនិ្ិផ្លេល់សុទធរបស់្នាោរធទ ។
្នាោរធម្របើម្របាស់ធោលការណ៍

និងការអនុ វត្តន៍ជាធម្រឆើ នធែើម្បីកាត្់ បនថយហានិភ័យឥណទានកនុង

ធនាឹះ ធោលការណ៍ជាម្របនរណីគឺការដាក់ធានាជាវត្ថុបញ្ញ
ច ាំធលើឥណទានែល់អត្ិងិជន ដែលជាការ
អនុវត្តទូធៅ។ ្នាោរអនុវត្តធោលការណ៍ដណនាាំសីរ
ដ ី ការទទួលយកបាននូ វឆាំ ណាត្់ថានក់ ជាក់ លាក់
ននវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ ឬការកាត្់បនថយហានិភ័យឥណទាន ។
ម្របធភទវត្ថុបញ្ញ
ច ាំធែើម្បីធានាឥណទានែល់អត្ិងិជនានែូឆជា៖

វត្ថុបញ្ញ
ច ាំធលើម្រទរយសម្បត្តិសម្រាប់តាាំងទី លាំធៅ (ានែី ្ីល អោរ និងម្រទរយសម្បត្តិធផ្សងៗ)



បនេុកធផ្សងៗធលើម្រទរយសកម្មកុនងអាជី វកម្ម ែូឆជាែី្ីល និងអោរ
ស្ថឆ់ម្របាក់កុនងទម្រម្ង់ ជាម្របាក់បធញ្ញើកម្រម្ិ ត្ទុក
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018

27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(ែ)

ហានិភ័យឥណទាន (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ធោលនធោបាយសាំវ ិធាន្ននិងអុីម្ដភរម្ិន
ចាប់រីនងៃទី1 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2017 ្នាោរត្ម្រម្ូវឲ្យធ្វើតាម្ការធ្វើឆាំណាត្់ ថានក់ និងសាំវ ិធាន្នធលើឥណទាន
ធដាយអនុ ធលាម្ធៅតាម្ម្របកាសធលែ ប7-017-344 ម្រប.ក ឆុឹះនងៃទី1 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2017សតីរីឆាំណាត្់ ថានក់

ហានិភ័យឥណទាននិងសាំវ ិធាន្នធលើអុីម្ដភរម្ិន និងស្ថរាឆរដណនាាំធលែប7-018-001 ឆុឹះនងៃទី16
ដែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 សតីរីការអនុ វត្តម្របកាសសតីរីឆាំណាត្់ថានក់ ហានិភ័យឥណទាន និងសាំវ ិធាន្នធលើ
អុីម្ដភរម្ិន (កាំណត្់សាំោល់ ធលែ 2.7) ។
ការម្របឈម្នឹងហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យអត្ិបរាឥណទានម្ុ នធរលានវត្ថុបញ្ញ
ច ាំឬការរម្រងឹ ងឥណទានធផ្សងៗ ។
2018

ែុល្លារអាលមរ ិរ

2017

ពាន់លរៀល

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់ សាាល់ 3)
សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា

37,885,342

152,223,304

ពាន់លរៀល
(រំណត់ សាាល់ 3)

19,601,878

79,132,782

សម្ត្ុលយ ធៅ្នាោរនានា

7,871,412

31,627,333

19,095,480

77,088,453

ឥណទាន ផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន

1,026,009,070

4,122,504,444

808,958,793

3,265,766,647

8,442,684

33,922,705

7,416,578

29,940,726

1,080,208,508

4,340,277,786

855,072,729

3,451,928,608

(18,947,996)

(76,133,044)

(14,832,802)

(59,880,021)

1,061,260,512

4,264,144,742

840,239,927

3,392,048,587

ម្រទរយសកម្មធផ្សងៗ
សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ការបាត្់បង់
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន

តារាងខាងធលើធនឹះបង្ហាញរី ស្ថថនការណ៍

ដែលអាម្រកក់បាំផ្ុត្សម្រាប់ហានិភ័យឥណទានរបស់

្នាោរនាកាលបរ ិយបរ ិធឆេទរាយការណ៍ ធដាយម្ិនគិត្រី វត្ថុបញ្ញ
ច ាំនានាដែលាន ឬក៏ ការរម្រងឹងឥណ

ទានដែលាន ។ សម្រាប់ម្រទរយសកម្មធម្រៅតារាងត្ុ លយការ ការម្របឈម្ដែលានខាងធលើគឺ អាស្ស័យ
ធៅធលើសម្ត្ុលយធោងសុទធ។
ែូឆដែលបានបង្ហាញខាងធលើ

94.98%

ននការម្របឈម្អត្ិបរាសរុប

ធកើ ត្ធ

ើងរីការផ្តល់

ឥណទានែល់អត្ិងិជន (ធៅនងៃទី 31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2016 : 94.61%) ។
គណៈម្រគប់ ម្រគងានទាំនុកឆិត្តធៅធលើសម្ត្ថភាររបស់ែួនឯងកន
ល
ុងការបនតការម្រគបម្រគង

និ ងរកាការ

ម្របឈម្នឹ ងហានិភ័យឥណទានត្ិឆត្ួឆបាំផ្ុត្សម្រាប់ ្នាោរឆាំធពាឹះឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិ ងិជន
ានែូឆត្ធៅ៖


98.26% ននសាព្ឥណទាន ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាឥណទានម្ិ នហួសការកាំណត្់ និងម្ិនខាត្បង់
(2017: 97.93%) ។



្នាោរ

ានែាំធណើរការននការធម្រជើ សធរ ើសវាយត្នម្ល

សម្រាប់ផ្តល់ឥណទានឲ្យអត្ិ ងិជន។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018

27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(ែ) ហានិភ័យឥណទាន (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ការម្របឈម្នឹងហានិភ័យឥណទាន (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ឥណទានដែលបានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន
2018

2017

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

(រំណត់សាាល់ 3)

ឥណទានម្ិនហួសការកាំណត្់និង
ម្ិនខាត្បង់

ពាន់លរៀល

ពាន់លរៀល
(រំណត់សាាល់ 3)

1,005,909,446

4,041,744,154

790,105,856

3,189,657,341

9,140,337

36,725,876

10,006,325

40,395,534

10,959,287

44,034,416

8,846,612

35,713,772

1,026,009,070

4,122,504,444

808,958,793

3,265,766,647

ឥណទានហួសការកាំណត្់
ដត្ម្ិនខាត្បង់
ឥណទានដែលខាត្បង់

សម្រាប់ធោលបាំណងធ្វើសាំវ ិធាន្នធលើឥណទាន

ម្រទរយបញ្ញ
ច ាំដែលគិត្ថានឹងម្របម្ូ លបានម្ក

វ ិញ(ធលើកដលងដត្ស្ថឆ់ ម្របាក់) គឺម្ិនម្រត្ូវបានយកម្កធ្វើការរិចារណាធដាយអនុធលាម្ធៅតាម្ត្ម្រម្ូវ
ការរបស់ ្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា ។ សាំវ ិធាន្នសរុបសម្រាប់ឥណទានអាម្រកក់ និងជាប់ សងស័យសរុប
ាន 18,869,561 ែុលាលរអាធម្រ ិក (2017: 14,832,802ែុលាលរអាធម្រ ិក) ដែលជាសាំវ ិធាន្នជាក់លាក់
ត្ម្រម្ូវធដាយ្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា និងសាំវ ិធាន្នទូ ធៅបដនថម្ធទៀត្ននឥណទានបាត្់បង់។
ធែើម្បីអនុ ធលាម្តាម្ធសឆកតីដណនាាំរបស់្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា
អត្ិងិជនដែលជាប់ សងស័យម្រត្ូវបានធ្វើធ

សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ ឥណទានឲ្យ

ើងសម្រាប់ឥណទានដែលយឺត្ោ៉ា វកនុងសងម្រត្លប់ធលើស

រី 30 នងៃ ។ សាំវ ិធាន្នជាក់ លាក់កម្រម្ិត្អបបរាសម្រាប់ឱនភារម្រត្ូវបានធ្វើធ
ធលើឆាំណាត្់ ថានក់ដែលបានធ្វើ

ើង ធដាយអាស្ស័យធៅ

លុឹះម្រតាដត្ានរ័ត្៌ានធផ្សងធទៀត្ដែលបញ្ញ
ជ ក់រីនិរនតភារនន

សម្ត្ថភារសងម្រត្លប់ របស់បែិភាគី។ (កាំណត្់ សាំោល់ 2.7 )

ឥណទានម្ិ នទាន់ហួសកាលកាំណត្់ និ ងម្ិនខាត្បង់
ឥណទានម្ិ នទាន់ហួសកាលកាំណត្់និងម្ិនខាត្បង់

ជាឥណទានានគុ ណភារលែដែលម្ិ នាន

បទរិ ធស្ថ្ន៍ ននការខាត្បង់ ។ ឥណទានទាាំងធនឹះម្រត្ូវបានធានា ធដាយម្រទរយបញ្ញ
ច ាំ និងគណៈម្រគប់ ម្រគង
យល់ធ

ើញថា លទធភារដែលធ្វើឲ្យឥណទានខាត្បង់ ានកម្រម្ិត្ទាប។

ឥណទានហួសកាលកាំណត្់ ដត្ម្ិនទាន់ ខាត្បង់
ឥណទានហួសកាលកាំ ណត្់និងម្ិនទាន់ ខាត្បង់ ជាឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជនដែលកិឆចសនាទូទាត្់
សងការម្របាក់ឬម្របាក់ ធែើម្ ហួសកាលកាំណត្់ ធលើសរី 14នងៃ ដត្ត្ិឆជាង 30 នងៃ លុឹះម្រតាដត្ានរ័ត្៌ាន
ដែលបញ្ញ
ជ ក់ធម្រៅរី ធនឹះ ។

ឥណទានហួសកាលកាំ ណត្់ដត្ម្ិនទាន់ ខាត្បង់ ជាឥណទានដែលកិឆច

សនាទូទាត្់ការម្របាក់ឬម្របាក់ ធែើម្ ហួសកាលកាំណត្់ធលើសរី 30 នងៃ ដត្ត្ិឆជាង 90 នងៃ លុឹះម្រតាដត្ាន
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
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27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(ែ) ហានិភ័យឥណទាន (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

ឥណទានហួសកាលកាំណត្់ ដត្ម្ិនទាន់ ខាត្បង់ (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)
រ័ត្៌ានដែលបញ្ញ
ជ ក់ ធម្រៅរី ធនឹះ។ អនុធលាម្ធៅតាម្ធោលការណ៍ដណនាាំរបស់្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា
ឥណទានធនឹះម្រត្ូវចាត្់ ថានក់ជាឥណទានឃ្លាំធម្ើល ធហើយ ម្រត្ូវធ្វើសាំវ ិធាន្នតាម្អម្រតា 3% ។

ឱនភារឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិ ងិជន
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជនដែលានឱនភារ ជាឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិ ងិជនដែល្នាោរកាំណត្់ថា
ានភសតុតាងជាក់លាក់ ថាានឱនភារ និងកិឆចសនាទូទាត្់សងការម្របាក់ឬម្របាក់ ធែើម្ហួសកាល
កាំណត្់ ឬានម្របវត្តិហួសកាលកាំណត្់ធលើសរី 90 នងៃ លុឹះម្រតាដត្ានរ័ត្៌ានដែលបញ្ញ
ជ ក់ធម្រៅរី
ធនឹះ។
ម្រទរយបញ្ញ
ច ាំរបស់អត្ិងិជនភាគធម្រឆើនជាែី

ឬក៏ប័ណណកម្មសិទិធផ្េឹះ

(ដែលម្ិនដម្នជាបលង់ែីជាផ្លូវការ)

ធដាយស្ថរ្នាោរជាទូធៅផ្តល់ឥណទានែល់សហម្រគិនានឆាំណូលទាបធៅតាម្ធែត្ត។ កនុងអាំ ុង
ធរលធ្វើឥណទាន ្នាោរម្ិ នបានធ្វើការវាយត្នម្លធៅធលើម្រទរយបញ្ញ
ច ាំទាាំងខាងកនុង និងខាងធម្រៅ
ធដាយស្ថរម្ិនបានទទួ លបលង់ែីស្សបឆាប់ផ្ូវការ
ល

ធហើយម្ិនានត្នម្លបញ្ញ
ជ ក់រីម្រទរយបញ្ញ
ច ាំដែល

បញ្ញ
ជ ក់រីកម្មសិទិធ។ ធោងធៅតាម្បទបបញ្ញ ត្ិតនន្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា ត្នម្លននម្រទរយបញ្ញ
ច ាំម្ិនម្រត្ូវ
បានយកម្កធ្វើការរិ ចារណាកនុងការកាំណត្់ឱនភារននឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន ។

ឥណទានធរៀបឆាំធ

ើងវ ិញ

ឥណទានធរៀបឆាំធ

ើងវ ិញ ជាឥណទានដែលកិឆចសនាម្រត្ូវបានរនារធរលឬបុនហិរញ្ញ បបទាន ធៅ

តាម្ម្របការនិងលកខែណឌដែលកាំណត្់កាលវ ិភាគសងម្រត្លប់ ងីម
ហិរញ្ញ វត្ថុទន់ធែាយននអនកសុាំែីច

និង/ឬអនកសុាំែីចោមនលទធភារសងម្រត្លប់កម្ចីតាម្កាលវ ិភាគនន

កិឆចសនាធែើម្ដែលបានម្ររម្ធម្ររៀង។
អាជីវកម្ម

ធដាយដផ្ែកធលើរយៈធរលស្ថថនភារ

ឥណទានធរៀបឆាំ ធ

ើងវ ិញ ម្រត្ូវវ ិភាគធលើម្ូលដាាននិទសសន៍

និងសម្ត្ថភារសងម្រត្លប់ របស់អនកសុាំែីចធោងធៅតាម្រាករណ៍លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ងីម

ដែលោាំម្រទធដាយស្ថថនភារអាជីវកម្មងីម

និងលកខែណឌទីផ្ារជារួម្ធដាយដផ្ែកធលើសម្មត្ិកម្ម

ជាក់ដសតង និងម្របុងម្របយ័ត្ន។
បនាេប់រីឥណទានម្រត្ូវបានធរៀបឆាំធ

ើងវ ិញ ឥណទានធនាឹះម្រត្ូវរកាឆាំ ណាត្់ ថានក់ែូឆធែើម្ ធដាយម្ិន

គិត្រីែាំធណើរការលែបនាេប់រីការធរៀបឆាំ ជាងមីធ

ើយ ។ ការចាត្់ថានក់ធនឹះម្ិនម្រត្ូវឲ្យលែជាងម្ុ នធ

ើយ

លុឹះម្រតាដត្ោមនការហួសការកាំ ណត្់សងននការម្របាក់ និងម្របាក់ធែើម្ បី វគគកុង1ឆ្
ន
ន ាំ និងធលើសរី3ដែកនុង
រយៈ1ឆ្នាំ។

ធោលនធោបាយជម្រម្ឹះបញ្ជ ី
អនុធលាម្តាម្ធោលការណ៍ដណនាាំរបស់្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា ្នាោរម្រត្ូវជម្រម្ឹះបញ្ជីឥណទានបុធរ
ម្របទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជនទាាំងម្ូ លឬម្ួយដផ្នក ធឆញរី តារាងត្ុ លយការរបស់ែួន
ល ធៅធរលដែល្នាោរ
បាត្់សិទិធតាម្កិឆចសនាម្រគប់ម្រគងធលើឥណទាន

ឬធៅធរលដែលធ

ើញថាឥណទានម្ួ យដផ្នក

ទាាំងម្ូលម្ិ នអាឆម្របម្ូលវ ិញបាន ឬោមនសងឃឹម្ថា ឥណទានធនឹះអាឆម្របម្ូលបានម្កវ ិញធទ ។
51

ឬ

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018

27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(ែ) ហានិភ័យឥណទាន (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

ម្រទរយបញ្ញ
ច ាំ
្នាោររកានូវម្រទរយបញ្ញ
ច ាំជាម្រទរយសម្បត្តិ និ ងការធានាឆាំ ធពាឹះឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន ។ ការបា៉ា ន់
ស្ថមននូវត្នម្លទីផ្ារននម្រទរយបញ្ញ
ច ាំ គឺដផ្ែកតាម្ការវាយត្នម្លម្រទរយបញ្ញ
ច ាំម្របចាាំឆ្នាំ។
ធៅកនុងការ ិយបរ ិធឆេទ
្នាោរម្ិនានទទួ លម្រទរយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុទុកជាម្រទរយបញ្ញ
ច ាំធានា
ឆាំធពាឹះឥណទានបុធរម្របទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន។

ការម្របម្ូ លផ្តុាំហានិភ័យរបស់ម្រទរយសកម្មហិរញវត្ថុជាម្ួ យការម្របឈម្នឹងហានិភ័យឥណទាន
ការម្របម្ូលផ្តាំុធកើត្ានធ

ើង ធៅធរលដែលឆាំនួនអនកសុាំែីចម្របកបអាជីវកម្មស្សធែៀងោន ឬធៅកនុងត្ាំបន់
ភូម្ិស្ថស្តសតែូឆោន ឬានស្ថថនភារធសែាកិឆចស្សធែៀងោន ដែលអាឆនាាំានផ្លប៉ាឹះពាល់ស្សធែៀងោន
ធៅធលើលទធភារកនុងការបាំ ធរញកាត្រវកិឆចតាម្កិឆចសនា

ដែលរងផ្លប៉ាឹះពាល់រីការផ្លលស់បូតរនន

ធសែាកិឆច នធោបាយ ឬលកខែណឌធផ្សងធទៀត្ ។ ការម្របម្ូ លផ្តាំុបង្ហាញរី បដម្រម្បម្រម្ួលលទធផ្លម្្យម្
របស់្នាោរ ដែលរងផ្លប៉ាឹះពាល់រីវ ិស័យឬទី តាាំងភូម្ស្ថស្តសតជាក់លាក់ណាម្ួ យ។
សម្ត្ុលយធៅ្នាោរនានា
្នាោរបានដាក់ ម្របាក់បធញ្ញើរយៈធរលែលី

ដែលធលើសរី ស្ថឆ់ម្របាក់ ង្ហយស្សួលធៅ្នាោរនានា

ដែលបណា
ត លឲ្យានការម្របឈម្ហានិភ័យបែិ ភាគី។
បែិភាគី

្នាោរម្រគប់ម្រគងការម្របឈម្ហានិភ័យ

ធដាយធ្វើការវ ិភាគរម្រត្ួត្រិនិត្យបែិ ភាគីនីម្ួយៗ ធដាយដាក់កម្រម្ិត្កាំណត្់ម្របាក់ បធញ្ញើកុង
ន

្នាោរម្ួ យ និងដាក់ម្របាក់បធញ្ញើធៅ្នាោរធផ្សងៗោន ។
(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ
្នាោរម្របឈម្នឹងហានិភ័យទីផ្ារ

ជាហានិភ័យដែលត្នម្លទីផ្ារ

ឬលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ នាធរល

អនាគត្ននឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ នឹងដម្របម្របួលធដាយស្ថរការផ្លលស់បូរត្នម្ល
ត
ទីផ្ារ។
ហានិភ័យទីផ្ារ ធកើត្ធ

ើងម្ករីស្ថថនភារឆាំ ហរននអម្រតាការម្របាក់ រូបិយប័ណណ និ ងផ្លិត្ផ្លម្ូ ល្ន

ដែលម្របឈម្នឹងឆលនាទីផ្ារជាក់ លាក់និងទូ ធៅ

និ ងការផ្លលស់បូតរកនុងកម្រម្ិត្ង្ហយននអម្រតាទីផ្ារឬ

ត្នម្លទីផ្ារ ែូឆជាអម្រតាការម្របាក់ គាលត្ការម្របាក់ ននឥណទាន អម្រតាបដូររូបិយប័ណណបរធទស និងត្នម្ល
ម្ូល្ន ។

ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរធទស
្នាោរម្របកបអាជី វកម្មធៅម្ររឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា និ ងម្របត្ិ បត្តិការកនុងរូបិយប័ ណណជាធម្រឆើន ធហើយ
ម្របឈម្នឹងហានិភ័យរូបិយប័ ណណជាធម្រឆើ ន ជារិធសសជាម្ួ យរូបិយប័ណណម្របាក់ ធរៀល ែុ លាលរអាធម្រ ិក
ម្របាក់ធយ៉ាន និងនងបាត្ ។ ល។
ហានិភ័យរូបិយប័ណណធកើត្រី ម្របត្ិបត្តិការពាណិជជកម្មកុនងធរលអនាគត្

និងកត្់ម្រតាម្រទរយសកម្មនិង

បាំណុលជារូបិយប័ណណម្ួយ ដែលម្ិនដម្នជារូបិយប័ ណណម្ុែង្ហររបស់្នាោរ ។

52

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
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27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
គណៈម្រគប់ ម្រគងម្រត្ួត្រិនិត្យហានិភ័យរូបិយប័ណណបរធទស

ជាម្ួ យរូបិយប័ណណម្ុែង្ហរតាម្រយៈការ

ម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យរូបិយប័ ណណបរធទសធដាយម្ិនឲ្យធលើស 20% ននម្ូ លនិ្ិផ្លេល់សុទធដែលត្ម្រម្ូវ
ធដាយ ្នាោរជាត្ិ ននកម្ពុជា ។
ធៅនងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018 សម្ត្ុលយម្រទរយសកម្មនិងបាំណុលជារូបិយប័ណណធផ្សងធទៀត្ ធម្រៅរីែុលាលរ
អាធម្រ ិកម្ិនានផ្លប៉ាឹះពាល់អីវធទ។ ែូឆធនឹះការវ ិភាគរូបិយប័ ណណបរធទសម្ិ នម្រត្ូវបានបង្ហាញធ

ើយ ។

ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់
ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់

គឺ សាំធៅធលើការដម្របម្របួលនូ វឆាំ ណូលការម្របាក់ សុទធដែលជាលទធផ្លននការ

ផ្លលស់បូតរកម្រម្ិ ត្អម្រតាការម្របាក់
ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់

និ ងការផ្លលស់បូតរធៅកនុងសាសភារននម្រទរយសកម្ម

និងបាំ ណុល ។

ម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងតាម្រយៈការម្រត្ួត្រិនិត្យោ៉ា ងហមត្់ឆត្់ធលើអនុ បាត្

ឆាំធណញធលើការវ ិនិធោគ ត្នម្លទីផ្ារ នងលធែើម្ននម្ូ លនិ្ិបាំណុល និ ងការវ ិភាគគាំ លាត្ធវទយិត្ភារ
ការម្របាក់ ។

សកាតនុ រលននការធាលក់ឆុឹះឆាំណូលការម្របាក់ សុទធ

បណា
ត លម្ករី ការដម្របម្របួលអម្រតាការ

ម្របាក់ដែលែុសម្របម្រកត្ី ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យធដាយធ្ៀបធៅនឹ ងកម្រម្ិ ត្ហានិភ័យអាឆទទួ លយកបាន។
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27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
ការវ ិភាគននហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ធៅនឹ ងម្រទរយសកម្ម និងបាំ ណុលរបស់្នាោរបានបង្ហាញែូឆខាង ធម្រកាម្៖
រហូតែល់1ម្ែ

>1 - 3 ម្ែ

>3 - 12 ម្ែ

>1 - 5 ឆ្នំ

លលើសពី 5 ឆ្នំ

គាមនការក្បារ់

សរុប

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

-

-

-

-

-

67,916,384

67,916,384

6,950,000

1,900,000

20,160,000

-

-

139,960,016

168,970,016

127,759

-

-

-

-

7,743,653

7,871,412

-

1,026,009,070

នងៃទី31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2018
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់ កុងនែ
ន

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិ ធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា
ម្របាក់បធញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្កល់ធៅ្នាោរនានា
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន

29,030,010

56,883,759

223,460,024

662,176,487

54,458,790

ការវ ិនិធោគធផ្សងៗ

-

-

-

-

-

50,000

50,000

ម្រទរយសកម្មធផ្សងៗ

-

-

-

-

-

8,442,684

8,442,684

36,107,769

58,783,759

243,620,024

662,176,487

54,458,790

224,112,737

1,279,259,566

206,895,315

134,403,530

334,060,806

100,506,563

-

28,833,168

804,699,381

3,611,560

37,794,333

77,590,495

134,821,000

-

-

253,817,389

-

-

2,000,000

20,400,000

7,600,000

-

30,000,000

129,026

258,051

1,161,231

6,193,230

5,182,338

-

12,923,876

-

-

-

-

-

20,207,444

20,207,444

210,635,901

172,455,914

414,812,532

261,920,793

12,782,338

49,040,612

1,121,648,090

គាំលាត្ការម្របាក់សរុប

(174,528,132)

(113,672,155)

(171,192,508)

400,255,694

41,676,452

175,072,125

157,611,476

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល(កាំណត្់សាំោល់ 3)

(701,254,034)

(456,734,719)

(687,851,497)

1,608,227,378

167,455,984

703,439,798

633,282,911

ម្រទរយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុសរុប
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជននិង្នាោរហិរញ្ញ វត្ថុធផ្សងៗ
ម្របាក់កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវនត៍
បាំណុលធផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប
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សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(គ)

ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

រហូតែល់1ម្ែ

>1 - 3 ម្ែ

>3 - 12 ម្ែ

>1 - 5 ឆ្នំ

លលើសពី 5 ឆ្នំ

គាមនការក្បារ់

សរុប

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

-

-

-

-

-

43,744,709

43,744,709

នងៃទី31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2017
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិ ធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា
ម្របាក់បធញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្កល់ធៅ្នាោរនានា
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន

-

-

3,839,485

-

-

15,762,393

19,601,878

9,571,457

700,000

-

-

-

8,824,023

19,095,480

22,102,738

49,668,856
-

194,788,018
-

510,875,138
-

31,524,043
-

-

808,958,793

50,000

50,000

-

7,416,578

7,416,578

510,875,138

31,524,043

75,797,703

898,867,438

288,855,365

49,656,912

-

16,829,167

618,172,252

24,461,667

49,836,666

140,365,000

-

-

214,788,333

ការវ ិនិធោគធផ្សងៗ

-

ម្រទរយសកម្មធផ្សងៗ

-

-

-

-

31,674,195

50,368,856

198,627,503

159,692,432

103,138,376

125,000

ម្រទរយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជននិង្នាោរហិរញ្ញ វត្ថុធផ្សងៗ
ម្របាក់កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

-

-

2,000,000

11,000,000

-

-

13,000,000

70,471

140,943

632,241

3,382,620

6,150,227

-

10,378,502

-

-

-

-

-

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

គាំលាត្ការម្របាក់សរុប

(128,213,708)

(77,372,130)

(142,698,769)

306,470,606

25,373,816

46,136,872

29,696,687

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល (កាំណត្់សាំោល់ 3)

(517,598,739)

(312,351,289)

(576,074,930)

1,237,221,836

102,434,095

186,254,552

119,885,525

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវនត៍
បាំណុលធផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប
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សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្រីទាំរ័រម្ុ ន)
ការវ ិភាគគាំលាត្ធវទយិត្ភារត្នម្លសម្ស្សបសម្រាប់ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអម្រតាការម្របាក់ ធងរ ។
្នាោរ ម្ិនបានកត្់ម្រតាម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុតាម្ត្នម្លទីផ្ារសម្ស្សប ធដាយ
ភារលាំធអៀងម្រត្ូវបញ្ូច លធៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល។

ែូធឆនឹះការផ្លលស់បូតរអម្រតាការម្របាក់នាឆុ ង

កាលបរ ិធឆេទ រុាំ ាន ផ្លប៉ាឹះពាល់ែល់ម្របាក់ឆាំធណញ ឬខាត្ធនាឹះធទ ។

ការវ ិភាគគាំលាត្ធវទយិត្ភារលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអម្រតាការម្របាក់
អធងរ ។

្នាោរ រុាំ ានឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអម្រតាការម្របាក់ អធងរ ។ ែូ ធឆនឹះការវ ិភាគគាំលាត្ធវទយិត្ភារ
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអម្រតាការម្របាក់ អធងរម្ិនម្រត្ូវបានបង្ហាញធ
(

ើយ។

) ហានិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល
ហានិភ័យស្ថឆ់ ម្របាក់ ង្ហយស្សួលគឺ ជាហានិភ័យដែល ្នាោរ ម្ិ នានលទធភារបាំ ធរញកាត្រវកិឆច
សងម្របាក់ តាម្កាលកាំ ណត្់ សងឆាំធពាឹះបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ែួន
ល

និងការែកម្ូ លនិ្ិរបស់ាចស់

ម្របាក់បធញ្ញើ។ ជាលទធផ្លធ្វើឲ្យែកខានការបាំ ធរញកាត្រវកិឆចសងបាំ ណុលឲ្យាចស់ម្របាក់ បធញ្ញើ និងម្ិន
អាឆបាំ ធរញការសនាផ្ដល់ឥណទាន ។

ែាំធណើរការម្រគប់ ម្រគងហានិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ ង្ហយស្សួល
គណៈម្រគប់ ម្រគង្នាោរ តាម្ដានស្ថឆ់ ម្របាក់ង្ហយស្សួលកនុងតារាងត្ុ លយការ និងម្រគប់ ម្រគងការម្របម្ូលផ្តាំុ
និងម្របវត្តិកាលអវស្ថនតននបាំណុល ។ តាម្ដាន និងការរាយការណ៍ម្របចាាំនងៃននស្ថថនភារស្ថឆ់ម្របាក់

និងរាករណ៍ស្ថថនភារស្ថឆ់ម្របាក់ ម្របចាាំនងៃ សបាតហ៍ និ ងដែ ជាការ ិយបរ ិធឆេទគនលឹឹះ សម្រាប់ ការ
ម្រគប់ ម្រគងស្ថឆ់ម្របាក់ ង្ហយស្សួល

។

គណៈម្រគប់ម្រគងតាម្ដានបដម្រម្បម្រម្ួលននាចស់ម្របាក់ បធញ្ញើនិង

បាំណុលសាំខាន់ ៗ និងរាករណ៍ការែកម្របាក់ របស់រួកធគ។

ម្ធ្ាបាយដសវងរកម្ូ លនិ្ិ
ម្របភរឆម្បងននស្ថឆ់ ម្របាក់ ង្ហយស្សួលគឺ បានម្ករី ធែើម្ទុ នរបស់ភាគទុ និក ម្របាក់កម្ចី និ ងម្របាក់បធញ្ញើរី
អត្ិងិជន

។

ម្របភរននស្ថឆ់ម្របាក់ ង្ហយស្សួលម្រត្ូវបានរិ និត្យោ៉ា ងធទៀត្ទាត្់ តាម្រយៈការរិនិត្យរី

គណៈម្រគប់ ម្រគងធលើកាលកាំណត្់របស់ម្របាក់បធញ្ញើានការកាំ ណត្់ អនកដាក់ម្របាក់ បធញ្ញើសាំខាន់ៗ ម្របាក់
កម្ចី និ ងបាំណុលបនាេប់បនសាំ ។

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ម្ិនដម្ននិ ទសសន៍
តារាងធៅទាំរ័របនាេប់ ធនឹះបង្ហាញរី លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ដែលម្រត្ូវបង់ ធដាយ្នាោរ

ដែលម្ិនដម្នជា

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុនិ ទសសន៍ តាម្កាលកាំ ណត្់ តាម្កិឆចសនាធៅកនុងការ ិយបរ ិធឆេទដែលានធៅតារាង
ត្ុលយការធនាឹះធទ

។

ឆាំ នួនទឹកម្របាក់ដែលបានបង្ហាញធៅកនុងតារាងគឺ ជាលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ តាម្

កិឆចសនាដែលម្ិនបញ្ុច ឹះត្នម្ល ែណៈដែល្នាោរម្រគប់ម្រគងហានិភ័យស្ថឆ់ ម្របាក់ ង្ហយស្សួល ធដាយ
ដផ្ែកធលើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ នាធរលអនាគត្ដែលម្ិ នបញ្ុច ឹះត្នម្ល។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(

) ហានិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

លាំហូរទឹកម្របាក់ម្ិនដម្ននិទសសន៍ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
រហូតែល់1ម្ែ

>1 - 3 ម្ែ

>3 - 12 ម្ែ

>1 - 5 ឆ្នំ

លលើសពី 5 ឆ្នំ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

-

-

20,024,617
-

29,030,010
8,442,684

ម្រទរយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុសរុប
ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជននិង្នាោរហិរញ្ញ វត្ថុធផ្សងៗ

ពុំានរយៈលពល
រំណត់

សរុប

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

-

-

-

53,833,855
-

26,702,238
-

-

12,000,000
-

168,970,016

56,883,759

223,460,024

662,176,487

54,458,790

-

1,026,009,070

-

-

-

50,000

-

50,000

-

-

-

-

-

8,442,684

169,669,796

76,908,376

277,293,879

688,878,725

54,508,790

12,000,000

1,279,259,566

235,728,483

134,403,530

334,060,806

100,506,563

-

-

804,699,381

3,611,560

37,794,333

77,590,495

134,821,000

-

-

253,817,388

-

-

2,000,000

20,400,000

7,600,000

-

30,000,000

នងៃទ្ី 31 ម្ែធនូ ឆ្នំ 2018
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងនែ
ន

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា
សម្ត្ុលយធៅ្នាោរនានា

ឥណទាន ផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន
ការវ ិនិធោគធផ្សងៗ
ម្រទរយសកម្មធផ្សងៗ

67,916,384
56,409,306
7,871,412

67,916,384

7,871,412

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្របាក់កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវនត៍
បាំណុលធផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

គាំលាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល-សុទស
ធ រុប
សម្ម្ូលពាន់ធរៀល (កាំណត្់សាំោល់ 3)

129,026

258,051

1,161,231

6,193,230

5,182,338

-

12,923,876

4,290,077

6,166,186

6,420,233

2,478,207

830,639

22,102

20,207,444

243,759,146

178,622,100

421,232,765

264,399,000

13,612,977

22,102

1,121,648,089

(74,089,350)

(101,713,724)

(143,938,886)

424,479,725

40,895,813

11,977,898

157,611,477

(297,691,008)

(408,685,743)

(578,346,444)

1,705,559,535

164,319,377

48,127,194

633,282,915
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សំគាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

សក្ាប់ការ ិយបរ ិលចេទ្ម្ែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ្ី 31 ម្ែ ធនូ ឆ្នំ 2018
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(

) ហានិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

លាំហូរទឹកម្របាក់ម្ិនដម្ននិទសសន៍ (ត្រីទាំរ័រម្ុន)

ពុំានរយៈ

រហូតែល់1ម្ែ

>1 - 3 ម្ែ

>3 - 12 ម្ែ

>1 - 5 ឆ្នំ

លលើសពី 5 ឆ្នំ

លពលរំណត់

សរុប

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

ែុល្លារអាលមរ ិរ

-

-

-

-

-

19,601,878

នងៃទី 31 ដែ ្នូ ឆ្នាំ 2017
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងនែ
ន

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា

43,744,709

43,744,709

15,762,393

-

3,839,485

-

-

សម្ត្ុលយធៅ្នាោរនានា

18,395,480

700,000

-

-

-

ឥណទាន ផ្តល់ឲ្យអត្ិងិជន

22,102,737

49,668,856

194,788,017

510,875,139

31,524,044

-

808,958,793

-

-

-

-

50,000

-

50,000

7,416,578

-

-

-

-

-

7,416,578

ម្រទរយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុសរុប

107,421,897

50,368,856

198,627,502

510,875,139

31,574,044

-

898,867,438

ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជន និង្នាោរហិរញ្ញ វត្ថុនានា

176,521,599

103,138,376

288,855,365

49,656,912

-

-

618,172,252

125,000

24,461,666

49,836,667

140,365,000

-

-

214,788,333

-

-

2,000,000

11,000,000

-

-

13,000,000

70,471

140,943

634,241

3,382,620

6,150,227

-

10,378,502

7,933,844

3,991,374

35,021

46,695

824,730

-

12,831,664

184,650,914

131,732,359

341,361,294

204,451,227

6,974,957

-

869,170,751

(77,229,017)

(81,363,503)

(142,733,792)

306,423,912

24,599,087

-

29,696,687

(311,773,542)

(328,464,462)

(576,216,318)

1,237,033,333

99,306,514

-

119,885,525

ការវ ិនិធោគធផ្សងៗ
ម្រទរយសកម្មធផ្សងៗ

19,095,480

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្របាក់កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវនត៍
បាំណុលធផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប

គាំលាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល-សុទស
ធ រុប
សម្ម្ូលពាន់ធរៀល (កាំណត្់សាំោល់ 3)
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27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្រីទាំរ័រម្ុន)
(ង) ការម្រគប់ម្រគងធែើម្ទុន

(i) បទបបញ្ញញត្ិតធែើម្ទុន
ឆកខុវ ិស័យរបស់្នាោរកនុងការម្រគប់ម្រគងធែើម្ទុន ានន័ យទូ លាំទូលាយជាង “ម្ូល្ន” ដែល
បង្ហាញកនុងតារាងត្ុ លយការ ។ ការម្រគប់ម្រគងធែើម្ទុនានែូឆខាងធម្រកាម្៖


អនុធលាម្តាម្ត្ម្រម្ូវការធែើម្ទុ នដែលកាំ ណត្់ធដាយ្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា



ការពារលទធភាររបស់្នាោរធែើម្បីបនតនិរនតរភារអាជី វកម្ម ែូឆធនឹះ ្នាោរអាឆបនតផ្តល់
ផ្ល ម្របធោជន៍ែល់ភាគទុនិក និងអត្ថម្របធោជន៍ របស់ភាគី ដែលពាក់រ័នធនឹង្នាោរ និង



រកាម្ូលដាានធែើម្ទុនរ ឹងាាំ ធែើម្បីោាំម្រទែល់ការអភិវឌ្ឍន៍ អាជីវកម្ម ។

្នាោរជាត្ិននកម្ពុជា

ត្ម្រម្ូវម្រគប់ស្ថថប័ន្នាោរឲ្យបាំធរញនូវ

(i)

ត្ម្រម្ូវការធែើម្ទុនឆុឹះបញ្ជី

អបបបរា និង (ii) អនុធលាម្តាម្ អនុ បាត្ស្ថ្នភារ អនុបាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល និងត្ម្រម្ូវ
ការធផ្សងៗធទៀត្ ។

(ii) ការដបងដឆកធែើ ម្ទុន
ការដបងដឆកធែើម្ទុនរវាងម្របត្ិ បត្តិការ និងសកម្មភារជាក់ លាក់ គឺម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងកនុងកម្រម្ិត្
បធងកើនម្របសិទិធភារអត្ិបរាម្របាក់ឆាំធណញរីធែើម្ទុនដែលដបងដឆក។

ធែើម្ទុនដែលបានដបង

ដឆកធៅតាម្ម្របត្ិបត្តិការ ឬសកម្មភារ នីម្ួយៗ ម្រត្ូវដផ្ែកធៅតាម្ធែើម្ទុនដែលកាំ ណត្់ធដាយ
ឆាប់ ។
(ឆ)

ត្នម្លសម្ស្សប
ត្នម្លសម្ស្សប

គឺ ជាត្នម្លដែលម្រទរយសកម្មអាឆបតូរបាន

ឬជាបាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់ តាម្រយៈធោល

ការណ៍ជាំ ធហាងនែ (arms-length-basis) ។ ធដាយស្ថរត្នម្លសម្ស្សបនិងត្នម្លទីផ្ាររុាំានសម្រាប់
វាយត្នម្លបានជាស្ថរវនត ែូធចានឹះការវាយត្នម្លសម្ស្សបននម្រទរយសកម្ម និងបាំណុលរបស់ ្នាោរម្ិន
បានបង្ហាញធទ។

28.

ក្ពឹតរិការណ៍ជាបនរបនាាប់
ធៅកាលបរ ិធឆេទននរបាយការណ៍ធនឹះ ម្ិនានបញ្ញ
ា ឬកាលៈធទសៈធផ្សងធទៀត្ដែលធកើត្ធ

ើងបនាេប់រីកាល

បរ ិធឆេទននតារាងត្ុលយការ ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យធ្វើនិយ័ត្កម្ម ឬការលាត្ម្រត្ដាងធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់
្នាោរ។
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