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  2016 2015 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
 សំគល់  (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
្រទពយសកមម 

ច់្របក់កនុងៃដ  32,876,496 132,722,414 14,050,134  56,903,043 
សមតុលយេន    
 ធនគរជតិៃនកមពុជ 5 212,512,999 857,914,977  28,781,703 116,565,897 
្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់ 
 េនធនគរេផ ង  ៗ 6 46,743,874 188,705,020 7,767,064 31,456,609 
ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន 7 599,550,758 2,420,386,410 470,335,542 1,904,858,945 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 12 8,219,292 33,181,282 11,157,335 45,187,207 
តៃម្លេករ ្តេ៍ឈម ះ 8 17,380,030 70,163,181 - - 
្រទពយ និងបរកិខ រ 9 7,208,738 29,101,675 5,358,748 21,702,929 
្រទពយសកមមអរបីូ 10 1,466,861 5,921,718 198,904 805,561 
ករវនិិេយគេផ ង  ៗ 11 50,000 201,850 25,000 101,250 
ពនធពនយរជ្រទពយសកមម 17 2,697,590 10,890,171 1,413,581 5,725,003 
         

សរបុ្រទពយសកមម  928,706,638 3,749,188,698 539,088,011 2,183,306,444 
         

បំណុល និងមូលធនរបសភ់គទុនិក  
បំណុល 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 
 និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុេផ ង  ៗ 13 583,220,998 2,354,463,169 259,870,588 1,052,475,881 
្របក់កមចី   14 170,721,348 689,202,082 160,867,551 651,513,582 
បំណុលបនទ ប់បន ំ 15 16,313,217 65,856,457 40,313,217 163,268,529 
មូលនិធិេ ធននិវន្ត៍ 16 7,645,507 30,864,912 5,371,180 21,753,279 
បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ 17 2,783,651 11,237,599 4,411,045 17,864,732 
បំណុលេផ ង  ៗ 18 12,428,549 50,174,052 7,434,546 30,109,911 
         

សរបុបំណុល   793,113,270 3,201,798,271 478,268,127 1,936,985,914 
         

មូលធនរបស់ភគទុនិក 
េដើមទុន    19 120,000,000 484,440,000 18,201,060 73,714,293 
បុព្វ ភេដើមទុន  - - 174,964 708,604 
្របក់ចំេណញរក ទុក  15,593,368 62,950,427 42,443,860 171,897,633 
         

សរបុមូលធនរបស់ភគទុនិក  135,593,368 547,390,427 60,819,884 246,320,530 
         

សរបុបំណុល និងមូលធនរបសភ់គទុនិក 928,706,638   3,749,188,698 539,088,011 2,183,306,444 
         

កំណត់សំគល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី

របយករណ៍លទធផល 
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  2016 2015 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
 សំគល់  (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
ចំណូលពីករ្របក់ 20 102,114,824 412,237,544 82,153,480 332,721,594 
ចំ យេលើករ្របក់ 21 (44,225,679) (178,539,066) (30,196,976) (122,297,753) 
         

ចំណូលពីករ្របក់សុទធ  57,889,145 233,698,478 51,956,504 210,423,841 
ចំណូលកៃ្រម និងេជើង រសុទធ 22 940,707 3,797,634 1,043,806 4,227,414 
ចំណូល្របតិបត្តិករេផ ង  ៗ  360,304 1,454,547 178,032 721,030 
         

ចំេណញពី្របតិបត្តិករ  59,190,156 238,950,659 53,178,342 215,372,285 
 សំវធិនធនេលើឥណទន  
 ្រកក់និងជប់សង ័យ 7 (7,150,298) (28,865,753) (743,299) (3,010,361) 
ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ង  ៗ 23 (40,757,971) (164,539,929) (28,771,248) (116,523,554) 
         

្របក់ចំេណញមុនបង់ពនធ  11,281,887 45,544,977 23,663,795 95,838,370 
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 16 (2,450,183) (9,891,389) (4,723,134) (19,128,693) 
         

្របក់ចំេណញសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 8,831,704 35,653,588 18,940,661 76,709,677 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី

របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមូលធន 
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   ្របក់ចំេណញ 
 េដើមទុន បុព្វ ភេដើមទុន រក ទុក សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
 
 
នៃថងទី1 ែខ មក  ឆន ំ 2015 18,201,064 174,964 26,145,648 44,521,672 
ចំេណញសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ - - 18,940,661 18,940,661 
ភគ ភែដលបនបង់ - - (2,642,449) (2,642,449) 
         

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 18,201,060 174,964 42,443,860  60,819,884 
         

 
(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សំគល់ 4) 73,714,293  708,604  171,897,633 246,320,530 
         

 
នៃថងទី1 ែខ មក  ឆន ំ 2016 18,201,060 174,964 42,443,860  60,819,884 
ករេផទរ  35,857,160 (174,964) (35,682,196) - 
ករេកើនេឡើងៃនេដើមទុនែដលេកើត 
 េឡើងពីកររមួបញចូ ល មផ្លូវចបប់ 65,941,780 - - 65,941,780 
ចំេណញសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ - - 8,831,704 8,831,704 
         

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 120,000,000 - 15,593,368 135,593,368 
         

 
(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សំគល់ 4) 484,440,000 - 62,950,427 547,390,427 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 
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  2016 2015 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
 សំគល់  (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
ច់្របក់សទុធទទួលបនពី /  

 (េ្របើ្របសក់នងុ)  
 សកមមភព្របតិបត្តិករ 24 152,620,326 616,128,255 (50,151,985) (203,115,539) 
         

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពវិនិេយគ 
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ  (5,030,855) (20,309,561) (3,942,483) (15,967,056) 
ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ  (2,649,673) (10,696,730) - - 

ច់្របក់ទទួលបនពីករលក់ 
 ្រទពយ និងបរកិខ រ  15,855 64,007 72,629 294,147 
ករវនិិេយគ   (25,000) (100,925) - - 
         

ច់្របក់សទុធេ្របើ្របសក់នងុ  
 សកមមភពវិនិេយគ  (7,689,673) (31,043,209) (3,869,854) (15,672,909) 
         

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពហរិញញបបទន 
្របក់ទទួលបនពី្របក់កមចី  85,500,000  345,163,500  87,249,506 353,360,499 
្របក់ទទួលបនពីបំណុលបនទ ប់បន ំ  - - 15,000,000 60,750,000 
ករទូទត់សង្របក់កមចី  (75,646,203)  (305,383,722) (42,546,490) (172,313,285) 
ករទូទត់សងបំណុលបនទ ប់បន ំ  (24,000,000)  (96,888,000) - - 
ភគ ភែដលបនបង់  - - (2,642,449) (10,701,918) 
         

ច់្របក់សទុធ(េ្របើ្របសក់នងុ)/ 
 ទទួលបនពីសកមមភពហរិញញបបទន (14,146,203) (57,108,222) 57,060,567 231,095,296 
         

ករេកើនេឡើង ច់្របក់ និង 
 ច់្របក់សមមូល  130,784,450 527,976,824 3,038,728 12,306,848 
         

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
 នៃថងទី 1  ែខមក   27,602,888 111,791,696 24,564,160 100,098,953 
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូលពី MJB 

 ែដលេកើតេឡើងពីកររមួបញចូល 
 មផ្លូវចបប់  35,462,211 143,160,946 - - 
ភពលេម្អងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ   - - - (614,104) 
         

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
 េនៃថងទី31 ែខធនូ 25 193,849,549 782,570,629 27,602,888 111,791,697 
         

កំណត់សំគល់ែដលភជ ប់ជូនេនះគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ។



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ (ត) 
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្របតិបត្តិករែដលមិនែមនជ ច់្របក់សខំន់  ៗ

កនុងករយិបរេិចឆទ មន្របតិបត្តិករែដលមិនែមនជ ច់្របក់សំខន់ៗពក់ព័នធេទនឹង ្រទពយសកមម បំណុល និង 
្របក់ចំេណញរក ទុក ែដលេកើតេចញពីកររមួបញចូ ល ជីវកមម មផ្លូវចបប់មនដូចតេទ៖ 
 
  2016 2015 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
 សំគល់  (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
ទទួល គ ល់្រទពយសកមម  gបំណុល  
 និង្របក់ចំេណញរក ទុក 

សមតុលយេនធនគរជតិកមពុជ  23,924,962 96,585,072 - - 
សមតុលយេនធនគរេផ ង  ៗ   9,332,056 37,673,510 - - 
ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន    76,126,475 307,322,580 - - 
្រទពយ និងបរកិខ រសុទធ   458,482 1,850,892 - - 
្រទពយសកមមអរបីូសុទធ   85,171 343,835 - - 
តៃម្លេករ ្តេ៍ឈម ះ   17,380,030 70,163,181 - - 
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ  4,407,899 17,794,688 - - 
្របក់បេញញើពីអតិថិជន និង 
 ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន  (95,519,194) (385,610,986) - - 
មូលនិធិេ ធននិវន្ត៍  (245,169) (989,747) - - 
បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ   (5,500) (22,204) - - 
បំណុលេផ ង  ៗ  5,465,643 22,064,801 - - 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគល់ែដលភជ ប់ជូនេនះ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ  
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1. ព័ត៌មនធនគរ 

ករបេងកើតេឡើង និង ្របត្តិបត្តិករ 

ថ បន លីមីត េ កត់ថ (“្រកុមហុ៊ន”) ្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងចុះបញជ ីពណិជជកមមេនកនុង ្រពះ ជ
ច្រកកមពុជជមួយ្រកសួងពណិជជកមម នៃថងទី 19 ែខ កុមភៈ ឆន ំ2003 ែដលេកើតេចញពីលកខនិ្តកៈ ចុះៃថងទី 27 
ែខ ធនូ ឆន ំ 2002 រ ង Cambodia Community Building ែដលជអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល កនុង្រសុកមួយែដលបន
បេងកើតេឡើងេនកនុងឆន ំ 1996 និងបុគគលិករបស់្រកុមហុ៊ន ។ ្រកុមហុ៊នទទួលបន អជញ ប័ណ្ណ្របត្តិបត្តិជ
្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ពីធនគរជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី 23 ែខ េម  ឆន ំ 2003 េ្រកមអជញ ប័ណ្ណជ 
្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ្រកុមហុ៊ន្រតូវបនអនុញញ ត្តឲយផ្តល់ឥណទន និងេស ផ្តល់ ្របក់បេញញើដល់្រកុម
្រគួ រ្រកី្រក មនចំណូលទប និងសហ្រគិនធុនតូច ែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករកនុង ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ធនគរជតិៃនកមពុជ បនផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណអចិៃ្រន្តយ៍ នៃថងទី 19 ែខេម  ឆន ំ 2006 ។ េនៃថងទី 22 ែខ មក  
ឆន ំ 2009 ្រកុមហុ៊ន បនទទួល ជញ ប័ណ្ណពីធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបីផ្តល់េស កមម ទទួល្របក់បេញញើ ។ 
េនៃថងទី 11 ែខកុមភៈ ឆន ំ 2014 ្រកុមហុ៊នបនទទួល ជញ ប័ណ្ណរយៈេពល 3 ឆន ំ េដើមបី ផ្តល់េស កមមប្តូរ្របក់។  

េនៃថងទី 19 ែខ តុ  ឆន ំ 2012 ធនគរ ម៉រ ៉ូ ន់ ធនគរ ជបុ៉ន ភីអិលសីុ បនចុះកិចចសនយទិញ លក់ 
ជមួយ Stichting Triodos-Doen (“ST”), Nederlandse Financierings-Maatschapij Voor Ontwikellingslanden N.V. 
(“NFVO”) DWM Funds S.C.A – SICAV SIF (“DWM”), Cambodia Community Building (CCB) and Sathapana 
Employee Investment Limited (“SEI”) េដើមបីទិញភគហុ៊នចំនួន 95.1% ពី ថ បន លីមីតធីត ដំេណើ រករ េនះ
្រតូវបនអនុម័តេ យធនគរជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី 5 ែខ ធនូ ឆន ំ 2012 ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ្រកសួង
ពណិជជកមមបនអនុម័តេទេលើករប្តូរកមមសិទធិៃនេដើមទុន េនៃថងទី 17 ែខ ធនូ ឆន ំ 2012 ។ 

េនៃថងទី 8 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2016 ្រកុម្របឹក ភិបលរបស់ធនគរេ យអនុេ មេទ មកិចច្រពមេ្រព ងជ មួយ 
Cambodia Community Building (“CCB”) គម នពក់ព័នធ្របេយជន៍ជមួយ្រកុមហុ៊ន ែដលបនបញច ប់នូវ 
ដំេ ះ្រ យចំេពះករទិញ គឺេនសល់ចំនួន 4.9% ពី្រកុមហុ៊ន។ សំ ប់ករបង្ហ ញ់នូវករគម នពក់ព័នធ 
្របេយជន៍ជមួយ្រកុមហុ៊នចំនួនទឹក្របក់សរបុ 6.02 នដុ ្ល រ េមរកិ ្របតិបតិ្តករ្រតូវបនបញច ប់េន 
ៃថងទី 17 ែខ មីន ឆន ំ 2016 ។ 

េនេដើមឆន ំ 2015  ធនគរ ម៉រ ៉ូ ន់ ធនគរ ជបុ៉ន ភីអិលសីុ និង ថ បន លីមីតធីត បនយល់្រពមរមួ
បញចូ ល្រគឹះ ថ នទំងពីរជអងគភពែតមួយេ យមនេឈម ះ ថមីជធនគរ ថ បន ភីអិលសីុ ។  

ថ បន លីមីតធីត បនប្តូរេឈម ះរបស់ខ្លួនជ ធនគរ ថ បន ភីអិលសីុ េ្រកយពីមនករអនុម័ត ជផ្លូវករ
ពីធនគរជតិៃនកមពុជេនៃថងទី 28 ែខមីន ឆន ំ 2016 ចំេពះកររមួបញចូ លគន រ ងធនគរ ម៉រ ៉ូ ន់ ធនគរ 
ជបុ៉ន ភីអិលសីុ និង ថ បន លីមីតធីត ។
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1. ព័ត៌មនធនគរ (ត) 

េនៃថងទី 29 ែខ មីន ឆន ំ 2016 ធនគរជតិបនផ្តល់ ជញ  ប័ណ្ណធនគរ ដល់ ធនគរ ថ បន ភីអិលសីុ ល់
្រទពយសកមម និងបំណុល ទំងអស់របស់ MJB បនេផទរេទឲយធនគរ េនៃថងទី 1 ែខ េម  ឆន ំ 2016។ 

ធនគរថមី បនចប់េផ្តើម្របត្តិបត្តិកររបស់ខ្លួនេនៃថងទី 1 ែខេម  ឆន ំ 2016។ 

្របត្តិបត្តិករសំខន់របស់ធនគរមនដូចតេទ៖ 
 ផ្តល់ឥណទនខន តតូចបំផុត ខន តតូច និងខន តមធយម 
 ផ្តល់េស ្របកបេញញើ 
 ផ្តល់េស េផទរលុយកនុង្រសុក និងេ្រក្រសុក 
 ផ្តល់េស  ATM និង អីុនេធើែណតែប៊ងឃីង 
 ផ្តល់េស កមមេផ ង េៗទៀតែដលទក់ទងេទនឹងធនគរ និងហិរញញវតថុេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ទី ងំ 

ទី ន ក់ករចុះបញជ ីរបស់ធនគរមនទី ំងសថិតេនអគរេលខ 83 ម វថីិ ្រពះនេ ត្តម សងក ត់ផ រថមី ខណ្ឌ
ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ធនគរ មន្របត្តិបត្តិករ ជីវកមមរបស់ខ្លួន កនុង 25 េខត្ត 
ែដលមន ខចំនួន 161 ជប ្ត ញ។ 

បុគគលិក 

េនៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន ំ2016 ធនគរមនបុគគលិកចំនួន 3,989 នក់ (ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2015 : 3,123នក់)។ 

2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ 

(ក) របយករណ៍អនុេ មភព 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ យអនុេ មេទ មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និង         
េគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ែដលពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេន 
កនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនអនុម័ត និងផ្តល់សិទធិផ យេ យ្រកុម្របឹក ភិបល េន
ៃថងទី 30 ែខ មីន ឆន ំ 2017 ។ 

(ខ) មូល ្ឋ នៃនករ ស់ែវង 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេទ មមូល ្ឋ នតៃម្លេដើមដំបូង ។ 
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2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(គ) របិូយប័ណ្ណស្រមប់មុខងរ និងស្រមប់កំណត់បង្ហ ញ 

ធនគរ េធ្វើ្របតិបត្តិករ និងកត់្រ ល់បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួនែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន របូបិយប័ណ្ណ ចំនួន
បួន ្របក់េរៀល ្របក់ជបុ៉នេយ៉ន ្របក់ៃថបត និង្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។ អនក្រគប់្រគង បនកំណត់្របក់
ដុ ្ល រ េមរកិជរបិូយប័ណ្ណ មុខងរ និងជរបិូយបណ្ណ័ ស្រមប់េធ្វើករបង្ហ ញ េ្រពះ  ឆ្លុះបញច ំងពី រ
ធតុេសដ្ឋកិចចៃន្របភព្រពឹត្តិករណ៍ និងកលៈេទសៈរបស់ធនគរ ។ 

សកមមភព្របតិបត្តិករជរបិូយប័ណ្ណេផ ង េៗទៀត េ្រកពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់            
ដុ ្ល រ េមរកិ េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់េនៃថង្របតិបត្តិករេនះ ។  សមតុលយៃន្រទពយសកមមរបិូយវតថុ និង
បំណុលរបិូយវតថុ នកលបរេិចឆទ យករណ៍ែដលជរបិូយប័ណ្ណេផ ងេទៀតេ្រកពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ              
្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ េ យេ្របើអ្រ នកលបរេិចឆទេនះ ។  ភពលេម្អ ងពីករប្តូរ                   
របិូយប័ណ្ណែដលេកើតមកពីករប្តូរេនះ ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។  

របយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលជរបិូយប័ណ្ណមុខងររបស់ 
ធនគរ ។  តួេលខទំងអស់្រតូវបនកត់ខទង់ចំនួនមួយដុ ្ល រ េមរកិ ែដលជិតបំផុត េបើមិនដូេចនះេទ            
លុះ្រ ែតមនករបង្ហ ញេផ ងពីេនះ ។ 

(ឃ) ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ 

ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ត្រមូវឲយអនក្រគប់្រគងេធ្វើករវនិិចឆ័យ ប៉ន់ ម ន និងសនមតែដលមនផល 
ប៉ះពល់ដល់ករអនុវត្តនូវេគលនេយបយគណេនយយ និងចំនួនៃន្រទពយសកមម បំណុល ចំណូល និង
ចំ យែដលបន យករណ៍ ។  លទធផលជក់ែស្តង ចខុសពីករប៉ន់ ម នទំងេនះ ។  

ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលពក់ព័នធ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជ្របចំ ។ ករែកែ្របេលើគណេនយយ ប៉ន់
ម ន្រតូវបនទទួល គ ល់ និងកត់្រ េនកនុងករយិបរេិចឆទែដលករប៉ន់ ម នេនះ ្រតូវបនែកែ្រប និង

នករយិបរេិចឆទអនគតែដលប៉ះពល់េ យករែកែ្របេនះ ។ 

ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យគណេនយយចមបង្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 
មនករប៉ន់ ម ននូវចំនួនែដល ច្របមូលបនមកវញិពីឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនែដលបនបង្ហ ញ
េនកនុងេគលនេយបយគណេនយយេ យែឡកកនុងកំណត់សំគល់ទី 3 (ជ)។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ 

េគលនេយបយគណេនយយសំខន់  ៗ ែដលបនេ្របើ្របស់េ យធនគរ កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ 
ហិរញញវតថុេនះមនដូចខងេ្រកម ។  េគលនេយបយទំងេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់្រគប់ 
ករយិបរេិចឆទទំងអស់ ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ្របកបេ យសងគតិភព  
េលើកែលងែតចំណុច ែដលបនបញច ក់ ។ 

(ក) កររមួបញចូ លគន មផ្លូវចបប់ 

កររមួបញចូ លគន មផ្លូវចបប់ជ្របតិបត្តិករែដលទក់ទងេទនឹងកររមួបញចូ លគន រ ងអងគភពពីរឬេ្រចើន 
ែដលទីបំផុត នីតិបុគគលមួយ កនុងចំេ ម នីតិបុគគលទំងេនះេនបន្តនិរន្តរភព ឬនីតិបុគគលទំងេនះ
្រតូវបញច ប់្របតិបត្តិករេហើយនីតិបុគគលថមីមួយ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ 

ធនគរ ្រតូវបនរមួបញចូ លេ យេ្របើមូល ្ឋ នគណេនយយតៃម្លេលើបញជ ី។  

្រទពយសកមម និងបំណុលសរបុ្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងរបយករណ៏ហិរញញវតថុ។ ភពខុសគន រ ងករ 
ចំ យៃនករទិញយក និងបរមិណែដល្រទពយ និងបំណុលៃនបុ្រតសមព័នធ្រតូវបនកត់្រ ទុក គឺ្រតូវបន 
ទទួល គ ល់ជមូលធនេ យផទ ល់។ 

(ខ) មូល ្ឋ នៃនករ្របមូលផ្តុំ 

 របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ រមួមនរបយករណ៏ហិរញញវតថុរបស់ករយិល័យក ្ត ល និង ខ 
របស់ធនគរ ។ ល់សមតុលយ និង្របត្តិបត្តិករ អន្តរ ខ ្រតូវបនលុបេចល ។ 

(គ) ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុរបស់ធនគរ រមួមន ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល ករផ្តល់ 
ឥណទន គណេនយយ្រតូវទទួលេផ ងៗ ្របក់បេញញើ និងគណនី្រតូវទូទត់េផ ងៗ កមចី និងបំណុល                          
េផ ង  ៗ។  េគលនេយបយ គណេនយយេលើករទទួល គ ល់ និងករ យតៃម្លនូវសមសធតុទំងេនះ 
្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងេគល នេយបយគណេនយយេ យែឡកពីគន  ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ឃ) ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល រមួមន ច់្របក់កនុងៃដ និងសមតុលយធនគរ ្របក់បេញញើេន 
ធនគរជតិៃនកមពុជ ្របក់បេញញើចរន្តេន្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុដៃទេទៀត និងករវនិិេយគរយៈេពលខ្លី ែដល
មន កលវ ន្តេនេពលតមកល់ដំបូងមនរយៈេពល 3 ែខ ឬតិចជង និងែដល ចប្តូរជ ច់្របក់ េពល

ក៏បន េ យមន និភ័យតិចតួចចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្ល ។ 

(ង) សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 

 សមតុលយធនគរជតិៃនកមពុជ ែដលរមួមន្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើម ។ 

្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ ្រតូវបនរក ទុកេនធនគរជតិៃនកមពុជ ្រសប មចបប់ស្តីពី្រគឹះ ថ ន 
ធនគរ និងហិរញញវតថុៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្រតូវបនកំណត់ជភគរយ ៃនេដើមទុន អបបបរមរបស់
ធនគរ និង្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនែដលត្រមូវេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

(ច) ្របក់បេញញើ និង ្របក់តមកល់ េនធនគរេផ ង  ៗ
្របក់បេញញើ និង ្របក់តមកល់ េនធនគរេផ ងៗ ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើម ដកឱនភពតៃម្លស្រមប់
ចំនួន ែដល មិន ច្របមូលវញិបន ។ 

(ឆ) ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន 

ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន ្រតូវបនកត់្រ េនកនុង ងតុលយករ ម្របក់េដើមដកេចញចំនួនទំង យ 
ែដលបនលុបេចល និងសំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង យ័ ។ 

ភព្រគប់្រគន់ៃនសំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ជប់សង ័យ ្រតូវបន យតៃម្ល្របចំែខេ យ អនក
្រគប់្រគង ។ ក ្ត ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងករ យតៃម្លភព្រគប់្រគន់ៃនសំវធិនធន រមួមន ទំហំៃន            
ឥណទន បទពិេ ធន៍ៃនករខតបង់កន្លងេទ ថ នភពេសដ្ឋកិចចបចចុបបនន និងផលប៉ះពល់េផ ងៗដល់ 
អតិថិជន ថ នភពហិរញញវតថុរបស់អតិថិជន និង ថ នភពជក់ែស្តងៃនឥណទនេធៀបនឹងដំេណើ រករៃន 
ឥណទនកនុងអំឡុងេពលៃនកិចចសនយ ។ 
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(ជ) សំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង យ័ 

អនុេ ម មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ល់ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន ្រតូវបន       
ចត់ចំ ត់ថន ក់េ យេយងេទ មសមតថភពៃនករទូទត់សងរបស់ៃដគូពណិជជកមម ។  សមតថភព             
ៃនករទូទត់សងេនះ ្រតូវបន យតៃម្លេ យែផ្អកេទ មបទពិេ ធន៍ៃនករទូទត់សងពីមុនលកខខណ្ឌ   
ហិរញញវតថុរបស់កូនបំណុល ជីវកមម និងលំហូរ ច់្របក់នេពលអនគត លទធភព និងករសម័្រគចិត្តសង  
របស់កូនបំណុល បរយិកសហិរញញវតថុ និងគុណភពៃនឯក រ ែដល្របមូលបន ។  

បែនថមេលើគុណភពៃនព័ត៌មនខងេលើ ចំនួនៃថងហួសកលកំណត់សង្រតូវបនយកមកគិត មនដូចខង
េ្រកម៖ 

 ចំ ត់ថន ក់ ចំនួនៃថងហួសកលកំណត់សង សំវធិនធន 
 
ឥណទនធមម /ស្តង់ រ <30 ៃថង 1% 
ឥណទនឃ្ល ំេមើល ≥ 30 ៃថង – 89 ៃថង 3% 
ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ ≥ 90 ៃថង – 179 ៃថង 20% 
ឥណទនជប់សង ័យ ≥ 180 ៃថង – 359 ៃថង 50% 
ឥណទនបត់បង់ 359ៃថង ឬ េលើស 100% 

នៃថង31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 ធនគរេធ្វើករគណនសំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ មនដូច
ខងេ្រកម៖ 

 ចំ ត់ថន ក់ ចំនួនៃថងហួសកលកំណត់សង សំវធិនធន 
ឥណទនរយៈេពលខ្លី(តិចជង1ឆន )ំ 
ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ 30 ៃថង ឬ េ្រចើនជង 10% 
ឥណទនជប់សង ័យ 60 ៃថង ឬ េ្រចើនជង 30% 
ឥណទនបត់បង់ 90 ៃថង ឬ េ្រចើនជង 100% 
ឥណទនរយៈេពលែវង(េ្រចើនជង1ឆន )ំ 
ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ 30 ៃថង ឬ េ្រចើនជង 10% 
ឥណទនជប់សង ័យ 180 ៃថង ឬ េ្រចើនជង 30% 
ឥណទនបត់បង់ 360 ៃថង ឬ េ្រចើនជង 100% 
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(ជ) សំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង យ័ (ត) 

នៃថង1 ែខ មក  ឆន ំ2016 បែនថមេលើសំវធិនធនែដលបនកំណត់េ យធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរ ក៏
បនេធ្វើសំវធិនធនទូេទេលើឥណទនបែនថមេទៀតស្រមប់ឥណទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ មនដូចខង
េ្រកម៖ 

- 0.2% ស្រមប់ឥណទនកំពុងមនដំេណើ រករ 

- 90% ស្រមប់ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ និង 

- 70% ស្រមប់ឥណទនជប់សង ័យ 

សំវធិនធនេលើឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនជប់សង យ័អបបបរម ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អកេទ ម                          
ចំ ត់ថន ក់ែដលបនចត់ថន ក់ ។  េនេពលមនព័ត៌មនែដល ចទុកចិត្តបនថ ករបត់បង់នឹងេកើត 
មនេឡើងេ្រចើនជងត្រមូវករអបបបរមេនះ សំវធិនធនបែនថមនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។ 

សំវធិនធនខងេលើ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមិនគិតពីតៃម្លៃន្រទពយបញច ំេទ េលើកែលងែត្រទពយបញច ំេនះ ជ
ច់្របក់ែដលបនតមកល់េនធនគរ ។ កនុងករណីែដលឥណទន្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់ជ ”ឥណទន

បត់បង់”  ្រទពយបញច ំទំងអស់្រតូវបនេ្របើ្របស់ មតៃម្លទីផ រែដលអនុម័តេ យ ធនគរជតិ ៃនកមពុជ 
។ 

ឥណទនមិន ចទរបន ឬចំែណកៃនឥណទនែដលបនចត់ថន ក់ជឥណទន ្រកក់ នឹង្រតូវលុបបំបត់ 
បនទ ប់ពីមនករគិតគូរេទេលើតៃម្លលក់បនៃន្រទពយបញច ំ េហើយ្របសិនេបើេនេពលែដលអនក្រគប់្រគង           
វនិិចឆ័យេឃើញថ ពំុមនសងឃឹមនឹងទរបននូវឥណទនទំងេនះមកវញិេទ ។ 

ករ្របមូលមកវញិនូវឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនែដលបនលុបបំបត់េចល និងករបញចូ លមកវញិនូវ                          
សំវធិនធនពីមុន្រតូវបនបង្ហ ញ ច់េ យែឡក រមួជមួយនឹងករែ្រប្របួលសុទធៃនសំវធិនធនស្រមប់ 
ឥណទន ្រកក់ និងជប់សង ័យកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

(ឈ) ករ្របក់ជប់សង ័យ 

 ករ្របក់ជប់សង ័យ ជក្របក់របស់ឥណទនែដលមិនមនដំេណើ ករ ែដល្រតូវបនកត់្រ ជសំវធិន
ធនជជងចំណូលរហូតដល់ទទួលបនជ ច់្របក់ពិត្របកដ ។ 

 ករ្របក់ជប់សង ័យ្រតូវបនបង្ហ ញេ យដកេចញពីករ្របក់ែដល្រតូវទទួល ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

(ញ) ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ

្រទពយសកមមេផ ងៗ ្រតូវបនកត់្រ េទ មតៃម្លេដើម ដកសំវធិនធនខតបង់ ្របសិនេបើមន ។ 

(ដ) ្រទពយ និងបរកិខ រ 

(i) ែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើមដករលំស់បងគរ និងករខតបង់េលើឱនភពតៃម្លបងគរ 
្របសិនេបើមន ។  េនេពលែដលធតុៃន្រទពយ និងបរកិខ រមន យុកល េ្របើ្របស់ខុសៗគន  ធតុទំងេនះ 
្រតូវបនចត់ទុកជែផនកេផ ងគន របស់្រទពយ និងបរកិខ រ ។ 

(ii) រលំស់េលើ្រទពយ និងបរកិខ រ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំ យ កនុងរបយករណ៍លទធផល ដូចខងេ្រកម៖ 
 េ្រគ ងសង្ហ ររមិ និងបរកិខ រ វធីី ្រស្ត រលំស់ថយចុះ មអ្រ  25% 
 កំុពយូទ័រ វធីី ្រស្ត រលំស់ថយចុះ មអ្រ  50% 
 យនយន្ត វធីី ្រស្ត រលំស់ថយចុះ មអ្រ  25% 
 ករែកលម្អ អគរ វធីី ្រស្ត រលំស់េថរ យុកលែដលរពឹំង  
  ទុកនិងកលកំណត់ ៃនករជួល មួយ  ែដលខ្លីជង 

 ្រទពយកំពុងបេងកើត មិនបនេធ្វើរលំស់រហូតដល់ករងរេនះ្រតូវបនបញច ប់ េហើយបន ក់ឲយេ្របើ្របស់ កនុង
្របតិបត្តិករ ជីវកមម ។ 

(iii) ករចំ យបនទ ប់ែដលពក់ព័នធេទនឹងែផនកមួយៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ែដលបនទទួល គ ល់រចួមកេហើយ 
្រតូវបនបូកបញចូ លេទកនុងតៃម្លេយងៃនែផនកេនះ ្របសិនេបើ ចមនលទធភពផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍  
េសដ្ឋកិចចនេពលអនគតដល់ធនគរេលើសពីស្តង់ រេដើម ។ ល់ករចំ យបនទ ប់េផ ងេទៀត ្រតូវបន 
ទទួល គ ល់ជចំ យេនកនុងករយិបរេិចឆទែដលបនេកើតេឡើង ។ 

(iv) ចំេណញ ឬខតពីករឈប់េ្របើ ឬករលក់េចញែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រ មួយ្រតូវបនកំណត់េ យ 
ភពខុសគន រ ង ច់្របក់ទទួលបនពីករលក់ និងតៃម្លេយងៃនែផនកេនះ េហើយ្រតូវបនទទួល គ ល់ 
េនកនុងរបយករណ៍លទធផលនៃថងឈប់េ្របើ ឬលក់េចញ ។ 

(v) ្រទពយ និងបរកិខ រ ែដលបនដករលំស់អស់េហើយ្រតូវបនរក ទុកកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរហូតដល់             
ៃថង ែដល្រទពយ និងបរកិខ រទំងេនះ្រតូវបនលក់េចញ ឬលុបបំបត់េចល ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់  ៗ(ត) 

(ឋ) ្រទពយសកមមអរបីូ 

្រទពយសកមមអរបីូ ែដលរមួមន ជញ ប័ណ្ណកមមវធីិកំុពយូទ័រែដលបនទិញ និងអជញ ប័ណ្ណកមមវធីិចមបង  ៗ្រតូវបន 
យករណ៍ មៃថ្លេដើមដករលំស់បងគរ និងករខតែដលប ្ដ លមកពីករថយចុះតៃម្ល ្របសិនេបើមន ។ 

ករទិញកមមវធីិកំុពយូទ័រ ្រតូវបនទទួល គ ល់ មមូល ្ឋ នៃថ្លេដើមែដលេកើតេឡើង ពក់ព័នធេទនឹងករទិញ
កមមវធីិកំុពយូទ័រ េហើយែដល ច ក់េ្របើ្របស់បន ។ ្រទពយសកមមអរបិូយ ្រតូវបនរលំស់េថរ ម យុកល
េ្របើ្របស់ប៉ន់ ម ន 10 ឆន ំ ។ 

(ឌ) ឱនភពៃន្រទពយសកមម  

(i) ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបន យតៃម្លនកលបរេិចឆទ យករណ៍នីមួយ  ៗ េដើមបីកំណត់ថេតើមន              
ភស្តុ ង មួយែដលបង្ហ ញថ្រទពយសកមមហិរញញវតថុទំងេនះមនឱនភពៃនតៃម្ល ។  ្រទពយសកមម  
ហិរញញវតថុ ្រតូវចត់ទុកថមនឱនភពៃនតៃម្ល ្របសិនេបើមនេហតុករណ៍មួយ ឬេ្រចើនជះឥទធិពលជ  
អវជិជមនេលើលំហូរទឹក្របក់ប៉ន់ ម ននេពលអនគតដល់្រទពយសកមមេនះ ។  ករណីេនះមិន្រតូវ               
បនេ្របើស្រមប់ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនផ្តល់ដល់អតិថិជនេនះេទ េ យ ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង  
េគលនេយបយគណេនយយេ យ ែឡក េនកនុងកំណត់សំគល់ 3 (ជ) ។ 

ករខតបង់េលើឱនភពៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបនគណនេលើភពខុសគន រ ងតៃម្លេយង និងលំហូរ  
ទឹក្របក់រពឹំងនឹងទទួលបននេពលអនគត េ យេធ្វើករបញចុ ះតៃម្ល មអ្រ ករ្របក់្របសិទធភព ។  

ល់្រទពយសកមមហិរញញវតថុេទល រវន្ត ្រតូវបន្រតួតពិនិតយឱនភពៃនតៃម្ល មមូល ្ឋ នេទល ។                     
្រទពយសកមមេនសល់ ្រតូវបន យតៃម្លជកញច ប់កនុង្រកុម្រទពយសកមម ែដលមន និភ័យឥណទន                
្រសេដៀងគន  ។ 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល្រតូវដកេចញ ្របសិនេបើមន្រពឹត្តិករណ៍េកើតេឡើងេ្រកយពីករទទួល គ ល់ 
ករខតបង់េលើឱនភព ៃនតៃម្លត្រមូវឲយដកេចញ ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ឌ) ឱនភពៃន្រទពយសកមម (ត) 

(ii) ្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ 

តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម មិនែមនហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេន ល់                
កលបរេិចឆទ យករណ៍នីមួយ  ៗ េដើមបីកំណត់ថេតើមនសញញ ណ មួយែដលបង្ហ ញថ ្រទពយសកមម            
ទំងេនះមនឱនភពៃនតៃម្ល ។  ្របសិនេបើមនសញញ ណេនះេកើតេឡើងករប៉ន់ ម នេលើតៃម្លែដល ច 
្របមូលបនវញិរបស់្រទពយសកមម ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។  

តៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនៃន្រទពយសកមម ឬឯក បេងកើត ច់្របក់ គឺជតៃម្លែដលធំជងរ ងតៃម្ល  
េ្របើ្របស់ និងតៃម្លទីផ រដកចំ យេដើមបីលក់េចញ ។  កនុងករប៉ន់្របមណតៃម្លេ្របើ្របស់លំហូរ                 
ទឹក្របក់រពឹំងថនឹងទទួលបននេពលអនគត ្រតូវបនបញចុ ះេទតៃម្លបចចុបបនន េ យេ្របើអ្រ ករ្របក់ 
មុនបង់ពនធ ែដលឆ្លុះបញច ំងទីផ របចចុបបននេលើតៃម្លេពលេវ ៃន ច់្របក់ និង និភ័យជក់ ក់  
ស្រមប់្រទពយសកមមទំងេនះ ។  ស្រមប់េគលបំណងៃនករ្រតួតពិនិតយេលើឱនភពៃនតៃម្ល្រទពយសកមម 
្រតូវបន ក់បញចូ លគន ជ្រកុម ែដល ចបេងកើត ច់្របក់បនតូចបំផុតពីករបន្តករេ្របើ្របស់ េ យ              
មិនពឹងែផ្អកខ្ល ំងេលើលំហូរ ទឹក្របក់ៃន្រទពយសកមមដៃទេទៀត ឬ្រកុម្រទពយសកមមដៃទេទៀតេ កត់ថ 
(“ឯក បេងកើត ច់្របក់”) ។ 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់្របសិនេបើតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមមួយ ឬឯក  
បេងកើត ច់្របក់ មនចំនួនេលើសពីតៃម្លែដល ច្របមូលមកបនវញិ ។  ករខតបង់េលើ ឱនភពៃន
តៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

(ឍ) ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជននិង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងតៃម្លៃថ្លេដើម ។ 

(ណ) ្របក់កមចី 

្របក់កមចី ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងតៃម្លៃថ្លេដើមែដលេនសល់ ។ កៃ្រមេជើង រែដលបនបង់កនុងដំេណើ រករ 
េដើមបីបន្របក់កមចី ្រតូវបនទទួល គ ល់ និងេធ្វើរលំស់េថរ មរយៈេពលៃន្របក់កមចី។ 

ៃថ្លេដើម្របក់កមចី (ចំ យេលើករ្របក់) ្រតូវបនកត់្រ ជចំ យេនេពលែដលេកើតេឡើង េលើក
ែលងែត ករ្របក់េនះេកើតេឡើងពីករទិញ ករ ងសង់ ករផលិត ្រទពយសកមមែដល្រតូវបន ទទួល

គ ល់ជែផនកៃនតៃម្លរបស់្រទពយសកមមេនះ។ 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 

26 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ត) បំណុលបនទ ប់បន  ំ

 បំណុលបនទ ប់បន ំ ្រតូវបនចត់ទុកជ បំណុលហិរញញវតថុ េនេពលែដលមន កិចចសនយកតព្វកិចច ្រតូវ   ផ្ត
ល់ ច់្របក់ ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ដល់អងគភពដៃទេទៀត ឬ េដើមបីេធ្វើករប្តូរ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ឬ 
បំណុលហិរញញវតថុ ជមួយនឹងអងគភពមួយេទៀត មលកខខណ្ឌ ែដលមិនសម្រសបស្រមប់អងគភព។ 
បំណុលបនទ ប់បន ំ ែដលបនអនុម័តេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ្រតូវបន ក់បញចូ លជេដើមទុនថន ក់                 
ទី 2 េដើមបីគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធ េ យអនុេ ម មេសចក្តីែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

 បំណុលបនទ ប់បន ំ ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងតៃម្លៃថ្លេដើម ។ 

(ថ) សំវធិនធន 

សំវធិនធន ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុង ងតុលយករ េនេពលែដលធនគរមនកតព្វកិចច ម ផ្លូវ
ចបប់ ឬកតព្វកិចច្របេយល នេពលបចចុបបនន ែដលជលទធផលៃន្រពឹត្តិករណ៍កន្លងផុតេទ េហើយ              
មនលទធភព ែដលត្រមូវឲយមនលំហូរេចញនូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចកនុងករបំេពញនូវកតព្វកិចចេនះ ។ 
្របសិនេបើផលប៉ះពល់មនលកខណៈ រវន្ត សំវធិនធន្រតូវបនកំណត់េ យករបញចុ ះតៃម្លចលន ច់
្របក់ែដលរពឹំងថនឹងទទួលបននេពលអនគត មអ្រ មុនបង់ពនធ េ្រពះ ឆ្លុះបញច ំងពី ករប៉ន់ ម ន 
ទីផ របចចុបបននៃនតៃម្លេពលេវ ៃន្របក់កស និង និភ័យជក់ ក់ចំេពះបំណុល ទំងេនះ ។ 

(ទ) មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍ 

 ធនគរ បនផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់បុគគលិក មេគលករណ៏មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍។ បុគគលិក ែដល 
បនបំេពញឆន ំ កលបង មនជេ្រមើសកនុងករចូលរមួកនុងគេ្រមងមូលនិធិេ ធននិវត្តន៍។ ្របភពៃន មូល   
និធិេ ធននិវត្តន៍ មនដូចខងេ្រកម៖ 

 បុគគលិកចូលរមួចំែណករហូតដល់ 5.0% ៃន្របក់េបៀវត របស់ពួកេគ េហើយធនគរ ចូលរមួពីរដងៃន 
ចំនួនេនះ ។  ករចូលរមួេនះ ្រតូវបនកត់្រ កនុង របយករណ៍លទធផល។ 

 ធនគរចូលរមួចំែណក ផ្តល់ករ្របក់េលើសមតុលយមូលនិធិេ ធននិវត្តន៍បងគរ េ យគណន ម 
អ្រ  6.5% កនុងមួយឆន ំ។ ករចូលរមួេនះ ្រតូវបនកត់្រ កនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍ នឹងបង់ជូនបុគគលិក (ែដលបនចូលរមួ) េនេពលែដលចូលនិវត្តន៍ ឈប់ ឬ 
បញច ប់កិចចសនយ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ទ) មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍ (ត) 

 ករចូលរមួចំែណករបស់បុគគលិក និងករ្របក់ ្រតូវបនបង់ទំងអស់ េលើកែលងករចូលរមួចំែណករបស់ 
ធនគរ ែដល្រតូវបង់អនុេ ម មលកខខណ្ឌ ដូចខងេ្រកម៖ 

 ចំនួនឆន បំំេពញេស  (*) ភគរយៈៃនករចូលរមួពីធនគរ 

 េសមើនឹង ឬ តិចជង 1ឆន ំ - 
 េ្រចើនជង 1 ឆន ំ 20% 
 េ្រចើនជង 2 ឆន ំ  40% 
 េ្រចើនជង 3 ឆន ំ 60% 
 េ្រចើនជង 4 ឆន ំ 80% 
 េ្រចើនជង 5 ឆន ំ 100% 
 (*) ចំនួនឆន ំបំេពញេស  មិន ប់បញចូ លឆន ំ កលបងេនះេឡើយ។ 

 បុគគលិកែដលបន បញឈប់ េ យកំហុសវជិជ ជីវៈធងន់ធងរ ចទទួលបនែត ករចូលរមួចំែណករបស់ខ្លួន និង
ករ្របក់ ែតបុ៉េ ្ណ ះ េទះបីជបនបំេពញករងរជមួយធនគរ រយៈេពលយូរបុ៉ន ក៏េ យ។ 

 មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍្រតូវបនបង្ហ ញកនុងតៃម្លៃថ្លេដើម ។ 

(ធ) ករទទួល គ ល់្របក់ចំណូល 

ចំណូលករ្របក់ពីឥណទនដំេណើ រករ ្រតូវបនទទួល គ ល់ េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នបងគរជេរៀង ល់ 

ៃថង ។  េនេពលែដលគណនី្រតូវបនចត់ថន ក់ជឥណទនមិនដំេណើ រករេនះ ករ្របក់នឹង្រតូវពយួរទុក 

លុះ្រ ែត ទទួលបនជ ច់្របក់សុទធ ។ 

ចំណូលពីសកមមភពេផ ងៗរបស់ធនគរ្រតូវបនបងគរេ យេ្របើ្របស់មូល ្ឋ នដូចខងេ្រកម៖ 

 កៃ្រមេលើករចត់ែចងផ្តល់ឥណទន និងកៃ្រមេជើង រេលើេស កមម និងឥណទនែដលបនផ្តល់េទឲយ    
អតិថិជន ្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងអំឡុងេពលេស កមម និងឥណទន ។ 

 កៃ្រមេលើកិចចសនយ និងកៃ្រមករធនេលើេស កមមេផ ងៗ និងឧបករណ៍ហិរញញវតថុនន ែដលផ្តល់ឲយ  
អតិថិជន ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំណូលេនេពល្របតិបត្តិករេកើតេឡើង ។ 

 កៃ្រមេស កមម និងកៃ្រមរត់ករ ្រតូវបនទទួល គ ល់េនេពលែដលេស កមម ្រតូវបនបំេពញ ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ន) ចំ យករ្របក់ 

ចំ យេលើករ្របក់េទេលើ្របក់បេញញើ ្រតូវបនទទួល គ ល់ មមូល ្ឋ នបងគរជេរៀង ល់ៃថង ។ 

(ប) ភតិសនយ្របតិបតិ្តករ 
ៃថ្លឈនួល ែដល្រតូវទូទត់េលើភតិសនយ្របតិបត្តិករ ្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងរបយករណ៍លទធផល ម  
វធីិ ្រស្តរលំស់េថរ េទ មេថរេវ ៃនភតិសនយ ។  ករសនយភតិសនយមិន្រតូវបនទទួល គ ល់ជ 
បំណុលេទរហូតដល់េពលែដលធនគរមនកតព្វកិចច្រតូវទូទត់ ។ 

(ផ) ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

ពនធេលើ្របក់ចំេណញ ឬខតកនុងករយិបរេិចឆទរមួមនពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ និងពនធពនយរ ។   
ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល េលើកែលងែតកនុង 
ករណី ែដល ទក់ទងេទនឹងសមសធតុ ែដល្រតូវទទួល គ ល់ជែផនកមួយៃនមូលធនកនុងករណីេនះ 
ក៏ ្រតូវបនកំណត់បង្ហ ញជែផនកមួយៃនមូលធនផងែដរ ។ 

ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ គឺជពនធែដលរពឹំងទុកថ ្រតូវបង់េទេលើ្របក់ចំេណញជប់ពនធកនុង  
ករយិបរេិចឆទ េ យេ្របើអ្រ ពនធែដលបនអនុម័ត ឬបនអនុម័តជ ទិ៍េននកលបរេិចឆទ យករណ៍  
ជមួយនឹងនិយ័តភព មួយេទេលើពនធ្រតូវបង់ពីឆន ំមុន  ៗ។ 

ពនធពនយរ ្រតូវបនកត់្រ មវធីិ ្រស្ត ងតុលយករេទេលើភពលំេអៀងជបេ ្ត ះ សននរ ង               
តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និងបំណុលកនុងេគលបំណងៃនករេធ្វើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ និងតៃម្លេយង 
េ្របើស្រមប់ករគិតពនធ ។  តៃម្លៃន្របក់ពនធពនយរែដលបនកំណត់េនះគឺែផ្អកេលើលកខណៈៃនករេជឿជក់  
នឹងទទួលបន ឬករទូទត់ែដលនឹងេកើតេឡើងរ ងតៃម្លសុទធៃន្រទពយសកមម និងបំណុល េ យេ្របើអ្រ   
ពនធកំណត់េននកលបរេិចឆទ យករណ៍ ។ 

ពនធពនយរជ្រទពយសកមម ្រតូវបនទទួល គ ល់ែតកនុងករណី ចនឹងេកើតមនេឡើងេទេលើ្របក់ចំេណញ 
ជប់ពនធនេពលអនគត ែដល ចេ្របើ្របស់ជមួយនឹង្រទពយសកមម ។   ពនធពនយរជ្រទពយសកមម ្រតូវ              
បនកត់បនថយកនុងករណីែដល មិន ចេកើតេឡើងនូវអតថ្របេយជន៍ៃនពនធែដលពក់ព័នធ ែដល ចនឹង  
េ្របើ្របស់បន ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ព) សមព័នធញតិ 

ភគី ែដល្រតូវបនចត់ទុកជសមព័នធញតិរបស់ធនគរ ្របសិនេបើភគីេនះមនលទធភព្រគប់្រគង  េ យ
ផទ ល់ ឬេ យ្របេយលេលើភគីមួយេទៀត ឬមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំងេទេលើភគីេនះកនុងករ េធ្វើេសចក្តី
សេ្រមចេលើែផនកហិរញញវតថុ និង្របតិបត្តិករ ឬប្រញច សមកវញិ ។ ដូចគន េនះែដរ ្របសិនេបើ ធនគរ និងភគី
េនះ សថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរមួមួយ ឬក៏មនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំង ។  សមព័នធញតិ ចជរបូវន្តបុគគល ឬ
នីតិបុគគល និងរមួបញចូ លនូវរបូវន្តបុគគល មន ក់ៃនសមជិក្រគួ រែដលជិតសនិទធ ក៏្រតូវបនចត់ទុកជ ស
មព័នធញតិែដរ ។  

េនេ្រកមចបប់ស្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ និយមន័យរបស់សមព័នធញតិ គឺជភគីែដលកន់កប់ 
េ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលយ៉ងតិច 10% ៃនេដើមទុន ឬសិទធិេបះេឆន ត ្រពមទំងរបូវន្តបុគគល  
មន ក់ ែដលរមួចំែណកកនុងករអភិបល ករដឹកនំ ករ្រគប់្រគង ឬករ្រតួតពិនិតយ ៃផទកនុងរបស់ធនគរ ។ 

4. ករប្តូររបូិយប័ណ្ណ ពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេទជ្របក់េរៀល 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។ ករប្តូររបិូយប័ណ្ណពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 
េទជ្របក់េរៀល ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីអនុវត្តេទ មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ 
ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់ជ               
ផ្លូវករ ្របកសេ យធនគរជតិៃនកមពុជ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ែដល 1 ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង 
4,037 េរៀល  )2015 : 4,050 េរៀល  ។ តួេលខជ្របក់េរៀលេនះ គឺមិន្រតូវបនយកមកបក្រ យថតួេលខ 
្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់េរៀល ឬនឹង្រតូវបនប្តូរជ្របក់េរៀល នេពលអនគត ម                  
អ្រ ប្តូរ្របក់េនះ ឬអ្រ ប្តូរ្របក់េផ ងេទៀតេនះេឡើយ ។ 
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5. សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 គណនីសន ំ  65,940,846 266,203,196 5,785,690 23,432,045 
 ្របក់បេញញើរយៈេពលខ្លី  51,388,333 207,454,700 - - 
 ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន (i) 12,000,000 48,444,000 1,820,106 7,371,429 
 ្របក់ប្រមុងកតព្វកិចច (ii) 83,183,820 335,813,081 21,175,907 85,762,423 
         

     212,512,999 857,914,977 28,781,703 116,565,897 
         

 ្របក់បេញញើរយៈេពលខ្លី មនកលកំណត់ពី 2 េទ 12 ែខ និងមន អ្រ ករ្របក់ ពី 0.74% េទ  3% កនុងមួយឆន ំ។ 
 

(i) ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន 

េយង ម្របកសេលខ ធ7-01-136 ្រប.ក ចុះៃថងទី15 ែខ តុ  ឆន ំ2001  ស្តីពី្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន 
ត្រមូវឲយធនគរទំង យតមកល់្របក់ចំនួន 10% ៃនេដើមទុនបនបង់េនធនគរជតិៃនកមពុជ ។ ្របក់
តមកល់េនះមិនស្រមប់េ្របើកនុង្របតិបត្តិករ្របចំៃថងរបស់ធនគរេទ ។  េហើយនឹង្រតូវបង្វិលជូន ធនគរវញិ 
េនេពលធនគរសម័្រគចិត្តបញច ប់្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ កនុងអំឡុង 
ករយិបរេិចឆទ ធនគរទទួលបនករ្របក់កនុងអ្រ  0.22% (2015: 0.11%) កនុង 1 ឆន ំ ។ 

(ii) ្របក់ប្រមុងកតព្វកិចច 

ម្របកសេលខ ធ7-012-140 ្រប.ក របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ចុះៃថងទី 13 ែខ កញញ  ឆន ំ 2012 ត្រមូវ                   
ឲយធនគរទំង យតមកល់្របក់ប្រមុងកតព្វកិចច មអ្រ ករ្របក់ 8% ៃន្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន     
ជ្របក់េរៀល និង 12.50% ៃន្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនជរបិូយប័ណ្ណេ្រកពី្របក់េរៀល ។ ទុនប្រមុង 
កតព្វកិចច 4.50% ចំេពះរបិូយប័ណ្ណេផ ងៗ េ្រកពី្របក់េរៀលទទួលបនករ្របក់1/2 ៃនអ្រ  Liborកនុង
មួយែខ េហើយទុនប្រមុង កតព្វកិចច 8% េផ ងេទៀត និងទុនប្រមុងកតព្វកិចច ជ្របក់េរៀលពំុ មនករ្របក់
េទ ។ 
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6. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរនន 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 គណនីសន ំ  1,213,063 4,897,136 4,587,422 18,579,059 
 គណនីចរន្ត  32,730,811 132,134,284 3,179,642 12,877,550 
 ្របក់បេញញើរយៈេពលខ្លី  12,800,000 51,673,600 - - 
         

     46,743,874 188,705,020 7,767,064 31,456,609 
         

គណនីសន ំទទួលបនអ្រ ករ្របក់្របចំឆន ំ ពី 0.05% េទ 0.10% េនកនុងឆន ំ 2016 (2015: 0.05% - 0.10%)  
ចំែណកឯគណនីចរន្តមិនទទួលបនអ្រ ករ្របក់្របចំឆន ំកនុងឆន ំ២០១៦ (2015: 0.5%)។ 

 េហើយ្របក់បេញញើរយៈេពលខ្លីទទួលបនអ្រ ករ្របក់ 1.5% េទ 4.5% េនកនុងឆន ំ 2016 ។ 
 

7. ឥណទន ផ្តលឲ់យអតិថិជន 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឥណទនជ្រកុម  35,991 145,296 136,986 554,793 
 ឥណទនឯកជន  610,749,497 2,465,595,719 471,881,745 1,911,121,067 
         

 ឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជនដុល 610,785,488 2,465,741,015 472,018,731 1,911,675,860 
         

 សំវធិនធនេលើឥណទន  
  ្រកក់និងជប់សង ័យ 
  ជក់ ក់  (5,236,851) (21,141,167) (199,389) (807,525) 
  ទូេទ  (5,997,879) (24,213,438) (1,483,800) (6,009,390) 
         

     (11,234,730)  (45,354,605)  (1,683,189) (6,816,915) 
         

 ឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជនសុទធ 599,550,758 2,420,386,410 470,335,542 1,904,858,945 
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7. ឥណទន ផ្តលឲ់យអតិថិជន (ត) 
 បែ្រមប្រមួលសំវធិនធនេលើឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជន ្រកក់ និងជប់សង ័យ មនដូចខងេ្រកម៖ 
     2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 នៃថងទី1 ែខ មក  1,683,189 6,795,034 1,104,005 4,471,220 
 សំវធិនធនបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ 7,150,298 28,865,753 743,299 3,010,361 
 ករលុបេចល (325,299) (1,313,232) (165,827) (671,599) 
 េផទរពី MJB ែដលេកើតេឡើងពីករ 
  រមួបញចូ លគន មផ្លូវចបប់ 2,722,906 10,992,372 - - 
 លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ 3,636 14,678 1,712 6,933 
         

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ  11,234,730 45,354,605 1,683,189 6,816,915 
         
 

ករវភិគបែនថមេទេលើឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជនមនដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) ្របេភទឥណទន: 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 ឥណទន ពណិជជកមម: 
  ឥណទនរយៈេពលខ្លី 18,269,313 73,753,217 16,646,485 67,418,264 
  ឥណទនវបិរបូណ៍ 1,085,214 4,381,009 -  - 
  ឥណទនរយៈេពលែវង 573,916,655  2,316,901,536  444,064,806 1,798,462,464 
 ឥណទន អនកេ្របើ្របស់: 
  ឥណទនបុគគលិក 17,514,306 70,705,253  11,307,440 45,795,132 
          
 ឥណទនសរបុដុល 610,785,488  2,465,741,015 472,018,731 1,911,675,860 
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7. ឥណទន ផ្តលឲ់យអតិថិជន (ត) 
ករវភិគបែនថមេទេលើឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជនមនដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

(ខ) ចំ ត់ថន ក់ឥណទន: 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 ឥណទន ស្ដង់ រ– មនវតថុបញច ំ 594,110,528 2,398,424,202 469,947,178 1,903,286,071 
 ឥណទន ស្ដង់ រ– គម នវតថុបញច ំ 5,677,333 22,919,393 1,330,920 5,390,226 
 ឥណទនឃ្ល ំេមើល– មនវតថុបញច ំ 1,392,808 5,622,766 - - 
 ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ– មនវតថុបញច ំ 1,667,781 6,732,832 423,049 1,713,348 
 ឥណទនជប់សង ័យ– មនវតថុបញច ំ 6,151,054 24,831,805 229,286 928,608 
 ឥណទនបត់បង់– មនវតថុបញច ំ 1,785,984 7,210,017 88,298 357,607 
         

 ឥណទនសរបុដុល  610,785,488 2,465,741,015 472,018,731 1,911,675,860 
         
 

(គ) ស្រមប់ករវភិគេលើឥណទន មកលវ ន្ត សូមេមើលកំណត់សំគល់ 28 (ឃ)  ស្ដីពីទ្រមង់កលវ ន្ត 

(ឃ) មនិ សន ្ឋ នៈ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 និ សនជន 610,785,488 2,465,741,015 472,018,731 1,911,675,860 
         
(ង) មទំនក់ទំនងៈ 

 ឥណទនបុគគលិក 282,560 1,140,695 1,193,934 4,835,433 
 មិនែមនសមព័នធញតិ 610,502,928 2,464,600,320 470,824,797 1,906,840,427 
         

      610,785,488 2,465,741,015 472,018,731 1,911,675,860 
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7. ឥណទន ផ្តលឲ់យអតិថិជន (ត) 
ករវភិគបែនថមេទេលើឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជនមនដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

(ច) មរបិូយប័ណ្ណៈ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 569,954,904 2,300,907,947 438,853,622 1,777,357,169 
 ែខមរេរៀល  34,874,132 140,786,871 28,775,652 116,541,391 
 ៃថបត  5,956,452 24,046,197 4,389,457 17,777,300 
         

    610,785,488 2,465,741,015 472,018,731 1,911,675,860 
         

(ឆ) ម្របេភទ ជីវកមមៈ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 កសិកមម  158,685,904 640,614,994 139,827,704 566,302,201 
 ពណិជជកមម 183,013,789 738,826,666 171,880,901 696,117,649 
 េស កមម  42,323,588 170,860,325 80,798,388 327,233,471 
 ្រគួ រ  166,102,254 670,554,800 78,851,999 319,350,596 
 សំណង់  16,846,053 68,007,516 491,423 1,990,263 
 េផ ង  ៗ  43,813,900 176,876,714 168,316 681,680 
         

    610,785,488 2,465,741,015 472,018,731 1,911,675,860 
         

 
(ជ) អ្រ ករ្របក់្របចំឆន ំ មនដូចតេទ៖ 
  2016 2015 
 អតិថិជនខងេ្រក   6.8% ដល់ 36.0%  14.4% ដល់ 36.0% 
 បុគគលិក   6.5%   8.0% 
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8. តៃម្លេករ ិ៍្តេឈម ះ 
 

តៃម្លេករ ិ៍ ្តេឈម ះេកើតេចញពីកររមួបញចូ លគន រ ង MJB និង ថ បន លីមីតធីត េនៃថងទី 1 ែខ េម  ឆន ំ 2016 ។ តៃម្ល               
េករ ិ៍ ្តេឈម ះ េកើតេចញដំបូងពីេនៃថងទី 17 ែខ ធនូ ឆន ំ 2012 េនេពលែដល MJB បនទិញ ថ បន លីមីតធីត។ 
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9. ្រទពយ និងបរកិខ រ 
  េ្រគ ងសង្ហ រមិ   ្រទពយកំពុង 
 2016 និងបរកិខ រ កុំពយូទ័រ យនយន្ត ករែកលម្អ អគរ បេងកើត  សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
       (កំណត់សំគល់ 4) 

តៃម្លេដើម 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2016 3,360,534 4,350,309 4,696,013 738,828 298,150 13,443,834 54,272,758 
 េផទរពី MJB េ្រកមកររមួបញចូ លគន មផ្លូវចបប់ 70,477 1,282,829 414,870 369,948 - 2,138,124 8,631,606 
 ករទិញបែនថម 975,057 2,157,818 1,566,714 152,879 178,387 5,030,855 20,309,561 
 ករេផទរ - 266,475 - 16,000 (282,475) - - 
 ករលក់ (5,208) (1,380) (30,440) - - (37,028) (149,482) 
 ករលុបេចល (327,711) (1,402,180) (1,113) (120,547) - (1,851,551) (7,474,711) 
               

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 4,073,149 6,653,871 6,646,044 1,157,108 194,062 18,724,234 75,589,732 
               

 ដក: រលំសប់ងគរ 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2016 1,987,503 3,282,890 2,438,407 376,286 - 8,085,086 32,639,492 
 េផទរពី MJB េ្រកមកររមួបញចូ លគន មផ្លូវចបប់ 34,431 1,215,700 265,036 164,475 - 1,679,642 6,780,715 
 រលំស់កនុងឆន ំ 583,023 1,773,610 992,794 184,059 - 3,533,486 14,264,683 
 ករលក់ (3,826) (1,267) (27,029) - - (32,122) (129,677) 
 ករលុបេចល (240,418) (1,388,564) (1,102) (120,512) - (1,750,596) (7,067,156) 
               

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 2,360,713 4,882,369 3,668,106 604,308 - 11,515,496 46,488,057 
               

តៃម្លេយង  
 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 1,712,436 1,771,502 2,977,938 552,800 194,062 7,208,738 29,101,675                
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9. ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 
 
  េ្រគ ងសង្ហ រមិ   ្រទពយកំពុង 
 2015 និងបរកិខ រ កុំពយូទ័រ យនយន្ត ករែកលម្អ អគរ បេងកើត  សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
       (កំណត់សំគល់ 4) 

តៃម្លេដើម 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2015 2,753,953 2,843,099 3,169,869 584,138 424,242 9,775,301 39,589,969 
 ករទិញបែនថម 646,917 1,129,303 1,713,424 154,690 298,149 3,942,483 15,967,056 
 ករលក់ (4,451) (20,281) (185,760) - - (210,492) (852,493) 
 ករលុបេចល (35,885) (26,053) (1,520) - - (63,458) (257,005) 
 ករេផទរ - 424,241 - - (424,241) - - 
               

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 3,360,534 4,350,309 4,696,013 738,828 298,150 13,443,834 54,447,527 
               

 ដក: រលំសប់ងគរ 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2015 1,558,556 2,260,814 1,832,186 279,899 - 5,931,455 24,022,393 
 រលំស់កនុងឆន ំ 459,405 1,067,670 755,552 96,387 - 2,379,014 9,635,007 
 ករលក់ (3,411) (20,120) (148,070) - - (171,601) (694,984) 
 ករលុបេចល (27,047) (25,474) (1,261) - - (53,782) (217,818) 
               

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 1,987,503 3,282,890 2,438,407 376,286 - 8,085,086 32,744,598 
               

តៃម្លេយង  
 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2015 1,373,031 1,067,419 2,257,606 362,542 298,150 5,358,748 21,702,929 
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10. ្រទពយសកមមអរបូី 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 តៃម្លេដើម 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  1,797,328 7,255,813 1,797,328 7,279,178 
 េផទរពី MJB 1,458,690 5,888,732 - - 
 ករទិញបែនថម 2,649,673        10,696,730  - - 
 ករលុបេចល (1,220,122) (4,925,633) - - 
         

 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 4,685,569   18,915,642  1,797,328 7,279,178 
         

 ដកៈ រលំសប់ងគរ 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  1,598,424 6,452,838  1,399,519  5,668,052 
 េផទរពី MJB 1,373,519   5,544,896 - - 
 រលំស់កនុងឆន ំ 1,466,862 5,921,722 198,905  805,565 
 ករលុបេចល (1,220,097) (4,925,532) - - 
         

 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 3,218,708   12,993,924  1,598,424 6,473,617 
         

 តៃម្លេយង 
 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 1,466,861 5,921,718 198,904 805,561 
         

11. ករវិនិេយគេផ ងៗ 
េនះគឺជករវនិិេយគជមួយ Credit Bureau Holding (Cambodia) (“CBH”) Ltd មរយៈ សមគមធនគរេនកមពុជ 
និងសមគមមី្រកូហិរញញវតថុៃនកមពុជ ចំនួន 50,000 ដុ ្ល រ េមរកិ (2015: 25,000ដុ ្ល រ េមរកិ) ។    តៃម្លសមរមយមិន
ចកំណត់ េ យេជឿជក់បន េ យ រែតលកខណៈែដលមិន ចគិតទុកមុនបន ៃនលំហូរ ច់្របក់ន

េពលអនគត និងមិនមនករគណនែដលសមរមយេដើមបីេធ្វើករសនិន ្ឋ នតៃម្លសមរមយ ។   ករវនិិេយគ ្រតូវបន 
កត់្រ មតៃម្លេដើម។ 
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12. ្រទពយសកមមេផ ងៗ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់បង់មុន 1,798,393 7,260,113 5,704,254 23,102,229 
 ករ្របក់ែដល្រតូវទទូល 6,420,899 25,921,169 5,453,081 22,084,978 
         

    8,219,292 33,181,282 11,157,335 45,187,207 
         

13. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន និង្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុេផ ងៗ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើ មត្រមូវករ 4,764,890 19,235,862 - - 
 ្របក់បេញញើសន ំ 93,777,737 378,580,724 33,438,845 135,427,322 
 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 484,678,371 1,956,646,583 226,431,743 917,048,559 
         

    583,220,998 2,354,463,169 259,870,588 1,052,475,881 
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13. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន និង្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុេផ ងៗ (ត) 

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនខងេលើេនះ ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) ម្របេភទអតិថិជន: 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 គណនីចរន្ត 
  ឯកត្តជន 839,562 3,389,312 - - 
  សហ្រគស 2,733,582 11,035,471 - - 
  ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 1,191,746 4,811,079 - - 
 គណនីសន ំ 
  ឯកត្តជន 60,703,551 245,060,235 31,939,577 129,355,287 
  សហ្រគស 33,048,347 133,416,177 543,537 2,201,325 
  ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 25,839 104,312 955,731 3,870,711 
 គណនីមនកលកំណត់ 
  ឯកត្តជន 411,393,896 1,660,797,158 201,292,232 815,233,540 
  សហ្រគស 39,519,301 159,539,418 9,651,455 39,088,392 
  ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 33,765,174 136,310,007 15,488,056 62,726,626 
         

    583,220,998 2,354,463,169 259,870,588 1,052,475,881 
         

(ខ) មនិ សន ្ឋ នៈ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 និ សនជន 544,687,461 2,198,903,280 256,503,418 1,038,838,843  
 អនិ សនជន 38,533,537 155,559,889 3,367,170 13,637,038 
         

    583,220,998 2,354,463,169 259,870,588 1,052,475,881 
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13. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន និង្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុេផ ងៗ (ត) 

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនខងេលើេនះ ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖(ត) 

 (គ) មរបិូយប័ណ្ណ: 

  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 469,818,628 1,896,657,801 213,898,592 866,289,298 
 ្របក់េរៀល 85,706,542 345,997,310 44,998,662 182,244,581 
 ៃថបត  3,476,415 14,034,287 973,334 3,942,002 
 ជបុ៉នេយ៉ន 24,219,413 97,773,771 - - 
         

    583,220,998 2,354,463,169 259,870,588 1,052,475,881 
         

(ឃ) មទំនក់ទំនង: 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 សមព័នធញតិ 144,440 583,104 3,298,433 13,358,654 
 មិនែមនសមព័នធញតិ 583,076,558 2,353,880,065 256,572,155 1,039,117,227 
         

    583,220,998 2,354,463,169 259,870,588 1,052,475,881 
         

(ង) មកលកំណត់: 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 រយៈេពល 1 ែខ 98,542,627 397,816,585 37,503,135 151,887,697 
 ចេន្ល ះពី 1 ែខេទ 3 ែខ 37,239,071 150,334,130 17,724,268 71,783,285 
 េលើសពី 3 ែខ 447,439,300 1,806,312,454 204,643,185 828,804,899 
         

    583,220,998 2,354,463,169 259,870,588 1,052,475,881 
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13. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន (ត) 

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនខងេលើេនះ ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 
 
 (ច) មអ្រ ករ្របក់ (្របចំឆន ំ): 
  2016 2015 
 ធនគរ និង្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ 
  ្របក់បេញញើសន ំ - - 
  គណនីចរន្ត - - 
  ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 2.25% - 8.00% 3.50% - 4.50% 
 ឯកត្តជន 
  គណនីចរន្ត - - 
  ្របក់បេញញើសន ំ 3% 4% 
  ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 4.50% - 10.00%   4.50% - 9.50% 
 សហ្រគស 
  គណនីចរន្ត - - 
  ្របក់បេញញើសន ំ  3% 4% 
  ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 4.50% - 10.00%   4.50% - 7.50% 
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14. ្របក់កមចី 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 សមព័នធញតិ 
  ម៉រ ៉ូ ន់ ធនគរ ជបុ៉ន ភីអិលសីុ - - 442,155 1,790,728 
  Maruhan Investment Asia (“MIA”) 10,000,000 40,370,000 10,000,000 40,500,000 
         

    10,000,000 40,370,000 10,442,155 42,290,728          

 មិនែមនសមព័នធញតិ 
  Nederlandse Financierings –  
   Maatschappij voor Ontwikkelingslanden  
   N.V (‘FMO”) 33,750,000 136,248,750 45,000,000 182,250,000 
  Symbiotics 18,510,775 74,728,000 17,996,049 72,883,998 
  DEG 10,000,000 40,370,000 12,500,000 50,625,000 
  Micro-Finance Enhancement 13,500,000 54,499,500 15,000,000 60,750,000 
  ResponsAbility SICAV 9,000,000 36,333,000 11,000,000 44,550,000 
  ICBC 17,500,000 70,647,500 15,000,000 60,750,000 
  Norfund 1,400,000 5,651,800 4,200,000 17,010,000 
  Triodos - Doen 5,250,000 21,194,250 5,250,000 21,262,500 
  Blue Orchard 500,000 2,018,500 3,333,334 13,500,003 
  Cathay United Bank (Cambodia)  
   Corporation Limited 5,560,573 22,448,032 2,896,013 11,728,853 
  NMI Global Fund KS 4,000,000 16,148,000 4,000,000 16,200,000 
  Hatton National Bank Plc 3,750,000 15,138,750 4,750,000 19,237,500 
  ABA Bank - - 2,500,000 10,125,000 
  Union Commercial Bank - - 5,000,000 20,250,000 
  ACLEDA Bank - - 2,000,000 8,100,000 
  First Commercial Bank 35,000,000 141,295,000 - - 
  DWM Funds S.C.A 3,000,000 12,111,000 - - 
         

    160,721,348 648,832,082 150,425,396 609,222,854 
         

 ្របក់កមចីមិនមនវតថុធន។ 
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14. ្របក់កមចី (ត) 
(ក) មរបិូយប័ណ្ណ: 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 167,210,573 675,029,083 156,371,502 633,304,584 
 ្របក់េរៀល 3,510,775 14,172,999 4,496,049 18,208,998 
         

    170,721,348 689,202,082 160,867,551 651,513,582 
         

(ខ) មអ្រ ករ្របក់ (្របចំឆន ំ): 
  2016 2015 
 ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 4.72% - 8.00% 4.72% - 11.00% 
 ្របក់េរៀល 10.00% - 10.50% 9.17% - 10.50% 
     

(គ) មកលកំណត់: 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 រយៈេពល1 ែខ 2,397,213 9,677,549 2,080,353 8,425,430 
 ចេន្ល ះពី 1 ែខ េទ 3 ែខ 19,290,153 77,874,348 9,491,014 38,438,607 
 ចេន្ល ះពី 3 ែខ េទ 12 ែខ 32,075,649 129,489,395 43,127,772 174,667,477 
 េលើសពី 1 ឆន ំដល់ 5 ឆន ំ 116,958,333 472,160,790 106,168,412 429,982,068 
         

    170,721,348 689,202,082 160,867,551 651,513,582 
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15. បំណុលបនទ ប់បន  ំ
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 DEG - Deutcsche Investitions 10,000,000 40,370,000 10,000,000 40,500,000 
 Maruhan Investment Asia 5,000,000 20,185,000 5,000,000 20,250,000 
 Triodos - Doen  1,313,217 5,301,457 1,313,217 5,318,529 
 Maruhan (Cambodia)  
  Corporation (“MCC”) - - 15,000,000 60,750,000 
 ម៉រ ៉ូ ន់ ធនគរ ជបុ៉ន ភីអិលសីុ. - - 8,000,000 32,400,000 
 DWM Funds S.C.A  - - 1,000,000 4,050,000 
         

    16,313,217 65,856,457 40,313,217 163,268,529 
         

DEG 
នៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន ំ 2015 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនអនុម័ត េលើបំណុលបនទ ប់បន ំ របស់ធនគរ ពី DEG 
ចំនួន 10,000,000 ដុ ្ល រ េមរកិ។ បំណុលបនទ ប់បន ំេនះ មនកលកំណត់ រយៈេពល 7 ឆន ំ និងផុតកំណត់ 
េនៃថងទី 15 ែខធនូ ឆន ំ 2021 និងមន អ្រ ករ្របក់េថរ 10.65%  កនុងមួយឆន ំ។ 

Maruhan Investment Asia 
នៃថងទី 10 ែខ តុ  ឆន ំ 2013 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនអនុម័ត េលើបំណុលបនទ ប់បន ំ របស់ធនគរ ពី 
Maruhan Investment Asia ចំនួន 5,000,000 ដុ ្ល រ េមរកិ។  ធនគរ ទទួលបនៃថងទី 12 ែខ សី  ឆន ំ 2013 ។ 
បំណុលបនទ ប់បន ំេនះ មនកលកំណត់ រយៈេពល 7 ឆន ំ និងផុតកំណត់ េនៃថងទី 12 ែខ សី  ឆន ំ 2020 និង
មន អ្រ ករ្របក់ដុល 10.4651% កនុងមួយឆន ំ។ 

Triodos – Doen 
នៃថងទី 19 ែខ ធនូ ឆន ំ 2007 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនអនុម័ត េលើបំណុលបនទ ប់បន  ំរបស់ធនគរ ពី Triodos 
– Doen ចំនួន 1,000,000ដុ ្ល រ េមរកិ និងTriodos Fair Share Fund ចំនួន 1,000,000ដុ ្ល រ េមរកិ ។ បំណុល
បនទ ប់បន ំេនះ មនកលកំណត់ រយៈេពល 10 ឆន ំ និងផុតកំណត់ េនៃថងទី 1 ែខ  មក  ឆន ំ 2018 និងមន អ្រ
ករ្របក់ដុល 11.6279% កនុងមួយឆន ំ ស្រមប់រយៈេពល ្របំឆន ំដំបូង និងអ្រ ករ្របក់ដុល ម អ្រ  LIBOR 
12 ែខ បូក 6% (អ្រ ករ្របក់អបបរម12.2093%) ស្រមប់រយៈេពល ែដលេនសល់គិតពីៃថងទី1 ែខ មក  ឆន ំ 
2013 ។ 
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15. បំណុលបនទ ប់បន  ំ(ត) 

Triodos – Doen (ត) 
នៃថងទី 6 ែខ មក  ឆន ំ 2011 ធនគរជតិៃនកមពុជ បនអនុម័ត េលើបំណុលបនទ ប់បន ំ មួយេទៀត របស់
ធនគរ ពី Triodos – Doen ចំនួន 500,000ដុ ្ល រ េមរកិ ។ បំណុលបនទ ប់បន ំេនះ មនអ្រ ករ្របក់ដុល
11.0466%  កនុងមួយឆន ំ និងផុតកំណត់ េនៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2018  ។  បំណុលបនទ ប់បន ំពី Triodos – Doen 
ចំនួន  900,000 ដុ ្ល រ េមរកិ និង286,783 ដុ ្ល រ េមរកិ  ្រតូវបនបែម្លង ជេដើមទុនរបស់ធនគរ នៃថងទី
12 ែខ តុ  ឆន ំ 2011  និងៃថងទី1 ែខ ធនូ ឆន ំ 2011 ែដលបនអនុម័ត េ យធនគរជតិៃនកមពុជ នៃថងទី11 ែខ 
សី  ឆន ំ 2011  ។  េដើមទុន របស់ Triodos – Doen ្រតូវបនលក់ និងេផទរេទ MJB កនុង ឆន ំ 2012 ។ 

16. មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  5,371,180 21,683,454 3,749,258 15,184,495 
 ករបែនថមកនុងឆន ំ 
  ករចូលរមួរបស់និេយជក 1,477,233 5,963,590 1,003,670 4,064,864 
  ករចូលរមួរបស់និេយជិត 835,891 3,374,492 531,141 2,151,121 
  ករ្របក់ 376,634 1,520,471 258,601 1,047,334 
 បង់កនុងឆន ំ (415,431) (1,677,095) (171,490) (694,535) 
         

 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 7,645,507 30,864,912 5,371,180 21,753,279 
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17. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

(ក) ពនធពនយរ -សុទធ 

ពនធពនយរជ្រទពយសកមមបនមកពី៖ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍ 
  របស់និេយជិក 1,318,688 5,323,543 957,329 3,877,182 
 សំវធិនធនេលើឥណទនសង ័យ (*) 1,207,933 4,876,426 296,760 1,201,878 
 ្រទពយ និងបរកិខ រ 78,067 315,156 48,133 194,939 
 ្របក់ចំណូលមិនទន់េកើតេឡើង 20,747 83,756 31,536 127,721 
 ខតេលើអ្រ ប្តូរ្របក់មិនទន់េកើតេឡើង 72,155 291,290 79,823 323,283 
         

    2,697,590 10,890,171 1,413,581 5,725,003 
         

 

(*) ពនធពនយរជ្រទពយសកមមេនះ េកើតេឡើងពីសំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង យ័េលើ               
ឥណទនធមម /ស្តង់ រ និងឃ្ល ំេមើល ែដលជចំ យមិន ចកត់កងបន ស្រមប់ករគណន 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញ េ យអនុេ ម ម្របកសថមីេលខ 1535 សហវ ្រប.ក របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហិរញញវតថុ ចុះៃថងទី 23 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 ។ 

ករែ្រប្របួលៃន ពនធពនយរជ្រទពយសកមម េនកនុងឆន ំដូចខងេ្រកម៖ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ៃថងទី 1 ែខ មក  1,413,581  5,706,627 966,085 3,912,644 
 ចំ យកនុងរបយករណ៍លទធផល 1,284,009 5,183,544 447,496 1,812,359 
         

 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 2,697,590 10,890,171 1,413,581 5,725,003 
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17. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

(ខ) បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ៃថងទី 1 ែខ មក  4,411,045 17,807,389 2,482,746 10,055,121 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 3,734,192 15,074,933 5,170,630 20,941,052 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់ (5,361,586) (21,644,723) (3,242,331)  (13,131,441) 
         

 ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 2,783,651 11,237,599 4,411,045 17,864,732 
         

(គ) ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ 3,734,192 15,074,933 5,170,630 20,941,052 
 ពនធពនយរ (1,284,009) (5,183,544) (447,496) (1,812,359) 
         

    2,450,183 9,891,389 4,723,134 19,128,693 
         

អនុេ មេទ មចបប់ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ធនគរមនកតព្វកិចចបង់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ េ យ
គណន មអ្រ  20% ៃន្របក់ចំេណញជប់ពនធ េបើ មិនទបជងពនធអបបបរមែដលគណន ម                        
អ្រ  1% ៃន្របក់ចំណូលសរបុេនះេទ ។ 

ករេផទ ងផទ ត់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ ែដលគណន មអ្រ ពនធផ្លូវករ 20% េធៀបេទនឹងពនធេលើ ្របក់
ចំេណញ ែដលបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍លទធផលមនដូចខងេ្រកម៖ 
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17. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

(គ) ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ចំេណញមុនបង់ពនធ 11,281,887 45,544,977 23,663,795 95,838,370 
         

 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
  មអ្រ  20% 2,256,377 9,108,994 4,732,759  19,167,674 
 ចំ យមិន ចកត់កងពនធបន 193,806 782,395 (9,625) (38,981) 
         

    2,450,183 9,891,389  4,723,134  19,128,693 
         

ករគណនចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ និង្រតូវបន្រតួតពិនិតយ និងករប៉ន់្របមណ េ យ ជញ ធរ 
ពនធ រ ។ 

18. បំណុលេផ ងៗ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ករ្របក់្រតូវទូទត់ 9,492,098 38,319,600 5,492,172 22,243,297 
 បុគគលិក និងចំ យែដលពក់ព័នធ 2,173,364 8,773,870 1,050,503 4,254,537 
 បងគរស្រមប់ពនធេផ ង  ៗ 268,216 1,082,788 405,642 1,642,850 
 ចំណូលពនយរ 107,626 434,486 157,682 638,612 
 គណនី្រតូវទូទត់ 269,613 1,088,428 128,715 521,296 
 ចំ យបងគរ េផ ង  ៗ 117,632 474,880 199,832 809,319 
         

   12,428,549 50,174,052 7,434,546 30,109,911 
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19. េដើមទុន 

 េដើមទុនលម្អិតមនដូចតេទ៖ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 MARUNHAN Investment Asia Pte. Ltd. 120,000,000 484,440,000 - - 
 Maruhan Japan Bank Plc. - - 17,309,200 70,102,260 
 Cambodia Community Buildings - - 891,860 3,612,033 
         

   120,000,000 484,440,000 18,201,060 73,714,293 
         

ចំនួនភគហុ៊ន របស់ធនគរែដលបនអនុញញ ត មនចំនួន 1,200,000 ហុ៊ន (2015: 1,820,106) ែដលមន 
តៃម្ល 100ដុ ្ល រ េមរកិ កនុង 1 ហុ៊ន ។  ភគហុ៊ន ទំងអស់ែដលបនេចញផ យ ្រតូវបនបង់ ។ 

េដើមទុនរបស់ធនគរ ្រតូវបនបេងកើនពី 18,201,060 ដុ ្ល រ េមរកិដល់ 120,000,000 ដុ ្ល រ េមរកិ េនកនុង
ឆន ំ 2016។ ករេកើនេឡើង គឺជលទធផលពីករេផទរ្របក់ចំេណញរក ទុកចំនួន 35,682,196 ដុ ្ល រ េមរកិ 
បុព្វ ភេដើមទុនចំនួន 174,964 ដុ ្ល រ េមរកិ និង្របក់ប្រមុងពីកររមួបញចូ ល ជីវកមមចំនួន 65,941,780 
ដុ ្ល រ េមរកិ ។  ធនគរជតិៃនកមពុជ បនទទួល គ ល់ករបេងកើន េដើមទុនេនះេនៃថងទី 29 ែខមីន ឆន ំ 
2016 េហើយ្រកសួងពណិជជកមម បនទទួល គ ល់ៃថងទី 13 កកក  ឆន ំ 2016 ។  

20. ចំណូលេលើករ្របក់ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន 101,691,201 410,527,378 82,146,090 332,691,665 
 សមតុលយ េនធនគរនន 199,101 803,771 5,659 22,919 
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 224,522 906,395 1,731 7,010 
         

    102,114,824 412,237,544 82,153,480 332,721,594 
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21. ចំ យេលើករ្របក់ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើពីអតិថិជន និង្រគឹះ ថ ន 
  ហិរញញវតថុនន 28,919,340 116,747,376 15,103,504 61,169,191 
 ្របក់កមចី  12,336,419 49,802,124 11,156,457 45,183,651 
 បំណុលបនទ ប់បន ំ 2,562,265 10,343,864 3,657,076 14,811,158 
 មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍ 407,655 1,645,702 279,939 1,133,753 
         

    44,225,679 178,539,066 30,196,976 122,297,753 
         

22. ចំណូលកៃ្រម និងេជើង រសទុធ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 កៃ្រមដំេណើ រករេស ឥណទន 1,985,671 8,016,154 1,569,025 6,354,551 
 កៃ្រមេស េផទរ្របក់ 47,561 192,004 95,020 384,831 
 កៃ្រម និងេជើង រេផ ង  ៗ 76,348 308,216 9,508 38,507 
         

    2,109,580 8,516,374 1,673,553 6,777,889 
 ចំ យកៃ្រម និងេជើង រ្របក់កមចី (1,168,873) (4,718,740) (629,747) (2,550,475) 
         

    940,707 3,797,634 1,043,806 4,227,414 
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23. ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 បុគគលិក និងចំ យពក់ព័នធ 21,716,431 87,669,232 16,750,474 67,839,420 
 រលំស់  5,000,348 20,186,405 2,577,919 10,440,572 
 ចំ យជួលករយិល័យ 3,212,624 12,969,363 2,389,370 9,676,949 
 ចំ យទីផ រ និង ផ យពណិជជកមម 1,545,966 6,241,065 1,399,987 5,669,947 
 ចំ យេលើសមភ រ និងេបះពុមព 1,818,650 7,341,890 1,062,968 4,305,020 
 ចំ យយនយន្ត 559,206 2,257,515 526,314 2,131,572 
 ចំ យទឹក និងេភ្លើង 832,000 3,358,784 577,075 2,337,154 
 ចំ យេលើទំនក់ទំនង 630,157 2,543,944 468,881 1,898,968 
 ចំ យេលើករជួសជុលែថទំ 823,598 3,324,865 403,997 1,636,188 
 ចំ យេលើសន្តិសុខ 385,808 1,557,507 346,546 1,403,511 
 ចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ 459,026 1,853,088 278,109 1,126,341 
 ចំ េលើេស កមមធនគរ 178,985 722,562 124,582 504,557 
 កៃ្រមែផនកចបប់ និងវជិជ ជីវៈ 488,192 1,970,831 197,204 798,676 
 កៃ្រម ជញ ប័ណ្ណ 918,049 3,706,164 337,762 1,367,936 
 ចំ យេលើករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 786,857 3,176,542 674,114 2,730,162 
 ចំ យេលើករផកពិន័យ 465,683 1,879,962 228,632 925,960 
 អំេ យ និងករបរចិច គ 99,152 400,277 38,134 154,443 
 ចំ យេផ ង  ៗ 837,239 3,379,933 389,180 1,576,178 
         

    40,757,971 164,539,929 28,771,248 116,523,554 
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24. ច់្របក់សទុធទទួលបនពីសកមមភព្របតិបត្តិករ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 សកមមភព្របតិបត្តិករ 
 ចំេណញមុនបង់ពនធ 11,281,887 45,544,977 23,663,795 95,838,370 
 និយ័តកមមៈ 
  រលំស់ 5,000,348 20,186,405 2,577,919 10,440,572 
  ករលុបេចល្រទពយ និងបរកិខ រ 
   និង្រទពយសកមមអរបិូយ 100,980 407,656 9,676 39,188 
  ចំេណញពីករលក់្រទពយនិងបរកិខ រ (10,949) (44,202) (33,738) (136,639) 
  ចំ យេលើមូលនិធិេ ធននិវត្តន៍ 1,477,233 5,963,590 1,003,670 4,064,864 
  សំវធិនធនេលើឥណទន 
   ្រកក់និងជប់សង ័យ 7,150,298 28,865,753 743,299 3,010,361 
         

    24,999,797 100,924,179 27,964,621 113,256,716 
 បែ្រមប្រមួលៈ 
  សមតុលយេនធនគរជតិ 
  ៃនកមពុជ (50,362,845) (203,314,805) (7,968,200) (32,271,210) 
  សមតុលយេនធនគរនន 8,332,056 33,636,510 - - 
  ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន (60,239,039) (243,185,000) (160,789,305) (651,196,685) 
  ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 7,345,942 29,655,568 (3,735,627) (15,129,289) 
  ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 
   និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុនន 227,831,216 919,754,619 93,774,320 379,785,996 
  មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍ 967,356  3,905,216 789,742 3,198,455 
  បំណុលេផ ង  ៗ (477,140) (1,926,214) 3,226,285 13,066,454 
         

 ច់្របក់សុទធទទួលបនពី/ 
  (េ្របើ្របស់កនុង) 
  សកមមភព្របតិបត្តិករ 158,397,343 639,450,073 (46,738,164) (189,289,563) 
          
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់ (5,361,586) (21,644,723) (3,242,331) (13,131,441) 
 មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍បនបង់ (415,431) (1,677,095) (171,490)  (694,535) 
         

 ច់្របក់សុទធទទួលបនពី/(េ្របើ្របស់កនុង) 
  សកមមភព្របតិបត្តិករ 152,620,326 616,128,255 (50,151,985) (203,115,539) 
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25. ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
ស្រមប់េគលបំណងបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ ច់្របក់និង ច់្របក់សមមូល              
រមួមន៖ 

  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ច់្របក់កនុងៃដ 32,876,496 132,722,414 14,050,134 56,903,043 
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 115,229,179 465,180,196 5,785,690 23,432,045 
 សមតុលយេនធនគរនន 45,743,874 184,668,019 7,767,064 31,456,609 
         

    193,849,549 782,570,629 27,602,888 111,791,697 
         

26. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ 

(ក) ទំនក់ទំនងសមព័នធញតិ 
 ទំនក់ទំនងសំខន់ៗជមួយសមព័នធញតិកនុងករយិបរេិចឆទមនដូចតេទ៖ 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 សមព័នធញតិ ទំនក់ទំនង 
 MC   ្របក់បេញញើ 20,071,728 81,029,566 -  - 
 MCC  បំណុលបនទ ប់បន ំ -  - 15,000,000 60,750,000 
    បំណុលបនសង 15,000,000 60,555,000 - - 
    ចំ យករ្របក់ 676,667 2,731,705 796,250 3,224,813 
    ្របក់បេញញើ 19,267,444 77,782,671 -  - 
 MIA   ្របក់កមចី -  - 10,000,000 40,500,000 
    ចំ យករ្របក់ 933,654 3,769,161 456,249 1,847,810 
    ្របក់បេញញើ 1,042,662 4,209,226 -  - 
 MJB   ភគ ភែដល្របកស - - 2,512,969 10,177,524 
    ្របក់កមចីែដលបនសង 442,155 1,784,980 192,160 778,248 
    ចំ យករ្របក់ 201,718 814,336 817,799 3,312,086 
    ករលុបបំបត់ 8,066,778 32,565,583 - - 
    ្របក់បេញញើ 3,061,851 12,360,692 1,414,381 5,728,243 
 MJBL  ្របក់បេញញើ 11,227 45,323 - - 
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26. សមតលុយ នងិ្របតបិត្តកិរជមយួសមពន័ធញត ិ(ត) 

(ក) ទំនក់ទំនងសមព័នធញតិ (ត) 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 សមព័នធញតិ ទំនក់ទំនង 
 Han Famiily ្របក់បេញញើ 23,934,931 96,625,316 - -
 អនក្រគប់្រគង 
 ជន់ខពស់ ្របក់បេញញើ 144,440 583,104 562,772 2,279,227 
    ្របក់កមចី 282,560  1,140,695 1,193,934  4,835,433 
         

 (ខ) សមតុលយជមួយសមព័នធញតិ 
 សមតុលយជមួយសមព័នធញតិ កនុងករយិបរេិចឆទមនដូចតេទ៖ 

  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 សមព័នធញតិ ទំនក់ទំនង 
 MC   ្របក់បេញញើ 20,071,728  81,029,566 -  - 
 MCC  បំណុលបនទ ប់បន ំ -  - 15,000,000 60,750,000 
    ្របក់បេញញើ 21,667,450 87,471,496 2,400,005 9,720,021 
 MIA   បំណុលបនទ ប់បន ំ 5,000,000 20,185,000 5,000,000 20,250,000 
    ្របក់កមចី 10,000,000 40,370,000 10,000,000 40,500,000 
    ្របក់បេញញើ 1,042,662 4,209,226 -  - 
 MJB   ្របក់កមចី -  - 442,155 1,790,728 
    បំណុលបនទ ប់បន ំ -  - 8,000,000 32,400,000 
    ្របក់បេញញើ - - 2,735,661 11,079,427 
 MJBL  ្របក់បេញញើ 11,227 45,323 - - 
 Han Famiily ្របក់បេញញើ 23,934,931 96,625,316 - - 
 អនក្រគប់្រគង 
 ជន់ខពស់ ្របក់បេញញើ 144,440 583,104 562,772 2,279,227 
    ្របក់កមចី 282,560  1,140,695 1,193,934  4,835,433 
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27. ករសនយ និងយថភព 

(ក) ភតិសនយ្របតិបត្តិករ  

 ធនគរមនកិចចសនយភតិសនយ ចំេពះករជួលអគរករយិល័យ ដូចខងេ្រកម៖ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 កនុងរយៈេពល 1 ឆន ំ 3,338,024 13,475,603 2,370,291 9,599,679 
 ចេន្ល ះពី 1 ឆន ំេទ 5 ឆន ំ 10,789,569 43,557,492 7,492,299 30,343,811 
 េលើស 5 ឆន ំ 3,862,671 15,593,602 3,920,686 15,878,778 
         

    17,990,264 72,626,697 13,783,276 55,822,268 
         

 (ខ) ភតិសនយជ្របក់កមចី 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 កិចចសនយប្តូររបិូយប័ណ្ណ 29,476,301 118,995,827 - - 
 សមតុលយឥណទនវបិរបូណ៍ 
  ែដលមិនបនេ្របើ 12,088,303 48,800,479 - - 
 ភតិសនយជ្របក់កមចីែដលទទួល 
  បនពីធនគរនន 1,000,000 4,037,000 - - 
 មូលប្រតបំណុល 627,112 2,531,651 - - 
 លិខិតឥណទន 175,059 706,713 - - 
 ប័ណ្ណធនរបស់ធនគរ 149,875 605,045 - - 
         

    43,516,650 175,676,715 - - 
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27. ករសនយ និងយថភព (ត) 

(គ) យថភពេលើពនធ 

ពនធ្រតូវសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ និង ម នអេងកតេ យ្រកុម ជញ ធរែដលផ្តល់សិទធិេ យចបប់ 
កនុងករ ក់ពិន័យករ ក់ទណ្ឌ កមម និងករគិតករ្របក់ ។  ករអនុវត្តន៍ចបប់ និងបទបញញតិ្តពនធេលើ 
្របតិបត្តិករេ្រចើន្របេភទ្របឈមនឹងបំណក្រ យេផ ងៗ ។ 

បញ្ហ ទំងេនះ ចបេងកើតឲយមន និភ័យពនធ កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនលកខណៈធំដំុជង                    
េន្របេទសដៃទេទៀត ។  អនក្រគប់្រគងេជឿជក់ថ ករេធ្វើសំវធិនធនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ េ យែផ្អក              
េលើករបក្រ យៃននីតិកមមពនធ ។  ក៏បុ៉ែន្ត ជញ ធរជប់ពក់ព័នធ ចនឹងមនបំណក្រ យខុសគន  
េហើយផលប៉ះពល់ ចមនទំហំធំ ។ 

28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ 
ធនគរ ្របឈមមុខនឹង និភ័យ មនដូចខងេ្រកម៖ 

 និភ័យ្របតិបត្តិករ 
 និភ័យឥណទន 
 និភ័យទីផ រ និង 
 និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ 

ធនគរ មិនេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុនិទស ន៍ (derivative financial instrument) ដូចជកិចចសនយ ប្តូររបិូយ
ប័ណ្ណ និងករេផ្ត ះប្តូរអ្រ ករ្របក់ (interest rate swaps) េដើមបី្រគប់្រគង និភ័យហិរញញវតថុ របស់ខ្លួនេនះ
េទ ។ 

(ក) និភ័យ្របតិបត្តិករ 

និភ័យ្របតិបត្តិករ គឺជ និភ័យៃនករបត់បង់ផទ ល់ឬ្របេយលែដលេកើតមនេឡើងពីករខ្វះខត ឬ 
ប ជ័យៃនដំេណើ រករ បុគគលិក បេចចកវទិយ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងេកើតេឡើងពីក ្ត ខងេ្រកមួយ 
ចំនួនេទៀត ែដលមិនែមនជ និភ័យឥណទន និភ័យទីផ រ និង និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ 
ដូចជ ក ្ត ែដលេកើតមនេឡើងពីត្រមូវករចបប់ និងបទបញញតិ្តេផ ងៗ និងស្តង់ រែដលទទួល គ ល់                  
ជទូេទេនកនុងសហ្រគស ជីវកមម ។ 
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ក) និភ័យ្របតិបត្តិករ (ត) 

និភ័យ្របតិបត្តិករ្រតូវបន្រគប់្រគង មរយៈដំេណើ រករ្រគប់្រគង និភ័យ្របតិបត្តិករ ភពសម្រសប 
េលើករ្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍េលើសកមមភព ជីវកមម មរយៈប ្ត អងគភព្រតួតពិនិតយ និងគំ្រទ               
េផ ង  ៗ ែដលឯក ជយេលើអងគភព ជីវកមម េហើយនិងករ្រតួតពិនិតយពីអនក្រគប់្រគងជន់ខពស់របស់     
ធនគរ ។ 

ករ្រគប់្រគងេលើ និភ័យ្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ ត្រមូវឲយបេងកើតនូវរចនសមព័នធតួនទី និងវធីិ ្រស្ត ៃន
ករ្រគប់្រគងរបស់អងគភពឲយបនចបស់ ស់ ។  េគលករណ៍ និងវធិនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងជេ្រចើន ្រតូវ
បនអនុវត្ត រមួមនករបេងកើតអនកមនសិទធិចុះហតថេលខ ្របព័នធ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់ ករេរៀបចំ នូវនីតិ
វធីិ និងឯក រសំ ងនន ្រពមទំងករអនុវត្តន៍ មបទបញញត្តិ និងត្រមូវករ មចបប់ នន ។ 

(ខ) និភ័យឥណទន 

និភ័យឥណទន គឺជករខតបង់ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្របសិនេបើអនកខចី ឬៃដគូពណិជជកមម ខកខន
មិនបនបំេពញកតព្វកិចចេលើករបង់្របក់េដើមចំេពះឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជន ។ 

និភ័យឥណទន គឺជ និភ័យសំខន់បំផុតកនុង ជីវកមមរបស់ធនគរ ។  ក ្ត ចមបងែដលនំឲយ មន
និភ័យឥណទនេកើតេចញ មរយៈករផ្តល់ឥណទនដល់អតិថិជន ។  ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ េ្រកខទង់
ងតុលយករក៏មន និភ័យឥណទនែដរដូចជកិចចសនយឥណទនជេដើម ។  ករ្រគប់្រគង                    
និភ័យឥណទន្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមមករឥណទនរបស់ធនគរ ។ 

និភ័យឥណទន ្រតូវបន្រគប់្រគង មរយៈករវភិគជ្របចំេលើលទធភពរបស់អនកខចី្របក់ និងអនកខចី 
្របក់េគលេ សំខន់ៗកនុងករបំេពញកតព្វកិចចសង្របក់េដើម និងករ្របក់ ។  និភ័យឥណទន ក៏  
្រតូវបន្រគប់្រគងជែផនក េ យករទទួលវតថុបញច ំ និងករធនជលកខណៈបុគគល ។  អនក្រគប់្រគងេធ្វើករ  
យតៃម្លេរៀង ល់ឆន ំបនទ ប់ពីឥណទន្រតូវបនផ្តល់ េដើមបី ម នលកខខណ្ឌ  និងលទធភពហិរញញវតថុរបស់  

អនកខចី្របក់ ។ 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ខ) និភ័យឥណទន (ត) 

(i) ករ ស់ែវង និភ័យឥណទន 

ធនគរ បនបេងកើតេគលករណ៍ និភ័យឥណទនសនូល (Core Credit Risk Policy) េដើមបី ្រគប់្រគង     
និភ័យរបស់ធនគរ ។  ករបន្តឥណទន ្រតូវបនចត់ែចងេ យកមមវធីិឥណទន ែដលបនេរៀបចំ 

គេ្រមងស្រមប់ផលិតផល ឬសំេពៀតឥណទន ពិេសស ប់ទំងទីផ រេគលេ  កលកំណត់ និង
លកខខណ្ឌ ឯក រសំ ង និងនីតិវធីិេនេ្រកមផលិតផលឥណទន ែដលនឹង្រតូវ បន ស់ែវង និង ផ្តល់
ឲយ ។ 

ធនគរបនែបងែចកមុខងរ និងករទទួលខុស្រតូវយ៉ងចបស់ ស់ រ ងអនកេសនើសំុឥណទន អនក យ 
តៃម្លឥណទន និងអនកអនុម័តឥណទន ។ 

(ii) ករ្រគប់្រគងក្រមិត និភ័យ និងេគលករណ៍បនថយ និភ័យ 

ធនគរេធ្វើ្របតិបត្តិករ និងផ្ដល់ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនជូនអតិថិជនជបុគគល ឬសហ្រគស េនកនុង 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។  ធនគរ្រគប់្រគងក្រមិត និង្រតួតពិនិតយ ករ្របមូលផ្ដុំ និភ័យ ឥណទន េន
េពលែដលពួកេគរកេឃើញ ។  ធនគរជតិៃនកមពុជ បនកំណត់ និយមន័យ និភ័យឥណទនធំ ថជ

និភ័យ ឥណទនទូេទចំេពះអនកទទួលផលជ ឯកត្តបុគគលែដលេលើសពី 10% ៃន មូលនិធិផទ ល់សុទធ 
របស់ធនគរ ។ 

េយង មលកខខណ្ឌ ៃន្របកសេលខ ធ7-06-226 ្រប.ក របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរ  ចំបច់្រតូវ
រក ្រគប់េពលេវ នូវអនុបតអតិបរមចំនួន 20% រ ង និភ័យឥណទនទូេទរបស់ ធនគរេធៀបនឹង
អនកទទួលផលឯកត្តជន មួយ និងមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ ។ និភ័យ ឥណទនធំៗសរបុ 
មិន្រតូវេលើសពី 300% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរេទ ។ 

ធនគរេ្របើ្របស់េគលករណ៍និងករអនុវត្តន៍ជេ្រចើន េដើមបីកត់បនថយ និភ័យឥណទន កនុងេនះ 
េគលករណ៍ជ្របៃពណីគឺករ ក់ធនជវតថុបញច ំេលើឥណទន ដល់អតិថិជនែដលជទូេទ ធនគរ អនុ
វត្តេគលករណ៍ែណនំស្ដីពីករទទួលយកបននូវចំ ត់ថន ក់ជក់ ក់ៃនវតថុបញច ំ ឬករកត់បនថយ                         

និភ័យឥណទន ។  ្របេភទៃនវតថុបញច ំសំខន់  ៗេដើមបីធនឥណទនដល់អតិថិជនមនដូចជ៖ 

 វតថុបញច ំេលើ្រទពយសមបត្តិស្រមប់ ំងទីលំេន (មនដីធ្លី អគរ និង្រទពយសមបត្តិេផ ងៗ) 

 បនទុកេផ ងៗេលើ្រទពយសកមមកនុង ជីវកមម ដូចជដីធ្លី និងអគរ និង 

 ច់្របក់កនុងទ្រមង់ជ្របក់បេញញើក្រមិតទុក ។ 



ធនគរ ថ បន ភីអិលសុ ី
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ខ) និភ័យឥណទន (ត) 

(iii) ឱនភព និងេគលនេយបយសំវធិនធន 

ធនគរគឺត្រមូវឲយេធ្វើ មជ ច់ខតចំេពះ ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់សំវធិនធនេលើឥណទន េ យ 
អនុេ ម េទ ម្របកសេលខ B7-09-074 ចុះៃថងទី 25 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2009 ស្តីពីករចំ ត់ថន ក់ សំ
វធិនធន។ ស្រមប់ពត៌មនលម្អិត សូមេមើលកំណត់ចំ ំេលខ 3 (ជ)។ 

(iv)  ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន 

 និភ័យអតិបរមឥណទនមុនេពលមនវតថុបញច ំឬករព្រងឹងឥណទនេផ ងៗ 
 
  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 117,329,179 473,657,896 5,785,690 23,432,045 
 សមតុលយ េនធនគរនន 46,743,874 188,705,019 7,767,064 31,456,609 
 ឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជន 610,785,488 2,465,741,015 472,018,731 1,911,675,860 
 ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 6,420,899 25,921,169 5,453,081 22,084,978 
         

    781,279,440   3,154,025,099  491,024,566   1,988,649,492 
 សំវធិនធនស្រមប់ករខតបង់េលើ 
  ឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជន (11,234,730) (45,354,605) (1,683,189) (6,816,915) 
         

    770,044,710 3,108,670,494 489,341,377 1,981,832,577 
         

ងខងេលើេនះបង្ហ ញពី ថ នករណ៍ ែដល ្រកក់បំផុតស្រមប់ និភ័យឥណទនរបស់ធនគរន
ៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន ំ 2016 និងនៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន ំ 2015 េ យមិនគិតពីវតថុបញច ំននែដលមនឬក៏ករផ្តល់
ឥណទនែដលមន ។ ស្រមប់្រទពយសកមមេ្រក ងតុលយករ ករ្របឈមែដលមនខងេលើគឺ ្រស័យ
េទេលើសមតុលយេយងសុទធ។ 

ដូចែដលបនបង្ហ ញខងេលើ 78% ៃនករ្របឈមអតិបរមសរបុេកើតេឡើងពីករផ្តល់ឥណទនដល់                
អតិថិជន (េនៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន ំ 2015 : 97%) ។ 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី
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28 ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ខ) និភ័យឥណទន (ត) 

(iv)  ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន(ត) 

អនក្រគប់្រគងមនទំនុកចិត្តេទេលើសមតថភពរបស់ពួកេគកនុងករបន្តករ្រគប្រគង និងរក ករ្របឈមនឹង 
និភ័យឥណទនតិចតួចបំផុតស្រមប់ធនគរចំេពះឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជនមនដូចតេទ៖ 

 97.70% ៃនសមព ធឥណទន្រតូវបនចត់ទុកជឥណទនមិនហួសករកំណត់ និងមិនខតបង់ (េនៃថង
ទី 31 ែខធនូ ឆន ំ 2015 : 99.76%)។ 

 ធនគរមនដំេណើ រករៃនករេ្រជើសេរ ើស និងករ្របមូលឥណទនែដលបនផ្តល់ឲយ អតិថិជនយ៉ង 
តឹងរុងឹ។ 

 
ឥណទនែដលបនផ្តល់ឲយអតិថិជន 

  2016 2015 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគល់ 4)  (កំណត់សំគល់ 4) 
 ឥណទនមិនហួសករកំណត់ 
  និងមិនខតបង់ 599,787,861 2,421,343,595 470,905,999 1,907,169,296 
 ឥណទនហួសករកំណត់ 
  ែតមិនខតបង់ 3,060,589 12,355,598 376,048 1,522,994 
 ឥណទនែដលខតបង់ 7,937,038 32,041,822 736,684 2,983,570 
         

    610,785,488 2,465,741,015 472,018,731 1,911,675,860 
         

ស្រមប់េគលបំណងេធ្វើសំវធិនធនេលើឥណទន ្រទពយបញច ំែដលគិតថនឹង្របមូលបនមកវញិ ( ច់
្របក់ែដលគិតទុក) គឺមិន្រតូវបនយកមកេធ្វើករពិចរ េ យអនុេ មេទ មត្រមូវកររបស់ ធនគរ
ជតិៃនកមពុជ។ សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន ្រកក់ និងជប់សង យ័សរបុមន 11,234,730 ដុ ្ល រ េមរ ិ
ក (េនៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន ំ 2015 : 1,683,189 ដុ ្ល េមរកិ) ែដលបង្ហ ញជ សំវធិនធនជក់ ក់ត្រមូវេ យ
ធនគរជតិៃនកមពុជ និងសំវធិនធនទូេទបែនថមេទៀតៃនឥណទន ខតបង់។ 
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ខ) និភ័យឥណទន (ត) 
(iv) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន (ត) 

េដើមបីអនុេ ម មេសចក្តីែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ សំវធិនធនស្រមប់ផ្តល់ឲយអតិថិជនែដល ជប់
សង ័យ្រតូវបនេធ្វើេឡើងស្រមប់ឥណទនែដលបនបង់េលើសពី 30 ៃថង។ សំវធិនធនជក់ ក់ ក្រមិតទប
បំផុតស្រមប់ឱនភព្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ យ ្រស័យេទេលើចំ ត់ថន ក់ែដលបនេធ្វើ លុះ្រ  ែតមនពត៌
មនេផ ងេទៀតែដលបញជ ក់ពីសមតថភពបង់្រតឡប់មកវញិរបស់គូភគី។ េយងេទ ម េគលនេយបយ 
គណេនយយែដលមនែចងកនុងកំណត់សំគល់ 3 (ជ)។ 

ឥណទនមិនទន់ហួសកលកំណត់ និងមិនខតបង់ 

ឥណទនមិនទន់ហួសកលកំណត់ និងមិនខតបង់ គឺជឥណទនមនគុណភពល្អែដលមិនមន បទ
ពិេ ធន៍ៃនករខតបង់ ។ ឥណទនទំងេនះ្រតូវបនធន េ យ្រទពយបញច ំ និងករ្រគប់្រគង េផ ងៗ
ែដលចំនួនៃនករខងបង់មនក្រមិតទប ។ 

ឥណទនហួសកលកំណត់ ែតមិនទន់ខតបង់ 

ឥណទនហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ជឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនែដលកិចចសនយទូទត់              
សងហួសកលកំណត់តិចជង 30 ៃថង លុះ្រ ែតមនពត៌មនែដលបញជ ក់េ្រកពីេនះ ។ ឥណទន ហួស
កលកំណត់ែតមិនទន់ខតបង់ ជឥណទនែដលករ្របក់ មកិចចសនយ ឬក៏ករបង់្របក់េដើម េលើសពី 
30 ៃថង ែតតិចជង 90 ៃថង លុះ្រ ែតមនពត៌មនែដលបញជ ក់េ្រកពីេនះ ។  អនុេ មេទ មេគល
ករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ឥណទនេនះ្រតូវចត់ថន ក់ជឥណទនឃ្ល ំេមើល េហើយ្រតូវេធ្វើ
សំវធិនធន មអ្រ  3% ។  

ឱនភពឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន  

ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនែដលមនឱនភព គឺជឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជនែដល ធនគរកំនត់ថមន ភ
ស្តុ ងជក់ ក់ថមនឱនភព និងគិតថមិន ច្របមូល្រតឡប់មកវញិនូវ្របក់េដើម និងករ្របក់ ឬ 
េលើសរយៈេពល៩០ៃថង លុះ្រ ែតព័ត៌េផ ងេទៀតគឺ ចបញជ ក់បន មែបបេនះឬ មែបបេផ ងពីេនះ។ 
្រទពយបញច ំរបស់អតិថិជនភគេ្រចើនជដី ឬក៏ប័ណ្ណកមមសិទធិផទះ (ែដលមិនែមនជប្លង់ដីជផ្លូវករ) េ យ រ 
ធនគរជទូេទផ្តល់ឥណទនដល់សហ្រគិនមនចំណូលទបេន មេខត្ត ។ កនុងអំឡុងេពលេធ្វើ ឥណទន 
ធនគរមិនបនេធ្វើករ យតៃម្លេទេលើ្រទពយបញច ំ ទំងខងកនុង និងខងេ្រកេ យមិនបន ទទួលប្លង់ដីជផ្លូវ 
ករ្រសបចបប់ គឺមិនមនតៃម្លបញជ ក់ពី្រទពយបញច ំែដលបញជ ក់ពីកមមសិទធិ។ េយងេទ មនិយតកមមៃន 
ធនគរជតិៃនកមពុជ តៃម្លៃន្រទពយៃនបញច ំមិន្រតូវបនយកមកេធ្វើករពិចរ េលើឱនភព ៃនឥណទនផ្តល់ 
ឲយអតិថិជន។  
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28. ករ្រគប្់រគង នភិយ័ហរិញញវតថ ុ(ត) 

(ខ) និភ័យឥណទន (ត) 

(iv) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន (ត) 

ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ 

ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ គឺជឥណទនែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរកិចចសនយទូទត់សងេ យ រែតអនកខចី 
ជួបផលលំបកែផនកហិរញញវតថុ និងមិនមនលទធភពទូទត់សង មកិចចសនយេដើម ។  ឥណទនែដលនឹង 
្រតូវេរៀបចំេឡើងវញិ ្រតូវវភិគេលើមូល ្ឋ នទិសេ ជីវកមម និងសមតថភពសង្របក់របស់អនកខចីេទ ម 
ករពយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ថមី ែដល្រសប ម ថ នភពទីផ រ និងបចចុបបននកមមៃនទស នៈវស័ិយ               
ជីវកមម េ យែផ្អកេលើសមមតិកមមជក់ែស្តង និង្របុង្របយ័តន ។  

បនទ ប់ពីឥណទន្រតូវបនេរៀបចំេឡើងវញិ ឥណទនេនះ្រតូវរក ចំ ត់ថន ក់ដូចេដើម េ យមិនគិតពី 
ដំេណើ រករល្អបនទ ប់ពីករេរៀបចំជថមីេឡើយ ។  ករចត់ថន ក់េនះមិន្រតូវឲយល្អជងមុនេឡើយ លុះ្រ ែត ករ
្របក់និង្របក់េដើម្រតូវបនសងមកវញិកនុងអំឡុងបី្រគសងរលំស់ និងកនុងរយៈេពលមិនតិចជងបីែខ ។ 

េគលនេយបយលុបេចល 

អនុេ ម មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរ្រតូវលុបឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន 
ឬមួយែផនកៃនឥណទនេចញពី ងតុលយកររបស់ខ្លួនេនេពលែដលធនគរបត់សិទធិ មកិចចសនយ 
្រគប់្រគងេលើឥណទន ឬេនេពលែដលេឃើញថឥណទនមួយែផនក ឬទំងមូលមិន ច្របមូលវញិបន ឬ
គម នសងឃឹមថ ឥណទនេនះ ច្របមូលបនមកវញិេទ ។ 
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ខ) និភ័យឥណទន (ត) 

(iv) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន (ត) 

្រទពយបញច ំ 

ធនគររក នូវ្រទពយបញច ំជ្រទពយសមបត្តិ និងករធនស្រមប់ករធននូវឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន ។  
ករប៉ន់ ម ននូវតៃម្លទីផ រ គឺែផ្អក មករ យតៃម្ល្រទពយបញច ំ្របចំឆន ំ ។ 

េនកនុងករយិបរេិចឆទធនគរ មិនមនទទួល្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ ទុកជ្រទពយបញច ំធន សុវតថិ
ភពរបស់ឥណទន និងបុេរ្របទន ។ 

 ករ្របមូលផ្តុំ និភ័យរបស់្រទពយសកមមហិរញវតថុជមួយករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន 

ករ្របមូលផ្តុំេកើតមនេឡើង េនេពលែដលអនកខចី្របកប ជីវកមម្រសេដៀងគន  ឬេនកនុងតំបន់ភូមិ ្រស្ត ដូច
គន  ឬមន ថ នភពេសដ្ឋកិចច្រសេដៀងគន  ែដល ចនំមនផលប៉ះពល់្រសេដៀងគន េទេលើលទធភព កនុង
ករបំេពញកតព្វកិចច មកិចចសនយ មរយៈករផ្ល ស់ប្តូរៃនេសដ្ឋកិចចនេយបយ ឬលកខខណ្ឌ  េផ ងេទៀត 
។ករ្របមូលផ្តុំៃនបង្ហ ញពីបែ្រមប្រមួលៃន្របតិបត្តិកររបស់ធនគររហូតដល់ករអភិវឌ ន៍ ។ 

(v) សមតុលយេនធនគរនន 

ធនគរបន ក់្របក់បេញញើរយៈេពលខ្លី ស្រមប់ ច់្របក់ងយ្រសលួែដលេលើសជមួយធនគរ 
នន ែដលប ្ត លឲយមនករ្របឈម និភ័យរ ងៃដគូ ។ ធនគរបន្រគប់្រគងករ្របឈម និ
ភ័យរ ងៃដគូ េ យេធ្វើករវភិគរ ងៃដគូ េ យកំណត់្របក់បេញញើ និង ក់្របក់បេញញើេន ធនគរេផ
ងៗគន ។ 
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28 ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ 

ធនគរ្របឈមនឹង និភ័យទីផ រ ជ និភ័យែដលតៃម្លសម្រសប ឬលំហូរទឹក្របក់នេពលអនគត 
ៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុ នឹងែ្រប្របួលេ យ រករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លទីផ រ ។ 

និភ័យទីផ រ េកើតេឡើងមកពី ថ នភពេបើកទូ យៃនអ្រ ករ្របក់របិូយប័ណ្ណ និងផលិតផល               
មូលធន ែដល្របឈមនឹងចលនទីផ រជក់ ក់ និងទូេទ និងករផ្ល ស់ប្តូរកនុងក្រមិតងយៃនអ្រ  ឬ 
តៃម្លទីផ រ ដូចជអ្រ ករ្របក់ កររកី យឥណទន អ្រ ប្ដូររបិូយប័ណ្ណបរេទស និងតៃម្លមូលធន ។ 

(i) និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស 

ធនគរ្របកប ជីវកមមេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្របតិបត្តិករកនុងរបិូយប័ណ្ណជេ្រចើន េហើយ្របឈម 
នឹង និភ័យរបិូយប័ណ្ណជេ្រចើន ជពិេសសជមួយរបិូយប័ណ្ណ្របក់េរៀល ដុ ្ល េមរកិ ្របក់យ័ន និងៃថ
បត ។  

និភ័យរបិូយប័ណ្ណេកើតពី្របតិបត្តិករពណិជជកមមកនុងេពលអនគត ្រទពយសកមមនិងបំណុលែដលបន   
កត់្រ ជរបិូយប័ណ្ណមួយ ែដលមិនែមនជរបិូយប័ណ្ណេគលរបស់ធនគរ ។  

អនក្រគប់្រគងេធ្វើករ្រគប់្រគង និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស ជមួយរបិូយប័ណ្ណេគល មរយៈករ្រគប់្រគង 
និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស េ យ្រសបូយក និភ័យ 20% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធែដលត្រមូវេ យ 

ធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

េនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2016 សមតុលយ្រទពយសកមម និងបំណុល ែដលជរបិូយប័ណ្ណេផ ងេទៀត េ្រកពីដុ ្ល រ 
េមរកិ មិនមនផលប៉ះពល់អ្វីេទ ។ ដូចេនះករវភិគរបិូយប័ណ្ណបរេទសមិន្រតូវបនបង្ហ ញេឡើយ ។ 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ 

និភ័យអ្រ ករ្របក់ គឺសំេ េលើករខតបង់នូវ្របក់ចំណូលករ្របក់សុទធ េ យ រែតករ                       
ែ្រប្របួលៃនក្រមិតអ្រ ករ្របក់ និងករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងសមសភពៃន្រទពយសកមម និងបំណុល ។            

និភ័យអ្រ ករ្របក់ ្រតូវបនចត់ែចង មរយៈករ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់ េលើចំណូលៃនករ                       
ប ្ត ក់ទុនតៃម្លសម្រសប តៃម្លេដើមៃនមូលនិធិ និង មរយៈករវភិគគំ តែ្រប្របួលអ្រ ករ្របក់ ។  
សក្ត នុពលៃនករធ្ល ក់ចុះ ចំណូលករ្របក់សុទធ ប ្ត លមកពីករែ្រប្របួលអ្រ ករ្របក់ែដល                    
ខុស្រប្រកតី បន្រតួតពិនិតយេ យ េធៀបេទនឹងក្រមិត ចទទួលយកបនៃន និភ័យ ។ 

ករវភិគៃនទំនក់ទំនងអ្រ ករ្របក់េទនឹង្រទពយសកមម និងបំណុលរបស់ធនគរបនបង្ហ ញ ដូចខង
េ្រកម៖ 
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28 ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 
 31 ែខធនូ ឆន ំ2016   រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 - 12ែខ > 1 - 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ 
    ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 
 ច់្របក់   - - - - - 32,876,496 32,876,496 
 សមតុលយេនធនគរជតិេនធនគរជតិៃនកមពុជ - 49,288,333 2,100,000 - - 65,940,846 117,329,179 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន  7,651,298 10,045,786 1,000,000 - - 28,046,790 46,743,874 
 ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន   1,812,787 6,416,443 43,509,230 506,983,618 52,063,410 - 610,785,488 
 ករវនិិេយគេផ ង  ៗ   - - - - - 50,000 50,000 
 ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ   - - - - - 6,420,899 6,420,899 
                 

     9,464,085   65,750,562   46,609,230   506,983,618   52,063,410   133,335,031   814,205,936 
                 

 បំណុលហិរញញវតថុ 
 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជននិង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុេផ ង  ៗ 93,777,737 37,239,071 406,506,396 40,932,904 - 4,764,890 583,220,998 
 ្របក់កមចី   2,397,213 19,290,153 32,075,649 53,145,116 63,813,217 - 170,721,348 
 បំណុលបនទ ប់បន ំ   - - 3,313,217 13,000,000 - - 16,313,217 
 មូលនិធិេ ធននិវន្ត៍   11,664 23,329 104,980 559,891 6,945,643 - 7,645,507 
 បំណុលេផ ង  ៗ   - - - - - 12,052,707  12,052,707 
                 

     96,186,614 56,552,553 442,000,242 107,637,911 70,758,860 16,817,597 789,953,777 
                 

 សរបុគំ តករ្របក់     (86,722,529) 9,198,009 (395,391,012) 399,345,707 (18,695,450) 116,517,434 24,252,159 
                 

 សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សំគល់ 4)  (350,098,850) 37,132,362 (1,596,193,515) 1,612,158,619 (75,473,532) 470,380,881 97,905,965 
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កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 
 31 ែខធនូ ឆន ំ2015   រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 - 12ែខ > 1 - 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ 
    ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 
 ច់្របក់   - - - - - 14,050,134 14,050,134 
 សមតុលយេនធនគរជតិេនធនគរជតិៃនកមពុជ - - - - - 5,785,690 5,785,690 
 ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន  4,587,422 - - - - 3,179,642 7,767,064 
 ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន   15,938,425 42,852,828 151,033,710 262,193,768  - - 472,018,731 
 ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ   - - - - - 5,453,081 5,453,081 
                 

     20,525,847 42,852,828 151,033,710 262,193,768 - 28,468,547 505,074,700 
                 

 បំណុលហិរញញវតថុ 
 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជននិង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុេផ ង  ៗ 37,503,135 17,724,268 203,083,185 1,560,000 - - 259,870,588 
 ្របក់កមចី   2,080,353 9,491,014 43,127,772 106,168,412 - - 160,867,551 
 បំណុលបនទ ប់បន ំ   - - 1,000,000 32,813,217 6,500,000 - 40,313,217 
 មូលនិធិេ ធននិវន្ត៍   427,685 855,373 3,849,179 238,943 -  -  5,371,180 
 បំណុលេផ ង  ៗ   - - - - - 6,871,222 6,871,222 
                 

     40,011,173 28,070,655 251,060,136 140,780,572 6,500,000 6,871,222 473,293,758 
                 

 សរបុគំ តករ្របក់     (19,485,326) 14,782,173 (100,026,426) 121,413,196 (6,500,000) 21,597,325 31,780,942 
                 

 សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សំគល់ 4)  (78,915,570) 59,867,801 (405,107,025) 491,723,444 (26,325,000) 87,469,166 128,712,816 
                 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ករវភិគរេំញចតៃម្លសម្រសបស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់េថរ 

ធនគរ មិនបនកត់្រ បំណុលហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់េថរ មតៃម្លសម្រសប េ យភពលំេអៀង 
្រតូវបនបញចូ លេទកនុងរបយករណ៍លទធផល។ ដូេចនះករផ្ល ស់ប្តូរអ្រ ករ្របក់នចុងកលបរេិចឆទពំុមនផល
ប៉ះពល់ដល់ ្របក់ចំេណញ ឬខតេនះេទ ។ 

ករវភិគរេំញចេលើលំហូរទឹក្របក់ស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់អេថរ 

ធនគរ ពំុមនឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់អេថរជ រវន្តេនះេទ ។  ដូេចនះករវភិគរេំញច                 
េលើលំហូរទឹក្របក់ស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់អេថរ មិន្រតូវបនបង្ហ ញេឡើយ ។ 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល  

និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួគឺ ជ និភ័យែដល ធនគរ មិនមនលទធភពបំេពញកតព្វកិចចសង ្របក់
មកលកំណត់សង ចំេពះបំណុលហិរញញវតថុរបស់ខ្លួនែដល ចប ្ត លមកពីករដក្របក់របស់ អនកេផញើ ។  

ជលទធផលេធ្វើឲយខកខនមិន ចបំេពញកតព្វកិចចសងបំណុលឲយមច ស់្របក់បេញញើ និងមិន ច ផ្ដល់្របក់កមចី ។ 

(i) ដំេណើ រករ្រគប់្រគង និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ 

អនក្រគប់្រគង ម ន ច់្របក់ងយ្រសួលកនុង ងតុលយករ និង្រគប់្រគងករ្របមូលផ្តុំ និងទិននន័យ 
បំណុល ។  ករ ម ន និងករ យករណ៍្របចំៃថងៃន ថ នភព ច់្របក់ និងគេ្រមងស្រមប់កលបរេិចឆទ 
បនទ ប់ គឺជករយិបរេិចឆទសំខន់ ស្រមប់ករ្រគប់្រគង ច់្របក់ងយ្រសលួ ។  អនក្រគប់្រគង ម ន                   
បែ្រមប្រមួលៃនមច ស់្របក់បេញញើ និងគេ្រមងដក្របក់របស់ពួកេគ ។ 

(ii) មេធយបយែស្វងរកមូលធន 

្របភពចមបងៃន ច់្របក់ងយ្រសួល គឺបនមកពីេដើមទុនរបស់ភគទុនិក ្របក់កមចី និង្របក់បេញញើពី                    
អតិថិជន ។ ្របភពៃន ច់្របក់ងយ្រសលួ្រតូវបនពិនិតយយ៉ងេទៀតទត់ មរយៈករពិនិតយេលើកល កំណត់
របស់្របក់បេញញើមនករកំណត់ អនក ក់្របក់បេញញើសំខន់ ្ៗរបក់កមចី និងបំណុលបនទ ប់បន ំរបស់ អនក្រគប់
្រគង។ 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 
(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល  

(iii) មិនែមននិទស ន៍លំហូរទឹក្របក់ 

ងេនទំព័របនទ ប់េនះបង្ហ ញពីលំហូរទឹក្របក់ែដល្រតូវបង់របស់ធនគរ ែដលមិនេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ 
ហិរញញវតថុនិទស ន៍ ដូចមនកលកំណត់ មកិចចសនយែដលេនសល់េនៃថងករយិបរេិចឆទ។ ចំនួនទឹក្របក់ 
ែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ងគឺជ លំហូរទឹក្របក់ែដលមិនបញចុ ះតៃម្ល មកិចចសនយ ខណៈែដលធនគរ 
្រគប់្រគង និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួែដលមនភជ ប់ មលំហូរ ច់្របក់ែដលមិនបញចុ ះតៃម្លែដលរពឹំង
ទុក។ 

 

 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 
(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 
(iii) មិនែមននិទស ន៍លំហូរទឹក្របក់ (ត)             ពុំមន 
 2016   រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 to 12 ែខ > 1 to 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ រយៈេពលកំណត់ សរបុ 
    ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 
 ច់្របក់កនុងៃដ   - - - - - 32,876,496 32,876,496 
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ  - 49,288,333 2,100,000 - - 65,940,846 117,329,179 
 សមតុលយេនធនគរនន   7,651,298 10,045,786 1,000,000 - - 28,046,790 46,743,874 
 ឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជន   1,812,787 6,416,443 43,509,230 506,983,618 52,063,410 - 610,785,488 
 ករវនិិេយគេផ ង  ៗ   - - - - 50,000 - 50,000 
 ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ     - - - - - 6,420,899 6,420,899 
                 

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុសរបុ   9,464,085   65,750,562   46,609,230   506,983,618   52,113,410   133,285,031   814,205,936 
                 

 បំណុលហិរញញវតថុ 
 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន និង្រគឹះ ថ ន 
  ហិរញញវតថុនន    93,777,737 37,239,071 406,506,396 40,932,904 - 4,764,890 583,220,998 
 ្របក់កមចី   2,397,212 19,290,253 32,075,649 116,958,334 - - 170,721,348 
 បំណុលបនទ ប់បន ំ   - - 3,313,217 13,000,000 - - 16,313,217 
 មូលនិធិេ ធននិវន្ត៍   11,664 23,329 104,980 559,891 6,945,643 - 7,645,507 
 បំណុលេផ ង  ៗ   6,839,369 4,614,678 598,660 - - - 12,052,707 
                 

 បំណុលហិរញញវតថុសរបុ   103,025,982 61,167,231 442,598,902 171,451,129 6,945,643 4,764,890 789,953,777 
                 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 
(iii) មិនែមននិទស ន៍លំហូរទឹក្របក់ (ត)             ពុំមន 
 2016   រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 to 12 ែខ > 1 to 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ រយៈេពលកំណត់ សរបុ 
    ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

សរបុគំ តករ្របក់     (93,561,897) 4,583,331 (395,989,672) 335,532,489 45,167,767 128,520,141 24,252,159 
                 
 
 សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សំគល់ 4)  (377,709,378) 18,502,907 (1,598,610,306) 1,354,544,658 182,342,275 518,835,809 97,905,966 
                 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី
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28 ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 
(iii) មិនែមននិទស ន៍លំហូរទឹក្របក់ (ត)             ពុំមន 
 2015   រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 to 12 ែខ > 1 to 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ រយៈេពលកំណត់ សរបុ 
    ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 
 ច់្របក់កនុងៃដ   - - - - - 14,050,134 14,050,134 
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ  - - - - - 5,785,690 5,785,690  
 សមតុលយេនធនគរនន   4,587,422 - - - - 3,179,642 7,767,064 
 ឥណទន ផ្តល់ឲយអតិថិជន   15,938,425 42,852,828 151,033,710 262,193,768 - - 472,018,731 
 ករវនិិេយគេផ ង  ៗ   - - - - 25,000 - 25,000 
 ្រទពយសកមមេផ ង  ៗ   - - - - - 5,453,081 5,453,081 
                 

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុសរបុ   20,525,847 42,852,828 151,033,710 262,193,768 25,000 28,468,547 505,099,700 
                 

 បំណុលហិរញញវតថុ 
 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន និង្រគឹះ ថ ន 
  ហិរញញវតថុនន    37,503,135 17,724,268 203,083,185 1,560,000 - - 259,870,588 
 ្របក់កមចី   2,397,212 19,290,153 32,075,649 116,958,333 - - 170,721,347 
 បំណុលបនទ ប់បន ំ   - - 1,000,000 32,813,217 6,500,000 - 40,313,217 
 មូលនិធិេ ធននិវន្ត៍   427,685 855,373 3,849,179 238,943 - - 5,371,180 
 បំណុលេផ ង  ៗ   6,839,369 4,614,678 598,660 - - - 12,052,707 
                 

 បំណុលហិរញញវតថុសរបុ   47,167,401 42,484,472 240,606,673 151,570,493 6,500,000 - 488,329,039 
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កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 

73 

28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 
(iii) មិនែមននិទស ន៍លំហូរទឹក្របក់ (ត)             ពុំមន 
 2015   រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 to 12 ែខ > 1 to 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ រយៈេពលកំណត់ សរបុ 
    ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

 សរបុគំ តករ្របក់     (26,641,554) 368,356 (89,572,963) 110,623,275 (6,475,000) 28,468,547 16,770,661 
                 
 
 សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សំគល់ 4)  (107,898,294) 1,491,053 (362,606,052) 448,024,264 (26,223,750) 115,297,615 67,921,177 
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28. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ង) ករ្រគប់្រគងេដើមទុន 

(i) បទបបញញ តិេដើមទុន 

ចកខុវស័ិយរបស់ធនគរកនុងករ្រគប់្រគងេដើមទុន មនន័យទូលំទូ យជង“មូលធន” ែដលបង្ហ ញកនុង 
ងតុលយករ ។  ករ្រគប់្រគងេដើមទុនមនដូចខងេ្រកម៖  

 អនុេ ម មត្រមូវករេដើមទុនែដលកំណត់េ យធនគរជតិៃនកមពុជ 
 ករពរលទធភពរបស់ធនគរេដើមបីបន្តនិរន្តរភព ជីវកមម ដូចេនះ ធនគរ ចបន្តផ្តល់                              

ផល្របេយជន៍ដល់ភគទុនិក និងអតថ្របេយជន៍របស់ភគីែដលពក់ព័នធនឹងធនគរ និង 
 រក មូល ្ឋ នេដើមទុនរងឹមំ េដើមបីគំ្រទដល់ករអភិវឌ ន៍ ជីវកមម ។ 

ធនគរជតិៃនកមពុជ ត្រមូវ្រគប់ ថ ប័នធនគរឲយបំេពញនូវ (i) ត្រមូវករេដើមទុនចុះបញជ ីអបបបរម និង              
(ii) អនុេ ម ម អនុបត ធនភព  អនុបត ច់្របក់ងយ្រសួល និងត្រមូវករេផ ង េៗទៀត ។ 

(ii) ករែបងែចកេដើមទុន 

ករែបងែចកេដើមទុនរ ង្របតិបត្តិករ និងសកមមភពជក់ ក់ គឺ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យក្រមិតភគ ភ 
ែដលទទួលបនពីករែបងែចកេនះ ។  េដើមទុនែដលបនែបងែចកេទ ម្របតិបត្តិករ ឬសកមមភព 
នីមួយ  ៗ្រតូវែផ្អកេទ មេដើមទុនែដលកំណត់េ យចបប់ ។ 

(ច) តៃម្លសម្រសប 

តៃម្លសម្រសប គឺជតៃម្លែដល្រទពយសកមម ចប្តូរបន ឬជបំណុល្រតូវទូទត់ មរយៈ្របតិបត្តិករកនុង 
លកខខណ្ឌ មិនែមនសមព័នធញតិ (arms-length-basis) ។  េ យ រតៃម្លសម្រសបពំុ ច យតៃម្លបន 
ដូេចនះតៃម្លសម្រសបមិនមនស្រមប់ក ្ត រវន្ត េលើករ យតៃម្លសម្រសបរបស់្រទពយសកមម និងបំណុល 
របស់ធនគរេឡើយ ។ 



ធនគរ ថ បន ភីអលិសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2016 

75 

29. ្រពឹត្តិករណ៍េ្រកយកលបរេិចឆទ យករណ៍ 

ករប្តូរ ្ល កសញញ របស់ធនគរ 

េយង មេសចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ B7.017.181 សជណ េនៃថងទី 21 ែខ កុមភៈ 
ឆន ំ 2017 និងេលខ 0705 ព.ណ កសប េចញេ យ្រកសួងពណិជជកមម ៃថងទី 22 ែខ កុមភៈ ឆន ំ 2017  ធនគរ 
្រតូវបន ត្រមូវឲយផ្ល ស់ប្តូរ ្ល កសញញ របស់ខ្លួន េដើមបីេជៀស ងករ្រចឡំជមួយនឹង ្ល កសញញ  របស់
ជញ ធររ ្ឋ ភិបល ។ 

ករេធ្វើ ្ល កសញញ េឡើងវញិេនករយិល័យរបស់ធនគរ និង ខទំងអស់ និងប័ណ្ណ ATM របស់អតិថិជន 
និងេសៀវេភធនគរ សមភ រ ទំនក់ទំនងប ្ត ញសងគម និងេគហទំព័ររបស់ធនគរ ្រតូវបនប៉ន់ ម ន
ថ ចចំ យថវកិរ ្របែហល 2 នដុ ្ល រ េមរកិ ។ 


