ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
និង

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ធ្នាគារ

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី

ឆុុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មច្លែ

00017121

ទីស្ននក់ការឆុុះបញ្ជី

អគារច្លែ 83 ម្ហាវ ិងី ម្ររុះនច្រាត្តម្
សង្កាត្់ផ្សារងមី 3 ែណឌែូនច្រញ

រាជ្ធានីភ្ាំនច្រញ ម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា
ភាគទុនិក

MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd.

ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល

បណិឌ ត្ Han Chang-Woo

ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល (ម្ិនម្របត្ិបត្តិ)

ច្ោក Han Ken

អភ្ិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

ច្ោក Han Yu

អភ្ិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

ឯកឧត្តម្ Shinohara Katsuhiro អភ្ិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិ បត្តិ
ច្ោក Ishimura Mitsuhiru
ឯកឧត្តម្ គឹម្ វ៉ា ដា

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី1 ដែ សីហា ឆ្នាំ 2017)

អភ្ិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិ បត្តិ

ច្ោក Norihiko Kato

ម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិ

ច្ោក លឹម្ អូន

ច្ោក Tsuchiya Kazuhiko
ច្ោក ច្សៀង ច្សរ ី

ច្ោក វងស សុខាល

ច្ោក សវឺយ ប៉ាុណណរត្ន៍
ច្ោក អប បុនថាន
សវនករ

អភ្ិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិ បត្តិ

ច្ោក ហុន ម្ុនីនវណណ
ច្ោក Norihiko Kato
អនកម្រគប់ម្រគង

អភ្ិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិ បត្តិ

ច្ែភ្ីអឹម្ជ្ជី ច្ែម្បូ ឌា ឆាំ កាត្់

អភ្ិបាល

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិ និងនាយកម្របត្ិបត្តិ
ម្របត្ិបត្តិការ

នាយកម្របត្ិបត្តិស្នជ្ី វកម្ម
នាយកដផ្សនករែឋបាល
នាយកដផ្សនកដផ្សនការ

នាយកម្របត្ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ថុ

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី 17 ដែ ត្ុោ ឆ្នាំ 2017)

នាយកម្របត្ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ថុ

(ោដលងច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2017)

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី

ាត្ិកា

ទាំរ័រ

1

របាយការណ៍របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល

1

2

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

7

3

តរាងត្ុលយការ

11

4

របាយការណ៍លទធផ្សល

12

5

របាយការណ៍សតីរីបដម្រម្បម្រម្ួលម្ូលធ្ន

13

6

របាយការណ៍លាំហូរទឹ កម្របាក់

14

7

កាំណត្់សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

16

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
ភាគោភ្
រុាំានការម្របកាស ឬការដបងដឆកភាគោភ្ច្ទ ច្ហើយម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាល ក៏ម្ិនបានច្សនើឲ្យានការដបងដឆក
ភាគោភ្ណាម្ួ យ សម្រាប់ ការ ិយបរ ិច្ឆេទច្ធ្វើរបាយការណ៍ច្នុះច្ទ។

ទុនបម្រម្ុង និងសាំវ ិធានធ្ន
រុាំានការដម្របម្របួលជាស្នរវនតថ្នទុនបម្រម្ុង និងសាំវ ិធានធ្នច្ៅកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទច្នុះច្ទ ច្ម្រៅរីការបង្កាញច្ៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុច្នុះ ។

ច្ែើម្ទុន
គាមនការផ្លលស់បូតរនិង បដនថម្ច្ែើ ម្ទុនរបស់ធ្នាគារសម្រាប់ ការ ិយបរ ិច្ឆេទច្នុះច្ទ ។

ឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យ
ច្ៅម្ុនច្រលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំ ច្

ើង ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាលបាន ចាត្់វ ិធានការ

សម្ស្សបច្ែើម្បីបញ្ជ
ជ ក់ ថា វ ិធានការទាក់ទងច្ៅនឹងការលុបបាំ បាត្់ច្ចាលឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នអម្រកក់ និងការ
ច្ធ្វើសាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានជាប់សងស័យម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ទបើង ច្ហើយម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាលច្ជ្ឿជាក់ ថា រាល់ឥណទាន
ដែលបានែឹងថាម្ិនអឆទារបាន ម្រត្ូវបានលុបបាំបាត្់ច្ចាល ច្ហើយសាំវ ិធានធ្នម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្

ើង យ៉ា ងម្រគប់ម្រគាន់

សម្រាប់ឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យ ។
នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ

ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាលរុាំបានរិនិត្យច្

ើញានស្នថនភារណាម្ួយ

បណា
ត លឲ្យឆាំនួនថ្នការលុបបាំ បាត្់ ច្ចាលឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នអម្រកក់

ដែលអឆនឹង

ឬឆាំនួនថ្នការច្ធ្វើសាំវ ិធានធ្នច្លើ

ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នជាប់សងស័យកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ ានឆាំនួនែវុះខាត្ជាស្នរវនតច្នាុះ
ច្

ើយ ។

ម្រទរយសកម្ម
ច្ៅម្ុនច្រលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំ ច្

ើង ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាលបាន ចាត្់វ ិធានការ

ដែលានម្ូ លដាឋនសម្រម្យច្ែើ ម្បីបញ្ជ
ជ ក់ ថា បណា
ត ម្រទរយសកម្មដែលបានកត្់ ម្រតច្ៅកនុងបញ្ជី

គណច្នយយរបស់

ធ្នាគារ ច្ហើយដែលសននិដាឋនថា ានត្ថ្ម្លម្ិនអឆម្របម្ូ លម្កវ ិញបានច្ៅកនុងម្របត្ិបត្តិការអជ្ីវកម្មធ្ម្មត ម្រត្ូវ
បានកាត្់បនថយឲ្យច្ៅច្សមើនឹងត្ថ្ម្លដែលគិត្ថា នឹងអឆម្របម្ូ លបានជាក់ ដសតង ។

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាលរុាំ បានែឹ ងរី ច្ហត្ុ ការណ៍ណាម្ួ យដែលនឹងច្ធ្វើឲ្យប៉ាុះពាល់ែល់ ការ
កាំណត្់ត្ថ្ម្លម្រទរយសកម្ម ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារថាានភារម្ិនម្រត្ឹម្ម្រត្ូវច្នាុះច្ទ ។

2

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
វ ិធ្ីស្នស្តសតកាំណត្់ត្ថ្ម្ល
នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ

ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាលរុាំបានែឹ ងរីច្ហត្ុ ការណ៍ណាម្ួ យ

ប៉ាុះពាល់ែល់ការអនុ វត្តវ ិធ្ីស្នស្តសតដែលានកនលងម្ក

ដែលបានច្កើត្ច្

កនុងការវយត្ថ្ម្លម្រទរយសកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ ថាានភារម្ិនម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ឬម្ិនសម្ស្សបច្នាុះច្ទ ។

ើងច្ធ្វើឲ្យ

និងបាំណុលច្ៅកនុង

បាំណុលយថាច្ហត្ុ និងបាំណុលច្ផ្សសងៗច្ទៀត្
នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ រុាំាន៖
(ក)

ការដាក់បញ្ជ
ច ាំម្រទរយសកម្មណាម្ួយរបស់ធ្នាគារ ចាប់ តាំងរីថ្ងៃឆុងការ ិយបរ ិច្ឆេទម្ក កនុងការធានាឆាំច្ពាុះ
បាំណុលរបស់បុគគលណាានក់ ច្ ើយ ឬ

(ែ)

បាំណុលយថាច្ហត្ុ ណាម្ួ យដែលច្កើត្ានច្

ើងឆាំ ច្ពាុះធ្នាគារ ចាប់តាំងរីឆុងការ ិយបរ ិច្ឆេទម្ក ច្ម្រៅអាំរី

ម្របត្ិបត្តិការអជ្ីវកម្មធ្ម្មតរបស់ធ្នាគារ ។
ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាលយល់ច្

ើញថា

រុាំានបាំណុលយថាច្ហត្ុ

ឬបាំណុលច្ផ្សសងៗច្ទៀត្របស់ធ្នាគារដែល

ធ្នាគារម្រត្ូវបាំ ច្រញ ឬអឆនឹ ងម្រត្ូវបាំ ច្រញកនុងអាំ

ុងច្រលែប់រីរដែ បនាេប់រីថ្ងៃបញ្ចប់ ការ ិយបរ ិច្ឆេទ នឹងាន
ផ្សលប៉ាុះពាល់ជាស្នរវនតែល់លទធភាររបស់ ធ្នាគារ កនុងការបាំ ច្រញកាត្រវកិឆចរបស់ែួន
ល
ច្ៅច្រលដែលែល់ថ្ងៃ
កាំណត្់ច្

ើយ ។

ការដម្របម្របួលសភារការណ៍
នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ

ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាលរបស់ធ្នាគាររុាំបានរិនិត្យច្

ើញសភារការណ៍ណាម្ួយដែល

ម្ិនបានដវកដញកច្ៅកនុងរបាយការណ៍ច្នុះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ ដែលអឆនឹ ងបណា
ត លឲ្យាន
ត្ួច្លែថ្នឆាំនួនណាម្ួ យច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ានភារម្ិ នម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវច្នាុះច្ទ ។

ម្របត្ិបត្តិការម្ិនម្របម្រកត្ី
តម្ម្ត្ិរបស់ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល លទធផ្សលថ្នការច្ធ្វើម្របត្ិបត្តិការរបស់ ធ្នាគារកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទហិរញ្ញ វត្ថុច្នុះ ម្ិន
ានផ្សលប៉ាុះពាល់ជាស្នរវនតច្ដាយសកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ

ឬម្ររឹ ត្ិតការណ៍ណាម្ួយដែលានលកខណៈម្ិនម្របម្រកត្ី

ច្នាុះច្ទ ។
ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល ក៏ានម្ត្ិផ្សងដែរថា ច្ៅកនុងចាប់រីថ្ងៃឆុងការ ិយបរ ិច្ឆេទែល់ថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ ច្នុះរុាំានឆាំ

ណាត្់ថានក់ សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ ឬម្ររឹត្ិតការណ៍ណាម្ួ យដែលានលកខណៈជាស្នរវនត និ ងម្ិន ម្របម្រកត្ីច្កើត្ាន
ច្

ើង ដែលអឆនាាំឲ្យប៉ាុះពាល់ែល់លទធផ្សលថ្នម្របត្ិបត្តិការរបស់ ធ្នាគារកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទដែល របាយការណ៍ច្នុះ

បានច្រៀបឆាំ ច្

ើងច្នាុះច្ទ ។
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ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល
ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាលដែលបានបច្ម្រម្ើ ការចាប់ តាំងរីថ្ងៃដែលច្ឆញរបាយការណ៍ម្ុន រួម្ាន៖
បណិឌ ត្ Han Chang-Woo

ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល (ម្ិនម្របត្ិបត្តិ)

ច្ោក Han Yu

អភ្ិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

ច្ោក Han Ken

អភ្ិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

ឯកឧត្តម្ Shinohara Katsuhiro

អភ្ិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិ បត្តិ

ច្ោក Ishimura Mitsuhiru

អភ្ិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិ បត្តិ

ឯកឧត្តម្ គឹម្ វ៉ា ដា

អភ្ិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិ បត្តិ
ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែ សីហា ឆ្នាំ 2017

ច្ោក ហុន ម្ុនីនវណណ

អភ្ិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិ បត្តិ

ច្ោក Norihiko Kato

អភ្ិបាលម្របត្ិបត្តិ

ឆាំដណកហន
ុ របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល
ម្ិនានសាជ្ិកម្រកុម្ម្របឹ កាភ្ិ បាលណាានក់កាន់ កាប់

ឬានការទាក់ទិនច្ៅកនុងភាគហុនរបស់ធ្នាគារ ច្ដាយ

ផ្លេល់ ឬច្ដាយម្របច្យល ច្ៅកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទហិរញ្ញ វត្ថុច្នាុះច្ទ ។

អត្ថម្របច្យជ្ន៍របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល
ច្ៅកនុងអាំ ុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ និ ងច្ៅឆុងការ ិយបរ ិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុច្នុះ គឺម្ិនានកិឆចម្ររម្ច្ម្ររៀងណា
ម្ួយដែលធ្នាគារជាភាគី ាខង ដែលកម្មវត្ថុថ្នកិឆចម្ររម្ច្ម្ររៀងច្នាុះអឆផ្សតល់លទធភារែល់ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាល ណា
ានក់ឲ្យទទួ លបាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍តម្ម្ច្ធ្ោបាយច្ផ្សសងៗ ែូឆជាការទិញភាគហុន ឬប័ ណណបាំណុលរបស់ធ្នាគារ
ឬស្នជ្ីវកម្មែថ្ទ ។
ចាប់តាំងរី ថ្ងៃឆុងច្ម្រកាយថ្នការ ិយបរ ិច្ឆេទកនលងច្ៅ រុាំ ានម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាលណាានក់របស់ធ្នាគារបានទទួល ឬ
ានសិទិធទទួលបាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ណាម្ួ យ

(ច្ម្រៅរីអត្ថម្របច្យជ្ន៍ដែលបានរួម្បញ្ូច លច្ៅកនុងបរ ិោភ្សរុប

ទទួលបាន ឬែល់កាំណត្់ទទួ លបានច្ដាយម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល ែូឆបានបង្កាញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ) តម្
រយៈការឆុុះកិឆចសនោច្ធ្វើច្

ើងច្ដាយធ្នាគារ ឬច្ដាយធ្នាគារពាក់រ័នធជាម្ួ យនឹងធ្នាគារ ដែលម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បា

លច្នាុះជាសាជ្ិក ឬក៏ជាម្ួ យធ្នាគារ ដែលម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាលច្នាុះានផ្សលម្របច្យជ្ន៍ ដផ្សនកហិរញ្ញ វត្ថុច្ម្រឆើនច្នាុះ
ច្ទ ច្លើកដលងដត្ការបង្កាញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
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ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាលច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិបាល ានភារៈច្ធ្វើការអុះអងបញ្ជ
ជ ក់ ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុបានច្រៀបឆាំ ច្

ើងយ៉ា ង ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវថ្ន

ស្នថនភារហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017 ម្ររម្ទាាំងលទធផ្សលហិរញ្ញ វត្ថុ និងស្នថនភារលាំហូរទឹក
ម្របាក់ សម្រាប់ ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ។ ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាល
ចាាំបាឆ់ ម្រត្ូវ៖
(ក)

អនុម្័ត្នូវច្គាលនច្យបាយគណច្នយយដែលសម្ស្សប ច្ដាយដផ្សែកច្លើការវ ិនិឆ័យ
េ
និងការបា៉ា ន់ម្របាណ
យ៉ា ងសម្ច្ហត្ុផ្សល និងម្របុងម្របយ័ត្ន ច្ហើយច្ធ្វើការអនុវត្តម្របកបច្ដាយសងគត្ិភារ ។

(ែ)

ច្គាររតម្សតង់ដារគណច្នយយកម្ពុជា

និ ងច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជាពាក់រ័នធនឹង

ការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត្់បង្កាញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬម្របសិនច្បើ ានការផ្លលស់បូររី
ត ច្នុះ ច្ែើម្បី

បង្កាញនូ វភាររិត្ និងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ គឺ ម្រត្ូវដត្បង្កាញ រនយល់ និងកាំណត្់បរ ិាណឲ្យបានឆាស់ោស់ច្ៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
(គ)

ម្រត្ួត្រិនិត្យម្របរ័នធែាំច្ណើរការរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ

និងរកាទុកនូ វបញ្ជីគណច្នយយ

ឲ្យបានម្រគប់ ម្រគាន់ និងម្របរ័ នធម្រគប់ម្រគងថ្ផ្សេកុនងឲ្យានម្របសិទធភារ ។
( )

វយត្ថ្ម្លនូវលទធភាររបស់ធ្នាគារកនុងការបនតនិរនតរភារអជ្ី វកម្ម ទទួលែុ សម្រត្ូវច្លើការោត្ម្រត្ដាងរ័ត្៌ាន
ម្របសិនច្បើ ពាក់រ័នធនូវបញ្ជ
ា ទាាំងឡាយដែលទាក់ទងច្ៅនឹងនិ រនតរភារអជ្ីវកម្ម

និងច្ម្របើ ម្របាស់ម្ូលដាឋន

និរនតរភារថ្នគណច្នយយ ច្លើកដលងដត្អនកម្រគប់ម្រគងានបាំ ណងឆង់ជ្ម្រម្ុះបញ្ជីផ្លែកែាំ ច្ណើរការធ្នាគារ ឬ
គាមនជ្ច្ម្រម្ើ សសម្រម្យែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅរីច្ធ្វើដបបច្នុះ ។
(ង)

ម្រត្ួត្រិនិត្យ

និងែឹកនាាំ

ធ្នាគារឲ្យានម្របសិទធភារ

ទាាំងអស់ដែលប៉ាុះពាល់ែល់សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ

ច្លើរាល់ច្សឆកដីសច្ម្រម្ឆដែលានស្នរៈសាំខាន់

និងែាំ ច្ណើរការរបស់ធ្នាគារ

ច្ហើយម្រត្ូវម្របាកែថា

កិឆចការច្នុះម្រត្ូវបានឆលុុះបញ្ជ
ច ាំងយ៉ា ងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាលធានាអុះអងថា

បានអនុ វត្តនូវរាល់ត្ម្រម្ូវការ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ ។

ែូ ឆានរាយការណ៍ខាងច្លើកុងការច្រៀបឆាំ
ន

5

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
តរាងត្ុលយការ
នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

កាំណត្់

ក្រពយសរមម

សាំគាល់

ស្នឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា 5
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់
ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ

6

ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ
ិ៍ ត
ត្ថ្ម្លច្ករច្្
ម ុះ

ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ

ម្រទរយសកម្មអរូបី

ការវ ិនិ ច្យគច្ផ្សសងៗ

រនធរនោរជាម្រទរយសកម្ម

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

43,744,709

176,597,390

19,095,480

124,540,739

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

502,770,963

32,876,496

212,512,999

132,722,414

77,088,453

46,743,874

188,705,020

857,914,977

7

794,125,991

3,205,886,626

599,550,758

2,420,386,410

9

17,380,030

70,163,181

17,380,030

70,163,181

3,807,884

1,466,861

8
10

11
16

សរបក្រពយសរមម

16,848,396
8,016,784

943,246

50,000

68,016,975
32,363,757

201,850

8,219,292
7,208,738
50,000

33,181,282
29,101,675

5,921,718
201,850

3,048,924

12,308,506

2,697,590

10,890,171

1,027,794,299

4,149,205,585

928,706,638

3,749,188,698

618,172,252

2,495,561,381

583,220,998

2,354,463,169

13,000,000

52,481,000

16,313,217

65,856,457

បំណល និ មូលធនរបស់ភាគរនិរ

បាំណុល

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

និងម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញ វត្ថុច្ផ្សសងៗ 12

ម្របាក់កម្ចី

13

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវនត៍

15

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

បាំណុលរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
បាំណុលច្ផ្សសងៗ

14
16
17

សរុបបាំណុល
ម្ូលធ្នរបស់ភាគទុនិក
ច្ែើម្ទុន

ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក

18

សរុបម្ូលធ្នរបស់ភាគទុនិក
សរបបំណល និ មូលធនរបស់ភាគរនិរ

214,788,333

10,378,502

4,444,141

12,831,664

867,100,500

41,898,013
17,940,997

170,721,348

7,645,507
2,783,651

689,202,082

30,864,912
11,237,599

51,801,428

12,428,549

873,614,892

3,526,783,319

793,113,270

3,201,798,271

120,000,000

484,440,000

120,000,000

484,440,000

154,179,407

622,422,266

135,593,368

547,390,427

1,027,794,299

4,149,205,585

928,706,638

3,749,188,698

34,179,407

137,982,266

15,593,368

50,174,052

62,950,427

កាំណត្់សាំគាល់ដែលភាជប់ជ្ូនច្នុះ គឺ ជាដផ្សនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
11

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍លទធផ្សល
សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
កាំណត្់

សាំគាល់

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ឆាំណូលម្របត្ិបត្តិការ
ឆាំណូលរីការម្របាក់

19

115,992,555

468,261,945

102,114,824

412,237,544

ឆាំណាយច្លើការម្របាក់

20

(49,463,241)

(199,683,104)

(44,225,679)

(178,539,066)

66,529,314

268,578,841

57,889,145

233,698,478

5,370,725

21,681,617

940,707

3,797,634

72,560,550

292,926,941

59,190,156

238,950,659

(4,871,366)

(19,665,705)

(7,150,298)

(28,865,753)

ឆាំណូលរីការម្របាក់សុទធ
ឆាំណូលកថ្ម្រម្ និងច្ជ្ើងស្នរសុទធ
ឆាំណាយម្របត្ិបត្តិការច្ផ្សសងៗ

21

ឆាំច្ណញរីម្របត្ិបត្តិការ
សាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទាន

អម្រកក់និងជាប់សងស័យ

ឆាំណាយម្របត្ិបត្តិការច្ផ្សសងៗ

7

22

ម្របាក់ឆាំច្ណញម្ុនបង់រនធ
ឆាំណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ

16

ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទស
ធ ម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ

660,511

2,666,483

360,304

1,454,547

(43,883,576)

(177,157,996)

(40,757,971)

(164,539,929)

23,805,608

96,103,240

11,281,887

45,544,977

(5,219,569)

(21,071,400)

(2,450,183)

(9,891,389)

18,586,039

75,031,840

8,831,704

35,653,588

កាំណត្់សាំគាល់ដែលភាជប់ជ្ូនច្នុះ គឺ ជាដផ្សនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
12

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍សតរ
ី ីបដម្រម្បម្រម្ួលម្ូលធ្ន
សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ច្ែើម្ទុន

បុរវោភ្ច្ែើម្ទុន

ែុោលរអច្ម្រ ិក
នាថ្ងៃទី1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2016
ការច្ផ្សេ

18,201,060

ម្របាក់ឆាំច្ណញ
រកាទុក

សរុប

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ែុោលរអច្ម្រ ិក

174,964

42,443,860

60,819,884

35,857,160

(174,964)

(35,682,196)

65,941,780

-

-

65,941,780

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016

120,000,000

-

15,593,368

135,593,368

(សម្ម្ូលពាន់ ច្រៀល - កាំណត្់សាំគាល់ 4)

484,440,000

-

62,950,427

547,390,427

នាថ្ងៃទី1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2017

120,000,000

-

15,593,368

135,593,368

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

120,000,000

-

34,179,407

154,179,407

(សម្ម្ូលពាន់ ច្រៀល - កាំណត្់សាំគាល់ 4)

484,440,000

-

137,982,266

622,422,266

ការច្កើនច្
ច្

ើងថ្នច្ែើម្ទុនដែលច្កើត្

ើងរីការរួម្បញ្ូច លតម្ផ្សលូវឆាប់

ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ

ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ

-

-

8,831,704

18,586,039

-

8,831,704

18,586,039

កាំណត្់សាំគាល់ដែលភាជប់ជ្ូនច្នុះ គឺ ជាដផ្សនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
13

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់
សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
កាំណត្់

សាំគាល់
ស្ថច់ក្បារ់សរធ (ខក្បើក្បាស់រ ន )/ររួល
បានពីសរមមភាពក្បតិបតតិការ 23

លំហូររឹរក្បារ់ពីសរមមភាពវិនិខោគ

ការទិញម្រទរយ និងបរ ិកាខរ

ការទិញម្រទរយសកម្មអរូបី
ការលក់ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ

ការវ ិនិ ច្យគ

សរមមភាពវិនិខោគ

លំហូររឹរក្បារ់ពីសរមមភាពហិរញ្ញ បបទាន

ម្របាក់ទទួលបានរី ម្របាក់កម្ចី
ការទូទាត្់សងម្របាក់កម្ចី

ការទូទាត្់សងបាំណុលបនាេប់បនសាំ
សរមមភាពហិរញ្ញ បបទាន
ើ

ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមូល

ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមូល
នាថ្ថៃរី 1 ងេ មររា

ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមូល
ពី MJB ងែលខរើតខ

ើ ពីការ

រ ួមបញ្ចូ លតាមផ្លវចាប់
ូ

ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមូល
ខៅថ្ថៃរី 31 ងេ ធនូ

24

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

152,620,326

616,128,255

(3,647,943)

(14,726,746)

(5,030,855)

(20,309,561)

454

1,833

-

15,855

(25,000)

64,007

(100,925)

(3,909,490)

(15,782,611)

(7,689,673)

(31,043,209)

104,500,000

421,866,500

85,500,000

345,163,500

(1,057,698)

(2,649,673)

(10,696,730)

(60,433,015)

(243,968,082)

(75,646,203)

(305,383,722)

40,753,768

164,522,962

(14,146,203)

(57,108,222)

(115,246,965)

(465,251,997)

130,784,450

527,976,824

193,849,549

782,570,629

27,602,888

111,791,696

-

-

35,462,211

143,160,946

78,602,584

317,318,632

193,849,549

782,570,629

(3,313,217)

ស្ថច់ក្បារ់សរធររួលបានពី/(ខក្បើក្បាស់រ ន )

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

(613,992,348)

-

ស្ថច់ក្បារ់សរធខក្បើក្បាស់រ ន

ពាន់ច្រៀល

2016

(152,091,243)

(262,001)

ស្នឆ់ម្របាក់ទទួលបានរី

ការ (ថយចុះ)/ ខរើនខ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

(13,375,456)

(24,000,000)

(96,888,000)
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របាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ (ត្)
សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ក្បតិបតតិការងែលមិនងមនជាស្ថច់ក្បារ់សខា
ំ ន់ៗ

កនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ ានម្របត្ិបត្តិការដែលម្ិនដម្នជាស្នឆ់ ម្របាក់សាំខាន់ៗពាក់រ័នធច្ៅនឹងម្រទរយសកម្ម បាំណុល និង
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក ដែលច្កើ ត្ច្ឆញរីការរួម្បញ្ូច លអជ្ីវកម្មតម្ផ្សលូវឆាប់ានែូឆត្ច្ៅ៖
ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ទទួលស្នគល់ម្រទរយសកម្ម បាំណុល
និងម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិកម្ពុជា

-

-

23,924,962

96,585,072

ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន

-

-

76,126,475

307,322,580

-

85,171

343,835

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ
ម្រទរយ និងបរ ិកាខរសុទធ

ម្រទរយសកម្មអរូបីសុទធ
ិ៍ ត
ត្ថ្ម្លច្ករច្្
ម ុះ

ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរីអត្ិងិជ្ន និង

ម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញ វត្ថុនានា

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវនត៍

បាំណុលរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
បាំណុលច្ផ្សសងៗ

-

-

9,332,056
458,482

37,673,510
1,850,892

-

17,380,030

70,163,181

-

-

(95,519,194)

(385,610,986)

-

-

(5,500)

(22,204)

-

-

-

-

4,407,899

(245,169)

5,465,643

17,794,688

(989,747)

22,064,801

កាំណត្់សាំគាល់ដែលភាជប់ជ្ូនច្នុះ គឺ ជាដផ្សនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
1.

ព័ត៌មានធនាគារ
ការបច្ងាើត្ច្

ើង និងម្របត្ិបត្តិការ

ស្នថបនា លីម្ីត្ ច្ៅកាត្់ថា (“ធ្នាគារ”) ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្

ើង និងឆុុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មច្ៅកនុងម្ររុះរាជា

ណាឆម្រកកម្ពុជាជាម្ួយម្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នាថ្ងៃទី 19 ដែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2003 ដែលច្កើត្ច្ឆញរី លកខនិតកៈ
ឆុុះថ្ងៃទី 27 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2002 រវង ស្នថបនាសហគម្ន៍កម្ពុជា ដែលជាអងគការច្ម្រៅរដាឋភ្ិ បាលកនុងស្សុកម្ួ យ
ដែលបានបច្ងាើត្ច្

ើងច្ៅកនុងឆ្នាំ 1996 និងបុគគលិករបស់ ធ្នាគារ ។ ធ្នាគារទទួ លបានអជា្ប័ណណម្របត្តិបត្តិ ជា

ម្រគឹុះស្នថនម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុ រី ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ច្ៅថ្ងៃទី 23 ដែ ច្ម្ស្ន ឆ្នាំ 2003 ច្ម្រកាម្អជា្ប័ ណណជា
ម្រគឹុះស្នថនម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុ

ធ្នាគារម្រត្ូវបានអនុញ្ជញត្តឲ្យផ្សតល់ឥណទាន

និងច្សវផ្សតល់ម្របាក់បច្ញ្ញើែល់ម្រកុម្

ម្រគួស្នរម្រកីម្រក ានឆាំណូលទាប និងសហម្រគិនធ្ុនត្ូឆ ដែលច្ធ្វើម្របត្ិបត្តិការកនុងម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។
ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា បានផ្សតល់អជា្ប័ណណអឆិថ្្នតយ៍ នាថ្ងៃទី 19 ដែច្ម្ស្ន ឆ្នាំ 2006 ។ ច្ៅថ្ងៃទី 22 ដែ ម្ករា
ឆ្នាំ 2009 ធ្នាគារ បានទទួ លអជា្ប័ណណរីធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ច្ែើម្បីផ្សតល់ច្សវកម្មទទួ លម្របាក់បច្ញ្ញើ ។
ច្ៅថ្ងៃទី 11 ដែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2014 ធ្នាគារបានទទួលអជា្ប័ណណរយៈច្រល 3 ឆ្នាំ ច្ែើម្បីផ្សតល់ច្សវកម្មបូរម្របាក់
ត
។

ច្ៅថ្ងៃទី 19 ដែ ត្ុោ ឆ្នាំ 2012 ធ្នាគារ ា៉ា រហា
៉ាូ ន់ ធ្នាគារ ជ្ប៉ាុន ភ្ីអិលសុី បានឆុុះកិឆចសនោទិញ លក់
ជាម្ួយ Stichting Triodos-Doen (“ST”), Nederlandse Financierings-Maatschapij Voor Ontwikellingslanden
N.V. (“NFVO”) DWM Funds S.C.A – SICAV SIF (“DWM”), Cambodia Community Building (CCB) និង
Sathapana Employee Investment Limited (“SEI”) ច្ែើម្បីទិញភាគហុនឆាំនួន 95.1% រី ស្នថបនា លីម្ីត្ធ្ីត្
ែាំច្ណើរការច្នុះម្រត្ូវបានអនុម្័ត្ច្ដាយធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ច្ៅថ្ងៃទី 5 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2012 ។ ច្លើសរី ច្នុះ
ច្ៅច្ទៀត្ ម្រកសួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុម្័ត្ច្ៅច្លើការបតូរកម្មសិទិថ្ធ នច្ែើម្ទុន ច្ៅថ្ងៃទី 17 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2012 ។
ច្ៅថ្ងៃទី 8 ដែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 ម្រកុម្ម្របឹកាភ្ិ បាលរបស់ធ្នាគារច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតម្កិឆចម្ររម្ច្ម្ររៀងជាម្ួយ
Cambodia Community Building (“CCB”) គាមនពាក់រ័នធម្របច្យជ្ន៍ ជាម្ួយធ្នាគារ ដែលបានបញ្ចប់នូវ
ែាំច្ណាុះស្ស្នយឆាំ ច្ពាុះការទិ ញ គឺច្ៅសល់ឆាំនួន 4.9% រីធ្នាគារ ។

សម្រាប់ ការបង្កាញនូ វការគាមន

ពាក់រ័នធ ម្របច្យជ្ន៍ ជាម្ួ យធ្នាគារឆាំនួនទឹកម្របាក់ សរុប 6.02 ោនែុោលរអច្ម្រ ិក ម្របត្ិ បត្ិតការម្រត្ូវបាន
បញ្ចប់ច្ៅ ថ្ងៃទី 17 ដែ ម្ីនា ឆ្នាំ 2016 ។
ច្ៅច្ែើម្ឆ្នាំ 2015 ធ្នាគារ ា៉ា រហា
៉ាូ ន់ ធ្នាគារ ជ្ប៉ាុន ភ្ី អិលសុី និងស្នថបនា លីម្ីត្ធ្ី ត្ បានយល់ម្ររម្
រួម្បញ្ូច លម្រគឹុះស្នថនទាាំងរី រជាអងគភារដត្ម្ួយច្ដាយានច្្មុះ ងមីជាធ្នាគារ ស្នថបនា ភ្ី អិលសុី ។
ស្នថបនា លីម្ីត្ធ្ីត្ បានបតូរច្្មុះរបស់ែួនជា
ល
ធ្នាគារ ស្នថបនា ភ្ីអិលសុី ច្ម្រកាយរី ានការអនុម្័ត្ជា
ផ្សលូវការរីធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជាច្ៅថ្ងៃទី 28 ដែ ម្ី នា ឆ្នាំ 2016 ឆាំច្ពាុះការរួម្បញ្ូច លគានរវងធ្នាគារ ា៉ា រហា
៉ាូ ន់
ធ្នាគារ ជ្ប៉ាុន ភ្ីអិលសុី និងស្នថបនា លីម្ីត្ធ្ីត្ ។ ច្ៅថ្ងៃទី 29 ដែ ម្ីនា ឆ្នាំ 2016 ធ្នាគារជាត្ិបានផ្សតល់

អជា្ប័ណណធ្នាគារ ែល់ ធ្នាគារ ស្នថបនា ភ្ីអិលសុី រាល់ម្រទរយសកម្ម និងបាំណុល ទាាំងអស់របស់ MJB បាន
ច្ផ្សេរច្ៅឲ្យធ្នាគារ ច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែ ច្ម្ស្ន ឆ្នាំ 2016 ។
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
1.

ព័ត៌មានធនាគារ (ត)
ធ្នាគារងមី បានចាប់ច្ផ្សតើម្ម្របត្តិបត្តិការរបស់ែួនច្ៅថ្ងៃ
ល
ទី 1 ដែច្ម្ស្ន ឆ្នាំ 2016 ។
ម្របត្តិបត្តិការសាំខាន់ របស់ធ្នាគារានែូឆត្ច្ៅ៖



ផ្សតល់ឥណទានខានត្ត្ូឆបាំ ផ្សុត្ ខានត្ត្ូឆ និងខានត្ម្ធ្យម្



ផ្សតល់ច្សវម្របាក់បច្ញ្ញើ



ផ្សតល់ច្សវច្ផ្សេរលុយកនុងស្សុក និងច្ម្រៅស្សុក




ផ្សតល់ច្សវ ATM និង អុីនច្ធ្ើ ដណត្ដបង

ីង

ផ្សតល់ច្សវកម្មច្ផ្សសងៗច្ទៀត្ដែលទាក់ទងច្ៅនឹងធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុច្ៅកនុងម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។

ទីតាំង
ទីស្ននក់ការឆុុះបញ្ជីរបស់ធ្នាគារានទី តាំងសថិត្ច្ៅអគារច្លែ 83 ម្ហាវ ិងី ម្ររុះនច្រាត្តម្ សង្កាត្់ផ្សារងមី
ែណឌែូនច្រញ រាជ្ធានីភ្ាំនច្រញ ម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា។ ធ្នាគារ ានម្របត្តិបត្តិការអជ្ីវកម្មរបស់ែួលន កនុង
25 ច្ែត្ត ម្រកុង ដែលានស្នខាឆាំនួន 168 ជាបណា
ត ញ។
បុគល
គ ិក
ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2017 ធ្នាគារានបុគគលិកឆាំនួន 4,339 នាក់ (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016: 3,989 នាក់) ។

2.

មូលដ្ឋានថ្នការខរៀបចំ

(ក)

របាយការណ៍អនុច្ោម្ភារ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្

ើង ច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតម្សតង់ដារគណច្នយយ កម្ពុជា និង
ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ដែលពាក់រ័នធនឹងការច្រៀបឆាំ និងការកាំ ណត្់ បង្កាញច្ៅ
កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានអនុម្័ត្ និងផ្សតល់សិទិធផ្សាយច្ដាយម្រកុម្ ម្របឹកាភ្ិបាល ច្ៅ
ថ្ងៃទី 26 ដែ ម្ីនា ឆ្នាំ 2018 ។

(ែ)

ម្ូលដាឋនថ្នការវស់ដវង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្

ើងច្ៅតម្ម្ូលដាឋនត្ថ្ម្លច្ែើម្ែាំបូង ។
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
2.

មូលដ្ឋានថ្នការខរៀបចំ (ត)

(គ)

រូបិយប័ណណសម្រាប់ម្ុែង្ករ និងសម្រាប់កាំណត្់បង្កាញ
រូបិយប័ណណជាត្ិ ថ្នម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា គឺ ម្របាក់ច្រៀល ។ ច្ដាយស្នរធ្នាគារច្ធ្វើម្របត្ិបត្តិការអជ្ី វកម្ម
និងកត្់ ម្រតរាល់បញ្ជីគណច្នយយរបស់ែួលន

ដផ្សែកច្លើម្ូលដាឋនម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក

អនកម្រគប់ម្រគងបាន

កាំណត្់ ម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិកជារូបិយប័ណណម្ុែង្ករ និងជារូបិយប័ណណសម្រាប់ ច្ធ្វើការបង្កាញ ច្ម្រពាុះវឆលុុះ
បញ្ជ
ច ាំងរី ស្នរធាត្ុ ច្សែឋកិឆចថ្នម្របភ្រម្ររឹត្ិតការណ៍ និ ងកាលៈច្ទសៈរបស់ធ្នាគារ ។
សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការជារូបិយប័ណណច្ផ្សសងៗច្ទៀត្

ច្ម្រៅរី ម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក

ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់

ែុោលរអច្ម្រ ិក ច្ដាយច្ម្របើអម្រតបតូរម្របាក់ ច្ៅថ្ងៃម្របត្ិបត្តិការច្នាុះ ។ សម្ត្ុលយថ្នម្រទរយសកម្មរប
ូ ិយវត្ថុ និង
បាំណុលរូបិយវត្ថុ

នាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍ដែលជារូបិយប័ណណច្ផ្សសងច្ទៀត្ច្ម្រៅរី ម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក

ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក ច្ដាយច្ម្របើអម្រតនាកាលបរ ិច្ឆេទច្នាុះ ។

ភារលច្ម្ែៀងរី ការបតូរ

រូបិយប័ណណដែលច្កើត្ម្ករីការបតូរច្នាុះ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុច្នុះ
ធ្នាគារ ។

ម្រត្ូវបានបង្កាញជាម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក

ដែលជារូបិយប័ណណម្ុែង្កររបស់

ត្ួ ច្លែទាាំងអស់ម្រត្ូវបានកាត្់ែេង់ឆាំនួនម្ួយែុោលរអច្ម្រ ិកដែលជ្ិត្បាំផ្សុត្ ច្បើម្ិនែូ ច្ឆនុះច្ទ

លុុះម្រតដត្ ានការបង្កាញច្ផ្សសងរីច្នាុះ ។

(

) ការបា៉ា ន់ស្នមន និងការវ ិនិឆ័យ
េ
ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ត្ម្រម្ូវឲ្យអនកម្រគប់ ម្រគងច្ធ្វើការវ ិនិឆ័យ
េ បា៉ា ន់ស្នមន និងសនមត្ដែលានផ្សល

ប៉ាុះពាល់ែល់ការអនុវត្តនូវច្គាលនច្យបាយគណច្នយយ និ ងឆាំនួនថ្នម្រទរយសកម្ម បាំណុល ឆាំណូល និង
ឆាំណាយដែលបានរាយការណ៍ ។ លទធផ្សលជាក់ដសតងអឆែុសរីការបា៉ា ន់ស្នមនទាាំងច្នាុះ ។
ការបា៉ា ន់ស្នមន និងការសនមត្ដែលពាក់រ័នធ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិ និត្យជាម្របចាាំ ។

ការដកដម្របច្លើគណច្នយយ

បា៉ា ន់ស្នមនម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ និងកត្់ម្រតច្ៅកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលការបា៉ា ន់ ស្នមនច្នាុះ ម្រត្ូវបានដកដម្រប
និងនាការ ិយបរ ិច្ឆេទអនាគត្ដែលប៉ាុះពាល់ច្ដាយការដកដម្របច្នុះ ។
ការបា៉ា ន់ស្នមន

និងការវ ិនិឆ័េយគណច្នយយឆម្បងម្រត្ូវបានអនុវត្តច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ានការបា៉ា ន់ស្នមននូវឆាំ នួនដែលអឆម្របម្ូលបានម្កវ ិញរីឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ច្ៅកនុងច្គាលនច្យបាយគណច្នយយច្ដាយដ

ដែលបានបង្កាញ

កកនុងកាំណត្់សាំគាល់ទី 3 (ជ្) ។
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ
ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយសាំខាន់ៗ ដែលបានច្ម្របើម្របាស់ច្ដាយធ្នាគារ កនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុច្នុះានែូ ឆខាងច្ម្រកាម្ ។
ច្គាលនច្យបាយទាាំងច្នុះ ម្រត្ូវបានច្ម្របើ ម្របាស់សម្រាប់ ម្រគប់
ការ ិយបរ ិច្ឆេទទាាំងអស់ ដែលបានបង្កាញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុច្នុះ

ម្របកបច្ដាយសងគត្ិភារ

ច្លើកដលងដត្ឆាំណុឆដែលបានបញ្ជ
ជ ក់ ។

(ក)

ការរួម្បញ្ូច លគានតម្ផ្សលូវឆាប់
ការរួម្បញ្ូច លគានតម្ផ្សលូវឆាប់ ជាម្របត្ិបត្តិការដែលទាក់ ទងច្ៅនឹ ងការរួម្បញ្ូច លគានរវងអងគភាររី រឬច្ម្រឆើន

ដែលទីបាំផ្សុត្នីត្ិបុគគលម្ួ យកនុងឆាំច្ណាម្នីត្ិបុគគលទាាំងច្នាុះច្ៅបនតនិរនតរភារ ឬនី ត្ិបុគគលទាាំងច្នាុះ ម្រត្ូវ
បញ្ចប់ ម្របត្ិ បត្តិការច្ហើយនី ត្ិបុគគលងមីម្ួយម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្
ធ្នាគារ

ើង ។

ម្រត្ូវបានរួម្បញ្ូច លច្ដាយច្ម្របើម្ូលដាឋនគណច្នយយត្ថ្ម្លច្លើបញ្ជី

ច្ម្រកាម្ម្របត្តិបត្តិការការ

ម្រត្ួត្រិនិត្យរួម្ ។

ម្រទរយសកម្ម និ ងបាំណុលសរុបម្រត្ូវបានរួម្បញ្ូច លច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។

ភារែុសគានរវងការ

ឆាំណាយថ្នការទិ ញយក និងបរ ិាណដែលម្រទរយ និងបាំ ណុលថ្នបុ ម្រត្សម្ព័នធម្រត្ូវបានកត្់ម្រតទុក គឺ ម្រត្ូវបាន
ទទួលស្នគល់ជាម្ូ លធ្នច្ដាយផ្លេល់ ។

(ែ)

ម្ូលដាឋនថ្នការម្របម្ូលផ្សតាំុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ រួម្ានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ការ ិយល័យកណា
ត ល និ ង
ស្នខារបស់ធ្នាគារ ។ រាល់សម្ត្ុលយ និ ងម្របត្ិបត្តិការការអនតរស្នខា ម្រត្ូវបាន លុបច្ចាល ។

(គ)

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ម្រទរយសកម្ម និ ងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ រួម្ានស្នឆ់ម្របាក់ និ ងស្នឆ់ម្របាក់ សម្ម្ូ ល ការផ្សតល់

ឥណទាន គណច្នយយម្រត្ូវទទួលច្ផ្សសងៗ ម្របាក់បច្ញ្ញើ និ ងគណនីម្រត្ូវទូ ទាត្់ច្ផ្សសងៗ កម្ចី និងបាំណុល
ច្ផ្សសងៗ ។ ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយច្លើការទទួ លស្នគល់ និងការវយត្ថ្ម្លនូវសាសធាត្ុ ទាាំងច្នុះ
ម្រត្ូវបានបង្កាញច្ៅកនុងច្គាលនច្យបាយគណច្នយយច្ដាយដ

ករី គាន ។
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ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

( ) ស្នឆ់ម្របាក់ និងស្នឆ់ម្របាក់សម្ម្ូល
ស្នឆ់ម្របាក់

និងស្នឆ់ ម្របាក់ សម្ម្ូល រួម្ានស្នឆ់ ម្របាក់ កុងថ្ែ
ន
និងសម្ត្ុ លយធ្នាគារ ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅ

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា

ម្របាក់បច្ញ្ញើឆរនតច្ៅម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញ វត្ថុែថ្ទច្ទៀត្

និ ងការវ ិនិ ច្យគរយៈច្រលែលី

ដែលាន កាលវស្ននតច្ៅច្រលត្ម្ាល់ែាំបូងានរយៈច្រល 3 ដែ ឬត្ិឆជាង និងដែលអឆបតូរជាស្នឆ់ ម្របាក់
ច្រលណាក៏ បាន ច្ដាយានហានិភ្័យត្ិឆត្ួឆឆាំ ច្ពាុះការផ្លលស់បូរត្ថ្ម្ល
ត
។

(ង)

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
ុ
សម្ត្ុលយធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ដែលរួម្ានម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្ាល់តម្ឆាប់ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតតម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ។
ម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្ាល់តម្ឆាប់
ធ្នាគារ

ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា

និងហិរញ្ញ វត្ថុថ្នម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា

ស្សបតម្ឆាប់សីរ
ត ីម្រគឹុះស្នថន

និងម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ជាភាគរយថ្នច្ែើ ម្ទុនអបបបរា

របស់ធ្នាគារ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នដែលត្ម្រម្ូវច្ដាយធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា ។

(ឆ)

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតតម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ែកឱនភារត្ថ្ម្លសម្រាប់
ឆាំនួនណាដែលម្ិនអឆម្របម្ូ លវ ិញបាន ។

(ឆ)

ឥណទានផ្សតលឲ្
់ យអត្ិងិជ្ន
ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតច្ៅកនុងតរាងត្ុ លយការតម្ម្របាក់ ច្ែើម្ែកច្ឆញឆាំនួនទាាំងឡាយ
ណាដែលបានលុបច្ចាល និងសាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យ ។

(ជ្)

សាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យ
អនុច្ោម្តម្ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា រាល់ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបាន
ចាត្់ឆាំណាត្់ ថានក់ច្ដាយច្យងច្ៅតម្សម្ត្ថភារថ្នការទូ ទាត្់សងរបស់ថ្ែគូពាណិជ្ជកម្ម ។

សម្ត្ថភារ

ថ្នការទូ ទាត្់សងច្នុះ ម្រត្ូវបានវយត្ថ្ម្លច្ដាយដផ្សែកច្ៅតម្បទរិច្ស្នធ្ន៍ថ្នការទូទាត្់ សងរីម្ុនលកខែណឌ
ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់កូនបាំណុល អជ្ីវកម្ម និងលាំហូរទឹកម្របាក់ នាច្រលអនាគត្ លទធភារ និងការសម័ម្រគឆិត្តសង
របស់កូនបាំណុល បរ ិយកាសហិរញ្ញ វត្ថុ និងគុណភារថ្នឯកស្នរ ដែលម្របម្ូលបាន ។
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ជ្)

សាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យ (ត្)
បដនថម្ច្លើគុណភារថ្នរ័ ត្៌ានខាងច្លើ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត្់ សងម្រត្ូវបានយកម្កគិត្ ានែូឆខាង
ច្ម្រកាម្៖
ម្ុនថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ឆាំណាត្់ថានក់

សាំវ ិធានធ្ន

ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត្់សង

ឥណទានធ្ម្មត/សតង់ដារ
ឥណទានឃ្លាំច្ម្ើល
ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ
ឥណទានជាប់សងស័យ
ឥណទានបាត្់បង់

<30 ថ្ងៃ

1%

≥ 30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ

3%

≥ 90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ

20%

≥ 180 ថ្ងៃ – 359 ថ្ងៃ

50%

359ថ្ងៃ ឬ ច្លើស

100%

ចាប់រីថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជាបានច្ឆញម្របកាសច្លែ ប7-017-344 សតីរីឆាំណាត្់ថានក់
ហានិភ្័យឥណទាន និ ងសាំវ ិធានធ្នច្លើអុីម្ដភ្រម្ិន និងស្នរាឆរដណនាាំច្លែប7-018-001 ឆុុះថ្ងៃទី 16
ដែ កុ ម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 សតីរីការអនុ វត្តម្របកាសសតីរីឆាំណាត្់ថានក់ ហានិ ភ្័យឥណទាននិងសាំវ ិធានធ្នច្លើ
អុីម្ដភ្រម្ិន
អុីម្ដភ្រម្ិន

ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យម្រគឹុះស្នថនធ្នាគារនិ ងហិរញ្ញ វត្ថុ

(“ម្រគឹុះស្នថន”)

ទាាំងអស់ច្ធ្វើការវស់ដវងច្លើ

និ ងផ្សតល់នូវភារម្រគប់ម្រគាន់ សាំរាប់សាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់និងជាប់ សងស័យ

ច្ដាយ

ដផ្សែកច្លើឆាំណាត្់ថានក់ ហានិភ្័យឥណទាន និ ងសាំវ ិធានធ្នងមី ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖
ឆាំណាត្់ថានក់

ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត្់សង

សាំវ ិធានធ្ន

ឥណទានរយៈច្រលែលី(ត្ិឆជាង1ឆ្នាំ)
ឥណទានធ្ម្មត/សតង់ដារ

≤14 ថ្ងៃ

1%

ឥណទានឃ្លាំច្ម្ើល

15 ថ្ងៃ – 30 ថ្ងៃ

3%

ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ

31 ថ្ងៃ – 60 ថ្ងៃ

20%

ឥណទានជាប់សងស័យ

61ថ្ងៃ – 90 ថ្ងៃ

50%

≥ 91 ថ្ងៃ

100%

ឥណទានបាត្់បង់
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ជ្)

សាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យ (ត្)
ឆាំណាត្់ថានក់

សាំវ ិធានធ្ន

ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត្់សង

ឥណទានរយៈច្រលដវង (ច្ម្រឆើនជាង1ឆ្នាំ)
ឥណទានធ្ម្មត/សតង់ដារ

<30 ថ្ងៃ

1%

≥ 30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ

3%

≥ 90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ

20%

≥ 180 ថ្ងៃ – 359 ថ្ងៃ

50%

359ថ្ងៃ ឬ ច្លើស

100%

ឥណទានឃ្លាំច្ម្ើល
ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ
ឥណទានជាប់សងស័យ
ឥណទានបាត្់បង់

ការផ្លលស់បូតរវ ីធ្ីស្នស្តសតសីរ
ត ីឆាំណាត្់ថានក់ ហានិភ្័យឥណទាន និងសាំវ ិធានធ្នដែលច្ម្របើ ម្របាស់ ខាងច្លើ គឺ

ើងថ្នសាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទាន

ម្រត្ូវបានអនុ វត្តន៍នាច្រលអនាគត្ ច្ហើយផ្សលប៉ាុះពាល់ច្ធ្វើឲ្យានការច្កើ នច្

អម្រកក់និងជាប់ សងស័យ សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ានឆាំ នួន 3,277
ែុោលរអច្ម្រ ិក ។
សាំវ ិធានធ្នខាងច្លើ

ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្

ើងច្ដាយម្ិនគិត្រីត្ថ្ម្លថ្នម្រទរយបញ្ជ
ច ាំច្ទ

ច្លើកដលងដត្ម្រទរយបញ្ជ
ច ាំ

ច្នាុះជាស្នឆ់ម្របាក់ដែលបានត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារ ។
”ឥណទានបាត្់បង់ ”

កនុងករណីដែលឥណទានម្រត្ូវបានច្ធ្វើឆាំណាត្់ថានក់ជា
ម្រទរយបញ្ជ
ច ាំទាាំងអស់ម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់តម្ត្ថ្ម្លទីផ្សារដែលអនុម្័ត្ច្ដាយ ធ្នាគារ

ជាត្ិថ្នកម្ពុជា ។
ភារម្រគប់ ម្រគាន់ថ្នសាំវ ិធានធ្នថ្នឥណទានអម្រកក់

និងជាប់សងស័យ

ម្រត្ូវបានវយត្ាំថ្លជាច្រៀងរាល់ដែ

ច្ដាយែណៈម្រគប់ ម្រគង់កតតដែលជ្ាំរុញកនុងការវយត្ាំថ្លច្លើសាំវ ិធានធ្នរួម្ាន

ទាំ ហាំថ្នសាំច្រៀត្ឥណទាន

បទរិច្ស្នធ្ន៍ ថ្នការបាត្់ បង់រីម្ុនៗម្ក លកខែណឌច្សែឋកិឆចបឆចុបបននភារប៉ាុះពាល់ែល់ស្នថនភារហិរញ្ញ វត្ថុ
របស់អត្ិងជ្ន នឹង ស្នថនភារឥណទានថ្នរយៈច្រលកិឆចសនោ ។
ឥណទានម្ិ នអឆទារបាន

ឬឆាំដណកថ្នឥណទានដែលបានចាត្់ ថានក់ ជាឥណទានអម្រកក់

នឹងម្រត្ូវ

លុបបាំ បាត្់ បនាេប់រីានការគិត្គូ រច្ៅច្លើត្ថ្ម្លលក់ បានថ្នម្រទរយបញ្ជ
ច ាំ ច្ហើយម្របសិនច្បើ ច្ៅច្រលដែល
អនកម្រគប់ម្រគងវ ិនិឆ័េយច្

ើញថា រុាំានសងឃឹម្នឹ ងទារបាននូ វឥណទានទាាំងច្នាុះម្កវ ិញច្ទ ។

ការម្របម្ូ លម្កវ ិញនូ វឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នដែលបានលុបបាំ បាត្់ ច្ចាល
សាំវ ិធានធ្នរីម្ុនម្រត្ូវបានបង្កាញដាឆ់ ច្ដាយដ

និងការបញ្ូច លម្កវ ិញនូ វ

ក រួម្ជាម្ួ យនឹងការដម្របម្របួលសុទធថ្នសាំវ ិធានធ្នសម្រាប់

ឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។
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ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ឈ) ការម្របាក់ជាប់សងស័យ
ការម្របាក់ ជាប់សងស័យ

ជាកាម្របាក់របស់ឥណទានដែលម្ិនានែាំច្ណើការ

ដែលម្រត្ូវបានកត្់ម្រតជា

សាំវ ិធានធ្នជាជាងឆាំណូលរហូត្ែល់ទទួលបានជាស្នឆ់ ម្របាក់រិត្ម្របាកែ ។ ការម្របាក់ ជាប់សងស័យ ម្រត្ូវ
បានបង្កាញច្ដាយែកច្ឆញរី ការម្របាក់ ដែលម្រត្ូវទទួល ។

(ញ) ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតច្ៅតម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ែកសាំវ ិធានធ្នខាត្បង់ ម្របសិនច្បើ ាន ។

(ែ)

ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ

(i)

ដផ្សនកថ្នម្រទរយ និងបរ ិកាខរ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតតម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ែករ ាំលស់បងគរ និងការខាត្បង់ច្លើឱនភារត្ថ្ម្លបងគរ
ម្របសិនច្បើ ាន ។ ច្ៅច្រលដែលធាត្ុ ថ្នម្រទរយ និងបរ ិកាខរានអយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសៗគាន ធាត្ុ ទាាំងច្នាុះ
ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាដផ្សនកច្ផ្សសងគានរបស់ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ ។

(ii)

រ ាំលស់ច្លើម្រទរយ និងបរ ិកាខរម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ជាឆាំ ណាយ កនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖
ច្ម្រគឿងសង្ការរ ិម្ និងបរ ិកាខរ

វ ីធ្ីស្នស្តសត រ ាំលស់ងយឆុុះ តម្អម្រត 25%

កុាំរយូទ័រ

វ ីធ្ីស្នស្តសត រ ាំលស់ងយឆុុះ តម្អម្រត 50%

យនយនត

វ ីធ្ីស្នស្តសត រ ាំលស់ងយឆុុះ តម្អម្រត 25%

នាដែ កកាដា ឆ្នាំ 2017 ធ្នាគារ បានផ្លលស់បូតរវ ីធ្ី ស្នស្តសតរ ាំលស់ថ្នការដកលម្ែអគារ រីវ ិធ្ិ ស្នស្តសតរ ាំលស់ច្ងរ
ច្ៅវ ិធ្ីស្នស្តសតរ ាំលស់ងយឆុុះ ដែលានសុរលភារដាក់ឲ្យអនុវត្តន៏ចាប់ រីថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2017 ច្ដាយ
ច្ម្របើ ម្របាស់ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទរយ
ានការច្កើ នច្

ច្ហើយផ្សលប៉ាុះពាល់ដែលបណា
ត លម្ករីការផ្លលស់បូរវ
ត ិធ្ី ស្នស្តសតច្នុះ

ើងថ្នរ ាំលស់ដែលបានរួម្បញ្ូច លកនុងឆាំ ណាយម្របត្ិបត្តិការច្ផ្សសងៗ

បានបញ្ចប់ ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ានឆាំនួន 9,990 ែុោលរអច្ម្រ ិក ។

ច្ធ្វើឲ្យ

កនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទដែល
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ែ)

ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ (ត្)
ម្ុន ថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2017
វ ិធ្ីស្នស្តសត រ ាំលស់ច្ងរ

ភាគរយថ្នការ

វ ិធ្ិស្នស្តសតងីម រ ាំលស់ងយឆុុះ

រ ាំលស់

អយុកាលច្ម្របើម្របាស់

5%

អយុកាលដែលរ ាំរឹង

ការដកលម្ែអគារ

ភាគរយថ្នការ
រ ាំលស់
20%

ទុក និងកាលកាំណត្់
ថ្នការជ្ួលម្ួយណា

ច្ម្របើ ម្របាស់

អយុកាលដែល

រ ាំរឹងទុក និងកាល
កាំណត្់ថ្នការជ្ួ ល

ដែលែលីជាង

ម្រទរយកាំរុងបច្ងាើត្

អយុកាល

ម្ួយណាដែលែលី
ជាង

ម្ិនបានច្ធ្វើរ ាំលស់រហូត្ែល់ការង្ករច្នាុះម្រត្ូវបានបញ្ចប់

ច្ហើយបានដាក់ឲ្យច្ម្របើ ម្របាស់

កនុងម្របត្ិបត្តិការអជ្ីវកម្ម ។
(iii)

ការឆាំ ណាយបនាេប់ ដែលពាក់ រ័នធច្ៅនឹងដផ្សនកម្ួ យថ្នម្រទរយ និងបរ ិកាខរ ដែលបានទទួ លស្នគល់រឆ
ួ ម្កច្ហើយ
ម្រត្ូវបានបូ កបញ្ូច លច្ៅកនុងត្ថ្ម្លច្យងថ្នដផ្សនកច្នាុះ

ម្របសិនច្បើ អឆានលទធភារផ្សតល់នូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍

ច្សែឋកិឆចនាច្រលអនាគត្ែល់ ធ្នាគារច្លើសរីសង
ត ់ ដារច្ែើម្ ។ រាល់ការឆាំណាយបនាេប់ច្ផ្សសងច្ទៀត្ ម្រត្ូវបាន
ទទួលស្នគល់ជាឆាំ ណាយច្ៅកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានច្កើត្ច្
(iv)

ើង ។

ឆាំច្ណញ ឬខាត្រីការឈប់ច្ម្របើ ឬការលក់ ច្ឆញដផ្សនកថ្នម្រទរយ និងបរ ិកាខរណាម្ួយម្រត្ូវបានកាំណត្់ច្ដាយ
ភារែុសគានរវងស្នឆ់ម្របាក់ទទួលបានរី ការលក់ និ ងត្ថ្ម្លច្យងថ្នដផ្សនកច្នាុះ ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់
ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សលនាថ្ងៃឈប់ ច្ម្របើ ឬលក់ច្ឆញ ។

(v)

ម្រទរយ

និងបរ ិកាខរ

ដែលបានែករ ាំលស់អស់ច្ហើយម្រត្ូវបានរកាទុកកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរហូត្ែល់

ថ្ងៃដែលម្រទរយ និងបរ ិកាខរទាាំងច្នាុះម្រត្ូវបានលក់ច្ឆញ ឬលុបបាំបាត្់ច្ចាល ។

(ឋ)

ម្រទរយសកម្មអរូបី
ម្រទរយសកម្មអរូបី

ដែលរួម្ានអជា្ប័ណណកម្មវ ិធ្ីកុាំរយូទ័រដែលបានទិ ញ

ម្រត្ូវបានរាយការណ៍តម្ថ្ងលច្ែើ ម្ែករ ាំលស់បងគរ

និងអជា្ប័ ណណកម្មវ ិធ្ីឆម្បងៗ

និងការខាត្ដែលបណា
ដ លម្ករីការងយឆុ ុះត្ថ្ម្ល

ច្បើាន ។ ការទិ ញកម្មវ ិធ្ី កុាំរយូទ័រ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់តម្ម្ូ លដាឋនថ្ងលច្ែើម្ដែលច្កើត្ច្

ម្របសិន

ើង ពាក់រ័នធច្ៅ

នឹងការទិ ញ កម្មវ ិធ្ីកុាំរយូទ័ រ ច្ហើយដែលអឆដាក់ច្ម្របើម្របាស់បាន ។ ម្រទរយសកម្មអរូបិយ ម្រត្ូវបានរ ាំលស់ច្ងរ
តម្អយុកាល ច្ម្របើម្របាស់បា៉ាន់ស្នមនឆាំនួន 10 ឆ្នាំ ។
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3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ឌ) ឱនភារថ្នម្រទរយសកម្ម
(i)

ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្រត្ូវបានវយត្ថ្ម្លនាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍នីម្ួយៗ

ច្ែើម្បីកាំណត្់ថាច្ត្ើាន

ភ្សតុតងណាម្ួ យដែលបង្កាញថាម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងច្នាុះានឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ។ ម្រទរយសកម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវចាត្់ទុកថាានឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ម្របសិនច្បើ ានច្ហត្ុការណ៍ម្ួយ ឬច្ម្រឆើ នជ្ុះឥទធិរលជា
អវ ិជ្ជានច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ បា៉ាន់ស្នមននាច្រលអនាគត្ែល់ម្រទរយសកម្មច្នាុះ
បានច្ម្របើសម្រាប់ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នផ្សតល់ែល់អត្ិងិជ្នច្នាុះច្ទ
ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយច្ដាយដ

។

ករណីច្នុះម្ិ នម្រត្ូវ

ច្ដាយវម្រត្ូវបានបង្កាញច្ៅកនុង

ក ច្ៅកនុងកាំណត្់សាំគាល់ 3 (ជ្) ។

ការខាត្បង់ ច្លើឱនភារថ្នម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវបានគណនាច្លើភារែុសគានរវងត្ថ្ម្លច្យង និងលាំហូរ
ទឹកម្របាក់ រ ាំរឹងនឹងទទួ លបាននាច្រលអនាគត្ ច្ដាយច្ធ្វើការបញ្ុច ុះត្ថ្ម្លតម្អម្រតការម្របាក់ ម្របសិទធភារ ។

រាល់ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុច្ទាលស្នរវនត ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យឱនភារថ្នត្ថ្ម្លតម្ម្ូលដាឋនច្ទាល ។ ម្រទរយសកម្ម

ច្ៅសល់ ម្រត្ូវបានវយត្ថ្ម្លជាកញ្ចប់កុងម្រកុ
ន
ម្ម្រទរយសកម្ម ដែលានហានិភ្័យឥណទានស្សច្ែៀងគាន ។ ការ
ខាត្បង់ច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។

ការខាត្បង់ ច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្លម្រត្ូវម្រត្ូវបានទទួ លស្នគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។
ការខាត្បង់ ច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្លម្រត្ូវែកច្ឆញច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។
ច្កើត្ច្

(ii)

ម្របសិនច្បើ ានម្ររឹត្ិតការណ៍

ើងច្ម្រកាយរី ការទទួលស្នគល់ ការខាត្បង់ ច្លើឱនភារ ថ្នត្ថ្ម្លត្ម្រម្ូវឲ្យែកច្ឆញ ។

ម្រទរយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញវត្ថុ
ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទរយសកម្ម

ម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ

ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិ និត្យច្

ើងវ ិញច្ៅរាល់

កាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍នីម្ួយៗ ច្ែើម្បីកាំណត្់ ថាច្ត្ើ ានសញ្ជញណណាម្ួយដែលបង្កាញថា ម្រទរយសកម្ម
ទាាំងច្នាុះានឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ។ ម្របសិនច្បើ ានសញ្ជញណច្នាុះច្កើត្ច្
ម្របម្ូលបានវ ិញរបស់ម្រទរយសកម្ម ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្

ើងការបា៉ា ន់ស្នមនច្លើត្ថ្ម្លដែលអឆ

ើង ។
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ឌ) ឱនភារថ្នម្រទរយសកម្ម (ត្)
(ii)

ម្រទរយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)
ត្ថ្ម្លដែលអឆម្របម្ូ លម្កវ ិញបានថ្នម្រទរយសកម្ម ឬឯកតបច្ងាើត្ស្នឆ់ម្របាក់ គឺជាត្ថ្ម្លដែលធ្ាំជាងរវងត្ថ្ម្ល
ច្ម្របើ ម្របាស់ និងត្ថ្ម្លទីផ្សារែកឆាំណាយច្ែើម្បីលក់ ច្ឆញ ។

កនុងការបា៉ា ន់ ម្របាណត្ថ្ម្លច្ម្របើ ម្របាស់លាំហូរ
ទឹកម្របាក់ រ ាំរឹងថានឹងទទួ លបាននាច្រលអនាគត្ ម្រត្ូវបានបញ្ុច ុះច្ៅត្ថ្ម្លបឆចុបបនន ច្ដាយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់
ម្ុនបង់ រនធដែលឆលុុះបញ្ជ
ច ាំងទី ផ្សារបឆចុបបននច្លើត្ថ្ម្លច្រលច្វោថ្នស្នឆ់ ម្របាក់
សម្រាប់ម្រទរយសកម្មទាាំងច្នាុះ ។
ម្រត្ូវបានដាក់បញ្ូច លគានជាម្រកុម្

និងហានិភ្័យជាក់ ោក់

សម្រាប់ច្គាលបាំ ណងថ្នការម្រត្ួត្រិនិត្យច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្លម្រទរយសកម្ម

ដែលអឆបច្ងាើត្ស្នឆ់ ម្របាក់ បានត្ូឆបាំផ្សុត្រី ការបនតការច្ម្របើ ម្របាស់

ម្ិនរឹងដផ្សែកខាលាំងច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ ថ្នម្រទរយសកម្មែថ្ទច្ទៀត្

ច្ដាយ

ឬម្រកុម្ម្រទរយសកម្មែថ្ទច្ទៀត្ច្ៅកាត្់ ថា

(“ឯកតបច្ងាើត្ស្នឆ់ ម្របាក់ ”) ។
ការខាត្បង់ច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ម្របសិនច្បើត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទរយសកម្មម្ួយ ឬឯកត
បច្ងាើត្ស្នឆ់ម្របាក់ ានឆាំនួនច្លើសរីត្ថ្ម្លដែលអឆម្របម្ូ លម្កបានវ ិញ ។ ការខាត្បង់ ច្លើ ឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល
ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។

(ឍ) ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន និងម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញវត្ថនានា
ុ
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិ ងិជ្ននិ ងម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញ វត្ថុនានា ម្រត្ូវបានបង្កាញកនុងត្ថ្ម្លថ្ងលច្ែើ ម្ ។

(ណ) ម្របាក់កម្ចី
ម្របាក់កម្ចី ម្រត្ូវបានបង្កាញកនុងត្ថ្ម្លថ្ងលច្ែើ ម្ដែលច្ៅសល់ ។ កថ្ម្រម្ច្ជ្ើងស្នរដែលបានបង់កុងែាំ
ន ច្ណើរការ
ច្ែើម្បីបានម្របាក់ កម្ចី ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ និងច្ធ្វើរ ាំលស់ច្ងរ តម្រយៈច្រលថ្នម្របាក់ កម្ចី ។
ថ្ងលច្ែើម្ម្របាក់កម្ចី (ឆាំណាយច្លើការម្របាក់) ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតជាឆាំណាយច្ៅច្រលដែលច្កើ ត្ច្
ដត្ការម្របាក់ ច្នាុះច្កើ ត្ច្

ើង ច្លើកដលង

ើងរី ការទិ ញ ការស្នងសង់ ការផ្សលិត្ ម្រទរយសកម្មដែលម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ជា

ដផ្សនកថ្នត្ថ្ម្លរបស់ម្រទរយសកម្មច្នាុះ ។
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ត្)

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
បាំណុលបនាេប់បនសាំ ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុច្ៅច្រលដែលានកិឆចសនោកាត្រវកិឆចម្រត្ូវផ្សតល់

ស្នឆ់ម្របាក់ ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ែល់អងគភារែថ្ទច្ទៀត្ ឬច្ែើម្បីច្ធ្វើការបតូរម្រទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬបាំណុល
ហិរញ្ញ វត្ថុជាម្ួយនឹ ងអងគភារម្ួ យច្ទៀត្តម្លកខែណឌដែលម្ិ នសម្ស្សបសម្រាប់ អងគភារ ។ បាំណុលបនាេប់

បនសាំដែលបានអនុម្័ត្ច្ដាយធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ម្រត្ូវបានដាក់បញ្ូច លជាច្ែើម្ទុនថានក់ទី 2 ច្ែើ ម្បីគណនា
ម្ូលនិធ្ិផ្លេល់សុទធ ច្ដាយអនុ ច្ោម្តម្ច្សឆកតីដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា ។
បាំណុលបនាេប់បនសាំ ម្រត្ូវបានបង្កាញកនុងត្ថ្ម្លថ្ងលច្ែើម្ ។

(ង)

សាំវ ិធានធ្ន
សាំវ ិធានធ្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ច្ៅកនុងតរាងត្ុលយការ ច្ៅច្រលដែលធ្នាគារានកាត្រវកិឆចតម្ផ្សលូវឆាប់

ឬកាត្រវកិឆចម្របច្យល នាច្រលបឆចុបបនន ដែលជាលទធផ្សលថ្នម្ររឹត្ិតការណ៍កនលងផ្សុត្ច្ៅ ច្ហើយានលទធភារ
ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យានលាំហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ ច្សែឋកិឆចកុងការបាំ
ន
ច្រញនូវកាត្រវកិឆចច្នាុះ ។ ម្របសិនច្បើ

ផ្សលប៉ាុះពាល់ានលកខណៈស្នរវនត សាំវ ិធានធ្នម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ច្ដាយការបញ្ុច ុះត្ថ្ម្លឆលនាស្នឆ់ម្របាក់ ដែល
រ ាំរឹងថានឹងទទួលបាននាច្រលអនាគត្

ច្ម្រពាុះវឆលុុះបញ្ជ
ច ាំងរីការបា៉ា ន់ស្នមនទីផ្សារ
បឆចុបបននថ្នត្ថ្ម្លច្រលច្វោថ្នម្របាក់កាស និងហានិភ្័យជាក់ ោក់ឆាំច្ពាុះបាំណុលទាាំងច្នាុះ ។

(ទ)

តម្អម្រតម្ុនបង់រនធ

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍
ធ្នាគារ បានផ្សតល់អត្ថម្របច្យជ្ន៍ែល់បុគគលិក តម្ច្គាលការណ៍ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ ។ បុគគលិកដែល
បានបាំច្រញឆ្នាំស្នកលបង ានជ្ច្ម្រម្ើសកនុងការឆូ លរួម្កនុងគច្ម្រាងម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ ។

ម្ូលនិធ្ិ

ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ ម្រត្ូវបានផ្សតល់ម្ូលនិធ្ិែូឆខាងច្ម្រកាម្៖


បុគគលិកឆូ លរួម្ឆាំ ដណករហូត្ែល់ 5.0% ថ្នម្របាក់ច្បៀវត្សរបស់រួកច្គ ច្ហើយធ្នាគារ ឆូ លរួម្រីរែងថ្ន
ឆាំនួនច្នាុះ ។ ការឆូលរួម្ច្នាុះ ម្រត្ូវបានកត្់ ម្រតកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។



ធ្នាគារឆូ លរួម្ឆាំ ដណក ផ្សតល់ការម្របាក់ ច្លើសម្ត្ុ លយម្ូ លនិ ធ្ិច្ស្នធ្ននិ វត្តន៍បងគរ ច្ដាយគណនាតម្
អម្រត 6.5% កនុងម្ួយឆ្នាំ ។ ការឆូលរួម្ច្នាុះ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ទ)

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ (ត្)
ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ នឹ ងបង់ ជ្ូនបុគគលិក (ដែលបានឆូលរួម្) ច្ៅច្រលដែលឆូ លនិវត្តន៍ ោឈប់ ឬ
បញ្ចប់កិឆចសនោ ។
ការឆូ លរួម្ឆាំដណករបស់បុគគលិក និងការម្របាក់ ម្រត្ូវបានបង់ទាាំងអស់ ច្លើកដលងការឆូ លរួម្ឆាំ ដណករបស់
ធ្នាគារ ដែលម្រត្ូវបង់អនុច្ោម្តម្លកខែណឌែូឆខាងច្ម្រកាម្៖
ឆាំនួនឆ្នាំដែលបានបាំច្រញច្សវកម្ម

ភាគរយថ្នការឆូលរួម្រីធ្នាគារ

ច្សមើនឹង ឬ ត្ិឆជាង 1ឆ្នាំ

-

យ៉ា ងត្ិឆ 1 ឆ្នាំ

20%

យ៉ា ងត្ិឆ2 ឆ្នាំ

40%

យ៉ា ងត្ិឆ 3 ឆ្នាំ

60%

យ៉ា ងត្ិឆ 4 ឆ្នាំ

80%

យ៉ា ងត្ិឆ 5 ឆ្នាំ

100%

បុគគលិកដែលបានបញ្ឈប់ ច្ដាយកាំហុសវ ិជាជជ្ី វៈធ្ៃន់ធ្ៃរ អឆទទួលបានដត្ការឆូ លរួម្ឆាំដណករបស់ែួន
ល និង
ការម្របាក់ ដត្ប៉ាុ ច្ណាណុះ ច្ទាុះបីជាបានបាំច្រញការង្ករជាម្ួ យធ្នាគាររយៈច្រលយូរប៉ាុនណាក៏ ច្ដាយ ។
ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ម្រត្ូវបានបង្កាញកនុងត្ថ្ម្លថ្ងលច្ែើម្ ។

(ធ្)

ការទទួលស្នគល់ម្របាក់ឆាំណូល
ឆាំណូលការម្របាក់រីឥណទានែាំច្ណើរការ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ ច្ដាយដផ្សែកច្លើម្ូលដាឋនបងគរជាច្រៀងរាល់

ថ្ងៃ ។ ច្ៅច្រលដែលគណនី ម្រត្ូវបានចាត្់ថានក់ ជាឥណទានម្ិនែាំច្ណើរការច្នាុះ ការម្របាក់ នឹងម្រត្ូវរយួរទុ ក
លុុះម្រតដត្វទទួ លបានជាស្នឆ់ម្របាក់ សុទធ ។

ឆាំណូលរីសកម្មភារច្ផ្សសងៗរបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានបងគរច្ដាយច្ម្របើ ម្របាស់ម្ូលដាឋនែូឆខាងច្ម្រកាម្៖



កថ្ម្រម្ច្លើការចាត្់ដឆងផ្សតល់ឥណទាន និ ងកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងស្នរច្លើច្សវកម្ម និ ងឥណទានដែលបានផ្សតល់
ច្ៅឲ្យអត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបានទទួ លស្នគល់កុនងអាំ



ុងច្រលច្សវកម្ម និងឥណទាន ។

កថ្ម្រម្ច្លើកិឆចសនោ និងកថ្ម្រម្ការធានាច្លើច្សវកម្មច្ផ្សសងៗ និ ងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនានា ដែលផ្សតល់
ឲ្យអត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបានទទួ លស្នគល់ជាឆាំណូលច្ៅច្រលម្របត្ិបត្តិការច្កើ ត្ច្



ើង ។

កថ្ម្រម្ច្សវកម្ម និងកថ្ម្រម្រត្់ ការ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ច្ៅច្រលដែលច្សវកម្ម ម្រត្ូវបានបាំច្រញ ។
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3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(ន)

ឆាំណាយការម្របាក់
ឆាំណាយច្លើការម្របាក់ច្ៅច្លើម្របាក់បច្ញ្ញើ ម្រត្ូវបានទទួ លស្នគល់តម្ម្ូ លដាឋនបងគរជាច្រៀងរាល់ថ្ងៃ ។

(ប)

ភ្ត្ិសនោម្របត្ិបត្ិកា
ត រ
ថ្ងលឈួល
ន
ដែលម្រត្ូវទូ ទាត្់ច្លើភ្ត្ិសនោម្របត្ិបត្តិការ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់កុងរបាយការណ
ន
៍ លទធផ្សលតម្
វ ិធ្ីស្នស្តសតរ ាំលស់ច្ងរ ច្ៅតម្ច្ងរច្វោថ្នភ្ត្ិ សនោ ។

ការសនោភ្ត្ិ សនោម្ិនម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ជា

បាំណុលច្ទរហូត្ែល់ច្រលដែលធ្នាគារានកាត្រវកិឆចម្រត្ូវទូ ទាត្់ ។

(ផ្ស)

រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្កនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទរួម្ានរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្នាំ
រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្នាំ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល
ករណីដែលវទាក់ទងច្ៅនឹងសាសធាត្ុ

និ ងរនធរនោរ ។
ច្លើកដលងដត្កនុង

ដែលម្រត្ូវទទួ លស្នគល់ជាដផ្សនកម្ួយថ្នម្ូ លធ្ន

វក៏ម្រត្ូវបានកាំណត្់បង្កាញជាដផ្សនកម្ួយថ្នម្ូលធ្នផ្សងដែរ ។
រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្នាំ

គឺជារនធដែលរ ាំរឹងទុកថា

កនុងករណីច្នុះ

ម្រត្ូវបង់ ច្ៅច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ រនធកុង
ន

ការ ិយបរ ិច្ឆេទ ច្ដាយច្ម្របើអម្រតរនធដែលបានអនុម្័ត្ ឬបានអនុ ម្័ត្ជាអទិ៍ច្ៅនាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍
ជាម្ួយនឹងនិយ័ត្ភារណាម្ួ យច្ៅច្លើរនធម្រត្ូវបង់រីឆ្នាំម្ុនៗ ។
រនធរនោរ

ម្រត្ូវបានកត្់ ម្រតតម្វ ិធ្ីស្នស្តសតតរាងត្ុ លយការច្ៅច្លើភារលាំច្អៀងជាបច្ណា
ត ុះអសននរវង

ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទរយសកម្ម

និ ងបាំណុលកនុងច្គាលបាំណងថ្នការច្ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

និងត្ថ្ម្លច្យង

ច្ម្របើ សម្រាប់ ការគិត្រនធ ។ ត្ថ្ម្លថ្នម្របាក់រនធរនោរដែលបានកាំណត្់ច្នាុះគឺ ដផ្សែកច្លើលកខណៈថ្នការច្ជ្ឿជាក់
នឹងទទួលបាន ឬការទូ ទាត្់ដែលនឹងច្កើត្ច្

ើងរវងត្ថ្ម្លសុទធថ្នម្រទរយសកម្ម និងបាំណុល ច្ដាយច្ម្របើអម្រត

រនធកាំណត្់ច្ៅនាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍ ។
រនធរនោរជាម្រទរយសកម្ម

ម្រត្ូវបានទទួ លស្នគល់ដត្កនុងករណីអឆនឹងច្កើត្ានច្

ជាប់រនធនាច្រលអនាគត្ ដែលអឆច្ម្របើ ម្របាស់ជាម្ួយនឹ ងម្រទរយសកម្ម ។
បានកាត្់បនថយកនុងករណីដែលវម្ិនអឆច្កើត្ច្

ើងច្ៅច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ

រនធរនោរជាម្រទរយសកម្ម ម្រត្ូវ

ើងនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ថ្នរនធដែលពាក់រ័នធ

ដែលអឆនឹង

ច្ម្របើ ម្របាស់បាន ។
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3.

ខគាលនខោបាយគណខនយយសំខាន់ៗ (ត)

(រ)

សម្ព័នញា
ធ ត្ិ
ភាគី

ដែលម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាសម្ព័នធញាត្ិរបស់ធ្នាគារ

ច្ដាយផ្លេល់

ឬច្ដាយម្របច្យលច្លើភាគីម្ួយច្ទៀត្

ម្របសិនច្បើភាគី ច្នាុះានលទធភារម្រគប់ ម្រគង

ឬានឥទធិរលយ៉ា ងខាលាំងច្ៅច្លើភាគីច្នុះកនុងការច្ធ្វើ

ច្សឆកតីសច្ម្រម្ឆច្លើដផ្សនកហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្របត្ិបត្តិការ ឬប្ញ្ជ
ច សម្កវ ិញ ។ ែូឆគានច្នុះដែរ ម្របសិនច្បើធ្នាគារ
និងភាគីច្នាុះសថិត្ច្ៅច្ម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងរួម្ម្ួយ ឬក៏ានឥទធិរលយ៉ា ងខាលាំង ។

សម្ព័នធញាត្ិអឆជា

រូបវនតបុគគល ឬនីត្ិបុគគល និ ងរួម្បញ្ូច លនូ វរូបវនតបុគគលណាានក់ ថ្នសាជ្ិកម្រគួស្នរដែលជ្ិត្សនិទធ ក៏ម្រត្ូវ
បានចាត្់ទុកជាសម្ព័នធញាត្ិ ដែរ ។

ច្ៅច្ម្រកាម្ឆាប់ សីរ
ត ីម្រគឹុះស្នថនធ្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុ និ យម្ន័ យរបស់សម្ព័នធញាត្ិ គឺ ជាភាគីដែលកាន់ កាប់
ច្ដាយផ្លេល់ ឬច្ដាយម្របច្យលយ៉ា ងត្ិឆ 10% ថ្នច្ែើម្ទុ ន ឬសិទិធច្បាុះច្ឆ្នត្ ម្ររម្ទាាំងរូបវនតបុគគលណាានក់
ដែលរួម្ឆាំដណកកនុងការអភ្ិ បាល ការែឹកនាាំ ការម្រគប់ ម្រគង ឬការម្រត្ួត្រិនិត្យថ្ផ្សេកុងរបស់
ន
ធ្នាគារ ។

4.

ការបតររ
ូ ូបិយប័ណណពីក្បារ់ែល្លលរអាខមរ ិរខៅជាក្បារ់ខរៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្កាញជាម្របាក់ែុោលរអច្ម្រក
ិ ។ ការបតូររូបិយប័ណណរីម្របាក់ ែុោលរអច្ម្រ ិក
ច្ៅជាម្របាក់ ច្រៀល ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើងច្ែើម្បីអនុវត្តច្ៅតម្ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារ ជាត្ិថ្នកម្ពុជា
ពាក់រ័នធនឹងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត្់បង្កាញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ច្ដាយច្ម្របើ អម្រតបតូរម្របាក់ជា

ផ្សលូវការ ម្របកាសច្ដាយធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ដែល 1 ែុោលរ អច្ម្រ ិក ច្សមើនឹង 4,037
ច្រៀល (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 ដែល 1 ែុោលរអច្ម្រ ិក ច្សមើនឹង 4,037 ច្រៀល) ។ ត្ួ ច្លែជាម្របាក់ច្រៀលច្នុះ គឺ
ម្ិនម្រត្ូវបានយកម្កបកស្ស្នយថាត្ួច្លែម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក

ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់ ច្រៀល

បានបតូរជាម្របាក់ ច្រៀល នាច្រលអនាគត្តម្អម្រតបតូរម្របាក់ ច្នុះ ឬអម្រតបតូរម្របាក់ច្ផ្សសងច្ទៀត្ច្នាុះច្

ឬនឹងម្រត្ូវ

ើយ ។

30

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)
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5.

សមតលយខៅធនាគារជាតិថ្នរមពជា
ែុោលរអច្ម្រ ិក
គណនីសនសាំ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី

ម្របាក់ត្ម្ាល់ធានាច្លើច្ែើម្ទុ ន
ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្រវកិឆច

(i)

(ii)

2017

2016

ពាន់ច្រៀល

ែុោលរអច្ម្រ ិក

15,762,393

63,632,781

65,940,846

266,203,196

12,000,000

48,444,000

12,000,000

48,444,000

3,839,485

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
15,500,001

92,938,861

375,194,181

124,540,739

502,770,963

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

51,388,333

207,454,700

83,183,820

335,813,081

212,512,999

857,914,977

ម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី ានកាលកាំ ណត្់ 6 ដែ និងានអម្រតការម្របាក់ 1.68 % កនុងម្ួ យឆ្នាំ (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ
ឆ្នាំ 2016 : 0.74% ែល់ 3%កនុង ម្ួយ ឆ្នាំ) ។

(i)

ម្របាក់ត្ម្ាល់ធានាច្លើច្ែើម្ទុន
ច្យងតម្ម្របកាសច្លែ ធ្7-01-136 ម្រប.ក ឆុុះថ្ងៃទី 15 ដែ ត្ុោ ឆ្នាំ 2001 សតីរីម្របាក់ត្ម្ាល់របស់ធានា
ច្លើច្ែើម្ទុន ត្ម្រម្ូវឲ្យធ្នាគារទាាំងឡាយត្ម្ាល់ម្របាក់ ឆាំនួន 10% ថ្នច្ែើ ម្ទុនបានបង់ច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្ន
កម្ពុជា ។ ម្របាក់ ត្ម្ាល់ច្នុះម្ិនសម្រាប់ ច្ម្របើកុងម្របត្ិ
ន
បត្តិការម្របចាាំថ្ងៃរបស់ធ្នាគារច្ទ ។ ច្ហើយនឹ ងម្រត្ូវ
បងវិលជ្ូនធ្នាគារវ ិញច្ៅច្រលធ្នាគារសម័ម្រគឆិត្តបញ្ចប់ ម្របត្ិបត្តិការរបស់ែួលន ច្ៅកនុងម្ររុះរាជាណាឆម្រក
កម្ពុជា ។ កនុងអាំ ុង ការ ិយបរ ិច្ឆេទ ធ្នាគារទទួ លបានការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំ កនុងអម្រត 0.36% (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ
ឆ្នាំ 2016 : 0.22%) ។

(ii)

ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្រវកិឆច
តម្ម្របកាសច្លែ ធ្7-012-140 ម្រប.ក របស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ឆុុះថ្ងៃទី 13 ដែ កញ្ជញ ឆ្នាំ 2012 ត្ម្រម្ូវ
ឲ្យធ្នាគារទាាំងឡាយត្ម្ាល់ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្រវកិឆច តម្អម្រតការម្របាក់ 8% ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ជាម្របាក់ច្រៀល និង 12.50% ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នជារូបិយប័ណណច្ម្រៅរី ម្របាក់ ច្រៀល ។

ទុនបម្រម្ុង

កាត្រវកិឆច 4.50% ឆាំច្ពាុះរូបិយប័ណណច្ផ្សសងៗ ច្ម្រៅរី ម្របាក់ ច្រៀលទទួលបានការម្របាក់ 1/2 ថ្នអម្រត Libor កនុងម្ួយ
ដែ ច្ហើយទុនបម្រម្ុងកាត្រវកិឆច 8% ច្ផ្សសងច្ទៀត្ និងទុនបម្រម្ុងកាត្រវកិឆច ជាម្របាក់ ច្រៀលរុាំ ានការម្របាក់ ច្ទ ។
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6.

ក្បារ់បខញ្ញ ើ និ ក្បារ់តមកលខ់ ៅធនាគារខផ្េ ៗ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
គណនីសនសាំ
គណនីឆរនត

ម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

199,131

803,892

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

1,213,063

4,897,136

8,896,349

35,914,561

32,730,811

132,134,284

19,095,480

77,088,453

46,743,874

188,705,020

10,000,000

40,370,000

12,800,000

51,673,600

គណនីសនសាំទទួលបានអម្រតការម្របាក់ ម្របចាាំឆ្នាំរី 0.5% ច្ៅ 1.50% នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ2017 (ថ្ងៃទី 31
ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016: 0.05% - 0.10%កនុងម្ួយឆ្នាំ) ឆាំដណកឯគណនីឆរនតម្ិនទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំកុង
ន
ឆ្នាំ2017 (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016: គាមន) ។ ច្ហើយម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី ទទួ លបាន អម្រតការម្របាក់ ម្របចាាំឆ្នាំ
រីអម្រត3.00% ច្ៅ 5.00% (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016: 1.50% ច្ៅ 4.50% កនុងម្ួយឆ្នាំ) ។

7.

ិ ន
ឥណទានផ្តលឲ្
់ យអតិថជ្
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ឥណទានជាម្រកុម្

18,743

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
75,665

ែុោលរអច្ម្រ ិក
35,991

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
145,296

ឥណទានឯកជ្ន

808,940,050

3,265,690,982

610,749,497

2,465,595,719

ឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នែុល

808,958,793

3,265,766,647

610,785,488

2,465,741,015

(6,910,403)

(27,897,296)

(5,236,851)

(21,141,167)

(14,832,802)

(59,880,021)

(11,234,730)

(45,354,605)

794,125,991

3,205,886,626

599,550,758

2,420,386,410

សាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទាន

អម្រកក់និងជាប់សងស័យ
ជាក់ោក់
ទូច្ៅ

ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នសុទធ

(7,922,399)

(31,982,725)

(5,997,879)

(24,213,438)
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7.

ិ ន (ត)
ឥណទានផ្តលឲ្
់ យអតិថជ្
បដម្រម្បម្រម្ួលសាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន អម្រកក់ និងជាប់ សងស័យ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖
2017

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

នាថ្ងៃទី1 ដែ ម្ករា

11,234,730

45,354,605

1,683,189

ការលុបច្ចាល

(1,273,294)

(5,140,289)

(325,299)

(1,313,232)

សាំវ ិធានធ្នបដនថម្កនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ
ច្ផ្សេររី MJB ដែលច្កើត្ច្

ើងរីការ

រួម្បញ្ូច លគានតម្ផ្សលូវឆាប់
ការវយត្ថ្ម្លច្ ើងវ ិញនូវរូបិយប័ណណ
នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ

4,871,366

19,665,705

6,795,034

7,150,298

28,865,753

-

-

2,722,906

10,992,372

14,832,802

59,880,021

11,234,730

45,354,605

-

-

3,636

14,678

ការវ ិភាគបដនថម្ច្ៅច្លើឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖
(ក)

ម្របច្ភ្ទឥណទាន:
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ឥណទាន ពាណិជ្ជកម្ម:

ឥណទានរយៈច្រលែលី
ឥណទានវ ិបារូបណ៍

ឥណទានរយៈច្រលដវង
ឥណទាន អនកច្ម្របើម្របាស់:

ឥណទានបុគគលិកឯកបុគគល
ឥណទានច្គហដាឋន
ឥណទានបុគគលិក

ឥណទានសរុបែុល

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

8,804,917

35,545,450

9,584,347

38,692,009

534,481,308

2,157,701,040

483,575,280

1,952,193,405

233,770,384

943,731,040

91,927,069

371,109,576

20,516,837

82,826,472

17,514,306

70,705,254

3,265,766,647

610,785,488

1,789,228

9,596,119

808,958,793

7,223,113

38,739,532

1,085,214

7,099,272

4,381,009

28,659,762

2,465,741,015
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ិ ន (ត)
ឥណទានផ្តលឲ្
់ យអតិថជ្

7.

ការវ ិភាគបដនថម្ច្ៅច្លើឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្)
(ែ)

ឆាំណាត្់ថានក់ឥណទាន:
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ឥណទានរយៈច្រលែលី(ត្ិឆជាង1ឆ្នាំ)

2017

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

9,360,093

37,786,695

11,553,925

46,643,195

ឥណទានឃ្លាំច្ម្ើល– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ

161

650

7,971

32,179

3,334,257

ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ
ឥណទានជាប់សងស័យ– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ

13,460,396

989

3,993

214,744

23,505

94,890

34,194

138,041

511,335

2,064,259

12,729,792

51,390,171

12,157,958

49,081,676

ឥណទាន សដង់ដារ– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ

761,078,903

3,072,475,531

582,093,735

2,349,912,408

ឥណទានឃ្លាំច្ម្ើល– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ

5,926,675

23,925,987

1,384,837

5,590,587

សរុបរង
ឥណទានរយៈច្រលដវង(ច្ម្រឆើនជាង1ឆ្នាំ)
ឥណទាន សដង់ដារ– គាមនវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ

98

53,194

396

ឥណទានបាត្់បង់– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ

18,466,719

74,550,145

ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ 1,944,385
ឥណទានជាប់សងស័យ– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ
ឥណទានបាត្់បង់– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ
សរុបរង
ឥណទានសរុបែុល

(

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ឥណទាន សដង់ដារ– ានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ

ឥណទាន សដង់ដារ– គាមនវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ

(គ)

ពាន់ច្រៀល

2016

7,849,482

5,006,079

20,209,540

796,229,001
808,958,793

8,028

6,087,007

32,409

24,573,247

1,644,276

6,637,942

5,639,719

22,767,547

3,214,376,476

598,627,530

2,416,659,338

3,265,766,647

610,785,488

2,465,741,015

3,806,240

15,365,791

1,777,956

7,177,608

សម្រាប់ការវ ិភាគច្លើឥណទានតម្កាលវស្ននត សូម្ច្ម្ើលកាំ ណត្់សាំគាល់ 27 ( ) សដីរីទម្រម្ង់កាលវស្ននត ។
) តម្និវសនដាឋនៈ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
និវសនជ្ន

808,958,793

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
3,265,766,647

ែុោលរអច្ម្រ ិក
610,785,488

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
2,465,741,015
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
7.

ិ ន (ត)
ឥណទានផ្តលឲ្
់ យអតិថជ្
ការវ ិភាគបដនថម្ច្ៅច្លើឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្)
ែុោលរអច្ម្រ ិក

(ង)

តម្ទាំនាក់ទាំនងៈ

ឥណទានបុគគលិក

ម្ិនដម្នសម្ព័នធញាត្ិ

(ឆ)

តម្រូបិយប័ណណៈ

ម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក
ដែមរច្រៀល
ថ្ងបាត្

(ឆ)

702,362

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
2,835,435

ែុោលរអច្ម្រ ិក

282,560

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
1,140,695

808,256,431

3,262,931,212

610,502,928

2,464,600,320

808,958,793

3,265,766,647

610,785,488

2,465,741,015

753,605,245

3,042,304,374

569,954,904

2,300,907,947

6,777,269

27,359,835

5,956,452

24,046,197

48,576,279

196,102,438

34,874,132

140,786,871

808,958,793

3,265,766,647

610,785,488

2,465,741,015

កសិកម្ម

166,483,930

672,095,625

158,685,904

640,614,994

ច្សវកម្ម

45,299,738

182,875,042

42,323,588

170,860,325

តម្ម្របច្ភ្ទអជ្ីវកម្មៈ

ពាណិជ្ជកម្ម

241,772,177

លកខណៈម្រគួស្នរ

205,943,616

ច្ផ្សសងៗ

100,126,936

សាំណង់

49,332,396

808,958,793
(ជ្)

2017

976,034,279

183,013,789

738,826,666

831,394,378

166,102,254

404,212,440

43,813,900

176,876,714

610,785,488

2,465,741,015

199,154,883
3,265,766,647

16,846,053

670,554,800
68,007,516

អម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំ ានែូ ឆត្ច្ៅ៖
2017
អត្ិងិជ្នខាងច្ម្រៅ
បុគគលិក

8.00% - 36.00%
6.50%

2016
6.8% - 36.0%

6.5០%
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
8.

ក្រពយសរមមខផ្េ ៗ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ម្របាក់បង់ម្ុន

ការម្របាក់ ដែលម្រត្ូវទទូល

9.

2017

2016

ពាន់ច្រៀល

ែុោលរអច្ម្រ ិក

9,431,818

38,076,249

1,798,393
6,420,899

25,921,169

16,848,396

68,016,975

8,219,292

33,181,282

7,416,578

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
29,940,726

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
7,260,113

តថ្មលខររខ្
្ត
ម ុះ
ិ៍ ត
ត្ថ្ម្លច្ករច្្
ម ុះច្កើត្ច្ឆញរីការរួម្បញ្ូច លគានរវង MJB និង ស្នថបនា លីម្ីត្ធ្ីត្ ច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែ ច្ម្ស្ន
ិ៍ ត
ឆ្នាំ 2016 ។ ត្ថ្ម្លច្ករច្្
ម ុះ ច្កើត្ច្ឆញែាំ បូងរីច្ៅថ្ងៃទី 17 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2012 ច្ៅច្រលដែល MJB បានទិញ
ស្នថបនា លីម្ីត្ធ្ីត្ ។
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
10.

ក្រពយ និ បរ ិកាារ
2017

ច្ម្រគឿងសង្ការ ឹម្
និងបរ ិកាខរ

កុាំរយូទ័រ

យនយនត

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ែុោលរអច្ម្រ ិក

នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2017
ការទិញបដនថម្
ការច្ផ្សេរ
ការលក់ច្ឆញ
ការលុបច្ចាល

4,073,149
668,780
23,144
(1,250)
(240,918)

6,653,871
897,298
35,988
(292,139)

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

4,522,905

នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2017
រ ាំលស់កុងឆ្
ន ន ាំ
ការលក់ច្ឆញ
ការលុបច្ចាល
នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ការដកលម្ែ អគារ

ម្រទរយកាំរុង
បច្ងាើត្

ែុោលរអច្ម្រ ិក

សរុប

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ែុោលរអច្ម្រ ិក

6,646,044
967,050
(49,944)

1,157,108
387,679
125,000
(159,811)

194,062
727,136
(194,062)
-

18,724,234
3,647,943
(9,930)
(1,250)
(742,812)

75,589,733
14,726,746
(40,087)
(5,046)
(2,998,732)

7,295,018

7,563,150

1,509,976

727,136

21,618,185

87,272,614

2,360,713
514,707
(1,066)
(189,420)

4,882,369
1,180,954
(283,828)

3,668,106
888,692
(49,944)

604,308
180,747
(154,937)

-

11,515,496
2,765,100
(1,066)
(678,129)

46,488,057
11,162,709
(4,303)
(2,737,606)

2,684,934

5,779,495

4,506,854

630,118

13,601,401

54,908,857

1,837,971

1,515,523

3,056,296

879,858

8,016,784

32,363,757

តថ្មលខែើម

ែក: រ ំលស់ប គរ

-

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

តថ្មលខោ

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

727,136
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
10.

ក្រពយ និ បរ ិកាារ (ត)
2016

ច្ម្រគឿងសង្ការ ឹម្
និងបរ ិកាខរ

កុាំរយូទ័រ

យនយនត

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ែុោលរអច្ម្រ ិក

នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2016
3,360,534
ច្ផ្សេររី MJB ច្ម្រកាម្ការរួម្បញ្ូច លគានតម្ផ្សលូវឆាប់ 70,477
ការទិញបដនថម្
975,057
ការច្ផ្សេរ
ការលក់ច្ឆញ
(5,208)
ការលុបច្ចាល
(327,711)

4,350,309
1,282,829
2,157,818
266,475
(1,380)
(1,402,180)

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016

4,073,149

ការដកលម្ែ អគារ

ម្រទរយកាំរុង
បច្ងាើត្

ែុោលរអច្ម្រ ិក

សរុប

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ែុោលរអច្ម្រ ិក

4,696,013
414,870
1,566,714
(30,440)
(1,113)

738,828
369,948
152,879
16,000
(120,547)

298,150
178,387
(282,475)
-

13,443,834
2,138,124
5,030,855
(37,028)
(1,851,551)

54,272,758
8,631,606
20,309,561
(149,482)
(7,474,711)

6,653,871

6,646,044

1,157,108

194,062

18,724,234

75,589,732

នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្នាំ 2016
1,987,503
ច្ផ្សេររី MJB ច្ម្រកាម្ការរួម្បញ្ូច លគានតម្ផ្សលូវឆាប់ 34,431
រ ាំលស់កុងឆ្
ន ន ាំ
583,023
ការលក់ច្ឆញ
(3,826)
ការលុបច្ចាល
(240,418)

3,282,890
1,215,700
1,773,610
(1,267)
(1,388,564)

2,438,407
265,036
992,794
(27,029)
(1,102)

376,286
164,475
184,059
(120,512)

-

8,085,086
1,679,642
3,533,486
(32,122)
(1,750,596)

32,639,492
6,780,715
14,264,683
(129,677)
(7,067,156)

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016

2,360,713

4,882,369

3,668,106

604,308

-

11,515,496

46,488,057

1,712,436

1,771,502

2,977,938

552,800

194,062

7,208,738

29,101,675

តថ្មលខែើម

ែក: រ ំលស់ប គរ

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

តថ្មលខោ

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
11.

ក្រពយសរមមអរ ូបី
ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

តថ្មលខែើម

នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា

4,685,569

18,915,642

1,797,328

7,255,813

ការទិញបដនថម្

262,001

1,057,698

2,649,673

10,696,730

ការលុបច្ចាល

(10,922)

(44,092)

(1,220,122)

(4,925,633)

4,946,578

19,969,335

4,685,569

18,915,642

នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា

3,218,708

12,993,924

1,598,424

6,452,838

រ ាំលស់កុងឆ្
ន ន ាំ

795,546

3,211,619

1,466,862

5,921,722

ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ

4,003,332

943,246

ច្ផ្សេររី MJB
ការច្ផ្សេរ

ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ

-

-

9,930

40,087

1,458,690

5,888,732

-

-

ែកៈ រ ំលស់ប គរ
ច្ផ្សេររី MJB

ការលុបច្ចាល

-

-

(10,922)

(44,092)

1,373,519

5,544,896

(1,220,097)

(4,925,532)

16,161,451

3,218,708

12,993,924

3,807,884

1,466,861

5,921,718

តថ្មលខោ

ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ

12.

ក្បារ់បខញ្ញ រើ បស់អតិថិជ្ន និ ក្គឹុះស្ថានហិរញ្ញ វតាខផ្េ ៗ
ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ

119,404,226

482,034,860

93,777,737

378,580,724

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់

481,938,859

1,945,587,174

484,678,371

1,956,646,583

618,172,252

2,495,561,381

583,220,998

2,354,463,169

ម្របាក់បច្ញ្ញើតម្ត្ម្រម្ូវការ

16,829,167

67,939,347

4,764,890

19,235,862
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
12.

ក្បារ់បខញ្ញ រើ បស់អតិថិជ្ន និ ក្គឹុះស្ថានហិរញ្ញ វតាខផ្េ ៗ (ត)
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នខាងច្លើច្នុះ ម្រត្ូវបានវ ិភាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖

(ក)

តម្ម្របច្ភ្ទអត្ិងិជ្ន:
ែុោលរអច្ម្រ ិក
គណនីឆរនត

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ឯកត្តជ្ន

2,902,268

11,716,456

ម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញ វត្ថុនានា

6,664,722

26,905,483

សហម្រគាស
គណនីសនសាំ

ឯកត្តជ្ន

សហម្រគាស

ម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញ វត្ថុនានា

គណនីានកាលកាំណត្់
ឯកត្តជ្ន

សហម្រគាស

ម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញ វត្ថុនានា

7,262,176

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

839,562

3,389,312

29,317,405

2,733,582

11,035,471

74,357,580

300,181,550

60,703,551

245,060,235

147,297

594,638

25,839

104,312

44,899,350

181,258,676

1,191,746

4,811,079

33,048,347

133,416,177

422,055,294

1,703,837,222

411,393,896

1,660,797,158

24,038,085

97,041,748

33,765,174

136,310,007

35,845,480

618,172,252
(ែ)

2017

144,708,203

2,495,561,381

39,519,301

583,220,998

159,539,418

2,354,463,169

តម្និវសនដាឋនៈ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
និវសនជ្ន

អនិវសនជ្ន

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

540,913,759

2,183,668,845

544,687,461

2,198,903,280

618,172,252

2,495,561,381

583,220,998

2,354,463,169

77,258,493

311,892,536

38,533,537

155,559,889
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
12.

ក្បារ់បខញ្ញ រើ បស់អតិថិជ្ន និ ក្គឹុះស្ថានហិរញ្ញ វតាខផ្េ ៗ (ត)
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នខាងច្លើច្នុះ ម្រត្ូវបានវ ិភាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្)

(គ)

តម្រូបិយប័ណណ:
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក
ម្របាក់ច្រៀល

ម្របាក់បាត្ថ្ង

ម្របាក់ច្យ៉ានជ្ប៉ាុន
ច្ផ្សសងៗ

( )

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

513,384,706

2,072,534,058

469,818,628

1,896,657,801

3,696,288

14,921,915

3,476,415

14,034,287

72,459,416

292,518,662

85,706,542

28,631,351

115,584,764

24,219,413

618,172,252

2,495,561,381

583,220,998

491

1,982

345,997,310

97,773,771

-

-

2,354,463,169

តម្ទាំនាក់ទាំនង:
ែុោលរអច្ម្រ ិក
សម្ព័នធញាត្ិ

ម្ិនដម្នសម្ព័នធញាត្ិ

(ង)

2017

446,221

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
1,801,394

ែុោលរអច្ម្រ ិក
144,440

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
583,104

617,726,031

2,493,759,987

583,076,558

2,353,880,065

618,172,252

2,495,561,381

583,220,998

2,354,463,169

តម្កាលកាំណត្់ :
ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

រយៈច្រល 1 ដែ

149,854,939

604,964,389

98,542,627

397,816,585

ច្លើសរី 3 ដែ

443,254,301

1,789,417,613

447,439,300

1,806,312,454

618,172,252

2,495,561,381

583,220,998

2,354,463,169

ឆច្នាលុះរី 1 ដែច្ៅ 3 ដែ

25,063,012

101,179,379

37,239,071

150,334,130
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
12.

ក្បារ់បខញ្ញ រើ បស់អតិថិជ្ន និ ក្គឹុះស្ថានហិរញ្ញ វតាខផ្េ ៗ (ត)
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នខាងច្លើច្នុះ ម្រត្ូវបានវ ិភាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្)

(ឆ)

តម្អម្រតការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្នាំ):
2017

2016

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់

1.00% - 3.50%

2.25% - 8.00%

ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ

1.50% - 2.00%

3.00%

ធ្នាគារ និងម្រគឹុះស្នថនម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុ
ឯកត្តជ្ន

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់

សហម្រគាស

ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់

13.

3.50% - 8.00%

4.50% - 10.00%

1.00%

3.00%

3.00% - 8.00%

4.50% - 10.00%

ក្បារ់រមចី
ែុោលរអច្ម្រ ិក
សម្ព័នធញាត្ិ

Maruhan Investment Asia (“MIA”)

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

18,330,000

73,998,210

10,000,000

40,370,000

18,330,000

73,998,210

10,000,000

40,370,000

42

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
13.

ក្បារ់រមចី (ត)
ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ម្ិនដម្នសម្ព័នធញាត្ិ

Nederlandse Financierings –

Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
N.V (‘FMO”)

Symbiotics
DEG

22,500,000

90,832,500

33,750,000

136,248,750

7,500,000

30,277,500

10,000,000

40,370,000

8,500,000

34,314,500

13,500,000

ICBC

37,000,000

149,369,000

17,500,000

5,250,000

21,194,250

5,250,000

21,194,250

Norfund

Triodos - Doen
Blue Orchard

Cathay United Bank (Cambodia)

3,000,000

10,000,000
-

12,111,000
40,370,000
-

13,500,000

74,728,000

Micro-Finance Enhancement
ResponsAbility SICAV

54,499,500

18,510,775

9,000,000
1,400,000
500,000

54,499,500
36,333,000
70,647,500

5,651,800
2,018,500

Corporation Limited

875,000

3,532,375

5,560,573

22,448,032

Hatton National Bank Plc

-

-

3,750,000

15,138,750

NMI Global Fund KS

-

-

4,000,000

16,148,000

First Commercial Bank

23,333,333

94,196,665

35,000,000

141,295,000

MIZUHO Bank Ltd

50,000,000

201,850,000

-

-

196,458,333

793,102,290

160,721,348

648,832,082

214,788,333

867,100,500

170,721,348

689,202,082

DWM Funds S.C.A

15,000,000

60,555,000

3,000,000

12,111,000

ម្របាក់កម្ចីម្ិនានវត្ថុធានា ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
13.

ក្បារ់រមចី (ត)

(ក)

តម្រូបិយប័ណណ:
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក
ម្របាក់ច្រៀល

(ែ)

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

214,788,333

867,100,500

167,210,573

675,029,083

214,788,333

867,100,500

170,721,348

689,202,082

-

-

3,510,775

14,172,999

តម្អម្រតការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្នាំ):

ម្របាក់ែុោលរអច្ម្រ ិក
ម្របាក់ច្រៀល
(គ)

2017

2017

2016

3.44% - 10.65%

4.72% - 8.00%

-

10.00% - 10.50%

តម្កាលកាំណត្់ :
ែុោលរអច្ម្រ ិក
រយៈច្រល 1 ដែ

ឆច្នាលុះរី 1 ដែ ច្ៅ 3 ដែ

ឆច្នាលុះរី 3 ដែ ច្ៅ 12 ដែ
ច្លើសរី 1 ឆ្នាំែល់ 5 ឆ្នាំ

-

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
-

ែុោលរអច្ម្រ ិក
2,397,213

3,000,000

12,111,000

19,290,153

187,538,333
214,788,333

24,250,000

97,897,250

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
9,677,549

77,874,348

757,092,250

32,075,649

116,958,333

129,489,395

867,100,500

170,721,348

689,202,082

472,160,790
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
14.

បំណលបនាាប់បនេ ំ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
DEG - Deutcsche Investitions

Maruhan Investment Asia Pte. Ltd
Triodos - Doen

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

8,000,000

32,296,000

10,000,000

40,370,000

-

-

1,313,217

5,301,457

5,000,000

20,185,000

13,000,000

52,481,000

5,000,000

20,185,000

16,313,217

65,856,457

DEG
នាថ្ងៃទី 31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា បានអនុម្័ត្ ច្លើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់ធ្នាគាររី DEG
ឆាំនួន 10,000,000 ែុោលរអច្ម្រ ិក ។ ច្ៅថ្ងៃទី 15 ដែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ធ្នាគារ បានទូ ទាត្់សងបាំ ណុលបនាេប់បនសាំ

ច្លើម្របាក់ ច្ែើម្ ឆាំ នួន 2,000,000 ែុោលរអច្ម្រ ិក ។ បាំណុលបនាេប់បនសាំច្នុះ ានកាលកាំណត្់រយៈច្រល 7 ឆ្នាំ
នឹងផ្សុត្កាំណត្់ ច្ៅថ្ងៃទី 15 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021 និងានអម្រតការម្របាក់ច្ងរ 10.65% កនុងម្ួ យឆ្នាំ ។
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd
នាថ្ងៃទី 10 ដែ ត្ុោ ឆ្នាំ 2013 ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា បានអនុម្័ត្ ច្លើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់ធ្នាគារ
រី Maruhan Investment Asia ឆាំនួន 5,000,000 ែុោលរអច្ម្រ ិក ។ ធ្នាគារ បានែកម្របាក់ ច្ៅថ្ងៃទី 12 ដែ សីហា
ឆ្នាំ 2013 ។ បាំណុលបនាេប់បនសាំច្នុះ ានកាលកាំណត្់ រយៈច្រល 7 ឆ្នាំ និងផ្សុត្កាំណត្់ ច្ៅថ្ងៃទី 12 ដែ សីហា
ឆ្នាំ 2020 និងានអម្រតការម្របាក់ែុល 10.4651% កនុងម្ួយឆ្នាំ ។

15.

មូលនិធិខស្ថធននិវតតន៍
ែុោលរអច្ម្រ ិក
នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា
ការបដនថម្កនុងឆ្នាំ

ការឆូលរួម្របស់និច្យជ្ក

ការឆូលរួម្របស់និច្យជ្ិត្
ការម្របាក់

ទូទាត្់កុងឆ្
ន ន ាំ

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

7,645,507

30,864,912

5,371,180

21,683,454

1,905,098

7,690,881

1,477,233

5,963,590

501,524

2,024,652

376,634

1,520,471

1,005,252

4,058,203

835,891

3,374,492

(678,879)

(2,740,635)

(415,431)

(1,677,095)

10,378,502

41,898,013

7,645,507

30,864,912
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
16.

ពនធខលើក្បារ់ចំខណញ

(ក)

រនធរនោរ -សុទធ
រនធរនោរជាម្រទរយសកម្មបានម្ករី៖

ែុោលរអច្ម្រ ិក
ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍របស់និច្យជ្ិក
សាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានសងស័យ (*)
ម្រទរយ និងបរ ិកាខរ

ម្របាក់ឆាំណូលម្ិនទាន់ច្កើត្ច្

ខាត្ច្លើអម្រតបតូរម្របាក់ម្ិនទាន់

ើង

រនធរនោរជាម្រទរយសកម្មច្នុះ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

1,417,985

5,724,405

1,318,688

5,323,543

(71,646)

(289,235)

78,067

315,156

6,540,106

8,176

ច្កើត្ច្

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

1,620,041

ទទួលស្នគល់

(*)

2017

1,207,933

33,007

4,876,426

20,747

83,756

74,368

300,223

72,155

291,290

3,048,924

12,308,506

2,697,590

10,890,171

ើងរីសាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់

និងជាប់សងស័យច្លើ

ឥណទានធ្ម្មត/សតង់ដារ និ ងឃ្លាំច្ម្ើល ដែលជាឆាំណាយម្ិនអឆកាត្់កងបាន សម្រាប់ការគណនា
រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ច្ដាយអនុច្ោម្តម្ម្របកាសងមីច្លែ 1535 សហវ ម្រប.ក របស់ម្រកសួងច្សែឋកិឆច
និងហិរញ្ញ វត្ថុ ឆុុះថ្ងៃទី 23 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 ។
ការដម្របម្របួលថ្ន រនធរនោរជាម្រទរយសកម្ម ច្ៅកនុងឆ្នាំែូឆខាងច្ម្រកាម្៖
ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា

2,697,590

10,890,171

1,413,581
1,284,009

5,183,544

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ

3,048,924

12,308,506

2,697,590

10,890,171

ឆាំណាយកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល

351,334

1,418,335

5,706,627
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
16.

ពនធខលើក្បារ់ចំខណញ (ត)

(ែ)

បាំណុលរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

2,783,651

រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ

(គ)

2017

11,237,599

5,570,903

22,489,735

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

4,411,045

17,807,389

3,734,192

15,074,933

រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង់

(3,910,413)

(15,786,337)

(5,361,586)

(21,644,723)

នាថ្ងៃទី31 ដែ ធ្នូ

4,444,141

17,940,997

2,783,651

11,237,599

ឆាំណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្នាំ
រនធរនោរ

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

5,570,903

22,489,735

5,219,569

(351,334)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

(1,418,335)

3,734,192

(1,284,009)

15,074,933

21,071,400

2,450,183

9,891,389

(5,183,544)

អនុច្ោម្ច្ៅតម្ឆាប់ថ្នម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ធ្នាគារានកាត្រវកិឆចបង់រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ច្ដាយ
គណនាតម្អម្រត 20% ថ្នម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់រនធ ច្បើវម្ិនទាបជាងរនធអបបបរាដែលគណនា តម្
អម្រត 1% ថ្នម្របាក់ឆាំណូលសរុបច្នាុះច្ទ ។
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
16.

ពនធខលើក្បារ់ចំខណញ (ត)

(គ)

ឆាំណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្)
ការច្ផ្សេៀងផ្លេត្់រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ដែលគណនាតម្អម្រតរនធផ្សូវការ
ល
20% ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងរនធច្លើម្របាក់
ឆាំច្ណញដែលបង្កាញកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សលានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ឆាំច្ណញម្ុនបង់រនធ

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

23,805,608

96,103,240

11,281,887

45,544,977

រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញតម្អម្រត 20%

4,761,122

19,220,648

2,256,377

9,108,994

ឆាំណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 23%

5,219,569

21,071,400

2,450,183

9,891,389

ឆាំណាយម្ិនអឆកាត្់កងរនធ

3%

458,447

1,850,752

193,806

782,395

ការគណនាឆាំ ណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ និងម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យ និងការបា៉ា ន់ ម្របាណ ច្ដាយអជា្ធ្រ
រនធដារ ។

17.

បំណលខផ្េ ៗ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ការម្របាក់ ម្រត្ូវទូ ទាត្់

បុគគលិក និងឆាំណាយដែលពាក់រ័នធ
បងគរសម្រាប់រនធច្ផ្សសងៗ
គណនីម្រត្ូវទូទាត្់
ឆាំណូលរនោរ
ឆាំណាយបងគរ

គណនីម្រត្ូវទូទាត្់ច្ផ្សសងៗ

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

9,159,880

36,978,436

9,492,098

38,319,600

235,411

950,354

268,216

1,082,788

1,879,122

7,586,016

264,280

1,066,898

277,156

1,118,879

12,831,664

51,801,428

44,790

971,025

180,817

3,920,028

2,173,364
269,613
107,626
117,632

-

12,428,549

8,773,870
1,088,428
434,486
474,880

-

50,174,052
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
18.

ខែើមរន
ច្ែើម្ទុនលម្ែិត្ានែូឆត្ច្ៅ៖

ែុោលរអច្ម្រ ិក
MARUNHAN Investment Asia Pte. Ltd.

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

120,000,000

484,440,000

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

120,000,000

484,440,000

ឆាំនួនភាគហុន របស់ធ្នាគារដែលបានអនុញ្ជញត្ ានឆាំនួន 1,200,000 ហុន (2016: 1,200,000) ដែលាន
ត្ថ្ម្ល 100 ែុោលរអច្ម្រ ិក កនុង 1 ហុន ។ ភាគហុន ទាាំងអស់ដែលបានច្ឆញផ្សាយ ម្រត្ូវបានបង់ ។

19.

ចំណូលពីការក្បារ់
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារនានា

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា

20.

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

114,930,660

463,975,074

101,691,201

410,527,378

401,237

1,619,795

224,522

906,395

115,992,555

468,261,945

660,658

ចំណាយខលើការក្បារ់
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ម្របាក់បច្ញ្ញើរីអត្ិងិជ្ន និងម្រគឹុះស្នថន

2017

2,667,076

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

199,101

102,114,824

ែុោលរអច្ម្រ ិក

803,771

412,237,544

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ហិរញ្ញ វត្ថុនានា

34,707,619

140,114,658

28,919,340

116,747,376

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

1,665,268

6,722,687

2,562,265

10,343,864

ម្របាក់កម្ចី

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍

12,545,071
545,283

49,463,241

50,644,452

2,201,307
199,683,104

12,336,419

407,655

44,225,679

49,802,124
1,645,702

178,539,066
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
21.

ចំណូលរថ្ក្ម និ ខជ្ើ ស្ថរសរធ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
កថ្ម្រម្ែាំច្ណើរការច្សវឥណទាន
កថ្ម្រម្ច្សវច្ផ្សេរម្របាក់

កថ្ម្រម្ និងច្ជ្ើងស្នរច្ផ្សសងៗ
ឆាំណាយកថ្ម្រម្ និងច្ជ្ើងស្នរម្របាក់កម្ចី

22.

ឆាំណាយជ្ួលការ ិយល័យ

ឆាំណាយទីផ្សារ និង ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ឆាំណាយច្លើសាភរ និងច្បាុះរុម្ព
ឆាំណាយយនយនត

ឆាំណាយទឹក និងច្ភ្លើង

ឆាំណាយច្លើទាំនាក់ទាំនង

ឆាំណាយច្លើការជ្ួ សជ្ុលដងទាាំ
ឆាំណាយច្លើសនតិសុែ

ឆាំណាយច្លើការច្ធ្វើែាំច្ណើរ

ឆាំណាយច្លើច្សវកម្មធ្នាគារ

ឆាំណាយដផ្សនកឆាប់ និងវ ិជាជជ្ី វៈ
ឆាំណាយអជា្ប័ណណ

ឆាំណាយច្លើការបណុដ ុះបណា
ដ ល
ឆាំណាយច្លើការរិន័យ

ឆាំណាយសបបុរសធ្ម្៌ និងការបរ ិចាចគ
ឆាំណាយច្ផ្សសងៗ

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

26,854,176

1,985,671

8,016,154

85,163

343,803

76,348

308,216

64,452

260,193

47,561

192,004

6,801,628

27,458,172

(5,776,555)

(1,168,873)

(4,718,740)

5,370,725

21,681,617

940,707

3,797,634

ពាន់ច្រៀល

ែុោលរអច្ម្រ ិក

(1,430,903)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

រ ាំលស់

ពាន់ច្រៀល

2016

6,652,013

ចំណាយក្បតិបតតិការខផ្េ ៗ

បុគគលិក និងឆាំណាយពាក់ រ័នធ

2017

2017

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

2,109,580

27,205,183

109,827,324

21,716,431

3,853,234

15,555,506

3,212,624

3,560,646

1,104,050
1,333,329
619,555
953,394

693,786
913,412
442,360
340,340

431,313
245,179

14,374,328

4,457,050
5,382,649
2,501,144
3,848,852

2,800,814
3,687,444
1,785,807
1,373,953

1,741,211
989,788

964,753

3,894,707

315,186

1,272,406

525,614

75,950

2,121,903
306,609

8,516,374

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)
87,669,232

5,000,348

20,186,405

1,545,966

6,241,065

1,818,650
559,206
832,000

630,157
823,598
385,808
459,026

178,985

12,969,363
7,341,890
2,257,515
3,358,784

2,543,944
3,324,865
1,557,507
1,853,088
722,562

488,192

1,970,831

786,857

3,176,542

918,049
465,683
99,152

3,706,164
1,879,962
400,277

306,292

1,236,501

837,239

3,379,933

43,883,576

177,157,996

40,757,971

164,539,929

50

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
23.

ស្ថច់ក្បារ់សរធ (ខក្បើក្បាស់រ ន )/ររួលបានពីសរមមភាពក្បតិបតតកា
ិ រ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
សកម្មភារម្របត្ិបត្តិការ
ឆាំច្ណញម្ុនបង់រនធ

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

23,805,608

96,103,240

11,281,887

45,544,977

3,560,646

14,374,328

5,000,348

20,186,405

64,683

261,125

100,980

407,656

1,905,098

7,690,881

1,477,233

5,963,590

4,871,366

19,665,705

7,150,298

28,865,753

34,207,131

138,094,189

24,999,797

100,924,179

(11,494,524)

(46,403,393)

(50,362,845)

(203,314,805)

(199,446,599)

(805,165,920)

(60,239,039)

(243,185,000)

34,951,254

141,098,212

227,831,216

919,754,619

403,115

1,627,375

(477,140)

(1,926,214)

(147,501,951)

(595,465,376)

158,397,343

639,450,073

(678,879)

(2,740,635)

(415,431)

(1,677,095)

និយ័ត្កម្មៈ
រ ាំលស់

ការលុបច្ចាលម្រទរយ និងបរ ិកាខរ
និងម្រទរយសកម្មអរូបិយ

ឆាំច្ណញរីការលក់ម្រទរយនិងបរ ិកាខរ

ឆាំណាយច្លើម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍
សាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទាន

អម្រកក់និងជាប់សងស័យ

បដម្រម្បម្រម្ួលៈ

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិ

ថ្នកម្ពុជា
សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារនានា
ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

និងម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញ វត្ថុនានា

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍
បាំណុលច្ផ្សសងៗ

(270)

1,000,000

(8,629,104)

1,506,776

(1,090)

4,037,000

(34,835,693)

6,082,854

(10,949)

8,332,056
7,345,942

967,356

(44,202)

33,636,510
29,655,568

3,905,216

ស្នឆ់ម្របាក់សុទធ (ច្ម្របើម្របាស់កង)/
ុន
ទទួលបានរីសកម្មភារ
ម្របត្ិបត្តិការ

រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង់

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវត្តន៍បានបង់

(3,910,413)

(15,786,337)

(5,361,586)

(21,644,723)

ស្នឆ់ម្របាក់សុទ(ធ ច្ម្របើម្របាស់កុង)/
ន
ទទួលបានរីសកម្មភារ
ម្របត្ិបត្តិការ

(152,091,243)

(613,992,348)

152,620,326

616,128,255
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
24.

ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមូល
សម្រាប់ ច្គាលបាំ ណងបង្កាញកនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ ស្នឆ់ ម្របាក់ និងស្នឆ់ម្របាក់ សម្ម្ូ ល រួម្ាន៖
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ស្នឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន
សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា
សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារនានា

2017

ពាន់ច្រៀល
ែុោលរអច្ម្រ ិក
(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

2016

ពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

43,744,709
15,762,395
19,095,480

176,597,390
63,632,789
77,088,453

32,876,496
115,229,179
45,743,874

132,722,414
465,180,196
184,668,019

78,602,584

317,318,632

193,849,549

782,570,629

25.

សមតលយ និ ក្បតិបតតកា
ិ រជាមួយសមព័នធញាតិ

(ក)

ទាំនាក់ទាំនងសម្ព័នញា
ធ ត្ិ
ទាំនាក់ទាំនងសាំខាន់ៗជាម្ួយសម្ព័នធញាត្ិកុងការ
ន
ិយបរ ិច្ឆេទានែូឆត្ច្ៅ៖
ែុោលរអច្ម្រ ិក

សម្ព័នធញាត្ិ

ម្របត្ិបត្តិការ

MCC

ការទូទាត្់សងម្របាក់កម្ចី

MC

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

1,381,938

20,071,728

ឆាំណាយការម្របាក់

898,318

3,626,510

676,667

-

-

19,267,444

77,782,671

6,741,790

-

-

ម្របាក់បច្ញ្ញើ
ម្របាក់កម្ចី

ការទូទាត្់សងម្របាក់កម្ចី
ម្របាក់បច្ញ្ញើ្ ើ

ការទូទាត្់សងម្របាក់កម្ចី
ឆាំណាយការម្របាក់
ការលុបបាំបាត្់

MJBL

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

342,318

ឆាំណាយការម្របាក់
MJB

ពាន់ច្រៀល

2016

ម្របាក់បច្ញ្ញើ

ការែកម្របាក់
MIA

2017

ម្របាក់បច្ញ្ញើ
ម្របាក់បច្ញ្ញើ

-

821,095

-

3,314,761

81,029,566

15,000,000

60,555,000

-

-

10,000,000

40,370,000

1,591,377

6,424,389

933,654

3,769,161

442,334

1,785,702

1,042,662

4,209,226

-

-

201,718

814,336

1,670,000

-

5,389

-

-

2,731,705

442,155

-

1,784,980

-

8,066,778

32,565,583

21,755

11,227

45,323

-

3,061,851

12,360,692
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
25.

សមតលយ និ ក្បតិបតតកា
ិ រជាមួយសមព័នធញាតិ (ត)

(ក)

ទាំនាក់ទាំនងសម្ព័នញា
ធ ត្ិ (ត្)
ទាំនាក់ទាំនងសាំខាន់ៗជាម្ួយសម្ព័នធញាត្ិកុងការ
ន
ិយបរ ិច្ឆេទានែូឆត្ច្ៅ៖ (ត្)
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ោភ្ការរបស់អនកម្រគប់ម្រគង

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ម្របាក់បច្ញ្ញើ

538,308

1,888,491

2,173,149
7,623,838

23,934,931

96,625,316

ជាន់ែពស់ ម្របាក់បច្ញ្ញើ

301,781

1,218,290

144,440

583,104

Han Family

អនកម្រគប់ម្រគង

ឥណទាន

(ែ)

2017

419,802

2,173,149

296,406

1,196,591

282,560

1,140,695

សម្ត្ុលយជាម្ួយសម្ព័នញា
ធ ត្ិ
សម្ត្ុលយជាម្ួ យសម្ព័នធញាត្ិ កនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទានែូឆត្ច្ៅ៖
ែុោលរអច្ម្រ ិក

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

សម្ព័នធញាត្ិ

ទាំនាក់ទាំនង

MC

ម្របាក់បច្ញ្ញើ

20,414,046

82,411,504

20,071,728

81,029,566

MCC

ម្របាក់បច្ញ្ញើ

20,846,355

84,156,735

21,667,450

87,471,496

MIA

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

5,000,000

20,185,000

5,000,000

20,185,000

1,484,996

5,994,929

1,042,662

4,209,226

ម្របាក់កម្ចី

ម្របាក់បច្ញ្ញើ

18,330,000

73,998,210

10,000,000

40,370,000

MJBL

ម្របាក់បច្ញ្ញើ

16,616

67,079

11,227

45,323

ម្រគួស្នរHan

ម្របាក់បច្ញ្ញើ

25,823,422

104,249,155

23,934,931

96,625,316

ម្របាក់បច្ញ្ញើ

446,221

1,801,394

144,440

583,104

អនកម្រគប់ម្រគង

ជាន់ែពស់

ឥណទាន

702,362

2,835,435

282,560

1,140,695

53

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
26.
(ក)

ការសនា និ យថាភាព
ភ្ត្ិសនោម្របត្ិបត្តិការ
ធ្នាគារានកិឆចសនោភ្ត្ិសនោ ឆាំច្ពាុះការជ្ួលអគារការ ិយល័យ ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖
ែុោលរអច្ម្រ ិក

កនុងរយៈច្រល 1 ឆ្នាំ
ឆច្នាលុះរី 1 ឆ្នាំច្ៅ 5 ឆ្នាំ
ច្លើសរី 5 ឆ្នាំ

2017

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

3,741,459

15,104,270

5,099,023

20,584,756

10,836,477
19,676,959

(ែ)

ពាន់ច្រៀល

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

3,338,024

13,475,603

3,862,671

15,593,602

43,746,858

10,789,569

79,435,884

17,990,264

43,557,492
72,626,697

ភ្ត្ិសនោម្របាក់កម្ចី
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ម្រទរយសកម្ម

កិឆចសនោបតូររូបិយប័ ណណ

សម្ត្ុលយឥណទានវ ិបារូបណ៍
ដែលម្ិនបានច្ម្របើម្របាស់

លិែិត្ឥណទាន

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

27,716,757

111,892,548

29,476,301

118,995,827

6,025,772

24,326,042

12,088,303

48,800,479

-

-

1,000,000

4,037,000

2,064,841

627,112

2,531,651

57,790

233,298

149,875

605,045

បាំណុល

សម្ត្ុលយម្របាក់កម្ចីដែល
ម្ិនបានច្ម្របើ ម្របាស់

លិែិត្ឥណទាន

ប័ណណធានារបស់ធ្នាគារ

226,869
511,479

915,870

175,059

706,713
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
26.
(គ)

ការសនា និ យថាភាព (ត)
យថាភារច្លើរនធ
រនធម្រត្ូវសថិត្ច្ៅច្ម្រកាម្ការម្រត្ួត្រិនិត្យ

និ ងតម្ដានអច្ងាត្ច្ដាយម្រកុម្អជា្ធ្រដែលផ្សតល់សិទិធច្ដាយឆាប់

កនុងការដាក់រិន័យការដាក់ទណឌកម្ម និងការគិត្ការម្របាក់ ។ ការអនុ វត្តន៍ឆាប់ និងបទបញ្ញ ត្ិតរនធច្លើ
ម្របត្ិ បត្តិការច្ម្រឆើ នម្របច្ភ្ទម្របឈម្នឹ ងការបាំ ណកស្ស្នយច្ផ្សសងៗ ។
បញ្ជ
ា ទាាំងច្នុះ អឆបច្ងាើត្ឲ្យានហានិភ្័យរនធ កនុងម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ានលកខណៈធ្ាំែុាំជាងច្ៅ
ម្របច្ទសែថ្ទច្ទៀត្ ។ អនកម្រគប់ម្រគងច្ជ្ឿជាក់ ថា ការច្ធ្វើសាំវ ិធានធ្នានលកខណៈម្រគប់ ម្រគាន់ ច្ដាយដផ្សែកច្លើ
ការបកស្ស្នយថ្ននីត្ិកម្មរនធ ។

ក៏ប៉ាុដនតអជា្ធ្រជាប់ ពាក់ រ័នធអឆនឹងានបាំ ណកស្ស្នយែុ សគាន ច្ហើយ

ផ្សលប៉ាុះពាល់អឆានទាំ ហាំធ្ាំ ។

27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា
ធ្នាគារ ម្របឈម្ម្ុែនឹងហានិភ្័យ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖



ហានិភ្័យម្របត្ិបត្តិការ



ហានិភ្័យឥណទាន



ហានិភ្័យទីផ្សារ និង



ហានិភ្័យស្នឆ់ ម្របាក់ ង្កយស្សួល

ធ្នាគារ ម្ិ នច្ម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិ ទសសន៍ (derivative financial instrument) ែូឆជាកិ ឆចសនោបតូរ
រូបិយប័ណណ និងការច្ផ្លតុះបតូរអម្រតការម្របាក់ (interest rate swaps) ច្ែើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ែួន
ល
ច្នាុះច្ទ ។

(ក)

ហានិភ្័យម្របត្ិបត្តិការ
ហានិភ្័យម្របត្ិបត្តិការ គឺ ជាហានិភ្័យថ្នការបាត្់ បង់ផ្លេល់ឬម្របច្យលដែលច្កើត្ានច្
បរាជ្័ យថ្នែាំច្ណើរការ បុគគលិក បច្ឆចកវ ិទោ និងច្ហដាឋរឆនាសម្ព័នធ

និ ងច្កើ ត្ច្

ើងរីការែវុះខាត្ ឬ

ើងរី កតតខាងច្ម្រៅម្ួ យ

ឆាំនួនច្ទៀត្ ដែលម្ិនដម្នជាហានិភ្័យឥណទាន ហានិភ្័យទីផ្សារ និងហានិភ្័យស្នឆ់ ម្របាក់ ង្កយស្សួល
ែូឆជា កតតដែលច្កើ ត្ានច្

ើងរី ត្ម្រម្ូវការឆាប់ និងបទបញ្ញ ត្ិតច្ផ្សសងៗ និងសតង់ដារដែលទទួ លស្នគល់ជា

ទូច្ៅច្ៅកនុងសហម្រគាសអជ្ី វកម្ម ។
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(ក)

ហានិភ្័យម្របត្ិបត្តិការ (ត្)
ហានិភ្័យម្របត្ិបត្តិការម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងតម្រយៈែាំច្ណើរការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យម្របត្ិបត្តិការ

ភារសម្ស្សប

ច្លើការម្រត្ួត្រិនិត្យ និ ងរាយការណ៍ច្លើសកម្មភារអជ្ី វកម្ម តម្រយៈបណា
ត អងគភារម្រត្ួត្រិនិត្យ និ ងគាាំម្រទ
ច្ផ្សសងៗ

ដែលឯករាជ្យច្លើអងគភារអជ្ី វកម្ម

ច្ហើយនិ ងការម្រត្ួត្រិនិត្យច្ដាយអនកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់របស់

ធ្នាគារ ។
ការម្រគប់ ម្រគងច្លើហានិភ្័យម្របត្ិបត្តិការរបស់ធ្នាគារ

ត្ម្រម្ូវឲ្យបច្ងាើត្នូ វរឆនាសម្ព័នធត្ួនាទី

និងវ ិធ្ីស្នស្តសត

ថ្នការម្រគប់ម្រគងរបស់អងគភារឲ្យបានឆាស់ោស់ ។ ច្គាលការណ៍ និ ងវ ិធានការម្រត្ួត្រិនិត្យថ្ផ្សេកុងជាច្ម្រឆើ
ន
ន
ម្រត្ូវបានអនុវត្ត រួម្ានការបច្ងាើត្អនកានសិទិធឆុុះហត្ថច្លខា ម្របរ័នធម្រត្ួត្រិនិត្យយ៉ា ងហមត្់ឆត្់ ការច្រៀបឆាំ
នូវនីត្ិវ ិធ្ី និងឯកស្នរសាំអងនានា ម្ររម្ទាាំងការអនុ វត្តន៍តម្បទបញ្ញ ត្ិត និ ងត្ម្រម្ូវការតម្ឆាប់នានា ។

(ែ)

ហានិភ្័យឥណទាន
ហានិភ្័យឥណទាន គឺ ជាការខាត្បង់ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអនកែចី ឬថ្ែគូ ពាណិជ្ជកម្មែកខាន
ម្ិនបានបាំច្រញកាត្រវកិឆចច្លើការបង់ ម្របាក់ច្ែើ ម្ឆាំច្ពាុះឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិ ងិជ្ន ។
ហានិភ្័យឥណទាន គឺ ជាហានិភ្័យសាំខាន់បាំផ្សុត្កនុងអជ្ី វកម្មរបស់ធ្នាគារ ។
ហានិភ្័យឥណទានច្កើ ត្ច្ឆញតម្រយៈការផ្សតល់ឥណទានែល់អត្ិងិជ្ន ។

កតតឆម្បងដែលនាាំឲ្យាន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុច្ម្រៅែេង់

តរាងត្ុលយការក៏ ានហានិភ្័យឥណទានដែរែូឆជាកិ ឆចសនោឥណទានជាច្ែើ ម្ ។
ឥណទានម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្
ហានិភ្័យឥណទាន

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យ

ើងច្ដាយគណៈកម្មការឥណទានរបស់ធ្នាគារ ។
ម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងតម្រយៈការវ ិភាគជាម្របចាាំច្លើលទធភាររបស់អនកែចីម្របាក់

ម្របាក់ច្គាលច្ៅសាំខាន់ ៗកនុងការបាំច្រញកាត្រវកិឆចសងម្របាក់ ច្ែើ ម្ និ ងការម្របាក់ ។

និងអនកែចី

ហានិភ្័យឥណទាន ក៏

ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងជាដផ្សនក ច្ដាយការទទួ លវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ និ ងការធានាជាលកខណៈបុគគល ។

អនកម្រគប់ម្រគងច្ធ្វើការ

វយត្ថ្ម្លច្រៀងរាល់ឆ្នាំបនាេប់ រីឥណទានម្រត្ូវបានផ្សតល់ ច្ែើម្បីតម្ដានលកខែណឌ និ ងលទធភារហិរញ្ញ វត្ថុរបស់
អនកែចីម្របាក់ ។
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(ែ)

ហានិភ្័យឥណទាន (ត្)

(i)

ការវស់ដវងហានិភ្័យឥណទាន
ធ្នាគារ បានបច្ងាើត្ច្គាលការណ៍ហានិភ្័យឥណទានសនូល (Core Credit Risk Policy) ច្ែើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ្័យ
របស់ធ្នាគារ ។

ការបនតឥណទាន ម្រត្ូវបានចាត្់ដឆងច្ដាយកម្មវ ិធ្ីឥណទាន ដែលបានច្រៀបឆាំគច្ម្រាង

សម្រាប់ផ្សលិត្ផ្សល

ឬសាំច្រៀត្ឥណទានរិច្សសរាប់ ទាាំងច្គាលច្ៅទីផ្សារ

កាលកាំណត្់

និងលកខែណឌ

ឯកស្នរសាំអង និងនីត្ិវ ិធ្ីច្ៅច្ម្រកាម្ផ្សលិត្ផ្សលឥណទាន ដែលម្រត្ូវបានវស់ដវង និងផ្សតល់ឲ្យ ។
ធ្នាគារបានដបងដឆកម្ុ ែង្ករ និងការទទួ លែុ សម្រត្ូវយ៉ា ងឆាស់ោស់ រវងអនកច្សនើសុាំឥណទាន អនកវយ
ត្ថ្ម្លឥណទាន និងអនកអនុ ម្័ត្ឥណទាន ។
(ii)

ការម្រគប់ម្រគងកម្រម្ិត្ហានិភ្័យ និងច្គាលការណ៍បនថយហានិភ្័យ
ធ្នាគារច្ធ្វើម្របត្ិបត្តិការ

និងផ្សដល់ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នជ្ូនអត្ិងិជ្នជាបុគគល

ឬសហម្រគាសច្ៅកនុង
ធ្នាគារម្រគប់ម្រគងកម្រម្ិត្ និ ងម្រត្ួត្រិនិត្យ ការម្របម្ូ លផ្សដាំុ ហានិភ្័យឥណទាន

ម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។
ច្ៅច្រលដែលរួ កច្គរកច្ ើញ ។

ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា បានកាំ ណត្់និយម្ន័ យហានិភ្័យឥណទានធ្ាំ ថា

ជាហានិភ្័យឥណទានទូច្ៅឆាំ ច្ពាុះអនកទទួ លផ្សលជាឯកត្តបុគគលដែលច្លើសរី 10% ថ្នម្ូ លនិធ្ិផ្លេល់សុទធ
របស់ធ្នាគារ ។

ច្យងតម្លកខែណឌថ្នម្របកាសច្លែ ធ្7-06-226 ម្រប.ក របស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ធ្នាគារចាាំបាឆ់ ម្រត្ូវ
រកាម្រគប់ ច្រលច្វោនូ វអនុ បាត្អត្ិបរាឆាំនួន

20%

រវងហានិភ្័យឥណទានទូច្ៅរបស់ធ្នាគារច្ធ្ៀបនឹ ង

អនកទទួ លផ្សលឯកត្តជ្នណាម្ួ យ និងម្ូ លនិធ្ិផ្លេល់សុទធរបស់ធ្នាគារ ។

ហានិភ្័យឥណទានធ្ាំៗសរុប

ម្ិនម្រត្ូវច្លើសរី 300% ថ្នម្ូ លនិធ្ិផ្លេល់សុទធ របស់ធ្នាគារច្ទ ។
ធ្នាគារច្ម្របើ ម្របាស់ច្គាលការណ៍

និងការអនុ វត្តន៍ជាច្ម្រឆើ នច្ែើម្បីកាត្់ បនថយហានិ ភ្័យឥណទានកនុងច្នាុះ

ច្គាលការណ៍ជាម្របថ្រណីគឺ ការដាក់ ធានាជាវត្ថុបញ្ជ
ច ាំច្លើឥណទានែល់អត្ិងិជ្ន

ដែលជាទូ ច្ៅធ្នាគារ

អនុវត្តច្គាលការណ៍ដណនាាំសីរ
ដ ីការទទួ លយកបាននូ វឆាំ ណាត្់ថានក់ជាក់ ោក់ថ្នវត្ថុបញ្ជ
ច ាំ ឬការកាត្់បនថយ
ហានិភ្័យឥណទាន ។
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(ែ)

ហានិភ្័យឥណទាន (ត្)

(ii)

ការម្រគប់ម្រគងកម្រម្ិត្ហានិភ្័យ និងច្គាលការណ៍បនថយហានិភ្័យ
ថ្នវត្ថុបញ្ជ
ច ាំសាំខាន់ៗ ច្ែើម្បីធានាឥណទានែល់អត្ិងិជ្នានែូឆជា៖

(iii)



វត្ថុបញ្ជ
ច ាំច្លើម្រទរយសម្បត្តិសម្រាប់តាំងទី លាំច្ៅ (ានែី ធ្ីល អគារ និងម្រទរយសម្បត្តិច្ផ្សសងៗ)



បនេុកច្ផ្សសងៗច្លើម្រទរយសកម្មកុនងអជ្ី វកម្ម ែូឆជាែីធ្ីល និងអគារ



ស្នឆ់ម្របាក់កុនងទម្រម្ង់ ជាម្របាក់បច្ញ្ញើកម្រម្ិ ត្ទុក ។

ឱនភារ និងច្គាលនច្យបាយសាំវ ិធានធ្ន
ម្ុនថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ធ្នាគារគឺត្ម្រម្ូវឲ្យច្ធ្វើតម្ជាដាឆ់ខាត្ឆាំ ច្ពាុះ ការច្ធ្វើឆាំណាត្់ ថានក់សាំ វ ិធានធ្ន
ច្លើឥណទាន ច្ដាយអនុ ច្ោម្ច្ៅតម្ម្របកាសច្លែ ប7-09-074 ម្រប.ក ឆុុះថ្ងៃទី 25 ដែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009
ឆាំណាត្់ ថានក់ហានិភ្័យឥណទាន និងសាំវ ិធានធ្ន ។

ចាប់រីថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ធ្នាគារគឺ
ត្ម្រម្ូវឲ្យច្ធ្វើតម្ការច្ធ្វើឆាំណាត្់ ថានក់សាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទាន
ច្ដាយអនុ ច្ោម្ច្ៅតម្ម្របកាសច្លែ
ប7-017-344 ម្រប.ក ឆុុះថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 និងស្នរាឆរដណនាាំច្លែប7-018-001 ឆុុះថ្ងៃទី16 ដែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018
សតីរីឆាំណាត្់ថានក់ ហានិភ្័យឥណទាន និ ងសាំវ ិធានធ្នសម្រាប់រត្៌ ានលម្ែិត្ សូម្ច្ម្ើលកាំណត្់ សាំគាល់
ច្លែ 3 (ជ្) ។
(iv)

ការម្របឈម្នឹងហានិភ្័យឥណទាន
ហានិភ្័យអត្ិបរាឥណទានម្ុ នច្រលានវត្ថុបញ្ជ
ច ាំឬការរម្រងឹ ងឥណទានច្ផ្សសងៗ ។
ែុោលរអច្ម្រ ិក
សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា
ម្របាក់បច្ញ្ញើរ និងម្របាក់ត្ម្ាល់
ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ

ឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

19,601,878

79,132,782

117,329,179

473,657,896

19,095,480

77,088,453

46,743,874

188,705,019

808,958,793

3,265,766,647

610,785,488

2,465,741,015

855,072,729

3,451,928,608

781,279,440

3,154,025,099

7,416,578

29,940,726

6,420,899

25,921,169
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(ែ)

ហានិភ្័យឥណទាន (ត្)

(iv)

ការម្របឈម្នឹងហានិភ្័យឥណទាន (ត្)
ែុោលរអច្ម្រ ិក
សាំវ ិធានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ច្លើ
ឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

(14,832,802)

(59,880,021)

(11,234,730)

(45,354,605)

840,239,927

3,392,048,587

770,044,710

3,108,670,494

តរាងខាងច្លើច្នុះបង្កាញរី ស្នថនការណ៍

ដែលអម្រកក់ បាំផ្សុត្សម្រាប់ហានិភ្័យឥណទានរបស់ធ្នាគារ

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 និ ងនាថ្ងៃទី 31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 ច្ដាយម្ិនគិ ត្រីវត្ថុបញ្ជ
ច ាំនានាដែលាន ឬក៏ ការ
ផ្សតល់ឥណទានដែលាន ។
សម្រាប់ ម្រទរយសកម្មច្ម្រៅតរាងត្ុលយការ ការម្របឈម្ដែលានខាងច្លើគឺ
អស្ស័យច្ៅច្លើសម្ត្ុ លយច្យងសុទធ។
ែូឆដែលបានបង្កាញខាងច្លើ 94.63% ថ្នការម្របឈម្អត្ិ បរាសរុប ច្កើ ត្ច្

ើងរីការផ្សតល់ឥណទានែល់

អត្ិងិជ្ន (ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 : 78%) ។
អនកម្រគប់ម្រគងានទាំនុកឆិត្តច្ៅច្លើសម្ត្ថភាររបស់រួកច្គកនុងការបនតការម្រគបម្រគង និ ងរកាការម្របឈម្នឹង ហា
និភ្័យឥណទានត្ិ ឆត្ួឆបាំផ្សុត្សម្រាប់ធ្នាគារឆាំច្ពាុះឥណទានផ្សតល់ែល់ អត្ិងិជ្នានែូឆត្ច្ៅ៖


97.93%

ថ្នសាពធ្ឥណទាន

ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាឥណទានម្ិនហួសការកាំណត្់

និងម្ិ នខាត្បង់

(ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016: 97.70%) ។


ធ្នាគារ

ានែាំច្ណើរការថ្នការច្ម្រជ្ើ សច្រ ើស

និងការម្របម្ូលឥណទានដែលបានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន

យ៉ា ងត្ឹងរុ ឹង ។
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ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(ែ)

ហានិភ្័យឥណទាន (ត្)

(iv)

ការម្របឈម្នឹងហានិភ្័យឥណទាន (ត្)
ឥណទានដែលបានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ែុោលរអច្ម្រ ិក
ឥណទានម្ិនហួសការកាំណត្់
និងម្ិនខាត្បង់

ឥណទានហួសការកាំណត្់

2017

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

ែុោលរអច្ម្រ ិក

2016

ពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាំគាល់ 4)

792,239,971

3,198,272,763

599,787,861

2,421,343,595

7,872,210

31,780,112

3,060,589

12,355,598

808,958,793

3,265,766,647

610,785,488

2,465,741,015

ដត្ម្ិនខាត្បង់

ឥណទានដែលខាត្បង់

8,846,612

35,713,772

សម្រាប់ច្គាលបាំណងច្ធ្វើសាំវ ិធានធ្នច្លើឥណទានម្រទរយបញ្ជ
ច ាំ

7,937,038

32,041,822

ដែលគិ ត្ថានឹងម្របម្ូលបានម្កវ ិញ

(ច្លើកដលងដត្ស្នឆ់ ម្របាក់)

គឺម្ិនម្រត្ូវបានយកម្កច្ធ្វើការរិ ចារណាច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតម្ត្ម្រម្ូវការរបស់

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា ។

សាំវ ិធានធ្នសម្រាប់ឥណទានអម្រកក់ និងជាប់ សងស័យសរុបាន 14,832,802

ែុោលរអច្ម្រ ិក (ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016: 11,234,730 ែុោលអច្ម្រ ិក) ដែលបង្កាញជាសាំវ ិធានធ្ន
ជាក់ោក់ ត្ម្រម្ូវច្ដាយធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា និងសាំវ ិធានធ្នទូច្ៅបដនថម្ច្ទៀត្ថ្នឥណទានខាត្បង់ ។
ច្ែើម្បីអនុ ច្ោម្តម្ច្សឆកតីដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា សាំវ ិធានធ្នសម្រាប់ផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នដែល
ជាប់សងស័យម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្
កម្រម្ិត្ទាបបាំផ្សុត្

ើងសម្រាប់ឥណទានដែលបានបង់ច្លើសរី 30 ថ្ងៃ ។

សម្រាប់ឱនភារម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្

ើង

សាំវ ិធានធ្នជាក់ោក់

ច្ដាយអស្ស័យច្ៅច្លើឆាំណាត្់ ថានក់ដែលបានច្ធ្វើ

លុុះម្រតដត្ានរត្៌ ានច្ផ្សសងច្ទៀត្ដែលបញ្ជ
ជ ក់រីសម្ត្ថភារបង់ម្រត្

ប់ ម្កវ ិញរបស់គូភាគី ។

ច្យងច្ៅ

តម្ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយដែលានដឆងកនុងកាំណត្់ សាំគាល់ 3 (ជ្) ។

ឥណទានម្ិនទាន់ហួសកាលកាំណត្់ និងម្ិនខាត្បង់
ឥណទានម្ិ នទាន់ហួសកាលកាំណត្់និងម្ិនខាត្បង់ គឺ
រិច្ស្នធ្ន៍ថ្នការខាត្បង់ ។

ជាឥណទានានគុណភារលែដែលម្ិ នានបទ

ឥណទានទាាំងច្នុះម្រត្ូវបានធានា ច្ដាយម្រទរយបញ្ជ
ច ាំ និងការម្រគប់ម្រគងច្ផ្សសងៗ

ដែលឆាំនួនថ្នការខាងបង់ ានកម្រម្ិត្ទាប ។
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(ែ)

ហានិភ្័យឥណទាន (ត្)

(iv)

ការម្របឈម្នឹងហានិភ្័យឥណទាន (ត្)

ឥណទានហួសកាលកាំ ណត្់ ដត្ម្ិនទាន់ ខាត្បង់
ឥណទានហួសកាលកាំ ណត្់ និងម្ិនទាន់ ខាត្បង់ជាឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នដែលកិឆចសនោទូទាត្់ សង
ហួសកាលកាំណត្់ត្ិឆជាង 30 ថ្ងៃ លុុះម្រតដត្ានរត្៌ ានដែលបញ្ជ
ជ ក់ ច្ម្រៅរីច្នុះ ។

ឥណទានហួស

កាលកាំណត្់ដត្ម្ិនទាន់ ខាត្បង់ ជាឥណទានដែលការម្របាក់ តម្កិឆចសនោ ឬក៏ការបង់ ម្របាក់ច្ែើម្ ច្លើស
រី 30 ថ្ងៃ ដត្ត្ិឆជាង 90 ថ្ងៃ លុុះម្រតដត្ានរត្៌ ានដែលបញ្ជ
ជ ក់ច្ម្រៅរីច្នុះ ។

អនុច្ោម្ច្ៅតម្

ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ឥណទានច្នុះម្រត្ូវចាត្់ ថានក់ ជាឥណទានឃ្លាំច្ម្ើល ច្ហើយ
ម្រត្ូវច្ធ្វើសាំវ ិធានធ្នតម្អម្រត 3% ។

ឱនភារឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នដែលានឱនភារ

គឺជាឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្នដែលធ្នាគារកាំណត្់ ថាាន

ភ្សតុតងជាក់ោក់ ថាានឱនភារ និងគិត្ថាម្ិនអឆម្របម្ូ លម្រត្ ប់ម្កវ ិញនូ វម្របាក់ ច្ែើម្ និងការម្របាក់ ឬ
ច្លើសរយៈច្រល 90 ថ្ងៃ លុុះម្រតដត្រ័ត្៌ច្ផ្សសងច្ទៀត្គឺអឆបញ្ជ
ជ ក់បានតម្ដបបច្នុះ ឬតម្ដបបច្ផ្សសងរី ច្នុះ ។
ម្រទរយបញ្ជ
ច ាំរបស់អត្ិងិជ្នភាគច្ម្រឆើនជាែី ឬក៏ ប័ណណកម្មសិទិធផ្សេុះ (ដែលម្ិនដម្នជាបលង់ែីជាផ្សលូវការ) ច្ដាយស្នរ

ធ្នាគារជាទូ ច្ៅផ្សតល់ឥណទានែល់សហម្រគិនានឆាំ ណូលទាបច្ៅតម្ច្ែត្ត ។ កនុងអាំ ុងច្រលច្ធ្វើឥណទាន
ធ្នាគារម្ិនបានច្ធ្វើការវយត្ថ្ម្លច្ៅច្លើម្រទរយបញ្ជ
ច ាំទាាំងខាងកនុង និងខាងច្ម្រៅ ច្ដាយម្ិនបានទទួលបលង់ែី
ជាផ្សលូវការស្សបឆាប់ គឺ ម្ិនានត្ថ្ម្លបញ្ជ
ជ ក់រីម្រទរយបញ្ជ
ច ាំដែលបញ្ជ
ជ ក់រីកម្មសិទិធ ។ ច្យងច្ៅតម្និ យត្កម្ម
ថ្នធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ត្ថ្ម្លថ្នម្រទរយថ្នបញ្ជ
ច ាំម្ិនម្រត្ូវបានយកម្កច្ធ្វើការរិ ចារណាច្លើឱនភារថ្នឥណទាន
ផ្សតល់ឲ្យអត្ិ ងិជ្ន ។

ឥណទានច្រៀបឆាំច្

ើងវ ិញ

ឥណទានច្រៀបឆាំច្

ើងវ ិញ

គឺ ជាឥណទានដែលានការផ្លលស់បូតរកិឆចសនោទូ ទាត្់ សងច្ដាយស្នរដត្អនកែចី

ជ្ួបផ្សលលាំបាកដផ្សនកហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្ិនានលទធភារទូ ទាត្់ សងតម្កិឆចសនោច្ែើម្ ។
ម្រត្ូវច្រៀបឆាំច្

ឥណទានដែលនឹង

ើងវ ិញ ម្រត្ូវវ ិភាគច្លើម្ូលដាឋនទិ សច្ៅអជ្ី វកម្ម និងសម្ត្ថភារសងម្របាក់ របស់អនកែចីច្ៅតម្ការ

រោករណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ងីម

ដែលស្សបតម្ស្នថនភារទីផ្សារ

ច្ដាយដផ្សែកច្លើសម្មត្ិកម្មជាក់ ដសតង និងម្របុងម្របយ័ត្ន ។

និងបឆចុបបននកម្មថ្នទសសនៈវ ិស័យអជ្ី វកម្ម
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សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(ែ)

ហានិភ្័យឥណទាន (ត្)

(iv)

ការម្របឈម្នឹងហានិភ្័យឥណទាន (ត្)

ឥណទានច្រៀបឆាំច្

ើងវ ិញ (ត្)

បនាេប់រីឥណទានម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្

ើងវ ិញ

ែាំច្ណើរការលែបនាេប់រីការច្រៀបឆាំជាងមីច្

ឥណទានច្នាុះម្រត្ូវរកាឆាំ ណាត្់ ថានក់ែូឆច្ែើ ម្

ើយ ។

ការម្របាក់ និងម្របាក់ ច្ែើម្ម្រត្ូវបានសងម្កវ ិញកនុងអាំ

ការចាត្់ ថានក់ច្នុះម្ិ នម្រត្ូវឲ្យលែជាងម្ុ នច្

ច្ដាយម្ិនគិ ត្រី
ើយ លុុះម្រតដត្

ុងបីម្រគាសងរ ាំលស់ និ ងកនុងរយៈច្រលម្ិ នត្ិឆជាងបី ដែ ។

ច្គាលនច្យបាយលុបច្ចាល
អនុច្ោម្តម្ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា
ឬម្ួយដផ្សនកថ្នឥណទានច្ឆញរី តរាងត្ុលយការរបស់ែួន
ល
ម្រគប់ ម្រគងច្លើឥណទាន

ឬច្ៅច្រលដែលច្

ធ្នាគារម្រត្ូវលុបឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន

ច្ៅច្រលដែលធ្នាគារបាត្់សិទិធតម្កិឆចសនោ

ើញថាឥណទានម្ួយដផ្សនក

ឬទាាំងម្ូ លម្ិ នអឆម្របម្ូ លវ ិញបាន

ឬគាមនសងឃឹម្ថា ឥណទានច្នុះអឆម្របម្ូ លបានម្កវ ិញច្ទ ។

ម្រទរយបញ្ជ
ច ាំ
ធ្នាគាររកានូវម្រទរយបញ្ជ
ច ាំជាម្រទរយសម្បត្តិ និងការធានាសម្រាប់ការផ្សតល់នូវឥណទានឲ្យអត្ិងិជ្ន ។

ការ

បា៉ា ន់ស្នមននូ វត្ថ្ម្លទីផ្សារ គឺ ដផ្សែកតម្ការវយត្ថ្ម្លម្រទរយបញ្ជ
ច ាំម្របចាាំឆ្នាំ ។
ច្ៅកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទធ្នាគារម្ិ នានទទួ លម្រទរយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុទុកជាម្រទរយបញ្ជ
ច ាំធានា សុវត្ថិភារ
របស់ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ។

ការម្របម្ូ លផ្សតុាំហានិភ្័យរបស់ម្រទរយសកម្មហិរញវត្ថុជាម្ួ យការម្របឈម្នឹងហានិភ្័យឥណទាន
ការម្របម្ូលផ្សតាំុច្កើត្ានច្

ើង

ច្ៅច្រលដែលអនកែចីម្របកបអជ្ី វកម្មស្សច្ែៀងគាន

ឬច្ៅកនុងត្ាំ បន់ភ្ូម្ិស្នស្តសត
ែូឆគាន ឬានស្នថនភារច្សែឋកិឆចស្សច្ែៀងគាន ដែលអឆនាាំានផ្សលប៉ាុះពាល់ស្សច្ែៀងគានច្ៅច្លើលទធភារ
កនុងការបាំ ច្រញកាត្រវកិឆចតម្កិឆចសនោ តម្រយៈការផ្លលស់បូរថ្នច្សែឋ
ត
កិឆចនច្យបាយ ឬលកខែណឌ ច្ផ្សសង
ច្ទៀត្ ។ ការម្របម្ូ លផ្សតាំុ ថ្នបង្កាញរីបដម្រម្បម្រម្ួលថ្នម្របត្ិ បត្តិការរបស់ធ្នាគាររហូត្ែល់ការអភ្ិវឌឍន៍ ។
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(ែ)

ហានិភ្័យឥណទាន (ត្)

(v)

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារនានា
ធ្នាគារបានដាក់ ម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី សម្រាប់ស្នឆ់ ម្របាក់ង្កយស្សួលដែលច្លើសជាម្ួ យធ្នាគារ នានា
ដែលបណា
ត លឲ្យានការម្របឈម្ហានិភ្័យរវងថ្ែគូ ។

ធ្នាគារបានម្រគប់ ម្រគងការម្របឈម្ហានិភ្័យរវង

ថ្ែគូ ច្ដាយច្ធ្វើការវ ិភាគរវងថ្ែគូ ច្ដាយកាំណត្់ម្របាក់បច្ញ្ញើ និ ងដាក់ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅ ធ្នាគារច្ផ្សសងៗគាន ។

(គ)

ហានិភ្័យទីផ្សារ
ធ្នាគារម្របឈម្នឹងហានិភ្័យទីផ្សារ

ជាហានិភ្័យដែលត្ថ្ម្លសម្ស្សប

ឬលាំហូរទឹ កម្របាក់នាច្រលអនាគត្

ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ នឹងដម្របម្របួលច្ដាយស្នរការផ្លលស់បូតរត្ថ្ម្លទីផ្សារ ។
ហានិភ្័យទីផ្សារ

ច្កើ ត្ច្

ើងម្ករីស្នថនភារច្បើកទូ ោយថ្នអម្រតការម្របាក់រប
ូ ិ យប័ណណ

និងផ្សលិត្ផ្សល

ម្ូលធ្ន ដែលម្របឈម្នឹ ងឆលនាទីផ្សារជាក់ ោក់ និងទូ ច្ៅ និងការផ្លលស់បូរកន
ត ុងកម្រម្ិត្ង្កយថ្នអម្រត ឬត្ថ្ម្ល
ទីផ្សារ ែូឆជាអម្រតការម្របាក់ ការរ ីកស្នយឥណទាន អម្រតបដូររូបិយប័ណណបរច្ទស និ ងត្ថ្ម្លម្ូលធ្ន ។

(i)

ហានិភ្័យរូបិយប័ណណបរច្ទស
ធ្នាគារម្របកបអជ្ី វកម្មច្ៅម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា និងម្របត្ិ បត្តិការកនុងរូបិយប័ ណណជាច្ម្រឆើន ច្ហើយម្របឈម្

នឹងហានិភ្័យរូបិយប័ណណជាច្ម្រឆើន ជារិច្សសជាម្ួ យរូបិយប័ ណណម្របាក់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រ ិក ម្របាក់យ័ន និង
ថ្ងបាត្ ។
ហានិភ្័យរូបិយប័ណណច្កើត្រី ម្របត្ិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មកុងច្រលអនាគត្
ន

ម្រទរយសកម្មនិងបាំ ណុលដែលបាន

កត្់ម្រតជារូបិយប័ណណម្ួយ ដែលម្ិនដម្នជារូបិយប័ណណច្គាលរបស់ធ្នាគារ ។
អនកម្រគប់ម្រគងច្ធ្វើការម្រគប់ ម្រគងហានិភ្័យរូបិយប័ណណបរច្ទស

ជាម្ួ យរូបិយប័ណណច្គាលតម្រយៈការម្រគប់ម្រគង

ហានិភ្័យរូបិយប័ណណបរច្ទស

20%

ច្ដាយស្សូបយកហានិភ្័យ

ថ្នម្ូ លនិធ្ិផ្លេល់សុទធដែលត្ម្រម្ូវច្ដាយ

ធ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ។
ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 សម្ត្ុលយម្រទរយសកម្ម និងបាំ ណុល ដែលជារូបិយប័ណណច្ផ្សសងច្ទៀត្ ច្ម្រៅរី
ែុោលរអច្ម្រ ិក ម្ិនានផ្សលប៉ាុះពាល់អីវច្ទ ។ ែូ ឆច្នុះការវ ិភាគរូបិយប័ណណបរច្ទសម្ិ នម្រត្ូវបានបង្កាញច្ ើយ ។
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(គ)

ហានិភ្័យទីផ្សារ (ត្)

(ii)

ហានិភ្័យអម្រតការម្របាក់
ហានិភ្័យអម្រតការម្របាក់ គឺ សាំច្ៅច្លើការខាត្បង់នូវម្របាក់ឆាំណូលការម្របាក់ សុទធច្ដាយស្នរដត្ការដម្របម្របួល
ថ្នកម្រម្ិត្អម្រតការម្របាក់ និ ងការផ្លលស់បូតរច្ៅកនុងសាសភារថ្នម្រទរយសកម្ម និងបាំណុល ។

ហានិភ្័យ

អម្រតការម្របាក់ ម្រត្ូវបានចាត្់ដឆងតម្រយៈការម្រត្ួត្រិនិត្យយ៉ា ងហមត្់ឆត្់ ច្លើឆាំណូលថ្នការបណា
ត ក់ទុនត្ថ្ម្ល
សម្ស្សប ត្ថ្ម្លច្ែើម្ថ្នម្ូ លនិ ធ្ិ និងតម្រយៈការវ ិភាគគាំោត្ដម្របម្របួលអម្រតការម្របាក់ ។

សកាតនុ រលថ្ន

ការធាលក់ឆុុះ ឆាំណូលការម្របាក់ សុទធ បណា
ត លម្ករី ការដម្របម្របួលអម្រតការម្របាក់ ដែលែុសម្របម្រកត្ី បានម្រត្ួត្
រិនិត្យច្ដាយ ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងកម្រម្ិ ត្អឆទទួ លយកបានថ្នហានិ ភ្័យ ។
ការវ ិភាគថ្នទាំ នាក់ទាំនងអម្រតការម្របាក់ ច្ៅនឹងម្រទរយសកម្ម

និងបាំណុលរបស់ធ្នាគារបានបង្កាញែូឆខាង

ច្ម្រកាម្៖
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កាំណត្់សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(គ)

ហានិភ្័យទីផ្សារ (ត្)

(ii)

ហានិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្)
ថ្ងៃទ3
ី 1 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស្នឆ់ម្របាក់

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ
ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ការវ ិនិច្យគច្ផ្សសងៗ
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ននិងម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សសងៗ
ម្របាក់កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវនត៍

រហូត្ែល់ 1 ដែ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

> 1 - 3 ដែ

ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

> 3 - 12ដែ

ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

> 1 - 5 ឆ្នាំ

ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

ែុោលរអច្ម្រ ិក

-

8,824,023

22,102,738

49,668,856

194,788,018

510,875,138

31,524,043

-

-

-

-

-

-

-

31,674,195

50,368,856

198,627,503

159,692,432

103,138,376

288,855,365

-

2,000,000

125,000
-

24,461,667

-

ែុោលរអច្ម្រ ិក
43,744,709

3,839,485

700,000

រុាំានការម្របាក់

-

-

9,571,457

-

ច្លើសរី 5 ឆ្នាំ

-

15,762,393

សរុប

ែុោលរអច្ម្រ ិក
43,744,709
19,601,878
19,095,480

-

808,958,793

-

7,416,578

7,416,578

510,875,138

31,524,043

75,797,703

898,867,438

49,656,912

-

16,829,167

618,172,252

-

-

13,000,000

-

-

49,836,666

140,365,000

634,241

3,382,620

6,150,227

-

12,831,664

11,000,000

-

50,000

-

214,788,333

70,471

140,943

159,887,903

127,740,986

341,326,272

204,404,532

6,150,227

29,660,831

869,170,751

សរុបគាំោត្ការម្របាក់

(128,213,708)

(77,372,130)

(142,698,769)

306,470,606

25,373,816

46,136,872

29,696,687

សម្ម្ូលពាន់ច្រៀល (កាំណត្់សាំគាល់ 4)

(517,598,739)

(312,351,289)

(576,074,930)

1,237,221,836

102,434,095

186,254,552

119,885,525

បាំណុលច្ផ្សសងៗ

-

-

-

-

-

50,000

10,378,502
12,831,664
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កាំណត្់សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(គ)

ហានិភ្័យទីផ្សារ (ត្)

(ii)

ហានិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្)
ថ្ងៃទ3
ី 1 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស្នឆ់ម្របាក់

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ
ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ការវ ិនិច្យគច្ផ្សសងៗ
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ននិងម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សសងៗ
ម្របាក់កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវនត៍
បាំណុលច្ផ្សសងៗ

សរុបគាំោត្ការម្របាក់
សម្ម្ូលពាន់ច្រៀល (កាំណត្់សាំគាល់ 4)

រហូត្ែល់ 1 ដែ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

> 1 - 3 ដែ

ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

> 3 - 12ដែ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

> 1 - 5 ឆ្នាំ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ច្លើសរី 5 ឆ្នាំ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

-

-

32,876,496

1,000,000

-

-

28,046,790

49,288,333

2,100,000

1,812,787

6,416,443

43,509,230

506,983,618

52,063,410

-

-

-

-

10,045,786
-

-

-

-

9,464,085

65,750,562

46,609,230

506,983,618

93,777,737

37,239,071

406,506,396

40,932,904

-

3,313,217

13,000,000

2,397,213
-

19,290,153

ែុោលរអច្ម្រ ិក

-

-

7,651,298

រុាំានការម្របាក់

32,075,649

ែុោលរអច្ម្រ ិក
32,876,496

65,940,846

117,329,179

-

610,785,488

-

6,420,899

6,420,899

52,063,410

133,335,031

814,205,936

-

4,764,890

583,220,998

-

-

16,313,217

-

50,000

-

46,743,874
50,000

53,145,116

63,813,217

559,891

6,945,643
-

12,052,707

12,052,707

23,329

96,186,614

56,552,553

442,000,242

107,637,911

70,758,860

16,817,597

789,953,777

(86,722,529)

9,198,009

(395,391,012)

399,345,707

(18,695,450)

116,517,434

24,252,159

(350,098,850)

37,132,362

(1,596,193,515)

1,612,158,619

(75,473,532)

470,380,881

97,905,965

-

-

-

-

170,721,348

11,664
-

104,980

-

សរុប

7,645,507
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(គ)

ហានិភ្័យទីផ្សារ (ត្)

(ii)

ហានិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្)
ការវ ិភាគរ ាំច្ញាឆត្ថ្ម្លសម្ស្សបសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់ច្ងរ ។
ធ្នាគារ ម្ិ នបានកត្់ម្រតបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់ច្ងរតម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ច្ដាយភារលាំច្អៀង

ម្រត្ូវបានបញ្ូច លច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។ ែូ ច្ឆនុះការផ្លលស់បូតរអម្រតការម្របាក់ នាឆុ ងកាលបរ ិច្ឆេទ រុាំ ាន
ផ្សលប៉ាុះពាល់ែល់ ម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្នាុះច្ទ ។

ការវ ិភាគរ ាំច្ញាឆច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់អច្ងរ ។
ធ្នាគារ រុាំ ានឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់ អច្ងរ ។

ែូច្ឆនុះការវ ិភាគរ ាំច្ញាឆ ច្លើលាំហូរ

ទឹកម្របាក់ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់ អច្ងរ ម្ិនម្រត្ូវបានបង្កាញច្

(

ើយ ។

) ហានិភ្័យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល
ហានិភ្័យស្នឆ់ ម្របាក់ ង្កយស្សួលគឺ
ម្របាក់ តម្កាលកាំណត្់ សង

ជាហានិភ្័យដែល ធ្នាគារ ម្ិ នានលទធភារបាំច្រញកាត្រវកិឆចសង

ឆាំច្ពាុះបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ែួលនដែលអឆបណា
ត លម្ករីការែកម្របាក់ របស់

អនកច្ផ្ស្ើ ។ ជាលទធផ្សលច្ធ្វើឲ្យែកខានម្ិនអឆបាំច្រញកាត្រវកិឆចសងបាំណុលឲ្យាចស់ម្របាក់ បច្ញ្ញើ និងម្ិ នអឆ
ផ្សដល់ម្របាក់ កម្ចី ។

(i)

ែាំច្ណើរការម្រគប់ ម្រគងហានិភ្័យស្នឆ់ម្របាក់ ង្កយស្សួល
អនកម្រគប់ម្រគង តម្ដានស្នឆ់ ម្របាក់ង្កយស្សួលកនុងតរាងត្ុ លយការ និងម្រគប់ ម្រគងការម្របម្ូ លផ្សតាំុ និងទិននន័យ
បាំណុល ។

ការតម្ដាន និងការរាយការណ៍ម្របចាាំថ្ងៃថ្នស្នថនភារស្នឆ់ ម្របាក់

និងគច្ម្រាងសម្រាប់

កាលបរ ិច្ឆេទបនាេប់ គឺ ជាការ ិយបរ ិច្ឆេទសាំខាន់ សម្រាប់ ការម្រគប់ម្រគងស្នឆ់ ម្របាក់ ង្កយស្សួល ។ អនកម្រគប់ម្រគង
តម្ដានបដម្រម្បម្រម្ួលថ្នាចស់ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងគច្ម្រាងែកម្របាក់របស់រួកច្គ ។

(ii)

ម្ច្ធ្ោបាយដសវងរកម្ូ លធ្ន
ម្របភ្រឆម្បងថ្នស្នឆ់ ម្របាក់ង្កយស្សួលគឺ បានម្ករី ច្ែើម្ទុនរបស់ភាគទុ និក
អត្ិងិជ្ន ។

ម្របាក់កម្ចី

និងម្របាក់បច្ញ្ញើរី

ម្របភ្រថ្នស្នឆ់ ម្របាក់ ង្កយស្សួលម្រត្ូវបានរិនិត្យយ៉ា ងច្ទៀត្ទាត្់តម្រយៈការរិនិត្យច្លើកាល

កាំណត្់របស់ម្របាក់បច្ញ្ញើានការកាំណត្់ អនកដាក់ម្របាក់បច្ញ្ញើសាំខាន់ៗ ម្របាក់កម្ចី និងបាំ ណុលបនាេប់បនសាំ
របស់អនកម្រគប់ ម្រគង ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.
(
(iii)

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)
) ហានិភ្័យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល
ម្ិនដម្ននិទសសន៍លាំហូរទឹកម្របាក់
តរាងច្ៅទាំរ័របនាេប់ ច្នុះបង្កាញរីលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបង់របស់ធ្នាគារ
ហិរញ្ញ វត្ថុនិ ទសសន៍
ច្នាុះច្ទ ។

ដែលម្ិនច្ម្របើម្របាស់បាំណុល

ែូឆានកាលកាំណត្់តម្កិឆចសនោច្ៅកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលានច្ៅតរាងត្ុ លយការ

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានបង្កាញច្ៅកនុងតរាងគឺជាលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលម្ិ នបញ្ុច ុះត្ថ្ម្លតម្

កិឆចសនោ ែណៈដែលធ្នាគារម្រគប់ ម្រគងហានិភ្័យស្នឆ់ម្របាក់ ង្កយស្សួល ដែលានភាជប់ តម្លាំហូរទឹក
ម្របាក់ដែលម្ិ នបញ្ុច ុះត្ថ្ម្លដែលរ ាំរឹងទុក ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
កាំណត្់សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.
(
(iii)

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)
) ហានិភ្័យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្)
ម្ិនដម្ននិទសសន៍លាំហូរទឹកម្របាក់ (ត្)
ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

រហូត្ែល់ 1 ដែ
ែុោលរអច្ម្រ ិក

> 1 - 3 ដែ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ស្នឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

43,744,709

-

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ

18,395,480

700,000

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា
ឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ការវ ិនិច្យគច្ផ្សសងៗ
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ

ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន និងម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញវត្ថុនានា
ម្របាក់កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវនត៍
បាំណុលច្ផ្សសងៗ

15,762,393

> 3 - 12 ដែ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

> 1 - 5 ឆ្នាំ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ច្លើសរី 5 ឆ្នាំ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

ែុោលរអច្ម្រ ិក

សរុប

ែុោលរអច្ម្រ ិក

-

-

-

43,744,709

-

-

-

-

19,095,480

3,839,485

22,102,737

49,668,856

194,788,017

510,875,139

31,524,044

7,416,578

-

-

-

-

-

រយៈច្រលកាំណត្់

-

-

-

រុាំាន

-

-

-

-

50,000

-

19,601,878

-

808,958,793

-

7,416,578

-

50,000

107,421,897

50,368,856

198,627,502

510,875,139

31,574,044

-

898,867,438

176,521,599

103,138,376

288,855,365

49,656,912

-

-

618,172,252

-

-

2,000,000

11,000,000

-

-

13,000,000

125,000

70,471

24,461,666

140,943

49,836,667

140,365,000

634,241

3,382,620

6,150,227

46,695

824,730

-

214,788,333

10,378,502

7,933,844

3,991,374

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប

184,650,914

131,732,359

341,361,294

204,451,227

6,974,957

-

869,170,751

សរុបគាំោត្ការម្របាក់

(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

សម្ម្ូលពាន់ច្រៀល (កាំណត្់សាំគាល់ 4)

35,021

-

12,831,664
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កាំណត្់សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.
(
(iii)

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)
) ហានិភ្័យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្)
ម្ិនដម្ននិទសសន៍លាំហូរទឹកម្របាក់ (ត្)
ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016
ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស្នឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

សម្ត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ
ឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអត្ិងិជ្ន
ការវ ិនិច្យគច្ផ្សសងៗ
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ

ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន និងម្រគឹុះស្នថនហិរញ្ញវត្ថុនានា
ម្របាក់កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

ម្ូលនិធ្ិច្ស្នធ្ននិវនត៍
បាំណុលច្ផ្សសងៗ

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប
សរុបគាំោត្ការម្របាក់
សម្ម្ូលពាន់ច្រៀល (កាំណត្់សាំគាល់ 4)

រហូត្ែល់ 1 ដែ
ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

> 1 - 3 ដែ

ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

> 3 - 12 ដែ

ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

> 1 - 5 ឆ្នាំ

ែុោលរអច្ម្រ ិក
-

-

28,046,790

2,100,000

1,812,787

6,416,443

43,509,230

506,983,618

52,063,410

-

-

-

-

-

1,000,000
-

-

ែុោលរអច្ម្រ ិក
32,876,496

49,288,333
10,045,786

រយៈច្រលកាំណត្់

-

-

7,651,298

-

ច្លើសរី 5 ឆ្នាំ

ែុោលរអច្ម្រ ិក

រុាំាន

-

សរុប

ែុោលរអច្ម្រ ិក
32,876,496

65,940,846

117,329,179

-

610,785,488

-

6,420,899

6,420,899

50,000

-

46,743,874
50,000

9,464,085

65,750,562

46,609,230

506,983,618

52,113,410

133,285,031

814,205,936

93,777,737

37,239,071

406,506,396

40,932,904

-

4,764,890

583,220,998

-

-

3,313,217

13,000,000

-

-

16,313,217

2,397,212
11,664

19,290,253
23,329

32,075,649

116,958,334

104,980

559,891

6,945,643

6,839,369

4,614,678

598,660

-

103,025,982

61,167,331

442,598,902

171,451,135

(93,561,897)

4,583,231

(395,989,672)

(377,709,378)

18,502,504

(1,598,610,306)

-

-

-

170,721,348
7,645,507

-

12,052,707

6,945,643

4,764,890

789,953,777

335,532,483

45,167,767

128,520,141

24,252,159

1,354,544,658

182,342,275

518,835,809

97,905,966
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កាំណត្់សគា
ាំ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
27.

ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត)

(ង)

ការម្រគប់ម្រគងច្ែើម្ទុន

(i)

បទបបញ្ជញត្ិច្ែើម្ទុន
ឆកខុវ ិស័យរបស់ធ្នាគារកនុងការម្រគប់ម្រគងច្ែើម្ទុន ានន័យទូ លាំទូោយជាង “ម្ូលធ្ន” ដែលបង្កាញកនុង
តរាងត្ុលយការ ។ ការម្រគប់ ម្រគងច្ែើម្ទុនានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖


អនុច្ោម្តម្ត្ម្រម្ូវការច្ែើម្ទុ នដែលកាំ ណត្់ច្ដាយធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា



ការពារលទធភាររបស់ធ្នាគារច្ែើម្បីបនតនិរនតរភារអជ្ី វកម្ម

ែូឆច្នុះ

ធ្នាគារអឆបនតផ្សតល់ផ្សល

ម្របច្យជ្ន៍ ែល់ភាគទុនិក និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍របស់ភាគី ដែលពាក់រ័នធនឹងធ្នាគារ និង


រកាម្ូលដាឋនច្ែើម្ទុនរ ឹងាាំ ច្ែើម្បីគាាំម្រទែល់ការអភ្ិវឌឍន៍ អជ្ីវកម្ម ។

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា ត្ម្រម្ូវម្រគប់ស្នថប័នធ្នាគារឲ្យបាំច្រញនូវ (i) ត្ម្រម្ូវការច្ែើម្ទុនឆុុះបញ្ជីអបបបរា និង
(ii) អនុច្ោម្តម្ អនុបាត្ស្នធ្នភារ អនុ បាត្ស្នឆ់ ម្របាក់ង្កយស្សួល និងត្ម្រម្ូវការច្ផ្សសងៗច្ទៀត្ ។

(ii)

ការដបងដឆកច្ែើ ម្ទុន
ការដបងដឆកច្ែើម្ទុនរវងម្របត្ិ បត្តិការ និងសកម្មភារជាក់ ោក់ គឺម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងច្ដាយកម្រម្ិត្ភាគោភ្
ដែលទទួ លបានរីការដបងដឆកច្នាុះ ។

ច្ែើម្ទុនដែលបានដបងដឆកច្ៅតម្ម្របត្ិបត្តិការ ឬសកម្មភារ

នីម្ួយៗ ម្រត្ូវដផ្សែកច្ៅតម្ច្ែើម្ទុនដែលកាំ ណត្់ច្ដាយឆាប់ ។

(ឆ)

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប
ត្ថ្ម្លសម្ស្សប

គឺជាត្ថ្ម្លដែលម្រទរយសកម្មអឆបតូរបាន

ឬជាបាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់ តម្រយៈម្របត្ិបត្តិការកនុង

លកខែណឌម្ិនដម្នសម្ព័នធញាត្ិ (arms-length-basis) ។ ច្ដាយស្នរត្ថ្ម្លសម្ស្សបរុាំ អឆវយត្ថ្ម្លបាន ែូ ច្ឆនុះ
ត្ថ្ម្លសម្ស្សបម្ិនានសម្រាប់ កតតស្នរវនត ច្លើការវយត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ម្រទរយសកម្ម និ ងបាំណុលរបស់
ធ្នាគារច្

ើយ ។
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