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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
និង 
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ព័ត៌មានអំពីធនាគារ 
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ឆុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មច្លែ 00017121 
 
ទីស្នន ក់ការឆុុះបញ្ជ ី អគារច្លែ 83 ម្ហាវងីិ ម្ររុះនច្រាត្តម្ 
 សង្កា ត់្ផ្សារងមី 3 ែណឌ ែូនច្រញ 
 រាជ្ធានីភ្នាំច្រញ ម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា 
 
ភាគទុនិក  MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd. 
 
ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល បណឌិ ត្ Han Chang-Woo ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល (មិ្នម្របតិ្បត្តិ) 
 ច្ោក Han Yu អភិ្បាលមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
 ច្ោក Han Ken អភិ្បាលមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
 ឯកឧត្តម្ Shinohara Katsuhiro អភិ្បាលឯករាជ្យ និងមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
 ច្ោក Ishimura Mitsuhiru អភិ្បាលឯករាជ្យ និងមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
 ឯកឧត្តម្ គឹម្ វ៉ាដា អភិ្បាលឯករាជ្យ និងមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
   (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី1 ដែ សីហា ឆ្ន ាំ 2017) 
 ច្ោក ហ ុន មុ្ននីវណណ អភិ្បាលឯករាជ្យ និងមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
 ច្ោក Norihiko Kato អភិ្បាល 
 
អនកម្រគប់ម្រគង ច្ោក Norihiko Kato ម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ  
 ច្ោក លឹម្ អូន អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ និងនាយកម្របតិ្បត្តិ

 ម្របតិ្បត្តិការ 
 ច្ោក Tsuchiya Kazuhiko នាយកម្របតិ្បត្តិស្នជី្វកម្ម 
 ច្ោក ច្សៀង ច្សរ ី នាយកដផ្សនករែឋបាល 
 ច្ោក វងស សុខាល នាយកដផ្សនកដផ្សនការ 
 ច្ោក សវឺយ ប៉ាុណណរត្ន៍ នាយកម្របតិ្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុ  
   (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី 17 ដែ តុ្ោ ឆ្ន ាំ 2017) 
 ច្ោក អ ប ប ុនថាន នាយកម្របតិ្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុ 
   (ោដលងច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017) 
 
សវនករ ច្ែភី្អឹម្ជ្ជី ច្ែម្បូឌា ឆាំកាត់្ 
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ាតិ្កា 
 ទាំរ័រ 

1 របាយការណ៍របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល 1 

2 របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ 7 

3 តរាងតុ្លយការ 11 

4 របាយការណ៍លទធផ្សល 12 

5 របាយការណ៍សតីរីបដម្រម្បម្រម្ួលមូ្លធ្ន 13 

6 របាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ 14 

7 កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 16 
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ភាគោភ្ 

រុាំានការម្របកាស ឬការដបងដឆកភាគោភ្ច្ទ ច្ហើយម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ក៏មិ្នបានច្សនើឲ្យានការដបងដឆក             
ភាគោភ្ណាមួ្យ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទច្ធ្វើរបាយការណ៍ច្នុះច្ទ។ 

ទុនបម្រម្ងុ និងសាំវធិានធ្ន 

រុាំានការដម្របម្របួលជាស្នរវនតថ្នទុនបម្រម្ុង និងសាំវធិានធ្នច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទច្នុះច្ទ ច្ម្រៅរីការបង្កា ញច្ៅកនុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។ 

ច្ែើម្ទុន 

គាម នការផ្លល ស់បតូរនិង បដនថម្ច្ែើម្ទុនរបស់ធ្នាគារសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទច្នុះច្ទ ។ 

ឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងសយ័ 

ច្ៅមុ្នច្រលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើង ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលបាន ចាត់្វធិានការ 
សម្ស្សបច្ែើម្បីបញ្ជជ ក់ថា វធិានការទាក់ទងច្ៅនឹងការលុបបាំបាត់្ច្ចាលឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នអម្រកក់ និងការ
ច្ធ្វើសាំវធិានធ្នច្លើឥណទានជាប់សងស័យម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ទបើង ច្ហើយម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលច្ជ្ឿជាក់ថា រាល់ឥណទាន 
ដែលបានែឹងថាមិ្នអឆទារបាន ម្រត្ូវបានលុបបាំបាត់្ច្ចាល ច្ហើយសាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើង យ៉ាងម្រគប់ម្រគាន់ 
សម្រាប់ឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យ ។ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលរុាំបានរិនិត្យច្ ើញានស្នថ នភារណាមួ្យ ដែលអឆនឹង                       
បណាត លឲ្យឆាំនួនថ្នការលុបបាំបាត់្ច្ចាលឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នអម្រកក់ ឬឆាំនួនថ្នការច្ធ្វើសាំវធិានធ្នច្លើ            
ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នជាប់សងស័យកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ានឆាំនួនែវុះខាត្ជាស្នរវនតច្នាុះ
ច្ ើយ ។ 

ម្រទរយសកម្ម 

ច្ៅមុ្នច្រលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើង ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលបាន ចាត់្វធិានការ 
ដែលានមូ្លដាឋ នសម្រម្យច្ែើម្បីបញ្ជជ ក់ថា បណាត ម្រទរយសកម្មដែលបានកត់្ម្រតច្ៅកនុងបញ្ជ ី គណច្នយយរបស់
ធ្នាគារ ច្ហើយដែលសននិដាឋ នថា ានត្ថ្ម្លមិ្នអឆម្របមូ្លម្កវញិបានច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការអជី្វកម្មធ្ម្មត ម្រត្ូវ 
បានកាត់្បនថយឲ្យច្ៅច្សមើនឹងត្ថ្ម្លដែលគិត្ថា នឹងអឆម្របមូ្លបានជាក់ដសតង ។ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលរុាំបានែឹងរីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួ្យដែលនឹងច្ធ្វើឲ្យប៉ាុះពាល់ែល់ការ 
កាំណត់្ត្ថ្ម្លម្រទរយសកម្ម ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារថាានភារមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវច្នាុះច្ទ ។ 
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វធីិ្ស្នស្តសតកាំណត់្ត្ថ្ម្ល  

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលរុាំបានែឹងរីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួ្យ ដែលបានច្កើត្ច្ ើងច្ធ្វើឲ្យ               
ប៉ាុះពាល់ែល់ការអនុវត្តវធីិ្ស្នស្តសតដែលានកនលងម្ក កនុងការវយត្ថ្ម្លម្រទរយសកម្ម និងបាំណុលច្ៅកនុង                      
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ថាានភារមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ ឬមិ្នសម្ស្សបច្នាុះច្ទ ។ 

បាំណុលយថាច្ហតុ្ និងបាំណុលច្ផ្សសង ចៗ្ទៀត្ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ រុាំាន៖ 

(ក) ការដាក់បញ្ជច ាំម្រទរយសកម្មណាមួ្យរបស់ធ្នាគារ ចាប់តាំងរីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទម្ក កនុងការធានាឆាំច្ពាុះ 
បាំណុលរបស់បុគគលណាាន ក់ច្ ើយ ឬ 

(ែ) បាំណុលយថាច្ហតុ្ណាមួ្យដែលច្កើត្ានច្ ើងឆាំច្ពាុះធ្នាគារ ចាប់តាំងរីឆុងការយិបរចិ្ឆេទម្ក ច្ម្រៅអាំរី 
ម្របតិ្បត្តិការអជី្វកម្មធ្ម្មតរបស់ធ្នាគារ ។ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលយល់ច្ ើញថា រុាំានបាំណុលយថាច្ហតុ្ ឬបាំណុលច្ផ្សសងៗច្ទៀត្របស់ធ្នាគារដែល 
ធ្នាគារម្រត្ូវបាំច្រញ ឬអឆនឹងម្រត្ូវបាំច្រញកនុងអាំ ុងច្រលែប់រីរដែ បនាេ ប់រីថ្ងៃបញ្ច ប់ការយិបរចិ្ឆេទ នឹងាន 
ផ្សលប៉ាុះពាល់ជាស្នរវនតែល់លទធភាររបស់ធ្នាគារ កនុងការបាំច្រញកាត្រវកិឆចរបស់ែលួន ច្ៅច្រលដែលែល់ថ្ងៃ 
កាំណត់្ច្ ើយ ។  

ការដម្របម្របលួសភារការណ៍ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលរបស់ធ្នាគាររុាំបានរិនិត្យច្ ើញសភារការណ៍ណាមួ្យដែល 
មិ្នបានដវកដញកច្ៅកនុងរបាយការណ៍ច្នុះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ដែលអឆនឹងបណាត លឲ្យាន 
តួ្ច្លែថ្នឆាំនួនណាមួ្យច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានភារមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវច្នាុះច្ទ ។ 

ម្របតិ្បត្តិការមិ្នម្របម្រកតី្ 

តម្ម្តិ្របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល លទធផ្សលថ្នការច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការរបស់ធ្នាគារកនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ មិ្ន 
ានផ្សលប៉ាុះពាល់ជាស្នរវនតច្ដាយសកម្មភារម្របតិ្បត្តិការ ឬម្ររឹត្តិការណ៍ណាមួ្យដែលានលកខណៈមិ្នម្របម្រកតី្  
ច្នាុះច្ទ ។ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ក៏ានម្តិ្ផ្សងដែរថា ច្ៅកនុងចាប់រីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទែល់ថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ ច្នុះរុាំានឆាំ
ណាត់្ថាន ក់សកម្មភារម្របតិ្បត្តិការ ឬម្ររឹត្តិការណ៍ណាមួ្យដែលានលកខណៈជាស្នរវនត និងមិ្ន ម្របម្រកតី្ច្កើត្ាន
ច្ ើង ដែលអឆនាាំឲ្យប៉ាុះពាល់ែល់លទធផ្សលថ្នម្របតិ្បត្តិការរបស់ធ្នាគារកនុងការយិបរចិ្ឆេទដែល របាយការណ៍ច្នុះ
បានច្រៀបឆាំច្ ើងច្នាុះច្ទ ។ 
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ម្រកមុ្ម្របឹកាភិ្បាល 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលដែលបានបច្ម្រម្ើការចាប់តាំងរីថ្ងៃដែលច្ឆញរបាយការណ៍មុ្ន រមួ្ាន៖ 

បណឌិ ត្ Han Chang-Woo ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល (មិ្នម្របតិ្បត្តិ) 
ច្ោក Han Yu អភិ្បាលមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
ច្ោក Han Ken អភិ្បាលមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
ឯកឧត្តម្ Shinohara Katsuhiro អភិ្បាលឯករាជ្យ និងមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
ច្ោក Ishimura Mitsuhiru អភិ្បាលឯករាជ្យ និងមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
ឯកឧត្តម្ គឹម្ វ៉ាដា អភិ្បាលឯករាជ្យ និងមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
  ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែ សីហា ឆ្ន ាំ 2017 
ច្ោក ហ ុន មុ្ននីវណណ អភិ្បាលឯករាជ្យ និងមិ្នម្របតិ្បត្តិ 
ច្ោក Norihiko Kato អភិ្បាលម្របតិ្បត្តិ  

ឆាំដណកហ នុរបស់ម្រកមុ្ម្របឹកាភិ្បាល 

មិ្នានសាជិ្កម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលណាាន ក់កាន់កាប់ ឬានការទាក់ទិនច្ៅកនុងភាគហ ុនរបស់ធ្នាគារ ច្ដាយ
ផ្លេ ល់ ឬច្ដាយម្របច្យល ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះច្ទ ។ 

អត្ថម្របច្យជ្ន៍របស់ម្រកមុ្ម្របឹកាភិ្បាល 

ច្ៅកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ និងច្ៅឆុងការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ គឺមិ្នានកិឆចម្ររម្ច្ម្ររៀងណា
មួ្យដែលធ្នាគារជាភាគីាខ ង ដែលកម្មវត្ថុថ្នកិឆចម្ររម្ច្ម្ររៀងច្នាុះអឆផ្សតល់លទធភារែល់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ណា
ាន ក់ឲ្យទទួលបាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍តម្ម្ច្ធ្ោបាយច្ផ្សសង  ៗែូឆជាការទិញភាគហ ុន ឬប័ណណបាំណុលរបស់ធ្នាគារ 
ឬស្នជី្វកម្មែថ្ទ ។  

ចាប់តាំងរីថ្ងៃឆុងច្ម្រកាយថ្នការយិបរចិ្ឆេទកនលងច្ៅ រុាំានម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលណាាន ក់របស់ធ្នាគារបានទទួល ឬ 
ានសិទធិទទួលបាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ណាមួ្យ (ច្ម្រៅរីអត្ថម្របច្យជ្ន៍ដែលបានរមួ្បញ្ចូ លច្ៅកនុងបរោិភ្សរបុ 
ទទួលបាន ឬែល់កាំណត់្ទទួលបានច្ដាយម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ែូឆបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តម្
រយៈការឆុុះកិឆចសនោច្ធ្វើច្ ើងច្ដាយធ្នាគារ ឬច្ដាយធ្នាគារពាក់រ័នធជាមួ្យនឹងធ្នាគារ ដែលម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បា
លច្នាុះជាសាជិ្ក ឬក៏ជាមួ្យធ្នាគារ ដែលម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលច្នាុះានផ្សលម្របច្យជ្ន៍ដផ្សនកហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រឆើនច្នាុះ
ច្ទ ច្លើកដលងដត្ការបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  
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ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់ម្រកមុ្ម្របឹកាភិ្បាលច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ានភារៈច្ធ្វើការអុះអងបញ្ជជ ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្រៀបឆាំច្ ើងយ៉ាង ម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវថ្ន
ស្នថ នភារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 ម្ររម្ទាាំងលទធផ្សលហិរញ្ញវត្ថុ និងស្នថ នភារលាំហូរទឹក
ម្របាក់ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ។ ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល
ចាាំបាឆ់ម្រត្ូវ៖ 

(ក) អនុម័្ត្នូវច្គាលនច្យបាយគណច្នយយដែលសម្ស្សប ច្ដាយដផ្សែកច្លើការវនិិឆេ័យ និងការបា៉ា ន់ម្របាណ 
យ៉ាងសម្ច្ហតុ្ផ្សល និងម្របុងម្របយ័ត្ន ច្ហើយច្ធ្វើការអនុវត្តម្របកបច្ដាយសងគតិ្ភារ ។ 

(ែ) ច្គាររតម្សតង់ដារគណច្នយយកម្ពុជា និងច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាពាក់រ័នធនឹង 
ការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្របសិនច្បើានការផ្លល ស់បតូររីច្នុះ ច្ែើម្បី 
បង្កា ញនូវភាររិត្ និងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ គឺម្រត្ូវដត្បង្កា ញ រនយល់ និងកាំណត់្បរាិណឲ្យបានឆាស់ោស់ច្ៅកនុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  

(គ) ម្រត្ួត្រិនិត្យម្របរ័នធែាំច្ណើ រការរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ និងរកាទុកនូវបញ្ជ ីគណច្នយយ                  
ឲ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ និងម្របរ័នធម្រគប់ម្រគងថ្ផ្សេកនុងឲ្យានម្របសិទធភារ ។ 

( ) វយត្ថ្ម្លនូវលទធភាររបស់ធ្នាគារកនុងការបនតនិរនតរភារអជី្វកម្ម ទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការោត្ម្រត្ដាងរ័ត៌្ាន 
ម្របសិនច្បើពាក់រ័នធនូវបញ្ជា ទាាំងឡាយដែលទាក់ទងច្ៅនឹងនិរនតរភារអជី្វកម្ម និងច្ម្របើម្របាស់មូ្លដាឋ ន 
និរនតរភារថ្នគណច្នយយ ច្លើកដលងដត្អនកម្រគប់ម្រគងានបាំណងឆង់ជ្ម្រម្ុះបញ្ជ ីផ្លែ កែាំច្ណើ រការធ្នាគារ ឬ 
គាម នជ្ច្ម្រម្ើសសម្រម្យែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅរីច្ធ្វើដបបច្នុះ ។ 

(ង) ម្រត្ួត្រិនិត្យ និងែឹកនាាំ ធ្នាគារឲ្យានម្របសិទធភារ ច្លើរាល់ច្សឆកដីសច្ម្រម្ឆដែលានស្នរៈសាំខាន់                      
ទាាំងអស់ដែលប៉ាុះពាល់ែល់សកម្មភារម្របតិ្បត្តិការ និងែាំច្ណើ រការរបស់ធ្នាគារ ច្ហើយម្រត្ូវម្របាកែថា                
កិឆចការច្នុះម្រត្ូវបានឆលុុះបញ្ជច ាំងយ៉ាងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលធានាអុះអងថា បានអនុវត្តនូវរាល់ត្ម្រម្ូវការ ែូឆានរាយការណ៍ខាងច្លើកនុងការច្រៀបឆាំ                  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ។ 
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  2017 2016 
 កាំណត់្ ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាំគាល់  (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
ក្រពយសរមម 
ស្នឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ   43,744,709   176,597,390  32,876,496 132,722,414 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា 5  124,540,739   502,770,963  212,512,999 857,914,977 
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ 
 ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសង  ៗ 6  19,095,480   77,088,453  46,743,874 188,705,020 
ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន 7  794,125,991   3,205,886,626  599,550,758 2,420,386,410 
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសង  ៗ 8  16,848,396   68,016,975  8,219,292 33,181,282 
ត្ថ្ម្លច្ករ តិ៍ច្ ម្ ុះ 9  17,380,030   70,163,181  17,380,030 70,163,181 
ម្រទរយ និងបរកិាខ រ 10  8,016,784   32,363,757  7,208,738 29,101,675 
ម្រទរយសកម្មអរបីូ 11  943,246   3,807,884  1,466,861 5,921,718 
ការវនិិច្យគច្ផ្សសង  ៗ   50,000   201,850  50,000 201,850 
រនធរនោរជាម្រទរយសកម្ម 16  3,048,924   12,308,506  2,697,590 10,890,171 
         

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

បំណ ល និ មូលធនរបសភ់ាគរ និរ  
បាំណុល 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 
 និងម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សសង  ៗ 12  618,172,252   2,495,561,381  583,220,998 2,354,463,169 
ម្របាក់កម្ចី   13  214,788,333   867,100,500  170,721,348 689,202,082 
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 14  13,000,000   52,481,000  16,313,217 65,856,457 
មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវនត៍ 15  10,378,502   41,898,013  7,645,507 30,864,912 
បាំណុលរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 16  4,444,141   17,940,997  2,783,651 11,237,599 
បាំណុលច្ផ្សសង  ៗ 17  12,831,664   51,801,428  12,428,549 50,174,052 
         

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

មូ្លធ្នរបស់ភាគទុនិក 
ច្ែើម្ទុន    18  120,000,000   484,440,000  120,000,000 484,440,000 
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក   34,179,407   137,982,266  15,593,368 62,950,427 
         

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

សរ  បបំណ ល និ មូលធនរបសភ់ាគរ និរ  1,027,794,299   4,149,205,585  928,706,638   3,749,188,698 
         
 
 
 
កាំណត់្សាំគាល់ដែលភាជ ប់ជូ្នច្នុះ គឺជាដផ្សនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
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 2017 2016 
 កាំណត់្ ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាំគាល់  (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
ឆាំណូលម្របតិ្បត្តិការ 
 
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) 
         

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

ឆាំណូលកថ្ម្រម្ និងច្ជ្ើងស្នរសុទធ 21  5,370,725   21,681,617  940,707 3,797,634 
ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការច្ផ្សសង  ៗ   660,511   2,666,483  360,304 1,454,547 
         

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

សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន  
 អម្រកក់និងជាប់សងស័យ 7  (4,871,366)  (19,665,705) (7,150,298) (28,865,753) 
ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការច្ផ្សសង  ៗ 22  (43,883,576)  (177,157,996) (40,757,971) (164,539,929) 
         

ម្របាក់ឆាំច្ណញមុ្នបង់រនធ   23,805,608   96,103,240  11,281,887 45,544,977 
 
ឆាំណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 16  (5,219,569)  (21,071,400) (2,450,183) (9,891,389) 
         

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាំគាល់ដែលភាជ ប់ជូ្នច្នុះ គឺជាដផ្សនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
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   ម្របាក់ឆាំច្ណញ 
 ច្ែើម្ទុន បុរវោភ្ច្ែើម្ទុន រកាទុក សរបុ 
 ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ 
 
 
នាថ្ងៃទី1 ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2016 18,201,060  174,964 42,443,860 60,819,884 
ការច្ផ្សេ  35,857,160 (174,964) (35,682,196) - 
ការច្កើនច្ ើងថ្នច្ែើម្ទុនដែលច្កើត្ 
 ច្ ើងរីការរមួ្បញ្ចូ លតម្ផ្សលូវឆាប់ 65,941,780 - - 65,941,780 
ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ   8,831,704 8,831,704 
         

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 120,000,000 - 15,593,368 135,593,368 
         

 
(សម្មូ្លពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាំគាល់ 4) 484,440,000 - 62,950,427 547,390,427 
         

 
នាថ្ងៃទី1 ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017 120,000,000 - 15,593,368 135,593,368 
ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ - - 18,586,039 18,586,039 
         

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  120,000,000  - 34,179,407 154,179,407 
         

 
(សម្មូ្លពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាំគាល់ 4)  484,440,000  - 137,982,266 622,422,266 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាំគាល់ដែលភាជ ប់ជូ្នច្នុះ គឺជាដផ្សនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
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 2017 2016 
 កាំណត់្ ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាំគាល់  (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
   
ស្ថច់ក្បារ់ស រធ (ខក្បើក្បាសរ់ន  )/ររួល 
 បានពីសរមមភាពក្បតបិតតិការ 23  (152,091,243)  (613,992,348) 152,620,326 616,128,255 
         

លហូំររឹរក្បារ់ពីសរមមភាពវនិិខោគ 
ការទិញម្រទរយ និងបរកិាខ រ   (3,647,943)  (14,726,746) (5,030,855) (20,309,561) 
ការទិញម្រទរយសកម្មអរបីូ   (262,001)  (1,057,698) (2,649,673) (10,696,730) 
ស្នឆ់ម្របាក់ទទួលបានរី 
 ការលក់ម្រទរយ និងបរកិាខ រ   454   1,833  15,855 64,007 
ការវនិិច្យគ   - - (25,000) (100,925) 
         

ស្ថច់ក្បារ់ស រធខក្បើក្បាសរ់ន    
 សរមមភាពវិនិខោគ   (3,909,490)  (15,782,611) (7,689,673)  (31,043,209) 
         

លហូំររឹរក្បារ់ពីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន 
ម្របាក់ទទួលបានរីម្របាក់កម្ចី   104,500,000   421,866,500  85,500,000 345,163,500 
ការទូទាត់្សងម្របាក់កម្ចី   (60,433,015)  (243,968,082) (75,646,203) (305,383,722) 
ការទូទាត់្សងបាំណុលបនាេ ប់បនសាំ   (3,313,217)  (13,375,456) (24,000,000) (96,888,000) 
         

ស្ថច់ក្បារ់ស រធររួលបានព/ី(ខក្បើក្បាសរ់ន  ) 
 សរមមភាពហរិញ្ញបបទាន   40,753,768   164,522,962  (14,146,203)  (57,108,222) 
         

ការ (ថយច ុះ)/ ខរើនខ ើ  
 ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមូល  (115,246,965)  (465,251,997) 130,784,450  527,976,824 
         

ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមូល 
 នាថ្ថៃរ ី1 ងេ មររា   193,849,549   782,570,629  27,602,888  111,791,696  
ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមូល 
 ព ីMJB ងែលខរើតខ ើ ពីការ 
 រមួបញ្ចូលតាមផ្លូវចាប ់  - - 35,462,211  143,160,946  
         

ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមូល 
 ខៅថ្ថៃរី 31 ងេ ធន ូ 24   78,602,584   317,318,632  193,849,549  782,570,629 
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ក្បតិបតតិការងែលមិនងមនជាស្ថច់ក្បារ់សខំាន់  ៗ

កនុងការយិបរចិ្ឆេទ ានម្របតិ្បត្តិការដែលមិ្នដម្នជាស្នឆ់ម្របាក់សាំខាន់ៗពាក់រ័នធច្ៅនឹងម្រទរយសកម្ម បាំណុល និង 
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក ដែលច្កើត្ច្ឆញរីការរមួ្បញ្ចូ លអជី្វកម្មតម្ផ្សលូវឆាប់ានែូឆត្ច្ៅ៖ 
 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
ទទួលស្នគ ល់ម្រទរយសកម្ម បាំណុល  
 និងម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក 

សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្កម្ពុជា  - - 23,924,962 96,585,072 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសង  ៗ  - - 9,332,056 37,673,510 
ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន   - - 76,126,475 307,322,580 
ម្រទរយ និងបរកិាខ រសុទធ  - - 458,482 1,850,892 
ម្រទរយសកម្មអរបីូសុទធ  - - 85,171 343,835 
ត្ថ្ម្លច្ករ តិ៍ច្ ម្ ុះ  - - 17,380,030 70,163,181 
ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសង  ៗ  - - 4,407,899 17,794,688 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរីអតិ្ងិជ្ន និង 
 ម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា  - - (95,519,194) (385,610,986) 
មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវនត៍  - - (245,169) (989,747) 
បាំណុលរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  - - (5,500) (22,204) 
បាំណុលច្ផ្សសង  ៗ  - - 5,465,643 22,064,801 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាំគាល់ដែលភាជ ប់ជូ្នច្នុះ គឺជាដផ្សនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
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1. ព័ត៌មានធនាគារ 

ការបច្ងាើត្ច្ ើង និងម្របតិ្បត្តិការ 

ស្នថ បនា លីមី្ត្ ច្ៅកាត់្ថា (“ធ្នាគារ”) ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ ើង និងឆុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មច្ៅកនុងម្ររុះរាជា              
ណាឆម្រកកម្ពុជាជាមួ្យម្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នាថ្ងៃទី 19 ដែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ2003 ដែលច្កើត្ច្ឆញរីលកខនិតកៈ                  
ឆុុះថ្ងៃទី 27 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2002 រវង ស្នថ បនាសហគម្ន៍កម្ពុជា ដែលជាអងគការច្ម្រៅរដាឋ ភិ្បាលកនុងស្សុកមួ្យ 
ដែលបានបច្ងាើត្ច្ ើងច្ៅកនុងឆ្ន ាំ 1996 និងបុគគលិករបស់ធ្នាគារ ។  ធ្នាគារទទួលបានអជ្ាប័ណណម្របត្តិបត្តិ ជា
ម្រគឹុះស្នថ នមី្ម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ រីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ច្ៅថ្ងៃទី 23 ដែ ច្ម្ស្ន ឆ្ន ាំ 2003 ច្ម្រកាម្អជ្ាប័ណណជា 
ម្រគឹុះស្នថ នមី្ម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ធ្នាគារម្រត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្តឲ្យផ្សតល់ឥណទាន និងច្សវផ្សតល់ម្របាក់បច្ញ្ញើែល់ម្រកុម្ 
ម្រគួស្នរម្រកីម្រក ានឆាំណូលទាប និងសហម្រគិនធុ្នតូ្ឆ ដែលច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការកនុងម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។ 

ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា បានផ្សតល់អជ្ាប័ណណអឆិថ្្នតយ៍ នាថ្ងៃទី 19 ដែច្ម្ស្ន ឆ្ន ាំ 2006 ។  ច្ៅថ្ងៃទី 22 ដែ ម្ករា 
ឆ្ន ាំ 2009 ធ្នាគារ បានទទួលអជ្ាប័ណណរីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ច្ែើម្បីផ្សតល់ច្សវកម្មទទួលម្របាក់បច្ញ្ញើ ។ 
ច្ៅថ្ងៃទី 11 ដែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2014 ធ្នាគារបានទទួលអជ្ាប័ណណរយៈច្រល 3 ឆ្ន ាំ ច្ែើម្បីផ្សតល់ច្សវកម្មបតូរម្របាក់ ។  

ច្ៅថ្ងៃទី 19 ដែ តុ្ោ ឆ្ន ាំ 2012 ធ្នាគារ ា៉ា រ ៉ាហូាន់ ធ្នាគារ ជ្ប៉ាុន ភី្អិលសីុ បានឆុុះកិឆចសនោទិញ លក់ 
ជាមួ្យ 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”) ច្ែើម្បីទិញភាគហ ុនឆាំនួន 95.1% រីស្នថ បនា លីមី្ត្ធី្ត្ 
ែាំច្ណើ រការច្នុះម្រត្ូវបានអនុម័្ត្ច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ច្ៅថ្ងៃទី 5 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2012 ។  ច្លើសរីច្នុះ                
ច្ៅច្ទៀត្ ម្រកសួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុម័្ត្ច្ៅច្លើការបតូរកម្មសិទធិថ្នច្ែើម្ទុន ច្ៅថ្ងៃទី 17 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2012 ។ 

ច្ៅថ្ងៃទី 8 ដែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2016 ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលរបស់ធ្នាគារច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតម្កិឆចម្ររម្ច្ម្ររៀងជាមួ្យ 
Cambodia Community Building (“CCB”) គាម នពាក់រ័នធម្របច្យជ្ន៍ជាមួ្យធ្នាគារ ដែលបានបញ្ច ប់នូវ 
ែាំច្ណាុះស្ស្នយឆាំច្ពាុះការទិញ គឺច្ៅសល់ឆាំនួន 4.9% រីធ្នាគារ ។  សម្រាប់ការបង្កា ញនូវការគាម ន                 
ពាក់រ័នធ ម្របច្យជ្ន៍ជាមួ្យធ្នាគារឆាំនួនទឹកម្របាក់សរុប 6.02 ោនែុោល រអច្ម្រកិ ម្របតិ្បតិ្តការម្រត្ូវបាន 
បញ្ច ប់ច្ៅ ថ្ងៃទី 17 ដែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016 ។ 

ច្ៅច្ែើម្ឆ្ន ាំ 2015 ធ្នាគារ ា៉ា រ ៉ាហូាន់ ធ្នាគារ ជ្ប៉ាុន ភី្អិលសីុ និងស្នថ បនា លីមី្ត្ធី្ត្ បានយល់ម្ររម្                      
រមួ្បញ្ចូ លម្រគឹុះស្នថ នទាាំងរីរជាអងគភារដត្មួ្យច្ដាយានច្ ម្ ុះ ងមីជាធ្នាគារ ស្នថ បនា ភី្អិលសីុ ។  

ស្នថ បនា លីមី្ត្ធី្ត្ បានបតូរច្ ម្ ុះរបស់ែលួនជា ធ្នាគារ ស្នថ បនា ភី្អិលសីុ ច្ម្រកាយរីានការអនុម័្ត្ជា                            
ផ្សលូវការរីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាច្ៅថ្ងៃទី 28 ដែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016 ឆាំច្ពាុះការរមួ្បញ្ចូ លគាន រវងធ្នាគារ ា៉ា រ ៉ាូហាន់ 
ធ្នាគារ ជ្ប៉ាុន ភី្អិលសីុ និងស្នថ បនា លីមី្ត្ធី្ត្ ។  ច្ៅថ្ងៃទី 29 ដែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016 ធ្នាគារជាតិ្បានផ្សតល់               
អជ្ាប័ណណធ្នាគារ ែល់ ធ្នាគារ ស្នថ បនា ភី្អិលសីុ រាល់ម្រទរយសកម្ម និងបាំណុល ទាាំងអស់របស់ MJB បាន 
ច្ផ្សេរច្ៅឲ្យធ្នាគារ ច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែ ច្ម្ស្ន ឆ្ន ាំ 2016 ។ 
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1. ព័ត៌មានធនាគារ (ត) 

ធ្នាគារងមី បានចាប់ច្ផ្សតើម្ម្របត្តិបត្តិការរបស់ែលួនច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែច្ម្ស្ន ឆ្ន ាំ 2016 ។ 

ម្របត្តិបត្តិការសាំខាន់របស់ធ្នាគារានែូឆត្ច្ៅ៖ 

 ផ្សតល់ឥណទានខាន ត្តូ្ឆបាំផុ្សត្ ខាន ត្តូ្ឆ និងខាន ត្ម្ធ្យម្ 
 ផ្សតល់ច្សវម្របាក់បច្ញ្ញើ 
 ផ្សតល់ច្សវច្ផ្សេរលុយកនុងស្សុក និងច្ម្រៅស្សុក 
 ផ្សតល់ច្សវ ATM និង អីុនច្ធ្ើដណត្ដប ង ីង 
 ផ្សតល់ច្សវកម្មច្ផ្សសងៗច្ទៀត្ដែលទាក់ទងច្ៅនឹងធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុច្ៅកនុងម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។ 

ទីតាំង 

ទីស្នន ក់ការឆុុះបញ្ជ ីរបស់ធ្នាគារានទីតាំងសថិត្ច្ៅអគារច្លែ 83 ម្ហាវងីិ ម្ររុះនច្រាត្តម្ សង្កា ត់្ផ្សារងមី               
ែណឌ ែូនច្រញ រាជ្ធានីភ្នាំច្រញ ម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា។ ធ្នាគារ ានម្របត្តិបត្តិការអជី្វកម្មរបស់ែលួន កនុង                
25 ច្ែត្ត ម្រកុង ដែលានស្នខាឆាំនួន 168 ជាបណាត ញ ។ 

បុគគលិក 

ច្ៅថ្ងៃទី  31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 ធ្នាគារានបុគគលិកឆាំនួន 4,339 នាក់ (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016: 3,989 នាក់) ។ 

2. មូលដ្ឋា នថ្នការខរៀបច ំ

(ក) របាយការណ៍អនុច្ោម្ភារ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើង ច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតម្សតង់ដារគណច្នយយ កម្ពុជា និង
ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ដែលពាក់រ័នធនឹងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្ បង្កា ញច្ៅ
កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានអនុម័្ត្ និងផ្សតល់សិទធិផ្សាយច្ដាយម្រកុម្ ម្របឹកាភិ្បាល ច្ៅ
ថ្ងៃទី 26 ដែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2018 ។ 

(ែ) មូ្លដាឋ នថ្នការវស់ដវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើងច្ៅតម្មូ្លដាឋ នត្ថ្ម្លច្ែើម្ែាំបូង ។ 
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2. មូលដ្ឋា នថ្នការខរៀបច ំ(ត) 

(គ) របិូយប័ណណសម្រាប់មុ្ែង្ករ និងសម្រាប់កាំណត់្បង្កា ញ 

របិូយប័ណណជាតិ្ថ្នម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា គឺម្របាក់ច្រៀល ។  ច្ដាយស្នរធ្នាគារច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការអជី្វកម្ម 
និងកត់្ម្រតរាល់បញ្ជ ីគណច្នយយរបស់ែលួន ដផ្សែកច្លើមូ្លដាឋ នម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ អនកម្រគប់ម្រគងបាន 
កាំណត់្ ម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិជារបិូយប័ណណមុ្ែង្ករ និងជារូបិយប័ណណសម្រាប់ច្ធ្វើការបង្កា ញ ច្ម្រពាុះវឆលុុះ
បញ្ជច ាំងរីស្នរធាតុ្ច្សែឋកិឆចថ្នម្របភ្រម្ររឹត្តិការណ៍ និងកាលៈច្ទសៈរបស់ធ្នាគារ ។ 

សកម្មភារម្របតិ្បត្តិការជារបិូយប័ណណច្ផ្សសង ចៗ្ទៀត្ ច្ម្រៅរីម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់            
ែុោល រអច្ម្រកិ ច្ដាយច្ម្របើអម្រតបតូរម្របាក់ច្ៅថ្ងៃម្របតិ្បត្តិការច្នាុះ ។  សម្តុ្លយថ្នម្រទរយសកម្មរបិូយវត្ថុ និង 
បាំណុលរបិូយវត្ថុ នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ដែលជារបិូយប័ណណច្ផ្សសងច្ទៀត្ច្ម្រៅរីម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ              
ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ ច្ដាយច្ម្របើអម្រតនាកាលបរចិ្ឆេទច្នាុះ ។  ភារលច្ម្ែៀងរីការបតូរ                   
របិូយប័ណណដែលច្កើត្ម្ករីការបតូរច្នាុះ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ ដែលជារបិូយប័ណណមុ្ែង្កររបស់   
ធ្នាគារ ។  តួ្ច្លែទាាំងអស់ម្រត្ូវបានកាត់្ែេង់ឆាំនួនមួ្យែុោល រអច្ម្រកិដែលជិ្ត្បាំផុ្សត្ ច្បើមិ្នែូច្ឆនុះច្ទ                  
លុុះម្រតដត្ ានការបង្កា ញច្ផ្សសងរីច្នាុះ ។ 

( ) ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការវនិិឆេ័យ 

ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្ម្រម្ូវឲ្យអនកម្រគប់ម្រគងច្ធ្វើការវនិិឆេ័យ បា៉ា ន់ស្នម ន និងសនមត្ដែលានផ្សល 
ប៉ាុះពាល់ែល់ការអនុវត្តនូវច្គាលនច្យបាយគណច្នយយ និងឆាំនួនថ្នម្រទរយសកម្ម បាំណុល ឆាំណូល និង 
ឆាំណាយដែលបានរាយការណ៍ ។  លទធផ្សលជាក់ដសតងអឆែុសរីការបា៉ា ន់ស្នម នទាាំងច្នាុះ ។  

ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការសនមត្ដែលពាក់រ័នធ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យជាម្របចាាំ ។  ការដកដម្របច្លើគណច្នយយ                
បា៉ា ន់ស្នម នម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ និងកត់្ម្រតច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលការបា៉ា ន់ស្នម នច្នាុះ ម្រត្ូវបានដកដម្រប 
និងនាការយិបរចិ្ឆេទអនាគត្ដែលប៉ាុះពាល់ច្ដាយការដកដម្របច្នុះ ។ 

ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការវនិិឆេ័យគណច្នយយឆម្បងម្រត្ូវបានអនុវត្តច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
ានការបា៉ា ន់ស្នម ននូវឆាំនួនដែលអឆម្របមូ្លបានម្កវញិរីឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន ដែលបានបង្កា ញ 
ច្ៅកនុងច្គាលនច្យបាយគណច្នយយច្ដាយដ កកនុងកាំណត់្សាំគាល់ទី 3 (ជ្) ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ 

ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយសាំខាន់ៗ ដែលបានច្ម្របើម្របាស់ច្ដាយធ្នាគារ កនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះានែូឆខាងច្ម្រកាម្ ។  ច្គាលនច្យបាយទាាំងច្នុះ ម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់សម្រាប់ម្រគប់ 
ការយិបរចិ្ឆេទទាាំងអស់ដែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ម្របកបច្ដាយសងគតិ្ភារ                 
ច្លើកដលងដត្ឆាំណុឆដែលបានបញ្ជជ ក់ ។ 

(ក) ការរមួ្បញ្ចូ លគាន តម្ផ្សលូវឆាប់ 

ការរមួ្បញ្ចូ លគាន តម្ផ្សលូវឆាប់ជាម្របតិ្បត្តិការដែលទាក់ទងច្ៅនឹងការរួម្បញ្ចូ លគាន រវងអងគភាររីរឬច្ម្រឆើន 
ដែលទីបាំផុ្សត្នីតិ្បុគគលមួ្យកនុងឆាំច្ណាម្នីតិ្បុគគលទាាំងច្នាុះច្ៅបនតនិរនតរភារ ឬនីតិ្បុគគលទាាំងច្នាុះ ម្រត្ូវ
បញ្ច ប់ម្របតិ្បត្តិការច្ហើយនីតិ្បុគគលងមីមួ្យម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ ើង ។ 

ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានរមួ្បញ្ចូ លច្ដាយច្ម្របើមូ្លដាឋ នគណច្នយយត្ថ្ម្លច្លើបញ្ជ ី ច្ម្រកាម្ម្របត្តិបត្តិការការ                     
ម្រត្ួត្រិនិត្យរមួ្ ។  

ម្រទរយសកម្ម និងបាំណុលសរុបម្រត្ូវបានរួម្បញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  ភារែុសគាន រវងការ 
ឆាំណាយថ្នការទិញយក និងបរាិណដែលម្រទរយ និងបាំណុលថ្នបុម្រត្សម្ព័នធម្រត្ូវបានកត់្ម្រតទុក គឺ ម្រត្ូវបាន
ទទួលស្នគ ល់ជាមូ្លធ្នច្ដាយផ្លេ ល់ ។ 

(ែ) មូ្លដាឋ នថ្នការម្របមូ្លផ្សតុាំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ រមួ្ានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ការយិល័យកណាត ល និង 
ស្នខារបស់ធ្នាគារ ។  រាល់សម្តុ្លយ និងម្របតិ្បត្តិការការអនតរស្នខា ម្រត្ូវបាន លុបច្ចាល ។ 

(គ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រទរយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ រួម្ានស្នឆ់ម្របាក់ និងស្នឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល ការផ្សតល់ 
ឥណទាន គណច្នយយម្រត្ូវទទួលច្ផ្សសងៗ ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងគណនីម្រត្ូវទូទាត់្ច្ផ្សសងៗ កម្ចី និងបាំណុល                          
ច្ផ្សសង  ៗ។  ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយច្លើការទទួលស្នគ ល់ និងការវយត្ថ្ម្លនូវសាសធាតុ្ទាាំងច្នុះ 
ម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងច្គាលនច្យបាយគណច្នយយច្ដាយដ ករីគាន  ។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 

20 

3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

( ) ស្នឆ់ម្របាក់ និងស្នឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល 

ស្នឆ់ម្របាក់ និងស្នឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល រមួ្ានស្នឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ និងសម្តុ្លយធ្នាគារ ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅ 
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ម្របាក់បច្ញ្ញើឆរនតច្ៅម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុែថ្ទច្ទៀត្ និងការវនិិច្យគរយៈច្រលែលី             
ដែលាន កាលវស្ននតច្ៅច្រលត្ម្ាល់ែាំបូងានរយៈច្រល 3 ដែ ឬតិ្ឆជាង និងដែលអឆបតូរជាស្នឆ់ម្របាក់ 
ច្រលណាក៏បាន ច្ដាយានហានិភ័្យតិ្ឆតួ្ឆឆាំច្ពាុះការផ្លល ស់បតូរត្ថ្ម្ល ។ 

(ង) សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា 

សម្តុ្លយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ដែលរមួ្ានម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្ាល់តម្ឆាប់ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតតម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ។ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្ាល់តម្ឆាប់ ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ស្សបតម្ឆាប់សតីរីម្រគឹុះស្នថ ន 
ធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុថ្នម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា និងម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាភាគរយថ្នច្ែើម្ទុនអបបបរា                
របស់ធ្នាគារ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នដែលត្ម្រម្ូវច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។ 

(ឆ) សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសង  ៗ

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសងៗ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតតម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ែកឱនភារត្ថ្ម្លសម្រាប់ 
ឆាំនួនណាដែលមិ្នអឆម្របមូ្លវញិបាន ។ 

(ឆ) ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន 

ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតច្ៅកនុងតរាងតុ្លយការតម្ម្របាក់ច្ែើម្ែកច្ឆញឆាំនួនទាាំងឡាយ 
ណាដែលបានលុបច្ចាល និងសាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យ ។ 

(ជ្) សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងសយ័ 

អនុច្ោម្តម្ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា រាល់ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបាន       
ចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ច្ដាយច្យងច្ៅតម្សម្ត្ថភារថ្នការទូទាត់្សងរបស់ថ្ែគូពាណិជ្ជកម្ម ។  សម្ត្ថភារ             
ថ្នការទូទាត់្សងច្នុះ ម្រត្ូវបានវយត្ថ្ម្លច្ដាយដផ្សែកច្ៅតម្បទរិច្ស្នធ្ន៍ថ្នការទូទាត់្សងរីមុ្នលកខែណឌ   
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនបាំណុល អជី្វកម្ម និងលាំហូរទឹកម្របាក់នាច្រលអនាគត្ លទធភារ និងការសម័ម្រគឆិត្តសង  
របស់កូនបាំណុល បរយិកាសហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភារថ្នឯកស្នរ ដែលម្របមូ្លបាន ។  
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(ជ្) សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងសយ័ (ត្) 

បដនថម្ច្លើគុណភារថ្នរ័ត៌្ានខាងច្លើ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សងម្រត្ូវបានយកម្កគិត្ ានែូឆខាង 
ច្ម្រកាម្៖ 

មុ្នថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 

 ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សង សាំវធិានធ្ន 
 

ឥណទានធ្ម្មត/សតង់ដារ <30 ថ្ងៃ 1% 
ឥណទានឃ្ល ាំច្ម្ើល ≥ 30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ 3% 
ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ ≥ 90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ 20% 
ឥណទានជាប់សងស័យ ≥ 180 ថ្ងៃ – 359 ថ្ងៃ 50% 
ឥណទានបាត់្បង់ 359ថ្ងៃ ឬ ច្លើស 100% 

ចាប់រីថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 

ច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាបានច្ឆញម្របកាសច្លែ ប7-017-344 សតីរីឆាំណាត់្ថាន ក់  
ហានិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នច្លើអីុម្ដភ្រមិ្ន និងស្នរាឆរដណនាាំច្លែប7-018-001 ឆុុះថ្ងៃទី 16                
ដែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2018 សតីរីការអនុវត្តម្របកាសសតីរីឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទាននិងសាំវធិានធ្នច្លើ                         
អីុម្ដភ្រមិ្ន ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យម្រគឹុះស្នថ នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ (“ម្រគឹុះស្នថ ន”) ទាាំងអស់ច្ធ្វើការវស់ដវងច្លើ                     
អីុម្ដភ្រមិ្ន និងផ្សតល់នូវភារម្រគប់ម្រគាន់សាំរាប់សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់និងជាប់សងស័យ ច្ដាយ         
ដផ្សែកច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់ ហានិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នងមី ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សង សាំវធិានធ្ន 
ឥណទានរយៈច្រលែលី(តិ្ឆជាង1ឆ្ន ាំ) 
ឥណទានធ្ម្មត/សតង់ដារ ≤14 ថ្ងៃ 1% 
ឥណទានឃ្ល ាំច្ម្ើល 15 ថ្ងៃ – 30 ថ្ងៃ 3% 
ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ 31 ថ្ងៃ – 60 ថ្ងៃ 20% 
ឥណទានជាប់សងស័យ  61ថ្ងៃ – 90 ថ្ងៃ 50% 
ឥណទានបាត់្បង់ ≥ 91 ថ្ងៃ 100% 
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(ជ្) សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងសយ័ (ត្) 

 ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សង សាំវធិានធ្ន 
ឥណទានរយៈច្រលដវង (ច្ម្រឆើនជាង1ឆ្ន ាំ) 
ឥណទានធ្ម្មត/សតង់ដារ <30 ថ្ងៃ 1% 
ឥណទានឃ្ល ាំច្ម្ើល ≥ 30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ 3% 
ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ ≥ 90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ 20% 
ឥណទានជាប់សងស័យ ≥ 180 ថ្ងៃ – 359 ថ្ងៃ 50% 
ឥណទានបាត់្បង់ 359ថ្ងៃ ឬ ច្លើស 100% 

ការផ្លល ស់បតូរវធីី្ស្នស្តសតសតីរីឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នដែលច្ម្របើម្របាស់ខាងច្លើ គឺ                 
ម្រត្ូវបានអនុវត្តន៍នាច្រលអនាគត្ ច្ហើយផ្សលប៉ាុះពាល់ច្ធ្វើឲ្យានការច្កើនច្ ើងថ្នសាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន 
អម្រកក់និងជាប់សងស័យ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ានឆាំនួន 3,277 
ែុោល រអច្ម្រកិ ។  

សាំវធិានធ្នខាងច្លើ ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើងច្ដាយមិ្នគិត្រីត្ថ្ម្លថ្នម្រទរយបញ្ជច ាំច្ទ ច្លើកដលងដត្ម្រទរយបញ្ជច ាំ              
ច្នាុះជាស្នឆ់ម្របាក់ដែលបានត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារ ។  កនុងករណីដែលឥណទានម្រត្ូវបានច្ធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ជា                                     
”ឥណទានបាត់្បង់” ម្រទរយបញ្ជច ាំទាាំងអស់ម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់តម្ត្ថ្ម្លទីផ្សារដែលអនុម័្ត្ច្ដាយ ធ្នាគារ                
ជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។ 

ភារម្រគប់ម្រគាន់ថ្នសាំវធិានធ្នថ្នឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យ ម្រត្ូវបានវយត្ាំថ្លជាច្រៀងរាល់ដែ   
ច្ដាយែណៈម្រគប់ម្រគង់កតត ដែលជ្ាំរុញកនុងការវយត្ាំថ្លច្លើសាំវធិានធ្នរមួ្ាន ទាំហាំថ្នសាំច្រៀត្ឥណទាន 
បទរិច្ស្នធ្ន៍ថ្នការបាត់្បង់រីមុ្នៗម្ក លកខែណឌ ច្សែឋកិឆចបឆចុបបននភារប៉ាុះពាល់ែល់ស្នថ នភារហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់អតិ្ងជ្ន នឹង ស្នថ នភារឥណទានថ្នរយៈច្រលកិឆចសនោ ។ 

ឥណទានមិ្នអឆទារបាន ឬឆាំដណកថ្នឥណទានដែលបានចាត់្ថាន ក់ជាឥណទានអម្រកក់ នឹងម្រត្ូវ                           
លុបបាំបាត់្ បនាេ ប់រីានការគិត្គូរច្ៅច្លើត្ថ្ម្លលក់បានថ្នម្រទរយបញ្ជច ាំ ច្ហើយម្របសិនច្បើច្ៅច្រលដែល                
អនកម្រគប់ម្រគងវនិិឆេ័យច្ ើញថា រុាំានសងឃឹម្នឹងទារបាននូវឥណទានទាាំងច្នាុះម្កវញិច្ទ ។ 

ការម្របមូ្លម្កវញិនូវឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នដែលបានលុបបាំបាត់្ច្ចាល និងការបញ្ចូ លម្កវញិនូវ                          
សាំវធិានធ្នរីមុ្នម្រត្ូវបានបង្កា ញដាឆ់ច្ដាយដ ក រមួ្ជាមួ្យនឹងការដម្របម្របួលសុទធថ្នសាំវធិានធ្នសម្រាប់ 
ឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ឈ) ការម្របាក់ជាប់សងសយ័ 

ការម្របាក់ជាប់សងស័យ ជាកាម្របាក់របស់ឥណទានដែលមិ្នានែាំច្ណើ ការ ដែលម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជា                          
សាំវធិានធ្នជាជាងឆាំណូលរហូត្ែល់ទទួលបានជាស្នឆ់ម្របាក់រិត្ម្របាកែ ។  ការម្របាក់ជាប់សងស័យ ម្រត្ូវ 
បានបង្កា ញច្ដាយែកច្ឆញរីការម្របាក់ដែលម្រត្ូវទទួល ។ 

(ញ) ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសង  ៗ

ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសងៗ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតច្ៅតម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ែកសាំវធិានធ្នខាត្បង់ ម្របសិនច្បើាន ។ 

(ែ) ម្រទរយ និងបរកិាខ រ 

(i) ដផ្សនកថ្នម្រទរយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតតម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ែករ ាំលស់បងគរ និងការខាត្បង់ច្លើឱនភារត្ថ្ម្លបងគរ 
ម្របសិនច្បើាន ។  ច្ៅច្រលដែលធាតុ្ថ្នម្រទរយ និងបរកិាខ រានអយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសៗគាន  ធាតុ្ទាាំងច្នាុះ 
ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាដផ្សនកច្ផ្សសងគាន របស់ម្រទរយ និងបរកិាខ រ ។ 

(ii) រ ាំលស់ច្លើម្រទរយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ជាឆាំណាយ កនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ច្ម្រគឿងសង្កា ររមិ្ និងបរកិាខ រ វធីី្ស្នស្តសត រ ាំលស់ងយឆុុះ តម្អម្រត 25% 
 កុាំរយូទ័រ វធីី្ស្នស្តសត រ ាំលស់ងយឆុុះ តម្អម្រត 50% 
 យនយនត វធីី្ស្នស្តសត រ ាំលស់ងយឆុុះ តម្អម្រត 25% 

នាដែ កកាដា ឆ្ន ាំ 2017 ធ្នាគារ បានផ្លល ស់បតូរវធីី្ស្នស្តសតរ ាំលស់ថ្នការដកលម្ែអគារ រីវធិិ្ស្នស្តសតរ ាំលស់ច្ងរ               
ច្ៅវធីិ្ស្នស្តសតរ ាំលស់ងយឆុុះ ដែលានសុរលភារដាក់ឲ្យអនុវត្តន៏ចាប់រីថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017 ច្ដាយ 
ច្ម្របើម្របាស់ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទរយ ច្ហើយផ្សលប៉ាុះពាល់ដែលបណាត លម្ករីការផ្លល ស់បតូរវធីិ្ស្នស្តសតច្នុះ ច្ធ្វើឲ្យ 
ានការច្កើនច្ ើងថ្នរ ាំលស់ដែលបានរមួ្បញ្ចូ លកនុងឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការច្ផ្សសង  ៗ កនុងការយិបរចិ្ឆេទដែល 
បានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ានឆាំនួន 9,990 ែុោល រអច្ម្រកិ ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ែ) ម្រទរយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

 មុ្ន ថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017 
វធីិ្ស្នស្តសត រ ាំលស់ច្ងរ 

 
វធិិ្ស្នស្តសតងមី រ ាំលស់ងយឆុុះ 

 
ភាគរយថ្នការ

រ ាំលស់ អយុកាលច្ម្របើម្របាស់ 
ភាគរយថ្នការ

រ ាំលស់ 
អយុកាល                   
ច្ម្របើម្របាស់ 

ការដកលម្ែអគារ 5% អយុកាលដែលរ ាំរឹង
ទុក និងកាលកាំណត់្
ថ្នការជួ្លមួ្យណា 
ដែលែលីជាង 

20% អយុកាលដែល
រ ាំរឹងទុក និងកាល
កាំណត់្ថ្នការជួ្ល 
មួ្យណាដែលែលី
ជាង 

ម្រទរយកាំរុងបច្ងាើត្ មិ្នបានច្ធ្វើរ ាំលស់រហូត្ែល់ការង្ករច្នាុះម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ ច្ហើយបានដាក់ឲ្យច្ម្របើម្របាស់                 
កនុងម្របតិ្បត្តិការអជី្វកម្ម ។ 

(iii) ការឆាំណាយបនាេ ប់ដែលពាក់រ័នធច្ៅនឹងដផ្សនកមួ្យថ្នម្រទរយ និងបរកិាខ រ ដែលបានទទួលស្នគ ល់រឆួម្កច្ហើយ 
ម្រត្ូវបានបូកបញ្ចូ លច្ៅកនុងត្ថ្ម្លច្យងថ្នដផ្សនកច្នាុះ ម្របសិនច្បើអឆានលទធភារផ្សតល់នូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍  
ច្សែឋកិឆចនាច្រលអនាគត្ែល់ធ្នាគារច្លើសរីសតង់ដារច្ែើម្ ។  រាល់ការឆាំណាយបនាេ ប់ច្ផ្សសងច្ទៀត្ ម្រត្ូវបាន 
ទទួលស្នគ ល់ជាឆាំណាយច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលបានច្កើត្ច្ ើង ។ 

(iv) ឆាំច្ណញ ឬខាត្រីការឈប់ច្ម្របើ ឬការលក់ច្ឆញដផ្សនកថ្នម្រទរយ និងបរកិាខ រណាមួ្យម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដាយ                 
ភារែុសគាន រវងស្នឆ់ម្របាក់ទទួលបានរីការលក់ និងត្ថ្ម្លច្យងថ្នដផ្សនកច្នាុះ ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ 
ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សលនាថ្ងៃឈប់ច្ម្របើ ឬលក់ច្ឆញ ។ 

(v) ម្រទរយ និងបរកិាខ រ ដែលបានែករ ាំលស់អស់ច្ហើយម្រត្ូវបានរកាទុកកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូត្ែល់             
ថ្ងៃដែលម្រទរយ និងបរកិាខ រទាាំងច្នាុះម្រត្ូវបានលក់ច្ឆញ ឬលុបបាំបាត់្ច្ចាល ។ 

(ឋ) ម្រទរយសកម្មអរបីូ 

ម្រទរយសកម្មអរបីូ ដែលរមួ្ានអជ្ាប័ណណកម្មវធីិ្កុាំរយូទ័រដែលបានទិញ និងអជ្ាប័ណណកម្មវធីិ្ឆម្បង  ៗ                       
ម្រត្ូវបានរាយការណ៍តម្ថ្ងលច្ែើម្ែករ ាំលស់បងគរ និងការខាត្ដែលបណាដ លម្ករីការងយឆុុះត្ថ្ម្ល ម្របសិន              
ច្បើាន ។  ការទិញកម្មវធីិ្កុាំរយូទ័រ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់តម្មូ្លដាឋ នថ្ងលច្ែើម្ដែលច្កើត្ច្ ើង ពាក់រ័នធច្ៅ 
នឹងការទិញ កម្មវធីិ្កុាំរយូទ័រ ច្ហើយដែលអឆដាក់ច្ម្របើម្របាស់បាន ។ ម្រទរយសកម្មអរបិូយ ម្រត្ូវបានរ ាំលស់ច្ងរ 
តម្អយុកាល ច្ម្របើម្របាស់បា៉ា ន់ស្នម នឆាំនួន 10 ឆ្ន ាំ ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 (ឌ) ឱនភារថ្នម្រទរយសកម្ម  

(i) ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវយត្ថ្ម្លនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួ្យៗ ច្ែើម្បីកាំណត់្ថាច្ត្ើាន              
ភ្សតុតងណាមួ្យដែលបង្កា ញថាម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នាុះានឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ។  ម្រទរយសកម្ម  
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវចាត់្ទុកថាានឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ម្របសិនច្បើានច្ហតុ្ការណ៍មួ្យ ឬច្ម្រឆើនជ្ុះឥទធិរលជា  
អវជិ្ជានច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់បា៉ា ន់ស្នម ននាច្រលអនាគត្ែល់ម្រទរយសកម្មច្នាុះ ។  ករណីច្នុះមិ្នម្រត្ូវ               
បានច្ម្របើសម្រាប់ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នផ្សតល់ែល់អតិ្ងិជ្នច្នាុះច្ទ ច្ដាយវម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុង  
ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយច្ដាយដ ក ច្ៅកនុងកាំណត់្សាំគាល់ 3 (ជ្) ។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភារថ្នម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានគណនាច្លើភារែុសគាន រវងត្ថ្ម្លច្យង និងលាំហូរ  
ទឹកម្របាក់រ ាំរឹងនឹងទទួលបាននាច្រលអនាគត្ ច្ដាយច្ធ្វើការបញ្ចុ ុះត្ថ្ម្លតម្អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភារ ។ 

រាល់ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុច្ទាលស្នរវនត ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យឱនភារថ្នត្ថ្ម្លតម្មូ្លដាឋ នច្ទាល ។  ម្រទរយសកម្ម 
ច្ៅសល់ ម្រត្ូវបានវយត្ថ្ម្លជាកញ្ច ប់កនុងម្រកុម្ម្រទរយសកម្ម ដែលានហានិភ័្យឥណទានស្សច្ែៀងគាន  ។  ការ      
ខាត្បង់ច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្លម្រត្ូវម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្លម្រត្ូវែកច្ឆញច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។  ម្របសិនច្បើានម្ររឹត្តិការណ៍ 
ច្កើត្ច្ ើងច្ម្រកាយរីការទទួលស្នគ ល់ ការខាត្បង់ច្លើឱនភារ ថ្នត្ថ្ម្លត្ម្រម្ូវឲ្យែកច្ឆញ ។ 

(ii) ម្រទរយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុ  

ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទរយសកម្ម មិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យច្ ើងវញិច្ៅរាល់                
កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួ្យ  ៗ ច្ែើម្បីកាំណត់្ថាច្ត្ើានសញ្ជញ ណណាមួ្យដែលបង្កា ញថា ម្រទរយសកម្ម            
ទាាំងច្នាុះានឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ។  ម្របសិនច្បើានសញ្ជញ ណច្នាុះច្កើត្ច្ ើងការបា៉ា ន់ស្នម នច្លើត្ថ្ម្លដែលអឆ 
ម្របមូ្លបានវញិរបស់ម្រទរយសកម្ម ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើង ។  
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 (ឌ) ឱនភារថ្នម្រទរយសកម្ម (ត្) 

(ii) ម្រទរយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ត្ថ្ម្លដែលអឆម្របមូ្លម្កវញិបានថ្នម្រទរយសកម្ម ឬឯកតបច្ងាើត្ស្នឆ់ម្របាក់ គឺជាត្ថ្ម្លដែលធ្ាំជាងរវងត្ថ្ម្ល  
ច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្ម្លទីផ្សារែកឆាំណាយច្ែើម្បីលក់ច្ឆញ ។  កនុងការបា៉ា ន់ម្របាណត្ថ្ម្លច្ម្របើម្របាស់លាំហូរ                 
ទឹកម្របាក់រ ាំរឹងថានឹងទទួលបាននាច្រលអនាគត្ ម្រត្ូវបានបញ្ចុ ុះច្ៅត្ថ្ម្លបឆចុបបនន ច្ដាយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ 
មុ្នបង់រនធដែលឆលុុះបញ្ជច ាំងទីផ្សារបឆចុបបននច្លើត្ថ្ម្លច្រលច្វោថ្នស្នឆ់ម្របាក់ និងហានិភ័្យជាក់ោក់  
សម្រាប់ម្រទរយសកម្មទាាំងច្នាុះ ។  សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការម្រត្ួត្រិនិត្យច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្លម្រទរយសកម្ម 
ម្រត្ូវបានដាក់បញ្ចូ លគាន ជាម្រកុម្ ដែលអឆបច្ងាើត្ស្នឆ់ម្របាក់បានតូ្ឆបាំផុ្សត្រីការបនតការច្ម្របើម្របាស់ ច្ដាយ              
មិ្នរឹងដផ្សែកខាល ាំងច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ថ្នម្រទរយសកម្មែថ្ទច្ទៀត្ ឬម្រកុម្ម្រទរយសកម្មែថ្ទច្ទៀត្ច្ៅកាត់្ថា   
(“ឯកតបច្ងាើត្ស្នឆ់ម្របាក់”) ។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ម្របសិនច្បើត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទរយសកម្មមួ្យ ឬឯកត 
បច្ងាើត្ស្នឆ់ម្របាក់ ានឆាំនួនច្លើសរីត្ថ្ម្លដែលអឆម្របមូ្លម្កបានវញិ ។  ការខាត្បង់ច្លើ ឱនភារថ្នត្ថ្ម្ល 
ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។ 

 (ឍ) ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន និងម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ននិងម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា ម្រត្ូវបានបង្កា ញកនុងត្ថ្ម្លថ្ងលច្ែើម្ ។ 

(ណ) ម្របាក់កម្ចី 

ម្របាក់កម្ចី ម្រត្ូវបានបង្កា ញកនុងត្ថ្ម្លថ្ងលច្ែើម្ដែលច្ៅសល់ ។  កថ្ម្រម្ច្ជ្ើងស្នរដែលបានបង់កនុងែាំច្ណើ រការ 
ច្ែើម្បីបានម្របាក់កម្ចី ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ និងច្ធ្វើរ ាំលស់ច្ងរ តម្រយៈច្រលថ្នម្របាក់កម្ចី ។ 

ថ្ងលច្ែើម្ម្របាក់កម្ចី (ឆាំណាយច្លើការម្របាក់) ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាឆាំណាយច្ៅច្រលដែលច្កើត្ច្ ើង ច្លើកដលង 
ដត្ការម្របាក់ច្នាុះច្កើត្ច្ ើងរីការទិញ ការស្នងសង់ ការផ្សលិត្ ម្រទរយសកម្មដែលម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ជា 
ដផ្សនកថ្នត្ថ្ម្លរបស់ម្រទរយសកម្មច្នាុះ ។ 
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(ត្) បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 

បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្រលដែលានកិឆចសនោកាត្រវកិឆចម្រត្ូវផ្សតល់ 
ស្នឆ់ម្របាក់ ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ែល់អងគភារែថ្ទច្ទៀត្ ឬច្ែើម្បីច្ធ្វើការបតូរម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុជាមួ្យនឹងអងគភារមួ្យច្ទៀត្តម្លកខែណឌ ដែលមិ្នសម្ស្សបសម្រាប់អងគភារ ។  បាំណុលបនាេ ប់ 
បនសាំដែលបានអនុម័្ត្ច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ម្រត្ូវបានដាក់បញ្ចូ លជាច្ែើម្ទុនថាន ក់ទី 2 ច្ែើម្បីគណនា 
មូ្លនិធិ្ផ្លេ ល់សុទធ ច្ដាយអនុច្ោម្តម្ច្សឆកតីដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។ 

បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ ម្រត្ូវបានបង្កា ញកនុងត្ថ្ម្លថ្ងលច្ែើម្ ។ 

(ង) សាំវធិានធ្ន 

សាំវធិានធ្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ច្ៅកនុងតរាងតុ្លយការ ច្ៅច្រលដែលធ្នាគារានកាត្រវកិឆចតម្ផ្សលូវឆាប់ 
ឬកាត្រវកិឆចម្របច្យល នាច្រលបឆចុបបនន ដែលជាលទធផ្សលថ្នម្ររឹត្តិការណ៍កនលងផុ្សត្ច្ៅ ច្ហើយានលទធភារ 
ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យានលាំហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆចកនុងការបាំច្រញនូវកាត្រវកិឆចច្នាុះ ។  ម្របសិនច្បើ  
ផ្សលប៉ាុះពាល់ានលកខណៈស្នរវនត សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដាយការបញ្ចុ ុះត្ថ្ម្លឆលនាស្នឆ់ម្របាក់ដែល 
រ ាំរឹងថានឹងទទួលបាននាច្រលអនាគត្ តម្អម្រតមុ្នបង់រនធ ច្ម្រពាុះវឆលុុះបញ្ជច ាំងរីការបា៉ា ន់ស្នម នទីផ្សារ    
បឆចុបបននថ្នត្ថ្ម្លច្រលច្វោថ្នម្របាក់កាស និងហានិភ័្យជាក់ោក់ឆាំច្ពាុះបាំណុលទាាំងច្នាុះ ។ 

(ទ) មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ 

ធ្នាគារ បានផ្សតល់អត្ថម្របច្យជ្ន៍ែល់បុគគលិក តម្ច្គាលការណ៍មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ ។  បុគគលិកដែល 
បានបាំច្រញឆ្ន ាំស្នកលបង ានជ្ច្ម្រម្ើសកនុងការឆូលរមួ្កនុងគច្ម្រាងមូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ ។  មូ្លនិធិ្ 
ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ ម្រត្ូវបានផ្សតល់មូ្លនិធិ្ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 បុគគលិកឆូលរមួ្ឆាំដណករហូត្ែល់ 5.0% ថ្នម្របាក់ច្បៀវត្សរបស់រួកច្គ ច្ហើយធ្នាគារ ឆូលរមួ្រីរែងថ្ន 
ឆាំនួនច្នាុះ ។  ការឆូលរមួ្ច្នាុះ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។ 

 ធ្នាគារឆូលរមួ្ឆាំដណក ផ្សតល់ការម្របាក់ច្លើសម្តុ្លយមូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍បងគរ ច្ដាយគណនាតម្ 
អម្រត 6.5% កនុងមួ្យឆ្ន ាំ ។  ការឆូលរមួ្ច្នាុះ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។ 
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(ទ) មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ (ត្) 

មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ នឹងបង់ជូ្នបុគគលិក (ដែលបានឆូលរមួ្) ច្ៅច្រលដែលឆូលនិវត្តន៍ ោឈប់ ឬ 
បញ្ច ប់កិឆចសនោ ។ 

ការឆូលរមួ្ឆាំដណករបស់បុគគលិក និងការម្របាក់ ម្រត្ូវបានបង់ទាាំងអស់ ច្លើកដលងការឆូលរមួ្ឆាំដណករបស់ 
ធ្នាគារ ដែលម្រត្ូវបង់អនុច្ោម្តម្លកខែណឌ ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ឆាំនួនឆ្ន ាំដែលបានបាំច្រញច្សវកម្ម  ភាគរយថ្នការឆូលរមួ្រីធ្នាគារ 

 ច្សមើនឹង ឬ តិ្ឆជាង 1ឆ្ន ាំ - 
 យ៉ាងតិ្ឆ 1 ឆ្ន ាំ 20% 
 យ៉ាងតិ្ឆ2 ឆ្ន ាំ  40% 
 យ៉ាងតិ្ឆ 3 ឆ្ន ាំ 60% 
 យ៉ាងតិ្ឆ 4 ឆ្ន ាំ 80% 
 យ៉ាងតិ្ឆ 5 ឆ្ន ាំ 100% 

បុគគលិកដែលបានបញ្ឈប់ ច្ដាយកាំហុសវជិាជ ជី្វៈធ្ៃន់ធ្ៃរ អឆទទួលបានដត្ការឆូលរមួ្ឆាំដណករបស់ែលួន និង 
ការម្របាក់ដត្ប៉ាុច្ណាណ ុះ ច្ទាុះបីជាបានបាំច្រញការង្ករជាមួ្យធ្នាគាររយៈច្រលយូរប៉ាុនណាក៏ច្ដាយ ។ 

មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ម្រត្ូវបានបង្កា ញកនុងត្ថ្ម្លថ្ងលច្ែើម្ ។ 

(ធ្) ការទទួលស្នគ ល់ម្របាក់ឆាំណូល 

ឆាំណូលការម្របាក់រីឥណទានែាំច្ណើ រការ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ ច្ដាយដផ្សែកច្លើមូ្លដាឋ នបងគរជាច្រៀងរាល់ 
ថ្ងៃ ។  ច្ៅច្រលដែលគណនីម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាឥណទានមិ្នែាំច្ណើ រការច្នាុះ ការម្របាក់នឹងម្រត្ូវរយួរទុក 
លុុះម្រតដត្វទទួលបានជាស្នឆ់ម្របាក់សុទធ ។ 

ឆាំណូលរីសកម្មភារច្ផ្សសងៗរបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានបងគរច្ដាយច្ម្របើម្របាស់មូ្លដាឋ នែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 កថ្ម្រម្ច្លើការចាត់្ដឆងផ្សតល់ឥណទាន និងកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងស្នរច្លើច្សវកម្ម និងឥណទានដែលបានផ្សតល់ 
ច្ៅឲ្យអតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់កនុងអាំ ុងច្រលច្សវកម្ម និងឥណទាន ។ 

 កថ្ម្រម្ច្លើកិឆចសនោ និងកថ្ម្រម្ការធានាច្លើច្សវកម្មច្ផ្សសងៗ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានា ដែលផ្សតល់  
ឲ្យអតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ជាឆាំណូលច្ៅច្រលម្របតិ្បត្តិការច្កើត្ច្ ើង ។ 

 កថ្ម្រម្ច្សវកម្ម និងកថ្ម្រម្រត់្ការ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ច្ៅច្រលដែលច្សវកម្ម ម្រត្ូវបានបាំច្រញ ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ន) ឆាំណាយការម្របាក់ 

ឆាំណាយច្លើការម្របាក់ច្ៅច្លើម្របាក់បច្ញ្ញើ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់តម្មូ្លដាឋ នបងគរជាច្រៀងរាល់ថ្ងៃ ។ 

(ប) ភ្តិ្សនោម្របតិ្បតិ្តការ 

ថ្ងលឈនួល ដែលម្រត្ូវទូទាត់្ច្លើភ្តិ្សនោម្របតិ្បត្តិការ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់កនុងរបាយការណ៍លទធផ្សលតម្  
វធីិ្ស្នស្តសតរ ាំលស់ច្ងរ ច្ៅតម្ច្ងរច្វោថ្នភ្តិ្សនោ ។  ការសនោភ្តិ្សនោមិ្នម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ជា 
បាំណុលច្ទរហូត្ែល់ច្រលដែលធ្នាគារានកាត្រវកិឆចម្រត្ូវទូទាត់្ ។ 

(ផ្ស) រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 

រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្កនុងការយិបរចិ្ឆេទរមួ្ានរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ និងរនធរនោរ ។                 
រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ច្លើកដលងដត្កនុង 
ករណីដែលវទាក់ទងច្ៅនឹងសាសធាតុ្ ដែលម្រត្ូវទទួលស្នគ ល់ជាដផ្សនកមួ្យថ្នមូ្លធ្ន កនុងករណីច្នុះ                     
វក៏ម្រត្ូវបានកាំណត់្បង្កា ញជាដផ្សនកមួ្យថ្នមូ្លធ្នផ្សងដែរ ។ 

រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ គឺជារនធដែលរ ាំរឹងទុកថា ម្រត្ូវបង់ច្ៅច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់រនធកនុង  
ការយិបរចិ្ឆេទ ច្ដាយច្ម្របើអម្រតរនធដែលបានអនុម័្ត្ ឬបានអនុម័្ត្ជាអទិ៍ច្ៅនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍  
ជាមួ្យនឹងនិយ័ត្ភារណាមួ្យច្ៅច្លើរនធម្រត្ូវបង់រីឆ្ន ាំមុ្ន  ៗ។ 

រនធរនោរ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតតម្វធីិ្ស្នស្តសតតរាងតុ្លយការច្ៅច្លើភារលាំច្អៀងជាបច្ណាត ុះអសននរវង                  
ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទរយសកម្ម និងបាំណុលកនុងច្គាលបាំណងថ្នការច្ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងត្ថ្ម្លច្យង 
ច្ម្របើសម្រាប់ការគិត្រនធ ។  ត្ថ្ម្លថ្នម្របាក់រនធរនោរដែលបានកាំណត់្ច្នាុះគឺដផ្សែកច្លើលកខណៈថ្នការច្ជ្ឿជាក់  
នឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់្ដែលនឹងច្កើត្ច្ ើងរវងត្ថ្ម្លសុទធថ្នម្រទរយសកម្ម និងបាំណុល ច្ដាយច្ម្របើអម្រត 
រនធកាំណត់្ច្ៅនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ។ 

រនធរនោរជាម្រទរយសកម្ម ម្រត្ូវបានទទួលស្នគ ល់ដត្កនុងករណីអឆនឹងច្កើត្ានច្ ើងច្ៅច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
ជាប់រនធនាច្រលអនាគត្ ដែលអឆច្ម្របើម្របាស់ជាមួ្យនឹងម្រទរយសកម្ម ។  រនធរនោរជាម្រទរយសកម្ម ម្រត្ូវ              
បានកាត់្បនថយកនុងករណីដែលវមិ្នអឆច្កើត្ច្ ើងនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ថ្នរនធដែលពាក់រ័នធ ដែលអឆនឹង  
ច្ម្របើម្របាស់បាន ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(រ) សម្ព័នធញាតិ្ 

ភាគី ដែលម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាសម្ព័នធញាតិ្របស់ធ្នាគារ ម្របសិនច្បើភាគីច្នាុះានលទធភារម្រគប់ម្រគង               
ច្ដាយផ្លេ ល់ ឬច្ដាយម្របច្យលច្លើភាគីមួ្យច្ទៀត្ ឬានឥទធិរលយ៉ាងខាល ាំងច្ៅច្លើភាគីច្នុះកនុងការច្ធ្វើ      
ច្សឆកតីសច្ម្រម្ឆច្លើដផ្សនកហិរញ្ញវត្ថុ និងម្របតិ្បត្តិការ ឬប្ញ្ជច សម្កវញិ ។  ែូឆគាន ច្នុះដែរ ម្របសិនច្បើធ្នាគារ 
និងភាគីច្នាុះសថិត្ច្ៅច្ម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងរមួ្មួ្យ ឬក៏ានឥទធិរលយ៉ាងខាល ាំង ។  សម្ព័នធញាតិ្អឆជា                   
របូវនតបុគគល ឬនីតិ្បុគគល និងរមួ្បញ្ចូ លនូវរបូវនតបុគគលណាាន ក់ថ្នសាជិ្កម្រគួស្នរដែលជិ្ត្សនិទធ ក៏ម្រត្ូវ  
បានចាត់្ទុកជាសម្ព័នធញាតិ្ដែរ ។  

ច្ៅច្ម្រកាម្ឆាប់សតីរីម្រគឹុះស្នថ នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និយម្ន័យរបស់សម្ព័នធញាតិ្ គឺជាភាគីដែលកាន់កាប់ 
ច្ដាយផ្លេ ល់ ឬច្ដាយម្របច្យលយ៉ាងតិ្ឆ 10% ថ្នច្ែើម្ទុន ឬសិទធិច្បាុះច្ឆ្ន ត្ ម្ររម្ទាាំងរូបវនតបុគគលណាាន ក់ 
ដែលរមួ្ឆាំដណកកនុងការអភិ្បាល ការែឹកនាាំ ការម្រគប់ម្រគង ឬការម្រត្ួត្រិនិត្យថ្ផ្សេកនុងរបស់ធ្នាគារ ។ 

4. ការបតូររបូិយប័ណណ ពីក្បារ់ែ ល្លល រអាខមររិខៅជាក្បារ់ខរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ ។  ការបតូររបិូយប័ណណរីម្របាក់ ែុោល រអច្ម្រកិ
ច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើងច្ែើម្បីអនុវត្តច្ៅតម្ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារ ជាតិ្ថ្នកម្ពុជា 
ពាក់រ័នធនឹងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដាយច្ម្របើអម្រតបតូរម្របាក់ជា  
ផ្សលូវការ ម្របកាសច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ដែល 1 ែុោល រ អច្ម្រកិ ច្សមើនឹង 4,037 
ច្រៀល (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ដែល 1 ែុោល រអច្ម្រកិ ច្សមើនឹង 4,037 ច្រៀល) ។ តួ្ច្លែជាម្របាក់ច្រៀលច្នុះ គឺ                
មិ្នម្រត្ូវបានយកម្កបកស្ស្នយថាតួ្ច្លែម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ឬនឹងម្រត្ូវ               
បានបតូរជាម្របាក់ច្រៀល នាច្រលអនាគត្តម្អម្រតបតូរម្របាក់ច្នុះ ឬអម្រតបតូរម្របាក់ច្ផ្សសងច្ទៀត្ច្នាុះច្ ើយ ។ 
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5. សមត លយខៅធនាគារជាតិថ្នរមព ជា 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 គណនីសនសាំ   15,762,393   63,632,781  65,940,846 266,203,196 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី   3,839,485   15,500,001  51,388,333 207,454,700 
 ម្របាក់ត្ម្ាល់ធានាច្លើច្ែើម្ទុន (i)  12,000,000   48,444,000  12,000,000 48,444,000 
 ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្រវកិឆច (ii)  92,938,861   375,194,181  83,183,820 335,813,081 
         

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

ម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី ានកាលកាំណត់្ 6 ដែ និងានអម្រតការម្របាក់ 1.68 % កនុងមួ្យឆ្ន ាំ (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ                      
ឆ្ន ាំ 2016 : 0.74% ែល់ 3%កនុង មួ្យ ឆ្ន ាំ) ។ 

(i) ម្របាក់ត្ម្ាល់ធានាច្លើច្ែើម្ទុន 

ច្យងតម្ម្របកាសច្លែ ធ្7-01-136 ម្រប.ក ឆុុះថ្ងៃទី 15 ដែ តុ្ោ ឆ្ន ាំ 2001 សតីរីម្របាក់ត្ម្ាល់របស់ធានា                       
ច្លើច្ែើម្ទុន ត្ម្រម្ូវឲ្យធ្នាគារទាាំងឡាយត្ម្ាល់ម្របាក់ឆាំនួន 10% ថ្នច្ែើម្ទុនបានបង់ច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្ន                 
កម្ពុជា ។  ម្របាក់ ត្ម្ាល់ច្នុះមិ្នសម្រាប់ច្ម្របើកនុងម្របតិ្បត្តិការម្របចាាំថ្ងៃរបស់ធ្នាគារច្ទ ។  ច្ហើយនឹងម្រត្ូវ                  
បងវិលជូ្នធ្នាគារវញិច្ៅច្រលធ្នាគារសម័ម្រគឆិត្តបញ្ច ប់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ែលួន ច្ៅកនុងម្ររុះរាជាណាឆម្រក                     
កម្ពុជា ។  កនុងអាំ ុង ការយិបរចិ្ឆេទ ធ្នាគារទទួលបានការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំ កនុងអម្រត 0.36% (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ                    
ឆ្ន ាំ 2016 : 0.22%) ។ 

(ii) ម្របាក់បម្រម្ងុកាត្រវកិឆច 

តម្ម្របកាសច្លែ ធ្7-012-140 ម្រប.ក របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ឆុុះថ្ងៃទី 13 ដែ កញ្ជញ  ឆ្ន ាំ 2012 ត្ម្រម្ូវ                   
ឲ្យធ្នាគារទាាំងឡាយត្ម្ាល់ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្រវកិឆច តម្អម្រតការម្របាក់ 8% ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន     
ជាម្របាក់ច្រៀល និង 12.50% ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នជារបិូយប័ណណច្ម្រៅរីម្របាក់ច្រៀល ។  ទុនបម្រម្ុង 
កាត្រវកិឆច 4.50% ឆាំច្ពាុះរបិូយប័ណណច្ផ្សសង  ៗច្ម្រៅរីម្របាក់ច្រៀលទទួលបានការម្របាក់1/2 ថ្នអម្រត Libor កនុងមួ្យ 
ដែ ច្ហើយទុនបម្រម្ុងកាត្រវកិឆច 8% ច្ផ្សសងច្ទៀត្ និងទុនបម្រម្ុងកាត្រវកិឆច ជាម្របាក់ច្រៀលរុាំានការម្របាក់ច្ទ ។ 
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6. ក្បារ់បខញ្ញ ើ និ ក្បារ់តមកលខ់ៅធនាគារខផ្េ ៗ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 គណនីសនសាំ  199,131  803,892  1,213,063 4,897,136 
 គណនីឆរនត  8,896,349  35,914,561  32,730,811 132,134,284 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី  10,000,000  40,370,000  12,800,000 51,673,600 
         

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

គណនីសនសាំទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំរី 0.5% ច្ៅ 1.50% នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 (ថ្ងៃទី 31                   
ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016: 0.05% - 0.10%កនុងមួ្យឆ្ន ាំ) ឆាំដណកឯគណនីឆរនតមិ្នទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំកនុង                 
ឆ្ន ាំ2017 (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016: គាម ន) ។  ច្ហើយម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី ទទួលបាន អម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំ 
រីអម្រត3.00% ច្ៅ 5.00% (ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016: 1.50% ច្ៅ 4.50% កនុងមួ្យឆ្ន ាំ) ។ 

7. ឥណទានផ្តលឲ់្យអតថិជិ្ន 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ឥណទានជាម្រកុម្  18,743 75,665 35,991 145,296 
 ឥណទានឯកជ្ន  808,940,050 3,265,690,982 610,749,497 2,465,595,719 
         

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

 សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន  
  អម្រកក់និងជាប់សងស័យ 
  ជាក់ោក់  (6,910,403) (27,897,296) (5,236,851) (21,141,167) 
  ទូច្ៅ  (7,922,399) (31,982,725) (5,997,879) (24,213,438) 
         

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

 ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នសុទធ  794,125,991 3,205,886,626 599,550,758 2,420,386,410 
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7. ឥណទានផ្តលឲ់្យអតថិជិ្ន (ត) 

បដម្រម្បម្រម្ួលសាំវធិានធ្នច្លើឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន អម្រកក់ និងជាប់សងស័យ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 
 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 នាថ្ងៃទី1 ដែ ម្ករា 11,234,730 45,354,605 1,683,189  6,795,034 
 សាំវធិានធ្នបដនថម្កនុងការយិបរចិ្ឆេទ 4,871,366 19,665,705 7,150,298  28,865,753 
 ការលុបច្ចាល (1,273,294) (5,140,289) (325,299)  (1,313,232) 
 ច្ផ្សេររី MJB ដែលច្កើត្ច្ ើងរីការ 
  រមួ្បញ្ចូ លគាន តម្ផ្សលូវឆាប់ - -  2,722,906  10,992,372 
 ការវយត្ថ្ម្លច្ ើងវញិនូវរបិូយប័ណណ - - 3,636  14,678 
         

 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ  14,832,802 59,880,021 11,234,730  45,354,605 
         

 

ការវភិាគបដនថម្ច្ៅច្លើឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

(ក) ម្របច្ភ្ទឥណទាន: 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ឥណទាន ពាណិជ្ជកម្ម: 
  ឥណទានរយៈច្រលែលី 8,804,917 35,545,450 9,584,347 38,692,009 
  ឥណទានវបិារបូណ៍ 1,789,228 7,223,113 1,085,214 4,381,009 
  ឥណទានរយៈច្រលដវង 534,481,308 2,157,701,040 483,575,280  1,952,193,405 

 ឥណទាន អនកច្ម្របើម្របាស់: 
  ឥណទានបុគគលិកឯកបុគគល 233,770,384 943,731,040 91,927,069 371,109,576 
  ឥណទានច្គហដាឋ ន  9,596,119 38,739,532 7,099,272 28,659,762 
  ឥណទានបុគគលិក 20,516,837 82,826,472 17,514,306 70,705,254 
         

 ឥណទានសរបុែុល  808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015 
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7. ឥណទានផ្តលឲ់្យអតថិជិ្ន (ត) 

 ការវភិាគបដនថម្ច្ៅច្លើឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្) 

 (ែ) ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន: 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 

ឥណទានរយៈច្រលែលី(តិ្ឆជាង1ឆ្ន ាំ) 
  ឥណទាន សដង់ដារ– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 9,360,093 37,786,695  11,553,925   46,643,195 
  ឥណទាន សដង់ដារ– គាម នវត្ថុបញ្ជច ាំ 3,334,257 13,460,396 53,194   214,744 
  ឥណទានឃ្ល ាំច្ម្ើល– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 161 650 7,971   32,179 
  ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 989 3,993 23,505   94,890 
  ឥណទានជាប់សងស័យ– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 98 396 511,335   2,064,259 
  ឥណទានបាត់្បង់– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 34,194 138,041 8,028   32,409 
         

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

ឥណទានរយៈច្រលដវង(ច្ម្រឆើនជាង1ឆ្ន ាំ) 
  ឥណទាន សដង់ដារ– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 761,078,903 3,072,475,531 582,093,735   2,349,912,408 
  ឥណទាន សដង់ដារ– គាម នវត្ថុបញ្ជច ាំ 18,466,719 74,550,145 6,087,007 24,573,247 
  ឥណទានឃ្ល ាំច្ម្ើល– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 5,926,675 23,925,987 1,384,837 5,590,587 
  ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដារ– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 1,944,385 7,849,482 1,644,276 6,637,942 
  ឥណទានជាប់សងស័យ– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 5,006,079 20,209,540 5,639,719 22,767,547 
  ឥណទានបាត់្បង់– ានវត្ថុបញ្ជច ាំ 3,806,240 15,365,791 1,777,956 7,177,608 
         

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

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

(គ) សម្រាប់ការវភិាគច្លើឥណទានតម្កាលវស្ននត សូម្ច្ម្ើលកាំណត់្សាំគាល់ 27 ( ) សដីរីទម្រម្ង់កាលវស្ននត ។ 

( ) តម្និវសនដាឋ នៈ 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ  ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 និវសនជ្ន 808,958,793 3,265,766,647 610,785,488 2,465,741,015 
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7. ឥណទានផ្តលឲ់្យអតថិជិ្ន (ត) 

 ការវភិាគបដនថម្ច្ៅច្លើឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្) 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 

(ង) តម្ទាំនាក់ទាំនងៈ 
 ឥណទានបុគគលិក   702,362 2,835,435 282,560 1,140,695 
 មិ្នដម្នសម្ព័នធញាតិ្ 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 
         

(ឆ) តម្របិូយប័ណណៈ 
 ម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ 753,605,245 3,042,304,374 569,954,904 2,300,907,947 
 ដែមរច្រៀល  48,576,279 196,102,438 34,874,132 140,786,871 
 ថ្ងបាត្  6,777,269 27,359,835 5,956,452 24,046,197 
         

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

(ឆ) តម្ម្របច្ភ្ទអជី្វកម្មៈ 
 
 កសិកម្ម  166,483,930 672,095,625 158,685,904 640,614,994 
 ពាណិជ្ជកម្ម 241,772,177 976,034,279 183,013,789 738,826,666 
 ច្សវកម្ម  45,299,738 182,875,042 42,323,588 170,860,325 
 លកខណៈម្រគួស្នរ 205,943,616 831,394,378  166,102,254 670,554,800 
 សាំណង់  49,332,396 199,154,883  16,846,053  68,007,516 
 ច្ផ្សសង  ៗ  100,126,936 404,212,440 43,813,900 176,876,714 
         

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

(ជ្) អម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំ ានែូឆត្ច្ៅ៖ 
 
  2017 2016 

 អតិ្ងិជ្នខាងច្ម្រៅ 8.00% - 36.00% 6.8% - 36.0% 
 បុគគលិក 6.50% 6.5០% 
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8. ក្រពយសរមមខផ្េ ៗ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់បង់មុ្ន  9,431,818   38,076,249  1,798,393 7,260,113 
 ការម្របាក់ដែលម្រត្ូវទទូល  7,416,578   29,940,726  6,420,899 25,921,169 
         

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

9. តថ្មលខររ ្តខ ម្ ុះ 
ត្ថ្ម្លច្ករ ិ៍ តច្ ម្ ុះច្កើត្ច្ឆញរីការរមួ្បញ្ចូ លគាន រវង MJB និង ស្នថ បនា លីមី្ត្ធី្ត្ ច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែ ច្ម្ស្ន                               
ឆ្ន ាំ 2016 ។  ត្ថ្ម្លច្ករ ិ៍ តច្ ម្ ុះ ច្កើត្ច្ឆញែាំបូងរីច្ៅថ្ងៃទី 17 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2012 ច្ៅច្រលដែល MJB បានទិញ                  
ស្នថ បនា លីមី្ត្ធី្ត្ ។ 
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10. ក្រពយ និ បរកិាា រ 
  ច្ម្រគឿងសង្កា រមឹ្   ម្រទរយកាំរុង 
 2017 និងបរកិាខ រ កុាំរយូទ័រ យនយនត ការដកលម្ែ អគារ បច្ងាើត្  សរបុ 
 ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
       (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 

តថ្មលខែើម 
 នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017 4,073,149 6,653,871 6,646,044  1,157,108  194,062  18,724,234   75,589,733 
 ការទិញបដនថម្  668,780   897,298   967,050   387,679   727,136   3,647,943   14,726,746  
 ការច្ផ្សេរ  23,144   35,988   -  125,000   (194,062)  (9,930)  (40,087) 
 ការលក់ច្ឆញ  (1,250) - - - -  (1,250)  (5,046) 
 ការលុបច្ចាល  (240,918)  (292,139)  (49,944)  (159,811)  -  (742,812)  (2,998,732) 
               

 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  4,522,905   7,295,018   7,563,150   1,509,976   727,136   21,618,185   87,272,614  
               

 ែក: រលំសប់ គរ 
 នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017  2,360,713   4,882,369   3,668,106   604,308   -  11,515,496  46,488,057 
 រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ  514,707   1,180,954   888,692   180,747   -  2,765,100  11,162,709 
 ការលក់ច្ឆញ  (1,066) - - - -  (1,066)  (4,303) 
 ការលុបច្ចាល  (189,420)  (283,828)  (49,944)  (154,937)  -  (678,129)  (2,737,606) 
               

 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  2,684,934   5,779,495   4,506,854   630,118   -     13,601,401   54,908,857  
               

តថ្មលខោ   
 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  1,837,971   1,515,523   3,056,296   879,858   727,136   8,016,784   32,363,757  
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10. ក្រពយ ន ិបរកិាា រ (ត) 
  ច្ម្រគឿងសង្កា រមឹ្   ម្រទរយកាំរុង 
 2016 និងបរកិាខ រ កុាំរយូទ័រ យនយនត ការដកលម្ែ អគារ បច្ងាើត្  សរបុ 
 ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
       (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 

តថ្មលខែើម 
 នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2016 3,360,534 4,350,309 4,696,013 738,828 298,150 13,443,834 54,272,758 
 ច្ផ្សេររី MJB ច្ម្រកាម្ការរមួ្បញ្ចូ លគាន តម្ផ្សលូវឆាប់ 70,477 1,282,829 414,870 369,948 - 2,138,124 8,631,606 
 ការទិញបដនថម្ 975,057 2,157,818 1,566,714 152,879 178,387 5,030,855 20,309,561 
 ការច្ផ្សេរ - 266,475 - 16,000 (282,475) - - 
 ការលក់ច្ឆញ (5,208) (1,380) (30,440) - - (37,028) (149,482) 
 ការលុបច្ចាល (327,711) (1,402,180) (1,113) (120,547) - (1,851,551) (7,474,711) 
               

 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 4,073,149 6,653,871 6,646,044 1,157,108 194,062 18,724,234 75,589,732 
               

 ែក: រលំសប់ គរ 
 នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2016 1,987,503 3,282,890 2,438,407 376,286 - 8,085,086 32,639,492 
 ច្ផ្សេររី MJB ច្ម្រកាម្ការរមួ្បញ្ចូ លគាន តម្ផ្សលូវឆាប់ 34,431 1,215,700 265,036 164,475 - 1,679,642 6,780,715 
 រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ 583,023 1,773,610 992,794 184,059 - 3,533,486 14,264,683 
 ការលក់ច្ឆញ (3,826) (1,267) (27,029) - - (32,122) (129,677) 
 ការលុបច្ចាល (240,418) (1,388,564) (1,102) (120,512) - (1,750,596) (7,067,156) 
               

 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 2,360,713 4,882,369 3,668,106 604,308 - 11,515,496 46,488,057 
               

តថ្មលខោ   
 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 1,712,436 1,771,502 2,977,938 552,800 194,062 7,208,738 29,101,675 
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11. ក្រពយសរមមអរបូី 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 តថ្មលខែើម 
 នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា 4,685,569 18,915,642 1,797,328 7,255,813 
 ច្ផ្សេររី MJB - - 1,458,690 5,888,732 
 ការទិញបដនថម្ 262,001 1,057,698 2,649,673 10,696,730 
 ការច្ផ្សេរ  9,930  40,087 - - 
 ការលុបច្ចាល (10,922) (44,092) (1,220,122) (4,925,633) 
         

 ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ 4,946,578 19,969,335  4,685,569   18,915,642 
         

 ែកៈ រលំសប់ គរ 
 នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា 3,218,708 12,993,924 1,598,424 6,452,838 
 ច្ផ្សេររី MJB - - 1,373,519 5,544,896 
 រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ 795,546 3,211,619 1,466,862 5,921,722 
 ការលុបច្ចាល (10,922) (44,092) (1,220,097) (4,925,532) 
         

 ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ  4,003,332   16,161,451  3,218,708 12,993,924 
         

 តថ្មលខោ  
 ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ  943,246   3,807,884  1,466,861 5,921,718 
         

12. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់តិថិជ្ន និ ក្គឹុះស្ថា នហរិញ្ញវតា ខផ្េ ៗ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ 119,404,226 482,034,860 93,777,737 378,580,724 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើតម្ត្ម្រម្ូវការ 16,829,167 67,939,347 4,764,890 19,235,862 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 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 
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12. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់តថិិជ្ន និ ក្គឹុះស្ថា នហរិញ្ញវតា ខផ្េ ៗ (ត) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នខាងច្លើច្នុះ ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

(ក) តម្ម្របច្ភ្ទអតិ្ងិជ្ន: 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 គណនីឆរនត 
  ឯកត្តជ្ន 2,902,268 11,716,456 839,562 3,389,312 
  សហម្រគាស 7,262,176 29,317,405 2,733,582 11,035,471 
  ម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា 6,664,722 26,905,483 1,191,746 4,811,079 
 គណនីសនសាំ 
  ឯកត្តជ្ន 74,357,580 300,181,550 60,703,551 245,060,235 
  សហម្រគាស 44,899,350 181,258,676 33,048,347 133,416,177 
  ម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា 147,297 594,638 25,839 104,312 
 គណនីានកាលកាំណត់្ 
  ឯកត្តជ្ន 422,055,294 1,703,837,222 411,393,896 1,660,797,158 
  សហម្រគាស 35,845,480 144,708,203 39,519,301 159,539,418 
  ម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា 24,038,085 97,041,748 33,765,174 136,310,007 
         

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

(ែ) តម្និវសនដាឋ នៈ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 និវសនជ្ន 540,913,759 2,183,668,845 544,687,461 2,198,903,280 
 អនិវសនជ្ន 77,258,493 311,892,536 38,533,537 155,559,889 
         

    618,172,252 2,495,561,381 583,220,998 2,354,463,169 
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12. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់តិថិជ្ន និ ក្គឹុះស្ថា នហរិញ្ញវតា ខផ្េ ៗ (ត) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នខាងច្លើច្នុះ ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្) 

(គ) តម្របិូយប័ណណ: 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ 513,384,706 2,072,534,058 469,818,628 1,896,657,801 
 ម្របាក់ច្រៀល 72,459,416 292,518,662 85,706,542 345,997,310 
 ម្របាក់បាត្ថ្ង 3,696,288 14,921,915 3,476,415 14,034,287 
 ម្របាក់ច្យ៉ានជ្ប៉ាុន 28,631,351 115,584,764 24,219,413 97,773,771 
 ច្ផ្សសង  ៗ  491 1,982  - - 
         

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

( ) តម្ទាំនាក់ទាំនង: 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 សម្ព័នធញាតិ្ 446,221 1,801,394 144,440 583,104 
 មិ្នដម្នសម្ព័នធញាតិ្ 617,726,031 2,493,759,987 583,076,558 2,353,880,065 
         

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

(ង) តម្កាលកាំណត់្: 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 រយៈច្រល 1 ដែ 149,854,939 604,964,389 98,542,627 397,816,585 
 ឆច្នាល ុះរី 1 ដែច្ៅ 3 ដែ 25,063,012 101,179,379 37,239,071 150,334,130 
 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 
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12. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់តិថិជ្ន និ ក្គឹុះស្ថា នហរិញ្ញវតា ខផ្េ ៗ (ត) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នខាងច្លើច្នុះ ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្) 

(ឆ) តម្អម្រតការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្ន ាំ): 
 
  2017 2016 
 
 ធ្នាគារ និងម្រគឹុះស្នថ នមី្ម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ 
  ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 1.00% - 3.50% 2.25% - 8.00% 
 ឯកត្តជ្ន 
  ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ 1.50% - 2.00% 3.00% 
  ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 3.50% - 8.00% 4.50% - 10.00% 
 សហម្រគាស 
  ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ 1.00%    3.00% 
  ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 3.00% - 8.00%   4.50% - 10.00% 
     

13. ក្បារ់រមច ី
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 សម្ព័នធញាតិ្ 
  Maruhan Investment Asia (“MIA”) 18,330,000 73,998,210 10,000,000 40,370,000 
         

    18,330,000 73,998,210 10,000,000 40,370,000          
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13. ក្បារ់រមចី (ត) 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 មិ្នដម្នសម្ព័នធញាតិ្ 
  Nederlandse Financierings –  
   Maatschappij voor Ontwikkelingslanden  
   N.V (‘FMO”) 22,500,000 90,832,500 33,750,000 136,248,750 
  Symbiotics 8,500,000 34,314,500 18,510,775 74,728,000 
  DEG 7,500,000 30,277,500 10,000,000 40,370,000 
  Micro-Finance Enhancement 13,500,000 54,499,500 13,500,000 54,499,500 
  ResponsAbility SICAV 3,000,000 12,111,000 9,000,000 36,333,000 
  ICBC 37,000,000 149,369,000 17,500,000 70,647,500 
  Norfund 10,000,000 40,370,000 1,400,000 5,651,800 
  Triodos - Doen 5,250,000 21,194,250 5,250,000 21,194,250 
  Blue Orchard - - 500,000 2,018,500 
  Cathay United Bank (Cambodia)  
   Corporation Limited 875,000 3,532,375 5,560,573 22,448,032 
  NMI Global Fund KS - - 4,000,000 16,148,000 
  Hatton National Bank Plc - - 3,750,000 15,138,750 
  First Commercial Bank 23,333,333 94,196,665 35,000,000 141,295,000 
  DWM Funds S.C.A 15,000,000 60,555,000 3,000,000 12,111,000 
  MIZUHO Bank Ltd 50,000,000 201,850,000  -  - 
         

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

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

 

 ម្របាក់កម្ចីមិ្នានវត្ថុធានា ។ 
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13. ក្បារ់រមច ី(ត) 

(ក) តម្របិូយប័ណណ: 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ 214,788,333 867,100,500 167,210,573 675,029,083 
 ម្របាក់ច្រៀល - - 3,510,775 14,172,999 
         

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

(ែ) តម្អម្រតការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្ន ាំ): 
 
   2017 2016 
 
 ម្របាក់ែុោល រអច្ម្រកិ 3.44% - 10.65% 4.72% - 8.00% 
 ម្របាក់ច្រៀល - 10.00% - 10.50% 
     

(គ) តម្កាលកាំណត់្: 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 រយៈច្រល 1 ដែ - - 2,397,213 9,677,549 
 ឆច្នាល ុះរី 1 ដែ ច្ៅ 3 ដែ 3,000,000 12,111,000 19,290,153 77,874,348 
 ឆច្នាល ុះរី 3 ដែ ច្ៅ 12 ដែ 24,250,000 97,897,250 32,075,649 129,489,395 
 ច្លើសរី 1 ឆ្ន ាំែល់ 5 ឆ្ន ាំ 187,538,333 757,092,250 116,958,333 472,160,790 
         

    214,788,333 867,100,500 170,721,348 689,202,082 
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14. បំណ លបនាា ប់បនេ ំ
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 DEG - Deutcsche Investitions 8,000,000 32,296,000 10,000,000 40,370,000 
 Maruhan Investment Asia Pte. Ltd 5,000,000 20,185,000 5,000,000 20,185,000 
 Triodos - Doen  - - 1,313,217 5,301,457 
         

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

DEG 

នាថ្ងៃទី 31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា បានអនុម័្ត្ ច្លើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់ធ្នាគាររី DEG 
ឆាំនួន 10,000,000 ែុោល រអច្ម្រកិ ។  ច្ៅថ្ងៃទី 15 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ធ្នាគារ បានទូទាត់្សងបាំណុលបនាេ ប់បនសាំ
ច្លើម្របាក់ច្ែើម្ ឆាំនួន 2,000,000 ែុោល រអច្ម្រកិ ។ បាំណុលបនាេ ប់បនសាំច្នុះ ានកាលកាំណត់្រយៈច្រល 7 ឆ្ន ាំ 
នឹងផុ្សត្កាំណត់្ ច្ៅថ្ងៃទី 15 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2021 និងានអម្រតការម្របាក់ច្ងរ 10.65% កនុងមួ្យឆ្ន ាំ ។ 

Maruhan Investment Asia Pte. Ltd 

នាថ្ងៃទី 10 ដែ តុ្ោ ឆ្ន ាំ 2013 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា បានអនុម័្ត្ ច្លើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់ធ្នាគារ                     
រី Maruhan Investment Asia ឆាំនួន 5,000,000 ែុោល រអច្ម្រកិ ។  ធ្នាគារ បានែកម្របាក់ច្ៅថ្ងៃទី 12 ដែ សីហា 
ឆ្ន ាំ 2013 ។  បាំណុលបនាេ ប់បនសាំច្នុះ ានកាលកាំណត់្រយៈច្រល 7 ឆ្ន ាំ និងផុ្សត្កាំណត់្ ច្ៅថ្ងៃទី 12 ដែ សីហា             
ឆ្ន ាំ 2020 និងានអម្រតការម្របាក់ែុល 10.4651% កនុងមួ្យឆ្ន ាំ ។ 

15. មូលនិធិខស្ថធននិវតតន ៍
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា 7,645,507    30,864,912   5,371,180 21,683,454 
 ការបដនថម្កនុងឆ្ន ាំ 
  ការឆូលរមួ្របស់និច្យជ្ក 1,905,098 7,690,881 1,477,233 5,963,590 
  ការឆូលរមួ្របស់និច្យជិ្ត្ 1,005,252 4,058,203 835,891 3,374,492 
  ការម្របាក់ 501,524 2,024,652 376,634 1,520,471 
 ទូទាត់្កនុងឆ្ន ាំ (678,879) (2,740,635) (415,431) (1,677,095) 
         

 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ 10,378,502   41,898,013    7,645,507   30,864,912 
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16. ពនធខលើក្បារច់ំខណញ 

(ក) រនធរនោរ -សុទធ 

រនធរនោរជាម្រទរយសកម្មបានម្ករី៖ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍របស់និច្យជិ្ក 1,417,985  5,724,405  1,318,688 5,323,543 
 សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានសងស័យ (*) 1,620,041  6,540,106  1,207,933 4,876,426 
 ម្រទរយ និងបរកិាខ រ  (71,646)  (289,235) 78,067 315,156 
 ម្របាក់ឆាំណូលមិ្នទាន់ច្កើត្ច្ ើង  8,176   33,007  20,747 83,756 
 ខាត្ច្លើអម្រតបតូរម្របាក់មិ្នទាន់ 
  ទទួលស្នគ ល់  74,368   300,223  72,155 291,290 
         

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

(*) រនធរនោរជាម្រទរយសកម្មច្នុះ ច្កើត្ច្ ើងរីសាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យច្លើ               
ឥណទានធ្ម្មត/សតង់ដារ និងឃ្ល ាំច្ម្ើល ដែលជាឆាំណាយមិ្នអឆកាត់្កងបាន សម្រាប់ការគណនា 
រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ច្ដាយអនុច្ោម្តម្ម្របកាសងមីច្លែ 1535 សហវ ម្រប.ក របស់ម្រកសួងច្សែឋកិឆច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ ឆុុះថ្ងៃទី 23 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ។ 

ការដម្របម្របួលថ្ន រនធរនោរជាម្រទរយសកម្ម ច្ៅកនុងឆ្ន ាំែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 
 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា 2,697,590 10,890,171 1,413,581  5,706,627 
 ឆាំណាយកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល  351,334   1,418,335   1,284,009   5,183,544  
         

 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ  3,048,924   12,308,506   2,697,590   10,890,171  
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16. ពនធខលើក្បារច់ំខណញ (ត) 

(ែ) បាំណុលរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 នាថ្ងៃទី 1 ដែ ម្ករា 2,783,651 11,237,599 4,411,045 17,807,389 
 រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  5,570,903   22,489,735   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  
         

(គ) ឆាំណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ  5,570,903   22,489,735   3,734,192   15,074,933  
 រនធរនោរ  (351,334)  (1,418,335)  (1,284,009)  (5,183,544) 
         

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

អនុច្ោម្ច្ៅតម្ឆាប់ថ្នម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ធ្នាគារានកាត្រវកិឆចបង់រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ច្ដាយ
គណនាតម្អម្រត 20% ថ្នម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់រនធ ច្បើវមិ្នទាបជាងរនធអបបបរាដែលគណនា តម្                        
អម្រត 1% ថ្នម្របាក់ឆាំណូលសរុបច្នាុះច្ទ ។ 
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16. ពនធខលើក្បារច់ំខណញ (ត) 

(គ) ឆាំណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

ការច្ផ្សេៀងផ្លេ ត់្រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ដែលគណនាតម្អម្រតរនធផ្សលូវការ 20% ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងរនធច្លើម្របាក់ 
ឆាំច្ណញដែលបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សលានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ឆាំច្ណញមុ្នបង់រនធ  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 
 ឆាំណាយមិ្នអឆកាត់្កងរនធ 3%  458,447   1,850,752  193,806 782,395 
         

 ឆាំណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 23%  5,219,569   21,071,400  2,450,183  9,891,389 
         

ការគណនាឆាំណាយរនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ និងម្រត្ូវបានម្រត្ួត្រិនិត្យ និងការបា៉ា ន់ម្របាណ ច្ដាយអជ្ាធ្រ 
រនធដារ ។ 

17. បំណ លខផ្េ ៗ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ការម្របាក់ម្រត្ូវទូទាត់្  9,159,880   36,978,436  9,492,098 38,319,600 
 បុគគលិក និងឆាំណាយដែលពាក់រ័នធ  1,879,122   7,586,016  2,173,364 8,773,870 
 បងគរសម្រាប់រនធច្ផ្សសង  ៗ  235,411   950,354  268,216 1,082,788 
 គណនីម្រត្ូវទូទាត់្ 264,280 1,066,898 269,613 1,088,428 
 ឆាំណូលរនោរ  44,790   180,817  107,626 434,486 
 ឆាំណាយបងគរ  277,156   1,118,879  117,632 474,880 
 គណនីម្រត្ូវទូទាត់្ច្ផ្សសង  ៗ 971,025 3,920,028 - - 
         

   12,831,664 51,801,428 12,428,549 50,174,052 
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18. ខែើមរ ន 

ច្ែើម្ទុនលម្ែិត្ានែូឆត្ច្ៅ៖ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 MARUNHAN Investment Asia Pte. Ltd. 120,000,000 484,440,000 120,000,000 484,440,000 
         

ឆាំនួនភាគហ ុន របស់ធ្នាគារដែលបានអនុញ្ជញ ត្ ានឆាំនួន 1,200,000 ហ ុន (2016: 1,200,000) ដែលាន  
ត្ថ្ម្ល 100 ែុោល រអច្ម្រកិ កនុង 1 ហ ុន ។  ភាគហ ុន ទាាំងអស់ដែលបានច្ឆញផ្សាយ ម្រត្ូវបានបង់ ។ 

19. ចំណូលពីការក្បារ ់
 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន 114,930,660 463,975,074  101,691,201  410,527,378 
 សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា 660,658 2,667,076  199,101  803,771 
 សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា 401,237 1,619,795  224,522  906,395 
         

    115,992,555 468,261,945  102,114,824  412,237,544 
         

20. ចំណាយខលើការក្បារ ់
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរីអតិ្ងិជ្ន និងម្រគឹុះស្នថ ន 
  ហិរញ្ញវត្ថុនានា 34,707,619 140,114,658 28,919,340  116,747,376 
 ម្របាក់កម្ចី  12,545,071 50,644,452 12,336,419  49,802,124 
 បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 1,665,268 6,722,687 2,562,265  10,343,864 
 មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍ 545,283 2,201,307 407,655  1,645,702 
         

    49,463,241 199,683,104 44,225,679  178,539,066 
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21. ចំណូលរថ្ក្ម និ ខជ្ើ ស្ថរស រធ 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 

 កថ្ម្រម្ែាំច្ណើ រការច្សវឥណទាន 6,652,013 26,854,176 1,985,671  8,016,154 
 កថ្ម្រម្ច្សវច្ផ្សេរម្របាក់ 64,452 260,193 47,561  192,004 
 កថ្ម្រម្ និងច្ជ្ើងស្នរច្ផ្សសង  ៗ 85,163 343,803 76,348  308,216 
         

    6,801,628 27,458,172 2,109,580  8,516,374 
 ឆាំណាយកថ្ម្រម្ និងច្ជ្ើងស្នរម្របាក់កម្ចី  (1,430,903) (5,776,555) (1,168,873)  (4,718,740) 
         

    5,370,725 21,681,617 940,707  3,797,634 
         

22. ចំណាយក្បតិបតតិការខផ្េ ៗ 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 បុគគលិក និងឆាំណាយពាក់រ័នធ 27,205,183 109,827,324 21,716,431  87,669,232 
 រ ាំលស់   3,560,646   14,374,328  5,000,348   20,186,405 
 ឆាំណាយជួ្លការយិល័យ 3,853,234 15,555,506 3,212,624  12,969,363 
 ឆាំណាយទីផ្សារ និង ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 1,104,050 4,457,050 1,545,966  6,241,065 
 ឆាំណាយច្លើសាភ រ និងច្បាុះរុម្ព 1,333,329 5,382,649 1,818,650  7,341,890 
 ឆាំណាយយនយនត 619,555 2,501,144 559,206  2,257,515 
 ឆាំណាយទឹក និងច្ភ្លើង 953,394 3,848,852 832,000  3,358,784 
 ឆាំណាយច្លើទាំនាក់ទាំនង 693,786 2,800,814 630,157  2,543,944 
 ឆាំណាយច្លើការជួ្សជុ្លដងទាាំ 913,412 3,687,444 823,598  3,324,865 
 ឆាំណាយច្លើសនតិសុែ 442,360 1,785,807 385,808  1,557,507 
 ឆាំណាយច្លើការច្ធ្វើែាំច្ណើ រ 340,340 1,373,953 459,026  1,853,088 
 ឆាំណាយច្លើច្សវកម្មធ្នាគារ 431,313 1,741,211 178,985  722,562 
 ឆាំណាយដផ្សនកឆាប់ និងវជិាជ ជី្វៈ 245,179 989,788 488,192  1,970,831 
 ឆាំណាយអជ្ាប័ណណ 964,753 3,894,707 918,049  3,706,164 
 ឆាំណាយច្លើការបណដុ ុះបណាដ ល 525,614 2,121,903 786,857  3,176,542 
 ឆាំណាយច្លើការរិន័យ 315,186 1,272,406 465,683  1,879,962 
 ឆាំណាយសបបុរសធ្ម៌្ និងការបរចិាច គ 75,950 306,609 99,152  400,277 
 ឆាំណាយច្ផ្សសង  ៗ 306,292 1,236,501 837,239  3,379,933 
         

     43,883,576   177,157,996   40,757,971   164,539,929  
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23. ស្ថច់ក្បារ់ស រធ (ខក្បើក្បាសរ់ន  )/ររលួបានពសីរមមភាពក្បតបិតតកិារ 
 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 សកម្មភារម្របតិ្បត្តិការ 
 ឆាំច្ណញមុ្នបង់រនធ 23,805,608 96,103,240 11,281,887 45,544,977 
 និយ័ត្កម្មៈ 
  រ ាំលស់  3,560,646  14,374,328 5,000,348  20,186,405 
  ការលុបច្ចាលម្រទរយ និងបរកិាខ រ 
   និងម្រទរយសកម្មអរបិូយ  64,683  261,125 100,980  407,656 
  ឆាំច្ណញរីការលក់ម្រទរយនិងបរកិាខ រ  (270)  (1,090) (10,949)  (44,202) 
  ឆាំណាយច្លើមូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍  1,905,098  7,690,881 1,477,233  5,963,590 
  សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន 
   អម្រកក់និងជាប់សងស័យ  4,871,366  19,665,705 7,150,298  28,865,753 
         

    34,207,131 138,094,189 24,999,797  100,924,179 
 បដម្រម្បម្រម្ួលៈ 
  សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ 
   ថ្នកម្ពុជា  (11,494,524)  (46,403,393) (50,362,845)  (203,314,805) 
  សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  1,000,000  4,037,000 8,332,056  33,636,510 
  ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន  (199,446,599)  (805,165,920) (60,239,039)  (243,185,000) 
  ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសង  ៗ  (8,629,104)  (34,835,693) 7,345,942  29,655,568 
  ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 
   និងម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា  34,951,254  141,098,212 227,831,216  919,754,619 
  មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍  1,506,776  6,082,854 967,356  3,905,216 
  បាំណុលច្ផ្សសង  ៗ  403,115  1,627,375 (477,140)  (1,926,214) 
         

 ស្នឆ់ម្របាក់សុទធ (ច្ម្របើម្របាស់កនុង)/ 
  ទទួលបានរីសកម្មភារ 
  ម្របតិ្បត្តិការ (147,501,951) (595,465,376) 158,397,343  639,450,073 
 រនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង់ (3,910,413) (15,786,337) (5,361,586)  (21,644,723) 
 មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវត្តន៍បានបង់  (678,879)  (2,740,635) (415,431)  (1,677,095) 
         

 ស្នឆ់ម្របាក់សុទធ(ច្ម្របើម្របាស់កនុង)/ 
  ទទួលបានរីសកម្មភារ 
  ម្របតិ្បត្តិការ  (152,091,243)  (613,992,348) 152,620,326  616,128,255 
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24. ស្ថច់ក្បារ់ និ ស្ថច់ក្បារ់សមមលូ 
សម្រាប់ច្គាលបាំណងបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ ស្នឆ់ម្របាក់ និងស្នឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល រមួ្ាន៖ 

 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ស្នឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  43,744,709   176,597,390  32,876,496  132,722,414 
 សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  15,762,395   63,632,789  115,229,179  465,180,196 
 សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  19,095,480   77,088,453  45,743,874  184,668,019 
         

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

25. សមត លយ និ ក្បតិបតតកិារជាមួយសមព័នធញាត ិ

(ក) ទាំនាក់ទាំនងសម្ព័នធញាតិ្ 
ទាំនាក់ទាំនងសាំខាន់ៗជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្កនុងការយិបរចិ្ឆេទានែូឆត្ច្ៅ៖ 

 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 សម្ព័នធញាតិ្ ម្របតិ្បត្តិការ 
 MC   ម្របាក់បច្ញ្ញើ 342,318 1,381,938 20,071,728  81,029,566 
 MCC  ការទូទាត់្សងម្របាក់កម្ចី - - 15,000,000   60,555,000  
    ឆាំណាយការម្របាក់ 898,318 3,626,510 676,667 2,731,705 
    ការែកម្របាក់ 821,095 3,314,761 - - 
    ម្របាក់បច្ញ្ញើ - - 19,267,444  77,782,671 
 MIA   ម្របាក់កម្ចី 10,000,000 40,370,000 - - 
    ការទូទាត់្សងម្របាក់កម្ចី 1,670,000 6,741,790 - - 
    ឆាំណាយការម្របាក់ 1,591,377 6,424,389 933,654  3,769,161 
    ម្របាក់បច្ញ្ញើើ្  442,334 1,785,702 1,042,662  4,209,226 
 MJB   ការទូទាត់្សងម្របាក់កម្ចី - - 442,155  1,784,980 
    ឆាំណាយការម្របាក់ - - 201,718  814,336 
    ការលុបបាំបាត់្ - - 8,066,778  32,565,583 
    ម្របាក់បច្ញ្ញើ - - 3,061,851  12,360,692 
 MJBL  ម្របាក់បច្ញ្ញើ 5,389 21,755 11,227  45,323 
         



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 

53 

25. សមត លយ និ ក្បតិបតតកិារជាមួយសមព័នធញាត ិ(ត) 

(ក) ទាំនាក់ទាំនងសម្ព័នធញាតិ្ (ត្) 
ទាំនាក់ទាំនងសាំខាន់ៗជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្កនុងការយិបរចិ្ឆេទានែូឆត្ច្ៅ៖ (ត្) 

 
 2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ោភ្ការរបស់អនកម្រគប់ម្រគង 538,308 2,173,149 296,406  1,196,591 
 Han Family ម្របាក់បច្ញ្ញើ 1,888,491 7,623,838 23,934,931 96,625,316 
 អនកម្រគប់ម្រគង  
  ជាន់ែពស់ ម្របាក់បច្ញ្ញើ 301,781 1,218,290 144,440 583,104 
    ឥណទាន 419,802 2,173,149 282,560 1,140,695 
         

(ែ) សម្តុ្លយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ 

សម្តុ្លយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ កនុងការយិបរចិ្ឆេទានែូឆត្ច្ៅ៖ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 សម្ព័នធញាតិ្ 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   បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 5,000,000 20,185,000 5,000,000  20,185,000 
    ម្របាក់កម្ចី 18,330,000 73,998,210 10,000,000  40,370,000 
    ម្របាក់បច្ញ្ញើ 1,484,996 5,994,929 1,042,662  4,209,226 
 MJBL  ម្របាក់បច្ញ្ញើ 16,616 67,079 11,227 45,323 
 ម្រគួស្នរHan  ម្របាក់បច្ញ្ញើ 25,823,422 104,249,155 23,934,931 96,625,316 
 អនកម្រគប់ម្រគង  
  ជាន់ែពស់ ម្របាក់បច្ញ្ញើ 446,221 1,801,394 144,440 583,104 
    ឥណទាន 702,362 2,835,435 282,560  1,140,695 
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26. ការសនា និ យថាភាព 

(ក) ភ្តិ្សនោម្របតិ្បត្តិការ  

ធ្នាគារានកិឆចសនោភ្តិ្សនោ ឆាំច្ពាុះការជួ្លអគារការយិល័យ ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 កនុងរយៈច្រល 1 ឆ្ន ាំ 3,741,459 15,104,270 3,338,024 13,475,603 
 ឆច្នាល ុះរី 1 ឆ្ន ាំច្ៅ 5 ឆ្ន ាំ 10,836,477 43,746,858 10,789,569 43,557,492 
 ច្លើសរី 5 ឆ្ន ាំ 5,099,023 20,584,756 3,862,671 15,593,602 
         

    19,676,959 79,435,884 17,990,264 72,626,697 
         

(ែ) ភ្តិ្សនោម្របាក់កម្ចី 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្រទរយសកម្ម 
  កិឆចសនោបតូររបិូយប័ណណ 27,716,757 111,892,548 29,476,301 118,995,827 
  សម្តុ្លយឥណទានវបិារបូណ៍ 
   ដែលមិ្នបានច្ម្របើម្របាស់ 6,025,772 24,326,042 12,088,303 48,800,479 
  លិែិត្ឥណទាន 57,790 233,298 149,875 605,045 
         

 បាំណុល 
  សម្តុ្លយម្របាក់កម្ចីដែល 
   មិ្នបានច្ម្របើម្របាស់ - - 1,000,000 4,037,000 
  លិែិត្ឥណទាន 226,869 915,870 175,059 706,713 
  ប័ណណធានារបស់ធ្នាគារ 511,479 2,064,841 627,112 2,531,651 
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26. ការសនា និ យថាភាព (ត) 

(គ) យថាភារច្លើរនធ 

រនធម្រត្ូវសថិត្ច្ៅច្ម្រកាម្ការម្រត្ួត្រិនិត្យ និងតម្ដានអច្ងាត្ច្ដាយម្រកុម្អជ្ាធ្រដែលផ្សតល់សិទធិច្ដាយឆាប់ 
កនុងការដាក់រិន័យការដាក់ទណឌ កម្ម និងការគិត្ការម្របាក់ ។  ការអនុវត្តន៍ឆាប់ និងបទបញ្ញតិ្តរនធច្លើ 
ម្របតិ្បត្តិការច្ម្រឆើនម្របច្ភ្ទម្របឈម្នឹងការបាំណកស្ស្នយច្ផ្សសងៗ ។ 

បញ្ជា ទាាំងច្នុះ អឆបច្ងាើត្ឲ្យានហានិភ័្យរនធ កនុងម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ានលកខណៈធ្ាំែុាំជាងច្ៅ 
ម្របច្ទសែថ្ទច្ទៀត្ ។  អនកម្រគប់ម្រគងច្ជ្ឿជាក់ថា ការច្ធ្វើសាំវធិានធ្នានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ ច្ដាយដផ្សែកច្លើ 
ការបកស្ស្នយថ្ននីតិ្កម្មរនធ ។  ក៏ប៉ាុដនតអជ្ាធ្រជាប់ពាក់រ័នធអឆនឹងានបាំណកស្ស្នយែុសគាន  ច្ហើយ 
ផ្សលប៉ាុះពាល់អឆានទាំហាំធ្ាំ ។ 

27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  

ធ្នាគារ ម្របឈម្មុ្ែនឹងហានិភ័្យ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ 
 ហានិភ័្យឥណទាន 
 ហានិភ័្យទីផ្សារ និង 
 ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល 

ធ្នាគារ មិ្នច្ម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទសសន៍ (derivative financial instrument) ែូឆជាកិឆចសនោបតូរ         
របិូយប័ណណ និងការច្ផ្លត ុះបតូរអម្រតការម្របាក់ (interest rate swaps) ច្ែើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន  
ច្នាុះច្ទ ។ 

(ក) ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ 

ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ គឺជាហានិភ័្យថ្នការបាត់្បង់ផ្លេ ល់ឬម្របច្យលដែលច្កើត្ានច្ ើងរីការែវុះខាត្ ឬ 
បរាជ័្យថ្នែាំច្ណើ រការ បុគគលិក បច្ឆចកវទិោ និងច្ហដាឋ រឆនាសម្ព័នធ និងច្កើត្ច្ ើងរីកតត ខាងច្ម្រៅមួ្យ                      
ឆាំនួនច្ទៀត្ ដែលមិ្នដម្នជាហានិភ័្យឥណទាន ហានិភ័្យទីផ្សារ និងហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល               
ែូឆជា កតត ដែលច្កើត្ានច្ ើងរីត្ម្រម្ូវការឆាប់ និងបទបញ្ញតិ្តច្ផ្សសង  ៗ និងសតង់ដារដែលទទួលស្នគ ល់ជា 
ទូច្ៅច្ៅកនុងសហម្រគាសអជី្វកម្ម ។ 
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ក) ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ (ត្) 

ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងតម្រយៈែាំច្ណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ ភារសម្ស្សប 
ច្លើការម្រត្ួត្រិនិត្យ និងរាយការណ៍ច្លើសកម្មភារអជី្វកម្ម តម្រយៈបណាត អងគភារម្រត្ួត្រិនិត្យ និងគាាំម្រទ               
ច្ផ្សសង  ៗ ដែលឯករាជ្យច្លើអងគភារអជី្វកម្ម ច្ហើយនិងការម្រត្ួត្រិនិត្យច្ដាយអនកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់របស់ 
ធ្នាគារ ។ 

ការម្រគប់ម្រគងច្លើហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការរបស់ធ្នាគារ ត្ម្រម្ូវឲ្យបច្ងាើត្នូវរឆនាសម្ព័នធតួ្នាទី និងវធីិ្ស្នស្តសត                
ថ្នការម្រគប់ម្រគងរបស់អងគភារឲ្យបានឆាស់ោស់ ។  ច្គាលការណ៍ និងវធិានការម្រត្ួត្រិនិត្យថ្ផ្សេកនុងជាច្ម្រឆើន 
ម្រត្ូវបានអនុវត្ត រមួ្ានការបច្ងាើត្អនកានសិទធិឆុុះហត្ថច្លខា ម្របរ័នធម្រត្ួត្រិនិត្យយ៉ាងហមត់្ឆត់្ ការច្រៀបឆាំ                 
នូវនីតិ្វធីិ្ និងឯកស្នរសាំអងនានា ម្ររម្ទាាំងការអនុវត្តន៍តម្បទបញ្ញត្តិ និងត្ម្រម្ូវការតម្ឆាប់នានា ។ 

(ែ) ហានិភ័្យឥណទាន 

ហានិភ័្យឥណទាន គឺជាការខាត្បង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអនកែចី ឬថ្ែគូពាណិជ្ជកម្មែកខាន                   
មិ្នបានបាំច្រញកាត្រវកិឆចច្លើការបង់ម្របាក់ច្ែើម្ឆាំច្ពាុះឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន ។ 

ហានិភ័្យឥណទាន គឺជាហានិភ័្យសាំខាន់បាំផុ្សត្កនុងអជី្វកម្មរបស់ធ្នាគារ ។  កតត ឆម្បងដែលនាាំឲ្យាន                  
ហានិភ័្យឥណទានច្កើត្ច្ឆញតម្រយៈការផ្សតល់ឥណទានែល់អតិ្ងិជ្ន ។  ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រៅែេង់                 
តរាងតុ្លយការក៏ានហានិភ័្យឥណទានដែរែូឆជាកិឆចសនោឥណទានជាច្ែើម្ ។  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ  
ឥណទានម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើងច្ដាយគណៈកម្មការឥណទានរបស់ធ្នាគារ ។ 

ហានិភ័្យឥណទាន ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងតម្រយៈការវភិាគជាម្របចាាំច្លើលទធភាររបស់អនកែចីម្របាក់ និងអនកែចី 
ម្របាក់ច្គាលច្ៅសាំខាន់ៗកនុងការបាំច្រញកាត្រវកិឆចសងម្របាក់ច្ែើម្ និងការម្របាក់ ។  ហានិភ័្យឥណទាន ក៏                   
ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងជាដផ្សនក ច្ដាយការទទួលវត្ថុបញ្ជច ាំ និងការធានាជាលកខណៈបុគគល ។  អនកម្រគប់ម្រគងច្ធ្វើការ  
វយត្ថ្ម្លច្រៀងរាល់ឆ្ន ាំបនាេ ប់រីឥណទានម្រត្ូវបានផ្សតល់ ច្ែើម្បីតម្ដានលកខែណឌ  និងលទធភារហិរញ្ញវត្ថុរបស់  
អនកែចីម្របាក់ ។ 
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ែ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(i) ការវស់ដវងហានិភ័្យឥណទាន 

ធ្នាគារ បានបច្ងាើត្ច្គាលការណ៍ហានិភ័្យឥណទានសនូល (Core Credit Risk Policy) ច្ែើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ 
របស់ធ្នាគារ ។  ការបនតឥណទាន ម្រត្ូវបានចាត់្ដឆងច្ដាយកម្មវធីិ្ឥណទាន ដែលបានច្រៀបឆាំគច្ម្រាង                  
សម្រាប់ផ្សលិត្ផ្សល ឬសាំច្រៀត្ឥណទានរិច្សសរាប់ទាាំងច្គាលច្ៅទីផ្សារ កាលកាំណត់្ និងលកខែណឌ                       
ឯកស្នរសាំអង និងនីតិ្វធីិ្ច្ៅច្ម្រកាម្ផ្សលិត្ផ្សលឥណទាន ដែលម្រត្ូវបានវស់ដវង និងផ្សតល់ឲ្យ ។ 

ធ្នាគារបានដបងដឆកមុ្ែង្ករ និងការទទួលែុសម្រត្ូវយ៉ាងឆាស់ោស់ រវងអនកច្សនើសុាំឥណទាន អនកវយ     
ត្ថ្ម្លឥណទាន និងអនកអនុម័្ត្ឥណទាន ។ 

(ii) ការម្រគប់ម្រគងកម្រមិ្ត្ហានិភ័្យ និងច្គាលការណ៍បនថយហានិភ័្យ 

ធ្នាគារច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការ និងផ្សដល់ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នជូ្នអតិ្ងិជ្នជាបុគគល ឬសហម្រគាសច្ៅកនុង                     
ម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។  ធ្នាគារម្រគប់ម្រគងកម្រមិ្ត្ និងម្រត្ួត្រិនិត្យ ការម្របមូ្លផ្សដុាំហានិភ័្យឥណទាន                  
ច្ៅច្រលដែលរួកច្គរកច្ ើញ ។  ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា បានកាំណត់្និយម្ន័យហានិភ័្យឥណទានធ្ាំថា                      
ជាហានិភ័្យឥណទានទូច្ៅឆាំច្ពាុះអនកទទួលផ្សលជាឯកត្តបុគគលដែលច្លើសរី 10% ថ្នមូ្លនិធិ្ផ្លេ ល់សុទធ 
របស់ធ្នាគារ ។ 

ច្យងតម្លកខែណឌ ថ្នម្របកាសច្លែ ធ្7-06-226 ម្រប.ក របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ធ្នាគារចាាំបាឆ់ម្រត្ូវ                    
រកាម្រគប់ច្រលច្វោនូវអនុបាត្អតិ្បរាឆាំនួន 20% រវងហានិភ័្យឥណទានទូច្ៅរបស់ធ្នាគារច្ធ្ៀបនឹង                 
អនកទទួលផ្សលឯកត្តជ្នណាមួ្យ និងមូ្លនិធិ្ផ្លេ ល់សុទធរបស់ធ្នាគារ ។  ហានិភ័្យឥណទានធ្ាំៗសរបុ                
មិ្នម្រត្ូវច្លើសរី 300% ថ្នមូ្លនិធិ្ផ្លេ ល់សុទធរបស់ធ្នាគារច្ទ ។ 

ធ្នាគារច្ម្របើម្របាស់ច្គាលការណ៍ និងការអនុវត្តន៍ជាច្ម្រឆើនច្ែើម្បីកាត់្បនថយហានិភ័្យឥណទានកនុងច្នាុះ 
ច្គាលការណ៍ជាម្របថ្រណីគឺការដាក់ធានាជាវត្ថុបញ្ជច ាំច្លើឥណទានែល់អតិ្ងិជ្ន ដែលជាទូច្ៅធ្នាគារ             
អនុវត្តច្គាលការណ៍ដណនាាំសដីរីការទទួលយកបាននូវឆាំណាត់្ថាន ក់ជាក់ោក់ថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការកាត់្បនថយ 
ហានិភ័្យឥណទាន ។ 
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ែ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ii) ការម្រគប់ម្រគងកម្រមិ្ត្ហានិភ័្យ និងច្គាលការណ៍បនថយហានិភ័្យ 

ថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំសាំខាន់  ៗច្ែើម្បីធានាឥណទានែល់អតិ្ងិជ្នានែូឆជា៖ 

 វត្ថុបញ្ជច ាំច្លើម្រទរយសម្បត្តិសម្រាប់តាំងទីលាំច្ៅ (ានែីធ្លី អគារ និងម្រទរយសម្បត្តិច្ផ្សសង )ៗ 

 បនេុកច្ផ្សសង ចៗ្លើម្រទរយសកម្មកនុងអជី្វកម្ម ែូឆជាែីធ្លី និងអគារ  

 ស្នឆ់ម្របាក់កនុងទម្រម្ង់ជាម្របាក់បច្ញ្ញើកម្រមិ្ត្ទុក ។ 

(iii) ឱនភារ និងច្គាលនច្យបាយសាំវធិានធ្ន 

មុ្នថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ធ្នាគារគឺត្ម្រម្ូវឲ្យច្ធ្វើតម្ជាដាឆ់ខាត្ឆាំច្ពាុះ ការច្ធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់សាំវធិានធ្ន                           
ច្លើឥណទាន ច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតម្ម្របកាសច្លែ ប7-09-074 ម្រប.ក ឆុុះថ្ងៃទី 25 ដែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2009                         
ឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្ន ។  ចាប់រីថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ធ្នាគារគឺ                            
ត្ម្រម្ូវឲ្យច្ធ្វើតម្ការច្ធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន ច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតម្ម្របកាសច្លែ                                     
ប7-017-344 ម្រប.ក ឆុុះថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 និងស្នរាឆរដណនាាំច្លែប7-018-001 ឆុុះថ្ងៃទី16 ដែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2018 
សតីរីឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នសម្រាប់រត៌្ានលម្ែិត្ សូម្ច្ម្ើលកាំណត់្សាំគាល់ 
ច្លែ 3 (ជ្) ។ 

(iv) ការម្របឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន 

ហានិភ័្យអតិ្បរាឥណទានមុ្នច្រលានវត្ថុបញ្ជច ាំឬការរម្រងឹងឥណទានច្ផ្សសងៗ ។ 
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  19,601,878   79,132,782  117,329,179 473,657,896 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ 
  ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសង  ៗ  19,095,480   77,088,453  46,743,874 188,705,019 
 ឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន  808,958,793   3,265,766,647  610,785,488 2,465,741,015 
 ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសង  ៗ  7,416,578   29,940,726  6,420,899 25,921,169 
         

     855,072,729   3,451,928,608  781,279,440   3,154,025,099 
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ែ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv) ការម្របឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន (ត្)  
 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ច្លើ 
  ឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន  (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 
         

តរាងខាងច្លើច្នុះបង្កា ញរីស្នថ នការណ៍ ដែលអម្រកក់បាំផុ្សត្សម្រាប់ហានិភ័្យឥណទានរបស់ធ្នាគារ                  
នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 និងនាថ្ងៃទី 31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ច្ដាយមិ្នគិត្រីវត្ថុបញ្ជច ាំនានាដែលាន ឬក៏ការ                      
ផ្សតល់ឥណទានដែលាន ។  សម្រាប់ម្រទរយសកម្មច្ម្រៅតរាងតុ្លយការ ការម្របឈម្ដែលានខាងច្លើគឺ 
អស្ស័យច្ៅច្លើសម្តុ្លយច្យងសុទធ។ 

ែូឆដែលបានបង្កា ញខាងច្លើ 94.63% ថ្នការម្របឈម្អតិ្បរាសរបុ ច្កើត្ច្ ើងរីការផ្សតល់ឥណទានែល់                 
អតិ្ងិជ្ន (ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 : 78%) ។ 

អនកម្រគប់ម្រគងានទាំនុកឆិត្តច្ៅច្លើសម្ត្ថភាររបស់រួកច្គកនុងការបនតការម្រគបម្រគង និងរកាការម្របឈម្នឹង ហា
និភ័្យឥណទានតិ្ឆតួ្ឆបាំផុ្សត្សម្រាប់ធ្នាគារឆាំច្ពាុះឥណទានផ្សតល់ែល់អតិ្ងិជ្នានែូឆត្ច្ៅ៖ 

 97.93% ថ្នសាព ធ្ឥណទាន ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាឥណទានមិ្នហួសការកាំណត់្ និងមិ្នខាត្បង់                 
(ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016: 97.70%) ។ 

 ធ្នាគារ ានែាំច្ណើ រការថ្នការច្ម្រជ្ើសច្រ ើស និងការម្របមូ្លឥណទានដែលបានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន          
យ៉ាងតឹ្ងរុងឹ ។ 
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ែ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv)  ការម្របឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

ឥណទានដែលបានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន 
  2017 2016 
  ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ឥណទានមិ្នហួសការកាំណត់្ 
  និងមិ្នខាត្បង់ 792,239,971 3,198,272,763  599,787,861 2,421,343,595 
 ឥណទានហួសការកាំណត់្ 
  ដត្មិ្នខាត្បង់   7,872,210 31,780,112  3,060,589 12,355,598 
 ឥណទានដែលខាត្បង់ 8,846,612 35,713,772 7,937,038 32,041,822 
         

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

សម្រាប់ច្គាលបាំណងច្ធ្វើសាំវធិានធ្នច្លើឥណទានម្រទរយបញ្ជច ាំ ដែលគិត្ថានឹងម្របមូ្លបានម្កវញិ                         
(ច្លើកដលងដត្ស្នឆ់ម្របាក់) គឺមិ្នម្រត្ូវបានយកម្កច្ធ្វើការរិចារណាច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតម្ត្ម្រម្ូវការរបស់ 
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។  សាំវធិានធ្នសម្រាប់ឥណទានអម្រកក់ និងជាប់សងស័យសរុបាន 14,832,802 
ែុោល រអច្ម្រកិ (ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016: 11,234,730 ែុោល អច្ម្រកិ) ដែលបង្កា ញជាសាំវធិានធ្ន                        
ជាក់ោក់ ត្ម្រម្ូវច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា និងសាំវធិានធ្នទូច្ៅបដនថម្ច្ទៀត្ថ្នឥណទានខាត្បង់ ។ 

ច្ែើម្បីអនុច្ោម្តម្ច្សឆកតីដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា សាំវធិានធ្នសម្រាប់ផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នដែល 
ជាប់សងស័យម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើងសម្រាប់ឥណទានដែលបានបង់ច្លើសរី 30 ថ្ងៃ ។  សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ 
កម្រមិ្ត្ទាបបាំផុ្សត្ សម្រាប់ឱនភារម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើង ច្ដាយអស្ស័យច្ៅច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់ដែលបានច្ធ្វើ                    
លុុះម្រតដត្ានរត៌្ានច្ផ្សសងច្ទៀត្ដែលបញ្ជជ ក់រីសម្ត្ថភារបង់ម្រត្ ប់ម្កវញិរបស់គូភាគី ។  ច្យងច្ៅ 
តម្ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយដែលានដឆងកនុងកាំណត់្សាំគាល់ 3 (ជ្) ។ 

ឥណទានមិ្នទាន់ហួសកាលកាំណត់្ និងមិ្នខាត្បង់ 

ឥណទានមិ្នទាន់ហួសកាលកាំណត់្និងមិ្នខាត្បង់គឺ ជាឥណទានានគុណភារលែដែលមិ្នានបទ 
រិច្ស្នធ្ន៍ថ្នការខាត្បង់ ។  ឥណទានទាាំងច្នុះម្រត្ូវបានធានា ច្ដាយម្រទរយបញ្ជច ាំ និងការម្រគប់ម្រគងច្ផ្សសងៗ  
ដែលឆាំនួនថ្នការខាងបង់ានកម្រមិ្ត្ទាប ។ 
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ែ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv)  ការម្របឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

ឥណទានហួសកាលកាំណត់្ ដត្មិ្នទាន់ខាត្បង់ 

ឥណទានហួសកាលកាំណត់្ និងមិ្នទាន់ខាត្បង់ជាឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នដែលកិឆចសនោទូទាត់្សង 
ហួសកាលកាំណត់្តិ្ឆជាង 30 ថ្ងៃ លុុះម្រតដត្ានរត៌្ានដែលបញ្ជជ ក់ច្ម្រៅរីច្នុះ ។  ឥណទានហួស                    
កាលកាំណត់្ដត្មិ្នទាន់ខាត្បង់ ជាឥណទានដែលការម្របាក់តម្កិឆចសនោ ឬក៏ការបង់ម្របាក់ច្ែើម្ ច្លើស                
រី 30 ថ្ងៃ ដត្តិ្ឆជាង 90 ថ្ងៃ លុុះម្រតដត្ានរត៌្ានដែលបញ្ជជ ក់ច្ម្រៅរីច្នុះ ។  អនុច្ោម្ច្ៅតម្                  
ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ឥណទានច្នុះម្រត្ូវចាត់្ថាន ក់ជាឥណទានឃ្ល ាំច្ម្ើល ច្ហើយ 
ម្រត្ូវច្ធ្វើសាំវធិានធ្នតម្អម្រត 3% ។  

ឱនភារឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន  

ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នដែលានឱនភារ គឺជាឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នដែលធ្នាគារកាំណត់្ថាាន                   
ភ្សតុតងជាក់ោក់ថាានឱនភារ និងគិត្ថាមិ្នអឆម្របមូ្លម្រត្ ប់ម្កវញិនូវម្របាក់ច្ែើម្ និងការម្របាក់ ឬ 
ច្លើសរយៈច្រល 90 ថ្ងៃ លុុះម្រតដត្រ័ត៌្ច្ផ្សសងច្ទៀត្គឺអឆបញ្ជជ ក់បានតម្ដបបច្នុះ ឬតម្ដបបច្ផ្សសងរីច្នុះ ។  

ម្រទរយបញ្ជច ាំរបស់អតិ្ងិជ្នភាគច្ម្រឆើនជាែី ឬក៏ប័ណណកម្មសិទធិផ្សេុះ (ដែលមិ្នដម្នជាបលង់ែីជាផ្សលូវការ) ច្ដាយស្នរ 
ធ្នាគារជាទូច្ៅផ្សតល់ឥណទានែល់សហម្រគិនានឆាំណូលទាបច្ៅតម្ច្ែត្ត ។  កនុងអាំ ុងច្រលច្ធ្វើឥណទាន 
ធ្នាគារមិ្នបានច្ធ្វើការវយត្ថ្ម្លច្ៅច្លើម្រទរយបញ្ជច ាំទាាំងខាងកនុង និងខាងច្ម្រៅ ច្ដាយមិ្នបានទទួលបលង់ែី  
ជាផ្សលូវការស្សបឆាប់ គឺមិ្នានត្ថ្ម្លបញ្ជជ ក់រីម្រទរយបញ្ជច ាំដែលបញ្ជជ ក់រីកម្មសិទធិ ។  ច្យងច្ៅតម្និយត្កម្ម 
ថ្នធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ត្ថ្ម្លថ្នម្រទរយថ្នបញ្ជច ាំមិ្នម្រត្ូវបានយកម្កច្ធ្វើការរិចារណាច្លើឱនភារថ្នឥណទាន 
ផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន ។  

ឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ 

ឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ គឺជាឥណទានដែលានការផ្លល ស់បតូរកិឆចសនោទូទាត់្សងច្ដាយស្នរដត្អនកែចី                  
ជួ្បផ្សលលាំបាកដផ្សនកហិរញ្ញវត្ថុ និងមិ្នានលទធភារទូទាត់្សងតម្កិឆចសនោច្ែើម្ ។  ឥណទានដែលនឹង                
ម្រត្ូវច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ ម្រត្ូវវភិាគច្លើមូ្លដាឋ នទិសច្ៅអជី្វកម្ម និងសម្ត្ថភារសងម្របាក់របស់អនកែចីច្ៅតម្ការ 
រោករណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ងមី ដែលស្សបតម្ស្នថ នភារទីផ្សារ និងបឆចុបបននកម្មថ្នទសសនៈវស័ិយអជី្វកម្ម 
ច្ដាយដផ្សែកច្លើសម្មតិ្កម្មជាក់ដសតង និងម្របុងម្របយ័ត្ន ។  
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ែ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv)  ការម្របឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

ឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ (ត្) 

បនាេ ប់រីឥណទានម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ ឥណទានច្នាុះម្រត្ូវរកាឆាំណាត់្ថាន ក់ែូឆច្ែើម្ ច្ដាយមិ្នគិត្រី 
ែាំច្ណើ រការលែបនាេ ប់រីការច្រៀបឆាំជាងមីច្ ើយ ។  ការចាត់្ថាន ក់ច្នុះមិ្នម្រត្ូវឲ្យលែជាងមុ្នច្ ើយ លុុះម្រតដត្                
ការម្របាក់ និងម្របាក់ច្ែើម្ម្រត្ូវបានសងម្កវញិកនុងអាំ ុងបីម្រគាសងរ ាំលស់ និងកនុងរយៈច្រលមិ្នតិ្ឆជាងបីដែ ។ 

ច្គាលនច្យបាយលុបច្ចាល 

អនុច្ោម្តម្ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ធ្នាគារម្រត្ូវលុបឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន           
ឬមួ្យដផ្សនកថ្នឥណទានច្ឆញរីតរាងតុ្លយការរបស់ែលួន ច្ៅច្រលដែលធ្នាគារបាត់្សិទធិតម្កិឆចសនោ 
ម្រគប់ម្រគងច្លើឥណទាន ឬច្ៅច្រលដែលច្ ើញថាឥណទានមួ្យដផ្សនក ឬទាាំងមូ្លមិ្នអឆម្របមូ្លវញិបាន               
ឬគាម នសងឃឹម្ថា ឥណទានច្នុះអឆម្របមូ្លបានម្កវញិច្ទ ។ 

ម្រទរយបញ្ជច ាំ 

ធ្នាគាររកានូវម្រទរយបញ្ជច ាំជាម្រទរយសម្បត្តិ និងការធានាសម្រាប់ការផ្សតល់នូវឥណទានឲ្យអតិ្ងិជ្ន ។  ការ 
បា៉ា ន់ស្នម ននូវត្ថ្ម្លទីផ្សារ គឺដផ្សែកតម្ការវយត្ថ្ម្លម្រទរយបញ្ជច ាំម្របចាាំឆ្ន ាំ ។ 

ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទធ្នាគារមិ្នានទទួលម្រទរយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុទុកជាម្រទរយបញ្ជច ាំធានា សុវត្ថិភារ 
របស់ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ។ 

ការម្របមូ្លផ្សតុ ាំហានិភ័្យរបស់ម្រទរយសកម្មហិរញវត្ថុជាមួ្យការម្របឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន 

ការម្របមូ្លផ្សតុាំច្កើត្ានច្ ើង ច្ៅច្រលដែលអនកែចីម្របកបអជី្វកម្មស្សច្ែៀងគាន  ឬច្ៅកនុងត្ាំបន់ភូ្មិ្ស្នស្តសត        
ែូឆគាន  ឬានស្នថ នភារច្សែឋកិឆចស្សច្ែៀងគាន  ដែលអឆនាាំានផ្សលប៉ាុះពាល់ស្សច្ែៀងគាន ច្ៅច្លើលទធភារ  
កនុងការបាំច្រញកាត្រវកិឆចតម្កិឆចសនោ តម្រយៈការផ្លល ស់បតូរថ្នច្សែឋកិឆចនច្យបាយ ឬលកខែណឌ  ច្ផ្សសង
ច្ទៀត្ ។  ការម្របមូ្លផ្សតុាំថ្នបង្កា ញរីបដម្រម្បម្រម្ួលថ្នម្របតិ្បត្តិការរបស់ធ្នាគាររហូត្ែល់ការអភិ្វឌឍន៍ ។ 
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ែ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(v) សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា 

ធ្នាគារបានដាក់ម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្រលែលី សម្រាប់ស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលដែលច្លើសជាមួ្យធ្នាគារ នានា 
ដែលបណាត លឲ្យានការម្របឈម្ហានិភ័្យរវងថ្ែគូ ។  ធ្នាគារបានម្រគប់ម្រគងការម្របឈម្ហានិភ័្យរវង  
ថ្ែគូ ច្ដាយច្ធ្វើការវភិាគរវងថ្ែគូ ច្ដាយកាំណត់្ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងដាក់ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅ ធ្នាគារច្ផ្សសងៗគាន  ។ 

(គ) ហានិភ័្យទីផ្សារ 

ធ្នាគារម្របឈម្នឹងហានិភ័្យទីផ្សារ ជាហានិភ័្យដែលត្ថ្ម្លសម្ស្សប ឬលាំហូរទឹកម្របាក់នាច្រលអនាគត្                
ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងដម្របម្របួលច្ដាយស្នរការផ្លល ស់បតូរត្ថ្ម្លទីផ្សារ ។ 

ហានិភ័្យទីផ្សារ ច្កើត្ច្ ើងម្ករីស្នថ នភារច្បើកទូោយថ្នអម្រតការម្របាក់របិូយប័ណណ និងផ្សលិត្ផ្សល               
មូ្លធ្ន ដែលម្របឈម្នឹងឆលនាទីផ្សារជាក់ោក់ និងទូច្ៅ និងការផ្លល ស់បតូរកនុងកម្រមិ្ត្ង្កយថ្នអម្រត ឬត្ថ្ម្ល              
ទីផ្សារ ែូឆជាអម្រតការម្របាក់ ការរកីស្នយឥណទាន អម្រតបដូររបិូយប័ណណបរច្ទស និងត្ថ្ម្លមូ្លធ្ន ។ 

(i) ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស 

ធ្នាគារម្របកបអជី្វកម្មច្ៅម្ររុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា និងម្របតិ្បត្តិការកនុងរបិូយប័ណណជាច្ម្រឆើន ច្ហើយម្របឈម្ 
នឹងហានិភ័្យរបិូយប័ណណជាច្ម្រឆើន ជារិច្សសជាមួ្យរបិូយប័ណណម្របាក់ច្រៀល ែុោល រអច្ម្រកិ ម្របាក់យ័ន និង                   
ថ្ងបាត្ ។  

ហានិភ័្យរូបិយប័ណណច្កើត្រីម្របតិ្បត្តិការពាណិជ្ជកម្មកនុងច្រលអនាគត្ ម្រទរយសកម្មនិងបាំណុលដែលបាន   
កត់្ម្រតជារូបិយប័ណណមួ្យ ដែលមិ្នដម្នជារបិូយប័ណណច្គាលរបស់ធ្នាគារ ។  

អនកម្រគប់ម្រគងច្ធ្វើការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស ជាមួ្យរបិូយប័ណណច្គាលតម្រយៈការម្រគប់ម្រគង 
ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស ច្ដាយស្សូបយកហានិភ័្យ 20% ថ្នមូ្លនិធិ្ផ្លេ ល់សុទធដែលត្ម្រម្ូវច្ដាយ 
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។ 

ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 សម្តុ្លយម្រទរយសកម្ម និងបាំណុល ដែលជារបិូយប័ណណច្ផ្សសងច្ទៀត្ ច្ម្រៅរី                     
ែុោល រអច្ម្រកិ មិ្នានផ្សលប៉ាុះពាល់អវីច្ទ ។  ែូឆច្នុះការវភិាគរូបិយប័ណណបរច្ទសមិ្នម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ ើយ ។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(គ) ហានិភ័្យទីផ្សារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័្យអម្រតការម្របាក់ 

ហានិភ័្យអម្រតការម្របាក់ គឺសាំច្ៅច្លើការខាត្បង់នូវម្របាក់ឆាំណូលការម្របាក់សុទធច្ដាយស្នរដត្ការដម្របម្របួល 
ថ្នកម្រមិ្ត្អម្រតការម្របាក់ និងការផ្លល ស់បតូរច្ៅកនុងសាសភារថ្នម្រទរយសកម្ម និងបាំណុល ។  ហានិភ័្យ                                
អម្រតការម្របាក់ ម្រត្ូវបានចាត់្ដឆងតម្រយៈការម្រត្ួត្រិនិត្យយ៉ាងហមត់្ឆត់្ ច្លើឆាំណូលថ្នការបណាត ក់ទុនត្ថ្ម្ល                 
សម្ស្សប ត្ថ្ម្លច្ែើម្ថ្នមូ្លនិធិ្ និងតម្រយៈការវភិាគគាំោត្ដម្របម្របួលអម្រតការម្របាក់ ។  សកាត នុរលថ្ន              
ការធាល ក់ឆុុះ ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ បណាត លម្ករីការដម្របម្របួលអម្រតការម្របាក់ដែលែុសម្របម្រកតី្ បានម្រត្ួត្                
រិនិត្យច្ដាយ ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងកម្រមិ្ត្អឆទទួលយកបានថ្នហានិភ័្យ ។ 

ការវភិាគថ្នទាំនាក់ទាំនងអម្រតការម្របាក់ច្ៅនឹងម្រទរយសកម្ម និងបាំណុលរបស់ធ្នាគារបានបង្កា ញែូឆខាង  
ច្ម្រកាម្៖ 

 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(គ) ហានិភ័្យទីផ្សារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័្យអម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 ថ្ងៃទី31 ដែ  ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   រហូត្ែល់ 1 ដែ > 1 - 3 ដែ > 3 - 12ដែ > 1 - 5 ឆ្ន ាំ ច្លើសរី 5 ឆ្ន ាំ រុាំានការម្របាក់ សរបុ 
    ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ 

ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 
 ស្នឆ់ម្របាក់   - - - - -  43,744,709   43,744,709  
 សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  - -  3,839,485  - -  15,762,393   19,601,878  
 ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសង  ៗ   9,571,457   700,000   -  -  -  8,824,023   19,095,480  
 ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន    22,102,738   49,668,856   194,788,018   510,875,138   31,524,043   -  808,958,793  
 ការវនិិច្យគច្ផ្សសង  ៗ    -  -  -  -  -  50,000   50,000  
 ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសង  ៗ    -  -  -  -  -  7,416,578   7,416,578  
                 

      31,674,195   50,368,856   198,627,503   510,875,138   31,524,043   75,797,703   898,867,438  
                 

 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ននិងម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សសង  ៗ  159,692,432   103,138,376   288,855,365   49,656,912   -  16,829,167   618,172,252  
 ម្របាក់កម្ចី    125,000   24,461,667   49,836,666   140,365,000   -  -  214,788,333  
 បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ    -   -  2,000,000   11,000,000   -  -  13,000,000  
 មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវនត៍    70,471   140,943   634,241   3,382,620   6,150,227   -  10,378,502  
 បាំណុលច្ផ្សសង  ៗ    -  -  -  -  -  12,831,664   12,831,664  
                 

      159,887,903   127,740,986   341,326,272   204,404,532   6,150,227   29,660,831   869,170,751  
                 

 សរបុគាំោត្ការម្របាក់    (128,213,708)  (77,372,130)  (142,698,769)  306,470,606   25,373,816   46,136,872   29,696,687  
                 

 សម្មូ្លពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាំគាល់ 4)   (517,598,739)  (312,351,289)  (576,074,930)  1,237,221,836   102,434,095   186,254,552   119,885,525  
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(គ) ហានិភ័្យទីផ្សារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័្យអម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 ថ្ងៃទី31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016   រហូត្ែល់ 1 ដែ > 1 - 3 ដែ > 3 - 12ដែ > 1 - 5 ឆ្ន ាំ ច្លើសរី 5 ឆ្ន ាំ រុាំានការម្របាក់ សរបុ 
    ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ 

ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 
 ស្នឆ់ម្របាក់   - - - - - 32,876,496 32,876,496 
 សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  - 49,288,333 2,100,000 - - 65,940,846 117,329,179 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសង  ៗ  7,651,298 10,045,786 1,000,000 - - 28,046,790 46,743,874 
 ឥណទានផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន   1,812,787 6,416,443 43,509,230 506,983,618 52,063,410 - 610,785,488 
 ការវនិិច្យគច្ផ្សសងៗ    - - - - - 50,000 50,000 
 ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសង  ៗ   - - - - - 6,420,899 6,420,899 
                 

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

 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ននិងម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សសងៗ  93,777,737 37,239,071 406,506,396 40,932,904 - 4,764,890 583,220,998 
 ម្របាក់កម្ចី   2,397,213 19,290,153 32,075,649 53,145,116 63,813,217 - 170,721,348 
 បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ   - - 3,313,217 13,000,000 - - 16,313,217 
 មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវនត៍   11,664 23,329 104,980 559,891 6,945,643 - 7,645,507 
 បាំណុលច្ផ្សសងៗ    - - - - - 12,052,707  12,052,707 
                 

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

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

 សម្មូ្លពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (350,098,850) 37,132,362 (1,596,193,515) 1,612,158,619 (75,473,532) 470,380,881 97,905,965 
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(គ) ហានិភ័្យទីផ្សារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័្យអម្រតការម្របាក់ (ត្) 

ការវភិាគរ ាំច្ញាឆត្ថ្ម្លសម្ស្សបសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់ច្ងរ ។ 

ធ្នាគារ មិ្នបានកត់្ម្រតបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់ច្ងរតម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ច្ដាយភារលាំច្អៀង 
ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្សល ។  ែូច្ឆនុះការផ្លល ស់បតូរអម្រតការម្របាក់នាឆុងកាលបរចិ្ឆេទ រុាំាន 
ផ្សលប៉ាុះពាល់ែល់ ម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្នាុះច្ទ ។ 

ការវភិាគរ ាំច្ញាឆច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់អច្ងរ ។ 

ធ្នាគារ រុាំានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់អច្ងរ ។  ែូច្ឆនុះការវភិាគរ ាំច្ញាឆ ច្លើលាំហូរ                     
ទឹកម្របាក់ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលានអម្រតការម្របាក់អច្ងរ មិ្នម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ ើយ ។ 

( ) ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល  

ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលគឺ ជាហានិភ័្យដែល ធ្នាគារ មិ្នានលទធភារបាំច្រញកាត្រវកិឆចសង                      
ម្របាក់តម្កាលកាំណត់្សង ឆាំច្ពាុះបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួនដែលអឆបណាត លម្ករីការែកម្របាក់របស់                    
អនកច្ផ្ស្ើ ។  ជាលទធផ្សលច្ធ្វើឲ្យែកខានមិ្នអឆបាំច្រញកាត្រវកិឆចសងបាំណុលឲ្យាច ស់ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងមិ្នអឆ                       
ផ្សដល់ម្របាក់កម្ចី ។ 

(i) ែាំច្ណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល 

អនកម្រគប់ម្រគង តម្ដានស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលកនុងតរាងតុ្លយការ និងម្រគប់ម្រគងការម្របមូ្លផ្សតុាំ និងទិននន័យ 
បាំណុល ។  ការតម្ដាន និងការរាយការណ៍ម្របចាាំថ្ងៃថ្នស្នថ នភារស្នឆ់ម្របាក់ និងគច្ម្រាងសម្រាប់                      
កាលបរចិ្ឆេទបនាេ ប់ គឺជាការយិបរចិ្ឆេទសាំខាន់ សម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល ។  អនកម្រគប់ម្រគង                 
តម្ដានបដម្រម្បម្រម្ួលថ្នាច ស់ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងគច្ម្រាងែកម្របាក់របស់រួកច្គ ។ 

(ii) ម្ច្ធ្ោបាយដសវងរកមូ្លធ្ន 

ម្របភ្រឆម្បងថ្នស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលគឺបានម្ករីច្ែើម្ទុនរបស់ភាគទុនិក ម្របាក់កម្ចី និងម្របាក់បច្ញ្ញើរី                    
អតិ្ងិជ្ន ។  ម្របភ្រថ្នស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលម្រត្ូវបានរិនិត្យយ៉ាងច្ទៀត្ទាត់្តម្រយៈការរិនិត្យច្លើកាល 
កាំណត់្របស់ម្របាក់បច្ញ្ញើានការកាំណត់្ អនកដាក់ម្របាក់បច្ញ្ញើសាំខាន់ៗ ម្របាក់កម្ចី និងបាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 
របស់អនកម្រគប់ម្រគង ។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

( ) ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល  

(iii) មិ្នដម្ននិទសសន៍លាំហូរទឹកម្របាក់ 

តរាងច្ៅទាំរ័របនាេ ប់ច្នុះបង្កា ញរីលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបង់របស់ធ្នាគារ ដែលមិ្នច្ម្របើម្របាស់បាំណុល 
ហិរញ្ញវត្ថុនិទសសន៍ ែូឆានកាលកាំណត់្តម្កិឆចសនោច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលានច្ៅតរាងតុ្លយការ 
ច្នាុះច្ទ ។  ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងតរាងគឺជាលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលមិ្នបញ្ចុ ុះត្ថ្ម្លតម្                    
កិឆចសនោ ែណៈដែលធ្នាគារម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល ដែលានភាជ ប់តម្លាំហូរទឹក 
ម្របាក់ដែលមិ្នបញ្ចុ ុះត្ថ្ម្លដែលរ ាំរឹងទុក ។ 

 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 
( ) ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 

(iii) មិ្នដម្ននិទសសន៍លាំហូរទឹកម្របាក់ (ត្) 
         រុាំាន 
 ថ្ងៃទី 31  ដែ  ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   រហូត្ែល់ 1 ដែ > 1 - 3 ដែ > 3  - 12 ដែ > 1 -  5 ឆ្ន ាំ ច្លើសរី 5 ឆ្ន ាំ រយៈច្រលកាំណត់្ សរបុ 
    ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ 

ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 
 ស្នឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ    43,744,709   -  -  -  -  -  43,744,709  
 សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា   15,762,393   -  3,839,485   -  - -  19,601,878  
 ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសង  ៗ   18,395,480   700,000   -  -  -  -  19,095,480  
 ឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន    22,102,737   49,668,856   194,788,017   510,875,139   31,524,044   -  808,958,793  
 ការវនិិច្យគច្ផ្សសងៗ     -  -  -  -  50,000   -  50,000  
 ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសង  ៗ   7,416,578  -  -  -  -  -  7,416,578  
                 

 ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរបុ    107,421,897   50,368,856   198,627,502   510,875,139   31,574,044   -  898,867,438  
                 

 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន និងម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា   176,521,599   103,138,376   288,855,365   49,656,912   -  -  618,172,252  
 ម្របាក់កម្ចី    125,000   24,461,666   49,836,667   140,365,000   -  -  214,788,333  
 បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ    -  -  2,000,000   11,000,000   -  -  13,000,000  
 មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវនត៍   70,471 140,943 634,241 3,382,620 6,150,227  -  10,378,502  
 បាំណុលច្ផ្សសងៗ     7,933,844   3,991,374   35,021   46,695   824,730   -  12,831,664  
                 

 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរបុ    184,650,914   131,732,359   341,361,294   204,451,227   6,974,957   -  869,170,751  
                 

 សរបុគាំោត្ការម្របាក់    (77,229,017)  (81,363,503)  (142,733,792)  306,423,912   24,599,087   -  29,696,687  
                 

 
 សម្មូ្លពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាំគាល់ 4)   (311,773,542)  (328,464,462)  (576,216,318)  1,237,033,333   99,306,514   -  119,885,525  
                 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 
( ) ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 

(iii) មិ្នដម្ននិទសសន៍លាំហូរទឹកម្របាក់ (ត្) 
         រុាំាន 
 ថ្ងៃទី 31  ដែ  ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016   រហូត្ែល់ 1 ដែ > 1 - 3 ដែ > 3  - 12 ដែ > 1 - 5 ឆ្ន ាំ ច្លើសរី 5 ឆ្ន ាំ រយៈច្រលកាំណត់្ សរបុ 
    ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ ែុោល រអច្ម្រកិ 

ម្រទរយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 
 ស្នឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ   - - - - - 32,876,496 32,876,496 
 សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  - 49,288,333 2,100,000 - - 65,940,846 117,329,179 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារច្ផ្សសង  ៗ  7,651,298 10,045,786 1,000,000 - - 28,046,790 46,743,874 
 ឥណទាន ផ្សតល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន   1,812,787 6,416,443 43,509,230 506,983,618 52,063,410 - 610,785,488 
 ការវនិិច្យគច្ផ្សសងៗ    - - - - 50,000 - 50,000 
 ម្រទរយសកម្មច្ផ្សសង  ៗ     - - - - - 6,420,899 6,420,899 
                 

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

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន និងម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា  93,777,737 37,239,071 406,506,396 40,932,904 - 4,764,890 583,220,998 
 ម្របាក់កម្ចី   2,397,212 19,290,253 32,075,649 116,958,334 - - 170,721,348 
 បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ   - - 3,313,217 13,000,000 - - 16,313,217 
 មូ្លនិធិ្ច្ស្នធ្ននិវនត៍   11,664 23,329 104,980 559,891 6,945,643 - 7,645,507 
 បាំណុលច្ផ្សសងៗ    6,839,369 4,614,678 598,660 - - - 12,052,707 
                 

 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរបុ   103,025,982 61,167,331 442,598,902 171,451,135 6,945,643 4,764,890 789,953,777 
                 

 សរបុគាំោត្ការម្របាក់   (93,561,897) 4,583,231 (395,989,672) 335,532,483 45,167,767 128,520,141 24,252,159 
                 
 
 សម្មូ្លពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  (377,709,378) 18,502,504 (1,598,610,306) 1,354,544,658 182,342,275 518,835,809 97,905,966 
                 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
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27. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ង) ការម្រគប់ម្រគងច្ែើម្ទុន 

(i) បទបបញ្ជញ តិ្ច្ែើម្ទុន 

ឆកខុវស័ិយរបស់ធ្នាគារកនុងការម្រគប់ម្រគងច្ែើម្ទុន ានន័យទូលាំទូោយជាង “មូ្លធ្ន” ដែលបង្កា ញកនុង 
តរាងតុ្លយការ ។  ការម្រគប់ម្រគងច្ែើម្ទុនានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖  

 អនុច្ោម្តម្ត្ម្រម្ូវការច្ែើម្ទុនដែលកាំណត់្ច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា 

 ការពារលទធភាររបស់ធ្នាគារច្ែើម្បីបនតនិរនតរភារអជី្វកម្ម ែូឆច្នុះ ធ្នាគារអឆបនតផ្សតល់ផ្សល 
ម្របច្យជ្ន៍ែល់ភាគទុនិក និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍របស់ភាគីដែលពាក់រ័នធនឹងធ្នាគារ និង 

 រកាមូ្លដាឋ នច្ែើម្ទុនរងឹាាំ ច្ែើម្បីគាាំម្រទែល់ការអភិ្វឌឍន៍អជី្វកម្ម ។ 

ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ត្ម្រម្ូវម្រគប់ស្នថ ប័នធ្នាគារឲ្យបាំច្រញនូវ (i) ត្ម្រម្ូវការច្ែើម្ទុនឆុុះបញ្ជ ីអបបបរា និង              
(ii) អនុច្ោម្តម្ អនុបាត្ស្នធ្នភារ អនុបាត្ស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល និងត្ម្រម្ូវការច្ផ្សសង ចៗ្ទៀត្ ។ 

(ii) ការដបងដឆកច្ែើម្ទុន 

ការដបងដឆកច្ែើម្ទុនរវងម្របតិ្បត្តិការ និងសកម្មភារជាក់ោក់ គឺម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ដាយកម្រមិ្ត្ភាគោភ្ 
ដែលទទួលបានរីការដបងដឆកច្នាុះ ។  ច្ែើម្ទុនដែលបានដបងដឆកច្ៅតម្ម្របតិ្បត្តិការ ឬសកម្មភារ 
នីមួ្យ  ៗម្រត្ូវដផ្សែកច្ៅតម្ច្ែើម្ទុនដែលកាំណត់្ច្ដាយឆាប់ ។ 

(ឆ) ត្ថ្ម្លសម្ស្សប 

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប គឺជាត្ថ្ម្លដែលម្រទរយសកម្មអឆបតូរបាន ឬជាបាំណុលម្រត្ូវទូទាត់្តម្រយៈម្របតិ្បត្តិការកនុង 
លកខែណឌ មិ្នដម្នសម្ព័នធញាតិ្ (arms-length-basis) ។  ច្ដាយស្នរត្ថ្ម្លសម្ស្សបរុាំអឆវយត្ថ្ម្លបាន ែូច្ឆនុះ               
ត្ថ្ម្លសម្ស្សបមិ្នានសម្រាប់កតត ស្នរវនត ច្លើការវយត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ម្រទរយសកម្ម និងបាំណុលរបស់ 
ធ្នាគារច្ ើយ ។ 

 

 


