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១. សារររស់ប្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល
ឆ្នំ២០១៨ គឺ ជាឆ្នំននការផ្លាស់បូរមួ
ត យសប្មាប់ធនាគារបហើយ

ការផ្លាស់បូរបនេះ
ត
នឹងបនតដល់ឆ្នំ២០១៩ ដូចជា ការផ្លាស់បូរភាព
ត

ជាមាាស់ និងការប្គប់ប្គង។ បយើងប្បឹងម្ប្បងពុ េះពារយ៉ា ងខ្ាំង
បដើមបីទទួ លលទធផលកាន់ ម្តលអប្បបសើរ។
លទ្ធផលសម្ប្មចបានសាំខាន់ៗ
គិ តប្តឹមឆ្នំ២០១៨

ធនាគារបានបនតប្បតិ បតតិការឥណទាន

ម្ដលជាលទធផល ផលប័ ប្តឥណទានសរុបបានបរើនប

ើងដល់

៨លានដុ លាារអាបមរ ិរ (ឆ្នំ២០១៧ មានចំ នួន ២.៦លានដុលាារ
អាបមរ ិរ) បហើយប្បារ់ ចំណូលពី ប្បតិបតតិការ មានចំ នួន ១.២
លានដុលាារអាបមរ ិរ (ឆ្នំ២០១៧ មានចំ នួន ០.៥២លានដុលាារអាបមរ ិរ) ។ ធនាគារ ទទួ លបានប្បារ់
ចំ បណញបប្កាយបង់ ពនធចំនួន ០.៧៧លាន ដុ លាារអាបមរ ិរ (ឆ្នំ២០១៧ មានចំ នួន 0.0៦លាន ដុលាារ
អាបមរ ិរ) អប្តាផលប័ ប្តឥណទានមានហានិភ័យ (PAR ៣០នងៃ) មានភាពប្បបសើរប

ើងយ៉ា ងខ្ាំង

បោយវាបានងយចុ េះមរប្តឹមអប្តា ១.៧% (ឆ្នំ២០១៧ មានចំនួន ៥%) ។
បៅប

ធនាគារបៅម្តមិ នទាន់ អាចទាញយរអតថប្បបយជន៍ជាអតិបរមាពី ប្បតិបតតិការរបស់ខ្ួនបាន
ា

ើយ និងបៅម្តបនតបប្បើ ប្បាស់មូលធន បដើ មបីប្ទប្ទង់ដល់ប្បតិបតតិការរបស់ខ្ួន
ា ម្ដលជាលទធផល

អនុ បាតសាធនភាព មានរប្មិ តខ្ពស់បំផុត គឺ ចំនួន១០៧.៦៧% (ឆ្នំ២០១៧ មានចំនួន ១០៦.៨%) ។
ដាំម្ណើរវិវឌ្ឍន៍
បដើមបីគាំប្ទដល់ចរខុវ ិស័យ និ ងបបសររមមងី រម បស់ខ្ួន
ា ធនាគារមានយុទធសាស្រសតសំខ្ន់ ៗមួ យ

ចំ នួន ម្ដលប្តូវបផ្លតតការយរចិតតទុរោរ់ ៖
រ.

ការផ្លាស់បូររចនាសមព
ត
័នធប្គប់ ប្គង បដើ មបីប្ាើយតបបៅនឹ ងរំ បណើន និងការពប្ងីរប្បតិបតតិការនាបពលអនាគត

ខ្.
គ.

ការបប្ជើ សបរ ើស និងម្ងរររាបុគាលិរ និងថ្ននរ់ដឹរនាំម្ដលមានបទពិ បសាធន៍ បដើមបីគាំប្ទ
ដំ បណើរននការផ្លាស់បូររបស់
ត
ធនាគារ
ការម្រសប្មួលបគាលការណ៍

នី តិវ ិធី

ការម្រលមអប

ើងវ ិញនូ វម្បបម្ផនឬចរនតការងារ

បដើមបីធានាឱ្យមានភាពងាយស្សួល ឆ្ប់ រហ័ស និងទំ នុរចិតច
ត ំ បពាេះអតិងិជន ប្ពមទាំង
មានប្បសិទធភាព និងប្បសិទធផល សប្មាប់ធនាគារ
ឃ.

បប្បើប្បាស់ប្បព័នធសលងម
ី សប្មាប់ ធនាគារ ម្ដលជាប្បព័ នអ
ធ នឡាញ អាចបមើ លបឃើញ
ូន

ប្បតិ បតតិការភាាមៗ (Online & Real-Time) អាចបប្បើ ប្បាស់រប
ូ ិ យប័ ណណចប្មុេះ និ ងអាច
ង.

បប្ងួមរបាយការណ៍បញ្ូា លគានបាន។

អនុវតតការបប្បើ ប្បាស់ប្បព័នរធ បាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ

(IFRS)

តាមតប្មូវការ

របស់និយ័តររ
របាយការណ៍ប្បចំឆ្នំ២០១៨

i
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ច.

រចនាជាងមីនូវសាារយីបហារបស់ធនាគារ

្.

បរៀងគរររទុន និ ងម្សែងររប្បារ់រមាីពីសាថប័នដនទ បម្នថម បដើមបីគាំប្ទដល់រំបណើន
ប្បតិ បតតិការឥណទាន

បយើងរ៏រំពុងបធែើការម្រលមអផលិតផលម្ដលមានស្សាប់ របស់បយើង រ៏ដូចជាបបងកើតផលិតផល
ងមីៗបម្នថមបទៀត បដើមបីផតល់ជូនអតិងិជនបគាលបៅរបស់បយើង នារំ
ធនាគារបជឿជារ់ ថ្ន
បនាេះប

ើយ។

ងឆ្
ន ំខ្ងមុ ខ្បនេះ ។
ុ

សមិទធផលខ្ងហិរញ្ញ វតថុម្តមួយមុ ខ្ មិ នម្មនជាបគាលបៅចុ ងបប្កាយ

បយើងប្តូវម្តផតល់ការគាំប្ទ ដល់អតិ ងិជនរបស់បយើង ឱ្យទទួ លបានបជាគជ័ យ បប្ពាេះ

បយើងរ៏នឹងទទួ លបានការរ ីរចបប្មើនជាមួ យអតិ ងិជនផងម្ដរ។ បយើងចំបាច់បនតបធែើឲ្យកាន់ ម្តប្បបសើរ
ប

ើងជាលំោប់នូវគុ ណភាពននការបបប្មើ បសវារមម ជូនដល់អតិងិជនបគាលបៅ ដូ ចម្ដលបានរំ ណត់

យ៉ា ងចាស់ បៅរនុងចរខុវ ិស័យ និ ងបបសររមមរបស់បយើង ។
ធនធានមនុសសម្ៅរនងធនាគារ
ុ

ធនាគាររ៏បផ្លតតការយរចិតតទុរោរ់ផងម្ដរ បៅបលើការផសពែផាយ ចរខុវ ិស័យ បបសររមម
និ ងយុទធសាស្រសត បៅដល់ប្គប់បុគាលិររបស់បយើង បដើ មបីសបប្មចបាននូវការរួមបញ្ូា លគាននូ វវបបធម៌

ការងារដ៏ លប្អ បបសើរ និ ងពិតប្បារដមួ យ ម្ដលផតល់សន្ុេះបោយតនមារម
ួ គានរបស់បយើង ។ ខ្ណៈបពល
ម្ដលដំបណើរននការផ្លាស់បូរបទើ
ត
បម្តចប់បផតើម វាបានបញ្ជ
ា រ់ពីទសសនៈរបស់ខ្ំុម្្ ដលថ្ន ធនាគារប្តូវ
ការធនធានមនុ សសម្ដលមានបទពបកាសលយ បៅប្គប់រប្មិ តបៅរនុងធនាគារ ។ បយើងមានម្ផនការ
ោរ់ ឲ្យអនុ វតតនូវរមមវ ិធី ផល
ត ់រងាែន់ បលើរទឹរចិតត សប្មាប់ បុគាលិរប្នើមរបស់បយើង។

បទាេះបី ជាបយើងជាធនាគារងមីរ៏បោយ ប៉ាុម្នតគំនិតផតួចបផតើមជាបប្ចើនប្តូវបានបបងកើតប

ើង បដើមបី

បបងកើនបទពបកាសលយ ប្បសិទធផល ប្បសិទធភាព ផលិតភាព ប្ពមទាំងការនចនប្បឌិតបបងកើតងមី និ ងបដើមបី
បណុត េះសាមរតី ននការបបប្មើ បសវាអតិ ងិជន។ គំនិតផតួចបផតើមទាំងអស់បនេះ គឺម្ផអរបៅបលើការទទួ លសាាល់
ថ្ន បុ គាលិររបស់បយើងទាំងអស់ គឺ ជាប្ទពយសមបតតិដ៏សំខ្ន់ ម្ដលនឹ ងរួមចំ ម្ណររនុងនិរនតរភាពដ៏ យូរ
អម្ងែងនាបពលអនាគតរបស់បយើង។ បយើងបប្ជើ សបរ ើសមនុ សសលអបំផុត យរមរបបប្មើ ការ និងខ្ិតខ្ំ ម្ង

ររា បលើរទឹរចិតត ផតល់អំណាច និងផតល់រងាែន់ សប្មាប់ ការចូ លរួមចំ ម្ណររបស់ពួរបគ។ តាមរយៈ
មបធោបាយទាំងបនេះ និងបយងបលើសាមរតីរម
ួ របស់បយើង បយើងបជឿជារ់ ថ្ន ធនធានមនុ សសរបស់បយើង
នឹ ងររបឃើញអតថន័យ/ខ្ាឹមសារបៅរនុងការងាររបស់ពួរបគ
ដូ ងពិ តៗ ។ ការបធែើឲ្យប្បបសើរប

បហើយនឹងខ្ិតខ្ំ បបប្មើ ការងារបចញពី បបេះ

ើងនូ វការផតល់បសវារមម គឺ ចប់ បផតើមពីបយើងរាល់គាន។ សំបណើជាបប្ចើ ន

របស់រមមររនិ បយជិ ត ប្តូវបានបលើរយរមរពិ ចរណាបោយថ្ននរ់ដឹរនាំ និ ងយរមរអនុ វតត។ បយើង
ផាភាាប់ បុគាលិររបស់បយើងជាមួ យនឹ ង ភាពបសាមេះប្តង់ ការបបើ រទូ លាយ ការទុរចិតត និ ងការជួប
ប្បាស្ស័យ ពារ់ព័នន
ធ ឹងទសសនៈ និ ងបំ ណងប្បាថ្ននរបស់ពួរបគ ។
ប្បបទសរមពុជាទទួ លបានឋានៈជាប្បបទសមានប្បារ់ចំណូលមធយមរប្មិតទាប ម្ដលប្បារ់
ចំ ណូលជាតិ សរុប (GNI) រនុងមនុ សសមានរ់ៗ បរើ នដល់ចំនួន ១,២៣០ដុ លាារ រនុងឆ្នំ២០១៧។ ជាមួ យ
នឹ ងការផតល់សន្ុេះបសដឋរិចម្ា ដលនាំមុខ្បោយការនាំបចញសបមាៀរបំ ពារ់ និងវ ិស័យបទសចរណ៍

ប្បបទសរមពុជាបានររាអប្តារំ បណើនជាមធយម ៧.៧% ចបនាាេះពី ឆ្នំ ១៩៩៥ ដល់ឆ្នំ ២០១៧ ម្ដលជា
រំ បណើនបសដឋរិចារ ីរលូតលាស់បលឿនបំផុតលំោប់ទីប្បាំមួយបៅបលើពិភពបលារ។ ខ្ណៈបពលម្ដល
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តប្មូវការជាសរលបានស្េះប
ុ

ើងបៅឆ្នំ២០១៨ រំបណើនបសដឋរិចា ប្តូវបានបគរ ំពឹ ងថ្ននឹ ងបរើនប

ើង

ដល់ ៧% បបើ បប្បៀបបធៀបបៅនឹ ងរំ បណើន ៦.៩% បៅរនុងឆ្នំ ២០១៧។ រំ បណើនបសដឋរិចារ៏ប្តូវបានបគ
រ ំពឹងទុរថ្ន នឹងបៅម្តរ ឹងមាំរុងរយៈបពលមធយម
ន
(ពោររណ៍បោយធនាគារពិភពបលារ) ។
បរ ិយកាសបសដឋរិចា និងធុររិចាម្ដលរំពុងចបប្មើនបៅមុ ខ្ជាវ ិជាមាន

កាន់ ម្តបប្ចើ នប
ប

នឹងនាំមរនូ វឱ្កាស

ើងសប្មាប់វ ិស័យហិរញ្ញ វតថុ។ ការប្បរួតប្បម្ជងនឹ ងមានលរខណៈកាន់ ម្តស្សួចស្សាល់

ើងបៅរនុងវ ិស័យបនេះ

រ៏ ដូចជាការឈានបជើងចូលរបស់គូប្បរួតប្បម្ជងងមីៗ។

ធនាគារប្តូវការ

រសាងទំនុរចិតត និ ងមូ លោឋនប្គឹ េះដ៏ រ ឹងមាំ បដើ មបីបធែើការជាមួ យអតិងិជន និងធានាបាននូ វផលតប
សនងបៅវ ិញបៅមរដ៏ សមស្សប សប្មាប់រយៈបពលម្វង។
ម្សចរតីថ្លែងអាំណរគុណ
បយើងខ្្ំុសូមម្ងាងអំ ណរគុណយ៉ា ងប្ជាលបប្ៅចំបពាេះការបបតជា្ចិ តរត បស់បុគាលិរទាំងអស់ និ ង

ភរតីភាពរបស់អតិ ងិជន ការបជឿទុរចិតតរបស់នដគូ ប្ពមទាំងមិ តតសមព័នធទាំងអស់ និ ងសូមសំម្ដងនូ វ
រតញ្ញូដ៏ ប្ជាលបប្ៅចំ បពាេះការគាំប្ទរបស់ធនាគារជាតិ ននរមពុជា
និងអាជា្ធរនិ យ័តររដនទបទៀត
ម្ដលបានផតល់ការម្ណនាំ និ ងគាំប្ទដល់បយើងខ្្ំុ អស់ជាបប្ចើនឆ្នំរនាងមរ ជាពិ បសសបៅរនុងអំ ុង
បពលអនតរកាល នាឆ្នំ ២០១៨ ។

ជាមួ យបនេះផងម្ដរ ខ្្ំុសូមម្ងាងអំ ណរគុណ ដល់សហបសវ ិរ សហការ ីរបស់ខ្ំុ្ ចំ បពាេះការគាំ
ប្ទ និ ងការបបតជា្ចិតតរបស់ពួរបគ បដើមបីដឹរនាំធនាគារបឆ្ពេះបៅមុខ្ រនុងអំ ងបពលននការផ្ល
ា ស់បូរនា
ត
ុ
បពលខ្ងមុខ្បនេះ។

ទី បញ្ាប់ ខ្្ំុសូមបួ ងសួង សូមឱ្យបលារអនរ ប្ពមទាំងប្រុមប្គួសារទាំងអស់ ទទួ លបាននូ វសុខ្
ភាពលអ សិរ ីសួសី ត បជាគជ័យ មងាល និងវ ិបុ លសុខ្ជានិ ចន
ា ិ រនតរ ៍តបរៀងបៅ ។
ប្រធានប្រុមប្រឹរាធនាគារ

_______________________
ម្ោរ សម ភរតី

របាយការណ៍ប្បចំឆ្នំ២០១៨

iii

របាយការណ៍ប្រច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨

២. ព័ត៌មានអាំពីធនាគារ
បឈាមេះធនាគារ

ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខ្ូ មរ.

ចុ េះបញ្ាីពាណិជារមមបលខ្

Co.៣៣៧៤/០៧E

ទី សានរ់ ការ

ផ្េះបលខ្ S2-21 និង S2-22ផាូវប្ពេះមុ នីបរ ៉ាត ,
(បលខ្២១៧), សងាកត់ វាលវង់ , ខ្ណឌ៧មររា
រាជធានី ភំបន ពញ ប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា

បដើមទុនចុ េះបញ្ាី

USD១៥,000,000.00
(ដប់ ប្បាំលានដុលាារអាបមរ ិរគត់ )

មាាស់ភាគហុន

ប្រុមហុន ដូ នបពញ ម្លន
(Daun Penh Land Co., Ltd)

ប្រុមប្បឹរាភិ បាល

បលារ សម ភរតី

( អភិ បាល )

បណិ ឌ ត ផផ ទ្ូច

( អភិ បាលឯររាជយ )

បលារ ោង គឹមហួត ( អភិ បាល )
សវនររខ្ងបប្ៅ

បលារ ម្ៅ ដារ៉ា
( តំ ណាងប្រុមហុន HRDP & Associates )

ទូ រស័ព្

+៨៥៥ (០)២៣ ៩០១ ២២០

អុី ម្ម៉ា ល

info@camkobank.com

បគហទំព័រ

www.camkobank.com

៣.

ចរខវិ
័
និងម្រសររមម
ុ សយ

ចរខវិ
័
របស់ធនាគារ គឺ ជាធនាគារ ម្ដលអតិងិជនម្តងគិតដល់មុនបគ រនុងការទទួ លបាននូ វ
ុ សយ
ដំ បណាេះស្សាយ ហិរញ្ញ វតថុប្បរបបោយភាពងាយស្សួល ។
ម្រសររមម របស់ធនាគារ គឺផតល់ជូនអតិងិជននូវបទពិ បសាធន៍ បសវារមមហិរញ្ញ វតថុដ៏ លប
អ ំផុត រនុង
តនមាសមរមយ និងផតល់ផលតបសនងដ៏ សរតិសម ជូ នដល់ភាគទុនិរ នដគូ អាជី វរមម និ ងសហគមន៍ តាម
រយៈការទាញយរប្បបយជន៍ ជាអតិបរមាពី បណា
ត ញប្បតិ បតតិការ និ ងបបចារវ ិទោងមី ។
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៤.

រចនាសមព័នធធនាគារ
Board of Directors

Board Credit

Board ALCO & Risk

Committee

Management Committee

Board Audit Committee

Chief Executive Officer

Credit

Asset & Liability

Executive Committee

Internal Audit

Compliance

Committee

Committee

(EXCO)

Manager

Manager

Chief Business Officer

Chief Operation Officer

Head of Marketing &

Head of Innovation &

Head of

Product Development

Project Management

Underwriting

Department

Department

Department

Manager of Marketing

Manager of Loan

& Research Unit

Underwriting Unit

Manager of Product
Development Unit

Head of Operation

Head of Finance

Head of HR &

Department

Department

Administration Department

Head of IT Department

Manager of Recruitment &

Manager of Management

Loan Manager

Manager of Finance Unit

Training Unit

Information System Unit

Manager of Collateral

Manager of

Manager of Treasury Unit

Manager of Compensation

Manager of Hardware &

& Credit Review Unit

Collection Unit

& Benefits Unit

Infrastructure Unit

Manager of Alternative
Channel Unit

Manager of Credit Policy &
Branch Management Unit

របាយការណ៍ប្បចំឆ្នំ២០១៨

BRANCHES

Manager of Client
Retention Unit

Manager of
Administration Unit

v
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៥. ប្រុមប្រឹរាភិបាល

ម្ោរ សម ភរតី

រណឌិត ផផ ទ្ូច

ម្ោរ ោង គឹមហួត

មុខ្ងារជាអភិបាល

មុខ្ងារជាអភិបាលឯររាជយ

មុខ្ងារជាអភិបាល និងជា
អគានាយរធនាគារសតីទី
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៦.

វិសាលភាពអាជីវរមម

ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខ្ូ ម.រ មានឯរបទសខ្ងផតល់បសវាឥណទាន ដូ ចជា ឥណទានបុ គាលិរ ឥណ
ទានបគហោឋន ឥណទានអាជី វរមម ជាបដើ ម។

៧.

របាយការណ៍ររស់ប្រុមប្រឹរាភិបាល

ប្រុមប្បឹរាភិ បាល

មានរិ តិ យ
ត សោរ់ ជូនពិនិតយនូ វរបាយការណ៍ប្បចំឆ្នំ

និ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

បនា្ប់ ពីបានបធែើសវនរមមរបស់ ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខ្ូ (លំោប់ បនេះតបៅបៅកាត់ ថ្ន “ធនាគារ”
សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់ នងៃទី 31ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 ។
ធនាគារ ឯរម្ទ្ស ម្េមេូ
ធនាគារប្តូវបានបបងកើតប

ើងបៅរនុងប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា បៅនងៃទី23 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2007 បប្កាមការចុ េះ

បញ្ាីពាណិជារមមបលខ្ Co. 3374/07E។ ធនាគារទទួ លបានអាជា្ប័ ណណពីធនាគារជាតិ ននរមពុជាបដើមបីបធែើ

អាជី វរមមជាធនាគារពាណិជា បៅនងៃទី23 ម្ខ្ឧសភា ឆ្នំ2007 និ ងចប់ បផតើមបធែើអាជី វរមមជាផាូវការ នានងៃទី01

ម្ខ្មិងុនា ឆ្នំ2007។ នានងៃទី06 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2011 ធនាគារទទួ លបានអាជា្ប័ ណណពីធនាគារជាតិ ននរមពុជា
បដើមបីបធែើអាជី វរមមជាធនាគារឯរបទស ចប់ ពីនងៃទី01 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2011 តបៅ ។

មាាស់ភាគទុ និររបស់ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខ្ូ បានចុ េះរិ ចាសនោទិ ញលរ់ ភាគហុនជាមួ យប្រុមហុន ដូ ន
បពញម្លន ខ្ូ អិលធីឌី ជាអនរទិ ញនានងៃទី20 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2018។ ប្បតិ បតតិការបនេះ ប្តូវបានអនុម័តបោយ
ធនាគារជាតិ ននរមពុជា នានងៃទី17 ម្ខ្តុ លា ឆ្នំ2018 និ ងបានផតល់សចានុ ម័តបលើលរខខ្នតិរៈនានងៃទី22 ម្ខ្

ររកោ ឆ្នំ2018។ បចាុបបនន លរខខ្នតិរៈបនេះរំពុងសថិតបៅរនុងដំ បណើរចុ េះបញ្ញីបៅប្រសួងពាណិជារមម និ ង
រ ំពឹ ងថ្នបានចុ េះបញ្ញីបៅប្តីមាសទី មួយរនុងឆ្នំ2019។
សប្មាប់ មាាស់ភាគទុ និរងមីម្ដលប្តូវបានអនុ ម័តបោយធនាគារជាតិ ននរមពុជា នានងៃទី17 ម្ខ្តុ លា ឆ្នំ2018

ចំ នួនបដើ មទុ នលរខខ្នតិរៈរបស់ធនាគារបានបរើ នបៅ 60 ពាន់ លានបរៀល (សមមូ លនឹ ង 15 លានដុ លាារអា
បមរ ិរ) ម្ដលមានចំ នួនទុ នសរុប 15 លានហុន។
សរមមភាពចមបង
សរមមភាពចមបងរបស់ធនាគារ រួមមានការបធែើប្បតិ បតតិការអាជី វរមមបលើ សរមមភាពឥណទាន រួមមាន រិ ចា
សនោជួ ល ធានា និ ងរិ ចស
ា នោខ្ាីប្បារ់ បៅរនុងប្បបទសរមពុជា។ ពុំ មានការម្ប្បប្បួលជាសារវនត័ណាមួ យ
រនុងសរមមភាពចំ បងរបស់ធនាគារ នាការ ិយបរ ិបចេទបនេះបទ។
លទ្ធផលផនប្រតិរតតិការ និងោភការ
លទធផលននប្បតិ បតតិការសប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 ប្តូវបានបងាាញរនុងរបាយ
ការណ៍លទធផល បៅទំ ព័រទី11។
ធនាគារ ពុំ បានប្បកាស ឬបានបង់ លាភការបទ សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់នងៃទី 31ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 បនេះ
(ឆ្នំ2017: គាមន)។
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ប្ទ្ពយសរមម
មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ប្រុមប្បឹរាភិ បាលពុំ បានដឹ ងពី បហតុ ការណ៍ណាមួ យ ម្ដលបណា
ត ល
ឲ្យចំនួនននប្ទពយសរមម បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារ មានភាពមិ នប្តឹ មប្តូវ។
ម្ដើមទ្ុនលរខនរ
តិ ៈ
ធនាគារបានបបងកើនបដើមទុ នលរខនិ រ
ត ៈ ចំនួនសរុប 15 លានដុ លាារអាបមរ ិរ សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់ នងៃ
ទី 31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 បនេះ។
ទ្ុនរប្មុង និងសាំវិធានធន
គណនី ទុនបប្មុង និ ង វ ិធានធនបៅរនុងឆ្នំបនេះ ពុំ មានការផ្លាស់បូរធំ
ត ដុំជាសារវនត័បទ។
រាំណុលជារ់សងស ័យ និងពិបារទារ
បៅមុ នបពលម្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារប្តូវបានបរៀបចំប
វ ិធានការម្ដលមានមូ លោឋនសមរមយបដើ មបីបញ្ជ
ា រ់ ថ្ន

ើង ប្រុមប្បឹ រាភិ បាលបានចត់

ពួ របគបានចត់ វ ិធានការទារ់ ទងបៅនឹ ងការលុប

បចល បំ ណុលពិ បារទារ ឬ ការបធែើសំវ ិធានធនចំ បពាេះបំ ណុលម្ដលជាប់ សងស័យ និ ងមានការបជឿជារ់ ថ្ន
បំ ណុលអាប្ររ់ ប្តូវបានបគលុបបចល និ ងសំវ ិធានធនប្គប់ ប្គាន់ប្តូវបានរំ ណត់ ប

ើង។

មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ម្ផអរបៅបលើការយល់ដឹង ប្រុមប្បឹ រាភិ បាលពុំ បានដឹ ងពី បហតុ ការណ៍
ណាមួ យ

ឬសំវ ិធានធនចំ បពាេះបំ ណុលជាប់

ម្ដលនឹ ងបណា
ត លឲ្យចំនួនននបំ ណុលម្ដលលុបបចល

សងស័យ បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារ មានភាពមិ នប្គប់ ប្គាន់ រហូតដល់រប្មិ តទឹ រប្បារ់ធំ
ដុំ ជាសារវនត័ណាមួ យបនាេះបទ។
ប្ទ្ពយសរមមចរនត
បៅមុ នបពលម្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារប្តូវបានបរៀបចំប

ើង ប្រុមប្បឹ រាភិ បាលបានចត់

វ ិធានការម្ដលមានមូ លោឋនសមរមយបដើ មបីធានាថ្ន បណា
ត ប្ទពយសរមមចរនត បប្ៅពី ឥណទាន ម្ដលមិន
អាចលរ់ បានបៅរនុងប្បតិ បតតិការអាជី វរមមធមមតាឲ្យបានបសមើនឹងតនមារត់ ប្តាបៅរនុងបញ្ាីគណបនយយ
របស់ធនាគារ ប្តូវបានកាត់ បនថយឲ្យបសមើនឹងតនមាម្ដលគិ តថ្ននឹ ងអាចលរ់ បានបលើទីផារ។
មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ
ការណ៍ណាមួ យ

និ ងម្ផអរបៅបលើការយល់ដឹង

ប្រុមប្បឹ រាភិ បាលពុំ បានដឹ ងពី បហតុ

ម្ដលនឹ ងបធែើឲ្យប៉ា េះពាល់ដល់ការរំ ណត់ តនមាប្ទពយសរមមចរនតបៅរនុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញ វតថុ របស់ធនាគារមានភាពមិ នប្តឹ មប្តូវធំ ដុំណាមួ យបនាេះប

ើយ។

វិធីសាស្តសតផនការវាយតផមែ
មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ម្ផអរបៅបលើការយល់ដឹង ប្រុមប្បឹ រាភិ បាលពុំ បានដឹ ងពី បហតុ ការណ៍
ើង ម្ដលបធែើឲ្យប៉ា េះពាល់ដល់ការអនុ វតតវ ិធី សាស្រសរម្ដលមានរនាងមរ រនុងការ
វាយតនមាប្ទពយសរមម និ ងប្ទពយអសរមម បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ របស់ធនាគារមានភាពមិ នប្តឹ ម
ណាមួ យម្ដលបានបរើ តប

ប្តូវឬ មិ នសមស្សបធំ ដុំណាមួ យបនាេះបទ។
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ថ្ផនប្ទ្ពយអរមម និងប្ទ្ពយអរមមម្ផសងៗម្ទ្ៀត
មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ពុំ មាន៖
(រ)

ការោរ់ បញ្ជ
ា ំប្ទពយសរមមណាមួ យរបស់ធនាគារ

ម្ដលបរើ តមានប

ើងបៅដំណាច់ ការ ិយបរ ិបចេទ

សប្មាប់ ធានាចំ បពាេះបំ ណុលរបស់បុគាលណាមួ យ ឬ
(ខ្)

ម្ផនប្ទពយអរមមណាមួ យបរើតមានប

ើងចំ បពាេះធនាគារ ចប់ តាំងពី ដំណាច់ ការ ិយបរ ិបចេទ បប្ៅពី

ប្បតិ បតតិការអាជី វរមមធមមតារបស់ធនាគារ។
តាមបយបល់របស់ប្រុមប្បឹរាភិ បាល គឺ ពុំមានម្ផនប្ទពយអរមម ឬ ប្ទពយអរមមបផសងៗបទៀត របស់ធនាគារ
ម្ដលប្តូវមានកាតពែរិចាអនុវតត ឬ អាចនឹងប្តូវមានកាតពែរិចាអនុ វតតរុងរយៈបពល12ម្ខ្
ន
បនា្ប់ ពីនងៃបញ្ាប់
បញ្ាីននការ ិយបរ ិបចេទម្ដលនឹ ងមានការប៉ា េះពាល់

ឬអាចនឹ ងមានការប៉ា េះពាល់ធំដុំ

ដល់លទធភាពរបស់

ធនាគាររនុងការបំ បពញកាតពែរិចារបស់ខ្ួនបៅនងៃ
ា
ដល់រំណត់ ។
ការផ្លែស់ររផនម្ហតុ
តូ
ការណ៍
មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ប្រុមប្បឹរាភិ បាលននធនាគារពុំ បានដឹ ងពី បហតុ ការណ៍ណាមួ យ ម្ដល
មិ នបានម្វរម្ញរបៅរនុងរបាយការណ៍បនេះ ឬរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារ ម្ដលនឹ ងបណា
ត ល

ឲ្យមានតួ បលខ្ណាមួ យម្ដលបានបងាាញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ មានចំ នួនមិ នប្តឹ មប្តូវធំដុំណា
មួ យបនាេះប

ើយ។

ប្រការមិនធមមតា
តាមបយបល់របស់ប្រុមប្បឹរាភិ បាល លទធផលននប្បតិ បតតិការអាជី វរមមរបស់ធនាគាររនុងការ ិយបរ ិបចេទ

បញ្ាប់ នងៃទី 31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 ពុំ មានការប៉ា េះពាល់ធំដុំ បោយប្បការ ឬរិ ចាការជំនួញ ឬប្ពឹតិ តការណ៍ណាមួ យ
័ ត និ ងមិ នធមមតាបនាេះបទ។
ម្ដលមានលរខណៈជាសារវន

ប្រុមប្បឹរាភិ បាលមានមតិ ថ្ន ពុំ មានប្បការ រិចាការជំនួញ ឬប្ពឹ តិ កា
ត រណ៍ណាមួ យម្ដលមានលរខខ្ណៈជា
សារវ ័នត និ ងមិ នធមមតា បានបរើ តមានប
បចញរបាយការណ៍បនេះ

ើងបៅរនុងចបនាាេះបពលរវាងនងៃបិទបញ្ាីននការ ិយបរបិ ចេទ និ ងនងៃ

័ តដល់លទធផលននប្បតិ បតតិការរបស់ធានាគាររនុងឆ្នំ
ម្ដលអាចប៉ា េះពាល់ជាសារវន

ម្ដលបានរាយការណ៍បនេះ។

សមាជិរប្រុមប្រឹរាភិបាល
ប្រុមប្បឹរាភិ បាលម្ដលបានបបប្មើ ការរនុងការ ិយបរ ិបចេទ និ ងនានងៃបចញរបាយការណ៏បនេះរួមមាន ៖
ម្ោរ សម ភរតី

អភិ បាល

រណឌិត ផផ ទ្ូច

អភិ បាលឯររាជយ

ម្ោរ ោង គឹមហួត

អភិ បាល និ ងអគានាយរធនាគារសតីទី

ភាគហុនកាន់ការ់ម្ដាយអភិបាល
បណា
រ សមាជិ រប្រុមប្បឹរាភិ បាលម្ដលបៅបបប្មើ ការនាចុ ងការ ិយបរ ិបចេទ
ធនាគារបទ។
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អតថប្រម្ោជន៏ររស់ប្រុមប្រឹរាភិបាល
នៅរនុង និ ងរហូតដល់ចុងការ ិយបរ ិបចេទបនេះ ពុំ មានការប្ពមបប្ពៀងណាមួ យម្ដលមានធនាគារចូ លរួមជាគូ
ភាគី រនុងបគាលបំ ណងជួ យដល់ប្បឹរាភិ បាលរបស់ធនាគារបដើ មបីទទួ លបាននូ វអតថប្បបយជន៍ បោយការ
ទិ ញយរភាគហុន ឬលិខ្ិតបំ ណុល ពី សាមុីធនាគារ ឬពី ប្រុមហុនដ៏នទបទៀតបទ។

ចប់ ពីម្ងៃបិទបញ្ាីការ ិយបរ ិបចេទមុ ន ពុំ មានសមាជិ រប្រុមប្បឹរាភិ បាលណាមានរ់ របស់ធនាគារ បានទទួ ល
ឬមានសិទិ ធនឹងទទួ លបាននូ វអតថប្បបយជន៍

ណាមួយតាមរយៈការចុ េះរិ ចាសនោម្ដលបានបធែើប

ើងរវាង

ធនាគារ និ ងប្រុមប្បឹ រាភិបាល ឬរវាងធនាគារ និ ងប្រុមហុនម្ដលប្រុមប្បឹ រាភិបាលបនាេះជាសមាជិ រ ឬ
រ៏ ជាមួ យប្រុមហុនម្ដលប្រុមប្បឹរាភិ បាលបនាេះមានផលប្បបយជន៍ ម្ផនរហិរញ្ញ វតថុធំ ដុំជាមួ យ
ម្

បោយ

រម្តប្បតិ បតតិការដូ ចមានបងាាញរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។

ការទ្ទ្ួលេុសប្តូវររស់ប្រុមប្រឹរាភិបាលរនងការម្រៀរចាំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ុ
ប្រុមប្បឹរាភិ បាលមានភាររិ ចបា ធែើការបពាារ់ ថ្ន របាយការណ៍រនុងការ ិយបរ ិបចេទនី មួយៗ ប្តូវបានបរៀបចំ
ប ើងយ៉ា ងប្តឹ មប្តូវ បដើមបីចងអុលបងាាញនូ វទិ ដឋភាពពិ តប្បារដ ននសាថនភាពហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារបៅនងៃ

ទី 31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 និ ងលទធផលហិរញ្ញ វតថុ និ ងសាថនភាពចរនតសាច់ ប្បារ់ សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទម្ដលបាន
បិ ទបញ្ាី។ ការបរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបនេះ តប្មូវឲ្យប្រុមប្បឹរាភិ បាល៖
រ.

អនុ វតតបគាលការណ៍គណបនយយសមស្សបម្ដលម្ផអរបលើការវ ិនិ ច័ យ
េ
សមបហតុ ផល

និ ងប្បរបបោយការប្បុងប្បយ័តន

និ ងការបា៉ា ន់ ប្បមាណយ៉ា ង

បហើយបនា្ប់ បនាេះបធែើការអនុវតតន៏បគាលការណ៍

ទាំងបនេះជានិ ចាកាល
ខ.

បគារពតាមសរង់ោរគណបនយយរមពុជា

និ ងបគាលការណ៍ម្ណនាំម្ដលតប្មូវបោយធនាគារជាតិ នន

រមពុជា បហើយប្បសិនបបើការម្សែងររទិ ដឋភាពពិ តប្បារដតប្មូវឲ្យបប្បើ វ ិធានដ៏នទបទៀត ម្ដលខ្ុ សពី
វ ិធានមុ នៗ វ ិធានងមីបនេះប្តូវបានបងាាញ និ ងពនយល់ឲ្យបានចាស់លាស់ និ ងរំ ណត់ បរ ិមាណននការ
គ.
ឃ.
ង.

ម្ប្បប្បួលបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

ររាទុ រនូ វបញ្ាីគណបនយយឲ្យបានប្តឹ មប្តូវ និ ងប្បព័នធប្គប់ ប្គងនផ្រុងឲ្យមានប្បសិ
ន
ទធភាព

បរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបោយម្ផអរបលើមូលោឋននិ រនតរភាពននដំបណើរការអាជី វរមម បលើរម្លង
ម្តរនុងការសនមត់ថ្ន ធនាគារនឹ ងបនតបធែើប្បតិ បតតិការអាជី វរមមរបស់ខ្ួននាបពលអនាគត
ា
និ ង
ប្តួតពិ និតយ និ ង ដឹ រនាំធនាគារឲ្យមានប្បសិទធភាព បលើរាល់ការសប្មចចិ តត និ ងចំ ណាត់ ការ

សំ

ខ្ន់ ៗ ម្ដលប៉ា េះពាល់ដល់ប្បតិ បតតិការ និ ងដំបណើរការធនាគារ បហើយប្តូវប្បារដថ្ន រិ ចាការបនេះប្តូវ
បានបងាាញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។

ប្រុមប្បឹរាភិ បាល ធានាអេះអាងរនុងការបរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុថ្ន ធនាគារបានអនុ វតតនូវរាល់តប្មូវ
ការដូ ចមានម្ចងខ្ងបលើ។
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ម្សចរតីអនុម័តររស់ប្រុមប្រឹរាភិបាលរនងការទ្ទ្ួ
លយររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារម្ដលមានភាាប់ ម្ដលប្តូវបានបរៀបចំប

ើងយ៉ា ងប្តឹ មប្តូវបដើមបីចងអុល

បងាាញនូ វទិ ដឋភាពពិ តប្បារដ ននសាថនភាពហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារ នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 និ ងលទធផល
ហិរញ្ញ វតថុ

និ ងសាថនភាពលំហូរសាច់ ប្បារ់ សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបានបពាាប់នានងៃខ្ងបលើ

បោយ

អនុ បលាមបៅតាមសរង់ោរគណបនយយរមពុជា និ ងបគាលការណ៍ម្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ រមពុជា ប្តូវបាន
អនុ ម័តទទួ លយរបោយប្រុមប្បឹរាភិ បាលនូ វកាលបរ ិបចេទដូ ចខ្ងបប្កាម។
ចុ េះហតថបលខ្រនុងនាមប្រុមប្បឹរាភិ បាលបោយ៖

_______________________

ម្ោរ សម ភរតី
អភិ បាលធនាគារ
ថ្ងៃទី28 ខខមីនា ឆ្នាំ2019
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៨.

របាយការណ៍ររស់សវនររឯររជយ

ជូនចាំម្

ោះភាគទ្ុនិរ និងប្រុមប្រឹរាភិបាល ធនាគារ ឯរម្ទ្ស ម្េមេូ

មតិររស់សវនររឯររជយ
បយើងខ្្ំុបានបធែើសវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារឯរបទស បខ្មខ្ូ (លំោប់ បនេះតបៅបៅកាត់

ថ្ន ”ធនាគារ”) ម្ដលរួមមាន តារាងតុ លយការ នាការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 ប្ពមទាំងរបាយ
ការណ៍លទធផល របាយការណ៍សតីពីបម្ប្មបប្មួលមូ លធន របាយការណ៍លំហូរសាច់ ប្បារ់ ននឆ្នំខ្ងបលើ
និ ងរំ ណត់ សមាាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបោយរួមមានបគាលការណ៍គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ ៗ។
បយើងខ្្ំុមានមតិ ថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្ដលមានភាាប់ បនេះបងាាញនូ វទិដឋភាពពិ តប្បារដ ននសាថនភាព

ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារ នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 និងលទធផលហិរញ្ញ វតថុ និ ងលំហូរសាច់ ប្បារ់ សប្មាប់
ការ ិយបរ ិបចេទម្ដលបានបពាាប់ នានងៃខ្ងបលើ បោយអនុ បលាមបៅតាមសរង់ោរគណបនយយរមពុជា និ ង
បគាលការណ៍ម្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ រមពុជា។
មូលដាានម្លើមតិររស់សវនររឯររជយ
បយើងខ្្ំុបានបធែើសវនរមមគណបនយយ បោយអនុ បលាមបៅតាមសតង់ោរសវនរមមអនតរជាតិ ននរមពុជា។ ការ

ទទួ លខ្ុ សប្តួវរបស់បយើងខ្្ំុសិត
ថ បប្កាមសតង់ោរទាំងបនាេះ ប្តូវបានបរៀបរាប់ បម្នថមបទៀតបៅរនុងម្ផនរនន ការ

ទទួលខ្ុសប្តូវរបស់សវនររសប្មាប់សវនរមមបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ននរបាយការណ៍របស់បយើងខ្្ំុ។

បយើងខ្្ំុមានឯររាជយភាពពីធនាគារ បោយអនុ បលាមតាមលរខខ្ណឌតប្មូវបោយវ ិជាាជី វៈ ម្ដលពារ់ ព័នធបៅ
នឹ ងការបធែើសវនរមមរបស់បយើងខ្្ំុបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបៅរនុងប្បបទសរមពុជា

បហើយបយើងខ្្ំុបាន

បំ បពញការទទួ លខ្ុ សប្តូវបផសងបទៀតរបស់បយើងខ្្ំុបៅរនុងវ ិជាាជី វៈស្សបតាមតប្មូវការទាំងបនេះ។

បយើងខ្្ំុ

បជឿជារ់ ថ្នភសតតាងសវនរមម
ម្ដលបយើងខ្្ំុបានទទួ លមានភាពប្គប់ ប្គាន់ និ ងសមបហតុ សមផល បដើ មបី
ុ
ជាមូ លោឋនរនុងការបបញ្ាញមតិ របស់បយើងខ្្ំុ។
រញ្ហ
ា ម្ផសងៗ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារបៅចុ ងការ ិយបរ ិបចេទ
ឆ្នំ2017

និ ងសប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទនងៃទី31

ប្តូវបានបធែើសវនរមមបោយប្រុមហុនសវនរមមបផសងបទៀត

ម្ខ្ធនូ
បហើយបានបបញ្ាញមតិ សវនរមមថ្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបានបងាាញនូ វភាពប្តឹ មប្តូវ តាមរយៈរបាយការណ៍របស់ខ្ួន
ា ចុ េះនងៃទី09 ម្ខ្មី នា
ឆ្នំ 2018។

ព័ត៌មានម្ផសងម្ទ្ៀត
ថ្ននរ់ ដឹរនាំជាអនរទទួ លខ្ុសប្តូវចំ បពាេះព័ត៌មានបផសងបទៀត។
កាលបរ ិបចេទននរបាយការណ៍របស់សវនររបនេះ

ព័ ត៌មានបផសងបទៀតម្ដលទទួ លបានបៅ

គឺ ជាព័ ត៌មានម្ដលមានបៅរនុងរបាយការណ៍របស់ប្រុម

ប្បឹរាភិ បាល ដូ ចមានម្ចងនូ វទំព័រទី 1 ដល់ទី4 ប៉ាុ ម្នតមិនរាប់ បញ្ូា លរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុនិ ងរបាយ
ការណ៍សវនររបទ។
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មតិ របស់បយើងខ្្ំុ បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុមិ នប្គបដណតប់ បលើព័ត៌មានបផសងបទៀតបទ បហើយបយើងមិ ន
បងាាញពី ការសននិោឋនបលើធានាណាមួ យប

ើយ។

ទារ់ ទងនឹ ងការបធែើសវនរមមបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

ការទទួ លខ្ុ សប្តូវរបស់បយើងខ្្ំុគឺប្តូវអាន

ព័ ត៌មានបផសងបទៀតបហើយបធែើការពិ ចរណាថ្នបតើ ព័ត៌មានបផសងបទៀត មានលរខណៈមិ នសមស្សបជាសារវ ័
នត ជាមួ យរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ឬចំ បណេះដឹ ងរបស់បយើងខ្្ំុ ម្ដលទទួ លបាននាំរុងការបធែ
ន
ើ សវនរមម ឬបបើ
មិ នដូបចនេះបទ

ថ្នបតើ វាទំនងជាមាននូ វរំ ហុស្ាងជាសារវ ័នត។

ប្បសិនបបើ ម្ផអរបលើកាងារម្ដលបយើងខ្្ំុ

សននិោឋនថ្នមានព័ ត៌មានខ្ុ ស្ាងសំខ្ន់ ៗ ននព័ ត៌មានបផសងបទៀតបនេះ បយើងខ្្ំុប្តូវរាយការណ៍អំ ពីររណី
បនេះ។ បយើងខ្្ំុមិនមានអែីប្តូវរាយការណ៍បនាេះបទ។

ការទ្ទ្ួលេុសប្តូវររស់ថ្ននរ់ដឹរនា ាំម្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ថ្ននរ់ ដឹរនាំជាអនរទទួ លខ្ុសប្តូវរនុងការបរៀបចំ និងការបងាាញទិ ដឋភាពពិ តប្បារដននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ

វតថុ បោយបយងបៅតាមសតង់ោរគណបនយយរមពុជា និ ងបគាលការណ៍ម្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ននរមពុជា
និ ងអនរទទួ លខ្ុ សប្តូវបលើប្បព័ នប្ធ តួតពិនិតយនផ្រុងមួ
ន យម្ដលចំបាច់ រុងការបរៀបចំ
ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ម្ដលគាមនរំ ហុស្ាងជាសារវនត័ (ដូ ចជារំ ហុស្ាងបោយសារការម្រាងបនាំ ឬការភាន់ ប្ច

ំ)។

រនុងការបរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ថ្ននរ់ ដឹរនាំទទួ លខ្ុ សប្តូវចំ បពាេះការវាយតនមាសមតថភាពរបស់
ធនាគារ បដើ មបីបនតនិរនតរភាពននដំ បណើរការអាជី វរមម បងាាញតាមការពារ់ ព័នធ នូវររណីម្ដលទារ់ ទងបៅ
នឹ ងនិ រនតភាពននដំបណើរការអាជី វរមម

និ ងការបប្បើ ប្បាស់មូលោឋននិ រនតរភាពអាជី វរមមគណបនយយ បលើរ

ម្លងម្តថ្ននរ់ ដឹរនាំមានបំណងជប្មេះបញ្ាីធនាគារ

ឬបញ្ឈប់ ប្បតិ បតតិការអាជី វរមម

ឬមិ នមានជបប្មើ ស

បផសងពីបនេះ។
ថ្ននរ់ ដឹរនាំម្ផនរអភិ បាលរិ ចាទទួ លខ្ុ សប្តូវរនុងការប្តួតពិ និតយ
ធនាគារ ។

ដំបណើរការរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់

ការទ្ទ្ួលេុសប្តូវររស់សវនររឯររជយម្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
បគាលបំ ណងរបស់បយើងខ្្ំុ

គឺ បដើ មបីទទួ លបានការធានាបោយសមបហតុ ផលថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

ទាំងមូ ល ពុំ មានរំ ហុស្ាងជាសារវនត័ (ដូ ចជារំ ហុស្ាងបោយសារម្រាងបនាំ ឬការភាន់ ប្ច
បចញរបាយការណ៍សវនររមួ យម្ដលរួមបញ្ូា លទាំងមតិ បយបល់របស់បយើងខ្្ំុ។

ំ) និ ងបដើមបី

ការធានាបោយសម

បហតុ ផល គឺ ជាការធានាម្ដលមានរប្មិ តខ្ពស់ ប៉ាុម្នតមិនម្មនជាការធានាមួ យម្ដលថ្ន សវនរមមបធែើប
ស្សបតាមសតង់ោរសវនរមមអនតរជាតិ ននរមពុជា
ម្ដលវាបរើ តប

ើងប

ើង

ម្តងម្តររបឃើយរំ ហុស្ាងជាសារវនត័ណាមួ យបៅបពល

ើយ។ រំ ហុស្ាងអាចបរើ តមានប

ើងពី ការបនាំ ឬការភាន់ ប្ច

ំ និ ងប្តូវបានចត់ ទុរ

ថ្នជាសារវ ័នត ប្បសិនបបើរំហុស្ាងមួ យ ឬរំ ហុស្ាងជារួម ពួ រវាអាចនឹ ងប្តូវបានបគរ ំពឹ ងបោយសមរមយ
ថ្ន

នឹ ងមានឥទធិពលបលើការសបប្មចចិ តតម្ផនរបសដឋរិចារបស់អនរបប្បើ ប្បាស់

ម្ផអរបលើមូលោឋនននរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបនេះ។

ជាម្ផនរមួ យននសវនរមមស្សបតាមសតង់ោរសវនរមមអនតរជាតិ ននរមពុជា បយើងខ្្ំុបធែើការវ ិនិ ច័ យ
េ ប្បរបបោយ
វ ិជាាជី វៈ និ ងររាមជឈធាតុនិយមវ ិជាាជី វៈ បៅរនុងការបធែើសវនរមម។ បយើងខ្្ំុរ៏៖
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រ)

បធែើការរំ ណត់ អតតសញ្ជញណនិ ងវាយតនមាហានិភ័យ ននភាពមិ នប្តឹ មប្តូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
មិ នថ្នបោយសារការម្រាងបនាំ ឬការភាន់ ប្ច

ំ និ ងបធែើបរៀបចំ អនុ វតតនីតិវ ិធី សវនរមមប្ាើយតបបៅនឹ ង

ហានិ ភ័យទាំងបនាេះ និ ងទទួ លបាននូ វភសតុតាងសវនរមមម្ដលមានលរខណៈប្គប់ ប្គាន់

និ ងសម

ស្សប បដើ មបីផតល់ជាមូ លោឋនសប្មាប់ មតិ របស់បយើងខ្្ំុ។ ហានិ ភ័យននការមិ នររបឃើញរំ ហុស្ាង
សំខ្ន់ ៗ ម្ដលបបណា
ត លមរពី ការម្រាងបនាំ គឺ ខ្ពស់ជាងរំ ហុសននការភាន់ ប្ច

ំ បោយសាររំ ហុស

្ាងននការម្រាងបនាំអាច ពារ់ ព័នធនឹងការឃុបឃិត ការម្រាងបនាំ ការលុបបចលបោយបចតនា ការ
ខ្)

បងាាញខ្ុ ស ឬការមិ នបធែើតាមការប្តួតពិនិតយនផ្រុង។
ន

ទទួ លបានការយល់ដឹងអំ ពីការប្តួតពិនិតយនផ្រុងទារ់
ន
ទងនឹ ងសវនរមម បដើ មបីបរៀបចំនីតិវ ិធី សវនរមម
ម្ដលសមស្សបតាមកាលៈបទសៈ ប៉ាុ ម្នតមិនម្មនសប្មាប់បគាលបំ ណងននការបបញ្ាញមតិ បលើប្បសិទធ

គ)

ភាពននការប្តួតពិ និតយនផ្រុងរបស់
ន
ធនាគារបទ។

បធែើការវាយតនមាភាពប្តឹ មប្តូវននបគាលនបយបាយគណបនយយម្ដលបានបប្បើ

និ ងភាពសមបហតុ

ផលននការបា៉ា ន់ប្បមាណគណបនយយ ប្បសិនបបើ មាន និ ងការបងាាញពារ់ព័នធម្ដលបធែើប

ើងបោយ

ថ្ននរ់ ដឹរនាំ។
ឃ) បធែើការសននិោឋនបលើភាពសមស្សបននការបប្បើ ប្បាស់មូលោឋនប្គឹ េះនិ រនតរភាពអាជីវរមម

ននការចុ េះ

បញ្ាីគណបនយយ របស់ថ្ននរ់ ដឹរនាំ បោយម្ផអរបលើភសតតាងសវនរមម
ម្ដលបានទទួ ល ថ្នបតើ ភាព
ុ
មិ នប្បារដប្បជាទារ់ទងនឹងប្ពឹ តតការណ៍

ឬលរខខ្ណឌម្ដលអាចបងកឲ្យមានការសងស័យយ៉ា ង

ធៃន់ធៃរបលើសមតថភាពរបស់ធនាគាររនុងការបនតនិរនតរភាពអាជី វរមម។

ប្បសិនបបើ បយើងខ្្ំុសននិោឋន

ថ្នមានភាពមិ នប្បារដប្បជា តប្មូវឲ្យបយើងខ្្ំុទាញការចប់ អារមមណ៍ បៅរនុងរបាយការណ៍សវន
រមមរបស់បយើងខ្្ំុ
ចំ បពាេះការបងាាញព័ត៌មានម្ដលពារ់ ព័នធបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ឬ
ប្បសិនបបើ ការបងាាញម្បបបនេះមិនប្គប់ប្គាន់ បធែើការម្រម្ប្បមតិ របស់បយើងខ្្ំុ។ ការសននិោឋនរបស់
បយើងខ្្ំុគឺ

ម្ផអរបលើភសតតាងសវនរមម
ម្ដលទទួ លបានរហូតដល់កាលបរ ិបចេទននរបាយការណ៍
ុ

សវនរមម។ បទាេះជាយ៉ា ងណារ៏ បោយ ប្ពឹតតការណ៍ ឬលរខខ្ណឌនាបពលអនាគត អាចបបណា
ត ល
ឲ្យធនាគារផ្លអរប្បតិ បតតិការអាជី វរមម ។
ង)

បធែើការវាយតនមា ការបងាាញជាទូ បៅ រចនាសមព័នធ និងខ្ាឹមសារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រួមទាំង
ការលាតប្តោងព័ត៌មាន

និងថ្នបតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបានបងាាញប្បតិបតតិការ

និ ង

ប្ពឹតិ កា
ត រណ៍សំខ្ន់ៗ រនុងលរខណៈម្ដលសបប្មចបាននូវការបងាាញបោយសមស្សប។
តំ ណាងប្រុមហុន HRDP & Associates

____________________
បលារ បៅ ោរា៉ា
Partner
រាជធានី ភំ បន ពញ ប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា
នងៃទី28 ម្ខ្មី នា ឆ្នំ2019
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៩.

តារងតុលយការ

នាការ ិយបរ ិបចេទនងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018
រំណត់
សមាាល់

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់ បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

ប្ទពយសរមម
សាច់ប្បារ់ រុងនដ
ន

4

73,303

294,531

4,968

សមតុលយជាមួ យធនាគារ

5

199,500

801,591

420,244

សមតុលយជាមួ យធនាគារបផសងៗ

6

3,430,000

13,781,740

6,234,000

ឥណទានចំ បពាេះអតិងិជន - សុទធ

7

8,078,523

32,459,505

2,630,322

ប្បារ់តមកល់តាមចាប់ បៅធនាគារជាតិ

8

764,200

3,070,556

664,200

ប្ទពយ និ ងបរ ិកាខរ

9

84,225

338,416

6,627

ប្ទពយសរមមបផសងបទៀត

11

139,064

558,759

403,381

12,768,815

51,305,098

10,363,742

ប្ទពយសរមមសរុប
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន

12

12,711

51,073

4,877

បំណុលប្តូវបង់ និងបំណុលបផសងៗ

13

50,315

202,165

24,763

63,026

253,238

29,640

15,000,000

60,270,000

13,000,000

ខ្តបងារ

(2,294,211)

(9,218,140)

(2,665,898)

មូលធនសរុប

12,705,789

51,051,860

10,334,102

បំណុល និងមូលធន

12,768,815

51,305,098

10,363,742

បំណុលសរុប
មូលធន
បដើមទុ ន

14

រំណត់ សមាាល់ដួចមានភាាប់ ជាមួ យ គឺ ជាម្ផនរមួ យននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។
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១០. របាយការណ៍លទ្ធផល
សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018
រំណត់
សមាាល់

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់ បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

ចំណូលការប្បារ់

15

570,450

2,292,068

478,956

ចំណូលបផសងៗ

16

629,647

2,529,922

38,910

1,200,097

4,821,990

517,866

ចំណូលសុទធ
ចំណាយបលើប្បតិបតតិការបផសងៗ

17

(772,206)

(3,102,724)

(421,393)

សំវ ិធានធនសប្មាប់ឥណទានបាត់ បង់

7

(44,030)

(176,913)

(33,015)

383,861

1,542,353

63,458

(12,174)

(48,915)

(5,605)

371,687

1,493,438

57,853

ចំបណញមុនបង់ពនធ
ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ
ចំបណញបប្កាយបង់ពនធ

18

រំណត់ សមាាល់ដួចមានភាាប់ ជាមួ យ គឺ ជាម្ផនរមួ យននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។
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១១. របាយការណ៍សតព
ី ីរថ្ប្មរប្មួលមូលធន
សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018
បដើមទុ ន

លទធផលបងារ

សរុប

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

13,000,000

(2,723,751)

10,276,249

-

57,853

57,853

សមតុលយនានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

13,000,000

(2,665,898)

10,334,102

សមតុលយនានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2018

13,000,000

(2,665,898)

10,334,102

2,000,000

-

2,000,000

-

371,686

371,686

15,000,000

(2,294,212)

12,705,788

60,270,000

(9,218,144)

51,051,856

សមតុលយនានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2017
ចំបណញរនុងឆ្នំ

ភាគហុនបបាេះផាយ
ចំបណញរនុងឆ្នំ

សមតុលយនានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018
គិតជាពាន់បរៀល

រំណត់ សមាាល់ដួចមានភាាប់ ជាមួ យ គឺ ជាម្ផនរមួ យននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។
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១២. របាយការណ៍លាំហូរសាច់ប្បារ់
សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018
រំណត់
សមាាល់

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់ បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

383,861

1,542,353

63,458

លំហូរសាច់ប្បារ់ពីសរមមភាពប្បតិបតតិការ
ចំបណញមុ នបង់ពនធ
និយ័តរមម៖
រ ំលស់ប្ទពយ និ ងបរ ិកាខរ

9

20,408

81,999

2,323

សំវ ិធានធនសប្មាប់ឥណទានជាប់ សងស័យ

7

44,030

176,913

(4,144,833)

(8,913)

(35,812)

(15,434)

(12,174)

(48,916)

(5,605)

427,212

1,716,537

(4,100,091)

ប្បារ់បបញ្ញើបៅធនាគារជាតិ

(100,000)

(401,800)

-

ប្បារ់បបញ្ញើបៅធនាគារបផសងៗ

2,804,000

11,266,472

907,470

(5,492,231)

(22,067,784)

3,454,356

264,317

1,062,026

(121,549)

7,834

31,477

3,430

25,552

102,668

(43,681)

(2,063,316)

(8,290,404)

99,935

(102,939)

(413,609)

(6,625)

13,846

55,633

20,295

(89,093)

(357,976)

13,670

ចំបណញពី ការលរ់ប្ទពយសរមម
ចំណាយពនធម្ដលបានបង់
បម្ប្មបប្មួលបដើមទុនបងែិល

ឥណទានចំ បពាេះអតិងិជន

7

ប្ទពយសរមមបផសងបទៀត
ប្បារ់បបញ្ញើអតិងិជន
បំណុល និ ងបំណុលបផសងៗ
សាច់ប្បារ់សុទបធ ប្បើរុងសរមម
ន
ភាពប្បតិបតតិការ
លំហូរសាច់ប្បារ់ពីសរមមភាពវ ិនិបយគ
ការទិ ញប្ទពយ និងបរ ិកាខរ
ការលរ់ ប្ទពយ និងបរ ិកាខរ
សាច់ប្បារ់សុទបធ ប្បើរុងសរមម
ន
ភាពវ ិនិបយគ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
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១២. របាយការណ៍លាំហូរសាច់ប្បារ់ (ត)
សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018
រំណត់
សមាាល់

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់ បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

2,000,000

8,036,000

-

2,000,000

8,036,000

-

(152,409)

(612,380)

113,605

425,212

1,708,502

311,607

272,803

1,096,122

425,212

លំហូរសាច់ប្បារ់ពីសរមមភាព
ហិរញ្ញបបទាន
បដើមទុ នម្ដលបានោរ់

14

សាច់ប្បារ់សុទបធ ប្បើបានពីសរមមភាពហិរញ្ញ
បបទាន
តំហយសុទនធ នសាច់ប្បារ់

និងសាច់ប្បារ់

សមមូល
សាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់សមមូលបដើមប្គា
សាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់សមមូលចុងប្គា

20

រំណត់ សមាាល់ដួចមានភាាប់ ជាមួ យ គឺ ជាម្ផនរមួ យននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។
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១៣ .រាំណត់សមាាល់ម្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
1.

លរខណៈទូ បៅ
ធនាគារឯរបទស បខ្មខ្ូ (លំោប់ បនេះតបៅបៅកាត់ ថ្ន “ធនាគារ”) បានចុេះបញ្ាីពាណិជារមមបៅរនុងប្ពេះ

រាជាណាចប្ររមពុជា បៅនងៃទី23 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2007 បប្កាមវ ិញ្ជញបនបប្តចុេះបញ្ាីបលខ្ Co. 3374/07E ពី
ប្រសួងពាណិជារមម។ ធនាគារទទួ លបានអាជា្ប័ណណពីធនាគារជាតិ ននរមពុជាបដើ មបីបធែើអាជីវរមមជាធនាគារ
ពាណិជា បៅនងៃទី23 ម្ខ្ឧសភា ឆ្នំ2007 និងចប់ បផតើមបធែើអាជីវរមមជាផាូវការ នានងៃទី1 ម្ខ្មិងុនា ឆ្នំ2007។
នានងៃទី6 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2011 ធនាគារទទួលបានអាជា្ប័ ណណពីធនាគារជាតិននរមពុជា បដើមបីបធែើអាជីវរមមជា
ធនាគារឯរបទស ចប់ពីនងៃទី1 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2011 តបៅ។

សរមមភាពចំបងរបស់ធនាគាររួមមាន ការបធែើប្បតិបតតិការអាជីវរមមបលើរាល់សរមមភាពឥណទាន រួមមាន
រិចាសនោ ជួ ល-ធានា និងរិចាសនោខ្ាីប្បារ់ បៅរនុងប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា។ ពុំ មានការម្ប្បប្បួលជាសារវនត័ណាមួ យរនុងសរមមភាពចំ បងរបស់ធនាគារ នាការ ិយបរ ិចេទបនេះបទ។
ទីសានរ់ការចុេះបញ្ាីរបស់ធនាគារសថិតបៅបលខ្S2-21 និងS2-22 មហាវ ិងីប្ពេះមុនីបរ ៉ាត (បលខ្217) សងាកត់
វាលវង់ ខ្័ណឌ7មររា រាជធានី ភំនបពញ។
មាាស់ភាគទុនិររបស់ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខ្ូ បានចុេះរិចាសនោទិញលរ់ ភាគហុន ជាមួយប្រុមហុន ដូន
បពញម្លន ខ្ូអិលធីឌី ជាអនរទិញនានងៃទី20 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2018។ ប្បតិបតតិការបនេះ ប្តូវបានអនុម័តបោយ
ធនាគារជាតិននរមពុជា នានងៃទី17 ម្ខ្តុលា ឆ្នំ2018 និងបានផតល់សចានុម័តបលើលរខខ្នតិរៈ នានងៃទី22 ម្ខ្
ររកោ ឆ្នំ2018។ បចាុបបនន លរខខ្នតិរៈបនេះរំពុងសថិតបៅរនុងដំបណើរចុេះបញ្ាីបៅប្រសួងពាណិជារមម និងរ ំពឹ ង
ថ្នបានចុេះបញ្ញីបៅប្តីមាសទី មួយរនុងឆ្នំ2019។

សប្មាប់មាាស់ភាគទុនិរងមីម្ដលប្តូវបានអនុម័តបោយធនាគារជាតិននរមពុជា នានងៃទី17 ម្ខ្តុលា ឆ្នំ2018
ចំនួនបដើមទុនលរខខ្នតិរៈរបស់ធនាគារបានបរើនបៅ 60 ពាន់លានបរៀល (សមមូ លនឹ ង 15 លានដុលាារអា
បមរ ិរ) ម្ដលមានចំនួនទុនសរុប 15 លានហុន។
ធនាគារមានបុគាលិរចំ នួន 24 នារ់ បៅដំ ណាច់ឆ្នំ2018 (ឆ្នំ2017 ៖ 12 នារ់)។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារ ប្តូវបានអនុញ្ជញតឲ្យបចញផសពែផាយបោយប្រុមប្បឹរាភិ បាលបៅនងៃ
ទី28 ម្ខ្មីនា ឆ្នំ2019។
2.

បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ ៗ
បគាលការណ៍គណបនយយជាចំបង
មានដូចខ្ងបប្កាម។

ប្តូវបានរំណត់

និ ងអនុវតតបៅរនុងការបរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

បគាលនបយបាយទាំងបនេះប្តូវបានអនុវតតយ៉ាងបទៀងទាត់ចំបពាេះរាល់ឆ្នំម្ដលបាន

បងាាញ បលើរម្លងម្តមានការបញ្ជ
ា រ់បផសងពី បនេះ។
2.1

មូលោឋនននការបរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារ ប្តូវបានបរៀបចំប

ើងតាមសនមតិរមមតនមាបដើម បោយអនុបលាមបៅតាម

បទបញ្ជញតតិទាំងឡាយរបស់ធនាគារជាតិ ននរមពុជា និងបោយម្ផអរបៅបលើសង
ត ់ ោរគណបនយយរមពុជា។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
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2.

បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ ៗ (ត)

2.1

មូលោឋនននការបរៀបចំ (ត)

រំ ណត់ សមាាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ

សប្មាប់ ការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018

ការបងាាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបោយស្សបបៅតាមសតង់ោរគណបនយយរមពុជា

ម្ដលមានការម្រតប្មូវ

បោយបគាលការណ៍ម្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ននរមពុជា តប្មូវឲ្យបប្បើ ការបា៉ា ន់ប្បមាណយ៉ា ងប្បបសើរ និងការ
សនមត់

បោយសមបហតុផល

ដំណាច់ការ ិយបរ ិបចេទ

ម្ដលមានឥទធិពលបលើការរាយការណ៍តួ បលខ្ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបៅ

និងរំណត់សមាាល់។

ការបា៉ា ន់ប្បមាណទាំងបនេះមានមូលោឋនបលើព័ត៌មាន

ចាស់លាស់ម្ដលមានស្សាប់ និងការយល់ដឹងរបស់ថ្ននរ់ ដឹរនាំបលើប្ពឹតិកា
ត រណ៍ និងសរមមភាពបចាុបបនន។
ដូបចនេះលទធផលជារ់ ម្សតងចុងបប្កាយ អាចមានភាពខ្ុ សគានពីការបា៉ា ន់ប្បមាណទាំងបនាេះ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្ដលមានភាាប់ ប្តូវបានបរៀបចំ ប

ើងសប្មាប់រងែង់សមតថរិចាននប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុ

ជា និងបគាលការណ៍ម្ណនាំធនាគារជាតិននរមពុជា បហើយពុំមានបគាលបំណងបធែើការបងាាញពី សាថនភាព
ហិរញ្ញ វតថុ និងលទធផលហិរញ្ញ វតថុ និងសាថនភាពលំហូរសាច់ប្បារ់ បោយអនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍
គណបនយយ និងការអនុវតតគណបនយយ ម្ដលទទួលសាាល់ជាទូ បៅបៅបប្ៅប្បបទស និងរងែង់សមតថរិចា
បោយម្
2.2

រពី ប្បបទសរមពុជាបទ។

ប្របខ្ណឌសតង់ោរគណបនយយងមី
បៅនងៃទី28 ម្ខ្សីហា ឆ្នំ2009 ប្រុមប្បឹរាជាតិគណបនយយ បោយម្ផអរតាមប្បកាសបលខ្ 068 សហវ-ប្បរ
ចុេះនងៃទី8 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2009 របស់ប្រសួងបសដឋរិចានិងហិរញ្ញ វតថុ បានប្បកាសោរ់ឲ្យបប្បើប្បាស់នូវសតង់ោរ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិននរមពុជា (បៅកាត់ថ្ន “CIFRS”) ម្ដលម្ផអរបលើសង
ត ់ោររបាយការណ៍

ហិរញ្ញ វតថុ អនតរជាតិ ទាំងមូ ល។ សាថប័នម្ដលមានការទទួ លខ្ុសប្តូវជាសាធារណៈ ប្តូវម្តបរៀបចំ របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ បោយបយងតាមសតង់ោរ CIFRS សប្មាប់បដើមការ ិយបរ ិបចេទ ឬបនា្ប់ពីការ ិយបបចេទម្ងៃ
ទី1 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2012។

បៅនងៃទី30 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2012 ប្រុមប្បឹរាជាតិគណបនយយ បានជូនដំ ណឹងដល់ធនាគារ និងប្គឹេះសាថន
ហិរញ្ញ វតថុអំ ពីការពនោរការអនុវតត CIFRS រហូតដល់ការការ ិយបរ ិបចេទចប់ បផតើម ឬបនា្ប់ ពីនងៃទី01 ម្ខ្ មររា
ឆ្នំ2017។

បៅនងៃទី20 ម្ខ្តុលា ឆ្នំ2016 សមាគមធនាគារបៅរមពុជា (បៅកាត់ ថ្ន”ABC”) បោយបលើរប ើងពី ការមិន
បានបប្តៀមខ្ាួនរួចរាល់របស់ធនាគារភាគបប្ចើនរនុងការអនុ វតត CIFRS បានបធែើសំបណើរបៅធនាគារជាតិ នន
រមពុជា សុំពនោរបពលការអនុវតតសង
ត ់ ោរ CIFRS សប្មាប់ រយៈបពលបី ឆ្នំបទៀតរហូតដល់ឆ្នំ2019។ បោយ
ម្ផអរបលើសំបណើបនេះ ធនាគារជាតិននរមពុជាបានបសនើ បៅនងៃទី16 ម្ខ្វ ិចេិកា ឆ្នំ2015 បៅប្រុមប្បឹរាជាតិ
គណបនយយ

បដើមបីពនោរបពលការអនុវតតសង
ត ់ ោរ CIFRS រហូតដល់ឆ្នំ2019 បោយមានការអនុ ញ្ជញតតិឲ្យ

បប្បើ ប្បាស់មុនបាន។ ប្រុមប្បឹ រាជាតិគណបនយយ បានបចញបសចរតីប្បកាសចុេះនងៃទី25 ម្ខ្រុមភៈ ឆ្នំ2016
បានយល់ប្ពមពនោរបពលការអនុវតតន៍ CIFRS រហូតដល់ឆ្នំ2019។
ការោរ់ឲ្យបប្បើប្បាស់នួវសតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ ននរមពុជា សប្មាប់ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ដំបូងបៅការ ិយបរ ិបចេទនងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2019 នឹងមានផលប៉ាេះពាល់ជាសារវ ័នត បៅបលើរបាយការហិរញ្ញ វតថុ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

15

របាយការណ៍ប្រច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨

ធនាគារនឹងវាយតនមាពីផលប៉ា េះពាល់

ននការោរ់ឲ្យបប្បើប្បាស់នូវសតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ

ននរមពុជាដំ បូង បហើយការអនុ វតតសង
ត ់ ោរបនេះនឹងប្តូវម្រម្ប្បជាចំបាច់រុងររណ
ន
ី ម្ដលបរើ តប
2.3

ការបរស្សាយរូបិយប័ ណណបបទស

រ.

រូបិយប័ណណមុខ្ងារ និងរូបិយប័ណណម្ដលប្តូវបងាាញ
ធាតុទាំងអស់បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារ

ើ ង។

ប្តូវបានបគវាស់បោយបប្បើប្បាស់រប
ូ ិ យប័ណណនន

បសដឋរិចាជាចំបង ម្ដលធនាគារប្បតិបតតិ (“រូបិយប័ណណមុខ្ងារ”)។
ធនាគារមានប្បតិបតតិការភាគបប្ចើន ជាប្បារ់ដុលាារអាបមរ ិរ និងបធែើការរត់ប្តាបញ្ាីគបណនយយរបស់ខ្ួន
ា និង

បងាាញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាប្បារ់ដុលាារអាបមរ ិរ ម្ដលជារូបិយប័ណណមុខ្ងារ និងជារូបិយប័ណណ

ម្ដលប្តូវបងាាញ ពីបប្ពាេះរូបិយប័ណណបនេះ្ាុេះបញ្ជ
ា ំងភាពជារ់ម្សតង ននសរមមភាពបសដឋរិចាបៅតាមប្បតិបតតិ
ការ និងកាលៈបទសៈរបស់ធនាគារ។

អនុបលាមបៅតាមតប្មូវការរបស់ធនាគារជាតិ ននរមពុជា រាល់គណនី ប្ទពយសរមម ប្ទពយអរមម និងរបាយ
ការណ៍លទធផល ជារូបិយប័ ណណបរបទសបៅចុងការយបរ ិបចេទ ប្តូវបានបតូរបៅជាប្បារ់ បរៀលបោយបប្បើអប្តា

បតូរប្បារ់ជាផាូវការម្ដលបានប្បកាសបោយធនាគារជាតិននរមពុជា បៅចុងការ ិយបរ ិបចេទបនេះ បពាលគឺ 1
ដុលាារអាបមរ ិរ បសមើនឹង 4,018 បរៀល (នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017 បសមើនឹង 4,037 បរៀល)។ តួ បលខ្ជាប្បារ់ បរៀល
បនេះ ប្តូវបានបរៀបចំបដើមបីអនុ បលាមបៅតាមតប្មូវការរបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា ចំ បពាេះការបងាាញរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្តប៉ាុ បណាណេះ បហើយមិនប្តូវយរមរបរស្សាយថ្ន ជាតួ បលខ្ម្ដលប្តូវបាន ឬអាចប្តូវបាន
ឬនាបពលអនាគតនឹងប្តូវបាន បតូរបៅជាប្បារ់ដុលាារអាបមរ ិរតាមអប្តាបតូរប្បារ់ ឬអប្តាបផសងៗបទៀតបាន
ប ើយ។
ខ្.

ប្បតិបតតិការ និ ងសមតុ លយ
ប្ទពយសរមម និងបំណុលជារូបិយប័ណណបផសងពី ប្បារ់ ដុលាា ប្តូវបានបតូរបៅជាដុលាារអាបមរ ិរបោយបប្បើអប្តា

បតូរប្បារ់ជាផាូវការរបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា បៅចុងការ ិយបរ ិបចេទ។ រាល់ប្បតិបតតិការចំណូល និង
ចំណាយជារូបិយប័ណណបរបទសបប្ៅពី ប្បារ់ដុលាារ
ប្តូវបានបតូរបៅជាដុលាារអាបមរ ិរបោយបប្បើអប្តាបតូរ
ប្បារ់ បៅនងៃប្បតិបតតិការ។ ភាពខ្ុសគានននអប្តាបតូរប្បារ់ប្តូវបានកាត់រង បៅបពលទទួលសាាល់រុងរបាយ
ន
ការណ៍លទធផល។
2.4

សាច់ប្បារ់ និ ង សាច់ប្បារ់ សមមូ ល
សាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់ សមមូល រួមមានសមតុ លយម្ដលមានកាលរំណត់តិចជាងរយៈបពល 3ម្ខ្ ចប់
ពីនងៃបបញ្ញើ បោយរួមបញ្ូា លសាច់ប្បារ់ សុទធ សមតុលយបៅធនាគារជាតិ ម្ដលមិ នមានការទប់សាកត់ និងសម

តុលយបៅធនាគានានា ម្ដលមានភាពងាយស្សួលរនុងការបតូរបៅជាសាច់ប្បារ់ បហើយអាចមានហានិភ័យ
តិចតូចននការផ្លាស់បូតរតនមារបស់វា។
2.5

ប្បារ់បបញ្ញើជាមួ យធនាគារ
ប្បារ់បបញ្ញើជាមួ យធនាគារ

ប្តួវបានរំណត់ តាមនងាបដើមបោយដរសំវ ិធានធនបលើចំនួនម្ដលមិនអាច

ប្បមូលបាន។
2.6

ប្បារ់តមកល់តាមចាប់ បៅធនាគារជាតិ
ប្បារ់តមកល់តាមចាប់ រួមមានមូលនិធិបំរង
ុ និងប្បារ់តមកល់ធនាគារជាតិ ននរមពុជាបោយអនុបលាមបៅតាម
ចាប់សីព
ត ីប្គឹេះសាថនធនាគារ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

និងហិរញ្ញ វតថុ។

ប្បារ់ តមកល់តាមចាប់មិនអាចយរមរបប្បើ ប្បាស់ សប្មាប់
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ប្បតិបតតិការប្បចំនងៃបទ បហើយពុំប្តូវបានចត់ទុរជាចំ ម្ណរននសាច់ ប្បារ់ និងសាច់ ប្បារ់ សមមូ ល រនុងការ
គណនារបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្បារ់ ។
2.7

ឥណទាន ចំបពាេះអតិងិជន
ឥណទានចំ បពាេះអតិងិជន ប្តូវបានរត់ ប្តាបយងតាមសមតុលយម្ដលបៅសល់ និងការប្បារ់ បោយដរ
បចញនូ វសំវ ិធានធនបលើឥណទានម្ដលបាត់បង់ និងតួ បលខ្ននឥណទានម្ដលលុបបចល។ ការប្បារ់ពយួរ
ទុរសំបៅបៅការប្បារ់ បងារបលើឥណទានម្ដលបានបធែើចំណាត់ថ្ននរ់ បៅជា ឃ្ាំបមើល បប្កាមសតង់ោរ ជាប់
សងស័យ ឬបាត់បង់។
ភាពប្គប់ ប្គាន់ននសំវ ិធានធន សប្មាប់ឥណទានអាប្ររ់និងសងស័យ ប្តូវបានវាយតនមាប្បចំម្ខ្បោយថ្ននរ់
ដឹរនាំ។ រតាតនដលប្តូវបានពិ ចរណារនុងការវាយតនមាបលើភាពប្គប់ ប្គាន់ននសំវ ិធានធនបនេះរួមមានទំហំនន
សំបពៀតឥណទានបទពិ បសាធននការបាត់បង់មុនៗ លរខខ្ណឌបសដឋរិចានាបពលបចាុបបនននិងឥទធិពលរបស់
វាបៅលីអតិងិជន សាថនភាពហិរញ្ញ វតថុរបស់អតិងិជន និងការអនុ វតតន៏ឥណទានទារ់ទងនឹងលរខខ្ណឌរិចា
សនោ។

2.8

សំវ ិធានធនបលើឥណទានម្ដលបាត់ បង់
សំវ ិធានធនបលើឥណទានបាត់បង់ ប្តូវបានម្ផអរតាមចំ ណាត់ថ្ននរ់ និងបសចរតីម្ណនាំបចញបោយធនាគារ
ជាតិននរមពុជា តាមប្បកាសបលខ្ ធ7-018-001ស.រ.្.ណ ចុេះនងៃទី16 ម្ខ្រុមភេះ ឆ្នំ 2018។ ឥណទានទាំង

អស់ប្តូវបានចត់ ថ្ននរ់ តាមសមតថភាពសងរបស់នដគូ ។ សមតថភាពទូ ទាត់សងបនេះ ប្តូវបានវាយតនមាតាម
រយៈបទពិបសាធទូទាត់ សងរនាងមរ លរខខ្ណឌហិរញ្ញ វតថុរបស់អនរខ្ាី ការបធែើជំនួញ និងការពោររណ៏លំហូរ
សាច់ប្បារ់ សមតថភាពអនរខ្ាីនិង្ន្ៈសង បរ ិយកាសហិរញ្ញ វតថុ និងគុណភាពននឯរសារ។
សំវ ិធានធនបលើឥណទានប្តូវបានបធែើប

ើងចំបពាេះហានិភ័យជារ់លារ់បលើឥណទាននីមួយៗ ម្ដលប្តូវបាន

វាយតនមា និងចត់ថ្ននរ់ ជាប្បាំថ្ននរ់ដូចជា ឥណទានធមមតា ឃ្ាំបមើល បប្កាមសតង់ោរ ជាប់សងស័យ និងបាត់
បង់។
បសចរតីម្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិននរមពុជាតប្មូវឲ្យមានកាចត់ថ្ននរ់ និងរប្មិតសំវ ិធានធនដូចតបៅ៖
រប្មិតសំវ ិធានធន

ចំណាត់ថ្ននរ់

ហួសកាលរំណត់

ឥណទានរយៈបពលខ្ាី (តិ ចជាង ឬបសមើនឹងមួ យឆ្នំ)

ដំបណើរការតាមរិចស
ា នោ

ធមមតា

តិចជាងឬបសមើ ១៤នងៃ

1%

ឃ្ាំបមើ ល

15នងៃ ដល់ 30នងៃ

3%

បប្កាមសតង់ោរ

31នងៃ ដល់ 60នងៃ

20%

ជាប់ សងស័យ

61នងៃ ដល់ 90នងៃ

50%

បាត់ បង់

ចប់ពី91នងៃប

ចំណាត់ថ្ននរ់

ហួសកាលរំណត់

ឥណទានរយៈបពលម្វង (បប្ចើ នជាងមួ យឆ្នំ)

ដំបណើរការតាមរិចស
ា នោ

ធមមតា

តិចជាងឬបសមើ 29នងៃ

1%

ឃ្ាំបមើ ល

30 នងៃ ឬបលើសពី បនេះ

3%

បប្កាមសតង់ោរ

90នងៃ ឬបលើសពី បនេះ

20%

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

ើងបៅ

100%
រប្មិតសំវ ិធានធន
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ជាប់ សងស័យ

180នងៃ ឬបលើសពីបនេះ

50%

បាត់ បង់

360 នងៃ ឬបលើសពីបនេះ

100%

ការបលើរបលើងបលើរប្មិ តសំវ ិធានធន អាចបធែើបៅបាន ប្បសិនបបើធនាគារបងាាញភសតុតាងជារ់ ម្សតងតាម
ររណីនីមួយៗថ្ន

ប្ទពយសមបតតិម្ដលបានោរ់ ជាវតថុធានា

តនមាទីផារពិតប្បារដម្ដលបានទទួលសាាល់

បោយធនាគារជាតិ ននរមពុជា។ អនុ បលាមបៅតាមបសចរតីម្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ននរមពុជា ឥណទាន
ហួសកាលរំណត់ប្តូវបានរំ ណត់ថ្ន ប្បារ់ បដើមសរុបបៅសល់ បៅបពលម្ដលប្បារ់ បដើ ម ឬការប្បារ់ហួស
កាលរំណត់។
2.

បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ ៗ (ត)

2.8

សំវ ិធានធនបលើឥណទានម្ដលបាត់ បង់ (ត)
ឥណទានម្ដលមិនអាចប្បមូ លបាន និ ងម្ផនរមួ យននឥណទានម្ដលប្តូវបានចត់ថ្ននរ់ថ្នមិនលអ ប្តូវបាន
លុបបចលបនា្ប់ពីពិចណាបៅបលើតនមាននវតថុបញ្ជ
ា ំ ប្បសិនបបើមាន បៅបពលម្ដលបៅរនុងការវ ិនិច័េយរបស់
ថ្ននរ់ដឹរនាំ មិនមានភាពបជឿជារ់ណាមួ យថ្ននឹងអាចប្បមូ លបានមរវ ិញ។

2.9

ប្ទពយសរមមបផសងៗ
ការវ ិនិបយគ និងប្ទពយសរមមបផសងៗ ប្តូវបានរត់ប្តាតាមតនមាបដើម។

2.10 ប្ទពយសមបតតិ និងបរ ិកាខរ
ប្ទពយសមបតតិ

និងបរ ិកាខរប្តូវបានរត់ ប្តាតាមតនមាបដើមបោយដរបនថយនូ វរ ំលស់បងារ

និងការខ្តបង់

បោយសារការចុេះតនមា។ តនមាបដើមរាប់បញ្ូា លចំ ណាយនងាបដើម និងចំណាយបផសងៗម្ដលទារ់ទងផ្ល្ល់នឹង
ការទិ ញប្ទពយសរមម សប្មាប់ បគាលបំណងបប្បើ ប្បាស់។

តាមររណីជារ់ ម្សតង នងាបដើ មបនតបនា្ប់ ប្តូវបានបញ្ូា លបៅរនុងតនមាបយង ឬទទួ លសាាល់ជាប្ទពយសរមម

មួយបផសងបទៀត ម្តបៅបពលម្ដលអតថប្បបយជន៍ បសដឋរិចាបៅអនាគតម្ដលពារ់ព័នធជាមួ យប្ទពយបនាេះ នឹង
ហូរចូ លមរធនាគារ និងនងាបដើមននធាតុ បនាេះអាចប្តូវបានវាស់ម្វងបោយបជឿទុរចិតតបាន។ រាល់ការជួ ស
ជុល និងការម្ងទាំប្តូវបានរត់ប្តារនុងរបាយការណ៍លទធផលបៅរនុងការ ិយបរ ិបចេទម្ដលជួសជុល និងម្ងទាំ
បនាេះបានបរើតប

ើង។

បន្ុររ ំលស់ប្តូវបានគណនាតាមវ ិធីសាស្រសតរ ំលស់បងរ
បដើមបីកាត់បនថយតនមាប្ទពយសរមមតាមរយៈអាយុ
រំណត់របស់វា ម្ដលអាចបប្បើ ប្បាស់បានរនុងអប្តារ ំលស់ប្បចំឆ្នំដូចតបៅ៖
ម្រលំអាគារ

3 ឆ្នំ

សងាារ ឹម និង បរ ិកាខរ

3 បៅ 5 ឆ្នំ

សមាភរៈការ ិយល័យ

3 បៅ 5 ឆ្នំ

រុំពយូទ័រ និងឧបររណ៍ព័ត៌មានវ ិទោ

3 ឆ្នំ

យនយនត

5 ឆ្នំ

តនមាបយងរបស់ប្ទពយសរមម ប្តូវបានកាត់បនថយភាាមមរប្តឹមតនមាអាចស្សង់មរវ ិញបានរបស់វា ប្បសិនបបើ
តនមាបយងមានចំនួនធំ ជាងតនមាបា៉ាន់សាមនម្ដលអាចស្សង់ មរវ ិញបាន។ តនមាអាចស្សង់មរវ ិញបាន គឺ ជា
តនមាខ្ពស់ជាងបគ រវាងតនមាទីផារសមស្សបដរបចញបសាហុយលរ់ និងតនមាបប្បើ ប្បាស់របស់វា។
ធាតុននប្ទពយសមបតតិ និ ងបរ ិកាខរនីមួយៗ ប្តូវបានឈប់ទទួលសាាល់ បៅបពលមានការលរ់ ឬដរបចញ ឬ
បៅបពលពុំ មានអតថប្បបយជន៍បសដឋរិចាបៅអនាគត ប្តូវបានរ ំពឹងទុ រពីការបប្បើប្បាស់របស់វា ឬការលរ់ ឬ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
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ការដរបចញរបស់វា។ ចំ បណញ និងខ្តប្តូវបានរំ ណត់ ប

ើង បោយបប្បៀបបធៀបទឹរប្បារ់ ទទួលបាន

ជាមួយតនមាបយងបៅសល់ និងប្តូវបានរត់ ប្តារនុងរបាយការណ៍លទធផល។
2.

បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ ៗ (ត)

2.11 រមមវ ិធីរុំពយូទ័ រ

រមមវ ិធីរំពយូទ័រ ប្តូវបានរត់ប្តាតាមតនមាបដើមដររ ំលស់បងារ និងការខ្តបង់ ននឱ្នភាពតនមាបងារ
ប្បសិនបបើ មាន។

វាប្តូវបានរ ំលស់បលើអាយុកាលបប្បើ ប្បាស់ចំនួនប្បាំឆ្នំ

បោយបប្បើ វ ិធី សាស្រសត

័នតរុងអប្តារ
រ ំលស់បងរ។ ប្បសិនបបើ មានការចងអុលបងាាញថ្ន មានបំ លាស់បូរជាសារវ
ត
ន
ំលស់ អាយុ

កាលបប្បើ ប្បាស់ ឬតនមាសំណល់របស់ប្ទពយបនាេះ ការបធែើរ ំលស់នឹងប្តូវបានពិ និតយសារជាងមី បដើ មបី
្ាុេះបញ្ជ
ា ង
ំ ពី ការរ ំពឹ ងទុរងមី។ តនមាម្ដលពារ់ ព័នធបៅនិ ងការម្ងទាំរុំពយូទ័រ រមមវ ិធី ប្តូវបានទទួ ល
សាាល់ជាចំ ណាយបៅបពលម្ដលបរើ តប ើង។
2.12 បំណុល

ប្បារ់ បបញ្ញើរបស់អតិ ងិជន ប្តូវបានរត់ប្តាតាមតនមាម្ដលបានោរ់តមកល់។ ចំណាយបងារ និ ង
បំ ណុលបផសងៗ ប្តូវបានបងាាញតនមាបដើមពិត ម្ដលជាតនមាសមស្សប ម្ដលរ ំពឹ ងថ្នប្តូវបង់ នា
បពលអនាគតសប្មាប់ទំនិញ ឬបសវារមមម្ដលទទួ លបាន។
2.13 ចំណូលការប្បារ់
ចំណូលបានមរពីការប្បារ់ បលើឥណទានចំបពាេះអតិងិជន និងប្បារ់បបញ្ញើបៅធនាគារជាតិននរមពុជា ប្ពម
ទាំងធនាគារនានា

ប្តូវបានទទួលសាាល់បលើមូលោឋនប្បារ់បងារ

បលើរម្លងម្តឥណទានម្ដលមានការ

សងស័យថ្នពុំធានាទទួ លបាននូវការទូទាត់សងវ ិញ។ រនុងររណីបនេះ ការប្បារ់ពុំប្តូវបានទទួលសាាល់ថ្នជា
ប្បារ់ចំណូលបទ។
ចំបពាេះគណនីឥណទាន

ម្ដលបានបធែើចំណាត់ថ្ននរ់ថ្នពុំ មានដំបណើរការសង

ការរត់ប្តាចំណូលពី ការ

ប្បារ់ ប្តូវបានផ្លអររហូតដល់មានសំណងជាសាច់ ប្បារ់វ ិញ។ គណនីឥណទានផតល់បៅអតិងិជន ប្តូវបាន
ចំណាត់ថ្ននរ់ជាឥណទានពុំ មានដំបណើរការសង
បៅ។

រនុងររណីសំណងមានការយឺតយ៉ា វចប់ពី

90នងៃប

ើង

2.14 ចំណូលរនប្មឈនួល និងប្បារ់ រនប្មបជើងសារ

ចំណូលរនប្មពីរិចាសនោឥណទាន និងរនប្មបជើងសារប្តូវបានទទួ លសាាល់បលើមូលោឋនជារ់ ម្សតង តាម
ប្បតិបតតិការ បៅបពលម្ដលបសវាប្តូវបានបំបពញ និង សបប្មចបានចប់ សពែប្គប់។
រនប្មបលើបសវា និងរនប្មបលើប្បតិបតតិការ ប្តូវបានទទួ លសាាល់ជាចំ ណូលបៅបពលឥណទានប្តូវបានផតល់
ឲ្យអតិងិជន។

2.15 ការជួ លតាមរិចាសនោប្បតិ បតតិការ
ការជួ លម្ដលចំ ម្ណរហានិភ័យជារ់លារ់ និងផលរមមសិទិធ ប្តូវបានររាបោយភាគីមាាស់ប្ទពយ ប្តូវបាន
ចត់ថ្ននរ់ ជាការជួ លតាមរិចាសនោប្បតិ បតតិការ។ ការទូទាត់បានបធែើប

ើងរនុងប្របខ្័ណឌននការជួ លបៅតាម

រិចាសនោប្បតិបតតិការ ប្តូវបានរត់ប្តារនុងរបាយការណ៍លទធផល ជាចំ ណាយបងរសប្មាប់រំ
រិចាសនោជួ ល។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
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2.

បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ ៗ (ត)

2.16 ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ
ពនធបលើប្បារ់ចំបណញសប្មាប់ឆ្នំបនេះ

រួមបញ្ូា លទាំងពនធបចាុបបនន

និ ងពនធពនោរបពល។

ពនធបលើប្បារ់

ចំបណញប្តូវបានទទួ លសាាល់រុងរបាយការណ
ន
៍ លទធផល បលើរម្លងម្តវ ិសាលភាពម្ដលពារ់ព័នធនឹងធាតុ

ម្ដលប្តូវបានទទួ លសាាល់បោយផ្ល្ល់រុងគណនី
ន
មូលធន រនុងររណីបនេះ វាប្តូវបានទទួលសាាល់បៅរនុង
គណនីមូលធន។
ពនធបលើប្បារ់ចំបណញននការ ិយបរ ិបចេទ
ពនធ

គឺ ជាពនធម្ដលប្តូវបានគណនាតាមមូ លោឋនប្បារ់ចំបណញជាប់

បោយគណនាតាមអប្តាពនធជាធរមាន

ឬអប្តាពនធម្ដលគិតថ្នជាធរមានបៅនងៃបិទបញ្ាី

បោយ

អនុបលាមបៅតាមចាប់ សារបពើពនធននរមពុជា។

ពនធពនោបពល ប្តូវបានគណនាបោយបប្បើវ ិធីសាស្រសតបំណុលតាមតារាងតុ លយការ បៅបលើភាពលំបអៀងជាប
បណា
ត េះអាសននរវាងមូ លោឋនគិ តពនធតនមាបយងននប្ទពយសរមមនិងបំណុល

បធៀបនឹងតនមាម្ដលបានរាយ

ការណ៍ រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ តនមាម្ដលបានរំ ណត់ចំបពាេះពនធពនោបពល មានមូលោឋនបលើការ
ពោររណ៍បលើការ សបប្មចបាន ឬការទូ ទាត់ននតនមាបយងននប្ទពយសរមមនិងបំណុល បោយបប្បើអប្តាពនធ
ម្ដលបានរំណត់ នននងៃបិទបញ្ាី។
ពនធពនោបពល-សរមម ប្តូវបានទទួលសាាល់តាមចំនួនម្ដលបប្ចើនជាងបគ រនុងររណីម្ដលរ ំពឹងថ្ននឹងមាន
លទធផល ចំបណញជាប់ពនធនាបពលបចាុបបនន ឬអនាគត បដើមបីកាត់រងជាមួ យពនធសរមមពនធពនោបពល
បនាេះ។ ពនធពនោបពល-សរមម ប្តូវបានពិនិតយប

ើងវ ិញ និងកាត់បនថយរនុងររណីម្ដលម្លងមានការរ ំពឹងថ្ន

អតថប្បបយជន៍បនាេះអាចនឹងបប្បើប្បាស់បានបទៀត។
2.17 សំវ ិធានធន

សំវ ិធានធនប្តូវបានរត់ ប្តា លាឹរណាធនាគារមានបៅបចាុបបនន នូវកាតពែរិចាស្សបចាប់ ឬវាទរហិតម្ដល
បានបរើតប

ើងជាលទធផលននប្ពឹតិតការណ៍ពីអតីតកាល បោយប្តូវបប្បើប្បាស់ធនធានបសដឋរិចាបដើ មបី ទូទាត់

កាតពែរិចាបនាេះ

បហើយចំ នួនប្បារ់ ននកាតពែរិចាបនាេះអាចបធែើការបា៉ា ន់ ប្បមាណបានបោយគួរឲ្យបជឿជារ់បា

ន។
សំវ ិធានធន
កាតពែរិចា

ប្តូវបានបគវាស់សង
្ ់ តាមតនមាបចាុបបននននចំ ណាយម្ដលរ ំពឹងថ្ន

នឹងប្តូវការបដើមបីទូទាត់

បោយបប្បើអប្តាអបបហាមុនបង់ពនធ បដើមបី្ុេះបញ្ជ
ា
ា ំងការវាយតនមាទីផារបចាុបបននននតនមាបពល

បវលាទឹរប្បារ់ និងហានិភ័យជារ់លារ់បផសងៗននកាតពែរិចាបនាេះ។
2.18 ភាគី សមព័នធញាតតិ

ភាគីនីមួយៗ ប្តូវបានសមាាល់ជាសមព័នធញតតិរវាងគាន លាឹរណាភាគី ណាមួ យអាចប្តួតប្តាភាគីមួយបទៀត ឬ
អាចជៈឥទធិពលបលើភាគីមួយបទៀត រនុងបសចរតីសបប្មចចិ តតបលើរិចាប្បតិបតតិការហិរញ្ញ វតថុ និងរិចាប្បតិបតតិ
ការអាជីវរមម។
រនុងប្របខ្័ណឌននចាប់ សីព
ត ីធនាគារនិងប្គឹេះសាថនហិរញ្ញ វតថុ
និយមន័ យននសមព័នធញាតតិរាប់បញ្ូា លបុគាល
ទាំងឡាយ ម្ដលកាន់កាប់ បោយផ្ល្ល់ ឬបោយប្បបយល 10 ភាគរយយ៉ា ងតិចននបដើមទុន ឬសិទិធបបាេះ
បឆ្នត បហើយរាប់បញ្ូា លបុគាលណាម្ដលចូលរួមរនុងការអភិបាល ការដឹរនាំ ការប្គប់ ប្គង ឬការប្តួតពិនិតយ
នផ្រុងរបស់
ន
ធនាគារ។
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2.19 ការកាត់ខ្្ង់ននចំនួនទឹ រប្បារ់
ចំនួនទឹរប្បារ់រុងរបាយការណ
ន
៍ ហិរញ្ញ វតថុ បានប្តូវកាត់ខ្្ង់ជាចំនួនឯរតាដុលាារអាបមរ ិរ ចំបពាេះចំនួនទឹរ
ប្បារ់ដុលាារអាបមរ ិរ និងឯរតាពាន់ បរៀលចំបពាេះចំនួនទឹរប្បារ់បរៀល។
3.

ការវ ិនិច័េយ និ ង ការបា៉ា ន់ ប្បមាណបលើគណបនយយ
ការបា៉ា ន់ប្បមាណ និងការវ ិនិ ច័យ
េ
ប្តូវបានបធើែការវាយតនមាជាបនតបនា្ប់ ម្ផអរបលើបទពិបសាធន៍រនាងមរ
និងរតាតបផសងៗ ដូចជាការរ ំពឹ ងទុរនូវបហតុ ការណ៍នាបពលអនាគត ម្ដលបគបជឿថ្នមានភាពសមបហតុផល
បៅតាមកាលៈបទសៈបផសងៗ។ លទធផលននការបា៉ា ន់ប្បមាណគណបនយយ អាចខ្ុ សពី លទធផលជារ់ ម្សតង
ម្ដលពារ់ព័នធ។ ការបា៉ា ន់ប្បមាណ និងសនមត់បៅបលើហា និភ័យជាសារវនត័ ម្ដលបបណា
ត លឲ្យមានការម្រ
តប្មូវធំដុំចំបពាេះតនមារុងបញ្
ន
ា ី ម្ដលបៅសល់ននប្ទពយសរមម និងបំណុលបៅរនុងឆ្នំហិរញ្ញ វតថុបនា្ប់ ប្តូវបាន
បធែើការពិភារាដូចខ្នបប្កាម៖

(រ)

ការខ្តបង់ បលើការអន់ ងយ ននឥណទានចំ បពាេះអតិងិជន
និងសំវ ិធានធនតាមប្បកាស

ធនាគារប្តូវបានតប្មូវឲ្យបគារពតាមការម្បងម្ចរចំ ណាត់ ថ្ននរ់ឥណទាន

បលខ្ 7-018-001ស.រ.្.ណ ចុេះនងៃទី16 ម្ខ្រុ មភេះ ឆ្នំ 2018 សតីពីការម្បងម្ចរចំ ណាត់ថ្ននរ់ប្ទពយសរមម និង
សំវ ិធានធនបៅរនុងធនាគារ និងប្គឹេះសាថនហិរញ្ញ វតថុ ម្ដលបចញបោយធនាគារជាតិ ននរមពុជា។ ធនាគារជាតិ

ននរមពុជា តប្មូវឲ្យធនាគារទាំងឡាយបធែើចំណាត់ ថ្ននរ់ឥណទាន បុ បរប្បទាន និងប្ទពយសរមមប្បហារ់
ប្បម្ហលរបស់ខ្ួនជា
ា
5 ថ្ននរ់ បហើយរប្មិតអបបបរមាននសំវ ិធានធនជារ់លារ់ តាមបទបញ្ញ តិត ប្តូវបានបធែើ
ប

ើងបោយអាស្ស័យបលើការបធែើចំណាត់ ថ្ននរ់ពារ់ព័នធ បោយមិនគិតដល់ប្ទពយសរមមម្ដលប្តូវបានោរ់ ជា

វតថុធានា។ រនុងបគាលបំ ណងម្បងម្ចរចំ ណាត់ថ្ននរ់ឥណទាន តប្មូវឲ្យធនាគារពិ ចរណាបៅបលើហានិភ័យ
និងរតាតពារ់ព័នធទាំងអស់ ម្ដលអាចប៉ាេះពាល់លទធភាពសងរបស់ “អនរខ្ាី”។
(ខ្)

ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ
ពនធប្តូវបានគណនា

តាមមូលោឋនបំ ណរស្សាយបចាុបបននននបទបញ្ញ តិព
ត នធោរ។

បទាេះជាយ៉ា ងណារ៏

បោយ បទបញ្ជញតិតទាំងអស់បនេះ មានការផ្លាស់បូតរពីមួយប្គាបៅមួយប្គា បហើយការសបប្មចជាចុងបប្កាយ
បលើចំនួនពនធ នឹងបធែើប

ើងបនា្ប់ពីមានការប្តួតពិនិតយចុងបប្កាយបោយអាជា្ធរពនធោរ។

បៅបពលម្ដលលទធផលពនធចុងបប្កាយខ្ុ សគានពីចំនួនបានរត់ប្តាពីដំបូង
ពាល់ដល់ពនធបលើប្បារ់ ចំបណញ
ពនធបានបធែើប

ើង។

ភាពលំបអៀងបនេះនឹងបធែើ ឲ្យប៉ាេះ

និងសំវ ិធានធនបលើពនធបៅរនុងការ ិយបរ ិបចេទហិរញ្ញ វតថុម្ដលការរំណត់

(គ) ប្ទពយសមបតតិ និងបរ ិកាខរ
គណបនយយសប្មាប់ប្ទពយសមបតតិ

និងបរ ិកាខរពារ់ព័នធនឹងការបា៉ា ន់ប្បមាណ

បដើ មបីរំណត់អាយុកាលបប្បើ

ប្បាស់ម្ដលរ ំពឹងទុររបស់វា។ ការរំណត់អាយុកាលបប្បើ ប្បាស់របស់ប្ទពយសមបតតិ គឺ ម្ផអរតាមការវ ិនិច័យ
េ
របស់ថ្ននរ់ដឹរនាំ។
4.

សាច់ប្បារ់
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

សាច់ប្បារ់ - ដុលាារអាបមរ ិរ
សាច់ប្បារ់ - ប្បារ់បរៀល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

73,220

294,198

4,439

83

333

529

73,303

294,531

4,968
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5.

សមតុលយជាមួ យធនាគារ
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

16,542

66,466

13,954

គណនីចរនត - ធនាគារបផសងៗ

14,970

60,149

7,033

គណនីសនសំ - ធនាគារបផសងៗ

167,988

674,976

399,257

199,500

801,591

420,244

ប្បារ់បបញ្ញើបៅធនាគាររនុងស្សុរ

គណនីចរនត - ធនាគារជាតិននរមពុជា

ការវ ិភាគបម្នថមមានដូចខ្ងបប្កាម៖
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

រ)

វ ិភាគតាមប្បបភទរូបិយប័ណណ
វ ិភាគតាមកាលរំណត់
រនុងរយៈបពលមួ យម្ខ្

គ)

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

199,500

801,591

420,244

199,500

801,591

420,244

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

263

1,057

350

199,237

800,534

419,894

199,500

801,591

420,244

វ ិភាគតាមកាលរំណត់
រនុងរយៈបពលមួ យម្ខ្

ខ្)

ដុលាារអាបមរ ិរ

វ ិភាគតាមអប្តាការប្បារ់ (ប្បចំឆ្នំ)

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

គណនីសនសំ
6.

0.20% - 1.25%

0.25% - 0.40%

ប្បារ់បបញ្ញើជាមួ យធនាគារបផសងៗបទៀត
គណនីបនេះរួមមាន ប្បារ់បបញ្ញើមានកាលរំណត់ម្ដលមានរយៈបពលពី 6ម្ខ្ បៅ 1ឆ្នំ និងមានការប្បារ់
ប្បចំឆ្នំ រនុងអប្តាពី 4% បៅ 5.10% បៅរនុងឆ្នំ2018 (ឆ្នំ2017 គឺពី 3.5% បៅ 4%)។

7.

ឥណទានចំ បពាេះអតិងិជន
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

3,000,000

12,054,000

-

ឥណទានវ ិបារូបន៍

-

-

-

ឥណទានបគហោឋន

-

-

-

ឥណទានពាណិជារមម
ឥណទានសប្មាប់ប្រុមហុន
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ឥណទានសប្មាប់អនរបប្បើ ប្បាស់
ឥណទានប្បតិបតតិការ
ឥណទានវ ិបារូបន៍
ឥណទានបគហោឋន
ឥណទានដុ ល
សំវ ិធានធនបលើឥណទានបាត់បង់ (*)
ឥណទានសុទធ
(*)

4,342,704

17,448,985

1,150,792

-

-

62,966

957,770

3,848,320

1,594,485

8,300,474

33,351,305

2,808,243

(221,951)

(891,800)

(177,921)

8,078,523

32,459,505

2,630,322

ចលនារនុងខ្្ង់សំវ ិធានធនជារ់លារ់បលើឥណទានជាប់ សងស័យ និងបាត់ បង់មានដូចតបៅ៖
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

សមតុលយបៅបដើមការ ិយបរ ិបចេទ
សំវ ិធានធនរនុងការ ិយបរ ិបចេទ
សំវ ិធានធនទូ បៅ

សំវ ិធានធនរនុងឆ្នំ

សមតុលយបៅចុងការ ិយបរ ិបចេទ
(រ)

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

(177,921)

(714,887)

(4,322,754)

-

-

4,111,818

(44,030)

(176,913)

33,015

(221,951)

(891,800)

(177,921)

ការវ ិភាគតាមចំ ណាត់ ថ្ននរ់ ឥណទាន៖
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

4,869,604

19,566,070

1,548,321

3,290,520

13,221,309

575,005

-

-

-

- ពុំមានវតថុធានា

-

-

544,567

- មានវតថុធានា

-

-

-

- ពុំមានវតថុធានា

-

-

-

- មានវតថុធានា

-

-

140,350

140,350

563,926

-

8,300,474

33,351,305

2,808,243

ឥណទានធមមតា
- មានវតថុធានា (*)
- ពុំមានវតថុធានា

ឥណទានឃ្ាំបមើល
- មានវតថុធានា

ឥណទានជាប់សងស័យ

ឥណទានបាត់បង់
- ពុំមានវតថុធានា

សូមអានបម្នថមរំណត់ សមាាល់បលខ្ 22.2 អំពីហានិភ័យឥណទាន សប្មាប់ ការវ ិភាគពី គុណភាពឥណទាន។
(*)

ឥណទានម្ដលមានវតថុធានា តំណាងឲ្យឥណទាន បៅឲ្យអតិងិជនម្ដលោរ់ ធានាបោយដីធីា អគារ និង /
ឬ អចលនប្ទពយបផសងបទៀត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
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(ខ្)

ការវ ិភាគសំណុំឥណទានតាមវ ិស័យឧសាហរមម និងសំវ ិធានធនសប្មាប់ឥណទានបាត់បង់៖
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018

ប្បារ់ បដើម

សំវ ិធានធន

ប្បារ់ បដើម

សំវ ិធានធន

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

3,000,000

30,000

-

-

957,770

148,524

1,594,485

165,783

4,342,704

43,427

1,213,758

12,138

8,300,474

221,951

2,808,243

177,921

32,459,505

891,800

11,336,879

718,268

ឥណទានបគហោឋន
ឥណទានសំណង់
បផសងៗ
សមមូលជាពាន់បរៀល
(គ)

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ចំបពាេះការវ ិភាគសំណុំឥណទានតាមរយៈកាលរំ ណត់ សូមអានរំ ណត់ សមាាល់បលខ្ 22.4 សតីអំពីហានិ

ភ័យសាច់ប្បារ់ ងាយស្សួល។

(ឃ) វ ិភាគតាមការសានរ់ បៅ៖

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

និវាសនជន

5,939,430

23,864,630

2,808,243

អនិវាសនជន

2,361,044

9,486,675

-

8,300,474

33,351,305

2,808,243

8,300,474

33,351,305

2,773,376

-

-

34,867

8,300,474

33,351,305

2,808,243

8,300,474

33,351,305

2,808,243

8,300,474

33,351,305

2,808,243

(ង)

វ ិភាគតាមរូបិយវតថុ៖

ដុលាារអាបមរ ិរ
ប្បារ់ បរៀល

(ច) វ ិភាគតាមសមព័នធភាគី៖
ពុំម្មនភាគី សមព័នធញាតតិ
(្)

វ ិភាគតាមហានិភ័យ៖

ពុំម្មនហានិភ័យធំ
ហានិភ័យឥណទានធំ

គឺ ជាចំនួនសរុបដុ លននហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារនិងហិរញ្ញ វតថុ

ជាមួ យឯរតតជនម្ដលមានចំ នួនប្បារ់ បលើសពី

ម្ដលបរើតបចញពីប្បតិបតតិការរបស់ប្គឹ េះសាថន
10

ភាគរយននមូ លនិ ធិផ្ល្ល់សុទធរបស់

ប្គឹេះសាថនធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថុបនាេះ។ ហានិភ័យសរុបដុ ល គឺ ជាចំនួនម្ដលខ្ពស់ជាងរវាង សមតុលយឥណទាន និង
ឥណទានម្ដលប្តូវបានអនុម័ត។

(ឈ) វ ិភាគតាមអប្តាការប្បារ់ប្បចំឆ្នំ៖
ឥណទានវ ិបារូបន៍
ឥណទានសប្មាប់ប្រុមហុន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

-

10.00%

7.80 - 8.00%
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ឥណទានប្បតិ បតតិការ

8.00 - 13.00%

10.00%

ឥណទានបគហោឋន

8.00 - 12.00%

8.50 - 10.00%

8.

ប្បារ់តមកល់តាមចាប់ បៅធនាគារជាតិ ននរមពុជា
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ប្បារ់តមកល់ធានាបលើបដើមទុន
ប្បារ់បំរង
ុ កាតពែរិចា

(រ)

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

750,000

3,013,500

650,000

14,200

57,056

14,200

764,200

3,070,556

664,200

ប្បារ់តមកល់ធានាបលើបដើ មទុន
បយងតាមប្បកាសរបស់ធនាគារជាតិ ននរមពុជា បលខ្ ធ7-06-208 ប្ប.រ. ចុ េះនងៃទី13 ម្ខ្រញ្ជញ ឆ្នំ2006 សតីពី
វ ិបសាធនរមម បលើមាប្តា 9 និ ងមាប្តា 13 ននប្បកាសបលខ្ ធ7-00-05 ប្ប.រ. តប្មូវឱ្យធនាគារតមកល់ទឹរប្បារ់
ម្ដលបសមើនឹង

5%ននបដើមទុនបានបង់ របស់ខ្ួនបៅរន
ា
ុ ងគណនីអចិន្នតយ៍បៅធនាគារជាតិ ននរមពុជា។

ប្បារ់

តមកល់បនេះ មិនសប្មាប់ បប្បើ ប្បាស់រុងប្បតិ
ន
បតតិការប្បចំនងៃរបស់ធនាគារបទ បហើយនឹ ងប្តូវប្បគល់ឱ្យធនាគារ
វ ិញ បៅបពលម្ដលធនាគារសម័ប្គចិតតបញ្ឈប់ប្បតិបតតិការរបស់ខ្ួនបៅរន
ា
ុ ងប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា។
(ខ្)

ប្បារ់បំរុងកាតពែរិចា
ប្បារ់បំរុងកាតពែរិចាបលើប្បារ់ បបញ្ញើបៅធនាគារជាតិ ននរមពុជា ប្តូវស្សបបៅនឹងបទបញ្ញ តិតរបស់ធនាគារជាតិ

ជាតិ ននរមពុជា បលខ្ ធ.7-012-140 ចុេះនងៃទី13 ម្ខ្រញ្ជញ ឆ្នំ2012។ ប្បកាសខ្ងបលើតប្មូវឲ្យធនាគារររារទុរ

បៅធនាគារជាតិននរមពុជា នូ វប្បារ់បំរង
ុ កាតពែរិចាបលើប្បារ់ បបញ្ញើអតិងិជន គិតជាមធយមភាគប្បចំនងៃ ប្តូវមាន
8 ភាគរយជាប្បារ់ បរៀល និង 12.5 ភាគរយជារូបិយប័ណណបរបទស។
(គ)

ប្បារ់តមកល់តាមចាប់ បៅធនាគាររណា
ត លទទួ លបានការប្បារ់ (រនុងមួ យឆ្នំ) ដូ ចតបៅ៖

អប្តាការប្បារ់ប្បចំឆ្នំ៖
ប្បារ់តមកល់ធានាបលើបដើមទុន
ប្បារ់បំរង
ុ កាតពែរិចា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

Nil

Nil

0.62%

0.36%
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9.

ប្ទពយ និងបរ ិកាខរ

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018

ការម្រលំអ

បប្គឿងសងាារ ឹម បរ ិកាខរការ ិយល័យ

អាគារជួ ល

និងបប្គឿងបំ ពារ់

និង បរ ិកាខរបផសងៗ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

284,073

13,126

52,279

បរ ិកាខរ
រុំពយូទ័ រ

យនយនត

សរុប

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

32,251

128,265

26,392

484,107

6,639

160

7,121

36,740

102,939

-

-

-

-

(26,392)

(26,392)

336,352

19,765

32,411

135,386

36,740

560,654

(284,073)

(13,126)

(31,974)

(127,384)

(20,923)

(477,480)

(13,086)

(448)

(245)

(1,549)

(5,080)

(20,408)

-

-

-

-

21,459

21,459

(297,159)

(13,574)

(32,219)

(128,933)

(4,544)

(476,429)

39,193

6,191

192

6,453

32,196

84,225

157,477

24,875

771

25,928

129,364

338,416

តនមាបដើម
នានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2018
ទិញបម្នថម
លរ់
នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018
រ ំលស់បងារ
នានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2018
រ ំលស់រុនងឆ្នំ
លរ់

នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018
តនមាបយង
នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018
គិតជាពាន់បរៀល
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9.

ប្ទពយ និងបរ ិកាខរ (ត)

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ការម្រលំអ

បប្គឿងសងាារ ឹម បរ ិកាខរការ ិយល័យ

អាគារជួ ល

និងបប្គឿងបំ ពារ់

និង បរ ិកាខរបផសងៗ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

284,073

20,192

ទិញបម្នថម

-

លរ់

បរ ិកាខរ
រុំពយូទ័ រ

យនយនត

សរុប

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

66,183

127,600

26,750

524,798

-

68

665

5,892

6,625

-

(7,066)

(34,000)

-

(6,250)

(47,316)

284,073

13,126

32,251

128,265

26,392

484,107

284,073)

(20,192)

(65,770)

(126,461)

(21,116)

(517,612)

-

-

(204)

(923)

(1,196)

(2,323)

-

7,066

34,000

-

1,389

42,455

(284,073)

(13,126)

(31,973)

(127,385)

(20,923)

(477,480)

-

-

278

880

5,469

6,627

តនមាបដើម
នានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2017

នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017
រ ំលស់បងារ
នានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្នំ2017
រ ំលស់រុនងឆ្នំ
លរ់

នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017
តនមាបយង
នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017
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10.

រមមវ ិធីរុំពយូទ័ រ

ធនាគារបានបធែើការរ ំលស់បពញបលញបលើរមមវ ិធីរុំពយូទ័ រម្ដលរំពុងបប្បើ ប្បាស់ម្ដលមាននងាបដើមចំនួន 71,675
ដុលាារអាបមរ ិរ។
11.

ប្ទពយសរមមបផសងៗ
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

ការប្បារ់ ប្តូវទទួលបានពី ឥណទាន

73,796

296,512

141,237

ប្បារ់បបញ្ញើ

39,309

157,944

236,759

ការវ ិនិបយគ

12,500

50,225

12,500

ចំណាយបង់មុន

13,459

54,078

12,885

139,064

558,759

403,381

12.

ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន
ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន ប្តូវបានររាទុ ររនុងបគាលបំណងននការសងបំណុលបរៀងរាល់ម្ខ្ និ ងមិនទទួ ល
បានការប្បារ់បនាេះបទ។

13.

បំណុលប្តូវបង់ និងបំណុលបផសងៗ
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ពនធបផសងៗ
ចំណាយបងារបផសងៗ ប្តូវបង់

14.

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

4,660

18,724

17,378

45,655

183,441

7,385

50,315

202,165

24,763

បដើមទុ ន
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

បបាេះផាយ និងបានបង់ ប្គប់ ចំនួន

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

15,000,000

60,270,000

13,000,000

(*)

បដើមទុ នរបស់ធនាគារ រួមមានចំនួន 15 លានភាគហុនម្ដលរនុងមួ យភាគហុនមានតនមា 1 ដុលាារអាបមរ ិរ។

(**)

ប្បារ់តមកល់ធានាបលើបដើ មទុនចំនួន 5% ននបដើមទុ នចុេះបញ្ាី ម្ដលមានចំនួនទឹរប្បារ់ 750,000 ដុ លាារអាបមរ ិរ
ប្តូវបានររាទុ របៅរនុងគណនីធនាគារជាតិ ននរមពុជាដូ ចម្ដលបានលាតប្តោងរនុងរំណត់សមាាល់បលខ្ 8។
(***) ធនាគារជាតិ ននរមពុជា បានបចញប្បកាសបលខ្ ធ7-016-117 បលើតប្មូវការបដើមទុ នងមី និងលរខខ្ណឌ

សប្មាប់ ការបចញអាជា្ប័ណណរបស់ធនាគារ ម្ដលតប្មូវឲ្យធនាគារឯរបទសរនុងស្សុរ ម្ដលបានចុេះបញ្ាី

ពាណិជារមមជាប្រហុន ប្តូវមានបដើ មទុនអបបបរមា 60 ពាន់ លានបរៀល (សមមូ ល 15លានដុលាារអាបមរ ិ
រ)។ លរខខ្ណឌតប្មូវបលើមូលធនងមីបនេះ នឹ ងមានប្បសិទិធភាពរនុងរយៈបពលពី រឆ្នំ ម្ដលចប់ បផតើមពី នងៃទី

22 ម្ខ្មី នា ឆ្នំ2016។ សារាចរចុេះនងៃទី22 ម្ខ្មិងុនា ឆ្នំ2016 របស់ធនាគារជាតិននរមពុជាបានបសនើឱ្យ

ធនាគារឯរបទសរនុងស្សុរ បបងកើនបដើ មទុនរបស់ខ្ួនជាពី
ា
រដំ ណារ់ កាលបសមើគាន បលើរដំបូងបៅមុនចុ ងម្ខ្
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មីនា ឆ្នំ2017 និងមួ យបលើរចុងបប្កាយមុ ននងៃទី22 ម្ខ្មី នា ឆ្នំ2018។ បៅនងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ
ធនាគារមិនទាន់ បានបគារពតាមប្បកាសខ្ងបលើលបទ។ ថ្ននរ់ដឹរនាំធនាគារបជឿជារ់ ថ្ន ធនាគារនឹង
បបងកើនបដើ មទុ នបដើមបីអនុ បលាមបៅតាមប្បកាសបនេះ មុ ននងៃផុតរំណត់ ។
15.

ចំណូលការប្បារ់
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

ឥណទានបៅអតិងិជន

413,393

1,661,013

238,061

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិ និងធនាគារបផសង

157,057

631,055

240,895

570,450

2,292,068

478,956

16.

ចំណូលពី ប្បតិបតតិការបផសងៗ
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

551,000

2,213,918

-

ចំបណញពី ការលរ់ ប្ទពយសរមម យនយនត

8,913

35,812

15,434

ចំណូលភាគលាភពីការវ ិនិបយគ

1,961

7,879

4,950

នងាបសវា

2,704

10,865

4,681

69,299

278,443

14,882

ចំបណញពី អប្តាបតូរប្បារ់

(1,293)

(5,194)

144

632,584

2,541,723

40,091

ចំណាយរនប្មបជើងសារ

(2,937)

(11,801)

(1,181)

629,647

2,529,922

38,910

ឥណទានម្ដលប្បមូលបានវ ិញ

ចំណូលរនប្មបជើងសារបផសងៗ

17.

ចំណាយបលើប្បតិបតតិការបផសងៗ
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

92,000

369,656

180,000

ប្បារ់ បបៀវតស និងបសាហុយបុ គាលិរដនទបទៀត

177,635

713,737

87,130

បសាហុយវ ិជាាជី វៈ

351,072

1,410,607

29,962

ពនធ និងអាជា្ប័ណណ

51,904

208,550

63,847

បសាហុយសនតិសុខ្

11,218

45,074

15,525

បសាហុយបភាើង

11,919

47,891

13,846

បសាហុយបធែើដំបណើរ និងរំ សានត

11,759

47,248

1,492

ចំណាយទំ នារ់ទំនង

5,835

23,445

6,572

បសាហុយយនយនត

6,024

24,204

2,124

បសាហុយជួ លទីតាំងការ ិយល័យ
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សមាភរការ ិយល័យ និងសមាភរផាត់ផាង់

11,113

44,652

5,222

បសាហុយជួ សជុល និងម្ងទាំ

2,973

11,946

3,176

បសាហុយ ទីផារ និងផសពែផាយពាណិជារមម

3,900

15,670

466

20,420

82,048

2,323

389

1,563

883

14,045

56,433

8,825

421,393

1,701,164

433,677

រ ំលស់បលើប្ទពយ និងបរ ិកាខរ
បសាហុយធានារាប់ រង
ចំណាយដនទបទៀត

18.

ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ
ពនធបលើប្បារ់ចំបណញម្ដលប្តូវបងាាញ គឺ ជាពនធអបបបរមាប្បចំឆ្នំ។
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

12,174

48,915

5,605

12,174

48,915

5,605

ចំណាយពនធប្បចំឆ្នំ

រ.

ការបផ្ៀងផ្ល្ត់ ពនធបលើប្បារ់ចំបណញប្បចំឆ្នំ
រនុងប្របខ្័ ណឌននចាប់ សារបពើ ពនធ ធនាគារមានកាតពែរិចាបង់ពនធបលើប្បារ់ចំបណញរនុងអប្តា 2០%ននលទធ
ផលជាប់ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ ឬបង់ ពនធអបបបរមារនុងអប្តា1% ននផលរបរសរុបបោយយរចំនួនប្បារ់ ម្ដល
ធំជាងបគ។

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

383,861

1,542,353

63,458

76,772

308,471

12,692

ចំណាយមិ នអាចកាត់រងបាន

15,303

61,486

14,835

ខ្តសារបពើពនធ បានបប្បើ ប្បាស់

(92,075)

(369,957)

(27,527)

-

-

-

12,174

48,915

5,605

12,174

48,915

5,605

ចំបណញ មុខ្បង់ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ
ពនធបលើប្បារ់ចំបណញរនុងអប្តា 20 ភាគរយ

ពនធអបបបរមារនុងអប្តា 1%
ចំណាយពនធ
ខ្.

ពនធពនោបពលបលើប្បារ់ចំបណញ
លទធផលខ្តសារបពើពនធបយងបៅការ ិយបរ ិបចេទបនា្ប់
ធនាគារមានសិទិធបយងលទធផលខ្តសារបពើ ពនធប្បចំឆ្នំនីមួយៗ បៅការ ិយបរ ិបចេទបនា្ប់ បដើមបីទុរកាត់ រង
នឹងប្បារ់ចំបណញជាប់ ពនធបៅឆ្នំបប្កាយៗ
ពនធបរើ តមានប

ើង។

សប្មាប់ រយៈបពលប្បាំឆ្នំបនា្ប់ពីឆ្នំម្ដលលទធផលខ្តសារបពើ

បៅដំ ណាច់ ការ ិយបរ ិបចេទ

ធានាគារបានបា៉ា ន់សាមនប្បារ់ ខ្តសារបពើ ពនធបងារចំនួន

1,559,066 ដុលាារអាបមរ ិរ - ប្បមាណ 6,3 ពាន់ លានបរៀល (ឆ្នំ 2017: 1,56 លានដុលាារអាបមរ ិរ - ប្បមាណ 6,3
ពាន់ លានបរៀល) ម្ដលអាចកាត់រងជាមួ យនឹងប្បារ់ចំបណញជាប់ ពនធនាបពលអនាគត។
តួបលខ្លមអិតមានដូចខ្ងបប្កាម៖

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
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អាចបប្បើប្បាស់
ឆ្នំចប់បផតើម

បានដល់ឆ្នំ

បានបប្បើប្បាស់រហួត

មិនបានបប្បើ ប្បាស់

ខ្តសារបពើ ពនធ

ដល់ឆ្នំ 2018

ប្តូវបានបបាេះបង់

រហូតដល់ឆ្នំ 2018

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

ដុលាារអាបមរ ិរ

2013

2018

1,465,341

92,075

1,373,266

-

2014

2019

36,996

-

-

36,996

2015

2020

194,364

-

-

194,364

1,696,701

92,075

1,373,266

231,360

6,817,345

369,957

5,517,783

929,604

សមមូ លជាពាន់ បរៀល

18.

ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ (ត)

ខ្.

ពនធពនោបពលបលើប្បារ់ចំបណញ (ត)
ធនាគារមិនបានទទួ លសាាល់ពនធពនោបពលបលើប្បារ់ចំបណញ

ម្ដលបរើតបចញពី លទធផលខ្តសារបពើ ពនធ

បយងបទ បោយសារថ្ននរ់ដឹរនាំបជឿជារ់ ថ្ន នឹងមិ នមានប្បារ់ចំបណញជាប់ ពនធប្គប់ ប្គាន់ សប្មាប់ បធែើការ
កាត់ រង ជាមួ យនឹងពនធពនោបនេះបទ។
ធនាគារពុំ មានសមតុ លយពនធពនោបពលបផសងបទៀតបយងបៅការ ិយបរ ិបចេទបប្កាយជាសារវ ័នតបនាេះបទ ។
19.

សាច់ប្បារ់ និ ងសាច់ប្បារ់ សមមូ ល
សប្មាប់បគាលបំណងននរបាយការចលនាសាច់ប្បារ់ សាច់ប្បារ់ និងសាច់ ប្បារ់ សមមូ ល រួមមាន៖
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

សាច់ប្បារ់ រុងនដ
ន

សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិ
សមតុលយជាមួយធនាគារបផសងៗ

20.

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

73,303

294,531

4,968

16,542

66,466

13,954

182,958

735,125

406,290

272,803

1,096,122

425,212

កាតពែរិចារិចាសនោ
កាតពែរិចារិចាសនោជួ លប្បតិ បតតិការ
ធនាគារមានជាប់រិចាសនោជួ លអាគារសប្មាប់ បប្បើ ប្បាស់ជាការ ិយល័យរបស់ខ្ួានម្ដលរិ ចាសនោបៅសល់
មានបងាាញជាទឹ រប្បារ់ ដូចតបៅ៖

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

តិចជាងមួ យឆ្នំ

84,000

337,512

77,000

បលើសពីមួយឆ្នំ ម្តតិចជាងប្បាំឆ្នំ

91,000

365,638

175,000

175,000

703,150

252,000

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

31

របាយការណ៍ប្រច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨

21.

សមតុលយ និ ងប្បតិ បតតិការរវាងសមព័នធភាគី

ប្បតិ បតតិការរវាងសមព័នធភាគី មានដួចជា៖
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ប្បារ់បំណាច់ ននបុគាលិរប្គប់ ប្គងចំបង
22.

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

19,500

78,351

-

ការប្គប់ ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថុ

អាជី វរមមរបស់ធនាគារ តប្មូវឲ្យមានការយរចិតតទុរោរ់រំណត់បគាលបៅបៅបលើហានិ ភ័យ និងប្គប់ ប្គង
ហានិភ័យទាំងបនាេះប្បរបបោយលរខណៈវ ិជាាជីវៈ។ ការងារប្គប់ ប្គងហានិភ័យរបស់ធនាគារ គឺបដើមបីបធែើការ
រំណត់អតតសញ្ជញណរាល់ហានិភ័យចមបងៗ វាយតនមាហានិ ភ័យ ប្គប់ប្គងតួ នាទី របស់ហានិភ័យ និងបធែើការ
រំណត់ ការម្បងម្ចរមូ លធនសប្មាប់ប្គប់ ប្គងហានិ ភ័យទាំងបនាេះ។ ហានិភ័យបរើ តប

ើងពី សរមមភាពអាជី វ

រមមម្ដលធនាគារជួបប្បទេះ រួមមានហានិភ័យប្បតិ បតតិការ ហានិភ័យហិរញ្ញ វតថុ៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិ

ភ័យទីផារ (រួមមាន ហានិភ័យអប្តាបតូរប្បារ់ និងហានិភ័យអប្តាការប្បារ់) និងហានិ ភ័យសាច់ប្បារ់ ងាយ
ស្សួល។ ខ្ងបប្កាមបនេះ គឺ ជាបគាលនបយបាយ និ ងបគាលការណ៍ម្ណនាំម្ដលធនាគារយរមរបប្បើ ប្បាស់
បដើមបីប្គប់ ប្គងហានិភ័យទាំងឡាយម្ដលពារ់ព័នធនឹងសរមមភាពអាជី វរមមរបស់ខ្ួន។
ា
ធនាគារកាន់ កាប់ ប្ទពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វតថុដូ ចខ្ងបប្កាម៖
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

73,303

294,531

4,968

199,500

801,591

420,244

ប្បារ់បបញ្ញើជាមួ យធនាគារ

3,430,000

13,781,740

6,234,000

ឥណទានចំ បពាេះអតិងិជន

8,078,523

32,459,505

2,630,322

125,605

504,681

390,496

11,906,931

47,842,048

9,680,030

ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន

12,711

51,073

4,877

បំណុល និងបំ ណុលបផសងៗ

45,655

183,441

7,385

58,366

234,514

12,262

ប្ទពយសរមមហិរញ្ញវតថុ
សាច់ប្បារ់

សមតុលយជាមួយធនាគារ

ប្ទពយសរមមបផសងបទៀត

បំណុលហិរញ្ញវតថុ

22.1 ហានិភ័យប្បតិ បតតិការ
ហានិភ័យប្បតិ បតតិការ

គឺជាហានិភ័យននការខ្តបង់ម្ដលអាចបរើ តមានប

ើងបោយសារម្តរងែេះខ្ត

ឬ

បរាជ័ យននដំបណើរការប្គប់ប្គងហានិភ័យប្បតិបតតិការ បោយសារម្តមនុសស និ ងប្បព័នធប្គប់ ប្គងនផ្រុង
ន
ឬ
បណា
ត លមរពីរតាតខ្ងបប្ៅ។ ហានិភ័យបនេះប្តូវបានចត់ម្ចងតាមរយៈ ការបបងកើតនូ វដំ បណើរការប្គប់ប្គង

ហានិភ័យប្បតិ បតតិការ ការប្តួតពិនិតយ និងការរាយការណ៍ ឱ្យបានប្តឹ មប្តូវពី សរមមភាពអាជី វរមម តាមរយៈ
អងាការប្គប់ ប្គង និងគាំប្ទម្ដលឯររាជយពី អងាភាពអាជី វរមម និងគណៈប្គប់ ប្គង។ ទាំងបនេះរួមមាន ហានិភ័យ
ខ្ងម្ផនរចាប់ ការប្បប្ពឹតិតតាមគណបនយយ និងការម្រាងបនាំ។
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គណៈប្គប់ ប្គងហានិភ័យ បានបបងកើតបគាលនបយបាយ និងនីតិវ ិធី បដើមបីផតល់នូវការម្ណនាំបៅឲ្យប្រុមប្បតិបតតិការសំខ្ន់ៗ បលើរចនាសមព័នធការប្គប់ប្គងហានិភ័យ និងភាពចំ បាច់ ននការប្តួតពិ និតយខ្ងរនុង បដើមបី
រំណត់អតតសញ្ជញណ ស្ង់តនមា ប្គប់ប្គង និងប្តួតពិនិតយហានិភ័យប្បតិបតតិការរបស់ពួរបគ។ ប្បព័នធប្តួត
ពិនិតយខ្ងរនុង និងការវាស់ម្វងប្តួវបានប្បតិ បតតិរួមមាន ការបបងកើអាជា្ធរសប្មាប់ចុេះហតថបលខ្ ការរំណត់

ការប្តួតពិនិតយប្បព័នធ ការបធែើឲ្យមានប្បសិទធភាពនននី តិវ ិធី និងឯរសារបោយធានានូ វការអនុបលាមតាមបទ
បញ្ញ តិត និ ងតប្មូវការចាប់ ។ ចាប់និងនីតិវ ិធី គឺប្តូវបានប្តួតពិនិតយប

ើងវ ិញ ជាបទៀងទាត់ បោយពិ ចរណាបៅ

បលើបគាលបៅ និ ងយុទធសាស្រសត អាជី វរមមរបស់ធនាគារ និងបទបញ្ញ តិត។
22.2 ហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារប្តួវបា៉ា ន់សាមនថ្ន

ប្បឈមមុ ខ្នឹ ងហានិភ័យឥណទាន

ម្ដលជាហានិភ័យបណា
ត លមរពី អតិងិជន

ម៉ាូយ ឬនដគូទីផាររបស់ខ្ួានបរាជ័ យរនុងការបំបពញកាតពែរិចាជាប់រិចាសនោ ចំបពាេះធនាគារ នាបំ ណាច់ នន
កាលរំ ណត់ ។ ហានិភ័យឥណទានបរើ តប

ើងជាចមបងបចញពី ឥណទាន និងបុបរប្បទាន ប្ពមទាំងឥណទាន

តាមការសនោ ម្ដលបរើ តមានពីសរមមភាពផតល់ឥណទានទាំងបនាេះ។
(រ)

ការវាស់ម្វងហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារបានបបងកើតបគាលនបយបាយហានិភ័យឥណទាន ម្ដលបរៀបចំ ប

ើងបដើមបីប្តួតប្តានូ វការធានារា៉ា ប់ រង

សរមមភាពហានិភ័យ។ នីតិវ ិធី ននការរំ ណត់ រប្មិ តហានិភ័យ ការប្តួតពិនិតយ ការបប្បើ ប្បាស់ និងការប្គប់ប្គង
ឥណទានប្តូវបានអនុ វតតប

ើងម្ផអរតាមរមមវ ិធី ឥណទាន

ម្ដលបានបរៀបចំ គបប្មាងសប្មាប់ផលិតផល

ឬ

សំបពៀតឥណទាន ពិបសសរួមបញ្ូា លទាំងទីផារបគាលបៅ កាលរំ ណត់ និងលរខខ្ណឌ ឯរសារសំអាង និ ង
នីតិវ ិធីម្ដលបៅបប្កាមផលិតផលឥណទាន ម្ដលនឹ ងប្តូវបានវាស់សង
្ ់ និងផតល់ឲ្យ។ ធនាគាររ៏ បានធានាថ្ន
ខ្ាួនមានការម្បងម្ចរតួ នាទី ោច់ស្ស
ម្ដរ។
(ខ្)

េះ រវាងអនរបផតើមឥណទាន អនរវាយតនមា និងអនរអនុម័តឥណទានផង

ការប្គប់ ប្គងរប្មិ តហានិភ័យ និងបគាលការណ៍ប្គប់ប្គងហានិភ័យ
ធនាគារប្គប់ ប្គង រប្មិត និ ងប្តួតពិនិតយការប្បមូ លផតំុ ហានិ ភ័យឥណទានបៅបពលម្ដលពួរបគររបឃើញ ជា
ពិបសសបៅបលើនដគូ ជាបុគាល ជាប្រុម ប្ពមទាំងបៅបលើឧសាហរមម។

ធនាគារបរៀបចំនូវរចនាសមព័នធតាមរប្មិតននហានិភ័យឥណទាន បោយោរ់រប្មិតបលើចំនួនទឹរប្បារ់ននហានិ
ភ័យ ម្ដលអាចទទួ លយរបានទារ់ទងនឹ ងអនរខ្ាី និងតាមម្ផនរឧសាហរមម។ ការប្បឈមមុខ្នឹ ងហានិភ័យ
ឥណទានប្តូវបានប្គប់ ប្គងតាមរយៈការវ ិភាគជាបទៀតទាត់នូវលទធភាពអនរខ្ាី

និងអនរខ្ាីសកាតនុ ពលនន

កាតពែរិចារុនងការសងប្តលប់ នូវការប្បារ់ និងប្បារ់បដើ ម ប្ពមទាំងតាមរយៈការពិនិតយប
ឥណទានម្ដលសមស្សប។
បោយទទួ លយរវតថុបញ្ជ
ា ំ

ើងវ ិញនូ វរប្មិតផតល់

ការប៉ាេះពាល់បៅនឹ ងហានិ ភ័យឥណទានប្តូវបានប្គប់ប្គងផងម្ដររនុងម្ផនរមួ យ

និងការធានារបស់សាជី វរមម

សប្មាប់ ការបាត់ បង់ឥណទាន។

ឬបុគាល

ប្ពមទាំងតាមរយៈការបធែើសំវ ិធានធន

ការរំ ណត់នូវរប្មិ តននហានិភ័យឥណទានតាមប្បបភទផលិតផល

និង

វ ិស័យឧសាហរមម ប្តូវបានអនុម័តបោយអភិ បាល។
(គ)

បគាលការណ៍សំវ ិធានធន និ ងភាពអន់ ងយ
ធនាគារតប្មូវឲ្យអនុ វតតតាមការចត់ ថ្ននរ់ឥណទាន និ ងសំវ ិធានធន បោយបយងតាមប្បកាសបចញបោយ
ធនាគារជាតិ ននរមពុជាម្ដលពារ់ព័នធ ម្ដលមានបៅរំណត់ សមាាល់បលខ្ 2.8 ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។

ឥណទាន និងបុ បរប្បទាន ហួសរំ ណត់តិចជាង 30នងៃមិនប្តូវបានចត់ទុរថ្នមានភាពអន់ងយបទ បលើរម្លង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

33

របាយការណ៍ប្រច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨

ម្តមានព័ត៌មានបផសងបទៀតម្ដលបងាាញថ្នមានភាពអន់ងយ។ រប្មិតអបបបរមាននសំវ ិធានជារ់ លារ់ សប្មាប់
ភាពអន់ ងយ ប្តូវបានបធែើប

ើងអាស្ស័យបោយការចត់ ថ្ននរ់ ម្ដលពារ់ព័នធ។

(ឃ) ហានិភ័យអតិបរមាននឥណទាន មុនរាប់បញ្ូា លវតថុធានា ឬមុ នការធានាឥណទានបផសងៗ
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

199,500

801,591

420,244

ប្បារ់បបញ្ញើជាមួ យធនាគារ

3,430,000

13,781,740

6,234,000

ឥណទានអតិងិជន

8,078,523

32,459,505

2,630,322

ប្ទពយសរមមបផសងៗ

125,605

504,681

390,496

11,833,628

47,547,517

9,675,062

ហានិភ័យឥណទានទារ់ទងនឹងធាតុរុងតារាងតុ
ន
លយការ
សមតុលយជាមួយធនាគារ

តារាងខ្ងបលើបងាាញពី ហានិ ភ័យអតិបរមាននឥណទានចំបពាេះធនាគារនានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 បោយមិ ន
បានគិតពី វតថុបញ្ជ
ា ំ ឬការធានាឥណទានបផសងៗបទៀតប ើយ។
បណំុត ហានិ ភ័យឥណទានមានការបរើនប ើង
បៅបពលម្ដលភាគី ពារ់ព័នធមួយចំ នួន
បានចូ លរួមរនុង
សរមមភាពអាជី វរមមស្សបដៀងគាន ឬរនុងភូមិសាស្រសតម្តមួ យ ឬមានលរខណៈស្សបដៀងគាន ម្ដលអាចប៉ាេះពាល់
ដល់សមតថភាពរនុងការបគារពតាមរិចាសនោបៅនឹ ងឥទធិពលននការផ្លាស់បូតរននបសដឋរិចានបយបាយ

ឬរតាត

បផសងៗដនទបទៀត។ បណំុត ហានិភ័យឥណទាន បងាាញពី ភាពរបសើបននសរមមភាពរបស់ធនាគារ ម្ដលទទួ ល
ផលប៉ាេះពាល់បោយវ ិស័យឧសាហរមម ឬទីតាំងភូមិសាស្រសតណាមួ យ។ ការវ ិភាគបលើបណំុត ហានិ ភ័យឥណ
ទានរបស់ធនាគារ បៅកាលបរ ិបចេទបៅតារាងតុលយការមានបងាាញបៅរនុងរំណត់ សមាាល់បលខ្ 7។
(ង)

ឥណទានអតិងិជន
ឥណទានអតិងិជនប្តូវបានសបងខបដូ ចខ្ងបប្កាម៖
នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2017

ដុលាារអាបមរ ិរ

ពាន់បរៀល

ដុលាារអាបមរ ិរ

8,160,124

32,787,379

2,123,326

-

-

544,567

140,350

563,926

140,350

ចំនួនដុល

8,300,474

33,351,305

2,808,243

សំវ ិធានធនសប្មាប់ឥណទានបាត់បង់

(221,951)

(891,800)

(177,921)

ចំនួនសុទធ

8,078,523

32,459,505

2,630,322

ឥណទានម្ដលមិនទាន់ ហួសកាលរំណត់ និង
គាមនភាពអន់ងយ
ឥណទានម្ដលហួសកាលរំ ណត់ ម្តមិនទាន់
មានគាមនភាពអន់ងយ
ឥណទានម្ដលមានភាពអន់ ងយ

(1)

ឥណទាន និងបុបរប្បទានម្ដលមិ នទាន់ ហួសរំណត់ និ ងមិ នមានភាពអន់ងយ
ឥណទាន និងបុ បរប្បទានម្ដលមិ នទាន់ ហួសរំណត់ មិ នប្តូវបានចត់ទុរថ្នមានភាពអន់ងយប

ើយ លុេះ

ប្តាម្តមានព័ត៌មានណាមួ យចងអុលបងាាញផ្ុយពីបនេះ។
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(2)

ឥណទាន និងបុបរប្បទានហួសកាលរំ ណត់ ម្តមិ នមានភាពអន់ ងយ
ឥណទាន និ ងបុបរប្បទានម្ដលហួសកាលរំ ណត់ រយៈបពលតិ ចជាង 90នងៃមិនប្តូវបានចត់ទុរថ្នមានភាព
អន់ងយប

ើយ

បលើរម្លងម្តមានព័ត៌មានណាមួ យចងអុលបងាាញផ្ុយពីបនេះ។

បោយអនុបលាមបៅតាម

បគាលការណ៍ម្ណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ននរមពុជា ឥណទានប្បបភទបនេះប្តូវបានចត់ថ្ននរ់ជា ឃ្ាំបមើ ល ម្ដល
មានសំវ ិធានធនជារ់ លារ់ 3% ។
(3)

ឥណទាន និងបុបរប្បទានម្ដលមានភាពអន់ ងយ
ឥណទាន និងបុ បរប្បទានម្ដលមានភាពអន់ ងយ គឺ ជាឥណទាននិ ងបុ បរប្បទានទាំងឡាយណាម្ដលធនាគារ
រំណត់ ថ្នមានភ័សុតាងមិ
ត
នលំបអៀង បហើយធនាគារមិ នរ ំពឹងថ្នអាចប្បមូ លប្បារ់បដើ ម និ ងការប្បារ់ តាមកាល
រំណត់បៅលរខខ្ណឌរិ ចាសនោននឥណទាន

និ ងបុ បរប្បទានបនាេះបាន។

បោយអនុបលាមបៅតាមបគាល

ការណ៍ម្ណនាំរបស់ធនាគាជាតិននរមពុជា ឥណទាននិ ងបុបរប្បទានម្ដលបលើសកាលរំ ណត់រយៈបពល 90 នងៃ
ប្តូវបានចត់ទុរថ្នមានភាពអន់ងយ
ប្តូវបានបធែើប

បហើយរប្មិតអបបបរមាននសំវ ិធានធនជារ់ លារ់ សប្មាប់ ភាពអន់ ងយ

ើងម្ផអរបៅបលើការចត់ ថ្ននរ់

ផ្ុយពី បនេះ។
22.

ម្ដលពារ់ព័នធ បលើរម្លងម្តមានព័ត៌មានណាមួ យចងអុលបងាាញ

ការប្គប់ ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថុ (ត)

22.3 ហានិភ័យបលើទីផារ
ហានិភ័យទីផារ

គឺ ជាហានិ ភ័យម្ដលតនមាទីផារ

ឬលំហូរសាច់ ប្បារ់ នាបពលអនាគតននលិខ្ិតូបររណ៍

ហិរញ្ញ វតថុនឹ ងម្ប្បប្បួល បោយសារការផ្លាស់បូតរតនមាទីផារ។ ហានិភ័យទីផារបរើ តប

ើង បោយសារសាថនភាព

បបើរទូ លាយននអប្តាការប្បារ់ រូបិយប័ណណ និ ងផលិតផលមូ លធន ម្ដលប្បឈមនឹ ងចលនាទីផារជារ់ លារ់
និងទូបៅ ប្ពមទាំងការម្ប្បប្បួលននអប្តា ឬតនមាទីផារ ដូចជាអប្តាការប្បារ់ គំលាតឥណទាន និងអប្តាបតូរ
រូបិយប័ណណបរបទស។
(រ)

ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរបទស
ហានិភ័យរូបិយប័ណណ គឺ ជាហានិភ័យននការប
ម្ប្បប្បួលអប្តាបតូរររូបិយប័ណណបរបទស។

ើងចុេះននតនមាលិខ្ិតូបររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ម្ដលបណា
ត លមរពី ការ

ធនាគារមិនមានហានិភ័យការបតូរររូបិយប័ណណបរបទសជាសារវនត័បទ
ធនាគារបធែើប

ើងជាប្បារ់ដុលាារអាបមរ ិរ។ ដូចបនេះ ការវ ិភាគរ ំបញាចបលើហានិភ័យការបតួររូបិយប័ណណបរបទស

មិនប្តូវបានបងាាញបៅរនុងរបាយការណ៍បនេះប
(ខ្)

បោយសារប្បតិ បតតិការចមបងរបស់

ើយ។

ហានិភ័យតនមា
ធនាគារមិនប្បឈមមុខ្នឹងហានិភ័យតនមាមូលប័ ប្តបទ

បោយសារធនាគារមិ នមាន

ឬមិនររាទុ រការវ ិនិ-

បយគ ម្ដលចត់ថ្ននរ់ បៅរនុងតារាងតុ លយការតាមតនមាទីផារ។
(គ)

ហានិភ័យបលើអប្តាការប្បារ់
ហានិភ័យបលើអប្តាការប្បារ់ សំបៅបៅបលើការខ្តបង់នូវចំ ណូលការប្បារ់ សុទធ បោយសារម្តការម្ប្បប្បួល
ននរប្មិ តអប្តាការប្បារ់ និងការផ្លាស់បូតរបៅរនុងសមាសភាពននប្ទពយសរមម និ ងប្ទពយអរមម។ ហានិភ័យបលើ

អប្តាការប្បារ់ ប្តូវបានប្គប់ ប្គងតាមរយៈ ការប្តួតពិនិតយយ៉ា ងហមត់ចត់ បៅបលើចំណូល បលើការបណា
ត រ់ទុន
តនមាទីផារ តនមាបដើ មននមូ លនិធិ និងតាមរយៈការវ ិភាគចបនាាេះម្ប្បប្បួលអប្តាការប្បារ់ ។ សកាតនុពុលននការ
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ធាារ់ចុេះនូ វចំណូលការប្បារ់ សុទធពីការម្ប្បប្បួលអប្តាការប្បារ់ ម្ដលខ្ុ សប្បប្រតី

ប្តូវបានប្តួតពិនិតយបោយ

បធៀបបៅនឹ ងរប្មិតហានិភ័យម្ដលរំណត់ ថ្នអាចទទួ លយរបាន។
ធនាគារមិនមានប្ទពយសរមម និងប្ទពយអរមមហិរញ្ញ វតថុ ម្ដលមានអប្តាការប្បារ់ម្ប្បប្បួលបទ។ ប្ទពយសរមម
ទាំងអស់មានអប្តាការប្បារ់ បងរ ចំម្ណរប្បារ់បបញ្ញើពីអតិងិជនមិ នមានការប្បារ់ ។
22.

ការប្គប់ ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថុ (ត)

22.4 ហានិភ័យបលើសាច់ប្បារ់ ងាយស្សួល
ហានិភ័យបលើសាច់ប្បារ់ ងាយស្សួល គឺ ជាហានិភ័យម្ដលធនាគារ គាមនលទធភាពបំបពញកាតពែរិចាសងប្បារ់
បៅបពលដល់រំណត់ សង បោយអតិងិជនមរដរប្បារ់ បបញ្ញើវ ិញ តប្មូវការសាច់ប្បារ់ តាមការចុេះរិចាសនោ
ឬលំហូរសាច់ប្បារ់ បចញបផសងៗ។
ថ្ននរ់ដឹរនាំប្តួតពិនិតយសាច់ ប្បារ់ ងាយស្សួលរនុងតារាងតុ លយការ

និងប្គប់ ប្គងការប្បមូលផតំុ

និងទិននន័យ

បំណុលម្ដលមានកាលរំណត់។ ថ្ននរ់ដឹរនាំប្តួតពិនិតយយ៉ា ងដិតដល់ ពី លំហូរចូ ល និងលំហូរលបចញសាច់
ប្បារ់ទាំងអស់ និ ងគមាាតសាច់ប្បារ់ តាមកាលរំណត់ តាមរយៈរបាយការណ៍ជាប្បចំ។ ថ្ននរ់ដឹរនាំប្តួតពិនិតយចលនារបស់អនរោរ់ ប្បារ់បបញ្ញើចមបងៗ

ប្ពមទាំងបធែើម្ផនការទុរជាមុនសប្មាប់ ការដរប្បារ់ របស់ពួរ

បគផងម្ដរ។ តារាងខ្ងបប្កាម គឺជាការវ ិភាគពីប្ទពសរមម និ ងបំណុលរបស់ធនាគារ តាមកាលវសានតពារ់ព័នធ
ម្ដលម្ផអរបលើរយៈបពលបៅសល់នាកាលបរ ិបចេទននតារាងតុ លយការ បៅនឹ ងកាលបរ ិបចេទកាលវសានតជាប់រិចា
សនោ ឬបា៉ា ន់ សាមន។
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22.

ការប្គប់ ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថុ (ត)

22.4 ហានិភ័យបលើសាច់ប្បារ់ ងាយស្សួល (ត)
នងៃទី31 ម្ខ្ធនួ ឆ្នំ2018
ប្ទពយសរមម
សាច់ប្បារ់

ប្តឹម 1 ម្ខ្

>1 បៅ 3 ម្ខ្

>3 បៅ 6 ម្ខ្ >6 បៅ 12 ម្ខ្

>1 បៅ 5 ឆ្នំ

បលើសពី ឆ្នំ គាមនកាលរំ ណត់

ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ

សរុប

ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ

73,303

-

-

-

-

-

-

73,303

199,500

-

-

-

-

-

-

199,500

ប្បារ់បបញ្ញើជាមួ យធនាគារ

-

-

2,590,000

840,000

-

-

-

3,430,000

ឥណទានចំ បពាេះអតិងិជន

-

-

-

-

3,462,043

4,838,431

-

8,300,474

សំវ ិធានធន

-

-

-

-

(173,567)

(48,384)

-

(221,951)

ប្ទពយសរមមបផសងៗ

113,105

-

-

-

-

-

12,500

125,605

ប្ទពយសរមមសរុប

385,908

-

2,590,000

840,000

3,288,476

4,790,047

12,500

11,906,931

ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន

12,711

-

-

-

-

-

-

12,711

បំណុល និ ងបំណុលបផសងៗ

45,655

-

-

-

-

-

-

45,655

បំណុលហិរញ្ញវតថុសរុប

58,366

-

-

-

-

-

-

58,366

327,542

-

2,590,000

840,000

3,288,476

4,790,047

12,500

11,848,565

1,316,064

-

10,406,620

3,375,120

13,213,097

19,246,409

50,225

47,607,534

សមតុលយជាមួ យធនាគារ

បំណុលហិរញ្ញវតថុ

ចំនួនគំលាតតាមកាលវវសានត
គិតជាពាន់បរៀល
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22.
22.4

ការប្គប់ ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថុ (ត)
ហានិភ័យបលើសាច់ប្បារ់ ងាយស្សួល (ត)

នងៃទី31 ម្ខ្ធនួ ឆ្នំ2017
ប្ទពយសរមម
សាច់ប្បារ់

ប្តឹម 1 ម្ខ្

>1 បៅ 3 ម្ខ្

>3 បៅ 6 ម្ខ្ >6 បៅ 12 ម្ខ្

>1 បៅ 5 ឆ្នំ

បលើសពី ឆ្នំ គាមនកាលរំ ណត់

ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ

សរុប

ដុលាារអាបមរ ិរ ដុលាារអាបមរ ិរ

4,968

-

-

-

-

-

-

4,968

សមតុលយជាមួ យធនាគារ

420,244

-

-

-

-

-

-

420,244

ប្បារ់បបញ្ញើជាមួ យធនាគារ

110,000

2,309,000

2,095,000

1,720,000

-

-

-

6,234,000

ឥណទានចំ បពាេះអតិងិជន

-

-

-

-

146,428

2,661,815

-

2,808,243

សំវ ិធានធន

-

-

-

-

(1,464)

(176,457)

-

(177,921)

ប្ទពយសរមមបផសងៗ

377,996

-

-

-

-

-

12,500

402,996

ប្ទពយសរមមសរុប

913,208

2,309,000

2,095,000

1,720,000

144,964

2,485,358

12,500

9,692,530

ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន

4,877

-

-

-

-

-

-

4,877

បំណុល និ ងបំណុលបផសងៗ

7,385

2,882

14,496

-

-

-

-

24,763

12,262

2,882

14,496

-

-

-

-

29,640

900,946

2,306,118

2,080,504

1,720,000

144,964

2,485,358

12,500

9,650,390

បំណុលហិរញ្ញវតថុ

បំណុលហិរញ្ញវតថុសរុប
ចំនួនគំលាតតាមកាលវវសានត
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22.

ការប្គប់ ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វតថុ (ត)

22.5 ការប្គប់ ប្គងបដើមទុ ន

ធនាគារបធែើការពិ ចរណាអំពីតប្មូវការបធែើឲ្យមានសមតុ លយននប្បសិទធភាព ភាពបត់ម្បន និងភាពប្គប់ប្គាន់
របស់បដើមទុ ន បៅបពលម្ដលបគបធែើការរំ ណត់នូវភាពប្គប់ប្គាន់ របស់បដើមទុ ន និ ងបៅបពលម្ដលបគបធែើការ
អភិ វឌឍម្ផនការប្គប់ប្គងបដើ មទុនបនាេះ។ ធនាគារបរ ិយយ លមអិតអំពីការពិ ចរណាទាំងបនេះ តាមរយៈដំ បណើរ
ការវាយតនមាភាពប្គប់ប្គាន់ននបដើមទុ ននផ្រុង
ន និងលរខណៈសំខ្ន់ៗមួ យចំនួនរួមមាន (រ) យរចិតតទុរោរ់
ពិចរណាបៅបលើទាំងរតាតបសដឋរិចា

និងបទបញ្ញ តិតននបដើមទុនបំរុងអបបបរមា

ម្ដលរំ ណត់បោយធនាគារ

ជាតិ ននរមពុជា (ខ្) ការពារលទធភាពរបស់ធនាគារបដើ មបីបនតនិរនតភាពអាជី វរមម ដូ ចបនេះវាអាចបនតប្បបយជន៍

ដល់ភាគទុនិរ និង អតថប្បបយជន៍ ដល់ភាគីម្ដលពារ់ព័នធនឹងធនាគារ (គ) ររាមូ លោឋនបដើមទុ នរ ឹងមាំ បដើមបី
គាំប្ទដល់ការអភិ វឌឍអាជី វរមម។
បៅរនុងការ ិយបរ ិបចេទបញ្ាប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្នំ2018 បដើ មទុ នលរខនិតរៈរបស់ធនាគារមានចំ នួន 15 លានដុលាារ
អាបមរ ិរ។
22.6 តនមាសមស្សបននប្ទពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វតថុ

តនមាសមស្សបចំ បពាេះឧបររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ សំបៅបៅបលើតនមាអាចបោេះដូ របានរវាងអនរលរ់ និ ងអនរទិ ញរនុង
ប្របខ្័ណឌននទីផារសរមមធមមតា បោយគាមនការោរ់ បងខំឲ្យលរ់ ឬការជំរេះបញ្ាី។

បោយបហតុ ថ្ន ប្ទពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វតថុរបស់ធនាគារមួ យចំនួនធំ ពុំ មានការជួ ញដូ របលើទីផារ
សរមមបទ តនមាសមស្សបចំបពាេះឧបររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ប្តូវបានវាយតនមាបោយថ្ននរ់ដឹរនាំធនាគារ បោយបយង
បៅតាមប្បបភទននប្ទពយសរមម

និ ងបំណុលទាំងបនាេះ

តនមាសមស្សបចំបពាេះប្ទពយសរមម
គណបនយយរបស់វា។

ម្ផអរបៅបលើការបា៉ា ន់សាមនរបស់ថ្ននរ់ដឹរនាំធនាគារ

និងបំណុលហិរញ្ញ វតថុ

23.

យថ្នភាព

(រ)

ការទាមទាររបស់ប្រុមហុន World City (WC)

មានតនមាប្បហារ់ ប្បម្ហលគាននឹងតនមាពិត

ធនាគារ និ ងប្រុមហុន World City បានចុ េះរិចាប្ពមបប្ពៀងការពិបប្គាេះបយបល់បលើបសវាហិរញ្ញ វតថុមួ យរនុង
ឆ្នំ2017។ ធនាគារបានទទួ លនងាបសវាពិ បប្គាេះបយបល់ពីប្រុមហុន WC។ បៅនងៃទី10 ម្ខ្បមសា ឆ្នំ2014
ធនាគារបានទទួ លលិខ្ិតមួ យពីប្រុមហុន WC ទាមទារទឹ រប្បារ់ពិបប្គាេះបយបល់រម
ួ ជាមួ យនឹ ងប្បារ់ ពិន័យ
រួមមានចំនួន 5.31 លានដុ លាារអាបមរ ិរ។ បនា្ប់បនាេះ និងរហូតដល់កាលបរ ិបចេទននរបាយការណ៍បនេះ មិន
មានការទំ នារ់ទំនងបម្នថមបទៀតប្តូវបានទទួ លបោយធនាគារទារ់ ទងនឹ ងររណីបនេះ។ ដូ ចបនេះបហើយ ថ្ននរ់
ដឹរនាំធនាគារបជឿជារ់ ថ្នលទធផលននបញ្ជ
ា បនេះ ម្ដលអាចកាាយបៅជាបំណុលពិ តប្បារដ គឺពិបារបា៉ា ន់សាមន
ណាស់។ បទាេះជាយ៉ា ងណា វាប្បម្ហលជាថ្នលទធផលប្បតិបតតិការនាបពលអនាគតអាចនឹងប្តូវបានរងផល
ប៉ាេះពាល់បោយការផ្លាស់បូតរការបា៉ា ន់សាមន

ឬបោយសារសរមមភាពជាបនតបនា្ប់ ម្ដលនឹងប្តួវបានចត់វ ិធាន

ការបោយធនាគារ ឬប្រុមហុន WC។
(រ)

ការទាមទាររបស់ប្រុមហុន World City (WC) (ត)
បលើសពី បនេះបទៀត ធនាគារ, ប្រុមហុនWC និង Hanil Engineering and Construction Co., Ltd. បានចុេះរិចាប្ពម
បប្ពៀងអាជី វរមម និ ងរិចាប្ពមបប្ពៀងធានាមួ យ ("បៅថ្ន រិចាប្ពមបប្ពៀង") បៅម្ខ្រញ្ជញ ឆ្នំ2007 បដើមបីផតល់រមាី
ដល់អនរទិ ញផ្េះននគបប្មាងទីប្រុងបខ្មរូ សុីធី។ បៅនងៃទី21 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2016 ធនាគារបានទទួ លពារយ
បណឹត ងមួ យពីប្រុមហុនWC ទាមទារឱ្យបញ្ជ
ា រ់លុបបចលរិចាប្ពមបប្ពៀងបនេះ និងប្បគល់ប្តលប់មរវ ិញនូ វ
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ប្បារ់បបញ្ញើចំនួន 1.13 លានដុ លាារអាបមរ ិរ។ បៅនងៃទី15 ម្ខ្រញ្ជញ ឆ្នំ2016 សាលាដំបូងរាជធានីភំនបពញ បាន
បចញសាលប្រមបថ្នកលបទាសធនាគារឲ្យសងបរ ិមាណជំ ពារ់បៅឲ្យប្រុមហុនWC។
បៅនងៃទី14 ម្ខ្តុ លា ឆ្នំ2016 ធនាគារមិ នបានទទួ លយរសាលប្រម និងបានោរ់ ពារយបណឹត ងបៅសាលា
ឧទធរណ៍។ បៅនងៃទី9 ម្ខ្ឧសភា ឆ្នំ2017 សាលាឧទធរណ៍បានបចញសាលប្រមមួ យបដិបសធការការបតឹង
ឧទធរណ៍របស់ធនាគារ និ ងបានដំរល់សាលប្រមម្ដលបចញបោយសាលាដំបូងរាជធានីភំនបពញ ចុេះនងៃទី15 ម្ខ្
រញ្ជញ ឆ្នំ2016 ។
បៅនងៃទី23 ម្ខ្មិងុនា ឆ្នំ2017 ធនាគារមិ នបានទទួ លយរសាលប្រមពីសាលាឧទធរណ៍ និងបានោរ់ ពារយ
បណឹត ងឧទធរណ៍បៅតុ លាការរំ ពូល។ បណឹត ងឧទធរណ៍បនេះ បចាុបបននរំពុងដំ បណើរការបៅតុ លាការរំពូល។
មរដល់កាលបរ ិបចេទននរបាយការណ៍បនេះ

ជបមាាេះបនេះគឺបៅម្តបនត

របស់តុលាការរំពូលគឺ មិនអាចដឹងបាន។

ថ្ននរ់ដឹរនាំធនាគារបជឿជារ់ ថ្ន

កាាយបៅជាបំណុលពិតប្បារដ

គឺវាពិ បារបា៉ា ន់សាមនណាស់។

បហើយលទធផលននការបចញសាលប្រម
លទធភាពននបញ្ជ
ា បនេះម្ដលអាច

បយងបៅតាមការបញ្ជ
ា រ់ពីបមធាវ ីរបស់

ធនាគារ លទធផលអវ ិជាមានម្ដលធនាគារនឹ ងទទួ លរងមានភាគរយតិច។ បទាេះជាយ៉ា ងណា វាប្បម្ហលជាថ្ន
លទធផលប្បតិ បតតិការនាបពលអនាគតអាចនឹងប្តូវបានរងផលប៉ាេះពាល់បោយការផ្លាស់បូតរការបា៉ា ន់សាមន ឬនីតិ

វ ិធីតុលាការ ឬបោយសារសរមមភាពជាបនតបនា្ប់ ម្ដលនឹងប្តួវបានចត់វ ិធានការបោយធនាគារ ឬប្រុមហុន
WC។
(ខ្)

យថ្នភាពបលើពនធ
ពនធប្តូវបានគណនាតាមមូ លោឋនបំ ណរស្សាយបចាុបបននននបទបញ្ញ តិតពនធោរ។ ប៉ាុ ម្នតការអនុ វតតចាប់ សារបពើ

ពនធនិងបទបញ្ញ តិតម្ផនរពនធោរចំបពាេះប្បតិបតតិការមួ យចំនួន អាចប្តូវបរស្សាយបោយខ្ុ សពីគានបៅបពលមាន
ការប្តួតពិនិតយបោយរដឋបាលសារពីពនធ។ ការវ ិនិច័េយរបស់ធនាគារបលើប្បតិ បតតិការជំនួញរបស់ខ្ួាន អាចមាន
ភាពខ្ុ សគានពី ការវ ិនិច័េយម្ដលបធែើប

ើងបៅបពលមានការប្តួតពិនិតយបោយម្នតីពនធោរ។

ប្បសិនបបើគណបនយយរមម ប្បតិបតតិការណាមួ យប្តូវបានជំ ទាស់បោយរដឋបាលសារបពើ ពនធបនាេះ ធនាគារនឹ ង
រងការរំណត់ពនធបម្នថម ការផ្លរពិន័យ និ ងការប្បារ់ យឺតយ៉ា វម្ដលអាចមានសារៈសំខ្ន់។ ការរំណត់ពនធ
ប

ើងវ ិញបោយរដឋបាលសារបពើពនធ អាចបធែើបៅបានរនុងរយៈបពលបី ឆ្នំ និងបនតបានរហូតដល់រយៈបពលដប់

ឆ្នំ។
24.

ប្ពឹតិតការណ៍បប្កាយនងៃបិទតុ លយការ

ប្បារ់រមាីម្ដលបានផតល់ឲ្យ World Finance Co., Ltd រនុងចំនួនទឹរប្បារ់ 2 លានដុលាារអាបមរ ិរម្ដលនឹ ងប្តូវដល់កាល

រំណត់ នានងៃទី20 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2020 ប្តូវបានបង់ ផ្លតច់ឲ្យធនាគារ បៅនងៃទី25 ម្ខ្ររកោ ឆ្នំ2019 បោយម្ផអរតាមការ
ពិភារាគានបៅវ ិញបៅមររវាងធនាគារ និ ងWorld Finance Co., Ltd។ បនា្ប់ពីការទូ ទាត់ ប្បារ់ បនេះ ចំនួនឥណទានពុំ
មានការធានារបស់ធនាគារប្តួវបានកាត់បនថយចំនួន 2 លានដុលាារអាបមរ ិរ។
លរខខ្នតិរៈរបស់ធនាគារម្ដលបានម្រសប្មួល

ប្តូវបានចុេះបញ្ាីបៅប្រសួងពាណិជារមម

នានងៃទី22

ម្ខ្មី នា

ឆ្នំ2019។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
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