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១. សារររសប់្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 ឆ្ន ំ២០១៨ គឺជាឆ្ន ំននការផ្លា ស់បតូរមួយសប្មាប់ធនាគារបហើយ
ការផ្លា ស់បតូរបនេះ នឹងបនតដល់ឆ្ន ំ២០១៩ ដូចជា ការផ្លា ស់បតូរភាព
ជាមាា ស់ និងការប្គប់ប្គង។ បយើងប្បឹងម្ប្បងពុេះពារយ៉ាងខ្ា ំង 
បដើមបីទទួលលទធផលកាន់ម្តលអប្បបសើរ។  

 លទ្ធផលសម្ប្មចបានសាំខាន់ៗ 

 គិតប្តឹមឆ្ន ំ២០១៨ ធនាគារបានបនតប្បតិបតតិការឥណទាន 
ម្ដលជាលទធផល ផលប័ប្តឥណទានសរបុបានបរើនប ើងដល់ 
៨លានដុលាា រអាបមររិ (ឆ្ន ំ២០១៧ មានចំនួន ២.៦លានដុលាា រ
អាបមររិ) បហើយប្បារ់ចំណូលពីប្បតិបតតិការ មានចំនួន ១.២

លានដុលាា រអាបមររិ (ឆ្ន ំ២០១៧ មានចំនួន ០.៥២លានដុលាា រអាបមររិ) ។ ធនាគារ ទទួលបានប្បារ់
ចំបណញបប្កាយបង់ពនធចំនួន ០.៧៧លាន ដុលាា រអាបមររិ (ឆ្ន ំ២០១៧ មានចំនួន 0.0៦លាន ដុលាា រ
អាបមររិ) អប្តាផលប័ប្តឥណទានមានហានិភ័យ (PAR ៣០នងៃ) មានភាពប្បបសើរប ើងយ៉ាងខ្ា ំង 
បោយវាបានងយចុេះមរប្តឹមអប្តា ១.៧% (ឆ្ន ំ២០១៧ មានចំនួន ៥%) ។  

ធនាគារបៅម្តមិនទាន់អាចទាញយរអតថប្បបយជន៍ជាអតិបរមាពីប្បតិបតតិការរបស់ខ្ាួនបាន
បៅប ើយ និងបៅម្តបនតបប្បើប្បាស់មូលធន បដើមបីប្ទប្ទង់ដល់ប្បតិបតតិការរបស់ខ្ាួន ម្ដលជាលទធផល 
អនុបាតសាធនភាព មានរប្មិតខ្ពស់បំផុត គឺចំនួន១០៧.៦៧% (ឆ្ន ំ២០១៧ មានចំនួន ១០៦.៨%) ។ 

ដាំម្ណើ រវិវឌ្ឍន ៍

បដើមបីគំាប្ទដល់ចរខុវស័ិយ និងបបសររមមងមីរបស់ខ្ាួន  ធនាគារមានយុទធសាស្រសតសំខ្ន់ៗមួយ
ចំនួន ម្ដលប្តូវបផ្លត តការយរចិតតទុរោរ់ ៖ 

រ.  ការផ្លា ស់បតូររចនាសមព័នធប្គប់ប្គង បដើមបីប្ាើយតបបៅនឹងរំបណើ ន និងការពប្ងីរប្បតិ-   
បតតិការនាបពលអនាគត 

ខ្.  ការបប្ជើសបរ ើស និងម្ងរររាបុគាលិរ និងថ្នន រ់ដឹរនំាម្ដលមានបទពិបសាធន៍ បដើមបីគំាប្ទ
ដំបណើ រននការផ្លា ស់បតូររបស់ធនាគារ 

គ. ការម្រសប្មួលបគាលការណ៍ នីតិវធីិ ការម្រលមអប ើងវញិនូវម្បបម្ផនឬចរនតការងារ 
បដើមបីធានាឱ្យមានភាពងាយស្សួល ឆ្ប់រហ័ស និងទំនុរចិតតចំបពាេះអតិងិជន ប្ពមទំាង
មានប្បសិទធភាព និងប្បសិទធផល សប្មាប់ធនាគារ  

ឃ.  បប្បើប្បាស់ប្បព័នធសនូលងមីសប្មាប់ធនាគារ ម្ដលជាប្បព័នធអនឡាញ អាចបមើលបឃើញ
ប្បតិបតតិការភាា មៗ (Online & Real-Time) អាចបប្បើប្បាស់របិូយប័ណណចប្មុេះ និងអាច
បប្ងួមរបាយការណ៍បញ្ាូ លគាន បាន។ 

ង.  អនុវតតការបប្បើប្បាស់ប្បព័នធរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ (IFRS) តាមតប្មូវការ
របស់និយ័តររ 
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ច.  រចនាជាងមីនូវសាា រយីបហារបស់ធនាគារ  
្.  បរៀងគរររទុន និងម្សែងររប្បារ់រមាីពីសាថ ប័នដនទ បម្នថម បដើមបីគំាប្ទដល់រំបណើ ន

ប្បតិបតតិការឥណទាន 
 

បយើងរ៏រំពុងបធែើការម្រលមអផលិតផលម្ដលមានស្សាប់របស់បយើង រ៏ដូចជាបបងកើតផលិតផល
ងមីៗបម្នថមបទៀត បដើមបផីតល់ជូនអតិងិជនបគាលបៅរបស់បយើង នារំ ុងឆ្ន ំខ្ងមុខ្បនេះ ។ 

ធនាគារបជឿជារ់ថ្ន សមិទធផលខ្ងហិរញ្ញវតថុម្តមួយមុខ្ មិនម្មនជាបគាលបៅចុងបប្កាយ
បនាេះប ើយ។  បយើងប្តវូម្តផតល់ការគំាប្ទ ដល់អតិងិជនរបស់បយើង ឱ្យទទួលបានបជាគជ័យ បប្ពាេះ
បយើងរ៏នឹងទទួលបានការររីចបប្មើនជាមួយអតិងិជនផងម្ដរ។ បយើងចំបាច់បនតបធែើឲ្យកាន់ម្តប្បបសើរ
ប ើងជាលំោប់នូវគុណភាពននការបបប្មើបសវារមម ជូនដល់អតិងិជនបគាលបៅ ដូចម្ដលបានរំណត់
យ៉ាងចាស់ បៅរនុងចរខុវស័ិយ និងបបសររមមរបស់បយើង ។ 

ធនធានមនុសសម្ៅរនងុធនាគារ 
ធនាគាររ៏បផ្លត តការយរចិតតទុរោរ់ផងម្ដរ បៅបលើការផសពែផាយ ចរខុវស័ិយ បបសររមម 

និងយុទធសាស្រសត បៅដល់ប្គប់បុគាលិររបស់បយើង បដើមបីសបប្មចបាននូវការរមួបញ្ាូ លគាន នូវវបបធម៌
ការងារដ៏លអប្បបសើរ និងពិតប្បារដមួយ ម្ដលផតល់សន្ុេះបោយតនមារមួគាន របស់បយើង ។  ខ្ណៈបពល
ម្ដលដំបណើ រននការផ្លា ស់បតូរបទើបម្តចប់បផតើម វាបានបញ្ជា រ់ពីទសសនៈរបស់ខ្្ុំម្ដលថ្ន ធនាគារប្តូវ
ការធនធានមនុសសម្ដលមានបទពបកាសលយ បៅប្គប់រប្មិតបៅរនុងធនាគារ ។ បយើងមានម្ផនការ
ោរ់ឲ្យអនុវតតនូវរមមវធីិផតល់រងាែ ន់បលើរទឹរចិតត សប្មាប់បុគាលិរប្នើមរបស់បយើង។  

បទាេះបីជាបយើងជាធនាគារងមីរ៏បោយ ប៉ាុម្នតគំនិតផតួចបផតើមជាបប្ចើនប្តូវបានបបងកើតប ើង បដើមបី
បបងកើនបទពបកាសលយ ប្បសិទធផល ប្បសិទធភាព ផលិតភាព ប្ពមទំាងការនចនប្បឌិតបបងកើតងមី និងបដើមបី
បណតុ េះសាម រតីននការបបប្មើបសវាអតិងិជន។ គំនិតផតួចបផតើមទំាងអស់បនេះ គឺម្ផអរបៅបលើការទទួលសាា ល់
ថ្ន បុគាលិររបស់បយើងទំាងអស់ គឺជាប្ទពយសមបតតិដ៏សំខ្ន់ ម្ដលនឹងរមួចំម្ណររនុងនិរនតរភាពដ៏យូរ
អម្ងែងនាបពលអនាគតរបស់បយើង។ បយើងបប្ជើសបរ ើសមនុសសលអបំផុត យរមរបបប្មើការ និងខិ្តខំ្ម្ង
ររា បលើរទឹរចិតត ផតល់អំណាច និងផតល់រងាែ ន់សប្មាប់ការចូលរមួចំម្ណររបស់ពួរបគ។ តាមរយៈ
មបធោបាយទំាងបនេះ និងបយងបលើសាម រតីរមួរបស់បយើង បយើងបជឿជារ់ថ្ន ធនធានមនុសសរបស់បយើង 
នឹងររបឃើញអតថន័យ/ខ្ាឹមសារបៅរនុងការងាររបស់ពួរបគ បហើយនឹងខិ្តខំ្បបប្មើការងារបចញពីបបេះ
ដូងពិតៗ ។ ការបធែើឲ្យប្បបសើរប ើងនូវការផតល់បសវារមម គឺចប់បផតើមពីបយើងរាល់គាន ។ សំបណើ ជាបប្ចើន
របស់រមមររនិបយជិត ប្តូវបានបលើរយរមរពិចរណាបោយថ្នន រ់ដឹរនំា និងយរមរអនុវតត។ បយើង
ផាភាា ប់បុគាលិររបស់បយើងជាមួយនឹង ភាពបសាម េះប្តង់ ការបបើរទូលាយ ការទុរចិតត និងការជួប
ប្បាស្ស័យ ពារ់ព័នធនឹងទសសនៈ និងបំណងប្បាថ្នន របស់ពួរបគ ។ 

ប្បបទសរមពុជាទទួលបានឋានៈជាប្បបទសមានប្បារ់ចំណូលមធយមរប្មិតទាប ម្ដលប្បារ់
ចំណូលជាតិសរបុ (GNI) រនុងមនុសសមាន រ់ៗ បរើនដល់ចំនួន ១,២៣០ដុលាា រ រនុងឆ្ន ំ២០១៧។ ជាមួយ
នឹងការផតល់សន្ុេះបសដឋរិចាម្ដលនំាមុខ្បោយការនំាបចញសបមាៀរបំពារ់ និងវស័ិយបទសចរណ៍  
ប្បបទសរមពុជាបានររាអប្តារំបណើ នជាមធយម ៧.៧% ចបនាា េះពីឆ្ន ំ ១៩៩៥ ដល់ឆ្ន ំ ២០១៧ ម្ដលជា
រំបណើ នបសដឋរិចាររីលូតលាស់បលឿនបំផុតលំោប់ទីប្បំាមួយបៅបលើពិភពបលារ។ ខ្ណៈបពលម្ដល
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តប្មូវការជាសរលបានស្េុះប ើងបៅឆ្ន ំ២០១៨ រំបណើ នបសដឋរិចា ប្តូវបានបគរពឹំងថ្ននឹងបរើនប ើង
ដល់ ៧% បបើបប្បៀបបធៀបបៅនឹងរំបណើ ន ៦.៩% បៅរនុងឆ្ន ំ ២០១៧។ រំបណើ នបសដឋរិចារ៏ប្តវូបានបគ
រពឹំងទុរថ្ន នឹងបៅម្តរងឹមំារនុងរយៈបពលមធយម (ពោររណ៍បោយធនាគារពិភពបលារ) ។ 

បរយិកាសបសដឋរិចា និងធុររិចាម្ដលរំពុងចបប្មើនបៅមុខ្ជាវជិាមាន នឹងនំាមរនូវឱ្កាស
កាន់ម្តបប្ចើនប ើងសប្មាប់វស័ិយហិរញ្ញវតថុ។ ការប្បរួតប្បម្ជងនឹងមានលរខណៈកាន់ម្តស្សួចស្សាល់
ប ើងបៅរនុងវស័ិយបនេះ រ៏ដូចជាការឈានបជើងចូលរបស់គូប្បរួតប្បម្ជងងមីៗ។ ធនាគារប្តូវការ        
រសាងទំនុរចិតត និងមូលោឋ នប្គឹេះដ៏រងឹមំា បដើមបបីធែើការជាមួយអតិងិជន និងធានាបាននូវផលតប
សនងបៅវញិបៅមរដ៏សមស្សប សប្មាប់រយៈបពលម្វង។ 

ម្សចរតីថ្លែងអាំណរគណុ 

បយើងខ្្ុំសូមម្ងាងអំណរគុណយ៉ាងប្ជាលបប្ៅចំបពាេះការបបតជ្ាចិតតរបស់បុគាលិរទំាងអស់ និង
ភរតីភាពរបស់អតិងិជន ការបជឿទុរចិតតរបស់នដគូ ប្ពមទំាងមិតតសមព័នធទំាងអស់ និងសូមសំម្ដងនូវ
រតញ្ញូដ៏ប្ជាលបប្ៅចំបពាេះការគំាប្ទរបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា និងអាជ្ាធរនិយ័តររដនទបទៀត 
ម្ដលបានផតល់ការម្ណនំា និងគំាប្ទដល់បយើងខ្្ុំ អស់ជាបប្ចើនឆ្ន ំរនាងមរ ជាពិបសសបៅរនុងអំ ុង
បពលអនតរកាល នាឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

ជាមួយបនេះផងម្ដរ ខ្្ុំសូមម្ងាងអំណរគុណ ដល់សហបសវរិ សហការរីបស់ខ្្ុំ ចំបពាេះការគំា
ប្ទ និងការបបតជ្ាចិតតរបស់ពួរបគ បដើមបដឹីរនំាធនាគារបឆ្ព េះបៅមុខ្ រនុងអំ ុងបពលននការផ្លា ស់បតូរនា
បពលខ្ងមុខ្បនេះ។  

ទីបញ្ា ប់ ខ្្ុំសូមបួងសួង សូមឱ្យបលារអនរ ប្ពមទំាងប្រុមប្គួសារទំាងអស់ ទទួលបាននូវសុខ្
ភាពលអ សិរសួីសតី បជាគជ័យ មងាល និងវបុិលសុខ្ជានិចានិរនតរត៍បរៀងបៅ ។ 

ប្រធានប្រុមប្ររឹាធនាគារ 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 

ម្ោរ សម ភរតី
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២. ព័ត៌មានអាំពីធនាគារ 

បឈាម េះធនាគារ      ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខូ្ ម .រ  

ចុេះបញ្ា ីពាណិជារមមបលខ្    Co.៣៣៧៤/០៧E 

ទីសាន រ់ការ      ផ្េះបលខ្ S2-21 និង S2-22 , ផាូវប្ពេះមុនីបរ ៉ាត
       (បលខ្២១៧), សងាក ត់វាលវង់,  ខ្ណឌ ៧មររា  

រាជធានីភនំបពញ ប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា 

បដើមទុនចុេះបញ្ា ី     USD១៥,000,000.00 
(ដប់ប្បំាលានដុលាា រអាបមររិគត់) 

មាា ស់ភាគហ ុន      ប្រមុហ ុន ដូនបពញ ម្លន   
       (Daun Penh Land Co., Ltd) 

ប្រមុប្បឹរាភិបាល     បលារ សម ភរត ី ( អភិបាល ) 
       បណឌិ ត ផផ ទ្ូច   ( អភិបាលឯររាជយ ) 

បលារ ោង គឹមហួត ( អភិបាល ) 

សវនររខ្ងបប្ៅ     បលារ ម្ៅ ដារ៉ា  
  ( តំណាងប្រុមហ ុន HRDP & Associates ) 

ទូរស័ព ្ +៨៥៥ (០)២៣  ២២០ ៩០១  

អីុម្ម៉ាល       info@camkobank.com 

បគហទំព័រ      www.camkobank.com 

 
៣. ចរខវុិសយ័ និងម្រសររមម 

ចរខវុសិយ័ របស់ធនាគារ គឺជាធនាគារ ម្ដលអតិងិជនម្តងគិតដល់មុនបគ រនុងការទទួលបាននូវ
ដំបណាេះស្សាយ   ហិរញ្ញវតថុប្បរបបោយភាពងាយស្សួល ។ 

ម្រសររមម របស់ធនាគារ គឺផតល់ជូនអតិងិជននូវបទពិបសាធន៍បសវារមមហិរញ្ញវតថុដ៏លអបំផុត រនុង
តនមាសមរមយ និងផតល់ផលតបសនងដ៏សរតិសម ជូនដល់ភាគទុនិរ នដគូអាជីវរមម និងសហគមន៍ តាម
រយៈការទាញយរប្បបយជន៍ជាអតិបរមាពីបណាត ញប្បតិបតតិការ និងបបចារវទិោងមី ។
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 ៤. រចនាសមព័នធធនាគារ 
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 ៥. ប្រុមប្រឹរាភិបាល 

      

ម្ោរ សម ភរត ី                                                  រណឌិ ត ផផ ទ្ូច                                                      ម្ោរ ោង គមឹហួត  
          មុខ្ងារជាអភិបាល                                                 មុខ្ងារជាអភិបាលឯររាជយ                                    មុខ្ងារជាអភិបាល និងជា  

                  អគានាយរធនាគារសតីទី 
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៦.  វិសាលភាពអាជីវរមម 
ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខូ្ ម.រ មានឯរបទសខ្ងផតល់បសវាឥណទាន ដូចជា ឥណទានបុគាលិរ ឥណ
ទានបគហោឋ ន ឥណទានអាជីវរមម ជាបដើម។ 

៧. របាយការណ៍ររសប់្រុមប្រឹរាភិបាល 
ប្រុមប្បឹរាភិបាល មានរិតតិយសោរ់ជូនពិនិតយនូវរបាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
បន្ាប់ពីបានបធែើសវនរមមរបស់ ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខូ្ (លំោប់បនេះតបៅបៅកាត់ថ្ន “ធនាគារ” 
សប្មាប់ការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី 31  ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 ។ 

ធនាគារ ឯរម្ទ្ស ម្េមេូ 

ធនាគារប្តូវបានបបងកើតប ើងបៅរនុងប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា បៅនងៃទី23 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2007 បប្កាមការចុេះ
បញ្ា ីពាណិជារមមបលខ្ Co. 3374/07E។ ធនាគារទទួលបានអាជ្ាប័ណណពីធនាគារជាតិននរមពុជាបដើមបបីធែើ
អាជីវរមមជាធនាគារពាណិជា បៅនងៃទី23 ម្ខ្ឧសភា ឆ្ន ំ2007 និងចប់បផតើមបធែើអាជីវរមមជាផាូវការ នានងៃទី01 
ម្ខ្មិងុនា ឆ្ន ំ2007។ នានងៃទី06 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2011 ធនាគារទទួលបានអាជ្ាប័ណណពីធនាគារជាតិននរមពុជា
បដើមបីបធែើអាជីវរមមជាធនាគារឯរបទស ចប់ពីនងៃទី01 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2011 តបៅ ។ 

មាា ស់ភាគទុនិររបស់ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខូ្ បានចុេះរិចាសនោទិញលរ់ភាគហ ុនជាមួយប្រុមហ ុន ដូន
បពញម្លន ខូ្អិលធីឌី ជាអនរទិញនានងៃទី20 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2018។ ប្បតិបតតិការបនេះ ប្តូវបានអនុម័តបោយ
ធនាគារជាតិននរមពុជា នានងៃទី17 ម្ខ្តុលា ឆ្ន ំ2018 និងបានផតល់សចា នុម័តបលើលរខខ្នតិរៈនានងៃទី22 ម្ខ្
ររកោ ឆ្ន ំ2018។ បចាុបបនន លរខខ្នតិរៈបនេះរំពុងសថិតបៅរនុងដំបណើ រចុេះបញ្ញីបៅប្រសួងពាណិជារមម និង
រពឹំងថ្នបានចុេះបញ្ញីបៅប្តីមាសទីមួយរនុងឆ្ន ំ2019។ 

សប្មាប់មាា ស់ភាគទុនិរងមីម្ដលប្តូវបានអនុម័តបោយធនាគារជាតិននរមពុជា នានងៃទី17 ម្ខ្តុលា ឆ្ន ំ2018
ចំនួនបដើមទុនលរខខ្នតិរៈរបស់ធនាគារបានបរើនបៅ 60 ពាន់លានបរៀល (សមមូលនឹង 15 លានដុលាា រអា
បមររិ) ម្ដលមានចំនួនទុនសរបុ 15 លានហ ុន។ 

សរមមភាពចមបង 

សរមមភាពចមបងរបស់ធនាគារ រមួមានការបធែើប្បតិបតតិការអាជីវរមមបលើ សរមមភាពឥណទាន រមួមាន រិចា
សនោជួល ធានា និងរិចាសនោខ្ាីប្បារ់ បៅរនុងប្បបទសរមពុជា។ ពំុមានការម្ប្បប្បួលជាសារវនត័ណាមួយ
រនុងសរមមភាពចំបងរបស់ធនាគារ នាការយិបរបិចេទបនេះបទ។ 

លទ្ធផលផនប្រតិរតតិការ និងោភការ 

លទធផលននប្បតិបតតិការសប្មាប់ការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 ប្តូវបានបងាា ញរនុងរបាយ
ការណ៍លទធផល បៅទំព័រទី11។ 

ធនាគារ ពំុបានប្បកាស ឬបានបង់លាភការបទ សប្មាប់ការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី 31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 បនេះ 
(ឆ្ន ំ2017: គាម ន)។
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ប្ទ្ពយសរមម 

មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ប្រុមប្បឹរាភិបាលពំុបានដឹងពីបហតុការណ៍ណាមួយ ម្ដលបណាត ល
ឲ្យចំនួនននប្ទពយសរមម បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ មានភាពមិនប្តឹមប្តូវ។ 

ម្ដើមទ្ុនលរខនតរិៈ 

ធនាគារបានបបងកើនបដើមទុនលរខនតិរៈ ចំនួនសរបុ 15 លានដុលាា រអាបមររិ សប្មាប់ការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃ
ទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 បនេះ។ 

ទ្ុនរប្មុង និងសាំវិធានធន 

គណនីទុនបប្មុង និង វធិានធនបៅរនុងឆ្ន ំបនេះ ពំុមានការផ្លា ស់បតូរធំដំុជាសារវនត័បទ។ 

រាំណុលជារ់សងសយ័ នងិពិបារទារ 

បៅមុនបពលម្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារប្តូវបានបរៀបចំប ើង ប្រុមប្បឹរាភិបាលបានចត់
វធិានការម្ដលមានមូលោឋ នសមរមយបដើមបីបញ្ជា រ់ថ្ន ពួរបគបានចត់វធិានការទារ់ទងបៅនឹងការលុប
បចល បំណុលពិបារទារ ឬ ការបធែើសំវធិានធនចំបពាេះបំណុលម្ដលជាប់សងស័យ និងមានការបជឿជារ់ថ្ន
បំណុលអាប្ររ់ប្តូវបានបគលុបបចល និងសំវធិានធនប្គប់ប្គាន់ប្តូវបានរំណត់ប ើង។ 

មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ម្ផអរបៅបលើការយល់ដឹង ប្រុមប្បឹរាភិបាលពំុបានដឹងពីបហតុការណ៍
ណាមួយ ម្ដលនឹងបណាត លឲ្យចំនួនននបំណុលម្ដលលុបបចល ឬសំវធិានធនចំបពាេះបំណុលជាប់
សងស័យ បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ មានភាពមិនប្គប់ប្គាន់រហូតដល់រប្មិតទឹរប្បារ់ធំ
ដំុជាសារវនត័ណាមួយបនាេះបទ។ 

ប្ទ្ពយសរមមចរនត 

បៅមុនបពលម្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារប្តូវបានបរៀបចំប ើង ប្រុមប្បឹរាភិបាលបានចត់
វធិានការម្ដលមានមូលោឋ នសមរមយបដើមបីធានាថ្ន បណាត ប្ទពយសរមមចរនត បប្ៅពីឥណទាន ម្ដលមិន
អាចលរ់បានបៅរនុងប្បតិបតតិការអាជីវរមមធមមតាឲ្យបានបសមើនឹងតនមារត់ប្តាបៅរនុងបញ្ា ីគណបនយយ
របស់ធនាគារ ប្តូវបានកាត់បនថយឲ្យបសមើនឹងតនមាម្ដលគិតថ្ននឹងអាចលរ់បានបលើទីផារ។ 

មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ និងម្ផអរបៅបលើការយល់ដឹង ប្រុមប្បឹរាភិបាលពំុបានដឹងពីបហតុ
ការណ៍ណាមួយ ម្ដលនឹងបធែើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ការរំណត់តនមាប្ទពយសរមមចរនតបៅរនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុ របស់ធនាគារមានភាពមិនប្តឹមប្តូវធំដំុណាមួយបនាេះប ើយ។ 

វិធីសាស្តសតផនការវាយតផមែ 

មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ម្ផអរបៅបលើការយល់ដឹង ប្រុមប្បឹរាភិបាលពំុបានដឹងពីបហតុការណ៍
ណាមួយម្ដលបានបរើតប ើង ម្ដលបធែើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ការអនុវតតវធីិសាស្រសរម្ដលមានរនាងមរ រនុងការ
វាយតនមាប្ទពយសរមម និងប្ទពយអសរមម បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ របស់ធនាគារមានភាពមិនប្តឹម
ប្តូវឬ មិនសមស្សបធំដំុណាមួយបនាេះបទ។ 
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ថ្ផនប្ទ្ពយអរមម និងប្ទ្ពយអរមមម្ផសងៗម្ទ្ៀត 

មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ពំុមាន៖ 

(រ) ការោរ់បញ្ជា ំប្ទពយសរមមណាមួយរបស់ធនាគារ ម្ដលបរើតមានប ើងបៅដំណាច់ការយិបរបិចេទ 
សប្មាប់ធានាចំបពាេះបំណុលរបស់បុគាលណាមួយ ឬ  

(ខ្) ម្ផនប្ទពយអរមមណាមួយបរើតមានប ើងចំបពាេះធនាគារ ចប់តំាងពីដំណាច់ការយិបរបិចេទ បប្ៅពី
ប្បតិបតតិការអាជីវរមមធមមតារបស់ធនាគារ។  

តាមបយបល់របស់ប្រុមប្បឹរាភិបាល គឺពំុមានម្ផនប្ទពយអរមម ឬ ប្ទពយអរមមបផសងៗបទៀត របស់ធនាគារ 
ម្ដលប្តូវមានកាតពែរិចាអនុវតត ឬ អាចនឹងប្តូវមានកាតពែរិចាអនុវតតរនុងរយៈបពល12ម្ខ្ បន្ាប់ពីនងៃបញ្ា ប់
បញ្ា ីននការយិបរបិចេទម្ដលនឹងមានការប៉ាេះពាល់ ឬអាចនឹងមានការប៉ាេះពាល់ធំដំុ ដល់លទធភាពរបស់
ធនាគាររនុងការបំបពញកាតពែរិចារបស់ខ្ាួនបៅនងៃដល់រំណត់។ 

ការផ្លែ សរ់តូរផនម្ហតុការណ៍  

មរដល់នងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ប្រុមប្បឹរាភិបាលននធនាគារពំុបានដឹងពីបហតុការណ៍ណាមួយ ម្ដល 
មិនបានម្វរម្ញរបៅរនុងរបាយការណ៍បនេះ ឬរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ ម្ដលនឹងបណាត ល
ឲ្យមានតួបលខ្ណាមួយម្ដលបានបងាា ញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ មានចំនួនមិនប្តឹមប្តូវធំដំុណា
មួយបនាេះប ើយ។ 

ប្រការមិនធមមតា 

តាមបយបល់របស់ប្រុមប្បឹរាភិបាល លទធផលននប្បតិបតតិការអាជីវរមមរបស់ធនាគាររនុងការយិបរបិចេទ
បញ្ា ប់នងៃទី 31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 ពំុមានការប៉ាេះពាល់ធំដំុ បោយប្បការ ឬរិចាការជំនួញ ឬប្ពឹតតិការណ៍ណាមួយ
ម្ដលមានលរខណៈជាសារវន័ត និងមិនធមមតាបនាេះបទ។ 

ប្រុមប្បឹរាភិបាលមានមតិថ្ន ពំុមានប្បការ រិចាការជំនួញ ឬប្ពឹតតិការណ៍ណាមួយម្ដលមានលរខខ្ណៈជា
សារវន័ត និងមិនធមមតា បានបរើតមានប ើងបៅរនុងចបនាា េះបពលរវាងនងៃបិទបញ្ា ីននការយិបរបិចេទ និងនងៃ
បចញរបាយការណ៍បនេះ ម្ដលអាចប៉ាេះពាល់ជាសារវន័តដល់លទធផលននប្បតិបតតិការរបស់ធានាគាររនុងឆ្ន ំ
ម្ដលបានរាយការណ៍បនេះ។ 

សមាជិរប្រុមប្រឹរាភបិាល 

ប្រុមប្បឹរាភិបាលម្ដលបានបបប្មើការរនុងការយិបរបិចេទ និងនានងៃបចញរបាយការណ៏បនេះរមួមាន ៖ 

ម្ោរ សម ភរតី អភិបាល 
រណឌិ ត ផផ ទ្ូច អភិបាលឯររាជយ 
ម្ោរ ោង គឹមហួត អភិបាល និងអគានាយរធនាគារសតីទី 

ភាគហ ុនកាន់ការ់ម្ដាយអភិបាល 
បណារ សមាជិរប្រុមប្បឹរាភិបាលម្ដលបៅបបប្មើការនាចុងការយិបរបិចេទ មិនមានភាគហ ុនបៅរនុង
ធនាគារបទ។ 
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អតថប្រម្ោជន៏ររសប់្រមុប្រឹរាភិបាល 

នៅរនុង និងរហូតដល់ចុងការយិបរបិចេទបនេះ ពំុមានការប្ពមបប្ពៀងណាមួយម្ដលមានធនាគារចូលរមួជាគូ
ភាគី រនុងបគាលបំណងជួយដល់ប្បឹរាភិបាលរបស់ធនាគារបដើមបីទទួលបាននូវអតថប្បបយជន៍ បោយការ
ទិញយរភាគហ ុន ឬលិខិ្តបំណុល ពីសាមីុធនាគារ ឬពីប្រុមហ ុនដ៏នទបទៀតបទ។  
ចប់ពីម្ងៃបិទបញ្ា ីការយិបរបិចេទមុន ពំុមានសមាជិរប្រមុប្បឹរាភិបាលណាមាន រ់របស់ធនាគារ បានទទួល 
ឬមានសិទធិនឹងទទួលបាននូវអតថប្បបយជន៍ ណាមួយតាមរយៈការចុេះរិចាសនោម្ដលបានបធែើប ើងរវាង
ធនាគារ និងប្រុមប្បឹរាភិបាល ឬរវាងធនាគារ និងប្រុមហ ុនម្ដលប្រុមប្បឹរាភិបាលបនាេះជាសមាជិរ ឬ 
រ៏ជាមួយប្រុមហ ុនម្ដលប្រមុប្បឹរាភិបាលបនាេះមានផលប្បបយជន៍ម្ផនរហិរញ្ញវតថុធំដំុជាមួយ បោយ
ម្ រម្តប្បតិបតតិការដូចមានបងាា ញរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

ការទ្ទ្ួលេុសប្តូវររសប់្រុមប្រឹរាភិបាលរនងុការម្រៀរចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ប្រុមប្បឹរាភិបាលមានភាររិចាបធែើការបពាា រ់ថ្ន របាយការណ៍រនុងការយិបរបិចេទនីមួយៗ ប្តូវបានបរៀបចំ
ប ើងយ៉ាងប្តឹមប្តូវ បដើមបីចងអុលបងាា ញនូវទិដឋភាពពិតប្បារដ ននសាថ នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារបៅនងៃ
ទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 និងលទធផលហិរញ្ញវតថុ និងសាថ នភាពចរនតសាច់ប្បារ់សប្មាប់ការយិបរបិចេទម្ដលបាន
បិទបញ្ា ី។ ការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ តប្មូវឲ្យប្រុមប្បឹរាភិបាល៖ 
រ. អនុវតតបគាលការណ៍គណបនយយសមស្សបម្ដលម្ផអរបលើការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់ប្បមាណយ៉ាង

សមបហតុផល និងប្បរបបោយការប្បុងប្បយ័តន បហើយបន្ាប់បនាេះបធែើការអនុវតតន៏បគាលការណ៍
ទំាងបនេះជានិចាកាល  

ខ. បគារពតាមសរង់ោរគណបនយយរមពុជា និងបគាលការណ៍ម្ណនំាម្ដលតប្មូវបោយធនាគារជាតិនន
រមពុជា បហើយប្បសិនបបើការម្សែងររទិដឋភាពពិតប្បារដតប្មូវឲ្យបប្បើវធិានដ៏នទបទៀត ម្ដលខុ្សពី
វធិានមុនៗ វធិានងមីបនេះប្តូវបានបងាា ញ និងពនយល់ឲ្យបានចាស់លាស់ និងរំណត់បរមិាណននការ
ម្ប្បប្បួលបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

គ. ររាទុរនូវបញ្ា ីគណបនយយឲ្យបានប្តឹមប្តូវ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងនផរ្នុងឲ្យមានប្បសិទធភាព 
ឃ. បរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបោយម្ផអរបលើមូលោឋ ននិរនតរភាពននដំបណើ រការអាជីវរមម បលើរម្លង

ម្តរនុងការសនមត់ថ្ន ធនាគារនឹងបនតបធែើប្បតិបតតិការអាជីវរមមរបស់ខ្ាួននាបពលអនាគត និង 
ង. ប្តួតពិនិតយ និង ដឹរនំាធនាគារឲ្យមានប្បសិទធភាព  បលើរាល់ការសប្មចចិតត  និងចំណាត់ការ    សំ

ខ្ន់ៗ ម្ដលប៉ាេះពាល់ដល់ប្បតិបតតិការ និងដំបណើ រការធនាគារ បហើយប្តូវប្បារដថ្ន រិចាការបនេះប្តូវ
បានបងាា ញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

ប្រុមប្បឹរាភិបាល ធានាអេះអាងរនុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុថ្ន ធនាគារបានអនុវតតនូវរាល់តប្មូវ
ការដូចមានម្ចងខ្ងបលើ។ 
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ម្សចរតីអនុម័តររសប់្រមុប្រឹរាភិបាលរនងុការទ្ទ្ួលយររបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារម្ដលមានភាា ប់ ម្ដលប្តូវបានបរៀបចំប ើងយ៉ាងប្តឹមប្តូវបដើមបីចងអុល
បងាា ញនូវទិដឋភាពពិតប្បារដ ននសាថ នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 និងលទធផល
ហិរញ្ញវតថុ និងសាថ នភាពលំហូរសាច់ប្បារ់សប្មាប់ការយិបរបិចេទបានបពាា ប់នានងៃខ្ងបលើ បោយ
អនុបលាមបៅតាមសរង់ោរគណបនយយរមពុជា និងបគាលការណ៍ម្ណនំារបស់ធនាគារជាតិរមពុជា ប្តូវបាន
អនុម័តទទួលយរបោយប្រុមប្បឹរាភិបាលនូវកាលបរបិចេទដូចខ្ងបប្កាម។ 

ចុេះហតថបលខ្រនុងនាមប្រុមប្បឹរាភិបាលបោយ៖ 
 
 
 
 
_______________________ 
ម្ោរ សម ភរតី 
អភិបាលធនាគារ 

ថ្ងៃទី28 ខខមីនា ឆ្នាំ2019 
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៨. របាយការណ៍ររសស់វនររឯររជយ 
ជូនចាំម្ ោះភាគទ្នុិរ នងិប្រុមប្រឹរាភិបាល ធនាគារ ឯរម្ទ្ស ម្េមេូ 

មតិររសស់វនររឯររជយ 

បយើងខ្្ុំបានបធែើសវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារឯរបទស បខ្មខូ្ (លំោប់បនេះតបៅបៅកាត់
ថ្ន ”ធនាគារ”) ម្ដលរមួមាន តារាងតុលយការ នាការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 ប្ពមទំាងរបាយ
ការណ៍លទធផល របាយការណ៍សតីពីបម្ប្មបប្មួលមូលធន របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្បារ់ននឆ្ន ំខ្ងបលើ 
និងរំណត់សមាា ល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបោយរួមមានបគាលការណ៍គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ៗ។ 

បយើងខ្្ុំមានមតិថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្ដលមានភាា ប់បនេះបងាា ញនូវទិដឋភាពពិតប្បារដ ននសាថ នភាព
ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 និងលទធផលហិរញ្ញវតថុ និងលំហូរសាច់ប្បារ់សប្មាប់
ការយិបរបិចេទម្ដលបានបពាា ប់នានងៃខ្ងបលើ បោយអនុបលាមបៅតាមសរង់ោរគណបនយយរមពុជា និង 
បគាលការណ៍ម្ណនំារបស់ធនាគារជាតិរមពុជា។ 

មូលដាា នម្លើមតិររសស់វនររឯររជយ 

បយើងខ្្ុំបានបធែើសវនរមមគណបនយយ បោយអនុបលាមបៅតាមសតង់ោរសវនរមមអនតរជាតិននរមពុជា។ ការ
ទទួលខុ្សប្តួវរបស់បយើងខ្្ុំសថិតបប្កាមសតង់ោរទំាងបនាេះ ប្តូវបានបរៀបរាប់បម្នថមបទៀតបៅរនុងម្ផនរនន ការ
ទទួលខុ្សប្តវូរបស់សវនររសប្មាប់សវនរមមបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ  ននរបាយការណ៍របស់បយើងខ្្ុំ។ 
បយើងខ្្ុំមានឯររាជយភាពពីធនាគារ បោយអនុបលាមតាមលរខខ្ណឌ តប្មូវបោយវជិាា ជីវៈ ម្ដលពារ់ព័នធបៅ
នឹងការបធែើសវនរមមរបស់បយើងខ្្ុំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបៅរនុងប្បបទសរមពុជា បហើយបយើងខ្្ុំបាន
បំបពញការទទួលខុ្សប្តូវបផសងបទៀតរបស់បយើងខ្្ុំបៅរនុងវជិាា ជីវៈស្សបតាមតប្មូវការទំាងបនេះ។ បយើងខ្្ុំ
បជឿជារ់ថ្នភសតុតាងសវនរមម ម្ដលបយើងខ្្ុំបានទទួលមានភាពប្គប់ប្គាន់ និងសមបហតុសមផល បដើមបី
ជាមូលោឋ នរនុងការបបញ្ាញមតិរបស់បយើងខ្្ុំ។ 

រញ្ហា ម្ផសងៗ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារបៅចុងការយិបរបិចេទ និងសប្មាប់ការយិបរបិចេទនងៃទី31 ម្ខ្ធនូ
ឆ្ន ំ2017 ប្តូវបានបធែើសវនរមមបោយប្រុមហ ុនសវនរមមបផសងបទៀត បហើយបានបបញ្ាញមតិសវនរមមថ្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបានបងាា ញនូវភាពប្តឹមប្តូវ តាមរយៈរបាយការណ៍របស់ខ្ាួន ចុេះនងៃទី09 ម្ខ្មីនា 
ឆ្ន ំ 2018។ 

ព័ត៌មានម្ផសងម្ទ្ៀត 

ថ្នន រ់ដឹរនំាជាអនរទទួលខុ្សប្តូវចំបពាេះព័ត៌មានបផសងបទៀត។ ព័ត៌មានបផសងបទៀតម្ដលទទួលបានបៅ
កាលបរបិចេទននរបាយការណ៍របស់សវនររបនេះ គឺជាព័ត៌មានម្ដលមានបៅរនុងរបាយការណ៍របស់ប្រុម
ប្បឹរាភិបាល ដូចមានម្ចងនូវទំព័រទី1 ដល់ទី4 ប៉ាុម្នតមិនរាប់បញ្ាូ លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុនិងរបាយ
ការណ៍សវនររបទ។ 
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មតិរបស់បយើងខ្្ុំ បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុមិនប្គបដណត ប់បលើព័ត៌មានបផសងបទៀតបទ បហើយបយើងមិន
បងាា ញពីការសននិោឋ នបលើធានាណាមួយប ើយ។ 

ទារ់ទងនឹងការបធែើសវនរមមបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ការទទួលខុ្សប្តូវរបស់បយើងខ្្ុំគឺប្តូវអាន
ព័ត៌មានបផសងបទៀតបហើយបធែើការពិចរណាថ្នបតើព័ត៌មានបផសងបទៀត មានលរខណៈមិនសមស្សបជាសារវ ័
នត ជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬចំបណេះដឹងរបស់បយើងខ្្ុំ ម្ដលទទួលបាននំារនុងការបធែើសវនរមម ឬបបើ
មិនដូបចន េះបទ ថ្នបតើវាទំនងជាមាននូវរំហុស្ាងជាសារវន័ត។ ប្បសិនបបើម្ផអរបលើកាងារម្ដលបយើងខ្្ុំ
សននិោឋ នថ្នមានព័ត៌មានខុ្ស្ាងសំខ្ន់ៗ ននព័ត៌មានបផសងបទៀតបនេះ បយើងខ្្ុំប្តូវរាយការណ៍អំពីររណី
បនេះ។ បយើងខ្្ុំមិនមានអែីប្តវូរាយការណ៍បនាេះបទ។ 

ការទ្ទ្ួលេុសប្តូវររសថ់្នន រ់ដឹរនាាំម្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ថ្នន រ់ដឹរនំាជាអនរទទួលខុ្សប្តូវរនុងការបរៀបចំ និងការបងាា ញទិដឋភាពពិតប្បារដននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតថុ បោយបយងបៅតាមសតង់ោរគណបនយយរមពុជា និងបគាលការណ៍ម្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា 
និងអនរទទួលខុ្សប្តូវបលើប្បព័នធប្តួតពិនិតយនផរ្នុងមួយម្ដលចំបាច់រនុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
ម្ដលគាម នរំហុស្ាងជាសារវនត័ (ដូចជារំហុស្ាងបោយសារការម្រាងបនាំ ឬការភាន់ប្ច ំ)។ 

រនុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ថ្នន រ់ដឹរនំាទទួលខុ្សប្តូវចំបពាេះការវាយតនមាសមតថភាពរបស់
ធនាគារ បដើមបីបនតនិរនតរភាពននដំបណើ រការអាជីវរមម បងាា ញតាមការពារ់ព័នធ នូវររណីម្ដលទារ់ទងបៅ
នឹងនិរនតភាពននដំបណើ រការអាជីវរមម និងការបប្បើប្បាស់មូលោឋ ននិរនតរភាពអាជីវរមមគណបនយយ បលើរ
ម្លងម្តថ្នន រ់ដឹរនំាមានបំណងជប្មេះបញ្ា ីធនាគារ ឬបញ្ឈប់ប្បតិបតតិការអាជីវរមម ឬមិនមានជបប្មើស
បផសងពីបនេះ។ 

ថ្នន រ់ដឹរនំាម្ផនរអភិបាលរិចាទទួលខុ្សប្តូវរនុងការប្តតួពិនិតយ ដំបណើ រការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់
ធនាគារ ។ 
ការទ្ទ្ួលេុសប្តូវររសស់វនររឯររជយម្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

បគាលបំណងរបស់បយើងខ្្ុំ គឺបដើមបទីទួលបានការធានាបោយសមបហតុផលថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
ទំាងមូល ពំុមានរំហុស្ាងជាសារវនត័ (ដូចជារំហុស្ាងបោយសារម្រាងបនាំ ឬការភាន់ប្ច ំ) និងបដើមបី
បចញរបាយការណ៍សវនររមួយម្ដលរមួបញ្ាូ លទំាងមតិបយបល់របស់បយើងខ្្ុំ។ ការធានាបោយសម
បហតុផល គឺជាការធានាម្ដលមានរប្មិតខ្ពស់ ប៉ាុម្នតមិនម្មនជាការធានាមួយម្ដលថ្ន សវនរមមបធែើប ើង
ស្សបតាមសតង់ោរសវនរមមអនតរជាតិននរមពុជា ម្តងម្តររបឃើយរំហុស្ាងជាសារវនត័ណាមួយបៅបពល
ម្ដលវាបរើតប ើងប ើយ។ រំហុស្ាងអាចបរើតមានប ើងពីការបនាំ ឬការភាន់ប្ច ំ និងប្តូវបានចត់ទុរ
ថ្នជាសារវន័ត ប្បសិនបបើរំហុស្ាងមួយ ឬរំហុស្ាងជារមួ ពួរវាអាចនឹងប្តូវបានបគរពឹំងបោយសមរមយ
ថ្ន នឹងមានឥទធិពលបលើការសបប្មចចិតតម្ផនរបសដឋរិចារបស់អនរបប្បើប្បាស់ ម្ផអរបលើមូលោឋ នននរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ។ 
ជាម្ផនរមួយននសវនរមមស្សបតាមសតង់ោរសវនរមមអនតរជាតិននរមពុជា បយើងខ្្ុំបធែើការវនិិចេ័យប្បរបបោយ
វជិាា ជីវៈ និងររាមជឈធាតុនិយមវជិាា ជីវៈ បៅរនុងការបធែើសវនរមម។ បយើងខ្្ុំរ៏៖ 
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រ) បធែើការរំណត់អតតសញ្ជញ ណនិងវាយតនមាហានិភ័យ ននភាពមិនប្តឹមប្តូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
មិនថ្នបោយសារការម្រាងបនាំ ឬការភាន់ប្ច ំ និងបធែើបរៀបចំអនុវតតនីតិវធីិសវនរមមប្ាើយតបបៅនឹង
ហានិភ័យទំាងបនាេះ និងទទួលបាននូវភសតុតាងសវនរមមម្ដលមានលរខណៈប្គប់ប្គាន់ និងសម
ស្សប បដើមបផីតល់ជាមូលោឋ នសប្មាប់មតិរបស់បយើងខ្្ុំ។ ហានិភ័យននការមិនររបឃើញរំហុស្ាង
សំខ្ន់ៗ ម្ដលបបណាត លមរពីការម្រាងបនាំ គឺខ្ពស់ជាងរំហុសននការភាន់ប្ច ំ បោយសាររំហុស
្ាងននការម្រាងបនាំអាច ពារ់ព័នធនឹងការឃុបឃិត ការម្រាងបនាំ ការលុបបចលបោយបចតនា ការ
បងាា ញខុ្ស ឬការមិនបធែើតាមការប្តួតពិនិតយនផរ្នុង។ 

ខ្) ទទួលបានការយល់ដឹងអំពីការប្តួតពិនិតយនផ្រនុងទារ់ទងនឹងសវនរមម បដើមបីបរៀបចំនីតិវធីិសវនរមម
ម្ដលសមស្សបតាមកាលៈបទសៈ ប៉ាុម្នតមិនម្មនសប្មាប់បគាលបំណងននការបបញ្ាញមតិបលើប្បសិទធ
ភាពននការប្តួតពិនិតយនផ្រនុងរបស់ធនាគារបទ។ 

គ) បធែើការវាយតនមាភាពប្តឹមប្តូវននបគាលនបយបាយគណបនយយម្ដលបានបប្បើ និងភាពសមបហតុ
ផលននការបា៉ា ន់ប្បមាណគណបនយយ ប្បសិនបបើមាន និងការបងាា ញពារ់ព័នធម្ដលបធែើប ើងបោយ
ថ្នន រ់ដឹរនំា។  

ឃ) បធែើការសននិោឋ នបលើភាពសមស្សបននការបប្បើប្បាស់មូលោឋ នប្គឹេះនិរនតរភាពអាជីវរមម ននការចុេះ
បញ្ា ីគណបនយយ របស់ថ្នន រ់ដឹរនំា បោយម្ផអរបលើភសតុតាងសវនរមមម្ដលបានទទួល ថ្នបតើភាព
មិនប្បារដប្បជាទារ់ទងនឹងប្ពឹតតការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ ម្ដលអាចបងកឲ្យមានការសងស័យយ៉ាង
ធៃន់ធៃរបលើសមតថភាពរបស់ធនាគាររនុងការបនតនិរនតរភាពអាជីវរមម។ ប្បសិនបបើបយើងខ្្ុំសននិោឋ ន
ថ្នមានភាពមិនប្បារដប្បជា តប្មវូឲ្យបយើងខ្្ុំទាញការចប់អារមមណ៍ បៅរនុងរបាយការណ៍សវន
រមមរបស់បយើងខ្្ុំ ចំបពាេះការបងាា ញព័ត៌មានម្ដលពារ់ព័នធបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬ
ប្បសិនបបើការបងាា ញម្បបបនេះមិនប្គប់ប្គាន់ បធែើការម្រម្ប្បមតិរបស់បយើងខ្្ុំ។ ការសននិោឋ នរបស់
បយើងខ្្ុំគឺ ម្ផអរបលើភសតតុាងសវនរមមម្ដលទទួលបានរហូតដល់កាលបរបិចេទននរបាយការណ៍
សវនរមម។ បទាេះជាយ៉ាងណារ៏បោយ ប្ពឹតតការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ នាបពលអនាគត អាចបបណាត ល
ឲ្យធនាគារផ្លអ រប្បតិបតតិការអាជីវរមម ។ 

ង) បធែើការវាយតនមា ការបងាា ញជាទូបៅ រចនាសមព័នធ និងខ្ាឹមសារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ រមួទំាង
ការលាតប្តោងព័ត៌មាន និងថ្នបតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបានបងាា ញប្បតិបតតិការ និង
ប្ពឹតតិការណ៍សំខ្ន់ៗ រនុងលរខណៈម្ដលសបប្មចបាននូវការបងាា ញបោយសមស្សប។ 

តំណាងប្រុមហ ុន HRDP & Associates 

 
 
 

 

____________________ 
បលារ បៅ ោរា៉ា  
Partner 

រាជធានីភនំបពញ ប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា 
នងៃទី28 ម្ខ្មីនា ឆ្ន ំ2019 
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៩. តារងតុលយការ 
នាការយិបរបិចេទនងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 
 
 រំណត់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 សមាា ល់ ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ប្ទពយសរមម     
សាច់ប្បារ់រនុងនដ 4 73,303  294,531  4,968  
សមតុលយជាមួយធនាគារ 5 199,500  801,591  420,244  
សមតុលយជាមួយធនាគារបផសងៗ 6 3,430,000  13,781,740  6,234,000  
ឥណទានចំបពាេះអតិងិជន - សុទធ 7 8,078,523  32,459,505  2,630,322  
ប្បារ់តមកល់តាមចាប់បៅធនាគារជាតិ 8 764,200  3,070,556  664,200  
ប្ទពយ និងបរកិាខ រ 9 84,225  338,416  6,627  
ប្ទពយសរមមបផសងបទៀត 11 139,064  558,759  403,381  
ប្ទពយសរមមសរបុ  12,768,815  51,305,098  10,363,742  
     
បំណុល និងមូលធន     
បំណុល     
ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន 12 12,711  51,073  4,877  
បំណុលប្តូវបង់ និងបំណុលបផសងៗ 13 50,315  202,165  24,763  
បំណុលសរុប  63,026  253,238  29,640  
     
មូលធន     
បដើមទុន 14 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  
 
រំណត់សមាា ល់ដួចមានភាា ប់ជាមួយ គឺជាម្ផនរមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
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១០. របាយការណ៍លទ្ធផល 
សប្មាប់ការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 
 
 រំណត់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 សមាា ល់ ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
     
ចំណូលការប្បារ់ 15 570,450  2,292,068  478,956  
ចំណូលបផសងៗ 16 629,647  2,529,922  38,910  
ចំណូលសុទធ  1,200,097  4,821,990  517,866  
     
ចំណាយបលើប្បតិបតតិការបផសងៗ 17 (772,206)  (3,102,724)  (421,393)  
សំវធិានធនសប្មាប់ឥណទានបាត់បង់ 7 (44,030)  (176,913)  (33,015)  
ចំបណញមុនបង់ពនធ  383,861  1,542,353  63,458  
     
ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ 18 (12,174)  (48,915)  (5,605)  
ចំបណញបប្កាយបង់ពនធ  371,687  1,493,438  57,853  
 
រំណត់សមាា ល់ដួចមានភាា ប់ជាមួយ គឺជាម្ផនរមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
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១១. របាយការណ៍សតពីីរថ្ប្មរប្មួលមូលធន 
សប្មាប់ការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 
 
  បដើមទុន លទធផលបងារ សរបុ 
  ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ 
     
សមតុលយនានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2017  13,000,000  (2,723,751)  10,276,249  
ចំបណញរនុងឆ្ន ំ  -  57,853  57,853  
សមតុលយនានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017  13,000,000  (2,665,898)  10,334,102  
     
សមតុលយនានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2018  13,000,000  (2,665,898)  10,334,102  
ភាគហ ុនបបាេះផាយ  2,000,000  -  2,000,000  
ចំបណញរនុងឆ្ន ំ  -  371,686  371,686  
សមតុលយនានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018  15,000,000  (2,294,212)  12,705,788  
គិតជាពាន់បរៀល  60,270,000  (9,218,144)  51,051,856  
 
រំណត់សមាា ល់ដួចមានភាា ប់ជាមួយ គឺជាម្ផនរមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
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១២. របាយការណ៍លាំហូរសាច់ប្បារ់ 
សប្មាប់ការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 
 
 រំណត់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 សមាា ល់ ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
លំហូរសាច់ប្បារ់ពីសរមមភាពប្បតិបតតិការ     
ចំបណញមុនបង់ពនធ  383,861  1,542,353  63,458  
និយ័តរមម៖     
រលំស់ប្ទពយ និងបរកិាខ រ 9 20,408  81,999  2,323  
សំវធិានធនសប្មាប់ឥណទានជាប់សងស័យ 7 44,030  176,913  (4,144,833)  
ចំបណញពីការលរ់ប្ទពយសរមម  (8,913)  (35,812)  (15,434)  
ចំណាយពនធម្ដលបានបង់  (12,174)  (48,916)  (5,605)  
  427,212  1,716,537  (4,100,091)  
បម្ប្មបប្មលួបដើមទុនបងែិល     
ប្បារ់បបញ្ញើបៅធនាគារជាតិ  (100,000)  (401,800)  -  
ប្បារ់បបញ្ញើបៅធនាគារបផសងៗ  2,804,000  11,266,472  907,470  
ឥណទានចំបពាេះអតិងិជន 7 (5,492,231)  (22,067,784)  3,454,356  
ប្ទពយសរមមបផសងបទៀត  264,317  1,062,026  (121,549)  
ប្បារ់បបញ្ញើអតិងិជន  7,834  31,477  3,430  
បំណុល និងបំណុលបផសងៗ  25,552  102,668  (43,681)  
សាច់ប្បារ់សុទធបប្បើរនុងសរមមភាពប្បតិបតតិការ  (2,063,316)  (8,290,404)  99,935  
     
លំហូរសាច់ប្បារ់ពីសរមមភាពវនិិបយគ     
ការទិញប្ទពយ និងបរកិាខ រ 9 (102,939)  (413,609)  (6,625)  
ការលរ់ប្ទពយ និងបរកិាខ រ  13,846  55,633  20,295  
សាច់ប្បារ់សុទធបប្បើរនុងសរមមភាពវនិិបយគ  (89,093)  (357,976)  13,670  
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១២. របាយការណ៍លាំហូរសាច់ប្បារ់ (ត) 
សប្មាប់ការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 
 
 រំណត់ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 សមាា ល់ ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
លំហូរសាច់ប្បារ់ពីសរមមភាព 
ហិរញ្ញបបទាន 

 
   

បដើមទុនម្ដលបានោរ់ 14 2,000,000  8,036,000  -  
សាច់ប្បារ់សុទធបប្បើបានពីសរមមភាពហិរញ្ញ
បបទាន 

 
2,000,000  8,036,000  -  

     
តំហយសុទធននសាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់
សមមូល 

 
(152,409)  (612,380)  113,605  

សាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់សមមូលបដើមប្គា  425,212  1,708,502  311,607  
សាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់សមមូលចុងប្គា 20 272,803  1,096,122  425,212  
 
រំណត់សមាា ល់ដួចមានភាា ប់ជាមួយ គឺជាម្ផនរមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
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១៣ .រាំណត់សមាា លម់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
1. លរខណៈទូបៅ 

ធនាគារឯរបទស បខ្មខូ្ (លំោប់បនេះតបៅបៅកាត់ថ្ន “ធនាគារ”) បានចុេះបញ្ា ីពាណិជារមមបៅរនុងប្ពេះ
រាជាណាចប្ររមពុជា បៅនងៃទី23 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2007 បប្កាមវញិ្ជញ បនបប្តចុេះបញ្ា ីបលខ្ Co. 3374/07E ពី
ប្រសួងពាណិជារមម។ ធនាគារទទួលបានអាជ្ាប័ណណពីធនាគារជាតិននរមពុជាបដើមបីបធែើអាជីវរមមជាធនាគារ
ពាណិជា បៅនងៃទី23 ម្ខ្ឧសភា ឆ្ន ំ2007 និងចប់បផតើមបធែើអាជីវរមមជាផាូវការ នានងៃទី1 ម្ខ្មិងុនា ឆ្ន ំ2007។ 
នានងៃទី6 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2011 ធនាគារទទួលបានអាជ្ាប័ណណពីធនាគារជាតិននរមពុជា បដើមបីបធែើអាជីវរមមជា
ធនាគារឯរបទស ចប់ពីនងៃទី1 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2011 តបៅ។ 

សរមមភាពចំបងរបស់ធនាគាររមួមាន ការបធែើប្បតិបតតិការអាជីវរមមបលើរាល់សរមមភាពឥណទាន រមួមាន
រិចាសនោ ជួល-ធានា និងរិចាសនោខ្ាីប្បារ់ បៅរនុងប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា។ ពំុមានការម្ប្បប្បួលជាសារ-
វនត័ណាមួយរនុងសរមមភាពចំបងរបស់ធនាគារ នាការយិបរចិេទបនេះបទ។ 

ទីសាន រ់ការចុេះបញ្ា ីរបស់ធនាគារសថិតបៅបលខ្S2-21 និងS2-22 មហាវងីិប្ពេះមុនីបរ ៉ាត (បលខ្217) សងាក ត់
វាលវង់ ខ័្ណឌ 7មររា រាជធានីភនំបពញ។ 

មាា ស់ភាគទុនិររបស់ធនាគារ ឯរបទស បខ្មខូ្ បានចុេះរិចាសនោទិញលរ់ភាគហ ុន ជាមួយប្រុមហ ុន ដូន
បពញម្លន ខូ្អិលធីឌី ជាអនរទិញនានងៃទី20 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2018។ ប្បតិបតតិការបនេះ ប្តូវបានអនុម័តបោយ
ធនាគារជាតិននរមពុជា នានងៃទី17 ម្ខ្តុលា ឆ្ន ំ2018 និងបានផតល់សចា នុម័តបលើលរខខ្នតិរៈ នានងៃទី22 ម្ខ្  
ររកោ ឆ្ន ំ2018។ បចាុបបនន លរខខ្នតិរៈបនេះរំពុងសថិតបៅរនុងដំបណើ រចុេះបញ្ា ីបៅប្រសួងពាណិជារមម និងរពឹំង
ថ្នបានចុេះបញ្ញីបៅប្តីមាសទីមួយរនុងឆ្ន ំ2019។ 

សប្មាប់មាា ស់ភាគទុនិរងមីម្ដលប្តូវបានអនុម័តបោយធនាគារជាតិននរមពុជា នានងៃទី17 ម្ខ្តុលា ឆ្ន ំ2018
ចំនួនបដើមទុនលរខខ្នតិរៈរបស់ធនាគារបានបរើនបៅ 60 ពាន់លានបរៀល (សមមូលនឹង 15 លានដុលាា រអា
បមររិ) ម្ដលមានចំនួនទុនសរបុ 15 លានហ ុន។ 

ធនាគារមានបុគាលិរចំនួន 24 នារ់ បៅដំណាច់ឆ្ន ំ2018 (ឆ្ន ំ2017 ៖ 12 នារ់)។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ ប្តូវបានអនុញ្ជញ តឲ្យបចញផសពែផាយបោយប្រុមប្បឹរាភិបាលបៅនងៃ
ទី28 ម្ខ្មីនា ឆ្ន ំ2019។ 

2. បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ៗ 
បគាលការណ៍គណបនយយជាចំបង ប្តូវបានរំណត់ និងអនុវតតបៅរនុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
មានដូចខ្ងបប្កាម។ បគាលនបយបាយទំាងបនេះប្តូវបានអនុវតតយ៉ាងបទៀងទាត់ចំបពាេះរាល់ឆ្ន ំម្ដលបាន
បងាា ញ បលើរម្លងម្តមានការបញ្ជា រ់បផសងពីបនេះ។ 

2.1 មូលោឋ នននការបរៀបចំ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ ប្តូវបានបរៀបចំប ើងតាមសនមតិរមមតនមាបដើម បោយអនុបលាមបៅតាម
បទបញ្ជញ តតិទំាងឡាយរបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា និងបោយម្ផអរបៅបលើសតង់ោរគណបនយយរមពុជា។  
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2. បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ៗ (ត) 

2.1 មូលោឋ នននការបរៀបចំ (ត) 

រំណត់សមាា ល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
សប្មាប់ការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 

ការបងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបោយស្សបបៅតាមសតង់ោរគណបនយយរមពុជា ម្ដលមានការម្រតប្មូវ
បោយបគាលការណ៍ម្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា តប្មូវឲ្យបប្បើការបា៉ា ន់ប្បមាណយ៉ាងប្បបសើរ និងការ
សនមត់ បោយសមបហតុផល ម្ដលមានឥទធិពលបលើការរាយការណ៍តួបលខ្ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបៅ
ដំណាច់ការយិបរបិចេទ និងរំណត់សមាា ល់។ ការបា៉ា ន់ប្បមាណទំាងបនេះមានមូលោឋ នបលើព័ត៌មាន
ចាស់លាស់ម្ដលមានស្សាប់ និងការយល់ដឹងរបស់ថ្នន រ់ដឹរនំាបលើប្ពឹតតិការណ៍ និងសរមមភាពបចាុបបនន។ 
ដូបចនេះលទធផលជារ់ម្សតងចុងបប្កាយ អាចមានភាពខុ្សគាន ពីការបា៉ា ន់ប្បមាណទំាងបនាេះ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្ដលមានភាា ប់ ប្តូវបានបរៀបចំប ើងសប្មាប់រងែង់សមតថរិចាននប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុ
ជា និងបគាលការណ៍ម្ណនំាធនាគារជាតិននរមពុជា បហើយពំុមានបគាលបំណងបធែើការបងាា ញពីសាថ នភាព
ហិរញ្ញវតថុ និងលទធផលហិរញ្ញវតថុ និងសាថ នភាពលំហូរសាច់ប្បារ់ បោយអនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍
គណបនយយ និងការអនុវតតគណបនយយ ម្ដលទទួលសាា ល់ជាទូបៅបៅបប្ៅប្បបទស និងរងែង់សមតថរិចា
បោយម្ រពីប្បបទសរមពុជាបទ។ 

2.2 ប្របខ្ណឌ សតង់ោរគណបនយយងមី 

បៅនងៃទី28 ម្ខ្សីហា ឆ្ន ំ2009 ប្រុមប្បឹរាជាតិគណបនយយ បោយម្ផអរតាមប្បកាសបលខ្ 068 សហវ-ប្បរ 
ចុេះនងៃទី8 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2009 របស់ប្រសួងបសដឋរិចានិងហិរញ្ញវតថុ បានប្បកាសោរ់ឲ្យបប្បើប្បាស់នូវសតង់ោរ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិននរមពុជា (បៅកាត់ថ្ន “CIFRS”) ម្ដលម្ផអរបលើសតង់ោររបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុ អនតរជាតិទំាងមូល។ សាថ ប័នម្ដលមានការទទួលខុ្សប្តូវជាសាធារណៈ ប្តូវម្តបរៀបចំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតថុ បោយបយងតាមសតង់ោរ CIFRS សប្មាប់បដើមការយិបរបិចេទ ឬបន្ាប់ពីការយិបបចេទម្ងៃ
ទី1 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2012។ 

បៅនងៃទី30 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2012 ប្រុមប្បឹរាជាតិគណបនយយ បានជូនដំណឹងដល់ធនាគារ និងប្គឹេះសាថ ន
ហិរញ្ញវតថុអំពីការពនោរការអនុវតត CIFRS រហូតដល់ការការយិបរបិចេទចប់បផតើម ឬបន្ាប់ពីនងៃទី01 ម្ខ្ មររា 
ឆ្ន ំ2017។ 

បៅនងៃទី20 ម្ខ្តុលា ឆ្ន ំ2016 សមាគមធនាគារបៅរមពុជា (បៅកាត់ថ្ន”ABC”) បោយបលើរប ើងពីការមិន
បានបប្តៀមខ្ាួនរចួរាល់របស់ធនាគារភាគបប្ចើនរនុងការអនុវតត CIFRS បានបធែើសំបណើ របៅធនាគារជាតិនន
រមពុជា    សំុពនោរបពលការអនុវតតសតង់ោរ CIFRS សប្មាប់រយៈបពលបីឆ្ន ំបទៀតរហូតដល់ឆ្ន ំ2019។ បោយ
ម្ផអរបលើសំបណើ បនេះ ធនាគារជាតិននរមពុជាបានបសនើ បៅនងៃទី16 ម្ខ្វចិេិកា ឆ្ន ំ2015 បៅប្រុមប្បឹរាជាតិ
គណបនយយ   បដើមបីពនោរបពលការអនុវតតសតង់ោរ CIFRS រហូតដល់ឆ្ន ំ2019 បោយមានការអនុញ្ជញ តតិឲ្យ
បប្បើប្បាស់មុនបាន។ ប្រុមប្បឹរាជាតិគណបនយយ បានបចញបសចរតីប្បកាសចុេះនងៃទី25 ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ2016 
បានយល់ប្ពមពនោរបពលការអនុវតតន៍ CIFRS រហូតដល់ឆ្ន ំ2019។ 

ការោរ់ឲ្យបប្បើប្បាស់នួវសតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិននរមពុជា សប្មាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
ដំបូងបៅការយិបរបិចេទនងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2019 នឹងមានផលប៉ាេះពាល់ជាសារវន័ត បៅបលើរបាយការហិរញ្ញវតថុ។ 
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ធនាគារនឹងវាយតនមាពីផលប៉ាេះពាល់ ននការោរ់ឲ្យបប្បើប្បាស់នូវសតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ
ននរមពុជាដំបូង បហើយការអនុវតតសតង់ោរបនេះនឹងប្តូវម្រម្ប្បជាចំបាច់រនុងររណីម្ដលបរើតប ើង។ 

2.3 ការបរស្សាយរបិូយប័ណណបបទស 
រ. របិូយប័ណណមុខ្ងារ និងរបិូយប័ណណម្ដលប្តូវបងាា ញ 

ធាតុទំាងអស់បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ ប្តូវបានបគវាស់បោយបប្បើប្បាស់របិូយប័ណណនន
បសដឋរិចាជាចំបង ម្ដលធនាគារប្បតិបតតិ (“របិូយប័ណណមុខ្ងារ”)។ 

ធនាគារមានប្បតិបតតិការភាគបប្ចើន ជាប្បារ់ដុលាា រអាបមររិ និងបធែើការរត់ប្តាបញ្ា ីគបណនយយរបស់ខ្ាួន និង
បងាា ញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុជាប្បារ់ដុលាា រអាបមររិ ម្ដលជារបិូយប័ណណមុខ្ងារ និងជារបិូយប័ណណ
ម្ដលប្តូវបងាា ញ ពីបប្ពាេះរូបិយប័ណណបនេះ្ាុេះបញ្ជា ំងភាពជារ់ម្សតង ននសរមមភាពបសដឋរិចាបៅតាមប្បតិបតតិ
ការ និងកាលៈបទសៈរបស់ធនាគារ។ 

អនុបលាមបៅតាមតប្មូវការរបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា រាល់គណនីប្ទពយសរមម ប្ទពយអរមម និងរបាយ
ការណ៍លទធផល ជារបិូយប័ណណបរបទសបៅចុងការយបរបិចេទ ប្តូវបានបតូរបៅជាប្បារ់បរៀលបោយបប្បើអប្តា
បតូរប្បារ់ជាផាូវការម្ដលបានប្បកាសបោយធនាគារជាតិននរមពុជា បៅចុងការយិបរបិចេទបនេះ បពាលគឺ 1
ដុលាា រអាបមររិ បសមើនឹង 4,018 បរៀល (នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 បសមើនឹង 4,037 បរៀល)។ តួបលខ្ជាប្បារ់បរៀល
បនេះ ប្តូវបានបរៀបចំបដើមបីអនុបលាមបៅតាមតប្មូវការរបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា ចំបពាេះការបងាា ញរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្តប៉ាុបណាណ េះ បហើយមិនប្តូវយរមរបរស្សាយថ្ន ជាតួបលខ្ម្ដលប្តូវបាន ឬអាចប្តូវបាន 
ឬនាបពលអនាគតនឹងប្តូវបាន បតូរបៅជាប្បារ់ដុលាា រអាបមររិតាមអប្តាបតូរប្បារ់ ឬអប្តាបផសងៗបទៀតបាន
ប ើយ។ 

ខ្. ប្បតិបតតិការ និងសមតុលយ 
ប្ទពយសរមម និងបំណុលជារូបិយប័ណណបផសងពីប្បារ់ដុលាា  ប្តូវបានបតូរបៅជាដុលាា រអាបមររិបោយបប្បើអប្តា
បតូរប្បារ់ជាផាូវការរបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា បៅចុងការយិបរបិចេទ។ រាល់ប្បតិបតតិការចំណូល និង
ចំណាយជារបិូយប័ណណបរបទសបប្ៅពីប្បារ់ដុលាា រ ប្តូវបានបតូរបៅជាដុលាា រអាបមររិបោយបប្បើអប្តាបតូរ
ប្បារ់បៅនងៃប្បតិបតតិការ។ ភាពខុ្សគាន ននអប្តាបតូរប្បារ់ប្តូវបានកាត់រង បៅបពលទទួលសាា ល់រនុងរបាយ
ការណ៍លទធផល។ 

2.4 សាច់ប្បារ់ និង សាច់ប្បារ់សមមូល 
សាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់សមមូល រមួមានសមតុលយម្ដលមានកាលរំណត់តិចជាងរយៈបពល 3ម្ខ្ ចប់
ពីនងៃបបញ្ញើ បោយរមួបញ្ាូ លសាច់ប្បារ់សុទធ សមតុលយបៅធនាគារជាតិម្ដលមិនមានការទប់សាក ត់ និងសម
តុលយបៅធនាគានានា ម្ដលមានភាពងាយស្សួលរនុងការបតូរបៅជាសាច់ប្បារ់ បហើយអាចមានហានិភ័យ
តិចតូចននការផ្លា ស់បតូរតនមារបស់វា។ 

2.5 ប្បារ់បបញ្ញើជាមួយធនាគារ 
ប្បារ់បបញ្ញើជាមួយធនាគារ ប្តួវបានរំណត់តាមនងាបដើមបោយដរសំវធិានធនបលើចំនួនម្ដលមិនអាច
ប្បមូលបាន។ 

2.6 ប្បារ់តមកល់តាមចាប់បៅធនាគារជាតិ  
ប្បារ់តមកល់តាមចាប់ រមួមានមូលនិធិបំរងុ និងប្បារ់តមកល់ធនាគារជាតិននរមពុជាបោយអនុបលាមបៅតាម
ចាប់សតីពីប្គឹេះសាថ នធនាគារ និងហិរញ្ញវតថុ។ ប្បារ់តមកល់តាមចាប់មិនអាចយរមរបប្បើប្បាស់សប្មាប់
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ប្បតិបតតិការប្បចំនងៃបទ បហើយពំុប្តូវបានចត់ទុរជាចំម្ណរននសាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់សមមូល រនុងការ
គណនារបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្បារ់។ 

2.7 ឥណទាន ចំបពាេះអតិងិជន 
ឥណទានចំបពាេះអតិងិជន ប្តូវបានរត់ប្តាបយងតាមសមតុលយម្ដលបៅសល់ និងការប្បារ់ បោយដរ
បចញនូវសំវធិានធនបលើឥណទានម្ដលបាត់បង់ និងតួបលខ្ននឥណទានម្ដលលុបបចល។ ការប្បារ់ពយួរ
ទុរសំបៅបៅការប្បារ់បងារបលើឥណទានម្ដលបានបធែើចំណាត់ថ្នន រ់បៅជា ឃ្ា ំបមើល បប្កាមសតង់ោរ ជាប់
សងស័យ ឬបាត់បង់។ 

ភាពប្គប់ប្គាន់ននសំវធិានធន សប្មាប់ឥណទានអាប្ររ់និងសងស័យ ប្តូវបានវាយតនមាប្បចំម្ខ្បោយថ្នន រ់
ដឹរនំា។ រតាត នដលប្តូវបានពិចរណារនុងការវាយតនមាបលើភាពប្គប់ប្គាន់ននសំវធិានធនបនេះរមួមានទំហំនន
សំបពៀតឥណទានបទពិបសាធននការបាត់បង់មុនៗ លរខខ្ណឌ បសដឋរិចានាបពលបចាុបបនននិងឥទធិពលរបស់
វាបៅលីអតិងិជន សាថ នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់អតិងិជន និងការអនុវតតន៏ឥណទានទារ់ទងនឹងលរខខ្ណឌ រិចា
សនោ។ 

2.8 សំវធិានធនបលើឥណទានម្ដលបាត់បង់ 

សំវធិានធនបលើឥណទានបាត់បង់ ប្តូវបានម្ផអរតាមចំណាត់ថ្នន រ់ និងបសចរតីម្ណនំាបចញបោយធនាគារ
ជាតិននរមពុជា តាមប្បកាសបលខ្ ធ7-018-001ស.រ.្.ណ  ចុេះនងៃទី16 ម្ខ្រុមភេះ ឆ្ន ំ 2018។ ឥណទានទំាង
អស់ប្តូវបានចត់ថ្នន រ់តាមសមតថភាពសងរបស់នដគូ។ សមតថភាពទូទាត់សងបនេះ ប្តូវបានវាយតនមាតាម   
រយៈបទពិបសាធទូទាត់សងរនាងមរ លរខខ្ណឌ ហិរញ្ញវតថុរបស់អនរខ្ាី ការបធែើជំនួញ និងការពោររណ៏លំហូរ
សាច់ប្បារ់ សមតថភាពអនរខ្ាីនិង្ន្ៈសង បរយិកាសហិរញ្ញវតថុ និងគុណភាពននឯរសារ។ 

សំវធិានធនបលើឥណទានប្តូវបានបធែើប ើងចំបពាេះហានិភ័យជារ់លារ់បលើឥណទាននីមួយៗ ម្ដលប្តូវបាន
វាយតនមា និងចត់ថ្នន រ់ជាប្បំាថ្នន រ់ដូចជា ឥណទានធមមតា ឃ្ា ំបមើល បប្កាមសតង់ោរ ជាប់សងស័យ និងបាត់  
បង់។ 
បសចរតីម្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននរមពុជាតប្មូវឲ្យមានកាចត់ថ្នន រ់ និងរប្មិតសំវធិានធនដូចតបៅ៖ 

ចំណាត់ថ្នន រ់ ហួសកាលរំណត់ រប្មិតសំវធិានធន 
ឥណទានរយៈបពលខ្ាី (តិចជាង ឬបសមើនឹងមួយឆ្ន ំ) ដំបណើ រការតាមរិចាសនោ  
ធមមតា តិចជាងឬបសមើ ១៤នងៃ 1% 
ឃ្ា ំបមើល 15នងៃ ដល់ 30នងៃ 3% 
បប្កាមសតង់ោរ 31នងៃ ដល់ 60នងៃ 20% 
ជាប់សងស័យ 61នងៃ ដល់ 90នងៃ 50% 
បាត់បង់ ចប់ពី91នងៃប ើងបៅ 100% 

 

ចំណាត់ថ្នន រ់ ហួសកាលរំណត់ រប្មិតសំវធិានធន 
ឥណទានរយៈបពលម្វង (បប្ចើនជាងមួយឆ្ន ំ) ដំបណើ រការតាមរិចាសនោ  
ធមមតា តិចជាងឬបសមើ 29នងៃ 1% 
ឃ្ា ំបមើល 30 នងៃ ឬបលើសពីបនេះ 3% 
បប្កាមសតង់ោរ 90នងៃ ឬបលើសពីបនេះ 20% 
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ជាប់សងស័យ 180នងៃ ឬបលើសពីបនេះ  50% 
បាត់បង់ 360 នងៃ ឬបលើសពីបនេះ 100% 
 

ការបលើរបលើងបលើរប្មិតសំវធិានធន អាចបធែើបៅបាន ប្បសិនបបើធនាគារបងាា ញភសតុតាងជារ់ម្សតងតាម
ររណីនីមួយៗថ្ន ប្ទពយសមបតតិម្ដលបានោរ់ជាវតថុធានា តនមាទីផារពិតប្បារដម្ដលបានទទួលសាា ល់
បោយធនាគារជាតិននរមពុជា។ អនុបលាមបៅតាមបសចរតីម្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា ឥណទាន
ហួសកាលរំណត់ប្តូវបានរំណត់ថ្ន ប្បារ់បដើមសរបុបៅសល់បៅបពលម្ដលប្បារ់បដើម ឬការប្បារ់ហួស
កាលរំណត់។ 

2. បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ៗ (ត) 
2.8 សំវធិានធនបលើឥណទានម្ដលបាត់បង់ (ត) 

ឥណទានម្ដលមិនអាចប្បមូលបាន និងម្ផនរមួយននឥណទានម្ដលប្តូវបានចត់ថ្នន រ់ថ្នមិនលអ ប្តូវបាន
លុបបចលបន្ាប់ពីពិចណាបៅបលើតនមាននវតថុបញ្ជា ំ ប្បសិនបបើមាន បៅបពលម្ដលបៅរនុងការវនិិចេ័យរបស់
ថ្នន រ់ដឹរនំា មិនមានភាពបជឿជារ់ណាមួយថ្ននឹងអាចប្បមូលបានមរវញិ។ 

2.9 ប្ទពយសរមមបផសងៗ 
ការវនិិបយគ និងប្ទពយសរមមបផសងៗ ប្តូវបានរត់ប្តាតាមតនមាបដើម។ 

2.10 ប្ទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ 
ប្ទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រប្តូវបានរត់ប្តាតាមតនមាបដើមបោយដរបនថយនូវរលំស់បងារ និងការខ្តបង់
បោយសារការចុេះតនមា។ តនមាបដើមរាប់បញ្ាូ លចំណាយនងាបដើម និងចំណាយបផសងៗម្ដលទារ់ទងផ្្លល់នឹង
ការទិញប្ទពយសរមម សប្មាប់បគាលបំណងបប្បើប្បាស់។ 
តាមររណីជារ់ម្សតង នងាបដើមបនតបន្ាប់ប្តូវបានបញ្ាូ លបៅរនុងតនមាបយង ឬទទួលសាា ល់ជាប្ទពយសរមម
មួយបផសងបទៀត ម្តបៅបពលម្ដលអតថប្បបយជន៍បសដឋរិចាបៅអនាគតម្ដលពារ់ព័នធជាមួយប្ទពយបនាេះ នឹង
ហូរចូលមរធនាគារ និងនងាបដើមននធាតុបនាេះអាចប្តូវបានវាស់ម្វងបោយបជឿទុរចិតតបាន។ រាល់ការជួស
ជុល និងការម្ងទំាប្តូវបានរត់ប្តារនុងរបាយការណ៍លទធផលបៅរនុងការយិបរបិចេទម្ដលជួសជុល និងម្ងទំា
បនាេះបានបរើតប ើង។ 
បន្ុររលំស់ប្តូវបានគណនាតាមវធីិសាស្រសតរលំស់បងរ បដើមបីកាត់បនថយតនមាប្ទពយសរមមតាមរយៈអាយុ
រំណត់របស់វា ម្ដលអាចបប្បើប្បាស់បានរនុងអប្តារលំស់ប្បចំឆ្ន ំដូចតបៅ៖ 

ម្រលំអាគារ  3 ឆ្ន ំ 
សងាា រមឹ និង បរកិាខ រ  3 បៅ 5 ឆ្ន ំ 
សមាភ រៈការយិល័យ  3 បៅ 5 ឆ្ន ំ 
រំុពយូទ័រ និងឧបររណ៍ព័ត៌មានវទិោ  3 ឆ្ន ំ 
យនយនត  5 ឆ្ន ំ 

តនមាបយងរបស់ប្ទពយសរមម ប្តូវបានកាត់បនថយភាា មមរប្តឹមតនមាអាចស្សង់មរវញិបានរបស់វា ប្បសិនបបើ
តនមាបយងមានចំនួនធំជាងតនមាបា៉ា ន់សាម នម្ដលអាចស្សង់មរវញិបាន។ តនមាអាចស្សង់មរវញិបាន គឺជា
តនមាខ្ពស់ជាងបគ រវាងតនមាទីផារសមស្សបដរបចញបសាហ ុយលរ់ និងតនមាបប្បើប្បាស់របស់វា។ 

ធាតុននប្ទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រនីមួយៗ ប្តូវបានឈប់ទទួលសាា ល់ បៅបពលមានការលរ់ ឬដរបចញ ឬ
បៅបពលពំុមានអតថប្បបយជន៍បសដឋរិចាបៅអនាគត ប្តូវបានរពឹំងទុរពីការបប្បើប្បាស់របស់វា ឬការលរ់ ឬ
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ការដរបចញរបស់វា។ ចំបណញ និងខ្តប្តូវបានរំណត់ប ើង បោយបប្បៀបបធៀបទឹរប្បារ់ទទួលបាន 
ជាមួយតនមាបយងបៅសល់ និងប្តូវបានរត់ប្តារនុងរបាយការណ៍លទធផល។ 

2. បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ៗ (ត) 
2.11 រមមវធីិរំុពយូទ័រ 

រមមវធីិរំពយូទ័រ ប្តវូបានរត់ប្តាតាមតនមាបដើមដររលំស់បងារ និងការខ្តបង់ននឱ្នភាពតនមាបងារ
ប្បសិនបបើមាន។ វាប្តូវបានរលំស់បលើអាយុកាលបប្បើប្បាស់ចំនួនប្បំាឆ្ន ំ បោយបប្បើវធីិសាស្រសត
រលំស់បងរ។ ប្បសិនបបើមានការចងអុលបងាា ញថ្ន មានបំលាស់បតូរជាសារវន័តរនុងអប្តារលំស់ អាយុ
កាលបប្បើប្បាស់ ឬតនមាសំណល់របស់ប្ទពយបនាេះ ការបធែើរលំស់នឹងប្តវូបានពិនិតយសារជាងមី បដើមបី
្ាុេះបញ្ជា ងំពីការរពឹំងទុរងមី។ តនមាម្ដលពារ់ព័នធបៅនិងការម្ងទំារំុពយូទ័រ រមមវធីិ ប្តូវបានទទួល
សាា ល់ជាចំណាយបៅបពលម្ដលបរើតប ើង។ 

2.12 បំណុល 
ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន ប្តូវបានរត់ប្តាតាមតនមាម្ដលបានោរ់តមកល់។ ចំណាយបងារ និង
បំណុលបផសងៗ ប្តូវបានបងាា ញតនមាបដើមពិត ម្ដលជាតនមាសមស្សប ម្ដលរពឹំងថ្នប្តវូបង់នា
បពលអនាគតសប្មាប់ទំនិញ ឬបសវារមមម្ដលទទួលបាន។ 

2.13 ចំណូលការប្បារ់ 
ចំណូលបានមរពីការប្បារ់បលើឥណទានចំបពាេះអតិងិជន និងប្បារ់បបញ្ញើបៅធនាគារជាតិននរមពុជា ប្ពម
ទំាងធនាគារនានា ប្តូវបានទទួលសាា ល់បលើមូលោឋ នប្បារ់បងារ បលើរម្លងម្តឥណទានម្ដលមានការ
សងស័យថ្នពំុធានាទទួលបាននូវការទូទាត់សងវញិ។ រនុងររណីបនេះ ការប្បារ់ពំុប្តូវបានទទួលសាា ល់ថ្នជា
ប្បារ់ចំណូលបទ។ 

ចំបពាេះគណនីឥណទាន ម្ដលបានបធែើចំណាត់ថ្នន រ់ថ្នពំុមានដំបណើ រការសង ការរត់ប្តាចំណូលពីការ
ប្បារ់ ប្តូវបានផ្លអ ររហូតដល់មានសំណងជាសាច់ប្បារ់វញិ។ គណនីឥណទានផតល់បៅអតិងិជន ប្តូវបាន
ចំណាត់ថ្នន រ់ជាឥណទានពំុមានដំបណើ រការសង រនុងររណីសំណងមានការយឺតយ៉ា វចប់ពី 90នងៃប ើង
បៅ។ 

2.14 ចំណូលរនប្មឈនួល និងប្បារ់រនប្មបជើងសារ 
ចំណូលរនប្មពីរិចាសនោឥណទាន និងរនប្មបជើងសារប្តូវបានទទួលសាា ល់បលើមូលោឋ នជារ់ម្សតង តាម
ប្បតិបតតិការ បៅបពលម្ដលបសវាប្តូវបានបំបពញ និងសបប្មចបានចប់សពែប្គប់។ 

រនប្មបលើបសវា និងរនប្មបលើប្បតិបតតិការ ប្តូវបានទទួលសាា ល់ជាចំណូលបៅបពលឥណទានប្តូវបានផតល់
ឲ្យអតិងិជន។ 

2.15 ការជួលតាមរិចាសនោប្បតិបតតិការ 
ការជួលម្ដលចំម្ណរហានិភ័យជារ់លារ់ និងផលរមមសិទធិ ប្តូវបានររាបោយភាគីមាា ស់ប្ទពយ ប្តូវបាន
ចត់ថ្នន រ់ជាការជួលតាមរិចាសនោប្បតិបតតិការ។ ការទូទាត់បានបធែើប ើងរនុងប្របខ័្ណឌ ននការជួលបៅតាម
រិចាសនោប្បតិបតតិការ ប្តូវបានរត់ប្តារនុងរបាយការណ៍លទធផល ជាចំណាយបងរសប្មាប់រំ ុងបពលនន
រិចាសនោជួល។ 
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2. បគាលការណ៍ គណបនយយសបងខបសំខ្ន់ៗ (ត) 
2.16 ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ 

ពនធបលើប្បារ់ចំបណញសប្មាប់ឆ្ន ំបនេះ រមួបញ្ាូ លទំាងពនធបចាុបបនន និងពនធពនោរបពល។ ពនធបលើប្បារ់
ចំបណញប្តូវបានទទួលសាា ល់រនុងរបាយការណ៍លទធផល បលើរម្លងម្តវសិាលភាពម្ដលពារ់ព័នធនឹងធាតុ
ម្ដលប្តូវបានទទួលសាា ល់បោយផ្្លល់រនុងគណនីមូលធន រនុងររណីបនេះ វាប្តូវបានទទួលសាា ល់បៅរនុង
គណនីមូលធន។ 
ពនធបលើប្បារ់ចំបណញននការយិបរបិចេទ គឺជាពនធម្ដលប្តូវបានគណនាតាមមូលោឋ នប្បារ់ចំបណញជាប់
ពនធ បោយគណនាតាមអប្តាពនធជាធរមាន ឬអប្តាពនធម្ដលគិតថ្នជាធរមានបៅនងៃបិទបញ្ា ី បោយ
អនុបលាមបៅតាមចាប់សារបពើពនធននរមពុជា។ 
ពនធពនោបពល ប្តូវបានគណនាបោយបប្បើវធីិសាស្រសតបំណុលតាមតារាងតុលយការ បៅបលើភាពលំបអៀងជាប
បណាត េះអាសននរវាងមូលោឋ នគិតពនធតនមាបយងននប្ទពយសរមមនិងបំណុល បធៀបនឹងតនមាម្ដលបានរាយ
ការណ៍ រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ តនមាម្ដលបានរំណត់ចំបពាេះពនធពនោបពល មានមូលោឋ នបលើការ
ពោររណ៍បលើការ សបប្មចបាន ឬការទូទាត់ននតនមាបយងននប្ទពយសរមមនិងបំណុល បោយបប្បើអប្តាពនធ
ម្ដលបានរំណត់នននងៃបិទបញ្ា ី។ 
ពនធពនោបពល-សរមម ប្តូវបានទទួលសាា ល់តាមចំនួនម្ដលបប្ចើនជាងបគ រនុងររណីម្ដលរពឹំងថ្ននឹងមាន
លទធផល ចំបណញជាប់ពនធនាបពលបចាុបបនន ឬអនាគត បដើមបីកាត់រងជាមួយពនធសរមមពនធពនោបពល
បនាេះ។ ពនធពនោបពល-សរមម ប្តូវបានពិនិតយប ើងវញិ និងកាត់បនថយរនុងររណីម្ដលម្លងមានការរពឹំងថ្ន
អតថប្បបយជន៍បនាេះអាចនឹងបប្បើប្បាស់បានបទៀត។ 

2.17 សំវធិានធន 
សំវធិានធនប្តូវបានរត់ប្តា លាឹរណាធនាគារមានបៅបចាុបបនន នូវកាតពែរិចាស្សបចាប់ ឬវាទរហិតម្ដល
បានបរើតប ើងជាលទធផលននប្ពឹតតិការណ៍ពីអតីតកាល បោយប្តូវបប្បើប្បាស់ធនធានបសដឋរិចាបដើមបីទូទាត់
កាតពែរិចាបនាេះ បហើយចំនួនប្បារ់ននកាតពែរិចាបនាេះអាចបធែើការបា៉ា ន់ប្បមាណបានបោយគួរឲ្យបជឿជារ់បា
ន។ 
សំវធិានធន ប្តូវបានបគវាស់សង់្តាមតនមាបចាុបបននននចំណាយម្ដលរពឹំងថ្ន នឹងប្តូវការបដើមបីទូទាត់
កាតពែរិចា  បោយបប្បើអប្តាអបបហាមុនបង់ពនធ បដើមបី្ាុេះបញ្ជា ំងការវាយតនមាទីផារបចាុបបននននតនមាបពល
បវលាទឹរប្បារ់ និងហានិភ័យជារ់លារ់បផសងៗននកាតពែរិចាបនាេះ។ 

2.18 ភាគីសមព័នធញាតតិ 
ភាគីនីមួយៗ ប្តូវបានសមាា ល់ជាសមព័នធញតតិរវាងគាន  លាឹរណាភាគីណាមួយអាចប្តួតប្តាភាគីមួយបទៀត ឬ
អាចជៈឥទធិពលបលើភាគីមួយបទៀត រនុងបសចរតីសបប្មចចិតតបលើរិចាប្បតិបតតិការហិរញ្ញវតថុ និងរិចាប្បតិបតតិ
ការអាជីវរមម។ 

រនុងប្របខ័្ណឌ ននចាប់សតីពីធនាគារនិងប្គឹេះសាថ នហិរញ្ញវតថុ និយមន័យននសមព័នធញាតតិរាប់បញ្ាូ លបុគាល
ទំាងឡាយ ម្ដលកាន់កាប់បោយផ្្លល់ ឬបោយប្បបយល 10 ភាគរយយ៉ាងតិចននបដើមទុន ឬសិទធិបបាេះ
បឆ្ន ត បហើយរាប់បញ្ាូ លបុគាលណាម្ដលចូលរមួរនុងការអភិបាល ការដឹរនំា ការប្គប់ប្គង ឬការប្តួតពិនិតយ
នផ្រនុងរបស់ធនាគារ។ 
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2.19 ការកាត់ខ្្ង់ននចំនួនទឹរប្បារ់ 
ចំនួនទឹរប្បារ់រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ បានប្តូវកាត់ខ្្ង់ជាចំនួនឯរតាដុលាា រអាបមររិ ចំបពាេះចំនួនទឹរ
ប្បារ់ដុលាា រអាបមររិ និងឯរតាពាន់បរៀលចំបពាេះចំនួនទឹរប្បារ់បរៀល។ 

3. ការវនិិចេ័យ និង ការបា៉ា ន់ប្បមាណបលើគណបនយយ 
ការបា៉ា ន់ប្បមាណ និងការវនិិចេ័យ ប្តូវបានបធើែការវាយតនមាជាបនតបន្ាប់ ម្ផអរបលើបទពិបសាធន៍រនាងមរ 
និងរតាត បផសងៗ ដូចជាការរពឹំងទុរនូវបហតុការណ៍នាបពលអនាគត ម្ដលបគបជឿថ្នមានភាពសមបហតុផល
បៅតាមកាលៈបទសៈបផសងៗ។ លទធផលននការបា៉ា ន់ប្បមាណគណបនយយ អាចខុ្សពីលទធផលជារ់ម្សតង
ម្ដលពារ់ព័នធ។ ការបា៉ា ន់ប្បមាណ និងសនមត់បៅបលើហានិភ័យជាសារវនត័ ម្ដលបបណាត លឲ្យមានការម្រ
តប្មូវធំដំុចំបពាេះតនមារនុងបញ្ា ី ម្ដលបៅសល់ននប្ទពយសរមម និងបំណុលបៅរនុងឆ្ន ំហិរញ្ញវតថុបន្ាប់ ប្តូវបាន
បធែើការពិភារាដូចខ្នបប្កាម៖ 

(រ) ការខ្តបង់បលើការអន់ងយ ននឥណទានចំបពាេះអតិងិជន 
ធនាគារប្តូវបានតប្មូវឲ្យបគារពតាមការម្បងម្ចរចំណាត់ថ្នន រ់ឥណទាន និងសំវធិានធនតាមប្បកាស
បលខ្ 7-018-001ស.រ.្.ណ  ចុេះនងៃទី16 ម្ខ្រុមភេះ ឆ្ន ំ 2018 សតីពីការម្បងម្ចរចំណាត់ថ្នន រ់ប្ទពយសរមម និង 
សំវធិានធនបៅរនុងធនាគារ និងប្គឹេះសាថ នហិរញ្ញវតថុ ម្ដលបចញបោយធនាគារជាតិននរមពុជា។ ធនាគារជាតិ
ននរមពុជា តប្មូវឲ្យធនាគារទំាងឡាយបធែើចំណាត់ថ្នន រ់ឥណទាន បុបរប្បទាន និងប្ទពយសរមមប្បហារ់ 
ប្បម្ហលរបស់ខ្ាួនជា 5 ថ្នន រ់ បហើយរប្មិតអបបបរមាននសំវធិានធនជារ់លារ់តាមបទបញ្ញតតិ ប្តូវបានបធែើ
ប ើងបោយអាស្ស័យបលើការបធែើចំណាត់ថ្នន រ់ពារ់ព័នធ បោយមិនគិតដល់ប្ទពយសរមមម្ដលប្តូវបានោរ់ជា
វតថុធានា។ រនុងបគាលបំណងម្បងម្ចរចំណាត់ថ្នន រ់ឥណទាន តប្មូវឲ្យធនាគារពិចរណាបៅបលើហានិភ័យ 
និងរតាត ពារ់ព័នធទំាងអស់ ម្ដលអាចប៉ាេះពាល់លទធភាពសងរបស់ “អនរខ្ាី”។ 

(ខ្) ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ 
ពនធប្តូវបានគណនា តាមមូលោឋ នបំណរស្សាយបចាុបបននននបទបញ្ញតតិពនធោរ។ បទាេះជាយ៉ាងណារ៏
បោយ បទបញ្ជញ តិតទំាងអស់បនេះ មានការផ្លា ស់បតូរពីមួយប្គាបៅមួយប្គា បហើយការសបប្មចជាចុងបប្កាយ
បលើចំនួនពនធ នឹងបធែើប ើងបន្ាប់ពីមានការប្តួតពិនិតយចុងបប្កាយបោយអាជ្ាធរពនធោរ។ 
បៅបពលម្ដលលទធផលពនធចុងបប្កាយខុ្សគាន ពីចំនួនបានរត់ប្តាពីដំបូង ភាពលំបអៀងបនេះនឹងបធែើឲ្យប៉ាេះ
ពាល់ដល់ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ និងសំវធិានធនបលើពនធបៅរនុងការយិបរបិចេទហិរញ្ញវតថុម្ដលការរំណត់
ពនធបានបធែើប ើង។ 

 (គ) ប្ទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ 

គណបនយយសប្មាប់ប្ទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រពារ់ព័នធនឹងការបា៉ា ន់ប្បមាណ បដើមបីរំណត់អាយុកាលបប្បើ
ប្បាស់ម្ដលរពឹំងទុររបស់វា។ ការរំណត់អាយុកាលបប្បើប្បាស់របស់ប្ទពយសមបតតិ គឺម្ផអរតាមការវនិិចេ័យ
របស់ថ្នន រ់ដឹរនំា។ 

4. សាច់ប្បារ់ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
សាច់ប្បារ់ - ដុលាា រអាបមររិ 73,220  294,198  4,439  
សាច់ប្បារ់ - ប្បារ់បរៀល 83  333  529  
 73,303  294,531  4,968  



 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨          22 

 

របាយការណ៍ប្រច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

5. សមតុលយជាមួយធនាគារ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ប្បារ់បបញ្ញើបៅធនាគាររនុងស្សុរ    
គណនីចរនត - ធនាគារជាតិននរមពុជា 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  

ការវភិាគបម្នថមមានដូចខ្ងបប្កាម៖ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
រ) វភិាគតាមកាលរំណត់    
 រនុងរយៈបពលមួយម្ខ្ 199,500  801,591  420,244  
 199,500  801,591  420,244  

 

ខ្) វភិាគតាមប្បបភទរបិូយប័ណណ ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
 វភិាគតាមកាលរំណត់ 263  1,057  350  
 រនុងរយៈបពលមួយម្ខ្ 199,237  800,534  419,894  
 199,500  801,591  420,244  
 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
គ) វភិាគតាមអប្តាការប្បារ់ (ប្បចំឆ្ន ំ)    
 គណនីសនសំ 0.20% - 1.25% 0.25% - 0.40% 

6. ប្បារ់បបញ្ញើជាមួយធនាគារបផសងៗបទៀត 
គណនីបនេះរមួមាន ប្បារ់បបញ្ញើមានកាលរំណត់ម្ដលមានរយៈបពលពី 6ម្ខ្ បៅ 1ឆ្ន ំ និងមានការប្បារ់
ប្បចំឆ្ន ំ រនុងអប្តាពី 4% បៅ 5.10% បៅរនុងឆ្ន ំ2018 (ឆ្ន ំ2017 គឺពី 3.5% បៅ 4%)។ 

7. ឥណទានចំបពាេះអតិងិជន 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ឥណទានពាណិជារមម    
ឥណទានសប្មាប់ប្រុមហ ុន 3,000,000  12,054,000  -  
ឥណទានវបិារបូន៍ - - - 
ឥណទានបគហោឋ ន - - - 
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ឥណទានសប្មាប់អនរបប្បើប្បាស់    
ឥណទានប្បតិបតតិការ 4,342,704  17,448,985  1,150,792  
ឥណទានវបិារបូន៍ -  -  62,966  
ឥណទានបគហោឋ ន 957,770  3,848,320  1,594,485  

ឥណទានដុល 8,300,474  33,351,305  2,808,243  
សំវធិានធនបលើឥណទានបាត់បង់ (*) (221,951)  (891,800)  (177,921)  

ឥណទានសុទធ 8,078,523  32,459,505  2,630,322  

(*) ចលនារនុងខ្្ង់សំវធិានធនជារ់លារ់បលើឥណទានជាប់សងស័យ និងបាត់បង់មានដូចតបៅ៖ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
សមតុលយបៅបដើមការយិបរបិចេទ (177,921)  (714,887)  (4,322,754)  
សំវធិានធនរនុងការយិបរបិចេទ    
សំវធិានធនទូបៅ -  -  4,111,818  
សំវធិានធនរនុងឆ្ន ំ (44,030)  (176,913)  33,015  

សមតុលយបៅចុងការយិបរបិចេទ (221,951)  (891,800)  (177,921)  
 
 (រ) ការវភិាគតាមចំណាត់ថ្នន រ់ឥណទាន៖ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ឥណទានធមមតា    

- មានវតថុធានា (*) 4,869,604  19,566,070  1,548,321  
- ពំុមានវតថុធានា 3,290,520  13,221,309  575,005  

ឥណទានឃ្ា ំបមើល    
- មានវតថុធានា -  -  -  
- ពំុមានវតថុធានា -  -  544,567  

ឥណទានជាប់សងស័យ    
- មានវតថុធានា -  -  -  
- ពំុមានវតថុធានា -  -  -  

ឥណទានបាត់បង់    
- មានវតថុធានា -  -  140,350  
- ពំុមានវតថុធានា 140,350  563,926  -  

 8,300,474  33,351,305  2,808,243  

សូមអានបម្នថមរំណត់សមាា ល់បលខ្ 22.2 អំពីហានិភ័យឥណទាន សប្មាប់ការវភិាគពីគុណភាពឥណទាន។ 

(*) ឥណទានម្ដលមានវតថុធានា តំណាងឲ្យឥណទាន បៅឲ្យអតិងិជនម្ដលោរ់ធានាបោយដីធាី អគារ និង / 
ឬ អចលនប្ទពយបផសងបទៀត។ 
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(ខ្) ការវភិាគសំណំុឥណទានតាមវស័ិយឧសាហរមម និងសំវធិានធនសប្មាប់ឥណទានបាត់បង់៖ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ប្បារ់បដើម សំវធិានធន ប្បារ់បដើម សំវធិានធន 
 ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ 
ឥណទានបគហោឋ ន 3,000,000  30,000  -  -  
ឥណទានសំណង់ 957,770  148,524  1,594,485  165,783  
បផសងៗ 4,342,704  43,427  1,213,758  12,138  
 8,300,474  221,951  2,808,243  177,921  
សមមូលជាពាន់បរៀល 32,459,505  891,800  11,336,879  718,268  

(គ) ចំបពាេះការវភិាគសំណំុឥណទានតាមរយៈកាលរំណត់ សូមអានរំណត់សមាា ល់បលខ្ 22.4 សតីអំពីហានិ
ភ័យសាច់ប្បារ់ងាយស្សួល។ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
(ឃ) វភិាគតាមការសាន រ់បៅ៖ ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
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  
 
(ង) វភិាគតាមរូបិយវតថុ៖    
ដុលាា រអាបមររិ 8,300,474  33,351,305  2,773,376  
ប្បារ់បរៀល -  -  34,867  
 8,300,474  33,351,305  2,808,243  
 
 (ច) វភិាគតាមសមព័នធភាគី៖    
ពំុម្មនភាគីសមព័នធញាតតិ 8,300,474  33,351,305  2,808,243  
 
(្) វភិាគតាមហានិភ័យ៖    
ពំុម្មនហានិភ័យធំ 8,300,474  33,351,305  2,808,243  

ហានិភ័យឥណទានធំ គឺជាចំនួនសរុបដុលននហានិភ័យឥណទាន ម្ដលបរើតបចញពីប្បតិបតតិការរបស់ប្គឹេះសាថ ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុ ជាមួយឯរតតជនម្ដលមានចំនួនប្បារ់បលើសពី 10 ភាគរយននមូលនិធិផ្្លល់សុទធរបស់
ប្គឹេះសាថ នធនាគារ និងហិរញ្ញវតថុបនាេះ។ ហានិភ័យសរបុដុល គឺជាចំនួនម្ដលខ្ពស់ជាងរវាង សមតុលយឥណទាន និង
ឥណទានម្ដលប្តូវបានអនុម័ត។ 

(ឈ) វភិាគតាមអប្តាការប្បារ់ប្បចំឆ្ន ំ៖    
ឥណទានវបិារបូន៍  - 10.00% 
ឥណទានសប្មាប់ប្រុមហ ុន  7.80 - 8.00% - 



 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨          25 

 

របាយការណ៍ប្រច ាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ឥណទានប្បតិបតតិការ  8.00 - 13.00% 10.00% 
ឥណទានបគហោឋ ន  8.00 - 12.00% 8.50 - 10.00% 

8. ប្បារ់តមកល់តាមចាប់បៅធនាគារជាតិននរមពុជា 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ប្បារ់តមកល់ធានាបលើបដើមទុន 750,000  3,013,500  650,000  
ប្បារ់បំរងុកាតពែរិចា 14,200  57,056  14,200  
 764,200  3,070,556  664,200  

(រ) ប្បារ់តមកល់ធានាបលើបដើមទុន 

បយងតាមប្បកាសរបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា បលខ្ ធ7-06-208 ប្ប.រ. ចុេះនងៃទី13 ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ំ2006 សតីពី
វបិសាធនរមម បលើមាប្តា 9 និងមាប្តា 13 ននប្បកាសបលខ្ ធ7-00-05 ប្ប.រ. តប្មូវឱ្យធនាគារតមកល់ទឹរប្បារ់
ម្ដលបសមើនឹង 5%ននបដើមទុនបានបង់របស់ខ្ាួនបៅរនុងគណនីអចិន្នតយ៍បៅធនាគារជាតិននរមពុជា។ ប្បារ់
តមកល់បនេះ មិនសប្មាប់បប្បើប្បាស់រនុងប្បតិបតតិការប្បចំនងៃរបស់ធនាគារបទ បហើយនឹងប្តូវប្បគល់ឱ្យធនាគារ
វញិ បៅបពលម្ដលធនាគារសម័ប្គចិតតបញ្ឈប់ប្បតិបតតិការរបស់ខ្ាួនបៅរនុងប្ពេះរាជាណាចប្ររមពុជា។ 

(ខ្) ប្បារ់បំរុងកាតពែរិចា 

ប្បារ់បំរុងកាតពែរិចាបលើប្បារ់បបញ្ញើបៅធនាគារជាតិននរមពុជា ប្តូវស្សបបៅនឹងបទបញ្ញតតិរបស់ធនាគារជាតិ
ជាតិននរមពុជា បលខ្ ធ.7-012-140 ចុេះនងៃទី13 ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ំ2012។ ប្បកាសខ្ងបលើតប្មូវឲ្យធនាគារររារទុរ
បៅធនាគារជាតិននរមពុជា នូវប្បារ់បំរងុកាតពែរិចាបលើប្បារ់បបញ្ញើអតិងិជន គិតជាមធយមភាគប្បចំនងៃ ប្តូវមាន 
8 ភាគរយជាប្បារ់បរៀល និង 12.5 ភាគរយជារបិូយប័ណណបរបទស។ 

(គ) ប្បារ់តមកល់តាមចាប់បៅធនាគាររណាត លទទួលបានការប្បារ់ (រនុងមួយឆ្ន ំ) ដូចតបៅ៖ 

អប្តាការប្បារ់ប្បចំឆ្ន ំ៖ នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
ប្បារ់តមកល់ធានាបលើបដើមទុន 0.62% 0.36% 
ប្បារ់បំរងុកាតពែរិចា Nil Nil 
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9. ប្ទពយ និងបរកិាខ រ 

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 ការម្រលំអ បប្គឿងសងាា រមឹ បរកិាខ រការយិល័យ បរកិាខ រ   
 អាគារជួល និងបប្គឿងបំពារ់ និង បរកិាខ របផសងៗ រំុពយូទ័រ យនយនត សរបុ 
 ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ 
តនមាបដើម       
នានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2018 284,073  13,126  32,251  128,265  26,392  484,107  
ទិញបម្នថម 52,279  6,639  160  7,121  36,740  102,939  
លរ់ -  -  -  -  (26,392)  (26,392)  
នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 336,352  19,765  32,411  135,386  36,740  560,654  
       
រលំស់បងារ       
នានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2018 (284,073)  (13,126)  (31,974)  (127,384)  (20,923)  (477,480)  
រលំស់រនុងឆ្ន ំ (13,086)  (448)  (245)  (1,549)  (5,080)  (20,408)  
លរ់ -  -  -  -  21,459  21,459  
នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 (297,159)  (13,574)  (32,219)  (128,933)  (4,544)  (476,429)  
       
តនមាបយង       
នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 39,193  6,191  192  6,453  32,196  84,225  
គិតជាពាន់បរៀល 157,477  24,875  771  25,928  129,364  338,416  
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9. ប្ទពយ និងបរកិាខ រ (ត) 

នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 ការម្រលំអ បប្គឿងសងាា រមឹ បរកិាខ រការយិល័យ បរកិាខ រ   
 អាគារជួល និងបប្គឿងបំពារ់ និង បរកិាខ របផសងៗ រំុពយូទ័រ យនយនត សរបុ 
 ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ 
តនមាបដើម       
នានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2017 284,073  20,192  66,183  127,600  26,750  524,798  
ទិញបម្នថម -  -  68  665  5,892  6,625  
លរ់ -  (7,066)  (34,000)  -  (6,250)  (47,316)  
នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 284,073  13,126  32,251  128,265  26,392  484,107  
       
រលំស់បងារ       
នានងៃទី1 ម្ខ្មររា ឆ្ន ំ2017 284,073)  (20,192)  (65,770)  (126,461)  (21,116)  (517,612)  
រលំស់រនុងឆ្ន ំ -  -  (204)  (923)  (1,196)  (2,323)  
លរ់ -  7,066  34,000  -  1,389  42,455  
នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 (284,073)  (13,126)  (31,973)  (127,385)  (20,923)  (477,480)  
       
តនមាបយង       
នានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 -  -  278  880  5,469  6,627  
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10. រមមវធីិរំុពយូទ័រ 
ធនាគារបានបធែើការរលំស់បពញបលញបលើរមមវធីិរំុពយូទ័រម្ដលរំពុងបប្បើប្បាស់ម្ដលមាននងាបដើមចំនួន 71,675 
ដុលាា រអាបមររិ។ 

11. ប្ទពយសរមមបផសងៗ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ការប្បារ់ប្តូវទទួលបានពីឥណទាន 73,796  296,512  141,237  
ប្បារ់បបញ្ញើ 39,309  157,944  236,759  
ការវនិិបយគ 12,500  50,225  12,500  
ចំណាយបង់មុន 13,459  54,078  12,885  
 139,064  558,759  403,381  

12. ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន 
ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន ប្តូវបានររាទុររនុងបគាលបំណងននការសងបំណុលបរៀងរាល់ម្ខ្ និងមិនទទួល
បានការប្បារ់បនាេះបទ។ 

13. បំណុលប្តូវបង់ និងបំណុលបផសងៗ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ពនធបផសងៗ 4,660  18,724  17,378  
ចំណាយបងារបផសងៗ ប្តូវបង់ 45,655  183,441  7,385  
 50,315  202,165  24,763  

14. បដើមទុន 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
បបាេះផាយ និងបានបង់ប្គប់ចំនួន 15,000,000  60,270,000  13,000,000  

(*) បដើមទុនរបស់ធនាគារ រួមមានចំនួន 15 លានភាគហ ុនម្ដលរនុងមួយភាគហ ុនមានតនមា 1 ដុលាា រអាបមររិ។ 

(**) ប្បារ់តមកល់ធានាបលើបដើមទុនចំនួន 5% ននបដើមទុនចុេះបញ្ា ី ម្ដលមានចំនួនទឹរប្បារ់ 750,000 ដុលាា រអាបមររិ 
ប្តូវបានររាទុរបៅរនុងគណនីធនាគារជាតិននរមពុជាដូចម្ដលបានលាតប្តោងរនុងរំណត់សមាា ល់បលខ្ 8។ 

(***) ធនាគារជាតិននរមពុជា បានបចញប្បកាសបលខ្ ធ7-016-117 បលើតប្មូវការបដើមទុនងមី និងលរខខ្ណឌ
សប្មាប់ការបចញអាជ្ាប័ណណរបស់ធនាគារ ម្ដលតប្មូវឲ្យធនាគារឯរបទសរនុងស្សុរ ម្ដលបានចុេះបញ្ា ី
ពាណិជារមមជាប្រហ ុន ប្តូវមានបដើមទុនអបបបរមា 60 ពាន់លានបរៀល (សមមូល 15លានដុលាា រអាបមរ ិ
រ)។ លរខខ្ណឌ តប្មូវបលើមូលធនងមីបនេះ នឹងមានប្បសិទធិភាពរនុងរយៈបពលពីរឆ្ន ំ ម្ដលចប់បផតើមពីនងៃទី
22 ម្ខ្មីនា ឆ្ន ំ2016។ សារាចរចុេះនងៃទី22 ម្ខ្មិងុនា ឆ្ន ំ2016 របស់ធនាគារជាតិននរមពុជាបានបសនើឱ្យ 
ធនាគារឯរបទសរនុងស្សុរ បបងកើនបដើមទុនរបស់ខ្ាួនជាពីរដំណារ់កាលបសមើគាន  បលើរដំបូងបៅមុនចុងម្ខ្
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មីនា ឆ្ន ំ2017 និងមួយបលើរចុងបប្កាយមុននងៃទី22 ម្ខ្មីនា ឆ្ន ំ2018។ បៅនងៃបចញរបាយការណ៍បនេះ 
ធនាគារមិនទាន់បានបគារពតាមប្បកាសខ្ងបលើលបទ។ ថ្នន រ់ដឹរនំាធនាគារបជឿជារ់ថ្ន ធនាគារនឹង
បបងកើនបដើមទុនបដើមបីអនុបលាមបៅតាមប្បកាសបនេះ មុននងៃផុតរំណត់។ 

15. ចំណូលការប្បារ់ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ឥណទានបៅអតិងិជន 413,393  1,661,013  238,061  
សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិ និងធនាគារបផសង 157,057  631,055  240,895  
 570,450  2,292,068  478,956  

16. ចំណូលពីប្បតិបតតិការបផសងៗ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ឥណទានម្ដលប្បមូលបានវញិ 551,000  2,213,918  -  
ចំបណញពីការលរ់ប្ទពយសរមម យនយនត 8,913  35,812  15,434  
ចំណូលភាគលាភពីការវនិិបយគ 1,961  7,879  4,950  
នងាបសវា 2,704  10,865  4,681  
ចំណូលរនប្មបជើងសារបផសងៗ 69,299  278,443  14,882  
ចំបណញពីអប្តាបតូរប្បារ់ (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  
 

17. ចំណាយបលើប្បតិបតតិការបផសងៗ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
បសាហ ុយជួលទីតំាងការយិល័យ 92,000 369,656 180,000 
ប្បារ់បបៀវតស និងបសាហ ុយបុគាលិរដនទបទៀត 177,635 713,737 87,130 
បសាហ ុយវជិាា ជីវៈ 351,072 1,410,607 29,962 
ពនធ និងអាជ្ាប័ណណ 51,904 208,550 63,847 
បសាហ ុយសនតិសុខ្ 11,218 45,074 15,525 
បសាហ ុយបភាើង 11,919 47,891 13,846 
បសាហ ុយបធែើដំបណើ រ និងរំសានត 11,759 47,248  1,492  
ចំណាយទំនារ់ទំនង 5,835 23,445  6,572  
បសាហ ុយយនយនត 6,024  24,204  2,124  
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សមាភ រការយិល័យ និងសមាភ រផាត់ផាង់ 11,113  44,652 5,222 
បសាហ ុយជួសជុល និងម្ងទំា 2,973  11,946  3,176  
បសាហ ុយ ទីផារ និងផសពែផាយពាណិជារមម 3,900 15,670  466  
រលំស់បលើប្ទពយ និងបរកិាខ រ 20,420  82,048  2,323  
បសាហ ុយធានារាប់រង 389  1,563  883  
ចំណាយដនទបទៀត 14,045  56,433  8,825  
 421,393  1,701,164  433,677  

18. ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ 

ពនធបលើប្បារ់ចំបណញម្ដលប្តូវបងាា ញ គឺជាពនធអបបបរមាប្បចំឆ្ន ំ។ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ចំណាយពនធប្បចំឆ្ន ំ 12,174 48,915 5,605 
 12,174 48,915 5,605 

រ. ការបផ្ៀងផ្្លត់ពនធបលើប្បារ់ចំបណញប្បចំឆ្ន ំ 

រនុងប្របខ័្ណឌ ននចាប់សារបពើពនធ ធនាគារមានកាតពែរិចាបង់ពនធបលើប្បារ់ចំបណញរនុងអប្តា 2០%ននលទធ
ផលជាប់ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ ឬបង់ពនធអបបបរមារនុងអប្តា1% ននផលរបរសរបុបោយយរចំនួនប្បារ់ម្ដល
ធំជាងបគ។ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ចំបណញ មុខ្បង់ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ 383,861 1,542,353 63,458 
ពនធបលើប្បារ់ចំបណញរនុងអប្តា 20 ភាគរយ 76,772 308,471 12,692 
ចំណាយមិនអាចកាត់រងបាន 15,303 61,486 14,835 
ខ្តសារបពើពនធ បានបប្បើប្បាស់ (92,075) (369,957) (27,527) 
 - - - 
ពនធអបបបរមារនុងអប្តា 1% 12,174 48,915 5,605 
ចំណាយពនធ 12,174 48,915 5,605 

ខ្. ពនធពនោបពលបលើប្បារ់ចំបណញ 

លទធផលខ្តសារបពើពនធបយងបៅការយិបរបិចេទបន្ាប់ 

ធនាគារមានសិទធិបយងលទធផលខ្តសារបពើពនធប្បចំឆ្ន ំនីមួយៗ បៅការយិបរបិចេទបន្ាប់ បដើមបីទុរកាត់រង
នឹងប្បារ់ចំបណញជាប់ពនធបៅឆ្ន ំបប្កាយៗ សប្មាប់រយៈបពលប្បំាឆ្ន ំបន្ាប់ពីឆ្ន ំម្ដលលទធផលខ្តសារបពើ
ពនធបរើតមានប ើង។ បៅដំណាច់ការយិបរបិចេទ ធានាគារបានបា៉ា ន់សាម នប្បារ់ខ្តសារបពើពនធបងារចំនួន 
1,559,066 ដុលាា រអាបមររិ - ប្បមាណ 6,3 ពាន់លានបរៀល (ឆ្ន ំ 2017: 1,56 លានដុលាា រអាបមររិ - ប្បមាណ 6,3 
ពាន់លានបរៀល) ម្ដលអាចកាត់រងជាមួយនឹងប្បារ់ចំបណញជាប់ពនធនាបពលអនាគត។ 

តួបលខ្លមអិតមានដូចខ្ងបប្កាម៖ 
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 អាចបប្បើប្បាស់  បានបប្បើប្បាស់រហួត  មិនបានបប្បើប្បាស់ 
ឆ្ន ំចប់បផតើម បានដល់ឆ្ន ំ ខ្តសារបពើពនធ ដល់ឆ្ន ំ 2018 ប្តូវបានបបាេះបង់ រហូតដល់ឆ្ន ំ 2018  
  ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ 
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 
សមមូលជាពាន់បរៀល 6,817,345 369,957 5,517,783 929,604 
 

18. ពនធបលើប្បារ់ចំបណញ (ត) 

ខ្. ពនធពនោបពលបលើប្បារ់ចំបណញ (ត) 

ធនាគារមិនបានទទួលសាា ល់ពនធពនោបពលបលើប្បារ់ចំបណញ ម្ដលបរើតបចញពីលទធផលខ្តសារបពើពនធ
បយងបទ បោយសារថ្នន រ់ដឹរនំាបជឿជារ់ថ្ន នឹងមិនមានប្បារ់ចំបណញជាប់ពនធប្គប់ប្គាន់ សប្មាប់បធែើការ
កាត់រង ជាមួយនឹងពនធពនោបនេះបទ។ 

ធនាគារពំុមានសមតុលយពនធពនោបពលបផសងបទៀតបយងបៅការយិបរបិចេទបប្កាយជាសារវន័តបនាេះបទ ។ 

19. សាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់សមមូល 
សប្មាប់បគាលបំណងននរបាយការចលនាសាច់ប្បារ់ សាច់ប្បារ់ និងសាច់ប្បារ់សមមូល រមួមាន៖ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
សាច់ប្បារ់រនុងនដ 73,303 294,531 4,968 
សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិ 16,542  66,466 13,954 
សមតុលយជាមួយធនាគារបផសងៗ 182,958  735,125 406,290 
 272,803  1,096,122 425,212 

 

20. កាតពែរិចារិចាសនោ 
កាតពែរិចារិចាសនោជួលប្បតិបតតិការ 

ធនាគារមានជាប់រិចាសនោជួលអាគារសប្មាប់បប្បើប្បាស់ជាការយិល័យរបស់ខ្ាួនម្ដលរិចាសនោបៅសល់
មានបងាា ញជាទឹរប្បារ់ដូចតបៅ៖ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
តិចជាងមួយឆ្ន ំ 84,000 337,512 77,000 
បលើសពីមួយឆ្ន ំ ម្តតិចជាងប្បំាឆ្ន ំ 91,000 365,638 175,000 
 175,000 703,150 252,000 
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21. សមតុលយ និងប្បតិបតតិការរវាងសមព័នធភាគី 
ប្បតិបតតិការរវាងសមព័នធភាគីមានដួចជា៖ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ប្បារ់បំណាច់ននបុគាលិរប្គប់ប្គងចំបង 19,500  78,351 - 

22. ការប្គប់ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតថុ 
អាជីវរមមរបស់ធនាគារ តប្មូវឲ្យមានការយរចិតតទុរោរ់រំណត់បគាលបៅបៅបលើហានិភ័យ និងប្គប់ប្គង
ហានិភ័យទំាងបនាេះប្បរបបោយលរខណៈវជិាា ជីវៈ។ ការងារប្គប់ប្គងហានិភ័យរបស់ធនាគារ គឺបដើមបីបធែើការ
រំណត់អតតសញ្ជញ ណរាល់ហានិភ័យចមបងៗ វាយតនមាហានិភ័យ ប្គប់ប្គងតួនាទីរបស់ហានិភ័យ និងបធែើការ
រំណត់ការម្បងម្ចរមូលធនសប្មាប់ប្គប់ប្គងហានិភ័យទំាងបនាេះ។ ហានិភ័យបរើតប ើងពីសរមមភាពអាជីវ
រមមម្ដលធនាគារជួបប្បទេះ រួមមានហានិភ័យប្បតិបតតិការ ហានិភ័យហិរញ្ញវតថុ៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិ
ភ័យទីផារ (រមួមាន ហានិភ័យអប្តាបតូរប្បារ់ និងហានិភ័យអប្តាការប្បារ់) និងហានិភ័យសាច់ប្បារ់ងាយ
ស្សួល។ ខ្ងបប្កាមបនេះ គឺជាបគាលនបយបាយ និងបគាលការណ៍ម្ណនំាម្ដលធនាគារយរមរបប្បើប្បាស់
បដើមបីប្គប់ប្គងហានិភ័យទំាងឡាយម្ដលពារ់ព័នធនឹងសរមមភាពអាជីវរមមរបស់ខ្ាួន។ 

ធនាគារកាន់កាប់ប្ទពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញវតថុដូចខ្ងបប្កាម៖ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ប្ទពយសរមមហិរញ្ញវតថ ុ    
សាច់ប្បារ់ 73,303  294,531  4,968  
សមតុលយជាមួយធនាគារ 199,500  801,591  420,244  
ប្បារ់បបញ្ញើជាមួយធនាគារ 3,430,000  13,781,740  6,234,000  
ឥណទានចំបពាេះអតិងិជន 8,078,523  32,459,505  2,630,322  
ប្ទពយសរមមបផសងបទៀត 125,605  504,681  390,496  
 11,906,931  47,842,048  9,680,030  
 
បំណុលហិរញ្ញវតថ ុ

   

ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន 12,711  51,073  4,877  
បំណុល និងបំណុលបផសងៗ 45,655  183,441  7,385  
 58,366  234,514  12,262  

22.1 ហានិភ័យប្បតិបតតិការ 
ហានិភ័យប្បតិបតតិការ គឺជាហានិភ័យននការខ្តបង់ម្ដលអាចបរើតមានប ើងបោយសារម្តរងែេះខ្ត ឬ
បរាជ័យននដំបណើ រការប្គប់ប្គងហានិភ័យប្បតិបតតិការ បោយសារម្តមនុសស និងប្បព័នធប្គប់ប្គងនផ្រនុង ឬ       
បណាត លមរពីរតាត ខ្ងបប្ៅ។ ហានិភ័យបនេះប្តូវបានចត់ម្ចងតាមរយៈ ការបបងកើតនូវដំបណើ រការប្គប់ប្គង
ហានិភ័យប្បតិបតតិការ ការប្តួតពិនិតយ និងការរាយការណ៍ ឱ្យបានប្តឹមប្តូវពីសរមមភាពអាជីវរមម តាមរយៈ
អងាការប្គប់ប្គង និងគំាប្ទម្ដលឯររាជយពីអងាភាពអាជីវរមម និងគណៈប្គប់ប្គង។ ទំាងបនេះរមួមាន ហានិភ័យ
ខ្ងម្ផនរចាប់ ការប្បប្ពឹតតិតាមគណបនយយ និងការម្រាងបនាំ។ 
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គណៈប្គប់ប្គងហានិភ័យ បានបបងកើតបគាលនបយបាយ និងនីតិវធីិបដើមបីផតល់នូវការម្ណនំាបៅឲ្យប្រុមប្បតិ-
បតតិការសំខ្ន់ៗ បលើរចនាសមព័នធការប្គប់ប្គងហានិភ័យ និងភាពចំបាច់ននការប្តួតពិនិតយខ្ងរនុង បដើមបី
រំណត់អតតសញ្ជញ ណ សង់្តនមា ប្គប់ប្គង និងប្តួតពិនិតយហានិភ័យប្បតិបតតិការរបស់ពួរបគ។ ប្បព័នធប្តួត
ពិនិតយខ្ងរនុង និងការវាស់ម្វងប្តួវបានប្បតិបតតិរួមមាន ការបបងកើអាជ្ាធរសប្មាប់ចុេះហតថបលខ្ ការរំណត់
ការប្តួតពិនិតយប្បព័នធ ការបធែើឲ្យមានប្បសិទធភាពនននីតិវធីិ និងឯរសារបោយធានានូវការអនុបលាមតាមបទ
បញ្ញតតិ និងតប្មូវការចាប់។ ចាប់និងនីតិវធីិ គឺប្តូវបានប្តួតពិនិតយប ើងវញិ ជាបទៀងទាត់បោយពិចរណាបៅ
បលើបគាលបៅ និងយុទធសាស្រសត អាជីវរមមរបស់ធនាគារ និងបទបញ្ញតតិ។ 

22.2 ហានិភ័យឥណទាន 
ធនាគារប្តួវបា៉ា ន់សាម នថ្ន ប្បឈមមុខ្នឹងហានិភ័យឥណទាន ម្ដលជាហានិភ័យបណាត លមរពីអតិងិជន      
ម៉ាូយ ឬនដគូទីផាររបស់ខ្ាួនបរាជ័យរនុងការបំបពញកាតពែរិចាជាប់រិចាសនោ ចំបពាេះធនាគារ នាបំណាច់នន
កាលរំណត់។ ហានិភ័យឥណទានបរើតប ើងជាចមបងបចញពីឥណទាន និងបុបរប្បទាន ប្ពមទំាងឥណទាន
តាមការសនោ ម្ដលបរើតមានពីសរមមភាពផតល់ឥណទានទំាងបនាេះ។ 

(រ) ការវាស់ម្វងហានិភ័យឥណទាន 
ធនាគារបានបបងកើតបគាលនបយបាយហានិភ័យឥណទាន ម្ដលបរៀបចំប ើងបដើមបីប្តួតប្តានូវការធានារា៉ាប់រង
សរមមភាពហានិភ័យ។ នីតិវធីិននការរំណត់រប្មិតហានិភ័យ ការប្តួតពិនិតយ ការបប្បើប្បាស់ និងការប្គប់ប្គង
ឥណទានប្តូវបានអនុវតតប ើងម្ផអរតាមរមមវធីិឥណទាន ម្ដលបានបរៀបចំគបប្មាងសប្មាប់ផលិតផល ឬ
សំបពៀតឥណទាន ពិបសសរួមបញ្ាូ លទំាងទីផារបគាលបៅ កាលរំណត់ និងលរខខ្ណឌ  ឯរសារសំអាង និង
នីតិវធីិម្ដលបៅបប្កាមផលិតផលឥណទាន ម្ដលនឹងប្តូវបានវាស់សង់្ និងផតល់ឲ្យ។ ធនាគាររ៏បានធានាថ្ន 
ខ្ាួនមានការម្បងម្ចរតួនាទីោច់ស្ស េះ រវាងអនរបផតើមឥណទាន អនរវាយតនមា និងអនរអនុម័តឥណទានផង  
ម្ដរ។ 

(ខ្) ការប្គប់ប្គងរប្មិតហានិភ័យ និងបគាលការណ៍ប្គប់ប្គងហានិភ័យ 
ធនាគារប្គប់ប្គង រប្មិត និងប្តួតពិនិតយការប្បមូលផតុំហានិភ័យឥណទានបៅបពលម្ដលពួរបគររបឃើញ ជា
ពិបសសបៅបលើនដគូជាបុគាល ជាប្រុម ប្ពមទំាងបៅបលើឧសាហរមម។  
ធនាគារបរៀបចំនូវរចនាសមព័នធតាមរប្មិតននហានិភ័យឥណទាន បោយោរ់រប្មិតបលើចំនួនទឹរប្បារ់ននហានិ
ភ័យ ម្ដលអាចទទួលយរបានទារ់ទងនឹងអនរខ្ាី និងតាមម្ផនរឧសាហរមម។ ការប្បឈមមុខ្នឹងហានិភ័យ
ឥណទានប្តូវបានប្គប់ប្គងតាមរយៈការវភិាគជាបទៀតទាត់នូវលទធភាពអនរខ្ាី និងអនរខ្ាីសកាត នុពលនន
កាតពែរិចារនុងការសងប្តលប់នូវការប្បារ់ និងប្បារ់បដើម ប្ពមទំាងតាមរយៈការពិនិតយប ើងវញិនូវរប្មិតផតល់
ឥណទានម្ដលសមស្សប។ ការប៉ាេះពាល់បៅនឹងហានិភ័យឥណទានប្តូវបានប្គប់ប្គងផងម្ដររនុងម្ផនរមួយ
បោយទទួលយរវតថុបញ្ជា ំ និងការធានារបស់សាជីវរមម ឬបុគាល ប្ពមទំាងតាមរយៈការបធែើសំវធិានធន
សប្មាប់ការបាត់បង់ឥណទាន។ ការរំណត់នូវរប្មិតននហានិភ័យឥណទានតាមប្បបភទផលិតផល និង          
វស័ិយឧសាហរមម ប្តូវបានអនុម័តបោយអភិបាល។ 

 (គ) បគាលការណ៍សំវធិានធន និងភាពអន់ងយ 

ធនាគារតប្មូវឲ្យអនុវតតតាមការចត់ថ្នន រ់ឥណទាន និងសំវធិានធន បោយបយងតាមប្បកាសបចញបោយ
ធនាគារជាតិននរមពុជាម្ដលពារ់ព័នធ ម្ដលមានបៅរំណត់សមាា ល់បលខ្ 2.8 ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
ឥណទាន និងបុបរប្បទាន ហួសរំណត់តិចជាង 30នងៃមិនប្តូវបានចត់ទុរថ្នមានភាពអន់ងយបទ បលើរម្លង
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ម្តមានព័ត៌មានបផសងបទៀតម្ដលបងាា ញថ្នមានភាពអន់ងយ។ រប្មិតអបបបរមាននសំវធិានជារ់លារ់សប្មាប់
ភាពអន់ងយ ប្តូវបានបធែើប ើងអាស្ស័យបោយការចត់ថ្នន រ់ម្ដលពារ់ព័នធ។ 

(ឃ) ហានិភ័យអតិបរមាននឥណទាន មុនរាប់បញ្ាូ លវតថុធានា ឬមុនការធានាឥណទានបផសងៗ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ហានិភ័យឥណទានទារ់ទងនឹងធាតុរនុងតារាងតុលយការ    
សមតុលយជាមួយធនាគារ 199,500  801,591  420,244  
ប្បារ់បបញ្ញើជាមួយធនាគារ 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  

តារាងខ្ងបលើបងាា ញពីហានិភ័យអតិបរមាននឥណទានចំបពាេះធនាគារនានងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 បោយមិន
បានគិតពីវតថុបញ្ជា ំ ឬការធានាឥណទានបផសងៗបទៀតប ើយ។ 

បណតុំ ហានិភ័យឥណទានមានការបរើនប ើង បៅបពលម្ដលភាគីពារ់ព័នធមួយចំនួន បានចូលរួមរនុង
សរមមភាពអាជីវរមមស្សបដៀងគាន  ឬរនុងភូមិសាស្រសតម្តមួយ ឬមានលរខណៈស្សបដៀងគាន  ម្ដលអាចប៉ាេះពាល់
ដល់សមតថភាពរនុងការបគារពតាមរិចាសនោបៅនឹងឥទធិពលននការផ្លា ស់បតូរននបសដឋរិចានបយបាយ ឬរតាត
បផសងៗដនទបទៀត។ បណតុំ ហានិភ័យឥណទាន បងាា ញពីភាពរបសើបននសរមមភាពរបស់ធនាគារ ម្ដលទទួល
ផលប៉ាេះពាល់បោយវស័ិយឧសាហរមម ឬទីតំាងភូមិសាស្រសតណាមួយ។ ការវភិាគបលើបណតុំ ហានិភ័យឥណ
ទានរបស់ធនាគារ បៅកាលបរបិចេទបៅតារាងតុលយការមានបងាា ញបៅរនុងរំណត់សមាា ល់បលខ្ 7។ 

 (ង) ឥណទានអតិងិជន 
ឥណទានអតិងិជនប្តូវបានសបងខបដូចខ្ងបប្កាម៖ 

 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2017 
 ដុលាា រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុលាា រអាបមររិ 
ឥណទានម្ដលមិនទាន់ហួសកាលរំណត់ និង
គាម នភាពអន់ងយ 8,160,124  32,787,379  2,123,326  

ឥណទានម្ដលហួសកាលរំណត់ ម្តមិនទាន់
មានគាម នភាពអន់ងយ -  -  544,567  

ឥណទានម្ដលមានភាពអន់ងយ 140,350  563,926  140,350  
ចំនួនដុល 8,300,474  33,351,305  2,808,243  
សំវធិានធនសប្មាប់ឥណទានបាត់បង់ (221,951)  (891,800)  (177,921)  
ចំនួនសុទធ 8,078,523  32,459,505  2,630,322  

(1) ឥណទាន និងបុបរប្បទានម្ដលមិនទាន់ហួសរំណត់ និងមិនមានភាពអន់ងយ 

ឥណទាន និងបុបរប្បទានម្ដលមិនទាន់ហួសរំណត់ មិនប្តូវបានចត់ទុរថ្នមានភាពអន់ងយប ើយ លុេះ
ប្តាម្តមានព័ត៌មានណាមួយចងអុលបងាា ញផ្ុយពីបនេះ។ 
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(2) ឥណទាន និងបុបរប្បទានហួសកាលរំណត់ ម្តមិនមានភាពអន់ងយ 

ឥណទាន និងបុបរប្បទានម្ដលហួសកាលរំណត់រយៈបពលតិចជាង 90នងៃមិនប្តូវបានចត់ទុរថ្នមានភាព
អន់ងយប ើយ បលើរម្លងម្តមានព័ត៌មានណាមួយចងអុលបងាា ញផ្ុយពីបនេះ។ បោយអនុបលាមបៅតាម
បគាលការណ៍ម្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននរមពុជា ឥណទានប្បបភទបនេះប្តូវបានចត់ថ្នន រ់ជា ឃ្ា ំបមើល ម្ដល
មានសំវធិានធនជារ់លារ់ 3% ។ 

(3) ឥណទាន និងបុបរប្បទានម្ដលមានភាពអន់ងយ 

ឥណទាន និងបុបរប្បទានម្ដលមានភាពអន់ងយ គឺជាឥណទាននិងបុបរប្បទានទំាងឡាយណាម្ដលធនាគារ
រំណត់ថ្នមានភ័សតុតាងមិនលំបអៀង បហើយធនាគារមិនរពឹំងថ្នអាចប្បមូលប្បារ់បដើម និងការប្បារ់ តាមកាល
រំណត់បៅលរខខ្ណឌ រិចាសនោននឥណទាន និងបុបរប្បទានបនាេះបាន។ បោយអនុបលាមបៅតាមបគាល
ការណ៍ម្ណនំារបស់ធនាគាជាតិននរមពុជា ឥណទាននិងបុបរប្បទានម្ដលបលើសកាលរំណត់រយៈបពល 90 នងៃ
ប្តូវបានចត់ទុរថ្នមានភាពអន់ងយ បហើយរប្មិតអបបបរមាននសំវធិានធនជារ់លារ់សប្មាប់ភាពអន់ងយ 
ប្តូវបានបធែើប ើងម្ផអរបៅបលើការចត់ថ្នន រ់ ម្ដលពារ់ព័នធបលើរម្លងម្តមានព័ត៌មានណាមួយចងអុលបងាា ញ
ផ្ុយពីបនេះ។ 

22. ការប្គប់ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតថុ (ត) 
22.3 ហានិភ័យបលើទីផារ 

ហានិភ័យទីផារ គឺជាហានិភ័យម្ដលតនមាទីផារ ឬលំហូរសាច់ប្បារ់នាបពលអនាគតននលិខិ្តូបររណ៍
ហិរញ្ញវតថុនឹងម្ប្បប្បួល បោយសារការផ្លា ស់បតូរតនមាទីផារ។ ហានិភ័យទីផារបរើតប ើង បោយសារសាថ នភាព
បបើរទូលាយននអប្តាការប្បារ់ របិូយប័ណណ និងផលិតផលមូលធន ម្ដលប្បឈមនឹងចលនាទីផារជារ់លារ់ 
និងទូបៅ ប្ពមទំាងការម្ប្បប្បួលននអប្តា ឬតនមាទីផារ ដូចជាអប្តាការប្បារ់ គំលាតឥណទាន និងអប្តាបតូរ
របិូយប័ណណបរបទស។ 

(រ) ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរបទស 

ហានិភ័យរូបិយប័ណណ គឺជាហានិភ័យននការប ើងចុេះននតនមាលិខិ្តូបររណ៍ហិរញ្ញវតថុ ម្ដលបណាត លមរពីការ
ម្ប្បប្បួលអប្តាបតូរររបិូយប័ណណបរបទស។ 

ធនាគារមិនមានហានិភ័យការបតូរររបិូយប័ណណបរបទសជាសារវនត័បទ បោយសារប្បតិបតតិការចមបងរបស់
ធនាគារបធែើប ើងជាប្បារ់ដុលាា រអាបមររិ។ ដូចបនេះ ការវភិាគរបំញាចបលើហានិភ័យការបតួររូបិយប័ណណបរបទស 
មិនប្តូវបានបងាា ញបៅរនុងរបាយការណ៍បនេះប ើយ។ 

(ខ្) ហានិភ័យតនមា 

ធនាគារមិនប្បឈមមុខ្នឹងហានិភ័យតនមាមូលប័ប្តបទ បោយសារធនាគារមិនមាន ឬមិនររាទុរការវនិិ-
បយគ ម្ដលចត់ថ្នន រ់បៅរនុងតារាងតុលយការតាមតនមាទីផារ។ 

(គ) ហានិភ័យបលើអប្តាការប្បារ់ 

ហានិភ័យបលើអប្តាការប្បារ់ សំបៅបៅបលើការខ្តបង់នូវចំណូលការប្បារ់សុទធ បោយសារម្តការម្ប្បប្បួល
ននរប្មិតអប្តាការប្បារ់ និងការផ្លា ស់បតូរបៅរនុងសមាសភាពននប្ទពយសរមម និងប្ទពយអរមម។ ហានិភ័យបលើ  
អប្តាការប្បារ់ ប្តូវបានប្គប់ប្គងតាមរយៈ ការប្តួតពិនិតយយ៉ាងហមត់ចត់បៅបលើចំណូល បលើការបណាត រ់ទុន 
តនមាទីផារ តនមាបដើមននមូលនិធិ និងតាមរយៈការវភិាគចបនាា េះម្ប្បប្បួលអប្តាការប្បារ់។ សកាត នុពុលននការ
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ធាា រ់ចុេះនូវចំណូលការប្បារ់សុទធពីការម្ប្បប្បួលអប្តាការប្បារ់ម្ដលខុ្សប្បប្រតី ប្តូវបានប្តួតពិនិតយបោយ
បធៀបបៅនឹងរប្មិតហានិភ័យម្ដលរំណត់ថ្នអាចទទួលយរបាន។ 

ធនាគារមិនមានប្ទពយសរមម និងប្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ ម្ដលមានអប្តាការប្បារ់ម្ប្បប្បួលបទ។ ប្ទពយសរមម
ទំាងអស់មានអប្តាការប្បារ់បងរ ចំម្ណរប្បារ់បបញ្ញើពីអតិងិជនមិនមានការប្បារ់។ 

22. ការប្គប់ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតថុ (ត) 

22.4 ហានិភ័យបលើសាច់ប្បារ់ងាយស្សួល 

ហានិភ័យបលើសាច់ប្បារ់ងាយស្សួល គឺជាហានិភ័យម្ដលធនាគារ គាម នលទធភាពបំបពញកាតពែរិចាសងប្បារ់ 
បៅបពលដល់រំណត់សង បោយអតិងិជនមរដរប្បារ់បបញ្ញើវញិ តប្មូវការសាច់ប្បារ់តាមការចុេះរិចាសនោ 
ឬលំហូរសាច់ប្បារ់បចញបផសងៗ។ 

ថ្នន រ់ដឹរនំាប្តួតពិនិតយសាច់ប្បារ់ងាយស្សួលរនុងតារាងតុលយការ និងប្គប់ប្គងការប្បមូលផតុំ និងទិននន័យ
បំណុលម្ដលមានកាលរំណត់។ ថ្នន រ់ដឹរនំាប្តួតពិនិតយយ៉ាងដិតដល់ ពីលំហូរចូល និងលំហូរលបចញសាច់
ប្បារ់ទំាងអស់ និងគមាា តសាច់ប្បារ់តាមកាលរំណត់ តាមរយៈរបាយការណ៍ជាប្បចំ។ ថ្នន រ់ដឹរនំាប្តួតពិ-
និតយចលនារបស់អនរោរ់ប្បារ់បបញ្ញើចមបងៗ ប្ពមទំាងបធែើម្ផនការទុរជាមុនសប្មាប់ការដរប្បារ់របស់ពួរ
បគផងម្ដរ។ តារាងខ្ងបប្កាម គឺជាការវភិាគពីប្ទពសរមម និងបំណុលរបស់ធនាគារ តាមកាលវសានតពារ់ព័នធ
ម្ដលម្ផអរបលើរយៈបពលបៅសល់នាកាលបរបិចេទននតារាងតុលយការ បៅនឹងកាលបរបិចេទកាលវសានតជាប់រិចា
សនោ ឬបា៉ា ន់សាម ន។ 
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22. ការប្គប់ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតថុ (ត) 

22.4 ហានិភ័យបលើសាច់ប្បារ់ងាយស្សួល (ត) 

នងៃទី31 ម្ខ្ធនួ ឆ្ន ំ2018 ប្តឹម 1 ម្ខ្ >1 បៅ 3 ម្ខ្ >3 បៅ 6 ម្ខ្ >6 បៅ 12 ម្ខ្ >1 បៅ 5 ឆ្ន ំ បលើសពី ឆ្ន ំ គាម នកាលរំណត់ សរបុ 
ប្ទពយសរមម ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ 
សាច់ប្បារ់ 73,303  -  -  -  -  -  -  73,303  
សមតុលយជាមួយធនាគារ 199,500  -  -  -  -  -  -  199,500  
ប្បារ់បបញ្ញើជាមួយធនាគារ -  -  2,590,000  840,000  -  -  -  3,430,000  
ឥណទានចំបពាេះអតិងិជន -  -  -  -  3,462,043  4,838,431  -  8,300,474  
សំវធិានធន -  -  -  -  (173,567)  (48,384)  -  (221,951)  
ប្ទពយសរមមបផសងៗ 113,105  -  -  -  -  -  12,500  125,605  
ប្ទពយសរមមសរបុ 385,908  -  2,590,000  840,000  3,288,476  4,790,047  12,500  11,906,931  
         
បំណុលហិរញ្ញវតថុ         
ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន 12,711  -  -  -  -  -  -  12,711  
បំណុល និងបំណុលបផសងៗ 45,655  -  -  -  -  -  -  45,655  
បំណុលហិរញ្ញវតថុសរបុ 58,366  -  -  -  -  -  -  58,366  
         
ចំនួនគំលាតតាមកាលវវសានត 327,542  -  2,590,000  840,000  3,288,476  4,790,047  12,500  11,848,565  
គិតជាពាន់បរៀល 1,316,064  -  10,406,620  3,375,120  13,213,097  19,246,409  50,225  47,607,534  
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22. ការប្គប់ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតថុ (ត) 

22.4 ហានិភ័យបលើសាច់ប្បារ់ងាយស្សួល (ត) 

នងៃទី31 ម្ខ្ធនួ ឆ្ន ំ2017 ប្តឹម 1 ម្ខ្ >1 បៅ 3 ម្ខ្ >3 បៅ 6 ម្ខ្ >6 បៅ 12 ម្ខ្ >1 បៅ 5 ឆ្ន ំ បលើសពី ឆ្ន ំ គាម នកាលរំណត់ សរបុ 
ប្ទពយសរមម ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ ដុលាា រអាបមររិ 
សាច់ប្បារ់ 4,968  -  -  -  -  -  -  4,968  
សមតុលយជាមួយធនាគារ 420,244  -  -  -  -  -  -  420,244  
ប្បារ់បបញ្ញើជាមួយធនាគារ 110,000  2,309,000  2,095,000  1,720,000  -  -  -  6,234,000  
ឥណទានចំបពាេះអតិងិជន -  -  -  -  146,428  2,661,815  -  2,808,243  
សំវធិានធន -  -  -  -  (1,464)  (176,457)  -  (177,921)  
ប្ទពយសរមមបផសងៗ 377,996  -  -  -  -  -  12,500  402,996  
ប្ទពយសរមមសរបុ 913,208  2,309,000  2,095,000  1,720,000  144,964  2,485,358  12,500  9,692,530  
         
បំណុលហិរញ្ញវតថុ         
ប្បារ់បបញ្ញើរបស់អតិងិជន 4,877  -  -  -  -  -  -  4,877  
បំណុល និងបំណុលបផសងៗ 7,385  2,882  14,496  -  -  -  -  24,763  
បំណុលហិរញ្ញវតថុសរបុ 12,262  2,882  14,496  -  -  -  -  29,640  
         
ចំនួនគំលាតតាមកាលវវសានត 900,946  2,306,118  2,080,504  1,720,000  144,964  2,485,358  12,500  9,650,390  
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22. ការប្គប់ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតថុ (ត) 
22.5 ការប្គប់ប្គងបដើមទុន 

ធនាគារបធែើការពិចរណាអំពីតប្មូវការបធែើឲ្យមានសមតុលយននប្បសិទធភាព ភាពបត់ម្បន និងភាពប្គប់ប្គាន់ 
របស់បដើមទុន បៅបពលម្ដលបគបធែើការរំណត់នូវភាពប្គប់ប្គាន់របស់បដើមទុន និងបៅបពលម្ដលបគបធែើការ
អភិវឌឍម្ផនការប្គប់ប្គងបដើមទុនបនាេះ។ ធនាគារបរយិយ លមអិតអំពីការពិចរណាទំាងបនេះ តាមរយៈដំបណើ រ
ការវាយតនមាភាពប្គប់ប្គាន់ននបដើមទុននផ្រនុង និងលរខណៈសំខ្ន់ៗមួយចំនួនរមួមាន (រ) យរចិតតទុរោរ់ 
ពិចរណាបៅបលើទំាងរតាត បសដឋរិចា និងបទបញ្ញតតិននបដើមទុនបំរុងអបបបរមា ម្ដលរំណត់បោយធនាគារ
ជាតិននរមពុជា (ខ្) ការពារលទធភាពរបស់ធនាគារបដើមបីបនតនិរនតភាពអាជីវរមម ដូចបនេះវាអាចបនតប្បបយជន៍
ដល់ភាគទុនិរ និង អតថប្បបយជន៍ដល់ភាគីម្ដលពារ់ព័នធនឹងធនាគារ (គ) ររាមូលោឋ នបដើមទុនរងឹមំា បដើមបី
គំាប្ទដល់ការអភិវឌឍអាជីវរមម។ 

បៅរនុងការយិបរបិចេទបញ្ា ប់នងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ំ2018 បដើមទុនលរខនតិរៈរបស់ធនាគារមានចំនួន 15 លានដុលាា រ
អាបមររិ។   

22.6 តនមាសមស្សបននប្ទពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញវតថុ 
តនមាសមស្សបចំបពាេះឧបររណ៍ហិរញ្ញវតថុ សំបៅបៅបលើតនមាអាចបោេះដូរបានរវាងអនរលរ់ និងអនរទិញរនុង
ប្របខ័្ណឌ ននទីផារសរមមធមមតា បោយគាម នការោរ់បងខំឲ្យលរ់ ឬការជំរេះបញ្ា ី។ 

បោយបហតុថ្ន ប្ទពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារមួយចំនួនធំ ពំុមានការជួញដូរបលើទីផារ
សរមមបទ តនមាសមស្សបចំបពាេះឧបររណ៍ហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានវាយតនមាបោយថ្នន រ់ដឹរនំាធនាគារ បោយបយង
បៅតាមប្បបភទននប្ទពយសរមម និងបំណុលទំាងបនាេះ ម្ផអរបៅបលើការបា៉ា ន់សាម នរបស់ថ្នន រ់ដឹរនំាធនាគារ 
តនមាសមស្សបចំបពាេះប្ទពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញវតថុ មានតនមាប្បហារ់ប្បម្ហលគាន នឹងតនមាពិត
គណបនយយរបស់វា។ 

23. យថ្នភាព 
(រ) ការទាមទាររបស់ប្រុមហ ុន World City (WC) 

ធនាគារ និងប្រុមហ ុន World City បានចុេះរិចាប្ពមបប្ពៀងការពិបប្គាេះបយបល់បលើបសវាហិរញ្ញវតថុមួយរនុង
ឆ្ន ំ2017។ ធនាគារបានទទួលនងាបសវាពិបប្គាេះបយបល់ពីប្រុមហ ុន WC។ បៅនងៃទី10 ម្ខ្បមសា ឆ្ន ំ2014 
ធនាគារបានទទួលលិខិ្តមួយពីប្រុមហ ុន WC ទាមទារទឹរប្បារ់ពិបប្គាេះបយបល់រមួជាមួយនឹងប្បារ់ពិន័យ
រមួមានចំនួន 5.31 លានដុលាា រអាបមររិ។ បន្ាប់បនាេះ និងរហូតដល់កាលបរបិចេទននរបាយការណ៍បនេះ មិន
មានការទំនារ់ទំនងបម្នថមបទៀតប្តូវបានទទួលបោយធនាគារទារ់ទងនឹងររណីបនេះ។ ដូចបនេះបហើយ ថ្នន រ់
ដឹរនំាធនាគារបជឿជារ់ថ្នលទធផលននបញ្ជា បនេះ ម្ដលអាចកាា យបៅជាបំណុលពិតប្បារដ គឺពិបារបា៉ា ន់សាម ន
ណាស់។ បទាេះជាយ៉ាងណា វាប្បម្ហលជាថ្នលទធផលប្បតិបតតិការនាបពលអនាគតអាចនឹងប្តូវបានរងផល
ប៉ាេះពាល់បោយការផ្លា ស់បតូរការបា៉ា ន់សាម ន ឬបោយសារសរមមភាពជាបនតបន្ាប់ម្ដលនឹងប្តួវបានចត់វធិាន
ការបោយធនាគារ ឬប្រុមហ ុន WC។ 

 (រ) ការទាមទាររបស់ប្រុមហ ុន World City (WC) (ត) 

បលើសពីបនេះបទៀត ធនាគារ, ប្រុមហ ុនWC និង Hanil Engineering and Construction Co., Ltd. បានចុេះរិចាប្ពម
បប្ពៀងអាជីវរមម និងរិចាប្ពមបប្ពៀងធានាមួយ ("បៅថ្ន រិចាប្ពមបប្ពៀង") បៅម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ំ2007 បដើមបីផតល់រមាី
ដល់អនរទិញផ្េះននគបប្មាងទីប្រុងបខ្មរូសីុធី។ បៅនងៃទី21 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2016 ធនាគារបានទទួលពារយ           
បណតឹ ងមួយពីប្រុមហ ុនWC ទាមទារឱ្យបញ្ជា រ់លុបបចលរិចាប្ពមបប្ពៀងបនេះ និងប្បគល់ប្តលប់មរវញិនូវ
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ប្បារ់បបញ្ញើចំនួន 1.13 លានដុលាា រអាបមររិ។ បៅនងៃទី15 ម្ខ្រញ្ជញ  ឆ្ន ំ2016 សាលាដំបូងរាជធានីភនំបពញ បាន
បចញសាលប្រមបថ្នក លបទាសធនាគារឲ្យសងបរមិាណជំពារ់បៅឲ្យប្រុមហ ុនWC។ 

បៅនងៃទី14 ម្ខ្តុលា ឆ្ន ំ2016 ធនាគារមិនបានទទួលយរសាលប្រម និងបានោរ់ពារយបណតឹ ងបៅសាលា 
ឧទធរណ៍។ បៅនងៃទី9 ម្ខ្ឧសភា ឆ្ន ំ2017 សាលាឧទធរណ៍បានបចញសាលប្រមមួយបដិបសធការការបតឹង
ឧទធរណ៍របស់ធនាគារ និងបានដំរល់សាលប្រមម្ដលបចញបោយសាលាដំបូងរាជធានីភនំបពញ ចុេះនងៃទី15 ម្ខ្
រញ្ជញ  ឆ្ន ំ2016 ។ 

បៅនងៃទី23 ម្ខ្មិងុនា ឆ្ន ំ2017 ធនាគារមិនបានទទួលយរសាលប្រមពីសាលាឧទធរណ៍ និងបានោរ់ពារយ     
បណតឹ ងឧទធរណ៍បៅតុលាការរំពូល។ បណតឹ ងឧទធរណ៍បនេះ បចាុបបននរំពុងដំបណើ រការបៅតុលាការរំពូល។ 

មរដល់កាលបរបិចេទននរបាយការណ៍បនេះ ជបមាា េះបនេះគឺបៅម្តបនត បហើយលទធផលននការបចញសាលប្រម
របស់តុលាការរំពូលគឺមិនអាចដឹងបាន។ ថ្នន រ់ដឹរនំាធនាគារបជឿជារ់ថ្ន លទធភាពននបញ្ជា បនេះម្ដលអាច
កាា យបៅជាបំណុលពិតប្បារដ គឺវាពិបារបា៉ា ន់សាម នណាស់។ បយងបៅតាមការបញ្ជា រ់ពីបមធាវរីបស់
ធនាគារ លទធផលអវជិាមានម្ដលធនាគារនឹងទទួលរងមានភាគរយតិច។ បទាេះជាយ៉ាងណា វាប្បម្ហលជាថ្ន
លទធផលប្បតិបតតិការនាបពលអនាគតអាចនឹងប្តូវបានរងផលប៉ាេះពាល់បោយការផ្លា ស់បតូរការបា៉ា ន់សាម ន ឬនីតិ
វធីិតុលាការ ឬបោយសារសរមមភាពជាបនតបន្ាប់ម្ដលនឹងប្តួវបានចត់វធិានការបោយធនាគារ ឬប្រុមហ ុន
WC។ 

(ខ្) យថ្នភាពបលើពនធ 

ពនធប្តូវបានគណនាតាមមូលោឋ នបំណរស្សាយបចាុបបននននបទបញ្ញតតិពនធោរ។ ប៉ាុម្នតការអនុវតតចាប់សារបពើ
ពនធនិងបទបញ្ញតតិម្ផនរពនធោរចំបពាេះប្បតិបតតិការមួយចំនួន អាចប្តូវបរស្សាយបោយខុ្សពីគាន បៅបពលមាន
ការប្តួតពិនិតយបោយរដឋបាលសារពីពនធ។ ការវនិិចេ័យរបស់ធនាគារបលើប្បតិបតតិការជំនួញរបស់ខ្ាួន អាចមាន
ភាពខុ្សគាន ពីការវនិិចេ័យម្ដលបធែើប ើងបៅបពលមានការប្តួតពិនិតយបោយម្នតីពនធោរ។ 

ប្បសិនបបើគណបនយយរមម ប្បតិបតតិការណាមួយប្តូវបានជំទាស់បោយរដឋបាលសារបពើពនធបនាេះ ធនាគារនឹង
រងការរំណត់ពនធបម្នថម ការផ្លរពិន័យ និងការប្បារ់យឺតយ៉ា វម្ដលអាចមានសារៈសំខ្ន់។ ការរំណត់ពនធ
ប ើងវញិបោយរដឋបាលសារបពើពនធ អាចបធែើបៅបានរនុងរយៈបពលបីឆ្ន ំ និងបនតបានរហូតដល់រយៈបពលដប់
ឆ្ន ំ។ 

24. ប្ពឹតតិការណ៍បប្កាយនងៃបិទតុលយការ 

ប្បារ់រមាីម្ដលបានផតល់ឲ្យ World Finance Co., Ltd រនុងចំនួនទឹរប្បារ់ 2 លានដុលាា រអាបមររិម្ដលនឹងប្តូវដល់កាល
រំណត់នានងៃទី20 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2020 ប្តូវបានបង់ផ្លត ច់ឲ្យធនាគារ បៅនងៃទី25 ម្ខ្ររកោ ឆ្ន ំ2019 បោយម្ផអរតាមការ
ពិភារាគាន បៅវញិបៅមររវាងធនាគារ និងWorld Finance Co., Ltd។ បន្ាប់ពីការទូទាត់ប្បារ់បនេះ ចំនួនឥណទានពំុ
មានការធានារបស់ធនាគារប្តួវបានកាត់បនថយចំនួន 2 លានដុលាា រអាបមររិ។ 

លរខខ្នតិរៈរបស់ធនាគារម្ដលបានម្រសប្មួល ប្តូវបានចុេះបញ្ា ីបៅប្រសួងពាណិជារមម នានងៃទី22 ម្ខ្មីនា 
ឆ្ន ំ2019។ 
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