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ព័ត៌មានអំពីធនា្រារ
្នាគារ ប៊.ី អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក (“្នាគារ”) គឺជា្នាគារោណិជបា
្ជ នបដងកត
ើ ដ�ើង
និងររុះបញ្ជីដៅសពះរាជាោរសកកម្ថុជា។ ្នាគារដនះបានបដងកើតដ�ើងដៅដថងៃ�ី14 តែវិរឆេិក

ឆ្្ំ2017 ដោយស្បតាមរ្បាប់្្ដីពី្ហសគា្ោណិជ្ជកម្ម និង��ួលបានអាជា្្ប័ណ្ណដោង
តាមប�ប្បញ្ញត្តិរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា (“NBC”)។ ្នាគារ��ួលបានអាជា្្ប័ណ្ណ
ពី្នាគារជាតិដនកម្ថុជាដៅដថងៃ�ី18 តែកកកោ ឆ្្ំ2018 និងចាប់ដផ្ដើម�ំដណើរករសបតិបត្តិករ
ដៅដថងៃ�0
ី 8 តែ្ីហា ឆ្្ំ2018។

្នាគាររូលរួមោ៉្ង្កម្មដៅសគប់�ិ�្ឋភាពទាំងអ្់ដន្រុរកិរចេ្នាគារ និងករផ្ដល់ដ្វា

ហិរញ្ញវត្ោ
ថុ ក់ពន
័ នា
្ធ នាដៅក្ង
ថុ សពះរាជាោរសកកម្ជា
ថុ ។ �ីរាក
្ ក
់ រកោ្ល
្ និងរាខារប្់
្នាគារ មាន�ីតាង
ំ ្្ត
ិ ដៅផទៃះដលែ462 មហាវិថសី ពះមរុនវី ង្ស ្ងា្ត
្ �
់ ដន្បារាក់ ែណ្ឌរក
ំ រមន
រាជធានីភ្ំដពញ សពះរាជាោរសកកម្ថុជា។

្នាគារជាសករុមហ៊រុនរួម�រុនបដងកើតដ�ើងដោយសករុមហ៊រុន Asia Investment and Financial
Services Sole Co., Ltd ដនរាធារណរ�្ឋសបជា្ិបដតយ្យសបជាមានិតឡាវ សករុមហ៊រុន

Paradise Investment Co., Ltd ដនសពះរាជាោរសកកម្ថុជា និងសករុមហ៊រុន Prime Street

Advisory Co., Ltd ដនសពះរាជាោរសកដថ។ សករុមហ៊រុន Asia Investment និងសករុមហ៊រុន
Financial Services Sole Co., Ltd ដនរាធារណរ�្ឋសបជា្ិបដតយ្យសបជាមានិតឡាវ
ក៏ជាភាគ�រុនិក្ំរប្់្នាគារ BIC Bank Lao Co., Ltd ផងត�រ។
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រចនាសម្័ន្ធភា្រទុនិក

60%

25%
15%
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បេសកកម្ម
ដ�ើមប្ ក
ី យ
លា្ ជាដៃគូហរិ ញ្ញវត្ក
ថុ ង
នុ្ ស្រុកដ៏លប
្អ ផ
ំ ត
ុ យ�ើងត្រូវតែមានភាពឆ្ត
លា វៃ
និងភាពរហ័សរហួនក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនបន្ថែមទ�ៀត
ជូនដល់អតិថិជនរបស់យ�ើង តាមរយៈការផ្ដល់ដំណោះស្រាយមានភាព

ច្នៃប្រឌិត និងជាក់ស្ដែង ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ យ�ើងក៏
បានប្ដេជ្ញាចិត្តបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជន និងភាគទុនិករបស់
យ�ើងផងដែរ។ យ�ើងនឹងធ្វើការកែលម្អសេវាកម្មធនាគាររបស់យ�ើង

ជាប់ជាប្រចាំ ដោយធ្វើការវិនិយោគជាបន្តបន្ទាបល�
់ ើធនធានមនុស្សគំនិត

ច្នៃប្រឌិតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យា។ យ�ើងពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអតិថិជន
របស់យ�ង
ើ តាមរយៈការធ្វកា
ើ រងារប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
ប�ើកចំហ ស្មោះត្រង់ និងការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

បេសកកម្ម

និងចក្ខុវិស័យ
ចក្ខុវិស័យ
មានគោលបំណងក្លាយជាធនាគារដៃគូដ៏ល្អបំផុត តាមរយៈការផ្ដល់សេវាបុគ្គលល្អបំផុតតាមតម្រូវការ
របស់អតិថជ
ិ នម្ក
នា ៗ
់ និងការផ្ដលផ
់ លិតផល និងដំណោះស្រាយមានភាពច្នៃប្រឌិតដោយប្រើបច្ចេកវិទយា
្
ទំន�ើបដ�ើម្បីបពេ
ំ ញតម្រូវការ និងការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។
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ទស្សនវិស័យ


ផ្ដល់ដ្វាល្អបំផរុត និងដ្វា្នាគារមាន្រុវត្ិភាព�ល់អតិថិជន។



បំដពញតាមតសមរូវករដ្វា្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ�ល់អតិថិជន។

ទស្សនៈចំបោះ
អតិ្ិជន៖



្នធានមនរុ្ស្ ជាស�ព្យ្កម្ម�ល
៏ ប
្អ ផ
ំ ត
រុ រប្់ដយើង �ូដរ្ះដយើងបានដផ្ត
្ ករយករិត�
្ត ក
រុ
ោក់ោង
្៉ ្ំខាន់កង
ថុ្ ករអភិវឌ្�ន៍្នធានមនរុ្ស្ រប្់ដយើង។ �ំដណើរករអភិវឌ្�ន៍្នធាន
មនរុ្្ស�៏្កម្ម គឺជាកតា្្បដងកើនឧត្តមភាពសបកួតសបតជងរប្់ដយើង។

ទស្សនៈចំបោះ
េរុ្រ្គលិក៖



គាំស��ល់ដគាលនដោបាយ និងដគាលបំណងរប្់រាជរោ្ភ
្ បា
ិ ល

និងរូលរួមរំតណក អភិវឌ្�្ហគមន៍ ក៏�រ
ូ ជាសបដ�្ជាតិទាង
ំ មូល
ឱ្យរ�ករដសមើន។

ទស្សនៈចំបោះ
សហ្រមន៍៖



បដងកើតគរុណតដម្ភាគហ៊រុនិកកសមិតែ្្់ និងផលរបរ
និរន្តរភាពដលើស�ព្យ្កម្ម។

ទស្សនៈចំបោះ
ភា្រទរុនិក

ទី�ំង��
ទីសា្ក់ការកណា�្ល និងសាខាបម
្ទៃះបលេ462 ្្នូវបលេ93 សងា�្ត់ទបន្បាសាក់ េណ្ចំការមន
�ជធានីភ្ំបពញ បពះ�ជាណាចបកកម្ខុជា
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សារពីនាយកគបតិបត្ិ
“ែ្ថុំមានក្ដីដរាមន្្សរ�ករាយ្ូមបងា្្ញអំពីល�្ធផល

រប្់្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក (“្នាគារ”)
្សមាប់ឆ្ំដនះ គិតសតឹមដថងៃ�3
ី 1 តែ្្នូ ឆ្2
្ំ 018។”

 ចក្នុវិស័យរសដ្កិច្ច
ដោងតាមរបាយករណ៍បរចេថុប្បន្ភាព្្ដីពីដ្�្ឋកិរចេកម្ថុជារប្់

្នាគារពិភពដលាក ត�លបានដរញដៅ តែឧ្ភា ឆ្្ំ2019 ករបា៉្ន់
រាម្នបឋមបានបងា្្ញថា កម្ថុជា្ដសមរបានអសតាកំដណើនពិតែ្្់

ដកើនដ�ើងជាពិដ្្ដៅក្ថុងវិ្័យ ្ំណង់ (ដហោ្្ររនា្ម្័ន្ធ
អរលនស�ព្យោណិជ្ជកម្ម និងលំដៅោ្្ន) វិ្័យដ�្ររណ៍ និង មា
នរំនួនតិរវិនិដោគដលើវិ្័យផលិតកម្ម និងក្ិកម្ម។

បួនឆ្្ំជាប់គា្ ត�លមានអសតាកំដណើន 7.5% ដៅ ឆ្្ំ2018 ដបើដ្ៀប

ករដជឿជាក់កន់តតែ្្់ដៅដលើសបព័ន្ធដ្វា្នាគារបាននាំឱ្យមាន

ករពសងីកករនាំដរញោ៉្ងឆប់រហ័្ និងកំដណើនតសមរូវករក្ថុងស្រុក

ដកើនដ�ើង 26.5% ដៅឆ្្ំ2018 ត�លបានដកើនពី 23.6% ដៅឆ្្ំ2017។

ដៅនឹងអសតាកំដណើន 7.0% ដៅក្ថុង ឆ្្ំ2017។ ដោយមានករជំររុញពី
ដ្�្ឋកិរចេដៅក្ថុងសបដ�្ដនះមាន�ំដណើរករល្អជាងកររំពឹង�រុក។
ករនាំដរញបានដកើនដ�ើង ដោយរារតតមានតសមរូវករដៅខាងដសរៅ

កន់តតរឹងមាំ ជាពិដ្្ករនាំដរញដៅកន់�ីផ្សារ្ហរ�្ឋអាដមរិក
និង្ហភាពអឺរ�រុប។ ករនាំដរញដៅក្ថុងវិ្័យ្ដម្ៀកបំោក់ និង

ត្្បកដជើង ត�លមានជាងពីរភាគបីដនករនាំដរញ�ំនិញ្ររុបមាន

កំដណើនែ្្់សបាំឆ្ំត�លដកើន�ល់ 17.6% ដៅឆ្្ំ2018 ត�លបានដកើន
ដ�ើងពី 8.3% ដៅក្ថុងឆ្្ំ2017។

ករវិនិដោគផ្្ល់ពីបរដ�្ (FDI) សតរូវបានដគបា៉្ន់រាម្នថាបានដកើន

�ល់កសមិតមួយែ្្់ត�លមាន�ឹកសបាក់ជាង 3.0 ោន់លាន�រុលា្រ
អាដមរិក ឬសបមាណ 13.4% ដនផ្្ ដៅឆ្្ំ2018។ ដៅរយៈដពល

8

បែរុនាម្នឆ្្ំថ្មីៗដនះ ករវិនិដោគពីបរដ�្ត�លមកពីសបដ�្រិនបាន

កំដណើនបដញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរដ�្។ បដញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរដ�្បាន

ជាថ្មីម្ដងដ�ៀត ឥណទាន្នាគារ�ល់វិ្័យឯកជនបានដកើនដ�ើង

ត�លដ�ើង�ល់ 24.2% ដៅ ឆ្្ំ2018 ដបើដ្ៀបដៅនឹងឆ្្ំ2017 មាន

តត 19.6% បែរុដោ�្ះ។ ករផ្ដល់កមចេីពី្នាគារដៅឱ្យវិ្័យ្ំណង់ និង
វិ្័យអរលនស�ព្យបន្តជំររុញ�ល់ករពសងីកឥណទានក្ថុងស្រុកត�ល
មានសបមាណជា 40% ដនកំដណើនឥណទាន។

បនា្្ប់ពី្ដសមរបាននូវកំដណើនរំនួន 7.5% ដៅ ឆ្្ំ2018 ដគរំពឹង�រុក
ថាដ្�្ឋកិរចេកម្ថុជានឹងវិលសត�ប់ដៅរក្ក្្នរុពលដ្�្ឋកិរចេរយៈ

ដពលតវងវិញ ត�លមានកំដណើនសបមាណជា 7.0%។ ដោយរារតត
ករនាំដរញកត់បន្យដៅតាមតសមរូវករ្កលធា្ក
្ រ
់ ះរុ ដគព្យាករណ៍ថា
កំដណើនដ្�្ឋកិរចេពិតសបាក�អារមាន 7.0% ដៅ ឆ្្ំ2019។

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

 សមិទ្ធផលហិរ្ញវត្នុរបស់ធនា្រារ
ដទាះបីជាក្ង
ថុ រំដោម 12 តែដៅក្ង
ថុ ឆ្ដំ្ នះ ្នាគារបានដបើកសបតិបត្តក
ិ រ

បានតតរយៈដពល 5 តែក្ដី ្នាគាររប្់ដយើងដៅអារ្ដសមរបាននូវ

ផលប័សតកមចេីរំនួន 36.05 លាន�រុលា្រអាដមរិក និងបដញ្ញើរប្់អតិថិជន
នូវ�ឹកសបាក់រំនួន 17.97 លាន�រុលា្រអាដមរិកគិតសតឹម ដថងៃ�ី31 តែ្្នូ

ឆ្្ំ2018 បែរុដោ�្ះ។ ដទាះបីោ៉្ងោក៏ដោយ្នាគារមានករ

ខាតបង់្រុ�្ធរំនួន 1.46 លាន�រុលា្រអាដមរិក ដោយរារតតករ
រំោយដលើករដរៀបរំដបើក�ំដណើរករ្នាគារ�ំបូង។ ោ៉្ងោមិញ

ករដផ្្តដលើអាជីវកម្មបឋមនឹងដ្វើដលើដ្វា្នាគារលក់�រុំ ដហើយនឹង

ពសងីកដៅសគប�ណ្តប់ផងត�រ ដលើ�ីផ្សារលក់រាយដៅដពល្នាគារ
ពសងីកបោ្្ញរាខា និងោក់ឱ្យដសបើសបា្់ផលិតផល និងដ្វាកម្ម
ជាដសរើនបតន្មដ�ៀត។ ្នាគារក៏នឹងដផ្្តដលើករអភិវឌ្�ន៍បដរចេកវិ�្យា
ព័ត៌មានរប្់ែ្លួន ដ�ើម្បីបដងកើតផលិតផលឱ្យកន់តតល្អ��ួលបានករ

ដោគយល់កន់តត្រុីជដស�ពីអតិថិជន និងដលើកម្្់សប្ិ�្ធភាព
សបតិបត្តិករ ដ�ើម្បីឱ្យក្្យជាអ្កផ្ដល់ដ្វា្នាគារឌីជីថលនាំមរុែដគ
ដៅកម្ថុជា។

្មិ�ផ
្ធ ល �ំបង
ូ រប្់្នាគារកំពង
រុ ��ួលបានករដលើក�ឹករិត្ត ដហើយ

 រសចក�ីែថ្ងអំណរ្រុណ

ឆ្្ំ2019។

តាងនាមឱ្យសករុមសបឹក្សាភិបាល ែ្ថុំ្ូមតថ្ងអំណរគរុណរំដោះសករុម

ដោយមានកររំពឹង�រុកថា្មិ�្ធផល្នាគារនឹងមានកំដណើនកន់

ត�លបានផ្ដល់ឱវា� ករគាំស� និងករតណនាំនានាកន្ងមក។

មានកររំពឹង�រុកថា ្នាគារនឹងចាប់ដផ្ដើមរកបានសបាក់រំដណញដៅ

តតែ្្់ ដហើយល�្ធផលដៅក្ថុងឆ្្ំ2019 ក៏នឹងមានភាពល្អសបដ្ើរ

សបឹក្សាភិបាល មញន្តី និងបរុគ្គលិកទាំង អ្់រប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា

តថមដ�ៀត ដោយមានករជំររុញ�ឹករិត្តពី�ិន្ន័យដ្�្ឋកិរចេនាដពលថ្មីៗ

ដលើ្ពីដនះដៅដ�ៀត ែ្ថុំ្ូមតថ្ងអំណរគរុណោ៉្ងសជាលដស�រំដោះ

�្្សនៈវិជមា
្ជ នថាដ្�្ឋករ
ិ ក
ចេ ម្ជា
ថុ នឹងដៅតត មានកំដណើនែ្្់ ជាពិដ្្

ដនះ និង្ង្ឃឹមថានឹងពសងឹងភាពជាដ�គូ�៏រឹងមាំដនះបតន្មដ�ៀត

គួរឱ្យកត់្មា្្ល់។

ឱ្យដ្វាកម្មដយើងកន់តតល្អតថមដ�ៀត។

្សមាប់សបដ�្កម្ថុជាទាំងមូលដនាះ សករុមសបឹក្សាភិបាលដៅតតមាន

អតិថជ
ិ ន និងដ�គូអាជីវកម្ម�មា
៏ ន តដម្រប្់ដយើងត�លគាំស�ោ៉ង
្ ដមាះមរុត

វិ្័យដ្វា្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុត�លកំពរុងតតមាន្នទៃថុះកំដណើន

ដៅឆ្្ំខាងមរុែៗ ែណៈដពលត�លដយើងែិតែំពសងីកផលិតផល និងដ្វើ

 ការរផ�ោតរលើអាជីវកម្មរបស់ធនា្រារ
្នាគារដនះគឺជាតផ្ករប្់សករុមហ៊រុន B.I.C Group (“សគរុប”) ត�លជា

សករុមហ៊ន
រុ វិនដិ ោគោ៉ង
្ ្កម្មដៅ ក្ង
ថុ តំបន់អា្រុអា
ី ដគ្យដ៍ ៅក្ង
ថុ វិ្យ
័

ដ្វា្នាគារ អរលនស�ព្យ ថាមពល និងហិរញ្ញវត្ថុ។ នាដពលថ្មីៗដនះ
សគរុបបានដបើកពិ្ីបញចេថុះបឋម្ីលារាង្ង់្សមាប់គដសមាង

អរលនស�ព្យ One Central Tower ត�លមានអគារដភា្ះ្ បួនត�លមាន

ជាររុងដសកយ ែ្ថុំ្ូមយកឱក្ដនះតថ្ងអំណរគរុណ�ល់្មាជិក
សករុមសបឹក្សាភិបាល គណៈសគប់សគង និងបរុគ្គលិក្នាគារ �ីសបឹក្សា និង

ភាគ�រុនិកទាំងអ្់ ត�លបានែិតែំបំដពញករងារ ្សមាប់្នាគារ

ជាពិដ្្ រំដោះករដប្ដជា្រិត្ត និងករែិតែំសបឹងតសបងបដងកើត និងដបើក
្នាគារមួយដនះ។ ែ្មា
ំថុ នក្ដ្
ី ង្ឃម
ឹ ោ៉ង
្ មរុតមាំថា្នាគាររប្់ដយើងនឹង
បន្ត��ួលបានករគាំស�រំដោះករអភិវឌ្�ន៍បតន្មដ�ៀតនាឆ្ខា
ំ្ ងមរុែ។

ែរុន�ូរា្ក់ដៅ�ំដនើប 38 ជាន់ និងអគារ ករិោល័យ 22 ជាន់នឹងក្្យ

ជាករិោល័យកោ្ល
្ រាជីវកម្មរប្់្នាគារដៅដពលរាង្ង់ររ
ួ ។

ដោយក្ដីរាប់អាន

MR. ZULKIFLEE KUAN SHUN BIN ABDULLAH
នាយកបេតិេត្ិ
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រចនាសម្ព័ន្ធធនាគារ

រចនាសម្ព័ន្ធធនាគារ
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ

គណៈកម្មាធិការតែងតាំង
និងលាភការ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

នាយកប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការបុគ្គលិក

នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ

នាយកដ្ឋានហានិភ័យ
និងប្រតិបត្តិ

នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានវិទ្យា

10

នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស
និងរដ្ឋបាល

នាយកដ្ឋានរតនាគារ

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
និងគណនេយ្យ

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង
ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ
សេវាធនាគារ

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

គណៈកម្មាធិការឥណទាន

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃកនុង
្

នាយកដ្ឋានឥណទាន

នាយកដ្ឋានលក់ និងទីផ្សារ

11

គកុមគបឹក្សាភិបាល

12

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

គកុមគបឹក្សាភិបាល

េណ្ិត SATHIT LIMPONGPAN

បលាក ZULKIFLEE KUAN SHUN BIN ABDULLAH

បណ្ឌិត SATHIT បានបដសមើករងារអ្់រយៈដពលជាដសរើន�្វត្សរ៍

បរចេថុប្បន្ ដលាក ZULKIFLEE កំពរុងបដសមើករងារជាអនរុសបធាន រប្់

តំតណងជាដលខា្ិករអរិដញន្តយ។
៍ ដលាកបណ្ឌត
ិ ក៏មានតួនា�ីជាសបធាន

និងដ្វាហិរញ្ញវត្ថុរប្់សគរុប ដលាកមានប�ពិដរា្ន៍ជាង 30ឆ្្ំ ដលើ

បេធានបករុមបេរឹក្សាភិបាល

ដៅសក្ួងហិរញ្ញវត្ដថុ នសពះរាជាោរសកដថ ត�លដ�ើបតតថ្មៗ
ី ដនះ មានមរុែ
ជាដសរើនទាំងដៅវិ្័យរ�្ឋ និងវិ្័យឯកជនផងត�រ ក្ថុងដនាះរួមមាន
ករិោល័យគណៈកម្មករធានារា៉្ប់រងដថ ្នាគារដថ រា្្ប័នមូល

និ្ិដរា្ននិវត្តរោ្្ភិបាលដថ ្នាគារ Krung Thai Bank, សករុមហ៊រុន
Krungthai-AXA Insurance និង្នាគារ TMB។

បណ្ឌិត SATHIT ក៏ធា្ប់ដ្វើជាសបធានគណៈកមាម្្ិករមូលបសតដថ
ចាប់តាំងពីឆ្ំ2013 រហូត�ល់ តែតរុលា ឆ្្ំ2015 និងជាសបធាន្ភា

អរិដញន្តយ៍កំតណ�សមង់ជាតិដថចាប់ពីឆ្ំ2015 �ល់ តែកកកោ ឆ្្ំ2017
ផងត�រ។

អភិបាល/នាយកបេតិេត្ិ

សករុមហ៊រុន AIF Group ��ួលបនទៃថុកសគប់សគងអង្គភាព ដ្វា្នាគារ
តផ្កសបតិបត្តិករ និងសគប់សគងដ្វា្នាគារ ត�លចាប់ដផ្ដើមពី្នាគារ

Affin Bank (M) Bhd ដហើយដសកយមករូលបដសមើករងារក្ថុង្នាគារ

្ំបំផរុតមួយរប្់មា៉្ដ�្រុីគឺ្នាគារ Public Bank Berhad។ ដសរៅពី
សបដ�្មា៉្ដ�្រុី ដលាក ZULKIFLEE ក៏ធា្ប់បដសមើករដៅ្នាគារ

VID Public Bank ក្ថុងសបដ�្ដវៀតោម ដៅឆ្្ំ1996 រហូត�ល់

ឆ្្ំ2000។ ដៅអំ�ថុងដពលបដសមើករដៅក្ថុងសបដ�្ដវៀតោម ដលាក
បានបដសមើករដៅ�ីសករុងហាណូយ �ីសករុងហូជីមិញ និងករិោល័យ
សករុងោោង។ ដៅឆ្2
ំ្ 003 ដលាក ZULKIFLEE បដសមើករដៅ្នាគារ
Public Bank Berhad រាខា�ីសករុងដវៀងរនទៃ ដហើយដសកយមក ដៅ

បតន្មពីដនះដៅដ�ៀត ចាប់តាំងពីឆ្ំ2009 �ល់ ឆ្្ំ2010 បណ្ឌិត

ឆ្្ំ2008 ដលាកបានបដងកើត្នាគារ International Commercial

ត�លជានិយ័តករ�ីផ្សារធានារា៉្ប់រង�ីមួយដៅសបដ�្ដថ។

AG ឥ�នូវសតរូវបានប្តនូរដ�ម្ះដៅជា BIC Bank Lao Co., Ltd.

SATHIT ធា្្ប់ដ្វើជាសបធានករិោល័យគណៈកម្មករធានារា៉្ប់រង

Bank Lao Limited ឱ្យសករុមហ៊រុន ICB Financial Group Holdings
ដលាក ZULKIFLEE បានបញចេប់ករ្ិក្សាថា្្ក់អនរុបណ្ឌិត មកពី

្កលវិ�្យាល័យ Multimedia សបដ�្មា៉្ដ�្រុី និង្្ជ�្បសតតផ្ក

សគប់សគងមកពី Institute of Supervisory Management
រសកភពអង់ដគ្្។
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បកុមប្រឹក��ភិបាល

គកុមគបឹក្សាភិបាល

បលាក យរឹម លក្ណ៍

បលាក REWIN PATAIBUNLUE

ដលាក យឹម លក្ខណ៍ បដសមើករងារដៅក្ថុងសបដ�្ និងមាតរុសបដ�្

ដលាក REWIN គឺជាដ�គូរាប
្ និកដៅសករុមហ៊ន
រុ PrimeStreet Advisory
ត�លដៅក្ង
ថុ សករុមហ៊ន
រុ ដនះ ដលាក�ឹកនាំតផ្កដ្វា្នាគារវិនដិ ោគ និង
សគប់សបតិបត្តិករទាំងអ្់រប្់សករុមហ៊រុន។ ដលាកមានប�ពិដរា្ន៍
ជាដសរើន�ូរជា ធា្្ប់បដសមើករងារជា្នាគារិកវិនិដោគជាន់ែ្្់ដៅ
សករុមហ៊ន
រុ Quant Group ត�លជា្នាគារវិនដិ ោគថា្ក
្ ត
់ ប
ំ ន់ត�លមាន
ជំនាញឯកដ�្តផ្ក M&A និងធា្ប
្ ដ់ ្វជា
ើ CFO និងជាសបធានតផ្កអភិវឌ្�ន៍
អាជីវកម្មដៅសករុមហ៊រុនផលិតផល�ំដនើប្ំបំផរុតមួយដៅក្ថុង SEA។

អភិបាល

រប្់ដលាកោ៉្ងខា្្ប់ែ្ជលួនដៅក្ថុង អំ�ថុងដពលយរុវវ័យរប្់ដលាក
ត�លដពលដនាះដលាកបានចាប់ដផ្ដើមបដងកើតរក្ខថុវិ្័យសបកបដោយ
មហិរឆេិតា ្សមាប់សបដ�្កម្ថុជា ដហើយរក្ខថុវិ្័យដនះសតរូវបានពសងីក

គួរឱ្យកត់្មា្្ល់ោ៉្ងឆប់រហ័្ក្ថុង�ំោក់កលអាជីវកម្ម និង
ដ្�្ឋកិរចេ្កល។ ដនះគឺជារក្ខថុវិ្័យ ត�លបាន�ិតជាប់នឹងដបះ�ូង

ត�លដលាកបាន��ួលពីសគរួរាររប្់ដលាក និងបានបងា្្ញោ៉្ង

រ្បា្់លា្់មិនសតឹមតត ដៅក្ថុងករអភិវឌ្�ន៍វិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ និងដ្វា

្នាគារដៅកម្ថុជាជាមួយនឹង្នាគារ B.I.C Bank, B.I.C Markets
និង B.I.C Insurance បែដរុ ោ�ះ្ ដ� បែតរុ ន្តកបា
៏ នឆ្ះថុ ប្ជ្ង
ំ្ ដៅក្ង
ថុ គដសមាង

បឹងដរា្្រ ដោយមានរក្ខថុវិ្័យោ៉្ង្ំដ្ង ត�លជាគដសមាងអភិវឌ្�

អរលនស�ព្យដសបើសបា្់ពហរុដគាលបំណងដោយមានដ�្ភាពដលើក
កម្្់កសមិតជីវភាពរ្់ដៅក្ថុង្ហគមន៍ដនះឱ្យដលរដធា្្។

ដលាក យឹម លក្ខណ៍ ក៏ជានាយកសបតិបត្តិរប្់សករុមហ៊រុន Paradise
Investment Co., Ltd. និងជាសបធានសករុមហ៊រុន Kampot Foods និង
SEA Fintech ផងត�រ។ ដលាកក៏ជានាយកដន B.I.C Markets ផងត�រ។

អភិបាល

ជំនាញឯកដ�្រប្់ដលាករួមមាន�ូរជា ហិរញ្ញវត្ថុរាជីវកម្ម កររួម
បញចេនូលគា្្ និងករ�ិញយកសករុមហ៊រុន និងហិរញ្ញប្បទាន។ ដលាកមាន
ប�ពិដរា្ន៍ោង
្៉ �ូល�
ំ លា
ូ យដលើវ្
ិ យ
័ ជាដសរើន �ូរជា �ូរគមនាគមន៍
ដហោ្្ររនា្ម្័ន្ធ ថាមពល និងដ្វារាធារណៈ តរ� អរលនស�ព្យ
និងសករុមសគឹះរា្ន
្ ហិរញ្ញវត្។
ថុ ករងារអនរុវត្តរប្់ដលាកបានពសងីករហូត
�ល់ M&A ឆ្ងសបដ�្ និងករផ្សពវផ្សាយមូលនិ្ិ្ម្ម៌ឯកជន
ក៏�ូរជាមូលនិ្ិករោរហានិភ័យ (hedge fund) ផងត�រ។
នាដពលថ្មៗ
ី ដនះ ដលាក REWIN �ឹកនាំសករុមផ្ដលក
់ រសបឹកសា
្ ដោបល់�ល់
អាជា្្
្ រអំពគ
ី ដសមាងដហោ្រ្ រនា្ម្ន
័ ខា
្ធ ត
្ ្ំត�លមាន�ឹកសបាក់រន
ំ ន
ួ 2.7
ោន់លានបាត – រួមមាន គដសមាងរថដភ្ង
ើ ដល្ប�នដលឿន MRTA និង SRT។
ដលាកក៏បានសបឹក្សា TOT និង CAT ក្ថុងភាពជាដ�គូ JV ត�លអារមាន
សពមទាំងគដសមាងតរករំតលកដហោ្រ្ រនា្ម្ន
័ ផ
្ធ ងត�រ (គដសមាង Tower
Co ត�លមាន�ឹកសបាក់រំនួន 40 ោន់លានបាត និងគដសមាង Fiber Co
ត�លមាន�ឹកសបាក់ 30 ោន់លានបាត)។
ដលាក REWIN តតងតតសតរូវបានអដញ្ជើញឱ្យដ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយ្ជា
ញឹកញាប់ដៅសករុមហ៊រុនឯកជន និង រា្្ប័នរោ្្ភិបាលមួយរំនួន។
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ដលាក��ួលបានបរិ្ជប
្� សតតផ្កវិ្ក
វ ម្ម្វីរុ ល
ិ ពី្កលវិ�យា
្ ល័យជូឡា
�ថុងកន និង MBA មកពីរាលា Sloan School of Management
ដៅ MIT។

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

បលាក RUTSARAN MOONSAN
អភិបាល

ដលាក RUTSARAN MOONSAN គឺជាអនរុសបធានរប្់សករុមហ៊រុន

រាខាសករុមហ៊រុនដៅក្ថុងសបដ�្្ិង�បរុរ� និងដ្វើករដសជើ្ដរ�្អតិថិជន

�ូដៅ និងសករុមហ៊រុនបរុសត្ម្័ន្ធរំណីអាហារ និងដភ្ជ្ជៈរប្់សគរុប។

ជួញ�ូរ ដលាកបានរូលរួមរំតណកជួយ YLG ឱ្យក្្យជាសករុមហ៊រុន

AIF Group ��ួលបនទៃថុកតផ្ក ជួញ�ូរដលាហៈមានតដម្តផ្កជួញ�ូរ

ដលាក RUTSARAN ��ួលបានបរិ្ជប
្� សតតផ្កក្ិឧ្្សាហកម្មមកពី
្កលវិ�យា
្ ល័យ Kasetsart សបដ�្ដថ និង្្ជ�ប
្ ស័ តថា្ក
្ អ
់ នរុបណ្ឌត
ិ

តផ្ក្រុរកិរចេអន្តរជាតិពី្កលវិ�្យាល័យ University of Greenwich
�ីសករុង�ថុង�៍ រួមទាំងវិ្ជ�្បនបសតកិត្តិយ្កសមិតពីរផងត�រ។

អន្តរជាតិថ្មីៗ។ ដោយមានដ�ពដក្ល្យតផ្ក�ំនាក់�ំនង និងជំនាញ

Bullion Trading �៏្ំបំផរុតមួយដៅក្ថុងសបដ�្ដថ។ ដៅដពលរូលរួម
បដសមើករងារ ជាមួយនឹងសករុមហ៊រុន AIF Group ដលាក RUTSARAN
បានជួយអភិវឌ្�សករុមហ៊រុន AIF Gold Trading ដ�ើម្បីឱ្យក្្យជាសករុម
ហ៊រុននាំរូលមា្្ំបំផរុត និង្កម្មតតមួយគត់ដៅក្ថុងសបដ�្ឡាវ។

មរុនដពលរូលរួមបដសមើករងារជាមួយនឹងសករុមហ៊រុន AIF Group ដលាក

ដលាកក៏បានជួយដរៀបរំឱ្យសករុមហ៊រុន Asia Loyal ក្្យជា សករុមហ៊រុន

និងដ្វា្នាគារ។ ដៅអំ�ង
ថុ ដពលបដសមើករងារក្ង
ថុ ្នាគារ ដលាកសតរូវ

និង្ំភារៈ្ំណង់ និងវិ្័យដផ្សងដ�ៀតជាដសរើន។ ក្ថុងករគាំស�

RUTSARAN ធា្ប
្ មា
់ ន ប�ពិដរា្ន៍បដសមើករងារជាង 8 ឆ្តំ្ ផ្កជួញ�ូរ
បានចាត់តាង
ំ ឱ្យដ្វជា
ើ សបធានតផ្ក�ំនាក់�ន
ំ ង្សមាប់អតិថជ
ិ ន្ំខាន់ៗ

មួយ រំនួនរប្់្នាគារ រួមទាំងសបតិបត្តិករគណនីបង្គរត�លមាន�ឹក

សបាក់ជាង 1 ោន់លានបាត ដហើយអារនឹងដកើនដ�វ�ងដលើតដម្សបតិបត្តិ
ករគណនីក្ថុងរយៈដពលមួយឆ្្ំដ�ៀតផង។ ដសកយមកដ�ៀត

ដលាក RUTSARAN បានរូលរួមបដសមើករងារជាមួយនឹង YLG
Bullion International ដហើ យ សតរូ វ បានចាត់ តា ំ ង ឱ្ យ បដងក ើ ត

តរកចាយត�លមានភាពដជាគជ័យ ដលើវ្
ិ យ
័ ជាដសរើន �ូរជា ោនយន្ត
អាជីវកម្មអភិឌ�្ ន៍អរលនស�ព្យរប្់សគរុបដនះ ដលាកក៏បានផ្ដរ
លួ ដផ្ដម
ើ និង
បដងកើតសករុមហ៊រុនបរុសត្ម្័ន្ធរំណីអាហារ និងដភ្ជ្ជៈឱ្យសករុមហ៊រុន AIF
Group ផងត�រ។

បរចេថុប្បន្ ដលាក RUTSARAN MOONSAN មានតួនា�ីជាសករុមសបឹក្សា
សបតិបត្តិទាំងដៅ្នាគារ BIC Bank Lao Co., Ltd និង ្នាគារ
B.I.C (Cambodia) Bank Plc។
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បលាក ឃរឹម ច័នទៃដ��្

បលាក បាន ម៉្��្

ដលាក ោរា៉្ បានរូលរួមបដសមើករងារជាមួយនឹង្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី

ដលាក មា៉រា
្ ្៉ បានរូលបដសមើករងារដៅ្នាគារ ប៊.ី អាយ.្រុី (ដែមបូឌា)

ប�ពិដរា្ន៍ជាង 14ឆ្្ំ ដៅ្នាគារោណិជ្ជរំនួនពីរ រួមមាន្នាគារ

មានប�ពិដរា្ន៍ជាង 8ឆ្្ំ តផ្កហិរញ្ញវត្ថុ ដៅ្នាគារពីរ �ូរជា

បេធានប្រេ់ប្រងជាន់េ្ស់

(ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក ជាសបធានសគប់សគងជាន់ែ្្់។ ដលាកមាន
កោឌីោ៉្ ភីអិល្រុី និង្នាគារោណិជ្ជភ្ំដពញ។ ដលាកមាន
ប�ពិដរា្ន៍តផ្កសគប់សគងវាយតដម្ឥណទាន �ំនាក់�ំនងអតិថិជន

ឥណទានោណិជក
្ជ ម្ម ្ហសគា្្រុនតូរ និងម្្យម (SME) ករសគប់សគង
រាខាជាន់ែ្្់ និងករសគប់សគងរាខា VIP។

ដលាកបានបញចេប់ថា្ក់បរិ្ជ�្បសតតផ្កគណដនយ្យ ដៅឆ្្ំ2005
និងថា្្ក់អនរុបណ្ឌិតតផ្កហិរញ្ញវត្ថុ ដៅឆ្្ំ2007 ពីរាកលវិ�្យាល័យ
ជាតិសគប់សគង។

ត្្កហិរញ្ញវត្ខុ

តប៊ង ម.ក ក្ថុង តែក្ជ�្ ឆ្្ំ2018 ជាសបធានតផ្កហិរញ្ញវត្ថុ។ ដលាក

្នាគារ ភ្ដំ ពញោណិជ្ជ និង ្នាគារ ហវល
ី ព
ី ភីអល
ិ ្រុ។
ី ដលាកមានប�
ពិដរា្ន៍ក្ថុងករដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពន្ធោរ ករសគប់សគង
ហិរញ្ញវត្ថុ ករដរៀបរំថវិក ករដរៀបរំតផនករអាជីវកម្ម ដហើយក៏មាន

ប�ពិដរា្ន៍សគប់សគងគដសមាងនានាផងត�រ រួមមាន CIFRS និងសបព័ន្ធ
្្នូល្នាគារ។

ដលាកបានបញចេប់បរិ្ជ�្បសតតផ្កហិរញ្ញវត្ថុ និង្នាគារពីរាកល
វិ�្យាល័យជាតិសគប់សគងដៅឆ្្ំ2010 ដហើយបរចេថុប្បន្ ដលាកកំពរុងបន្ត

ករ្ិក្សាកំរិត ACCA ដៅរាលា CamED Business School ដៅ
រាជធានីភ្ំដពញ សពះរាជាោរសកកម្ថុជា។
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ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

បលាក បសង បវសាបលា

បលាក ROBERT YONG BONG WEI

និងបេព័ន្ធស្នូលធនាគារ)

(្របបមងអនរុវត្បេព័ន្ធ និង Hardware)

ត្្កព័ត៌មនវិទ្យា (IT) (បេព័ន្ធប្រេ់ប្រងព័ត៌មន (MIS)

ត្្កព័ត៌មនវិទ្យា (IT)

ដលាក ដវរាដលា បានបញចេប់បរិ្ជ�្បសតតផ្កវិ�្យារាញ្្ត និងវិ្វកម្ម

ដលាក ROBERT YONG បានចាប់ដផ្ដើមករងារ�ំបូងរប្់ែ្លួនដៅ

តផ្ករ�្ឋបាលរាធារណៈ ដៅឆ្្ំ2009 ដៅរាកលវិ�្យាល័យភូមិនទៃ

BHD។ ដលាកបានដ្វើករជាមួយសករុមហ៊រុន INFOPRO SDN BHD

ករុំព្យនូ�័រដៅឆ្្ំ2008 ដៅរាកលវិ�្យាល័យភូមិនទៃភ្ំដពញ បរិ្ជ�្បសត
នីតរា
ិ ញ្្ត និងវិ�យា
្ រាញ្្តដ្�្ឋករ
ិ ចេ និង្្ជ�ប
្ សតជាន់ែ្
្ គ
់ ររុដក្ល្យ
តផ្កព័ត៌មានសគប់សគង និងភាពជាអ្ក�ឹកនាំដៅឆ្្ំ2011 ដៅវិ�្យារា្្ន
ជាតិអប់រំ។

ដលាកបានកំពរុងដ្វើករក្ថុងវិ្័យ្នាគារជាង 7 ឆ្្ំ ដោយមានប�
ពិដរា្ន៍ តផ្កសបព័ន្ធ្្នូល្នាគារ MIS ករបដងកើតរបាយករណ៍

ក្ថុងឆ្្ំ2015 ជាអ្កអភិវឌ្�ន៍ សបព័ន្ធដៅ សករុមហ៊រុន INFOPRO SDN
ចាប់ពីតែឧ្ភា ឆ្្ំ2015 �ល់ តែឧ្ភា ឆ្្ំ2017។ ដៅអំ�ថុងដពល

ជាអ្កអភិវឌ្�ន៍សបព័នដ្ធ នាះ ដលាកមានប�ពិដរា្ន៍កង
ថុ្ ករបដងកត
ើ សបព័ន្ធ
សគប់សគងហានិភ័យ សបព័ន្ធសបឆំងករ្មា្្តសបាក់ សបព័ន្ធរាយករណ៍

្នាគារកោ្្ល សបព័ន្ធរួមបញចេនូលជាមួយសបព័ន្ធ្នាគារ្្នូល
ករអនរុវត្តសបព័ន្ធ AML និងករសរាវសជាវ ្សមាប់សបព័ន្ធនីមួយៗ។

រ�្ឋបាលមូលោ្ន
្ �ិនន
្ យ
័ កររួមបញចេល
នូ សបព័នក
្ធ រអភិវឌ្�ន៍ដៅខាងក្ង
ថុ

ដលាកបានចាប់ដផ្ដម
ើ បដសមើករងារដៅ្នាគារ BIC Bank Lao Co., LTD

បានរូលរួមបដសមើករងារជាមួយ្នាគារ ប៊.ី អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក

មកកន់កម្ជា
ថុ ដ�ើមប្ ជ
ី យ
ួ ក្ង
ថុ ករបដងកត
ើ ្នាគារ ប៊.ី អាយ.្រុី (ដែមបូឌា)

សករុមហ៊រុន និងករវិភាគករងារព័ត៌មានវិ�្យា (IT)។ ដលាក ដវរាដលា
ដៅតែ្្នូ ឆ្2
្ំ 018 ជាសបធានតផ្កព័ត៌មានវិ�្យា (IT)។

ដៅតែមិថរុនា ឆ្្ំ2017 ជាមញន្តី IT ជាន់ែ្្់។ ដលាកក៏សតរូវបានដផទៃរឱ្យ

តប៊ង ម.ក ្សមាប់គដសមាងអនរុវត្តសបព័ន្ធ និង IT។ ដលាក ROBERT

YONG បានរូលរួមបដសមើករងារជាមួយ្នាគារ ប៊.ី អាយ.្រុី (ដែមបូឌា)
តប៊ង ម.ក ដៅតែ្្នូ ឆ្2
្ំ 018 ជាសបធានតផ្កព័ត៌មានវិ�្យា (IT)។
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បលាក យរុន បវ�ត

កញ�្ ជា សរុ្រន្ធធាវ�

ដលាក ដវ�ត បានបញចេប់បរិ្ជ�្បសត តផ្កអក្សររាញ្្តអង់ដគ្្ ពី

ក្ជ�្ ្រុគន្ធធាវ� បានបញចេប់បរិ្ជ�្បសត តផ្កអប់រំពីវិ�្យារា្្នភារា

ថា្្ក់អនរុបណ្ឌិតតផ្ករ�្ឋបាលអាជីវកម្ម (MBA) ដៅរាកលវិ�្យាល័យ

ភូមិនទៃនីតិរាញ្្ត និងវិ�្យារាញ្្តដ្�្ឋកិរចេ។ បរចេថុប្បន្ ក្ជ�្កំពរុងបន្ត

ត្្កធនធានមនរុស្ស និងរដ្ឋបាល

រាកលវិ�យា
្ ល័យភ្ដំ ពញអន្តរជាតិ (PPIU) ដៅឆ្2
ំ្ 010 និងបានបញចេប់

បរដ�្ និងបរិ្ជ�្បសតរ្បាប់ជាភារាអង់ដគ្្ ពីរាកលវិ�្យាល័យ

ន័រតរុនដៅឆ្2
្ំ 016។

ករ្ិក្សាថា្្ក់អនរុបណ្ឌិតតផ្ករ្បាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិដៅរាកលវិ�្យា

ដោយរារតតករដប្ដជា្រិត្ត និងកររូលរិត្តរប្់ែ្លួន ដលាក ដវ�ត បាន

បាន្្ជ�្បសតតផ្កជំនាញសបឆំងករ្មា្្តសបាក់ពី International

វិវត្តករងាររប្់ែ្លួនពីជំនួយកររ�្ឋបាល ដៅរាកលវិ�្យាល័យែ្លួន
ដៅជាមញន្តីរ�្ឋបាលដៅ្នាគារោណិជ្ជភ្ំដពញជាមញន្តីសបតិបត្តិរ�្ឋបាល
ជាន់ែ្
្ ដ់ ៅ្នាគារ Phillip Bank Plc បនា្ប
្ ម
់ កសតរូវបាន�ំដ�ើងតួនា�ី

ជាសបធានរ�្ឋបាលដៅក្ង
ថុ រយៈដពល 7 ឆ្។
ំ្ ដលាកមានប�ពិដរា្ន៍ជាង
10 ឆ្្ំជាមួយ្នាគារោណិជ្ជដៅក្ថុងតផ្កជំនាញរប្់គាត់។

ដលាក ដវ�ត បានរូលរួមបដសមើករងារជាមួយនឹង្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី
(ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក ជាសបធានតផ្ក្នធានមនរុ្្ស និងរ�្ឋបាល។
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ត្្កហានិភ័យ និងបេតិេត្ិ

ល័យភូមិនទៃនីតិរាញ្្ត និងវិ�្យារាញ្្តដ្�្ឋកិរចេ (RULE) ដហើយ��ួល
Compliance Association (ICA) ផងត�រ។

ក្ជ�្បានចាប់ដផ្ដើមដ្វើករងារក្ថុងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុដៅឆ្្ំ2015 ដៅ
ដពលចាប់ដផ្ដើម�ំបូង ក្ជ�្បដសមើជាមញន្តីសគប់សគងហានិភ័យ បនា្្ប់ពី

បានបដសមើករងារដៅ្នាគារ Phillip Bank បានមួយឆ្្ំក្ថុងតួនា�ី
អ្កហាត់ករ ដ�ើបបញចេប់ករ្ិក្សា។ ក្ជ�្ ្រុគន្ធធាវ� បានរូលរួម

បដសមើករងារជាមួយ ្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក
ដៅតែ្ីហា ឆ្្ំ2018 ជាសបធាន្្ដី�ីតផ្ក ហានិភ័យ និងសបតិបត្តិ។

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ព័ត៌មានហិរ្ញវត្នុសរង្ប
រយៈដពលហិរញ្ញវត្ថុគិតចាប់ពីដថងៃ�1ី 4 តែវិរឆេិក ឆ្2
្ំ 017 (កលបរិដរឆេ�ររុះបញ្ជីបដងកើត្នាគារ) រហូត�ល់ ដថងៃ�3
ី 1 តែ្្នូ ឆ្2
្ំ 018។

ឆ្្ំហិរញ្ញវត្ខុ

2018

លទ្ធ្លបេតិេត្ិការ (000 ដរុលា្រអាបមរិក)
រំណូលសបតិបត្តិករ

559

រំដណញ / (ខាត) មរុនបង់ពន្ធ

(1,462)

រំដណញ / (ខាត) ្រុ�្ធ្សមាប់ឆ្ំដនះ

(1,462)

ទិន្ន័យតា�ងតរុល្យការ្រន្រឹះ (000 ដរុលា្រអាបមរិក)
ស�ព្យ្កម្ម្ររុប

91,627

ឥណទាន និងបរុដរសបទាន�ល់អតិថិជន

36,050

ស�ព្យអកម្ម្ររុប

18,089

សបាក់បដញ្ញើរប្់្នាគារ និងអតិថិជន

17,973

មូល្នភាគ�រុនិក

75,000

ស�ព្យមា្្្់រប្់ភាគ�រុនិក

73,538

អនរុបាតហិរញ្ញវត្ខុ (%)
ផលដលើស�ព្យ្កម្ម (ROA)

(2.00%)

ផលដលើមូល្ន (ROE)

(2.00%)

អនរុបាតរារ់សបាក់ងាយស្ួល

650%

អនរុបាតឥណទានដ្ៀបនឹងសបាក់បដញ្ញើ

201%

អនរុបាតឥណទានមិន�ំដណើរករដ្ៀបនឹងឥណទាន្ររុប

0.00%

ការប្រេ់ប្រងទរុន
មូលនិ្ិផ្ល់្រុ�្ធ (000 �រុលា្រអាដមរិក)
អនរុបាតដរា្នភាព (%)

74,010
122%
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ពព័ត៌�នសំ�ន់ៗ អំពី�ជីវកម� ឆ្នាំ2018

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ អំពីអាជីវកម្ម ឆ្ា2
ំ 018
ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក គឺជា្នាគារោណិជ្ជថ្មីមួយ ដៅក្ថុងសបដ�្កម្ថុជា ត�លបំដពញតសមរូវកររប្់អតិថិជន
តាមរយៈករផ្ដល�
់ ដំ ោះសរាយមានភាពដរ្សបឌិត និងជាក់ត្្ដង។ ្នាគាររប្់ដយើង រូលរួមរំតណកដលើកកម្្្
់ ង
្ដ ោ
់ រជីវភាព

រ្់ដៅរប្់សបជាជន និងករអភិវឌ្�ន៍ដ្�្ឋកិរចេសបដ�្ តាមរយៈករផ្ដល់ដ្វា្នាគារដពញដលញ ដោយតផ្អកដលើមូលោ្្ន
ហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ ដោយឈរដលើដគាលករណ៍អភិបាលកិរចេល្អ ករអនរុវត្តន៍រ្បាប់ និងតមា្្ភាព។

ដយើងពសងឹងភាពជាដ�គូជាមួយនឹងអតិថជ
ិ នរប្់ដយើង តាមរយៈករដ្វក
ើ រងារសបកបដោយករដគារពគា្ដ្ ៅវិញដៅមក ដបើករំហ
ដរាម្ះសតង់ និងករយល់អំពីតសមរូវកររប្់អតិថិជន។

េស�អតិថិជន
េយង
ើ ផ�ល់េសវាល�បំផុត នង
ិ េសវាធនាគរមន
សុ វត�ិភាពដល់អតិថិជនេដើម្បប
ី ំេពញត្រម�វការ
ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន។

ផលិតផល និងេស�កម�

��ក់បេ��ើ៖

ប���ញ៖

• គណនីបេ�� ើ សន្សំ
• គណនច
ី រន�

• ម៉សុី ន ATM
• េសវាធនាគរតាមអុីនធឺណិត

• គណនីបេ�� ើ មនកាលកំណត់

ឥណ�ន៖

• ឥណទនអាជីវកម�

• ឥណទនេគហដា�ន
• ឥណទនបុគ�ល

• ឥណទនវបរូ
ិ បន៍
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េស�កម�៖

• ការេផ�រ្របក់កុ ង្របេទស
�
និងេ្រក្របេទស
• ការប�ូរ្របក់
• ហិរ�� ប្បទនពណិជ�កម�

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

សមិទ្ធផលឆ្ាំ2018
្សមាប់រយៈដពលសបាំតែ ចាប់តាង
ំ ពីដពលចាប់ដផ្ដម
ើ �ំដណើរករអាជីវកម្មថរី្ម ប្់ែន
លួ្ ្នាគារ ប៊.ី អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក
្ដសមរបាននូវកំដណើនោ៉្ងរឹងមាំដលើផលបសតឥណទាន និងសបាក់បដញ្ញើពីអតិថិជន្ក្្នរុពល ដោយមានករផ្ដល់ និង
លក្ខែណ្ឌល្អ្សមាប់ផលិតផល និងដ្វាកម្មរប្់ដយើង។

ឥណទាន

គបាក់បរ្ញើ

ឆ្្ំ2018 គឺជាឆ្្ំត�ល្នាគារបានចាប់ដផ្ដើម�ំដណើរករអាជីវកម្ម

ដៅឆ្្ំ2018 ្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក ្ដសមរបាន

រប្់ែន
លួ្ និង្ដសមរបាននូវកំដណើនោ៉ង
្ រឹងមាំដលើផលបសតឥណទាន

នូវកំដណើនោ៉្ងរឹងមាំ ដលើតផ្កសបាក់បដញ្ញើពីអតិថិជន ត�លបានដកើន

36.05 លាន�រុលា្រអាដមរិក។

បដញ្ញើ្ន្សំ និងគណនីររន្ត។ ដ្វាអតិថិជន អសតាករសបាក់មានភាព

្សមាប់្នាគារ ត�លមាន្មតរុល្យឥណទានររុះបញ្ជី្ររុប រំនួន
កំដណើនឥណទានែ្្់ជាងកររំពឹង�រុកដនះ គឺដោយរារតតកតា្្
្ំខាន់ៗមួយរំនួន�ូរជា កំដណើនតសមរូវករដៅក្ថុង�ីផ្សារ ដោយរារ

តតរា្្នភាពដ្�្ឋកិរចេដៅក្ថុងឆ្្ំ2018 មានភាពសបដ្ើរ និងលក្ខែណ្ឌ

ដ�ើង�ល់ 17.97 លាន�រុលា្រអាដមរិក ត�លភាគដសរើនបានពីគណនី
ទាក់ទាញ និងលក្ខែណ្ឌមានភាពសបកួតសបតជង គណៈសគប់សគង
និងបរុគ្គលិករប្់ដយើងគឺ ្រុ�្ធតតជាកតា្្រម្បង ត�លរូលរួមរំតណក
្ដសមរបាននូវកំដណើនឆ្្ំដនះ ក៏�ូរជាដគាលដៅដៅក្ថុងឆ្2
្ំ 019។

ផលិតផល និងដ្វាកម្មមានភាពទាក់ទាញ និងសបកួតសបតជងែ្្់។

េ�លេ����ំ2019
ATM

ការដាក់ដំេណើរការ
ម៉សុី ន ATM

ការដាក់ឱ្យេ្របើ្របស់េសវា
ធនាគរតាមអុន
ី ធណ
ឺ ិ ត នង
ិ
េសវាធនាគរចល័ត

ការដាក់ឳ្យដំេណើរការ
ប័ណ�ឥណទន នង
ិ
ឥណពន�

ការព្រងក
ី
បណ
� ញសាខ
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ការអភិវឌ��ន៍និេ�ជិត

ការអភិវឌ្�ន៍និរយោជិត
្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក បានចាប់ដផ្ដើមសបតិបត្តិករ

ករផ្ដលផ
់ លិតផល និងដ្វាកម្មហរិ ញ្ញវត្ងា
ថុ យស្ួល និងមានករ�រុករិត្ត

ក្ង
ថុ នាមជា្នាគារថ្មម
ី យ
ួ ដយើងបានផ្ដលក
់ រដរៀន្ូសត វគ្គបណ្តះ� បោ្ល
្

មាន្នធានមនរុ្ស្ ត�លដោរដពញដោយដ�ពដក្ល្យ ដ្វក
ើ រជាមួយ

ដៅតែ្ីហា ឆ្្ំ2018 ត�លមានបរុគ្គលិករំនួន 26 នាក់ ដៅឆ្្ំ2018។
និងឱក្អភិវឌ្�ន៍ទាំងដៅក្ថុង្នាគារ និងដៅរា្្ប័នខាងដសរៅ

ដ�ើម្បីគាំស��ល់សគប់�ំោក់កលដន�ំដណើរករអភិវឌ្�ន៍ ្សមាប់ទាំង
បរុគ្គលិកថ្មី និងបរុគ្គលិកចា្់រប្់ដយើង។

កម្មវិ្ីរល័តបរុគ្គលិកគឺជា កម្មវិ្ីមួយដៅក្ថុងរំដោមវិ្ីរាញ្្តរប្់

ដយើងក្ង
ថុ ករអភិវឌ្�ន៍ និងផ្ដលឱ
់ ក្�ល់បគ
រុ ល
្គ ក
ិ មាន្ក្ន
្ ព
រុ លមា្ក
្ ៗ
់

ត�លមានបំណងបដងកន
ើ ដ�ពដក្ល្យ និងដជាគវា្នាអនាគតរប្់ែន
លួ ្ ។
កំដណើនគួរឱ្យកត់្មា្ល
្ រ់ ប្់្នាគារ ប៊.ី អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក

និងករភា្្ប់�ំនាក់�ំនងរប្់ែ្លួនជាមួយនឹងសករុមហ៊រុន B.I.C Markets
និងសករុមហ៊ន
រុ B.I.C Group នឹងផ្ដលឱ
់ ក្ជាដសរើនទាំង ដៅក្ង
ថុ សបដ�្

និងដសរៅសបដ�្�ល់្នធានមនរុ្្សរប្់ដយើងក្ថុងករអភិវឌ្�ន៍អាជីព
ករងាររប្់ែ្លួន។

�ល់អតិថជ
ិ នរប្់ដយើងអារ្ដសមរបាន លរុះសតាតត្នាគាររប្់ដយើង
ដយើង។ ដយើង្ូមរា�្គមន៍ និងដលើក�ឹករិត្ត�ល់បរុគ្គលិកវ័យដក្មង និង
បរុគ្គលិកមានដ�ព្យដក្ល្យ ត�លមានបំណងបដងកើនរំដណះ�ឹង និង

បន្តដរៀន្ូសតរំដណះ�ឹងថ្មីៗជាមួយដយើង ដ�ើម្បីត្វងយល់ និងបំដពញ
តាមតសមរូវកររប្់អតិថជ
ិ ន សពមទាំងគាំស� និងជួយគា្ដ្ ៅវិញដៅមក។
ករបន្តកិរចេែិតែំសបឹងតសបងរប្់ដយើង ក្ថុងករផ្ដល់ឱក្ជាដសរើន

្សមាប់វឌ្�នភាពករងារ ដោយយល់�ឹងថាបរុគ្គលិកគឺជា ស�ព្យ្កម្ម
ដ�ើម្បី្ដសមរនូវ�្្សនៈវិ្័យរប្់្នាគារ ្នាគារែិតែំដ្វើករ

ទាក់ទាញ និងដសជើ្ដរ�្ដបក្ខជន ត�លមានដ្រក្ដីដជឿជាក់ឥរិោប�
និងកសមិតប�ពិដរា្ន៍សតឹមសតរូវ ត�ល្នធានសតរូវករ ដ�ើម្បី្ដសមរ

បានដជាគជ័យរប្់ែន
លួ្ ។ ្នាគារដជឿជាក់ថាសកបែ័ណអ
្ឌ ភិវឌ្�ន៍្នធាន
មនរុ្្ស ត�លអារជួយបរុគ្គលិកក្ថុងករអភិវឌ្�ន៍ជំនាញ រំដណះ�ឹង

និង្មត្ភាពផ្ល
្ ែ
់ ន
លួ្ និង្នាគារ គឺជាកតា្�
្ ្
៏ ខា
ំ ន់កង
ថុ្ ករអភិវឌ្�ន៍
្នធានមនរុ្្ស ត�លអារ្ដសមរនូវដគាលដៅរប្់្នាគារ សបកប
ដោយភាពដជាគជ័យ។
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ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ចធនាគារ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវរួម ចំពោះការបង្កើត និង
ការត្រួតពិនិត្យម�ើលក្របខ័ណគ្រ
្ឌ ប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

ធនាគារបានបង្កើតគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដ�ើម្បី

ធនាគារប្រាកដថា មានការបែងចែកភារកិច្ចច្បាស់លាស់រវាងអ្នកផ្ដើម
ឱ្យអ្នកផ្ដើមឥណទាន អ្នកវាយតម្លៃ ឧបករណ៍វាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង និងសិទ្ធិ
អំណាចអនុម័ត។

កំណត់ និងវិភាគហានិភ័យ ដែលធនាគារបានជួបប្រទះ ដោយដាក់

ការកំណត់ពិន្ទុហានិភ័យត្រូវធ្វកា
ើ រពិនិត្យឡ�ើងវិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

ហានិភ័យ និងគោរពតាមការកម្រិតនេះ។

លក្ខខណ្ឌឥណទានរួមមាន ការពន្យារពេល (ii) ការសងមិនទ�ៀងទាត់

ចេញនូវប្រព័ន្ធកម្រិត និងត្រួតពិនិត្យហានិភ័យសមស្រប និងតាមដាន
ធនាគាររបស់យ�ើងប្រឈមនឹងហានិភ័យសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម
ដែលក�ើតចេញពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖

 ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
 ហានិភ័យឥណទាន
 ហានិភ័យទីផ្សារ

 ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ប្រចាំឆ្នាំ ហ�ើយក្នុងករណីដែល (i) មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅល�ើ ខ និង

ឬសងហួសកាលកំណត់ និង (iii) ព័ត៌មានមិនល្អ ដែលមានទាក់ទង
ជាមួយការខ្ចី ឬប្រតិបត្តិការ។

ធនាគារដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍អនវុ ត្តជាច្រើន

ដ�ើមប្ កា
ី ត់បនយ
្ថ ហានិភយ
័ ឥណទាន។ គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តន៍
ធម្មតាបំផត
ុ គឺជាការចាត់វធា
ិ នការសន្តិសុខក្ង
នុ ទម្រង់ជាវត្ប
ថុ ញ្ំចា សម្រាប់

ឥណទានដែលផ្ដលជ
់ ន
ូ អតិថជ
ិ ន ដែលជាការអនវុ ត្តនទ
៍ ទូ ៅ។ ក្រុមហ៊ន
ុ

អនវុ ត្តតាម គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការទទួលយកប្រភេទជាក់លាក់នៃ
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យវត្ថុបញ្ចាំ ឬហានិភ័យឥណទាន។

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យខាតបង់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយ

ហានិភ័យទីផ្សារ

បុគ្គលិក បច្ចេកវិទ្យា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនមាន

ការប្រែប្រួលអវិជមា
្ជ ននៃតម្លៃ ឬអត្រាក្ង
នុ ទីផសា
្ រ ដែលសមាសធាតុសំខាន់

ប្រយោល ដែលក�ើតឡ�ើងដោយសារតែប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ហានិភយ
័ ទីផសា
្ រគឺជា ហានិភយ
័ នៃការខាតបង់ ដែលក�ើតចេញពីដណ�
ំ
រើ

ប្រសិទភា
្ធ ព និងដោយសារតែកត្ខា
តា ងក្រៅផ្សេងទ�ៀតក្រៅពីហានិភយ
័

ពីរគឺ ហានិភ័យអត្រាប្ដូរប្រាក់ និងហានិភ័យអត្រាការប្រាក់។

ឥណទាន ហានិភយ
័ ទីផសា
្ រ និងហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្ល
រួ ដូចជា

ហានិភយ
័ ដែលក�ើតចេញពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្វលូ និងនិយត
័ កម្ម និងស្តងដា
់ រ
ដែលអាចទទួលយកបានជាទូទៅនៃឥរិយាបថរបស់ធនាគារផងដែរ។

ធនាគារអាចគ្រប់គ្រងការខាតបង់ ដោយសារតែហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ហានិភយ
័ ទីផសា
្ រ ដែលក�ើតចេញពីសកម្មភាពជួញដូរ ត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ យ្

ដោយការកំណត់ល�ទ
ើ ផ
ី សា
្ រនូវស្ន
ថា ភាពជួញដូរ ដោយធ�ៀបជាមួយការ
កម្រិតហានិភ័យទីផ្សារ ដែលបានកំណត់ជាមុន។

នេះបាន តាមរយៈការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ហានិភ័យអត្រាប្ដូរប្រាក់ គឺជាហានិភ័យនៃការខាតបង់ ដោយសារតែ

ដោយអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រដែលជាអង្គភាពឯករាជ្យ ព្រមទាំង

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ឬសកម្មភាពជួញដូរអត្រាប្ដូរប្រាក់។

ការតាមដានត្រឹមត្រូវ និងការរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពអាជីវកម្ម

ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់
ធនាគារ។

ការធ្ក
លា ត
់ ម្លៃនៃរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ដែលបណ្ល
ដា មកពីការប្រែប្រួល
ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ គឺជាការខាត់បង់ប្រាក់ចណ
ំ ល
ូ ដែលអាចមាន
ដោយសារតែការប្រែប្រួលតម្លៃទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ដែលបណ្ល
ដា

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការនៅក្នុងធនាគារ អាចសម្រេចបាន

មកពីការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងទីផ្សារ។

ត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់។ គោលនយោបាយ និងវិធាន ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃ

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

តាមរយៈការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធធនាគារ តួនាទី និងគោលនយោបាយ
ក្នុងនានា ត្រូវបានអនុវត្ត រួមមានការបង្កើតឱ្យមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខា

ការបង្កើត ការត្រួតពិនិត្យប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រព័ន្ធ ការបញ្ជ្រាបនីតិវិធី

និងឯកសារ ព្រមទាំងការអនវុ ត្តនតា
៍ មលក្ខខណ្ឌតម្រូវ និយត
័ កម្ម និងផ្វលូ
ច្បាប់ផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។

ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ចំណូល និងការខាតបង់ដ�ើមទុន
ដែលអាចមានក្នុងទម្រង់ជាសំវិធានធនជាក់លាក់ ដោយសារតែអ្នកខ្ចី

ឬសមភាគីមន
ិ បំពេញតាមកាតព្វកច្ច
ិ ក្ង
នុ កិច្ចសន្យារបស់ខន
លួ្ ក្ង
នុ ការផ្ដល់
ឥណទានជូនអតិថិជន និងសកម្មភាពវិនិយោគ។

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល គឺមានទាក់ទងជាមួយលទ្ធភាពក្នុង

ការរក្សាទ្រព្យសកម្មសនន
្ទ យ
ី ភាពគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើមប្ ប
ី ពេ
ំ ញតាមកិច្ចសន្យា

ផ្ដល់ និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលដែលដល់កំណត់សង តាមការ
ចំណាយមួយសមស្រប។

ក្រៅពីការអនុវត្តន៍ឱ្យបានពេញលេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវសាច់ប្រាក់

ងាយស្រួលទាំងអស់ គណៈគ្រប់គ្រងធនាគារក៏ធ្វើការតាមដានយ៉ាង
ល្អិតល្អន់ល�ើលំហូរចូល និងលំហូរចេញទាំងអស់ ព្រមទាំងលម្អៀង

រវាងតម្លៃដ�ើមគ្រា តាមរបាយការណ៍ជាប្រចាំផងដែរ។ ដំណ�ើរការ
ចំពោះឥណទាន និងបញ្ញើរបស់អតិថិជនត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និង

កែសម្រួលលក្ខខណ្ឌសាចប្រា
់ ក់ងាយស្រួល ដ�ើមប្ ធា
ី នាបានទ្រព្យសកម្ម
សន្ទនីយភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញតាមកិច្ចសន្យា និងកាតព្វកិច្ច
ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងនៅពេលវាដល់កំណត់សងផងដែរ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
សកមាេ់ការិយេរិបច�ទ ប�លបានេញ្ចេ់
មថ�ទី31 បខធ្ន� ��្ំ2018

និងរបាយការណ៍រេស់សវនករឯករាជ្យ
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ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ព័ត៍មានអំពីធនាគារ
ធនាគារ

ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក

ចរុះេញ�ីោណិជ�កម្មបលេ

00029200

ទីសា្ក់ការ

អា្យោ្្ន No. 462 ផ្នូវដលែ 93 ្ងា្្ត់�ដន្បារាក់ ែណ្ឌរំករមន

ភា្រទរុនិក

Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd.

រាជធានីភ្ំដពញ សពះរាជាោរសកកម្ថុជា

Paradise Investment Co., Ltd.
PrimeStreet Advisory Co., Ltd.
បករុមបេរឹក្សាភិបាល

បណ្ឌិត Sathit Limpongpan

សបធានសករុមសបឹក្សាភិបាល

ដលាក Rewin Patailbunlue

នាយក

ដលាក យឹម លក្ខណ៍

នាយក

ដលាក Zulkiﬂee Kuan Shun

អ្កប្រេ់ប្រង

សវនករ

Bin Abdullah

នាយក

ដលាក Rutsaran Moonsan

នាយក

ដលាក Zulkiﬂee Kuan Shun

Bin Abdullah

នាយកសបតិបត្តិ

ដលាក Low Swee Siang (Patrick)

នាយក�ូដៅ

ដលាក បាន មា៉្រា៉្

សបធានតផ្កហិរញ្ញវត្ថុ

ដលាក ដ្ង ដវរាដលា

សបធានតផ្កបដរចេកវិ�្យាព័ត៌មាន

ដលាក Yong Bong Wei (Robert)

សបធានតផ្កបដរចេកវិ�្យាព័ត៌មាន

ដលាកស្ី លាប ដពសជបូតណន

សបធានតផ្ក្វនកម្មដផទៃក្ថុង

(បដសមើករចាប់ពីដថងៃ�0
ី 3 តែ្្នូ ឆ្2
្ំ 018)

(លាតលងដថងៃ�0
ី 4 តែករុម�ៈ ឆ្2
្ំ 019)

ដែភីអឹមជ្ជី ដែមបូឌា រំកត់
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សូមធ្វកា
ើ របង្ញ
ហា ជូននូវរបាយការណ៍របស់ក្ម
រុ ប្រឹក្សាភិបាល និងរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្រថុ បស់ធនាគារ ប៊.ី អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក
ហៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) ដែលបានធ្វើសវនកម្មរច
ួ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018។

សកម្មភាពចម្បង
ធនាគារបានបង្កត
ើ ឡ�ើងនៅថ្ងៃទ1ី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្2
ំនា 017 ក្រោមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ជា
ពុ ស្ដីពីសហគ្រាសពាណិជក
្ជ ម្ម និងអាជ្ប
ញា ណ
័ ព
្ណ ធ
ី នាគារជាតិ
នៃកម្ជា
ពុ ។ ធនាគារបានទទួលអាជ្ប
ញា ណ
័ ព
្ណ ធ
ី នាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ នៅថ្ងៃទ1ី 8 ខែកក្កដា ឆ្2
ំនា 018 និងចាប់ធ្វប្រ
ើ តិបត្តិការនៅថ្ងៃទ0
ី 8 ខែសីហា ឆ្2
ំនា 018។
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ រួមមានការធ្វប្រ
ើ តិបត្តិការល�ើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ និងការផ្តលសេ
់ វាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលពាក់ពន
័ ផ្សេ
្ធ ងៗទ�ៀត។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018 មានដូចខាងក្រោម៖
2018

ប្រាក់ខាតមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ប្រាក់ខាតសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

(1,462,481)

(5,876,249)

-

-

(1,462,481)

(5,876,249)

ភាគលាភ
ពុំមានភាគលាភណាត្រូវបានប្រកាស ឬត្រូវបានបង់ ហ�ើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ពុំបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក្នុងការបែងចែកភាគលាភណាមួយ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទនេះទេ។

ដ�ើមទុន
ដ�ើមទុនរបស់ធនាគារនាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018 មានចំនួន 75,000,000 ដុល្លារអាមេរិក។

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវន្តនៃទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនេះទេ ក្រៅពីការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
នៅមុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការសមស្រប ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ថា
វិធានការទាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់ចោលឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងការធ្វើសំវិធានធនល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានជាប់សង្ស័យ
ត្រូវបានធ្វើឡ�ើង ហ�ើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជ�ឿជាក់ថា រាល់ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ ដែលបានទទួលស្គាល់ថាត្រូវបានលុបបំបាត់ចោល
និងបានធ្វើសំវិធានធនគ្រប់គ្រាន់។

នាថៃ្ងចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានពិនិត្យឃ�ើញមានស្ថានភាពណាមួយ ដែលអាចនឹងបណ្តាលឲ្យចំនួននៃការលុបបំបាត់ចោល
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ ឬចំនន
ួ នៃការធ្វស
ើ វំ ធា
ិ នធនល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានជាប់សង្សយ
័ នៅក្ង
នុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្នេ
ថុ ះមានចំនន
ួ
ខ្វះខាតជាសារវន្តនោះឡ�ើយ។
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ទ្រព្យសកម្មចរន្ត
នៅមុនពេលរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការ ដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ថាបណ្តា

ទ្រព្យសកម្មចរន្ត ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់ធនាគារ ហ�ើយដែលសន្និដ្ឋានថាមិនអាចលក់បាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ធម្មតា ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃ ដែលគិតថានឹងអាចប្រមូលបានជាក់ស្ដែង។

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានពិនិត្យឃ�ើញមានស្ថានភាពណាមួយ ដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្លៃទ្រព្យសកម្ម
ចរន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារថា មានភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះឡ�ើយ។

វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានពិនិត្យឃ�ើញមានស្ថានភាពណាមួយ ដែលបានក�ើតឡ�ើងធ្វើឲ្យការប្រកាន់យកវិធីសាស្ត្រ
វាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ និងមិនសមស្របនោះឡ�ើយ។

បំណុលយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗទ�ៀត
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះពុំមាន៖
(ក) បន្ទុកណាមួយល�ើទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទមក ដែលធានាចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡ�ើយ ឬ
(ខ)	បំណុលយថាហេតុណាមួយ ដែលក�ើតមានឡ�ើង ចំពោះធនាគារចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទមកក្រៅអំពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា
របស់ធនាគារឡ�ើយ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលយល់ឃ�ើញថា ពុំមានបំណុលយថាហេតុ ឬបំណុលផ្សេងៗទ�ៀត ដែលធនាគារត្រូវបំពេញ ឬអាចនឹងត្រូវបំពេញក្នុងអំឡុងពេល
ដប់ពរី ខែ បន្ប
ទា ព
់ ថ្
ី ប
ងៃ ញប
្ច កា
់ រិយបរិច្ទ
ឆេ នឹងមានផលបះ៉ ពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្ង
នុ ការបំពេញកាតពក
្វ ច្ច
ិ របស់ខន
លួ្ នៅពេលដល់
ថ្ងៃកំណត់ឡ�ើយ។

ការប្រែប្រួលសភាពការណ៍
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារពបា
ំុ នពិនត
ិ យ្ ឃ�ើញសភាពការណ៍ណាមួយ ដែលមិនបានវែកញែកនៅក្ង
នុ របាយការណ៍នេះ
ឬក្ង
នុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្រថុ បស់ធនាគារ ដែលអាចនឹងបណ្ល
តា ឲ្យតួលេខនៃចន
ំ ន
ួ ណាមួយ នៅក្ង
នុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្មា
ថុ នភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី
តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លទ្ធផលនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ត
ដោយសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ ដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនប្រក្រតីនោះទេ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផងដែរថា នៅក្នុងចន្លោះពេលចាប់ពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមានចំណាត់ថ្នាក់សកម្មភាព
ប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ ដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនប្រក្រតីក�ត
ើ មានទ�្បង
ើ ដែលអាចនាំឲយ្ ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការ
របស់ធនាគារក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ដែលរបាយការណ៍នេះបានរ�ៀបចំទ�្បើងនោះទេ។
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលបានបម្រើការចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមាន៖



បណ្ឌិត Sathit Limpongpan

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល



លោក Rewin Patailbunlue

សមាជិក



លោក យឹម លក្ខណ៍

សមាជិក



លោក Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah

សមាជិក



លោក Rutsaran Moonsan

សមាជិក

ភាគកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់កាន់កាប់ ឬមានការទាក់ទិននៅក្នុងភាគហ៊ុនផ្ទាល់របស់ធនាគារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះទេ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
នៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ ឬមិនថានៅចុងការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ពុំមានការរ�ៀបចំណាមួយ ដែលមានធនាគារជាគូភាគីមួយ
ក្នុងគោលបំណងជួយដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ ដោយមធ្យោបាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពី
ធនាគារ ឬពីក្រុមហ៊ុនដទៃទ�ៀតទេ។

ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមានអភិបាលរបស់ធនាគារណាម្នាក់បានទទួល ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ (ក្រៅពី

អត្ថប្រយោជន៍ ដែលបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងបរិលាភសរុបទទួលបាន ឬដល់កំណត់ទទួលបានដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដូចបានបង្ហាញ
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាធ្វឡើ �ើង ដោយធនាគារ ឬដោយក្រុមហ៊ុនដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះ ជាសមាជិក

ឬក៏ជាមួយក្រុមហ៊ុន ដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះ មានផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើននោះទេ ល�ើកលែងតែការបង្ហាញនៅក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានភារៈធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញភាពត្រឹមត្រូវជាសារវន្តនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់។ នៅក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាំបាច់ត្រូវ៖

(ក)	អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណនេយ្យ ដែលសមស្របដោយផ្អែកល�ើការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងសមហេតុផល និងប្រុងប្រយ័ត្ន
ហ�ើយធ្វើការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសង្គតិភាព។

(ខ)	គោរពតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធ និងការរ�ៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅ
ក្ង
នុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិនប�ើមានការខុសប្លែកពីនេះ ដ�ើមប្ ប
ី ង្ញ
ហា ភាពពិត និងត្រឹមត្រូវ គឺត្វរូ តែបង្ញ
ហា និងពន្យល់ឲយ្ បានច្បាស់លាស់
និងកំណត់បរិមាណនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

(គ)	ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធដំណ�ើរការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ និងរក្សាទុកនូវបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

(ឃ)	វាយតម្លៃនូវលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ទទួលខុសត្រូវល�ើការលាតត្រដាងព័ត៌មាន ប្រសិនប�ើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្ហា

ទាំងឡាយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននិរន្តរភាពនៃគណនេយ្យ ល�ើកលែងតែអ្នកគ្រប់គ្រងមានបំណង
ចង់ជម្រះបញ្ជីផអាក
្ ដំណ�ើរការធនាគារ ឬគ្មានជម្រើសសមរម្យដទៃទ�ៀតក្រៅពីធ្វើបែបនេះ និង

(ង)	ត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំធនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល�ើរាល់សេចក្តីសម្រេច ដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់ ដែលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាព
ប្រតិបត្តិការ និងដំណ�ើរការរបស់ធនាគារ ហ�ើយត្រូវប្រាកដថា កិច្ចការនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា បានអនុវត្តរាល់តម្រូវការ ដូចបានរាយការណ៍ខាងល�ើក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។
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ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ការអនរុម័តបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
ដយើងែ្ថុំក្ថុងនាមសករុមសបឹក្សាភិបាល ្ូមដ្វើករអនរុម័តដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត�លបានភា្្ប់មកជាមួយដនះ �ូរត�លបានបងា្្ញពី �ំព័រ�ី 9 �ល់
�ី 48 ដហើយតាមមតិរប្់ដយើងែ្ថុំ របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនះ បានបងា្្ញនូវភាពសតឹមសតរូវដនរា្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ េ៊ី.អាយ.សរុី

(បេមេូឌា) តេ៊ង ម.ក នាដថងៃ�3
ី 1 តែ្្នូ ឆ្2
ំ្ 018 សពមទាំងល�្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហរូ �ឹកសបាក់ ្សមាប់ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ ដោយអនរុដលាម
ដៅតាម្្តង់ោរគណដនយ្យកម្ថុជា និងដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ោក់ព័ន្ធនឹងករដរៀបរំ និងករកំណត់បងា្្ញដៅក្ថុង
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះភាគទុនិកធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក

មតិសវនកម្ម
យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ហៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) ដែលរួមមាន
តារាងតុល្យការនាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់ សម្រាប់
ការិយបរិច្ឆេទ ដែលបានបញ្ចប់ និងកំណត់សំគាល់ ដែលរួមមានគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ព្រមទាំងព័ត៌មានពន្យល់ផ្សេងៗ
ដែលបានបង្ហាញនៅទំព័រទី9 ដល់ ទី48។

ជាមតិរបស់យ�ើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្តបានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រាក់របស់ធនាគារសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ
កម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរ�ៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

មូលដ្ឋាននៃមតិសវនកម្ម
យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា។ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើងខ្ញុំដែលស្របតាមស្តង់ដារ
ទាំងនោះត្រូវបានរ�ៀបរាប់បន្ថែមទ�ៀតនៅក្នុងកថាខណ្ឌស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ សម្រាប់ការធ្វើសវនកម្មល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យ�ើងខ្ញុំ។ យ�ើងខ្ញុំមានភាពឯករាជ្យពីធនាគារ ដោយស្របទៅតាមតម្រូវការក្រមសីលធម៌វជ
ិ ្ជាជីវៈ ដែលពាក់ព័ន្ធ
នឹងសវនកម្មល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហ�ើយយ�ើងខ្ញុំបានបំពេញនូវទំនួលខុសត្រូវល�ើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

ស្របតាមតម្រូវការរបស់ស្តង់ដារទាំងនោះ។ យ�ើងខ្ញុំជ�ឿជាក់ថាភស្តុតាងសវនកម្មដែលយ�ើងខ្ញុំប្រមូលបានមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងសមស្រប
សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផ្សេងៗ
អ្នកគ្រប់គ្រងមានភារៈទទួលខុសត្រូវល�ើព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ព័ត៌មានផ្សេងៗ ដែលបានទទួលត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ គឺ
របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលបានបង្ហាញនៅទំព័រទី1 ដល់ 5 និងរបាយការណ៍ប្រចំាឆ្នាំរបស់ធនាគារ ដែលរំពឹងថារួចរាល់បន្ទាប់

ពីកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ។

មតិសវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានគ្របដណ្តប់ល�ើព័ត៌មានផ្សេងៗឡ�ើយ ហ�ើយយ�ើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្ដល់នូវអំណះ
អំណាងណាមួយទៅល�ើព័ត៌មាននេះទេ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើងខ្ញុំ គឺត្រូវអានព័ត៌មានផ្សេងៗ ហ�ើយពិចារណា
ថាត�ើព័ត៌មានផ្សេងៗនោះមានភាពមិនស្របគ្នាជាសារវន្តជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការយល់ដឹងរបស់យ�ើងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើសវនកម្ម ឬ
មានបង្ហាញនូវកំហុស ឆ្គងជាសារវន្ត ។

ប្រសិនប�ើការអានព័ត៌មានផ្សេងៗ ដែលបានទទួលមុនកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ អាចឲ្យយ�ើងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថា មានកំហុសឆ្គងជា
សារវន្តក�ើតឡ�ើង យ�ើងខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ យ�ើងខ្ញុំពុំមានអ្វីដែលត្រូវរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗនេះទេ។

ការទទួលខុសត្រូវល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកទទួលខុសត្រូវល�ើអភិបាលកិច្ច
អ្នកគ្រប់គ្រងមានភារៈទទួលខុសត្រូវល�ើការរ�ៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ
គណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរ�ៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ហ�ើយនិងទទួលខុសត្រូវល�ើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់ សម្រាប់ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យ
ជ�ៀសផុតពីការបង្ហាញខុសជាសារវន្ត ដោយសារតែការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។

នៅក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកគ្រប់គ្រងមានភារៈទទួលខុសត្រូវល�ើការវាយតម្លៃនូវលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបន្តនិរន្តរភាព

អាជីវកម្មទទល
ួ ខុសត្រូវល�ើការលាតត្រដាងព័តមា
៌ ន (ប្រសិនប�ើពាក់ពន
័ )
្ធ នូវបញ្ទា
ហា ង
ំ ឡាយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងប្រើប្រាស់
មូលដ្ឋាននិរន្តរភាពនៃគណនេយ្យល�ើកលែងតែអ្នកគ្រប់គ្រងមានបំណងចង់ជម្រះបញ្ជី ផ្អាកដំណ�ើរការធនាគារ ឬគ្មានជម្រើសសមរម្យដទៃទ�ៀត
ក្រៅពីធ្វើបែបនេះ។

អ្នកទទួលខុសត្រូវល�ើអភិបាលកិច្ច មានភារៈទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យដំណ�ើរការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។
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ការទទួលខរុសកតរូវរេស់សវនករសកមាេ់ការបធ�ើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
ដគាលដៅរប្់ដយើងែ្ំថុ គឺផល
្ដ ន
់ វូ អំណះអំោង្មដហតរុផលថារបាយករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ទា
ថុ ង
ំ មូល មិនមានករបងា្ញ
្ ែរុ្ជារារវន្តដោយរារតតករ
តក្ងបន្ំ ឬកំហរុ្ឆ្គង និងផ្ដល់នូវរបាយករណ៍រប្់្វនករ ត�លរួមបញចេនូលទាំងមតិ្វនកម្មរប្់ដយើងែ្ថុំ។ អំណះអំោង្មដហតរុផល គឺជា

អំណះអំោងមានកសមិតែ្្ម
់ យ
ួ បែតរុ ន្តវាមិនអារធានាថា សគប់ដពលដនករដ្វ្
ើ វនកម្មដោយអនរុដលាមដៅតាម្្តងោ
់ រ្វនកម្មអន្តរជាតិដនកម្ជា
ថុ
អាររកដ�ើញនូវករបងា្ញ
្ ែរុ្ជារារវន្តត�លបានដកើតដ�ើងដនាះដ�។ ករបងា្ញ
្ ែរុ្ជារារវន្តអារដកើតដ�ើង ដោយរារករតក្ងបន្ំ ឬកំហ្
រុ ឆ្គង

ដហើយសតរូវបានចាត់�រុកថាជារារវន្ត ដៅដពលត�លករតក្ងបន្ំ ឬកំហរុ្ឆ្គងតតមួយ ឬក៏រួមបញចេនូលគា្្ មានផលបែះោល់�ល់ករ្ដសមររិត្តតផ្ក
ដ្�្ឋកិរចេរប្់អ្កដសបើសបា្់ ដោយដោងដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនះ។

ជាតផ្កមួយដនករដ្វើ្វនកម្ម ដោយអនរុដលាមតាម្្តង់ោរ្វនកម្មអន្តរជាតិដនកម្ថុជា ដយើងែ្ថុំអនរុវត្តនូវករ វិនិរឆេ័យត�លសបកបដៅដោយវិជា្ជីវៈ
និងរក្សានូវមជ្�ធាតរុនិយម ក្ថុងអំ�ថុងដពល្វនកម្ម។ ដយើងែ្ថុំក៏៖

•

ដ្វើករកំណត់ និងវាយតដម្នូវហានិភ័យដនករបងា្្ញែរុ្ជារារវន្តដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយរារ តតករតក្ងបន្ំ ឬកំហរុ្ឆ្គង

និង��ួលែរុ្សតរូវដលើករដរៀបរំ និងករអនរុវត្តនវូ នីតវិ ្
ិ ្
ី វនកម្ម ដ�ើមប្ ដី ឆ្យ
ើ តប ដៅនឹងហានិភយ
័ ទាំងដនាះ និងសបមូលនូវភ្្តតា
ថុ ងត�លមាន

លក្ខណៈសគប់សគាន់ និង្មស្ប ្សមាប់ជា មូលោ្្នក្ថុងករបដញចេញមតិ្វនកម្មរប្់ដយើងែ្ថុំ ។ ហានិភ័យត�លមិនអាររកដ�ើញនូវករ
បងា្្ញែរុ្ជា រារវន្តត�លដកើតដ�ើងដោយរារតតករតក្ងបន្ំ មានលក្ខណៈែ្្់ជាងករបងា្្ញែរុ្ដកើតដ�ើងពីកំហរុ្ឆ្គង

ដោយរារតតករតក្ងបន្ំ អាររួមបញចេនូលទាំងករ�រុប�ិតគា្្ ករលួរបន្ំ ករលរុបដចាលដោយដរតនា ករបកសរាយមិនពិត ឬមិនអនរុវត្ត
តាមនីតិវិ្ីសគប់សគងដផទៃក្ថុង។

•

��ួលបាននូវករយល់�ឹងអំពីករសគប់សគងដផទៃក្ថុង ត�លោក់ព័ន្ធនឹងករដ្វើ្វនកម្ម ក្ថុងដគាលបំណងដ�ើម្បី ដរៀបរំនូវនីតិវិ្ី្វនកម្មត�ល

•

ករវាយតដម្ដលើភាព្មស្ប ដនដគាលនដោបាយគណដនយ្យត�ល្នាគារ បានដសបើសបា្់ និងភាព្ម ដហតរុផលដនករបា៉្ន់រាម្ន

•

្មស្បដៅតាមកលៈដ�្ៈ បែរុតន្តមិនតមនក្ថុងដគាលបំណងដ�ើម្បីបដញចេញមតិ ដលើសប្ិ�្ធភាពដនករសគប់សគងដផទៃក្ថុងរប្់្នាគារដ�ើយ។
គណដនយ្យ្ំខាន់ៗ សពមទាំងករលាតសតោងព័ត៌មានោក់ព័ន្ធត�លបានដ្វើដ�ើង ដោយអ្កសគប់សគង។

ដ្វក
ើ រ្ន្ោ
ិ ន
្ ដលើភាព្មស្បដនករដសបើសបា្់មល
ូ ោ្ន
្ និរន្តរភាពដនគណដនយ្យរប្់អក
្ សគប់សគង ដហើយដោយតផ្អកដៅដលើភ្្តតា
ថុ ង្វនកម្ម

ត�ល��ួលបានដ្វក
ើ រ្ន្ោ
ិ ន
្ ថាដតើភាពមិនរ្បា្់លា្់រារវន្ត ោក់ពន
័ ដ្ធ ៅនឹងសពឹតក
ិ្ត រណ៍ ឬលក្ខែណ្ឌត�លអារដ្វឲ
ើ យ្ មានមនទៃល
ិ ជារារវន្ត

ដលើល�្ធភាពរប្់្នាគារ ដ�ើមប្ ី បន្តនរិ ន្តរភាពអាជីវកម្ម ។ សប្ិនដបើដយើងែ្ំថុ ដ្វក
ើ រ្ន្ោ
ិ ន
្ ថាមានអត្ភា
ិ ពដនភាពមិនសបាក�សបជាជា រារវន្ត

ដយើងែ្ថុំចាំបារ់សតរូវបញចេនូលដៅក្ថុងរបាយករណ៍រប្់ដយើងែ្ថុំ ដ�ើម្បីទាញរំោប់អារម្មណ៍ដលើករ លាតសតោងព័ត៌មានោក់ព័ន្ធដៅក្ថុង

របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬសប្ិនដបើករលាតសតោងព័ត៌មានមាន លក្ខណៈមិនសគប់សគាន់ ដយើងែ្ថុំចាំបារ់សតរូវផ្ដល់មតិ្វនកម្មត�លមាន

ប្ជ្្ ។ ករ្ន្ោ
ិ ន
្ រប្់ដយើងែ្ំថុ គឺតផ្អកតាមភ្្តតា
ថុ ង្វនកម្មត�លសបមូលបានសតឹមកលបរិដរឆេ�ដនរបាយករណ៍្វនកម្មរប្់ដយើងែ្ំថុ ។
ោ៉្ងោក៏ដោយសពឹត្តិករណ៍ ឬលក្ខែណ្ឌនាដពលអនាគត អារដ្វើឲ្យ្នាគារបញ្�ប់និរន្តរភាពអាជីវកម្ម។

•

វាយតដម្ដលើករបងា្្ញដន�សមង់ និងែ្ឹមរារដនរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ត�លរួមបញចេនូលទាំងករ លាតសតោងព័ត៌មាន និងវាយតដម្
ថាដតើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបងា្្ញពីសបតិបត្តិករ និងសពឹត្តិករណ៍ ោក់ព័ន្ធក្ថុងអត្ន័យ ត�លអារ្ដសមរបាននូវករបងា្្ញ
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ�៏សតឹមសតរូវ។

ដយើងែ្ថុំ ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្ក��ួលែរុ្សតរូវដលើអភិបាលកិរចេ ្្ដីពីប្ជ្្ដផ្សងដ�ៀត វិរាលភាព និងដពលដវលា ត�លបានដសគាង�រុក្សមាប់ករដ្វើ

្វនកម្ម និងកររកដ�ើញប្ជ្្ជារារវន្តដផ្សងដ�ៀតត�លមានរួមបញចេនូលទាំង រំណុរែវះខាតដនករសគប់សគងដផទៃក្ថុងត�លបានរកដ�ើញក្ថុងអំ�ថុង
ដពលដ្វើ្វនកម្ម។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
កំណត់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

សំគាល់
ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

5

4,518,232

18,154,256

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

6

26,920,658

108,167,204

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កលន់ ៅធនាគារនានា

7

658,056

2,644,069

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន - សុទ្ធ

8

35,689,496

143,400,395

វិនិយោគផ្សេងៗ

9

22,275,000

89,500,950

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

10

834,035

3,351,153

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

11

119,352

479,556

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

12

612,119

2,459,494

91,626,948

368,157,077

សរុបទ្រព្យសកម្ម
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

13

17,973,164

72,216,173

បំណុលផ្សេងៗ

14

116,265

467,153

18,089,429

72,683,326

75,000,000

301,350,000

ប្រាក់ខាតបង្គរ

(1,462,481)

(5,876,250)

សរុបមូលធន

73,537,519

295,473,750

91,626,948

368,157,077

សរុបបំណុល
មូលធន
ដ�ើមទុន

សរុបបំណុល និងមូលធន

កំណត់សំគាល់ដែលភ្ជាប់ជូននេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
កំណត់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

សំគាល់
ចំណូលការប្រាក់

17

555,862

2,233,454

ចំណាយការប្រាក់

18

(9,326)

(37,472)

546,536

2,195,982

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

19

3,618

14,537

ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល

20

(1,414,958)

(5,685,301)

(5,530)

(22,220)

(870,334)

(3,497,002)

(592,147)

(2,379,247)

(1,462,481)

(5,876,249)

-

-

(1,462,481)

(5,876,249)

ចំណាយពន្ធអប្បរមា

15(ក)

ខាតពីប្រតិបត្តិការ

8

សំវិធានធនល�ើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ
ប្រាក់ខាតមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

15(ក)

ប្រាក់ខាតសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

កំណត់សំគាល់ដែលភ្ជាប់ជូននេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ស្ដីពបម្រែបម្
ី
រួលមូលធន
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018

ប្រាក់ចំណេញ

ដ�ើមទុន
ដុល្លារអាមេរិក

រក្សាទុក
ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

-

-

-

75,000,000

-

75,000,000

-

(1,462,481)

(1,462,481)

75,000,000

(1,462,481)

73,537,519

301,350,000

(5,876,249)

295,473,751

នាថ្ងៃទ1ី ខែមករា ឆ្2
នាំ 018
ដ�ើមទុនដែលបានបែងចែក
ប្រាក់ខាតសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
(សមមូលពាន់រ�ៀល - (កំណត់សំគាល់ 4))

កំណត់សំគាល់ដែលភ្ជាប់ជូននេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

35

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
កំណត់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

21

(21,987,228)

(88,344,683)

(7,500,000)

(30,135,000)

ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

(671,846)

(2,699,477)

ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី

(138,577)

(556,802)

ការវិនិយោគផ្សេងៗ

(22,500,000)

(90,405,000)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនយិ ោគ

(30,810,423)

(123,796,279)

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការបែងចែកដ�ើមទុន

75,000,000

301,350,000

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

75,000,000

301,350,000

ការក�ើនឡ�ើងសុទ្ធនៃសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

22,202,349

89,209,038

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាដ�ើមការិយបរិច្ឆេទ

-

-

22,202,349

89,209,038

សំគាល់
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ល�ើការធានាដ�ើមទុន

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆេទ

កំណត់សំគាល់ដែលភ្ជាប់ជូននេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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កំណត់សំគាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018

1. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ហៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទ1ី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2017

ក្រោមលេខចុះបញ្ជី 00029200 ហ�ើយបានចាប់ផ្តម
ើ ប្រតិបត្តិការបន្ប
ទា ព
់ ទទ
ី ល
ួ បានអាជ្ប
ញា ណ
័ ព
្ណ ធ
ី នាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ នៅថ្ងៃទ1ី 8 ខែកក្កដា ឆ្2
ំនា 018។
សកម្មភាពចម្បងៗរបស់ធនាគាររួមមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធនាគារជាមូលដ្ន
ឋា និងការផ្តលសេ
់ វាហិរញ្ញវត្ពា
ថុ ក់ពន
័ ន្ធ ៅក្ង
នុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ជា
ពុ ។
ការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ462 ផ្លូវ93 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ធនាគារមាននិយោជិតចំនួន 24 នាក់ នៅថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018។

2. មូលដ្ឋាននៃការរ�ៀបចំ
(ក) របាយការណ៍អនុលោមភាព
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹង
ការរ�ៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានចុះហត្ថលេខាសម្រេចឲ្យចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី 27 ខែមីនា ឆ្នាំ2019។

(ខ) មូលដ្ឋាននៃការវាស់វែង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងតាមមូលដ្ឋានតម្លៃដ�ើម។

(គ) រូបិយប័ណ្ណមុខងារ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញ
រូបយ
ិ ប័ណជា
្ណ តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ជា
ពុ គឺប្រាក់រ�ៀល។ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារធនាគារធ្វប្រ
ើ តិបត្តិការអាជីវកម្ម និងកត់ត្រារាល់បញគ
្ជី ណនេយ្យរបស់ខន
លួ្
ផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ អ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានកំណត់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជារូបិយប័ណ្ណមុខងារ និងរូបិយប័ណ្ណ សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញ
ព្រោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ច ប្រភពព្រឹត្តិការណ៍ និងកាលៈទេសៈរបស់ធនាគារ។

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទ�ៀត ក្រៅពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប្តូរទៅជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់

នៅថ្ងៃប្រតិបត្តិការនោះ។ សមតុល្យនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល ដែលជារូបិយប័ណ្ណនាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ដែលជារូបិយប័ណ្ណក្រៅពី
ដុល្លារអាមេរិក ក៏ត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយប្រើប្រាស់អត្រានាកាលបរិច្ឆេទនោះ។ ភាពលំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ ដែលក�ើត
មកពីការប្តូរនោះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ត្រូវបានបង្ហាញជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដែលជារូបិយប័ណ្ណមុខងាររបស់ធនាគារ។ តួលេខទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ខ្ទង់
ចំនួនមួយដុល្លារអាមេរិក ដែលជិតបំផុត ប�ើមិនដូច្នេះទេ លុះត្រាតែមានការបង្ហាញផ្សេងពីនោះ។

(ឃ) ការប៉ានស
់ ្មាន និងការវិនិច្ឆ័យ
ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ប៉ាន់ស្មាន និងសន្មតផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តនូវគោលការណ៍គណនេយ្យ
និងចំនួននៃទ្រព្យសកម្ម បំណុល ចំណូល និងចំណាយ ដែលបានរាយការណ៍។ លទ្ធផលជាក់ស្តែងអាចខុសពីការប៉ានស្មា
់ នទាំងនោះ។

ការប៉ន
ា ស្មា
់ ន និងការសន្មតត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ យ្ ជាប្រចាំ។ ការកែប្រែទៅល�ើគណនេយ្យប៉ន
ា ស្មា
់ នត្រូវបានទទួលស្ល
គា ់ និងកត់ត្រានៅក្ង
នុ ការិយបរិច្ទ
ឆេ
ដែលការប៉ាន់ស្មាននោះត្រូវបានកែប្រែ និងការិយបរិច្ឆេទអនាគតដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលនេះ។

ការប៉ាន់ស្មាន និងការវិនិច្ឆ័យគណនេយ្យចម្បងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមមានការប៉ាន់ស្មាននូវចំនួនដែលអាច
ប្រមូលបានមកវិញពីឥណទាន និងបុរេប្រទាន ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលនយោបាយគណនេយ្យដោយឡែកក្នុងកំណត់សំគាល់ទ3
ី (ឃ)។
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3.	គ�ោលនយ�ោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ
គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយធនាគារក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នេះមានដូចខាងក្រោម។
គោលនយោបាយទាំងអស់នេះ ត្រូវបានយកមកអនុវត្តប្រកបដោយសង្គតិភាពនៅគ្រប់ការិយបរិច្ឆេទល�ើកលែងតែចំណុចដែលបានបញ្ជាក់។

(ក) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្ម និងបំណល
ុ ហិរញ្ញវត្រថុ បស់ធនាគារ រួមមានសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល ឥណទានផ្តលដ
់ ល់អតិថជ
ិ ន ប្រាក់បញ្ញើ ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

និងបំណុលផ្សេងៗ។ គោលការណ៍គណនេយ្យល�ើការទទួលស្គាល់ និងការវាយតម្លៃនូវសមាសធាតុទាំងនេះ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍
គណនេយ្យដោយឡែកពីគ្នា។

(ខ) សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល រួមមានសមតុល្យសាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យធនាគារ និងប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារ ដែលមានកាលវសាន្តនៅ

ពេលតម្កល់ដំបូងមានរយៈពេល 3ខែ ឬតិចជាង និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី ដែលអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ពេលណាក៏បានដោយមានហានិភ័យ
តិចតួច ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។

(គ) ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ឥណទាន និងបុរេប្រទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតារាងតុល្យការតាមប្រាក់ដ�ើម ដែលនៅសល់ដកចេញចំនួនទាំងឡាយណា
ដែលបានលុបចោលសំវិធានធនជាក់លាក់ និងសំវិធានធនទូទៅ។

(ឃ) សំវិធានធនល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
ដ�ើម្បីអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រាល់ឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ ដោយយោងតាម

សមត្ថភាពនៃការទូទាត់សងរបស់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម។ សមត្ថភាពនៃការទូទាត់សងនេះ ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍
នៃការទូទាត់សងពីមុនលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនបំណុលអាជីវកម្ម និងលំហូរទឹកប្រាក់នាពេលអនាគត លទ្ធភាព និងការស្ម័គ្រចិត្តសងរបស់
កូនបំណុល បរិយាកាសហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាពនៃឯកសារឥណទានដែលប្រមូលបាន។

ធនាគារ បានអនុវត្តការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនដែលតម្រូវដោយប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខធ7-017-344

ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទ1ី ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017 និងសារាចរណែនាំ លេខធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះថ្ងៃទ1ី 6 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ស្តីពី “ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន
និងសំវធា
ិ នធនល�ើអម
ុី ភែរមិន” សម្រាប់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ន
ថា ហិរញ្ញវត្ក
ថុ ង
នុ្ ការវាស់វែងអីម
ុ ភែរមិន និងសំវធា
ិ នធនគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ឥណទានអាក្រក់
និងជាប់សង្ស័យដោយផ្អែកល�ើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនដូចខាងក្រោម៖
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់សង

សំវិធានធន

បំណុលធម្មតា/ស្តង់ដារ

តិចជាង 14 ថ្ងៃ

1% -សំវិធានធនទូទៅ

បំណុលឃ្លាំម�ើល

15 ថ្ងៃ - 30 ថ្ងៃ

3% - សំវិធានធនជាក់លាក់

បំណុលក្រោមស្តងដា
់ រ

31 ថ្ងៃ - 60 ថ្ងៃ

20% - សំវិធានធនជាក់លាក់

បំណុលសង្ស័យ

61 ថ្ងៃ - 90 ថ្ងៃ

50% - សំវិធានធនជាក់លាក់

បំណុលបាត់បង់

ល�ើសពី 91 ថ្ងៃ

100% - សំវិធានធនជាក់លាក់

បំណុលធម្មតា/ស្តង់ដារ

តិចជាង 30 ថ្ងៃ

1% -សំវិធានធនទូទៅ

បំណុលឃ្លាំម�ើល

30 ថ្ងៃ - 89 ថ្ងៃ

3% - សំវិធានធនជាក់លាក់

90 ថ្ងៃ - 179 ថ្ងៃ

20% - សំវិធានធនជាក់លាក់

បំណុលសង្ស័យ

180 ថ្ងៃ - 359 ថ្ងៃ

50% - សំវិធានធនជាក់លាក់

បំណុលបាត់បង់

ល�ើសពី 360 ថ្ងៃ

100% - សំវិធានធនជាក់លាក់

កម្ចីរយៈពេលខ្លី (តិចជាងមួយឆ្នាំ):

ឥណទានរយៈពេលវែង (ច្រើនជាងមួយឆ្នាំ):

បំណុលក្រោមស្តង់ដារ
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សំវិធានធនល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានជាប់សង្ស័យអប្បបរមា ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានចាត់ថ្នាក់។ នៅពេល
មានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានថា បំណុលបាត់បង់ក�ើតមានឡ�ើងច្រើនជាងតម្រូវការអប្បបរមា នោះសំវិធានធនបន្ថែមនឹងត្រូវបានធ្វើឡ�ើង។

សំវិធានធនខាងល�ើបានធ្វើឡ�ើងដោយមិនគិតពីតមៃ្លទ្រព្យបញ្ចាំទេ ល�ើកលែងតែទ្រព្យបញ្ចាំនោះជាសាច់ប្រាក់ដែលបានតម្កល់នៅធនាគារ។

ក្នុងករណីដែលឥណទាន និងបុរេប្រទានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានបាត់បង់នោះទ្រព្យបញ្ចាំនឹងអាចត្រូវបានពិចារណា ប៉ុន្តែតម្លៃទីផ្សារដែលប៉ាន់ស្មាន
ល�ើទ្រព្យបញ្ចាំនោះ ត្រូវមានការអនុម័តយល់ព្រមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយផ្អែកតាមករណីនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា។

សំវិធានធនចំពោះឥណទានដែលបានលុបបំបាត់ចោលពីមុន និងការបញ្ចូលមកវិញនូវសំវិធានធនពីមុន ត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែករួមជាមួយ
នឹងសំវិធានធនសុទ្ធនៃឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(ង)	ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់
ប្រាក់បញ្ញើតមល
្ក តា
់ មច្បាប់ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ ស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះសន
ថា្ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្នៃព្រះ
ថុ
រាជាណាចក្រកម្ជា
ពុ

និងត្រូវបានកំណត់ជាភាគរយនៃដ�ើមទុនអប្បបរមារបស់ធនាគារ និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនដែលតម្រូវដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដ�ើម។

(ច)	ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កលន់ ៅធនាគារនានា
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា ត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដ�ើមដកសំវិធានធនល�ើចំនួន ដែលមិនអាចប្រមូលមកវិញ។
ធនាគារផ្តល់នូវសំវិធានធនទូទៅចំនួន 1% នៃសមតុល្យនៅសល់សរុប។

(ឆ) ការវិនយិ ោគផ្សេងៗ
ការវិនិយោគផ្សេងទ�ៀតត្រូវបានវាស់វែងតាមតម្លៃដ�ើមដកសំវិធានធនល�ើចំនួនដែលមិនអាចប្រមូលបានវិញ។ ធនាគារផ្តល់នូវសំវិធានធនទូទៅ
ចំនួន 1% សមតុល្យនៅសល់សរុប។

(ជ)	ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ត្រូវបានវាស់វែងតាមតម្លៃដ�ើមដកសំវិធានធនល�ើចំនួនដែលមិនអាចប្រមូលបានវិញ។

(ឈ)	ទ្រព្យសកម្មអរូបី
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមថ្លៃដ�ើមដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់ល�ើឱនភាពនៃតម្លៃបង្គរ ប្រសិនប�ើមាន។ រំលស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុង
របាយការណ៍លទ្ធផលដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានរំលស់ ថេរតាមការប៉ានស្មា
់ ននៃអាយុកាលប្រើប្រាស់កនុង
្ រយៈពេល 3ឆ្នាំ។

(ញ)	ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
(i)

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដ�ើមដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់នៃឱនភាពតម្លៃបង្គរប្រសិនប�ើមាន។ នៅពេលដែលធាតុនៃទ្រព្យ

និងបរិក្ខាររួមបញ្ចូលនូវសមាសធាតុសំខាន់ៗ ដែលមានអាយុកាលកំណត់ប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា ទ្រព្យទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាធាតុ

	ផ្សេងគ្នានៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារ។

(ii)

រំលស់ល�ើទ្រព្យ និងបរិក្ខារបានបញ្ចូលជាចំណាយក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានរំលស់ថេរតាមការប៉ាន់ស្មាននៃអាយុ
កាលប្រើប្រាស់របស់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារនីមួយៗ តាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំដូចខាងក្រោម៖

ការកែលម្អទ្រព្យជួល

20%

គ្រឿងសង្ហារឹម

20%

សម្ភារការិយាល័យ

20%

បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ

20%

យានយន្ត

20%
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(ញ)	ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ (ត)
(iii)	ការចំណាយបន្ទាប់ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកមួយនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារដែលបានទទួលស្គាល់រួចមកហ�ើយត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុង
តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម នៅពេលដែលទ្រព្យសកម្មនេះ មានលទ្ធភាពផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតដល់ធនាគារល�ើស
ពីស្តង់ដារដ�ើម។ រាល់ការចំណាយបន្ទាបផ្សេ
់ ងទ�ៀត ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបន្ទុកចំណាយនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទដែលបានក�ើតឡ�ើង។

(iv)	ចំណេញ ឬខាតពីការបោះចោល ឬការលក់ចេញនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារណាមួយត្រូវបានកំណត់ដោយភាពខុសគ្នារវាងប្រាក់ចំណូលសុទ្ធ

ពីការលក់ និងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារនោះ ហ�ើយត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល នៅថ្ងៃបោះចោល ឬលក់ចេញ។

(v)	ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ដែលបានដករំលស់អស់ហ�ើយត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រហូតដល់ថ្ងៃដែលទ្រព្យ និងបរិក្ខារទាំងនោះត្រូវ
បានលក់ ឬលុបចោល។

(ដ) ឱនភាពនៃទ្រព្យសកម្ម
(i)

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានវាយតម្លៃនាកាលបរិច្ទ
ឆេ រាយការណ៍ ដ�ើមប្ ក
ី ណ
ំ ត់ថាត�ើមានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ញ
ហា ថា ឱនភាពអាចក�ើតមានឡ�ើង។

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវចាត់ទុកថា មានឱនភាពក្នុងករណីដែលអាចបង្ញ
ហា ថា មានហេតុការណ៍មួយ ឬច្រើនជះឥទិ្ធពលអវិជ្ជមានទៅល�ើលំហូរ

ទឹកប្រាក់នាពេលអនាគតនៃទ្រព្យសកម្មនោះ។ ករណីនេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង
គោលនយោបាយគណនេយ្យដោយឡែកនៅក្នុងកំណត់សំគាល់ 3 (ឃ)។

រាល់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទោលសំខាន់ៗ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យទៅល�ើឱនភាពនៃតម្លៃតាមទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ។ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ដែ
ថុ លនៅសល់
ត្រូវបានវាយតម្លៃជារួម សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មដែលមាន ហានិភ័យឥណទានស្រដ�ៀងគ្នា។
ការខាតបង់ល�ើឱនភាពនៃតម្លៃ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
ការខាតបង់ល�ើឱនភាពនៃតម្លៃ ត្រូវដកចេញ ប្រសិនប�ើការដកចេញអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ដែលក�ើតឡ�ើងក្រោយពីការទទួលស្គាល់
ការខាតបង់ពីឱនភាព។
(ii)

ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅរាល់កាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ដ�ើម្បីកំណត់ថាត�ើមានកត្តាដែលនាំ
ឲ្យមានឱនភាពឬទេ។ ក្ង
នុ ករណីដែលមានកត្ទា
តា ង
ំ នោះក�ើតឡ�ើង ការប៉ន
ា ស្មា
់ នតម្លៃដែលអាចប្រមូលមកវិញបាននៃទ្រព្យសកម្មត្វរូ បានធ្វឡើ �ើង។

តម្លៃដែលអាចប្រមូលមកវិញបាននៃទ្រព្យសកម្ម ឬឯកតាបង្កើតសាច់ប្រាក់ គឺផ្អែកល�ើតម្លៃដែលធំជាងរវាងតម្លៃប្រើប្រាស់ និងតម្លៃសមស្របដក
ចំណាយលក់ចេញ។ ក្ង
នុ ការវាយតម្លៃល�ើតម្លៃប្រើប្រាសល
់ ហ
ំ រូ ទឹកប្រាក់រព
ំ ង
ឹ ទុកនាពេលអនាគត ត្រូវបានបញ្ចុះទៅតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ដោយប្រើប្រាសអ
់ ត្រា
ការប្រាក់មុនដកពន្ធ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងការវាយតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ល�ើតម្លៃពេលវេលា និងហានិភ័យជាក់លាក់ សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មទាំងនោះ។

សម្រាប់គោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យល�ើឱនភាពនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្មត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នាទៅជាក្រុមតូចៗនៃទ្រព្យសកម្ម ដែលអាចបង្កើត
សាច់ប្រាក់ពីការបន្តប្រើប្រាស់ ដែលមិនពឹងផែ្អកខាំ្លងល�ើលំហូរចូលនៃសាច់ប្រាក់របស់ទ្រព្យសកម្មដទៃទ�ៀត ឬក្រុមទ្រព្យសកម្មដទៃទ�ៀត
(“ឯកតាបង្កើតសាច់ប្រាក់”)។

ការខាតបង់ល�ឱ
ើ នភាពនៃតម្លៃ ត្រូវបានទទួលស្ល
គា ប្រស
់
ន
ិ ប�ើតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម ឬឯកតាបង្កត
ើ សាច់ប្រាក់មានចំនន
ួ ល�ើសពីតម្លៃ ដែលអាច
ប្រមូលមកវិញបាន។ ការខាតបង់ពីឱនភាពនៃតម្លៃត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(ឋ)	ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃនៃប្រាក់តម្កល់។

(ឌ)	បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដ�ើម។

(ឍ) សំវិធានធន
សំវិធានធនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងតារាងតុល្យការ នៅពេលដែលធនាគារមាននូវកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ឬប្រយោល ដែលជាលទ្ធផល

នៃព្រឹត្តិការណ៍ពីពេលមុន និងអាចជាលទ្ធភាពដែលតម្រូវឲ្យមានលំហូរចេញនូវអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចនោះ។
ប្រសិនប�ើផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈជាសារវន្ត សំវិធានធនត្រូវបានកំណត់ដោយការអប្បហារលំហូរទឹកប្រាក់ ដែលរំពឹងទុកនាពេលអនាគត

តាមអត្រាមុនបង់ពន្ធ ព្រោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ាន់ស្មានទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃតម្លៃពេលវេលានៃប្រាក់កាស និងដោយសមហេតុផលទៅនឹងហានិភ័យ
ជាក់លាក់នៃបំណុល។
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(ណ) ការទទួលស្គាល់ប្រាក់ចំណូល
ចំណូលការប្រាក់ល�ើឥណទានដំណ�ើរការ និងប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានបង្គរជា
រ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការប្រាក់ល�ើឥណទានមិនដំណ�ើរការមិនត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណូលនោះទេ លុះត្រាតែវាទទួលបានជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ។
ចំណូលពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ធនាគារត្រូវបានទទួលស្គាល់ ដោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

(i)	កម្រៃល�ើការចាត់ចែងផ្តល់ឥណទាន និងកម្រៃជ�ើងសារល�ើសេវាកម្មត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណូលនៅពេលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានផ្តល់
ទៅឲ្យអតិថិជន។

(ii)	កម្រៃល�ើការសន្យាផ្តលឥ
់ ណទាន និងកម្រៃការធានាល�ើសេវាកម្ម និងកម្រៃផ្តលឧ
់ បករណ៍ហរិ ញ្ញវត្នា
ថុ នា ត្រូវបានទទួលស្ល
គា ន់ ៅពេលប្រតិបត្តិការ
ក�ើតឡ�ើង។

(iii) កម្រៃសេវាកម្ម និងកម្រៃដំណ�ើរការឯកសារត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលសេវាកម្មត្រូវបានបំពេញ។
(ត) ចំណាយការប្រាក់
ចំណាយការប្រាក់ទៅល�ើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមមូលដ្ឋានបង្គរ។

(ថ) ភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ថ្លៃឈ្នួល ដែលត្រូវទូទាត់ល�ើភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមវិធីសាស្ត្ររំលស់ថេរ ទៅតាមថេរវេលា
នៃភតិសន្យា។ ការសន្យាភតិសន្យា មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបំណុលទេរហូតដល់ពេលដែលធនាគារមានកាតព្វកច្ចត្
ិ
រូវទូទាត់។

(ទ) ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ ឬខាតក្នុងការិយបរិច្ឆេទរួមមានពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ និងពន្ធពន្យារ។ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានទទួល

ស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ល�ើកលែងតែក្នុងករណីដែលវាទាក់ទងទៅនឹងសមាសធាតុ ដែលត្រូវទទួលស្គាល់ជាផ្នែកមួយនៃមូលធន
ក្នុងករណីនេះ វាក៏ត្រូវបានកំណត់បង្ហាញជាផ្នែកមួយនៃមូលធនផងដែរ។

ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញប្រចាំឆំនា្ គឺជាពន្ធដែលរំពង
ឹ ទុកថា ត្រូវបង់ទៅល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញជាប់ពន្ធកង
នុ្ ការិយបរិច្ទ
ឆេ ដោយប្រើអត្រាពន្ធដែលបានអនុមត
័
ឬបានអនុម័តជាអាទិ៍នៅនាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ជាមួយនឹងនិយ័តភាពណាមួយទៅល�ើពន្ធត្រូវបង់ពីឆនាំម
្ ុនៗ។

ពន្ធពន្យារត្រូវបានកត់ត្រាតាមវិធីសាស្ត្រ តារាងតុល្យការទៅល�ើភាពលំអ�ៀងជាបណ្តោះអាសន្នរវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលក្នុង

គោលបំណងនៃការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្លៃយោងប្រើសម្រាប់ការគិតពន្ធ។ តម្លៃនៃប្រាក់ពន្ធពន្យារ ដែលបានកំណត់នោះ គឺផ្អែកល�ើ
លក្ខណៈនៃការជ�ឿជាក់នឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់ដែលនឹងក�ើតឡ�ើងរវាងតម្លៃសុទ្ធនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលដោយប្រើអត្រាពន្ធកំណត់
នៅនាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់តែក្នុងករណីអាចនឹងក�ើតមានឡ�ើងទៅល�ើប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគត ដែលអាច
ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្ម។ ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងករណី ដែលវាមិនអាចក�ើតឡ�ើងនូវអត្ថប្រយោជន៍នៃពន្ធ
ដែលពាក់ព័ន្ធដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់បាន។

(ធ) សម្ព័ន្ធញាតិ
ភាគីដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធញាតិរបស់ធនាគារ ប្រសិនប�ើភាគីនោះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលល�ើភាគីមួយទ�ៀត

ឬមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅល�ើភាគីនេះក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចល�ើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ ឬបញ្ច្រាសមកវិញ។ ដូចគ្នានេ ះដែរ ប្រសិនប�ើ
ធនាគារ និងភាគីនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមមួយ ឬក៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង។ សម្ព័ន្ធញាតិអាចជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងរួមបញ្ចូល
នូវរូបវន្តបុគ្គលណាម្នាក់នៃសមាជិកគ្រួសារ ដែលជិតស្និទ្ធកត្
៏ រូវបានចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធញាតិដែរ។

នៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ន
ថា ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និយមន័យរបស់សម្ព័ន្ធញាតិ គឺជាភាគីដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលយ៉ាងតិច
10% នៃដ�ើមទុន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោត ព្រមទាំងរូបវន្តបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលរួមចំណែកក្នុងការអភិបាលការដឹកនាំការគ្រប់គ្រង ឬការត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(ន) ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី
នៅថ្ងៃទ2
ី 8 ខែសីហា ឆ្2
ំនា 009 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកច្ច
ិ និងហិរញ្ញវត្បា
ថុ នប្រកាសដាក់ឱយ្ ប្រើសង
្ត ដា
់ ររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹង

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CIFRSs”) ដែលផ្អែកទាំងស្រុងទៅតាមស្តងដា
់ រ ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារគណនេយ្យ
អន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្តងដា
់ រ (“IASB”) រួមទាំងការបកស្រាយដែលពាក់ព័ន្ធ និងការធ្វើវសោធ
ិ
នកម្ម។ អង្គភាព ដែលមានការទទួលខុសត្រូវ
ជាសាធារណៈ ត្រូវរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្រថុ បស់ខន
លួ្ ឱ្យស្របទៅតាម CIFRSs សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទគណនេយ្យ ដែលចាប់ផ�ម
្តើ នៅមន
ុ ឬក្រោយ
ថ្ងៃទ1ី ខែមករា ឆ្2
នាំ 012។

យោងតាមសារាចរណែនាំ លេខ058 សហវ-កជគ ចុះថ្ងៃទី24 ខែមីនា ឆ្នាំ2016 ដែលចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុបានអនុម័តឱ្យ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុពន្យារពេលអនុវត្ត CIFRSs រហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទ ដែលចាប់ផ្តើមមុន ឬ ក្រោយនៅ
ថ្ងៃទ1ី ខែមករា ឆ្2
នាំ 019។

ធនាគារមិនទាន់បានអនុម័តស្តង់ដារថ្មីក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះទេ។
នាកាលបរិច្ទចេ
ឆេ
ញផ្សាយរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ទា
ថុ ង
ំ នេះ ធនាគារកំពង
ុ វាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តសង
្ត ដា
់ រគណនេយ្យថ្មី និងវិសោធនកម្ម
ទាំងនេះទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។

4. ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីដុលលា្ រអាមេរិកទ�ៅជាប្រាក់រ�ៀល
របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ត្
ថុ វរូ បានបង្ញ
ហា ជាប្រាក់ដុលរលា្ អាមេរិក។ ការបរ្តូ រូបយ
ិ ប័ណព
្ណ ប្រា
ី ក់ដុលរលា្ អាមេរិកទៅជាប្រាក់រ�ៀលត្រូវបានធ្វឡើ �ើង ដ�ើមប្ អ
ី នវុ ត្ត
ទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរ�ៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ

ប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ជាផ្លូវការប្រកាស ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ដែល 1 ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 4,018 រ�ៀល។
តួលេខជាប្រាក់រ�ៀលនេះ គឺមន
ិ ត្រូវបានយកមកបកស្រាយថា តួលេខប្រាក់ដុលរលា្ អាមេរិក ត្រូវបានបរ្តូ ទៅជាប្រាក់រ�ៀល ឬនឹងត្រូវបានបរ្តូ ជាប្រាក់រ�ៀល
នាពេលអនាគតតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ ឬអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតនោះឡ�ើយ។

5. សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់រ�ៀល
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

7,447

29,922

4,510,785

18,124,334

4,518,232

18,154,256

6. សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីចរន្ត
គណនីទូទាត់

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

16,966,925

68,173,105

52,489

210,901

ប្រាក់បញ្ញើរតាមច្បាប់
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- ធានាល�ើដ�ើមទុន

(i)

7,500,000

30,135,000

- ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច

(ii)

2,401,244

9,648,198

26,920,658

108,167,204

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់ត្រូវបានរក្សាទុកដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយអនុលោមតាមមាត្រាទី5 នៃប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
លេខធ7-01-136 ដែលចំនន
ួ ដែលត្រូវបានកំណត់ ដោយភាគរយដែលបានកំណត់នៃដ�ើមទុន ដែលបានចុះបញរ្ជី បស់ធនាគារនិងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន
ជាមួយធនាគារ ដែលមានចំនួន 10% និង 8% ទៅ 12.5% រ�ៀងគ្នា។ ប្រាក់បញ្ញើតាមផ្លូវច្បាប់ខាងល�ើត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រោម៖
(i)

ប្រាក់ធានាល�ើដ�ើមទុន

យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខធ7-01-136 ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី15 ខែតុលា ឆ្នាំ2001 ស្តីពីប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុនតម្រូវ
ឱ្យធនាគារតម្កល់ប្រាក់ចំនួន 10% នៃដ�ើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិ។ ប្រាក់តម្កល់នេះនឹងត្រូវបង្វិលជូនធនាគារវិញ នៅពេលធនាគារស្ម័គ្រចិត្ត
បញ្ចប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទនេះការប្រាក់ទទួលបានតាម 1/4 LIBOR (ប្រាំមួយខែ)។
(ii)	ប្រាក់បម្រុងកតព្វកិច្ច
ចំនួននេះគឺជាទុនបម្រុង ដែលប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅល�ើកម្រិតនៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនធនាគារ។ វាត្រូវបានរក្សាដោយអនុលោមតាមប្រកាស

លេខ B7-018-282 របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចុះ ថ្ងៃទី29 ខែសីហា ឆ្នាំ2018 តាមអត្រា 8% នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជាប្រាក់រ�ៀល និងតាម
អត្រា 12.5% ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជារូបិយប័ណ្ណដទៃក្រៅពីរ�ៀល។

7. ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កលន�
់ ៅធនាគារនានា
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

BIC Bank Lao Co., Ltd

សំវិធានធនតាមច្បាប់ (កំណត់សំគាល់ 8 (i))

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

116,135

466,630

548,568

2,204,146

664,703

2,670,777

(6,647)

(26,708)

658,056

2,644,069

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កលន់ ៅធនាគារនានាត្រូវបានរក្សាជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ហ�ើយមានកាលវសាន្តកនុង
្ រយៈពេល 1ខែ។

8. ឥណទាន និងបុរេប្រទាន - សុទ្ធ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ឥណទានវិបារូបន៍

15,049,996

60,470,884

ឥណទានមានកាលកំណត់

21,000,000

84,378,000

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដុល

36,049,996

144,848,884

(360,500)

(1,448,489)

35,689,496

143,400,395

សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធ
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បម្រែបម្រួលសំវិធានធនល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យមានដូចខាងក្រោម៖
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

សំវិធានធនក្នុងការិយបរិច្ឆេទសំវិធានធនទូទៅ

360,500

1,448,489

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018

360,500

1,448,489

(i) សំវិធានធនល�ើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
សំវិធានធនល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
សំវិធានធនល�ើប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា
សំវិធានធនល�ើការវិនិយោគផ្សេងៗ

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

360,500

1,448,489

6,647

26,708

225,000

904,050

592,147

2,379,247

ឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវបានធ�ើ្វការវិភាគបនែ្ថមដូចខាងក្រោម៖
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(ក) តាមកាលកំណត់ៈ
7 ទៅ 12 ខែ

15,049,996

60,470,884

ល�ើសពី 1 ឆ្នាំ

21,000,000

84,378,000

36,049,996

144,848,884

36,049,996

144,848,884

36,049,996

144,848,884

36,049,996

144,848,884

36,049,996

144,848,884

36,049,996

144,848,884

28,000,000

112,504,000

8,049,996

32,344,884

36,049,996

144,848,884

(ខ) តាមប្រភេទអាជីវកម្មៈ
ពាណិជ្ជកម្ម
(គ) តាមរូបិយប័ណ្ណៈ
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
(ឃ) តាមនិវាសនដ្ឋានៈ
និវាសនជន
(ង) តាមទំនាក់ទំនងៈ
មិនមែនសម្ព័ន្ធញាតិ
(ច) តាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានៈ
ឥណទានស្ដង់ដារមានវត្ថុបញ្ចាំ
(ឆ) តាមហានិភ័យៈ
ហានិភ័យធំៗ
មិនមែនជាហានិភ័យធំៗ
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ហានិភ័យធំត្រូវបានផ្តល់និយមន័យ នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថាជាសមតុល្យសរុបនៃឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ដែលផ្តល់ដល់អតិថិជនម្នាក់ល�ើសពី 10% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យនេះសំដៅល�ើចំនួនប្រាក់ខ្ពស់បំផុតរវាងសមតុល្យនៃ
ឥណទាន និងទាយជ្ជទានដែលនៅសល់ ឬឥណទាន និងការសន្យាដែលបានអនុម័តរួចហ�ើយ។

(ជ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ):
2018
ឥណទានមានរយៈពេលវែង
ឥណទានវិបារូបន៍

6%
6% - 8%

9. ការវិនិយ�ោគផ្សេងៗ
ការវិនិយោគនេះគឺតំណាងឲ្យការតម្កល់ជាមាសនៅក្រុមហ៊ុន AIF Precious Metal Import-Export Ser-vice Sole Co., Ltd. ដែលជាភាគទុនិក
របស់ធនាគារ។ AIF Precious Metal Import-Export Service Sole Co., Ltd. យល់ព្រមឲ្យការប្រាក់ចំនួន 6% ក្នុង 1ឆ្នាំ។

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
វិនិយោគល�ើមាស
សំវិធានធនតាមច្បាប់ (កំណត់សម្កាល់8 (i))

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

22,500,000

90,405,000

(225,000)

(904,050)

22,275,000

89,500,950

10. ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ចំណាយបង់មុន

697,387

2,802,101

ការប្រាក់ត្រូវទទួល

136,648

549,052

834,035

3,351,153
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11. ទ្រព្យសកម្មអរូបី
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

តម្លៃដ�ើម
ការទិញបន្ថែម/នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018

138,577

556,802

19,225

77,246

119,352

479,556

ដកៈ រំលស់បង្គរ
រំលស់ក្នុងឆ្នាំ/នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018

12. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ការកែលម្អ គ្រឿងសង្ហារឹម
ទ្រព្យជួល

បរិក្ខារសម្ភារ
ការិយាល័យ

កុំព្យូទ័រ

យានយន្ត

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្រលា អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

តម្លៃដ�ើម
ការទិញបន្ថែម/

420,138

5,157

126,921

70,612

49,000

671,846

2,699,477

34,932

431

10,522

9,759

4,083

59,727

239,983

385,206

4,744

116,399

60,853

44,917

612,119

2,459,494

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដក: រំលស់បង្គរ
រំលស់ក្នុងឆ្នាំ/

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
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13. ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
និវាសនជន
អនិវាសនជន
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារក្រៅស្រុក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

2,454,155

9,860,795

14,294,909

57,436,944

1,224,100

4,918,434

17,973,164

72,216,173

ចំនួនខាងល�ើរួមមានប្រាក់បញ្ញើមានកម្រិតចំនួន 50,000 ដុល្លាអាមេរិក គឺជាសមតុល្យនៃប្រាក់បញ្ញើពុំទទួលបានការប្រាក់ ដែលទទួលបានពី
អតិថិជន សម្រាប់លិខិតឥណទាន និងការធានានានា។
ប្រាក់បញ្ញើខាងល�ើត្រូវធ្វើការវិភាគដូចខាងក្រោម៖

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(ក) តាមកាលកំណត់ៈ

17,487,664

70,265,434

1 ទៅ 3 ខែ

90,000

361,620

4 ទៅ 6 ខែ

245,000

984,410

7 ទៅ 12 ខែ

150,500

604,709

17,973,164

72,216,173

17,972,873

72,215,005

291

1,168

17,973,164

72,216,173

គណនីសន្សំ

14,699,610

59,063,033

គណនីចរន្ត

2,788,054

11,202,401

485,500

1,950,739

17,973,164

72,216,173

គ្មានកាលកំណត់

(ខ) តាមរូបិយប័ណ្ណៈ
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់រ�ៀល
(គ) តាមប្រភេទនៃគណនី:

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

(ឃ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ):
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នទទួលបានការប្រាក់ចន្លោះពី 2.5% ទៅ 6.5% ក្ង
នុ មួយឆ្ំនា សម្រាប់ប្រាក់រ�ៀលហ�ើយ 2% ទៅ 6% សម្រាប់ប្រាក់ដុលរលា្ អាមេរិក។
បញ្ញើសន្សំមានការប្រាក់ 1% ក្នុងមួយឆ្នាំ។
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14. បំណុលផ្សេងៗ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

590

2,371

115,675

464,782

116,265

467,153

ការប្រាក់ត្រូវទូទាត់
ចំណាយបង្គរផ្សេងៗ

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

15. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ/ពន្ធអប្បបរមា
យោងតាមច្បាប់សារព�ើពន្ធនៃព្រះរាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញល�ើពន្ធ ល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងអត្រា 20%
នៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធឬ 1% នៃប្រាក់ចំណូលមួយណាដែលខ្ពស់ជាង។

(ក) ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ/ពន្ធអប្បបរមា

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
ចំណាយពន្ធអប្បបរមា

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

5,530

22,220

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ ដែលបានគណនាតាមអត្រា ដែលតម្រូវតាមច្បាប់ទៅល�ើការចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ ដែលបង្ហាញ
ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមានដូចខាងក្រោម៖

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ប្រាក់ខាតមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

(1,462,481)

(5,876,249)

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញតាមអត្រា 20%

(292,496)

(1,175,250)

- ភាពខុសគ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍

34,869

140,104

- ភាពខុសគ្នាបណ្តោះអាសន្ន

100,931

405,541

ការបាត់បង់ពន្ធដែលមិនបានទទួលស្គាល់

156,696

629,605

ផលប៉ះពាល់នៃការចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងបាន

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ចំណាយពន្ធអប្បបរមា

5,530

ការគណនាប្រាក់ចំណាយពន្ធអប្បបរមាចំណូលជាប់ពន្ធ គឺត្រូវបានពិនិត្យ និងអនុម័តដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារ។
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(ខ) ពន្ធពន្យាមិនទាន់បានទទួលស្គាល់
ការខាតបង់ពន្ធ នៅក្នុងឆ្នាំសារព�ើពន្ធ អាចនឹងត្រូវបានយោងបន្ត ដ�ើម្បីកាត់កងជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ។ ចំនួនពិតប្រាកដ
នៃការខាតបង់បង្គរ ដែលអាចត្រូវបានយោងទៅមុខគឺ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យ និងអនុម័តរបស់អាជ្ញាធរពន្ធដារ។

ពន្ធពន្យាជាទ្រព្យសកម្មមិនទាន់បានទទួលសា្គល់ល�ើការខាតពន្ធ ដោយសារមានភាពមិនប្រាកដប្រជាថាមានប្រាក់ចំណញជាប់ពន្ធនាពលអនាគត

អាចកាត់កងបានល�ើអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធនេះ។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ពន្ធពន្យាជាទ្រព្យសកម្ម ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង 783,480 ដុល្លារអាមេរិក មិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទេ
ដោយសារតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់ ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់។

16.	ដ�ើមទុន
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ហ៊ុនដែលមានតម្លៃ 1 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយហ៊ុន:
បានចុះបញ្ជី បានបោះផ្សាយ និងបានបង់រួច 75,000,000
ហ៊ុនមានតម្លៃ 1 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយហ៊ុន

Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd.

45,000,000

180,810,000

Paradise Investment Co., Ltd

11,250,000

45,202,000

PrimeStreet Advisory Co., Ltd.

18,750,000

75,338,000

75,000,000

301,350,000

17. ចំណូលការប្រាក់
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

273,981

1,100,856

វិនិយោគផ្សេងៗ

281,881

1,132,598

555,862

2,233,454
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18. ចំណាយការប្រាក់
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និងមានកម្រិត

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

8,730

35,076

596

2,396

9,326

37,472

19. ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃឥណទាន
ចំណេញសុទ្ធពកា
ី រប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

2,782

11,178

836

3,359

3,618

14,537

20. ចំណាយទូទ�ៅ និងរដ្ឋបាល
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងប្រាក់ឈ្នួល

331,308

1,331,196

រំលស់

78,952

317,229

ចំណាយល�ើការថែទាំ និងជួសជុល

11,039

44,355

ចំណាយល�ើការជួល

86,063

345,801

ចំណាយល�ើពន្ធកាត់ទុក

168,641

677,600

11,792

47,380

727,163

2,921,741

1,414,958

5,685,301

ថ្លៃសេវា និងកម្រៃជ�ើងសារ
ផ្សេងៗ
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21. សាច់ប្រាក់សុទប្រ
្ធ ើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់ខាតមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(1,462,481)

(5,876,249)

រំលស់

78,952

317,229

សំវិធានធនល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

592,147

2,379,247

(546,536)

(2,195,982)

(1,337,918)

(5,375,755)

(36,049,996)

(144,848,884)

(697,387)

(2,802,101)

115,675

464,782

(2,401,244)

(9,648,198)

17,973,164

72,216,173

(22,397,706)

(89,993,983)

419,214

1,684,401

(8,736)

(35,101)

(21,987,228)

(88,344,683)

និយ័តភាពល�ើ៖

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

បម្រែបម្រួលនៃៈ
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុលផ្សេងៗ
ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ
ការប្រាក់បានទទួល
ការប្រាក់បានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

22. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ (កំណត់សំគាល់ 5)

4,518,232

18,154,256

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

17,019,414

68,384,005

664,703

2,670,777

22,202,349

89,209,038

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា (កំណត់សំគាល់ 7)
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23. ការសន្យា និងយថាភាព
(ក) ប្រតិបត្តិការ
ក្ង
នុ ការធ្វអា
ើ ជីវកម្មធម្មតា ធនាគារមានកិច្ចសន្យាផ្សេងៗ នឹងមានបំណល
ុ យថាភាពមួយចំនន
ួ តាមមធ្យោបាយជាផ្វលូ ច្បាប់ជាមួយអតិថជ
ិ នរបស់ខន
លួ្ ។

(ខ) ការសន្យាទូទាត់ភតិសន្យា
ធនាគារមានការសន្យាទូទាត់ភតិសន្យានាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018 ដូចខាងក្រោម៖
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
មិនល�ើសពី 1 ឆ្នាំ
ពី 1 ឆ្នាំតែមិនល�ើស 5 ឆ្នាំ

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

92,160

370,299

315,000

1,265,670

407,160

1,635,969

(គ) យថាភាពល�ើពន្ធ
ពន្ធត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានអង្កេតដោយក្រុមអាជ្ញាធរ ដែលផ្តល់សិទ្ធិដោយច្បាប់កនុង
្ ការដាក់ពិន័យដាក់ទណ្ឌកម្ម និងគិត

ការប្រាក់។ ការអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពន្ធល�ើប្រតិបត្តិការច្រើនប្រភេទប្រឈមនឹងបំណកស្រាយផ្សេងៗ។ កត្តាទាំងនេះអាចនឹងបង្កើតឲ្យមាន

ហានិភ័យពន្ធបន្ថែមទ�ៀត តាមរយៈការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញការផាកពិន័យ និងការបង់ការប្រាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានលក្ខណៈធំដុំជាង
នៅប្រទេសដទៃទ�ៀត។

24. សមតុល្យ និងប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ
ធនាគារបានធ្វើប្រតិបត្តិការមួយចំនួនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា។ ទំហំនៃប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ
សមតុល្យនាចុងការិយបរិច្ឆេទ និងចំណូលចំណាយ ដែលទាក់ទងក្នុងការិយបរិច្ឆេទមានដូចខាងក្រោម៖

(ក)	គណនីត្រូវទទួលពីសម្ព័ន្ធញាតិ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់បញ្ញើតាមតម្រូវការ
ការវិនិយោគផ្សេងទ�ៀត (កំណត់សំគាល់ 9)

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

1,224,100

4,918,435

22,500,000

90,405,000

(ខ) អភិបាល និងអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់ខែ និងអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លី
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153,791

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

617,932

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

25. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
(ក) ការណែនាំ និងសេចក្តីសង្ខេប
ធនាគារមានហានិភ័យពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖

•
•
•
•

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យទីផ្សារ និង
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

កំណត់សំគាល់នេះបង្ហាញពីព័ត៌មានស្តីពីហានិភ័យនីមួយៗខាងល�ើរបស់ធនាគារ ដែលមានគោលដៅគោលការណ៍ណែនាំ និងវិធានការណ៍របស់
ធនាគារដ�ើម្បីប៉ាន់ស្មាន និងចាត់ចែងនូវហានិភ័យដែលក�ើតឡ�ើង និងការគ្រប់គ្រងនូវដ�ើមទុនរបស់ធនាគារ ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានការទទួលខុសត្រូវទូទៅក្នុងការបង្កើត និងត្រួតពិនិត្យប្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងហានិភ័យ របស់ធនាគារ។
គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ដ�ើម្បីកំណត់ និងវិភាគហានិភ័យ ដែលធនាគារត្រូវប្រឈមមុខកំណត់
ហានិភ័យទីផ្សារ និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅល�ើហានិភ័យទាំងនោះឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអាចទទួលយកបាន។

(ខ) ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលដែលក�ើតឡ�ើងពីការខ្វះខាត ឬការបរាជ័យនៃដំណ�ើរការបុគ្គលិក

បច្ចេកវិទ្យា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង និងក�ើតឡ�ើងពីកត្តាខាងក្រៅមួយចំនួនទ�ៀត ដែលមិនមែនជាហានិភ័យឥណទានហានិភ័យទីផ្សារ និង
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ដូចជា កត្តាដែលក�ើតមានឡ�ើងពីតម្រូវការច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ និងស្តង់ដារដែលទទួលស្គាល់ជា
ទូទៅនៅក្នុងសហគ្រាសអាជីវកម្ម។

ការខាតបង់ដោយសារហានិភ័យប្រតិបត្តិការអាចគ្រប់គ្រងបាន តាមរយៈការបង្កើតដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ការតាមដាន និង

ការរាយការណ៍សកម្មភាពអាជីវកម្មជាប្រចាំ ដោយការត្រួតពិនត
ិ យ្ និងគាំទ្រដោយឯករាជ្យពីអង្គភាពអាជីវកម្ម និងការត្រួតពិនត
ិ យ្ ពីអក
្ន គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់
របស់ធនាគារ។

ការគ្រប់គ្រងល�ើហានិភ័យប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ តម្រូវឲ្យបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធតួនាទី និងវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពឲ្យបាន

ច្បាស់លាស់។ គោលការណ៍ និងវិធានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តរួមមានការបង្កើតអ្នកមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
យ៉ាងហ្មត់ចត់ ការរ�ៀបចំនូវនីតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានា ព្រមទាំងការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងតម្រូវការតាមច្បាប់នានា។

(គ) ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ប្រាក់ចំណូល និងការខាតបង់ចម្បងរបស់ធនាគារ ប្រសិនប�ើអ្នកខ្ចី ឬដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ខកខានមិនបានបំពេញ
កាតព្វកិច្ចល�ើការបង់ប្រាក់ដ�ើម ចំពោះឥណទាន និងបុរេប្រទាន។

កត្ដាចម្បងដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យឥណទានក�ើតចេញ តាមរយៈការផ្ដល់ឥណទានដល់អតិថិជន។ ចំនួនហានិភ័យឥណទាននេះត្រូវបានបង្ហាញ
ជាតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងតារាងតុល្យការ។ សកម្មភាពឥណទាន ត្រូវបានណែនាំដោយគោលការណ៍ឥណទានរបស់ធនាគារ ដ�ើម្បីធានា

អះអាងថា គោលបំណងនៃប្រាក់កមទា
្ចី ង
ំ អស់ទទល
ួ បានជោគជ័យ។ ឧទាហរណ៍ កញ្ចបឥ
់ ណទានមានភាពរឹងមាំ ហ�ើយហានិភយ
័ ឥណទានត្រូវបាន

បែងចែកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ គោលនយោបាយឥណទានកត់ត្រានូវគោលការណ៍ប្រាក់កម្ចី ទ្រព្យបញ្ចាំ និងដំណ�ើរការអនុម័តឥណទាន ដ�ើម្បីធានាថា
ធនាគារបានអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(គ) ហានិភ័យឥណទាន (ត)
(i)

ការវាស់ស្ទង់ហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារធានាថាមានប្រព័ន្ធបែងចែកតួនាទីរវាងអ្នកបង្កើតឥណទាន និងអ្នកវាយតម្លៃក៏ដូចជាឧបករណ៍វាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង និងសិទ្ធិអនុម័ត។
កម្រិតហានិភ័យត្រូវបានពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំឆ្នាំ និងក្នុងករណីទី (1) ផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌឥណទាន រួមទាំងការពង្រីកឥណទានទី (2)

សងប្រាក់មិនទ�ៀងទាត់ និងការមិនគោរពលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ និងទី (3) ព័ត៌មានអវិជ្ជមានទាក់ទងនឹងកូនបំណុល ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ។
(ii)	គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងបញ្ចៀសហានិភ័យ

ធនាគារធ្វប្រ
ើ តិបត្តិការ និងផ្ដលឥ
់ ណទាន និងបុរេប្រទានជូនឯកត្តជន និងសហគ្រាសផ្សេងៗនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ជា
ពុ ។ ធនាគារគ្រប់គ្រងកម្រិត និង
ត្រួតពិនិត្យការប្រមូលផ្ដុំហានិភ័យឥណទាននៅពេលដែលពួកគេរកឃ�ើញ។ ហានិភ័យធំត្រូវបានផ្តល់និយមន័យ នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់
ធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ ថាជាសមតល
ុ យ្ សរប
ុ នៃឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលផ្តលដ
់ ល់អតិថជ
ិ នម្ក
នា ល�
់ ស
ើ ពី 10% នៃមូលនិធផ
ិ ល
ទា្ សុទ
់
រ្ធ បស់ធនាគារ។

ធនាគារប្រើប្រាស់គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តជាច្រើន ដ�ើម្បីសម្រួលហានិភ័យឥណទាន។ ការអនុវត្តទូទៅ ដែលធានាបំផុត គឺជាការធានា

ក្នុងទម្រង់នៃការដាក់វត្ថុបញ្ចាំ ចំពោះឥណទាន និងបុរេប្រទានមួយ។ ធនាគារអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ចំពោះចំណាត់ថ្នាក់ជាក់លាក់មួយចំនួន
នៃវត្ថុបញ្ចាំ ឬការបញ្ចៀសហានិភ័យឥណទាន។ ប្រភេទនៃវត្ថុបញ្ចាំសំខាន់ៗ ដ�ើម្បីធានាឥណទាន និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជនមានដូចជា៖

•
•
•

វត្ថុបញ្ចាំល�ើនិវាសនដ្ឋាន (ដី អាគារ និងទ្រព្យផ្សេងៗ)
តម្លៃទ្រព្យសកម្មអាជីវកម្មផ្សេងៗ ដូចជា ដី និងអាគារ និង
សាច់ប្រាក់ក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់បញ្ញើមានកម្រិត ។

(iii)	គោលការណ៍សំវិធានធន និងការថយចុះតម្លៃ
ធនាគារតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធន ដែលស្របតាមប្រកាស លេខធ7-017-344 ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទ1ី ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធនអីុមភែរមិន។ សូមម�ើលកំណត់សម្គាល់លេខ 3 (ឃ) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
(iv)

ការប្រឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ដុល្លារអាមេរិក
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

(កំណត់សំគាល់ 4)

26,920,648

108,167,164

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កលន់ ៅធនាគារនានា

664,703

2,670,777

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

833,635

3,349,545

ការវិនិយោគផ្សេងទ�ៀត

22,500,000

90,405,000

ឥណទាន និងបុរេប្រទានមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់

36,049,996

144,848,884

86,968,982

349,441,370

ការប្រឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន ជាចម្បងក�ើតពីឥណទាន និងបុរេប្រទាន។
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ពាន់រ�ៀល

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ឥណទាន និងបុរេប្រទានខាតបង់
ឥណទានខាតបង់ គឺជាឥណទានផ្តលដ
់ ល់អតិថិជន ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ថាមានភស្តុតាងអំពីឱនភាព ហ�ើយក្រុមហ៊ុនមិនសង្ឃឹមថានឹងអាច

ប្រមូលមកវិញបាននូវប្រាក់ដ�ើម និងការប្រាក់ត្រូវទទួលទៅតាមកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់របស់អតិថិជននោះទេ។ អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំ

របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ កំរត
ិ អតិបរមានៃសំវធា
ិ នធនជាក់លាក់ សម្រាប់សវំ ធា
ិ នធនល�ើ អីម
ុ ភែរមិន ត្រូវបានធ្វឡើ �ើងអាស្យ
រ័ ល�ើចណា
ំ
ត់ថក
នា្ ក
់ ត្តា
ផ្សេងទ�ៀតមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីបង្ហាញពីការប្រែប្រួល។

នៅក្ង
នុ ការកំណត់សវំ ធា
ិ នធន រាល់តម្លៃទ្រព្យបញ្ក្
ំចា រៅពីប្រាក់បញ្ញើ ដែលត្រូវបានគេដាក់បញ្ំចា ក្ង
នុ ករណីដែលឥណទានត្រូវបានចាត់ថក
នា្ ថា
់ ខាតបង់

នោះរាល់ទ្រព្យបញ្ចាំ អាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់តាមតម្លៃសមស្របដែលអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ យោងតាមគោលការណ៍គណនេយ្យ
ដែលបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សំគាល់ 3 (ឃ)។

ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់
ឥណទានហួសកាលកំណត់ ប៉ុន្តែមិនទាន់ខាតបង់ គឺជាឥណទានដែលការទូទាត់សងការប្រាក់ និងប្រាក់ដ�ើមមានការយឺតយ៉ាវតិចជាង 30ថ្ងៃ

(សម្រាប់ឥណទានរយៈខ្លី 14ថ្ងៃ) ប៉ុន្តែតិចជាង 90ថ្ងៃ (សម្រាប់ឥណទានរយៈខ្លី 30ថ្ងៃ) លុះត្រាកត្តាផ្សេងទ�ៀតមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់
ដ�ើម្បីបង្ហាញពីការប្រែប្រួល។ អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឥណទាននេះត្រូវចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានឃ្លាំម�ើល
ហ�ើយត្រូវធ្វើសំវិធានធនតាមអត្រា 3%។

ឥណទានមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ធ្វើសំវិធានធន
ឥណទានមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ធ្វើសំវិធានធន គឺជាឥណទានមានគុណភាពល្អ ដែលមិនមានបទពិសោធន៍នៃការខាតបង់។
ឥណទានទាំងនេះត្រូវបានធានា ដោយទ្រព្យបញ្ចាំ និងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ ដែលចំនួននៃការខាងបង់មានកម្រិតទាប។
ឥណទានរ�ៀបចំឡ�ើងវិញ
ឥណទានរ�ៀបចំឡ�ើងវិញ គឺជាឥណទានដែលមានការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យាទូទាត់សង ដោយសារតែអ្នកខ្ចីជួបផលលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមាន

លទ្ធភាពទូទាត់សងតាមកិច្ចសន្យាដ�ើម។ ឥណទានដែលនឹងត្រូវរ�ៀបចំឡ�ើងវិញ ត្រូវវិភាគល�ើមូលដ្ឋានទិសដៅអាជីវកម្ម និងសមត្ថភាពសងប្រាក់
របស់អ្នកខ្ចីទៅតាមការព្យាករណ៍លំហូរទឹកប្រាក់ថ្មី ដែលស្របតាមស្ថានភាពទីផ្សារ និងបច្ចុប្បន្នកម្មនៃទស្សនៈវិស័យអាជីវកម្ម ដោយផ្អែកល�ើ
សម្មតិកម្មជាក់ស្តែង និងប្រុងប្រយ័ត្ន។

បន្ប
ទា ព
់ ឥ
ី ណទានត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងវិញ ឥណទាននោះត្រូវរក្សាចំណាត់ថក
នា្ ដ
់ ច
ូ ដ�ើម ដោយមិនគិតពីដណ�
ំ
រើ ការល្អបន្ប
ទា ព
់ កា
ី ររ�ៀបចំជាថ្មីឡ�យ
ើ ។
ការចាត់ថ្នាក់នេះមិនត្រូវកំណត់ឲ្យល្អជាងមុនឡ�ើយ លុះត្រាតែការប្រាក់ និងប្រាក់ដ�ើមត្រូវបានសងមកវិញក្នុង អំឡុងបីគ្រានៃកាលសងរំលស់ និង

ក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាងបីខែ។

គោលនយោបាយលុបចោលនូវឥណទាន និងបុរេប្រទាន
អនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ ធនាគារ ត្រូវលប
ុ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ឬមួយផ្នែកនៃឥណទានចេញពីតារាងតុលយ្ ការ
របស់ខ្លួន នៅពេលដែលធនាគារបាត់សិទ្ធិតាមកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងល�ើឥណទាន ឬនៅពេលដែលឃ�ើញថាឥណទានមួយផ្នែក ឬទាំងមូលមិនអាច
ប្រមូលវិញបាន ឬគ្មានសង្ឃឹមថាឥណទាននេះអាចប្រមូលបានមកវិញទេ។
ទ្រព្យបញ្ចាំ
ធនាគាររក្សានូវទ្រព្យបញ្ចាំជាទ្រព្យ និងការធានាសម្រាប់ការធានានូវឥណទាន និងបុរេប្រទាន។ ការប៉ាន់ស្មាននូវតម្លៃទីផ្សារ គឺផ្អែកតាម
ការវាយតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំប្រចាំឆ្នាំ។

ធនាគារ មិនបានរឹបអូសទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានដាក់បញ្ចាំនោះទេ។
ផ្អែកតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទ្រព្យដែលរឹបអូសបាន ត្រូវលក់ចេញក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ និងត្រូវធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ក្នុង
តារាងតុល្យការជាទ្រព្យរឹបអូស។
ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាន
ការវិភាគល�ើការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាន នាកាលបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការបានបង្ហាញនៅកំណត់សំគាល់ទី8 ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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(ឃ) ហានិភ័យទីផ្សារ
ហានិភយ
័ ទីផសា
្ រ គឺជាហានិភយ
័ នៃការខាតបង់ក�ត
ើ ពីការប្រែប្រួលមិនអំណោយផលនៅក្ង
នុ កម្រិតតម្លៃ ឬអត្រាទីផសា
្ រ ដែលមានសមាសធាតុសំខាន់ពរី គឺ
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងហានិភ័យអត្រាការប្រាក់។

ហានិភយ
័ ទីផសា
្ រក�ើតចេញពីសកម្មភាពពាណិជក
្ជ ម្មត្វរូ បានគ្រប់គ្រង ដោយការកំណត់ល�ទ
ើ ផ
ី សា
្ រនូវស្ន
ថា ភាពដោះដូរជាមួយនឹងការកំណត់ហានិភយ
័
ទីផ្សារទុកជាមុន។
(i)

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស គឺសំដៅទៅល�ើការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់ ដែលមិនអំណោយផលល�ើស្ថានភាពការដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

ដែលក�ើតឡ�ើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ធនាគារបានរក្សានូវគោលនយោបាយមួយ ដោយមិនបង្កឲ្យមាននូវស្ថានភាពការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស
ច្រើននោះទេ។ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ដែលប�ើកចំហរគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងតម្រូវការប្រតិបត្តិការកម្រិតនៃស្ថានភាព
កំណត់ទុកមុន និងការកំណត់នូវការកាត់បន្ថយភាពខាតបង់។

នៅថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
ំនា 018 សមតុលយ្ ទ្រព្យសកម្ម និងបំណល
ុ ដែលជារូបយ
ិ ប័ណផ្សេ
្ណ ងទ�ៀតក្រៅពីដុលរលា្ អាមេរិក មិនមានចំនន
ួ ច្រើននោះទេ។ ដូចនេះ
ការវិភាគរូបិយប័ណ្ណបរទេសមិនត្រូវបានបង្ហាញឡ�ើយ។
(ii)

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់

ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ គឺសដំ ៅទៅល�ើការខាតបង់នវូ ប្រាក់ចណ
ំ ល
ូ ការប្រាក់សុទ្ធ ដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃកម្រិតអត្រាការប្រាក់ និងការផ្លាសប
់ រ្តូ
នៅក្នុងសមាសភាពនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល។ ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានចាត់ចែង តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅល�ើចំណូល

នៃការបណ្ក
តា ទុ
់ ន តម្លៃទីផសា
្ រ តម្លៃដ�ើមនៃមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគគំលាតប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់។ សក្ន
តា ព
ុ លនៃការធ្ក
លា ចុ
់ ះចំណល
ូ ការប្រាក់
សុទ្ធបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ ដែលខុសប្រក្រតីបានត្រួតពិនិត្យដោយធ�ៀបទៅនឹងកម្រិតអាចទទួលយកបាននៃហានិភ័យ។
ការវិភាគនៃទំនាក់ទំនងអត្រាការប្រាក់ទៅនឹងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖
តារាងខាងក្រោមនេះបង្ញ
ហា នូវប្រសិទភា
្ធ ព អត្រាការប្រាក់នៅថ្ងៃតារាងតល
ុ យ្ ការ និងអំឡុងពេលដែលមូលប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានកំណត់តម្លៃឡ�ើងវិញ
ឬដល់កាលកំណត់មួយណា ដែលក�ើតឡ�ើងមុនគេ។
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រហូតដល់ 1 ខែ

> 1 - 3 ខែ

> 3 - 6 ខែ

> 6 - 12 ខែ

> 1 - 5 ឆ្នាំ ល�ើសពី 5 ឆ្នាំ ពុមា
ំ នការប្រាក់

សរុប

ដុល្រលា អាមេរិក ដុល្រលា អាមេរិក ដុល្រលា អាមេរិក ដុល្រលា អាមេរិក ដុល្រលា អាមេរិក ដុល្រលា អាមេរិក ដុល្រលា អាមេរិក ដុល្រលា អាមេរិក
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
នាំ 018
ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ និង

-

-

-

-

-

-

4,518,232

4,518,232

សមតុល្យ

-

-

-

-

-

-

17,019,404

17,019,404

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់

-

-

-

-

-

-

664,703

664,703

ឥណទាន និង

-

-

-

-

-

-

136,648

136,648

10,500,000

12,000,000

-

-

-

-

-

22,500,000

-

-

-

15,049,996

21,000,000

-

-

36,049,996

10,500,000

12,000,000

-

15,049,996

21,000,000

-

22,338,987

80,888,986

ប្រាក់បញ្ញើរបស់

14,699,610

90,000

245,000

150,500

-

-

2,788,054

17,973,164

បំណុលផ្សេងៗ

-

-

-

-

-

-

116,265

116,265

បំណុលសរុប

14,699,610

90,000

245,000

150,500

-

-

2,904,319

18,089,429

សរុបគម្លាតការ

(4,199,610)

11,910,000

(245,000)

14,899,496

21,000,000

-

19,434,668

62,799,557

(16,874,033)

47,854,380

(984,410)

59,866,175

84,378,000

-

78,088,496 252,328,620

សមតុល្យធនាគារ
នៅធនាគារជាតិ
តមល
្ក ន់ ៅធនាគារនានា
បុរេប្រទាន

ការវិនយិ ោគផ្សេងទ�ៀត
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សរុបទ្រព្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ
បំណុល
អតិថិជន

ប្រាក់-ដុល្លារអាមេរិក
សរុបគម្លាត

ការប្រាក់-ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ការវិភាគរំញោចតម្លៃសមស្រប សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរ
ធនាគារមិនបានកត់ត្រាបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរតាមតម្លៃសមស្រប ដោយភាពលំអ�ៀងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍
លទ្ធផលនោះទេ ហ�ើយធនាគារក៏មន
ិ មានឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្នា
ថុ ចុងកាលបរិច្ទនោ
ឆេ
ះដែរ។ ដូច្នេះការផ្លាសប
់ រ្តូ អត្រាការប្រាក់នាចុងកាលបរិច្ទ
ឆេ ពុមា
ំ ន
ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញ ឬខាតនោះទេ។

ការវិភាគរំញោចល�ើលំហូរទឹកប្រាក់ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរ
ធនាគារពុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរជាសារវន្តនោះទេ។ ដូច្នេះការវិភាគរំញោចល�ើលំហូរទឹកប្រាក់សម្រាប់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរ មិនត្រូវបានបង្ហាញឡ�ើយ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(ង) ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល
ហានិភ័យរារ់សបាក់ងាយស្ួល ទាក់�ងនឹងល�្ធភាពរក្សារារ់សបាក់ងាយស្ួលឲ្យបានសគប់សគាន់ ដ�ើម្បី បំដពញករ្ន្យា និងកតពវកិរចេហិរញ្ញវត្ថុ
ដៅដពល�ល់កលកំណត់្ងនូវតដម្្មដហតរុផលមួយ។

បតន្មពីដលើករអនរុវត្តោង
្៉ ដពញដលញតាមតសមរូវករដនរារ់សបាក់ងាយស្ួល អ្កសគប់សគង្នាគារបានសតរួតពិនត
ិ យ្ ោ៉ង
្ ហ្មតរ
់ ត់ដលើលហ
ំ រូ �ឹកសបាក់

រូលនិងដរញ និងគមា្្តអាយរុកលតាមរយៈរបាយករណ៍តាមដពលកំណត់។ ករតសបសបរួលដនឥណទាន និងសបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជនសតរូវបាន
សតរួតពិនិត្យតាមោន ដហើយតសមរូវកររារ់សបាក់ងាយស្ួល សតរូវបានដ្វើករតកតសមរូវ ដ�ើម្បីកំណត់ឲ្យរ្បា្់នូវស�ព្យ្កម្មជារារ់សបាក់ងាយស្ួល
ឲ្យបានសគប់សគាន់ ដ�ើម្បីបំដពញករ្ន្យា និងកតពវកិរចេហិរញ្ញវត្ថុរប្់ែ្លួនដៅដពល�ល់កលកំណត់្ង ។

តារាងខាងដសកមដនះ ផ្តល់ករវិភាគមួយដលើបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ ទាក់�ងនឹងករតបងតរកកលកំណត់ដោយតផ្អកដលើរយៈដពលត�លដៅ
្ល់្សមាប់ករ�ូទាត់្ង។

រហូត�ល់ 1 តែ

> 1 - 3 តែ

> 3 - 12 តែ

> 1 - 5 ឆ្្ំ

> 5 ឆ្្ំ

្ររុប

�រុលា្រអាដមរិក

�រុលា្រអាដមរិក

�រុលា្រអាដមរិក

�រុលា្រអាដមរិក

�រុលា្រអាដមរិក

�រុលា្រអាដមរិក

17,487,664

90,000

395,500

-

-

17,973,164

91,675

-

24,590

-

-

116,265

17,579,339

90,000

420,090

-

-

18,089,429

70,633,784

361,620

1,687,922

-

-

72,683,326

ផ្ងៃទ3
ី 1 តេធ្នូ ឆ្្ំ 2018
េំណុលហិរញ្ញវត្ខុ
សបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជន
បំណុលដផ្សងៗ
ោន់ដរៀល (កំណត់្ំគាល់ 4)

(ច) ការប្រេ់ប្រងបដើមទរុន
(i)

េទេ្បញ្ញត្ិបដើមទរុន

វត្ថុវិ្័យរប្់្នាគារក្ថុងករសគប់សគងដ�ើម�រុនមានន័យ�ូលំ�ូលាយជាង “មូល្ន” ត�លបងា្្ញក្ថុងតារាងតរុល្យករ។ ករសគប់សគងដ�ើម�រុនមាន
�ូរខាងដសកម៖

•
•

ករោរល�្ធភាពរប្់្នាគារ ដ�ើម្បីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម �ូរដនះ ្នាគារអារបន្តផ្តល់ផលសបដោជន៍�ល់ភាគ�រុនិក និងអត្សបដោជន៍

•

រក្សាមូលោ្្នដ�ើម�រុនរឹងមាំ ដ�ើម្បីគាំស��ល់ករអភិវឌ្�ន៍អាជីវកម្ម។

(ii)

ការតេងតចកបដើមទរុន

អនរុដលាមតាមតសមរូវករដ�ើម�រុនត�លកំណត់ដោយ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា
រប្់ភាគីត�លោក់ព័ន្ធនឹង្នាគារ និង

ករតបងតរកដ�ើម�រុនរវាងសបតិបត្តិករ និង្កម្មភាពជាក់លាក់ គឺសតរូវបានសគប់សគងដោយកសមិតភាគលាភ ត�ល��ួលបានពីករតបកតរកដនាះ។
ដ�ើម�រុនត�លបានតបងតរកដៅតាមសបតិបត្តិករ ឬ្កម្មភាពនីមួយៗ សតរូវតផ្អកដៅតាមដ�ើម�រុនត�លកំណត់ដោយរ្បាប់។

26. តនម្សមគសបននគទព្យសកម្ម និងបំណុលហិរ្ញវត្នុ
តដម្្មស្ប គឺជាតដម្ត�លស�ព្យ្កម្មអារប្តនូរបាន ឬជាតដម្ត�លបំណុលអារ្ងបាន។ ដោយរារតដម្្មស្បពរុំអារវាយតដម្បាន

�ូដរ្ះតដម្្មស្បមិនមាន្សមាប់្មាមាសត្ំខាន់ដនស�ព្យ្កម្ម និងស�ព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារដ�ើយ។ តដម្្មស្បសតរូវបាន្ន្មត

ដោយអ្កសគប់សគងដោងតាមធាតរុដ�ើមដនស�ព្យ្កម្ម និងស�ព្យអកម្មជាដគាល។ តាមមតិរប្់អ្កសគប់សគង តដម្ដោងដនស�ព្យ្កម្ម និងបំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ ត�លបានបងា្្ញក្ថុងតារាងតរុល្យករ គឺជាតដម្បា៉្ន់រាម្ន�៏្មដហតរុផល្សមាប់តដម្្មស្ប។

27. តរួរលខរគបៀបរធៀប
ដនះគឺជារបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ�ំបូង ត�លបានដរៀបរំដ�ើង ចាប់តាំងពីកលបរិដរឆេ�បដងកើត្នាគារ។ មិនមានសបតិបត្តិករដកើតមានដ�ើងចាប់ពី

ដថងៃ�ី14 តែវិរឆេិក ឆ្្ំ2017 (កលបរិដរឆេ�បដងកើត្នាគារ) �ល់ដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆ្្ំ2017។ ដហតរុដនះមិនមានតួដលែដសបៀបដ្ៀបសតរូវបាន

បងា្្ញដ�ើយ។ �ូរបានបងា្្ញដៅកំណត់្ំគាល់ 1 ្នាគារបានររុះបញ្ជីជាមួយសក្ួងោណិជ្ជកម្មដៅដថងៃ�ី14 តែវិរឆេិក ឆ្្ំ2017 បែរុតន្តចាប់ដផ្ដើម
សបតិបត្តិករដៅដថងៃ�1ី 8 តែកកកោ ឆ្2
្ំ 018 សតរូវនឹងត�ល��ួលបានអាជា្្ប័ណ្ណពី្នាគារជាតិដនកម្ថុជា។
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#៤៦២, ម�វ�ថី�ពះមុនីវង�� (៩៣)

ស��ត់ទេន���ក់, ខណ�ចំ�រមន, �ជ�នីភ�ំេពញ
�ពះ���ច�កកម���
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