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្នាគារ បី៊.អាយ. រ្ុ ី(ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក (“្នាគារ”) គឺជា្នាគារោណិជ្ជបានបដងកើតដ�ើង 
និងររុះបញ្ជីដៅសពះរាជាោរសកកម្ថុជា។ ្នាគារដនះបានបដងកើតដ�ើងដៅដថងៃ�ី14 តែវិរឆេិក 
ឆ្្ំ2017 ដោយស្បតាមរ្បាប់្្ដីពី្ហសគា្ោណិជ្ជកម្ម និង��ួលបានអាជា្្ប័ណ្ណដោង
តាមប�ប្បញ្ញត្តិរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា (“NBC”)។ ្នាគារ��ួលបានអាជា្្ប័ណ្ណ
ពី្នាគារជាតិដនកម្ថុជាដៅដថងៃ�ី18 តែកកកោ ឆ្្ំ2018 និងចាប់ដផ្ដើម�ំដណើរករសបតិបត្តិករ
ដៅដថងៃ�0ី8 តែ្ីហា ឆ្្ំ2018។

្នាគាររូលរួមោ៉្ង្កម្មដៅសគប់�ិ�្ឋភាពទាំងអ្់ដន្រុរកិរចេ្នាគារ និងករផ្ដល់ដ្វា
ហិរញ្ញវត្ថុោក់ព័ន្ធនានាដៅក្ថុងសពះរាជាោរសកកម្ថុជា។ �ីរ្្ាក់ករកោ្្ល និងរាខារប្់
្នាគារ មាន�ីតំាង្ិ្តដៅផទៃះដលែ462 មហាវិថីសពះមរុនីវង្ស ្ ង្្ាត់�ដន្បារាក់ ែណ្ឌរំករមន 
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។

ព័ត៌មានអំពីធនា្រារ



55555

60%

25%

15%

រចនាសម្័ន្ធភា្រទុនិក 
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បេសកកម្ម  

ដ�ើម្បីក្្យជាដ�គូហិរញ្ញវត្ថុក្ថុងស រ្ុក�៏ល្អបំផរុត ដយើងសតរូវតតមានភាពឆ្្តដវ 

និងភាពរហ័្រហួនក្ថុងករផ្ដល់អត្សបដោជន៍កន់តតដសរើនបតន្មដ�ៀត 

ជូន�ល់អតិថិជនរប្់ដយើង តាមរយៈករផ្ដល់�ំដោះសរាយមានភាព 

ដរ្សបឌិត និងជាក់ត្្ដង ដ�ើម្បីបំដពញតសមរូវកររប្់អតិថិជន។ ដយើងក៏ 

បានដប្ដជា្្រិត្តបដងកើនអត្សបដោជន៍្សមាប់អតិថិជន និងភាគ�រុនិករប្់ 

ដយើងផងត�រ។ ដយើងនឹងដ្វើករតកលម្អដ្វាកម្ម្នាគាររប្់ដយើង 

ជាប់ជាសបចាំ ដោយដ្វើករវិនដិោគជាបន្តបនា្្ប់ដលើ្នធានមនរុ្្សគំនិត  

ដរ្សបឌិតថ្មី និងបដរចេកវ�ិ្យា។ ដយើងពសងឹងភាពជាដ�គូជាមួយនឹងអតិថិជន 

រប្់ដយើង តាមរយៈករដ វ្ើករងារសបកបដោយករដគារពគ្្ាដៅវិញដៅមក  

ដបើករំហ ដរាម្ះសតង់ និងករយល់�ឹងអំពីតសមរូវកររប្់អតិថិជន។

ចក្ខុវិស័យ

មានដគាលបំណងក្្យជា្នាគារដ�គូ�៏ល្អបំផរុត តាមរយៈករផ្ដល់ដ្វាបរុគ្គលល្អបំផរុតតាមតសមរូវករ 

រប្់អតិថិជនម្្ាក់ៗ និងករផ្ដល់ផលិតផល និង�ំដោះសរាយមានភាពដរ្សបឌិតដោយដសបើបដរចេកវិ�្យា  

�ំដនើបដ�ើម្បីបំដពញតសមរូវករ និងកររំពឹង�រុករប្់អតិថិជន។



ទីសា្្ក់ការកណា�្ល និងសាខាបម

្ទៃះបលេ462 ្្នូវបលេ93 សងា�្ត់ទបន្បាសាក់ េណ្ចំការមន 

�ជធានីភ្ំបពញ បពះ�ជាណាចបកកម្ខុជា

ទី�ំង��
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ទស្សនៈចំបោះ
អតិ្ិជន៖

ទស្សនៈចំបោះ
េរុ្រ្គលិក៖

ទស្សនៈចំបោះ
សហ្រមន៍៖

ទស្សនៈចំបោះ
ភា្រទរុនិក

 ផ្ដល់ដ្វាល្អបំផរុត និងដ្វា្នាគារមាន្រុវត្ិភាព�ល់អតិថិជន។

 បំដពញតាមតសមរូវករដ្វា្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ�ល់អតិថិជន។

	 	្នធានមនរ្ុ ស្ជាស�ព្យ្កម្ម�៏ល្អបំផរុតរប្់ដយើង �ូដរ្ះដយើងបានដផ្្តករយករិត្ត�រុក 

ោក់ោ្៉ង្ំខាន់ក្ថុងករអភិវឌ្�ន៍្នធានមនរ្ុ ស្រប្់ដយើង។ �ំដណើរករអភិវឌ្�ន៍្នធាន

មនរុ្្ស�៏្កម្ម គឺជាកតា្្បដងកើនឧត្តមភាពសបកួតសបតជងរប្់ដយើង។

	 	គំាស��ល់ដគាលនដោបាយ និងដគាលបំណងរប្់រាជរោ្្ភិបាល 
និងរូលរួមរំតណក អភិវឌ្�្ហគមន៍ ក៏�ូរជាសបដ�្ជាតិទំាងមូល
ឱ្យរ�ករដសមើន។

	  បដងកើតគរុណតដម្ភាគហ៊រុនិកកសមិតែ្្់ និងផលរបរ

និរន្តរភាពដលើស�ព្យ្កម្ម។

ទស្សនវិស័យ
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សារពីនាយកគបតិបត្ិ
“ែ្ថុំមានក្ដីដរាមន្្សរ�ករាយ្ូមបងា្្ញអំពីល�្ធផល

រប្់្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង  ម.ក (“្នាគារ”) 

្សមាប់ឆ្្ំដនះ គិតសតឹមដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018។”

 ចក្នុវិស័យរសដ្កិច្ច

ដោងតាមរបាយករណ៍បរចេថុប្បន្ភាព្្ដីពីដ្�្ឋកិរចេកម្ថុជារប្់

្នាគារពិភពដលាក ត�លបានដរញដៅ តែឧ្ភា ឆ្្ំ2019 ករបា៉្ន់

រាម្នបឋមបានបងា្្ញថា កម្ថុជា្ដសមរបានអសតាកំដណើនពិតែ្្់

បួនឆ្្ំជាប់គា្្ ត�លមានអសតាកំដណើន 7.5% ដៅ ឆ្្ំ2018 ដបើដ្ៀប

ដៅនឹងអសតាកំដណើន 7.0% ដៅក្ថុង ឆ្្ំ2017។ ដោយមានករជំររុញពី

ករពសងីកករនាំដរញោ៉្ងឆប់រហ័្ និងកំដណើនតសមរូវករក្ថុងស្រុក

ដ្�្ឋកិរចេដៅក្ថុងសបដ�្ដនះមាន�ំដណើរករល្អជាងកររំពឹង�រុក។ 

ករនាំដរញបានដកើនដ�ើង ដោយរារតតមានតសមរូវករដៅខាងដសរៅ

កន់តតរឹងមាំ ជាពិដ្្ករនាំដរញដៅកន់�ីផ្សារ្ហរ�្ឋអាដមរិក 

និង្ហភាពអឺរ�រុប។ ករនាំដរញដៅក្ថុងវិ្័យ្ដម្ៀកបំោក់ និង

ត្្បកដជើង ត�លមានជាងពីរភាគបីដនករនាំដរញ�ំនិញ្ររុបមាន

កំដណើនែ្្់សបាំឆ្្ំត�លដកើន�ល់ 17.6% ដៅឆ្្ំ2018 ត�លបានដកើន

ដ�ើងពី 8.3% ដៅក្ថុងឆ្្ំ2017។

ករវិនិដោគផ្្ល់ពីបរដ�្ (FDI) សតរូវបានដគបា៉្ន់រាម្នថាបានដកើន

�ល់កសមិតមួយែ្្់ត�លមាន�ឹកសបាក់ជាង 3.0 ោន់លាន�រុលា្្រ

អាដមរិក ឬសបមាណ 13.4% ដនផ្្ ដៅឆ្្ំ2018។ ដៅរយៈដពល 

បែរុនាម្នឆ្្ំថ្មីៗដនះ ករវិនិដោគពីបរដ�្ត�លមកពីសបដ�្រិនបាន

ដកើនដ�ើងជាពិដ្្ដៅក្ថុងវិ្័យ ្ំណង់ (ដហោ្្ររនា្ម្័ន្ធ 

អរលនស�ព្យោណិជ្ជកម្ម និងលំដៅោ្្ន) វិ្័យដ�្ររណ៍ និង មា

នរំនួនតិរវិនិដោគដលើវិ្័យផលិតកម្ម និងក្ិកម្ម។

ករដជឿជាក់កន់តតែ្្់ដៅដលើសបព័ន្ធដ្វា្នាគារបាននាំឱ្យមាន

កំដណើនបដញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរដ�្។ បដញ្ញើរូបិយប័ណ្ណបរដ�្បាន

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

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

ករនំាដរញកត់បន្យដៅតាមតសមរូវករ្កលធ្្ាក់ររុះ ដគព្យាករណ៍ថា

កំដណើនដ្�្ឋកិរចេពិតសបាក�អារមាន 7.0% ដៅ ឆ្្ំ2019។
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 សមិទ្ធផលហិរ្ញវត្នុរបស់ធនា្រារ

ដទាះបីជាក្ថុងរំដោម 12 តែដៅក្ថុងឆំ្្ដនះ ្ នាគារបានដបើកសបតិបត្តកិរ

បានតតរយៈដពល 5 តែក្ដី ្នាគាររប្់ដយើងដៅអារ្ដសមរបាននូវ

ផលប័សតកមចេីរំនួន 36.05 លាន�រុលា្្រអាដមរិក និងបដញ្ញើរប្់អតិថិជន

នូវ�ឹកសបាក់រំនួន 17.97 លាន�រុលា្្រអាដមរិកគិតសតឹម ដថងៃ�ី31 តែ្្នូ 

ឆ្្ំ2018 បែរុដោ�្ះ។ ដទាះបីោ៉្ងោក៏ដោយ្នាគារមានករ

ខាតបង់្រុ�្ធរំនួន 1.46 លាន�រុលា្្រអាដមរិក ដោយរារតតករ

រំោយដលើករដរៀបរំដបើក�ំដណើរករ្នាគារ�ំបូង។ ោ៉្ងោមិញ 

្មិ�្ធផល �ំបូងរប្់្ នាគារកំពរុង��ួលបានករដលើក�ឹករិត្ត ដហើយ

មានកររំពឹង�រុកថា ្នាគារនឹងចាប់ដផ្ដើមរកបានសបាក់រំដណញដៅ

ឆ្្ំ2019។

ដោយមានកររំពឹង�រុកថា្មិ�្ធផល្នាគារនឹងមានកំដណើនកន់

តតែ្្់ ដហើយល�្ធផលដៅក្ថុងឆ្្ំ2019 ក៏នឹងមានភាពល្អសបដ្ើរ

តថមដ�ៀត ដោយមានករជំររុញ�ឹករិត្តពី�ិន្ន័យដ្�្ឋកិរចេនាដពលថ្មីៗ

្សមាប់សបដ�្កម្ថុជាទាំងមូលដនាះ សករុមសបឹក្សាភិបាលដៅតតមាន

�្្សនៈវិជ្ជមានថាដ្�្ឋកិរចេកម្ថុជានឹងដៅតត មានកំដណើនែ្្់ ជាពិដ្្ 

វិ្័យដ្វា្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុត�លកំពរុងតតមាន្នទៃថុះកំដណើន

គួរឱ្យកត់្មា្្ល់។

 ការរផ�ោតរលើអាជីវកម្មរបស់ធនា្រារ

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

សករុមហ៊រុនវិនិដោគោ្៉ង្កម្មដៅ ក្ថុងតំបន់អា រ្ុអីាដគ្យ៍ដៅក្ថុងវិ្័យ

ដ្វា្នាគារ អរលនស�ព្យ ថាមពល និងហិរញ្ញវត្ថុ។ នាដពលថ្មីៗដនះ 

សគរុបបានដបើកពិ្ីបញចេថុះបឋម្ីលារាង្ង់្សមាប់គដសមាង

អរលនស�ព្យ One Central Tower ត�លមានអគារដភ្្ាះបួនត�លមាន

ែរុន�ូរា្្ក់ដៅ�ំដនើប 38 ជាន់ និងអគារ ករិោល័យ 22 ជាន់នឹងក្្យ

ជាករិោល័យកោ្្លរាជីវកម្មរប្់្នាគារដៅដពលរាង្ង់រួរ។

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។

 រសចក�ីែថ្ងអំណរ្រុណ

តាងនាមឱ្យសករុមសបឹក្សាភិបាល ែ្ថុំ្ូមតថ្ងអំណរគរុណរំដោះសករុម

សបឹក្សាភិបាល មញន្តី និងបរុគ្គលិកទាំង អ្់រប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា

ត�លបានផ្ដល់ឱវា� ករគាំស� និងករតណនាំនានាកន្ងមក។

ដលើ្ពីដនះដៅដ�ៀត ែ្ថុំ្ូមតថ្ងអំណរគរុណោ៉្ងសជាលដស�រំដោះ

អតិថិជន និងដ�គូអាជីវកម្ម�៏មាន តដម្រប្់ដយើងត�លគំាស�ោ្៉ងដមាះមរុត

ដនះ និង្ង្ឃឹមថានឹងពសងឹងភាពជាដ�គូ�៏រឹងមាំដនះបតន្មដ�ៀត 

ដៅឆ្្ំខាងមរុែៗ ែណៈដពលត�លដយើងែិតែំពសងីកផលិតផល និងដ្វើ

ឱ្យដ្វាកម្មដយើងកន់តតល្អតថមដ�ៀត។

ជាររុងដសកយ ែ្ថុំ្ូមយកឱក្ដនះតថ្ងអំណរគរុណ�ល់្មាជិក

សករុមសបឹក្សាភិបាល គណៈសគប់សគង និងបរុគ្គលិក្នាគារ �ីសបឹក្សា និង

ភាគ�រុនិកទាំងអ្់ ត�លបានែិតែំបំដពញករងារ ្សមាប់្នាគារ 

ជាពិដ្្ រំដោះករដប្ដជា្្រិត្ត និងករែិតែំសបឹងតសបងបដងកើត និងដបើក

្នាគារមួយដនះ។ ែ្ថុមំានក្ដី្ ង្ឃឹមោ្៉ងមរុតមំាថា្នាគាររប្់ដយើងនឹង

បន្ត��ួលបានករគំាស�រំដោះករអភិវឌ្�ន៍បតន្មដ�ៀតនាឆំ្្ខាងមរុែ។  

ដោយក្ដីរាប់អាន

MR. ZULKIFLEE KUAN SHUN BIN ABDULLAH
នាយកបេតិេត្ិ
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រចនាសម្័ន្ធធនាគារ
គិតសតឹមដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

រចនាសម្ព័ន្ធធនាគារ

នាយកបេតិេត្ិ

បករុមបេរឹក្សាភិបាល

បេធាននាយកបេតិេត្ិ

នាយកប្រេ់ប្រងទូបៅ

្រណៈកម្្ធិការប្រេ់ប្រង
្រណៈកម្្ធិការតតងតាំង 

និងលាភការ
្រណៈកម្្ធិការប្រេ់ប្រង 

ហានិភ័យ

នាយកដ្្នហានិភ័យ 
និងបេតេិត្ិ

នាយកដ្្នរតនាគារ
នាយកដ្្នធនធានមនរុស្ស 

និងរដ្ឋបាល

្រណៈកម្្ធិការេរុ្រ្គលិក

នាយកដ្្ន ព័តម៌នវិទ្យា
នាយកដ្្នហិរញ្ញវត្ខុ  

និង្រណបនយ្យ
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នាយកដ្្នសវនកម្មផ្ទៃក្ខុង

នាយកដ្្នលក់ និងទី្្សារ
នាយកដ្្នបេតិេត្ិការ 

បសវាធនាគារ

្រណៈកម្្ធិការប្រេ់ប្រង 
បទព្យសកម្ម និងេំណុល

្រណៈកម្្ធិការសវនកម្ម ្រណៈកម្្ធិការឥណទាន

នាយកដ្្នឥណទាន



1212

គកុមគបឹក្សាភិបាល
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គកុមគបឹក្សាភិបាល

បណ្ឌិត SATHIT បានបដសមើករងារអ្់រយៈដពលជាដសរើន�្វត្សរ៍
ដៅសក្ួងហិរញ្ញវត្ថុដនសពះរាជាោរសកដថ ត�លដ�ើបតតថ្មីៗ ដនះ មានមរុែ
តំតណងជាដលខា្ិករអរិដញន្តយ៍។ ដលាកបណ្ឌតិក៏មានតួនា�ីជាសបធាន
ជាដសរើនទាំងដៅវិ្័យរ�្ឋ និងវិ្័យឯកជនផងត�រ ក្ថុងដនាះរួមមាន 
ករិោល័យគណៈកម្មករធានារា៉្ប់រងដថ ្នាគារដថ រា្្ប័នមូល
និ្ិដរា្ននិវត្តរោ្្ភិបាលដថ ្នាគារ Krung Thai Bank, សករុមហ៊រុន 
Krungthai-AXA Insurance និង្នាគារ TMB។

បណ្ឌិត SATHIT ក៏ធា្្ប់ដ្វើជាសបធានគណៈកមាម្្ិករមូលបសតដថ 
ចាប់តាំងពីឆ្្ំ2013 រហូត�ល់ តែតរុលា ឆ្្ំ2015 និងជាសបធាន្ភា
អរិដញន្តយ៍កំតណ�សមង់ជាតិដថចាប់ពីឆ្្ំ2015 �ល់ តែកកកោ ឆ្្ំ2017 
ផងត�រ។

បតន្មពីដនះដៅដ�ៀត ចាប់តាំងពីឆ្្ំ2009 �ល់ ឆ្្ំ2010 បណ្ឌិត 
SATHIT ធា្្ប់ដ្វើជាសបធានករិោល័យគណៈកម្មករធានារា៉្ប់រង 
ត�លជានិយ័តករ�ីផ្សារធានារា៉្ប់រង�ីមួយដៅសបដ�្ដថ។

បរចេថុប្បន្ ដលាក ZULKIFLEE កំពរុងបដសមើករងារជាអនរុសបធាន រប្់
សករុមហ៊រុន AIF Group ��ួលបនទៃថុកសគប់សគងអង្គភាព ដ្វា្នាគារ 
និងដ្វាហិរញ្ញវត្ថុរប្់សគរុប ដលាកមានប�ពិដរា្ន៍ជាង 30ឆ្្ំ ដលើ
តផ្កសបតិបត្តិករ និងសគប់សគងដ្វា្នាគារ ត�លចាប់ដផ្ដើមពី្នាគារ 
Affin Bank (M) Bhd ដហើយដសកយមករូលបដសមើករងារក្ថុង្នាគារ
្ំបំផរុតមួយរប្់មា៉្ដ�្រុីគឺ្នាគារ Public Bank Berhad។ ដសរៅពី
សបដ�្មា៉្ដ�្រុី ដលាក ZULKIFLEE ក៏ធា្្ប់បដសមើករដៅ្នាគារ 
VID Public Bank ក្ថុងសបដ�្ដវៀតោម ដៅឆ្្ំ1996 រហូត�ល់
ឆ្្ំ2000។ ដៅអំ�ថុងដពលបដសមើករដៅក្ថុងសបដ�្ដវៀតោម ដលាក
បានបដសមើករដៅ�ីសករុងហាណូយ �ីសករុងហូជីមិញ និងករិោល័យ
សករុងោោង។ ដៅឆំ្្2003 ដលាក ZULKIFLEE បដសមើករដៅ្នាគារ 
Public Bank Berhad រាខា�ីសករុងដវៀងរនទៃ ដហើយដសកយមក ដៅ
ឆ្្ំ2008 ដលាកបានបដងកើត្នាគារ International Commercial 
Bank Lao Limited ឱ្យសករុមហ៊រុន ICB Financial Group Holdings 
AG ឥ�នូវសតរូវបានប្តនូរដ�ម្ះដៅជា BIC Bank Lao Co., Ltd.

ដលាក ZULKIFLEE បានបញចេប់ករ្ិក្សាថា្្ក់អនរុបណ្ឌិត មកពី
្កលវិ�្យាល័យ Multimedia សបដ�្មា៉្ដ�្រុី និង្្ជ�្បសតតផ្ក
សគប់សគងមកពី Institute of Supervisory Management 
រសកភពអង់ដគ្្។

េណ្ិត SATHIT LIMPONGPAN
បេធានបករុមបេរឹក្សាភិបាល

បលាក ZULKIFLEE KUAN SHUN BIN ABDULLAH
អភិបាល/នាយកបេតិេត្ិ
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បកុមប្រឹក��ភិបាល

គកុមគបឹក្សាភិបាល

ដលាក យឹម លក្ខណ៍ បដសមើករងារដៅក្ថុងសបដ�្ និងមាតរុសបដ�្

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 បែរុដោ�ះ្ដ� បែរុតន្តក៏បានឆ្ថុះប្ំ្្ជងដៅក្ថុងគដសមាង

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។

ដលាក REWIN គឺជាដ�គូរ្្ាបនិកដៅសករុមហ៊រុន PrimeStreet Advisory 
ត�លដៅក្ថុងសករុមហ៊រុនដនះ ដលាក�ឹកនំាតផ្កដ្វា្នាគារវិនិដោគ និង
សគប់សបតិបត្តិករទាំងអ្់រប្់សករុមហ៊រុន។ ដលាកមានប�ពិដរា្ន៍
ជាដសរើន�ូរជា ធា្្ប់បដសមើករងារជា្នាគារិកវិនិដោគជាន់ែ្្់ដៅ
សករុមហ៊រុន Quant Group ត�លជា្នាគារវិនិដោគថ្្ាក់តំបន់ត�លមាន
ជំនាញឯកដ�្តផ្ក M&A និងធ្្ាប់ដ វ្ើជា CFO និងជាសបធានតផ្កអភិវឌ្�ន៍
អាជីវកម្មដៅសករុមហ៊រុនផលិតផល�ំដនើប្ំបំផរុតមួយដៅក្ថុង SEA។

ជំនាញឯកដ�្រប្់ដលាករួមមាន�ូរជា ហិរញ្ញវត្ថុរាជីវកម្ម កររួម
បញចេនូលគា្្ និងករ�ិញយកសករុមហ៊រុន និងហិរញ្ញប្បទាន។ ដលាកមាន
ប�ពិដរា្ន៍ោ្៉ង�ូលំ�ូលាយដលើវិ្័យជាដសរើន �ូរជា �ូរគមនាគមន៍ 
ដហោ្្ររនា្ម្័ន្ធ ថាមពល និងដ្វារាធារណៈ តរ� អរលនស�ព្យ 
និងសករុមសគឹះរ្្ានហិរញ្ញវត្ថុ។ ករងារអនរុវត្តរប្់ដលាកបានពសងីករហូត
�ល់ M&A ឆ្ងសបដ�្ និងករផ្សពវផ្សាយមូលនិ្ិ្ម្ម៌ឯកជន 
ក៏�ូរជាមូលនិ្ិករោរហានិភ័យ (hedge fund) ផងត�រ។ 

នាដពលថ្មីៗ ដនះ ដលាក REWIN �ឹកនំាសករុមផ្ដល់ករសបឹក្សាដោបល់�ល់
អាជ្្ា្រអំពីគដសមាងដហោ្្ររនា្ម័្ន្ធខ្្ាត្ំត�លមាន�ឹកសបាក់រំនួន 2.7 
ោន់លានបាត – រួមមាន គដសមាងរថដភ្ើងដល្ប�នដលឿន MRTA និង SRT។ 
ដលាកក៏បានសបឹក្សា TOT និង CAT ក្ថុងភាពជាដ�គូ JV ត�លអារមាន 
សពមទំាងគដសមាងតរករំតលកដហោ្្ររនា្ម័្ន្ធផងត�រ (គដសមាង Tower 
Co ត�លមាន�ឹកសបាក់រំនួន 40 ោន់លានបាត និងគដសមាង Fiber Co 
ត�លមាន�ឹកសបាក់ 30 ោន់លានបាត)។

ដលាក REWIN តតងតតសតរូវបានអដញ្ជើញឱ្យដ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយ្ជា
ញឹកញាប់ដៅសករុមហ៊រុនឯកជន និង រា្្ប័នរោ្្ភិបាលមួយរំនួន។ 

ដលាក��ួលបានបរិ្ជ�ប្សតតផ្កវិ វ្កម្្ម រុវិីលពី្កលវិ�្យាល័យជូឡា
�ថុងកន និង MBA មកពីរាលា Sloan School of Management 
ដៅ MIT។

បលាក REWIN PATAIBUNLUE   
អភិបាល  

បលាក យរឹម លក្ណ៍
អភិបាល
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ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ដលាក RUTSARAN MOONSAN គឺជាអនរុសបធានរប្់សករុមហ៊រុន 
AIF Group ��ួលបនទៃថុកតផ្ក ជួញ�ូរដលាហៈមានតដម្តផ្កជួញ�ូរ
�ូដៅ និងសករុមហ៊រុនបរុសត្ម្័ន្ធរំណីអាហារ និងដភ្ជ្ជៈរប្់សគរុប។ 
ដលាក RUTSARAN ��ួលបានបរិ្ជ�ប្សតតផ្កក្ិឧ្្សាហកម្មមកពី
្កលវិ�្យាល័យ Kasetsart សបដ�្ដថ និង្្ជ�ប័្សតថ្្ាក់អនរុបណ្ឌតិ
តផ្ក្រុរកិរចេអន្តរជាតិពី្កលវិ�្យាល័យ University of Greenwich 
�ីសករុង�ថុង�៍ រួមទាំងវិ្ជ�្បនបសតកិត្តិយ្កសមិតពីរផងត�រ។ 

មរុនដពលរូលរួមបដសមើករងារជាមួយនឹងសករុមហ៊រុន AIF Group ដលាក 
RUTSARAN ធ្្ាប់មាន ប�ពិដរា្ន៍បដសមើករងារជាង 8 ឆំ្្តផ្កជួញ�ូរ 
និងដ្វា្នាគារ។ ដៅអំ�ថុងដពលបដសមើករងារក្ថុង្នាគារ ដលាកសតរូវ
បានចាត់តំាងឱ្យដ វ្ើជាសបធានតផ្ក�ំនាក់�ំនង្សមាប់អតិថិជន្ំខាន់ៗ
មួយ រំនួនរប្់្នាគារ រួមទាំងសបតិបត្តិករគណនីបង្គរត�លមាន�ឹក
សបាក់ជាង 1 ោន់លានបាត ដហើយអារនឹងដកើនដ�វ�ងដលើតដម្សបតិបត្តិ
ករគណនីក្ថុងរយៈដពលមួយឆ្្ំដ�ៀតផង។ ដសកយមកដ�ៀត  

ដលាក RUTSARAN បានរូលរួមបដសមើករងារជាមួយនឹង YLG 
Bullion International ដហើយសតរូវបានចាត់តាំងឱ្យបដងកើត

បលាក RUTSARAN MOONSAN
អភិបាល

រាខាសករុមហ៊រុនដៅក្ថុងសបដ�្្ិង�បរុរ� និងដ្វើករដសជើ្ដរ�្អតិថិជន
អន្តរជាតិថ្មីៗ។ ដោយមានដ�ពដក្ល្យតផ្ក�ំនាក់�ំនង និងជំនាញ
ជួញ�ូរ ដលាកបានរូលរួមរំតណកជួយ YLG ឱ្យក្្យជាសករុមហ៊រុន 
Bullion Trading �៏្ំបំផរុតមួយដៅក្ថុងសបដ�្ដថ។ ដៅដពលរូលរួម
បដសមើករងារ ជាមួយនឹងសករុមហ៊រុន AIF Group ដលាក RUTSARAN 
បានជួយអភិវឌ្�សករុមហ៊រុន AIF Gold Trading ដ�ើម្បីឱ្យក្្យជាសករុម
ហ៊រុននាំរូលមា្្ំបំផរុត និង្កម្មតតមួយគត់ដៅក្ថុងសបដ�្ឡាវ។  

ដលាកក៏បានជួយដរៀបរំឱ្យសករុមហ៊រុន Asia Loyal ក្្យជា សករុមហ៊រុន
តរកចាយត�លមានភាពដជាគជ័យ ដលើវិ្័យជាដសរើន �ូរជា ោនយន្ត 
និង្ំភារៈ្ំណង់ និងវិ្័យដផ្សងដ�ៀតជាដសរើន។ ក្ថុងករគាំស�
អាជីវកម្មអភិឌ្�ន៍អរលនស�ព្យរប្់សគរុបដនះ ដលាកក៏បានផ្ដលួរដផ្ដើម 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។



្រណៈគ្រប់គ្រង
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គណៈបគ្រ់បគង

្រណៈគ្រប់គ្រង

ដលាក ោរា៉្ បានរូលរួមបដសមើករងារជាមួយនឹង្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី 

(ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក ជាសបធានសគប់សគងជាន់ែ្្់។ ដលាកមាន

ប�ពិដរា្ន៍ជាង 14ឆ្្ំ ដៅ្នាគារោណិជ្ជរំនួនពីរ រួមមាន្នាគារ

កោឌីោ៉្ ភីអិល្រុី និង្នាគារោណិជ្ជភ្ំដពញ។ ដលាកមាន

ប�ពិដរា្ន៍តផ្កសគប់សគងវាយតដម្ឥណទាន �ំនាក់�ំនងអតិថិជន

ឥណទានោណិជ្ជកម្ម ្ ហសគា្ រ្ុនតូរ និងម្្យម (SME) ករសគប់សគង

រាខាជាន់ែ្្់ និងករសគប់សគងរាខា VIP។

ដលាកបានបញចេប់ថា្្ក់បរិ្ជ�្បសតតផ្កគណដនយ្យ ដៅឆ្្ំ2005 

និងថា្្ក់អនរុបណ្ឌិតតផ្កហិរញ្ញវត្ថុ ដៅឆ្្ំ2007 ពីរាកលវិ�្យាល័យ

ជាតិសគប់សគង។

បលាក ឃរឹម ច័នទៃដ��្
បេធានប្រេ់ប្រងជាន់េ្ស់

ដលាក ម្៉ារ្៉ា បានរូលបដសមើករងារដៅ្នាគារ បី៊.អាយ. រ្ុ ី(ដែមបូឌា) 

តប៊ង ម.ក ក្ថុង តែក្ជ�្ ឆ្្ំ2018 ជាសបធានតផ្កហិរញ្ញវត្ថុ។ ដលាក

មានប�ពិដរា្ន៍ជាង 8ឆ្្ំ តផ្កហិរញ្ញវត្ថុ ដៅ្នាគារពីរ �ូរជា

្នាគារ ភំ្ដពញោណិជ្ជ និង ្ នាគារ ហវលីីព ភីអិល រ្ុ។ី 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។

បលាក បាន ម៉្��្  
ត្្កហិរញ្ញវត្ខុ
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ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ដលាក ROBERT YONG បានចាប់ដផ្ដើមករងារ�ំបូងរប្់ែ្លួនដៅ

ក្ថុងឆ្្ំ2015 ជាអ្កអភិវឌ្�ន៍ សបព័ន្ធដៅ សករុមហ៊រុន INFOPRO SDN 

BHD។ ដលាកបានដ្វើករជាមួយសករុមហ៊រុន INFOPRO SDN BHD 

ចាប់ពីតែឧ្ភា ឆ្្ំ2015 �ល់ តែឧ្ភា ឆ្្ំ2017។ ដៅអំ�ថុងដពល

ជាអ្កអភិវឌ្�ន៍សបព័ន្ធដនាះ ដលាកមានប�ពិដរា្ន៍ក្ថុងករបដងកើតសបព័ន្ធ

សគប់សគងហានិភ័យ សបព័ន្ធសបឆំងករ្មា្្តសបាក់ សបព័ន្ធរាយករណ៍ 

្នាគារកោ្្ល សបព័ន្ធរួមបញចេនូលជាមួយសបព័ន្ធ្នាគារ្្នូល 

ករអនរុវត្តសបព័ន្ធ AML និងករសរាវសជាវ ្សមាប់សបព័ន្ធនីមួយៗ។ 

ដលាកបានចាប់ដផ្ដើមបដសមើករងារដៅ្នាគារ BIC Bank Lao Co., LTD 

ដៅតែមិថរុនា ឆ្្ំ2017 ជាមញន្តី IT ជាន់ែ្្់។ ដលាកក៏សតរូវបានដផទៃរឱ្យ

មកកន់កម្ថុជា ដ�ើម្បីជួយក្ថុងករបដងកើត្នាគារ បី៊.អាយ. រ្ុ ី(ដែមបូឌា) 

តប៊ង ម.ក ្សមាប់គដសមាងអនរុវត្តសបព័ន្ធ និង IT។ ដលាក ROBERT 

YONG បានរូលរួមបដសមើករងារជាមួយ្នាគារ បី៊.អាយ. រ្ុ ី(ដែមបូឌា) 

តប៊ង ម.ក ដៅតែ្្នូ ឆ្្2ំ018 ជាសបធានតផ្កព័ត៌មានវិ�្យា (IT)។

បលាក ROBERT YONG BONG WEI  
ត្្កព័ត៌មនវិទ្យា (IT)
(្របបមងអនរុវត្បេព័ន្ធ និង Hardware)

ដលាក ដវរាដលា បានបញចេប់បរិ្ជ�្បសតតផ្កវិ�្យារាញ្្ត និងវិ្វកម្ម

ករុំព្យនូ�័រដៅឆ្្ំ2008 ដៅរាកលវិ�្យាល័យភូមិនទៃភ្ំដពញ បរិ្ជ�្បសត 

តផ្ករ�្ឋបាលរាធារណៈ ដៅឆ្្ំ2009 ដៅរាកលវិ�្យាល័យភូមិនទៃ

នីតិរាញ ្្ត និងវិ�្យារាញ ្្តដ្�្ឋកិរចេ និង្្ជ�ប្សតជាន់ែ្្់គររុដក្ល្យ

តផ្កព័ត៌មានសគប់សគង និងភាពជាអ្ក�ឹកនាំដៅឆ្្ំ2011 ដៅវិ�្យារា្្ន

ជាតិអប់រំ។

ដលាកបានកំពរុងដ្វើករក្ថុងវិ្័យ្នាគារជាង 7 ឆ្្ំ ដោយមានប�

ពិដរា្ន៍ តផ្កសបព័ន្ធ្្នូល្នាគារ MIS ករបដងកើតរបាយករណ៍ 

រ�្ឋបាលមូលោ្្ន�ិន្ន័យ កររួមបញចេនូលសបព័ន្ធករអភិវឌ្�ន៍ដៅខាងក្ថុង 

សករុមហ៊រុន និងករវិភាគករងារព័ត៌មានវិ�្យា (IT)។ ដលាក ដវរាដលា 

បានរូលរួមបដសមើករងារជាមួយ្នាគារ បី៊.អាយ. រ្ុ ី(ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក 

ដៅតែ្្នូ ឆ្្2ំ018 ជាសបធានតផ្កព័ត៌មានវិ�្យា (IT)។

បលាក បសង បវសាបលា
ត្្កព័ត៌មនវិទ្យា (IT) (បេព័ន្ធប្រេ់ប្រងព័ត៌មន (MIS) 
និងបេព័ន្ធស្នូលធនាគារ)
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ក្ជ�្ ្រុគន្ធធាវ� បានបញចេប់បរិ្ជ�្បសត តផ្កអប់រំពីវិ�្យារា្្នភារា
បរដ�្ និងបរិ្ជ�្បសតរ្បាប់ជាភារាអង់ដគ្្ ពីរាកលវិ�្យាល័យ
ភូមិនទៃនីតិរាញ្្ត និងវិ�្យារាញ្្តដ្�្ឋកិរចេ។ បរចេថុប្បន្ ក្ជ�្កំពរុងបន្ត
ករ្ិក្សាថា្្ក់អនរុបណ្ឌិតតផ្ករ្បាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិដៅរាកលវិ�្យា
ល័យភូមិនទៃនីតិរាញ្្ត និងវិ�្យារាញ្្តដ្�្ឋកិរចេ (RULE) ដហើយ��ួល
បាន្្ជ�្បសតតផ្កជំនាញសបឆំងករ្មា្្តសបាក់ពី International 
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។

កញ�្ ជា សរុ្រន្ធធាវ�
ត្្កហានិភ័យ និងបេតិេត្ិ 

ដលាក ដវ�ត បានបញចេប់បរិ្ជ�្បសត តផ្កអក្សររាញ្្តអង់ដគ្្ ពី
រាកលវិ�្យាលយ័ភំ្ដពញអន្តរជាតិ (PPIU) ដៅឆ្្2ំ010 និងបានបញចេប់
ថា្្ក់អនរុបណ្ឌិតតផ្ករ�្ឋបាលអាជីវកម្ម (MBA) ដៅរាកលវិ�្យាល័យ
ន័រតរុនដៅឆ្្2ំ016។

ដោយរារតតករដប្ដជា្្រិត្ត និងកររូលរិត្តរប្់ែ្លួន ដលាក ដវ�ត បាន
វិវត្តករងាររប្់ែ្លួនពីជំនួយកររ�្ឋបាល ដៅរាកលវិ�្យាល័យែ្លួន
ដៅជាមញន្តីរ�្ឋបាលដៅ្នាគារោណិជ្ជភ្ំដពញជាមញន្តីសបតិបត្តិរ�្ឋបាល 
ជាន់ែ្្់ដៅ្នាគារ Phillip Bank Plc បន្្ាប់មកសតរូវបាន�ំដ�ើងតួនា�ី
ជាសបធានរ�្ឋបាលដៅក្ថុងរយៈដពល 7 ឆំ្្។ ដលាកមានប�ពិដរា្ន៍ជាង 
10 ឆ្្ំជាមួយ្នាគារោណិជ្ជដៅក្ថុងតផ្កជំនាញរប្់គាត់។ 

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

បលាក យរុន បវ�ត
ត្្កធនធានមនរុស្ស និងរដ្ឋបាល

្រណៈគ្រប់គ្រង

គណៈបគ្រ់បគង



21

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

ព័ត៌មានហិរ្ញវត្នុសរង្ប
រយៈដពលហិរញ្ញវត្ថុគិតចាប់ពីដថងៃ�1ី4 តែវិរឆេិក ឆ្្2ំ017 (កលបរិដរឆេ�ររុះបញ្ជីបដងកើត្នាគារ) រហូត�ល់ ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018។

ឆ្្ំហិរញ្ញវត្ខុ 2018

លទ្ធ្លបេតិេត្ិការ (000 ដរុលា្្រអាបមរិក)

រំណូលសបតិបត្តិករ 559

រំដណញ / (ខាត) មរុនបង់ពន្ធ (1,462)

រំដណញ / (ខាត) ្រុ�្ធ្សមាប់ឆ្្ំដនះ (1,462)

ទិន្ន័យតា�ងតរុល្យការ្រន្រឹះ (000 ដរុលា្្រអាបមរិក)

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

មូលនិ្ិផ្្ល់្រុ�្ធ (000 �រុលា្្រអាដមរិក) 74,010

អនរុបាតដរា្នភាព (%) 122%



េស�អតិថិជន
េយើងផ�ល់េសវាល�បំផុត និងេសវាធនាគរមន
សុវត�ិភាពដល់អតិថិជនេដើម្បបីំេពញត្រម�វការ

ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន។

ផលិតផល និងេស�កម�

��ក់បេ��ើ៖
• គណនីបេ�� ើសន្សំ
• គណនីចរន�  
• គណនីបេ�� ើមនកាលកំណត់

ឥណ�ន៖
• ឥណទនអាជីវកម� 
• ឥណទនេគហដា� ន 
• ឥណទនបុគ�ល  
• ឥណទនវបិរូបន៍

េស�កម�៖
• ការេផ�រ្របកក់�ុង្របេទស និងេ្រក្របេទស 
• ការប�ូរ្របក ់  
• ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម�

ប���ញ៖
• ម៉សីុន ATM
• េសវាធនាគរតាមអុីនធឺណិត

ពព័ត៌�នសំ�ន់ៗ អំពី�ជីវកម� ឆ្នាំ2018
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ព័ត៌មានសំខាន់ៗ អំពីអាជីវកម្ម ឆ្ា2ំ018

ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក គឺជា្នាគារោណិជ្ជថ្មីមួយ ដៅក្ថុងសបដ�្កម្ថុជា ត�លបំដពញតសមរូវកររប្់អតិថិជន
តាមរយៈករផ្ដល់�ំដោះសរាយមានភាពដរ្សបឌិត និងជាក់ត ្្ដង។ ្ នាគាររប្់ដយើង រូលរួមរំតណកដលើកកម្្់ ្្ដង់ោរជីវភាព
រ្់ដៅរប្់សបជាជន និងករអភិវឌ្�ន៍ដ្�្ឋកិរចេសបដ�្ តាមរយៈករផ្ដល់ដ្វា្នាគារដពញដលញ ដោយតផ្អកដលើមូលោ្្ន
ហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ ដោយឈរដលើដគាលករណ៍អភិបាលកិរចេល្អ ករអនរុវត្តន៍រ្បាប់ និងតមា្្ភាព។

ដយើងពសងឹងភាពជាដ�គូជាមួយនឹងអតិថិជនរប្់ដយើង តាមរយៈករដ វ្ើករងារសបកបដោយករដគារពគ្្ាដៅវិញដៅមក ដបើករំហ 
ដរាម្ះសតង់ និងករយល់អំពីតសមរូវកររប្់អតិថិជន។



េ�លេ����ំ2019

ការដាកដំ់េណើ រការ
ម៉សីុន ATM

ការដាកឱ់្យេ្របើ្របស់េសវា
ធនាគរតាមអុីនធឺណិត និង

េសវាធនាគរចល័ត

ការដាកឳ់្យដំេណើ រការ
បណ័� ឥណទន និង
ឥណពន�

ការព្រងីក
បណ� ញសាខ

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

្សមាប់រយៈដពលសបំាតែ ចាប់តំាងពីដពលចាប់ដផ្ដើម�ំដណើរករអាជីវកម្មថ្មរីប្់ែ្លួន ្ នាគារ បី៊.អាយ. រ្ុ ី(ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក 
្ដសមរបាននូវកំដណើនោ៉្ងរឹងមាំដលើផលបសតឥណទាន និងសបាក់បដញ្ញើពីអតិថិជន្ក្្នរុពល ដោយមានករផ្ដល់ និង
លក្ខែណ្ឌល្អ្សមាប់ផលិតផល និងដ្វាកម្មរប្់ដយើង។

ឆ្្ំ2018 គឺជាឆ្្ំត�ល្នាគារបានចាប់ដផ្ដើម�ំដណើរករអាជីវកម្ម
រប្់ែ្លួន និង្ដសមរបាននូវកំដណើនោ្៉ងរឹងមំាដលើផលបសតឥណទាន
្សមាប់្នាគារ ត�លមាន្មតរុល្យឥណទានររុះបញ្ជី្ររុប រំនួន 
36.05 លាន�រុលា្្រអាដមរិក។

កំដណើនឥណទានែ្្់ជាងកររំពឹង�រុកដនះ គឺដោយរារតតកតា្្
្ំខាន់ៗមួយរំនួន�ូរជា កំដណើនតសមរូវករដៅក្ថុង�ីផ្សារ ដោយរារ
តតរា្្នភាពដ្�្ឋកិរចេដៅក្ថុងឆ្្ំ2018 មានភាពសបដ្ើរ និងលក្ខែណ្ឌ
ផលិតផល និងដ្វាកម្មមានភាពទាក់ទាញ និងសបកួតសបតជងែ្្់។

ដៅឆ្្ំ2018 ្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក ្ដសមរបាន
នូវកំដណើនោ៉្ងរឹងមាំ ដលើតផ្កសបាក់បដញ្ញើពីអតិថិជន ត�លបានដកើន
ដ�ើង�ល់ 17.97 លាន�រុលា្្រអាដមរិក ត�លភាគដសរើនបានពីគណនី
បដញ្ញើ្ន្សំ និងគណនីររន្ត។ ដ្វាអតិថិជន អសតាករសបាក់មានភាព
ទាក់ទាញ និងលក្ខែណ្ឌមានភាពសបកួតសបតជង គណៈសគប់សគង 
និងបរុគ្គលិករប្់ដយើងគឺ ្រុ�្ធតតជាកតា្្រម្បង ត�លរូលរួមរំតណក
្ដសមរបាននូវកំដណើនឆ្្ំដនះ ក៏�ូរជាដគាលដៅដៅក្ថុងឆ្្2ំ019។

ឥណទាន គបាក់បរ្ញើ

សមិទ្ធផលឆ្ាំ2018



ការអភិវឌ��ន៍និេ�ជិត
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ការអភិវឌ្�ន៍និរយោជិត
្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក បានចាប់ដផ្ដើមសបតិបត្តិករ
ដៅតែ្ីហា ឆ្្ំ2018 ត�លមានបរុគ្គលិករំនួន 26 នាក់ ដៅឆ្្ំ2018។ 
ក្ថុងនាមជា្នាគារថ្មមួីយ ដយើងបានផ្ដល់ករដរៀន្ូសត វគ្គបណ្ត�ះបោ្្ល 
និងឱក្អភិវឌ្�ន៍ទាំងដៅក្ថុង្នាគារ និងដៅរា្្ប័នខាងដសរៅ
ដ�ើម្បីគាំស��ល់សគប់�ំោក់កលដន�ំដណើរករអភិវឌ្�ន៍ ្សមាប់ទាំង
បរុគ្គលិកថ្មី និងបរុគ្គលិកចា្់រប្់ដយើង។

កម្មវិ្ីរល័តបរុគ្គលិកគឺជា កម្មវិ្ីមួយដៅក្ថុងរំដោមវិ្ីរាញ្្តរប្់
ដយើងក្ថុងករអភិវឌ្�ន៍ និងផ្ដល់ឱក្�ល់បរុគ្គលិកមាន្ក្្នរុពលម្្ាក់ៗ
ត�លមានបំណងបដងកើនដ�ពដក្ល្យ និងដជាគវា្នាអនាគតរប្់ែ្លួន។

កំដណើនគួរឱ្យកត់្ម្្ាល់រប្់្នាគារ បី៊.អាយ. រ្ុ ី(ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក 
និងករភា្្ប់�ំនាក់�ំនងរប្់ែ្លួនជាមួយនឹងសករុមហ៊រុន B.I.C Markets 
និងសករុមហ៊រុន B.I.C Group នឹងផ្ដល់ឱក្ជាដសរើនទំាង ដៅក្ថុងសបដ�្ 
និងដសរៅសបដ�្�ល់្នធានមនរុ្្សរប្់ដយើងក្ថុងករអភិវឌ្�ន៍អាជីព
ករងាររប្់ែ្លួន។

ករផ្ដល់ផលិតផល និងដ្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុងាយស្ួល និងមានករ�រុករិត្ត
�ល់អតិថិជនរប្់ដយើងអារ្ដសមរបាន លរុះសតាតត្នាគាររប្់ដយើង
មាន្នធានមនរ្ុ ស្ ត�លដោរដពញដោយដ�ពដក្ល្យ ដ វ្ើករជាមួយ
ដយើង។ ដយើង្ូមរា�្គមន៍ និងដលើក�ឹករិត្ត�ល់បរុគ្គលិកវ័យដក្មង និង
បរុគ្គលិកមានដ�ព្យដក្ល្យ ត�លមានបំណងបដងកើនរំដណះ�ឹង និង
បន្តដរៀន្ូសតរំដណះ�ឹងថ្មីៗជាមួយដយើង ដ�ើម្បីត្វងយល់ និងបំដពញ
តាមតសមរូវកររប្់អតិថិជន សពមទំាងគំាស� និងជួយគ្្ាដៅវិញដៅមក។

ករបន្តកិរចេែិតែំសបឹងតសបងរប្់ដយើង ក្ថុងករផ្ដល់ឱក្ជាដសរើន 
្សមាប់វឌ្�នភាពករងារ ដោយយល់�ឹងថាបរុគ្គលិកគឺជា ស�ព្យ្កម្ម
ដ�ើម្បី្ដសមរនូវ�្្សនៈវិ្័យរប្់្នាគារ ្នាគារែិតែំដ្វើករ 
ទាក់ទាញ និងដសជើ្ដរ�្ដបក្ខជន ត�លមានដ្រក្ដីដជឿជាក់ឥរិោប� 
និងកសមិតប�ពិដរា្ន៍សតឹមសតរូវ ត�ល្នធានសតរូវករ ដ�ើម្បី្ដសមរ
បានដជាគជ័យរប្់ែ្លួន។ ្ នាគារដជឿជាក់ថាសកបែ័ណ្ឌអភិវឌ្�ន៍្នធាន
មនរុ្្ស ត�លអារជួយបរុគ្គលិកក្ថុងករអភិវឌ្�ន៍ជំនាញ រំដណះ�ឹង 
និង្មត្ភាពផ្្ល់ែ្លួន និង្នាគារ គឺជាកត្្ា�៏្ំខាន់ក្ថុងករអភិវឌ្�ន៍
្នធានមនរុ្្ស ត�លអារ្ដសមរនូវដគាលដៅរប្់្នាគារ សបកប
ដោយភាពដជាគជ័យ។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ចធនា្រារ
សករុមសបឹក្សាភិបាលមាន�ំនួលែរុ្សតរូវរួម រំដោះករបដងកើត និង 
ករសតរួតពិនិត្យដមើលសកបែ័ណ្ឌសគប់សគងហានិភ័យរប្់្នាគារ។   

្នាគារបានបដងកើតដគាលនដោបាយសគប់សគងហានិភ័យ ដ�ើម្បី 
កំណត់ និងវិភាគហានិភ័យ ត�ល្នាគារបានជួបសប�ះ ដោយោក់ 
ដរញនូវសបព័ន្ធកសមិត និងសតរួតពិនិត្យហានិភ័យ្មស្ប និងតាមោន 
ហានិភ័យ និងដគារពតាមករកសមិតដនះ។

្នាគាររប្់ដយើងសបឈមនឹងហានិភ័យ្ំខាន់ៗ �ូរខាងដសកម 
ត�លដកើតដរញពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖

	ហានិភ័យសបតិបត្តិករ

	ហានិភ័យឥណទាន

 ហានិភ័យ�ីផ្សារ

 ហានិភ័យរារ់សបាក់ងាយស្ួល

ហានិភ័យគបតិបត្ិការ
ហានិភ័យសបតិបត្តិករ គឺជាហានិភ័យខាតបង់ដោយផ្្ល់ ឬដោយ 
សបដោល ត�លដកើតដ�ើងដោយរារតតសបព័ន្ធសតរួតពិនិត្យដផទៃក្ថុង 
បរុគ្គលិក បដរចេកវិ�្យា និងដហោ្្ររនា្ម្័ន្ធមិនសគប់សគាន់ ឬមិនមាន 
សប្ិ�្ធភាព និងដោយរារតតកត្្ាខាងដសរៅដផ្សងដ�ៀតដសរៅពីហានិភ័យ 
ឥណទាន ហានិភ័យ�ីផ្សារ និងហានិភ័យរារ់សបាក់ងាយស្ួល �ូរជា 
ហានិភ័យ ត�លដកើតដរញពីលក្ខែណ្ឌតសមរូវផ្នូវ និងនិយ័តកម្ម និង ្្តង់ោរ 
ត�លអារ��ួលយកបានជា�ូដៅដនឥរិោបថរប្់្នាគារផងត�រ។  

្នាគារអារសគបស់គងករខាតបង់ ដោយរារតតហានិភ័យសបតិបត្តិករ 
ដនះបាន តាមរយៈករបដងកើតសបព័ន្ធសគប់សគងហានិភ័យសបតិបត្តិករ  
ករតាមោនសតឹមសតរូវ និងកររាយករណ៍អំពី្កម្មភាពអាជីវកម្ម 
ដោយអង្គភាពសតរួតពិនិត្យ និងគាំស�ត�លជាអង្គភាពឯករាជ្យ សពមទាំង 
្្ិតដៅដសកមករសតរួតពិនិត្យរប្់គណៈសគប់សគងជាន់ែ្្់រប្់ 
្នាគារ។

ករសគប់សគងហានិភ័យសបតិបត្តិករដៅក្ថុង្នាគារ អារ្ដសមរបាន 
តាមរយៈករបដងកើតររនា្ម្័ន្ធ្នាគារ តួនា�ី និងដគាលនដោបាយ 
សតរួតពិនិត្យរ្បា្់លា្់។ ដគាលនដោបាយ និងវិធាន សតរួតពិនិត្យដផទៃ 
ក្ថុងនានា សតរូវបានអនរុវត្ត រួមមានករបដងកើតឱ្យមាន្ិ�្ធិររុះហត្ដលខា  
ករបដងកើត ករសតរួតពិនិត្យបា៉្រា៉្តមែសតសបព័ន្ធ ករបញ្ជ្្បនីតិវិ្ី 
និងឯករារ សពមទំាងករអនរុវត្តន៍តាមលក្ខែណ្ឌតសមរូវ និយ័តកម្ម និងផ្នូវ 
រ្បាបដ់ផ្សងដ�ៀតផងត�រ។

ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន គឺជាករខាតបង់រំណូល និងករខាតបង់ដ�ើម�រុន 
ត�លអារមានក្ថុង�សមង់ជា្ំវិធាន្នជាក់លាក់ ដោយរារតតអ្កែចេ ី
ឬ្មភាគីមិនបំដពញតាមកតពវកិរចេក្ថុងកិរច្េ ន្យារប្់ែ្លួន ក្ថុងករផ្ដល់ 
ឥណទានជូនអតិថិជន និង្កម្មភាពវិនិដោគ។

្នាគារសបាក�ថា មានករតបងតរកភារកិរចេរ្បា្់លា្់រវាងអ្កដផ្ដើម 
ឱ្យអ្កដផ្ដើមឥណទាន អ្កវាយតដម្ ឧបករណ៍វាយតដម្ដផទៃក្ថុង និង្ិ�្ធ ិ
អំោរអនរុម័ត។

ករកំណត់ពិនទៃថុហានិភ័យសតរូវដ្វើករពិនិត្យដ�ើងវិញ និងដ្វើបរចេថុប្បន្ភាព 
សបចាំឆ្្ំ ដហើយក្ថុងករណីត�ល (i) មានករផ្្្់ប្ដនូរដៅដលើ ែ និង 
លក្ខែណ្ឌឥណទានរួមមាន ករពន្យារដពល (ii) ករ្ងមិនដ�ៀងទាត់ 
ឬ្ងហួ្កលកំណត់ និង (iii) ព័ត៌មានមិនល្អ ត�លមានទាក់�ង 
ជាមួយករែចេី ឬសបតិបត្តិករ។

្នាគារោក់ដរញនូវដគាលនដោបាយ និងដគាលករណ៍អនរុវត្តជាដសរើន 
ដ�ើម្បីកត់បន្យហានិភ័យឥណទាន។ ដគាលនដោបាយ និងករអនរុវត្តន៍ 
្ម្មតាបំផរុត គឺជាករចាត់វិធានករ្ន្តិ្ រុែក្ថុង�សមង់ជាវត្ថុប្ំ្្ជ ្ សមាប់ 
ឥណទានត�លផ្ដល់ជូនអតិថិជន ត�លជាករអនរុវត្តន៍�ូដៅ។ សករុមហ៊រុន 
អនរុវត្តតាម ដគាលករណ៍តណនំា ្្ដពីីករ��ួលយកសបដភ�ជាក់លាក់ដន 
ករកត់បន្យហានិភ័យវត្ថុប្ជ្្ំ ឬហានិភ័យឥណទាន។

ហានិភ័យទីផ្សារ
ហានិភ័យ�ីផ្សារគឺជា ហានិភ័យដនករខាតបង់ ត�លដកើតដរញពី�ំដណើរ 
ករតសបសបរួលអវិជ្ជមានដនតដម្ ឬអសតាក្ថុង�ីផ្សារ ត�ល្មា្ធាតរ្ុ ខំាន់ 
ពីរគឺ ហានិភ័យអសតាប្ដនូរសបាក់ និងហានិភ័យអសតាករសបាក់។

ហានិភ័យ�ីផ្សារ ត�លដកើតដរញពី្កម្មភាពជួញ�ូរ សតរូវបានសតរួតពិនិត្យ 
ដោយករកំណត់ដលើ�ីផ្សារនូវរ្្ានភាពជួញ�ូរ ដោយដ្ៀបជាមួយករ 
កសមិតហានិភ័យ�ីផ្សារ ត�លបានកំណត់ជាមរុន។

ហានិភ័យអសតាប្ដនូរសបាក់ គឺជាហានិភ័យដនករខាតបង់ ដោយរារតត 
ករធ្្ាក់តដម្ដនរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត�លបោ្្លមកពីករតសបសបរួល 
អសតាប្ដនូរសបាក់ ឬ្កម្មភាពជួញ�ូរអសតាប្ដនូរសបាក់។

ហានិភ័យអសតាករសបាក់ គឺជាករខាត់បង់សបាក់រំណលូ ត�លអារមាន
ដោយរារតតករតសបសបរួលតដម្ស�ព្យ្កម្មរប្់្នាគារ ត�លបោ្្ល
មកពីករតសបសបរួលអសតាករសបាក់ដៅក្ថុង�ីផ្សារ។

ហានិភ័យសាច់គបាក់ងាយគសរួល
ហានិភ័យរារ់សបាក់ងាយស្ួល គឺមានទាក់�ងជាមួយល�្ធភាពក្ថុង 
កររក្សាស�ព្យ្កម្្ម នទៃនីយភាពសគប់សគាន់ ដ�ើម្បីបំដពញតាមកិរច្េ ន្យា 
ផ្ដល់ និងកតពវកិរចេហិរញ្ញវត្ថុ ដៅដពលត�ល�ល់កំណត់្ង តាមករ 
រំោយមួយ្មស្ប។

ដសរៅពីករអនរុវត្តន៍ឱ្យបានដពញដលញតាមលក្ខែណ្ឌតសមរូវរារ់សបាក់ 
ងាយស្ួលទាំងអ្់ គណៈសគប់សគង្នាគារក៏ដ្វើករតាមោនោ៉្ង 
ល្អិតល្អន់ដលើលំហូររូល និងលំហូរដរញទាំងអ្់ សពមទាំងលដម្អៀង  
រវាងតដម្ដ�ើមសគា តាមរបាយករណ៍ជាសបចាំផងត�រ។ �ំដណើរករ 
រំដោះឥណទាន និងបដញ្ញើរប្់អតិថិជនសតរូវដ្វើករសតរួតពិនិត្យ និង 
តក្សមរួលលក្ខែណ្ឌរារ់សបាក់ងាយស្ួល ដ�ើម្បីធានាបានស�ព្យ្កម្ម  
្នទៃនីយភាពសគប់សគាន់ក្ថុងករបំដពញតាមកិរចេ្ន្យា និងកតពវកិរចេ 
ហិរញ្ញវត្ថុ សពមទាំងដៅដពលវា�ល់កំណត់្ងផងត�រ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
សកមាេ់ការិយេរិបច�ទ ប�លបានេញ្ចេ់

មថ�ទី31 បខធ្ន� ��្ំ2018
និងរបាយការណ៍រេស់សវនករឯករាជ្យ
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ធនាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក

ចរុះេញ�ីោណិជ�កម្មបលេ 00029200

ទីសា្្ក់ការ អា្យោ្្ន No. 462 ផ្នូវដលែ 93 ្ងា្្ត់�ដន្បារាក់ ែណ្ឌរំករមន 
រាជធានីភ្ំដពញ សពះរាជាោរសកកម្ថុជា

ភា្រទរុនិក Asia Investment and Financial Services Sole Co., Ltd. 

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 
            Bin Abdullah នាយក

ដលាក  Rutsaran Moonsan នាយក

អ្កប្រេ់ប្រង ដលាក  Zulkiflee Kuan Shun 
            Bin Abdullah នាយកសបតិបត្តិ

ដលាក  Low Swee Siang (Patrick) នាយក�ូដៅ

ដលាក បាន មា៉្រា៉្ សបធានតផ្កហិរញ្ញវត្ថុ

ដលាក ដ្ង ដវរាដលា សបធានតផ្កបដរចេកវិ�្យាព័ត៌មាន
(បដសមើករចាប់ពីដថងៃ�0ី3 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018)

ដលាក  Yong Bong Wei (Robert) សបធានតផ្កបដរចេកវិ�្យាព័ត៌មាន

ដលាកស្ី លាប ដពសជបូតណន សបធានតផ្ក្វនកម្មដផទៃក្ថុង 
(លាតលងដថងៃ�0ី4 តែករុម�ៈ ឆ្្2ំ019)

សវនករ ដែភីអឹមជ្ជី ដែមបូឌា រំកត់

ព័ត៍មានអំពីធនាគារ
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល
(កំណត់្ំគាល់ 4)

សបាក់ខាតមរុនបង់ពន្ធដលើសបាក់រំដណញ (1,462,481) (5,876,249)

រំោយពន្ធដលើសបាក់រំដណញ - -

សបាក់ខាត្រុ�្ធ្សមាប់ករិយបរិដរឆេ� (1,462,481) (5,876,249)

របាយការណ៍រេស់កករុមកេរឹក្សាភិបាល

សករុមសបឹក្សាភិបាល ្ មូដ វ្ើករបង្្ាញជូននូវរបាយករណ៍រប្់សករុមសបឹក្សាភិបាល និងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ បី៊.អាយ. រ្ុ ី(ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក  
ដៅកត់ថា (“្នាគារ”) ត�លបានដ្វើ្វនកម្មរួរ ្សមាប់ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018។

សកម្មភាពចម្បង
្នាគារបានបដងកើតដ�ើងដៅដថងៃ�ី14 តែវិរឆេកិ ឆំ្្2017 ដសកមរ្បាប់ដនសពះរាជាោរសកកម្ថុជា ្្ដពីី្ហសគា្ោណិជ្ជកម្ម និងអាជ្្ាប័ណ្ណពី្នាគារជាតិ 
ដនកម្ថុជា។ ្ នាគារបាន��ួលអាជ្្ាប័ណ្ណពី្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ដៅដថងៃ�ី18 តែកកកោ ឆំ្្2018 និងចាប់ដ វ្ើសបតិបត្តកិរដៅដថងៃ�ី08 តែ្ីហា ឆំ្្2018។

្កម្មភាពរម្បងរប្់្នាគារ រួមមានករដ វ្ើសបតិបត្តកិរដលើរាល់្កម្មភាពអាជីវកម្្ម នាគារ និងករផ្តល់ដ្វាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ត�លោក់ព័ន្ធដផ្សងៗដ�ៀត។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុ
ល�្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ្សមាប់ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018 មាន�ូរខាងដសកម៖

ភាគលាភ
ពរុំមានភាគលាភោសតរូវបានសបក្ ឬសតរូវបានបង់ ដហើយសករុមសបឹក្សាភិបាលក៏ពរុំបានផ្ដល់ជាអនរុរា្ន៍ក្ថុងករតបងតរកភាគលាភោមួយ 
្សមាបក់រិយបរិដរឆេ�ដនះដ�។

ប�ើមទរុន
ដ�ើម�រុនរប្់្នាគារនាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018 មានរំនួន 75,000,000 �រុល្្ារអាដមរិក។

ទរុនេកមរុង និងសំវិធានធន
ពរុំមានករតសបសបរួលជារារវន្តដន�រុនបសមរុង និង្ំវិធាន្នដៅក្ថុងករិយបរិដរឆេ�ដនះដ� ដសរៅពីករបងា្្ញដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនះ។

ឥណទាន និងេរុបរកេទានអាកកក់ និងជាេ់សង្ស័យ
ដៅមរុនដពលត�លរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារសតរូវបានដរៀបរំដ�ើង សករុមសបឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានករ្មស្ប ដ�ើម្បីប្ជ្្ក់ថា  
វិធានករទាក់�ងដៅនឹងករលរុបបំបាត់ដចាលឥណទាន និងបរុដរសបទានអាសកក់ និងករដ្វើ្ំវិធាន្នដលើឥណទាន និងបរុដរសបទានជាប់្ង្ស័យ
សតរូវបានដ្វើដ�ើង ដហើយសករុមសបឹក្សាភិបាលដជឿជាក់ថា រាល់ឥណទាន និងបរុដរសបទានអាសកក់ ត�លបាន��ួលរា្្ល់ថាសតរូវបានលរុបបំបាត់ដចាល 
និងបានដ្វើ្ ំវិធាន្នសគប់សគាន់។

នាដថងៃដរញរបាយករណ៍ដនះ សករុមសបឹក្សាភិបាលពរុំបានពិនិត្យដ�ើញមានរា្្នភាពោមួយ ត�លអារនឹងបោ្្លឲ្យរំនួនដនករលរុបបំបាតដ់ចាល 
ឥណទាន និងបរុដរសបទានអាសកក់ ឬរំនួនដនករដ វ្ើ្ វិំធាន្នដលើឥណទាន និងបរុដរសបទានជាប់្ង្ស័យដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនះមានរំនួន 
ែវះខាតជារារវន្តដនាះដ�ើយ។
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កទព្យសកម្មចរន្ត
ដៅមរុនដពលដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ សករុមសបឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានករ ត�លមានមូលោ្្ន្មរម្យ ដ�ើម្បីប្ជ្្ក់ថាបោ្្ 
ស�ព្យ្កម្មររន្ត ត�លបានកត់សតាដៅក្ថុងបញ្ជីគណដនយ្យរប្់្នាគារ ដហើយត�ល្ន្ិោ្្នថាមិនអារលក់បានដៅក្ថុងសបតិបត្តិករអាជីវកម្ម 
្ម្មតា សតរូវបានកត់បន្យឲ្យដៅដ្្មើនឹងតដម្ ត�លគិតថានឹងអារសបមូលបានជាក់ត្្ដង។

នាដថងៃដរញរបាយករណដ៍នះ សករុមសបឹក្សាភិបាលពរុំបានពិនិត្យដ�ើញមានរា្្នភាពោមួយ ត�លនឹងដ្វើឲ្យបែះោល�់ល់ករកំណត់តដម្ស�ព្យ្កម្ម
ររន្តដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារថា មានភាពមិនសតមឹសតរូវដនាះដ�ើយ។

វិធីសាសស្តវាយតមមលៃ 

នាដថងៃដរញរបាយករណ៍ដនះ សករុមសបឹក្សាភិបាលពរុំបានពិនិត្យដ�ើញមានរា្្នភាពោមួយ ត�លបានដកើតដ�ើងដ្វើឲ្យករសបកន់យកវិ្ីរាញ្្ត 
វាយតដម្ស�ព្យ្កម្ម និងបំណុលដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារមានភាពមិនសតឹមសតរូវ និងមិន្មស្បដនាះដ�ើយ។

េំណុលយថាបហតរុ និងេំណុលបផ្សងៗបទៀត

នាដថងៃដរញរបាយករណដ៍នះពរុំមាន៖

(ក) បនទៃថុកោមួយដលើស�ព្យ្កម្មរប្់្នាគារ ចាប់តាំងពីដថងៃររុងករិយបរិដរឆេ�មក ត�លធានារំដោះបំណុលរប្់បរុគ្គលោមា្្ក់ដ�ើយ ឬ

(ែ)  បំណុលយថាដហតរុោមួយ ត�លដកើតមានដ�ើង រំដោះ្នាគារចាប់តាំងពីដថងៃររុងករិយបរិដរឆេ�មកដសរៅអំពីសបតិបត្តិករអាជីវកម្ម្ម្មតា 
រប្់្នាគារដ�ើយ។

សករុមសបកឹ្សាភិបាលយល់ដ�ើញថា ពរុំមានបំណុលយថាដហតរុ ឬបំណុលដផ្សងៗដ�ៀត ត�ល្នាគារសតរូវបំដពញ ឬអារនឹងសតរូវបំដពញក្ថុងអំ�ថុងដពល 
�ប់ពីរតែ បន្្ាប់ពីដថងៃបញចេប់ករិយបរិដរឆេ�នឹងមានផលបែះោល់ជារារវន្ត�ល់ល�្ធភាពរប្់្នាគារក្ថុងករបំដពញកតពវកិរចេរប្់ែ្លួន ដៅដពល�ល់ 
ដថងៃកំណត់ដ�ើយ។ 

ការបកេកេរួលសភាពការណ៍

នាដថងៃដរញរបាយករណ៍ដនះ សករុមសបឹក្សាភិបាលរប្់្នាគារពរុបំានពិនិត្យដ�ើញ្ភាពករណ៍ោមួយ ត�លមិនបានតវកតញកដៅក្ថុងរបាយករណ៍ដនះ  
ឬក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ ត�លអារនឹងបោ្្លឲ្យតួដលែដនរំនួនោមួយ ដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពមិនសតឹមសតរូវដនាះដ�។

កេតិេត្តិការមិនកេកកតី

តាមមតិរប្់សករុមសបឹក្សាភិបាល ល�្ធផលដនករដ្វើសបតិបត្តិកររប្់្នាគារក្ថុងករិយបរិដរឆេ�ហិរញ្ញវត្ថុដនះ មិនមានផលបែះោល់ជារារវន្ត 
ដោយ្កម្មភាពសបតិបត្តិករ ឬសពឹត្តិករណ៍ោមួយ ត�លមានលក្ខណៈជារារវន្ត និងមិនសបសកតីដនាះដ�។

សករុមសបឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផងត�រថា ដៅក្ថុងរដនា្្ះដពលចាប់ពីដថងៃររុងករិយបរដិរឆេ��ល់ដថងៃដរញរបាយករណដ៍នះ  ពរុំមានរំោត់ថា្្ក់្ កម្មភាព 
សបតិបត្តកិរ ឬសពឹត្តកិរណ៍ោមួយ ត�លមានលក្ខណៈជារារវន្ត និងមិនសបសកតីដកើតមានដ�្បើង ត�លអារនំាឲ្យបែះោល់�ល់ល�្ធផលដនសបតិបត្តកិរ 
រប្់្នាគារក្ថុងករិយបរិដរឆេ� ត�លរបាយករណ៍ដនះបានដរៀបរំដ�្បើងដនាះដ�។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កករុមកេរឹក្សាភិបាល

សករុមសបឹក្សាភិបាល ត�លបានបដសមើករចាប់តាំងពីដថងៃត�លដរញរបាយករណ៍ររុងដសកយមាន៖

	េណ្ិត Sathit Limpongpan បេធានបករុមបេរឹក្សាភិបាល

	បលាក Rewin Patailbunlue សមជិក

	បលាក យរឹម លក្ណ៍ សមជិក

	បលាក Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah សមជិក

	បលាក Rutsaran Moonsan សមជិក

ភាគកម្មរេស់កករុមកេរឹក្សាភិបាល

ពរុំមាន្មាជិកសករុមសបឹក្សាភិបាលោមា្្ក់កន់កប់ ឬមានករទាក់�ិនដៅក្ថុងភាគហ៊រុនផ្្ល់រប្់្នាគារដៅក្ថុងករិយបរិដរឆេ�ហិរញ្ញវត្ថុដនះដ�។  

អត្កេបោជន៍រេស់កករុមកេរឹក្សាភិបាល

ដៅក្ថុងអំ�ថុងករិយបរិដរឆេ� ឬមិនថាដៅររុងករិយបរិដរឆេ�ដនរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនះ ពរុំមានករដរៀបរំោមួយ ត�លមាន្នាគារជាគូភាគីមួយ  
ក្ថុងដគាលបំណងជួយ�ល់្មាជិកសករុមសបឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បី��ួលបាននូវអត្សបដោជន៍ ដោយមដ្្យាបាយ�ិញយកភាគហ៊រុន ឬលិែិតបំណុលពី 
្នាគារ ឬពីសករុមហ៊រុន�ដ�ដ�ៀតដ�។

ក្ថុងអំ�ថុងករិយបរិដរឆេ�ហិរញ្ញវត្ថុ ពរុំមានអភិបាលរប្់្នាគារោមា្្ក់បាន��ួល ឬមាន្ិ�្ធិ��ួលបាននូវអត្សបដោជន៍ោមួយ (ដសរៅពី 
អត្សបដោជន៍ ត�លបានរួមបញចេនូលដៅក្ថុងបរិលាភ្ររុប��ួលបាន ឬ�ល់កំណត់��ួលបានដោយ្មាជិកសករុមសបឹក្សាភិបាល �ូរបានបងា្្ញ 
ក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈករររុះកិរចេ្ន្យាដ្វើដ�ើង ដោយ្នាគារ ឬដោយសករុមហ៊រុនត�ល្មាជិកសករុមសបឹក្សាភិបាលដនាះ ជា្មាជិក 
ឬក៏ជាមួយសករុមហ៊រុន ត�ល្មាជិកសករុមសបឹក្សាភិបាលដនាះ មានផលសបដោជន៍តផ្កហិរញ្ញវត្ថុដសរើនដនាះដ� ដលើកតលងតតករបងា្្ញដៅក្ថុង 
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការទទួលខរុសកតរូវរេស់កករុមកេរឹក្សាភិបាលបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

សករុមសបឹក្សាភិបាលមានភារៈដ្វើករអះអាងប្ជ្្ក់ថា របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបងា្្ញភាពសតឹមសតរូវជារារវន្តដនរា្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ 
នាដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆ្្ំ2018 សពមទាំងល�្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរ�ឹកសបាក់ ្សមាប់ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់។ ដៅក្ថុងករដរៀបរំរបាយករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដនះ សករុមសបឹក្សាភិបាលចាំបារ់សតរូវ៖

(ក)  អនរុម័តនូវដគាលនដោបាយគណដនយ្យ ត�ល្មស្បដោយតផ្អកដលើករវិនរិឆេ័យ និងករបា៉្ន់សបមាណោ្៉ង្មដហតរុផល និងសបរុងសបយ័ត្ 
ដហើយដ្វើករអនរុវត្តន៍សបកបដោយ្ង្គតិភាព។

(ែ)  ដគារពតាម្្តង់ោរគណដនយ្យកម្ថុជា និងដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជាោក់ព័ន្ធ និងករដរៀបរំ និងករកំណត់បង្្ាញដៅ 
ក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬសប្ិនដបើមានករែរ្ុ តប្កពីដនះ ដ�ើម្បីបង្្ាញភាពពិត និងសតឹមសតរូវ គឺសតរូវតតបង្្ាញ និងពន្យល់ឲ្យបានរ្បា្់លា្់  
និងកំណត់បរិមាណដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(គ)  សតរួតពិនិត្យសបព័ន្ធ�ំដណើរកររបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ និងរក្សា�រុកនូវបញ្ជីគណដនយ្យឲ្យបានសគប់សគាន់ និងសបព័ន្ធសគប់សគងដផទៃក្ថុង
ឲ្យមានសប្ិ�្ធភាព។

(�)  វាយតដម្នូវល�្ធភាពរប្់្នាគារក្ថុងករបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ��ួលែរុ្សតរូវដលើករលាតសតោងព័ត៌មាន សប្ិនដបើោក់ព័ន្ធនូវប្ជ្្ 
ទាំងឡាយ ត�លទាក់�ងដៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងដសបើសបា្់មូលោ្្ននិរន្តរភាពដនគណដនយ្យ ដលើកតលងតតអ្កសគប់សគងមានបំណង
រង់ជសមះបញ្ជីផ្្ក�ំដណើរករ្នាគារ ឬគាម្នជដសមើ្្មរម្យ�ដ�ដ�ៀតដសរៅពីដ្វើតបបដនះ និង

(ង)  សតរួតពិនិត្យ និង�ឹកនាំ្នាគារឲ្យមានសប្ិ�្ធភាពដលើរាល់ដ្រក្តី្ដសមរ ត�លមានរារៈ្ំខាន់ទាំងអ្់ ត�លបែះោល់�ល់្កម្មភាព 
សបតិបត្តិករ និង�ំដណើរកររប្់្នាគារ ដហើយសតរូវសបាក�ថា កិរចេករដនះសតរូវបានឆ្ថុះប្ជ្្ំងោ៉្ងសតឹមសតរូវដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

សករុមសបឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា បានអនរុវត្តរាល់តសមរូវករ �ូរបានរាយករណ៍ខាងដលើក្ថុងករដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ។
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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�ី31 តែ្្នូ ឆំ្្2018 សពមទំាងល�្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរ�ឹកសបាក់ ្ សមាប់ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ ដោយអនរុដលាម
ដៅតាម្្តង់ោរគណដនយ្យកម្ថុជា និងដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ោក់ព័ន្ធនឹងករដរៀបរំ និងករកំណត់បងា្្ញដៅក្ថុង
របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

មតិសវនកម្ម

ដយើងែ្ថុំបានដ្វើ្វនកម្មដៅដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តប៊ង ម.ក ដៅកត់ថា (“្នាគារ”) ត�លរួមមាន 
តារាងតរុល្យករនាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្ំ2018 របាយករណ៍ល�្ធផល របាយករណ៍្ ្តីពីបតសមបសមរួលមូល្ន និងរបាយករណ៍លំហូរ�ឹកសបាក់ ្សមាប់ 
ករិយបរិដរឆេ� ត�លបានបញចេប់ និងកំណត់្ំគាល់ ត�លរួមមានដគាលនដោបាយគណដនយ្យ្ំខាន់ៗ សពមទាំងព័ត៌មានពន្យល់ដផ្សងៗ 
ត�លបានបង្្ាញដៅ�ំព័រ�9ី �ល់ �4ី8។

ជាមតិរប្់ដយើងែ្ថុំ របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជារារវន្តបានបងា្្ញនូវភាពសតឹមសតរូវដនរា្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ នាដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆ្្ំ2018  
សពមទាំងល�្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរ�ឹកសបាក់រប្់្នាគារ្សមាប់ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ ដោយអនរុដលាមដៅតាម្្តង់ោរគណដនយ្យ 
កម្ថុជា និងដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជាោក់ព័ន្ធនឹងករដរៀបរំ និងករកំណត់បងា្្ញដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

មូលដ្្នមនមតិសវនកម្ម

ដយើងែ្ថុំបានដ្វើ្វនកម្មដោយអនរុដលាមដៅតាម្្តង់ោរ្វនកម្មអន្តរជាតិដនកម្ថុជា។ ករ��ួលែរុ្សតរូវរប្់ដយើងែ្ថុំត�លស្បតាម្្តង់ោរ 
ទាំងដនាះសតរូវបានដរៀបរាប់បតន្មដ�ៀតដៅក្ថុងកថាែណ្ឌ្្ដីពីករ��ួលែរុ្សតរូវរប្់្វនករ ្សមាប់ករដ្វើ្វនកម្មដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
ត�លមានដៅក្ថុងរបាយករណ៍រប្់ដយើងែ្ថុំ។ ដយើងែ្ថុំមានភាពឯករាជ្យពី្នាគារ ដោយស្បដៅតាមតសមរូវករសកម្ីល្ម៌វិជា្្ជីវៈ ត�លោក់ព័ន្ធ 
នឹង្វនកម្មដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដៅក្ថុងសពះរាជាោរសកកម្ថុជា ដហើយដយើងែ្ថុំបានបំដពញនូវ�ំនួលែរុ្សតរូវដលើសកម្ីល្ម៌វិជា្្ជីវៈ  
ស្បតាមតសមរូវកររប្់្្តង់ោរទាំងដនាះ។ ដយើងែ្ថុំដជឿជាក់ថាភ្្តថុតាង្វនកម្មត�លដយើងែ្ថុំសបមូលបានមានលក្ខណៈសគប់សគាន់ និង្មស្ប 
្សមាប់ជាមូលោ្្នក្ថុងករបដញចេញមតិ្វនកម្មរប្់ដយើងែ្ថុំ។

ព័ត៌មានបផ្សងៗ

អ្កសគប់សគងមានភារៈ��ួលែរុ្សតរូវដលើព័ត៌មានដផ្សងៗ។ ព័ត៌មានដផ្សងៗ ត�លបាន��ួលសតឹមកលបរិដរឆេ�ដនរបាយករណ៍្វនកម្មដនះ គឺ 
របាយករណ៍រប្់សករុមសបឹក្សាភិបាល ត�លបានបងា្្ញដៅ�ំព័រ�ី1 �ល់ 5 និងរបាយករណ៍សបចាំ្ឆ្្ំរប្់្នាគារ ត�លរំពឹងថារួររាល់បនា្្ប់ 
ពីកលបរិដរឆេ�ដនរបាយករណ៍្វនកម្មដនះ។

មតិ្វនកម្មរប្់ដយើងែ្ថុំដៅដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានសគប�ណ្តប់ដលើព័ត៌មានដផ្សងៗដ�ើយ ដហើយដយើងែ្ថុំមិនដ្វើករផ្ដល់នូវអំណះ 
អំោងោមួយដៅដលើព័ត៌មានដនះដ�។

ោក់ព័ន្ធនឹងករដ្វើ្វនកម្មរប្់ដយើងែ្ថុំដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ករ��ួលែរុ្សតរូវរប្់ដយើងែ្ថុំ គឺសតរូវអានព័ត៌មានដផ្សងៗ ដហើយពិចារោ 
ថាដតើព័ត៌មានដផ្សងៗដនាះមានភាពមិនស្បគា្្ជារារវន្តជាមួយរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬករយល់�ឹងរប្់ដយើងែ្ថុំដៅក្ថុងករដ្វើ្វនកម្ម ឬ 
មានបង្្ាញនូវកំហរុ្ ឆ្គងជារារវន្ត ។

សប្ិនដបើករអានព័ត៌មានដផ្សងៗ ត�លបាន��ួលមរុនកលបរិដរឆេ�ដនរបាយករណ៍្វនកម្មដនះ អារឲ្យដយើងែ្ថុំ្ន្ិោ្្នថា មានកំហរុ្ឆ្គងជា 
រារវន្តដកើតដ�ើង ដយើងែ្ថុំសតរូវរាយករណដ៍ៅតាមរ្្ានភាពជាក់ត្្តង។ ដយើងែ្ថុំពរុំមានអវីត�លសតរូវរាយករណ៍ោក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដផ្សងៗដនះដ�។

ការទទួលខរុសកតរូវបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរេស់អ្នកកគេ់កគង និងអ្នកទទួលខរុសកតរូវបលើអភិបាលកិច្ច

អ្កសគប់សគងមានភារៈ��ួលែរុ្សតរូវដលើករដរៀបរំ និងករបងា្្ញនូវភាពសតឹមសតរូវដនរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនរុដលាមដៅតាម្្តង់ោរ 
គណដនយ្យកម្ថុជា និងដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតដិនកម្ថុជាោក់ព័ន្ធនឹងករដរៀបរំ និងករកំណត់បងា្្ញដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
ដហើយនិង��ួលែរុ្សតរូវដលើសបព័ន្ធសតរួតពិនិត្យដផទៃក្ថុង ត�លអ្កសគប់សគងកំណត់ថាមានភាពចាំបារ់ ្សមាប់ករដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យ  
ដជៀ្ផរុតពីករបងា្្ញែរុ្ជារារវន្ត ដោយរារតតករតក្ងបន្ំ ឬកំហរុ្ឆ្គង។ 

ដៅក្ថុងករដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្កសគប់សគងមានភារៈ��ួលែរុ្សតរូវដលើករវាយតដម្នូវល�្ធភាពរប្់្នាគារ ក្ថុងករបន្តនិរន្តរភាព 
អាជីវកម្ម��ួលែរ្ុ សតរូវដលើករលាតសតោងព័ត៌មាន (សប្ិនដបើោក់ព័ន្ធ) នូវប្្្ជទំាងឡាយ ត�លទាក់�ងដៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងដសបើសបា្់ 
មូលោ្្ននិរន្តរភាពដនគណដនយ្យដលើកតលងតតអ្កសគប់សគងមានបំណងរង់ជសមះបញ្ជី ផ្្ក�ំដណើរករ្នាគារ ឬគាម្នជដសមើ្្មរម្យ�ដ�ដ�ៀត 
ដសរៅពីដ្វើតបបដនះ។

អ្ក��ួលែរុ្សតរូវដលើអភិបាលកិរចេ មានភារៈ��ួលែរុ្សតរូវក្ថុងករសតរួតពិនិត្យ�ំដណើរករហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ។

របាយការណ៍រេស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំបោះភា្រទរុនិកធនាគារ េ៊ី.អាយ.សរុី (បេមេូឌា) តេ៊ង ម.ក
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ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ការទទួលខរុសកតរូវរេស់សវនករសកមាេ់ការបធ�ើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

ដគាលដៅរប្់ដយើងែ្ថុ ំគឺផ្ដល់នូវអំណះអំោង្មដហតរុផលថារបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងមូល មិនមានករបង្្ាញែរ្ុ ជារារវន្តដោយរារតតករ
តក្ងបន្ំ ឬកំហរុ្ឆ្គង និងផ្ដល់នូវរបាយករណ៍រប្់្វនករ ត�លរួមបញចេនូលទាំងមតិ្វនកម្មរប្់ដយើងែ្ថុំ។ អំណះអំោង្មដហតរុផល គឺជា
អំណះអំោងមានកសមិតែ្្មួ់យ បែរុតន្តវាមិនអារធានាថា សគប់ដពលដនករដ វ្ើ្ វនកម្មដោយអនរុដលាមដៅតាម្្តង់ោរ្វនកម្មអន្តរជាតិដនកម្ថុជា  
អាររកដ�ើញនូវករបង្្ាញែរ្ុ ជារារវន្តត�លបានដកើតដ�ើងដនាះដ�។ ករបង្្ាញែរ្ុ ជារារវន្តអារដកើតដ�ើង ដោយរារករតក្ងបនំ្ ឬកំហរ្ុ ឆ្គង 
ដហើយសតរូវបានចាត់�រុកថាជារារវន្ត ដៅដពលត�លករតក្ងបន្ំ ឬកំហរុ្ឆ្គងតតមួយ ឬក៏រួមបញចេនូលគា្្ មានផលបែះោល់�ល់ករ្ដសមររិត្តតផ្ក
ដ្�្ឋកិរចេរប្់អ្កដសបើសបា្់ ដោយដោងដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនះ។

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

• ដ្វើករកំណត់ និងវាយតដម្នូវហានិភ័យដនករបងា្្ញែរុ្ជារារវន្តដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយរារ តតករតក្ងបន្ំ ឬកំហរុ្ឆ្គង 
 និង��ួលែរ្ុ សតរូវដលើករដរៀបរំ និងករអនរុវត្តនូវនីតិវិ្ី្វនកម្ម ដ�ើម្បីដឆ្ើយតប ដៅនឹងហានិភ័យទំាងដនាះ និងសបមូលនូវភ ្្តថុតាងត�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
 ្មស្បដៅតាមកលៈដ�្ៈ បែរុតន្តមិនតមនក្ថុងដគាលបំណងដ�ើម្បីបដញចេញមតិ ដលើសប្ិ�្ធភាពដនករសគប់សគងដផទៃក្ថុងរប្់្នាគារដ�ើយ។

• ករវាយតដម្ដលើភាព្មស្ប ដនដគាលនដោបាយគណដនយ្យត�ល្នាគារ បានដសបើសបា្់ និងភាព្ម ដហតរុផលដនករបា៉្ន់រាម្ន
 គណដនយ្យ្ំខាន់ៗ សពមទាំងករលាតសតោងព័ត៌មានោក់ព័ន្ធត�លបានដ្វើដ�ើង ដោយអ្កសគប់សគង។

• ដ វ្ើករ្និ្ោ្្ន ដលើភាព្មស្បដនករដសបើសបា្់មូលោ្្ននិរន្តរភាពដនគណដនយ្យរប្់អ្កសគប់សគង ដហើយដោយតផ្អកដៅដលើភ ្្តថុតាង្វនកម្ម 
 ត�ល��ួលបានដ វ្ើករ្និ្ោ្្នថាដតើភាពមិនរ្បា្់លា្់រារវន្ត ោក់ព័ន្ធដៅនឹងសពឹត្តកិរណ៍ ឬលក្ខែណ្ឌត�លអារដ វ្ើឲ្យមានមនទៃលិជារារវន្ត
 ដលើល�្ធភាពរប្់្នាគារ ដ�ើម្បី បន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ។ សប្ិនដបើដយើងែ្ថុ ំដ វ្ើករ្និ្ោ្្នថាមានអតិ្ភាពដនភាពមិនសបាក�សបជាជា រារវន្ត 
 ដយើងែ្ថុំចាំបារ់សតរូវបញចេនូលដៅក្ថុងរបាយករណ៍រប្់ដយើងែ្ថុំ ដ�ើម្បីទាញរំោប់អារម្មណ៍ដលើករ លាតសតោងព័ត៌មានោក់ព័ន្ធដៅក្ថុង
 របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬសប្ិនដបើករលាតសតោងព័ត៌មានមាន លក្ខណៈមិនសគប់សគាន់ ដយើងែ្ថុំចាំបារ់សតរូវផ្ដល់មតិ្វនកម្មត�លមាន
 ប្ជ្ ្។ ករ្និ្ោ្ន្រប្ដ់យើងែ្ថុ ំ គឺតផ្អកតាមភ្្តថុតាង្វនកម្មត�លសបមូលបានសតឹមកលបរិដរឆេ�ដនរបាយករណ៍្ វនកម្មរប្ដ់យើងែ្ថុ ំ។ 
 ោ៉្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

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

កំណត់ 
្ំគាល់

�រុលា្្រអាដមរិក ោន់ដរៀល
(កំណត់្ ំគាល់ 4)

បទព្យសកម្ម  

រារ់សបាក់ក្ថុងដ� 5 4,518,232 18,154,256

្មតរុល្យជាមួយ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា 6 26,920,658  108,167,204

សបាក់បដញ្ញើ និងសបាក់តមកល់ដៅ្នាគារនានា 7 658,056 2,644,069

ឥណទាន និងបរុដរសបទាន - ្រុ�្ធ 8 35,689,496 143,400,395

វិនដិោគដផ្សងៗ 9 22,275,000 89,500,950

ស�ព្យ្កម្មដផ្សងៗ 10 834,035 3,351,153

ស�ព្យ្កម្មអរូបី 11 119,352 479,556

ស�ព្យ និងបរិក្្រ 12 612,119 2,459,494

សររុេបទព្យសកម្ម 91,626,948 368,157,077

េំណុល និងមូលធន

េំណុល

សបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជន 13 17,973,164 72,216,173

បំណុលដផ្សងៗ 14 116,265 467,153

សររុេេំណុល 18,089,429 72,683,326

មូលធន

ដ�ើម�រុន 16 75,000,000 301,350,000

សបាក់ខាតបង្គរ (1,462,481) (5,876,250)

សររុេមូលធន 73,537,519 295,473,750

សររុេេំណុល និងមូលធន 91,626,948 368,157,077

កំណត់្ំគាលត់�លភា្្ប់ជូនដនះ គឺជាតផ្កមួយដនរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

តារាងតរុល្យការ
នាផ្ងៃទ3ី1 តេធ្នូ ឆ្្2ំ018



35

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

របាយការណ៍លទ្ធផល
សបមេ់ការិយេរិបចឆេទតដលបានេញ្ចេ់ផ្ងៃទ3ី1 តេធ្នូ ឆ្្2ំ018

របាយការណ៍ស្ីពេីបកមេកមរួលមូលធន
សបមេ់ការិយេរិបចឆេទតដលបានេញ្ចេ់ផ្ងៃទ3ី1 តេធ្នូ ឆ្្2ំ018

ករិយបរដិរឆេ�ត�លបានបញចេប់ ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

កំណត់ 
្ំគាល់

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល
(កំណត់្ ំគាល់ 4)

រំណូលករសបាក់ 17 555,862 2,233,454

រំោយករសបាក់ 18 (9,326) (37,472)

ចំណូលការបបាក់សរុទ្ធ 546,536 2,195,982

រំណូលពសីបតិបត្តិករដផ្សងៗ 19 3,618 14,537

រំោយ�ូដៅ និងរ�្ឋបាល 20 (1,414,958)  (5,685,301) 

រំោយពន្ធអប្បរមា 15(ក) (5,530) (22,220)

ខាតពីបេតិេត្ិការ (870,334) (3,497,002)

្ំវិធាន្នដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាសកក់និងជាប់្ង្ស័យ 8 (592,147)  (2,379,247)

បបាក់ខាតមរុនេង់ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ (1,462,481) (5,876,249)

រំោយពន្ធដលើសបាក់រំដណញ 15(ក) - -

បបាក់ខាតសរុទ្ធសបមេ់ការិយេរិបចឆេទ (1,462,481) (5,876,249)

កំណត់្ំគាលត់�លភា្្ប់ជូនដនះ គឺជាតផ្កមួយដនរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

សបាក់រំដណញ

ដ�ើម�រុន  
�រុលា្្រអាដមរិក

រក្សា�រុក
�រុលា្្រអាដមរិក

្ររុប
�រុលា្្រអាដមរិក

នាដថងៃ�1ី តែមករា ឆ្្2ំ018 - - -

ដ�ើម�រុនត�លបានតបងតរក 75,000,000 - 75,000,000

សបាក់ខាត្រុ�្ធ្សមាប់ករិយបរិដរឆេ� - (1,462,481) (1,462,481)

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018 75,000,000 (1,462,481) 73,537,519

(្មមូលោនដ់រៀល - (កំណត់្ំគាល់ 4)) 301,350,000 (5,876,249) 295,473,751

កំណត់្ ំគាលត់�លភា្្ប់ជូនដនះ គឺជាតផ្កមួយដនរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
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ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

កំណត់ 
្ំគាល់

�រុលា្្រអាដមរិក ោន់ដរៀល
(កំណត់្ំគាល់ 4)

លំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពបេតិេត្ិការ

រារ់សបាក់្រុ�្ធដសបើក្ថុង្កម្មភាពសបតិបត្តិករ 21 (21,987,228) (88,344,683)

លំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពវិនិបោ្រ

សបាក់បដញ្ញើតមកល់តាមរ្បាប់ដលើករធានាដ�ើម�រុន (7,500,000)  (30,135,000)

ករ�ិញស�ព្យ និងបរិក្្រ (671,846) (2,699,477)

ករ�ិញស�ព្យ្កម្មអរូបី (138,577) (556,802)

ករវិនិដោគដផ្សងៗ (22,500,000)  (90,405,000)

រារ់សបាក់្រុ�្ធដសបើក្ថុង្កម្មភាពវិនិដោគ (30,810,423)  (123,796,279)

លំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញេ្បទាន

រារ់សបាក់��ួលបានពីករតបងតរកដ�ើម�រុន 75,000,000 301,350,000

រារ់សបាក់្រុ�្ធ��ួលបានពី្កម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន 75,000,000 301,350,000

ការបកើនប�ើងសរុទ្ធផនសាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល 22,202,349 89,209,038

សាចប់បាក់ និងសាចប់បាក់សមមូលនាបដើមការិយេរិបចឆេទ - -

សាចប់បាក់ និងសាចប់បាក់សមមូលនាចរុងការិយេរិបចឆេទ 22 22,202,349 89,209,038

កំណត់្ំគាលត់�លភា្្ប់ជូនដនះ គឺជាតផ្កមួយដនរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

របាយការណ៍លំហូរទរឹកកបាក់
សបមេ់ការិយេរិបចឆេទតដលបានេញ្ចេ់ផ្ងៃទ3ី1 តេធ្នូ ឆ្្2ំ018



37

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

1. ព័ត៌មានអំពីធនា្រារ
្នាគារ ប៊ី.អាយ.្រុី (ដែមបូឌា) តបង៊ ម.ក ដៅកត់ថា (“្នាគារ”) សតរូវបានបដងកើតដ�ើងដៅសពះរាជាោរសកកម្ថុជាដៅដថងៃ�1ី4 តែវិរឆេិក ឆ្្ំ2017 
ដសកមដលែររុះបញ្ជ ី00029200 ដហើយបានចាប់ដផ្តើមសបតិបត្តកិរបន្្ាប់ពី��ួលបានអាជ្្ាប័ណ្ណពី្នាគារជាតិដនកម្ថុជាដៅដថងៃ�ី18 តែកកកោ ឆំ្្2018។

្កម្មភាពរម្បងៗរប្់្នាគាររួមមានសបតិបត្តកិរអាជីវកម្្ម នាគារជាមូលោ្្ន និងករផ្តល់ដ្វាហិរញ្ញវត្ថុោក់ព័ន្ធដៅក្ថុងសពះរាជាោរសកកម្ថុជា។

ករិោល័យត�លបានររុះបញ្ជីរប្់្នាគារបរចេថុប្បន្មាន�ីតាំងដៅផទៃះដលែ462 ផ្នូវ93 ្ងា្្ត់�ដន្បារាក់ ែណ្ឌរំករមន រាជធានីភ្ំដពញ 
សពះរាជាោរសកកម្ថុជា។

្នាគារមាននដិោជិតរំនួន 24 នាក់ ដៅដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018។

2. មូលដ្ានននការររៀបចំ 
(ក) របាយការណ៍អនរុបលាមភាព

របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសតរូវបានដរៀបរំដ�ើង ស្បតាម្្តង់ោរគណដនយ្យកម្ថុជា និងដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជាោក់ព័ន្ធនឹង 
ករដរៀបរំ និងករកំណត់បងា្្ញដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសតរូវបានររុះហត្ដលខា្ដសមរឲ្យដរញផ្សាយដោយសករុមសបឹក្សាភិបាលដៅដថងៃ�ី 27 តែមីនា ឆ្្ំ2019។

(េ) មូលដ្្នផនការវាសត់វង 

របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ សតរូវបានដរៀបរំដ�ើងតាមមូលោ្្នតដមដ្�ើម។

(្រ) រេូិយេ័ណ្ណមរុេងារ និងរេិូយេ័ណ្ណសបមេ់បធវើការេងា្្ញ

រូបិយប័ណ្ណជាតិដនសពះរាជាោរសកកម្ថុជា គឺសបាក់ដរៀល។ ក៏បែរុតន្តដោយរារ្នាគារដ វ្ើសបតិបត្តកិរអាជីវកម្ម និងកត់សតារាល់បញ្ជគីណដនយ្យរប្់ែ្លួន 
តផ្អកដលើមូលោ្្នសបាក�់រុលា្្រអាដមរិក។ អ្កសគបស់គងក៏បានកំណតស់បាក�់រុល្្ារអាដមរិកជារូបិយប័ណ្ណមរុែងារ និងរូបិយប័ណ្ណ ្សមាប់ដ្វើករបង្្ាញ 
ដសោះវាឆ្ថុះប្ជ្្ំងពីដ្�្ឋកិរចេ សបភពសពឹត្តិករណ៍ និងកលៈដ�្ៈរប្់្នាគារ។

្កម្មភាពសបតិបត្តិករជារូបិយប័ណ្ណដផ្សងៗដ�ៀត ដសរៅពសីបាក់�រុលា្្រអាដមរិកសតរូវបានប្តនូរដៅជា សបាក់�រុលា្្រអាដមរិក ដោយដសបើសបា្់អសតាប្តនូរសបាក់ 
ដៅដថងៃសបតិបត្តិករដនាះ។ ្មតរុល្យដនស�ព្យ្កម្ម និងបំណុល ត�លជារូបិយប័ណ្ណនាកលបរិដរឆេ�រាយករណ៍ ត�លជារូបិយប័ណ្ណដសរៅពី 
�រុលា្្រអាដមរិក ក៏សតរូវបានប្តនូរដៅជាសបាក់�រុលា្្រអាដមរិក ដោយដសបើសបា្់អសតានាកលបរិដរឆេ�ដនាះ។ ភាពលំដអៀងពីករប្តនូររូបិយប័ណ្ណ ត�លដកើត 
មកពកីរប្តនូរដនាះ សតរូវបាន��ួលរ្្ាល់ដៅក្ថុងរបាយករណ៍ល�្ធផល។

របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនះ សតរូវបានបងា្្ញជាសបាក់�រុលា្្រអាដមរិក ត�លជារូបិយប័ណ្ណមរុែងាររប្់្នាគារ។ តួដលែទាំងអ្់សតរូវបានកត់ែទៃង់ 
រំនួនមួយ�រុលា្្រអាដមរិក ត�លជិតបំផរុត ដបើមិន�ូដរ្ះដ� លរុះសតាតតមានករបងា្្ញដផ្សងពីដនាះ។

(ឃ) ការបា៉្ន់សា្្ន និងការវិនិចឆេ័យ

ករដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតសមរូវឲ្យអ្កសគប់សគងដ វ្ើករវិនិរឆេ័យ បា៉្ន់រាម្ន និង្ន្មតផលបែះោល់�ល់ករអនរុវត្តនូវដគាលករណ៍គណដនយ្យ 
និងរំនួនដនស�ព្យ្កម្ម បំណុល រំណូល និងរំោយ ត�លបានរាយករណ៍។ ល�្ធផលជាក់ត្្តងអារែរុ្ពីករបា៉្ន់រាម្នទាំងដនាះ។ 

ករប្៉ាន់រាមន្ និងករ្ន្មតសតរូវបានសតរួតពិនិត្យជាសបចំា។ ករតកតសបដៅដលើគណដនយ្យប្៉ាន់រាមន្សតរូវបាន��ួលរ្្ាល់ និងកត់សតាដៅក្ថុងករិយបរិដរឆេ� 
ត�លករបា៉្ន់រាម្នដនាះសតរូវបានតកតសប និងករិយបរិដរឆេ�អនាគតត�លមានផលបែះោល់ដោយករតសបសបរួលដនះ។

ករបា៉្ន់រាម្ន និងករវិនិរឆេ័យគណដនយ្យរម្បងសតរូវបានអនរុវត្តដៅក្ថុងករដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមមានករបា៉្ន់រាម្ននូវរំនួនត�លអារ 
សបមូលបានមកវិញពីឥណទាន និងបរុដរសបទាន ត�លបានបងា្្ញដៅក្ថុងដគាលនដោបាយគណដនយ្យដោយត�កក្ថុងកំណត់្ំគាល់�3ី (�)។

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ 
សបមេ់ការិយេរិបចឆេទតដលបានេញ្ចេ់ផ្ងៃទ3ី1 តេធ្នូ ឆ្្2ំ018
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3. រ្រោលនរយោបាយ្រណរនយ្យសំខាន់ៗ
ដគាលនដោបាយគណដនយ្យ្ំខាន់ៗ ត�លបានដសបើសបា្់ដោយ្នាគារក្ថុងករដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដនះមាន�ូរខាងដសកម។ 
ដគាលនដោបាយទាំងអ្់ដនះ សតរូវបានយកមកអនរុវត្តសបកបដោយ្ង្គតិភាពដៅសគប់ករិយបរិដរឆេ�ដលើកតលងតតរំណុរត�លបានប្្្ជក់។

(ក) ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

ស�ព្យ្កម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ រួមមានរារ់សបាក់ និងរារ់សបាក់្មមូល ឥណទានផ្តល់�ល់អតិថិជន សបាក់បដញ្ញើ ស�ព្យ្កម្មដផ្សងៗ 
និងបំណុលដផ្សងៗ។ ដគាលករណ៍គណដនយ្យដលើករ��ួលរា្្ល់ និងករវាយតដមន្ូវ្មា្ធាតរុទាំងដនះ សតរូវបានបងា្្ញដៅក្ថុងដគាលករណ៍ 
គណដនយ្យដោយត�កពីគា្្។

(េ) សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល

រារ់សបាក់ និងរារ់សបាក់្មមូល រួមមាន្មតរុល្យរារ់សបាក់ និង្មតរុល្យ្នាគារ និងសបាក់បដញ្ញើដៅ្នាគារ ត�លមានកលវរាន្តដៅ 
ដពលតមកល់�ំបូងមានរយៈដពល 3តែ ឬតិរជាង និងករវិនិដោគរយៈដពលែ្ី ត�លអារប្តនូរជារារ់សបាក់ដពលោក៏បានដោយមានហានិភ័យ 
តិរតួរ រំដោះករផ្្្់ប្តនូរតដម្។

(្រ) ឥណទាន និងេរុបរបេទាន

ឥណទាន និងបរុដរសបទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន សតរូវបានកត់សតាដៅក្ថុងតារាងតរុល្យករតាមសបាក់ដ�ើម ត�លដៅ្ល់�កដរញរំនួនទាំងឡាយោ 
ត�លបានលរុបដចាល្ំវិធាន្នជាក់លាក់ និង្ំវិធាន្ន�ូដៅ។

(ឃ) សំវិធានធនបលើឥណទាន និងេរុបរបេទានអាបកក់ និងជាេ់សង្ស័យ

ដ�ើម្បីអនរុដលាមតាមដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា រាល់ឥណទាន និងបរុដរសបទានសតរូវចាត់រំោត់ថា្្ក់ ដោយដោងតាម 
្មត្ភាពដនករ�ូទាត់្ងរប្់ដ�គូោណិជ្ជកម្ម។ ្មត្ភាពដនករ�ូទាត់្ងដនះ សតរូវបានវាយតដម្ដោយតផ្អកដៅតាមប�ពិដរា្ន ៍
ដនករ�ូទាត់្ងពីមរុនលក្ខែណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរប្់កូនបំណុលអាជីវកម្ម និងលំហូរ�ឹកសបាក់នាដពលអនាគត ល�្ធភាព និងករ្្ម័សគរិត្ត្ងរប្់ 
កូនបំណុល បរិោក្ហិរញ្ញវត្ថុ និងគរុណភាពដនឯករារឥណទានត�លសបមូលបាន។ 

្នាគារ បានអនរុវត្តករដ្វើរំោត់ថា្្ក់ឥណទាន និង្ំវិធាន្នត�លតសមរូវដោយសបក្រប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ដលែ្7-017-344  
សប.ក ររុះដថងៃ�1ី តែ្្នូ ឆ្្ំ2017 និងរារាររតណនាំ ដលែ្7-018-001 ្.រ.រ.ណ ររុះដថងៃ�1ី6 តែ្្នូ ឆ្្ំ2018 ្្តីពី “រំោត់ថ្្ាក់ហានិភ័យឥណទាន 
និង្ំវិធាន្នដលើអីរុមតភរមិន” ្សមាប់្នាគារ និងសគឹះរ្្ានហិរញ្ញវត្ថុក្ថុងករវា្់តវងអីរុមតភរមិន និង្ំវិធាន្នសគប់សគាន់ ្ សមាប់ឥណទានអាសកក់  
និងជាប់្ ង្ស័យដោយតផ្អកដលើរំោត់ថា្្ក់ឥណទាន និង្ំវិធាន្ន�ូរខាងដសកម៖

ចំណាត់ថ្្ក់ ចំនួនផ្ងៃហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន

កម្ចីរយៈបពលេី្ (តិចជាងមួយឆ្្ំ):

បំណុល្ម្មតា/្្តង់ោរ តិរជាង 14 ដថងៃ 1% -្ំវិធាន្ន�ូដៅ

បំណុលឃ្្ំដមើល 15 ដថងៃ - 30 ដថងៃ 3% - ្ំវិធាន្នជាក់លាក់

បំណុលដសកម្្តងោ់រ 31 ដថងៃ - 60 ដថងៃ 20% - ្ំវិធាន្នជាក់លាក់

បំណុល្ង្ស័យ 61 ដថងៃ - 90 ដថងៃ 50% - ្ំវិធាន្នជាក់លាក់

បំណុលបាត់បង់ ដលើ្ពី 91 ដថងៃ 100% - ្ំវិធាន្នជាក់លាក់

ឥណទានរយៈបពលតវង (បបចើនជាងមួយឆ្្ំ):

បំណុល្ម្មតា/ ្្តង់ោរ តិរជាង 30 ដថងៃ 1% -្ំវិធាន្ន�ូដៅ

បំណុលឃ្្ំដមើល 30 ដថងៃ - 89 ដថងៃ 3% - ្ំវិធាន្នជាក់លាក់

បំណុលដសកម្្តង់ោរ 90 ដថងៃ - 179 ដថងៃ 20% - ្ំវិធាន្នជាក់លាក់

បំណុល្ង្ស័យ 180 ដថងៃ - 359 ដថងៃ 50% - ្ំវិធាន្នជាក់លាក់

បំណុលបាត់បង់ ដលើ្ពី 360 ដថងៃ 100% - ្ំវិធាន្នជាក់លាក់
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ករតកលម្អស�ព្យជួល 20%

ដសគឿង្ងា្្រឹម 20%

្មា្្រករិោល័យ 20%

បរិក្្រករុំព្យនូ�័រ 20%

ោនយន្ត 20%

្ំវិធាន្នដលើឥណទាន និងបរុដរសបទានជាប់្ង្ស័យអប្បបរមា សតរូវបានកំណត់ដោយតផ្អកដៅតាមរំោត់ថា្្ក់ត�លបានចាត់ថា្្ក់។ ដៅដពល 
មានព័ត៌មានត�លអារ�រុករិត្តបានថា បំណុលបាត់បង់ដកើតមានដ�ើងដសរើនជាងតសមរូវករអប្បបរមា ដនាះ្ំវិធាន្នបតនម្នឹងសតរូវបានដ្វើដ�ើង។

្ំវិធាន្នខាងដលើបានដ្វើដ�ើងដោយមិនគិតពីតដម្ស�ព្យប្ជ្្ំដ� ដលើកតលងតតស�ព្យប្ជ្្ំដនាះជារារ់សបាក់ត�លបានតមកល់ដៅ្នាគារ។ 
ក្ថុងករណីត�លឥណទាន និងបរុដរសបទានចាត់ថា្្ក់ជាឥណទានបាត់បង់ដនាះស�ព្យប្ជ្្ំនឹងអារសតរូវបានពិចារោ បែរុតន្តតដម្�ីផ្សារត�លបា៉្ន់រាម្ន
ដលើស�ព្យប្ជ្្ំដនាះ សតរូវមានករអនរុម័តយល់សពមពី្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ដោយតផ្អកតាមករណីនីមួយៗដោយត�កពីគា្្។

្ំវិធាន្នរំដោះឥណទានត�លបានលរុបបំបាត់ដចាលពីមរុន និងករបញចេនូលមកវិញនូវ្ំវិធាន្នពីមរុន សតរូវបានបងា្្ញោរ់ដោយត�ករួមជាមួយ
នឹង្ំវិធាន្ន្រុ�្ធដនឥណទានអាសកក់ និងជាប់្ង្ស័យក្ថុងរបាយករណ៍ល�្ធផល។

(ង) បបាក់េបញ្ញើតម្កល់តាមច្បាេ់

សបាក់បដញ្ញើតមកល់តាមរ្បាប់ សតរូវបានរក្សា�រុកដៅ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ស្បតាមរ្បាប់ ្្តពីីសគឹះរ្្ាន្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដនសពះរាជាោរសកកម្ថុជា  
និងសតរូវបានកំណត់ជាភាគរយដនដ�ើម�រុនអប្បបរមារប្់្នាគារ និងសបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជនត�លតសមរូវដោយ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា។ 
សបាក់បដញ្ញើតមកល់តាមរ្បាប់ សតរូវបានកត់សតាតាមតដម្ដ�ើម។

(ច) បបាក់េបញ្ញើ និងបបាក់តម្កលប់ៅធនាគារនានា

សបាក់បដញ្ញើ និងសបាក់តមកល់ដៅ្នាគារនានា សតរូវបានកត់សតាតាមតដម្ដ�ើម�ក្ំវិធាន្នដលើរំនួន ត�លមិនអារសបមូលមកវិញ។

្នាគារផ្តល់នូវ្ំវិធាន្ន�ូដៅរំនួន 1% ដន្មតរុល្យដៅ្ល់្ររុប។

(ឆ) ការវិនិបោ្រប្្សងៗ

ករវិនិដោគដផ្សងដ�ៀតសតរូវបានវា្់តវងតាមតដម្ដ�ើម�ក្ំវិធាន្នដលើរំនួនត�លមិនអារសបមូលបានវិញ។ ្នាគារផ្តល់នូវ្ំវិធាន្ន�ូដៅ 
រំនួន 1% ្មតរុល្យដៅ្ល់្ររុប។

(ជ) បទព្យសកម្មប្្សងៗ

ស�ព្យ្កម្មដផ្សងៗ សតរូវបានវា្់តវងតាមតដម្ដ�ើម�ក្ំវិធាន្នដលើរំនួនត�លមិនអារសបមូលបានវិញ។

(ឈ) បទព្យសកម្មអរូេី

កម្មវិ្ីករុំព្យនូ�័រ សតរូវបានកត់សតាតាមដថ្ដ�ើម�ករំល្់បង្គរ និងករខាតបងដ់លើឱនភាពដនតដម្បង្គរ សប្ិនដបើមាន។ រំល្់សតរូវបាន��ួលរា្្ល់ក្ថុង 
របាយករណ៍ល�្ធផលដោយតផ្អកដលើមូលោ្្នរំល្់  ដថរតាមករបា៉្ន់រាម្នដនអាយរុកលដសបើសបា្់ក្ថុងរយៈដពល 3ឆ្្ំ។

(ញ) បទព្យ និងេរិកា្្រ

(i) ស�ព្យ និងបរិក្្របានកត់សតាតាមតដម្ដ�ើម�ករំល្់បង្គរ និងករខាតបង់ដនឱនភាពតដម្បង្គរសប្ិនដបើមាន។ ដៅដពលត�លធាតរុដនស�ព្យ  
 និងបរិក្្ររួមបញចេនូលនូវ្មា្ធាតរុ្ំខាន់ៗ ត�លមានអាយរុកលកំណត់ដសបើសបា្់ែរុ្ៗគា្្ ស�ព្យទាំងដនាះសតរូវបានចាត់�រុកជាធាតរុ 
 ដផ្សងគា្្ដនស�ព្យ និងបរិក្្រ។ 

(ii)  រំល្់ដលើស�ព្យ និងបរិក្្របានបញចេនូលជារំោយក្ថុងរបាយករណ៍ល�្ធផល ដោយតផ្អកដលើមូលោ្្នរំល្់ដថរតាមករបា៉្ន់រាម្នដនអាយរុ 
កលដសបើសបា្់រប្់ស�ព្យ និងបរិក្្រនីមួយៗ តាមអសតាសបចាំឆ្្ំ�ូរខាងដសកម៖
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(ញ) បទព្យ និងេរិកា្្រ (ត)

(iii)  កររំោយបនា្្ប់ ត�លោក់ព័ន្ធដៅនឹងតផ្កមួយដនស�ព្យ និងបរិក្្រត�លបាន��ួលរា្្ល់រួរមកដហើយសតរូវបានរួមបញចេនូលដៅក្ថុង 
តដម្ដោងដនស�ព្យ្កម្ម ដៅដពលត�លស�ព្យ្កម្មដនះ មានល�្ធភាពផ្តល់អត្សបដោជន៍ដ្�្ឋកិរចេនាដពលអនាគត�ល់្នាគារដលើ្ 
ពី្ ្តង់ោរដ�ើម។ រាល់កររំោយបនា្្ប់ដផ្សងដ�ៀត សតរូវបាន��ួលរា្្ល់ជាបនទៃថុករំោយដៅក្ថុងករិយបរដិរឆេ�ត�លបានដកើតដ�ើង។

(iv)  រំដណញ ឬខាតពីករដបាះដចាល ឬករលក់ដរញដនស�ព្យ និងបរិក្្រោមួយសតរូវបានកំណត់ដោយភាពែរុ្គា្្រវាងសបាក់រំណូល្រុ�្ធ 
ពកីរលក់ និងតដម្ដោងដនស�ព្យ និងបរិក្្រដនាះ ដហើយសតរូវបាន��ួលរា្្ល់ដៅក្ថុងរបាយករណ៍ល�្ធផល ដៅដថងៃដបាះដចាល ឬលក់ដរញ។

(v)  ស�ព្យ និងបរិក្្រ ត�លបាន�ករំល្់អ្់ដហើយសតរូវបានរក្សា�រុកក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រហូត�ល់ដថងៃត�លស�ព្យ និងបរិក្្រទាំងដនាះសតរូវ 
បានលក់ ឬលរុបដចាល។

(ដ) ឱនភាពផនបទព្យសកម្ម

(i) បទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ខុ

ស�ព្យ្កម្មហិរញ្ញវត្ថុ សតរូវបានវាយតដម្នាកលបរិដរឆេ�រាយករណ៍ ដ�ើម្បីកំណត់ថាដតើមានភ ្្តថុតាងោមួយត�លបង្្ាញថា ឱនភាពអារដកើតមានដ�ើង។  
ស�ព្យ្កម្មហិរញ្ញវត្ថុ សតរូវចាត់�រុកថា មានឱនភាពក្ថុងករណីត�លអារបងា្្ញថា មានដហតរុករណ៍មួយ ឬដសរើនជះឥ�ិ្ធពលអវិជ្ជមានដៅដលើលំហូរ 
�ឹកសបាក់នាដពលអនាគតដនស�ព្យ្កម្មដនាះ។ ករណីដនះមិនសតរូវបានដសបើសបា្់្សមាប់ឥណទាន និងបរុដរសបទាន ត�លសតរូវបានបងា្្ញដៅក្ថុង 
ដគាលនដោបាយគណដនយ្យដោយត�កដៅក្ថុងកំណត់្ំគាល់ 3 (�)។

រាល់ស�ព្យ្កម្មហិរញ្ញវត្ថុដទាល្ំខាន់ៗ សតរូវបានសតរួតពិនិត្យដៅដលើឱនភាពដនតដម្តាមស�ព្យ្កម្មនីមួយៗ។ ស�ព្យ្កម្មហិរញ្ញវត្ថុត�លដៅ្ល់ 
សតរូវបានវាយតដម្ជារួម ្សមាប់ស�ព្យ្កម្មត�លមាន ហានិភ័យឥណទានស្ដ�ៀងគា្្។ 

ករខាតបងដ់លើឱនភាពដនតដម្ សតរូវបាន��ួលរា្្ល់ដៅក្ថុងរបាយករណ៍ល�្ធផល។

ករខាតបងដ់លើឱនភាពដនតដម្ សតរូវ�កដរញ សប្ិនដបើករ�កដរញអារោក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសពឹត្តិករណ៍ ត�លដកើតដ�ើងដសកយពីករ��ួលរា្្ល់
ករខាតបង់ពីឱនភាព។

(ii) បទព្យសកម្មមិនតមនហិរញ្ញវត្ខុ

តដម្ដោងដនស�ព្យ្កម្មមិនតមនហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ សតរូវបានសតរួតពិនិត្យដៅរាលក់លបរិដរឆេ�រាយករណ៍ ដ�ើម្បីកំណត់ថាដតើមានកតា្្ត�លនាំ 
ឲ្យមានឱនភាពឬដ�។ ក្ថុងករណីត�លមានកត្្ាទំាងដនាះដកើតដ�ើង ករប្៉ាន់រាមន្តដម្ត�លអារសបមូលមកវិញបានដនស�ព្យ្កម្មសតរូវបានដ វ្ើដ�ើង។

តដម្ត�លអារសបមូលមកវិញបានដនស�ព្យ្កម្ម ឬឯកតាបដងកើតរារ់សបាក់ គឺតផ្អកដលើតដម្ត�ល្ំជាងរវាងតដម្ដសបើសបា្់ និងតដម្្មស្ប�ក 
រំោយលក់ដរញ។ ក្ថុងករវាយតដម្ដលើតដម្ដសបើសបា្់លំហូរ�ឹកសបាក់រំពឹង�រុកនាដពលអនាគត សតរូវបានបញចេថុះដៅតដម្បរចេថុប្បន្ ដោយដសបើសបា្់អសតា 
ករសបាក់មរុន�កពន្ធ ត�លឆ្ថុះប្ជ្្ំងករវាយតដម្�ីផ្សារបរចេថុប្បន្ ដលើតដម្ដពលដវលា និងហានិភ័យជាក់លាក់ ្សមាប់ស�ព្យ្កម្មទាំងដនាះ។ 
្សមាប់ដគាលបំណងដនករសតរួតពិនិត្យដលើឱនភាពដនតដម្ស�ព្យ្កម្មសតរូវបានោក់បញចេនូលគា្្ដៅជាសករុមតូរៗដនស�ព្យ្កម្ម ត�លអារបដងកើត 
រារ់សបាក់ពីករបន្តដសបើសបា្់ ត�លមិនពឹងតផ្អកខាំ្ងដលើលំហូររូលដនរារ់សបាក់រប្់ស�ព្យ្កម្ម�ដ�ដ�ៀត ឬសករុមស�ព្យ្កម្ម�ដ�ដ�ៀត 
(“ឯកតាបដងកើតរារ់សបាក”់)។

ករខាតបង់ដលើឱនភាពដនតដម្ សតរូវបាន��ួលរ្្ាល់សប្ិនដបើតដម្ដោងដនស�ព្យ្កម្ម ឬឯកតាបដងកើតរារ់សបាក់មានរំនួនដលើ្ ពីតដម្ ត�លអារ 
សបមូលមកវិញបាន។ ករខាតបង់ពីឱនភាពដនតដម្សតរូវបានកត់សតាដៅក្ថុងរបាយករណ៍ល�្ធផល។

(ឋ) បបាក់េបញ្ញើរេស់អតិ្ ិជន

សបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជនសតរូវបានកត់សតាតាមតដម្ដនសបាក់តមកល់។

(ឌ) េំណុលប្្សងៗ

បំណុលដផ្សងៗ សតរូវបានកត់សតាតាមតដម្ដ�ើម។

(ឍ) សំវិធានធន

្ំវិធាន្នសតរូវបាន��ួលរា្្ល់ដៅក្ថុងតារាងតរុល្យករ ដៅដពលត�ល្នាគារមាននូវកតពវកិរចេតាមផ្នូវរ្បាប់ ឬសបដោល ត�លជាល�្ធផល 
ដនសពឹត្តិករណ៍ពីដពលមរុន និងអារជាល�្ធភាពត�លតសមរូវឲ្យមានលំហូរដរញនូវអត្សបដោជន៍ដ្�្ឋកិរចេក្ថុងករបំដពញនូវកតពវកិរចេដនាះ។  
សប្ិនដបើផលបែះោល់មានលក្ខណៈជារារវន្ត ្ំវិធាន្នសតរូវបានកំណត់ដោយករអប្បហារលំហូរ�ឹកសបាក់ ត�លរំពឹង�រុកនាដពលអនាគត 
តាមអសតាមរុនបង់ពន្ធ ដសោះវាឆ្ថុះប្ជ្្ំងពីករបា៉្ន់រាម្ន�ីផ្សារបរចេថុប្បន្ដនតដម្ដពលដវលាដនសបាក់ក្ និងដោយ្មដហតរុផលដៅនឹងហានិភ័យ 
ជាក់លាកដ់នបំណុល។
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(ណ)  ការទទួលសា្្លប់បាក់ចំណូល

រំណូលករសបាក់ដលើឥណទាន�ំដណើរករ និងសបាក់បដញ្ញើ និងសបាក់តមកល់ដៅ្នាគារនានា សតរូវបាន��ួលរា្្ល់ដោយតផ្អកដលើមូលោ្្នបង្គរជា 
ដរៀងរាលដ់ថងៃ។ ករសបាក់ដលើឥណទានមិន�ំដណើរករមិនសតរូវបានកត់សតាជារំណូលដនាះដ� លរុះសតាតតវា��ួលបានជារារ់សបាក់្រុ�្ធ។

រំណូលពី្ កម្មភាពដផ្សងៗរប្់្នាគារសតរូវបាន��ួលរា្្ល់ ដោយដសបើសបា្់មូលោ្្ន�ូរខាងដសកម៖

(i)  កដសមដលើករចាត់តរងផ្តល់ឥណទាន និងកដសមដជើងរារដលើដ្វាកម្មសតរូវបាន��ួលរ្្ាល់ជារំណូលដៅដពលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សតរូវបានផ្តល ់
ដៅឲ្យអតិថិជន។

(ii)   កដសមដលើករ្ន្យាផ្តល់ឥណទាន និងកដសមករធានាដលើដ្វាកម្ម និងកដសមផ្តល់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានា សតរូវបាន��ួលរ្្ាល់ដៅដពលសបតិបត្តកិរ 
ដកើតដ�ើង។

(iii) កដសមដ្វាកម្ម និងកដសម�ំដណើរករឯករារសតរូវបាន��ួលរ្្ាល់ដៅដពលដ្វាកម្មសតរូវបានបំដពញ។

(ត) ចំណាយការបបាក់

រំោយករសបាក់ដៅដលើសបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជន សតរូវបាន��ួលរា្្ល់តាមមូលោ្្នបង្គរ។

(្) ភតិសន្យាបេតេិត្ិការ

ដថ្ឈ្លួល ត�លសតរូវ�ូទាត់ដលើភតិ្ន្យាសបតិបត្តិករ សតរូវបាន��ួលរា្្ល់ក្ថុងរបាយករណ៍ល�្ធផលតាមវិ្ីរាញ្្តរំល្់ដថរ ដៅតាមដថរដវលា 
ដនភតិ្ន្យា។ ករ្ន្យាភតិ្ន្យា មិនសតរូវបាន��ួលរា្្ល់ជាបំណុលដ�រហូត�ល់ដពលត�ល្នាគារមានកតពវកិរចេសតរូវ�ូទាត់។

(ទ) ពន្ធបលើបបាក់ចបំណញ

ពន្ធដលើសបាក់រំដណញ ឬខាតក្ថុងករិយបរិដរឆេ�រួមមានពន្ធដលើសបាករ់ំដណញសបចាំឆ្្ំ និងពន្ធពន្យារ។ ពន្ធដលើសបាករំ់ដណញសបចាំឆ្្ំសតរូវបាន��ួល 
រា្្ល់ដៅក្ថុងរបាយករណ៍ល�្ធផល ដលើកតលងតតក្ថុងករណីត�លវាទាក់�ងដៅនឹង្មា្ធាតរុ ត�លសតរូវ��ួលរា្្ល់ជាតផ្កមួយដនមូល្ន 
ក្ថុងករណីដនះ វាក៏សតរូវបានកំណត់បងា្្ញជាតផ្កមួយដនមូល្នផងត�រ។

ពន្ធដលើសបាក់រំដណញសបចំាឆំ្្ គឺជាពន្ធត�លរំពឹង�រុកថា សតរូវបង់ដៅដលើសបាក់រំដណញជាប់ពន្ធក្ថុងករិយបរិដរឆេ� ដោយដសបើអសតាពន្ធត�លបានអនរុម័ត 
ឬបានអនរុម័តជាអា�ិ៍ដៅនាកលបរិដរឆេ�រាយករណ៍ជាមួយនឹងនិយ័តភាពោមួយដៅដលើពន្ធសតរូវបង់ពីឆ្្ំមរុនៗ។

ពន្ធពន្យារសតរូវបានកត់សតាតាមវិ្ីរាញ្្ត តារាងតរុល្យករដៅដលើភាពលំដអៀងជាបដោ្្ះអា្ន្រវាងតដម្ដោងដនស�ព្យ្កម្ម និងបំណុលក្ថុង 
ដគាលបំណងដនករដ្វើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតដម្ដោងដសបើ្សមាប់ករគិតពន្ធ។ តដម្ដនសបាក់ពន្ធពន្យារ ត�លបានកំណត់ដនាះ គឺតផ្អកដលើ 
លក្ខណៈដនករដជឿជាក់នឹង��ួលបាន ឬករ�ូទាត់ត�លនឹងដកើតដ�ើងរវាងតដម្្រុ�្ធដនស�ព្យ្កម្ម និងបំណុលដោយដសបើអសតាពន្ធកំណត់ 
ដៅនាកលបរិដរឆេ�រាយករណ៍។

ពន្ធពន្យារជាស�ព្យ្កម្ម សតរូវបាន��ួលរា្្ល់តតក្ថុងករណីអារនឹងដកើតមានដ�ើងដៅដលើសបាក់រំដណញជាប់ពន្ធនាដពលអនាគត ត�លអារ 
ដសបើសបា្់ជាមួយនឹងស�ព្យ្កម្ម។ ពន្ធពន្យារជាស�ព្យ្កម្មសតរូវបានកត់បន្យក្ថុងករណី ត�លវាមិនអារដកើតដ�ើងនូវអត្សបដោជន៍ដនពន្ធ  
ត�លោក់ព័ន្ធត�លអារនឹងដសបើសបា្់បាន។

(ធ) សម្័ន្ធញាតិ

ភាគីត�លសតរូវបានចាត់�រុកជា្ម្័ន្ធញាតិរប្់្នាគារ សប្ិនដបើភាគីដនាះមានល�្ធភាពសគប់សគងដោយផ្្ល់ ឬដោយសបដោលដលើភាគីមួយដ�ៀត 
ឬមានឥ�្ធពិលោ្៉ងខា្្ំងដៅដលើភាគីដនះក្ថុងករដ្វើដ្រក្តី្ដសមរដលើតផក្ហិរញ្ញវត្ថុ និងសបតិបត្តិករ ឬបញ្្្ជ្មកវិញ។ �ូរគា្្ដន ះត�រ សប្ិនដបើ 
្នាគារ និងភាគីដនាះ្្ិតដៅដសកមករសគបស់គងរួមមួយ ឬក៏មានឥ�្ធិពលោ៉្ងខា្្ំង។ ្ម្័ន្ធញាតិអារជារូបវន្តបរុគ្គល ឬនីតិបរុគ្គល និងរួមបញចេនូល 
នូវរូបវន្តបរុគ្គលោមា្្ក់ដន្មាជិកសគរួរារ ត�លជិត្្ិ�្ធក៏សតរូវបានចាត់�រុកជា្ម្័ន្ធញាតិត�រ។

ដៅដសកមរ្បាប់្្តីពីសគឹះរា្ន្្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និយមន័យរប្់្ម្័ន្ធញាតិ គឺជាភាគីត�លកន់កប់ដោយផ្្ល់ ឬដោយសបដោលោ៉្ងតិរ 
10% ដនដ�ើម�រុន ឬ្ិ�្ធិដបាះដឆ្្ត សពមទាំងរូបវន្តបរុគ្គលោមា្្ក់ ត�លរួមរំតណកក្ថុងករអភិបាលករ�ឹកនាំករសគប់សគង ឬករសតរួតពិនិត្យ 
ដផទៃក្ថុងរប្់្នាគារ។
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(ន) ស្ង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ្្ម ី

ដៅដថងៃ�ី28 តែ្ីហា ឆំ្្2009 សករុមសបឹក្សាជាតិគណដនយ្យដនសក្ួងដ្�្ឋកិរចេ និងហិរញ្ញវត្ថុបានសបក្ោក់ឱ្យដសបើ្ ្តង់ោររបាយករណ៍ទាក់�ងនឹង 
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតដិនកម្ថុជា (ដៅកត់ថា “CIFRSs”) ត�លតផ្អកទាំងស្រុងដៅតាម ្្តងោ់រ ត�លដរញផ្សាយដោយសករុមសបឹក្សា្្តង់ោរគណដនយ្យ 
អន្តរជាតិសករុមសបឹក្សាភិបាល្្តងោ់រ (“IASB”) រួមទាំងករបកសរាយត�លោក់ព័ន្ធ និងករដ្វើវិដរា្នកម្ម។ អង្គភាព ត�លមានករ��ួលែរុ្សតរូវ 
ជារាធារណៈ សតរូវដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់ែ្លួនឱ្យស្បដៅតាម CIFRSs ្ សមាប់ករិយបរិដរឆេ�គណដនយ្យ ត�លចាប់ដផើ្តមដៅមរុន ឬដសកយ 
ដថងៃ�ី1 តែមករា ឆ្្2ំ012។

ដោងតាមរារាររតណនាំ ដលែ058 ្ហវ-កជគ ររុះដថងៃ�ី24 តែមីនា ឆ្្ំ2016 ត�លដរញដោយសករុមសបឹក្សាជាតិគណដនយ្យដនសក្ួងដ្�្ឋកិរចេ  
និងហិរញ្ញវត្ថុបានអនរុម័តឱ្យ សគឹះរា្្ន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុពន្យារដពលអនរុវត្ត CIFRSs រហូត�ល់ករិយបរិដរឆេ� ត�លចាប់ដផ្តើមមរុន ឬ ដសកយដៅ 
ដថងៃ�ី1 តែមករា ឆ្្2ំ019។

្នាគារមិនទាន់បានអនរុម័ត្្តង់ោរថ្មីក្ថុងករដរៀបរំរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនះដ�។

នាកលបរិដរឆេ�ដរញផ្សាយរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងដនះ ្ នាគារកំពរុងវាយតដម្ពីផលបែះោល់ដនករអនរុវត្្ត ្តង់ោរគណដនយ្យថ្ម ីនិងវិដរា្នកម្ម 
ទាំងដនះដៅដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរប្់ែ្លួន។

4. ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីដុល្ារអារមរិករទៅជាគបាក់ររៀល 

របាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសតរូវបានបង្្ាញជាសបាក់�រុល្្ារអាដមរិក។ ករប្តនូររូបិយប័ណ្ណពីសបាក់�រុល្្ារអាដមរិកដៅជាសបាក់ដរៀលសតរូវបានដ វ្ើដ�ើង ដ�ើម្បីអនរុវត្ត 
ដៅតាមដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ោក់ព័ន្ធនឹងករដរៀបរំ និងករកំណត់បងា្្ញដៅក្ថុងរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ 
ដសបើអសតាប្តនូរសបាក់ជាផ្នូវករសបក្ ដោយ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា នាដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆ្្ំ2018 ត�ល 1 �រុលា្្រអាដមរិក ដ្្មើនឹង 4,018 ដរៀល។  
តួដលែជាសបាក់ដរៀលដនះ គឺមិនសតរូវបានយកមកបកសរាយថា តួដលែសបាក់�រុល្្ារអាដមរិក សតរូវបានប្តនូរដៅជាសបាក់ដរៀល ឬនឹងសតរូវបានប្តនូរជាសបាក់ដរៀល 
នាដពលអនាគតតាមអសតាប្តនូរសបាក់ដនះ ឬអសតាប្តនូរសបាក់ដផ្សងដ�ៀតដនាះដ�ើយ។

5. សាច់គបាក់ក្នុងនដ

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

សបាក់ដរៀល 7,447 29,922

សបាក�់រុលា្្រអាដមរិក 4,510,785 18,124,334

4,518,232 18,154,256

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

គណនរីរន្ត 16,966,925 68,173,105

គណន�ីូទាត់ 52,489 210,901

សបាក់បដញ្ញើរតាមរ្បាប់

- ធានាដលើដ�ើម�រុន (i) 7,500,000 30,135,000

- សបាក់បសមរុងកតពវកិរចេ (ii) 2,401,244 9,648,198

26,920,658  108,167,204

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

សបាក់បដញ្ញើតាមរ្បាប់សតរូវបានរក្សា�រុកដោយ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ដោយអនរុដលាមតាមមាសតា�ី5 ដនសបក្រប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា 
ដលែ្7-01-136 ត�លរំនួនត�លសតរូវបានកំណត់ ដោយភាគរយត�លបានកំណត់ដនដ�ើម�រុន ត�លបានររុះបញ្ជរីប្់្នាគារនិងសបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជន 
ជាមួយ្នាគារ ត�លមានរំនួន 10% និង 8% ដៅ 12.5% ដរៀងគា្្។ សបាក់បដញ្ញើតាមផ្នូវរ្បាប់ខាងដលើសតរូវបានវិភាគ�ូរខាងដសកម៖

(i) បបាក់ធានាបលើបដើមទរុន

ដោងតាមសបក្រប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ដលែ្7-01-136 សប.ក. ររុះដថងៃ�ី15 តែតរុលា ឆ្្ំ2001 ្្តីពីសបាក់តមកល់ធានាដលើដ�ើម�រុនតសមរូវ 
ឱ្យ្នាគារតមកល់សបាក់រំនួន 10% ដនដ�ើម�រុនររុះបញ្ជីដៅ្នាគារជាតិ។ សបាក់តមកល់ដនះនឹងសតរូវបងវិលជូន្នាគារវិញ ដៅដពល្នាគារ្្ម័សគរិត្ត 
បញចេប់សបតិបត្តិករអាជីវកម្មរប្់ែ្លួនដៅក្ថុងសបដ�្កម្ថុជា។ ក្ថុងអំ�ថុងករិយបរិដរឆេ�ដនះករសបាក់��ួលបានតាម 1/4 LIBOR (សបាំមួយតែ)។

(ii) បបាក់េបមរុងកតពវកិច្ច

រំនួនដនះគឺជា�រុនបសមរុង ត�លតសបសបរួលអាស្័យដៅដលើកសមិតដនសបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជន្នាគារ។ វាសតរូវបានរក្សាដោយអនរុដលាមតាមសបក្ 
ដលែ B7-018-282 រប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជាររុះ ដថងៃ�ី29 តែ្ីហា ឆ្្ំ2018 តាមអសតា 8% ដនសបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជនជាសបាកដ់រៀល និងតាម 
អសតា 12.5% សបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជនជារូបិយប័ណ្ណ�ដ�ដសរៅពីដរៀល។ 

7. គបាក់បរ្ញើ និងគបាក់តម្កល់រនៅធនា្រារនានា

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោនដ់រៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

្នាគារ ដអ្រុីលីោ ភីអិល្រុី 116,135 466,630

BIC Bank Lao Co., Ltd 548,568 2,204,146

664,703  2,670,777

្ំវិធាន្នតាមរ្បាប់ (កំណត់្ំគាល់ 8 (i)) (6,647) (26,708)

658,056  2,644,069

សបាក់បដញ្ញើ និងសបាក់តមកល់ដៅ្នាគារនានាសតរូវបានរក្សាជាសបាក់�រុលា្្រអាដមរិក ដហើយមានកលវរាន្តក្ថុងរយៈដពល 1តែ។

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោនដ់រៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

ឥណទានវិបារូបន៍ 15,049,996 60,470,884

ឥណទានមានកលកំណត់ 21,000,000   84,378,000

ឥណទាន និងបរុដរសបទាន�រុល 36,049,996 144,848,884

្ំវិធាន្ន្សមាប់ឥណទាន និងបរុដរសបទានអាសកក់ និងជាប់្ង្ស័យ (360,500) (1,448,489)

ឥណទាន និងបរុដរសបទាន្រុ�្ធ 35,689,496 143,400,395

8. ឥណទាន និងបុររគបទាន - សុទ្ធ
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

្ំវិធាន្នក្ថុងករិយបរិដរឆេ�្ំវិធាន្ន�ូដៅ 360,500 1,448,489

នាដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018 360,500 1,448,489

ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

្ំវិធាន្នដលើឥណទាន និងបរុដរសបទានអាសកក់ និងជាប់្ង្ស័យ 360,500 1,448,489

្ំវិធាន្នដលើសបាក់តមកល់ដៅ្នាគារនានា 6,647 26,708

្ំវិធាន្នដលើករវិនិដោគដផ្សងៗ 225,000  904,050

592,147  2,379,247

ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

(ក) តាមកាលកំណត់ៈ

7 ដៅ 12 តែ 15,049,996 60,470,884

ដលើ្ពី 1 ឆ្្ំ 21,000,000 84,378,000

36,049,996 144,848,884

(េ) តាមបេបភទអាជីវកម្មៈ

ោណិជ្ជកម្ម 36,049,996 144,848,884

(្រ) តាមរូេិយេ័ណ្ណៈ

សបាក់�រុលា្្រអាដមរិក 36,049,996 144,848,884

(ឃ) តាមនិវាសនដ្្នៈ

និវា្នជន 36,049,996 144,848,884

(ង) តាមទំនាក់ទំនងៈ

មិនតមន្ម្័ន្ធញាតិ 36,049,996 144,848,884

(ច) តាមចំណាត់ថ្្ក់ឥណទានៈ

ឥណទាន្្ដងោ់រមានវត្ថុប្ជ្្ំ 36,049,996 144,848,884

(ឆ) តាមហានិភ័យៈ

ហានិភ័យ្ំៗ 28,000,000 112,504,000

មិនតមនជាហានិភ័យ្ំៗ 8,049,996 32,344,884

36,049,996 144,848,884

បតសមបសមរួល្ំវិធាន្នដលើឥណទាន និងបរុដរសបទានអាសកក់ និងជាប់្ង្ស័យមាន�ូរខាងដសកម៖

ឥណទាន និងបរុដរសបទានសតរូវបានដ្ើវករវិភាគបតន្ម�ូរខាងដសកម៖

(i) ្ំវិធាន្នដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាសកក់ និងជាប់្ង្ស័យ 
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ហានិភ័យ្ំសតរូវបានផ្តល់និយមន័យ ដៅក្ថុងដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ថាជា្មតរុល្យ្ររុបដនឥណទាន និងបរុដរសបទាន 
ត�លផ្តល់�ល់អតិថិជនមា្្ក់ដលើ្ពី 10% ដនមូលនិ្ិផ្្ល់្រុ�្ធរប្់្នាគារ។ ហានិភ័យដនះ្ំដៅដលើរំនួនសបាក់ែ្្់បំផរុតរវាង្មតរុល្យដន 
ឥណទាន និងទាយជ្ជទានត�លដៅ្ល់ ឬឥណទាន និងករ្ន្យាត�លបានអនរុម័តរួរដហើយ។

(ជ) តាមអបតាការបបាក់ (ក្ខុងមួយឆ្្ំ):

9. ការវិនិរយោ្ររផ្សងៗ
ករវិនិដោគដនះគឺតំោងឲ្យករតមកល់ជាមា្ដៅសករុមហ៊រុន AIF Precious Metal Import-Export Ser-vice Sole Co., Ltd. ត�លជាភាគ�រុនិក 
រប្់្នាគារ។ AIF Precious Metal Import-Export Service Sole Co., Ltd. យល់សពមឲ្យករសបាក់រំនួន 6% ក្ថុង 1ឆ្្ំ។

10. គទព្យសកម្មរផ្សងៗ

2018

ឥណទានមានរយៈដពលតវង 6%

ឥណទានវិបារូបន៍ 6% - 8%

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោនដ់រៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

វិនិដោគដលើមា្ 22,500,000 90,405,000

្ំវិធាន្នតាមរ្បាប់ (កំណត់្មា្្ល់  8 (i)) (225,000)  (904,050)

22,275,000 89,500,950

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោនដ់រៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

រំោយបង់មរុន 697,387 2,802,101

ករសបាកស់តរូវ��ួល 136,648 549,052

834,035 3,351,153
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11. គទព្យសកម្មអរូបី

12. គទព្យ និងបរិក្ារ

កម្មវិ្ីករុំព្យនូ�័រ

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

តផម្បដើម 

ករ�ិញបតនម្/នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018 138,577 556,802

ដកៈ រំលស់េង្គរ

រំល្់ក្ថុងឆ្្ំ/នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018 19,225 77,246

តផម្បោង

នាដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018 119,352 479,556

ករតកលម្អ 
ស�ព្យជួល

ដសគឿង្ងា្្រឹម បរិក្្រ្ម្្ារ 
ករិោល័យ

ករុំព្យនូ�័រ ោនយន្ត ្ររុប

�រុលា្្រអាដមរិក �រុលា្្រអាដមរិក �រុលា្្រអាដមរិក �រុលា្្រអាដមរិក �រុលា្្រអាដមរិក �រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ ំគាល់ 4)

តផម្បដើម

ករ�ិញបតន្ម/ 
នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

420,138 5,157 126,921 70,612 49,000 671,846 2,699,477

ដក: រំលសេ់ង្គរ

រំល្់ក្ថុងឆ្្ំ/  
នាដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

34,932 431 10,522 9,759 4,083 59,727 239,983

តផម្បោង 

នាដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018 385,206 4,744 116,399 60,853 44,917 612,119 2,459,494
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13. គបាក់បរ្ញើរបស់អតិថិជន

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោនដ់រៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

និវា្នជន 2,454,155 9,860,795

អនិវា្នជន 14,294,909 57,436,944

សបាក់បដញ្ញើរប្់្នាគារដសរៅស្រុក 1,224,100 4,918,434

17,973,164 72,216,173

(ឃ) តាមអបតាការបបាក់ (ក្ខុងមួយឆ្្ំ): 

សបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជន��ួលបានករសបាក់រដន្្ាះពី 2.5% ដៅ 6.5% ក្ថុងមួយឆំ្្ ្ សមាប់សបាក់ដរៀលដហើយ 2% ដៅ 6% ្ សមាប់សបាក់�រុល្្ារអាដមរិក។  
បដញ្ញើ្ន្សំមានករសបាក់ 1% ក្ថុងមួយឆ្្ំ។

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោនដ់រៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

(ក) តាមកាលកំណត់ៈ

គាម្នកលកំណត់ 17,487,664 70,265,434

1 ដៅ 3 តែ 90,000 361,620

4 ដៅ 6 តែ 245,000 984,410

7 ដៅ 12 តែ 150,500 604,709

17,973,164 72,216,173

(េ) តាមរូេិយេ័ណ្ណៈ

សបាក់�រុលា្្រអាដមរិក 17,972,873 72,215,005

សបាកដ់រៀល 291 1,168

17,973,164 72,216,173

(្រ) តាមបេបភទផន្រណនី:

គណនី្ ន្សំ 14,699,610 59,063,033

គណនរីរន្ត 2,788,054 11,202,401

សបាក់បដញ្ញើមានកលកំណត់ 485,500 1,950,739

17,973,164 72,216,173

រំនួនខាងដលើរួមមានសបាក់បដញ្ញើមានកសមិតរំនួន 50,000 �រុលា្្អាដមរិក គឺជា្មតរុល្យដនសបាក់បដញ្ញើពរុំ��ួលបានករសបាក់ ត�ល��ួលបានព ី
អតិថិជន ្សមាប់លិែិតឥណទាន និងករធានានានា។ 

សបាក់បដញ្ញើខាងដលើសតរូវដ្វើករវិភាគ�ូរខាងដសកម៖
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ករដផទៃៀងផ្្ត់ពន្ធដលើសបាក់រំដណញ ត�លបានគណនាតាមអសតា ត�លតសមរូវតាមរ្បាប់ដៅដលើកររំោយពន្ធដលើសបាក់រំដណញ ត�លបងា្្ញ 
ក្ថុងរបាយករណ៍ល�្ធផលមាន�ូរខាងដសកម៖

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

ករសបាក់សតរូវ�ូទាត់ 590 2,371

រំោយបង្គរដផ្សងៗ 115,675 464,782

116,265 467,153

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

រំោយពន្ធអប្បបរមា 5,530 22,220

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

សបាក់ខាតមរុនបង់ពន្ធដលើសបាក់រំដណញ (1,462,481) (5,876,249)

ពន្ធដលើសបាក់រំដណញតាមអសតា 20% (292,496) (1,175,250)

ផលបែះោលដ់នកររំោយត�លមិនអារកត់កងបាន

- ភាពែរុ្គ្្ាជាអរិដញន្តយ៍ 34,869 140,104

- ភាពែរុ្គ្្ាបដោ្្ះអា្ន្ 100,931 405,541

ករបាត់បង់ពន្ធត�លមិនបាន��ួលរ្្ាល់ 156,696 629,605

រំោយពន្ធដលើសបាក់រំដណញ -

រំោយពន្ធអប្បបរមា 5,530 22,220

ករគណនាសបាករ់ំោយពន្ធអប្បបរមារំណូលជាប់ពន្ធ គឺសតរូវបានពិនិត្យ និងអនរុម័តដោយអាជា្្្រពន្ធោរ។

15. ពន្ធរលើគបាក់ចំរណញ/ពន្ធអប្បបរមា
ដោងតាមរ្បាប់រារដពើពន្ធដនសពះរាោរសកកម្ថុជា ្នាគារមានកតពវករិចេសតរូវបង់ពន្ធដលើសបាករំ់ដណញដលើពន្ធ ដលើសបាករ់ំដណញក្ថុងអសតា 20% 
ដនសបាករ់ំដណញជាប់ពន្ធឬ 1% ដនសបាក់រំណូលមួយោត�លែ្្់ជាង។

(ក) ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ/ពន្ធអេ្បេរម

14. បំណុលរផ្សងៗ
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(េ) ពន្ធពន្យាមិនទាន់បានទទួលសា្្ល់ 

ករខាតបង់ពន្ធ ដៅក្ថុងឆ្្ំរារដពើពន្ធ អារនឹងសតរូវបានដោងបន្ត ដ�ើម្បីកត់កងជាមួយនឹងសបាក់រំដណញក្ថុងរយៈដពលសបាំឆ្្ំ។ រំនួនពិតសបាក� 
ដនករខាតបង់បង្គរ ត�លអារសតរូវបានដោងដៅមរុែគឺ សតរូវ្្ិតដៅដសកមករពិនិត្យ និងអនរុម័តរប្់អាជា្្្រពន្ធោរ។

ពន្ធពន្យាជាស�ព្យ្កម្មមិនទាន់បាន��ួលរា្ល់ដលើករខាតពន្ធ ដោយរារមានភាពមិនសបាក�សបជាថាមានសបាក់រំណញជាប់ពន្ធនាពលអនាគត
អារកត់កងបានដលើអត្សបដោជន៍ពន្ធដនះ។

គិតសតឹមដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆ្្ំ2018 ពន្ធពន្យាជាស�ព្យ្កម្ម ត�លគិតជា�ឹកសបាក់ដ្្មើនឹង 783,480 �រុលា្្រអាដមរិក មិនសតរូវបានដគ��ួលរា្្ល់ដ�  
ដោយរារតតមានភាពមិនរ្បា្់លា្់ដនសបាក់រំណូលជាប់ពន្ធសគប់សគាន់ ត�លអារសតរូវបានដសបើសបា្់។

16. រដើមទុន 

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោនដ់រៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

ហ៊រុនតដលមនតផម្ 1 ដរុល្្ារអាបមរិក ក្ខុងមួយហ៊រុន:

បានររុះបញ្ជី បានដបាះផ្សាយ និងបានបង់រួរ 75,000,000  
ហ៊រុនមានតដម្ 1 �រុលា្្រអាដមរិក ក្ថុងមួយហ៊រុន 

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

ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ ំគាល់ 4)

ឥណទាន និងបរុដរសបទាន 273,981 1,100,856

វិនិដោគដផ្សងៗ 281,881 1,132,598

555,862 2,233,454

17. ចំណូលការគបាក់
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ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

សបាក់បដញ្ញើ្ន្សំ 8,730 35,076

សបាក់បដញ្ញើមានកលកំណត់ និងមានកសមិត 596 2,396

9,326 37,472

ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

កដសមឥណទាន 2,782 11,178

រំដណញ្រុ�្ធពីករប្តនូររូបិយប័ណ្ណបរដ�្ 836 3,359

3,618 14,537

ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

សបាកដ់បៀវត្សរ៍ និងសបាក់ឈ្លួល 331,308 1,331,196

រំល្់ 78,952 317,229

រំោយដលើករតថទាំ និងជួ្ជរុល 11,039 44,355

រំោយដលើករជួល 86,063 345,801

រំោយដលើពន្ធកត�់រុក 168,641 677,600

ដថ្ដ្វា និងកដសមដជើងរារ 11,792 47,380

ដផ្សងៗ 727,163 2,921,741

1,414,958  5,685,301

18. ចំណាយការគបាក់

19. ចំណូលពីគបតិបត្ិការរផ្សងៗ

20. ចំណាយទូរទៅ និងរដ្បាល
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ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ ំគាល់ 4)

សបាក់ខាតមរុនបង់ពន្ធដលើសបាក់រំដណញ (1,462,481) (5,876,249)

និយ័តភាពដលើ៖

រំល្់ 78,952 317,229

្ំវិធាន្នដលើឥណទាន និងបរុដរសបទានអាសកក់ និងជាប់្ង្ស័យ 592,147  2,379,247 

រំណូលករសបាក់្រុ�្ធ (546,536) (2,195,982)

(1,337,918) (5,375,755)

បតសមបសមរួលដនៈ

ឥណទាន និងបរុដរសបទាន (36,049,996) (144,848,884)

ស�ព្យ្កម្មដផ្សងៗ (697,387)  (2,802,101)

បំណុលដផ្សងៗ 115,675  464,782

សបាក់បសមរុងកតពវកិរចេ   (2,401,244)  (9,648,198)

សបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជន 17,973,164  72,216,173

រារ់សបាក់្រុ�្ធដសបើក្ថុងសបតិបត្តិករ (22,397,706) (89,993,983)

ករសបាក់បាន��ួល 419,214    1,684,401

ករសបាក់បានបង់ (8,736) (35,101)

រារ់សបាក់្រុ�្ធដសបើក្ថុងពី្កម្មភាពសបតិបត្តិករ (21,987,228) (88,344,683) 

21. សាចគ់បាក់សុទ្ធរគបើក្នុងសកម្មភាពគបតិបត្ិការ

ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុលា្្រអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ ំគាល់ 4)

រារ់សបាក់ក្ថុងដ� (កំណត់្ំគាល់ 5) 4,518,232 18,154,256

្មតរុល្យដៅ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា 17,019,414 68,384,005

សបាក់បដញ្ញើ និងសបាក់តមកល់ដៅ្នាគារនានា (កំណត់្ំគាល់ 7) 664,703  2,670,777

22,202,349 89,209,038

22. សាចគ់បាក់ និងសាច់គបាក់សមមូល 
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នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

មិនដលើ្ពី 1 ឆ្្ំ 92,160 370,299

ពី 1 ឆ្្ំតតមិនដលើ្ 5 ឆ្្ំ 315,000 1,265,670

407,160 1,635,969

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

សបាក់បដញ្ញើតាមតសមរូវករ 1,224,100 4,918,435

ករវិនិដោគដផ្សងដ�ៀត (កំណត់្ំគាល់ 9) 22,500,000 90,405,000

ករិយបរិដរឆេ�ត�លបានបញចេប់ដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

សបាកត់ែ និងអត្សបដោជន៍រយៈដពលែ្ី 153,791 617,932

23. ការសន្យា និងយថាភាព

(ក) បេតិេត្ិការ

ក្ថុងករដ វ្ើអាជីវកម្្ម ម្មតា ្ នាគារមានកិរច្េ ន្យាដផ្សងៗ នឹងមានបំណុលយថាភាពមួយរំនួនតាមមដ្្យាបាយជាផ្នូវរ្បាប់ជាមួយអតិថិជនរប្់ែ្លួន។  

(េ) ការសន្យាទូទាត់ភតិសន្យា

្នាគារមានករ្ន្យា�ូទាត់ភតិ្ន្យានាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018 �ូរខាងដសកម៖

(្រ) យថភាពបលើពន្ធ

ពន្ធសតរូវបាន្ិ្តដៅដសកមករសតរួតពិនិត្យ និងតាមោនអដងកតដោយសករុមអាជា្្្រ ត�លផ្តល់្ិ�្ធិដោយរ្បាប់ក្ថុងករោក់ពិន័យោក�់ណ្ឌកម្ម និងគិត 
ករសបាក់។ ករអនរុវត្តរ្បាប់ និងប�ប្បញ្ញត្តិពន្ធដលើសបតិបត្តិករដសរើនសបដភ�សបឈមនឹងបំណកសរាយដផ្សងៗ។ កត្្ាទាំងដនះអារនឹងបដងកើតឲ្យមាន 
ហានិភ័យពន្ធបតនម្ដ�ៀត តាមរយៈករវាយតដម្ដ�ើងវិញករផកពិន័យ និងករបង់ករសបាក់ដៅក្ថុងសពះរាជាោរសកកម្ថុជា មានលក្ខណៈ្ំ�រុំជាង 
ដៅសបដ�្�ដ�ដ�ៀត។

24. សមតុល្យ និងគបតិបត្ិការសំខាន់ៗជាមរួយនឹងសម្័ន្ធញាតិ

្នាគារបានដ្វើសបតិបត្តិករមួយរំនួនជាមួយនឹង្ម្័ន្ធញាតិ ដៅក្ថុងសបតិបត្តិករអាជីវកម្ម្ម្មតា។ �ំហំដនសបតិបត្តិករជាមួយនឹង្ម្័ន្ធញាតិ 
្មតរុល្យនាររុងករិយបរិដរឆេ� និងរំណូលរំោយ ត�លទាក់�ងក្ថុងករិយបរិដរឆេ�មាន�ូរខាងដសកម៖

(ក) ្រណនីបតរូវទទួលពីសម្័ន្ធញាត ិ  

(េ) អភិបាល និងអ្កប្រេ់ប្រងសំខាន់ៗ
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25. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរ្ញវត្នុ

(ក) ការតណនាំ និងបសចក្ីសបង្េ

្នាគារមានហានិភ័យពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ �ូរខាងដសកម៖

• ហានិភ័យសបតិបត្តិករ

• ហានិភ័យឥណទាន

• ហានិភ័យ�ីផ្សារ និង

• ហានិភ័យរារ់សបាក់ងាយស្ួល

កំណត់្ំគាលដ់នះបងា្្ញពីព័ត៌មាន្្តីពីហានិភ័យនីមួយៗខាងដលើរប្់្នាគារ ត�លមានដគាលដៅដគាលករណ៍តណនាំ និងវិធានករណ៍រប្់
្នាគារដ�ើម្បីបា៉្ន់រាមន្ និងចាត់តរងនូវហានិភ័យត�លដកើតដ�ើង និងករសគប់សគងនូវដ�ើម�រុនរប្់្នាគារ ។

បេព័ន្ធប្រេ់ប្រងហានិភ័យ  

សករុមសបឹក្សាភិបាល មានករ��ួលែរុ្សតរូវ�ូដៅក្ថុងករបដងកើត និងសតរួតពិនិត្យសបព័ន្ធសគប់សគងហានិភ័យ  រប្់្នាគារ។

ដគាលនដោបាយសគប់សគងហានិភ័យរប្់្នាគារសតរូវបានបដងកើតដ�ើង ដ�ើម្បីកំណត់ និងវិភាគហានិភ័យ ត�ល្នាគារសតរូវសបឈមមរុែកំណត ់
ហានិភ័យ�ីផ្សារ និងដ្វើករសតរួតពិនិត្យដៅដលើហានិភ័យទាំងដនាះឲ្យ្្ិតក្ថុងកសមិតអារ��ួលយកបាន។

(េ) ហានិភ័យបេតេិត្ិការ

ហានិភ័យសបតិបត្តិករ គឺជាហានិភ័យដនករបាត់បង់ផ្្ល់ ឬដោយសបដោលត�លដកើតដ�ើងពីករែវះខាត ឬករបរាជ័យដន�ំដណើរករបរុគ្គលិក 
បដរចេកវិ�្យា និងដហោ្្ររនា្ម្័ន្ធដផទៃក្ថុង និងដកើតដ�ើងពីកតា្្ខាងដសរៅមួយរំនួនដ�ៀត ត�លមិនតមនជាហានិភ័យឥណទានហានិភ័យ�ីផ្សារ និង 
ហានិភ័យរារ់សបាក់ងាយស្ួល �ូរជា កតា្្ត�លដកើតមានដ�ើងពីតសមរូវកររ្បាប់ និងប�ប្បញ្ញត្តិដផ្សងៗ និង្្តង់ោរត�ល��ួលរា្្ល់ជា 
�ូដៅដៅក្ថុង្ហសគា្អាជីវកម្ម។

ករខាតបង់ដោយរារហានិភ័យសបតិបត្តិករអារសគប់សគងបាន តាមរយៈករបដងកើត�ំដណើរករសគប់សគងហានិភ័យសបតិបត្តិករ ករតាមោន និង 
កររាយករណ៍្កម្មភាពអាជីវកម្មជាសបចំា ដោយករសតរួតពិនិត្យ និងគំាស�ដោយឯករាជ្យពីអង្គភាពអាជីវកម្ម និងករសតរួតពិនិត្យពីអ្កសគប់សគងជាន់ែ្្់ 
រប្់្នាគារ។

ករសគប់សគងដលើហានិភ័យសបតិបត្តិកររប្់្នាគារ តសមរូវឲ្យបដងកើតនូវររនា្ម្័ន្ធតួនា�ី និងវិ្ីរាញ្្តដនករសគប់សគងរប្់អង្គភាពឲ្យបាន 
រ្បា្់លា្់។ ដគាលករណ៍ និងវិធានករសតរួតពិនិត្យដផទៃក្ថុងជាដសរើនសតរូវបានអនរុវត្តរួមមានករបដងកើតអ្កមាន្ិ�្ធិររុះហត្ដលែ សបព័ន្ធសតរួតពិនិត្យ 
ោ៉្ងហ្មតរ់ត់ ករដរៀបរំនូវនីតិវិ្ី និងឯករារ្ំអាងនានា សពមទាំងករអនរុវត្តតាមប�ប្បញ្ញត្តិ និងតសមរូវករតាមរ្បាប់នានា។

(្រ) ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាករខាតបង់សបាក់រំណូល និងករខាតបង់រម្បងរប្់្នាគារ សប្ិនដបើអ្កែចេី ឬដ�គូោណិជ្ជកម្ម ែកខានមិនបានបំដពញ
កតពវកិរចេដលើករបង់សបាក់ដ�ើម រំដោះឥណទាន និងបរុដរសបទាន។

កត្្ារម្បងត�លនាំឲ្យមានហានិភ័យឥណទានដកើតដរញ តាមរយៈករផ្ដល់ឥណទាន�ល់អតិថិជន។ រំនួនហានិភ័យឥណទានដនះសតរូវបានបង្្ាញ
ជាតដម្ដោងដនស�ព្យ្កម្មដៅក្ថុងតារាងតរុល្យករ។ ្កម្មភាពឥណទាន សតរូវបានតណនាំដោយដគាលករណ៍ឥណទានរប្់្នាគារ ដ�ើម្បីធានា 
អះអាងថា ដគាលបំណងដនសបាក់កមចេទំីាងអ្់��ួលបានដជាគជ័យ។ ឧទាហរណ៍ កញចេប់ឥណទានមានភាពរឹងមំា ដហើយហានិភ័យឥណទានសតរូវបាន 
តបងតរកោ្៉ងសតឹមសតរូវ។ ដគាលនដោបាយឥណទានកត់សតានូវដគាលករណ៍សបាក់កមចេី ស�ព្យប្ជ្្ំ និង�ំដណើរករអនរុម័តឥណទាន ដ�ើម្បីធានាថា 
្នាគារបានអនរុដលាមតាមដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(្រ) ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(i) ការវាស់សទៃង់ហានិភ័យឥណទាន

្នាគារធានាថាមានសបព័ន្ធតបងតរកតួនា�ីរវាងអ្កបដងកើតឥណទាន និងអ្កវាយតដម្ក៏�ូរជាឧបករណ៍វាយតដម្ដផទៃក្ថុង និង្ិ�្ធអិនរុម័ត។

កសមិតហានិភ័យសតរូវបានពិនិត្យ និងដ្វើបរចេថុប្បន្ភាពជាសបចាំឆ្្ ំនិងក្ថុងករណី�ី (1) ផ្្្ ់ប្ដនូរលក្ខែណ្ឌឥណទាន រួមទាំងករពសងីកឥណទាន�ី (2) 
្ងសបាក់មិនដ�ៀងទាត់ និងករមិនដគារពលក្ខែណ្ឌដផ្សងៗ និង�ី (3) ព័ត៌មានអវិជ្ជមានទាក់�ងនឹងកូនបំណុល ឬសបតិបត្តិករដផ្សងៗ។

(ii) បគាលនបោបាយប្រេ់ប្រងកបមិតហានិភ័យ និងេបញ្ចៀសហានិភ័យ

្នាគារដ វ្ើសបតិបត្តកិរ និងផ្ដល់ឥណទាន និងបរុដរសបទានជូនឯកត្តជន និង្ហសគា្ដផ្សងៗដៅសពះរាជាោរសកកម្ថុជា។ ្ នាគារសគប់សគងកសមិត និង 
សតរួតពិនិត្យករសបមូលផ្ដថុំហានិភ័យឥណទានដៅដពលត�លពួកដគរកដ�ើញ។ ហានិភ័យ្ំសតរូវបានផ្តល់និយមន័យ ដៅក្ថុងដគាលករណ៍តណនាំរប្់ 
្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ថាជា្មតរុល្យ្ររុបដនឥណទាន និងបរុដរសបទានត�លផ្តល់�ល់អតិថិជនម្្ាក់ដលើ្ ពី 10% ដនមូលនិ្ិផ្្ល់ រ្ុ�្ធរប្់្នាគារ។  

្នាគារដសបើសបា្់ដគាលនដោបាយ និងករអនរុវត្តជាដសរើន ដ�ើម្បី្សមរួលហានិភ័យឥណទាន។ ករអនរុវត្ត�ូដៅ ត�លធានាបំផរុត គឺជាករធានា
ក្ថុង�សមងដ់នករោក់វត្ថុប្ជ្្ំ រំដោះឥណទាន និងបរុដរសបទានមួយ។ ្នាគារអនរុវត្តដគាលករណត៍ណនាំ រំដោះរំោត់ថា្្ក់ជាក់លាក់មួយរំនួន 
ដនវត្ថុប្ជ្្ំ ឬករបដញចេៀ្ហានិភ័យឥណទាន។ សបដភ�ដនវត្ថុប្ជ្្ំ្ំខាន់ៗ ដ�ើម្បីធានាឥណទាន និងបរុដរសបទានរំដោះអតិថិជនមាន�ូរជា៖

• វត្ថុប្ជ្្ំដលើនិវា្នោ្្ន (�ី អាគារ និងស�ព្យដផ្សងៗ)

• តដម្ស�ព្យ្កម្មអាជីវកម្មដផ្សងៗ �ូរជា �ី និងអាគារ និង

• រារ់សបាក់ក្ថុង�សមង់ជាសបាក់បដញ្ញើមានកសមិត ។

(iii) បគាលការណ៍សំវិធានធន និងការ្យចរុះតផម្

្នាគារតសមរូវឲ្យអនរុវត្តតាមករដ្វើរំោត់ថា្្ក់ឥណទាន និង្ំវិធាន្ន ត�លស្បតាមសបក្ ដលែ្7-017-344 សប.ក ររុះដថងៃ�1ី តែ្្នូ ឆ្្ំ2017 
្្តីពីរំោត់ថ្្ាក់ហានិភ័យឥណទាន និង្ំវិធាន្នអីរុមតភរមិន។ ្ូមដមើលកំណត់្មា្្ល់ដលែ 3 (�) ្សមាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

(iv) ការបេឈមនរឹងហានិភ័យឥណទាន

នាដថងៃ�3ី1 តែ្្នូ ឆ្្2ំ018

�រុល្្ារអាដមរិក ោន់ដរៀល 
(កំណត់្ំគាល់ 4)

្មតរុល្យដៅ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា 26,920,648 108,167,164

សបាក់បដញ្ញើ និងសបាក់តមកល់ដៅ្នាគារនានា 664,703 2,670,777

ស�ព្យ្កម្មដផ្សងៗ 833,635 3,349,545

ករវិនិដោគដផ្សងដ�ៀត 22,500,000 90,405,000

ឥណទាន និងបរុដរសបទានមិនហួ្កលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់ 36,049,996 144,848,884

86,968,982 349,441,370

ករសបឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន ជារម្បងដកើតពីឥណទាន និងបរុដរសបទាន។
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ធនាគារ ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) បប៊ង ម.ក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ឥណទាន និងេរុបរបេទានខាតេង់

ឥណទានខាតបង់ គឺជាឥណទានផ្តល�់ល់អតិថិជន ត�លសករុមហ៊រុនបានកំណត់ថាមានភ្្តថុតាងអំពីឱនភាព ដហើយសករុមហ៊រុនមិន្ង្ឃឹមថានឹងអារ
សបមូលមកវិញបាននូវសបាក់ដ�ើម និងករសបាក់សតរូវ��ួលដៅតាមកិរចេ្ន្យាែចេីសបាក់រប្់អតិថិជនដនាះដ�។ អនរុដលាមដៅតាមដគាលករណ៍តណនាំ 
រប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជាកំរិតអតិបរមាដន្ំវិធាន្នជាក់លាក់ ្ សមាប់្ំវិធាន្នដលើ អីរុមតភរមិន សតរូវបានដ វ្ើដ�ើងអាស្័យដលើរំោត់ថ្្ាក់កត្្ា  
ដផ្សងដ�ៀតមានលក្ខណៈសគប់សគាន់ ដ�ើម្បីបងា្្ញពីករតសបសបរួល។

ដៅក្ថុងករកំណត់្ំវិធាន្ន រាល់តដម្ស�ព្យប្ំ្្ជដសរៅពីសបាក់បដញ្ញើ ត�លសតរូវបានដគោក់ប្ំ្្ជ ក្ថុងករណីត�លឥណទានសតរូវបានចាត់ថ្្ាក់ថាខាតបង់ 
ដនាះរាល់ស�ព្យប្ជ្្ំ អារនឹងសតរូវដសបើសបា្់តាមតដម្្មស្បត�លអនរុម័តដោយ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា។ ដោងតាមដគាលករណ៍គណដនយ្យ 
ត�លបានបងា្្ញក្ថុងកំណត់្ំគាល់ 3 (�)។

ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតេង់

ឥណទានហួ្កលកំណត់ បែរុតន្តមិនទាន់ខាតបង់ គឺជាឥណទានត�លករ�ូទាត់្ងករសបាក់ និងសបាក់ដ�ើមមានករយឺតោ៉្វតិរជាង 30ដថងៃ  
(្សមាប់ឥណទានរយៈែ្ី 14ដថងៃ) បែរុតន្តតិរជាង 90ដថងៃ (្សមាប់ឥណទានរយៈែ្ី 30ដថងៃ) លរុះសតាកតា្្ដផ្សងដ�ៀតមានលក្ខណៈសគប់សគាន់ 
ដ�ើម្បីបងា្្ញពីករតសបសបរួល។ អនរុដលាមដៅតាមដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតដិនកម្ថុជា ឥណទានដនះសតរូវចាតថ្្់ាក់ជាឥណទានឃ្្ំដមើល 
ដហើយសតរូវដ្វើ្ ំវិធាន្នតាមអសតា 3%។ 

ឥណទានមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់បធវើសំវិធានធន

ឥណទានមិនទាន់ហួ្កលកំណត់ និងមិនទាន់ដ្វើ្ំវិធាន្ន គឺជាឥណទានមានគរុណភាពល្អ ត�លមិនមានប�ពិដរា្ន៍ដនករខាតបង់។  
ឥណទានទាំងដនះសតរូវបានធានា ដោយស�ព្យប្ជ្្ំ និងករសគប់សគងដផ្សងៗ ត�លរំនួនដនករខាងបង់មានកសមិតទាប។ 

ឥណទានបរៀេចបំ�ើងវិញ

ឥណទានដរៀបរំដ�ើងវិញ គឺជាឥណទានត�លមានករផ្្្់ប្តនូរកិរចេ្ន្យា�ូទាត់្ង ដោយរារតតអ្កែចេីជួបផលលំបាកតផ្កហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមាន 
ល�្ធភាព�ូទាត់្ងតាមកិរចេ្ន្យាដ�ើម។ ឥណទានត�លនឹងសតរូវដរៀបរំដ�ើងវិញ សតរូវវិភាគដលើមូលោ្្ន�ិ្ដៅអាជីវកម្ម និង្មត្ភាព្ងសបាក់ 
រប្់អ្កែចេីដៅតាមករព្យាករណ៍លំហូរ�ឹកសបាក់ថ្មី ត�លស្បតាមរា្្នភាព�ីផ្សារ និងបរចេថុប្បន្កម្មដន�្្សនៈវិ្័យអាជីវកម្ម ដោយតផ្អកដលើ 
្ម្មតិកម្មជាកត់្្តង និងសបរុងសបយ័ត្។ 

បន្្ាប់ពីឥណទានសតរូវបានដរៀបរំដ�ើងវិញ ឥណទានដនាះសតរូវរក្សារំោត់ថ្្ាក់�ូរដ�ើម ដោយមិនគិតពី�ំដណើរករល្អបន្្ាប់ពីករដរៀបរំជាថ្មដី�ើយ។  
ករចាត់ថា្្កដ់នះមិនសតរូវកំណត់ឲ្យល្អជាងមរុនដ�ើយ លរុះសតាតតករសបាក់ និងសបាក់ដ�ើមសតរូវបាន្ងមកវិញក្ថុង អំ�ថុងបីសគាដនកល្ងរំល្់ និង 
ក្ថុងរយៈដពលមិនតិរជាងបីតែ។

បគាលនបោបាយលរុេបោលនូវឥណទាន និងេរុបរបេទាន

អនរុដលាមតាមដគាលករណ៍តណនំារប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ្ នាគារ សតរូវលរុបឥណទាន និងបរុដរសបទាន ឬមួយតផ្កដនឥណទានដរញពីតារាងតរុល្យករ 
រប្់ែ្លួន ដៅដពលត�ល្នាគារបាត់្ិ�្ធិតាមកិរចេ្ន្យាសគប់សគងដលើឥណទាន ឬដៅដពលត�លដ�ើញថាឥណទានមួយតផ្ក ឬទាំងមូលមិនអារ 
សបមូលវិញបាន ឬគាម្ន្ង្ឃឹមថាឥណទានដនះអារសបមូលបានមកវិញដ�។

បទព្យេញ្្ំ

្នាគាររក្សានូវស�ព្យប្ជ្្ំជាស�ព្យ និងករធានា្សមាប់ករធានានូវឥណទាន និងបរុដរសបទាន។ ករបា៉្ន់រាម្ននូវតដម្�ីផ្សារ គឺតផ្អកតាម 
ករវាយតដម្ស�ព្យប្ជ្្ំសបចាំឆ្្ំ។ 

្នាគារ មិនបានរឹបអូ្ស�ព្យ្កម្មមិនតមនហិរញ្ញវត្ថុ ត�លបានោក់ប្ជ្្ំដនាះដ�។

តផ្អកតាមដគាលករណ៍តណនាំរប្់្នាគារជាតិដនកម្ថុជា ស�ព្យត�លរឹបអូ្បាន សតរូវលក់ដរញក្ថុងរយៈដពល 1ឆ្្ំ និងសតរូវដ្វើរំោត់ថា្្ក់ក្ថុង 
តារាងតរុល្យករជាស�ព្យរឹបអូ្។

ការបេមូល្្ខុំហានិភ័យឥណទាន

ករវិភាគដលើករសបមូលផ្តថុំហានិភ័យឥណទាន នាកលបរដិរឆេ�តារាងតរុល្យករបានបងា្្ញដៅកំណត់្ំគាល់�ី8 ដលើរបាយករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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(ឃ) ហានិភ័យទី្្សារ

ហានិភ័យ�ីផ្សារ គឺជាហានិភ័យដនករខាតបង់ដកើតពីករតសបសបរួលមិនអំដោយផលដៅក្ថុងកសមិតតដម្ ឬអសតា�ីផ្សារ ត�លមាន្មា្ធាតរ្ុ ខំាន់ពីរគឺ 
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរដ�្ និងហានិភ័យអសតាករសបាក់។

ហានិភ័យ�ីផ្សារដកើតដរញពី្កម្មភាពោណិជ្ជកម្មសតរូវបានសគប់សគង ដោយករកំណត់ដលើ�ីផ្សារនូវរ្្ានភាពដោះ�ូរជាមួយនឹងករកំណត់ហានិភ័យ 
�ីផ្សារ�រុកជាមរុន។

(i) ហានិភ័យរេូិយេ័ណ្ណេរបទស

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរដ�្ គឺ្ំដៅដៅដលើករតសបសបរួលអសតាប្តនូរសបាក់ ត�លមិនអំដោយផលដលើរា្្នភាពករដោះ�ូររូបិយប័ណ្ណបរដ�្ 
ត�លដកើតដ�ើងពដីពលមួយដៅដពលមួយ។ ្នាគារបានរក្សានូវដគាលនដោបាយមួយ ដោយមិនបងកឲ្យមាននូវរា្្នភាពករប្តនូររូបិយប័ណ្ណបរដ�្ 
ដសរើនដនាះដ�។ ករប្តនូររូបិយប័ណ្ណបរដ�្ ត�លដបើករំហរសគប់សបដភ�សតរូវបានសតរួតពិនិត្យជាមួយនឹងតសមរូវករសបតិបត្តិករកសមិតដនរា្្នភាព 
កំណត�់រុកមរុន និងករកំណត់នូវករកត់បន្យភាពខាតបង់។

ដៅដថងៃ�ី31 តែ្្នូ ឆំ្្2018 ្ មតរុល្យស�ព្យ្កម្ម និងបំណុលត�លជារូបិយប័ណ្ណដផ្សងដ�ៀតដសរៅពី�រុល្្ារអាដមរិក មិនមានរំនួនដសរើនដនាះដ�។  �ូរដនះ 
ករវិភាគរូបិយប័ណ្ណបរដ�្មិនសតរូវបានបងា្្ញដ�ើយ។

(ii) ហានិភ័យអបតាការបបាក់

ហានិភ័យអសតាករសបាក់ គឺ្ំដៅដៅដលើករខាតបង់នូវសបាក់រំណូលករសបាក់ រ្ុ�្ធ ដោយរារតតករតសបសបរួលដនកសមិតអសតាករសបាក់ និងករផ្្្់ប្តនូរ 
ដៅក្ថុង្មា្ភាពដនស�ព្យ្កម្ម និងបំណុល។ ហានិភ័យអសតាករសបាក់សតរូវបានចាត់តរង តាមរយៈករសតរួតពិនិត្យោ្៉ងហ្មត់រត់ដៅដលើរំណូល 
ដនករបោ្្ក់�រុន តដម្�ីផ្សារ តដម្ដ�ើមដនមូលនិ្ិ និងតាមរយៈករវិភាគគំលាតតសបសបរួលអសតាករសបាក់។ ្ ក្្នរុពលដនករធ្្ាក់ររុះរំណូលករសបាក់ 
្រុ�្ធបោ្្លមកពកីរតសបសបរួលអសតាករសបាក់ ត�លែរុ្សបសកតីបានសតរួតពិនិត្យដោយដ្ៀបដៅនឹងកសមតិអារ��ួលយកបានដនហានិភ័យ។ 

ករវិភាគដន�ំនាក់�ំនងអសតាករសបាក់ដៅនឹងស�ព្យ្កម្ម និងបំណុលរប្់្នាគារបានបងា្្ញ�ូរខាងដសកម៖

តារាងខាងដសកមដនះបង្្ាញនូវសប្ិ�្ធភាព អសតាករសបាក់ដៅដថងៃតារាងតរុល្យករ និងអំ�ថុងដពលត�លមូលប័សតហិរញ្ញវត្ថុ សតរូវបានកំណត់តដម្ដ�ើងវិញ 
ឬ�ល់កលកំណត់មួយោ ត�លដកើតដ�ើងមរុនដគ។
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ការវិភា្ររំបញាចតផម្សមបសេ សបមេ់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតដលមនអបតាការបបាក់ប្រ

្នាគារមិនបានកតស់តាបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ត�លមានអសតាករសបាកដ់ថរតាមតដម្្មស្ប ដោយភាពលដំអៀងសតរូវបានបញចេនូលដៅក្ថុងរបាយករណ៍ 
ល�្ធផលដនាះដ� ដហើយ្នាគារក៏មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាររុងកលបរិដរឆេ�ដនាះត�រ។ �ូដរ្ះករផ្្្់ប្តនូរអសតាករសបាក់នាររុងកលបរិដរឆេ�ពរុមំាន 
ផលបែះោល់�លស់បាក់រំដណញ ឬខាតដនាះដ�។ 

ការវិភា្ររំបញាចបលើលំហូរទរឹកបបាក់ សបមេ់ឧេករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតដលមនអបតាការបបាក់អប្រ

្នាគារពរុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត�លមានអសតាករសបាក់អដថរជារារវន្តដនាះដ�។ �ូដរ្ះករវិភាគរំដញារដលើលំហូរ�ឹកសបាក់្សមាប់ឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ត�លមានអសតាករសបាក់អដថរ មិនសតរូវបានបងា្្ញដ�ើយ។

រហូត�ល់ 1 តែ > 1 - 3 តែ > 3 - 6 តែ > 6 - 12 តែ > 1 - 5 ឆ្្ំ ដលើ្ពី 5 ឆ្្ំ ពរុមំានករសបាក់ ្ររុប

�រុល្្ារអាដមរិក �រុល្្ារអាដមរិក �រុល្្ារអាដមរិក �រុល្្ារអាដមរិក �រុល្្ារអាដមរិក �រុល្្ារអាដមរិក �រុល្្ារអាដមរិក �រុល្្ារអាដមរិក

ផ្ងៃទ3ី1 តេធ្នូ ឆ្្2ំ018

បទព្យសកម្ម

រារ់សបាក់ និង 
្មតរុល្យ្នាគារ

- - - - - - 4,518,232 4,518,232

្មតរុល្យ 
ដៅ្នាគារជាតិ

- - - - - - 17,019,404 17,019,404

សបាក់បដញ្ញើ និងសបាក ់
តមកល់ដៅ្នាគារនានា

- - - - - - 664,703 664,703

ឥណទាន និង 
បរុដរសបទាន

- - - - - - 136,648 136,648

ករវិនិដោគដផ្សងដ�ៀត 10,500,000 12,000,000 - - - - - 22,500,000

ស�ព្យ្កម្មដផ្សងៗ - - - 15,049,996 21,000,000 - - 36,049,996

្ររុបស�ព្យ្កម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុ

10,500,000 12,000,000 - 15,049,996 21,000,000 - 22,338,987 80,888,986

េំណុល 

សបាក់បដញ្ញើរប្ ់
អតិថិជន

14,699,610 90,000 245,000 150,500 - - 2,788,054 17,973,164

បំណុលដផ្សងៗ - - - - - - 116,265 116,265

បំណុល្ររុប 14,699,610 90,000 245,000 150,500 - - 2,904,319 18,089,429

សររុេ្រម្្តការ 
បបាក់-ដរុលា្្រអាបមរិក

(4,199,610) 11,910,000 (245,000) 14,899,496 21,000,000 - 19,434,668 62,799,557

សររុេ្រម្្ត 
ការបបាក់-ោន់បរៀល 
(កំណត់សំគាល់ 4)

(16,874,033) 47,854,380 (984,410) 59,866,175 84,378,000 - 78,088,496 252,328,620
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(ង) ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល

ហានិភ័យរារ់សបាក់ងាយស្ួល ទាក់�ងនឹងល�្ធភាពរក្សារារ់សបាក់ងាយស្ួលឲ្យបានសគប់សគាន់ ដ�ើម្បី បំដពញករ្ន្យា និងកតពវកិរចេហិរញ្ញវត្ថុ 
ដៅដពល�ល់កលកំណត់្ងនូវតដម្្មដហតរុផលមួយ។

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

តារាងខាងដសកមដនះ ផ្តល់ករវិភាគមួយដលើបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរប្់្នាគារ ទាក់�ងនឹងករតបងតរកកលកំណត់ដោយតផ្អកដលើរយៈដពលត�លដៅ
្ល់្សមាប់ករ�ូទាត់្ង។

(ច) ការប្រេ់ប្រងបដើមទរុន

(i) េទេ្បញ្ញត្ិបដើមទរុន

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

• អនរុដលាមតាមតសមរូវករដ�ើម�រុនត�លកំណត់ដោយ្នាគារជាតិដនកម្ថុជា

• ករោរល�្ធភាពរប្់្នាគារ ដ�ើម្បីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម �ូរដនះ ្នាគារអារបន្តផ្តល់ផលសបដោជន៍�ល់ភាគ�រុនិក និងអត្សបដោជន៍
 រប្់ភាគីត�លោក់ព័ន្ធនឹង្នាគារ និង

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

(ii) ការតេងតចកបដើមទរុន  

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�1ី8 តែកកកោ ឆ្្2ំ018 សតរូវនឹងត�ល��ួលបានអាជា្្ប័ណ្ណពី្នាគារជាតិដនកម្ថុជា។

រហូត�ល់ 1 តែ > 1 - 3 តែ > 3 - 12 តែ > 1 - 5 ឆ្្ំ > 5 ឆ្្ំ ្ររុប

�រុលា្្រអាដមរិក �រុលា្្រអាដមរិក �រុលា្្រអាដមរិក �រុលា្្រអាដមរិក �រុលា្្រអាដមរិក �រុលា្្រអាដមរិក

ផ្ងៃទ3ី1 តេធ្នូ ឆ្្ំ 2018

េំណុលហិរញ្ញវត្ខុ

សបាក់បដញ្ញើរប្់អតិថិជន 17,487,664 90,000 395,500 - - 17,973,164

បំណុលដផ្សងៗ 91,675 - 24,590 - - 116,265

17,579,339 90,000 420,090 - - 18,089,429

ោន់ដរៀល (កំណត់្ំគាល់ 4) 70,633,784 361,620 1,687,922 - - 72,683,326
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