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របាយការណ៍របសក់្កុមក្បឹកាភិបាល 
ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល សូមច្ធ្វើការបង្កា ញជូ្ននូវរបាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ធ្នាគារ ប ី.អាយ.សីុ (ច្ែមបូឌា) ដប ង ម.ក ច្ៅកាត់្ថា (“ធ្នាគារ”) ដែលបានច្ធ្វើសវនកមមរឆួ សម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018។ 

សកមមភាេឆមបង 

ធ្នាគារបានបច្ងាើត្ច្ ើងច្ៅថ្ងៃទី 14 ដែ វឆិេិកា ឆ្ន ាំ 2017 ច្ម្រកាមឆាប់ថ្នម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជាសដីេីសហម្រគា
ពាណិជ្ជកមម និងអាជាា ប័ណណេីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ។ ធ្នាគារបានទទួលអាជាា ប័ណណេីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ៅ
ថ្ងៃទី 18 ដែ កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ 2018 និងចាប់ច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការច្ៅថ្ងៃទី 08 ដែ សីហា ឆ្ន ាំ 2018 ។ 

សកមមភាេឆមបងរបស់ធ្នាគារ រមួានការច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការច្លើរាល់សកមមភាេអាជី្វកមមធ្នាគារ និងការផ្តល់ច្សវាកមម 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលពាក់េ័នធច្ផ្េង ចៗ្ទៀត្ ។ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
  2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
ម្របាក់ខាត្មុនបង់េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  (1,462,481) (5,876,249) 
 
ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  - - 
        

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

ភាគោភ្ 

េុាំានភាគោភ្ណាម្រត្ូវបានម្របកាស ឬម្រត្ូវបានបង់ ច្ហើយម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលក៏េុាំបានផ្ដល់ជាអ្នុស្នសន៍កនុងការ
ដបងដឆក ភាគោភ្ណាមួយសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទច្នុះច្ទ ។ 

ច្ែើមទុន 

ច្ែើមទុនរបស់ធ្នាគារនាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 ានឆាំនួន 75,000,000 ែុោល អាច្មរកិ ។ 
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ទុនបម្រមងុ និងសាំវធិានធ្ន 

េុាំានការដម្របម្របួលជាស្នរវនតថ្នទុនបម្រមុង និងសាំវធិានធ្នច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទច្នុះច្ទ ច្ម្រៅេីការបង្កា ញច្ៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។ 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ និងជាប់សងេយ័ 

ច្ៅមុនច្េលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើង ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល បានចាត់្វធិានការ 
សមស្សប ច្ែើមបីបញ្ជជ ក់ថា វធិានការទាក់ទងច្ៅនឹងការលុបបាំបាត់្ច្ចាលឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ និងការ 
ច្ធ្វើសាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានជាប់សងេ័យម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើង ច្ហើយម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលច្ជ្ឿជាក់ថា 
រាល់ឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ដែលបានទទួលស្នា ល់ថាម្រត្ូវបានលុបបាំបាត់្ច្ចាល និងបានច្ធ្វើសាំវធិានធ្ន 
ម្រគប់ម្រគាន់ ។ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលេុាំបានេិនិត្យច្ ើញានស្នថ នភាេណាមួយដែលអាឆនឹងបណាត ល 
ឲ្យឆាំនួនថ្នការលុបបាំបាត់្ច្ចាលឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ ឬឆាំនួនថ្នការច្ធ្វើសាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន និង                   
បុច្រម្របទានជាប់សងេ័យច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះានឆាំនួនែវុះខាត្ជាស្នរវនតច្នាុះច្ ើយ ។ 

ម្រទេយសកមមឆរនត 

ច្ៅមុនច្េលច្រៀបឆាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលបានចាត់្វធិានការដែលានមូលដ្ឋា ន 
សមរមយ ច្ែើមបីបញ្ជជ ក់ថាបណាត ម្រទេយសកមមឆរនត ដែលបានកត់្ម្រតាច្ៅកនុងបញ្ជ ីគណច្នយយរបស់ធ្នាគារ ច្ហើយ 
ដែលសននិដ្ឋា នថាមិនអាឆលក់បានច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមធ្មមតា ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយឲ្យច្ៅច្សមើនឹងត្ថ្មលដែល 
គិត្ថានឹងអាឆម្របមូលបានជាក់ដសដង ។ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលេុាំបានេិនិត្យច្ ើញានស្នថ នភាេណាមួយដែលនឹងច្ធ្វើឲ្យប៉ាុះពាល់ 
ែល់ការកាំណត់្ត្ថ្មលម្រទេយសកមមឆរនតច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ថាានភាេមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវច្នាុះ 
ច្ ើយ ។ 

វធីិ្ស្នស្តសតវាយត្ថ្មល  

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលេុាំបានេិនិត្យច្ ើញានស្នថ នភាេណាមួយដែលបានច្កើត្ច្ ើង 
ច្ធ្វើឲ្យការម្របកាន់យកវធីិ្ស្នស្តសតវាយត្ថ្មលម្រទេយសកមម និងបាំណុលច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ    
ានភាេមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវ និងមិនសមស្សបច្នាុះច្ ើយ ។ 

បាំណុលយថាច្ហតុ្ និងបាំណុលច្ផ្េងៗច្ទៀត្ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ េុាំាន៖ 

(ក) បនៃុកណាមួយច្លើម្រទេយសកមមរបស់ធ្នាគារ ចាប់តាាំងេីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទមក ដែលធានាឆាំច្ពាុះ 
បាំណុលរបស់បុគាលណាាន ក់ច្ ើយ ឬ 

(ែ) បាំណុលយថាច្ហតុ្ណាមួយដែលច្កើត្ានច្ ើងឆាំច្ពាុះធ្នាគារ ចាប់តាាំងេីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទមក               
ច្ម្រៅអ្ាំេីម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមធ្មមតារបស់ធ្នាគារច្ ើយ ។ 
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បាំណុលយថាច្ហតុ្ និងបាំណុលច្ផ្េងៗច្ទៀត្ (ត្) 

ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលយល់ច្ ើញថា េុាំានបាំណុលយថាច្ហតុ្ ឬបាំណុលច្ផ្េង ចៗ្ទៀត្ ដែលធ្នាគារម្រត្ូវបាំច្េញ ឬ  
អាឆនឹងម្រត្ូវបាំច្េញកនុងអ្ាំ ុងច្េលែប់េីរដែ បនាៃ ប់េីថ្ងៃបញ្ច ប់ការយិបរចិ្ឆេទ នឹងានផ្លប៉ាុះពាល់ជាស្នរវនតែល់  
លទធភាេរបស់ធ្នាគារកនុងការបាំច្េញកាត្េវកិឆចរបស់ែលួន ច្ៅច្េលែល់ថ្ងៃកាំណត់្ច្ ើយ ។  

ការដម្របម្របលួសភាេការណ៍ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលរបស់ធ្នាគារេុាំបានេិនិត្យច្ ើញសភាេការណ៍ណាមួយដែល  
មិនបានដវកដញកច្ៅកនុងរបាយការណ៍ច្នុះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ដែលអាឆនឹងបណាត លឲ្យ  
តួ្ច្លែថ្នឆាំនួនណាមួយច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានភាេមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវច្នាុះច្ទ ។ 

ម្របតិ្បត្តិការមិនម្របម្រកតី្ 

តាមមតិ្របស់ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល លទធផ្លថ្នការច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការរបស់ធ្នាគារកនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នុះមិន 
ានផ្លប៉ាុះពាល់ជាស្នរវនតច្ដ្ឋយសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ ឬម្រេឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលានលកខណៈជាស្នរវនត 
និងមិនម្របម្រកតី្ច្នាុះច្ទ ។ 

ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលក៏ានមតិ្ផ្ងដែរថា ច្ៅកនុងឆច្នាល ុះច្េលចាប់េីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទែល់ថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ  
េុាំានឆាំណាត់្ថាន ក់សកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ ឬម្រេឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលានលកខណៈជាស្នរវនត និងមិនម្របម្រកតី្ច្កើត្ 
ានច្ទបើង ដែលអាឆនាាំឲ្យប៉ាុះពាល់ែល់លទធផ្លថ្នម្របតិ្បត្តិការរបស់ធ្នាគារកនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលរបាយការណ៍  
ច្នុះបានច្រៀបឆាំច្ទបើងច្នាុះច្ទ ។ 

ម្រកមុម្របឹកាភិ្បាល 

ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល ដែលបានបច្ម្រមើការចាប់តាាំងេីថ្ងៃដែលច្ឆញរបាយការណ៍ឆុងច្ម្រកាយាន៖ 

បណឌិ ត្ Sathit Limpongpan ម្របធានម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល 
ច្ោក Rewin Patailbunlue សាជិ្ក 
ច្ោក យឹម លកខណ៍  សាជិ្ក 
ច្ោក  Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah សាជិ្ក 
ច្ោក  Rutsaran Moonsan សាជិ្ក 

ភាគកមមរបស់ម្រកមុម្របឹកាភិ្បាល 

េុាំានសាជិ្កម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលណាាន ក់កាន់កាប់ ឬានការទាក់ទិនច្ៅកនុងភាគហ ុនផ្ទៃ ល់របស់ធ្នាគារច្ៅ  
កនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នុះច្ទ ។   
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អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍របស់ម្រកមុម្របឹកាភិ្បាល 

ច្ៅកនុងអ្ាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ ឬមិនថាច្ៅឆុងការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ េុាំានការច្រៀបឆាំណា 
មួយដែលានធ្នាគារជាគូភាគីមួយ កនុងច្គាលបាំណងជួ្យែល់សាជិ្កម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល ច្ែើមបីទទួលបាននូវ
អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្ដ្ឋយមច្ធ្ាបាយទិញយកភាគហ ុន ឬលិែិត្បាំណុលេីធ្នាគារ ឬេីម្រកុមហ ុនែថ្ទច្ទៀត្ច្ទ ។ 

កនុងអ្ាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ េុាំានអ្ភិ្បាលរបស់ធ្នាគារណាាន ក់បានទទួល ឬានសិទធិទទួលបាននូវ 
អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ណាមួយ (ច្ម្រៅេីអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ដែលបានរួមបញ្ចូ លច្ៅកនុងបរោិភ្សរុបទទួលបាន ឬែល់ 
កាំណត់្ទទួលបានច្ដ្ឋយសាជិ្កម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល ែូឆបានបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈការ 
ឆុុះកិឆចសនាច្ធ្វើច្ ើងច្ដ្ឋយធ្នាគារ ឬច្ដ្ឋយម្រកុមហ ុនដែលសាជិ្កម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល ច្នាុះជាសាជិ្ក ឬក៏  
ជាមួយម្រកុមហ ុនដែលសាជិ្កម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលច្នាុះ ានផ្លម្របច្ោជ្ន៍ដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រឆើនច្នាុះច្ទ ច្លើកដលង 
ដត្ការបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់ម្រកមុម្របឹកាភិ្បាលច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលានភារៈច្ធ្វើការអ្ុះអាងបញ្ជជ ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កា ញភាេ ម្រតឹ្មម្រត្ូវជាស្នរវនតថ្ន 
ស្នថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 ម្រេមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ។  ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល ចាាំបាឆ់
ម្រត្ូវ៖ 

(ក) អ្នុម័ត្នូវច្គាលនច្ោបាយគណច្នយយដែលសមស្សប ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើការវនិិឆេ័យ និងការបា៉ា ន់ម្របាណ 
ោ៉ាងសមច្ហតុ្ផ្ល និងម្របុងម្របយ័ត្ន ច្ហើយច្ធ្វើការអ្នុវត្តន៍ម្របកបច្ដ្ឋយសងាតិ្ភាេ ។ 

(ែ) ច្គារេតាមសតង់ដ្ឋរគណច្នយយកមពុជា និងច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ពាក់េ័នធនិងការ  
ច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្របសិនច្បើានការែុសដបលកេីច្នុះ ច្ែើមបី 
បង្កា ញភាេេិត្ និងម្រតឹ្មម្រត្ូវ គឺម្រត្ូវដត្បង្កា ញ និងេនយល់ឲ្យបានឆាស់ោស់ និងកាំណត់្បរាិណច្ៅកនុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  

(គ) ម្រត្ួត្េិនិត្យម្របេ័នធែាំច្ណើ រការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ និងរកាទុកនូវបញ្ជ ីគណច្នយយឲ្យបាន 
ម្រគប់ម្រគាន់ និងម្របេ័នធម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ៃកនុងឲ្យានម្របសិទធភាេ ។ 

( ) វាយត្ថ្មលនូវលទធភាេរបស់ធ្នាគារកនុងការបនតនិរនតរភាេអាជី្វកមម ទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការោត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ាន 
ម្របសិនច្បើពាក់េ័នធ នូវបញ្ជា ទាាំងឡាយដែលទាក់ទងច្ៅនឹងនិរនតរភាេអាជី្វកមម និងច្ម្របើម្របាស់មូលដ្ឋា ន                  
និរនតរភាេថ្នគណច្នយយ ច្លើកដលងដត្អ្នកម្រគប់ម្រគងានបាំណងឆង់ជ្ម្រមុះបញ្ជ ីផ្ទែ កែាំច្ណើ រការធ្នាគារ ឬគាម ន 
ជ្ច្ម្រមើសសមរមយែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅេីច្ធ្វើដបបច្នុះ និង 

(ង) ម្រត្ួត្េិនិត្យ និងែឹកនាាំធ្នាគារឲ្យានម្របសិទធភាេច្លើរាល់ច្សឆកតីសច្ម្រមឆ ដែលានស្នរៈសាំខាន់ទាាំងអ្ស់ 
ដែលប៉ាុះពាល់ែល់សកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ និងែាំច្ណើ រការរបស់ធ្នាគារច្ហើយម្រត្ូវម្របាកែថា កិឆចការច្នុះ                   
ម្រត្ូវបានឆលុុះបញ្ជច ាំងោ៉ាងម្រតឹ្មម្រត្ូវច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលធានាអ្ុះអាងថា បានអ្នុវត្តរាល់ត្ម្រមូវការ ែូឆបានរាយការណ៍ខាងច្លើកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ។ 



ធនាគារ ប ៊ី.អាយ.ស ៊ី (ខេមបូឌា) បប ង ម.ក 
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ការអ្នុម័ត្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្យើងែាុាំកនុងនាមម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល សូមច្ធ្វើការអ្នុម័ត្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានភាជ ប់មកជាមួយច្នុះ 
ែូឆដែលបានបង្កា ញេី ទាំេ័រទី 9 ែល់ទី 48 ច្ហើយតាមមតិ្របស់ច្យើងែាុាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ បានបង្កា ញនូវ
ភាេម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នស្នថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ប ី.អាយ.សីុ (ច្ែមបូឌា) ដប ង ម.ក នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 ម្រេម
ទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ច្ដ្ឋយអ្នុច្ោមច្ៅតាមសតង់
ដ្ឋរគណច្នយយកមពុជា និងច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ពាក់េ័នធនឹងការច្រៀបឆាំ និងការ
កាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

 

ឆុុះហត្ថច្លខាច្ដ្ឋយច្ោងច្លើច្សឆកតីសច្ម្រមឆរបស់ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលៈ 

 

 

 
  
ច្ោក Zulkiflee Kuan Shun Bin Abdullah 
អ្ភិ្បាល 

រាជ្ធានីភ្នាំច្េញ ម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា 

ថ្ងៃទី: 
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របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យ 
ជូ្នឆាំច្ពាុះភាគទុនិក 
ធ្នាគារ ប ី.អាយ.សីុ (ច្ែមបូឌា) ដប ង ម.ក 

មតិ្សវនកមម 

ច្យើងែាុាំ បានច្ធ្វើសវនកមមច្ៅច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ប ី.អាយ.សីុ (ច្ែមបូឌា) ដប ង    
ម.ក ច្ៅកាត់្ថា (“ធ្នាគារ”) ដែលរមួានតារាងតុ្លយការ នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 របាយការណ៍                     
លទធផ្ល របាយការណ៍សតីេីបដម្រមបម្រមួលមូលធ្ន និងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ សម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ និងកាំណត់្សាំគាល់ ដែលរួមានច្គាលនច្ោបាយគណច្នយយ           
សាំខាន់  ៗម្រេមទាាំងេ័ត៌្ានេនយល់ច្ផ្េង  ៗដែលបានបង្កា ញច្ៅទាំេ័រទី 9 ែល់ទី 48 ។ 

ជាមតិ្របស់ច្យើងែាុាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាស្នរវនត បានបង្កា ញនូវភាេម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នស្នថ នភាេ 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 ម្រេមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់  
របស់ធ្នាគារ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ច្ដ្ឋយអ្នុច្ោមច្ៅតាមសតង់ដ្ឋរគណច្នយយ  
កមពុជា និងច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ពាក់េ័នធនឹងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្  
បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

មូលដ្ឋា នថ្នមតិ្សវនកមម 

ច្យើងែាុាំ បានច្ធ្វើសវនកមមច្ដ្ឋយអ្នុច្ោមច្ៅតាមសតង់ដ្ឋរសវនកមមអ្នតរជាតិ្ថ្នកមពុជា ។  ការទទួល 
ែុសម្រត្ូវរបស់ច្យើងែាុាំដែលស្សបតាមសតង់ដ្ឋរទាាំងច្នាុះ ម្រត្ូវបានច្រៀបរាប់បដនថមច្ទៀត្ច្ៅកនុង                         
កថាែណឌ សដីេី ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់សវនករសម្រាប់ការច្ធ្វើសវនកមមច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដែលានច្ៅកនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែាុាំ ។  ច្យើងែាុាំ ានភាេឯករាជ្យេីធ្នាគារច្ដ្ឋយស្សបច្ៅ  
តាមត្ម្រមូវការម្រកមសីលធ្ម៌វជិាជ ជី្វៈ ដែលពាក់េ័នធនឹងសវនកមមច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅកនុង  
ម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ច្ហើយច្យើងែាុាំបានបាំច្េញនូវទាំនួលែុសម្រត្ូវច្លើម្រកមសីលធ្ម៌វជិាជ ជី្វៈ   
ស្សបតាមត្ម្រមូវការរបស់សតង់ដ្ឋរទាាំងច្នាុះ ។  ច្យើងែាុាំ ច្ជ្ឿជាក់ថាភ្សតុតាងសវនកមមដែលច្យើងែាុាំ  
ម្របមូលបានានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ និងសមស្សបសម្រាប់ជាមូលដ្ឋា នកនុងការបច្ញ្ចញមតិ្សវនកមម  
របស់ច្យើងែាុាំ ។ 
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េ័ត៌្ានច្ផ្េង  ៗ
អ្នកម្រគប់ម្រគង ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើេ័ត៌្ានច្ផ្េងៗ ។  េ័ត៌្ានច្ផ្េង  ៗ ដែលបានទទួលម្រតឹ្មកាលបរចិ្ឆេទ             
ថ្នរបាយការណ៍សវនកមមច្នុះ គឺរបាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលដែលបានបង្កា ញច្ៅទាំេ័រទី 1 ែល់ 5 និង                  
របាយការណ៍ម្របចាាំឆ្ន ាំរបស់ធ្នាគារ ដែលរ ាំេឹងថារឆួរាល់បនាៃ ប់េីកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមច្នុះ ។ 

មតិ្សវនកមមរបស់ច្យើងែាុាំ ច្ៅច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានម្រគបែណត ប់ច្លើេ័ត៌្ានច្ផ្េង ចៗ្ ើយ ច្ហើយ 
ច្យើងែាុាំមិនច្ធ្វើការផ្ដល់នូវអ្ាំណុះអ្ាំណាងណាមួយច្ៅច្លើេ័ត៌្ានច្នុះច្ទ ។ 

ពាក់េ័នធនឹងការច្ធ្វើសវនកមមរបស់ច្យើងែាុាំច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់ច្យើងែាុាំ គឺម្រត្ូវអាន 
េ័ត៌្ានច្ផ្េង  ៗ ច្ហើយេិចារណាថាច្ត្ើេ័ត៌្ានច្ផ្េង ចៗ្នាុះ ានភាេមិនស្សបគាន ជាស្នរវនតជាមួយរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការយល់ែឹងរបស់ច្យើងែាុាំច្ៅកនុងការច្ធ្វើសវនកមម ឬានបង្កា ញនូវកាំហុងឆាងជាស្នរវនត ។ 

ម្របសិនច្បើការអានេ័ត៌្ានច្ផ្េង  ៗ ដែលបានទទួលមុនកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមច្នុះ អាឆឲ្យច្យើងែាុាំ 
សននិដ្ឋា នថា ានកាំហុសឆាងជាស្នរវនតច្កើត្ច្ ើង ច្យើងែាុាំម្រត្ូវរាយការណ៍ច្ៅតាមស្នថ នភាេជាក់ដសតង ។  ច្យើងែាុាំ                
េុាំានអ្វីដែលម្រត្ូវរាយការណ៍ពាក់េ័នធនឹងេ័ត៌្ានច្ផ្េង ចៗ្នុះច្ទ ។ 

ការទទួលែុសម្រត្វូច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់អ្នកម្រគប់ម្រគង និងអ្នកទទួលែុសម្រត្វូច្លើអ្ភិ្បាលកិឆច 
អ្នកម្រគប់ម្រគងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការបង្កា ញនូវភាេម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ច្ដ្ឋយអ្នុច្ោមច្ៅតាមសតង់ដ្ឋរគណច្នយយកមពុជា និងច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ពាក់េ័នធ 
នឹងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ហើយនិងទទួលែុសម្រត្ូវច្លើម្របេ័នធ             
ម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ៃកនុង ដែលអ្នកម្រគប់ម្រគងកាំណត់្ថាានភាេចាាំបាឆ់សម្រាប់ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យ 
ច្ជ្ៀសផុ្ត្េីការបង្កា ញែុសជាស្នរវនត ច្ដ្ឋយស្នរដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង ។  

ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកម្រគប់ម្រគងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការវាយត្ថ្មលនូវលទធភាេរបស់ 
ធ្នាគារ កនុងការបនតនិរនតរភាេអាជី្វកមមទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការោត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ាន (ម្របសិនច្បើពាក់េ័នធ) នូវបញ្ជា   
ទាាំងឡាយដែលទាក់ទងច្ៅនឹងនិរនតរភាេអាជី្វកមម និងច្ម្របើម្របាស់មូលដ្ឋា ននិរនតរភាេថ្នគណច្នយយ ច្លើកដលងដត្ 
អ្នកម្រគប់ម្រគងានបាំណងឆង់ជ្ម្រមុះបញ្ជ ី ផ្ទែ កែាំច្ណើ រការធ្នាគារ ឬគាម នជ្ច្ម្រមើសសមរមយែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅេីច្ធ្វើដបបច្នុះ ។ 

អ្នកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអ្ភិ្បាលកិឆច ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រត្ួត្េិនិត្យែាំច្ណើ រការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ។ 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់សវនករសម្រាប់ការច្ធ្វើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
ច្គាលច្ៅរបស់ច្យើងែាុាំ គឺផ្ដល់នូវអ្ាំណុះអ្ាំណាងសមច្ហតុ្ផ្លថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូលមិនានការ 
បង្កា ញែុសជាស្នរវនតច្ដ្ឋយស្នរដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករដែលរមួ 
បញ្ចូ លទាាំងមតិ្សវនកមមរបស់ច្យើងែាុាំ ។  អ្ាំណុះអ្ាំណាងសមច្ហតុ្ផ្ល គឺជាអ្ាំណុះអ្ាំណាងានកម្រមិត្ែពស់មួយ 
ប៉ាុដនតវាមិនអាឆធានាថា ម្រគប់ច្េលថ្នការច្ធ្វើសវនកមមច្ដ្ឋយអ្នុច្ោមច្ៅតាមសតង់ដ្ឋរសវនកមមអ្នតរជាតិ្ថ្នកមពុជា  
អាឆរកច្ ើញនូវការបង្កា ញែុសជាស្នរវនតដែលបានច្កើត្ច្ ើងច្នាុះច្ទ ។  ការបង្កា ញែុសជាស្នរវនតអាឆច្កើត្ច្ ើង  
ច្ដ្ឋយស្នរការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង ច្ហើយម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជាស្នរវនត ច្ៅច្េលដែលការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង
ដត្មួយ ឬក៏រមួបញ្ចូ លគាន  ានផ្លប៉ាុះពាល់ែល់ការសច្ម្រមឆឆិត្តដផ្នកច្សែាកិឆចរបស់អ្នកច្ម្របើម្របាស់ ច្ដ្ឋយច្ោង
ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។ 

ជាដផ្នកមួយថ្នការច្ធ្វើសវនកមម ច្ដ្ឋយអ្នុច្ោមតាមសតង់ដ្ឋរសវនកមមអ្នតរជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្យើងែាុាំអ្នុវត្តនូវការ    
វនិិឆេ័យដែលម្របកបច្ៅច្ដ្ឋយវជិាជ ជី្វៈ និងរកានូវមជ្ឈធាតុ្និយម កនុងអ្ាំ ុងច្េលសវនកមម ។  ច្យើងែាុាំក៏៖ 
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• ច្ធ្វើការកាំណត់្ និងវាយត្ថ្មលនូវហានិភ័្យថ្នការបង្កា ញែុសជាស្នរវនតច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដ្ឋយស្នរ 
ដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង និងទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការអ្នុវត្តនូវនីតិ្វធីិ្សវនកមម ច្ែើមបីច្ឆលើយត្ប    
ច្ៅនឹងហានិភ័្យទាាំងច្នាុះ និងម្របមូលនូវភ្សតុតាងដែលានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ និងសមស្សប សម្រាប់ជា  
មូលដ្ឋា នកនុងការបច្ញ្ចញមតិ្សវនកមមរបស់ច្យើងែាុាំ ។  ហានិភ័្យដែលមិនអាឆរកច្ ើញនូវការបង្កា ញែុសជា 
ស្នរវនតដែលច្កើត្ច្ ើងច្ដ្ឋយស្នរដត្ការដកលងបនលាំ ានលកខណៈែពស់ជាងការបង្កា ញែុសច្កើត្ច្ ើងេីកាំហុស 
ឆាងច្ដ្ឋយស្នរដត្ការដកលងបនលាំ អាឆរមួបញ្ចូ លទាាំងការ ុប ិត្គាន  ការលួឆបនលាំ ការលុបច្ចាលច្ដ្ឋយច្ឆត្នា 
ការបកស្ស្នយមិនេិត្ ឬមិនអ្នុវត្តតាមនីតិ្វធីិ្ម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ៃកនុង ។ 

• ទទួលបាននូវការយល់ែឹងអ្ាំេីការម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ៃកនុង ដែលពាក់េ័នធនឹងការច្ធ្វើសវនកមម កនុងច្គាលបាំណងច្ែើមបី 
ច្រៀបឆាំនូវនីតិ្វធីិ្សវនកមមដែលសមស្សបច្ៅតាមកាលៈច្ទសៈ ប៉ាុដនតមិនដមនកនុងច្គាលបាំណងច្ែើមបីបច្ញ្ចញមតិ្ 
ច្លើម្របសិទធភាេថ្នការម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ៃកនុងរបស់ធ្នាគារច្ ើយ ។ 

• ការវាយត្ថ្មលច្លើភាេសមស្សប ថ្នច្គាលនច្ោបាយគណច្នយយដែលធ្នាគារ បានច្ម្របើម្របាស់ និងភាេសម 
ច្ហតុ្ផ្លថ្នការបា៉ា ន់ស្នម នគណច្នយយសាំខាន់  ៗ ម្រេមទាាំងការោត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ានពាក់េ័នធដែលបានច្ធ្វើច្ ើង 
ច្ដ្ឋយអ្នកម្រគប់ម្រគង ។ 

• ច្ធ្វើការសននិដ្ឋា ន ច្លើភាេសមស្សបថ្នការច្ម្របើម្របាស់មូលដ្ឋា ននិរនតរភាេថ្នគណច្នយយរបស់អ្នកម្រគប់ម្រគង   
ច្ហើយច្ដ្ឋយដផ្ែកច្ៅច្លើភ្សតុតាងសវនកមម ដែលទទួលបានច្ធ្វើការសននិដ្ឋា នថាច្ត្ើភាេមិនឆាស់ោស់ស្នរវនត 
ពាក់េ័នធច្ៅនឹងម្រេឹត្តិការណ៍ ឬលកខែណឌ ដែលអាឆច្ធ្វើឲ្យានមនៃិលជាស្នរវនតច្លើលទធភាេរបស់ធ្នាគារ ច្ែើមបី 
បនតនិរនតរភាេអាជី្វកមម ។  ម្របសិនច្បើច្យើងែាុាំ ច្ធ្វើការសននិដ្ឋា នថាានអ្ត្ថិភាេថ្នភាេមិនម្របាកែម្របជាជា              
ស្នរវនត ច្យើងែាុាំចាាំបាឆ់ម្រត្ូវបញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែាុាំ ច្ែើមបីទាញឆាំណាប់អារមមណ៍ច្លើការ 
ោត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ានពាក់េ័នធច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្របសិនច្បើការោត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ានាន              
លកខណៈមិនម្រគប់ម្រគាន់ ច្យើងែាុាំចាាំបាឆ់ម្រត្ូវផ្ដល់មតិ្សវនកមមដែលានបញ្ជា  ។  ការសននិដ្ឋា នរបស់ច្យើងែាុាំ               
គឺដផ្ែកតាមភ្សតុតាងសវនកមមដែលម្របមូលបានម្រតឹ្មកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមរបស់ច្យើងែាុាំ ។  
ោ៉ាងណាក៏ច្ដ្ឋយម្រេឹត្តិការណ៍ ឬលកខែណឌ នាច្េលអ្នាគត្ អាឆច្ធ្វើឲ្យធ្នាគារបញ្ឈប់និរនតរភាេអាជី្វកមម ។ 

• វាយត្ថ្មលច្លើការបង្កា ញថ្នទម្រមង់ និងែលឹមស្នរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូល ដែលរមួបញ្ចូ លទាាំងការ   
ោត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ាន និងវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កា ញេីម្របតិ្បត្តិការ និងម្រេឹត្តិការណ៍             
ពាក់េ័នធកនុងអ្ត្ថន័យ ដែលអាឆសច្ម្រមឆបាននូវការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែ៏ម្រតឹ្មម្រត្ូវ ។ 

ច្យើងែាុាំ ផ្ដល់េ័ត៌្ានជូ្នអ្នកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអ្ភិ្បាលកិឆច សដីេីបញ្ជា ច្ផ្េងច្ទៀត្ វសិ្នលភាេ និងច្េលច្វោ 
ដែលបានច្ម្រគាងទុកសម្រាប់ការច្ធ្វើសវនកមម និងការរកច្ ើញបញ្ជា ជាស្នរវនតច្ផ្េងច្ទៀត្ដែលានរមួបញ្ចូ លទាាំង 
ឆាំណុឆែវុះខាត្ថ្នការម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ៃកនុងដែលបានរកច្ ើញកនុងអ្ាំ ុងច្េលច្ធ្វើសវនកមម ។ 
 

ត្ាំណាងម្រកុមហ ុន ខេភ៊ីអឹមជ្ជ៊ី ខេមបូឌា ចំកាត់ 

 

 
បង៉ែ ហ  យ 
Partner 

រាជ្ធានីភ្នាំច្េញ ម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា 
ថ្ងៃទី ........................ 
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  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាំគាល់  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
ក្រពយសកមម 
ស្នឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 5 4,518,232 18,154,256 
សមតុ្លយជាមួយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 6 26,920,658 108,167,204 
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ 
 ច្ៅធ្នាគារនានា 7 658,056 2,644,069 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន - សុទធ 8 35,689,496 143,400,395 
វនិិច្ោគច្ផ្េង  ៗ 9 22,275,000 89,500,950 
ម្រទេយសកមមច្ផ្េង  ៗ 10 834,035 3,351,153 
ម្រទេយសកមមអ្រូបី 11 119,352 479,556 
ម្រទេយ និងបរកិាខ រ 12 612,119 2,459,494 
        

សរ  បក្រពយសកមម  91,626,948 368,157,077 
        

បំណ ល និងមូលធន 

បំណ ល 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 13 17,973,164 72,216,173 
បាំណុលច្ផ្េង  ៗ 14 116,265 467,153 
        

សរ  បបំណ ល  18,089,429 72,683,326 
        

មូលធន 
ច្ែើមទុន  16 75,000,000 301,350,000 
ម្របាក់ខាត្បងារ  (1,462,481) (5,876,250) 
        

សរ  បមូលធន  73,537,519 295,473,750 
        

សរ  បបំណ ល និងមូលធន  91,626,948 368,157,077 
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  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាំគាល់  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 
ឆាំណូលការម្របាក់ 17 555,862 2,233,454 
ឆាំណាយការម្របាក់ 18 (9,326) (37,472) 
        

ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ  546,536 2,195,982 
 
ឆាំណូលេីម្របតិ្បត្តិការច្ផ្េង  ៗ 19 3,618 14,537 
 
ឆាំណាយទូច្ៅ និងរែាបាល 20 (1,414,958) (5,685,301) 
 
ឆាំណាយេនធអ្បបរា 15(ក) (5,530) (22,220) 
        

ខាត្េីម្របតិ្បត្តិការ  (870,334) (3,497,002) 
 
សាំវធិានធ្នច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
 អាម្រកក់និងជាប់សងេ័យ 8  (592,147)  (2,379,247) 
        

ម្របាក់ខាត្មុនបង់េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  (1,462,481) (5,876,249) 
 
ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 15(ក) - - 
        

ម្របាក់ខាត្សុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  (1,462,481) (5,876,249) 
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   ម្របាក់ឆាំច្ណញ 
  ច្ែើមទុន រកាទុក សរុប 
   ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
 
 
នាថ្ងៃទី1 ដែ មករា ឆ្ន ាំ 2018   - - - 
 
ច្ែើមទុនដែលបានដបងដឆក   75,000,000 - 75,000,000 
 
ម្របាក់ខាត្ សុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ   - (1,462,481) (1,462,481) 
         

នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018   75,000,000 (1,462,481) 73,537,519 
         

 
(សមមូលពាន់ច្រៀល - (កាំណត់្សាំគាល់ 4))  301,350,000 (5,876,249) 295,473,751 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាំគាល់ដែលភាជ ប់ជូ្នច្នុះ គឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
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  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាំគាល់  (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
លហូំរសាច់ក្បាក់ព៊ីសកមមភាពក្បតិបតតិការ 
ស្នឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើកនុង  
 សកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ 21 (21,987,228) (88,344,683) 
        

លហូំរសាច់ក្បាក់ព៊ីសកមមភាពវិនិខោគ 
ម្របាក់បច្ញ្ញើត្មាល់តាមឆាប់ច្លើការធានាច្ែើមទុន  (7,500,000) (30,135,000) 
ការទិញម្រទេយ និងបរកិាខ រ  (671,846) (2,699,477) 
ការទិញម្រទេយសកមមអ្របីូ  (138,577) (556,802) 
ការវនិិច្ោគច្ផ្េង  ៗ  (22,500,00) (90,405,000) 
        

ស្នឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើកនុងសកមមភាេវនិិច្ោគ  (30,810,423) (123,796,279) 
        

លហូំរសាច់ក្បាក់ព៊ីសកមមភាពហរិញ្ញបបទាន 
ស្នឆ់ម្របាក់ទទួលបានេីការដបងដឆកច្ែើមទុន  75,000,000 301,350,000 
        

ស្នឆ់ម្របាក់សុទធទទួលបានេី 
 សកមមភាេហិរញ្ញបបទាន  75,000,000 301,350,000 
        

ការខកើនខ ើងស រធននសាច់ក្បាក់  
 និងសាច់ក្បាក់សមមូល  22,202,349  89,209,038 
សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សមមូល 
 នាខ ើមការយិបរខិចេរ  - - 
        

សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សមមូល 
 នាច ងការយិបរខិចេរ 22 22,202,349  89,209,038 
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1. ព័ត៌មានអំព៊ីធនាគារ 

ធ្នាគារ ប ី.អាយ.សីុ (ច្ែមបូឌា) ដប ង ម.ក ច្ៅកាត់្ថា ("ធ្នាគារ") ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ ើងច្ៅម្រេុះរាជាណាឆម្រក
កមពុជាច្ៅថ្ងៃទី 14 ដែ វឆិេិកា ឆ្ន ាំ 2017 ច្ម្រកាមច្លែឆុុះបញ្ជ ី 00029200 ច្ហើយបានចាប់ច្ផ្តើមម្របតិ្បត្តិការបនាៃ ប់
េីទទួលបានអាជាា ប័ណណេីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាច្ៅថ្ងៃទី 18 ដែ កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ 2018 ។ 

សកមមភាេឆមបងៗរបស់ធ្នាគាររមួានម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមធ្នាគារជាមូលដ្ឋា ន និងការផ្តល់ច្សវា                    
ហិរញ្ញវត្ថុពាក់េ័នធច្ៅកនុងម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

ការោិល័យដែលបានឆុុះបញ្ជ ីរបស់ធ្នាគរបឆចុបបននានទីតាាំងច្ៅផ្ៃុះច្លែ 462 ផ្លូវ 93 សង្កា ត់្ទច្នល                 
បាស្នក់ ែណឌ ឆាំការមន រាជ្ធានីភ្នាំច្េញ ម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

ធ្នាគារ ាននិច្ោជិ្ត្ឆាំនួន 24 នាក់ ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 ។ 

2. មូលដ្ឋា នននការខរៀបច ំ

(ក) របាយការណ៍អ្នុច្ោមភាេ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើង ស្សបតាមសតង់ដ្ឋរគណច្នយយកមពុជា និងច្គាលការណ៍ដណនាាំ
របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាពាក់េ័នធនឹងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឆុុះហត្ថច្លខាសច្ម្រមឆ ឲ្យច្ឆញផ្ាយច្ដ្ឋយម្រកុមម្របឹកាភិ្បាលច្ៅថ្ងៃទី 27 
ដែ មីនា ឆ្ន ាំ 2019។ 

(ែ) មូលដ្ឋា នថ្នការវាស់ដវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើងតាមមូលដ្ឋា នត្ថ្មលច្ែើម ។ 

(គ) របិូយប័ណណមុែង្ករ និងរបិូយប័ណណសម្រាប់ច្ធ្វើការបង្កា ញ 

របិូយប័ណណជាតិ្ថ្នម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា គឺម្របាក់ច្រៀល ។ ក៏ប៉ាុដនតច្ដ្ឋយស្នរ ធ្នាគារច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការ       
អាជី្វកមម និងកត់្ម្រតារាល់បញ្ជ ីគណច្នយយរបស់ែលួនដផ្ែកច្លើមូលដ្ឋា នម្របាក់ ែុោល រអាច្មរកិ ។  អ្នក
ម្រគប់ម្រគងក៏បានកាំណត់្ម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិជារបិូយប័ណណមុែង្ករ និងរបិូយប័ណណ សម្រាប់ច្ធ្វើការបង្កា ញ 
ច្ម្រពាុះវាឆលុុះបញ្ជច ាំងេីច្សែាកិឆច ម្របភ្េម្រេឹត្តិការណ៍ និងកាលៈច្ទសៈរបស់ធ្នាគារ ។ 
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2. មូលដ្ឋា នននការខរៀបចំ (ត) 

(គ) របិូយប័ណណមុែង្ករ និងរបិូយប័ណណសម្រាប់ច្ធ្វើការបង្កា ញ (ត្) 

សកមមភាេម្របតិ្បត្តិការជារបិូយប័ណណច្ផ្េងៗច្ទៀត្ ច្ម្រៅេីម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់ 
ែុោល រអាច្មរកិ ច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់អ្ម្រតាបតូរម្របាក់ច្ៅថ្ងៃម្របតិ្បត្តិការច្នាុះ ។  សមតុ្លយថ្នម្រទេយសកមម និង 
បាំណុលដែលជារបិូយប័ណណនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ដែលជារបិូយប័ណណច្ម្រៅេីែុោល រអាច្មរកិ ក៏ម្រត្ូវ 
បានបតូរច្ៅជាម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់អ្ម្រតានាកាលបរឆិេទច្នាុះ ។  ភាេលាំច្អ្ៀងេីការបតូរ                      
របិូយប័ណណដែលច្កើត្មកេីការបតូរច្នាុះ ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ដែលជារបិូយប័ណណមុែង្កររបស់                   
ធ្នាគារ ។  តួ្ច្លែទាាំងអ្ស់ម្រត្ូវបានកាត់្ែៃង់ឆាំនួនមួយែុោល រអាច្មរកិ ដែលជិ្ត្បាំផុ្ត្ ច្បើមិនែូច្ឆនុះច្ទ លុុះ
ម្រតាដត្ានការបង្កា ញច្ផ្េងេីច្នាុះ ។ 

( ) ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការវនិិឆេ័យ 

ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្ម្រមូវឲ្យអ្នកម្រគប់ម្រគងច្ធ្វើការវនិិឆេ័យ បា៉ា ន់ស្នម ន និងសនមត្ផ្លប៉ាុះពាល់ 
ែល់ការអ្នុវត្តនូវច្គាលការណ៍គណច្នយយ និងឆាំនួនថ្នម្រទេយសកមម បាំណុល ឆាំណូល និងឆាំណាយ  
ដែលបានរាយការណ៍ ។  លទធផ្លជាក់ដសតងអាឆែុសេីការបា៉ា ន់ស្នម នទាាំងច្នាុះ ។  

ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការសនមត្ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យជាម្របចាាំ ។  ការដកដម្របច្ៅច្លើគណច្នយយបា៉ា ន់ស្នម ន ម្រត្ូវបាន  
ទទួលស្នា ល់ និងកត់្ម្រតាច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ ដែលការបា៉ា ន់ស្នម នច្នាុះ ម្រត្ូវបានដកដម្រប និងការយិបរចិ្ឆេទ
អ្នាគត្ដែលានផ្លប៉ាុះពាល់ច្ដ្ឋយការដម្របម្របួលច្នុះ ។ 

ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការវនិិឆេ័យគណច្នយយឆមបង ម្រត្ូវបានអ្នុវត្តច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
រមួានការបា៉ា ន់ស្នម ននូវឆាំនួនដែលអាឆម្របមូលបានមកវញិេីឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ដែលបានបង្កា ញ  
ច្ៅកនុងច្គាលនច្ោបាយគណច្នយយច្ដ្ឋយដ កកនុងកាំណត់្សាំគាល់ទី 3 ( ) ។ 

3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ 

ច្គាលនច្ោបាយគណច្នយយសាំខាន់ៗដែលបានច្ម្របើម្របាស់ ច្ដ្ឋយធ្នាគារកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ច្នុះានែូឆខាងច្ម្រកាម ។  ច្គាលនច្ោបាយទាាំងអ្ស់ច្នុះ ម្រត្ូវបានយកមកអ្នុវត្តម្របកបច្ដ្ឋយ
សងាតិ្ភាេ ច្ៅម្រគប់ការយិបរចិ្ឆេទច្លើកដលងដត្ឆាំណុឆដែលបានបញ្ជជ ក់ ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ក) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រទេយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ រមួានស្នឆ់ម្របាក់ និងស្នឆ់ម្របាក់សមមូល ឥណទាន              
ផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន ម្របាក់បច្ញ្ញើ ម្រទេយសកមមច្ផ្េង  ៗនិងបាំណុលច្ផ្េង  ៗ។  ច្គាលការណ៍គណច្នយយច្លើការ  
ទទួលស្នា ល់ និងការវាយត្ថ្មលនូវសាសធាតុ្ទាាំងច្នុះ ម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងច្គាលការណ៍គណច្នយយ  
ច្ដ្ឋយដ កេីគាន  ។   

(ែ) ស្នឆ់ម្របាក់ និងស្នឆ់ម្របាក់សមមូល 

ស្នឆ់ម្របាក់ និងស្នឆ់ម្របាក់សមមូល រមួានសមតុ្លយស្នឆ់ម្របាក់ និងសមតុ្លយធ្នាគារ និងម្របាក់បច្ញ្ញើ               
ច្ៅធ្នាគារ ដែលានកាលវស្ននតច្ៅច្េលត្មាល់ែាំបូងានរយៈច្េល 3 ដែ ឬតិ្ឆជាង និងការវនិិច្ោគ                     
រយៈច្េលែលី ដែលអាឆបតូរជាស្នឆ់ម្របាក់ច្េលណាក៏បាន ច្ដ្ឋយានហានិភ័្យតិ្ឆតួ្ឆឆាំច្ពាុះការផ្ទល ស់បតូរ 
ត្ថ្មល ។ 

(គ) ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ឲ្យអ្តិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាច្ៅកនុងតារាងតុ្លយការតាមម្របាក់ច្ែើមដែលច្ៅ 
សល់ែកច្ឆញឆាំនួនទាាំងឡាយណាដែលបានលុបច្ចាល សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ និងសាំវធិានធ្នទូច្ៅ ។ 

( ) សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ និងជាប់សងេយ័ 

ច្ែើមបីអ្នុច្ោមតាមច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា រាល់ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ម្រត្ូវចាត់្
ឆាំណាត់្ថាន ក់ ច្ដ្ឋយច្ោងតាមសមត្ថភាេថ្នការទូទាត់្សងរបស់ថ្ែគូពាណិជ្ជកមម ។  សមត្ថភាេថ្នការទូទាត់្
សងច្នុះម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មល ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្ៅតាមបទេិច្ស្នធ្ន៍ថ្នការទូទាត់្សងេីមុន លកខែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
កូនបាំណុលអាជី្វកមម និងលាំហូរទឹកម្របាក់នាច្េលអ្នាគត្ លទធភាេ និងការសម័ម្រគឆិត្តសង របស់កូនបាំណុល 
បរោិកាសហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាេថ្នឯកស្នរឥណទានដែលម្របមូលបាន ។  

ធ្នាគារ បានអ្នុវត្តការច្ធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន និង សាំវធិានធ្ន ដែលត្ម្រមូវច្ដ្ឋយម្របកាសរបស់                  
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លែ ធ្7-017-344ម្រប.ក ឆុុះថ្ងៃទី 1 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 និងស្នរាឆរដណនាាំច្លែ                                
ធ្7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ឆុុះថ្ងៃទី16 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 សតីេី “ឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្ន
ច្លើអីុ្មដភ្រមិន” សម្រាប់ធ្នាគារ និងម្រគឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថុ កនុងការវាស់ដវងអឹុ្មដភ្មិន និងសាំវធិានធ្នម្រគប់
ម្រគាន់សម្រាប់ឥណទានអាម្រកក់ និងជាប់សងេ័យច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាននិង សាំវធិានធ្ន 
ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

( ) សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ និងជាប់សងេយ័ (ត្) 

 ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សង សាំវធិានធ្ន 
 កម្ចរីយៈពេលខ្លី (តចិជាងម្ួយឆ្ន ាំ): 

 បាំណុលធ្មមតា/សតង់ដ្ឋរ តិ្ឆជាង 14 ថ្ងៃ 1% -សាំវធិានធ្នទូច្ៅ 
 បាំណុលឃ្ល ាំច្មើល 15 ថ្ងៃ – 30 ថ្ងៃ 3% - សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ 
 បាំណុលច្ម្រកាមសតង់ដ្ឋរ 31 ថ្ងៃ – 60 ថ្ងៃ 20% - សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ 
 បាំណុលសងេ័យ 61 ថ្ងៃ – 90 ថ្ងៃ 50% - សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ 
 បាំណុលបាត់្បង់ ច្លើសេី 91 ថ្ងៃ 100% - សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ 
 ឥណទានរយៈច្េលដវង (ច្ម្រឆើនជាងមួយឆ្ន ាំ): 

 បាំណុលធ្មមតា/សតង់ដ្ឋរ តិ្ឆជាង 30 ថ្ងៃ 1% -សាំវធិានធ្នទូច្ៅ 
 បាំណុលឃ្ល ាំច្មើល 30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ 3% - សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ 
 បាំណុលច្ម្រកាមសតង់ដ្ឋរ 90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ 20% - សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ 
 បាំណុលសងេ័យ 180 ថ្ងៃ – 359 ថ្ងៃ 50% - សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ 
 បាំណុលបាត់្បង់ ច្លើសេី 360 ថ្ងៃ 100% - សាំវធិានធ្នជាក់ោក់ 

សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានជាប់សងេ័យអ្បបបរា ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្ៅតាម                   
ឆាំណាត់្ថាន ក់ដែលបានចាត់្ថាន ក់ ។  ច្ៅច្េលានេ័ត៌្ានដែលអាឆទុកឆិត្តបានថា បាំណុលបាត់្បង់ច្កើត្  
ានច្ ើងច្ម្រឆើនជាងត្ម្រមូវការអ្បបបរា ច្នាុះសាំវធិានធ្នបដនថមនឹងម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើង ។ 

សាំវធិានធ្នខាងច្លើបានច្ធ្វើច្ ើងច្ដ្ឋយមិនគិត្េីត្ថ្មលម្រទេយបញ្ជច ាំច្ទ ច្លើកដលងដត្ម្រទេយបញ្ជច ាំច្នាុះជា  
ស្នឆ់ម្របាក់ដែលបានត្មាល់ច្ៅធ្នាគារ ។  កនុងករណីដែលឥណទាន និងបុច្រម្របទានចាត់្ថាន ក់ជាឥណទាន 
បាត់្បង់ច្នាុះ ម្រទេយបញ្ជច ាំនឹងអាឆម្រត្ូវបានេិចារណា ប៉ាុដនតត្ថ្មលទីផ្ារដែលបា៉ា ន់ស្នម នច្លើម្រទេយបញ្ជច ាំច្នាុះ 
ម្រត្ូវានការអ្នុម័ត្យល់ម្រេមេីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ដ្ឋយដផ្ែកតាមករណីនីមួយៗច្ដ្ឋយដ កេីគាន  ។ 

សាំវធិានធ្នឆាំច្ពាុះឥណទានដែលបានលុបបាំបាត់្ច្ចាលេីមុន និងការបញ្ចូ លមកវញិនូវសាំវធិានធ្នេីមុន 
ម្រត្ូវបានបង្កា ញដ្ឋឆ់ច្ដ្ឋយដ ករមួជាមួយនឹងសាំវធិានធ្នសុទធថ្នឥណទានអាម្រកក់ និងជាប់សងេ័យកនុង  
របាយការណ៍លទធផ្ល ។ 

 



ធនាគារ ប ៊ី.អាយ.ស ៊ី (ខេមបូឌា) បប ង ម.ក 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 

 17 

3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ង) ម្របាក់បច្ញ្ញើត្មាល់តាមឆាប់ 

 ម្របាក់បច្ញ្ញើត្មាល់តាមឆាប់ ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ស្សបតាមឆាប់សតីេីម្រគឹុះស្នថ ន 
ធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្នម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា និងម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាភាគរយថ្នច្ែើមទុនអ្បបបរា
របស់ ធ្នាគារ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្នដែលត្ម្រមូវច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ។ ម្របាក់បច្ញ្ញើ
ត្មាល់តាមឆាប់ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាមត្ថ្មលច្ែើម ។ 

(ឆ) ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ច្ៅធ្នាគារនានា 

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ច្ៅធ្នាគារនានា ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាមត្ថ្មលច្ែើមែកសាំវធិានធ្នច្លើឆាំនួន ដែល
មិនអាឆម្របមូលមកវញិ ។ 

ធ្នាគារផ្តល់នូវសាំវធិានធ្នទូច្ៅឆាំនួន 1% ថ្នសមតុ្លយច្ៅសល់សរបុ។ 

(ឆ) ការវនិិច្ោគច្ផ្េងៗ 

ការវនិិច្ោគច្ផ្េងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលច្ែើមែកសាំវធិានធ្នច្លើឆាំនួនដែលមិនអាឆម្របមូលបាន
វញិ ។ ធ្នាគារផ្តល់នូវសាំវធិានធ្នទូច្ៅឆាំនួន 1% សមតុ្លយច្ៅសល់សរបុ។ 

(ជ្) ម្រទេយសកមមច្ផ្េងៗ 

ម្រទេយសកមមច្ផ្េងៗ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលច្ែើមែកសាំវធិានធ្នច្លើឆាំននួនដែលមិនអាឆម្របមូលបាន
វញិ ។ 

(ឈ) ម្រទេយសកមមអ្របីូ 

កមមវធីិ្កុាំេយួទ័រ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាមថ្ងលច្ែើមែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្មលបងារ ម្របសិនច្បើ
ាន ។  រ ាំលស់ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់កនុងរបាយការណ៍លទធផ្លច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើមូលដ្ឋា នរ ាំលស់  ច្ងរតាមការ
បា៉ា ន់ស្នម នថ្នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់កនុងរយៈច្េល 3 ឆ្ន ាំ ។ 

(ញ)  ម្រទេយ និងបរកិាខ រ 

(i) ម្រទេយ និងបរកិាខ រ បានកត់្ម្រតាតាមត្ថ្មលច្ែើមែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ថ្នឱនភាេត្ថ្មលបងារម្របសិន                   
ច្បើាន ។  ច្ៅច្េលដែលធាតុ្ថ្នម្រទេយ និងបរកិាខ រ រមួបញ្ចូ លនូវសាសធាតុ្សាំខាន់  ៗដែលានអាយុកាល
កាំណត់្ច្ម្របើម្របាស់ែុសៗគាន  ម្រទេយទាាំងច្នាុះម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាធាតុ្ច្ផ្េងគាន ថ្នម្រទេយ និងបរកិាខ រ ។  
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ញ)  ម្រទេយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

(ii) រ ាំលស់ច្លើម្រទេយ និងបរកិាខ រ បានបញ្ចូ លជាឆាំណាយកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើមូលដ្ឋា ន
រ ាំលស់ច្ងរតាមការបា៉ា ន់ស្នម នថ្នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់របស់ម្រទេយ និងបរកិាខ រនីមួយៗ តាមអ្ម្រតាម្របចាាំឆ្ន ាំែូឆ
ខាងច្ម្រកាម៖ 

 ការដកលមែម្រទេយជួ្ល  20% 
 ច្ម្រគឿងសង្កា រមឹ  20% 
 សាភ រការោិល័យ  20% 
 បរកិាខ រកុាំេយូទ័រ  20% 
 ោនយនត  20% 

(iii) ការឆាំណាយបនាៃ ប់ដែលពាក់េ័នធច្ៅនឹងដផ្នកមួយថ្នម្រទេយ និងបរកិាខ រ ដែលបានទទួលស្នា ល់រឆួមកច្ហើយ  
ម្រត្ូវបានរមួបញ្ចូ លច្ៅកនុងត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទេយសកមម ច្ៅច្េលដែលម្រទេយសកមមច្នុះានលទធភាេផ្តល់                      
អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆចនាច្េលអ្នាគត្ែល់ធ្នាគារច្លើសេីសតង់ដ្ឋរច្ែើម ។  រាល់ការឆាំណាយបនាៃ ប់  
ច្ផ្េងច្ទៀត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ជាបនៃុកឆាំណាយច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលបានច្កើត្ច្ ើង ។ 

(iv) ឆាំច្ណញ ឬខាត្េីការច្បាុះច្ចាល ឬការលក់ច្ឆញថ្នម្រទេយ និងបរកិាខ រណាមួយ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយ              
ភាេែុសគាន រវាងម្របាក់ឆាំណូលសុទធេីការលក់ និងត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទេយ និងបរកិាខ រច្នាុះ ច្ហើយម្រត្ូវបាន 
ទទួលស្នា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ច្ៅថ្ងៃច្បាុះច្ចាល ឬលក់ច្ឆញ ។ 

(v) ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ដែលបានែករ ាំលស់អ្ស់ច្ហើយ ម្រត្ូវបានរកាទុកកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូត្                      
ែល់ថ្ងៃដែលម្រទេយ និងបរកិាខ រទាាំងច្នាុះម្រត្ូវបានលក់ ឬលុបច្ចាល ។ 

(ែ) ឱនភាេថ្នម្រទេយសកមម 

(i) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ច្ែើមបីកាំណត់្ថាច្ត្ើានភ្សតុតាងណា
មួយដែលបង្កា ញថា ឱនភាេអាឆច្កើត្ានច្ ើង ។  ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវចាត់្ទុកថា ានឱនភាេកនុង
ករណីដែលអាឆបង្កា ញថា ានច្ហតុ្ការណ៍មួយ ឬច្ម្រឆើនជ្ុះឥទិធេលអ្វជិ្ជានច្ៅច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់នា
ច្េលអ្នាគត្ថ្នម្រទេយសកមមច្នាុះ ។  ករណីច្នុះមិនម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់សម្រាប់ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន 
ដែលម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងច្គាលនច្ោបាយគណច្នយយច្ដ្ឋយដ កច្ៅកនុងកាំណត់្សាំគាល់ 3 ( ) ។ 



ធនាគារ ប ៊ី.អាយ.ស ៊ី (ខេមបូឌា) បប ង ម.ក 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 

 19 

3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ែ) ឱនភាេថ្នម្រទេយសកមម (ត្) 

(i) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

រាល់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ទាលសាំខាន់  ៗ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យច្ៅច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្មលតាមម្រទេយសកមម               
នីមួយ  ៗ ។  ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលច្ៅសល់ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលជារមួ សម្រាប់ម្រទេយសកមមដែលាន                
ហានិភ័្យឥណទានស្សច្ែៀងគាន  ។  

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវែកច្ឆញ ម្របសិនច្បើការែកច្ឆញអាឆពាក់េ័នធជាមួយនឹងម្រេឹត្តិការណ៍ 
ដែលច្កើត្ច្ ើងច្ម្រកាយេីការទទួលស្នា ល់ការខាត្បង់េីឱនភាេ ។ 

(ii) ម្រទេយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ  

ត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទេយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យច្ៅរាល់កាលបរចិ្ឆេទ                
រាយការណ៍ ច្ែើមបីកាំណត់្ថាច្ត្ើានកតាត ដែលនាាំឲ្យានឱនភាេឬច្ទ ។  កនុងករណីដែលានកតាត ទាាំងច្នាុះ
ច្កើត្ច្ ើង ការបា៉ា ន់ស្នម នត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបានថ្នម្រទេយសកមមម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើង ។ 

ត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបានថ្នម្រទេយសកមម ឬឯកតាបច្ងាើត្ស្នឆ់ម្របាក់ គឺដផ្ែកច្លើត្ថ្មលដែលធ្ាំជាង    
រវាងត្ថ្មលច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្មលសមស្សបែកឆាំណាយលក់ច្ឆញ ។  កនុងការវាយត្ថ្មលច្លើត្ថ្មលច្ម្របើម្របាស់លាំ
ហូរ ទឹកម្របាក់រ ាំេឹងទុកនាច្េលអ្នាគត្ ម្រត្ូវបានបញ្ចុ ុះច្ៅត្ថ្មលបឆចុបបននច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់អ្ម្រតាការម្របាក់មុនែក
េនធ ដែលឆលុុះបញ្ជច ាំងការវាយត្ថ្មលទីផ្ារបឆចុបបននច្លើត្ថ្មលច្េលច្វោ និងហានិភ័្យជាក់ោក់ សម្រាប់              
ម្រទេយសកមមទាាំងច្នាុះ ។  សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការម្រត្ួត្េិនិត្យច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្មលម្រទេយសកមម ម្រត្ូវ  
បានដ្ឋក់បញ្ចូ លគាន ច្ៅជាម្រកុមតូ្ឆៗថ្នម្រទេយសកមមដែលអាឆបច្ងាើត្ស្នឆ់ម្របាក់េីការបនតច្ម្របើម្របាស់ ដែល 
មិនេឹងដផ្ែកខាាំល ងច្លើលាំហូរឆូលថ្នស្នឆ់ម្របាក់របស់ម្រទេយសកមមែថ្ទច្ទៀត្ ឬម្រកុមម្រទេយសកមមែថ្ទច្ទៀត្    
(“ឯកតាបច្ងាើត្ស្នឆ់ម្របាក់”) ។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ម្របសិនច្បើត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទេយសកមម ឬឯកតាបច្ងាើត្  
ស្នឆ់ម្របាក់ានឆាំនួនច្លើសេីត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបាន ។  ការខាត្បង់េីឱនភាេថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវ  
បានកត់្ម្រតាច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។ 

(ឋ) ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាមត្ថ្មលថ្នម្របាក់ត្មាល់ ។ 

(ឌ) បាំណុលច្ផ្េងៗ 
បាំណុលច្ផ្េងៗ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាមត្ថ្មលច្ែើម ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ  (ត) 

(ឍ) សាំវធិានធ្ន 

សាំវធិានធ្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ច្ៅកនុងតារាងតុ្លយការ ច្ៅច្េលដែលធ្នាគារាននូវកាត្េវកិឆចតាមផ្លូវ  
ឆាប់ ឬម្របច្ោល ដែលជាលទធផ្លថ្នម្រេឹត្តិការណ៍េីច្េលមុន និងអាឆជាលទធភាេដែលត្ម្រមូវឲ្យាន              
លាំហូរច្ឆញនូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆចកនុងការបាំច្េញនូវកាត្េវកិឆចច្នាុះ ។  ម្របសិនច្បើផ្លប៉ាុះពាល់ាន  
លកខណៈជាស្នរវនត សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយការអ្បបហារលាំហូរទឹកម្របាក់ ដែលរ ាំេឹងទុក                 
នាច្េលអ្នាគត្តាមអ្ម្រតាមុនបង់េនធ ច្ម្រពាុះវាឆលុុះបញ្ជច ាំងេីការបា៉ា ន់ស្នម នទីផ្ារបឆចុបបននថ្នត្ថ្មលច្េលច្វោ  
ថ្នម្របាក់កាស និងច្ដ្ឋយសមច្ហតុ្ផ្ល ច្ៅនឹងហានិភ័្យជាក់ោក់ថ្នបាំណុល ។ 

(ណ) ការទទួលស្នា ល់ម្របាក់ឆាំណូល 

ឆាំណូលការម្របាក់ច្លើឥណទានែាំច្ណើ រការ និងម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ច្ៅធ្នាគារនានា ម្រត្ូវបាន 
ទទួលស្នា ល់ ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើមូលដ្ឋា នបងារជាច្រៀងរាល់ថ្ងៃ ។  ការម្របាក់ច្លើឥណទានមិនែាំច្ណើ រការ              
មិនម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាជាឆាំណូលច្នាុះច្ទ លុុះម្រតាដត្វាទទួលបានជាស្នឆ់ម្របាក់សុទធ ។ 

ឆាំណូលេីសកមមភាេច្ផ្េង រៗបស់ធ្នាគារម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់មូលដ្ឋា ន ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

(i) កថ្ម្រមច្លើការចាត់្ដឆងផ្តល់ឥណទាន និងកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្នរច្លើច្សវាកមម ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ជាឆាំណូល
ច្ៅច្េលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានផ្តល់ច្ៅឲ្យអ្តិ្ងិជ្ន  ។   

(ii) កថ្ម្រមច្លើការសនាផ្តល់ឥណទាន និងកថ្ម្រមការធានាច្លើច្សវាកមម និងកថ្ម្រមផ្តល់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានា 
ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ច្ៅច្េលម្របតិ្បត្តិការច្កើត្ច្ ើង ។ 

(iii) កថ្ម្រមច្សវាកមម និងកថ្ម្រមែាំច្ណើ រការឯកស្នរម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ ច្ៅច្េលច្សវាកមមម្រត្ូវបានបាំច្េញ ។ 

(ត្) ឆាំណាយការម្របាក់ 

ឆាំណាយការម្របាក់ច្ៅច្លើម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់តាមមូលដ្ឋា នបងារ ។ 

(ង) ភ្តិ្សនាម្របតិ្បត្តិការ 

ថ្ងលឈនួល ដែលម្រត្ូវទូទាត់្ច្លើភ្តិ្សនាម្របតិ្បត្តិការ ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់កនុងរបាយការណ៍លទធផ្លតាម  
វធីិ្ស្នស្តសតរ ាំលស់ច្ងរ ច្ៅតាមច្ងរច្វោថ្នភ្តិ្សនា ។  ការសនាភ្តិ្សនាមិនម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ជា 
បាំណុលច្ទរហូត្ែល់ច្េលដែលធ្នាគារានកាត្េវកិឆចម្រត្ូវទូទាត់្ ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ  (ត) 

(ទ) េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 

េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្កនុងការយិបរចិ្ឆេទរមួានេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ និងេនធេនារ ។   
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ច្លើកដលងដត្កនុងករណី 
ដែលវាទាក់ទងច្ៅនឹងសាសធាតុ្ ដែលម្រត្ូវទទួលស្នា ល់ជាដផ្នកមួយថ្នមូលធ្ន កនុងករណីច្នុះវាក៏               
ម្រត្ូវបានកាំណត់្បង្កា ញជាដផ្នកមួយថ្នមូលធ្នផ្ងដែរ ។ 

េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ គឺជាេនធដែលរ ាំេឹងទុកថា ម្រត្ូវបង់ច្ៅច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់េនធកនុង  
ការយិបរចិ្ឆេទ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រតាេនធដែលបានអ្នុម័ត្ ឬបានអ្នុម័ត្ជាអាទិ៍ច្ៅនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍  
ជាមួយនឹងនិយ័ត្ភាេណាមួយច្ៅច្លើេនធម្រត្ូវបង់េីឆ្ន ាំមុន  ៗ។ 

េនធេនារ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាមវធីិ្ស្នស្តសតតារាងតុ្លយការច្ៅច្លើភាេលាំច្អ្ៀងជាបច្ណាត ុះអាសននរវាង               
ត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទេយសកមម និងបាំណុលកនុងច្គាលបាំណងថ្នការច្ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងត្ថ្មលច្ោង 
ច្ម្របើសម្រាប់ការគិត្េនធ ។  ត្ថ្មលថ្នម្របាក់េនធេនារដែលបានកាំណត់្ច្នាុះគឺដផ្ែកច្លើលកខណៈថ្នការច្ជ្ឿជាក់  
នឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់្ដែលនឹងច្កើត្ច្ ើងរវាងត្ថ្មលសុទធថ្នម្រទេយសកមម និងបាំណុល ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រតា  
េនធកាំណត់្ច្ៅនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ។ 

េនធេនារជាម្រទេយសកមម ម្រត្ូវបានទទួលស្នា ល់ដត្កនុងករណីអាឆនឹងច្កើត្ានច្ ើងច្ៅច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
ជាប់េនធនាច្េលអ្នាគត្ ដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់ជាមួយនឹងម្រទេយសកមម ។   េនធេនារជាម្រទេយសកមម ម្រត្ូវ              
បានកាត់្បនថយកនុងករណីដែលវាមិនអាឆច្កើត្ច្ ើងនូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ថ្នេនធដែលពាក់េ័នធ ដែលអាឆនឹង  
ច្ម្របើម្របាស់បាន ។ 

(ធ្) សមព័នធញាតិ្ 

ភាគីដែលម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាសមព័នធញាតិ្របស់ធ្នាគារ ម្របសិនច្បើភាគីច្នាុះានលទធភាេម្រគប់ម្រគង ច្ដ្ឋយ  
ផ្ទៃ ល់ ឬច្ដ្ឋយម្របច្ោលច្លើភាគីមួយច្ទៀត្ ឬានឥទធិេលោ៉ាងខាល ាំងច្ៅច្លើភាគីច្នុះកនុងការច្ធ្វើច្សឆកតី
សច្ម្រមឆច្លើដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងម្របតិ្បត្តិការ ឬបញ្ច្ញ្ជច សមកវញិ ។  ែូឆគាន ច្នុះដែរ ម្របសិនច្បើ ធ្នាគារ និង             
ភាគីច្នាុះ សថិត្ច្ៅច្ម្រកាមការម្រគប់ម្រគងរមួមួយ ឬក៏ានឥទធិេលោ៉ាងខាល ាំង ។  សមព័នធញាតិ្អាឆជារបូវនតបុគាល 
ឬនីតិ្បុគាល និងរមួបញ្ចូ លនូវរបូវនតបុគាលណាាន ក់ថ្នសាជិ្កម្រគួស្នរដែលជិ្ត្សនិទធក៏ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា
សមព័នធញាតិ្ដែរ ។  

ច្ៅច្ម្រកាមឆាប់សតីេីម្រគឹុះស្នថ នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និយមន័យរបស់សមព័នធញាតិ្ គឺជាភាគីដែលកាន់កាប់ 
ច្ដ្ឋយផ្ទៃ ល់ ឬច្ដ្ឋយម្របច្ោលោ៉ាងតិ្ឆ 10% ថ្នច្ែើមទុន ឬសិទធិច្បាុះច្ឆ្ន ត្ ម្រេមទាាំងរបូវនតបុគាលណាាន ក់ 
ដែលរមួឆាំដណកកនុងការអ្ភិ្បាល ការែឹកនាាំ ការម្រគប់ម្រគង ឬការម្រត្ួត្េិនិត្យ ថ្ផ្ៃកនុងរបស់ធ្នាគារ ។ 
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3. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ  (ត) 

(ន) សតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុងមី 

ច្ៅថ្ងៃទី 28 ដែ សីហា ឆ្ន ាំ 2009 ម្រកុមម្របឹកាជាតិ្គណច្នយយថ្នម្រកសួងច្សែាកិឆច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានម្របកាស
ដ្ឋក់ឱយច្ម្របើសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអ្នតរជាតិ្ថ្នកមពុជា (ច្ៅកាត់្ថា “CIFRSs”) ដែល
ដផ្ែកទាាំងស្សុង ច្ៅតាមសតង់ដ្ឋរ ដែលច្ឆញផ្ាយច្ដ្ឋយម្រកុមម្របឹកាសតង់ដ្ឋរគណច្នយយអ្នតរជាតិ្ម្រកុម
ម្របឹកាភិ្បាលសតង់ដ្ឋរ ("IASB") រមួទាាំងការបកស្ស្នយដែលពាក់េ័នធនិងការច្ធ្វើវចិ្ស្នធ្នកមម ។  អ្ងាភាេ 
ដែលានការទទួលែុសម្រត្ូវជាស្នធារណៈ ម្រត្ូវច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួនឱយស្សបច្ៅតាម 
CIFRSs សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទគណច្នយយដែលចាប់ច្ផ្ើតមច្ៅមុន ឬច្ម្រកាយ ថ្ងៃទី 1 ដែ មករា ឆ្ន ាំ 2012 ។ 

ច្ោងតាមស្នរាឆរដណនាាំច្លែ 058 សហវ-កជ្គ ឆុុះថ្ងៃទី 24 ដែ មីនា ឆ្ន ាំ 2016 ដែលច្ឆញច្ដ្ឋយម្រកុម
ម្របឹកាជាតិ្គណច្នយយថ្នម្រកសួងច្សែាកិឆច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានអ្នុម័ត្ឱយម្រគឹុះស្នថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ 
េនារច្េលអ្នុវត្ត CIFRSs រហូត្ែល់ការយិបរចិ្ឆេទដែលចាប់ច្ផ្តើមមុន ឬច្ម្រកាយច្ៅថ្ងៃទី 1 ដែ មករា                         
ឆ្ន ាំ 2019។ 

ធ្នាគារ មិនទាន់បានអ្នុម័ត្សតង់ដ្ឋរងមីកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះច្ទ។ 

នាកាលបរចិ្ឆេទច្ឆញផ្ាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នុះ ធ្នាគារកាំេុងវាយត្ថ្មលេីផ្លប៉ាុះពាល់ថ្នការ
អ្នុវត្តសតង់ដ្ឋរគណច្នយយងមី និងវចិ្ស្នធ្នកមមទាាំងច្នុះច្ៅច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន។ 

4. ការបតូររបូិយបណ័ណ ព៊ី  ល្លា រអាខមរកិខៅជាក្បាក់ខរៀល  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ។  ការបតូររបិូយប័ណណេីម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ 
ច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើងច្ែើមបីអ្នុវត្តច្ៅតាមច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 
ពាក់េ័នធនឹងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រតាបតូរម្របាក់ជាផ្លូវ
ការម្របកាសច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 ដែល 1 ែុោល រអាច្មរកិ ច្សមើនឹង 4,018 
ច្រៀល ។  តួ្ច្លែជាម្របាក់ច្រៀលច្នុះ គឺមិនម្រត្ូវបានយកមកបកស្ស្នយថាតួ្ច្លែ ម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ម្រត្ូវ
បានបតូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ឬនឹងម្រត្ូវបានបតូរជាម្របាក់ច្រៀល នាច្េលអ្នាគត្តាមអ្ម្រតាបតូរម្របាក់ច្នុះ ឬ អ្ម្រតាបតូរ
ម្របាក់ច្ផ្េងច្ទៀត្ច្នាុះច្ ើយ ។ 
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5. សាច់ក្បាក់កន ងន  
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់ច្រៀល  7,447 29,922 
 ម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ  4,510,785 18,124,334 
        

     4,518,232 18,154,256 
        

6. សមត លយជាមយួធនាគារជាតិននកមព ជា 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 គណនីឆរនត  16,966,925 68,173,105 
 គណនីទូទាត់្  52,489 210,901 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរតាមឆាប់ 
  ធានាច្លើច្ែើមទុន (i) 7,500,000 30,135,000 
  ម្របាក់បម្រមុងកាត្េវកិឆច (ii) 2,401,244 9,648,198 
        

     26,920,658 108,167,204 
        

ម្របាក់បច្ញ្ញើតាមឆាប់ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាច្ដ្ឋយអ្នុច្ោមតាមាម្រតាទី 5 ថ្នម្របកាស
របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាច្លែ ធ្7-01-136 ដែលឆាំនួនដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយភាគរយដែលបានកាំណត់្ថ្ន
ច្ែើមទុនដែលបានឆុុះបញ្ជ ីរបស់ធ្នាគារនិងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្នជាមួយធ្នាគារដែលានឆាំនួន 10% និង 
8% ច្ៅ 12.5% ច្រៀងគាន  ។  ម្របាក់បច្ញ្ញើតាមផ្លូវឆាប់ខាងច្លើម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

(i) ម្របាក់ធានាច្លើច្ែើមទុន 

ច្ោងតាមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ច្លែ ធ្7-01-136 ម្រប.ក. ឆុុះថ្ងៃទី15 ដែ តុ្ោ ឆ្ន ាំ 2001 សតីេី           
ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្លើច្ែើមទុន ត្ម្រមូវឱយធ្នាគារត្មាល់ម្របាក់ឆាំនួន 10% ថ្នច្ែើមទុនឆុុះបញ្ជ ីច្ៅធ្នាគារជាតិ្ ។ 
ម្របាក់ត្មាល់ច្នុះនឹងម្រត្ូវបងវិលជូ្នធ្នាគារវញិ ច្ៅច្េលធ្នាគារសម័ម្រគឆិត្តបញ្ច ប់ម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបស់
ែលួន ច្ៅកនុងម្របច្ទសកមពុជា ។ កនុងអ្ាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទច្នុះការម្របាក់ទទួលបានតាម 1/4 LIBOR (ម្របាាំមួយដែ) ។ 
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6. សមត លយជាមយួធនាគារជាតិននកមព ជា (ត) 

(ii) ម្របាក់បម្រមុងកត្េវកិឆច 

ឆាំនួនច្នុះគឺជាទុនបម្រមុងដែលដម្របម្របួលអាស្ស័យច្ៅច្លើកម្រមិត្ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្នធ្នាគារ ។ វាម្រត្ូវ
បានរកាច្ដ្ឋយអ្នុច្ោមតាមម្របកាសច្លែ B7-018-282 របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាឆុុះថ្ងៃទី 29 ដែ សីហា                      
ឆ្ន ាំ 2018 តាមអ្ម្រតា 8% ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្នជាម្របាក់ច្រៀល និងតាមអ្ម្រតា 12.5% ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់
អ្តិ្ងិជ្នជារបិូយប័ណណែថ្ទច្ម្រៅេីច្រៀល ។  

7. ក្បាក់បខញ្ញ ើ និងក្បាក់តមកលខ់ៅធនាគារនានា 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ធ្នាគារ ច្អ្សីុលីដ្ឋ ភី្អិ្លសីុ  116,135 466,630 
 B.I.C Bank Laos Co., Ltd  548,568 2,204,146 
        

     664,703 2,670,777 
 សាំវធិានធ្នតាមឆាប់ (កាំណត់្សាំគាល់ 8 (i)  6,647 26,708 
        

     658,056 2,644,069 
        

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ច្ៅធ្នាគារនានាម្រត្ូវបានរកាជាម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ច្ហើយានកាលវស្ននតកនុង
រយៈច្េល 1 ដែ ។ 



ធនាគារ ប ៊ី.អាយ.ស ៊ី (ខេមបូឌា) បប ង ម.ក 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 

 25 

8. ឥណទាន នងិប ខរក្បទាន - ស រធ 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ឥណទានវបិារូបន៍   15,049,996 60,470,884 
 ឥណទានានកាលកាំណត់្  21,000,000   84,378,000 
        

 ឥណទាន និងបុច្រម្របទានែុល  36,049,996 144,848,884 
 សាំវធិានធ្នសម្រាប់ឥណទាន  
  និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់  
  និងជាប់សងេ័យ  (360,500) (1,448,489) 
        

 ឥណទាន និងបុច្រម្របទានសុទធ  35,689,496 143,400,395 
        

បដម្រមបម្រមួលសាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ និងជាប់សងេ័យ ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 សាំវធិានធ្នកនុងការយិបរចិ្ឆេទ 
  សាំវធិានធ្នទូច្ៅ  360,500 1,448,489 
        

 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ  360,500 1,448,489 
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8. ឥណទាន និងប ខរក្បទាន - ស រធ (ត) 

(i) សាំវធិានធ្នច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាម្រកក់ និងជាប់សងេ័យ៖ 
 
  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ និងជាប់សងេ័យ 360,500 1,448,489 
 សាំវធិានធ្នច្លើម្របាក់ត្មាល់ច្ៅធ្នាគារនានា 6,647 26,708 
 សាំវធិានធ្នច្លើការវនិិច្ោគច្ផ្េង  ៗ  225,000 904,050 
        

     592,147 2,379,247 
        

ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ម្រត្ូវបានច្ធ្ើវការវភិាគបដនថមែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
(ក) តាមកាលកាំណត់្ៈ 
 7 ច្ៅ 12 ដែ  15,049,996 60,470,884 
 ច្លើសេី 1 ឆ្ន ាំ  21,000,000 84,378,000 
        

     36,049,996 144,848,884 
        

 
(ែ) តាមម្របច្ភ្ទអាជី្វកមមៈ 
 ពាណិជ្ជកមម  36,049,996 144,848,884 
        

 
(គ) តាមរបិូយប័ណណៈ 
 ម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ  36,049,996 144,848,884 
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8. ឥណទាន នងិប ខរក្បទាន - ស រធ (ត) 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ម្រត្ូវបានច្ធ្ើវការវភិាគបដនថមែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 

( ) តាមនិវាសនដ្ឋា នៈ 
 និវាសនជ្ន  36,049,996 144,848,884 
        

 

(ង) តាមទាំនាក់ទាំនងៈ 
 មិនដមនសមព័នធញាតិ្  36,049,996 144,848,884 
        

 

(ឆ) តាមឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទានៈ 
 ឥណទានសដង់ដ្ឋរ 
  ានវត្ថុបញ្ជច ាំ  36,049,996 144,848,884 
        

 

(ឆ) តាមហានិភ័្យៈ 
 ហានិភ័្យធ្ាំ  ៗ  28,000,000 112,504,000 
 មិនដមនជាហានិភ័្យធ្ាំ  ៗ  8,049,996 32,344,884 
        

     36,049,996 144,848,884 
        

ហានិភ័្យធ្ាំម្រត្ូវបានផ្តល់និយមន័យ ច្ៅកនុងច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ថាជា                          
សមតុ្លយសរបុថ្នឥណទាន និងបុច្រម្របទានដែលផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នាន ក់ច្លើសេី 10% ថ្នមូលនិធិ្ផ្ទៃ ល់សុទធ
របស់ធ្នាគារ ។  ហានិភ័្យច្នុះសាំច្ៅច្លើឆាំនួនម្របាក់ែពស់បាំផុ្ត្ រវាងសមតុ្លយថ្នឥណទាន និងទាយជ្ជទាន
ដែល ច្ៅសល់ ឬឥណទាន និងការសនាដែលបានអ្នុម័ត្រួឆច្ហើយ ។ 

(ជ្) តាមអ្ម្រតាការម្របាក់ (កនុងមួយឆ្ន ាំ): 
  2018 

 
ឥណទានានរយៈច្េលថ្វង  6% 
ឥណទានវបិារបូន៍    6% - 8% 
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9. ការវិនិខោគខសេង  ៗ

ការវនិិច្ោគច្នុះគឺត្ាំណាងឲ្យការត្មាល់ជាាសច្ៅម្រកុមហ ុន AIF Precious Metal Import-Export Ser-

vice Sole Co., Ltd. ដែលជាភាគទុនិករបស់ធ្នាគារ ។  AIF Precious Metal Import-Export Service 

Sole Co., Ltd. យល់ម្រេមឲ្យការម្របាក់ឆាំនួន 6% កនុង 1 ឆ្ន ាំ ។ 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 វនិិច្ោគច្លើាស  22,500,000 90,405,000 
 សាំវធិានធ្នតាមឆាប់ (កាំណត់្សាា ល់ 8 (i) )  (225,000)   (904,050) 
        

     22,275,000 89,500,950 
        

10.  ក្រពយសកមមខសេង  ៗ
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ឆាំណាយបង់មុន  697,387 2,802,101 
 ការម្របាក់ម្រត្ូវទទួល  136,648 549,052 
        

     834,035 3,351,153 
        

11. ក្រពយសកមមអរបូ៊ី 
   កមមវធីិ្កុាំេយូទ័រ 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
 2018   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 

តនមាខ ើម 
 ការទិញបដនថម/នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ  138,577 556,802 
        

ែកៈ រលំសប់ងគរ 
 រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ/នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ  19,225 77,246 
        

តនមាខោង 
 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ  119,352 479,556 
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12. ក្រពយ នងិបរកិាា រ 
 ការដកលមែ   បរកិាខ រសាភ រ 
 ម្រទេយជូ្ល ច្ម្រគឿងសង្កា រមឹ ការោិល័យ កុាំេយូទ័រ ោនយនត  សរបុ 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
       (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 

តនមាខ ើម 
 ការទិញបដនថម/  
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 420,138 5,157 126,921 70,612 49,000 671,846 2,699,477 
               

 ែក: រលំសប់ងគរ 
 រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ/ 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 34,932 431 10,522 9,759 4,083 59,727 239,983 
               

តនមាខោង  
 នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 385,206 4,744 116,399 60,853 44,917 612,119 2,459,494 
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13. ក្បាក់បខញ្ញ ើរបសអ់តិថជិ្ន 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 និវាសនជ្ន  2,454,155 9,860,795 
 អ្និវាសនជ្ន  14,294,909 57,436,944 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារច្ម្រៅស្សុក  1,224,100 4,918,434 
        

     17,973,164 72,216,173 
        

 ឆាំនួន ខាងច្លើរមួានម្របាក់បច្ញ្ញើានកម្រមិត្ឆាំនួន 50,000 ែុោល អាច្មរកិ គឺជាសមតុ្លយថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើេុាំ
ទទួលបានការម្របាក់ដែលទទួលបានេីអ្តិ្ងិជ្ន សម្រាប់លិែិត្ឥណទាន និងការធានានានា ។  

ម្របាក់បច្ញ្ញើខាងច្លើម្រត្ូវច្ធ្វើការវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
(ក) តាមកាលកាំណត់្ៈ 
 គាម នកាលកាំណត់្  17,487,664 70,265,434 
 1 ច្ៅ 3 ដែ  90,000 361,620 
 4 ច្ៅ 6 ដែ  245,000 984,410 
 7 ច្ៅ 12 ដែ  150,500 604,709 
        

     17,973,164 72,216,173 
        

 
(ែ) តាមរបិូយប័ណណៈ 
 ម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ  17,972,873 72,215,005 
 ម្របាក់ច្រៀល  291 1,168 
        

     17,973,164 72,216,173 
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13. ក្បាក់បខញ្ញ ើរបសអ់តថិិជ្ន (ត) 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
(គ) តាមម្របច្ភ្ទថ្នគណនី: 
 គណនីសនេាំ  14,699,610 59,063,033 

 គណនីឆរនត  2,788,054 11,202,401 

 ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្  485,500 1,950,739 
        

     17,973,164 72,216,173 
        

( ) តាមអ្ម្រតាការម្របាក់ (កនុងមួយឆ្ន ាំ):  

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងជ្នទទួលបានការម្របាក់ឆច្នាល ុះេី 2.5% ច្ៅ 6.5% កនុងមួយឆ្ន ាំ សម្រាប់ម្របាក់ច្រៀលច្ហើយ 
2% ច្ៅ 6% សម្រាប់ម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ។  បច្ញ្ញើសនេាំានការម្របាក់ 1% កនុងមួយឆ្ន ាំ។ 

14. បំណ លខសេង  ៗ
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ការម្របាក់ម្រត្ូវទូទាត់្  590 2,371 
 ឆាំណាយបងារច្ផ្េង  ៗ  115,675 464,782 
        

     116,265 467,153 
        

15. ពនធខលើក្បាក់ចំខណញ/ពនធអបបបរមា 
ច្ោងតាមឆាប់ស្នរច្េើេនធថ្នម្រេុះរាណាឆម្រកកមពុជា ធ្នាគារានកាត្េវកិឆចម្រត្ូវបង់េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
ច្លើេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញកនុងអ្ម្រតា 20% ថ្នម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់េនធឬ 1% ថ្នម្របាក់ឆាំណូលមួយណាដែល
ែពស់ជាង ។ 
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15. ពនធខលើក្បាក់ចំខណញ/ពនធអបបបរមា (ត) 

(ក) េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ/េនធអ្បបបរា 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ឆាំណាយេនធអ្បបបរា  5,530 22,220 
        

ការច្ផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់្េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ដែលបានគណនាតាមអ្ម្រតាដែលត្ម្រមូវតាមឆាប់ច្ៅច្លើការឆាំណាយ 
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ដែលបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់ខាត្មុនបង់េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  (1,462,481) (5,876,249) 
 េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញតាមអ្ម្រតា 20%  (292,496) (1,175,250) 
 ផ្លប៉ាុះពាល់ថ្នការឆាំណាយដែលមិនអាឆកាត់្កងបាន 

- ភាេែុសគាន ជាអ្ឆិថ្ញ្ច្នតយ៍  34,869 140,104 
- ភាេែុសគាន បច្ណាត ុះអាសនន  100,931 405,541 

 ការបាត់្បង់េនធដែលមិនបានទទួលស្នា ល់  156,696 629,605 
        

 ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  - - 
        

 ឆាំណាយេនធអ្បបបរា  5,530 22,220 
        

ការគណនាម្របាក់ឆាំណាយេនធអ្បបបរាឆាំណូលជាប់េនធ គឺម្រត្ូវបានេិនិត្យ និងអ្នុម័ត្ច្ដ្ឋយអាជាា ធ្រ                         
េនធដ្ឋរ។ 

(ែ) េនធេនាមិនទាន់បានទទួលស្នា ល់ 
ការខាត្បង់េនធ ច្ៅកនុងឆ្ន ាំស្នរច្េើេនធ អាឆនឹងម្រត្ូវបានច្ោងបនត ច្ែើមបីកាត់្កងជាមួយនឹងម្របាក់ឆាំច្ណញ  
កនុងរយៈច្េលម្របាាំឆ្ន ាំ ។ ឆាំនួនេិត្ម្របាកែថ្នការខាត្បង់បងារដែលអាឆម្រត្ូវបានច្ោង ច្ៅមុែគឺម្រត្ូវសថិត្ច្ៅ
ច្ម្រកាមការេិនិត្យនិងអ្នុម័ត្របស់អាជាា ធ្រេនធដ្ឋរ។ 
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15. ពនធខលើក្បាក់ចំខណញ (ត) 

(ែ) េនធេនាមិនទាន់បានទទួលស្នា ល់ (ត្) 
េនធេនាជាម្រទេយសកមមមិនទាន់បានទទួលស្នា ល់ច្លើការខាត្េនធច្ដ្ឋយស្នរ ានភាេមិនម្របាកែម្របជា
ថាានម្របាក់ឆាំណញជាប់េនធនាេលអ្នាគត្អាឆកាត់្កងបានច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍េនធច្នុះ។ 
គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី 31 ដែធ្នូឆ្ន ាំ 2018 េនធេនាជាម្រទេយសកមមដែលគិត្ជាទឹកម្របាក់ច្សមើនឹង 783,480 ែុោល រ  
អាច្មរកិ មិនម្រត្ូវបានច្គទទួលស្នា ល់ច្ទច្ដ្ឋយស្នរដត្ានភាេមិនឆាស់ោស់ថ្នម្របាក់ឆាំណូលជាប់
េនធម្រគប់ម្រគាន់ ដែលអាឆម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់។ 

16. ខ ើមរ ន  
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ហ ុនដែលានត្ថ្មល 1ែុោល រអាច្មរកិ កនុងមួយហ ុន: 
 បានឆុុះបញ្ជ ី បានច្បាុះផ្ាយ និងបានបង់រឆួ  
  75,000,000 ហ ុន ានត្ថ្មល  
  1 ែុោល រអាច្មរកិ កនុងមួយហ ុន  

  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 
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17. ចំណូលការក្បាក ់
 
  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន     273,981 1,100,856 
 វនិិច្ោគច្ផ្េង  ៗ  281,881 1,132,598 
        

     555,862 2,233,454 
        

18. ចំណាយការក្បាក ់
 
  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើសនេាំ  8,730 35,076 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ និងានកម្រមិត្  596 2,396 
        

     9,326 37,472 
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19. ចំណូលព៊ីក្បតិបតតិការខសេងៗ 
  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 កថ្ម្រមឥណទាន  2,782 11,178 
 ឆាំច្ណញសុទធេីការបតូររបិូយប័ណណបរច្ទស  836 3,359 
        

     3,618 14,537 
        

20. ចំណាយរូខៅ និងរ ាបាល 
 
  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់ច្បៀវត្េរ ៍និងម្របាក់ឈនួល  331,308 1,331,196 
 រ ាំលស់   78,952 317,229 
 ឆាំណាយច្លើការដងទាាំ និងជួ្សជុ្ល  11,039 44,355 
 ឆាំណាយច្លើការជួ្ល  86,063 345,801 
 ឆាំណាយច្លើេនធកាត់្ទុក  168,641 677,600 
 ថ្ងលច្សវា និងកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្នរ  11,792 47,380 
 ច្ផ្េង  ៗ   727,163 2,921,741 
        

     1,414,958  5,685,301 
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21. សាច់ក្បាក់ស រធខក្បើកន ងសកមមភាពក្បតបិតតិការ 
 
  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់ខាត្មុនបង់េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  (1,462,481) (5,876,249) 
 និយ័ត្ភាេច្លើ៖ 
  រ ាំលស់  78,952 317,229 
  សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទាន 
   អាម្រកក់ និងជាប់សងេ័យ  592,147   2,379,247 
  ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ  (546,326) (2,195,982) 
        

     (1,337,918) (5,375,755)   
 បដម្រមបម្រមួលថ្នៈ 
  ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន  (36,049,996) (144,848,884) 
  ម្រទេយសកមមច្ផ្េង  ៗ  (697,387)  (2,802,101) 
  បាំណុលច្ផ្េង  ៗ  115,675   464,782 
  ម្របាក់បម្រមុងកាត្េវកិឆច    (2,401,244)  (9,648,198)  
  ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន   17,973,164    72,216,173  
        

 ស្នឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើកនុងម្របតិ្បត្តិការ  (22,397,706) (89,993,983) 
 ការម្របាក់បានទទួល  419,214    1,684,401 
 ការម្របាក់បានបង់  (8,736) (35,101) 
        

 ស្នឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើកនុងេីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ (21,987,228)  (88,344,683) 
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22. សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សមមូល  
 
  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ស្នឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ (កាំណត់្សាំគាល់ 5)  4,518,232 18,154,256 
 សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា  17,019,414 68,384,005 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ច្ៅ 
  ធ្នាគារនានា (កាំណត់្សាំគាល់ 7)   664,703   2,670,777 
        

     22,202,349 89,209,038 
        

23. ការសនា និងយថាភាព 

(ក) ម្របតិ្បត្តិការ 

កនុងការច្ធ្វើអាជី្វកមមធ្មមតា ធ្នាគារានកិឆចសនាច្ផ្េង  ៗ នឹងានបាំណុលយថាភាេមួយឆាំនួនតាម   
មច្ធ្ាបាយជាផ្លូវឆាប់ជាមួយអ្តិ្ងិជ្នរបស់ែលួន ។   

(ែ) ការសនាទូទាត់្ភ្តិ្សនា 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 មិនច្លើសេី1ឆ្ន ាំ  92,160 370,299  
 េី 1 ឆ្ន ាំដត្មិនច្លើស 5 ឆ្ន ាំ  315,000 1,265,670 
        

     407,160 1,635,969 
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23. ការសនា និងយថាភាព (ត) 

(គ) យថាភាេច្លើេនធ 
េនធម្រត្ូវបានសថិត្ច្ៅច្ម្រកាមការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងតាមដ្ឋនអ្ច្ងាត្ច្ដ្ឋយម្រកុមអាជាា ធ្រដែលផ្តល់សិទធិច្ដ្ឋយឆាប់ 
កនុងការដ្ឋក់េិន័យ ដ្ឋក់ទណឌ កមម និងគិត្ការម្របាក់ ។  ការអ្នុវត្តឆាប់ និងបទបបញ្ញត្តិេនធច្លើម្របតិ្បត្តិការ  
ច្ម្រឆើនម្របច្ភ្ទម្របឈមនឹងបាំណកស្ស្នយច្ផ្េង  ៗ។  កតាត ទាាំងច្នុះអាឆនឹងបច្ងាើត្ឲ្យានហានិភ័្យេនធបដនថម  
ច្ទៀត្តាមរយៈការវាយត្ថ្មលច្ ើងវញិ ការផ្ទកេិន័យ និងការបង់ការម្របាក់ ច្ៅកនុងម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា 
ានលកខណៈធ្ាំែុាំជាងច្ៅម្របច្ទសែថ្ទច្ទៀត្ ។ 

24. សមត លយ និងក្បតិបតតកិារសខំាន់ៗជាមួយនឹងសមពន័ធញាត ិ
ធ្នាគារ បានច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការមួយឆាំនួនជាមួយនឹងសមព័នធញាតិ្ ច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមធ្មមតា ។  ទាំហាំថ្ន
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយនឹងសមព័នធញាតិ្ សមតុ្លយនាឆុងការយិបរចិ្ឆេទ និងឆាំណូល ឆាំណាយដែល ទាក់ទងកនុង
ការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

(ក) គណនីម្រត្វូទទួលេីសមព័នធញាតិ្ 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើតាមត្ម្រមូវការ  1,224,100 4,918,435 
        

 ការវនិិច្ោគច្ផ្េងច្ទៀត្ (កាំណត់្សាំគាល់ 9)  22,500,000 90,405,000 
        

(ែ) អ្ភិ្បាល និងអ្នកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ 
 
  ការយិបរចិ្ឆេទ 
  ដែលបានបញ្ច ប់ 
  ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 ម្របាក់ដែ និងអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍រយៈច្េលែលី  153,791 617,932 
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25. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  

(ក) ការដណនាាំ និងច្សឆកតីសច្ងខប 

ធ្នាគារានហានិភ័្យេីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ 
• ហានិភ័្យឥណទាន 
• ហានិភ័្យទីផ្ារ និង 
• ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល 

កាំណត់្សាំគាល់ច្នុះបង្កា ញេីេ័ត៌្ានសតីេីហានិភ័្យនីមួយៗខាងច្លើរបស់ធ្នាគារ ដែលានច្គាលច្ៅ 
ច្គាលការណ៍ដណនាាំ និងវធិានការណ៍របស់ធ្នាគារច្ែើមបីបា៉ា ន់ស្នម ន និងចាត់្ដឆងនូវហានិភ័្យដែល                   
ច្កើត្ច្ ើង និងការម្រគប់ម្រគងនូវច្ែើមទុនរបស់ធ្នាគារ ។ 

ម្របេ័នធម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ  

ម្រកុមម្របឹកាភិ្បាល ានការទទួលែុសម្រត្ូវទូច្ៅកនុងការបច្ងាើត្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យម្របេ័នធម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ  
របស់ធ្នាគារ ។   

ច្គាលនច្ោបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ ើងច្ែើមបីកាំណត់្ និងវភិាគហានិភ័្យ 
ដែលធ្នាគារម្រត្ូវម្របឈមមុែ កាំណត់្ហានិភ័្យទីផ្ារ និងច្ធ្វើការម្រត្ួត្េិនិត្យច្ៅច្លើហានិភ័្យទាាំងច្នាុះ                
ឲ្យសថិត្កនុងកម្រមិត្អាឆទទួលយកបាន ។   

(ែ) ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ 

ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ គឺជាហានិភ័្យថ្នការបាត់្បង់ផ្ទៃ ល់ ឬច្ដ្ឋយម្របច្ោលដែលច្កើត្ច្ ើងេីការែវុះខាត្ 
ឬការបរាជ័្យថ្នែាំច្ណើ រការបុគាលិក បច្ឆចកវទិា និងច្ហដ្ឋា រឆនាសមព័នធថ្ផ្ៃកនុង និងច្កើត្ច្ ើងេីកតាត ខាងច្ម្រៅ  
មួយឆាំនួនច្ទៀត្ ដែលមិនដមនជាហានិភ័្យឥណទាន ហានិភ័្យទីផ្ារ និងហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយ 
ស្សួល ែូឆជា កតាត ដែលច្កើត្ានច្ ើងេីត្ម្រមូវការឆាប់ និងបទបបញ្ញត្តិច្ផ្េង  ៗ និងសតង់ដ្ឋរដែលទទួល 
ស្នា ល់ជាទូច្ៅច្ៅកនុងសហម្រគាសអាជី្វកមម ។ 

ការខាត្បង់ច្ដ្ឋយស្នរហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ អាឆម្រគប់ម្រគងបានតាមរយៈការបច្ងាើត្ែាំច្ណើ រការម្រគប់ម្រគង                 
ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ ការតាមដ្ឋន និងការរាយការណ៍សកមមភាេអាជី្វកមមជាម្របចាាំច្ដ្ឋយការម្រត្ួត្                    
េិនិត្យ និងគាាំម្រទច្ដ្ឋយឯករាជ្យេីអ្ងាភាេអាជី្វកមម និងការម្រត្ួត្េិនិត្យេីអ្នកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់របស់
ធ្នាគារ ។ 
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25. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(ែ) ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ (ត្) 
ការម្រគប់ម្រគងច្លើហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការរបស់ធ្នាគារ ត្ម្រមូវឲ្យបច្ងាើត្នូវរឆនាសមព័នធ តួ្នាទី និងវធីិ្ស្នស្តសត              
ថ្នការម្រគប់ម្រគងរបស់អ្ងាភាេឲ្យបានឆាស់ោស់ ។  ច្គាលការណ៍ និងវធិានការម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ៃកនុងជា               
ច្ម្រឆើនម្រត្ូវបានអ្នុវត្ត រមួានការបច្ងាើត្អ្នកានសិទធិឆុុះហត្ថច្លខា ម្របេ័នធម្រត្ួត្េិនិត្យោ៉ាងហមត់្ឆត់្ ការច្រៀប 
ឆាំនូវនីតិ្វធីិ្ និងឯកស្នរសាំអាងនានា ម្រេមទាាំងការអ្នុវត្តតាមបទបបញ្ញត្តិ និងត្ម្រមូវការតាមឆាប់នានា ។ 

(គ) ហានិភ័្យឥណទាន 
ហានិភ័្យឥណទាន គឺជាការខាត្បង់ម្របាក់ឆាំណូល និងការខាត្បង់ឆមបងរបស់ធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអ្នកែចី ឬ
ថ្ែគូពាណិជ្ជកមម ែកខានមិនបានបាំច្េញកាត្េវកិឆចច្លើការបង់ម្របាក់ច្ែើមឆាំច្ពាុះឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ។ 

កតាដ ឆមបងដែលនាាំឲ្យានហានិភ័្យឥណទានច្កើត្ច្ឆញតាមរយៈការផ្ដល់ឥណទានែល់អ្តិ្ងិជ្ន ។  ឆាំនួន 
ហានិភ័្យឥណទានច្នុះ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទេយសកមមច្ៅកនុងតារាងតុ្លយការ ។  សកមមភាេ 
ឥណទាន ម្រត្ូវបានដណនាាំច្ដ្ឋយច្គាលការណ៍ឥណទានរបស់ធ្នាគារ ច្ែើមបីធានា អ្ុះអាងថា ច្គាលបាំណង 
ថ្នម្របាក់កមចីទាាំងអ្ស់ទទួលបានច្ជាគជ័្យ ។  ឧទាហរណ៍ កញ្ច ប់ឥណទាន ានភាេរងឹាាំ ច្ហើយហានិភ័្យ 
ឥណទានម្រត្ូវបានដបងដឆកោ៉ាងម្រតឹ្មម្រត្ូវ ។  ច្គាលនច្ោបាយ ឥណទានកត់្ម្រតានូវច្គាលការណ៍ម្របាក់កមចី 
ម្រទេយបញ្ជច ាំ និងែាំច្ណើ រការអ្នុម័ត្ ឥណទាន ច្ែើមបីធានាថា ធ្នាគារបានអ្នុច្ោមតាមច្គាលការណ៍ 
ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ។ 

(i) ការវាស់សៃង់ហានិភ័្យឥណទាន 

ធ្នាគារធានាថាានម្របេ័នធដបងដឆកតួ្នាទីរវាងអ្នកបច្ងាើត្ឥណទាន និងអ្នកវាយត្ថ្មលក៏ែូឆជាឧបករណ៍វាយ
ត្ថ្មលថ្ផ្ៃកនុង និងសិទធិអ្នុម័ត្ ។ 

កម្រមិត្ហានិភ័្យម្រត្ូវបានេិនិត្យ និងច្ធ្វើបឆចុបបននភាេជាម្របចាាំឆ្ន ាំ និងកនុងករណីទី (1) ផ្ទល ស់បដូរលកខែណឌ    
ឥណទាន រមួទាាំងការេម្រងីកឥណទាន ទី(2) សងម្របាក់មិនច្ទៀងទាត់្ និងការមិនច្គារេលកខែណឌ ច្ផ្េង  ៗ                
និងទី (3) េ័ត៌្ានអ្វជិ្ជានទាក់ទងនឹងកូនបាំណុល ឬម្របតិ្បត្តិការច្ផ្េង  ៗ។ 

(ii) ច្គាលនច្ោបាយម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័្យ និងបច្ញ្ច ៀសហានិភ័្យ 

ធ្នាគារច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការ និងផ្ដល់ឥណទាន និងបុច្រម្របទានជូ្នឯកត្តជ្ន និងសហម្រគាសច្ផ្េងៗ ច្ៅ                       
ម្រេុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ។  ធ្នាគារ ម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យការម្របមូលផ្ដុាំហានិភ័្យឥណទាន              
ច្ៅច្េលដែលេួកច្គរកច្ ើញ ។ ហានិភ័្យធ្ាំម្រត្ូវបានផ្តល់និយមន័យ ច្ៅកនុងច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ថាជាសមតុ្លយសរុបថ្នឥណទាន និងបុច្រម្របទានដែលផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នាន ក់
ច្លើសេី 10% ថ្នមូលនិធិ្ផ្ទៃ ល់សុទធរបស់ធ្នាគារ ។   
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25. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(គ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ii) ច្គាលនច្ោបាយម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័្យ និងបច្ញ្ច ៀសហានិភ័្យ (ត្) 

ធ្នាគារច្ម្របើម្របាស់ច្គាលនច្ោបាយ និងការអ្នុវត្តជាច្ម្រឆើនច្ែើមបីសម្រមួលហានិភ័្យឥណទាន ។  ការអ្នុវត្ត 
ទូច្ៅដែលធានាបាំផុ្ត្ គឺជាការធានាកនុងទម្រមង់ថ្នការដ្ឋក់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឆាំច្ពាុះឥណទាន និងបុច្រម្របទានមួយ ។  
ធ្នាគារអ្នុវត្តច្គាលការណ៍ដណនាាំ ឆាំច្ពាុះឆាំណាត់្ថាន ក់ជាក់ោក់មួយឆាំនួនថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការបច្ញ្ច ៀស                 
ហានិភ័្យឥណទាន ។  ម្របច្ភ្ទថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំសាំខាន់  ៗ ច្ែើមបីធានាឥណទាន និងបុច្រម្របទានឆាំច្ពាុះអ្តិ្ងិជ្ន                
ានែូឆជា៖ 

▪ វត្ថុបញ្ជច ាំច្លើនិវាសនដ្ឋា ន (ែី អាគារ និងម្រទេយច្ផ្េង )ៗ 
▪ ត្ថ្មលម្រទេយសកមមអាជី្វកមមច្ផ្េង  ៗែូឆជា ែី និងអាគារ និង 
▪ ស្នឆ់ម្របាក់កនុងទម្រមង់ជាម្របាក់បច្ញ្ញើានកម្រមិត្ ។ 

(iii) ច្គាលការណ៍សាំវធិានធ្ន និងការងយឆុុះត្ថ្មល 

ធ្នាគារ ត្ម្រមូវឲ្យអ្នុវត្តតាមការច្ធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន និងសាំវធិានធ្ន ដែលស្សបតាមម្របកាស                    
ច្លែធ្7-017-344 ម្រប.ក ឆុុះថ្ងៃទី 1 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 សតីេីឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្ន                 
អីុ្មដភ្រមិន ។  សូមច្មើលកាំណត់្សាា ល់ច្លែ 3 ( ) សម្រាប់េ័ត៌្ានលមែិត្ ។ 

(iv) ការម្របឈមនឹងហានិភ័្យឥណទាន 
 
  នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 
  ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 
 សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា   26,920,648 108,167,164 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ច្ៅធ្នាគារនានា                                                                   664,703  2,670,777 
 ម្រទេយសកមមច្ផ្េង  ៗ   833,635 3,349,545 
 ការវនិិច្ោគច្ផ្េងច្ទៀត្   22,500,000 90,405,000 
 ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន 
  មិនហួសកាលកាំណត់្  
  និងមិនទាន់ខាត្បង់   36,049,996 144,848,884 
        

     86,968,982 349,441,370 
        

ការម្របឈមនឹងហានិភ័្យឥណទាន ជាឆមបងច្កើត្េីឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ។ 
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25. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(គ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv) ការម្របឈមនឹងហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានខាត្បង់ 

ឥណទានខាត្បង់ គឺជាឥណទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន ដែលម្រកុមហ ុនបានកាំណត់្ថាានភ្សតុតាងអ្ាំេី                    
ឱនភាេ ច្ហើយម្រកុមហ ុនមិនសងឃឹមថានឹងអាឆម្របមូលមកវញិបាននូវម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ម្រត្ូវទទួល              
ច្ៅតាមកិឆចសនាែចីម្របាក់របស់អ្តិ្ងិជ្នច្នាុះច្ទ។ អ្នុច្ោមច្ៅតាមច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារ
ជាតិ្ថ្នកមពុជា កាំរតិ្អ្តិ្បរាថ្នសាំវធិានធ្នជាក់ោក់សម្រាប់សាំវធិានធ្នច្លើអីុ្មដភ្រមិន ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ ើង
អាស្ស័យច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់កតាត  ច្ផ្េងច្ទៀត្ានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ ច្ែើមបីបង្កា ញេីការដម្របម្របួល។ 

ច្ៅកនុងការកាំណត់្សាំវធិានធ្ន រាល់ត្ថ្មលម្រទេយបញ្ជច ាំច្ម្រៅេីម្របាក់បច្ញ្ញើ ដែលម្រត្ូវបានច្គដ្ឋក់បញ្ជច ាំ កនុងករណី  
ដែលឥណទានម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ថាខាត្បង់ច្នាុះរាល់ម្រទេយបញ្ជច ាំ អាឆនឹងម្រត្ូវច្ម្របើម្របាស់តាមត្ថ្មលសមស្សប  
ដែលអ្នុម័ត្ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ។  ច្ោងតាមច្គាលការណ៍គណច្នយយ ដែលបានបង្កា ញកនុង
កាំណត់្សាំគាល់ 3 ( ) ។ 

ឥណទានហួសកាលកាំណត់្ និងមិនទាន់ខាត្បង់ 

ឥណទានហួសកាលកាំណត់្ ប៉ាុដនតមិនទាន់ខាត្បង់ គឺជាឥណទានដែលការទូទាត់្សងការម្របាក់ និង                 
ម្របាក់ច្ែើមានការយឺត្ោ៉ា វតិ្ឆជាង 30 ថ្ងៃ (សម្រាប់ឥណទានរយៈែលី 14 ថ្ងៃ) ប៉ាុដនតតិ្ឆជាង 90 ថ្ងៃ ថ្ងៃ 
(សម្រាប់ឥណទានរយៈែលី 30 ថ្ងៃ) លុុះម្រតាកតាត ច្ផ្េងច្ទៀត្ានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ ច្ែើមបីបង្កា ញេីការដម្រប
ម្របួល ។ អ្នុច្ោមច្ៅតាមច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ឥណទានច្នុះម្រត្ូវចាត់្ថាន ក់ជា
ឥណទានឃ្ល ាំច្មើល ច្ហើយម្រត្ូវច្ធ្វើសាំវធិានធ្នតាមអ្ម្រតា 3% ។  

ឥណទានមិនទាន់ហួសកាលកាំណត់្ និងមិនទាន់ច្ធ្វើសាំវធិានធ្ន 

ឥណទានមិនទាន់ហួសកាលកាំណត់្ និងមិនទាន់ច្ធ្វើសាំវធិានធ្ន គឺជាឥណទានានគុណភាេលែ ដែល            
មិនានបទេិច្ស្នធ្ន៍ថ្នការខាត្បង់ ។ ឥណទានទាាំងច្នុះម្រត្ូវបានធានា ច្ដ្ឋយម្រទេយបញ្ជច ាំ និងការម្រគប់ម្រគង
ច្ផ្េង  ៗដែលឆាំនួនថ្នការខាងបង់ានកម្រមិត្ទាប ។  

ឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ 

ឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ គឺជាឥណទានដែលានការផ្ទល ស់បតូរកិឆចសនាទូទាត់្សង ច្ដ្ឋយស្នរដត្អ្នកែចី  
ជួ្បផ្លលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនានលទធភាេទូទាត់្សងតាមកិឆចសនាច្ែើម ។  ឥណទានដែលនឹង  
ម្រត្ូវច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ ម្រត្ូវវភិាគច្លើមូលដ្ឋា នទិសច្ៅអាជី្វកមម និងសមត្ថភាេសងម្របាក់របស់អ្នកែចីច្ៅតាម  
ការេាករណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ងមី ដែលស្សបតាមស្នថ នភាេទីផ្ារ និងបឆចុបបននកមមថ្នទសេនៈវស័ិយអាជី្វកមម 
ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើសមមតិ្កមមជាក់ដសតង និងម្របុងម្របយ័ត្ន ។  
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25. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(គ) ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv) ការម្របឈមនឹងហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

ឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ (ត្) 

បនាៃ ប់េីឥណទានម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ ឥណទានច្នាុះម្រត្ូវរកាឆាំណាត់្ថាន ក់ែូឆច្ែើម ច្ដ្ឋយមិនគិត្                
េីែាំច្ណើ រការលែបនាៃ ប់េីការច្រៀបឆាំជាងមីច្ ើយ ។ ការចាត់្ថាន ក់ច្នុះមិនម្រត្ូវកាំណត់្ឲ្យលែជាងមុនច្ ើយ លុុះ
ម្រតាដត្ការម្របាក់ និងម្របាក់ច្ែើមម្រត្ូវបានសងមកវញិកនុង  អ្ាំ ុងបីម្រគា ថ្នកាលសងរ ាំលស់ និងកនុងរយៈច្េល 
មិនតិ្ឆជាងបីដែ ។ 

ច្គាលនច្ោបាយលុបច្ចាលនូវឥណទាន និងបុច្រម្របទាន 

អ្នុច្ោមតាមច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ធ្នាគារ ម្រត្ូវលុបឥណទាន និងបុច្រ
ម្របទាន ឬមួយដផ្នកថ្នឥណទានច្ឆញេីតារាងតុ្លយការរបស់ែលួនច្ៅច្េលដែលធ្នាគារបាត់្សិទធិតាម កិឆច
សនាម្រគប់ម្រគងច្លើឥណទាន ឬច្ៅច្េលដែលច្ ើញថាឥណទានមួយដផ្នក ឬទាាំងមូលមិនអាឆម្របមូល
វញិបាន ឬគាម នសងឃឹមថា ឥណទានច្នុះអាឆម្របមូលបានមកវញិច្ទ ។ 

ម្រទេយបញ្ជច ាំ 

ធ្នាគារ រកានូវម្រទេយបញ្ជច ាំជាម្រទេយ និងការធានាសម្រាប់ការធានានូវឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ។  ការ 
បា៉ា ន់ស្នម ននូវត្ថ្មលទីផ្ារ គឺដផ្ែកតាមការវាយត្ថ្មលម្រទេយបញ្ជច ាំម្របចាាំឆ្ន ាំ ។ 

ធ្នាគារ មិនបានរបឹអូ្សម្រទេយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានដ្ឋក់បញ្ជច ាំច្នាុះច្ទ ។ 

ដផ្ែកតាមច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ម្រទេយដែលរបឹអូ្សបាន ម្រត្ូវលក់ច្ឆញកនុងរយៈ  
ច្េល 1 ឆ្ន ាំ និងម្រត្ូវច្ធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់កនុងតារាងតុ្លយការជាម្រទេយរបឹអូ្ស ។   

ការម្របមូលផ្តុ ាំហានិភ័្យឥណទាន 

ការវភិាគច្លើការម្របមូលផ្តុាំហានិភ័្យឥណទាន នាកាលបរចិ្ឆេទតារាងតុ្លយការ បានបង្កា ញច្ៅកាំណត់្  
សាំគាល់ទី 8ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

( ) ហានិភ័្យទីផ្ារ  
ហានិភ័្យទីផ្ារ គឺជាហានិភ័្យថ្នការខាត្បង់ច្កើត្េីការដម្របម្របួលមិនអ្ាំច្ណាយផ្លច្ៅកនុងកម្រមិត្ត្ថ្មល ឬ             
អ្ម្រតាទីផ្ារ ដែលានសាសធាតុ្សាំខាន់េីរគឺ ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស និងហានិភ័្យអ្ម្រតា                
ការម្របាក់ ។ 
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25. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

( ) ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

ហានិភ័្យទីផ្ារច្កើត្ច្ឆញេីសកមមភាេពាណិជ្ជកមម ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ដ្ឋយការកាំណត់្ច្លើទីផ្ារនូវ               
ស្នថ នភាេច្ដ្ឋុះែូរជាមួយនឹងការកាំណត់្ហានិភ័្យទីផ្ារទុកជាមុន ។ 

(i) ហានិភ័្យរូបិយប័ណណបរច្ទស 

ហានិភ័្យរូបិយប័ណណបរច្ទស គឺសាំច្ៅច្ៅច្លើការដម្របម្របួលអ្ម្រតាបតូរម្របាក់ ដែលមិនអ្ាំច្ណាយផ្លច្លើ              
ស្នថ នភាេការច្ដ្ឋុះែូររបិូយប័ណណបរច្ទស ដែលច្កើត្ច្ ើងេីច្េលមួយច្ៅច្េលមួយ ។  ធ្នាគារ បានរកា                
នូវច្គាលនច្ោបាយមួយ ច្ដ្ឋយមិនបងាឲ្យាននូវស្នថ នភាេការបតូររបិូយប័ណណបរច្ទសច្ម្រឆើនច្នាុះច្ទ ។  ការ  
បតូររបិូយប័ណណបរច្ទស ដែលច្បើកឆាំហរម្រគប់ម្របច្ភ្ទ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យជាមួយនឹងត្ម្រមូវការម្របតិ្បត្តិការ  
កម្រមិត្ថ្នស្នថ នភាេកាំណត់្ទុកមុន និងការកាំណត់្នូវការកាត់្បនថយភាេខាត្បង់ ។ 

ច្ៅថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2018 សមតុ្លយម្រទេយសកមម និងបាំណុល ដែលជារបិូយប័ណណច្ផ្េងច្ទៀត្ច្ម្រៅេី                     
ែុោល រអាច្មរកិ មិនានឆាំនួនច្ម្រឆើនច្នាុះច្ទ ។  ែូឆច្នុះ ការវភិាគរបិូយប័ណណបរច្ទសមិនម្រត្ូវបានបង្កា ញ  
ច្ ើយ ។ 

(ii) ហានិភ័្យអ្ម្រតាការម្របាក់ 

ហានិភ័្យអ្ម្រតាការម្របាក់ គឺសាំច្ៅច្ៅច្លើការខាត្បង់នូវម្របាក់ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ ច្ដ្ឋយស្នរដត្ការ   
ដម្របម្របួលថ្នកម្រមិត្អ្ម្រតាការម្របាក់ និងការផ្ទល ស់បតូរច្ៅកនុងសាសភាេថ្នម្រទេយសកមម និងបាំណុល ។                 
ហានិភ័្យអ្ម្រតាការម្របាក់ ម្រត្ូវបានចាត់្ដឆងតាមរយៈការម្រត្ួត្េិនិត្យោ៉ាងហមត់្ឆត់្ច្ៅច្លើឆាំណូលថ្នការ 
បណាត ក់ទុន ត្ថ្មលទីផ្ារ ត្ថ្មលច្ែើមថ្នមូលនិធិ្ និងតាមរយៈការវភិាគគាំោត្ដម្របម្របួលអ្ម្រតាការម្របាក់ ។  
សកាត នុេលថ្នការធាល ក់ឆុុះឆាំណូលការម្របាក់សុទធបណាត លមកេីការដម្របម្របួលអ្ម្រតាការម្របាក់ ដែលែុស
ម្របម្រកតី្ បានម្រត្ួត្េិនិត្យច្ដ្ឋយច្ធ្ៀបច្ៅនឹងកម្រមិត្អាឆទទួលយកបានថ្នហានិភ័្យ ។ 

ការវភិាគថ្នទាំនាក់ទាំនងអ្ម្រតាការម្របាក់ច្ៅនឹងម្រទេយសកមម និងបាំណុលរបស់ធ្នាគារបានបង្កា ញែូឆ             
ខាងច្ម្រកាម៖ 
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25. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

( ) ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 
(ii) ហានិភ័្យអ្ម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាមច្នុះបង្កា ញនូវម្របសិទធភាេ អ្ម្រតាការម្របាក់ច្ៅថ្ងៃតារាងតុ្លយការ និងអ្ាំ ុងច្េលដែលមូលប័ម្រត្ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ត្ថ្មលច្ ើងវញិ ឬែល់កាលកាំណត់្មួយណាដែលច្កើត្ 
ច្ ើងមុនច្គ ។ 

          អ្ម្រតាការម្របាក់ 
 នថៃរ៊ី 31 បេ ធនូ ឆ្ន  ំ2018 រហូត្ែល ់1 ដែ > 1 - 3 ដែ > 3 - 6 ដែ > 6 - 12 ដែ > 1 - 5 ឆ្ន ាំ ច្លើសេី 5 ឆ្ន ាំ េុាំានការម្របាក់ សរុប ម្របសិទធភាេ 
  ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ % 
 ក្រពយសកមម 
 ស្នឆ់ម្របាក់ និងសមតុ្លយធ្នាគារ -  - - - - - 4,518,232 4,518,232 
 សមតុ្លយធ្នាគារច្ៅធ្នាគារជាតិ្ - - - - - - 17,019,404 17,019,404 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ច្ៅធ្នាគារនានា - - - - - - 664,703 664,703 
 ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន - - - - - - 136,648 136,648 
 ការវនិិច្ោគច្ផ្េងច្ទៀត្ 10,500,000 12,000,000 - - - - - 22,500,000 
 ម្រទេយសកមមច្ផ្េងៗ -   15,049,996 21,000,000 - - 36,049,996 
                 

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

 បំណ ល  
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 14,699,610 90,000 245,000 150,500 - - 2,788,054 17,973,164 
 បាំណុលច្ផ្េងៗ - - - - -  116,265 116,265 
                 

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

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

 សរុបគាល ត្ការម្របាក់-ពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាំគាល ់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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25. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

( ) ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័្យអ្ម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

ការវភិាគរ ាំច្ញាឆត្ថ្មលសមស្សបសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានអ្ម្រតាការម្របាក់ច្ងរ 

ធ្នាគារ មិនបានកត់្ម្រតាបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលានអ្ម្រតាការម្របាក់ច្ងរតាមត្ថ្មលសមស្សប ច្ដ្ឋយភាេ
លាំច្អ្ៀង ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្លច្នាុះច្ទ ច្ហើយធ្នាគារក៏មិនានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាឆុងកាលបរចិ្ឆេទច្នាុះដែរ ។  ែូច្ឆនុះការផ្ទល ស់បតូរអ្ម្រតាការម្របាក់នាឆុងកាលបរចិ្ឆេទេុាំានផ្លប៉ាុះពាល់ែល់
ម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្នាុះច្ទ ។ 

ការវភិាគរ ាំច្ញាឆច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានអ្ម្រតាការម្របាក់អ្ច្ងរ 

ធ្នាគារ េុាំានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលានអ្ម្រតាការម្របាក់អ្ច្ងរជាស្នរវនតច្នាុះច្ទ ។  ែូច្ឆនុះការវភិាគ           រ ាំ
ច្ញាឆច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលានអ្ម្រតាការម្របាក់អ្ច្ងរ មិនម្រត្ូវបានបង្កា ញ
ច្ ើយ ។ 

(ង) ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ 
ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល ទាក់ទងនឹងលទធភាេរកាស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលឲ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ ច្ែើមបី 
បាំច្េញការសនា និងកាត្េវកិឆចហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្េលែល់កាលកាំណត់្សងនូវត្ថ្មលសមច្ហតុ្ផ្លមួយ ។ 

បដនថមេីច្លើការអ្នុវត្តោ៉ាងច្េញច្លញតាមត្ម្រមូវការថ្នស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល អ្នកម្រគប់ម្រគងធ្នាគារបាន                 
ម្រត្ួត្េិនិត្យោ៉ាងហមត់្ឆត់្ច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ឆូល និងច្ឆញ និងគាល ត្អាយុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍               
តាមច្េលកាំណត់្ ។  ការដម្របម្របួលថ្នឥណទាន និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្នម្រត្ូវបាន ម្រត្ួត្េិនិត្យតាមដ្ឋន 
ច្ហើយត្ម្រមូវការស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល ម្រត្ូវបានច្ធ្វើការដកត្ម្រមូវ ច្ែើមបីកាំណត់្ឲ្យឆាស់នូវម្រទេយសកមមជា               
ស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលឲ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ ច្ែើមបីបាំច្េញការសនា និងកាត្េវកិឆចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួនច្ៅច្េល           
ែល់កាលកាំណត់្សង ។ 

តារាងខាងច្ម្រកាមច្នុះ ផ្តល់ការវភិាគមួយច្លើបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ ទាក់ទងនឹងការដបងដឆក                 
កាលកាំណត់្ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើរយៈច្េលដែលច្ៅសល់សម្រាប់ការទូទាត់្សង ។ 
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25. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(ង) ហានិភ័្យស្នឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 
 
  រហូត្ែល់ 1 ដែ  > 1 - 3 ដែ > 3 - 12 ដែ > 1 - 5 ឆ្ន ាំ > 5 ឆ្ន ាំ សរបុ 
 នថៃរ៊ី 31 បេ ធនូ ឆ្ន  ំ2018 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
  
 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 17,487,664 90,000 395,500 - - 17,973,164 
 បាំណុលច្ផ្េងៗ 91,675 - 24,590 - - 116,265 
               

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

 ពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 70,633,784 361,620 1,687,922 - - 72,683,326 
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25. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

(ឆ) ការម្រគប់ម្រគងច្ែើមទុន 

(i) បទបបញ្ញត្តិច្ែើមទុន 

វត្ថុវស័ិយរបស់ធ្នាគារកនុងការម្រគប់ម្រគងច្ែើមទុនានន័យទូលាំទូោយជាង “មូលធ្ន” ដែលបង្កា ញកនុង 
តារាងតុ្លយការ ។  ការម្រគប់ម្រគងច្ែើមទុនានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• អ្នុច្ោមតាមត្ម្រមូវការច្ែើមទុនដែលកាំណត់្ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 

• ការពារលទធភាេរបស់ធ្នាគារច្ែើមបីបនតនិរនតរភាេអាជី្វកមម ែូឆច្នុះធ្នាគារអាឆបនតផ្តល់ផ្លម្របច្ោជ្ន៍ 
ែល់ភាគទុនិក និងអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍របស់ភាគីដែលពាក់េ័នធនឹងធ្នាគារ និង 

• រកាមូលដ្ឋា នច្ែើមទុនរងឹាាំ ច្ែើមបីគាាំម្រទែល់ការអ្ភិ្វឌឍន៍អាជី្វកមម ។ 

(ii) ការដបងដឆកច្ែើមទុន  

ការដបងដឆកច្ែើមទុនរវាងម្របតិ្បត្តិការ និងសកមមភាេជាក់ោក់ គឺម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ដ្ឋយកម្រមិត្ភាគោភ្ 
ដែលទទួលបានេីការដបកដឆកច្នាុះ ។  ច្ែើមទុនដែលបានដបងដឆកច្ៅតាមម្របតិ្បត្តិការ ឬសកមមភាេនីមួយ  ៗ
ម្រត្ូវដផ្ែកច្ៅតាមច្ែើមទុនដែលកាំណត់្ច្ដ្ឋយឆាប់ ។ 

26. តនមាសមក្សបននក្រពយសកមម នងិបណំ លហរិញ្ញវតថ  

ត្ថ្មលសមស្សប គឺជាត្ថ្មលដែលម្រទេយសកមមអាឆបតូរបាន ឬជាត្ថ្មលដែលបាំណុលអាឆសងបាន ។  ច្ដ្ឋយស្នរ 
ត្ថ្មលសមស្សបេុាំអាឆវាយត្ថ្មលបាន ែូច្ឆនុះត្ថ្មលសមស្សបមិនានសម្រាប់សាាម្រត្សាំខាន់ថ្នម្រទេយសកមម 
និងម្រទេយអ្កមមហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារច្ ើយ ។  ត្ថ្មលសមស្សបម្រត្ូវបានសនមត្ ច្ដ្ឋយអ្នកម្រគប់ម្រគងច្ោងតាម 
ធាតុ្ច្ែើមថ្នម្រទេយសកមម និងម្រទេយអ្កមមជាច្គាល ។  តាមមតិ្របស់អ្នកម្រគប់ម្រគង ត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទេយសកមម 
និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្កា ញកនុងតារាងតុ្លយការ គឺជាត្ថ្មលបា៉ា ន់ស្នម នែ៏សមច្ហតុ្ផ្លសម្រាប់ 
ត្ថ្មលសមស្សប ។ 

27. តួខលេខក្បៀបខធៀប 

ច្នុះគឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែាំបូងដែលបានច្រៀបឆាំច្ ើង ចាប់តាាំងេីកាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្ធ្នាគារ ។  មិន
ានម្របតិ្បត្តិការច្កើត្ានច្ ើងចាប់េីថ្ងៃទី 14 ដែ វឆិេិកា ឆ្ន ាំ 2017 (កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្ធ្នាគារ) ែល់ថ្ងៃទី 31 
ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ។  ច្ហតុ្ច្នុះមិនានតួ្ច្លែច្ម្របៀបច្ធ្ៀបម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ ើយ ។  ែូឆបានបង្កា ញច្ៅកាំណត់្
សាំគាល់ 1 ធ្នាគារបានឆុុះបញ្ជ ីជាមួយម្រកសួងពាណិជ្ជកមមច្ៅថ្ងៃទី 14 ដែ វឆិេិកា ឆ្ន ាំ 2017 ប៉ាុដនតចាប់ច្ផ្ដើម
ម្របតិ្បត្តិការច្ៅថ្ងៃទី 18 ដែ កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ 2018 ម្រត្ូវនឹងដែលទទួលបានអាជាា ប័ណណេីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ៕ 


