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�រល ក់សរុប (ឯក���: ‘000 ដុល� រ) ��ក់ចំណ�លសរុប

�ទព��សកម�សរុប (ឯក���: ‘000 ដុល� រ) គណ េនយ��ទទួល (ឯក���: ‘000 ដុល� រ)

ចំនួន�ង ៃដគូ (ឯក���: ហាងៃដគូអាជីវកម�) ចំនួន �ក��េស�ើសំុ (ឯក���: អតិជន)
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ម្្រុមហ៊ថុន ងយើ្  ម្តរូវបានចថុះបញី្ជាម្្រុមហ៊ថុនឯ្ជនទទលួខថុសម្តរូវមានម្មតិ ងៅម្បងទស្ម្ថុជាងៅផ្ងៃទ០ី៥ ផខតថុលា ឆ្នា ២ំ០១១ ងម្កាមបញី្ការងលខ 
Co.២៣៨០E/២០១១ ងចញងោយម្្សួ្ពាណិជ្្ ម្ម។ ងៅផ្ងៃទ០ី៧ ផខតថុលា ឆ្នា ២ំ០១១ ងយើ្ បានទទលួអាជាញា បណ័្ណ ជាម្គរឹះស្ានមមី្្រូហរិញ្ញ វត្ថុ

 ពធីនាគារជាតផិន្ម្ថុជា។ ្ នាថុ្នាមជាម្គរឹះស្ានមមី្្រូហរិញ្ញ វត្ថុ ងយើ្ ជាអន្ា នាមំថុខងគទីមយួ្នាថុ្ទី្សារ្ម្ថុជា ផែល ្្តល់ជូនអតិ្ជិននូវងសវាប្រ់លំស់

 
ងោយមនិទាមទារឲ្យមានម្ទព្យធានា ែូចជា្លិត្លងម្បើម្បាស់្នាថុ្្ទៃះ ម៉ូតូ ទូរស័ពទៃផែ ្ម្ផី្ទៃ ល់ខ្ួន និ្សមាភា រៈ្សិ្ម្ម។ 

ងៅផ្ងៃទ២ី៦ ផខតថុលា ឆ្នា ២ំ០១៥ ងយើ្ ទទួលបានអាជាញា បណ័្ណ ងធវើម្បតបិត្តកិារធនាគារឯ្ងទស ពីធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា។  បនាទៃ បម់្ ងយើ្ បាន្ម្ាយ
 ខ្ួនងៅជាធនាគារឯ្ងទស និ្ចាបង់្្តើមពម្្ី្អាជីវ្ម្មរបស់ងយើ្ងោយងចញបណ័្ណ ឥណទានជូនអតិ្ិជន។

ឆ្នា  ំ ២០១៧ ម្ រ្ុមហ៊ថុន AEON Thana Sinsap (Thailand) Pcl. ផែលជាម្ រ្ុមហ៊ថុនបានចថុះង ្្ម ះ ន្ាថុ្ទី្សារភាគហ៊ថុនម្បងទសផ្ 
កានក់ាបភ់ាគហ៊ថុនចំនួន ៨០% ងហើយភាគហ៊ថុនចំនួន ២០% ង្្ស្ងទៀតកានក់ាបង់ោយម្ រ្ុមហ៊ថុន AEON Financial Service Co., Ltd. 

ផែលជាម្្រុមហ៊ថុនបានចថុះង ្្ម ះ្នាថុ្ទី្សារភាគហ៊ថុនម្បងទសជប៉ថុន។

សាវតារបស់យ�ើង

ទិន្នន័�ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់

សយងខេបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្មាប់ឆ្នាំ ២០១៧
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ទិញទំនិញ និ្ងសវាង្្ស្ៗងៅតាមហា្ល្ទ់នំញិ ហា្កាងហវ និ្
 

ងភាជនីយោឋា ននានា ងោយងម្បើម្បាស់្ម្មវធិរីបិូយបណ័្ណ ងអឡិចម្តរូនិ្ ងលើ
 ទូរស័ពទៃផែសា្ម តហ់វូនរបស់ងយើ្។ ងលើសពីងនះងៅងទៀតអតិ្ិជនអាច
 ពនិតិ្យងមើលសមតល្យសាចម់្បា្ ់និ្ ម្បតបិត្តកិារមថុនរបស់ខ្ួន និ្ ងធវើការ
 ង្ទៃរម្បា្ជ់ាមយួម្ាស់គណនីង្្ស្ងទៀត។ ្ម្មវធិីងនះបានងធវើទំងនើប្ម្ម
 

ជីវភាពរស់ងៅម្បចាផំ ង្ៃរបស់អតិ្ិជនងោយមនិចាបំាចក់ានស់ាចម់្បា្់្ នាថុ្ 
ផែនិ្បង្កើនសថុវត្ិភាពជូនអតិ្ិជន្្ផែរ។ អត្ម្បងោជនែ៍ផទងទៀតគឺ

 
្ម្មវធិសីន្សពំនិទៃថុ។ ទញិទនិំញកានផ់តងម្ចើនងនាះអតិ្ជិននរ្ឹ ទទលួបានពនិទៃថុ

 កានផ់តងម្ចើន្នាថុ្គណនីផន្ម្មវធិរីបិូយបណ័្ណ ងអឡចិម្តរូនិ្ របស់ងលា្អន្ា ។

ធនាគារឯ្ងទស អថុអីន (ងខមបឌូា) ភអីលិសថុី ជាមយួបណំ្ម្បាថ្នា សម្មាប ់
អភវិឌ្ឍនម៍្បងទស្ម្ថុជា ងយើ្ ្្សពវ្ សាយងសវា្ម្មផែលងម្បើម្បាស់បងច្្ វទិយា

 
គា្ម នម្្ោស់ម្បា្ ់ជាមយួនរ្ឹ ងសវា្ម្មផែលមានសថុវត្ភិាព សន្តសិថុខ និ្  
អត្ម្បងោជនជ៍ាងម្ចើន ងែើម្បីង្កើនជីវភាពរស់ងៅម្បចាផំ្ងៃរបស់ម្បជាជន 
្នាថុ្ម្បងទស្ម្ថុជា និ្ម្បជាជន្នាថុ្ម្បងទស្នាថុ្តំបនអ់ាសថុីង្្ស្ងទៀត។

ជាចថុ្បញ្ប ់ ងយើ្ខញាថុ ំសូមផ្្្អំណគថុណែល់ម្បជាជន្ម្ថុជា និ្
 

ធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា រមួទាំ្ ម្្សួ្ពា្ព់ន័្ធនានាសម្មាបក់ារជលួគាមំ្ទ 
ែល់ងយើ្ ខញាថុរំហូតម្។ 

�រល ក់សរុប (ឯក���: ‘000 ដុល� រ) ��ក់ចំណ�លសរុប

�ទព��សកម�សរុប (ឯក���: ‘000 ដុល� រ) គណ េនយ��ទទួល (ឯក���: ‘000 ដុល� រ)

ចំនួន�ង ៃដគូ (ឯក���: ហាងៃដគូអាជីវកម�) ចំនួន �ក��េស�ើសំុ (ឯក���: អតិជន)
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យោក Taketo Ando
អនថុម្បធានម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាលនិ្ជាអគ្គនាយ្សារពីគណៈម្គប់ម្គង

ងយើ្សូមនាមំ្នូវ្ម្មវធិីងលើទូរស័ពទៃផែសា្ម តហ់វូន “AEON Wallet Cambodia” ផែលមាន 
មថុខងារសម្មាបទូ់ទាតស់្ម្បា្ ់និ្ង្ទៃរម្បា្ង់ោយងម្បើម្បាស់នូវងលខសមាងៃ ត ់QR Code។ 
ធនាគារឯ្ងទស អថុីអនបានចាបង់្្តើមងសវា្ម្មរូបិយបណ័្ណ ងអឡិចម្តរូនិ្ជាមយួរូបិយបណ័្ណ

 
ន្ាថុ្ម្សរុ្ងៅ្នាថុ្ទី្សារ្ម្ថុជា ផែលមានភាព “ងលឿន សាមញ្ញ  និ្ងាយម្សរួល”។

ធនាគារឯ្ងទស អថុអីន(ងខមបឌូា) ភអីលិសថុី ម្តរូវបានបង្កើតងឡើ្ ្នាថុ្ម្បងទស
 ្ម្ថុជានាផខតថុលា ឆ្នា ២ំ០១១ ងម្កាមង ្្ម ះជាម្គរឹះស្ានមមី្្រូហរិញ្ញ វត្ថុផែល
 ្្តល់ជូននូវងសវា្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុងោយមនិមានម្ទព្យធានា។ ងយើ្ បានទទួល
 

អាជាញា បណ័្ណ ម្ប្បអាជីវ្ម្មធនាគារឯ្ងទសពីធនាគារជាតិ ផន្ម្ថុជាងៅ
 

ផខតថុលាឆ្នា  ំ២០១៥ ងហើយបនាទៃ បពី់ងនាះម្ងយើ្ បានចាបង់្្តើម ្្តល់ជូននូវ 
ងសវាបណ័្ណ ឥណទានងោយមនិចាបំាចម់ានម្ទព្យធានាងលើ្ែំបូ្ប ្្អស់ ន្ាថុ្ 
ម្បងទស្ម្ថុជាចាបពី់ផខងមសា ឆ្នា ២ំ០១៦ រហូតម្។ ងគាលបំណ្របស់ងយើ្  
គឺ្្តល់ជូនអតិ្ិជននូវសាវា្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ែម៏ានភាពងាយម្សរួលរមួទាំ្

 
អត្ម្បងោជនន៍ានាម្ពមទាំ្ បថុពវសិទ្ធនិានាងៅតាមបណ្្ត ្សារទំងនើបផែល 
ជាសម្ន័្ធម្្រុមហ៊ថុនរបស់អថុអីន។ ្ នាថុ្ឆ្នា  ំ២០១៧ ងយើ្ បានពម្្ី្ផែនអាជីវ្ម្ម

 
ងសវាបណ័្ណ អថុអីនងៅកានស់ាខាងៅតាមបណ្្ត លងខត្តចនំនួ ៣បផនម្ងទៀតរមួ 
មានសាខាងខត្តងសៀមរាប ងខត្តបាតែ់បំ្ និ្ងខត្្ត ពំ្ច់ាម ងែើម្ងីចញបណ័្ណ  
ឥណទានជូនអតិ្ជិនប្រ់លំស់ និ្ ផែគូសហការណ៍អាជវី្ម្មរបស់ងយើ្ ។ 
ជាលទ្្ធ លបណ័្ណ ឥណទានអថុអីនចនំនួ ២២.៥០៩ បណ័្ណ  ម្តរូវបាន្្តល់ជូន 
អតិ្ិជន។ 

សម្មាបឆ់្នា  ំ២០១៨ ងយើ្នរឹ្នាមំ្នូវរូបិយបណ័្ណ ងអឡិចម្តរូនិ្ងលើ
 

្ម្មវធិងីលើទូរស័ពទៃផែសា្ម តហវូន ជាមយួងសវាទូទាតស់្ម្បា្និ់្ងសវាង្ទៃរម្បា្់
 

ជារបូយិវត្ថុជាតមិ្បា្ង់រៀលផខ្មរ ងោយងម្បើម្បាស់ QR Code ្ នាថុ្ងគាលបណំ្ 
ងែើម្ងីលើ្្ម្ស់ម្បា្ង់រៀលផខ្មរ ងហើយផែលនរឹ្ោ្ឲ់្យែងំណើ រការ្នាថុ្

 ម្តីមាសទី ២ ផនឆ្នា  ំ២០១៨ បនាទៃ បពី់ទទលួបានលិខតិអនថុញ្្ញ តពិធីនាគារជាតិ
 ផន្ម្ថុជា។ ្ លិត្លជាងសវាទូទាតស់្ម្បា្ជ់ាមយួម្បា្ង់រៀលផខ្មរ និ្  

ផែលមានភាព “ងលឿន សាមញ្ញ  និ្ងាយម្សរួល”។ អតិ្ិជនអាច 

យោក. Taketo Ando
Vice-Chairman of the Board  

and Managing Director
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២០១៦-បច្ចុប្បន្ន
ម្បធានម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាលផន AEON  

Specialized Bank (Cambodia ) Plc.

២០១៦-បច្ចុប្បន្ន
ម្បធានម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាលនិ្ជាអគ្គនាយ្ផន 
AEON Thana Sinsap (Thailand) Pcl. 

២០១៤-២០១៦  
នាយ្ផននាយ្ោឋា នផ្នា្ល្ ់ផន AEON Credit 

Service Co.,Ltd.

២០១១-២០១៤ 
នាយ្ផន ACS Credit Management Co., 

Ltd.

២០០៧-២០១១ 
ម្បធានផ្នា្ម្បតិបត្តិការអាជីវ្ម្មផន AEON 

Credit Service Co.,Ltd.

២០០៥-២០០៧ 
ម្បធានម្គបម់្គ្ទូងៅផនអ្្គភាពម្បតិបត្ត ិ
ការពាណិជ្្ម្មផន AEON Credit Service 

Co.,Ltd.

២០០២-២០០៥ 
ម្បធានម្គបម់្គ្ទូងៅផននាយ្ោឋា នម្គបម់្គ្ 
ឥណទានផន AEON Credit Service Co.,Ltd.

២០១៧-បច្ចុប្បន្ន
អនថុម្បធានម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាល និ្ ជាអគ្គនាយ្ផន 
AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc

២០១៥-២០១៧ 
អគ្គនាយ្ផន, ACS Servicing  

(Thailand) Co., Ltd.

២០១៤-២០១៥ 
នាយ្ម្បតបិត្តផិន AEON Thana Sinsap 

(Thailand) Pcl 

២០១៣-២០១៤ 
ម្បធានម្្រុមគងម្មា្ផន Makuhari-Shintoshin 

Branch Project, AEON CreditService Co., 

Ltd. 

២០១២-២០១៣ 
ម្បធានភមូភិាគខា្ត្ូ្តបំន ់Kanto ផន, AEON 

Credit Service Co., Ltd.

២០១៦-បច្ចុប្បន្ន

នាយ្ម្បតិបត្តិផន AEON Specialized

២០១២-២០១៦ 
ម្បធានការោិល័យសានា ្ក់ារផន AEON Credit 
Service India Private limited 
ម្បចាងំៅម្បងទសឥណ្ឌា

២០១១-២០១២ 
ម្បធានការោិល័យតំណ្្ផន  AEON
Credit Service India Private limited 
ម្បចាងំៅម្បងទសឥណ្ឌា

២០០៨-២០១១ 
បថុគ្គលិ្ផ្នា្ទំនា្ទ់ំន្ងម្រៅម្បងទសផន 
AEON Credit Service Co., Ltd

មុខតំណែង: ម្បធានម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាល
ឆ្្ំកំណែើត: ១៩៦០
កមមរិតវប្បធម៌: បរញិាបម្តងទសចរណ៍ 
ងៅវទិយាស្ាន ម្បងទសជប៉ថុន

យោក  Kiyoyasu Asanuma

មុខតំ ណែង: នាយ្ម្បតិបត្តិ 
ឆ្្ំកំ ណែើត: ១៩៧២ 
កមមរិតវប្បធម៌: បរញិ្ញ បម្តផ្នា្ងសែឋា្ិច ្
ងៅសា្លវទិយាល័យ Takasaki City 
ម្បងទសជប៉ថុន

យោក  Keiichi Nambu

មុខតំណែង: អនថុម្បធានម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាល 
និ្ជាអគ្គនាយ្ផន AEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc

ឆ្្ំកំណែើត: 1967

កមមរិតវប្បធម៌: មហាវទិយាល័យម្គបម់្គ្
ពាណិជ្្ម្ម សា្លវទិយាល័យ Senshu 
ម្បងទសជប៉ថុន

យោក  Taketo Ando

ម្ករុម ម្បរឹកសាភិបាល
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២០១៧-បច្ចុប្បន្ន 
ម្បធាន KOH RONG LOVE RESORT

២០១៥-បច្ចុប្បន្ន 
ស្ាបនិ្ និ្ជាម្បធានផនវទិយាស្ាន សថុីអថុីអូ 
(CEO Institute) អតីតវទិយាស្ានគថុណភាព 
ការងារ្ម្ថុជា

២០១៥-បច្ចុប្បន្ន
ស្ាបនិ្ និ្ជាម្បធានផន CEO Master Club

២០១៥-បច្ចុប្បន្ន
ស្ាបនិ្ និ្ជានាយ្ផន THORONI Real 

Estate Co., Ltd.

២០១៥-បច្ចុប្បន្ន
ស្ាបនិ្ និ្ជានាយ្ ផនសថុីអថុជី ីងខមបឌូា ម.្ 
CEG (Cambodia) Plc.

២០១៤-បច្ចុប្បន្ន
អភបិាលឯ្រាជ្យផនធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ (RDB)

២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
អភបិាលឯ្រាជ្យផន ម្ រ្ុមហ៊ថុនរោឋា ្រទរ្ឹ សវយត័ម្្រុ្ 
ភនាងំពញ (PPWSA)

២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
សហស្ាបនិ្ និ្ជាអតីតម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាល 
ផន្្រឹបអនា្វនិិងោគ្ម្ថុជា (Cambodia  

Investors Club)

២០១២-បច្ចុប្បន្ន
សមាជិ្  និ្ ជាទីម្បរឹ្សាផន សភាពាណិជ្្ ម្្ម ម្ថុជា

២០១១-បច្ចុប្បន្ន
អភបិាលឯ្រាជ្យផន ធនាគារឯ្ងទស អថុីអន 
(AEON Specialized Bank Plc.)

២០១៧-បច្ចុប្បន្ន
សមាជិ្ ផន APAA និ្  APAA Group

២០១៦-បច្ចុប្បន្ន
សមាជិ្ ផន ASEAN IPA Cambodia Group

២០១៤-បច្ចុប្បន្ន
អភបិាលឯ្រាជ្យផន AEON Specialized 

Bank(Cambodia) PLC.

២០១៤-បច្ចុប្បន្ន
សមាជិ្ម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាលផន Nokor Tep 

WomenCancer Hospital

២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
សមាជិ្ស្ាបនិ្ផនមជ្ឈមណឌា លជាតិ 
មជ្ឈត្តិការពាណិជ្្ម្ម

២០១០-បច្ចុប្បន្ន
សហម្បធានផន ការោិល័យ SokSiphana & 

associates,a member of ZICOLAW 

២០០៩-បច្ចុប្បន្ន
ភានា ្ង់ារម៉ា្ពាណិជ្្ ម្ម

២០០៩-បច្ចុប្បន្ន
សមាជិ្ស្ាបនិ្ផន Intellectual Property 

Associationof Cambodia

២០០៤-បច្ចុប្បន្ន 
សមាជិ្គណៈងមធាវផីនម្ពះរាជាណ្ចម្្្ម្ថុជា

មុខតំណែង: អភបិាលឯ្រាជ្យ 
ឆ្្ំកំណែើត: ១៩៧៧ 
កមមរិតវប្បធម៌: សញ្ញបម្តថ្នា ្អ់នថុបណឌាិ ត 
ផ្នា្ម្គបម់្គ្ពាណិជ្្ម្ម  ពីស្លវទិយាល័យ
Preston សហរែឋាអាងមរ ិ្

យោក យោម យសងបូរ ា៉

មុខតំណែង: អភបិាលឯ្រាជ្យ 
ឆ្្ំកំណែើត: ១៩៦៤ 
កមមរិតវប្បធម៌: ងប្ខេជនអនថុបណឌាិ តផននីត ិ
ពាណិជ្្ម្មឯ្ជន ផនសា្លវទិយាល័យ 
នីតិសាសស្ត និ្វទិយាសាសស្តងសែឋា្ិច្
ងោយសហការជាមយួ  University of  

Bruxelle (ULB), University of Paris 8.

បរញិ្ញ បម្តផ្នា្ចបាបស់ា្លវទិយាល័យនីត ិ
សាសស្ត និ្វទិយាសាសស្តងសែឋា្ិច្

យោក ម្សី យ�ៀវ មាលី

មុខតំណែក: ទីម្បរឹ្សា 
ឆ្្ំកំណែើត: ១៩៦០ 
កមមរិតវប្បធម៌: បណឌាិ តចបាប ់ (J.D) មហាវទិយាល័យនីត ិ
សាសស្តផនសា្លវទិយាល័យ Widener, Delaware

(សហរែឋាអាងមរ ិ្ ) សញ្ញបម្តបណឌាិ ត  (Ph.D)   
មហាវទិយាល័យ Bond Queensland (អសូសា្ត លី)។ 
នាងពលបច្ប្នន្ា ពំថ្ុ បន្តថ្នា ្ប់ណឌាិ តផនសា្លវទិយា 
ល័យ Paris 2, Pantheon-Assass ។

២០០៩-បច្ចុប្បន្ន
សាសសា្ត ចារ្យផ្នា្ចបាប ់និ្ងគាលនងោបាយ 
ផនសា្លវទិយាល័យភូមនិទៃនីតិសាសស្ត និ្ 
វទិយាសាសស្តងសែឋា្ិច្ សាលាភូមនិទៃរែឋាបាល។

២០០៩-បច្ចុប្បន្ន
ម្បធានការោិល័យងមធាវសីថុ្សីថុផ្នណ់្ 
និ្ សហការ ីជាសមាជិ្ផន ZICO Law.

២០០៩-បច្ចុប្បន្ន
សាសស្តចារ្យផ្នា្ចបាប ់និ្ងគាលនងោបាយ 
ផនសា្លវទិយាល័យ សាលាភូមនិទៃរែឋាបាល  
និ្វទិយាស្ានហិរញ្ញ វត្ថុ្ម្ថុជា។

២០១៤-បច្ចុប្បន្ន
ទីម្បរឹ្សាផន AEON Specialize Bank 
(Cambodia) Plc.

ឯកឧត្តមបណ្ិត សរុក សីរុផាន់ណា

អ្នក ម្បរឹកសា
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អគ��យក គណៈកម��រគណៈកម��រ�បតិបត�ិ

�គប់�គង�និភ័យសវនកម�ៃផ�ក��ង

ែផន�រ�ជីវកម�

ែផន�រ�ជីវកម� ធន�នមនុស� និង 
បណ��ះប��ល

រដ��ល

�គប់�គង�ជីវកម�

កិច��រច�ប់ និង 
�បតិបត�ិ

�គប់�គងឥណ�ន

គណេនយ� និង
�គប់�គងថវ��រ

ហិរ��វត��

�បមូសិន�ជីវកម�
ប័ណ�ឥណ�ន

េចញប័ណ�ឥណ�ន

ែផន�រទូ�ត់សង��ក់

អភិវឌ�ន៍យីេ�

កិច��បជុំ�គទុនិក

�កុម �បឹក�
ភិ�ល

គណៈកម��រ�បតិបត�ិ�មគណៈកម��រសវនកម� គណៈក ម��រ�គប់�គង
�និភ័យ

�គប់�គង�រជីវកម� ែផ�កលក់ និងទីផ�រ �គប់�គងឥណ�ន

�ជីវកម�ឥណ�ន �ជីវកម�ទូ�ត់��ក់ ព័ត៌�នវ�ទ� 
និង�បតិបត�ិ�រ

ែផន�រ�ជីវកម� �គប់�គង�ជីវកម� គណេនយ� 
និងហិរ��វត��

ែផន�រ

�បមូសិន�ជីវកម�
ឥណ�នកម�ី

អភិវឌ�ន៍េស�អតិថិជន

បំេរ�េស�កម�អតិថិជន

�ំ�ទ�បតិបត�ិ�រ
ែផ�កលក់

ែផន�រ�បព័ន�

�បព័ន��បតិបត�ិ�រ

អភិវឌ�ន៍�បព័ន�

�គប់�គងឥណ�ន

�បមូលឥណ�ន

អភិ�ល �យក��ន �កុម ែផ�ក

តារាងរចនាសម្័ន្ធចាត់តាំង
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មករា ោ្ឲ់្យែំងណើ រការសាវា្ម្មប្រ់លំស់សម្មាបទូ់រស័ពទៃផែ
កក្កដា ោ្ឲ់្យែំងណើ រការសាវា្ម្មប្រ់លំស់សម្មាបម់៉ូតូ

2012

ម្បវត្តិោជីវកម្ម

ណមសា ទទួលបានជាវជិ្មាននូវម្បា្ច់ំណូលម្បចាផំខ
ឧសភា ោ្ឲ់្យែំងណើ រការងសវា្ម្មប្រ់លំស់សម្មាប ់
 ងម្គឿ្យន្ត្សិ្ម្ម
មរិថុនា ងបើ្សងមាភា ធសាខាងខត្តងសៀមរាប  
កញ្ ្ ោ្ឲ់្យែំងណើ រការកាតសមាជិ្
ធ្ននូ  ងបើ្សងមាភា ធសាខាខណឌា ចំការមន

2013

មីនា  ចាបង់្្តើមការធានារ៉ាបរ់្ងលើងសវា្ម្មប្រ់លំស់ជាមយួ 
 ម្្រុមហ៊ថុន Forte

តុលា  ទទួលបានអាជាញា បណ័្ណ ងធវើម្បតិបត្តិការធនាគារឯ្ងទស
វិច្រិកា  ោ្ឲ់្យែំងណើ រការពា្្យងសនាើសថុំតាមម្បពន័្ធ Online

2015

មករា ងបើ្សងមាភា ធសាខាងពាធិចិនតថុ្ 
កក្កដា  ទីសានា ្ក់ារ្ណ្្ត ល និ្ផ្្ស់ប្តូរអាស័យោឋា នសាខា
 ងខត្តបាតែ់ំប្
សីហា ផ្លំអការោិល័យ្ណ្្ត ល
តុលា  ផ្លំអ និ្ផ្្ស់ប្តូរអាស័យោឋា នសាខាងខត្តងសៀមរាម
ធ្ននូ  ទទួលបានពានរងាវ នពី់ VISA

2017

វិច្រិកា ទទួលបានអាជាញា បណ័្ណ ម្គឺះស្ានមមី្្រូហិរញ្ញ វត្ថុ
ធ្ននូ ោ្ឲ់្យែំងណើ រការងសវា្ម្មប្រ់លំស់

2011

មីនា  ោ្ឲ់្យែំងណើ រ្ម្ផី្ទៃ ល់ខ្ួន
ឧសភា ងបើ្សងមាភា ធសាខាងខត្តបាតែ់ំប្ 
ឧសភា ផ្្ស់ប្តូរអាសយោឋា នទីសានា ្ក់ារ្ណ្្ត ល
មរិថុនា ងបើ្សងមាភា ធសាខា្សារទំងនើប អថុីអនមល៉ ភនាងំពញ
មរិថុនា ចាបង់្្តើមងសវាបណ័្ណ សន្សពំនទៃថុសម្មាប ់អថុីអន ភនាងំពញ 
កញ្ ្ ចាបង់្្តើមការស្ម្បា្ត់ាមរែូវកាលសម្មាបង់សវា 
 ្ម្មប្រ់លំស់ងម្គឿ្យន្ត្សិ្ម្ម
តុលា ងបើ្សងមាភា ធសាខាងខត្ត្ំព្ច់ាម

2014

កុម្ភៈ  ្ម្ាយខ្ួនងៅជាធនាគារឯ្ងទស
ណមសា ផ្លំអសាខា្សារទំងនើប អថុីអនមល៉ 
ណមសា ចាបង់្្តើម្្តល់កាតអថុីអន ពណ៌័មាស
កក្កដា ចាបង់្្តើម្្តល់កាតអថុីអន ពណ៌័សាវ យ

2016
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ពម្ងីកោជីវកម្មប័ណ្ណឥណទាន

10

សយងខេបព័ត៌មានោជីវកម្មសំខាន់ៗឆ្នាំ២០១៧

ធនាគារឯ្ងទស អថុអីន ពម្្ី្ផែនអាជីវ្ម្មងសវាបណ័្ណ  អថុអីន ងៅ 
ការសាខាងៅតាមបណ្្ត លងខត្តចនំនួ ៣ បផនម្ងទៀតរមួមានសាខា 
ងខត្តងសៀមរាប ងខត្តបាតែ់បំ្ និ្ ងខត្្ត ពំ្ច់ាម ងែើម្ងីចញបណ័្ណ  
ឥណទានជូនអតិ្ ជិនប្រ់លំស់ និ្ ផែគូសហការណ៍អាជវី្ម្ម 
របស់ងយើ្។ ងោយខិតខំម្បរ្ឹ ផម្ប្ ្្តល់បណ័្ណ ឥណទានជូន 
អតិ្ ជិនធនាគារឯ្ងទស អថុអីនបានសងម្មចងចញបណ័្ណ ឥណទាន 
ចនំនួ ២១.៥០៩ បណ័្ណ  ្ នាថុ្ឆ្នា  ំ២០១៧ ផែលជាម្គរឹះស្ាន្នមថុខ 
ងគ ន្ាថុ្ការ ្្តល់បណ័្ណ ឥណទានជូនអតិ្ិជន ន្ាថុ្ម្បងទស្ម្ថុជា។

 ្ម្មវធិសីន្សពំនទៃថុ Happy Plus Point Program គជឺាចនំថុចខ្ាំ្  
របស់ងយើ្្នាថុ្ការងធវើឲ្យអតិ្ិជនទទួលបាននូវអត្ម្បងោជន៍

 ជាងម្ចើនជាមួយនរឹ្ការចំណ្យម្បា្់សម្មាប់ទិញទំនិញ 

ឬ ងសវាង្្ស្ៗងៅតាមហា្នានា្នាថុ្្សារទំងនើបអថុីអនមល់៉ 
ភនាងំពញ។ ជាមយួគានា ងនះអតិ្ិជនទទួលបានអត្ម្បងោជនជ៍ា 
មយួផែគូសហការណ៍ល្ីៗ ង ្្ម ះរបស់ងយើ្ខញាថុ ំចំនួន ១១៩  
ផែល្នាថុ្ងនាះហា្ចំនួន ៣៦៥ បាន្្តល់ការបញ្ថុ ះតផម្រហូត 
ែល់ ៥០% ជូនអតិ្ិជនជាម្ាស់បណ័្ណ អថុីអន។ ងែើម្ី្ ្តល់នូវ 
ងសវាហរិញ្ញ វត្ថុផែលភាពងាយម្សរួល និ្ង្្ើយតបនរ្ឹ តម្មរូវការ

 របស់អតិ្ ជិន និ្ ផែគូសហការងយើ្ នរ្ឹ ងៅផតបន្តអភវិឌ្ឍនឲ៍្យ
 មានអត្ម្បងោជនប៍ផន្មងទៀតចំងពាះបណ័្ណ អថុីអន ងែើម្ងីធវើឲ្យ 

វាក្ាយងៅជាការងម្បើម្បាស់្នាថុ្ជីវភាពរស់ងៅម្បចាផំ្ងៃរបស់ 
អតិ្ិជន។ ជាលទ្ធ្លការល្ប់ណ័្ណ ឥណទានមានទំហំទរឹ្ 
ម្បា្ច់ំនួន ១៦,២៧២ លានែថុល្ារអាងមរ ិ្ ។ 
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ការងម្បើម្បាស់ោន្តជំនះិផ្ទៃ ល់ខ្ូនងៅផតជាតម្មរូវការចាបំាច ់
សម្មាបម់្បជាជន្ម្ថុជា ងោយងហតថុផត ម្បពន័្ធ ែរឹ្ជញូ្ន

 
សាធារណៈ ស្ិតងៅ្នាថុ្ែំណ្្ក់ាល្ំពថុ្អភវិឌ្ឍនង៏ៅ 
ងឡើយ។ងែើម្ងី្្ើយតបងៅនរឹ្ងសច្្តីម្តរូវការរបស់ អតិ្ិជន

 ងយើ្មានគងម្មា្ោ្ឲ់្យែំងណើ រការងសវាប្រ់លំស់រ្យន្ត  
ងៅម្តីមាសទី២ ឆ្នា ២ំ០១៨។ ងសវា្ម្មប្រ់លំស់ងនះ ជាផ្នា្ 
មយួផនទរឹសងៅរបស់ងយើ្ ន្ាថុ្ការសម្មរួលែល់ការងលើ្្ម្ស់

 

រងបៀបរស់ងៅម្បចាផំ ង្ៃរបស់ម្បជាជន្ម្ថុជា។ ងហតថុែូចងនះ 
ល្ខេខណឌា ្នាថុ្ការងសនាើសថុំងសវា្ម្មប្រ់លំស់រ្យន្តមានភាព 
ងាយម្សរួលបូ្រមួទាំ្ ការចំណ្យែស៏មរម្យសម្មាបម់្បជាជន 
ទូងៅ។ ងសវា្ម្មប្រ់លំស់រ្យន្ត ចាបង់ ្្តើមោ្ឲ់្យែំងណើ ការ 
ែំបូ្ងៅរាជធានីភនាងំពញ និ្ងធវើការពម្្ី្ម្បតិបត្តិការងនះងៅ

 តាមបណ្្ត ងខត្តនានា ងៅម្តីមាសទី៣ ឆ្នា ២ំ០១៨។

ឥណទានយលើរថ�ន្ត

ESTABLISHMENT OF E-MONEY BUSINESS

ទស្សនៈវិស័�ោជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៨

ជំហានបនាទៃ បរ់បស់ ធនាគារឯ្ងទស អថុីអន នរឹ្បន្តងែើរតាម 
បាវចនារបស់ម្ រ្ុមហ៊ថុន “រហ័ស សាមញ្ញ  និ្ ងាយម្សរួល” 
ផែល ធនាគារឯ្ងទស អថុីអន នរឹ្ងធវើការផណនាំ្ លិត្ល្្មី 
គឺ “អថុីអន វល៉ងឡត ងខមបូឌា” ងៅកានទី់្សារ្ម្ថុជា ផែល 
ជាងសវា្ម្មម្ប្បងោយសថុវត្ិភាព និ្ភាពងាយម្សរួលបំ ថ្ុត 
្នាថុ្ការនាអំតិ្ជិន និ្អាជវី្រខិតជិតងៅកានព់ភិពឌីជី្ ល។

ធនាគារឯ្ងទស អថុអីន ្ ពំថុ្ផតងលើ្ទរ្ឹ ចតិ្តឱ្យងម្បើម្បាស់របិូយ
 វត្ថុម្បា្ង់រៀលែូងចនាះ អថុអីន វល៉ងឡត ងខមបឌូា ជាមលូោឋា នម្គរឹះ 

សម្មាបម់្បា្ង់រៀល។ បច្ថុប្ននាផនការងម្បើរូបិយម្បា្ង់រៀលនរឹ្
ម្តរូវបានគាមំ្ទងោយអថុីអន  វល៉ងឡត ងខមបូឌា របស់ងយើ្។

Welcome to AEON Wallet App
Truly Experienced Cashless 

Payment Technology
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ងយើ្ យល់ថ្ការអនថុវត្តងៅ្នាថុ្វសិ័យហរិញ្ញ វត្ថុអនថុងលាមភាពបាន
 ងែើរតួរនាទោ៉ី្សំខាន ់សម្មាបក់ាលងជាគជយ័ផនស្ាបន័មយួ។ ងៅ 

ធនាគារឯ្ងទស អថុីអន អនថុងលាមភាពផ្ទៃ្នាថុ្ផនបថុគ្គលិ្របស់ងយើ្ 
ម្តរូវបានម្តរួតពិនិត្យជាងទៀ្ទាត។់

ងយើ្ ងផ្្ត តងលើ ការការពារពត័ម៌ានបថុគ្គល ម្្មសីលធម ៍និ្បញ្ហា  
អនថុងលាមភាពង្្ស្ៗងទៀតផែលមានសារៈសំខានស់ម្មាបស់្្ត ោ់រ 
អន្តរជាតិផនធនាគារមយួ។

ងម្រៅពងីនះ ម្ រ្ុមការងារផ ន្្ា ្ិចក្ារចបាប ់និ្ភាពអនថុងលាម្យ៏្ចតិ្ត 
ទថ្ុ ោ្ោ៉់្ខ្ាំ្  ចងំពាះអភបិាល្ចិស្ារជវី្ម្មជាមយួនរ្ឹ បទបញ្ញត្តិ 
ផនម្ពះរាជាណ្ចម្្្ម្ថុជាងែើម្ធីានាថ្ងយើ្បានអនថុវត្តោ៉្ងពញ

 
ងលញម្សបចបាប ់និ្ងយើ្បានងម្បើម្បាស់ភានា ្ង់ារខា្ងម្រៅ្្ផែរ 
ងែើម្ធីានាបានពីម្បសិទ្ធិភាព។ ងែើម្សីងម្មចបាន្ិច្ការងនះងយើ្

 បានបង្កើតងអាយមាននូវ ្ម្មវធិទំីងនើបសមយ័្ម្មចបាបម់្បចាផំខផែល 
ផត្ផតម្តរួតពនិតិ្យរាល់ការផម្បម្បរួលផនចបាបន់ិ្ បទបញ្ញត្តងិ្្ស្ៗ ងហើយ 
ងរៀបចំខ្ួនសម្មាបរ់ាល់ម្គបក់ារផ្្ស់ប្តូរផែលតម្មរូវងោយចបាប។់  

ម្្រុមហ៊ថុនចាតទ់ថ្ុ ការម្គបម់្គ្ហានិភយ័ ជាធាតថុសំខានម់យួផនអាជីវ្ម្ម 
និ្ ប ក្បវ់ប្ធមហ៌ានិភយ័រ រ្ឹ មា ំងៅ្នាថុ្ម្បតបិត្តកិារអាជវី្ម្មពីមយួ

 ផ្ងៃងៅមយួផ្ងៃ។ ងោយយល់ចបាស់អំពសីារៈសំខានផ់នការម្គបម់្គ្ 
ហានិភយ័សម្មាប់្ ងំណើ នម្ប្បងោយចីរភាព ម្ រ្ុមការងារម្គបម់្គ្ 
ហានិភយ័បានចូលរមួ ន្ាថុ្ែំណ្្ក់ាលែំងណើ រការម្គបម់្គ្ហានិភយ័ 
ងែើម្ី្ ្តល់នូវគនំតិ និ្ទស្សនៈងោយឯ្រាជ្យ ែូចជាកាម្តរួតពិនតិ្យការ

 ងរៀបចំផ្នការ និ្ ការែរ្ឹ នាកំារម្គបម់្គ្ហានិភយ័របស់ខ្ួនផ្ទៃ ល់។
 

ម្ រ្ុមហ៊ថុនបានងរៀបចំងអាយមាននូវ្ិច្ម្បជថុកំារម្គបម់្គ្ហានិភយ័ថ្នា ្ ់
តបំនម់្បចាផំខផែលមានសមាភាពចូលរមួពីម្បងទសជប៉ថុន ផ្ មោ៉ីមា 
និ្ ឡាវ ផែលសថុទ្ធសរឹ្ជាម្្រុមហ៊ថុនសម្ន័្ធ ផនអថុអីនម្គរុប ្ នាថុ្តបំនង់មគ ្្គ 

 

ងែើម្មី្តរួតពនិតិ្យងលើហានិភយ័ឥណទាន ហានិភយ័ទី្ សារ ហានភិយ័
 សនទៃនយីភាព និ្ហានិភយ័ម្បតបិត្តកិារ។

គណៈ្ម្មការម្គបម់្គ្ហានិភយ័ (“គគហ”)  ម្តរូវបានែរ្ឹ នាងំោយ 
អភបិាលឯ្រាជ្យងហើយងផ្្ត តងលើការងធវើការសិ្សាផបបសថុីជងម្រៅការ

 ពភិា្សា និ្ផច្រផំល្ពត័ម៌ាន ជាមយួបណ្្ត ម្ រ្ុមហ៊ថុនងៅបរងទស  
ែូចជាទសីានា ្ក់ារ្ណ្្ត លងៅម្បងទសផ្និ្ជប៉ថុនងែើម្ផី្លំអ និ្ជមនាះ

 
ងលើការអនថុវត្តការម្គបម់្គ្ហានភិយ័។ គណៈ្ម្មការងនះជបួម្បជថុំ 
ជាងរៀ្រាល់ផខងែើម្ធីានាថ្ងយើ្ ខញាថុងំធវើម្បតបិត្តកិារងោយមានម្បពន័្ធ

 ម្គបម់្គ្ហានិភយ័ផែលមានភាពរ រ្ឹ មា ំម្បសិទ្ធិ្ ល ម្បសិទ្ធភិាព។

អនរុយោមភាពរបស់ម្ករុមហ៊រុន

ការម្គប់ម្គង ផ្ទៃក្នថុង

ងោយឈរងលើងគាលការណ៍ផនការម្តរួតពិនតិ្យការអនថុវត្្ត ែូ៏ចជា ការ 
ផម្បម្បរួលផនចបាបក់ារងធវើទងំនើប្ម្មផត្ផតម្តរូវបានងធវើជាម្បចា។ំ ងែើម្

 ី
ងអាយមានភាពសមម្សបងៅតាមម្បតបិត្តកិារណ៍បច្ថុប្ននា  និ្ការវវិឌ្ឈន៍

 
ផនអាជវី្ម្មងយើ្ បានផ្ផម្បងគាលនងោបាយផ្ទ្ៃ នាថុ្ជាងម្ចើន។ ងយើ្ ្៏

 
បានបង ក្ើត្្ផែរនូវម្បតិទិនសារជីវ្ម្មផែល្តម់្តារាល់របាយការណ៍ 
ចាបំាចទ់ាំ្ អស់ងែើម្រីាយការណ៍ងៅកានអ់ាជាញា ធរពា្ព់ន័្ធ ងហើយងយើ្  
បានងម្បើម្បាស់ម្បតិទិនងនះងែើម្ពិីនិត្យការអនថុវត្តោ៉្ងពញងលញផន

 ម្បពន័្ធអនថុងលាមភាព។ ការបណ្តថុ ះបណ្្ត លសិកាខេ សាលាម្តរូវបានអនថុវត្ត 
ងែើម្អីាចងអាយបថុគ្គលិ្របស់ងយើ្ អាចតាមទានស្់ានភាពបច្ថុប្ននា

 
ផនម្បងទស្ម្ថុជាងោយងម្បើម្បាស់ការបណ្តថុ ះបណ្្ត លស្តីពីអនថុងលាមភាព

 ម្បចាឆំ្នា ផំែលនរ្ឹ បងាហា តែ់ល់បថុគ្គលិ្ទាំ្ អស់រាល់ឆ្នា ងំហើយងែើម្ងីអាយ
 

ពួ្ ងគអាចែរ្ឹ ពកីារផ្្ស់ប្តូរ ងែើម្ចូីលរមួ្នាថុ្ការពម្្រឹ្អនថុងលាមភាព
 ទាំ្ អស់គានា ។

ងយើ្ ្ង៏ធវើងអាយកានផ់តម្បងសើរងឡើ្ នូវការម្បឆ្ំ្ ការសមា្អ តម្បា្ ់
តាមរយៈការបង្កើតការម្គបម់្គ្ការម្បឆ្ំ្ ការសមា្អ តម្បា្់ ់ការម្តរួត 
ពនិតិ្យសាវតាជាតិរបស់អិ្ជិន ការពិនតិ្យង ្្ម ះអតិ្ជិននិ្ យន្តការ

 ផនការរាយការណ៍រមួទាំ្ ការបណ្តថុ ះបណ្្ត លពីការម្បឆ្ំ្ ការសមា្អ ត  
ម្បា្់្ ្ផែរ។

ការម្គប់ ម្គងហានិភ័�
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ទំនួល�រុស ម្តរូ វ ផ្្នកសង្គមរបស់ ម្ករុមហ៊រុន

្នាថុ្នាមសហម្គាសមយួផែលម្ប្បអាជីវ្ម្មងៅ្ម្ថុជា ម្្រុមហ៊ថុនែរ្ឹ ចបាស់
 

ពសីារៈសំខានផ់នងបស្្ម្មរបស់ងយើ្  ្នាថុ្ការបងម្មើជាម្ រ្ុមហ៊ថុននាមំថុខងគ
 

ងៅ្នាថុ្ចផំណ្ផនងសែឋ្ា ចិ ្្ែូ៏ចជាទនំលួខថុសម្តរូវផ្ន្ា ស្្គមរបស់ងយើ្  
្្ផែរ។ ម្ រ្ុមហ៊ថុនបាននរ្ឹ ្ពំថុ្្្ដល់អាហារូប្រណ៍ែល់នសិ្សតិសា្ល 
វទិយាល័យ ោងំែើមងឈើ និ្ ជី្អណ្ដូ ្ទរ្ឹ  ជាមយួម្ រ្ុមហ៊ថុនទាំ្ ឡាយ

 ផនអថុអីនម្គរុប។ ឆ្នា  ំ២០១៧ ងយើ្ ងផ្្ត តងលើការគាមំ្ទបរស្ិានផបត្សា្អ ត 
ជាមយួនរ្ឹ គនំតិផចនាម្បឌតិផែលបន្តឥតឈបឈ់រជាម្បចាតំាពីំឆ្នា  ំ២០១៦។ 
ងយើ្ បាន្ពំថុ្ចាបង់ ្្តើមស្ម្មភាពទីម្ រ្ុ្សា្អ តជាមយួបថុគ្គលិ្ម្បមាណ 
៣៨០ នា្ង់ៅតបំនភ់នាងំពញ និ្ តាមសាខាងខត្តទាំ្ អស់ ងោយទទួលបាន្ិច ្
សហការពមី្្សួ្ងទសចរណ៍។ ងៅឆ្នា  ំ២០១៧ងយើ្ ្ប៏ានចាបង់ ្្ដើមផ្ផចនា 

្លិត្លងឡើ្ វញិែូចជាែបប្ាសទៃិ្ ្ បំ៉ថុ ្ ម្្ ោសនិ្ សំប្ង្ះជាងែើមងៅទី
 សានា ្់្ ណ្្ដ ល ទីម្ រ្ុ្ភនាងំពញ្នាថុ្ងគាលបណំ្អបរ់បំថុគ្គលិ្ផ្ទ្ៃ នាថុ្ងអាយ
 យល់ចបាស់ពបីរស្ិាននិ្ ្្តល់្លម្បងោជនែ៍ល់ស ្្គម្្ផែរ។ ងោ្ងៅ 

តាមរយៈស្ម្មភាពទាំ្ អស់ ងនះងយើ្ ខញាថុនំរ្ឹ ងធវើការផសវ្ រ្មងធយាបាយល្អ
 

ម្បងសើរជា្ងនះ ្នាថុ្ការរមួចផំណ្ែល់ស ្្គម្ម្ថុជានិ្ពម្្រ្ឹ នូវភាពអាច
 ទថុ្ចតិ្តបាន។ ទនំលួខថុសម្តរូវផ្ន្ា ស្្គមរបស់សហម្គាសមនិផមនជាងរឿ្ 

សាមញ្ញ ងទងៅម្បងទស្ម្ថុជា  ឬ មានផតមនថុស្សមយួចនំនួតូចផែលែរ្ឹ ចបាស់ 
ពសីារៈសំខានផ់នវាែូចងចនាះងហើយវធិ ីផនទនំលួខថុសម្តរូវ ផ្ន្ា ស្្គមរបស់ 
សហម្គាសគឺងផ្្ត តងៅងលើឱកាសផែលងយើ្ អាចងធើវការងារជាបន្តបនាទៃ ប ់
និ្ ជាម្បចា។ំ
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ជូនចំយោះភាគទរុនិក ធនាគារឯកយទស អ៊ីអន (យ�មបូឌា) ភ អី លិ ស ី រុ

មតិសវនកម្ម

ងយើ្ខញាថុ ំ បានងធវើសវន្ម្មងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ
 ឯ្ងទស អថុអីន (ងខមបឌូា) ភអីលិសថុី (ងៅកាតថ់្ “ធនាគារ”) ផែលរមួ 

មានតារា្តថុល្យការនាផ្ងៃទ ី31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017 របាយការណ៍លទ្្ធ ល 
របាយការណ៍ស្តីពី បផម្មបម្មរួលមូលធន និ្របាយការណ៍លំហូរ 
សាចម់្បា្ស់ម្មាបក់ារយិបរងិចឆេទផែលបានបញ្ប ់និ្្ំណតស់មា្គ ល់ 
ផែលរមួមានងគាលនងោបាយគណងនយ្យសំខាន់ៗ ម្ពមទាំ្ ពត័ម៌ាន 
ពន្យល់ង្្ស្ៗងទៀត ផែលបានបងាហា ញ ងៅទពំរ័ទី 16 ែល់ 42។

ជាមតរិបស់ងយើ្ ខញាថុ  ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុបានបងាហា ញនូវភាពម្តរឹមម្តរូវ
 ជាសារវន្តផនស្ានភាពហរិញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារនា ផ ង្ៃទី 31ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017
 ម្ពមទាំ្ លទ្្ធ លហិរញ្ញ វត្ថុ និ្លំហូរសាចម់្បា្ស់ម្មាបក់ារយិបរងិចឆេទ
 ផែលបានបញ្ប ់ងោយអនថុងលាមងៅតាមស្ត្ោ់រគណងនយ្យ្ម្ថុជា 

និ្បទប្ញ្ញ ត្តិ និ្ងគាលការណ៍ផណនាទំា្ទ់្ងៅនរឹ្គណងនយ្យ 
 របស់ធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា។

មូលដ្ឋានសំរាប់មតិសវនកម្ម 

ងយើ្ខញាថុ ំបានងធវើសវន្ម្មងោយអនថុងលាមងៅតាមស្ត្ោ់រសវន្ម្ម 
អន្តរជាតិផន្ម្ថុជា។ ការទទលួខថុសម្តរូវរបស់ងយើ្ ខញាថុ  ំងោយអនថុងលាម

 ងៅតាមស្្ត ោ់រទាំ្ ងនះគឺម្តរូវបានងរៀបរាបង់ៅ ន្ាថុ្ផ ន្្ា ការទទួលខថុស 
ម្តរូវរបស់សវន្រចំងពាះការងធវើសវន្ម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ផនរបាយការណ៍ងនះ។ ងយើ្ខញាថុ ំឯ្រាជ្យពីធនាគារងោយអនថុងលាម 
ងៅតាមការតម្មរូវម្្មសីលធមផ៌ែលពា្ព់ន័្ធនរឹ្ការងធវើសវន្ម្ម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុងៅម្បងទស្ម្ថុជាម្ពមទាំ្ បានបំងពញនូវ

 
ការទទួលខថុសម្តរូវងលើម្្មសីលធមង៌្្ស្ៗងទៀតងោយអនថុងលាម 
ងៅតាមការតម្មរូវទាំ្ ងនះ។ ងយើ្ ខញាថុងំជឿជា្ថ់្ ភស្តថុតា្សវន្ម្មផែល

 
ងយើ្ បានទទលួគឺម្គបម់្គាន ់និ្ សមរម្យងែើម្ី្ ្តល់ជាមូលោឋា នសម្មាប់

 
ការ្្តល់មតិរបស់ងយើ្ខញាថុ ំ។

បញ្ហាយ្្សងៗ 

សវន្រង្្ស្ងទៀតបានងធវើសវន្ម្ម ងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់
 

ធនាគារ សំរាបែ់ណំ្ចឆ់្នា  ំផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2016 ងោយបានបងាហា ញ 
នូវមតិសវន្ម្ម ផែលមនិមានការផ្តម្មរូវងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ងនាះងទ នាផ្ងៃទី 6 ផខ មនីា ឆ្នា  ំ2017 ។

ព័ត៌មានយ្្សងៗយម្រៅពីរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈម្គបម់្គ្ទទួលខថុសម្តរូវងលើពត័ម៌ានង្្ស្ៗ។ ពត័ម៌ានង្្ស្ៗ 
ផែលបានទទួលម្តរឹមកាលបរងិចឆេទ ផនរបាយការណ៍សវន្ម្មងនះគឺ 
របាយការណ៍ម្បចាឆំ្នា រំបស់ធនាគារផែលរពំរ្ឹ ថ្រចួរាល់បនាទៃ បព់កីាល
បរងិចឆេទផនរបាយការណ៍សវន្ម្មងនះ។

មតិងោបល់របស់ងយើ្ខញាថុ ំ ងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមនិម្គបែណ្ត ប់
 ពត័ម៌ានង្្ស្ៗ ងហើយងយើ្ ខញាថុមំនិងធវើការសននាោិឋា នអះអា្ងលើពត័ម៌ាន
 ង្្ស្ៗងឡើយ។

ទា្ទ់្ងៅនរឹ្ការងធវើសវន្ម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុការទទួល
 

ខថុសម្តរូវរបស់ងយើ្ខញាថុ ំគឺអានពត័ម៌ានង្្ស្ៗ និ្ពិចារណ្ថ្ងតើ
 ពត័ម៌ានង្្ស្ៗងនាះ មានឬមនិមានភាពម្សបគានា ជាមយួរបាយការណ៍ 

ហរិញ្ញ វត្ថុជាសារវន្ត ឬ ជាមយួចងំណះែរ្ឹ របស់ងយើ្ ខញាថុផំែលទទូលបាន
 ពីការងធវើសវន្ម្ម ឬ មាន្ំហថុស្្គ្ជាសារវន្ត។ ម្បសិនងបើផ ្្អ្ 

ងៅងលើការងាររបស់ងយើ្ខញាថុ ំផែលបានអនថុវត្ត ងហើយសននាិោឋា នថ្មាន
 ្ហំថុស្្្គ ជាសារវន្តងលើពត័ម៌ានង្្ស្ៗ ងយើ្ ខញាថុនំរ្ឹ ងធវើការរាយការណ៍
 ងៅងលើភាពជា្ផ់ស្ត្ងនាះងយើ្ខញាថុ ំមនិមានអវីម្តរូវរាយការណ៍ងឡើយ។

ការទទួល�រុសម្តរូវរបស់អ្នកម្គប់ម្គង និង 
ម្ករុម ម្បរឹ កសា ភិបាលសំរាប់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈម្គបម់្គ្ទទួលខថុសម្តរូវងលើការងរៀបចំ និ្បងាហា ញភាពម្តរឹមម្តរូវ 
ងលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុងោយអនថុងលាមងៅតាមស្្ត ោ់រគណងនយ្យ 
្ម្ថុជា និ្បទប្ញ្ញត្ត ិនិ្ ងគាលការណ៍ផណនាទំា្ទ់្ងៅនរ្ឹ គណងនយ្យ

 របស់ធនាគារជាតិផន្ម្ថុជានិ្ទទួលខថុសម្តរូវងលើម្បពន័្ធម្តរួតពិនិត្យផ ទ្ៃ
 ន្ាថុ្ ផែលគណៈម្គបម់្គ្្ំណតថ់្មានភាពចាបំាចស់ម្មាបក់ារងរៀបចំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុឲ្យងជៀស ថ្ុតពីការបងាហា ញខថុសជាសារវន្ត 
ងោយសារផតការផ្្្បន្ំ ឬ្ំហថុស្្គ្។ 

្នាថុ្ការងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ គណៈម្គបម់្គ្ទទួលខថុសម្តរូវ
 

្នាថុ្ការប៉ានម់្បមាណពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ្នាថុ្ការបន្តនិរន្តរភាព
 អាជីវ្ម្ម ការបងាហា ញ បញ្ហា ផែលពា្ព់ន័្ធនរ្ឹ ការបន្តនិរន្តរភាពម្បសិន 

ងបើមាន និ្ ការងម្បើម្បាស់មូលោឋា ននរិន្តរភាពគណងនយ្យ ងលើ្ផល្ផត
 

គណៈម្គបម់្គ្មានបណំ្រលំាយធនាគារ ឬបពា្ឈបអ់ាជវី្ម្ម ឬ មនិ
មានជងម្មើសជា្ផ់ស្ត្ណ្មយួងម្រៅពីអនថុវត្តែូងចនាះ។ 

ម្ រ្ុមម្បរ្ឹ សាភបិាល ទទួលខថុសម្តរូវងលើការម្តរួតពិនិត្យែំងណើ រការផន
 ការរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ។

របា�ការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
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ការទទួល�រុសម្តរូវរបស់សវនករ ក្នថុងការ យធវើ 
សវនកម្មរបា�ការណ៍ហិវត្ថុ

ងគាលបំណ្របស់ងយើ្ខញាថុ ំ គឺងែើម្ទីទួលបានអំណះអំណ្្
 

ផែលសមងហតថុ្លថ្ ងតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុជារមួ គឺមនិមាន
 ្ំហថុស្្គ្ជាសារវន្ត ផែលបណ្្ត លម្ពីការផ្្្បន្ំ ឬ ្ំហថុស្្គ្ 

និ្ងែើម្បីងាហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុផែលរមួបញូ្លមតិងោបល់
 របស់ងយើ្ ខញាថុ។ំ អណំះអណំ្្ផែលសមងហតថុ្ល គជឺាអណំះអណំ្្ 

្ំរតិខ្ស់ ប៉ថុផន្តមនិផមនជាការធានាថ្ ការងធវើសវន្ម្មអនថុងលាមតាម 
ស្្ត ោ់រ  សវន្ម្មអន្តរជាតផិន្ម្ថុជា នរ្ឹ ផត្ផតរ្ង�ើញ្ហំថុស្្្គ ជា
សារវន្តងៅងពលផែលវាមានងនាះងទ ្ ហំថុស ្្្គ ងនះអាចង្ើតងឡើ្ ពកីារ 
ផ្្្បន្ ំឬ ្ ហំថុស្្្គ  ងហើយម្តរូវបានពចិារណ្ជា្ំហថុស្្្គ ជាសារវន្ត 
ម្បសិនងបើ្ ហំថុសនិមយួៗ ឬ ្ ហំថុសរថុបមានឥទ្ធពិលែល់ការសម្មចចតិ្ត

 
ងសែឋា្ិច្របស់អនា្ងម្បើម្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុជាមូលោឋា ន។

ជាផ ន្្ា មយួផនការងធវើសវន្ម្ម ងោយអនថុងលាមតាមស្្ត ោ់រសវន្ម្ម 
អន្តរជាតិផន្ម្ថុជា ងយើ្ បានងធវើការវនិចិឆេយ័ និ្ការប៉ានម់្បមាណតាម

 វជ្ិាជីវៈងយើ្ខញាថុ ំ្ប៏ាន៖

 � ្ំណតន់ិ្វាយតផម្ហានិភយ័ផន្ំហថុស្្គ្ជាសារវន្តផន 
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ងទាះជាបណ្្ត លម្ពីការផ្្្បន្ ំឬ 
  ្ំហថុស ្្្គ ្ង៏ោយ ្ ណំត ់និ្អនថុវត្តនិតវិធិសីវន្ម្មផែល

 
 ង្្ើយតបងៅនរឹ្ហានិភ័យទាំ្ងនាះងែើម្ទីទួលបាន

 
 ភស្តថុតា្ពីការងធវើសវន្ម្មផែលម្គបម់្គាន ់និ្ សមរម្យ

 
  ងែើម្ី្ ្តល់ជាមលូោឋា ន្នាថុ្ការ ្្តល់មតងិោបល់។ ហានិភយ័

 
 ផែលមនិបានរ្ង�ើញ្ំហថុស្្គ្ជាសារវន្តពីការផ្្្បន្ ំ
 គធឺងៃនធ់ងៃរជា្្ហំថុស្្្គ ធម្មតាខណៈផែលការផ្្្ បន្អំាច 
 បណ្្ត លម្ពីការ�ថុប�ិតការផ្្្ការលថុបងចាល ងោយ 
 ងចតនា ការរាយការណ៏ខថុសពីការពតិ ឬ ការបពំានងលើការ 
 ម្គបម់្គ្ផ្ទៃ្នាថុ្។

 � ទទលួបាន ការយល់ែរ្ឹ ពកីារម្គបម់្គ្ផ ទ្្ៃ នាថុ្ ផែលពា្ព់ន័្ធ 
 នរឹ្ការងធវើសវន្ម្ម ងែើម្ងីរៀបចំនិតិវធិីសវន្ម្មផែល

  សមរម្យងៅតាមកាលៈងទសៈ ប៉ថុផន្តមនិផមនសំរាបង់គាល 
 បំណ្បងញ្ញមតិងៅងលើម្បសិទ្ធភាពផនការម្គបម់្គ្ 
 ផ្ទៃ្នាថុ្របស់ធនាគារងឡើយ។

 � វាយតផម្ភាពម្តរឹមម្តរូវផនងគាលការណ៍គណងនយ្យផែលបាន 
 ងម្បើម្បាស់ភាពសមងហតថុ្លផនការប៉ានស់ា្ម ន គណងនយ្យ 
  និ្ ការបងាហា ញផែលពា្ព់ន័្ធនានាងោយគណៈម្គបម់្គ្។

 � សននាិោឋា នភាពសមងហតថុ្ល មូលោឋា នផនការងម្បើម្បាស់ 
 ងគាលការណ៍គណងនយ្យនរិន្តរភាព ផនែងំណើ ការអាជវី្ម្ម 
 របស់គណៈម្គបម់្គ្ និ្ផ្្អ្ងៅងលើភស្តថុតា្សវន្ម្ម 

 ផែលបានទទលួ ថ្ងតើភាពមនិម្បា្ែជាសារវន្ត ង្ ើតមានងឡើ្  
 ផែលពា្ព់ន័្ធនរ្ឹ ម្ពរឹត្តកិារណ៍ ឬ ល្ខេខណឌា ផែលអាចមានភាព 
 មនិចបាស់លាស់ងៅងលើលទ្ធភាពរបស់ធនគារងែើម្បីន្ត 
 នរិន្តរភាពផនែងំណើ ការអាជវី្ម្មរងឺទ។ ម្បសិនងបើងយើ្ ខញាថុ ំ

  សននាោិឋា នថ្ មានភាពមនិម្បា្ែម្បជាជាសារវន្តងយើ្ ខញាថុតំម្មរូវ
 

 ងអាយមានការទាញចំណ្បអ់ារម្មណ៍ងៅ ន្ាថុ្របាយការណ៍ 
 របស់សវន្រ ងៅងលើការបងាហា ញផែលពា្ព់ន័្ធងៅ្នាថុ្ 
  របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុឬម្បសិនងបើការបងាហា ញមនិម្គបម់្គាន ់

  ងយើ្ខញាថុ ំម្តរូវបញ្្្ង់ៅ្នាថុ្មតិងោបល់របស់ងយើ្ខញាថុ ំ។
  ការសននាិោឋា នរបស់ងយើ្ខញាថុ ំផ្្អ្ងៅងលើភស្តថុតា្សវន្ម្ម
  ផែលទទួលបានរហូតែល់ផ្ងៃផនរបាយការណ៍សវន្ម្ម។ 

 ងទាះជាោ៉្ណ្ម្ពរឹត្តកិារណ៍ឬល្ខេខណឌា នាងពលអនាគត 
 អាចបណ្្ត លងអាយធនាគារបញ្ឈបក់ារបន្តនិរន្តរភាពផន 
 ែំងណើ ការអាជីវ្ម្ម។

 � វាយតផម្ការបងាហា ញជារួម រចនាសម្័ន្ធ និ្ ខ្រឹមសារ ផន 
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ រមួទាំ្ ការបងាហា ញ ថ្ងតើរបាយការណ៍ 
 ហរិញ្ញ វត្ថុបងាហា ញម្បតបិត្តកិារជាមលូោឋា ននិ្ ម្ពរឹត្តកិារណ៍ងៅ

  ្នាថុ្ការទទួលបានការបងាហា ញផែលម្តរឹមម្តរូវ។

ងយើ្ ខញាថុទំា្ទ់្ជាមយួម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាល ពា្ព់ន័្ធងៅនរ្ឹ បញ្ហា ង្្ស្ៗ
 ែូចជាវសិាលភាព និ្ងពលងវលាផនការងធវើសវន្ម្មនិ្ការរ្ង�ើញ 

ពសីវន្ម្មសំខាន់ៗ  រមួទាំ្ ្្វះខាតសំខាន់ៗ ផនការម្តរួតពនិតិ្យផ្ទ្ៃ នាថុ្ 
ផែលបានរ្ង�ើញងៅ្នាថុ្អំឡថុ្ងពលងធវើសវន្ម្មរបស់ងយើ្ខញាថុ ំ។

តំណ្្ម្្រុមហ៊ថុន ឌីឡ័យធ ៍(ងខមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
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នាផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017

ឆ្នាំ 2017 ឆ្នាំ 2016

្ណំត់
សមា្គ ល់ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ម្រព្យសកម្ម

សាចម់្បា្់្ នាថុ្ផែ 4  242,884  980,523 185,874 750,373

សមតថុល្យងៅធនាគារជាតផិន្ម្ថុជា 5  637,384  2,573,119 522,343 2,108,699

សមតថុល្យងៅធនាគារនានា 6  2,116,532  8,544,440 1,484,889 5,994,497

ឥណទាន្្តល់ែល់អតិ្ ជិន 7  35,956,288  145,155,535 33,357,226 134,663,120

ម្ទព្យស្ម្មង្្ស្ៗ 8  2,322,233  9,374,855 1,778,964 7,181,678

ម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រ 9  2,217,176  8,950,740 1,191,127 4,808,580

ម្ទព្យស្ម្មអរបីូ 10  2,190,843  8,844,433 2,289,594 9,243,091

ម្ទព្យស្ម្មពន្ធពនយារ 12(្)  245,893  992,670 200,776 810,533

ម្រព្យសកម្មសរុប  45,929,233  185,416,315 41,010,793 165,560,571

បំែុល នរិងមូលធន

បំណថុ លង្្ស្ៗ 11  1,519,019  6,132,280 992,029 4,004,821

គណនីម្តរូវទូទាតស់្សម្ន័្ធញាតិ 22(្)  42,783  172,715 115,836 467,630

បំណថុ លពន្ធងលើម្បា្ច់ំងណញ 12(ខ)  17,481  70,571 139,195 561,930

ម្បា្់្ ម្ី 13  30,700,000  123,935,900 28,690,000 115,821,530

បំែុលសរុប  32,279,283  130,311,466 29,937,060 120,855,911

មូលធន

ងែើមទថុន 14  12,500,000  50,462,500 10,000,000 40,370,000

ម្បា្ច់ំងណញរ្សាទថុ្  1,149,950  4,642,349 1,073,733 4,334,660

 

សរុបមូលធន  13,649,950  55,104,849  11,073,733  44,704,660

បំែុល នរិងមូលធនសរុប  45,929,233  185,416,315 41,010,793 165,560,571

្ំណតស់មា្គ ល់ែូចមានភ្ាបជ់ាមយួពីទំពរ័ទី 19 ែល់ទី 42 គឺជាផ្នា្មយួផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុងនះ។

តារាងតរុល្យការ
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សម្មាបែ់ំណ្ចឆ់្នា ផំ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017

របា�ការណ៍លទ្្ធ ល

 យ�ើមទរុន ម្បាក់ចំយណញ
រកសាទរុក សររុប

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្
សមតុល្យនាថថងៃ្រី 1 ណខ មករា ឆ្្ំ 2016 10,000,000 1,056,976 11,056,976

ម្បា្ច់ងំណញសថុទ្ធសម្មាបក់ារយិបរងិចឆេទ - 16,757 16,757

សមតុល្យនាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2016 10,000,000 1,073,733 11,073,733

សមមលូនរ្ឹ ពានង់រៀល

នាផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2016 40,370,000 4,334,660 44,704,660

សមតុល្យនាថថងៃ្រី 1 ណខ មករា ឆ្្ំ 2017  10,000,000  1,073,733  11,073,733 

មលូធនងបាះ្សាយ្នាថុ្ឆ្នា ំ  2,500,000  -  2,500,000 

ម្បា្ច់ងំណញសថុទ្ធសម្មាបក់ារយិបរងិចឆេទ  -  76,217  76,217 

សមតុល្យនាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2017  12,500,000  1,149,950  13,649,950 

សមមលូនរ្ឹ ពានង់រៀល

នាផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017  50,462,500  4,642,349  55,104,849 

្ណំតស់មា្គ ល់ែូចមានភ្ាបជ់ាមយួពីទពំរ័ទី 19 ែល់ទី 42 គជឺាផ ន្្ា មយួផនរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុងនះ។

សម្មាបែ់ំណ្ចឆ់្នា  ំផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017

របា�ការណ៍ស្តពីីបផម្មបម្មរួលមូលធន

ឆ្នាំ 2017 ឆ្នាំ 2016

្ណំត់
សមា្គ ល់ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ចំណូលពីការម្បា្់ 15  9,517,710  38,422,995 8,490,942 34,277,933

ចំណ្យងលើការម្បា្់ 13 (686,891) (2,772,979) (455,710) (1,839,701)

ចំែូលសុ្រ្ធពីការមរាក់  8,830,819  35,650,016 8,035,232 32,438,232

ចំណូល្ផម្មងជើ្សានិ្ង្្ស្ៗ 16  840,115  3,391,544 527,837 2,130,878

ចំណែញមបតរិបត្រិការ  9,670,934  39,041,560 8,563,069 34,569,110

វធិានធនងលើឥណទានអាម្្្ ់
និ្ជាបស់្្សយ័ 7 (1,406,989) (5,680,015) (1,271,981) (5,134,987)

ចំណ្យងលើបថុគ្គលិ្ 17 (3,432,324) (13,856,292) (2,857,842) (11,537,108)

រលំស់ 18 (1,317,110) (5,317,173) (1,315,937) (5,312,438)

ចំណ្យម្បតិបត្តិការង្្ស្ៗ 19 (3,359,837) (13,563,662) (3,022,175) (12,200,520)

មរាក់ចំណែញមុនបង់ពន្ធ  154,674  624,418  95,134  384,057 

ចំណាយពន្ធណលើមរាក់ចំណែញ (78,457) (316,731) (78,377) (316,408)

មរាក់ចំណែញសុ្រ្ធសមរាប់ការិយបរិណច្្រ  76,217  307,687  16,757 67,649

្ណំតស់មា្គ ល់ែូចមានភ្ាបជ់ាមយួពីទពំរ័ទី 19 ែល់ទី 42 គជឺាផ ន្្ា មយួផនរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុងនះ។
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�ំណាច់ឆ្នាំ
 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017

�ំណាច់ឆ្នាំ
ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

្ណំត់
សំគាល់ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

លំហូរសាច់មរាក់ពីសកម្មភាពមបតរិបត្រិការ

ម្បា្ច់ំងណញមថុនប្ព់ន្ធ  154,674  624,418 95,134 384,056

វធិានធនងលើឥណទាន
អាម្្្ ់និ្ជាបស់្្សយ័ 7  1,406,989  5,680,015 1,271,981 5,134,987

ចំណ្យរលំស់ 18  1,317,110  5,317,173 1,315,937 5,312,438

ខាតប្ង់លើការលថុបងចាលម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រ 19  -  - 635 2,563

ចំណូលពីការម្បា្ស់ថុទ្ធ (8,830,819) (35,650,016) (8,035,232) (32,438,232)

ការណមបមបរួល្រុនចល័ត:

សមតថុល្យងៅធនាគារជាតិ (125,000) (504,625) - -

ឥណទាន្្តល់ែល់អតិ្ិជន (4,006,051) (16,172,428) (7,467,984) (30,148,251)

ម្ទព្យស្ម្មង្្ស្ៗ (450,820) (1,819,959) (218,145) (880,651)

បំណថុ លង្្ស្ៗ  367,356  1,483,017 230,233 929,451

បំណថុ លផនភាគីពា្ព់ន័្ធ (73,053) (294,915) (88,442) (357,040)

សាចម់្បា្ង់ម្បើម្បាស់្នាថុ្ស្ម្មភាពម្បតិបត្តិការ (10,239,614) (41,337,320) (12,895,883) (52,060,679)

ការម្បា្ប់ានទទួល  9,425,261  38,049,779 8,386,093 33,854,657

ការម្បា្ប់ានប្់ (657,349) (2,653,718) (410,843) (1,658,574)

ពន្ធងលើម្បា្ច់ំងណញបានប្់ 12(ខ) (245,288) (990,228) (368,459) (1,487,469)

សាច់មរាក់សុ្រ្ធណមបើមរាស់ក្នចុងសកម្មភាពមបតរិប
ត្រិការ (1,716,990) (6,931,487) (5,289,092) (21,352,065)

លំហូរសាច់មរាក់ពីសកម្មភាពវិនរិណោគ

ការទិញម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រ (1,564,043) (6,314,042) (526,648) (2,126,078)

ការទិញម្ទព្យអរូបី 10 (550,273) (2,221,452) (282,648) (1,141,050)

សាច់មរាក់សុ្រ្ធណមបើមរាស់ក្នចុងសកម្មភាព
វិនរិណោគ (2,114,316) (8,535,494) (809,296) (3,267,128)

លំហូរសាច់មរាក់ពីសកម្មភាពហរិរញ្ញប្បទាន

សាចម់្បា្ទ់ទួលបានពីម្បា្់្ ម្ី  22,700,000  91,639,900 13,000,000 52,481,000

ការទូទាតស់្ម្បា្់្ ម្ី (20,690,000) (83,525,530) (6,200,000) (25,029,400)

ភាគហ៊ថុនបានងបាះ្សាយ  2,500,000  10,092,500 - -

សាច់មរាក់សុ្រ្ធ្រ្រួលរានពីសកម្មភាពហរិរញ្ញ
ប្បទាន  4,510,000  18,206,870 6,800,000 27,451,600

ការណកើនណ�ើងសុ្រ្ធនូវសាច់មរាក់ នរិង
សាច់មរាក់សមមូល  678,694  2,739,889 701,612 2,832,407

សាចម់្បា្ ់និ្សាចម់្បា្ស់មមូលនាងែើម
ការយិបរងិចឆេទ  1,693,106  6,835,069 991,494 4,015,551

លងម្អៀ្ពីការប្តូររូបិ - - - (12,889)

សាច់មរាក់ នរិងសាច់មរាក់សមមូលនាចុង
ការិយបរិណច្្រ

20  2,371,800  9,574,958 1,693,106 6,835,069

មបតរិបត្រិការមរិនណមនជាសាច់មរាក់សំខាន់ៗ

* ្នាថុ្ឆ្នា  ំ2017 មានការោ្ប់ញូ្លនូវការទិញម្ទព្យ និ្សមាភា រៈចំនួន 130,092 ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ផែលពថុំទានប់្ម់្បា្ផ់ែលងៅ្នាថុ្គណនីជំពា្ ់
ទិញ-ល្ ់និ្ង្្ស្ៗ (2016: ពថុំមាន) ។
្ំណតស់មា្គ ល់ែូចមានភ្ាបជ់ាមយួពីទំពរ័ 19 ងៅ 42 គឺជាផ្នា្មយួផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុងនះ។

សម្មាបែ់ំណ្ចឆ់្នា  ំផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017

របា�ការណ៍លំហូរសាច់ម្បាក់
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១ ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារឯ្ងទស អថុអីន (ងខមបឌូា) ភអីលិសថុី (ងៅកាតថ់្“ធនាគារ“) 
បានទទួលអាជាញា បណ័្ណ ជាធនាគារឯ្ងទសផែលបានបង្កើតងឡើ្និ្ 
ចថុះបញី្ងៅ្នាថុ្ម្ពះរាជាណ្ចម្្្ម្ថុជា។

ធនាគារបានចថុះបញី្ ជាម្ រ្ុមហ៊ថុនឯ្ជនទទួលខថុសម្តរូវមាន្ម្មតិ 
បង្កើតងៅ្នាថុ្ម្បងទស្ម្ថុជានាផ្ងៃទី 5 ផខ តថុលា ឆ្នា  ំ2011 ងម្កាមការ 
ចថុះបញី្ការងលខ 00006388 ផែលងចញងោយម្្សួ្ពាណិជ្្ ម្ម។ 
ធនាគារទទួលបានអាជាញា បណ័្ណ ជាម្គរឹះស្ានមមី្ រ្ូហិរញ្ញ វត្ថុពីធនាគារជាតិ

 ផន្ម្ថុជា ចថុះផ្ងៃទី 21 ផខ វចិឆេិកា ឆ្នា  ំ2011 ។  ភាគហ៊ថុនរបស់ធនាគារ 
ម្តរូវបានកានក់ាបទ់ាំ្ ម្សរុ្ងោយ ម្្រុមហ៊ថុន AEON Thana Sisap 

(Thailand) Public Company Limited ផែលជាម្្រុមហ៊ថុនផែលបាន 
ចថុះបញី្ងៅម្បងទស ផ្។ ម្ រ្ុមហ៊ថុនងមធំបំ ថ្ុត គឺ AEON Co., Ltd. 

ផែលបានចថុះបញី្ងៅម្បងទសជប៉ថុន ។

ងៅផ ង្ៃទ ី26 ផខ តថុលា ឆ្នា  ំ2015 ធនាគារទទលួបានអាជាញា បណ័្ណ ជាធនាគារ 
ឯ្ងទសពីធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា ងែើម្ងីធវើម្បតិបត្តិការជាធនាគារ

 ឯ្ងទស ផែលមានសថុពលភាពជាអចផិសន្តយ។៍ នាផ្ងៃទី 1 ផខ ្ ថុមភាៈ ឆ្នា  ំ2016

ធនាគារទទួលបានការអនថុមត័ពីម្្សួ្ពាណិជ្្ម្មងលើការផ្្ស់ប្តូរ 
ង ្្ម ះពី អថុអីន ម៉ាយម្្រូហាវ យផនន (ងខមបូឌា) ងៅជា ធនាគារឯ្ងទស 
អថុីអន (ងខមបូឌា) ភអីិលសថុី និ្ផ្្ស់ប្តូរ រចនាសម្ន័្ធផនការកានក់ាប់

 ភាគហ៊ថុនងៅជា 80% កានក់ាបង់ោយ AEON Thana Sinsap 

(Thailand) Public Company Limited និ្ 20% កានក់ាបង់ោយ 
AEON Financial Co., Ltd ។

សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគាររានដូចខាងណមកាម៖

 � ងសវា្ម្មកាតឥណទាន

 � ងសវា្ម្ម្្តល់ម្បា្់្ម្ី្នាថុ ្ទម្ម្់ជាការទិញបណ្្ត ្ ់
 (ប្រ់លំស់) និ្ឥណទាន

 � ងសវា្ម្មពា្ព់ន័្ធែផទងទៀតផែលអនថុមត័ងោយធនាគារជាតិ 
 ផន្ម្ថុជា។

ការោិល័យរបស់ធនាគារស្ិតងៅអគារ 721 មហាវ ិ្ មី្ពះមថុននាវី្្ស សងាក ត ់ 
បរ្ឹ ង្្្្ 3 ខណឌា  ចកំារមន រាជធានភីនាងំពញ ម្ពះរាជាណ្ចម្្្ម្ថុជា។

របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុ ម្តរូវបានអនថុញ្្ញ តងអាយងចញ្្សពវ្ សាយ ងោយ 
ម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាល ផ្ងៃទី 26 ផខ ថ្ុមភាៈ ឆ្នា  ំ2018 ។

២ យគាលការណ៍គណយន�្យសំខាន់ៗ

ងគាលការណ៍គណងនយ្យសំខាន់ៗ  ផែលបានអនថុមត័ងៅ្នាថុ្ការងរៀបច ំ
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុមានែូចខា្ងម្កាម។ ងគាលការណ៍ទាំ្ ងនះម្តរូវ 
បានងគអនថុវត្តែូចៗគានា ចំងពាះម្គបក់ារយិបរងិចឆេទទាំ្ អស់ ផែលបាន 
បងាហា ញងលើ្ផល្ផតមានការផច្្ទៃថុយពីងនះ។

សម្មាបែ់ំណ្ចឆ់្នា  ំផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017

កំណត់សមាគាល់យលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវ

២.១ មូលដ្ឋានផនការយរៀបចំ

របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ ផែលបានបងាហា ញជារបិូយបណ័្ណ  
ែថុល្ារអាងមរ ិ្  ម្តរូវបានងរៀបចំងឡើ្តាមសម្មតិ្ម្មតផម្ងែើមនិ្ 
អនថុងលាមងៅតាមស្្ត ោ់រគណងនយ្យ្ម្ថុជានិ្ បទបញ្ញត្តនិិ្ ងគាល

 
ការណ៍ផណនាទំា្ទ់្នរ្ឹ គណងនយ្យរបស់ ធនាគារជាត ិផន្ម្ថុជា។       
ងគាលការណ៍គណងនយ្យងនះមានល្ខេណៈខថុសពីងគាលការណ៍ 
គណងនយ្យផែលទទួលសា្គ ល់ជាទូងៅ ផែលបានអនថុវត្តងៅម្បងទសនិ្  
ផែនសមត្្ចិង្ម្រៅពមី្បងទស្ម្ថុជា។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុផែលមាន

 ភ្ាបម់្តរូវបានងរៀបចំងឡើ្ងោយពថុំមានងគាលបំណ្ងធវើការបងាហា ញ 
ពស្ីានភាពហរិញ្ញ វត្ថុនិ្ លទ្្ធ លផនម្បតបិត្តកិាររបស់ធនាគារនិ្

 ស្ានភាពចរន្តសាចម់្បា្រ់បស់ធនាគារ  ងោយអនថុងលាមងៅតាមងគាល 
ការណ៍គណងនយ្យផែលបានអនថុវត្តងៅម្បងទស និ្ ផែនសមត្្ ចិង្ម្រៅពី 
ម្បងទស្ម្ថុជាងនាះងទ។ ងហតថុែូងចនាះ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុងនះ គឺម្តរូវ

 បានងធវើងឡើ្ សំរាបអ់ន្ា ផែលបានយល់ែរ្ឹ ពីងគាលការណ៍បទបញ្ញត្ត ិនិ្
 ការអនថុវត្តគណងនយ្យ្ម្ថុជាប៉ថុងណ្្ណ ះ។

របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុម្តរូវបានងរៀបចំងោយងម្បើម្បាស់អាម្តាផ្ង្ែើម 
ែំបូ្។ការងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុងោយអនថុងលាមងៅតាម 
ស្ត្ោ់រគណងនយ្យ្ម្ថុជានិ្បទបញ្ញ ត្តិនិ្ងគាលការណ៍ផណនាំ

 
ទា្ទ្នរ្ឹ គណងនយ្យរបស់ធនាគារជាតិផន្ម្ថុជាតម្មរូវងអាយងម្បើការ

 
ប៉ានម់្បមាណនិ្ ការសន្មតងោយសមងហតថ្ុ លផែលមានឥទ្ធពិលងលើ 
តួងលខផែលបានរាយការណ៍ងលើម្ទព្យស្ម្មនិ្បំណថុ លនិ្ការ 
បងាហា ញផនម្ទព្យស្ម្ម និ្បណំថុ លយថ្ងហតថុនាកាលបរងិចឆេទផនរបាយ 
ការណ៍ងនះនិ្ តងួលខផែលបានរាយការណ៍ងលើចណូំលនិ្ ចណំ្យ 
នាការយិបរងិចឆេទផនរបាយការណ៍។ ងទាះបជីាការប៉ានម់្បមាណទាំ្ ងនះ 
មានមូលោឋា នងលើការយល់ែរឹ្របស់គណៈម្គបម់្គ្នូវម្ពរឹត្តិការណ៏ 
និ្ស្ម្មភាពបច្ថុប្ននា ប៉ថុផន្តលទ្ធ្លជា្ផ់ស្ត្ចថុ្ងម្កាយអាចមាន
ភាពខថុសគានា ពីការប៉ានម់្បមាណទាំ្ ងនាះ។ផ្នា្ផែលពា្ព់ន័្ធនិ្ការ 
វនិចិឆេយ័្ម្មតិខស់្ ឬមានភាពស្មថុគសា្ម ញ ឬការប៉ានម់្បមាណ និ្ការ 

 
សន្មតផែលសំខានច់ងំពាះរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុម្តរូវបានបងាហា ញ្នាថុ្ 
្ំណតស់មា្គ ល់ទី 3។

២.២ ម្កប�័ណ្ផនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ងៅផ្ងៃទ ី    28 ផខសីហា ឆ្នា  ំ       2009 ម្្រុមម្បរឹ្សាជាតិគណងនយ្យផនម្្សួ្ 
ងសែឋា្ិច្ និ្ហិរញ្ញ វត្ថុ បានងចញ  ងសច្្ដីជូនែំណរឹ ្ ស្ដីអំពីការ ោ្ ់
ងអាយអនថុវត្ដ នូវ  ស្ដ្ោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុអន្ដរជាតិផន្ម្ថុជា      
(ងៅ កាតថ់្ “CIFRS”) ផែល ផ្្អ្ងលើ ស្ដ្ោ់រផែលបានងចញ្ ្
សាយងោយម្្រុមម្បរឹ្សា  ស្ដ្ោ់រគណងនយ្យ  អន្ដរជាតិ (ងៅ កាតថ់្ 
“IASB”) ងោយរមួបញូ្លទាំ្ បណំ្ម្សាយ និ្វងិសាធន្ម្មង្្ស្ៗ 
។  ស្ាបន័ ផែល មាន ការទទួលខថុសម្តរូវជា សាធារណៈ ម្តរូវផត ងរៀប ចំរ
បាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុងោយងោ្តាមស្ដ្ោ់រ CIFRS សម្មាបក់ា
រយិបរងិចឆេទចាបង់្្តើមពីផ្ងៃទី 1 ផខ ម្រា  ឆ្នា  ំ2012  ឬបនាទៃ បពី់ងនះ។
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ម្្រុមម្បរឹ្សាជាតគិណងនយ្យ (ងៅ កាតថ់្ “NAC”) ផនម្្សួ្ងសែឋ្ា ចិ្ 
និ្ហិរញ្ញ វត្ថុ បានងចញ  សារាចរផណនាងំលខ 086 MoEF.NAC

ចថុះផ្ងៃទី 30 ផខ្្កោ ឆ្នា  ំ2012 ងោយអនថុមត័ងអាយ ធនាគារ និ្ 
ស្ាបន័ហិរញ្ញ វត្ថុ ពនយារងពលការអនថុវត្ត ស្ដ្ោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ  
វត្ថុអន្ដរជាតិផន្ម្ថុជារហូតែល់ផ្ងៃទី 01 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2016។ ងៅ 
ផ្ងៃទី 24 ផខ មនីា ឆ្នា  ំ2016 ម្្រុមម្បរឹ្សាជាតិគណងនយ្យ បានងចញ 
ងសច្្តីជូនែំណរឹ ្ងលខ 058 MoEF.NAC ងោយអនថុញ្្ញ តងអាយ 
ធនាគារ និ្  ស្ាបន័ហិរញ្ញ វត្ថុ  ពនយារងពលការអនថុវត្ត ស្្ដ ោ់ររបាយការណ៍ 
ហរិញ្ញ វត្ថុអន្ដរជាតិផន្ម្ថុជា រហូតែល់ផ ង្ៃទី 01 ផខម្រា ឆ្នា  ំ2019 ងោយ 
ងោ្ងៅតាមសំងណើ របស់ធនាគារជាតិផន្ម្ថុជាចថុះផ ង្ៃទី 16 ផខវចិឆេកិា 
ឆ្នា  ំ       2015។  

ស្ត្ោ់រគណងនយ្យបច្ថុប្ននាម្តរូវបានងម្បើខថុសពី ស្ត្ោ់រ CIFRS ងលើ 
ផ្ន្ា ជាងម្ចើន។ ែូចងនះការអនថុវត្តស្្ត ោ់រ CIFRS អាចមាន្លបះ៉ពាល់ 
ោ៉្ខ្ាំ្ ងៅងលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ។ អន្ា ម្គបម់្គ្ 
្ំពថុ្វាយតផម្្លបះ៉ពាល់ងពញងលញផនការផ្្ស់ប្តូរងៅនរឹ្ម្្ប 
ខណឌា ស្ត្ោ់រ CIFRS ប៉ថុផន្តមនិបានបញ្បង់ៅងឡើយងទគតិម្តរឹមកាល
បរងិចឆេទផនរបាយការណ៍ងនះងទ។

២.៣ ម្បតិបត្តិការជាមួ�រូបិ�ប័ណ្ណបរយទស

(ក) រូបរិយប័ែ្ណណគាល នរិងរូបរិយប័ែ្ណសមរាប់កំែត់បង្្ញ 

ធាតថុទាំ្ អស់ ងៅ្នាថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ ម្តរូវបានគតិ
 ងោយងម្បើម្បាស់រូបិយបណ័្ណ  ផនងសែឋា្ិច្ជាមូលោឋា នផែលធនាគារ 

ម្បតបិត្ត ិ(“របិូយបណ័្ណ ងគាល”)។  គណៈម្គបម់្គ្បាន្ំណត ់ម្បា្ែ់ថុល្ារ 
អាងមរ ិ្ ជារូបិយបណ័្ណ ងគាលរបស់ធនាគារ ងោយសារផតម្បា្ែ់ថុល្ារ 
អាងមរ ិ្ មានឥទ្ធពិលខ្ាំ្ ងលើ ម្បតបិត្តកិាររបស់ធនាគារ។ របាយការណ៍

 
ហរិញ្ញវត្ថុ ម្តរូវបានបងាហា ញជាម្បា្ែ់ថុល្ារអាងមរ ិ្  ផែលជារបិូយបណ័្ណ ងគាល

 
របស់ធនាគារ និ្ជារូបិយបណ័្ណ សម្មាប់្ ំណតប់ងាហា ញ។

(ខ) មបតរិបត្រិការ នរិង សមតុល្យ

ស្ម្មភាពម្បតិបត្តិការជារូបិយបណ័្ណ ង្្ស្ៗងទៀតងម្រៅពីម្បា្ែ់ថុល្ារ 
អាងមរ ិ្  ម្តរូវបានប្តូរងៅជាម្បា្ែ់ថុល្ារអាងមរ ិ្  ងោយងម្បើអម្តាប្តូរម្បា្់

 ងៅផ ង្ៃម្បតបិត្តកិារងនាះ។  ការចងំណញ និ្ ការខាតងលើការប្តូររូបិយបណ័្ណ
 គឺជាលទ្ធ្លផនការទូទាតផ់នម្បតិបត្តិការទាំ្ ងនាះ និ្ពីការប្ផម្ប
 

ម្ទព្យស្ម្ម និ្បំណថុ លផែលជារបូយិបណ័្ណ ងម្រៅពែីថុល្ារអាងមរ ិ្ ងៅអម្តា 
ប្តូរម្បា្ង់ៅចថ្ុ ឆ្នា  ំម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល។

(គ) ការបង្្ញជាមរាក់ណរៀល

អនថុងលាមងៅតាមចបាបស់្តីពី គណងនយ្យ និ្សវន្ម្ម ចថុះផ្ងៃទី 11  

ផខ ងមសា ឆ្នា  ំ2016 និ្ ម្បកាសងលខ 643 MEF PRK ចថុះផ្ងៃទី 26 

ផខ្្កោ ឆ្នា  ំ2007 ផនម្្សួ្ងសែឋា្ិច្ និ្ហិរញ្ញ វត្ថុ ការផ្្ស់ប្តូរ
 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុពីម្បា្ែ់ថុល្ារអាងមរ ិ្  ងៅជាម្បា្ង់រៀល 

គឺម្តរូវងធវើជាចាបំាច។់  

ការប្តូរពីម្បា្ែ់ថុល្ារអាងមរ ិ្  ងៅម្បា្ង់រៀល ម្តរូវបានបញូ្លងៅ្នាថុ្
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្គានផ់ត ងែើម្អីនថុងលាមតាមម្បកាសងលខ 
ធ7-07-164  ចថុះផ្ងៃទី 13 ផខធនាូ ឆ្នា  ំ2007 របស់ធនាគារជាតផិន្ម្ថុជា 
ពា្ព់ន័្ធងៅនរឹ្ការងរៀបចំ និ្ការបងាហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ  
ងហើយរបាយការណ៍ងនះម្តរូវបានងធវើងឡើ្ ងោយងម្បើអម្តាប្តូរម្បា្់្ ្ូវការ

 ងោយអម្តា 1 ែថុល្ារអាងមរ ិ្  ងស្មើនរឹ្ 4,037 ងរៀល (2016: 1 ែថុល្ារ 
អាងមរ ិ្  ងស្មើនរឹ្ 4,037) ផែលបានងចញ្សាយងោយធនាគារជាតិ 
ផន្ម្ថុជា។

របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុផែលបានបងាហា ញជាម្បា្ង់រៀលមនិម្តរូវបានងធវើ
សវន្ម្មងនាះងឡើយ និ្ មនិម្តរូវប្ម្សាយថ្ការបងាហា ញងនះ ជាការប្តូរ 
ពមី្បា្ែ់ថុល្ារអាងមរ ិ្  ងៅម្បា្ង់រៀលតាមអម្តាប្តូរម្បា្ខ់ា្ងលើងនះ ឬ

 
តាមអម្តាប្តូរម្បា្ណ់្មយួង្្ស្ងទៀតងឡើយ។

២.៤ សាច់ម្បាក់ និងសាច់ម្បាក់សមមូល

សាចម់្បា្ ់និ្ សាចម់្បា្ស់មមលូ រមួមានសាចម់្បា្ង់ៅ្នាថ្ុ ផែ សមតថុល្យ 
ងៅធនាគារជាតិផន្ម្ថុជាផែលមនិមានការ្ំហិត សមតថុល្យងៅ

 
ធនាគារ និ្ម្គរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ថុនានានិ្ការវនិិងោគរយៈងពលខ្ី

 ផែលមានកាលវសាន្តងៅងពលតមកល់ែបំូ្ មានរយៈងពល 3 ផខ ឬតចិជា្ 
និ្ផែលធនាគារអាចែ្ជាសាចម់្បា្ស់ម្មាបង់គាលបំណ្ទូងៅងៅ 
ងពលណ្្ប៏ាន ងោយមនិមានការផ្្ស់ប្តូរតផម្ធំែំថុ។

២.៥ ម្បាក់បយញ្ញើតម្កល់តាមចបាប់

ម្បា្់បងញ្ញ ើតមកល់តាមចបាប់ម្តរូវបានរ្សាទថុ្ងៅធនាគារជាតិផន 
្ម្ថុជា ម្សបតាមចបាប់ស្តីពីម្គរឹះស្ានធនាគារ និ្ ហិរញ្ញ វត្ថុ ផន

 ម្ពះរាជាណ្ចម្្្ម្ថុជា និ្ម្តរូវបាន្ំណតជ់ាភាគរយផនងែើមទថុន 
អប្បរមា របស់ធនាគារ និ្ម្បា្ប់ងញ្ញ ើរបស់អតិ្ិជនផែលតម្មរូវ 
ងោយធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា។ ម្បា្ប់ងញ្ញ ើតមកល់តាមចបាប ់ម្តរូវបាន 
្តម់្តាតាមតផម្ងែើម។

២.៦ ឥណទាន្្តល់�ល់អតិថិជន

ឥណទាន ្្តល់ែល់អតិ្ិជនម្តរូវបាន្តម់្តាងៅ្នាថុ្តារា្តថុល្យការ
តាមម្បា្ង់ែើមែ្ងចញចំនួនទាំ្ ឡាយណ្ផែលបានលថុបងចាល 
និ្សំវធិានធនងលើឥណទាន អាម្្្ ់និ្ជាបស់្្សយ័។
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២.៧ សំវិធានធនយលើឥណទានោម្កក់ និងជាប់សង្ស័�

ធនាគារងធើវសំវធិានធនសម្មាបឥ់ណទានអាម្្្ ់និ្ជាបស់្្សយ័ងោយផ្្្អ ងលើ្ម្មតិផនសំវធិានធនផែលជាតម្មរូវការរបស់ធនាគារជាតផិន្ម្ថុជា
 ឬងធវើសំវធិានធនផែលមានហានិភយ័ 100% ផនឥណទានផែលហសួកាល្ណំតស់្ 83 ផ ង្ៃឬងលើសពីងនះ។ អន្ា ម្គបម់្គ្ងជឿជា្ថ់្វានរ្ឹ អាច 

្្ថុះបញំ្្្ពីសំវធិានធនផែលចាបំាចង់ែើម្កីាតប់ន្យហានិភយ័ផែលទា្ទ់្នរឹ្ចរ ិ្ ល្ខេណៈផនម្បតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។
សមត្ភាពផន ការទូទាតស់្ងនះ ម្តរូវបានវាយតផមង្ោយផ ្្្អ ងៅតាមបទពិងសាធនផ៍នការទូទាតស់្ពីមថុនល្ខេខណឌា  ហរិញ្ញ វត្ថុរបស់្ូនបណំថុ លអាជីវ្ម្ម 

 
និ្ លំហូរសាចម់្បា្ន់ាងពលអនាគត លទ្ធភាព និ្ ការ ស្មម័្គចតិ្តស្របស់្ូនបណំថុ ល បរោិកាសហិរញ្ញវត្ថុ និ្គថុណភាពផនឯ្សារផែលម្បមលូបាន។

បផនម្ងលើគថុណភាពផនពត័ម៌ានខា្ងលើ ចនំនួផ្ងៃហសួកាល្ំណតស់្ម្តរូវបានយ្ម្គតិ។ សំវធិានធនងលើឥណទានអាម្្្ ់និ្ ជាបស់្្សយ័អប្បរមា
 ម្តរូវបាន្ណំតង់ោយផ ្្្អ ងៅតាមចណំ្តថ់្នា ្ផ់ែលបាន្ំណត។់ ងៅងពលមានពត័ម៌ានផែលអាចទថ្ុ ចតិ្តបានថ្ការបាតប់្ន់រ្ឹ ង ើ្តមានងឡើ្ ងម្ចើន 

ជា្តម្មរូវការអប្បរមា ងនាះសំវធិានធនបផនម្នរ្ឹ ម្តរូវបានងធវើងឡើ្ ។ មថុនផ្ងៃទី 1 ផខធនាូ ឆ្នា 2ំ017 ចណំ្តថ់្នា ្ឥ់ណទាន និ្ តម្មរូវការសំវធិានធនអប្បរមា៖
  

ចំណាត់ថ្នាក់ ចំនួនផថងៃហួសកាលកំណត់សង សំវិធានធន 

ឥែទានធម្មតា 29ថថងៃ ឫតរិចជាង 1%

ឥែទានឃ្្ំណមើល  30 – 89 ថថងៃ 3%

ឥែទានណមកាមស្ង់ដារ 90 – 179 ថថងៃ 20%

ឥែទានជាប់សង្ស័យ 180 – 359 ថថងៃ 50%

ឥែទានរាត់បង់ 360ថថងៃ ឬណមចើនជាង 100%

្នាថុ្អឡំថុ្ឆ្នា ងំនះធនាគារជាតផិន្ម្ថុជាបានងចញម្បកាស្្មងីលខ ធ7-017-344 ចថុះផ្ងៃទី 1 ផខធនាូ ឆ្នា  ំ2017 ស្តីពចីណំ្តថ់្នា ្ហ់ានភិយ័ឥណទាន និ្ 
សំវធិានធនងលើអថុមីផភរមនិ ផែលតម្មរូវឱ្យធនាគារ  និ្ ស្ាបន័ហរិញ្ញ វត្ថុ ងធវើសំវធិានធនសម្មាបហ់ាវ សថុីលីធរីយៈងពលខ្ ីនិ្ រយៈងពលផវ្ែូចខា្ងម្កាម៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ចំនួនផថងៃផ�លហួស សំវិធានធន

កម្ីរ�ៈយពល�្ី កម្ីរ�ៈយពលផវង

(មួយឆ្្ំ ឬតរិចជាង) (ណមចើនជាងមួយឆ្្ំ)

ឥែទានធម្មតា/ស្ង់ដារ 14 ថថងៃ ឬតរិចជាង 29 ថថងៃ ឬតរិចជាង 1%

ឥែទានឃ្្ំណមើល 15 ថថងៃ – 30 ថថងៃ 30 ថថងៃ – 89 ថថងៃ 3%

ឥែទានណមកាមស្ង់ដារ 31 ថថងៃ – 60 ថថងៃ 90 ថថងៃ – 179 ថថងៃ 20%

ឥែទានជាប់សង្ស័យ 61 ថថងៃ – 90 ថថងៃ 180 ថថងៃ – 359 ថថងៃ 50%

ឥែទានរាត់បង់ 91 ថថងៃ ឬ  ណមចើនជាង 360 ថថងៃ ឬ  ណមចើនជាង 100%

ការផ្្ស់ប្តូរការចាតថ់្នា ្និ់្សំវធិានធនម្តរូវបានយ្ម្អនថុវត្តចាបពី់ងពលមានការផ្្ស់ប្តូរ។

ភាពម្គបម់្គានផ់នសំវធិានធនងលើឥណទានអាម្្្ ់និ្ ជាបស់្្សយ័ម្តរូវបានវាយតផមង្ោយគណៈម្គបម់្គ្  ងរៀ្រាល់ផខ។ ល្ខេខណឌា ទាំ្ ឡាយផែល 
ម្តរូវបានពិចារណ្ ន្ាថុ្ការវាយតផម្ងៅងលើភាពម្គបម់្គានផ់ន  សំវធិានធនងលើឥណទានអាម្្្ ់និ្ជាបស់្្សយ័មានែូចជា ទហំឥំណទានបទពងិសាធន៍

 ផនការខាតប្់្ ន្្ ម្ ល្ខេខណឌា ងសែឋ្ា ចិប្ច្ថុប្ននា និ្្លបះ៉ពាល់ង្្ស្ៗែល់អតិ្ ជិន ស្ានភាពហរិញ្ញ វត្ថុរបស់      អតិ្ ជិន និ្ ស្ានភាពជា្់

 ផស្ត្ផនឥណទានងធៀបនរឹ្ល្ខេខណឌា  ផែលបានផច្្នាថុ្្ិច្សនយា។

ការម្បមូលបានម្វញិនូវឥណទាន ផែលបានលថុបងចាលពីងពលមថុន និ្ការលថុបម្តឡបនូ់វសំវធិានធនផែលបាន្តម់្តាពីមថុន ម្តរូវបាន 
ទទួលសា្គ ល់ជាចំណូល ម្បតិបត្តិការង្្ស្ៗងៅ្នាថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្ល។

២.៨ ម្ទព្យសកម្មយ្្សងៗ

ម្ទព្យស្ម្មង្្ស្ៗ ម្តរូវបាន្តម់្តាតាមតផម្ងែើម។ ការប៉ានស់ា្ម ន ម្តរូវបានងធវើងឡើ្សម្មាបគ់ណនី ម្តរូវទទួលផែលជាបស់្្សយ័ ងោយផ្្អ្តាម 
ការម្តរួតពិនិត្យចំនួនផែលងៅសល់នាកាលបរងិចឆេទរាយ ការណ៍។

21



២.៩ ម្ទព្យ និងបរិកាខារ

ផ្ន្ា ផនម្ទព្យ និ្ បរកិាខេ រ ម្តរូវបាន្តម់្តាតាមតផមង្ែើម ែ្រលំស់ប្្គរ 
និ្ ការខាតប្ង់លើឱនភាពផនតផម្ប្្គរ ម្បសិនងបើមាន។ ងៅងពលផែល 
ធាតថុរបស់ម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រ មានអាយថុកាលងម្បើម្បាស់ខថុសៗគានា  
ធាតថុទាំ្ ងនាះម្តរូវបានចាតទ់ថុ្ជាផ្នា្ង្្ស្គានា ផនម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រ ។

រលំស់ងលើម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រ ម្តរូវបានបញូ្លជាចំណ្យ្នាថុ្របាយកា
រណ៍លទ្ធ្លងលើមូលោឋា នរលំស់ង្រ ផ ្្អ្ងលើការប៉ានស់ា្ម នអាយថុកា
លរបស់ម្ទព្យនីមយួៗ តាមអម្តាែូច ខា្ងម្កាម៖

 � ការផ្លម្អអគារ 3 – 10 ឆ្នា ំ

 � ងម្គឿ្សងាហា រ រឹម និ្ងម្គឿ្បំពា្ ់ 3 – 5 ឆ្នា ំ

 � ងម្គឿ្ពត័ម៌ានវទិយាបរកិាខេ រ និ្ ថ្ុំព្ូយទរ័ 3 – 5 ឆ្នា  ំ

 � បរកិាខេ រការោិល័យ 2 – 3  ឆ្នា ំ

ការចំណ្យបនាទៃ បផ់ែលពា្ព់ន័្ធងៅនរឹ្ផ្នា្មយួផនម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រ 
ផែលបានទទួលសា្គ ល់រចួម្ ម្តរូវបានរមួបញូ្លងៅ្នាថុ្តផមង្ោ្ផន
ម្ទព្យងនាះ ងៅងពលផែលអត្ម្បងោជនង៍សែឋា្ិច្ នាងពលអនាគត 
ផែលនរ្ឹ អាចមានងឡើ្ សម្មាបធ់នាគារ ងលើសពសី្្ត ោ់រងែើម ផនម្ទព្យ

 
ស្ម្មផែលមានម្សាប។់ រាល់ការចណំ្យបនាទៃ បង់្្ស្ងទៀតម្តរូវបាន 
ទទួលសា្គ ល់ជាបនទៃថុ្ចណំ្យងៅ្នាថុ្ការយិបរងិចឆេទផែលបានង្ើតងឡើ្ ។

ចំងណញ ឬខាតពីការងបាះងចាល ឬការល្ង់ចញផនម្ទព្យ និ្ បរកិាខេ រណ្ 
មយួម្តរូវបាន្ំណត ់ងោយភាពខថុសគានា រវា្ម្បា្ច់ំណូលសថុទ្ធពីការ 
ល្ ់និ្តផមង្ោ្ផនម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រងនាះ ងហើយម្តរូវបានទទលួសា្គ ល់ 
ងៅ្នាថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្លងៅផ្ងៃងបាះងចាល ឬល្ង់ចញ។

ម្ទព្យ និ្ បរកិាខេ រ ផែលបានែ្រលំស់អស់ងហើយ ម្តរូវបានរ្សាទថុ្្នាថុ្ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុរហូត ែល់ផ ង្ៃផែលម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រទាំ្ ងនាះ ម្តរូវ

 
បានល្ ់ឬលថុបងចាល ។

២.១០ ម្ទព្យសកម្មអរូបី

ម្ទព្យស្ម្មអរូបីរមួមានអាជាញា បណ័្ណ ្ម្មវធិី ថ្ុ ំព្ូយទរ័ផែលរាបប់ញូ្លផ្្
ងែើមងៅងពលទញិ ផែលមនិផមនជាផ ន្្ា ភ្ាបម់្បតបិត្តកិាររបស់ ថ្ុពំ្ូយទរ័

 ងហើយវាម្តរូវបាន្ំណតត់ផម្ងោយយ្ផ្្ងែើម ែ្រលំស់ប្្គរ និ្ 
ឱនភាពផនតផម្ម្បសិនងបើមាន។

រលំស់ ម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់្នាថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្ល  ងោយងម្បើវធិី
សាសស្តរលំស់ង្រ្នាថុ្រយៈងពល 5 ឆ្នា ។ំ

២.១១ ឱនភាពផនតផម្
(ក)  ម្រព្យសកម្មហរិរញ្ញវត្ចុ

ម្ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ម្តរូវបានវាយតផម្នាកាលបរងិចឆេទ រាយការណ៍ 
នមីយួៗ ងែើម្ី្ ណំតថ់្ងតើមានភស្តថុ តា្ ណ្មយួផែលបងាហា ញថ្ម្ទព្យ

 
ស្ម្មហរិញ្ញ វត្ថុទាំ្ ងនាះមានឱនភាពផនតផម។្ ម្ទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វត្ថុ ម្តរូវបានចាតទ់ថុ្ថ្មានឱនភាពផនតផម្ ម្បសិនងបើមានងហតថុការណ៍ 
មយួឬងម្ចើន ជះឥទ្ធិពលជាអវជិ្មានងៅងលើលំហូរសាចម់្បា្ផ់ែល 
ប៉ានស់ា្ម ននាងពលអនាគតែល់ម្ទព្យស្ម្មងនាះ។ ្ រណីងនះមនិម្តរូវ 
បានអនថុវត្តសម្មាបឥ់ណទាន្្តល់ែល់អតិ្ិជនងនាះងទ  ងោយវាម្តរូវ 
បានបងាហា ញងៅ្នាថុ្ងគាលការណ៍គណងនយ្យងោយផឡ្ងៅ្នាថុ្ 
្ំណតស់មា្គ ល់ 2.7។

រាល់ម្ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុងទាលសារវន្ត ម្តរូវបានម្តរួតពិនិត្យឱនភាព
ផនតផមត្ាមមលូោឋា នងទាល។ ម្ទព្យស្ម្មងៅសល់ ម្តរូវបានវាយតផម្ 
ជារមួ ន្ាថុ្ម្ រ្ុមម្ទព្យស្ម្មផែលមានហានិភយ័ឥណទានម្សងែៀ្គានា ។

ការខាតប្ង់លើឱនភាពផនតផម្ ម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាថុ្របាយ
ការណ៍លទ្ធ្ល។

ការខាតប្ង់លើឱនភាពផនតផម ្ម្តរូវែ្ងចញវញិងៅ្នាថុ្របាយការណ៍ 
លទ្្ធ ល ម្បសិនងបើការែ្ងចញ អាចពា្ព់ន័្ធជាមយួនរ្ឹ ម្ពរឹត្តកិារណ៍

 
ផែលង ើ្តងទ្ើ្ ងម្កាយពីការទទួលសា្គ ល់ការខាតប្ពី់ឱនភាព។

(ខ)  ម្រព្យសកម្មមរិនណមនហរិរញ្ញវត្ចុ

តផម្ងោ្ផនម្ទព្យស្ម្ម មនិផមនហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ ម្តរូវបានម្តរួត 
ពនិតិ្យងឡើ្ វញិងៅរាល់កាលបរងិចឆេទរាយការណ៍នមីយួៗងែើម្ី្ ណំត់

 ថ្ងតើមានសញ្្ញ ណ្មយួផែលបងាហា ញថ្ ម្ទព្យស្ម្មទាំ្ ងនាះមាន 
ឱនភាពផនតផម្។ ម្បសិនងបើមានសញ្្ញ ងនាះង ើ្តងឡើ្  ការប៉ានស់ា្ម ន 
ងលើតផម្ផែលអាចម្បមូលបានវញិរបស់ម្ទព្យស្ម្ម ម្តរូវបានងធវើងឡើ្ ។

តផម្ផែលអាចទទួលម្វញិបានផនម្ទព្យស្ម្មឬឯ្តាបង ក្ើត 
សាចម់្បា្ ់គឺមានតផមធ្ជំា្ តផមស្ម្មាបង់ម្បើម្បាស់ និ្តផមស្មម្សប 
ែ្ចំណ្យងែើម្លី្ង់ចញ។ ្នាថុ្ការប៉ានម់្បមាណតផម្ងម្បើម្បាស់ 
សាចម់្បា្រ់ពំរ្ឹ ថ្នរ្ឹ ទទលួបាននាងពលអនាគតម្តរូវបានងធវើអប្ហារ 
ងៅតផមប្ច្ថុប្ននា ងោយងម្បើអម្តាការម្បា្ម់ថុនប្ព់ន្ធ ផែល្្ថុះបញ្្ំ្

 
ការប៉ានម់្បមាណផនតផមង្ពលងវលា្នាថុ្ល្ខេខណឌា ទី្ សារបច្ថុប្ននា និ្

 ហានិភយ័ជា្ល់ា្ស់ម្មាបម់្ទព្យស្ម្មទាំ្ ងនាះ។ សម្មាបង់គាល
បណំ្ផនការម្តរួតពិនតិ្យងលើឱនភាពផនតផមម្្ទព្យស្ម្មម្តរូវបានោ្ ់
បញូ្លគានា ជាម្ រ្ុមតូចបំ ថ្ុត ផែលអាចបង ក្ើតសាចម់្បា្ពី់ការបន្តការ
ងម្បើម្បាស់ងោយមនិពរ្ឹ ផ ្្្អ ខ្ាំ្ ងលើលំហូរសាចម់្បា្ផ់នម្ទព្យស្ម្ម 
ែផទងទៀត ឬម្្រុមម្ទព្យស្ម្មែផទ (“ឯ្តាបង្កើតសាចម់្បា្”់ )។

ការខាតប្ង់លើឱនភាពផនតផម្ម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ ម្បសិនងបើតផម្
ងោ្ផនម្ទព្យស្ម្មមយួ ឬ ឯ្តាបង ក្ើតសាចម់្បា្ ់មានចនំនួងលើស 
ពតីផមផ្ែលអាចម្បមលូម្បានវញិ។ ការខាតប្ង់លើឱនភាពផនតផម ្
ម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្ល 

២.១២  ម្បាក់កម្ី

ម្បា្់្ ម្មី្តរូវបាន្តម់្តាតាមតផម្ងែើមងៅងពលែំបូ្ និ្បនាទៃ បម់្
ងទៀតម្តរូវបាន្តម់្តាងៅតាមម្បា្ង់ែើមផែលងៅសល់។

២.១៣ សំវិធានធន

សំវធិានធន ម្តរូវបានទទលួសា្គ ល់ងៅងពលផែលធនាគារមានកាតពវ្ ចិ ្
តាម្្ូវចបាប ់ឬកាតពវ្ ចិម្្បងោលនាងពលបច្ថុប្ននា ផែលជាលទ្្ធ ល
ផនម្ពរឹត្តកិារណ៍្ន្្ ថ្ុតងៅ ងហើយមានលទ្ធភាពផែលតម្មរូវងអាយមាន 
លំហូរងចញនូវអត្ម្បងោជនង៍សែឋ្ា ច្ិ ន្ាថុ្ការបំងពញនូវកាតពវ្ ច្ិងនាះ។  
ម្បសិនងបើ្លបះ៉ពាល់មានល្ខេណៈសារវន្ត សំវធិានធនម្តរូវបាន
្ំណតង់ោយអប្ហារលំហូរសាចម់្បា្រ់ពំរឹ្ទថុ្នាងពលអនាគត 
ងោយងម្បើអម្តាមថុនប្ព់ន្ធ ផែល្្ថុះបញ្្ំ្ ពកីារប៉ានម់្បមាណផនតផម ្
ងពលងវលា ន្ាថុ្ល ខ្េខណឌា ទី្សារបច្ថុប្ននា និ្ហានិភយ័ជា្ល់ា្់

 ចំងពាះបំណថុ លទាំ្ ងនាះ ។
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២.១៤ ការទទួលសាគាល់ម្បាក់ចំណូល

ចណូំលពកីារម្បា្ ់ម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ងោយផ ្្្អ ងលើមូលោឋា នប្្គរ។ 
 ចំងពាះឥណទានផែលបានចាតថ់្នា ្ថ់្ មនិែងំណើ រការការ្តម់្តាចណូំ
លពីការម្បា្ម់្តរូវបានព្ួយររហូតែល់មានសំណ្ជា សាចម់្បា្វ់ញិ។     
ការម្បា្ង់លើឥណទានម្តរូវបានគណនា ងោយងម្បើវធិីសាសស្្ត យចថុះ
ផនសមតថុល្យម្បា្ង់ែើមផែលងៅសល់ងរៀ្រាល់ផខ។

្ផម្មងលើ្ចិស្នយាម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំណូលងៅងពលផែល 
ឥណទានម្តរូវបាន្្ដល់ឲ្យងៅអតិ្ិជន។

្ផម្មងសវា្ម្ម ម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ ងៅងពលផែលងសវា្ម្មម្តរូវបាន 
បងំពញ។ 

២.១៥ ចំណា�យលើការម្បាក់

ចំណ្យងលើការម្បា្ង់ៅងលើម្បា្ប់ងញ្ញ ើរបស់អតិ្ិជន ម្តរូវបានទទួល
 

សា្គ ល់តាមមូលោឋា នប្្គរ ។

២.១៦ ភតិសនយា

ការជួលផែលចំផណ្ភាគងម្ចើនផនហានិភយ័ និ្្លម្បងោជន ៍
ផន្ម្មសិទ្ធ ិម្តរូវបានរ្សាទថុ្ងោយភតិបតមី្តរូវបានចាតថ់្នា ្ជ់ាការជលួ 
តាម្ិច្សនយាម្បតិបត្ដិការ។  ផ្្ឈនាួលផែលបានប្ង់លើភតិសនយា

 ម្បតបិត្តកិារ ម្តរូវបានទទលួសា្គ ល់្នាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល    ងោយផ ្្្អ  
ងលើមូលោឋា នរលំស់ង្រងៅតាមងពល្ំណតផ់នការជួល។ ្ិច្សនយា
ភតិសនយាមនិម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាបំណថុ លរហូតែល់ធនាគារមាន 
កាតពវ្ិច្្នាថុ្ការទូទាតស់្។ 

២.១៧ ពន្ធយលើម្បាក់ចំយណញម្បចាំឆ្នាំ និង ពន្ធពនយារ

ពន្ធងលើម្បា្ច់ងំណញ ឬខាត ន្ាថុ្ការយិបរងិចឆេទ រមួមានពន្ធងលើម្បា្់
 ចងំណញម្បចាឆំ្នា  ំនិ្ពន្ធពនយារ ។ ពន្ធងលើម្បា្ច់ងំណញម្តរូវបានទទលួ 

សា្គ ល់ងៅ្នាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល ។

ពន្ធងលើម្បា្ច់ងំណញម្បចាឆំ្នា  ំគឺជាពន្ធផែលរពំរ្ឹ ទថ្ុ ថ្ ម្តរូវប្ង់ៅងលើ 
ម្បា្ច់ងំណញជាបព់ន្្ធ នាថុ្ការយិបរងិចឆេទ ងោយងម្បើអម្តាពន្ធផែលបាន

 
អនថុមត័ ឬបានអនថុមត័មយួផ្ ន្ា ធនំាកាលបរងិចឆេទរាយការណ៍ ជាមយួនរ្ឹ  
នយិត័ភាពណ្មយួងៅងលើពន្ធម្តរូវប្ពី់ឆ្នា មំថុន  ៗ។

ពន្ធពនយារ ម្តរូវបាន្តម់្តាតាមវធិីសាសស្តតារា្តថុល្យការងៅងលើភាព
លំងអៀ្ជាបងណ្្ត ះអាសននារវា្ តផម្ងោ្ផនម្ទព្យស្ម្ម និ្បណំថុ ល
្នាថុ្ងគាលបណំ្ផនការងធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និ្តផម្ងោ្ងម្បើ
សម្មាបក់ារគតិពន្ធ។ ចនំនួផនម្បា្ព់ន្ធពនយារផែលបាន្ណំតង់នាះ គឺ
ផ្្្អ ងលើការរពំរ្ឹ ទថុ្ថ្នរ្ឹ ទទលួបាន ឬការទូទាតផ់ែលនរ្ឹ ង ើ្តងឡើ្

 ងលើតផម្ងោ្ផនម្ទព្យស្ម្ម និ្បំណថុ ល ងោយងម្បើអម្តាពន្ធផែល
បាន្ំណតង់ៅកាលបរងិចឆេទរាយការណ៍។

ម្ទព្យស្ម្មពន្ធពនយារ ម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់ផត្នាថុ្្រណីអាចនរ្ឹ ង្ើតមាន
 

ម្បា្ចំ់ងណញជាបព់ន្ធនាងពលអនាគតផែលអាចងម្បើម្បាស់ងែើម្កីាត់្ ្ 
ជាមយួនរ្ឹ ភាពខថុសគានា បងណ្្ដ ះអាសននា។ ម្ទព្យស្ម្មពន្ធពនយាម្តរូវបាន 
ពនិតិ្យងឡើ្ វញិងរៀ្រាល់កាលបរងិចឆេទរាយការណ៍ និ្ម្តរូវបានកាតប់នយ្

 ្នាថុ្្រណីផែលមនិអាចមានអត្ម្បងោជនព៍ន្ធអាចទទួលបាន។ 

២.១៨ ការបង្គត់យល�

តួងលខងៅ្នាថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្តរូវបានប ្្គតស់ម្មាបម់្បា្់
 

ែថុល្ារអាងមរ ិ្  និ្ខទៃ្ព់ានស់ម្មាបម់្បា្ង់រៀល។

៣ ការបា៉ាន់សាមាន  និងការវិនិច័្�យលើគណយន�្យសំខាន់ៗ
៣.១ ម្បភពសំខាន់ៗផនការបា៉ាន់សាមានមិនចបាស់ោស់

ធនាគារងធវើការប៉ានស់ា្ម ន និ្សន្មត ផែលបះ៉ពាល់ងលើតងួលខផនម្ទព្យ 
ស្ម្មនិ្ បណំថុ ល។ ការប៉ានស់ា្ម ន និ្ការ វនិចិឆេយ័ ម្តរូវបានវាយតផមជ្ាបន្ត 
បនាទៃ បង់ោយផ ្្្អ ងៅងលើបទពងិសាធនន៍ាងពល្ន្្ ម្ និ្្តា្ត ង្្ស្ៗ 
ែូចជាការរពំរ្ឹ ទថ្ុ អំពីងហតថុការណ៍នាងពលអនាគត ផែលងគងជឿថ្មាន
ភាពសមងហតថ្ុ លងៅតាមកាលៈងទសៈង្្ស្ៗ។

(ក) សំវិធានធនណលើឥែទានអាមកក់ នរិង ជាប់សង្ស័យ

ធនាគារងធើវសំវធិានធនសម្មាបឥ់ណទានអាម្្្ ់និ្ ជាបស់្្សយ័ងោយ 
ផ ្្្អ ងលើ្ម្មតិផនសំវធិានធនផែលជាតម្មរូវការរបស់ធនាគារជាតផិន 
្ម្ថុជា ឬសំវធិានធនផែលមានហានិភយ័ 100% ផនឥណទានផែលហសួ 
កាល្ណំតស់្ 83 ផ ង្ៃឬងលើសពងីនះ។ អន្ា ម្គបម់្គ្ងជឿជា្ថ់្វា នរ្ឹ  
អាច្្ថុះបញំ្្្ពីសំវធិានធនផែលចាបំាចង់ែើម្កីាតប់នយ្ហានភិយ័ផែល

 ទា្ទ់្នរ្ឹ ចរ ិ្ ល ខ្េណៈផនម្បតបិត្តកិាររបស់ធនាគារ។

អនថុងលាមតាមងគាលការណ៍ផណនារំបស់ធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា រាល់ 
ឥណទាន ម្តរូវបានចាតច់ណំ្តថ់្នា ្ង់ោយងោ្ងៅតាមលទ្ធភាពផនការ 
ទូទាតស់្របស់អន្ា ខ្មី្បា្។់ លទ្ធភាពផនការទូទាតស់្ងនះ ម្តរូវបានវាយ 
តផមង្ោយផ្្្អ ងៅតាមបទពងិសាធនផ៍នការទូទាតស់្ពមីថុនល្ខេខណឌា  
ហរិញ្ញវត្ថុរបស់្ូនបណំថុ ល អាជីវ្ម្ម និ្លំហូរសាចម់្បា្ន់ាងពលអនាគត

 
លទ្ធភាព និ្ការតាំ្ ចតិ្តស្របស់្ូនបំណថុ ល ស្ានភាពហរិញ្ញ វត្ថុ និ្

 គថុណភាពផនឯ្សារ ផែលម្បមូលបាន។

បផនម្ងលើគថុណភាពផនពត័ម៌ានខា្ងលើ ចនំនួផ្ងៃផែលហួសកាល្ណំត ់
ស្្ម៏្តរូវបានយ្ម្រាបប់ញូ្លផែរ។  សំវធិានធនងលើឥណទានអាម្្្ ់
និ្ ជាបស់្្សយ័អប្បរមា ម្តរូវបាន្ំណតង់ោយផ ្្្អ ងៅតាមចណំ្ត ់
ថ្នា ្ផ់ែលបាន្ំណត។់ ងៅងពលមានពត័ម៌ានផែលអាចទថុ្ចតិ្តបាន 
្ណំតថ់្ ការបាតប់្ន់រ្ឹ  ង្ើតមានងឡើ្ ងម្ចើនជា្តម្មរូវការអប្បរមា 
ងនាះសំវធីានធនបផន្មម្តរូវបានងធវើងឡើ្។

(ខ) ពន្ធណលើមរាក់ចំណែញ

ម្បពន័្ធពន្ធ ម្តរូវបានផប្ផច្ជាងម្ចើនម្បងភទ និ្ មានការផ្្ស់ប្តូរចបាបជ់ា 
ងរឿយ  ៗផែលមានល្ខេណៈមនិចបាស់លាស់ ្ ទៃថុយគានា  និ្ អាម្ស័យងៅងលើការ
ប្ម្សាយ។ ជាទូងៅ មានការប្ម្សាយខថុសៗគានា ្នាថុ្ចងំណ្មអាជាញា ធរ 
ពន្ធោរ និ្ ផែនសម្្ចិង្្្ស្ៗគានា ។ ពន្ធម្តរូវបានម្តរួតពនិតិ្យងោយ 
អាជាញា ធរពន្ធោរជាងម្ចើនរបូ ផែលបានទទលួសិទ្ធមិ្សបចបាប់្ នាថុ្ការ

 
្ណំតម់្បា្ពិ់នយ័ និ្ការម្បា្ង់លើបណំថុ លពន្ធ។ ្ តា្ត ទាំ្ ងនះអាចងធវើ 
ងអាយមានការបះ៉ពាល់ែល់ការប្ព់ន្ធរបស់សាខាជាសារវន្ត។ គណៈ 
ម្គបម់្គ្ងជឿជា្ថ់្ពួ្ងគបានយល់ែរ្ឹ ចបាបព់ន្ធផែលពា្ព់ន័្ធ និ្បាន 
ងធវើការគតិបណំថុ លពន្ធងោយផ្្្អ ងលើការយល់ង�ើញរបស់ពួ្ ងគចងំពាះ 
ចបាបព់ន្ធបច្ថុប្ននា។ ងទាះបជីាោ៉្ណ្អាជាញា ធរផែលពា្ព់ន័្ធម្បផហល 
ជាមានការប ម្្សាយង្្ស្ៗគានា ងហើយ្លបះ៉ពាល់អាចមានជាសារវន្ត។
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៣.២ ការវិនិច្័�សំខាន់ៗក្នថុងការអនរុវត្ដយគាលនយោបា�គណយន�្យ

មនិមានការវនិចិឆេយ័សំខាន់ៗ ផែលងធវើងឡើ្ ងោយគណៈម្គបម់្គ្ ្ នាថុ្ែំងណើ រការអនថុវត្តងគាលនងោបាយគណងនយ្យផែលមានឥទ្ធពិលជាសារវន្តងៅងលើ
 ចំនួនទរឹ្ម្បា្ ់ផែលបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុងម្រៅពីការប៉ានស់ា្ម ន ផែលបានងរៀបរាបខ់ា្ងលើងឡើយ។

៤ សាច់ម្បាក់ក្នថុងផ�

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ម្បា្ែ់ថុល្ារអាងមរ ិ្  242,884  980,523  185,874  750,373 

៥ សមតរុល្យយៅធនាគារជាតិផនកម្ថុជា

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

គណនីចរន្ត  12,384 49,994 22,343  90,199 

ម្បា្ត់មកល់ធានាងលើងែើមទថុន*  625,000 2,523,125 500,000 2,018,500 

637,384 2,573,119 522,343 2,108,699

* ងោយអនថុងលាមងៅតាមម្បកាសរបស់ធនាគារជាតផិន្ម្ថុជាងលខ ធ7-00-05 ចថុះផ្ ងៃទី 11 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2000 ស្ដពីអីាជាញា បណ័្ណ ផនធនាគារឯ ង្ទស ធនាគារ 
ឯ្ងទសម្តរូវរ្សាទថ្ុ ម្បា្ត់មកល់ធានាងលើងែើមទថុន ងៅធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា  ចនំនួ 5% ផនងែើមទថុនចថុះបញី្។  ម្បា្ត់មកល់ងនះមនិអាចម្តរូវបាន ងម្បើម្បាស់ 

ន្ាថុ្ម្បតបិត្តកិារម្បចាផំ្ងៃរបស់ធនាគារបានងនាះងទ ងហើយនរ្ឹ ម្តរូវប្វលិឲ្យធនាគារវញិងៅងពលផែលម្ រ្ុមហ៊ថុន ស្មម័្គចតិ្ត បញ្បអ់ាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួន 
ងៅ្នាថុ្ម្ពះរាជាណ្ចម្្្ម្ថុជា ។

ម្បា្ត់មកល់ធានាងលើងែើមទថុន ទទលួបានការម្បា្ត់ាមអម្តាចងន្ាះ ពី  0.32% to 0.36% ន្ាថុ្មយួឆ្នា  ំ(2016: 0.2% ែល់ 0.22%)។

៦ សមតរុល្យយៅធនាគារនានា

ម្បា្ប់ងញ្ញ ើគជឺាគណនីចរន្ត ផែលោ្ជ់ាម្បា្ែ់ថុល្ារអាងមរ ិ្ ងៅធនាគារ ន្ាថុ្ម្សរុ្ និ្មនិទទួលបានការម្បា្ ់ងនាះងទ។

៧ ឥណទាន្្តល់�ល់អតិថិជន 

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ឥណទានឯ្ត្តជន 37,276,190 150,483,979 34,527,711 139,388,369

37,276,190 150,483,979 34,527,711 139,388,369

សំវធិានធនសម្មាបឥ់ណទានអាម្្្ ់និ្ ជាបស់្្សយ័

សំវធិានធនជា្ល់ា្់ (728,384) (2,940,486) (402,984) (1,626,846)

សំវធិានធនទូងៅ (591,518) (2,387,958) (767,501) (3,098,403)

(1,319,902) (5,328,444) (1,170,485) (4,725,249)

ឥែទានផ្ល់ដល់អតរិថរិជនសុ្រ្ធ 35,956,288 145,155,535 33,357,226 134,663,120
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បផម្មបម្មរួលផនសំវធិានធនសម្មាបឥ់ណទានអាម្្្ ់និ  ្ជាបស់ ្្សយ័មានែូចខា្ងម្កាម៖

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

នាផ្ងៃទី 1 ផខ ម្រា 1,170,485 4,725,249 748,013 3,019,728

សំវធិានធន្នាថុ្ឆ្នា ំ 1,406,989 5,680,015 1,271,981 5,134,987

ការលថុបងចញ (1,257,572) (5,076,820) (849,509) (3,429,466)

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ 1,319,902 5,328,444 1,170,485 4,725,249

ឥណទានែថុលម្តរូវបានវភិាគមានែូចខា្ងម្កាម៖

(ក) តាមចំណាត់ថ្្ក់ឥែទាន

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ពថុំមានការធានា

ឥណទានស្ត្ោ់រ 35,094,851 141,677,913 32,902,287 132,826,533

ឥណទានឃ្្ងំមើល 938,170 3,787,392 610,883 2,466,135

ឥណទានងម្កាមស្ត្ោ់រ 374,774 1,512,963 408,709 1,649,958

ឥណទានជាបស់្្សយ័ 462,116 1,865,562 605,832 2,445,743

ឥណទានបាតប់្់ 406,279 1,640,149 - -

37,276,190 150,483,979 34,527,711 139,388,369

* ឥណទានផែលពថុមំានការធានាគជឺាឥណទានផែលពថុមំានវត្ថុបញំ្្។

(ខ) តាមកាលកំែត់

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

រយៈងពល 1 ផខ 13,902,335 56,123,726 2,989,486 12,068,555

1 ផខ ងៅ 3 ផខ 705,832 2,849,444 2,601,760 10,503,305

3 ផខ ងៅ 12 ផខ 9,213,837 37,196,260 10,391,076 41,948,774

ពី 1 ឆ្នា ងំៅ 5 ឆ្នា ំ 13,095,875 52,868,047 18,545,389 74,867,735

ងលើសពី 5 ឆ្នា ំ 358,311 1,446,502 - -

37,276,190 150,483,979 34,527,711 139,388,369
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 (គ) តាមណផ្នកណសដ្ឋករិច្

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ការទិញោនយន្តងោយប្រ់លំស់ 12,243,672 49,427,704 10,980,215 44,327,128

ឥណទានងម្បើម្បាស់ផ្ទៃ ល់ខ្ួន 9,454,787 38,168,975 8,421,061 33,995,823

ការទិញប្រ់លំស់ទូងៅ 7,958,063 32,126,700 7,565,930 30,543,659

កាតឥណទាន 5,517,618 22,274,624 2,940,607 11,871,230

្សិ្ម្ម 2,102,050 8,485,976 4,619,898 18,650,529

37,276,190 150,483,979 34,527,711 139,388,369

(ឃ) តាមរូបរិយប័ែ្ណ

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ម្បា្ែ់ថុល្ារអាងមរ ិ្ 37,276,190 150,483,979 34,527,711 139,388,369

ងៅផ្ងៃទី1 ផខធនាូ ឆ្នា 2ំ016 ធនាគារជាតផិន្ម្ថុជាបានងចញងសច្្តមី្បកាស ងលខ ធ7-016-334 ស្តីពកីារ្្តល់ឥណទានជារូបិយវត្ថុជាតរិបស់ម្គរឹះស្ានធនាគារ
 និ្ ហរិញ្ញ វត្ថុ ផែលម្បកាសងនះតម្មរូវងអាយម្គបម់្គរឹះស្ានទាំ្ អស់ មានឥណទានជារបូយិវត្ថុជាត ិ(ងរៀល) ោ៉្តិច 10% ផនសំពាធឥណទានសរថុប។ 

ធនាគារ តម្មរូវងអាយអនថុវត្តម្បកាសងនះងអាយបានងពញងលញ ោ៉្យូរម្តរឹម ផ ង្ៃទ ី31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019 ។

(ង) តាមនរិវាសនដា្្ន

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

និវាសនជន 37,276,190 150,483,979 34,527,711 139,388,369

(ច) តាម្រំនាក់្រំនង

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ពានង់រៀល ពានង់រៀល

ឥណទាន្្ដល់ែល់អតិ្ិជនខា្ងម្រៅ 37,072,892 149,663,265 34,359,843 138,710,686

ឥណទាន្្ដល់ែល់បថុគ្គលិ្ 203,298 820,714 167,868 677,683

37,276,190 150,483,979 34,527,711 139,388,369

(ឆ) តាមអមតាការមរាក់ (ក្នចុងមួយឆ្្ំ)

2017 2016

ឥណទានឯ្ត្តជន 7.08% - 43.80% 7.08% - 43.92%
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៨ ម្ទព្យសកម្មយ្្សងៗ

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ការម្បា្ម់្តរូវទទួល 868,799 3,507,340 776,350 3,134,125

គណនីម្តរូវទទួល 724,153 2,923,406 540,454 2,181,813

ម្បា្ប់្ម់ថុន និ្ម្បា្ត់មកល់ 502,458 2,028,423 368,851 1,489,051

ចំណ្យប្ម់ថុន 93,660 378,105 51,376 207,405

ង្្ស្ៗ 133,163 537,581 41,933 169,284

2,322,233 9,374,855 1,778,964 7,181,678

៩ ម្ទព្យ និងបរិកាខារ

ការផកលម្អ 
ោគារជួល

យម្គឿងសង្ហារឹម 
និងបរិកាខារភាជាប់

បរិកាខារ 
ការិោល័�

ករុំព្យនូទ័រ និង       
បរិកាខារករុំព្យនូទ័រ

ម្ទព្យ និងបរិកាខារ
កំពរុងសាងសង់ សររុប

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្

ថថលៃណដើម

នាផ្ងៃទី 1 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2017 1,173,279 186,818 182,449 1,033,594 - 2,576,140

ការទិញបផន្ម 476,986 30,990 199,319 620,633 366,207 1,694,135

ការលថុបងចាល (115,295) - (3,998) - - (119,293)

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2017 1,534,970 217,808 377,770 1,654,227 366,207 4,150,982

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាផ្ងៃទី 1 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2017 (683,503) (74,331) (91,371) (535,808) - (1,385,013)

រលំស់្នាថុ្ឆ្នា ំ (236,594) (53,580) (89,074) (288,838) - (668,086)

ការលថុបងចាល 115,295 - 3,998 - - 119,293

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2017 (804,802) (127,911) (176,447) (824,646) - (1,933,806)

តថមលៃណោង

នាផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017 730,168 89,897 201,323 829,581 366,207 2,217,176

សមមូលនរឹ្ពានង់រៀល 2,947,688 362,914 812,741 3,349,018 1,478,379 8,950,740
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ការផកលម្អ 
ោគារជួល

យម្គឿងសង្ហារឹម 
និងបរិកាខារភាជាប់ បរិកាខារការិោល័� ករុំព្យនូទ័រ និង       

បរិកាខារករុំព្យនូទ័រ សររុប

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្

តថមលៃណដើម

នាផ្ងៃទី 1 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2016 934,515 112,476 104,396 921,801 2,073,188

ការទិញបផន្ម 241,914 74,905 95,555 114,274 526,648

ការលថុបងចាល (3,150) (563) (17,502) (2,481) (23,696)

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2016 1,173,279 186,818 182,449 1,033,594 2,576,140

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាផ្ងៃទី 1 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2016 395,696 36,457 63,272 240,303 735,728

រលំស់្នាថុ្ឆ្នា ំ 290,942 38,413 45,272 297,719 672,346

ការលថុបងចាល (3,135) (539) (17,173) (2,214) (23,061)

នាផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2016 683,503 74,331 91,371 535,808 1,385,013

តផម្ងោ្

នាផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2016 489,776 112,487 91,078 497,786 1,191,127

សមមូលនឹងពាន់ណរៀល 1,977,226      454,110    367,682    2,009,562   4,808,580 

១០ ម្ទព្យសកម្មអរូបី

កម្មវិធីករុំព្យនូទ័រ កម្មវិធីកំព្យនូទ័រកំពរុងតយម្ើង សររុប

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្

ថថលៃណដើម

នាផ្ងៃទី1 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2017 3,266,213 - 3,266,213

ការទិញបផន្ម 25,495 524,778 550,273

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ  ឆ្្ំ 2017 3,291,708 524,778 3,816,486

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាផ្ងៃទី1 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2017 (976,619) - (976,619)

រលំស់្នាថុ្ឆ្នា ំ (649,024) - (649,024)

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ  ឆ្្ំ 2017 (1,625,643) - (1,625,643)

តថមលៃណោង

នាផ្ងៃទី 31 ផខ ធនាូ  ឆ្នា  ំ2017 1,666,065 524,778 2,190,843

សមមូលនឹងពាន់ណរៀល 6,725,904 2,118,529 8,844,433
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កម្មវិធីករុំព្យនូទ័រ កម្មវិធីកំព្យនូទ័រកំពរុងតយម្ើង សររុប

ថថលៃណដើម

នាផ្ងៃទី1 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2016 2,983,565 - 2,983,565

ការទិញបផន្ម 282,648 - 282,648

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2016 3,266,213 - 3,266,213

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាផ្ងៃទី1 ផខ ម្រា ឆ្នា  ំ2016 (333,028) - (333,028)

រលំស់្នាថុ្ឆ្នា ំ (643,591) - (643,591)

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2016 (976,619) - (976,619)

តថមលៃណោង

នាផ្ងៃទី 31 ផខធនាូ ឆ្នា  ំ2016 2,289,594 - 2,289,594

សមមូលនឹងពាន់ណរៀល 9,243,091 - 9,243,091

១១ បំណុលយ្្សងៗ

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

គណនីម្តរូវទូទាតឲ់្យអនា្ផច្ចាយ និ្អនា្្្គត់្ ្គ្់ 874,826 3,531,673 523,111 2,111,799

ចំណ្យប្្គរ 141,556 571,462 178,826 721,921

ម្បា្ប់្ម់ថុនពីអតិ្ិជន 88,511 357,319 96,040 387,713

បំណថុ លពន្ធង្្ស្ៗ 74,587 301,108 71,545 288,827

ការម្បា្ម់្តរូវប្់ 74,409 300,389 44,867 181,128

ការម្បា្ព់្ួយរទថុ្ 32,583 131,538 11,010 44,447

ង្្ស្ៗ 232,547 938,791 66,630 268,986 

1,519,019 6,132,280 992,029 4,004,821

១២ ពន្ធយលើម្បាក់ចំយណញ
(ក) ពន្ធពន្យារ, សុ្រ្ធ

ម្ទព្យស្ម្ម និ្បណំថុ លពន្ធពនយារ ម្តរូវបានកាត់្ ្ងៅងពលមានការអនថុញ្្ញ តងោយចបាប ់និ្ សិ្តងម្កាមអាជាញា ធរពន្ធផតមយួ ។ ចំនួនផែលបានកាត់
្្រចួងហើយមានែួចខា្ងម្កាម៖

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ពន្ធពនយារជាម្ទព្យស្ម្ម  246,414  994,774 200,776 810,533

ពន្ធពនយារជាបំណថុ ល  (521)  (2,104) - -

 245,893  992,670 200,776 810,533
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បផម្មបម្មរួលម្ទព្យស្ម្មពន្ធពនយារសថុទ្ធ មានែូចខា្ងម្កាម៖

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

នាផ្ងៃទី1 ផខ ម្រា  200,776  810,533 59,253 239,975

ង្ទៃរចូល្នាថុ្ងៅរបាយការណ៍លទ្ធ្ល  39,933  161,209 141,523 571,328

ការងធវើវងិសាធន្ម្មងលើពន្ធពីឆ្នា មំថុន  5,184  20,928 - -

លងម្អៀ្ពីការប្តូររូបិយបណ័្ណ  -    -   - (770)

 245,893  992,670 200,776 810,533

ម្ទព្យស្ម្ម/(បណំថុ ល) ពន្ធពនយារមានែូចខា្ងម្កាម៖

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

រលំស់  71,437  288,391 27,269 110,085

សំវធិានធនងលើឥណទានអាម្្្ ់និ្ជាបស់្្សយ័  123,933  500,318 157,165 634,475

ម្បា្ឧ់បត្មភាប្្គរ  37,702  152,203 - -

ម្បា្ច់ំណូលមនិទានទ់ទួលសា្គ ល់  13,342  53,862 15,114 61,015

ខាតពីលំងអៀ្អម្តាប្ដូរម្បា្់  (521)  (2,104) 1,228 4,958

 245,893  992,670 200,776 810,533

(ខ) បំែុលពន្ធណលើមរាក់ចំណែញ

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

នាផ្ងៃទី 1 ផខ ម្រា 139,195 561,930 280,305 1,135,235

ពន្ធងលើម្បា្ច់ំងណញម្បចាឆំ្នា ំ 118,390 477,940 219,900 887,736

ឥណទានពន្ធងោ្ងៅមថុខ - - 7,449 30,072

ពន្ធផែលបានប្់ (245,288) (990,228) (368,459) (1,487,469)

ការងធវើវងិសាធន្ម្មងលើពន្ធពីឆ្នា មំថុន 5,184 20,929 - -

លងម្អៀ្ពីការប្តូររូបិយបណ័្ណ - - - (3,644)

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ 17,481 70,571 139,195 561,930

អនថុងលាមងៅតាមចបាបព់ន្ធផនម្ពះរាជាណ្ចម្្្ម្ថុជា ម្ រ្ុមហ៊ថុនមានកាតពវ្ ចិប្្ព់ន្ធងលើម្បា្ច់ងំណញ ងោយគណនាតាមអម្តា 20% 
ផនម្បា្ចំ់ងណញជាបព់ន្ធ ឬ្ប៏្ព់ន្ធអប្បរមាងោយគណនាតាមអម្តា 1% ផនម្បា្ច់ណូំលសរថុប ងោយ្ណំតយ់្ចនំនួពន្ធ ម្តរូវប្ណ់្ផែលធជំា្ ។
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(គ) ចំណាយពន្ធណលើមរាក់ចំណែញ

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ពន្ធងលើម្បា្ច់ំងណញម្បចាឆំ្នា ំ 118,390 477,940 219,900 887,736

ចំណ្យពន្ធពនយារ (39,933) (161,209) (141,523) (571,328)

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ 78,457 316,731 78,377 316,408

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ម្បា្ច់ំងណញមថុនែ្ពន្ធ 154,674 624,418 95,134 384,057

ពន្ធងលើម្បា្ច់ំងណញផ្្អ្តាមអម្តាពន្ធជា្្ូវការ 30,935 124,885 19,027 76,812

ចំណ្យមនិអាចកាត់្ ្បាន 41,815 168,807 38,126 153,915

វងិសាធន្ម្មពន្ធពកីារយិបរងិចឆេទមថុន 5,184 20,928

្្វះសំវធិានធនងៅការយិបរងិចឆេទមថុន - - 15,782 63,712
្លបះ៉ពាល់ងលើសមតថុល្យពន្ធពនយារ 523 2,111 5,442 21,969

ចំណាយពន្ធណលើមរាក់ចំណែញ 78,457 316,731 78,377 316,408

ការប្ព់ន្ធរបស់ធនាគារម្តរូវមានការម្តរួតពិនតិ្យ និ្អនថុមត័ងោយអាជាញា ធរពន្ធោរ។ ងោយសារការអនថុវត្តចបាបព់ន្ធនិ្បទបញ្្ង្្ស្ៗចងំពាះម្បងភទ
ម្បតបិត្តកិារង្្ស្ៗអាចផម្បម្បរួលងៅតាមការប្ម្សាយខថុសៗគានា  ចនួំនផែលម្តរូវបានរាយការណ៍ងៅ្នាថុ្របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុអាចម្តរូវបានផ្្ស់ប្តូរ
ងៅងពលងម្កាយ តាមការ្ណំតច់ថ្ុ ងម្កាយងោយអគ្គនាយ្ោឋា នពន្ធោរ។

១៣ ម្បាក់កម្ី

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

នាផ្ងៃទី 1 ផខ ម្រា 28,690,000 115,821,530 21,890,000 88,654,500

្ម្ី្ នាថុ្ឆ្នា ំ 22,700,000 91,639,900 13,000,000 52,481,000

ការទូទាតស់្្នាថុ្ឆ្នា ំ (20,690,000) (83,525,530) (6,200,000) (25,029,400)

លងម្អៀ្ពីការប្តូររូបិយបណ័្ណ - - - (284,570)

នាថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ 30,700,000 123,935,900 28,690,000 115,821,530

ម្បា្់្ ម្ទីាំ្ ងនះ ជាម្បា្់្ ម្ពីធីនាគារងៅបរងទស ផែលមានអម្តាការម្បា្ពី់ 2.14% to 3.30% ន្ាថុ្មយួឆ្នា  ំ(ឆ្នា 2ំ016គ ឺព0ី.72% ងៅ 2.20%)។

ចណំ្យការម្បា្់្ នាថុ្ឆ្នា មំានចំនួន 686,891 ែថុល្ារអាងមរ ិ្  (ឆ្នា 2ំ016គ ឺ455,710 ែថុល្ារអាងមរ ិ្ )។

ម្បា្់្ ម្ ីម្តរូវបានវភិាគបផនម្ែូចខា្ងម្កាម៖

(ក) តាមរូបរិយប័ែ្ណ

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

មរាក់ដុលា្្រអាណមរិក 30,700,000 123,935,900 28,690,000 115,821,530
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(ខ) តាមកាលកំែត់

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

1 ងៅ 3ផខ 10,000,000 40,370,000 4,300,000 17,359,100

4 ងៅ 12ផខ 6,700,000 27,047,900 21,390,000 86,351,430

ងលើសមយួឆ្នា ំ 14,000,000 56,518,000 3,000,000 12,111,000

30,700,000 123,935,900 28,690,000 115,821,530

 

១៤ យ�ើមទរុន

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ភាគហ៊ុនណដលរានចុះបញ្ី នរិងរានបង់ 
1 ដុលា្្រអាណមរិកក្នចុងមួយហ៊ុន  12,500,000  50,462,500  10,000,000  40,370,000 

ពត័ម៌ានលម្អតិអពីំងែើមទថុនមានែូចខា្ងម្កាម៖

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

% ផនភាពជា 
ម្ាស់្ម្មសិទ្ធិ

ចនំនួភាគហ៊ថុន1 
ែថុល្ារអាងមរ ិ្

្នាថុ្មយួហ៊ថុន

% ផនភាពជា 
ម្ាស់្ម្មសិទ្ធិ

ចនំនួភាគហ៊ថុន1 
ែថុល្ារអាងមរ ិ្

្នាថុ្មយួហ៊ថុន

AEON Thana Sinsap (Thailand)  
Public Company Limited 80%  10,000,000 80%  8,000,000 

AEON Financial Service Co., Ltd. 20%  2,500,000 20%  2,000,000 

100%  12,500,000 100%  10,000,000 

ងោ្តាមម្បកាស ធ7-016-117 ចថុះផ្ងៃទ ី22 ផខ មនីា ឆ្នា  ំ2016 ងលើ ”ងែើមទថុនអប្បរមាចថុះបញី្ របស់ធនាគារ និ្ ម្គរឹះស្ានហរិញ្ញ វត្ថុ” ធនាគារឯ្ងទស 
បង្កើតងម្កាមរបូភាព ជាម្្រុមហ៊ថុន ន្ាថ្ុ ម្សរុ  ្    ម្តរូវមានងែើមទថុនចថុះបញី្អប្បរមា ងស្មើនរ្ឹ  60 ប៊លីានងរៀល (សមមលូនរ្ឹ  15 លាន ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ) ។ ធនាគារតម្មរូវ 
ងអាយបំងពញតាមការតម្មរូវងនះោ៉្យូរ 2 ឆ្នា គំតិពីកាលបរងិចឆេទផនម្បកាសងនះ។ ងៅផ្ងៃទី16 ផខមិ្ ថុនា ឆ្នា 2ំ016 ធនាគារជាតិបានងចញសរាចរផណនាងំលខ 
ធ7-016-003 ស្តីពកីារអនថុវត្តម្បកាសស្តីពងីែើមទថុនចថុះបញី្អប្បរមារបស់ម្គឺះស្ានធនាគារ និ្ ហរិញ្ញ វត្ថុតម្មរូវងអាយ ធនាគារ ម្តរូវបង្កើនងែើមទថុនចថុះបញី្
អប្បរមា ឱ្យបានោ៉្តិចពា្់្ ណ្្ត លផនងែើមទថុនផែលម្តរូវបំងពញ បផន្មោ៉្យូរម្តរឹមែំណ្ចផ់ខ មនីា ឆ្នា 2ំ017 និ្បស ្្គប ់ងែើមទថុនឱ្យបានម្គបច់នំួ
នោ៉្យូរបំ ថ្ុតម្តរឹម ផ្ងៃទី 22 ផខ មនីា ឆ្នា 2ំ018 ។

នាផ្ងៃទី 16 ផខ មនីា ឆ្នា  ំ2017 ធនាគារបានទទលួការអនថុមត័ពធីនាគារជាតិផន្ម្ថុជា ងែើម្តំីងឡើ្ ងែើមទថុនពីចំនួន 10 លានែថុល្ារ  ងៅែល់ 12.5 
លានែថុល្ា។  នាផ្ងៃងចញរបាយការណ៍ងនះ  ធនាគារបាននិ្ ្ពំថ្ុ ងធវើការផ្ផម្ប  ល្ខេន្តិ្ ៈរបស់ធនាគារ ងែើម្ទីទលួបានការ អនថុមត័ព ីម្្សួ្ ពាណិជ្្ ម្ម ។
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១៥ ចំណូលពីការម្បាក់

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ឥណទាន្្ដល់ែល់អតិ្ិជន 9,480,127 38,271,273 8,458,635 34,147,509

សមតថុល្យងៅធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា និ្ធនាគារង្្ស្ៗ 35,315 142,567 31,248 126,148

ម្បា្ត់មកល់ធានាងលើងែើមទថុន 2,268 9,155 1,059 4,276

9,517,710 38,422,995 8,490,942 34,277,933

១៦ ចំណូលកផម្មយជើងសារ 

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

្ផម្មងលើចំណ្យទូទាតស់្ 270,444 1,091,782 87,586 353,585

្ផម្មពីការផ្្ពិនយ័ 204,449 825,361 154,212 622,554

្ផម្មងសវាឥណទាន 160,655 648,564 166,442 671,926

ការម្បមូលបានវញិនូវឥណទានផែល                       
បានលថុបងចាលពីមថុន 12,827 51,782 2,768 11,174

្ផម្មង្្ស្ៗ 195,267 788,293 122,964 496,406

ខាតពីការប្ដូររូបិយបណ័្ណ (3,527) (14,238) (6,135) (24,767)

840,115 3,391,544 527,837 2,130,878

១៧ ចំណា�យលើបរុគ្គលិក

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ម្បា្ផ់ខ និ្ម្បា្ឈ់នាួល 3,175,355 12,818,908 2,646,396 10,683,501

ចំណ្យងលើការបណ្ដថុ ះបណ្្ដ ល 106,462 429,787 66,184 267,185

ចំណ្យងលើការជួល្ទៃះសម្មាប ់បថុគ្គលិ្ 79,177 319,638 75,691 305,565

ចំណ្យថ្នា ងំពទ្យ 10,544 42,566 11,882 47,968

ង្្ស្ៗ 60,786 245,393 57,689 232,889

3,432,324 13,856,292 2,857,842 11,537,108

១៨ រំលស់  

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

រលំស់ម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រ 668,085 2,697,058 672,346 2,714,261

រលំស់ម្ទព្យស្ម្មអរូបី 649,025 2,620,115 643,591 2,598,177

1,317,110 5,317,173 1,315,937 5,312,438
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១៩ ចំណា�ម្បតិបត្តិការយ្្សងៗ

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ចំណ្យងលើការជួសជថុល និ្ផ្ទាំ 565,093 2,281,280 419,186 1,692,254

ចំណ្យងលើការជួលការោិល័យ 455,658 1,839,491 385,506 1,556,288

ចំណ្យងលើផ្នា្ទី្សារ និ្ការ្សាយពាណិជ្្ម្ម 422,044 1,703,794 545,448 2,201,974

ចំណ្យងលើផ្នា្ទំនា្ទ់ំន្ 271,410 1,095,682 236,266 953,806

ចំណ្យងលើការងធវើែំងណើ រ 270,345 1,091,383 233,488 942,591

ចំណ្យងលើសមាភា រៈការោិល័យ 240,848 972,303 184,962 746,692

ចំណ្យងលើការជួលោនយន្ត 213,408 861,528 206,728 834,561

ចំណ្យងលើងសវាវជ្ិាជីវៈ 202,811 818,748 141,097 569,609

ចំណ្យពន្ធ និ្អាជាញា បណ័្ណ 161,452 651,782 211,288 852,970

ចំណ្យងលើកាតឥណទាន និ្ ម្បតិបត្តិការទូ ATM 148,524 599,591 53,704 216,803

ចំណ្យងលើផ្្ទរឹ្ងភ្ើ្ 101,979 411,689 111,371 449,605

ចំណ្យងលើធានារ៉ាបរ់្ 75,334 304,123 82,698 333,852

ការខាតងលើការលថុបងចាលម្ទព្យ  និ្បរកិាខេ រ - - 635 2,563

ចំណ្យង្្ស្ៗ 230,931 932,268 209,798 846,952

3,359,837 13,563,662 3,022,175 12,200,520

២០ សាច់ម្បាក់ និងសាច់ម្បាក់សមមូល

សម្មាបក់ារបងាហា ញ្នាថុ្របាយការណ៍លំហូរសាចម់្បា្ ់សាចម់្បា្ ់និ្សាចម់្បា្ស់មមូល មាន ែូច ខា្ងម្កាម៖

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

សាចម់្បា្់្ នាថុ្ផែ 242,884 980,523 185,874 750,373

គណនីចរន្តងៅធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា 12,384 49,994 22,343 90,199

សមតថុល្យងៅធនាគារនានា 2,116,532 8,544,441 1,484,889 5,994,497

2,371,800 9,574,958 1,693,106 6,835,069

២១ ភតិសនយា និង�ថ្ភាព
(ក) ករិច្សន្យាភតរិសន្យាមបតរិបត្រិការ

ធនាគារជលួអគារការោិល័យ ងម្កាមភតិសនយាម្បតបិត្តកិារែូច ខា្ងម្កាម៖

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

មនិងលើសពី  1ឆ្នា ំ 387,580 1,564,660 387,904 1,565,968

ងលើសពី 1ឆ្នា  ំផតមនិងលើសពី5ឆ្នា ំ 225,490 910,303 479,776 1,936,856

613,070 2,474,963 867,680 3,502,824
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(ខ) ករិច្សន្យាឥែទាន

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

កមមរិតឥែទានណដលមរិនទាន់រាន   ណមបើមរាស់ 6,978,595 28,172,588 7,252,815 29,279,614

(គ) ករិច្សន្យាចំណាយមូលធន

ការចណំ្យមូលធនផែលបានចថុះ្ិចស្នយាងៅកាលបរងិចឆេទផនរបាយការណ៍ងនះ ប៉ថុផន្តមនិទានប់ានង ើ្តងឡើ្ មានែូចខា្ងម្កាម៖

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

មរិនណលើសពី 1  ឆ្្ំ 787,470 3,179,016 - -

២២ សមតរុល្យ និងម្បតិបត្តិការជាមួ�សម្័ន្ធញាតិ

សមតថុល្យ និ្ ម្បតបិត្តកិារជាមយួសម្ន័្ធញាតិមានែូចខា្ងម្កាម៖

ទំនាក់ទំនង ភាគីោក់ព័ន្ធ

ម្្រុមហ៊ថុនងម ម្្រុមហ៊ថុនផែលមាន្ម្មសិទ្ធិ និ្ការម្គបម់្គ្ភាគងម្ចើនងលើធនាគារ
ម្្រុមហ៊ថុនសម្ន័្ធញាតិ ម្្រុមហ៊ថុនផែលងៅ្នាថុ្ម្្រុមហ៊ថុនងមផតមយួរបស់ធនាគារ

គណៈម្គបម់្គ្សំខាន់ៗ អនា្ផែលមានអំណ្ច និ្ការទទួលខថុសម្តរូវសម្មាបក់ារងរៀបចំផ្នការ ែរឹ្នា ំនិ្ម្តរួតពិនិត្យស្
ម្មភាពរបស់ធនាគារផ្ទៃ ល់   ឬមនិផ្ទៃ ល់ រមួទាំ្ នាយ្ (មនិថ្នាយ្ម្បតិបត្តិឬ្ន៏ាយ្មនិម្បតិបត្តិ)
របស់ធនាគារ។

(ក) សមតុល្យជាមួយនឹងសម្័ន្ធញាតរិ

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ចំនួនម្តរូវទទួល

ម្្រុមហ៊ថុនងម 890 3,593 - -

ម្្រុមហ៊ថុនសម្ន័្ធញាតិ 13,117 52,953 9,796 39,546

ចំនួនផែលម្តរូវប្់

ម្្រុមហ៊ថុនងម - - 2,567 10,363

ម្្រុមហ៊ថុនសម្ន័្ធញាតិ 66,573 268,755 115,836 467,630

គណនីម្តរូវប្ង់ៅសម័ន្្ធញាតិ គឺពថុមំានការធានា និ្ គា្ម នការម្បា្ ់ងហើយគា្ម នកាល្ណំតជ់ា្ល់ា្់្ នាថុ្ការទូទាតស់្ងឡើយ។
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(ខ) មបតរិបត្រិការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

�ំណាច់ឆ្នាំ
ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017

�ំណាច់ឆ្នាំ
ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ម្្រុមហ៊ថុនងម

ចំណ្យទូទាតស់្ 1,142 4,610 26,404 106,593

្ផម្មងលើថ្នា ្ម់្គបម់្គ្ 214,272 865,016 - -

ទំនិញ  និ្ងសវា្ម្មផែលទទួលបាន 19 77 106,674 430,643

ម្្រុមហ៊ថុនសម្ន័្ធញាតិ

ការ្្ដល់ងសវា 30,572 123,419 64,414 260,039

ចំណ្យទូទាតស់្ - - 13,860 55,953

ទំនិញ  និ្ងសវា្ម្មផែលទទួលបាន 1,074,825 4,339,069 788,854 3,184,604

ម្បា្់្ ផម្មរបស់គណៈម្គបម់្គ្ 940,085 3,795,123 816,787 3,297,369

ការទូទាតប់ំណថុ លរបស់អតិ្ិជន 582,890 2,353,127 657,817 2,655,607

ចំណ្យការជួល 65,292 263,584 33,792 136,418

(គ) សំែងនរិងអត្មបណោជន៏របស់គែភៈមគប់មគងសំខាន់ៗ

ចំណ្យ រមួបញូ្លទាំ្  អត្ម្បងោជនរ៍បស់អភបិាល និ្ អន្ា ម្គបម់្គ្សំខាន់ៗ ន្ាថុ្ការយិបរងិចឆេទ មានចនំនួ477,920 ែថុល្ារអាងមរ ិ្  (ឆ្នា 2ំ016គឺ 
554,536 ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ) ។

២៣ ការម្គប់ម្គងហានិភ័�ហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ម្មភាពរបស់ធនាគារ ម្បឈមនរ្ឹ ហានិភយ័ហរិញ្ញ វត្ថុជាងម្ចើនែូចជា ហានិភយ័ឥណទាន ហានភិយ័ ទី្ សារ (រមួទាំ្ ហានិភយ័រូបយិបណ័្ណ  ហានភិយ័

 អម្តាការម្បា្ ់និ្ហានភិយ័តផម)្ និ្ហានភិយ័សាច ់ម្បា្ង់ាយម្សរួល។ អាជីវ្ម្មផត្ផតម្បឈមមថុខនរ្ឹ ហានភិយ័ ងហើយហានភិយ័ម្បតបិត្តកិារ 
គជឺា ហានភិយ័ផែលមនិអាចងជៀសបាន្នាថុ្អាជីវ្ម្ម ។

ធនាគារមនិបានងម្បើម្បាស់ឧប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុ ែូចជា្ចិស្នយាប្ដូររបិូយបណ័្ណ  និ្ការប្តូរអម្តាការម្បា្ង់ែើម្ ីម្គបម់្គ្ហានភិយ័ទាំ្ ងនាះងទ ងោយសារ

 
ម្ពះរាជាណ្ចម្្្ម្ថុជា មនិមានទី្សារនិស្សនទៃងៅងឡើយ ។

ធនាគារ មានងគាលងៅអនថុងលាមតាមបញ្្ញ ត្តរិបស់ធនាគារជាតផិន្ម្ថុជា ្ នាថុ្ការម្គបម់្គ្ហានភិយ័ហរិញ្ញវត្ថុ។ ប៉ថុផន្តធនាគារទទលួសា្គ ល់ថ្ មនិទានប់ាន
 អនថុវត្តោ៉្ងពញងលញនូវការម្គបម់្គ្ហានិភយ័តាមស្្ត ោ់រអន្តរជាតិងៅងឡើយងទ។ ម្្រុមម្បរឹ្សាភបិាល បានបង្កើតផ្ន្ា ម្គបម់្គ្ហានិភយ័ ងែើម្បីង ក្ើត 

ប៉ារ៉ាផមម៉្តផែលអាចឲ្យធនាគារទទលួយ្ហានិភយ័បាន និ្ តាមោនស្ម្មភាពប៉ារ៉ាផមម្តទាំ្ ងនាះ ។

ធនាគារកានក់ាបម់្ទព្យស្ម្ម និ្បណំថុ លែូចខា្ងម្កាម៖

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ម្រព្យសកម្មហរិរញ្ញវត្ចុ

សាចម់្បា្់្ នាថុ្ផែ 242,884 980,523 185,874 750,373

សមតថុល្យងៅធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា 637,384 2,573,119 522,343 2,108,699

សមតថុល្យងៅធនាគារនានា 2,116,532 8,544,440 1,484,889 5,994,497

ឥណទាន្្តល់ែល់អតិ្ិជន 35,956,288 145,155,535 33,357,226 134,663,120
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ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ម្ទព្យស្ម្មង្្ស្ៗ 1,752,582 7,075,174 1,316,804 5,315,938

ម្រព្យសកម្មហរិរញ្ញវត្ចុសរុប 40,705,670 164,328,791 36,867,136 148,832,627

បំែុលហរិរញ្ញវត្ចុ

បំណថុ លង្្ស្ៗ 1,048,822 3,283,833 813,434 3,283,833

គណនីម្តរូវទូទាតស់្សម្ន័្ធញាតិ 42,783 172,715 115,836 467,630

ម្បា្់្ ម្ី 30,700,000 123,935,900 28,690,000 115,821,530

បំែុលហរិរញ្ញវត្ចុសរុប 31,791,605 127,392,448 29,619,270 119,572,993

 (ក) ហានរិភ័យមបតរិបត្រិការ

ការខាតប្ព់ហីានិភយ័ម្បតបិត្តកិារ ផែលអាចង ើ្តមានងឡើ្ ងោយសារផត្្វះខាត ឬបរាជយ័ផនែងំណើ រការផ្ទ្ៃ នាថុ្ ធនធានមនថុស្ស និ្ម្បពន័្ធ 
ឬបណ្្ត លម្ពី្តា្ត ខា្ងម្រៅ ម្តរូវបានម្គបម់្គ្តាមរយៈែំងណើ រការ ម្គបម់្គ្ហានភិយ័ម្បតបិត្តកិារផែលបានបង្កើតរចួងហើយ ការម្តរួតពិនតិ្យ 
និ្ ការរាយការណ៍ឲ្យបាន ម្តរឹមម្តរូវពីស្ម្មភាពអាជីវ្ម្ម ងធវើងឡើ្ ងោយផ្ន្ា ម្តរួតពិនតិ្យ និ្គាមំ្ទងោយឯ្រាជ្យពីផ ន្្ា អាជវី្ម្ម និ្ ការម្តរួតពិនតិ្យ

 ផែល ្្តល់ងោយអន្ា ម្គបម់្គ្ ។

ការម្គបម់្គ្ហានភិយ័ម្បតបិត្តកិារ រមួមានការបង ក្ើតរចនាសម្ន័្ធអ ្្គភាព តួនាទី និ្ ទនំលួខថុសម្តរូវចបាស់លាស់។ ការម្តរួតពិនតិ្យផ្ទ្ៃ នាថុ្ និ្ វធិានការ្ ្
ងស្ៗម្តរូវបានបង្កើតងឡើ្  រមួមានការបង្កើតអន្ា ផែលមានអណំ្ចចថុះហតង្លខា បង្កើតការម្តរួតពិនតិ្យងលើម្បពន័្ធប៉ារ៉ាផមម៉្ត និ្ការបង្កើតឲ្យមាននតីវិធិី 
និ្ ការរ្សាទថ្ុ ឯ្សារ។ ទាំ្ អស់ងនះម្តរូវបានពនិតិ្យងឡើ្ វញិជាបន្តបនាទៃ បង់ែើម្ងី្្ើយតបងៅនរ្ឹ ហានិភយ័ម្បតបិត្តកិារផនស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មរបស់ខ្ួន។

(ខ) ហានរិភ័យឥែទាន

ធនាគារម្បឈមងៅនរ្ឹ ហានិភយ័ឥណទានផែលជាហានិភយ័ផែលភាគីជាផែគូនរ្ឹ ងធវើឲ្យមានការខាតប្ហិ់រញ្ញ វត្ថុ របស់ធនាគារងោយសារផតមនិបាន
 បងំពញកាតពវ្ ចិរ្បស់ខ្ួន។ ហានិភយ័ឥណទានគឺជាហានភិយ័ែសំ៏ខានបំ់ ថ្ុតសម្មាបអ់ាជវី្ម្មរបស់ធនាគារ។ ការម្បឈមនរ្ឹ ហានិភយ័ង ើ្តងឡើ្

ងោយសារផតការ្្ដល់ឥណទានងៅឲ្យអតិ្ជិន។ ផ ន្្ា ម្គបម់្គ្ហានិភយ័របស់ធនាគារគជឺាអន្ា តាមោននូវហានភិយ័ឥណទាន ។

(i) ការវាស់ណវងហានរិភ័យឥែទាន 

ធនាគារ ប៉ានម់្បមាណនូវ្ម្មតិម្បផហលផនការខ្ខានមនិទូទាតស់្បំណថុ លរបស់អន្ា ខ្មីានា ្់ៗ  ងោយអនថុងលាមតាមងគាលនងោបាយ នីតវិធិី 
និ្ បទពិងសាធនឥ៍ណទាន។ ផ ន្្ា ម្គបម់្គ្ហានិភយ័ទទលួ ខថុសម្តរូវ ន្ាថុ្ការ្ំណតង់គាលនងោបាយចំណ្តថ់្នា ្ហ់ានិភយ័។

(ii) ការមគប់មគងកមមរិតហានរិភ័យ នរិងណគាលការែ៍បណញ្ៀសហានរិភ័យ

ធនាគារងធវើម្បតបិត្តកិារ និ្្្ដល់ឥណទានឲ្យឯ្្ត្តជនផែលរស់ងៅ្នាថុ្ម្ពះរាជាណ្ចម្្្ម្ថុជា។ ធនាគារ ម្គបម់្គ្្ម្មតិ និ្ពិនតិ្យការងផ្្ដ តងលើ
ហានិភយ័ឥណទាន ងៅងពលផែលបាន្ណំតរ់្ង�ើញ។ ហានភិយ័ធំៗ  ម្តរូវបាន្ណំតង់ោយធនាគារជាតផិន្ម្ថុជា ងោយមនិឲ្យងលើសព ី10% 
មលូផននិធធិនាគារផ្ទៃ ល់សថុទ្ធ។

ងម្កាមម្បកាសងលខ ធ7-06-226  ធនាគារម្តរូវបានតម្មរូវ ងអាយរ្សាអនថុបាតោ៉្ងម្ចើន 20% ចងន្ាះ ព ីហានិភយ័  ឥណទានរបស់ធនាគារ  ងៅនិ្ មលូនិធិ 
ធនាគារផ្ទៃ ល់សថុទ្ធ និ្ អត្ម្បងោជនប៏ថុគ្គល។ បរមិាណ សរថុបផនហានិភយ័ឥណទាន មនិអាចងលើស 300% ផន មូលនិធធិនាគារផ្ទៃ ល់ងឡើយ។ 

(iii) ណគាលនណោរាយក្នចុងការកំែត់ឱនភាពថនតថមលៃ នរិងការណធវើសំវិធានធន

ធនាគារម្តរូវបានតម្មរូវឱ្យអនថុវត្តតាមចណំ្តម់្្រុមឥណទាន និ្សំវធិានធនអនថុងលាមងៅតាមម្បកាស ្្មងីលខ ធ7-017-344 ចថុះផ ង្ៃទី 1 ផខធនាូ ឆ្នា  ំ2017 
ស្តីពចីណំ្តថ់្នា ្ហ់ានិភយ័ឥណទាននិ្ អថុមីផភរមនិ។ សូមងមើល្ណំតស់មា្គ ល់ 2.7 សម្មាបព់ត័ម៌ានលំអិត។
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(iv) ការមបឈមនឹងហានរិភ័យឥែទាន

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

ម្រព្យសកម្មក្នចុងតារាងតុល្យការ

សមតថុល្យងៅធនាគារនានា 2,116,532 8,544,440 1,484,889 5,994,497

ឥណទាន្្តល់ែល់អតិ្ិជន 35,956,288 145,155,535 33,357,226 134,663,120

ម្ទព្យស្ម្មង្្ស្ៗ * 1,752,582 7,075,174 1,316,804 5,315,938

ខ្ទង់ណមរៅតារាងតុល្យការ

្ម្មតិឥណទានមនិទានប់ានងម្បើម្បាស់           6,978,595      28,172,588 7,252,815 29,279,614

46,803,997 188,947,737 43,411,734 175,253,169

តារា្ខា្បងាហា ញពីងសណ្រយី៉ូ្ រណីអាម្្្ប់ំ្ ថុតផនហានិភយ័ឥណទានសម្មាបធ់នាគារនាផ្ងៃទ ី31 ផខ ធនាូ ឆ្នា  ំ2017 ងោយមនិរាបប់ញូ្លឥណទានែផទ។  
សម្មាបម់្ទព្យស្ម្្ម នាថុ្តារា្តថុល្យការ ការម្បឈមនរ្ឹ ហានិភយ័ខា្ងលើគផឺ ្្្អ ងលើតផម្ពិតគណងនយ្យ។

ែូចបានបងាហា ញខា្ងលើ 76.82% (ឆ្នា 2ំ016គ ឺ76.84%) ផនការម្បឈមសរថុបគឺង ើ្តងឡើ្ ពីឥណទាន ្្ដល់ឲ្យអតិ្ជិន។

គណៈម្គបម់្គ្ងជឿជា្ង់លើសមតភ្ាពរបស់ខ្ួន្នាថុ្ការបន្តម្តរួតពនិតិ្យ និ្ រ្សាឲ្យងៅទាបបំ ថ្ុតនូវការម្បឈមផនហានភិយ័ឥណទានរបស់ធនាគារផែល
 បណ្្ដ លម្ពីឥណទាន ងោយសារផតធនាគារបានរ្សានីតវិធិវីាយតផម្ឥណទានមថុននរ្ឹ សងម្មច ្្ដល់ឥណទានងៅឲ្យអតិ្ជិន។

ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2017 ផថងៃទី 31 ផ� ធ្ននូ ឆ្នាំ 2016

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

បំណថុ លពីអតិ្ិជន

មនិហួសកាល្ំណតនិ់្មនិទានខ់ាតប្់ 35,104,537 141,717,016 32,323,344 130,489,340

ហួសកាល្ំណតន់ិ្មនិទានខ់ាតប្់ 928,484 3,748,290 578,943 2,337,193

ខាតប្ជ់ាឯ្ត្តបថុគ្គល 1,243,169 5,018,673 1,625,424 6,561,836

37,276,190 150,483,979 34,527,711 139,388,369

ឥែទានមរិនទាន់ហួសកាលកំែត់ នរិងមរិនទាន់ខាតបង់

ឥណទាន្្ដល់ជូនអតិ្ ជិនផែលមនិទានហ់សួកាល្ណំត ់និ្មនិទានខ់ាតប្ ់មនិម្តរូវបានងធវើសំវធិានធន លថុះម្តាផតមានពត័ម៌ានង្្ស្ៗផែលបងាហា ញ
 ្ទៃថុយពងីនះ។

ឥែទានហួសកាលកំែត់ នរិងមរិនទាន់ខាតបង់

ឥណទានហួសកាល្ណំត ់និ្ មនិទានខ់ាតប្ ់គជឺាឥណទានផែលការទូទាតស់្ការម្បា្ ់និ្ ម្បា្ ់ងែើមមានការយតឺោ៉វតិចជា្ 31 ផ្ងៃ សម្មាប ់
ឥណទានរយៈផពលខ្ ីនិ្តិចជា្ 90 ផ្ងៃសម្មាបឥ់ណទានរយៈងពលផវ្ លថុះម្តាផតមានពត័ម៌ានង្្ស្ៗផែលបងាហា ញ ទ្ៃថុយពងីនះ ។

ឥែទានខាតបង់ផ្ល់ដល់អតរិថរិជន

អនថុងលាមតាមងគាលការណ៍ផណនារំបស់ធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា សំវធិានធនសម្មាបឥ់ណទានជាបស់្្សយ័ ម្តរូវបានងធវើងឡើ្ សម្មាបឥ់ណទានហសួកាល
 

្ណំតង់លើសពី 31 ផ្ ងៃ សម្មាបឥ់ណទានរយៈផពលខ្ ី    និ្ ងលើសព ី90 ផ្ ងៃសម្មាបឥ់ណទានរយៈងពលផវ្  ។  សំវធិានធនអប្បរមា ម្តរូវបានងធវើងឡើ្ ងៅតាមការ 
ចណំ្តថ់្នា ្រ់បស់ឥណទាននីមយួៗ ងលើ្ផល្ផតមានពត័ម៌ានង្្ស្ងទៀតអាចបញ្្្ ់ពីលទ្ធភាពផនការទូទាតស់្របស់អន្ា ខ្។ី ងគាលនងោបាយ 
គណងនយ្យម្តរូវបានបងាហា ញងៅ្ណំត ់សមា្គ ល់ 2.7 ។
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(គ) ហានរិភ័យ្រីផ្សារ 

ហានភិយ័ទី្សារ គឺជាហានភិយ័ផនការខាតប្ង់្ើតពកីារផម្បម្បរួលមនិអំងណ្យ្លងៅ ន្ាថុ្្ម្មតិតផម្ ឬ អម្តាទី្ សារផែលមានសមាសធាតថុសំខានពី់រគឺ

 ហានភិយ័រូបិយបណ័្ណ បរងទស និ្ហានិភយ័អម្តាការម្បា្ ់។

ធនាគារមនិបានងម្បើម្បាស់ឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ែូចជា្ិចស្នយាប្ដូររបិូយបណ័្ណ  និ្ ការប្តូរអម្តាការម្បា្ ់ងែើម្មី្គបម់្គ្ហានិភយ័ទាំ្ ងនាះងទ។

ធនាគារ បានរ្សានូវអនថុបាតហានិភយ័របិូយបណ័្ណ បរងទសជាអប្បរមា ងោយអនថុងលាមងៅតាមងគាលការណ៍ផណនារំបស់ធនាគារជាតិផន្ម្ថុជា។ 

(i) ហានរិភ័យថនការប្នូររូបរិយប័ែ្ណបរណ្រស

ម្បតបិត្តកិាររបស់ធនាគារងធវើងឡើ្ ្នាថុ្របូភាពរបូយិបណ័្ណ ជាងម្ចើនម្បងភទ ងហើយធនាគារបានម្បឈមមថុខ នរ្ឹ  ហានិភយ័របូយិបណ័្ណ ង្្ស្ៗគានា  ជាពិងសស គឺ 
ម្បា្ង់រៀល។  ហានិភយ័ផនការប្ដូររបិូយបណ័្ណ បរងទស ង្ើតងឡើ្ ពីម្បតបិត្តកិារពាណិជ្្ ម្មនាងពលអនាគត និ្ម្តរូវទទលួសា្គ ល់ជាម្ទព្យស្ម្ម និ្បណំថុ ល

  ជារូបយិបណ័្ណ ផែលមនិផមនជារបិូយបណ័្ណ មថុខងាររបស់ធនាគារ ។

សមតថុល្យម្ទព្យស្ម្ម និ្ បណំថុ ល ផែលជារបិូយបណ័្ណ ង្្ស្ងទៀត ងម្រៅពែីថុល្ារអាងមរ ិ្  មនិមាន ចំនួនងម្ចើនងនាះងទ។ ែូចងនះ ការវភិាគរបូយិបណ័្ណ បរងទស
 មនិម្តរូវបានបងាហា ញងឡើយ។

 (ii) ហានរិភ័យអមតាការមរាក់

ហានិភយ័អម្តាការម្បា្ ់គឺសំងៅងលើអងសរ្ភាពផនចណូំលការម្បា្ស់ថុទ្ធ ងោយសារការផម្បម្បរួល នូវ្ម្មតិ អម្តាការម្បា្ ់និ្ ការផ្្ស់ប្តូរងៅ្នាថុ្
 សមាសភាពផនម្ទព្យស្ម្ម និ្បណំថុ ល។ ការង្ើតងឡើ្  នូវហានិភយ័អម្តាការម្បា្ ់គឺមានទនំា្ទ់នំ្ជាចម្្ងលើឥណទាន បងញ្ញ ើងៅធនាគារ 

និ្ ម្បា្់្ ម្។ី

តារា្ខា្ងម្កាមងនះបងាហា ញនូវអម្តាការម្បា្ម់្បសិទ្ធភិាពនាផ្ងៃតារា្តថុល្យការ និ្អឡំថ្ុ ងពលផែល ឧប្រណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុម្តរូវបាន្ំណតត់ផមង្ឡើ្ វញិ ឬ
 ែល់កាល្ំណតណ់្មយួផែលង ើ្តមថុនងគ។

  រហូត�ល់1ផ� >1 – 3 ផ� >3 – 12 ផ� >1 - 5 ឆ្នាំ 5 ឆ្នាំ ពរុំមានការម្បាក់ សររុប

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្

ថថងៃ្រី 31 ណខ ធ្ននូ ឆ្្ំ 2017

ម្រព្យសកម្ម

សាចម់្បា្់្ នាថុ្ផែ - - - - - 242,884 242,884

សមតថុល្យងៅធនាគារជាតផិន្ម្ថុជា - - - - 625,000 12,384 637,384

សមតថុល្យងៅធនាគារនានា - - - - - 2,116,532 2,116,532

ឥណទាន ្្តល់ែល់អតិ្ិជន 13,902,335 705,832 9,213,837 13,095,875 358,311 - 37,276,190

ម្ទព្យស្ម្មង្្ស្ៗ - - - - - 1,752,582 1,752,582

13,902,335 705,832 9,213,837 13,095,875 983,311 4,124,382 42,025,572

បំែុល

បណំថុ លង្្ស្ៗ - - - - - 1,047,102 1,047,102

គណនីម្តរូវទូទាតស់្សម្ន័្ធញាតិ - - - - - 42,783 42,783

ម្បា្់្ ម្ី 10,000,000 1,700,000 - 19,000,000 - - 30,700,000

10,000,000 1,700,000 - 19,000,000 - 1,089,885 31,789,885

គំលាតថនរំណញាចការមរាក់ 3,902,335 (994,168) 9,213,837 (5,904,125) 983,311 3,034,497 10,235,687

សមមូលនឹងពាន់ណរៀល 15,753,726 (4,013,456) 37,196,260 (23,834,953) 3,969,627 12,250,264 41,321,468
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រហូត�ល់ 1 ផ� >1 – 3 ផ� >3 – 12 ផ� >1 - 5 ឆ្នាំ 5 ឆ្នាំ ពរុំមានការម្បាក់ សររុប

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្

ថថងៃ្ីរ 31 ណខ ធ្ននូ ឆំ្្ 2016

ម្រព្យសកម្ម

សាចម់្បា្់្ នាថុ្ផែ - - - - - 185,874 185,874

សមតថុល្យងៅធនាគារជាតផិន្ម្ថុជា - - - - 500,000 22,343 522,343

សមតថុល្យងៅធនាគារនានា - - - - - 1,484,889 1,484,889

ឥណទាន ្្តល់ែល់អតិ្ជិន 2,989,486 2,601,760 10,391,076 17,530,848 - 1,014,541 34,527,711

ម្ទព្យស្ម្មង្្ស្ៗ - - - - - 1,314,488 1,314,488

2,989,486 2,601,760 10,391,076 17,530,848 500,000 4,022,135 38,035,305

បំែុល

បណំថុ លង្្ស្ៗ - - - - - 813,434 813,434

គណនីម្តរូវទូទាតស់្សម្ន័្ធញាតិ - - - - - 115,836 115,836

ម្បា្់្ ម្ី - 4,300,000 21,390,000 3,000,000 - - 28,690,000

- 4,300,000 21,390,000 3,000,000 - 929,270 29,619,270

គំលាតថនរំណញាចការមរាក់ 2,989,486 (1,698,240) (10,998,924) 14,530,848 500,000 3,092,865 8,416,035

សមមូលនឹងពាន់ណរៀល 12,068,555 (6,855,795) (44,402,656) 58,661,033 2,018,500 12,485,896 33,975,533

ការវភិាគរងំញាចតផម្សមម្សបសម្មាបឧ់ប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុផែលមានអម្តាការម្បា្ង់្រ

ធនាគារ មនិបាន្តម់្តាបណំថុ លហរិញ្ញ វត្ថុផែលមានអម្តាការម្បា្ង់្រតាមតផមស្មម្សប ងោយភាពលងម្អៀ្ ម្តរូវបានបញូ្លងៅ្នាថុ្របាយការណ៍
 លទ្្ធ លងនាះងទ ងហើយធនាគារ្ម៏និមានឧប្រណ៍ ហរិញ្ញ វត្ថុនាចថ្ុ កាលបរងិចឆេទងនាះផែរ។ ែូងចនាះការផ្្ស់ប្តូរអម្តាការម្បា្ន់ាចថ្ុ កាលបរងិចឆេទពថុមំាន
 ្លបះ៉ពាល់ែល់ម្បា្ច់ងំណញ ឬ ខាតងនាះងទ ។ 

(ឃ) ហានរិភ័យសាច់មរាក់ងយមសួល

ហានិភយ័សាចម់្បា្ង់ាយម្សរួល ទា្ទ់្នរ្ឹ លទ្ធភាពរ្សានូវម្ទព្យស្ម្មងាយម្សរួលឲ្យបានម្គបម់្គាន ់ងែើម្បីងំពញការសនយា និ្ កាតពវ្ ចិហិ្រញ្ញ វត្ថុ
 ងៅងពលផែលែល់កាល្ំណតស់្ងោយ្នាថុ្តផមែ្ស៏មងហតថ្ុ លមយួ ។

បផនម្ពីងលើការអនថុវត្តោ៉្ងពញងលញតាមតម្មរូវការផនសាចម់្បា្ង់ាយម្សរួល អន្ា ម្គបម់្គ្ធនាគារ បានម្តរួតពិនតិ្យោ៉្ជិតែិតងលើលំហូរសាចម់្បា្់
 ងចញចូល និ្ចំនួនគលំាតតាមកាលវសាន្តតាមរយៈ ការរាយការណ៍ជាម្បចា។ំ ការផម្បម្បរួលផនឥណទាន និ្ ម្បា្ប់ងញ្ញ ើរបស់អតិ្ ជិន ម្តរូវបានម្តរួតពនិតិ្យ 

តាមោន ងហើយតម្មរូវការសាចម់្បា្ង់ាយម្សរួលម្តរូវបានងធវើការផ្តម្មរូវ ងែើម្ធីានាថ្ម្ទព្យស្ម្មងាយម្សរួលមានល្ខេណៈម្គបម់្គាន ់ងែើម្បីងំពញការ
 

សនយា និ្កាតពវ្ ចិហ្រិញ្ញ វត្ថុងៅងពលែល់កាល ្ណំតស់្ ។

តារា្ខា្ងម្កាមងនះ បងាហា ញពកីារវភិាគផនម្ទព្យស្ម្ម និ្បំណថុ លហរិញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ ងោយងធវើការចាតជ់ាម្ រ្ុមតាមកាលវសាន្តងៅសល់្នាថុ្ការ
 សនយាស្។
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រហូត�ល់1 ផ� 1 – 3 ផ� 3 – 12 ផ� 1 - 5 ឆ្នាំ 5 ឆ្នាំ គាមានកំណត់ សររុប

ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្ ែថុល្ារអាងមរ ិ្

ថថងៃ្ីរ 31 ណខ ធ្ននូ ឆំ្្ 2017

បំែុល 1,047,102 - - - - - 1,047,102

គណនីម្តរូវទូទាតស់្សម្ន័្ធញាតិ - - - - - 42,783 42,783

ម្បា្់្ ម្ី 14,252 3,766,835 8,541,154 19,905,773 - - 32,228,014

1,061,354 3,766,835 8,541,154 19,905,773 - 42,783 33,317,899

សមមូលនឹងពាន់ណរៀល 4,284,686 15,206,713 34,480,639 80,359,606 - 172,715 134,504,359

ថថងៃ្ីរ 31 ណខ ធ្ននូ ឆំ្្ 2016

បំែុល 813,434 - - - - - 813,434

គណនីម្តរូវទូទាតស់្សម្ន័្ធញាតិ - - - - - 115,836 115,836

ម្បា្់្ ម្ី - 4,311,037 21,535,104 3,034,732 - - 28,880,873

813,434 4,311,037 21,535,104 3,034,732 - 115,836 29,810,143

សមមលូនរ្ឹ ពានង់រៀល 3,283,833 17,403,656 86,937,215 12,251,213 - 467,630 120,343,547

ធនាគារងធវើការវភិាគកាល្ណំតស់ម្មាបប់ណំថុ លហរិញ្ញ វត្ថុផែលបងាហា ញពកីាល្ណំត់្ ចិស្នយាងៅសល់។ ងទាះជាោ៉្ណ្ ធនាគារនូវផតម្តរួតពិនតិ្យ
 ងលើម្ទព្យស្ម្ម ងែើម្មី្គបម់្គ្ហានិភយ័សាចម់្បា្ង់ាយម្សរួល ន្ាថុ្រយៈងពលផតមយួផខមថុន ងោយសារផតធនាគារមាន្ម្រីយៈងពលខ្ពីធីនាគារងៅ

ងពលណ្ផែលវាជបួម្បទះបញ្ហា សាចម់្បា្។់

(ង) ការមគប់មគងណដើម្រុន

(i) ប្រប្បញ្ញត្រិណដើម្រុន

ធនាគារជាតផិន្ម្ថុជា្នាថុ្នាមជាអាជាញា ធរបានបង្កើត និ្ម្តរួតពិនតិ្យនូវតម្មរូវការងែើមទថុនរបស់ធនាគារ ជារមួ។

ងគាលនងោបាយរបស់ធនាគារ គធឺានាឲ្យបាននូវមូលោឋា នងែើមទថុនរ រ្ឹ មា ំងែើម្រី្សានូវទនំថ្ុ ចិត្តទី្សារ និ្ងែើម្ធីានាស្ិរភាពផនការអភវិឌ្ឍនយូ៍រអផ វ្្

 របស់អាជីវ្ម្ម។ ្លបះ៉ពាល់ផន្ម្មតិងែើមទថុនងលើ ភាគលាភម្ាស់ហ៊ថុន ្ម៏្តរូវបានទទលួសា្គ ល់ ងហើយធនាគារបានទទលួសា្គ ល់នូវតម្មរូវការងែើម្ី
 ធានាឲ្យ បាននូវតថុល្យភាពរវា្ភាគលាភខ្ស់ ផែលអាចនរ្ឹ ង ើ្តមានងឡើ្ នូវបំណថុ លខស់្ និ្ អត្ម្បងោជន ៍និ្ការធានាផែល្្តល់ងោយស្ានភាព
 

មលូធនល្អ ។

ធនាគារបានអនថុងលាមងៅតាមតម្មរូវការងែើមទថុន ផែលបាន្ណំតង់ោយចបាបង់ៅ ន្ាថុ្ការយិបរងិចឆេទ។

(ii)   ការណបងណចកណដើម្រុន 

ការផប្ផច្ងែើមទថុនរវា្ម្បតបិត្តកិារ និ្ ស្ម្មភាពជា្ល់ា្ ់គមឺ្តរូវបានម្គបម់្គ្ងោយ្ម្មតិភាគលាភ ផែលទទលួបានពីការផប្ផច្ងនាះ។ ងែើមទថុន
 ផែលបានផប្ផច្ងៅតាមម្បតបិត្តកិារ ឬស្ម្មភាព នីមយួៗ ម្តរូវផ ្្្អ ងៅតាមងែើមទថុនផែល្ំណតង់ោយចបាប ់។ 

២៤ តផម្សមម្សបផនម្ទព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ ពថុមំានឧប្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ផែលម្តរូវវាស់ផវ្តាមតផម្សមម្សបងនាះងទ ។

តផមស្មម្សប គឺជាតផមផ្ែលម្ទព្យស្ម្មអាចប្តូរបាន ឬជាតផមផ្ែលបណំថុ ល ម្តរូវបានស្តាមតផមទី្្សារ។ ងោយសារតផម្ទី្ សារ ពថុអំាចវាយតផមប្ាន 
ែូងចនាះពថុមំានតផម្សមម្សប សម្មាប ់វាយ តផម ្ម្ទព្យស្ម្ម និ្បំណថុ លជាសារវន្តរបស់ធនាគារ  ផែលម្តរូវបងាហា ញងឡើយ។

តផម្សមរម្យ គផឺ្្្អ ងលើការប៉ានស់ា្ម នរបស់អន្ា ម្គបម់្គ្ងៅងលើម្ទព្យស្ម្ម និ្បណំថុ ល។ តាមគនំតិរបស់គណៈម្គបម់្គ  ្តងួលខផនម្ទព្យស្ម្មនិ្បណំថុ ល
 ហរិញ្ញ វត្ថុ ផែលបានរមួបញូ្លងៅ្នាថុ្តារា្តថុល្យការ គឺជាការវាយតផម្សមងហតថ្ុ ល ផនតផម្សមម្សបរបស់ពួ្ងគ។
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២៥ រ�ៈយពល�្ី និងផវង

គណៈម្គបម់្គ្បងាហា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុងោយផ ្្្អ ងលើសាចម់្បា្ង់ាយម្សរួល។ ពត័ម៌ានអពំរីយៈងពលខ្ ីនិ្រយៈងពលផវ្ផនម្ទព្យស្ម្ម 
និ្ បណំថុ លម្តរូវបានលាតម្តោ្ងៅ ន្ាថុ្ផ្ន្ា ការម្គបម់្គ្ហានិភយ័ហរិញ្ញ វត្ថុ។ ម្ទព្យ និ្បរកិាខេ រ ម្ទព្យស្ម្មអរបីូ ម្ទព្យស្ម្មពន្ធពនយារ 
គជឺាម្ទព្យស្ម្មរយៈងពលផវ្។ បណំថុ លពន្ធងលើម្បា្ច់ងំណញ គឺជាបំណថុ លរយៈងពលខ្។ី

២៦ ព័ត៍មានយម្បៀបយធៀប

តងួលខងម្បៀបងធៀបមយួចនំនួម្តរូវបានងធវើចណំ្តថ់្នា ្ង់ឡើ្ វញិ ងែើម្ងីអាយសមម្សបងៅនរ្ឹ ការបងាហា ញផន របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ថុ ន្ាថុ្ឆ្នា បំច្ថុប្ននា។

២៧ ម្ពរឹត្តិការណ៍បនាទាប់ពីការិ�បរិយច្ទផនរបា�ការណ៍

ងៅផ្ងៃទី 16 ផខ ថ្ុមភាៈ ឆ្នា  ំ2018 ធនាគារជាតិផន្ម្ថុជាបានងចញសារាចរងលខ ធ7-018-001 ស្តីពកីារអនថុវត្តម្បកាសស្ដីពចីណំ្តថ់្នា ្ហ់ានិភយ័ឥណទាន
 

និ្ សំវធិានធនងលើអថុមីផភរមនិ ផែលបញ្្្ពី់ចណំ្តថ់្នា ្ ់និ្ សំវធិានធនងលើអថុមីផភរមនិ សម្មាបឥ់ណទានរយៈងពលខី្ែូចខា្ងម្កាម៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ចំនួនផថងៃផ�លជំោក់ សំវិធានធន

ធម្មតា 14 ផ្ងៃ ឬ តិចជា្ 1%

ឃ្្ងំមើល 15 ផ្ងៃ– 30 ផ្ងៃ 3%

ងម្កាមស្្ត ោ់រ 31 ផ្ងៃ– 60 ផ្ងៃ 20%

ជាបស់្្សយ័ 61 ផ្ងៃ– 90 ផ្ងៃ 50%

បាតប់្់ 91 ផ្ងៃ  ឬ ងម្ចើនជា្ 100%

បផនម្ពីងនះ  ធនាគារ និ្ម្គរឹះស្ានហរិញ្ញ វត្ថុទាំ្ អស់ម្តរូវងធវើសំវធិានធនងលើធាតថុងម្រៅតារា្តថុល្យការ ងៅតាមការផណនាលំម្អតិ ន្ាថុ្សារាចរ។
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