


I.	 អំពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
	 ៥	 	 ប្រវត្តិធនាគារអភតិវឌ្ឍនជ៍ន្រទ
	 ៦	 	 សារលតិខតិតរ្រស់អគ្គនាយក
	 ១០	 	 ទតិន្ននយ័ហតិរញ្ញ វត្ថុសង្ខេ្រ
	 ១១-១៦	 ប រ្ឹត្តិការណ៍ននធនាគារអភតិវឌ្ឍនជ៍ន្រទ
___________________________________________

II.	 អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
	 ១៩	 	 ការបគ្រប់គ្ហានតិភយ័នតិ្ការបតរួត ត្ិនតិត្យន្ទៃក្នថុ្
	 ២១	 	 រចនាសម្ន័្ធធនាគារអភតិវឌ្ឍនជ៍ន្រទ
	 ២៣-២៧	 ប្រវត្តិរូ្រសង្ខេ្ររ្រស់បករុមប្ររឹកសាភតិបាល
	 ២៨-៣០	 ប្រវត្តិរូ្រសង្ខេ្ររ្រស់គណៈបគ្រប់គ្
____________________________________________

III.	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
	 ៣៣-៣៦	 របាយការណ៍រ្រស់បករុមប្ររឹកសាភតិបាល
	 ៣៧	 	 ងសចក្តីប្រកាសរ្រស់បករុមប្ររឹកសាភតិបាល
	 ៣៨-៤១	 របាយការណ៍រ្រស់សវនករឯករាជ្យ

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
	 ៤២-៤៣		 តារា្តថុល្យការ
	 ៤៤	 	 គណនតីលទ្្ធ ល
	 ៤៥			 	 របាយការណ៍ចរន្មូលនតិធតិម្ចា ស់ភាគហ៊ថុន
	 ៤៦			 	 របាយការណ៍ចរន្សាចប់បាក់
	 ៤៧-៨៦	 កំណតសំ់គាល់ងលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វត្ថុ
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I. អំពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
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សរលខិិតរបសអ់គ�នាយក
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សរលខិិតរបសអ់គ�នាយក
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កម�វិធី្រ�គល់-ទទួលកំព្ូយទ័រ ែដលជាអំេណយរបស់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងផ្សព�ផ្សោយពី

េគលករណ៍ឥណទាន និងភ� ប់ទីផ្សោររវងសហគមន៍កសិកម� អ�កផលិត និងអ�កទទួលទិញ

ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ អបអរសទរ ទិ�សិទ��រ�អន�រ�តិ ៨មនីា ខួបេលើកទី១០៨  េ្រកម្របធាន បទ
« េលើកកម�ស់សមភាពេយនឌរ័ និងករគាពំរសង�មេដើម្បអីភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស »។ ទន�ឹមេនះ ធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ
មានជូនជាថវកិមយួចំនួនេលើកទឹកចិត� ដល់និេយាជិតនារ ីៗ ក�ុងឱកលទិវសិទ�ិនារអីន�រជាតិ ផងែដរ។
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កម�វិធី្រ�គល់-ទទួលកំព្ូយទ័រ ែដលជាអំេណយរបស់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងផ្សព�ផ្សោយពី

េគលករណ៍ឥណទាន និងភ� ប់ទីផ្សោររវងសហគមន៍កសិកម� អ�កផលិត និងអ�កទទួលទិញ

ធ��រអភិវឌ�ន៍ជនបទ អបអរសទរ ទិ�សិទ��រ�អន�រ�តិ ៨មនីា ខួបេលើកទី១០៨  េ្រកម្របធាន បទ
« េលើកកម�ស់សមភាពេយនឌរ័ និងករគាពំរសង�មេដើម្បអីភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស »។ ទន�ឹមេនះ ធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ
មានជូនជាថវកិមយួចំនួនេលើកទឹកចិត� ដល់និេយាជិតនារ ីៗ ក�ុងឱកលទិវសិទ�ិនារអីន�រជាតិ ផងែដរ។
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ឧបនយក

ឧបនយក
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ឧបនយក
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ឧបនយក

ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ
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ឧបនយក

ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ
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II. អភិបាលកិច�សជីវកម�
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រចនាសម�័ន�ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
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បច�ុប្បន�េនះ ជាជំនួយករខុទ�កល័យឯកឧត�ម កិត�ិនីតិេកសល-
បណ�ិ ត ប៊ិន ឈនិ ឧបនាយករដ�ម�ន�ី្របចកំរ រដ�ម�ន�ីទទួល 
បន�ុកទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី  េហយីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
ៃនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។
 
េលកធា� ប់បំេពញករងរជា្របធានែផ�ករដ�បាល និងបុគ�លិក  
ៃននាយកដ� នរដ�បាល ចប់ពីឆា� ២ំ០០៧ ដល់ឆា� ២ំ០០៩ និង 
ជា្របធានែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងអប់រ ំៃននាយកដ� ន 
ករពរនិងអប់រកំ�ុងឆា� ២ំ០០៩េនអជា� ធរែដនដីជាតិ “គណៈ-
រដ�ម�ន�ី” ផងែដរ។

េលក ទន សុេសរ ីបានកំពុងបន�ករសិក្សោបរ�ិ� ប័្រតជាន់ខ�ស់ 
ែផ�ករដ�បាលសធារណៈ េនរជបណ�ិ តសភាកម�ុជា ។
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បច�ុប្បន�េនះ ជាជំនួយករខុទ�កល័យឯកឧត�ម កិត�ិនីតិេកសល-
បណ�ិ ត ប៊ិន ឈនិ ឧបនាយករដ�ម�ន�ី្របចកំរ រដ�ម�ន�ីទទួល 
បន�ុកទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី  េហយីជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
ៃនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។
 
េលកធា� ប់បំេពញករងរជា្របធានែផ�ករដ�បាល និងបុគ�លិក  
ៃននាយកដ� នរដ�បាល ចប់ពីឆា� ២ំ០០៧ ដល់ឆា� ២ំ០០៩ និង 
ជា្របធានែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងអប់រ ំៃននាយកដ� ន 
ករពរនិងអប់រកំ�ុងឆា� ២ំ០០៩េនអជា� ធរែដនដីជាតិ “គណៈ-
រដ�ម�ន�ី” ផងែដរ។

េលក ទន សុេសរ ីបានកំពុងបន�ករសិក្សោបរ�ិ� ប័្រតជាន់ខ�ស់ 
ែផ�ករដ�បាលសធារណៈ េនរជបណ�ិ តសភាកម�ុជា ។
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្របវត�ិរបូសេង�បរបសគ់ណៈ្រគប់្រគង
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III. របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
 និងរបាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ

៣៣-៣៦ របាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
៣៧  េសចក�ី្របកសរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
៣៨-៤១ របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ
៤២-៤៣  តរងតុល្យករ
៤៤   គណនីលទ�ផល
៤៥  របាយករណ៍ចរន�មូលនិធិមា� ស់ភាគហុុ៊ន
៤៦  របាយករណ៍ចរន�សច្់របាក់
៤៧-៨៦ កំណតសំ់គាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ

របាយករណ៍េនះមានែផ�កមយួេនខងេ្រកយែដលតំរូវេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា
ែដលជាែផ�កេដយែឡកពីរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ(ទំពរ័ទី I ដល់ទំពរ័ទី XII ) ។
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អគរេលខ ៩-១៣ វថិីេលខ ៧ សងក តច់តុមុខ របអបសំ់បុរតេលខ ១៤១០ ភនេំពញ រពះរជណចរកកមពុជ
#9-13, St. 7, Sangkat Chaktomuk, PO Box : 1410. Phnom Penh, Cambodia.
E-mail : admin@rdb.com.kh 

ទូរស័ពទ : ( ៨៥៥ ) ២៣ ២២០ ៨១០ / ២២០ ៨១១ ទូរសរ (៨៥៥) ២៣ ២២៤ ៦២៨
Tel : ( 855 ) 23 220 810/220 811, Fax : ( 855 ) 23 224 628
Web site : www.rdb.com.kh 

ធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ

េលខ / No : ............................... ធ.អ.ជ / RDB

RURAL DEVELOPMENT BANK

KINGDOM OF CAMBODIA

Nation-Religion-King
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អគរេលខ ៩-១៣ វថិីេលខ ៧ សងក តច់តុមុខ របអបសំ់បុរតេលខ ១៤១០ ភនេំពញ រពះរជណចរកកមពុជ
#9-13, St. 7, Sangkat Chaktomuk, PO Box : 1410. Phnom Penh, Cambodia.
E-mail : admin@rdb.com.kh 

ទូរស័ពទ : ( ៨៥៥ ) ២៣ ២២០ ៨១០ / ២២០ ៨១១ ទូរសរ (៨៥៥) ២៣ ២២៤ ៦២៨
Tel : ( 855 ) 23 220 810/220 811, Fax : ( 855 ) 23 224 628
Web site : www.rdb.com.kh 

ធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ

េលខ / No : ............................... ធ.អ.ជ / RDB

RURAL DEVELOPMENT BANK

KINGDOM OF CAMBODIA

Nation-Religion-King
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Kak & Associés

Email:mka.management@morisonkak.com Website: www.morisonkak.com
Independent member
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
  

 

តរងតុល្យករ 

នាៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

កណំត ់ 2018  2017 

សំគាល់ ដុល� អេមរកិ  0ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

្រទព្យសកម�       
       

សច្់របាក ់ 4 1,767,588  7,102,169  2,181,446 

សមតុល្យេនធនាគារនានា 5 901,239  3,621,178  5,015,713 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 6 14,568,845  58,537,619  29,570,190 

ឥណទន និងបុេរ្របទន- សុទ� 7 152,810,766  613,993,658  117,301,679 

អចលន្រទព្យបានរបឹអូស 8 2,875,934  11,555,503  1,158,384 

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត 9 2,472,939  9,936,269  1,332,772 

្រទព្យសកម�អរបីូ 10 11,964  48,071  18,785 

្រទព្យ និងបរកិ� រ 11 2,872,030  11,539,817  956,392 
       

សរបុ្រទព្យសកម�  178,281,305  716,334,284  157,535,361 
       

្រទព្យអកម� និង េដមទនុ       
       

្រទព្យអកម�       
       

្របាកប់េ�� របស់អតិថិជន 12 3,446,575  13,848,338  2,310,999 

្របាកប់េ�� របស់ធនាគារនានា 13 24,769  99,522  50,462 

្របាកក់ម� ី 14 125,844,097  505,641,582  111,758,308 

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ 15 3,718,082  14,939,254  1,518,773 

សំវធិានធនេលពន� 23 661,185  2,656,641  137,647 
       

សរបុ្រទព្យអកម�  133,694,708  537,185,337  115,776,189 

(តេទទំពរ័បនា� ប)់ 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 

របាយករណ៍ចរន�មលូនិធិមា� សភាគហ៊ុន 
សរប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

េដមទុន  េដមទុនបែន�ម  មូលធនបំរុង  អនុបំណុល  លទ�ផលបង�រ  សរុប 
ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ 

            

សមតុល្យេនៃថ�ទី 1 មករ ឆា�  ំ2017 20,475,890  9,319,136  564,192  1,044,084  6,208,095  37,611,397 

េផ�រេទេដមទុន 1,559,947  (1,559,947)  -  -  -  - 
ករសង្រតឡប្របាកេ់ដមពីករកតប់ន�យេដមទុនតមរយៈករេផ�រឥ
ណទន មនិដំេណ រករ (េមលកំណតស់ំគាល់ 16) -  2,941,739  -  -  -  2,941,739 
ករសង្រតឡបករ្របាកព់ីករកតប់ន�យេដមទុនតមរយៈករេផ�រឥ
ណទន មនិដំេណ រករ (េមលកំណតស់ំគាល់ 16) -  -  252,782  -  -  252,782 

លទ�ផលៃនករយិបរេិច�ទ -  -  -  -  953,254  953,254 
            

សមតុល្យេនៃថ�ទី 31 ធ�ូ ឆា�  ំ2017 22,035,837  10,700,928  816,974  1,044,084  7,161,349  41,759,172 

សមតុល្យេនៃថ�ទី 1 មករ ឆា�  ំ2018 22,035,837  10,700,928  816,974  1,044,084  7,161,349 41,759,172 

េផ�រេទេដមទុន 2,926,920  (2,926,920)  -  -  - - 
ករសង្រតឡប្របាកេ់ដមពីករកតប់ន�យេដមទុនតមរយៈករេផ�រឥ
ណទន មនិដំេណ រករ (េមលកំណតស់ំគាល់ 16) -  181,040  -  -  - 181,040 
ករសង្រតឡបករ្របាកព់ីករកតប់ន�យេដមទុនតមរយៈករេផ�រឥ
ណទន មនិដំេណ រករ (េមលកំណតស់ំគាល់ 16) -  -  82,098  -  - 82,098 

លទ�ផលៃនករយិបរេិច�ទ -  -  -  -  2,564,287 2,564,287 
            

សមតុល្យេនៃថ�ទី 31 ធ�ូ ឆា�  ំ2018 24,962,757  7,955,048  899,072  1,044,084  9,725,636  44,586,597 
            

សមតុល្យេនៃថ�ទី 31 ធ�ូ ឆា�  ំ2018 (ពនេ់រៀល) 100,300,358  31,963,383  3,612,471  4,195,130  39,077,605  179,148,947 
 

កំណតស់ំគាល់ែដលមានភា� បេ់នទំពរ័ទី 15 ដល់ 54 ្រត�វអនជាមយួរបាយករណ៍េនះ។ 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

របាយករណ៍ចរន�សច្់របាក ់
សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

 2018  2017 
 ដុល� អេមរកិ  3ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ  
      ចរន�សច់្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ      
      

សច់្របាក់សទុ�េ្របក�ងុសកម�ភាព្របតិបត�កិរ 
(កំណតសំ់គាល់ 24) (31,611,937)  (127,016,763)  (47,833,550) 
      
ចរន�សច់្របាក់ពីសកម�ភាពវិនិេយាគ      

ករទិញអចលន្រទព្យ (កំណតសំ់គាល់ 11) (2,114,475)  (8,495,961)  (301,441) 

សច្់របាកទ់ទួលបានពីករលកអ់ចលន្រទព្យ -  -  2,429 

ករទិញ្រទព្យសកម�អរូបី (កំណតសំ់គាល់ 10) (3,347)  (13,448)  (4,677) 
 សច់្របាក់សទុ�េ្របក�ងុសកម�ភាពវិនិេយាគ (2,117,822)  (8,509,409)  (303,689) 
      ចរន�សច់្របាក់ពីសកម�ភាពហរិ��វត� ុ      
      ករបងស់ង្របាកក់ម� ី (2,061,668)  (8,283,782)  (7,758,975) 

សច្់របាកទ់ទួលបានពី្របាកក់ម� ី 15,800,000  63,484,400  59,487,870 
សច្់របាកទ់ទួលបានពីករសង្រតឡបក់រ្របាកពី់ករកតប់ន�យេដម 
ទុនតមរយៈករេផ�រឥណទន មនិដំេណ រករ (កំណតសំ់គាល់ 16) 82,098  329,870  252,782 
សច្់របាកទ់ទួលបានពីករសង្រតឡប្់របាកេ់ដមពីករកតប់ន�យេដម
ទុនតមរយៈករេផ�រ ឥណទន មនិដំេណ រករ (កំណតសំ់គាល់ 16) 181,040  727,419  2,941,739 

     សច់្របាក់សទុ�បានពីសកម�ភាពហរិ��វត� ុ 14,001,470  56,257,907  25,006,316 
      
បំែរបំរលួសច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល (19,728,289)  (79,268,265)  6,786,177 
      សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល ៖      

េនេដមករយិបរេិច�ទ 35,122,075  141,120,497  28,335,898 
      េនចុងករយិបរេិច�ទ  15,393,786 61,852,232  35,122,075 

      តំណាងេដយ ៖      

សច្់របាក ់(កំណតសំ់គាល់ 4) 1,767,588  7,102,169  2,181,446 

សមតុល្យជាមយួធនាគារក�ុង្រស�ក (កំណតសំ់គាល់ 5) 901,239  3,621,178  5,015,713 

សមតុល្យជាមយួធនាគារកណា� ល (កំណតសំ់គាល់ 6) 12,724,959  51,128,885  27,924,916 
      
 

15,393,786  61,852,232  35,122,075 
 

 
 

 

កំណតសំ់គាល់ែដលមានភា� បេ់នទំពរ័ទី 15 ដល់ 54 ្រត�វអនជាមយួរបាយករណ៍េនះ។ 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

1. អំពីធនាគារ 
 

ធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ជាសហ្រគាសរដ�ែដលបានបេង�តេឡងេដយអនុ្រកិត្យចុះៃថ�ទី 21 ែខ មករ ឆា�  ំ 1998 

ក�ុងេគាលបំណងេលកស�ួយករអភវិឌ្ឍកសិកម� និងជនបទ េដម្បចូីលរមួកតប់ន�យភាព្រកី្រក នងិេលកកំពស់ 

ជីវភាពរបស់្របជាជនេនជនបទ ។ 
 

ធនាគារចបេ់ផ�មេធ�្របតបិត�កិរអជីវកម� េ្រកមវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីេលខ Co. 3942 et/1998 េចញេដយ្រកសួង 

ពណិជ�កម� េនៃថ�ទី 12 ែខឧសភា ឆា�  ំ 1998។  ធនាគារបានទទួលអជា� បណ័� ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាប ់

្របតិបត�ិជាធនាគារឯកេទស មានសុពលភាពអចិៃ�ន�យព៍ធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនៃថ�ទី 15 ែខ មថុិនា ឆា�  ំ2007។  
 

ធនាគារមានសិទ�ិផ�ល់ឥណទនេ្រកមអជា� បណ័� ធនាគារឯកេទស នងិេធ�្របតិបត�កិរហិរ�� វត�ុេនក�ុង្រពះរជា 
ណាច្រកកម�ុជា ។ 
 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានអនុ�� តេអយេចញផ្សព�ផ្សោយេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនៃថ�ទ ី

24 ែខ េមស ឆា�  ំ2019 ។ 
 

2. េគាលករណ៍ គណេនយ្យសេង�បសខំន់ៗ    
 

េគាលករណ៍គណេនយ្យជាចំបង្រត�វបានអនុវត�េដយធនាគារ ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុមានដូច 
ខងេ្រកម ។ េគាលករណ៍ទងំេនះ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាងេទៀងទតច់ំេពះរល់ឆា� ែំដលបានបង� ញ េលកែលងែត 
មានករប�� កេ់ផ្សងពីេនះ។ 
 

2.1 មូលដ� នៃនករេរៀបច ំ

 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងតមសន�តកិម�តៃម�េដម េដយអនុេលមេទតមបទ      
ប��ត�ិទងំឡាយរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងេដយែផ�កេទេលស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា។ េគាលករណ៍ 
ទងំេនះតំរវូេអយវស់ែវងឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយេ្របតៃម�េយាងេដយមានករកតប់ន�យសំវធិានធនសំរប ់
ករថយចុះតៃម�។ វធិានេនះមានលក�ណៈខុសពីស�ងដ់ររបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ែដលតំរវូឱ្យវស់ែវង 
ឥណទន និងគណនី្រត�វទទលួ តមៃថ�េដមរលំស់េដយេ្របវធិីស�ស�អ្រតករ្របាក្់របសិទ�ិភាព ចំេពះរល់ 
លំេអៀងរវងតៃម�េដម្រគា និងតៃម�ដល់កលកណំត ់ េដយកតប់ន�យសំវធិានធនសំរបក់រចុះតៃម� 
ឬករ្របមលូ ឥណទនមកវញិមនិបាន។ 
 

ករបង� ញរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយ្រសបេទតមស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា ែដលមានករែកតំរវូេដយ
េគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តំរវូេអយេ្របករប៉ាន្់របមាណយ៉ាង្របេសរ និងករសន�ត ់
េដយសមេហតុផល ែដលមានឥទ�ិពលេលកររយករណ៍តួេលខៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនដំណាចក់រយិ
បរេិច�ទ និងកណំតសំ់គាល់។ ករប៉ាន្់របមាណទងំេនះមានមលូដ� នេលពត័ម៌ានច្បោស់លស់ែដលមាន្រសប ់
និងករយល់ដឹងរបស់ថា� កដ់កឹនាេំល្រពឹត�ិករណ៏ និងសកម�ភាពបច�ុប្បន� ។ ដូេច�ះលទ�ផលជាកែ់ស�ងចុងេ្រកយ 
អចមានភាពខុសគា� ពីករប៉ាន្់របមាណទងំេនាះ។ 
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50

ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

2. េគាលករណ៍ គណេនយ្យសេង�បសខំន់ៗ  (តពីទំព័រមនុ) 
 

2.11 សវំធិានធនេលឥណទន នងិបុេរ្របទន (តពីទពំ័រមុន) 
 

ចណំាតថ់ា� ក់ ចនំនួៃថ�ហួសកលកណំតស់ង 
្របេភទ 

សំវធិានធន 
ករំតិសំវធិានធន 

ធម�ត 
- តិចជាង 15ៃថ� (កលកណំតដ់បំូងតចិជាង ឬ េស�មយួឆា� )ំ  

- តិចជាង 30ៃថ� (កលកណំតដ់បំូងេលសមយួឆា� )ំ 

សំវធិានធន 
ទូេទ 1% 

ឃា� េំមល 
- 15ៃថ� ឬេលសពីេនះ (កលកណំតដ់បំូងតិចជាង ឬ េស�មយួឆា� )ំ 

- 30ៃថ� ឬេលសពីេនះ (កលកណំតដ់បំូងេលសមយួឆា� )ំ 

សំវធិានធន 
ជាកល់ក ់ 3% 

េ្រកមធម�ត 
- 31ៃថ� ឬេលសពីេនះ (កលកណំតដ់បំូងតិចជាង ឬ េស�មយួឆា� )ំ 

- 90ៃថ� ឬេលសពីេនះ (កលកណំតដ់បំូងេលសមយួឆា� )ំ 

សំវធិានធន 
ជាកល់ក ់ 20% 

ជាបស់ង្សយ័ 
- 61ៃថ� ឬេលសពីេនះ (កលកណំតដ់បំូងតិចជាង ឬ េស�មយួឆា� )ំ 

- 180ៃថ� ឬេលសពីេនះ (កលកណំតដំ់បូងេលសមយួឆា� )ំ 

សំវធិានធន 
ជាកល់ក ់ 50% 

បាតប់ង ់
- 91ៃថ� ឬេលសពីេនះ (កលកណំតដ់បំូងតិចជាង ឬ េស�មយួឆា� )ំ 

- 360ៃថ� ឬេលសពីេនះ (កលកណំតដំ់បូងេលសមយួឆា� )ំ 

សំវធិានធន 
ជាកល់ក ់ 100% 

 

អនុេលមេទតមេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា រល់ឥណទន និងបុេរ្របទន្រត�វបានចត់

ចំណាតថ់ា� កេ់ដយេយាងេទតមសមត�ភាព ៃនករទូទតស់ងរបស់ៃដគូពណិជ�កម� ។ េនេពលមានពត័ម៌ាន

ែដលអចទុកចិត�បានថាបំណុលបាតប់ង ់ េកតមានេឡងេ្រចនជាងត្រម�វករអប្បបរមាេនាះ សំវធិានធនបែន�ម

នឹង្រត�វបានេគេធ�េឡង ។ អនុេលមេទតមេសចក�ីែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឥណទនហួសកល 

កំណត្់រត�វបានកំណតថ់ា ្របាកេ់ដមសរបុេនសល់េនេពលែដល្របាកេ់ដម ឬករ្របាកហួ់សកលកំណត ់។  
 

ករ្របមូលមកវញិចំេពះឥណទនែដលបានលុបេចលពីមុន និងករប��ូ លមកវញិនូវសំវធិានធនែដលមានពីមុន 

្រត�វបានបង� ញដចេ់ដយែឡកពីសំវធិានធនសុទ� របស់ឥណទនអ្រកកន់ិងជាបស់ង្សយ័ក�ុងគណនីលទ�ផល ។  
 

ឥណទនែដលមនិអចទរបាន ឬចំែណកៃនឥណទនែដលបានចតថ់ា� កជ់ាឥណទនអ្រកក ់ ្រត�វបានកតេ់ចញ 

បនា� បព់ីពិចរណាេទេលតៃម�លកប់ានៃន្រទព្យប�� ំ ្របសិនេបមាន េនេពលែដលថា� កដ់ឹកនាវំនិិច�យ័ថាពុំមាន

សង្ឃមឹនឹងទរបាននូវឥណទនទងំេនាះមកវញិ ។ 
 

2.12 ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ 
 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ្រត�វបានកត្់រតេទតមតៃម�េដម។ ករប៉ានស់� ន្រត�វបានេធ�េឡងស្រមាប្់រទព្យសកម�ែដល 

ជាបស់ង្សយ័ េដយែផ�កេលករពិនិត្យេឡងវញិៃនចំនួនទកឹ្របាកែ់ដលេនសល់េនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍។ 
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53

ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

បាននាេពលអនាគត ្រត�វបានប��ុ ះេទតៃម�បច�ុប្បន�េដយេ្រប្របាស់អ្រតករ្របាកម់ុនដកពន� ែដលឆ�ុះប�� ំងតៃម� 
ទីផ្សោរែផ�កេលតៃម�ៃនេពលេវល និង ហនិភយ័ជាកល់កៃ់ន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ ។   

22



54



55

ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

2. េគាលករណ៍ គណេនយ្យសេង�បសខំន់ៗ  (តពីទំព័រមនុ) 
 

2.19 ពន�េល្របាក់ចំេណញ 
 

ពន�េល្របាកច់ំេណញ ឬខតក�ុងករយិបរេិច�ទរមួមាន ពន�េល្របាកច់ំេណញ្របចឆំា�  ំ និងពន�ពន្យោរ។ ពន�េល 

្របាកច់ំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ្រត�វបានទទលួស� ល់េនក�ុងគណនីលទ�ផល េលកែលងែតក�ុងករណីែដល 

ពន�េនាះទកទ់ងេទនឹងសមាសធាតុែដល្រត�វទទួលស� ល់ជាែផ�កមយួៃនមូលនិធិមា� ស់ហុ៊ន ក�ុងករណីេនះក្៏រត�វ 

បានកំណតប់ង� ញជាែផ�កមយួៃនមូលនិធិមា� ស់ហុ៊ន ផងែដរ ។ 
 

ពន�េល្របាកច់ំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ គឺជាពន�ែដលនឹង្រត�វបងេ់ទេល្របាកច់ំេណញជាបព់ន�ក�ុងករយិបរេិច�ទ 

េដយេ្របអ្រតពន�ែដលបានអនុមត័ ឬបានអនុមត័ជាអទិ៍េនៃថ�តរងតុល្យករជាមយួនឹងនិយត័កម�ណាមយួ

េទេលពន�្រត�វបងព់ីឆា� មំុនៗ ។   
 

ពន�ពន្យោរ្រត�វបានកំណត ់ េទេលភាពលំេអៀងជាបេណា� ះអសន� រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល

ក�ុងេគាលបំណងៃនករេធ�របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និង តៃម�ែដលេ្របក�ុងេគាលបំណងៃនករគិតពន� ។ តៃម�ៃនពន�

ពន្យោរែដលបានកំណតេ់នាះ គឺែផ�កេលលក�ណៈៃនករេជឿជាកន់ឹងទទួលបាន ឬករទូទតែ់ដលនឹងេកតេឡង

រវងតៃម�សុទ�ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលេដយេ្របអ្រតពន�កំណតេ់នៃថ�តុល្យករ។ 
 

ពន�ពន្យោរេល្រទព្យសកម� 

្រត�វបានទទួលស� ល់ែតក�ុងករណីអចនឹងេកតមានេឡងេទេល្របាកច់ំេណញជាបព់ន�

នាេពលអនាគតែដលអចេ្រប្របាស់ជាមយួនឹង្រទព្យសកម� ។ ពន�ពន្យោរេល្រទព្យសកម� ្រត�វបានកតប់ន�យ

ក�ុងករណីែដលមនិអចេកតេឡងនូវអត�្របេយាជនៃ៍នពន�ែដលពកព់ន័�ែដលអចនឹងេ្រប្របាស់បាន ។ 
 

2.20 សវំធិានធន 
 

សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងតរងតុល្យករ េនេពលែដលធនាគារជាបក់តព�កិច�តមផ�ូវច្បោប ់ ឬ

កិច�សន្យោែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍ពីេពលមនុ និងអចមានលទ�ភាពែដលត្រម�វឲ្យមានលំហូរេចញនូវ

អត�្របេយាជនេ៍សដ�កិច�ក�ុងករបេំពញនូវកតព�កិច�េនាះ ។ ្របសិនេបផលបះ៉ពល់មានលក�ណៈជាសរវន� 

សំវធិានធន្រត�វបានកណំតេ់ដយករប��ុ ះតៃម�ចលនាសច្់របាក ់ ែដលរពំឹងទុកនាេពលអនាគតតមអ្រតមនុ

បងព់ន� េដម្បឆី�ុះប�� ំងពីករប៉ានស់� នទផី្សោរបច�ុប្បន� តមតៃម�េពលេវលៃន្របាកក់ស និងេដយសម្រសប

េទនឹង ហនភិយ័ជាកល់កៃ់នបំណុល ។ 
 

2.21 ភតសិន្យោ្របតិបត�កិរ 
 

ៃថ�ឈ�ួលែដលបានបង ់ េលភតិ្របតិបត�ិករ្រត�វបានទទលួស� ល់ក�ុងគណនីលទ�ផលតមវធិីស�ស�រលំស់េថរេទ 

តមេថរេវលៃនភតិសន្យោ ។ ទយជ�ទនេលភតិសន្យោ មនិ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាបណុំលរហូតដល់កតព�កចិ� 

្រត�វទូទតដ់ល់េពលកណំត ់។ 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានដកជ់ាវត�ុធានា ។ ក�ុងេគាលបំណងែបងែចកចណំាតថ់ា� កឥ់ណទន តំរវូឱ្យធនាគារ 
ពិចរណាេទេលហនិភយ័ និងកត� ពកព់ន័�ទងំអស់ ែដលអចបះ៉ពល់ដល់លទ�ភាពសងរបស់ “អ�កខ�”ី ។
3. ករវិនិឆ�យ័ និង ករប៉ាន់្របមាណេលគណេនយ្យ (តពទីំព័រមនុ) 
 

(ខ) អចលន្រទព្យ
 

គណេនយ្យេលអចលន្រទព្យពកព់ន័�នងឹករប៉ាន្់របមាណ េដម្បកីំណតអ់យុកលេ្រប្របាស់ែដលរពំឹងទុក 
របស់វ។ ករកណំតអ់យុកលេ្រប្របាស់របស់អចលន្រទព្យ គឺែផ�កតមករវនិិច�យ័របស់ថា� កដ់ឹកនា។ំ 
 

4. សច់្របាក ់
 

2018  2017 
4ដុល� អេមរកិ  5ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

សច្់របាកក់�ុងៃដ - ដុល� អេមរកិ 1,698,831  6,825,903  2,099,204 

សច្់របាកក់�ុងៃដ - េរៀល 68,757  276,266  82,242 
      

1,767,588  7,102,169  2,181,446 
 

5. សមតុល្យេនធនាគារនានា 
 

2018  2017 
6ដុល� អេមរកិ  7ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

ធនាគារកណាឌីយ៉ា ភអីិលសីុ 788,201  3,166,992  4,029,541 
ធនាគារកម�ុជាសធារណៈ ភអីិលសីុ 40,561  162,974  643,351 
ធនាគារេអសីុលិដ ភអីិលសីុ 72,477  291,212  342,821 
      

901,239  3,621,178  5,015,713 
 

ករវភិាគបែន�មមានដូចតេទ ៖ 
 

2018  2017 
8ដុល� អេមរកិ  9ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

(ក) តមកលកណំត ់៖      
      

រយៈេពល 1 ែខ 901,239  3,621,178  5,015,713 
 

(ខ) តមរបូិយបណ័�  ៖ 
 

្របាកេ់រៀល 125,622  504,749  422,495 
្របាកដុ់ល� អេមរកិ 775,617  3,116,429  4,593,218 

      

 901,239  3,621,178  5,015,713 
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(គ) តមទនំាកទ់នំង៖ 
 

ភាគីមនិែមនសម�ន័�ញាតិ 901,239  3,621,178  5,015,713 

6. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
 

 2018  2017 
 

10ដុល� អេមរកិ  11ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

78គណនីចរន� (ក)  12,005,183  48,236,825  6,375,374 
79វ�ិ� បនប្រត្របាកប់េ�� ចរចរ (NCD) (ខ) 719,776  2,892,060  21,549,542 

      

 12,724,959  51,128,885  27,924,916 
80្របាកប់េ�� តម�ល់តមច្បោបេ់ល៖      

      

្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន (គ) 1,635,175  6,570,133  1,486,604 
្របាកប់េ�� តម�ល់របស់អតិថជិន (ឃ) 208,711  838,601  158,670 

      

 1,843,886  7,408,734  1,645,274 
      

 14,568,845  58,537,619  29,570,190 
 

(ក) គណនចីរន�ៈ គណនីេនះមនិទទួលបានករ្របាកេ់ទ ។   
 

(ខ) វ�ិ� បនប្រត្របាកប់េ�� ចរចរ (NCD) 
 

ធនាគារបានសន្យោដកវ់�ិ� បនប្រត្របាកប់េ�� ចរចរេធ�ជា្រទព្យប��  ំ េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�ករ 

ទូទតស់ង។ វ�ិ� បនប្រត្របាកប់េ�� រចរចរមានរយៈេពលបីែខ និងទទួលបានអ្រតករ្របាក ់0.24% - 1.01%

សំរបប់េ�� ជា្របាកដុ់ល�  នងិ 1.43% សំរបប់េ�� ជា្របាកេ់រៀលក�ុងមយួឆា�  ំ (2017: 0.24% - 1.01% សំរប់

បេ�� ជា្របាកដុ់ល�  នងិ 1.43% សំរបប់េ�� ជា្របាកេ់រៀលក�ុងមយួឆា� )ំ ។ 
 

(គ) ្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន 
 

េយាងតម្របកសេលខ ធ7-06-208 ចុះៃថ�ទី 13 ែខ ក��  ឆា�  ំ 2006 ស�ីពីវេិសធនកម�េលមា្រត 9 និង 13 

ៃន្របកស េលខ ធ7-00-05 ស�ីពីអជា� បណ័� ធនាគារឯកេទស តំរវូេអយធនាគារឯកេទសតម�ល់្របាកធ់ានា 

េលេដមទុនអប្បបរមាេស�នឹង 5% ៃនេដមទុនចុះប�� ីរបស់ធនាគារជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ្របាកត់ម�ល់ 

េនះមនិអចដកមកបំេរ ្របតិបតិ�ករ្របចៃំថ�របស់ធនាគារបានេទ ប៉ុែន�នងឹសង្រតឡបេ់ទវញិេនេពលធនាគារ 

ប��ប្់របតិបត�ិករអជីវកម�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 
 

(ឃ) ្របាកត់ម�ល់ប្រម�ងកតព�កិច� 
 

្របាកប់េ�� េនះ គឺជា្របាកត់ម�ល់ប្រម�ងកតព�កិច�េល្របាកប់េ�� របស់អតិថជិន ែដលែ្រប្រប�លេដយែផ�កេទេល 

ក្រមតិែ្រប្រប�លៃន្របាកប់េ�� របស់អតិថិជនេនធនាគារ ។ ្របាកប់េ�� តម�ល់តមច្បោប្់រត�វរក្សោទុក ្រសបតម 
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កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

្របកសេលខ ប7-00-05្របក ចុះៃថ�ទី 11 ែខ មករ ឆា�  ំ2000 ស�ីពី្របាកត់ម�ល់ប្រម�ងកតព�កិច�តមអ្រត 5% 

េល្របាកប់េ�� របស់អតិថិជន ។  

6. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ង) ្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន នងិ្របាកត់ម�ល់ប្រម�ងកតព�កចិ�ទទលួបានករ្របាក្់របចឆំា� ដូំចខងេ្រកម៖ 
 

2018  2017 

្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន 0.32% - 0.36%  0.22% - 3.00% 

5% ្របាកត់ម�ល់ប្រម�ងកតព�កិច�េល្របាកប់េ�� របស់អតិថិជន ជា្របាកេ់រៀល គា� ន គា� ន 

5% ្របាក់តម�ល់ប្រម�ងកតព�កិច�េល្របាកប់េ�� របស់អតិថិជន ជារូបិយប័ណ� បរេទស គា� ន គា� ន 
 

7. ឥណទន នងិបុេរ្របទន - សទុ�  
 

2018  2017 

12ដុល� អេមរកិ  13ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

ឥណទនរយៈេពលែវង 102,303,592  411,055,831  85,917,320 

ឥណទនរយៈេពលខ� ី 55,021,078  221,074,693  35,483,938 

ឥណទនបុគ�លិក 1,790,538  7,194,382  669,728 
      

សរបុឥណទន - ដុល 159,115,208  639,324,906  122,070,986 
      

សំវធិានធនឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកកន់ងិជាបស់ង្សយ័ (6,304,442)  (25,331,248)  (4,769,307) 
      

152,810,766  613,993,658  117,301,679 
 

បែ្រមប្រម�លៃនសំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក ់និងជាបស់ង្សយ័ មានដូចខងេ្រកម៖ 
 

2018  2017 

14ដុល� អេមរកិ  15ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

នាៃថ�ទី 01 មករ 4,769,307  19,163,076  3,122,480 

ករបែន�មក�ុងករយិបរេិច�ទ 1,535,135  6,168,172  1,646,827 
      

េនចុងឆា� ំ 6,304,442  25,331,248  4,769,307 
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7. ឥណទន នងិបុេរ្របទន - សទុ� (តពីទពំ័រមុន) 
 

ករវភិាគបែន�មមានដូចតេទ ៖ 
 

(ក) វភិាគតមកលកំណតស់ង ៖ 2018  2017 
16ដុល� អេមរកិ  17ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

1 េទ 3 ែខ 5,280,000  21,215,040  - 
3 េទ 6 ែខ 800,000  3,214,400  19,740,000 
6 េទ 12 ែខ 48,158,266  193,499,913  12,510,771 
1 េទ 3 ឆា�  ំ 12,744,629  51,207,919  8,663,350 
3 េទ 5 ឆា�  ំ 41,886,381  168,299,479  14,252,734 
េលសពី 5 ឆា�  ំ 50,245,932  201,888,155  66,904,131 

159,115,208  639,324,906  122,070,986 
      

(ខ) វភិាគតមរបូិយបណ័� ៖      
      

្របាកដុ់ល� អេមរកិ 155,832,898  626,136,584  118,728,831 
្របាកេ់រៀល 3,282,310  13,188,322  3,342,155 

159,115,208  639,324,906  122,070,986 
      

(គ) វភិាគតមករស� កេ់ន ៖      
      

និវសនជន 159,115,208  639,324,906  122,070,986 
      

(ឃ) ករវភិាគតមចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន ៖      
      

ឥណទនស�ងដ់រ ៖      
មានវត�ុធានា 92,106,372  370,083,403  80,318,575 
ពុំមានវត�ុធានា 52,026,350  209,041,874  35,411,000 

ឥណទនឃា� េំមល ៖      
មានវត�ុធានា 8,792,341  35,327,626  2,490,000 
ពុំមានវត�ុធានា 500,000  2,009,000  - 

ឥណទនេ្រកមធម�ត ៖      
មានវត�ុធានា 976,000  3,921,568  143,000 
ពុំមានវត�ុធានា -  -  - 

ឥណទនជាបស់ង្សយ័ ៖      
មានវត�ុធានា 600,000  2,410,800  349,400 
ពុំមានវត�ុធានា 50,000  200,900  50,000 

ឥណទនបាតប់ង ់ ៖      
មានវត�ុធានា 2,179,145  8,755,805  3,286,073 
ពុំមានវត�ុធានា 1,885,000  7,573,930  22,938 

159,115,208  639,324,906  122,070,986 
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7. ឥណទន នងិបុេរ្របទន - សទុ� (តពីទពំ័រមុន) 
 

ឥណទនែដលមានវត�ុធានាគឺតំណាងេអយឥណទន េទេអយអតិថិជនែដលដកប់�� ំប�ងដ់ី  អគារ និង/ឬ 

្រទព្យអចល័តេផ្សងៗ ។ 
 

2018  2017 

(ង) វភិាគតមសម�ន័�ភាគ ី៖ 18ដុល� អេមរកិ  19ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

ពុំែមនភាគីសម�ន័��� ត� ិ 157,324,670  632,130,524  121,401,258 
ឥណទនបុគ�លិក 1,790,538  7,194,382  669,728 

      

159,115,208  639,324,906  122,070,986 
      

(ច) វភិាគតម្របេភទអតិថិជន ៖      
      

្រក�មហុ៊ន 157,324,670  632,130,524  121,401,259 
របូវន័�បុគ�ល និង សហ្រគាសឯកត�បគុ�ល 1,790,538  7,194,382  669,727 

      

159,115,208  639,324,906  122,070,986 
      

(ឆ) វភិាគតមគំេរង ៖      
      

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ 27,180,000  109,209,240  27,365,000 
មូលនិធិធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ 57,316,117  230,296,158  46,362,896 
ទីភា� កង់រអភវិឌ្ឍនប៍ារងំ (AFD) 445,797  1,791,212  557,870 
រជរដ� ភបិាលកម�ុជា-មូលនធិិពិេសស 74,173,294  298,028,296  47,785,220 

      

159,115,208  639,324,906  122,070,986 
      

(ជ) វភិាគតមវស័ិយេសដ�កិច� ៖      
      

វស័ិយឯកជន 154,607,277  621,212,039  116,709,247 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានចុះប�� ី 780,000  3,134,040  3,249,370 
ស� បន័ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័�  564,086  2,266,498  124,771 
សហគមន ៍  927,510  3,726,735  760,000 
ចំករេកសូ៊ជាលក�ណៈ្រគ�សរ 445,797  1,791,212  557,870 
ឥណទនបុគ�លិក 1,790,538  7,194,382  669,728 

      

159,115,208  639,324,906  122,070,986 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

7. ឥណទន នងិបុេរ្របទន - សទុ� (តពីទពំ័រមុន) 
 

2018  2017 
(ឈ) វភិាគតមហនិភយ័ ៖ 20ដុល� អេមរកិ  21ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

ហនិភយ័ធ ំ(*) 71,605,294  287,710,071  60,051,220 
ពុំែមនហនិភយ័ធ ំ 87,509,914  351,614,835  62,019,766 

      

159,115,208  639,324,906  122,070,986 
 

ហនិភយ័ធំៗ ្រត�វបានផ�ល់និយមនយ័េនក�ុងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាថាជាសមតុល្យសរបុ 

ៃនឥណទន និងបុេរ្របទន ែដលផ�ល់ដល់អតិថិជនមា� កេ់លសពី 10% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។  

ហនិភយ័េនះសំេដេលចំនួន្របាកខ់�ស់បំផុតរវងសមតុល្យៃនឥណទន និងទយជ�ទនែដលេនសល់ឬឥណទន 

និងទយជ�ទនែដលបានអនុមត័ ។ 

 

(ញ) វភិាគតមករ្របាក្់របចឆំា�  ំ៖ 2018  2017 
    

ឥណទនរយៈេពលខ� ី  5.00%-12.00%    5.00%-12.00%  
ឥណទនរយៈេពលែវង  5.00%-12.00%    5.00%-12.00%  
ឥណទនបុគ�លិក 6.00%  6.00% 

 

8. អចលន្រទព្យបានរបឹអសូ 
 

្រទព្យរបឹអូស ពកព់ន័�នងឹ្រទព្យសម្បតិ�ែដលរបឹអូសពីអតថិិជន ែដលពុំមានលទ�ភាពសងបំណុល ។ េសចក� ី

ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតម្របកសេលខ ធ7-01-186 ទមទរឲ្យ្រទព្យសម្បតិ�ែដលបានរបឹអូស 

្រត�វលកេ់ចញេនក�ុងរយៈេពល 12 ែខ បនា� បព់ីរបឹអសូបាន ។ 
 

 
2018 

 
2017 

ដធី� ីនងិអគារ បរកិ� រ សរបុ សរបុ
ដុល� អេមរកិ ដុល� អេមរកិ ដុល� អេមរកិ ពនេ់រៀល ដុល� អេមរកិ

 
         

សមតុល្យេដម្រគា 1,150,719  341,720  1,492,439  5,996,620  1,466,120 
បែន�មក�ុងឆា�  ំ  1,736,369  -  1,736,369  6,976,731  26,319 
ដកៈ លកេ់ចញក�ុងឆា�  ំ (18,819)  -  (18,819)  (75,615)  - 
 

         

2,868,269  341,720  3,209,989  12,897,736  1,492,439 
 

         

ដកៈ សំវធិានធនស្រមាបឱ់នភាព -  (334,055)  (334,055)  (1,342,233)  (334,055) 
 

         

សមតុល្យចុង្រគា 2,868,269  7,665  2,875,934  11,555,503  1,158,384 
 

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ធនាគារមនិទនប់ានលកេ់ចញ្រទព្យែដលរបឹអសូបានតងំពីែខ តុល ឆា�  ំ2012 
េនេឡយេទ េហយសំេណ ស្រមាបព់ន្យោេពលបែន�មេដម្បកីនក់ប្់រទព្យរបឹអសូទងំេនះេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
េនមនិទន្់រត�វបានេធ�េនេឡយ ។ 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

8. អចលន្រទព្យបានរបឹអសូ (តពីទំព័រមនុ) 
 

បំែរបរំលួៃនសំវធិានធនស្រមាប្់រទព្យែដលរបឹអសូបាន ្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 
 

 2018  2017 
 24ដុល� អេមរកិ  25ពនេ់រៀល  26ដុល� អេមរកិ 

      

សមតុល្យេដម្រគា 334,055  1,342,233  334,055 
ករបែន�មក�ុងករយិបរេិច�ទ -  -  - 
      

សមតុល្យចុង្រគា 334,055  1,342,233  334,055 
 

9. ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត 
 

 2018  2017 
27ដុល� អេមរកិ  28ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

ករ្របាកប់ង�រ្រត�វទទួលបាន 3,517,576  14,133,620  2,402,265 
ករ្របាកព់្ួយរទុក (*) (1,435,107)  (5,766,260)  (1,199,214) 
បុេរ្របទនេទឱ្យអ�កផ�តផ់�ង ់ 253,770  1,019,648  - 
បុេរ្របទនេលធានារ៉បរ់ង 1,098  4,412  1,297 
ករ្របាក្់រត�វទទួល 11,836  47,557  11,830 
បុេរ្របទនេលេ្របងឥន�នៈ 50,420  202,588  32,015 
េផ្សងៗ  73,346  294,704  84,579 
      

2,472,939  9,936,269  1,332,772 
 

(*)  ករ្របាកស់របុព្ួយរទុក្រត�វបានរយករណ៍ថាមនិអចេផ��ងផា� តប់ាន។ ្របពន័�ឥណទនរបស់ធនាគារមនិអច 
បេង�តនូវពត័ម៌ានេពញេលញែដលចបំាចេ់ដម្បចីតថ់ា� កក់រ្របាក្់រត�វទទួលស្រមាបឥ់ណទនមនិដំេណ រករ។ 

 

10. ្រទព្យសកម�អរបូ ី
 

2018  2017 
ៃថ�េដម ដុល� អេមរកិ  29ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

នាៃថ�ទី 1 មករ  169,557  681,280  164,880 
ករទិញបែន�ម 3,347  13,448  4,677 

      

នាៃថ�ទី 31 ធ�ូ  172,904  694,728  169,557 
      

រលំសប់ង�រ      
នាៃថ�ទី 1 មករ 150,772  605,802  134,710 
ទយជ�ទនក�ុងករយិបរេិច�ទ 10,168  40,855  16,062 

      

នាៃថ�ទី 31 ធ�ូ  160,940  646,657  150,772 
      

តៃម�ពិត 11,964  48,071  18,785 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

11. ្រទព្យ នងិបរក� រ 
 

ដធី� ី  អគារ  ែកលំអអគារ         យានយន�  សមា� រះកុពំ្យទរ័  សង� រមឹ  សរបុ 
ៃថ�េដម ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ     ដុល� អេមរកិ     ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ 

             
នាៃថ�ទី 1 មករ 2018 241,500  329,344  61,436  894,418  243,344  233,225  2,003,267 
ទិញបែន�ម 1,765,171  -  105,354  147,510  59,953  36,487  2,114,475 
              នាៃថ�ទី 31 ធ�ូ 2018 2,006,671  329,344  166,790  1,041,928  303,297  269,712  4,117,742 

             
រលំសប់ង�រ              

             
នាៃថ�ទី 1 មករ 2018 -  144,555  40,468  532,260  204,024  125,568  1,046,875 
ទយជ�ទនក�ុងករយិបរេិច�ទ -  16,513  24,452  91,449  31,312  35,111  198,837 

              នាៃថ�ទី 31 ធ�ូ 2018 -  161,068  64,920  623,709  235,336  160,679  1,245,712 

             
តៃម�ពិត              

             នាៃថ�ទ ី31 ធ�ូ 2018 2,006,671  168,276  101,870  418,219  67,961  109,033  2,872,030 

នាៃថ�ទ ី31 ធ�ូ 2017 241,500  184,789  20,968  362,158  39,320  107,657  956,392 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

11. ្រទព្យ នងិបរក� រ(តពីទពំ័រមុន) 
 

សមមលូជា្របាកេ់រៀល ៖ ដធី� ី  អគារ    ែកលំអអគារ        យានយន�  សមា� រកុពំ្យទរ័  សង� រមឹ  សរបុ 

ៃថ�េដម ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល 

នាៃថ�ទី 1 មករ 2018 970,347  1,323,304  246,850  3,593,772  977,756  937,098  8,049,127 

ទិញបែន�ម 7,092,457  -  423,312  592,695  240,891  146,605  8,495,960 

              នាៃថ�ទី 31 ធ�ូ 2018 8,062,804  1,323,304  670,162  4,186,467  1,218,647  1,083,703  16,545,087 

             
រលំសប់ង�រ              

             នាៃថ�ទី 1 មករ 2018 -  580,822  162,600  2,138,621  819,768  504,532  4,206,343 

ទយជ�ទនក�ុងករយិបរេិច�ទ -  66,349  98,248  367,442  125,812  141,076  798,927 

              នាៃថ�ទី 31 ធ�ូ 2018 -  647,171  260,848  2,506,063  945,580  645,608  5,005,270 

             
តៃម�ពិត              

             នាៃថ�ទ ី31 ធ�ូ 2018 8,062,804  676,133  409,314  1,680,404  273,067  438,095  11,539,817 

 

នាៃថ�ទ ី31 ធ�ូ 2017 974,936  745,994  84,648  1,462,032  158,734  434,611  3,860,955 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

12. ្របាក់បេ�� របសអ់តិថជិន 
 

 2018  2017 
30ដុល� អេមរកិ  31ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

្របាកប់េ�� តមត្រម�វករ 1,880,633  7,556,383  735,828 
្របាកប់េ�� សន្ស ំ 580,462  2,332,296  944,611 
្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ 985,480  3,959,659  630,560 
      

3,446,575  13,848,338  2,310,999 
 

ករវភិាគបែន�មអំពី្របាកប់េ�� របស់អតិថិជនមានដូចខងេ្រកម ៖ 

 

2018  2017 
(ក) វភិាគតមកលកំណតស់ង ៖ ដុល� អេមរកិ  32ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

្រតឹមមយួែខ ៖      
្របាកប់េ�� តមត្រម�វករ 1,880,633  7,556,383  735,828 
្របាកប់េ�� សន្ស ំ 580,462  2,332,297  944,611 

្របាកប់េ�� មានកលកំណត៖់      
1 េទ 3 ែខ 142,443  572,336  313,216 
4 េទ 6 ែខ 5,800  23,304  5,590 
6 ែខ េឡងេទ 837,237  3,364,018  311,754 

      

3,446,575  13,848,338  2,310,999 
      

(ខ) វភិាគតម្របេភទអតិថិជន ៖      
      

អង�ភាពអជីវកម�ក�ុង្រស�ក 1,889,005  7,590,022  1,549,691 
ឯកត�ជន 1,557,570  6,258,316  761,308 

      

3,446,575  13,848,338  2,310,999 
      

(គ) វភិាគតមករស� កេ់ន ៖      
      

និវសនជន 3,444,879  13,841,523  2,280,624 
អនិវសនជន 1,696  6,815  30,375 

      

3,446,575  13,848,338  2,310,999 
      

(ឃ) វភិាគតម្របេភទរបិូយបណ័�  ៖      
      

ដុល� អេមរកិ 3,436,084  13,806,185  2,302,573 
្របាកេ់រៀល 10,491  42,153  8,426 

      

3,446,575  13,848,338  2,310,999 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

12. ្របាក់បេ�� របសអ់តិថជិន (តពីទំព័រមនុ) 
 

 2018  2017 
(ង) តមអ្រតករ្របាក ់(ក�ុងមយួឆា� )ំ ៖    

    

គណនីសន្ស ំ 1.00%   1.00% - 1.50% 
    

គណនីមានកលកណំត ់ 3.00% - 5.00%  3.00% - 6.00% 
 

13. ្របាក់បេ�� របសធ់នាគារនានា  
 

 2018  2017 
35ដុល� អេមរកិ  36ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

្របាកប់េ�� តមត្រម�វករ 24,074  96,729  2,706 
្របាកប់េ�� សន្ស ំ 695  2,793  47,756 
      

24,769  99,522  50,462 
 

ករវភិាគបែន�មអំពី្របាកប់េ�� របស់ធនាគារនានា មានដូចខងេ្រកម ៖ 

 

2018  2017 
(ក) វភិាគតមកលកំណតស់ង ៖ ដុល� អេមរកិ  37ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

រយៈេពល 1 ែខ 24,769  99,522  50,462 
      

(ខ) តមរបូិយបណ័� ៖      
      

្របាកដុ់ល� អេមរកិ 24,769  99,522  49,952 
្របាកេ់រៀល -  -  510 

      

24,769  99,522  50,462 
      

(គ) តមនិវសនដ� ន៖      
      

និវសនជន 24,769  99,522  50,462 
 

 2018  2017 

(ឃ) តមអ្រតករ្របាក ់៖ (ក�ុងមយួឆា� )ំ     
    

្របាកប់េ�� តមត្រម�វករ គា� ន  គា� ន 
    

្របាកប់េ�� សន្ស ំ 1.0%   1.0% - 1.50% 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

14. ្របាក់កម� ី
 

 2018  2017 
40ដុល� អេមរកិ  41ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

រជរដ� ភបិាលកម�ុជា - មូលនិធិពិេសស 83,825,535  336,811,000  73,478,078 
្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ (ASDF) 39,385,000  158,248,930  37,455,000 
ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុ 385,101  1,547,336  576,769 
ទីភា� កង់រអភវិឌ្ឍនប៍ារងំ (AFD) 248,461  998,316  248,461 
IFAD 2,000,000  8,036,000  - 
      

125,844,097  505,641,582  111,758,308 
 

ករវភិាគបែន�មអំពី្របាកក់ម�មីានដូចខងេ្រកម ៖ 

 

 2018  2017 
(ក) វភិាគតមកលកំណតស់ង ៖ 42ដុល� អេមរកិ  43ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

រយៈេពល 1 ឆា�  ំ 11,520,000    46,287,360   12,060,000 
1 េទ 3 ឆា�  ំ 14,000,000   56,252,000   - 
3 េទ 5 ឆា�  ំ 25,865,000   103,925,570   25,395,000 
5 ឆា�  ំេឡងេទ 74,459,097   299,176,652   74,303,308 

      

125,844,097  505,641,582  111,758,308 
 

 2018  2017 
(ខ) តមអ្រតករ្របាក៖់  % ្របចឆំា�  ំ   % ្របចឆំា�  ំ 
    

រជរដ� ភបិាលកម�ុជា - មូលនិធិពិេសស គា� ន  គា� ន
្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុ (ASDF) 2.00%  2.00% 
IFAD 1.5 %   -  
ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុ 1.29% - 3.67%  0.55% - 2.55% 
ទីភា� កង់រអភវិឌ្ឍនប៍ារងំ (AFD) គា� ន  គា� ន 
 

15. ្រទព្យអកម�េផ្សងៗ 
 

 2018  2017 
 44ដុល� អេមរកិ  45ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

ករ្របាក្់រត�វទូទត ់ 1,478,944   5,942,397   960,131  
មូលនិធិសន�ិសុខករងរ -     -     359,378  
បំណុលពន�េផ្សងៗ 49,207   197,714   8,844  
្រទព្យអកម�េផ្សងៗ 2,189,931   8,799,143   190,420  
      

3,718,082  14,939,254  1,518,773 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

16. េដមទុន េដមទុនបែន�ម និង មូលធនបំរងុ 
 

(ក)  េដមទុន 
 

 2018  2017 
46ដុល� អេមរកិ  47ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 22,035,837  88,539,993  20,475,890  
េផ�រេទេដមទុន (កណំតសំ់គាល់ 16 ខ) 2,926,920  11,760,365  1,559,947 
 24,962,757  100,300,358  22,035,837 
 

េដមទុនចុះប�� ីរបស់ធនាគារបង� ញក�ុងលក�ន�ិកៈែកសំ្រម�លចុងេ្រកយមានចំនួន 46,365,538 ដុល� អេមរកិ 

(187,177,680,000 េរៀល) ែចកេចញជា 10,000 ភាគហុ៊ន ែដលមយួហុ៊នមានតំៃល 4,636.55 ដុល� អេមរកិ ។ 

(ខ)  េដមទុនបែន�ម 
 

 2018  2017 
48ដុល� អេមរកិ  49ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

សមតុល្យេនេដម្រគា 10,700,928   42,996,329   9,319,136  
េផ�រេទេដមទុន (2,926,920)  (11,760,365)  (1,559,947) 
បូក : សច្់របាកស់ង្រតឡបៃ់នករេផ�រេចញឥណទនមនិ
ដំេណ រករេទេ្រកតរងតុល្យករ 

              
181,040   727,419   2,941,739  

      

7,955,048  31,963,383  10,700,928 
 

(i) េនៃថ�ទី 13 ែខ មករ ឆា�  ំ 2015 ្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ�� វត�ុែដលជាភាគទុនិករបស់ធនាគារ 
បានដកប់ែន�មេដមទុនចំនួន 26,028,756 ដុល� អេមរកិ ។ 

 

(ii) េយាងេទតមលិខិតេលខ 536 សហវ ចុះេនៃថ�ទី 3 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ016 របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 
ែដលបានដកជូ់ន សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
និងចំណាររបស់សេម�ចចុះៃថ�ទី 4 ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ2016 បានសេ្រមចតមសំេណ របស់ធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ
េលវធិានមយួចំនួនែដលទកទ់ងនឹងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឆា�  ំ2015 ែដលមានដូចខងេ្រកម ៖ 

 

• េផ�រេចញឥណទននិងបុេរ្របទនមនិដំេណ រករចំននួ 18,269,567 ដុល� អេមរកិពីតរងតុល្យករ 

េទគណនីេ្រកតរងតុល្យកររបស់ធនាគារ េដម្ប្ីរបមូលេដះ្រសយ និង្របមូលមកវញិ ។ 
• ទទលួស� ល់ឥណទន និងបេុរ្របទនមនិដំេណ រករចំនួន 18,269,567 ដុល� រអេមរកិ 

ជាករកតប់ន�យេដមទុន ។ 
• ឥណទន និងបុេរ្របទនមនិដំេណ រករខងេលែដលមានលទ�ភាពស� របានេឡងវញិ នឹង្រត�វបាន 

ទទួលស� ល់េដយផា� ល់ក�ុងគណនីេដមទុនរបស់ធនាគារ ។ 
 

វធិានខងេលេនះ្រត�វបានអនុមត័េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនៃថ�ទី 31 ែខ មនីា ឆា�  ំ2016 ។ 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

16. េដមទុន, េដមទនុបែន�ម និង មូលធនបំរងុ (តពីទំព័រមនុ) 
 

(ខ)  េដមទុនបែន�ម (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(iii) េនៃថ�ទី 10 ែខកុម�: ឆា�  ំ 2017 ធនាគារបានេស�សំុេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីផ�រទឹក្របាកច់ំននួ 

1,559,947 ដុល� អេមរកិ ែដលជាចំនួនទឹក្របាក្់របមលូបានពីឥណទន នងិបុេរ្របទនមនិដំេណ រករ 

ខងេលេទគណនីមូលធនបានបងជ់្រមះ ។ សំេណ េនះ្រត�វបានអនុ�� តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េនៃថ�ទី 21 ែខ សីហ ឆា�  ំ2017 ។ 
 

(iv) េនៃថ�ទី 28 ែខមនិា ឆា�  ំ 2017 ធនាគារបានេស�សំុេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីផ�រទឹក្របាកច់ំននួ 

2,926,920 ដុល� អេមរកិ ែដលជាចំនួនទកឹ្របាក្់របមលូបានពីឥណទន នងិបុេរ្របទនមនិដំេណ រករ 

ខងេលេទគណនីមូលធនបានបងជ់្រមះ ។ សំេណ េនះ្រត�វបានអនុ�� តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េនៃថ�ទី 17 ែខកក�ដ ឆា�  ំ2018 ។ 
 

(គ)  មលូធនបរំងុ 
 

ចំនួនទកឹ្របាកេ់នះគឺជាករ្របាកែ់ដល្របមលូបានមកវញិ របស់ឥណទននិងបុេរ្របទនមនិដំេណ រករែដលបាន 

េផ�រេទខងេ្រកតរងតុល្យករកលពីឆា�  ំ2015 ។ តមករអះអងរបស់ថា� កដ់កឹនាធំនាគារ ចំនួនទឹក្របាកេ់នះ 

នឹងេផ�រេទជាមូលធនបងជ់្រមះេនេពលអនាគត។ 
 

17. អនុបណុំល 
 

 2018  2017 
50ដុល� អេមរកិ  51ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

ទីភា� កង់រអភវិឌ្ឍនប៍ារងំ (AFD)* 1,044,084   4,195,130   1,044,084  
      

 1,044,084  4,195,130  1,044,084 
 

*  សមតុល្យជំពកេ់ទ (AFD) គឺមនិមានករធានា គា� នករ្របាក ់និងមនិមានកលកណំតស់ងជាកល់ក។់ 
 

18. ចំណូលពកីរ្របាក ់
 

 2018  2017 
52ដុល� អេមរកិ  53ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

ឥណទន និងបុេរ្របទន 8,274,893  33,248,520  5,406,460  
សមតុល្យេនធនាគារនានា 43,071  173,059  224,998  
      

 8,317,964   33,421,579   5,631,458 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

19. ចំណាយករ្របាក ់
 

 2018  2017 
54ដុល� អេមរកិ  55ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

្របាកក់ម� ី 576,146  2,314,955   559,762  
្របាកប់េ�� របស់អតិថិជន៖      

្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ 31,280  125,683  25,398  
្របាកប់េ�� សន្ស ំ 11,674  46,906  13,334  

      

 619,100   2,487,544   598,494 
 

20. ចំណូលមនិែមនពីករ្របាក ់
 

 2018  2017 
 56ដុល� អេមរកិ  57ពនេ់រៀល  58ដុល� អេមរកិ 
      

ចំណូលកៃ្រមេជងសរ 1,054,800   4,238,186   869,401  
ចំណូលេផ្សងៗ 18,387   73,879   86,924  
      

 1,073,187   4,312,065   956,325 
 

21. ្របាក់េបៀវត្សរ ៍និងចណំាយេផ្សងៗេលបុគ�លកិ 
 

 2018  2017 
59ដុល� អេមរកិ  60ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

      

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង្របាកឈ់�ូល 1,152,281   4,629,865  986,232  
បុព�លភ 253,929  1,020,287  177,591  
អត�្របេយាជននិ៍េយាជិត 304,018  1,221,544  271,562  
្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង្របាករ់ង� នរ់បស់អភបិាល 173,211  695,962  158,088  
      

 1,883,439   7,567,658   1,593,473 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

22. ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល 
 

 2018  2017 

61ដុល� អេមរកិ  62ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

 

ចំណាយេលកៃ្រមតុលករ និងែផ�កច្បោបេ់ផ្សងៗ 446,858  1,795,475  238,499  

ចំណាយេលៃថ�ជំនាញវជិា� ជីវៈ 322,185  1,294,539  13,961  

ខត ពីករប�ូររបូិយបណ័� ែដលបានទទួលស� ល់ 304,273  1,222,569  610,895  

េបសកកម� បដិសណា� រកិច� និង ស� កេ់ន 192,765  774,530  128,220 

ចំណាយេលវភិាគទន និងអណំាយ 85,791  344,708  31,063 

ចំណាយេលេ្របងឥន�នៈ និង្របតិបត�ិករយានយន� 78,322  314,698  70,179 

ចំណាយេលទំនាកទ់នំងសធារណៈ 65,419  262,854  46,517 

ចំណាយេលករផ�តផ់�ងស់មា� រករយិាល័យ 50,340  202,266  43,615 

ចំណាយេលករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម� 44,971  180,693  39,278  

ចំណាយែផ�កសុខុមាលភាពសង�ម 36,239  145,608  38,178 

ចំណាយេលទឹក េភ�ង 29,891  120,102  32,190 

ចំណាយេលករជួសជុល នងិករែថទ ំ 19,517  78,419  25,276  

ចំណាយេលអជា� បណ័�  17,423  70,006  17,340  

ចំណាយេលករបណ�ុ ះបណា� ល 16,711  67,145  6,081  

ចំណាយេលៃថ�សមាជិកភាព 14,293  57,429  14,533 

សភាផាតទ់ត ់និងកៃ្រមេផ្សងៗ 7,838  31,493  7,751  

ពន�េលមេធ្យោបាយដកឹជ��ូ ន 4,920  19,769  3,901  

ចំណាយេលទូរគមនាគមន ៏និងៃ្របសណីយ៍ 4,415  17,739  3,624 

ចំណាយេលធានារ៉បរ់ងអគ�ភិយ័ និងមហន�រយ 5,610  22,541  5,046  

ចំណាយេផ្សងៗ 42,824  172,068  41,293 
      

 1,790,605   7,194,651   1,417,440 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

23. ពន�េល្របាក់ចំេណញ 
 

(ក)  សំវធិានធនស្រមាបព់ន�េល្របាកច់េំណញ 
 

 2018  2017 

63ដុល� អេមរកិ  64ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

សមតុល្យនាេដមករយិបរេិច�ទ 137,647  553,064  40,799 

ពន�េល្របាកច់ំេណញ្របចឆំា�  ំ 789,628  3,172,725  199,834 

ពន�េល្របាកច់ំេណញែដលបានបង ់ (266,090)  (1,069,148)  (102,986) 
      

 661,185  2,656,641  137,647 
 

(ខ)  ចណំាយពន�េល្របាកច់េំណញ 
 

ករេផ��ងផា� តព់ន�េល្របាកច់ំេណញ ែដលបានគណនាតមអ្រត 20% ែដលត្រម�វតមច្បោប ់ និង ចំណាយពន�

េល្របាកច់ំេណញែដលបង� ញក�ុងគណនីលទ�ផលមានដូចខងេ្រកម ៖ 
 

 2018  2017 

65ដុល� អេមរកិ  66ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

្របាកច់ំេណញមុនបងព់ន� 3,353,915  13,476,030  1,153,088 
   

ពន�េល្របាកច់ំេណញែផ�កតមអ្រតពន�ជាផ�ូវករ 20% 670,783  2,695,206  230,618 

ចំណាយមនិអចកតក់ងបានតមច្បោបព់ន� 50,281  202,029  81,037 

ចំណាយខុសគា� បេណា� ះអសន� 41,314  166,000  - 

សំវធិានធនពន�បានបងខ់�ះ/(េលស) ក�ុងឆា� មំុន  27,250  109,490  (111,821) 
      

ពន�េល្របាកច់េំណញ 789,628  3,172,725  199,834 
 

ករគណនា្របាកច់ំេណញែដល្រត�វជាបព់ន� ជាកម�វត�ុៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងយល់្រសបពរីដ�បាលសរេពពន� ។ 
 

ពន�ពន្យោរេពលពុំមានសមតុល្យជាសរវន័�េទ។ 
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

24. ចរន�សច់្របាកព់ីសកម�ភាព្របតិបត�កិរ 
 

 2០18  2០17 
 ដុល� អេមរកិ  67ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ  
      

លទ�ផលមនុបងព់ន� 3,353,915  13,476,030  1,153,088 
      

និយត័កម� ៖      
រលំស់ (កណំតសំ់គាល់ 10/11) 209,005  839,782  178,461 
សំវធិានធនសំរបឥ់ណទនអចបាតប់ង ់(កំណតសំ់គាល់ 7) 1,535,135  6,168,172  1,646,827 
ចំេណញពីករលក្់រទព្យ នងិបរកិ� រ -  -  (1,591) 
ខតពអី្រតប�ូរ្របាក ់ 347,457  1,396,082  - 

      

លទ�ផលមនុករផា� ស់ប�ូរទុនចល័ត 5,445,512  21,880,066  2,976,785 
      

ករេកនេឡង/(ករថយចុះ) ៃនសច្់របាកប់ណា� លមកពី 
ករែ្រប្រប�ល្រទព្យសកម� និង អកម� ៖      
ឥណទន នងិបុេរ្របទន (37,044,222)  (148,843,684)  (50,487,216) 

អចលន្រទព្យបានរបឹអូស (កណំតសំ់គាល់ 8) (1,717,550)  (6,901,116)  (26,319) 

្របាកត់ម�ល់តមច្បោប ់ (198,612)  (798,023)  (469,673) 

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត  (1,140,167)  (4,581,191)  (843,896) 

្របាកប់េ�� របស់អតថិិជន 1,135,576  4,562,744  1,032,384 

្របាកប់េ�� របស់ធនាគារនានា (25,693)  (103,234)  544 

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ 2,199,309  8,836,825  86,827 
      

សច្់របាកេ់្របក�ុង្របតបិត�កិរអជវីកម� (31,345,847)  (125,947,613)  (47,730,564) 
      

     ចំណាយពន�បានបង ់ (266,090)  (1,069,150)  (102,986) 
      

សច្់របាកសុ់ទ�េ្របក�ុងសកម�ភាព្របតបិត�កិរ (31,611,937)  (127,016,763)  (47,833,550) 
 

25. កិច�សន្យោេ្រកតរងតលុ្យករ នងិ្រទព្យអកម�យថា្របេភទ 
 

(ក)  ្របតបិត�កិរ 
 

ក�ុងដំេណ រករៃនមុខជំនួញធម�តរបស់ខ�ួន ធនាគារបានេធ�កិច�សន្យោេផ្សងៗែដលមានឧបា្រស័យតមផ�ូវច្បោប។់ 

េគរពំឹងថាពុំមានករខតបងជ់ាសរវន� ័ ែដល្រត�វេ្រព�ងទុកថាជាលទ�ផលៃនកិច�សន្យោទងំេនះេទ។ េនចុង 

ករយិបរេិច�ទេនះ ធនាគារមានកិច�សន្យោេ្រកតរងតុល្យករដូចតេទ ៖ 
 

 2018  2017 
 ដុល� អេមរកិ  68ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ  
      

ករសន្យោផ�ល់ឥណទន 300,000  1,205,400  300,000 
 

43



75

ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

25. កិច�សន្យោេ្រកតរងតលុ្យករ នងិ្រទព្យអកម�យថា្របេភទ(តពីទំព័រមនុ) 
 

(ខ)  ខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ 
 

ខងេ្រកមេនះគជឺាឥណទននិងបុេរ្របទនអ្រកក ់ែដល្រត�វបានេផ�រស្រមាប្់រត�តពិនតិ្យេនខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ 
ែដល្រត�វបានអនុមត័េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេនៃថ�ទ ី31 ែខមនីាឆា�  ំ2016។ 
 

 2018  2017 

69ដុល� អេមរកិ  70ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

ឥណទនរយៈេពលែវង 10,758,160  43,226,287  8,779,944 
ឥណទនរយៈេពលខ� ី 2,887,244  11,600,946  5,020,000 
      

 13,645,404  54,827,233  13,799,944 
 

ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលបានេផ�រេទេ្រកតរងតុល្យករ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 
 

 2018  2017 
(i)   ចលនា៖ 71ដុល� អេមរកិ  72ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
      

សមតុល្យេដមករយិបរេិច�ទ 13,799,944  55,448,175  16,876,864 
្របមូលបានក�ុងឆា�  ំ (181,040)  (727,419)  (2,941,739) 
លុបេចលក�ុងឆា�  ំ -  -  (135,181) 
បេង�នក�ុងឆា�  ំ 26,500  106,477  - 
      

សមតុល្យចុងករយិបរេិច�ទ 13,645,404  54,827,233  13,799,944 
    

(ii)   វភិាគតមវស័ិយេសដ�កចិ�៖      
      

វស័ិយឯកជន 10,302,375  41,394,943  10,112,500 
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានចុះប�� ី -  -  583,200 
ស� បន័ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័�  583,200  2,343,298  367,244 
សហគមន ៍ 2,759,829  11,088,992  2,737,000 
      

 13,645,404  54,827,233  13,799,944 
    

(iii)  វភិាគតមវស័ិយេសដ�កិច�៖      
      

្រក�មហុ៊នសជីវកម� 8,093,829  32,521,005  8,087,444 
ឯកត�ជន និងឯកកម�សិទ� ិ 5,551,575  22,306,228  5,712,500 
      

 13,645,404  54,827,233  13,799,944 
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78

ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគំាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរំប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

28. ករ្រគប់្រគងហនភិ័យេលហរិ��វត� ុ(តពីទំព័រមុន) 
 

(គ) ហនភិយ័ឥណទន (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ii) ករបះ៉ពល់ហនភិយ័ឥណទន 
 

2018 
 

2017 
ដុល� អេមរកិ 

 
74ពនេ់រៀល 

 
ដុល� អេមរកិ 

     មនិហួសកលកណំត ់នងិមនិខតបង់ 144,132,722  579,125,277  115,729,575 
ហួសកលកំណត ់ែតមនិខតបង់ 9,292,341 

 
37,336,626 

 
2,490,000 

ខតបង ់ 5,690,145  22,863,003  3,851,411 
     សរបុ 159,115,208 

 
639,324,906 

 
122,070,986 

     ករ្របាក្់រត�វទទួលបាន - សុទ�
     ករ្របាកប់ង�រ្រត�វទទួលបាន 3,517,576 

 
14,133,620 

 
2,402,265 

ករ្របាកព់្ួយរទុក (1,435,107) 
 

(5,766,260) 
 

(1,199,214) 
     2,082,469 

 
8,367,360 

 
1,203,051 

     សរបុឥណទនដុល និងករ្របាក្់រត�វទទួល 161,197,677 
 

647,692,266 
 

123,274,037 

សំវធិានធនេលឥណទន អ្រកក ់និងជាបស់ង្សយ័ (6,304,442) 
 

(25,331,248) 
 

(4,769,307) 
     154,893,235 

 
622,361,018 

 
118,504,730 

 

ឥណទនមនិទនហួ់សកលកណំត ់នងិមនិទនខ់តបង ់
 

ឥណទនមនិទនហួ់សកលកំណត ់ និងមនិទនខ់តបង ់ គឺជាឥណទនមានគុណភាពល� មនិមានបទពិេសធន ៍

ៃនករខតបង ់ ។ ឥណទនទងំេនះ្រត�វបានធានាេដយ្រទព្យប��  ំ និង អ�ក្រគប្់រគងធនាគារយល់ថាចំនួន 

ៃនករខងបងម់ានក្រមតិទប ។ 
 

ឥណទនហួសកលកណំត ់ែតមនិទនខ់តបង ់
 

ឥណទនហួសកលកណំត ់ ែតមនិទនខ់តបង ់ ជាឥណទននងិបុេរ្របទនែដលកិច�សន្យោទូទតស់ងហួស 

កលកំណតេ់លសពី 30 ៃថ� ែតតចិជាង 90 ៃថ� (ពី 15 េថ�េទ 30 ៃថ�ស្រមាបឥ់ណទនរយៈេពលខ�)ី 

េលកែលងែតមាន ពត័មានផ�ុយពីេនះ ។ អនុេលមេទតមេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ឥណទនេនះ្រត�វចតថ់ា� កជ់ាឥណទនឃា� េំមល េហយ្រត�វេធ�សំវធិានធនតមអ្រត 3% ។ 
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8
1

ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

28. ករ្រគប្រគងហនភិយ័េលហរិ��វត� ុ(តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ឃ) ហនភិយ័ទផី្សោរ (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ii) ហនភិយ័អ្រតករ្របាក ់(តពទីពំរ័មនុ) 
 

នាករយិបរេិច�ទៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018
រហូតដល់ 1 ែខ 

 
> 1 - 3 ែខ 

 
> 3 - 12 ែខ 

 
> 1 - 3 ឆា�  ំ

 
> 3 - 5 ឆា�  ំ

 
េលសព ី5 ឆា�  ំ

 
ពុមានករ្របាក ់

 
សរុប 

 

អ្រតករ្របាក ់
្របសិទ�ភាព 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

% 
្រទព្យសកម�

                 
សច្របាកក់�ុងៃដ - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,767,588 

 
1,767,588 

 
- 

សមតុល្យេនធនាគារនានា - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

901,239 
 

901,239 
 

- 
សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា - 

 
719,776 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,843,886 

 
12,005,183 

 
14,568,845 

 
0.24 - 1.43 

ឥណទន និងបុេរ្របទន - ដុល - 
 

5,280,000 
 

48,958,266 
 

12,744,629 
 

41,886,381 
 

50,245,932 
 

- 
 

159,115,208 
 

5.00 - 12.00 
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,472,939 

 
2,472,939 

 
- 

                 ្រទព្យសកម�សរុប - 
 

5,999,776 
 

48,958,266 
 

12,744,629 
 

41,886,381 
 

52,089,818 
 

17,146,949 
 

178,825,819   

                 ្រទព្យអកម�
                 

្របាកប់េ�� របស់អតិថិជន 580,462 
 

142,443 
 

843,037 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,880,633 

 

3,446,575 
 

1.00 - 5.00 
្របាកប់េ�� របស់ធនាគារនានា 695 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
24,074 

 
24,769 

 
1.00  

្របាកក់ម� ី - 
 

- 
 

11,520,000 
 

14,000,000 
 

25,865,000 
 

74,210,636 
 

248,461 
 

125,844,097 
 

0.00 - 3.67  
្រទព្យអកម�េផ្សងៗ - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,718,082 

 
3,718,082 

                    ្រទព្យអកម�សរុប 581,157 
 

142,443 
 

12,363,037 
 

14,000,000 
 

25,865,000 
 

74,210,636 
 

5,871,250 
 

133,033,523   

                 សរុបគលតករ្របាក ់ (581,157) 
 

5,857,333 
 

36,595,229 
 

(1,255,371) 
 

16,021,381 
 

(22,120,818) 
 

11,275,699 

 

45,792,296 
                    

សរុបគលតករ្របាកជាពនេ់រៀល (2,335,089) 
 

23,534,764 
 

147,039,630 
 

(5,044,081) 
 

64,373,909 
 

(88,881,447) 
 

45,305,759 

 

183,993,445 
  50



8
2 ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 

 

កំណត់សគាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

សរប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

28. ករ្រគប្រគងហនភិយ័េលហរិ��វត� ុ(តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ឃ) ហនភិយ័ទផី្សោរ (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ii) ហនភិយ័អ្រតករ្របាក ់(តពទីពំរ័មនុ) 
 

នាករយិបរេិច�ទៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2017
រហូតដល់ 1 ែខ 

 
> 1 - 3 ែខ 

 
>3 - 12 ែខ 

 
>1 - 3 ឆា�  ំ

 
>3 - 5 ឆា�  ំ

 
េលសព ី5 ឆា�  ំ

 
ពុមានករ្របាក ់

 
សរុប 

 

អ្រតករ្របាក ់
្របសិទ�ភាព 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

ដុល� អេមរកិ 
 

               % 

្រទព្យសកម�                  
សច្របាកក់�ុងៃដ -  -  -  -  -  -  2,181,446  2,181,446  - 
សមតុល្យេនធនាគារនានា -  -  -  -  -  -  5,015,713  5,015,713  - 
សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា -  21,549,542  -  -  -  1,645,274  6,375,374  29,570,190   0.24 - 1.43  
ឥណទន និងបុេរ្របទន -ដុល -  -  32,250,771  8,663,350  14,252,734  66,904,131  -  122,070,986   5.00 - 12.00  
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ -  -  -  -  -  -  1,332,722  1,332,772  - 

                 ្រទព្យសកម�សរុប -  21,549,542  32,250,771  8,663,350  14,252,734  68,549,405  14,905,255  160,171,107   
 

                 

្រទព្យអកម�
                 

                  ្របាកប់េ�� របស់អតិថិជន 944,611  313,216  317,344  -  -  -  735,828  2,310,999  1.00 - 6.00 
្របាកប់េ�� របស់ធនាគារនានា 47,756  -  -  -  -  -  2,706  50,462  1.00 - 1.50 
្របាកក់ម� ី -  -  12,060,000  -  25,395,000  74,054,847  248,461  111,758,308  0.55 - 2.55 
្រទព្យអកម�េផ្សងៗ -  -  -  -  -  -  1,518,773  1,518,773   

 
                 ្រទព្យអកម�សរុប 992,367  313,216  12,377,344  -  25,395,000  74,054,847  2,505,768  115,638,542   

                  សរុបគលតករ្របាក ់ (992,367) 
 

21,236,326 
 

19,873,427 
 

8,663,350 
 

(11,142,266) 
 

(5,505,442) 
 

12,399,537 
 

44,532,565 
  សរុបគលតករ្របាក ់KHR’000 (4,006,186)  85,731,048  80,229,025  34,973,944  (44,981,328)  (22,225,469)  50,056,931  179,777,965    
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8
4

ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

កំណត់សគាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ
សរប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

28. ករ្រគប្រគងហនភិយ័េលហរិ��វត� ុ(តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ង) ហនភិយ័សច្របាកងយ្រស�ល (តពទីពំរ័មនុ) 
 

នាករយិបរេិច�ទៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 រហូតដល់ 1 ែខ 

 

> 1 - 3 ែខ 

 

> 3 - 12 ែខ 

 

> 1 - 3 ឆា�  ំ

 

> 3 - 5 ឆា�  ំ

 

េលសព ី5 ឆា�  ំ

 

ពុមានកលកនំត ់

 

សរុប 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ  ពនេ់រៀល 

្រទព្យអកម�

               

  

្របាកប់េ�� របស់អតិថិជន 2,461,095  142,443  843,037  -  -  -  -  3,446,575  13,848,338 

្របាកប់េ�� របស់ធនាគារនានា 24,769  -  -  -  -  -  -  24,769  99,522 

្របាកក់ម� ី -  -  11,520,000  14,000,000  25,865,000  74,210,636  248,461  125,844,097  505,641,582 

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ 1,528,151  -  2,189,931  -  -  -  -  3,718,082  14,939,253 

្រទព្យអកម�សរុប 4,014,015  142,443  14,552,968  14,000,000  25,865,000  74,210,636  248,461  133,033,523  534,528,695 

 

                 

្រទព្យសកម�                  

សច្របាកក់�ុងៃដ 1,767,588  -  -  -  -  -  -  1,767,588  7,102,169 

សមតុល្យេនធនាគារនានា 901,239  -  -  -  -  -  -  901,239  3,621,178 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 12,005,183  719,776  -  -  -  -  1,843,886  14,568,845  58,537,619 

ឥណទន និងបុេរ្របទន -ដុល -  5,280,000  48,958,266  12,744,629  41,886,381  50,245,932  -  159,115,208  639,324,906 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ 2,094,305  -  253,770  -  -  -  124,864  2,472,939  9,936,269 

្រទព្យសកម�សរុប 16,768,315  5,999,776  49,212,036  12,744,629  41,886,381  50,245,932  1,968,750  178,825,819  718,522,141 
                  

សរុបគលតសច្របាកងយ្រស�ល 12,700,300  5,857,333  34,659,068  (1,255,371)  16,021,381  (23,964,704)  1,720,289  45,792,296  183,776,474 
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កំណត់សគាលេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ
សរប់ករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

28. ករ្រគប្រគងហនភិយ័េលហរិ��វត� ុ(តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ង) ហនភិយ័សច្របាកងយ្រស�ល (តពទីពំរ័មនុ) 

នាករយិបរេិច�ទៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2017 រហូតដល់ 1 ែខ  > 1 - 3 ែខ  > 3 - 12 ែខ  > 1 - 3 ឆា�  ំ  > 3 - 5 ឆា�  ំ  េលសព ី5 ឆា�  ំ  ពុមានកលកនំត ់  សរុប   

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ 

 

ដុល� អេមរកិ  ពនេ់រៀល 

្រទព្យអកម� 

្របាកប់េ�� របស់អតិថិជន 1,680,439  313,216  317,344  -  -  -  -  2,310,999  9,329,503 
្របាកប់េ�� របស់ធនាគារនានា 50,462  -  -  -  -  -  -  50,462  203,715 
្របាកក់ម� ី -  -  12,060,000  -  25,395,000  74,054,847  248,461  111,758,308  451,168,289 
្រទព្យអកម�េផ្សងៗ 968,975  190,420  -  -  -  -  359,378  1,518,773  6,131,287 

្រទព្យអកម�សរុប 2,699,876  503,636  12,377,344  -  25,395,000  74,054,847  607,839  115,638,542  466,832,794 

 

                 

្រទព្យសកម�                  

សច្របាកក់�ុងៃដ 2,181,446  -  -  -  -  -  -  2,181,446  8,806,498 
សមតុល្យេនធនាគារនានា 5,015,713  -  -  -  -  -  -  5,015,713  20,248,433 
សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 6,375,374  21,549,542  -  -  -  -  1,645,274  29,570,190  119,374,857 
ឥណទន និងបុេរ្របទន -ដុល -  -  32,250,771  8,663,350  14,252,734  66,904,131  -  122,070,986  492,800,570 
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ 1,214,881  -  -  -  -  -  117,891  1,332,772  5,380,401 

្រទព្យសកម�សរុប 14,787,414  21,549,542  32,250,771  8,663,350  14,252,734  66,904,131  1,763,165  160,171,107  646,610,759 
                  

សរុបគលតសច្របាកងយ្រស�ល 12,087,538  21,045,906  19,873,427  8,663,350  (11,142,266)  (7,150,716)  1,155,326  44,532,565  179,777,965 
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ែផ�កៃនរបាយករណ៍េនះជាពត៌មានសរំប់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 
 
 

 
 
 

ពត៌មានហរិ��វត�ុបែន�ម និង កំណត់បង� ញ  
តំរវូេដយធនាគារជាតៃិនកម�ុជា 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

អនុបាតនានានងិពតម៌ានែដលមានដូចតេទេនះ្រត�វបានដក្រសងពី់ទនិ�នយ័ែដលមានេន 

ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបាន្រត�តពិនតិ្យ នាករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 ។ 
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មូលនិធិផា� លស់ទុ� 
្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 
 

អនុេលមេទតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ ធ.7-010-182 ចុះេនៃថ�ទី 15 ែខតុល ឆា�  ំ 2010 
ធនាគារតំរវូេអយគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ� ក�ុងេគាលបំណងអនុវត�តមស�ងដ់រអន�រជាតិស�ីពីរចនាសម�ន័� 
េដមទុនេដយែញកដចគ់ា� រវង "េដមទុនស�ូល” (Tier 1) និង ”េដមទុនបំេពញបែន�ម” (Tier 2) ។ 
មូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារសំរបក់រយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 ែដលបានគណនាដូចខងេ្រកម 
៖ 
 

2018  2017 
េដមទុនថា� កទ់មីួយ ៖ េដមទុនស�លូ ដុល� អេមរកិ  75ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 
ខ�ង់្រត�វបូក “ក”      
េដមទុន 24,962,757  100,300,358  22,035,837 
ទុនបំរុងេដយែឡកពីទុនបំរុងេលករវយតៃំលេឡងវញិ 899,072  3,612,471  816,974 
្របាកច់ំេណញសុទ�ៃនករយិបរេិច�ទ 2,564,287  10,303,305  953,254 
ចំេណញរក្សោទុក 7,161,349  28,774,300  6,208,095 
ខ�ងេ់ផ្សងៗេទៀតែដលអនុ�� តិេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 7,955,048  31,963,383  10,700,928 
សរបុរង ខ�ង់្រត�វបូក “ក” 43,542,513  174,953,817  40,715,088 
      

កំរតិកំណត់េល្របាក់ចំេណញរក្សោទុក      

(អតិបរមា 2០% ៃនសរុបរង “ក”) 16.45%  16.45%  15.25% 
      

ខ�ង់្រត�វដក “ខ”      
្រទព្យសកម�អរូបី 11,964  48,071  18,785 
ជំពកព់ីភាគទុនិក អភបិាល និង ភាគីសម�ន័��� ត�ិ -  -  - 
ករខតេផ្សងៗ -  -  - 
សរបុរង ខ�ង់្រត�វដក “ខ” 11,964  48,071  18,785 
សរបុេដមទុនថា� ក់ទី១ ៖ េដមទុនស�លូ (ក - ខ) 43,530,549  174,905,746  40,696,303 
    

េដមទុនថា� កទ់ពីីរ ៖ េដមទុនបំេពញបែន�ម      
ខ�ង់្រត�វបូក “គ”      
81ទុនបំរុងពីករវយតំៃលេឡងវញិ -  -  - 
សំវធិានធនចំេពះហនិភយ័ទូេទៃន្របតិបត�ិករធនាគារ -  -  - 
សំវធិានធនទូេទ 1 ភាគរយ 1,441,327  5,791,252  1,157,296 
អនុបំណុល 1,044,084  4,195,130  1,044,084 
សរបុរង ខ�ង់្រត�វបូក “គ” 2,485,411  9,986,382  2,201,380 
      

កំរតិកំណត់េលបំណុលបនា� ប់បន្ស ំ      
(អតិបរមា 5០% ៃនេដមទុនថា� កទ់ីមយួ) 2.40%  2.40%  2.57% 
      

ខ�ង់្រត�វដក “ឃ”      
ភាគកម�មូលនិធិផា� ល់ក�ុង្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុនានា -  -  - 
ខ�ងេ់ផ្សងេទៀតដូកជាបន�ុកចំណាយែដល្រត�វបង ់ -  -  - 
សរបុរង ខ�ង់្រត�វដក “ឃ” -  -  - 
សរបុេដមទុនថា� ក់ទី ២  េដមទុនបំេពញបែន�ម  (គ - ឃ) 2,485,411  9,986,382  2,201,380 
      

កំរតិកំណត់េលេដមទុនថា� កទ់ីពីរ      
(េដមទុនថា� កទ់ ី2 អតិបរមា 1០០% ៃនេដមទុនថា� កទ់ីមយួ) 5.72%  5.72%  5.41% 
      

II
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ង. មូលនិធិផា� លស់ទុ� (ក - ខ + គ - ឃ) 46,015,960  184,892,128  42,897,683 
 

អនុបាតសធនភាព 

្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 

 

អនុេលមេទតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ ធ.7-00-46 ចុះៃថ�ទ ី 16 ែខកុម�ៈ ឆា�  ំ 2000 

ែកតំរវូេដយ្របកសេលខ ធ.7-០4-206 ចុះេនៃថ�ទី 29 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2004 និង ្របកសេលខ ធ.7-07-135 

ចុះេនៃថ�ទី 27 ែខ សីហ ឆា�  ំ 2007 ធនាគារទងំអស់្រត�វពិនិត្យជាអចិៃ�ន�យនូ៍វអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួន 

េអយបានសម្រសប េពលគឺអនុបាតសធនភាពរវងមូលនិធិផា� ល់សុទ� និងហនភិយ័ឥណទនសរបុ មនិ្រត�វ 

តិចជាង 15% េឡយ ។  
 

 2018  2017 
82ភាគយកៃនអនុបាត 76ភាគរយថ�ងឹ ដុល� អេមរកិ  77ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

     ក. មលូនធិផិា� ល់សុទ�នាៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ  46,015,960  184,892,128  42,897,683 

     
83ភាគែបងៃនអនុបាត      

សច្់របាក ់ 0% -   -  -  

្របាកប់េ�� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 0% -  -  - 

ឥណេទយ្យេលស� បន័មានចំណាតថ់ា� កពី់ AAA េទAA- 0% -  -  - 

ឥណេទយ្យេលស� បន័មានចំណាតថ់ា� កពី់ A+ េទ A- 20% -  -  - 

ឥណេទយ្យេលធនាគារមានចំណាតថ់ា� កពី់ AAA  េទ AA- 20% -  -  - 

ឥណេទយ្យេលស� បន័មានចំណាតថ់ា� កពី់ BBB+េទBBB- 50% -  -  - 

ឥណេទយ្យេលធនាគារមានចំណាតថ់ា� កពី់ A+ េទA- 50% -  -  - 

     
84្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត 100% 161,944,872  650,694,496  125,783,725 

ខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករមាន ៖       

ហនិភយ័ធ ំ 100% -  -  - 

ហនិភយ័មធ្យម 50% -  -  - 

ហនិភយ័ទប 20% -  -  - 

      ខ.សរបុហនិភយ័សមត 161,944,872  650,694,496  125,783,725 

     អនុបាតសធនភាព(ក/ខ) 28% 34%
 

III
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ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន និង សវំធិានសរំបឥ់ណទនជាបស់ង្សយ័នងិបាតប់ង ់
្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 

 

ធនាគារបានេធ�ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន និងសំវធិានធន េដយអនុេលមតមត្រម�វករចុងេ្រកយរបស់្របកស 
េលខ ធ7-017-344 ចុះៃថ�ទី 01 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2017 ស�ីពីចំណាតថ់ា� កហ់និភយ័ឥណទន និងសំវធិានធន 
េលអុីមែភរមនិ េចញេដយធនាគារកណា� ល ។ ្របកសេនះត្រម�វឲ្យធនាគារ ទងំឡាយេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់
ហ� សីុលីធរីបស់ខ�ួនយ៉ាងេហច្របា្ំរបេភទ េលកែលងែតមានពត័ម៌ានេផ្សងប�� កព់សី� នភាពអ្រកកជ់ាងេនះ។ 
 

ឥណទនដុល សំវធិានធន 

បទដ� នរបស់ 

ធនាគារជាត ិ

សំវធិានធន  

របស់ធនាគារ លំេអៀង 

នាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា�  ំ2018 ដុល� អេមរកិ %  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ 
         

ធម�ត 144,132,722 1  1,441,327  1,441,327  - 

ឃា� េំមល 9,292,341 3  278,770  278,770  - 

េ្រកមធម�ត 976,000 20  195,200  195,200  - 

ជាបស់ង្សយ័ 650,000 50  325,000  325,000  - 

បាតប់ង ់ 4,064,145 100  4,064,145  4,064,145  - 
         

159,115,208   6,304,442  6,304,442 -
         

សមមលូនងិ ពនេ់រៀល %  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល 
         

ធម�ត 579,125,277 1 5,791,252  5,791,252 -
ឃា� េំមល 37,336,626 3 1,120,098  1,120,098 -
េ្រកមធម�ត 3,921,568 20 784,314  784,314 -
ជាបស់ង្សយ័ 2,611,700 50 1,305,850  1,305,850 -
បាតប់ង ់ 16,329,735 100 16,329,734  16,329,734 -
         

639,324,906   25,331,248  25,331,248 -

នាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា�  ំ2017 ដុល� អេមរកិ %  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ  ដុល� អេមរកិ 
                            

ធម�ត 115,729,575 1 1,157,296  1,157,296 -
ឃា� េំមល 2,490,000 3 74,700  74,700 -
េ្រកមធម�ត 143,000 20 28,600  28,600 -
ជាបស់ង្សយ័ 399,400 50 199,700  199,700 -
បាតប់ង ់ 3,309,011 100 3,309,011  3,309,011 -
         

122,070,986   4,769,307  4,769,307 -
 

 

សំគាល់៖ មានកម�មីយួ្រត�វបានផ�ល់ជូនអតិថជិនមា� កេ់នក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងរមួគា� រវងធនាគារ និងធនាកណឌយ៉ីា។ 

ធនាគារបានេធ�សំវធិានធនទងំអស់េលសមតុល្យ ឥណទនេនករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ3ី1 ែខធ�ូ ឆា�  ំ2018។  
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គណេនយ្យកម�្របតបិត�កិររបូិយបណ័� បរេទស
្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 

 

អនុេលមេទតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ7-00-50 ចុះៃថ�ទ ី 9 ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ 2000 ធនាគារ 

្រត�វរយករណ៍អំពី្រទព្យសកម� និងអកម�ជារបូិយបណ័� បរេទសែដលមានតួេលខសេង�បេនចុងឆា� ដូំចខងេ្រកម។ 
 

2018  2017 
ដុល� អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុល� អេមរកិ 

ឫ តៃម�សមមលូ  ឫ តៃម�សមមលូ  ឫ តៃម�សមមលូ 

្រទព្យសកម�      

ជាដុល� អេមរកិ 173,758,575  698,161,954  151,912,385 

ជា្របាកេ់រៀល 4,522,730  18,172,330  5,622,976 

 178,281,305  716,334,284  157,535,361 

្រទព្យអកម�       

ជាដុល� អេមរកិ 59,059,443  237,300,842  41,955,121 

ជា្របាកេ់រៀល 74,635,265  299,884,495  73,821,068 

133,694,708  537,185,337  115,776,189 

 

តួេលខេនខងេលពុំមានខ�ងក់រពរករខតបងេ់លអ្រតប�ូរ្របាកេ់ទ ។ 
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ពត៌មានេផ្សងៗ និង អនុបាត្រប�ង្របយត័� តំរវូតមច្បោប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ��វត�ុ
្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 

 

  េដមទនុអប្បបរមា (្របកសេលខ ធ7-016-117) 
 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បានេចញ្របកសេលខ ធ7-016-117 ស�ីពីតំរវូករេដមទុនថ�ី និង 

លក�ខណ� សំរបក់រអនុមត័ អជា� បណ័� របស់ធនាគារ 

ែដលតំរូវេអយធនាគារឯកេទសក�ុង្រស�កែដលបានចុះប�� ីពណិជ�កម�ជា្រក�មហុ៊ន ្រត�វមានេដមទុនអប្បបរមា 

យ៉ាងតិច 60 ពនល់នេរៀល (សមមូលនឹង 15 លនដុល� អេមរកិ) ។ 
 

ក�ុងករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2018 ធនាគារមានេដមទុនចំនួន 24,962,757 ដុល� អេមរកិ (2017: 
22,035,837 ដុល� អេមរកិ) ែដលេលសតំរូវករេដមទុនែដលបានែចងក�ុង្របកសថ�ីរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

 អចលន្រទព្យ (្របកសេលខ ធ 7-01-186) 
 

អចលន្រទព្យែដលេធ�លទ�កម�េដយធនាគារសំរបេ់គាលបំណង្របតិបត�ិករ ្រត�វរក្សោមនិេអយេលស 30% 
ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�សរបុរបស់ធនាគារ ដូចបានកំណតក់�ុង្របកសេលខ ធ7-010-182 ។ អចលន្រទព្យ 
ែដលគា� នទំនាកទ់ំនងផា� ល់េទនឹង្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ ្រត�វលកេ់ចញមនិេអយេលសពីរយៈេពលមយួឆា�  ំ
បនា� បព់ីកលបរេិច�ទែដល្រទព្យេនាះបានក� យជា្រទព្យសម្បត�ិរបស់ធនាគារ ។ 

នាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា�  ំ 2018 អចលន្រទព្យរបស់ធនាគារមានចំនួន 2,883,994 ដុល� អេមរកិ សមមូលនងឹ 

6.27% (2017: 975,177 ដុល� អេមរកិ ឬ 2.27%) ៃនមូលនធិិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ 

ែដលសម្រសបតមអនុបាត អចលន្រទព្យ ែដលតំរវូេដយ្របកសេនះ ។ 

េនករយិបរេិច�ទចបៃ់ថ�ទ ី 31 ែខធ�ូ ឆា�  ំ 2018 ធនាគារមានអចលន្រទព្យែដលបានរបឹអូសជាវត�ុធានា 
មានតៃម�ពិត គណេនយ្យចនំនួ 2,875,934  ដុល� អេមរកិ (2017: 1,158,384 ដុល� អេមរកិ)។ 
 

្រទព្យសម្បត�ិែដលបានរបឹអសូ ្រត�វែតលកក់�ុងរយៈេពលមយួឆា�  ំ តមករត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
្រទព្យសម្បត�ិែដល្រត�វដកហូត្រត�វបានចតថ់ា� កេ់នក�ុងតរងតុល្យករជា្រទព្យសម្បត�ិរបឹអសូ ។ ្រទព្យសម្បត� ិ
របឹអសូទងំេនះ្រត�វបានកត្់រតតមតៃម�ជាកែ់ស�ង ។ ្រទព្យសម្បត�ិទងំេនះនងឹមនិ្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងេគាល
បំណង្របតិបតិ�ករេទ ែតក�ុងេគាលបំណងលកេ់ចញេដម្បយីក្របាកែ់ដលេនសល់មកវញិ ក�ុងរយៈេពល
អតិបរមា 12 ែខ តមេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ធនាគារមនិទនប់ានលកេ់ចញនូវ្រទព្យែដលរបឹអសូបានតងំពី ែខ តុល ឆា�  ំ2012 េនេឡយេទ េហយសំេណ រ 
ស្រមាបព់ន្យោេពលបែន�មេដម្បកីនក់ប្់រទព្យរបឹអូសទងំេនះេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មនិទន្់រត�វបានេធ�េន
េឡយ។ 
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ពត៌មានេផ្សងៗ និង អនុបាត្រប�ង្របយត័� តំរវូតមច្បោប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ��វត� ុ
(តពីទំព័រមុន) 

្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 

 

 ឥណទនេទសម�ន័�ភាគី (្របកសេលខ ធ 7-02-146) 
 

ធនាគារបានអនុេលមតម្របកសេនះ ែដលតំរូវេអយទំងនស់មតុល្យឥណទនេទសម�ន័ភាគី មនិ្រត�វេលសពី 
10% ៃនមូលនិធិសុទ�របស់ធនាគារេនាះេទ។  
 

ធនាគារពុមំានឥណទនផ�ល់ដល់សម�ន័�ភាគីជាសរវន�េទ េនចុងករយិបរេិច�ទេនះ។ 
 

 ហនិភយ័ៃនឥណទនធ ំ(្របកសេលខ ធ7-00-52 នឹង ្របកសេលខ ធ7-06-226) 
 

ហនិភយ័ឥណទនធ ំ គឺជាចំនួនសរបុដុលៃនហនិភយ័ឥណទន ែដលេកតេចញព្ីរបតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន
ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ជាមយួឯកត�ជនែដលមានចនំួន្របាកេ់លសពី 10 ភាគរយ ៃនមូលនិធផិា� ល់សុទ�របស់
្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេនាះ។ 
 

តមលក�ខណ� ៃន្របកសេនះ ធនាគារ្រត�វរក្សោអនុបាតេនះជាអតិបរមា 20% េន្រគបេ់ពលេវលទងំអស់ 
រវងហនិភយ័ទូេទរបស់ខ�ួន ែដលបណា� លមកពី្របតិបត�ិករជាមយួអ�កទទួលផលជាឯកត�ជន 
និងមូលនិធិផា� ល់សុទ� េហយហនិភយ័ឥណទនធំៗជាឯកត�ជនសរបុមនិេអយេលសពី 300% 
ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារេទ។ 
 

គិត្រតឹមៃថ�ទ ី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2018 ធនាគារមានហនិភយ័ឥណទនេលសព ី 10 ភាគរយ ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ� 
របស់ធនាគារដូចខងេ្រកម។ 
 

េលខេរៀង
ឥណទនែដលបាន 

អនុម្័រត (ដុល� រអេមរកិ)
សមតុល្យឥណទន 
(ដុល� រអេមរកិ)

មូលនិធិផា� ល់សុទ� 
(ដុល� )

% ៃនឥណទនែដលបាន 
អនុ�� ត ឬ បានផ�ល់ / 

មូលនិធិផា� ល់សុទ�

េលខេរៀងទ ី1 34,470,294 34,470,294 46,015,960 74.91% 

េលខេរៀងទ ី2 13,710,000 13,710,000 46,015,960 29.79% 

េលខេរៀងទ ី3 12,900,000 12,900,000 46,015,960 28.03% 

េលខេរៀងទ ី4 5,375,000 5,375,000 46,015,960 11.68% 

េលខេរៀងទ ី5 5,150,000 5,150,000 46,015,960 11.19% 
 

ធនាគារមនិបានអនុេលមតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយអនុបាតៃនឥណទនធំបីខងេល (2017: 
អនុបាតៃនឥណទនធំមយួ) េលស 20% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�េនចុងករយិបរេិច�ទេនះ ។ ប៉ុែន�អនុបាត 
ៃនឥណទនធំសរបុមនិេលសពី 300% មូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ ធនាគារេនាះេទ។

VII
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

អនុបាតហរិ��វត�ុដៃទេទៀត 
្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 

 

 2018  2017 
េដមទុន USD or %  USD or % 
    

1. េដមទុនេធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ (ក/ខ) 25.01%  26.51% 
ក- េដមទុន  44,586,597  41,759,172 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305 157,535,361 
    

2. េដមទុនថា� កទ់១ី េធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ (ក/ខ) 24.42%  25.83% 
ក- េដមទុនថា� កទ់ ី១  43,530,549  40,696,303 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
    

3. េដមទុនថា� កទ់ ី១ េធៀបនងឹ្រទព្យសកម�ែដលថ�ងឹហនភិយ័ (ក/ខ) 26.88%  32.35% 
ក- េដមទុនថា� កទ់ ី១ 43,530,549  40,696,303 
ខ- ្រទព្យសកម�ែដលថ�ងឹហនិភយ័ 161,944,872  125,783,725  
    

4. េដមទុនថា� កទ់១ី នងិ ទ២ី េធៀបនងឹ្រទព្យសកម�ែដលថ�ងឹហនភិយ័(ក/ខ) 28.41%  34.10% 
ក- េដមទុនថា� កទ់ ី១ និង ទ ី២ 46,015,960  42,897,683 
ខ- ្រទព្យសកម�ែដលថ�ងឹហនិភយ័ 161,944,872  125,783,725 
    

5. មលូនធិផិា� ល់សុទ� េធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ (ក/ខ) 25.81%  27.23% 
ក- មូលនិធិផា� ល់សុទ� 46,015,960  42,897,683 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
    

6. អនុបាតសធនភាព (ក/ខ) 28.41%  34.10% 
ក- មូលនិធិផា� ល់សុទ� 46,015,960  42,897,683 
ខ- ្រទព្យសកម�ែដលថ�ងឹហនិភយ័ 161,944,872  125,783,725 
    

7. បណុំលេធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ (ក/ខ) 74.99%  73.49% 
ក- ្រទព្យអកម�សរបុ 133,694,708  115,776,189 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
    

8. បណុំលេធៀបនងឹេដមទុន (ក/ខ) 299.85%  277.25% 
ក- ្រទព្យអកម�សរបុ 133,694,708  115,776,189 
ខ- េដមទុន  44,586,597  41,759,172 
    

9. ភាគលភេធៀបនងឹ្របាកច់េំណញសុទ� (ក/ខ) 0.00%  0.00% 
ក- ភាគលភ -  - 
ខ- ្របាកច់ំេណញសុទ� 2,564,287  953,254 

VIII
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

អនុបាតហរិ��វត�ុដៃទេទៀត 
្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 

 

 2018  2017 
 USD or %  USD or % 
    

គុណភាព្រទព្យសកម�    
    

10. ្របាកប់រំងុធនាគារេធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ខ) 0.57%  0.67% 
ក- ្របាកប់ំរងុធនាគារ 899,072  816,974 
ខ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 159,115,208  122,070,986 
    

11. ្របាកប់រំងុធនាគារេធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ (ក/ខ) 0.50%  0.52% 
ក- ្របាកប់ំរងុធនាគារ 899,072 816,974
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305 157,535,361
    

12. ឥណទនមនិដេំណ រករេធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ខ) 3.58%  3.16% 
ក- ឥណទនមនិដំេណ រករ 5,690,145  3,851,411 
ខ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 159,115,208  122,070,986 
    

13. ឥណទនមនិដេំណ រករេធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ (ក/ខ) 3.19% 2.44% 
ក- ឥណទនមនិដំេណ រករ 5,690,145  3,851,411 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
    

14. ្រទព្យសកម�ែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� កេ់ធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) 3.58%  3.16% 
ក- ្រទព្យសកម�ែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់ 5,690,145  3,851,411 
ខ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 159,115,208  122,070,986 
 

 
  

15. ្រទព្យសកម�ែដលបានេធ�ចណំាតថ់ា� កេ់ធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរុប (ក/ខ) 3.19%  2.44% 
ក- ្រទព្យសកម�ែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់ 5,690,145  3,851,411 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

16. ្រទព្យសកម�ែដលបានេធ�ចណំាតថ់ា� កេ់ធៀបនងឹេដមទុន (ក/ខ) 12.76%  9.22% 
ក- ្រទព្យសកម�ែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់ 5,690,145  3,851,411 
ខ- េដមទុន  44,586,597  41,759,172 
 

 
  

17. ឥណទនសម�ន័�ញាតេិធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ខ) 0.00%  0.00% 
ក- ឥណទនសម�ន័�ញាត ិ -  - 
ខ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 159,115,208  122,070,986 
 

 
  

18. ឥណទនហនភិយ័ធំៗ េធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ខ) 45.00%  49.19% 
ក- ឥណទនហនិភយ័ធំៗ  71,605,294  60,051,220 
ខ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 159,115,208  122,070,986 

IX
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

អនុបាតហរិ��វត�ុដៃទេទៀត 
្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 

 

 2018  2017 
 USD or %  USD or % 
    

19. ឥណទនសម�ន័�ញាតិេធៀបនងឹមលូនធិផិា� ល់សុទ� (ក/ខ) 0.00%  0.00% 
ក- ឥណទនសម�ន័�ញាត ិ -  - 
ខ- មូលនិធិផា� ល់សុទ� 46,015,960  42,897,683 
 

 
  

20. ឥណទនហនភិយ័ធំៗ េធៀបនងឹមលូនធិផិា� ល់សុទ� (ក/ខ) 155.61%  139.99% 
ក- ឥណទនហនិភយ័ធំៗ  71,605,294  60,051,220 
ខ- មូលនិធិផា� ល់សុទ� 46,015,960  42,897,683 
 

 
  

21. សំវធិានធនទូេទេធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ខ) 0.91%  0.95% 
ក- សំវធិានធនទូេទ 1,441,327  1,157,296 
ខ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 159,115,208  122,070,986 
 

 
  

22. សំវធិានធនជាកល់កេ់ធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ខ) 3.06%  2.96% 
ក- សំវធិានធនជាកល់ក ់ 4,863,115  3,612,011 
ខ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 159,115,208  122,070,986 
 

 
  

23. សំវធិានធនជាកល់កេ់ធៀបនងឹឥណទនមនិដេំណ រករ (ក/ខ) 85.47%  93.78% 

ក- សំវធិានធនជាកល់ក ់ 4,863,115  3,612,011 

ខ- ឥណទនមនិដំេណ រករ 5,690,145  3,851,411 
 

 
  

24. សំវធិានធនសរបុេធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ (ក/ខ) 3.54%  3.03% 

ក- សំវធិានធនសរបុ 6,304,442  4,769,307 

ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

25. ឥណទនេធៀបនងឹ្របាកប់េ��  (ក/ខ) 4600.25%  5276.77% 

ក- ឥណទនសរបុចំេពះអតិថិជនមនិែមនធនាគារ (ដុល) 158,551,122  121,946,215 

ខ- ្របាកប់េ�� អតិថជិន 3,446,575  2,310,999 
    

ចំណូល    

26. ចណូំលព្ីរទព្យសកម� (ក/ខ) 1.44%  0.61% 

ក- ្របាកច់ំេណញ ឬខតសុទ� 2,564,287  953,254 

ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

27. ចណូំលពេីដមទុន (ក/ខ) 5.75%  2.28% 

ក- ្របាកច់ំេណញ ឬខតសុទ� 2,564,287  953,254 

ខ- េដមទុន  44,586,597  41,759,172 
X
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ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

អនុបាតហរិ��វត�ុដៃទេទៀត 
្រតឹមៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2018 

 

 2018  2017 
 USD or %  USD or % 
    

28. ចណូំលដុល (ក/ខ) 4.67%  3.57% 
ក- ចំណូលករ្របាក ់ 8,317,964  5,631,458 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

29. ករំតិករ្របាកសុ់ទ�េធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ ((ក-ខ)/គ) 4.32%  3.19% 
ក- ចំណូលករ្របាក ់ 8,317,964  5,631,458 
ខ- ចំណាយករ្របាក ់ 619,100  598,494 
គ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

30. ចណូំលេផ្សងៗ (ក/ខ) 0.60%  0.61% 
ក- ចំណូលេផ្សងៗ 1,073,187  956,325 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

31. ចណំាយសំវធិានធនេធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ (ក/ខ) 3.54%  3.03% 
ក- ចំណាយសំវធិានធន 6,304,442  4,769,307 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

32. ចណំាយទូេទ (ក/ខ) 2.18%  2.02% 
ក- ចំណាយមនិែមនករ្របាក ់ 3,883,049  3,189,784 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

33. ្របាកច់េំណញសុទ� /(ខតសុទ�)មនុបងព់ន� (ក/ខ) 1.88%  0.73% 
ក- ្របាកច់ំេណញ ឬខតសុទ�មុនបងព់ន� 3,353,915  1,153,088 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

34. ចណំាយពន�េធៀបនងឹ្រទព្យសកម�សរបុ (ក/ខ) 0.45%  0.13% 
ក- ពន�សរបុ 796,130  199,834 
ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

35. ករំតិករ្របាកេ់ធៀបនងឹចណូំលដុល ((ក-ខ)/គ) 81.98%  76.40% 
ក- ចំណូលករ្របាក ់ 8,317,964  5,631,458 
ខ- ចំណាយករ្របាក ់ 619,100  598,494 
គ- ចំណូលដុល 9,391,151  6,587,783 
 

 
  

36. ចណូំលមនិែមនករ្របាកេ់ធៀបនងឹចណូំលដុល (ក/ខ) 11.43%  14.52% 
ក- ចំណូលមនិែមនករ្របាក ់ 1,073,187  956,325 
ខ- ចំណូលដុល 9,391,151  6,587,783 
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អនុបាតហរិ��វត�ុដៃទេទៀត 
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 2018  2017 
 USD or %  USD or % 
    

37. ចណំាយមនិែមនករ្របាកេ់ធៀបនងឹចណូំលដុល (ក/ខ) 41.35%  48.41% 

ក- ចំណាយមនិែមនករ្របាក ់ 3,883,049  3,189,374 

ខ- ចំណូលដុល 9,391,151  6,587,783 
 

 
  

38. ចនំនួដងៃនកររកចណូំលករ្របាក ់((ក+ខ)/គ) 6.42  2.93 
ក- ្របាកច់ំេណញ ឬខតសុទ�មុនបងព់ន� 3,353,915  1,153,088 
ខ- ចំណាយករ្របាក ់ 619,100  598,494 

គ- ចំណាយករ្របាក ់ 619,100  598,494 
 

 
  

សច់្របាក់ងយ្រស�ល    
    

39. ្រទព្យសកម�ងយ្រស�ល (ក/ខ) 8.22%  8.58% 

ក- ្រទព្យសកម�ងយ្រស�ល 14,649,241  13,522,071 

ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

40. ្រទព្យអកម�រយៈេពលខ� ី(ក/ខ) 10.49%  9.89% 

ក- ្រទព្យអកម�រយៈេពលខ� ី(រយៈេពលតិចជាង១ឆា� )ំ 18,709,426  15,580,856 

ខ- ្រទព្យសកម�សរបុ 178,281,305  157,535,361 
 

 
  

41. ្រទព្យសកម�ងយ្រស�លសុទ� ((ក-ខ)/គ) -3.04%  -1.78% 

ក- ្រទព្យសកម�ងយ្រស�ល 14,649,241  13,522,071 

ខ- ្រទព្យអកម�រយៈេពលខ� ី(រយៈេពលតិចជាង១ឆា� )ំ 18,709,426  15,580,856 

គ- ្រទព្យអកម�សរបុ 133,694,708  115,776,189 
 

 
  

42. អនុបាតរហ័ស (ក/ខ) 78.43%  87.11% 

ក- ្រទព្យសកម�ងយ្រស�ល 14,674,010  13,572,533 

ខ- ្រទព្យអកម�រយៈេពលខ� ី 18,709,426  15,580,856 
 

 
  

43. ្របាកប់េ�� េធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ខ) 2.17%  1.90% 

ក- ្របាកប់េ�� អតិថជិនសរបុ 3,446,575  2,310,999 

ខ- ឥណទនសរបុចំេពះអតិថិជនមនិែមនធនាគារ (ដុល) 158,551,122  121,946,215 
 

 
  

44. អចលន្រទព្យេធៀបនឹងមលូនធិផិា� ល់សុទ� (ក/ខ) 6.27%  2.27% 

ក- អចលន្រទព្យ  2,883,994  975,177 

ខ- មូលនិធិផា� ល់សុទ�  46,015,960  42,897,683 
 

XII


