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II �រលិខិតរបស់អគ��យក



“�រ�ះ���យប��������រច�សម�័ន�ឡសម��ត
និង���ំងស��ក��ូវ ��ម�ំងទុនស���ប់��មូលទិញ��ូវ 

គឺ�ើម��ី�រ�រផល���ជន៍ របស់���កសិករ �មរយៈ�រ
����ង់ត�����ូវរបស់កសិករ មិនឱ�����ក់ចុះ���ំង” 

ឯកឧត�ម � �ច
អគ��យក ធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ
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ដំ�ើរ���ះ�មុខ

ធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ នឹងបន�ទិស�ព��ឹង
និងព��ីកវ��ល�ព��តិបត�ិ�ររបស់ខ��នឱ���ន់
�����ើរ �មរយៈ�រប��ើតប���ញ�� ឬ
�រ��ល័យចល័ត��មប�����ត� �រអភិវឌ��
ផលិតផល និង���ថ�ីៗ �រស�ះ���ងរក��ភពទុន
ប���មពី�ជរ���ភិ�ល និង��គូអភិវឌ��ន៍�� និង
�រ�ៀបចំគ���ង
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��ឹត�ិ�រណ៍��ធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទIV
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���ទី៣០ ��មិថុ� ���ំ២០១៧ ធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ�ន�ៀបចំកម�វ�ធីជូនប័ណ�សរ�ើរដល់និ�ជិត��ល�ន�����
ក��ង�រចូលរួមកំ��ទ��ង់ និងជួយអភិវឌ��ធ��រអភិវឌ��ន៍ជនបទ���លកន�ងមក។ 
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រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��VI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
និង 

សេចក្ដរីាយការណ៍របេេ់វនក្រឯក្រាជយ 
េរំាប់ការយិបរសិចេទចប់ថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ធនាគារ អភិវឌ្ឍន ៍ជនបទ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុនិង របាយការណ៏របេេ់វនក្រឯក្រាជយ 
េរំាប់ការយិបរសិចេទចបថ់្ងៃទ ី31 ខែ ធន ូឆ្ន  ំ2017 
 
 
មាត្ិកា 

 

 

 
 ទំពរ័ 
 
របាយការណ៍របេរ់ក្ុមរបឹក្ាភិបាល 1 - 4 
 
សេចក្តីរបកាេរបេរ់ក្មុរបឹក្ាភបិាល 5 
 
របាយការណ៍របេេ់វនក្រឯក្រាជយ 6 - 9 
 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ  
 
តារាងតុលយការ 10 - 11 
 
គណនីលទនផល  12 
 
របាយការណ៍ចរនឋមូលនិធិម្ចច ស់ភាគហ ុន 13 
 
របាយការណ៍ចរនឋសាចរ់បាក ់ 14 
 
កំណតសំ់គាល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ 15 - 53 
 
 
 
 
របាយការណ៍លនេះម្ចនផ្ផបកមយួលៅខាងលរកាយផ្ដលតំរវូលោយធនាគារជាតិននកមពុជា  ផ្ដលជាផ្ផបកលោយផ្ឡក

ពីរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបចឆំ្ប  ំ (ទំពរ័ទី I ដល់ទំពរ័ទ ីXIII)។ 





 

2 

 
បំណុលជាប់េងសយ័ នងិ ពិបាក្ទារ 
 

លៅមុនលពលផ្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគាររតូវបានលរៀបចំលឡើង រកុមរបឹកាភបិាលបានចតវ់ធិានការ
ផ្ដលម្ចនមូលោឌ នសមរមយលដើមផបីញ្ញជ កថ់ា ពួកលគបានចតវ់ធិានការទកទ់ងលៅនឹងការលុបលចលបំណុលផ្ដល
ទរមនិបាន និងការលធវើសំវធិានធនចំលោេះបំណុលផ្ដលជាបស់ងសយ័ និងម្ចនការលជឿជាកថ់ារាល់បណុំលផ្ដល
បានដឹងថាមនិណាចទរបានរតូវបានលុបលចល លហើយសំវធិានធនរគបរ់គានរ់តូវបានកំណតល់ឡើងសំរាបប់ំណុល
ផ្ដលជាបស់ងសយ័ ។ 
 

មកដល់នថងលចញរបាយការណ៍លនេះ រកុមរបឹកាភបិាលពុំបានដឹងពីលហតុការណ៍ព្មយួផ្ដលនឹងបព្ឋ លលណាយ
ចំនួនទឹករបាកផ់្ដលលុបលចញចំលោេះបំណុលទរមនិបាន  ឬទឹករបាកសំ់វធិានធនចំលោេះបំណុលជាបស់ងសយ័លៅ
កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ របស់ធនាគារមនិរគបរ់គានរ់ហូតដល់កំរតិទកឹរបាកធ់ំដុជំាសារវនថព័្មយួលនាេះលទ ។ 
 

រទពយេក្មមចរនដ 
 

លៅមុនលពលផ្ដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគាររតូវបានលរៀបចំលឡើង រកុមរបឹកាភបិាលបានចតវ់ធិានការ
ផ្ដលម្ចនមូលោឌ នសមរមយលដើមផបីញ្ញជ កថ់ា លោយផ្ឡកផ្តឥណទន, បព្ឋ រទពយសកមមចរនឋ ផ្ដលមនិណាចលក់
បានលៅកបុងរបតិបតឋិការណាជីវកមមធមមតាលណាយបានលសមើនងឹតនមលកតរ់តាលៅកបុងបញ្ជ ីគណលនយយរបស់ធនាគារ រតូវ
បានកាតប់នទយលណាយលៅលសមើនឹងតនមលផ្ដលគតិថានឹងណាចលកប់ានលលើទីផារ ។ 
 

មកដល់នថងលចញរបាយការណ៍លនេះ រកុមរបឹកាភបិាលពុំបានដឹងពីលហតុការណ៍ព្មយួផ្ដលនឹងលធវើលណាយប េះ
ោល់ដល់ការកំណតត់នមលរទពយសកមមចរនឋ លៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគារម្ចនភាពមនិរតឹមរតូវធំដុំ
ព្មយួលឡើយ ។  
 

វិធីសាស្ដេដថ្នការវាយត្ថ្មល 
 

មកដល់នថងលចញរបាយការណ៍លនេះ រកុមរបឹកាភបិាលពុំបានដឹងពីលហតុការណ៍ព្មយួផ្ដលបានលកើតលឡើង 
ផ្ដលលធវើលណាយប េះោល់ដល់ការអនុវតឋវធិីសាស្ដសឋផ្ដលម្ចនកនលងមក កបុងការវាយតនមលរទពយសកមម និង រទពយអកមម
លៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ របស់ធនាគារម្ចនភាពមនិរតឹមរតូវ ឬ មនិសមរសបធំដុពំ្មយួលនាេះលទ។ 
 

ខផនរទពយអក្មមនិងរទពយអក្មមសផសងៗសទៀត្  
 

មកដល់នថងលចញរបាយការណ៍លនេះ គឺពុំម្ចន ៖ 
 

(ក) ការោកប់ញ្ញច ំរទពយសកមមព្មយួរបស់ធនាគារ ផ្ដលលកើតម្ចនលឡើងលៅដពំ្ចក់ារយិបរលិចឆទសំរាប់
ធានាចំលោេះបំណុលរបស់បុគគលព្មយួ  ឬ 

(ែ) ផ្ផនរទពយអកមមព្មយួលកើតម្ចនលឡើងចំលោេះធនាគារចបត់ាងំពីដំព្ចក់ារយិបរលិចឆទ លរៅពីរបតិបតឋកិារ
ណាជីវកមមធមមតារបស់ធនាគារ ។ 

 

តាមលោបល់របស់រកុមរបកឹាភបិាល គឺពុំម្ចនផ្ផនរទពយអកមម ឬ រទពយអកមមលផសងៗលទៀតរបស់ធនាគារផ្ដលរតូវ
ម្ចនកាតពវកចិចអនុវតឋ ឬ ណាចនឹងរតូវម្ចនកាតពវកិចចអនុវតឋកបុងរយៈលពល 12 ផ្ែ បនាធ បព់ីនថងបញ្ចបប់ញ្ជ ីនន
ការយិបរលិចឆទ ផ្ដលនឹងម្ចនការប េះោល់ ឬ ណាចនឹងម្ចនការប េះោល់ោ ងសំខានដ់ល់លទនភាពរបស់ធនាគារកបុង
ការបំលពញកាតពវកិចចរបស់ែលួនលៅនថងដល់កំណត ់។ 
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ការផ្លល េប់ដូដរថ្នសហត្ុការណ៍ 
 

មកដល់នថងលចញរបាយការណ៍លនេះ រកុមរបឹកាភបិាលននធនាគារពុំបានដឹងពីលហតុការណ៍ព្មយួ ផ្ដលមនិបាន
ផ្វកផ្ញកលៅកបុងរបាយការណ៍លនេះ ឬ កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគារ ផ្ដលនឹងបព្ឋ លលណាយម្ចនតួ
លលែព្មយួផ្ដលបានបង្ហា ញលៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ម្ចនចំនួនមនិរតឹមរតូវធំដុំព្មយួលនាេះលឡើយ ។ 
 

របការមិនធមមតា 
 

តាមលោបល់របស់រកុមរបកឹាភបិាល លទនផលននរបតបិតឋិការណាជីវកមមរបស់ធនាគារកបុងការយិបរលិចឆទចបន់ថងទ ី
31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ 2017 ពុំម្ចនការប េះោល់ធំដុំ លោយរបការ ឬ កិចចការជនំួញ ឬ រពឹតឋកិារណ៍ព្មយួផ្ដលម្ចន  
លកខណៈជាសារវនឋ ័និងមនិធមមតាលនាេះលទ។ 
 

រកុមរបឹកាភបិាលម្ចនមតិថា ពុំម្ចនរបការ កិចចការជនំួញ ឬ រពឹតឋិការណ៍ព្មយួផ្ដលម្ចនលកខណៈជាសារវនឋ ័
និងមនិធមមតា បានលកើតម្ចនលឡើងលៅកបុងចលនាល េះលពលរវាងនថងបិទបញ្ជ ីននការយិបរលិចឆទ នងិ នថងលចញរបាយការណ៍
លនេះផ្ដលណាចនាលំណាយប េះោល់ជាសារវនឋដ័ល់លទនផលននរបតិបតឋិការរបស់ធនាគារ កបុងឆ្ប ផំ្ដលបានរាយការណ៍
លនេះ។ 
 

េមាជកិ្រក្មុរបឹក្ាភបិាល 
 

សម្ចជិករកុមរបឹកាភបិាលរមួម្ចនតំព្ងរបស់រកសួង និងសាទ បន័សីុវលិផ្ដលម្ចនរាយនាមដូចតលៅ ៖ 
 

ឯកឧតឋម រស់ សីលវា  អភបិាលមនិរបតិបតឋ ិ របធានរកុមរបឹកាភបិាល 
ឯកឧតឋម សាន វសិាល អភបិាលមនិរបតិបតឋ ិ សម្ចជិក 
ឯកឧតឋម លៅ ថាច អភបិាលរបតិបតឋ ិ សម្ចជិក និងជាអគគនាយក 
ឯកឧតឋម ឃុត ចនោ់រា  អភបិាលមនិរបតិបតឋ ិ សម្ចជិក (លាផ្លង នថងទ ី26 ផ្ែកកកោ 2017)  
លលាក សរ ចិរតា អភបិាលមនិរបតិបតឋ ិ សម្ចជិក (ផ្តងតាងំ នថងទី 26 ផ្ែកកកោ 2017)   
លលាក រសី សុទន  អភបិាលមនិរបតិបតឋ ិ សម្ចជិក (លាផ្លង នថងទ ី26 ផ្ែកកកោ 2017) 
លលាក ទន សុលសរ ី អភបិាលមនិរបតិបតឋ ិ សម្ចជិក (ផ្តងតាងំ នថងទី 26 ផ្ែកកកោ 2017) 
លលាក លណាម លសងបូរា  អភបិាលមនិរបតិបតឋ ិ សម្ចជិក  
លលាក គឹម ផលាល  អភបិាលមនិរបតិបតឋ ិ សម្ចជិក 
លលាក ចន ់សីហា អភបិាលរបតិបតឋ ិ សម្ចជិក  
 
ភាគហ ុនកានក់ាប់សោយេមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាភិបាល 
 

បព្ឋ សម្ចជិករកមុរបឹកាភបិាលផ្ដលលៅបំលរ ើការនាចុងការយិបរលិចឆទលនេះ មនិម្ចនភាគហ ុនលៅកបុងធនាគារលទ។ 
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អត្ថរបសោជន៍របេរ់ក្មុរបឹក្ាភបិាល 
 

លៅកបុង និងរហូតដល់ចុងការយិបរលិចឆទលនេះ ពុំម្ចនការរពមលរពៀងព្មយួផ្ដលម្ចនធនាគារចូលរមួជាគូរភាគី
កបុងលគាលបំណងជួយ ដល់រកមុរបឹកាភបិាលរបស់ធនាគារ លដើមផទីទួលបាននូវអតទរបលោជនល៍ោយការទិញយក
ភាគហ ុន ឬ លិែិតបណុំលពធីនាគារ ឬ ពីរកុមហ ុនដនទលទៀតលទ ។ 
 

ចបត់ាងំពីនថងបទិបញ្ជ ីការយិបរលិចឆទមុន ពុំម្ចនសម្ចជកិរកុមរបឹកាភបិាលព្មយួននធនាគារផ្ដលបានទទួល 
ឬ ម្ចនសិទនិនឹងទទួលបាននូវអតទរបលោជនព៍្មយួ តាមរយៈការចុេះកិចចសនាផ្ដលបានលធវើលឡើងរវាងធនាគារ 
និង រកុមរបឹកាភបិាល ឬ រវាងធនាគារនិងរកុមហ ុនោកព់ន័នជាមយួនឹងរកមុរបឹកាភបិាលលនាេះ, ឬជាមយួនឹងរកមុ
ហ ុនផ្ដលរកុមរបឹកាភបិាលលនាេះជាសម្ចជិក ឬកជ៏ាមយួរកុមហ ុនផ្ដលរកុមរបកឹាភបិាលលនាេះម្ចនផល
របលោជនផ៍្ផបកហិរញ្ដ វតទុសំខានជ់ាមយួ លោយផ្ឡកផ្តរបតិបតឋិការដូចម្ចនបង្ហា ញកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ។  
 

ការទទួលែុេរត្ូវរបេរ់ក្ុមរបឹក្ាភិបាលក្នងុការសរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 

រកុមរបឹកាភបិាលម្ចនភារៈកិចចលធវើការបញ្ញជ កថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបចកំារយិបរលិចឆទនីមយួៗ រតូវបានលរៀបចំ
លឡើងោ ងរតឹមរតូវ លដើមផចីងអុលបង្ហា ញនូវទិដឌភាពពិតរបាកដននកិចចការរបស់ធនាគារ និងលទនផលននដំលណើ រការ
ណាជីវកមម និងសាទ នភាពចរនឋសាចរ់បាកសំ់រាបក់ារយិបរលិចឆទផ្ដលបានបិទបញ្ជ ី។ ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ
លនេះតំរវូលណាយរកុមរបឹកាភបិាល ៖ 
 

ក) អនុវតឋនូវលគាលការណ៍គណលនយយសមរសបផ្ដលផ្ផអកលលើការវនិិចឆយ័ និងការបា នរ់បម្ចណោ ងសមលហតុ
ផល និង របកបលោយការរបុងរបយតប ័លហើយបនាធ បល់នាេះលធវើការអនុវតឋលគាលការណ៍ទងំលនេះជានិចចកាល, 

 

ែ)  លគារពតាមលគាលការណ៍គណលនយយ និងលគាលការណ៍ផ្ណនាផំ្ដលតំរវូលោយ ធនាគារជាតិននកមពុជា និង 
សថងោ់រគណលនយយកមពុជា លហើយរបសិនលបើការផ្សវងរកទិដឌភាពពិតរបាកដ តំរវូលណាយលរបើវធិានដនទលទៀត
ផ្ដលែុសពីវធិានមុនៗ វធិានថមីលនេះរតូវបានបង្ហា ញ និងពនយល់លណាយបានចាស់លាស់ និងកណំតប់រមិ្ចណ
ននការផ្របរបួលលៅកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ,  

 

គ)  រតួតពិនិតយដំលណើ រការលធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគារ និងរកាទុកនូវបញ្ជ ីគណលនយយលណាយបាន
រតឹមរតូវ និងរបពន័នរគបរ់គងនផធកបុងលណាយម្ចនរបសិទនភាព, 

 

ឃ)  វាយតំនលលទនភាពរបស់ធនាគារកបុងការបនថនិរនឋរភាពននដលំណើ រការណាជីវកមម លោយបង្ហា ញពីបញ្ញា ោកព់ន័ន 
នឹងនិរនឋរភាព និងការលរបើរបាស់មូលោឌ ននិរនឋរភាពគណលនយយ លលើកផ្លងផ្តថាប កដ់ឹកនាមំ្ចនបំណងជរមេះ
បញ្ជ ីធនាគារ ឬបញ្ឈបរ់បតបិតថិការណាជីវកមម ឬមនិម្ចនជលរមើសព្លផសងពីលនេះ ប ុផ្នថរតូវផ្តលធវើដូលចបេះ, និង 

 

ង) រតួតពិនិតយ និង ដឹកនាធំនាគារលណាយម្ចនរបសិទនិភាពលលើរាល់ការសំលរចផ្ដលម្ចនសារៈសំខានផ់្ដលប េះោល់
ដល់របតិបតឋិការនិងដំលណើ រការធនាគារ លហើយរតូវរបាកដថាកិចចការលនេះ រតូវបានបង្ហា ញលៅកបុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ដ វតទុ ។   

 

រកុមរបឹកាភបិាលធានាអេះណាងកបុងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុថា ធនាគារបានអនុវតឋនូវរាល់តំរវូការដូច
ម្ចនផ្ចងខាងលលើ ។  
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តារាងត្ុលយការ 
នាថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
 

  2017  2016 

 

កណំត ់
សំគាល់ 

ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 

រទពយេក្មម       
       

សាចរ់បាក ់ 4 2,181,446  8,806,498  1,374,754 
សមតុលយលៅធនាគារនានា 5 5,015,713  20,248,433  4,662,975 
សមតុលយលៅធនាគារជាតិននកមពុជា 6 29,570,190  119,374,857  23,473,770 
ឥណទន និងបុលររបទន- សុទន 7 117,301,679  473,546,878  68,461,290 
អចលនរទពយបានរបឹអូស 8 1,158,384  4,676,396  1,132,065 
រទពយសកមមលផសងលទៀត 9 1,332,772  5,380,401  488,876 
រទពយសកមមអរបូ ី 10 18,785  75,836  30,170 
រទពយ និងបរកិាខ រ 11 956,392  3,860,955  818,188 

       

េរបុរទពយេក្មម  157,535,361  635,970,254  100,442,088 
       
រទពយអក្មម និង សដើមទនុ       

       

រទពយអក្មម       
       

របាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជន 12 2,310,999  9,329,503  1,278,615 
របាកប់លញ្ដ ើរបស់ធនាគារនានា 13 50,462  203,715  49,918 
របាកក់មច ី 14 111,758,308  451,168,289  60,029,413 
រទពយអកមមលផសងៗ 15 1,518,773  6,131,287  1,431,946 
សំវធិានធនលលើពនន 23 137,647  555,681  40,799 

       

េរបុរទពយអក្មម  115,776,189  467,388,475  62,830,691 
 

 

(តលៅទំពរ័បនាធ ប)់ 
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របាយការណ៍ចរនដមលូនិធិមាច េភ់ាគហ ុន 
េរំាប់ការយិបរសិចេទចប់ថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
 

 លដើមទុន  លដើមទុនបផ្នទម  មលូធនបរំុង  អនុបណុំល  លទនផលបងគរ  សរុប 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ 

            

សមតុលយលៅនថងទី 1 មករា ឆ្ប  ំ2016 20,475,890  7,759,189  -  1,044,084  5,671,759  34,950,922 
ការសងរតឡបរ់បាកល់ដើមពីការកាតប់នទយលដើមទុនតាមរយៈការលផធរ
ឥណទន មនិដំលណើ រការ (លមើលកំណតសំ់គាល់ 16) -  1,559,947  -  -  -  1,559,947 
ការសងរតឡបក់ាររបាកពី់ការកាតប់នទយលដើមទុនតាមរយៈការលផធរ
ឥណទន មនិដំលណើ រការ (លមើលកំណតសំ់គាល់ 16) -  -  564,192  -  -  564,192 
លទនផលននការយិបរលិចឆទ -  -  -  -  536,336  536,336 

            

សមតុលយលៅនថងទី 31 ធបូ ឆ្ប  ំ2016 20,475,890  9,319,136  564,192  1,044,084  6,208,095  37,611,397 
            

សមតុលយលៅនថងទី 1 មករា ឆ្ប  ំ2017 20,475,890  9,319,136  564,192  1,044,084  6,208,095  37,611,397 
លផធរលៅលដើមទុន 1,559,947  (1,559,947)  -  -  -  - 
ការសងរតឡបរ់បាកល់ដើមពីការកាតប់នទយលដើមទុនតាមរយៈការលផធរ
ឥណទន មនិដំលណើ រការ (លមើលកំណតសំ់គាល់ 16) -  2,941,739  -  -  -  2,941,739 
ការសងរតឡបក់ាររបាកពី់ការកាតប់នទយលដើមទុនតាមរយៈការលផធរ
ឥណទន មនិដំលណើ រការ (លមើលកំណតសំ់គាល់ 16) -  -  252,782  -  -  252,782 
លទនផលននការយិបរលិចឆទ -  -  -  -  953,254  953,254 

            

សមតុលយលៅនថងទី 31 ធបូ ឆ្ប  ំ2017 22,035,837  10,700,928  816,974  1,044,084  7,161,349  41,759,172 
            

សមតុលយលៅនថងទី 31 ធបូ  ឆ្ប  ំ2017 (ោនល់រៀល) 88,958,674  43,199,646  3,298,126  4,214,967  28,910,366  168,581,779 
 

កំណតសំ់គាល់ផ្ដលម្ចនភាជ បល់ៅទំពរ័ទី 15 ដល់ 53 រតូវណានជាមយួរបាយការណ៍លនេះ។ 
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របាយការណ៍ចរនដសាចរ់បាក្ ់
េរំាប់ការយិបរសិចេទចប់ថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ  
      ចរនដសាច់របាក្់ពីេក្មមភាពរបតិ្បត្ដកិារ      
      

សាច់របាក់្េទុធសរបើក្នងុេក្មមភាពរបតិ្បត្តកិារ 
(កំណតសំ់គាល់ 24) (47,833,550)  (193,104,042)  (25,862,935) 
,      ចរនដសាច់របាក្ពី់េក្មមភាពវិនិសោគ      

ការទិញអចលនរទពយ (កំណតសំ់គាល់ 11) (301,441)  (1,216,917)  (143,693) 
សាចរ់បាកទ់ទួលបានពីការលកអ់ចលនរទពយ 2,429  9,807  19,899 
ការទិញរទពយសកមមអរូបី (កំណតសំ់គាល់ 10) (4,677)  (18,881)  (3,050) 

      សាច់របាក់្េទុធសរបើក្នងុេក្មមភាពវិនិសោគ (303,689)  (1,225,991)  (126,844) 
      ចរនដសាច់របាក់្ពីេក្មមភាពហរិញ្ញវត្ថ ុ      
      ការបងស់ងរបាកក់មច ី (7,758,975)  (31,322,982)  (13,459,753) 
សាចរ់បាកទ់ទួលបានពីរបាកក់មច ី 59,487,870  240,152,531  36,341,930 
សាចរ់បាកទ់ទួលបានពីការសងរតឡបក់ាររបាកពី់ការកាតប់នទយលដើម
ទុនតាមរយៈការលផធរឥណទន មនិដំលណើ រការ (កំណតសំ់គាល់ 16) 252,782  1,020,481  564,192 
សាចរ់បាកទ់ទួលបានពីការសងរតឡបរ់បាកល់ដើមពីការកាតប់នទយលដើម
ទុនតាមរយៈការលផធរ ឥណទន មនិដំលណើ រការ (កំណតសំ់គាល់ 16) 2,941,739  11,875,800  1,559,947 
លដើមទុនបផ្នទម -  -  - 
      សាច់របាក់្េទុធបានពីេក្មមភាពហរិញ្ញវត្ថ ុ 54,923,416  221,725,830  25,006,316 
      បំខរបំរលួសាច់របាក្ ់និងសាច់របាក្េ់មមូល 6,786,177  27,395,797  (983,463) 
      សាច់របាក្ ់និងសាច់របាក់្េមមូល ៖      

លៅលដើមការយិបរលិចឆទ 28,335,898  114,392,020  29,319,361 
      លៅចុងការយិបរលិចឆទ  35,122,075  141,787,817  28,335,898 

      តពំ្ងលោយ ៖      
សាចរ់បាក ់(កំណតសំ់គាល់ 4) 2,181,446  8,806,498  1,374,754 
សមតុលយជាមយួធនាគារកបុងរសុក (កំណតសំ់គាល់ 5) 5,015,713  20,248,433  4,662,975 
សមតុលយជាមយួធនាគារកព្ឋ ល (កំណតសំ់គាល់ 6) 27,924,916  112,732,886  22,298,169 

      
 35,122,075  141,787,817  28,335,898 

 

 
 
 

កំណតសំ់គាល់ផ្ដលម្ចនភាជ បល់ៅទំពរ័ទី 15 ដល់ 53 រតូវណានជាមយួរបាយការណ៍លនេះ។ 
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1. អំពីធនាគារ 
 

ធនាគារអភវិឌ្ណនជ៍នបទ ជាសហរគាសរដឌផ្ដលបានបលងកើតលឡើងលោយអនុរកិតយចុេះនថងទី 21 ផ្ែ មករា ឆ្ប  ំ1998 
កបុងលគាលបំណងលលើកសធួយការអភវិឌ្ណកសិកមម និងជនបទ លដើមផចូីលរមួកាតប់នទយភាពរកីរក នងិលលើកកំពស់
ជីវភាពរបស់របជាជនលៅជនបទ ។ 
 

ធនាគារចបល់ផថើមលធវើរបតិបតថិការណាជីវកមម លរកាមវញិ្ញដ បនបរតចុេះបញ្ជ ីលលែ Co. 3942 et/1998 លចញលោយរកសួង
ោណិជជកមម លៅនថងទី 12 ផ្ែឧសភា ឆ្ប  ំ 1998។  ធនាគារបានទទួលណាជាញ បណ័ត ពីធនាគារជាតិននកមពុជា សរម្ចប់
របតិបតថិជាធនាគារឯកលទស ម្ចនសុពលភាពអចិនស្ដនថយព៍ីធនាគារជាតិននកមពុជា លៅនថងទី 15 ផ្ែ មថុិនា ឆ្ប  ំ2007។  
 

ធនាគារម្ចនសិទនិផថល់ឥណទនលរកាមណាជាញ បណ័ត ធនាគារឯកលទស និងលធវើរបតបិតថិការហិរញ្ដ វតទុលៅកបុងរពេះ   
រាជាព្ចរកកមពុជា ។ 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគាររតូវបានអនុញ្ញដ តលណាយលចញផសពវផាយលោយរកមុរបឹកាភបិាល លៅនថងទ ី
05 ផ្ែ លមសា ឆ្ប  ំ2018 ។ 
 

2. សគាលការណ៍ គណសនយយេសងេបេខំាន់ៗ    
 

លគាលការណ៍គណលនយយជាចំបងរតូវបានអនុវតឋលោយធនាគារ កបុងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុម្ចនដូច
ខាងលរកាម ។ លគាលការណ៍ទងំលនេះរតូវបានអនុវតថោ ងលទៀងទតច់ំលោេះរាល់ឆ្ប ផំ្ដលបានបង្ហា ញ លលើកផ្លងផ្ត
ម្ចនការបញ្ញជ កល់ផសងពីលនេះ។ 
 

2.1 មូលោឋ នថ្នការសរៀបច ំ

 

របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគារ រតូវបានលរៀបចំលឡើងតាមសនមតកិមមតនមលលដើម លោយអនុលលាមលៅតាមបទ      
បញ្ដតឋិទងំឡាយរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា និងលោយផ្ផអកលៅលលើសឋងោ់រគណលនយយកមពុជា។ លគាលការណ៍
ទងំលនេះតំរវូលណាយវាស់ផ្វងឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុ លោយលរបើតនមលលោងលោយម្ចនការកាតប់នទយសំវធិានធនសំរាប់
ការថយចុេះតនមល។ វធិានលនេះម្ចនលកខណៈែុសពីសឋងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអនឋរជាតិ ផ្ដលតំរវូឱ្យវាស់ផ្វង
ឥណទន និងគណនីរតូវទទួល តាមនថលលដើមរលំស់លោយលរបើវធិីសាស្ដសឋអរតាការរបាករ់បសិទនិភាព ចំលោេះរាល់
លំលអៀងរវាងតនមលលដើមរគា និងតនមលដល់កាលកំណត ់ លោយកាតប់នទយសំវធិានធនសំរាបក់ារចុេះតនមល ឬការ
របមូលឥណទនមកវញិមនិបាន។ 
 

ការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុលោយរសបលៅតាមសឋងោ់រគណលនយយកមពុជា ផ្ដលម្ចនការផ្កតំរវូលោយ
លគាលការណ៍ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា តំរវូលណាយលរបើការបា នរ់បម្ចណោ ងរបលសើរ និងការសនមត ់
លោយសមលហតុផល ផ្ដលម្ចនឥទនិពលលលើការរាយការណ៍តួលលែននរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុលៅដំព្ចក់ារយិ
បរលិចឆទ និងកំណតសំ់គាល់។ ការបា នរ់បម្ចណទងំលនេះម្ចនមូលោឌ នលលើពត័ម៌្ចនចាស់លាស់ផ្ដលម្ចនរសាប ់
និងការយល់ដឹងរបស់ថាប កដ់កឹនាលំលើរពឹតឋិការណ៏ និងសកមមភាពបចចុបផនប។ ដូលចបេះ លទនផលជាកផ់្សឋងចុងលរកាយ
ណាចម្ចនភាពែុសគាប ពីការបា នរ់បម្ចណទងំលនាេះ។ 



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

ក្ំណត្់េគំាលស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
េរំាប់ការយិបរសិចេទចប់ថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
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2. សគាលការណ៍គណសនយយេសងេបេខំាន់ៗ  (ត្ពីទំព័រមនុ) 
 

2.1 មូលោឋ នថ្នការសរៀបច ំ(ត្ពីទពំ័រមុន) 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលម្ចនភាជ ប ់ រតូវបានលរៀបចំលឡើងសរម្ចបរ់ងវងស់មតទកិចចននរពេះរាជាព្ចរកកមពុជា និង
លគាលការណ៍ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា លហើយពុំម្ចនលគាលបំណងលធវើការបង្ហា ញពីសាទ នភាពហិរញ្ដ វតទុ និង
លទនផលហិរញ្ដ វតទុនិងសាទ នភាពចរនឋសាចរ់បាក ់ លោយអនុលលាមលៅតាមលគាលការណ៍គណលនយយ និងការអនុវតឋ 
គណលនយយ ផ្ដលទទួលសាគ ល់ជាទូលៅលៅលរៅរបលទស និងរងវងស់មតទកិចចលោយផ្ឡកពីរបលទសកមពុជាលទ។ 
 

2.2 រក្បែណឌ េតង់ោរគណសនយយងម ី
 

លៅនថងទ ី28 ផ្ែ សីហា ឆ្ប  ំ2009 រកុមរបឹកាជាតិគណលនយយ លោយផ្ផអកតាមរបកាសលលែ 068 សហវ-របក ចុេះ
នថងទី 8 ផ្ែ មករា ឆ្ប  ំ 2009 របស់រកសួងលសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ បានរបកាសោកល់ណាយលរបើរបាស់នូវសឋងោ់រ 
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអនឋរជាតិននកមពុជា (លៅកាតថ់ា “CIFRS”) ផ្ដលផ្ផអកលលើសឋងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអ
នឋរជាតិទងំមូល។ សាទ បន័ផ្ដលម្ចនការទទួលែុសរតូវជាសាធារណៈរតូវផ្តលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ លោយ
លោងតាមសឋងោ់រ CIFRS សំរាបល់ដើមការយិបរលិចឆទ ឬបនាធ បព់ីការយិបរលិចឆទនថងទី 1 ផ្ែ មករា  ឆ្ប  ំ2012។  
 

លៅនថងទ ី30 ផ្ែ កកកោ ឆ្ប  ំ2012 រកុមរបឹកាជាតិគណលនយយ បានជូនដំណឹងដល់ធនាគារ និងរគឹេះសាទ នហិរញ្ដ វតទុ 
អំពីការពនារការអនុវតឋ CIFRS រហូតដល់ការយិបលចឆទចបល់ផឋើម ឬបនាធ បព់ីនថងទ ី01 ផ្ែ មករា ឆ្ប  ំ2017។ 
 

លៅនថងទ ី20 ផ្ែតុលា ឆ្ប  ំ2016 សម្ចគមធនាគារលៅកមពុជា (លៅកាតថ់ា “ABC”) លោយលលើកលឡើងពីការមនិបាន
លរតៀមែលួនរចួរាល់របស់ធនាគារភាគលរចើនកបុងការអនុវតថ CIFRS បានលធវើសំលណើ លៅធនាគារជាតិននកមពុជា សំុពនា
លពលការអនុវតថសឋងោ់រ CIFRS សរម្ចបរ់យៈលពលបីឆ្ប លំទៀត រហូតដល់ឆ្ប  ំ 2019។ លោយផ្ផអកលលើសំលណើ លនេះ 
ធនាគារជាតិននកមពុជាបានលសបើ លៅនថងទី 16 ផ្ែ វចិឆិកា ឆ្ប  ំ2015 លៅរកុមរបឹកាជាតិគណលនយយ លដើមផពីនាលពល
ការអនុវតថសឋងោ់រ CIFRS រហូតដល់ឆ្ប  ំ2019 លោយម្ចនការអនុញ្ញដ តថិលណាយលរបើរបាស់មុនបាន។ រកុមរបឹកាជាតិ
គណលនយយ បានលចញលសចកថីរបកាសមយួចុេះនថងទី 25 ផ្ែកុមភៈ ឆ្ប  ំ 2016 បានយល់រពមពនាលពលការអនុវតថន ៍
CIFRS រហូតដល់ឆ្ប  ំ2019 ។  
 

ការោកល់ណាយលរបើរបាស់នូវសឋងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអនឋរជាតិននកមពុជា សំរាបរ់បាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុដំបូង
លៅការយិបរលិចឆទ នថងទី 31 ផ្ែ ធបូ  ឆ្ប 2ំ019 នឹងម្ចនផលប េះោល់ជាសារវនថ ័ លៅលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ។ 
ធនាគារនឹងវាយតំនលពីផលប េះោល់ ននការោកល់ណាយលរបើរបាស់នូវសឋងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុអនឋរជាតិនន  
កមពុជាដំបូង លហើយការអនុវតឋសឋងោ់រលនេះនឹងរតូវផ្កផ្របជាចបំាចក់បុងករណីផ្ដលលកើតលឡើង ។ 
 

2.3 ការបក្រសាយរបូយិបណ័ណ បរសទេ 
 

ធនាគារលធវើរបតិបតថិការណាជីវកមម និងកតរ់តារាល់បញ្ជ ីគណលនយយរបស់ែលួន ផ្ផអកលលើរបូិយបណ័ត ចំនួនពីរគឺ របាក់
លរៀល និងរបាកដុ់លាល ណាលមរកិ។  អបករគបរ់គងកប៏ានកំណតរ់បាកដុ់លាល ណាលមរកិ  ជារបូិយបណ័ត មុែង្ហរ និងជារបូិយ
បណ័ត សរម្ចបល់ធវើការបង្ហា ញ លរោេះវាឆលុេះបញ្ញច ំងពីលសដឌកិចចរបភពរពឹតថិការណ៍ និងកាលៈលទសៈរបស់ធនាគារ។ 



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

ក្ំណត្់េគំាលស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
េរំាប់ការយិបរសិចេទចប់ថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
 

  17 

2. សគាលការណ៍ គណសនយយេសងេបេខំាន់ៗ  (ត្ពីទំព័រមនុ) 
 

2.3 ការបក្រសាយរបូយិបណ័ណ បរសទេ (ត្ពទីំព័រមនុ) 

 

សកមមភាពរបតបិតថិការជារបូយិបណ័ត លផសងៗ លរៅពរីបាកដុ់លាល ណាលមរកិរតូវបានបថូរលៅជារបាកដុ់លាល ណាលមរកិ 
លោយលរបើរបាស់អរតាបថូររបាកល់ៅនថងរបតិបតថិការលនាេះ ។  រទពយសកមមនងិបណុំលជារបូិយបណ័ត លរៅពីដុលាល ណាលម
រកិ លៅកាលបរលិចឆទតារាងតុលយការ រតូវបានបថូរលៅជាដុលាល ណាលមរកិ តាមអរតាបថូររបាកផ់្ដលបានរបកាសលោយ
ធនាគារជាតិននកមពុជាលៅកាលបរលិចឆទលនាេះ។ ភាពលំលអៀងពីការបឋូររបូិយបណ័ត ផ្ដលលកើតមកពីការបថូរលនាេះរតូវ
បានទទួលសាគ ល់លៅកបុងគណនីលទនផល ។ 
 
2.4 ការបតូររបូិយបណ័ណ ដុលាល រអាសមរកិ្ សៅរបូិយបណ័ណ សរៀល 
 

ការបថូររបូិយបណ័ត ដុលាល ណាលមរកិ លៅរបូិយបណ័ត លរៀល គឺលធវើលឡើងលដើមផអីនុលលាមលៅតាមតំរវូការរបស់ធនាគារជាតិ
ននកមពុជាចំលោេះការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុផ្តប ុលព្ត េះ លោយលរបើអរតាបឋូររបាកជ់ាផលូវការផ្ដលបានរបកាស
លោយធនាគារជាតិននកមពុជា ។ លៅចុងការយិបរលិចឆទលនេះ, លោលគឺ 1 ដុលាល ណាលមរកិលសមើនឹង 4,037 លរៀល (31 ផ្ែ 
ឆបូ ឆ្ប  ំ2016 : 4,037 លរៀល) ។ ការបថូររបូិយបណ័ត លនេះ មនិរតូវយកមកបករសាយថាជាតួលលែផ្ដលណាចរតូវបាន 
ឬនឹងរតូវបាន ឬនាលពលអនាគតនឹងរតូវបាន បឋូរលៅជារបាកដុ់លាល ណាលមរកិតាមអរតាបឋូររបាកល់នេះ ឬអរតាលផសងៗ
លទៀតបានលឡើយ។ 
 

2.5 ឧបក្រណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
 

រទពយសកមម និងបំណុលហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគាររមួម្ចន សាចរ់បាក ់និងសាចរ់បាកស់មមូល ឥណទន និងគណនី
រតូវទទួលលផសងៗ របាកប់លញ្ដ ើ និងបំណុលលផសងៗ ។  លគាលនលោបាយគណលនយយលលើការទទួលសាគ ល់ និងការ
វាយតនមលនូវសម្ចសធាតុទងំលនេះរតូវបានបង្ហា ញលៅកបុងលគាលនលោបាយគណលនយយលោយផ្ឡកពីគាប  ។ 
 

2.6 ព័ត្៌មានសោយខផនក្ 
 

ធនាគារលធវើរបតិបតថិការណាជីវកមមរបស់ែលួនផ្តលលើសកមមភាពជាធនាគារឯកលទស និងសទិតលៅកបុងផ្ដនភមូសិាស្ដសថ
ផ្តមយួគឺរពេះរាជាព្ចរកកមពុជា ។ 
 

2.7 សាច់របាក្់ នងិសាច់របាក្់េមមលូ 
 

សាចរ់បាក ់ និងសាចរ់បាកស់មមូល រមួម្ចនសមតុលយសាចរ់បាក ់ និងធនាគារ និងរបាកប់លញ្ដ ើលៅធនាគារផ្ដល
ម្ចនកាលវសានថលៅលពលតមកល់ដំបូងម្ចនរយៈលពល 3 ផ្ែ ឬតិចជាង និងការវនិិលោគរយៈលពលែលី ផ្ដលណាចបថូរ
ជាសាចរ់បាកល់ពលព្កប៏ាន លោយម្ចនហានភិយ័តិចតចួចំលោេះការផ្លល ស់បថូរតនមល ។ 
 

2.8 របាក្់បសញ្ញ ើជាមយួធនាគារ 
 

របាកប់លញ្ដ ើ ជាមយួធនាគាររតូវបានកំណតត់ាមនថលលដើមលោយដកសំវធិានធនលលើចនំនួមនិណាចរបមូលបាន ។ 



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
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2.9 របាក្់ត្កំ្លត់ាមចាប់សៅធនាគារជាត្ ិ
 

របាកត់ំកល់តាមចាប ់គឺរបាកត់ំកល់លៅធនាគារជាតិននកមពុជា លោយអនុលលាមលៅតាមចាបស់ឋីពីរគឹេះសាទ នធនាគារ
និងហិរញ្ដ វតទុ។ ធនាគាររតូវតំកល់របាកល់លើលដើមទុន និង លលើរបាកប់លញ្ដ ើ លសមើនឹងភាគរយផ្ដលបានកំណតល់ោយ
ធនាគារជាតិននកមពុជា។ របាកត់ំកល់តាមចាបម់និណាចយកមកលរបើរបាស់សំរាបរ់បតិបតឋិការរបចនំថងលទ លហើយពុំរតូវ
បានចតទុ់កជាចំផ្ណកននសាចរ់បាកន់ិងសាចរ់បាកស់មមូល កបុងការគណនារបាយការណ៍ចរនឋសាចរ់បាកផ់្ដរ។  
 

2.10 ឥណទាន នងិបុសររបទាន 
 

ឥណទន នងិបុលររបទនលៅកបុងតារាងតុលយការ រតូវបានកតរ់តាតាមនថលលដើមផ្ដលលៅសល់លោយដកលចញចំនួន
ទងំឡាយព្ផ្ដលបានលុបលចល និងសំវធិានធនជាកល់ាក ់នងិសំវធិានធនទូលៅ ។ 
 

ភាពរគបរ់គានន់នសំវធិានធនលលើឥណទនណារកកន់ិង ជាបស់ងសយ័រតូវបានវាយតនមលលោយអបករគបរ់គងជាលរៀង
រាល់ផ្ែ ។ លកខែណឍ ទងំឡាយ ផ្ដលរតូវបានពិចរព្កបុងការវាយតនមលលៅលលើភាពរគបរ់គានន់នសំវធិានធន
លលើឥណទនណារកក ់និងជាបស់ងសយ័ម្ចនដូចជា ទំហឥំណទន បទពិលសាធននការខាតបងក់នលងមក លកខែណឍ
លសដឌកិចចបចចុបផនប នងិផលប េះោល់លផសងៗដល់អតថិិជន សាទ នភាពហិរញ្ដ វតទុរបស់អតថិិជន និងសាទ នភាពជាក់
ផ្សថងននឥណទនលធៀបនឹងលកខែណឍ ផ្ដលបានផ្ចងកបុងកិចចសនា ។ 
 

2.11 េវំធិានធនសលើឥណទាន នងិបុសររបទាន 
 

អនុលលាមលៅតាមលគាលការណ៍ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតនិនកមពុជា រាល់ឥណទន នងិបុលររបទនរតូវបានចតច់ំ
ព្តថ់ាប កល់ោយលោងលៅតាមសមតទភាព ននការទូទតស់ងរបស់នដគូោណិជជកមម ។ សមតទភាពននការទូទត់
សងលនេះរតូវបានវាយតនមលលោយផ្ផអកលៅតាមបទពិលសាធនន៍នការទូទតស់ងពីមនុ លកខែណឍ ហិរញ្ដ វតទុរបស់កូន
បំណុល ណាជីវកមមនងិលំហូរទឹករបាកន់ាលពលអនាគត លទនភាពនិងការសម័រគចិតថសងរបស់កូនបណុំល 
បរោិកាសហិរញ្ដ វតទុ និងគុណភាពននឯកសារផ្ដលរបមលូបាន ។  
 

លសចកឋីផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាតំរវូលណាយម្ចនការចតថ់ាប ក ់និង កំរតិសំវធិានធនលោយផ្ផអកលៅលលើរ
យៈលពលហួសកាលកំណតស់ងដូចតលៅ ៖ 
 

ចពំ្តថ់ាប ក ់ ចនំនួនថងហួសកាលកណំតស់ង របលភទសំវធិានធន ករំតិសំវធិានធន 
ឥណទនធមមតា/សថងោ់រ <30 នថង សំវធិានធនទូលៅ 1% 
ឥណទនឃ្ល លំមើល ≥ 30 នថង – 89 នថង សំវធិានធនជាកល់ាក ់ 3% 
ឥណទនលរកាមសថងោ់រ ≥ 90 នថង – 179 នថង សំវធិានធនជាកល់ាក ់ 20% 
ឥណទនជាបស់ងសយ័ ≥ 180 នថង – 359 នថង សំវធិានធនជាកល់ាក ់ 50% 
ឥណទនបាតប់ង ់ លលើសពី 360 នថង សំវធិានធនជាកល់ាក ់ 100% 
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2.11 េវំធិានធនសលើឥណទាន នងិបុសររបទាន 
 

សំវធិានធនលលើឥណទន និងបុលររបទនអបផបរម្ច រតូវបានកំណតល់ោយផ្ផអកលៅតាមចំព្តថ់ាប កផ់្ដលបាន
ចតថ់ាប ក ់ ។ លៅលពលម្ចនពត័ម៌្ចនផ្ដលណាចទុកចតិថបានថាបំណុលបាតប់ង ់ លកើតម្ចនលឡើងលរចើនជាងតរមូវការ
អបផបរម្ចលនាេះ សំវធិានធនបផ្នទមនឹងរតូវបានលគលធវើលឡើង ។ អនុលលាមលៅតាមលសចកឋីផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិ
ននកមពុជា ឥណទនហួសកាលកំណតរ់តូវបានកំណតថ់ា របាកល់ដើមសរបុលៅសល់លៅលពលផ្ដលរបាកល់ដើមឬការ
របាកហួ់សកាលកំណត ់។  
 

សំវធិានធនខាងលលើរតូវបានលធវើលឡើងលោយមនិគិតពីតនមលននរទពយបញ្ញច ំលទ លលើកផ្លងផ្តរទពយបញ្ញច ំលនាេះជាសាច់
របាកផ់្ដលបានតមកល់លៅធនាគារ លៅកបុងករណីផ្ដលឥណទន នងិបុលររបទនចតថ់ាប កជ់ា ”ឥណទនបាតប់ង”់ 
រទពយបញ្ញច ំណាចរតូវបានលរបើរបាស់តាមតនមលទីផារផ្ដលអនុមត័លោយ ធនាគារជាតិននកមពុជា ។  
 

ការរបមូលមកវញិចំលោេះឥណទនផ្ដលបានលុបលចលពីមុន និងការបញ្ចូ លមកវញិនូវសំវធិានធនផ្ដលម្ចនពី
មុន រតូវបានបង្ហា ញោចល់ោយផ្ឡកពីសំវធិានធនសុទន របស់ឥណទនណារកកន់ងិជាបស់ងសយ័កបុងគណនីលទន
ផល ។  
 

ឥណទនផ្ដលមនិណាចទរបាន ឬចំផ្ណកននឥណទនផ្ដលបានចតថ់ាប កជ់ាឥណទនណារកក ់ រតូវបានកាត់
លចញ បនាធ បព់ីពិចរព្លៅលលើតនមលលកប់ានននរទពយបញ្ញច ំ របសិនលបើម្ចន លៅលពលផ្ដលថាប កដ់ឹកនាវំនិិចឆយ័ថាពុំ
ម្ចនសងឃមឹនឹងទរបាននូវឥណទនទងំលនាេះមកវញិ ។ 
 
2.12 រទពយេក្មមសផសងៗ 
 

រទពយសកមមលផសងៗ រតូវបានកតរ់តាលៅតាមតនមលលដើម ។ ការបា នស់ាម នរតូវបានលធវើលឡើងសរម្ចបរ់ទពយសកមមផ្ដល
ជាបស់ងសយ័ លោយផ្ផអកលលើការពិនិតយលឡើងវញិននចំនួនទកឹរបាកផ់្ដលលៅសល់លៅកាលបរលិចឆទ របាយការណ៍។ 
 
2.13 រទពយរបឹអេូបាន 
 

រទពយរបឹអូសរមួម្ចន ចលនរទពយ នងិអចលនរទពយ លោយយកតាមតនមលទបជាងរវាងសមតុលយ ឥណទនលៅ
សល់ និងតនមលសមរសបបា នសាម នននរទពយសមផតថិលនាេះលៅនថងរបឹអូសបាន ។ ចំលណញ ឬ ខាតពីការលកល់ចញនន
រទពយរបឹអូសបានរតវូបានទទលួសាគ ល់លៅកបុងគណនីលទនផលលៅនថងលកល់ចញ ។ 
 
2.14 រទពយេក្មមអរបូ ី
 

រទពយសកមមអរបូ ីរមួម្ចន កុពំយួទរ័សូហវផ្វរ ផ្ដលរតូវបានកតរ់តាតាមនថលលដើម ដករលំស់បងគរ និង ការខាតបងល់លើឱ្
នភាពននតនមលបងគរ របសិនលបើម្ចន ។  រទពយសកមមអរបូី រតូវបានដករលំស់ លោយលរបើវធិីសាស្ដសថរលំស់ថយចុេះជា
លំោបក់បុងអរតា 20% កបុងមយួឆ្ប  ំ។  របសិនលបើម្ចនការគូសបញ្ញជ កព់្មយួឲ្យដងឹថា ម្ចនការផ្លល ស់បថូរជាសារ
វនថនូវអរតារលំស់ ណាយុកាលលរបើរបាស់ ឬតនមលលៅសល់របស់រទពយសកមមអរបូី រលំស់លលើរទពយសកមមអរបូីទងំ
លនាេះរតូវកំណតល់ឡើងវញិលដើមផឆីលុេះបញ្ញច ងំនូវការបា នស់ាម នថម ី។ 
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2.15 រទពយ នងិបរកិាេ រ 
 

រទពយ និងបរកិាខ ររតូវបានកតរ់តាតាមតនមលលដើមលោយដកបនទយនូវរលំស់បងគរ និងការខាតបង ់ លោយសារការចុេះនន
តនមល។ តនមលលដើមរាបប់ញ្ចូ លនថលទិញ នងិចំព្យលផសងៗផ្ដលទកទ់ងផ្លធ ល់នឹងការទញិអចលនរទពយ។ លៅលពល
ផ្ដលធាតុននរទពយ និងបរកិាខ រមួបញ្ចូ លនូវសម្ចសធាតុសំខាន់ៗ  ផ្ដលម្ចនណាយុកាលកំណតល់របើរបាស់ែុសៗគាប  
ធាតុទងំលនាេះរតូវបានចតទុ់កជាផ្ផបកលផសងគាប របស់រទពយ និងបរកិាខ រ ។ 
 

រលំស់រតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំព្យលៅកបុងគណនីលទនផល លោយផ្ផអកលលើមូលោឌ នរលំស់ថយចុេះ (លលើក
ផ្លងផ្ត អគារ និងការជួសជុលផ្កលំអ រតូវបានលធវើរលំស់លោយផ្ផអកលលើមូលោឌ នរលំស់លថរ) លោយលរបើរបាស់ត
នមលលោងននរទពយសកមមនីមយួៗលៅលដើមការយិបរលិចឆទតាមអរតាដូចខាងលរកាម។ 
 

របលភទអចលនរទពយ   អរតារលំស់ វធិសីាស្ដសឋរលំស់ 

   

អគារ 5% រលំស់លថរ 
ការជួសជុលផ្កលំអ 10% រលំស់លថរ 
ោនយនថ 12.50% រលំស់ថយចុេះ 
សម្ចភ រកំពយូទរ័ 25% រលំស់ថយចុេះ 
លរគឿងបំោក ់និងលរគឿងសង្ហា រមឹ 12.50% រលំស់ថយចុេះ 
 

 

ការចំព្យបនាធ បផ់្ដលោកព់ន័នលៅនឹងផ្ផបកមយួននរទពយ និងបរកិាខ រ ផ្ដលបានទទលួសាគ ល់រចួមកលហើយ រតូវ
បានរមួបញ្ចូ លលៅកបុងតនមលលោងននរទពយសកមម លៅលពលផ្ដលរទពយសកមមលនេះម្ចនលទនភាពផថល់នូវអតទរបលោ 
ជន ៍លសដឌកិចចនាលពលអនាគតដល់ធនាគារលលើសពីសថងោ់រលដើម ។  រាល់ការចំព្យបនាធ បល់ផសងលទៀត រតូវបាន
ទទួលសាគ ល់ជាបនធុកចំព្យលៅកបុងការយិបរលិចឆទផ្ដលបានលកើតលឡើង ។   
 

ចំលណញ ឬខាតពីការលបាេះលចល ឬការលកល់ចញននរទពយ និងបរកិាខ រព្មយួរតូវបានកំណត ់ លោយភាពែុសគាប
រវាងរបាកច់ំណូលសុទនពីការលក ់ និងតនមលលោងននរទពយ និងបរកិាខ រលនាេះ លហើយរតូវបានទទួលសាគ ល់លៅកបុង
គណនលីទនផលលៅនថងលបាេះលចល ឬលកល់ចញ ។  
 

រទពយ និងបរកិាខ រ ផ្ដលបានដករលំស់អស់លហើយ រតូវបានរកាទុកកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរហូត ដល់នថងផ្ដល
រទពយ និងបរកិាខ រទងំលនាេះរតូវបានលក ់ឬលុបលចល ។ 
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2.16 ការងយចុោះត្ថ្មលថ្នត្ថ្មលរទពយេក្មម 
 

(ក).  រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុ 
 

រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុ រតូវបានវាយតនមលនាការយិបរលិចឆទននការលធវើរបាយការណ៍លដើមផកីំណតថ់ាលតើ ម្ចនភសថុតាង
ព្មយួផ្ដលបង្ហា ញថា ឱ្នភាពណាចលកើតម្ចនលទផើង។ រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុរតូវចតទុ់កថាម្ចនឱ្នភាពកបុង
ករណីផ្ដលណាចបង្ហា ញថា ម្ចនលហតុការណ៍មយួ ឬលរចើនជេះឥទនិពលអវជិជម្ចនលៅលលើចលនាទឹករបាកន់ាលពល
អនាគតននរទពយសកមមលនាេះ។ ករណីលនេះមនិរតូវបានលរបើរបាស់សរម្ចបឥ់ណទន និងបុលររបទនផ្ដលរតូវបាន
បង្ហា ញលៅកបុងលគាលនលោបាយគណលនយយលោយផ្ទផកលៅកបុងកំណតសំ់គាល់ 2.10 និង 2.11 ។ 
 

រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុសំខាន់ៗ នីមយួៗ រតូវបានលធវើលតសថសំរាបក់ារថយចុេះតនមលលរៀងៗែលួន ។ រទពយសកមមហិរញ្ដ វតទុ
ផ្ដលលៅលសសសល់រតូវបានវាយតនមលរមួគាប ជារកុមផ្ដលម្ចនលកខណៈហានភិយ័ឥណទនរសលដៀងគាប ។ 
 

ការខាតបងល់លើឱ្នភាព រតូវបានោកចូ់លជាបនធុកលៅកបុងគណនីលទឌផល លៅកបុងការយិបរលិចឆទផ្ដលវាលកើត
លឡើង ។ បនាធ បព់ីម្ចនការទទួលសាគ ល់ការខាតបងល់លើឱ្នភាព ធនាគារណាចកតរ់តាបស្ដញ្ញច ស់ននការខាតបងវ់ញិ
របសិនលបើម្ចនរពឹតថិការណ៍របាកដថាការខាតបងល់នេះណាចយកមកវញិ។ 
 

(ែ).  រទពយសកមមមនិផ្មនហិរញ្ដ វតទុ 
 

តនមលលោងននរទពយសកមមមនិផ្មនហិរញ្ដ វតទុ រតូវបានរតួតពិនិតយលៅរាល់កាលបរលិចឆទននរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ 
លដើមផកីំណតថ់ាលតើម្ចនកតាថ ផ្ដលនាឲំ្យម្ចនឱ្នភាពឬលទ ។  កបុងករណីផ្ដលម្ចនកតាថ ទងំលនាេះលកើតលទផើង ការ
បា នស់ាម នតនមលផ្ដលណាចរបមលូមកវញិបានននរទពយសកមមរតូវបានលធវើលទផើង ។ 
 

តនមលផ្ដលណាចរបមូលមកវញិបានននរទពយសកមម ឬឯកតាបលងកើតសាចរ់បាកគ់ឺផ្ផអកលលើតនមលផ្ដលធំជាងរវាងតនមល
លរបើរបាស់ និងតនមលទីផារដកចំព្យលកល់ចញ។ កបុងការវាយតនមលលលើតនមលលរបើរបាស់សាចរ់បាករ់ពំឹងថានឹង
ទទួលបាននាលពលអនាគត រតូវបានបញ្ចុ េះលៅតនមលបចចុបផនបលោយលរបើរបាស់អរតាការរបាកម់ុនដកពនន ផ្ដលឆលុេះ
បញ្ញច ំងតនមលទីផារផ្ផអកលលើតនមលននលពលលវលា និង ហានភិយ័ជាកល់ាកន់នរទពយសកមមទងំលនាេះ ។ សរម្ចបល់គាល
បំណងននការរតួតពិនិតយលលើឱ្នភាព តនមលរទពយសកមមរតូវបានោកប់ញ្ចូ លគាប លៅរកមុតូចៗននរទពយសកមមផ្ដល 
បលងកើតលំហូរចូលសាចរ់បាកព់ីការបនថលរបើរបាស់ ផ្ដលមនិពឹងផ្ផអកខាល ងំលលើលំហូរចូលសាចរ់បាកន់នរទពយសកមម
ដនទលទៀត ឬ រកុមរទពយសកមមដនទលទៀត (“ឯកតាបលងកើតសាចរ់បាក”់) ។  
 

ការខាតបងល់លើឱ្នភាពននតនមល រតូវបានទទួលសាគ ល់របសិនលបើតនមលលោងននរទពយសកមម ឬឯកតាបលងកើតសាច់
របាកម់្ចនចំនួនលលើសពតីនមលផ្ដលណាចរបមូលមកវញិបាន ។ ការខាតបងព់ីឱ្នភាពននតនមលរតូវបានកតរ់តាលៅ
កបុងគណនលីទនផល ។ 
 

2.17 រទពយអក្មម 
 

របាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជន រតូវបានកតរ់តាតាមតនមលផ្ដលបានោកត់មកល់។ ចំព្យបងគរ និងបំណុលលផសងៗ 
រតូវបានបង្ហា ញតាមតំនលលដើមពិត ផ្ដលជាតំនលសមរសប ផ្ដលរពំឹងថារតូវបងន់ាលពលអនាគតសំរាបទ់ំនិញ  ឬ
លសវាកមមផ្ដលទទួលបាន ។ 
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2.18 ការទទលួសាា លរ់បាក្់ចណូំល 
 

ចំណូលពីការរបាកល់លើឥណទន និងបុលររបទន ដំលណើ រការ រតូវបានទទួលសាគ ល់លោយផ្ផអកលលើមូលោឌ នបងគរជា
លរៀងរាល់នថង ។ លៅលពលផ្ដលគណនី រតូវបានចតថ់ាប កជ់ាឥណទនមនិដំលណើ រការ ការរបាកន់ឹងរតូវពយួរទុកលុេះ
រតាផ្តវាទទួលបានជាសាចរ់បាកសុ់ទន ។ ឥណទនចំលោេះអតិថជិនរតូវបានចតថ់ាប កជ់ាឥណទនមនិដំលណើ រការ
លៅលពលមនិម្ចនការទូទតស់ងកបុងរយៈលពល 90 នថង ឬលលើសពីលនេះ ។ 
 

ចំណូលពីសកមមភាពលផសងៗរបស់ធនាគារ រតូវបានទទួលសាគ ល់តាមមូលោឌ នដូចខាងលរកាម។ 
 

• កនរមពីកិចចសនាផថល់ឥណទន និងកនរមលជើងសារលលើលសវាកមម និងឥណទនផ្ដលបានផថល់លៅ ឲ្យអតិថិជន
រតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណូលផ្តមថងលៅលពលរបតិបតថិការលកើតលឡើង សរម្ចបឥ់ណទនរយៈលពលែលី នងិ
ទទួលសាគ ល់របចឆំ្ប ផំ្ផអកតាមសមតុលយលៅលដើមការយិបរលិចឆទនីមយួៗ សរម្ចបឥ់ណទនរយៈលពលផ្វង។ 

• ឥណទនផ្ដលបានពនារជូនអតិថជិនរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណូលលៅតាមកាលកណំតន់នឥណទន
ផ្ដលបានពនារលនាេះ ។  

• កនរមលសវាកមម និងកនរមរតក់ាររតូវបានទទួលសាគ ល់លៅលពលផ្ដលលសវាកមមរតូវបានបលំពញ ។ 
 
2.19 ពនធសលើរបាក្់ចំសណញ 
 

ពននលលើរបាកច់ំលណញ ឬខាតកបុងការយិបរលិចឆទរមួម្ចន ពននលលើរបាកច់ំលណញរបចឆំ្ប  ំ នងិពននពនារ ។ ពននលលើ
របាកច់ំលណញកបុងការយិបរលិចឆទរតូវបានទទួលសាគ ល់លៅកបុងគណនីលទនផល លលើកផ្លងផ្តកបុងករណីផ្ដលពនន
លនាេះទកទ់ងលៅនឹងសម្ចសធាតុផ្ដលរតូវទទួលសាគ ល់ជាផ្ផបកមយួននមូលនធិិម្ចច ស់ហ ុន កបុងករណីលនេះករ៏តូវបាន
កំណតប់ង្ហា ញជាផ្ផបកមយួននមូលនិធិម្ចច ស់ហ ុន ផងផ្ដរ ។ 
 

ពននលលើរបាកច់ំលណញកបុងការយិបរលិចឆទ គឺជាពននផ្ដលនឹងរតូវបងល់ៅលលើរបាកច់ំលណញជាបព់ននកបុងការយិបរលិចឆទ 
លោយលរបើអរតាពននផ្ដលបានអនុមត័ ឬបានអនុមត័ជាណាទិ៍លៅនថងតារាងតុលយការជាមយួនឹងនិយត័កមមព្មយួ
លៅលលើពននរតូវបងព់ីឆ្ប មំុនៗ ។   
 

ពននពនាររតូវបានកំណតត់ាមវធិីសាស្ដសថតារាងតុលយការលៅលលើភាពលំលអៀងជាបលព្ថ េះណាសនប រវាងតនមលលោងនន
រទពយសកមម និងបណុំលកបុងលគាលបំណងននការលធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ និង តនមលផ្ដលលរបើកបុងលគាលបំណងនន
ការគិតពនន ។ តនមលននពននពនារ ផ្ដលបានកំណតល់នាេះ គឺផ្ផអកលលើលកខណៈននការលជឿជាកន់ឹងទទួលបាន ឬការ
ទូទតផ់្ដលនឹងលកើតលឡើងរវាងតនមលសុទនននរទពយសកមម និងបំណុលលោយលរបើអរតាពននកំណតល់ៅនថងតុលយការ។ 
 

ពននពនារលលើរទពយសកមម រតូវបានទទួលសាគ ល់ផ្តកបុងករណីណាចនឹងលកើតម្ចនលឡើងលៅលលើរបាកច់ំលណញជាប់
ពនននាលពលអនាគតផ្ដលណាចលរបើរបាស់ជាមយួនឹងរទពយសកមម ។  ពននពនារលលើរទពយសកមម រតូវបានកាតប់នទយ
កបុងករណីផ្ដលមនិណាចលកើតលឡើងនូវអតទរបលោជនន៍នពននផ្ដលោកព់ន័នផ្ដលណាចនឹងលរបើរបាស់បាន ។ 
 
 



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

ក្ំណត្់េគំាលស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
េរំាប់ការយិបរសិចេទចប់ថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
 

  23 

2. សគាលការណ៍ គណសនយយេសងេបេខំាន់ៗ  (ត្ពីទំព័រមនុ) 
 

2.20 េវំធិានធន 
 

សំវធិានធនរតូវបានទទួលសាគ ល់លៅកបុងតារាងតុលយការ លៅលពលផ្ដលធនាគារជាបក់ាតពវកចិចតាមផលូវចាប ់ ឬ
កិចចសនាផ្ដលជាលទនផលននរពឹតថិការណ៍ពីលពលមុន និងណាចម្ចនលទនភាពផ្ដលតរមូវឲ្យម្ចនលំហូរលចញនូវអតទ
របលោជនល៍សដឌកចិចកបុងការបលំពញនូវកាតពវកិចចលនាេះ ។  របសិនលបើផលប េះោល់ម្ចនលកខណៈជាសារវនថ សំវធិាន
ធនរតូវបានកណំតល់ោយការបញ្ចុ េះតនមលចលនាសាចរ់បាក ់ ផ្ដលរពំឹងទុកនាលពលអនាគតតាមអរតាមនុបងព់នន 
លដើមផឆីលុេះបញ្ញច ំងពីការបា នស់ាម នទីផារបចចុបផនប តាមតនមលលពលលវលាននរបាកក់ាស និងលោយសមរសបលៅនឹង 
ហានិភយ័ជាកល់ាកន់នបណុំល ។ 
 
2.21 ភត្េិនារបត្ិបត្តកិារ 
 

នថលឈបួលផ្ដលបានបងល់លើភតិរបតិបតថិការរតូវបានទទួលសាគ ល់កបុងគណនីលទនផលតាមវធិីសាស្ដសថរលំស់លថរលៅ
តាមលថរលវលាននភតិសនា ។ ទយជជទនលលើភតិសនា មនិរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាបណុំលរហូតដល់កាតពវកិចច
រតូវទូទតដ់ល់លពលកណំត ់។ 
 
2.22 េមពន័ធញាត្ ិ
 

ភាគីផ្ដលរតូវបានចតទុ់កជាសមពន័នញាតិរបស់ធនាគារ របសិនលបើភាគីមយួម្ចនលទនភាពរគបរ់គង លោយផ្លធ ល់ ឬ
លោយរបលោលលលើភាគីមយួលទៀត ឬម្ចនឥទនិពលោ ងខាល ងំលៅលលើភាគីលនេះកបុងការលធវើលសចកថីសលរមចលលើផ្ផបក
ហិរញ្ដ វតទុ និងរបតិបតថិការ ។  ដូចគាប លនេះផ្ដររបសិនលបើធនាគារ និងភាគី លនាេះសទិតលៅលរកាមការរគបរ់គងរមួមយួ 
ឬកម៏្ចនឥទនិពលោ ងខាល ងំ ។ 
 

សមពន័នញាតិណាចជារបូវន័ថបគុគល ឬនីតិបគុគល និងរមួបញ្ចូលនូវរបូវន័ថបុគគលព្ម្ចប កន់នសម្ចជិករគួសារ ផ្ដលជតិ
សបិទនិករ៏តូវបានចតទុ់កជាសមពន័នញាតិផ្ដរ ។ 
 

អនុលលាមតាមចាបស់ថីពីរគឹេះសាទ នធនាគារនងិហិរញ្ដ វតទុ និយមនយ័របស់សមពន័នញាតិរមួបញ្ចូ លផងផ្ដរនូវរបូវនថ
បុគគលផ្ដលម្ចនភាគហ ុនោ ងតិចចនំួន 10% ននលដើមទុនរបស់ធនាគារ ឬននសិទនិលបាេះលឆ្ប ត លទេះកានក់ាប់
លោយផ្លធ ល់កថ ីឬលោយរបលោលកថី ឬរបូវន័ថបុគគលព្ផ្ដលរមួចំផ្ណកកបុងផ្ផបករដឌបាល ការដឹកនា ំការរគបរ់គងឬ
ការលរៀបចំ និងការអនុវតថនូវការរតួតពិនិតយនផធកបុងរបស់ធនាគារ ។ 
 
2.23 ការកាត្់ែទង់ថ្នចនំួនទកឹ្របាក្ ់
 

ចំនួនទកឹរបាកក់បុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ បានរតូវកាតែ់ធងជ់ាចំនួនគតឯ់កតាដុលាល ណាលមរកិចំលោេះចំននួទឹករបាក់
ដុលាល ណាលមរកិ នងិ ឯកតាោនល់រៀលចំលោេះចំនួនទឹករបាកល់រៀល។ 
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3. ការវិនិឆេយ័ និង ការបា ន់របមាណសលើគណសនយយ 
 

ការបា នរ់បម្ចណ និងការវនិចិឆយ័ រតូវបានលធវើការវាយតំនលជាបនឋបនាធ ប ់ផ្ផអកលលើបទពិលសាធនក៍នលងមក និង កតាឋ    
លផសងៗ ដូចជាការរពំឹងទុកនូវលហតុការណ៍នាលពលអនាគត ផ្ដលលគលជឿថាម្ចនភាពសមលហតុផល លៅតាមកា
លៈលទសៈលផសងៗ។ លទនផលននការបា នរ់បម្ចណគណលនយយ ណាចែុសពីលទនផលជាកផ់្សឋងផ្ដលោកព់ន័ន ។ 
ការបា នរ់បម្ចណ និងសនមតល់ៅលលើហានិភយ័ជាសារវនឋ ័ ផ្ដលបព្ឋ លលណាយម្ចនការផ្កតរមូវធំដុំចំលោេះតំនល
កបុងបញ្ជ ីផ្ដលលៅសល់ននរទពយសកមម និងរទពយអកមមលៅកបុងឆ្ប ហិំរញ្ដ វតទុបនាធ ប ់ រតូវបានលធវើការពិភាកាដូចខាង
លរកាម ៖ 
 

(ក) ការខាតបងល់លើការអនថ់យ ននឥណទន ចលំោេះអតថិជិន 
 

ធនាគាររតូវបានតំរវូលណាយលគារពតាមការផ្បងផ្ចកចំព្តថ់ាប កឥ់ណទន និងសំវធិានធន តាមរបកាសសឋីពីការ
ផ្បងផ្ចកចំព្តថ់ាប ករ់ទពយសកមម និង សំវធិានធនលៅកបុងធនាគារ និងរគឹេះសាទ នហិរញ្ដ វតទុ ផ្ដលលចញលោយ
ធនាគារជាតិននកមពុជា។ ធនាគារជាតិននកមពុជា តំរវូលណាយធនាគារទងំឡាយលធវើចពំ្តថ់ាប កឥ់ណទន បុលរ
របទន និងរទពយសកមមរបហាករ់បផ្ហលរបស់ែលួន ជា 5 ថាប ក ់លហើយកំរតិអបផបរម្ចននសំវធិានធនជាកល់ាកត់ាម
បទបញ្ដតឋ ិ រតូវបានលធវើលឡើងលោយណារស័យលលើការលធវើចំព្តថ់ាប កោ់កព់ន័ន លោយមនិគិតដល់រទពយសកមមផ្ដល
រតូវបានោកជ់ាវតទុធានា។ កបុងលគាលបំណងផ្បងផ្ចកចពំ្តថ់ាប កឥ់ណទន តំរវូឱ្យធនាគារពិចរព្លៅលលើហា
និភយ័ និងកតាឋ ោកព់ន័នទងំអស់ ផ្ដលណាចប េះោល់ដល់លទនភាពសងរបស់ “អបកែច”ី ។  

 

(ែ) អចលនរទពយ 
 

គណលនយយលលើអចលនរទពយោកព់ន័ននងឹការបា នរ់បម្ចណ លដើមផកីំណតណ់ាយុកាលលរបើរបាស់ផ្ដលរពំឹងទុករបស់
វា។ ការកណំតណ់ាយុកាលលរបើរបាស់របស់អចលនរទពយ គឺផ្ផអកតាមការវនិិចឆយ័របស់ថាប កដ់ឹកនា។ំ 
 
4. សាច់របាក្ ់
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

សាចរ់បាកក់បុងនដ - ដុលាល ណាលមរកិ 2,099,204  8,474,487  1,355,378 
សាចរ់បាកក់បុងនដ - លរៀល 82,242  332,011  19,376 
      

 2,181,446  8,806,498  1,374,754 
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5. េមត្ុលយសៅធនាគារនានា 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ធនាគារកាព្ឌ្ីោ  ភអីិលសីុ 4,029,541  16,267,257  4,012,760 
ធនាគារកមពុជាសាធារណៈ ភអីិលសីុ 643,351  2,597,208  365,839 
ធនាគារលអសីុលិោ ភអីិលសីុ 342,821  1,383,968  284,376 
      

 5,015,713  20,248,433  4,662,975 
 

ការវភិាគបផ្នទមម្ចនដូចតលៅ ៖ 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

(ក) តាមកាលកណំត ់៖      
      

រយៈលពល 1 ផ្ែ 5,015,713  20,248,433  4,662,975 
 

(ែ) តាមរបូិយបណ័ត  ៖ 
 

របាកល់រៀល 422,495  1,705,612  88,418 
របាកដុ់លាល ណាលមរកិ 4,593,218  18,542,821  4,574,557 

      

 5,015,713  20,248,433  4,662,975 
 

(គ) តាមទំនាកទ់ំនង៖ 
 

ភាគីមនិផ្មនសមពន័នញាត ិ 5,015,713  20,248,433  4,662,975 
 
6. េមត្ុលយសៅធនាគារជាត្ិថ្នក្មពុជា 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 

      

គណនចីរនថ (ក)  6,375,374  25,737,385  5,886,106 
វញិ្ញដ បនបរតរបាកប់លញ្ដ ើចរចរ (NCD) (ែ) 21,549,542  86,995,501  16,412,063 

      

 27,924,916  112,732,886  22,298,169 
របាកប់លញ្ដ ើតមកល់តាមចាបល់លើ៖      

      

របាកត់មកល់ធានាលលើលដើមទុន (គ) 1,486,604  6,001,420  1,020,647 
របាកប់លញ្ដ ើតមកល់របស់អតថិជិន (ឃ) 158,670  640,551  154,954 

      

 1,645,274  6,641,971   1,175,601 
      

 29,570,190  119,374,857  23,473,770 
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6. េមត្ុលយសៅធនាគារជាត្ិថ្នក្មពុជា (ត្ពីទពំរ័មុន) 
 

(ក) គណនចីរនថៈ គណនីលនេះមនិទទួលបានការរបាកល់ទ ។   
 

(ែ) វញិ្ញដ បនបរតរបាកប់លញ្ដ ើចរចរ (NCD) 
 

ធនាគារបានសនាោកវ់ញិ្ញដ បនបរតរបាកប់លញ្ដ ើចរចរលធវើជារទពយបញ្ញច  ំ លៅធនាគារជាតិននកមពុជាលដើមផលីធវើការ
ទូទតស់ង។ វញិ្ញដ បនបរតរបាកប់លញ្ដ ើរចរចរម្ចនរយៈលពលបីផ្ែ និងទទួលបានអរតាការរបាក ់0.24% - 1.01% 

សំរាបប់លញ្ដ ើជារបាកដុ់លាល  នងិ 1.43% សំរាបប់លញ្ដ ើជារបាកល់រៀលកបុងមយួឆ្ប  ំ (2016: 0.45% - 0.74% សំរាប់
បលញ្ដ ើជារបាកដុ់លាល  និង 1.28% - 1.50% សំរាបប់លញ្ដ ើជារបាកល់រៀលកបុងមយួឆ្ប )ំ ។ 
 

(គ) របាកត់មកល់ធានាលលើលដើមទុន 
 

លោងតាមរបកាសលលែ ធ7-06-208 ចុេះនថងទី 13 ផ្ែ កញ្ញដ  ឆ្ប  ំ2006 សឋីពីវលិសាធនកមមលលើម្ចរតា 9 និង 13 នន
របកាស លលែ ធ7-00-05 សថីពីណាជាញ បណ័ត ធនាគារឯកលទស តំរវូលណាយធនាគារឯកលទសតមកល់របាកធ់ានាលលើ
លដើមទុនអបផបរម្ចលសមើនឹង 5% ននលដើមទុនចុេះបញ្ជ ីរបស់ធនាគារជាមយួធនាគារជាតិននកមពុជា។ របាកត់មកល់លនេះ
មនិណាចដកមកបំលរ ើរបតិបិតថការរបចនំថងរបស់ធនាគារបានលទ ប ុផ្នថនឹងសងរតឡបល់ៅវញិលៅលពលធនាគារបញ្ចប់
របតិបតថិការណាជីវកមមលៅកបុងរពេះរាជាព្ចរកកមពុជា ។ 
 

(ឃ) របាកត់មកល់បរមងុកាតពវកចិច 
 

របាកប់លញ្ដ ើលនេះ គឺជារបាកត់មកល់បរមុងកាតពវកិចចលលើរបាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថជិន ផ្ដលផ្របរបួលលោយផ្ផអកលៅលលើ
ករមតិផ្របរបួលននរបាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជនលៅធនាគារ ។  របាកប់លញ្ដ ើតមកល់តាមចាបរ់តូវរកាទុក រសបតាម
របកាសលលែ ប7-00-05របក ចុេះនថងទ ី11 ផ្ែ មករា ឆ្ប  ំ2000 សថីពីរបាកត់មកល់បរមុងកាតពវកិចចតាមអរតា 5% 
លលើរបាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជន ។   
 

(ង) របាកត់មកល់ធានាលលើលដើមទុន នងិរបាកត់មកល់បរមងុកាតពវកចិចទទលួបានការរបាករ់បចឆំ្ប ដូំចខាងលរកាម៖ 
 

 
 2017  2016 

     

របាកត់មកល់ធានាលលើលដើមទុន 0.32% - 0.36%  0.22% to 3.00% 
5% របាកត់មកល់បរមុងកាតពវកិចចលលើរបាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថជិន ជា
របាកល់រៀល គាម ន  គាម ន 
5% របាកត់មកល់បរមុងកាតពវកិចចលលើរបាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថជិន ជា
របូិយបណ័ត បរលទស គាម ន  គាម ន 
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7. ឥណទាន នងិបុសររបទាន - េទុធ  
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ឥណទនរយៈលពលផ្វង 85,917,320  346,848,221  52,712,629 
ឥណទនរយៈលពលែល ី 35,483,938  143,248,658  18,818,672 
ឥណទនបុគគលិក 669,728  2,703,692  52,469 
      

សរបុឥណទន - ដុល 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
      

សំវធិានធនឥណទន និងបុលររបទនណារកកន់ងិជាបស់ងសយ័ (4,769,307)  (19,253,693)  (3,122,480) 
      

 117,301,679  473,546,878  68,461,290 
 

បផ្រមបរមួលននសំវធិានធនសរម្ចបឥ់ណទន និងបុលររបទនណារកក ់និងជាបស់ងសយ័ ម្ចនដូចខាងលរកាម៖ 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

នានថងទ ី01 មករា 3,122,480  12,605,452  2,333,333 
ការបផ្នទមកបុងការយិបរលិចឆទ 1,646,827  6,648,241  818,147 
លុបលចលកបុងឆ្ប  ំ -  -  (29,000) 
      

លៅចុងឆ្ប  ំ 4,769,307  19,253,693  3,122,480 
 

ការវភិាគបផ្នទមម្ចនដូចតលៅ ៖ 
 

(ក) វភិាគតាមកាលកំណតស់ង ៖ 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

3 លៅ 6 ផ្ែ  19,740,000  79,690,380  3,324,000 
6 លៅ 12 ផ្ែ 12,510,771  50,505,983  12,728,350 
1 លៅ 3 ឆ្ប  ំ 8,663,350  34,973,944  7,192,931 
3 លៅ 5 ឆ្ប  ំ 14,252,734  57,538,287  30,527,287 
លលើសព ី5 ឆ្ប  ំ 66,904,131  270,091,977  17,811,202 

      

 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
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7. ឥណទាន នងិបុសររបទាន - េទុធ (ត្ពីទពំ័រមុន) 
 

 2017  2016 
(ែ) វភិាគតាមរបូិយបណ័ត ៖ ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

របាកដុ់លាល ណាលមរកិ 118,728,831  479,308,290  71,161,863 
របាកល់រៀល 3,342,155  13,492,281  421,907 

      

 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
      

(គ) វភិាគតាមការសាប កល់ៅ ៖      
      

និវាសនជន 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
      

(ឃ) ការវភិាគតាមចំព្តថ់ាប កឥ់ណទន ៖      
      

ឥណទនសថងោ់រ ៖      
ម្ចនវតទុធានា 80,318,575  324,246,087  57,869,901 
ពុំម្ចនវតទុធានា 35,411,000  142,954,207  2,626,931 

ឥណទនឃ្ល លំមើល ៖      
ម្ចនវតទុធានា 2,490,000  10,052,130  6,118,976 
ពុំម្ចនវតទុធានា -  -  - 

ឥណទនលរកាមធមមតា ៖      
ម្ចនវតទុធានា 143,000  577,291  729,400 
ពុំម្ចនវតទុធានា -  -  1,885,000 

ឥណទនជាបស់ងសយ័ ៖      
ម្ចនវតទុធានា 349,400  1,410,528  915,000 
ពុំម្ចនវតទុធានា 50,000  201,850  - 

ឥណទនបាតប់ង ់ ៖      
ម្ចនវតទុធានា 3,286,073  13,265,877  894,402 
ពុំម្ចនវតទុធានា 22,938  92,601  544,160 

      

 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
 

ឥណទនផ្ដលម្ចនវតទុធានាគឺតំព្ងលណាយឥណទន លៅលណាយអតិថិជនផ្ដលោកប់ញ្ញច ំបលងដ់ី  អគារ និង/ឬ
រទពយអចល័តលផសងៗ ។ 
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7. ឥណទាន នងិបុសររបទាន - េទុធ (ត្ពីទពំ័រមុន) 
 

 2017  2016 
(ង) វភិាគតាមសមពន័នភាគ ី៖ ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ពុំផ្មនភាគីសមពន័នញ្ញដ តឋ ិ 121,401,258  490,096,879  71,531,301 
ឥណទនបុគគលិក 669,728  2,703,692  52,469 

      

 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
      

(ច) វភិាគតាមរបលភទអតិថិជន ៖      
      

រកុមហ ុន 121,401,259  490,096,883  25,935,000 
របូវន័ឋបុគគល និង សហរគាសឯកតឋបគុគល 669,727  2,703,688  45,648,770 

      

 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
      

(ឆ) វភិាគតាមគំលរាង ៖      
      

រកសួងលសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វតទុ 27,365,000  110,472,505  28,807,500 
មូលនិធិធនាគារអភវិឌ្ណនជ៍នបទ 46,362,896  187,167,011  34,546,780 
ធនាគារអភវិឌ្ណនច៍ិន -  -  4,200,000 
ទីភាប កង់្ហរអភវិឌ្ណនប៍ារាងំ (AFD) 557,870  2,252,123  665,490 
មូលនិធិអនថរជាតិសរម្ចបក់សិកមម និងការភវិឌ្ណន៍“IFAD” -  -  40,000 
រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា-មូលនធិិពិលសស 47,785,220  192,908,932  3,324,000 

      

 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
      

(ជ) វភិាគតាមវស័ិយលសដឌកិចច ៖      
      

វស័ិយឯកជន 116,709,247  471,155,230  66,269,801 
រគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ី 3,249,370  13,117,707  3,415,009 
សាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលម្ចនណាជាញ បណ័ត  124,771  503,700  274,771 
សហគមន ៍  760,000  3,068,120  906,230 
ចំការលៅស ូជាលកខណៈរគសួារ 557,870  2,252,122  665,490 
ឥណទនបុគគលិក 669,728  2,703,692  52,469 

      

 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
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7. ឥណទាន នងិបុសររបទាន - េទុធ (ត្ពីទពំ័រមុន) 
 

 2017  2016 
(ឈ) វភិាគតាមហានិភយ័ ៖ ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ហានិភយ័ធ ំ(*) 60,051,220  242,426,776  25,742,500 
ពុំផ្មនហានិភយ័ធ ំ 62,019,766  250,373,795  45,841,270 

      

 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
 

ហានិភយ័ធំៗ រតូវបានផថល់និយមនយ័លៅកបុងលគាលការណ៍ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាថា ជាសមតុលយ
សរបុននឥណទន និងបុលររបទន ផ្ដលផថល់ដល់អតិថិជនម្ចប កល់លើសពី 10% ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទនរបស់ធនាគារ។  
ហានិភយ័លនេះសំលៅលលើចំនួនរបាកែ់ពស់បំផុតរវាងសមតុលយននឥណទន និងទយជជទនផ្ដលលៅសល់ ឬឥណ
ទន និងទយជជទនផ្ដលបានអនុមត័ ។ 

 

(ញ) វភិាគតាមការរបាករ់បចឆំ្ប  ំ៖ 2017  2016 
    

ឥណទនរយៈលពលែល ី  5.00%-12.00%    5.00%-12.00%  
ឥណទនរយៈលពលផ្វង  5.00%-12.00%    5.00%-12.00%  
ឥណទនបុគគលិក 6.00%  7.00% 

 
8. អចលនរទពយបានរបឹអេូ 
 

រទពយរបឹអូស ោកព់ន័ឌនងឹរទពយសមផតិថផ្ដលរបឹអូសពីអតថិិជន ផ្ដលពុំម្ចនលទឌភាពសងបំណុល ។ លសចកឋី
ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាតាមរបកាសលលែ ធ7-01-186 ទមទរឲ្យរទពយសមផតិថផ្ដលបានរបឹអូស រតូវ
លកល់ចញលៅកបុងរយៈលពល 12 ផ្ែ បនាធ បព់ីរបឹអូសបាន ។ 
 

 2017  2016 
 

ដធីល ីនងិអគារ 
 

បរកិាខ រ 
 

សរបុ 
 

សរបុ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 

ដុលាល ណាលមរកិ 

 

ដុលាល ណាលមរកិ 

 

ោនល់រៀល ដុលាល ណាលមរកិ 
          

សមតុលយលដើមរគា 1,124,400  341,720  1,466,120  5,918,726  1,589,120 
បផ្នទមកបុងឆ្ប  ំ  26,319  -  26,319  106,250  - 
ដកៈ លកល់ចញកបុងឆ្ប  ំ -  -  -  -  (123,000) 
          

 1,150,719  341,720  1,492,439  6,024,976  1,466,120 
          

ដកៈ សំវធិានធនសរម្ចបឱ់្នភាព -  (334,055)  (334,055)  (1,348,580)  (334,055) 
          

សមតុលយចុងរគា 1,150,719  7,665  1,158,384  4,676,396  1,132,065 
 

នាកាលបរលិចឆទននរបាយការណ៍លនេះ ធនាគារមនិទនប់ានលកល់ចញរទពយផ្ដលរបឹអសូបានតាងំពីផ្ែ តុលា ឆ្ប  ំ2012 
លៅលឡើយលទ លហើយសំលណើ សរម្ចបព់នាលពលបផ្នទមលដើមផកីានក់ាបរ់ទពយរបឹអសូទងំលនេះលៅធនាគារជាតិននកមពុជា
លៅមនិទនរ់តូវបានលធវើលៅលឡើយ ។ 
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8. អចលនរទពយបានរបឹអេូ (ត្ពីទំព័រមនុ) 
 

បំផ្របំរលួននសំវធិានធនសរម្ចបរ់ទពយផ្ដលរបឹអសូបាន រតូវបានបង្ហា ញដូចខាងលរកាម៖ 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

សមតុលយលដើមរគា 334,055  1,348,580         258,000  
ការបផ្នទមកបុងការយិបរលិចឆទ -  -           76,055  
      

សមតុលយចុងរគា 334,055  1,348,580  334,055 
 
9. រទពយេក្មមសផសងសទៀត្ 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ការរបាកប់ងគររតូវទទួលបាន 2,402,265  9,697,944  1,125,442 
ការរបាកព់យួរទុក (*) (1,199,214)  (4,841,227)  (788,586) 
បុលររបទនលលើធានារា បរ់ង 1,297  5,236  14,200 
ការរបាករ់តូវទទួល 11,830  47,758  16,746 
បុលររបទនលលើលរបងឥនននៈ 32,015  129,245  - 
លផសងៗ  84,579  341,445  121,074 
      

 1,332,772  5,380,401  488,876 
 

(*)  ចំនួនសរបុននការរបាកព់យួរទុកផ្ដលបានបង្ហា ញកបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ម្ចនចំននួតិចជាងចំនួនផ្ដល
បានបង្ហា ញលោយរបពន័នឥណទន  ចំនួន 153,286 ដុលាល ណាលមរកិ។ 

 

10. រទពយេក្មមអរបូ ី
 

 2017  2016 
ថ្ងលសដើម ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

នានថងទ ី1 មករា  164,880  665,621  161,830 
ការទិញបផ្នទម 4,677  18,881  3,050 

      

នានថងទ ី31 ធបូ  169,557  684,502  164,880 
      

រលំេប់ងារ      
នានថងទ ី1 មករា 134,710  543,824  107,435 
ទយជជទនកបុងការយិបរលិចឆទ 16,062  64,842  27,275 

      

នានថងទ ី31 ធបូ  150,772  608,666  134,710 
      

ត្ថ្មលពិត្ 18,785  75,836  30,170 
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11. រទពយ នងិបរកិាេ រ 
 

 ដធីល ី  អគារ  ផ្កលំអអគារ         ោនយនឋ  សម្ចភ រេះកុពំយូទរ័  សង្ហា រមឹ  សរបុ 
ថ្ងលសដើម ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ     ដុលាល ណាលមរកិ     ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ 
              នានថងទ ី1 មករា 2017 241,500  329,344  61,436  711,398  209,013  170,446  1,723,137 

ទិញបផ្នទម -  -  -  183,020  34,331  84,090  301,441 
លកល់ចញកបុងឆ្ប  ំ -  -  -  -  -  (21,311)  (21,311) 
              នានថងទ ី31 ធបូ 2017 241,500  329,344  61,436  894,418  243,344  233,225  2,003,267 

              រលំេប់ងារ              
              នានថងទ ី1 មករា 2017 -  128,086  35,223  437,071  178,350  126,219  904,949 

ទយជជទនកបុងការយិបរលិចឆទ -  16,469  5,245  95,189  25,674  19,821  162,398 
លកល់ចញកបុងឆ្ប  ំ -  -  -  -  -  (20,472)  (20,472) 
              នានថងទ ី31 ធបូ 2017 -  144,555  40,468  532,260  204,024  125,568  1,046,875 
              ត្ថ្មលពិត្              

              នានថងទ ី31 ធបូ 2017 241,500  184,789  20,968  362,158  39,320  107,657  956,392 
នានថងទ ី31 ធបូ 2011              នានថងទ ី31 ធបូ 2016 241,500  201,258  26,213  274,327  30,663  44,227  818,188 
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11. រទពយ នងិបរកិាេ រ(ត្ពីទពំ័រមុន) 
 

សមមលូជារបាកល់រៀល ៖ ដធីល ី  អគារ    ផ្កលំអអគារ        ោនយនឋ  សម្ចភ រកុពំយូទរ័  សង្ហា រមឹ  សរបុ 

ថ្ងលសដើម ោនល់រៀល  ោនល់រៀល  ោនល់រៀល  ោនល់រៀល  ោនល់រៀល  ោនល់រៀល  ោនល់រៀល 
              

នានថងទ ី1 មករា 2០17 974,936  1,329,562  248,017  2,871,914  843,785  688,091  6,956,305 
ទិញបផ្នទម -  -  -  738,852  138,594  339,471  1,216,917 
លកល់ចញកបុងឆ្ប  ំ -  -  -  -  -  (86,033)  (86,033) 
              នានថងទ ី31 ធបូ 2០17 974,936  1,329,562  248,017  3,610,766  982,379  941,529  8,087,189 

              រលំេប់ងារ              
              នានថងទ ី1 មករា 2០17 -  517,083  142,195  1,764,456  719,999  509,546  3,653,279 

ទយជជទនកបុងការយិបរលិចឆទ -  66,485  21,174  384,278  103,646  80,017  655,600 
លកល់ចញកបុងឆ្ប  ំ -  -  -  -  -  (82,645)  (82,645) 
នានថងទ ី31 ធបូ 2០17  -  583,568  163,369   2,148,734  823,645   506,918   4,226,234 
              ត្ថ្មលពិត្              

              នានថងទ ី31 ធបូ 2017 974,936  745,994  84,648  1,462,032  158,734  434,611  3,860,955 
 

នានថងទ ី31 ធបូ 2016 974,936  812,479  105,822  1,107,458  123,786  178,545  3,303,026 
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12. របាក្់បសញ្ញ ើរបេអ់ត្ិងជិន 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

របាកប់លញ្ដ ើតាមតរមូវការ 735,828  2,970,538  501,286 
របាកប់លញ្ដ ើសនស ំ 944,611  3,813,394  184,480 
របាកប់លញ្ដ ើម្ចនកាលកំណត ់ 630,560  2,545,571  592,849 
      

 2,310,999  9,329,503  1,278,615 
 

ការវភិាគបផ្នទមអំពរីបាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជនម្ចនដូចខាងលរកាម ៖ 
 

 2017  2016 
(ក) វភិាគតាមកាលកំណតស់ង ៖ ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 

      

រតឹមមយួផ្ែ ៖      
របាកប់លញ្ដ ើតាមតរមូវការ 735,828  2,970,538  501,286 
របាកប់លញ្ដ ើសនស ំ 944,611  3,813,395  184,480 

របាកប់លញ្ដ ើម្ចនកាលកំណត៖់      
1 លៅ 3 ផ្ែ 313,216  1,264,453  169,183 
4 លៅ 6 ផ្ែ 5,590  22,567  34,831 
6 ផ្ែ លឡើងលៅ 311,754  1,258,550  388,835 

      

 2,310,999  9,329,503  1,278,615 
      

(ែ) វភិាគតាមរបលភទអតិថិជន ៖      
      

អងគភាពណាជីវកមមកបុងរសុក 1,549,691  6,256,103  488,378 
ឯកតថជន 761,308  3,073,400  790,237 

      

 2,310,999  9,329,503  1,278,615 
      

(គ) វភិាគតាមការសាប កល់ៅ ៖      
      

និវាសនជន 2,280,624  9,206,879  1,236,651 
អនិវាសនជន 30,375  122,624  41,964 

      

 2,310,999  9,329,503  1,278,615 
      

(ឃ) វភិាគតាមរបលភទរបូិយបណ័ត  ៖      
      

ដុលាល ណាលមរកិ 2,302,573  9,295,487  1,006,647 
របាកល់រៀល 8,426  34,016  271,968 

      

 2,310,999  9,329,503  1,278,615 
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12. របាក្់បសញ្ញ ើរបេអ់ត្ិងជិន (ត្ពីទំព័រមនុ) 
 

 2017  2016 
(ង) តាមអរតាការរបាក ់(កបុងមយួឆ្ប )ំ ៖    

    

គណនីសនស ំ 1.00% - 1.50%  1.00% - 1.50% 
    

គណនីម្ចនកាលកណំត ់ 3.00% - 6.00%  3.00% - 6.00% 
 
13. របាក្់បសញ្ញ ើរបេធ់នាគារនានា  
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

របាកប់លញ្ដ ើតាមតរមូវការ 2,706  10,924  2,609 
របាកប់លញ្ដ ើសនស ំ 47,756  192,791  47,309 
      

 50,462  203,715  49,918 
 

ការវភិាគបផ្នទមអំពរីបាកប់លញ្ដ ើរបស់ធនាគារនានា ម្ចនដូចខាងលរកាម ៖ 

 

 2017  2016 
(ក) វភិាគតាមកាលកំណតស់ង ៖ ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 

      

រយៈលពល 1 ផ្ែ 50,462  203,715  49,918 
      

(ែ) តាមរបូិយបណ័ត ៖      
      

របាកដុ់លាល ណាលមរកិ 49,952  201,656  49,413 
របាកល់រៀល 510  2,059  505 

      

 50,462  203,715  49,918 
      

(គ) តាមនិវាសនោឌ ន៖      
      

និវាសនជន 50,462  203,715  49,918 
 

 2017  2016 
(ឃ) តាមអរតាការរបាក ់៖ (កបុងមយួឆ្ប )ំ     

    

របាកប់លញ្ដ ើតាមតរមូវការ គាម ន  គាម ន 
    

របាកប់លញ្ដ ើសនស ំ 1.0% - 1.50%  1.0%-1.50% 
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14. របាក្់ក្មច ី
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា - មូលនិធិពិលសស 73,478,078  296,631,001  20,331,930 
រកសួងលសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វតទុ (ASDF) 37,455,000  151,205,835  38,680,000 
ធនាគារអភវិឌ្ណនណ៍ាសីុ 576,769  2,328,416  769,022 
ទីភាប កង់្ហរអភវិឌ្ណនប៍ារាងំ (AFD) 248,461  1,003,037  248,461 
      

 111,758,308  451,168,289  60,029,413 
 

ការវភិាគបផ្នទមអំពរីបាកក់មចមី្ចនដូចខាងលរកាម ៖ 

 

 2017  2016 
(ក) វភិាគតាមកាលកំណតស់ង ៖ ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

រយៈលពល 1 ឆ្ប  ំ 12,060,000  48,686,220  15,130,000 
1 លៅ 3 ឆ្ប  ំ -  -  - 
3 លៅ 5 ឆ្ប  ំ 25,395,000  102,519,615  23,550,000 
5 ឆ្ប  ំលឡើងលៅ 74,303,308  299,962,454  21,349,413 

      

 111,758,308  451,168,289  60,029,413 
 

 2017  2016 
(ែ) តាមអរតាការរបាក៖់  % របចឆំ្ប  ំ   % របចឆំ្ប  ំ 
    

រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា - មូលនិធិពិលសស គាម ន  គាម ន 
រកសួងលសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វតទុ (ASDF) 2.00%  2.00% 
ធនាគារអភវិឌ្ណនណ៍ាសីុ 0.55% - 2.556%  0.55% - 2.556% 
ទីភាប កង់្ហរអភវិឌ្ណនប៍ារាងំ (AFD) គាម ន  គាម ន 
 
15. រទពយអក្មមសផសងៗ 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ការរបាករ់តូវទូទត ់ 960,131  3,876,049  915,416 
មូលនិធិសនថិសុែការង្ហរ 359,378  1,450,809  340,438 
បំណុលពននលផសងៗ 8,844  35,703  8,255 
រទពយអកមមលផសងៗ 190,420  768,726  167,837 
      

 1,518,773  6,131,287  1,431,946 
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16. សដើមទុន, សដើមទនុបខនថម និង មូលធនបំរងុ 
 

(ក)  លដើមទុន 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

រកសួងលសដឌកិចច និងហិរញ្ដ វតទុ 22,035,837  88,958,674  20,475,890 
 

លដើមទុនចុេះបញ្ជ ីរបស់ធនាគារបង្ហា ញកបុងលកខនថិកៈផ្កសំរមួលចុងលរកាយម្ចនចំនួន 46,365,538 ដុលាល ណាលមរកិ 
(187,177,680,000 លរៀល) ផ្ចកលចញជា 10,000 ភាគហ ុន ផ្ដលមយួហ ុនម្ចនតំនល 4,636.55 ដុលាល ណាលមរកិ ។ 
 

(ែ)  លដើមទុនបផ្នទម 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

សមតុលយលៅលដើមរគា 9,319,136  37,621,352  7,759,189 
លផធរលៅលដើមទុន (1,559,947)  (6,297,506)  - 
បូក : សាចរ់បាកស់ងរតឡបន់នការលផធរលចញឥណទនមនិ
ដំលណើ រការលៅលរៅតារាងតុលយការ 2,941,739  11,875,800  1,559,947 
      

 10,700,928  43,199,646  9,319,136 
 

(i) លៅនថងទ ី 13 ផ្ែ មករា ឆ្ប  ំ 2015 រកសួងលសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុផ្ដលជាភាគទុនិករបស់ធនាគារ បានោក់
បផ្នទមលដើមទុនចំននួ 26,028,756 ដុលាល ណាលមរកិ ។ 

 

(ii) លោងលៅតាមលិែិតលលែ 536 សហវ ចុេះលៅនថងទី 3 ផ្ែកុមភៈ ឆ្ប 2ំ016 របស់រកសួងលសដឌកិចច និងហិរញ្ដ វតទុ 
ផ្ដលបានោកជូ់ន សលមថចអគគមហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន ផ្សន នាយករដឌមស្ដនថីននរពេះរាជាព្ចរកកមពុជា នងិ
ចំព្ររបស់សលមឋចចុេះនថងទី 4 ផ្ែ កុមភៈ ឆ្ប  ំ2016 បានសលរមចតាមសំលណើ របស់ធនាគារអភវិឌ្ណនជ៍នបទលលើ
វធិានមយួចំនួនផ្ដលទកទ់ងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ឆ្ប  ំ2015 ផ្ដលម្ចនដូចខាងលរកាម ៖ 

 

 លផធរលចញឥណទននិងបុលររបទនមនិដំលណើ រការចំនួន 18,269,567 ដុលាល ណាលមរកិពីតារាងតុលយការ 
លៅគណនីលរៅតារាងតុលយការរបស់ធនាគារ លដើមផរីបមូលលោេះរសាយ និងរបមូលមកវញិ ។ 

 ទទួលសាគ ល់ឥណទន នងិបលុររបទនមនិដំលណើ រការចំនួន 18,269,567 ដុលាល រណាលមរកិ ជាការកាត់
បនទយលដើមទុន ។ 

 ឥណទន និងបុលររបទនមនិដំលណើ រការខាងលលើផ្ដលម្ចនលទនភាពសាថ របានលឡើងវញិ នឹងរតូវបាន
ទទួលសាគ ល់លោយផ្លធ ល់កបុងគណនីលដើមទុនរបស់ធនាគារ ។ 

 

វធិានខាងលលើលនេះរតូវបានអនុមត័លោយធនាគារជាតិននកមពុជា លៅនថងទី 31 ផ្ែ មនីា ឆ្ប  ំ2016 ។  
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16. សដើមទុន, សដើមទនុបខនថម និង មូលធនបំរងុ (ត្ពីទំព័រមនុ) 
 

(ែ)  លដើមទុនបផ្នទម (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(iii) លៅនថងទី 10 ផ្ែកុមភ: ឆ្ប  ំ 2017 ធនាគារបានលសបើសំុលៅធនាគារជាតិននកមពុជា លដើមផលីផធរទឹករបាកច់ំននួ 
1,559,947 ដុលាល ណាលមរកិ ផ្ដលជាចំនួនទកឹរបាករ់បមលូបានពីឥណទន នងិបុលររបទនមនិដំលណើ រការ
ខាងលលើលៅគណនីមូលធនបានបងជ់រមេះ។ សំលណើ លនេះរតូវបានអនុញ្ញដ តលោយធនាគារជាតិននកមពុជា លៅ
នថងទី 21 ផ្ែ សីហា ឆ្ប  ំ2017 ។ 

 

(គ)  មលូធនបរំងុ 
 

ចំនួនទកឹរបាកល់នេះគឺជាការរបាកផ់្ដលរបមូលបានមកវញិ របស់ឥណទននិងបុលររបទនមនិដំលណើ រការផ្ដលបាន
លផធរលៅខាងលរៅតារាងតុលយការកាលពីឆ្ប  ំ2015 ។ តាមការអេះណាងរបស់ថាប កដ់កឹនាធំនាគារ ចំនួនទឹករបាកល់នេះ
នឹងលផធរលៅជាមូលធនបងជ់រមេះលៅលពលអនាគត។ 
 
17. អនុបណុំល 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ទីភាប កង់្ហរអភវិឌ្ណនប៍ារាងំ (AFD)* 1,044,084  4,214,967  1,044,084 
      

រកសួងលសដឌកិចច និងហិរញ្ដ វតទុ 1,044,084  4,214,967  1,044,084 
 

*  សមតុលយជំោកល់ៅ (AFD) គឺមនិម្ចនការធានា គាម នការរបាក ់និងមនិម្ចនកាលកណំតស់ងជាកល់ាក។់ 
 
18. ចំណូលពកីាររបាក្ ់
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ឥណទន និងបុលររបទន 5,406,460  21,825,879  3,666,416 
សមតុលយលៅធនាគារនានា 224,998  908,317  61,240 
      

 5,631,458  22,734,196  3,727,656 
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19. ចំណាយការរបាក្ ់
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

របាកក់មច ី 559,762  2,259,759  447,446 
របាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជន៖      

របាកប់លញ្ដ ើម្ចនកាលកំណត ់ 25,398  102,532  24,263 
របាកប់លញ្ដ ើសនស ំ 13,334  53,829  14,715 

      

 598,494  2,416,120  486,424 
 
20. ចំណូលមនិខមនពីការរបាក្ ់
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ចំណូលកនរមលជើងសារ 869,401  3,509,772  322,239 
ចំណូលលផសងៗ 86,924  350,912  38,751 
      

 956,325  3,860,684  360,990 
 
21. របាក្់សបៀវត្សរ ៍និងចណំាយសផសងៗសលើបុគាលកិ្ 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

របាកល់បៀវតសរ ៍និងរបាកឈ់បូល 986,232  3,981,419  881,826 
បុពវលាភ 177,591  716,935  145,516 
អតទរបលោជនន៍ិលោជិត 271,562  1,096,296  191,398 
របាកល់បៀវតសរ ៍និងរបាករ់ង្ហវ នរ់បស់អភបិាល 158,088  638,201  165,680 
      

 1,593,473  6,432,851  1,384,420 
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22. ចំណាយទូសៅ និងរដឋបាល 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ខាត ពីការបថូររបូិយបណ័ត ផ្ដលបានទទួលសាគ ល់ 610,895  2,466,183  14,645 
ចំព្យលលើកនរមតុលាការ និងផ្ផបកចាបល់ផសងៗ 238,499  962,820  127,731 
លបសកកមម, បដិសព្ឌ រកិចច និង សាប កល់ៅ 128,220  517,624  113,285 
ចំព្យលលើលរបងឥនននៈ និងរបតិបតថិការោនយនថ 70,179  283,313  58,266 
ចំព្យលលើទំនាកទ់នំងសាធារណៈ 46,517  187,789  27,844 
ចំព្យលលើការផសពវផាយោណិជជកមម 39,278  158,565  32,257 
ចំព្យលលើទឹក លភលើង 32,190  129,951  26,433 
ចំព្យផ្ផបកសុែុម្ចលភាពសងគម 38,178  154,125  20,986 
ចំព្យលលើការផគតផ់គងស់ម្ចភ រការោិល័យ 43,615  176,074  40,805 
ចំព្យលលើវភិាគទន និងអពំ្យ 31,063  125,401  18,593 
ចំព្យលលើការជួសជុល នងិការផ្ថទ ំ 25,276  102,039  18,372 
ចំព្យលលើណាជាញ បណ័ត  17,340  70,002  17,340 
ចំព្យលលើនថលសម្ចជិកភាព 14,533  58,670  14,498 
ចំព្យលលើនថលជំនាញវជិាជ ជីវៈ 13,961  56,361  10,813 
ចំព្យលលើការបណថុ េះបព្ថ ល 6,081  24,549  2,312 
សភាផ្លតទ់ត ់និងកនរមលផសងៗ 7,751  31,291  29,524 
ពននលលើមលធាបាយដកឹជញ្ជូ ន 3,901  15,748  3,802 
ចំព្យលលើធានារា បរ់ងអគគភិយ័ និងមហនថរាយ 5,046  20,371  2,211 
ចំព្យលលើទូរគមនាគមន ៏និងនរបសណីយ ៍ 3,624  14,630  3,880 
ចំព្យលលើការលបាេះពុមព នងិការជាវ 1,571  6,342  1,414 
ចំព្យលផសងៗ 39,722  160,358  32,865 
      

 1,417,440  5,722,206  617,876 
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23. ពនធសលើរបាក្់ចំសណញ 
 

(ក)  សំវធិានធនសរម្ចបព់ននលលើរបាកច់លំណញ 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

សមតុលយនាលដើមការយិបរលិចឆទ           40,799         164,706   4,113 
ពននលលើរបាកច់ំលណញរបចឆំ្ប  ំ 199,834  806,730  93,403 
ពននលលើរបាកច់ំលណញផ្ដលបានបង ់ (102,986)  (415,754)  (56,717) 
      

 137,647  555,682  40,799 
 

លៅនថងទ ី26 ផ្ែកុមភៈ ឆ្ប  ំ2017 ធនាគារបានលសបើសំុលៅអគគនាយកោឌ នពននោរ លដើមផទីទួលបានឥណទនពននលលើ
ការបងព់ននរបាកច់ំលណញលលើស ពីឆ្ប មំុនចំនួន 111,821 ដុលាល ណាលមរកិ។ លៅនថងទី 05 ផ្ែ កុមភ: ឆ្ប  ំ 2018 អគគ
នាយកោឌ នពននោរ បានអនុញ្ញដ តលណាយធនាគារ លោងឥណទនពននលលើរបាកច់ំលណញលោងចំននួ 111,821 
ដុលាល ណាលមរកិ សំរាបល់ធវើការទូទតជ់ាមយួការរបងព់ននលលើរបាកច់ំលណញឆ្ប លំរកាយ ។ ធនាគារបានលរបើរបាស់
ឥណទនពននលលើរបាកច់ំលណញលោងខាងលលើកបុងឆ្ប  ំ2017។ 
 

(ែ)  ចពំ្យពននលលើរបាកច់លំណញ 
 

ការលផធៀងផ្លធ តព់ននលលើរបាកច់ំលណញ ផ្ដលបានគណនាតាមអរតា 20% ផ្ដលតរមូវតាមចាប ់និង ចំព្យពននលលើ
របាកច់ំលណញផ្ដលបង្ហា ញកបុងគណនីលទនផលម្ចនដូចខាងលរកាម ៖ 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

របាកច់ំលណញមុនបងព់នន 1,153,088  4,655,018  629,739 
      

ពននលលើរបាកច់ំលណញផ្ផអកតាមអរតាពននជាផលូវការ 20% 230,618  931,005  125,948 
ចំព្យមនិណាចកាតក់ងបានតាមចាបព់នន 81,037  327,145  (32,545) 
លរបើរបាស់ឥណទនពននលលើចលំណញបានបងល់លើស (111,821)  (451,421)  - 
      

ពននលលើរបាកច់លំណញ 199,834  806,729  93,403 
 

ការគណនារបាកច់ំលណញផ្ដលរតូវជាបព់នន ជាកមមវតទុននការរតួតពិនិតយ និងយល់រសបពរីដឌបាលសារលពើពនន ។ 
 

ពននពនារលពលពុំម្ចនសមតុលយជាសារវន័ថលទ។ 
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24. ចរនដសាច់របាក្ព់ីេក្មមភាពរបត្ិបត្ដកិារ 
 

 2០17  2០16 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ  
      

លទនផលមុនបងព់នន 1,153,088  4,655,018  629,739 
      

និយត័កមម ៖      
រលំស់ (កំណតសំ់គាល់ 10/11) 178,461  720,444  152,040 
សំវធិានធនសំរាប់ឥណទនណាចបាតប់ង់ (កំណត់សំគាល់ 7) 1,646,827  6,648,241  818,147 
ចំលណញពីការលករ់ទពយ នងិបរកិាខ រ (1,591)  (6,423)  (19,899) 
ចំលណញលលើការលករ់ទពយផ្ដលរបឹអូសបាន -  -  (12,000) 
ខាតពីអរតាបថូររបាក ់ -  -  994 

      

លទនផលមុនការផ្លល ស់បឋូរទុនចល័ត 2,976,785  12,017,280  1,569,021 
      

ការលកើនលឡើង/(ការថយចុេះ) ននសាចរ់បាកប់ព្ឋ លមកពី
ការផ្របរបួលរទពយសកមម និង អកមម ៖      
ឥណទន និងបុលររបទន (50,487,216)  (203,816,891)  (27,344,285) 
អចលនរទពយបានរបឹអូស (កណំតសំ់គាល់ 8) (26,319)  (106,250)  135,000 
របាកត់មកល់តាមចាប ់ (469,673)  (1,896,070)  (1,527) 
រទពយសកមមលផសងលទៀត  (843,896)  (3,406,808)  (345,353) 
របាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជន 1,032,384  4,167,734  185,727 
របាកប់លញ្ដ ើរបស់ធនាគារនានា 544  2,196  431 
រទពយអកមមលផសងៗ 86,827  350,521  (5,232) 

      

សាចរ់បាកល់របើកបុងរបតបិតឋកិារណាជវីកមម (47,730,564)  (192,688,288)  (25,806,218) 
      

     ចំព្យពននបានបង ់ (102,986)  (415,754)  (168,537) 
     ពននលលើរបាកច់ំលណញផ្ដលបានបងល់លើស -  -  111,820 
      

សាចរ់បាកសុ់ទនលរបើកបុងសកមមភាពរបតបិតឋកិារ (47,833,550)  (193,104,042)  (25,862,935) 
 
25. ក្ិចចេនាសរៅតារាងត្លុយការ នងិរទពយអក្មមយថ្នរបសភទ 
 

(ក)  របតបិតថកិារ 
 

កបុងដំលណើ រការននមុែជំនួញធមមតារបស់ែលួន ធនាគារបានលធវើកិចចសនាលផសងៗផ្ដលម្ចនឧបារស័យតាមផលូវចាប។់ 
លគរពំឹងថាពុំម្ចនការខាតបងជ់ាសារវនឋ ័ ផ្ដលរតូវលរពៀងទុកថាជាលទនផលននកិចចសនាទងំលនេះលទ។ លៅចុង
ការយិបរលិចឆទលនេះ, ធនាគារម្ចនកិចចសនាលរៅតារាងតុលយការដូចតលៅ ៖ 
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ  
      

ការសនាផថល់ឥណទន 300,000  1,211,100  370,000 
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25. ក្ិចចេនាសរៅតារាងត្លុយការ នងិរទពយអក្មមយថ្នរបសភទ(ត្ពីទំព័រមុន) 
 

(ែ)  ែធងល់រៅតារាងតុលយការ 
 

ខាងលរកាមលនេះគជឺាឥណទននិងបុលររបទនណារកក ់ផ្ដលរតូវបានលផធរសរម្ចបរ់តតួពិនតិយលៅែធងល់រៅតារាងតុលយការ 
ផ្ដលរតូវបានអនុមត័លោយធនាគារជាតិននកមពុជាលៅនថងទ ី31 ផ្ែមនីាឆ្ប  ំ2016។ សមតុលយឥណទន និងបុលររបទន
របស់អតិថជិនម្ចប ក ់ម្ចនចំននួ 135,181 ដុលាល ណាលមរកិ រតូវបានអនុញ្ញដ តលណាយលុបលចលពីបញ្ជ ី លៅនថងទ ី01 ផ្ែ ធបូ 
ឆ្ប  ំ2017 លោយសារអតិថជិនម្ចប កល់នាេះពុំម្ចនលទនភាពទូទតស់ងបំណុលហួសកាលកណំតរ់យៈលពលយូរ ។  
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

ឥណទនរយៈលពលផ្វង 8,779,944  35,444,634  13,036,864 
ឥណទនរយៈលពលែល ី 5,020,000  20,265,740  3,840,000 
      

 13,799,944  55,710,374  16,876,864 
 

ឥណទន និងបុលររបទនផ្ដលបានលផធរលៅលរៅតារាងតុលយការរតូវបានវភិាគដូចខាងលរកាម៖ 
 

 2017  2016 
(i) ចលនា៖ ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
      

សមតុលយលដើមការយិបរលិចឆទ 16,876,864  68,131,900  18,269,567 
របមូលបានកបុងឆ្ប  ំ (2,941,739)  (11,875,800)  (1,559,947) 
លុបលចលកបុងឆ្ប  ំ (135,181)  (545,726)  - 
បលងកើនកបុងឆ្ប  ំ -  -  167,244 
      

សមតុលយចុងការយិបរលិចឆទ 13,799,944  55,710,374  16,876,864 
    

(ii) វភិាគតាមវស័ិយលសដឌកិចច៖      
      

វស័ិយឯកជន 10,112,500  40,824,163  13,189,420 
រគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ី 583,200  2,354,378  583,200 
សាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលម្ចនណាជាញ បណ័ត  367,244  1,482,564  367,244 
សហគមន ៍ 2,737,000  11,049,269  2,737,000 
      

 13,799,944  55,710,374  16,876,864 
    

(ii) វភិាគតាមវស័ិយលសដឌកិចច៖      
      

រកុមហ ុនសាជីវកមម 8,087,444  32,649,011  8,837,444 
ឯកតថជន និងឯកកមមសិទន ិ 5,712,500  23,061,363  8,039,420 
      

 13,799,944  55,710,374  16,876,864 
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26. ក្ិចចេនាសរៅតារាងត្លុយការ នងិរទពយអក្មមយថ្នរបសភទ(ត្ពីទំព័រមុន) 
 

(គ) យថាភាពលលើពនន 
 

ពននរតូវបានលគគណនា តាមមូលោឌ នបណំករសាយបចចុបផនបននបទបញ្ដតឋពិននោរ។ ប ុផ្នឋការអនុវតឋចាបស់ារលពើ
ពនន និងបទបញ្ដតឋិផ្ផបកពននោរចំលោេះរបតិបតឋិការមយួចនំួន ណាចរតូវបករសាយលោយែុសពីគាប លៅលពលម្ចនការ
រតួតពិនិតយលោយរដឌបាលសារលពើពនន។ ការវនិិចឆយ័របស់ធនាគារលលើរបតិបតឋិការជនំួញរបស់ែលួនណាចម្ចនភាព
ែុសគាប ពីការវនិិចឆយ័ផ្ដលលធវើលឡើងលៅលពលម្ចនការរតួតពនិិតយលោយមស្ដនឋីពននោរ។ 
 

របសិនលបើគណលនយយកមមរបតិបតឋិការព្មយួរតូវបានជទំស់លោយរដឌបាលសារលពើពនន លនាេះធនាគារនឹងរងការ
កំណតព់ននបផ្នទម, ការផ្លកពិនយ័ និងការរបាកយឺ់តោ វផ្ដលណាចម្ចនសារៈសំខាន។់ ការកំណតព់ននលឡើងវញិ
លោយរដឌបាលសារលពើពននណាចលធវើលៅបានកបុងរយៈលពលបឆី្ប  ំនិងបនឋបានរហូតដល់រយៈលពលដបឆ់្ប ។ំ 

 
27. េមត្ុលយ និងរបត្ិបត្តកិារជាមយួនឹងេមព័នធញាត្ ិ
 

 2017  2016 
 ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
(ក) សមតុលយជាមយួសមពន័នញាត៖ិ      

      

របាកប់លញ្ដ ើរបស់សម្ចជិករកមុរបឹកាភបិាល 12,336  49,800  78,458 
      

(ែ) របតិបតថិការជាមយួសមពន័នញាត៖ិ      
      

របាកល់បៀវតសរ ៍និងរបាករ់ង្ហវ នរ់បស់អភបិាល 158,088  638,201  165,680 
របាកល់បៀវតសរ ៍អបករគបរ់គង និងរបាករ់ង្ហវ ន ់ 460,505  1,859,059  402,894 
      

ទុនបផ្នទម 10,700,928  43,199,646  9,319,136 
 
28. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ
 

(ក) ការផ្ណនា ំនងិលសចកថសីលងខប 
 

ធនាគារម្ចនហានិភយ័ពីឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុដូចម្ចនខាងលរកាម៖ 
 

• ហានិភយ័របតិបតថិការ 
• ហានិភយ័ឥណទន 
• ហានិភយ័ទីផារ 
• ហានិភយ័សាចរ់បាកង់្ហយរសួល 

 

កំណតសំ់គាល់លនេះបង្ហា ញពីពត័ម៌្ចនសថីពីហានិភយ័ខាងលលើនីមយួៗរបស់ធនាគារ លគាលលៅ លគាលការណ៍ផ្ណនាំ
និងវធិានការរបស់ធនាគារ លដើមផវីាស់ផ្វង  និងចតផ់្ចងនូវហានិភយ័ផ្ដលលកើតលឡើង និងការរគបរ់គងនូវធនធាន
របស់ធនាគារ ។ 
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27. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត្ពទីំព័រមុន) 
 

(ែ) ហានភិយ័របតបិតថកិារ 
 

ហានិភយ័របតិបតថិការ គឺជាហានិភយ័ននការបាតប់ងផ់្លធ ល់ ឬរបលោលផ្ដលលកើតម្ចនលឡើងពីការែវេះខាតនូវនិតិវធិី
បុគគលិកបលចចកវទិា និងលហោឌ រចនាសមពន័ននផធកបុងនិងលកើតលឡើងពីកតាថ ខាងលរៅមយួចំនួនលទៀតផ្ដលមនិផ្មនជាហានិ
ភយ័ឥណទន ហានិភយ័ទីផារ និងហានិភយ័សាចរ់បាកង់្ហយរសួល ដូចជាកតាថ ផ្ដលលកើតម្ចនលឡើងពីតរមូវការ
ចាបន់ិងបទបញ្ដតថិលផសងៗ និងសថងោ់រផ្ដលទទួលសាគ ល់ជាទូលៅលៅកបុងសហរគាសណាជីវកមម។ ហានិភយ័របតិបតថិ
ការ រតូវបានរគបរ់គងបានតាមរយៈដំលណើ រការរគបរ់គងហានិភយ័របតិបតថិការ ភាពសមរសបលលើការរតួតពិនិតយ និង
រាយការណ៍លលើសកមមភាពណាជីវកមមតាមរយៈបព្ថ អងគភាពរតួតពិនិតយនិងគារំទលផសងៗ ផ្ដលម្ចនឯករាជយលលើអងគ
ភាពណាជីវកមម លហើយនិងការរតួតពិនិតយពីអបករគបរ់គងជានែ់ពស់របស់ធនាគារ ។   
 

ការរគបរ់គងលលើហានិភយ័របតិបតថិការរបស់ធនាគារតរមូវឲ្យបលងកើតនូវរចនាសមពន័ន តួនាទី និង វធិីសាស្ដសថននការ
រគបរ់គងរបស់អងគភាពឲ្យបានចាស់លាស់ ។ លគាលការណ៍និងវធិានការណ៍រតួតពិនិតយនផធកបុងជាលរចើនរតូវបានអនុ
វតថរមួម្ចន ការបលងកើតអបកម្ចនសិទនិចុេះហតទលលខា របពន័នរតួតពិនិតយោ ងហមតច់ត ់ ការលរៀបចំនូវនីតិវធិីនិងឯកសារ
សំណាងនានា រពមទងំការអនុវតថនត៍ាមបទបញ្ដតិ និងតរមូវការតាមចាបន់ានា ។ 
 

(គ) ហានភិយ័ឥណទន 
 

ហានិភយ័ឥណទន គឺជាការខាតបងហិ់រញ្ដ វតទុរបស់ធនាគារ របសិនលបើអបកែច ី ឬនដគូោណិជជកមមែកខានមនិបាន
បំលពញកាតពវកិចចលលើការបងរ់បាកល់ដើមចំលោេះឥណទន និងបុលររបទន ។ 
 

(i) ការរគបរ់គងហានភិយ័ឥណទន 
 

សកមមភាពឥណទន រតូវបានផ្ណនាលំោយលគាលការណ៍ឥណទនរបស់ធនាគារ លដើមផធីានាអេះណាងថាលគាល
បំណងននរបាកក់មចទីងំអស់ទទួលបានលជាគជយ័ ។ ឧទហរណ៍ អតិថិជនឥណទនម្ចនលទនភាព និងរទពយសមផតថិ
សង លហើយហានិភយ័ឥណទនរតូវបានផ្បងផ្ចកោ ងលអ ។  លគាលការណ៍ឥណទនកតរ់តានូវលគាលការណ៍របាក់
កមច ី រទពយបញ្ញច ំ និងដំលណើ រការអនុមត័ឥណទន លោយរមួបញ្ចូ លទងំរបពន័នចំព្តថ់ាប កន់ផធកបុង និងនីតិវធិីផ្ដល 
អនុវតថលដើមផធីានាអេះណាងកបុងការលគារពលៅតាមការផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ។ 
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27. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត្ពីទំព័រមុន) 
 

(គ) ហានភិយ័ឥណទន (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ii) ការប េះោល់ហានភិយ័ឥណទន 
 

 

2017 
 

2016 

 

ដុលាល ណាលមរកិ 
 

ោនល់រៀល 
 

ដុលាល ណាលមរកិ 
      មនិហួសកាលកណំត ់នងិមនិខាតបង ់ 115,729,575  467,200,295  60,496,832 
ហួសកាលកំណត ់ផ្តមនិខាតបង ់ 2,490,000  10,052,130  6,118,976 
ខាតបង ់ 3,851,411  15,548,146  4,967,962 
      សរបុ 122,070,986  492,800,571  71,583,770 
      ការរបាករ់តូវទទួលបាន - សុទន 

     ការរបាកប់ងគររតូវទទួលបាន 2,402,265  9,697,944  1,125,442 
ការរបាកព់យួរទុក (1,199,214)  (4,841,227)  (788,586) 

      
 

1,203,051  4,856,717  336,856 
      សរបុឥណទនដុល និងការរបាករ់តូវទទួល 123,274,037  497,657,288  71,920,626 
      សំវធិានធនលលើឥណទន ណារកក ់និងជាបស់ងសយ័ (4,769,307)  (19,253,693)  (3,122,480) 
      
 

118,504,730  478,403,595  68,798,146 
 

ឥណទនមិនទនហួ់សកាលកណំត ់និងមិនទនខ់ាតបង ់
 

ឥណទនមនិទនហួ់សកាលកំណត ់និងមនិទនខ់ាតបង ់គឺជាឥណទនម្ចនគុណភាពលអ មនិម្ចនបទពិលសាធនន៍ន
ការខាតបង ់ ។ ឥណទនទងំលនេះរតូវបានធានាលោយរទពយបញ្ញច ំ និង អបករគបរ់គងធនាគារយល់ថា ចំនួនននការ
ខាងបងម់្ចនករមតិទប ។ 
 

ឥណទនហួសកាលកណំត ់ផ្តមិនទនខ់ាតបង ់
 

ឥណទនហួសកាលកណំត ់ ផ្តមនិទនខ់ាតបង ់ ជាឥណទននិងបុលររបទនផ្ដលកិចចសនាទូទតស់ងហួសកាល
កំណតល់លើសព ី30 នថង ផ្តតិចជាង 90 នថង លលើកផ្លងផ្តម្ចនពត័ម្ចនផធុយពីលនេះ ។  អនុលលាមលៅតាមលគាលការណ៍
ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ឥណទនលនេះរតូវចតថ់ាប កជ់ាឥណទនឃ្ល លំមើល លហើយរតូវលធវើសំវធិានធនតាម
អរតា 3% ។ 
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27. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត្ពីទំព័រមុន) 
 

(គ) ហានភិយ័ឥណទន (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ii) ការប េះោល់ហានភិយ័ឥណទន (តពទីពំរ័មនុ) 
 

ឥណទនខាតបង ់
 

ឥណទន នងិបុលររបទនខាតបង ់គឹជាឥណទន នងិបុលររបទន ផ្ដលធនាគារកណំត ់និងរពំឹងថាមនិណាចរបមូលបាន
មកវញិនូវរបាកល់ដើម និងការរបាកល់ៅតាមកចិចសនាែចីឥណទន និងបុលររបទន ។  អនុលលាមលៅតាមលគាលការណ៍
ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា សំវធិានធនសរម្ចបឥ់ណទន នងិបុលររបទន រតូវបានលធវើលឡើងសរម្ចបឥ់ណទន
ហួសកាលកណំតល់លើសព ី90 នថង ។  សំវធិានធនអបផបរមិ្ច រតូវបានលធវើលឡើងលៅតាមការចពំ្តថ់ាប ករ់បស់ឥណទន
នីមយួ  ៗលលើកផ្លងផ្តម្ចនពត័ម៌្ចនលផសងលទៀតណាចបញ្ញជ កព់ីលទនភាពននការទូទតស់ងរបស់អបកែចី ។ 
 

សំវធិានធនខាងលលើ រតូវបានលធវើលឡើងលោយមនិគិតពីតនមលននរទពយបញ្ញច ំលទ លលើកផ្លងផ្តរទពយបញ្ញច ំលនាេះជាសាច់
របាកផ់្ដលបានតមកល់លៅធនាគារ លហើយកបុងករណីផ្ដលឥណទន និងបុលររបទន រតូវបានចតថ់ាប កជ់ាឥណទន
បាតប់ង ់លនាេះរទពយបញ្ញច ំណាចរតូវបានលរបើរបាស់តាមតនមលទីផារផ្ដលអនុមត័លោយធនាគារជាតិននកមពុជា ។  លគាល
នលោបាយគណលនយយរតូវបានបង្ហា ញលៅកំណតសំ់គាល់ 2.10 និង 2.11 ។ 
 
ឥណទនលរៀបចលំឡើងវញិ 
 

ឥណទនផ្ដលលរៀបចំលឡើងវញិ គឺជាឥណទនផ្ដលម្ចនការផ្លល ស់បថូរកិចចសនាទូទតស់ងលោយសារផ្តអបកែចីជបួ
ផលលំបាកផ្ផបកហិរញ្ដ វតទុ និងមនិម្ចនលទនភាពទូទតស់ងតាមកិចចសនាលដើម ។  ឥណទនផ្ដលនឹងរតូវលរៀបចំ
លឡើងវញិ រតូវវភិាគលលើមូលោឌ នទិសលៅណាជីវកមម និងសមតទភាពសងរបាកវ់ញិរបស់អបកែចីលៅតាមការពាករណ៍លំ
ហូរទឹករបាកថ់ម ី ផ្ដលរសបតាមសាទ នភាពទីផារ និងបចចុបផនបកមមននទសសនៈវស័ិយណាជីវកមម លោយផ្ផអកលលើសមមតិ
កមមជាកផ់្សថង និងរបុងរបយត័ប ។   
 
បនាធ បព់ីឥណទនរតូវបានលរៀបចំលឡើងវញិ ឥណទនលនាេះរតូវរកាចំព្តថ់ាប កដូ់ចលដើមលោយមនិគិតពីដំលណើ រការ
លអបនាធ បព់ីការលរៀបចំជាថមីលឡើយ ។  ការចតថ់ាប កល់នេះមនិរតូវឲ្យលអជាងមុនលឡើយ លុេះរតាផ្តការរបាក ់និងរបាកល់ដើម
រតូវបានសងមកវញិកបុងអំឡុងបីរគាសងរលំស់ និងកបុងរយៈលពល មនិតិចជាងបីផ្ែ ។ 
 
លគាលនលោបាយលុបលចលនូវឥណទន និងបលុររបទន 
 

អនុលលាមតាមលគាលការណ៍ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ធនាគាររតូវផ្តលុបឥណទន និង បុលររបទន ឬ
មយួផ្ផបកននឥណទនលចញពីតារាងតុលយការរបស់ែលួន លៅលពលផ្ដលធនាគារបាតសិ់ទនិតាមកិចចសនារគបរ់គងលលើ
ឥណទន ឬលៅលពលផ្ដលលឃើញថាឥណទនមយួផ្ផបក ឬទងំមូលមនិណាចរបមូលវញិបាន ឬគាម នសងឃមឹថា ឥណ
ទនលនេះណាចរបមូលបានមកវញិលទ ។ 
  



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
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27. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត្ពីទំព័រមុន) 
 

(គ) ហានភិយ័ឥណទន (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ii) ការប េះោល់ហានភិយ័ឥណទន (តពទីពំរ័មនុ) 
 

រទពយបញ្ញច  ំ
 

ធនាគាររកានូវរទពយបញ្ញច ំជារទពយសមផតថិ និងការធានាសរម្ចបក់ារធានានូវឥណទន និងបុលររបទន ។  ការបា ន់
សាម ននូវតនមលននរទពយបញ្ញច ំ គឺផ្ផអកតាមការវាយតនមលលោយអបកវាយតនមលឯករាជយ ។ 
 

ការរបមលូផថុ ហំានិភយ័ឥណទន 
 

លោងតាមលគាលការណ៍ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា      រទពយសមផតថិផ្ដលរបឹអូសបាននឹងរតូវលកល់ចញកបុង 
រយៈលពល 1 ឆ្ប  ំលហើយរតូវបានលធវើចំព្តថ់ាប កក់បុងតារាងតុលយការជារទពយផ្ដលបានរបឹអូស ។ 
 

ការវភិាគលលើការរបមូលផថុ ំហានិភយ័ឥណទននាកាលបរលិចឆទតារាងតុលយការ រតូវបានបង្ហា ញលៅកំណតសំ់គាល់ទី 
8 ននរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ។ 
 

(ឃ) ហានភិយ័ទផីារ 
 

ហានិភយ័ទីផារ គឺជាហានិភយ័ននការខាតបងល់កើតពីការផ្របរបួលមនិអំលព្យផលលៅកបុងករមតិ តនមល ឬអរតាទី
ផារផ្ដលម្ចនសម្ចសធាតុសំខានព់ីរ គឺហានិភយ័របូិយបណ័ត បរលទស និងហានិភយ័ អរតាការរបាក ់។ 
 

ហានិភយ័ទីផារលកើតលចញពីសកមមភាពោណិជជកមម រតូវបានរគបរ់គងលោយការកំណតល់លើទីផារ នូវសាទ នភាពលោេះ
ដូរជាមយួ នឹងការកំណតហ់ានិភយ័ទីផារទុកជាមុន ។ 
 

(i) ហានភិយ័របូយិបណ័ត បរលទស 
 

ហានិភយ័របូិយបណ័ត បរលទស គឺសំលៅលៅលលើការផ្របរបួលអរតាបថូររបាកផ់្ដលមនិអំលព្យផល លលើសាទ នភាពការ
លោេះដូររបូិយបណ័ត បរលទស ផ្ដលលកើតលឡើងពីលពលមយួលៅលពលមយួ ។ ធនាគារបានរកានូវលគាលនលោបាយមយួ 
លោយមនិបងកឲ្យម្ចននូវសាទ នភាពការបថូររបូិយបណ័ត បរលទស លរចើនលនាេះលទ ។  ការបថូររបូិយបណ័ត បរលទសផ្ដលលបើក
ចំហររគបរ់បលភទ រតូវបានរតួតពិនិតយជាមយួនឹងតរមូវការរបតិបតថិការ ករមតិននសាទ នភាពកំណតទុ់កមុន និងការ
កំណតនូ់វការកាតប់នទយភាពខាតបង ់។ 
 

(ii) ហានភិយ័អរតាការរបាក ់
 

ហានិភយ័អរតាការរបាក ់ គឺសំលៅលៅលលើការខាតបងនូ់វរបាកច់ំណូលការរបាកសុ់ទន លោយសារផ្តការផ្របរបួលនន
ករមតិអរតាការរបាក ់និងការផ្លល ស់បថូរលៅកបុងសម្ចសភាពននរទពយសកមម និង បំណុល ។  ហានិភយ័អរតាការរបាក់
រតូវបានចតផ់្ចងតាមរយៈការរតួតពិនិតយោ ងហមតច់តល់ៅលលើ ចំណូលលលើការបព្ថ កទុ់ន តនមលទីផារ តនមលលដើមនន
មូលនិធ ិ និងតាមរយៈការវភិាគចលនាល េះផ្របរបួលអរតាការរបាក ់ ។  សកាថ នុពលននការធាល កចុ់េះនូវចំណូលការរបាក់
សុទនបព្ថ លមកពីការផ្របរបួលអរតាការរបាកផ់្ដលែុសរបរកតី គឺរតូវបានរតួតពិនិតយលោយលធៀបលៅនឹងករមតិ
ណាចទទួលយកបានននហានិភយ័ ។ 
 

ការវភិាគននទំនាកទ់ំនងអរតាការរបាកល់ៅនឹងរទពយសកមម នងិបំណុលរបស់ធនាគាររតូវបានបង្ហា ញដូចខាងលរកាម៖ 



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

ក្ំណត្់េគំាលស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
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27. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត្ពទីំព័រមុន) 
 

(ឃ) ហានភិយ័ទផីារ (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ii) ហានភិយ័អរតាការរបាក ់(តពទីពំរ័មនុ) 
 

នាការយិបរលិចឆទនថងទ ី31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ2017 

រហូតដល់ 1 ផ្ែ 
 

> 1 - 3 ផ្ែ 
 

> 3 - 12 ផ្ែ 
 

> 1 - 3 ឆ្ប  ំ
 

> 3 - 5 ឆ្ប  ំ
 
លលើសព ី5 ឆ្ប  ំ

 

ពុមំ្ចនការ
របាក ់

 
សរុប 

 

អរតាការរបាក ់
របសិទនភាព 

ដុលាល ណាលមរកិ 
 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
% 

រទពយសកមម                  សាចរ់បាកក់បុងនដ -  -  -  -  -  -  2,181,446  2,181,446  - 
សមតុលយលៅធនាគារនានា -  -  -  -  -  -  5,015,713  5,015,713  - 
សមតុលយលៅធនាគារជាតិននកមពុជា -  21,549,542  -  -  -  1,645,274  6,375,374  29,570,190   0.24%-1.43%  
ឥណទន និងបុលររបទន - ដុល -  -  32,250,771  8,663,350  14,252,734  66,904,131  -  122,070,986   5.00%-12.00%  
រទពយសកមមលផសងៗ -  -  -  -  -  -  1,332,722  1,332,772  - 
                  រទពយសកមមសរុប -  21,549,542  32,250,771  8,663,350  14,252,734  68,549,405  14,905,255  160,171,107   
                  ររព្យអកម្ម                  
                  របាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជន 944,611  313,216  317,344  -  -  -  735,828  2,310,999  1.00-6.00% 
របាកប់លញ្ដ ើរបស់ធនាគារនានា 47,756  -  -  -  -  -  2,706  50,462  1.00-1.50% 
របាកក់មច ី -  -  12,060,000  -  25,395,000  74,054,847  248,461  111,758,308  0.55%-5.28% 
រទពយអកមមលផសងៗ -  -  -  -  -  -  1,518,773  1,518,773   
                  រទពយអកមមសរុប 992,367  313,216  12,377,344  -  25,395,000  74,054,847  2,505,768  115,638,542   
                  សរុបគលំាតការរបាក ់ (992,367)  21,236,326  19,873,427  8,663,350  (11,142,266)  (5,505,442)  12,399,537  44,532,565 

                    

សរុបគលំាតការរបាកជ់ាោនល់រៀល (4,006,186) 
 

85,731,048 
 

80,229,025 
 

34,973,944 
 
(44,981,328) 

 
(22,225,469) 

 
50,056,931 

 
179,777,965  

  



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

ក្ំណត្់េគំាលស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
េរំាប់ការយិបរសិចេទចប់ថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
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27. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត្ពទីំព័រមុន) 
 

(ឃ) ហានភិយ័ទផីារ (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ii) ហានភិយ័អរតាការរបាក ់(តពទីពំរ័មនុ) 
 

នាការយិបរលិចឆទនថងទ ី31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ2016 

រហូតដល់ 1 ផ្ែ 
 

> 1 - 3 ផ្ែ 
 

>3 - 12 ផ្ែ 
 

>1 - 3 ឆ្ប  ំ
 

>3 - 5 ឆ្ប  ំ
 
លលើសព ី5 ឆ្ប  ំ

 

ពុមំ្ចនការ
របាក ់

 
សរុប 

 

អរតាការរបាក ់
របសិទនភាព 

ដុលាល ណាលមរកិ 
 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
               % 

រទពយសកមម 
                 សាចរ់បាកក់បុងនដ -  -  -  -  -  -  1,374,754  1,374,754  - 

សមតុលយលៅធនាគារនានា -  -  -  -  -  -  4,662,975  4,662,975  - 
សមតុលយលៅធនាគារជាតិននកមពុជា 14,862,522  1,549,541  -  -  -  1,019,136  4,865,459  22,296,658  0.22%-3.00% 
ឥណទន និងបុលររបទន -ដុល -  -  3,324,000  12,728,350  37,720,218  17,811,202  -  71,583,770  5.00%-12.00% 
រទពយសកមមលផសងៗ -  -  -  -  -  -  488,876  488,876  - 
                  រទពយសកមមសរុប 14,862,522  1,549,541  3,324,000  12,728,350  37,720,218  18,830,338  11,392,064  100,407,033   
 

                 

រទពយអកមម 
                                   របាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជន 184,480  169,183  423,666  -  -  -  501,286  1,278,615  1.00-6.00% 

របាកប់លញ្ដ ើរបស់ធនាគារនានា 47,309  -  -  -  -  -  2,609  49,918  1.00-1.50% 
របាកក់មច ី -  -  15,130,000  -  23,550,000  21,100,952  248,461  60,029,413  0.55%-5.28% 
រទពយអកមមលផសងៗ -  -  -  -  -  -  1,431,946  1,431,946   

                  រទពយអកមមសរុប 231,789  169,183  15,553,666  -  23,550,000  21,100,952  2,184,302  62,789,892   

                  សរុបគលំាតការរបាក ់ 14,630,733  1,380,358  (12,229,666)  12,728,350  14,170,218  (2,270,614)  9,207,762  37,617,141 
  



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

ក្ំណត្់េគំាលស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
េរំាប់ការយិបរសិចេទចប់ថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
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27. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត្ពទីំព័រមុន) 
 

(ឃ) ហានភិយ័ទផីារ (តពទីពំរ័មនុ) 
 

(ii) ហានភិយ័អរតាការរបាក ់(តពទីពំរ័មនុ) 
 

ការវភិាគរលំញាចតនមលទីផារសរម្ចបឧ់បករណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ផ្ដលម្ចនអរតាការរបាកល់ថរ 
 

ធនាគារមនិបានកតរ់តាបំណុលហិរញ្ដ វតទុផ្ដលម្ចនអរតាការរបាកល់ថរ តាមតនមលទីផារលោយភាពលំលអៀងរតូវបាន
បញ្ចូលលៅកបុងគណនីលទនផលលនាេះលទ លហើយធនាគារកម៏និម្ចនឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុ នាចុងការយិបរលិចឆទលនាេះផ្ដរ ។  
ដូលចបេះការផ្លល ស់បថូរអរតាការរបាកន់ាចុងការយិបរលិចឆទ ពុំម្ចនផលប េះោល់ដល់របាកច់ំលណញ ឬខាតលនាេះលទ ។ 
 

ការវភិាគរលំញាចលលើលំហូរទឹករបាកស់រម្ចបឧ់បករណ៍ហិរញ្ដ វតទុ ផ្ដលម្ចនអរតាការរបាកអ់លថរ 
 

ធនាគារពុំម្ចនឧបករណ៍ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលម្ចនអរតាការរបាកអ់លថរជាសារវនថលនាេះលទ ។  ដូលចបេះការវភិាគរលំញាចលលើលំ
ហូរទឹករបាកស់រម្ចបឧ់បករណ៍ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលម្ចនអរតាការរបាកអ់លថរ មនិរតូវបានបង្ហា ញលឡើយ ។ 
 

(ង) ហានភិយ័សាចរ់បាកង់្ហយរសួល 
 

ហានិភយ័សាចរ់បាកង់្ហយរសួល ទកទ់ងនឹងលទនភាពរកាសាចរ់បាកង់្ហយរសួលឲ្យបានរគបរ់គាន ់ លដើមផបីំលពញ
ការសនា និងកាតពវកិចចហិរញ្ដ វតទុលៅលពលដល់កាលកំណតស់ងនូវតនមលសមលហតុផលមយួ ។ 
 

បផ្នទមពីលលើការអនុវតថនោ៍ ងលពញលលញតាមតរមូវការននសាចរ់បាកង់្ហយរសួល ថាប កដ់ឹកនាធំនាគារបានរតួត      
ពិនិតយោ ងហមតច់តល់ៅលលើលំហូរទឹករបាកចូ់ល និងលំហូរទឹករបាកល់ចញ លហើយភាពចលនាល េះននណាយុកាលតាមរយៈ
របាយការណ៍តាមលពលកំណត ់។  ការផ្របរបួលននឥណទន និងរបាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជនរតូវបានរតួតពិនិតយតាម
ោន លហើយតរមូវការសាចរ់បាកង់្ហយរសួលរតូវបានលធវើការផ្កតរមូវ លដើមផកីំណតឲ់្យចាស់នូវរទពយសកមមជាសាច់
របាកង់្ហយរសួលឲ្យបានរគបរ់គានល់ដើមផបីំលពញការសនា និងកាតពវកិចចហិរញ្ដ វតទុរបស់ែលួនលៅលពលដល់កាល
កំណតស់ង ។ 
 

តារាងខាងលរកាមលនេះ ផថល់នូវការវភិាគមយួលៅលលើបំណុលហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគារ ទកទ់ងនឹងការផ្បងផ្ចកកាល
កំណត ់លោយផ្ផអកលលើរយៈលពលផ្ដលលៅសល់សរម្ចបក់ារទូទតស់ង ។ 
 
 
 



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

ក្ំណត្់េគំាលស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
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27. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត្ពទីំព័រមុន) 
(ង) ហានភិយ័សាចរ់បាកង់្ហយរសួល (តពទីពំរ័មនុ) 
 

នាការយិបរលិចឆទនថងទ ី31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ2017 រហូតដល់ 1 ផ្ែ 
 

> 1 - 3 ផ្ែ 
 

> 3 - 12 ផ្ែ 
 

> 1 - 3 ឆ្ប  ំ
 

> 3 - 5 ឆ្ប  ំ
 
លលើសព ី5 ឆ្ប  ំ

 
ពុមំ្ចនកាលកនំត ់

 
សរុប 

ដុលាល ណាលមរកិ 
 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ 

 
ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល 

រទពយអកមម 
               

  
របាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជន 1,680,439  313,216  317,344  -  -  -  -  2,310,999  9,329,503 
របាកប់លញ្ដ ើរបស់ធនាគារនានា 50,462  -  -  -  -  -  -  50,462  203,715 
របាកក់មច ី -  -  12,060,000  -  25,395,000  74,054,847  248,461  111,758,308  451,168,289 
រទពយអកមមលផសងៗ 968,975  190,420  -  -  -  -  359,378  1,518,773  6,131,287 
រទពយអកមមសរុប 2,699,876  503,636  12,377,344  -  25,395,000  74,054,847  607,839  115,638,542  466,832,794 
 

                 

រទពយសកមម                  
សាចរ់បាកក់បុងនដ 2,181,446  -  -  -  -  -  -  2,181,446  8,806,498 
សមតុលយលៅធនាគារនានា 5,015,713  -  -  -  -  -  -  5,015,713  20,248,433 
សមតុលយលៅធនាគារជាតិននកមពុជា 6,375,374  21,549,542  -  -  -  -  1,645,274  29,570,190  119,374,857 
ឥណទន និងបុលររបទន -ដុល -  -  32,250,771  8,663,350  14,252,734  66,904,131  -  122,070,986  492,800,570 
រទពយសកមមលផសងៗ 1,214,881  -  -  -  -  -  117,891  1,332,772  5,380,401 
រទពយសកមមសរុប 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 
                  

សរុបគលំាតសាចរ់បាកង់្ហយរសលួ 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 
 

                 

នាការយិបរលិចឆទនថងទ ី31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ2016                  
រទពយអកមម 

               
  

របាកប់លញ្ដ ើរបស់អតិថិជន 685,766  169,183  423,666  -  -  -  -  1,278,615  5,161,769 
របាកប់លញ្ដ ើរបស់ធនាគារនានា 49,918  -  -  -  -  -  -  49,918  201,519 
របាកក់មច ី -  -  15,130,000  -  23,550,000  21,100,952  248,461  60,029,413  242,338,740 
រទពយអកមមលផសងៗ 91,092  -  19,406  -  -  -  1,321,448  1,431,946  5,780,766 
រទពយអកមមសរុប 826,776  169,183  15,573,072  -  23,550,000  21,100,952  1,569,909  62,789,892  253,482,794 
 

                 

រទពយសកមមសរុប 14,862,522  1,549,541  3,324,000  12,728,350  37,720,218  18,830,338  11,392,064  100,407,033  405,343,192 
                  

សរុបគលំាតសាចរ់បាកង់្ហយរសលួ 14,035,746  1,380,358  (12,249,072)  12,728,350  14,170,218  (2,270,614)  9,822,155  37,617,141  151,860,398 



ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
 

ក្ំណត្់េគំាលស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
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27. ការរគប់រគងហានភិ័យសលើហរិញ្ញវត្ថ ុ(ត្ពទីំព័រមុន) 
 

(ច) ការរគបរ់គងលដើមទុន 
 

(i) បញ្ដតថលិដើមទុន 
 

កបុងនាមជាណាជាញ ធរ ធនាគារជាតិននកមពុជាបានកំណត ់ និងរតួតពិនិតយនូវបទបផញ្ដតថិនានា និងតរមូវការលដើមទុនសំ
រាបរ់ាល់ធនាគារ ។ លគាលនលោបាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឲ្យបាននូវមូលោឌ នលដើមទុនរងឹម្ចលំដើមផរីកានូវទំនុកចតិថ
ទីផារ និងលដើមផធីានាលសទរភាពននការអភវិឌ្ណនយូ៍រអផ្ងវងរបស់ណាជីវកមម ។  ផលប េះោល់លៅលលើករមតិលដើមទុនលលើ
ភាគលាភម្ចច ស់ហ ុនករ៏តូវបានទទួលសាគ ល់ លហើយធនាគារបានទទួលសាគ ល់តរមូវការលដើមផធីានាឲ្យបាននូវ
តុលយភាពរវាងភាគលាភែពស់ ផ្ដលណាចនឹងលកើតម្ចនលឡើងជាមយួ នឹងរបាកប់រមុងករមតិែពស់ អតទរបលោជន ៍ និង
ការធានាផ្ដលផថល់លោយសាទ នភាពលដើមទុនលអ ។ 
 

ធនាគារបានអនុលលាមលៅតាមតរមូវការលដើមទុន ផ្ដលបានកំណតល់ោយចាបល់ៅកបុងការយិបរលិចឆទ ។ 
 

(ii) ការផ្បងផ្ចកលដើមទុន 
 

ការផ្បងផ្ចកលដើមទុនរវាងរបតិបតថិការ និងសកមមភាពជាកល់ាក ់ គឺរតូវបានរគបរ់គងលោយករមតិភាគលាភផ្ដល
ទទួលបានពីការផ្បងផ្ចកលនាេះ ។  លដើមទុនផ្ដលបានផ្បងផ្ចកលៅតាមរបតិបតថិការ ឬសកមមភាពនីមយួៗ រតូវផ្ផអក
លៅតាមលដើមទុនផ្ដលកំណតល់ោយចាប ់។ 
 
28. ត្ថ្មលេមរេបថ្នរទពយេក្មម នងិបណុំលហរិញ្ញវត្ថ ុ
 

តនមលសមរសប គឺជាតនមលផ្ដលរទពយសកមមណាចបថូរបាន ឬជាតនមលផ្ដលបំណុលណាចសងបាន ។  លោយសារតនមលសម
រសបពុំណាចវាយតនមលបាន ដូលចបេះតនមលសមរសបមនិម្ចនសរម្ចបក់តាថ សារវនថលលើការវាយតនមលសមរសបរបស់រទពយ
សកមម និងបំណុលរបស់ធនាគារលឡើយ ។  តនមលសមរសបរតូវបាន សនមតល់ោយអបករគបរ់គងលោងតាមទរមងន់ន
រទពយសកមម និងបំណុលទងំលនាេះ ។  តាមមតិរបស់អបករគបរ់គង តនមលលោងននរទពយសកមម និងបំណុលហិរញ្ដ វតទុ 
ផ្ដលបង្ហា ញ កបុងតារាងតុលយការ គឺជាតនមលបា នស់ាម នដស៏មលហតុផលសរម្ចបត់នមលសមរសប ។ 
 
29. ត្ួសលែសរបៀនសធៀប 
 

លៅលពលផ្ដលចបំាច ់ តួលលែលរបៀបលធៀបជាកល់ាកម់យួចំនួន រតូវបានលគលធវើចំព្តថ់ាប កល់ឡើងវញិលដើមផអីនុលលាម
លៅនឹងការបង្ហា ញរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ កបុងឆ្ប បំចចុបផនប។ 
 



 

 

 
ខផនក្ថ្នរបាយការណ៍សនោះជាពត្៌មានេរំាប់ធនាគារជាត្ិថ្នក្មពុជា 

 
 
 
 
 
 

ពត្៌មានហរិញ្ញវត្ថុបខនថម និង ក្ំណត្់បង្ហា ញ  
ត្ំរវូសោយធនាគារជាត្ិថ្នក្មពុជា 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

អនុបាតនានានងិពតម៌្ចនផ្ដលម្ចនដូចតលៅលនេះរតូវបានដករសងព់ីទនិបនយ័ផ្ដលម្ចនលៅ 
កបុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុផ្ដលបានរតួតពិនតិយ នាការយិបរលិចឆទចបន់ថងទ ី31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ2017 ។ 
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II 

 

មូលនិធិផ្លទ លេ់ទុធ 
រត្ឹមថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
 

អនុលលាមលៅតាមរបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាលលែ ធ.7-010-182 ចុេះលៅនថងទី 15 ផ្ែតុលា ឆ្ប  ំ 2010 
ធនាគារតំរវូលណាយគណនាមលូនិធិផ្លធ ល់សុទន កបុងលគាលបំណងអនុវតថតាមសថងោ់រអនថរជាតិសថីពីរចនាសមពន័ន 
លដើមទុនលោយផ្ញកោចគ់ាប រវាង "លដើមទុនសបូល” (Tier 1) និង ”លដើមទុនបំលពញបផ្នទម” (Tier 2) ។ មូលនិធិ
ផ្លធ ល់សុទនរបស់ធនាគារសំរាបក់ារយិបរលិចឆទចបន់ថងទី 31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ2017 ផ្ដលបានគណនាដូចខាងលរកាម ៖ 
 

 2017  2016 
សដើមទុនថ្នន ក្់ទីមួយ ៖ សដើមទុនេនលូ ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
ែទង់រត្ូវបូក្ “ក្”      
លដើមទុន 22,035,837  88,958,674  20,475,890 
ទុនបំរុងលោយផ្ឡកពីទុនបំរុងលលើការវាយតំនលលឡើងវញិ 816,974  3,298,124  2,124,139 
របាកច់ំលណញសុទនននការយិបរលិចឆទ 953,254  3,848,286  536,336 
ចំលណញរកាទុក 6,208,095  25,062,080  5,671,759 
ែធងល់ផសងៗលទៀតផ្ដលអនុញ្ញដ តិលោយធនាគារជាតិននកមពុជា 10,700,928  43,199,646  7,759,189 
េរបុរង ែទង់រត្ូវបូក្ “ក្” 40,715,088  164,366,810  36,567,313 
      

ក្ំរតិ្ក្ំណត្់សលើរបាក្់ចំសណញរក្ាទុក្      
(អតិបរម្ច 2០% ននសរុបរង “ក”) 15.26%  15.26%  15.51% 
      

ែទង់រត្ូវដក្ “ែ”      
រទពយសកមមអរូបី 18,785  75,836  30,170 
ជំោកព់ីភាគទុនិក អភបិាល និង ភាគីសមពន័នញ្ញដ តឋិ -  -  - 
ការខាតលផសងៗ -  -  - 
េរបុរង ែទង់រត្ូវដក្ “ែ” 18,785  75,836  30,170 
េរបុសដើមទុនថ្នន ក្់ទ១ី ៖ សដើមទុនេនលូ (ក្ - ែ) 40,696,303  164,290,974  36,537,143 
    

សដើមទុនថ្នន ក្់ទីពីរ ៖ សដើមទុនបំសពញបខនថម      
ែទង់រត្ូវបូក្ “គ”      
ទុនបំរុងពីការវាយតំនលលឡើងវញិ -  -  - 
សំវធិានធនចំលោេះហានិភយ័ទូលៅននរបតិបតឋិការធនាគារ -  -  - 
សំវធិានធនទូលៅ 1 ភាគរយ 1,157,296  4,672,004  604,968 
អនុបំណុល 1,044,084  4,214,967  1,044,084 
េរបុរង ែទង់រត្ូវបូក្ “គ” 2,201,380  8,886,971  1,649,052 
      

ក្ំរតិ្ក្ំណត្់សលើបំណុលបនាទ ប់បនស ំ      
(អតិបរម្ច 5០% ននលដើមទុនថាប កទី់មយួ) 2.57%  2.57%  2.86% 
      

ែទង់រត្ូវដក្ “ឃ”      
ភាគកមមមូលនិធិផ្លធ ល់កបុងរគឹេះសាទ នធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុនានា -  -  - 
ែធងល់ផសងលទៀតដូកជាបនធុកចំព្យផ្ដលរតូវបង់ -  -  - 
េរបុរង ែទង់រត្ូវដក្ “ឃ” -  -  - 
េរបុសដើមទុនថ្នន ក្់ទី ២  សដើមទុនបំសពញបខនថម  (គ - ឃ) 2,201,380  8,886,971  1,649,052 
      

ក្ំរតិ្ក្ំណត្់សលើសដើមទុនថ្នន ក្់ទីពីរ      
(លដើមទុនថាប កទី់ 2 អតិបរម្ច 1០០% ននលដើមទុនថាប កទី់មយួ) 5.41%  5.41%  4.51% 
      

ង. មូលនិធិផ្លទ លេ់ទុធ (ក្ - ែ + គ - ឃ) 42,897,683  173,177,945  38,186,195 
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III 

 

 

អនុបាត្សាធនភាព 

រត្ឹមថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 

 

អនុលលាមលៅតាមរបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជាលលែ ធ.7-00-46 ចុេះនថងទ ី 16 ផ្ែកុមភៈ ឆ្ប  ំ 2000 ផ្កតំរវូ
លោយរបកាសលលែ ធ.7-០4-206 ចុេះលៅនថងទ ី29 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ2004 និង របកាសលលែ ធ.7-07-135 ចុេះលៅនថងទ ី27 
ផ្ែ សីហា ឆ្ប  ំ2007 ធនាគារទងំអស់រតូវពិនិតយជាអចិនស្ដនឋយនូ៍វអនុបាតសាធនភាពរបស់ែលួនលណាយបានសមរសប 
លោលគឺអនុបាតសាធនភាពរវាងមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន និងហានិភយ័ឥណទនសរបុ មនិរតូវតិចជាង 15% លឡើយ ។  
 

  2017  2016 
ភាគយក្ថ្នអនុបាត្ ភាគរយថលងឹ ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
       ក. មលូនធិផិ្លធ ល់សុទននានថងទ ី31 ផ្ែ ធបូ   42,897,683  173,177,945  38,186,195 
       ភាគខបងថ្នអនបុាត្       
សាចរ់បាក ់  0% -   -  - 
របាកប់លញ្ដ ើលៅធនាគារជាតិននកមពុជា  0% -  -  - 
ឥណលទយយលលើសាទ បន័ម្ចនចំព្តថ់ាប កពី់ AAA លៅ AA- 0% -  -  - 
ឥណលទយយលលើសាទ បន័ម្ចនចំព្តថ់ាប កពី់ A+ លៅ A- 20% -  -  - 
ឥណលទយយលលើធនាគារម្ចនចំព្តថ់ាប កពី់ AAA  លៅ AA- 20% -  -  - 
ឥណលទយយលលើសាទ បន័ម្ចនចំព្តថ់ាប កពី់ BBB+លៅ BBB- 50% -  -  - 
ឥណលទយយលលើធនាគារម្ចនចំព្តថ់ាប កពី់ A+ លៅ A- 50% -  -  - 
       រទពយសកមមដនទលទៀត 100% 125,783,725  507,788,898  75,593,564 
ែធងល់រៅតារាងតុលយការម្ចន ៖       

ហានិភយ័ធ ំ 100% -  -  - 
ហានិភយ័មធយម 50% -  -  - 
ហានិភយ័ទប 20% -  -  - 

       ែ.សរបុហានិភយ័សមតា  125,783,725  507,788,898  75,593,564 
       អនុបាត្សាធនភាព(ក្/ែ)  34%    51% 
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IV 

 

ចំណាត្ថ់្នន ក្ឥ់ណទាន និង េវំធិានេរំាបឥ់ណទានជាបេ់ងសយ័នងិបាត្ប់ង់ 
រត្ឹមថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 

 

លៅនថងទ ី1 ផ្ែធបូ ឆ្ប  ំ2017 ធនាគារកព្ថ លបានលចញរបកាសថមីលលែ ធ7-017-344 សថីពីការលធវើចំព្តថ់ាប កឥ់ណ
ទន និងសំវធិានធនលលើការថយចុេះតនមលឥណទន លហើយតំរវូឲ្យធនាគារនិងសាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុ អនុវតថតាមរបកាសថមី
លនេះចបព់ីនថងទ ី1 ផ្ែធបូ ឆ្ប  ំ2017 ។ 
 

លៅនថងទ ី 16 ផ្ែកុមភៈ ឆ្ប  ំ 2018 ធនាគារកព្ថ លបានលចញផាយសារាចរលលែ ធ7-018-001 សថីពីការអនុវតថ
របកាសថមីលលែ ធ7-017-344 សថីពីការលធវើចំព្តថ់ាប កឥ់ណទននិងសំវធិានធនលលើការថយចុេះតនមលឥណទន 
ផ្ដលអនុញ្ញដ តឱ្យធនាគារនិងរគឹេះសាទ នហិរញ្ដ វតទុ ផ្ដលម្ចនការលំបាកកបុងការអនុវតថរបកាសថមីលនេះ បនថអនុវតថតាម
របកាសចស់លលែ ធ7-09-074 សរម្ចបឆ់្ប ផំ្ដលបានបញ្ចបន់ានថងទី 31 ផ្ែធបូ ឆ្ប  ំ2017 ។ 
 

ចំព្តថ់ាប កឥ់ណទន និងសំវធិានធនលលើឥណទនជាបស់ងសយ័ លៅនថងទី 31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ2017 រតូវបានសលងខប
ខាងលរកាម រសបតាមរបកាសចស់របស់ធនាគារជាតិននកមពុជាលលែ ធ7-09-074 ផ្ដលលចញលៅនថងទី 25 ផ្ែ
កុមភៈ ឆ្ប  ំ2009 ។ 
 

 ឥណទនដុល សំវធិានធន 
បទោឌ នរបស់ 
ធនាគារជាត ិ

សំវធិានធន  
របស់ធនាគារ លំលអៀង 

នាថ្ងៃទី 31 ខែធនូ ឆ្ន  ំ2017 ដុលាល ណាលមរកិ %  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ 
         

ធមមតា 115,729,575 1  1,157,296  1,157,296  - 
ឃ្ល លំមើល 2,490,000 3  74,700  74,700  - 
លរកាមធមមតា 143,000 20  28,600  28,600  - 
ជាបស់ងសយ័ 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  - 
         

សមមលូនងិ ោនល់រៀល %  ោនល់រៀល  ោនល់រៀល  ោនល់រៀល 
         

ធមមតា 467,200,294 1  4,672,004  4,672,004  - 
ឃ្ល លំមើល 10,052,130 3  301,564  301,564  - 
លរកាមធមមតា 577,291 20  115,458  115,458  - 
ជាបស់ងសយ័ 1,612,378 50  806,189  806,189  - 
បាតប់ង ់ 13,358,478 100  13,358,478  13,358,478  - 
         

 492,800,571   19,253,693  19,253,693  - 
 

នាថ្ងៃទី 31 ខែធនូ ឆ្ន  ំ2016 ដុលាល ណាលមរកិ %  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ  ដុលាល ណាលមរកិ 
                            

ធមមតា 60,496,832 1  604,968  604,968  - 
ឃ្ល លំមើល 6,118,976 3  183,570  183,570  - 
លរកាមធមមតា 2,614,400 20  522,880  522,880  - 
ជាបស់ងសយ័ 915,000 50  457,500  457,500  - 
បាតប់ង ់ 1,438,562 100  1,438,562  1,353,562  85,000 
         

 71,583,770   3,207,480  3,122,480  85,000 
 

 

សំគាល់៖ ម្ចនកមចមីយួរតូវបានផថល់ជូនអតិថជិនម្ចប កល់ៅកបុងកិចចរពមលរពៀងរមួគាប រវាងធនាគារ និងធនាកាណឌ្ោី ។ 
ធនាគារបានលធវើសំវធិានធនទងំអស់លលើសមតុលយ ឥណទនលៅការយិបរលិចឆទចបន់ថងទ3ី1 ផ្ែធបូ ឆ្ប  ំ2017។  
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គណសនយយក្មមរបត្បិត្តកិាររបូិយបណ័ណ បរសទេ 

រត្ឹមថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 

 

អនុលលាមលៅតាមរបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា លលែ ធ7-00-50 ចុេះនថងទី 9 ផ្ែ កុមភៈ ឆ្ប  ំ2000 ធនាគាររតូវ
រាយការណ៍អំពីរទពយសកមម និងអកមមជារបូិយបណ័ត បរលទសផ្ដលម្ចនតួលលែសលងខបលៅចុងឆ្ប ដូំចខាងលរកាម។ 
 

  2017  2016 
  ដុលាល ណាលមរកិ  ោនល់រៀល  ដុលាល ណាលមរកិ 
  ឫ តនមលសមមលូ  ឫ តនមលសមមលូ  ឫ តនមលសមមលូ 
រទពយេក្មម       
 ជាដុលាល ណាលមរកិ 151,912,385  613,270,300  82,051,810 
 ជារបាកល់រៀល 5,622,976  22,699,954  18,390,278 
       

  157,535,361  635,970,254  100,442,088 
       

រទពយអក្មម       
 ជាដុលាល ណាលមរកិ 41,955,121  169,372,823  42,163,323 
 ជារបាកល់រៀល 73,821,068  298,015,652  20,667,368 
       

  115,776,189  467,388,475  62,830,691 
 
តួលលែលៅខាងលលើពុំម្ចនែធងក់ារោរការខាតបងល់លើអរតាបឋូររបាកល់ទ ។ 
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ពត្៌មានសផសងៗ និង អនុបាត្របុងរបយត័្ន ត្ំរវូតាមចាបរ់គឹោះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថ ុ
រត្ឹមថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 

 

  សដើមទនុអបបបរមា (របកាសលលែ ធ7-016-117) 
 

ធនាគារជាតនិនកមពុជា បានលចញរបកាសលលែ ធ7-016-117 សឋីពីតំរវូការលដើមទុនថម ីនិង លកខែណឍ សំរាបក់ារអនុម័
តណាជាញ បណ័ត របស់ធនាគារ ផ្ដលតំរវូលណាយធនាគារឯកលទសកបុងរសុកផ្ដលបានចុេះបញ្ជ ីោណិជជកមមជារកុមហ ុន 
រតូវម្ចនលដើមទុនអបផបរម្ច ោ ងតិច 60 ោនល់ានលរៀល (សមមូលនងឹ 15 លានដុលាល ណាលមរកិ) ។ តំរវូការលដើមទុន
ថមីលនេះនឹងម្ចនរបសិទនភាពកបុងរយៈលពលពីរឆ្ប  ំចបព់ីនថងទី 22 ផ្ែមនីា ឆ្ប 2ំ016។ សារាចរចុេះនថងទ ី22 ផ្ែមថុិនា ឆ្ប  ំ
2016 របស់ធនាគារជាតិននកមពុជាបានលសបើឱ្យធនាគារឯកលទសកបុងរសុក បលងកើនលដើមទុនរបស់ែលួនជាពីរចំផ្ណក
លសមើគាប , លលើកដំបូងលៅមនុដពំ្ចផ់្ែមនីា ឆ្ប 2ំ017 និងមយួលលើកចុងលរកាយមុននថងទី 22 ផ្ែមនីា ឆ្ប  ំ2018 ។ 
 

កបុងការយិបរលិចឆទចបន់ថងទ ី 31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ 2017 ធនាគារម្ចនលដើមទុនចំនួន 22,035,837 ដុលាល ណាលមរកិ (2016: 
20,475,890ដុលាល ណាលមរកិ) ផ្ដលលលើសតំរូវការលដើមទុនផ្ដលបានផ្ចងកបុងរបកាសថមីរបស់ធនាគារជាតនិនកមពុជា។ 
 
 អចលនរទពយ (របកាសលលែ ធ 7-01-186 ចុេះនថងទ ី8  ផ្ែ វចិឆិកា ឆ្ប  ំ2001) 
 

អចលនរទពយផ្ដលលធវើលទនកមមលោយធនាគារសំរាបល់គាលបំណងរបតិបតឋិការ រតូវរកាមនិលណាយលលើស 30% នន
មូលនិធិផ្លធ ល់សុទនសរបុរបស់ធនាគារ ដូចបានកំណតក់បុងរបកាសលលែ ធ7-010-182។ អចលនរទពយផ្ដលគាម ន
ទំនាកទ់ំនងផ្លធ ល់លៅនឹងរបតិបតឋិការរបស់ធនាគាររតូវលកល់ចញមនិលណាយលលើសពីរយៈលពលមយួឆ្ប បំនាធ បព់ីកាល
បរលិចឆទផ្ដលរទពយលនាេះបានកាល យជារទពយសមផតឋិរបស់ធនាគារ ។ 
 

នានថងទ ី31 ផ្ែធបូ ឆ្ប  ំ2017 អចលនរទពយរបស់ធនាគារម្ចនចំនួន 848,358 ដុលាល ណាលមរកិ សមមូលនងឹ 2.27% 
ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទនរបស់ធនាគារ ផ្ដលសមរសបតាមអនុបាតអចលនរទពយ ផ្ដលតំរវូលោយរបកាសលនេះ ។ 
 

លៅការយិបរលិចឆទចបន់ថងទ ី 31 ផ្ែធបូ ឆ្ប  ំ 2017 ធនាគារម្ចនអចលនរទពយផ្ដលបានរបឹអូសជាវតទុធានា ម្ចនតនមល
ពិតគណលនយយចំនួន 1,158,384 ដុលាល ណាលមរកិ (2016: 1,132,065 ដុលាល ណាលមរកិ)។ 
 

រទពយសមផតថិផ្ដលបានរបឹអសូ រតូវផ្តលកក់បុងរយៈលពលមយួឆ្ប  ំ តាមការតរមូវលោយធនាគារជាតិននកមពុជា។ 
រទពយសមផតថិផ្ដលរតូវដកហូតរតូវបានចតថ់ាប កល់ៅកបុងតារាងតុលយការជារទពយសមផតថិរបឹអូស ។ រទពយសមផតថិរបឹ
អូសទងំលនេះរតូវបានកតរ់តាតាមតនមលពិតទីផារ ។ រទពយសមផតថិទងំលនេះនងឹមនិរតូវបានរកាទុកកបុងលគាល
បំណងរបតិបតិថការលទ ផ្តកបុងលគាលបំណងលកល់ចញលដើមផយីករបាកផ់្ដលលៅសល់មកវញិ កបុងរយៈលពលអតបិរ
ម្ច 12 ផ្ែ តាមលគាលការណ៍ផ្ណនារំបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា។ 
 

ធនាគារមនិទនប់ានលកល់ចញនូវរទពយផ្ដលរបឹអូសបានតាងំពីផ្ែ តុលា ឆ្ប 2ំ012 លៅលឡើយលទ លហើយសំលណើ
សរម្ចបព់នាលពលបផ្នទមលដើមផកីានក់ាបរ់ទពយរបឹអូសទងំលនេះលៅធនាគារជាតិននកមពុជា មនិទនរ់តូវបានលធវើលៅ
លឡើយ ។ 
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VII 

 

ពត្៌មានសផសងៗ និង អនុបាត្របុងរបយត័្ន ត្ំរវូតាមចាបរ់គឹោះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថ ុ
(ត្ពីទំព័រមុន) 

រត្ឹមថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 

 

 ឥណទានសៅេមពន័ធភាគី (របកាសលលែ ធ 7-02-146) 
 

ធនាគារបានអនុលលាមតាមរបកាសលនេះ ផ្ដលតំរូវលណាយទំងនស់មតុលយឥណទនលៅសមពន័ភាគី មនិរតូវលលើសពី 
10% ននមូលនិធិសុទនរបស់ធនាគារលនាេះលទ។  
 

ធនាគារពុំម្ចនឥណទនផឋល់ដល់សមពន័នភាគីលទ លៅចុងការយិបរលិចឆទលនេះ។ 
 
 ហានិភយ័ថ្នឥណទានធំ (របកាសលលែ ធ7-00-52 នឹង របកាសលលែ ធ7-០6-226) 
 

ហានិភយ័ឥណទនធ ំ គឺជាចំនួនសរបុដុលននហានភិយ័ឥណទន ផ្ដលលកើតលចញពរីបតិបតឋិការរបស់រគឹេះសាទ ន
ធនាគារនិងហិរញ្ដ វតទុ ជាមយួឯកតឋជនផ្ដលម្ចនចនំួនរបាកល់លើសពី 10 ភាគរយ ននមូលនិធផិ្លធ ល់សុទនរបស់
រគឹេះសាទ នធនាគារ និងហិរញ្ដ វតទុលនាេះ។ 
 

តាមលកខែណឍ ននរបកាសលនេះ ធនាគាររតូវរកាអនុបាតលនេះជាអតិបរម្ច 20% លៅរគបល់ពលលវលាទងំអស់ រវាង
ហានិភយ័ទូលៅរបស់ែលួន ផ្ដលបព្ឋ លមកពីរបតបិតឋកិារជាមយួអបកទទួលផលជាឯកតឋជន និងមូលនិធិផ្លធ ល់
សុទន លហើយហានិភយ័ឥណទនធំៗជាឯកតឋជនសរបុមនិលណាយលលើសពី 300% ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទនរបស់
ធនាគារលទ។ 
 

គិតរតឹមនថងទ ី 31 ផ្ែ ធបូ ឆ្ប  ំ 2017 ធនាគារម្ចនហានិភយ័ឥណទនលលើសព ី 10 ភាគរយ ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទន
របស់ធនាគារដូចខាងលរកាម។ 
 

លលែលរៀង 

ឥណទនផ្ដលបាន អនុ
មរ័ត (ដុលាល រណាលមរកិ) 

សមតុលយឥណទន 
(ដុលាល រណាលមរកិ) 

មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 
(ដុលាល ) 

% ននឥណទនផ្ដលបាន
អនុញ្ញដ ត ឬ បានផឋល់ / 

មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 
 

លលែលរៀងទ ី1 32,576,220 25,776,220 42,897,683 60.09% 
លលែលរៀងទ ី2 10,205,000 7,405,000 42,897,683 17.26% 
លលែលរៀងទ ី3 11,400,000 6,400,000 42,897,683 14.92% 
លលែលរៀងទ ី4 6,875,000 6,145,000 42,897,683 14.32% 
លលែលរៀងទ ី5 6,000,000 5,375,000 42,897,683 12.53% 
លលែលរៀងទ ី6 4,500,000 4,500,000 42,897,683 10.49% 
លលែលរៀងទ ី7 4,500,000 4,450,000 42,897,683 10.37% 
 

ធនាគារមនិបានអនុលលាមតាមរបកាសរបស់ធនាគារជាតិននកមពុជា លោយអនុបាតននឥណទនធមំយួលលើស    

20% ននមូលនិធិផ្លធ ល់សុទនលៅចុងការយិបរលិចឆទលនេះ។ ប ផុ្នថអនុបាតននឥណទនធំសរបុមនិលលើសព ី300% នន 

មូលនិធិផ្លធ ល់សុទនលទ។
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អនុបាត្ហរិញ្ញវត្ថុដថ្ទសទៀត្ 
រត្ឹមថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 

 

VIII 

 

 2017  2016 
សដើមទុន USD or %  USD or % 
    

1. លដើមទុនលធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ (ក/ែ) 26.51%  37.45% 
ក- លដើមទុន  41,759,172  37,611,397 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

2. លដើមទុនថាប កទ់១ី លធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ (ក/ែ) 25.83%  36.38% 
ក- លដើមទុនថាប កទ់ ី១  40,696,303  36,537,143 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

3. លដើមទុនថាប កទ់ ី១ លធៀបនងឹរទពយសកមមផ្ដលថលងឹហានភិយ័ (ក/ែ) 32.35%  48.33% 
ក- លដើមទុនថាប កទ់ ី១ 40,696,303  36,537,143 
ែ- រទពយសកមមផ្ដលថលងឹហានិភយ័ 125,783,725  75,593,564 
    

4. លដើមទុនថាប កទ់១ី នងិ ទ២ី លធៀបនងឹរទពយសកមមផ្ដលថលងឹហានភិយ័(ក/ែ) 34.10%  50.52% 
ក- លដើមទុនថាប កទ់ ី១ និង ទ ី២ 42,897,683  38,186,195 
ែ- រទពយសកមមផ្ដលថលងឹហានិភយ័ 125,783,725  75,593,564 
    

5. មលូនធិផិ្លធ ល់សុទន លធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ (ក/ែ) 27.23%  38.02% 
ក- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 42,897,683  38,186,195 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

6. អនុបាតសាធនភាព (ក/ែ) 34.10%  50.52% 
ក- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 42,897,683  38,186,195 
ែ- រទពយសកមមផ្ដលថលងឹហានិភយ័ 125,783,725  75,593,564 
    

7. បណុំលលធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ (ក/ែ) 73.49%  62.55% 
ក- រទពយអកមមសរបុ 115,776,189  62,830,691 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

8. បណុំលលធៀបនងឹលដើមទុន (ក/ែ) 277.25%  167.05% 
ក- រទពយអកមមសរបុ 115,776,189  62,830,691 
ែ- លដើមទុន  41,759,172  37,611,397 
    

9. ភាគលាភលធៀបនងឹរបាកច់លំណញសុទន (ក/ែ) 0.00%  0.00% 
ក- ភាគលាភ -  - 
ែ- របាកច់ំលណញសុទន 953,254  536,336 
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អនុបាត្ហរិញ្ញវត្ថុដថ្ទសទៀត្ 
រត្ឹមថ្ងៃទ ី31 ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 

 

IX 

 

 2017  2016 
 USD or %  USD or % 
    

គុណភាពរទពយេក្មម    
    

10. របាកប់រំងុធនាគារលធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ែ) 0.67%  0.79% 
ក- របាកប់ំរងុធនាគារ 816,974  564,192 
ែ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 122,070,986  71,583,770 
    

11. របាកប់រំងុធនាគារលធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ (ក/ែ) 0.52%  0.56% 
ក- របាកប់ំរងុធនាគារ 816,974  564,192 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

12. ឥណទនមនិដលំណើ រការលធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ែ) 3.16%  6.94% 
ក- ឥណទនមនិដំលណើ រការ 3,851,411  4,967,962 
ែ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 122,070,986  71,583,770 
    

13. ឥណទនមនិដលំណើ រការលធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ (ក/ែ) 2.44%  4.95% 
ក- ឥណទនមនិដំលណើ រការ 3,851,411  4,967,962 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

14. រទពយសកមមផ្ដលបានលធវើចំព្តថ់ាប កល់ធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ែ) 3.16%  6.94% 
ក- រទពយសកមមផ្ដលបានលធវើចំព្តថ់ាប ក ់ 3,851,411  4,967,962 
ែ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 122,070,986  71,583,770 
    

15. រទពយសកមមផ្ដលបានលធវើចពំ្តថ់ាប កល់ធៀបនងឹរទពយសកមមសរុប (ក/ែ) 2.44%  4.95% 
ក- រទពយសកមមផ្ដលបានលធវើចំព្តថ់ាប ក ់ 3,851,411  4,967,962 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

16. រទពយសកមមផ្ដលបានលធវើចពំ្តថ់ាប កល់ធៀបនងឹលដើមទុន (ក/ែ) 9.22%  13.21% 
ក- រទពយសកមមផ្ដលបានលធវើចំព្តថ់ាប ក ់ 3,851,411  4,967,962 
ែ- លដើមទុន  41,759,172  37,611,397 
    

17. ឥណទនសមពន័នញាតលិធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ែ) 0.00%  0.00% 
ក- ឥណទនសមពន័នញាត ិ -  - 
ែ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 122,070,986  71,583,770 
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18. ឥណទនហានភិយ័ធំៗ លធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ែ) 49.19%  35.96% 
ក- ឥណទនហានិភយ័ធំៗ  60,051,220  25,742,500 
ែ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 122,070,986  71,583,770 
    

19. ឥណទនសមពន័នញាតលិធៀបនងឹមលូនធិផិ្លធ ល់សុទន (ក/ែ) 0.00%  0.00% 
ក- ឥណទនសមពន័នញាត ិ -  - 
ែ- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 42,897,683  38,186,195 
    

20. ឥណទនហានភិយ័ធំៗ លធៀបនងឹមលូនធិផិ្លធ ល់សុទន (ក/ែ) 139.99%  67.41% 
ក- ឥណទនហានិភយ័ធំៗ  60,051,220  25,742,500 
ែ- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន 42,897,683  38,186,195 
    

21. សំវធិានធនទូលៅលធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ែ) 0.95%  0.85% 
ក- សំវធិានធនទូលៅ 1,157,296  604,968 
ែ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 122,070,986  71,583,770 
    

22. សំវធិានធនជាកល់ាកល់ធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ែ) 2.89%  3.52% 
ក- សំវធិានធនជាកល់ាក ់ 3,527,011  2,517,512 
ែ- ឥណទនសរបុ (ដុល) 122,070,986  71,583,770 
    

23. សំវធិានធនជាកល់ាកល់ធៀបនងឹឥណទនមនិដលំណើ រការ (ក/ែ) 93.78%  50.67% 
ក- សំវធិានធនជាកល់ាក ់ 3,612,011  2,517,512 
ែ- ឥណទនមនិដំលណើ រការ 3,851,411  4,967,962 
    

24. សំវធិានធនសរបុលធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ (ក/ែ) 3.03%  3.11% 
ក- សំវធិានធនសរបុ 4,769,307  3,122,480 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

25. ឥណទនលធៀបនងឹរបាកប់លញ្ដ ើ (ក/ែ) 5276.77%  5577.05% 
ក- ឥណទនសរបុចំលោេះអតថិិជនមនិផ្មនធនាគារ (ដុល) 121,946,215  71,308,999 
ែ- របាកប់លញ្ដ ើអតិថជិន 2,310,999  1,278,615 
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26. ចណូំលពរីទពយសកមម (ក/ែ) 0.61%  0.53% 
ក- របាកច់ំលណញ ឬខាតសុទន 953,254  536,336 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

27. ចណូំលពលីដើមទុន (ក/ែ) 2.28%  1.43% 
ក- របាកច់ំលណញ ឬខាតសុទន 953,254  536,336 
ែ- លដើមទុន  41,759,172  37,611,397 
    

28. ចណូំលដុល (ក/ែ) 3.57%  3.71% 
ក- ចំណូលការរបាក ់ 5,631,458  3,727,656 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

29. ករំតិការរបាកសុ់ទនលធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ ((ក-ែ)/គ) 3.19%  3.23% 
ក- ចំណូលការរបាក ់ 5,631,458  3,727,656 
ែ- ចំព្យការរបាក ់ 598,494  486,424 
គ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

30. ចណូំលលផសងៗ (ក/ែ) 0.61%  0.36% 
ក- ចំណូលលផសងៗ 956,325  360,990 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

31. ចពំ្យសំវធិានធនលធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ (ក/ែ) 3.03%  3.11% 
ក- ចំព្យសំវធិានធន 4,769,307  3,122,480 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

32. ចពំ្យទូលៅ (ក/ែ) 2.02%  2.14% 
ក- ចំព្យមនិផ្មនការរបាក ់ 3,189,784  2,154,336 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

33. របាកច់លំណញសុទន /(ខាតសុទន)មនុបងព់នន (ក/ែ) 0.73%  0.63% 
ក- របាកច់ំលណញ ឬខាតសុទនមុនបងព់នន 1,153,088  629,739 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
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34. ចពំ្យពននលធៀបនងឹរទពយសកមមសរបុ (ក/ែ) 0.13%  0.09% 
ក- ពននសរបុ 199,834  93,403 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

35. ករំតិការរបាកល់ធៀបនងឹចណូំលដុល ((ក-ែ)/គ) 76.40%  79.27% 
ក- ចំណូលការរបាក ់ 5,631,458  3,727,656 
ែ- ចំព្យការរបាក ់ 598,494  486,424 
គ- ចំណូលដុល 6,587,783  4,088,646 
    

36. ចណូំលមនិផ្មនការរបាកល់ធៀបនងឹចណូំលដុល (ក/ែ) 14.52%  8.83% 
ក- ចំណូលមនិផ្មនការរបាក ់ 956,325  360,990 
ែ- ចំណូលដុល 6,587,783  4,088,646 
    

37. ចពំ្យមនិផ្មនការរបាកល់ធៀបនងឹចណូំលដុល (ក/ែ) 48.41%  52.69% 
ក- ចំព្យមនិផ្មនការរបាក ់ 3,189,374  2,154,336 
ែ- ចំណូលដុល 6,587,783  4,088,646 
    

38. ចនំនួដងននការរកចណូំលការរបាក ់((ក+ែ)/គ) 2.93  2.29 
ក- របាកច់ំលណញ ឬខាតសុទនមុនបងព់នន 1,153,088  629,739 
ែ- ចំព្យការរបាក ់ 598,494  486,424 
គ- ចំព្យការរបាក ់ 598,494  486,424 
    

សាច់របាក្់ង្ហយរេលួ    
    

39. រទពយសកមមង្ហយរសួល (ក/ែ) 8.58%  11.82% 
ក- រទពយសកមមង្ហយរសួល 13,522,071  11,873,917 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
    

40. រទពយអកមមរយៈលពលែល ី(ក/ែ) 9.89%  17.47% 
ក- រទពយអកមមរយៈលពលែល ី(រយៈលពលតិចជាង១ឆ្ប )ំ 15,580,856  17,542,443 
ែ- រទពយសកមមសរបុ 157,535,361  100,442,088 
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41. រទពយសកមមង្ហយរសួលសុទន ((ក-ែ)/គ) -1.78%  -9.02% 
ក- រទពយសកមមង្ហយរសួល 13,522,071  11,873,917 
ែ- រទពយអកមមរយៈលពលែល ី(រយៈលពលតិចជាង១ឆ្ប )ំ 15,580,856  17,542,443 
គ- រទពយអកមមសរបុ 115,776,189  62,830,691 
    

42. អនុបាតរហ័ស (ក/ែ) 337.80%  425.66% 
ក- រទពយសកមមង្ហយរសួល 13,572,533  11,923,835 
ែ- រទពយអកមមរយៈលពលែល ី 4,017,881  2,801,278 
    

43. របាកប់លញ្ដ ើលធៀបនងឹឥណទនសរបុ (ក/ែ) 1.90%  1.79% 
ក- របាកប់លញ្ដ ើអតិថជិនសរបុ 2,310,999  1,278,615 
ែ- ឥណទនសរបុចំលោេះអតថិិជនមនិផ្មនធនាគារ (ដុល) 121,946,215  71,308,999 
    

44. អចលនរទពយលធៀបនងឹមលូនធិផិ្លធ ល់សុទន (ក/ែ) 2.27%  2.22% 
ក- អចលនរទពយ  975,177  848,358 
ែ- មូលនិធិផ្លធ ល់សុទន  42,897,683  38,186,195 
 


