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KOOKMIN BANK CAMBODIA PLC had been established 

since May 2009 in the form of subsidiary of KB Kookmin 

Bank Korea with injected capital of 13 Million US Dollars 

(320,000 Shares) by four main shareholders. Under 2 years 

successful business operation, the capital of bank had been 

increased to 16 Million US Dollars. The Bank had become 

100% owned subsidiary of KB Kookmin Bank in year 2013  

as all shares were bought and bank have continuously  

endeavored to offer the best possible products and services  

to customers at all times by growing business operations 

more customer-focused, delivering stabilities of financial  

performances, nurturing sustainable growth drivers from their 

earlier stages, and setting an example in corporate citizenship.

Besides of best effort in maximizing customer’s value, Kookmin  

Bank Cambodia PLC have expanded their own images as well 

as business operation location by setting up new branches 

and products to strengthen market segment and reputation.  

Within a clear vision and strategy, Koomin Bank Cambodia 
Toul Kork Branch had been established and launched in  

November 2013, and another new branch will appear in 

this early 2017 as the principal approval had received  

already from the National Bank of Cambodia for “Kookmin 
Bank Cambodia Toul Tumpong Branch”. Moreover, the new  

mobile banking application had also lunched to public,  

“Liiv KB Cambodia”.

Last but not least, Kookmin Bank Cambodia PLC had been  

increased their own capital of 30 Million US Dollars in year 

2016 to comply with Prakas on new registered capital for 

banks and financial institutions. The Bank now have total 

capital 46 Million US Dollars.

Bank’s
Profile

KOOKMIN BANK CAMBODIA
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CEO’s 
Message

Dear Valued Customers 
and Shareholders, 
Being a global standard bank that shares a 
financial know-how from KB Kookmin Bank 
Korea, Kookmin Bank Cambodia PLC still 
consistently offer a flexible and convenience 
financial solutions to customers and always 
focus on customer satisfaction as the first 
priority and our long term business strategy. 

In 2016, Kookmin Bank Cambodia PLC had 
achieved a fruitful business performance 
as total asset increases by 77.3% and loan 
asset increases by 36.1%. Moreover, capital 
of 30 Million US Dollars is injected to stable 
operation and loan portfolio, and to comply 
with new guideline of National Bank of 
Cambodia. This new invested capital give a 
rate of 144.5% increment in the year.

The bank also expand in business operation 
offices (Branches) to secure customer 
convenience. Now we have three branches 
in Phnom Penh City and two branches will 
be opened each year according to the bank 

strategic policy. Human resource is also 
capitalized as numbers of staff had been 
recruited and trained. The Bank still conduct 
market research to get self-improvement 
against competitors and seek for new 
opportunities to best serve customer needs.

Upon the market condition, SME is still our 
main target in increasing bank portfolio as 
SME is one of the key aspects in supporting 
the economic growth. Last but not least, 
individual and corporate are now subjected 
of being encourage by Kookmin Bank 
Cambodia PLC to further contribute to the 
economy development.

The bank has continued support communities  
and society, by sponsor scholarship to  
Cambodian poor students for studying 
bachelor’s degree, and also support poor 
children who have a heart disease from 
the birth for operation in KB Kookmin Bank 
Herbon heart center.

Without the support of many, our growth 
ambition would not have been made possible 
so representing of Kookmin Bank Cambodia  
PLC, I would like to express my gratitude to 
value customers, National Bank of Cambodia, 
Royal Government of Cambodia for their loyal  
support, confidence and trust our business  
of Kookmin Bank Cambodia PLC.

Thank You
                                                                                                             
Mr. Park Yong Jin                                                                                                                                  
President  & CEO
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2016 Financial 
Highlights

Year End 31 December 2016 2015

OPERATING RESULTS (USD)

Profit before tax expenses 1,615,908 2,918,999 
Profit after tax expenses 1,142,726 2,275,842 

KEY BALANCE SHEET DATA (USD)

Total Asset 131,385,320 72,573,333 
Loans and advances 60,861,529 40,832,544 
Total Liability 82,511,518 54,842,257 
Deposit from Customers 50,562,725 34,133,102 
Paid-up Capital 46,000,000 16,000,000 
Shareholders' Equity 48,873,802 17,731,076 

FINANCIAL RATIO

Return on Asset   1% 3.13% 
Return on Equity 2% 12.83% 
Liquidity Ratio 131% 92.10% 
Solvency Ratio 67% 35.11% 

NOTE (USD)

Net Profit 1,142,726 2,275,842 
Total Asset 131,385,320 72,573,333 
Equity 48,873,802 17,731,076 
Liquid Asset 55,286,120 22,190,277 
Net Worth 49,393,816 18,002,717 
Risk Weighted Asset 73,234,382 51,281,143 
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Vision & Strategies

“Under its vision of “A Global Financial Group, leading the Asian 
Financial Industry,” the bank is focusing on maximizing customer 
value, diversifying businesses, securing global competitiveness, 
and enhancing management efficiencies.”

Vision & Core Strategies

Kookmin Bank Cambodia endeavors to establish 
itself as Cambodia’s top ten premier bank. For 
this vision, we are pursuing the following mid-and 
long-term strategies: maximize customer value 
through developing outstanding products by  
customer segment, diversify businesses by  
fostering market competitiveness, and enhance  
management efficiencies by improving our  
productivities and profitability, optimizing 
business operations and fostering human talent.

Management Strategies 

While the global economy is showing some signs 
of recovery, there is still much uncertainty. The  
increasing number of bank in Cambodia 
has led the competition among banks in this 
market getting more intense. In this challenging 
environment, Kookmin Bank Cambodia PLC 
will focus on strengthening its core business 
competencies by implementing the following 
initiatives:

First, the Bank focuses on expand business  
for growth through increasing the productivity 
of its business operations and fostering a 
performance-oriented cultures.

Second, the Bank will proactively enhance its 
risk management. We will improving the entire 
loan management process with strengthening  
competencies in industry analysis, while 
improving efficiencies in preemptive risk 
management, particularly the practice of  
de-marketing classification loans.

Third, the Bank will intensify our effort to deepen 
our customer’s trust and confidence. Internal 
controls and ethical management will be focus in 
order to get the sustainable future growth.

2017 Strategic Business Direction

In 2017, Kookmin Bank Cambodia PLC will 
strengthen the bank competitiveness through 
differentiation, business expansion by developing 
products and services, increasing deposit and 
loan, as well as continuing support SME adhere 
by individual and corporate.

Kookmin Bank Cambodia PLC also will improve 
policies and processes for greater customer 
satisfaction, and continuing improvement to 
achieve higher levels of financial performance. 
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In the area of risk management, Kookmin 
Bank Cambodia PLC has fully implemented  
KB-Kookmin Bank’s risk management guidelines. 
For instance, we focus our management 
resources, including manpower, on increasing 
the transparency and enhancing its capabilities 
to proactively respond to rapid changes  
in financial environment, thereby facilitation  
mid-to-long term strategy implementation and 
efficient management decision-making. 

The following are the summary of key area of risks:

Risk Governance Management

For effective and efficient management of 
our business risks, the Bank has set up “Risk 
Management Committee” with primary duties 
of establishing risk management strategies, 
determining the Bank’s risk appetites, examining 
the level of risk exposure and the status of risk 
management operations. In addition, the Risk 
Management Committee, which chaired by 
independent director, carries out detailed risk 
management policies, procedures and process 
and it responsible for monitoring and managing 
the Bank’s risk.  

Credit Risk Management 

Kookmin Bank Cambodia PLC has implemented  
the parent bank’s credit risk policies and  
procedure in consideration of economic outlooks, 
business environment, asset soundness trends 
and internal risk management capabilities. 

Market Risk Management 

The bank defines market risk as the threat of 
potential loss on a trading position caused by 
market factors including interest rates, foreign 
exchange rate, and other marketable financial  
instruments. The Bank operates an advance  
system for identifying, measuring, monitoring, 
controlling and reporting on these risks to which 
the Bank is exposed. 

Operational Risk Management 

The Bank defines operational risk as all financial 
and non-financial risks arising in the course of 
operations which may adversely affect the Bank’s 
capital. The objectives of the Bank’s operational  
risk management are to reinforce the internal 
controls and to improve the work process.

Risk Management 
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Board Structure and Composition 

The Board of Director (BOD) of Kookmin Bank 
Cambodia PLC comprises six members,  
including two non-executive directors and two 
independent directors as of December 2016, 
all appointed at the general share shareholders’ 
meeting. 

All non-executive directors and independent 
directors are professionals in their respective 
fields with extensive experience in area such as 
finance, management, law and accounting. The 
chairman and CEO are elected by the Board of 
Directors. 

Board of Directors

- Mr. Lee Ou Hwan,
 Non-Executive Member (Chairman)
- Mr. Park Yong Jin,
 Executive Member (President & CEO)
- Mr. Chang Kab Kyoung,
 Executive Member (Executive Vice President)
- Mr. Choi Cheal Soo,
 Non-Executive Member (Member)
- Mr. Cho Seong IL,
 Independent Director (Chairman of Risk  

Committee)
- Mr. Lee Hana,
 Independent Director (Chairman of Audit 

Committee)

Committees  

The Bank has four committees – Audit Commit-
tee, Management Committee, Risk Management 
Committee and Credit Committee.

 Audit Committee 

The Audit Committee consists of independent 
director to safeguard its independence from the 
top management of the Bank. It evaluates the  
internal controls systems of the Bank from an  
objective perspective. The Committee comprised 
of three members including one internal auditor 
and financial expert. 

 Management Committee 

The Management Committee established the 
Bank’s vision and medium- and long-term  
strategies, yearly business plan, new strategic 
initiatives such as major financial strategies. 

 Risk Management Committee 

The Risk Management Committee acts as the top 
decision-making unit that sets risk management 
strategies and policies on behalf of the BOD  
to identify, measure, monitor, and control risks  
association with the Bank’s business operations. 

 Credit Committee

The Credit Committee consists of three members 
including President, credit and risk experts.

Corporate 
Governance
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Organizational 
Chart
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Major CSR Activities in 2016 

Social Contribution
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Provide Scholarship to Poor Cambodian 

Students

Education is one of the most important criteria to 

reduce poverty in Cambodia. With this aspect, 

since 2014, Kookmin Bank has sponsored 

Bachelor’s degree scholarship to poor Cambodian 

students.

Heart Disease Operation Support

Since 2012, Kookmin Bank has provided funding 

to support 560 Cambodian children who have a 

heart disease from birth to get operation in Sejong 

hospital, Republic of South Korea. 

After the success of heart operation support 

in Korea, Kookmin Bank with cooperation with 

Hebron Hospital has set up the new heart center 

in Phnom Penh named “KB Kookmin Bank 

Hebron Heart Center” on 21 August 2014 to 

enable poor Cambodia children easier access to 

heart operation. Up to now, there are more than 

300 Cambodia children have been successfully 

getting operation.

Workers Support

To participate with Royal Government of 

Cambodia in taking care of migrant workers, KB 

Kookmin Bank had donated fund to build up a 

shelter as temporary home stay for Cambodia 

workers when they first arrive in South Korea. Last 

but not least, we usually give a basic training on 

the Korean lifestyle and culture to them through 

NPIC program before the leave the country.
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A Year in Review 
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DIRECTORS’ REPORT 

The Board of Directors (“the Directors”) hereby submits their report and the audited financial 
statements of Kookmin Bank Cambodia Plc (“the Bank”) for the year ended 31 December 2016.

THE BANK

The Bank was incorporated in Cambodia under the registration No. Co.5017/08E dated 20 June 
2008, granted by the Ministry of Commerce as a public limited company. On 27 April 2009, 
the Bank obtained the renewal license from the Central Bank to carry out commercial banking 
operations. The Bank is wholly owned subsidiary of Kookmin Bank Co., Ltd. incorporated in 
Korea. KB Financial Group Inc. is the ultimate holding company.

PRINCIPAL ACTIVITIES

The principal activities of the Bank consist of the provision of various types of banking and 
related financial services.

RESULTS OF OPERATION AND DIVIDEND

The results of financial performance for the year ended 31 December 2016 are set out in the 
income statement on page 7. 

There were no dividends declared or paid during the year.

SHARE CAPITAL

The Bank injected additional capital of US$30 million following the NBC’s Prakas on new minimum 
capital requirement. The additional capital was approved by the Central Bank on 23 December 
2016 during the year. The Bank is in the process of amending its memorandum and article of 
association with ministry of commerce.

BAD AND DOUBTFUL LOANS

Before the financial statements of the Bank were prepared, the Directors took reasonable steps 
to ascertain that actions had been taken in relation to the writing off of bad loans and the making 
of allowances for doubtful loans, and satisfied themselves that there were no known bad loans 
and advance had been written off and that adequate provisions have been made for bad and 
doubtful loans.

At the date of this report and based on the best of knowledge, the Directors are not aware of 
any circumstances which would render the amount of written off for bad or doubtful loans or the 
amount of the provision for bad and doubtful loans and advances in the financial statements of 
the Bank.

ASSETS

Before the financial statements of the Bank were prepared, the Directors took reasonable steps 
to ensure that any assets which were unlikely to be realised in the ordinary course of business, 
at their value as shown in the accounting records of the Bank, have been written down to an 
amount which they might be expected to realise.
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At the date of this report and based on the best of knowledge, the Directors are not aware of any 
circumstances which would render the values attributed to the assets in the financial statements 
of the Bank misleading.

CONTINGENT AND OTHER LIABILITIES

At the date of this report, there is: 

(a) no charge on the assets of the Bank which has arisen since the end of the financial period 
which secures the liabilities of any other person, or

(b) no contingent liability in respect of the Bank that has arisen since the end of the financial 
period other than in the ordinary course of banking business.

No contingent or other liability of the Bank has become enforceable, or is likely to become 
enforceable within the period of twelve months after the end of the financial year which, in 
the opinion of the Directors, will or may substantially affect the ability of the Bank to meet its 
obligations as and when they fall due.

CHANGE OF CIRCUMSTANCES

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances, not otherwise dealt 
with in this report or the financial statements of the Bank, which would render any amount stated 
in the financial statements misleading.

ITEMS OF UNUSUAL NATURE

The financial performance of the Bank for the financial period was not, in the opinion of the 
Directors, substantially affected by any item, transaction or event of a material and unusual 
nature. There has not arisen in the interval between the end of the financial period and the date 
of this report any item, transaction or event of a material and unusual nature likely, in the opinion 
of the Directors, to affect substantially the financial performance of the Bank for the current 
financial period in which this report is made.

THE BOARD OF DIRECTORS 

The members of the Directors holding office during the year and as at the date of this report are:

Mr. LEE OU HWAN Chairman (appointed on 28 March 2016) 
Mr. PARK YONG JIN President (appointed on 28 March 2016)
Mr. CHOI CHEAL SOO Executive member 
Mr. CHANG KAB KYOUNG Executive member 
Mr. LEE HANA Non-executive member
Mr. CHO SEONG IL Non-executive member

The following member of the Board of Directors resigned during the year:

Mr. CHO CHAN HYEOUNG Chairman, non-executive  
 (resigned on 28 March 2016)
Mr. CHOI JAE WOO Executive member (President and CEO) 
 (resigned on 28 March 2016)
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DIRECTORS’ RESPONSIBILITY IN RESPECT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Directors are responsible for ascertaining that the financial statements present fairly, in all 
material respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2016 and of its financial 
performance and its cash flows for the year then ended. In preparing these financial statements, 
the Directors are required to:

i) adopt appropriate accounting policies which are supported by reasonable and prudent 
judgments and estimates and then apply them consistently;

ii) comply with the disclosure requirements and guidelines issued by the National Bank of 
Cambodia and Cambodian Accounting Standards or, if there have been any departures in 
the interest of fair presentation, these have been appropriately disclosed, explained and 
quantified in the financial statements;

iii) maintain adequate accounting records and an effective system of internal controls;
iv) prepare the financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to 

assume that the Bank will continue operations in the foreseeable future; and
v) effectively control and direct the Bank in all material decisions affecting its operations 

and performance and ascertain that such have been properly reflected in the financial 
statements.

The Directors confirm that the Bank has complied with the above requirements in preparing the 
financial statements.

  _      
 
Mr. PARK YONG JIN       
President and Chief Executive Officer

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Date: 22 March 2017
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders of Kookmin Bank Cambodia Plc

Opinion

In our opinion, the financial statements of Kookmin Bank Cambodia Plc (“the Bank”) present 
fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2016, 
and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with 
Cambodian Accounting Standards and the guidelines of the National Bank of Cambodia (“the 
Central Bank”).

What we have audited

The Bank’s financial statements comprise:

• Balance sheet as at 31 December 2016;
• Income statement for the year then ended;
• Statement of changes in equity for the year then ended;
• Cash flow statement for the year then ended; and
• The notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting 

policies

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Cambodian International Standards on Auditing 
(CISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinion. 

Independence

We are independent of the Bank in accordance with the International Ethics Standards Board for 
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”) and the requirements 
of Kampuchea Institute of Certified Public Accountant and Auditors’ Code of Ethics for 
Certified Public Accountants and Auditors (“KICPAA Code”). We have fulfilled our other ethical 
responsibilities in accordance with the IESBA Code and ethical requirements of KICPAA Code.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises appendix 
notes on requirement of the Central Bank’s Prakas but does not include the financial statements 
and our auditor’s report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not 
express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other 
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially 
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise 
appears to be materially misstated. 

2016 ANNUAL REPORT 015



If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of 
this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial 
statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements 
in accordance with Cambodian Accounting Standards and the guidelines of the Central Bank, 
and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank’s ability 
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the 
Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank’s financial reporting 
process.

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a 
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s 
report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not 
a guarantee that an audit conducted in accordance with CISAs will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the 
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with CISAs, we exercise professional judgment and maintain 
professional scepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the  financial statements, whether 
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 
an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates and related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty 
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank’s ability 
to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are 
required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial 
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statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions 
are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, 
future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern. 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, 
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant 
deficiencies in internal control that we identify during our audit.

For PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

By Lang Hy
Associate partner

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Date:  22 March 2017
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INCOME STATEMENT
For the year ended 31 December 2016

The accompanying notes on pages 22 to 60 form an integral part of these financial statements.

2016 2015 2016 2015
Note US$ US$ KHR’000 KHR’000

Interest income 4 4,383,613 3,733,256   17,696,646 15,119,687

Interest expense 5 (783,218) (710,154)   (3,161,851) (2,876,124)

Net interest income 3,600,395 3,023,102   14,534,795 12,243,563

Fee and commission income 6 1,219,353 1,158,995     4,922,528 4,693,930

Fee and commission expenses (92,070) (92,884)      (371,687) (376,180)

Net fee and commission income 1,127,283 1,066,111     4,550,841 4,317,750

Other operating income 32,715 17,069        132,070 69,129

Net operating income 4,760,393 4,106,282   19,217,706 16,630,442

General and administrative expenses 7 (3,475,943) (2,575,098) (14,032,382) (10,429,147)

Provision for loan losses 11(b) 331,458 1,387,815     1,338,096 5,620,651

Profit before income tax 1,615,908 2,918,999     6,523,420 11,821,946

Income tax expense 8 (473,182) (643,157)   (1,910,236) (2,604,785)

Profit for the year 1,142,726 2,275,842     4,613,184 9,217,161

Profit attributable to:

The parent of the Bank 1,142,726 2,275,842     4,613,184 9,217,161
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BALANCE SHEET
As at 31 December 2016

The accompanying notes on pages 22 to 60 form an integral part of these financial statements.

2016 2015 2016 2015
Note US$ US$ KHR’000 KHR’000

ASSETS

Cash on hand 2,706,427 4,066,141 10,925,846 16,467,871

Balances with the Central Bank 9 53,314,483 14,432,923 215,230,568 58,453,338
Balances with other banks and

financial institutions 10 12,320,090 11,743,576 49,736,203 47,561,483

Loans and advances to customers 11 60,861,529 40,832,544 245,697,993 165,371,803

Other assets 12 762,061 608,983 3,076,440 2,466,381

Property and equipment 13 1,163,209 645,249 4,695,875 2,613,258

Intangible assets 14 54,749 114,691 221,022 464,499

Deferred tax assets 15 202,772 129,226 818,591 523,365

TOTAL ASSETS 131,385,320 72,573,333 530,402,538 293,921,998

LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS’ EQUITY

LIABILITIES

Deposits from banks 16 32,382,027 15,086,636 130,726,243 61,100,876

Deposits from customers 17 18,180,698 19,046,466 73,395,478 77,138,187

Borrowings 18 31,000,000 20,000,000 125,147,000 81,000,000

Current income tax liabilities 19 546,200 491,527 2,205,009 1,990,684

Other liabilities 20 402,593 217,628 1,625,269 881,393

TOTAL LIABILITIES 82,511,518 54,842,257 333,098,999 222,111,140

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Share capital 21 16,000,000 16,000,000 64,592,000 64,800,000 

Capital contribution 21 30,000,000 - 121,110,000 -

Retained earnings 2,873,802 1,731,076 11,601,539 7,010,858 

TOTAL SHAREHOLDER’S EQUITY 48,873,802 17,731,076 197,303,539 71,810,858 

TOTAL LIABILITIES AND  
SHAREHOLDER’S EQUITY 131,385,320 72,573,333 530,402,538 293,921,998
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended 31 December 2016

Attributable to the parent of the Bank

Share Capital Retained
capital contribution earnings Total

US$ US$ US$ US$

For the  year ended 31 December 2015

Balance as at 1 January 2015 16,000,000  -   (544,766) 15,455,234
Profit for the year -  -   2,275,842 2,275,842

Balance as at 31 December 2015 16,000,000  -   1,731,076 17,731,076

In KHR’000 equivalent 64,800,000  -   7,010,858 71,810,858

For the  year ended 31 December 2016
Balance as at 1 January 2016   16,000,000 -    1,731,076 17,731,076
Capital contribution - 30,000,000 - 30,000,000
Profit for the year                   -   -    1,142,726     1,142,726 

Balance as at 31 December 2016    16,000,000 30,000,000    2,873,802   48,873,802 

In KHR’000 equivalent    64,592,000 121,110,000  11,601,539 197,303,539 

The accompanying notes on pages 22 to 60 form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2016

2016 2015 2016 2015
Note US$ US$ KHR ’000 KHR ’000

Cash flows from operating activities
Net cash (used in)/generated from 

operating activities 23 (4,153,145) (14,648,134) (16,766,247) (59,324,943)

Cash flows from investing activities
Capital guarantee with Central Bank (3,000,000) - (12,111,000) -
Purchases of property and equipment 13 (732,551) (11,121) (2,957,308) (45,040)
Purchases of intangible assets 14 (18,461) (1,397) (74,527) (5,658)

Net cash used in investing activities (3,751,012) (12,518) (15,142,835) (50,698)

Cash flows from financing activities
Additional capital contribution 30,000,000 - 121,110,000 -
Proceeds from borrowings 11,000,000 - 44,407,000 -

Net cash used in financing activities 41,000,000 - 165,517,000 -

Net (decrease)/increase in cash and 
cash equivalents 33,095,843 (14,660,652) 133,607,918 (59,375,641)

Cash and cash equivalents at the 
beginning of the year 22,190,277 36,850,929 89,895,622 150,167,535

Currency translation differences - - (313,474) (921,272)

Cash and cash equivalents at the 
end of the year 22 55,286,120 22,190,277 223,190,066 89,870,622

The accompanying notes on pages 22 to 60 form an integral part of these financial statements.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2016

1. GENERAL

The Bank was incorporated in Cambodia under the registration No. Co.5017/08E dated 20 June 
2008, granted by the Ministry of Commerce as a public limited company. On 27 April 2009, the Bank 
obtained the renewal license from the Central Bank to carry out commercial banking operations. 
The Bank is wholly owned subsidiary of Kookmin Bank Co., Ltd. Incorporated in Korea. KB Financial 
Group Inc. is the ultimate holding company.

The principal activities of the Bank consist of the provision of various types of banking and related 
financial services.

The registered office of the Bank is currently located at No. 55, Street 214, Sangkat Boeung Raing, 
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

The financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on 22 March 2017. The 
Board of Directors has the power to amend and reissue the financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set 
out below. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise 
stated.

2.1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements of the Bank has been prepared using historical cost convention except 
otherwise disclosed and in accordance with the guidelines issued by the Central Bank and Cambodian 
Accounting Standards (“CAS”). In applying CAS, the Bank also applies CFRS 7: Financial Instruments: 
Disclosures. The accounting principles applied may differ from generally accepted accounting 
principles adopted in other countries and jurisdictions. The accompanying financial statements are 
not intended to present the financial position, financial performance and cash flows in accordance 
with jurisdictions other than the Kingdom of Cambodia. Consequently, these financial statements are 
addressed to only those who are informed about Cambodian accounting principles, procedures and 
practices.

The preparation of financial statements in accordance with the guidelines issued by the Central Bank 
and CAS requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets 
and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements 
and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these 
estimates are based on management’s best knowledge of current event and actions, actual results 
ultimately may differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or 
complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are 
disclosed in Note 3 to the financial statements.
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Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.2 NEW FINANCIAL REPORTING FRAMEWORK

On 28 August 2009, the National Accounting Council of the Ministry of Economy and Finance 
(“the National Accounting Council”) announced the adoption of Cambodian International Financial 
Reporting Standards (“CIFRS”) which are based on all standards published by the International 
Accounting Standard Board (“IASB”), including the related interpretations and amendments. Public 
accountable entities are required to prepare their financial statements in accordance with CIFRS for 
accounting period beginning on or after 1 January 2012. 

Circular 058 MoEF.NAC dated 24 March 2016 issued by the National Accounting Council of the 
Ministry of Economy and Finance allowed banks and financial institutions to delay adoption of CIFRS 
until periods beginning on or after 1 January 2019.

CAS, the current accounting standard used, is different to CIFRS in many areas. Hence, the adoption 
of CIFRS will have some impacts on the financial statements of the Bank.

2.3 FOREIGN CURRENCIES TRANSLATIONS

a) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Bank are measured using the currency of the primary 
economic environment in which the Bank operates (“the functional currency”). The US$ reflects the 
economic substance of underlying events and circumstances of the Bank. The financial statements 
are therefore presented in US$, which is the Bank’s functional and presentation currency.

b) Transactions and balances

Transactions in currencies other than US$, the functional and presentation currency, are translated into 
US$ at the exchange rates prevailing at the dates of transactions. Foreign exchange gains and losses 
resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates 
of monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US$, are recognised in the 
income statement.

c) Presentation in Khmer Riel

For the sole purpose of complying with announcement No. B7-07-164 dated 13 December 2007 of 
the Central Bank, a translation to Khmer Riel (KHR)is provided for the balance sheet, the income 
statement, the statement of changes in equity, the cash flow statement and the notes to the financial 
statements as of and for the year ended 31 December 2015 using the average official rate of exchange 
published by the Central Bank as at the reporting date, which was US$1 to KHR 4,037 (31 December 
2015: US$1 to KHR 4,050). Such translation amounts are unaudited and should not be construed as 
representations that the US$ amounts represent, or have been or could be, converted into Khmer Riel 
at that or any other rate.
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Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.4 INTEREST INCOME AND EXPENSE

Interest income on loans and advances to customers, balances with the Central Bank and balances 
with other banks and financial institution are recognised on an accruals basis, except where serious 
doubt exists as to the collectability, in which case, no interest income is recognised. 

The policy on the suspension of interest income is in conformity with the Central Bank’s guidelines on 
the suspension of interest on non-performing loans and provision for loan losses.

Interest expense on deposits from other banks, deposits from customers and borrowings are 
recognised on an accruals basis.

2.5 FEE AND COMMISSION INCOME 

Fee and commission income except loan processing fee are recognised on an accrual basis when 
the service has been provided. Fees and commission income comprise income received from inward 
and outward bank transfers, bank guarantees and letters of credit.

Loan processing fees are recognised in the income statement over the period of loans and advances to 
customers. Unamortised loan fees are presented as a reduction in loans and advances to customers.

2.6 CASH AND CASH EQUIVALENTS

For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise balances with 
original maturity less than three months from the date of acquisition including: cash on hand, balances 
with the Central Bank and balances with other banks and financial institutions.

2.7 LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS

Loans and advances to customers are stated in the balance sheet at the amount of principal 
outstanding less any amount written off and the provision for loan losses. 

Loans are written off when there is no realistic prospect of recovery. Recoveries of loans and advances 
previously written off or provided for decrease the amount of the provision for losses on loans and 
advances in the income statement.  

2.8 PROVISION FOR LOAN LOSSES 

The Bank follows the mandatory loan classification and provisioning as required by a Prakas,  
B7-09-074, dated on 25 February 2009, on loans classification and provisioning for banks and 
financial institutions. It applies for loans and advances or other assets with similar nature. The minimum 
mandatory loan loss provision is made depending on the classification concerned, regardless of the 
assets (except cash) pledged as collateral, unless other information is available to indicate worsening.
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Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.8 PROVISION FOR LOAN LOSSES (continued)

The table below shows loan classifications and minimum provisioning requirements:

Provisioning rate

General provision:

Normal 1%

Specific provision:

Special mention 3%

Sub-standards 20%

Doubtful 50%

Loss 100%

Both past due and qualitative factors shall be taken into account for loan classification and provisioning.

2.9 OTHER CREDIT RELATED COMMITMENTS

In the normal course of business, the Bank enters into other credit related commitments including loan 
commitments, letters of credit and guarantees. The accounting policy and provision methodology are 
similar to those for originated loans as noted above. Specific provisions are raised against other credit 
related commitments when losses are considered probable.

2.10 PROPERTY AND EQUIPMENT

Property and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes 
expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as 
appropriate, only when it is possible that future economic benefits associated with the item will flow 
to the Bank and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are 
charged to the income statement during the financial period in which they are incurred.

Depreciation on other assets is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their 
residual value over their estimated useful lives, as follows:

Years

Leasehold improvement Shorter of lease period and its economic lives
Machinery 4
Furniture and equipment 3 - 5
Motor vehicles 5

The asset’s residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each balance 
sheet date.

An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s 
carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Gains or losses on disposals are determined by comparing proceeds with the carrying amounts. 
These are included in the income statement.
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2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.11 INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets, which comprise acquired computer software license for the core banking system 
and related costs, are stated at cost less accumulated amortisation and impairment loss. Acquired 
computer software licenses are capitalised on the basis of costs incurred to acquire the specific 
software license and bring them into use. These costs are amortised over their estimated useful lives 
of five years using the straight-line method.

Costs associated with maintaining computer software are recognised as expenses when incurred.

2.12  IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation and are tested annually for 
impairment. Assets that are subject to amortisation or depreciation are reviewed for impairment 
whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be 
recoverable. Impairment loss is recognised for the amount by which the asset’s carrying amount 
exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less 
costs to sell and its value in use. 

Any impairment loss is charged to income statement in the period in which it arises.  Reversal of 
impairment losses is recognised in the income statements to the extent that the asset’s carrying 
amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation 
or amortisation, had no impairment loss been recognised.

2.13  DEFERRED AND CURRENT INCOME TAX

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax law enacted or substantively 
enacted at the reporting date in country where the Bank operates and generates taxable income.

Deferred tax is provided using the balance sheet liability method, providing for temporary differences 
between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the 
amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates expected to be applied 
to temporary differences when they reverse, based on laws that have been enacted or substantively 
enacted by the reporting date. Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally 
enforceable right to offset current tax liabilities and assets and they relate to income taxes levied by 
the same tax authority on the same taxable entity. 

A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will 
be available against which temporary difference can be utilised. Deferred tax assets are reviewed 
at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax 
benefit will be realised.

2.14  LEASES

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor 
are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to the income 
statement on a straight-line basis over the period of the lease.

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.15  PROVISION

Provisions are recognised when the Bank has a present legal or constructive obligation as a result of 
past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the 
amount has been reliably estimated. 

When there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in 
settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised 
even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations 
may be small.

Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the 
obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and 
the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognised 
as interest expense.

2.16  RELATED PARTIES

Parties are considered to be related if one party has the ability, directly or indirectly, to control the 
other party or exercise significant influence over the other party in making financial and operating 
decisions, or where the Company and the other party are subject to common control or significant 
influence. Related parties may be individuals or corporate entities and include close family members 
of any individual considered to be a related party.

In accordance with the Law on Banking and Financial Institutions, related parties are defined as 
parties who hold, directly or indirectly, at least 10% of the capital of the Bank or voting rights and 
include any individual who participates in the administration, direction, management or internal 
control of the Bank.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGEMENTS

The Bank makes estimates, assumptions and judgements that affect the reported amounts of assets 
and liabilities. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and based on 
historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be 
reasonable under the circumstances.

a) Impairment losses on loans and advances to customers

The Bank follows the mandatory asset classification and provisioning as required by Prakas No.  
B7-09-074 dated 25 February 2009 on asset classification and provisioning in the banking and 
financial institutions issued by the Central Bank. The Central Bank requires commercial banks to 
classify their loans, advances and similar assets into five classes and the minimum mandatory level 
of provisioning is provided, depending on the classification concerned and regardless of the assets 
pledged as collateral. For the purpose of loan classification, the Bank takes into account all relevant 
factors which may affect the counterparties’ repayment abilities.

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGEMENTS (continued)

b) Taxes

Taxes are calculated on the basis of current interpretation of the tax regulations. However, these 
regulations are subject to periodic variation and the ultimate determination of tax expenses will be 
made following inspection by the General Department of Taxation (GDT).

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, 
such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such 
determination is made.

4. INTEREST INCOME

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Loans and advances to customers 4,183,613 3,614,527   16,889,246 14,638,834
Balances with other banks and financial 

institutions 191,698 115,540 773,885 467,937
Balances with the Central Bank 8,302 3,189 33,515 12,916

  4,383,613 3,733,256   17,696,646 15,119,687

5. INTEREST EXPENSE

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Deposits from customers 219,824 233,754        887,429 946,704
Deposits from banks 236,558 295,708        954,985 1,197,617
Borrowings 326,836 180,692     1,319,437 731,803

783,218 710,154     3,161,851 2,876,124

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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6. FEE AND COMMISSION INCOME

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Fees from remittances 726,029 732,658     2,930,979 2,967,265
Loan processing fees 317,190 272,645     1,280,496 1,104,212
Other fees 176,134 153,692        711,053 622,453

  1,219,353 1,158,995     4,922,528 4,693,930

7. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Salaries and wages    1,088,102 896,224 4,392,668 3,629,707
Staff benefits       171,428 288,389 692,055 1,167,975
Rental expenses       511,397 297,600 2,064,510 1,205,280
Depreciation charge (note 13)       214,591 197,874 866,304 801,390
Amortisation charge (note 14)         78,403 78,025 316,513 316,001
Other tax expenses       390,590 318,670 1,576,812 1,290,614
Marketing expenses       157,087 74,382 634,160 301,247
Electricity and utilities         57,764 54,364 233,193 220,174
Repairs and maintenances       490,225 92,052 1,979,038 372,811
Travelling and communication expenses         67,889 68,402 274,068 277,028
Office supplies and printings         31,042 25,029 125,317 101,367
Other operating expenses       217,425 184,087 877,744 745,553

   3,475,943 2,575,098 14,032,382 10,429,147

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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8. INCOME TAX EXPENSE

a) Income tax expense 

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Current income tax (Note 19) 546,728 543,876 2,207,141 2,202,698
Deferred income tax (Note 15) (73,546) 99,281 (296,905) 402,087

473,182 643,157 1,910,236 2,604,785

b) Reconciliation between income tax expenses and accounting (loss)/profit

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Profit before income tax 1,615,908 2,918,999 6,523,420 11,821,946

Tax calculated at 20% 323,182 583,800 1,304,686 2,364,389

Tax effect of reconciling items:
     Expenses not deductible for tax    
         purposes 150,990 62,208 609,547 251,942
     Income not subject for tax (990) (2,851) (3,997) (11,546)

Profit tax at 20% 473,182 643,157 1,910,236 2,604,785

Minimum tax 52,040 52,349 210,085 212,013

473,182 643,157 1,910,236 2,604,785

In accordance with Law on Taxation, the Bank has an obligation to pay corporate income tax on the 
higher of either the tax on profit at the rate of 20% of taxable profit or 1% minimum tax.

c) Other tax matter

The Bank’s tax returns are subject to periodic examination by the General Department of Taxation. 
Because the application of tax laws and regulations too many types of transactions are susceptible to 
varying interpretations, amounts reported in the financial statements could be changed at a later date 
upon final determination by the General Department of Taxation. 

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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9. BALANCES WITH THE CENTRAL BANK

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Capital guarantee (i) 4,600,000 1,600,000 18,570,200 6,480,000
Reserve requirement (ii) 8,454,880 6,452,363 34,132,351 26,132,070
Current accounts 40,259,603     5,350,930 162,528,017   21,671,267 
Fixed deposit (iii) -     1,029,630 -     4,170,001 

53,314,483 14,432,923 215,230,568 58,453,338

(i) Capital guarantee

Pursuant to Prakas No. B7-01-136 on Bank’s Capital Guarantee dated 15 October 2001 issued by the 
Central Bank, the banks are required to maintain 10% of its paid-up capital as a statutory deposit with 
the Central Bank. The deposit, which is not available for use in the Bank’s day-to-day operations, is 
refundable should the Bank voluntarily cease its operations in Cambodia.
 

(ii) Reserve requirement 

The reserve requirement represents the minimum reserve which is calculated at 8% and 12.50% 
of customers’ deposits in Khmer Riel (KHR) and other currencies respectively. The 4.50% reserve 
requirement on customers’ deposits in currencies other than KHR is interest bearing while the 
remaining 8% of the reserve requirement on customers’ deposits in KHR and foreign currencies bear 
no interest.

(iii) Fixed deposits

As at 31 December 2016, there is no fixed deposits outstanding with the central bank as those 
certificates of deposits have been expired and the deposits have been transferred to current accounts.

(iv) Interest rate

Annual interest rates of balances with the Central Bank are as follows:

2016 2015

Current accounts Nil Nil
Fixed deposit 0.69% 0.12% - 1%
Reserve requirement 0.38% 0.08% - 0.21%
Capital guarantee 0.22% 0.11%

Fixed deposits have remaining maturity of less than one month.

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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10. BALANCES WITH OTHER BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Local banks:
Savings deposits 50,970 275,307 205,766 1,114,993
Current accounts 964 - 3,892 -
Fixed deposits 8,117,598 6,111,399 32,770,742 24,751,166

Overseas banks:
Current accounts 4,150,558 5,356,870 16,755,803 21,695,324

12,320,090 11,743,576 49,736,203 47,561,483

Annual interest rates of balances with other banks and financial institutions are as follows:

2016 2015

Current accounts Nil Nil
Saving accounts 0.75% 0.75%
Fixed deposit 1.25%-2.5% 1.50% - 2%

Fixed deposits have remaining maturity of less than three months.

11. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS

a) Analysis by type of loans

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Loans and advances to customers
Short term loans 47,561,632 37,960,139 192,006,308 153,738,563
Long term loans 16,984,629 6,815,129 68,566,948 27,601,272

64,546,261 44,775,268 260,573,256 181,339,835

Provision for loan losses:
Specific provision (2,883,951) (3,403,840) (11,642,510) (13,785,552)
General provision (600,351) (411,920) (2,423,617) (1,668,276)

(3,484,302) (3,815,760) (14,066,127) (15,453,828)

61,061,959 40,959,508 246,507,129 165,886,007

Unamortised loan fees (200,430) (126,964) (809,136) (514,204)

60,861,529 40,832,544 245,697,993 165,371,803

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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11. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS (continued)

b) Provision for loan losses

Movements for provision for loan losses are as follows:

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

At the beginning of the year 3,815,760 5,203,575 15,453,828 21,204,568

Charged during the year 693,479 1,629,515 2,799,575 6,599,536
Recoveries during the year (1,024,937) (3,017,330) (4,137,671) (12,220,187)
Impact to income statement (331,458) (1,387,815) (1,338,096) (5,620,651)

Currency translation differences - - (49,605) (130,089)

At the end of the year 3,484,302 3,815,760 14,066,127 15,453,828

c)  Analysis by classification

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Normal loans
Secured 56,307,045 41,118,693 227,311,541 166,530,707 
Unsecured 3,728,004        73,275 15,049,952       296,764 

Special mention loans
Secured 1,656,000 - 6,685,272 -
Unsecured - - - -

Substandard loans
Secured - 162,450 - 657,923
Unsecured - - - -

Doubtful loans
Secured 174,362 110,000 703,899 445,500
Unsecured - - - -

Loss loans
Secured 2,680,850 3,310,850 10,822,592 13,408,941
Unsecured - - - -

64,546,261 44,775,268 260,573,256 181,339,835

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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11. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS (continued)

d) Analysis by industry

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Wholesales and retails 23,261,862 13,115,668 93,908,137 53,118,455
Real estate business 15,603,240 7,618,396 62,990,280 30,854,504
Constructions 6,738,036 8,004,757 27,201,451 32,419,266
Services 4,022,460 1,838,040 16,238,671 7,444,062
Manufacturing 661,936 460,013 2,672,236 1,863,053
Agriculture 326,500 199,500 1,318,081 807,975
Personal loans 13,932,227 13,538,894 56,244,400 54,832,520

64,546,261 44,775,268 260,573,256 181,339,835

e) Analysis by maturity

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Less than one year 47,561,632 38,027,362 192,006,308 154,010,816

More than one year but less than five years 16,639,629 6,747,906 67,174,182 27,329,019
Later than five years 345,000 - 1,392,766 -

64,546,261 44,775,268 260,573,256 181,339,835

f) Analysis by exposure

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Large exposure - 11,294,855 - 45,744,162
Non-large exposure 64,546,261 33,480,413 64,546,261 135,595,673

64,546,261 44,775,268 64,546,261 181,339,835

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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11. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS (continued)

g) Analysis by relationship

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Related parties (Note 25 (c)) 3,728,004          73,275 15,049,952        296,764 
Non-related parties 60,818,257   44,701,993 245,523,304 181,043,071 

             
64,546,261 44,775,268 260,573,256 181,339,835

h) Interest rates

These loans and advances to customers earn interest at annual rates as below:

2016 2015

Short term loans 3.3% - 15% 5.70% - 13%
Long term loans 3.3% - 11% 5.70% - 13%
Bank acceptances 1.4% - 3.0% 2.25% - 2.90%

12. OTHER ASSETS

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Interest receivable (*) 240,228 180,083 969,800 729,336
Office and house rental deposits 234,350 137,900 946,071 558,495
Prepayments for legal services 199,348 197,160 804,768 798,498
Investment in Credit Bureau of Cambodia 25,588 25,588 103,299 103,631
Other prepayments 13,573 21,027 54,794 85,160
Others 48,974   47,225 197,708        191,261 

762,061 608,983 3,076,440 2,466,381

(*) This is the net interest receivable after offsetting interest in suspense of US$700,854 (2015: 
US$812,951).
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13. PROPERTY AND EQUIPMENT

Leasehold 
improvement Machinery

Furniture 
and 

equipment
Motor 

vehicles Total
 US$  US$  US$  US$  US$ 

For the year ended 31 
December 2015

Opening net book value 511,153 17,188 242,930 60,731 832,002
Additions - - 11,121 - 11,121
Depreciation charge (91,072) (6,250) (78,996) (21,556) (197,874)

Closing net book value 420,081 10,938 175,055 39,175 645,249

As at 31 December 2015
Cost 910,722 70,738 1,261,930 163,280 2,406,670
Accumulated depreciation (490,641) (59,800) (1,086,875) (124,105) (1,761,421)

Net book value 420,081 10,938 175,055 39,175 645,249

In KHR’000 equivalents 1,701,328 44,299 708,972 158,659 2,613,258

For the year ended 31 
December 2016

Opening net book value 420,081 10,938 175,055 39,175 645,249
Additions 307,007 16,390 361,354 47,800 732,551
Depreciation charge (95,366) (6,591) (91,198) (21,436) (214,591)

Closing net book value 631,722 20,737 445,211 65,539 1,163,209

As at 31 December 2016
Cost 1,217,729 87,128 1,623,284 211,080 3,139,221
Accumulated depreciation (586,007) (66,391) (1,178,073) (145,541) (1,976,012)

Net book value 631,722 20,737 445,211 65,539 1,163,209

In KHR’000 equivalents 2,550,262 83,715 1,797,317 264,581 4,695,875
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14. INTANGIBLE ASSETS

Iwork 
system

Other 
systems Total

US$ US$ US$

For the year ended 31 December 2015
Opening net book value 158,986 32,333 191,319
Additions 1,397 - 1,397
Amortisation charge (72,825) (5,200) (78,025)

Closing net book value 87,558 27,133 114,691

As at 31 December 2015
Cost 344,472    417,611    762,083 
Accumulated amortisation (256,914)   (390,478)   (647,392)

Net book value 87,558 27,133     114,691 

In KHR’000 equivalents 354,610 109,889 464,499

For the year ended 31 December 2016
Opening net book value 87,558 27,133 114,691
Additions 18,461 - 18,461
Amortisation charge (71,046) (7,357) (78,403)

Closing net book value 34,973 19,776 54,749

As at 31 December 2016
Cost 362,933 417,611 780,544
Accumulated amortisation (327,960) (397,835) (725,795)

Net book value 34,973 19,776 54,749

In KHR’000 equivalents 141,186 79,836 221,022
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15.  DEFERRED TAX ASSETS

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Deferred tax assets - net 202,772 129,226       818,591 523,365

The movements of deferred tax assets during the year as follows:

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

As at 1 January 129,226 228,507 523,365 931,166
Charged to income statement (note 8 (a)) 73,546 (99,281) 296,905 (402,087)
Currency translation differences - - (1,679) (5,714)

As at 31 December 202,772 129,226 818,591 523,365

Deferred tax assets:

Taxable
Loss

Accelerated 
depreciation

Unearned 
revenue

Provision 
for loans

Unearned 
revenue

US$ US$ US$ US$ US$

As at 1 January 2015 155,203 86,230 (12,926) - 228,507
Charged to income statement (155,203) 17,603 38,319 - (99,281)
 
As at 31 December 2015 - 103,833 25,393 - 129,226

In KHR’000 equivalent - 420,523 102,842 - 523,365

As at 1 January 2016 - 103,833 25,393 - 129,226
Charged to income statement - (84,401) 14,693 143,254 73,546
 
As at 31 December 2016 - 19,432 40,086 143,254 202,772

In KHR’000 equivalent - 78,447 161,827 578,317 818,591
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16. DEPOSITS FROM BANKS

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Current accounts 508,783 246,620 2,053,957 998,811
Savings deposits 14,820,286 190,016 59,829,495 769,564
Fixed deposits 17,052,958 14,650,000 68,842,791 59,332,501

32,382,027 15,086,636 130,726,243 61,100,876

All fixed deposits from banks have remaining maturity of less than six months.

Annual interest rates for deposits from banks are as follows:

2016 2016

Current accounts - -
Savings deposits 0.50% - 0.70% 0.50%
Fixed deposits 1.20% - 3.60% 1.80% - 4.50%

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Current accounts 3,374,989 3,735,404 13,624,831 15,128,386
Savings deposits 12,143,120 13,388,842 49,021,775 54,224,810
Fixed deposits 2,662,589 1,922,220 10,748,872 7,784,991

18,180,698 19,046,466 73,395,478 77,138,187

All fixed deposits have remaining maturity of less than one year.

Annual interest rates for deposits from customers are as follows:

2016 2015

Current accounts - -
Savings deposits 0.5%-0.70% 0.50%
Fixed deposits 1.20% - 3.60% 1.20% - 3.85%
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18.  BORROWINGS

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Kookmin Bank Co., Ltd. 20,000,000 10,000,000 80,740,000 40,500,000
Nonghyup Bank - 10,000,000 - 40,500,000
KEB HANA Bank 10,000,000 - 40,370,000 -
The Export-Import Bank of Korea 1,000,000 - 4,037,000 -

31,000,000 20,000,000 125,147,000 81,000,000

All of the borrowings above are unsecured and their maturities are less than one year except for the 
borrowing from The Export-Import Bank of Korea which will mature in five years. The interest rates are 
ranging from 0.80% to 1.44% (2015: 0.68% to 1.12%) per annum.

19.  CURRENT INCOME TAX LIABILITIES

2016 2015 2016 2015
 US$ US$ KHR’000 KHR’000 

At the beginning of the year 491,527 - 1,984,294 -
Current income tax (Note 8) 546,728 543,876 2,207,141 2,202,698
Income tax paid (492,055) (52,349) (1,986,426) (212,014)

At the end of the year 546,200 491,527 2,205,009 1,990,684

20. OTHER LIABILITIES

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Interest payable 132,531 148,146 535,028 599,991
Tax payable 42,475 23,303 171,472 94,377
Others 227,587 46,179 918,769 187,025

402,593 217,628 1,625,269 881,393

All these liabilities will be settled within one year.
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21. SHARE CAPITAL

The total authorised numbers of shares of the Bank as at 31 December 2016 was 320,000 shares 
(2015: 320,000 shares) with a par value of US$50 per share (2015: US$50 per share). All authorised 
shares are issued and fully paid up.

Shareholder 31 December 2016 31 December 2015
# of shares % US$ # of shares % US$

Kookmin Bank Co., Ltd. 320,000 100 16,000,000 320,000 100 16,000,000

In KHR’000 equivalent 64,592,000 64,800,000

The Bank injected additional capital of US$30 million following the NBC’s Prakas on new minimum 
capital requirement. The additional capital was approved by the Central Bank on 23 December 2016. 
The Bank is in the process of amending its memorandum and article of association with ministry of 
commerce.

22. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR ’000 KHR ’000

Cash on hand 2,706,427 4,066,141 10,925,846 16,467,871
Balances with other banks and financial institutions:

Saving deposits 50,970 275,307 205,766 1,114,993
Current accounts 4,151,522 5,356,870 16,759,694 21,695,324
Fixed deposits 

(mature less than 3 months) 8,117,598 6,111,399 32,770,743 24,751,166
Balances with the Central Bank:

Current accounts 40,259,603 5,350,930 162,528,017 21,671,267
Fixed deposits 

(mature less than 3 months) - 1,029,630 -     4,170,001 

55,286,120 22,190,277  223,190,066   89,870,622 
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23. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR ’000 KHR ’000

Profit/(loss) before income tax 1,615,908 2,918,999 6,523,421 11,821,946
Adjustments for:
Provision for loan losses (note 11(b)) (331,458) (1,387,815) (1,338,096) (5,620,651)
Depreciation charge (note 13) 214,591 197,874 866,304 801,390
Amortisation charge (note 14) 78,403 78,025 316,513 316,001
Net interest income (3,600,395) (3,023,102) (14,534,795) (12,243,563)

(2,022,951) (1,216,019) (8,166,653) (4,924,877)

Changes in working capital
Reserve requirement with the Central Bank (2,002,517)  (1,700,076)  (8,084,161)  (6,885,308)
Loans and advances to customers (19,697,527) (1,000,598) (79,518,916) (4,052,422)
Other assets (92,933) (131,139) (375,171) (531,113)
Deposits from banks 17,295,391 1,073,859 69,821,493 4,349,129
Deposits from customers (865,768) (14,524,773) (3,495,105) (58,825,331)
Other liabilities 200,580 11,894 809,741 48,171

(7,185,725) (17,486,852) (29,008,772) (70,821,751)

Interest received 4,323,468 3,587,020 17,453,840 14,527,431
Interest paid (798,833) (695,953) (3,224,889) (2,818,609)
Income taxes paid (Note 19) (492,055) (52,349) (1,986,426) (212,014)

Net cash used in operating activities (4,153,145) (14,648,134) (16,766,247) (59,324,943)

24. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

a) Loan commitments, guarantee and other financial facilities

The Bank had the contractual amounts of the Bank’s off-balance sheet financial instruments that 
commit it to extend credit to customers, guarantee and other facilities as follows:

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Bank guarantees 2,459,257 37,463 9,928,021 151,725
Loan commitment 23,490        151,000 94,829        611,550 
Unused portion of overdraft 285,000 1,983,963 1,150,545 8,035,050

2,767,747     2,172,426 11,173,395     8,798,325 
 

No material losses are anticipated as a result of these transactions.
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24. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (continued)

b) Operating lease commitments

The Bank has non-cancelable lease commitments with respect to its head office and branch as follows:

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Not more than one year 235,577 262,800 951,024 1,064,340
More than one year but less than five years 470,015 91,200 1,897,451 369,360

705,592 354,000 2,848,475 1,433,700

c) Capital commitments

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Not more than one year 107,135 - 432,504 -

107,135 - 432,504 -

This commitment is related to the purchase of fixed assets for the new branch which is expected to 
start commercial operation in March 2017.

25. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

The Bank entered into a number of transactions with related parties in the normal course of business. 
The volumes of related party transactions, outstanding balance at the year end and relating expenses 
and income for the year are as follows:

a) Related parties and relationship

The related parties of, and their relationship with the Bank are as follows:

Relationship Related party

Ultimate parent company KB Financial Group Inc.
Immediate parent company Kookmin Bank Co., Ltd.
Related company Entity under the same ultimate parent company
Key management personnel All directors of the Bank who make critical decisions 

in relation to the strategic direction of the Bank and 
senior management staff (including their close family 
members)
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25. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

b) Balances with related party

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Immediate parent - current account 3,999,483 3,999,682 16,145,913 16,198,712

Current account with immediate parent company is non-bearing interest.
          
c) Loans and advances to related party

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Immediate parent 3,728,004          73,275 15,049,952        296,764

Accrued interest receivables 17,615 277 71,112 1,122

Interest income 24,428 277 98,616 1,122

Loans and advances to immediate parent is in form of banker acceptance that the Bank paid to 
customer of immediate parent on behalf, and the Bank recorded as loans and advances to immediate 
parent.

d) Borrowing from related party

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Immediate parent (Note 18 (i)) 20,000,000 10,000,000 80,740,000 40,500,000

Interest payable 23,027 21,722 92,960 87,974

Interest expense 223,143 110,897 900,828 449,133

e) Deposits from directors and key management personnel

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Deposits from directors and key 
management personnel 50,400 295,518

             
203,465 1,196,848

Interest expense 184 618 743 2,503
 

Deposits from directors and key management personnel are having annual interest rate of 0.5%.

f) Services payment to related party 

  2016 2015 2016 2015
  US$ US$ KHR’000 KHR’000
Immediate parent - payments for  

banking system maintenance 377,960
                    

26,000            1,525,825
            
105,300          
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25. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

g) Key management compensations and directors’ fees

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Directors’ fees 2,900 2,000 11,707 8,100
Salaries and other benefits 
    to key management 895,066 809,033 3,613,381 3,276,584

897,966 811,033 3,625,088 3,284,684

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Bank’s activities expose it to a variety of financial risks: credit risk, market risk (including currency 
risk, interest rate risk and price risk), and liquidity risk. Taking risk is core to the financial business, and 
the operational risks are an inevitable consequence of being in business. 

The Bank does not use derivative financial instruments such as foreign exchange contract and interest 
rate swaps to manage its risk exposure. 

The Bank holds the following financial assets and financial liabilities:

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000

Financial assets (loan and receivables)
Cash on hand 2,706,427 4,066,141 10,925,846 16,467,871
Balances with the Central Bank 40,259,603  6,380,560  162,528,017  25,841,268
Balances with other banks and financial 

institutions 12,320,090 11,743,576 49,736,203 47,561,483
Loans and advances to customers 60,861,529  40,832,544  245,697,993  165,371,803
Other assets 465,164 402,831 1,877,867 1,631,466
Total financial assets 116,612,813  63,425,652  470,765,926  256,873,891

Financial liabilities (Other liabilities)
Deposits from banks 32,382,027 15,086,636 130,726,243 61,100,876
Deposits from customers 18,180,698 19,046,466 73,395,478 77,138,187
Borrowings 31,000,000 20,000,000 125,147,000 81,000,000
Other liabilities 360,118 194,325 1,453,796 787,016
Total financial liabilities 81,922,843 54,327,427 330,722,517 220,026,079

Net financial assets 34,689,970  9,098,225  140,043,409  36,847,812
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.1 CREDIT RISK

The Bank takes on exposure to credit risk, which is the risk that a counterparty will cause a financial 
loss to the Bank by failing to discharge an obligation. Credit risk is the most important risk for the Bank’s 
business. Credit exposure arises principally in lending activities that lead to loans and advances. 
There is also credit risk in off-balance sheet financial instruments, such as loan commitments. The 
credit risk management is carried out by the Bank’s credit committee.

a) Credit risk measurement

Exposure to credit is managed through regular analysis of the ability of borrowers and potential 
borrowers to meet interest and capital repayment obligations. Exposure to credit risk is also managed 
in part by obtaining collateral and personal guarantees. Management performs credit assessment on 
a yearly basis after loans and advances have been disbursed to analyse the financial conditions and 
performance of the borrowers. 

b) Risk limit control and mitigation policies

The Bank operates and provides loans and advances to individuals or enterprises within the Kingdom 
of Cambodia. The Bank manages limits and controls the concentration of credit risk whenever it is 
identified. Large exposure is defined by the Central Bank as overall credit exposure to any individual 
beneficiary which exceeds 10% of the Bank’s net worth.

The Bank is required, under the conditions of Prakas No. B7-06-226 of the Central Bank, to maintain 
at all times a maximum ratio of 20% between the Bank’s overall credit exposure to any individual 
beneficiary and the Bank’s net worth. The aggregation of large credit exposure must not exceed 
300% of the Bank’s net worth.

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The most traditional of 
these is the taking of security in the form of collateral for loans and advances to customers, which 
is common practice. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of 
collateral or credit risk mitigation. The principal collateral types to secure for loans and advances to 
customers are:

• Mortgages over residential properties (land, building and other properties);
• Cash in the form of margin deposits, if any.

c) Impairment and provisioning policies

The Bank follows the mandatory loan classification and provisioning as required by a Prakas,  
B7-09-074, dated on 25 February 2009, on loans classification and provisioning for banks and 
financial institutions. It applies for loans and advances or other assets with similar nature. The minimum 
mandatory loan loss provision is made depending on the classification concerned, regardless of the 
assets (except cash) pledged as collateral, unless other information is available to indicate worsening. 

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016

2016 ANNUAL REPORT046



26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.1 CREDIT RISK (continued)

c) Impairment and provisioning policies (continued)

The table below shows loan classifications and minimum provisioning requirements:

Classifications Minimum provisioning requirements

Normal 1%
Special mention 3%
Sub-standards 20%
Doubtful 50%
Loss 100%

Both past due and qualitative factors shall be taken into account for loan classification and provisioning.

d) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Credit risk exposures relating to 
     on-balance sheet assets: 

Balances with other banks and financial  
     institutions 12,320,090 11,743,576 49,736,203 47,561,483
Loans and advances:

Short term loans 47,561,632 37,960,139 192,006,308 153,738,563
Long term loans 16,984,629 6,815,129 68,566,947 27,601,272

64,546,261 44,775,268 260,573,255 181,339,835

Unamortised loan fee (200,430) (126,964) (809,136) (514,204)
Provision for loan losses (3,484,302) (3,815,760) (14,066,127) (15,453,828)
Net loans and advances 60,861,529 40,832,544 245,697,992 165,371,803

Other assets 465,164 402,831 1877867 1,631,466
73,646,783 52,978,951 297,312,062 214,564,752

Credit risk exposures relating to 
     off-balance sheet items:
Bank guarantees 2,459,257 37,463 9,928,021 151,725
Loan commitments 23,490      151,000 94,829        611,550 
Unused portion of overdraft 285,000 1,983,963 1,150,545 8,035,050

2,767,747     2,172,426 11,173,395     8,798,325 

76,414,530   55,151,377 308,485,457 223,363,077 

The above table represents a worst case scenario of credit risk exposure to the Bank at 31 December 
2016 and 2015, without taking account of any collateral held or other credit enhancements. For  
on-balance sheet assets, the exposures set out above are based on net carrying amounts.

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
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26.1 CREDIT RISK (continued)

d) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements 
(continued)

As shown above, 80% of total maximum exposure is derived from loans and advances to customers 
(2015: 74%); 16% represents balances with other banks (2015: 21%).

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit 
risk to the Bank resulting from its loans and advances and balances with other banks and financial 
institutions on the following:

• 100% of loans are recovered by collateral and credit limits given are less than the value of 
collateral held (2015: 100%).

• 93% of loans and advances are considered to be neither past due nor impaired (2015: 92%).
• Provision for loan losses had been provided for those individually impaired loans in accordance 

with the Central Bank’s requirement.
• 32% of balances with other banks and financial institutions is held with its head office, a bank with 

credit rating A (2015: 28%). The remaining balances were held with local banks and management 
has done proper risk assessment and believe there will be no material loss from these local banks

e) Loans and advances to customers

Loans and advances to customers are summarised as follows:

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Loans and advances neither past 
due nor impaired (i) 60,035,049 41,191,968 242,361,493 166,827,470

Loans and advances past due but 
not impaired (ii) 1,656,000 - 6,685,272 -

Loans and advances individually 
impaired (iii) 2,855,212 3,583,300 11,526,491 14,512,365

Gross loan and advances to customers 64,546,261 44,775,268 260,573,256 181,339,835

Unamortised loan fee (200,430) (126,964) (809,136) (514,204)
Provision for loan losses (3,484,302) (3,815,760) (14,066,127) (15,453,828)

Net loan and advances to customers 60,861,529 40,832,544 245,697,993 165,371,803

For the purpose of loan provisioning in accordance with Central Bank’s Prakas, expected recovery 
from collateral (except cash) is not allowed to take into consideration when determining loan provision.
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.1 CREDIT RISK (continued)

e) Loans and advances to customers (continued)

(i) Loans and advances neither past due nor impaired

Loans and advances not past due are not considered impaired, unless other information is available 
to indicate the contrary.

(ii) Loans and advances past due but not impaired

Loans and advances less than 90 days past due are not considered impaired, unless other information 
is available to indicate the contrary. 

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Past due up to 30 days - - - -
Past due 30-60 days 1,656,000 - 6,685,272 -
Past due 60-90 days - - - -

Total 1,656,000 - 6,685,272 -

(iii) Loans and advances individually impaired

In accordance with Prakas No.B7-09-074, dated on 25 February 2009 on Asset Classification and 
Provisioning in Banking and Financial Institutions, loans and advances past due more than 90 days 
are considered impaired and a minimum level of specific provision for impairment is made depending 
on the classification concerned, unless other information is available to indicate the contrary.

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Past due 90-180 days - 162,450 - 657,923
Past due 180-360 days 174,362 110,000 703,899 445,500
Past due 360 days or more 2,680,850 3,310,850 10,822,592 13,408,942

Total 2,855,212 3,583,300 11,526,491 14,512,365

(iv) Loans and advances renegotiated

Restructuring activities include extended payment arrangements, modification and deferral of 
payments. Following restructuring, the loan is still kept in its current classification unless there is 
strong evidence of improvement in the customer’s financial condition.
 
There is no renegotiated loan and advances as at 31 December 2016.
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

26.1 CREDIT RISK (continued)

f) Repossessed collateral

Repossessed properties have to be sold within one year as required by the Central Bank. Repossessed 
property is classified in the balance sheet as foreclosed properties, if any.

During the year ended 31 December 2016, the Bank did not obtain assets by taking possession of 
collateral held as security (2015: Nil).

g) Concentration of financial assets with credit risk exposure

(i)  Geographical sector

The following table breaks down the Bank’s main credit exposure at their carrying amount, as 
categorised by geographical region as at 31 December 2016. For this table, the Bank has allocated 
exposure to countries based on the country of domicile of its counterparties.

Cambodia Korea USA Total
US$ US$ US$ US$

31 December 2016
Balances with other banks and financial 

institutions 8,169,532 3,999,483 151,075 12,320,090
Loans and advances to customers 60,861,529 - - 60,861,529
Other assets 465,164 - - 465,164

As at 31 December 2016 69,496,225 3,999,483 151,075 73,646,783

In KHR’000 equivalents 280,556,260 16,145,913 609,890 297,312,063

31 December 2015
Balances with other banks and financial 

institutions 6,386,706 3,999,682 1,357,188 11,743,576
Loans and advances to customers 40,832,544 - - 40,832,544
Other assets 402,831 - - 402,831

As at 31 December 2015 47,622,081 3,999,682 1,357,188 52,978,951

In KHR’000 equivalents 192,869,428 16,198,712 5,496,611 214,564,751
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

26.1 CREDIT RISK (continued)

g)  Concentration of financial assets with credit risk exposure (continued)

(ii)  Industry sector

The following table breaks down the Bank’s main credit exposure at their gross carrying amounts less 
impairment if any, as categorised by the industry sectors of its counterparties.

Financial 

institutions

Wholesale 

& Retailers Services Personal Real estate Construction Others Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

31 December 2016

Balances with other banks 
and financial institutions 12,320,090 - - - - - - 12,320,090

Loans and advances 990,000 22,041,636 2,494,281 12,871,592 15,316,843 6,278,642 868,535 60,861,529

Other assets 240,228 - - - - - 224,936 465,164

As at 31 December 2016 13,550,318 22,041,636 2,494,281 12,871,592 15,316,843 6,278,642 1,093,471 73,646,783

In KHR’000 equivalents 54,702,634 88,982,085 10,069,412 51,962,617 61,834,095 25,346,878 4,414,342 297,312,063

31 December 2015

Balances with other banks
and financial institutions 11,743,576 - - - - - - 11,743,576

Loans and advances - 11,551,830 1,812,191 11,760,040 7,483,458 7,632,552 592,473 40,832,544

Other assets 180,083 - - - - - 222,748 402,831

As at 31 December 2015 11,923,659 11,551,830 1,812,191 11,760,040 7,483,458 7,632,552 815,221 52,978,951

In KHR’000 equivalents 48,290,819 46,784,912 7,339,374 47,628,162 30,308,005 30,911,836 3,301,645 214,564,753

26.2 MARKET RISK

The Bank takes on exposure to market risk, which is the risk that the fair value or future cash flow 
of a financial instrument, will fluctuate because of changes in market prices. Market risk arises from 
open positions in interest rates, currency and equity products, all of which are exposed to general 
and specific market movements and changes in the level of volatility of market rates or prices such as 
interest rates, credit spreads, foreign exchange rates and equity prices.

As at 31 December 2016, the Bank does not use derivative financial instruments such as foreign 
exchange contract and interest rate swaps to hedge its risk exposure.
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

26.2 MARKET RISK (continued)

(i) Foreign exchange risk

Foreign exchange risk arises from future commercial transactions and recognised assets and liabilities 
denominated in a currency that is not the Bank’s functional currency.

The Bank mainly transacts in US$, which is the Bank’s functional currency and the Bank does not have 
significant exposure to foreign exchange risk.

The management monitors their foreign exchange risk against functional currencies. However, the 
Bank is not required to hedge its foreign exchange risk exposure arising from future commercial 
transactions and recognised assets and liabilities using forward contracts.

The table below summarises the Company’s exposure to foreign currency exchange rate risk at 31 
December 2016 and 2015. Included in the table are the Bank’s financial instruments at carrying 
amount by currency in US$ equivalent.

In US$ equivalent
 US$ KHR  Total 

As at 31 December 2016
Financial assets 
Cash on hand 2,512,805 193,622 2,706,427
Balances with the Central Bank 40,063,175 196,428 40,259,603
Balances with other banks and financial institutions 12,320,090 - 12,320,090
Loans and advances to customers 60,861,529 - 60,861,529
Other assets 465,164 - 465,164
Total financial assets 116,222,763 390,050 116,612,813

Financial liabilities 
Deposits from banks 32,382,027 - 32,382,027
Deposits from customers 18,176,967 3,731 18,180,698
Borrowings 31,000,000 - 31,000,000
Other liabilities 360,118 - 360,118
Total financial liabilities 81,919,112 3,731 81,922,843

Net financial assets 34,303,651 386,319 34,689,970

In KHR’000 equivalent 138,483,839 1,559,570 140,043,409
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.2 MARKET RISK (continued)

(i) Foreign exchange risk (continued)

In US$ equivalent
 US$ KHR  Total 

As at 31 December 2015
Financial assets 
Cash on hand 3,937,093 129,048 4,066,141
Balances with the Central Bank 6,292,218 88,342 6,380,560
Balances with other banks and financial institutions 11,743,576 - 11,743,576
Loans and advances to customers 40,832,544 - 40,832,544
Other assets 402,831 - 402,831
Total financial assets 63,208,262 217,390 63,425,652

Financial liabilities 
Deposits from banks 15,086,636 - 15,086,636
Deposits from customers 18,954,554 91,912 19,046,466
Borrowings 20,000,000 - 20,000,000
Other liabilities 194,325 - 194,325
Total financial liabilities 54,235,515 91,912 54,327,427

Net financial assets 8,972,747 125,478 9,098,225

In KHR’000 equivalent 36,339,625 508,186 36,847,811

(ii) Price risk

The Bank is not exposed to securities price risk because it does not hold any investment held and 
classified on the balance sheet either as available for sale or at fair value through profit or loss. The 
Bank currently does not have a policy to manage its price risk.

(iii) Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate 
because of changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk that the value of a 
financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Interest margins may 
increase as a result of changes but may reduce losses in the event that unexpected movements arise. 
The management of the Bank at this stage does not have a policy to set limits on the level of mismatch 
of interest rate repricing that may be undertaken; however, the management regularly monitors the 
mismatch.

The table below summarises the Bank’s exposure to interest rate risks. It includes the Bank’s financial 
instruments at carrying amounts, categorised by the earlier of contractual repricing or maturity dates.
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.2 MARKET RISK (continued)

(iii) Interest rate risk (continued)

1 
month

1 to 3 
month

3 to 12 
month

1 to 5 
years

Over 5 
years

Non-
interest 
bearing Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

As at 31 December 2016

Assets

Cash in hand - - - - - 2,706,427 2,706,427

Balances with the Central Bank - - - - - 40,259,603 40,259,603

Balances with other banks and 
     financial institutions 50,970 8,117,598 - - - 4,151,522 12,320,090

Loans and advances to customers 2,793,603 9,844,920 31,538,086 16,345,613 339,307 - 60,861,529

Other assets - - - - - 465,164 465,164

Total financial assets 2,844,573 17,962,518 31,538,086 16,345,613 339,307 47,582,716 116,612,813

Liabilities

Deposits from banks 14,820,286 14,052,958 3,000,000 - - 508,783 32,382,027

Deposits from customers 12,143,120 2,051,279 594,010 17,300 - 3,374,989 18,180,698

Borrowings 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 1,000,000 - 31,000,000

Other liabilities - - - - - 360,118 360,118

Total financial liabilities 36,963,406 26,104,237 13,594,010 17,300 1,000,000 4,243,890 81,922,843

Total interest repricing gap (34,118,833) (8,141,719) 17,944,076 16,328,313 (660,693) 43,338,826 34,689,970

In KHR’000 equivalent (137,737,729) (32,868,120) 72,440,235 65,917,400 (2,667,218) 174,958,841 140,043,409
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.2 MARKET RISK (continued)

(iii) Interest rate risk (continued)

1 
month

1 to 
3 month

3 to 12 
month

1 to 
5 years

Over 5 
years

Non-
interest 
bearing Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

As at 31 December 2015

Financial assets

Cash in hand - - - - - 4,066,141 4,066,141

Balances with the Central Bank 1,029,630 - - - - 5,350,930 6,380,560

Balances with other banks and 
     financial institutions 275,307 6,111,399 - - - 5,356,870 11,743,576

Loans and advances to customers 6,207,405 4,645,518 23,347,680 6,631,941 - - 40,832,544

Other assets - - - - - 402,831 402,831

 Total financial assets 7,512,342 10,756,917 23,347,680 6,631,941 - 15,176,772 63,425,652

Financial liabilities

Deposits from banks 190,016 11,650,000 3,000,000 - - 246,620 15,086,636

Deposits from customers 13,388,842 1,397,375 521,845 3,000 - 3,735,404 19,046,466

Borrowings 10,000,000 - 10,000,000 - - - 20,000,000

Other liabilities - - - - - 194,325 194,325

Total financial liabilities 23,578,858 13,047,375 13,521,845 3,000 - 4,176,349 54,327,427

Total interest repricing gap (16,066,516) (2,290,458) 9,825,835 6,628,941 - 11,000,423 9,098,225

In KHR’000 equivalent (65,069,390) (9,276,355) 39,794,632 26,847,211 - 44,551,713 36,847,811
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.3 LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk that the Bank is unable to meet its payment obligations associated with its 
financial liabilities when they fall due and to replace funds when they are withdrawn. The consequence 
of this may be the failure to meet obligations to repay depositors and fulfil commitments to lend.

a) Liquidity risk management process

The Bank’s management monitors balance sheet liquidity and manages the concentration and profile 
of debt maturities. Monitoring and reporting take the form of the daily cash position and project for 
the next day, week and month respectively, as these are key periods for liquidity management. The 
management monitors the movement of the main depositors and projection of their withdrawals.

b) Funding approach

The Bank’s main sources of liquidities arise from shareholder’s paid-up capital, borrowing and 
customers’ deposits. The sources of liquidity are regularly reviewed daily through management’s 
review of maturity of term deposits and key depositors.

c) Non-derivative cash flows

The table below presents the cash flows payable by the Bank under non-derivative financial liabilities 
based on remaining contractual maturities at the balance sheet date. The amounts disclosed in the 
table are the contractual undiscounted cash flows, whereas the Bank manages the inherent liquidity 
risk based on expected undiscounted cash flows.
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.3 LIQUIDITY RISK (continued)

c) Non-derivative cash flows (continued)

Up to 1 
month

1 to 3 
months

3 to 12 
months

1 to 5 
years

Over 5 
years Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

At 31 December 2016

Financial liabilities

Deposits from banks 19,406,467 10,019,305 3,006,808 - - 32,432,580

Deposits from customers 15,667,596 1,945,738 607,932 17,481 - 18,238,747

Borrowings 10,031,598 10,037,256 10,097,352 4,000 1,000,061 31,170,267

Other liabilities 360,118 - - - - 360,118

Total financial liabilities (contractual maturity dates) 45,465,779 22,002,299 13,712,092 21,481 1,000,061 82,201,712

In KHR’000 equivalent 183,545,350 88,823,281 55,355,715 86,718 4,037,247 331,848,311

Assets held for managing liquidity risk 
(contractual maturity dates) 50,739,559 18,546,288 33,202,816 20,539,403 345,727 123,373,793

In KHR’000 equivalent 204,835,600 74,871,364 134,039,770 82,917,571 1,395,699 498,060,004

At 31 December 2015

Financial liabilities

Deposits from banks 6,965,039 5,168,629 3,005,067 - - 15,138,735

Deposits from customers 17,222,236 1,309,821 526,996 3,180 - 19,062,233

Borrowings 10,005,030 - 10,049,925 - - 20,054,955

Other liabilities 194,325 - -   - - 194,325

Total financial liabilities (contractual maturity dates) 34,386,630 6,478,450 13,581,988 3,180 - 54,450,248

In KHR’000 equivalent 139,265,852 26,237,723 55,007,051 12,879 - 220,523,505

Assets held for managing liquidity risk 
(contractual maturity dates)   25,389,995   17,300,935   16,575,426     6,043,513 

                    
-   

   
65,309,869 

In KHR’000 equivalent 102,829,480 70,068,787 67,130,475 24,476,228             -   264,504,970 
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.3 LIQUIDITY RISK (continued)

d) Off-balance sheet items

The dates of the contractual amounts of the Bank’s off-balance sheet financial instruments that commit 
it to extend credit to customers and other facilities (Note 24), are summarised in table below. 

No later  
than 1 year Total

US$ US$

As at 31 December 2016
Bank guarantee 2,459,257 2,459,257
Loan commitments 23,490 23,490
Unused portion of overdraft 285,000 285,000

Total 2,767,747 2,767,747

In KHR’000 equivalent   11,173,395  11,173,395

As at 31 December 2015
Bank guarantee 37,463 37,463
Loan commitments        151,000        151,000 
Unused portion of overdraft 1,983,963 1,983,963

Total     2,172,426     2,172,426 

In KHR’000 equivalent     8,798,325     8,798,325 
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.4 FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

a) Financial instruments measured at fair value 

The Bank did not have financial instruments measured at fair value.

b) Financial instruments not measured at fair value 

As at the balance sheet date, the fair values of financial instruments of the Bank approximate their 
carrying amounts.

The estimated fair values are based on the following methodologies and assumptions:

i. Balances with other banks and financial institutions

Balances with other banks and financial institutions include current accounts which are non-interest 
bearing, savings deposits and short-term deposits. The fair value of balances with other banks 
approximates the carrying amount; these balances will be mature within one year.

ii. Loans and advances to customers

Loans and advances are net of provision for loan losses and its carrying value approximates fair 
value. The provision for loan losses is made under the requirements of Central Bank’s Prakas.

iii. Deposits from banks and customers

The fair value of amounts deposits from other banks and customers approximates the carrying 
amount. The fair value of deposits from other banks and customers with no stated maturities which 
include non-interest bearing current account is the amount repayable on demand.

The fair value of fixed interest-bearing deposits not quoted in an active market is based on discounted 
cash flows using interest rate of the debts. These deposits will be mature within one year.

iv. Other assets and other liabilities

The carrying amounts of other financial assets and other financial liabilities are assumed to approximate 
their fair values as these items are not materially sensitive to the shift in market interest rates.
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26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

26.5 CAPITAL MANAGEMENT

The Bank’s objectives when managing capital, which is a broader concept than the ‘equity’ on the 
face of balance sheet, are:

• To comply with the capital requirement set by the Central Bank;
• To safeguard the Bank’s ability to continue as a going concern so that it can continue to provide 

returns for shareholders and benefits for other stakeholders; and
• To maintain a strong capital base to support the development of business.

The Central Bank requires all commercial banks to i) hold minimum capital requirement, ii) maintain 
the Bank’s net worth at least equal to minimum capital and iii) comply with solvency, liquidity and other 
prudential ratios.  

The table below summarises the composition of regulatory capital:

2016 2015 2016 2015
US$ US$ KHR’000 KHR’000 

Tier 1 Capital
Share capital 16,000,000 16,000,000 64,592,000 64,800,000 
Capital contribution 30,000,000 - 121,110,000 -
Retained earnings 2,873,802 1,731,076 11,601,539     7,010,858 
Less: intangible assets (54,749) (114,691) (221,022) (464,499)
Total 48,819,053 17,616,385 197,082,517   71,346,359 

Tier 2 Complementary capital
General provision        600,351 411,920 2,423,617 1,668,276

Less: equity participation banking 
and financial institution (25,588) (25,588) (103,299) (103,631)

Regulatory capital/net worth   49,393,816 18,002,717 199,402,835 72,911,004
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064 របាយការណ៍ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល

068 របាយការណ៍សវន្រឯ្រាជ្យ

072 របាយការណ៍លទ្ធផល

073 តារាងតុល្យការ

074 របាយការណ៍្មកម្កមរួលមូលធន

075 របាយការណ៍លំហូរសាចក់បា្់

076 ្ំណតស់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ
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របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦064

ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលរ្ស់ធនាគារ គូ្មនី ្ម្ុជា ភអីិលសីុ (ហៅកាតថ់ា “ធនាគារ”)  សូមដា្ជូ់នរបាយការណ៍ 
រ្ស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុមែលបានហធវើសវន្ម្មរលួចរ្ស់ធនាគារ សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ ង្ៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦។ 

អំពីធនាគារ 
ធនាគារបានចុះ្ញី្ពាណិជ្្ម្មហៅក្ះរាជាណាចក្្្ម្ុជា ជាក្រុមហុ៊នមហាជនទទលួលខុសកតរូវម្ន្កមតិ 

ហកកាមវញិ្្ញ ្ន្កតចុះ្ញី្ហលខ Co.៥០១៧/០៨E ចុះថ្ងៃទី២០ មខមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០០៨ ហដាយក្សលួងពាណិជ្្ម្ម។ 
ហៅថ្ងៃទី២៧ មខហមសា ឆ្នា ២ំ០០៩ ធនាគារបានទទលួលអាជាញា ្ណ័្ណ ្្មី្ីធនាគារ្ណាតា ល ហែើម្ហីធវើក្តិ្តតាិការធនាគារ
ពាណិជ្រ្ស់ខ្លួន។ ធនាគារគឺជា្ុកតសម្ន័្ធមែលកតរូវបានកានក់ា្ទ់ាងំកសរុងហដាយធនាគារ  Kookmin Bank Co., 
Ltd. មែលបានចុះ្ញី្ពាណិជ្្ម្មហៅក្ហទស្ូហរ េ។ ក្រុមហុ៊ន KB Financing Group Inc. គឺជាក្រុមហុ៊នហមធំ។

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្របង
ស្ម្មភា្អាជីវ្ម្មចម្ងរ្ស់ធនាគារ  គឺការផតាល់ហសវាមផនា្ធនាគារជាហកចើនក្ហភទ និងហសវា្ម្មហផសេងៗហទៀត 

មែលពា្់្ ន័្ធនរឹងវស័ិយហិរញ្ញ វត្ុ។

លទ្ធផលប្រតិ្រត្ិការ និងភាគលាភ
លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុសកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ កតរូវបាន្ង្ហា ញ្នាុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 

ហៅហលើទំ្រ័ទី ៨។
មនិម្នការក្កាស ឬការ្ងភ់ាគលាភហៅ្នាុងឆ្នា ហំនាះហទ។

ដើមទុន
អនុហលាមហៅតាមក្កាសសតាី្ីតកមរូវការហែើមទុនអ្្្រម្្្មីរ្ស់ធនាគារ្ណាតា ល ធនាគារបាន្មន្មហែើមទុន  

ចំនលួន ៣០លានែុល្ារអាហមរ ិ្ ហទៀត ្នាុងអំឡុងឆ្នា ។ំ ធនាគារ្ណាតា លបានអនុមត័ហែើមទុន្មន្មហនះហៅថ្ងៃទី២៣ 
មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦។ ធនាគារ្ំ្ុងស្ិត្នាុងែំហណើ រការហធវើវហិសាធន្ម្មល្្ខនតាិ្ៈរ្ស់ខ្លួនជាមលួយនរឹងក្សលួងពាណិជ្្ម្ម។

ឥណទានអាក្រក់ និងឥណទានសង្រស័យ
មុនហ្លហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារ ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលបានចាតវ់ធិានការមែលម្នមូលដាឋា ន

សមរម្យ ពា្់្ ន័្ធហៅនរឹងការជកមះឥណទានអាក្្ហ់ចញ្ី្ញី្ និងការហធើវសំវធិានធនឥណទានសងសេយ័ ហហើយបាន
 យល់កស្ថារាល់ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអាក្្ទ់ាងំអស់មែលបានែរឹងកតរូវបានជកមះហចញ្ី្ញី្ និងបាន្តក់តា
 

សំវធិានធនហ្ញហលញ សកម្្ឥ់ណទាន និង្ុហរក្ទានអាក្្ ់និងសងសេយ័។
គិតកតរឹមកាល្រហិច្ឆទថនរបាយការណ៍ហនះ និងមផអែ្ហលើ្កមតិថនការយល់ែរឹង ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល្ុំបានែរឹង្ី

 កាលៈហទសៈណាមលួយ មែលនាឲំ្យចំនលួនឥណទានអាក្្ឬ់សងសេយ័មែលបានជកមះហចញ្ី្ញី្ ឬចំនលួនសំវធិានធន 
ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអាក្្ ់ និងសងសេយ័ ្នាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារម្នតថម្មនិកគ្ក់គានជ់ា

 សារវនតាហនាះហទ។



របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ 065

ទ្រព្រយសកម្ម
មុនហ្លហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារ ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលបានចាតវ់ធិានការ មែលម្នមូលដាឋា ន

 
សមរម្យហែើម្ី្ ញ្្្ថ់ា្ណាដា កទ្្យស្ម្មទាងំឡាយ មែលទំនងជាមនិអាច្ងវិលម្វញិហៅ្នាុងក្តិ្តដាិការអាជីវ្ម្ម

 ធម្មតា តាមតថម្្នាុង្ញី្គណហនយ្យរ្ស់ធនាគារ កតរូវបាន្តក់តា្ន្យឲ្យហស្មើនរឹងតថម្មែលរ ំ្ រឹងថានរឹងអាចល្ប់ាន
ហៅហលើទីផសារជា្ម់សដាង។ 

គិតកតរឹមកាល្រហិច្ឆទថនរបាយការណ៍ហនះ និងមផអែ្ហលើ្កមតិថនការយល់ែរឹង ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល្ុំបានែរឹង្ី
 កាលៈហទសៈណាមលួយ មែល្ណាតា លហអាយតថម្ថនកទ្្យស្ម្មហៅ្នាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារមនិកតរឹមកតរូវ

ហនាះហទ។

្រំណុលយថាភាព និង្រំណុលផ្រស្រងៗ
គិតកតរឹមកាល្រហិច្ឆទថនរបាយការណ៍ហនះ មនិម្ន៖
្. ្ន្ុ្ណាមលួយហលើកទ្្យស្ម្មរ្ស់ធនាគារ  មែលបានហ ើ្តហឡើងហដាយសារការដា្់្ ញ្ចា ំសកម្្ក់ារ

 
ធានា្ំណុលរ្ស់្ុគគាលណាម្នា ្ហ់ឡើយ ចា្ត់ាងំ្ីែំណាចក់ារយិ្រហិច្ឆទហិរញ្ញ វត្ុម្ និង

ខ. ្ំណុលយថាភា្ណាមលួយរ្ស់ធនាគារ មែលបានហ ើ្តហឡើងចា្ត់ាងំ្ីែំណាចឆ់្នា ហំិរញ្ញ វត្ុម្ 
 

ហករៅ្ី្ំណុលហផសេងៗហៅ្នាុងែំហណើ រការអាជីវ្ម្មធនាគារធម្មតាហនាះហទ។

តាមហោ្ល់រ្ស់ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល ្ំុម្ន្ំណុលយថាភា្ ឬ្ំណុលហផសេងៗរ្ស់ធនាគារមែលកតរូវបាន 
ទាមទារឲ្យសង ឬអាចនរឹងកតរូវទាមទារឲ្យសង្នាុងរយៈហ្ល១២មខ្ន្ា្់្ ីែំណាចក់ារយិ្រហិច្ឆទហិរញ្ញ វត្ុ មែលនរឹង 
ឬអាចនរឹងម្នផល្េះពាល់ជាសារវនដាែល់លទ្ធភា្រ្ស់ធនាគារ ្នាុងការ្ំហ្ញកាត្វ្ិចចារ្ស់ខ្លួនហៅថ្ងៃែល់ហ្ល
្ំណតស់ងហនាះហទ។

ការប្រ្រប្រួលកាលៈទ្រសៈ
គិតកតរឹមកាល្រហិច្ឆទថនរបាយការណ៍ហនះ ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលមនិបានែរឹង្ីកាលៈហទសៈណាមលួយមែលមនិបាន

 មវ្មញ្ហៅ្នាុងរបាយការណ៍ហនះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារ មែលអាច្ណាដា លឲ្យចំនលួនទរឹ្កបា្ម់ែល
បាន្ង្ហា ញ្នាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ម្នភា្មនិកតរឹមកតរូវហនាះហទ។ 

ប្រតិ្រត្ដិការមិនប្រក្រតី
តាមហោ្ល់រ្ស់ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារសកម្្ក់ារយិ្រហិច្ឆទហិរញ្ញ វត្ុហនះ មនិ

ម្នរងនូវផល្េះពាល់ជាសារវនដា្ីគណនី ក្តិ្តដាិការ ឬក រ្ឹតដាិការណ៍ណាមលួយមែលម្នល្្ខណៈជាសារវនតា និង
 មនិធម្មតាហនាះហទ។ តាមហោ្ល់រ្ស់ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល ហៅចហន្ាះហ្លរវាងែំណាចក់ារយិ្រហិច្ឆទហិរញ្ញ វត្ុ ម្ទល់
 នរឹងកាល្រហិច្ឆទថនរបាយការណ៍ហនះ មនិម្នគណនី ក្តិ្តដាិការ ឬក រ្ឹតដាិការណ៍ណាមលួយមែលម្នល្្ខណៈជាសារវនតា 
 និងមនិធម្មតា មែលទំនងជាម្នផល្េះពាល់ជាសារវនដាែល់លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារ ្នាុងការយិ្រហិច្ឆទហិរញ្ញ វត្ុ
 មែលរបាយការណ៍ហនះ កតរូវបានហធវើហឡើងហនាះហទ។



ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
សម្ជិ្ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលរ្ស់ធនាគារ មែលហៅ្ហកមើការ្នាុងអំឡុងឆ្នា  ំ រហូតែល់កាល្រហិច្ឆទថនរបាយការណ៍

 ហនះម្នរាយនាមែូចខាងហកកាម៖

ហលា្ LEE OU HWAN ក្ធានក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល 
 (បានមតងតាងំហៅថ្ងៃទី២៨ មខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៦)
ហលា្ PARK YONG JIN អគគានាយ្ (បានមតងតាងំហៅថ្ងៃទី២៨ មខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៦)
ហលា្ CHOI CHEAL SOO សម្ជិ្ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលក្តិ្តតាិ
ហលា្ CHANG KAB KYOUNG សម្ជិ្ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលក្តិ្តតាិ
ហលា្ LEE HANA សម្ជិ្ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលមនិក្តិ្តតាិ
ហលា្ CHO SEONG IL សម្ជិ្ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលមនិក្តិ្តតាិ
 
ហលា្ CHO CHAN HYEOUNG ក្ធានក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលមនិក្តិ្តតាិ 
 (បានលាមលងហៅថ្ងៃទី២៨ មខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៦)
ហលា្ CHOI JAE WOO សម្ជិ្ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលក្តិ្តតាិ 
 (អគគានាយ្ និងជានាយ្ក្តិ្តតាិ)  
 (បានលាមលងហៅថ្ងៃទី២៨ មខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៦)

ការទទួលខុសត្រូវរ្រស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលទទលួលខុសកតរូវ្នាុងការ្ញ្្្ថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ្ង្ហា ញកតរឹមកតរូវនូវកគ្ទិ់ែឋាភា្ជា

 សារវនដាទាងំអស់ថនស្ានភា្ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារ គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ក្មទាងំលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុ 
 និងលំហូរសាចក់បា្ស់កម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ។ំ ្នាុងការហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុទាងំហនះ តកមរូវឲ្យក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល៖

១. អនុវតដាហគាលការណ៍គណហនយ្យសមកស្ មែលគាកំទហដាយការវនិិច្ឆយ័ និងការបាេ នក់្ម្ណ 
សមហហតុផល និងក្្្ហដាយការក្រុងក្យត័នា ក្មទាងំអនុវតដាតាមហគាលការណ៍ទាងំហនះជាក្ចា។ំ

២. អនុវតដាតាមតកមរូវការ្នាុងការលាតកតដាង្ត័ម៌្ន មែលអនុហលាមតាមហគាលការណ៍មណនារំ្ស់ 
ធនាគារជាតិថន្ម្ុជា និងសតាងដ់ារគណហនយ្យ្ម្ុជា ហហើយក្សិនហ ើ្ម្នការកបាសចា្ណាមលួយ

 ្នាុងការ្ង្ហា ញឲ្យម្នភា្កតរឹមកតរូវ ការកបាសចា្ទាងំហនាះកតរូវបាន្ង្ហា ញ ្ន្យល់ និង្ំណត់្ រមិ្ណ
 

ឲ្យបានកតរឹមកតរូវហៅ្នាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។
៣. រ្សាទុ្្ំណតក់តាគណហនយ្យឲ្យបានកគ្ក់គាន ់និងក្្ន័្ធកតរួត្ិនិត្យថផ្្នាុងក្្្ហដាយក្សិទ្ធភា្។
៤. ហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហដាយមផអែ្ហលើមូលដាឋា ននិរនដាភា្ថនែំហណើ រការអាជីវ្ម្ម ហលើ្មលងមត

 ម្ន្រណីសន្មតសមរម្យថាធនាគារនរឹងមនិអាច្នដា្ិចចាក្តិ្តដាិការអាជីវ្ម្មហៅហ្លអនាគតែខ៏្ី និង
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៥. កគ្ក់គងនិងែរឹ្នាធំនាគារឲ្យម្នក្សិទ្ធភា្ តាមរយៈការសហកមចចិតតាជាសារវនតាទាងំអស់មែលជះ 
ឥទ្ធិ្លែល់ក្តិ្តដាិការ និងលទ្ធផលរ្ស់ធនាគារ ហហើយកតរូវធានាថាផល្េះពាល់ទាងំហនាះកតរូវបាន
ឆ្ុះ្ញ្ចា ំងកតរឹមកតរូវហៅ្នាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។  

ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលអះអាងថា ធនាគារបានអនុវតដាតាមតកមរូវការខាងហលើ្នាុងការហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។

ហលា្ PARK YONG JIN
អគគានាយ្ និងជានាយ្ក្តិ្តតាិ

រាជធានីភនាហំ្ញ ក្ះរាជាណាចក្្ម្ុជា
កាល្រហិច្ឆទ៖ ថ្ងៃទី២២ មខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៧
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CUnPaKTunikrbs;FnaKarKUkmIn km<úCa PIGilsIu

eyIg´)aneFIVsvnkmµ eTAelIr)aykarN_hirBaØvtßúEdl)anP¢ab;mkCamYy rbs;FnaKar KUkmIn km<úCa 

PIGilsIu ¬ehAkat;fa {FnaKar}¦ rYmmantaragtulükarKitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2014 r)aykarN_lT§pl 

r)aykarN_bERmbRmÜlmUlFn nigr)aykarN_lMhUrsac;R)ak;sRmab;dMNac;qñaM nigkMNt; smÁal;RBmTaMg 

esckþIsegçbéneKalkarN_KNenyüsMxan;² nigB½t’manBnül;epSg²eTot.

karTTYlxusRtÚvrbs;KN³RKb;RKgelIr)aykarN_hirBaØvtßú

KN³RKb;RKgTTYlxusRtÚvkñúgkarerobcM nigkarbgðajr)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH[)anRtwmRtÚv eday 

GnuelameTAtameKalkarN_ENnaMepSg² ecjedayFnaKarCatiénkm<úCa nigsþg;darKNenyükm<úCa nig 

TTYlxusRtÚvelIkarRtÜtBinitüépÞkñúg EdlKN³RKb;RKgkMNt;fa vamanPaBcaM)ac;kñúgkarerobcMr)aykarN_ 

hirBaØvtßú min[mankarraykarN_xusCasarvnþ EdlbNþalmkBIkarEkøgbnøM b¤kMhusqÁgepSg².

karTTYlxusRtÚvrbs;svnkr

karTTYlxusRtÚvrbs;eyIg´ KWbeBa©jmtielIr)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH edayEp¥keTAelIkareFIVI 

svnkmµrbs;eyIg´. eyIg´)aneFVIsvnkmµedayGnuelameTAtamsþg;darsvnkmµGnþrCatiénkm<úCa.  

sþg;darTaMgenaHtRmÚv[eyIg´RbtibtþitamRkmsIlFm’ eFVIEpnkarsvnkmµ nigeFVIsvnkmµedIm,IITTYl)ankar 

FanaGHGagEdlsmehtupl far)aykarN_hirBaØvtßúBMumanlkçN³xusqÁgCasarvnþ. 

kareFVIsvnkmµrYmmankarGnuvtþnItiviFIedIm,IITTYl)annUvPsþútagsvnkmµ GMBIcMnYnTwkR)ak; nigkar 

latRtdagbgðajenAkñúgr)aykarN_hirBaØvtßú. kareRCIserIsnItiviFITaMgenH KWGaRs½yelIkarvinicä½yrbs; 

svnkr rab;TaMgkarvaytémøelIhaniP½yénPaBxusqÁgCasarvnþénr)aykarN_hirBaØvtßú EdlbNþalmkBIkar 

EkøgbnøM b¤kMhusqÁg. kñúgkarvaytémøhaniP½yTaMgenaH svnkr)anBicarNaeTAelIRbB½n§RtÜtBinitüépÞkñúg 

rbs;GgÁPaB EdlTak;TgeTAnwgkarerobcM nigkarbgðajy:agRtwmRtÚvénr)aykarN_hirBaØvtßú edIm,IerobcMnUv 

nItiviFIsvnkmµ EdlmanlkçN³smehtupleTAtamkal³eTs³epSg² bu:EnþBMumaneKalbMNgbeBa©jmtieTA 

elIRbsiT§PaBénRbB½n§RtÜtBinitüépÞkñúgrbs;GgÁPaBenaHeT. svnkmµk¾rab;TaMgkarvaytémønUvPaBsmRsb 

éneKalkarN_KNenyüEdl)aneRbIR)as; nigPaBsmehtuplénkar):an;sµanKNenyüEdlKN³RKb;RKg 

)aneFVIeLIg k¾dUcCakarvaytémøelIkarbgðajCaTUeTAénr)aykarN_hirBaØvtßú.

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ
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ជូនភាគទុនិ្ធនាគារ គូ្មនី ្ម្ុជា ភអីិលសីុ

មតិយោ្រល់រ្រស់យើងខ្ញុំ
តាមមតិហោ្ល់ហយើងខញាុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ ធនាគារ គូ្មនី ្ ម្ុជា ភអីិលសីុ (ហៅកាតថ់ា“ធនាគារ”) 

្ង្ហា ញកតរឹមកតរូវនូវកគ្ទិ់ែឋាភា្ជាសារវនតាទាងំអស់អំ្ីស្ានភា្ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារគិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ 

 និងលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុ ក្មទាងំលំហូរសាចក់បា្ស់កម្្ែ់ំណាចឆ់្នា  ំ ហដាយអនុហលាមហៅតាមសតាងដ់ារគណហនយ្យ 
្ម្ុជា និងហគាលការណ៍មណនារំ្ស់ធនាគារជាតិថន្ម្ុជា (ហៅកាតថ់ា“ធនាគារ្ណាតា ល”)។

របាយការណ៍ដ្រលយើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារ រលួមម្ន៖
• តារាងតុល្យការ គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ 
• របាយការណ៍លទ្ធផលសកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា  ំ
• របាយការណ៍្មកម្កមរួលមូលធនសកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា  ំ
• របាយការណ៍លំហូរសាចក់បា្ស់កម្្ែ់ំណាចឆ់្នា  ំនិង
• ្ំណតស់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ រា្ទ់ាងំហសច្តាីសហង្ខ្ហគាលការណ៍គណហនយ្យសំខាន់ៗ ។

មូលដ្ឋ្រនន្រមតិយោ្រល់រ្រស់យើងខ្ញុំ
ហយើងខញាុ ំបានហធវើសវន្ម្មហដាយអនុហលាមហៅតាមសតាងដ់ារអនតារជាតិ សតាី្ីសវន្ម្មថន្ម្ុជា (ហៅកាតថ់ា “សតាងដ់ារ

 សវន្ម្ម”)។ ការទទលួលខុសកតរូវរ្ស់ហយើងខញាុ ំមែលអនុហលាមហៅតាមសតាងដ់ារទាងំហនាះ កតរូវបាន្ណ៌នា្មន្មហទៀត
ហៅ្នាុង្ថាខណ្ឌ  “ការទទលួលខុសកតរូវរ្ស់សវន្រ្នាុងការហធវើសវន្ម្មហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ” ហៅ្នាុងរបាយការណ៍

 រ្ស់ហយើងខញាុ ំ។
ហយើងខញាុ ំហជឿជា្ថ់ាភសតាុតាងសវន្ម្មមែលហយើងខញាុ ំបានទទលួលម្នភា្កគ្ក់គាន ់ និងសមហហតុផល ហែើម្ហីធវើ

ជាមូលដាឋា នសកម្្ក់ារ្ហញចា ញមតិហោ្ល់រ្ស់ហយើងខញាុ ំ។

ឯករាជ្រយ
ហយើងខញាុ ំម្នឯ្រាជ្យ្ីធនាគារ មែលអនុហលាមហៅតាមក្មសីលធមស៌កម្្គ់ណហនយ្យ្រវជ្ិាជីវៈ មែល

 
ហចញផសាយហដាយក្រុមក រ្ឹ្សាសតាងដ់ារក្មសីលធមអ៌នតារជាតិ (ហៅកាតថ់ា “ក្មសីលធមអ៌នតារជាតិ”) និងអនុហលាម
ហៅតាមក្មសីលធមរ៌្ស់វទិយាស្ានគណហនយ្យ្រជំនាញ និងសវន្រ្ម្ុជា (ហៅកាតថ់ា “ក្មសីលធម ៌វគស្”)។  
ហយើងខញាុ ំបាន្ំហ្ញកាត្វ្ិចចា្នាុងការទទលួលខុសកតរូវមផនា្ក្មសីលធមហ៌ផសេងៗហទៀត មែល្ំណតហ់ដាយ “ក្មសីលធម៌

 អនតារជាតិ” និង “ក្មសីលធម ៌វគស្”។
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ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ
គណៈកគ្ក់គងទទលួលខុសកតរូវចំហពាះ្ត័ម៌្នហផសេងៗ។ ្ត័ម៌្នហផសេងៗរលួមម្ន ឧ្សម្ន័្ធមែលជាតកមរូវការ 

រ្ស់ធនាគារ្ណាតា ល ្េុមនតាឧ្សម្ន័្ធទាងំហនះមនិមមនជាមផនា្ថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ និងរបាយការណ៍សវន្រ
 

រ្ស់ហយើងខញាុ ំហទ។
មតិហោ្ល់រ្ស់ហយើងខញាុ ំចំហពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ្ំុបានកគ្ែណតា ្ហ់ៅហលើ្ត័ម៌្នហផសេងៗហនាះហទ 

 ហហើយហយើងខញាុ ំមនិហធវើការធានាអះអាងចំហពាះ្ត័ម៌្នទាងំហនាះហទ។
ទា្ទ់ងនរឹងការហធវើសវន្ម្មរ្ស់ហយើងខញាុ ំហៅហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ហយើងខញាុ ំទទលួលខុសកតរូវ្នាុងការអាន

 ្ត័ម៌្នហផសេងៗមែលបានហរៀ្រា្ខ់ាងហលើ ហែើម្ី្ ិចារណាថាហតើ្ត័ម៌្នហផសេងៗទាងំហនាះម្នភា្ផ្ុយគានា ជាសារវនតា
 ្ីរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ឬផ្ុយ្ីការយល់ែរឹងរ្ស់ហយើងខញាុ ំមផអែ្ហលើលទ្ធផលថនការហធវើសវន្ម្ម ឬម្នការរាយការណ៍

 ្ី្ំហុសឆគាងជាសារវនតាមែលបានហ ើ្តហឡើងឬហទ។
មផអែ្ហៅហលើការង្រមែលហយើងខញាុ ំបាន្ំហ្ញ ក្សិនហ ើ្ហយើងខញាុ ំសននាិដាឋា នថាម្ន្ំហុសឆគាងជាសារវនតាមែលហ ើ្ត

ហចញ្ី្ត័ម៌្នហផសេងៗទាងំហនះ ហយើងខញាុ ំកតរូវរាយការណ៍្ីអងគាហហតុថន្ំហុសឆគាងទាងំហនាះ។ ហយើងខញាុ ំមនិម្នអវីកតរូវ
 រាយការណ៍ចំហពាះ្ញ្ហា ហនះហទ។

ការទទួលខុសត្រូវរ្រស់ថា្ន្រក់គ្រ្រ់គ្រង និងអ្នកដ្រលទទួល្រន្ទុកលើអភិបាលកិច្ច
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ថានា ្ក់គ្ក់គងទទលួលខុសកតរូវ្នាុងការហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ និង្ង្ហា ញរបាយការណ៍ទាងំហនាះឲ្យបានកតរឹ
មកតរូវ ហដាយអនុហលាមហៅតាមសតាងដ់ាររបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ុអនតារជាតិថន្ម្ុជា និងទទលួលខុសកតរូវហលើការ 
កតរួត្ិនិត្យថផ្្នាុង មែលថានា ្ក់គ្ក់គង្ំណតថ់ាម្នភា្ចាបំាច់្ នាុងការហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ឲ្យហចៀសផុត្ី
ការរាយការណ៍ខុសជាសារវនតា មែល្ណាតា លម្្ីការម្្ង្ន្ំ ឬ្ំហុសឆគាងហផសេងៗ។

្នាុងការហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ថានា ្ក់គ្ក់គងទទលួលខុសកតរូវ្នាុងការវាយតថម្អំ្ីលទ្ធភា្ រ្ស់ធនាគារ
្នាុងការ្នតានិរនតាភា្អាជីវ្ម្ម ការលាតកតដាង្ត៌ម័្នមែលពា្់្ ន័្ធ ្ែូ៏ចជា្ញ្ហា ហផសេងៗមែលទា្ទិ់នហៅនរឹង

 
និរនតាភា្អាជីវ្ម្ម ហដាយហក្ើមូលដាឋា នគណហនយ្យសកម្្និ់រនតាភា្អាជីវ្ម្ម ហលើ្មលងមតថានា ្ក់គ្ក់គងហកគាងនរឹង

 
្ិទអាជីវ្ម្មរ្ស់ធនាគារ ឬ្ញ្ឈ្ក់្តិ្តិតាការ ហដាយមនិម្នជហកមើសក្្្ហដាយភា្កបា្ែក្ជាណាមលួយ។

អនា្មែលទទលួល្ន្ុ្អភបិាល្ិចចា កតរូវម្នការទទលួលខុសកតរូវ្នាុងការកតរួត្ិនិត្យែំហណើ រការថនការរាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសត្រូវរ្រស់សវនករ ក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ហគាល្ំណងរ្ស់ហយើងខញាុ ំគឺមសវងរ្អំណះអំណាងមែលសមហហតុផល ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុទាងំមូល 

 ្ំុម្នការរាយការណ៍ខុសជាសារវនតាមែល្ណាតា លម្្ីការម្្ង្ន្ំ ឬ្ំហុសឆគាងហផសេងៗ និងហចញរបាយការណ៍ 
សវន្ម្មមែលម្នមតិហោ្ល់រ្ស់ហយើងខញាុ ំ។ ការអះអាងមែលសមហហតុផលគឺជាការអះអាង្នាុង្កមតិខ្ស់ ្េុមនតាវា
មនិមមនជាការធានាថាសវន្ម្មមែលបានហធវើហឡើងហដាយអនុហលាមហៅតាមសតាងដ់ារសវន្ម្ម មតងមតរ្ហ�ើញជានិចចា
នូវការរាយការណ៍ខុសជាសារវនតាមែលបានហ ើ្តហឡើងហនាះហទ។ ការរាយការណ៍ខុសអាចហ ើ្តហឡើង្ីការម្្ង្ន្ំ ឬ
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r)aykarN_bERmbRmÜlmUlFn nigr)aykarN_lMhUrsac;R)ak;sRmab;dMNac;qñaM nigkMNt; smÁal;RBmTaMg 

esckþIsegçbéneKalkarN_KNenyüsMxan;² nigB½t’manBnül;epSg²eTot.

karTTYlxusRtÚvrbs;KN³RKb;RKgelIr)aykarN_hirBaØvtßú

KN³RKb;RKgTTYlxusRtÚvkñúgkarerobcM nigkarbgðajr)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH[)anRtwmRtÚv eday 

GnuelameTAtameKalkarN_ENnaMepSg² ecjedayFnaKarCatiénkm<úCa nigsþg;darKNenyükm<úCa nig 

TTYlxusRtÚvelIkarRtÜtBinitüépÞkñúg EdlKN³RKb;RKgkMNt;fa vamanPaBcaM)ac;kñúgkarerobcMr)aykarN_ 

hirBaØvtßú min[mankarraykarN_xusCasarvnþ EdlbNþalmkBIkarEkøgbnøM b¤kMhusqÁgepSg².

karTTYlxusRtÚvrbs;svnkr

karTTYlxusRtÚvrbs;eyIg´ KWbeBa©jmtielIr)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH edayEp¥keTAelIkareFIVI 

svnkmµrbs;eyIg´. eyIg´)aneFVIsvnkmµedayGnuelameTAtamsþg;darsvnkmµGnþrCatiénkm<úCa.  
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rbs;GgÁPaB EdlTak;TgeTAnwgkarerobcM nigkarbgðajy:agRtwmRtÚvénr)aykarN_hirBaØvtßú edIm,IerobcMnUv 

nItiviFIsvnkmµ EdlmanlkçN³smehtupleTAtamkal³eTs³epSg² bu:EnþBMumaneKalbMNgbeBa©jmtieTA 

elIRbsiT§PaBénRbB½n§RtÜtBinitüépÞkñúgrbs;GgÁPaBenaHeT. svnkmµk¾rab;TaMgkarvaytémønUvPaBsmRsb 
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)aneFVIeLIg k¾dUcCakarvaytémøelIkarbgðajCaTUeTAénr)aykarN_hirBaØvtßú.

្ំហុសឆគាង ហហើយវាកតរូវបានចាតទុ់្ថាម្នល្្ខណៈជាសារវនតា ក្សិនហ ើ្ការរាយការណ៍ខុសនីមលួយៗ ឬការ 
រាយការណ៍ខុសសរុ្ អាចកតរូវបានរ ំ្ រឹងថាជះឥទ្ធិ្លហលើមូលដាឋា ន ថនការសហកមចចិតតាមផនា្ហសែឋា្ិចចារ្ស់អនា្ហក ើ្កបាស់

 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុទាងំហនះ។

មផនា្មលួយថនការហធវើសវន្ម្មមែលអនុហលាមហៅតាមសតាងដ់ារសវន្ម្ម តកមរូវឲ្យហយើងខញាុ ំហក ើ្កបាស់ការវនិិច្ឆយ័ 
 និងរ្សាការហងឿងឆងៃល់ក្្្ហដាយវជ្ិាជីវៈ ្នាុងហ្ល្ំហ្ញការង្រសវន្ម្មរ្ស់ហយើងខញាុ ំ ហហើយហយើងខញាុ ំ៖

• ្ំណត ់ និងវាយតថម្ហានិភយ័ថនភា្ខុសជាសារវនតាថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ មែលអាច្ណាតា លម្្ី
 

ការម្្ង្ន្ំ ឬ្ំហុសឆគាងហផសេងៗ ហដាយតា្ម់តងនីតិវធិីសវន្ម្ម និងហធវើសវន្ម្មហែើម្ហីឆ្ើយត្ហៅនរឹង
ហានិភយ័ ទាងំហនាះ និងមសវងរ្ភសតាុតាងសវន្ម្មកគ្ក់គាននិ់ងសមកស្ ហែើម្ហីធវើជាមូលដាឋា នសកម្្់
ការ្ហញចាញមតិហោ្ល់រ្ស់ហយើងខញាុ ំ។ ហានិភយ័មែល្ណាតា លម្្ីការរ្មនិហ�ើញ្ំហុសជាសារវនតា

 ្ីការម្្ង្ន្ំ វាម្នទំហំធំជាងហានិភយ័មែល្ណាតា លម្្ី្ំហុសឆគាងអហចតនា។ ការម្្ង្ន្ំរលួមម្ន 
ការសមគំនិត ការម្្ង្ន្ំឯ្សារ ការលុ្្ំបាតហ់ដាយហចតនា ការ្ង្ហា ញខុស ឬការរលំងក្្ន័្ធកតរួត 
្ិនិត្យថផ្្នាុង។

• មសវងយល់អំ្ីក្្ន័្ធកតរួត្ិនិត្យថផ្្នាុងមែលពា្់្ ន័្ធហៅនរឹងសវន្ម្ម ហែើម្តីា្ម់តងនីតិវធិីសវន្ម្មមែល
សមកស្ហៅតាមកាលៈហទសៈ ្េុមនតាមនិ្ហញចាញមតិហោ្ល់រ្ស់ហយើងខញាុ ំហៅហលើក្សិទ្ធភា្ថនក្្ន័្ធ

 កតរួត្ិនិត្យថផ្្នាុងរ្ស់ធនាគារហទ។
• វាយតថម្អំ្ីភា្សមកស្ថនហគាលការណ៍គណហនយ្យ មែលបានហក ើ្កបាស់ភា្សមហហតុផលថនការ 

បាេ នស់ា្ម នគណហនយ្យ និងការលាតកតដាងពា្់្ ន័្ធមែលថានា ្ក់គ្ក់គងបានហធវើហឡើង។
• សននាិដាឋា នហលើភា្សមកស្ថនការហក ើ្កបាស់ មូលដាឋា នគណហនយ្យនិរនតាភា្អាជីវ្ម្មរ្ស់ថានា ្ក់គ្ក់គង

 
អាកស័យហៅហលើភសតាុតាងសវន្ម្មមែលហយើងខញាុ ំទទលួលបាន ថាហតើវាម្នភា្មនិចបាស់លាស់ជាសារវនតា 
មែលបានហ ើ្តហឡើង្កមតិណា ពា្់្ ន័្ធហៅនរឹងក រ្ឹតតាិការណ៍ ឬល្្ខខណ្ឌ នានា អាច្ណាតា លឲ្យម្នការ 
សងសេយ័ជាែុំ្ំភលួនហៅហលើលទ្ធភា្រ្ស់ធនាគារ ្នាុងការ្នតានិរនតាភា្អាជីវ្ម្មរ្ស់ខ្លួនមែរឬហទ។ ក្សិន
ហ ើ្ហយើងខញាុ ំសននាិដាឋា នថាម្នភា្មនិចបាស់លាស់ជាសារវនតាបានហ ើ្តហឡើង ហនាះហយើងខញាុ ំកតរូវហធវើការ្ង្ហា ញ

 ហៅ្នាុងរបាយការណ៍សវន្ម្ម ហែើម្ទីាញចំណា្អ់ារម្មណ៍អនា្ហក ើ្កបាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ចំហពាះ
 ការលាតកតដាង្ត័ម៌្នហៅ្នាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ឬក្សិនហ ើ្ការលាតកតដាងហនាះហៅមនិទាន់
 កគ្ក់គានហ់ទៀត ហយើងខញាុ ំកតរូវហធវើការម្មក្មតិហោ្ល់រ្ស់ហយើងខញាុ ំ។ ហសច្តាីសននាិដាឋា នសរុ្រ្ស់ហយើងខញាុ ំ 

អាកស័យហៅហលើភសតាុតាងសវន្ម្មមែលហយើងខញាុ ំទទលួលបាន រហូតែល់ថ្ងៃចុះហត្ហលខាហលើរបាយការណ៍
 សវន្ម្មហនះ។ ហទាះជាោេ ងណា្ហ៏ដាយ ក រ្ឹតតាិការណ៍ ឬល្្ខខណ្ឌ នានា្នាុងហ្លអនាគត អាច្ណាតា ល 

ឲ្យធនាគារឈ្់្ នតានិរនតាភា្អាជីវ្ម្ម។
• វាយតថម្ការ្ង្ហា ញទូហៅ រចនាសម្ន័្ធ និងខ្រឹមសារ្នាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ រា្ទ់ាងំការលាតកតដាង

 ្ត័ម៌្នហផសេងៗ និង្ំណតថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ្ង្ហា ញ្ីក្តិ្តតាិការ និងក រ្ឹតតាិការណ៍ជា្ម់សតាង មែល
 អាចហធវើឲ្យម្នការ្ង្ហា ញកតរឹមកតរូវ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦070



ហយើងខញាុ ំបានរាយការណ៍ជូនអនា្មែលទទលួល្ន្ុ្អភបិាល្ិចចានូវ្ញ្ហា ហផសេងៗែូចជា ទំហំការង្រ និងហ្លហវលា
សវន្ម្ម ក្មទាងំ្ញ្ហា សវន្ម្មសំខាន់ៗ  មែលហយើងខញាុ ំបានរ្ហ�ើញ រលួមទាងំរាយការណ៍្ីភា្ខវះខាតជាសារវនតា

 
ថនក្្ន័្ធកតរួត្ិនិត្យថផ្្នាុង មែលហយើងខញាុ ំបានរ្ហ�ើញ្នាុងការហធវើសវន្ម្មរ្ស់ហយើងខញាុ ំ។

ជ. ក្រុមហុ៊ន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ឡាង ហុី

Associate partner

រាជធានីភនាហំ្ញ ក្ះរាជាណាចក្្ម្ុជា
កាល្រហិច្ឆទ៖ ថ្ងៃទី២២ មខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៧

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ 071



របាយការណ៍លទ្ធផល
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦072

្ំណតស់ម្គា ល់មែលភ្ា្ម់្ជាមលួយ ្ីទំ្រ័ទី ០៧៨ ែល់ទំ្រ័ទី ១២២ គឺជាមផនា្ថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហនះ។ 

កំណត់

សមា្គ្រល់

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ចំណូលការកបា្់ ៤ ៤.៣៨៣.៦១៣ ៣.៧៣៣.២៥៦ ១៧.៦៩៦.៦៤៦ ១៥.១១៩.៦៨៧

ចំណាយការកបា្់ ៥ (៧៨៣.២១៨) (៧១០.១៥៤) (៣.១៦១.៨៥១) (២.៨៧៦.១២៤)

ចំណូលការកបា្សុ់ទ្ធ ៣.៦០០.៣៩៥ ៣.០២៣.១០២ ១៤.៥៣៤.៧៩៥ ១២.២៤៣.៥៦៣

ចំណូល្ថកម និងហជើងសារ ៦ ១.២១៩.៣៥៣ ១.១៥៨.៩៩៥ ៤.៩២២.៥២៨ ៤.៦៩៣.៩៣០

ចំណាយ្ថកម និងហជើងសារ (៩២.០៧០) (៩២.៨៨៤) (៣៧១.៦៨៧) (៣៧៦.១៨០)

ចំណូល្ថកម និងហជើងសារសុទ្ធ ១.១២៧.២៨៣ ១.០៦៦.១១១ ៤.៥៥០.៨៤១ ៤.៣១៧.៧៥០

ចំណូលក្តិ្តតាិការហផសេងៗ ៣២.៧១៥ ១៧.០៦៩ ១៣២.០៧០ ៦៩.១២៩

ចំណូលក្តិ្តតាិការសុទ្ធ ៤.៧៦០.៣៩៣ ៤.១០៦.២៨២ ១៩.២១៧.៧០៦ ១៦.៦៣០.៤៤២

ចំណាយទូហៅ និងរែឋាបាល ៧ (៣.៤៧៥.៩៤៣) (២.៥៧៥.០៩៨) (១៤.០៣២.៣៨២) (១០.៤២៩.១៤៧)

សំវធិានធនឥណទានខាត្ង់ ១១(ខ) ៣៣១.៤៥៨ ១.៣៨៧.៨១៥ ១.៣៣៨.០៩៦ ៥.៦២០.៦៥១

ចំហណញមុន្ង់្ ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញ ១.៦១៥.៩០៨ ២.៩១៨.៩៩៩     ៦.៥២៣.៤២០ ១១.៨២១.៩៤៦

ចំណាយ្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញ ៨ (៤៧៣.១៨២) (៦៤៣.១៥៧)   (១.៩១០.២៣៦) (២.៦០៤.៧៨៥)

ចំហណញ្នាុងឆ្នា ំ ១.១៤២.៧២៦ ២.២៧៥.៨៤២     ៤.៦១៣.១៨៤ ៩.២១៧.១៦១
ចំហណញម្ងមច្ហៅឲ្យ៖
ក្រុមហុ៊នហមរ្ស់ធនាគារ ១.១៤២.៧២៦ ២.២៧៥.៨៤២     ៤.៦១៣.១៨៤ ៩.២១៧.១៦១



តារាងតុល្រយការ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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្ំណតស់ម្គា ល់មែលភ្ា្ម់្ជាមលួយ ្ីទំ្រ័ទី ០៧៨ ែល់ទំ្រ័ទី ១២២ គឺជាមផនា្ថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហនះ។

កំណត់

សមា្គ្រល់

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

បទព្រយសកម្ម

សាចក់បា្់្ នាុងថែ ២.៧០៦.៤២៧ ៤.០៦៦.១៤១ ១០.៩២៥.៨៤៦ ១៦.៤៦៧.៨៧១

សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល ៩ ៥៣.៣១៤.៤៨៣ ១៤.៤៣២.៩២៣ ២១៥.២៣០.៥៦៨ ៥៨.៤៥៣.៣៣៨
សមតុល្យហៅធនាគារ 

និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ១០ ១២.៣២០.០៩០ ១១.៧៤៣.៥៧៦ ៤៩.៧៣៦.២០៣ ៤៧.៥៦១.៤៨៣
ឥណទាន 

និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន
១១ ៦០.៨៦១.៥២៩ ៤០.៨៣២.៥៤៤ ២៤៥.៦៩៧.៩៩៣ ១៦៥.៣៧១.៨០៣

កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ ១២ ៧៦២.០៦១ ៦០៨.៩៨៣ ៣.០៧៦.៤៤០ ២.៤៦៦.៣៨១
កទ្្យសម្តតាិ និង្រកិា្ខ រ ១៣ ១.១៦៣.២០៩ ៦៤៥.២៤៩ ៤.៦៩៥.៨៧៥ ២.៦១៣.២៥៨
កទ្្យស្ម្មអរូ្ី ១៤ ៥៤.៧៤៩ ១១៤.៦៩១ ២២១.០២២ ៤៦៤.៤៩៩
្ន្ធ្នយារកទ្្យស្ម្ម ១៥ ២០២.៧៧២ ១២៩.២២៦ ៨១៨.៥៩១ ៥២៣.៣៦៥
កទ្្យស្ម្មសរុ្ ១៣១.៣៨៥.៣២០ ៧២.៥៧៣.៣៣៣ ៥៣០.៤០២.៥៣៨ ២៩៣.៩២១.៩៩៨

្រំណុល និងមូលធនភាគទុនិក

្ំណុល
កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ១៦ ៣២.៣៨២.០២៧ ១៥.០៨៦.៦៣៦ ១៣០.៧២៦.២៤៣ ៦១.១០០.៨៧៦
កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ១៧ ១៨.១៨០.៦៩៨ ១៩.០៤៦.៤៦៦ ៧៣.៣៩៥.៤៧៨ ៧៧.១៣៨.១៨៧
កបា្់្ មចាី ១៨ ៣១.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ ១២៥.១៤៧.០០០ ៨១.០០០.០០០
្ំណុល្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញ ១៩ ៥៤៦.២០០ ៤៩១.៥២៧ ២.២០៥.០០៩ ១.៩៩០.៦៨៤
្ំណុលហផសេងៗ ២០ ៤០២.៥៩៣ ២១៧.៦២៨ ១.៦២៥.២៦៩ ៨៨១.៣៩៣

្ំណុលសរុ្ ៨២.៥១១.៥១៨ ៥៤.៨៤២.២៥៧ ៣៣៣.០៩៨.៩៩៩ ២២២.១១១.១៤០

មូលធនភាគទុនិក

ហែើមទុន ២១ ១៦.០០០.០០០ ១៦.០០០.០០០ ៦៤.៥៩២.០០០ ៦៤.៨០០.០០០ 
ការចូលរលួមហែើមទុន ២១ ៣០.០០០.០០០ - ១២១.១១០.០០០ -
ចំហណញរ្សាទុ្ ២.៨៧៣.៨០២ ១.៧៣១.០៧៦ ១១.៦០១.៥៣៩ ៧.០១០.៨៥៨ 

មូលធនភាគទុនិ្សរុ្ ៤៨.៨៧៣.៨០២ ១៧.៧៣១.០៧៦ ១៩៧.៣០៣.៥៣៩ ៧១.៨១០.៨៥៨ 

្រំណុល និងមូលធនភាគទុនិកសរុ្រ ១៣១.៣៨៥.៣២០ ៧២.៥៧៣.៣៣៣ ៥៣០.៤០២.៥៣៨ ២៩៣.៩២១.៩៩៨



របាយការណ៍្រម្រ្រ្រម្រួលមូលធន
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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ប្រងច្រកទៅឲ្រយក្រុមហ៊ុនម្ររ្រស់ធនាគារ

ដើមទុន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ការ្រន្ថ្រមដើមទុន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំណ្រញរក្រសាទុក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សរុ្រ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សម្រ្រ្រ់ដំណាច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

សមតុល្យគិតកតរឹមថ្ងៃទី០១ មខម្រា 
ឆ្នា ២ំ០១៥ ១៦.០០០.០០០ - (៥៤៤.៧៦៦) ១៥.៤៥៥.២៣៤

ចំហណញ្នាុងឆ្នា ំ - - ២.២៧៥.៨៤២ ២.២៧៥.៨៤២

សមតុល្យគិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ ១៦.០០០.០០០ - ១.៧៣១.០៧៦ ១៧.៧៣១.០៧៦

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ៦៤.៨០០.០០០ - ៧.០១០.៨៥៨ ៧១.៨១០.៨៥៨

សម្រ្រ្រ់ដំណាច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

សមតុល្យគិតកតរឹមថ្ងៃទី០១ មខម្រា 
ឆ្នា ២ំ០១៦   ១៦.០០០.០០០ -    ១.៧៣១.០៧៦ 

  
១៧.៧៣១.០៧៦ 

ការ្មន្មហែើមទុន -   ៣០.០០០.០០០                 -     ៣០.០០០.០០០ 

ចំហណញ្នាុងឆ្នា ំ                   -   -    ១.១៤២.៧២៦     ១.១៤២.៧២៦ 

សមតុល្យគិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦  ១៦.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ២.៨៧៣.៨០២ ៤៨.៨៧៣.៨០២ 

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ៦៤.៥៩២.០០០ ១២១.១១០.០០០  ១១.៦០១.៥៣៩ ១៩៧.៣០៣.៥៣៩ 

្ំណតស់ម្គា ល់មែលភ្ា្ម់្ជាមលួយ ្ីទំ្រ័ទី ០៧៨ ែល់ទំ្រ័ទី ១២២ គឺជាមផនា្ថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហនះ។



របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ 075

កំណត់

សមា្គ្រល់

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាព

ប្រតិ្រត្ិការ

សាចក់បា្សុ់ទ្ធបានហក ើ្្នាុង
ស្ម្មភា្ក្តិ្តតាិការ ២៣ (៤.១៥៣.១៤៥) (១៤.៦៤៨.១៣៤) (១៦.៧៦៦.២៤៧) (៥៩.៣២៤.៩៤៣)

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាព

វិនិយោគ

កបា្ត់ម្កល់ធានាហលើហែើមទុនហៅ
ធនាគារ្ណាតា ល (៣.០០០.០០០) - (១២.១១១.០០០) -

ការទិញកទ្្យសម្តតាិ និង្រកិា្ខ រ ១៣ (៧៣២.៥៥១) (១១.១២១) (២.៩៥៧.៣០៨) (៤៥.០៤០)
ការទិញកទ្្យស្ម្មអរូ្ី ១៤ (១៨.៤៦១) (១.៣៩៧) (៧៤.៥២៧) (៥.៦៥៨)
សាចក់បា្សុ់ទ្ធបានហក ើ្្នាុង

ស្ម្មភា្វនិិហោគ (៣.៧៥១.០១២) (១២.៥១៨) (១៥.១៤២.៨៣៥) (៥០.៦៩៨)

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាព

ហិរញ្ញ្រ្របទាន

ការ្មន្មហែើមទុន ៣០.០០០.០០០ - ១២១.១១០.០០០ -
សាចក់បា្ប់ាន្ីកបា្់្ មចាី ១១.០០០.០០០ - ៤៤.៤០៧.០០០ -
សាចក់បា្សុ់ទ្ធបានហក ើ្្នាុង

ស្ម្មភា្ហិរញ្ញ្្ទាន ៤១.០០០.០០០ - ១៦៥.៥១៧.០០០ -

កំណើន/(តំហយ) សាច់ប្រ្រក់ 

និងសាច់ប្រ្រក់ សមមូលសុទ្ធ ៣៣.០៩៥.៨៤៣ (១៤.៦៦០.៦៥២) ១៣៣.៦០៧.៩១៨ (៥៩.៣៧៥.៦៤១)

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់ 

សមមូលដើមឆ្ន្រំ ២២.១៩០.២៧៧ ៣៦.៨៥០.៩២៩ ៨៩.៨៩៥.៦២២ ១៥០.១៦៧.៥៣៥

លហមអែៀង្ីការ្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ - - (៣១៣.៤៧៤)      (៩២១.២៧២)

សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូ

លចុងឆ្ន្រំ ២២ ៥៥.២៨៦.១២០ ២២.១៩០.២៧៧ ២២៣.១៩០.០៦៦ ៨៩.៨៧០.៦២២

្ំណតស់ម្គា ល់មែលភ្ា្ម់្ជាមលួយ ្ីទំ្រ័ទី ០៧៨ ែល់ទំ្រ័ទី ១២២ គឺជាមផនា្ថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហនះ។



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦076

១. ព័ត៌មានទូទៅ
ធនាគារហធវើអាជីវ្ម្មហៅក្ះរាជាណាចក្្្ម្ុជា ហកកាមវញិ្្ញ ្ន្កតចុះ្ញី្ហលខ Co.៥០១៧/០៨E ចុះថ្ងៃទី២០ 

មខមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០០៨ ហដាយក្សលួងពាណិជ្្ម្ម ជាក្រុមហុ៊នមហាជនទទលួលខុសកតរូវម្ន្កមតិ។ ថ្ងៃទី២៧ មខហមសា ឆ្នា ២ំ០០៩ 
ធនាគារបានទទលួលអាជាញា ្ណ័្ណ ្្មី្ីធនាគារ្ណាតា ល ហែើម្ហីធវើក្តិ្តតាិការធនាគារពាណិជ្រ្ស់ខ្លួន។ ធនាគារគឺជា្ុកតសម្ន័្ធមែល

 កតរូវបានកានក់ា្ទ់ាងំកសរុង ហដាយធនាគារ Kookmin Bank Co., Ltd មែលចុះ្ញី្ពាណិជ្្ម្មហៅក្ហទស្ូហរ េ។  ក្រុមហុ៊ន  
KB Financing Group Inc. គឺជាក្រុមហុ៊នហមធំ។

ស្ម្មភា្អាជីវ្ម្មចម្ងរ្ស់ធនាគារគឺការផតាល់ហសវាមផនា្ធនាគារជាហកចើនក្ហភទ និងហសវា្ហផសេងៗហទៀតមែលពា្់្ ន័្ធ 
នរឹងវស័ិយហិរញ្ញ វត្ុ។

ការោិល័យចុះ្ញី្រ្ស់ធនាគារម្នទីតាងំស្ិតហៅអគារហលខ ៥៥ ផ្ូវហលខ ២១៤ សង្្ក ត់្ រឹងរាងំ ខណ្ឌ ែូនហ្ញ 
រាជធានីភនាហំ្ញ ក្ះរាជាណាចក្្ម្ុជា ។  

ក រ្ុមក រ្ឹ្សាភបិាលបានអនុមត័ឲ្យហចញផសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហៅថ្ងៃទី២២ មខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៧។ ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល
ម្នសិទ្ធិម្មក្ និងហចញផសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហនះហឡើងវញិ។ 

២. ស្រចក្ីសង្ខ្រ្រអំពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ
ហគាលការណ៍គណហនយ្យសំខាន់ៗ  មែលបានហក ើ្កបាស់្នាុងការហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហនះ កតរូវបាន្ង្ហា ញខាង  

ហកកាម។ ហគាលការណ៍ទាងំហនះ កតរូវបានអនុវតតាោេ ងសីុសង្វ ្គ់ានា  កគ្ក់ារយិ្រហិច្ឆទមែលបាន្ង្ហា ញជូនទាងំអស់ ហលើ្មលងមត 
ម្នការ្ញ្្្ហ់ផសេង្ីហនះ។ 

២.១ មូលដ្ឋ្រនន្រការរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារកតរូវបានហរៀ្ចំតាមវធិីសាសសតាថ្្ហែើម ហហើយក្សិនហ ើ្ចំណុចណាមលួយ មែលមនិ 
បាន្ង្ហា ញតាមវធិីសាសសតាថ្្ហែើម  វានរឹងម្នការលាតកតដាង្មន្មហទៀត  និងបានអនុហលាមហៅតាមហគាលការណ៍មណនារំ្ស់      
ធគារ្ណាតា ល និងសដាងដ់ារគណហនយ្យ្ម្ុជា (ហៅកាតថ់ា “CAS”)។ ្នាុងការអនុវតតា CAS ធនាគារ្ប៏ានហក ើ្ការលាតកតដាង្័
តម៌្នហៅតាមសដាងដ់ាររបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ុថន្ម្ុជា CFRS7 សដាី្ី “ឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ៖ ការលាតកតដាង          
្ត៌ម័្ន”។ ហគាលការណ៍គណហនយ្យមែលtបានហក ើ្កបាស់ អាចម្នភា្ខុសគានា ្ីហគាលការណ៍គណហនយ្យ មែលកតរូវបានហគ 
ទទលួលសាគា ល់ និងហក ើ្កបាស់ជាទូហៅហៅតាម្ណាដា ក្ហទស និងយុតាដា ធិការហផសេងៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុមែលបានភ្ា្ម់្

 ជាមលួយហនះ មនិម្ន្ំណង្ង្ហា ញអំ្ីស្ានភា្ហិរញ្ញ វត្ុ លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ុ និងលំហូរសាចក់បា្ ់ ហដាយអនុហលាមហៅតាម
 យុតាដា ធិការណាហផសេងហករៅ្ីក្ះរាជាណាចក្្ម្ុជាហនាះហទ។ ែូចហនះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុទាងំហនះ សកម្្់្ ង្ហា ញចំហពាះមត
 អនា្មែលបានកជា្អំ្ីហគាលការណ៍គណហនយ្យ នីតិវធិី និងការអនុវតដាហៅ្នាុងក្ះរាជាណាចក្្ម្ុជាមត្េុហណា្ណ ះ។

ការហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ មែលកស្ហៅតាមហគាលការណ៍មណនារំ្ស់ធនាគារ្ណាតា ល និងសតាងដ់ារគណហនយ្យ 
្ម្ុជា តកមរូវឲ្យហក ើ្កបាស់ការបាេ នស់ា្ម ន និងការសន្មត មែលម្នផល្េះពាល់ែល់ចំនលួនកទ្្យស្ម្ម និង្ំណុល និងការ្ង្ហា ញ

 
កទ្្យស្ម្ម និង្ំណុលយថាភា្មែលបានរាយការណ៍ គិតកតរឹមកាល្រហិច្ឆទថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ និង្េះពាល់ែល់ចំណូល 
និងចំណាយមែលបានរាយការណ៍ហៅ្នាុងអំឡុងហ្លថនការហធវើរបាយការណ៍ហនះ។ ហ ើ្ហទាះជាការបាេ នស់ា្ម នទាងំហនះ មផអែ្ហៅហលើ
ការយល់ែរឹងែសុ៏ក រ្ឹត្ំផុតរ្ស់គណៈកគ្ក់គងហៅហលើក រ្ឹតដាិការណ៍ និងស្ម្មភា្ហផសេងៗនាហ្ល្ចចាុ្្ននា្ហ៏ដាយ ្ល៏ទ្ធផល
ជា្ល់ា្ចុ់ងហកកាយអាចខុស្ីការបាេ នស់ា្ម នទាងំហនះ។ មផនា្មែលទា្ទ់ងនរឹងការវនិិច្ឆយ័ ឬភា្ស្មុគសា្ម ញ្នាុង្កមតិខ្ស់ ឬ

 មផនា្មែលការសន្មត និងការបាេ នស់ា្ម នម្នល្្ខណៈជាសារវនដាចំហពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ កតរូវបានលាតកតដាងហៅ្នាុង្ំណត់
សម្គា ល់៣ ថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ 077

២. ស្រចក្ីសង្ខ្រ្រអំពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (ត)
២.២ ស្ង់ដគណន្រយ្រយហិរញ្ញវត្ថុថ្មី

ហៅថ្ងៃទី២៨ មខសីហា ឆ្នា ២ំ០០៩ ក្រុមក រ្ឹ្សាជាតិគណហនយ្យថនក្សលួងហសែឋា្ិចចានិងហិរញ្ញ វត្ុ បានក្កាសដា្ឲ់្យ
 ហក ើ្សតាងដ់ាររបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វត្ុអនតារជាតិថន្ម្ុជា    (ហៅកាតថ់ា “CIFRS”)    មែលមផអែ្ទាងំកសរុងហៅតាមសតាងដ់ារ
 ទាងំអស់ មែលហចញផសាយហដាយក្រុមក រ្ឹ្សាសតាងដ់ារគណហនយ្យអនតារជាតិ (ហៅកាតថ់ា “IASB”) រលួមទាងំ្ំណ្កសាយ និង 

វហិសាធន្ម្មពា្់្ ន័្ធហផសេងៗ។   អងគាភា្មែលម្នការទទលួលខុសកតរូវជាសាធារណៈ   កតរូវហរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ខ្លួន
ឲ្យកស្ហៅតាម CIFRS សកម្្ក់ារយិ្រហិច្ឆទគណហនយ្យមែលចា្ហ់ផើតាមហៅថ្ងៃទី០១ មខម្រា ឆ្នា ២ំ០១២ ឬការយិ្រហិច្ឆទ 
គណហនយ្យ្ន្ា្់្ ីហនះ។

ហោងហៅតាមសារាចរមណនាហំលខ ០៥៨ សហវ.្ជគ ចុះថ្ងៃទី២៤ មខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៦ មែលហចញហដាយក្រុមក រ្ឹ្សា 
ជាតិគណហនយ្យ ថនក្សលួងហសែឋា្ិចចា និងហិរញ្ញ វត្ុ បានអនុញ្្ញ តឲ្យកគរឹះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ុ ្នយារហ្លអនុវតតា CIFRS 
រហូតែល់ការយិ្រហិច្ឆទគណហនយ្យមែលចា្ហ់ផើតាមហៅថ្ងៃទី០១ មខម្រា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឬការយិ្រហិច្ឆទគណហនយ្យ្ន្ា្់្ ីហនះ។

សតាងដ់ារគណហនយ្យមែលធនាគារហក ើ្កបាស់នាហ្ល្ចចាុ្្ននាគឺ CAS ម្នភា្ខុសម្្្គានា ជាហកចើនមផនា្ ហ ើ្ហធៀ្នរឹង 
CIFRS។ ែូចហនះ ការអនុវតតា CIFRS នរឹង្ណាតា លឲ្យម្នផល្េះពាល់មលួយចំនលួនហៅហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារ។

២.៣ ការ្រ្ដូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ

(ក) រូ្រិយ្រ័ណ្ណគោល និងរូ្រិយ្រ័ណ្ណសម្រ្រ្រ់្រង្ហ្រញ

គណនីទាងំអស់មែលម្នហៅ្នាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារ កតរូវបានវាស់តថម្ហដាយហក ើ្កបាស់រូ្ិយ្ណ័្ណ ថន
 ្រោិកាសហសែឋា្ិចចាចម្ងមែលធនាគារហធវើក្តិ្តដាិការ (ហៅកាតថ់ា “រូ្ិយ្ណ័្ណ ហគាល”)។ កបា្ែុ់ល្ារអាហមរ ិ្ ឆ្ុះ្ញ្ចា ំង 
 ខ្រឹមសារហសែឋា្ិចចាថនក រ្ឹតតាិការណ៍  និងស្ានភា្ជាមូលដាឋា នរ្ស់ធនាគារ។ ែូចហនះ  របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហនះ  កតរូវបាន្ង្ហា ញ

ជាកបា្ែុ់ល្ារអាហមរ ិ្ មែលជារូ្ិយ្ណ័្ណ ហគាល និងរូ្ិយ្ណ័្ណ សកម្្់្ ង្ហា ញរ្ស់ធនាគារ។

(ខ) ប្រតិ្រត្ដិការ និងសមតុល្រយ

ក្តិ្តដាិការជារូ្ិយ្ណ័្ណ ហផសេងៗហករៅ្ីកបា្ែុ់ល្ារអាហមរ ិ្ មែលជារូ្ិយ្ណ័្ណ ហគាល និងរូ្ិយ្ណ័្ណ សកម្្់្ ង្ហា ញ កតរូវ
បាន្តក់តា្ដាូរហៅជាកបា្ែុ់ល្ារអាហមរ ិ្ តាមអកតា្ដាូរកបា្ន់ាកាល្រហិច្ឆទថនក្តិ្តដាិការហនាះ។ ចំហណញនិងខាត្ីក្តិ្តដាិការ
ទាងំហនះ និង្ីការ្ដាូរកទ្្យស្ម្ម និង្ំណុលរូ្ិយវត្ុជារូ្ិយ្ណ័្ណ ហផសេងៗ  ហករៅ្ីកបា្ែុ់ល្ារអាហមរ ិ្ តាមអកតានាែំណាចឆ់្នា  ំ

 កតរូវបាន្តក់តាហៅ្នាុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(គ) ការ្រង្ហ្រញជាប្រ្រក់រៀល

អនុហលាមតាមក្កាសហលខ ធ៧-០៧-១៦៤ក្.្. ចុះថ្ងៃទី១៣ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០០៧ រ្ស់ធនាគារ្ណាតា ល តកមរូវឲ្យ្តក់តា 
្តាូរហៅជាកបា្ហ់រៀលចំហពាះតារាងតុល្យការ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍្មកម្កមរួលមូលធន របាយការណ៍លំហូរ 
សាចក់បា្ ់និង្ំណតស់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ហដាយហក ើ្អកតា្តាូរកបា្ផ់្ូវការ 
រ្ស់ធនាគារ្ណាតា លនាកាល្រហិច្ឆទរបាយការណ៍ មែល១ែុល្ារអាហមរ ិ្ ហស្មើនរឹង ៤.០៣៧ហរៀល (ថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥៖ 
១ែុល្ារអាហមរ ិ្  ហស្មើនរឹង ៤.០៥០ហរៀល)។ តលួហលខមែលកតរូវបាន្តាូរហនះមនិកតរូវបានហធវើសវន្ម្មហទ ហហើយមនិគលួរ្្កសាយថា

 តលួហលខហនះជាតលួហលខសកម្្់្ ង្ហា ញែូចតលួហលខជាកបា្ែុ់ល្ារអាហមរ ិ្ ហនាះហទ ឬយល់ថាជា តលួហលខកតរូវបាន្តាូរ ឬអាច្តាូរហៅជា
 

កបា្ហ់រៀលតាមអកតា្តាូរកបា្ខ់ាងហលើ ឬអកតា្តាូរកបា្ហ់ផសេងហទៀតហទ។



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦078

២. ស្រចក្ីសង្ខ្រ្រអំពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (ត)
២.៤ ចំណូល និងចំណាយការប្រ្រក់ ្ដូ

ចំណូលការកបា្ប់ានម្្ីឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល និងសមតុល្យហៅធនាគារ 
និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ កតរូវបាន្តក់តាតាមមូលដាឋា ន្ងគារ ហលើ្មលងមតម្នការសងសេយ័ជា្ល់ា្់្ ីលទ្ធភា្ថនការក្មូល

 កបា្ម់្វញិ មែល្នាុង្រណីហនះចំណូលការកបា្ម់និកតរូវបាន្តក់តាហទ។ ហគាលការណ៍្នាុងការ្្យលួរការកបា្ ់ គឺអនុហលាមហៅ
 តាមហគាលការណ៍មណនារំ្ស់ធនាគារ្ណាតា ល សតាី្ីការ្្យលួរការកបា្ហ់លើឥណទានមនិែំហណើ រការ និងសំវធិានធនឥណទាន 

បាត់្ ង។់
ចំណាយការកបា្ហ់លើកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន និងកបា្់្ មចា ី កតរូវបាន្តក់តាតាម   

មូលដាឋា ន្ងគារ។
 

២.៥ ចំណូលកម្រ្រ និងជើងសារ 

ចំណូល្ថកម និងហជើងសារ ហលើ្មលងមត្ថកមហលើែំហណើ រការផតាល់ឥណទាន កតរូវបាន្តក់តាតាមមូលដាឋា ន្ងគារ ហៅហ្ល
មែលធនាគារបាន្ំហ្ញហសវា្ម្មជូនអតិ្ិជនរូចរាល់។ ចំណូល្ថកមនិងហជើងសារ រលួមម្នចំណូលបានម្្ីហសវាហផ្រកបា្ ់
ហចញ-ចូល ក្តិ្តតាិការ្ណ័្ណ ឥណទាន លិខិតធានាហផសេងៗ និងលិខិតឥណទាន។ 

្ថកមបានម្្ីែំហណើ រការឥណទាន កតរូវបាន្តក់តា្នាុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ហលើរយៈហ្លផតាល់ឥណទាន និង្ុพพพพพพហរ-
 

ក្ទានជូនអតិ្ិជន។ ្ថកមបាន្ីែំហណើ ការផតាល់ឥណទានហៅសល់ កតរូវបាន្ង្ហា ញហដាយកាត់្ ង្ីឥណទាន និង្ុហរក្ទាន
 

អតិ្ិជន។

២.៦ សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

ហែើម្ហីរៀ្ចំរបាយការណ៍លំហូរសាចក់បា្ ់សាចក់បា្ ់ និងសាចក់បា្ស់មមូល រលួមម្នសមតុល្យ មែលម្នកាល្ំណត ់
ហែើមតិចជាង្ីមខ គិតចា្់្ ីថ្ងៃទទលួលបានសាចក់បា្ ់ ្នាុងហនាះរលួមម្នសាចក់បា្់្ នាុងថែ សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល និង

 សមតុល្យហៅធនាគារ និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ។

២.៧ ឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន កតរូវបានរាយការណ៍្នាុងតារាងតុល្យការតាមចំនលួនទរឹ្កបា្ហ់ែើម មែលមនិទានប់ាន 
 ទូទាតែ់្ចំនលួនមែលបានជកមះហចញ្ី្ញី្ និងសំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង។់

ឥណទាន កតរូវបានជកមះហចញ្ី្ញី្ ហៅហ្លមែលមនិម្នភា្ជា្ម់សតាងអំ្ីលទ្ធភា្្នាុងការក្មូលកបា្ម់្វញិ។ 
ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជនមែលក្មូលបានម្វញិ ្ន្ា្់្ ីបានជកមះហចញ្ី្ញី្រលួចហហើយ ឬបាន្តក់តាសំវធិានធន

 ហែើម្កីាត់្ ន្យចំនលួនសំវធិានធនឥណទាន និង្ុហរក្ទានបាត់្ ងរ់លួចហហើយ កតរូវបាន្តក់តាហៅ្នាុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ 



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២. ស្រចក្ីសង្ខ្រ្រអំពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (ត)
២.៨ សំវិធានធនឥណទានបាត់្រង់

ធនាគារបានអនុវតតាការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទានសំខាន់ៗ  និងសំវធិានធនតាមតកមរូវការរ្ស់ក្កាសហលខ ធ៧-០៩-
០៧៤ក្.្. ចុះថ្ងៃទី២៥ មខ្ុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០០៩ សតាី្ី “ការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាននិងសំវធិានធន សកម្្ធ់នាគារនិងកគរឹះស្ាន
ហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ”។ ក្កាសហនះ កតរូវអនុវតតាចំហពាះឥណទាន ្ុហរក្ទាន និងកទ្្យស្ម្មហផសេងៗទាងំអស់ មែលម្នល្្ខណៈ 
ក្ហា្ក់្មហលគានា ។ ្កមតិអ្្្រម្ថនសំវធិានធនឥណទានបាត់្ ងក់តរូវបានហធវើអាកស័យតាមចំណាតថ់ានា ្ព់ា្់្ ន័្ធ ហដាយមនិ
គិតែល់កទ្្យស្ម្មមែលកតរូវបានដា្ជ់ាវត្ុ្ញ្ចា ំ (ហលើ្មលងមតសាចក់បា្)់ លុះកតាមតម្ន្ត័ម៌្នហផសេងហទៀតមែលចងអែុល្ង្ហា ញ

 
្ីស្ានភា្អាក្្ជ់ាងហនះ។

 តារាងខាងហកកាមហនះ ្ង្ហា ញ្ីចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន និងតកមរូវការសំវធិានធនអ្្្រម្៖

អត្រ្រសំវិធានធន

សំវធិានធនទូហៅ
ធម្មតា ១%

សំវធិានធនជា្ល់ា្់
ឃ្្ហំមើល ៣%
ហកកាមសតាងដ់ារ ២០%
សងសេយ័ ៥០%
បាត់្ ង់ ១០០%

ការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាននិងសំវធិានធន កតរូវហ ត្ា តការយ្ចិតតាទុ្ដា្ហ់លើ្តាតា ្ីរ គឺ្តាតា ហលួសកាល្ំណតស់ង និង
 ្តាតា គុណភា្ឥណទាន។

២.៩ កិច្ចសន្រយាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្រស្រងៗ

ហៅ្នាុងែំហណើ រការអាជីវ្ម្មធម្មតា ធនាគារចុះ្ិចចាសនយាមែលពា្់្ ន័្ធនរឹងឥណទានហផសេងៗ រលួមម្ន្ិចចាសនយាឥណទាន 
លិខិតឥណទាន និងលិខិតធានាធនាគារហផសេងៗ។ ហគាលការណ៍គណហនយ្យ និងវធិីសាសសតាសំវធិានធន ម្នល្្ខណៈកសហែៀងគានា

 ចំហពាះឥណទានហផសេងៗែូចបាន្តស់ម្គា ល់ខាងហលើ។ ធនាគារហធវើការ្តក់តាសំវធិានធនជា្ល់ា្ច់ំហពាះ្ិចចាសនយាពា្់្ ន័្ធនរឹង
ឥណទានហផសេងៗទាងំហនាះ ហៅហ្លមែលគិតថាវាទំនងជាម្នការបាត់្ ង។់.

២.១០ ទ្រព្រយសម្របត្ិ និង្ររិកា្ខ្ររ

កទ្្យសម្តដាិ និង្រកិា្ខ រកតរូវបាន្តក់តាតាមថ្្ហែើម ែ្រលំស់្ងគារ។ ថ្្ហែើមរលួមម្នចំណាយ្្ល់ហផសេងៗ មែលបាន 
ចំណាយ្នាុងការទិញកទ្្យហនាះ។

ចំណាយ្នតា្ន្ា្ហ់ផសេងៗកតរូវបាន្តក់តា្ញចាូ លហៅ្នាុងតថម្ហោងថនកទ្្យហនាះ ឬកតរូវបាន្តក់តាជាកទ្្យដាចហ់ដាយ
មឡ្តាមការសមកស្ មតហៅហ្លមែលម្នភា្កបា្ែថាផលក្ហោជនហ៍សែឋា្ិចចានាហ្លអនាគតថនកទ្្យហនាះ នរឹងហូរចូល 
ម្្នាុងធនាគារ ហហើយថ្្ហែើមថនកទ្្យហនាះ អាចកតរូវបានវាស់មវងគលួរឲ្យហជឿជា្ប់ានមត្េុហណា្ណ ះ។ រាល់ចំណាយហលើការជលួសជុល 
និងការម្ទាហំផសេងៗហទៀតទាងំអស់ កតរូវបាន្តក់តាជា្ន្ុ្ហៅ្នាុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ្នាុងការយិ្រហិច្ឆទហិរញ្ញ វត្ុ មែល 
ក្តិ្តតាិការហនាះហ្ើតហឡើង។



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២. ស្រចក្ីសង្ខ្រ្រអំពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (ត)
២.១០ ទ្រព្រយសម្របត្ិ និង្ររិកា្ខ្ររ (ត)

ការហធើវរលំស់ហលើកទ្្យសម្តតាិហផសេងៗ កតរូវបានគណនាហដាយហក ើ្កបាស់វធិីសាសសតារលំស់ហ្រ  ហែើម្មី្ងមច្ថ្្ហែើមហៅនរឹង
តថម្សំណល់រ្ស់វា ហៅតាមអាយុកាលហក ើ្កបាស់បាេ នស់ា្ម នថនកទ្្យហនាះ ែូចខាងហកកាម៖ 

រយៈពពលរំលស់គិតជាឆ្ន្រំ

ការម្លមអែហលើកទ្្យជលួល តិចជាងរវាងអាយុកាលហសែឋា្ិចចារ្ស់វា និងហ្រហវលាថន្ិចចាសនយាជលួល

ហកគឿងម្េ សីុន ៤ឆ្នា ំ

ហកគឿងសង្ហា រ រឹម និង្រកិា្ខ រ ៣ឆ្នា  ំហៅ ៥ឆ្នា ំ

ោនយនតា ៥ឆ្នា ំ

តថម្សំណល់  និងអាយុកាលហក ើ្កបាស់រ្ស់កទ្្យស្ម្ម កតរូវបានកតរួត្ិនិត្យ  និងសកមរួលហឡើងវញិតាមការជា្ម់សតាងនា
កាល្រហិច្ឆទតារាងតុល្យការនីមលួយៗ។

ក្សិនហ ើ្តថម្ហោងថនកទ្្យស្ម្មណាមលួយ ហលើស្ីតថម្មែលអាចកសងម់្វញិបាន វាកតរូវបាន្តក់តា្ន្យភ្ាមឲ្យហៅ 
កតរឹមតថម្បាេ នស់ា្ម នមែលអាចកសងម់្វញិបាន។

ចំហណញ និងខាត្ីការល្ជ់កមះកទ្្យសម្តដាិ និង្រកិា្ខ រ កតរូវបាន្ំណតហ់ដាយហធវើការហក្ៀ្ហធៀ្សាចក់បា្ប់ាន្ីការ
ល្ ់និងតថម្ហោង ហហើយកតរូវបាន្តក់តាហៅ្នាុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

២.១១ ទ្រព្រយសកម្មអរូ្រី

កទ្្យស្ម្មអរូ្ីមែលរលួមម្នអាជាញា ្ណ័្ណ ្ម្មវធិី្ំុ្្ូយទរ័ហលើក្្ន័្ធធនាគារមែលបានទិញ  និងចំណាយពា្់្ ន័្ធហផសេងៗ កតរូវ
 បានរាយការណ៍តាមថ្្ហែើម ែ្រលំស់្ងគារ និងការខាតមែល្ណាដា លម្្ីការ្យចុះតថម្។ អាជាញា ្ណ័្ណ ្ម្មវធិី្ំុ្្ូយទរ័ 

មែលបានទិញ កតរូវបានហធវើមូលធន្ម្មតាមមូលដាឋា នថ្្ហែើមមែលបានហ ើ្តហឡើង្នាុងការទិញ្ម្មវធិីជា្ល់ា្ហ់នាះម្ហក ើ្កបាស់។ 
ថ្្ហែើម កតរូវបានហធវើរលំស់តាមវធិីសាសសតារលំស់ហ្រ ហលើអាយុកាលហក្ើកបាស់បាេ នស់ា្ម នរ្ស់វា រយៈហ្ល៥ឆ្នា ។ំ

ចំណាយពា្់្ ន័្ធនានាទា្ទ់ងនរឹងការម្พพរ្សា្ម្មវធិី្ំុ្្ូយទរ័ហនះ  កតរូវបាន្តក់តាជាចំណាយហៅហ្លមែលក្តិ្តតាិការ
ហនាះបានហ ើ្តហឡើង។

២.១២ ការថយចុះត្រ្លៃ្រៃ្រទព្រយសកម្មមិន្រមនហិរញ្ញវត្ថុ

កទ្្យស្ម្មទាងំឡាយណាមែលម្នអាយុកាលហក ើ្កបាស់មនិ្ំណត ់ មនិកតរូវបានែ្រលំស់ហទ និងកតរូវបានកតរួត្ិនិត្យ 
 

ក្ចាឆំ្នា រំ្ការ្យចុះតថម្រ្ស់វា ហៅហ្លមែលម្នក រ្ឹតិតាការណ៍ ឬការ្្ស់្តាូរកាលៈហទសៈណាមលួយចងអែុល្ង្ហា ញថាតថម្
 

ហោងរ្ស់វា នរឹងមនិអាចកសងម់្វញិបាន។ ការខាត្ង់្ ណាតា លម្្ីការ្យចុះតថម្ កតរូវបាន្តត់ាកតាមចំនលួនលហមអែៀងរវាង
តថម្ហៅសល់ថនកទ្្យហនាះ ហធៀ្ជាមលួយតថម្មែលអាចកសងម់្វញិបាន។ តថម្មែលអាចកសងម់្វញិបានគឺជាតថម្មលួយណា  
មែលខ្ស់ជាងហគរវាងតថម្សមកស្ថនកទ្្យហនាះ ែ្ចំណាយ្នាុងការល្ ់និងតថម្ហៅហក ើ្កបាស់។ 



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៦ 081

២. ស្រចក្ីសង្ខ្រ្រអំពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (ត)
២.១២ ការថយចុះត្លៃ្រន្រទ្រព្រយសកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ការខាតមែល្ណាតា លម្្ីការ្យចុះតថម្ កតរូវបាន្តក់តាជា្ន្ុ្្នាុងរបាយការណ៍លទ្ធផល្នាុងឆ្នា មំែលក្តិ្តតាិការ
ហនាះបានហ ើ្តហឡើង។ ការ្តក់តាកតល្ម់្វញិថនការខាតមែល្ណាតា លម្្ីការ្យចុះតថម្ កតរូវបាន្តក់តា្នាុងរបាយការណ៍
លទ្ធផលហៅតាមទំហំតថម្ហោងថនកទ្្យស្ម្មហនាះ មែលមនិហលើសតថម្ហោងមែលបាន្ំណត ់ កាត់្ ងនរឹងរលំស់ ក្សិនហ ើ្ 
មនិបាន្តក់តាការខាតមែល្ណាតា លម្្ីការ្យចុះតថម្។

២.១៣ ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ និងពន្ធពន្រយារលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងគ្រ្រ

្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញ្នាុងឆ្នា កំតរូវបានគណនាតាមមូលដាឋា នចបា្ស់ារហ ើ្្ន្ធមែលបានអនុមត័រលួចជាស្ា្រ ឬបានអនុមត័រលួច
មលួយមផនា្ធំគិតកតរឹមកាល្រហិច្ឆទរាយការណ៍ ហៅ្នាុងក្ហទសមែលធនាគារហធវើក្តិ្តតាិការ និង្ហង្កើតកបា្ច់ំហណញជា្់្ ន្ធ។

្ន្ធ្នយារហលើកបា្ច់ំហណញកតរូវបានហធើវសំវធិានធន ហដាយហក ើ្វធិីសាសសតា្ំណុលហលើលហមអែៀង្ហណាតា ះអាសននា រវាងតថម្ 
ហោងរ្ស់កទ្្យស្ម្ម  និង្ំណុលសកម្្ក់ារហធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ និងចំនលួនមែលកតរូវបានហក ើ្កបាស់សកម្្ហ់គាលហៅ     
្ន្ធដារ។ ្ន្ធ្នយារ កតរូវបានវាស់មវងតាមអកតា្ន្ធមែលរ ំ្ រឹងថានរឹងកតរូវអនុវតតាចំហពាះលហមអែៀង្ហណាតា ះអាសននា ហៅហ្លមែលវា 
្តក់តាកតល្ម់្វញិ ហដាយមផអែ្ហលើចបា្ម់ែលបានអនុមត័រលួចជាស្ា្រឬបានអនុមត័រលួចមលួយមផនា្ធំ គិតកតរឹមកាល្រហិច្ឆទ 
រាយការណ៍។ ្ន្ធ្នយារកទ្្យស្ម្ម កតរូវបានកាត់្ ងជាមលួយនរឹង្ំណុល្ន្ធ្នយារ ក្សិនហ ើ្ម្នសិទិ្ធតាមផ្ូវចបា្ហ់ែើម្ី

 កាត់្ ង្ំណុល្ន្ធ្នាុងឆ្នា ជំាមលួយនរឹង្ន្ធកទ្្យស្ម្ម្នាុងឆ្នា  ំ ហហើយក្សិនហ ើ្វាទា្ទ់ងនរឹង្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញមែល្ំណត់
 ហដាយអាជាញា ធរ្ន្ធដារមតមលួយ ហៅហលើអងគាភា្ជា្់្ ន្ធមតមលួយ។

្ន្ធ្នយារកទ្្យស្ម្មកតរូវបាន្តក់តា លុះកតាមតម្នភា្កបា្ែថានរឹងម្នកបា្ច់ំហណញជា្់្ ន្ធនាហ្លអនាគតសម ្
រា្យ់្លហមអែៀង្ហណាតា ះអាសននាម្ហក ើ្កបាស់។ ្ន្ធ្នយារកទ្្យស្ម្មកតរូវបានកតរួត្ិនិត្យហៅហរៀងរាល់កាល្រហិច្ឆទរាយការណ៍
នីមលួយៗ ហហើយកតរូវបានកាត់្ ន្យហៅតាមទំហំមែលទំនងជាមនិម្នកបា្ច់ំហណញជា្់្ ន្ធកតរូវបាន្តក់តា។

២.១៤ ភតិសន្រយា

ភតិសនយា មែលភាគីម្ចា ស់កទ្្យហៅម្នហានិភយ័ជា្ល់ា្ ់ និងផល្ម្មសិទ្ធិហលើកទ្្យហនះ កតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាភតិសនយា
 ក្តិ្តដាិ។ ការទូទាតភ់តិសនយាក្តិ្តដាិកតរូវបាន្តក់តាជា្ន្ុ្្នាុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមមូលដាឋា នហ្រ ហលើរយៈហ្លថន
 ភតិសនយា។ 

២.១៥ សំវិធានធន

សំវធិានធន កតរូវបាន្តក់តាហៅហ្លមែលម្នកាត្វ្ិចចាតាមផ្ូវចបា្ ់ ឬកាត្វ្ិចចាក្ហោល មែលជាលទ្ធផលថន    
ក រ្ឹតដាិការណ៍្ីអតីតកាល ហហើយវាទំនងជាអាចតកមរូវឲ្យម្នការចំណាយធនធានហែើម្ទូីទាតក់ាត្វ្ិចចាហនាះហហើយចំនលួនទរឹ្កបា្់
កតរូវបានបាេ នស់ា្ម នគលួរឲ្យហជឿជា្ប់ាន។

ហៅហ្លមែលម្នកាត្វ្ិចចាកសហែៀងគានា ហកចើន ្កមតិថនលំហូរហចញហែើម្ទូីទាតក់ាត្វ្ិចចាហនាះ កតរូវបាន្ំណតហ់ដាយ
 

គិតហៅហលើចំណាតថ់ានា ្ថ់នកាត្វ្ិចចាទាងំមូល។ សំវធិានធនកតរូវបាន្តក់តា ហទាះ្ីជា្កមតិថនលំហូរហចញហែើម្ទូីទាតក់ាត្វ្ិចចា
 ហនាះម្នចំនលួនតូច្ហ៏ដាយ។
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២. ស្រចក្ីសង្ខ្រ្រអំពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ (ត)
២.១៥ សំវិធានធន (ត)

សំវធិានធន កតរូវបានគណនាតាមតថម្្ចចាុ្្ននាថនចំណាយមែលកតរូវទូទាតក់ាត្វ្ិចចាហនាះ ហដាយហក្ើអកតាមុន្ង់្ ន្ធ ហែើម្ី
 

ឆ្ុះ្ញ្ចា ំងការវាយតថម្ទីផសារ្ចចាុ្្ននាថនតថម្សាចក់បា្គិ់តតាមហ្លហវលា  និងហានិភយ័ជា្ល់ា្ហ់ផសេងៗថនកាត្វ្ិចចាហនាះ។ 
ការហ្ើនហឡើងថនសំវធិានធនហដាយសារហ្លហវលាមែលបាន្ន្ងផុត កតរូវបាន្តក់តាជាចំណាយការកបា្។់

២.១៦ ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ភាគីមែលកតរូវបានចាតទុ់្ថាម្នការពា្់្ ន័្ធ ក្សិនហ ើ្ភាគីហនាះម្នលទ្ធភា្ហដាយ្្ល់្តាី ឬហដាយក្ហោល្តាី ្នាុង
 ការកគ្ក់គងភាគីមលួយហផសេងហទៀត ឬម្នឥទ្ធិ្លជាសារវនតាហលើភាគីមលួយហផសេងហទៀត្នាុងការសហកមចចិតតាហលើមផនា្ក្តិ្តតាិការ និង

 ហិរញ្ញ វត្ុ ឬក្សិនហ ើ្ធនាគារនិងភាគីហនាះស្ិតហៅហកកាមការកគ្ក់គងរលួម ឬស្ិតហៅហកកាមឥទ្ធិ្លរលួមរ្ស់ក្រុមហុ៊នហមមតមលួយ។ 
ភាគីពា្់្ ន័្ធអាចជាឯ្្ុគគាល ឬជាក្រុមហុ៊ន រា្ទ់ាងំសម្ជិ្កគរួសារជិតែិតរ្ស់្ុគគាលហនាះ្ក៏តរូវបានចាតទុ់្ជាភាគីពា្់្ ន័្ធមែរ។

អនុហលាមតាមចបា្ស់តាី្ីកគរឹះស្ានធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ុ ភាគីពា្់្ ន័្ធកតរូវបានឲ្យនិយមនយ័ថា ជាភាគីទាងំឡាយណា 
មែលកានក់ា្ហ់ដាយ្្ល់ ឬហដាយក្ហោល ោេ ងហហាចណាស់១០% ថនហែើមទុនរ្ស់ធនាគារ ឬម្នសិទ្ធិហបាះហឆ្នា ត រលួមទាងំ  
ឯ្្ុគគាលមែលម្នតលួនាទី្នាុងអភបិាល្ិចចា ការែរឹ្នា ំការកគ្ក់គង ឬ ការកតរួត្ិនិត្យថផ្្នាុងរ្ស់ធនាគារ។

៣. ការបា៉្រន់សា្ម្រន ការសន្មត និងការវិនិច្ឆ័យគណន្រយ្រយសំខាន់ៗ
ធនាគារហធវើការបាេ នស់ា្ម ន ការសន្មត និងការវនិិច្ឆយ័មែល្េះពាល់ែល់ចំនលួនកទ្្យស្ម្ម និង្ំណុលមែលបានរាយការណ៍។ 

ការបាេ នស់ា្ម ន ការសន្មត និងការវនិិច្ឆយ័ កតរូវបានវាយតថម្ជា្នតា្ន្ា្ហ់ដាយមផអែ្តាម្ទ្ិហសាធន៍្ នាុងកគាមុន និង្តាតា ហផសេងៗ 
ហទៀត រលួមម្នការរ ំ្ រឹងទុ្អំ្ីក រ្ឹតតាិការណ៍នាហ្លអនាគត មែលហគហជឿជា្ថ់ាវាម្នភា្សមហហតុផលហៅតាមកាលៈហទសៈ 
ហផសេងៗ។

(ក) ការខាត្រង់លើការថយចុះត្លៃ្រន្រឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន

ធនាគារបានអនុវតតាតាមការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទានសំខាន់ៗ  និងសំវធិានធនតាមក្កាសហលខធ៧-០៩-០៧៤ក្.្. 
ចុះថ្ងៃទី២៥ មខ្ុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០០៩ សតាី្ីការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន និងសំវធិានធនសកម្្ធ់នាគារនិងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេ
ងៗ។ ធនាគារ្ណាតា លតកមរូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ទាងំឡាយហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន និង្ុហរក្ទាន និងកទ្្យស្ម្មក្ហា្ក់្
មហលរ្ស់ខ្លួនជា៥ថានា ្ ់ ហហើយ្កមតិអ្្្រម្ថនសំវធិានធនជា្ល់ា្ក់តរូវហធវើហឡើងអាកស័យហៅតាមចំណាតថ់ានា ្ព់ា្់្ ន័្ធ 
ហដាយមនិ គិត្ីកទ្្យស្ម្មមែលបានដា្់្ ញ្ចា ំ។ ្នាុងការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន តកមរូវឲ្យធនាគារគិត្ិចារណាហៅហលើ្ទ្ិ
ហសាធន ៍្នាុងការសងកបា្់្ ន្ងម្រ្ស់អនា្ខចាី និងវាយតថម្ហៅហលើល្្ខខណ្ឌ ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់អនា្ខចាីកបា្ផ់ងមែរ។

(ខ) ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

្ន្ធកតរូវបានគណនាតាមមូលដាឋា ន្ំណ្កសាយ្ចចាុ្្ននាថន្ទ្្ញ្ញតដាិ្ន្ធដារ។ ហទាះជាោេ ងណា ្ទ្្ញ្ញតដាិទាងំអស់
ហនះម្នការ្្ស់្ដាូរ្ីមលួយកគាហៅមលួយកគា ហហើយការសហកមចជាចុងហកកាយហលើចំនលួន្ន្ធ នរឹងហធវើហឡើង្ន្ា្់្ ីអធិការ្ិចចារ្ស់ 
អគគានាយ្ដាឋា ន្ន្ធដារ។

ហៅហ្លមែលលទ្ធផល្ន្ធចុងហកកាយខុសគានា ្ីចំនលួនមែលបាន្តក់តា្ីែំ្ូង ហនាះភា្លហមអែៀងហនះ នរឹងហធវើឲ្យ្េះពាល់ 
ែល់្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញ និងសំវធិានធនហលើ្ន្ធ្នយារហៅ្នាុងការយិ្រហិច្ឆទមែលការ្ំណត់្ ន្ធបានហធវើហឡើង។
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៤. ចំណូលការប្រ្រក់
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន ៤.១៨៣.៦១៣ ៣.៦១៤.៥២៧ ១៦.៨៨៩.២៤៦ ១៤.៦៣៨.៨៣៤
សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល 

និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ១៩១.៦៩៨ ១១៥.៥៤០ ៧៧៣.៨៨៥ ៤៦៧.៩៣៧
សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល ៨.៣០២ ៣.១៨៩ ៣៣.៥១៥ ១២.៩១៦

៤.៣៨៣.៦១៣ ៣.៧៣៣.២៥៦ ១៧.៦៩៦.៦៤៦ ១៥.១១៩.៦៨៧

៥. ចំណាយការប្រ្រក់ំ
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ២១៩.៨២៤ ២៣៣.៧៥៤ ៨៨៧.៤២៩ ៩៤៦.៧០៤
កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ២៣៦.៥៥៨ ២៩៥.៧០៨ ៩៥៤.៩៨៥ ១.១៩៧.៦១៧
កបា្់្ មចាី ៣២៦.៨៣៦ ១៨០.៦៩២ ១.៣១៩.៤៣៧ ៧៣១.៨០៣
 ៧៨៣.២១៨ ៧១០.១៥៤ ៣.១៦១.៨៥១ ២.៨៧៦.១២៤

៦. ចំណូលកម្រ្រ និងជើងសារ
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

្ថកម្ីហសវាហផ្រកបា្់ ៧២៦.០២៩ ៧៣២.៦៥៨ ២.៩៣០.៩៧៩ ២.៩៦៧.២៦៥
្ថកមហសវា្នាុងការផតាល់ឥណទាន ៣១៧.១៩០ ២៧២.៦៤៥ ១.២៨០.៤៩៦ ១.១០៤.២១២
្ថកមហផសេងៗ ១៧៦.១៣៤ ១៥៣.៦៩២ ៧១១.០៥៣ ៦២២.៤៥៣

  ១.២១៩.៣៥៣ ១.១៥៨.៩៩៥ ៤.៩២២.៥២៨ ៤.៦៩៣.៩៣០
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៧. ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបបាល
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ចំណាយកបា្ហ់្ៀវតសេរ ៍ ១.០៨៨.១០២ ៨៩៦.២២៤ ៤.៣៩២.៦៦៨ ៣.៦២៩.៧០៧
ចំណាយអត្ក្ហោជន៍្ ុគគាលិ្ ១៧១.៤២៨ ២៨៨.៣៨៩ ៦៩២.០៥៥ ១.១៦៧.៩៧៥
ចំណាយជលួល       ៥១១.៣៩៧ ២៩៧.៦០០ ២.០៦៤.៥១០ ១.២០៥.២៨០
ចំណាយរលំស់កទ្្យសម្តតាិ និង្រកិា្ខ រ 

(្ំណតស់ម្គា ល់ ១៣) ២១៤.៥៩១ ១៩៧.៨៧៤ ៨៦៦.៣០៤ ៨០១.៣៩០
ចំណាយរលំស់កទ្្យស្ម្មអរូ្ី                     

(្ំណតស់ម្គា ល់ ១៤) ៧៨.៤០៣ ៧៨.០២៥ ៣១៦.៥១៣ ៣១៦.០០១
ចំណាយ្ន្ធហផសេងៗ ៣៩០.៥៩០ ៣១៨.៦៧០ ១.៥៧៦.៨១២ ១.២៩០.៦១៤
ចំណាយទីផសារ ១៥៧.០៨៧ ៧៤.៣៨២ ៦៣៤.១៦០ ៣០១.២៤៧
ចំណាយទរឹ្ហភ្ើង ៥៧.៧៦៤ ៥៤.៣៦៤ ២៣៣.១៩៣ ២២០.១៧៤
ចំណាយជលួសជុល និងម្ទាំ ៤៩០.២២៥ ៩២.០៥២ ១.៩៧៩.០៣៨ ៣៧២.៨១១
ចំណាយការហធវើែំហណើ រ និងទំនា្ទ់ំនង ៦៧.៨៨៩ ៦៨.៤០២ ២៧៤.០៦៨ ២៧៧.០២៨
ចំណាយសម្្រការោិល័យ 

និងការហបាះ្ុម្ ៣១.០៤២ ២៥.០២៩ ១២៥.៣១៧ ១០១.៣៦៧
ចំណាយក្តិ្តតាិការហផសេងៗ ២១៧.៤២៥ ១៨៤.០៨៧ ៨៧៧.៧៤៤ ៧៤៥.៥៥៣

៣.៤៧៥.៩៤៣ ២.៥៧៥.០៩៨ ១៤.០៣២.៣៨២ ១០.៤២៩.១៤៧

៨. ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ
(ក) ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញ្នាុងកគា  
(្ំណតស់ម្គា ល់ ១៩) ៥៤៦.៧២៨ ៥៤៣.៨៧៦ ២.២០៧.១៤១ ២.២០២.៦៩៨

្ន្ធ្នយារហលើកបា្ច់ំហណញ 
(្ំណតស់ម្គា ល់ ១៥) (៧៣.៥៤៦) ៩៩.២៨១ (២៩៦.៩០៥) ៤០២.០៨៧

៤៧៣.១៨២ ៦៤៣.១៥៧ ១.៩១០.២៣៦ ២.៦០៤.៧៨៥
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៨. ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ (ត)
(ខ) ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់រវាងចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ និងចំណ្រញគណន្រយ្រយ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ចំហណញ/(ខាត) មុន្ង់្ ន្ធ
ហលើកបា្ច់ំហណញ ១.៦១៥.៩០៨ ២.៩១៨.៩៩៩ ៦.៥២៣.៤២០ ១១.៨២១.៩៤៦

្ន្ធគណនាតាមអកតា ២០% ៣២៣.១៨២ ៥៨៣.៨០០ ១.៣០៤.៦៨៦ ២.៣៦៤.៣៨៩
ផល្េះពាល់្ន្ធថនគណនី

មែលបានហផ្ៀង្្ត ់
ចំណាយមែលមនិអាចកាត់្ ង

តាមចបា្់្ ន្ធ ១៥០.៩៩០ ៦២.២០៨ ៦០៩.៥៤៧ ២៥១.៩៤២
ចំណូលមនិជា្់្ ន្ធ (៩៩០) (២.៨៥១) (៣.៩៩៧) (១១.៥៤៦)

្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញតាមអកតា ២០% ៤៧៣.១៨២ ៦៤៣.១៥៧ ១.៩១០.២៣៦ ២.៦០៤.៧៨៥
្ន្ធអ្្្រម្ ៥២.០៤០ ៥២.៣៤៩ ២១០.០៨៥ ២១២.០១៣

៤៧៣.១៨២ ៦៤៣.១៥៧ ១.៩១០.២៣៦ ២.៦០៤.៧៨៥
 

ហោងតាមចបា្ស់តាី្ីសារហ ើ្្ន្ធ ធនាគារម្នកាត្វ្ិចចា្ង់្ ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញ តាមចំនលួនមលួយណាមែលខ្ស់ជាង 
រវាង្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញ្នាុងអកតា ២០% ថនកបា្ច់ំហណញជា្់្ ន្ធ ឬ្ន្ធអ្្្រម្្នាុងអកតា ១%។

(គ) ្រញ្ហ្រពន្ធផ្រស្រងៗ

លិខិតក្កាស្ន្ធរ្ស់ធនាគារ កតរូវម្នការកតរួត្ិនិត្យហដាយអគគានាយ្ដាឋា ន្ន្ធដារតាមការយិ្រហិច្ឆទ។ មផនា្ខ្ះថនចបា្ ់
 

និង្ទ្្ញ្ញ តិតា្ន្ធដារអាចម្នការ្្កសាយខុសៗគានា  ហហតុហនះចំនលួន្ន្ធមែលបានរាយការណ៍ហៅ្នាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ 
អាចម្នការ្្ស់្តាូរហៅហ្លហកកាយ អាកស័យហលើការ្ំណតចុ់ងហកកាយហដាយអគគានាយ្ដាឋា ន្ន្ធដារ។

៩. សមតុល្រយនៅធនាគារកណា្ត្រល
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

កបា្ត់ម្កល់ធានាហលើហែើមទុន (i) ៤.៦០០.០០០ ១.៦០០.០០០ ១៨.៥៧០.២០០ ៦.៤៨០.០០០
ទុន្កមរុងកាត្វ្ិចចា (ii) ៨.៤៥៤.៨៨០ ៦.៤៥២.៣៦៣ ៣៤.១៣២.៣៥១ ២៦.១៣២.០៧០
គណនីចរនតា ៤០.២៥៩.៦០៣ ៥.៣៥០.៩៣០ ១៦២.៥២៨.០១៧ ២១.៦៧១.២៦៧
កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត ់(iii) - ១.០២៩.៦៣០ - ៤.១៧០.០០១

៥៣.៣១៤.៤៨៣ ១៤.៤៣២.៩២៣ ២១៥.២៣០.៥៦៨ ៥៨.៤៥៣.៣៣៨
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៩. សមតុល្រយនៅធនាគារកណា្ត្រល (ត)
(i) ប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

ហោងតាមក្កាសហលខ ធ៧-០១-១៣៦ក្.្. ចុះថ្ងៃទី១៥ មខតុលា ឆ្នា ២ំ០០១ ហចញហដាយធនាគារ្ណាតា ល សតាី្ី 
កបា្ត់ម្កល់ធានាហលើហែើមទុន តកមរូវឲ្យធនាគារតម្កល់កបា្ច់ំនលួន ១០% ថនហែើមទុនចុះ្ញី្ហៅធនាគារ្ណាតា ល។ កបា្ត់ម្កល់ 
ហនះនរឹងកតរូវ្ងវិលជូនធនាគារវញិ ហៅហ្លធនាគារស្ម័កគចិតតា្ញចា្ក់្តិ្តតាិការអាជីវ្ម្មរ្ស់ខ្លួនហៅ្នាុងក្ហទស្ម្ុជា ហហើយ

 កបា្ត់ម្កល់ហនះមនិសកម្្ហ់ក ើ្្នាុងក្តិ្តតាិការក្ចាថំ្ងៃរ្ស់ធនាគារហទ។

(ii) ទុន្រម្រុងកាតព្វកិច្ច

ទុន្កមរុងកាត្វ្ិចចា គឺជាទុន្កមរុងអ្្្រម្មែលកតរូវបានគណនាតាមអកតា ៨% ថនកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជនជាកបា្់
ហរៀល និង១២,៥០% ថនកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជនជារូ្ិយ្ណ័្ណ ហផសេងៗ។ ទុន្កមរុងកាត្វ្ិចចា៤,៥០% ថនកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់

 អតិ្ិជនជារូ្ិយ្ណ័្ណ ហផសេងៗ ហករៅ្ីកបា្ហ់រៀលទទលួលបានការកបា្ ់ ហហើយទុន្កមរុងកាត្វ្ិចចា ៨% ហទៀត ថនកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់
 អតិ្ិជនជាកបា្ហ់រៀល និងរូ្ិយ្ណ័្ណ ហផសេងៗ្ំុម្នការកបា្ហ់ទ។

(iii) ប្រ្រក់្រញ្ញើមានកាលកំណត់

គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិម្នកបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណតហ់ៅហសសសល់ជាមលួយធនាគារ្ណាតា ល
ហទ ហដាយសារ្ណ័្ណ កបា្់្ ហញ្ញ ើទាងំហនាះបានហលួសកាល្ំណតអ់ស់ហហើយ ហហើយកបា្់្ ហញ្ញ ើទាងំហនាះកតរូវបានហផ្រហៅ្នាុងគណនី
ចរនតាទាងំអស់។

(iv) អត្រ្រការប្រ្រក់

អកតាការកបា្ក់្ចាឆំ្នា ថំនសមតុល្យហផសេងៗហៅធនាគារ្ណាតា ល ម្នែូចខាងហកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

គណនីចរនតា គា្ម ន គា្ម ន
កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ០,៦៩% ០,១២% - ១%
ទុន្កមរុងកាត្វ្ិចចា ០,៣៨% ០,០៨% - ០,២១%
កបា្ត់ម្កល់ធានាហលើហែើមទុន ០,២២% ០,១១%

កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត ់ម្នអាយុកាលហៅសល់តិចជាងមលួយមខ។
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១០. សមតុល្រយនៅធនាគារ និងគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

សមតុល្យហៅធនាគារ្នាុងកសរុ្៖
គណនីកបា្់្ ហញ្ញ ើសនសេំ ៥០.៩៧០ ២៧៥.៣០៧ ២០៥.៧៦៦ ១.១១៤.៩៩៣
គណនីចរនតា ៩៦៤ - ៣.៨៩២ -
គណនីកបា្់្ ហញ្ញ ើ ម្នកាល្ំណត់ ៨.១១៧.៥៩៨ ៦.១១១.៣៩៩ ៣២.៧៧០.៧៤២ ២៤.៧៥១.១៦៦

សមតុល្យហៅធនាគារហករៅកសរុ្៖
គណនីចរនតា ៤.១៥០.៥៥៨ ៥.៣៥៦.៨៧០ ១៦.៧៥៥.៨០៣ ២១.៦៩៥.៣២៤

១២.៣២០.០៩០ ១១.៧៤៣.៥៧៦ ៤៩.៧៣៦.២០៣ ៤៧.៥៦១.៤៨៣

អកតាការកបា្ក់្ចាឆំ្នា ថំនសមតុល្យហៅធនាគារ និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ម្នែូចខាងហកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

គណនីចរនតា គា្ម ន គា្ម ន
គណនីសនសេំ ០,៧៥% ០,៧៥%
កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ១,២៥%-២,៥% ១,៥០% - ២%

កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណតម់្នអាយុកាលហៅសល់តិចជាង្ីមខ។

១១. ឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន
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១១. ឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន

(ក) វិភាគតាមប្រភ្រទឥណទាន

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន
ឥណទានរយៈហ្លខ្ី ៤៧.៥៦១.៦៣២ ៣៧.៩៦០.១៣៩ ១៩២.០០៦.៣០៨ ១៥៣.៧៣៨.៥៦៣
ឥណទានរយៈហ្លមវង ១៦.៩៨៤.៦២៩ ៦.៨១៥.១២៩ ៦៨.៥៦៦.៩៤៨ ២៧.៦០១.២៧២

៦៤.៥៤៦.២៦១ ៤៤.៧៧៥.២៦៨ ២៦០.៥៧៣.២៥៦ ១៨១.៣៣៩.៨៣៥
សំវធិានធនឥណទានខាត្ង់

សំវធិានធនជា្ល់ា្់ (២.៨៨៣.៩៥១) (៣.៤០៣.៨៤០) (១១.៦៤២.៥១០) (១៣.៧៨៥.៥៥២)
សំវធិានធនទូហៅ (៦០០.៣៥១) (៤១១.៩២០) (២.៤២៣.៦១៧) (១.៦៦៨.២៧៦)

(៣.៤៨៤.៣០២) (៣.៨១៥.៧៦០) (១៤.០៦៦.១២៧) (១៥.៤៥៣.៨២៨)

៦១.០៦១.៩៥៩ ៤០.៩៥៩.៥០៨ ២៤៦.៥០៧.១២៩ ១៦៥.៨៨៦.០០៧

្ថកម្ីែំហណើ រការឥណទានហៅសល់ (២០០.៤៣០) (១២៦.៩៦៤) (៨០៩.១៣៦) (៥១៤.២០៤)

៦០.៨៦១.៥២៩ ៤០.៨៣២.៥៤៤ ២៤៥.៦៩៧.៩៩៣ ១៦៥.៣៧១.៨០៣

(ខ) សំវិធានធនឥណទានបាត់្រង់

្មកម្កមរួលសំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង ់ម្នែូចខាងហកកាម៖

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

សមតុល្យហែើមឆ្នា ំ ៣.៨១៥.៧៦០ ៥.២០៣.៥៧៥ ១៥.៤៥៣.៨២៨ ២១.២០៤.៥៦៨
សំវធិានធន្នាុងឆ្នា ំ ៦៩៣.៤៧៩ ១.៦២៩.៥១៥ ២.៧៩៩.៥៧៥ ៦.៥៩៩.៥៣៦
សំវធិានធនមែលកសងម់្វញិ្នាុងឆ្នា ំ (១.០២៤.៩៣៧) (៣.០១៧.៣៣០) (៤.១៣៧.៦៧១) (១២.២២០.១៨៧)

ផល្េះពាល់របាយការណ៍លទ្ធផល (៣៣១.៤៥៨) (១.៣៨៧.៨១៥) (១.៣៣៨.០៩៦) (៥.៦២០.៦៥១)

លហមអែៀង្ីការ្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ - - (៤៩.៦០៥) (១៣០.០៨៩)

សមតុល្យចុងឆ្នា ំ ៣.៤៨៤.៣០២ ៣.៨១៥.៧៦០ ១៤.០៦៦.១២៧ ១៥.៤៥៣.៨២៨



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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១១. ឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន (ត)

(គ) វិភាគតាមចំណាត់ថា្ន្រក់ឥណទាន

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ឥណទានធម្មតា
ឥណទានម្នការធានា ៥៦.៣០៧.០៤៥ ៤១.១១៨.៦៩៣ ២២៧.៣១១.៥៤១ ១៦៦.៥៣០.៧០៧ 
ឥណទានមនិម្នការធានា ៣.៧២៨.០០៤        ៧៣.២៧៥ ១៥.០៤៩.៩៥២       ២៩៦.៧៦៤ 

ឥណទានឃ្្ហំមើល
ឥណទានម្នការធានា ១.៦៥៦.០០០ - ៦.៦៨៥.២៧២ -
ឥណទានមនិម្នការធានា - - - -

ឥណទានហកកាមសតាងដ់ារ
ឥណទានម្នការធានា - ១៦២.៤៥០ - ៦៥៧.៩២៣
ឥណទានមនិម្នការធានា - - - -

ឥណទានសងសេយ័
ឥណទានម្នការធានា ១៧៤.៣៦២ ១១០.០០០ ៧០៣.៨៩៩ ៤៤៥.៥០០
ឥណទានមនិម្នការធានា - - - -

ឥណទានបាត់្ ង់
ឥណទានម្នការធានា ២.៦៨០.៨៥០ ៣.៣១០.៨៥០ ១០.៨២២.៥៩២ ១៣.៤០៨.៩៤១
ឥណទានមនិម្នការធានា - - - -

៦៤.៥៤៦.២៦១ ៤៤.៧៧៥.២៦៨ ២៦០.៥៧៣.២៥៦ ១៨១.៣៣៩.៨៣៥
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១១. ឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន (ត)

(ឃ) វិភាគតាមប្រភ្រទអាជីវកម្ម

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ល្ែំុ់ និងល្រ់ាយ ២៣.២៦១.៨៦២ ១៣.១១៥.៦៦៨ ៩៣.៩០៨.១៣៧ ៥៣.១១៨.៤៥៥
អចលនកទ្្យ ១៥.៦០៣.២៤០ ៧.៦១៨.៣៩៦ ៦២.៩៩០.២៨០ ៣០.៨៥៤.៥០៤
សំណង់ ៦.៧៣៨.០៣៦ ៨.០០៤.៧៥៧ ២៧.២០១.៤៥១ ៣២.៤១៩.២៦៦
ហសវា្ម្ម ៤.០២២.៤៦០ ១.៨៣៨.០៤០ ១៦.២៣៨.៦៧១ ៧.៤៤៤.០៦២
ផលិត្ម្ម ៦៦១.៩៣៦ ៤៦០.០១៣ ២.៦៧២.២៣៦ ១.៨៦៣.០៥៣
្សិ្ម្ម ៣២៦.៥០០ ១៩៩.៥០០ ១.៣១៨.០៨១ ៨០៧.៩៧៥
ឥណទាន្ុគគាល ១៣.៩៣២.២២៧ ១៣.៥៣៨.៨៩៤ ៥៦.២៤៤.៤០០ ៥៤.៨៣២.៥២០

៦៤.៥៤៦.២៦១ ៤៤.៧៧៥.២៦៨ ២៦០.៥៧៣.២៥៦ ១៨១.៣៣៩.៨៣៥

(ង) វិភាគតាមកាលកំណត់

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

មនិហលើស១ឆ្នា ំ ៤៧.៥៦១.៦៣២ ៣៨.០២៧.៣៦២ ១៩២.០០៦.៣០៨ ១៥៤.០១០.៨១៦
ហលើស១ឆ្នា  ំនិងមនិហលើស៥ឆ្នា ំ ១៦.៦៣៩.៦២៩ ៦.៧៤៧.៩០៦ ៦៧.១៧៤.១៨២ ២៧.៣២៩.០១៩
ហលើស្ី៥ឆ្នា ហំឡើងហៅ ៣៤៥.០០០ - ១.៣៩២.៧៦៦ -

៦៤.៥៤៦.២៦១ ៤៤.៧៧៥.២៦៨ ២៦០.៥៧៣.២៥៦ ១៨១.៣៣៩.៨៣៥
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១១. ឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន (ត)

(ច) វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ហានិភ័យធំ - ១១.២៩៤.៨៥៥ - ៤៥.៧៤៤.១៦២
ហានិភ័យធម្មតា ៦៤.៥៤៦.២៦១ ៣៣.៤៨០.៤១៣ ៦៤.៥៤៦.២៦១ ១៣៥.៥៩៥.៦៧៣

៦៤.៥៤៦.២៦១ ៤៤.៧៧៥.២៦៨ ៦៤.៥៤៦.២៦១ ១៨១.៣៣៩.៨៣៥

(ឆ) វិភាគតាមទំនាក់ទំនង 

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ភាគីពា្់្ ន័្ធ (្ំណតស់ម្គា ល់ ២៥.គ) ៣.៧២៨.០០៤ ៧៣.២៧៥ ១៥.០៤៩.៩៥២ ២៩៦.៧៦៤
ភាគីមនិពា្់្ ន័្ធ ៦០.៨១៨.២៥៧ ៤៤.៧០១.៩៩៣ ២៤៥.៥២៣.៣០៤ ១៨១.០៤៣.០៧១

៦៤.៥៤៦.២៦១ ៤៤.៧៧៥.២៦៨ ២៦០.៥៧៣.២៥៦ ១៨១.៣៣៩.៨៣៥

(ជ) អត្រ្រការប្រ្រក់

ឥណទាននិង្ុហរក្ទានអតិ្ិជនម្នអកតាការកបា្ក់្ចាឆំ្នា  ំែូចខាងហកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

ឥណទានរយៈហ្លខ្ី ៣,៣% - ១៥% ៥,៧០% - ១៣%
ឥណទានរយៈហ្លមវង ៣,៣% - ១១% ៥,៧០% - ១៣%
ឥណទាន Bank Acceptance ១,៤% - ៣,០% ២,២៥% - ២,៩០%
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១២. ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ការកបា្ក់តរូវទទលួល (*) ២៤០.២២៨ ១៨០.០៨៣ ៩៦៩.៨០០ ៧២៩.៣៣៦
កបា្់្ ្ហ់លើការជលួលផ្ះ និងការោិល័យ ២៣៤.៣៥០ ១៣៧.៩០០ ៩៤៦.០៧១ ៥៥៨.៤៩៥
ការ្ងម់ុនហលើហសវាមផនា្ចបា្់ ១៩៩.៣៤៨ ១៩៧.១៦០ ៨០៤.៧៦៨ ៧៩៨.៤៩៨
ការវនិិហោគទុនហៅ Credit Bureau of 

Cambodia ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ ១០៣.២៩៩ ១០៣.៦៣១
ការ្ងម់ុនហផសេងៗ ១៣.៥៧៣ ២១.០២៧ ៥៤.៧៩៤ ៨៥.១៦០
កបា្់្ ហញ្ញ ើហផសេងៗ ៤៨.៩៧៤ ៤៧.២២៥ ១៩៧.៧០៨ ១៩១.២៦១ 

៧៦២.០៦១ ៦០៨.៩៨៣ ៣.០៧៦.៤៤០ ២.៤៦៦.៣៨១

(*) ជាការកបា្ក់តរូវទទលួលសុទ្ធ ្ន្ា្់្ ីកាត់្ ងការកបា្់្ ្យលួរទុ្ចំនលួន ៧០០.៨៥៤ ែុល្ារអាហមរ ិ្  (២០១៥ ៖ 
៨១២.៩៥១ែុល្ារអាហមរ ិ្ )។
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១៣. ទ្រព្រយសម្របត្ិ និង្ររិកា្ខ្ររ

ការក្រលម្អ

ទ្រព្រយជួល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

គ្រឿងមា៉្រសុីន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សង្ហ្ររឹម 

និង្ររិកា្ខ្ររ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

យានយន្

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សរុ្រ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សម្រ្រ្រ់ដំណាច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ 

     ឆ្ន្រំ២០១៥

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធហែើមកគា ៥១១.១៥៣ ១៧.១៨៨ ២៤២.៩៣០ ៦០.៧៣១ ៨៣២.០០២
ទិញ្មន្ម - - ១១.១២១ - ១១.១២១
រលំស់ (៩១.០៧២) (៦.២៥០) (៧៨.៩៩៦) (២១.៥៥៦) (១៩៧.៨៧៤)

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធចុងកគា ៤២០.០៨១ ១០.៩៣៨ ១៧៥.០៥៥ ៣៩.១៧៥ ៦៤៥.២៤៩

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

ថ្្ហែើម ៩១០.៧២២ ៧០.៧៣៨ ១.២៦១.៩៣០ ១៦៣.២៨០ ២.៤០៦.៦៧០
រលំស់្ងគារ (៤៩០.៦៤១) (៥៩.៨០០) (១.០៨៦.៨៧៥) (១២៤.១០៥) (១.៧៦១.៤២១)

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធ ៤២០.០៨១ ១០.៩៣៨ ១៧៥.០៥៥ ៣៩.១៧៥ ៦៤៥.២៤៩

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ១.៧០១.៣២៨ ៤៤.២៩៩ ៧០៨.៩៧២ ១៥៨.៦៥៩ ២.៦១៣.២៥៨

សម្រ្រ្រ់ដំណាច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ 

ឆ្ន្រំ២០១៦

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធហែើមកគា ៤២០.០៨១ ១០.៩៣៨ ១៧៥.០៥៥ ៣៩.១៧៥ ៦៤៥.២៤៩
ទិញ្មន្ម ៣០៧.០០៧ ១៦.៣៩០ ៣៦១.៣៥៤ ៤៧.៨០០ ៧៣២.៥៥១
រលំស់ (៩៥.៣៦៦) (៦.៥៩១) (៩១.១៩៨) (២១.៤៣៦) (២១៤.៥៩១)

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធចុងកគា ៦៣១.៧២២ ២០.៧៣៧ ៤៤៥.២១១ ៦៥.៥៣៩ ១.១៦៣.២០៩

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

ថ្្ហែើម ១.២១៧.៧២៩ ៨៧.១២៨ ១.៦២៣.២៨៤ ២១១.០៨០ ៣.១៣៩.២២១
រលំស់្ងគារ (៥៨៦.០០៧) (៦៦.៣៩១) (១.១៧៨.០៧៣) (១៤៥.៥៤១) (១.៩៧៦.០១២)

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធ ៦៣១.៧២២ ២០.៧៣៧ ៤៤៥.២១១ ៦៥.៥៣៩ ១.១៦៣.២០៩

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ២.៥៥០.២៦២ ៨៣.៧១៥ ១.៧៩៧.៣១៧ ២៦៤.៥៨១ ៤.៦៩៥.៨៧៥
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១៤. ទ្រព្រយសកម្មអរូ្រី

ប្រព័ន្ធ Iwork
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រព័ន្ធផ្រស្រងៗ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សរុ្រ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សម្រ្រ្រ់ដំណាច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធហែើមកគា ១៥៨.៩៨៦ ៣២.៣៣៣ ១៩១.៣១៩
ទិញ្មន្ម ១.៣៩៧ - ១.៣៩៧
រលំស់ (៧២.៨២៥) (៥.២០០) (៧៨.០២៥)
តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធចុងកគា ៨៧.៥៥៨ ២៧.១៣៣ ១១៤.៦៩១

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

ថ្្ហែើម ៣៤៤.៤៧២    ៤១៧.៦១១    ៧៦២.០៨៣ 
រលំស់្ងគារ (២៥៦.៩១៤)   (៣៩០.៤៧៨)   (៦៤៧.៣៩២)

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធ ៨៧.៥៥៨ ២៧.១៣៣     ១១៤.៦៩១ 

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ៣៥៤.៦១០ ១០៩.៨៨៩ ៤៦៤.៤៩៩

សម្រ្រ្រ់ដំណាច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធហែើមកគា ៨៧.៥៥៨ ២៧.១៣៣ ១១៤.៦៩១
ទិញ្មន្ម ១៨.៤៦១ - ១៨.៤៦១
រលំស់ (៧១.០៤៦) (៧.៣៥៧) (៧៨.៤០៣)
តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធចុងកគា ៣៤.៩៧៣ ១៩.៧៧៦ ៥៤.៧៤៩

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

ថ្្ហែើម ៣៦២.៩៣៣ ៤១៧.៦១១ ៧៨០.៥៤៤
រលំស់្ងគារ (៣២៧.៩៦០) (៣៩៧.៨៣៥) (៧២៥.៧៩៥)

តថម្ចុះ្ញី្សុទ្ធ ៣៤.៩៧៣ ១៩.៧៧៦ ៥៤.៧៤៩

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ១៤១.១៨៦ ៧៩.៨៣៦ ២២១.០២២

១៥. ពន្ធពន្រយារទ្រព្រយសកម្ម

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

្ន្ធ្នយារកទ្្យស្ម្ម - សុទ្ធ ២០២.៧៧២ ១២៩.២២៦       ៨១៨.៥៩១ ៥២៣.៣៦៥
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១៥. ពន្ធពន្រយារទ្រព្រយសកម្ម (ត)

្មកម្កមរួល្ន្ធ្នយារកទ្្យស្ម្ម្នាុងឆ្នា  ំម្នែូចខាងហកកាម៖

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

គិតកតរឹមថ្ងៃទី០១ មខម្រា ១២៩.២២៦ ២២៨.៥០៧ ៥២៣.៣៦៥ ៩៣១.១៦៦
្តក់តាជា្ន្ុ្្នាុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 

(្ំណតស់ម្គា ល់៨(្)) ៧៣.៥៤៦ (៩៩.២៨១) ២៩៦.៩០៥ (៤០២.០៨៧)
លហមអែៀង្ីការ្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ - - (១.៦៧៩) (៥.៧១៤)

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ២០២.៧៧២ ១២៩.២២៦ ៨១៨.៥៩១ ៥២៣.៣៦៥

ពន្ធពន្រយារទ្រព្រយសកម្ម

ខាតជា្រ់ពន្ធ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

រំលស់ពនលៃឿន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំណូលមិនទាន់ 

ទទួលបាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សំវិធានធន

ឥណទាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សរុ្រ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

គិតត្រឹមថ្ង្រទី០១ 

ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០១៥

១៥៥.២០៣
៨៦.២៣០ (១២.៩២៦) - ២២៨.៥០៧

្តក់តាជា្ន្ុ្្នាុង 
របាយការណ៍លទ្ធផល (១៥៥.២០៣) ១៧.៦០៣ ៣៨.៣១៩ - (៩៩.២៨១)

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១  

ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥
-

១០៣.៨៣៣
២៥.៣៩៣

- ១២៩.២២៦
សមមូលនរឹងពានហ់រៀល - ៤២០.៥២៣ ១០២.៨៤២ - ៥២៣.៣៦៥

គិតត្រឹមថ្ង្រទី០១ 

ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០១៦ - ១០៣.៨៣៣ ២៥.៣៩៣ - ១២៩.២២៦
្តក់តាជា្ន្ុ្្នាុងរ
បាយការណ៍លទ្ធផល - (៨៤.៤០១) ១៤.៦៩៣ ១៤៣.២៥៤ ៧៣.៥៤៦
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១  

ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥
-

១៩.៤៣២
៤០.០៨៦

១៤៣.២៥៤ ២០២.៧៧២
សមមូលនរឹងពានហ់រៀល - ៧៨.៤៤៧ ១៦១.៨២៧ ៥៧៨.៣១៧ ៨១៨.៥៩១
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១៦. ប្រ្រក់្រញ្ញើរ្រស់ធនាគារផ្រស្រងៗ
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

គណនីចរនតា ៥០៨.៧៨៣ ២៤៦.៦២០ ២.០៥៣.៩៥៧ ៩៩៨.៨១១
កបា្់្ ហញ្ញ ើសនសេំ ១៤.៨២០.២៨៦ ១៩០.០១៦ ៥៩.៨២៩.៤៩៥ ៧៦៩.៥៦៤
កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ១៧.០៥២.៩៥៨ ១៤.៦៥០.០០០ ៦៨.៨៤២.៧៩១ ៥៩.៣៣២.៥០១

៣២.៣៨២.០២៧ ១៥.០៨៦.៦៣៦ ១៣០.៧២៦.២៤៣ ៦១.១០០.៨៧៦

រាល់កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណតទ់ាងំអស់ ម្នកាល្ំណតហ់ៅសល់តិចជាង ៦មខ។

អកតាការកបា្ក់្ចាឆំ្នា ហំលើកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ម្នែូចខាងហកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

គណនីចរនតា - -
កបា្់្ ហញ្ញ ើសនសេំ ០,៥០% - ០,៧០% ០,៥០%
កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ១,២០% - ៣,៦០% ១,៨០% - ៤,៥០%

១៧. ប្រ្រក់្រញ្ញើរ្រស់អតិថិជន
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

គណនីចរនតា ៣.៣៧៤.៩៨៩ ៣.៧៣៥.៤០៤ ១៣.៦២៤.៨៣១ ១៥.១២៨.៣៨៦
គណនីកបា្់្ ហញ្ញ ើសនសេំ ១២.១៤៣.១២០ ១៣.៣៨៨.៨៤២ ៤៩.០២១.៧៧៥ ៥៤.២២៤.៨១០
គណនីកបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ២.៦៦២.៥៨៩ ១.៩២២.២២០ ១០.៧៤៨.៨៧២ ៧.៧៨៤.៩៩១

១៨.១៨០.៦៩៨ ១៩.០៤៦.៤៦៦ ៧៣.៣៩៥.៤៧៨ ៧៧.១៣៨.១៨៧

រាល់កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណតទ់ាងំអស់  ម្នកាល្ំណតហ់ៅសល់តិចជាង១ឆ្នា ។ំ
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១៧. ប្រ្រក់្រញ្ញើរ្រស់អតិថិជន (ត)
អកតាការកបា្ក់្ចាឆំ្នា  ំហលើកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ម្នែូចខាងហកកាម៖

២០១៦ ២០១៥

គណនីចរនតា - -
គណនីកបា្់្ ហញ្ញ ើសនសេំ ០,៥%-០,៧០% ០,៥០%
គណនីកបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ១,២០% - ៣,៦០% ១,២០% - ៣,៨៥%

១៨. ប្រ្រក់កម្ចី
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ធនាគារ Kookmin Bank Co., Ltd ២០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៨០.៧៤០.០០០ ៤០.៥០០.០០០
ធនាគារ Nonghyup Bank - ១០.០០០.០០០ - ៤០.៥០០.០០០
ធនាគារ KEB HANA Bank ១០.០០០.០០០ - ៤០.៣៧០.០០០ -
ធនាគារ The Export-Import Bank  

of Korea ១.០០០.០០០ - ៤.០៣៧.០០០ -

៣១.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ ១២៥.១៤៧.០០០ ៨១.០០០.០០០

រាល់កបា្់្ មចាខីាងហលើហនះមនិម្នការធានាហទ ហហើយម្នកាល្ំណតស់ងតិចជាងមលួយឆ្នា  ំ ហលើ្មលងមតកបា្់្ មចាី្ ី 
ធនាគារ The Export-Import Bank of Korea មែលម្នកាល្ំណតរ់យៈហ្ល៥ឆ្នា ។ំ កបា្់្ មចាទីាងំហនះម្នអកតាការកបា្ ់
្នាុងចហន្ាះ្ី ០,៨០% ហៅ ១,៤៤% ្នាុងមលួយឆ្នា  ំ(២០១៥ ៖ ០,៦៨% ហៅ ១,១២% ្នាុងមលួយឆ្នា )ំ។

១៩. ្រំណុលពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ហែើមឆ្នា ំ ៤៩១.៥២៧ - ១.៩៨៤.២៩៤ -
្ន្ធ្នាុងឆ្នា  ំ(្ំណតស់ម្គា ល់ ៨) ៥៤៦.៧២៨ ៥៤៣.៨៧៦ ២.២០៧.១៤១ ២.២០២.៦៩៨
្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញបាន្ង់ (៤៩២.០៥៥) (៥២.៣៤៩) (១.៩៨៦.៤២៦) (២១២.០១៤)

ែំណាចឆ់្នា ំ ៥៤៦.២០០ ៤៩១.៥២៧ ២.២០៥.០០៩ ១.៩៩០.៦៨៤
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២០. ្រំណុលផ្រស្រងៗ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ការកបា្ក់តរូវ្ង់ ១៣២.៥៣១ ១៤៨.១៤៦ ៥៣៥.០២៨ ៥៩៩.៩៩១
្ន្ធកតរូវ្ង់ ៤២.៤៧៥ ២៣.៣០៣ ១៧១.៤៧២ ៩៤.៣៧៧
ហផសេងៗ ២២៧.៥៨៧ ៤៦.១៧៩ ៩១៨.៧៦៩ ១៨៧.០២៥

៤០២.៥៩៣ ២១៧.៦២៨ ១.៦២៥.២៦៩ ៨៨១.៣៩៣

្ំណុលទាងំអស់ហនះ នរឹងកតរូវទូទាត់្ នាុងរយៈហ្លមលួយឆ្នា ។ំ 

២១. ដើមទុន
គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ហែើមទុនចុះ្ញី្សរុ្រ្ស់ធនាគារម្នចំនលួន ៣២០.០០០ ភាគហុ៊ន (២០១៥ ៖ 

៣២០.០០០ភាគហុ៊ន) មែលម្នតថម្ចារ ិ្  ៥០ែុល្ារអាហមរ ិ្  ្នាុងមលួយភាគហុ៊ន (២០១៥៖ ៥០ែុល្ារអាហមរ ិ្  ្នាុងមលួយ 
ភាគហុ៊ន)។ រាល់ភាគហុ៊នមែលបានអនុមត័ទាងំអស់កតរូវបានហចញផសាយ និងបាន្ងរ់លួចរាល់ទាងំកសរុង។

៣១ ធ្នូ ២០១៦ ៣១ ធ្នូ ២០១៥

ចំនលួន
ភាគហុ៊ន % ែុល្ារអាហមរ ិ្

ចំនលួន
ភាគហុ៊ន % ែុល្ារអាហមរ ិ្

ធនាគារ Kookmin Bank Co., Ltd ៣២០.០០០ ១០០ ១៦.០០០.០០០ ៣២០.០០០ ១០០ ១៦.០០០.០០០
សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ៦៤.៥៩២.០០០ ៦៤.៨០០.០០០

អនុហលាមហៅតាមក្កាសសតាី្ីតកមរូវការហែើមទុនអ្្្រម្្្មីរ្ស់ធនាគារ្ណាតា ល ធនាគារបាន្មន្មហែើមទុនចំនលួន 
៣០លានែុល្ារអាហមរ ិ្ ហទៀត។ ធនាគារ្ណាតា លបានអនុមត័ហែើមទុន្មន្មហនះហៅថ្ងៃទី២៣ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦។ ធនាគារ្ំ្ុង

ស្ិត្នាុងែំហណើ រការហធវើវហិសាធន្ម្មល្្ខនតាិ្ៈរ្ស់ខ្លួនជាមលួយនរឹងក្សលួងពាណិជ្្ម្ម។
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២២. សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល
២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

សាចក់បា្់្ នាុងថែ ២.៧០៦.៤២៧ ៤.០៦៦.១៤១ ១០.៩២៥.៨៤៦ ១៦.៤៦៧.៨៧១
សមតុល្យហៅធនាគារ 

និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ៖
កបា្់្ ហញ្ញ ើសនសេំ ៥០.៩៧០ ២៧៥.៣០៧ ២០៥.៧៦៦ ១.១១៤.៩៩៣
គណនីចរនតា ៤.១៥១.៥២២ ៥.៣៥៦.៨៧០ ១៦.៧៥៩.៦៩៤ ២១.៦៩៥.៣២៤
កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត ់
     (ម្នរយៈហ្លតិចជាង្ីមខ) ៨.១១៧.៥៩៨ ៦.១១១.៣៩៩ ៣២.៧៧០.៧៤៣ ២៤.៧៥១.១៦៦

សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល៖
គណនីចរនតា ៤០.២៥៩.៦០៣ ៥.៣៥០.៩៣០ ១៦២.៥២៨.០១៧ ២១.៦៧១.២៦៧
គណនីកបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត ់

(ម្នរយៈហ្លតិចជាង្ីមខ) - ១.០២៩.៦៣០ -
    

៤.១៧០.០០១ 

៥៥.២៨៦.១២០ ២២.១៩០.២៧៧  ២២៣.១៩០.០៦៦ ៨៩.៨៧០.៦២២ 
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២៣. លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ 

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ចំហណញមុន្ង់្ ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញ ១.៦១៥.៩០៨ ២.៩១៨.៩៩៩ ៦.៥២៣.៤២១ ១១.៨២១.៩៤៦
និយត័្ម្ម៖
សំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង ់

(្ំណតស់ម្គា ល់១១(ខ)) (៣៣១.៤៥៨) (១.៣៨៧.៨១៥) (១.៣៣៨.០៩៦) (៥.៦២០.៦៥១)
រលំស់កទ្្យសម្តតាិ និង្រកិា្ខ រ 

(្ំណតស់ម្គា ល់១៣) ២១៤.៥៩១ ១៩៧.៨៧៤ ៨៦៦.៣០៤ ៨០១.៣៩០
រលំស់កទ្្យស្ម្មអរូ្ី 

(្ំណតស់ម្គា ល់១៤) ៧៨.៤០៣ ៧៨.០២៥ ៣១៦.៥១៣ ៣១៦.០០១
ចំណូលការកបា្សុ់ទ្ធ (៣.៦០០.៣៩៥) (៣.០២៣.១០២) (១៤.៥៣៤.៧៩៥) (១២.២៤៣.៥៦៣)

(២.០២២.៩៥១) (១.២១៦.០១៩) (៨.១៦៦.៦៥៣) (៤.៩២៤.៨៧៧)

្មកម្កមរួលហែើមទុន្ងវិល
ទុន្កមរុងកាត្វ្ិចចាហៅធនាគារ្ណាតា ល (២.០០២.៥១៧) (១.៧០០.០៧៦)  (៨.០៨៤.១៦១)  (៦.៨៨៥.៣០៨)
ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន (១៩.៦៩៧.៥២៧) (១.០០០.៥៩៨) (៧៩.៥១៨.៩១៦) (៤.០៥២.៤២២)
កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ (៩២.៩៣៣) (១៣១.១៣៩) (៣៧៥.១៧១) (៥៣១.១១៣)
កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ១៧.២៩៥.៣៩១ ១.០៧៣.៨៥៩ ៦៩.៨២១.៤៩៣ ៤.៣៤៩.១២៩
កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន (៨៦៥.៧៦៨) (១៤.៥២៤.៧៧៣) (៣.៤៩៥.១០៥) (៥៨.៨២៥.៣៣១)
្ំណុលហផសេងៗ ២០០.៥៨០ ១១.៨៩៤ ៨០៩.៧៤១ ៤៨.១៧១

(៧.១៨៥.៧២៥) (១៧.៤៨៦.៨៥២) (២៩.០០៨.៧៧២) (៧០.៨២១.៧៥១)

ការកបា្ប់ានទទលួល ៤.៣២៣.៤៦៨ ៣.៥៨៧.០២០ ១៧.៤៥៣.៨៤០ ១៤.៥២៧.៤៣១
ការកបា្ប់ាន្ង់ (៧៩៨.៨៣៣) (៦៩៥.៩៥៣) (៣.២២៤.៨៨៩) (២.៨១៨.៦០៩)
្ន្ធហលើកបា្ច់ំហណញបាន្ង ់

(្ំណតស់ម្គា ល់១៩) (៤៩២.០៥៥) (៥២.៣៤៩) (១.៩៨៦.៤២៦) (២១២.០១៤)
សាចក់បា្សុ់ទ្ធបានហក ើ្្នាុង 

បាន្ីស្ម្មភា្ក្តិ្តតាិការ (៤.១៥៣.១៤៥) (១៤.៦៤៨.១៣៤) (១៦.៧៦៦.២៤៧) (៥៩.៣២៤.៩៤៣)
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២៤. ្រំណុលយថាហ្រតុ និងកិច្ចសន្រយាផ្រស្រងៗ
(ក) កិច្ចសន្រយាឥណទាន ការធានា និងឥណទានហិរញ្ញវត្ថុពផ្រសងៗ 
ធនាគារម្នចំនលួនទរឹ្កបា្់្ នាុង្ិច្ខសនយាថនឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហករៅតារាងតុល្យការរ្ស់ខ្លួន មែលកតរូវ្នយារឥណទាន  

ជូនអតិ្ិជន ្ណ័្ណ ធានា និង្ញចា្ឥ់ណទានហផសេងៗ ែូចខាងហកកាម៖

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

លិខិតធានា ២.៤៥៩.២៥៧ ៣៧.៤៦៣ ៩.៩២៨.០២១ ១៥១.៧២៥
្ិចចាសនយាផតាល់ឥណទាន ២៣.៤៩០ ១៥១.០០០ ៩៤.៨២៩ ៦១១.៥៥០
ឥណទានវបិារូ្នម៍ែលមនិបានហក ើ្កបាស់ ២៨៥.០០០ ១.៩៨៣.៩៦៣ ១.១៥០.៥៤៥ ៨.០៣៥.០៥០

២.៧៦៧.៧៤៧ ២.១៧២.៤២៦ ១១.១៧៣.៣៩៥ ៨.៧៩៨.៣២៥

មនិម្នការខាត្ងជ់ាសារវនតាមែល្ណាតា លម្្ីក្តិ្តតាិការទាងំហនះហទ។

(ខ) កិច្ចសន្រយាភតិសន្រយាប្រតិ្រតិ្

ធនាគារ ម្ន្ិចចាសនយាភតិសនយាក្តិ្តតាិមែលមនិអាចលុ្ហចាលបាន  សកម្្ក់ារជលួលការោិល័យ្ណាតា ល  និង 
ការោិល័យសាខារ្ស់ខ្លួន ែូចខាងហកកាម ៖

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

មនិហលើស១ឆ្នា ំ ២៣៥.៥៧៧ ២៦២.៨០០ ៩៥១.០២៤ ១.០៦៤.៣៤០
ហលើស១ឆ្នា ំ្ េុមនតាមនិហលើស៥ឆ្នា ំ ៤៧០.០១៥ ៩១.២០០ ១.៨៩៧.៤៥១ ៣៦៩.៣៦០

៧០៥.៥៩២ ៣៥៤.០០០ ២.៨៤៨.៤៧៥ ១.៤៣៣.៧០០

(គ) កិច្ចសន្រយាទាក់ទងនឹងការទិញ្រទព្រយសម្របត្ិនិង្ររិកា្ខ្ររ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

មនិហលើស១ឆ្នា ំ ១០៧.១៣៥ - ៤៣២.៥០៤ -

១០៧.១៣៥ - ៤៣២.៥០៤ -

្ិចចាសនយាហនះ ទា្ទិ់ននរឹងការទិញអចលនកទ្្យសកម្្ក់ារោិល័យសាខា្្មី មែលរ ំ្ រឹងថានរឹងចា្ហ់ផតាើមក្តិ្តតាិការ
 អាជីវ្ម្ម្នាុងមខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៧។
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២៥. ប្រតិ្រត្ិការ និងសមតុល្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ
្នាុងែំហណើ រការអាជីវ្ម្មធម្មតា    ធនាគារម្នក្តិ្តតាិការមលួយចំនលួនជាមលួយភាគីពា្់្ ន័្ធ។   ក្តិ្តតាិការភាគីពា្់្ ន័្ធ   

សមតុល្យនាែំណាចឆ់្នា មំែលហៅមនិទានទូ់ទាត ់និងចំណាយ-ចំណូលពា្់្ ន័្ធ្នាុងឆ្នា  ំកតរូវបានសហង្ខ្ែូចខាងហកកាម៖

(ក) ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងទំនាក់ទំនង

ទំនា្ទ់ំនង និងភាគីពា្់្ ន័្ធរ្ស់ធនាគារ ម្នែូចខាងហកកាម៖

ទំនាក់ទំនង ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ក្រុមហុ៊នហមធំ KB Financial Group Inc.
ក្រុមហុ៊នហម្្ល់ Kookmin Bank Co., Ltd
ក្រុមហុ៊នភាគីពា្់្ ន័្ធ ស្ា្ន័មែលហៅហកកាមក្រុមហុ៊នហមធំមតមលួយ
្ុគគាលិ្គណៈកគ្ក់គងសំខាន់ៗ សម្ជិ្ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាលទាងំអស់រ្ស់ធនាគារ មែលម្នសិទ្ធិហធវើការស

ហកមចចិតតាសំខាន់ៗ  ពា្់្ ន័្ធហៅនរឹងហគាលហៅយុទ្ធសាសសតារ្ស់ធនាគារ និង 
្ុគគាលិ្គណៈកគ្ក់គងជានខ់្ស់ (រលួមទាងំសម្ជិ្កគរួសារជិតែិតរ្ស់ 
្លួ្ហគផងមែរ)។

(ខ) សមតុល្រយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ក្រុមហុ៊នហម្្ល់ - គណនីចរនតា ៣.៩៩៩.៤៨៣ ៣.៩៩៩.៦៨២ ១៦.១៤៥.៩១៣ ១៦.១៩៨.៧១២

គណនីចរនតាជាមលួយក្រុមហុ៊នហម្្ល់មនិម្នការកបា្ហ់ទ។

(គ) ឥណទាន និងបុពរប្រទានជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ក្រុមហុ៊នហម្្ល់ ៣.៧២៨.០០៤ ៧៣.២៧៥ ១៥.០៤៩.៩៥២ ២៩៦.៧៦៤

ការកបា្់្ ងគារមែលកតរូវទទលួល ១៧.៦១៥ ២៧៧ ៧១.១១២ ១.១២២

ចំណូលការកបា្់ ២៤.៤២៨ ២៧៧ ៩៨.៦១៦ ១.១២២

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានហៅឲ្យក រ្ុមហុ៊នហម្្ល់ ស្ិតហៅ្នាុងទកមងថ់នការទទលួលសាគា ល់រ្ស់ធនាគារ មែលធនាគារបាន

្ងហ់ៅឲ្យអតិ្ិជនជំនលួសក្រុមហុ៊នហម្្ល់ ហហើយធនាគារ្តក់តាជាឥណទាន និង្ុហរក្ទានហៅ្នាុងក្រុមហុ៊នហម្្ល់។
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២៥. ប្រតិ្រត្ិការ និងសមតុល្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ (ត)
(ឃ) ប្រ្រក់កម្ចីពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ក្រុមហុ៊នហម្្ល់ (្ំណតស់ម្គា ល់ ១៨) ២០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៨០.៧៤០.០០០ ៤០.៥០០.០០០

ការកបា្ម់ែលកតរូវ្ង់ ២៣.០២៧ ២១.៧២២ ៩២.៩៦០ ៨៧.៩៧៤

ចំណាយការកបា្់ ២២៣.១៤៣ ១១០.៨៩៧ ៩០០.៨២៨ ៤៤៩.១៣៣

(ង) ប្រ្រក់្រញ្ញើរ្រស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និង្រុគ្គលិកគណៈគ្រ្រ់គ្រងសំខាន់ៗ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់សម្ជិ្ 
ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល និង

     ្ុគគាលិ្គណៈកគ្ក់គងសំខាន់ៗ ៥០.៤០០ ២៩៥.៥១៨
             

២០៣.៤៦៥ ១.១៩៦.៨៤៨
ចំណាយការកបា្់ ១៨៤ ៦១៨ ៧៤៣ ២.៥០៣

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់សម្ជិ្ក្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល និង្ុគគាលិ្គណៈកគ្ក់គងសំខាន់ៗ  ម្នអកតាការកបា្ក់្ចាឆំ្នា  ំ០,៥%។

(ច) ចំណាយស្រវាកម្មទៅឲ្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ក្រុមហុ៊នហម្្ល់ - ការទូទាតស់កម្្ ់
ការម្ទាកំ្្ន័្ធធនាគារ ៣៧៧.៩៦០         ២៦.០០០            ១.៥២៥.៨២៥

            
១០៥.៣០០          
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២៥. ប្រតិ្រត្ិការ និងសមតុល្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ (ត)
(ឆ) ការទូទាត់ជូនគណៈគ្រ្រ់គ្រងសំខាន់ៗ និងកម្រ្រសម្រ្រ្រ់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

្ថកមសកម្្ក់្រុមក រ្ឹ្សាភបិាល ២.៩០០ ២.០០០ ១១.៧០៧ ៨.១០០
កបា្ហ់្ៀវតសេរ ៍និងអត្ក្ហោជន ៍

រយៈហ្លខ្ីហផសេងៗ ៨៩៥.០៦៦ ៨០៩.០៣៣ ៣.៦១៣.៣៨១ ៣.២៧៦.៥៨៤
៨៩៧.៩៦៦ ៨១១.០៣៣ ៣.៦២៥.០៨៨ ៣.២៨៤.៦៨៤

២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
ស្ម្មភា្អាជីវ្ម្មរ្ស់ធនាគារក្ឈមនរឹងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗមលួយចំនលួនែូចជា ហានិភយ័ឥណទាន ហានិភយ័  

ទីផសារ (រលួមម្នហានិភយ័រូ្ិយ្ណ័្ណ  ហានិភយ័អកតាការកបា្ ់ និងហានិភយ័តថម្) និងហានិភយ័សាចក់បា្ង់្យកសរួល។ 
ការទទលួលយ្ហានិភយ័ គឺជាសនាូលចំហពាះអាជីវ្ម្មហិរញ្ញ វត្ុ ហហើយហានិភយ័ក្តិ្តតាិការគឺជាផលវបិា្មលួយមែលមនិអាចហជៀស
វាងបានណាស់្នាុងែំហណើ រការអាជីវ្ម្ម។

ធនាគារមនិបានហក ើ្កបាស់ឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុនិសសេន្ (derivative financial instrument) ែូចជា្ិចចាសនយា្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ  
(foreign exchange contract) និងការហ ត្ា ះ្តាូរអកតាការកបា្ ់(interest rate swaps) ហែើម្កីគ្ក់គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់
ខ្លួនហនាះហទ។
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
 ធនាគារកានក់ា្ក់ទ្្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ុ និង្ំណុលហិរញ្ញ វត្ុែូចខាងហកកាម៖

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ឥណទាន 

និងគណនីត្រូវទទួលផ្រស្រងៗ)

សាចក់បា្់្ នាុងថែ ២.៧០៦.៤២៧ ៤.០៦៦.១៤១ ១០.៩២៥.៨៤៦ ១៦.៤៦៧.៨៧១
សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល ៤០.២៥៩.៦០៣  ៦.៣៨០.៥៦០  ១៦២.៥២៨.០១៧  ២៥.៨៤១.២៦៨
សមតុល្យហៅធនាគារ 

និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ១២.៣២០.០៩០ ១១.៧៤៣.៥៧៦ ៤៩.៧៣៦.២០៣ ៤៧.៥៦១.៤៨៣
ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន ៦០.៨៦១.៥២៩  ៤០.៨៣២.៥៤៤  ២៤៥.៦៩៧.៩៩៣  ១៦៥.៣៧១.៨០៣
កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ ៤៦៥.១៦៤ ៤០២.៨៣១ ១.៨៧៧.៨៦៧ ១.៦៣១.៤៦៦

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ១១៦.៦១២.៨១៣  ៦៣.៤២៥.៦៥២  ៤៧០.៧៦៥.៩២៦  ២៥៦.៨៧៣.៨៩១

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (្រំណុលផ្រស្រងៗ)

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ៣២.៣៨២.០២៧ ១៥.០៨៦.៦៣៦ ១៣០.៧២៦.២៤៣ ៦១.១០០.៨៧៦
កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ១៨.១៨០.៦៩៨ ១៩.០៤៦.៤៦៦ ៧៣.៣៩៥.៤៧៨ ៧៧.១៣៨.១៨៧
កបា្់្ មចាី ៣១.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ ១២៥.១៤៧.០០០ ៨១.០០០.០០០
្ំណុលហផសេងៗ ៣៦០.១១៨ ១៩៤.៣២៥ ១.៤៥៣.៧៩៦ ៧៨៧.០១៦

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៨១.៩២២.៨៤៣ ៥៤.៣២៧.៤២៧ ៣៣០.៧២២.៥១៧ ២២០.០២៦.០៧៩

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ ៣៤.៦៨៩.៩៧០  ៩.០៩៨.២២៥  ១៤០.០៤៣.៤០៩  ៣៦.៨៤៧.៨១២

២៦.១ ហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារ ក្ឈមនរឹងហានិភយ័ឥណទាន ជាហានិភយ័មែលសមភាគីហធវើឲ្យម្នការខាត្ងម់ផនា្ហិរញ្ញ វត្ុែល់ធនាគារ 
 ហដាយសារការខ្ខានមនិបាន្ំហ្ញកាត្វ្ិចចាសង្ំណុល។ ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាហានិភយ័មែលម្នសារសំខានជ់ាងហគ 

្ំផុត្នាុងអាជីវ្ម្មរ្ស់ធនាគារ។ ហានិភយ័ឥណទានភាគហកចើនហ ើ្តហឡើង្ីការផដាល់ឥណទាន  និង្ុហរក្ទាន។  ហានិភយ័ឥណទាន
 ្ម៏្នហៅ្នាុងឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុថនខ្ងហ់ករៅតារាងតុល្យការមែរ ែូចជា្ិចចាសនយាឥណទានជាហែើម។ ការកគ្ក់គងហានិភយ័ឥណទាន 
 កតរូវបានអនុវតតាហដាយគណៈ្ម្្ម ធិការឥណទានរ្ស់ធនាគារ។

(ក) ការវាស់វ្រងហានិភ័យឥណទាន

ហានិភយ័ធនាគារ កតរូវបានកគ្ក់គងតាមរយៈការវភិាគជាក្ចា ំ ហៅហលើលទ្ធភា្រ្ស់្ូន្ំណុល និង្ូន្ំណុលសំខាន់ៗ    
្នាុងការ្ំហ្ញកាត្វ្ិចចាសងការកបា្ ់ និងកបា្ហ់ែើម។  ហានិភយ័ឥណទាន្ក៏តរូវបានកគ្ក់គងជាមផនា្តាមរយៈការទទលួលវត្ុ្ញ្ចា ំ 

 និងការធានាជាល្្ខណៈ្ុគគាល។ គណៈកគ្ក់គងហធវើការវាយតថម្ឥណទានក្ចាឆំ្នា  ំ ្ន្ា្់្ ីផតាល់ឥណទាន និង្ុហរក្ទានឲ្យ 
អតិ្ិជនរលួចហហើយ ហែើម្វីភិាគអំ្ីស្ានភា្ហិរញ្ញ វត្ុ និងការសងកបា្រ់្ស់្ូន្ំណុល។ 



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ខ) ការគ្រ្រ់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍្រន្ថយហានិភ័យ

ធនាគារហធវើក្តិ្តដាិការ និងផដាល់ឥណទាននិង្ុហរក្ទានជូនអតិ្ិជនជាឯ្តដាជន ឬសហកគាសនានា្នាុងក្ះរាជាណាចក្
 ្ម្ុជា។ ធនាគារកគ្ក់គង្កមតិហានិភយ័ និងហ ត្ា តការយ្ចិតតាទុ្ដា្ហ់លើហានិភយ័ឥណទាន ហៅហ្លមែលហានិភយ័កតរូវបាន
 រ្ហ�ើញ។ ហានិភយ័ធំកតរូវបាន្ំណតនិ់យមនយ័ហដាយធនាគារ្ណាតា ល ថាជាហានិភយ័ឥណទានទូហៅជាមលួយនរឹងអនា្ទទលួល
 

ផលឯ្តតាជននីមលួយៗ មែលម្នចំនលួនហលើស្ី១០%ថនមូលនិធិ្្ល់សុទ្ធ។ 
ហោងតាមល្្ខខណ្ឌ ថនក្កាសហលខ ធ៧-០៦-២២៦ក្.្. រ្ស់ធនាគារ្ណាតា ល តកមរូវឲ្យធនាគាររ្សាឲ្យបានកគ្ហ់្ល 

ហវលានូវអនុបាតអតិ្រម្ចំនលួន ២០% រវាងហានិភយ័សរុ្មែលហចញ្ីក្តិ្តតាិការជាមលួយនរឹងអនា្ទទលួលផលឯ្តតាជននីមលួយៗ និង
 មូលនិធិ្្ល់សុទ្ធរ្ស់ធនាគារ ហហើយកតរូវរ្សាហានិភយ័ឥណទានធំៗសរុ្ មនិកតរូវឲ្យហលើស៣០០% ថនមូលនិធិ្្ល់សុទ្ធហឡើយ។

ធនាគារបានហក ើ្កបាស់ហគាលការណ៍និងការអនុវតតាជាហកចើន ហែើម្កីាត់្ ន្យហានិភយ័ឥណទាន។ ហគាលការណ៍មែលម្ន
 

ក្សិទ្ធភា្្ំផុត្នាុងចំហណាមហគាលការណ៍ទាងំអស់ហនះ គឺការធានាហដាយដា្វ់ត្ុ្ញ្ចា ំហលើឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន 
មែលជាការអនុវតតាទូហៅ។ ធនាគារអនុវតតាហគាលការណ៍មណនាសំតាី្ីការទទលួលយ្នូវចំណាតថ់ានា ្ជ់ា្ល់ា្ថ់នវត្ុ្ញ្ចា ំ ឬការកាត ់
្ន្យហានិភយ័ឥណទាន។ ក្ហភទថនវត្ុ្ញ្ចា ំសំខាន់ៗ ហែើម្ធីានាឥណទាននិង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន ម្នែូចជា៖

• វត្ុ្ញ្ចា ំជាកទ្្យសម្តតាិ្នាុងល្្ខណៈជាលំហៅដាឋា ន (ម្នែីធ្ី អគារ និងកទ្្យសម្តតាិហផសេងៗ) និង
• សាចក់បា្់្ នាុងទកមងជ់ាកបា្់្ ហញ្ញ ើម្នល្្ខខណ្ឌ  ក្សិនហ ើ្ម្ន។

(គ) គោលការណ៍សំវិធានធន និងការថយចុះត្លៃ្រ

ធនាគារ បានអនុវតតាតាមការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទានសំខាន់ៗ  និងសំវធិានធនតាមតកមរូវការក្កាស់ហលខ ធ៧-០៩-
០៧៤ក្.្. ចុះថ្ងៃទី២៥ មខ្ុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០០៩ សតាី្ីការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន  និងសំវធិានធនសកម្្ធ់នាគារ  និងកគរឹះស្ាន 
ហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ។ ក្កាសហនះ  កតរូវអនុវតតាចំហពាះឥណទាន  និង្ុហរក្ទាន  ឬកទ្្យស្ម្មហផសេងៗទាងំអស់  មែលម្នល្្ខណៈ 
ក្ហា្ក់្មហលគានា ។ ្កមតិអ្្្រម្ថនសំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង ់ កតរូវបានហធវើហឡើងអាកស័យហៅតាមចំណាតថ់ានា ្ព់ា្់្ ន័្ធ
ហដាយមនិគិត្ីកទ្្យស្ម្មហផសេងៗ (ហលើ្មលងសាចក់បា្)់ មែលបានដា្ជ់ាវត្ុ្ញ្ចា ំ ហលើ្មលងមតម្ន្ត័ម៌្នហផសេងហទៀត

 មែលចងអែុល្ង្ហា ញ្ីស្ានភា្អាក្្ជ់ាងហនះ។
តារាងខាងហកកាមហនះ ្ង្ហា ញ្ីការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន និងកាត្វ្ិចចាសំវធិានធនអ្្្រម្៖

ចំណាត់ថា្ន្រក់ កាតព្វកិច្ចសំវិធានធនអ្រ្រប្ររមា

ធម្មតា ១%

ឃ្្ហំមើល ៣%

ហកកាមសតាងដ់ារ ២០%

សងសេយ័ ៥០%

បាត់្ ង់ ១០០%

ការហធវើចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន និងសំវធិានធន កតរូវហ ត្ា តការយ្ចិតតាទុ្ដា្ហ់លើ្តាតា ្ីរ គឺ្តាតា ហលួសកាល្ំណតស់ង និង
 ្តាតា គុណភា្ឥណទាន។



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ឃ) ហានិភ័យឥណទានអតិ្ររមាដោយមិនគិតវត្ថុ្រញ្ច្រំ

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ហានិភយ័ឥណទានទា្ទិ់ននរឹងកទ្្យស្ម្ម ន្ាុងតារាងតុល្យការ៖
សមតុល្យហៅធនាគារ 

និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ១២.៣២០.០៩០ ១១.៧៤៣.៥៧៦ ៤៩.៧៣៦.២០៣ ៤៧.៥៦១.៤៨៣
ឥណទាន និង្ុហរក្ទាន៖

ឥណទានរយៈហ្លខ្ី ៤៧.៥៦១.៦៣២ ៣៧.៩៦០.១៣៩ ១៩២.០០៦.៣០៨ ១៥៣.៧៣៨.៥៦៣
ឥណទានរយៈហ្លមវង ១៦.៩៨៤.៦២៩ ៦.៨១៥.១២៩ ៦៨.៥៦៦.៩៤៧ ២៧.៦០១.២៧២

៦៤.៥៤៦.២៦១ ៤៤.៧៧៥.២៦៨ ២៦០.៥៧៣.២៥៥ ១៨១.៣៣៩.៨៣៥

្ថកម្ីែំហណើ ការឥណទានហៅសល់ (២០០.៤៣០) (១២៦.៩៦៤) (៨០៩.១៣៦) (៥១៤.២០៤)
សំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង់ (៣.៤៨៤.៣០២) (៣.៨១៥.៧៦០) (១៤.០៦៦.១២៧) (១៥.៤៥៣.៨២៨)

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានសុទ្ធ ៦០.៨៦១.៥២៩ ៤០.៨៣២.៥៤៤ ២៤៥.៦៩៧.៩៩២ ១៦៥.៣៧១.៨០៣

កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ ៤៦៥.១៦៤ ៤០២.៨៣១ ១៨៧៧៨៦៧ ១.៦៣១.៤៦៦

៧៣.៦៤៦.៧៨៣ ៥២.៩៧៨.៩៥១ ២៩៧.៣១២.០៦២ ២១៤.៥៦៤.៧៥២

ហានិភយ័ឥណទានពា្់្ ន័្ធនរឹងខ្ងហ់ករៅតារាងតុល្យការ៖

លិខិតធានា ២.៤៥៩.២៥៧ ៣៧.៤៦៣ ៩.៩២៨.០២១ ១៥១.៧២៥
្ិចចាសនយាឥណទាន ២៣.៤៩០      ១៥១.០០០ ៩៤.៨២៩        ៦១១.៥៥០ 
ឥណទានវបិារូ្ន ៍

មែលមនិបានហក ើ្កបាស់ ២៨៥.០០០ ១.៩៨៣.៩៦៣ ១.១៥០.៥៤៥ ៨.០៣៥.០៥០

 ២.៧៦៧.៧៤៧   ២.១៧២.៤២៦ ១១.១៧៣.៣៩៥ ៨.៧៩៨.៣២៥ 

៧៦.៤១៤.៥៣០ ៥៥.១៥១.៣៧៧ ៣០៨.៤៨៥.៤៥៧ ២២៣.៣៦៣.០៧៧ 

តារាងខាងហលើហនះ្ង្ហា ញ្ីស្ានភា្អាក្្់្ ំផុតថនហានិភយ័ឥណទានរ្ស់ធនាគារ គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ 
និងឆ្នា ២ំ០១៥ ហដាយមនិគិតែល់វត្ុ្ញ្ចា ំ។ ចំហពាះកទ្្យស្ម្ម្នាុងតារាងតុល្យការ ហានិភយ័មែលបាន្ង្ហា ញខាងហលើគឺមផអែ្ 
ហៅហលើតថម្ហោងសុទ្ធ។ 

ែូចបាន្ង្ហា ញខាងហលើ ៨០% ថនហានិភយ័ឥណទានអតិ្រម្សរុ្្ណាតា លម្្ីឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន 
(២០១៥ ៖ ៧៤%) និង ១៦% ហទៀត ្ណាតា លម្្ីកបា្់្ ហញ្ញ ើហៅធនាគារហផសេងៗ (២០១៥ ៖ ២១%)។
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ឃ) ហានិភ័យឥណទានអតិ្ររមាដោយមិនគិតវត្ថុ្រញ្ច្រំ (ត)

គណៈកគ្ក់គងម្នជំហនឿថាខ្លួនម្នលទ្ធភា្្នតាការកគ្ក់គង និងកទកទងហ់ានិភយ័ឥណទានរ្ស់ធនាគារ មែល្ណាតា ល  
ម្្ីឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន និងសមតុល្យហៅធនាគារ  និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗឲ្យស្ិតហៅ្នាុង្កមតិអ្្្រម្
តាមវធិីែូចខាងហកកាម៖

• ១០០% ថនឥណទាននរឹងកតរូវបានក្មូលម្វញិហដាយមផអែ្ហលើវត្ុ្ញ្ចា ំ ហហើយ្កមតិឥណទានមែលបានផតាល់ឲ្យម្ន
 ចំនលួនតិចជាងតថម្ថនវត្ុ្ញ្ចា ំ (២០១៥ ៖ ១០០%)

• ៩៣% ថនឥណទាន និង្ុហរក្ទាន កតរូវបានចាតទុ់្ជាឥណទានមនិហលួសកាល្ំណត ់ និងមនិ្យចុះតថម្  
(២០១៥ ៖ ៩២%) 

• អនុហលាមតាមតកមរូវការថនក្កាសរ្ស់ធនាគារ្ណាតា ល សំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង ់ កតរូវបាន្តក់តាចំហពាះ 
ឥណទានទាងំឡាយណាមែលបាន្យចុះតថម្

• ៣២% ថនសមតុល្យហៅធនាគារ និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ធនាគារបានហផញាើហៅការោិល័យ្ណាតា លរ្ស់ខ្លួន 
មែលជាធនាគារម្នចំណាតថ់ានា ្ ់A (២០១៥ ៖ ២៨%)។  សមតុល្យហៅសល់ធនាគារបានហផញាើហៅធនាគារ្នាុងកសរុ្
នានា ហហើយគណៈកគ្ក់គងបានហធវើការវាយតថម្ហានិភយ័ោេ ងសមរម្យ និងហជឿជា្ថ់ា ធនាគារនរឹងមនិម្នការ

 
ខាត្ងជ់ាសារវនតា ្ីការហផញាើកបា្ហ់ៅធនាគារ្នាុងកសរុ្ទាងំហនះហទ។

(ង) ឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន កតរូវបានសហង្ខ្ែូចខាងហកកាម៖

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ឥណទាន និង្ុហរក្ទាន មនិហលួសកាល
្ំណតស់ងនិងមនិ្យចុះតថម្ (i) ៦០.០៣៥.០៤៩ ៤១.១៩១.៩៦៨ ២៤២.៣៦១.៤៩៣ ១៦៦.៨២៧.៤៧០

ឥណទាន និង្ុហរក្ទាន ហលួសកាល 
្ំណតស់ង ្េុមនតាមនិ្យចុះតថម្ (ii) ១.៦៥៦.០០០ - ៦.៦៨៥.២៧២ -

ឥណទាន និង្ុហរក្ទាន្យចុះតថម្ (iii) ២.៨៥៥.២១២ ៣.៥៨៣.៣០០ ១១.៥២៦.៤៩១ ១៤.៥១២.៣៦៥

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជនែុល ៦៤.៥៤៦.២៦១ ៤៤.៧៧៥.២៦៨ ២៦០.៥៧៣.២៥៦ ១៨១.៣៣៩.៨៣៥

្ថកម្ីែំហណើ ការឥណទានហៅសល់ (២០០.៤៣០) (១២៦.៩៦៤) (៨០៩.១៣៦) (៥១៤.២០៤)
សំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង់ (៣.៤៨៤.៣០២) (៣.៨១៥.៧៦០) (១៤.០៦៦.១២៧) (១៥.៤៥៣.៨២៨)

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជនសុទ្ធ ៦០.៨៦១.៥២៩ ៤០.៨៣២.៥៤៤ ២៤៥.៦៩៧.៩៩៣ ១៦៥.៣៧១.៨០៣

អនុហលាមតាមហគាលការណ៍រ្ស់ធនាគារ្ណាតា ល  ផលមែលរ ំ្ រឹងថានរឹងអាចក្មូលបានម្វញិ្ីវត្ុ្ញ្ចា ំ  (ហលើ្មលង 
សាចក់បា្)់ មនិកតរូវបានគិត្ញចាូ ល្នាុងការហធវើសំវធិានធនឥណទានហទ។
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ង) ឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន (ត)

(i) ឥណទាន និង្ុហរក្ទានមែលមនិហលួសកាល្ំណតស់ង និងមនិ្យចុះតថម្
ឥណទាន  និង្ុហរក្ទានមែលមនិហលួសកាល្ំណតស់ង  មនិកតរូវបានចាតទុ់្ថា្យចុះតថម្ហនាះហទ លុះកតាមតម្ន 

្ត័ម៌្នហផសេងម្្ញ្្្។់ 

(ii) ឥណទាន និង្ុហរក្ទានមែលហលួសកាល្ំណតស់ង ្េុមនតាមនិ្យចុះតថម្
ឥណទាន និង្ុហរក្ទានមែលហលួសកាល្ំណតស់ងតិចជាង៩០ថ ង្ៃ មនិកតរូវបានចាតទុ់្ថា្យចុះតថម្ហនាះហទ លុះកតា

មតម្ន្ត័ម៌្នហផសេងម្្ញ្្្។់ 

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ផុត្ំណតស់ង ហលើស្ី៣០ថ្ងៃ - - - -
ផុត្ំណតស់ង ្ី៣០-៦០ថ្ងៃ ១.៦៥៦.០០០ - ៦.៦៨៥.២៧២ -

ផុត្ំណតស់ង ្ី៦០-៩០ថ្ងៃ - - - -

សរុ្ ១.៦៥៦.០០០ - ៦.៦៨៥.២៧២ -

(iii) ឥណទាន និង្ុហរក្ទាន្យចុះតថម្
អនុហលាមតាមក្កាសហលខ ធ៧-០៩-០៧៤ក្.្. ចុះថ្ងៃទី២៥ មខ្ុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០០៩ សតាី្ីការហធវើចំណាតថ់ានា ្ ់ និង 

សំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង ់ រាល់ឥណទាន និង្ុហរក្ទានមែលហលួសកាល្ំណតស់ងហលើស្ី៩០ថ្ងៃ កតរូវបានចាតទុ់្ថា 
្យចុះតថម្ ហហើយ្កមតិអ្្្រម្ថនសំវធិានធនជា្ល់ា្ស់កម្្ក់ារ្យចុះតថម្កតរូវបាន្តក់តា អាកស័យហៅតាមចំណាតថ់ានា ្ ់
ពា្់្ ន័្ធ លុះកតាមតម្ន្ត័ម៌្នហផសេងម្្ញ្្្។់

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ផុត្ំណតស់ង ្ី៩០-១៨០ថ្ងៃ - ១៦២.៤៥០ - ៦៥៧.៩២៣
ផុត្ំណតស់ង ្ី១៨០-៣៦០ថ្ងៃ ១៧៤.៣៦២ ១១០.០០០ ៧០៣.៨៩៩ ៤៤៥.៥០០
ផុត្ំណតស់ង ្ី៣៦០ថ្ងៃហឡើងហៅ ២.៦៨០.៨៥០ ៣.៣១០.៨៥០ ១០.៨២២.៥៩២ ១៣.៤០៨.៩៤២

សរុ្ ២.៨៥៥.២១២ ៣.៥៨៣.៣០០ ១១.៥២៦.៤៩១ ១៤.៥១២.៣៦៥
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ង) ឥណទាន និង្រុរ្រប្រទានអតិថិជន (ត)

(iv) ឥណទាននិង្ុហរក្ទានមែលបានហរៀ្ចំហឡើងវញិ
ស្ម្មភា្្នាុងការហរៀ្ចំឥណទានហឡើងវញិរលួមម្នការហរៀ្ចំ្នាុងការ្នយារហ្លសងកបា្ ់ ការម្មក្ និងការ អ្ែ ្ការសង 

 កបា្ជ់ាហែើម។ ហោងតាមការហរៀ្ចំហឡើងវញិហនះ ឥណទានកតរូវបានរ្សាទុ្្នាុងចំណាតថ់ានា ្ែ់មែល លុះកតាមតម្នភសតាុតាង
 

ជា្ម់សតាង្ញ្្្់្ ីភា្ក្ហសើរហឡើងថនល្្ខខណ្ឌ ហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់អតិ្ិជន។
គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិម្នការហរៀ្ចំឥណទាន និង្ុហរក្ទានហឡើងវញិហទ។

(ច) ការរឹ្រអូសវត្ថុ្រញ្ច្រំ

កទ្្យសម្តតាិមែលបានរ រ្ឹ អូសកតរូវល្ហ់ចញ្នាុងរយៈហ្លមលួយឆ្នា  ំ តាមការ្ំណតរ់្ស់ធនាគារ្ណាតា ល។ កទ្្យសម្តតាិ
មែលបានរ រ្ឹ អូសកតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ា “កទ្្យសម្តតាិរ រ្ឹ អូស” ្នាុងតារាងតុល្យការ ក្សិនហ ើ្ម្ន។

 ្នាុងអំឡុងែំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិបានរ រ្ឹ អូសកទ្្យសម្តតាិមែលបានដា្ជ់ាវត្ុ្ញ្ចា ំហនាះហទ 
(២០១៥ ៖ គា្ម ន)។

(ឆ) ការប្រមូលផ្ុំទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៀ្រនឹងហានិភ័យឥណទាន

(i) វភិាគតាមទីតាងំភូមសិាសសតា
តារាងខាងហកកាមហនះ លមអែតិអំ្ីហានិភយ័ឥណទានសំខាន់ៗ រ្ស់ធនាគារតាមតថម្ហោងែុលរ្ស់វា ែ្សំវធិានធន 

ឥណទានបាត់្ ង ់ ក្សិនហ ើ្ម្ន ហដាយចាតថ់ានា ្ត់ាមភូមសិាសសតា គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦។ ្នាុងតារាងហនះ ធនាគារ
 បានម្ងមច្ហានិភយ័ហៅតាមក្ហទសនីមលួយៗ ហដាយមផអែ្តាមក្ហទសជាភាគីថែគូ។
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ឆ) ការប្រមូលផ្ុំទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៀ្រនឹងហានិភ័យឥណទាន (ត)

(i) វភិាគតាមទីតាងំភូមសិាសសតា (ត)

ប្រទ្រសកម្ពុជា

ែុល្ារអាហមរ ិ្

សាធារណរដ្ឋបកូរ៉្រ

ែុល្ារអាហមរ ិ្

សហរដ្ឋបអាម្ររិក

ែុល្ារអាហមរ ិ្

សរុ្រ

ែុល្ារអាហមរ ិ្
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

សមតុល្យហៅធនាគារ 
និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ៨.១៦៩.៥៣២ ៣.៩៩៩.៤៨៣ ១៥១.០៧៥ ១២.៣២០.០៩០

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន ៦០.៨៦១.៥២៩ - - ៦០.៨៦១.៥២៩
កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ ៤៦៥.១៦៤ - - ៤៦៥.១៦៤

គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ៦៩.៤៩៦.២២៥ ៣.៩៩៩.៤៨៣ ១៥១.០៧៥ ៧៣.៦៤៦.៧៨៣

សមមូលជាពានហ់រៀល ២៨០.៥៥៦.២៦០ ១៦.១៤៥.៩១៣ ៦០៩.៨៩០ ២៩៧.៣១២.០៦៣
   

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

សមតុល្យហៅធនាគារ 
និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ៦.៣៨៦.៧០៦ ៣.៩៩៩.៦៨២ ១.៣៥៧.១៨៨ ១១.៧៤៣.៥៧៦

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន ៤០.៨៣២.៥៤៤ - - ៤០.៨៣២.៥៤៤
កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ ៤០២.៨៣១ - - ៤០២.៨៣១

គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ ៤៧.៦២២.០៨១ ៣.៩៩៩.៦៨២ ១.៣៥៧.១៨៨ ៥២.៩៧៨.៩៥១

សមមូលជាពានហ់រៀល ១៩២.៨៦៩.៤២៨ ១៦.១៩៨.៧១២ ៥.៤៩៦.៦១១ ២១៤.៥៦៤.៧៥១
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ឆ) ការប្រមូលផ្ុំទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៀ្រនឹងហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ii) វភិាគតាមក្ហភទអាជីវ្ម្ម (ត)

តារាងខាងហកកាមហនះ លមអែតិអំ្ីហានិភយ័ឥណទានសំខាន់ៗ រ្ស់ធនាគារតាមតថម្ហោងែុលរ្ស់វា ែ្សំវធិានធន 
ឥណទានបាត់្ ង ់ក្សិនហ ើ្ម្ន ហដាយចាតថ់ានា ្ត់ាមក្ហភទអាជីវ្ម្មថនភាគីថែគូ។

គ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញ

វត្ថុផ្រស្រងៗ

ែុល្ារអាហមរ ិ្

ការលក់ដុំ 

និងលក់រាយ

ែុល្ារអាហមរ ិ្

ស្រវាកម្ម

ែុល្ារអាហមរ ិ្

ឯកជន

ែុល្ារអាហមរ ិ្

អចលនទ្រព្រយ

ែុល្ារអាហមរ ិ្

សំណង់

ែុល្ារអាហមរ ិ្

ផ្រស្រងៗ

ែុល្ារអាហមរ ិ្

សរុ្រ

ែុល្ារអាហមរ ិ្

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

សមតុល្យហៅធនាគារ 

និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ១២.៣២០.០៩០ - - - - - - ១២.៣២០.០៩០

ឥណទាន និង្ុហរក្ទាន ៩៩០.០០០ ២២.០៤១.៦៣៦ ២.៤៩៤.២៨១ ១២.៨៧១.៥៩២ ១៥.៣១៦.៨៤៣ ៦.២៧៨.៦៤២ ៨៦៨.៥៣៥ ៦០.៨៦១.៥២៩

កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ ២៤០.២២៨ - - - - - ២២៤.៩៣៦ ៤៦៥.១៦៤

គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ១៣.៥៥០.៣១៨ ២២.០៤១.៦៣៦ ២.៤៩៤.២៨១ ១២.៨៧១.៥៩២ ១៥.៣១៦.៨៤៣ ៦.២៧៨.៦៤២ ១.០៩៣.៤៧១ ៧៣.៦៤៦.៧៨៣

សមមូលជាពានហ់រៀល ៥៤.៧០២.៦៣៤ ៨៨.៩៨២.០៨៥ ១០.០៦៩.៤១២ ៥១.៩៦២.៦១៧ ៦១.៨៣៤.០៩៥ ២៥.៣៤៦.៨៧៨ ៤.៤១៤.៣៤២ ២៩៧.៣១២.០៦៣

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

សមតុល្យហៅធនាគារ 

និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ១១.៧៤៣.៥៧៦ - - - - - - ១១.៧៤៣.៥៧៦

ឥណទាន និង្ុហរក្ទាន - ១១.៥៥១.៨៣០ ១.៨១២.១៩១ ១១.៧៦០.០៤០ ៧.៤៨៣.៤៥៨ ៧.៦៣២.៥៥២ ៥៩២.៤៧៣ ៤០.៨៣២.៥៤៤

កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ ១៨០.០៨៣ - - - - - ២២២.៧៤៨ ៤០២.៨៣១

គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ ១១.៩២៣.៦៥៩ ១១.៥៥១.៨៣០ ១.៨១២.១៩១ ១១.៧៦០.០៤០ ៧.៤៨៣.៤៥៨ ៧.៦៣២.៥៥២ ៨១៥.២២១ ៥២.៩៧៨.៩៥១

សមមូលជាពានហ់រៀល ៤៨.២៩០.៨១៩ ៤៦.៧៨៤.៩១២ ៧.៣៣៩.៣៧៤ ៤៧.៦២៨.១៦២ ៣០.៣០៨.០០៥ ៣០.៩១១.៨៣៦ ៣.៣០១.៦៤៥ ២១៤.៥៦៤.៧៥៣

 

២៦.២ ហានិភ័យទីផ្រសារ

ធនាគារក្ឈមមុខនរឹងហានិភយ័ទីផសារ ជាហានិភយ័មែលហធវើឲ្យម្នការមក្ក្រួលតថម្សមកស្ ឬលំហូរសាចក់បា្ន់ា
ហ្លអនាគតថនឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ហដាយសារការ្្ស់្តាូរតថម្ទីផសារ។ ហានិភយ័ទីផសារហ ើ្តហឡើងហដាយស្ានភា្ហ ើ្្ចំហថន 
អកតាការកបា្ ់ រូ្ិយ្ណ័្ណ  និងផលិតផលមូលធន មែលទាងំអស់ហនះក្ឈមមុខនរឹង្មកម្កមរួលទីផសារជា្ល់ា្ ់ និងទូហៅ 
ក្មទាងំ្មកម្កមរួលអកតាទីផសារ ឬតថម្ទីផសារ ែូចជាអកតាការកបា្ ់គម្្តឥណទាន អកតា្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ  និងតថម្មូលធនជាហែើម។

គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិម្នឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុតាមតថម្សមកស្ហទ។ ធនាគារមនិហក ើ្ឧ្្រណ៍
ហិរញ្ញ វត្ុនិសសេន្ ែូចជា្ិចចាសនយា្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ  និងការហ ត្ា ះ្តាូរអកតាការកបា្ ់ហែើម្កីគ្ក់គងហានិភយ័រ្ស់ខ្លួនហនាះហទ។
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.២ ហានិភ័យទីផ្រសារ (ត)

(ក) ហានិភ័យការ្រ្ូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ

ហានិភយ័ការ្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ ហ ើ្ត្ីក្តិ្តតាិការពាណិជ្្ម្ម្នាុងហ្លអនាគត កទ្្យស្ម្ម និង្ំណុលមែលបាន្តក់តាជា

 រូ្ិយ្ណ័្ណ មលួយ មែលមនិមមនជារូ្ិយ្ណ័្ណ ហគាលរ្ស់ធនាគារ។
ធនាគារហធវើក្តិ្តតាិការអាជីវ្ម្មហដាយហក ើ្កបា្ែុ់ល្ារអាហមរ ិ្  មែលជារូ្ិយ្ណ័្ណ ហគាលរ្ស់ធនាគារ ហហើយធនាគារមនិ

ម្នហានិភយ័ការ្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ ជាសារវនតាហនាះហទ។ 
គណៈកគ្ក់គងកតរួត្ិនិត្យហានិភយ័ការ្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ  ហដាយហធៀ្នរឹងរូ្ិយ្ណ័្ណ ហគាល ្ េុមនតាធនាគារមនិកតរូវបានតកមរូវឲ្យ

ការពារហានិភយ័ការ្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ  មែលហ ើ្ត្ីក្តិ្តតាិការពាណិជ្្ម្ម្នាុងហ្លអនាគត កទ្្យស្ម្មនិង្ំណុលមែលបាន្តត់ ្
រាហដាយហក ើ្្ិចចាសនយានាហ្លអនាគតហទ។

តារាងខាងហកកាមហនះសហង្ខ្អំ្ីហានិភយ័ការ្តាូររូ្ិយ្ណ័្ណ រ្ស់ធនាគារ គិតកតរឹមថ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ និង 
ឆ្នា ២ំ០១៥។ ្ នាុងតារាងខាងហកកាមហនះ គឺជាឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុតាមតថម្ហោង ហដាយវភិាគតាមរូ្ិយ្ណ័្ណ  និងម្នតថម្សមមូល 
នរឹងកបា្ែុ់ល្ារអាហមរ ិ្ ។

ជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ប្រ្រក់រៀល សរុ្រ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាចក់បា្់្ នាុងថែ ២.៥១២.៨០៥ ១៩៣.៦២២ ២.៧០៦.៤២៧
សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល ៤០.០៦៣.១៧៥ ១៩៦.៤២៨ ៤០.២៥៩.៦០៣
សមតុល្យហៅធនាគារ និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ១២.៣២០.០៩០ - ១២.៣២០.០៩០

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន ៦០.៨៦១.៥២៩ - ៦០.៨៦១.៥២៩
កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ ៤៦៥.១៦៤ - ៤៦៥.១៦៤

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ១១៦.២២២.៧៦៣ ៣៩០.០៥០ ១១៦.៦១២.៨១៣

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ៣២.៣៨២.០២៧ - ៣២.៣៨២.០២៧
កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ១៨.១៧៦.៩៦៧ ៣.៧៣១ ១៨.១៨០.៦៩៨
កបា្់្ មចាី ៣១.០០០.០០០ - ៣១.០០០.០០០
្ំណុលហផសេងៗ ៣៦០.១១៨ - ៣៦០.១១៨

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៨១.៩១៩.១១២ ៣.៧៣១ ៨១.៩២២.៨៤៣

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ ៣៤.៣០៣.៦៥១ ៣៨៦.៣១៩ ៣៤.៦៨៩.៩៧០

សមមូលនឹងពាន់រៀល ១៣៨.៤៨៣.៨៣៩ ១.៥៥៩.៥៧០ ១៤០.០៤៣.៤០៩
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.២ ហានិភ័យទីផ្រសារ (ត)

(ក) ហានិភ័យការ្រ្ូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ (ត)

ជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ប្រ្រក់រៀល សរុ្រ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាចក់បា្់្ នាុងថែ ៣.៩៣៧.០៩៣ ១២៩.០៤៨ ៤.០៦៦.១៤១
សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល ៦.២៩២.២១៨ ៨៨.៣៤២ ៦.៣៨០.៥៦០
សមតុល្យហៅធនាគារ និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ១១.៧៤៣.៥៧៦ - ១១.៧៤៣.៥៧៦

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន ៤០.៨៣២.៥៤៤ - ៤០.៨៣២.៥៤៤
កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ ៤០២.៨៣១ - ៤០២.៨៣១

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៦៣.២០៨.២៦២ ២១៧.៣៩០ ៦៣.៤២៥.៦៥២

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ១៥.០៨៦.៦៣៦ - ១៥.០៨៦.៦៣៦
កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ១៨.៩៥៤.៥៥៤ ៩១.៩១២ ១៩.០៤៦.៤៦៦
កបា្់្ មចាី ២០.០០០.០០០ - ២០.០០០.០០០
្ំណុលហផសេងៗ ១៩៤.៣២៥ - ១៩៤.៣២៥

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៥៤.២៣៥.៥១៥ ៩១.៩១២ ៥៤.៣២៧.៤២៧

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ ៨.៩៧២.៧៤៧ ១២៥.៤៧៨ ៩.០៩៨.២២៥

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៣៦.៣៣៩.៦២៥ ៥០៨.១៨៦ ៣៦.៨៤៧.៨១១



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.២ ហានិភ័យទីផ្រសារ (ត)

(ខ) ហានិភ័យត្លៃ្រ

ធនាគារមនិក្ឈមមុខនរឹងហានិភយ័តថម្មូល្កតហទ ហដាយសារមនិម្នការវនិិហោគ ឬរ្សាទុ្ការវនិិហោគ មែលកតរូវ
បានចាតថ់ានា ្ហ់ៅ្នាុងតារាងតុល្យការ ជាការវនិិហោគសកម្្ល់្ ់ឬតាមតថម្សមកស្ជាចំហណញឬខាតហទ។ ្ចចាុ្្ននាហនះធនា
គារមនិទានម់្នហគាលការណ៍ហែើម្កីគ្ក់គងហានិភយ័តថម្រ្ស់ខ្លួនហនាះហទ។

(គ) ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់

ហានិភយ័អកតាការកបា្ថ់នលំហូរសាចក់បា្ ់ គឺជាហានិភយ័មែលហធវើឲ្យម្នការមក្ក្រួលលំហូរសាចក់បា្ន់ាហ្លអនាគ
តថនឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ហដាយសារការមក្ក្រួលអកតាការកបា្ហ់លើទីផសារ។ ហានិភយ័អកតាការកបា្ថ់នតថម្សមកស្ គឺជាហានិ
ភយ័មែលហធវើឲ្យម្នការមក្ក្រួលតថម្ថនឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ ហដាយសារការមក្ក្រួលអកតាការកបា្ហ់លើទីផសារ។ ្កមតិថនការកបា
្អ់ាចហ ើ្នហឡើងហដាយសារលទ្ធផលថនការមក្ក្រួល ្េុមនតាអាចកាត់្ ន្យការខាត្ងហ់ៅ្នាុង្រណីមែល្មកម្កមរួលឥតរ ំ្ រឹងទុ្
ហ ើ្តឡីង។ ហៅែំណា្ក់ាលហនះគណៈកគ្ក់គងមនិម្នហគាលការណ៍ហែើម្ី្ ំណត់្ កមតិថនភា្មនិសីុគានា ថនអកតាការកបា្ហ់ទ 
្េុមនតាគណៈកគ្ក់គងហធវើការកតរួត្ិនិត្យោេ ងហទៀងទាតហ់ៅហលើភា្មនិសីុគានា ហនះ។

 តារាងខាងហកកាមហនះ សហង្ខ្្ីហានិភយ័អកតាការកបា្រ់្ស់ធនាគារ។ ហៅ្នាុងតារាងហនះ ្ រ៏លួម្ញចាូ លនូវឧ្្រណ៍  ហិ
រញ្ញ វត្ុរ្ស់ធនាគារតាមតថម្ហោង ហដាយបានចាតថ់ានា ្ត់ាមតថម្្នាុង្ិចចាសនយាហែើមកគា ឬតាមកាលផុត្ំណតស់ង។

១ខ្រ ១ខ្រទៅ៣ខ្រ ៣ខ្រទៅ១២ខ្រ ១ឆ្ន្រទំៅ៥ឆ្ន្រំ លើស៥ឆ្ន្រំ មិនមានការប្រ្រក់ សរុ្រ

ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាចក់បា្់្ នាុងថែ - - - - - ២.៧០៦.៤២៧ ២.៧០៦.៤២៧

សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល - - - - - ៤០.២៥៩.៦០៣ ៤០.២៥៩.៦០៣

សមតុល្យហៅធនាគារ 

និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ៥០.៩៧០ ៨.១១៧.៥៩៨ - - - ៤.១៥១.៥២២ ១២.៣២០.០៩០

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន ២.៧៩៣.៦០៣ ៩.៨៤៤.៩២០ ៣១.៥៣៨.០៨៦ ១៦.៣៤៥.៦១៣ ៣៣៩.៣០៧ - ៦០.៨៦១.៥២៩

កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ - - - - - ៤៦៥.១៦៤ ៤៦៥.១៦៤

កទ្្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ុសរុ្ ២.៨៤៤.៥៧៣ ១៧.៩៦២.៥១៨ ៣១.៥៣៨.០៨៦ ១៦.៣៤៥.៦១៣ ៣៣៩.៣០៧ ៤៧.៥៨២.៧១៦ ១១៦.៦១២.៨១៣

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ១៤.៨២០.២៨៦ ១៤.០៥២.៩៥៨ ៣.០០០.០០០ - - ៥០៨.៧៨៣ ៣២.៣៨២.០២៧

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ១២.១៤៣.១២០ ២.០៥១.២៧៩ ៥៩៤.០១០ ១៧.៣០០ - ៣.៣៧៤.៩៨៩ ១៨.១៨០.៦៩៨

កបា្់្ មចាី ១០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ - ១០.០០០.០០០ - ៣១.០០០.០០០

្ំណុលហផសេងៗ - - - - - ៣៦០.១១៨ ៣៦០.១១៨

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ៣៦.៩៦៣.៤០៦ ២៦.១០៤.២៣៧ ១៣.៥៩៤.០១០ ១៧.៣០០ ១.០០០.០០០ ៤.២៤៣.៨៩០ ៨១.៩២២.៨៤៣

គំលាតត្លៃ្រអត្រ្រការប្រ្រក់សរុ្រ (៣៤.១១៨.៨៣៣) (៨.១៤១.៧១៩) ១៧.៩៤៤.០៧៦ ១៦.៣២៨.៣១៣ (៦៦០.៦៩៣) ៤៣.៣៣៨.៨២៦ ៣៤.៦៨៩.៩៧០

សមមូលនឹងពាន់រៀល (១៣៧.៧៣៧.៧២៩) (៣២.៨៦៨.១២០) ៧២.៤៤០.២៣៥ ៦៥.៩១៧.៤០០ (២.៦៦៧.២១៨) ១៧៤.៩៥៨.៨៤១ ១៤០.០៤៣.៤០៩



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.២ ហានិភ័យទីផ្រសារ (ត)

(គ) ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់

១ខ្រ ១ខ្រទៅ៣ខ្រ ៣ខ្រទៅ១២ខ្រ ១ឆ្ន្រទំៅ៥ឆ្ន្រំ លើស៥ឆ្ន្រំ មិនមានការប្រ្រក់ សរុ្រ

ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាចក់បា្់្ នាុងថែ - - - - - ៤.០៦៦.១៤១ ៤.០៦៦.១៤១

សមតុល្យហៅធនាគារ្ណាតា ល ១.០២៩.៦៣០ - - - - ៥.៣៥០.៩៣០ ៦.៣៨០.៥៦០

សមតុល្យហៅធនាគារ 

និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ ២៧៥.៣០៧ ៦.១១១.៣៩៩ - - - ៥.៣៥៦.៨៧០ ១១.៧៤៣.៥៧៦

ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន ៦.២០៧.៤០៥ ៤.៦៤៥.៥១៨ ២៣.៣៤៧.៦៨០ ៦.៦៣១.៩៤១ - - ៤០.៨៣២.៥៤៤

កទ្្យស្ម្មហផសេងៗ - - - - - ៤០២.៨៣១ ៤០២.៨៣១

កទ្្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ុសរុ្ ៧.៥១២.៣៤២ ១០.៧៥៦.៩១៧ ២៣.៣៤៧.៦៨០ ៦.៦៣១.៩៤១ - ១៥.១៧៦.៧៧២ ៦៣.៤២៥.៦៥២

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ១៩០.០១៦ ១១.៦៥០.០០០ ៣.០០០.០០០ - - ២៤៦.៦២០ ១៥.០៨៦.៦៣៦

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ១៣.៣៨៨.៨៤២ ១.៣៩៧.៣៧៥ ៥២១.៨៤៥ ៣.០០០ - ៣.៧៣៥.៤០៤ ១៩.០៤៦.៤៦៦

កបា្់្ មចាី ១០.០០០.០០០ - ១០.០០០.០០០ - - - ២០.០០០.០០០

្ំណុលហផសេងៗ - - - - - ១៩៤.៣២៥ ១៩៤.៣២៥

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ ២៣.៥៧៨.៨៥៨ ១៣.០៤៧.៣៧៥ ១៣.៥២១.៨៤៥ ៣.០០០ - ៤.១៧៦.៣៤៩ ៥៤.៣២៧.៤២៧

គំលាតត្លៃ្រអត្រ្រការប្រ្រក់សរុ្រ (១៦.០៦៦.៥១៦) (២.២៩០.៤៥៨) ៩.៨២៥.៨៣៥ ៦.៦២៨.៩៤១ - ១១.០០០.៤២៣ ៩.០៩៨.២២៥

សមមូលនឹងពាន់រៀល (៦៥.០៦៩.៣៩០) (៩.២៧៦.៣៥៥) ៣៩.៧៩៤.៦៣២ ២៦.៨៤៧.២១១ - ៤៤.៥៥១.៧១៣ ៣៦.៨៤៧.៨១១

២៦.៣ ហានិភ័យសាច់្របាក់ងយបសួល

ហានិភយ័សាចក់បា្ង់្យកសរួល គឺជាហានិភយ័មែលធនាគារមនិម្នលទ្ធភា្្ំហ្ញកាត្វ្ិចចាសងកបា្ ់ តាមកាល្ំណត់
 

សងចំហពាះ្ំណុលហិរញ្ញ វត្ុរ្ស់ខ្លួន ្ែូ៏ចជាមនិម្នលទ្ធភា្្ំហ្ញមូលនិធិវញិបានហៅហ្លមែលបានែ្ម្ហក ើ្កបាស់រលួច
ហហើយ។ ផលវបិា្ហនះ អាច្ណាតា លឲ្យធនាគារមនិអាច្ំហ្ញកាត្វ្ិចចាសងកបា្ហ់ៅអនា្ហផញាើកបា្ ់និង្ងវះសាចក់បា្ហ់ែើម្ឲី្យ
អតិ្ិជនខចាី។
 

(ក) ដំណើរការគ្រ្រ់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល

គណៈកគ្ក់គងតាមដានសាចក់បា្ង់្យកសរួល្នាុងតារាងតុល្យការ និងកគ្ក់គងការក្មូលផតាុ ំ និងទិននានយ័្ំណុលមែល 
ម្នកាល្ំណត។់ ការកតរួត្ិនិត្យនិងការហធវើរបាយការណ៍ កតរូវបានហធវើហឡើង្នាុងទកមងជ់ាការកតរួត្ិនិត្យហលើស្ានភា្ សាចក់បា្ ់ 
ក្ចាថំ្ងៃ ហហើយនិងហរៀ្ចំគហកម្ងសកម្្ថ់្ងៃ្ន្ា្ ់ ក្ចាសំបាតា ហ៍ និងក្ចាមំខជាលំដា្ ់ ហដាយសារវាជារយៈហ្លគន្រឹះ្នាុងការ

 
កគ្ក់គងសាចក់បា្ង់្យកសរួល។ គណៈកគ្ក់គងតាមដានអំ្ី្មកម្កមរួលថនអនា្ហផញាើកបា្សំ់ខាន់ៗ  និងគហកម្ងថនការែ្សាច ់
កបា្រ់្ស់្លួ្ហគ។



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.៣ ហានិភ័យសាច់្របាក់ងយបសួល (ត)

(ខ) ដំណើរការរកប្រភពទុន

ក្ភ្សាចក់បា្ង់្យកសរួលចម្ងរ្ស់ធនាគារ បានម្្ីហែើមទុនបាន្ងរ់្ស់ភាគទុនិ្ កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារ 
ហផសេងៗ និងកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន។ គណៈកគ្ក់គងកតរួត្ិនិត្យក្ភ្សាចក់បា្ង់្យកសរួលក្ចាថំ្ងៃោេ ងហទៀងទាត ់ តាមរយៈ

 
ការកតរួត្ិនិត្យហលើកាល្ំណតថ់នកបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណត ់និងអនា្ហផញាើកបា្សំ់ខាន់ៗ ។  

(គ) លំហូរសាច់ប្រ្រក់មិននិស្រសន្ទ (Non-derivative cash flow)

តារាងខាងហកកាមហនះ  ្ង្ហា ញ្ីលំហូរសាចក់បា្ក់តរូវ្ង ់ហកកាម្ំណុលហិរញ្ញ វត្ុមនិនិសសេន្ (non-derivative financial 
liabilities) ហដាយមផអែ្តាមកាល្ំណតហ់លើ្ិចចាសនយាមែលហៅសល់ គិតកតរឹមកាល្រហិច្ឆទតារាងតុល្យការ។ ចំនលួនមែល បាន 
លាតកតដាងហៅ្នាុងតារាងហនះ គឺជាលំហូរសាចក់បា្់្ នាុង្ិចចាសនយាមែលមនិហធវើអ្្ហារ ហដាយមឡ្ធនាគារកគ្ក់គងហានិភយ័
សាចក់បា្ង់្យកសរួលមែលភ្ា្ជ់ាមលួយ ហដាយមផអែ្តាមលំហូរសាចក់បា្រ់ ំ្ រឹងទុ្មែលមនិហធវើអ្្ហារ។

១ខ្រ ១ខ្រទៅ៣ខ្រ ៣ខ្រទៅ១២ខ្រ ១ឆ្ន្រំទៅ៥ឆ្ន្រំ លើស៥ឆ្ន្រំ សរុ្រ

ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ១៩.៤០៦.៤៦៧ ១០.០១៩.៣០៥ ៣.០០៦.៨០៨ - - ៣២.៤៣២.៥៨០

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ១៥.៦៦៧.៥៩៦ ១.៩៤៥.៧៣៨ ៦០៧.៩៣២ ១៧.៤៨១ - ១៨.២៣៨.៧៤៧

កបា្់្ មចាី ១០.០៣១.៥៩៨ ១០.០៣៧.២៥៦ ១០.០៩៧.៣៥២ ៤.០០០ ១.០០០.០៦១ ៣១.១៧០.២៦៧

្ំណុលហផសេងៗ ៣៦០.១១៨ - - - - ៣៦០.១១៨

្ំណុលហិរញ្ញ វត្ុសរុ្ (តាមកាលផុត្ំណត់្ នាុង្ិចចាសនយា) ៤៥.៤៦៥.៧៧៩ ២២.០០២.២៩៩ ១៣.៧១២.០៩២ ២១.៤៨១ ១.០០០.០៦១ ៨២.២០១.៧១២

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ១៨៣.៥៤៥.៣៥០ ៨៨.៨២៣.២៨១ ៥៥.៣៥៥.៧១៥ ៨៦.៧១៨ ៤.០៣៧.២៤៧ ៣៣១.៨៤៨.៣១១

ទ្រព្រយសកម្មប្រើប្រ្រស់ដើម្របីគ្រ្រ់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រ្រក ់

ងយស្រួល (តាមកាលផុតកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្រយា) ៥០.៧៣៩.៥៥៩ ១៨.៥៤៦.២៨៨ ៣៣.២០២.៨១៦ ២០.៥៣៩.៤០៣ ៣៤៥.៧២៧ ១២៣.៣៧៣.៧៩៣

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ២០៤.៨៣៥.៦០០ ៧៤.៨៧១.៣៦៤ ១៣៤.០៣៩.៧៧០ ៨២.៩១៧.៥៧១ ១.៣៩៥.៦៩៩ ៤៩៨.០៦០.០០៤

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ ៦.៩៦៥.០៣៩ ៥.១៦៨.៦២៩ ៣.០០៥.០៦៧ - - ១៥.១៣៨.៧៣៥

កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ១៧.២២២.២៣៦ ១.៣០៩.៨២១ ៥២៦.៩៩៦ ៣.១៨០ - ១៩.០៦២.២៣៣

កបា្់្ មចាី ១០.០០៥.០៣០ - ១០.០៤៩.៩២៥ - - ២០.០៥៤.៩៥៥

្ំណុលហផសេងៗ ១៩៤.៣២៥ - -   - - ១៩៤.៣២៥

្ំណុលហិរញ្ញ វត្ុសរុ្ (តាមកាលផុត្ំណត់្ នាុង្ិចចាសនយា) ៣៤.៣៨៦.៦៣០ ៦.៤៧៨.៤៥០ ១៣.៥៨១.៩៨៨ ៣.១៨០ - ៥៤.៤៥០.២៤៨

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ១៣៩.២៦៥.៨៥២ ២៦.២៣៧.៧២៣ ៥៥.០០៧.០៥១ ១២.៨៧៩ - ២២០.៥២៣.៥០៥

ទ្រព្រយសកម្មប្រើប្រ្រស់ដើម្របីគ្រ្រ់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រ្រក ់

ងយស្រួល (តាមកាលផុតកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្រយា)

  

២៥.៣៨៩.៩៩៥ 

  

១៧.៣០០.៩៣៥ 

  

១៦.៥៧៥.៤២៦ 

    

៦.០៤៣.៥១៣                     -   

   

៦៥.៣០៩.៨៦៩ 

សមមូលនរឹងពានហ់រៀល ១០២.៨២៩.៤៨០ ៧០.០៦៨.៧៨៧ ៦៧.១៣០.៤៧៥ ២៤.៤៧៦.២២៨                     -   ២៦៤.៥០៤.៩៧០ 



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.៣ ហានិភ័យសាច់្របាក់ងយបសួល (ត)

(ឃ) ខ្ទង់ក្រ្រតារាងតុល្រយការ

កាល្រហិច្ឆទថនចំនលួន្នាុង្ិចចាសនយាថនឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុហករៅតារាងតុល្យការរ្ស់ធនាគារ មែលកតរូវ្នយារឥណទាន និង 
 ្ញចា្ឥ់ណទានហផសេងៗជូនអតិ្ិជន (្ំណតស់ម្គា ល់ ២៤) កតរូវបានសហង្ខ្្នាុងតារាងខាងហកកាម៖

មិនលើស១ឆ្ន្រំ សរុ្
ែុល្ារអាហមរ ិ្ ែុល្ារអាហមរ ិ្

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៦

លិខិតធនាគារ ២.៤៥៩.២៥៧ ២.៤៥៩.២៥៧
្ិចចាសនយាឥណទាន ២៣.៤៩០ ២៣.៤៩០
ឥណទានវបិារូ្នម៍ែលមនិបានហក ើ្កបាស់ ២៨៥.០០០ ២៨៥.០០០

សរុ្រ ២.៧៦៧.៧៤៧ ២.៧៦៧.៧៤៧

សមមូលនឹងពាន់រៀល ១១.១៧៣.៣៩៥ ១១.១៧៣.៣៩៥

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៥

លិខិតធនាគារ ៣៧.៤៦៣ ៣៧.៤៦៣
្ិចចាសនយាឥណទាន        ១៥១.០០០        ១៥១.០០០ 
ឥណទានវបិារូ្នម៍ែលមនិបានហក ើ្កបាស់ ១.៩៨៣.៩៦៣ ១.៩៨៣.៩៦៣

សរុ្រ ២.១៧២.៤២៦ ២.១៧២.៤២៦ 

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៨.៧៩៨.៣២៥  ៨.៧៩៨.៣២៥ 

២៦.៤ ត្រមលៃសម្រសប្រៃ្រទព្រយសកម្ម និង្ំរណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(ក) ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុវាស់វ្រងតាមត្លៃ្រសមស្រ្រ

ធនាគារមនិម្នឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ុវាស់មវងតាមតថម្សមកស្ហទ។  

(ខ) ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនវាស់វ្រងតាមត្លៃ្រសមស្រ្រ

តារាងខាងហកកាមហនះ សហង្ខ្្ីតថម្ហោង និងតថម្សមកស្ថនរាល់កទ្្យស្ម្ម និង្ំណុលហិរញ្ញ វត្ុមែលមនិបាន
 ្ង្ហា ញហៅហលើតារាងតុល្យការរ្ស់ធនាគារ តាមតថម្សមកស្រ្ស់វា។



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.៤ ត្រមលៃសម្រសប្រៃ្រទព្រយសកម្ម និង្ំរណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(ខ) ឧ្រករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនវាស់វ្រងតាមត្លៃ្រសមស្រ្រ (ត)

ការបាេ នស់ា្ម នតថម្សមកស្មផអែ្ហៅហលើវធិីសាសសតា និងការសន្មតែូចខាងហកកាម៖

(i) សមតុល្យហៅធនាគារ និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ
សមតុល្យហៅធនាគារ និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ រលួមម្នគណនីចរនតាមែលមនិម្នការកបា្ ់ កបា្់្ ហញ្ញ ើសនសេ ំ និង

 កបា្់្ ហញ្ញ ើម្នកាល្ំណតរ់យៈហ្លខ្ី។ តថម្សមកស្ថនកបា្់្ ហញ្ញ ើ និងការដា្ក់បា្ហ់ៅធនាគារ និងកគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុ
 ហផសេងៗ ម្នតថម្ក្ហា្ក់្មហលនរឹងតថម្ហោងរ្ស់វា ហហើយសមតុល្យទាងំហនះ នរឹងផុត្ំណត់្ នាុងរយៈហ្លមលួយឆ្នា ។ំ

(ii) ឥណទាន និង្ុហរក្ទានអតិ្ិជន
ឥណទាន និង្ុហរក្ទាន គឺជាចំនលួនសុទ្ធ្ន្ា្់្ ីបានកាត់្ ងសំវធិានធនឥណទានបាត់្ ងរ់លួច  ហហើយតថម្ហោង រ្ស់វា

ក្ហា្ក់្មហលនរឹងតថម្សមកស្។ សំវធិានធនឥណទានបាត់្ ង ់ កតរូវបានហធវើហឡើងតាមតកមរូវការថនក្កាសរ្ស់ធនាគារ 
្ណាតា ល។

(iii) កបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារហផសេងៗ និងកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន 
តថម្សមកស្ថនកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារ និងកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់អតិ្ិជន ក្ហា្ក់្មហលនរឹងតថម្ហោង។  តថម្

 
សមកស្ថនកបា្់្ ហញ្ញ ើរ្ស់ធនាគារ  និងកបា្់្ ហញ្ញ ើអតិ្ិជនមែលមនិផុត្ំណតអ់ាយុកាលរលួមម្ន គណនីចរនតាគា្ម នការកបា្ ់
គឺជាកបា្់្ ហញ្ញ ើមែលអាចែ្បានតាមតកមរូវការ។

តថម្សមកស្ថនកបា្់្ ហញ្ញ ើមែលម្នកាល្ំណត ់ និងម្នការកបា្ម់ែលមនិម្នតថម្តាមទីផសារជា្ម់សតាង គឺគិតតាម
 

តថម្លំហូរសាចក់បា្ម់និហធវើអ្្ហារ  ហដាយហក្ើអកតាការកបា្ថ់នកបា្់្ ហញ្ញ ើ។ កបា្់្ ហញ្ញ ើទាងំហនះនរឹងផុត្ំណត់្ នាុងរយៈហ្ល 
មលួយឆ្នា ។ំ

(iv) កទ្្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ុ និង្ំណុលហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ
តថម្ហោងថនកទ្្យស្ម្មហិរញ្ញ វត្ុ និង្ំណុលហិរញ្ញ វត្ុហផសេងៗ កតរូវបានសន្មតថាម្នតថម្ក្ហា្ក់្មហលនរឹងតថម្

 សមកស្រ្ស់វា ហដាយសារគណនីទាងំហនះ មនិម្នតថម្មក្ក្រួលជាសារវនតាហៅតាមអកតាទីផសារហទ។

២៦.៥ ការបគប់្រគង្រដើមទុន

ហគាលហៅរ្ស់ធនាគារ្នាុងការកគ្ក់គងហែើមទុន ម្ននយ័ទូលំទូលាយជាង “មូលធន” មែលបាន្ង្ហា ញហៅហលើតារាង 
តុល្យការ។ ការកគ្ក់គងហែើមទុន ម្នែូចខាងហកកាម៖

• พអនុហលាមតាមតកមរូវការហែើមទុនមែល្ំណតហ់ដាយធនាគារ្ណាតា ល
• พការពារលទ្ធភា្រ្ស់ធនាគារ្នាុងការ្នតានិរនតាភា្អាជីវ្ម្ម ហែើម្ឲី្យធនាគារអាច្នតាផតាល់ផលក្ហោជនែ៍ល់ភាគទុនិ្ 

 
និងែល់ភាគីហផសេងៗមែលពា្់្ ន័្ធនរឹងធនាគារ និង

• พរ្សាមូលដាឋា នហែើមទុនរ រឹងម្ហំែើម្គីាកំទែល់ការអភវិឌ្ឍអាជីវ្ម្ម



កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្្ែ់ំណាចឆ់្នា ថំ្ងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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២៦. ការបគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
២៦.៥ ការបគប់្រគង្រដើមទុន(ត)

ធនាគារ្ណាតា ល តកមរូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ទាងំអស់កតរូវ៖ (i) រ្សាហែើមទុនអ្្្រម្ (ii) រ្សាមូលនិធិ្្ល់សុទ្ធរ្ស់ 
ធនាគារោេ ងហហាចណាស់ឲ្យហស្មើនរឹងហែើមទុនអ្្្រម្ និង (iii) អនុហលាមតាមអនុបាតសាធនភា្ អនុបាតសាចក់បា្ ់
ង្យកសរួល និងអនុបាតសំខាន់ៗ ហផសេងហទៀត។

តារាងខាងហកកាមហនះ សហង្ខ្អំ្ីសម្សធាតុហែើមទុនតាមចបា្៖់

២០១៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០១៦

ពាន់រៀល

២០១៥

ពាន់រៀល

ដើមទុនថា្ន្រក់ទី១

ហែើមទុន ១៦.០០០.០០០ ១៦.០០០.០០០ ៦៤.៥៩២.០០០ ៦៤.៨០០.០០០
ការ្មន្មហែើមទុន ៣០.០០០.០០០ - ១២១.១១០.០០០ -
ចំហណញរ្សាទុ្ ២.៨៧៣.៨០២ ១.៧៣១.០៧៦ ១១.៦០១.៥៣៩ ៧.០១០.៨៥៨
ែ្៖ កទ្្យស្ម្មអរូ្ី (៥៤.៧៤៩) (១១៤.៦៩១) (២២១.០២២) (៤៦៤.៤៩៩)

សរុ្រ ៤៨.៨១៩.០៥៣ ១៧.៦១៦.៣៨៥ ១៩៧.០៨២.៥១៧ ៧១.៣៤៦.៣៥៩

ដើមទុនថា្ន្រក់ទី២

សំវធិានធនទូហៅ ៦០០.៣៥១ ៤១១.៩២០ ២.៤២៣.៦១៧ ១.៦៦៨.២៧៦
ែ្៖ ការចូលរលួមមូលធន្នាុងធនាគារ និង 

កគរឹះស្ានហិរញ្ញ វត្ុ (២៥.៥៨៨) (២៥.៥៨៨) (១០៣.២៩៩) (១០៣.៦៣១)

ដើមទុនតាមច្របា្រ់/មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ ៤៩.៣៩៣.៨១៦ ១៨.០០២.៧១៧ ១៩៩.៤០២.៨៣៥ ៧២.៩១១.០០៤
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