
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GarmÖkfa 

 

edayEp¥kelIbriyakasneya)ayEdlRbkbedayesßrPaB suvtþiPaB nigesßrPaBesdækic© 

rbs;km<úCa kñúgqñaM2016enHmankarrIkcMerInl¥elIRKb;vis½y. y:agNamuijvis½yhirBaØvtßúk¾Cavis½y 

mYyEdlkMBugEtQanmux eKeFVIeGaymanesvaFnaKarrIkduHdalCaeRcInEdlkñúgenaHFnaKarÉkeTs 

GankU k¾)ancUlrYmcMENkpþl;esva hirBaØvtßúdl;GtifiCnkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaeyIgpgEdr .  

 

kñúgry³eBlb:unµanqñaMenH eyIg)aneqøIytbnUvral;tRmUvkarrbs;GtifiCnnigshKmn_CaeRcIn 

edaykarpþl;\NTanxñattUc nigmFüm.  FnaKarmandMeNIrkarkan;EtRbesIrCagmun edaysar 

mankarTTYlsÁal; BIsMNak;GtifiCnCaeRcIn ehIykarpþl;\NTank¾mankarekIneLIgCalMdab;. 

edIm,IbegáInkareCOTukcitþ karyl;dwgbEnßmdl;GtifiCn nigedIm,IeqøIytbeTAnwgesckþIRbkasrbs; 

FnaKarCati énkm<úCa FnaKarÉkeTs GankU sUmbgðajCasaFarN³nUv r)aykarN_RbcaMqñaM 

2014. FnaKar)anxitxM BRgwgnUvRbtibtþikar\NTan TaMgbrimaN nigKuNPaB eFVIy:agNaeGay 

haniP½y\NTanmankMritTabbMput rYmTaMgesva\NTan k¾mantmøaPaB.  

 

FnaKarÉkeTs GankU eyIg´sgÄwmfar)aykarN_enHnwgbMerIeGayRbiymitþGñkGan mankar 

eCOCak; nwgEsVgyl;kan;Etc,as;GMBI FnaKarÉkeTs GankU eyIg´. 

           

sUmGrKuN¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

matika 

 

1- r)aykarN_rbs;RbFanRkumRbwkSaPi)al   01 

 

k> TidæPaBTUeTAénskmµPaBGaCIvkmµ 01 

x> CMhanEdl)anGnuvtþedIm,IBRgwgRbtibtþikar nigCMhrbs;FnaKar 01 

K>  eKaledA nigkic©snüarbs;RkumRbwkSaPi)al 01 
 

2- rcnasm<½n§rbs;FnaKar 02 

3- r)aykarN_rbs;RkumRbwkSaPi)al 03 

4- eKalneya)ay nigeKalkarN_sMrab;GPi)alkic©saCIvkmµ 03 
 

k> smasPaBRkumRbwkSaPi)al  03 

x>   karRbCMuRkumRbwkSaPi)al 03 

5- karBiBN’naBIGaCIvkmµ 04 

k> ebskkmµ nigTsSn³vis½yrbs;FnaKar 04 

x> skmµPaBcMbg²rbs;FnaKar 04 

6- snÞsSn_hirBaØvtßú 04 

k> r)aykarN_lT§pl  04 

x>  segçbtaragtulükar 04 

K> Gnu)athirBaØvtßú  04 

7- eKaledARbtibtþikarGaCIvkmµ 05 

 

k> TsSn³vis½yhirBaØvtßú  05 

x> TsSn³vis½yGtifiCn 05 

K> TsSn³vis½yéndMeNIrkarRtYtBinitüépÞkñúg 05 

X> karGPivDÆn_FnFanmnusS  05 

g> EpnkarGaCIvkmµsMxan;²sMrab;qñaMeRkay 05 



 

8- eKalneya)ayRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú 05  

 

k> eKalneya)ayRKb;RKghaniP½y\NTan                                                   05 

x>   eKalneya)ayRKb;RKghaniP½yRbtibtþikar                                               06 

9- esckþIGHGagrbs;KN³RKb;RKgelIr)aykarN_hirBaØvtßú                                            06 

10- Bt_mansþIBIkarkan;kab;PaKh‘un                                                                           07 

11- r)aykarN_rbs;sñgkarKNnIÉkraCü       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1- r)aykarN_rbs;RbFanRkumRbwkSaPi)al 
 

 k- TidæPaBTUeTAénskmµPaBGaCIvkmµ 
 

 FnaKarÉkeTs GankU CaFnaKarEdlRtUv)anbegáIteLIgedayedImTunpÞal;rbs;RkumRbwkSaPi)al 

Edlmanelak ]kBaJa: kuk Gan CaRbFanRkumRbwkSaPi)al .  

FnaKarmanTItaMgsßitenA   GKarelx 20    sgáat;valvg;  x½NÐ7mkra  raCFanIPñMeBj . 

 -  TUrs½BÞelx ³ 023 993 133 

 -  GIuem:l ³ asb@ancogroups.com   

 

 x- CMhanEdl)anGnuvtþedIm,IBRgwgRbtibtþikar nigCMhrrbs;FnaKar  
 

 FnaKar)anxitxMRbwgERbgGnuvtþn_c,ab;   k¾dUcCaesckþIRbkasrbs;FnaKarCatiénkm<úCa edIm,IBRgwg 

Rbtibtþikarrbs;FnaKar eRBaHc,ab; nigesckþIRbkasrbs;FnaKarCati énkm<úCa    KWCaRbTIbmYyCYycg¥úl 

bgðajBIkgVHcenøaHénRbtibtiþkarrbs;FnaKarEdlmankarxVHxatenAeLIy  eRkABIenHFnaKark¾enAxitxMbegáIn 

CMenOTukcitþ nigbgáPaBgayRsYldl;GtifiCnkñúgkareRbIR)as; \NTanrYmTaMgkarsgRtlb;mkvijrbs; 

GtifiCnpgEdr . 
 

 K- eKaledA nigkic©snüarbs;RkumRbwkSaPi)al 
 

 eKaledACasMxan;rbs;RkumRbwkSaPi)al KWeFVIy:agNaekþabykcMENkTIpSareGay)aneRcIn tamry³ 

karpþl;\NTanxñattUc nigmFüm  minEtb:ueNÑaHbnÞab;BIFnaKarmanRbtibtþikarRbesI nigman karTTYlsÁal; 

BIsMNak;GtifiCneRcIn RkumRbwkSaPi)almanKMeragnigbMElgFnaKarÉkeTsGankU eGayeTACaFnaKarBaNiC© 

naeBlxagmux. kñúgnamRkumRbwkSaPi)aleFVIy:agNaeGayRbtibtþikar FnaKareqøIytbeTA nwgc,ab;nig 

esckþIRbkasrbs;FnaKarCati énkm<úCa nigedIm,IeGayRsbeTAnwg sþg;darGnþrCati . 
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2- rcnasm<½n§rbs;FnaKar 
 

 RbFanEpñknImYy²RtUvmankarTTYlxusRtUvelIParkic© ehIyRtUvraykarN_PøamCabnþeTAfñak;elIRbsin 

ebImankrNIcaM)ac;NamYy. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

RbFanRkumRbwkSaPi)al 

 

 

RkumRbwkSaPi)al 

 

naykFnaKar 

 

 

 

 

Epñk\NTan 
 

 

 

 

 

EpñkBt’manviTüa 

 

 

 

svnkrépÞkñúg 

 

 

 

KNkmµaFikar\NTan 

  

EpñkKNenyü 

nighirBaØvtßú 
 

 

 

 

 

EpñkFnFanmnusS 
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3- r)aykarN_rbs;RkumRbwkSaPi)al 
 

 BImYyqñaMeTAmYyqñaMkMeNInesdækic©kan;EtRbesIr ÉtMrUvkarEpñkhirBaØvtßúk¾edIrTTÞwmKñaeTAnwgkMeNInén 

esdækic©CatipgEdr edayRbCaBlrdæRtUvkarTunCacaM)ac;edIm,IbegáInmuxrbrrbs;xøÜn rWxøHeToterobcMbegáIteGay 

manmuxrbrfµI nigCaBiessedaysarkarrIkcMerInxøaMgkñúgvis½ysMNg; .  

 FnaKarÉkeTs GankU )ankMBugeFVIkary:agskmµkñúgkarRtYtBinitü vaytMél nigcat;viFankary:agNa 

eGaydMeNIrkarR)ak;kMcIrbs;FnaKareyIgRbRBwtþeTARbkbedayRbsiT§iPaB nigrh½sRsbeTAtamtMrUvkarrbs; 

GtifiCn . RkumRbwkSaPi)alk¾)ancUlrYmCaKNkmµaFikar\NTanpgEdr edIm,IeGaykarsMercpþl;\NTan 

kan;EtmantmøaPaB nigRbkbedayKuNPaB .  
  

4- eKalneya)ay nigeKalkarN_sMrab;GPi)alkic©saCIvkmµ 

 k- smasPaBRkumRbwkSaPi)al 

 RkumRbwkSaPi)alrbs;FnaKarÉkeTs GankU mansmaCikcMnYn 05rUb Edlmanraynam dUcxag 

eRkamenH ³  

- elak]kBaJ:a  kuk Gan  CaRbFanRkumRbwkSaPi)al 

- elakRsI  sux GuIm  CaGnuRbFanRkumRbwkSaPi)al 

- elakRsI  PU QalIn CasmaCik 

- elak  Lag hav CasmaCik 

- elakRsI        sIuv h‘ag   naykTUeTA 

 
 

 x- karRbCMuRkumRbwkSaPi)al 
 

 kic©RbCMurbs;RkumRbwkSaPi)al eFVIeLIgbYndgkñúgmYyqñaM edIm,I ³ 

- BiPakSaelIkarGnum½t\NTan 

- BiPakSaelIRBwtþikarN_sMxan;²RbcaMEx 

- BiPakSaelIkarEklMGrelITMrg;EbbbTepSg²rYmman\NTan karerobcMEbbEpnkargar 

Tak;TgeTAnwgRbtibtþikarepSg² . 
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5- karBiBN’naBIGaCIvkmµ 

 k- ebskkmµ nigTsSn³vis½yrbs;FnaKar 

 ebsskmµrbs;FnaKarKW begáIteGaymannUvesvahirBaØvtßú edIm,ICYyRTRTg;dl;RbCaBlrdæenAtam 

CnbT/ shRKas xñattUc nigmFüm  . 

 

 TsSn³vis½yrbs;FnaKarKW cUlrYmRTRTg;karGPivDÆn_esdækic© CaBiessenAtamCnbT edIm,IbegáIn 

kMritCIvPaBrs;enArbs;RbCaBlrdæenAtamCnbTeGaymanlkçN³sþg;da. 

 x- skmµPaBcMbg²rbs;FnaKar 

 FnaKarÉkeTs GankU CaFnaKarEdlmanpþl;Etesva\NTanEtmYymuxKt; CaRbePTR)ak;kMcI 

mankalkMNt;sMrab;ry³eBlxøI nigEvg  ( Fixed Loan ). 
 

6- snÞsSn_hirBaØvtßú 
    segçbr)aykarN_lT§pl 

 

             KitCaduløaGaemrik 

 cMNUlsrub        2,175,126.00 

cMNaysrub         2,607,549.00 

cMeNj / xat                                          (432,423.00) 

 

 

    segçbtaragtulükar 

 

 RTBüskmµsrub    17,147,974.00 

 bMNulsrub          212,712.00 

 edImTunsrub  16,935,262.00 

    Gnu)athirBaØvtßú 

 

 edImTuneFobnwgRTBüsm,tþisrub          98.76%    

 bMNuleFobnwgRTBüsm,tþisrub           1.24% 

Gnu)atsaFnPaB                 103.89% 

 

7- eKaledARbtibtþikarGaCIvkmµ  
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 k- TsSn³vis½yhirBaØvtßú 

  eFVIy:agNapþl;R)ak;kMcIeGay)aneRcIn edIm,IeGayR)ak;cMeNj)anekIneLIgCalMdab; BImYyqñaM 

eTAmYyqñaM . 
 

 x- TsSn³vis½yGtifiCn 

  begáInyuT§saRsþpSBVpSayedIm,IeGayGtifiCn sÁal;BIFnaKarÉkeTs GankU kan;EteRcIn 

eGaycMENkTIpSarx©IR)ak;rbs;FnaKarmankMenInCagmunCabnþbnÞab; . 
 

 K- TsSn³vis½yéndMeNIkarRtYtBinitüépÞkñúg 

  FnaKarnwgerobcMeGaymankarRtYtBinitüépÞkñúg edIm,IeGayRbtibtþikarrbs;FnaKarman 

tmøaPaB  nig manCMenOTukcitþ . 
 

 X- karGPivDÆn_FnFanmnusS 

  karGPivDÆn_FnFanmnusS KW CacMNucsMxan;mYyEdlFnaKarkMBugEtykcitþTukdak;eRBaH 

ebIFnFanmnusSrbs;FnaKar manPaBesµaHRtg; mansmtßPaB mansucänÞ³cMeBaHFnaKarenaH FnaKarnwgkan;Et 

manskþanuBlPaB. FnaKarnwgCMrujeGayman karbNþúHbNþalbEnßm edIm,IbegáInsmtßPaByl;dwg . 
 

 g- EpnkarGaCIvkmµsMxan;²sMrab;qñaMeRkay 

  FnaKarmanKeRmagBRgIkskmµPaBrbs;xøÜn cMeBaH\NTanelIRKb;EpñkTaMgGs; edayBRgIk 

karpSBVpSayeGaykan;EteRcInCagmun . 

8- eKalneya)ayRKb;RKghaniP½yhirBaØvtßú 
 

 k- eKalneya)ayRKb;RKghaniP½y\NTan 

  enAmuneBlsMercpþl;\NTandl;GtifiCn Pñak;gar\NTan nignayk\NTan )aneFVIkarvay 

tMélya:gsuRkitelIGclnvtßúsmRsbeTAnwgtMélTIpSar sikSaBIlMhUrsac;R)ak; rbs;GtifiCnEdlbBa¢ak;BI 

lT§PaBsgrbs;GtifiCneBal KWGtifiCnRtUvmanÉksarRKb;RKan;smRsbeTAnwgeKalkarN_rbs;FnaKar. 

bnÞab;BIkarsikSalMGitBIPñak;gar\NTan nignayk\NTanrYcmk FnaKark¾nUvmankarsikSabEnßm nigsMercBI 

sMNak;KNkmµakar\NTanrbs;FnaKarEdlCaeKalneya)ayRKb;RKgkarxUcbg;cMeBaH\NTan. 

TTÞwmnwgkarerobcMEbbbTdMeNIrkarsMerc\NTanrbs;FnaKarmaneRcIndMNak;kar EtFnaKark¾enAEtCMruj 

Éksar)anelOnCUndl;GtifiCnpgEdr .  
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 x- eKalneya)ayRKb;RKghaniP½yRbtibtþikar 

  dMeNIrkarRbtibtþikarrbs;FnaKarKW enAeBlEdlFnaKarecj\NTandl;GtifiCn eBlebIk 

R)ak; luHNaEtGtifiCnmanÉksarRKb;RKan; manbBa¢ak;BIGaCJaFrEdndI emFavI elIkic© snüax©IR)ak;manP¢ab; 

mkCamYynUvGtþsBaØaNb½NÑ rWÉksarsMKal;xøÜnNamYy enaHeTIb GacebIk R)ak;)an. karsgRtlb;mkvij 

rbs;GtifiCnk¾CahaniP½ymYyEdr EdlFnaKarcaM)ac; RtUvEttam danCaRbcaMerogral;éf¶ edIm,ITamTarkarsg 

eTogTat; mineGayCYbRbTHnUvkarxatbg;epSg² . 
  

9- esckþIGHGagrbs;KN³RKb;RKgelIr)aykarN_hirBaØvtßú 
 

 RkumRbwkSaPi)alTTYlxusRtUvelIkarbBa¢ak;far)aykarN_hirBaØvtßúRtUv)anerobcMeLIg y:agRtwmRtUv 

edIm,Icg¥úlbgðajnUvPaBCak;EsþgnigRtwmRtUvénsßanPaBhirBaØvtßú nig lT§plrbs; FnaKarenARtwméf¶TI 31 

ExFñÚ qñaM2009 RBmCamYynwgkarERbRbYlénRTBüm©as;PaKh‘un nig lMhUrsac;R)ak;rbs;xøÜnsMrab;qñaMEdlbBa©b; 

enARtwmkariybriecäTxagelIenH. kñúgkarerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú KNnayktMrUveGayGnuvtþn_Parkic© 

xageRkam ³ 

1- Gnuvtþn_eKalneya)ayKNenyüsmRsbedayEp¥kelIkarvinicä½ynigkar)a:n;sµan smehtupl 

nigRbugRby½tñ ehIybnÞab;mkGnuvtþn_vaCaRbcaM . 

2- eKarBtameKalkarN_KNenyüEdlGnuvtþn_CaTUeTAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa nigesckþIENnaM 

ecjedayFnaKarCatiénkm<úCa b¤k¾faebIsinCamanKMlatNamYykñúgplRbeyaCn_ énkarbgðaj 

edaykarRtwmRtUvnigCak;EsþgenaH KWcaM)ac;RtUvFanaeGay)anfaKMlatenaHRtUv)anlatRtdag 

Bnül; nigmanPaBsmRsbRKb;RKgedIm,Idak; elIr)aykarN_hirBaØvtßú . 

3- rkSabBa¢IKNenyüeGay)anRKb;RKan; nigRbB½n§RKb;RKgépÞkñúgEdlmanRbsiT§PaB. 

4- erobcMr)aykarN_hirBaØvtßúedayQrelImUldæannirnþrPaBéndMeNIrkarGaCIvkmµ elIkElgEt 

kñúgkrNIminsmrmükñúgkarsnµtfa FnaKarnwgbnþGaCIvkmµrbs;xøÜnkñúgeBlxagmuxEdlGac 

TsSn_TayTukCamun . 

5- RKb;RKgnigdwknaMFnaKaredaymanRbsiT§iPaBkñúgkareFVIesckþIsMercFM²TaMgLay NaEdlman 

\T§iBlelIRbtibtþikarnigdMeNIrkarrbs;xøÜnnigbBa¢ak;eGay)anfaesckþI sMercTaMgGs;enaHRtUv 

)anlatRtdagya:gc,as;elIr)aykarN_hirBaØvtßú . 
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 RkumRbwkSaPi)alsUmbBa¢ak;GHGagfa FnaKar)aneKarBtamlkçx½NÐtMrUvxagelIkñúgkarerobcM 

r)aykarN_hirBaØvtßú . 

 

10- Bt’mansþIBIkarkan;kab;PaKh‘un 

  PaKh‘unrbs;FnaKarÉkeTs GankU RtUv)ankan;kab;eday ³ 

   - elak]kBaJ:a kuk Gan  70° énPaKh‘unTaMgGs; 

   - elakRsI sux GuIm  30°  énPaKh‘unTaMgGs; 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ធនាគារ ឯកទេស អានក ូ 
 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ  
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 
 

 
 
  



ធនាគារ ឯកទេស អានក ូ 
 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ  
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន  ំថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

 

 
 
ាត្ិកា  េំព័រ 

 
របាយការណ៍ក្រុមក្រឹរាភបិាល ១ - ៣ 
របាយការណ៍សវនររឯររាជ ៤ - ៧ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ 

តារាងតុ្លយការ ៨ 
របាយការណ៍លទ្ធផល ៩ 
របាយការណ៍រម្ក្មរក្មួលមូលធន ១០ 
របាយការណ៍លំហូរសាចក់្បារ់ ១១ 
រំណត្ស់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ១២ - ៤៣ 

 
ឧរសមពន័ធ ៖ រំណត្ស់ម្គា ល់សដីពីត្ក្មូវការននក្រកាសររស់ធនាគាររណ្ដដ ល *  i - xiii 
 
* ឧរសមពន័ធមនិម្មនជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលបានធធវើសវនរមមធនេះធទ្។  

















ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
តារាងត្ុលយការ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 កំណត្់  ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 សាា ល ់ ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
          
ម្រេពយសកមម          
សាចក់្បាររ់ែុងនែ   ១.៦៨១.៣១៤   ៦.៧៨៧.៤៦៥   ៣៩៧.១៥៣  ១.៦០៨.៤៧០ 
សមតុ្លយធៅធនាគាររណ្ដដ ល ៤  ១.៦០៧.៨៣២   ៦.៤៩០.៨១៨   ៤០៦.៨៥១  ១.៦៤៧.៧៤៧ 
សមតុ្លយធៅធនាគារ និង ក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ 
ធផេង  

 
៥០៣.៣៨៧   ២.០៣២.១៧៣   ៦៨៣.៦៣០  ២.៧៦៨.៧០២ 

ឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន ៥  ១៣.១២៨.០៤០   ៥២.៩៩៧.៨៩៧   ១១.២៦១.៩៨៥  ៤៥.៦១១.០៣៩ 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ ៦  ១៣២.៦៣៨   ៥៣៥.៤៥៩   ១០៨.៧៩៧  ៤៤០.៦២៦ 
ការវនិិធយាគ   ១២.៥០០   ៥០.៤៦៣   ១២.៥០០  ៥០.៦២៥ 
ក្ទ្ពយសមបត្ដិ និងររកិាខ រ ៧  ៨២.២៤៣   ៣៣២.០១៥   ១៣៦.១៣៤  ៥៥១.៣៤៣ 
ក្ទ្ពយសរមមអររូី ៨  ២០   ៨១   ៣០០  ១.២១៥ 
          
ម្រេពយសកមមសរបុ   ១៧.១៤៧.៩៧៤   ៦៩.២២៦.៣៧១   ១៣.០០៧.៣៥០  ៥២.៦៧៩.៧៦៧ 
          
បំណុល និងមូលធន          
          
បំណុល          
រំណុលពនធធលើក្បារច់ំធណញ   ១.៨៧០  ៧.៥៤៩  ១.៤២៣  ៥.៧៦៣ 
ក្បាររ់មច ី   -  -  ២.៥០០.០០០  ១០.១២៥.០០០ 
រំណុលធផេងៗ ៩  ២១០.៨៤២  ៨៥១.១៦៩  ៣៨.២៤២  ១៥៤.៨៨០ 
បំណុលសរបុ   ២១២.៧១២  ៨៥៨.៧១៨  ២.៥៣៩.៦៦៥  ១០.២៨៥.៦៤៣ 
          
មូលធន          
ធែើមទុ្ន ១០  ១៥.០០០.០០០  ៦០.៥៥៥.០០០  ៨.១០០.០០០  ៣២.៨០៥.០០០ 
ក្បារច់ំធណញររាទុ្រ   ១.៩៣៥.២៦២   ៧.៨១២.៦៥៣   ២.៣៦៧.៦៨៥  ៩.៥៨៩.១២៤ 
មូលធនសរបុ   ១៦.៩៣៥.២៦២   ៦៨.៣៦៧.៦៥៣   ១០.៤៦៧.៦៨៥  ៤២.៣៩៤.១២៤ 
          
បំណុល និងមូលធនសរបុ   ១៧.១៤៧.៩៧៤   ៦៩.២២៦.៣៧១   ១៣.០០៧.៣៥០  ៥២.៦៧៩.៧៦៧ 
 

 

 

រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ១២ ែល់ ទ្ំពរ័ទ្ី ៤៣ ជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនេះ។ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
របាយការណ៍លេធផល 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 កំណត្់  ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 សាា ល ់ ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
          
ចំណូលការក្បារ ់ ១១  ២.១១២.៤៧៣  ៨.៥២៨.០៥៤  ១.៦៦៦.៦៧៧  ៦.៧៥០.០៤២ 
ចំណ្ដយការក្បារ ់   (១៧៤.០៥១)  (៧០២.៦៤៤)  (២២៨.០៥៦)  (៩២៣.៦២៧) 
ចំណូលការម្របាក់សេុធ   ១.៩៣៨.៤២២  ៧.៨២៥.៤១០  ១.៤៣៨.៦២១  ៥.៨២៦.៤១៥ 
          
សំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង ់   (១.២៥៩.៣១៧)  (៥.០៨៣.៨៦៣)  (៤២៨.៩៨១)  (១.៧៣៧.៣៧៣) 
ចំណូលការម្របាក់សេុធ បនាា ប់ពី

សវំិធានធនឥណទានបាត្់បង់  
 

៦៧៩.១០៥  ២.៧៤១.៥៤៧   ១.០០៩.៦៤០  ៤.០៨៩.០៤២ 
          
ចំណូលរនក្ម និងធជើងសារ និងចំណូល 
ធផេងៗ ១២ 

 
៦២.៦៥៣  ២៥២.៩៣០  ៥៩.៩០៨  ២៤២.៦២៧ 

          
ចំណ្ដយរុគាលិរ ១៣  (៦៩២.២៧៦)  (២.៧៩៤.៧១៨)  (៧១២.០៩៨)  (២.៨៨៣.៩៩៧) 
ចំណ្ដយរលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងរិរកាខ រ 
និងរលំស់ក្ទ្ពយអររូី ៧ & ៨ 

 
(៦៧.៥៧៩)  (២៧២.៨១៦)  (៤៩.៧០៧)  (២០១.៣១៣) 

ចំណ្ដយទូ្ធៅ និងចំណ្ដយរែាបាល ១៤  (៣៩៣.៤៣៩)  (១.៥៨៨.៣១៣)  (៤២១.៣៣០)  (១.៧០៦.៣៨៧) 
   (១.១៥៣.២៩៤)  (៤.៦៥៥.៨៤៧)  (១.១៨៣.១៣៥)  (៤.៧៩១.៦៩៧) 
          
ខាត្មុនបង់ពនធទលើម្របាក់ចំទណញ   (៤១១.៥៣៦)  (១.៦៦១.៣៧០)  (១១៣.៥៨៧)  (៤៦០.០២៨) 
          
ចំណ្ដយពនធធលើក្បារច់ំធណញ ១៥  (២០.៨៨៧)  (៨៤.៣២១)  (១៨.៥៨៥)  (៧៥.២៦៩) 
          
ខាត្កនងុឆ្ន  ំ   (៤៣២.៤២៣)  (១.៧៤៥.៦៩១)  (១៣២.១៧២)  (៥៣៥.២៩៧) 
 
 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ១២ ែល់ ទ្ំពរ័ទ្ី ៤៣ ជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនេះ។ 
 
 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
របាយការណ៍បខម្រមបម្រមួលមូលធន 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 ទដើមេុន  
ម្របាក់ចំទណញ

រកាេុក  សរបុ 
 ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ 
      
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៥ ៨.១០០.០០០  ២.៤៩៩.៨៥៧  ១០.៥៩៩.៨៥៧ 
ខាត្រែុងឆ្ែ  ំ -  (១៣២.១៧២)  (១៣២.១៧២) 
      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៥ ៨.១០០.០០០  ២.៣៦៧.៦៨៥  ១០.៤៦៧.៦៨៥ 
      
គិត្ជាពានធ់រៀល ៣២.៨០៥.០០០  ៩.៥៨៩.១២៤  ៤២.៣៩៤.១២៤ 
      
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ៨.១០០.០០០  ២.៣៦៧.៦៨៥  ១០.៤៦៧.៦៨៥ 
ធែើមទុ្នបានរងរ់ែុងឆ្ែ  ំ ៦.៩០០.០០០  -  ៦.៩០០.០០០ 
ខាត្រែុងឆ្ែ  ំ -  (៤៣២.៤២៣)  (៤៣២.៤២៣) 
      
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ១៥.០០០.០០០  ១.៩៣៥.២៦២   ១៦.៩៣៥.២៦២  
      
គិត្ជាពានធ់រៀល ៦០.៥៥៥.០០០  ៧.៨១២.៦៥៣   ៦៨.៣៦៧.៦៥៣  
 

 
 

រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ១២ ែល់ ទ្ំពរ័ទ្ី ៤៣ ជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនេះ។ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ម្របាក់ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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 កំណត្់  ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធន ូ២០១៥ 
 សាា ល ់ ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
លហូំរសាច់ម្របាក់ពីសកមមភាពម្របត្ិបត្ដិការ          
ខាត្មុនរងព់នធធលើក្បារចំ់ធណញ   (៤១១.៥៣៦)  (១.៦៦១.៣៧០)  (១១៣.៥៨៧)  (៤៦០.០២៨) 
និយត័្រមម ៖          
ចំណ្ដយរលំស់ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ និងរលំស់
ក្ទ្ពយសរមមអររីូ  ៧ & ៨ 

 
៦៧.៥៧៩  ២៧២.៨១៦   ៤៩.៧០៧  ២០១.៣១៣ 

ខាត្ពីការលរជ់ក្មេះក្ទ្ពយសមបត្ដិ និងររកិាខ រ   ៦០  ២៤២   -  - 
សំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង ់   ១.២៥៩.៣១៧   ៥.០៨៣.៨៦៣   ៤២៨.៩៨១  ១.៧៣៧.៣៧៣ 

   ៩១៥.៤២០   ៣.៦៩៥.៥៥១   ៣៦៥.១០១  ១.៤៧៨.៦៥៨ 
រម្ក្មរក្មួលធែើមទុ្នរងវិល          
ក្បារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទុ្ន   (៣០០.០០០)  (១.២១១.១០០)  -  - 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអតិ្ងិជន   (៣.១២៥.៣៧២)  (១២.៦១៧.១២៧)  (២.០៥១.២៧៩)  (៨.៣០៧.៦៨០) 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ   (២៣.៨៤១)  (៩៦.២៤៦)  (៩.៧១៥)  (៣៩.៣៤៤) 
រំណុលធផេងៗ   ១៧២.៦០០   ៦៩៦.៧៨៦   ៧១.៨៧៩  ២៩១.១១១ 
ពនធធលើក្បារចំ់ធណញបានរង ់ ១៥  (២០.៤៤០)  (៨២.៥១៦)  (១៩១.៦៧៥)  (៧៧៦.២៨៣) 
សាចក់្បារសុ់ទ្ធបានធក្រើរែុងសរមមភាពក្រតិ្រត្តិការ   (២.៣៨១.៦៣៣)  (៩.៦១៤.៦៥២)  (១.៨១៥.៦៨៩)  (៧.៣៥៣.៥៣៨) 
          
លហូំរសាច់ម្របាក់ពីសកមមភាពវិនិទោគ          
ការទិ្ញក្ទ្ពយសមបត្ដិ និងររកិាខ រ ៧  (១៣.៤៦៨)  (៥៤.៣៧០)  (២៩.៦០៣)  (១១៩.៨៩២) 
សាចក់្បារសុ់ទ្ធបានធក្រើរែុងសរមមភាពវនិិធយាគ   (១៣.៤៦៨)  (៥៤.៣៧០)  (២៩.៦០៣)  (១១៩.៨៩២) 
          
លហូំរសាច់ម្របាក់ពីសកមមភាពហរិញ្ញបបទាន          
សាចក់្បារប់ានពីក្បាររ់មច ី   ២.០០០.០០០  ៨.០៧៤.០០០  ២.៩០០.០០០  ១១.៧៤៥.០០០ 
ការសងក្បាររ់មច ី   -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥០.០០០) 
សាចក់្បារប់ានពីធែើមទុ្នបានរង ់(*)   ២.៤០០.០០០  ៩.៦៨៨.៨០០  -  - 
សាចក់្បារសុ់ទ្ធបានពីសរមមភាពហិរញ្ញរបទាន   ៤.៤០០.០០០  ១៧.៧៦២.៨០០  ១.៩០០.០០០  ៧.៦៩៥.០០០ 
          
កំទណើ នសាច់ម្របាក់និងសាច់ម្របាក់សមមូលសេុធ   ២.០០៤.៨៩៩  ៨.០៩៣.៧៧៨   ៥៤.៧០៨  ២២១.៥៧០ 
សាចក់្បារ ់និងសាចក់្បារស់មមូលធែើមឆ្ែ  ំ   ១.០៨២.៦៣៤  ៤.៣៨៤.៦៦៩  ១.០២៧.៩២៦  ៤.១៨៨.៧៩៨ 
លធមែៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ    -  (១៤.០៧៦)  -  (២៥.៦៩៩) 
សាច់ម្របាក់និងសាច់ម្របាក់សមមូលចុងឆ្ន  ំ ១៦  ៣.០៨៧.៥៣៣  ១២.៤៦៤.៣៧១  ១.០៨២.៦៣៤  ៤.៣៨៤.៦៦៩ 

 
(*) រែុងអំឡុងឆ្ែ  ំ ក្បាររ់មចចីំនួន ៤,៥លានែុលាល រអាធមររិ ក្ត្ូវបានធផទរធៅធែើមទុ្ន ធយាងធៅតាមធសចរតីសធក្មចររស់ភាគទុ្និរ (រំណត្់
សម្គា ល់១៨)។ ក្រត្ិរត្តិការធនេះសថិត្រែុងខ្ទងម់និម្មនសាចក់្បារ។់ 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ម្ែលភាជ រម់រជាមយួ ពីទ្ំពរ័ទ្ី ១២ ែល់ ទ្ំពរ័ទ្ី ៤៣ ជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនេះ។ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១. ព័ត្៌ានេូទៅ 
ធនាគារ ឯរធទ្ស អានរូ (ធៅកាត្ថ់ា “ធនាគារ”) បានចុេះរញ្ជ ីពាណិជជរមមធៅរែុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជា ធៅ នងៃទ្ី១១ 

ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០០៦ ធក្កាមវញិ្ញញ រនរក្ត្ចុេះរញ្ជ ីធលខ្ Co. ៨៣២៣/០៦P ពីក្រសួងពាណិជជរមម។ ធនាគារបាន ទ្ទ្ួលអាជាា រណ័ណ ពី
ធនាគារជាត្ិននរមពុជា ធែើមបធីធវើក្រត្ិរត្ដិការជាធនាគារឯរធទ្ស ម្ែលអាជាា រណ័ណ ធនេះម្គនក្រសិទ្ធភាព ចារព់ីនងៃទ្ី០៧ ម្ខ្មងុិនា 
ឆ្ែ ២ំ០០២ ត្ធៅ ធហើយធនាគារបានចារធ់ផដើមធធវើអាជីវរមមជាផលូវការ ធៅនងៃទ្ី០១ ម្ខ្ររកដា ឆ្ែ ២ំ០០៦។ 

សរមមភាពអាជីវរមមចមបងររស់ធនាគារ គឺការផដល់ធសវាធនាគារ និងធសវារមមធផេងៗម្ែលពារព់ន័ធនឹងវស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុ 
ធៅរែុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជា។  

ការយិាល័យចុេះរញ្ជ ីររស់ធនាគារ ម្គនទ្ីតាងំរចចុរបនែសថិត្ធៅផទេះធលខ្ ២០ ផលូវធលខ្ ២១៧ សង្កក ត្វ់ាលវង ់   
ខ្ណឌ ៧មររា រាជធានីភែធំពញ ក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជា។ 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារម្គនរុគាលិរ ៩៩ នារ ់(៣១ ធែូ ២០១៥ ៖ ១០៩ នារ)់។ 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានអនុមត័្ឱ្យធចញផាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ធៅនងៃទ្ី៣០ ម្ខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០១៧។ ក្រុមក្រឹរាភបិាល

ម្គនសិទ្ធិម្រម្ក្រ និងធចញផាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនេះធឡើងវញិ។ 
 

២.  ទសចកដីសទងេបទគាលការណ៍គណទនយយសខំាន់ៗ 
ធគាលការណ៍គណធនយយសំខាន់ៗ  ម្ែលបានអនុវត្ដរែុងការធរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនេះ ក្ត្ូវបានរង្កា ញែូច 

ខាងធក្កាម។ ធគាលការណ៍ទាងំធនេះ ក្ត្ូវបានអនុវត្ដយា៉ា ងសីុសង្កវ រគ់ាែ ក្គរឆ់្ែ ទំាងំអស់ម្ែលបានរង្កា ញ ធលើរម្លងម្ត្ម្គន 
ការរង្កា ញធផេងពីធនេះ។ 
 
២.១  មូលដ្ឋា នថ្នការទរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានធរៀរចំធឡើងតាមធគាលការណ៍នងលធែើម ធដាយអនុធលាមធៅតាមធគាលការណ៍ម្ណនារំរស់
ធនាគាររណ្ដដ ល និងសដងដ់ារគណធនយយរមពុជា (ធៅកាត្ថ់ា “CAS”)។ ទ្នទឹមនឹងការធក្រើក្បាស់ CAS ធនាគាររធ៏ក្រើក្បាស់ការ
លាត្ក្ត្ដាងពត័្ម៌្គនតាម CFRS 7 សតីពី “ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ” ផងខដ្រ។ ធគាលការណ៍គណធនយយម្ែលបានធក្រើក្បាស់ អាចម្គន
ភាពខុ្សគាែ ពីធគាលការណ៍គណធនយយម្ែលក្ត្ូវបានធគទ្ទ្ួលសាា ល់ និងធក្រើក្បាស់ជាទូ្ធៅ ធៅតាមរណ្ដដ ក្រធទ្ស និងយុតាដ ធិការ 
ធផេងៗ។ ធហតុ្ធនេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលបានភាជ រម់រជាមយួធនេះ មនិម្គនរំណងរង្កា ញអំពីសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ លទ្ធផល
ក្រត្ិរត្ដិការ និងលំហូរសាចក់្បារ ់ ធដាយអនុធលាមធៅតាមយុតាដ ធិការណ្ដធផេងធក្ៅពីក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជាធនាេះធទ្។ ែូចធនេះ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាងំធនេះសក្ម្គររ់ង្កា ញចំធពាេះម្ត្អែរម្ែលបានក្ជារអំពីធគាលការណ៍គណធនយយ នីត្ិវធិី និងការអនុវត្ដធៅ
រែុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជាម្ត្រ៉ាុធណ្ដណ េះ។  
 ការធរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្ែលអនុធលាមធៅតាមធគាលការណ៍ម្ណនារំរស់ធនាគាររណ្ដត ល និង CAS ត្ក្មូវឱ្យ
ធក្រើក្បាស់ការបា៉ា នស់ាម ន និងការសនមត្ ម្ែលម្គនផលរ៉ាេះពាល់ែល់ចំនួនក្ទ្ពយសរមម និងរំណុល និងការលាត្ក្ត្ដាងក្ទ្ពយសរមម 
និងរំណុលយថាភាព គិត្ក្ត្ឹមកាលររធិចេទ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងរ៉ាេះពាល់ែល់ចំនួនននគណនីចំណូល និងចំណ្ដយ
ម្ែលបានរាយការណ៍ធៅរែុងអំឡុងឆ្ែ មំ្ែលបានរាយការណ៍ធនេះ។ ធទាេះរីជាការបា៉ា នស់ាម នទាងំធនេះម្ផែរធៅធលើការយល់ែឹង
ែសុ៏ក្រឹត្ររស់គណៈក្គរក់្គង ធៅធលើក្ពឹត្ដិការណ៍ និងសរមមភាពរចចុរបនែរធ៏ដាយ រល៏ទ្ធផលជារម់្សដងចុងធក្កាយ អាចនឹងខុ្សពី
ការបា៉ា នស់ាម នទាងំធនេះ។ ម្ផែរម្ែលទារទ់្ងនឹងការវនិិចេយ័ ឬភាពសមុគសាម ញរែុងរក្មតិ្ខ្ពស់រំផុត្ ឬម្ផែរម្ែលការសនមត្ និងការ
បា៉ា នស់ាម នម្គនលរខណៈជាសារវនដ ចំធពាេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ក្ត្ូវបានលាត្ក្ត្ដាងធៅរែុងរំណត្ស់ម្គា ល់ ៣ ននរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២.  ទសចកដីសទងេបទគាលការណ៍គណទនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.២  សដង់ដ្ឋររបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុងមី 
 ធៅនងៃទ្២ី៨ ម្ខ្សីហា ឆ្ែ ២ំ០០៩ ក្រុមក្រឹរាជាត្ិគណធនយយននក្រសួងធសែារិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុបានក្រកាសដារឱ់្យធក្រើ
ក្បាស់សដងដ់ាររបាយការណ៍ទារទ់្ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនដរជាត្ិ ននរមពុជា (ធៅកាត្ថ់ា “CIFRS”) ម្ែលម្ផែរទាងំក្សុងធៅតាមសដងដ់ារ
ម្ែលធចញផាយធដាយក្រុមក្រឹរាសដងដ់ារគណធនយយអនដរជាត្ិ រមួទាងំរំណរក្សាយ និងវធិសាធនរមមពារព់ន័ធធផេងៗ។ សាថ រន័
ម្ែលម្គនការទ្ទ្ួលខុ្សក្ត្ូវជាសាធារណៈ ក្ត្ូវធរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួនធដាយអនុធលាមតាម CIFRS សក្ម្គរក់ារយិ
ររធិចេទ្គណធនយយ ម្ែលចារធ់ផដើមធៅនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា  ឆ្ែ ២ំ០១២ ឬការយិររធិចេទ្គណធនយយរនាទ រព់ីធនេះ។  
 ក្រុមក្រឹរាជាត្ិគណធនយយននក្រសួងធសែារិចច និងហិរញ្ញ វត្ថុ បានធចញសារាចរម្ណនាធំលខ្ ០៥៨ ស.ហ.វ-រ.ជ.គ 
ចុេះនងៃទ្ី២៤ ម្ខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០១៦ អនុញ្ញញ ត្ឱ្យធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ពនារធពលអនុវត្ដ CIFRS រហូត្ែល់ការយិរធចេទ្
ម្ែលចារធ់ផដើមធៅនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៩ ឬការយិររធិចេទ្គណធនយយរនាទ រព់ីធនេះ។  
 CAS ម្ែលធនាគាររំពុងធក្រើក្បាស់នាធពលរចចុរបនែ ម្គនភាពខុ្សម្រលរគាែ ធក្ចើនម្ផែរធរើធធៀរនឹង CIFRS ។ ែូធចែេះការ
អនុវត្ដ CIFRS នឹងរណ្ដដ លឱ្យម្គនផលរ៉ាេះពាល់ខ្លេះធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ធនាគារ។  
 
២.៣  ម្របត្ិបត្ដិការរបូិយប័ណណ  
(រ)  ររូិយរណ័ណ ធគាល និងររូិយរណ័ណ សក្ម្គររ់ង្កា ញ 
 គណនីទាងំអស់ម្ែលម្គនធៅរែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ធនាគារ ក្ត្ូវបានវាស់ត្នមលធដាយធក្រើក្បាស់ររូិយរណ័ណ នន
ររយិាកាសធសែារិចចចមបងម្ែលធនាគារធធវើក្រត្ិរត្ដិការ (ធៅកាត្ថ់ា “ររូិយរណ័ណ ធគាល”)។ របាក្ដ់្ ោែ រអាលមរកិ្ឆ្ែ ុះបញ្ហេ ុំងនូវធាត្ 
លេដ្ឋក្ិចេថ្នរពឹត្តិការណ៍នានា និងកាេៈលេេៈដ្ា៏នសារេុំខានរ់បេ់ធនាគារ។ ដូ្ចលនុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្ត្ូវបានរង្កា ញជា
ក្បារែុ់លាល រអាធមររិ ម្ែលជាររូិយរណ័ណ ធគាល និងជាររូិយរណ័ណ សក្ម្គររ់ង្កា ញររស់ធនាគារ។ 
 
(ខ្)  ក្រត្ិរត្ដិការ និងសមតុ្លយ 
 ក្រត្ិរត្ដិការជាររូិយរណ័ណ ធផេងៗធក្ៅពីក្បារែុ់លាល រអាធមររិ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារដូរធៅជាក្បារែុ់លាល រអាធមររិតាមអក្តារដូរ
ក្បារន់ាកាលររធិចេទ្ននក្រត្ិរត្ដិការធនាេះ។ ចំធណញ និងខាត្ ម្ែលរណ្ដដ លមរពីការទូ្ទាត្ត់ាមក្រត្ិរត្ដិការម្ររធនេះ និងពីការរដូរ
ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលររូិយវត្ថុនានា ម្ែលរំណត្ជ់ាររូិយរណ័ណ ធផេងៗធក្ៅពីក្បារែុ់លាល រអាធមររិ តាមអក្តារដូរនាែំណ្ដចឆ់្ែ  ំក្ត្ូវ
បានរត្ក់្តាធៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។  
 
(គ)  ការរង្កា ញជាក្បារធ់រៀល 

អនុធលាមតាមក្រកាសធលខ្ ធ៧-០៧-១៦៤ក្រ.រ. ចុេះនងៃទ្ី១៣ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០០៧ ររស់ធនាគាររណ្ដដ ល តារាងតុ្លយការ 
របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍រម្ក្មរក្មួលមូលធន របាយការណ៍លំហូរសាចក់្បារ់ និងរំណត្ស់ម្គា ល់របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ សក្ម្គរែ់ំណ្ដចឆ់្ែ នំងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារដូរធៅជាក្បារធ់រៀល ធដាយធក្រើក្បាស់អក្តារដូរក្បារម់ធយមផលូវ
ការម្ែលផេពវផាយធដាយធនាគាររណ្ដដ ល នាកាលររធិចេទ្រាយការណ៍ ម្ែល ១ ែុលាល រអាធមររិ ធសមើនឹង ៤.០៣៧ ធរៀល (៣១ ធែូ 
២០១៥ ៖ ១ ែុលាល រអាធមររិ ធសមើនឹង ៤.០៥០ ធរៀល)។ ត្ួធលខ្ម្ែលបានរដូរធនេះមនិក្ត្ូវបានធធវើសវនរមមធទ្ ែូចធនេះមនិគួរររក្សាយ
ថា ត្ួធលខ្ធនេះជាត្ួធលខ្សក្ម្គររ់ង្កា ញ ែូចត្ួធលខ្ជាក្បារែុ់លាល រអាធមររិ ឬយល់ថាជាត្ួធលខ្ក្ត្ូវបានរដូរ ឬអាចរដូរធៅជាក្បារ់
ធរៀល តាមអក្តារដូរក្បារខ់ាងធលើ ឬអក្តារដូរក្បារធ់ផេងធទ្ៀត្ធទ្។ 
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២.  ទសចកដីសទងេបទគាលការណ៍គណទនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៤  សាច់ម្របាក់ និងសាច់ម្របាក់សមមូល 
 ការធរៀរចំរបាយការណ៍លំហូរសាចក់្បារ ់សាចក់្បារន់ិងសាចក់្បារស់មមូលរមួម្គន សាចក់្បាររ់ែុងនែ សមតុ្លយមនិជារ់
រក្មតិ្ធៅធនាគាររណ្ដដ ល និងសមតុ្លយធៅធនាគារធផេងម្ែលម្គនកាលរំណត្រ់ីម្ខ្ឬត្ិចជាងរីម្ខ្ គិត្ពីនងៃទ្ទ្ួលបាន
សាចក់្បារ។់ 
 
២.៥  ឥណទាន និងបុទរម្របទានអត្ិងិជន 

ឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជនទាងំអស់ ក្ត្ូវបានរាយការណ៍រែុងតារាងតុ្លយការ តាមចំនួនក្បារធ់ែើមម្ែលធៅមនិ
ទានទូ់្ទាត្ ់ែរចំនួនម្ែលបានជក្មេះធចញពីរញ្ជ ី និងសំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង។់  
  ឥណទានក្ត្ូវបានជក្មេះធចញពីរញ្ជ ី ធៅធពលម្ែលមនិម្គនភាពជារល់ារថ់ានឹងអាចក្រមូលបានមរវញិ។ ឥណទាន 
និងរុធរក្រទានម្ែលក្រមូលបានមរវញិ រនាទ រព់ីបានជក្មេះធចញពីរញ្ជ ីរចួធហើយ ឬបានរត្ក់្តាសំវធិានធនរចួធហើយ 
ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាធៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ 
 
២.៦  សវំិធានធនឥណទានបាត្់បង់ 

ធនាគារបានអនុវត្ដតាមការធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់ និងសំវធិានធនឥណទាន ម្ែលត្ក្មូវធដាយក្រកាសធលខ្ ធ៧-០៩-
០៧៤ក្រ.រ.  ចុេះនងៃទ្២ី៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០០៩ ធចញធដាយធនាគាររណ្ដដ ល។ ក្រកាសធនេះត្ក្មូវឲ្យធនាគារពាណិជជធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រ់
ឥណទាន រុធរក្រទាន និងក្ទ្ពយសរមមក្រហារក់្រម្ហលររស់ខ្លួនជាក្បាថំាែ រ ់ ធហើយក្ត្ូវរត្ក់្តារក្មតិ្អរបររម្គននសំវធិានធនជារ់
លារ ់ អាក្ស័យតាមចំណ្ដត្ថ់ាែ រធ់នាេះ ធដាយមនិគិត្ែល់ក្ទ្ពយសរមម (ធលើរម្លងម្ត្សាចក់្បារ)់ ម្ែលក្ត្ូវបានដារជ់ាវត្ថុរញ្ញច ំ 
លុេះក្តាម្ត្ម្គនពត័្ម៌្គនធផេងធទ្ៀត្ ម្ែលចងែុលរងាញពីសាថ នភាពអាក្ររជ់ាងធនេះ។ 

តារាងខាងធក្កាមធនេះ រង្កា ញពីចំណ្ដត្ថ់ាែ រឥ់ណទាន និងកាត្ពវរិចចសំវធិានអរបររម្គ ៖ 
 អក្តាសំវធិានធន  
សំវធិានធនទូ្ធៅ  
ឥណទានធមមតា ១% 

  
សំវធិានធនជារល់ារ ់  
ឥណទានឃ្ល ធំមើល ៣% 
ឥណទានធក្កាមសតងដ់ារ ២០% 
ឥណទានសងេយ័ ៥០% 
ឥណទានបាត្រ់ង ់ ១០០% 
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២.  ទសចកដីសទងេបទគាលការណ៍គណទនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៧ កិចចសនា ក់ព័នធនឹងឥណទានទផសងៗ 

រែុងសរមមភាពអាជីវរមមធមមតា ធនាគារបានចុេះរិចចសនាពារព់ន័ធនឹងឥណទានធផេងៗ រមួម្គនរិចចសនាឥណទាន 
លិខ្ិត្ឥណទាន និងលិខ្ិត្ធានា។ ធគាលការណ៍គណធនយយ និងវធិីសាស្ដសដសំវធិានធន គឺម្គនលរខណៈក្រហារក់្រម្ហលនឹង
ធគាលការណ៍គណធនយយនិងវធិីសាស្ដសតសំវធិានធនសក្ម្គរឥ់ណទានធែើម។ សំវធិានធនជារល់ារក់្ត្ូវបានរត្ក់្តាធធៀរនឹងរិចច
សនាពារព់ន័ធនឹងឥណទានធផេងៗ ធៅធពលម្ែលទ្ំនងជាម្គនការខាត្រង។់ 

 
២.៨ ម្រេពយសមបត្ដិ និងបរកិាេ រ 
 ក្ទ្ពយសមបត្ដិ និងររកិាខ រ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាមនងលធែើម ែររលំស់រងារ ធលើរម្លងម្ត្ែីធលីមនិក្ត្ូវបានធធវើរលំស់ធទ្។ នងលធែើម 
រមួម្គនចំណ្ដយផ្ទទ ល់ធផេងៗ រែុងការទ្ិញក្ទ្ពយសរមមទាងំធនាេះ។ 

ចំណ្ដយនាធពលរនាទ រម់រធទ្ៀត្ធៅធលើខ្ទងណ់្ដមយួរែុងក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាខ រណ្ដ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារញ្ចូ លធៅរែុងត្នមល
ចុេះរញ្ជ ីននក្ទ្ពយធនាេះ ឬក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាក្ទ្ពយសរមមដាចធ់ដាយម្ឡរតាមការសមក្សរ ម្ត្ធៅធពលម្ែលម្គនភាពក្បារែថាផល
ក្រធយាជនធ៍សែារិចចនាធពលអនាគត្ននក្ទ្ពយធនាេះនឹងហូរចូលមររែុងធនាគារ ធហើយនងលធែើមននក្ទ្ពយធនាេះអាចក្ត្ូវបានវាស់ម្វងគរួឱ្យ
ធជឿជារប់ានម្ត្រ៉ាុធណ្ដណ េះ។ រាល់ចំណ្ដយធលើការជួសជុល និងម្ងទា ំ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជារនទុរធៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផលរែុងឆ្ែ  ំ
ម្ែលក្រត្ិរត្ដិការធនាេះបានធរើត្ធឡើង។  

ការែររលំស់ធលើក្ទ្ពយសមបត្ដិ និងររកិាខ រ ក្ត្ូវបាន រត្ក់្តាជារនទុរធៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលដាា ន រលំស់ធងរ 
ធលើអាយុកាលធក្រើក្បាស់បា៉ា នស់ាម នននក្ទ្ពយសរមមនីមយួៗធនាេះ តាមអក្តាែូចខាងធក្កាម ៖  

 
ការម្រលមែធលើក្ទ្ពយជួល ២៥% 
ធក្គឿងសង្កា រមិ និងររកិាខ រភាជ រ ់ ២៥% 
ររកិាខ រ ២៥% 
ររកិាខ ររុំពយទូ្រ័ ៥០% 
យានយនដ  ២០% 
 
ត្នមលសំណល់ និងអាយុកាលធក្រើក្បាស់ររស់ក្ទ្ពយសរមម ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងម្រត្ក្មូវតាមការសមក្សរ ធៅធរៀងរាល់

ែំណ្ដចក់ាលររធិចេទ្រាយការណ៍នីមយួៗ។ 
ក្រសិនធរើត្នមលធយាងននក្ទ្ពយសរមមណ្ដមយួ ធលើសពីត្នមលបា៉ា នស់ាម នម្ែលអាចក្រមូលមរវញិបាន វាក្ត្ូវបានរត្ក់្តា

រនថយភាល ម ឱ្យធៅធសមើនឹងចំនួនម្ែលអាចក្រមូលមរវញិបាន។  
ចំធណញ និងខាត្ពីការលរក់្ទ្ពយសមបត្ដិ និងររកិាខ រ ក្ត្ូវបានរំណត្ធ់ដាយធធវើការធក្រៀរធធៀរសាចក់្បារប់ានពីការលរ ់

និងត្នមលធយាង ធហើយក្ត្ូវបានរត្ក់្តាធៅរែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២.  ទសចកដីសទងេបទគាលការណ៍គណទនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៩ ម្រេពយសកមមអរបូី 
 ក្ទ្ពយសរមមអររូរីមួម្គនអាជាា រណ័ណ រមមវធិីរុំពយទូ្រ័ម្ែលបានទ្ិញ និងចំណ្ដយពារព់ន័ធធផេងៗធលើក្រពន័ធធនាគារ និងក្រពន័ធ
ធផេងៗ។ វាក្ត្ូវបានរាយការណ៍តាមនងលធែើម ែររលំស់រងារ និងការខាត្រងម់្ែលរណ្ដដ លមរពីការងយចុេះត្នមល។ អាជាា រណ័ណ រមមវធិី
រុំពយទូ្រ័ម្ែលបានទ្ិញ ក្ត្ូវបានធធវើមូលធនរមមតាមមូលដាា ននងលធែើម ម្ែលបានធរើត្ធឡើងរែុងការទ្ិញរមមវធិីធនាេះមរធក្រើក្បាស់។ 
នងលធែើមធនេះក្ត្ូវបានធធវើរលំស់រយៈធពល៥ឆ្ែ  ំធដាយធក្រើវធិីសាស្ដសដរលំស់ធងរ ធលើអាយុកាលធក្រើក្បាស់បា៉ា នស់ាម នររស់វា។   
 
២.១០ ភត្ិសនាម្របត្ិបត្ដិ 

ភត្ិសនាម្ែលភាគីម្គច ស់ក្ទ្ពយធៅម្គនចំម្ណរហានិភយ័ និងផលរមមសិទ្ធិជាសារវនដ ក្ត្ូវបានចាត្ថ់ាែ រជ់ាភត្ិសនា
ក្រត្ិរត្ដិ។ ការទូ្ទាត្ភ់ត្ិសនាក្រត្ិរត្ដិក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជារនទុររែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលដាា នធងរ ធលើរយៈធពលនន
ភត្ិសនាធនាេះ។  

 
២.១១ ការងយចុោះត្ថ្មា ថ្នម្រេពយសកមមមិនខមនហរិញ្ញវត្ថុ 

ក្ទ្ពយសរមមទាងំឡាយណ្ដ ម្ែលម្គនអាយុកាលធក្រើក្បាស់មនិរំណត្ ់និងមនិក្ត្ូវបានធធវើរលំស់ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យក្រចាំ
ឆ្ែ  ំ ររការងយចុេះត្នមលររស់វា។ រណ្ដដ ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវធធវើរលំស់ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យធែើមបរីំណត្រ់រការងយចុេះត្នមលររស់វា ធៅ
ធពលម្ែលក្ពឹត្ដិការណ៍ ឬការផ្ទល ស់រដូរកាលៈធទ្សៈណ្ដមយួចងែុលរង្កា ញថាត្នមលធយាងនឹងមនិអាចក្រមូលមរវញិបាន។ ការខាត្
ម្ែលរណ្ដដ លមរពីការងយចុេះត្នមល ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាមចំនួនលធមែៀង រវាងត្នមលធយាងននក្ទ្ពយសរមមធនាេះ ធធៀរជាមយួត្នមលម្ែល
អាចក្រមូលបានមរវញិ។ ត្នមលម្ែលអាចក្រមូលបានមរវញិគឺជាត្នមលមយួណ្ដម្ែលខ្ពស់ជាងធគ រវាងត្នមលសមក្សរននក្ទ្ពយសរមម
ធនាេះ ែរចំណ្ដយរែុងការលរ ់និងត្នមលរំពុងធក្រើក្បាស់។ 

ការខាត្ម្ែលរណ្ដដ លមរពីការងយចុេះត្នមល ក្ត្ូវបានរត្ក់្តារែុងរបាយការណ៍លទ្ធផល រែុងឆ្ែ មំ្ែលវាបានធរើត្ធឡើង។ 
ការរត្ក់្តាការខាត្ម្ែលរណ្ដដ លមរពីការងយចុេះត្នមលក្ត្លរម់រវញិ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាធៅរែុងរបាយកាណ៍លទ្ធផល ធៅតាមទ្ំហំ
ត្នមលធយាងននក្ទ្ពយសរមមធនាេះ ម្ែលមនិធលើសត្នមលធយាងម្ែលបានរំណត្ ់ កាត្រ់ងនឹងរលំស់ ក្រសិនធរើមនិបានរត្ក់្តាការខាត្
ម្ែលរណ្ដដ លមរពីការងយចុេះត្នមល។  
 
២.១២ សវំិធានធន 

សំវធិានធនក្ត្ូវបានធគរត្ក់្តាធៅធពលម្ែលធនាគារម្គនកាត្ពវរិចចតាមផលូវចារ ់ ឬកាត្ពវរិចចម្ែលធនាគារបានរធងកើត្
ធឡើងនាធពលរចចុរបនែម្ែលជាលទ្ធផលននក្ពឹត្ដិការណ៍ពីអត្ីត្កាល និងធៅធពលម្ែលម្គនភាពក្បារែថានឹងម្គនត្ក្មូវការឱ្យម្គន
ការចំណ្ដយធនធានធែើមបទូី្ទាត្ក់ាត្ពវរិចចធនាេះ ធហើយចំនួនទ្ឹរក្បារអ់ាចបា៉ា នស់ាម នបានគួរឱ្យធជឿជារ។់  

 ធៅធពលម្ែលម្គនកាត្ពវរិចចក្រហារក់្រម្ហលគាែ ជាធក្ចើន រក្មតិ្ននលំហូរធចញធែើមបទូី្ទាត្ក់ាត្ពវរិចចទាងំធនាេះក្ត្ូវបាន
រំណត្ ់ធដាយគិត្ធៅធលើចំណ្ដត្ថ់ាែ រក់ាត្ពវរិចចទាងំមូល។ សំវធិានធនក្ត្ូវបានរត្ក់្តា ធទាេះរីជាលំហូរធចញននធាតុ្ណ្ដមយួ ធៅ
រែុងចំណ្ដត្ថ់ាែ រក់ាត្ពវរិចចែូចគាែ ធនាេះ ម្គនចំនួនត្ិចត្ួចរធ៏ដាយ។ 

សំវធិានធនក្ត្ូវបានធគវាស់ម្វងតាមត្នមលរចចុរបនែននចំណ្ដយម្ែលរពំឹងថានឹងក្ត្ូវការធែើមបទូី្ទាត្ក់ាត្ពវរិចច ធដាយធក្រើអក្តា
អរបហារមុនរងព់នធ ម្ែលឆ្លុេះរញ្ញច ំងការវាយត្នមលទ្ីផាររចចុរបនែននត្នមលធពលធវលាទ្ឹរក្បារ ់ និងហានិភយ័ជារល់ារធ់ផេងៗនន
កាត្ពវរិចចធនាេះ។ ការធរើនធឡើងននសំវធិានធនធដាយសារធពលធវលាម្ែលបានរនលងផុត្ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាចំណ្ដយការក្បារ។់ 

 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២.  ទសចកដីសទងេបទគាលការណ៍គណទនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៣ ចំណូល និងចំណាយការម្របាក់  

ចំណូលការក្បារប់ានពីឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន ក្បាររ់ធញ្ញ ើធៅធនាគាររណ្ដដ ល និងធៅធនាគារធផេងៗ ក្ត្ូវ
បានរត្ក់្តាតាមមូលដាា នរងារ ធលើរម្លងម្ត្ម្គនការសងេយ័គួរឱ្យបារមភចំធពាេះការក្រមូលឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជនមរវញិ 
ម្ែលរែុងររណីធនេះ មនិម្គនការរត្ក់្តាចំណូលការក្បារធ់ទ្។ ធគាលការណ៍ពយរួការក្បារ ់ គឺអនុធលាមក្សរតាមធគាលការណ៍
ម្ណនារំរស់ធនាគាររណ្ដដ ល សដីពីការពយរួការក្បារធ់លើឥណទានមនិែំធណើ រការ និងសំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង។់ 

ចំណ្ដយការក្បារធ់លើក្បាររ់មច ីក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាមមូលដាា នរងារ។ 
 
២.១៤  ចំណូលកថ្ម្រម និងទជើងសារ  

ចំណូលរនក្ម និងធជើងសារ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាមមូលដាា នរងារ ធៅធពលម្ែលបានរំធពញធសវាជូនអត្ិងិជន។ រនក្មធលើ
ការផដល់ឥណទាន និងរនក្មធជើងសារធលើធសវាធផេងៗ និងធលើការពនារឥណទានជូនអត្ិងិជន ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាតាមមូលដាា នធងរ
ធលើរយៈធពលឥណទាន។ 

 
២.១៥  ពនធពនារ និងពនធទលើម្របាក់ចំទណញកនងុឆ្ន  ំ
 រនទុរពនធធលើក្បារច់ំធណញរែុងឆ្ែ  ំ ក្ត្ូវបានគណនាតាមចារព់នធដារម្ែលបានអនុមត័្រចួជាសាថ ពរ ឬបានអនុមត័្រចួមយួ 
ម្ផែរធំ គិត្ក្ត្ឹមកាលររធិចេទ្តារាងតុ្លយការ រែុងក្រធទ្សម្ែលធនាគារធធវើក្រត្ិរត្ដិការ និងរធងកើត្ក្បារច់ំធណញជារព់នធ។ 

ពនធពនារលេើរបាក្ច់ុំលណញរត្ូវបានលធើវេុំវធិានធនលោយលរបើវធិីសាស្រេតបុំណ េលេើេលមែៀងបលណាត ុះអាេនន រវាងត្ថ្មែ
លោងរបេ់រេពយេក្មមនិងបុំណ េេរាបក់ារលធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  និងចុំនួនខដ្េរត្ូវបានលរបើរបាេ់េរាបល់គាេលៅ     
ពនធោរ។ ពនធពនាររត្ូវបានវាេ់ខវងតាមអរតាពនធខដ្េរ ុំពឹងថានឹងរត្ូវអន វត្តចុំល ុះេលមែៀងបលណាត ុះអាេនន លៅលពេខដ្េវាក្ត្រ់តា
រត្េបម់ក្វញិ លោយខផែក្លេើចាបខ់ដ្េបានអន មត័្រចួជាសាថ ពរ ឬបានអន មត័្រចួមយួខផនក្ធុំរិត្រត្ឹមកាេបរលិចឆេរាយការណ៍។ 
ពនធពនាររេពយេក្មមរត្ូវបានកាត្ក់្ងជាមយួនឹងបុំណ េពនធពនារ របេិនលបើានេិេិធតាមផែូវចាបល់ដ្ើមបកីាត្ក់្ងបុំណ េពនធក្ន ង
ឆ្ន ុំជាមយួនងឹពនធរេពយេក្មមក្ន ងឆ្ន ុំ លហើយរបេិនលបើវាទក្េ់ងនឹងពនធលេើរបាក្ច់ុំលណញខដ្េក្ុំណត្ល់ោយអាជ្ាធរពនធោរខត្មយួ 
លៅលេើអងាភាពជាបព់នធខត្មយួ។ 

ពនធពនាររេពយេក្មមរត្ូវបានក្ត្រ់តា េ ុះរតាខត្ានភាពរបាក្ដ្ថានឹងានរបាក្ច់ុំលណញជាបព់នធនាលពេអនារត្
េរាបយ់ក្េលមែៀងបលណាត ុះអាេននមក្លរបើរបាេ់។ ពនធពនាររេពយេក្មមរត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យលៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចឆេរាយការណ៍
នីមយួៗ លហើយរត្ូវបានកាត្ប់នថយលៅតាមេុំហុំខដ្េេុំនងជាមនិានរបាក្ច់ុំលណញជាបព់នធរត្ូវបានក្ត្រ់តា។ 
 
២.១៦  ភាគី ក់ព័នធ 

ភារីខដ្េរត្ូវបានចាត្េ់ ក្ថាានការ ក្ព់ន័ធ របេិនលបើភារីលនាុះានេេធភាពលោយផ្ទទ េ់ក្តី ឬលោយរបលោេក្តី ក្ន ង
ការររបរ់រងភារីមយួលផេងលេៀត្         ឬានឥេធិពេជាសារវនតលេើភារីមយួលផេងលេៀត្ក្ន ងការេលរមចចិត្តលេើខផនក្របត្ិបត្តិការ និង 
ហិរញ្ញ វត្ថ  ឬរបេិនលបើសាខានិងភារីលនាុះេថិត្លៅលរកាមការររបរ់រងរមួ ឬេថិត្លៅលរកាមឥេធិពេរមួរបេ់រក្ុមហ  នលមខត្មយួ។ ភារី
 ក្ព់ន័ធអាចជាឯក្ប រាេឬជារក្ុមហ  ន រាបទ់ុំងេា ិក្ររួសារ ិត្ដ្ិត្របេ់ប រាេលនាុះក្រ៏ត្ូវបានចាត្េ់ ក្ជាភារី ក្ព់ន័ធខដ្រ។ 

អន លោមតាមចាបេ់តីពីធនាគារ និងររឹុះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថ ភារី ក្ព់ន័ធរត្ូវបានឲ្យនិយមនយ័ថាជាភារីទុំងឡាយណា
ខដ្េកានក់ាបល់ោយផ្ទទ េ់ឬលោយរបលោេ ោ ងលហាចណាេ់១០%ថ្នលដ្ើមេ នរបេ់ធនាគារ ឬានេិេធិលបាុះលឆ្ន ត្ រមួទុំងឯក្-
ប រាេខដ្េានត្ួនាេីក្ន ងអភបិាេក្ិចេ ការដ្ឹក្នាុំ ការររបរ់រង ឬ ការរត្ួត្ពិនិត្យថ្ផទក្ន ងរបេ់ធនាគារ។ 

 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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៣.  ការបា៉ា ន់សាម នគណទនយយ ការសនមត្ និងការវិនិចឆ័យសខំាន់ៗ 
 ធនាគារធធវើការបា៉ា នក់្រម្គណ ការសនមត្ និងការវនិិចេយ័ ម្ែលរ៉ាេះពាល់ែល់ចំនួនក្ទ្ពយសរមម និងរំណុល ម្ែលបានរាយ
ការណ៍។ ការបា៉ា នក់្រម្គណ ការសនមត្ និងការវនិិចេយ័ ក្ត្ូវបានវាយត្នមលជារនដរនាទ រ ់ធដាយម្ផែរធលើរទ្ពិធសាធនន៍ាធពលរនលងមរ 
និងរតាដ ធផេងៗធទ្ៀត្ ែូចជាការរពំឹងទុ្រអំពីធហតុ្ការណ៍នាធពលអនាគត្ ម្ែលធគធជឿថាម្គនភាពសមធហតុ្ផលធៅតាម
កាលៈធទ្សៈធផេងៗ។ 
 
(ក) ការខាត្បង់បណាដ លមកពីការងយចុោះត្ថ្មា ថ្នឥណទាន និងបុទរម្របទានអត្ិងិជន 
 ធនាគារ បានអនុវត្ដតាមការធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រក់្ទ្ពយសរមម និងសំវធិានធន តាមក្រកាសធលខ្ ធ៧-០៩-០៧៤ក្រ.រ. ចុេះនងៃ
ទ្ី២៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០០៩ សដីពីការធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រឥ់ណទាន និងសំវធិានធន សក្ម្គរស់ាថ រន័ធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែល
ធចញធដាយធនាគាររណ្ដដ ល។ ធនាគាររណ្ដដ លត្ក្មូវឱ្យធនាគារពាណិជជទាងំឡាយ ធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រឥ់ណទាន រុធរក្រទាន និង
ក្ទ្ពយសរមមក្រហារក់្រម្ហលររស់ខ្លួនជាក្បាថំាែ រ ់ធហើយក្ត្ូវរត្ក់្តារក្មតិ្អរបររម្គននសំវធិានធនជារល់ារ ់អាក្ស័យតាមចំណ្ដត្់
ថាែ រធ់នាេះ ធដាយមនិគិត្ែល់ក្ទ្ពយសរមមម្ែលក្ត្ូវបានដារជ់ាវត្ថុរញ្ញច ំ។  
 
(ែ) ពនធ 
 ពនធក្ត្ូវបានគណនាតាមមូលដាា នរំណរក្សាយរចចុរបនែននរទ្របញ្ញត្ដិពនធដារ រ៉ាុម្នដរទ្របញ្ញត្ដិទាងំអស់ធនេះម្គនការផ្ទល ស់
រដូរពីមយួក្គាធៅមយួក្គា ធហើយការសធក្មចជាចុងធក្កាយធលើចំនួនពនធ នឹងធធវើធឡើងរនាទ រព់ីម្គនការក្ត្ួត្ពិនិត្យ ចុងធក្កាយធដាយ
អគានាយរដាា នពនធដារ។ 

ធៅធពលម្ែលលទ្ធផលពនធចុងធក្កាយ ខុ្សគាែ ពីចំនួនពនធម្ែលបានរត្ក់្តាពីែំរូង ភាពលធមែៀងធនេះនឹងធធវើឱ្យរ៉ាេះពាល់
ែល់ពនធធលើក្បារច់ំធណញ និងសំវធិានធនពនធពនាររែុងឆ្ែ មំ្ែលការរំណត្ព់នធបានធធវើធឡើង។ 

 
៤.  សមត្ុលយទៅធនាគារកណាដ ល 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
គណនីចរនដ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ១៦) ៩០២.៨៣២  ៣.៦៤៤.៧៣៣  ១.៨៥១  ៧.៤៩៧ 
ក្បារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទុ្ន ៧០៥.០០០  ២.៨៤៦.០៨៥  ៤០៥.០០០  ១.៦៤០.២៥០ 
 ១.៦០៧.៨៣២  ៦.៤៩០.៨១៨  ៤០៦.៨៥១  ១.៦៤៧.៧៤៧ 
 
(ក) ម្របាក់ត្មកលធ់ានាទលើទដើមេុន 
 ធយាងតាមក្រកាសររស់ធនាគាររណ្ដដ ល ធលខ្ ធ៧-០០-០៥ក្រ.រ. ចុេះនងៃទ្ី១១ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០០០ សដីពីការផដល់អាជាា
រណ័ណ ែល់ធនាគារឯរធទ្ស និងក្រកាសធលខ្ ធ៧-០៦-២០៨ក្រ.រ. ចុេះនងៃទ្ី១៣ ម្ខ្រញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០០៦ សដីពីវធិសាធនរមមធលើម្គក្តា៩ 
និងម្គក្តា១៣ ននក្រកាសធលខ្ ធ៧-០០-០៥ក្រ.រ. ត្ក្មូវឱ្យធនាគារត្មកល់ទ្ឹរក្បារម់្ែលធសមើនឹង ៥% ននធែើមទុ្នបានរងរ់រស់
ខ្លួន ធៅរែុងគណនីអចិនស្ដនដយធ៍ៅធនាគាររណ្ដដ ល។  

ក្បារត់្មកល់ធនេះមនិសក្ម្គរធ់ក្រើក្បាស់រែុងក្រត្ិរត្ដិការក្រចានំងៃររស់ធនាគារធទ្ ធហើយនឹងក្ត្ូវក្រគល់ឱ្យធនាគារវញិធៅ
ធពលម្ែលធនាគារសម័ក្គចិត្ដរញ្ឈរក់្រត្ិរត្ដិការររស់ខ្លួនធៅរែុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជា។ 
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៤.  សមត្ុលយទៅធនាគារកណាដ ល (ត្) 
(ក) ម្របាក់ត្មកលធ់ានាទលើទដើមេុន (ត្) 
  គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ក្បាររ់ម្នថមធែើមទុ្នចំនួន ៦.៩០០.០០០ ែុលាល រអាធមររិ ក្ត្ូវបានអនុមត័្ធដាយ
ធនាគាររណ្ដត ល។ រ៉ាុម្នត៥%ននក្បារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទុ្នចំនួន ៩០០.០០០ែុលាល រអាធមររិ មនិទានប់ានរងធ់ៅធឡើយធទ្។ 
ធៅនងៃទ្ី០៥ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៧ ធនាគារបានរងនូ់វក្បារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទុ្នធនេះចំនួន ៤៥.០០០ ែុលាល រអាធមររិ។ 
 
(ែ)  អម្រតាការម្របាក់ 
  គណនីចរនដ គឺជាគណនីម្ែលមនិម្គនការក្បារ។់ រែុងអំឡុងែំណ្ដចឆ់្ែ នំងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ក្បារត់្មកល់ធានាធលើ
ធែើមទុ្នទ្ទ្ួលបានអក្តាការក្បារ ់០,១% (២០១៥ ៖ ០,១%)។ 
 
៥.  ឥណទាន និងបុទរម្របទានអត្ិងិជន  
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ឥណទានម្គនកាលរំណត្ ់ ១៦.០៧២.៤៨៥  ៦៤.៨៨៤.៦២២  ១២.៧២៩.៤៣៤  ៥១.៥៥៤.២០៧ 
ឥណទានរុគាលិរ ៤២១.៣០៩  ១.៧០០.៨២៤  ៦៣៨.៩៨៨  ២.៥៨៧.៩០២ 
 ១៦.៤៩៣.៧៩៤  ៦៦.៥៨៥.៤៤៦  ១៣.៣៦៨.៤២២  ៥៤.១៤២.១០៩ 
សំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង ់៖        
សំវធិានធនជារល់ារ ់ (៣.២៥៦.០៥៩)  (១៣.១៤៤.៧១០)  (២.០០៥.៧៧១)  (៨.១២៣.៣៧២) 
សំវធិានធនទូ្ធៅ (១០៩.៦៩៥)  (៤៤២.៨៣៩)  (១០០.៦៦៦)  (៤០៧.៦៩៨) 

 (៣.៣៦៥.៧៥៤)  (១៣.៥៨៧.៥៤៩)  (២.១០៦.៤៣៧)  (៨.៥៣១.០៧០) 
        
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអតិ្ងិជនសុទ្ធ ១៣.១២៨.០៤០  ៥២.៩៩៧.៨៩៧  ១១.២៦១.៩៨៥  ៤៥.៦១១.០៣៩ 
 
(ក)  សវំិធានធនឥណទានបាត្់បង់ 

រម្ក្មរក្មួលសំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង ់ម្គនែូចខាងធក្កាម ៖ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
នាធែើមឆ្ែ  ំ ២.១០៦.៤៣៧  ៨.៥៣១.០៧០  ១.៦៧៧.៤៥៦  ៦.៧៩៣.៦៩៧ 
រនទុរសំវធិានធនរែុងឆ្ែ  ំ ១.២៥៩.៣១៧   ៥.០៨៣.៨៦៣   ៣.៧៦៤.៦៥៥  ១៥.២៤៦.៨៥៣ 
ការក្រមូលបានមរវញិរែុងឆ្ែ  ំ -     -     (៣.៣៣៥.៦៧៤)  (១៣.៥០៩.៤៨០) 
លធមែៀងពីការរដូរររូិយរណ័ណ  -     (២៧.៣៨៤)  -  - 
នាចុងឆ្ែ  ំ ៣.៣៦៥.៧៥៤   ១៣.៥៨៧.៥៤៩   ២.១០៦.៤៣៧  ៨.៥៣១.០៧០ 
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៥.  ឥណទាន និងបុទរម្របទានអត្ិងិជន (ត្) 
(ែ)  វិភាគតាមច្ុំណាត់ថ្នន ក់ឥណទាន 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
ឥណទានសដងដ់ារ ៖        
ឥណទានម្គនការធានា ១០.៩៥៣.៣៨១  ៤៤.២១៨.៧៩៨  ១០.០៦៦.៥៧៨  ៤០.៧៦៩.៦៤១ 
ឥណទានមនិម្គនការធានា ១៦.០៨១  ៦៤.៩១៩  -  - 

ឥណទានឃ្ល ធំមើល ៖        
ឥណទានម្គនការធានា ១.២៤៧.៤២៩  ៥.០៣៥.៨៧១  ៦៣២.៣៧២  ២.៥៦១.១០៥ 
ឥណទានមនិម្គនការធានា -  -  -  - 

ឥណទានធក្កាមសដងដ់ារ ៖        
ឥណទានម្គនការធានា ៦៥៥.៦៦៣  ២.៦៤៦.៩១២  ៥៦១.៩៤៨  ២.២៧៥.៨៨៨ 
ឥណទានមនិម្គនការធានា -  -  -  - 

ឥណទានសងេយ័ ៖        
ឥណទានម្គនការធានា ១.០៦៧.៤៧៣  ៤.៣០៩.៣៨៩  ៤៦៦.២២៩  ១.៨៨៨.២២៨ 
ឥណទានមនិម្គនការធានា -  -  -  - 

ឥណទានបាត្រ់ង ់៖        
ឥណទានម្គនការធានា ២.៥៣០.៨០០  ១០.២១៦.៨៣៩  ១.៦២៨.៥៧៦  ៦.៥៩៥.៧៣៥ 
ឥណទានមនិម្គនការធានា ២២.៩៦៧  ៩២.៧១៨  ១២.៧១៩  ៥១.៥១២ 

 ១៦.៤៩៣.៧៩៤  ៦៦.៥៨៥.៤៤៦  ១៣.៣៦៨.៤២២  ៥៤.១៤២.១០៩ 
 
(គ)  វិភាគតាមម្របទភេអាជីវកមម  
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ការលរែុ់ំ និងលររ់ាយ ៥.៦២៧.៧៤៥  ២២.៧១៩.២០៧  ៣.០៨២.០៩២  ១២.៤៨២.៤៧៣ 
រសិរមម រកុាខ ក្រម្គ៉ា ញ់ និងធនសាទ្ ៦៥៥.២៥៦  ២.៦៤៥.២៦៨  ៤៣៩.២៥៦  ១.៧៧៨.៩៨៥ 
លំធៅដាា ន ៧.២៨៨.៣៩២  ២៩.៤២៣.២៣៩  ៥.៣៥៤.១១២  ២១.៦៨៤.១៥៣ 
សំណង ់ ២.១៣៥.៦៧៤  ៨.៦២១.៧១៦  ៣២០  ១.២៩៦ 
ធសវារមម ៣៦៥.៤១៨  ១.៤៧៥.១៩២  ៣.៣៣៣.០៥៥  ១៣.៤៩៨.៨៧៣ 
ឥណទានរុគាលិរ ៤២១.៣០៩  ១.៧០០.៨២៤  ៦៣៨.៩៨៨  ២.៥៨៧.៩០២ 
ធផេងៗ -  -  ៥២០.៥៩៩  ២.១០៨.៤២៧ 

 ១៦.៤៩៣.៧៩៤  ៦៦.៥៨៥.៤៤៦  ១៣.៣៦៨.៤២២  ៥៤.១៤២.១០៩ 
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៥.  ឥណទាន និងបុទរម្របទានអត្ិងិជន (ត្) 
(ឃ)  វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ហានិភយ័ធំ (*) -  -                   -                      -    
ហានិភយ័ធមមតា ១៦.៤៩៣.៧៩៤  ៦៦.៥៨៥.៤៤៦    ១៣.៣៦៨.៤២២      ៥៤.១៤២.១០៩  

 ១៦.៤៩៣.៧៩៤  ៦៦.៥៨៥.៤៤៦    ១៣.៣៦៨.៤២២      ៥៤.១៤២.១០៩  
  
(*) ហានិភយ័ធំក្ត្ូវបានរំណត្ន់ិយមនយ័ធដាយធនាគាររណ្ដដ ល ថាជាហានិភយ័ឥណទានទូ្ធៅ ចំធពាេះអែរទ្ទ្ួលផលជា
ឯរត្ដជន ម្ែលម្គនចំនួនធលើសពី ១០% ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារ។  
 
(ង) វិភាគតាមកាលកំណត្់ឥណទាន 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
មនិធលើសពី ១ ឆ្ែ  ំ ១.៧៣៩.៤៧០  ៧.០២២.២៤០  ១.៧៨៩.៣៨៤  ៧.២៤៧.០០៣ 
ពី ១ ឆ្ែ  ំែល់ ៣ ឆ្ែ  ំ ៧.៦១៩.២៤៨  ៣០.៧៥៨.៩០៤  ២.៤៦២.០៣១  ៩.៩៧១.២២៤ 
ពី ៣ ឆ្ែ  ំែល់ ៥ ឆ្ែ  ំ ៤.៦១៥.៥៣៣  ១៨.៦៣២.៩០៧  ៥.៦០៤.២១៨  ២២.៦៩៧.០៨៥ 
ពី ៥ ឆ្ែ  ំធឡើងធៅ ២.៥១៩.៥៤៣  ១០.១៧១.៣៩៥  ៣.៥១២.៧៨៩  ១៤.២២៦.៧៩៧ 
 ១៦.៤៩៣.៧៩៤  ៦៦.៥៨៥.៤៤៦  ១៣.៣៦៨.៤២២  ៥៤.១៤២.១០៩ 
 
(ច)  វិភាគតាមអម្រតាការម្របាក់ 
 ២០១៦  ២០១៥ 
ឥណទានម្គនកាលរំណត្ ់  ១០% -១៨%    ១០% -១៨%  
ឥណទានរុគាលិរ ១២%  ១២% 
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៦. ម្រេពយសកមមទផសងៗ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
រងារការក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួល ៦០០.៦១០  ២.៤២៤.៦៦៣  ៣៦៤.៦០៣  ១.៤៧៦.៦៤២ 
សំវធិានធនការក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួល (៤៨៧.៨៧៨)  (១.៩៦៩.៥៦៣)  (២៧២.៤៦៩)  (១.១០៣.៤៩៩) 
ការក្បារក់្ត្ូវទ្ទ្ួលសុទ្ធ ១១២.៧៣២  ៤៥៥.១០០  ៩២.១៣៤  ៣៧៣.១៤៣ 
        
ក្បាររ់រ ់ ១៨.៧៦៧  ៧៥.៧៦២  ១៥.៦៨៧  ៦៣.៥៣២ 
ចំណ្ដយរងម់ុនធផេងៗ ១.១៣៩  ៤.៥៩៧  ៩៧៦  ៣.៩៥១ 
 ១៣២.៦៣៨  ៥៣៥.៤៥៩  ១០៨.៧៩៧  ៤៤០.៦២៦ 
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៧. ម្រេពយសមបត្ដិ និងបរកិាេ រ 

 
ការខកលមអ 

ទលើម្រេពយជួល  
ទម្រគឿងសង្ហា រមិ 
និងបរកិាេ រភាា ប់  បរកិាេ រ  បរកិាេ រកុំពយេូ័រ  ោនយនដ  សរបុ 

 ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ 
            
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦            
នងលធែើម ៤.៦៩៣  ៣៣.២៨១  ២៥.២១០  ៥៣.០៤៩  ១១៩.៤៣៥  ២៣៥.៦៦៨ 
រលំស់រងារ (២.២៩៦)  (១៣.៩៥៧)  (៨.៩៩៨)  (៣៣.១១២)  (៤១.១៧១)  (៩៩.៥៣៤) 
 ២.៣៩៧  ១៩.៣២៤  ១៦.២១២  ១៩.៩៣៧  ៧៨.២៦៤  ១៣៦.១៣៤ 
            
ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦            
ត្នមលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធធែើមក្គា ២.៣៩៧  ១៩.៣២៤  ១៦.២១២  ១៩.៩៣៧  ៧៨.២៦៤  ១៣៦.១៣៤ 
ទិ្ញរម្នថម -  ២.៦២៨  ១.៧១៤  ៣.២៧៧  ៥.៨៤៩  ១៣.៤៦៨ 
លរធ់ចញ (ត្នមលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ) -  (៦០)  -  -  -  (៦០) 
រលំស់ (៨៧៥)  (១១.៣៥៥)  (៧.៣២៨)  (១៩.៧១១)  (២៨.០៣០)  (៦៧.២៩៩) 
ត្នមលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធចុងក្គា ១.៥២២  ១០.៥៣៧  ១០.៥៩៨  ៣.៥០៣  ៥៦.០៨៣  ៨២.២៤៣ 

            
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦            
នងលធែើម ៤.៦៩៣  ៣៥.៣៧៧  ២៦.៩២៤  ៥៦.៣២៦  ១២៥.២៨៤  ២៤៨.៦០៤ 
រលំស់រងារ (៣.១៧១)  (២៤.៨៤០)  (១៦.៣២៦)  (៥២.៨២៣)  (៦៩.២០១)  (១៦៦.៣៦១) 

            
ត្នមលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ១.៥២២  ១០.៥៣៧  ១០.៥៩៨  ៣.៥០៣  ៥៦.០៨៣  ៨២.២៤៣ 

            
គិត្ជា ន់ទរៀល ៦.១៤៤  ៤២.៥៣៨  ៤២.៧៨៤  ១៤.១៤២  ២២៦.៤០៧  ៣៣២.០១៥ 
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៨. ម្រេពយសកមមអរបូី 
 កមមវិធីកុំពយេូ័រ   សរបុ 
 ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ 
    
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥    
នងលធែើម ១.៥០០  ១.៥០០ 
រលំស់រងារ (១.២០០)  (១.២០០) 
 ៣០០  ៣០០ 
    
ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦    
ត្នមលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធធែើមក្គា ៣០០  ៣០០ 
រលំស់ (២៨០)  (២៨០) 
ត្នមលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធចុងក្គា ២០  ២០ 
    
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦    
នងលធែើម ១.៥០០  ១.៥០០ 
រលំស់រងារ (១.៤៨០)  (១.៤៨០) 

    
ត្នមលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ ២០  ២០ 

    
គិត្ជា ន់ទរៀល ៨១  ៨១ 
 
៩. បំណុលទផសងៗ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
បងារការរបាក្រ់ត្ូវបង ់ ១៤៧.៩៤៣  ៥៩៧.២៤៦  -  - 
ចំណូលមនិទានទ់្ទ្ួលបាន ៤១.៧៩៧  ១៦៨.៧៣៤  ៥.១៦១  ២០.៩០២ 
រងារចំណ្ដយ ១៥.៨៨២  ៦៤.១១៦  ២៤.៦០៨  ៩៩.៦៦២ 
ពនធក្ត្ូវរងធ់ផេងៗ ៤.៤៥៨   ១៧.៩៩៧   ៥.១២៦  ២០.៧៦០ 
ទ្ឹរក្បារក់្ត្ូវសងធផេងៗ ៧៦២   ៣.០៧៦   ៣.៣៤៧  ១៣.៥៥៦ 
 ២១០.៨៤២   ៨៥១.១៦៩   ៣៨.២៤២  ១៥៤.៨៨០ 
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១០. ទដើមេុន 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ធែើមទុ្នបានធចញផាយ និងបានរងរ់ចួ ៨.១០០.០០០  ៣២.៦៩៩.៧០០  ៨.១០០.០០០  ៣២.៨០៥.០០០ 
ធែើមទុ្នបានរងរ់ែុងឆ្ែ  ំ        
ធផទរពីក្បាររ់មច ី(*) ៤.៥០០.០០០  ១៨.១៦៦.៥០០  -  - 
រងជ់ាសាចក់្បារ ់ ២.៤០០.០០០  ៩.៦៨៨.៨០០  -  - 

 ១៥.០០០.០០០  ៦០.៥៥៥.០០០  ៨.១០០.០០០  ៣២.៨០៥.០០០ 
 
(*) ក្ន ងអុំ  ងឆ្ន ុំ របាក្ក់្មេចីុំនួន ៤,៥ោនដ្ ោែ រអាលមរកិ្ រត្ូវបានលផទរលៅលដ្ើមេ ន លោងលៅតាមលេចក្តីេលរមចរបេ់ភារ
េ និក្។ 
 រិត្រត្ឹមថ្ងៃេ៣ី១ ខខធនូ ឆ្ន ុំ២០១៦ ភារហ  នច ុះបញ្ា ីេរ បរបេ់ធនាគារានចុំនួន ៨១.០០០ភារហ  ន (៣១ ធនូ ២០១៥ ៖ 
៨១.០០០ភារហ  ន) ខដ្េានត្ថ្មែចារកិ្ ១០០ដ្ ោែ រអាលមរកិ្ ក្ន ងមយួភារហ  ន។ ក្ន ងអុំ  ងឆ្ន ុំ ធនាគារមនិទនប់ានច ុះបញ្ា ីលដ្ើម
េ នបានបងច់ុំនួន ៦.៩០០.០០០ ដ្ ោែ រអាលមរកិ្ លៅរក្េួង ណិ ាក្មមលៅល ើយលេ។ 

រិត្រត្ឹមថ្ងៃេ៣ី១ ខខធនូ ឆ្ន ុំ២០១៦ ធនាគារបានេេួេការអន មត័្ពីធនាគារក្ណាត េក្ន ងការបលងកើនលដ្ើមេ នបខនថមចុំនួន 
៦.៩០០.០០០ដ្ ោែ រអាលមរកិ្។ 
 
១១. ចំណូលការម្របាក់ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន ២.១១១.៤៧៣  ៨.៥២៤.០១៧  ១.៦៦៦.២៩២  ៦.៧៤៨.៤៨៣ 
សមតុ្លយធៅធនាគាររណ្ដដ ល ១.០០០  ៤.០៣៧  ៣៨៥  ១.៥៥៩ 
 ២.១១២.៤៧៣  ៨.៥២៨.០៥៤  ១.៦៦៦.៦៧៧  ៦.៧៥០.០៤២ 
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១២. ចំណូលកថ្ម្រម និងទជើងសារ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
រនក្មបានពីែំធណើ រការឥណទាន ៣០.០១២  ១២១.១៥៨  ៤២.០៩៦  ១៧០.៤៨៨ 
រនក្មបានពីការពិនយ័ ចំធពាេះការយឺត្យា៉ា វ 
រែុងការសងឥណទាននិងរុធរក្រទានអត្ិងិជន ២៥.៧៨២  ១០៤.០៨២  ១៧.៨១២  ៧២.១៣៩ 

ចំណូលធផេងៗ ៦.៨៥៩  ២៧.៦៩០  -  - 
 ៦២.៦៥៣  ២៥២.៩៣០  ៥៩.៩០៨  ២៤២.៦២៧ 
 
១៣. ចំណាយបុគាលកិ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ក្បារធ់រៀវត្េ និងក្បារឈ់្ែួល ៦៩០.១៨៥  ២.៧៨៦.២៧៧  ៧០២.៩២៥  ២.៨៤៦.៨៤៦ 
អត្ថក្រធយាជនរ៍ុគាលិរធផេងៗ ២.០៩១  ៨.៤៤១  ៩.១៧៣  ៣៧.១៥១ 
 ៦៩២.២៧៦  ២.៧៩៤.៧១៨  ៧១២.០៩៨  ២.៨៨៣.៩៩៧ 
 
១៤. ចំណាយរដាបាល និងចំណាយម្របត្ិបត្តិការ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ចំណ្ដយជួលអគារ ១៧៣.២៨០  ៦៩៩.៥៣១  ១៧១.២៦០  ៦៩៣.៦០៣ 
ចំណ្ដយទ្ឹរ-ធភលើង ៨០.៩៤២  ៣២៦.៧៦៣  ១០៨.១០៤  ៤៣៧.៨២១ 
រនក្មអាជាា រណ័ណ ធនាគារ ៦១.៨១៩  ២៤៩.៥៦៣  ៥៦.៦៥០  ២២៩.៤៣៣ 
ចំណ្ដយសម្គភ រការយិាល័យ ១៨.៥៣៦  ៧៤.៨៣០  ៦.៩១៥  ២៨.០០៦ 
ចំណ្ដយយានយនតសក្ម្គរក់្រត្ិរត្តិការ ១៥.៨៨៨  ៦៤.១៤០  ២២.៨០៧  ៩២.៣៦៨ 
រនក្មធសវាវជិាជ ជីវៈ ១៣.២៤៦  ៥៣.៤៧៤  ២៤.០២៤  ៩៧.២៩៧ 
ចំណ្ដយពនធធផេងៗ ៩.១៥៥  ៣៦.៩៥៩  ៣.៧៦៣  ១៥.២៤០ 
ចំណ្ដយអគារធផេងៗ ៨.៩៩១  ៣៦.២៩៧  ៨.៨៦៦  ៣៥.៩០៧ 
រនក្មទ្ំនារទ់្ំនង ៦.៩៧៨  ២៨.១៧០  ៨.៨៣៨  ៣៥.៧៩៤ 
ចំណ្ដយអាហារ និងការរំសានដ ១.៩៧៩  ៧.៩៨៩  ២.៤៧៩  ១០.០៤០ 
ចំណ្ដយសម្គជិរភាព ១.៩៣០  ៧.៧៩១  ៤.៩០០  ១៩.៨៤៥ 
ចំណ្ដយធផេងៗ ៦៩៥   ២.៨០៦   ២.៧២៤  ១១.០៣៣ 

 ៣៩៣.៤៣៩   ១.៥៨៨.៣១៣   ៤២១.៣៣០  ១.៧០៦.៣៨៧ 
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១៥. ចំណាយពនធទលើម្របាក់ចំទណញ 
ចំណាយពនធទលើម្របាក់ចំទណញ 

 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ពនធធលើក្បារច់ំធណញរែុងឆ្ែ  ំ ២០.៨៨៧  ៨៤.៣២១  ១៨.៥៨៥  ៧៥.២៦៩ 
ពនធពនារធលើក្បារច់ំធណញ -  -  -  - 
ចំណ្ដយពនធធលើក្បារច់ំធណញ ២០.៨៨៧  ៨៤.៣២១  ១៨.៥៨៥  ៧៥.២៦៩ 
 
(ក) បុំណុលពនធទលើម្របាក់ចំទណញកនងុឆ្ន  ំ
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
សមតុ្លយធែើមក្គា ១.៤២៣  ៥.៧៦៣  ១៧៤.៥១៣  ៧០៦.៧៧៧ 
ចំណ្ដយពនធធលើក្បារច់ំធណញរែុងឆ្ែ  ំ ២០.៨៨៧  ៨៤.៣២១  ១៨.៥៨៥  ៧៥.២៦៩ 
ពនធធលើក្បារច់ំធណញបានរងរ់ែុងឆ្ែ  ំ (២០.៤៤០)  (៨២.៥១៦)  (១៩១.៦៧៥)  (៧៧៦.២៨៣) 
លធមែៀងពីការរដូរររូិយរណ័ណ  -  (១៩)  -  - 
សមតុ្លយចុងក្គា ១.៨៧០  ៧.៥៤៩  ១.៤២៣  ៥.៧៦៣ 
 
(ែ) ការទផាៀងផ្លា ត្់រវាងពនធទលើម្របាក់ចំទណញ និងចំទណញគណទនយយ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ខាត្មុនរងព់នធធលើក្បារច់ំធណញ (៤១១.៥៣៥)  (១.៦៦១.៣៦៧)  (១១៣.៥៨៧)  (៤៦០.០២៨) 
        
ពនធធលើក្បារច់ំធណញគណនាតាមអក្តា២០% (៨២.៣០៧)  (៣៣២.២៧៣)  (២២.៧១៧)  (៩២.០០៦) 
ផលរ៉ាេះពាល់ពនធ ននខ្ទងម់្ែលក្ត្ូវធផទៀងផ្ទទ ត្ ់៖        
ចំណ្ដយម្ែលមនិអាចកាត្រ់ងបាន ១.៦២០  ៦.៥៤២  ១.២៨៨  ៥.២១៨ 

 (៨០.៦៨៧)  (៣២៥.៧៣១)  (២១.៤២៩)  (៨៦.៧៨៨) 

        
ចំណ្ដយពនធធលើក្បារច់ំធណញ ២០.៨៨៧  ៨៤.៣២២  ១៨.៥៨៥  ៧៥.២៦៩ 
 
 ធយាងតាមចារស់តីពីសារធពើពនធ ធនាគារម្គនកាត្ពវរិចចរងព់នធធលើក្បារច់ំធណញ តាមចំនួនមយួណ្ដម្ែលខ្ពស់ជាង រវាង
ពនធធលើក្បារច់ំធណញតាមអក្តា ២០%ននក្បារច់ំធណញជារព់នធ ឬពនធអរបររម្គតាមអក្តា ១%ននផលរររ។ 
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១៥. ចំណាយពនធទលើម្របាក់ចំទណញ (ត្) 
(គ) ពនធពនារទលើម្របាក់ចំទណញ 

រិត្រត្ឹមថ្ងៃេ៣ី១ ខខធនូ ឆ្ន ុំ២០១៦ ធនាគារមនិបានក្ត្រ់តាពនធពនារលេើរបាក្ច់ុំលណញ ខដ្េានេឹក្របាក្ច់ុំនួន 
១០២.៧៧៥ ដ្ ោែ រអាលមរកិ្លេ ខដ្េភារលរចើនលក្ើត្មក្ពីការខាត្ពនធលោងមនិបានលរបើរបាេ់ និងេុំវធិានធនឥណទនបាត្ប់ង។់ 
 
(ឃ) បញ្ហា ពនធទផសងៗ 

េិខិត្របកាេពនធរបេ់ធនាគារ រត្ូវរត្ួត្ពិនិត្យលោយអរានាយក្ោឋ នពនធោរ។ លោយសារការអន វត្តចាប ់និងបេបបញ្ញត្ិត
ពនធោរ លៅលេើរបត្ិបត្តិការលផេងៗអាចានការបក្រសាយខ េៗគាន  លហត្ លនុះចុំនួនពនធខដ្េបានរាយការណ៍លៅក្ន ងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ របេ់ធនាគារអាចានការផ្ទែ េ់បតូរលៅលពេលរកាយ អារេ័យលេើការក្ុំណត្ច់ ងលរកាយលោយអរានាយក្ោឋ នពនធោរ។ 

 
១៦. សាច់ម្របាក់ និងសាច់ម្របាក់សមមូល 

រែុងការធរៀរចំរបាយការណ៍លំហូរសាចក់្បារ ់គណនីសាចក់្បារ ់និងសាចក់្បារស់មមូល រមួម្គន៖ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
សាចក់្បាររ់ែុងនែ ១.៦៨១.៣១៤  ៦.៧៨៧.៤៦៥  ៣៩៧.១៥៣  ១.៦០៨.៤៧០ 
សមតុ្លយធៅធនាគាររណ្ដដ ល ៖        
គណនីចរនដ ៩០២.៨៣២  ៣.៦៤៤.៧៣៣  ១.៨៥១  ៧.៤៩៧  

សមតុ្លយធៅធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗ ៥០៣.៣៨៧  ២.០៣២.១៧៣  ៦៨៣.៦៣០  ២.៧៦៨.៧០២  
 ៣.០៨៧.៥៣៣  ១២.៤៦៤.៣៧១  ១.០៨២.៦៣៤  ៤.៣៨៤.៦៦៩  

 
១៧. កិចចសនាទផសងៗ 
(ក) កិចចសនាឥណទាន 
 គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារមនិម្គនឥណទាន និងប លររបទនម្ែលបានអនុមត័្រចួ ម្ត្មនិទានប់ានធក្រើធទ្ 
(២០១៥ ៖ គាម ន)។ 
 

(ែ) កិចចសនាភត្ិសនាម្របត្ិបត្ដិ - ធនាគារជាអនកជួល 
 ធនាគារបានជួលអគារការយិាល័យ ធក្កាមភត្ិសនាក្រត្ិរត្ដិម្ែលមនិអាចលុរធចាលបាន។ ភត្ិសនាធនេះធធវើធឡើង
ជាមយួភាគទុ្និរ ធហើយក្ត្ូវរនដជាងមីធៅធពលរញ្ចររ់យៈធពលជួល។ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
មនិធលើស ១ ឆ្ែ  ំ ១៦.២០០  ៦៥.៣៩៩  ១៦៧.៣៦០  ៦៧៧.៨០៨ 
ពី១ឆ្ែ  ំែល់ ៥ឆ្ែ  ំ ២៩.៦០០  ១១៩.៤៩៥  ១៩.២០០  ៧៧.៧៦០ 
ធលើសពី៥ឆ្ែ ធំឡើងធៅ -  -  -  - 
 ៤៥.៨០០  ១៨៤.៨៩៤  ១៨៦.៥៦០  ៧៥៥.៥៦៨ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៨.  ម្របត្ិបត្ដិការភាគី ក់ព័នធ 
ធនាគារឯរធទ្ស អានរូ ក្ត្ូវបានកានក់ារធ់ដាយធលារឧរញ៉ា  រុរ អាន ម្ែលម្គនភាគហ៊ាុនចំនួន ៧០% ននភាគហ៊ាុន

ររស់ធនាគារ។ ភាគហ៊ាុន ៣០% ធទ្ៀត្ គឺកានក់ារធ់ដាយធលារក្សី សុខ្ អុីម។ 
 ក្រត្ិរត្ដិការជាមយួភាគីពារព់ន័ធ ម្គនែូចខាងធក្កាម ៖ 
 
(ក) សមត្ុលយភាគី ក់ព័នធ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី០១ ម្ខ្មររា ២.៥០០.០០០  ១០.១២៥.០០០  ៦០០.០០០  ២.៤៤៥.០០០ 
រម្នថម ២.០០០.០០០  ៨.០៧៤.០០០  ២.៩០០.០០០  ១១.៧៤៥.០០០ 
សង -  -  (១.០០០.០០០)  (៤.០៥០.០០០) 
ធផទរធៅធែើមទុ្ន (*) (៤.៥០០.០០០)  (១៨.១៦៦.៥០០)  -  - 
លធមែៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  (៣២.៥០០)  -  (១៥.០០០) 
ក្បាររ់មចពីីភាគទុ្និរ -  -  ២.៥០០.០០០  ១០.១២៥.០០០ 
 
(*) ក្ន ងអុំ  ងឆ្ន ុំ របាក្ក់្មេមីនិទនេូ់ទត្ច់ុំនួន ៤,៥ោនដ្ ោែ រអាលមរកិ្ រត្ូវបានលផទរលៅលដ្ើមេ ន លោងលៅតាមលេចក្តី
េលរមចរបេ់ភារេ និក្។ 
 
(ែ) ម្របត្ិបត្តិការភាគី ក់ព័នធ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
លាភការសក្ម្គរថ់ាែ រក់្គរក់្គង 
និងក្រុមក្រឹរាភបិាល ២៧១.០៦៧  ១.០៩៤.២៩៧  ២១៥.៤៤០  ៨៧២.៥៣២ 

ការជួលអគារការយិាល័យពីភាគទុ្និរ ១៧៣.២៨០  ៦៩៩.៥៣១  ១៥៦.០០០  ៦៣១.៨០០ 
ចំណ្ដយការក្បារ ់ ១៧៤.០៥១  ៧០២.៦៤៤  ២២៨.០៥៦  ៩២៣.៦២៨ 
 ៦១៨.៣៩៨  ២.៤៩៦.៤៧២  ៥៩៩.៤៩៦  ២.៤២៧.៩៦០ 
 
 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

30 

១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ 
សរមមភាពររស់ធនាគារ ក្រឈ្មនឹងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗមយួចំនួនែូចជា ហានិភយ័ឥណទាន ហានិភយ័ទ្ីផារ 

(រមួម្គនហានិភយ័ររូិយរណ័ណ ររធទ្ស ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់ និងហានិភយ័ត្នមល) និងហានិភយ័សាចក់្បារង់្កយក្សួល។ 
សរមមភាពអាជីវរមមហិរញ្ញ វត្ថុភាគធក្ចើនក្រឈ្មមុខ្នឹងហានិភយ័ ធហើយហានិភយ័ក្រត្ិរត្ដិការគឺជាផលវបិារម្ែលពិបារធជៀសរចួ
ណ្ដស់រែុងែំធណើ រការអាជីវរមម។  

ធនាគារមនិធក្រើក្បាស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិសេនទ (derivative financial instrument) ែូចជារិចចសនារដូរររូិយរណ័ណ
ររធទ្ស និងការធផ្ទដ េះរដូរអក្តាការក្បារ ់ធែើមបកី្គរក់្គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួនធនាេះធទ្។ 

ធនាគារកានក់ារក់្ទ្ពយសរមម និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ ែូចខាងធក្កាម ៖ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ម្រេពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ        
សាចក់្បាររ់ែុងនែ ១.៦៨១.៣១៤  ៦.៧៨៧.៤៦៥  ៣៩៧.១៥៣  ១.៦០៨.៤៧០ 
សមតុ្លយធៅធនាគាររណ្ដដ ល* ៩០២.៨៣២  ៣.៦៤៤.៧៣៣  ១.៨៥១  ៧.៤៩៧ 
សមតុ្លយធៅធនាគារ និងររឹុះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថ 

លផេងៗ ៥០៣.៣៨៧  ២.០៣២.១៧៣  ៦៨៣.៦៣០  ២.៧៦៨.៧០២ 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន** ១៦.៤៩៣.៧៩៤  ៦៦.៥៨៥.៤៤៦  ១៣.៣៦៨.៤២២  ៥៤.១៤២.១០៩ 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ ១៣២.៦៣៩  ៥៣៥.៤៦៣  ១០៨.៧៩៧  ៤៤០.៦២៦ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ១៩.៧១៣.៩៦៦  ៧៩.៥៨៥.២៨០  ១៤.៥៥៩.៨៥៣  ៥៨.៩៦៧.៤០៤ 
        
បំណុលហរិញ្ញវត្ថ ុ        
ក្បាររ់មច ី -  -  ២.៥០០.០០០  ១០.១២៥.០០០ 
រំណុលធផេងៗ ២០៥.៦២២  ៨៣០.០៩៦  ២៩.៧៦៩  ១២០.៥៦៤ 
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ២០៥.៦២២  ៨៣០.០៩៦  ២.៥២៩.៧៦៩  ១០.២៤៥.៥៦៤ 
        
ម្រេពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសេុធ  ១៩.៥០៨.៣៤៤  ៧៨.៧៥៥.១៨៤  ១២.០៣០.០៨៤  ៤៨.៧២១.៨៤០ 
 
* មនិរាររ់ញ្ចូ លក្បារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទុ្នធៅធនាគាររណ្ដត ល។ 
** មនិរាររ់ញ្ចូ លសំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង។់ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.១ ហានិភ័យឥណទាន 

ធនាគារក្រឈ្មមុខ្នឹងហានិភយ័ឥណទានគឺជាហានិភយ័ម្ែលភាគីនែគូ នឹងធធវើឱ្យធនាគារម្គនការខាត្រងម់្ផែរ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ធដាយសារមនិបានរំធពញកាត្ពវរិចចសងក្បារឱ់្យធនាគារ។ ហានិភយ័ឥណទានគឺជាហានិភយ័សំខានជ់ាងធគម្ត្មយួ
គត្រ់ែុងអាជីវរមមធនាគារ។ ហានិភយ័ឥណទាន ភាគធក្ចើនធរើត្មរពីសរមមភាពរែុងការផដល់ឥណទាន និងរុធរក្រទាន។ 
 
(ក)  ការវាសខ់វងហានិភ័យឥណទាន 

ធនាគារបានរធងកើត្ធគាលការណ៍ហានិភយ័ឥណទានសែូល (Core Credit Risk Policy) ម្ែលធរៀរចំធឡើងធែើមប ី
អភបិាលសរមមភាពរែុងការធានារា៉ាររ់ងហានិភយ័។ ការរនដឥណទានក្ត្ូវបានអភបិាលធដាយរមមវធិីឥណទានម្ែលបានធរៀរចំ
គធក្ម្គងសក្ម្គរផ់លិត្ផល ឬសំធពៀត្ឥណទានពិធសស រារទ់ាងំទ្ីផារធគាលធៅ កាលរំណត្ ់និងលរខខ្ណឌ  ឯរសារសម្គែ ង និង
នីត្ិវធិីធៅធក្កាមផលិត្ផលឥណទានម្ែលនឹងក្ត្ូវបានវាស់ម្វង និងផដល់ឱ្យ។ 

អក្តាហានិភយ័ ក្ត្ូវបានធគក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងធធវើរចចុរបនែរមមតាមមូលដាា នក្រចាឆំ្ែ  ំនិងធៅរែុងធហតុ្ការណ៍ធផេងៗ ែូចជា (i) 
ម្គនការផ្ទល ស់រដូររយៈធពល និងលរខខ្ណឌ ឥណទាន រមួទាងំការពនារឥណទាន (ii) ការសងក្បារម់និធទ្ៀងទាត្ ់ឬការខ្រខានមនិ
បានសងក្បារ ់និង (iii) ពត័្ម៌្គនមនិលែពារព់ន័ធនឹងអែរខ្ចីក្បារ ់ឬក្រត្ិរត្ដិការ។ 
 
(ែ)  ការម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័យ និងទគាលការណ៍បនថយហានិភ័យ 

ធនាគារធធវើក្រត្ិរត្ដិការ និងផដល់ឥណទាន និងរុធរក្រទានជូនឯរត្ដរុគាល ឬសហក្គាសធផេងៗ ធៅរែុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្រ
រមពុជា។ ធនាគារក្គរក់្គង រក្មតិ្ និងក្ត្ួត្ពិនិត្យ ការក្រមូលផដុ ំហានិភយ័ឥណទាន ធៅធពលម្ែលពួរធគររធ ើញ។ ធនាគារ
រណ្ដដ លបានរំណត្ន់ិយមនយ័ហានិភយ័ធំ ថាជាហានិភយ័ឥណទានទូ្ធៅចំធពាេះអែរទ្ទ្ួលផលជា ឯរត្ដរុគាលម្ែលធលើសពី 
១០% ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារ។ 

ធយាងតាមលរខខ្ណឌ ននក្រកាសធលខ្ ធ៧-០៦-២២៦ក្រ.រ. ររស់ធនាគាររណ្ដដ ល ធនាគារចាបំាចក់្ត្ូវររាក្គរធ់ពល
ធវលានូវអនុបាត្អត្ិររម្គចំនួន ២០% រវាងហានិភយ័ឥណទានទូ្ធៅររស់ធនាគារ ធធៀរនឹងអែរទ្ទ្ួលផលឯរត្ដជនណ្ដមយួ និង
មូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារ។ ហានិភយ័ឥណទានធំៗសររុ មនិក្ត្ូវធលើសពី ៣០០% ននមូលនិធិ ផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារធទ្។ 

ធនាគារធក្រើក្បាស់ធគាលការណ៍ និងការអនុវត្ដជាធក្ចើន ធែើមបកីាត្រ់នថយហានិភយ័ឥណទាន រែុងធនាេះធគាលការណ៍ជា
ទូ្ធៅ គឺការដារធ់ានាជាវត្ថុរញ្ញច ំធលើឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន ម្ែលជាការអនុវត្ដទូ្ធៅ។ ធនាគារអនុវត្ដធគាលការណ៍ 
ម្ណនា ំ សដីពីការទ្ទ្ួលយរបាននូវចំណ្ដត្ថ់ាែ រជ់ារល់ារន់នវត្ថុរញ្ញច ំ ឬការកាត្រ់នថយហានិភយ័ឥណទាន។ ក្រធភទ្ននវត្ថុរញ្ញច ំ
សំខាន់ៗ  ធែើមបធីានាឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជនម្គនែូចជា ៖ 

- វត្ថុរញ្ញច ំធលើក្ទ្ពយសមបត្ដិសក្ម្គរត់ាងំទ្ីលំធៅ (ម្គនែីធលី អគារ និងក្ទ្ពយសមបត្ដិធផេងៗ) និង 
- រនទុរធផេងៗធលើក្ទ្ពយសរមមរែុងអាជីវរមម ែូចជាែីធលី និងអគារ។ 

 
(គ)  ទគាលការណ៍សវំិធានធន និងការងយចុោះត្ថ្មា 

ធនាគារក្ត្ូវអនុវត្ដតាម ការចាត្ថ់ាែ រឥ់ណទាន និងសំវធិានធន អនុធលាមតាមក្រកាសពារព់ន័ធ ែូចម្គនរញ្ញជ រធ់ៅរែុង
រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៦។  

ឥណទាន និងរុធរក្រទាន ម្ែលម្គនកាលរំណត្ស់ងត្ិចជាង ៩០នងៃ មនិក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាម្គនការងយចុេះត្នមលធនាេះធទ្ 
ធលើរម្លងម្ត្ម្គនពត៌្ម័្គនរញ្ញជ រធ់ផេងពីធនេះ។  



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ឃ) ហានិភ័យឥណទានអត្ិបរា មុនរាប់បញ្ចូលវត្ថុបញ្ហច  ំឬមុនការបទងកើនឥណទានទផសងៗ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ហានិភយ័ឥណទានទារទ់្ិននឹងក្ទ្ពយសរមម
រែុងតារាងតុ្លយការ ៖    

 
 
 

 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន * ១៦.៤៩៣.៧៩៤  ៦៦.៥៨៥.៤៤៦  ១៣.៣៦៨.៤២២  ៥៤.១៤២.១០៩ 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ ៣.២២០.១៧២  ១២.៩៩៩.៨៣៤  ១.១៩១.៤៣១  ៤.៨០៩.៨០៧ 

ហានិភយ័ឥណទានទារទ់្ិននឹងខ្ទងធ់ក្ៅ
តារាងតុ្លយការ ៖        
រញ្ចរឥ់ណទានម្ែលបានអនុមត័្រចួ 
ម្ត្មនិទានប់ានធក្រើ -  -  -  - 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ១៩.៧១៣.៩៦៦  ៧៩.៥៨៥.២៨០  ១៤.៥៥៩.៨៥៣  ៥៨.៩៥១.៩១៦ 
 

* មនិរាររ់ញ្ចូ លសំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង។់ 
 
តារាងខាងធលើធនេះ រង្កា ញពីសាថ នភាពអាក្រររ់ំផុត្ននហានិភយ័ឥណទានអត្ិររម្គររស់ធនាគារ គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី ៣១ ម្ខ្ធែូ 

ឆ្ែ ២ំ០១៦ និង ២០១៥ ធដាយមនិគិត្ធលើវត្ថុរញ្ញច ំ ឬការរធងកើនឥណទានធផេងធទ្ៀត្ធទ្ប ើយ។ ចំធពាេះក្ទ្ពយសរមមរែុងតារាងតុ្លយការ 
ហានិភយ័ម្ែលបានរង្កា ញខាងធលើ គឺម្ផែរធៅធលើត្នមលធយាងសុទ្ធ។  

ែូចបានរង្កា ញខាងធលើ ៨៤% ននហានិភយ័អត្ិររម្គសររុ ធរើត្ធចញពីគណនីឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន 
(២០១៥ ៖ ៩២%)។   

គណៈក្គរក់្គងម្គនជំធនឿថាខ្លួនម្គនលទ្ធភាពរនដការក្គរក់្គង និងក្ទ្ក្ទ្ងហ់ានិភយ័ឥណទានររស់ធនាគារ ម្ែល 
រណ្ដដ លមរពីឥណទាន និងរុធរក្រទាន ឱ្យសថិត្ធៅរែុងរក្មតិ្អរបររម្គ តាមវធិីែូចខាងធក្កាម ៖ 

 ក្រម្គណ ៩៩,៨% ននឥណទាន និងរុធរក្រទានររស់ធនាគារ ក្ត្ូវបានធានាធដាយវត្ថុរញ្ញច ំ។ ឥណទាន និងរុធរក្រទាន 
ម្ែលធនាគារបានផដល់ឱ្យ គឺម្គនត្នមលក្រហារក់្រម្ហល ៥០% ធៅ ៧០% ននត្នមលវត្ថុរញ្ញច ំ។ 

 ធនាគារម្គននីត្ិវធិីវាយត្នមលឥណទាន រែុងការផដល់ឥណទាន និងរុធរក្រទានជូនអត្ិងិជន។  
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ង) ឥណទាន និងបុទរម្របទាន 

ឥណទាន និងរុធរក្រទាន ក្ត្ូវបានសធងខរែូចខាងធក្កាម ៖ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលមនិទាន ់
ផុត្រំណត្ ់និងមនិទានង់យចុេះត្នមល ១០.១២០.៥៨៩  ៤០.៨៥៦.៨១៨  ១០.០៦៦.៥៧៨  ៤០.៧៦៩.៦៤១ 

ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលផុត្រំណត្ ់
រ៉ាុម្នដមនិទានង់យចុេះត្នមល ២.០៩៦.៣០២  ៨.៤៦២.៧៧១  ៦៣២.៣៧២  ២.៥៦១.១០៧ 

ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលផុត្រំណត្ ់
និងងយចុេះត្នមល ៤.២៧៦.៩០៣  ១៧.២៦៥.៨៥៧  ២.៦៦៩.៤៧២  ១០.៨១១.៣៦២ 

ឥណទាន និងរុធរក្រទានែុល ១៦.៤៩៣.៧៩៤  ៦៦.៥៨៥.៤៤៦  ១៣.៣៦៨.៤២២  ៥៤.១៤២.១១០ 
ែរ៖        
សំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង ់ (៣.៣៦៥.៧៥៤)  (១៣.៥៨៧.៥៤៩)  (២.១០៦.៤៣៧)  (៨.៥៣១.០៧០) 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានសុទ្ធ ១៣.១២៨.០៤០  ៥២.៩៩៧.៨៩៧  ១១.២៦១.៩៨៥  ៤៥.៦១១.០៤០ 

 
សំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ងស់ររុ ម្គនចំនួន ៣.៣៦៥.៧៥៤ ែុលាល រអាធមររិ (២០១៥ ៖ ២.១០៦.៤៣៧ ែុលាល រ 

អាធមររិ) គឺម្គនសំវធិានធនជារល់ារ ់និងសំវធិានធនទូ្ធៅ ១% ធលើឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលធៅមនិទានទូ់្ទាត្។់ 
 

(i) ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលមនិទានផុ់ត្រំណត្ ់និងមនិទានង់យចុេះត្នមល 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលមនិទានផុ់ត្រំណត្ ់ មនិក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាងយចុេះត្នមលធទ្ លុេះក្តាម្ត្ម្គនពត័្ម៌្គនធផេង 

រញ្ញជ រផ់ទុយពីធនេះ។ 
 

(ii) ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលផុត្រំណត្ ់រ៉ាុម្នដមនិទានង់យចុេះត្នមល 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលផុត្រំណត្ស់ងត្ិចជាង ៩០នងៃ មនិក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាងយចុេះត្នមលធទ្ លុេះក្តាម្ត្ម្គន

ពត័្ម៌្គនធផេងរញ្ញជ រផ់ទុយពីធនេះ។ ចំនួនឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជនែុលតាមថាែ រ ់ ម្ែលបានផុត្រំណត្ ់ រ៉ាុម្នដមនិទានង់យ
ចុេះត្នមល ម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ផុត្រំណត្ស់ង រហូត្ែល់៣០នងៃ ៨៤៨.៨៧៣  ៣.៤២៦.៩០០  -  - 
ផុត្រំណត្ស់ង ពី ៣០-៦០នងៃ ៥៤០.៤៥១  ២.១៨១.៨០១  ២៧៣.៩៧៩  ១.១០៩.៦១៥ 
ផុត្រំណត្ស់ង ពី ៦០-៩០នងៃ ៧០៦.៩៧៨  ២.៨៥៤.០៧០  ៣៥៨.៣៩៣  ១.៤៥១.៤៩២ 
 ២.០៩៦.៣០២  ៨.៤៦២.៧៧១  ៦៣២.៣៧២  ២.៥៦១.១០៧ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ង) ឥណទាន និងបុទរម្របទាន (ត្) 
(iii) ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលផុត្កាលរំណត្ ់និងងយចុេះត្នមល 

អនុធលាមតាមក្រកាសធលខ្ ធ៧-០៩-០៧៤ក្រ.រ. ចុេះនងៃទ្ី២៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០០៩ សដីពី ការធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់ និង 
សំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង ់ រាល់ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលផុត្រំណត្ស់ងធលើសពី៩០នងៃ ក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រថាងយចុេះត្នមល 
ធហើយរក្មតិ្អរបររម្គននសំវធិានធនជារល់ារ ់ សក្ម្គរក់ារងយចុេះត្នមលក្ត្ូវបានរត្ក់្តា អាក្ស័យធៅតាមចំណ្ដត្ថ់ាែ រព់ារព់ន័ធ 
លុេះក្តាម្ត្ម្គនពត័្ម៌្គនធផេងរញ្ញជ រផ់ទុយពីធនេះ។ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ផុត្រំណត្ស់ង ពី ៩០-១៨០នងៃ ៦៥៥.៦៦៣  ២.៦៤៦.៩១១  ៥៦១.៩៤៩  ២.២៧៥.៨៩៤ 
ផុត្រំណត្ស់ង ពី ១៨០-៣៦០នងៃ ១.០៦៧.៤៧៣  ៤.៣០៩.៣៨៩  ៤៦៦.២២៨  ១.៨៨៨.២២៣ 
ផុត្រំណត្ស់ង ពី ៣៦០នងៃធឡើងធៅ ២.៥៥៣.៧៦៧  ១០.៣០៩.៥៥៧  ១.៦៤១.២៩៥  ៦.៦៤៧.២៤៥ 
 ៤.២៧៦.៩០៣  ១៧.២៦៥.៨៥៧  ២.៦៦៩.៤៧២  ១០.៨១១.៣៦២ 

 
(iv) ឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលបានធរៀរចំធឡើងវញិ 

សរមមភាពរែុងការធរៀរចំឥណទាន និងរុធរក្រទានធឡើងវញិរមួម្គនការធរៀរចំការពនារធពលរែុងការសងក្បារ ់ ការម្រម្ក្រ 
និងការផ្ទែ រការសងក្បារជ់ាធែើម។ ធយាងតាមការធរៀរចំធឡើងវញិធនេះ ឥណទានក្ត្ូវបានររាទុ្ររែុងចំណ្ដត្ថ់ាែ រែ់ម្ែល លុេះក្តាម្ត្
ម្គនភសដុតាងជារម់្សដងរញ្ញជ រព់ីភាពក្រធសើរធឡើងននលរខខ្ណឌ ហិរញ្ញ វត្ថុររស់អត្ិងិជន។ 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារមនិម្គនឥណទាន និងរុធរក្រទានម្ែលបានធរៀរចំធឡើងវញិធទ្ (៣១ ធែូ ២០១៥
៖ គាម ន)។ 

 
(ច) ការរបឹអូសវត្ថុបញ្ហច  ំ

រែុងឆ្ែ ធំនេះ ធនាគារមនិបានររឹអូសក្ទ្ពយសរមមម្ែលបានដារជ់ាវត្ថុរញ្ញច ំធទ្ (៣១ ធែូ ២០១៥ ៖ គាម ន)។ 
ក្ទ្ពយសមបត្ដិម្ែលបានររឹអូស ក្ត្ូវលរធ់ចញរែុងរយៈធពលមយួឆ្ែ  ំ តាមការរំណត្រ់រស់ធនាគាររណ្ដដ ល។ ក្ទ្ពយសមបត្ដិ

ម្ែលបានររឹអូសក្ត្ូវចាត្ថ់ាែ រជ់ា “ក្ទ្ពយសមបត្ដិររឹអូស” ធៅរែុងតារាងតុ្លយការក្រសិនធរើម្គន។ 
 
(ឆ)  ការម្របមូលផដុំម្រេពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ ទធៀបនឹងហានិភ័យឥណទាន 
(i)  វភិាគតាមម្ផែរភូមសិាស្ដសដ 

ធនាគារម្គនហានិភយ័ឥណទានម្ត្ធៅរែុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជាម្ត្រ៉ាុធណ្ដណ េះ ធហតុ្ធនេះធនាគារមនិម្គនការវភិាគ 
ហានិភយ័ឥណទានតាមម្ផែរភូមសិាស្ដសដធទ្ គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦។ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.១ ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ឆ)  ការម្របមូលផដុំម្រេពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ ទធៀបនឹងហានិភ័យឥណទាន (ត្) 
(ii)  វភិាគតាមក្រធភទ្អាជីវរមម  

តារាងខាងធក្កាមធនេះ សធងខរហានិភយ័ឥណទានររស់ធនាគារ តាមចំនួនទ្ឹរក្បារធ់ៅសល់សុទ្ធ ធដាយវភិាគតាមក្រធភទ្អាជីវរមមររស់នែគូពាណិជជរមម។  
 

លទំៅដ្ឋា ន  
លក់ដុំ និង
លក់រាយ  សណំង់  

កសកិមម 
រកុាេ ម្របា៉ា ញ ់
និងទនសាេ  

ឥណទាន
បុគាលកិ  ទសវាកមម  ទផសងៗ  សរបុ 

 ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ 
៣១ ធនូ ២០១៦                
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអតិ្ងិជន * ៦.៨៦៧.០៨៤  ៦.០៤៩.០៥៣  ២.១៣៥.៦៧៤  ៦៥៥.២៥៦  ៤២១.៣០៩  ៣៦៥.៤១៨  -  ១៦.៤៩៣.៧៩៤ 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ -  -  -  -  -  -  ១៣២.៦៣៩  ១៣២.៦៣៩ 
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ៦.៨៦៧.០៨៤  ៦.០៤៩.០៥៣  ២.១៣៥.៦៧៤  ៦៥៥.២៥៦  ៤២១.៣០៩  ៣៦៥.៤១៨  ១៣២.៦៣៩  ១៦.៦២៦.៤៣៣ 
គិត្ជាពានធ់រៀល  ២៧.៧២២.៤១៨  ២៤.៤២០.០២៧  ៨.៦២១.៧១៦  ២.៦៤៥.២៦៨  ១.៧០០.៨២៤  ១.៤៧៥.១៩២  ៥៣៥.៤៦៤  ៦៧.១២០.៩០៩ 
                
៣១ ធនូ ២០១៥                
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអតិ្ងិជន * ៥.៣៥៤.១១២  ៣.០៨២.០៩២  ៣២០  ៤៣៩.២៥៦  ៦៣៨.៩៨៨  ៣.៣៣៣.០៥៥  ៥២០.៥៩៩  ១៣.៣៦៨.៤២២ 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ -  -  -  -  -  -  ១០៨.៧៩៧  ១០៨.៧៩៧ 
គិត្ក្តឹ្មនងៃទី្៣១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ៥.៣៥៤.១១២  ៣.០៨២.០៩២  ៣២០  ៤៣៩.២៥៦  ៦៣៨.៩៨៨  ៣.៣៣៣.០៥៥  ៦២៩.៣៩៦  ១៣.៤៧៧.២១៩ 
គិត្ជាពានធ់រៀល  ២១.៦១៤.៥៤៩  ១២.៤៤២.៤០៥  ១.២៩២  ១.៧៧៣.២៧៦  ២.៥៧៩.៥៩៥  ១៣.៤៥៥.៥៤៣  ២.៥៤០.៨៧១  ៥៤.៤០៧.៥៣១ 
 
* មនិរាររ់ញ្ចូ លសំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង។់ 
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.២ ហានិភ័យេីផារ 

ធនាគារក្រឈ្មមុខ្នឹងហានិភយ័ទ្ីផារ គឺជាហានិភយ័ម្ែលធធវើឱ្យម្គនការម្ក្រក្រួលត្នមលសមក្សរ ឬលំហូរសាចក់្បារន់ា
ធពលអនាគត្ននឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ធដាយសារការផ្ទល ស់រដូរត្នមលសមក្សរ។ ហានិភយ័ទ្ីផារធរើត្ធឡើងធដាយសារសាថ នភាពធរើរ
ទូ្លាយននអក្តាការក្បារ ់ ររូិយរណ័ណ  និងផលិត្ផលមូលធន ម្ែលក្រឈ្មមុខ្នឹងរម្ក្មរក្មួលទ្ីផារជារល់ារ ់ និងទូ្ធៅ ក្ពម
ទាងំការម្ក្រក្រួលននអក្តាទ្ីផារ ឬត្នមលសមក្សរ ែូចជាអក្តាការក្បារ ់ការររីសាយឥណទាន អក្តារដូរររូិយរណ័ណ  និងត្នមលមូលធន
ជាធែើម។  

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារមនិម្គនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុតាមត្នមលសមក្សរធទ្។ ធនាគារមនិធក្រើក្បាស់
ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិសេនទ (derivative financial instrument) ែូចជារិចចសនារដូរររូិយរណ័ណ  និងការធផ្ទដ េះរដូរអក្តាការក្បារ ់ធែើមប ី
ក្គរក់្គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួនធនាេះធទ្។ 
 
(ក) ហានិភ័យការបដូររបូិយប័ណណ បរទេស 

ធនាគារធធវើអាជីវរមមធៅរែុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជា និងមនិបានធធវើក្រត្ិរត្ដិការជាររូិយរណ័ណ ណ្ដធផេង ធក្ៅពីក្បារែុ់លាល រ
អាធមររិធនាេះធទ្ ធហតុ្ធនេះធនាគារមនិម្គនហានិភយ័ការរដូរររូិយរណ័ណ ររធទ្សធទ្។  
 
(ែ) ហានិភ័យត្ថ្មា 

ធនាគារមនិក្រឈ្មមុខ្នឹងហានិភយ័ត្នមលមូលរក្ត្ធទ្ ធដាយសារធនាគារមនិម្គន ឬមនិររាទុ្រការវនិិធយាគ ម្ែលចាត្់
ថាែ រធ់ៅរែុងតារាងតុ្លយការ ជាការវនិិធយាគសក្ម្គរល់រ ់ឬតាមត្នមលសមក្សរជាចំធណញ ឬខាត្ធទ្។  
 
(គ) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ 

ហានិភយ័អក្តាការក្បារន់នលំហូរសាចក់្បារ ់ គឺជាហានិភយ័ម្ែលធធវើឱ្យម្គនការម្ក្រក្រួលលំហូរសាចក់្បារន់ាធពល
អនាគត្ននឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ធដាយសារការម្ក្រក្រួលអក្តាការក្បារធ់លើទ្ីផារ។ ហានិភយ័អក្តាការក្បារន់នត្នមលទ្ីផារ គឺជា
ហានិភយ័ម្ែលធធវើឱ្យម្គនការម្ក្រក្រួលត្នមលននឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ធដាយសារការម្ក្រក្រួលអក្តាការក្បារធ់លើទ្ីផារ។ រក្មតិ្ននការ
ក្បារអ់ាចធរើនធឡើង ធដាយសារលទ្ធផលននការម្ក្រក្រួល រ៉ាុម្នដអាចកាត្រ់នថយការខាត្រងធ់ៅរែុង ររណីម្ែលរម្ក្មរក្មួលឥត្រពំឹង
ទុ្រធរើត្ធឡើង។ ធៅែំណ្ដរក់ាលធនេះ គណៈក្គរក់្គងមនិម្គនធគាលការណ៍ធែើមបរីំណត្ ់ រក្មតិ្ននភាពមនិសីុគាែ ននអក្តាការក្បារ់
ធទ្ រ៉ាុម្នដគណៈក្គរក់្គងធធវើការតាមដានយា៉ា ងធទ្ៀងទាត្ធ់ៅធលើភាពមនិសីុគាែ ធនេះ។   

តារាងខាងធក្កាមធនេះ សធងខរពីហានិភយ័អក្តាការក្បាររ់រស់ធនាគារ។ ធៅរែុងតារាងធនេះររ៏មួរញ្ចូ លនូវឧរររណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុររស់ធនាគារតាមត្នមលធយាង ធដាយបានចាត្ថ់ាែ រត់ាមត្នមលរែុងរិចចសនាធែើមក្គា ឬកាលររធិចេទ្ផុត្រំណត្ស់ង ធដាយ
ម្ផែរធលើមូលដាា នមយួណ្ដម្ែលធរើត្ធឡើងមុន។  
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.២ ហានិភ័យេីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

 ១ខែ 
 

១-៣ខែ 
 

៣-១២ខែ 
 

១-៥ឆ្ន  ំ
 ទលើសពី៥ឆ្ន  ំ

ទ ើងទៅ 
 មិនានការ

ម្របាក់ 
 

សរបុ 
 ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ 
ទៅថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦              
ម្រេពយសកមម              
សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ១.៦៨១.៣១៤  ១.៦៨១.៣១៤ 
សមតុ្លយធៅធនាគាររណ្ដដ ល -  -  -  -  -  ៩០២.៨៣២  ៩០២.៨៣២ 
សមតុ្លយធៅធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗ -  -  -  -  -  ៥០៣.៣៨៧  ៥០៣.៣៨៧ 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន* ១.៤១៥.០៣៤  ២៩.៩៤៧  ២៩៤.៤៨៨  ១២.២៣៤.៧៨១  ២.៥១៩.៥៤៤  -  ១៦.៤៩៣.៧៩៤ 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ -  -  -  -  -  ១៣២.៦៣៩  ១៣២.៦៣៩ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ១.៤១៥.០៣៤  ២៩.៩៤៧  ២៩៤.៤៨៨  ១២.២៣៤.៧៨១  ២.៥១៩.៥៤៤  ៣.២២០.១៧២  ១៩.៧១៣.៩៦៦ 
              
បំណុល              
រំណុលធផេងៗ -  -  -  -  -  ២០៥.៦២២  ២០៥.៦២២ 
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុសររុ -  -  -  -  -  ២០៥.៦២២  ២០៥.៦២២ 
              
គាា ត្អម្រតាការម្របាក់សរបុ ១.៤១៥.០៣៤  ២៩.៩៤៧  ២៩៤.៤៨៨  ១២.២៣៤.៧៨១  ២.៥១៩.៥៤៤  ៣.០១៤.៥៥០  ១៩.៥០៨.៣៤៤ 
គិត្ជាពានធ់រៀល  ៥.៧១២.៤៩២  ១២០.៨៩៦  ១.១៨៨.៨៤៨  ៤៩.៣៩១.៨១១  ១០.១៧១.៣៩៩  ១២.១៦៩.៧៣៨  ៧៨.៧៥៥.១៨៤ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.២ ហានិភ័យេីផារ (ត្) 
(គ) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

 ១ខែ 
 

១-៣ខែ 
 

៣-១២ខែ 
 

១-៥ឆ្ន  ំ
 ទលើសពី៥ឆ្ន  ំ

ទ ើងទៅ 
 មិនាន

ការម្របាក់ 
 

សរបុ 
 ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដលុាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ 
ទៅថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥              
ម្រេពយសកមម              
សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ៣៩៧.១៥៣  ៣៩៧.១៥៣ 
សមតុ្លយធៅធនាគាររណ្ដដ ល -  -  -  -  -  ១.៨៥១  ១.៨៥១ 
សមតុ្លយធៅធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗ -  -  -  -    ៦៨៣.៦៣០  ៦៨៣.៦៣០ 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអតិ្ងិជន* ១.២៣៤.៥៥០  ១.០៨៥  ៥៥៣.៧៤៩  ៨.០៦៦.២៤៩  ៣.៥១២.៧៨៩  -  ១៣.៣៦៨.៤២២ 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ -  -  -  -  -  ១០៨.៧៩៧  ១០៨.៧៩៧ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ១.២៣៤.៥៥០  ១.០៨៥  ៥៥៣.៧៤៩  ៨.០៦៦.២៤៩  ៣.៥១២.៧៨៩  ១.១៩១.៤៣១  ១៤.៥៥៩.៨៥៣ 
              
បំណុល              
ក្បាររ់មច ី -  -  -  ២.៥០០.០០០  -  -  ២.៥០០.០០០ 
រំណុលធផេងៗ -  -  -  -  -  ២៩.៧៦៩  ២៩.៧៦៩ 
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុសររុ -  -  -  ២.៥០០.០០០  -  ២៩.៧៦៩  ២.៥២៩.៧៦៩ 
              
គាា ត្អម្រតាការម្របាក់សរបុ ១.២៣៤.៥៥០  ១.០៨៥  ៥៥៣.៧៤៩  ៥.៥៦៦.២៤៩  ៣.៥១២.៧៨៩  ១.១៦១.៦៦២  ១២.០៣០.០៨៤ 
គិត្ជាពានធ់រៀល  ៤.៩៩៩.៩២៨  ៤.៣៩៤  ២.២៤២.៦៨៣  ២២.៥៤៣.៣០៨  ១៤.២២៦.៧៩៥  ៤.៧០៤.៧៣២  ៤៨.៧២១.៨៤០ 
* មនិរាររ់ញ្ចូ លសំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង។់ 
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.៣ ហានិភ័យសាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល 

ហានិភយ័សាចក់្បារង់្កយក្សួលគឺជាហានិភយ័ម្ែលធនាគារ មនិម្គនលទ្ធភាពរំធពញកាត្ពវរិចចសងក្បារ ់ តាមកាល
រំណត្ស់ង ចំធពាេះរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុររស់ខ្លួន រែូ៏ចជាមនិម្គនលទ្ធភាពរំធពញមូលនិធិវញិបានធៅធពលម្ែលបានែរមរធក្រើ
ក្បាស់រចួធហើយ។ ផលវបិារធនេះអាចរណ្ដដ លឱ្យធនាគារមនិអាចរំធពញកាត្ពវរិចចសងក្បារធ់ៅអែរធផាើក្បារ ់ និងរងវេះសាចក់្បារ់
ធែើមបឱី្យអត្ិងិជនខ្ចី។ 
 
(ក) ដំទណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល  

គណៈក្គរក់្គងតាមដានសាចក់្បារង់្កយក្សួលរែុងតារាងតុ្លយការ និងក្គរក់្គងការក្រមូលផដុ ំទ្ិនែនយ័រំណុលម្ែល ម្គន
កាលរំណត្។់ ធនាគារមនិម្គនក្បាររ់មចមីរពីខាងធក្ៅធទ្។ ក្រត្ិរត្ដិការររស់ធនាគារ គឺពឹងម្ផែរធៅធលើការចូលរមួធែើមទុ្នពភីាគ
ទុ្និរ។  
 
(ែ) ដំទណើ រការរកម្របភពេុន 

ក្រភពសាចក់្បារង់្កយក្សួលចមបងររស់ធនាគារ បានមរពីធែើមទុ្នបានរងរ់រស់ភាគទុ្និរ។ ក្រភពសាចក់្បារង់្កយ
ក្សួល ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យយា៉ា ងធទ្ៀងទាត្ធ់ៅរែុងរិចចក្រជុំររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល តាមរយៈការក្ត្ួត្ពិនិត្យររស់គណៈក្គរក់្គងធៅ
ធលើរក្មតិ្ននការឱ្យខ្ចី តាមការសមក្សរ។ 
 
(គ) លហូំរសាច់ម្របាក់មិននិសសនា (Non-derivative cash flow) 

តារាងខាងធក្កាមធនេះ រង្កា ញពីលំហូរសាចក់្បារម់្ែលធនាគារក្ត្ូវរង ់ ធក្កាមរំណុលហិរញ្ញ វត្ថុមនិនិសេនទ (non-
derivative financial liabilities) ធដាយម្ផែរតាមកាលរំណត្ធ់លើរិចចសនាម្ែលធៅសល់ គិត្ក្ត្ឹមកាលររធិចេទ្ តារាងតុ្លយការ។ 
ចំនួនម្ែលបានលាត្ក្ត្ដាងធៅរែុងតារាងធនេះ គឺជាលំហូរសាចក់្បាររ់ែុងរិចចសនាម្ែលមនិធធវើអរបហារ ធដាយម្ឡរធនាគារក្គរ់
ក្គងហានិភយ័សាចក់្បារង់្កយក្សួលម្ែលភាជ រជ់ាមយួ ធដាយម្ផែរតាមលំហូរសាចក់្បាររ់ពំឹងទុ្រម្ែលមនិធធវើអរបហារ។ 

 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.៣ ហានិភ័យសាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល (ត្) 
(គ) លហូំរសាច់ម្របាក់មិននិសសនា (Non-derivative cash flow) (ត្) 

 ១ខែ 
 

១-៣ខែ 
 

៣-១២ខែ 
 

១-៥ឆ្ន  ំ
 ទលើសពី៥ឆ្ន  ំ

ទ ើងទៅ 
 មិនានកាល

កំណត្់ 
 

សរបុ 
 ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ 
ទៅថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦              
ម្រេពយសកមម              
សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ១.៦៨១.៣១៤  ១.៦៨១.៣១៤ 
សមតុ្លយធៅធនាគាររណ្ដដ ល -  -  -  -  -  ៩០២.៨៣២  ៩០២.៨៣២ 
សមតុ្លយធៅធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗ -  -  -  -  -  ៥០៣.៣៨៧  ៥០៣.៣៨៧ 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន* ៥២០.៩៩១  ១.០១៦.៦៥៧  ៤.៤៣២.៨៤៤  ១២.៩១០.៧២៨  ១.៥១១.៦៨៧  -  ២០.៣៩២.៩០៧ 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ -  -  -  -  -  ១៣២.៦៣៨   ១៣២.៦៣៨  
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ៥២០.៩៩១  ១.០១៦.៦៥៧  ៤.៤៣២.៨៤៤  ១២.៩១០.៧២៨  ១.៥១១.៦៨៧  ៣.២២០.១៧១   ២៣.៦១៣.០៧៨  
              
បំណុល              
រំណុលធផេងៗ -  -  -  -  -  ២០៥.៦២២  ២០៥.៦២២ 
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុសររុ -  -  -  -  -  ២០៥.៦២២  ២០៥.៦២២ 
              
ម្រេពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសេុធ ៥២០.៩៩១   ១.០១៦.៦៥៧   ៤.៤៣២.៨៤៤   ១២.៩១០.៧២៨   ១.៥១១.៦៨៧   ៣.០១៤.៥៤៩   ២៣.៤០៧.៤៥៦  
គិត្ជាពានធ់រៀល  ២.១០៣.២៤១   ៤.១០៤.២៤៤   ១៧.៨៩៥.៣៩១   ៥២.១២០.៦០៩   ៦.១០២.៦៨០   ១២.១៦៩.៧៣៤   ៩៤.៤៩៥.៨៩៩  
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កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.៣ ហានិភ័យសាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល (ត្) 
(គ) លហូំរសាច់ម្របាក់មិននិសសនា (Non-derivative cash flow) (ត្) 

 ១ខែ 
 

១-៣ខែ 
 

៣-១២ខែ 
 

១-៥ឆ្ន  ំ
 ទលើសពី៥ឆ្ន  ំ

ទ ើងទៅ 
 មិនានកាល

កំណត្់ 
 

សរបុ 
 ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ  ដុលាា រអាទមរកិ 
ទៅថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥              
ម្រេពយសកមម              
សាចក់្បាររ់ែុងនែ -  -  -  -  -  ៣៩៧.១៥៣  ៣៩៧.១៥៣ 
សមតុ្លយធៅធនាគាររណ្ដដ ល -  -  -  -  -  ១.៨៥១  ១.៨៥១ 
សមតុ្លយធៅធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗ -  -  -  -    ៦៨៣.៦៣០  ៦៨៣.៦៣០ 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន* ១.២៣៤.៥៥០  ១.០៨៥  ៥៥៣.៧៤៩  ៨.០៦៦.២៤៩  ៣.៥១២.៧៨៩  -  ១៣.៣៦៨.៤២២ 
ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ -  -  -  -  -  ១០៨.៧៩៧  ១០៨.៧៩៧ 
ក្ទ្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ថុសររុ ១.២៣៤.៥៥០  ១.០៨៥  ៥៥៣.៧៤៩  ៨.០៦៦.២៤៩  ៣.៥១២.៧៨៩  ១.១៩១.៤៣១  ១៤.៥៥៩.៨៥៣ 
              
បំណុល              
ក្បាររ់មច ី -  -  -  ២.៥០០.០០០  -  -  ២.៥០០.០០០ 
រំណុលធផេងៗ -  -  -  -  -  ២៩.៧៦៩  ២៩.៧៦៩ 
រំណុលហិរញ្ញ វត្ថុសររុ -  -  -  ២.៥០០.០០០  -  ២៩.៧៦៩  ២.៥២៩.៧៦៩ 
              
ម្រេពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសេុធ ១.២៣៤.៥៥០  ១.០៨៥  ៥៥៣.៧៤៩  ៥.៥៦៦.២៤៩  ៣.៥១២.៧៨៩  ១.១៦១.៦៦២  ១២.០៣០.០៨៤ 
គិត្ជាពានធ់រៀល  ៤.៩៩៩.៩២៨  ៤.៣៩៤  ២.២៤២.៦៨៣  ២២.៥៤៣.៣០៨  ១៤.២២៦.៧៩៥  ៤.៧០៤.៧៣២  ៤៨.៧២១.៨៤០ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.៣ ហានិភ័យសាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល (ត្) 
(ឃ) ែាង់ទម្រៅតារាងត្ុលយការ 
i. រិចចសនាឥណទាន 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារមនិម្គនចំនួនទ្ឹរក្បាររ់ែុងរិចចសនាននឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធក្ៅតារាងតុ្លយការ
ម្ែលក្ត្ូវផដល់ឥណទានជូនអត្ិងិជនធទ្។ 

 
ii. រញ្ចរហិ់រញ្ញ វត្ថុធផេងៗ 

រញ្ចរហិ់រញ្ញ វត្ថុធផេងៗ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ១៧) រក៏្ត្ូវបានរមួរញ្ចូ លធៅរែុងតារាងខាងធលើម្ែរ ធដាយម្ផែរធៅតាមកាល
ររធិចេទ្មុនធគរែុងរិចចសនា។ 

 
iii. រិចចសនាភត្ិសនាក្រត្ិរត្ដិ 

ធនាគារគឺជាអែរជួល ធហើយការទូ្ទាត្ភ់ត្ិសនាអរបររម្គនាធពលអនាគត្ ធក្កាមរិចចសនាភត្ិសនាម្ែលមនិអាចលុរ
ធចាលបាន ែូចបានលាត្ក្ត្ដាងរែុងរំណត្ស់ម្គា ល់ ១៧(ខ្)។  

 
iv. រិចចសនាពារព់ន័ធនឹងការទ្ិញក្ទ្ពយសមបត្ដិ និងររកិាខ រ 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ និង ២០១៥ ធនាគារមនិម្គនរិចចសនាពារព់ន័ធនឹងការទ្ិញក្ទ្ពយសមបត្ដិ និងររកិាខ រ 
ចំធពាេះការទ្ិញអគារ និងររកិាខ រធទ្។ 
 
១៩.៤ ត្ថ្មាសមម្រសបថ្នម្រេពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហរិញ្ញវត្ថុ 
(ក)  ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុវាសខ់វងតាមត្ថ្មាសមម្រសប 
 ធនាគារមនិម្គនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ែលបានវាស់ម្វងតាមត្នមលសមក្សរធទ្។   

 
(ែ)  ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុមិនវាសខ់វងតាមត្ថ្មាសមម្រសប 
(i)  ឥណទាន និងរុធរក្រទានអតិ្ងិជន 
  ឥណទាន និងរុធរក្រទាន គឺជាចំនួនម្ែលបានកាត្រ់ងនឹងសំវធិានធនឥណទានបាត្រ់ង។់ សំវធិានធនឥណទានបាត្់
រង ់ក្ត្ូវបានធធវើធឡើងធៅតាមត្ក្មូវការននក្រកាសររស់ធនាគាររណ្ដដ ល។   
 
(ii)  ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលធផេងៗ 
 ត្នមលធយាងររស់ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលធផេងៗ ក្ត្ូវបានសនមត្ថាម្គនត្នមលក្រហារក់្រម្ហលនឹងត្នមលសមក្សរររស់វា 
ធដាយសារខ្ទងគ់ណនីទាងំធនេះមនិម្គនការម្ក្រក្រួលជាសារវនដធៅតាមអក្តាការក្បារធ់លើទ្ីផារធទ្។ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ
 
កំណត្់សាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១៩.  ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
១៩.៥ ការម្រគប់ម្រគងទដើមេុន 

 លគាេលៅរបេ់ធនាគារក្ន ងការររបរ់រងលដ្ើមេ ន ាននយ័េូេុំេូោយជាង ”មូេធន” ខដ្េបង្ហា ញក្ន ងតារាងត្ េយការ។ 
ការររបរ់រងលដ្ើមេ នានដូ្ចខាងលរកាម ៖ 

- អនុធលាមតាមត្ក្មូវការធែើមទុ្ន ម្ែលរំណត្ធ់ដាយធនាគាររណ្ដដ ល 
- ការពារលទ្ធភាពររស់ធនាគាររែុងការរនដនិរនដភាពអាជីវរមម ធែើមបឱី្យធនាគារអាចរនដផដល់ក្រធយាជនែ៍ល់ភាគទុ្និរ 
និងអត្ថក្រធយាជនែ៍ល់ភាគីម្ែលពារព់ន័ធនឹងធនាគារ និង 

- ររាមូលដាា នធែើមទុ្នរងឹម្គ ំធែើមបគីាកំ្ទ្ែល់ការអភវិឌ្ឍអាជីវរមម 
ធនាគាររណ្ដដ លត្ក្មូវឱ្យធនាគារឯរធទ្សទាងំអស់ ៖ (i) ររាធែើមទុ្នអរបររម្គ (ii) ររាមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់

ធនាគារយា៉ា ងធហាចណ្ដស់ឱ្យធសមើនឹងធែើមទុ្នអរបររម្គ និង (iii) អនុធលាមតាមអនុបាត្សាធនភាព និងអនុបាត្សាចក់្បារង់្កយ
ក្សួល។ 

តារាងខាងធក្កាមធនេះ សធងខរពីសម្គសភាពធែើមទុ្នតាមចារ ់៖ 
 ៣១ ធនូ ២០១៦  ៣១ ធនូ ២០១៥ 
 ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល  ដុលាា រអាទមរកិ   ន់ទរៀល 
        
ទដើមេុនថាន ក់េី១        
ធែើមទុ្ន ១៥.០០០.០០០   ៦០.៥៥៥.០០០   ៨.១០០.០០០  ៣២.៧១៥.៩០០ 
ចំធណញររាទុ្រ ១.៩៣៥.២៦២   ៩.៥៨៩.១២៣   ២.៣៦៧.៦៨៥  ៩.៥៨៩.១២៤ 
 ១៦.៩៣៥.២៦២   ៧០.១៤៤.១២៣   ១០.៤៦៧.៦៨៥  ៤២.៣០៥.០២៤ 
ែរ ៖         
ក្ទ្ពយសរមមអររូី (២០)  (៨១)  (៣០០)  (១.២១៥) 
ឥណទាន និងរុធរក្រទានឱ្យក្រុមក្រឹរា
ភបិាល -     -     -  - 

        
ទដើមេុនថាន ក់េី២-ទដើមេុនបខនថម        
សំវធិានធនទូ្ធៅ (ក្រកាសសដីពីការធធវើ 
ចំណ្ដត្ថ់ាែ រក់្ទ្ពយសរមម) ១០៩.៦៩៥   ៤៤២.៨៣៩   ១០០.៦៦៦  ៤០៧.៦៩៨ 

ធែើមទុ្នតាមចារ/់មូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធ ១៧.០៤៤.៩៣៧   ៧០.៥៨៦.៨៨១   ១០.៥៦៨.០៥១  ៤២.៧១១.៥០៧ 
 
២០.  ម្រពឹត្ដិការណ៍ទម្រកាយកាលបរទិចឆេរាយការណ៍ 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ក្បាររ់ម្នថមធែើមទុ្នចំនួន ៦.៩០០.០០០ ែុលាល រអាធមររិ ក្ត្ូវបានអនុមត័្ធដាយ
ធនាគាររណ្ដត ល។ រ៉ាុម្នត៥%ននក្បារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទុ្នចំនួន ៩០០.០០០ែុលាល រអាធមររិ មនិទានប់ានរងធ់ៅធឡើយធទ្។ 
ធៅនងៃទ្ី០៥ ម្ខ្មររា ឆ្ែ ២ំ០១៧ ធនាគារបានរងនូ់វក្បារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទុ្នធនេះចំនួន ៤៥.០០០ ែុលាល រអាធមររិ។ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ឧបសមព័នធ   កំណត្់សាា លស់ដពីីត្ម្រមូវការថ្នម្របកាសរបសធ់នាគារកណាដ ល 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ  (មនិបានធធវើសវនរមម) 
 
ឧបសមព័នធ   កំណត្់សាា លស់ដពីីត្ម្រមូវការថ្នម្របកាសរបសធ់នាគារកណាដ ល 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

i 

 ឧរសមពន័ធធនេះមនិម្មនជាម្ផែរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធទ្ 
 
១. អនុបាត្សាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល ម្របកាសទលែ ធ៧-០៤-២០៧ម្រប.ក. 

អនុបាត្សាចក់្បារង់្កយក្សួលររស់ធនាគារមនិអាចអនុវត្ដបានធទ្ ធដាយសារធនាគារមនិម្គនក្បាររ់ធញ្ញ ើររស់អត្ិងិជន 
ែូចធនេះមនិម្គនភាគម្រង “ខ្” ធទ្។  

ការគណនាអនុបាត្សាចក់្បារង់្កយក្សួល ម្គនរង្កា ញលមែតិ្ធៅរែុង តារាង១។   
  
២. កាតពវកិច្ចទែើមទុនអ្បបបរមា ត្បកាសទលខ ធ៧-០១៦-១១៧ត្ប.ក. 

ធនាគារជាត្ិថ្នក្មព ជាបានលចញរបកាេលេខ ធ៧-០១៦-១១៧ រប.ក្ ច ុះថ្ងៃេី២២ ខខមនីា ឆ្ន ុំ២០១៦ េតីព ី “លដ្ើមេ ន
ច ុះបញ្ា ីអបបបរាងមីរបេ់ររឹុះសាថ នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថ ” ខដ្េរត្ូវអន វត្តចុំល ុះធនាគារ ណិ ា ធនាគារឯក្លេេ ររឹុះសាថ នមរីក្ូ
ហិរញ្ញ វត្ថ ទុំងអេ់។ លោយខ ក្ទក្េ់ិនលៅនឹងធនាគារឯក្លេេ របកាេលនុះត្រមូវឲ្យធនាគារឯក្លេេក្ន ងរេុក្ទុំងអេ់បលងកើន
លដ្ើមេ នអបបបរារហូត្ដ្េ់ ៦០ នោ់នលរៀេ (របាណ ១៥ ោនដ្ ោែ រអាលមរកិ្) ក្ន ងរយៈលពេពីរឆ្ន ុំ ចាបព់ីថ្ងៃច ុះហត្ថលេខា
ថ្នរបកាេលនុះ។ 

រិត្រត្ឹមថ្ងៃេ៣ី១ ខខធនូ ឆ្ន ុំ២០១៦ លដ្ើមេ នបានបងរ់បេ់ធនាគារានចុំនួន ១៥ោនដ្ ោែ រអាលមរកិ្។  
 
៣.  មូលនិធិផ្លា លស់េុធ ម្របកាសទលែ ធ៧-០០-៤៧ម្រប.ក.  

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ មូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារម្គនចំនួន ១៦.១៤៤.៩៣៨ ែុលាល រអាធមររិ ែូចបាន
គណនារែុងតារាង២។ 

ធនាគារក្ត្ូវររាមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ខ្លួន យា៉ា ងធហាចណ្ដស់ធសមើនឹងធែើមទុ្នអរបររម្គ។ គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ម្ខ្ធែូ 
ឆ្ែ ២ំ០១៦ មូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារម្ែលម្គនចំនួន ១៦.១៤៤.៩៣៨ ែុលាល រអាធមររិ គឺខ្ពស់ជាងចំនួន ១.១៤៤.៩៣៨ 
ែុលាល រអាធមររិ ធរើធក្រៀរធធៀរនឹងត្ក្មូវការធែើមទុ្នអរបររម្គ ចំនួន ១៥.០០០.០០០ ែុលាល រអាធមររិ។  
 
៤.  អនុបាត្សាធនភាព ម្របកាសទលែ ធ៧-០៤-២០៦ម្រប.ក. 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារបានររាអនុបាត្សាធនភាព ១០៣,៨៩% ខដ្េរណនាលោយយក្មូេនិធិ
ផ្ទទ េ់សុទ្ធររស់ធនាគារ ជាភាគរយននក្ទ្ពយសរមមម្ែលងលឹងហានិភយ័ និងខ្ទងធ់ក្ៅតារាងតុ្លយការ។ 

ក្រកាសធនេះត្ក្មូវឱ្យអនុបាត្សាធនភាព យា៉ា ងធហាចណ្ដស់ធសមើនឹង ១៥%។ 
ការគណនាអនុបាត្សាធនភាពម្គនរង្កា ញលមែតិ្រែុង តារាង៣។ 

 
៥.  ម្របត្ិបត្ដិការរបូិយប័ណណ បរទេស ម្របកាសទលែ ធ៧-០០-៥០ម្រប.ក. 

ធនាគារធធវើក្រត្ិរត្ដិការអាជីវរមម និងររារញ្ជ ីគណធនយយររស់ខ្លួនជាក្បារែុ់លាល រអាធមររិ។ ធហតុ្ធនេះររូិយរណ័ណ ធផេងៗ
ទាងំអស់ធក្ៅពីក្បារែុ់លាល រអាធមររិ ក្ត្ូវបានចាត្ទុ់្រជាររូិយរណ័ណ ររធទ្ស។  

ខ្ទងរ់ែុ ងតារាងតុ្លយការ 
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ក្ទ្ពយសរមម និងរំណុលទាងំអស់ររស់ធនាគារ ក្ត្ូវបានរត្ក់្តាជាក្បារែុ់លាល រ

អាធមររិទាងំអស់។ 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ  (មនិបានធធវើសវនរមម) 
 
ឧបសមព័នធ   កំណត្់សាា លស់ដពីីត្ម្រមូវការថ្នម្របកាសរបសធ់នាគារកណាដ ល 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

ii 

៦. សាថ នភាពចំហសេុធថ្នរបូិយប័ណណ បរទេស ម្របកាសទលែ ធ៧-០៧-១៣៤ម្រប.ក. 
 សាថ នភាពចំហសុទ្ធននររូិយរណ័ណ ររធទ្សណ្ដមយួរធ៏ដាយ ឬសាថ នភាពចំហសុទ្ធននររូិយរណ័ណ ររធទ្សទាងំអស់ ធទាេះរែុង
សាថ នភាពម្វង ឬខ្លីរធ៏ដាយ មនិក្ត្ូវឱ្យធលើស ២០% ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារធទ្ប ើយ។ 

ធនាគារមនិម្គនររូិយរណ័ណ ររធទ្សធផេងធទ្ៀត្ធទ្។ 
 
៧.  ការទធវើចំណាត្់ថាន ក់ និងសវំិធានធន ឥណទាន និងបុទរម្របទានបាត្់បង់ 
 ម្របកាសទលែ ធ៧-០៩-០៧៤ម្រប.ក.  

តាមត្ក្មូវការររស់ធនាគាររណ្ដដ ល រក្មតិ្អរបររម្គននសំវធិានធនជារល់ារក់្ត្ូវអនុវត្ដរែុងការធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រឥ់ណទាន 
ែូចម្ែលបានរំណត្ធ់ដាយក្រកាសធនេះ ។  

 
៨.  ហានិភ័យឥណទានធំៗ ម្របកាសទលែ ធ៧-០០-៥២ម្រប.ក. និង ធ៧០៦-២២៦ម្រប.ក.  

ធយាងតាមលរខខ្ណឌ ននក្រកាសខាងធលើធនេះ ធនាគារក្ត្ូវររាអនុបាត្ធនេះជាអត្ិររម្គ ២០% ធៅក្គរធ់ពលធវលាទាងំអស់ 
រវាងហានិភយ័សររុររស់ខ្លួន ម្ែលរណ្ដដ លមរពីក្រត្ិរត្ដិការជាមយួអែរទ្ទ្ួលផលជាឯរត្ដជន និងមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធ  ធហើយ
ហានិភយ័ឥណទានធំៗជាឯរត្ដជនសររុមនិឱ្យធលើសពី ៣០០% ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារធទ្។ 

ហានិភយ័ធំក្ត្ូវបានរំណត្ន់ិយមនយ័ធដាយធនាគាររណ្ដដ ល ថាជាហានិភយ័ឥណទានសររុែុល ម្ែលរណ្ដដ លមរពី
ក្រត្ិរត្ដិការររស់ធនាគារជាមយួនឹងអែរទ្ទ្ួលផលជាឯរត្ដជន ម្ែលម្គនចំនួនធលើសពី ១០% ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ 
ធនាគារ។ 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារមនិម្គនហានិភយ័ឥណទានធំធទ្។ 
 

៩.  ឥណទានចំទ ោះសមព័នធញត្ិ ម្របកាសទលែ ធ៧-០២-១៤៦ម្រប.ក. 
ធនាគារបានត្ក្មូវឱ្យទ្ំងនស់មតុ្លយឥណទានភាគីពារព់ន័ធម្ែលមនិទានទូ់្ទាត្ ់ មនិក្ត្ូវធលើសពី ១០% ននមូលនិធិសុទ្ធ

ររស់ធនាគារធនាេះធទ្។  
 គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ ធនាគារមនិានសមតុ្លយឥណទានភាគីពារព់ន័ធម្ែលមនិទានទូ់្ទាត្ធ់ទ្។ 
 
១០.  អចលនម្រេពយ ម្របកាសទលែ ធ៧-០១-១៨៦ម្រប.ក. 

ធយាងតាមការរំណត្រ់រស់ក្រកាសធលខ្ ធ៧-០០-៤៧ក្រ.រ. អចលនក្ទ្ពយម្ែលធធវើលទ្ធរមមធដាយធនាគារ សក្ម្គរ់
ធគាលរំណងក្រត្ិរត្ដិការក្ត្ូវររាមនិឱ្យធលើស ៣០% ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធសររុររស់ធនាគារធទ្។ អចលនក្ទ្ពយម្ែលពុំម្គន
ទ្ំនារទ់្ំនងផ្ទទ ល់ធៅនឹងក្រត្ិរត្ដិការររស់ធនាគារ ក្ត្ូវលរធ់ចញមនិឱ្យធលើសពីរយៈធពលមយួឆ្ែ  ំ រនាទ រព់ីកាលររធិចេទ្ម្ែលក្ទ្ពយ
ធនាេះបានកាល យជាក្ទ្ពយសមបត្ដិររស់ធនាគារ ។ 

គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្៣ី១ ម្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ អចលនក្ទ្ពយររស់ធនាគារម្គនចំនួន ៨២.២៤៣ែុលាល រអាធមររិ សមមូលនឹង 
០,៥១%ននមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារ។ 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ  (មនិបានធធវើសវនរមម) 
 
ឧបសមព័នធ   កំណត្់សាា លស់ដពីីត្ម្រមូវការថ្នម្របកាសរបសធ់នាគារកណាដ ល 
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

iii 

១១.  ការបង់មុនទលើការជួល និងភត្ិសនា ម្របកាសទលែ ធ៧-០៤-០៣៧ម្រប.ក. 
 ធនាគាររណ្ដដ លបានធចញក្រកាសធលខ្ ធ៧-០៤-០៣៧ក្រ.រ. ចុេះនងៃទ្ី០៩ ម្ខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០០៤ ម្ែលបានម្ចងថា 
ធនាគារទាងំឡាយ ក្ត្ូវបានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យជួលក្ទ្ពយសមបត្ដិបាន ក្រសិនធរើក្ទ្ពយសមបត្ដិធនាេះទារទ់្ងធដាយផ្ទទ ល់នឹងក្រត្ិរត្ដិការររស់
ធនាគារ។ ជាងធនេះធៅធទ្ៀត្ ក្រកាសធនេះបានម្ចងថា ការរងម់ុនធលើការជួល ឬភត្ិសនា មនិក្ត្ូវធលើសមយួឆ្ែ នំនរយៈធពលជួល
ធទ្។ ធលើសពីធនេះធៅធទ្ៀត្ ការជួលម្ែលធធវើធឡើងជាមយួភាគីពារព់ន័ធ ក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱ្យរាយការណ៍ធក្កាមម្ផែរឥណទាន និងរុធរ
ក្រទានចំធពាេះភាគីពារព់ន័ធ ធៅរែុងក្រត្ិធវទ្នក៍្រចាកំ្ត្ីម្គសររស់ធនាគារ អំពីសមតុ្លយ និងក្រត្ិរត្ដិការភាគីពារព់ន័ធ ម្ែលក្ត្ូវដារ់
ជូនធៅធនាគាររណ្ដដ ល។ ក្រសិនធរើធនាគារម្គនការរងម់ុនធលើការជួល ឬភត្ិសនាធលើសពីមយួឆ្ែ  ំ ធនាគារគួរម្ត្អនុវត្ដក្សរ
តាមរទ្របញ្ញត្ដិននក្រកាសធនេះ រែុងរយៈធពល៦ម្ខ្រនាទ រព់ីនងៃទ្ី០៩ ម្ខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០០៤ ធហើយការរងម់ុនធលើការជួល ឬភត្ិសនា 
ម្ែលបានរងធ់លើសពមីយួឆ្ែ  ំក្ត្ូវកាត្រ់នថយរែុងការគណនាមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធររស់ធនាគារ។ 
 ធនាគារមនិានការរងម់ុនធលើការជួល ឬភត្ិសនា ខដ្េធលើសមយួឆ្ែ លំេ។ 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ  (មនិបានធធវើសវនរមម) 
 
តារាង១ អនុបាត្សាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

iv 

អនុបាត្សាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល ដុលាា រអាទមរកិ 
ភាគយក   
១. សមតុ្លយសាចក់្បារ ់  
   + ខ្ទងឥ់ណពនធ   

- សាចក់្បាររ់ែុងនែ ១.៦៨១.៣១៤ 
- ក្បាររ់ធញ្ញ ើធៅធនាគាររណ្ដដ ល (ធដាយមនិគិត្ក្បាររ់ធញ្ញ ើកាត្ពវរិចច និងទុ្នរក្មុងកាត្ពវរិចច)  ៩០២.៨៣២ 
- ក្បាររ់ធញ្ញ ើធៅធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗ ៥០៣.៣៨៧ 
- ចំម្ណរននក្បាររ់មចធីៅឱ្យធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗ ធៅសល់ធពលមនិធលើសពី១ម្ខ្  - 

 ៣.០៨៧.៥៣៣ 
ែរ ៖   
    + ខ្ទងឥ់ណទាន   

- គណនីចរនដររស់ធនាគាររណ្ដដ ល ធនាគារនានា និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗ  - 
- ក្បាររ់មចពីីធនាគាររណ្ដដ ល ធៅសល់ធពលមនិធលើសពី១ម្ខ្  - 

 - 
  
សមត្ុលយសេុធ - សាថ នភាពអនកឱ្យែចី   
១. ក្បាររ់មចធីៅសល់រយៈធពលមនិធលើសពី១ម្ខ្ (ធដាយមនិគិត្ឥណទានគាម នកាលរំណត្)់ - 
២. រណ័ណ រត្នាគារធៅសល់រយៈធពលមនិធលើសពី១ម្ខ្ (សទួន) - 
សរបុភាគយក (ក)  ៣.០៨៧.៥៣៣ 
  
ភាគខបង   
១- ៨០% ននក្បាររ់ធញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់និងវញិ្ញញ រនរក្ត្ក្បាររ់ធញ្ញ ើ ធៅសល់ធពលមនិធលើសពី១ម្ខ្  - 
២- ៥០% ននក្បាររ់ធញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់និងវញិ្ញញ រនរក្ត្ក្បាររ់ធញ្ញ ើ ធៅសល់ធពលធលើសពី១ម្ខ្ - 
៣- ៥០% ននក្បាររ់ធញ្ញ ើសនេ ំ - 
៤- ៦០% ននក្បាររ់ធញ្ញ ើតាមត្ក្មូវការ - 
សរបុភាគខបង (ែ)  - 
  
អនុបាត្សាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល (ក/ែ) គាម ន 
 
 
 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ  (មនិបានធធវើសវនរមម) 
 
តារាង២ មូលនិធិផ្លា លស់េុធ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

v 

មូលនិធិផ្លា លស់េុធ  ដុលាា រអាទមរកិ 
ម្របទភេទដើមេុនសខំាន់  
I-សរបុរង - ក   
ធែើមទុ្នបានរង ់    ១៥.០០០.០០០  
ទុ្នរក្មុង (ធក្ៅពីការវាយត្នមលធឡើងវញិ ែូចជា ទុ្នរក្មុងសក្ម្គរក់ាររដូរររិូយរណ័ណ  ទុ្នរក្មុងទូ្ធៅ និងទុ្នរក្មុងធែើមទុ្ន)                   -    
ចំធណញសុទ្ធបានធធវើសវនរមម សក្ម្គរឆ់្ែ ចុំងធក្កាយ       (៤៣២.៤២៣) 
ចំធណញររាទុ្រធយាងពីក្គាមុនៗ (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ)      ២.៣៦៧.៦៨៥  
ខ្ទងធ់ផេងៗ (បានអនុមត័្ធដាយធនាគាររណ្ដដ ល)  
រុពវលាភទារទ់្ងនឹងធែើមទុ្ន                   -    
ខ្ទងធ់ផេងៗម្ែលបានអនុមត័្ធដាយធនាគាររណ្ដដ ល                   -    

សរបុ (ក)     ១៦.៩៣៥.២៦២  
ការក្តួ្ត្ពិនិត្យម្គនរំណត្ ់ធលើ ក្បារចំ់ធណញររាទុ្រ ៖ អតិ្ររម្គ ២០% នន សររុ (រ)  ១៤% 
  
II-សរបុរង - ែ  
ភាគហ៊ាុនម្ែលកានក់ារធ់ដាយខ្លួនឯង (តាមត្នមលចុេះរញ្ជ ីសុទ្ធ) - 
ការខាត្រងារ - 
ក្ទ្ពយសរមមអររីូម្ែលក្តូ្វកាត្រ់ង ២០ 
ភាគទុ្និរ ក្រុមក្រឹរាភបិាល ភាគីពារព់ន័ធ (កាត្រ់ង)  

1. ចំម្ណរធែើមទុ្នម្ែលមនិទានរ់ង ់(a)  
2. ឥណទាន ឥណទានវបិាររូន ៍និងរុធរក្រទានធផេងៗ (b)                                                                     - 
3. ឧរររណ៍រំណុលម្ែលម្គនការចុេះហត្ថធលខាធដាយភាគទុ្និរ ក្រុមក្រឹរាភបិាល ភាគីពារព់ន័ធ (c)           - 

ការខាត្រងធ់ផេងៗ - 
សរបុ (ែ) ២០ 
  
សរបុទដើមេុនម្របទភេេី១ (ទដើមេុនសខំាន់) (ក)-(ែ)    ១៦.៩៣៥.២៤២ 
  
ម្របទភេទដើមេុនបខនថម  
III-សរបុរង - គ  
ទុ្នរក្មុងការវាយត្នមលធឡើងវញី (អនុមត័្ធដាយធនាគាររណ្ដដ ល) - 
សំវធិានធនហានិភយ័ធនាគារទូ្ធៅ (អនុមត័្ធដាយធនាគាររណ្ដដ ល) - 
១% ននសំវធិានធនទូ្ធៅ (ក្រកាសសដីពី ការចាត្ថ់ាែ រក់្ទ្ពយសរមម) ១០៩.៦៩៥ 
រំណុលរនាទ ររ់នេ ំ(អនុមត័្ធដាយធនាគាររណ្ដដ ល) - 
ខ្ទងធ់ផេងៗ (អនុមត័្ធដាយធនាគាររណ្ដដ ល) - 
សរបុ (គ) ១០៩.៦៩៥ 
ការក្តួ្ត្ពិនិត្យម្គនរំណត្ ់ធលើ រំណុលរនាទ ររ់នេ ំ(អតិ្ររម្គ ៥០% ននធែើមទុ្នក្រធភទ្ទី្ ១)  ១% 
  
IV-សរបុរង - ឃ (ម្របទភេេី ២ - ការកាត់្កងទផសងៗ)  
មូលធនម្ែលម្គនចំម្ណររែុងក្គឹេះសាថ នធនាគារ និងក្គឹេះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុធផេងៗ - 
ខ្ទងធ់ផេងៗម្ែលក្ត្ូវកាត្រ់ង (រនទុរពនារ) - 
សរបុ (ឃ) - 
  
សរបុទដើមេុនម្របទភេេី២ (ទដើមេុនបខនថម) (គ)-(ឃ) ១០៩.៦៩៥ 
ការក្តួ្ត្ពិនិត្យម្គនរំណត្ ់ធលើ ធែើមទុ្នក្រធភទ្ទី្ ២ (ធែើមទុ្នក្រធភទ្ទី្ ២ = អតិ្ររម្គ ១០០% ននធែើមទុ្នក្រធភទ្ទី្ ១)   
  
មូលនិធិផ្លា លស់េុធតាមការកំណត់្របសនិ់យត័្ករ (ក) - (ែ) + (គ) - (ឃ) ១% 
 ១៧.០៤៤.៩៣៧ 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ  (មនិបានធធវើសវនរមម) 
 
តារាង៣ អនុបាត្សាធនភាព 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

vi 

អនុបាត្សាធនភាព   ដុលាា រអាទមរកិ 
ភាគយក     
មូលនិធិផ្លា លស់េុធ ដូចបានគណនាខាងទលើ (N)   ១៧.០៤៤.៩៣៧ 
 ម្រេពយសកមម ងាឹង  
ភាគខបង     
សររុក្ទ្ពយសរមមែុល     

- សាចក់្បារ ់ម្គស និងឥណធទ្យយធៅធនាគាររណ្ដដ ល ១.៦០៧.៨៣២   - 

- ក្ទ្ពយសរមមដារធ់ានាធដាយក្បាររ់ធញ្ញ ើ  -     - 
- ឥណធទ្យយធលើសាថ រន័អធិរធត្យយ ម្ែលម្គនចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់AAA ធៅ AA- -     - 
- ឥណធទ្យយធលើសាថ រន័អធិរធត្យយ ម្ែលម្គនចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់A+ ធៅ A- -     - 
- ឥណធទ្យយធលើធនាគារ ម្ែលម្គនចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់AAA ធៅ AA- -     - 
- ឥណធទ្យយធលើសាថ រន័អធិរធត្យយ ម្ែលម្គនចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់BBB+ ធៅ BBB- -     - 
- ឥណធទ្យយធលើធនាគារ ម្ែលម្គនចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់A+ ធៅ A-   -     - 
- ក្ទ្ពយសរមមធផេងៗ  ១៥.៥៤០.១៤២   ១៥.៥៤០.១៤២  
សររុក្ទ្ពយសរមមែូចបានរាយការណ៍រែុងតារាងតុ្លយការ ១៧.១៤៧.៩៧៤   ១៥.៥៤០.១៤២  
    
ខ្ទងធ់ក្ៅតារាងតុ្លយការ     

- ហានិភយ័ទាងំក្សុង                   -                     -    
- ហានិភយ័មធយម                   -                     -    
- ហានិភយ័លមម                  -                     -    

- ហានិភយ័ទារ                   -                     -    
                  -                     -    
ភាគខបង (D1)   ១៥.៥៤០.១៤២ 
    
អនុបាត្សាធនភាព = (S = N / D1)   ១០៩,៦៨% 

 
 
 



ធនាគារឯកទេស អានក ូ  (មនិបានធធវើសវនរមម) 
 
តារាង៤ ចំណាត្់ថាន ក់ និងសវំិធានធនបំណុលអាម្រកក់ និងសងសយ័ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

vii 

ធសចរតីលមែតិ្ននសំវធិានធនម្ែលធនាគារបានរត្ក់្តាតាមក្ត្មូវកាធរដាយធនាគាររណ្ដដ ល លោយខផែក្លេើចំណ្ដត្ថ់ាែ រឥ់ណទាន និងរុធរក្រទានអត្ិងិជន ក្ត្ូវបានរង្កា ញរែុងតារាងខាង
ធក្កាម៖ 

 

 

ចំណាត្់ថាន ក់ឥណទាន 
ត្ម្រមូវទដ្ឋយធនាគារ 
កណាដ ល  

ចំនួនឥណទាន 
៣១ ធនូ ២០១៦ 

សវំិធានធនរបស ់
ធនាគារកណាដ ល  

សវំិធានធន 
ត្ម្រមូវទដ្ឋយ 

ធនាគារកណាដ ល 

សវំិធានធន 
កត្់ម្រតាទដ្ឋយ 

ធនាគារ 
លទមអៀងចំនួន 
សវំិធានធន 

  ដុលាា រអាទមរកិ អម្រតា ដុលាា រអាទមរកិ ដុលាា រអាទមរកិ ដុលាា រអាទមរកិ 
ឥណទានម្គនកាលរំណត្ ់ សំវធិានធនជារល់ារ ់      ១០.៩៦៩.៤៦២  ១% ១០៩.៦៩៥ ១០៩.៦៩៥ - 
ឥណទានម្គនកាលរំណត្ ់ ឃ្ល ធំមើល        ១.២៤៧.៤២៩  ៣% ៣៧.៤២៣ ៣៧.៤២៣ - 
ឥណទានម្គនកាលរំណត្ ់ ធក្កាមសដងដ់ារ           ៦៥៥.៦៦៣  ២០% ១៣១.១៣២ ១៣១.១៣២ - 
ឥណទានម្គនកាលរំណត្ ់ សងេយ័        ១.០៦៧.៤៧៣  ៥០% ៥៣៣.៧៣៧ ៥៣៣.៧៣៧ - 
ឥណទានម្គនកាលរំណត្ ់ បាត្រ់ង ់        ២.៥៥៣.៧៦៧  ១០០% ២.៥៥៣.៧៦៧ ២.៥៥៣.៧៦៧ - 
សរបុ       ១៦.៤៩៣.៧៩៤   ៣.៣៦៥.៧៥៤ ៣.៣៦៥.៧៥៤ - 
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 ដុលាា រអាទមរកិ 
  
ទដើមេុន  
   
១ ទដើមេុន ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ៩៨,៧៦% 
 រ- ធែើមទុ្ន  ១៦.៩៣៥.២៦២  
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
២ ទដើមេុនថាន ក់េ១ី ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ៩៨,៧៦% 
 រ- ធែើមទុ្នថាែ រទី់្ ១  ១៦.៩៣៥.២៤២  
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
៣ ទដើមេុនថាន ក់េី ១ ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមខដលងាឹងហានិភ័យ (ក/ែ) ១០៨,៩៨% 
 រ- ធែើមទុ្នថាែ រទី់្ ១ ១៦.៩៣៥.២៤២  
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមម្ែលងលឹងហានិភយ័ ១៥.៥៤០.១៤២  
   
៤ ទដើមេុនថាន ក់េី ១ និង េ២ី ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមខដលងាឹងហានិភ័យ (ក/ែ) ១០៩,៦៨% 
 រ- ធែើមទុ្នថាែ រទី់្ ១ និង ទី្ ២ ១៧.០៤៤.៩៣៧  
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមម្ែលងលឹងហានិភយ័ ១៥.៥៤០.១៤២  
   
៥ មូលនិធិផ្លា លស់េុធ ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ៩៩,៤០% 
 រ- មូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធ ១៧.០៤៤.៩៣៧ 
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
៦ អនុបាត្សាធនភាព (ក/ែ) ១០៩,៦៨% 
 រ- មូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធ ១៧.០៤៤.៩៣៧ 
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមម្ែលងលឹងហានិភយ័ ១៥.៥៤០.១៤២  
   
៧ បំណុល ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ១,២៤% 
 រ- រំណុលសររុ ២១២.៧១២ 
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
៨ បំណុល ទធៀបនឹងទដើមេុន (ក/ែ) ១,២៦% 
 រ- រំណុលសររុ ២១២.៧១២  
 ខ្- ធែើមទុ្ន  ១៦.៩៣៥.២៦២  
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ix 

 ដុលាា រអាទមរកិ 
  
៩ ភាគលាភ ទធៀបនឹងម្របាក់ចំទណញសេុធ (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ភាគលាភ -    
 ខ្- ក្បារចំ់ធណញសុទ្ធ (៤៣២.៤២៣) 
   
គុណភាពម្រេពយសកមម   
   
១០ ម្របាក់បម្រមុងធនាគារ ទធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ក្បាររ់ក្មុងធនាគារ -    
 ខ្- ឥណទានសររុ (ែុល) ១៦.៤៩៣.៧៩៤  
   
១១ ម្របាក់បម្រមុងធនាគារ ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ក្បាររ់ក្មុងធនាគារ -    
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
១២ ឥណទានមិនដំទណើ រការ ទធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ែ) ៣៣,៤៩% 
 រ- ឥណទានមនិែំធណើ រការ ៥.៥២៤.៣៣២  
 ខ្- ឥណទានសររុ (ែុល) ១៦.៤៩៣.៧៩៤  
   
១៣ ឥណទានមិនដំទណើ រការ ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ៣២,២២% 
 រ- ឥណទានមនិែំធណើ រការ ៥.៥២៤.៣៣២  
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
១៤ ម្រេពយសកមមខដលបានទធវើចំណាត្់ថាន ក់ ទធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ក្ទ្ពយសរមមម្ែលបានធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់ -    
 ខ្- ឥណទានសររុ (ែុល) ១៦.៤៩៣.៧៩៤  
   
១៥ ម្រេពយសកមមខដលបានទធវើចំណាត្់ថាន ក់ ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ក្ទ្ពយសរមមម្ែលបានធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់ -    
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
១៦ ម្រេពយសកមមខដលបានទធវើចំណាត្់ថាន ក់ ទធៀបនឹងទដើមេុន (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ក្ទ្ពយសរមមម្ែលបានធធវើចំណ្ដត្ថ់ាែ រ ់ -    
 ខ្- ធែើមទុ្ន  ១៦.៩៣៥.២៦២  
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 ដុលាា រអាទមរកិ 
  
   
១៧ ឥណទានសមព័នធញត្ិ ទធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ឥណទានសមពន័ធញតិ្ -    
 ខ្- ឥណទានសររុ (ែុល) ១៦.៤៩៣.៧៩៤  
   
១៨ ឥណទានហានិភ័យធំៗ ទធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ឥណទានហានិភយ័ធំៗ -    
 ខ្- ឥណទានសររុ (ែុល) ១៦.៤៩៣.៧៩៤  
   
១៩ ឥណទានសមព័នធញត្ិ ទធៀបនឹងមូលនិធិផ្លា លស់េុធ (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ឥណទានសមពន័ធញតិ្ -    
 ខ្- មូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធ ១៧.០៤៤.៩៣៧ 
   
២០ ឥណទានហានិភ័យធំៗ ទធៀបនឹងមូលនិធិផ្លា លស់េុធ (ក/ែ) ០,០០% 
 រ- ឥណទានហានិភយ័ធំៗ -    
 ខ្- មូលនិធិផ្ទទ ល់សុទ្ធ ១៧.០៤៤.៩៣៧  
   
២១ សវំិធានធនេូទៅ ទធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ែ) ០,៦៧% 
 រ- សំវធិានធនទូ្ធៅ ១០៩.៦៩៥  
 ខ្- ឥណទានសររុ (ែុល) ១៦.៤៩៣.៧៩៤  
   
២២ សវំិធានធនជាក់លាក់ ទធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ែ) ១៩,៧៤% 
 រ- សំវធិានធនជារល់ារ ់ ៣.២៥៦.០៥៩  
 ខ្- ឥណទានសររុ (ែុល) ១៦.៤៩៣.៧៩៤  
   
២៣ សវំិធានធនជាក់លាក់ ទធៀបនឹងឥណទានមិនដំទណើ រការ (ក/ែ) ៥៨,៩៤% 
 រ- សំវធិានធនជារល់ារ ់ ៣.២៥៦.០៥៩  
 ខ្- ឥណទានមនិែំធណើ រការ ៥.៥២៤.៣៣២  
   
២៤ សវំិធានធនសរបុ ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ១៩,៦៣% 
 រ- សំវធិានធនសររុ ៣.៣៦៥.៧៥៤  
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
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 ដុលាា រអាទមរកិ 
  
២៥ ឥណទាន ទធៀបនឹងម្របាក់បទញ្ញ ើ (ក/ែ) គាម ន 
 រ- ឥណទានសររុចំធពាេះអតិ្ងិជនមនិម្មនធនាគារ (ែុល) ១៦.៤៩៣.៧៩៤  
 ខ្- ក្បាររ់ធញ្ញ ើអតិ្ងិជន -    
 

  

ចំណូល   
  

 

២៦ ចំណូលពីម្រេពយសកមម (ក/ែ) -២,៥២% 
 រ- ក្បារចំ់ធណញសុទ្ធ (៤៣២.៤២៣) 
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
២៧ ចំណូល ពីទដើមេុន (ក/ែ) -២,៥៥% 
 រ- ក្បារចំ់ធណញសុទ្ធ (៤៣២.៤២៣) 
 ខ្- ធែើមទុ្ន  ១៦.៩៣៥.២៦២  
   
២៨ ចំណូលដុល (ក/ែ) ១២,៣២% 
 រ- ចំណូលការក្បារ ់ ២.១១២.៤៧៣ 
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
២៩ កម្រមិត្ការម្របាក់សេុធ ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ ((ក-ែ)/គ) ១១,៣០% 
 រ- ចំណូលការក្បារ ់ ២.១១២.៤៧៣ 
 ខ្- ចំណ្ដយការក្បារ ់ ១៧៤.០៥១  
 គ- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
៣០ ចំណូលទផសងៗ (ក/ែ) ០,៣៧% 
 រ- ចំណូលធផេងៗ ៦២.៦៥៣  
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤ 
   
៣១ សវំិធានធន ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ១៩,៦៣% 
 រ- សំវធិានធន ៣.៣៦៥.៧៥៤  
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤ 
   
៣២ ចំណាយេូទៅ (ក/ែ) -៦,៧៣% 
 រ- ចំណ្ដយមនិម្មនការក្បារ ់ (១.១៥៣.២៩៤) 
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤ 
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៣៣ ម្របាក់ចំទណញសេុធមុនបង់ពនធ (ក/ែ) -២,៤០% 
 រ- (ខាត្)/ចំធណញសុទ្ធមុនរងព់នធ (៤១១.៥៣៦) 
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤ 
   
៣៤ ចំណាយពនធ ទធៀបនឹងម្រេពយសកមមសរបុ (ក/ែ) ០,១២% 
 រ- ពនធ ២០.៨៨៧ 
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤ 
   
៣៥ កម្រមិត្ការម្របាក់ ទធៀបនឹងចំណូលដុល ((ក-ែ)/គ) ៨៩,១២% 
 រ- ចំណូលការក្បារ ់ ២.១១២.៤៧៣ 
 ខ្- ចំណ្ដយការក្បារ ់ ១៧៤.០៥១  
 គ- ចំណូលែុល ២.១៧៥.១២៦ 
   
៣៦ ចំណូលមិនខមនការម្របាក់ ទធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ែ) ២,៨៨% 
 រ- ចំណូលមនិម្មនការក្បារ ់ ៦២.៦៥៣  
 ខ្- ចំណូលែុល ២.១៧៥.១២៦ 
   
៣៧ ចំណាយមិនខមនការម្របាក់ ទធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ែ) -៥៣,០២% 
 រ- ចំណ្ដយមនិម្មនការក្បារ ់ (១.១៥៣.២៩៤) 
 ខ្- ចំណូលែុល (២.១៧៥.១២៦) 
   
៣៨ ចំនួនដងថ្នការរកចំណូលការម្របាក់ ((ក+ែ)/គ) គាម ន  
 រ- ចំធណញ/(ខាត្)មុនរងព់នធ                  -    
 ខ្- ចំណ្ដយការក្បារ ់                  -    
 គ- ចំណ្ដយការក្បារ ់                  -    
   
សាច់ម្របាក់ង្ហយម្រសួល   
   
៣៩ ម្រេពយសកមមង្ហយម្រសួល (ក/ែ) ១៨,០១% 
 រ- ក្ទ្ពយសរមមង្កយក្សួល ៣.០៨៧.៥៣៣ 
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   



ធនាគារឯកទេស អានក ូ  (មនិបានធធវើសវនរមម) 
 
ការគណនាអនុបាត្ទផសងៗ 
គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃេី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

xiii 

 ដុលាា រអាទមរកិ 
  
៤០ បំណុលរយៈទពលែាី (ក/ែ) ១,២៣% 
 រ- រំណុលរយៈធពលខ្លី (រយៈធពលតិ្ចជាង១ឆ្ែ )ំ ២១០.៨៤២  
 ខ្- ក្ទ្ពយសរមមសររុ ១៧.១៤៧.៩៧៤  
   
៤១ ម្រេពយសកមមង្ហយម្រសួលសេុធ ((ក-ែ)/គ) ១៤៤៧,១៧% 
 រ- ក្ទ្ពយសរមមង្កយក្សួល ៣.២៨៩.១៤៦  
 ខ្- រំណុលរយៈធពលខ្លី (រយៈធពលតិ្ចជាង១ឆ្ែ )ំ ២១០.៨៤២  
 គ- រំណុលសររុ ២១២.៧១២  
   
៤២ Quick Ratio (ក/ែ) ១៥៦០,០១% 
 រ- ក្ទ្ពយសរមមរហ័ស ៣.២៨៩.១៤៦  
 ខ្- រំណុលរយៈធពលខ្លី  ២១០.៨៤២  
   
៤៣ ម្របាក់បទញ្ញ ើ ទធៀបនឹងឥណទានសរបុ (ក/ែ) គាម ន 
 រ- ក្បាររ់ធញ្ញ ើអតិ្ងិជនសររុ -    
 ខ្- ឥណទានសររុចំធពាេះអតិ្ងិជនមនិម្មនធនាគារ (ែុល) ១៦.៤៩៣.៧៩៤  
 


