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i 

 

សារលិខិតនាយកប្រតិរតតិ 

វស័ិយធនាគារបៅកម្ពុជា បានបដ្ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់កនុងការរមួ្ចំម្ណកអភិវឌ្ឍបសដ្ឋកិចច តាម្រយៈ
ការបគៀងគរធនធានហិរញ្ញវតថុម្ដ្លទំបនរសប្មារ់របប្ម្ើឲ្យតប្ម្ូវការកនុងវស័ិយនានា ។ ខណៈបនេះផងម្ដ្រ ខ្ុំបាទ
មានកិតតិយសសូម្បធវើការរង្ហា ញជូ្នដ្ល់អតិថិជ្នបយើងខ្ុំ និងសាធារណជ្ន អំពីរបាយការណ៍ប្រចំឆ្ន ំ២០១៧ 
ម្ដ្លជាឆ្ន ំទី២ររស់ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា -បា៉ា សីុហវិក ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ ដំ្បណើ រការបលើទីផារធនាគារ
កម្ពុជា ។ 

នាម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ បោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោរគណបនយយកម្ពុជា និងបគាលការណ៍
ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជាពាក់ព័នធនឹងការបរៀរចំ និងការកំណត់រង្ហា ញបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា -បា៉ា សីុហវិក ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ មានប្ទពយសកម្មសររុចំនួន ២៣,៧០ ោនដុ្ោៃ រ
អាបម្រកិ ប្បាក់កម្ចីសររុចំនួន ៨,៨០ ោនដុ្ោៃ រអាបម្រកិ និងបដ្ើម្ទុនភាគហ៊ាុនិកចំនួន ១៥ ោនដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 
។ សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់ម្ថៃទី ៣១ ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៧ ធនាគារសបប្ម្ចបានប្បាក់ចំបណញ
សុទធចំនួន ០,៣៨ ោនដុ្ោៃ រម្ដ្លបរសាចរសង់បានជិ្ត ៦០% ម្នប្បាក់ខាតឆ្ន ំដំ្រូងររស់បយើងខ្ុំ ម្ដ្លមាន
ចំនួន ០,៦៥ ោនដុ្ោៃ រ ។ ទនទឹម្នឹងបនេះ ធនាគារបយើងខ្ុំមានឥណទាន និងរុបរប្រទានដុ្ល សរុរចំនួន 
២១,២២ ោនដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ម្ដ្លមានចំណាត់ថ្នន ក់ទី ៥ កនុងចំបណាម្ធនាគារឯកបទសទំាង ១៥ ។ ចំបពាេះ
ឥណទានខូច ធនាគារពំុមានឥណទានខូចបទ ។ 

បរើបទាេះរីជា ប្រតិរតតិការឆ្ន ំទី២ររស់ធនាគារ ពំុទាន់អាចបរសាចរសង់ប្បាក់ខាតឆ្ន ំដំ្រូងទំាងរសុងក៏
បោយ សប្មារ់៥ម្ខដំ្រូងកនុងឆ្ន ំ២០១៨ ធនាគារបយើងខ្ុំរនតសបប្ម្ចបានសមិ្ទិធផលនិងទទួលបានប្បាក់ចំបណញ
រនតរនាទ រ់ ម្ដ្លបនេះបានម្កពីការរមួ្ចំម្ណក ការគំាប្ទយ៉ាងខាៃ ំងពីភាគហ៊ាុនិក និងកិចចសហការយ៉ាងយកចិតត
ទុកោក់ពីថ្នន ក់ប្គរ់ប្គង និងរុគាលិក ។ ដូ្បចនេះ បយើងខ្ុំនឹងប្រឹងម្ប្រងបដ្ើម្បីរបងកើនតម្ម្ៃររស់អតិថិជ្ន ប្ពម្ទំាង 
បរតជ្ាប្រកាន់ខាា រ់ចកខុវស័ិយ បរសកកម្ម និងគុណតម្ម្ៃររស់បយើងខ្ុំជានិចច ។ ទនទឹម្នឹងបនេះ ខណៈបពលម្ដ្ល
ធនាគារកំពុងពប្ងឹងមូ្លោឋ នហិរញ្ញវតថុ និងដំ្បណើ រការប្រតិរតតិការ ធនាគារក៏កំពុងបតត តបលើការពប្ងីកអាជី្វកម្ម 
បដ្ើម្បីខិតជិ្តអតិថិជ្នកាន់ម្តបប្ចើន បដ្ើម្បីរបប្ម្ើបសវាកម្មកាន់ម្តលអប្របសើរបឡើង ។  

ជូ្នចំបពាេះមិ្តតរមួ្ការង្ហរទំាងអស់ ក៏ជារុគាលិកសនូលរបងកើតធនាគារបនេះ ខ្ុំសូម្សម្ម្តងនូវការអរគុណ
បោយបសាម េះ និងបកាតសរបសើរដ្ល់អនកទំាងអស់គាន  សប្មារ់ការខិតខំប្រឹងម្ប្រង និងគំនិតផដួចបផដើម្បដ្ើម្បីធនាគារ ។ 
ខ្ុំបជ្ឿជាក់យ៉ាងមុ្តមំាថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុប្រចំឆ្ន ំបប្កាយៗនឹងកាន់ម្តលអប្របសើរ ប្ពម្ទំាងនំាម្កនូវ
ប្បាក់ចំបណញផងម្ដ្រ ។ 

 ជាកិចចរញ្ច រ់ បយើងខ្ុំសូម្សម្ម្តងនូវការដឹ្ងគុណចំបពាេះប្កុម្ប្រឹកាភិបាល និងភាគហ៊ាុនិកសប្មារ់
ការម្ណនំាយកចិតតទុកោក់កនុងការដឹ្កនំាធនាគារ បយើងខ្ុំក៏សូម្ម្ថៃងអំណរគុណសប្មារ់ការគំាប្ទកនៃងម្ក
ររស់អាជ្ាធរ និងអតិថិជ្នទំាងអស់ ។ 
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ii 

 

ព័ត៌មានេំព៊ីធនាគារ 
 
ធនាគារ ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 
 
ចុេះរញ្ា ីពាណិជ្ាកម្មបលខ 00007514 
 
ទីសាន ក់ការ ឡូតិ៍បលខ 132 ផៃូវ294 ម្កងនឹងម្ហាវថីិប្ពេះនបរាតតម្ 
 សង្ហក ត់ទបនៃបាសាក់ ខណឌ ចំការម្ន 
 រាជ្ធានីភនំបពញ  
 ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
 
ភាគទុនិក បោក វងស បពប្ជ្ 
 បោក ឡាវ បអៀវចុង 
 
ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល បោក វងស បពប្ជ្ ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
 បោក ឡាវ បអៀវចុង អនុប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
 បោក Zhao Wen Qing សមាជិ្ក 
 
អនកប្គរ់ប្គង បោក Hsiao Charng Geng អគានាយកប្រតិរតតិ 
 បោក Cheng Kuang Min អនកប្គរ់ប្គងឥណទាន 
 បោក សាវ យ ពិសាល  អនកប្គរ់ប្គងប្រតិរតតិការ 
 បោក ឈ ឺបតច អនកប្គរ់ប្គងសវនករម្ផទកនុង 
   (ម្តងតំាង បៅម្ថៃទី 11 ម្ខ ឧសភា ឆ្ន ំ 2017) 
 បោករសី សំាង មា៉ា នីតា ម្ន្រនតីប្រតិរតតិតាម្ 
   (ម្តងតំាង បៅម្ថៃទី 5 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017) 
 បោក Lin Chen Feng អនកប្គរ់ប្គងរដ្ឋបាល 
   (ោម្លង បៅម្ថៃទី15 ម្ខ ម្ករា ឆ្ន ំ 2018) 
 
ធនាគារចម្បង  ៗ ធនាគារ បម្ហាា  អិុនបធើបណសិនណល ខម្បម្ើសល សាខាភនំបពញ 
 
សវនករ  បខភីអឹម្ជ្ាី បខម្រូឌា ចំកាត់



ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 

iii 

 

 
ចកខុវស័ិយ បរសកកម្ម និងគុណតម្ម្ៃ 

ចកខុវស័ិយ 

ចកខុវស័ិយររស់ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា ~បា៉ា សីុហវិក ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ គឺបដ្ើម្បីកាៃ យខៃួនជាសាថ រ័នហិរញ្ញវតថុ
មួ្យម្ដ្លឈានមុ្ខបគ បោយផតល់នូវបសវាកម្មប្រករបោយគុណភាពខពស់ បដ្ើម្បីរំបពញកតីរសម្ម្ប្គរ់ជំ្នាន់
ទំាងកនុង និងបប្ៅប្របទស ។ 

បរសកកម្ម  
បយើងបរតជ្ាចិតតកនុងការផតល់ជូ្ននូវបសវាហិរញ្ញវតថុសម្បូរម្ររ ប្រករបោយគុណភាពអនដរជាតិ ម្ដ្លនឹងរបងកើតតម្ម្ៃ 
និងរបងកើនជី្វភាពររស់អតិថិជ្ន រុគាលិក ភាគទុនិក និងសហគម្ន៍ររស់បយើង ។  

គុណតម្ម្ៃ  
ភាពទទួលខុសប្តវូ ៖ បយើងខ្ុំសកម្ម និងទទួលខុសប្តូវចំបពាេះផលប្របយជ្ន៍លអរំផុតររស់អតិថិជ្ន 

រុគាលិក និងភាគទុនិក ។ 

ចំណង់ចំណូលចិតត ៖ បយើងខ្ុំនឹងប្រឹងអស់ពីកមាៃ ំងកាយ និងកមាៃ ំងចិតតបៅបលើការង្ហរទំាងឡាយ 
និងរនតរំបពញតប្ម្ូវការររស់អតិថិជ្ន ។ ការយកចិតតទុកោក់មានសារ
សំខាន់ណាស់សប្មារ់ភាពបជាគជ័្យររស់បយើងខ្ុំ ។ 

ភាពខនេះម្ខនង  ៖ បយើងខ្ុំយល់ពីអវីម្ដ្លជាអាទិភាព បហើយបយើងខ្ុំបរតជ្ាថ្ននឹងប្រឹងអស់ពី
សម្តថភាពតាម្ម្តអាចបធវើបៅបាន ។ 

ភាពលអរំផុត   ៖ បយើងខ្ុំខិតខំបធវើឱ្យកាន់ម្តប្របសើរបឡើង កាន់ម្តឆ្ៃ តម្វ និងមានលកខណៈ 
ម្ចនប្រឌិ្តរម្នថម្បទៀត បហើយសបប្ម្ចឱ្យបាននូវអវីម្ដ្លលអរំផុត ។ 

ការវនិិចេ័យលអ  ៖ បយើងខ្ុំតាម្ោននិនាន ការទីផារ និងបប្រើប្បាស់ចំបណេះដឹ្ងប្រតិរតិតការនិង
យុទធសាស្រសតររស់បយើងខ្ុំបដ្ើម្បីផតល់បសវាម្ដ្លមានគុណភាពខពស់ជូ្នអតិថិជ្ន 
ររស់បយើងខ្ុំ ។ 

រណាត ញ  ៖ បយើងខ្ុំសបប្ម្ចបគាលបៅនិងបគាលរំណងររស់បយើងខ្ុំតាម្រយៈកិចចសហការ 
និងបធវើការជាមួ្យគាន  ។ បយើងខ្ុំបប្រើប្បាស់ធនធានពីប្កុម្ហ៊ាុនបម្ប្រករបោយ
ប្រសិទធភាព និងភាពស័កតសិទធិតាម្រយៈកិចចសហប្រតិរតតិការបពញបលញនិង
ទំនាក់ទំនងប្រករបោយប្រសិទធភាពបដ្ើម្បីទទួលបានលទធផលកាន់ម្តប្របសើរ។ 

ចំបណេះដឹ្ង ៖ បយើងខ្ុំបតត តបលើចំបណេះដឹ្ងខពស់ រុគាលិកសាទ ត់ជំ្នាញ របចចកវទិាឈានមុ្ខ  
និងភាពម្ចនប្រឌិ្តកនុងរាល់សកម្មភាពររស់បយើងខ្ុំ។
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របយការណ៍របសក់្កុេក្បឹកាភិបល 
ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលមានបសចកតីបសាម្នសសរកីរាយ បធវើការរង្ហា ញជូ្ននូវរបាយការណ៍ររស់ខៃួន និងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុររស់ ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា -បា៉ា សីុហវិក ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ បៅកាត់ថ្ន (“ធនាគារ”) ម្ដ្លបានបធវើ  
សវនកម្មរចួ សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់ 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ។ 

សកម្មភាពចម្បង 

សកម្មភាពចម្បងររស់ធនាគារ រមួ្មានការបធវើប្រតិរតតិការបលើសកម្មភាពអាជី្វកម្មធនាគារឯកបទស និងការផតល់នូវ  
បសវាកម្មហិរញ្ញវតថុម្ដ្លពាក់ព័នធបផសងៗបទៀតបៅកនុងប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ។ 

លទធផលហិរញ្ញវតថ ុ

លទធផលហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់ 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 មានដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 
 
  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
 ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
  (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
ប្បាក់ចំបណញ/(ខាត)មុ្នដ្កពនធ 412,720   1,666,151 (649,470)   (2,621,910) 

ចំណាយពនធបលើប្បាក់ចំបណញ (25,610) (103,388) (4,663) (18,825) 
         

ប្បាក់ចំបណញ/(ខាត)សុទធ 
 សប្មារ់ការយិររបិចេទ 387,110   1,562,763 (654,133)  (2,640,735)  
         

ភាគោភ 

ពំុមានការប្រកាសឬការម្រងម្ចកភាគោភបទ បហើយអភិបាលមិ្នបានបសនើឲ្យមានការម្រងម្ចកភាគោភសប្មារ់  
ការយិររបិចេទម្ដ្លបានប្តួតពិនិតយបនេះបទ ។ 

បដ្ើម្ទុន 

បដ្ើម្ទុនម្ដ្លបានចុេះរញ្ា ីររស់ធនាគារមានចំនួន 15,000,000 ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ម្រងម្ចកជា 1,000 ភាគហ៊ាុន
ម្ដ្ល កនុង 1 ហ៊ាុនមានតម្ម្ៃ 15,000 ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ។ 
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ទុនរប្ម្ងុ និងសំវធិានធន 

ពំុមានការម្ប្រប្រួលជាសារវនតម្នទុនរប្ម្ុង និងសំវធិានធនបៅកនុងការយិររបិចេទបនេះបទ បប្ៅពីការរង្ហា ញបៅកនុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ ។ 

ឥណទាន និងរុបរប្រទានអាប្កក់ និងជារ់សងសយ័  

បៅមុ្នបពលបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលបានចត់វធិានការម្ដ្លមានមូ្លោឋ ន  
សម្រម្យ បដ្ើម្បីរញ្ជា ក់ថ្ន វធិានការទាក់ទងបៅនឹងការលុររំបាត់បចលឥណទាន និងរុបរប្រទានអាប្កក់ និងការ               
បធវើសំវធិានធនបលើឥណទាន និងរុបរប្រទានជារ់សងស័យប្តូវបានបធវើបឡើង បហើយប្កុម្ប្រឹកាភិបាល មានការ                
បជ្ឿជាក់ថ្នរាល់ឥណទាន និងរុបរប្រទាន ម្ដ្លបានដឹ្ងយ៉ាងចាស់ថ្នមិ្នអាចទារបាន ប្តូវបានលុររំបាត់បចល 
បហើយសំវធិានធនប្គរ់ប្គាន់ ប្តូវបានកំណត់បឡើងសប្មារ់ឥណទាន និងរុបរប្រទានអាប្កក់ និងជារ់សងស័យ ។ 

នាម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលពំុបានដឹ្ងពីបហតុការណ៍ណាមួ្យម្ដ្លនឹងរណាត លឲ្យចំនួនម្ន 
ការលុររំបាត់បចលឥណទាន និងរុបរប្រទានអាប្កក់ ឬចំនួនម្នការបធវើសំវធិានធនបលើឥណទាន និងរុបរប្រទាន 
ជារ់សងស័យ បៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ មានលកខណៈមិ្នប្គរ់ប្គាន់រហូតដ្ល់កប្មិ្តជាសារវនតណាមួ្យ 
បនាេះបទ ។ 

ប្ទពយសកម្មចរនត 

បៅមុ្នបពលបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលបានចត់វធិានការម្ដ្លមានមូ្លោឋ ន 
សម្រម្យ បដ្ើម្បីរញ្ជា ក់ថ្នរណាត ប្ទពយសកម្មចរនតទំាងអស់ បលើកម្លងឥណទាន និងរុបរប្រទានបចញ ម្ដ្លបាន                
កត់ប្តាបៅកនុងរញ្ា ីគណបនយយររស់ធនាគារ បហើយម្ដ្លមានតម្ម្ៃមិ្នអាចប្រមូ្លម្កវញិបានបៅកនុងប្រតិរតតិការ 
អាជី្វកម្មធម្មតា ប្តូវបានកាត់រនថយឲ្យបៅបសមើនឹងតម្ម្ៃម្ដ្លគិតថ្ន នឹងអាចប្រមូ្លបានជាក់ម្សដង ។ 

នាម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលពំុបានដឹ្ងពីបហតុការណ៍ណាមួ្យម្ដ្លបធវើឲ្យរ៉ាេះពាល់ដ្ល់ការ 
កំណត់តម្ម្ៃប្ទពយសកម្មចរនតបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារថ្ន មានភាពមិ្នប្តឹម្ប្តូវបនាេះបទ ។ 

វធីិសាស្រសតកំណត់តម្ម្ៃ  

នាម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលពំុបានពិនិតយប ើញមានសាថ នភាពណាមួ្យ ម្ដ្លបានបកើត                   
បឡើងបធវើឲ្យរ៉ាេះពាល់ដ្ល់ការអនុវតតវធីិសាស្រសតម្ដ្លមានកនៃងម្កកនុងការវាយតម្ម្ៃប្ទពយសកម្ម និងរំណុល បៅកនុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារថ្នមានភាពមិ្នប្តឹម្ប្តូវ និងមិ្នសម្រសរបនាេះបទ ។ 
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រំណុលយថ្នភាព និងរំណុលបផសង បៗទៀត 

នាម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ពំុមាន៖ 

(ក) ការោក់រញ្ជច ំប្ទពយសកម្មណាមួ្យររស់ធនាគារ ម្ដ្លបកើតមានបឡើងចរ់តំាងពីចុងការយិររបិចេទម្ក កនុង 
ការធានាចំបពាេះរំណុលររស់រុគាលណាមួ្យបឡើយ ឬ 

(ខ) រំណុលយថ្នបហតុណាមួ្យម្ដ្លបកើតមានបឡើងចំបពាេះធនាគារ ចរ់តំាងពីម្ថៃចុងការយិររបិចេទម្ក បប្ៅ 
អំពីប្រតិរតតិការអាជី្វកម្មធម្មតាររស់ធនាគារ ។  

តាម្ម្តិររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល ពំុមានរំណុលយថ្នបហតុ ឬរំណុលបផសងៗបទៀតររស់ធនាគារ ម្ដ្លប្តូវរំបពញ 
ឬអាចនឹងប្តូវរំបពញកនុងរយៈបពល 12 ម្ខ រនាទ រ់ពីកាលររបិចេទរាយការណ៍ ម្ដ្លនឹងបធវើឲ្យមានផលរ៉ាេះពាល់ ឬ         
អាចនឹងរ៉ាេះពាល់ជាសារវនតដ្ល់លទធភាពររស់ធនាគារកនុងការរំបពញ កាតពវកិចចររស់ខៃួន ដូ្ចម្ដ្លបានកំណត់ 
និងបៅបពលម្ដ្លដ្ល់ម្ថៃកំណត់ ។ 

ការតៃ ស់រតូរម្នបហតុការណ៍ 

នាម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនេះ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលររស់ធនាគារពំុបានពិនិតយប ើញបហតុការណ៍ណាមួ្យ ម្ដ្លមិ្ន 
បានម្វកម្ញកបៅកនុងរបាយការណ៍បនេះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ ម្ដ្លអាចនឹងរណាត លឲ្យ                      
តួបលខម្នចំនួនណាមួ្យ ម្ដ្លបានរង្ហា ញបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុមានភាពមិ្នប្តឹម្ប្តូវបនាេះបទ ។ 

ប្រតិរតតិការមិ្នប្រប្កតី 

តាម្ម្តិររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល លទធផលម្នការបធវើប្រតិរតតិការររស់ធនាគារកនុងការយិររបិចេទហិរញ្ញវតថុបនេះមិ្ន 
មានផលរ៉ាេះពាល់ជាសារវនតបោយសកម្មភាពប្រតិរតតិការ ឬប្ពឹតតិការណ៍ណាមួ្យម្ដ្លមានលកខណៈជាសារវនត                
និង មិ្នប្រប្កតីបនាេះបទ ។ 

ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលក៏មានម្តិផងម្ដ្រថ្ន បៅកនុងចបនាៃ េះបពលចរ់ពីម្ថៃចុងការយិររបិចេទ ដ្ល់ម្ថៃបចញរបាយការណ៍ 
បនេះ ពំុមានចំណាត់ថ្នន ក់សកម្មភាពប្រតិរតតិការ ឬប្ពឹតតិការណ៍ណាមួ្យម្ដ្លមានលកខណៈជាសារវនត និងមិ្ន  
ប្រប្កតីបកើតមានបទបើង ម្ដ្លអាចនំាឲ្យរ៉ាេះពាល់ដ្ល់លទធផលម្នប្រតិរតតិការររស់ធនាគារកនុងការយិររបិចេទម្ដ្ល  
របាយការណ៍បនេះបានបរៀរចំបទបើងបនាេះបទ ។ 

ប្ពឹតតិការណ៍បប្កាយកាលររបិចេទរាយការណ៍ 

ពំុមានប្ពឹតតិការណ៍ជាសារវនតបកើតបឡើងបប្កាយកាលររបិចេទរាយការណ៍ ម្ដ្លតប្ម្ូវឲ្យមានការោតប្តោង ឬ             
និយ័តភាព បប្ៅពីប្ពឹតតិការណ៍ម្ដ្លបានោតប្តោងរចួបហើយ បៅកនុងកំណត់សមាា ល់ម្ដ្លភាា រ់ជាមួ្យនឹង                
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនាេះបទ ។ 
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ប្កមុ្ប្រឹកាភិបាល 

សមាជិ្កប្កុម្ប្រឹកាភិបាលម្ដ្លបានរបប្ម្ើការកនុងការយិររបិចេទរាយការណ៍ និងនាម្ថៃបចញរបាយការណ៍បនេះ                  
រមួ្មាន៖ 
 
 បោក វងស បពប្ជ្  ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
 បោក ឡាវ បអៀវចុង  អនុប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
 បោក Zhao Wen Qing  សមាជិ្ក 

ចំម្ណកហ៊ានុររស់ប្កមុ្ប្រឹកាភិបាល 
ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលម្ដ្លរបប្ម្ើការនាចុងការយិររបិចេទ និងកាន់ការ់ភាគហ៊ាុនររស់ធនាគារមានដូ្ច ខាងបប្កាម្៖ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 

 % ម្នភាគហ៊ាុន ចំនួន ទឹកប្បាក់ % ម្នភាគហ៊ាុន ចំនួន ទឹកប្បាក់ 
 កាន់ការ់ ភាគហ៊ាុន ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ កាន់ការ់ ភាគហ៊ាុន ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 
 
 បោក វងស បពប្ជ្ 70% 700 10,500,000 70% 700 10,500,000 
 បោក ឡាវ បអៀវចុង 30% 300 4,500,000 30% 300 4,500,000 
             

  100% 1,000 15,000,000 100% 1,000 15,000,000 
             

បលើកម្លងម្តការរង្ហា ញខាងបលើបនេះ អភិបាលមាន ក់បទៀតមិ្នបានកាន់ការ់បោយតទ ល់បៅបលើភាគហ៊ាុន ររស់ 
ធនាគារបនាេះបទ ។  

អតថប្របយជ្ន៍ររស់ប្កមុ្ប្រឹកាភិបាល 

បៅកនុងអំឡុងការយិររបិចេទ និងនាចុងការយិររបិចេទហិរញ្ញវតថុបនេះ ពំុមានកិចចប្ពម្បប្ពៀងណាមួ្យ ម្ដ្លធនាគារជា
គូភាគីមាខ ង ម្ដ្លកម្មវតថុម្នកិចចប្ពម្បប្ពៀងបនាេះអាចផតល់លទធភាពដ្ល់សមាជិ្ក ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលណាមាន ក់ ឲ្យ
ទទួលបាននូវអតថប្របយជ្ន៍តាម្ម្បធាបាយបផសង  ៗ ដូ្ចជា ការទិញភាគហ៊ាុន ឬលិខិតរំណុលររស់ធនាគារ ឬ 
សាជី្វកម្មដ្ម្ទបទ ។ 

បៅកនុងអំឡុងការយិររបិចេទហិរញ្ញវតថុ ពំុមានសមាជិ្កប្កុម្ប្រឹកាភិបាលណាមាន ក់បានទទួល ឬមានសិទធិទទួល 
បាននូវអតថប្របយជ្ន៍ណាមួ្យ (បប្ៅពីអតថប្របយជ្ន៍ ម្ដ្លបានទទួលដូ្ចបានរង្ហា ញ បៅកនុងរបាយការណ៍    
ហិរញ្ញវតថុ) តាម្រយៈការចុេះកិចចសនាបធវើបឡើងបោយធនាគារឬបោយប្កុម្ហ៊ាុនពាក់ព័នធ មួ្យជាមួ្យនឹងប្កុម្ហ៊ាុន 
ម្ដ្លសមាជិ្កប្កុម្ប្រឹកាភិបាលបនាេះជាសមាជិ្កឬក៏ជាមួ្យប្កុម្ហ៊ាុន ម្ដ្លសមាជិ្កប្កុម្ប្រឹកាភិបាលបនាេះជា 
សមាជិ្កមាន ផលប្របយជ្ន៍ម្ផនកហិរញ្ញវតថុបប្ចើនបលើកម្លងម្ត ការរង្ហា ញបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 
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ការទទួលខុសប្តវូររស់ប្កមុ្ប្រឹកាភិបាលបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលមានភារៈបធវើការអេះអាងរញ្ជា ក់ថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបានបរៀរចំបឡើងយ៉ាងប្តឹម្ប្តូវ បដ្ើម្បី 
ចងអុលរង្ហា ញនូវភាពពិត និងប្តឹម្ប្តូវម្នសាថ នភាពហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារនាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ប្ពម្ទំាង                
លទធផលហិរញ្ញវតថុ និងលំហូរទឹកប្បាក់ សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់ ។   

បៅកនុងការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលចំបាច់ប្តូវ៖ 

(ក) អនុម័្តនូវបគាលនបយបាយគណបនយយម្ដ្លសម្រសរ បោយម្ផអកបលើការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់ប្រមាណ  
យ៉ាងសម្បហតុផលនិងប្រុងប្រយ័តន បហើយបធវើការអនុវតតន៍ប្រករបោយសងាតិភាព ។ 

(ខ) បគារពតាម្សតង់ោរគណបនយយកម្ពុជា និងបគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ពាក់ព័នធនឹង                 
ការបរៀរចំ និងការកំណត់រង្ហា ញបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬប្រសិនបរើមានការខុសម្រៃកពីបនេះ បដ្ើម្បី 
រង្ហា ញភាពពិត និងប្តឹម្ប្តូវ គឺប្តូវម្តរង្ហា ញនិងពនយល់ឲ្យបានចាស់ោស់ និងកំណត់ររមិាណបៅកនុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 

(គ) ប្តួតពិនិតយប្រព័នធដំ្បណើ រការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ និងរកាទុកនូវរញ្ា ីគណបនយយឲ្យបាន 
ប្គរ់ប្គាន់ និងប្រព័នធប្គរ់ប្គងម្ផទកនុងឲ្យមានប្រសិទធភាព ។ 

( ) វាយតម្ម្ៃនូវលទធភាពររស់ធនាគារកនុងការរនតនិរនតរភាពអាជី្វកម្ម ទទួលខុសប្តូវបលើការោតប្តោងព័ត៌មាន 
ប្រសិនបរើពាក់ព័នធនូវរញ្ជា ទំាងឡាយម្ដ្លទាក់ទងបៅនឹងនិរនតរភាពអាជី្វកម្ម និងបប្រើប្បាស់ មូ្លោឋ ន    
និរនតរភាពម្នគណបនយយបលើកម្លង ម្តអនកប្គរ់ប្គងមានរំណងចង់ជ្ប្ម្េះរញ្ា ី តអ កដំ្បណើ រការធនាគារ ឬ 
គាម នជ្បប្ម្ើសសម្រម្យដ្ម្ទបទៀតបប្ៅពីបធវើម្ររបនេះ ។ និង 

(ង) ប្តួតពិនិតយ និងដឹ្កនំាធនាគារឲ្យមានប្រសិទធិភាពបលើរាល់បសចកតីសបប្ម្ច ម្ដ្លមានសារៈសំខាន់                    
ទំាងអស់ម្ដ្លរ៉ាេះពាល់ដ្ល់សកម្មភាពប្រតិរតតិការ និងដំ្បណើ រការររស់ធនាគារបហើយប្តូវប្បាកដ្ថ្ន       
កិចចការបនេះ ប្តូវបានឆៃុេះរញ្ជច ំងយ៉ាងប្តឹម្ប្តូវបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។  

ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលធានាអេះអាងថ្ន បានអនុវតតនូវរាល់តប្ម្ូវការ ដូ្ចមានរាយការណ៍ខាងបលើកនុងការបរៀរចំ                     
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 
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ការអនុម័្តបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ខ្ុំតំណាងឲ្យប្កុម្ប្រឹកាភិបាល សូម្អនុម័្តបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុម្ដ្លបានភាា រ់ម្កជាមួ្យបៅទំព័រទី 11 
ដ្ល់ទី 59 បនេះថ្នបានរង្ហា ញនូវភាពប្តឹម្ប្តូវម្នសាថ នភាពហិរញ្ញវតថុររស់ ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា -បា៉ា សីុហវិក                        
ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ប្ពម្ទំាងលទធផលហិរញ្ញវតថុ និងលំហូរទឹកប្បាក់ររស់ធនាគារ 
សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់បោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោរគណបនយយកម្ពុជា និងបគាលការណ៍ម្ណនំា 
ររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជាពាក់ព័នធនឹងការបរៀរចំ និងការកំណត់រង្ហា ញបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 

 

ចុេះហតថបលខាបោយបយងបៅបលើបសចកតីសបប្ម្ចររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 

 
បោក វងស បពប្ជ្ 
ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 

រាជ្ធានីភនំបពញ ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 

ម្ថៃទី 28 ម្ខ មី្នា ឆ្ន ំ 2018 
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របយការណ៍របសស់េនករឯករាជ្យ 
ជូ្នចំបពាេះភាគទុនិក 
ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា -បា៉ាសីុហវិក ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ 

ម្តិសវនកម្ម 
បយើងខ្ុំ បានបធវើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា -បា៉ា សីុហវិក                  
ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ បៅកាត់ថ្ន (“ធនាគារ”) ម្ដ្លរួម្មានតារាងតុលយការនាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ        
ឆ្ន ំ 2017 និងរបាយការណ៍លទធផល របាយការណ៍សដីពីរម្ប្ម្រប្ម្ួលមូ្លធន និងរបាយការណ៍         
លំហូរទឹកប្បាក់ សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់ និងកំណត់សមាា ល់ម្ដ្លរមួ្មានបសចកតី 
សបងខរបគាលនបយបាយគណបនយយសំខាន់ៗ ប្ពម្ទំាងព័ត៌មានពនយល់បផសងៗ ម្ដ្លបានរង្ហា ញ 
បៅទំព័រទី 11 ដ្ល់ទី 59 (បៅកាត់ថ្ន “របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ“) ។ 

ជាម្តិររស់បយើងខ្ុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុជាសារវនតបានរង្ហា ញនូវភាពប្តឹម្ប្តូវម្នសាថ នភាព 
ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារនាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ប្ពម្ទំាងលទធផលហិរញ្ញវតថុ និងលំហូរទឹកប្បាក់ 
សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់ បោយអនុបោម្បៅតាម្ សតង់ោរគណបនយយកម្ពុជា និង 
បគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជាពាក់ព័នធ នឹងការបរៀរចំ និងការកំណត់រង្ហា ញបៅ 
កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 

មូ្លោឋ នម្នម្តិសវនកម្ម 
បយើងខ្ុំ បានបធវើសវនកម្មបោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោរសវនកម្មអនតរជាតិម្នកម្ពុជា ។  ការទទួល 
ខុសប្តូវររស់បយើងខ្ុំម្ដ្លរសរតាម្សតង់ោរទំាងបនាេះ ប្តូវបានបរៀររារ់រម្នថម្បទៀត បៅកនុ ង          
កថ្នខ័ណឌ សដីពីការទទួលខុសប្តូវររស់សវនករ សប្មារ់ការបធវើសវនកម្មបលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ  
ម្ដ្លមានបៅកនុងរបាយការណ៍ររស់បយើងខ្ុ ំ ។  បយើងខ្ុំមានភាពឯករាជ្យពីធនាគារបោយរសរបៅ 
តាម្តប្ម្ូវការប្កម្សីលធម៌្វជិាា ជី្វៈ ម្ដ្លពាក់ព័នធនឹងសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុកនុង       
ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា បហើយបយើងខ្ុំបានរំបពញនូវទំនួលខុសប្តូវប្កម្សីលធម៌្វជិាា ជី្វៈរសរ 
តាម្តប្ម្ូវការររស់សតង់ោរទំាងបនាេះ ។  បយើងខ្ុំបជ្ឿជាក់ ថ្នភសតុតាងសវនកម្មម្ដ្លបយើងខ្ុំប្រមូ្ល 
បានមានលកខណៈប្គរ់ប្គាន់ និងសម្រសរសប្មារ់ជា មូ្លោឋ នកនុងការរបញ្ចញម្តិសវនកម្មររស់ 
បយើងខ្ុំ។



 

 8 

ព័ត៌មានបផសង  ៗ
អនកប្គរ់ប្គងមានភារៈទទួលខុសប្តូវបលើព័ត៌មានបផសងៗ។ ព័ត៌មានបផសង  ៗ ម្ដ្លបានទទួលប្តឹម្កាលររបិចេទ                
ម្នរបាយការណ៍សវនកម្មបនេះ គឺរបាយការណ៍ររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលម្ដ្លបានរង្ហា ញបៅទំព័រទី 1 ដ្ល់ 6 និង 
របាយការណ៍ប្រចំឆ្ន ំររស់ធនាគារ ម្ដ្លរពឹំងថ្នរចួរាល់រនាទ រ់ពីកាលររបិចេទម្នរបាយការណ៍សវនកម្មបនេះ ។ 

ម្តិសវនកម្មររស់បយើងខ្ុំ បៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ មិ្នបានប្គរដ្ណត រ់បលើព័ត៌មានបផសង  ៗ បហើយបយើងខ្ុំ 
មិ្នបធវើការផដល់នូវអំណេះអំណាងណាមួ្យបៅបលើព័ត៌មានបនេះបទ។ 

ពាក់ព័នធនឹងការបធវើសវនកម្មររស់បយើងខ្ុំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ការទទួលខុសប្តូវររស់បយើងខ្ុំ គឺប្តូវអាន 
ព័ត៌មានបផសង  ៗ បហើយពិចរណាថ្នបតើព័ត៌មានបផសងៗបនាេះ មានភាពមិ្នរសរគាន ជាសារវនតជាមួ្យរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុ ឬការយល់ដឹ្ងររស់បយើងខ្ុំបៅកនុងការបធវើសវនកម្ម ឬមានរង្ហា ញនូវកំហុងឆាងជាសារវនត ។ 

ប្រសិនបរើការអានព័ត៌មានបផសងៗម្ដ្លបានទទួលមុ្នកាលររបិចេទម្នរបាយការណ៍សវនកម្មបនេះអាចឱ្យបយើងខ្ុំ 
សននិោឋ នថ្ន មានកំហុសឆាងជាសារវនតបកើតបឡើងបលើព៌តមានបផសងៗបនេះ បយើងខ្ុំប្តូវរាយការណ៍បៅតាម្សាថ ន
ភាពជាក់ម្សតងបយើងខ្ុំពំុមានអវីម្ដ្លប្តូវរាយការណ៍ពាក់ព័នធនឹង ព័ត៌មានបផសង បៗនេះបទ ។ 

ការទទួលខុសប្តវូបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ររស់អនកប្គរ់ប្គង និងអនកទទួលខុសប្តវូបលើអភិបាលកិចច 

អនកប្គរ់ប្គងមានភារៈទទួលខុសប្តូវបលើការបរៀរចំ និងការរង្ហា ញនូវភាពប្តឹម្ប្តូវម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
បោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោរគណបនយយកម្ពុជា និងបគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជាពាក់ព័នធ 
នឹងការបរៀរចំ និងការកំណត់រង្ហា ញបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ បហើយនិងទទួលខុសប្តូវបលើប្រព័នធប្តួតពិនិតយ             
ម្ផទកនុង ម្ដ្លអនកប្គរ់ប្គងកំណត់ថ្ន មានភាពចំបាច់សប្មារ់ការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឲ្យបជ្ៀសផុតពីការ
រង្ហា ញខុសជាសារវនត បោយសារម្តការម្កៃងរនៃំ ឬកំហុសឆាង ។  

បៅកនុងការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ អនកប្គរ់ប្គងមានភារៈទទួលខុសប្តូវបលើការវាយតម្ម្ៃនូវលទធភាពររស់ 
ធនាគារ កនុងការរនតនិរនតរភាពអាជី្វកម្មទទួលខុសប្តូវបលើការោតប្តោងព័ត៌មាន ប្រសិនបរើពាក់ព័នធនូវរញ្ជា  
ទំាងឡាយ ម្ដ្លទាក់ទងបៅនឹងនិរនតរភាពអាជី្វកម្ម និងបប្រើប្បាស់មូ្លោឋ ននិរនតរភាពម្នគណបនយយបលើកម្លង 
ម្តអនកប្គរ់ប្គងមានរំណងចង់ជ្ប្ម្េះរញ្ា ីតអ កដំ្បណើ រការធនាគារ ឬគាម នជ្បប្ម្ើសសម្រម្យដ្ម្ទបទៀត បប្ៅពីបធវើ     
ម្ររបនេះ ។ 

អនកទទួលខុសប្តូវបលើអភិបាលកិចច មានភារៈទទួលខុសប្តូវកនុងការប្តួតពិនិតយដំ្បណើ រការហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ ។ 

ការទទួលខុសប្តវូររស់សវនករសប្មារ់ការបធវើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ  

បគាលបៅររស់បយើងខ្ុំ គឺផដល់នូវអំណេះអំណាងសម្បហតុផលថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំាងមូ្លមិ្នមានការ 
រង្ហា ញខុសជាសារវនតបោយសារម្តការម្កៃងរនៃំ ឬកំហុសឆាង និងផដល់នូវរបាយការណ៍ររស់សវនករម្ដ្លរមួ្ 
រញ្ចូ លទំាង ម្តិសវនកម្មររស់បយើងខ្ុំ ។  អំណេះអំណាងសម្បហតុផលគឺជាអំណេះអំណាងមានកប្មិ្តខពស់មួ្យ 
រ៉ាុម្នតវាមិ្នអាចធានាថ្ន ប្គរ់បពលម្នការបធវើសវនកម្មបោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោរសវនកម្មអនតរជាតិម្នកម្ពុជា 
អាចរកប ើញនូវការង្ហា ញខុសជាសារវនតម្ដ្លបានបកើតបឡើងបនាេះបទ ។  ការរង្ហា ញខុសជាសារវនតអាចបកើតបឡើង 
បោយសារការម្កៃងរនៃំ ឬកំហុសឆាង បហើយប្តូវបានចត់ទុកថ្នជាសារវនត បៅបពលម្ដ្លការ ម្កៃងរនៃំ ឬកំហុស 
ឆាងម្តមួ្យ ឬក៏រមួ្រញ្ចូ លគាន មានផលរ៉ាេះពាល់ដ្ល់ការសបប្ម្ចចិតតម្ផនកបសដ្ឋកិចចររស់អនកបប្រើប្បាស់ បោយ
បយង បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ ។ 
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ជាម្ផនកមួ្យម្នការបធវើសវនកម្ម បោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោរសវនកម្មអនតរជាតិម្នកម្ពុជា បយើងខ្ុំអនុវតតនូវ            
ការវនិិចេ័យម្ដ្លប្រករបៅបោយវជិាា ជី្វៈ និងរកានូវម្ជ្ឈធាតុនិយម្ កនុងអំឡុងបពលសវនកម្ម ។  បយើងខ្ុំក៏៖ 

 បធវើការកំណត់និងវាយតម្ម្ៃនូវហានិភ័យ ម្នការរង្ហា ញខុសជាសារវនតបលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបោយសារ 
ម្តការម្កៃងរនៃំ ឬកំហុសឆាង និងទទួលខុសប្តូវបលើការបរៀរចំ និងការអនុវតតនូវនីតិវធីិសវនកម្ម បដ្ើម្បី                
បឆៃើយតរបៅនឹងហានិភ័យទំាងបនាេះ និងប្រមូ្លនូវភសតុតាងម្ដ្លមានលកខណៈប្គរ់ប្គាន់ និងសម្រសរ 
សប្មារ់ជាមូ្លោឋ នកនុងការរបញ្ចញម្តិសវនកម្មររស់បយើងខ្ុំ ។  ហានិភ័យម្ដ្លមិ្នអាចរកប ើញនូវការ 
រង្ហា ញខុសជាសារវនត ម្ដ្លបកើតបឡើងបោយសារម្តការម្កៃងរនៃំ មានលកខណៈខពស់ជាងការរង្ហា ញខុស              
បកើតបឡើងពីកំហុសឆាង បោយសារម្តការម្កៃងរនៃំអាចរមួ្រញ្ចូ លទំាងការ ុរ ិតគាន  ការលួចរនៃំ ការលុរ 
បចលបោយបចតនា ការរករសាយមិ្នពិត ឬមិ្នអនុវតតតាម្នីតិវធីិប្គរ់ប្គងម្ផទកនុង ។ 

 ទទួលបាននូវការយល់ដឹ្ងអំពីការប្គរ់ប្គងម្ផទកនុង ម្ដ្លពាក់ព័នធនឹងការបធវើសវនកម្មកនុងបគាលរំណងបដ្ើម្បី 
បរៀរចំនូវនីតិវធីិសវនកម្មម្ដ្លសម្រសរបៅតាម្កាលៈបទសៈ រ៉ាុម្នតមិ្នម្ម្នកនុងបគាលរំណងបដ្ើម្បីរបញ្ចញ 
ម្តិបលើប្រសិទធភាពម្នការប្គរ់ប្គងម្ផទកនុងររស់ធនាគារបឡើយ ។ 

 ការវាយតម្ម្ៃបលើភាពសម្រសរម្នបគាលនបយបាយគណបនយយម្ដ្លធនាគារបានបប្រើប្បាស់ និងភាព             
សម្បហតុផលម្នការបា៉ា ន់សាម នគណបនយយសំខាន់  ៗ ប្ពម្ទំាងការោតប្តោងព័ត៌មានពាក់ព័នធម្ដ្លបាន                  
បធវើបឡើងបោយអនកប្គរ់ប្គង ។ 

 បធវើការសននិោឋ នបលើភាពសម្រសរម្នការបប្រើប្បាស់មូ្លោឋ ននិរនតរភាពម្នគណបនយយររស់អនកប្គរ់ប្គង បហើយ 
បោយម្ផអកបៅបលើភសតុតាងសវនកម្មម្ដ្លទទួលបាន បធវើការសននិោឋ នថ្នបតើភាពមិ្នចាស់ោស់សារវនត           
ពាក់ព័នធបៅនឹងប្ពឹតតិការណ៍ ឬលកខខណឌ ម្ដ្លអាចបធវើឲ្យមានម្នទិលជាសារវនតបលើលទធភាពររស់ធនាគារ
បដ្ើម្បរីនតនិរនតរភាពអាជី្វកម្ម ។  ប្រសិនបរើបយើងខ្ុំបធវើការសននិោឋ នថ្នមានអតថិភាពម្នភាពមិ្នប្បាកដ្ប្រជាជា
សារវនត បយើងខ្ុំចំបាច់ប្តូវរញ្ចូ លបៅកនុងរបាយការណ៍ររស់បយើងខ្ុំ បដ្ើម្បីទាញចំណារ់អារម្មណ៍បលើការ
ោតប្តោង ព័ត៌មានពាក់ព័នធបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬ ប្រសិនបរើការោតប្តោងព័ត៌មានមានលកខណៈ
មិ្នប្គរ់ប្គាន់បយើងខ្ុំចំបាច់ប្តូវផដល់ម្តិសវនកម្ម ម្ដ្លមានរញ្ជា  ។  ការសននិោឋ នររស់បយើងខ្ុំ គឺម្ផអកតាម្                      
ភសតុតាងសវនកម្មម្ដ្លប្រមូ្លបានប្តឹម្កាលររបិចេទម្នរបាយការណ៍សវនកម្មររស់បយើងខ្ុំ ។ យ៉ាងណា                   
ក៏បោយប្ពឹតតិការណ៍ ឬលកខខណឌ នាបពលអនាគតអាចបធវើឲ្យធនាគាររញ្ឈរ់និរនតរភាពម្នអាជី្វកម្ម ។ 

 វាយតម្ម្ៃបលើការរង្ហា ញម្នទប្ម្ង់ និងខៃឹម្សារម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំាងមូ្ល ម្ដ្លរមួ្រញ្ចូ លទំាងការ   
ោតប្តោងព័ត៌មាន និងវាយតម្ម្ៃថ្នបតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបានរង្ហា ញពីប្រតិរតតិការ និងប្ពឹតតិការណ៍             
ពាក់ព័នធកនុងអតថន័យម្ដ្លអាចសបប្ម្ចបាននូវការរង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុដ៏្ប្តឹម្ប្តូវ ។ 
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បយើងខ្ុំ ផដល់ព័ត៌មានជូ្នអនកទទួលខុសប្តូវបលើអភិបាលកិចច សដីពីរញ្ជា បផសងបទៀត វសិាលភាព និងបពលបវោ 
ម្ដ្លបានបប្គាងទុកសប្មារ់ការបធវើសវនកម្ម និងការរកប ើញរញ្ជា ជាសារវនតបផសងបទៀត ម្ដ្លមានរមួ្រញ្ចូ លទំាង 
ចំណុចខវេះខាតម្នការប្គរ់ប្គងម្ផទកនុងម្ដ្លបានរកប ើញកនុងអំឡុងបពលបធវើសវនកម្ម ។ 

 

តំណាងប្កុម្ហ៊ាុន ទេភ៊ីេឹេជ្ជ៊ី ទេេបូឌា ចំកាត់ 

 
ង ៉ា ហ្៊ា យ 
Partner 

រាជ្ធានីភនំបពញ ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 

ម្ថៃទី 28 ម្ខ មី្នា ឆ្ន ំ 2018 

 



ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 

តារាងតុលយការ 
នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
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 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
 កំណត់ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
 សំគាល់  (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
ក្េពយសកេម 

សាច់ប្បាក់កនុងម្ដ្ 5 2,000   8,074 2,000  8,074 
ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់ 
 បៅធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា  96,462   389,417 93,931  379,199 
ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់ 
 បៅធនាគារនានា និង 
 ប្គឹៈសាថ នហិរញ្ញវតថុបផសង  ៗ 6 501,225   2,023,445 2,539,299  10,251,150 
ឥណទាន និងរុបរប្រទាន - សុទធ 7 21,014,596   84,835,924 12,278,123 49,566,782 
ប្បាក់របញ្ញើតម្កល់តាម្ចារ់ 8 750,000   3,027,750 750,000 3,027,750 
ប្ទពយសកម្មបផសង  ៗ 9 105,272   424,983 295,998    1,194,944 
ប្ទពយសកម្មអររីូ 10 306,716   1,238,212 393,190 1,587,308 
ប្ទពយ និងររកិាខ រ 11 929,564   3,752,650 1,186,835 4,791,253 
         

សរ  បក្េពយសកេម  23,705,835   95,700,455 17,539,376  70,806,460 
         

បំណ ល និ  េូលធន 

បំណ ល 
រំណុលបផសង  ៗ 12 170,574   688,606 192,458 776,952 
រំណុលពនធបលើប្បាក់ចំបណញ 13  2,284   9,221 1,051 4,243 
ប្បាក់កម្ចី  14 8,800,000   35,525,600 3,000,000 12,111,000 
         

សរ  បបំណ ល  8,972,858   36,223,427 3,193,509 12,892,195 
         

េូលធន 

បដ្ើម្ទុន  15 15,000,000   60,000,000 15,000,000 60,000,000 
ប្បាក់ខាតរងារ  (267,023)  (1,077,972) (654,133)  (2,640,735) 
លបម្អៀងពីការរតូរររិូយរ័ណណ  - 555,000 - 555,000 
         

សរ  បេូលធន   14,732,977   59,477,028 14,345,867   57,914,265  
         

សរ  បបំណ ល និ  េូលធន  23,705,835   95,700,455 17,539,376  70,806,460 
         

 
 
កំណត់សមាា ល់ដូ្ចមានភាា រ់ជាមួ្យ គឺជាម្ផនកមួ្យម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ ។ 



ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍លទធផល 
សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
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  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
 កំណត់ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
 សំគាល់  (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 
ចំណូលពីការប្បាក់ 16 2,384,238   9,625,169 292,205 1,179,632 
 
ចំណាយការប្បាក់  (587,665)  (2,372,404) (14,778) (59,658) 
         

ចំណូលសុទធពីការប្បាក់  1,796,573   7,252,765 277,427 1,119,974 
 
ចំណូលប្រតិរតតិការបផសង  ៗ 17 171,012   690,376 180,338 728,025 
ប្បាក់បរៀវតសរ ៍និង 
 អតថប្របយជ្ន៍បផសង  ៗ 18 (699,091)  (2,822,230) (466,675)    (1,883,967) 
 
ចំណាយរលំស់  (349,084)  (1,409,253) (126,743) (511,662) 
 
ចំណាយប្រតិរតតិការបផសង  ៗ 19 (418,442)  (1,689,250) (389,796)  (1,573,607) 
 
សំវធិានធនសប្មារ់ឥណទាន  
 និងរុបរប្រទានខាតរង់ 7 (88,248)  (356,257) (124,021) (500,673) 
         

ប្បាក់ចំបណញ/(ខាត)មុ្នរង់ពនធ  412,720   1,666,151 (649,470)  (2,621,910) 
 
ចំណាយពនធបលើប្បាក់ចំបណញ 13  (25,610)  (103,388) (4,663) (18,825) 
         

ចំបណញ/(ខាត) សុទធសប្មារ់ការយិររបិចេទ 387,110   1,562,763 (654,133)  (2,640,735) 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាា ល់ដូ្ចមានភាា រ់ជាមួ្យ គឺជាម្ផនកមួ្យម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ ។ 



ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍សដពីីរម្ប្ម្រប្ម្លួមូ្លធន 
សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
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    បដ្ើម្ទុន ប្បាក់ខាតរងារ លបម្អៀងពីការរតូរររិូយរ័ណណ សររុ 
     ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
      (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 
សម្តុលយនាម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) - - - - - - - - 

ការរបងកើនបដ្ើម្ទុន 15,000,000 60,000,000 - - - - 15,000,000 60,000,000 

ខាតសុទធសប្មារ់ការយិររបិចេទ - - (654,133)  (2,640,735) - - (654,133)  (2,640,735) 

លបម្អៀងពីការរតូរររិូយរ័ណណ - - - - - 555,000  -  555,000 
                    

សម្តុលយនាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 15,000,000   60,000,000  (654,133)  (2,640,735)  - 555,000  14,345,867 57,914,265 
                    

 

សម្តុលយនាម្ថៃទី 1 ម្ខ ម្ករា ឆ្ន ំ 2017 15,000,000   60,000,000   (654,133)  (2,640,735)  - 555,000  14,345,867   57,914,265 

ចំបណញសុទធសប្មារ់ការយិររបិចេទ -  - 387,110   1,562,763  -  - 387,110   1,562,763 
                    

សម្តុលយនាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 15,000,000   60,000,000   (267,023)  (1,077,972)  -  555,000   14,732,977   59,477,028 
                    

 

កំណត់សមាា ល់ដូ្ចមានភាា រ់ជាមួ្យ គឺជាម្ផនកមួ្យម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ ។



ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្បាក់  
សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ដ្លបានរញ្ច រ់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 
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  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
លហូំ្រេឹកក្បក់ព៊ីសកេមភាពក្បតិបតតិការ 

ចំបណញ/(ខាត)សុទធសប្មារ់ការយិររបិចេទ 387,110   1,562,763 (654,133)  (2,640,735) 

និយ័តកម្មបលើៈ 

 រលំស់  349,084   1,409,253 126,743  511,662 
 ចំណាយការប្បាក់  587,665   2,372,404 14,778  59,658 
 សំវធិានធនសប្មារ់ឥណទាន និង 
  រុបរប្រទានអាប្កក់និងជារ់សងស័យ 88,248   356,257 124,021  500,673 
 ចំណូលការប្បាក់  (2,384,238)  (9,625,169) (292,205) (1,179,632) 
 ការលុរបចលប្ទពយ និងររកិាខ រ  5,382   21,727 - - 
 ចំណាយពនធបលើប្បាក់ចំបណញ 25,610   103,388 4,663 18,825 
         

    (941,139)  (3,799,377)  (676,133)  (2,729,549) 

ការម្ប្រប្រួលនូវៈ 

 ឥណទាន និងរុបរប្រទាន  (8,824,721)  (35,625,399) (12,402,144)  (50,067,455) 
 ប្បាក់របញ្ញើតម្កល់តាម្ចារ់  - - (750,000)  (3,027,750) 
 ប្ទពយសកម្មបផសង  ៗ  155,961   629,614 (184,036)    (742,953) 
 រំណុលបផសង  ៗ  (20,819)  (84,046) 181,652  733,329 
         

សាច់ប្បាក់បប្រើប្បាស់កនុងប្រតិរតតិការ (9,630,718)  (38,879,208)  (13,830,661)  (55,834,378) 

 ចំណាយការប្បាក់  (588,730)  (2,376,703) (3,972)  (16,035) 
 ចំណូលការប្បាក់ម្ដ្លបានទទួល 2,419,003   9,765,515 180,243 727,641 
 ពនធបលើប្បាក់ចំបណញបានរង់  (24,377)  (98,410) (3,612)  (14,582) 
         

សាច់ប្បាក់សុទធបប្រើប្បាស់កនុង 
 សកម្មភាពប្រតិរតតិការ  (7,824,822)  (31,588,806)  (13,658,002)  (55,137,354) 
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  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
លហូំ្រេឹកក្បក់ព៊ីសកេមភាពេនិិទោគ 

ប្បាក់របញ្ញើមានកាលកំណត់បៅ 
 ប្គឹេះសាថ នហិរញ្ញវតថុ  2,000,000  8,074,000 (2,000,000)  (8,074,000) 
ការទិញប្ទពយសកម្មអររីូ  (2,243)  (9,055) (419,315)  (1,692,775) 
ការទិញប្ទពយ និងររកិាខ រ  (8,478)  (34,226) (1,287,453)  (5,197,448)  
         

សាច់ប្បាក់សុទធទទួលបានពី/(បប្រើប្បាស់កនុង) 
 សកម្មភាពវនិិបយគ  1,989,279   8,030,719   (3,706,768)  (14,964,223) 
         

លហូំ្រេឹកក្បក់ព៊ីសកេមភាពហ្រិញ្ញបបទាន 

សាច់ប្បាក់ទទួលបានពី 
 បដ្ើម្ទុនបបាេះផាយ  - - 15,000,000  60,555,000 
សាច់ប្បាក់ទទួលបានពីប្បាក់កម្ចី  10,800,000   43,599,600 3,000,000  12,111,000 
ការសងប្បាក់បលើប្បាក់កម្ចី  (5,000,000)  (20,185,000) - - 
         

សាច់ប្បាក់សុទធទទួលបានពី 
 សកម្មភាពហិរញ្ញរបទាន  5,800,000   23,414,600 18,000,000  72,666,000 
         

ការ (ថយច ុះ)/ទកើនទឡើ ននសច់ក្បក់  
 និ សច់ក្បក់សេេូល  (35,543)  (143,487) 635,230  2,564,423  
សច់ក្បក់ និ សច់ក្បក់សេេូល  
 នាទ ើេការយិបរទិចេេ  635,230   2,564,423 - - 
         

សច់ក្បក់ និ សច់ក្បក់សេេូល 
 នាច  ការយិបរទិចេេ (កំណត់សមាា ល់ 20) 599,687   2,420,936 635,230  2,564,423  
         

 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាា ល់ដូ្ចមានភាា រ់ជាមួ្យ គឺជាម្ផនកមួ្យម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ ។ 
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1. េំព៊ីធនាគារ 

ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា -បា៉ា សីុហវិក ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ បៅកាត់ថ្ន (“ធនាគារ”) បានរបងកើតបឡើងបៅ 
កនុងប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា នាម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 បប្កាម្ការចុេះរញ្ា ីពាណិជ្ាកម្មបលខ 00007514 
បចញបោយប្កសួងពាណិជ្ាកម្ម ។ 

បៅម្ថៃទី 16 ម្ខ មិ្ថុនា ឆ្ន ំ 2016 ធនាគារបានទទួលអាជ្ារ័ណណជាធនាគារឯកបទសពីធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា 
បដ្ើម្បីបធវើប្រតិរតតិការអាជី្វកម្មជាធនាគារឯកបទស ម្ដ្លមានសុពលភាពអចិម្ន្រនតយ៍ បហើយចរ់បផតើម្បធវើ 
ប្រតិរតតិការអាជី្វកម្ម បៅម្ថៃទី 11 ម្ខ កកកោ ឆ្ន ំ 2016 ។ 

ធនាគារមានរុគាលិកចំនួន 23 នាក់ នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 (2016: 22នាក់) ។ 

2. េូលដ្ឋា នននការទរៀបចំ 

(ក) របាយការណ៍អនុបោម្ភាព 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានបរៀរចំបឡើងបោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោរគណបនយយកម្ពុជា និង     
បគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ពាក់ព័នធនឹងការបរៀរចំ និងការកំណត់រង្ហា ញបៅកនុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ ប្តូវបានអនុម័្តបោយប្កុម្ប្រឹកាភិបាល និងផតល់សិទធិផាយបៅ             
ម្ថៃទី 28 ម្ខ មី្នា ឆ្ន ំ 2018។ 

(ខ) មូ្លោឋ នម្នការវាស់ម្វង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ ប្តូវបានបរៀរចំបឡើងតាម្មូ្លោឋ នតម្ម្ៃបដ្ើម្ បលើកម្លងម្តការ                     
ោតប្តោងបគាលនបយបាយគណបនយយដូ្ចខាងបប្កាម្ ។ 

(គ) ររិូយរ័ណណមុ្ខង្ហរ និងររិូយរ័ណណសប្មារ់បធវើការរង្ហា ញ 

ររិូយរ័ណណជាតិម្នប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា គឺ “បរៀល”។  ម្តបោយសារធនាគារមានប្រតិរតតិការ និងរកា 
កំណត់ប្តារញ្ា ីគណបនយយររស់ខៃួន ម្ផអកបលើមូ្លោឋ នប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ អនកប្គរ់ប្គងក៏បានកំណត់ 
ប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិជាររិូយរ័ណណមុ្ខង្ហរ ម្ដ្លឆៃុេះរញ្ជច ំងអំពីសាថ នភាពបសដ្ឋកិចច និងសាថ នការណ៍ររស់ 
ធនាគារ ។ 
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2. េូលដ្ឋា នននការទរៀបចំ (ត) 

(គ) ររិូយរ័ណណមុ្ខង្ហរ និងររិូយរ័ណណសប្មារ់បធវើការរង្ហា ញ (ត) 

សកម្មភាពប្រតិរតតិការជាររិូយរ័ណណបផសងៗបទៀត បប្ៅពីប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិប្តូវបានរតូរបៅជាប្បាក់                
ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ បោយបប្រើអប្តារតូរប្បាក់បៅម្ថៃប្រតិរតតិការបនាេះ ។  សម្តុលយម្នប្ទពយសកម្មររិូយវតថុ                      
និងរំណុលររិូយវតថុនាកាលររបិចេទរាយការណ៍ម្ដ្លជាររិូយរ័ណណបផសងបទៀត បប្ៅពីប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 
ប្តូវបានរតូរបៅជាប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ បោយបប្រើអប្តានាកាលររបិចេទបនាេះ ។  ភាពលបម្អៀងពីការរតូរ                        
ររិូយរ័ណណ ម្ដ្លបកើតម្កពីការរតូរបនាេះប្តូវបានទទួលសាា ល់បៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ ប្តូវបានរង្ហា ញជាប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ម្ដ្លជាររិូយរ័ណណមុ្ខង្ហរររស់    
ធនាគារ ។  តួបលខទំាងអស់ប្តូវបានកាត់ខទង់ចំនួនមួ្យដុ្ោៃ រអាបម្រកិម្ដ្លជិ្តរំផុត ឬលុេះប្តាមានការ 
រង្ហា ញបផសងពីបនាេះ ។ 

( ) ការបា៉ា ន់សាម ន និងការវនិិចេ័យ 

ការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ បោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវតថុ                   
អនតរជាតិម្នកម្ពុជា តប្ម្ូវឲ្យអនកប្គរ់ប្គងបធវើការវនិិចេ័យ ការបា៉ា ន់សាម ន និងការសនមត់ម្ដ្លមានផល                        
រ៉ាេះពាល់ដ្ល់ការអនុវតតនូវបគាលនបយបាយគណបនយយ និងចំនួនម្នប្ទពយសកម្ម រំណុល ចំណូល និង 
ចំណាយម្ដ្លបានរាយការណ៍ ។  លទធផលជាក់ម្សតងអាចខុសពីការបា៉ា ន់សាម នទំាងបនាេះ ។ 

ការបា៉ា ន់សាម ន និងការសនមត់ម្ដ្លពាក់ព័នធ ប្តូវបានប្តួតពិនិតយជាប្រចំ ។  ការម្កម្ប្របៅបលើការបា៉ា ន់សាម ន 
គណបនយយប្តូវបានទទួលសាា ល់ និងកត់ប្តាបៅកនុងការយិររបិចេទ ម្ដ្លការបា៉ា ន់សាម នបនាេះប្តូវបានម្កម្ប្រ 
និងការយិររបិចេទអនាគតម្ដ្លមានផលរ៉ាេះពាល់បោយការម្កម្ប្របនេះ ។  

គណបនយយបា៉ា ន់សាម ន និងការវនិិចេ័យចម្បង ប្តូវបានអនុវតតបៅកនុងការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ                         
រមួ្មានការបា៉ា ន់សាម ននូវចំនួនម្ដ្លអាចប្រមូ្លបានម្កវញិពីឥណទាន និងរុបរប្រទាន ម្ដ្លបានរង្ហា ញ                
បៅកនុងបគាលនបយបាយគណបនយយបោយម្ឡកកនុងកំណត់សំគាល់ទី3(ង) ។ 

3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ  

បគាលនបយបាយគណបនយយសំខាន់ៗ ម្ដ្លបានបប្រើប្បាស់បោយធនាគារកនុងការបរៀរចំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុបនេះមានដូ្ចខាងបប្កាម្ ។  បគាលនបយបាយទំាងបនេះ ប្តូវបានបប្រើប្បាស់សប្មារ់ប្គរ់ 
ការយិររបិចេទទំាងអស់ ម្ដ្លបានរង្ហា ញបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបនេះ ប្រករបោយសងាតិភាព                  
បលើកម្លងម្តចំណុចម្ដ្លបានរញ្ជា ក់រម្នថម្ ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

(ក) ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ប្ទពយសកម្ម និងរំណុលហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ រមួ្មានសាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សម្មូ្ល ការផតល់                   
ឥណទាន គណបនយយប្តូវទទួលបផសង  ៗ ប្បាក់កម្ចី និងគណនីប្តូវទូទាត់បផសង  ៗ ។  បគាលនបយបាយ 
គណបនយយបលើការទទួលសាា ល់ និងការវាយតម្ម្ៃនូវសមាសធាតុទំាងបនេះប្តូវបានរង្ហា ញបៅកនុងបគាល 
នបយបាយគណបនយយបោយម្ឡកពីគាន  ។ 

(ខ) សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សម្មូ្ល 

សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សម្មូ្ល រមួ្មានសម្តុលយសាច់ប្បាក់ និងសម្តុលយធនាគារ និងប្បាក់របញ្ញើ
ចរនត បៅធនាគារ និងការវនិិបយគម្ដ្លមានកាលវសានតបៅបពលតម្កល់ដំ្រូងមានរយៈបពល 3 ម្ខ ឬតិចជាង 
បហើយម្ដ្លអាចរតូរជាសាច់ប្បាក់បពលណាក៏បានបោយមានហានិភ័យតិចតួចចំបពាេះការតៃ ស់រតូរតម្ម្ៃ ។ 

(គ) ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា និងប្គឹៈសាថ នហិរញ្ញវតថុបផសង  ៗ

ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា និងប្គឹៈសាថ នហិរញ្ញវតថុបផសងៗប្តូវបានកត់ប្តាតាម្តម្ម្ៃបដ្ើម្
ដ្កឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃសប្មារ់ ចំនួនណាម្ដ្លមិ្នអាចប្រមូ្លវញិបាន ។ 

( ) ឥណទាន និងរុបរប្រទាន 

ឥណទាន និងរុបរប្រទាន ប្តូវបានកត់ប្តាបៅកនុងតារាងតុលយការតាម្ប្បាក់បដ្ើម្ដ្កបចញចំនួនទំាងឡាយ 
ណាម្ដ្លបានលុរបចល និងសំវធិានធនបលើឥណទាន និងរុបរប្រទានជាក់ោក់ និងទូបៅ ។ 

 (ង) សំវធិានធនសប្មារ់ឥណទាន និងរុបរប្រទានអាប្កក់ និងជារ់សងសយ័ 

អនុបោម្តាម្បគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា រាល់ឥណទាននិងរុបរប្រទានប្តូវបានចត់ 
ចំណាត់ថ្នន ក់ បោយបយងបៅតាម្សម្តថភាពម្នការទូទាត់សងររស់ម្ដ្គូពាណិជ្ាកម្ម ។  សម្តថភាពម្ន              
ការទូទាត់សងបនេះ ប្តូវបានវាយតម្ម្ៃ បោយម្ផអកបៅតាម្រទពិបសាធន៍ម្នការទូទាត់សងពីមុ្នលកខខណឌ  
ហិរញ្ញវតថុររស់កូនរំណុលអាជី្វកម្ម និងលំហូរទឹកប្បាក់នាបពលអនាគត លទធភាព និងការសម័ប្គចិតត                      
សងររស់កូនរំណុល ររយិកាសហិរញ្ញវតថុ និងគុណភាពម្នឯកសារម្ដ្លប្រមូ្លបាន ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

(ង) សំវធិានធនសប្មារ់ឥណទាន និងរុបរប្រទានអាប្កក់ និងជារ់សងសយ័ (ត) 

រម្នថម្បលើគុណភាពម្នព័ត៌មានខាងបលើ ចំនួនម្ថៃហួសកាលកំណត់សងប្តូវបានយកម្កគិត មានដូ្ចខាង 
បប្កាម្៖ 

មុ្នម្ថៃទី1 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 

 ចំណាត់ថ្នន ក់ ចំនួនម្ថៃហួសកាលកំណត់សង សំវធិានធន 
ឥណទានធម្មតា/សតង់ោរ <30 ម្ថៃ 1% 
ឥណទានឃ្ៃ ំបម្ើល ≥ 30 ម្ថៃ – 89 ម្ថៃ 3% 
ឥណទានបប្កាម្សតង់ោរ ≥ 90 ម្ថៃ – 179 ម្ថៃ 20% 
ឥណទានជារ់សងស័យ ≥ 180 ម្ថៃ – 359 ម្ថៃ 50% 
ឥណទានបាត់រង់ 359 ម្ថៃ ឬ បលើស 100% 

ចរ់ពីម្ថៃទី1 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 

បៅម្ថៃទី 1 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជាបានបចញប្រកាសបលខ ធ7-017-344 ប្រ.ក សតីពី                                      
ចំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាននិងសំវធិានធនបលើអីុម្ម្ភរមិ្ន និងសារាចរម្ណនំាបលខ ធ7-018-001                     
ចុេះម្ថៃទី 16 ម្ខ កុម្ភៈ ឆ្ន ំ 2018 សតីពីការអនុវតតប្រកាសសតីពីចំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវធិានធន 
បលើអីុម្ម្ភរមិ្ន ម្ដ្លតប្ម្ូវឲ្យប្គឹេះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុ (“ប្គឹេះសាថ ន”) ទំាងអស់បធវើការវាស់ម្វងបលើ                     
អីុម្ម្ភរមិ្ន និងផតល់នូវភាពប្គរ់ប្គាន់សប្មារ់សំវធិានធនបលើឥណទានអាប្កក់ និងជារ់សងស័យបោយម្ផអក 
បលើចំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវធិានធនថមី មានដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 

 ចំណាត់ថ្នន ក់ ចំនួនម្ថៃហួសកាលកំណត់សង អប្តាសំវធិានធន 
ឥណទានរយៈបពលខៃី(តិចជាង1ឆ្ន ំ) 
ឥណទានធម្មតា/សតង់ោរ ≤14 ម្ថៃ 1% 
ឥណទានឃ្ៃ ំបម្ើល 15 ម្ថៃ – 30 ម្ថៃ 3% 
ឥណទានបប្កាម្សតង់ោរ 31 ម្ថៃ – 60 ម្ថៃ 20% 
ឥណទានជារ់សងស័យ  61ម្ថៃ – 90 ម្ថៃ 50% 
ឥណទានបាត់រង់ ≥ 91 ម្ថៃ 100% 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

(ង) សំវធិានធនសប្មារ់ឥណទាន និងរុបរប្រទានអាប្កក់ និងជារ់សងសយ័ (ត) 

 ចំណាត់ថ្នន ក់ ចំនួនម្ថៃហួសកាលកំណត់សង អប្តាសំវធិានធន 
ឥណទានរយៈបពលម្វង(បប្ចើនជាង1ឆ្ន ំ) 
ឥណទានធម្មតាសសតង់ោរ <30 ម្ថៃ 1% 
ឥណទានឃ្ៃ ំបម្ើល ≥ 30 ម្ថៃ – 89 ម្ថៃ 3% 
ឥណទានបប្កាម្សតង់ោរ ≥ 90 ម្ថៃ – 179 ម្ថៃ 20% 
ឥណទានជារ់សងស័យ ≥ 180 ម្ថៃ – 359 ម្ថៃ 50% 
ឥណទានបាត់រង់ 359ម្ថៃ ឬ បលើស 100% 

ការតៃ ស់រតូរវធីីសាស្រសតសតីពីចំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវធិានធនម្ លបប្រើប្បាស់ខាងបលើ គឺប្តូវ 
បានអនុវតតន៏ចរ់ពីបពលបនេះតបៅ បហើយលទធផលម្នការអនុវតតសំវធិានធនថមីបនេះមិ្នមានផលរ៉ាេះពាល់បៅ 
បលើសំវធិានធនបលើឥណទានអាប្កក់និងជារ់សងស័យ  សប្មារ់ការយិររបិចេទម្ លបានរញ្ច រ់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ 
ឆ្ន ំ 2017 បទ បោយសារម្តរាល់ឥណទាន និងរុបរប្រទាននាចុងការយិររបិចេទម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ប្តូវបាន 
ចត់ថ្នន ក់ជាឥណទានធម្មតារយៈបពលម្វង ម្ លប្តូវបានអនុវតតន៏សំវធិានធនទូបៅ កនុងអប្តា 1%។  

សំវធិានធនខាងបលើ ប្តូវបានបធវើបឡើងបោយមិ្នគិតពីតម្ម្ៃម្នប្ទពយរញ្ជច ំបទ បលើកម្លងម្តប្ទពយរញ្ជច ំ              
បនាេះជាសាច់ប្បាក់ម្ លបានតម្កល់បៅធនាគារ ។  កនុងករណីម្ លឥណទានប្តូវបានបធវើចំណាត់ថ្នន ក់ជា                                     
”ឥណទានបាត់រង់” ប្ទពយរញ្ជច ំទំាងអស់ប្តូវបានបប្រើប្បាស់តាម្តម្ម្ៃទីផារម្ លអនុម័្តបោយ ធនាគារ                
ជាតិម្នកម្ពុជា ។ 

ភាពប្គរ់ប្គាន់ម្នសំវធិានធនម្នឥណទានអាប្កក់ និងជារ់សងស័យ ប្តូវបានវាយតំម្លជាបរៀងរាល់ម្ខ   
បោយខណៈប្គរ់ប្គង់កតាត ម្ លជំ្រុញកនុងការវាយតំម្លបលើសំវធិានធនរមួ្មាន ទំហំម្នសំពាធឥណទាន 
រទពិបសាធន៍ម្នការបាត់រង់ពីមុ្នៗម្ក លកខខណឌ បស ឋកិចចរចចុរបននភាពរ៉ាេះពាល់ ល់សាថ នភាពហិរញ្ញវតថុ 
ររស់អតិថជ្ន នឹង សាថ នភាពឥណទានម្នរយៈបពលកិចចសនា ។ 

ឥណទានមិ្នអាចទារបាន ឬចំម្ណកម្នឥណទានម្ លបានចត់ថ្នន ក់ជាឥណទានអាប្កក់ នឹងប្តូវ                           
លុររំបាត់ រនាទ រ់ពីមានការគិតគូរបៅបលើតម្ម្ៃលក់បានម្នប្ទពយរញ្ជច ំ បហើយប្រសិនបរើបៅបពលម្ ល                
អនកប្គរ់ប្គងវនិិចេ័យប ើញថ្ន ពំុមានសងឃឹម្នឹងទារបាននូវឥណទានទំាងបនាេះម្កវញិបទ ។ 

ការប្រមូ្លម្កវញិនូវឥណទានផតល់ឲ្យអតិថិជ្នម្ លបានលុររំបាត់បចល និងការរញ្ចូ លម្កវញិនូវ                          
សំវធិានធនពីមុ្នប្តូវបានរង្ហា ញោច់បោយម្ឡក រមួ្ជាមួ្យនឹងការម្ប្រប្រួលសុទធម្នសំវធិានធនសប្មារ់ 
ឥណទានអាប្កក់ និងជារ់សងស័យកនុងរបាយការណ៍លទធផល ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

(ច) ប្បាក់របញ្ញើតម្កល់តាម្ចារ់ 

ប្បាក់របញ្ញើតម្កល់តាម្ចារ់ ប្តូវបានរកាទុកបៅធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា រសរតាម្ចារ់សតីពីប្គឹេះសាថ ន 
ធនាគារ និងហិរញ្ញវតថុម្នប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា និងប្តូវបានកំណត់ជាភាគរយម្នបដ្ើម្ទុនអរបររមា 
ររស់ធនាគារ ម្ដ្លតប្ម្ូវបោយ ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ។  ប្បាក់របញ្ញើតម្កល់តាម្ចារ់ ប្តូវបានកត់ប្តា 
បៅតាម្តម្ម្ៃបដ្ើម្ ។ 

(ឆ) ប្ទពយសកម្មបផសងៗ 

ប្ទពយសកម្មបផសងៗ ប្តូវបានកត់ប្តាតាម្តម្ម្ៃអាចបា៉ានសាម នពិត ។  ការបា៉ា ន់សាម នប្តូវបានបធើវបឡើង 
ចំបពាេះគណនីប្តូវទទួល ម្ដ្លជារ់សងស័យបោយម្ផអកបលើការប្តួតពិនិតយនូវចំនួន ម្ដ្លប្តូវទទួល 
នាកាលររបិចេទរាយការណ៍ ។ 

(ជ្) ប្ទពយសកម្មអររីូ 

ប្ទពយសកម្មអររីូ ម្ដ្លរមួ្មានកំុពយូទ័រសូហវម្វរម្ដ្លបានទិញ និងចំណាយពាក់ព័នធបផសង  ៗ ប្តូវបាន                       
រាយការណ៍តាម្ម្ថៃបដ្ើម្ដ្ករលំស់រងារ និងការខាតម្ដ្លរណាដ លម្កពីការថយចុេះតម្ម្ៃប្រសិនបរើមាន ។ 
រលំស់ប្តូវបានទទួលសាា ល់ជាចំណាយកនុងរបាយការណ៍លទធផល ម្ផអកតាម្មូ្លោឋ នរលំស់បថរបៅអប្តា 
20% ប្រចំឆ្ន ំ ។  ប្រសិនបរើមានការរញ្ជា ក់ណាមូ្យម្ដ្លរង្ហា ញថ្នមានការតៃ ស់រដូរអប្តារលំស់ ឬ                     
អាយុកាលបប្រើប្បាស់ម្នប្ទពយសកម្មអររីូ ការរលំស់នឹងប្តូវបានបធវើបឡើងវញិប្តលរ់បប្កាយ បដ្ើម្បីរសរ                  
តាម្អប្តារលំស់ថមី ។ 

(ឈ) ប្ទពយ និងររកិាខ រ 

(i) ការទទួលសាា ល់ និងការវាស់ម្វង 

ម្ផនកម្នប្ទពយ និងររកិាខ រ ប្តូវបានកត់ប្តាតាម្តម្ម្ៃបដ្ើម្ដ្ករលំស់រងារ និងការខាតរង់បលើឱ្នភាព                     
តម្ម្ៃរងារប្រសិនបរើមាន ។   

បៅបពលម្ដ្លធាតុម្នប្ទពយ និងររកិាខ រមានអាយុកាលបប្រើប្បាស់ខុសៗគាន  ធាតុទំាងបនាេះប្តូវបានចត់ 
ទុកជាម្ផនកបផសងគាន ររស់ប្ទពយ និងររកិាខ រ ។ 

ចំបណញឬខាតការលក់បចញម្ផនកម្នប្ទពយ និងររកិាខ រណាមួ្យប្តូវបានទទួលសាា ល់បៅកនុងរបាយការណ៍ 
ចំបណញឬខាត ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ឈ) ប្ទពយ និងររកិាខ រ (ត) 

(ii) ចំណាយរនាទ រ់ 

ការចំណាយរនាទ រ់ម្ដ្លពាក់ព័នធបៅនឹងម្ផនកមួ្យម្នប្ទពយ និងររកិាខ រម្ដ្លបានទទួលសាា ល់រចួម្ក បហើយ 
ប្តូវបានរូករញ្ចូ លបៅកនុងតម្ម្ៃបយងម្នម្ផនកបនាេះ ប្រសិនបរើអាចមានលទធភាពផតល់នូវអតថប្របយជ្ន៍    
បសដ្ឋកិចចនាបពលអនាគតដ្ល់ធនាគារបលើសពីសតង់ោរបដ្ើម្ ។  រាល់ការចំណាយរនាទ រ់បផសងបទៀត ប្តូវ                
បានទទួលសាា ល់ជាចំណាយបៅកនុងការយិររបិចេទម្ដ្លបានបកើតបឡើង ។ 

(iii) រលំស់ 

រលំស់ ប្តូវបានគណនាបដ្ើម្បីលុរបចលម្ថៃបដ្ើម្ម្នប្ទពយ និងររកិាខ រ ដ្កបចញនូវតម្ម្ៃកាកសំណល់ បោយ 
បប្រើវធីិសាស្រសតរលំស់បថរបៅតាម្អាយុកាលបប្រើប្បាស់បា៉ា ន់សាម ន និងប្តូវទទួលសាា ល់ជាចំបណញ ឬខាត 
បៅកនុងរបាយការណ៍ចំបណញ ឬខាត ។ 

អាយុកាលបប្រើប្បាស់បា៉ា ន់សាម នម្នប្ទពយ និងររកិាខ រមានដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 

 ការជួ្សជុ្លម្កលំអ 5 ឆ្ន ំ 
 បប្គឿងសង្ហា ររមឹ្ និងបប្គឿងរំពាក់ 5 ឆ្ន ំ 
 ររកិាខ រ 5 ឆ្ន ំ 
 ររកិាខ រព័ត៌មានវទិា 5 ឆ្ន ំ 
 យនយនត 4 - 5 ឆ្ន ំ 

វធីិសាស្រសតរលំស់ អាយុកាលបប្រើប្បាស់ និងតម្ម្ៃកាកសំណល់ ប្តូវបានពិនិតយបៅបរៀងរាល់កាល                                    
ររបិចេទរាយការណ៍ បហើយប្តូវម្កសប្ម្ួលប្រសិនបរើសម្រសរ ។ 

(ញ) ឱ្នភាពម្នប្ទពយសកម្ម 

(i) ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថុ  

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានវាយតម្ម្ៃនាកាលររបិចេទរាយការណ៍នីមួ្យ  ៗបដ្ើម្បីកំណត់ថ្នបតើមានភសតុតាង 
ណាមួ្យម្ដ្លរង្ហា ញថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថុទំាងបនាេះមានឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃ ។  ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថុ ប្តូវ  
ចត់ទុកថ្នមានឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃ ប្រសិនបរើមានបហតុការណ៍មួ្យ ឬបប្ចើនជ្េះឥទធិពលជាអវជិ្ាមានបលើលំហូរ 
ទឹកប្បាក់បា៉ា ន់សាម ននាបពលអនាគតដ្ល់ប្ទពយសកម្មបនាេះ ។  ករណីបនេះមិ្នប្តូវបានបប្រើសប្មារ់ឥណទាន 
និងរុបរប្រទានផតល់ដ្ល់អតិថិជ្នបនាេះបទ បោយវាប្តូវបានរង្ហា ញបៅកនុងបគាលនបយបាយគណបនយយ 
បោយម្ឡក បៅកនុងកំណត់សមាា ល់ 3 (ង) ។   
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

(ញ) ឱ្នភាពម្នប្ទពយសកម្ម (ត) 

(i) ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថុ  (ត) 

ការខាតរង់បលើឱ្នភាពម្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានគណនាបលើភាពខុសគាន រវាងតម្ម្ៃបយង និង                 
លំហូរទឹកប្បាក់រពឹំងនឹងទទួលបាននាបពលអនាគត បោយបធវើការរញ្ចុ េះតម្ម្ៃតាម្អប្តាការប្បាក់ប្រសិទធភាព ។ 

រាល់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថុបទាលសារវនត ប្តូវបានប្តួតពិនិតយឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃតាម្មូ្លោឋ នបទាល ។  ប្ទពយ 
សកម្មបៅសល់ ប្តូវបានវាយតម្ម្ៃជាកញ្ច រ់កនុងប្កុម្ប្ទពយសកម្ម ម្ដ្លមានហានិភ័យឥណទានរសបដ្ៀងគាន  ។ 

ការខាតរង់បលើឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃ ប្តូវបានទទួលសាា ល់បៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល ។  

ការខាតរង់បលើឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃប្តូវដ្កបចញ ប្រសិនបរើមានប្ពឹតតិការណ៍បកើតបឡើងបប្កាយពីការទទួលសាា ល់ 
ការខាតរង់បលើឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃតប្ម្ូវឲ្យដ្កបចញ ។ 

(ii) ប្ទពយសកម្មមិ្នម្ម្នហិរញ្ញវតថុ  

តម្ម្ៃបយងម្នប្ទពយសកម្ម មិ្នម្ម្នហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ ប្តូវបានប្តួតពិនិតយបឡើងវញិបៅរាល់កាលររបិចេទ 
រាយការណ៍នីមួ្យ  ៗ បដ្ើម្បីកំណត់ថ្នបតើមានសញ្ជញ ណណាមួ្យម្ដ្លរង្ហា ញថ្ន ប្ទពយសកម្មទំាងបនាេះមាន                  
ឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃ ។  ប្រសិនបរើមានសញ្ជញ ណបនាេះបកើតបឡើង ការបា៉ា ន់សាម នបលើតម្ម្ៃម្ដ្លអាច ប្រមូ្លបានវញិ
ររស់ប្ទពយសកម្ម ប្តូវបានបធវើបឡើង ។  

តម្ម្ៃម្ដ្លអាចប្រមូ្លម្កវញិបានម្នប្ទពយសកម្ម ឬឯកតារបងកើតសាច់ប្បាក់ គឺជាតម្ម្ៃម្ដ្លធំជាងរវាង                   
តម្ម្ៃបប្រើប្បាស់ និងតម្ម្ៃទីផារដ្កចំណាយបដ្ើម្បីលក់បចញ ។  កនុងការបា៉ា ន់ប្រមាណតម្ម្ៃបប្រើប្បាស់លំហូរ 
ទឹកប្បាក់រពឹំងថ្ននឹងទទួលបាននាបពលអនាគត ប្តូវបានរញ្ចុ េះបៅតម្ម្ៃរចចុរបននបោយបប្រើអប្តាការប្បាក់      
មុ្នរង់ពនធ ម្ដ្លឆៃុេះរញ្ជច ំងទីផាររចចុរបននបលើតម្ម្ៃបពលបវោម្នសាច់ប្បាក់ និងហានិភ័យជាក់ោក់ 
សប្មារ់ប្ទពយសកម្មទំាងបនាេះ ។  សប្មារ់បគាលរំណងម្នការប្តួតពិនិតយបលើឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃប្ទពយសកម្ម 
ប្តូវបានោក់រញ្ចូ លគាន ជាប្កុម្ម្ដ្លអាចរបងកើតសាច់ប្បាក់បានតូចរំផុតពីការរនតការបប្រើប្បាស់ បោយមិ្ន 
ពឹងម្ផអកខាៃ ំងបលើលំហូរទឹកប្បាក់ម្នប្ទពយសកម្មដ្ម្ទបទៀត ឬប្កុម្ប្ទពយសកម្មដ្ម្ទបទៀតបៅកាត់ថ្ន (“ឯកតា 
របងកើតសាច់ប្បាក់”) ។ 

ការខាតរង់បលើឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃ ប្តូវបានទទួលសាា ល់ប្រសិនបរើតម្ម្ៃបយងម្នប្ទពយសកម្មមួ្យ ឬឯកតា 
របងកើតសាច់ប្បាក់មានចំនួនបលើសពីតម្ម្ៃម្ដ្លអាចប្រមូ្លម្កបានវញិ ។  ការខាតរង់បលើឱ្នភាពម្នតម្ម្ៃ 
ប្តូវបានទទួលសាា ល់បៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ដ្) សំវធិានធន 

សំវធិានធន ប្តូវបានទទួលសាា ល់បៅកនុងតារាងតុលយការ បៅបពលម្ដ្លធនាគារមានកាតពវកិចចតាម្ផៃូវចារ់ 
ឬកាតពវកិចចប្របយលនាបពលរចចុរបនន ម្ដ្លជាលទធផលម្នប្ពឹតតិការណ៍កនៃងផុតបៅ បហើយមានលទធភាព 
ម្ដ្លតប្ម្ូវឲ្យមានលំហូរបចញនូវអតថប្របយជ្ន៍បសដ្ឋកិចចកនុងការរំបពញនូវ កាតពវកិចចបនាេះ ។ ប្រសិនបរើ
ផលរ៉ាេះពាល់មានលកខណៈសារវនតសំវធិានធនប្តូវបានកំណត់បោយការរញ្ចុ េះតម្ម្ៃលំហូរទឹកប្បាក់ម្ដ្ល
រពឹំងថ្ននឹងទទួលបាននាបពលអនាគតតាម្អប្តាមុ្នរង់ពនធបប្ពាេះវាឆៃុេះរញ្ជច ំងពីការបា៉ា ន់សាម នទីផារចចុរបនន 
ម្នតម្ម្ៃបពលបវោម្នប្បាក់កាស និងហានិភ័យជាក់ោក់ចំបពាេះរំណុលទំាងបនាេះ ។ 

(ឋ) រំណុលបផសង  ៗ

រំណុលបផសងៗប្តូវបានរង្ហា ញកនុងតម្ម្ៃម្ថៃបដ្ើម្ ។ 

(ឌ្) ប្បាក់កម្ចី 

ប្បាក់កម្ចីប្តូវបានកត់ប្តាតាម្ចំនួនប្បាក់បដ្ើម្ ម្ដ្លមិ្នទាន់បានទូទាត់សង។ បសាហ៊ាុយបផសងៗ   ម្ដ្លបាន
ចំណាយបដ្ើម្បីទទួលបានប្បាក់កម្ចីប្តូវបានបធវើមូ្លធនកម្ម និងបធវើរលំស់បៅតាម្រយៈបពលម្នប្បាក់កម្ចីបនាេះ 
បោយបប្រើវធីិសាស្រសតរលំស់បថរ។ 

(ឍ) ភតិសនាប្រតិរតិតការ 

ម្ថៃឈនួល ម្ដ្លប្តូវទូទាត់បលើភតិសនាប្រតិរតតិការប្តូវបានទទួលសាា ល់កនុងរបាយការណ៍លទធផលតាម្វធីិ
សាស្រសតរលំស់បថរបៅតាម្បថរបវោម្នភតិសនា ។  ការសនាភតិសនាមិ្នប្តូវបានទទួលសាា ល់ជា
រំណុលបទរហូតដ្ល់បពលម្ដ្លធនាគារមានកាតពវកិចចប្តូវទូទាត់ ។ 

(ណ) ការទទួលសាា ល់ប្បាក់ចំណូល 

ចំណូលការប្បាក់ពីឥណទាននិងរុបរប្រទានដំ្បណើ រការប្តូវបានទទួលសាា ល់បោយម្ផអកបលើ មូ្លោឋ នរងារ
ជាបរៀងរាល់ម្ថៃ ។  បៅបពលម្ដ្លគណនីប្តូវបានចត់ថ្នន ក់ជាឥណទានមិ្នដំ្បណើ រការបនាេះការប្បាក់នឹងប្តូវ
ពយួរទុកលុេះប្តាម្តវាទទួលបានជាសាច់ប្បាក់សុទធ ។  
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

(ណ) ការទទួលសាា ល់ប្បាក់ចំណូល (ត) 

ចំណូលពីសកម្មភាពបផសង រៗរស់ធនាគារប្តូវបានរងារបោយបប្រើប្បាស់មូ្លោឋ នដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 

 កម្ប្ម្បលើការចត់ម្ចងផតល់ឥណទាន និងកម្ប្ម្បជ្ើងសារបលើបសវាកម្ម និងឥណទានម្ដ្លបានផតល់បៅ
ឲ្យអតិថិជ្ន ប្តូវបានទទួលសាា ល់កនុងអំឡុងបពលបសវាកម្ម ។ 

 កម្ប្ម្បលើកិចចសនា និងកម្ប្ម្ការធានាបលើបសវាកម្មបផសង  ៗ និងឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុនានា ម្ដ្លផតល់ឲ្យ
អតិថិជ្នប្តូវបានទទួលសាា ល់ជាចំណូលបៅបពលប្រតិរតតិការបកើតបឡើង ។ 

 កម្ប្ម្បសវាកម្ម និងកម្ប្ម្រត់ការ ប្តូវបានទទួលសាា ល់បៅបពលម្ដ្លបសវាកម្មប្តូវបានរំបពញ ។ 

(ត) ចំណាយការប្បាក់ 

 ចំណាយបលើការប្បាក់ ប្តូវបានទទួលសាា ល់តាម្មូ្លោឋ នរងារ ។ 

(ថ) ពនធបលើប្បាក់ចំបណញ 

ពនធបលើប្បាក់ចំបណញ ឬខាតកនុងការយិររបិចេទរមួ្មានពនធបលើប្បាក់ចំបណញប្រចំឆ្ន ំ និងពនធពនារ ។       
ពនធបលើប្បាក់ចំបណញប្រចំឆ្ន ំប្តូវបានទទួលសាា ល់បៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល បលើកម្លងម្តកនុងករណី
ម្ដ្លវាទាក់ទងបៅនឹងសមាសធាតុ ម្ដ្លប្តូវទទួលសាា ល់ជាម្ផនកមួ្យម្នមូ្លធនកនុងករណីបនេះវាក៏ប្តូវ
បានកំណត់រង្ហា ញជាម្ផនកមួ្យម្នមូ្លធនផងម្ដ្រ ។ 

ពនធបលើប្បាក់ចំបណញប្រចំឆ្ន ំ គឺជាពនធម្ដ្លរពឹំងទុកថ្ន ប្តូវរង់បៅបលើប្បាក់ចំបណញជារ់ពនធកនុង 
ការយិររបិចេទ បោយបប្រើអប្តាពនធម្ដ្លបានអនុម័្ត ឬបានអនុម័្តជាអាទិ៍បៅនាកាលររបិចេទរាយការណ៍ 
ជាមួ្យនឹងនិយ័តភាពណាមួ្យបៅបលើពនធប្តូវរង់ពីឆ្ន ំមុ្នៗ ។ 

ពនធពនារ ប្តូវបានកត់ប្តាតាម្វធីិសាស្រសតតារាងតុលយការបៅបលើភាពលំបអៀងជារបណាត េះអាសននរវាង      
តម្ម្ៃបយងម្នប្ទពយសកម្ម និងរំណុលកនុងបគាលរំណងម្នការបធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ និងតម្ម្ៃបយង 
បប្រើសប្មារ់ការគិតពនធ ។   

តម្ម្ៃម្នប្បាក់ពនធពនារម្ដ្លបានកំណត់បនាេះគឺម្ផអកបលើលកខណៈម្នការបជ្ឿជាក់នឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់ 
ម្ដ្លនឹងបកើតបឡើងរវាងតម្ម្ៃសុទធម្នប្ទពយសកម្ម និងរំណុល បោយបប្រើអប្តាពនធកំណត់បៅនាកាលររបិចេទ 
រាយការណ៍ ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

(ថ) ពនធបលើប្បាក់ចំបណញ (ត) 

ពនធពនារជាប្ទពយសកម្មប្តូវបានទទួលសាា ល់ ម្តកនុងករណីអាចនឹងបកើតមានបឡើងបៅបលើប្បាក់ចំបណញ 
ជារ់ពនធនាបពលអនាគត ម្ដ្លអាចបប្រើប្បាស់ជាមួ្យនឹងប្ទពយសកម្ម ។  ពនធពនារជាប្ទពយសកម្ម ប្តូវបាន 
កាត់រនថយកនុងករណីម្ដ្លវាមិ្នអាចបកើតបឡើងនូវអតថប្របយជ្ន៍ម្នពនធម្ដ្លពាក់ព័នធ ម្ដ្លអាចនឹងបប្រើ 
ប្បាស់បាន ។ 

(ទ) សម្ព័នធញាតិ 

ភាគីម្ដ្លប្តូវបានចត់ទុកជាសម្ព័នធញាតិររស់ធនាគារ ប្រសិនបរើភាគីបនាេះមានលទធភាពប្គរ់ប្គងបោយ 
តទ ល់ ឬបោយប្របយលបលើភាគីមួ្យបទៀត ឬមានឥទធិពលយ៉ាងខាៃ ំងបៅបលើភាគីបនេះកនុងការបធវើបសចកតី 
សបប្ម្ចបលើម្ផនកហិរញ្ញវតថុ និងប្រតិរតតិការ ឬរន្រញ្ជច សម្កវញិ ។  ដូ្ចគាន បនេះម្ដ្រ ប្រសិនបរើធនាគារ និងភាគី 
បនាេះសថិតបៅបប្កាម្ការប្គរ់ប្គងរមួ្មួ្យ ឬក៏មានឥទធិពលយ៉ាងខាៃ ំង ។  សម្ព័នធញាតិអាចជាររូវនតរុគាល ឬ 
នីតិរុគាល និងរមួ្រញ្ចូ លនូវរូរវនតរុគាលណាមាន ក់ម្នសមាជិ្កប្គួសារម្ដ្លជិ្តសនិទធ ក៏ប្តូវបានចត់ទុកជា               
សម្ព័នធញាតិម្ដ្រ ។  

បៅបប្កាម្ចារ់សតីពីប្គឹេះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុ និយម្ន័យររស់សម្ព័នធញាតិ គឺជាភាគីម្ដ្លកាន់ការ់ 
បោយតទ ល់ ឬបោយប្របយលយ៉ាងតិច 10% ម្នបដ្ើម្ទុន ឬសិទធិបបាេះបឆ្ន ត ប្ពម្ទំាងររូវនតរុគាលណាមាន ក់ 
ម្ដ្លរមួ្ចំម្ណកកនុងការអភិបាល ការដឹ្កនំា ការប្គរ់ប្គង ឬការប្តួតពិនិតយម្ផទកនុងររស់ធនាគារ ។ 

4. ការបតូររបូិយបណ័ណ ព៊ី  ល្លា រអាទេរកិទៅជាក្បក់ទរៀល  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានរង្ហា ញជាប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ។  ការរតូរររិូយរ័ណណពីប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 
បៅជាប្បាក់បរៀល ប្តូវបានបធវើបឡើងបដ្ើម្បីអនុវតតបៅតាម្បគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា 
ពាក់ព័នធនឹងការបរៀរចំ និងការកំណត់រង្ហា ញបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ បោយបប្រើអប្តារតូរប្បាក់ម្ធយម្ 
ជាផៃូវការប្រកាសបោយធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ម្ដ្ល 1 ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ បសមើនឹង 
4,037 បរៀល (2016 : 1 ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ បសមើនឹង 4,037 បរៀល )។  តួបលខជាប្បាក់បរៀលបនេះ គឺមិ្នប្តូវបានយក
ម្ករករសាយថ្នតួបលខប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ប្តូវបានរតូរបៅជាប្បាក់បរៀល ឬនឹងប្តូវបានរតូរជាប្បាក់បរៀលនា
បពលអនាគតតាម្អប្តារតូរប្បាក់បនេះ ឬអប្តា   រតូរប្បាក់បផសងបទៀតបនាេះបឡើយ ។  ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថុម្ដ្លបាន
រង្ហា ញជាប្បាក់បរៀលប្តូវបានកាត់ខទង់ឲ្យជិ្តខទង់ពាន់ ។  
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5. សច់ក្បក់កន  ន  
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 សាច់ប្បាក់  2,000   8,074 2,000 8,074 
         

6. ក្បក់បទញ្ញ ើ និ ក្បក់តេកលទ់ៅធនាគារនានា និ ក្គឹឹៈសា នហ្រិញ្ញេតា ទសេ ៗ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ប្បាក់របញ្ញើចរនតៈ 
  ធនាគារ បម្ហាា  អិុនបធើបណសិនណល  
   ខម្បម្ើសល សាខាភនំបពញ 497,579   2,008,726 538,099 2,172,306 
  ធនាគារ បម្ម្រ៊ាង (កម្ពុជា) ភីអិលសីុ 
   សាខាភនំបពញ  964   3,892 1,000 4,037 
  ធនាគារ កាណាឌី្យ៉ា  ភីអិលសីុ 2,682   10,827 200 807 
         

    501,225   2,023,445 539,299 2,177,150 
         

 ប្បាក់របញ្ញើមានកាលកំណត់: 
  ហតាថ កសិករ  - - 2,000,000  8,074,000 
         

    501,225   2,023,445 2,539,299  10,251,150 
         

ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា ប្តូវបានបធវើការវភិាគរម្នថម្ ដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
(ក) តាម្ររិូយរ័ណណៈ 
 ប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ  501,225   2,023,445 2,539,299  10,251,150 
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6. ក្បក់បទញ្ញ ើ និ ក្បក់តេកលទ់ៅធនាគារនានា និ ក្គឹឹៈសា នហ្រិញ្ញេតា ទសេ ៗ (ត) 

ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា ប្តូវបានបធវើការវភិាគរម្នថម្ ដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
(ខ) តាម្ទំនាក់ទំនងៈ 
 ភាគីមិ្នម្ម្នសម្ព័នធញាតិ  501,225   2,023,445 2,539,299  10,251,150 
         

(គ) តាម្កាលកំណត់ៈ 
 រយៈបពល 1 ម្ខ  501,225   2,023,445 539,299  2,177,150 
 ពី 4 បៅ 8 ម្ខ  - - 2,000,000  8,074,000 
         

    501,225   2,023,445 2,539,299  10,251,150 
         

   2017 2016 

( ) តាម្អប្តាការប្បាក់ (កនុងមួ្យឆ្ន ំ)  0.02% 0.02% - 8.00% 
       

7. ឥណទាន និ ប ទរក្បទាន - ស េធ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 ឥណទានអនកបប្រើប្បាស់ៈ 
  ឥណទានបគហោឋ ន  21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
         

 សររុឥណទាន និងរុបរប្រទាន - ដុ្ល 21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
 
 សំវធិានធនសប្មារ់ឥណទាន និងរុបរប្រទាន 
  សំវធិានធនទូបៅ  (212,269)  (856,930) (124,021)  (500,673) 
         

 ឥណទាន និងរុបរប្រទាន - សុទធ 21,014,596   84,835,924 12,278,123  49,566,782 
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7. ឥណទាន និ ប ទរក្បទាន - ស េធ (ត) 

រម្ប្ម្រប្ម្ួលម្នសំវធិានធនសប្មារ់ឥណទាន និងរុបរប្រទានអាប្កក់ និងជារ់សងស័យ មានដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 សម្តុលយនាបដ្ើម្ការយិររបិចេទ 124,021   500,673 - - 
 ការរម្នថម្កនុងការយិររបិចេទ  88,248   356,257 124,021 500,673 
         

 សម្តុលយនាចុងការយិររបិចេទ 212,269   856,930 124,021 500,673 
         

ឥណទាន និងរុបរប្រទាន ប្តូវបានបធវើការវភិាគរម្នថម្ដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
(ក) តាម្កាលកំណត់ៈ 
 3 បៅ 12 ម្ខ  114,488   462,188 - - 
 1 បៅ 3 ឆ្ន ំ  314,090   1,267,981 74,000  298,738 
 4 បៅ 5 ឆ្ន ំ  1,160,430   4,684,656 1,025,086  4,138,272 
 បលើសពី 5 ឆ្ន ំ  19,637,857   79,278,029 11,303,058  45,630,445 
         

    21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
         

(ខ) តាម្វតថុរញ្ជច ំៈ 
 ពំុមានវតថុរញ្ជច ំ  21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
         

(គ) តាម្ប្របភទអាជី្វកម្មៈ 
 ឥណទានបគហោឋ ន  21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
         

( ) តាម្ររិូយរ័ណណៈ 
 ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ  21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
         

(ង) តាម្និវាសនោឋ នៈ 
 និវាសនជ្ន  21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
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7. ឥណទាន និ ប ទរក្បទាន - ស េធ (ត) 

ឥណទាន និងរុបរប្រទាន ប្តូវបានបធវើការវភិាគរម្នថម្ដូ្ចខាងបប្កាម្៖ (ត) 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
(ច) តាម្ទំនាក់ទំនងៈ 
 មិ្នម្ម្នសម្ព័នធញាតិ  21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
         

(ឆ) តាម្ចំណាត់ថ្នន ក់ឥណទានៈ 
 ឥណទានសតង់ោរ 
  ពំុមានវតថុរញ្ជច ំ  21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
         

(ជ្) តាម្ហានិភ័យៈ 
 មានហានិភ័យធំ  2,100,000   8,477,700 - - 
 ពំុមានហានិភ័យធំ  19,126,865   77,215,154 12,402,144  50,067,455 
         

    21,226,865   85,692,854 12,402,144  50,067,455 
         

ហានិភ័យធំ ប្តូវបានផតល់និយម្ន័យ កនុងបគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ថ្នជាសម្តុលយ 
សរុរម្នឥណទាន និងរុបរប្រទានម្ដ្លផតល់ដ្ល់អតិថិជ្នមាន ក់ៗបលើសពី 10% ម្នមូ្លធនតទ ល់សុទធ 
ររស់ធនាគារ ។ �ហានិភ័យ សំបៅបលើចំនួនប្បាក់ខពស់រំផុតរវាងសម្តុលយម្នឥណទាន ឬទាយជ្ាទាន 
ម្ដ្លបៅសល់ និងឥណទាន ឬការសនាម្ដ្លបានអនុម័្ត ។ 

 
    2017  2016 

(ឈ) តាម្អប្តាកាប្បាក់ (កនុងមួ្យឆ្ន ំ) 8% - 9%  8% - 9% 
       

8. ក្បក់បទញ្ញ ើតេកលត់ាេចាប់ 

ប្បាក់របញ្ញើបនេះ គឺជាប្បាក់តម្កល់ធានាបលើបដ្ើម្ទុនអរបររមាបសមើនឹង 5% ម្នបដ្ើម្ទុនចុេះរញ្ា ីររស់ធនាគារ 
រសរតាម្ប្រកាសបលខ ធ7-00-05 ប្រ.ក សតីពីអាជ្ារ័ណណធនាគារឯកបទស ចុេះម្ថៃទី 11 ម្ខ ម្ករា ឆ្ន ំ 2000 ។ 
ប្បាក់របញ្ញើបនេះប្តូវបានតម្កល់ទុក ជាមួ្យធនាគារជាតិម្នកម្ពុជាជាប្បាក់ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ បហើយអាចដ្ក                
ម្កវញិបានបៅបពលធនាគាររញ្ច រ់ប្រតិរតតិការអាជី្វកម្ម បៅកនុងប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ។  កនុងអំឡុង 
ការយិររបិចេទ ធនាគារទទួលបានការប្បាក់កនុងអប្តាពី 0.32% ដ្ល់ 0.36% កនុងមួ្យឆ្ន ំ (2016: 0.22%)។  
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9. ក្េពយសកេមទសេ ៗ  
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ការប្បាក់ប្តូវទទួល  77,197   311,644 111,962  451,991 
 ប្បាក់កក់  16,600   67,014 15,300  61,766 
 ចំណាយរង់មុ្ន  4,416   17,828 42,454  171,387 
 គណនីប្តូវទូទាត់ពីភាគទុនិក 
  (កំណត់សមាា ល់ 22)  - - 119,993 484,411 
 គណនីប្តូវទទួលបផសង  ៗ  7,059   28,497 6,289  25,389 
         

     105,272   424,983 295,998   1,194,944 
         

10. ក្េពយសកេមេរបូ៊ី 
 
  2017  2016 
 កំុពយូទ័រសូហវម្វរ  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 តនេាទ ើេ 
 នាម្ថៃទី 1 ម្ខ ម្ករា / 
  ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016  
  (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 419,315   1,692,775 - - 
 ការទិញរម្នថម្  2,243   9,055 419,315  1,692,775 
         

 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ  421,558   1,701,830 419,315  1,692,775 
         

 ដ្កៈ រលំសប់ គរ 
 នាម្ថៃទី 1 ម្ខ ម្ករា / 
  ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016  
  (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 26,125   105,467 - - 
 រលំស់កនុងការយិររបិចេទ  88,717   358,151 26,125  105,467 
         

 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ  114,842   463,618 26,125  105,467 
         

 តនេាទោ  
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ  306,716   1,238,212 393,190  1,587,308 
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11. ក្េពយ ន ិបរកិាា រ 
   ការជួ្សជុ្ល បប្គឿងសង្ហា រមឹ្និង  ររកិាខ រ 
 2017 ម្កលម្អ  បប្គឿងរំពាក់ ររកិាខ រ ព័ត៌មានវទិា យនយនត  សររុ 
   ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
         (កំណត់សមាា ល់4) 
 តនេាទ ើេ 
 នាម្ថៃទី 1 ម្ខ ម្ករា ឆ្ន ំ 2017 812,344   49,067   170,243   39,228   216,571   1,287,453   5,197,448 
 ការទិញរម្នថម្ 5,154 - 418 2,906 - 8,478 34,226 
 ការលុរបចល (5,872) - - - - (5,872) (23,705) 

                

 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 811,626 49,067 170,661 42,134 216,571 1,290,059 5,207,969 
                

 ដ្កៈ រលំសប់ គរ 
 នាម្ថៃទី 1 ម្ខ ម្ករា ឆ្ន ំ 2017 59,590   7,268   16,016   5,521   12,223   100,618   406,195 
 រលំស់កនុងការយិររបិចេទ 163,076 9,451 34,253 8,082 45,505 260,367 1,051,102 
 ការលុរបចល (490) - - - - (490) (1,978) 

                

 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 222,176   16,719   50,269  13,603   57,728   360,495   1,455,319 
                

 តនេាទោ  
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 589,450   32,348   120,392  28,531  158,843   929,564   3,752,650 
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11. ក្េពយ ន ិបរកិាា រ (ត) 
   ការជួ្សជុ្ល បប្គឿងសង្ហា រមឹ្ និង  ររកិាខ រ 
 2016 ម្កលម្អ  បប្គឿងរំពាក់ ររកិាខ រ ព័ត៌មានវទិា យនយនត  សររុ 
   ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
         (កំណត់សមាា ល់4) 
 តនេាទ ើេ 
 នាម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
  (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) - - - - - - - 
 ការទិញរម្នថម្ 812,344 49,067 170,243 39,228 216,571 1,287,453 5,197,448 

                

 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 812,344 49,067 170,243 39,228 216,571 1,287,453 5,197,448 
                

 ដ្កៈ រលំសប់ គរ 
 នាម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
  (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) - - - - - - - 
 រលំស់កនុងការយិររបិចេទ 59,590 7,268 16,016 5,521 12,223 100,618 406,195 

                

 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 59,590 7,268 16,016 5,521 12,223 100,618 406,195 
                

 តនេាទោ  
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 752,754 41,799 154,227 33,707 204,348 1,186,835 4,791,253 
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12. បំណ លទសេ  ៗ
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ចំណាយរងារ  114,453   462,047 114,104  460,638 
 រំណុលបផសង  ៗ  37,848   152,792 58,387  235,708 
 ពនធកាត់ទុកប្តូវរង់  9,932   40,095 6,495  26,220 
 ពនធបលើប្បាក់បរៀវតសប្តូវរង់  7,785   31,428 11,851  47,842 
 ចំណាយរងារការប្បាក់ប្តូវរង់ 556   2,244 1,621 6,544 
         

     170,574   688,606 192,458  776,952 
         

13. ពនធទលើក្បក់ចំទណញ 

(ក) រំណុលពនធបលើប្បាក់ចំបណញ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 សម្តុលយនាបដ្ើម្ការយិររបិចេទ 1,051   4,243 - - 
 ពនធបលើប្បាក់ចំបណញ  25,610   103,388 4,663  18,825  
 ពនធបលើប្បាក់ចំបណញម្ដ្លបានរង់ (24,377)  (98,410) (3,612)  (14,582) 
         

 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ  2,284   9,221 1,051 4,243 
         

(ខ) ចំណាយពនធបលើប្បាក់ចំបណញ 
  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ពនធបលើប្បាក់ចំបណញ  25,610   103,388 4,663  18,825  
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13. ពនធទលើក្បក់ចំទណញ (ត) 

(ខ) ចំណាយពនធបលើប្បាក់ចំបណញ (ត) 

អនុបោម្បៅតាម្ចារ់សារបពើពនធម្នប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ធនាគារមានកាតពវកិចចរង់ពនធបលើប្បាក់ 
ចំបណញបោយគណនាតាម្អប្តា 20% ម្នប្បាក់ចំបណញជារ់ពនធប្រសិនបរើវាមិ្នទារជាងពនធអរបររមា 
ម្ដ្លគណនាតាម្អប្តា 1% ម្នប្បាក់ចំណូលសរុរ ។ 

ការបផទៀងតទ ត់ពនធបលើប្បាក់ចំបណញ ម្ដ្លបានគណនាតាម្អប្តាពនធជាផៃូវការបៅនឹងចំណាយពនធបលើ 
ប្បាក់ចំបណញម្ដ្លរង្ហា ញកនុងរបាយការណ៍លទធផលមានដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 

 
  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ប្បាក់ចំបណញ/ (ខាត) មុ្នដ្កពនធ 412,720   1,666,151 (649,470)  (2,621,910) 
         

 ពនធបលើប្បាក់ចំបណញម្ផអកតាម្ 
  អប្តាពនធជាផៃូវការ 20%   82,544   333,230 (129,894)  (524,382) 
 ចំណាយមិ្នអាចកាត់កងបាន 25,415   102,601 16,568   66,885 
 ប្បាក់ខាតរងារបយង(ម្ដ្លអាច 
  កាត់កងបាន)/មិ្នបានបប្រើប្បាស់ (138,156)  (557,736) 138,156 557,736   
 ពនធពនាម្ដ្លមិ្នបានទទួលសាា ល់កនុងឆ្ន ំ 30,197   121,905  (24,830)  (100,239) 
 ពនធអរបររមា  25,610   103,388 4,663 18,825 
         

     25,610   103,388 4,663 18,825 
         

ការគណនាពនធបលើប្បាក់ចំបណញគឺសថិតបប្កាម្ការប្តួតពិនិតយ និងវាយតម្ម្ៃពីអាជ្ាធរពនធោរ ។ 
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14. ក្បក់កេច៊ី 

បៅម្ថៃទី 7 ម្ខ វចិេិកា ឆ្ន ំ 2016 ធនាគារបានចុេះកិចចសនាប្បាក់កម្ចីពីភាគទុនិកមាន ក់ គឺបោក វងស បពប្ជ្ មាន
ចំនួនទឹកប្បាក់ 15,000,000 ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ម្ដ្លមានអប្តាការប្បាក់ 5.00% កនុងមួ្យឆ្ន ំ ។ ប្បាក់កម្ចីបនេះ មាន
រយេះបពល 5ឆ្ន ំ ចរ់ពីម្ថៃទទួលបានប្បាក់កម្ចីបលើកដំ្រូង ។ 

ការម្ប្រប្រួលប្បាក់កម្ចីបៅការយិររបិចេទដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 
 

 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 នាបដ្ើម្ការយិររបិចេទ  3,000,000   12,111,000   -   - 
 រម្នថម្កនុងការយិររបិចេទ  10,800,000   43,599,600   3,000,000   12,111,000 
 ការទូទាត់  (5,000,000)  (20,185,000)  -   - 
          

 នាចុងការយិររបិចេទ  8,800,000   35,525,600   3,000,000   12,111,000 
         

15. ទ ើេេ ន 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 បានចុេះរញ្ា ី បបាេះផាយ និងបានរង់1,000 ហ៊ាុន  
  ម្ដ្លភាគហ៊ាុននីមួ្យ  ៗមានតម្ម្ៃ 
   15,000 ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 15,000,000 60,000,000 15,000,000  60,000,000 
         

រចនាសម្ព័នធបដ្ើម្ទុន និងបសចកតីលម្អិតអំពីភាគហ៊ាុនម្ដ្លបានបបាេះផាយ និងចុេះរញ្ា ីមានដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 

 % ម្នភាគហ៊ាុន ចំនួន ទឹកប្បាក់ % ម្នភាគហ៊ាុន ចំនួន ទឹកប្បាក់ 
 កាន់ការ់ ភាគហ៊ាុន ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ កាន់ការ់ ភាគហ៊ាុន ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 
 
 បោក វងស បពប្ជ្ 70% 700 10,500,000 70% 700 10,500,000 
 បោក ឡាវ បអៀវចុង 30% 300 4,500,000 30% 300 4,500,000 
             

  100% 1,000 15,000,000 100% 1,000 15,000,000 
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16. ចំណូលព៊ីការក្បក់ 
  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 ឥណទាន និងរុបរប្រទាន  2,286,059   9,228,820 224,199 905,092 
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់ 
  បៅធនាគារនានា និងសាថ រ័ន 
  ហិរញ្ញវតថុបផសង  ៗ  98,179   396,349 68,006 274,540 
         

     2,384,238   9,625,169 292,205 1,179,632 
         

17. ចំណូលក្បតិបតតិការទសេ ៗ 
  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 កម្ប្ម្ បសវាឥណទាន  164,392   663,650 180,315 727,932  
 ចំណូលបផសង  ៗ  6,620   26,726 23 93 
         

     171,012   690,376 180,338 728,025  
         

18. ចំណាយទលើក្បក់ទបៀេតេរ ៍និ េតាក្បទោជ្ន៍ទសេ ៗ 
  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ប្បាក់បរៀវតសរ ៍  553,336   2,233,817 418,503  1,689,497 
 អតថប្របយជ្ន៍បផសង  ៗ  145,755   588,413 48,172     194,470 
         

     699,091   2,822,230 466,675 1,883,967 
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19. ចំណាយក្បតិបតតិការទសេ ៗ 
 
  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ចំណាយបលើការជួ្ល   123,474   498,465 68,782  277,673 
 ចំណាយបលើការរង់ពនធបផសង  ៗ 117,223   473,229 31,762 128,223 
 កម្ប្ម្វជិាា ជី្វៈ  59,649   240,803 118,976 480,306 
 ចំណាយបលើអាជ្ារ័ណណ  
  និងសមាជិ្កភាព  30,004   121,126 24,676   99,617 
 ចំណាយបលើទឹក បភៃើង  14,731   59,469 24,812  100,166 
 កម្ប្ម្សនតិសុខ  14,479   58,452 14,544 58,714 
 ការចំណាយបលើអាហារ 
  ពាណិជ្ាកម្មនិងការកម្ានត 11,320   45,699 24,822  100,206 
 ការជួ្លជុ្ល និងម្កលម្អ  11,209   45,251 487 1,966 
 ចំណាយបលើការទំនាក់ទំនង  9,943   40,140 13,742 55,477 
 ចំណាយបលើការផទុក និងដឹ្កជ្ញ្ាូ ន 9,295   37,524 16,998  68,621 
 ចំណាយបលើធានារា៉ា រ់រង  4,987   20,133 517 2,087 
 ចំណាយបលើការផាត់ផាង់ 
  សមាភ រៈការយិល័យ  4,838   19,531 26,381  106,500 
 ចំណាយបលើការ 
  ផសពវផាយពាណិជ្ាកម្ម  1,351   5,454 7,638 30,835 
 ចំណាយបផសង ៗ   5,939   23,974 15,659   63,216 
         

     418,442  1,689,250 389,796  1,573,607 
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20. សច់ក្បក ់ន ិសច់ក្បក់សេេលូ  
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 សាច់ប្បាក់កនុងម្ដ្  2,000   8,074 2,000  8,074  
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅ 
  ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា  96,462   389,417 93,931  379,199  
  ធនាគារនានា និងប្គឹៈសាថ ន 
   ហិរញ្ញវតថុបផសង  ៗ  501,225   2,023,445 539,299  2,177,150  
         

     599,687   2,420,936 635,230  2,564,423  
         

21. ភតិសនា 

(ក) ភតិសនាឥណទាន 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ម្ផនកម្នឥណទាន និងរុបរប្រទាន 
  មិ្នទាន់ផតល់ឲ្យអតិថិជ្ន 903,268   3,646,493 4,910,298 19,822,873 
         

(ខ) ការសនាបលើភតិសនា 

នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ធនាគារមានការសនាបលើភតិសនាបលើការជួ្លការយិល័យដូ្ចខាងបប្កាម្បនេះ: 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 កនុងរយៈបពល 1 ឆ្ន ំ  120,980   488,396 123,360  498,004 
 ចបនាៃ េះពី 1 បៅ 3 ឆ្ន ំ  20,000   80,740 140,980  569,136  
         

     140,980   569,136 264,340 1,067,140 
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21. ភតិសនា (ត) 

(គ) ភតិសនាបផសង  ៗ
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ភតិសនាកម្ប្ម្សនតិសុខ  - - 7,084 28,598 
         

22. សេត លយ និ ក្បតិបតតកិារជាេួយសេព័នធញាត ិ

(ក) សម្តុលយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ជាមួ្យភាគទុនិក:  
 ប្បាក់កម្ចី (*)  (8,800,000)  (35,525,600) (3,000,000) (12,111,000) 
 ការប្បាក់ប្តូវទូទាត់សង  (556)  (2,243) (10,806) (43,625) 
 គណនីប្តូវទទួលពីភាគទុនិក  
  (កំណត់សមាា ល់ 9)  - - 119,993 484,411 
         

     (8,800,556)  (35,527,843) (2,890,813) (11,670,214) 
         

(*): លកខខណឌ ម្នការប្បាក់កម្ចីប្តូវបានរង្ហា ញបៅកនុងកំណត់សមាា ល់ 14 ។ 

គណនីប្តូវទទួលពីសម្ព័នធញាតិ ពំុមានការធានា គាម នការប្បាក់ និងរយៈបពលម្នការទូទាត់សងបៅបពល 
មានតប្ម្ូវការ ។ 
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22. សេត លយ និ ក្បតិបតតកិារជាេួយសេព័នធញាត ិ

(ខ) ប្រតិរតតិការជាមួ្យនឹងសម្ព័នធញាតិ 
 
  ការយិររបិចេទចរ់ពី 
 ការយិររបិចេទ ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
 ម្ដ្លបានរញ្ច រ់ (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 
   (កំណត់សមាា ល់ 4)  (កំណត់សមាា ល់ 4) 
 
 ជាមួ្យភាគទុនិក: 
 ចំណាយបលើការជួ្លដី្ និងអាគារ 120,000  484,440 60,000 242,220 
 ចំណាយការប្បាក់  587,665  2,372,404 14,778 59,658 
 ប្បាក់កម្ចីបានទទួល  10,800,000  43,599,600 3,000,000 12,111,000 
 ប្បាក់កម្ចីបានទូទាត់  5,000,000  20,185,000 - - 
 ការទូទាត់សងជំ្នួសឲ្យភាគទុនិក - - 119,993 484,411 
         

(គ) ភាគោភសប្មារ់សមាជិ្កសំខាន់ៗររស់អនកប្គរ់ប្គង 
 
 
 ប្បាក់បរៀវតសរ ៍និងអតថប្របយជ្ន៍បផសង  ៗ 505,646 2,041,293 273,747  1,105,117 
         

នាម្ថៃទី 31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2017 ធនាគារមានសមាជិ្កអនកប្គរ់ប្គងសំខាន់ៗចំនួន 6 ររូ (2016: 4 ររូ) ។ 

23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  

បសចកតីម្ណនំា និងបគាលនបយបាយ ម្ដ្លធនាគារបានបប្រើប្បាស់បដ្ើម្បីប្គរ់ប្គងរាល់ហានិភ័យ ម្ដ្ល
បកើតបទបើងបៅកនុងសកម្មភាពអាជី្វកម្មមានដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 

លកខណៈទូបៅម្នការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 

ធនាគារមានហានិភ័យពីឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុដូ្ចខាងបប្កាម្៖ 

 ហានិភ័យឥណទាន 
 ហានិភ័យប្រតិរតតិការ 
 ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយរសួល 
 ហានិភ័យទីផារ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

ប្រព័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 

ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល មានការទទួលខុសប្តូវទូបៅកនុងការរបងកើត និងប្តួតពិនិតយប្រព័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 
ររស់ធនាគារ ។  បោយសារម្តប្រតិរតតិការណ៍ម្នធនាគារ បទើរម្តចរ់បផតើម្បទបើងបៅម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 
ធនាគារមិ្នទាន់បានរបងកើតគណៈកម្មការប្គរ់ប្គងហានិភ័យសប្មារ់អភិវឌ្ឍ និងប្តួតពិនិតយបលើបគាល 
នបយបាយម្នការប្គរ់ប្គងហានិភ័យររស់ធនាគារបៅបទបើយបទ ។  តូនាទីបនេះ ប្តូវបានទទួលខុសប្តូវ 
បោយម្ផនកប្រតិរតតិការ និងបធវើការរាយការណ៍ជាបទៀងទាត់បៅឲ្យប្កុម្ប្រឹកាភិបាលអំពីសកម្មភាពររស់ 
ធនាគារ ។ 

ធនាគារមានបគាលការណ៍ម្ណនំាកនុងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ បដ្ើម្បីកំណត់ និងវភិាគហានិភ័យម្ដ្ល 
ប្រឈម្បោយធនាគារ កំណត់កប្មិ្តហានិភ័យ និងការប្តួតពិនិតយ និងបដ្ើម្បីតាម្ោនហានិភ័យ និង              
ការអនុវតតបៅតាម្ហានិភ័យ ។  បគាលការណ៍ទំាងបនេះប្តូវបានប្តួតពិនិតយជាប្រចំបោយអនកប្គរ់ប្គង     
បដ្ើម្បីធានាថ្នបគាលការណ៍ទំាងបនាេះឆៃុេះរញ្ជច ំងពីការតៃ ស់រដូរទីផារ និងសកម្មភាពររស់ធនាគារ ។  តាម្                
រយៈការរណដុ េះរណាដ លនីតិវធីិ មានបគាលបៅបដ្ើម្បីរកានូវររយិកាសប្គរ់ប្គង ម្ដ្លមានវន័ិយ និងកនុង 
លកខណៈសាថ រនាម្ដ្លនិបយជិ្តទំាងអស់យល់ដឹ្ងអំពីតួនាទី និងកាតពវកិចចររស់ពួកបគ ។ 

(ក) ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតរង់ហិរញ្ញវតថុររស់ធនាគារ ប្រសិនបរើអនកខចី ឬម្ដ្គូពាណិជ្ាកម្មខកខាន 
មិ្នបានរំបពញកាតពវកិចចបលើការរង់ប្បាក់បដ្ើម្ចំបពាេះឥណទាន និងរុបរប្រទាន ។ 

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យសំខាន់រំផុតកនុងអាជី្វកម្មររស់ធនាគារ ។  កតាត ចម្បងម្ដ្លនំាឲ្យមាន 
ហានិភ័យឥណទានបកើតបចញតាម្រយៈការផតល់ឥណទានដ្ល់អតិថិជ្ន ។  ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុបប្ៅខទង់ 
តារាងតុលយការក៏មានហានិភ័យឥណទានម្ដ្រដូ្ចជាកិចចសនាឥណទានជាបដ្ើម្ ។  ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 
ឥណទានប្តូវបានបធវើបឡើងបោយគណៈកម្មការឥណទានររស់ធនាគារ ។ 

ហានិភ័យឥណទាន ប្តូវបានប្គរ់ប្គងតាម្រយៈការវភិាគជាប្រចំបលើលទធភាពររស់អនកខចីប្បាក់ និងអនកខចី 
ប្បាក់បគាលបៅសំខាន់  ៗ កនុងការរំបពញកាតពវកិចចសងប្បាក់បដ្ើម្ និងការប្បាក់ ។  ហានិភ័យឥណទាន                 
ក៏ប្តូវបានប្គរ់ប្គងជាម្ផនកបោយការទទួលវតថុរញ្ជច ំ និងការធានាជាលកខណៈរុគាល ។  អនកប្គរ់ប្គងបធវើការ  
វាយតម្ម្ៃបរៀងរាល់ឆ្ន ំរនាទ រ់ពីឥណទានប្តូវបានផតល់បដ្ើម្បីតាម្ោនលកខខណឌ  និងលទធភាពហិរញ្ញវតថុររស់ 
អនកខចីប្បាក់ ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(ក) ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

(i) ការវាស់ម្វងហានិភ័យឥណទាន 

ធនាគារ បានរបងកើតបគាលការណ៍ហានិភ័យឥណទានសនូល (Core Credit Risk Policy) បដ្ើម្បបី្គរ់ប្គង 
ហានិភ័យររស់ធនាគារ ។  ការរនតឥណទាន ប្តូវបានចត់ម្ចងបោយកម្មវធីិឥណទានម្ដ្លបាន  
បរៀរចំគបប្មាងសប្មារ់ផលិតផល ឬសំបពៀតឥណទាន ពិបសសរារ់ទំាងទីផារបគាលបៅកាលកំណត់  
និងលកខខណឌ ឯកសារសំអាង និងនីតីវធីិបៅបប្កាម្ផលិតផលឥណទានម្ដ្លនឹងប្តូវបានវាស់ម្វង និង  
ផតល់ឲ្យ ។ 

ធនាគារបានម្រងម្ចកមុ្ខង្ហរ និងការទទួលខុសប្តូវយ៉ាងចាស់ោស់រវាងអនកបសនើសំុឥណទាន អនក 
វាយតម្ម្ៃឥណទាន និងអនកអនុម័្តឥណទាន ។ 

(ii) ការប្គរ់ប្គងកប្មិ្តហានិភ័យ និងបគាលការណ៍រនថយហានិភ័យ 

ធនាគារបធវើប្រតិរតតិការ និងផដល់ឥណទាន និងរុបរប្រទានជូ្នអតិថិជ្នជារុគាល ឬសហប្គាសបៅកនុង                       
ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ។  ធនាគារប្គរ់ប្គងកប្មិ្ត និងប្តួតពិនិតយការប្រមូ្លផដុំហានិភ័យឥណទាន                      
បៅបពលម្ដ្លពួកបគរកប ើញ ។  ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា បានកំណត់និយម្ន័យហានិភ័យធំ ថ្នជា                             
ហានិភ័យឥណទានទូបៅចំបពាេះអនកទទួលផលជាឯកតតរុគាលម្ដ្លបលើសពី 10% ម្នមូ្លនិធិតទ ល់សុទធ 
ររស់ធនាគារ ។ 

បយងតាម្លកខខណឌ ម្នប្រកាសបលខ ធ7-06-226 ប្រ.ក ររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ធនាគារចំបាច់ប្តូវ                
រកាប្គរ់បពលបវោនូវអនុបាតអតិររមាចំនួន 20% រវាងហានិភ័យ ឥណទានទូបៅររស់ធនាគារបធៀរនឹង 
អនកទទួលផលឯកតតជ្នណាមួ្យ និងមូ្លនិធិតទ ល់សុទធររស់ធនាគារ ។  ហានិភ័យឥណទានធំៗសររុ              
មិ្នប្តូវបលើសពី 300% ម្នមូ្លនិធិតទ ល់សុទធររស់ធនាគារបទ ។  

ធនាគារបប្រើប្បាស់បគាលការណ៍ និងការអនុវតតជាបប្ចើន បដ្ើម្បីកាត់រនថយហានិភ័យឥណទានកនុងបនាេះ 
បគាលការណ៍ជាប្រម្ពណីគឺការោក់ធានាជាវតថុរញ្ជច ំបលើឥណទាន និងរុបរប្រទានអតិថិជ្នម្ដ្លជាទូបៅ 
ធនាគារអនុវតតបគាលការណ៍ម្ណនំាសដីពីការទទួលយកបាននូវចំណាត់ថ្នន ក់ជាក់ោក់ម្នវតថុរញ្ជច ំ ឬការកាត់ 
រនថយហានិភ័យឥណទាន ។   
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(ក) ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

(ii) ការប្គរ់ប្គងកប្មិ្តហានិភ័យ និងបគាលការណ៍រនថយហានិភ័យ (ត) 

ប្របភទម្នវតថុរញ្ជច ំសំខាន់ៗបដ្ើម្បីធានាឥណទាន និងរុបរប្រទានអតិថិជ្ន មានដូ្ចជា៖ 

 វតថុរញ្ជច ំបលើប្ទពយសម្បតតិសប្មារ់តំាងទីលំបៅ (មានដី្ធៃី អគារ និងប្ទពយសម្បតតិបផសង )ៗ 

 រនទុកបផសង បៗលើប្ទពយសកម្មកនុងអាជី្វកម្ម ដូ្ចជាដី្ធៃី និងអគារ ។ 

(iii) ហានិភ័យអតិររមាឥណទានមុ្នបពលមានវតថុរញ្ជច ំឬការពប្ងឹងឥណទានបផសងៗ 
 
 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 នាម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ពាន់បរៀល 

 ការប្រឈម្នឹងហានិភ័យឥណទានម្ន 
  ប្ទពយសកម្មកនុងតារាងតុលយភាពបរើក៖ 
 សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សម្មូ្ល 2,000   8,074 2,000 8,074 
  ប្បាក់របញ្ញើនិងប្បាក់តម្កល់បៅ  
  ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា  96,462   389,417 93,931 379,199 
 ប្បាក់របញ្ញើនិង 
  ប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា និង 
  ប្គឹៈសាថ នហិរញ្ញវតថុបផសង  ៗ 501,225   2,023,445 2,539,299 10,251,150 
 ឥណទាននិងរុបរប្រទានសុទធ  21,014,596   84,835,923 12,278,123 49,566,782 
 ប្ទពយសកម្មបផសង  ៗ  100,856   407,156 253,544 1,023,557 
         

  សររុរង  21,715,139 87,664,015 15,166,897 61,228,762 
         

 ការប្រឈម្នឹងហានិភ័យឥណទានម្ន  
  ប្ទពយសកម្មកនុងតារាងតុលយភាពបរើក៖ 
 ឥណទានមិ្នទាន់ផតល់ឲ្យអតិថជ្ន 903,268   3,646,493 4,910,298  19,822,873 
         

  សររុរង  903,268   3,646,493 4,910,298 19,822,873 
         

 សររុការប្រឈម្នឹងហានិភ័យឥណទាន 22,618,407 91,310,508 20,077,195 81,051,635 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(ក) ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

(iv) ការប្រឈម្នឹងហានិភ័យឥណទាន 

ឥណទានមិ្នហួសកាលកំណត់ និងមិ្នខាតរង់ 

ឥណទានអតិថិជ្នម្ដ្លមិ្នហួសកាលកំណត់និងខាតរង់ គឺជាឥណទានម្ដ្លមានគុណភាពលអ ម្ដ្ល      
គាម នរទពិបសាធន៍ខាតរង់ ។  ឥណទានទំាងអស់បនេះមានវតថុរញ្ជច ំ បហើយអនកប្គរ់ប្គងយល់ប ើញថ្ន 
និនាន ការម្នការខាតរង់គឺមានកប្មិ្តទារ ។ 

ឥណទាន និងរុបរប្រទានខាតរង់ 

ឥណទាន និងរុបរប្រទានខាតរង់ គឺជាឥណទាន និងរុបរប្រទានម្ដ្លធនាគារកំណត់ថ្នមានភសតុតាង
ជាក់ោក់ថ្នមានឱ្នភាព  និងរពឹំងថ្ន មិ្នអាចប្រមូ្លបានម្កវញិនូវប្បាក់បដ្ើម្ និងការប្បាក់បៅតាម្កិចច
សនាខចីឥណទាន និងរុបរប្រទាន ។  

អនុបោម្តាម្បគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា សំវធិានធនបលើឥណទាន និងរុបរប្រទាន 
ប្តូវបាន បធវើបឡើងសប្មារ់ឥណទានហួសកាលកំណត់បលើសពី 31 ម្ថៃ សប្មារ់ឥណទានរយៈបពលខៃី និង 
បលើសពី 90 ម្ថៃ សប្មារ់ឥណទានរយៈបពលម្វង។  សំវធិានធនអរបររមាប្តូវបានបធវើបឡើងបៅ តាម្ការ
ចត់ថ្នន ក់ររស់ឥណទាននីមួ្យៗ បលើកម្លងម្តមានព័ត៌មានបផសងបទៀត អាចរញ្ជា ក់ពីលទធភាពម្នការ
ទូទាត់សងររស់អនកខចី ។  បគាលការណ៍គណបនយយបោយម្ឡកបានរង្ហា ញបៅកំណត់សមាា ល់ 3 (ង) ។ 

ឥណទានហួសកាលកំណត់ ម្តមិ្នទាន់ខាតរង់ 

ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិ្នទាន់ខាតរង់ជាឥណទានផតល់ឲ្យអតិថិជ្នម្ដ្លការប្បាក់តាម្កិចចសនា 
ឬក៏ការរង់ប្បាក់បដ្ើម្ ហួសកាលកំណត់ចរ់ពី 15ម្ថៃ ដ្ល់ 30ម្ថៃសប្មារ់ឥណទានរយៈបពលខៃី និងបលើស              
ពី 30ម្ថៃ ដ្ល់ 90ម្ថៃ លុេះប្តាម្តមានពត៌មានម្ដ្លរញ្ជា ក់បប្ៅពីបនេះ ។  អនុបោម្បៅតាម្បគាលការណ៍ 
ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ឥណទានបនេះប្តូវចត់ថ្នន ក់ជាឥណទានឃ្ៃ ំបម្ើល បហើយប្តូវបធវើ                          
សំវធិានធនតាម្អប្តា 3% ។  
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(ក) ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

(iv) ការប្រឈម្នឹងហានិភ័យឥណទាន (ត) 

ឥណទានបរៀរចំបឡើងវញិ 

ឥណទានបរៀរចំបឡើងវញិ គឺជាឥណទានម្ដ្លមានការតៃ ស់រតូរកិចចសនាទូទាត់សងបោយសារម្តអនកខចី 
ជួ្រផលលំបាកម្ផនកហិរញ្ញវតថុ និងមិ្នមានលទធភាពទូទាត់សងតាម្កិចចសនាបដ្ើម្ ។  ឥណទានម្ដ្លនឹង 
ប្តូវបរៀរចំបឡើងវញិប្តូវវភិាគបលើមូ្លោឋ នទិសបៅអាជី្វកម្ម និងសម្តថភាពសងប្បាក់ររស់អនកខចីបៅតាម្ 
ការពាករណ៍លំហូរទឹកប្បាក់ថមី ម្ដ្លរសរតាម្សាថ នភាពទីផារ និងរចចុរបននកម្មម្នទសសនៈវស័ិយ                  
អាជី្វកម្ម បោយម្ផអកបលើសម្មតិកម្មជាក់ម្សតង និងប្រុងប្រយ័តន ។ 

រនាទ រ់ពីឥណទានប្តូវបានបរៀរចំបឡើងវញិ ឥណទានបនាេះប្តូវរកាចំណាត់ថ្នន ក់ដូ្ចបដ្ើម្ បោយមិ្នគិត                      
ពីដំ្បណើ រការលអរនាទ រ់ពីការបរៀរចំជាថមីបឡើយ ។  ការចត់ថ្នន ក់បនេះមិ្នប្តូវឲ្យលអជាងមុ្នបឡើយ លុេះប្តាម្ត     
ការប្បាក់និងប្បាក់បដ្ើម្ប្តូវបានសងម្កវញិកនុងអំឡុងរីប្គាសងរលំស់ និងកនុងរយៈបពលមិ្នតិចជាងរីម្ខ ។ 

បគាលនបយបាយលុរបចលនូវឥណទាន និងរុបរប្រទាន 

អនុបោម្តាម្បគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា ធនាគារប្តូវលុរឥណទាន និងរុបរប្រទាន   
ឬមួ្យម្ផនកម្នឥណទានបចញពីតារាងតុលយការររស់ខៃួន បៅបពលម្ដ្លធនាគារបាត់សិទធិតាម្កិចចសនា          
ប្គរ់ប្គងបលើឥណទាន ឬបៅបពលម្ដ្លប ើញថ្នឥណទានមួ្យម្ផនក ឬទំាងមូ្លមិ្នអាចប្រមូ្លវញិបាន ឬ         
គាម នសងឃឹម្ថ្នឥណទានបនេះអាចប្រមូ្លបានម្កវញិបទ ។ 

ប្ទពយរញ្ជច ំ 

ធនាគារ រកានូវប្ទពយរញ្ជច ំជាប្ទពយសម្បតតិ និងការធានាសប្មារ់ការធានានូវឥណទាន និងរុបរប្រទាន ។        
ការបា៉ា ន់សាម ននូវតម្ម្ៃទីផារ គឺម្ផអកតាម្ការវាយតម្ម្ៃប្ទពយរញ្ជច ំប្រចំឆ្ន ំ ។ 

បៅកនុងការយិររបិចេទធនាគារ មិ្នមានទទួលប្ទពយសកម្មមិ្នម្ម្នហិរញ្ញវតថុ ទុកជាប្ទពយរញ្ជច ំធានាសុវតថិភាព 
ររស់ឥណទាន និងរុរប្រទាន ។ 

(v) ការប្រមូ្លផតុ ំហានិភ័យររស់ប្ទពយសកម្មហិរញវតថុជាមួ្យការប្រឈម្នឹងហានិភ័យឥណទាន 

ការប្រមូ្លផតុំបកើតមានបឡើងបៅបពលម្ដ្លអនកខចីប្រករអាជី្វកម្មរសបដ្ៀងគាន  ឬបៅកនុងតំរន់ភូមិ្សាស្រសតដូ្ចគាន  
ឬមានសាថ នភាពបសដ្ឋកិចចរសបដ្ៀងគាន  ម្ដ្លអាចនំាមានផលរ៉ាេះពាល់រសបដ្ៀងគាន  បៅបលើលទធភាពកនុងការ
រំបពញកាតពវកិចចតាម្កិចចសនាតាម្រយៈការតៃ ស់រតូរម្នបសដ្ឋកិចចនបយបាយ ឬលកខខណឌ បផសងបទៀត ។ 
ការប្រមូ្លផតុំម្នរង្ហា ញពីរម្ប្ម្រប្ម្ួលម្នប្រតិរតតិការររស់ធនាគាររហូតដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍ ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(ខ) ហានិភ័យប្រតិរតតិការ 

ហានិភ័យប្រតិរតតិការ គឺជាហានិភ័យម្នការបាត់រង់តទ ល់ ឬប្របយលម្ដ្លបកើតមានបឡើងពីការខវេះខាត ឬ 
ររាជ័្យម្នដំ្បណើ រការរុគាលិករបចចកវទិា និងបហោឋ រចនាសម្ព័នធ និងបកើតបឡើងពីកតាត ខាងបប្ៅមួ្យចំនួន 
បទៀត ម្ដ្លមិ្នម្ម្នជាហានិភ័យឥណទានហានិភ័យទីផារ និងហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយរសួល ដូ្ចជា 
កតាត ម្ដ្លបកើតមានបឡើងពីតប្ម្ូវការចារ់ និងរទរញ្ញតតិបផសង  ៗ និងសតង់ោរម្ដ្លទទួលសាា ល់ជាទូបៅបៅ 
កនុងសហប្គាសអាជី្វកម្ម ។ ហានិភ័យប្រតិរតតិការប្តូវបានប្គរ់ប្គង តាម្រយៈដំ្បណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ
ប្រតិរតតិការ ភាពសម្រសរ បលើការប្តួតពិនិតយ និងរាយការណ៍បលើសកម្មភាពអាជី្វកម្មតាម្រយៈរណាត       
អងាភាពប្តួតពិនិតយ និងគំាប្ទ បផសងៗ ម្ដ្លឯករាជ្យបលើអងាភាពអាជី្វកម្ម បហើយនិងការប្តួតពិនិតយពីអនក
ប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់ររស់ធនាគារ ។ 

ការប្គរ់ប្គងបលើហានិភ័យប្រតិរតតិការររស់ធនាគារ តប្ម្ូវឲ្យរបងកើតនូវរចនាសម្ព័នធតួនាទី និងវធីិសាស្រសត                   
ម្នការប្គរ់ប្គងររស់អងាភាពឲ្យបានចាស់ោស់ ។  បគាលការណ៍ និងវធិានការប្តួតពិនិតយម្ផទកនុងជាបប្ចើន  
ប្តូវបានអនុវតត រមួ្មានការរបងកើតអនកមានសិទធិចុេះហតថបលខាប្រព័នធប្តួតពិនិតយយ៉ាងហមត់ចត់ ការបរៀរចំ                    
នូវនីតិវធីិ និងឯកសារសំអាងនានា ប្ពម្ទំាងការអនុវតតតាម្រទរញ្ញតិ និងតប្ម្ូវការតាម្ចារ់នានា ។ 

(គ) ហានិភ័យទីផារ 

ហានិភ័យទីផារគឺជាហានិភ័យម្នការខាតរង់បកើតពីការម្ប្រប្រួលមិ្នអំបណាយផលបៅកនុងកប្មិ្តតម្ម្ៃ  
ឬអប្តាទីផារម្ដ្លមានសមាសធាតុសំខាន់ពីរគឺហានិភ័យរូរិយរ័ណណររបទសនិងហានិភ័យអប្តាការប្បាក់។  

ហានិភ័យទីផារ បកើតបឡើងម្កពីសាថ នភាពបរើកទូោយម្នអប្តាការប្បាក់ររិូយរ័ណណ និងផលិតផល                  
មូ្លធន ម្ដ្លប្រឈម្នឹងចលនាទីផារជាក់ោក់ និងទូបៅ និងការតៃ ស់រតូរកនុងកប្មិ្តង្ហយម្នអប្តា ឬ                
តម្ម្ៃទីផារដូ្ចជា អប្តាការប្បាក់ ការរកីសាយឥណទាន អប្តារដូរររិូយរ័ណណររបទស និងតម្ម្ៃមូ្លធន ។ 

ធនាគារបានរកាទុក អនុបាទម្នររិូយរ័ណណអរបររមា (minimum foreign currency exposure) រសរតាម្ 
បគាលការណ៍ម្ណនំាររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានភិ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(ខ) ហានិភ័យប្រតិរតតិការ (ត) 

(i) ហានិភ័យរូរិយរ័ណណររបទស 

ហានិភ័យររិូយរ័ណណររបទស គឺសំបៅបៅបលើការម្ប្រប្រួលអប្តារដូរប្បាក់ម្ដ្លមិ្នអំបណាយផលបលើ                   
សាថ នភាពការបោេះដូ្រររូរិយរ័ណណររបទស ម្ដ្លបកើតបឡើងពីបពលមួ្យបៅបពលមួ្យ ។  ធនាគារបាន                    
រកានូវបគាលនបយបាយមួ្យ បោយមិ្នរងកឲ្យមាននូវសាថ នភាពការរដូរររិូយរ័ណណររបទសបប្ចើនបនាេះបទ ។  
ការរដូរររិូយរ័ណណររបទស ម្ដ្លបរើកចំហរប្គរ់ប្របភទ ប្តូវបានប្តួតពិនិតយជាមួ្យនឹងតប្ម្ូវការប្រតិរតតិការ 
កប្មិ្តម្នសាថ នភាពទុកមុ្ន និងការកំណត់នូវការកាត់រនថយភាពខាតរង់ ។ 

បៅម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2017 សម្តុលយប្ទពយសកម្ម និងរំណុល ម្ដ្លជាររិូយរ័ណណបផសងបទៀត បប្ៅពី                  
ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ មិ្នមានផលរ៉ាេះពាល់អវីបទ ។  ដូ្ចបនេះការវភិាគររិូយរ័ណណររបទសមិ្នប្តូវបានរង្ហា ញ                
បឡើយ ។ 

(ii) ហានិភ័យតម្ម្ៃ 

ធនាគារមិ្នមានហានិភ័យតម្ម្ៃមូ្លរប្តបឡើយបោយសារធនាគារមិ្នមាន ឬរកាទុកការវនិិបយគម្ដ្ល 
ចត់ថ្នន ក់កនុងតារាងតុលយការជាការវនិិបយគសប្មារ់លក់បទ ។ 

(iii) ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ 

ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ គឺសំបៅបលើការខាតរង់នូវប្បាក់ចំណូលការប្បាក់សុទធបោយសារម្តការម្ប្រប្រួល 
ម្នកប្មិ្តអប្តាការប្បាក់ និងការតៃ ស់រតូរបៅកនុងសមាសភាពម្នប្ទពយសកម្ម និងរំណុល ។  ការប្រឈម្                
នឹងហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ទាក់ទងជាចម្បងកនុងការផតល់ឥណទាននិងប្បាក់របញ្ញើធនាគារ ។ 

បោយសារម្តភាគបប្ចើនម្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថុមានរយៈបពលខៃី និងអប្តាការប្បាក់ មានភាពម្ប្រប្រួល                  
បៅតាម្អប្តាទីផា ធនាគារមិ្នបប្រើនិសសនទឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុ បដ្ើម្បីទរ់សាក ត់ហានិភ័យម្ររបនេះបទ ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(គ) ហានិភ័យទីផារ (ត) 

(iii) ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងបប្កាម្បនេះរង្ហា ញនូវអប្តាការប្បាក់ប្រសិទធភាពបៅចុងការយិររបិចេទ ម្ដ្លឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានកំណត់តម្ម្ៃបឡើងវញិ ឬដ្ល់កាលកំណត់ណាមួ្យម្ដ្លបកើតបឡើងមុ្ន ។ 
 
  រហូតដ្ល់ >1 - 3 >3 - 12  >3 - 5 បលើសពី ពំុមាន  អប្តាការប្បាក់ 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 1 ម្ខ ម្ខ ម្ខ >1 - 3 ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ 5 ឆ្ន ំ ការប្បាក់ សររុ ជាម្ធយម្ 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ (%) 
 
 ក្េពយសកេមហ្រិញ្ញេតា  
 សាច់ប្បាក់កនុងម្ដ្ - - - - - - 2,000   2,000 - 
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅ 
  ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា - - - - - - 96,462   96,462 - 
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា  
  និងប្គឹៈសាថ នហិរញ្ញវតថុបផសង  ៗ - - - - - - 501,225   501,225 0.02% - 8.00% 
 ឥណទាន និងរុបរប្រទាន -  -  114,488   314,090   1,160,430   19,637,857  -  21,226,865 8% - 9%  
 សំវធិានធនបលើឥណទាន និងរុបរប្រទាន 
  អាប្កក់ និងជារ់សងស័យ - - - - - - (212,269)  (212,269) - 
 ប្ទពយបផសង  ៗ - - - - - - 100,856   100,856 - 
                 

 ក្េពយសកេមហ្រិញ្ញេតា សរ  ប - - 114,488   314,090   1,160,430   19,637,857   488,274   21,715,139 
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កំណត់សមាា ល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត) 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(គ) ហានិភ័យទីផារ (ត) 
(iii) ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ (ត) 
 
  រហូតដ្ល់ >1 - 3 >3 - 12  >3 - 5 បលើសពី ពំុមាន  អប្តាការប្បាក់ 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 1 ម្ខ ម្ខ ម្ខ >1 - 3 ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ 5 ឆ្ន ំ ការប្បាក់ សររុ ជាម្ធយម្ 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ (%) 
 
 បំណ លហ្រិញ្ញេតា  
 ប្បាក់កម្ចី -  -  -  -   8,800,000  - - 8,800,000 5% 
 រំណុលបផសង  ៗ -  - -  -  -  -   152,857  152,857 - 
                 

 បំណ លហ្រិញ្ញេតា សរ  ប -  -  -  -  8,800,000   -  152,857   8,952,857  
                 

 ចំនួនគមាៃ តតាម្កាលវសានត -  -  114,488   314,090   (7,639,570)  19,637,857   335,417   12,762,282 
                 
 

 សម្មូ្លនឹងពាន់បរៀល (កំណត់សមាា ល់ 4) -  -  462,188   1,267,981   (30,840,944)  79,278,029   1,354,078   51,521,332 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(គ) ហានិភ័យទីផារ (ត) 

(iii) ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងបប្កាម្បនេះរង្ហា ញនូវអប្តាការប្បាក់ប្រសិទធភាពបៅចុងការយិររបិចេទ ម្ដ្លឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានកំណត់តម្ម្ៃបឡើងវញិ ឬដ្ល់កាលកំណត់ណាមួ្យម្ដ្លបកើតបឡើងមុ្ន ។ 
 
  រហូតដ្ល់ >1 - 3 >3 - 12  >3 - 5 បលើសពី ពំុមាន  អប្តាការប្បាក់ 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2016 1 ម្ខ ម្ខ ម្ខ >1 - 3 ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ 5 ឆ្ន ំ ការប្បាក់ សររុ ជាម្ធយម្ 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ (%) 
 
 ក្េពយសកេមហ្រិញ្ញេតា  
 សាច់ប្បាក់កនុងម្ដ្ - - - - - - 2,000 2,000 - 
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅ 
  ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា - - - - - - 93,931   93,931 - 
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា -  - 2,000,000  -  -  -   539,299     2,539,299 0.02% - 8.00% 
 ឥណទាន និងរុបរប្រទាន -  -  -  74,000   1,025,086   11,303,058  -  12,402,144 8.00% - 9.00% 
 សំវធិានធនបលើឥណទាន និងរុបរប្រទាន 
  អាប្កក់ និងជារ់សងស័យ - - - - - - (124,021)  (124,021) - 
 ប្ទពយបផសង  ៗ - - - - - - 253,544    253,544 - 
                 

 ក្េពយសកេមហ្រិញ្ញេតា សរ  ប -   -   2,000,000   74,000   1,025,086   11,303,058     764,753   15,166,897 
                 

 



ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(គ) ហានិភ័យទីផារ (ត) 
(iii) ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ (ត) 
 
  រហូតដ្ល់ >1 - 3 >3 - 12  >3 - 5 បលើសពី ពំុមាន  អប្តាការប្បាក់ 
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2016 1 ម្ខ ម្ខ ម្ខ >1 - 3 ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ 5 ឆ្ន ំ ការប្បាក់ សររុ ជាម្ធយម្ 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ (%) 
 
 បំណ លហ្រិញ្ញេតា  
 ប្បាក់កម្ចី -   -   -   -   3,000,000  -   -  3,000,000 5.00% 
 រំណុលបផសង  ៗ 5,872   874  32,298   6,748   -  -   128,320   174,112 - 
                 

 បំណ លហ្រិញ្ញេតា សរ  ប 5,872   874    32,298   6,748  3,000,000   -   128,320   3,174,112 
                 

 ចំនួនគមាៃ តតាម្កាលវសានត (5,872) (874) 1,967,702  67,252 (1,974,914)  11,303,058      636,433   11,992,785 
                 

 សម្មូ្លនឹងពាន់បរៀល (កំណត់សមាា ល់4) (23,705) (3,528)     7,943,613  271,496   (7,972,728)  45,630,445  2,569,280   48,414,873 
                 
 

 



ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

( ) ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយរសួល 

ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយរសួលគឺ ជាហានិភ័យម្ លធនាគារមិ្នមានលទធភាពរំបពញកាតពវកិចចសងប្បាក់ 
តាម្កាលកំណត់សងចំបពាេះរំណុលហិរញ្ញវតថុររស់ខៃួន ។ 

រម្នថម្ពីបលើការអនុវតតន៍យ៉ាងបពញបលញ តាម្តប្ម្ូវការម្នសាច់ប្បាក់ង្ហយរសួល អនកប្គរ់ប្គងធនាគារ                    
បានប្តួតពិនិតយយ៉ាងហមត់ចត់បៅបលើលំហូរទឹកប្បាក់ចូល និងលំហូរទឹកប្បាក់បចញបហើយ និងភាពចបនាៃ េះ               
ម្នអាយុកាលតាម្រយៈរបាយការណ៍តាម្បពលកំណត់ ។  ការម្ប្រប្រួលម្នឥណទាន និងប្បាក់របញ្ញើររស់                      
អតិថជ្ន ប្តូវបានប្តួតពិនិតយតាម្ោន បហើយតប្ម្ូវការសាច់ប្បាក់ង្ហយរសួល ប្តូវបានបធវើការម្កតប្ម្ូវ                 
ប ើម្បីកំណត់ឲ្យចាស់នូវប្ទពយសកម្មជាសាច់ប្បាក់ង្ហយរសួលបានឲ្យប្គរ់ប្គាន់ ប ើម្បីរំបពញការសនា
និងកាតពវកិចចហិរញ្ញវតថុ និងបៅបពលម្ ល ល់កំណត់សង។ 

តារាងខាងបប្កាម្បនេះគឺជាការរង្ហា ញនូវរំណុលហិរញ្ញវតថុតាម្កាលវសានតកនុងការសនាសង និងរមួ្រញ្ចូ ល              
នូវចំនួនការប្បាក់ម្ លប្តូវទូទាត់បៅកនុងតារាងតុលយការ ។ 

 

 



ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

( ) ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយរសលួ (ត) 
 
  រហូតដ្ល់ > 1 - 3 > 3 - 12 > 1 - 3 > 3 - 5 បលើសពី  
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 1 ម្ខ ម្ខ ម្ខ ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ 5 ឆ្ន ំ មិ្នកំណត់ សររុ 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 
 
 ក្េពយសកេមហ្រិញ្ញេតា  
 សាច់ប្បាក់កនុងម្ដ្ - - - - - - 2,000   2,000 
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារជាតិ -  -  -  -  -  - 96,462 96,462 
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា - - - - - - 501,225 501,225 
 ឥណទាន និងរុបរប្រទាន -  -  114,488   314,090   1,160,430   19,637,857  -  21,226,865 
 សំវធិានធនបលើឥណទាន និងរុបរប្រទាន 
  អាប្កក់ និងជារ់សងស័យ -  -  -  -  - - (212,269)  (212,269) 
 ប្ទពយបផសង  ៗ -  -  -  -  -  - 100,856 100,856 
                   

   -  -  114,488   314,090   1,160,430   19,637,857   488,274   21,715,139 
                   

 



ធនាគារឯកទេស ទេស៊ា -ប៉ា ស ៊ីហ្វកិ ឌ៊ីទេឡ បទេន ភ៊ីេិលស ៊ី 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

( ) ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយរសលួ (ត) 
 
  រហូតដ្ល់ > 1 - 3 > 3 - 12 > 1 - 3 > 3 - 5 បលើសពី  
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2017 1 ម្ខ ម្ខ ម្ខ ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ 5 ឆ្ន ំ មិ្នកំណត់ សររុ 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 

 បំណ លហ្រិញ្ញេតា  
 ប្បាក់កម្ចី - - - - 8,800,000 - - 8,800,000 
 ការប្បាក់រពឹំងទុក - ប្បាក់កម្ចី 37,889   72,111   336,111   893,443   392,444   -  1,731,998   3,463,996 
                   

 សររុប្បាក់កម្ចី   37,889   72,111   336,111   893,443   9,192,444   -  1,731,998   12,263,996 
 រំណុលបផសង  ៗ -  -  -  -  -  -  152,857   152,857 
                   

   37,889   72,111   336,111   893,443   9,192,444   -  1,884,855   12,416,853 
                   

 ចំនួនគមាៃ តតាម្កាលវសានត (37,889)  (72,111)  (221,623)  (579,353)  (8,032,014) 19,637,857   (1,396,581)  9,298,286 
                   
 
 សម្មូ្លនឹងពាន់បរៀល (កំណត់សមាា ល់4) (152,958)  (291,112)  (894,692)  (2,338,848)  (32,425,241) 79,278,029   (5,637,997)  37,537,181 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

( ) ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយរសលួ (ត) 
 
  រហូតដ្ល់ > 1 - 3 > 3 - 12 > 1 - 3 > 3 - 5 បលើសពី  
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2016 1 ម្ខ ម្ខ ម្ខ ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ 5 ឆ្ន ំ មិ្នកំណត់ សររុ 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 
 
 ក្េពយសកេមហ្រិញ្ញេតា  
 សាច់ប្បាក់កនុងម្ដ្ - - - - - - 2,000 2,000 
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារជាតិ - - - - - - 93,931 93,931 
 ប្បាក់របញ្ញើ និងប្បាក់តម្កល់បៅធនាគារនានា - - 2,000,000 - - - 539,299 2,539,299 
 ឥណទាន និងរុបរប្រទាន - - - 74,000 1,025,086 11,303,058 - 12,402,144 
 សំវធិានធនបលើឥណទាន និងរុបរប្រទាន 
  អាប្កក់ និងជារ់សងស័យ - - - - - - (124,021) (124,021) 
 ប្ទពយបផសង  ៗ - - - - - - 253,544 253,544 
                   

   - - 2,000,000   74,000   1,025,086   11,303,058  764,753 15,166,897   
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

( ) ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយរសលួ (ត) 
 
  រហូតដ្ល់ > 1 - 3 > 3 - 12 > 1 - 3 > 3 - 5 បលើសពី  
 ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន  ំ2016 1 ម្ខ ម្ខ ម្ខ ឆ្ន ំ ឆ្ន ំ 5 ឆ្ន ំ មិ្នកំណត់ សររុ 
  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ  ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 

 បំណ លហ្រិញ្ញេតា  
 ប្បាក់កម្ចី - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 
 ការប្បាក់រពឹំងទុក - ប្បាក់កម្ចី 12,917  24,584 114,584 304,169 286,363 - - 742,617 
                   

 សររុប្បាក់កម្ចី 12,917  24,584  114,584   304,169   3,286,363   -  -  3,742,617 
 រំណុលបផសង  ៗ 5,872   874    32,298   6,748   -  - 128,320  174,112 
                   

   18,789   25,458    146,882  310,917  3,286,363   - 128,320 3,916,729 
                   

 ចំនួនគមាៃ តតាម្កាលវសានត (18,789)  (25,458)   1,853,118  (236,917)  (2,261,277)   11,303,058  636,433 11,250,168 
                   
 
 សម្មូ្លនឹងពាន់បរៀល (កំណត់សមាា ល់ 4) (75,851)  (102,774)   7,481,037   (956,434)  (9,128,775)  45,630,445  2,569,280 45,416,928 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានភិ័យហ្រិញ្ញេតា  (ត) 

(ង) ការប្គរ់ប្គងបដ្ើម្ទុន 

(i) រទរបញ្ញតតិបដ្ើម្ទុន 

ចកខុវស័ិយររស់ធនាគារកនុងការប្គរ់ប្គងបដ្ើម្ទុន មានន័យទូលំទូោយជាង “មូ្លធន” ម្ដ្លរង្ហា ញ                      
កនុងតារាងតុលយការ ។  ការប្គរ់ប្គងបដ្ើម្ទុនមានដូ្ចខាងបប្កាម្៖  

 អនុបោម្តាម្តប្ម្ូវការបដ្ើម្ទុនម្ដ្លកំណត់បោយធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា 

 ការពារលទធភាពររស់ធនាគារបដ្ើម្បីរនតនិរនតរភាពអាជី្វកម្ម ដូ្ចបនេះ ធនាគារអាចរនតផតល់ផលប្របយជ្ន៍ 
ដ្ល់ភាគទុនិក និងអតថប្របយជ្ន៍ររស់ភាគីម្ដ្លពាក់ព័នធនឹងធនាគារ និង 

 រកាមូ្លោឋ នបដ្ើម្ទុនរងឹមំា បដ្ើម្បីគំាប្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជី្វកម្ម ។ 

ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជា តប្ម្ូវប្គរ់សាថ រ័នធនាគារឲ្យរំបពញនូវ (i) តប្ម្ូវការបដ្ើម្ទុនចុេះរញ្ា ីអរបររមា និង       
(ii) អនុបោម្តាម្ អនុបាតសាធនភាព អនុបាតសាច់ប្បាក់ង្ហយរសួល និងតប្ម្ូវការបផសង បៗទៀត ។ 

(ii) ការម្រងម្ចកបដ្ើម្ទុន 

ការម្រងម្ចកបដ្ើម្ទុនរវាងប្រតិរតតិការ និងសកម្មភាពជាក់ោក់ គឺប្តូវបានប្គរ់ប្គងបោយកប្មិ្ត ភាគោភ
ម្ដ្លទទួលបានពីការម្រងម្ចកបនាេះ ។  បដ្ើម្ទុនម្ដ្លបានម្រងម្ចកបៅតាម្ប្រតិរតតិការ ឬសកម្មភាព
នីមួ្យ  ៗប្តូវម្ផអកបៅតាម្បដ្ើម្ទុនម្ដ្លកំណត់បោយចារ់ ។  

24. តនេាសេក្សបននក្េពយសកេម ន ិបណំ លហ្រិញ្ញេតា  

តម្ម្ៃសម្រសរ គឺជាតម្ម្ៃម្ដ្លប្ទពយសកម្មអាចរតូរបាន ឬជារំណុលប្តូវទូទាត់តាម្រយៈប្រតិរតតិការ កនុង 
លកខខណឌ មិ្នម្ម្នសម្ព័នធញាតិ (arms-length-basis) ។  បោយសារតម្ម្ៃសម្រសរម្ដ្លអាចបផទៀងតទ ត់បាន 
មិ្នអាចរកបាន ដូ្បចនេះតម្ម្ៃសម្រសរ សប្មារ់ម្ផនកសំខាន់ម្នប្ទពយសកម្ម និងរំណុលហិរញ្ញវតថុបនាេះ                        
មិ្នអាចរកបានបទ ។  បហតុបនេះ តម្ម្ៃសម្រសរបនេះ មិ្នប្តូវបានរង្ហា ញបនាេះបទ ។ 
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25. យថាភាពទលើពនធ 

ពនធប្តូវសថិតបៅបប្កាម្ការប្តួតពិនិតយ និងតាម្ោនអបងកតបោយប្កុម្អាជ្ាធរម្ដ្លផតល់សិទធិបោយចារ់     
កនុងការោក់ពិន័យ ោក់ទណឌ កម្ម និងការគិតការប្បាក់ ។  ការអនុវតតចារ់ និងរទរញ្ញតិតពនធបលើប្រតិរតតិការ 
បប្ចើនប្របភទប្រឈម្នឹងរំណករសាយបផសង  ៗ។ 

រញ្ជា ទំាងបនេះ អាចរបងកើតឲ្យមានហានិភ័យពនធ បៅកនុងប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា មានលកខណៈធំដំុ្ជាង                   
បៅប្របទសដ្ម្ទបទៀត ។  អនកប្គរ់ប្គងបជ្ឿជាក់ថ្ន ការបធវើសំវធិានធនមានលកខណៈប្គរ់ប្គាន់បោយម្ផអកបលើ  
ការរករសាយម្ននីតិកម្មពនធ ។  ក៏រ៉ាុម្នត អាជ្ាធរជារ់ពាក់ព័នធអាចនឹងមានរំណករសាយខុសគាន  បហើយផល                
រ៉ាេះពាល់អាចមានទំហំធំ ។
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CEO Statement 

The banking sector in Cambodia is playing a crucial role in contributing to Cambodia 
economic development through the mobilization and allocation of financial resources 
to various sectors. Meanwhile, it is a great honor to present our annual report 2017, 
the second year APD Bank joining Cambodia banking market, to our customers and 
to the public. 
 
As at 31 December 2017, in accordance with Cambodia Accounting Standards and 
the guidelines of the National Bank of Cambodia relating to the preparation and 
presentation of financial statements, the Bank‟s total assets reached USD23.70 million, 
borrowings amounted to USD8.80 million, and share capital from shareholders of the 
Bank was USD15 million. For the year ended 31 December 2017, the Bank has 
achieved positively a net profit of USD0.38million, covering almost 60% of our first 
year loss of USD0.65 million. As a specialized bank, our gross loans and advances 
stood at USD21.22 million, ranked as top 5 among the 15 specialized banks. The 
non-performing loan was nil. 
 
Although the Bank‟s financial performance in the second year of incorporation has 
not fully recovered our first year loss, first five months of 2018 have maintained 
consecutive monthly profits given strong supports from shareholders and attentive 
collaboration from managements and staffs. Hence, we will strive to enhance 
customers‟ values, and we are committed to work harder and adhere to our core 
value, mission and vision. In addition, while constantly securing strong financial and 
operational foundation, the Bank also focuses on business expansion, reaching 
closer to more customers to cater better services. 
 
To all my colleagues, also the core establishing team, I would like to express my 
sincere thanks and appreciation to all of you for all your hard work, commitment and 
initiatives to betterment of the Bank. I firmly believe APD Bank will quickly surpass 
our breakeven point and achieve impressive financial performance as well. 
 
Finally, we would like to express my gratitude to our Board of Directors and 
shareholders for their attentive guidance in directing the Bank, and we are grateful to 
our regulatory authorities and valued customers for their ongoing supports.
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Corporate information 
 

 

Bank  Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 
 
Registration No 00007514 
 
Registered office Lot no.132, Street no. 294 (Corner Norodom Blvd), 
 Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn 
 Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 
 
Shareholders Mr. Vong Pech 
 Mr. Lau Yao Zhong 
 
Board of Directors Mr. Vong Pech Chairman 
 Mr. Lau Yao Zhong  Vice Chairman 
 Mr. Zhao Wen Qing Director 
 
Management team Mr. Hsiao Charng Geng Chief Executive Officer  
 Mr. Cheng Kuang Min Credit Manager 
 Mr. Svay Pisal Operation Manager 
 Mr. Chheu Tech Internal Audit Manager  

  (Appointed on 11 May 2017) 
 Ms. Saing Manita Compliance Officer 
   (Appointed on 5 December 2017) 
 Mr. Lin Chen Feng Administrative Manager 
   (Resigned on 15 January 2018) 
 
Principal banker Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Phnom Penh 

Branch 
 
Auditors KPMG Cambodia Ltd 



Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 

iii 
 

 
Vision, Mission and Core Value  
 

Vision  

APD Bank‟s vision is to be one of the leading financial institutions offering quality 
service to fulfill dreams across generations, beyond borders.  

Mission  

APD Bank is committed to delivering a whole range of international quality financial 
services that will create value and enrich the lives of our customers, employees, 
shareholders and the communities we serve.  

Core Value  

Accountability:  We are active and accountable in our customers‟, employees‟ 
and shareholders‟ best interests. 

Passion :  We put our soul into our work and stamp it with our own 
personality to accomplish our customer‟s object. Enthusiasm 
is very important for our achievement. 

Diligence : We understand what a priority is, and we are committed to 
doing the best of our ability by whatever means necessary. 

Best : We strive to get better, smarter and more innovative and be 
the best in everything we do. 

Acumen : We master market trends and use our operational knowledge 
and strategic thinking to provide high quality service to our 
customers. 

Network : We achieve our goals and objectives by collaborating and 
working together. We will also use the resources from our 
Group efficiently and effectively with full cooperation and 
effective communication to yield greater results. 

Knowledge : We believe in knowledge orientation, specialized employees, 
up-to-date technology, creativity, and innovation in our 
activities. 
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Report of the Board of Directors 

The Board of Directors (“the Board” or “the Directors”) hereby submit their report together with the 

audited financial statements of Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. (“the Bank”) for the 

year ended 31 December 2017. 

Principal activity 

The Bank is principally engaged in the aspect of specialised banking business and the provision of 

related financial services in the Kingdom of Cambodia. 

Financial results 

The financial results of the Bank for the year ended 31 December 2017 were as follows: 

 

  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

 US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

  (Note 4)  (Note 4) 

 

Profit/(loss) before income tax 412,720   1,666,151   (649,470)  (2,621,910) 

Income tax expense (25,610)  (103,388)  (4,663)  (18,825) 
         

Net profit/(loss) for the year/period 387,110   1,562,763   (654,133)  (2,640,735) 
         

Dividends 

No dividend was declared or paid and the Directors do not recommend any dividend to be paid for 

the year under audit. 

Share capital 

The authorised share capital of the Bank is US$15,000,000 divided into 1,000 shares with a par 

value of US$15,000 per share. 

Reserves and provisions 

There were no material movements to or from reserves and provisions during the financial year 

other than disclosed in the financial statements. 
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Bad and doubtful loans and advances 

Before the financial statements of the Bank were prepared, the Directors took reasonable steps to 

ascertain that appropriate actions had been taken in relation to the writing off of bad loans and 

advances and the making of allowances for doubtful loans and advances, and satisfied themselves 

that all known bad loans and advances had been written off and adequate allowance had been 

made for bad and doubtful loans and advances. 

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances, which would render the 

amount written off for bad loans and advances, or the amount of allowance for doubtful loans and 

advances in the financial statements of the Bank, inadequate to any material extent.  

Current assets 

Before the financial statements of the Bank were prepared, the Directors took reasonable steps to 

ensure that any current assets, other than loans and advances, 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. 

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances, which would render the 

values attributed to the current assets in the financial statements of the Bank misleading. 

Valuation methods 

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances which have arisen which 

render adherence to the existing method of valuation of assets and liabilities in the financial 

statements of the Bank misleading or inappropriate. 

Contingent and other liabilities 

At the date of this report, there does not exist:  

(a)  any charge on the assets of the Bank which has arisen since the end of the financial year 

which secures the liabilities of any other person, or 

(b)  any contingent liability in respect of the Bank that has arisen since the end of the financial year 

other than in the ordinary courses 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. 
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Items of unusual nature 

The results of the operations of the Bank for the financial year were 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 year 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 results of the operations of the Bank for the current financial year in which 

this report is made. 

Events since the reporting date 

At the date of this report, except as disclosed in the financial statements, there have been no 

significant events occurring after the reporting date which would require adjustments or disclosures 

to be made in the financial statements. 

Board of Directors 

The members of the Board of Directors holding office during the financial year and at the date of this 

report are: 

Mr. Vong Pech Chairman 

Mr. Lau Yao Zhong Vice Chairman 

Mr. Zhao Wen Qing Director 

Directors’ interests 

The Directors who held office at the end of the financial year and their interests in the shares of the 

Bank are as follows: 

 

 As at 31 December 2017 As at 31 December 2016 

  % of  Number  Amount % of  Number  Amount 

 Ownership of share US$ Ownership of share US$ 

 

 Mr. Vong Pech 70% 700 10,500,000 70% 700 10,500,000 

 Mr. Lau Yao Zhong 30% 300 4,500,000 30% 300 4,500,000 
             

  100% 1,000 15,000,000 100% 1,000 15,000,000 
             

Other than the Directors disclosed above, the other Director did not have any interest in the ordinary 

shares of the Bank during the financial year. 
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Directors’ benefits  

During and at the end of the financial year, no arrangements existed to which the Bank is a party 

with the object of enabling the Directors of the Bank to acquire benefits by means of the acquisition 

of shares in or debentures of the Bank or any other body corporate. 

During the financial year, no Director of the Bank has received or become entitled to receive any 

benefit (other than a benefit included in the aggregate amount of emoluments receivable by the 

Directors as disclosed in the financial statements) by reason of a contract made by the Bank or a 

related corporation with a firm of which the Director is a member, or with a company in which the 

Director has a substantial financial interest other than as disclosed in the financial statements. 

Directors’ responsibility in respect of the financial statements 

The Board of Directors is responsible for ascertaining that the financial statements are properly 

drawn up so as to present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at 31 

December 2017, and its financial performance and its cash flows for the year then ended.  In 

preparing these financial statements, the Board of Directors is 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 Cambodian Accounting Standards and the guidelines of the National Bank of 

Cambodia relating to the preparation and presentation of financial statements or, if there have 

been any departures in the interest of true and fair presentation, ensure that these have been 

appropriately disclosed, explained and quantified in the financial statements; 

(iii) oversee the Bank‟s financial reporting process and maintain adequate accounting records and 

an effective system of internal controls; 

(iv) assess the Bank‟s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related 

to going concern and during 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; and 

(v) control and direct effectively the Bank in all material decisions affecting the operations and 

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

The Board of Directors confirms that they have complied with the above requirements in preparing 

the financial statements. 
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Approval of the financial statements 

I, the undersigned, do hereby approve the accompanying financial statements as set out on pages               

9 to 49 which present fairly, in all material respects, the financial position of Asia-Pacific 

Development Specialized Bank Plc. as at 31 December 2017, 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 relating to the preparation and presentation of financial 

statements. 

 

Signed in accordance with a resolution of the Board of Directors, 

  

Mr. Vong Pech 

Chairman 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

Date: 28 March 2018 
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Report of the Independent Auditors 

To the shareholders 

Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 

Opinion 

We have audited the financial statements of Asia-Pacific Development Specialized 

Bank Plc. (“the Bank”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2017, 

the income statement, the statements of changes in equity and cash flows for the year 

then ended, and notes, comprising significant accounting policies and other 

explanatory information as set out on pages 9 to 49 (hereafter referred to as “financial 

statements”). 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material 

respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2017, and its financial 

performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Cambodian 

Accounting Standards (“CAS”) and the guidelines of the National Bank of Cambodia 

(“NBC”) relating to the preparation and presentation of financial statements. 

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 Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our 

report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements 

that are relevant to our audit of the financial statements in Cambodia, and we have 

fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.  We 

believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 

provide a basis for our opinion. 

Other Information 

Management is responsible for the other information. The other information obtained at 

the date of this auditors‟ report is the report of the Board of Directors on pages 1 to 5, 

and the annual report, which is expected to be made available to us after that date. 
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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 and, in doing so, we 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.      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 National Bank of 

Cambodia relating to the preparation and presentation of financial statements, 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. 

Auditors’ 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 auditors‟ 

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 skepticism 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. 
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 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 auditors‟ report to the related disclosures in the financial 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 auditors‟ 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 KPMG Cambodia Ltd 

 
Nge Huy 

Partner 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

Date: 28 March 2018 

 



Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 

Balance sheet 
as at 31 December 2017 

 9 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

 Note US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

ASSETS 

Cash on hand 5 2,000   8,074 2,000   8,074 

Deposits and placements with 

 National Bank of Cambodia  96,462   389,417 93,931   379,199 

Deposits and placements  

 with banks and other  

 financial institutions 6 501,225   2,023,445 2,539,299   10,251,150 

Loans and advances-net 7 21,014,596   84,835,924 12,278,123   49,566,782 

Statutory deposits 8 750,000   3,027,750 750,000   3,027,750 

Other assets 9 105,272   424,983 295,998    1,194,944 

Intangible assets 10 306,716   1,238,212 393,190   1,587,308 

Property and equipment 11 929,564   3,752,650 1,186,835   4,791,253 
            

TOTAL ASSETS  23,705,835   95,700,455 17,539,376   70,806,460 
            

 
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 

LIABILITIES 

Other liabilities 12 170,574   688,606 192,458   776,952 

Current  income tax liability 13 2,284   9,221 1,051   4,243 

Borrowings 14 8,800,000   35,525,600 3,000,000   12,111,000 
            

TOTAL LIABILITIES  8,972,858   36,223,427 3,193,509  12,892,195 
            

SHAREHOLDERS’ EQUITY 

Share capital 15 15,000,000   60,000,000 15,000,000   60,000,000 

Accumulated losses  (267,023)  (1,077,972) (654,133)  (2,640,735) 

Currency translation differences  - 555,000 - 555,000 
            

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 14,732,977   59,477,028 14,345,867 57,914,265 
            

TOTAL LIABILITIES AND  

 SHAREHOLDERS’ EQUITY  23,705,835   95,700,455 17,539,376  70,806,460 
            

 

 

 

The accompanying notes form part of these financial statements. 
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  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

 Note US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 
 

Interest income 16 2,384,238   9,625,169 292,205  1,179,632 

 

Interest expense  (587,665)  (2,372,404) (14,778)  (59,658) 
            

Net interest income  1,796,573   7,252,765 277,427   1,119,974 

 

Other operating income 17 171,012   690,376 180,338   728,025 

 

Personnel expenses 18 (699,091)  (2,822,230) (466,675)    (1,883,967) 

 

Depreciation and amortisation  (349,084)  (1,409,253) (126,743)  (511,662) 

 

Other operating expenses 19 (418,442)  (1,689,250) (389,796)  (1,573,607) 

 

Allowance for losses on  

 loans and advances 7 (88,248)  (356,257) (124,021)  (500,673) 

 
            

Profit/(loss) before income tax  412,720   1,666,151   (649,470)  (2,621,910)  

 

Income tax expense 13 (25,610)  (103,388)  (4,663)  (18,825)  
            

Net profit/(loss) for the year/period 387,110   1,562,763 (654,133)  (2,640,735) 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes form part of these financial statements.
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       Currency 

     Share capital Accumulated losses translation differences Total 

     US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

      (Note 4)  (Note 4)  (Note 4)  (Note 4) 

 

 

Balance as at 5 April 2016 (date of incorporation) - - - - - - - - 

 

Issuance of share capital 15,000,000 60,000,000 - - - - 15,000,000 60,000,000 

 

Net loss for the period - - (654,133)  (2,640,735)  - - (654,133) (2,640,735)  

 

Currency translation differences - - - - - 555,000   -  555,000 
                    

Balance as at 31 December 2016 15,000,000   60,000,000  (654,133) (2,640,735) -  555,000 14,345,867 57,914,265  
                    

 

Balance as at 1 January 2017 15,000,000   60,000,000   (654,133)  (2,640,735)  - 555,000  14,345,867   57,914,265 

 

Net profit for the year -  -   387,110   1,562,763  -  -   387,110   1,562,763 
                    

Balance as at 31 December 2017 15,000,000   60,000,000  (267,023)  (1,077,972) -  555,000  14,732,977   59,477,028 
                    

 

 

 

The accompanying notes form part of these financial statements.
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  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

Cash flows from operating activities 

Net profit/(loss) for the year/period  387,110   1,562,763 (654,133)  (2,640,735) 

Adjustments for: 

 Depreciation and amortisation  349,084   1,409,253 126,743   511,662 

 Interest expense  587,665   2,372,404 14,778  59,658  

 Allowance for losses on loans  

  and advances  88,248   356,257 124,021   500,673 

 Interest income  (2,384,238)  (9,625,169) (292,205)  (1,179,632) 

 Property and equipment 

  written off  5,382   21,727 - - 

 Income tax expense  25,610   103,388 4,663  18,825  
            

    (941,139)  (3,799,377) (676,133)  (2,729,549) 

Changes in: 

 Loans and advances  (8,824,721)  (35,625,399) (12,402,144)  (50,067,455) 

 Statutory deposit  - - (750,000)  (3,027,750) 

 Other assets  155,961   629,614 (184,036)    (742,953) 

 Other liabilities  (20,819)  (84,046) 181,652   733,329 
            

Cash used in operations  (9,630,718)  (38,879,208) (13,830,661)  (55,834,378) 

Interest paid  (588,730)  (2,376,703) (3,972)  (16,035) 

Interest income received  2,419,003   9,765,515 180,243   727,641 

Income tax paid  (24,377)  (98,410) (3,612)  (14,582) 
            

Net cash used in operating activities (7,824,822)  (31,588,806) (13,658,002)  (55,137,354) 
            

Cash flows from investing activities 

Deposits and placements with banks and 

 other financial institutions  2,000,000  8,074,000 (2,000,000)  (8,074,000) 

Purchase of intangible assets   (2,243)  (9,055) (419,315)  (1,692,775) 

Purchase of property and equipment (8,478)  (34,226)   (1,287,453)  (5,197,448) 

 
            

Net cash generated from/(used in) 
investing activities  1,989,279   8,030,719 (3,706,768)   (14,964,223)  
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  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 
Cash flows from financing activities 

Proceed from issuance of share capital - - 15,000,000   60,555,000 

Proceeds from borrowings  10,800,000   43,599,600 3,000,000  12,111,000 

Repayment on borrowings  (5,000,000)  (20,185,000) - - 
            

Net cash generated  

 from financing activities  5,800,000   23,414,600 18,000,000  72,666,000 
            

Net (decrease)/increase in  

 cash and cash equivalents  (35,543)  (143,487) 635,230 2,564,423 

Cash and cash equivalents 

 at beginning of the year/period 635,230   2,564,423 - - 
            

Cash and cash equivalents  

 at end of the year/period (Note 20) 599,687   2,420,936 635,230    2,564,423  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes form part of these financial statements. 
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1. Reporting entity 

Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. (“the Bank”) was incorporated in the 

Kingdom of Cambodia under registration number 00007514 issued by the Ministry of 

Commerce dated 5 April 2016. 

The Bank obtained its specialized banking license from the National Bank of Cambodia 

(''NBC") on 16 June 2016 to operate as a specialized bank with the permanent validity and 

officially commenced its operations on 11 July 2016. 

As at 31 December 2017, the Bank had 23 employees (2016: 22 employees). 

2. Basis of preparation  

(a) Statement of compliance  

These financial statements have been prepared in accordance with the Cambodian 

Accounting Standards (“CASs”) and the guidelines of the National Bank of Cambodia (“NBC”) 

relating to the preparation and presentation of financial statements. 

The financial statements of the Bank were approved for issue by the Board of Directors on 28 

March 2018. 

(b) Basis of measurement   

The financial statements have been prepared on the historical cost basis, except as disclosed 

in the accounting policies below. 

(c) Functional and presentation currency 

The national currency of Cambodia is the Khmer Riel (“KHR”). However as the Bank transacts 

and maintains its accounting records primarily in United States Dollars (“US$”), management 

has determined the US$ to be the Bank‟s functional and presentation currency as it reflects 

the economic substance of the underlying events and circumstances of the Bank. 

Transactions in foreign currencies are translated into US$ at the exchange rates ruling at the 

dates of the transactions.  Monetary assets and liabilities denominated in currencies other 

than US$ at the reporting date are translated into US$ at the rates of exchange ruling at that 

date.  Exchange differences arising on translation are recognised in the income statement. 

The financial statements are presented in US$, which is the Bank‟s functional currency.  All 

amounts have been rounded to the nearest dollars, unless otherwise indicated.
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2. Basis of preparation (continued)  

(d) Use of estimates and judgements 

The preparation of financial statements requires management to make judgements, estimates 

and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of 

assets, liabilities, and income and expenses.  Actual results may differ from these estimates.  

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 

estimates are recognised in the year in which the estimates are revised and in any future periods 

affected.  

Key accounting estimates and judgements applied in the preparation of the financial 

statements include estimates of recoverable amount for loans and advances which have a 

separate accounting policy stated in Note 3(e). 

3. Significant accounting policies 

The following significant accounting policies have been adopted by the Bank in the 

preparation of these financial statements.  These policies have been consistently applied to all 

the periods presented, unless otherwise stated. 

(a) Financial instruments 

The Bank‟s financial assets and liabilities include cash and cash equivalents, originated loans and 

advance, deposits and placements, other assets, payables and borrowings.  The accounting 

policies for the recognition and measurement of these items are disclosed in the respective 

accounting policies. 

(b) Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash and bank balances, demand deposits and short-term 

highly liquid investments with maturities of three months or less when purchased, and that are 

readily convertible to known amounts of cash and subject to an insignificant risk of changes in 

value. 

(c) Deposits and placements with banks and other financial institutions 

Deposits and placements with banks and other financial institutions are stated at cost less 

impairment for any uncollectable amounts. 
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3. Significant accounting policies (continued) 

(d) Loans and advances 

Loans and advances are stated in the balance sheet at the amount of principal outstanding 

less any amounts written off and specific and general provisions. 

(e) Allowance for losses on loans and advances  

In compliance with NBC Guidelines, all loans to customers are classified according to the 

repayment capacity of the counterparty. This repayment capacity is assessed through past 

payment experience, financial condition of the borrower, business prospective and cash flow 

projections, borrowers‟ ability and willingness to repay, financial environment, and quality of 

documentation. 

In addition to the above qualitative information, the number of days past due is taken into 

account as follows: 

Prior to 1 December 2017: 

 Classification Number of days past due Allowance 

Normal/standard <30 days 1% 

Special mention ≥ 30 days – 89 days 3% 

Substandard ≥ 90 days – 179 days 20% 

Doubtful ≥ 180 days – 359 days 50% 

Loss More than 359 days 100% 

From 1 December 2017: 

The NBC issued Prakas No. B7-017-344 dated 1 December 2017 on Credit Risk Grading and 

Provision on Impairment and Circular No. B7-018-001 dated 16 February 2018 on the 

Implementation of Prakas on Credit Risk Grading and Provision on Impairment, which require all 

banks and financial institutions (“Institution”) to measure the impairment and provide sufficient 

allowance for bad and doubtful loans based on the new credit risk grading and provision as 

follows: 
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3. Significant accounting policies (continued) 

(e) Allowance for losses on loans and advances (continued) 

 Classification Number of days past due Allowance 

Short-term loans (less than or equal one year): 

Normal/standard ≤ 14 days 1% 

Special mention  15 days – 30 days 3% 

Substandard 31 days – 60 days 20% 

Doubtful 61 days – 90 days 50% 

Loss ≥ 91 days 100% 

Long-term loans (more than one year): 

Normal/standard < 30 days 1% 

Special mention ≥ 30 days – 89 days 3% 

Substandard ≥ 90 days – 179 days 20% 

Doubtful ≥ 180 days – 359 days 50% 

Loss More than 359 days 100% 

The change in the credit risk grading and provisioning is applied prospectively and the result of 

the change have no effect on the level of allowance for bad and doubtful loans for the year 

ended 31 December 2017 due to all loans and advances as at 31 December 2017 were 

classified as standard - long term; accordingly the general provision 1% is applied.   

In determining the above allowance, any collateral value other than cash deposits which has 

been pledged is disregarded except that, in the case of a loan classified as “loss”, all collateral 

may be utilised, at market values approved by the NBC. 

The adequacy of the allowance for bad and doubtful loans is evaluated monthly by the 

management. Factors considered in evaluating the adequacy of the allowance include the 

size of the portfolio, previous loss experience, current economic conditions and their effect on 

clients, the financial situation of clients and the performance of loans in relation to contract 

terms. 

An uncollectible loan or portion of a loan classified as bad is written off after taking into 

consideration the realisable value of the collateral, if any, when in the judgement of the 

management there is no prospect of recovery. 

Recoveries on loans previously written off and reversal of previous allowances are disclosed 

as other income in the income statement.  
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3. Significant accounting policies (continued)  

(f) Statutory deposits 

Statutory deposits are maintained with the NBC in compliance with the Cambodian Law on 

Banking and Financial Institutions and are determined by defined percentages of minimum 

share capital as required by the NBC.  Statutory deposits are stated at cost. 

(g) Other assets 

Other assets are carried at cost.  An estimate is made for doubtful receivable based on a 

review of outstanding amount at the reporting date.  

(h) Intangible assets 

Intangible assets represents computer software and related costs are stated at cost less 

accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.  Amortisation is 

recognised in the income statement on a straight-line basis at the rate of 20% per annum.  If 

there is an indication that there has been a significant change in amortisation rate or useful life 

of an intangible asset, the amortisation is revised prospectively to reflect the new expectations. 

(i) Property and equipment  

(i) Recognition and measurement 

Items of property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and 

accumulated impairment losses, if any.   

Where an item of property and equipment have different useful lives, then they are accounted 

for as separate items (major components) of property and equipment. 

Any gains or losses on disposal of an item of property and equipment is recognise in profit or 

loss. 

(ii) Subsequent expenditure 

Subsequent expenditure is capitalised only when it is probable that the future economic benefits 

of the expenditure will flow to the Bank. Ongoing repairs and maintenance are expensed as 

incurred.  
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3. Significant accounting policies (continued) 

(i) Property and equipment (continued) 

(iii) Depreciation 

Depreciation is calculated to write off the cost of items of property and equipment less their 

estimated residual values using the straight-line method over their estimated useful lives, and 

is generally recognised in income statement.  

The estimated useful lives of items of property and equipment are as follows: 

  

 Leasehold improvements 5 years 

 Furniture and fixture 5 years 

 Equipment 5 years 

 Computer equipment 5 years 

 Motor vehicles 4 - 5 years 

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date 

and adjusted if appropriate.  

(j) Impairment of assets 

(i) Financial assets 

A financial asset is assessed at each reporting date to determine whether there is any 

objective evidence that it is impaired.  A financial asset is considered to be impaired if 

objective evidence indicates that one or more events have had a negative effect on the 

estimate future cash flows of that asset.  This does not apply to loans and advances which 

has a separate accounting policy stated in Note 3(e). 

An impairment loss in respect of a financial asset is calculated as the difference between its 

carrying amount, and the present value of the estimated future cash flows discounted at the 

original effective interest rate.  

Individually significant financial assets are tested for impairment on an individual basis.  The 

remaining financial assets are assessed collectively in groups that share similar credit risk 

characteristics. 

All impairment losses are recognised in the income statement. 

An impairment loss is reversed through the income statement if the reversal can be related 

objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised. 
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3. Significant accounting policies (continued) 

(j) Impairment of assets (continued) 

(ii) Non-financial assets 

The carrying amounts of the non-financial assets are reviewed at each reporting date to 

determine whether there is any indication of impairment.  If any such indication exists, the 

asset‟s recoverable amount is estimated. 

The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the greater of its value in use 

and its fair value less cost to sell.  In assessing value in use, the estimated future cash flows 

are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market 

assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.  For the purpose 

of impairment testing, assets are grouped together into the smallest group of assets that 

generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of 

other assets or groups of assets (the “cash-generating unit”). 

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit 

exceeds its estimated recoverable amount.  Impairment losses are recognised in the income 

statement. 

(k) Provisions 

Provisions are recognised in the balance sheet when the Bank has a present legal or 

constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of 

resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.  If the effect is 

material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax 

rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where 

appropriate, the risks specific to the liability.  

(l) Other liabilities 

Other liabilities are stated at their cost.  

(m) Borrowings 

Borrowings are stated at the amount of the principal outstanding. Fees paid on the 

establishment of borrowing facilities are capitalised and amortised over the period of the 

borrowing using the straight-line method. 
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3. Significant accounting policies (continued) 

(n) Operating leases 

Payments made under operating leases are recognised in the income statement on a straight-

line basis over the period of the lease.  Lease commitments are not recognised as liabilities 

until the obligation to pay becomes due. 

(o) Income recognition 

Interest income on performing loans and advances are recognised on a daily accrual basis. 

Interest on non-performing loans is recorded as interest in suspense rather than income until it 

is realised on a cash basis. 

Income from the various activities of the Bank is accrued using the following bases: 

 Loan arrangement fees and commissions on services and facilities extended to customers 

are recognised on the occurrence of such transactions; 

 Commitment fees and guarantee fees on services and facilities extended to customers are 

recognised on the occurrence of such transactions; and 

 Service charges and processing fees are recognised when the service is provided. 

(p)  Interest expense 

Interest expense on borrowings are recognised on accruals basis. 

(q) Income tax  

Income tax on the income statement for the year comprises current and deferred tax.  Income 

tax is recognised in the income statement except to the extent that it relates to items 

recognised directly to equity, in which case it is recognised in equity. 

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year using tax rates 

enacted or substantially enacted at the balance sheet date, and any adjustments to tax 

payable in respect of previous years. 

Deferred tax is provided using the balance sheet method, providing for temporary differences 

between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the 

amounts used for taxation purposes.   
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3. Significant accounting policies (continued)  

(q) Income tax (continued) 

The amount of deferred tax provided is based on the expected manner of realisation or 

settlement of the carrying amount of assets and liabilities, using tax rates enacted at the 

reporting date. 

A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is probable that future taxable 

profits will be available against which the asset 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. 

(r) Related parties 

Parties are considered to be related if the Bank 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 vice-versa, or where the Bank and the 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. 

Under the Cambodian Law on Banking and Financial Institutions, related parties include 

individuals who hold directly or indirectly a minimum of 10% of the capital of the Bank or voting 

rights therefore, or who participates in the administration, direction, management or the design 

and implementation of the internal controls of the Bank. 

4. Translation of United States Dollars into Khmer Riel 

The financial statements are stated in United States Dollars.  The translations of United States 

Dollars (“US$”) amounts into Khmer Riel (“KHR”) are included solely for the compliance with 

the guidelines issued by the NBC regarding the preparation and presentation of financial 

statements and have been made using the prescribed official exchange rate of US$1 to 

KHR4,037 (2016: US$1 to KHR4,037) published by the NBC on 31 December 2017 and 

share capital account is translated at historical rate.  

These convenience translations should not be construed as representations that the United 

States Dollars amounts have been, could have been, or could in the future be, converted into 

Khmer Riel at this or any other rate of exchange. 
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5. Cash on hand 
 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Petty cash  2,000   8,074 2,000   8,074 
            

6. Deposits and placements with banks and other financial institutions 
 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Current accounts: 

  Mega International  

  Commercial Bank Co., Ltd 

   Phnom Penh Branch 497,579   2,008,726 538,099   2,172,306 

  Maybank (Cambodia) Plc. –  

   Phnom Penh Branch 964   3,892 1,000   4,037 

  Canadia Bank Plc.  2,682   10,827 200   807 
            

    501,225   2,023,445 539,299   2,177,150 
            

 Fixed deposits: 

  Hattha Kaksekar Limited  - - 2,000,000   8,074,000 
            

    501,225   2,023,445 2,539,299   10,251,150 
            

The above deposits and placements with banks are analysed as follows: 

 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

(a) By currency: 

 US Dollars  501,225   2,023,445 2,539,299   10,251,150 
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6. Deposits and placements with banks and other financial institutions 
(continued) 

 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

(b) By relationship: 

 Non-related parties  501,225   2,023,445 2,539,299   10,251,150 
            

(c) By maturity: 

 Within one month  501,225   2,023,445 539,299   2,177,150 

 4 to 8 months  - - 2,000,000   8,074,000 
            

 

    501,225   2,023,445 2,539,299   10,251,150 
            

 

 2017 2016 

 

(d) By interest rate (per annum): 0.02%  0.02% - 8.00% 

7. Loans and advances-net  
 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Consumer loans: 

  Housing loans  21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 
            

 Total loans and advances - gross 21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 

 Allowance for losses on 

  loans and advances: 

  General  (212,269)  (856,930) (124,021)  (500,673) 
            

 Loans and advances-net  21,014,596   84,835,924 12,278,123   49,566,782 
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7. Loans and advances-net (continued) 

The movement on allowances for losses on loans and advances is as follows: 

 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 At beginning of the year/period 124,021   500,673 - - 

 Addition during the year/period 88,248   356,257 124,021   500,673 
            

 At end of the year/period  212,269   856,930 124,021   500,673 
            

The gross loans and advances to customers are analysed as follows: 

 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

(a) By maturity:  

 3 to 12 months  114,488   462,188 - - 

 1 to 3 years  314,090   1,267,981 74,000   298,738 

 3 to 5 years  1,160,430   4,684,656 1,025,086   4,138,272 

 Over 5 years  19,637,857   79,278,029 11,303,058   45,630,445 
            

    21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 
            

(b) By security: 

 Un-secured  21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 
            

(c) By types: 

 Housing loans  21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 
            

(d) By currency: 

 US Dollars  21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 
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7. Loans and advances-net (continued) 

The gross loans and advances to customers are analysed as follows: (continued) 

 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

(e) By residency status: 

 Residents  21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 
            

(f) By relationship: 

 Non-related parties  21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 
            

(g) By performance: 

 Standard loans 

  Un-secured  21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 
            

(h) By large exposures: 

 Large exposures  2,100,000   8,477,700 - - 

 Non-large exposures  19,126,865   77,215,154 12,402,144   50,067,455 
            

    21,226,865   85,692,854 12,402,144   50,067,455 
            

A “large exposure¨ is defined under NBC Prakas as the overall gross exposure of the aggregate 

balance of loans and advances with one single beneficiary, which exceeds 10% of the Bank‟s 

net worth.  The exposure is the higher of the outstanding loans or commitments and the 

authorised loans or commitment. 

    2017 2016 

 

(i) By interest rates (per annum):  8% - 9%  8% - 9% 
     

8. Statutory deposits 

This is a capital guarantee deposit of 5% of the registered capital under the Prakas                                   

No. B7-00-05 on licensing of specialized bank dated 11 January 2000.  This capital guarantee 

which placed with the National Bank of Cambodia in US$, is refundable only when the Bank 

voluntarily ceases its operation in Cambodia. During the year, the interest earned is ranging 

from 0.32% - 0.36% per annum (2016: 0.22% per annum). 
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9. Other assets 
 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Interest receivables  77,197   311,644 111,962   451,991 

 Guarantee deposit  16,600   67,014 15,300   61,766 

 Prepayments  4,416   17,828 42,454   171,387 

 Amounts due from a  

  shareholder (Note 22)  - - 119,993 484,411 

 Others  7,059   28,497 6,289   25,389 
            

    105,272   424,983 295,998 1,194,944  
            

10. Intangible assets 
 2017 2016 

Computer software  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 Cost 

 At 1 January/5 April 2016 

  (date of incorporation)  419,315   1,692,775 - - 

 Additions  2,243   9,055 419,315 1,692,775 
            

 At 31 December  421,558   1,701,830 419,315   1,692,775 
            

 Less: Accumulated amortisation 

 At 1 January/5 April 2016 

  (date of incorporation)  26,125   105,467 - - 

 Amortisation for the year/period 88,717   358,151 26,125   105,467 
            

 At 31 December   114,842   463,618 26,125   105,467 
            

 Carrying amounts 

 At 31 December  306,716   1,238,212 393,190   1,587,308 
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11. Property and equipment 
 
   Leasehold Furniture  Computer Motor 
   improvements and fixture Equipment equipment vehicles Total 
 2017 US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR‟000 
         (Note 4) 
 Cost 

 At 1 January 2017 812,344   49,067   170,243   39,228   216,571   1,287,453   5,197,448 

 Additions 5,154  - 418   2,906 -  8,478   34,226 

 Written off (5,872) - - - - (5,872) (23,705) 
                 

 At 31 December 2017 811,626   49,067    170,661   42,134  216,571   1,290,059   5,207,969 
                 

 Less: Accumulated depreciation 

 At 1 January 2017 59,590   7,268   16,016   5,521   12,223   100,618   406,195 

 Depreciation for the year 163,076   9,451  34,253   8,082    45,505   260,367   1,051,102 

 Written off (490) - - - - (490) (1,978) 
                 

 At 31 December 2017 222,176   16,719  50,269   13,603  57,728   360,495   1,455,319 
                 

 Carrying amounts 

 At 31 December 2017 589,450   32,348  120,392   28,531  158,843   929,564   3,752,650 
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11. Property and equipment (continued) 
 
   Leasehold Furniture  Computer Motor 
   improvements and fixture Equipment equipment vehicles Total 
 2016 US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR‟000 
         (Note 4) 
 Cost 

 At 5 April 2016 (date of incorporation) - - - - - - - 

 Additions 812,344 49,067 170,243 39,228 216,571  1,287,453   5,197,448 
                 

 At 31 December 2016 812,344 49,067 170,243 39,228 216,571  1,287,453   5,197,448 
                 

 Less: Accumulated depreciation 

 At 5 April 2016 (date of incorporation) - - - - - - - 

 Depreciation for the period 59,590 7,268 16,016 5,521 12,223 100,618 406,195 
                 

 At 31 December 2016 59,590 7,268 16,016 5,521 12,223 100,618 406,195 
                 

 Carrying amounts 

 At 31 December 2016 752,754 41,799 154,227 33,707 204,348 1,186,835 4,791,253 
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12. Other liabilities  
 
 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 

 Accrued expenses  114,453   462,047 114,104   460,638 

 Other payables  37,848   152,792 58,387   235,708 

 Withholding tax payables  9,932   40,095 6,495   26,220 

 Salary tax payable  7,785   31,428 11,851   47,842 

 Accrued interest payables  556   2,244 1,621   6,544 
            

    170,574   688,606 192,458   776,952 
            

13. Income taxes  

(a) Current income tax liability 
 
 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 

 At 1 January   1,051   4,243 - - 

 Income tax expense  25,610   103,388 4,663 18,825 

 Income tax paid  (24,377)  (98,410) (3,612) (14,582) 
            

 At 31 December  2,284   9,221 1,051 4,243 
            

(b) Income tax expense 
 
  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 

 Current income tax  25,610   103,388   4,663   18,825 
            

In accordance with Cambodian law on taxation, the Company has an obligation to pay corporate 

income tax of either the profit tax at the rate of 20% of taxable profits or the minimum tax at 1% 

of gross revenues, whichever is higher. 
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13. Income taxes (continued) 

(b) Income tax expense (continued) 

The reconciliation of income tax expense computed at the statutory tax rate to the income tax 

benefit shown in the income statement is as follows: 
 
  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 
 Profit/(loss) before income tax  412,720   1,666,151 (649,470)  (2,621,910) 
            

 Income tax using statutory rate at 20% 82,544   333,230 (129,894)  (524,382) 

 Effect of non-deductible expenses 25,415   102,601   16,568   66,885 

 Effect of tax loss  

  (utilisation)/not utilised  (138,156)  (557,736) 138,156 557,736 

 Effect of deferred tax not recognised 30,197   121,905  (24,830)  (100,239) 

 Effect of minimum tax  25,610   103,388   4,663   18,825 
            

    25,610   103,388   4,663   18,825 
            

The calculation of taxable income is subject to the review and approval of the tax authorities. 

14. Borrowings  

On 7 November 2016, the Bank entered into a borrowing agreement with a shareholder,                            

Mr. Vong Pech, with total amounts of US$15,000,000 with interest charged at the rate of 5% per 

annum. The borrowings have maturity of five years effective from the date of first drawdown. 

Movement of the borrowings during the year/period are as follows:  
 
  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 
 At beginning of the year/period 3,000,000   12,111,000   -  - 

 Addition  10,800,000   43,599,600   3,000,000   12,111,000 

 Repayments  (5,000,000)  (20,185,000)  -  -  
            

 At end of the year/period  8,800,000   35,525,600   3,000,000   12,111,000 
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15. Share capital  
 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Registered, issued and fully paid 

  1,000 ordinary shares of  

  US$15,000 each  15,000,000 60,000,000 15,000,000 60,000,000 
            

The share capital structure and the details of authorised and registered shareholding are as 

follows: 

 

 As at 31 December 2017 As at 31 December 2016 

  % of  Number  Amount % of  Number  Amount 

 Ownership of share US$ Ownership of share US$ 

 

 Mr. Vong Pech 70% 700 10,500,000 70% 700 10,500,000 

 Mr. Lau Yao Zhong 30% 300 4,500,000 30% 300 4,500,000 
             

  100% 1,000 15,000,000 100% 1,000 15,000,000 
             

16. Interest income 
 

  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 

 Loans and advances  2,286,059   9,228,820 224,199   905,092 

 Deposits and placements  

  With banks and other  

  financial institutions  98,179   396,349 68,006   274,540 
            

    2,384,238   9,625,169 292,205   1,179,632 
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17. Other operating income 
 
  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 

 Loan processing fees  164,392   663,650 180,315   727,932 

 Others  6,620   26,726 23   93 
            

    171,012   690,376 180,338   728,025 
            

18. Personnel expenses 
 
  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 

 Salary  553,336   2,233,817 418,503   1,689,497 

 Other staff benefits  145,755   588,413 48,172   194,470  
            

    699,091   2,822,230 466,675   1,883,967  
            

19. Other operating expenses 
 
  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 

 Rental expense  123,474   498,465 68,782   277,673 

 Other tax expense  117,223   473,229 31,762   128,223 

 Professional fee  59,649   240,803 118,976 480,306 

 Licence and membership fee  30,004   121,126 24,676   99,617 

 Utilities expense  14,731   59,469 24,812     100,166 

 Security fee  14,479   58,452 14,544   58,714 

 Business meal and  

  entertainment expense  11,320   45,699 24,822   100,206 
            

   Sub-total 370,880 1,497,243 308,374 1,244,905  
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19. Other operating expenses (continued) 
 

  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Repairs and maintenance  11,209   45,251 487   1,966 

 Communication expense  9,943   40,140 13,742   55,477 

 Transportation cost  9,295   37,524 16,998  68,621  

 Insurance expenses  4,987   20,133 517   2,087 

 Office supplies  4,838   19,531 26,381    106,500 

 Advertising expense  1,351   5,454 7,638   30,835 

 Miscellaneous expense  5,939   23,974 15,659   63,216  
            

    418,442   1,689,250 389,796  1,573,607  
            

20. Cash and cash equivalents 
 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Cash on hand  2,000   8,074 2,000   8,074 

 Deposits and placements with: 

  National Bank of Cambodia 96,462   389,417 93,931   379,199 

  Banks and other financial 

   institutions  501,225   2,023,445 539,299   2,177,150 
            

    599,687   2,420,936 635,230    2,564,423  
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21. Commitments 

(a) Credit commitments 

 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Undisbursed portion of loans  

  and advances  903,268   3,646,493 4,910,298 19,822,873  
            

(b) Lease commitments 

As at 31 December, The Bank has operating lease commitments in respect of the office lease 

as follows: 

 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Within one year  120,980   488,396 123,360  498,004  

 Between one to three years  20,000   80,740 140,980   569,136 
            

    140,980   569,136 264,340  1,067,140  
            

(c) Other commitment 

 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 Security commitment  - - 7,084 28,598 
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22. Related party balances and transactions 

(a) Balances with related parties are as follows: 
 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 

 With a shareholder: 

  Borrowings (*)  (8,800,000)  (35,525,600) (3,000,000)  (12,111,000) 

  Interest payables  (556)  (2,243) (10,806) (43,625) 
  Amounts due from a  

   shareholder (Note 9) - - 119,993 484,411 
            

    (8,800,556)  (35,527,843) (2,890,813) (11,670,214) 
            

(*): Term and condition of borrowings are disclosed in Note 14. 

Amounts due from a shareholder are unsecured, interest free and repayable on demand. 

(b) Significant transaction with related parties are as follows: 
 

  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 

 With shareholders: 

  Rental of land and building 120,000   484,440 60,000   242,220 

  Interest expense  587,665   2,372,404 14,778   59,658 

  Borrowings received  10,800,000   43,599,600 3,000,000  12,111,000 

  Repayment on borrowings  5,000,000   20,185,000  - - 

  Payments made on behalf 

   of the bank  - - 119,993 484,411 
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22. Related party balances and transactions (continued) 

(c) Key management personnel compensation: 
 

  Period from 5 April 2016 

 Year ended (date of incorporation) to 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 
 

 Salary and benefits  505,646 2,041,293 273,747   1,105,117 
            

There are 6 key management personnel as at 31 December 2017 (2016: 4 personnel). 

23. Financial risk management 

The guidelines and policies adopted by the Bank to manage the risks that arise in the conduct 

of their business activities are as follows: 

Overview of risk management 

The Bank has exposure to the following risks from financial instruments:  

 Credit risk 

 Operational risk 

 Liquidity risk 

 Market risk 

Risk management framework  

The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the 

Bank‟s risk management framework.  As this is the second year of the Bank‟s operation, there 

is no Risk Management Committee set up for developing and monitoring the Bank‟s risk 

management policies.  The role is carried out by the Operation Department and reports 

regularly to the Board of Directors on its activities. 

The Bank‟s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced 

by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to 

limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in 

market conditions and the Bank‟s activities.  The Bank, through its training and management 

standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment 

in which all employees understand their roles and obligations. 
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23. Financial risk management (continued) 

(a) Credit risk 

Credit risk is the financial loss to the Bank if a borrower or counterparty fails to meet its 

contractual obligations, and arises principally from the loans and advances. 

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. 

Exposure to credit risk 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 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. 

(i) Credit risk measurement 

The Bank has established the Core Credit Risk Policy which is designed to govern the Bank‟s 

risk undertaking activities.  Extension of credit is governed by credit programmes that set out 

the plan for a particular product or portfolio, including the target market, terms and conditions, 

documentation and procedures under which a credit product will be offered and measured.  

The Bank also ensures that there is a clear segregation of duties between loan originators, 

evaluators and approving authorities. 

(ii) 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 NBC as overall credit exposure to 

any single beneficiary which exceeds 10% of the Bank‟s net worth. 

The Bank is required, under the conditions of NBC Prakas No. B7-06-226, to maintain at all 

times a maximum ratio of 20% between the Bank‟s overall credit exposure to any single 

beneficiary and the Bank‟s net worth. The aggregation of large credit exposure must not 

exceed 300% of the Bank‟s net worth.  
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23. Financial risk management (continued) 

(a) Credit risk (continued) 

(ii) Risk limit control and mitigation policies (continued) 

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 a 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); and 

 Charges over business assets such as land and buildings. 

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

 

 As at As at 

 31 December 2017 31 December 2016 

  US$ KHR‟000 US$ KHR‟000 

   (Note 4)  (Note 4) 

 
 Credit risk exposure of on-balance sheet financial assets: 

 Cash and cash equivalents  2,000   8,074 2,000   8,074 

 Deposits and placements with  

  National Bank of Cambodia 96,462   389,417 93,931   379,199 

 Deposits and placements  

  with banks and other financial 

  institutions  501,225   2,023,445 2,539,299   10,251,150 

 Loans and advances-net  21,014,596   84,835,923 12,278,123   49,566,782 

 Other assets  100,856   407,156 253,544 1,023,557 
            

  Sub-total  21,715,139   87,664,015 15,166,897 61,228,762 
            

 Credit risk exposure of off-balance sheet items: 

 Credit commitments  903,268   3,646,493 4,910,298  19,822,873  
            

  Sub-total  903,268   3,646,493 4,910,298    19,822,873 
            

 Total credit exposures  22,618,407   91,310,508   20,077,195   81,051,635  
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23. Financial risk management (continued) 

(a) Credit risk (continued) 

(iv) Exposure to credit risk 

Neither past due nor impaired 

Loans to customers neither past due nor impaired are good quality loans to customers for which 

no experience of default. These loans are supported by bank guarantee and management views 

that likelihood of default is relatively low. 

Impaired loans and advances 

Individually impaired loans and advances are loans and advances for which the Bank determines 

that there is objective evidence of impairment and it does not expect to collect all principal and 

interest due according to the contractual terms of the loans and advances.   

In compliance with NBC Guidelines, an allowance for doubtful loans and advances is made for 

loans and advances to customers with payment overdue from 31 days for short-term loans and 90 

days for long-term loans.  A minimum level of specific allowance for impairment is made 

depending on the classification concerned, unless other information is available to substantiate the 

repayment capacity of the counterparty.  Refer to separate accounting policy stated in Note 3(e). 

Past due but not impaired loans and advances 

Past due but not impaired loans to customers are those for which contractual interest or 

principal payments are past due from 15 days to 30 days for short-term loans and from 30 

days to 90 days for long-term loans, unless other information is available to indicate otherwise.  

In compliance with NBC Guidelines such loans and advances are classified as special 

mention with a specific allowance of 3%. 

Loans with renegotiated terms/restructured loans 

Loans with renegotiated terms are loans that have been rescheduled or refinanced in 

accordance with an agreement setting forth a new repayment schedule on a periodic basis 

occasioned by weaknesses in the borrower‟s financial condition and/or inability to repay the 

loan as originally agreed.  Loans to be restructured are analysed on the basis of the business 

prospects and repayment capacity of the borrower according to new cash flow projections 

supported by updated business perspectives and overall market conditions being based on 

realistic and prudent assumptions. 
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23. Financial risk management (continued) 

(a) Credit risk (continued) 

(iv) Exposure to credit risk (continued) 

Loans with renegotiated terms/restructured loans (continued) 

Once the loan is restructured it remains in the same category independent of satisfactory 

performance after restructuring.  The classification is not improved unless there are no arrears 

in repayment of principal and interest within 3 instalment periods and within a period of not 

less than 3 months. 

Write-off policy 

In compliance with NBC Guidelines, the Bank shall remove a loan/advance or a portion of a 

loan from its balance sheet when the Bank loses control of the contractual rights over the loan 

or when all or part of a loan is deemed uncollectible; or there is no realistic prospect of 

recovery. 

Collateral 

The Bank holds collateral against loans and advances in the form of mortgage interests over 

property and/or guarantees. Estimates of value are based on the value of collateral assessed 

on an annual basis. 

There are no non-financial assets obtained by the Bank during the period by taking 

possession of collateral held as security against loans and advances. 

(v) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure 

Concentrations arise when a number of counterparties are engaged in similar business 

activities, or activities in the same geographic region, or have similar economic features that 

would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in 

economic, political or other conditions. Concentrations indicate the relative sensitivity of the 

Bank‟s performance to developments affecting a particular industry or geographic location 

(b) Operational risk 

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from inadequate or failed internal 

processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than 

credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements 

and generally accepted standards of corporate behaviour. 
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23. Financial risk management (continued) 

(b) Operational risk (continued) 

The operational risk loss is managed through established operational risk management 

processes, proper monitoring and reporting of the business activities by control and support 

units which are independent of the business units and oversight provided by the senior 

management of the Bank. 

The Bank‟s operational risk management entails the establishment of clear organisational 

structures, roles and control policies. Various internal control policies and measures have 

been implemented including the establishment of signing authorities, defining system 

parameters controls, streamlining procedures and documentation and compliance with 

regulatory and other legal requirements. 

(c) Market risk 

The market risk is the risk of loss arising from adverse movement in the level of market price 

or rates, the two key components being currency exchange risk and interest rate risk. 

The Bank is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, 

primarily with respect to the Khmer Riel.  Foreign exchange risk arises from future commercial 

transactions and recognised assets and liabilities.   

The Bank has maintained a minimum foreign currency exposure ratio in accordance with 

guidelines issued by the NBC.   

(i) Foreign currency exchange risk  

Foreign currency exchange risk refers to the adverse exchange rate movements on foreign 

currency exchange positions taken from time to time. The Bank maintains a policy of not 

exposing itself to large foreign exchange positions. Any foreign currency exchange open 

positions are monitored against the operating requirements, pre-determined position limits and 

cut-loss limits. 

As at 31 December 2017, balances in monetary assets and liabilities denominated in 

currencies other than US$ are not significant. Therefore, no sensitivity analysis for foreign 

currency exchange risk was presented. 
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23. Financial risk management (continued) 

(c) Market risk (continued) 

(ii) Price risk 

The Bank is not exposed to price risk of securities because it does not hold any investments 

classified on the balance sheet as marketable securities. 

(iii) Interest rate risk 

Interest rate risk refers to the volatility in net interest income as a result of changes in the levels 

of interest rate and shifts in the composition of the assets and liabilities.  The exposure to 

interest rate risk relate primarily to its loans, and bank deposits. 

Since the majority of financial assets are short-term and the interest rates are subject to 

change with the market rates, the Bank does not use derivative financial instruments to hedge 

such risk. 
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23. Financial risk management (continued) 

(c) Market risk (continued) 

(iii) Interest rate risk (continued)  

 The table indicates the effective interest rates at the balance sheet date, in which the financial instruments re-price or mature, whichever is earlier. 
 
  Up to > 1 – 3 > 3 – 12 > 1 – 3  >3 - 5 Over Non-interest  Weighted 
 31 December 2017 1 months months months years years 5 years sensitive Total interest rate 
  US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ (%) 
 Financial assets 

 Cash on hand - - - - - - 2,000   2,000 - 
 Deposits and placements with  
  National Bank of Cambodia - - - - - - 96,462   96,462 - 
 Deposits and placements with banks and other  
  financial institutions - - - - - - 501,225   501,225 0.02% 
 Loans and advances -  -  114,488   314,090   1,160,430   19,637,857   -  21,226,865 8% - 9% 
 Allowance for losses on loans and advances - - - - - - (212,269)  (212,269) - 
 Other assets - - - - - - 100,856   100,856 - 
                 

 Total financial assets   -  -  114,488   314,090   1,160,430   19,637,857  488,274   21,715,139 
                 

 Financial liabilities  

 Borrowings -  -  -  -   8,800,000  - - 8,800,000 5% 
 Other liabilities -  - -  -  -  -   152,857  152,857 - 
                 

 Total financial liabilities -  -  -  -   8,800,000   -  152,857   8,952,857  
                 

 
 Maturity gap -  -  114,488   314,090   (7,639,570)   19,637,857   335,417   12,762,282   
                 
 
 Equivalents in KHR‟000 (Note 4) -  -  462,188   1,267,981   (30,840,944) 79,278,029   1,354,078   51,521,332  
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23. Financial risk management (continued) 

(c) Market risk (continued) 

(iii) Interest rate risk (continued)  

The table indicates the effective interest rates at the balance sheet date, in which the financial instruments re-price or mature, whichever is earlier. 
 
 Up to > 1 – 3 > 3 – 12 > 1 – 3  >3 - 5 Over Non-interest  Weighted 
 31 December 2016 1 months months months years years 5 years sensitive Total interest rate 
  US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ (%) 
 Financial assets 

 Cash on hand -  -  -  -  -  -  2,000   2,000 - 
 Deposits and placements with 
  National Bank of Cambodia -  -  -  -  -  -  93,931   93,931 - 
 Deposits and placements with banks and other  
  financial institutions -  - 2,000,000  -  -  -   539,299     2,539,299  0.02% - 8.00% 
 Loans and advances -  -  -  74,000   1,025,086   11,303,058  -  12,402,144 8.00% - 9.00% 
 Allowance for losses on loans and advances -  -  -  -  -  -  (124,021)  (124,021) - 
 Other assets -  -  -  -  -  - 253,544    253,544  - 
                 

 Total financial assets -  -  2,000,000   74,000   1,025,086   11,303,058     764,753   15,166,897 
                 

Financial liabilities  

 Borrowings -  -  -  - 3,000,000  - - 3,000,000 5.00% 
 Other liabilities 5,872   874  32,298   6,748   -  -   128,320   174,112 - 
                 

 Total financial liabilities 5,872   874    32,298   6,748  3,000,000   -   128,320   3,174,112 
                 

 

 Maturity gap (5,872) (874) 1,967,702  67,252 (1,974,914)  11,303,058      636,433   11,992,785 
                 
 
 Equivalents in KHR‟000 (Note 4) (23,705) (3,528)     7,943,613  271,496   (7,972,728)  45,630,445  2,569,280   48,414,873 
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23. Financial risk management (continued) 

(d) Liquidity risk 

Liquidity risk relates to the ability to maintain sufficient liquid assets to meet its financial 

commitments and obligations when they fall due at a reasonable cost. 

In addition to full compliance of all liquidity requirements, the management of the Bank closely 

monitors all inflows and outflows and the maturity gaps through periodical reporting.  

Movements in loans and customers‟ deposits are monitored and liquidity requirements 

adjusted to ensure sufficient liquid assets to meet its financial commitments and obligations as 

and when they fall due. 

The following table provides an analysis of the financial assets and liabilities of the Bank into 

relevant maturity groupings, including instalment due. 
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23. Financial risk management (continued) 

(d) Liquidity risk (continued) 
 
  Up to > 1 - 3 > 3 -12 > 1 - 3 > 3 - 5 Over 5 No fixed 
 31 December 2017 1 month months months  years years years terms Total 
  US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
 Financial assets 

 Cash on hand - - - - - - 2,000   2,000 
 Deposits and placements with 
  National Bank of Cambodia -  -  -  -  -  -  96,462   96,462 
 Deposits and placements with banks and other  
  financial institutions -  -  -  -  -  -  501,225   501,225 
 Loans and advances – gross  -  -  114,488   314,090   1,160,430   19,637,857   -  21,226,865 
 Allowance for losses loans and advances -  -  -  -  -  -  (212,269)  (212,269) 
 Other assets -  -  -  -  -  -  100,856   100,856 
                   

   -  -  114,488   314,090   1,160,430   19,637,857   488,274   21,715,139 
                   

 Financial liabilities 

 Borrowings -  -  -  -  8,800,000   -  -  8,800,000 
 Expected interest- borrowings  37,889   72,111   336,111   893,443   392,444   -  1,731,998   3,463,996 
                   

 Total Borrowings   37,889   72,111   336,111   893,443   9,192,444   -  1,731,998   12,263,996 
 Other liabilities -  -  -  -  -  -  152,857   152,857  
                   

   37,889   72,111   336,111   893,443   9,192,444   -  1,884,855   12,416,853  
                   

 Maturity gap (37,889)  (72,111)  (221,623)  (579,353)  (8,032,014)   19,637,857   (1,396,581)  9,298,286   
                   
 
 Equivalents in KHR‟000 (Note 4) (152,958)  (291,112)  (894,692)  (2,338,848)  (32,425,241)   79,278,029   (5,637,997)  37,537,181      
                   



Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 

Notes to the financial statements (continued) 
for year ended 31 December 2017 

 48 

23. Financial risk management (continued) 

(d) Liquidity risk (continued) 
 
  Up to > 1 - 3 > 3 -12 > 1 - 3 > 3 - 5 Over 5 No fixed 
 31 December 2016 1 month months months  years years years terms Total 
  US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
 Financial assets 

 Cash on hand -  -  -  -  -  -  2,000   2,000 
 Deposits and placements with 
  National Bank of Cambodia -  -  -  -  -  - 93,931   93,931 
 Deposits and placements with banks and other  
  financial institutions -  -  2,000,000   -  -  - 539,299  2,539,299  
 Loans and advances - gross -  -  -  74,000   1,025,086   11,303,058   -   12,402,144 
 Allowance for losses loans and advances -  -  -  -  -  - (124,021)  (124,021) 
 Other assets -  -  -  -  -  -   253,544     253,544  
                   

   -  -  2,000,000   74,000   1,025,086   11,303,058  764,753 15,166,897   
                   

 Financial liabilities 

 Borrowings  -  -  -  -  3,000,000   -  -  3,000,000 
 Expected interest- borrowings  12,917   24,584  114,584   304,169  286,363   -  -  742,617  
                   

 Total Borrowings 12,917  24,584  114,584   304,169   3,286,363   -  -  3,742,617  
 Other liabilities 5,872   874    32,298   6,748   -  - 128,320   174,112 
                   

   18,789   25,458    146,882  310,917  3,286,363   - 128,320   3,916,729 
                   

 Maturity gap (18,789)  (25,458)   1,853,118  (236,917)  (2,261,277)   11,303,058  636,433   11,250,168 
                   
 
 Equivalents in KHR‟000 (Note 4) (75,851)  (102,774)   7,481,037   (956,434)  (9,128,775)  45,630,445  2,569,280   45,416,928 
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23. Financial risk management (continued) 

(e) Capital management 

(i) Regulatory capital 

The Bank‟s objectives when managing capital, which is a broader concept than the „equity‟ on 

the face of the balance sheet, are: 

 To comply with the capital requirements set by the NBC; 

 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 the business. 

The NBC requires all the Banks to (i) fulfil the minimum capital requirements, and (ii) comply 

with solvency, liquidity and other requirements. 

(ii) Capital allocation 

The allocation of capital between specific operations and activities is, to a large extent, driven 

by optimisation of the return achieved on the capital allocated.  The amount of capital 

allocated to each operation or activity is based primarily upon the regulatory capital.   

24. Fair values of financial assets and liabilities 

Fair value represents the amount at which an asset could be exchanged or a liability settled on 

an arms-length basis.  As verifiable market prices are not available, market prices are not 

available for a significant proportion of the Bank‟s financial assets and liabilities fair values, 

therefore, were not presented. 

25. Tax contingencies 

Taxes are subject to review and investigation by a number of authorities, who are enabled by 

law to impose severe fines, penalties and interest charges.  The application of tax laws and 

regulations to many types of transactions are susceptible to varying interpretations. 

These facts may create tax risks in Cambodia substantially more significant than in other 

countries.  Management believes that it has adequately provided for tax liabilities based on its 

interpretation of tax legislation.  However, the relevant authorities may have differing 

interpretations and the effects since the incorporation of the Bank could be significant. 
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