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សារលិខិតនាយកប្រតិរតតិ 

វស័ិយធនាគារបៅកម្ពុជា បានបដ្ើរតួនាទីយ៉ា ងសំខាន់កនុងការរមួ្ចំម្ណកអភិវឌ្ឍបសដ្ឋកិចច តាម្រយៈការ
បគៀងគរធនធានហិរញ្ញវតថុម្ដ្លទំបនរសប្មារ់របប្ម្ើឲ្យតប្ម្ូវការកនុងវស័ិយនានា ។ ខណៈបនេះផងម្ដ្រ ខ្ុំបាទមាន
កិតតិយសសូម្បធវើការរង្ហា ញជូ្នដ្ល់អតិថិជ្នបយើងខ្ុំ និងសាធារណជ្ន អំពីរបាយការណ៍ប្រចំឆ្ន ំ ២០១៦ ម្ដ្ល
ជាឆ្ន ំដំ្រូងររស់ ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា -បា៉ា សីុហវិក ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ ដំ្បណើ រការបលើទីផារធនាគារកម្ពុជា ។ 

នាម្ថៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ បោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោរគណបនយយកម្ពុជា និងបគាលការណ៍ម្ណនំា
ររស់ធនាគារជាតិម្នកម្ពុជាពាក់ព័នធនឹងការបរៀរចំ និងការកំណត់រង្ហា ញបៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ធនាគារ
ឯកបទស បអសា៊ា -បា៉ា សីុហវិក ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ មានប្ទពយសកម្មសររុចំនួន 17.54 ោនដុ្ោៃ រអាបម្រកិ 
រំណុលសររុចំនួន 3.19 ោនដុ្ោៃ រអាបម្រកិ និងបដ្ើម្ទុនភាគហ៊ាុនិកចំនួន 15 ោនដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ។ សប្មារ់
ការយិររបិចេទចរ់ពី ម្ថៃទី 5 ម្ខ បម្សា ឆ្ន ំ 2016 (កាលររបិចេទរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុន) ដ្ល់ម្ថៃទី 31 ម្ខ ធនូ ឆ្ន ំ 2016 
ធនាគារ មានប្បាក់ខាតសុទធចំនួន 0.65 ោនដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ម្ដ្លជាតួបលខមួ្យសម្រម្យសប្មារ់ធនាគារបទើរម្ត
បរើកថមី ។ ធនាគារបយើងខ្ុំមានឥណទាន និងរុបរប្រទានដុ្ល សររុចំនួន 12.40 ោនដុ្ោៃ រអាបម្រកិ ម្ដ្លមានចំ
ណាត់ថ្នន ក់ទី 6 កនុងចំបណាម្ធនាគារឯកបទសទំាង 15 ។ ទនទឹម្នឹងបនេះ ធនាគារពំុមានឥណទានខូចបទ ។ 

បទាេះរីធនាគារ ពំុទាន់មានប្បាក់ចំបណញកនុងឆ្ន ំដំ្រូងនាបពលរបងកើតប្កុម្ហ៊ាុនក៏បោយ ធនាគារបយើងខ្ុំ
សបប្ម្ចបានសមិ្ទិធផលគួរឲ្យកត់សមាា ល់សប្មារ់ប្តីមាសទីមួ្យម្នឆ្ន ំ 2017 បោយចរ់បផតើម្ទទួលបានប្បាក់
ចំបណញរីម្ខរនតរនាទ រ់ ម្ដ្លបនេះបានម្កពីការរមួ្ចំម្ណក ការគំាប្ទយ៉ា ងខាៃ ំងពីភាគហ៊ាុនិក និងកិចចសហការ
យ៉ា ងយកចិតតទុកោក់ពីថ្នន ក់ប្គរ់ប្គង និងរុគាលិក ។ បយើងខ្ុំសងឃឹម្យ៉ា ងមុ្តមំាថ្ន ប្បាក់ចំបណញធនាគារនឹងរនត
បកើនបឡើងជាលំោរ់ ។ ដូ្បចនេះ បយើងខ្ុំនឹងប្រឹងម្ប្រងបដ្ើម្បីរបងកើនតម្ម្ៃររស់អតិថិជ្ន ប្ពម្ទំាងបរតជ្ាប្រកាន់ខាា រ់ចកខុ
វស័ិយ បរសកកម្ម និងគុណតម្ម្ៃររស់បយើងខ្ុំជានិចច ។ ទនទឹម្នឹងបនេះ ខណៈបពលម្ដ្លធនាគារកំពុងពប្ងឹងមូ្លោឋ ន
ហិរញ្ញវតថុ និងដំ្បណើ រការប្រតិរតតិការ ធនាគារក៏កំពុងបតត តបលើការពប្ងីកអាជី្វកម្ម បដ្ើម្បខិីតជិ្តអតិថិជ្នកាន់ម្ត
បប្ចើន បដ្ើម្បីរបប្ម្ើបសវាកម្មកាន់ម្តលអប្របសើរបឡើង ។  

ជូ្នចំបពាេះមិ្តតរមួ្ការង្ហរទំាងអស់ ក៏ជារុគាលិកសនូលរបងកើតធនាគារបនេះ ខ្ុំសូម្សម្ម្តងនូវការអរគុណ
បោយបសាម េះ និងបកាតសរបសើរដ្ល់អនកទំាងអស់គាន  សប្មារ់ការខិតខំប្រឹងម្ប្រង និងគំនិតផដួចបផដើម្បដ្ើម្បធីនាគារ ។ 
ខ្ុំបជ្ឿជាក់យ៉ា ងមុ្តមំាថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុប្រចំឆ្ន ំបប្កាយៗនឹងមានភាពលអប្របសើរ ប្ពម្ទំាងនំាម្កនូវប្បាក់
ចំបណញផងម្ដ្រ ។ 

ជាកិចចរញ្ច រ់ បយើងខ្ុំសូម្សម្ម្តងនូវការដឹ្ងគុណចំបពាេះប្កុម្ប្រឹកាភិបាល និងភាគហ៊ាុនិកសប្មារ់ការ
ម្ណនំាយកចិតតទុកោក់កនុងការដឹ្កនំាធនាគារ បយើងខ្ុំក៏សូម្ម្ថៃងអំណរគុណសប្មារ់ការគំាប្ទកនៃងម្កររស់ 
អាជ្ាធរ និងអតិថិជ្នទំាងអស់ ។ 
 

  



ii 
 

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ 
 
ធនាគារ ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី
 
 
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 Lin Chen Feng អនកប្គរ់ប្គងរដ្ឋបាល 
 បោក Cheng Kuang Min អនកប្គរ់ប្គងឥណទាន 
 បោក សាវ យ ពិសាល  អនកប្គរ់ប្គងប្រតិរតតិការ 
 
 
ធនាគារចម្បង  ៗ ធនាគារ បម្ហាា  អិុនបធើបណសិនណល ខម្បម្ើសល សាខាភនំបពញ 
 
 
សវនករ បខភីអឹម្ជ្ាី បខម្រូឌា ចំកាត់ 
 
 
 

  



iii 
 

ចកខុវស័ិយ បរសកកម្ម និងគុណតម្ម្ៃ 

ចកខុវស័ិយ 

ចកខុវស័ិយររស់ធនាគារឯកបទស បអសា៊ា ~បា៉ា សីុហវិក ឌី្បវឡុរបម្ន ភីអិលសីុ គឺបដ្ើម្បីកាៃ យខៃួនជាសាថ រ័នហិរញ្ញវតថុមួ្យ
ម្ដ្លឈានមុ្ខបគ បោយផតល់នូវបសវាកម្មប្រករបោយគុណភាពខពស់ បដ្ើម្បីរំបពញកតីស្សម្ម្ប្គរ់ជំ្នាន់ ទំាងកនុង និង
បប្ៅប្របទស ។ 

បរសកកម្ម  
បយើងបរតជ្ាចិតតកនុងការផតល់ជូ្ននូវបសវាហិរញ្ញវតថុសម្បូរម្ររ ប្រករបោយគុណភាពអនដរជាតិ ម្ដ្លនឹងរបងកើតតម្ម្ៃ និង
របងកើនជី្វភាពររស់អតិថិជ្ន រុគាលិក ភាគទុនិក និងសហគម្ន៍ររស់បយើង ។  

គុណតម្ម្ៃ  
ភាពទទួលខុសត្រវូ ៖  បយើងខ្ុំប្ៃើយតរបៅនឹងរាល់ការបរតជ្ាចិតតម្ដ្លបយើងខ្ុំបានសនាជាមួ្យអតិថិជ្ន ។ 

ចំណង់ចំណូលចិរត ៖ ការយកចិតតទុកោក់មានសារសំខាន់ណាស់សប្មារ់ភាពបជាគជ័្យររស់បយើងខ្ុំ។ 
    បយើងខ្ុំនឹងប្រឹងអស់ពីកមាៃ ំងកាយ និងកមាៃ ំងចិតតបៅបលើការង្ហរទំាងឡាយ និងរនត 
    រំបពញតប្ម្ូវការររស់អតិថិជ្ន ។ 
ភាពខនះខ្ខនង  ៖ បយើងខ្ុំយល់ពីអវីម្ដ្លជាអាទិភាព បហើយបយើងខ្ុំបរតជ្ាថ្ននឹងប្រឹងអស់ពីសម្តថភាព 

 តាម្ម្តអាចបធវើបៅបាន ។ 
មេត្តត    ៖ បយើងបតត តបលើការអភិរកស និងការរបងកើនសុខុមាលភាពររស់អតិថិជ្នបយើងខ្ុំ ។ 

សេិទធិផល  ៖ ការទទួលសាា ល់ និងការបលើកទឹកចិតតដ្ល់ការរមួ្ចំម្ណកម្ដ្លមានន័យ និងសាន ម្ដ្ 
    ដ៏្ប្នើម្។ 

សណ្តត ប់ធ្នន ប់  ៖ សណាត រ់ធាន រ់សំបៅបលើភាពមានរបរៀរបរៀររយ និងវន័ិយម្ដ្លមានប្រសិទធិភាព 

    ម្ដ្លអាចរបងកើតបានជាបមាទនភាព ។ 

ចំមណះដឹង  ៖ បយើងបតត តបលើចំបណេះដឹ្ងខពស់ រុគាលិកសាទ ត់ជំ្នាញ និងរបចចកវទិាឈានមុ្ខ ។ 
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របយការណ៍របសក់្កុេក្បឹកាភិបល 
ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេមានលសចកតីលស្នម្នសសរកីោយ លធាើការបង្កា ញជូ្ននូវរបាយការណ៍របស់ខលួន និង                  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ ធនាគារឯកលទស ល ស្ន៊ា -បា៉ាស ីហាិក ឌីលវឡ បលម្ន ភី្ ិេស ី លៅកាត់ថា 
(“ធនាគារ”) កដ្េបានលធាើសវនកម្មរចួ សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទ
បលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 ។ 

សកម្មភារចម្បង 

សកម្មភារចម្បងរបស់ធនាគារ រួម្មានការលធាើព្បតិបតតិការលេើសកម្មភារអាជី្វកម្មធនាគារឯកលទស និង                
ការផ្តេ់នូវលសវាកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េពាក់រ័នធលផ្សងៗលទៀតលៅកា ងព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា ។ 

េទធផ្េហិរញ្ញវតថ  

េទធផ្េហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើត 
ព្កុម្ហ៊ា ន) ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 មានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 
 
 ការយិបរលិចេទចាប់រី 
 ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
 ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
 
ព្បាក់ខាតម្ នដ្ករនធ  (649,470)   (2,621,910) 

ចំណាយរនធលេើព្បាក់ចំលណញ  (4,663) (18,825) 
       

ព្បាក់ខាតស ទធសព្មាប់ការយិបរលិចេទ  (654,133)    (2,640,735)  
       

ភាគោភ្ 

រ ំមានការព្បកាសឬការកបងកចកភាគោភ្លទ លហើយ ភិ្បាេមិ្នបានលសាើឲ្យមានការកបងកចកភាគោភ្
សព្មាប់ការយិបរលិចេទកដ្េបានព្តួតរិនិតយលនុះលទ ។ 
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លដ្ើម្ទ ន 

លដ្ើម្ទ នកដ្េបានច ុះបញ្ជ ីរបស់ធនាគារមានចំនួន 15,000,000 ដ្ ោល រអាលម្រកិ កបងកចកជា 1,000 (មួ្យពាន់) 
ភាគហ៊ា នកដ្េកា ង 1 ហ៊ា នមានតថ្ម្ល 15,000 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ។ 

រចនាសម្ព័នធលដ្ើម្ទ ន និងលសចកតីេម្អិត ំរីភាគហ៊ា នកដ្េបានលបាុះផ្ាយ និងច ុះបញ្ជ ីមានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 
 
     នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 

    % ថ្នភាគហ៊ា ន ចំនួន ទឹកព្បាក់ 
    កាន់កាប់ ភាគហ៊ា ន ដ្ ោល រអាលម្រកិ 
 
លោក វងស លរព្ជ្    70% 700 10,500,000 
លោក ឡាវ ល ៀវច ង    30% 300 4,500,000 
             

      100% 1,000 15,000,000 
             

ទ នបព្ម្ងុ និងសំវធិានធន 

រ ំមានការកព្បព្បួេជាស្នរវនតថ្នទ នបព្ម្ុង និងសំវធិានធនលៅកា ងការយិបរលិចេទលនុះលទ លព្ៅរីការបង្កា ញ 
លៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ។ 

ឥណទាន និងប លរព្បទានអាព្កក់ និងជាប់សងសយ័  

លៅម្ នលរេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេបានចាត់វធិានការកដ្េមាន 
មូ្េដ្ឋឋ នសម្រម្យ លដ្ើម្បីបញ្ជជ ក់ថា វធិានការទាក់ទងលៅនឹងការេ បបំបាត់លចាេឥណទាន និងប លរព្បទាន 
អាព្កក់ និងការលធាើសំវធិានធនលេើឥណទាន និងប លរព្បទានជាប់សងស័យព្តូវបានលធាើលឡើង លហើយព្កុម្ព្បឹកា 
ភិ្បាេ មានការលជ្ឿជាក់ថាោេ់ឥណទាន និងប លរព្បទាន កដ្េបានដឹ្ងយ៉ាងចាស់ថាមិ្នអាចទារបាន ព្តូវ
បានេ បបំបាត់លចាេ លហើយសំវធិានធនព្គប់ព្គាន់ ព្តូវបានកំណត់លឡើងសព្មាប់ឥណទាន និង ប លរព្បទាន 
កដ្េអាព្កក់ និងជាប់សងស័យ ។ 

នាថ្ថៃលចញរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេរ ំបានដឹ្ងរីលហត ការណ៍ណាមួ្យកដ្េនឹងបណាត េឲ្យចំនួន
ថ្នការេ បបំបាត់លចាេឥណទាន និងប លរព្បទានអាព្កក់ ឬចំនួនថ្នការលធាើសំវធិានធនលេើឥណទាន                         
និងប លរព្បទានជាប់សងស័យលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ មានេកខណៈមិ្នព្គប់ព្គាន់រហូតដ្េ់កព្មិ្តជា
ស្នរវនតណាមួ្យលនាុះលទ ។ 
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ព្ទរយសកម្មចរនត 

លៅម្ នលរេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេបានចាត់វធិានការកដ្េមាន 
មូ្េដ្ឋឋ នសម្រម្យ លដ្ើម្បីបញ្ជជ ក់ថាបណាត ព្ទរយសកម្មចរនតទំាង ស់ លេើកកេងឥណទាន និងប លរព្បទាន
លចញ កដ្េបានកត់ព្តាលៅកា ងបញ្ជ ីគណលនយយរបស់ធនាគារ លហើយកដ្េមានតថ្ម្លមិ្នអាចព្បមូ្េម្កវញិ
បានលៅកា ងព្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធម្មតា ព្តូវបានកាត់បនថយឲ្យលៅលសមើនឹងតថ្ម្លកដ្េគិតថានឹងអាចព្បមូ្េ
បានជាក់កសដង ។ 

នាថ្ថៃលចញរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេរ ំបានដឹ្ងរីលហត ការណ៍ណាមួ្យកដ្េលធាើឲ្យប៉ាុះពាេ់ដ្េ់             
ការកំណត់តថ្ម្លព្ទរយសកម្មចរនតលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារថា មានភារមិ្នព្តឹម្ព្តូវលនាុះលទ ។ 

វធីិស្នស្តសតកំណត់តថ្ម្ល  

នាថ្ថៃលចញរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេរ ំបានរិនិតយល ើញមានស្នថ នភារណាមួ្យ កដ្េបានលកើត 
លឡើងលធាើឲ្យប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ការ ន វតតវធីិស្នស្តសតកដ្េមានកនលងម្កកា ងការវាយតថ្ម្លព្ទរយសកម្ម និងបំណ េ 
លៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារថាមានភារមិ្នព្តឹម្ព្តូវ និងមិ្នសម្ស្សបលនាុះលទ ។ 

បំណ េយថាភារ និងបំណ េលផ្សងៗលទៀត 

នាថ្ថៃលចញរបាយការណ៍លនុះ រ ំមាន៖ 

(ក) ការដ្ឋក់បញ្ជច ំព្ទរយសកម្មណាមួ្យរបស់ធនាគារ កដ្េលកើតមានលឡើងចាប់តំាងរីច ងការយិបរលិចេទ 
ម្ក កា ងការធានាចំលពាុះបំណ េរបស់ប គគេណាមួ្យលឡើយ ឬ 

(ខ) បំណ េយថាលហត ណាមួ្យកដ្េលកើតមានលឡើងចំលពាុះធនាគារ ចាប់តំាងរីថ្ថៃច ងការយិបរលិចេទម្ក 
លព្ៅ ំរីព្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធម្មតារបស់ធនាគារ ។  

តាម្ម្តិរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ រ ំមានបំណ េយថាលហត  ឬបំណ េលផ្សងៗលទៀតរបស់ធនាគារកដ្េព្តូវ
បំលរញ ឬអាចនឹងព្តូវបំលរញកា ងរយៈលរេ 12 កខ បនាា ប់រីកាេបរលិចេទោយការណ៍ កដ្េនឹងលធាើឲ្យមាន 
ផ្េប៉ាុះពាេ់ ឬអាចនឹងប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវនតដ្េ់េទធភាររបស់ធនាគារកា ងការបំលរញកាតរាកិចចរបស់ខលួន 
ដូ្ចកដ្េបានកំណត់ និងលៅលរេកដ្េដ្េ់ថ្ថៃកំណត់ ។ 

ការផ្លល ស់បតូរថ្នលហត ការណ៍ 

នាថ្ថៃលចញរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេរបស់ធនាគាររ ំបានរិនិតយល ើញលហត ការណ៍ណាមួ្យ 
កដ្េមិ្នបានកវកកញកលៅកា ងរបាយការណ៍លនុះ ឬកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ កដ្េអាចនឹង         
បណាត េឲ្យតួលេខថ្នចំនួនណាមួ្យ កដ្េបានបង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ មានភារមិ្នព្តឹម្ព្តូវ 
លនាុះលទ ។ 
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ព្បតិបតតិការមិ្នព្បព្កតី 
តាម្ម្តិរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ េទធផ្េថ្នការលធាើព្បតិបតតិការរបស់ធនាគារកា ងការយិបរលិចេទហិរញ្ញវតថ  
លនុះមិ្នមានផ្េប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវនតលដ្ឋយសកម្មភារព្បតិបតតិការ ឬព្រឹតតិការណ៍ណាមួ្យកដ្េមានេកខណៈ 
ជាស្នរវនត និងមិ្នព្បព្កតីលនាុះលទ ។ 

ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេកាមានម្តិផ្ងកដ្រថា លៅកា ងចលនាល ុះលរេចាប់រីថ្ថៃច ងការយិបរលិចេទ ដ្េ់ថ្ថៃលចញ 
របាយការណ៍លនុះ រ ំមានចំណាត់ថាា ក់សកម្មភារព្បតិបតតិការ ឬព្រឹតតិការណ៍ណាមួ្យកដ្េមានេកខណៈជា
ស្នរវនត និងមិ្នព្បព្កតីលកើតមានលទបើង កដ្េអាចនំាឲ្យប៉ាុះពាេ់ដ្េ់េទធផ្េថ្នព្បតិបតតិការរបស់ធនាគារ 
កា ងការយិបរលិចេទកដ្េរបាយការណ៍លនុះបានលរៀបចំលទបើងលនាុះលទ ។ 

ព្រឹតតិការណ៍លព្កាយកាេបរលិចេទោយការណ៍ 

រ ំមានព្រឹតតិការណ៍ជាស្នរវនតលកើតលឡើងលព្កាយកាេបរលិចេទោយការណ៍ កដ្េតព្ម្ូវឲ្យមានការោតព្តដ្ឋង 
ឬ និយ័តភារ លព្ៅរីព្រឹតតិការណ៍កដ្េបានោតព្តដ្ឋងរចួលហើយលៅកា ងកំណត់សមាគ េ់កដ្េភាជ ប់ជាមួ្យ
នឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនាុះលទ ។ 

ព្កមុ្ព្បឹកាភិ្បាេ 

សមាជិ្កព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេកដ្េបានបលព្ម្ើការកា ងការយិបរលិចេទោយការណ៍ និងនាថ្ថៃលចញរបាយការណ៍
លនុះរមួ្មាន៖ 
លោក វងស លរព្ជ្  ព្បធានព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ 
លោក ឡាវ ល ៀវច ង   ន ព្បធានព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ 
លោក Zhao Wen Qing  សមាជិ្ក 

ចំកណកហ៊ា នរបស់ព្កមុ្ព្បឹកាភិ្បាេ 
ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេកដ្េបលព្ម្ើការលៅច ងការយិបរលិចេទ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ា នរបស់ធនាគារមានដូ្ច ខាង
លព្កាម្៖ 
     នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 

    % ថ្នភាគហ៊ា ន ចំនួន ទឹកព្បាក់ 
    កាន់កាប់ ភាគហ៊ា ន ដ្ ោល រអាលម្រកិ 
លោក វងស លរព្ជ្    70% 700 10,500,000 
លោក ឡាវ ល ៀវច ង    30% 300 4,500,000 
             

      100% 1,000 15,000,000 
              

លេើកកេងកតការបង្កា ញខាងលេើលនុះ  ភិ្បាេមាា ក់លទៀតមិ្នបានកាន់កាប់លដ្ឋយផ្លា េ់ លៅលេើភាគហ៊ា ន
របស់ធនាគារលនាុះលទ ។   
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 តថព្បលយជ្ន៍របស់ព្កមុ្ព្បឹកាភិ្បាេ 

លៅកា ង ំឡ ងការយិបរលិចេទ និងលៅច ងការយិបរលិចេទហិរញ្ញវតថ លនុះ រ ំមានកិចចព្រម្លព្រៀងណាមួ្យ កដ្េ
ធនាគារជាគូភាគីមាខ ង កដ្េកម្មវតថ ថ្នកិចចព្រម្លព្រៀងលនាុះអាចផ្តេ់េទធភារដ្េ់សមាជិ្កព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ
ណាមាា ក់ ឲ្យទទួេបាននូវ តថព្បលយជ្ន៍តាម្ម្លធោបាយលផ្សង  ៗ  ដូ្ចជា ការទិញភាគហ៊ា ន ឬេិខិតបំណ េ
របស់ធនាគារ ឬ ស្នជី្វកម្មដ្ថ្ទលទ ។ 

លៅកា ង ំឡ ងការយិបរលិចេទហិរញ្ញវតថ  រ ំមានសមាជិ្កព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេណាមាា ក់បានទទួេ ឬមានសិទធិទទួេ 
បាននូវ តថព្បលយជ្ន៍ណាមួ្យ (លព្ៅរី តថព្បលយជ្ន៍ កដ្េបានទទួេដូ្ចបានបង្កា ញ លៅកា ងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថ ) តាម្រយៈការច ុះកិចចសនោលធាើលឡើងលដ្ឋយធនាគារ ឬលដ្ឋយព្កុម្ហ៊ា នពាក់រ័នធមួ្យជាមួ្យនឹងព្កុម្ហ៊ា ន
កដ្េសមាជិ្កព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេលនាុះជាសមាជិ្ក ឬកាជាមួ្យព្កុម្ហ៊ា នកដ្េសមាជិ្កព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេលនាុះ
ជាសមាជិ្កមាន ផ្េព្បលយជ្ន៍កផ្ាកហិរញ្ញវតថ លព្ចើន លេើកកេងកតការបង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ។ 

ការទទួេខ សព្តវូរបស់ព្កមុ្ព្បឹកាភិ្បាេលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  
ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេមានភារៈលធាើការ ុះអាងបញ្ជជ ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ បានលរៀបចំលឡើងយ៉ាងព្តឹម្ព្តូវ 
លដ្ើម្បីចងអ េបង្កា ញនូវភាររិត និងព្តឹម្ព្តូវថ្នស្នថ នភារហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារនាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
ព្រម្ទំាង េទធផ្េហិរញ្ញវតថ  និងេំហូរទឹកព្បាក់ សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
(កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 ។   

លៅកា ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេចំាបាច់ព្តូវ៖ 

(ក)  ន ម័្តនូវលគាេនលយបាយគណលនយយកដ្េសម្ស្សប លដ្ឋយកផ្អកលេើការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់
ព្បមាណយ៉ាងសម្លហត ផ្េ និងព្បុងព្បយ័តា លហើយលធាើការ ន វតតន៍ព្បកបលដ្ឋយសងគតិភារ ។ 

(ខ) លគាររតាម្សតង់ដ្ឋរគណលនយយកម្ព ជា និងលគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ពាក់រ័នធ 
នឹងការលរៀបចំ និងការកំណត់បង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ឬព្បសិនលបើមានការខ សកបលករី
លនុះ លដ្ើម្បីបង្កា ញភាររិត និងព្តឹម្ព្តូវ គឺព្តូវកតបង្កា ញនិងរនយេ់ឲ្យបានចាស់ោស់ និងកំណត់ 
បរមិាណលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ។ 

(គ) ព្តួតរិនិតយព្បរ័នធដំ្លណើ រការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ និងរកាទ កនូវបញ្ជ ីគណលនយយឲ្យបាន
ព្គប់ព្គាន់ និងព្បរ័នធព្គប់ព្គងថ្ផ្ាកា ងឲ្យមានព្បសិទធភារ ។ 

( ) វាយតថ្ម្លនូវេទធភាររបស់ធនាគារកា ងការបនតនិរនតរភារអាជី្វកម្ម ទទួេខ សព្តូវលេើការោតព្តដ្ឋង 
រ័ត៌មាន ព្បសិនលបើពាក់រ័នធនូវបញ្ជា ទំាងឡាយកដ្េទាក់ទងលៅនឹងនិរនតរភារអាជី្វកម្ម និងលព្បើព្បាស់ 
មូ្េដ្ឋឋ ននិរនតរភារថ្នគណលនយយលេើកកេង កត ាកព្គប់ព្គងមានបំណងចង់ជ្ព្ម្ុះបញ្ជ ី ផ្លអ កដំ្លណើ រ 
ការធនាគារ ឬគាម នជ្លព្ម្ើសសម្រម្យដ្ថ្ទលទៀតលព្ៅរីលធាើកបបលនុះ ។ និង 

(ង) ព្តួតរិនិតយ និងដឹ្កនំាធនាគារឲ្យមានព្បសិទធិភារលេើោេ់លសចកតីសលព្ម្ច កដ្េមានស្នរៈសំខាន់ទំាង
 ស់ កដ្េប៉ាុះពាេ់ដ្េ់សកម្មភារព្បតិបតតិការ និងដំ្លណើ រការរបស់ធនាគារលហើយព្តូវព្បាកដ្ថា       
កិចចការលនុះ ព្តូវបានឆល ុះបញ្ជច ំងយ៉ាងព្តឹម្ព្តូវលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ។  

ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេធានា ុះអាងថា បាន ន វតតនូវោេ់តព្ម្ូវការ ដូ្ចមានោយការណ៍ខាងលេើកា ងការលរៀបចំ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ។ 
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ការ ន ម័្តលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  

ខ្ ំតំណាងឲ្យព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេសូម្ ន ម័្តលេើ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ កដ្េបានភាជ ប់ម្កជាមួ្យលៅទំរ័រទី 11 
ដ្េ់ទី 54 លនុះថាបានបង្កា ញនូវភារព្តឹម្ព្តូវថ្នស្នថ នភារហិរញ្ញវតថ របស់ ធនាគារឯកលទស ល ស្ន៊ា -បា៉ាស ីហាិក ឌី
លវឡ បលម្ន ភី្ ិេស ី នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 ព្រម្ទំាងេទធផ្េហិរញ្ញវតថ  និងេំហូរទឹកព្បាក់របស់ធនាគារ 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 
2016 លដ្ឋយ ន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរគណលនយយកម្ព ជានិងលគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្ន 
កម្ព ជាពាក់រ័នធនឹងការលរៀបចំ និងការកំណត់បង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ។ 

 

ច ុះហតថលេខាលដ្ឋយលយងលៅលេើលសចកតីសលព្ម្ចរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ 

 

 
_________________________ 
លោក វងស លរព្ជ្ 
ព្បធានព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ 

ោជ្ធានីភ្ាំលរញ ព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា 

ថ្ថៃទី 30 កខ មី្នា ឆ្ា ំ 2017 
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របយការណ៍របសស់េនករឯករាជ្យ 
ជូ្នចំលពាុះភាគទ និក 
ធនាគារឯកលទស ល ស្ន៊ា -បា៉ាស ហីាិក ឌីលវឡ បលម្ន ភី្ ិេស  ី

ម្តិសវនកម្ម 

លយើងខ្ ំ បានលធាើសវនកម្មលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ ធនាគារឯកលទស ល ស្ន៊ា -បា៉ាស ីហាិក  
ឌីលវឡ បលម្ន ភី្ ិេស ី លៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) កដ្េរួម្មានតាោងត េយការនាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 និង 
របាយការណ៍េទធផ្េ របាយការណ៍សដីរីបកព្ម្បព្ម្ួេមូ្េធន និង របាយការណ៍េំហូរទឹកព្បាក់ សព្មាប់
ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
និងកំណត់សមាគ េ់កដ្េរមួ្មានលសចកតីសលងខបលគាេនលយបាយគណលនយយសំខាន់ៗ ព្រម្ទំាងរ័ត៌មាន
រនយេ់លផ្សងៗ កដ្េបានបង្កា ញលៅទំរ័រ ទី 11 ដ្េ់ទី 54 (លៅកាត់ថា “របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ “) ។ 

ជាម្តិរបស់លយើងខ្ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ជាស្នរវនត បានបង្កា ញនូវភារព្តឹម្ព្តូវថ្នស្នថ នភារហិរញ្ញវតថ របស់
ធនាគារនាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 ព្រម្ទំាងេទធផ្េហិរញ្ញវតថ  និងេំហូរទឹកព្បាក់សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រី
ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 លដ្ឋយ ន លោម្លៅ
តាម្សតង់ដ្ឋរគណលនយយកម្ព ជា និងលគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាពាក់រ័នធនឹងការលរៀបចំ និង
ការកំណត់បង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ។ 

មូ្េដ្ឋឋ នថ្នម្តិសវនកម្ម 

លយើងខ្ ំ បានលធាើសវនកម្មលដ្ឋយ ន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្ម នតរជាតិថ្នកម្ព ជា ។  ការទទួេខ សព្តូវ
របស់លយើងខ្ ំកដ្េស្សបតាម្សតង់ដ្ឋរទំាងលនាុះ ព្តូវបានលរៀបោប់បកនថម្លទៀត លៅកា ងកថាខ័ណឌ សដីរីការទទួេ
ខ សព្តូវរបស់សវនករ សព្មាប់ការលធាើសវនកម្មលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ កដ្េមានលៅកា ងរបាយការណ៍របស់
លយើងខ្ ំ ។  លយើងខ្ ំមានភារឯកោជ្យរីធនាគារលដ្ឋយស្សបលៅតាម្តព្ម្ូវការព្កម្សីេធម៌្វជិាជ ជី្វៈ កដ្េពាក់រ័នធ
នឹងសវនកម្មលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ កា ងព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា លហើយលយើងខ្ ំបានបំលរញនូវទំនួេខ ស
ព្តូវព្កម្សីេធម៌្វជិាជ ជី្វៈស្សបតាម្តព្ម្ូវការរបស់សតង់ដ្ឋរទំាងលនាុះ។ លយើងខ្ ំ លជ្ឿជាក់ថាភ្សត តាងសវនកម្ម
កដ្េលយើងខ្ ំព្បមូ្េបានមានេកខណៈព្គប់ព្គាន់ និងសម្ស្សបសព្មាប់ជាមូ្េដ្ឋឋ នកា ងការបលញ្ចញម្តិសវនកម្ម
របស់លយើងខ្ ំ  ។
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រ័ត៌មានលផ្សង  ៗ
 ាកព្គប់ព្គងមានភារៈទទួេខ សព្តូវលេើរ័ត៌មានលផ្សងៗ។ រ័ត៌មានលផ្សងៗ កដ្េបានទទួេព្តឹម្កាេបរលិចេទ
ថ្នរបាយការណ៍សវនកម្មលនុះ គឺរបាយការណ៍របស់ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេកដ្េបានបង្កា ញលៅទំរ័រទី 1 ដ្េ់ 6 និង
របាយការណ៍ព្បចំាឆ្ា ំរបស់ធនាគារ កដ្េររឹំងថារួចោេ់បនាា ប់រីកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍សវនកម្មលនុះ ។ 

ម្តិសវនកម្មរបស់លយើងខ្ ំ លៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  មិ្នបានព្គបដ្ណត ប់លេើរ័ត៌មានលផ្សងៗ លហើយលយើង
ខ្ ំមិ្នលធាើការផ្ដេ់នូវ ំណុះ ំណាងណាមួ្យលៅលេើរ័ត៌មានលនុះលទ។ 

ពាក់រ័នធនឹងការលធាើសវនកម្មរបស់លយើងខ្ ំលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ការទទួេខ សព្តូវរបស់លយើងខ្ ំ គឺព្តូវអាន
រ័ត៌មានលផ្សងៗ លហើយរិចារណាថាលតើរ័ត៌មានលផ្សងៗលនាុះ មានភារមិ្នស្សបគាា ជាស្នរវនតជាមួ្យ                         
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ឬការយេ់ដឹ្ងរបស់លយើងខ្ ំលៅកា ងការលធាើសវនកម្ម ឬមានបង្កា ញនូវកំហ ងឆគងជា                  
ស្នរវនត ។ 

ព្បសិនលបើការអានរ័ត៌មានលផ្សងៗកដ្េបានទទួេម្ នកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ សវនកម្មលនុះអាចឱ្យលយើងខ្ ំ
សនាិដ្ឋឋ នថា មានកំហ សឆគងជាស្នរវនតលកើតលឡើង លយើងខ្ ំព្តូវោយការណ៍លៅតាម្ស្នថ នភារជាក់កសតង លយើងខ្ ំ 
រ ំមាន ាីកដ្េព្តូវោយការណ៍ពាក់រ័នធនឹងរ័ត៌មានលផ្សងៗលនុះលទ ។ 

ការទទួេខ សព្តវូលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ ាកព្គប់ព្គង និង ាកទទួេខ សព្តវូលេើ ភិ្បាេកិចច 

 ាកព្គប់ព្គងមានភារៈទទួេខ សព្តូវលេើការលរៀបចំ និងការបង្កា ញនូវភារព្តឹម្ព្តូវថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  
លដ្ឋយ ន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរគណលនយយកម្ព ជា និងលគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាពាក់រ័នធ 
នឹងការលរៀបចំ និងការកំណត់បង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  លហើយនិងទទួេខ សព្តូវលេើព្បរ័នធ 
ព្តួតរិនិតយថ្ផ្ាកា ង កដ្េ ាកព្គប់ព្គងកំណត់ថា មានភារចំាបាច់សព្មាប់ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ឲ្យ
លជ្ៀសផ្ តរីការបង្កា ញខ សជាស្នរវនត លដ្ឋយស្នរកតការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆគង ។  

លៅកា ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ   ាកព្គប់ព្គងមានភារៈទទួេខ សព្តូវលេើការវាយតថ្ម្លនូវេទធភាររបស់ 
ធនាគារ កា ងការបនតនិរនតរភារអាជី្វកម្មទទួេខ សព្តូវលេើការោតព្តដ្ឋងរ័ត៌មាន ព្បសិនលបើពាក់រ័នធនូវបញ្ជា
ទំាងឡាយ កដ្េទាក់ទងលៅនឹងនិរនតរភារអាជី្វកម្ម និងលព្បើព្បាស់មូ្េដ្ឋឋ ននិរនតរភារថ្នគណលនយយ 
លេើកកេងកត  ាកព្គប់ព្គងមានបំណងចង់ជ្ព្ម្ុះបញ្ជ ីផ្លអ កដំ្លណើ រការធនាគារ ឬគាម នជ្លព្ម្ើសសម្រម្យដ្ថ្ទ លទៀត 
លព្ៅរីលធាើកបបលនុះ ។ 

 ាកទទួេខ សព្តូវលេើ ភិ្បាេកិចច មានភារៈទទួេខ សព្តូវកា ងការព្តួតរិនិតយដំ្លណើ រការហិរញ្ញវតថ របស់
ធនាគារ ។ 

ការទទួេខ សព្តវូរបស់សវនករសព្មាប់ការលធាើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  

លគាេលៅរបស់លយើងខ្ ំ គឺផ្ដេ់នូវ ំណុះ ំណាងសម្លហត ផ្េថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ទំាងមូ្េមិ្នមានការ
បង្កា ញខ សជាស្នរវនតលដ្ឋយស្នរកតការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆគង និងផ្ដេ់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករកដ្េរមួ្
បញ្ចូ េទំាងម្តិសវនកម្មរបស់លយើងខ្ ំ ។   ំណុះ ំណាងសម្លហត ផ្េគឺជា ំណុះ ំណាងមានកព្មិ្តខពស់មួ្យ 
ប៉ា កនតវាមិ្នអាចធានាថា ព្គប់លរេថ្នការលធាើសវនកម្មលដ្ឋយ ន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្ម នតរជាតិថ្នកម្ព ជា
អាចរកល ើញនូវកាបង្កា ញខ សជាស្នរវនតកដ្េបានលកើតលឡើងលនាុះលទ ។  ការបង្កា ញខ សជាស្នរវនតអាចលកើតលឡើង
លដ្ឋយស្នរការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆគង លហើយព្តូវបានចាត់ទ កថាជាស្នរវនត លៅលរេកដ្េការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆគង
កតមួ្យ ឬការមួ្បញ្ចូ េគាា មានផ្េប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ការសលព្ម្ចចិតតកផ្ាកលសដ្ឋកិចចរបស់ ាកលព្បើព្បាស់ លដ្ឋយលយង
លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ។ 
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ជាកផ្ាកមួ្យថ្នការលធាើសវនកម្ម លដ្ឋយ ន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្ម នតរជាតិថ្នកម្ព ជា លយើងខ្ ំ ន វតតនូវ            
ការវនិិចេ័យកដ្េព្បកបលៅលដ្ឋយវជិាជ ជី្វៈ និងរកានូវម្ជ្ឈធាត និយម្ កា ង ំឡ ងលរេសវនកម្ម ។  លយើងខ្ ំកា៖ 

 លធាើការកំណត់និងវាយតថ្ម្លនូវហានិភ័្យ ថ្នការបង្កា ញខ សជាស្នរវនតលេើ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លដ្ឋយស្នរ 
កតការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆគង និងទទួេខ សព្តូវលេើការលរៀបចំ និងការ ន វតតនូវនីតិវធីិសវនកម្ម លដ្ើម្បីលឆលើយ
តបលៅនឹងហានិភ័្យទំាងលនាុះ និងព្បមូ្េនូវភ្សត តាងកដ្េមានេកខណៈព្គប់ព្គាន់ និងសម្ស្សបសព្មាប់
ជាមូ្េដ្ឋឋ នកា ងការបលញ្ចញម្តិសវនកម្មរបស់លយើងខ្ ំ ។  ហានិភ័្យកដ្េមិ្នអាចរកល ើញនូវការបង្កា ញខ ស
ជាស្នរវនត កដ្េលកើតលឡើងលដ្ឋយស្នរកតការកកលងបនលំ មានេកខណៈខពស់ជាងការបង្កា ញខ សលកើតលឡើងរី
កំហ សឆគងលដ្ឋយស្នរកតការកកលងបនលំអាចរមួ្បញ្ចូ េទំាងការ  ប ិតគាា  ការេួចបនលំ  ការេ បលចាេលដ្ឋយ
លចតនា ការបកស្ស្នយមិ្នរិត ឬមិ្ន ន វតតតាម្នីតិវធីិព្គប់ព្គងថ្ផ្ាកា ង ។ 

 ទទួេបាននូវការយេ់ដឹ្ង ំរីការព្គប់ព្គងថ្ផ្ាកា ង កដ្េពាក់រ័នធនឹងការលធាើសវនកម្មកា ងលគាេបំណងលដ្ើម្បី
លរៀបចំនូវនីតិវធីិសវនកម្មកដ្េសម្ស្សបលៅតាម្កាេៈលទសៈ ប៉ា កនតមិ្នកម្នកា ងលគាេបំណងលដ្ើម្បីបលញ្ចញ
ម្តិលេើព្បសិទធភារថ្នការព្គប់ព្គងថ្ផ្ាកា ងរបស់ធនាគារលឡើយ ។ 

 ការវាយតថ្ម្លលេើភារសម្ស្សបថ្នលគាេនលយបាយគណលនយយកដ្េធនាគារបានលព្បើព្បាស់ និងភារ             
សម្លហត ផ្េថ្នការបា៉ា ន់ស្នម នគណលនយយសំខាន់  ៗព្រម្ទំាងការោតព្តដ្ឋងរ័ត៌មានពាក់រ័នធកដ្េបានលធាើ
លឡើងលដ្ឋយ ាកព្គប់ព្គង ។ 

 លធាើការសនាិដ្ឋឋ នលេើភារសម្ស្សបថ្នការលព្បើព្បាស់មូ្េដ្ឋឋ ននិរនតរភារ ថ្នគណលនយយរបស់ ាកព្គប់ព្គង 
លហើយលដ្ឋយកផ្អកលៅលេើភ្សត តាងសវនកម្មកដ្េទទួេបាន លធាើការសនាិដ្ឋឋ នថាលតើភារមិ្នចាស់ោស់
ស្នរវនតពាក់រ័នធលៅនឹងព្រឹតតិការណ៍ ឬេកខខណឌ កដ្េអាចលធាើឲ្យមានម្នាិេជាស្នរវនតលេើេទធភាររបស់
ធនាគារលដ្ើម្បីបនតនិរនតរភារអាជី្វកម្ម ។  ព្បសិនលបើលយើងខ្ ំលធាើការសនាិដ្ឋឋ នថាមាន តថិភារថ្នភារមិ្នព្បាកដ្
ព្បជាជាស្នរវនតលយើងខ្ ំចំាបាច់ព្តូវបញ្ចូ េលៅកា ងរបាយការណ៍របស់លយើងខ្ ំ លដ្ើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍
លេើការោតព្តដ្ឋងរ័ត៌មានពាក់រ័នធលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ឬ ព្បសិនលបើការោតព្តដ្ឋងរ័ត៌មាន
មានេកខណៈមិ្នព្គប់ព្គាន់លយើងខ្ ំចំាបាច់ព្តូវផ្ដេ់ម្តិសវនកម្ម កដ្េមានបញ្ជា  ។  ការសនាិដ្ឋឋ នរបស់
លយើងខ្ ំ គឺកផ្អកតាម្ភ្សត តាងសវនកម្មកដ្េព្បមូ្េបានព្តឹម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់
លយើងខ្ ំ ។  យ៉ាងណាកាលដ្ឋយព្រឹតតិការណ៍ ឬេកខខណឌ នាលរេ នាគតអាចលធាើឲ្យធនាគារបញ្ឈប់និរនតរភារ
ថ្នអាជី្វកម្ម ។ 

 វាយតថ្ម្លលេើការបង្កា ញថ្នទព្ម្ង់ និងខលឹម្ស្នរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ទំាងមូ្េ កដ្េរមួ្បញ្ចូ េទំាងការ   
ោតព្តដ្ឋងរ័ត៌មាន និងវាយតថ្ម្លថាលតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ បានបង្កា ញរីព្បតិបតតិការ និងព្រឹតតិការណ៍             
ពាក់រ័នធកា ង តថន័យកដ្េអាចសលព្ម្ចបាននូវការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ដ្ាព្តឹម្ព្តូវ ។ 
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លយើងខ្ ំ ផ្ដេ់រ័ត៌មានជូ្ន ាកទទួេខ សព្តូវលេើ ភិ្បាេកិចច សដីរីបញ្ជា លផ្សងលទៀត វសិ្នេភារ និងលរេលវោ 
កដ្េបានលព្គាងទ កសព្មាប់ការលធាើសវនកម្ម និងការរកល ើញបញ្ជា ជាស្នរវនតលផ្សងលទៀត កដ្េមានរមួ្បញ្ចូ េទំាង
ចំន ចខាុះខាតថ្នការព្គប់ព្គងថ្ផ្ាកា ងកដ្េបានរកល ើញកា ង ំឡ ងលរេលធាើសវនកម្ម ។ 

 

តំណាងព្កុម្ហ៊ា ន ទេភីអឹេជ្ជី ទេេបូឌា ចំកាត់ 

 

 

ង ៉ា ហ្៊ា យ 
Partner 

ោជ្ធានីភ្ាំលរញ ព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា 

ថ្ថៃទី 30 កខ មី្នា ឆ្ា ំ 2017 

 



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

តាោងត េយការ 
នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
 កំណត់សមាគ េ់ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 

ក្េពយសកេម 

ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ដ្ 5 2,000  8,074 
ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅ 
 ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា  93,931  379,199 
ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារនានា 6 2,539,299  10,251,150 
ឥណទាន និងប លរព្បទាន - ស ទធ 7 12,278,123 49,566,782 
ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់ 8 750,000 3,027,750 
ព្ទរយសកម្មលផ្សងៗ 9 295,998    1,194,944 
ព្ទរយសកម្ម របីូ 10 393,190 1,587,308 
ព្ទរយ និងបរកិាខ រ 11 1,186,835 4,791,253 
       

សរ  បក្េពយសកេម  17,539,376     70,806,46០ 
       

បំណ ល និ  េូលធន 

បំណ ល 
បំណ េលផ្សងៗ 12 192,458 776,952 
បំណ េរនធលេើព្បាក់ចំលណញ 13 (ក) 1,051 4,243 
ព្បាក់កម្ចី  14 3,000,000 12,111,000 
       

សរ  បបំណ ល   3,193,509 12,892,195 
       

េូលធន 

លដ្ើម្ទ ន   15 15,000,000 60,000,000 
ព្បាក់ខាតបងគរ  (654,133)  (2,640,735) 
េលម្អៀងរីការបតូររបិូយប័ណណ  - 555,000 
       

សរ  បេូលធន   14,345,867   57,914,265  
       

សរ  បបំណ ល និ  េូលធន  17,539,376     70,806,460   
       

 
 
កំណត់សមាគ េ់ដូ្ចមានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាកផ្ាកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ។ 



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

របាយការណ៍េទធផ្េ 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន)  
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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  ការយិបរលិចេទចាប់រី 
  ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
  (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
  ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
 កំណត់សមាគ េ់ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 
ចំណូេរីការព្បាក់ 16 292,205 1,179,632 
ចំណាយការព្បាក់  (14,778) (59,658) 
       

ចំណូេស ទធរីការព្បាក់  277,427 1,119,974 
 
ចំណូេព្បតិបតតិការលផ្សងៗ 17 180,338 728,025 

ព្បាក់លបៀវតសរ ៍និង តថព្បលយជ្ន៍លផ្សងៗ 18 (466,675)    (1,883,967) 
 
ចំណាយរេំស់  (126,743) (511,662) 
 
ចំណាយព្បតិបតតិការលផ្សងៗ 19 (389,796)  (1,573,607) 
 
សំវធិានធនសព្មាប់ឥណទាន  
 និងប លរព្បទានខាតបង់ 7 (124,021) (500,673) 
       

    
ព្បាក់ខាតម្ នបង់រនធ  (649,470)  (2,621,910) 
    
 
ចំណាយរនធលេើព្បាក់ចំលណញ 13 (ខ) (4,663) (18,825) 
       

ខាតស ទធសព្មាប់ការយិបរលិចេទ  (654,133)  (2,640,735) 
       

 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ េ់ដូ្ចមានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាកផ្ាកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ។ 



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

របាយការណ៍សដរីីបកព្ម្បព្ម្េួមូ្េធន 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន)  
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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     លដ្ើម្ទ ន ព្បាក់ខាតបងគរ េលម្អៀងរីការបតូររបិូយប័ណណ សរ ប 
     ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
      (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4)  (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
សម្ត េយនាថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) - - - - - - - - 
 
ការបលងាើនលដ្ើម្ទ ន 15,000,000 60,000,000 - - - - 15,000,000 60,000,000 
 
ខាតស ទធសព្មាប់ការយិបរលិចេទ - - (654,133)     (2,640,735) - - (654,133)  (2,640,735) 
 
េលម្អៀងរីការបតូររបិូយប័ណណ - - - - - 555,000  -  555,000 
                    

សម្ត េយនាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 15,000,000   60,000,000  (654,133)  (2,640,735)  - 555,000  14,345,867 57,914,265 
                    

 
 
 
 
 
 
 

កំណត់សមាគ េ់ដូ្ចមានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាកផ្ាកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ។



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

របាយការណ៍េំហូរទឹកព្បាក់  
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) 
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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  ការយិបរលិចេទចាប់រី 
  ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
  (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
  ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
លហូំ្រេឹកក្បក់ពីសកេមភាពក្បតិបតតិការ 
ខាតស ទធសព្មាប់ការយិបរលិចេទ  (654,133)  (2,640,735) 

និយ័តកម្មលេើៈ 
 រេំស់   126,743  511,662 
 ចំណាយការព្បាក់  14,778  59,658 
 សំវធិានធនសព្មាប់ឥណទាន និងប លរព្បទានអាព្កក់   
  និងជាប់សងស័យ  124,021  500,673 
 ចំណូេការព្បាក់  (292,205) (1,179,632) 
 ចំណាយរនធលេើព្បាក់ចំលណញ  4,663 18,825 
       

     (676,133)  (2,729,549) 
ការកព្បព្បួេនូវៈ 
 ឥណទាន និងប លរព្បទាន  (12,402,144)  (50,067,455) 
 ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់  (750,000)  (3,027,750) 
 ព្ទរយសកម្មលផ្សងៗ  (184,036)    (742,953) 
 បំណ េលផ្សងៗ  181,652  733,329 
       

ស្នច់ព្បាក់លព្បើព្បាស់កា ងព្បតិបតតិការ  (13,830,661)  (55,834,378) 
ចំណាយការព្បាក់  (3,972)  (16,035) 
ចំណូេការព្បាក់កដ្េបានទទួេ  180,243  727,641 
រនធលេើព្បាក់ចំលណញបានបង់  (3,612)  (14,582) 
       

ស្នច់ព្បាក់ស ទធលព្បើព្បាស់កា ងសកម្មភារព្បតិបតតិការ  (13,658,002)  (55,137,354) 
       

លហូំ្រេឹកក្បក់ពីសកេមភាពេិនិទោគ 
ព្បាក់បលញ្ញើមានកាេកំណត់លៅព្គឹុះស្នថ នហិរញ្ញវតថ   (2,000,000)  (8,074,000)  
ការទិញព្ទរយ និងបរកិាខ រ  (1,287,453)  (5,197,448)  
ការទិញព្ទរយសកម្ម រូបី  (419,315)  (1,692,775) 
       

ស្នច់ព្បាក់ស ទធលព្បើព្បាស់កា ងសកម្មភារវនិិលយគ  (3,706,768)  (14,964,223) 
       



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី 

របាយការណ៍េំហូរទឹកព្បាក់ (ត)  
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន)  
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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  ការយិបរលិចេទចាប់រី 
  ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
  (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
  ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
លហូំ្រេឹកក្បក់ពីសកេមភាពហ្រិញ្ញបបទាន 
ស្នច់ព្បាក់ទទួេបានរីលដ្ើម្ទ នលបាុះផ្ាយ  15,000,000  60,555,000 

ស្នច់ព្បាក់ទទួេបានរីព្បាក់កម្ចី  3,000,000  12,111,000 
       

ស្នច់ព្បាក់ស ទធទទួេបានរីសកម្មភារហិរញ្ញបបទាន  18,000,000  72,666,000 
       

ការទកើនទឡើ ននសច់ក្បក់  
 និ សច់ក្បក់សេេូល  635,230  2,564,423  
សច់ក្បក់ និ សច់ក្បក់សេេូល  
 នាទ ើេការយិបរទិចេេ  - - 
       

សច់ក្បក់ និ សច់ក្បក់សេេូល 
 នាច  ការយិបរទិចេេ (កំណត់សមាគ េ់ 20)  635,230  2,564,423  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ េ់ដូ្ចមានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាកផ្ាកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ។ 
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កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ   
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) 
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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1. អំពីធនាគារ 

ធនាគារឯកលទស ល ស្ន៊ា -បា៉ាស ហីាិក ឌីលវឡ បលម្ន ភី្ ិេស ី លៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) បានបលងាើតលឡើង
លៅកា ងព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា នាថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 លព្កាម្ការច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ 
00007514 លចញលដ្ឋយព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម ។ 

លៅថ្ថៃទី16 កខ មិ្ថ នា ឆ្ា ំ 2016 ធនាគារបានទទួេអាជ្ាប័ណណជាធនាគារឯកលទស រីធនាគារជាតិថ្ន     
កម្ព ជា លដ្ើម្បីលធាើព្បតិបតតិការអាជី្វកម្មជាធនាគារឯកលទស កដ្េមានស រេភារ ចិថ្្នតយ៍ លហើយ
ចាប់លផ្តើម្លធាើព្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម លៅថ្ថៃទី11 កខ កកាដ្ឋ ឆ្ា ំ 2016 ។ 

ធនាគារមានប គគេិកចំនួន 22 នាក់ នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 ។ 

2. េូលដ្ឋា នននការទរៀបចំ 

(ក) របាយការណ៍ ន លោម្ភារ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើត
ព្កុម្ហ៊ា ន) ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 ជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ដំ្បូងរបស់ធនាគារ និងព្តូវបានលរៀបចំ
លឡើងលដ្ឋយ ន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរគណលនយយកម្ព ជា និងលគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិ
ថ្នកម្ព ជា ពាក់រ័នធនឹងការលរៀបចំ និងការកំណត់បង្កា ញ លៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ។  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ ព្តូវបាន ន ម័្តលដ្ឋយព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ និងផ្តេ់សិទធិផ្ាយលៅ 
ថ្ថៃទី 30 កខ មី្នា ឆ្ា ំ 2017 ។ 

(ខ) មូ្េដ្ឋឋ នថ្នការវាស់កវង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ ព្តូវបានលរៀបចំលឡើងតាម្មូ្េដ្ឋឋ នតថ្ម្លលដ្ើម្ លេើកកេងកតការ 
ោតព្តដ្ឋងលគាេនលយបាយគណលនយយដូ្ចខាងលព្កាម្ ។ 

(គ) របិូយប័ណណម្ ខង្ករ និងរបិូយប័ណណសព្មាប់លធាើការបង្កា ញ 
របិូយប័ណណជាតិថ្នព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា គឺ “លរៀេ”។ កតលដ្ឋយស្នរធនាគារមានព្បតិបតតិការ និង
រកាកំណត់ព្តាបញ្ជ ីគណលនយយរបស់ខលួន កផ្អកលេើមូ្េដ្ឋឋ នព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ  ាកព្គប់ព្គងកាបាន
កំណត់ព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិជារបិូយប័ណណម្ ខង្ករ កដ្េឆល ុះបញ្ជច ំង ំរីស្នថ នភារលសដ្ឋកិចច និង  
ស្នថ នការណ៍របស់ធនាគារ។
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សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) 
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2. េូលដ្ឋា នននការទរៀបចំ (ត) 

(គ) របិូយប័ណណម្ ខង្ករ និងរបិូយប័ណណសព្មាប់លធាើការបង្កា ញ (ត) 

សកម្មភារព្បតិបតតិការជារបិូយប័ណណលផ្សងៗលទៀត លព្ៅរីព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិព្តូវបានបតូរលៅ                      
ជាព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ លដ្ឋយលព្បើ ព្តាបតូរព្បាក់លៅថ្ថៃព្បតិបតតិការលនាុះ ។ សម្ត េយថ្នព្ទរយ
សកម្មរបិូយវតថ  និងបំណ េរបិូយវតថ នាកាេបរលិចេទោយការណ៍កដ្េជារបិូយប័ណណលផ្សងលទៀត 
លព្ៅរីព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិព្តូវបានបតូរលៅជាព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ លដ្ឋយលព្បើ ព្តានាកាេបរលិចេទ
លនាុះ ។ ភារេលម្អៀងរីការបតូររបិូយប័ណណ កដ្េលកើតម្ករីការបតូរលនាុះព្តូវបានទទួេស្នគ េ់លៅកា ង 
របាយការណ៍េទធផ្េ ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ព្តូវបានបង្កា ញជាព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិកដ្េជារបិូយប័ណណម្ ខង្កររបស់
ធនាគារ ។ តួលេខទំាង ស់ព្តូវបានកាត់ខាង់ចំនួនមួ្យដ្ ោល រអាលម្រកិកដ្េជិ្តបំផ្ ត ឬេ ុះព្តា
មានការបង្កា ញលផ្សងរីលនាុះ ។ 

( ) ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការវនិិចេ័យ 

ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  លដ្ឋយ ន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវតថ  
 នតរជាតិថ្នកម្ព ជា តព្ម្ូវឲ្យ ាកព្គប់ព្គងលធាើការវនិិចេ័យ ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការសនមតកដ្េមានផ្េ                        
ប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ការ ន វតតនូវលគាេនលយបាយគណលនយយ និងចំនួនថ្នព្ទរយសកម្ម បំណ េ ចំណូេ និង 
ចំណាយកដ្េបានោយការណ៍ ។  េទធផ្េជាក់កសតងអាចខ សរីការបា៉ា ន់ស្នម នទំាងលនាុះ ។ 

ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការសនមតកដ្េពាក់រ័នធ ព្តូវបានព្តួតរិនិតយជាព្បចំា ។  ការកកកព្បលៅលេើការ             
បា៉ា ន់ស្នម នគណលនយយព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ និងកត់ព្តាលៅកា ងការយិបរលិចេទ កដ្េការបា៉ា ន់ស្នម នលនាុះ
ព្តូវបានកកកព្ប និងការយិបរលិចេទ នាគតកដ្េមានផ្េប៉ាុះពាេ់លដ្ឋយការកកកព្បលនុះ ។  

គណលនយយបា៉ា ន់ស្នម ន និងការវនិិចេ័យចម្បង ព្តូវបាន ន វតតលៅកា ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ         
រមួ្មានការបា៉ា ន់ស្នម ននូវចំនួនកដ្េអាចព្បមូ្េបានម្កវញិរីឥណទាន និងប លរព្បទាន កដ្េបានបង្កា ញ
លៅកា ងលគាេនលយបាយគណលនយយលដ្ឋយកឡកកា ងកំណត់សំគាេ់ទី3(ង)។ 

3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ  

លគាេនលយបាយគណលនយយសំខាន់  ៗ កដ្េបានលព្បើព្បាស់លដ្ឋយធនាគារកា ងការលរៀបចំ របាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថ លនុះមានដូ្ចខាងលព្កាម្ ។ លគាេនលយបាយទំាងលនុះ ព្តូវបានលព្បើព្បាស់សព្មាប់ព្គប់
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កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
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ការយិបរលិចេទទំាង ស់ កដ្េបានបង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះព្បកបលដ្ឋយសងគតិភារ
លេើកកេងកតចំណ ចកដ្េបានបញ្ជច ក់បកនថម្។ 

3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ក) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  

 ព្ទរយសកម្ម និងបំណ េហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ រមួ្មានស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ        
ការផ្តេ់ឥណទាន គណលនយយព្តូវទទួេលផ្សងៗ ព្បាក់កម្ចី និងគណនីព្តូវទូទាត់លផ្សងៗ ។      
លគាេនលយបាយគណលនយយលេើការទទួេស្នគ េ់ និងការវាយតថ្ម្លនូវសមាសធាត ទំាងលនុះព្តូវ
បានបង្កា ញលៅកា ងលគាេនលយបាយគណលនយយលដ្ឋយកឡករីគាា  ។ 

(ខ) ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ 

ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ រួម្មានសម្ត េយស្នច់ព្បាក់ និងសម្ត េយធនាគារ និង             
ព្បាក់បលញ្ញើចរនតលៅធនាគារ និងការវនិិលយគកដ្េមានកាេវស្ននតលៅលរេតម្ាេ់ដំ្បូងមានរយៈ
លរេ 3 កខ ឬតិចជាង លហើយកដ្េអាចបតូរជាស្នច់ព្បាក់លរេណាកាបានលដ្ឋយមានហានិភ័្យតិច
តួចចំលពាុះការផ្លល ស់បតូរតថ្ម្ល ។ 

(គ) ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារនានា 

ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារនានា ព្តូវបានកត់ព្តាតាម្តថ្ម្លលដ្ើម្ដ្កឱ្នភារតថ្ម្លសព្មាប់
ចំនួនណាកដ្េមិ្នអាចព្បមូ្េវញិបាន ។ 

( ) ឥណទាន និងប លរព្បទាន 

ឥណទាន និងប លរព្បទាន ព្តូវបានកត់ព្តាលៅកា ងតាោងត េយការតាម្ព្បាក់លដ្ើម្ដ្កលចញចំនួន
ទំាងឡាយណាកដ្េបានេ បលចាេ និងសំវធិានធនលេើឥណទាន និងប លរព្បទានជាក់ោក់ និង
ទូលៅ ។ 

ភារព្គប់ព្គាន់ថ្នសំវធិានធនលេើឥណទាន និងប លរព្បទានអាព្កក់ជាប់សងស័យព្តូវបានវាយតថ្ម្ល
ព្បចំាកខលដ្ឋយ ាកព្គប់ព្គង ។ កតាត  កដ្េព្តូវបានលព្បើព្បាស់កា ងការវាយតថ្ម្លភារព្គប់ព្គាន់ថ្ន    
សំវធិានធន រមួ្មានទំហំថ្នឥណទាន បទរិលស្នធន៍ថ្នការខាតបង់កនលងលៅ ស្នថ នភារលសដ្ឋកិចច
បចច បបនា និងផ្េប៉ាុះពាេ់លផ្សងៗដ្េ់ តិថិជ្ន ស្នថ នភារហិរញ្ញវតថ របស់ តិថិជ្ន និងស្នថ នភារ
ជាក់កសតងថ្នឥណទានលធៀបនឹងដំ្លណើ រការថ្នឥណទានកា ង ំឡ ងលរេថ្នកិចចសនោ ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ង) សំវធិានធនសព្មាប់ឥណទាន និងប លរព្បទានអាព្កក់ និងជាប់សងសយ័ 

 ន លោម្តាម្លគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ោេ់ឥណទាននិងប លរព្បទានព្តូវ
បានចាត់ចំណាត់ថាា ក់ លដ្ឋយលយងលៅតាម្សម្តថភារថ្នការទូទាត់សងរបស់ថ្ដ្គូពាណិជ្ជកម្ម។ 
សម្តថភារថ្នការទូទាត់សងលនុះ ព្តូវបានវាយតថ្ម្លលដ្ឋយកផ្អកលៅតាម្បទរិលស្នធន៍ថ្នការទូទាត់
សងរីម្ នេកខខណឌ ហិរញ្ញវតថ របស់កូនបំណ េអាជី្វកម្ម និងេំហូរទឹកព្បាក់នាលរេ នាគត    
េទធភារ និងការសម័ព្គចិតតសងរបស់កូនបំណ េ បរយិកាសហិរញ្ញវតថ  និងគ ណភារថ្នឯកស្នរ 
កដ្េព្បមូ្េបាន ។  

បកនថម្លេើគ ណភារថ្នរ័ត៌មានខាងលេើ ចំនួនថ្ថៃហួសកាេកំណត់សងព្តូវបានយកម្កគិតមាន
ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

 ចំណាត់ថាា ក់ ចំនួនថ្ថៃហួសកាេកំណត់សង សំវធិានធន 
 

ឥណទានធម្មតា/សតង់ដ្ឋរ <30 ថ្ថៃ 1% 
ឥណទានឃ្ល ំលម្ើេ ≥ 30 ថ្ថៃ – 89 ថ្ថៃ 3% 
ឥណទានលព្កាម្សតង់ដ្ឋរ ≥ 90 ថ្ថៃ – 179 ថ្ថៃ 20% 
ឥណទានជាប់សងស័យ ≥ 180 ថ្ថៃ – 359 ថ្ថៃ 50% 
ឥណទានបាត់បង់ 360 ថ្ថៃ ឬ លេើស 100% 

សំវធិានធនលេើឥណទាន និងប លរព្បទានជាប់សងស័យ បបបរមាព្តូវបានកំណត់លដ្ឋយកផ្អកលៅ
តាម្ចំណាត់ថាា ក់កដ្េបានចាត់ថាា ក់ ។ លៅលរេមានរ័ត៌មានកដ្េអាចទ កចិតតបានថាការបាត់បង់
នឹងលកើតមានលឡើងលព្ចើនជាងតព្ម្ូវការ បបបរមាលនាុះ សំវធិានធនបកនថម្នឹងព្តូវបានលធាើលឡើង ។ 

ឥណទានមិ្នអាចទារបាន ឬចំកណកថ្នឥណទានកដ្េបានចាត់ថាា ក់ជាឥណទានអាព្កក់នឹងព្តូវ
េ បបំបាត់ បនាា ប់រីមានការគិតគូរលៅលេើតថ្ម្លេក់បានថ្នព្ទរយបញ្ជច ំ លហើយព្បសិនលបើលៅលរេ
កដ្េ ាកព្គប់ព្គងវនិិចេ័យល ើញថារ ំមានសងឃឹម្នឹងទារបាននូវឥណទានទំាងលនាុះម្កវញិលទ ។ 

ការព្បមូ្េម្កវញិនូវឥណទាន និងប លរព្បទានកដ្េបានេ បបំបាត់លចាេ និងការបញ្ចូ េម្ក               
វញិនូវសំវធិានធនរីម្ នព្តូវបានបង្កា ញដ្ឋច់លដ្ឋយកឡក រមួ្ជាមួ្យនឹងការកព្បព្បួេស ទធថ្ន                       
សំវធិានធនសព្មាប់ឥណទានអាព្កក់ និងជាប់សងស័យកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ច) ព្ទរយសកម្មលផ្សងៗ 

ព្ទរយសកម្មលផ្សងៗ ព្តូវបានកត់ព្តាតាម្តថ្ម្លអាចបា៉ានស្នម នរិត ។ ការបា៉ា ន់ស្នម នព្តូវបានលធើាលឡើង
ចំលពាុះគណនីព្តូវទទួេ កដ្េជាប់សងស័យលដ្ឋយកផ្អកលេើការព្តួតរិនិតយនូវចំនួន កដ្េព្តូវទទួេ 
នាកាេបរលិចេទោយការណ៍។ 

(ឆ) ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់ 

ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់ ព្តូវបានរកាទ កលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ស្សបតាម្ចាប់សតីរីព្គឹុះស្នថ ន
ធនាគារ និងហិរញ្ញវតថ ថ្នព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា និងព្តូវបានកំណត់ជាភាគរយ ថ្នលដ្ើម្ទ ន           
 បបបរមារបស់ធនាគារ កដ្េតព្ម្ូវលដ្ឋយ ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ។ ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់ ព្តូវ
បានកត់ព្តាលៅតាម្តថ្ម្លលដ្ើម្ ។ 

(ជ្) ព្ទរយសកម្ម របីូ 

ព្ទរយសកម្ម របីូ កដ្េរមួ្មានក ំរយូទ័រសូហាកវរកដ្េបានទិញ និងចំណាយពាក់រ័នធលផ្សង  ៗ ព្តូវបាន        
ោយការណ៍តាម្ថ្ថលលដ្ើម្ដ្ករេំស់បងគរ និងការខាតកដ្េបណាដ េម្ករីការថយច ុះតថ្ម្លព្បសិនលបើ            
មាន ។ រេំស់ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ជាចំណាយកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ កផ្អកតាម្មូ្េដ្ឋឋ នរេំស់លថរ
លៅ ព្តា 20% ព្បចំាឆ្ា ំ ។ ព្បសិនលបើមានការបញ្ជជ ក់ណាមូ្យកដ្េបង្កា ញថាមានការផ្លល ស់បដូរ ព្តា
រេំស់ ឬអាយ កាេលព្បើព្បាស់ថ្នព្ទរយសកម្ម របីូ ការរេំស់នឹងព្តូវបានលធធើលឡើងវញិព្តេប់លព្កាយ 
លដ្ើម្បីស្សបតាម្ ព្តារេំស់ថមី ។ 

(ឈ) ព្ទរយ និងបរកិាខ រ 

(i) ការទទួេស្នគ េ់ និងការវាស់កវង 

 កផ្ាកថ្នព្ទរយ និងបរកិាខ រ ព្តូវបានកត់ព្តាតាម្តថ្ម្លលដ្ើម្ដ្ករេំស់បងគរ និងការខាតបង់លេើឱ្នភារ
តថ្ម្លបងគរព្បសិនលបើមាន ។   

 លៅលរេកដ្េធាត ថ្នព្ទរយ និងបរកិាខ រមានអាយ កាេលព្បើព្បាស់ខ សៗគាា  ធាត ទំាងលនាុះព្តូវបាន
ចាត់ទ កជាកផ្ាកលផ្សងគាា របស់ព្ទរយ និងបរកិាខ រ ។ 

 ចំលណញឬខាតការេក់លចញកផ្ាកថ្នព្ទរយ និងបរកិាខ រណាមួ្យព្តូវបាន ទទួេស្នគ េ់លៅកា ង                  
របាយការណ៍ ចំលណញឬខាត ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ឈ) ព្ទរយ និងបរកិាខ រ (ត) 

(ii) ចំណាយបនាា ប់ 

 ការចំណាយបនាា ប់កដ្េពាក់រ័នធលៅនឹងកផ្ាកមួ្យថ្នព្ទរយ និងបរកិាខ រកដ្េបានទទួេស្នគ េ់រចួម្ក 
លហើយព្តូវបានបូកបញ្ចូ េលៅកា ងតថ្ម្លលយងថ្នកផ្ាកលនាុះ ព្បសិនលបើអាចមានេទធភារផ្តេ់នូវ         
 តថព្បលយជ្ន៍លសដ្ឋកិចចនាលរេ នាគតដ្េ់ធនាគារលេើសរីសតង់ដ្ឋរលដ្ើម្ ។  ោេ់ការចំណាយបនាា ប់
លផ្សងលទៀត ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ជាចំណាយលៅកា ងការយិបរលិចេទកដ្េបានលកើតលឡើង ។ 

(iii) រេំស់ 

 រេំស់ ព្តូវបានគណនាលដ្ើម្បីេ បលចាេថ្ថលលដ្ើម្ថ្នព្ទរយ និងបរកិាខ រ ដ្កលចញនូវតថ្ម្លកាកសំណេ់ 
លដ្ឋយ លព្បើវធីិស្នស្តសតរេំស់លថរលៅតាម្អាយ កាេលព្បើព្បាស់បា៉ា ន់ស្នម ន និងព្តូវទទួេស្នគ េ់ជា
ចំលណញ ឬខាត លៅកា ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត ។ 

អាយ កាេលព្បើព្បាស់បា៉ា ន់ស្នម នថ្នព្ទរយ និងបរកិាខ រមានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

 ការជួ្សជ្ េកកេំ  20% 
 លព្គឿងសង្កា ររមឹ្ និងសមាា រៈការយិេ័យ 20% 
 បរកិាខ រ 20% 
 បរកិាខ ររ័ត៌មានវទិោ 20% 
 យនយនត 20-25% 

វធីិសាស្ត្ររលំ្់ អាយុកាលប្រើ្ា្់ និងតម្លៃកាក្ំណល់ ្តូវានពិនិតយបៅបរៀងរាល់កាល                
ររបិ្ឆទរាយការណ៍ ប ើយ្តូវកក្្លួល្រ្ិនបរើ្លស្្រ។ 

(ញ) ឱ្នភារថ្នព្ទរយសកម្ម 

(i) ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញវតថ  

ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញវតថ  ព្តូវបានវាយតថ្ម្លនាកាេបរលិចេទោយការណ៍នីមួ្យៗ លដ្ើម្បីកំណត់ថាលតើមាន  
ភ្សត តាងណាមួ្យកដ្េបង្កា ញថាព្ទរយសកម្មហិរញ្ញវតថ ទំាងលនាុះមានឱ្នភារថ្នតថ្ម្ល ។  ព្ទរយសកម្ម  
ហិរញ្ញវតថ  ព្តូវចាត់ទ កថាមានឱ្នភារថ្នតថ្ម្ល ព្បសិនលបើមានលហត ការណ៍មួ្យ ឬលព្ចើនជ្ុះឥទធិរេជា  
 វជិ្ជមានលេើេំហូរទឹកព្បាក់បា៉ា ន់ស្នម ននាលរេ នាគតដ្េ់ព្ទរយសកម្មលនាុះ ។  ករណីលនុះមិ្នព្តូវ  
បានលព្បើសព្មាប់ឥណទាន និងប លរព្បទានផ្តេ់ដ្េ់ តិថិជ្នលនាុះលទ លដ្ឋយវាព្តូវបានបង្កា ញលៅកា ង  
លគាេនលយបាយគណលនយយលដ្ឋយកឡក លៅកា ងកំណត់សមាគ េ់ 3 (ង) ។   
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ញ) ឱ្នភារថ្នព្ទរយសកម្ម (ត) 

(i) ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញវតថ  (ត) 

ការខាតបង់លេើឱ្នភារថ្នព្ទរយសកម្មហិរញ្ញវតថ  ព្តូវបានគណនាលេើភារខ សគាា រវាងតថ្ម្លលយង និង 
េំហូរទឹកព្បាក់ររឹំង នឹងទទួេបាននាលរេ នាគត លដ្ឋយលធាើការបញ្ច ុះតថ្ម្លតាម្ ព្តាការព្បាក់ 
ព្បសិទធភារ ។ 

ោេ់ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញវតថ លទាេស្នរវនត ព្តូវបានព្តួតរិនិតយឱ្នភារថ្នតថ្ម្លតាម្មូ្េដ្ឋឋ នលទាេ ។ 
ព្ទរយសកម្មលៅសេ់ ព្តូវបានវាយតថ្ម្លជាកញ្ច ប់កា ងព្កុម្ព្ទរយសកម្ម កដ្េមានហានិភ័្យ       
ឥណទានស្សលដ្ៀងគាា  ។ 

ការខាតបង់លេើឱ្នភារថ្នតថ្ម្ល ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់លៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។  

ការខាតបង់លេើឱ្នភារថ្នតថ្ម្លព្តូវដ្កលចញ ព្បសិនលបើមានព្រឹតតិការណ៍លកើតលឡើងលព្កាយរីការទទួេ 
ស្នគ េ់ការខាតបង់លេើឱ្នភារថ្នតថ្ម្លតព្ម្ូវឲ្យដ្កលចញ ។ 

(ii) ព្ទរយសកម្មមិ្នកម្នហិរញ្ញវតថ  

តថ្ម្លលយងថ្នព្ទរយសកម្ម មិ្នកម្នហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ ព្តូវបានព្តួតរិនិតយលឡើងវញិលៅោេ់ 
កាេបរលិចេទោយការណ៍នីមួ្យៗ លដ្ើម្បីកំណត់ថាលតើមានសញ្ជញ ណណាមួ្យកដ្េបង្កា ញថា ព្ទរយ
សកម្មទំាងលនាុះមានឱ្នភារថ្នតថ្ម្ល ។  ព្បសិនលបើមានសញ្ជញ ណលនាុះលកើតលឡើង ការបា៉ា ន់ស្នម នលេើ
តថ្ម្លកដ្េអាច ព្បមូ្េបានវញិរបស់ព្ទរយសកម្ម ព្តូវបានលធាើលឡើង ។  
 

តថ្ម្លកដ្េអាចព្បមូ្េម្កវញិបានថ្នព្ទរយសកម្ម ឬឯកតាបលងាើតស្នច់ព្បាក់ គឺជាតថ្ម្លកដ្េធំជាងរវាង
តថ្ម្លលព្បើព្បាស់ និងតថ្ម្លទីផ្ារដ្កចំណាយលដ្ើម្បីេក់លចញ ។  កា ងការបា៉ា ន់ព្បមាណតថ្ម្លលព្បើព្បាស់     
េំហូរទឹកព្បាក់ររឹំងថានឹងទទួេបាននាលរេ នាគត ព្តូវបានបញ្ច ុះលៅតថ្ម្លបចច បបនាលដ្ឋយលព្បើ ព្តា
ការព្បាក់ម្ នបង់រនធ កដ្េឆល ុះបញ្ជច ំងទីផ្ារបចច បបនាលេើតថ្ម្លលរេលវោថ្នស្នច់ព្បាក់ និងហានិភ័្យ
ជាក់ោក់សព្មាប់ព្ទរយសកម្មទំាងលនាុះ ។  សព្មាប់លគាេបំណងថ្នការព្តួតរិនិតយលេើឱ្នភារថ្នតថ្ម្ល
ព្ទរយសកម្មព្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ េគាា ជាព្កុម្កដ្េអាចបលងាើតស្នច់ព្បាក់បានតូចបំផ្ តរីការបនតការលព្បើ
ព្បាស់ លដ្ឋយមិ្នរឹងកផ្អកខាល ំងលេើេំហូរទឹកព្បាក់ថ្នព្ទរយសកម្មដ្ថ្ទលទៀត ឬព្កុម្ព្ទរយសកម្មដ្ថ្ទ
លទៀតលៅកាត់ថា (“ឯកតាបលងាើតស្នច់ព្បាក់”) ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ (ត) 

(ញ) ឱ្នភារថ្នព្ទរយសកម្ម(ត) 

(ii) ព្ទរយសកម្មមិ្នកម្នហិរញ្ញវតថ  (ត) 

ការខាតបង់លេើឱ្នភារថ្នតថ្ម្ល ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ព្បសិនលបើតថ្ម្លលយងថ្នព្ទរយសកម្មមួ្យ ឬ ឯកតា
បលងាើតស្នច់ព្បាក់មានចំនួនលេើសរីតថ្ម្លកដ្េអាចព្បមូ្េម្កបានវញិ ។ ការខាតបង់លេើឱ្នភារថ្ន
តថ្ម្លព្តូវបានទទួេស្នគ េ់លៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។ 

(ដ្) សំវធិានធន 

សំវធិានធន ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់លៅកា ងតាោងត េយការ លៅលរេកដ្េធនាគារមានកាតរាកិចច
តាម្ផ្លូវចាប់ ឬកាតរាកិចចព្បលយេនាលរេបចច បបនា កដ្េជាេទធផ្េថ្នព្រឹតតិការណ៍កនលងផ្ តលៅ 
លហើយមានេទធភារ កដ្េតព្ម្ូវឲ្យមានេំហូរលចញនូវ តថព្បលយជ្ន៍លសដ្ឋកិចចកា ងការបំលរញនូវ 
កាតរាកិចចលនាុះ ។ ព្បសិនលបើផ្េប៉ាុះពាេ់មានេកខណៈស្នរវនតសំវធិានធនព្តូវបានកំណត់លដ្ឋយ
ការបញ្ច ុះតថ្ម្លេំហូរទឹកព្បាក់ កដ្េររឹំងថានឹងទទួេបាននាលរេ នាគតតាម្ ព្តាម្ នបង់រនធ 
លព្ពាុះវាឆល ុះបញ្ជច ំងរីការបា៉ា ន់ស្នម នទីផ្ារបចច បបនាថ្នតថ្ម្លលរេលវោថ្នព្បាក់កាស និងហានិភ័្យ
ជាក់ោក់ចំលពាុះបំណ េទំាងលនាុះ ។ 

(ឋ) បំណ េលផ្សងៗ 

បំណ េលផ្សងៗព្តូវបានបង្កា ញកា ងតថ្ម្លថ្ថលលដ្ើម្ ។ 

(ឌ) ព្បាក់កម្ចី 

ព្បាក់កម្ចីព្តូវបានកត់ព្តាតាម្ចំនួនព្បាក់លដ្ើម្ កដ្េមិ្នទាន់បានទូទាត់សង។ លស្នហ៊ា យលផ្សងៗ
កដ្េបានចំណាយលដ្ើម្បីទទួេបានព្បាក់កម្ចីព្តូវបានលធាើមូ្េធនកម្ម និងលធាើរេំស់លៅតាម្រយៈ
លរេថ្នព្បាក់កម្ចីលនាុះ លដ្ឋយលព្បើវធីិស្នស្តសតរេំស់លថរ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ  (ត) 

(ឍ) ភ្តិសនោព្បតិបតិតការ 
ថ្ថលឈាួេ កដ្េព្តូវទូទាត់លេើភ្តិសនោព្បតិបតតិការព្តូវបានទទួេស្នគ េ់កា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ
តាម្វធីិស្នស្តសតរេំស់លថរលៅតាម្លថរលវោថ្នភ្តិសនោ ។  ការសនោភ្តិសនោមិ្នព្តូវបានទទួេ
ស្នគ េ់ជាបំណ េលទរហូតដ្េ់លរេកដ្េធនាគារមានកាតរាកិចចព្តូវទូទាត់ ។ 

(ណ) ការទទួេស្នគ េ់ព្បាក់ចំណូេ 
ចំណូេការព្បាក់រីឥណទាននិងប លរព្បទានដំ្លណើ រការព្តូវបានទទួេស្នគ េ់លដ្ឋយកផ្អកលេើ មូ្េដ្ឋឋ ន
បងគរជាលរៀងោេ់ថ្ថៃ ។  លៅលរេកដ្េគណនីព្តូវបានចាត់ថាា ក់ជាឥណទានមិ្នដំ្លណើ រការលនាុះការព្បាក់
នឹងព្តូវរយួរទ កេ ុះព្តាកតវាទទួេបានជាស្នច់ព្បាក់ស ទធ ។  

ចំណូេរីសកម្មភារលផ្សង រៗបស់ធនាគារព្តូវបានបងគរលដ្ឋយលព្បើព្បាស់មូ្េដ្ឋឋ នដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

 កថ្ព្ម្លេើការចាត់កចងផ្តេ់ឥណទាន និងកថ្ព្ម្លជ្ើងស្នរលេើលសវាកម្ម និងឥណទានកដ្េបាន              
ផ្តេ់លៅឲ្យ តិថិជ្ន ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់កា ង ំឡ ងលរេលសវាកម្ម និងឥណទាន ។ 

 កថ្ព្ម្លេើកិចចសនោ និងកថ្ព្ម្ការធានាលេើលសវាកម្មលផ្សង  ៗនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ នានា កដ្េផ្តេ់
ឲ្យ តិថិជ្នព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ជាចំណូេលៅលរេព្បតិបតតិការលកើតលឡើង ។ 

 កថ្ព្ម្លសវាកម្ម និងកថ្ព្ម្រត់ការ ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់លៅលរេកដ្េលសវាកម្មព្តូវបានបំលរញ ។ 

(ត) ចំណាយការព្បាក់ 
 ចំណាយលេើការព្បាក់ ព្តូវបានទទួេស្នគ េ់តាម្មូ្េដ្ឋឋ នបងគរ ។ 

(ថ) រនធលេើព្បាក់ចំលណញ 
រនធលេើព្បាក់ចំលណញ ឬខាតកា ងការយិបរលិចេទរមួ្មានរនធលេើព្បាក់ចំលណញព្បចំាឆ្ា ំ និងរនធរនោរ ។ 
រនធលេើព្បាក់ចំលណញព្បចំាឆ្ា ំព្តូវបានទទួេស្នគ េ់លៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ លេើកកេងកតកា ង
ករណីកដ្េវាទាក់ទងលៅនឹងសមាសធាត  កដ្េព្តូវទទួេស្នគ េ់ជាកផ្ាកមួ្យថ្នមូ្េធនកា ងករណីលនុះ
វាកាព្តូវបានកំណត់បង្កា ញជាកផ្ាកមួ្យថ្នមូ្េធនផ្ងកដ្រ ។ 

រនធលេើព្បាក់ចំលណញព្បចំាឆ្ា ំ គឺជារនធកដ្េររឹំងទ កថា ព្តូវបង់លៅលេើព្បាក់ចំលណញជាប់រនធកា ង
ការយិបរលិចេទ លដ្ឋយលព្បើ ព្តារនធកដ្េបាន ន ម័្ត ឬបាន ន ម័្តជាអាទិ៍លៅនាកាេបរលិចេទ 
ោយការណ៍ជាមួ្យនឹងនិយ័តភារណាមួ្យលៅលេើរនធព្តូវបង់រីឆ្ា ំម្ នៗ ។ 
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3. ទគាលនទោបយគណទនយយសខំាន់ៗ  (ត) 

(ថ) រនធលេើព្បាក់ចំលណញ (ត) 
រនធរនោរ ព្តូវបានកត់ព្តាតាម្វធីិស្នស្តសតតាោងត េយការលៅលេើភារេំល ៀងជាបលណាត ុះអាសនារវាង  
តថ្ម្លលយងថ្នព្ទរយសកម្ម និងបំណ េកា ងលគាេបំណងថ្នការលធាើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  និងតថ្ម្ល
លយង លព្បើសព្មាប់ការគិតរនធ ។   
តថ្ម្លថ្នព្បាក់រនធរនោរកដ្េបានកំណត់លនាុះគឺកផ្អកលេើេកខណៈថ្នការលជ្ឿជាក់  នឹងទទួេបាន ឬការ
ទូទាត់កដ្េនឹងលកើតលឡើងរវាងតថ្ម្លស ទធថ្នព្ទរយសកម្ម និងបំណ េ លដ្ឋយលព្បើ ព្តារនធកំណត់លៅ
នាកាេបរលិចេទោយការណ៍ ។ 
រនធរនោរជាព្ទរយសកម្មព្តូវបានទទួេស្នគ េ់ កតកា ងករណីអាចនឹងលកើតមានលឡើងលៅលេើ ព្បាក់ 
ចំលណញជាប់រនធនាលរេ នាគត កដ្េអាចលព្បើព្បាស់ជាមួ្យនឹងព្ទរយសកម្ម ។   រនធរនោរជា
ព្ទរយសកម្ម ព្តូវបានកាត់បនថយកា ងករណីកដ្េវាមិ្នអាចលកើតលឡើងនូវ តថព្បលយជ្ន៍ថ្នរនធកដ្េ
ពាក់រ័នធ កដ្េអាចនឹងលព្បើព្បាស់បាន ។ 

(ទ) សម្ព័នធញាតិ 

ភាគីកដ្េព្តូវបានចាត់ទ កជាសម្ព័នធញាតិរបស់ធនាគារ ព្បសិនលបើភាគីលនាុះមានេទធភារព្គប់ព្គង
លដ្ឋយផ្លា េ់ ឬលដ្ឋយព្បលយេលេើភាគីមួ្យលទៀត ឬមានឥទធិរេយ៉ាងខាល ំងលៅលេើភាគីលនុះកា ងការលធាើ
លសចកតីសលព្ម្ចលេើកផ្ាកហិរញ្ញវតថ  និងព្បតិបតតិការ ឬប្ញ្ជច សម្កវញិ ។  ដូ្ចគាា លនុះកដ្រ ព្បសិនលបើ
ធនាគារ និងភាគីលនាុះសថិតលៅលព្កាម្ការព្គប់ព្គងរួម្មួ្យ ឬកាមានឥទធិរេយ៉ាងខាល ំង ។  សម្ព័នធញាតិ   
អាចជារបូវនតប គគេ ឬនីតិប គគេ និងរួម្បញ្ចូ េនូវរបូវនតប គគេណាមាា ក់ថ្នសមាជិ្កព្គួស្នរកដ្េជិ្ត
សាិទធ កាព្តូវបានចាត់ទ កជាសម្ព័នធញាតិកដ្រ ។  

លៅលព្កាម្ចាប់សតីរីព្គឹុះស្នថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  និយម្ន័យរបស់សម្ព័នធញាតិ គឺជាភាគីកដ្េ
កាន់កាប់លដ្ឋយផ្លា េ់ ឬលដ្ឋយព្បលយេយ៉ាងតិច 10% ថ្នលដ្ើម្ទ ន ឬសិទធិលបាុះលឆ្ា ត ព្រម្ទំាង     
របូវនតប គគេណាមាា ក់ កដ្េរួម្ចំកណកកា ងការ ភិ្បាេ ការដឹ្កនំា ការព្គប់ព្គង ឬការព្តួតរិនិតយ
ថ្ផ្ាកា ងរបស់ធនាគារ ។ 
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4. ការបតូររបូិយប័ណណ ពី  ល្លា រអាទេរកិទៅជាក្បក់ទរៀល  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ព្តូវបានបង្កា ញជាព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ។  ការបតូររបិូយប័ណណរីព្បាក់ដ្ ោល រ     
អាលម្រកិលៅជាព្បាក់លរៀេ ព្តូវបានលធាើលឡើងលដ្ើម្បី ន វតតលៅតាម្លគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារ
ជាតិថ្នកម្ព ជា ពាក់រ័នធនឹងការលរៀបចំ និងការកំណត់បង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  លដ្ឋយ
លព្បើ ព្តាបតូរព្បាក់ម្ធយម្ជាផ្លូវការព្បកាសលដ្ឋយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
កដ្េ 1 ដ្ ោល រអាលម្រកិ លសមើនឹង 4,037 លរៀេ។  តួលេខជាព្បាក់លរៀេលនុះ គឺមិ្នព្តូវបានយកម្ក     
បកស្ស្នយថាតួលេខព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិព្តូវបានបតូរលៅជាព្បាក់លរៀេ ឬនឹងព្តូវបានបតូរជាព្បាក់លរៀេ   
នាលរេ នាគតតាម្ ព្តាបតូរព្បាក់លនុះ ឬ ព្តាបតូរព្បាក់លផ្សងលទៀតលនាុះលឡើយ ។ រ័ត៌មានហិរញ្ញវតថ 
កដ្េបានបង្កា ញជាព្បាក់លរៀេព្តូវបានកាត់ខាង់ឲ្យជិ្តខាង់ពាន់។  

5. សច់ក្បក់កន  ន  
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ស្នច់ព្បាក់  2,000 8,074 
       

6. ក្បក់បទញ្ញ ើ និ ក្បក់តេកលទ់ៅធនាគារនានា 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 ព្បាក់បលញ្ញើចរនតៈ 
  ធនាគារ លម្ហាគ    ិនលធើលណសិនណេ ខម្លម្ើសេ  
   ស្នខាភ្ាំលរញ  538,099 2,172,306 
  ធនាគារ លម្កប៊ាង (កម្ព ជា) ភី្ ិេស ី ស្នខាភ្ាំលរញ  1,000 4,037 
  ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  ភី្ ិេស ី  200 807 
       

     539,299 2,177,150 
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សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) 
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 

 27 

6. ក្បក់បទញ្ញ ើ និ ក្បក់តេកលទ់ៅធនាគារនានា (ត) 
 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 ព្បាក់បលញ្ញើមានកាេកំណត់: 
  ហតាថ កសិករ  2,000,000  8,074,000 
       

    2,000,000  8,074,000  
       

    2,539,299  10,251,150   
       

ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារនានា ព្តូវបានលធាើការវភិាគបកនថម្ ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
(ក) តាម្របិូយប័ណណៈ 
  

 ព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ  2,539,299  10,251,150 
       

(ខ) តាម្ទំនាក់ទំនងៈ 
 ភាគីមិ្នកម្នសម្ព័នធញាតិ  2,539,299  10,251,150 
       

(គ) តាម្កាេកំណត់ៈ 
 រយៈលរេ 1 កខ  539,299  2,177,150 
 រី 4 លៅ 8 កខ  2,000,000  8,074,000 
       

     2,539,299  10,251,150 
       

( ) តាម្ ព្តាការព្បាក់ (កា ងមួ្យឆ្ា ំ)   0.02% - 8%  
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7. ឥណទាន និ ប ទរក្បទាន - ស េធ 
 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ឥណទាន ាកលព្បើព្បាស់ៈ 
  ឥណទានលគហដ្ឋឋ ន  12,402,144  50,067,455 
       

 សរ បឥណទាន និងប លរព្បទាន - ដ្ េ  12,402,144  50,067,455 
  
 សំវធិានធនសព្មាប់ឥណទាន និងប លរព្បទាន 
  សំវធិានធនទូលៅ  (124,021)  (500,673) 
       

 ឥណទាន និងប លរព្បទាន - ស ទធ  12,278,123  49,566,782 
       

បកព្ម្បព្ម្ួេថ្នសំវធិានធនសព្មាប់ឥណទាន និងប លរព្បទានអាព្កក់ និងជាប់សងស័យ មានដូ្ច              
ខាងលព្កាម្៖ 

  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 សម្ត េយនាលដ្ើម្ការយិបរលិចេទ  - - 
 ការបកនថម្កា ងការយិបរលិចេទ  124,021 500,673 
       

 សម្ត េយនាច ងការយិបរលិចេទ  124,021 500,673 
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7. ឥណទាន និ ប ទរក្បទាន - ស េធ (ត) 

ឥណទាន និងប លរព្បទាន ព្តូវបានលធាើការវភិាគបកនថម្ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 
 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
(ក) តាម្កាេកំណត់ៈ 
 1 លៅ 3 ឆ្ា ំ  74,000  298,738 
 4 លៅ 5 ឆ្ា ំ  1,025,086  4,138,272 
 លេើសរី 5 ឆ្ា ំ  11,303,058  45,630,445 
       

     12,402,144  50,067,455 
       

(ខ) តាម្វតថ បញ្ជច ំៈ  
 រ ំមានវតថ បញ្ជច ំ  12,402,144  50,067,455 
       

(គ) តាម្ព្បលភ្ទអាជី្វកម្មៈ 
 ឥណទានលគហដ្ឋា ន  12,402,144  50,067,455 
       

( ) តាម្របិូយប័ណណៈ 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ  12,402,144  50,067,455 
       

 
(ង) តាម្និវាសនដ្ឋឋ នៈ 
 និវាសនជ្ន  12,402,144  50,067,455 
       

(ច) តាម្ទំនាក់ទំនងៈ 
 មិ្នកម្នសម្ព័នធញាតិ  12,402,144  50,067,455 
       

(ឆ) តាម្ចំណាត់ថាា ក់ឥណទានៈ 
 ឥណទានសតង់ដ្ឋរ 
  រ ំមានវតថ បញ្ជច ំ  12,402,144  50,067,455 
       

(ជ្) តាម្ហានិភ័្យៈ  
 រ ំមានហានិភ័្យធំ  12,402,144  50,067,455 
       



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) 
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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�7. ឥណទាន និ ប ទរក្បទាន - ស េធ (ត) 
ហានិភ័្យធំ ព្តូវបានផ្តេ់និយម្ន័យ កា ងលគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ថាជា           
សម្ត េយ សរ បថ្នឥណទាន និងប លរព្បទានកដ្េផ្តេ់ដ្េ់ តិថិជ្នមាា ក់ៗលេើសរី 10% ថ្នមូ្េធន
ផ្លា េ់ស ទធរបស់ធនាគារ ។ �ហានិភ័្យ សំលៅលេើចំនួនព្បាក់ខពស់បំផ្ តរវាងសម្ត េយថ្នឥណទាន ឬ
ទាយជ្ជទាន កដ្េលៅសេ់ និងឥណទាន ឬការសនោកដ្េបាន ន ម័្ត។ 

     2016 

(ឈ) តាម្ ព្តាកាព្បាក់ (កា ងមួ្យឆ្ា ំ)  8% - 9% 
     

8. ក្បក់បទញ្ញ ើតេកលត់ាេចាប់ 
   នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់លេើៈ 
  ព្បាក់តម្ាេ់ធានាលេើលដ្ើម្ទ ន  750,000  3,027,750 
       

 ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់លេើលដ្ើម្ទ ន 

ព្បាក់បលញ្ញើលនុះ គឺជាព្បាក់តម្ាេ់ធានាលេើលដ្ើម្ទ ន បបបរមាលសមើនឹង 5% ថ្នលដ្ើម្ទ នច ុះបញ្ជ ីរបស់ 
ធនាគារ ស្សបតាម្ព្បកាសលេខ ធ7-00-05 ព្ប.ក សតីរីអាជ្ាប័ណណធនាគារឯកលទស ច ុះថ្ថៃទី 11 កខ 
ម្កោ ឆ្ា ំ 2000 ។ ព្បាក់បលញ្ញើលនុះព្តូវបានតម្ាេ់ទ ក ជាមួ្យធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាជាព្បាក់ដ្ ោល រ
អាលម្រកិ លហើយអាចដ្កម្កវញិបានលៅលរេធនាគារបញ្ច ប់ព្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម លៅកា ងព្រុះោជា
ណាចព្កកម្ព ជា ។  កា ង ំឡ ងការយិបរលិចេទ ធនាគារទទួេបានការព្បាក់កា ង ព្តា 0.22 % កា ងមួ្យ
ឆ្ា ំ ។  
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កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) 
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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9. ក្េពយសកេមទសេ ៗ  
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 

 គណនីព្តូវទូទាត់រីភាគទ និក (កំណត់សមាគ េ់ 22)  119,993 484,411 
 ការព្បាក់ព្តូវទទួេ  111,962  451,991 
 ចំណាយបង់ម្ ន  42,454  171,387 
 ព្បាក់កក់  15,300  61,766 
 គណនីព្តូវទទួេលផ្សង  ៗ  6,289  25,389 
       

     295,998   1,194,944 
       

10. ក្េពយសកេមអរបូី 
 នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 

  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
 កំរយូទ័រសូហាកវរ    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 តនេាទ ើេ 
 នាថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) - - 
 ការទិញបកនថម្  419,315  1,692,775 
       

 នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016  419,315  1,692,775 
       

 ដ្កៈ រលំសប់ គរ 
 នាថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) - - 
 រេំស់កា ងការយិបរលិចេទ  26,125  105,467 
       

 នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016  26,125  105,467 
       

 តនេាទោ  
 នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016  393,190  1,587,308 
       

 

 



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី 

កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) ដ្េ់ ថ្ថៃទី 31 កខ ធា ូឆ្ា  ំ2016  
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11. ក្េពយ និ បរកិាា រ 
   ការជួ្សជ្ េ  លព្គឿងសង្កា រមឹ្  បរកិាខ រ 
   កកេម្អ  និងសមាា រការយិេ័យ បរកិាខ រ រ័ត៌មានវទិោ យនយនត  សរ ប 
   ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
         (កំណត់សមាគ េ់4) 
 តនេាទ ើេ 
 នាថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
  (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) - - - - - - - 
 ការទិញបកនថម្ 812,344 49,067 170,243 39,228 216,571 1,287,453 5,197,448 

                

 នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 812,344 49,067 170,243 39,228 216,571 1,287,453 5,197,448 
                

 ដ្កៈ រលំសប់ គរ 
 នាថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
  (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) - - - - - - - 
 រេំស់កា ងការយិបរលិចេទ 59,590 7,268 16,016 5,521 12,223 100,618 406,195 

                

 នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 59,590 7,268 16,016 5,521 12,223 100,618 406,195 
                

 តនេាទោ  
 នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 752,754 41,799 154,227 33,707 204,348 1,186,835 4,791,253 

                



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016  (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) 
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016  
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12. បំណ លទសេ ៗ 
 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ចំណាយបងគរ  114,104  460,638 
 បំណ េលផ្សងៗ  58,387  235,708 
 រនធលេើព្បាក់លបៀវតសព្តូវបង់  11,851  47,842 
 រនធកាត់ទ កព្តូវបង់  6,495  26,220 
 ចំណាយបងគរការព្បាក់ព្តូវបង់  1,621 6,544 
       

     192,458  776,952 
       

13. ពនធទលើក្បក់ចំទណញ 

(ក) បំណ េរនធលេើព្បាក់ចំលណញ 
 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 

 
 នាថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016  
  (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន)  - - 
 រនធលេើព្បាក់ចំលណញ  4,663  18,825  
 រនធលេើព្បាក់ចំលណញកដ្េបានបង់  (3,612)  (14,582) 
       

 នាថ្ថៃទី31 កខ ធាូ 1,051 4,243 
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កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016  (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) 
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016  
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13. ពនធទលើក្បក់ចំទណញ (ត) 
(ខ) ចំណាយរនធលេើព្បាក់ចំលណញ 
 ការយិបរលិចេទចាប់រី 
 ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016  
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
 ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 រនធលេើព្បាក់ចំលណញ  4,663  18,825  
       

 ន លោម្លៅតាម្ចាប់ស្នរលរើរនធថ្នព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា ធនាគារមានកាតរាកិចចបង់រនធលេើ ព្បាក់
ចំលណញលដ្ឋយគណនាតាម្ ព្តា 20% ថ្នព្បាក់ចំលណញជាប់រនធព្បសិនលបើវាមិ្នទាបជាងរនធ បបបរមា 
កដ្េគណនាតាម្ ព្តា 1% ថ្នព្បាក់ចំណូេសរ ប ។ 
ការលផ្ាៀងផ្លា ត់រនធលេើព្បាក់ចំលណញ កដ្េបានគណនាតាម្ ព្តារនធជាផ្លូវការលៅនឹង ចំណាយរនធលេើ
ព្បាក់ចំលណញកដ្េបង្កា ញកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េមានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

  ការយិបរលិចេទចាប់រី 
 ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016  
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
 ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 

 ព្បាក់ខាតម្ នដ្ករនធ  (649,470)  (2,621,910) 
       

 រនធលេើព្បាក់ចំលណញកផ្អកតាម្ 
   ព្តារនធជាផ្លូវការ 20%   (129,894)  (524,382) 
 ចំណាយមិ្នអាចកាត់កងបាន  (8,262) (33,354) 
 រនធលេើការខាតមិ្នបានលព្បើព្បាស់កា ងឆ្ា ំ  138,156 557,736   
 រនធ បបបរមា  4,663 18,825 
       

 ចំណាយរនធលេើព្បាក់ចំលណញ  4,663 18,825 
       

ការគណនារនធលេើព្បាក់ចំលណញគឺសថិតលព្កាម្ការព្តួតរិនិតយ និងវាយតថ្ម្លរីអាជ្ាធររនធដ្ឋរ ។ 
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14. ក្បក់កេច ី

លៅថ្ថៃទី 7 កខ វចិេិកា ឆ្ា ំ 2016 ធនាគារបានច ុះកិចចសនោព្បាក់កម្ចីរីភាគទ និកមាា ក់ គឺលោក វងស លរព្ជ្ មានចំនួន
ទឹកព្បាក់ 15,000,000 ដ្ ោល រអាលម្រកិ កដ្េមាន ព្តាការព្បាក់ 5.00% កា ងមួ្យឆ្ា ំ ។ ព្បាក់កម្ចីលនុះ លហើយមាន
កាេកំណត់រយៈលរេព្បំាឆ្ា ំ បនាា ប់រីការដ្កព្បាក់លេើកដំ្បូងនាថ្ថៃទី 17 កខ វចិេិកា ឆ្ា ំ 2016 ។  សម្ត េយព្បាក់
កម្ចី នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 មានចំនួន 3,000,000 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ។ 

15. ទ ើេេ ន 
 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 បានច ុះបញ្ជ ី លបាុះផ្ាយ និងបានបង់1,000 ហ៊ា ន  
  កដ្េភាគហ៊ា ននីមួ្យៗ មានតថ្ម្ល15,000 ដ្ ោល រអាលម្រកិ 15,000,000  60,000,000 
       

រចនាសម្ព័នធលដ្ើម្ទ ន និងលសចកតីេម្អិត ំរីភាគហ៊ា នកដ្េបានលបាុះផ្ាយ និងច ុះបញ្ជ ីមានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 
 
     នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
    % ថ្នភាគហ៊ា ន ចំនួន ទឹកព្បាក់ 
    កាន់កាប់ ភាគហ៊ា ន ដ្ ោល រអាលម្រកិ 
 
 លោក វងស លរព្ជ្    70% 700 10,500,000 
 លោក ឡាវ ល ៀវច ង    30% 300 4,500,000 
             

      100% 1,000 15,000,000 
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16. ចំណូលពីការក្បក់ 
 
 ការយិបរលិចេទចាប់រី 
 ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016  
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
 ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ឥណទាន និងប លរព្បទាន  224,199 905,092 
 ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារនានា  68,006 274,540 
       

     292,205 1,179,632 
       

17. ចំណូលក្បតិបតតិការទសេ ៗ 
 
 ការយិបរលិចេទចាប់រី 
 ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016  
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
 ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 កថ្ព្ម្ លសវាឥណទាន  180,315 727,932  
 ចំណូេលផ្សង  ៗ  23 93 
       

     180,338 728,025  
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18. ចំណាយទលើក្បក់ទបៀេតេរ ៍និ អតថក្បទោជ្ន៍ទសេ ៗ 
 
 ការយិបរលិចេទចាប់រី 
 ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016  
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
 ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់លបៀវតសរ ៍  418,503  1,689,497 
  តថព្បលយជ្ន៍លផ្សង  ៗ  48,172     194,470 
       

     466,675      1,883,967 
       

19. ចំណាយក្បតិបតតិការទសេ ៗ 
 ការយិបរលិចេទចាប់រី 
 ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016  
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
 ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 កថ្ព្ម្វជិាជ ជី្វៈ  118,976 480,306 
 ចំណាយលេើការជួ្េ   68,782  277,673 
 ចំណាយលេើការបង់រនធលផ្សង  ៗ  31,762   128,223 
 ចំណាយលេើការផ្គត់ផ្គង់សមាា រការយិេ័យ  26,381    106,500 
 ការចំណាយលេើអាហារពាណិជ្ជកម្មនិងការកម្ានត  24,822  100,206 
 ចំណាយលេើទឹក លភ្លើង  24,812     100,166 
 ចំណាយលេើអាជ្ាប័ណណ និងសមាជិ្កភារ  24,676   99,617 
 ចំណាយលេើការផ្ា ក និងដឹ្កជ្ញ្ជូ ន  16,998  68,621 
 កថ្ព្ម្សនតិស ខ  14,544 58,714 
 ចំណាយលេើការទំនាក់ទំនង  13,742 55,477 
 ចំណាយលេើការផ្សរាផ្ាយពាណិជ្ជកម្ម  7,638 30,835 
 ចំណាយលេើធានាោ៉ាប់រង  517 2,087 
 ការជួ្េជ្ េ និងកកេម្អ  487 1,966 
 ចំណាយលផ្សង ៗ   15,659   63,216 
       

     389,796  1,573,607 
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20. សច់ក្បក់ និ សច់ក្បក់សេេូល  
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ដ្  2,000  8,074  
 ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅ 
  ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា  93,931  379,199  
  ធនាគារនានា  539,299  2,177,150  
       

     635,230  2,564,423  
       

21. ភតិសនា 
(ក) ភ្តិសនោឥណទាន 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 កផ្ាកថ្នឥណទាន និងប លរព្បទានមិ្នទាន់ផ្តេ់ឲ្យ តិថិជ្ន 4,910,298 19,822,873 
       

(ខ) ការសនោលេើភ្តិសនោ 
ធនាគារមានការសនោលេើភ្តិសនោលេើការជួ្េការយិេ័យដូ្ចខាងលព្កាម្លនុះ: 

 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 

 កនុងរយៈលរេ 1ឆ្ា ំ  123,360  498,004 
 ចលនាល ុះរី 1 លៅ 3 ឆ្ា ំ  140,980  569,136  
       

    264,340 1,067,140 
       

(គ) ភ្តិសនោលផ្សងៗ 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ភ្តិសនោកថ្ព្ម្សនតិស ខ  7,084 28,598 
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22. សេត លយ និ ក្បតិបតតកិារជាេួយសេព័នធញាត ិ

(ក) សម្ត េយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ 
  នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 ជាមួ្យភាគទ និក:  
  ព្បាក់កម្ចី (*)  (3,000,000) (12,111,000) 
  ការព្បាក់ព្តូវទូទាត់សង  (10,806) (43,625) 
  គណនីព្តូវទទួេរីភាគទ និក (កំណត់សមាគ េ់ 9) 119,993 484,411 
       

     (2,890,813) (11,670,214) 
       

(*): េកខខណឌ ថ្នការព្បាក់កម្ចីព្តូវបានបង្កា ញលៅកា ងកំណត់សមាគ េ់ 14 ។ 

គណនីព្តូវទទួេរីសម្ព័នធញាតិ រ ំមានការធានា គាម នការព្បាក់ និង រយៈលរេថ្នការទូទាត់សងលៅលរេ
មានតព្ម្ូវការ ។ 

(ខ) ព្បតិបតតិការជាមួ្យនឹងសម្ព័នធញាតិ 
 
 ការយិបរលិចេទចាប់រី 
 ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
 ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ជាមួ្យភាគទ និក: 
  ចំណាយលេើការជួ្េដី្ និងអាគារ  60,000  242,220 
  ចំណាយការព្បាក់  14,778 59,658 
  ការទូទាត់សងជំ្នួសលអាយភាគទ និក  119,993  484,411 
  ព្បាក់កម្ចីបានទទួេ  3,000,000  12,111,000 
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22. សេត លយ និ ក្បតិបតតកិារជាេួយសេព័នធញាត ិ(ត) 

(គ) ភាគោភ្សព្មាប់សមាជិ្កសំខាន់ៗរបស់ ាកព្គប់ព្គង 
 ការយិបរលិចេទចាប់រី 
 ថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016  
 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កុម្ហ៊ា ន) 
 ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
    (កំណត់សមាគ េ់ 4) 
 
 ព្បាក់លបៀវតសរ ៍និង តថព្បលយជ្ន៍លផ្សងៗ  273,747  1,105,117 
       

នាថ្ថៃទី 31 កខធាូ ឆ្ា ំ2016 ធនាគារមានសមាជិ្ក ាកព្គប់ព្គងសំខាន់ៗចំនួន 4 រូប។ 

23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  

លសចកតីកណនំា និងលគាេនលយបាយ កដ្េធនាគារបានលព្បើព្បាស់លដ្ើម្បីព្គប់ព្គងោេ់ហានិភ័្យ កដ្េលកើត
លទបើងលៅកា ងសកម្មភារអាជី្វកម្មមានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

េកខណុះទូលៅថ្នការព្គប់ព្គងហានិភ័្យ 

ធនាគារមានហានិភ័្យរីឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

 ហានិភ័្យឥណទាន 
 ហានិភ័្យព្បតិបតតិការ 
 ហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ 
 ហានិភ័្យទីផ្ារ 

ព្បរ័នធព្គប់ព្គងហានិភ័្យ 

ព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ មានការទទួេខ សព្តូវទូលៅកា ងការបលងាើត និងព្តួតរិនិតយព្បរ័នធព្គប់ព្គងហានិភ័្យ 
របស់ធនាគារ ។ លដ្ឋយស្នរកតព្បតិបតតិការណ៍ថ្នធនាគារ លទើបកតចាប់លផ្តើម្លទបើងលៅកខ លម្ស្ន ឆ្ា ំ 2016 
ធនាគារមិ្នទាន់បានបលងាើតគណៈកម្មការព្គប់ព្គងហានិភ័្យសព្មាប់ ភិ្វឌឍ និងព្តួតរិនិតយលេើ             
លគាេនលយបាយថ្នការព្គប់ព្គងហានិភ័្យរបស់ធនាគារលៅលទបើយលទ ។ តូនាទីលនុះ ព្តូវបានទទួេខ ស
ព្តូវលដ្ឋយកផ្ាកព្បតិបតតិការ និងលធាើការោយការណ៍ជាលទៀងទាត់លៅឲ្យព្កុម្ព្បឹកាភិ្បាេ ំរីសកម្មភារ
របស់ធនាគារ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

ព្បរ័នធព្គប់ព្គងហានិភ័្យ (ត)  

ធនាគារមានលគាេការណ៍កណនំាកា ងការព្គប់ព្គងហានិភ័្យ លដ្ើម្បីកំណត់ និងវភិាគហានិភ័្យកដ្េ
ព្បឈម្លដ្ឋយធនាគារ កំណត់កព្មិ្តហានិភ័្យ និងការព្តួតរិនិតយ និងលដ្ើម្បីតាម្ដ្ឋនហានិភ័្យ និង              
ការ ន វតតលៅតាម្ហានិភ័្យ ។ លគាេការណ៍ទំាងលនុះព្តូវបានព្តួតរិនិតយជាព្បចំាលដ្ឋយ ាកព្គប់ព្គង លដ្ើម្បី
ធានាថាលគាេការណ៍ទំាងលនាុះឆល ុះបញ្ជច ំងរីការផ្លល ស់បដូរទីផ្ារ និងសកម្មភាររបស់ធនាគារ ។ តាម្រយៈការ
បណដ ុះបណាដ េនីតិវធីិ មានលគាេលៅលដ្ើម្បីរកានូវបរយិកាសព្គប់ព្គង កដ្េមានវន័ិយ និងកា ងេកខណៈ
ស្នថ បនាកដ្េនិលយជិ្តទំាង ស់យេ់ដឹ្ង ំរីតួនាទី និងកាតរាកិចចរបស់រួកលគ ។ 

(ក) ហានិភ័្យឥណទាន 

ហានិភ័្យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ ព្បសិនលបើ ាកខចី ឬថ្ដ្គូពាណិជ្ជកម្មខកខាន
មិ្នបានបំលរញកាតរាកិចចលេើការបង់ព្បាក់លដ្ើម្ចំលពាុះឥណទាន និងប លរព្បទាន ។ 

ហានិភ័្យឥណទាន គឺជាហានិភ័្យសំខាន់បំផ្ តកា ងអាជី្វកម្មរបស់ធនាគារ ។ កតាត ចម្បងកដ្េនំាឲ្យ
មានហានិភ័្យឥណទានលកើតលចញតាម្រយៈការផ្តេ់ឥណទានដ្េ់ តិថិជ្ន ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ លព្ៅ
ខាង់តាោងត េយការកាមានហានិភ័្យឥណទានកដ្រដូ្ចជាកិចចសនោឥណទានជាលដ្ើម្ ។ ការព្គប់ព្គង        
ហានិភ័្យឥណទានព្តូវបានលធាើលឡើងលដ្ឋយគណៈកម្មការឥណទានរបស់ធនាគារ ។ 

ហានិភ័្យឥណទាន ព្តូវបានព្គប់ព្គងតាម្រយៈការវភិាគជាព្បចំាលេើេទធភាររបស់ ាកខចីព្បាក់ និង ាកខចី
ព្បាក់លគាេលៅសំខាន់ៗ កា ងការបំលរញកាតរាកិចចសងព្បាក់លដ្ើម្ និងការព្បាក់។ ហានិភ័្យឥណទានកា
ព្តូវបានព្គប់ព្គងជាកផ្ាកលដ្ឋយការទទួេវតថ បញ្ជច ំ និងការធានាជាេកខណៈប គគេ ។   ាកព្គប់ព្គងលធាើ
ការវាយតថ្ម្លលរៀងោេ់ឆ្ា ំបនាា ប់រីឥណទានព្តូវបានផ្តេ់លដ្ើម្បីតាម្ដ្ឋនេកខខណឌ  និងេទធភារហិរញ្ញវតថ 
របស់ ាកខចីព្បាក់ ។ 

(i) ការវាស់កវងហានិភ័្យឥណទាន 

ធនាគារ បានបលងាើតលគាេការណ៍ហានិភ័្យឥណទានសាូេ (Core Credit Risk Policy) លដ្ើម្បីព្គប់ព្គង 
ហានិភ័្យរបស់ធនាគារ ។  ការបនតឥណទាន ព្តូវបានចាត់កចងលដ្ឋយកម្មវធីិឥណទានកដ្េបានលរៀបចំ
គលព្មាងសព្មាប់ផ្េិតផ្េ ឬសំលរៀតឥណទាន រិលសសោប់ទំាងទីផ្ារលគាេលៅកាេកំណត់ និង
េកខខណឌ ឯកស្នរសំអាង និងនីតីវធីិលៅលព្កាម្ផ្េិតផ្េឥណទានកដ្េនឹងព្តូវបានវាស់កវង និងផ្តេ់
ឲ្យ ។ 

ធនាគារបានកបងកចកម្ ខង្ករ និងការទទួេខ សព្តូវយ៉ាងចាស់ោស់រវាង ាកលសាើស ំឥណទាន  ាកវាយ
តថ្ម្លឥណទាន និង ាក ន ម័្តឥណទាន ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

(ក) ហានិភ័្យឥណទាន (ត) 

(ii) ការព្គប់ព្គងកព្មិ្តហានិភ័្យ និងលគាេការណ៍បនថយហានិភ័្យ 

ធនាគារលធាើព្បតិបតតិការ និងផ្ដេ់ឥណទាន និងប លរព្បទានជូ្ន តិថិជ្នជាប គគេ ឬសហព្គាសលៅកា ង
ព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា ។ ធនាគារព្គប់ព្គងកព្មិ្ត និងព្តួតរិនិតយ ការព្បមូ្េផ្ដ ំហានិភ័្យ  ឥណទាន 
លៅលរេកដ្េរួកលគរកល ើញ ។ ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា បានកំណត់និយម្ន័យ          ហានិភ័្យធំ ថាជា
ហានិភ័្យឥណទានទូលៅចំលពាុះ ាកទទួេផ្េជាឯកតតប គគេកដ្េលេើសរី 10% ថ្នមូ្េនិធិផ្លា េ់ស ទធ
របស់ធនាគារ ។ 

លយងតាម្េកខខណឌ ថ្នព្បកាសលេខ ធ7-06-226 ព្ប.ក  របស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ធនាគារចំាបាច់ព្តូវ
រកាព្គប់លរេលវោនូវ ន បាត តិបរមាចំនួន 20% រវាងហានិភ័្យ ឥណទានទូលៅរបស់ធនាគារ លធៀបនឹង
 ាកទទួេផ្េឯកតតជ្នណាមួ្យ និងមូ្េនិធិផ្លា េ់ស ទធ របស់ធនាគារ ។   ហានិភ័្យឥណទានធំៗសរ ប
មិ្នព្តូវលេើសរី 300% ថ្នមូ្េនិធិផ្លា េ់ស ទធរបស់ធនាគារលទ ។ 
ធនាគារលព្បើព្បាស់លគាេការណ៍និងការ ន វតតជាលព្ចើន លដ្ើម្បីកាត់បនថយហានិភ័្យឥណទានកា ងលនាុះ
លគាេការណ៍ជាព្បថ្រណីគឺការដ្ឋក់ធានាជាវតថ បញ្ជច ំលេើឥណទាន និងប លរព្បទាន តិថិជ្នកដ្េជាទូលៅ 
ធនាគារ ន វតតលគាេការណ៍កណនំាសដីរីការទទួេយកបាននូវចំណាត់ថាា ក់ជាក់ោក់ថ្នវតថ បញ្ជច ំ ឬ ការ
កាត់បនថយហានិភ័្យឥណទាន ។  ព្បលភ្ទថ្នវតថ បញ្ជច ំសំខាន់ៗលដ្ើម្បីធានាឥណទាន និងប លរព្បទាន 
 តិថិជ្នមានដូ្ចជា៖ 

 វតថ បញ្ជច ំលេើព្ទរយសម្បតតិសព្មាប់តំាងទីេំលៅ (មានដី្ធលី  គារ និងព្ទរយសម្បតតិលផ្សងៗ) 

 បនា កលផ្សងៗលេើព្ទរយសកម្មកា ងអាជី្វកម្ម ដូ្ចជាដី្ធលី និង គារ ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

(ក) ហានិភ័្យឥណទាន (ត) 

(iii) ហានិភ័្យ តិបរមាឥណទានម្ នលរេមានវតថ បញ្ជជ ំឬការរព្ងឹងឥណទានលផ្សងៗ 
 
 នាថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 
 ការព្បឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទានថ្ន 
  ព្ទរយសកម្មកា ងតាោងត េយភារលបើក៖ 
   ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ  2,000 8,074 
   ព្បាក់បលញ្ញើនិងព្បាក់តម្ាេ់លៅ  
    ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា  93,931 379,199 
   ព្បាក់បលញ្ញើនិងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារនានា 2,539,299 10,251,150 
   ឥណទាននិងប លរព្បទានស ទធ  12,278,123 49,566,782 
   ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់  750,000 3,027,750 
   ព្ទរយសកម្មលផ្សង  ៗ    253,544     1,023,557 
       

   សរ បរង  15,916,897     64,256,512 
       

 ការព្បឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទានថ្ន  
  ព្ទរយសកម្មកា ងតាោងត េយភារលបើក៖ 
   ឥណទានមិ្នទាន់ផ្តេ់ឲ្យ  4,910,298          19,822,873 
       

   សរ បរង  4,910,298         19,822,873 
       

 សរ បការព្បឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន  20,827,195    84,079,385   
       

(iv) ការព្បឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន 

 ឥណទានមិ្នហួសកាេកំណត់ និងមិ្នខាតបង់ 

ឥណទាន តិថិជ្នកដ្េមិ្នហួសកាេកំណត់និងខាតបង់ គឺជាឥណទានកដ្េមានគ ណភារេអ កដ្េគាម ន
បទរីលស្នធន៍ខាតបង់ ។  ឥណទានទំាង ស់លនុះមានវតថ បញ្ជច ំង លហើយ ាកព្គប់ព្គងយេ់ល ើញថា និនាា ការ
ថ្នការខាតបង់គឺមានកព្មិ្តទាប ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

(ក) ហានិភ័្យឥណទាន (ត) 

(iv) ការព្បឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន (ត) 

ឥណទាន និងប លរព្បទានខាតបង់ 

ឥណទាន និងប លរព្បទានខាតបង់ គឺជាឥណទាន និងប លរព្បទានកដ្េធនាគារកំណត់ និងររឹំងថាមិ្នអាច
ព្បមូ្េបានម្កវញិនូវព្បាក់លដ្ើម្ និងការព្បាក់លៅតាម្កិចចសនោខចីឥណទាន និងប លរព្បទាន ។   ន លោម្ 
តាម្លគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា សំវធិានធនលេើឥណទាន និងប លរព្បទាន ព្តូវបានលធាើ
លឡើងសព្មាប់ឥណទានហួសកាេកំណត់លេើសរី 89 ថ្ថៃ ។  សំវធិានធន បបបរមាព្តូវបានលធាើលឡើងលៅតាម្
ការចាត់ថាា ក់របស់ឥណទាននីមួ្យៗ លេើកកេងកតមានរ័ត៌មានលផ្សងលទៀត អាចបញ្ជជ ក់រីេទធភារថ្នការ  
ទូរទាត់សងរបស់ ាកខចី ។  លគាេការណ៍គណលនយយបានបង្កា ញលៅកំណត់សមាគ េ់ 3 (ង) ។ 

ឥណទានហួសកាេកំណត់ កតមិ្នទាន់ខាតបង់ 

ឥណទានហួសកាេកំណត់ និងមិ្នទាន់ខាតបង់ជាឥណទាន និងប លរព្បទានកដ្េកិចចសនោទូទាត់              
សងហួសកាេកំណត់លេើសរី 30 ថ្ថៃ កតតិចជាង 90 ថ្ថៃ ។   ន លោម្លៅតាម្លគាេការណ៍កណនំា                
របស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ឥណទានលនុះព្តូវចាត់ថាា ក់ជាឥណទានឃ្ល ំលម្ើេ លហើយព្តូវលធាើសំវធិានធន  
តាម្ ព្តា 3% ។  

ឥណទានលរៀបចំលឡើងវញិ 

ឥណទានលរៀបចំលឡើងវញិ គឺជាឥណទានកដ្េមានការផ្លល ស់បតូរកិចចសនោទូទាត់សងលដ្ឋយស្នរកត ាកខចីជួ្ប
ផ្េេំបាកកផ្ាកហិរញ្ញវតថ  និងមិ្នមានេទធភារទូទាត់សងតាម្កិចចសនោលដ្ើម្ ។ ឥណទានកដ្េនឹងព្តូវ
លរៀបចំលឡើងវញិព្តូវវភិាគលេើមូ្េដ្ឋឋ នទិសលៅអាជី្វកម្ម និងសម្តថភារសងព្បាក់របស់ ាកខចីលៅ តាម្ការ
រោករណ៍េំហូរទឹកព្បាក់ថមី កដ្េស្សបតាម្ស្នថ នភារទីផ្ារ និងបចច បបនាកម្មថ្នទសសនៈវស័ិយ  អាជី្វកម្ម 
លដ្ឋយកផ្អកលេើសម្មតិកម្មជាក់កសតង និងព្បុងព្បយ័តា ។  

បនាា ប់រីឥណទានព្តូវបានលរៀបចំលឡើងវញិ ឥណទានលនាុះព្តូវរកាចំណាត់ថាា ក់ដូ្ចលដ្ើម្ លដ្ឋយមិ្នគិត                      
រីដំ្លណើ រការេអបនាា ប់រីការលរៀបចំជាថមីលឡើយ ។  ការចាត់ថាា ក់លនុះមិ្នព្តូវឲ្យេអជាងម្ នលឡើយ េ ុះព្តាកត     
ការព្បាក់និងព្បាក់លដ្ើម្ព្តូវបានសងម្កវញិកា ង ំឡ ងបីព្គាសងរេំស់ និងកា ងរយៈលរេមិ្នតិចជាងបីកខ ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

(ក) ហានិភ័្យឥណទាន (ត) 

(iv) ការព្បឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន (ត) 

លគាេនលយបាយេ បលចាេនូវឥណទាន និងប លរព្បទាន 

 ន លោម្តាម្លគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ធនាគារព្តូវេ បឥណទាន និង ប លរព្បទាន ឬ
មួ្យកផ្ាកថ្នឥណទានលចញរីតាោងត េយការរបស់ខលួន លៅលរេកដ្េធនាគារបាត់សិទធិតាម្កិចចសនោ          
ព្គប់ព្គងលេើឥណទាន ឬលៅលរេកដ្េល ើញថាឥណទានមួ្យកផ្ាក ឬទំាងមូ្េមិ្នអាចព្បមូ្េវញិបាន ឬ         
គាម នសងឃឹម្ថាឥណទានលនុះអាចព្បមូ្េបានម្កវញិលទ ។ 

ព្ទរយបញ្ជច ំ 

ធនាគារ រកានូវព្ទរយបញ្ជច ំជាព្ទរយសម្បតតិ និងការធានាសព្មាប់ការធានានូវឥណទាន និងប លរព្បទាន ។        
ការបា៉ា ន់ស្នម ននូវតថ្ម្លទីផ្ារ គឺកផ្អកតាម្ការវាយតថ្ម្លព្ទរយបញ្ជច ំព្បចំាឆ្ា ំ ។ 

លៅកា ងការយិបរលិចេទធនាគារ មិ្នមានទទួេព្ទរយសកម្មមិ្នកម្នហិរញ្ញវតថ  ទ កជាព្ទរយបញ្ជជ ំធានាស វតថិភារ
របស់ឥណទាន និងប រព្បទាន ។ 

(v) ការព្បមូ្េផ្ត ំហានិភ័្យរបស់ព្ទរយសកម្មហិរញវតថ ជាមួ្យការព្បឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន 

ការព្បមូ្េផ្ត ំលកើតមានលឡើងលៅលរេកដ្េ ាកខចីព្បកបអាជី្វកម្មស្សលដ្ៀងគាា  ឬលៅកា ងតំបន់ភូ្មិ្ស្នស្តសតដូ្ចគាា  
ឬមានស្នថ នភារលសដ្ឋកិចចស្សលដ្ៀងគាា  កដ្េអាចនំាមានផ្េប៉ាុះពាេ់ស្សលដ្ៀងគាា  លៅលេើេទធភារកា ងការ
បំលរញកាតរាកិចចតាម្កិចចសនោ តាម្រយៈការផ្លល ស់បតូរថ្នលសដ្ឋកិចចនលយបាយ ឬេកខខណឌ លផ្សងលទៀត ។  ការ
ព្បមូ្េផ្ត ំថ្នបង្កា ញរីបកព្ម្បព្ម្ួេថ្នព្បតិបតតិការរបស់ធនាគាររហូតដ្េ់ការ ភិ្វឌឍន៍ ។ 

(ខ) ហានិភ័្យព្បតិបតតិការ 

ហានិភ័្យព្បតិបតតិការ គឺជាហានិភ័្យថ្នការបាត់បង់ផ្លា េ់ ឬព្បលយេកដ្េលកើតមានលឡើងរីការខាុះខាត 
ឬ បោជ័្យថ្នដំ្លណើ រការប គគេិកបលចចកវទិោ និងលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ និងលកើតលឡើងរីកតាត ខាងលព្ៅមួ្យ
ចំនួនលទៀត កដ្េមិ្នកម្នជាហានិភ័្យឥណទានហានិភ័្យទីផ្ារ និងហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ 
ដូ្ចជាកតាត កដ្េលកើតមានលឡើងរីតព្ម្ូវការចាប់ និងបទបញ្ញតតិលផ្សងៗ និងសតង់ដ្ឋរកដ្េទទួេស្នគ េ់ជា
ទូលៅលៅកា ងសហព្គាសអាជី្វកម្ម ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

(ខ) ហានិភ័្យព្បតិបតតិការ (ត) 

ហានិភ័្យព្បតិបតតិការព្តូវបានព្គប់ព្គង តាម្រយៈដំ្លណើ រការព្គប់ព្គងហានិភ័្យព្បតិបតតិការ ភារ
សម្ស្សបលេើការព្តួតរិនិតយ និងោយការណ៍លេើសកម្មភារអាជី្វកម្មតាម្រយៈបណាត  ងគភារព្តួត
រិនិតយ និងគំាព្ទលផ្សងៗ កដ្េឯកោជ្យលេើ ងគភារអាជី្វកម្ម លហើយនិងការព្តួតរិនិតយរី ាក
ព្គប់ព្គងជាន់ខពស់របស់ធនាគារ ។ 

ការព្គប់ព្គងលេើហានិភ័្យព្បតិបតតិការរបស់ធនាគារ តព្ម្ូវឲ្យបលងាើតនូវរចនាសម្ព័នធតួនាទី និងវធីិ
ស្នស្តសតថ្នការព្គប់ព្គងរបស់ ងគភារឲ្យបានចាស់ោស់ ។  លគាេការណ៍ និងវធិានការ             
ព្តួតរិនិតយថ្ផ្ាកា ងជាលព្ចើនព្តូវបាន ន វតត រមួ្មានការបលងាើត ាកមានសិទធិច ុះហតថលេខាព្បរ័នធព្តួត
រិនិតយយ៉ាងហមត់ចត់ ការលរៀបចំនូវនីតិវធីិ និងឯកស្នរសំអាងនានា ព្រម្ទំាងការ ន វតតតាម្         
បទបញ្ញតិ និងតព្ម្ូវការតាម្ចាប់នានា ។ 

(គ) ហានិភ័្យទីផ្ារ 

ធនាគារព្បឈម្នឹងហានិភ័្យទីផ្ារ ជាហានិភ័្យកដ្េតថ្ម្លសម្ស្សប ឬេំហូរទឹកព្បាក់ នាលរេ
 នាគតថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  នឹងកព្បព្បួេលដ្ឋយស្នរការផ្លល ស់បតូរតថ្ម្លទីផ្ារ ។  

ហានិភ័្យទីផ្ារ លកើតលឡើងម្ករីស្នថ នភារលបើកទូោយថ្ន ព្តាការព្បាក់របិូយប័ណណ និងផ្េិតផ្េ 
មូ្េធន កដ្េព្បឈម្នឹងចេនាទីផ្ារជាក់ោក់ និងទូលៅ និងការផ្លល ស់បតូរកា ងកព្មិ្តង្កយថ្ន ព្តា ឬ 
តថ្ម្លទីផ្ារដូ្ចជា  ព្តាការព្បាក់ ការរកីស្នយឥណទាន  ព្តាបដូររបិូយប័ណណបរលទស និងតថ្ម្ល           
មូ្េធន ។ 

ធនាគារបានរកាទ ក  ន បាទថ្នរបិូយប័ណណ បបបរមា (minimum foreign currency exposure) ស្សបតាម្
លគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា។ 

(i) ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរលទស 

ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរលទស គឺសំលៅលៅលេើការកព្បព្បួេ ព្តាបដូរព្បាក់កដ្េមិ្ន ំលណាយផ្េលេើ
ស្នថ នភារការលដ្ឋុះដូ្ររបូបិយប័ណណបរលទស កដ្េលកើតលឡើងរីលរេមួ្យលៅលរេមួ្យ ។ ធនាគារបាន
រកានូវលគាេនលយបាយមួ្យ លដ្ឋយមិ្នបងាឲ្យមាននូវស្នថ នភារការបដូររបិូយប័ណណបរលទសលព្ចើនលនាុះ 
លទ ។  ការបដូររបិូយប័ណណបរលទស កដ្េលបើកចំហរព្គប់ព្បលភ្ទ ព្តូវបានព្តួតរិនិតយជាមួ្យនឹងតព្ម្ូវការ
ព្បតិបតតិការកព្មិ្តថ្នស្នថ នភារទ កម្ ន និងការកំណត់នូវការកាត់បនថយភារខាតបង់ ។ 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

(i) ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរលទស (ត) 

លៅថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 សម្ត េយព្ទរយសកម្ម និងបំណ េ កដ្េជារបិូយប័ណណលផ្សងលទៀត លព្ៅរី 
ដ្ ោល រអាលម្រកិ មិ្នមានផ្េប៉ាុះពាេ់ ាីលទ ។  ដូ្ចលនុះការវភិាគរបិូយប័ណណបរលទសមិ្នព្តូវបានបង្កា ញ 
លឡើយ ។ 

(ii) ហានិភ័្យតថ្ម្ល 

ធនាគារមិ្នមានហានិភ័្យតថ្ម្លមូ្េបព្តលឡើយលដ្ឋយស្នរធនាគារមិ្នមាន ឬរកាទ កការវនិិលយគ
កដ្េចាត់ថាា ក់កា ងតាោងត េយការជាការវនិិលយគសព្មាប់េក់ ឬព្តូវបានកត់ព្តាតាម្ តថ្ម្លសម្
ស្សបកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។ 

(iii) ហានិភ័្យ ព្តាការព្បាក់ 

ហានិភ័្យ ព្តាការព្បាក់ គឺសំលៅលេើការខាតបង់នូវព្បាក់ចំណូេការព្បាក់ស ទធលដ្ឋយស្នរកតការ 
កព្បព្បួេថ្នកព្មិ្ត ព្តាការព្បាក់ និងការផ្លល ស់បតូរលៅកា ងសមាសភារថ្នព្ទរយសកម្ម និងបំណ េ ។ 
ការព្បឈម្ នឹងហានិភ័្យ ព្តាការព្បាក់ទាក់ទងជាចម្បងកា ងការផ្តេ់ឥណទាននិងព្បាក់បលញ្ញើ
ធនាគារ ។ 

លដ្ឋយស្នរកតភាគលព្ចើនថ្នព្ទរយសកម្មហិរញ្ញវតថ មានរយៈលរេខលី និង ព្តាការព្បាក់ មានភារ          
កព្បព្បួេលៅតាម្ ព្តាទីផ្ា ធនាគារមិ្នលព្បើនិសសនាឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  លដ្ើម្បីទប់ស្នា ត់ហានិភ័្យ
កបបលនុះលទ ។ 

 



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) ដ្េ់ ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

(គ) ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត) 

(iii) ហានិភ័្យ ព្តាការព្បាក់ (ត) 

តាោងខាងលព្កាម្លនុះបង្កា ញនូវ  ព្តាការព្បាក់ព្បសិទធភារលៅច ងការយិបរលិចេទ កដ្េឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  ព្តូវបានកំណត់តថ្ម្លលឡើងវញិ ឬដ្េ់កាេកំណត់ណាមួ្យកដ្េលកើតលឡើង
ម្ ន ។ 

 
  រហូតដ្េ់ 1  >1 - 3  >3 - 12  >1 - 3  >3 - 5  លេើសរី 5  រ ំមាន   ព្តាការព្បាក់ 
 ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 កខ កខ កខ ឆ្ា ំ ឆ្ា ំ ឆ្ា ំ ការព្បាក់ សរ ប ជាម្ធយម្ 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ % 
 
 ក្េពយសកេមហ្រិញ្ញេតថ  
 ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ដ្ - - - - - - 2,000 2,000 
 ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅ 
  ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា - - - - - - 93,931 93,931 
 ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារនានា - - 2,000,000 - - - 539,299 2,539,299 0,02% - 8,00% 
 ឥណទាន និងប លរព្បទាន - - - 74,000 1,025,086 11,303,058 - 12,402,144 8 -9 % 
 សំវធិានធនលេើឥណទាន និងប លរព្បទាន  
  អាព្កក់ និងជាប់សងស័យ - - - - - - (124,021) (124,021) 
 ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់ - - - - - - 750,000 750,000 0.22% 
 ព្ទរយលផ្សង  ៗ - - - - - - 253,544    253,544 
                 

   - - 2,000,000 74,000 1,025,086 11,303,058    1,514,753      15,916,897 
                 



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) ដ្េ់ ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

(គ) ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត) 
(iii) ហានិភ័្យ ព្តាការព្បាក់ (ត) 
  រហូតដ្េ់ 1  >1 - 3  >3 - 12  >1 - 3  >3 - 5  លេើសរី 5  រ ំមាន   ព្តាការព្បាក់ 
 ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 កខ កខ កខ ឆ្ា ំ ឆ្ា ំ ឆ្ា ំ ការព្បាក់ សរ ប ជាម្ធយម្ 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ % 
 បំណ លហ្រិញ្ញេតថ  
 ព្បាក់កម្ចី - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 5% 
 បំណ េលផ្សង  ៗ 5,872  874  32,298 6,748  - - 146,666 192,458 
                 

   5,872  874  32,298   6,748  3,000,000 - 146,666 3,192,458 
                  

 ចំនួនគមាា តតាេកាលេសនត (5,872) (874) 1,967,702 67,252 (1,974,914) 11,303,058 1,368,087   12,724,439 
                 

 សម្មូ្េនឹងពាន់លរៀេ 
  (កំណត់សមាគ េ់4)  (23,705)  (3,528)  7,943,613  271,496  (7,972,728)  45,630,445  5,522,967  51,368,560 
                 

 



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន)                     
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

( ) ហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ 

ហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេគឺ ជាហានិភ័្យកដ្េធនាគារមិ្នមានេទធភារបំលរញ កាតរាកិចចសង
ព្បាក់តាម្កាេកំណត់សងចំលពាុះបំណ េហិរញ្ញវតថ របស់ខលួន កដ្េអាចបណាត េម្ករីការដ្កព្បាក់
របស់ ាកលផ្្ើ ។  ជាេទធផ្េលធាើឲ្យខកខានមិ្នអាចបំលរញកាតរាកិចចសងបំណ េឲ្យមាច ស់ព្បាក់បលញ្ញើ 
និងមិ្នអាចផ្ដេ់ព្បាក់កម្ចី ។ 

 ាកព្គប់ព្គងតាម្ដ្ឋនស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេកា ងតាោងត េយការ និងព្គប់ព្គងការព្បមូ្េផ្ត ំ និង 
ទិនាន័យបំណ េ ។ ការតាម្ដ្ឋន និងការោយការណ៍ព្បចំាថ្ថៃថ្នស្នថ នភារស្នច់ព្បាក់ និងគលព្មាង
សព្មាប់កាេបរលិចេទ បនាា ប់គឺជាការយិបរលិចេទសំខាន់សព្មាប់ការព្គប់ព្គងស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ ។  
 ាកព្គប់ព្គងតាម្ដ្ឋនបកព្ម្បព្ម្ួេថ្នមាច ស់ព្បាក់បលញ្ញើ និងគលព្មាងដ្កព្បាក់របស់រួកលគ ។ 

តាោងខាងលព្កាម្លនុះគឺជាការបង្កា ញនូវបំណ េហិរញ្ញវតថ តាម្កាេវស្ននតកា ងការសនោសង និងរមួ្ 
បញ្ចូ េនូវចំនួនការព្បាក់កដ្េព្តូវទូទាត់លៅកា ងតាោងត េយការ ។ 

 



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធា ូឆ្ា  ំ2016 
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23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

( ) ហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សេួ (ត) 
 
  រហូតដ្េ់ 1 > 1 - 3  > 3 - 12  > 1 - 3   > 3 - 5 លេើសរី 5     
 ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 កខ កខ កខ ឆ្ា ំ ឆ្ា ំ ឆ្ា ំ មិ្នកំណត់ សរ ប  
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 
 
 ក្េពយសកេមហ្រិញ្ញេតថ  
 ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ដ្ - - - - - - 2,000 2,000 
 ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារជាតិ - - - - - - 93,931 93,931 
 ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារនានា - - 2,000,000 - - - 539,299 2,539,299 
 ឥណទាន និងប លរព្បទាន - - - 74,000 1,025,086 11,303,058 - 12,402,144 
 សំវធិានធនលេើឥណទាន និងប លរព្បទាន  
  អាព្កក់ និងជាប់សងស័យ - - - - - - (124,021) (124,021) 
 ព្បាក់បលញ្ញើតម្ាេ់តាម្ចាប់ - - - - - - 750,000 750,000 
 ព្ទរយលផ្សង  ៗ - - - - - - 253,544     253,544 
                 

   - - 2,000,000 74,000 1,025,086 11,303,058    1,514,753      15,916,897   
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23. ការក្គប់ក្គ ហានភិ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

( ) ហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សេួ (ត) 
  រហូតដ្េ់ 1 > 1 - 3  > 3 - 12  > 1 - 3   > 3 - 5 លេើសរី 5 
 ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 កខ កខ កខ ឆ្ា ំ ឆ្ា ំ ឆ្ា ំ មិ្នកំណត់ សរ ប  
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ  ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

 បំណ លហ្រិញ្ញេតថ  
 ព្បាក់កម្ចី - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 
 ការព្បាក់ររឹំងទ ក - ព្បាក់កម្ចី 12,917   24,584  114,584   304,169  286,363   -  -  742,617 
                 

 សរ បព្បាក់កម្ចី 12,917  24,584  114,584   304,169   3,286,363   -  -  3,742,617 

 បំណ េលផ្សង  ៗ 5,872   874    32,298   6,748   -  -   146,666   192,458 
                 

   18,789   25,458    146,882  310,917  3,286,363   - 146,666   3,935,075 
                 

 ចំនួនគមាា តតាេកាលេសនត (18,789)  (25,458)   1,853,118  (236,917)  (2,261,277)   11,303,058  1,368,087 11,981,822   
                 

 សម្មូ្េនឹងពាន់លរៀេ 
  (កំណត់សមាគ េ់4) (75,851)  (102,774)   7,481,037   (956,434)  (9,128,775)  45,630,445  5,522,967 48,370,615 
                 

 



ធនាគារឯកទេស ទអស៊ា -ប៉ា ស ហី្វកិ ឌីទេឡ បទេន ភីអិលស  ី

កំណត់សមាគ េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្មាប់ការយិបរលិចេទចាប់រីថ្ថៃទី 5 កខ លម្ស្ន ឆ្ា  ំ2016 (កាេបរលិចេទបលងាើតព្កមុ្ហ៊ា ន) 
ដ្េ់ថ្ថៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2016 

53 

23. ការក្គប់ក្គ ហានិភ័យហ្រិញ្ញេតថ  (ត) 

(ង) ការព្គប់ព្គងលដ្ើម្ទ ន 

(i) បទបបញ្ញតតិលដ្ើម្ទ ន 

ចកខ វស័ិយរបស់ធនាគារកា ងការព្គប់ព្គងលដ្ើម្ទ ន មានន័យទូេំទូោយជាង “មូ្េធន” កដ្េបង្កា ញ 
កា ងតាោងត េយការ ។  ការព្គប់ព្គងលដ្ើម្ទ នមានដូ្ចខាងលព្កាម្៖  

  ន លោម្តាម្តព្ម្ូវការលដ្ើម្ទ នកដ្េកំណត់លដ្ឋយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 
 ការពារេទធភាររបស់ធនាគារលដ្ើម្បីបនតនិរនតរភារអាជី្វកម្ម ដូ្ចលនុះ ធនាគារអាចបនតផ្តេ់ផ្េ

ព្បលយជ្ន៍ដ្េ់ភាគទ និក និង តថព្បលយជ្ន៍របស់ភាគីកដ្េពាក់រ័នធនឹងធនាគារ និង 
 រកាមូ្េដ្ឋឋ នលដ្ើម្ទ នរងឹមំា លដ្ើម្បីគំាព្ទដ្េ់ការ ភិ្វឌឍន៍អាជី្វកម្ម ។ 

ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា តព្ម្ូវព្គប់ស្នថ ប័នធនាគារឲ្យបំលរញនូវ (i) តព្ម្ូវការលដ្ើម្ទ នច ុះបញ្ជ ី បបបរមា និង                
(ii)  ន លោម្តាម្  ន បាតស្នធនភារ  ន បាតស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ និងតព្ម្ូវការលផ្សង លៗទៀត ។ 

(ii) ការកបងកចកលដ្ើម្ទ ន 

ការកបងកចកលដ្ើម្ទ នរវាងព្បតិបតតិការ និងសកម្មភារជាក់ោក់ គឺព្តូវបានព្គប់ព្គងលដ្ឋយកព្មិ្ត 
ភាគោភ្កដ្េទទួេបានរីការកបងកចកលនាុះ ។  លដ្ើម្ទ នកដ្េបានកបងកចកលៅតាម្ព្បតិបតតិការ ឬ
សកម្មភារនីមួ្យៗ ព្តូវកផ្អកលៅតាម្លដ្ើម្ទ នកដ្េកំណត់លដ្ឋយចាប់ ។  

24. តនេាសេក្សបននក្េពយសកេម និ បណំ លហ្រិញ្ញេតថ  

តថ្ម្លសម្ស្សប គឺជាតថ្ម្លកដ្េព្ទរយសកម្មអាចបតូរបាន ឬជាបំណ េព្តូវទូទាត់តាម្រយៈព្បតិបតតិការ 
កា ងេកខខណឌ មិ្នកម្នសម្ព័នធញាតិ (arms-length-basis) ។ លដ្ឋយស្នរតថ្ម្លសម្ស្សបកដ្េអាចលផ្ាៀង
ផ្លា ត់បាន មិ្នអាចរកបាន ដូ្លចាុះ តថ្ម្លសម្ស្សប សព្មាប់កផ្ាកសំខាន់ថ្នព្ទរយសកម្ម និងបំណ េហិរញ្ញវតថ 
លនាុះ មិ្នអាចរកបានលទ ។  លហត លនុះ តថ្ម្លសម្ស្សប លនុះ មិ្នព្តូវបានបង្កា ញលនាុះលទ។ 
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25. យថាភាពទលើពនធ 

រនធព្តូវសថិតលៅលព្កាម្ការព្តួតរិនិតយ និងតាម្ដ្ឋន លងាតលដ្ឋយព្កុម្អាជ្ាធរកដ្េផ្តេ់សិទធិលដ្ឋយ 
ចាប់ កា ងការដ្ឋក់រិន័យ ដ្ឋក់ទណឌ កម្ម និងការគិតការព្បាក់ ។  ការ ន វតតចាប់ និងបទបញ្ញតិតរនធលេើ
ព្បតិបតតិការលព្ចើនព្បលភ្ទព្បឈម្នឹងបំណកស្ស្នយលផ្សងៗ ។ 

បញ្ជា ទំាងលនុះ អាចបលងាើតឲ្យមានហានិភ័្យរនធ លៅកា ងព្រុះោជាណាចព្កកម្ព ជា មានេកខណៈធំដ្ ំជាង 
លៅព្បលទសដ្ថ្ទលទៀត ។   ាកព្គប់ព្គងលជ្ឿជាក់ថា ការលធាើសំវធិានធនមានេកខណៈព្គប់ព្គាន់លដ្ឋយ 
កផ្អកលេើការបកស្ស្នយថ្ននីតិកម្មរនធ ។  កាប៉ា កនត អាជ្ាធរជាប់ពាក់រ័នធអាចនឹងមានបំណកស្ស្នយខ ស
គាា  លហើយផ្េប៉ាុះពាេ់អាចមានទំហំធំ ។ 

26. ការទក្បៀបទធៀបតួទលេ 

រ ំមានតួលេខលព្បៀបលធៀបសព្មាប់ការយិបរលិចេទលនុះលទលដ្ឋយស្នរកតលនុះជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ 
លេើកដំ្បូង លដ្ឋយគិតចាប់តំាងរីកាេបរលិចេទបលងាើតធនាគារ ។ 
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សង្ហក ត់ទបនៃបាសាក់ ខណឌ ចំការម្ន 
រាជ្ធានីភនំបពញ  ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
ទូរស័ពទ       : (855)-23-211 888 

ទូរសារ     : (855)-23-212 076 

បគហទំព័រ   : www.asiapacificbk.com 

អីុម្ម្៉ាល     : apdbank@asiapacificbk.com 
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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 performance in 2016, the first year as APD Bank joining Cambodia banking 
market, to our customers and to the public. 
 
As at 31 December 2016, 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 
USD17.54 million, total liabilities was at a low of USD3.19 million, and share capital 
from shareholders of the Bank was USD15 million. For the period from 5 April 2016 
(date of incorporation) to 31 December 2016, the Bank suffered a net loss of 
USD0.65 million, which is reasonable for any new bank. As a specialized bank, 
our gross loans and advances stood at 12.40 million, ranked as top 6 among the 
15 specialized banks. The non-performing loan was nil. 
 
Although the Bank’s financial performance did not show an immediate recovery in 
the year of incorporation, the first quarter of 2017 has achieved a remarkable 
turnaround with consecutive monthly profits given strong supports from 
shareholders and attentive collaboration from managements and staffs. The rest 
of 2017 is expected to shed brighter light on the profitability for APD Bank. 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 provide 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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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 answer to the commitments we have made to our 
customers. 

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

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

Benevolence : We focus on preservation and enhancement of the welfare 
of our customers. 

Achievement : Recognizing and rewarding meaningful contributions and 
outstanding performance. 

Neatness : Neatness is a sign of order and discipline that positively 
affect efficiency as well as the overall impression and 
contributes to a sense of pride. 

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

The Directors have pleasure in submitting their report together with the audited financial 

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

5 April 2016 (date of incorporation) to 31 December 2016. 

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 period from 5 April 2016 (date of incorporation) to                       

31 December 2016 were as follows:  

 
  Period from 5 April 2016 
  (date of incorporation) to 
  31 December 2016 
  US$ KHR’000 
   (Note 4) 
 
Loss before income tax  (649,470)   (2,621,910)  

Income tax benefit  (4,663)     (18,825) 
     

Net loss for the period  (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 period under review. 

Share capital 

The authorised share capital of the Bank is US$15,000,000 divided into 1,000 (One 

Thousand) shares with a par value of US$15,000 per share. 

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

  As at 

  31 December 2016  

   % of  Number  Amount 

   Ownership of share US$ 

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

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

   100% 1,000 15,000,000 
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Reserves and provisions 

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

period other than disclosed in the financial statements. 

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 

period 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 

period 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. 
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Change of circumstances 

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances, not otherwise 

dealt with in this report or the financial statements of the Bank, which would render any amount 

stated in the financial statements misleading. 

Items of unusual nature 

The results of the operations of the Bank for the financial period 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 period and the date of this 

report any item, transaction or event of a material and unusual nature likely, in the opinion of the 

Directors, to affect substantially the results of the operations of the Bank for the current financial 

period 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 period 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 period and their interests in the shares 

of the Bank are as follows: 

  As at 

  31 December 2016  

   % of  Number  Amount 

   Ownership of share US$ 

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

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

   100% 1,000 15,000,000 
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Directors’ interests (continued) 

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

ordinary shares of the Bank during the financial period. 

Directors’ benefits 

During and at the end of the financial period, 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 period, 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 2016, and its financial performance and its cash flows for the period 

from 5 April 2016 (date of incorporation) to 31 December 2016.  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 
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Directors’ responsibility in respect of the financial statements 
(continued) 

(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. 

Approval of the financial statements 

I, hereby approve the accompanying financial statements as set out on pages 9 to 43 which 

present fairly, in all material respects, the financial position of Asia-Pacific Development 

Specialized Bank Plc. as at 31 December 2016, and its financial performance and its cash 

flows for the period from 5 April 2016 (date of incorporation) to 31 December 2016, 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 

30 March 2017 
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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 2016, the income statement, the 
statements of changes in equity and cash flows for the period from 5 April 2016 (date of 
incorporation) to 31 December 2016, and notes, comprising significant accounting policies and 
other explanatory information as set out on pages 9 to 43 (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 2016, and its financial performance and its cash 
flows for the period from 5 April 2016 (date of incorporation) to 31 December 2016 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 Directors on pages 1 to 5, and the annual report, which 
is expected to be made available to us after that date. 

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, 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 on the other information obtained prior to the date 
of this auditors’ report, 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. 
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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. 

 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. 
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 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 

30 March 2017 
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   As at 

   31 December 2016 

  Note US$ KHR’000 

    (Note 4) 

 

ASSETS 

Cash on hand 5 2,000   8,074 

Deposits and placements with 

 National Bank of Cambodia  93,931   379,199 

Deposits and placements with other banks 6 2,539,299   10,251,150 

Loans and advances-net 7 12,278,123   49,566,782 

Statutory deposits 8 750,000   3,027,750 

Other assets 9 295,998    1,194,944  

Intangible assets 10 393,190   1,587,308 

Property and equipment 11 1,186,835   4,791,253 
     

TOTAL ASSETS  17,539,376     70,806,460  
     

 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 

LIABILITIES 

Other liabilities 12 192,458   776,952 

Current income tax liabilities 13(a) 1,051   4,243 

Borrowings 14 3,000,000   12,111,000 
     

TOTAL LIABILITIES  3,193,509    12,892,195  
     

SHAREHOLDERS’ EQUITY 

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

Accumulated losses  (654,133)  (2,640,735) 

Currency translation differences  - 555,000 
     

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY  14,345,867   57,914,265   
     

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 17,539,376     70,806,460   
     

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes form part of these financial statements. 
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   Period from 5 April 2016 
   (date of incorporation) to 
   31 December 2016 
  Note US$ KHR’000 
    (Note 4) 
 

Interest income 16 292,205  1,179,632 

Interest expense  (14,778)  (59,658) 
     

Net interest income  277,427   1,119,974 

 

Other operating income 17 180,338   728,025 

 

Personnel expenses 18 (466,675)    (1,883,967) 

 

Depreciation and amortisation  (126,743)  (511,662) 

 

Other operating expenses 19 (389,796)  (1,573,607) 

 

Allowance for losses on loans and advances 7 (124,021)  (500,673)  
     

Loss before income tax  (649,470)  (2,621,910) 
 
Income tax expense 13(b) (4,663)  (18,825)  
     

Net loss for the period  (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   
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   (date of incorporation) to 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 
Cash flows from operating activities 

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

Adjustments for: 

 Depreciation and amortisation  126,743   511,662 

 Finance cost  14,778  59,658  

 Allowance for loan losses  124,021   500,673 

 Interest income  (292,205)  (1,179,632) 
 Income tax expense  4,663  18,825  
     

    (676,133)  (2,729,549) 
Changes in:   
 Loans and advances  (12,402,144)  (50,067,455) 
 Statutory deposit  (750,000)  (3,027,750) 
 Other assets  (184,036)    (742,953)  
 Other liabilities  181,652   733,329 
     

Cash used in operations  (13,830,661)  (55,834,378)  

Interest paid  (3,972)  (16,035) 

Interest income received  180,243   727,641 

Income tax paid  (3,612)  (14,582) 
     

Net cash used in operating activities  (13,658,002)  (55,137,354) 
     

Cash flows from investing activities 

Fixed deposit with other MFI  (2,000,000)  (8,074,000) 
Purchase of property and equipment    (1,287,453)  (5,197,448) 
Purchase of intangible assets   (419,315)  (1,692,775) 
     

Net cash used in investing activities  (3,706,768)   (14,964,223)  
     

Cash flows from financing activities 

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

Proceeds from borrowings  3,000,000  12,111,000 
     

Net cash generated from financing activities  18,000,000  72,666,000  
     

Net increase in cash and cash equivalents  635,230   2,564,423 

Cash and cash equivalents at beginning of the period - -  
     

Cash and cash equivalents at end of the period (Note 20) 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 
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") to operate as a specialized bank with the permanent validity effective on 16 
June 2016 and officially commenced its operations on 11 July 2016. 

As at 31 December 2016, the Bank had 22 employees. 

2. Basis of preparation  

(a) Statement of compliance  

These financial statements for the period from 5 April 2016 (date of incorporation) to 31 
December 2016 have been prepared in accordance with the Cambodian 
Accounting Standards (“CAS”) 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 30 March 2017. 

(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.



Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 

Notes to the financial statements (continued) 
for the period from 5 April 2016 (date of incorporation) to                              
31 December 2016 

 14 

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 receivables, 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 other banks 

Deposits and placements with other banks 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. 

The adequacy of the provision for bad and doubtful loans is evaluated monthly by the 
management. Factors considered in evaluating the adequacy of the provision 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. 

(e) Allowance for losses on loans and advances  

In compliance with NBC Guidelines, all loans and advances 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, number of days past due is taken into 
account as follows: 

 Classification Number of days past due Allowance rate 
 
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 360 days or more 100% 

The minimum percentage of allowance for losses on loans and advances are to be 
maintained according to the assigned classifications.  Where reliable information 
suggests that losses are likely to be more than these minimum requirements, larger 
allowance is made. 

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 reversals of previous allowances are 

disclosed separately together with the net movement in the allowance for losses on 

loans and advances in the income statement. 
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3. Significant accounting policies (continued)  

(f) 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.  

(g) 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. 

(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.  

  



Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 

Notes to the financial statements (continued) 
for the period from 5 April 2016 (date of incorporation) to                              
31 December 2016 

 17 

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 profit or loss.  

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

  

 Leasehold improvements 20% 

 Furniture and fixture 20% 

 Equipment 20% 

 Computer equipment 20% 

 Motor vehicles 20-25% 

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 profit or loss for the period comprises current and deferred tax.  

Income tax is recognised in the Profit or loss 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 period using tax 

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

to tax payable in respect of previous periods. 

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 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 published by the NBC on 31 December 2016 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. 



Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 

Notes to the financial statements (continued) 
for the period from 5 April 2016 (date of incorporation) to                              
31 December 2016 

 21 

5. Cash on hand 

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

 

 Petty cash  2,000   8,074 
     

6. Deposits and placements with other banks 

 

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

 Current accounts: 

  Mega International Commercial Bank Co., Ltd  

   Phnom Penh Branch  538,099   2,172,306 

  Maybank (Cambodia) Plc. – Phnom Penh Branch 1,000   4,037 

  Canadia Bank Plc.  200   807 
     

    539,299   2,177,150 
     

 Fixed deposits:    

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

    2,000,000   8,074,000 
     

    2,539,299   10,251,150 
     

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

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

(a) By currency: 

 US Dollars  2,539,299   10,251,150 
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6. Deposits and placements with banks (continued) 
 

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

(b) By relationship: 

 Non-related parties  2,539,299   10,251,150 
     

(c) By maturity: 

 Within one month  539,299   2,177,150 

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

    2,539,299   10,251,150 
     

 

(d) By interest rate (per annum):  0.02% - 8% 
 

7. Loans and advances-net  
 

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

 Consumer loans:   

  Housing loans  12,402,144   50,067,455 
     

 Total loans and advances - gross  12,402,144   50,067,455 

 Allowance for losses on 

  loans and advances: 

  General  (124,021)  (500,673) 
     

 Loans and advances - net  12,278,123   49,566,782 
     



Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 

Notes to the financial statements (continued) 
for the period from 5 April 2016 (date of incorporation) to                              
31 December 2016 

 23 

7. Loans and advances-net (continued) 

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

 Allowance for losses on loans and advances: 

 

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

 

 Balance at beginning of the period  - - 

 Addition during the period  124,021   500,673 
     

 Balance at end of the period  124,021   500,673 
     

 

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

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

(a) By maturity:  

 1 to 3 years  74,000   298,738 

 4 to 5 years  1,025,086   4,138,272 

 Over 5 years  11,303,058   45,630,445 
     

    12,402,144   50,067,455 
     

(b) By security: 

 Un-secured  12,402,144   50,067,455 
     

(c)   By types: 

 Housing loans  12,402,144   50,067,455 
     

(d) By currency: 

 US Dollars  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 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

(e) By residency status: 

 Residents  12,402,144   50,067,455 
     

(f) By relationship: 

 Non-related parties  12,402,144   50,067,455 
     

(g) By performance: 

 Standard loans 

  Un-secured  12,402,144   50,067,455 
     

(h) By large exposures: 

 Non-large exposures  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. 

 

    2016 

 

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

8. Statutory deposits 
   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

 

 Capital guarantee   750,000   3,027,750 
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8. Statutory deposits (continued) 

 Statutory capital guarantee deposit 

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 period, 
the interest earned is 0.22% per annum. 

9. Other assets 
   As at 
   31 December 2016 
   US$ KHR’000 
    (Note 4) 

 Amounts due from a shareholder (Note 22) 119,993 484,411
 Interest receivables  111,962   451,991 
 Prepayments  42,454   171,387 
 Guarantee deposit  15,300   61,766 
 Other  6,289   25,389 
     

  295,998   1,194,944  
     

10. Intangible assets 
  

    As at 
 Computer software   31 December 2016 
   US$ KHR’000 
     (Note 4) 
 Cost 

 At 5 April 2016 (date of incorporation)  - - 
 Additions  419,315 1,692,775 
     

 At 31 December 2016  419,315   1,692,775 
     

 Less: Accumulated amortisation 

 At 5 April 2016 (date of incorporation)  - - 
 Amortisation for the period  26,125   105,467 
     

 At 31 December 2016  26,125   105,467 
     

 Carrying amounts 
 At 31 December 2016  393,190   1,587,308 
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11. Property and equipment 
 
   Leasehold Furniture  Computer Motor 
   improvements and fixture Equipment equipment vehicles Total 
   US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000 

 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 
   31 December 2016 
   US$ KHR’000 
    (Note 4) 
 
 Accrued expenses  114,104   460,638 
 Other payables  58,387   235,708 
 Salary tax payable  11,851   47,842 
 Withholding tax payables  6,495   26,220 
 Accrued interest payables  1,621   6,544 
     

    192,458   776,952 
        

13. Income taxes 

(a) Current income tax liabilities 
   As at 
   31 December 2016 
   US$ KHR’000 
    (Note 4) 
 
 At 5 April 2016 (date of incorporation)  - - 
 Income tax expenses  4,663 18,825 
 Income tax paid  (3,612) (14,582) 
     

 At 31 December  1,051 4,243 
     

(b) Income tax expense 
   Period from 5 April 2016 
   (date of incorporation) to 
   31 December 2016 
   US$ KHR’000 
    (Note 4) 
 
 Current income tax  4,663 18,825  
     

In accordance with Cambodia law on taxation, the Bank has an obligation to pay corporate 
income tax of either the profit tax at the rate of 20% of taxable profits or minimum tax at 1% 
of gross revenue, 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 
   (date of incorporation) to 
   31 December 2016 
   US$ KHR’000 
    (Note 4) 
 
 Loss before income tax  (649,470)  (2,621,910)  
     

 Income tax using statutory rate at 20%  (129,894)  (524,382)  
 Effect of non-deductible expenses  (8,262) (33,354) 
 Effect of tax losses not utilised  138,156 557,736   
 Effect of minimum tax  4,663 18,825  
     

 Income tax expense  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 has obtained borrowings from 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 on 17 November 
2016. The borrowings balance as at 31 December 2016 is US$3,000,000. 

15. Share capital  
 
  As at 
  31 December 2016 
  US$ KHR’000 
   (Note 4) 
 
 Registered, issued and fully paid   

  1,000 ordinary shares of US$15,000 each 15,000,000 60,000,000 
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15. Share capital (continued) 

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

 follows: 

  As at 

  31 December 2016  

   % of  Number  Amount 

   Ownership of share US$ 

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

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

   100% 1,000 15,000,000 
       

16. Interest income 
 
  Period from 5 April 2016 
  (date of incorporation) to  
  31 December 2016 
  US$ KHR’000 
   (Note 4) 
 
 Loan and advances  224,199   905,092 

 Deposits and placements with banks  68,006   274,540 
     

    292,205   1,179,632 
     

17. Other operating income 
 
  Period from 5 April 2016 
  (date of incorporation) to  
  31 December 2016 
  US$ KHR’000 
   (Note 4) 
 
 Loan processing fees  180,315   727,932 

 Others  23   93 
     

    180,338   728,025 
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18. Personnel expenses 
  Period from 5 April 2016 
  (date of incorporation) to  
  31 December 2016 
  US$ KHR’000 
   (Note 4) 
 
 Salary  418,503   1,689,497 

 Other staff benefits  48,172     194,470  
     

    466,675      1,883,967  
     

19. Other operating expenses 
 
  Period from 5 April 2016 
  (date of incorporation) to  
  31 December 2016 
  US$ KHR’000 
   (Note 4) 
 

 Professional fee  118,976 480,306 

 Rental expense  68,782   277,673 

 Other tax expense  31,762   128,223 

 Office supplies  26,381    106,500  

 Business meal and entertainment expense 24,822   100,206 

 Utilities expense  24,812     100,166  

 Licence and membership fee  24,676   99,617 

 Transportation cost  16,998  68,621  

 Security fee  14,544   58,714 

 Communication expense  13,742   55,477 

 Advertising expense  7,638   30,835 

 Insurance expenses  517   2,087 

 Repairs and maintenance  487   1,966 

 Miscellaneous expense  15,659   63,216  
     

    389,796  1,573,607  
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20.  Cash and cash equivalents 
   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 
 
 Cash on hand  2,000   8,074 

 Deposits and placements with: 

  National Bank of Cambodia  93,931   379,199 

  Other banks  539,299   2,177,150  
     

    635,230    2,564,423  
     

21. Commitments 

(a) Credit commitments 

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

      (Note 4) 

 

 Undisbursed portion of loans and advances 4,910,298     19,822,873  
     

(b) Lease commitments 

The Bank has operating lease commitments in respect of the lease of office rental 

as follows: 

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 
 
 Within one year  123,360    498,004  

 Between one to three years  140,980   569,136 
     

    264,340     1,067,140  
     

(c) Other commitment 

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

      (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 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 

 With a shareholder: 

  Borrowings (*)  (3,000,000)   (12,111,000) 

  Interest payables  (10,806) (43,625) 
  Amounts due from a shareholder (Note 9) 119,993 484,411  
     

    (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 repayments on demand. 

(b) Significant transaction with related parties are as follows: 
 
  Period from 5 April 2016 
  (date of incorporation) to  
  31 December 2016 
  US$ KHR’000 
   (Note 4) 
 With shareholders: 

  Rental of land and building  60,000   242,220 

  Interest expense  14,778   59,658 

  Payments made on behalf  119,993 484,411 
  Borrowings received  3,000,000  12,111,000  
     

 

(c) Key management personnel compensation: 
  Period from 5 April 2016 
  (date of incorporation) to  
  31 December 2016 
  US$ KHR’000 
   (Note 4) 
 
 Salary and benefits  273,747   1,105,117 
     

 There are 4 key management personnel as at 31 December 2016.
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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 the operation of the Bank was just started 
in April 2016, 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. 

(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. 
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23. Financial risk management (continued) 

(a) Credit risk (continued) 

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.  

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. 
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23. Financial risk management (continued) 

(a) Credit risk (continued) 
 
(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit 

enhancements  

   As at 

   31 December 2016 

   US$ KHR’000 

    (Note 4) 
 Credit risk exposure of on-balance sheet assets: 

 Cash and cash equivalents  2,000   8,074 

 Deposits and placements with  

  National Bank of Cambodia  93,931   379,199 

 Deposits and placements with other banks  2,539,299   10,251,150 

 Loans and advances-net  12,278,123   49,566,782 

 Statutory deposits  750,000   3,027,750 

 Other assets  253,544     1,023,557 
     

  Sub-total  15,916,897     64,256,512 
     

 Credit risk exposure of off-balance sheet items: 

 Credit commitments  4,910,298  19,822,873  
     

  Sub-total  4,910,298    19,822,873  
     

 Total credit exposures  20,827,195    84,079,385   
     

(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.  
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23. Financial risk management (continued) 

(a) Credit risk (continued) 

(iv) Exposure to credit risk (continued) 

Impaired loans and advances (continued) 

Loans and advances is made for loans and advances with payment overdue more than 
loans and advances.  In compliance with NBC Guidelines, an allowance for doubtful 
loans and advances is made for loans and advances with payment overdue more than 
89 days.  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 and advances are those for which contractual interest 
or principal payments are past due more than 30 days but less than 90 days, unless 
other information is available to indicate otherwise.  In compliance with NBC Guidelines 
such loans 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. 

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. 



Asia-Pacific Development Specialized Bank Plc. 

Notes to the financial statements (continued) 
for the period from 5 April 2016 (date of incorporation) to                       
31 December 2016 

 37 

23. Financial risk management (continued) 

(a) Credit risk (continued) 

(iv) Exposure to credit risk (continued) 

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 

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 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. These are continually 
reviewed to address the operational risks of the business unit as well as to assess the 
level of compliance with the Bank policies by a programme of periodic reviews 
undertaken by the internal audit function. The results of internal audit reviews are 
discussed with the management of the business unit to which they relate, with 
summaries submitted to the Audit Committee and senior management of the Bank. 
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23. Financial risk management (continued) 

(c) Market risk 

Market Risk is defined as the uncertainty of market value and earnings from changes in 
interest rate, exchange rates, market prices and volatilities.  The Bank assumes market 
risk from trading activities from consumer loans. Market risk arising from the trading 
activities is controlled by marking to market the trading positions against their 
predetermined market risk limits. 

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 2016, 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. 

(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 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 other banks -  - 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% - 9% 
 Allowance for losses on loans and advances -  -  -  -  -  -  (124,021)  (124,021) 
 Statutory deposits  -  -  -  -  -  -  750,000   750,000 0.22% 
 Other assets -  -  -  -  -  - 253,544    253,544  
                 

 Total financial assets -  -  2,000,000   74,000   1,025,086   11,303,058     1,514,753     15,916,897  
                 

 Financial liabilities  

 Borrowings -  -  -  -   3,000,000  - - 3,000,000 5% 
 Other liabilities 5,872   874  32,298   6,748   -  -   146,666   192,458 
                 

 Total financial liabilities 5,872   874    32,298   6,748     3,000,000   -   146,666  3,192,458 
                 

 Maturity gap (5,872) (874) 1,967,702  67,252 (1,974,914)  11,303,058      1,368,087     12,724,439   
                 

 Equivalents in KHR’000 (Note 4) (23,705) (3,528)     7,943,613  271,496      (7,972,728)  45,630,445  5,522,967 51,368,560  
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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 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 -  -  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) 
 Statutory deposits  -  -  -  -  -  -  750,000   750,000 
 Other assets -  -  -  -  -  -   253,544     253,544  
                   

   -  -  2,000,000   74,000   1,025,086   11,303,058     1,514,753      15,916,897   
                   

 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   -  -   146,666   192,458 
                   

   18,789   25,458    146,882  310,917  3,286,363   - 146,666   3,935,075  
                   
 
 Maturity gap (18,789)  (25,458)   1,853,118  (236,917)  (2,261,277)   11,303,058      1,368,087      11,981,822   
                   

 Equivalents in KHR’000 (Note 4) (75,851)  (102,774)   7,481,037   (956,434)  (9,128,775)  45,630,445  5,522,967    48,370,615   
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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. 
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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. 

26. Comparative figures 

There are no comparative figures as this is the first set of financial statements prepared 

since the incorporation of the Bank.
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