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ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានបទ្កើតទ�ើ្ក្នុ្ឆ្នាំ២០១៣ 
គឺជា ធនាគារឯកទេសដំបូ្ទគប្្អស់ទៅក្នុ្បបទេសកម្នុជាដដល 
Chief Financial Group (Cambodia) Limited ជាម្ចាស់ភាគហ៊៊ន 
និ្ម្នមូលដ្ឋានទៅេីបក៊្ហ៊្ក៊្ បទ្កើតទ�ើ្ទៅទបរោមច្បាប់ British Virgin 
Islands។ ទដ្យសារដត ភាពទជាគជ័យននបបតិបត្ិរោរ ធនាគារ ឈីហ្វ 
ទចះដតបន្ឥតឈប់ឈរ ក្នុ្រយៈទពលប៉៊នាមានឆ្នាំកន្ល្មកទនះ  ធនាគារឯកទេស 
ឈីហ្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានេេួលលិេិត យល់បពមជា ទគាលរោរណ៍ 
ពីធនាគារជាតិ ននកម្នុជា ទៅក្នុ្ឆ្នាំ២០១៦ ដដលអន៊ញ្ញាតឱ្យធនាគារឯកទេស 
ឈីហ្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលស៊ី កម្លាយេ្លលួនទៅជា ធនាគារពាណិជ្ជ ទដ្យបតរូវបំទពញ 
បសបទៅតាមលក្ខេណ្ឌចាំបាច់នានា មួយចំនួនរបស់ធនាគារជាតិននកម្នុជា។



ធនាគារឯកទេស ឈហី្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលសី៊ 

តារាងមាតិកា
០១ សារសាវា គមនពី៍ ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ២

០២ សារសាវា គមនពី៍ អគ្គនាយ្ធនាគារ ៣-៤

០៣ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ៥-៦

០៤ អគ្គនាយ្ ៧

០៥ រចនាសម្ព័ន្ធ ៨-៩

០៦ ពព័តម៌ានសង្ខេ្រអំពីធនាគារ ១០

០៧ ផលិតផល និ្ ងសវា ១១-១២

០៨ ពព័តម៌ានសង ខ្េ្រអំពី Chief Holdings ១៣

០៩ ពព័តម៌ានសង្ខេ្រអំពី ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសុី ១៤-១៥

១០ វ្រ្បធមក៌ារងារ ១៦

១១ ការ្រំងពញចិត្តអតិថិជន ១៧

១២ េិសងៅយុេ្ធសាសស្ត ឆ្នា ២ំ០១៧ ១៨-១៩

១៣ ការពប្ី្អាជីវ្ម្ម ២០

១៤ ្រណ្្ត ញសាខា ២១

១៥ របាយការណ៍សវន្ម្មឯ្រាជ្យ ២៣-៦៣

ម
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សារសាវាគមន៍ពី ប្រធានបករុមប្ររឹក្សាភិបាល

Mr. CHAU Chung Kai Peter 
ស្ថា បនិក និង បបធានបករុមបបរឹកសាភិបាល

សារសាវាគមន៍ពី ប្រធានបករុមប្ររឹក្សាភិបាល
ងយើ្េ្ុ ំពិតជាមានងសច្្តីងសាមនស្សរ ី្ រាយយ៉ា ្ខាលា ំ្ ្នាុ្ការបបារព្ធេួ្រ អនុសសាវរយី្រីឆ្នា  ំ
នន ប្រតិ្រត្តិការធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ងៅ្នាុ្ប្រងេស្ម្ុជា។ 
ងយើ្េ្ុ ំនូវតតមាន    េស្សនៈសុេិដ្ិនិយមចំងោះ្ំងណើ នងសដ្្ិច្ចងៅប្រងេស្ម្ុជា ជា 
ពិងសសវសិព័យធនាគារ តដលមានការរ ី្ ចំងរ ើនខាលា ំ្ ជា្ងគ។ ង្រើងយ្ងៅតាមតួងលេ              

បបា្្់រង ញ្ ើមាន្ំងណើ នឥតឈ្រឈ់រតដលប្រ្្រងោយសកា្ត នុពលនិ្េំនុ្ចិត្ត្នាុ្វសិព័យធនាគារ។ ្រតនថែមពីងនះងៅងេៀត ងយើ្េ្ុ ំ្ម៏ាន 
ងសច្្តីងបត្អរតដលបានង�ើញនូវ្រេ្រ្ប ញ្ ត្តិ និ្ការគាបំេតផនា្្រងច្ច្ងេសតដលផ្តល់ងោយអាជ្ាធរោ្ព់ព័ន្ធ។ ងោយសថែិតងៅងបកាម 
កាលៈងេសៈត្រ្រងនះ ធនាគារឯ្ងេស  ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ្ំពុ្ប្រតិ្រត្តិយ៉ា ្ល្អប្រងសើរងៅ្នាុ្ឆ្នា ងំនះ ងហើយងយើ្េ្ុ ំបានងបតៀម
េលាួនរចួជាងបសច ងដើម្ប ីឈានងៅកានជំ់ហាន្រន្ត្រនាទា ្រង់េៀត។

ដំណរឹ ្ល្អសបមា្រឆ់្នា ងំនះគឺងយើ្េ្ុ ំនរឹ្ងធវាើការផ្លា ស់្រ្តូរេីសានា ្ក់ារ្ណ្្ត លរ្រស់ងយើ្ងៅកានអ់ាគារផ្ទា ល់េលាួនតដលមាន្ម្ស់៥ជាន ់ ងហើយវា
្ជ៏ាការង្រើ្េំពព័រថ្មីមយួរ្រស់ធនាគារឯ្ងេស  ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ផ្តដរ។ ងយើ្្ំពុ្ងឆ្្ះដំងណើ រងៅងលើមាគ៌ាមយួ្នាុ្ការ្សា្ 
នូវជំងនឿេុ្ចិត្តគានា និ្ភាពជានដគូជាមយួអតិថិជនរ្រស់ងយើ្តដលជាយនងឆ្្ះងៅរ្ភាពរុ្ងរឿ្ និ្ជាមាគ៌ាមយួតដលងធវាើឲ្យអាជីវ្ម្ម   
រ្រស់ងយើ្ប្រ្្រងៅងោយវជិាជា ជីវៈនិ្ភាពងសា្ម ះបត្ង់ោយ ផ្តល់នូវងសវា្ម្មជាេីគា្រចិ់ត្តជូនអតិថិជន តដលអតិថិជនភាគងបចើនបានពប្ី្ 
នូវេំនា្េ់ំន្ដល៏្អជាមយួងយើ្េ្ុ ំ ងហើយងយើ្េ្ុ ំពិតជាងគារពនិ្ឲ្យតនមលាងលើេំនា្េ់ំន្ងនះណ្ស់។ ងៅងពលតដលងយើ្ងធវាើការពប្ី្
អាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្ជាស្ល ធនាគារងយើ្បតរូវបាន្រ ្្ចូ លនូវគំរូអាជីវ្ម្មមយួតដលងធវាើការងផ្្ត តងលើអតិថិជនជាមយួ្រងច្ច្វេិយាេំងនើ្រ 
្នាុ្ងគាល្រំណ្   ផ្តល់នូវដំងណ្ះបសាយដេូ៏លំេូលាយតផនា្ហិរ ញ្ វតថែុបពមទាំ្ ដំងណើ រការប្រតិ្រត្តិការតដលមានល្ខេណៈប្រ្្រងោយ 
ប្រសិេ្ធភាពេ្ស់្រំផុត។ ្រតនថែមពីងនះងេៀត ងយើ្ផ្តល់ឲ្យ្រុគ្គលិ្រ្រស់ងយើ្នូវវជិាជា ជីវៈបគ្រប់គាន ់និ្វគ្គ្រណ្តុ ះ្រណ្្ត លថ្មីៗ ងដើម្បេីេួលយ្
នូវភាពជាអនា្ដរឹ្នាបំគ្រង់ពលងវលា។ យុត្តិសាសស្តរ្រស់ងយើ្គឺបតរូវបាន្រងាហា ញងោយភាពងជាគជព័យ ការង ើ្នង�ើ្យ៉ា ្ឆ្្ររ់ហព័សនិ្ជា្រ ់
លា្រស់បមា្រេ់ស្សវត្សរចុ៍្ងបកាយ។

ប្រុមការងាររ្រស់ងយើ្ ងបជើសងរ ើសនូវ្រុគ្គលិ្្នាុ្បសរុ្ប្រ្្រងោយវជិាជា ជីវៈ និ្ការជួយ�ងបជាមតបជ្ពីសំណ្្ប់្រុមហុ៊នងមតដលមាន 
េីតាំ្ ្នាុ្េីប្រុ្ហុ្្ុ្។ ធនាគារឯ្ងេស    ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ គឺជាតផនា្មូលោ្នវ្រ្បធមេ៌ំនា្េ់ំន្មយួងៅ្នាុ្ងគាលការណ៍ 
សុចរតិភាព ប្ររុ្ប្រយព័តនា និ្តមាលា ភាព។

ងលា្អនា្អាចអង ជ្ា ើញចូលងៅកានង់គហេំពព័រ ឬងវ្រសាយរ្រស់ធនាគារងយើ្ ្ដូ៏ចជាសាខានានា ងដើម្បេីេួលបាននូវពតម៌ានននងសវា្ម្ម
ដល៏្អផ្្ត ចង់គតដល្រង្កើតង�ើ្សបមា្រអ់ស់ងលា្ ងលា្បសី។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

Mr. CHAU Chung Kai Peter 
សាថែ ្រនិ្ និ្ ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល
Chief Group

(េីណាមានមន៊ស្ស េីទនាះមាន ឈហី្វ, The Chief Way) េស្សនះ 
អាជីវកម្មតែមួយ វាគឺជាមទធយោបាយមួយ ទ�ីម្បីទងកីែនូវេំន៊កចិែ្តទអាយ
គានា ទៅវញិទៅមក និង េំនាក់េំនងជាដ�គូរ ជាមួយអែិថិជនរបស់ទយងី, 
ជាមទធយោបាយទៅរកការរកី ចំទរនីថក៊ ំទថកីន និង ជាផ្ូវត�រអាជីវកម្មរបស់ 
ទយងីបែរូវបានបទងកីែ ទ�ងីទោយភាពទស្្ម ះបែង់ និង សីលធម៌។
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សារសាវាគមន៍ពី អគ្គនាយកធនាគារ

សារសាវាគមន៍ពី អគ្គនាយកធនាគារ
ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ! សូមសាវា គមន!៍

ងោយបានវាស់តវ្ងលើការអនុវត្តតាមរយៈសូចនា្រសំខាន់ៗ  លេ្ធផលតដលសងបមចបាន 
រ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ្នាុ្ឆ្នា ២ំ០១៦ មានល្ខេណះវងិសស 
ងទាះ្រីជា្ររយិកាសននការប្រ្ួតប្រតជ្ មានការង ើ្នង�ើ្ងៅ្នាុ្្ំ�ុ្ងពលតដលងយើ្

បានអនុវត្តស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្្ង៏ោយ។

ប្រតិ្រត្តិការ តដលង ើ្នង�ើ្ឥតឈ្រឈ់រងនះ ឆលាុះ្រញ្្ច ំ្ពីភាពខាលា ំ្ កាលា  រ្រស់ធនាគារ ងោយចា្រង់ផ្តើមពីឆ្នា ២ំ០១៧ និ្ឆ្នា ្ំរន្ត្រនាទា ្រង់េៀត។ 
ងហើយវា្ជ៏ាឆ្នា  ំ តដរងយើ្្រន្តអនុវត្ត នូវតផនការអភវិឌ្ឍនេលាួនពីធនាគារឯ្ងេស ងៅជា ធនាគារោណិជជា។ សមេិ្ធិផលរ្រស់ងយើ្្នាុ្ឆ្នា ំ
ងនះអាចង ើ្តមានង�ើ្បាន តាមរយៈ្ិច្ចេិតេំប្ររឹ្តប្រ្ រមួគានា រ្រស់ថ្នា ្ដ់រឹ្នា ំ និ្ ្រុគ្គលិ្ទាំ្ អស់ តដលបាន្រងាហា ញពីភាពអតធ់ន ់
ការង្រ្តជ្ាចិត្ត និ្ ពលិ្ម្ម្នាុ្ការងារ និ្ តាមរយៈការដរឹ្នាបំ្រ្្រងោយច្ខេុវសិព័យនិ្េស្សនៈវសិព័យ យ៉ា ្ចបាស់លាស់រ្រស់ធនាគារ 
និ្ ងោយ ភាពជាអនា្ដរឹ្នាតំ្រ្រយុេ្ធសាសស្តប្រ្្រងោយប្រសិេ្ធិភាព និ្ ការយ្ចិត្តេុ្ោ្ពី់សំណ្្គ់ណៈបគ្រប់គ្ជានេ់្ស់នន 
ធនាគារផ្តដរ។ ងោយសារតត ភាពងជាគជព័យននប្រតិ្រត្តិការធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ងចះតត្រន្តឥតឈ្រឈ់រ 
្នាុ្រយៈងពល្រ៉ាុនា្ម នឆ្នា ំ្ នលា្ ម្ងនះ  ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ បានេេួលលិេិត យល់បពមជា ងគាលការណ៍ 
ពីធនាគារជាតិ នន្ម្ុជាងៅ នថងៃេី ១១ តេ្្កោ ឆ្នា  ំ ២០១៦ តដលអនុញ្ញ តឱ្យ្មាលា យេលាួនងៅជា ធនាគារោណិជជា ងោយបស្រងៅតាម 
ល្ខេនិ្ត្ៈចាបំាចន់ានា។ ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ នរឹ្កាលា យជាធនាគារោណិជជា ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្. ្ នាុ្ងពលឆ្្រ់ៗ ងនះ 
តដលនរឹ្ផ្តល់ជូននូវផលិតផល និ្ ងសវា្ម្ម ធនាគារោណិជជា ជាងបចើន រមួមាន គណនីបបា្្់រង ញ្ ើ-សន្សងំបចើនប្រងភេងផ្ស្ៗគានា  និ្ 
ឥណទានសំរា្រ្់រុគ្គល ឥណទានសំរា្រប់្រុមហុ៊ន និ្ ងសវាហិរ ញ្ ្រ្បទានោណិជជា្ម្ម និ្ជាងបចើនងេៀត ប្រ្្រងោយ  ល្ខេណៈពិងសសគួរ 
ឱ្យទា្ទ់ាញនិ្ភាពនចនាប្រឌិត។ ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ នរឹ្កាលា យជាធនាគារោណិជជា ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្. ដំ្រូ្ងគ
្រ ្្អស់ងៅ ន្ាុ្ប្រងេស្មុ្ជាតដល Chief Financial Group (Cambodia) Limited ជាមា្ច ស់ភាគហុ៊ន និ្មាន មូលោ្នងៅេីប្រុ្ហុ្្ុ្ 
្រង្កើតង�ើ្ងៅងបកាមចបា្រ ់ British Virgin Islands។ េនទារឹមនរឹ្ងនះផ្តដរ ងោយសារតត តបមរូវការង ើ្នង�ើ្ចំងោះងសវា្ម្ម ធនាគារ 
ងោយងហតុតតមានការចា្រង់ផ្តើមថ្មីៗនន សហគមនង៍សដ្្ិច្ចអាស៊ាន (AEC) និ្ការពប្ី្េីផសារ ្នាុ្បសរុ្យ៉ា ្ឆ្្ររ់ហព័សងនះ វាគឺជាឱ 
កាសដល៏្អប្រងសើរសបមា្រធ់នាគារងៅ េូទាំ្ អាស៊ាន និ្ មហា អនុតំ្រនេ់ងនលាងមគ្្គ (GMS) ងដើម្បពីប្ី្ប្រតិ្រត្តិការរ្រស់េលាួន្នាុ្ការ 
្រងបមើេីផសារដធ៏ំងនះ។

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ បានងដើរតួនាេីយ៉ា ្សំខាន ់ងដើម្បជីួយ�សបមរួលដល់តផនា្ អាជីវ្ម្ម និ្ ោណិជជា្ម្ម ឆលា្តដន 
ងៅតំ្រនម់យួ ្នាុ្ចំងណ្មតំ្រនរ់ ី្ លូតលាស់ឆ្្ររ់ហព័សងៅ្នាុ្ពិភពងលា្។ ធនាគារងយើ្បានអនុវត្ត យុេ្ធសាសស្តអាជីវ្ម្ម និ្ តផនការ 
អភវិឌ្ឍងផ្ស្ៗតដលមានរយៈងពលតវ្ តដល្រណ្្ត លងអាយ មានគំនិតផ្តួចងផ្តើមថ្មីមយួ ងោយរមួ្រ ្្ចូ លទាំ្ ការអភវិឌ្ឍយុេ្ធសាសស្ត ងដើម្ប ី
រ្សាបាននូវការប្រ្ួតប្រតជ្្រន្តងៅមុេងេៀត។

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ បានងធវាើការង្រ្តជ្ាចិត្ត្នាុ្ការ្រំងពញ នូវតបមរូវការរ្រស់អតិថិជន និ្ជួយ�ពួ្គាតឲ់្យមានភាពងជាគ 
ជព័យងៅ្នាុ្វសិព័យហិរ ញ្ វតថែុ ងហើយ ធនាគារ្ង៏ៅតត្រន្តការង្រ្តជ្ាចិត្ត យ៉ា ្េ្ស់ ងដើម្បកីាលា យជាធនាគារ្ររងេសមយួតដលប្រ្្រ ងោយភាព 
នចនាប្រឌិត និ្មានប្រសិេ្ធិភាពេ្ស់្រំផុត ងោយផ្តល់ នូវការគាបំេយ៉ា ្ងពញងលញចំងោះ សសរស្តម្ភ ទាំ្ ្រនួរ្រស់ប្រងេស្ម្ុជា តដរជា 
្តា្ត ជំរុញឱ្យមាន្ំងណើ នងសដ្្ិច្ច រមួមាន ការនាងំចញសងមលាៀ្្រំោ្ ់វសិព័យងេសចរណ៍ ្សិ្ម្ម និ្តផនា្អចលបេព្យ។ ធនាគារឯ្ងេស 
ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ផ្តល់នូវងសវា្ម្មមយួតដលបស្រ ងៅនរឹ្អបតាស្ត្ោ់រពិភពងលា្ ងៅដល់អតិថិជនរ្រស់េលាួន ងៅ ប្រងេស្ម្ុជា 
តដល ជាប្រងេសតូចមយួងៅ្នាុ្តំ្រនអ់ាសីុភាគអាងគនាយត៍ដលេេួលនូវ អបតា្ំងណើ ន ងសដ្្ិច្ចេ្ស់ងោយគា្ម នការអា្ខ់ាន សំរា្ររ់យៈ  
ងពលតវ្  ្រំផុតមនិតដរធាលា ្រម់ានងៅ្នាុ្្ំណត ់បតាប្រវត្តិសាសស្ត។ ទាំ្ ងនះ្ង៏ោយសារតតសថែិរភាពនងយបាយ និ្មា៉ា ប្រូងសដ្្ិច្ចតដលជា

បណ្ឌិត ស�ឿង ម៉រ៉ូរិទ្ធ
អគ្គនាយក

ធនាគារឯកទេស ឈហី្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលសី៊ គឺធនាគារឯកទេស 
ត�លទេីបតែបទងកីែថ្មី ក៏ប៉៊តន្តទោរទពញទៅទោយសកាក ន៊ពលេ្ពស់ ទោយ 
ទបបីបបាស់នូវគំរូអាជីវកម្មទ ្្ត ែសំខាន់ទៅទលី ការបំទពញែបមរូវការទអាយ
បានល្អបបទសីរ�ល់អែិថិជនេូទៅទៅកនា៊ងបបទេសកម្ព៊ជា 



4 ធនាគារឯកទេស ឈហី្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលសី៊

សារសាវាគមន៍ពី អគ្គនាយកធនាគារ (ត)

បគរឹះមនិអាចេវាះបានសបមា្រក់ារអភវិឌ្ឍ។ វសិព័យធនាគារងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា បានរ ី្ លូតលាស់យ៉ា ្ឆ្្ររ់ហព័សងោយឆលាុះ ្រញ្្ច ំ្
យ៉ា ្ចបាស់តាមរយៈការង ើ្នង�ើ្ជាលំោ្រ ់ងៅងលើ បេព្យស្ម្ម ងសវាឥណទាន បបា្្់រង ញ្ ើ និ្ តបមរូវការសបមា្រ ់ងសវា ធនាគារងផ្ស្ងេៀត។ 
ប្រពព័ន្ធធនាគារងៅ្នាុ្ ប្រងេសងនះ បាន្រន្តងធវាើការអភវិឌ្ឍ និ្ត្លម្អង�ើ្ជាលំោ្រច់ា្រត់ាំ្ ពីដំណ្្ក់ាលដំ្រូ្ននការ ងធវាើងសរភីាវូ្រ
នីយ្ម្មបេ្ប់ទាយធំរ្រស់េលាួន្រនាទា ្រពី់ការងបាះងឆ្នា តជាស្ល និ្ជាងលើ្ដំ្រូ្ងៅ្នាុ្ ឆ្នា  ំ ១៩៩៣ ងបកាមការជួយ�ឧ្រតថែម្ភរ្រស់អ្្គការ 
សហប្រជាជាតិ។ ការឧ្រតថែម្ភទាំ្ ងនះងហើយបាន ្ស៏ា្េំនុ្ចិត្ត ដល់សាធារណៈជនកានត់តខាលា ំ្  ងៅ្នាុ្វសិព័យធនាគារនិ្វសិយព័ោ្ ់
ពព័ន្ធដន៏េងេៀត តដលជំរុញឱ្យមានតបមរូវការកានត់តេ្ស់ងលើងសវា្ម្មហិរ ញ្ វតថែុ និ្ ងសវា្ម្មងផ្ស្ៗងេៀតរ្រស់ធនាគារ។ 

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ្ំពុ្ងប្រើបបាស់គំរូអាជីវ្ម្មមយួតដលបានងធវាើ មូលោ្នីយ្ម្ម ងោយបស្រងៅតបមរូវ  ការពិត
បបា្ដរ្រស់អតិថិជនងៅ្នាុ្ប្រងេស្ម្ុជាទាំ្ មូល និ្តំ្រនត់ដលតសវា្រ្ឱកាសវនិិងយគងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា។ ងោយ 
សារតតភាពងជាគជព័យ ននប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារ ងៅ្នាុ្ឆ្នា  ំ ២០១៦ ងយើ្្ំពុ្ងធវាើការងារយ៉ា ្ស្ម្មងដើម្បងីអាយ ប្រងសើរ្រតនថែម 
ងេៀតងលើផលិតផល តដលមានបសា្ររ់្រស់ងយើ្ងដើម្ប្ីរំងពញនូវតបមរូវការតដល្ំពុ្ ង ើ្នង�ើ្រ្រស់អតិថិជន។

្ំងណើ នងសដ្្ិច្ចយ៉ា ្ឆ្្ររ់ហព័សនិ្្ររយិកាសអាជីវ្ម្មល្អប្រងសើរបាន ផ្តល់នូវឱកាសជាងបចើនសបមា្រ់្ ំងណើ នងៅ្នាុ្ឧសសាហ្ម្ម
ងទាះ  ្រីជាមានការប្រ្ួតប្រតជ្ខាលា ំ្  យ៉ា ្ណ្្ង៏ោយ ្្៏រ៉ាុតន្ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ពិតជាមានេំនុ្ចិត្ត ងៅ្នាុ្  
ការចា្ប់គរឹះដរ៏ រ្ឹ មា ំ និ្ រូ្រមន្តដប៏តរឹមបតរូវ ្នាុ្ការងធវាើការជាមយួ អតិថិជន សបមា្រផ់លប្រងយជន ៍ ងៅវញិងៅម្។ េស្សនៈវសិព័យឆ្នា  ំ
២០១៧ ប្រ្្រងៅងោយគំនិត សុេិដ្ិនិយម និ្ជាមយួការងរៀ្រចំ រចនាសម្ព័ន្ធដល៏្អប្រងសើរ ងយើ្មានជំងនឿយ៉ា ្មុតមាថំ្យុេ្ធសាសស្តដ ៏
មុតបសរួចរ្រស់ងយើ្ រមួ្រ ្្ចូ លនូវ ដំងណ្ះបសាយរមួរ្រស់អតិថិជន ងៅនរឹ្ភាពងជាគជព័យននអាជីវ្ម្មនរឹ្នាងំអាយធនាគារមានការរ ី្ ចំងរ ើន 
ងៅមុេ។

ជួសមុេងអាយគណៈបគ្រប់គ្ជានេ់្ស់ នន ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ េ្ុ ំបាេសូមសតម្ត្អំណរគុណយ៉ា ្បជាលងបរៅ 
ចំងោះអតិថិជនរ្រស់ងយើ្ទាំ្ អស់ តដរងបជើសងរ ើស យ្ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ជានដគូោណិជជា្ម្មយូរអត្វា្។ 
ជាមយួគានា ងនះតដរ េ្ុ ំសូមតថលា្អំណរអរគុណ ដល់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល គណៈ្មា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិ ថ្នា ្ប់គ្រប់គ្ និ្្រុគ្គលិ្ទាំ្ អស់សបមា្រ ់
ការគាបំេងោយគា្ម នការងា្ងររ្រស់ពួ្ងគ តដលបានផ្តល់ជាលេ្ធផលងៅ ្នាុ្ការេេួលបានងជាគជព័យ រ្រស់ធនាគារងៅ្នាុ្ឆ្នា  ំ
២០១៦ ងហើយការប្ររឹ្តប្រ្ និ្ ង្រ្តជ្ាចិត្ត រ្រស់ពួ្ងយើ្ នរឹ្្រន្តនាយំ្ ភាពងជាគជព័យងៅដល់ ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) 
ភអីិលសីុ ជាថ្មីម្ត្ងេៀត ងៅ្នាុ្ឆ្នា  ំ ២០១៧ និ្ឆ្នា ្ំរន្ត្រនាទា ្រង់េៀត ។ េ្ុ ំបាេពិតជាមានងមាេនភាពខាលា ំ្ ណ្ស់ ងោយមានសហងសវ ិ្  
ប្រ្្រងោយជំនាញ វជិាជា ជីវៈចបាស់លាស់ និ្មានការង្រ្តជ្ាចិត្តេ្ស់ តដលបាននរឹ្្ំពុ្ជំរុញយ៉ា ្ស្ម្មនូវ ង្រ ្តិ៍ងឈា្ម ះ ្ដូ៏ចជា 
អនាគតរ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ងៅ្នាុ្ ប្រងេស្ម្ុជា ងហើយងយើ្េ្ុ ំ្ំពុ្ងធវាើការយ៉ា ្ស្ម្មប្រ្្រ ងោយប្ម 
សីលធមវ៌ជិាជា ជីវៈេ្ស់ ្នាុ្ការងធវាើ ងអាយធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា  (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ឈានងៅកានច់ំនុច្ំពូលថ្មីមយួ។

ទ�ើងេ្ញុំរង់ចាុំស្វាគមន៍ និងផ្តល់ការបទ្មើដល់ល្អបុំផ៊តដល់អស់ទោកអ្នកជានិច្ច។

ទោ�ទសចក្ីទគារពដ៏េ្ពង់េ្ពស់, 

បណ្ឌិត ស�ឿង ម៉រ៉ូរិទ្ធ
អគ្គនាយក
ធនាគារឯកទេស ឈហី្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលសី៊ 
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បករុមប្ររឹក្សាភិបាល

Mr. CHAU Chung Kai Peter
ស្ថាបនិក និង ្បធាន ្ក៊ម ្បរឹក្សាភិបាល, Chief Group

Mr. Chau Chung Kai Peter, គឺជាសាថែ ្រនិ្ និ្ជាប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល Chief Group ងហើយ
គាត់្ ជ៏ាសហបគិនងជាគជព័យមយួរូ្រងៅ្នាុ្េី្នាុ្ហុ្្ុ្  តដលបាន្រង្កើតង�ើ្នូវសហបគាសរ្រស់គាត់
ពីដំ្រូ្។ ងលា្ CHAU បានង ើ្តងៅ្នាុ្ឆ្នា ១ំ៩៣៩ ងៅ្នាុ្េីប្រុ្ងៅសូ៊ (Chaozhou) ប្រងេសចិន។ 
ងលា្ CHAU បានចូល្រំងរ ើការងារងៅ្នាុ្ឧសសាហ្ម្មធនាគារហុ្្ុ្ងៅ្នាុ្ឆ្នា  ំ ១៩៥៨។ ងលា្ 
CHAU គឺជានាយ្ប្រតិ្រត្តិជានេ្់ស់រ្រស់ធនាគារ Chong Hing ពីឆ្នា  ំ ១៩៥៩ ដល់ ១៩៦២ និ្ជា
នាយ្ប្រតិ្រត្តិរ្រស់ធនាគារបា្្្ពី ឆ្នា ១ំ៩៦២ ដល់ ១៩៧០។ ងលា្ CHAU មាន្រេពីងសាធន៍
យ៉ា ្ងបចើនជាមយួធនាគារោណិជជា្នាុ្ការ្រង្កើតនូវផលិតផលតដលប្រ្្រងោយភាពនឆនាប្រឌិតឈានមុេ
ងគ និ្ ងធវាើប្រតិ្រត្តិការណ៍តផនា្ធនាគារដល៏្អប្រងសើរ ្នាុ្្ំ�ុ្ងពលការអភវិឌ្ឍនវ៍សិព័យឧសសាហ្ម្មធនា
គារ ងៅេីប្រុ្ហុ្ុ្។ ងលា្ CHAU បាន្រង្កើតនូវប្រុមហុ៊នផ្ទា ល់េលាួនរ្រស់ងលា្ងៅ្នាុ្ឆ្នា  ំ ១៩៧៩ 
តដលមានងឈា្ម ះថ្ “Chief Investment Co.”។ ងលា្បានេេួលយ្នូវ្រេពិងសាធនដ៍ម៏ានតំនល 
(ងោយការចា្រង់ផ្តើមោ្្់រងាហា ញងៅដល់េីផសារមូលធនជាស្ល និ្ឧសសាហ្ម្មហិរ ញ្ វតថែុ) ងៅ្នាុ្ 
ោ្់្ ណ្្ត លសតវត្សរចុ៍្ងបកាយ។ ជំងនឿ ននសុចរតិភាព និ្ ភាពងសា្ម ះបត្ ់ គឺជាបពលរឹ្ដសំ៏ខានម់យួ 
តដលងលា្ CHAU ្រន្ត្រង្កើតអស់រយះងពលជា្៣០ឆ្នា  ំ ងៅងពលតដលងលា្ប្រតិ្រត្តិងៅ្នាុ្ 
ប្រុមហុ៊នងនះ។ រហូតម្ដល់ងពល្រច្ចុ្រ្បននា Chief Group គឺជាប្រុមហុ៊នមយួ ្នាុ្ចំងនាម អន្តរកា
រមីូល្របតដធ៏ំជា្ងគងៅ្នាុ្េីប្រុ្ហុ្្ុ្ តដលមាន ចំនួនសាខា និ្ ជាប្រុមហុ៊ននាមំុេងគមយួ 
ងៅ្នាុ្វសិព័យឧសសាហ្ម្មសំរា្រ ់ ងសវា និ្ផលិតផលហិរ ញ្ វតថែុងបចើនប្រងភេ។ ងលា្ CHAU 
យ្ចិត្តេុ្ោ្យ់៉ា ្ស្ម្មផ្តដរ ងៅ្នាុ្ស្ម្មភាព ស្រ្ុបរសធម ៌ តដលគាតង់ជឿជា្ថ់្ ការអ្ររ់ ំ
គឺជាមូលោ្ន ននការ្សា្ជាតិ។ ការចា្រង់ផ្តើមពីឆ្នា  ំ ២០០៦, ងលា្ CHAU បានផ្តល់ការ្ររចិា្ច គ្រន្ត 
្រនាទា ្រជ់ា្រុគ្គល និ្ សាថែ ្រនិ្ប្រុមហុ៊ន ្នាុ្ការ្សា្សាលាងរៀន ងៅ្នាុ្តំ្រនោ់ចប់សយលជាងបចើននន
ប្រងេសចិន រមួទាំ្ សាលា្រថមសិ្សាចំនួន៥០សាលា និ្ អនុវេិសាលព័យចំនួន២សាលា។

Ms. NG Siu Mui, Fion

អភិបាល
ប្រធាន គណៈកម្មាធិការបគ្រ់ បគងហានិភ័យ
សម្ជិក គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង
សម្ជិក គណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស
ការសិកសា
 ្ររញិ្ញ ្រព័បតជានេ់្ស់បគ្រប់គ្ធុរ្ិច្ច ងៅសា្លវេិយាលព័យហុ្្ុ្ េីប រ្ុ្ហុ្្ុ្។

 សញ្ញ ្រព័បតវជិាជា ជីវៈ អភបិាល្ិច្ចនិ្ដរឹ្នាសំាជីវ្ម្ម ្នាុ្េីប្រុ្ហុ្្ុ្។

បេពិទស្ធន៍ការងារ
 អគ្គនាយិការ្ Chief Holdings (H.K.) Ltd. េីប រ្ុ្ហុ្្ុ្ (្រច្ចុ្រ្បននា)។
 នាយិកា និ្មសន្តីេេួលេុសបតរូវ Chief Security Ltd. េីប្រុ្ហុ្្ុ្ (្រច្ចុ្រ្បននា)។
 មសន្តីេេួលេុសបតរូវ Chief Commodities Ltd. េីប រ្ុ្ហុ្្ុ្ (្រច្ចុ្រ្បននា)។
 នាយិកា Chief Great China Assets Management Ltd. េីប រ្ុ្ហុ្្ុ្ (្រច្ចុ្រ្បននា)។
 នាយិកា Chief Financial Services Ltd. េីប រ្ុ្ហុ្្ុ្ (្រច្ចុ្រ្បននា)។
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បករុមបបរឹកសាភិបាល

Mr. LAM Wai Chuen, Patrick

អភិបាល
សម្ជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង
ការសិកសា
 Certified Public Accountant, HKICPA, Hong Kong 
 សមាជិ្សមាគមន,៍ ACCA

បេពិទស្ធន៍ការងារ
 អនា្បតរួតពិនិត្យតផន្ា ហិរ ញ្ វតថែុ រ្រស់ប រ្ុមហុ៊ន Chief Holdings Ltd េីប រ្ុ្ហុ្្ុ្(្រច្ចុ្រ្បននា)
 ប្រធានសវន្ម្ម រ្រស់ប រ្ុមហុ៊ន Kreston CAC CPA Limited

Mr. YE Haiya, Michael

អភិបាល
សម្ជិក គណៈកម្មាធិការបគ្រ់ បគងហានិភ័យ
សម្ជិក គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង
សម្ជិក គណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស
ការសិកសា
 ្ររញិ្ញ ្របតវេិយាសាសស្តងៅសា្លវេិយាលព័យហុ្្ុ្ េីប្រុ្ហុ្្ុ្

បេពិទស្ធន៍ការងារ
 នាយ្តផនា្ Investment Sales Division, Chief Holdings Limited  េីប រ្ុ្ហុ្្ុ្(្រច្ចុ្រ្បននា)
 មសន្តីេេួលេុសបតរូវ Chief Securities Limited (្រច្ចុ្រ្បននា)
 នាយ្ Chief Financial Services Limited (្រច្ចុ្រ្បននា)
 មសន្តីេេួលេុសបតរូវ Chief Great China Assets Management Limited (្រច្ចុ្រ្បននា)

Mr. CHAN Kwok Cheung

នាយក បកុម ប្ររឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ
ប្រធាន គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង
ការសិកសា
 សមាជិ្សមាគមន,៍ HKICPA េីប រ្ុ្ហុ្្ុ្

 សមាជិ្សមាគមន,៍ ACCA

បេពិទស្ធន៍ការងារ
 នាយ្ប រ្ុមហុ៊ន Kreston CAC CPA Limited (្រច្ចុ្រ្បននា)
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្រណ្ិត ស�ឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ
អគ្គនាយក
ប្រធានគណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស
អ្កតំណាងឲ្យធនាគារឯក ទេស ដែល្រ ទបមរីការងារ ទៅក្នុង បកុម ប្ររឹក្សាភិបាលរ្រស់ 
សម្គមន៍ធនាគារកម្នុជា
ការសិកសា 
 ្រណិ្តបគ្រប់គ្ោ់ណិជជា្ម្ម ឯ្ងេសហិរ ញ្ វតថែុ ងៅសា្លវេិយាលព័យជាតិបគ្រប់គ្ ងៅ 

រាជធានីភនាងំពញ។
អតថែ្រេបសាវបជាវងលើ   ៉ា៉ាការវាយតនមលាននការអនុវត្ត (គុណភាពងសវា្ម្ម) SERVQUALងៅ្នាុ្
វសិព័យធនាគាររ្រស់្ម្ុជា  ៉ា ងៅមជ្ឍមណ្លសបមា្រក់ារសិ្សាអាស៊ានននសា្លវេិយាលព័យ 
Antwerp  ប្រងេសត្រលហ្ុសិ្ ឆ្នា  ំ២០១២។
អនុ្រណិ្ត ងៅសា្លវេិយាលព័យជាតិបគ្រប់គ្ ងៅរាជធានីភនាងំពញ។

បេពិទស្ធន៍ការងារ
 នាយ្ជានេ់្ស់ និ្ប្រតិភូ្រុគកលិ្ ងៅធនាគារ Kookmin រាជធានីភនាងំពញ។
 នាយ្ឥណទាន ងៅធនាគារ Kookmin  រាជធានីភនាងំពញ។
 ប្រធានឥណទាន (េីសានា ការ្ណ្្ត ល) ងៅធនាគារ Angkor Capital រាជាធានីភនាងំពញ។
 មសន្តីឥណទានជានេ្់ស់ងៅ Cambodian Public Bank រាជធានីភនាងំពញ។
 មសន្តីឥណទាន ងៅធនាគារ Canadia រាជធានីភនាងំពញ។
 សាសសា្ត ចារ្យ ជំនាញគណងនយ្យ និ្ហិរ ញ្ វតថែុ ងៅសា្លវេិយាលព័យជាតិបគ្រប់គ្ (្រច្ចុ្រ្បននា)។

អគ្គនាយក
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បករុមប្ររឹក្សាភិបាល

រចនា�ម្ព័ន្ធ

 
Mr. CHAU Chung Kai Peter 

Chairman of the Board of Director 

Ms. NG Siu Mui
Director
Chairwoman, Risk Management Committee
Chairwoman, Risk Management Committee
Member, Human Resource Committee

Mr. LAM Wai Chuen
Director
Member, Internal Audit Committee

Mr. YE Haiya
Director
Member, Risk Management Committee
Member, Internal Audit Committee
Member, Human Resource Committee

Mr. CHAN  Kwok Cheung
Independent Non-Executive
Director

Chairman, Internal Audit Committee
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ពព័ត៌មាន�សងខេ្រអំពីធនាគារ

ទ ្្ម ះរបស់ធនាគារ ធនាគារឯកទេស ឈហី្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលសី៊

កាលបរទិចឆេេដនការបទងកីែធនាគារ ដថងៃេី០៥ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៣

ទលេដនការច៊ះបញី្ ធឯ-១១

អាសយោឋា ន ការយិាល័យកណា្ត ល ផ្ះទលេ ទស ០១ ផ្ូវតអែ ១១ តកងនរឹងផ្ូវ៧០ ភូមិ១ សងាក ែ់បសះចក េណ្ឌ �ូនទពញ រាជធានីភនាំទពញ

គិែបែរឹមតថងៃេី ៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦

ែំទលីងទ�ីមេន់ US$38.8 Million 

ចំនួនប៊គ្គលិក ៤៣

ទ ្្ម ះ
ចំនួនភាគហែ៊នត�រ 
បានកាន់កាប់

ភាគរយដនភាគហែ៊នត�រ 
បានកាន់កាប់(%)

ម្ាស់ភាគហែ៊ន Chief Financial Group (Cambodia) Limited. ១០០%

បករុមហែ៊នស្ច់ញ្ញា ែិ
 Chief Holdings (H.K.) Ltd.
 Chief Securities Ltd.
 Chief Commodities Ltd.
 Chief Financial Capital Ltd. 
 Chief Financial Services Ltd.
 Chief Great China Assets Management Ltd.

សវនករ PricewaterhouseCoopers (PWC)
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ផលិតផល និង ស�វា

ឥណទាន�ំរ្រ់ 
សប្រើបបា�់ផ្ទាល់ខ្លួន

ឥណទានេិញ ទគហោឋាន ឥណទានេិញរថ�ន្ត ឥណទានេិញម៉ូតូ

ងដើម្ប្ីរំងពញនូវតបមរូវការង ើ្នង�ើ្រ្រស់អតិថិជន ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) 
ភអិីលសីុ  បានងធវាើការយ៉ា ្ស្ម្ម ្នាុ្ការងធវាើងអាយប្រងសើរង�ើ្្រតនថែមងេៀត ចំងោះ ផលិត 
ផលតដរមានបសា្ររ់្រស់ងយើ្ និ្ ងធវាើការផ្តល់ជូននូវផលិតផលជា ឯ្ងេសពិតបបា្ដ 
ប្រ្្រងោយល ខ្េណៈដគួ៏រងអាយទា្ទ់ាញ និ្ នចនាប្រឌិត តដរទាំ្ ងនាះគឺសា្សម្រំផុតសំរា្រ ់
អតិថិជនតដលមានតំរូវការហិរ ញ្ ្រ្បទានអាជីវ្ម្មខានា តតូច ្សិោ្នឥណទានផ្ទា ល់េលាួន និ្ 
ប្រុមហុ៊ន។ល។
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ផលិែផល និង ទសវា

ឥណទាន 
អាជីវកម្ម

ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច 
និងតូចបុំផ៊ត

ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតធុំ
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ពព័ត៌មាន�សងខេ្រអំពី CHIEF HOLDINGS

ងលា្ Chau Chung Kai 
Peter គឺជាប្រធានប្រុមប្ររឹ្សា 
ភបិាលននប្រុមហុ៊ន Chief  
Cambodia  Holding  Ltd 
និ្Chief Holding (H.K) 
Ltd តដលបតរូវបាន្រង្កើតង�ើ្ 
ងៅ្នាុ្ ឆ្នា ១ំ៩៧៩  ងៅ្នាុ្   
េីប្រុ្ហុ្្ុ្ ។ ជាងបចើន 
េសវត្សនម៍្ងនះប្រុមហុ៊ន 
Chief Group បានចូលរមួងៅ 

្នាុ្ សាថែ ្រព័នហិរ ញ្ វតថែុដេូ៏លំេូលាយ មយួជាមយួនរឹ្ងសវា្ម្ម និ្ ផលិតផល ងបចើនប្រងភេ 
ងផ្ស្ៗគានា ។ ងយើ្គឺជាប្រុមហុ៊នមយួ្នាុ្ចំងណ្មប្រុមហុ៊ននាមំុេងគ្នាុ្ វសិព័យ ឧសសាហ្ម្ម 
អន្តរការហីិរ ញ្ វតថែុ រ្រស់េីប្រុ្ហុ្្ុ្ តដរបានកានក់ា្រង់ោយងមាេនភាពនូវ្រណ្្ត ញងសវា
សាខាធំជា្ងគ្រ្្អស់។

ស្រ�កកម្មរ្រ�់ សយីង

ងយើ្បានង្រ្តជ្ាងដើម្ប្ីរំងរ ើអតិថិជនរ្រស់ងយើ្ជាមយួឥរយិ្រេប្រ្្រងោយសុចរ រឹតភាព និ្គុណភាព។ ទាំ្ ងនាះងហើយតដលបាន្រង្កើត 
នូវេស្សនះអាជីវ្ម្មតតមយួ (េីណ្មានមនុស្ស េីងនាះមាន ឈហីវា, The Chief Way) តដរជាវធិីសាសស្តបគ្រប់គ្បេព្យសម្បត្តិងអាយប្រងសើរ
ង�ើ្តតមយួគត។់ េីណ្មានមនុស្ស េីងនាះមាន ឈហីវា, The Chief Way នាមំ្នូវភាពងជឿជា្ង់លើមងនាគមវជិាជា អាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្ និ្ 
ភាពងសា្ម ះបត្រ់្រស់អតិថិជន និ្ នដគូរអាជីវ្ម្ម។ ងយើ្តសវា្រ្ភាពរ ី្ ចំងរ ើនទាំ្ អស់គានា  ជាមយួអតិថិជន និ្ នដគូរអាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្។

ទ�្សនះវិ�ព័យរ្រ�់ សយីង

មូលោ្នរ រ្ឹ មាតំដ លបានចា្ឬ់សងៅ្នាុ្េីប្រុ្ហុ្្ុ្ ងយើ្បានពប្ី្នូវបពំតដនអាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្ងៅ្នាុ្តំ្រនអ់ាសីុបា៉ា សីុហវាី្។ ការ 
ោ្េ់ីតាំ្ នូវចំ្ណ្្ត លង្រះដូ្ននឥណូ្ចិន ដូចជាប្រងេស្ម្ុជាតដលជាប្រងេស្ំពុ្អភវិឌ្ឍនយ៍៉ា ្រហព័ស គឺជាមជ្ឈមណ្លដំ្រូ្នន 
្រណ្្ត ញងសវារ ្រស់ងយើ្ ងៅ្នាុ្តំ្រនអ់ាសីុអាងគនាយ។៍ ងយើ្ផ្តល់នូវភាពជំនាញងៅងអាយ អតិថិជនរ្រស់ងយើ្ និ្តច្រតំល្នូវសមេិ្ធិ 
ផលជាមយួនរឹ្្រុគ្គលិ្្នាុ្បសរុ្ងយើ្ងៅ្នាុ្ប្រងេស្ម្ុជា។ 

ដូចជាឧត្តមភាពងសវា្ម្ម តត្តតជាការតសវា្រ្តំ្រូ្្រ្្អស់រ្រស់ងយើ្ ងយើ្បានផ្តល់នូវចំនុចអាេិភាព ងដើម្បរី្សានូវការងលើ្្ម្ស់ ងសវា 
្ម្មតាមរយះ វគ្គ្រណ្តុ ះ្រណ្្ត ល្រុគ្គលិ្ ការរមួ្រ ្្ចូ លខា្្រងច្ច្វេិយា និ្ ភាពងផ្ស្ៗគានា នន ផលិតផល។ ងយើ្ច្ក់ាលា យជាធនាគារ គំរូងៅ
្នាុ្ឧសសាហ្ម្មហិរ ញ្ វតថែុ។
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ពព័ត៌មាន�សងខេ្រអំពី
ធនាគារឯកសទ� ឈីហ្វ (សខម្រូឌា) ភីអិល�ីរុ

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម 
្រូឌា) ភអីិលសីុ គឺជាធនាគារ្នាុ្ 
បសរុ្ តដលបាន្រង្កើត ង�ើ្ងៅ 
ចុ្ឆ្នា ២ំ០១៣ ជាមយួនរឹ្ងដើមេុន 
ចុះ្រ ជ្ា ីថ្មីៗ ចំនួន៣៨,៨លាន 
ដុលាលា រសហរដ្អាងមរ ិ្  ងហើយនរឹ្ 
តងមលាើ្ ងដើមេុនចុះ្រ ជ្ា ី រ្រស់េលាួន 
រហូតដល់ ៧៥លានដុលាលា រសហ 
រដ្អាងមរ ិ្  ងៅ្នាុ្ឆ្នា ងំនះផ្តដរ 
។

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ បានងធវាើការង្រ្តជ្ាចិត្ត ងដើម្បកីាលា យជាធនាគារ 
្ររងេសមយួប្រ្្រងោយភាពនចនាប្រឌិត និ្មានប្រសិេ្ធិភាពេ្ស់្រំផុត ងោយផ្តល់នូវការគាបំេ 
យ៉ា ្ងពញងលញចំងោះសសរស្តម្ភទាំ្ ្រនួនន្ំងណើ នងសដ្្ិច្ច្ម្ុជា ដូចជា៖ វសិព័យនាងំចញ 
សងមលាៀ្្រំោ្ ់វសិព័យងេសចរណ៍ វសិព័យ្សិ្ម្ម និ្ វសិព័យអចលនបេព្យ។ ធនាគារឯ្ងេស 
ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ផ្តល់នូវ ផលិតផល និ្ងសវាឥណទានល្អឥតងខា្ច ះរមួមាន៖ 
ឥណទានេិញម៉ាូតូ ឥណទានេិញឡាន ឥណទានេិញងគហោ្ន ឥណទានអាជីវ្ម្ម 
ខានា តតូច្រំផុត ឥណទានអាជីវ្ម្មខានា តតូច ឥណទានអាជីវ្ម្មខានា តមធ្យម ឥណទាន 
អាជីវ្ម្មខានា តធំ និ្ឥណទានសបមា្រប់្រុមហុ៊ន ងៅងអាយអតិថិជនរ្រស់េលាួន ងៅ្នាុ្ប្រងេស 
្ម្ុជា តដលជាប្រងេសតូចមយួងៅ្នាុ្តំ្រនអ់ាសីុអាងគនាយ ៍ តដលេេួលបាននូវ អបតា្ំងណើ ន
ងសដ្្ិច្ចដេ៏្ស់ងោយគា្ម នការអា្ខ់ាន សបមា្ររ់យៈងពលតវ្្រំផុត មនិតដរធាលា ្រម់ានងៅ្នាុ្ 
្ំណតប់តាប្រវត្តិសាសស្ត ងោយសារតតមានងសថែរភាពទាំ្  នងយបាយ និ្មា៉ា ប្រូងសដ្្ិច្ច។

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ជាធនាគារឯ្ងេស តដលងេើ្រតត្រង្កើតថ្មី ្៏
្រ៉ាុតន្តងោរងពញងោយសកា្ត នុពលេ្ស់ ងោយងប្រើបបាស់នូវគំរូអាជីវ្ម្មងផ្្ត តសំខានង់ៅងលើ ការ
្រំងពញតបមរូវការងអាយបានល្អប្រងសើរ្រំផុតដល់អតិថិជនេូងៅ ងៅ្នាុ្ប្រងេស្ម្ុជានិ្តំ្រន ់
តដលបានតសវា្រ្ឳកាសវនិិងយគងៅ្នាុ្រាជាណ្ចប្្ម្ុជា។ ងោយសារតត ភាពងជាគជព័យ 
ននប្រតិ្រត្តិការធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ងចះតត្រន្តឥតឈ្រឈ់រ្នាុ្ រយៈ
ងពល្រ៉ាុនា្ម នឆ្នា ំ្ នលា្ម្ងនះធនាគារ ឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ បាន េេួលលិេិត 
យល់បពមជាងគាលការណ៍ ពីធនាគារជាតិនន្ម្ុជាងៅ នថងៃេី ១១ តេ ្្កោ ឆ្នា  ំ២០១៦ តដល  
អនុញ្ញ តឱ្យ្មាលា យេលាួនងៅជាធនាគារោណិជជា  ងោយបតរូវ្រំងពញបស្រងៅតាម ល្ខេេណ្ចា ំ
បាចន់ានាមយួចំនួនរ្រស់ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា។ 
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ធនាគារ ឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ នរឹ្កាលា យជាធនាគារោណិជជា ឈហីវា (ងេម្រូឌា) 
ម.្. ្នាុ្ងពលអនាគត តដលនរឹ្ផ្តល់ជូននូវផលិតផល និ្ ងសវា្ម្ម ធនាគារោណិជជា 
ជាងបចើន រមួមាន គណនីបបា្្់រង ញ្ ើ-សន្សងំបចើនប្រងភេងផ្ស្ៗគានា  និ្ ឥណទានសំរា្រ្់រុគ្គល 
ឥណទានសំរា្រប់្រុមហុ៊ន និ្ ងសវាហិរ ញ្ ្រ្បទានោណិជជា្ម្ម និ្ជាងបចើនងេៀត ប្រ្្រងោយ 
ល្ខេណៈ ពិងសសគួរឱ្យទា្ទ់ាញនិ្ភាពនចនាប្រឌិត។ ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ 
នរឹ្កាលា យជាធនាគារោណិជជា ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្. ដំ្រូ្ងគ្រ្្អស់ងៅ្នាុ្ប្រងេស្ម្ុជាតដល
មាន Chief Financial Group (Cambodia) Limited មា្ច ស់ភាគហុ៊នជារ្រស់ឯ្ជន និ្មាន 
មូលោ្នងៅ េីប្រុ្ហុ្្ុ្ ្រង្កើតង�ើ្ងៅងបកាមចបា្រ ់British Virgin Islands។

ចកខេខុវិ�ព័យរ្រស់្�ើង

ងយើ្ង្រ្តជ្ា្រំងពញនូវតបមរូវការអតិថិជន និ្ជួយ�ងបជាមតបជ្ពួ្ងគងអាយេេួលបានងជាគជព័យ ខា្តផនា្ហិរ ញ្ វតថែុ។

ស្រ�កកម្មរ្រស់្�ើង

• កាលា យជាធនាគារដធ៏ំ តដលផ្តល់នូវងសវា្ម្មសម្ូបរត្រ្រ ជាមយួនរឹ្្រណ្្ត ញសាខាធំ ជា្ងគ

• ជា ធនាគារតដលជាជងបមើសរ្រស់អតិថិជនេី១ តដរផ្តល់នូវ្រេពិងសាធនដ៌គ៏ួរងអាយទា្ទ់ាញ

• ជា ធនាគារ្ររងេស តដរប្រ្្រងោយប្រសិេ្ធិភាព និ្ការនចនាប្រឌិតេ្ស់ តដរមានការធានា និ្ការផ្តល់ងសវា្ម្មប្រ្្រងោយភាពល្អឥតងខា្ច ះ

• ធានានូវការបគ្រប់គ្ប្រ្្រងោយអភបិាល្ិច្ចល្អ និ្ ងគារពប្រតិ្រត្តិងៅតាមចបា្រទ់ាំ្ ឡាយតដលងយើ្បានងធវាើ

សគាល សៅរ្រ�់ សយីង

ងគាលងៅរ្រស់ងយើ ្ គឺ ្ស៏ា្នូវេំនា្េ់ំន្ជាមយួអតិថិជនរ្រស់ងយើ្ ងអាយកានត់តេូលំេូលាយ សនាិតសានា ល និ្ យូរអត្វា្ ងហើយងយើ្ 
រ្ច់ាជំួយ�ពួ្ងគ បគ្រជំ់ហ៊ាន ងដើម្បងីអាយមុេ ជំនួញរ្រស់ពួ្ងគងឆ្្ះងៅរ្ភាពមានបាន និ្ផ្តល់ងអាយនូវគុណតនមលាតដរមានរយៈងពលតវ្សំរា្រ់
មា្ច ស់ភាគហុ៊ន។

ទ�្សនវិជ្ជារ្រ�់ សយីង

• រ្សានូវ ភាពងសា្ម ះបត្ ់និ្ វជិាជា ជីវៈ ងអាយេ្ស់្រំផុត

• ឈានមុេងគ តាមរយៈគំនិតនចនាប្រឌិត និ្ការ្រង្កើតថ្មី ននផលិតផលនិ្ងសវា្ម្ម

• ភាជា ្រេ់ំនា្េ់ំន្ និ្ ្រំងរ ើអតិថិជន យ៉ា ្ស្ម្មនិ្អស់ពីដួ្ចិត្ត

• ចូលរមួចំតណ្យ៉ា ្ស្ម្ម្នាុ្ស្ម្មភាពស្្គម

ព័ែ៌មានសទងខេបអំពី ធនាគារឯកទេស ឈហី្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
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វ្រ្បធម៌កាងារ

ងោយ្រង្កើតនូវការងារជាប្រុម្នាុ្ចំងណ្ម្រុគ្គលិ្រ្រស់ងយើ្ ងយើ្ងលើ្េរឹ្ចិត្តដល់្រុគ្គលិ្
តដលមាន្រំណ្ច្សិ់្សា និ្មានច្ខេុវសិព័យងឆ្្ះងៅការងាររ្រស់ពួ្ងគ។ ពួ្ងគគឺជា្តា្ត  
ដសំ៏ខាន ់ ងដើម្បងីជាគជព័យរ្រស់ពួ្ងគ ងៅ្នាុ្ការសំងរចបានងគាលងៅ និ្ ការអភវិឌ្ឍនន៍ន 
េំនា្េ់ំន្យ៉ា ្រ រ្ឹ មា ំងៅ្នាុ្រ្វា្ក់ារងាររ្រស់ពួ្ងគ។ មយា៉ា្ វញិងេៀត ងយើ្្យ៏្ចិត្តេុ្ខេោ្ ់
ផ្តដរងៅងលើ ប្មសីលធមវ៌ជិាជា ជីវៈងអាយមាន្ំរតិ េ្ស់។ សុចរតិភាព ការប្ររុ្ប្រយព័តនា និ្ 
តមាលា ភាព គឺជាមូលោ្នសនាូល ននវ្រ្បធមក៌ារងារ រ្រស់ងយើ្។

ការតច្រតំល្នូវ្រងច្ច្ងេស និ្ វគ្គ្រណ្តុ ះ្រណ្្ត ល បតរូវបានងរៀ្រចំសំរា្រប់គ្រ្់រុគ្គលិ្ទាំ្  
អស់រ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអិីលសីុ ជាងេៀ្ទាត។់ ទាំ្ ងនះ បតរូវបានងរៀ្រចំ 
ង�ើ្ងដើម្បងីលើ្្ម្ស់ នូវគុណភាព និ្ ប្រសិេ្ធភាព ននងសវារ្រស់ងយើ្។ ប្រុម្រុគ្គលិ្រ្រស់
ងយើ្បតរូវបានរ្សានូវការងបាះជំហ៊ានងឆ្្ះងៅមុេ ជាមយួងពលងវលា។
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ការ្រំសពញចិត្តអតិថិជន

ទយងីមានទគាលបំណងទ�ីម្ផី្តល់នូវគ៊ណ
ភាពទសវា�៏បបទសីរជាងទគ និងការបំទពញ 
ចិែ្តអែិថិជនទអាយបបទសីរទ�ងី។ 

ការ្រំ សពញចិត្តអតិថិជន

ងយើ្មានងគាល្រំណ្ងដើម្បផី្តល់នូវគុណភាពងសវាដប៏្រងសើរជា្ងគ និ្ការ្រំងពញចិត្តអតិថិជនងអាយប្រងសើរង�ើ្។ គុណភាពងសវា 
ដប៏្រងសើរជា្ងគ អាច្រង្កើត្រតនថែមងេៀតនូវភាពងសា្ម ះបត្រ់្រស់អតិថិជន នាមំ្នូវឱកាសសំរា្រក់ារល្ផ់លិតផលចំរុះ  និ្ អតិថិជន     តដ
លផ្សពវាផសាយងអាយងប្រើបបាសនូវងសវា្ម្មរ្រស់ងយើ្ផ្តដរ។ ង្រ ្តិ៍ងឈា្ម ះរ្រស់សហបគាស គឺ បតរូវងផ្តើមង�ើ្ពីការងពញចិត្តេ្ស់ ពីសំណ្្ ់
អតិថិជន។ 

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសុី ងផ្្ត តងៅងលើ សុចរ រឹតភាពអាជីវ្ម្ម និ្ ងយើ្ងធវាើការយ៉ា ្យ្ចិត្តេុ្ោ្ជ់ាមយួអតិថិជន 
រ្រស់ងយើ្ ្រុគ្គលិ្ រ្រស់ងយើ្ និ្ ស្្គមរ្រស់ងយើ្ងដើម្បអីនាគតដល៏្អប្រងសើរខា្មុេ។ តាមរយះងសវាប្រ្្រងោយ វជិាជា ជីវៈនិ្ សីលធម ៌
ងយើ្្រង្កើត នូវភាពងជឿជា្ ់ងៅវញិងៅម្ និ្ នដគូរអាជីវ្ម្មរយះងពលតវ្ជាមយួអតិថិជន រ្រស់ងយើ្។

ងយើ្បានប្រគល់ជូននូវការត្រ្តច្ជំនាញវជិាជា ជីវៈសំរា្រប់គ្រ់ៗ គានា  និ្បគ្រអ់តិថិជន ងដើម្បកីានក់ា្រនូ់វ ប្រតិ្រត្តិការណ៍ធនាគារោណិជជា 
ងៅ្នាុ្ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសុី។ ពព័តម៌ានអវាីទាំ្ អស់តដលបានផ្តល់ងោយ ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសុី 
គឺជាការង ើ្នង�ើ្រហូតដល់ចំនុចគួរ ងអាយ្ត ់ សមា្គ ល់ និ្ចមងៃល់រ្រស់អតិថិជនទាំ្ អស់បតរូវបាន្រ្បសាយយ៉ា ្ចបាស់លាស់។ ចំនុច 
ពិងសសៗដន៏េងេៀតរ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសុី គឺជាការតាមោនដជ៏ា្រល់ា្រ ់ចំងោះសំងណើ រអតិថិជនរ្រស់ងយើ្ 
ងដើម្បងីឆលាើយត្រងៅនិ្តំរូវការ និ្ ការច្ប់ានរ្រស់ពួ្ងគ។  ដូចគានា ងនាះផ្តដរ ងយើ្តសវា្រ្ជាងេៀ្ទាតនូ់វងយ្រល់បត�្ររ់្រស់ 
អតិថិជន ងដើម្បដីរឹ្នូវឱកាសអភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល និ្ងសវា ងហើយ ងដើម្បបីបា្រព់ួ្ងយើ្ងអាយប្ររុ្ប្រយព័តនា ងៅនរឹ្ការរ ី្ ចំងរ ើនប្រ្្រងោយ 
សកា្ត នុពល។ ងយើ្មានវធិីសាសស្តជាងបចើន ងដើម្បបី្រមូលផ្តុ ំ ពព័តម៌ានពីអតិថិជន តាមរយះេូរសព័ពទា ការសទា្ម់តិ ការ្រំងពញចិត្តរ្រស់អតិថិជន 
និ្ មតិងយ្រល់តដលសរងសរងោយអតិថិជន។ ងយើ្នរឹ្ពិនិត្យងមើលងៅងលើមតិងយ្រល់រ្រស់អតិថិជនម្ត្មយួៗ និ្ យ្នូវតំរូវការ 
ស្ម្មភាពសមបស្រណ្មយួ ងដើម្បងីធវាើការងោះបសាយងៅ តាមសាថែ នភាពងផ្ស្ៗគានា ។
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ទិ�សៅយរុទ្ធសាស�្ត ឆ្នាំ២០១៧ 

ក. យរុទ្ធសាស�្តទីផ្សារ
យុេ្ធសាសស្តអាេិភាពដំ្រូ្ងគ រ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ គឺងដើម្ប្ីរំងពញចិត្តអតិថិជនតដលមានបសា្ររ់្រស់េលាួន 
ងោយផ្តល់ងអាយនូវផលិតផលតដលបានចបមាញ់ងអាយកានត់តប្រងសើរង�ើ្ ជាមយួនរឹ្អបតាការបបា្ប់្រ្ួតប្រតជ្ងលើេីផសារ ងោយបស្រ 
ងៅតាមការវវិត្តនូវតំរូវការចាបំាចរ់្រស់ពួ្ងគ ទាំ្ ងនះបាន្រងាហា ញជាភស្តុតា្ តាមរយៈ ្ំងណើ នតំរូវការជាមូលោ្ន រ្រស់អតិថិជន និ្ 
្ំងណើ នជាងរៀ្រាស់នថងៃនន គុណភាពឥណទានសរុ្ររ្រស់ងយើ្ (គា្ម នឥណទានតដរេូច រហូតដល់ងពល្រច្ចុ្រ្បននា)។ 

យុេ្ធសាសស្តអាេិភាពេីពីរគឺងដើម្បទីាញយ្អតិថិជនថ្មីតាមរយៈប្រពព័ន្ធផ្សពវាផសាយតដរមានប្រជាប្ិរយភាព ្នាុ្ងគាល្រំណ្ងដើម្ប្ីរង្កើននូវ 
ចំនួនអតិថិជនថ្មីៗ្រតនថែមងេៀត ចូលងៅ្នាុ្វដ្តននការរ ី្ ចំងរ ើន្នាុ្ងពល្រច្ចុ្រ្បននាតដលមានបសា្រ ់ ងោយងធវាើការពប្ី្នូវ្រណ្្ត ញសាខាជា 
ងបចើន ងៅេី្តនលា្តដលមានសកាក នុពល ងៅ្នាុ្រាជធានីភនាងំពញ ្នាុ្េណៈងពលតដលចា្រង់ផ្តើមនូវការង្រ្តជ្ាចិត្តងដើម្បផី្តល់នូវការងជឿជា្ ់ការ
នចនាប្រឌិតងសវា្ម្មហិរ ញ្ វតថែុប្រ្្រងោយភាពរា្ទ់ា្ ់ការងប្រើបបាស់នូវ្រងច្ច្វេិយាេំងនើ្រ និ្ ងផ្្ត តងៅងលើ ការងធវាើឲ្យប្រងសើរង�ើ្ជា្រន្ត្រនាទា ្រ ់ 
តាយរយៈការអភវិឌ្ឍន្រុគ្គលិ្រ្រស់ងយើ្ និ្ ការេេួលយ្នូវជំនាញការចាបំាចម់យួងដើម្បចីា្រយ់្អតថែប្រងយជនង៍ប្រៀ្រងធៀ្រពីគូរប្រ្ួត
ប្រតជ្រ្រស់ងយើ្។

្រនាទា ្រម់្ងេៀត ងយើ្្ំពុ្មានតផនការណ៍ពប្ី្ ងៅកានង់េត្តប្រុ្តដលងជឿជា្ថ់្មាន សកាក នុពលថ្មី ដូចជា ប្រុ្បពះសីហនុ 
ងេត្តងសៀមរា្រ ងេត្ត្ំព្ច់ាម ងេត្ត្ំព្ស់្ឺ និ្ ងេត្តបាតដ់ំ្រ្។ ងៅ្នាុ្រយះងពល១០ឆ្នា  ំងយើ្ងជឿជា្ថ់្ អាចពប្ី្្រតនថែមងេៀតជាមយួ 
ប្រតិ្រត្តិការណ៍សាខា ងៅ្នាុ្ ងេត្ត្ណ្្ត ល ងេត្តងោធិសាត ់ងេត្តនបពតវ្ និ្ ងេត្តតាត្វ។ វាគឺជា្រំណ្រ្រស់ងយើ្ផ្តដរ ងដើម្ប្ីរង្កើត 
នូវការយិលព័យតំណ្្ (និ្ សាខា្រន្ត្រនាទា ្រ)់ ងៅ្នាុ្េីប្រុ្ហុ្្ុ្ ងៅងពលសមរម្យណ្មយួងដើម្បគីាបំេងអាយប្រងសើរង�ើ្នូវអាជីវ្ម្ម 
អន្តរជាតិរ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសុី។

ខ- ការកំណត់ ទី ផ្សារសគាល សៅ

ធនាគារឯ្ងេស  ឈី ហវា (ងេម ្រូឌា) ភអីិលសីុ សមលារ្ឹ ងមើលង�ើញនូវ្ររយិកាសងសដ្្ិច្ច និ្ ស្្គម មានភាពវជិជាមាន ងដើម្បពីប្ី្នូវ 
ស្ម្មភាព រ្រស់េលាួន ងៅ្នាុ្្ីរឆ្នា ្ំរនាទា ្រ។់ ធនាគារ បានអភវិឌ្ឍន ៍នូវត្រ្រ្រេងបគា្ការបគ្រប់គ្ងដើមេុនផលាូវការមយួ ងោយមានងគាលងៅតដល 
បាន្ំណត់យ៉ា ្ចបាស់លាស់ងដើម្បរី្សានូវ្ំរតិសមបស្រននងដើមេុន។ ទាំ្ ងនះធានាឱកាស បគ្រប់គានស់បមា្រក់ារពប្ី្អាជីវ្ម្មនាងពល 
អនាគត។

ធនាគារ បាន្ំណតយ់្នូវេីតាំ្  តដលមានសកាក នុពល្រំផុត តដរនរឹ្បតរូវពប្ី្ចា្រត់ាំ្ ពី ឆ្នា ២ំ០១៧ ងៅកាន់្ តនលា្តដរមានការផ្គតផ់្គ្់
ងសវា្ម្មហិរ ញ្ វតថែុមនិសូវមាន ងហើយ្រ៉ាុតន្តតបមរូវការមាន្ំរតិេ្ស់។

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអិីលសីុ បានងធវាើការង្រ្តជ្ាចិត្ត ្នាុ្ការ្រំងពញនូវ តបមរូវកា
ររ្រស់អតិថិជននិ្ជួយ�ពួ្គាតឲ់្យមានភាពងជាគជព័យងៅ្នាុ្វសិព័យហិរ ញ្ វតថែុ បពមទាំ្  កាលា យ 
ជាធនាគារ ្ររងេស្នាុ្បសរុ្ តដលប្រ្្រងោយភាព នចនាប្រឌិត និ្មាន ប្រសិេ្ធិភាពេ្ស់្រំផុត 
ងៅ្នាុ្ប្រងេស ្ម្ុជា។ ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអិីលសីុ  ផ្តល់នូវការគាបំេយ៉ា ្ 
ខាលា ំ្ ដល់សរសរ បគរឹះងសដ្្ិច្ចទាំ្ ្រនួ តដលជា្តា្ត ជំរុញ ងអាយ វសិព័យងសដ្្ិច្ចរ ី្ ចំងរ ើនខាលា ំ្
ងៅប្រងេស្ម្ុជារមួមាន៖ ការនាងំចញសងមលាៀ្ ្រំោ្វ់សិព័យងេសចរណ៍ ្សិ្ម្ម និ្តផនា្ 
អចលបេព្យ។
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េិសទៅយ៊េ្ធស្សស្ត ឆ្នា ២ំ០១៧

ឃ- ការវិភាគពីការប្រកួត ប្រ ជជង

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្ូរឌា) ភអីិលសុី មាន្រុគ្គលិ្្នាុ្បសរុ្តដលមានវជិាជា ជីវៈជំនាញជាងបចើនតផនា្ងៅ្នាុ្វសិព័យ ធនាគារ 
គណងនយ្យ ការបគ្រប់គ្ឥណទាន ប្រតិ្រត្តិការណ៍ េីផសារ និ្ ការបគ្រប់គ្ធនធានមនុស្ស ្រូ្រមួទាំ្  ថ្នា ្ដ់រឹ្នាំ្ ំពូលតដល មានសាវតារ 
ម្ពីតំ្រនអ់ាសីុបា៉ា សីុហវាិ្ ដូចជា េីប្រុ្ហុ្្ុ្ ប្រងេសចិន ្ ម្ុជា...។ល។ ងនះបានផ្តល់អំណ្ចងអាយងយើ្ នូវងសវាតដលមានគុណភាព 
ងដើម្ប្ីរំងពញតំរូវការ្នាុ្បសរុ្ ងអាយបានងបចើន្រំផុតសំរា្រប់្រជាពលរដ្ងៅ្នាុ្ប្រងេស្ម្ុជាជាមយួនរឹ្ចំងណះដរឹ្ដេូ៏លំេូលាយងៅ្នាុ្ការ 
អភវិឌ្ឍនអ៍នាគតរ្រស់ធនាគារ។

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ មាន្រំណ្ងដើម្បអីភវិឌ្ឍនជ៍ាធនាគារោណិជជាតដរមានងសវា ងពញងលញ ជាមយួវសិព័យ 
អាជីវ្ម្មមយួចំនួនដូចជា៖

 កសិកម្ម និងអាជរីវកម្មខានាតតូច
 អាជរីវកម្មជាបកុមហ៊ុន
 អាជរីវកម្មជា្ុរគ្គល
 រតនាគារ

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ នរឹ្ងធវាើការយ៉ា ្ជិតសនាិតជាមយួធនាគារជាតិនន្ម្ុជា និ្ បពមទាំ្ ធនាគារឯ្ងេស 
តដរបាន្រង្កើតងៅ្នាុ្បសរុ្ និ្ សាខាធនាគារ្ររងេស ងដើម្បរី្សានូវតួនាេីដសំ៏ខានង់ៅ្នាុ្វសិព័យធនាគារ្នាុ្ប្រងេស្ម្ុជា។ ងយើ្នរឹ្ងធវាើ 
ការយ៉ា ្ជិតសនាិតផ្តដរ ងដើម្បគីាបំេដល់ អ្្គការ ឬ ប្រុមហុ៊នបស្រចបា្រត់ដលមានបសា្រ ់តដលស្ម្មភាពឥណទានជន្រេ។

ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល និ្ គណះបគ្រប់គ្ ននធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ គឺជាអនា្តដលមានវជិាជា ជីវៈ និ្ឆនទាះមុះមុត។ 
គណះបគ្រប់គ្ គឺមានចំងណះដរឹ្វជិាជា ជីវៈងបជៀលបជះងៅងលើ ធនាគារឯ្ងេស ធនាគារឯ្ងេសជន្រេ ឥណទានសហគមន ៍
ប្រុមហុ៊នមបី្រូហិរ ញ្ វតថែុ និ្ បាន្រញ្ជា ្នូ់វការយល់ដរឹ្ននល្ខេណៈសម្បត្តិតតមយួគត ់ននគំរូអាជីវ្ម្មងសវាហិរ ញ្ វតថែុនីមយួៗ បពមទាំ្  តំរូវ 
ការ និ្ការច្ប់ាន ននប្រុមអតិថិជន។

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ងធវាើប្រតិ្រត្តិការណ៍រ្រស់េលាួនជាមយួការអនុមព័តឥណទានដរ៏ រ្ឹ មាមំយួ ប្រពព័ន្ធតាមោន 
និ្ប្រពព័ន្ធបគ្រប់គ្ហានិភព័យ ងដើម្បធីានានូវភាពរ រ្ឹ មា ំ និ្ងសថែរភាពហិរ ញ្ វតថែុននប្រតិ្រត្តិការណ៍ធនាគារ។ ធនាគារងធវាើការអនុមព័តប្រពព័ន្ធតាម 
ោនឥណទានជាបបាតំផនា្ ជាមយួនរឹ្តំនលអបតាការបបា្ង់ោយតផ្អ្ងលើហានិភព័យ ងដើម្បធីានានូវការបគ្រប់គ្ហានិភព័យដប៏តរឹមបតរូវមយួ។

គ- ទំហំ និង និនានាការទីផ្សារ

ការង ើ្នង�ើ្នូវតបមរូវការេីផសាររ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ រ្សានូវការង ើ្នង�ើ្ តដរបាន្រងាហា ញងអាយ ង�ើញ 
ចបាស់ ងោយ្ំងណើ នជាប្រចានំថងៃ ងៅ្នាុ្ េំហំឥណទានប្រ្្រងោយគុណភាព ចា្រត់ាំ្ ពីការ្រង្កើត រហូតដល់ងពល្រច្ចុ្រ្បននា។ ការ 
រ ី្ ចំងរ ើន ងៅ្នាុ្ងសដ្្ិច្ចេីផសារ និ្ ងសដ្្ិច្ច្ំពុ្អភវិឌ្ឍន បតរូវបានងរៀ្រចំជាគំងរា្ងដើម្ប ី ងធវាើងអាយមាន្ំងណើ នង�ើ្នូវេីផសារឥណ
ទាន តដរបានគាបំេងោយតបមរូវការ្នាុ្បសរុ្កានត់ត ខាលា ំ្ ង�ើ្ បពមទាំ្ ការសា្ត រង�ើ្វញិនូវតបមរូវការខា្ងបរៅ តដលបានជំរុញ ងោយ 
្ំងណើ នងសដ្្ិច្ចយ៉ា ្ឆ្្ររ់ហព័ស។

ងោយមានឳកាសវនិិងយគ្នាុ្បសរុ្មាន្ំរតិេ្ស់ វសិព័យធនាគារ និ្បគរឹះសាថែ ន ហិរ ញ្ វតថែុ ដន៏េងេៀត ដូចជា មបី្រូហិរ ញ្ វតថែុ តដលបានេេួល 
ងៅផលចំងណញដស៏ន្ធិ្សនា្ធ ្រ ់ បានទា្ទ់ាញនូវការវនិិងយគថ្មី តដរនាងំអាយមានការរ ី្ លូតលាស់្នាុ្វសិព័យងនះយ៉ា ្ ឆ្្ររ់ហព័ស។ 
ទាំ្ ងនះបានឆលាុះ្រញ្្ច ំ្ ពីការង្ើនង�ើ្ឥតឈ្រឈ់រ ្នាុ្បេព្យស្ម្ម ឥណទាន ការោ្ប់បា្្់រង ញ្ ើ តបមរូវការសបមា្រឥ់ណទានធនាគារ 
និ្ ងសវា្ម្មធនាគារដន៏េងេៀត។ ភាពងជាគជព័យងៅ្នាុ្វសិព័យធនាគារងនះបតរូវបានសន្មតង់ោយគា្ម នការស្្សព័យងៅនរឹ្ការ រ ី្ ចងបមើន 
គួរងអាយ្តស់មា្គ ល់ងៅ្នាុ្ ប្រពព័ន្ធហិរ ញ្ វតថែុ និ្ធនាគារ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្មយួងនះ តដលបាន្រន្តងដើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍ និ្ងធវាើងអាយប្រងសើរ 
ង�ើ្ជាលំោ្រ។់ ការជួយ�ងបជាមតបជ្ទាំ្ ងនះ បាន្សា្នូវេំនុ្ចិត្ត និ្ ជំងនឿេុ្ចិត្តតថមងេៀតពី សាធារណជន និ្អនា្វនិិងយគ 
ងៅ្នាុ្វសិព័យធនាគារ និ្វសិព័យោ្ព់ព័ន្ធងផ្ស្ងេៀត ជាលេ្ធផល តបមរូវការមាន្ំរតិេ្ស់ សបមា្រង់សវា្ម្មហិរ ញ្ វតថែុ និ្ ធនាគារ បពមទាំ្  
ងសវា្ម្មោ្ព់ព័ន្ធងផ្ស្ងេៀត។ ការផ្តល់នូវវតថែុតា្នាងពល្រច្ចុ្រ្បននាងៅ្នាុ្រ ី្ ចំងរ ើន ននតបមរូវការេីផសារចំងោះងសវា្ម្មធនាគារទាំ្ ងនាះ 
រមួមាន ឥណទាន បបា្្់រង ញ្ ើ និ្ងសវា្ម្មងផ្ស្ៗងេៀត នរឹ្ង ើ្នង�ើ្ចំងោះងសវា្ម្មេីផសារធនាគារ ងៅតតល្អដត៏ដរ។

ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ មានតផនការណ៍្រង្កើតនូវេំនា្េ់ំន្ល្អជាមយួនរឹ្ប្រុមហុ៊នជាងបចើនងេៀត  តដលរា្រច់ា្រ់
តាំ្ ពីមុេរ្ររងៅតាមផទាះ រហូតដល់អាជីវ្ម្មខានា តម់ធ្យម ងដើម្បផី្តល់ងអាយពួ្ងគនូវងសវា្ម្មរ្រស់ធនាគារ។ តាមរយៈតផនការណ៍អាជីវ្ម្ម 
ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ ងជឿជា្ថ់្ អាជីវ្ម្មទាំ្ ងនាះ អាចនរឹ្ម្ េេួលយ្នូវងសវា្ម្មធនាគារ ្នាុ្ងគាល 
្រំណ្ងដើម្បពីប្ី្ នូវអាជីវ្ម្ម រ្រស់ពួ្ងគ។ងនះមាននព័យថ្ េំហំេីផសារ និ្ និនានា ការងប្រើបបាស់ងសវា ធនាគារ នរឹ្បតរូវបាន ពប្ី្កានត់ត
ធំង�ើ្ពីមយួនថងៃងៅមយួតថងៃ។
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ការពបងីកអាជីវកម្ម

ងៅ្នាុ្្ររយិកាសអាជីវ្ម្មតដរ 
មានភាពអនុងបគាះល្អប្រងសើរដូចជា 
្ំងណើ នងសដ្្ិច្ចយ៉ា ្ឆ្្ររ់ហព័ស ងសថែរ 
ភាព្ររយិកាសនងយបាយនិ្សកា្ត នុពល 
ដអ៏សា្ច រ្យបពមទាំ្ មានជាងបចើនងេៀតងយើ្នរឹ្
ងបគា្ងដើម្បី្ មាលា យេលាួនពី ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) 
ភអីិលសីុ ងៅជា ធនាគារោណិជជា ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្. ងៅ្នាុ្អនាគត បពមទាំ្ នរឹ្ 
្រង្កើតសាខាជាងបចើន្នាុ្្រ៉ាុនា្ម នឆ្នា ខំា្មុេងេៀត ងៅ្នាុ្រាជធានីភនាងំពញ ្ នាុ្ងគាល្រំណ្ ងដើម្ប ី
ពប រ្ឹ្នូវអាជីវ្ម្ម រ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ និ្ េេួលយ្ផល 
ប្រងយជន ៍ ពីការរ ី្ ចងបមើនននងសដ្្ិច្ច រ្រស់ ប្រងេស្ម្ុជា និ្ ការង ើ្នង�ើ្ននតបមរូវការ 
ងសវា្ម្មធនាគារ។

កម្ព៊ជា

ភ្នុំទពញ
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បណ្តា ញសាខា

មានសកា្ត នុពលអាជីវ្ម្មដធ៏ំសងម្បើម ងដើម្ប្ីរង្កើត 
សាខាងៅ ្នាុ្រាជធានីភនាងំពញតដលបតរូវ បានងជឿជា្ ់
ងដើម្បពីប្ី្នូវចំតណ្េីផសារេេួលនិ្ នូវសកា្ត នុពល 
ជំនួញងលើវសិព័យ ធនាគារពីតផនការណ៍ពប្ី្សាជីវ្
ម្មថ្មីរ្រស់ងយើ្។ េី្តនលា្ទាំ្ ងនាះសថែិតងៅេួលេំពុ្/
អូរឡាពិំ្ តាម ្រងណ្្ត យ មហាវថិីនងរាត្តម សងាក តស់ទារឹ្ 
មានជព័យ និ្ ងផ្ស្ៗងេៀត តដលជាេី្តនលា្តដរតបមរូវ 
ការមាន្ំរតិេ្ស់។ ងដើម្បសីងបមចនូវងគាលងៅរ្រស់ 
ងយើ្ ងយើ្បតរូវការ្សា្ង្រ ្តិ៍ងឈា្ម ះរ្រស់ធនាគារ ឈហីវា ងហើយនរឹ្ងដើម្ប្ីរង្កើតនូវ្រណ្្ត ញ 
អាជីវ្ម្មមយួ ្នាុ្ងគាល្រំណ្ច្្អុល្រងាហា ញនូវវឌ្ឍនភាពរ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា 
(ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ និ្ភាពេុសត្រលា្រ្រស់ធនាគារ ឈហីវា ពីគូរប្រ្ួតប្រតជ្។

អាសយោ្ន សាខាចបារអំងៅ
វមិានត្វចរនណ ដី�ូតង៍លេ១០៥ង្រ ផលាូវជាតិងលេ០១ ភូមតិា្៉ាូវ 
សងាក តនិ់ងរាធ េណ្ចបារអំងៅ រាជធានីភនាងំពញ។

េូរសព័ពទា : 855-23-230 488
េូរសារ : 855-23-230 477

អាសយោ្ន ការយិលព័យ្ណ្្ត ល
ផទាះងលេ ងស ០១ ផលាូវតអ ៊១១ ត្្នរឹ្ផលាូវ៧០ ភូម១ិ 
សងាក តប់សះច្ េណ្ដូនងពញ រាជធានីភនាងំពញ

េូរសព័ពទា : 855-23-900 878
េូរសារ : 855-23-900 858
អុីតម៉ាល : info@chiefholdings.com.kh  
ងគហេំពព័រ : www.chiefbank.com.kh
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របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ខុ
របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
សបមាប់�ំណាច់ឆ្នា  ំដថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦

របា�ការណ៍្ក៊ម្បរឹក្សាភិបាល ២៣-២៥

របា�ការណ៍សវនករឯករាជ ២៦-២៨

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ

តារាងត៊ល្យការ ២៩

របា�ការណ៍លេ្ធផល ៣០

របា�ការណ៍បម្មប្មរួលមូលធន ៣១

របា�ការណ៍លុំហូរស្ច់្បាក់ ៣២

កុំណត់សម្គាល់របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ ៣៣-៦៣

ឧបសម្ពព័ន្ធ៖ កុំណត់សម្គាល់ស្តីពីការអន៊វត្តតាម្បកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល                                    i-xi
ឧបសម្ពព័ន្ធមិន មមនជាមផ្នក ននរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ញមដលបាន  ទធ្វីសវនកម្ម ទេ
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ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលមានងសច្្តីងសាមនស្ស្នាុ្ការោ្្់រងាហា ញរបាយការណ៍រ្រស់េលាួន និ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុតដលបានងធវាើ សវន្ម្មរចួ 
រ្រស់ ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ (ងៅកាតថ់្ “ធនាគារ”) សបមា្រដំ់ណ្ចឆ់្នា នំថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦។ 

�កម្មភាពចម្បងៗ
ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មចម្ប្ៗរ្រស់ធនាគារគឺោ្ព់ព័ន្ធនរឹ្ការផ្តល់ងសវាតផនា្ធនាគារឯ្ងេស និ្ងសវាងផ្ស្ៗតដលទា្េ់្នរឹ្វសិព័យហិរ ញ្
វតថែុ។

លទ្ធផលហឌិរញ្ញ វត្ថុ
លេ្ធផលហិរ ញ្ វតថែុសបមា្រដំ់ណ្ចឆ់្នា នំថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ បតរូវបាន្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផលងៅងលើេំពព័រេី៩ ននរបាយ 
ការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ។

ស�ើមទថុន
្នាុ្អំ�ុ្ឆ្នា  ំ ធនាគារបាន្រង្កើតងដើមេុនរ្រស់េលាួនពី ៣១.០០០.០០០ ដុលាលា រអាងមរ ិ្  ងៅ ៣៨.៨០០.០០០ ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ។ 
ងៅនថងៃេី៣០តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារ្ណ្្ត លបានអនុមព័ត្រង្កើនងដើមេុនងនះ។ ធនាគារ្ំពុ្តតសថែិត្នាុ្ដំងណើ រការននការងធវាើវងិសាធន្ម្ម
ល្ខេន្តិ្ៈរ្រស់េលាួនងៅប្សួ្ោណិជជា្ម្ម។

ឥណទានអាកកក ់នឌិងឥណទាន�ង្ស័យ
មុនងពលងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានចាតវ់ធិានការតដលមានមូលោ្នសមបស្រ ោ្ព់ព័ន្ធងៅនរឹ្ 
ការជបមះឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអាប្្ង់ចញពី្រ ជ្ា ី ឬការងធើវាសំវធិានធនឥណទាន និ្្រុងរប្រទានស្្សព័យ ងហើយប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលងជឿ
ជា្ថ់្រាល់្រុងរប្រទាន និ្ឥណទានអាប្្ទ់ាំ្ អស់តដលបានដរឹ្ បតរូវបានជបមះងចញពី្រ ជ្ា ី និ្បាន្តប់តាសំវធិានធនយ៉ា ្ងពញងលញ 
សបមា្រឥ់ណទាន និ្្រុងរប្រទានអាប្្ ់និ្ស្្សព័យ។

គិតបតរឹមកាល្ររងិច្ឆេននរបាយការណ៍ងនះ    និ្តផ្អ្តាម្បមតិននការយល់ដរឹ្ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលពុំបានដរឹ្ពី    កាលៈងេសៈណ្មយួ 
តដលនាឲំ្យចំនួនឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអាប្្ត់ដលបានជបមះងចញពី្រ ជ្ា ី ឬចំនួនសំវធិានធនឥណទាននិ្្រុងរប្រទានអាប្្និ់្ 
ស្្សព័យ ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ មានតនមលាមនិបគ្រប់គានជ់ាសារវន្តងនាះងេ។

កទព្យ�កម្ម
មុនងពលងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានងរៀ្រចំវធិានការតដលមានមូលោ្នសមបស្រងដើម្ប្ីរញ្ជា ្ថ់្
្រណ្្បេព្យស្ម្មទាំ្ ឡាយ តដលេំន្ជាមនិអាច្រ្វាិលម្វញិងៅ្នាុ្ប្រតិ្រត្ិការអាជីវ្ម្មធម្មតា ងៅតាមតនមលាងៅ្នាុ្្រ ជ្ា ីគណងនយ្យ 
រ្រស់ធនាគារ បតរូវបាន្តប់តា្រនថែយឲ្យងៅងស្មើនរឹ្តនមលាតដលគិតថ្នរឹ្អាចេេួលសា្គ ល់បានជា្ត់ស្្។  

គិតបតរឹមកាល្ររងិច្ឆេននរបាយការណ៍ងនះ និ្តផ្អ្តាម្បមតិននការយល់ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលពុំបានដរឹ្ពីងហតុការណ៍ណ្មយួតដល    អាច
្រណ្្លឲ្យតនមលាបេព្យស្ម្ម្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារពំុបតរឹមបតរូវជាសារវន្ងនាះងេ។

របាយការណ៍បករុមប្ររឹក្សាភិបាល
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របាយការណ៍បករុមបបរឹកសាភិបាល

បំណថុ លយថាភាព នឌិងបំណថុ លសផ្ងៗ
គិតបតរឹមកាល្ររងិច្ឆេននរបាយការណ៍ងនះ មនិមានៈ

្.  ្រនទាុ្ណ្មយួងលើបេព្យស្ម្មរ្រស់ធនាគារ តដលបានង ើ្តង�ើ្ចា្រត់ាំ្ ពីដំណ្ចឆ់្នា  ំសបមា្រក់ារធានា្រំណុលរ្រស់្រុគ្គលណ្មយួ 
និ្

េ. ្រំណុលយថ្ភាពណ្មយួរ្រស់ធនាគារតដលបានង ើ្តង�ើ្ចា្រត់ាំ្ ពីដំណ្ចឆ់្នា  ំ ងបរៅពី្រំណុលងផ្ស្ៗងៅ្នាុ្ដំងណើ រការអាជីវ្ម្ម 
ធនាគារធម្មតាងេ។

តាមងយ្រល់រ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល មនិមាន្រំណុលយថ្ភាព ឬ្រំណុលងផ្ស្ៗរ្រស់ធនាគារ តដលបតរូវបានទាមទារឲ្យស្ 
ឬអាចនរឹ្ទាមទារឲ្យស្ ្នាុ្រយៈងពល១២តេ ្រនាទា ្រពី់ដំណ្ចឆ់្នា  ំតដលនរឹ្ឬអាចនរឹ្មានឥេ្ធិពលយ៉ា ្ធងៃនធ់ងៃរដល់លេ្ធភាព  រ្រស់ធនាគារ
្នាុ្ការ្រំងពញកាតពវា្ិច្ចរ្រស់េលាួន ងៅនថងៃ្ំណតស់្ងនាះងេ។

ការបករែករែរួលកាលៈសទ�ៈ
គិតបតរឹមកាល្ររងិច្ឆេននរបាយការណ៍ងនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលមនិបានដរឹ្ពីកាលៈងេសៈណ្មយួតដលមនិបានតវ្តញ្ងៅ្នាុ្របាយ 
ការណ៍ងនះ ឬរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ តដលអាច្រណ្្លឲ្យចំនួនេរឹ្បបា្ ់ តដលបាន្រងាហា ញ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ មាន
ភាពមនិបតរឹមបតរូវជាសារវន្ងនាះងេ។  

ករែតិបតិដិការមឌិនករែកកតី
តាមងយ្រល់រ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល លេ្ធផលហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារសបមា្រ់្ នាុ្ឆ្នា  ំមនិបានេេួលរ្នូវ     ឥេ្ធិពលធងៃនធ់ងៃរតដលង ើ្តងចញ 
ពី្តា្ត ងផ្ស្ៗ ប្រតិ្រត្តិការ ឬបពរឹត្តិការណ៍ទាំ្ ឡាយ តដលមានល្ខេណៈជាសារវន្ត និ្មនិធម្មតាងនាះងេ។

តាមងយ្រល់រ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ្នាុ្ចងនាលា ះងពលរវា្ដំណ្ចឆ់្នា  ំ ម្េល់នរឹ្កាល្ររងិច្ឆេននរបាយការណ៍ងនះ មនិមាន ង ើ្តង�ើ្ 
នូវេទា្គ់ណនី ប្រតិ្រត្តិការ ឬបពរឹត្តិការណ៍ណ្មយួ តដលមានល្ខេណៈជាសារវន្ត និ្មនិធម្មតា តដលងធវាើឲ្យ្រ៉ាះោល់ជាសារវន្តងលើលេ្ធផល
ប្រតិ្រត្តិការរ្រស់ធនាគារ ្នាុ្ឆ្នា តំដលរបាយការណ៍ងនះបតរូវបានងធវាើង�ើ្ងនាះងេ។

កករុមករែរឹកសាភិបាល
ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលតដលបាន្រងបមើការ្នាុ្អំ�ុ្ការយិ្ររងិច្ឆេ រហូតម្េល់នរឹ្កាល្ររងិច្ឆេននរបាយការណ៍ងនះ មានរាយនាមដូចខា្ 
ងបកាម៖

ងលា្ Chau Chung Kai Peter ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

ងលា្ Lam Wai Chuen អភបិាល

ងលា្ Ye Haiya អភបិាល

្ញ្ញ  Ng Siu Mui អភបិាល
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ការទទួលខរុ�បតរូវរ្រ�់បករុមប្ររឹក្សាភិបាលចំសោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
 ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលេេួលេុសបតរូវ្នាុ្ការ្រញ្ជា ្ថ់្ របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុបតរូវបានងរៀ្រចំង�ើ្បតរឹមបតរូវនូវបគ្រេ់ិដ្ភាពជាសារវន្តទាំ្

អស់ននសាថែ នភាពហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ្ដូ៏ចជាលេ្ធផលហិរ ញ្ វតថែុ និ្លំហូរសាចប់បា្ស់បមា្រ់
ដំណ្ចក់ារយិ្ររងិច្ឆេ។ ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុងនះ តបមរូវឲ្យប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល៖

១. អនុវត្ងគាលការណ៍គណងនយ្យសមបស្រ តដលគាបំេងោយការវនិិច្ឆព័យ និ្ការបា៉ា នប់្រមាណសមងហតុផល 
និ្ប្រ្្រងោយការប្ររុ្ប្រយព័តនា បពមទាំ្ អនុវត្តាមងគាលការណ៍ទាំ្ ងនះឲ្យមានភាពសីុសងាវា ្គ់ានា ។

២. អនុវតត្ាមតបមរូវការ្នាុ្ការលាតបតោ្ពព័តម៌ាន តដលអនុងលាមតាមងគាលការណ៍តណនារំ្រស់ធនាគារជាតិនន្ម្ុ
ជា និ្ស្ត្ោ់រគណងនយ្យ្ម្ុជា ងហើយប្រសិនង្រើមានការបបាសចា្ណ្មយួ ្នាុ្ការ្រងាហា ញឲ្យមានភាពបតរឹមបតរូវ       
ការបបាសចា្ទាំ្ ងនាះ បតរូវបាន្រងាហា ញពន្យល់ និ្្ំណត្់ររមិាណឲ្យបានបតរឹមបតរូវងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ។

៣. រ្សាេុ្្ំណតប់តាគណងនយ្យឲ្យបានបគ្រប់គាន ់និ្ប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្ប្រ្្រងោយប្រសិេ្ធភាព។

៤. ងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុងោយតផ្អ្ងលើមូលោ្ននិរន្ភាពននដំងណើ រការអាជីវ្ម្ម ងលើ្តល្តតមាន្រណីសន្មតយ៉ា ្សមរម្យ
ថ្ ធនាគារនរឹ្មនិអាច្រន្្ិច្ចប្រតិ្រត្ិការ អាជីវ្ម្មងៅងពលអនាគតដេ៏លាី និ្

៥.  បតរួតពិនិត្យ និ្ដរឹ្នាធំនាគារឲ្យមានប្រសិេ្ធភាព តាមរយៈការសងបមចចិត្តសំខាន់ៗ ទាំ្ អស់ តដលជះឥេិ្ធពលដល់ប្រតិ្រត្តិការ 
និ្លេ្ធផលអាជីវ្ម្ម ងហើយបបា្ដថ្្ិច្ចការទាំ្ ងនះ បតរូវបានឆលាុះ្រញ្្ច ំ្យ៉ា ្បតរឹមបតរូវងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ។

 ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលអះអា្ថ្ធនាគារបានអនុវត្តតាមការតបមរូវខា្ងលើ ្នាុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ។

ការអនថុមស័តរបាយការណហ៍ឌិរញ្ញ វត្ថុ
ងយើ្េ្ុ ំជាប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានអនុមព័តងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុតដលភាជា ្រម់្ជាមយួ      តដលបាន្រងាហា ញបតរឹមបតរូវនូវបគ្រេ់ិដ្ភាពជា
សារវន្តទាំ្ អស់ ននសាថែ នភាពហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ បពមទាំ្ លេ្ធផលហិរ ញ្ វតថែុ និ្លំហូរសាចប់បា្ ់
សបមា្រដំ់ណ្ចឆ់្នា  ំងោយអនុងលាមងៅតាមងគាលការណ៍តណនារំ្រស់ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា និ្ស្ត្ោ់រគណងនយ្យ្ម្ុជា។

 

សោក Chau Chung Kai Peter
ករែធានកករុម  កបឹកសាភិបាល

ភនាងំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា

កាល្ររងិច្ឆេ៖ នថងៃេី ៣១ តេ មនីា ឆ្នា  ំ២០១៧

របាយការណ៍បករុមបបរឹកសាភិបាល
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ជនូភាគទថុនឌិក ធនាគារឯកសទ� ឈីហ្វ (សេមបឌូា) ភីអឌិល�ថុី 

មែិទយាបល់របស់ទយងីេ្៊ ំ
តាមមតិងយ្រល់រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំ របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារឯ្ងេស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសុី (ងៅកាតថ់្  ៉ាធនាគារ  ៉ា) 
្រងាហា ញបតរឹមបតរូវ នូវបគ្រេ់ិដ្ភាពជាសារវន្តទាំ្ អស់អំពីសាថែ នភាពហិរ ញ្ វតថែុរ្រ ស់ធនាគារគិតបតរឹមនថងៃ េី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ និ្ 
លេ្ធផលហិរ ញ្ វតថែុ បពមទាំ្ សាចប់បា្ស់បមា្រដំ់ណ្ចឆ់្នា  ំ ងោយអ នុងលាមងៅតាមងគាលការណ៍តណនារំ្រស់ធនាគារជាតិនន្ម្ុជានិ្ 
ស្ត្ោ់រគណងនយ្យ្ម្ុជា។

របាយការណ៍ត�លទយងីេ្៊ ំបានទធ្វីសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ រមួមាន៖

• តារាតុល្យការ គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦
• របាយការណ៍លេ្ធផលសបមា្រដំ់ណ្ចឆ់្នា ំ
• របាយការណ៍្រតបម្របមរួលមូលធនសបមា្រដំ់ណ្ចឆ់្នា ំ
• របាយការណ៍លំហូរសាចប់បា្ស់បមា្រដំ់ណ្ចឆ់្នា  ំនិ្
• ្ំណតស់មា្គ ល់របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ រា្រទ់ាំ្ ងសច្្តីសង្ខេ្រងគាលការណ៍គណងនយ្យសំខាន់ៗ ។

មូលោឋា នដនមែិទយាបល់របស់ទយងីេ្៊ ំ
ងយើ្េ្ុ ំបានងធវាើសវន្ម្មងោយអនុងលាមងៅតាមស្ត្ោ់រអន្តរជាតិ ស្តីពីសវន្ម្មនន្ម្ុជា  (ងៅកាតថ់្ “ស្ត្ោ់រសវន្ម្ម”)។ ការេេួល 
េុសបតរូវរ្រស់ងយើ្េ្ុ ំតដលអនុងលាមងៅតាមស្ត្ោ់រទាំ្ ងនាះ បតរូវបានពណ៌នា្រតនថែមងេៀតងៅ្នាុ្្ថ្េណ្ “ការេេួលេុសបតរូវរ្រស់  
សវន្រ្នាុ្ការងធវាើសវន្ម្មងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ” ងៅ្នាុ្របាយការណ៍រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំ។

ងយើ្េ្ុ ំងជឿជា្ថ់្ភស្តុតា្សវន្ម្មតដលងយើ្េ្ុ ំបានេេួលមានភាពបគ្រប់គាន ់និ្សមងហតុផល  ងដើម្បងីធវាើជាមូលោ្នសបមា្រក់ារ្រង ្្ច
ញមតិងយ្រល់រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំ។

ឯករាជ្យ
ងយើ្េ្ុ ំមានឯ្រាជ្យពីធនាគារ  តដលអនុងលាមងៅតាមប្មសីលធមស៌បមា្រគ់ណងនយ្យ្រវជិាជា ជីវៈ តដលងចញផសាយងោយប្រុមប្ររឹ្សាស្ត្់
ោរប្មសីលធមអ៌ន្តរជាតិ (ងៅកាតថ់្ “ប្មសីលធមអ៌ន្តរជាតិ”) និ្អនុងលាមងៅតាមប្មសីលធមរ៌្រស់វេិយាសាថែ នគណងនយ្យ្រ 
ជំនាញ និ្សវន្រ្ម្ុជា (ងៅកាតថ់្ “ប្មសីលធម ៌ វគស្”)។ ងយើ្េ្ុ ំបាន្រំងពញកាតពវា្ិច្ច្នាុ្ការេេួលេុសបតរូវតផនា្ប្មសីលធម ៌
ងផ្ស្ៗងេៀត  តដល្ំណតង់ោយ “ប្មសីលធមអ៌ន្តរជាតិ”  និ្“ប្មសីលធម ៌វគស្”។

ព័ែ៌មានទផ្សងៗ
គណៈបគ្រប់គ្េេួលេុសបតរូវចំងោះពព័តម៌ានងផ្ស្ៗ។ ពព័តម៌ានងផ្ស្ៗរមួមាន ឧ្រសម្ព័ន្ធស្តីពីការអនុវត្តតាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារ្ណ្្ត ល 
្រ៉ាុតន្តឧ្រសម្ព័ន្ធទាំ្ ងនះមនិតមនជាតផនា្ននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ និ្របាយការណ៍សវន្ររ្រស់ងយើ្េ្ុ ំងេ។

មតិងយ្រល់រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំចំងោះរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ពំុបានបគ្រដណ្ត ្រង់ៅងលើពព័តម៌ានងផ្ស្ៗងនាះងេ ងហើយងយើ្េ្ុ ំមនិងធវាើការធានាអះ
អា្ចំងោះពព័តម៌ានទាំ្ ងនាះងេ។

ទា្េ់្នរឹ្ការងធវាើសវន្ម្មរ្រស់ងយើ្េ្ុ ំងៅងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ងយើ្េ្ុ ំេេួលេុសបតរូវ្នាុ្ការអានពព័តម៌ានងផ្ស្ៗតដលបានងរៀ្ររា្រ់
ខា្ងលើ ងដើម្បពីិចារណ្ថ្ងតើពព័តម៌ានងផ្ស្ៗទាំ្ ងនាះមានភាពផទាុយគានា ជាសារវន្តពីរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ឬផទាុយពីការយល់ដរឹ្រ្រស់ងយើ្
េ្ុ ំតផ្អ្ងលើលេ្ធផលននការងធវាើសវន្ម្ម  ឬមានការរាយការណ៍ពី្ំហុសឆ្គ្ជាសារវន្តតដលបានង ើ្តង�ើ្ឬងេ។

តផ្អ្ងៅងលើការងារតដលងយើ្េ្ុ ំបាន្រំងពញ ប្រសិនង្រើងយើ្េ្ុ ំសននាិោ្នថ្មាន្ំហុសឆ្គ្ជាសារវន្តតដលង ើ្តងចញពីពព័តម៌ានងផ្ស្ៗទាំ្
ងនះ ងយើ្េ្ុ ំបតរូវរាយការណ៍ពីអ្្គងហតុនន្ំហុសឆ្គ្ទាំ្ ងនាះ។ ងយើ្េ្ុ ំមនិមានអវាីបតរូវរាយការណ៍ចំងោះ្រញ្ហា ងនះងេ។

របាយការណ៍�វនករឯករជ
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ការេេួលេ៊សបែរូវរបស់ថ្នា ក់បគប់បគង និងអនាកត�លេេួលបន្៊កទលីអភិបាលកិច្របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
ថ្នា ្ប់គ្រប់គ្េេួលេុសបតរូវ្នាុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ និ្្រងាហា ញរបាយការណ៍ទាំ្ ងនាះឲ្យបានបតរឹមបតរូវ ងោយអនុងលាមងៅតាម 
ស្ត្ោ់ររបាយការណ៍ទា្េ់្នរឹ្ហិរ ញ្ វតថែុអន្តរជាតិនន្ម្ុជា និ្េេួលេុសបតរូវងលើប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្ តដលថ្នា ្ប់គ្រប់គ្្ំណត ់
ថ្មានភាពចាបំាច់្ នាុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ឲ្យងចៀសផុតពីការរាយការណ៍េុសជាសារវន្ត តដល្រណ្្ត លម្ពីការត្លា្្រនលាំ 
ឬ្ំហុសឆ្គ្ងផ្ស្ៗ។

្នាុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ថ្នា ្ប់គ្រប់គ្េេួលេុសបតរូវ្នាុ្ការវាយតនមលាអំពីលេ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការ្រន្តនិរន្តភាពអាជីវ្ម្ម 
ការលាតបតោ្ពត៌ព័មានតដលោ្ព់ព័ន្ធ ្ដូ៏ចជា្រញ្ហា ងផ្ស្ៗតដលទា្េ់ិនងៅនរឹ្និរន្តភាពអាជីវ្ម្ម ងោយងប្រើមូលោ្នគណងនយ្យសបមា្រ ់
និរន្តភាពអាជីវ្ម្ម ងលើ្តល្តតថ្នា ្ប់គ្រប់គ្ងបគា្នរឹ្្ិរេអាជីវ្ម្មរ្រស់ធនាគារ ឬ្រញ្ឈ្រប់្រតិ្រតិ្តការ ងោយមនិមានជងបមើសប្រ្្រ 
ងោយភាពបបា្ដប្រជាណ្មយួ។

អនា្តដលេេួល្រនទាុ្អភបិាល្ិច្ច បតរូវមានការេេួលេុសបតរូវ្នាុ្ការបតរួតពិនិត្យដំងណើ រការននការរាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ។

ការេេួលេ៊សបែរូវរបស់សវនករ កនា៊ងការទធ្វីសវនកម្មទលីរបាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
ងគាល្រំណ្រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំគឺតសវា្រ្អំណះអំណ្្តដលសមងហតុផល ថ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុទាំ្ មូលពំុមានការរាយការណ៍េុស ជា
សារវន្តតដល្រណ្្ត លម្ពីការត្លា្្រនលាំ ឬ្ំហុសឆ្គ្ងផ្ស្ៗ និ្ងចញរបាយការណ៍សវន្ម្មតដលមានមតិងយ្រល់រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំ។ ការអះ
អា្តដលសមងហតុផលគឺជាការអះអា្្នាុ្្បមតិេ្ស់ ្រ៉ាុតន្តវាមនិតមនជាការធានាថ្សវន្ម្មតដលបានងធវាើង�ើ្ងោយអនុងលាមងៅតាម
ស្ត្ោ់រសវន្ម្ម តត្តតរ្ង�ើញជានិច្ចនូវការរាយការណ៍េុសជាសារវន្តតដលបានង ើ្តង�ើ្ងនាះងេ។ ការរាយការណ៍េុសអាចង ើ្ត 
ង�ើ្ពីការត្លា្្រនលាំ ឬ្ំហុសឆ្គ្ ងហើយវាបតរូវបានចាតេុ់្ថ្មានល្ខេណៈជាសារវន្ត ប្រសិនង្រើការរាយការណ៍េុសនីមយួៗ ឬការ 
រាយការណ៍េុសសរុ្រ អាចបតរូវបានរពំរឹ្ថ្ជះ ឥេ្ធិពលងលើមូលោ្នននការសងបមចចិត្ត តផនា្ងសដ្្ិច្ចរ្រស់អនា្ងប្រើបបាស់របាយការណ៍ 
ហិរ ញ្ វតថែុទាំ្ ងនះ។

តផនា្មយួននការងធវាើសវន្ម្មតដលអនុងលាមងៅតាមស្ត្ោ់រសវន្ម្ម តបមរូវឲ្យងយើ្េ្ុ ំងប្រើបបាស់ការវនិិច្ឆព័យ និ្រ្សាការង្ឿ្ឆងៃល់ប្រ្្រ 
ងោយវជិាជា ជីវៈ ្នាុ្ងពល្រំងពញការងារសវន្ម្មរ្រស់ងយើ្េ្ុ ំ ងហើយងយើ្េ្ុ ំ៖

• ្ំណត ់ និ្វាយតនមលាហានិភព័យននភាពេុសជាសារវន្តននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ តដលអាច្រណ្្ត លម្ពីការត្លា្្រនលាំ ឬ្ំហុសឆ្គ្ 
ងផ្ស្ៗ ងោយតា្ត់ត្នីតិវធិីសវន្ម្ម និ្ងធវាើសវន្ម្មងដើម្បងីឆលាើយត្រងៅនរឹ្ហានិភព័យ ទាំ្ ងនាះ និ្តសវា្រ្ភស្តុតា្សវន្ម្មបគ្រគ់ ្
រាននិ់្សមបស្រ ងដើម្បងីធវាើជាមូលោ្នសបមា្រក់ារ្រង ្្ចញមតិងយ្រល់រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំ។ ហានិភព័យតដល្រណ្្ត ល ម្ពីការរ្មនិង�ើញ
្ំហុសជាសារវន្តពីការត្លា្្រនលាំ វាមានេំហំធំជា្ហានិភព័យតដល្រណ្្ត លម្ពី្ំហុសឆ្គ្អងចតនា។ ការត្លា្្រនលាំរមួមាន ការសម 
គំនិត ការត្លា្្រនលាំឯ្សារ ការលុ្រ្រំបាតង់ោយងចតនា ការ្រងាហា ញេុស ឬការរលំ្ប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្។

• តសវា្យល់អំពីប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្តដលោ្ព់ព័ន្ធងៅនរឹ្សវន្ម្ម ងដើម្បតីា្ត់ត្នីតិវធិីសវន្ម្មតដលសមបស្រងៅតាមកាលៈ 
ងេសៈ ្រ៉ាុតន្តមនិ្រង ្្ចញមតិងយ្រល់រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំងៅងលើប្រសិេ្ធភាពននប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្រ្រស់ធនាគារងេ។

• វាយតនមលាអំពីភាពសមបស្រននងគាលការណ៍គណងនយ្យតដលបានងប្រើបបាស់ ភាពសមងហតុផលននការបា៉ា នស់ា្ម នគណងនយ្យ និ្ការ
លាតបតោ្ោ្ព់ព័ន្ធតដលថ្នា ្ប់គ្រប់គ្បានងធវាើង�ើ្។

• សននាិោ្នងលើភាពសមបស្រននការងប្រើបបាស់ មូលោ្នគណងនយ្យនិរន្តភាពអាជីវ្ម្មរ្រស់ថ្នា ្ប់គ្រប់គ្អាបសព័យងៅងលើភស្តុតា្សវន
្ម្មតដលងយើ្េ្ុ ំេេួលបាន ថ្ងតើវាមានភាពមនិចបាស់លាស់ជាសារវន្តតដលបានង ើ្តង�ើ្្បមតិណ្ ោ្ព់ព័ន្ធងៅនរឹ្បពរឹត្តិការណ៍ 
ឬល្ខេេណ្នានា អាច្រណ្្ត លឲ្យមានការស្្សព័យជាដុំ្ំភនួងៅងលើលេ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ ្នាុ្ការ្រន្តនិរន្តភាពអាជីវ្ម្មរ្រស់េលាួនតដរ
ឬងេ។ ប្រសិនង្រើងយើ្េ្ុ ំសននាិោ្នថ្មានភាពមនិចបាស់លាស់ជាសារវន្តបានង ើ្តង�ើ្ ងនាះងយើ្េ្ុ ំបតរូវងធវាើការ្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយ 
ការណ៍សវន្ម្ម ងដើម្បទីាញចំណ្្រអ់ារម្មណ៍អនា្ងប្រើបបាស់របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ចំងោះការលាតបតោ្ ពព័តម៌ានងៅ្នាុ្របាយការ
ណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ឬប្រសិនង្រើការលាតបតោ្ងនាះងៅមនិទានប់គ្រប់គានង់េៀត ងយើ្េ្ុ ំបតរូវងធវាើការត្តប្រមតិងយ្រល់រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំ។ ងសច្្តី 
សននាិោ្នសរុ្ររ្រស់ងយើ្េ្ុ ំ អាបសព័យងៅងលើភស្តុតា្សវន្ម្មតដលងយើ្េ្ុ ំេេួលបាន រហូតដល់នថងៃចុះហតថែងលខាងលើរបាយការណ៍ស
វន្ម្មងនះ។ ងទាះជាយ៉ា ្ណ្្ង៏ោយ បពរឹត្តិការណ៍ ឬល្ខេេណ្នានា្នាុ្ងពលអនាគត អាច្រណ្្ត លឲ្យធនាគារឈ្រ្់រន្ត និរន្តភាព 
អាជីវ្ម្ម។

• វាយតនមលាការ្រងាហា ញេូងៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និ្េលារឹមសារ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ រា្រទ់ាំ្ ការលាតបតោ្ពព័តម៌ានងផ្ស្ៗ និ្្ំណតថ់្ 
របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ្រងាហា ញពីប្រតិ្រត្តិការ និ្បពរឹត្តិការណ៍ជា្ត់ស្ត្ តដលអាចងធវាើឲ្យមានការ្រងាហា ញបតរឹមបតរូវ។

របាយការណ៍សវនករឯករាជ
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របាយការណ៍សវនករឯករាជ

ការេេួលេ៊សបែរូវរបស់សវនករ កនា៊ងការទធ្វីសវនកម្មទលីរបាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊ (ែ)
ងយើ្េ្ុ ំបានរាយការណ៍ជូនអនា្តដលេេួល្រនទាុ្អភបិាល្ិច្ចនូវ្រញ្ហា ងផ្ស្ៗដូចជា េំហំការងារ និ្ងពលងវលាសវន្ម្ម បពមទាំ្ ្រញ្ហា  
សវន្ម្មសំខាន់ៗ  រមួទាំ្ រាយការណ៍ពីភាពេវាះខាតជាសារវន្តននប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្ តដលងយើ្េ្ុ ំបានរ្ង�ើញ្នាុ្ការងធវាើសវន្ម្ម 
រ្រស់ងយើ្េ្ុ ំ។

ជ. បករុមហែ៊ន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ឡាង ហថុី
Associate partner

រាជធានីភនាងំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា
កាល្ររងិច្ឆេ៖ នថងៃេី៣១ តេមនីា ឆ្នា ២ំ០១៧
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                     ៣១ ធនាូ  ២០១៦                         ៣១ ធនាូ  ២០១៥

្ំណត់
សមា្គ ល់ ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ទ្រព្យសកម្ម

សាចប់បា្់្ នាុ្នដ ៤ ៤៧៣.២៣៦ ១.៩១០.៤៥៤ ២១១.៥២៥ ៨៥៦.៦៧៦

សមតុល្យងៅធនាគារ្ណ្្ត ល ៥ ៤.៦០៤.៦០០ ១៨.៥៨៨.៧៧០ ២.៥០៧.៤៤៧ ១០.១៥៥.១៦០

សមតុល្យងៅធនាគារងផ្ស្ៗ ៦ ៣.២២៩.៣៨៦ ១៣.០៣៧.០៣១ ៣.១៥៧.៩៣៤ ១២.៧៨៩.៦៣៣

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជន ៧ ៣០.៧៩៤.៣៩៣ ១២៤.៣១៦.៩៦៥ ២៤.៦០៨.៤៦៤ ៩៩.៦៦៤.២៧៩

បេព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ ៨ ២១៣.១៨០ ៨៦០.៦១០ ២១៤.៧០៤ ៨៦៩.៥៥៣

បេព្យសម្បត្តិ និ្្ររកិាខេ រ ៩ ៧៤១.៥៨០ ២.៩៩៣.៧៥៨ ៤៩១.២២៤ ១.៩៨៩.៤៥៧

បេព្យស្ម្មអរូ្ីរ ១០ ១៧០.២៩៩ ៦៨៧.៤៩៧ ១០.១៤៦ ៤១.០៩១

ពន្ធពនយាបេព្យស្ម្ម ១១  ៧០.៨១៦ ២៨៥.៨៨៤ - -

ទ្រព្យសកម្មសរុប ៤០.២៩៧.៤៩០ ១៦២.៦៨០.៩៦៩ ៣១.២០១.៤៤៤ ១២៦.៣៦៥.៨៤៩

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

្រំណុលពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ្នាុ្បគា ១១  ៣២២.៨៣៣ ១.៣០៣.២៧៧ ៤៤.០៩១ ១៧៨.៥៦៩

្រំណុលងផ្ស្ៗ ១២ ១៥៥.០៤៧  ៦២៥.៩២៥ ១១៦.៦១៧ ៤៧២.២៩៩

បំណុលសរុប  ៤៧៧.៨៨០  ១.៩២៩.២០២ ១៦០.៧០៨ ៦៥០.៨៦៨

មូលធន

ងដើមេុន ១៣ ៣១.០០០.០០០ ១២៥.១៤៧.០០០ ៣១.០០០.០០០ ១២៥.៥៥០.០០

ការ្រតនថែមងដើមេុន ១៣ ៧.៨០០.០០០ ៣១.៤៨៨.៦០០ - -

ចំ ទណញរក្សាេុក ១.០១៩.៦១០ ៤.១១៦.១៦៧ ៤០.៧៣៦ ១៦៤.៩៨១

មូលធនសរុប ៣៩.៨១៩.៦១០ ១៦០.៧៥១.៧៦៧ ៣១.០៤០.៧៣៦ ១២៥.៧១៤.៩៨១

បំណុល និងមូលធនសរុប ៤០.២៩៧.៤៩០ ១៦២.៦៨០.៩៦៩ ៣១.២០១.៤៤៤ ១២៦.៣៦៥.៨៤

្ំណតស់មា្គ ល់តដលភាជា ្រម់្ជាមយួ ពីេំពព័រេី ៣៥ ដល់េំពព័រេី ៦៥ គឺជាតផនា្ននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុងនះ។

តារងតរុល្យការ
គិែបែរឹមដថងៃេី ៣១ តេ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៦
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                                    ៣១ ធនាូ  ២០១៦                         ៣១ ធនាូ  ២០១៥

្ំណត់
សមា្គ ល់ ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ចំណូលការបបា្់ ១៤ ២.៥៦២.៨៨៦ ១០.៣៤៦.៣៧១ ១.៤១២.៤១០ ៥.៧២០.២៦១

ចំណូលការបបា្សុ់េ្ធ ៧ ២.៥៦២.៨៨៦ ១០.៣៤៦.៣៧១ ១.៤១២.៤១០ ៥.៧២០.២៦១

ចំណូលប្រតិ្រត្តិការងផ្ស្ៗ ១៥ ២៣៨.៦៥៨ ៩៦៣.៤៦២ ២៣៨.៤៦៣ ៩៦៥.៧៧៥

ចំណូលប្រតិ្រត្ិការ ២.៨០១.៥៤៤ ១១.៣០៩.៨៣៣ ១.៦៥០.៨៧៣ ៦.៦៨៦.០៣៦

ចំណ្យ្រុគ្គលិ្ ១៦ (៥៩៥.៦៧៥) (២.៤០៤.៧៤០) (៣៥៣.២៣១) (១.៤៣០.៥៨៦)

ចំណ្យរលំស់បេព្យសម្បត្តិ និ្ 
្ររកិាខេ រនិ្រលំស់បេព្យស្ម្មអរូ្ីរ ១៧ (១៤០.១៩៣) (៥៦៥.៩៥៩) (៩២.៤៦៣) (៣៧៤.៤៧៥)

ចំណ្យេូងៅ 
និ្ចំណ្យរដ្បាល ១៨ (៧៤៦.៧០៤) (៣.០១៤.៤៤៤) (៥០៥.២៧៣) (២.០៤៦.៣៥៦)

សំវិធានធនឥណទានអាបកក់ 
និងសង្ស័យ

៧
(៦២.៤៨៤) (២៥២.២៤៨) (១៥៦.៣៨២) (៦៣៣.៣៤៧)

ចំណណញ
មុន្រង់ពន្ធណលើបរាក់ចំណណញ ១.២៥៦.៤៨៨ ៥.០៧២.៤៤២ ៥៤៣.៥២៤ ២.២០១.២៧២

ចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ ១១ (២៧៧.៦១៤) (១.១២០.៧២៨) (៥៨.៥២៦) (២៣៧.០៣០)

ចំណណញក្នុងឆ្នាំ ៩៧៨.៨៧៤  ៣.៩៥១.៧១៤ ៤៨៤.៩៩៨ ១.៩៦៤.២៤២

្ំណតស់មា្គ ល់តដលភាជា ្រម់្ជាមយួ ពីេំពព័រេី ៣៥ ដល់េំពព័រេី ៦៥ គឺជាតផនា្ននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុងនះ។

របាយការណ៍លទ្ធផល
សបមាប់�ំណាច់ឆ្នា  ំដថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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ងដើមេុន
ដុលាលា រអាងមរ ិ្

ការ្រតនថែមងដើមេុន
ដុលាលា រអាងមរ ិ្

ចំងណញរ្សាេុ្
ដុលាលា រអាងមរ ិ្

សរុ្រ
ដុលាលា រអាងមរ ិ្

សបរា្រ់ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សមតុល្យគិតបតរឹម
នថងៃេី១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៥ ១៣.០០០.០០០ - (៤៤៤.២៦២) ១២.៥៥៥.៧៣៨

ការ្រតនថែមងដើមេុន ១៨.០០០.០០០ - - ១៨.០០០.០០០

ចំងណញ្នាុ្ឆ្នា ំ - - ៤៨៤.៩៩៨ ៤៨៤.៩៩៨

សមតុល្យគិតបតរឹម
នថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ ៣១.០០០.០០០ ៤០.៧៣៦ ៣១.០៤០.៧៣៦

គិតជាោនង់រៀល ១២៥.៥៥០.០០០ - ១៦៤.៩៨១ ១២៥.៧១៤.៩៨១

សបរា្រ់ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សមតុល្យគិតបតរឹម
នថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៦  ៣១.០០០.០០០ - ៤០.៧៣៦ ៣១.០៤០.៧៣៦

ការ្រតនថែមងដើមេុន - ៧.៨០០.០០០ -  ៧.៨០០.០០០

ចំងណញ្នាុ្ឆ្នា ំ - - ៩៧៨.៨៧៤ ៩៧៨.៨៧៤

សមតុល្យគិតបតរឹម
នថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦  ៣១.០០០.០០០ ៧.៨០០.០០០ ១.០១៩.៦១០  ៣៩.៨១៩.៦១០

គតិជាោនង់រៀល ១២៥.៥៥០.០០០ ៣១.៤៨៨.៦០០ ៤.១១៦.១៦៧ ១៦០.៧៥១.៧៦៧

្ំណតស់មា្គ ល់តដលភាជា ្រម់្ជាមយួ ពីេំពព័រេី ៣៥ ដល់េំពព័រេី ៦៥ គឺជាតផនា្ននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុងនះ។

របាយការណ៍្រជបម្របមរួលមូលធន
សបមាប់�ំណាច់ឆ្នា  ំដថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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              ៣១ ធនាូ ២០១៦                               ៣១ ធនាូ ២០១៥

   
កំណត់
សម្គាល់ ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុ លាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

លំហូរសាច់បរាក់ពីសកម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ

ចំងណញមុន្រ្ព់ន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ ១.២៥៦.៤៨៨ ៥.០៧២.៤៤២ ៥៤៣.៥២៤ ២.២០១.២៧២

និយព័ត្ម្ម ៖

រលំស់បេព្យសម្បត្តិ និ្្ររកិាខេ រ 
និ្រលំស់បេព្យ ស្ម្មអរូ្ីរ ១៧ ១៤០.១៩៣ ៥៦៥.៩៥៩ ៩២.៤៦៣ ៣៧៤.៤៧៥

ចំណូលការបបា្សុ់េ្ធ (២.៥៦២.៨៨៦) (១០.៣៤៦.៣៧១) (១.៤១២.៤១០) (៥.៧២០.២៦១)

ខាតពីការល្ប់េព្យសម្បត្តិ និ្្ររកិាខេ រ - - ១៧.៤២៩ ៧០.៥៨៧

សំវធិានធនសបមា្រឥ់ណទាន 
និ្្រុងរប្រទានអាប្្ ់និ្ស្្សព័យ ៧ ៦២.៤៨៤ ២៥២.២៤៨ ១៥៦.៣៨២ ៦៣៣.៣៤៧

(១.១០៣.៧២១) (៤.៤៥៥.៧២២) (៦០២.៦១២) (២.៤៤០.៥៨០)

្រតបម្របមរួលងដើមេុន្រ្វាិល៖

    ឥណទាន និ្្ុរងរប្រទាន (៦.២៤៨.៤១៣) (២៥.២២៤.៨៤៣) (១៥.៦៣៨.២២៧)(៦៣.៣៣៤.៨១៩)

បេព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ ៤០.៤៤៩ ១៦៣.២៩៣ (៩៧.៧៦៤) (៣៩៥.៩៤៤)

្រំណុលងផ្ស្ៗ ៣៨.៤៣០ ១៥៥.១៤២ ៥៣.៣១៣ ២១៥.៩១៨

សាចប់បា្ប់ានងប្រើ្នាុ្ប្រតិ្រត្តិការ (៧.២៧៣.២៥៥) (២៩.៣៦២.១៣០) (១៦.២៨៥.២៩០) (៦៥.៩៥៥.៤២៥)

ការបបា្ប់ានេេួល ២.៥២៣.៩៦១ ១០.១៨៩.២៣១ ១.៣៥៤.០៥៩ ៥.៤៨៣.៩៣៩

ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញបាន្រ្់ (៦៩.៦៨៨) (២៨១.៣៣០) (១៥.២៨៧) (៦១.៩១២)

សាចប់បា្សុ់េ្ធបានងប្រើ្នាុ្ស្ម្មភាព
ប្រតិ្រត្តិការ (៤.៨១៨.៩៨២) (១៩.៤៥៤.២២៩) (១៤.៩៤៦.៥១៨)(៦០.៥៣៣.៣៩៨)

លំហូរសាច់បរាក់ពីសកម្មភាពវិនិណោគ

បបា្ត់មកល់ធានាងលើងដើមេុនងៅ
ធនាគារ្ណ្្ត ល (២.៣៨០.០០០) (៩.៦០៨.០៦០) (៨៥០.០០០) (៣.៤៤២.៥០០)

េិញបេព្យសម្បត្តិ និ្្ររកិាខេ រ ៩ (៣៨៦.៦២១) (១.៥៦០.៧៨៩) (៤០៣.៨៥៤) (១.៦៣៥.៦០៩)

េិញបេព្យស្ម្មអរូ្ីរ ១០ (១៦៤.០៨១) (៦៦២.៣៩៥) (១.៩៦២) (៧.៩៤៦)

សាចប់បា្សុ់េ្ធបានងប្រើ្នាុ្ស្ម្មភាព
វនិិងយគ (២.៩៣០.៧០២) (១១.៨៣១.២៤៤) (១.២៥៥.៨១៦) (៥.០៨៦.០៥៥)

លំហូរសាច់ទរាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

សាចប់បា្ប់ានពីការ្រតនថែមងដើមេុន ៧.៨០០.០០០ ៣១.៤៨៨.៦០០ ១៨.០០០.០០០ ៧២.៩០០.០០០

សាច់ទរាក់សុ្រ្ធរានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន ៧.៨០០.០០០ ៣១.៤៨៨.៦០០ ១៨.០០០.០០០ ៧២.៩០០.០០០

្ំងណើ នសាចប់បា្ ់និ្សាចប់បា្ស់មមូលសុេ្ធ ៥០.៣១៦ ២០៣.១២៧ ១.៧៩៧.៦៦៦ ៧.២៨០.៥៤៧

សាចប់បា្ ់និ្សាចប់បា្ស់មមូលងដើមឆ្នា ំ  ៤.៣៧៦.៩០៦ ១៧.៧២៦.៤៦៩ ២.៥៧៩.២៤០ ១០.៥១០.៤០៣

លងម្អៀ្ពីការ្រ្តូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ - (៥៦.៩០១) - (៦៤.៤៨១)

សាចប់បា្ ់និ្សាចប់បា្ស់មមូលចុ្ឆ្នា ំ ១៩ ៤.៤២៧.២២២ ១៧.៨៧២.៦៩៥  ៤.៣៧៦.៩០៦ ១៧.៧២៦.៤៦៩

្ំណតស់មា្គ ល់តដលភាជា ្រម់្ជាមយួ ពីេំពព័រេី ៣៥ ដល់េំពព័រេី ៦៥ គឺជាតផនា្ននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុងនះ។

របាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់
សបមាប់�ំណាច់ឆ្នា  ំដថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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១. ពស័តម៌ានទសូៅ នឌិង�កម្មភាពចម្បង
ធនាគារបតរូវបាន្រង្កើត និ្ចុះ្រ ជ្ា ីោណិជជា្ម្មងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា។ ការយិលព័យចុះ្រ ជ្ា ីរ្រស់ធនាគារមានេីតាំ្ សថែិត
ងៅវមិានកាណ្ឌីយ៉ា  ជានេ់ី២០ អគារងលេ៣១៥ ផលាូវអ្្គឌួ្ េណ្ដូនងពញ រាជធានីភនាងំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា។ ធនាគារ
បានចុះ្រ ជ្ា ីបស្រចបា្រជ់ាមយួប្សួ្ោណិជជា្ម្ម ជាប្រុមហុ៊នឯ្ជនេេួលេុសបតរូវមាន្បមតិ ងបកាមអាជ្ា្រព័ណ្ណ ចុះ្រ ជ្ា ីងលេ Co-
២២៥៥E/២០១៣ ចុះនថងៃេី១០ តេតុលា ឆ្នា ២ំ០១៣។ ងៅនថងៃេី០៥ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៣ ធនាគារបានេេួលអាជ្ា្រព័ណ្ណ ធនាគារឯ្
ងេស ពីធនាគារជាតិនន្ម្ុជា (ងៅកាតថ់្ “ធនាគារ្ណ្្ត ល”)។

ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មចម្ប្រ្រស់ធនាគារ គឺោ្ព់ព័ន្ធនរឹ្ការផ្តល់ងសវាធនាគារឯ្ងេស និ្ងសវាងផ្ស្ៗតដលោ្ព់ព័ន្ធនរឹ្វសិព័យហិរ
ញ្ វតថែុ។ 

ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានអនុមព័តឲ្យងចញផសាយរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុងនះ ងៅនថងៃេី៣១ តេមនីា ឆ្នា ២ំ០១៧។

២. ស�ចក្តី�សងខេបអំពីសគាលការណគ៍ណសនយ្យ�ំខាន់ៗ
 ងគាលការណ៍គណងនយ្យសំខាន់ៗ តដលបានងប្រើបបាស់្នាុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុងនះ បតរូវបាន្រងាហា ញខា្ងបកាម។ ងគា

លការណ៍គណងនយ្យទាំ្ ងនះបតរូវបានអនុវត្តយ៉ា ្សីុសងាវា ្ប់គ្រឆ់្នា ទំាំ្ អស់តដលបាន្រងាហា ញ ងលើ្តល្តតមានការ្រញ្ជា ្ង់ផ្ស្
ពីងនះ។

២.១ មូលោឋា នដនការទរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារបតរូវបានងរៀ្រចំងោយអនុងលាមងៅតាមងគាលការណ៍តណនារំ្រស់ធនាគារ្ណ្្ត ល
និ្ ស្ត្ោ់រគណងនយ្យ្ម្ុជា (ងៅកាត ់ “CAS”)។ ្នាុ្ការអនុវត្ត CAS ធនាគារ្ប៏ានអនុវត្តស្ត្ោ់ររបាយការណ៍ទា្េ់
្នរឹ្ហិរ ញ្ វតថែុនន្ម្ុជា  (ងៅកាត ់ “CFRS”) គឺ CFRS 7 ស្តីពី ”ការលាតបតោ្ពព័តម៌ានអំពីឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ” ផ្តដរ។  
ងគាលការណ៍គណងនយ្យតដលបានងប្រើបបាស់ អាចមានភាពេុសគានា ពីងគាលការណ៍គណងនយ្យតដលបតរូវបានេេួលសា្គ ល់ និ្ 
ងប្រើបបាស់ ជាេូងៅងៅតាម្រណ្្ត ប្រងេសនានា និ្យុតា្ត ធិការងផ្ស្ៗ។ របាយការណ៍ហិរ ញ្ តថែុងនះមនិមាន្រំណ្្រងាហា ញអំពីសាថែ ន
ភាពហិរ ញ្ វតថែុលេ្ធផលហិរ ញ្ វតថែុ និ្លំហូរសាចប់បា្ ់ ងោយអនុងលាមងៅតាមយុតា្ត ធិការណ្ងផ្ស្ងបរៅពីបពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា
ងនាះងេ។ ដូចងនះរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុទាំ្ ងនះ សបមា្រ្់រងាហា ញចំងោះតតអនា្តដលបានបជា្រអំពីងគាលការណ៍គណងនយ្យ នីតិវធិី 
និ្ការអនុវត្តងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជាតត្រ៉ាុងណ្្ណ ះ។

របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុបតរូវបានងរៀ្រចំតាមវធិីសាសស្តនថលាងដើម។ 

ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុតដលបស្រងៅតាមងគាលការណ៍តណនារំ្រស់ស្្ោ់រគណងនយ្យ្ម្ុជា តបមរូវឲ្យងប្រើបបាស់ការ 
បា៉ា នស់ា្ម ន និ្ការសន្មត តដលមានផល្រ៉ាះោល់ដល់ចំនួនបេព្យស្ម្ម និ្្រំណុល និ្ការលាតបតោ្បេព្យស្ម្ម និ្ 
្រំណុលយថ្ភាពតដលបានរាយការណ៍ គិតបតរឹមកាល្ររងិច្ឆេននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ និ្្រ៉ាះោល់ដល់ចំនួនននចំណូល និ្ចំណ្
យតដលបានរាយការណ៍ងៅ្នាុ្អំ�ុ្ងពលននការងធវាើរបាយការណ៍ងនះ។ ង្រើងទាះជាការបា៉ា នស់ា្ម នទាំ្ ងនះ  តផ្អ្ងៅងលើការយល់ដរឹ្ 
ដសុ៏ប រ្ឹត្រំផុតរ្រស់គណៈបគ្រប់គ្ងៅងលើបពរឹត្ិការណ៍ និ្ស្ម្មភាពងផ្ស្ៗនាងពល្រច្ចុ្រ្បននា្ង៏ោយ ្ល៏េ្ធផលជា្ល់ា្ចុ់្     
ងបកាយអាចេុសពីការបា៉ា នស់ា្ម នទាំ្ ងនះ។ តផនា្តដលទា្េ់្នរឹ្ការវនិិច្ឆព័យ ឬភាពស្មុគសា្ម ញ្នាុ្្បមតិេ្ស់ ឬតផនា្តដលការសន្មត 
និ្ការបា៉ា នស់ា្ម នមានល្ខេណៈជាសារវន្ចំងោះរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ បតរូវបានលាតបតោ្ងៅ្នាុ្្ំណតស់មា្គ ល់៣ននរបាយការ
ណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ។

កំណត់�មាគាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
សបមាប់�ំណាច់ឆ្នា  ំដថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

២. ស�ចក្តី�សងខេបអំពីសគាលការណគ៍ណសនយ្យ�ំខាន់ៗ  (ត)

២.២ ការ្្ស់ប្តូរស្តង់ោរគណទនយ្យ
ងៅនថងៃេី២៨ តេសីហា ឆ្នា ២ំ០០៩ ប្រុមប្ររឹ្សាជាតិគណងនយ្យននប្សួ្ងសដ្្ិច្ច និ្ហិរ ញ្ វតថែុ (ប្រុមប្ររឹ្សាជាតិ គណងនយ្យ) បាន
ប្រកាសោ្ឲ់្យងប្រើស្ត្ោ់ររបាយការណ៍ទា្េ់្នរឹ្ហិរ ញ្ វតថែុអន្តរជាតិនន្ម្ុជា (ងៅកាតថ់្“CIFRS”) តដលតផ្អ្ ទាំ្ បសរុ្ងៅ
តាមស្ត្ោ់រទាំ្ អស់តដលងចញផសាយងោយប្រុមប្ររឹ្សាស្ត្ោ់រគណងនយ្យអន្តរជាតិ (ងៅកាតថ់្“IASB”)  រមួទាំ្ ្រំណ្បសាយ 
និ្វងិសាធន្ម្មោ្ព់ព័ន្ធងផ្ស្ៗ ។ អ្្គភាពតដលមានការេេួលេុសបតរូវជាសាធារណៈ បតរូវងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ េលាួន 
ឲ្យបស្រងៅតាម  CIFRS   សបមា្រក់ារយិ្ររងិច្ឆេគណងនយ្យតដលចា្រង់ផើ្តមងៅនថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១២ ឬការយិ្ររងិច្ឆេ 
គណងនយ្យ្រនាទា ្រពី់ងនះ។

ងយ្តាមសារាចរតណនាងំលេ ០៥៨ សហវ-្ជគ ចុះនថងៃេី២៤ តេមនីា ឆ្នា ២ំ០១៦ តដលងចញងោយប្រុមប្ររឹ្សាជាតិគណងនយ្យ
ននប្សួ្ងសដ្្ិច្ចនិ្ហិរ ញ្ វតថែុ បានអនុមព័តឲ្យបគរឹះសាថែ នធនាគារនិ្ហិរ ញ្ វតថែុពនយារងពលអនុវត្ត CIFRS រហូតដល់ ការយិ្ររងិច្ឆេ
តដលចា្រង់ផ្តើមងៅនថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឬការយិ្ររងិច្ឆេ្រនាទា ្រពី់ងនះ។

ស្ត្ោ់រគណងនយ្យតដលធនាគារងប្រើបបាស់នាងពល្រច្ចុ្រ្បននា គឺ CAS មានភាពេុសគានា ជាងបចើនតផនា្ ង្រើងធៀ្រនរឹ្ CIFRS។ 
ដូចងនះការអនុវត្ត CIFRS នរឹ្្រណ្្ត លឲ្យមានផល្រ៉ាះោល់េលាះៗងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ។

២.៣ ការប្ូររូបិយប័ណ្ណ
 (ក)  រូបយិប័ណ្ណទគាល និងរូបិយប័ណ្ណសបមាប់បងាហា ញ

គណនីទាំ្ អស់តដលមានងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានវាស់តនមលាងោយងប្រើបបាស់រូ្ិរយ្រព័ណ្ណ នន្ររយិកាស
ងសដ្្ិច្ចចម្ប្តដលធនាគារងធវាើប្រតិ្រត្ិការ (ងៅកាតថ់្ “រូ្ិរយ្រព័ណ្ណ ងគាល”)។ របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុបតរូវបាន្រងាហា ញជាបបា្ដុ់
លាលា រអាងមរ ិ្ តដលជារូ្ិរយ្រព័ណ្ណ ងគាល និ្រូ្ិរយ្រព័ណ្ណ សបមា្រ្់រងាហា ញរ្រស់ធនាគារ។

 (េ)  បបែិបែ្កិារ នងិសមែ៊ល្យ
ប្រតិ្រត្ិការជារូ្រិយ្រព័ណ្ណ ងផ្ស្ៗងបរៅពីបបា្ដុ់លាលា រអាងមរ ិ្ បតរូវបាន្តប់តា្រ្ូរងៅជាបបា្ដុ់លាលា រអាងមរ ិ្ តាមអបតា្រ្ូរបបា្ន់ា
កាល្ររងិច្ឆេននប្រតិ្រត្ិការងនាះ។ ចំងណញ និ្ខាតពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ តដល្រណ្្លម្ពីការេូទាតត់ាមប្រតិ្រត្ិការត្រ្រងនះ 
និ្ពីការ្រ្ូរបេព្យស្ម្ម និ្្រំណុលរូ្ិរយវតថែុនានាតដល្ំណតជ់ារូ្រិយ្រព័ណ្ណ ងផ្ស្ៗងបរៅពីបបា្ដុ់លាលា រអាងមរ ិ្  តាមអបតា្រ្ូរបបា្់
នាដំណ្ចឆ់្នា បំតរូវបាន្តប់តាងៅ្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផល។

 (គ) ការ្រងាហា ញជាបបា្ង់រៀល
អនុងលាមតាមប្រកាសងលេ ធ៧-០៧-១៦៤ប្រ.្. ចុះនថងៃេី១៣ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០០៧ រ្រស់ធនាគារ្ណ្្ត ល តបមរូវឲ្យ្តប់តា្រ្តូរងៅ
ជាបបា្ង់រៀលចំងោះតារា្តុល្យការ របាយការណ៍លេ្ធផល របាយការណ៍្រតបម្របមរួលមូលធន របាយការណ៍លំហូរសាចប់បា្ ់
និ្្ំណតស់មា្គ ល់របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ សបមា្រដំ់ណ្ចឆ់្នា នំថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ងោយងប្រើអបតា្រ្តូរបបា្ផ់លាូវការ តដល
្ំណតង់ោយធនាគារ្ណ្្ត លនាកាល្ររងិច្ឆេរាយការណ៍ តដល១ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ងស្មើនរឹ្ ៤.០៣៧ងរៀល (៣១ ធនាូ ២០១៥ ៖ 
១ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ងស្មើនរឹ្ ៤.០៥០ងរៀល)។ តួងលេតដលបតរូវបាន្រ្តូរងនះមនិបតរូវបានងធវាើសវន្ម្មងេ ងហើយមនិគួរ្រ្បសាយថ្តួងលេ
ងនះជាតួងលេសបមា្រ្់រងាហា ញដូចតួងលេជាបបា្ដុ់លាលា រអាងមរ ិ្ ងនាះងេ ឬយល់ថ្ជាតួងលេបតរូវបាន្រ្តូរ ឬអាច្រ្តូរងៅជាបបា្ង់រៀល 
តាមអបតា្រ្តូរបបា្ខ់ា្ងលើ ឬអបតា្រ្តូរបបា្ង់ផ្ស្ងេៀតងេ។
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២. ស�ចក្តី�សងខេបអំពីសគាលការណគ៍ណសនយ្យ�ំខាន់ៗ  (ត)

២.៤ ស្ច់បបាក់ និងស្ច់បបាក់សមមូល
គណនីសាចប់បា្ ់ និ្សាចប់បា្ស់មមូល រមួមានសាចប់បា្់្ នាុ្នដ បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារ ការវនិិងយគសាចប់បា្ ់ ងាយបសរួល 
រយៈងពលេលាី តដលមានកាល្ំណតង់ដើមរយៈងពល្ីរតេឬតិចជា្ គិតចា្រពី់នថងៃតដលធនាគារមានលេ្ធភាពងពញងលញ ្នាុ្ការដ្
សាចប់បា្ង់នាះម្ងប្រើបបាស់តាមតបមរូវការេូងៅ។

២.៥ ឥណទាន និងប៊ទរបបទានអែិថិជន
ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជនទាំ្ អស់ បតរូវបានរាយការណ៍្នាុ្តារា្តុល្យការតាមចំនួនេរឹ្បបា្ង់ដើម និ្ការបបា្ត់ដល 
ងៅមនិទានេូ់ទាត ់ដ្ចំនួនតដលបានជបមះងចញពី្រ ជ្ា ី និ្សំវធិានធនឥណទានបាត្់រ្។់ 

ឥណទានបតរូវបានជបមះងចញពី្រ ជ្ា ី ងៅងពលតដលមនិមានភាពជា្ត់ស្ត្អំពីលេ្ធភាព្នាុ្ការប្រមូលបបា្ម់្វញិ។ ឥណទាន 
និ្្រុងរប្រទានតដលប្រមូលបានម្វញិ ្រនាទា ្រពី់បានជបមះងចញពី្រ ជ្ា ីរចួងហើយ ឬបាន្តប់តាសំវធិានធនងដើម្បកីាត្់រនថែយចំនួនសំ
វធិានធនឥណទាន និ្្រុងរប្រទានបាត្់រ្រ់ចួងហើយ បតរូវបាន្តប់តាងៅ្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផល។

២.៦ សំវធិានធនឥណទាន និងប៊ទរបបទានអាបកក់ និងសង្សយ័
ធនាគារបានអនុវត្តការងធវាើចំណ្តថ់្នា ្ឥ់ណទាន និ្សំវធិានធន តដលតបមរូវងោយប្រកាសរ្រស់ធនាគារ្ណ្្ត លងលេធ៧-០៩-
០៧៤ប្រ.្. ចុះនថងៃេី២៥ តេ្ុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០០៩ ស្តីពី “ការងធវាើចំណ្តថ់្នា ្ឥ់ណទាន និ្សំវធិានធនសបមា្រធ់នាគារនិ្បគរឹះសាថែ ន 
ហិរ ញ្ វតថែុ”។ ប្រកាសងនះបតរូវអនុវត្តចំងោះឥណទាន ្រុងរប្រទាន និ្បេព្យស្ម្មងផ្ស្ៗតដលមានល្ខេណៈបសងដៀ្គានា ។ ្បមតិចាំ
បាចអ់្រ្ប្ររមាននសំវធិានធនឥណទានបាត្់រ្ប់តរូវបានងធវាើអាបសព័យតាមចំណ្តថ់្នា ្ោ់្ព់ព័ន្ធ ងោយមនិគិតដល់បេព្យស្ម្មតដល 
បតរូវបានោ្ជ់ាវតថែុ្រញ្្ច ំ (ងលើ្តល្តតសាចប់បា្)់ ។

 តារា្ខា្ងបកាម្រងាហា ញការចាតថ់្នា ្ឥ់ណទាន តដលគិតតាមចំនួននថងៃហួសកាល្ំណតស់្ និ្សំវធិានធនអ្រ្ប្ររមាតដល 
តបមរូវឲ្យមាន៖

ចំនួនថថងៃផរុតកំណត់ �ំវិធានធន

សំវិធានធនេូទៅ៖

ធម្មតា/ស្ត្ោ់រ   < ៣០នថងៃ ១%

សំវិធានធនជាក់ោក់៖

ឥណទានឃ្លា ងំមើល ≥ ៣០នថងៃ – ៨៩នថងៃ ៣%

ឥណទានងបកាមស្ត្ោ់រ ≥ ៩០នថងៃ – ១៧៩នថងៃ ២០%

ឥណទានស្្សព័យ ≥ ១៨០នថងៃ – ៣៥៩នថងៃ ៥០%

ឥណទានបាត្់រ្់ ងលើសពី៩០នថងៃង�ើ្ងៅ ១០០%

២.៧  កិច្សនយោោក់ព័ន្ធឥណទានទផ្សងៗ
ងៅ្នាុ្ដំងណើ រការអាជីវ្ម្មធម្មតា ធនាគារចុះ្ិច្ចសនយាតដលោ្ព់ព័ន្ធនរឹ្ឥណទានងផ្ស្ៗ រមួមាន្ិច្ចសនយាឥណទាន។ ងគាល 
ការណ៍  គណងនយ្យ និ្វធិីសាសស្តសំវធិានធនមានល្ខេណៈបសងដៀ្គានា ចំងោះឥណទានងផ្ស្ៗ ដូចបាន្តស់មា្គ ល់ខា្ងលើ។ 
ធនាគារនរឹ្្តប់តាសំវធិានធនជា្ល់ា្ច់ំងោះ្ិច្ចសនយាោ្ព់ព័ន្ធនរឹ្ឥណទានងផ្ស្ៗទាំ្ ងនាះ ងៅងពលតដលធនាគារគិតថ្វាេំ
ន្ជាមានការបាត្់រ្។់

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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២. ស�ចក្តី�សងខេបអំពីសគាលការណគ៍ណសនយ្យ�ំខាន់ៗ  (ត)

២.៨ ការ្តប់តាបបា្ច់ំណូល

(្) ចំណូលការបបា្់
ចំណូលការបបា្ពី់ឥណទាន និ្្ុរងរប្រទានអតិថិជន និ្បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារងផ្ស្ៗ បតរូវបាន្តប់តាតាមមូលោ្ន្រ្្គរ ងលើ
្តល្តតមានការស្្សព័យគួរឲ្យបារម្ភ ចំងោះការប្រមូលបបា្ម់្វញិ តដល្នាុ្្រណីងនះការបបា្ន់រឹ្បតរូវបានងគព្ួយររហូតដល់ 
ងពលបានេេួលសាចប់បា្ជ់ា្ត់ស្ត្។ ងគាលការណ៍្នាុ្ការព្ួយរការបបា្គឺ់អនុងលាមបស្រតាមងគាលការណ៍តណនារំ្រស់ធនាគារ 
្ណ្្ត ល ស្តីពីការព្យួរការបបា្ង់លើឥណទានមនិដំងណើ រការ និ្សំវធិានធនឥណទានបាត្់រ្។់

ការបបា្ស់្្សព័យជាការបបា្រ់្រស់ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានមនិដំងណើ រការ តដលបាន្តប់តាដូចសំវធិានធន ជាជា្ចំណូលរហូត 
ដល់េេួលបានសាចប់បា្។់

(េ) ្នបមពីងសវាផ្តល់ឥណទាន
្នបមពីងសវាផ្តល់ឥណទានបតរូវបាន្តប់តាជាបបា្ច់ំណូល ងៅងពលតដលបានផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន។

២.៩  បេព្យសម្ែិ្ត និងបរកិាខេ រ
បេព្យសម្បតិ្ត និ្្ររកិាខេ រ បតរូវបានត្ប់តានថលាងដើម ដ្រលំស់្រ្្គរ និ្ការខាត្រ្្គរតដល្រណ្្ត លម្ពីការចុះថយតនមលា។ នថលាងដើម 
រមួមានចំណ្យផ្ទា ល់ងផ្ស្ៗ ្នាុ្ការនាយំ្បេព្យសម្បតិ្តងនាះ ម្កានេ់ីតាំ្ និ្ល្ខេេណ្ចាបំាច ់ងដើម្បឲី្យវាអាចងធវាើ ប្រតិ្រត្តិការ។

ចំណ្យ្រន្ត្រនាទា ្រង់ផ្ស្ៗបតរូវបាន្តប់តា្រ ្្ចូ លងៅ្នាុ្តនមលាងយ្ននបេព្យងនាះឬបតរូវបាន្តប់តាជាបេព្យោចង់ោយត�តាម
ការសមបស្រ តតងៅងពលតដលមានភាពបបា្ដប្រជាថ្ផលប្រងយជនង៍សដ្្ិច្ចនាងពលអនាគតននបេព្យងនាះនរឹ្ហូរចូលម្ 
្នាុ្ ធនាគារ ងហើយនថលាងដើមននបេព្យងនាះអាចបតរូវបានវាស់តវ្គួរឲ្យងជឿជា្ប់ានតត្រ៉ាុងណ្្ណ ះ។ រាល់ចំណ្យងលើការជួសជុល និ្ 
ការតថទា ំងផ្ស្ៗងេៀតទាំ្ អស់ បតរូវបាន្តប់តាជា្រនទាុ្ងៅ្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផល ្នាុ្ឆ្នា តំដលប្រតិ្រត្តិការងនាះង្ើតង�ើ្។

ការងធើវារលំស់ងលើបេព្យសម្បត្តិ និ្្ររកិាខេ រ បតរូវបាន្តប់តាជា្រនទាុ្ងៅ្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផល ងលើអាយុកាលងប្រើបបាស់បា៉ា នស់ា្ម ន 
ងោយងប្រើវធិីសាសស្តរលំស់ងថរ។ អបតារលំស់ អាបសព័យងៅងលើអាយុកាលងប្រើបបាស់បា៉ា នស់ា្ម នរ្រស់វា ដូចខា្ងបកាម៖

ខ្ទង់បទព្យ�ម្បត្តិ និង្ររិកាខារ អបតារំល�់ក្ខុងមួយឆ្នាំ

ការត្លម្អបេព្យជួល ២០%

្ររកិាខេ រការយិលព័យ ២០%

្ំុព្ូយេព័រ និ្្ររកិាខេ រតផនា្ពព័តម៌ានវេិយា ២០%

យនយន្ត ២០%

តនមលាសំណល់ និ្អាយុកាលងប្រើបបាស់រ្រស់បេព្យស្ម្មបតរូវបានបតរួតពិនិត្យ និ្ងធវាើនិយព័ត្ម្មតាមការសមបស្រ ប្រសិនង្រើមាន 
សញ្ញ ណននការតប្រប្ររួលជាសារវន្តណ្មយួ ចា្រត់ាំ្ ពីកាល្ររងិច្ឆេរាយការណ៍មុនម្។

តនមលាងយ្ននបេព្យស្ម្មណ្មយួ តដលងលើសពីតនមលាតដលអាចបស្ម់្វញិបានរ្រស់វា បតរូវបាន្តប់តា្រនថែយភាលា មឲ្យងៅបតរឹមតនមលា
បា៉ា នស់ា្ម នតដលអាចបស្ម់្វញិបាន។

ចំងណញ និ្ខាតពីការល្ជ់បមះបេព្យសម្បត្ិ និ្្ររកិាខេ រ បតរូវបាន្ំណតង់ោយងធវាើការងប្រៀ្រងធៀ្រសាចប់បា្ប់ានពីការល្ ់ និ្ 
តនមលាងយ្ ងហើយបតរូវបាន្តប់តាងៅ្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផល។

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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២. ស�ចក្តី�សងខេបអំពីសគាលការណគ៍ណសនយ្យ�ំខាន់ៗ  (ត)

២.១០ បេព្យសកម្មអរូបី
បេព្យស្ម្មអរូ្ីរគឺ្ម្មវធិី្ំុព្ូយេព័រ បតរូវបាន្តប់តាតាមនថលាងដើមដ្រលំស់្រ្្គរ និ្ការខាតតដល្រណ្្លម្ពីការថយចុះតនមលា ប្រសិន 
ង្រើមាន។ អាជ្ា្រព័ណ្ណ ្ម្មវធិី្ំុព្ូយេព័រតដលបានេិញ បតរូវបានងធវាើមូលធន្ម្មតាមមូលោ្ននថលាងដើមតដលបានង ើ្តង�ើ្្នាុ្ការេិញ្ម្ម 
វធិីជា្ល់ា្ង់នាះម្ងប្រើបបាស់។ នថលាងដើមបតរូវបានងធវាើរលំស់តាមអបតា២០%្នាុ្មយួឆ្នា  ំងោយងប្រើវធិីសាសស្តរលំស់ងថរ។

២.១១ ការថយច៊ះែដម្ ដនបេព្យសកម្មមិនតមនហរិញញាវែថា៊
បេព្យស្ម្មទាំ្ ឡាយណ្តដលបតរូវងធើវារលំស់ បតរូវបានបតរួតពិនិត្យរ្ការថយចុះតនមលារ្រស់វា ងៅងពលតដលមានបពរឹតិ្តការណ៍ ឬការ 
ផ្លា ស់្រ្តូរកាលៈងេសៈណ្មយួច្្អុល្រងាហា ញថ្តនមលាងយ្រ្រស់វា នរឹ្មនិអាចបស្ម់្វញិបាន។ ការខាត្រ្្់រណ្្ត លម្ពីការ 
ថយចុះតនមលា បតរូវបានងគ្តត់ាបតាមចំនួនលងម្អៀ្រវា្តនមលាងៅសល់ននបេព្យងនាះ ងធៀ្រជាមយួតនមលាតដលអាចបស្ម់្វញិបាន
។ តនមលាតដលអាចបស្ម់្វញិបាន គឺជាតនមលាមយួណ្តដលេ្ស់ជា្ងគរវា្តនមលាសមបស្រននបេព្យងនាះ ដ្ចំណ្យ្នាុ្ការល្ ់
និ្តនមលាងៅងប្រើបបាស់។ 

ការខាតតដល្រណ្្ត លម្ពីការថយចុះតនមលា បតរូវបាន្តប់តាជា្រនទាុ្្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផល្នាុ្ឆ្នា តំដលប្រតិ្រត្តិការងនាះបាន 
ង ើ្តង�ើ្។ ការ្តប់តាបតល្រម់្វញិននការខាតតដល្រណ្្ត លម្ពីការថយចុះតនមលា បតរូវបាន្តប់តា្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផលងៅ
តាមេំហំតនមលាងយ្ននបេព្យស្ម្មងនាះ តដលមនិងលើសតនមលាងយ្តដលបាន្ំណត ់កាត់្ ្នរឹ្រលំស់ ប្រសិនង្រើមនិបាន ្តប់តា
ការខាតតដល្រណ្្ត លម្ពីការថយចុះតនមលា។

២.១២ ភែិសនយោ

 ភែិសនយោត�លភាគីម្ាស់បេព្យទៅមានហានិភ័យជាក់លាក់ និងផលកម្មសិេ្ធិទលីបេព្យទនះ បែរូវបានចាែ់ថ្នា ក់ជាភែិសនយោបបែិបែ្ិ។ កា
រេូទាែ់ភែិសនយោបបែិបែ្ិបែរូវបានកែ់បរាជាបន្៊កកនា៊ងរបាយការណ៍លេ្ធផល រាមមូលោឋា នទថរទលីរយៈទពលដនភែិសនយោ។

២.១៣ សំវធិានធន

 សំវធិានធនបតរូវបាន្តប់តាងៅងពលតដលធនាគារមានកាតពវា្ិច្ចតាមផលាូវចបា្រ ់ ឬកាតពវា្ិច្ចប្រងយលតដលជាលេ្ធផលននបពរឹត្ិការ
ណ៍ពីអតីតកាល ងហើយវាេំន្ជាអាចតបមរូវឲ្យមានការចំណ្យធនធានងដើម្បេូីទាតក់ាតពវា្ិច្ចងនាះ  ងហើយចំនួនេរឹ្បបា្ប់តរូវបាន
បា៉ា នស់ា្ម នគួរឲ្យងជឿជា្។់

 ងៅងពលតដលមានកាតពវា្ិច្ចបសងដៀ្គានា ងបចើន ្បមតិននលំហូរងចញងដើម្បេូីទាតក់ាតពវា្ិច្ចងនាះបតរូវបាន្ំណតង់ោយគិតងៅងលើចំ
ណ្តថ់្នា ្ន់នកាតពវា្ិច្ចងនាះទាំ្ មូល។ សំវធិានធនបតរូវបាន្តប់តាងទាះ្រីជា្បមតិលំហូរងចញននេទា្ណ់្មយួងៅ្នាុ្ចំណ្តថ់្នា ្់
កាតពវា្ិច្ចដូចគានា ងនាះ មានចំនួនតូច្ង៏ោយ។

 សំវធិានធនបតរូវបានវាស់តវ្ង�ើ្វញិតាមតនមលា្រច្ចុ្រ្បននាននចំណ្យតដលរពំរឹ្ថ្បតរូវេូទាតក់ាតពវា្ិច្ចងនាះ ងោយងប្រើអបតាមុន្រ្ព់ន្ធ 
ងដើម្បឆីលាុះ្រញ្្ច ំ្ការវាយតនមលាសមបស្រ្រច្ចុ្រ្បននាននតនមលាសាចប់បា្គិ់តតាមងពលងវលា និ្ហានិភព័យជា្ល់ា្ង់ផ្ស្ៗននកាតពវា្ិច្ច
ងនាះ។ ការង ើ្នង�ើ្ននសំវធិានធនងោយសារងពលងវលាតដលបាន្នលា្ផុត បតរូវបាន្តប់តាជាចំណ្យការបបា្។់

២.១៤ ពន្ធពនយោរ និងពន្ធទលីបបាក់ចំទណញកនា៊ងបគា  
(ក)  ពន្ធទលីបបាក់ចំទណញកនា៊ងបគា
ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ្នាុ្បគាតដលបតរូវបាន្តប់តាងៅ្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផល បតរូវបានគណនាតាមមូលោ្នចបា្រស់ារងពើពន្ធ 
តដលបានអនុមព័តរចួជាសាថែ ពរ ឬបានអនុមព័តរចួមយួតផនា្ធំ គិតបតរឹមកាល្ររងិច្ឆេតារា្តុល្យការងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា   ជា
ប្រងេសតដលធនាគារងធវាើប្រតិ្រត្តិការ និ្្រង្កើតបបា្ច់ំងណញជា្រព់ន្ធ។

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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២. ស�ចក្តី�សងខេបអំពីសគាលការណគ៍ណសនយ្យ�ំខាន់ៗ  (ត)

២.១៤ ពន្ធពនយោរ និងពន្ធទលីបបាក់ចំទណញកនា៊ងបគា (ែ)
(េ) ពន្ធពនយោរទលីបបាក់ចំទណញ
ពន្ធពនយារងលើបបា្ច់ំងណញបតរូវបានងធើវាសំវធិានធនងពលងលញ ងោយងប្រើវធិីសាសស្ត្រំណុលងលើលងម្អៀ្ ្រងណ្្ត ះអាសននាតដល      
បានង ើ្តង�ើ្រវា្តនមលាងយ្រ្រស់បេព្យស្ម្ម និ្្រំណុលងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ។ ពន្ធពនយារងលើបបា្ច់ំងណញបតរូវបានវា
ស់តវ្ តាមអបតាពន្ធ (និ្ចបា្រ)់ តដលបានអនុមព័តរចួជាសាថែ ពរ ឬបានអនុមព័តរចួមយួតផនា្ធំ គិតបតរឹមកាល្ររងិច្ឆេរាយការណ៍តដល       
រពំរឹ្ថ្នរឹ្បតរូវអនុវត្តងៅងពលតដលពន្ធពនយារងលើបបា្ច់ំងណញោ្ព់ព័ន្ធបតរូវបាន្តប់តា ឬងៅងពលតដល្រំណុលពន្ធពនយារងលើបបា
្ច់ំងណញបតរូវបានេូទាត។់ ពន្ធពនយារងលើបបា្ច់ំងណញបតរូវបានគណនាងោយងប្រើអបតាពន្ធ២០%។

ពន្ធពនយារបេព្យស្ម្មបតរូវបានកាត់្ ្ជាមយួនរឹ្្រំណុលពន្ធពនយារ ប្រសិនង្រើមានសិេិ្ធតាមផលាូវចបា្រង់ដើម្បកីាត់្ ្ពន្ធបេព្យស្ម្ម
្នាុ្ឆ្នា  ំជាមយួនរឹ្្រំណុលពន្ធ្នាុ្ឆ្នា  ំងហើយប្រសិនង្រើវាទា្េ់្នរឹ្ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញតដល្ំណតង់ោយអាជ្ាធរពន្ធោរតតមយួ 
ងៅងលើអ្្គភាពជា្រព់ន្ធតតមយួ។

ពន្ធពនយារបេព្យស្ម្មបតរូវបាន្តប់តាលុះបតា តតមានភាពបបា្ដថ្នរឹ្មានបបា្ច់ំងណញជា្រព់ន្ធនាងពលអនាគតសបមា្រយ់្ល
ងម្អៀ្្រងណ្្ត ះអាសននាម្ងប្រើបបាស់។ ពន្ធពនយារបេព្យស្ម្មបតរូវបានបតរួតពិនិត្យងៅងរៀ្រាល់កាល្ររងិច្ឆេរាយការណ៍ និ្បតរូវបាន
កាត្់រនថែយងៅតាមេំហំតដលេំន្ជាមនិមានបបា្ច់ំងណញជា្រព់ន្ធបតរូវបាន្តប់តាងេៀត។

២.១៥ បបែិបែ្តិការភាគីោក់ព័ន្ធ
 ភាគីតដលបតរូវបានចាតេុ់្ថ្មានការោ្ព់ព័ន្ធ ប្រសិនង្រើភាគីងនាះមានលេ្ធភាពងោយផ្ទា ល់្្តី ឬងោយប្រងយល្្តី ្នាុ្ការបគ្រ់

បគ្ភាគីមយួងផ្ស្ងេៀត ឬមានឥេ្ធិពលជាសារវន្តងលើភាគីមយួងផ្ស្ងេៀត ្នាុ្ការសងបមចចិត្តងលើតផនា្ប្រតិ្រត្តិការ និ្ហិរ ញ្ វតថែុ 
ឬប្រសិនង្រើធនាគារ និ្ភាគីងនាះ សថែិតងៅងបកាមការបគ្រប់គ្រមួ ឬសថែិតងៅងបកាមឥេ្ធិពលរមួរ្រស់ប្រុមហុ៊នងមតតមយួ។ ភាគីោ្ ់
ពព័ន្ធអាចជាឯ្្រុគ្គល   ឬជាប្រុមហុ៊ន រា្រទ់ាំ្ សមាជិ្បគរួសារជិតដិតរ្រស់្រុគ្គលងនាះ្ប៏តរូវបានចាតេុ់្ជាភាគីោ្ព់ព័ន្ធតដរ។

អនុងលាមតាមចបា្រស់្តីពីធនាគារ និ្បគរឹះសាថែ នហិរ ញ្ វតថែុ ភាគីោ្ព់ព័ន្ធបតរូវបានឲ្យនិយមនព័យថ្ជាភាគីទាំ្ ឡាយណ្តដលកានក់ា្រ់
ងោយផ្ទា ល់ឬងោយប្រងយល យ៉ា ្ងហាចណ្ស់១០%ននងដើមេុនរ្រស់ធនាគារ ឬសិេ្ធិងបាះងឆ្នា ត រមួទាំ្ ្រុគ្គល ទាំ្ ឡាយណ្
តដលមានតួនាេី្នាុ្អភបិាល្ិច្ច ការដរឹ្នា ំការបគ្រប់គ្ ឬការបតរួតពិនិត្យនផទា្នាុ្រ្រស់ធនាគារ។

៣. ការប៉ានស់្្ម ន ការ�ន្មត នឌិងការវិនឌិច្ស័យគណសនយ្យ�ំខាន់ៗ
ធនាគារងធវាើការបា៉ា នស់ា្ម ន និ្ការសន្មត តដល្រ៉ាះោល់ដល់ចំនួនបេព្យស្ម្ម និ្្រំណុលតដលបានរាយការណ៍។ ការបា៉ា នស់ា្ម ន      
និ្ការវនិិច្ឆព័យបតរូវបានវាយតនមលាជា្រន្ត្រនាទា ្រ ់ងោយតផ្អ្តាម្រេពិងសាធន៍្ នាុ្បគាមុន និ្្តា្ត ងផ្ស្ៗងេៀត រមួមានការរពំរឹ្េុ្អំពី 
បពរឹត្តិការណ៍នាងពលអនាគត តដលងគងជឿជា្ថ់្វាមានភាពសមងហតុផលងៅតាមកាលៈងេសៈងផ្ស្ៗ។

 ពន្ធ
ពន្ធបតរូវបានគណនាតាមមូលោ្ន្រំណ្បសាយ្រច្ចុ្រ្បននានន្រេ្រ្ប ញ្ ត្ិពន្ធោរ ្រ៉ាុតន្្រេ្រ្ប ញ្ ត្ិទាំ្ អស់ងនះមានការផ្លា ស់្រ្ូរពីមយួ
បគាងៅមយួបគា ងហើយការសងបមចជាចុ្ងបកាយងលើចំនួនពន្ធនរឹ្ងធវាើង�ើ្្រនាទា ្រពី់សវន្ម្មរ្រស់អគ្គនាយ្ោ្នពន្ធោរ។ ងៅងពល 
តដលលេ្ធផលពន្ធចុ្ងបកាយេុសគានា ពីចំនួនតដលបាន្តប់តាពីដំ្រូ្ងនាះភាពលងម្អៀ្ងនះ នរឹ្ងធវាើឲ្យ្រ៉ាះោល់ដល់ពន្ធងលើបបា្ ់
ចំងណញ និ្សំវធិានធនពន្ធពនយារងៅ្នាុ្ការយិ្ររងិច្ឆេតដលការ្ំណតព់ន្ធបានងធវាើង�ើ្។

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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៣. ការប៉ានស់្្ម ន ការ�ន្មត នឌិងការវិនឌិច្ស័យគណសនយ្យ�ំខាន់ៗ  (ត)

៤. ស្ចក់រាកក់្ថុងដ� 

      ៣១ ធនាូ  ២០១៦                                 ៣១ ធនាូ   ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ការយិលព័យ្ណ្្ត ល ៤៦៤.៥២៥ ១.៨៧៥.២៨៦ ១៩៦.៦២២ ៧៩៦.៣១៩
សាខា ៨.៧១១ ៣៥.១៦៨ ១៤.៩០៣ ៦០.៣៥៧

៤៧៣.២៣៦ ១.៩១០.៤៥៤ ២១១.៥២៥ ៨៥៦.៦៧៦

៥. �មតថុល្យសៅធនាគារកណ្តី ល

      ៣១ ធនាូ  ២០១៦                              ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

គណនីចរន្ត ៧២៤.៦០០ ២.៩២៥.២១០ ១.០០៧.៤៤៧ ៤.០៨០.១៦០
បបា្ត់មកល់ធានាងលើងដើមេុន ៣.៨៨០.០០០ ១៥.៦៦៣.៥៦០ ១.៥០០.០០០ ៦.០៧៥.០០០

៤.៦០៤.៦០០ ១៨.៥៨៨.៧៧០ ២.៥០៧.៤៤៧ ១០.១៥៥.១៦០

(*) ្នាុ្អំ�ុ្ឆ្នា  ំបបា្ត់មកល់ធានាងលើងដើមេុន េេួលបានអបតាការបបា្ ់០,២០% ្នាុ្មយួឆ្នា  ំ(២០១៥ ៖ ០,១១%)។

 ងយ្តាមប្រកាសងលេ ធ៧-០១-១៣៦ប្រ.្. ចុះនថងៃេី១៥ តេតុលា ឆ្នា ២ំ០០១ ងចញងោយធនាគារ្ណ្្ត ល ស្តីពីបបា្ត់មកល់ធានា 
ងលើងដើមេុន តបមរូវឲ្យធនាគារតមកល់បបា្ច់ំនួន ១០% ននងដើមេុនចុះ្រ ជ្ា ីងៅធនាគារ្ណ្្ត ល។ បបា្ត់មកល់ងនះនរឹ្បតរូវ្រ្វាិល 
ជូនធនាគារវញិ ងៅងពលធនាគារស្មព័បគចិត្ត្រ ្្ច ្រប់្រតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្មរ្រស់េលាួនងៅ្នាុ្ប្រងេស្ម្ុជា ងហើយបបា្ត់មកល់ងនះមនិ       
សបមា្រង់ប្រើ្នាុ្ប្រតិ្រត្តិការប្រចានំថងៃរ្រស់ធនាគារងេ។

៦. �មតថុល្យសៅធនាគារសផ្ងៗ
 សមតុល្យងៅធនាគារងផ្ស្គឺជាគណនីចរន្តមនិមានការបបា្ង់េ តដលងផ្ើងៅធនាគារងផ្ស្ៗ។

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

៧. ឥណទាន នឌិងបថុសរករែទានអតិថិជន

  ៣១ ធនាូ ២០១៦                                      ៣១ ធនាូ ២០១៥        

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ឥណទានរយៈងពលេលាី ៩០០.០០០ ៣.៦៣៣.៣០០ ១៣.៤១០.៣០០ ៥៤.៣១១.៧១៥
ឥណទានរយៈងពលតវ្ ៣០.២០៥.៤៤៧ ១២១.៩៣៩.៣៩០ ១១.៤៤៦.៧៣៤ ៤៦.៣៥៩.២៧៣
ឥណទាន 
និ្្រុងរប្រទានសរុ្រ-ដុល ៣១.១០៥.៤៤៧ ១២៥.៥៧២.៦៩០ ២៤.៨៥៧.០៣៤ ១០០.៦៧០.៩៨៨
សំវធិានធនឥណទាន 
និ្្រុងរប្រទានអាប្្ ់ 
និ្ស្្សព័យ៖
      សំវធិានធនេូងៅ (៣១១.០៥៤) (១.២៥៥.៧២៥) (២៤៨.៥៧០) (១.០០៦.៧០៩)
ឥណទាន 
និ្្រុងរប្រទានអតិថិជនសុេ្ធ ៣០.៧៩៤.៣៩៣ ១២៤.៣១៦.៩៦៥ ២៤.៦០៨.៤៦៤ ៩៩.៦៦៤.២៧៩

 (ក)     សំវធិានធនឥណទាន និងប៊ទរបបទានអាបកក់ និងសង្សយ័

                     ៣១ ធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦                            ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

សំវធិានធនងដើមឆ្នា ំ ២៤៨.៥៧០ ១.០០៦.៧០៩ ៩២.១៨៨ ៣៧៥.៦៦៦
សំវធិានធន្នាុ្ឆ្នា ំ ៦២.៤៨៤ ២៥២.២៤៨ ១៥៦.៣៨២ ៦៣៣.៣៤៧

លងម្អៀ្ពីការ្រ្តូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ  - (៣.២៣២)  - (២.៣០៤)

សំវធិានធនចុ្ឆ្នា ំ ៣១១.០៥៤ ១.២៥៥.៧២៥ ២៤៨.៥៧០ ១.០០៦.៧០៩

 (េ) វភិាគរាមចំណាែ់ថ្នា ក ់

                         ៣១ ធនាូ  ២០១៦                                  ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ឥណទានស្ត្ោ់រ៖
មានការធានា ២៨.៤៩១.៦១៩ ១១៥.០២០.៦៦៦ ២២.២៥០.៣៥៣ ៩០.១១៣.៩៣០

មនិមានការធានា ២.៦១៣.៨២៨ ១០.៥៥២.០២៤ ២.៦០៦.៦៨១ ១០.៥៥៧.០៥៨

៣១.១០៥.៤៤៧ ១២៥.៥៧២.៦៩០ ២៤.៨៥៧.០៣៤ ១០០.៦៧០.៩៨៨
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៧. ឥណទាន នឌិងបថុសរករែទានអតិថិជន (ត)

(គ) វភិាគរាមេំនាក់េំនង

                       ៣១ ធនាូ  ២០១៦                                   ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ឥណទាន្រុគ្គលិ្ (រា្រទ់ាំ្
ថ្នា ្ប់គ្រប់គ្សំខាន)់ ១.០៩០.៩៦១ ៤.៤០៤.២១០ ៨២៨.៤៩៥ ៣.៣៥៥.៤០៥

ភាគីោ្ព់ព័ន្ធ(្ំណតសំ់គាល់
២០(គ)) ២.៦០៨.២៥០ ១០.៥២៩.៥០៥ ២.៥៣៥.០០០ ១០.២៦៦.៧៥០

ឥណទានអតិថិជន ២៧.៤០៦.២៣៦ ១១០.៦៣៨.៩៧៥ ២១.៤៩៣.៥៣៩ ៨៧.០៤៨.៨៣៣

៣១.១០៥.៤៤៧ ១២៥.៥៧២.៦៩០ ២៤.៨៥៧.០៣៤ ១០០.៦៧០.៩៨៨

(ឃ) វភិាគរាមហានិភ័យឥណទាន

                   ៣១ ធនាូ ២០១៦                                        ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ហានិភព័យធម្មតា ៣១.១០៥.៤៤៧ ១២៥.៥៧២.៦៩០ ២៤.៨៥៧.០៣៤ ១០០.៦៧០.៩៨៨

ហានិភព័យឥណទានធំៗបតរូវបាន្ំណតនិ់យមនព័យងោយធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ថ្ជាហានិភព័យឥណទានេូងៅននសមតុល្យសរុ្រ
ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន ចំងោះអនា្េេួលផលជាឯ្ត្តជន តដលមានចំនួនងលើសពី១០% ននមូលនិធិផ្ទា ល់សុេ្ធរ្រស់ធនាគារ។ 
ហានិភព័យងនះ គឺមានចំនួនេ្ស់ជា្ឥណទាន ឬ្ិច្ចសនយាតដលងៅមនិទានេូ់ទាត ់និ្ឥណទាន ឬ្ិច្ចសនយាតដលបានអនុមព័តរចួ។

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិមានឥណទាន និ្្រុងរប្រទានចំងោះអនា្េេួលផលជាឯ្ត្តជន តដលងលើសពី១០%
ននមូលនិធិផ្ទា ល់សុេ្ធរ្រស់ធនាគារងេ។

(ង) វភិាគរាមឯកែ្តជន

                       ៣១ ធនាូ  ២០១៦                                  ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ឥណទាន្រុគ្គល ២៨.៤៩៧.១៩៧ ១១៥.០៤៣.១៨៤ ២២.៣២២.០៣៤ ៩០.៤០៤.២៤០

ឥណទានសហបគាស ២.៦០៨.២៥០ ១០.៥២៩.៥០៦ ២.៥៣៥.០០០ ១០.២៦៦.៧៤៨

៣១.១០៥.៤៤៧ ១២៥.៥៧២.៦៩០ ២៤.៨៥៧.០៣៤ ១០០.៦៧០.៩៨៨

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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៧. ឥណទាន នឌិងបថុសរករែទានអតិថិជន (ត)

(ច) វភិាគរាមអបរាការបបាក់

                            ២០១៦                          ២០១៥

ឥណទាន្រុគ្គលិ្ ៦% - ៧% ៦% - ៧%

ឥណទានអតិថិជន ៧% - ១៣,២% ៧% - ១៤%

៨. កទព្យ�កម្មសផ្ងៗ

                         ៣១ ធនាូ ២០១៦                                ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

បបា្ត់មកល់ (*) ៤៩.១៧០ ១៩៨.៤៩៩ ៩៦.៧៣៦ ៣៩១.៧៨១

្រ្្គរការបបា្ប់តរូវេេួល ១៣៤.៦៤១ ៥៤៣.៥៤៦ ៩៥.៧១៦ ៣៨៧.៦៥០

ចំណ្យ្រ្ម់ុន ២៨.២៤០ ១១៤.០០៥ ២០.៨០០ ៨៤.២៤០

គណនីបតរូវេេួលងផ្ស្ៗ ១.១២៩ ៤.៥៦០ ១.៤៥២ ៥.៨៨២

២១៣.១៨០  ៨៦០.៦១០ ២១៤.៧០៤ ៨៦៩.៥៥៣

(*) ងនះគឺជាបបា្ត់មកល់សបមា្រក់ារជួលការយិលព័យ តដលអាច្រ្វាិលម្វញិបានតតងៅដំណ្ច់្ ិច្ចសនយាជួល។ ្ិច្ចសនយាជួល
ងនះមានរយៈងពលងលើសពីមយួឆ្នា  ំងហើយបបា្ត់មកល់ងនះមនិមានការបបា្ង់េ។

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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៩. កទព្យ�ម្បតិតី នឌិងបរិកាខេ រ

ការដកលម្អ
បេព្យជួល

ែុោលារអាទមរិក

្ររិកាខារ
ការិយាល័យ

ែុោលារអាទមរិក

កុំព្យូេ័រ 
និង្ររិកាខារដ្្ក
ព័ត៌ម្នវិេ្យា

ែុោលារអាទមរិក
យានយន្

ែុោលារអាទមរិក
សរុ្រ

ែុល្្លារអាទមរិក

ែំណាច់ឆ្នាំផ្ងៃេរី៣១ ដខធ្ូ 
ឆ្នាំ២០១៥
ផ្្ទែើម
ងៅនថងៃេី០១ តេម្រា 
ឆ្នា ២ំ០១៥ ១២៧.២៣៧ ២៩.៥៧៩ ៦៥.១៦២ ២៣.៥០០ ២៤៥.៤៧៨
េិញ្រតនថែម ២៦៦.៨៥៣ ៤.២៥២ ២៨.៨៤៣ ១០៣.៩០៦ ៤០៣.៨៥៤

ល្ង់ចញ - - (៦៥០) (២៣.៥០០) (២៤.១៥០)

គិតបតរឹមផ្ងៃេរី៣១ ដខធ្ូ
 ឆ្នាំ២០១៥ ៣៩៤.០៩០ ៣៣.៨៣១ ៩៣.៣៥៥ ១០៣.៩០៦ ៦២៥.១៨២

រំលស់្រង្គរ - - - - -

ងៅនថងៃេី០១ តេម្រា 
ឆ្នា ២ំ០១៥ ២៧.៥៦៨ ៦.៥០៨ ១២.៨៥៣ ៤.៣៥៩ ៥១.២៨៨

រលំស់ ៥៣.៩១២ ៦.៣៦២ ១៦.២០៧ ១២.៩១០ ៨៩.៣៩១

ល្់ចងញ - - (១៩៥) (៦.៥២៦) (៦.៧២១)

គិតបតរឹមផ្ងៃេរី៣១ ដខធ្ូ 
ឆ្នាំ២០១៥ ៨១.៤៨០ ១២.៨៧០ ២៨.៨៦៥ ១០.៧៤៣ ១៣៣.៩៥៨

តផម្ទយាង - - - - -

គិតបតរឹមផ្ងៃេរី០១ ដខមករា
ឆ្នាំ០១៥ ៩៩.៦៦៩ ២៣.០៧១ ៥២.៣០៩ ១៩.១៤១ ១៩៤.១៩០

គិតជាពាន់ទរៀល ៤០៦.១៥១ ៩៤.០១៤ ២១៣.១៥៩ ៧៨.០០០ ៧៩១.៣២៤

គិតបតរឹមផ្ងៃេរី៣១ ដខធ្ូ
 ឆ្នាំ០១៥ ៣១២.៦១០ ២០.៩៦១ ៦៤.៤៩០ ៩៣.១៦៣ ៤៩១.២២៤

គិតជាពាន់ទរៀល ១.២៦៦.០៧១ ៨៤.៨៩២ ២៦១.១៨៤ ៣៧៧.៣១០ ១.៩៨៩.៤៥៧    

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

        ៩. កទព្យ�ម្បតិតី នឌិងបរិកាខេ រ (ត)

ការដកលម្អ
បេព្យជួល

ែុោលារអាទមរិក

្ររិកាខារ
ការិយាល័យ

ែុោលារអាទមរិក

កុំព្យូេ័រ 
និង្ររិកាខារដ្្ក
ព័ត៌ម្នវិេ្យា

ែុោលារអាទមរិក
យានយន្

ែុោលារអាទមរិក

សំណង់កំពុង
ោងសង់

ែុោលារអាទមរិក
សរុ្រ

ែុល្្លារអាទមរិក

ែំណាច់ឆ្នាំផ្ងៃេរី៣១ 
ដខធ្ូ ឆ្នាំ២០១៦

ផ្្ទែើម

ងៅនថងៃេី០១ តេម្រា 
ឆ្នា ២ំ០១៦ ៣៩៤.០៩០ ៣៣.៨៣១ ៩៣.៣៥៥ ១០៣.៩០៦ -  ៦២៥.១៨២ 

េិញ្រតនថែម - ១.៦៥០ ៧៩.៤៣៦ ១.៩៣៥ ៣០៣.៦០០  ៣៨៦.៦២១ 

គិតបតរឹមផ្ងៃេរី៣១ ដខធ្ូ
 ឆ្នាំ២០១៦ ៣៩៤.០៩០ ៣៥.៤៨១ ១៧២.៧៩១ ១០៥.៨៤១ ៣០៣.៦០០ ១.០១១.៨០៣ 

រំលស់្រង្គរ - - - - -

ងៅនថងៃេី០១ តេម្រា 
ឆ្នា ២ំ០១៦ ៨១.៤៨០ ១២.៨៧០ ២៨.៨៦៥ ១០.៧៤៣ -  ១៣៣.៩៥៨ 

រលំស់  ៧៨.៦០០  ៦.៧៦០  ២៩.៧៤៤  ២១.១៦១   -  ១៣៦.២៦៥ 

គិតបតរឹមផ្ងៃេរី៣១ ដខធ្ូ 
ឆ្នាំ២០១៦  ១៦០.០៨០  ១៩.៦៣០  ៥៨.៦០៩  ៣១.៩០៤   -  ២៧០.២២៣ 

តផម្ទយាង - - - - -

គិតបតរឹមផ្ងៃេរី០១ 
ដខមការា
ឆ្នាំ០១៦ ៣១២.៦១០ ២០.៩៦១ ៦៤.៤៩០ ៩៣.១៦៣ -  ៤៩១.២២៤ 

គិតជាពាន់ទរៀល ១.២៦៦.០៧១ ៨៤.៨៩២ ២៦១.១៨៤ ៣៧៧.៣១០ - ១.៩៨៩.៤៥៧ 

គិតបតរឹមផ្ងៃេរី៣១ ដខធ្ូ
 ឆ្នាំ០១៦ ២៣៤.០១០ ១៥.៨៥១ ១១៤.១៨២ ៧៣.៩៣៧ ៣០៣.៦០០  ៧៤១.៥៨០ 

គិតជាពាន់ទរៀល ៩៤៤.៦៩៨ ៦៣.៩៩០ ៤៦០.៩៥៧ ២៩៨.៤៨៨ ១.២២៥.៦៣៣ ២.៩៩៣.៧៥៨ 
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១០. កទព្យ�កម្មអរបូី

កម្មវិធរីកុំព្យូេ័រ
ែុោលារអាទមរិក

កម្មវិធរីកុំព្យូេ័រ
កំពុងែំទណើរការ
ែុោលារអាទមរិក

សរុ្រ
ែុោលារអាទមរិក

ដំណាច់ឆ្្ំថ្ងៃ្រី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្ំ២០១៥

ថ្លៃដដើម

ងៅនថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៥ ១៤.៣៣០ - ១៤.៣៣០

េិញ្រតនថែម ១.៩៦២ - ១.៩៦២

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ ១៦.២៩២ - ១៦.២៩២

រំលស់បង្គរ

ងៅនថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៥ ៣.០៧៤ - ៣.០៧៤

រលំស់ ៣.០៧២ - ៣.០៧២

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ ៦.១៤៦ - ៦.១៤៦

តថមលៃដោង

គិតបតរឹមនថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៥ ១១.២៥៦ - ១១.២៥៦

គិតជាោនង់រៀល ៤៥.៨៦៨ - ៤៥.៨៦៨

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ ១០.១៤៦ - ១០.១៤៦

គិតជាោនង់រៀល ៤១.០៩១ - ៤១.០៩១

ដំណាច់ឆ្្ំថ្ងៃ្រី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្ំ២០១៦

ថ្លៃដដើម

ងៅនថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៦ ១៦.២៩២   -  ១៦.២៩២

េិញ្រតនថែម ៤.០៩៤  ១៥៩.៩៨៧  ១៦៤.០៨១

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦  ២០.៣៨៦  ១៥៩.៩៨៧  ១៨០.៣៧៣

រំលស់បង្គរ

ងៅនថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៦ ៦.១៤៦ - ៦.១៤៦

រលំស់ ៣.៩២៨ - ៣.៩២៨

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ១០.០៧៤ - ១០.០៧៤

តថមលៃដោង

គិតបតរឹមនថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៦ ១០.១៤៦ - ១០.១៤៦

គិតជាោនង់រៀល ៤១.០៩១ - ៤១.០៩១

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦  ១០.៣១២  ១៥៩.៩៨៧  ១៧០.២៩៩

គិតជាោនង់រៀល  ៤១.៦៣០  ៦៤៥.៨៦៧  ៦៨៧.៤៩៧

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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១១.  បំណថុ លពន្ធសលីករាកច់ំសណញក្ថុងកគា
(ក) បំណ៊លពន្ធទលីបបាក់ចំទណញកនា៊ងបគា

                   ៣១ ធនាូ ២០១៦                            ៣១ ធនាូ   ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

សមតុល្យងដើមឆ្នា ំ ៤៤.០៩១ ១៧៨.៥៦៩ ៨៥២ ៣.៤៧២

ចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ  ២៧៧.៦១៤  ១.១២០.៧២៨ ៥៨.៥២៦ ២៣៧.០៣០

ពន្ធពនយារបេព្យស្ម្ម  ៧០.៨១៦  ២៨៥.៨៨៤ - -

ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញតដលបាន្រ្់  (៦៩.៦៨៨)  (២៨១.៣៣០) (១៥.២៨៧) (៦១.៩១២)

លងម្អៀ្ពីការ្រ្តូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ  -    (៥៧៤) - (២១)

សមតុល្យចុ្ឆ្នា ំ  ៣២២.៨៣៣  ១.៣០៣.២៧៧ ៤៤.០៩១ ១៧៨.៥៦៩

ងយ្តាមចបា្រព់ន្ធោរ្ម្ុជា ធនាគារមានកាតពវា្ិច្ច្រ្ព់ន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ តាមចំនួនមយួណ្តដលេ្ស់ជា្ងគ រវា្ពន្ធងលើ 
បបា្ច់ំងណញតាមអបតា២០% ននបបា្ច់ំងណញជា្រព់ន្ធ ឬពន្ធអ្រ្ប្ររមាតាមអបតា១%ននផលរ្ររ។ 

(េ) ចំណាយពន្ធទលីបបាក់ចំទណញ

                      ៣១ ធនាូ ២០១៦                             ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ្នាុ្បគា ៣៤៨.៤៣០ ១.៤០៦.៦១២ ៥៨.៥២៦ ២៣៧.០៣០ 

ពន្ធពនយាបេព្យស្ម្ម  (៧០.៨១៦)  (២៨៥.៨៨៤) - -

ពន្ធចំណ្យងលើបបា្ច់ំងណញ ២៧៧.៦១៤ ១.១២០.៧២៨ ៥៨.៥២៦ ២៣៧.០៣០ 

ការងផៀ្ផ្ទា តព់ន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ្នាុ្បគា តដលបានគណនាតាមអបតាពន្ធ២០% ជាចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញតដលបាន  
្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផល មានដូចខា្ងបកាម៖

                     ៣១ ធនាូ ២០១៦                             ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ចំងណញមុន្រ្ព់ន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ ១.២៥៦.៤៨៨ ៥.០៧២.៤៤២ ៥៤៣.៥២៤ ២.២០១.២៧២

ពន្ធតាមអបតា ២០% ២៥១.២៩៨ ១.០១៤.៤៨៨ ១០៨.៧០៥ ៤៤០.២៥៤

ផល្រ៉ាះោល់នន៖

ចំណ្យតដលមនិអាចកាត់្ ្តាមច ្
បា្រព់ន្ធ ២៦.៣១៦ ១០៦.២៤០ ១៦.៤៩៤ ៦៦.៨០២

ពន្ធពនយារបេព្យស្ម្មមនិបាន្តប់តា
ទា្េ់្ - - (៦៦.៦៧៣) (២៧០.០២៦)

     ខាតងយ្ពីឆ្នា មំុន  ២៧៧.៦១៤  ១.១២០.៧២៨ ៥៨.៥២៦ ២៣៧.០៣០

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

១១.  បំណថុ លពន្ធសលីករាកច់ំសណញក្ថុងកគា (ត)

(គ) ពន្ធពនយោរបេព្យសកម្ម
 ្រតបម្របមរួលពន្ធពនយារបេព្យស្ម្ម្នាុ្អំ�ុ្ឆ្នា  ំមានដូចខា្ងបកាម៖

       សំវធិានធន             រលំស់                 
       ឥណទាន          ពងនលាឿនពន្ធ             សំវធិានធន              សរុ្រ

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ដុលាលា រអាងមរ ិ្

គិតបតរឹមនថងៃេី០១ តេម្រា ឆ្នា ២ំ០១៦ - - - -

្តប់តាជា្រនទាុ្្នាុ្របាយការណ៍លេ្ធផល  ៦២.២១១  ៤.៥០៥  ៤.១០០  ៧០.៨១៦

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦  ៦២.២១១  ៤.៥០៥  ៤.១០០  ៧០.៨១៦

គិតជាោនង់រៀល  ២៥១.១៤៦  ១៨.១៨៦  ១៦.៥៥២  ២៨៥.៨៨៤

(ឃ) បញ្ហា ពន្ធទផ្សងៗ
លិេិតប្រកាសពន្ធរ្រស់ធនាគារ បតរូវបតរួតពិនិត្យងោយអគ្គនាយ្ោ្នពន្ធោរតាមការយិ្ររងិច្ឆេ។ ងោយសារការអនុវត្តចបា្រ ់         
និ្្រេ្រ្ប ញ្ តិ្តពន្ធោរងៅងលើប្រតិ្រត្តិការងផ្ស្ៗអាចមានការ្រ្បសាយេុសៗគានា  ងហតុងនះចំនួនពន្ធតដលបានរាយការណ៍ងៅ
្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់ធនាគារ     អាចមានការផ្លា ស់្រ្តូរងៅងពលងបកាយ    អាបសព័យងលើការ្ំណតចុ់្ងបកាយងោយ      
អគ្គនាយ្ោ្នពន្ធោរ។

១២.  បំណថុ លសផ្ងៗ

                 ៣១ ធនាូ ២០១៦                                      ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ពន្ធបតរូវ្រ្ង់ផ្ស្ៗ ៥៦.៧២៤ ២២៨.៩៩៥ ១៩.១២៥ ៧៧.៤៥៦

្នបមងសវាវជិាជា ជីវៈ ២១.៨៧៤ ៨៨.៣០៥ ៣៦.៨៤៩ ១៤៩.២៣៨

េរឹ្បបា្ប់តរូវ្រ្ឲ់្យភាគីោ្ព់ព័ន្ធ 
(្ំណតស់មា្គ ល់២០) - - ១៥.៦០០ ៦៣.១៨០

េរឹ្បបា្ប់តរូវ្រ្ង់ផ្ស្ៗ ៧៦.៤៤៩ ៣០៨.៦២៥ ៤៥.០៤៣ ១៨២.៤២៥

 ១៥៥.០៤៧  ៦២៥.៩២៥ ១១៦.៦១៧ ៤៧២.២៩៩

 ្រំណុលទាំ្ ងនះនរឹ្បតរូវេូទាត់្ នាុ្រយៈងពលមយួឆ្នា ។ំ
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១៣. ស�ើមទថុន
ធនាគារគឺជាប្រុមហុ៊ន្រុបតសម្ព័ន្ធតដលបតរូវបានកានក់ា្រទ់ាំ្ បសរុ្ងោយប្រុមហុ៊ន Chief Financial Group (Cambodia) 
Limited តដលបានចុះ្រ ជ្ា ីោណិជជា្ម្មងបកាមចបា្រន់នប្រងេស British Virgin Islands តដលមានងលេចុះ្រ ជ្ា ី ១៧៧១១៤២ 
និ្មានអាសយោ្នចុះ្រ ជ្ា ី ប្រអ្រសំ់្រុបតងលេ ៩៥៧ Offshore, Incorporation Center, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands។

ល្ខេន្តិ្ៈ និ្្រេ្រញ្ជា នផទា្នាុ្រ្រស់ធនាគារ បតរូវបានអនុមព័យងោយធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ងៅនថងៃេី២៣ តេសីហា ឆ្នា ២ំ០១៣ និ្អ
នុមព័តងោយប្សួ្ោណិជជា្ម្មងៅនថងៃេី១០ តេតុលា ឆ្នា ២ំ០១៣។

ងយ្តាមងសច្្តីសងបមចរ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ចុះនថងៃេី១៧ តេវចិ្ឆិកា ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារបាន្រង្កើនងដើមេុនរ្រស់េលាួនពី 
៣១.០០០.០០០ដុលាលា រអាងមរ ិ្  ងៅ ៣៨.៨០០.០០០ដុលាលា រអាងមរ ិ្  និ្ពី៣១លានភាគហុ៊ន ងៅ៣៨,៨លានភាគហុ៊ន ងោយ
មានតនមលាចារ ិ្ ១ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ្នាុ្មយួភាគហុ៊ន។ ងៅនថងៃេី៣០ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារ្ណ្្ត លបានអនុមព័តការ្រង្កើនងដើមេុន
ងនះ។ ធនាគារ្ំពុ្តតសថែិត្នាុ្ដំងណើ រការននការងធវាើវងិសាធន្ម្មល្ខេន្តិ្ៈរ្រស់េលាួន ងៅប្សួ្ោណិជជា្ម្ម។

                                                       ៣១ ធនាូ  ២០១៦                                    ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ភាគេុនិ្ ចំនួនភាគហុ៊ន % ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ចំនួនភាគហុ៊ន % ដុលាលា រអាងមរ ិ្
Chief Financial Group 
(Cambodia) Limited ៣១.០០០.០០០ ១០០ ៣១.០០០.០០០ ៣១.០០០.០០០ ១០០ ៣១.០០០.០០០

គិតជាោនង់រៀល - -

១២៥.១៤៧.០០០ ១២៥.៥៥០.០០០

១៤.  ចំណូលការករាក់

                   ៣១ ធនាូ   ២០១៦                                       ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ឥណទានអតិថិជន ២.៥៥៩.៤៩០ ១០.៣៣២.៦៦១ ១.៤១១.៣៤០ ៥.៧១៥.៩២៧

សមតុល្យងៅធនាគារ្ណ្្ត ល ៣.៣៩៦ ១៣.៧១០ ១.០៧០ ៤.៣៣៤

២.៥៦២.៨៨៦ ១០.៣៤៦.៣៧១ ១.៤១២.៤១០ ៥.៧២០.២៦១

១៥.  ចំណូលករែតិបតិតីការសផ្ងៗ

                    ៣១ ធនាូ ២០១៦                                     ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

្នបមពីងសវាផ្តល់ឥណទាន ២៣៥.០០១ ៩៤៨.៦៩៩ ២៣៤.៣២២ ៩៤៩.០០៤

ចំណូលងផ្ស្ៗ ៣.៦៥៧ ១៤.៧៦៣ ៤.១៤១ ១៦.៧៧១

២៣៨.៦៥៨ ៩៦៣.៤៦២ ២៣៨.៤៦៣ ៩៦៥.៧៧៥

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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១៦. ចំណ្យបថុគ្គលឌិក

                      ៣១ ធនាូ ២០១៦                                   ៣១ធនាូ ២០១៥

ភាគេុនិ្ ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

បបា្ង់្រៀវត្សរ ៍និ្បបា្ឈ់នាួល ៤៧៣.៤០៣ ១.៩១១.១២៨ ២៨៥.៣៧៩ ១.១៥៥.៧៨៥

បបា្រ់ងាវា ន់ ៦៥.៨៧០ ២៦៥.៩១៧ ៤០.១២០ ១៦២.៤៨៦

អតថែប្រងយជន្៍រុគ្គលិ្ងផ្ស្ៗ ៥៦.៤០២ ២២៧.៦៩៥ ២៧.៧៣២ ១១២.៣១៥

 ៥៩៥.៦៧៥  ២.៤០៤.៧៤០ ៣៥៣.២៣១ ១.៤៣០.៥៨៦

១៧. រំល�ក់ទព្យ�ម្បតិតី នឌិងបរិកាខេ រ នឌិងរំល�ក់ទព្យ�កម្មអរបូី

                    ៣១ ធនាូ ២០១៦                                    ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

រលំស់បេព្យសម្បត្តិ និ្្ររកិាខេ រ ១៣៦.២៦៥ ៥៥០.១០២ ៨៩.៣៩១ ៣៦២.០៣៣

រលំស់បេព្យស្ម្មអរូ្ីរ ៣.៩២៨ ១៥.៨៥៧ ៣.០៧២ ១២.៤៤២

១៤០.១៩៣ ៥៦៥.៩៥៩ ៩២.៤៦៣ ៣៧៤.៤៧៥

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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១៨. ចំណ្យទសូៅ នឌិងចំណ្យរ�្ឋបាល

                            ៣១ធនាូ  ២០១៦                             ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ចំណ្យជួល  ១៩៨.៦៧៩  ៨០២.០៦៧ ១១៨.៧៣១ ៤៨០.៨៦១

ចំណ្យងសវាអនា្ជំនាញ  ១៨៧.៨១៨  ៧៥៨.២២១ ១០៦.៥០០ ៤៣១.៣២៥

្នបមបគ្រប់គ្  ៦៦.០០០  ២៦៦.៤៤២ ៤៩.៥០០ ២០០.៤៧៥

ចំណ្យតផនា្ចបា្រ់  ៥៥.៨៣៩  ២២៥.៤២២ ៤៣.១៥៣ ១៧៤.៧៧០

ចំណ្យការងធវាើដំងណើ រ  ៤៥.០២៣  ១៨១.៧៥៨ ៤៣.៥៩៣ ១៧៦.៥៥២

ចំណ្យេរឹ្ងភលាើ្  ៤២.៣៥៦  ១៧០.៩៩១ ២៦.៤១៦ ១០៦.៩៨៥

ចំណ្យនថលាអាហារ និ្ការ្ំសាន្ត  ៣៨.៩១៥  ១៥៧.១០០ ២២.០៨៤ ៨៩.៤៤០

ចំណ្យជួសជុល និ្តថទាំ  ២១.១៨០  ៨៥.៥០៤ ១.០៨០ ៤.៣៧៤

ចំណ្យេំនា្េ់ំន្  ១៦.១៥១  ៦៥.២០២ ៩.៦៥៧ ៣៩.១១១

ចំណ្យងសវាធនាគារ  ១២.១៩៧  ៤៩.២៣៩ ២៣.៤៩៧ ៩៥.១៦៣

ចំណ្យការសានា ្ង់ៅ  ១១.៥០៩  ៤៦.៤៦២ ៨.៩៤៣ ៣៦.២១៩

ចំណ្យ្រព័ណ្ណ សមាជិ្  ១០.៣៦០  ៤១.៨២៣ ៨.៥៦០ ៣៤.៦៦៨

ចំណ្យយនយន្ត  ៨.៩៩២  ៣៦.៣០១ ៨.០៣៤ ៣២.៥៣៨

ចំណ្យសមា្ភ រការយិលព័យ  ៨.១៤០  ៣២.៨៦១ ១០.២១១ ៤១.៣៥៥

ចំណ្យេីផសារ 
និ្ចំណ្យផ្សពវាផសាយោណិជជា្ម្ម  ៤.៣៩៣  ១៧.៧៣៥ ៧.២៣៤ ២៩.២៩៨

ចំណ្យធានារា៉ា ្ររ់្  ២.៩៤០  ១១.៨៦៩ ១.៣០៣ ៥.២៧៧

ចំណ្យងផ្ស្ៗ  ១៦.២១២  ៦៥.៤៤៧ ១៦.៧៧៧ ៦៧.៩៤៥

 ៧៤៦.៧០៤  ៣.០១៤.៤៤៤ ៥០៥.២៧៣ ២.០៤៦.៣៥៦

១៩. ស្ចក់រាក ់នឌិងស្ចក់រាក�់មមលូ

   ៣១ ធនាូ  ២០១៦                           ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

សាចប់បា្់្ នាុ្នដ ៤៧៣.២៣៦ ១.៩១០.៤៥៤ ២១១.៥២៥ ៨៥៦.៦៧៦

គណនីចរន្តងៅ្នាុ្ធនាគារ្ណ្្ត ល ៧២៤.៦០០ ២.៩២៥.២១០ ១.០០៧.៤៤៧ ៤.០៨០.១៦០

បបាក់្រទ្ញើ និងការដាក់បបាក់ទៅក្នុងធនា
គារទ្្សង (កាលកំណត់តិចជាង្ររីដខ)

៣.២២៩.៣៨៦ ១៣.០៣៧.០៣១ ៣.១៥៧.៩៣៤ ១២.៧៨៩.៦៣៣

៤.៤២៧.២២២ ១៧.៨៧២.៦៩៥ ៤.៣៧៦.៩០៦ ១៧.៧២៦.៤៦៩

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

២០. ករែតិបតិតីការ នឌិង�មតថុល្យភាគីពាកព់ស័ន្ធ
ធនាគារគឺជាប្រុមហុ៊ន្រុបតសម្ព័ន្ធតដលបតរូវបានកានក់ា្រទ់ាំ្ បសរុ្ងោយប្រុមហុ៊ន Chief Financial Group (Cambodia) Limited 
តដលបានចុះ្រ ជ្ា ីោណិជជា្ម្មងបកាមចបា្រ ់British Virgin Islands ននប្រងេស British។

ប្រតិ្រត្តិការ និ្សមតុល្យភាគីោ្ព់ព័ន្ធសំខាន់ៗ  មានដូចខា្ងបកាម៖

(ក) ការេូទាែ់ជូនគណៈបគប់បគងសំខាន់ៗ

                       ៣១ ធនាូ ២០១៦                                 ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ការេូទាតជូ់នគណៈបគ្រប់គ្សំខាន់ៗ ៧១.៩១៨ ២៩០.៣៣៣ ៦១.៨៥០ ២៥០.៤៩៣

(េ) សមែ៊ល្យបែរូវបង់ជូនភាគីោក់ព័ន្ធ

                       ៣១ ធនាូ ២០១៦                                ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

េរឹ្បបា្ប់តរូវ្រ្ជូ់នប្រុមហុ៊នងម 
(្ំណតស់មា្គ ល់១២) - - ១៥.៦០០ ៦៣.១៨០

(គ) ឥណទានភាគីោក់ព័ន្ធ

                        ៣១ ធនាូ ២០១៦                           ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ឥណទាននិ្្រុងរប្រទាន

គណៈបគ្រប់គ្សំខាន់ៗ ២០៦.៩៦៦ ៨៣៥.៥២៣ ២២៩.០០០ ៩២៧.៤៥០

ប្រុមហុ៊ន្រុបតសម្ព័ន្ធ ២.៦០៨.២៥០ ១០.៥២៩.៥០៥ ២.៥៣៥.០០០ ១០.២៦៦.៧៥០

 ២.៨១៥.២១៦  ១១.៣៦៥.០២៨ ២.៧៦៤.០០០ ១១.១៩៤.២០០

ការបបា្ប់តរូវេេួលពី

គណៈបគ្រប់គ្សំខាន់ៗ  ៧១៥  ២.៨៨៨  ៧៩៩  ៣.២៣៦ 

ប្រុមហុ៊ន្រុបតសម្ព័ន្ធ  ៦.២០៧  ២៥.០៥៨  ៧.១៧៣  ២៩.០៥១ 

 ៦.៩២២  ២៧.៩៤៦  ៧.៩៧២  ៣២.២៨៧ 
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

២០. ករែតិបតិតីការ នឌិង�មតថុល្យភាគីពាកព់ស័ន្ធ (ត)
(ឃ) បបែិបែ្តកិារជាមួយភាគីោក់ព័ន្ធ

                          ៣១ ធនាូ  ២០១៦                           ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ចំណ្យតដលប្រុមហុ៊នងមបាន្រ្ជំ់នួស ២៧០.៦០០ ១.០៩២.៤១២ ២០២.៨៣៨ ៨២១.៤៩៤

្នបមអាជ្ា្រព័ណ្ណ បតរូវ្រ្ឲ់្យ Chief 
Financial Group Cambodia Ltd. ៧២.០០០ ២៩០.៦៦៤ ៣៦.០០០ ១៤៥.៨០០

្នបមបគ្រប់គ្បតរូវ្រ្ឲ់្យប្រុមហុ៊ន Chief 
Securities Ltd. ៦៦.០០០ ២៦៦.៤៤២ ៤៩.៥០០ ២០០.៤៧៥

ចំណូលការបបា្ពី់ឥណទានផ្តល់ឲ្យគ
ណៈបគ្រប់គ្សំខាន់ៗ ១១.៥៨២ ៤៦.៧៥៥ ៣៥.៦៣៨ ១៤៤.៣៣៤

ចំណូលការបបា្ប់ានេេួលពីឥណទាន
ផ្តល់ឲ្យ ប្រុមហុ៊ន្រុបតសម្ព័ន្ធ ៣៣៧.៣៤៩ ១.៣៦១.៨៧៨ ៨១.០៦៦ ៣២៨.៣១៧

៧៥៧.៥៣១ ៣.០៥៨.១៥១ ៤០៥.០៤២ ១.៦៤០.៤២០

២១. កិច្ច�នយាសផ្ងៗ
្ិច្ចសនយាទា្េ់្នរឹ្ការេិញបេព្យសម្បត្តិ និ្្ររកិាខេ រ តដលបានចុះហតថែងលខាគិតបតរឹមដំណ្ចក់ារយិ្ររងិច្ឆេរាយការណ៍ងនះមាន 
ដូចខា្ងបកាម៖ 

                         ៣១ ធនាូ  ២០១៦                             ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ការតុ្រតត្ការយិលព័យថ្មី ៤១៤.៩៩៦ ១.៦៧៥.៣៣៩ - -

្ម្មវធិីប្រពព័ន្ធធនាគារថ្មី  ៤៣២.៥២៦  ១.៧៤៦.១០៧ - -

 ៨៤៧.៥២២  ៣.៤២១.៤៤៦ - -

្ិច្ចសនយាភតិសនយាប្រតិ្រត្តិ - ធនាគារជាភាគីអនា្ជួល

្ិច្ចសនយាភតិសនយាប្រតិ្រត្តិ គឺជាកាតពវា្ិច្ចជា្រ់្ ិច្ចសនយាសបមា្រក់ារជួលការយិលព័យ។ ការ្រ្ន់ថលាភតិសនយាអ្រ្ប្ររមាសរុ្រនា
ងពលអនាគត មានដូចខា្ងបកាម៖ 

                           ៣១ ធនាូ  ២០១៦                           ៣១ ធនាូ នា  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

មនិងលើសមយួឆ្នា ំ ១៨៤.២០០ ៧៤៣.៦១៥ ១០៤.៤៤៤ ៤២២.៩៩៨

ងលើសមយួឆ្នា ្ំរ៉ាុតន្តមនិងលើសបបាឆំ្នា ំ ២០៨.៧០០ ៨៤២.៥២២ ១២៨.៤២៨ ៥២០.១៣៣

៣៩២.៩០០ ១.៥៨៦.១៣៧ ២៣២.៨៧២ ៩៤៣.១៣១



ធនាគារឯកទេស ឈហី្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលសី៊ 53

២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មរ្រស់ធនាគារប្រឈមមុេនរឹ្ហានិភព័យហិរ ញ្ វតថែុងផ្ស្ៗមយួចំនួនដូចជា ហានិភព័យឥណទាន ហានិភព័យេីផសារ 
(រមួមានហានិភព័យរូ្រិយ្រព័ណ្ណ  ហានិភព័យអបតាការបបា្ ់ហានិភព័យតនមលា) និ្ហានិភព័យសាចប់បា្ង់ាយបសរួល។ អាជីវ្ម្មហិរ ញ្ វតថែុ
ភាគងបចើនប្រឈមមុេនរឹ្ហានិភព័យ ្នាុ្ងនាះហានិភព័យប្រតិ្រត្តិការគឺជាផលវបិា្តដលពិបា្ងជៀសរចួណ្ស់្នាុ្ដំងណើ រការអាជីវ
្ម្ម។

ធនាគារមនិងប្រើបបាស់ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុនិស្សនទា (derivative financial instrument) ដូចជា្ិច្ចសនយា្រ្តូររូ្រិយ្រព័ណ្ណ  (foreign 
exchange contract) និ្ការងផ្្ត ះ្រ្តូរអបតាការបបា្ ់(interest rate swaps) ងដើម្បបីគ្រប់គ្ហានិភព័យហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់េលាួនងនាះ
ងេ។

ធនាគារមានបេព្យស្ម្មហិរ ញ្ វតថែុ និ្្រំណុលហិរ ញ្ វតថែុដូចខា្ងបកាម៖

  ៣១ ធនាូ  ២០១៦                            ៣១ ធនាូ  ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

បេព្យសកម្មហិរ្ញវត្នុ

សាចប់បា្់្ នាុ្នដ ៤៧៣.២៣៦ ១.៩១០.៤៥៤ ២១១.៥២៥ ៨៥៦.៦៧៦

សមតុល្យងៅធនាគារ្ណ្្ត ល (*) ៧២៤.៦០០ ២.៩២៥.២១០ ១.០០៧.៤៤៧ ៤.០៨០.១៦០

សមតុល្យងៅធនាគារងផ្ស្ៗ ៣.២២៩.៣៨៦ ១៣.០៣៧.០៣១ ៣.១៥៧.៩៣៤ ១២.៧៨៩.៦៣៣

ឥណទានអតិថិជន ៣០.៧៩៤.៣៩៣ ១២៤.៣១៦.៩៦៥ ២៤.៦០៨.៤៦៤ ៩៩.៦៦៤.២៧៩

បេព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ ១៨៤.៩៤០ ៧៤៦.៦០៣ ១៩២.៤៥២ ៧៧៩.៤៣១

បេព្យសកម្មហិរ្ញវត្នុសរុ្រ ៣៥.៤០៦.៥៥៥ ១៤២.៩៣៦.២៦៣ ២៩.១៧៧.៨២២ ១១៨.១៧០.១៧៩

្រំណុលហិរ្ញវត្នុ

្រំណុលងផ្ស្ៗ ៩៨.៣២៣ ៣៩៦.៩៣០ ៦៤.១៥០ ៣៩៤.៨៤៣

្រំណុលហិរ្ញវត្នុសរុ្រ ៩៨.៣២៣ ៣៩៦.៩៣០ ៦៤.១៥០ ៣៩៤.៨៤៣

បេព្យសកម្មហិរ្ញវត្នុសុេ្ធ ៣៥.៣០៨.២៣២ ១៤២.៥៣៩.៣៣៣ ២៩.១១៣.៦៧២ ១១៧.៧៧៥.៣៣៦

(*) មនិរា្រ្់រ ្្ចូ លេុន្របមរុ្កាតពវា្ិច្ចតដលមនិតមនជាបេព្យស្ម្មហិរ ញ្ វតថែុ។

២២.១ ហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារប្រឈមនរឹ្ហានិភព័យឥណទាន ជាហានិភព័យតដលសមភាគីងធវាើឲ្យមានការខាត្រ្ត់ផនា្ហិរ ញ្ វតថែុដល់ធនាគារ ងោយសារ 
ការេ្ខានមនិបាន្រំងពញកាតពវា្ិច្ចស្្រំណុល។ ហានិភព័យឥណទានគឺជាហានិភព័យតដលមានសារៈសំខានជ់ា្ងគ្រំផុត្នាុ្ 
អាជីវ្ម្មរ្រស់ធនាគារ។ ហានិភព័យឥណទានភាគងបចើនង ើ្តង�ើ្ពីការផ្ល់ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន។  

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.១ ហានិភ័យឥណទាន (ែ)
(ក) ការវាស់តវងហានភិ័យឥណទាន
ធនាគារបាន្រង្កើតងគាលការណ៍ហានិភព័យឥណទានសនាូល (Core Credit Risk Policy) តដលងរៀ្រចំង�ើ្ងដើម្បអីភបិាលស្ម្មភាព
្នាុ្ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ។ ការ្រន្តឥណទានបតរូវបានអភបិាលងោយ្ម្មវធិីឥណទាន តដលបានងរៀ្រចំគងបមា្សបមា្រផ់លិតផល 
ឬសំងពៀតឥណទានពិងសស រា្រទ់ាំ្ េីផសារងគាលងៅ កាល្ំណត ់និ្ល្ខេេណ្ ឯ្សារសមា្អ ្ និ្នីតិវធិីងៅងបកាមផលិតផល 
ឥណទានតដលនរឹ្បតរូវបានវាស់តវ្ និ្ផ្តល់ឲ្យ។

អបតាហានិភព័យបតរូវបានបតរួតពិនិត្យ និ្ងធវាើ្រច្ចុ្រ្បននា្ម្មតាមមូលោ្នប្រចាឆំ្នា  ំ និ្ងៅ្នាុ្ងហតុការណ៍ងផ្ស្ៗ ដូចជា 
(i) មានការផ្លា ស់្រ្តូរយយៈងពល និ្ល្ខេេណ្ឥណទាន រមួទាំ្ ការពនយាឥណទាន (ii) ការស្បបា្ម់និងេៀ្ទាត ់
ឬការេ្ខានមនិបានស្បបា្ ់និ្ (iii) ពព័តម៌ាន ឬប្រតិ្រត្តិការមនិល្អោ្ព់ព័ន្ធនរឹ្អនា្េ្ចីបបា្។់

(េ) ការបគប់បគងកបមិែហានិភ័យ និងទគាលការណ៍បនថាយហានភិ័យ
ធនាគារងធវាើប្រតិ្រត្តិការ និ្ផ្តល់ឥណទានងៅឲ្យឯ្ត្តជន ឬសហបគាសងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា។ ធនាគារបគ្រប់គ្ 
្បមតិ      និ្បតរួតពិនិត្យការប្រមូលផ្តុ ំហានិភព័យឥណទាន    ងៅងពលតដលវាបតរូវបានងគរ្ង�ើញ។ ធនាគារ្ណ្្ត លបាន្ំណត ់
និយមនព័យហានិភព័យធំ ថ្ជាហានិភព័យឥណទានេូងៅចំងោះអនា្េេួលផលជាឯ្ត្ត្រុគ្គលតដលងលើសពី១០% ននមូលនិធិផ្ទា ល់ 
សុេ្ធរ្រស់ធនាគារ។

ងយ្តាមល្ខេេណ្ននប្រកាសងលេ ធ៧-០៦-២២៦ប្រ.្. រ្រស់ធនាគារ្ណ្្ត ល ធនាគារចាបំាចប់តរូវរ្សាបគ្រង់ពលងវលានូវ 
អនុបាតអតិ្ររមាចំនួន២០% រវា្ហានិភព័យឥណទានេូងៅរ្រស់ធនាគារ ងធៀ្រនរឹ្អនា្េេួលផលឯ្ត្តជនណ្មយួ និ្មូលនិធិ
ផ្ទា ល់សុេ្ធរ្រស់ធនាគារ។ ហានិភព័យឥណទានធំៗសរុ្រ មនិបតរូវងលើសពី៣០០% ននមូលនិធិផ្ទា ល់សុេ្ធរ្រស់ធនាគារងេ។

ធនាគារងប្រើបបាស់ងគាលការណ៍និ្ការអនុវត្តជាងបចើន ងដើម្បកីាត្់រនថែយហានិភព័យឥណទាន។ ងគាលការណ៍តដលមានប្រសិេ្ធភាព 
្រំផុត្នាុ្ចំងណ្មងគាលការណ៍ទាំ្ អស់ងនះ គឺការធានាងោយការោ្វ់តថែុ្រញ្្ច ំ ចំងោះឥណទានអតិថិជន តដលជាការ អនុវត្ត 
េូងៅមយួ។ ធនាគារអនុវត្តងគាលការណ៍ស្តីពីការេេួលយ្បាននូវចំណ្តថ់្នា ្ជ់ា្ល់ា្ន់នវតថែុ ្រញ្្ច ំ ឬការ្រនថែយ ហានិភព័យ 
ឥណទាន។ ប្រងភេននវតថែុ្រញ្្ច ំសំខាន់ៗ  ងដើម្បធីានាឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជនមានដូចជា វតថែុ្រញ្្ច ំងលើបេព្យសម្បត្តិសបមា
្រត់ាំ្ េីលំងៅ (មានដីធលាី អគារ និ្បេព្យសម្បត្តិងផ្ស្ៗ)។

(គ) ទគាលការណ៍សំវធិានធន និងការថយច៊ះែដម្
ធនាគារបតរូវបានតបមរូវឲ្យអនុវត្តងធវាើចំណ្តថ់្នា ្ឥ់ណទាន និ្សំវធិានធន បស្រតាមប្រកាស ដូចបានពណ៌នា្នាុ្្ំណតស់មា្គ ល់ 
២.៦។

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន តដលផុត្ំណតតិ់ចជា្៩០នថងៃ មនិបតរូវបានចាតេុ់្ថ្មានការថយចុះតនមលាងេ លុះបតាតតមានពព័តម៌ានផ ្
ងស្ម្្រញ្ជា ្។់

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.១ ហានិភ័យឥណទាន (ែ)
(ឃ) ហានភិ័យឥណទានអែិបរមា ទោយមនិគិែវែថា៊បញ្្ ំឬការពបងរឹងឥណទានទផ្សងៗ

             ៣១ ធនាូ ២០១៦                             ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ហានិភព័យឥណទានទា្េ់្នរឹ្បេព្យស្
ម្ម្នាុ្តារា្តុល្យការ

សមតុល្យងៅធនាគារងផ្ស្ ៣.២២៩.៣៨៦ ១៣.០៣៧.០៣១ ៣.១៥៧.៩៣៤ ១២.៧៨៩.៦៣៣

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជន ៣០.៧៩៤.៣៩៣ ១២៤.៣១៦.៩៦៥ ២៤.៦០៨.៤៦៤ ៩៩.៦៦៤.២៧៩

បេព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ ១៨៤.៩៤០ ៧៤៦.៦០៣ ១៩២.៤៥២ ៧៧៩.៤៣១

៣៤.២០៨.៧១៩ ១៣៨.១០០.៥៩៩ ២៧.៩៥៨.៨៥០១១៣.២៣៣.៣៤៣

តារា្ខា្ងលើងនះ ្រងាហា ញពីសាថែ នភាពអាប្្្់រំផុតននហានិភព័យរ្រស់ធនាគារ គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ងោយមនិ 
គិតដល់វតថែុ្រញ្្ច ំ   ឬការពប រ្ឹ្ឥណទានងផ្ស្ងេៀតងេ។ ចំងោះបេព្យស្ម្ម្នាុ្តារា្តុល្យការ ហានិភព័យតដលបាន្រងាហា ញខា្ងលើ
គឺតផ្អ្ងៅងលើតនមលាងយ្សុេ្ធ។

ដូចបាន្រងាហា ញខា្ងលើ៩០% ននហានិភព័យអតិ្ររមាសរុ្រ គឺង ើ្តម្ពីឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជន។

គណៈបគ្រប់គ្មានជំងនឿថ្ េលាួនមានលេ្ធភាព្រន្តការបគ្រប់គ្ និ្បេបេ្ហ់ានិភព័យឥណទានរ្រស់ធនាគារ តដល្រណ្្ត ល 
ម្ពីឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន ឲ្យសថែិត្នាុ្្បមតិអ្រ្ប្ររមាតាមវធិីដូចខា្ងបកាម៖

 ប្រមាណ ៨៧% ននឥណទាន និ្្រងុរប្រទានរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានធានាងោយ្រញ្្ច ំ។ ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានតដលធនា
គារបានផ្តល់ឲ្យ គឺមានតនមលាមនិងលើសពី ៦០% ននតនមលាវតថែុ្រញ្្ច ំ។

 ធនាគារមាននីតិវធិីវាយតនមលាឥណទានយ៉ា ្សមរម្យ្នាុ្ការផ្តល់ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានជូនអតិថិជន។

(ង) ឥណទាន និងប៊ទរបបទាន
ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជន បតរូវបានសង្ខេ្រដូចខា្ងបកាម ៖

    ៣១ ធនាូ ២០១៦                           ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជនមនិហួស
កាល្ំណតស់្ និ្មនិថយចុះតនមលា ៣១.១០៥.៤៤៧ ១២៥.៥៧២.៦៩០ ២៤.៨៥៧.០៣៤ ១០០.៦៧០.៩៨៨

- - - -

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជនហួសកាល
្ំណតស់្្រ៉ាុតន្តមនិថយចុះតនមលា - - - -

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជនថយចុះតនមលា

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជនដុល ៣១.១០៥.៤៤៧ ១២៥.៥៧២.៦៩០ ២៤.៨៥៧.០៣៤ ១០០.៦៧០.៩៨៨

ដ្៖ សំវធិានធនឥណទានបាត្់រ្់ (៣១១.០៥៤) (១.២៥៥.៧២៥) (២៤៨.៥៧០) (១.០០៦.៧០៩)

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជនសុេ្ធ ៣០.៧៩៤.៣៩៣ ១២៤.៣១៦.៩៦៥ ២៤.៦០៨.៤៦៤ ៩៩.៦៦៤.២៧៩

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.១ ហានិភ័យឥណទាន (ែ)
(ង) ឥណទាន និងប៊ទរបបទាន (ែ)
សំវធិានធនឥណទានបាត្់រ្ស់រុ្រមានចំនួន ៣១១.០៥៤ ដុលាលា រអាងមរ ិ្  គឺជាសំវធិានធនេូងៅ១% ងលើឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន 
មនិទានេូ់ទាត។់

(i)  ឥណទាន និងប៊ទរបបទានអែិថិជនត�លមិនហួសកាលកំណែ់សង និងមិនថយច៊ះែដម្
ឥណទាន អតិថិជនតដលមនិទានហ់ួសកាល្ំណតស់្ មនិបតរូវបានចាតេុ់្ថ្ថយចុះតនមលាងេ លុះបតាតតមានពព័តម៌ានងផ្ស្ម្ 
្រញ្ជា ្។់

(ii)  ឥណទាន និងប៊ទរបបទានត�លហួសកាលកំណែ់សង ប៉៊តន្តមិនថយច៊ះែដម្
ឥណទាន្រុងរប្រទានតដលហួសកាល្ំណតស់្តិចជា្៩០នថងៃ មនិបតរូវបានចាតេុ់្ថ្ថយចុះតនមលាងេ លុះបតាតតមានពព័តម៌ានងផ្ស្ 
ម្្រញ្ជា ្។់ គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិមានចំនួនឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជនដុលតដលបានហួស 
្ំណតស់្ ្រ៉ាុតន្តមនិថយចុះតនមលាងេ។

(iii) ឥណទាន និងប៊ទរបបទានត�លថយច៊ះែដម្
អនុងលាមតាមប្រកាសងលេ ធ៧-០៩-០៧៤ប្រ.្. ចុះនថងៃេី២៥ តេ្ុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០០៩ ស្តីពីការងធវាើចំណ្តថ់្នា ្ ់ ឥណទាន និ្ 
សំវធិានធនខាត្រ្ ់ ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានតដលហួសកាល្ំណតស់្ងលើសពី៩០នថងៃ បតរូវបានចាតេុ់្ថ្ថយចុះតនមលា ងហើយ
កាតពវា្ិច្ចសំវធិានធនជា្ល់ា្អ់្រ្បរមាងលើការថយចុះតនមលា បតរូវបានងធវាើង�ើ្អាបសព័យងលើ ចំណ្តថ់្នា ្ោ់្ព់ព័ន្ធ ងលើ្តល្តតមាន 
ពព័តម៌ានងផ្ស្ម្្រញ្ជា ្។់

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិមានឥណទាន និ្្រុងរប្រទានតដលបានហួស្ំណតស់្ និ្ថយចុះតនមលាងេ។

(iv) ឥណទាន និងប៊ទរបបទានត�លបានទរៀបចំទ�ងីវញិ
ស្ម្មភាព្នាុ្ការងរៀ្រចំឥណទាន និ្្រុងរប្រទានង�ើ្វញិរមួមាន ការងរៀ្រចំការពនយារងពល្នាុ្ការស្បបា្ ់ ការត្តប្រនិ្ការ 
ផ្្អ ្ការស្បបា្ង់ដើម។ ងយ្តាមការងរៀ្រចំង�ើ្វញិងនះ ឥណទានបតរូវបានរ្សាេុ្្នាុ្ចំណ្តថ់្នា ្ដ់តដល លុះបតាតតមាន 
ភស្តុតា្ ជា្ត់ស្ត្្រញ្ជា ្ពី់ភាពប្រងសើរង�ើ្វញិននល្ខេេណ្ហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់អតិថិជន។

(ច) ការរ រឹបអូសវែថា៊បញ្្ំ
្នាុ្អំ�ុ្ឆ្នា  ំធនាគារមនិបានរ រឹ្រអូសបេព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ តដលបានោ្្់រញ្្ច ំងនាះងេ។

បេព្យសម្បត្តិតដលបានរ រឹ្រអូស បតរូវល្ង់ចញ្នាុ្រយៈងពលមយួឆ្នា ងំៅតាមការតបមរូវរ្រស់ធនាគារ្ណ្្ត ល។ បេព្យសម្បត្តិតដលបាន
រ រឹ្រអូសបតរូវចាតថ់្នា ្ជ់ា “បេព្យសម្បត្តិរ រឹ្រអូស” ងៅ្នាុ្តារា្តុល្យការ ប្រសិនង្រើមាន។
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២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.១ ហានិភ័យឥណទាន (ែ)
(ឆ) ការបបមូលផ្ត៊បំេព្យសកម្មហរិញញាវែថា៊ទធៀបនរឹងហានិភ័យឥណទាន

(i) វភិាគតាមតផនា្ភូមសិាសស្ត

ធនាគារមានហានិភព័យឥណទានតតងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជាតត្រ៉ាុងណ្្ណ ះ ងហតុងនះធនាគារមនិមានការវភិាគហា 
និភព័យឥណទានតាមតផនា្ភូមសិាសស្តងេ គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ងនះ។

២២.២ ហានិភ័យេីផសារ
ធនាគារប្រឈមមុេនរឹ្ហានិភព័យេីផសារ ជាហានិភព័យតដលងធវាើឲ្យមានការតប្រប្ររួលតនមលាសមបស្រ ឬលំហូរសាចប់បា្ន់ាងពល 
អនាគតននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ងោយសារការផ្លា ស់្រ្តូរតនមលាេីផសារ។ ហានិភព័យេីផសារង ើ្តង�ើ្ងោយសារសាថែ នភាពង្រើ្េូលាយ
ននអបតាការបបា្ ់ រូ្ិរយ្រព័ណ្ណ  និ្ផលិតផលមូលធន តដលទាំ្ អស់ងនះប្រឈមមុេនរឹ្្រតបម្របមរួលេីផសារជា្ល់ា្និ់្េូងៅ 
បពមទាំ្  ្រតបម្របមរួលអបតាឬតនមលាេីផសារ ដូចជាអបតាការបបា្ ់គមាលា តឥណទាន អបតា្រ្តូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ  និ្តនមលាមូលធនជាងដើម។

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិមានឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុតាមតនមលាសមបស្រងេ។ ធនាគារមនិងប្រើឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ
និស្សនទា ដូចជា្ិច្ចសនយា្រ្តូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ  និ្ការងផ្្ត ះ្រ្តូរអបតាការបបា្ ់ងដើម្បបីគ្រប់គ្ហានិភព័យរ្រស់េលាួនងនាះងេ។

(្) ហានិភព័យការ្រ្តូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ
ធនាគារងធវាើអាជីវ្ម្មងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា និ្មនិបានងធវាើប្រតិ្រត្តិការជារូ្រិយ្រព័ណ្ណ ណ្ងផ្ស្ងបរៅពីបបា្ដុ់លាលា រអាងមរ ិ្
ងនាះងេ ងហតុងនះធនាគារមនិមានហានិភព័យការ្រ្តូររូ្ិរយ្រព័ណ្ណ ងេ។

(េ) ហានិភព័យតនមលា
ធនាគារមនិប្រឈមមុេនរឹ្ហានិភព័យតនមលាមូល្របតងេ ងោយសារធនាគារមនិមានការវនិិងយគ ឬរ្សាេុ្ការវនិិងយគ តដលបតរូវ  
បានចាតថ់្នា ្ង់ៅ្នាុ្តារា្តុល្យការ ជាការវនិិងយគសបមា្រល់្ ់ឬតាមតនមលាសមបស្រជាចំងណញឬខាតងេ។

(គ) ហានិភព័យអបតាការបបា្់
ហានិភព័យអបតាការបបា្ន់នលំហូរសាចប់បា្ ់គឺជាហានិភព័យតដលងធវាើឲ្យមានការតប្រប្ររួលលំហូរសាចប់បា្ន់ាងពលអនាគតននឧ្រ្រ
ណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ងោយសារការតប្រប្ររួលអបតាការបបា្ង់លើេីផសារ។ ហានិភព័យអបតាការបបា្ន់នតនមលាសមបស្រ     គឺជាហានិភព័យតដល 
ងធវាើឲ្យមានការតប្រប្ររួលតនមលាននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ ងោយសារការតប្រប្ររួលអបតាការបបា្ង់លើេីផសារ។ ្បមតិននការបបា្អ់ាចង ើ្ន
ង�ើ្ងោយសារលេ្ធផលននការតប្រប្ររួល ្រ៉ាុតន្តអាចកាត្់រនថែយការខាត្រ្ង់ៅ្នាុ្្រណីតដល្រតបម្របមរួលឥតរពំរឹ្េុ្ង ើ្ត�ី្។ 
ងៅដំណ្្ក់ាលងនះ ធនាគារមនិមានងគាលការណ៍ងដើម្បី្ ំណត់្ បមតិននភាពមនិសីុគានា ននអបតាការបបា្ង់េ ្រ៉ាុតន្តគណៈបគ្រប់គ្
ងធវាើការបតរួតពិនិត្យយ៉ា ្ងេៀ្ទាតង់ៅងលើភាពមនិសីុសងាវា ្គ់ានា ងនះ។

តារា្ខា្ងបកាមងនះ សង្ខេ្រពីហានិភព័យអបតាការបបា្រ់្រស់ធនាគារ។ ងៅ្នាុ្តារា្ងនះ ្រ៏មួ្រ ្្ចូ លនូវឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុតាម 
តនមលាងយ្ ងោយបានចាតថ់្នា ្ត់ាមតនមលា្នាុ្្ិច្ចសនយាងដើមបគា ឬតាមកាលផុត្ំណតស់្។

 

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊



58 ធនាគារឯកទេស ឈហី្វ (ទេមបូឌា) ភីអិលសី៊

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.២ ហានិភ័យេីផសារ (ែ)
(គ) ហានិភព័យអបតាការបបា្ ់(ត)
តារា្ខា្ងបកាមងនះ សង្ខេ្រពីហានិភព័យអបតាការបបា្រ់្រស់ធនាគារ។ ងៅ្នាុ្តារា្ងនះ ្រ៏មួ្រ ្្ចូ លនូវឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុតាម 
តនមលាងយ្ ងោយបានចាតថ់្នា ្ត់ាមតនមលា្នាុ្្ិច្ចសនយាងដើមបគា ឬតាមកាលផុត្ំណតស់្។

១ដខ
ែុោលារ អាទមរិក

១-៣ដខ
ែុោលារ 

អាទមរិក
៣-១២ ដខ

ែុោលារអាទមរិក
១-៥ ឆ្នាំ

ែុោលារអាទមរិក
ទលើសពរី៥ឆ្នាំ 

ែុោលារអាទមរិក
មិនម្នការបបាក ់
ែុោលារអាទមរិក

សរុ្រ
ែុោលារអាទមរិក

គិតបតរឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ 
ឆ្នាំ២០១៦

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាចប់បា្់្ នាុ្នដ - - - - - ៤៧៣.២៣៦ ៤៧៣.២៣៦

សមតុល្យងៅធនាគារ
្ណ្្ត ល ៧២៤.៦០០ - - - - - ៧២៤.៦០០

សមតុល្យងៅធនាគារងផ្ស្ ៣.២២៩.៣៨៦ - - - - - ៣.២២៩.៣៨៦

ឥណទាន 
និ្្រុរប្រទានអតិថិជន - ១.៦៤៥.៨៧៥ ៧.០៦៨.៤៨៧ ១.០៨៩.៥៤០ ២០.៩៩០.៤៩១ - ៣០.៧៩៤.៣៩៣

បេព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ - - - - -  ១៨៤.៩៤០  ១៨៤.៩៤០

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរុ្រ ៣.៩៥៣.៩៨៦ ១.៦៤៥.៨៧៥ ៧.០៦៨.៤៨៧ ១.០៨៩.៥៤០ ២០.៩៩០.៤៩១  ៦៥៨.១៧៦  ៣៥.៤០៦.៥៥៥

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ

្រំណុលងផ្ស្ៗ - - - - -  ៩៨.៣២៣  ៩៨.៣២៣

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុសរុ្រ - - - - -  ៩៨.៣២៣  ៩៨.៣២៣

គំលាតអបរាការបរាក់សរុ្រ ៣.៩៥៣.៩៨៦ ១.៦៤៥.៨៧៥ ៧.០៦៨.៤៨៧ ១.០៨៩.៥៤០ ២០.៩៩០.៤៩១  ៥៥៩.៨៥៣  ៣៥.៣០៨.២៣២

គិតជាពាន់ណរៀល ១៦.០១៣.៦៤៣  ៦.៦៦៥.៧៩៤ ២៨.៦២៧.៣៧៤  ៤.៤១២.៦៣៨  ៨៥.០១១.៤៨៧  ២.២៦៧.៤០៥ ១៤២.៩៩៨.៣៤១
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២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.២ ហានិភ័យេីផសារ (ែ)
(គ) ហានិភព័យអបតាការបបា្ ់(ត)

១ដខ
ែុោលារ អាទមរិក

១-៣ដខ
ែុោលារ 

អាទមរិក
៣-១២ ដខ

ែុោលារអាទមរិក
១-៥ ឆ្នាំ

ែុោលារអាទមរិក
ទលើសពរី៥ឆ្នាំ 

ែុោលារអាទមរិក
មិនម្នការបបាក ់
ែុោលារអាទមរិក

សរុ្រ
ែុោលារអាទមរិក

គិតបតរឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ 
ឆ្នាំ២០១៥

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ

សាចប់បា្់្ នាុ្នដ - - - - - ២១១.៥២៥ ២១១.៥២៥

សមតុល្យងៅធនាគារ
្ណ្្ត ល ១.០០៧.៤៤៧ - - - - - ១.០០៧.៤៤៧

សមតុល្យងៅធនាគារងផ្ស្ ៣.១៥៧.៩៣៤ - - - - - ៣.១៥៧.៩៣៤

ឥណទាន 
និ្្រុរប្រទានអតិថិជន ៣០៦.៨៣០ ៣.២១៦.៨១៦ ១១.២៣៦.៥៤០ ៥.០៧១.០៦៨ ៤.៧៧៧.២១០ - ២៤.៦០៨.៤៦៤

បេព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ - - - - - ១៩២.៤៥២ ១៩២.៤៥២

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្នុសរុ្រ ៤.៤៧២.២១១ ៣.២១៦.៨១៦ ១១.២៣៦.៥៤០ ៥.០៧១.០៦៨ ៤.៧៧៧.២១០ ៤០៣.៩៧៧ ២៩.១៧៧.៨២២

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ

្រំណុលងផ្ស្ៗ - - - - - ៦៤.១៥០ ៦៤.១៥០

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុសរុ្រ - - - - - ៦៤.១៥០ ៦៤.១៥០

គំលាតអបរាការបរាក់សរុ្រ ៤.៤៧២.២១១ ៣.២១៦.៨១៦ ១១.២៣៦.៥៤០ ៥.០៧១.០៦៨ ៤.៧៧៧.២១០ ៣៣៩.៨២៧ ២៩.១១៣.៦៧២

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.៣ ហានិភ័យស្ច់បបាក់ងាយបសរួល

ហានិភព័យសាចប់បា្ង់ាយបសរួល គឺជាហានិភព័យតដលធនាគារមនិមានលេ្ធភាព្រំងពញកាតពវា្ិច្ចស្បបា្ត់ាមកាល្ំណតស់្ចំ
ងោះ្រំណុលហិរ ញ្ វតថែុរ្រស់េលាួន ្ដូ៏ចជាមនិមានលេ្ធភាព្រំងពញមូលនិធិវញិបានងៅងពលតដលបានដ្ម្ងប្រើបបាស់រចួងហើយ។ 
ផលវបិា្ងនះ អាច្រណ្្ត លឲ្យធនាគារមនិអាច្រំងពញកាតពវា្ិច្ចស្បបា្ង់ៅអនា្ងផ្ើបបា្ ់ និ្្្វាះសាចប់បា្ង់ដើម្បឲី្យអតិថិជន 
េ្ចី។

(្) ដំងណើ រការបគ្រប់គ្ហានិភព័យសាចប់បា្ង់ាយបសរួល

គណៈបគ្រប់គ្ធនាគារតាមោនសាចប់បា្ង់ាយបសរួល្នាុ្តារា្តុល្យការ និ្បគ្រប់គ្ការប្រមូលផ្តុ ំេិននានព័យ្រំណុលតដលមាន 
កាល្ំណត។់ ធនាគារមនិមាន្ម្ចពីីខា្ងបរៅងេ។ ប្រតិ្រត្តិការរ្រស់ធនាគារ គឺពរឹ្តផ្អ្ងៅងលើការចូលរមួ ងដើមេុនពីភាគេុនិ្។

(េ) ដំងណើ រការរ្ប្រភពេុន
ប្រភពសាចប់បា្ង់ាយបសរួលចម្ប្រ្រស់ធនាគារ បានម្ពីងដើមេុនបាន្រ្រ់្រស់ភាគេុនិ្។ ប្រភពសាចប់បា្ង់ាយបសរួល បតរូវ 
បានបតរួតពិនិត្យយ៉ា ្ងេៀតទាតង់ៅ្នាុ្្ិច្ចប្រជំុរ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល តាមរយៈការបតរួតពិនិត្យរ្រស់គណៈបគ្រប់គ្ងៅងលើ្បមតិ 
ននការឲ្យេ្ចី តាមការសមបស្រ។

(គ) លំហូរសាចប់បា្ម់និនិស្សនទា (Non-derivative cash flow)
តារា្ខា្ងបកាមងនះ្រងាហា ញពីលំហូរសាចប់បា្ប់តរូវ្រ្ ់ ងបកាម្រំណុល និ្បេព្យស្ម្មហិរ ញ្ វតថែុមនិនិស្សនទា (non-derivative 
financial liabilities and assets) ងប្រើបបាស់ងដើម្បបីគ្រប់គ្ហានិភព័យសាចប់បា្ង់ាយបសរួល ងោយតផ្អ្តាមកាល្ំណតង់លើ្ិច្ច
សនយាតដលងៅសល់ គិតបតរឹមកាល្ររងិច្ឆេតារា្តុល្យការ។ ចំនួនតដលបានលាតបតោ្ងៅ្នាុ្តារា្ងនះ គឺជាលំហូរសាចប់បា្ ់
្នាុ្្ិច្ចសនយាតដលមនិងធវាើអ្រ្បហារ ងោយត�្ធនាគារបគ្រប់គ្ហានិភព័យសាចប់បា្ង់ាយបសរួលងោយតផ្អ្តាមលំហូរសាចប់បា្់
រពំរឹ្េុ្តដលមនិងធវាើអ្រ្បហារ។ 
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២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.៣ ហានិភ័យស្ច់បបាក់ងាយបសរួល (ែ)
(គ) លំហូរសាច់្រ្រា្់មិននិេស្សន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)

១ដខ
ែុោលារអាទមរិក

១ដខ-៣ដខ
ែុោលារ អាទមរិក

៣ដខ-១២ ដខ
ែុោលារអាទមរិក

១ឆ្នាំ-៥ ឆ្នាំ
ែុោលារអាទមរិក

៥ឆ្នាំទ�ើងទៅ 
ែុោលារអាទមរិក

មិនម្នកាល 
កំណត់ទ្រ 

ែុោលារអាទមរិក
សរុ្រ

ែុោលារអាទមរិក

គិតបតរឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ (កាល្ររិទចឆេេ
្ុតកំណត់តាមកិច្ចសន្យា)

្រំណុលទ្្សងៗ ៩៨.៣២៣ - - - - - ៩៨.៣២៣

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុសរុ្រ ៩៨.៣២៣ ៩៨.៣២៣

គិតជាពាន់ណរៀល ៣៩៨.២០៨ - - - - - ៣៩៨.២០៨

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ (កាល្ររិទចឆេេ
្ុតកំណត់តាមកិច្ចសន្យា)  ៤.៧៨២.៦៦៨  ២.០៧៦.៦៧១  ៨.៧១២.១៧០  ៦.៦៦២.១៧៩ ២៤.២១៥.១៣៥ -  ៤៦.៤៤៨.៨២៣ 

គិតជាពាន់ណរៀល ១៩.៣៦៩.៨០៥  ៨.៤១០.៥១៨ ៣៥.២៨៤.២៩០ ២៦.៩៨១.៨២៦ ៩៨.០៧១.២៩៦ - ១៨៨.១១៧.៧៣៥ 

គិតបតរឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុ (កាល្ររិទចឆេេ
្ុតកំណត់តាមកិច្ចសន្យា)

្រំណុលងផ្ស្ៗ ៦៤.១៥០ - - - - - ៦៤.១៥០

្រំណុលហិរញ្ញវត្នុសរុ្រ ៦៤.១៥០ - - - - - ៦៤.១៥០

គិតជាពាន់ណរៀល ២៥៩.៨០៨ - - - - - ២៥៩.៨០៨

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្នុ (កាល្ររិទចឆេេ
្ុតកំណត់តាមកិច្ចសន្យា) ៤.៩៥៩.២៣១ ៣.៥៨៨.៦២៩ ១២.៥៨៨.៨៨៥ ៧.៧០៣.០៧៣ ៥.៧២៤.៧៣៩ - ៣៤.៥៦៤.៥៥៧

គិតជាពាន់ណរៀល ២០.០៨៤.៨៨៦ ១៤.៥៣៣.៩៤៧ ៥០.៩៨៤.៩៨៤ ៣១.១៩៧.៤៤៦ ២៣.១៨៥.១៩៣ - ១៣៩.៩៨៦.៤៥៦

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊

២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.៣ ហានិភ័យស្ច់បបាក់ងាយបសរួល (ែ)

(�) េទា្ង់បរៅតារា្តុល្យការ

(i) ្ិច្ចសនយាឥណទាន

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិមាន្ិច្ចសនយាឥណទានងេ។

(ii) ្ិច្ចសនយាភតិសនយាប្រតិ្រត្តិ
្នាុ្នាមធនាគារជាភាគីអនា្ជួល ការេូទាតភ់តិសនយាអ្រ្ប្ររមានាងពលអនាគត ងបកាម្ិច្ចសនយាភតិសនយាប្រតិ្រត្តិតដល
មនិអាចលុ្រងចាលបាន បតរូវបានលាតបតោ្ងៅ្នាុ្្ំណតស់មា្គ ល់ ២១។

(iii)  ្ិច្ចសនយាទា្េ់្នរឹ្បេព្យសម្បត្តិ និ្្ររកិាខេ រ

គិតបតរឹមនថងៃេី៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ ធនាគារមនិមាន្ិច្ចសនយាោ្ព់ព័ន្ធនរឹ្ការេិញអគារ និ្្ររកិាខេ រងេ។

២២.៤ ែដម្សមបសបដនបេព្យសម្ែ្តិ និងបំណ៊លហរិញញាវែថា៊
(្) ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុតដលវាស់តវ្តាមតនមលាសមបស្រ

ធនាគារមនិមានឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ តដលវាស់តវ្តាមតនមលាសមបស្រងេ។

(េ) ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតថែុ តដលមនិវាស់តវ្តាមតនមលាសមបស្រ

(i) ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជន

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអតិថិជន  គឺជាតនមលាសុេ្ធ្រនាទា ្រពី់កាត់្ ្សំវធិានធនឥណទានខាត្រ្។់ សំវធិានធនឥណទាន 
បាត្់រ្ ់បតរូវបាន្តប់តាងៅតាមតបមរូវការននការប្រកាសរ្រស់ធនាគារ្ណ្្ត ល។

(ii) បេព្យស្ម្ម និ្្រំណុលងផ្ស្ៗ

តនមលាងយ្ននបេព្យស្ម្ម និ្្រំណុលងផ្ស្ៗ បតរូវបានសន្មតថ្មានតនមលាប្រហា្ប់្រតហលនរឹ្តនមលាសមបស្ររ្រស់វា ងោ
យសារវាមនិមានភាពតប្រប្ររួលជាសារវន្តងៅតាមអបតាការបបា្ង់លើេីផសារងេ។

២២.៥ ការបគប់បគងទ�ីមេ៊ន
 ងគាលងៅរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការបគ្រប់គ្ងដើមេុន មាននព័យេូលំេូលាយជា្ ”មូលធន” តដល្រងាហា ញ្នាុ្តារា្តុល្យការ។ ការគ ្
រ្រប់គ្ងដើមេុនមានដូចខា្ងបកាម ៖

 អនុងលាមតាមតបមរូវការងដើមេុនតដល្ំណតង់ោយធនាគារ្ណ្្ត ល

 ការោរលេ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការ្រន្តនិរន្តភាពអាជីវ្ម្ម ដូចងនះធនាគារអាច្រន្តផ្តល់ផលប្រងយជនដ៍ល់ភាគេុនិ្ និ្អតថែ  

     ប្រងយជនរ៍្រស់ភាគីតដលោ្ព់ព័ន្ធនរឹ្ធនាគារ និ្

 រ្សាមូលោ្នងដើមេុនរ រ្ឹ មា ំងដើម្បគីាបំេដល់ការអភវិឌ្ឍអាជីវ្ម្ម។
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២២. ការកគបក់គងហានឌិភស័យហឌិរញ្ញ វត្ថុ (ត)

២២.៥ ការបគប់បគងទ�ីមេ៊ន (ែ)

ធនាគារ្ណ្្ត លតបមរូវឲ្យធនាគារឯ្ងេសទាំ្ អស់បតរូវ (្) ្រំងពញកាតពវា្ិច្ចងដើមេុនអ្រ្ប្ររមា (េ) រ្សាមូលនិធិផ្ទា ល់សុេ្ធយ៉ា ្
ងហាចណ្ស់ឲ្យងស្មើនរឹ្ចំនួនងដើមេុនអ្រ្ប្ររមា និ្ (គ) អនុងលាមតាមអនុបាតសាធនភាព និ្អនុបាតសាចប់បា្ង់ាយបសរួល។

តារា្ខា្ងបកាមងនះ សង្ខេ្រអំពីសមាសធាតុងដើមេុនតាមចបា្រ៖់

         ៣១ ធនាូ ២០១៦                            ៣១ ធនាូ ២០១៥

ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល ដុលាលា រអាងមរ ិ្ ោនង់រៀល

ងដើមេុនថ្នា ្េ់ី១

ងដើមេុន  ៣១.០០០.០០០  ១២៥.១៤៧.០០០ ៣១.០០០.០០០ ១២៥.៥៥០.០០០

ការ្រតនថែមងដើមេុន  ៧.៨០០.០០០  ៣១.៤៨៨.៦០០ - -

ចំងណញរ្សាេុ្  ១.០១៩.៦១០  ៤.១១៦.១៦៧ ៤០.៧៣៦ ១៦៤.៩៨១

ដ្៖ បេព្យស្ម្មអរូ្ីរ (១៧០.២៩៩) (៦៨៧.៤៩៧) (១០.១៤៦) (៤១.០៩១)

ដ្៖ ឥណទានផ្តល់ឲ្យគណៈបគ្រប់គ
្សំខាន់ៗ (២០៦.៩៦៦) (៨៣៥.៥២៣) (២២៩.០០០) (៩២៧.៤៥០)

ដ្៖ ឥណទានផ្តល់ឲ្យភាគីោ្ព់ព័ន្ធ (២.៦០៨.២៥០) (១១.៣៦៥.០២៨) (២.៥៣៥.០០០) (១០.២៦៦.៧៥០)

៣៦.៨៣៤.០៩៥ ១៤៧.៨៦៣.៧១៩ ២៨.២៦៦.៥៩០ ១១៤.៤៧៩.៦៩០

ងដើមេុនថ្នា ្េ់ី២

សំវធិានធនេូងៅ (ប្រកាសស្តីពីការ
ងធវាើចំណ្តថ់្នា ្ប់េព្យស្ម្ម) ៣១១.០៥៤ ១.២៥៥.៧២៥ ២៤៨.៥៧០ ១.០០៦.៧០៩

៣១១.០៥៤ ១.២៥៥.៧២៥ ២៤៨.៥៧០ ១.០០៦.៧០៩

ងដើមេុនតាមចបា្រ/់មូលនិធិផ្ទា ល់សុេ្ធ  ៣៧.១៤៥.១៤៩  ១៤៩.១១៩.៤៤៤ ២៨.៥១៥.១៦០ ១១៥.៤៨៦.៣៩៩

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញាវែថា៊
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១.	 អនបុាតសាចប់្រាកង់ាយប្្រួល	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០៧-១៦៣	ប្្រ.ក.

ធនាគារបានអនុវត្តស្របតាមសបកា្រននះ ដែលតសមរូវឲ្យរក្សាសាចស់បាក្ង់ាយស្ររួលយ៉ា ងនោចណា្់រ ៥០%។ គិតសតរឹមថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ 
ឆ្្២ំ០១៦ អនុបាតសាចស់បាក្ង់ាយស្ររួលរប្់រធនាគារមនិអាចអនុវត្តបាននទ នោយសារធនាគារមនិមានសបាក្ប់ន ញ្ ើរប្់រអតិ្ិជន 
ែនូចននះមនិមានភាគដបង ែ នទ។

ការគណនាអនុបាតសាចស់បាក្ង់ាយស្ររួល មានបងាហា ញលម្តិនៅក្្ុងតារាង១។

២.	 កាតព្វកិច្ចល�ើមទនុអប្បបរមា	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០៨-១៩៣	ប្្រ.ក.	
សបកា្ររប្់រធនាគារក្ណា្ត នលែ ធ៧-០៨-១៩៣សប.ក្. ្រ្តីពីការក្ំណតជ់ា្្ីនែើមទុនចុះប្ី្ និងលក្្ខែណ្ឌ ្ំុរអាជាញា -
បណ័្ណ ចំនោះសគរឹះសាថា នធនាគារ តសមរូវឲ្យធនាគារឯក្នទ្រទាងំអ្់រដែលបានចុះប្ី្ោណិជ្ក្ម្ក្្ុងសបនទ្រជាសក្រុមហុ៊ន នហើយដែលមានភា
គទុនិក្ចាបពី់មយួរនូបន�ើងនៅ ជាធនាគារ ឬសគរឹះសាថា នហិរ ញ្ វតថាុដែលមាន “ចំណាតថ្់្ក្វ់និិនយគ” វាយតថមលៃនោយភ្ាក្ង់ារវាយតថមលៃដែល 
មាននក្រ ្តិ៍ន្្ះ សតរូវមាននែើមទុនអប្បបរមាយ៉ា ងនោចណា្់រ ១០.០០០.០០០.០០០នរៀល (ឬ ២,៥ លានែុលាលៃ រអានមរកិ្) នហើយធនាគារឯក្
នទ្រដែលមានភាគទុនិក្នសចើនរនូប ជាបុគ្គលក្្តី ឬជាសក្រុមហុ៊នក្្តី សតរូវមាននែើមទុនអប្បបរមាយ៉ា ងនោចណា្់រ ៣០.០០០.០០០.០០០នរៀល 
(ឬ ៧,៥លានែុលាលៃ រអានមរកិ្)។

គិតសតរឹមថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ ធនាគារមាននែើមទុនបានបងច់ំនួន ៣១លានែុលាលៃ រអានមរកិ្។ 

៣.	 មលូនិធិផ្ទា ល់្ ទុ្ធ	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០០-៤៧	ប្្រ.ក.
ធនាគារសតរូវរក្សាមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រែលៃួនយ៉ា ងនោចណា្់រន្រ្ើនរឹងនែើមទុនអប្បបរមា។ គិតសតរឹមថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ មនូលនិធិ    
ផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រធនាគារដែលមានចំនួន ៣៧.១៤៥.១៤៩ ែុលាលៃ រអានមរកិ្ (តារាង២) គឺែ្ព្់រជាងចំនួន ២៩.៦៤៥.១៤៩ ែុលាលៃ រអានមរកិ្ 
នបើ នសបៀបនធៀបនរឹងនែើមទុនអប្បបរមាចំនួន ៧.៥០០.០០០ែុលាលៃ រអានមរកិ្។

៤.	 អនបុាតសាធនភាព	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០៤-២០៦	ប្្រ.ក.
ធនាគារសតរូវរក្សាអនុបាតសាធនភាពយ៉ា ងនោចណា្់រន្រ្ើនរឹង ១៥%។

គិតសតរឹមថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ ធនាគារបានរក្សាអនុបាតសាធនភាព ១១៥,២៤% ជាភាគរយនធៀបរវាងមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រ 
ធនាគារ និងសទព្យ្រក្ម្ដែល្លៃរឹងោនិភយ័ និងែទាងន់សរៅតារាងតុល្យការ។

ការគណនាអនុបាតសាធនភាពមានលម្តិនៅក្្ុង តារាង៣។

៥.	 ប្្រតិបតិតិការរបូិយបណ័្ណ 	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០០-៥០	ប្្រ.ក.
ធនាគារនធវើសបតិបត្តិការអាជីវក្ម្ និងរក្សាប្ី្គណននយ្យរប្់រែលៃួនជាសបាក្ែុ់លាលៃ រអានមរកិ្។ នហតុននះរនូបិយបណ័្ណ ន្សេងៗទាងំអ្់រនសរៅពី 
សបាក្ែុ់លាលៃ រអានមរកិ្ សតរូវបានចាតទុ់ក្ជារនូបិយបណ័្ណ បរនទ្រ។
 
ែទាងក់្្ុងតារាងតុល្យការ

គិតសតរឹមថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ សទព្យ្រក្ម្ និងបំណុលទាងំអ្់ររប្់រធនាគារសតរូវបានក្តស់តាជាសបាក្ែុ់លាលៃ រអានមរកិ្ដែលជារនូបិយប័
ណ្ណ នគាល និងរនូបិយបណ័្ណ បងាហា ញរប្់រធនាគារ។

៦.	 សាថា នភាពចំហ្ទុ្ធននរបូិយបណ័្ណ 	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០៧-១៣៤	ប្្រ.ក.
សាថា នភាពចំហ្ុរទ្ធថនរនូបិយបណ័្ណ ណាមយួក្ន៏ោយ ឬសាថា នភាពចំហ្ុរទ្ធថនរនូបិយបណ័្ណ ទាងំអ្់រ នទាះក្្ុងសាថា នភាពដវងឬែលៃីក្ន៏ោយ មនិសតរូវ 
ឲ្យនលើ្រ២០%ថនមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រធនាគារន�ើយ។

ធនាគារមនិមានោនិភយ័រនូបិយបណ័្ណ បរនទ្រន្សេងៗ ដែលនលើ្រ២០%ថនមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រធនាគារនទ។

ការអនុវត្តតាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារកណ្តាល
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៦
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៥

ការអនុវត្តតាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារកណ្តាល

៧.	 ការលធ្វើចំណាតថ់្នា កន់ិង្ំវិធានធនលលើឥណទាននិងបលុរប្្រទាន	

	 ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០៩-០៧៤	ប្្រ.ក.
ធនាគារបានអនុវត្តតាមតសមរូវការរប្់រធនាគារក្ណា្ត ល ្រ្តីពីក្សមតិអប្បបរមាថន្ំរវធិានធនជាក្ល់ាក្ ់ ដែលសតរូវអនុវត្តក្្ុងការនធវើចំណាត ់
ថ្្ក្ឥ់ណទាន និងបុនរសបទាន ែនូចដែលបានក្ំណតន់ោយសបកា្រននះ។
 

៨.	 ហានិភយ័ឥណទានធំៗ	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០០-៥២	ប្្រ.ក.	

	 និងប្្រកា្លលខ	ធ៧-០៦-២២៦ប្្រ.ក.
នយងតាមលក្្ខែណ្ឌ ថនសបកា្រខាងនលើននះ ធនាគារសតរូវរក្សាអនុបាតននះជាអតិបរមា ២០% នៅសគបន់ពលនវលាទាងំអ្់ររវាង 
ោនិភយ័ទនូនៅរប្់រែលៃួន ដែលបណា្ត លមក្ពីសបតិបត្តិការជាមយួអ្ក្ទទួល្លជាឯក្ត្តជន និងមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ នហើយោនិភយ័ 
ឥណទានធំៗជាឯក្ត្តជន្ររុប មនិឲ្យនលើ្រពី ៣០០% ថនមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រធនាគារនទ។

ោនិភយ័ឥណទានធំៗសតរូវបានក្ំណតនិ់យមនយ័ថ្ ជាោនិភយ័ឥណទានទនូនៅដែលបណា្ត លមក្ពីសបតិបត្តិការរប្់រធនាគារ 
ជាមយួអ្ក្ទទួល្លជាឯក្ត្តបុគ្គល ដែលនលើ្រពី១០% ថនមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រធនាគារ។

គិតសតរឹមថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ ធនាគារពំុមានោនិភយ័ជាមយួអ្ក្ទទួល្លជាឯក្ត្តជន នលើ្រពីមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រធនាគារ 
១០% នទ។

៩.	 ឥណទានភាគីពាកព់ន័្ធ	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០២-១៤៦	ប្្រ.ក.
ធនាគារមនិសតរូវបានអនុញ្ញ តឲ្យ្្តល់ឥណទានែល់ភាគីោក្ព់ន័្ធ នលើ្រពី ១០% ថនមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រធនាគារនទ។

គិតសតរឹមថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ ឥណទានដែលធនាគារ្្តល់ឲ្យភាគីោក្ព់ន័្ធ មានចំនួន ២.៨១៥.២១៦ ែុលាលៃ រអានមរកិ្  ្រមមនូលនរឹង 
៧,០៩% ថនមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រធនាគារ។
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១០.	អចលនប្ទព្យ	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០១-១៨៦	ប្្រ.ក.

នយងតាមការក្ំណតរ់ប្់រសបកា្រនលែ ធ៧-០០-៤៧សប.ក្. អចលនសទព្យដែលសតរូវបាននធវើលទ្ធក្ម្នោយធនាគារ្រសមាបន់គាលបំណង
សបតិបត្តិការមនិសតរូវនលើ្រ ៣០% ថនមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ្ររុបរប្់រធនាគារនទ។ អចលនសទព្យដែលពំុមានទំនាក្ទ់ំនងផ្ទា ល់ក្្ុងសបតិបត្តិការ
រប្់រធនាគារ សតរូវលក្ន់ចញមនិឲ្យនលើ្រពីរយៈនពលមយួឆ្្បំនាទា បពី់កាលបរនិចឆេទដែលសទព្យននាះបានកាលៃ យជាសទព្យ្រម្បត្តិរប្់រធនាគារ។

គិតសតរឹមថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ អចលនសទព្យរប្់រធនាគារមានតថមលៃចនំួន ៧៤១.៥៨១ ែុលាលៃ រអានមរកិ្ ្រមមនូលនរឹង ២,០០% 
ថនមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រធនាគារ ែនូចននះធនាគារអនុវត្តស្របតាមអនុបាតអចលនសទព្យដែលតសមរូវនោយសបកា្រននះ។

១១.	ការបងម់នុលលើការជលួ	និងភតិ្នយា	ប្្រកា្លលខ	ធ៧-០៤-០៣៧	ប្្រ.ក.
ធនាគារក្ណា្ត លបាននចញសបកា្រនលែ ធ៧-០៤-០៣៧សប.ក្. ចុះថ ង្ៃទី០៩ ដែមនីា ឆ្្២ំ០០៤ ដែលបានដចងថ្ធនាគារទាងំឡាយសតរូ
វបានអនុញ្ញ តឲ្យជួលសទព្យ្រម្បត្តិបាន សប្ិរននបើសទព្យ្រម្បត្តិននាះទាក្ទ់ងនោយផ្ទា ល់នរឹងសបតិបត្តិការរប្់រធនាគារ។ ជាងននះនៅនទៀត    
សបកា្រននះបានដចងថ្ការបងម់ុននលើការជួល ឬភតិ្រនយាមនិសតរូវនលើ្រពីមយួឆ្្ថំនរយៈនពលជួលនទ។ នលើ្រពីននះនៅនទៀត ការជួល 
ដែលនធវើន�ើងជាមយួភាគីោក្ព់ន័្ធ សតរូវបានតសមរូវឲ្យរាយការណ៍នសកាមដ្្ក្ឥណទាន និងបុនរសបទានចំនោះភាគីោក្ព់ន័្ធ នៅក្្ុងសបតិនវទន ៍
សបចាសំតីមា្ររប្់រធនាគារ អំពី្រមតុល្យនិងសបតិបត្តិការភាគីោក្ព់ន័្ធដែលសតរូវោក្ជ់នូននៅធនាគារក្ណា្ត ល។ សប្ិរននបើធនាគារមានការ 
បងម់ុននលើការជួល ឬភតិ្រនយានលើ្រពីមយួឆ្្ ំ ធនាគារគួរដតអនវុត្តស្របតាមបទប្ប ញ្ ត្តិថនសបកា្រននះក្្ុងរយៈនពល៦ដែបនាទា បពី់ថ្ងៃ
ទី០៩ ដែមនីា ឆ្្២ំ០០៤ នហើយការបងម់ុននលើការជួល ឬភតិ្រនយាដែលបានបងន់លើ្រពីមយួឆ្្ ំ សតរូវកាតប់នថាយក្្ុងការគណនាមនូលនិធិ
ផ្ទា ល់ ្ុរទ្ធរប្់រធនាគារ។

គិតសតរឹមថ្ងៃទី៣១ ដែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦ ធនាគារមនិមានការបងថ់្លៃឈ្ួលមុន ដែលនលើលរយៈនពលមយួឆ្្នំទ។

ការអនុវត្តតាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារកណ្តាល
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៦

(មិនបានធធវីសវនកម្ម)
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៥

តារាង១ អនុបាតសាច់បបាក់ងាយបសរួល

អនុបាតសាចស់បាក្ង់ាយស្ររួល ែុលាលៃ រអានមរកិ្ 

ភាគយក្ -

១. ្រមតុល្យសាចស់បាក្់ -

+ ខ្ទង់ឥណពន្ធ -

• សាចស់បាក្ក់្្ុងថែ ៤៧៣.២៣៦

• សបាក្ប់ន ញ្ ើនៅធនាគារក្ណា្ត ល (នោយមនិគិតសបាក្ប់ន ញ្ ើកាតពវកិ្ច្ច និងទុនបសមរុងកាតពវកិ្ច្ច) ៧២៤.៦០០

• សបាក្ប់ន ញ្ ើនៅធនាគារ និងសគរឹះសាថា នហិរ ញ្ វតថាុន្សេងៗ ៣.២២៩.៣៨៦

• ចំ ដណក្ថនសបាក្ក់្ម្ចនីៅឲ្យធនាគារ និងសគរឹះសាថា នហិរ ញ្ វតថាុន្សេងៗ នៅ្រល់នពលមនិនលើ្រពី១ដែ -

៤.៤២៧.២២២

ែក្ ៖ -

+ ែ្ទង់ឥណទាន -

• គណនីចរន្តរប្់រធនាគារក្ណា្ត ល ធនាគារនានា និងសគរឹះសាថា នហិរ ញ្ វតថាុន្សេងៗ -

• សបាក្ក់្ម្ចពីីធនាគារក្ណា្ត ល នៅ្រល់នពលមនិនលើ្រពី១ដែ -

្រមតុល្យ្ុរទ្ធ-សាថា នភាពអ្ក្ឲ្យែ្ចី -

-

២. សបាក្ក់្ម្ចនីៅ្រល់រយៈនពលមនិនលើ្រពី១ដែ (នោយមនិគិតឥណទានគ្ានកាលក្ំណត)់ -

៣. បណ័្ណ រតនាគារនៅ្រល់រយៈនពលមនិនលើ្រពី១ដែ -

្ររុបភាគយក្ (ក្) ៤.៤២៧.២២២

ភាគដបង -

១. ៨០% ថនសបាក្ប់ន ញ្ ើមានកាលក្ំណត ់និងវញិ្ញ បនបសតសបាក្ប់ន ញ្ ើ   
     នៅ្រល់រយៈនពលមនិនលើ្រពី១ដែ -

២. ៥០% ថនសបាក្ប់ន ញ្ ើមានកាលក្ំណត ់និងវញិ្ញ បនបសតសបាក្ប់ន ញ្ ើ 
     នៅ្រល់រយៈនពលនលើ្រពី១ដែ -

៣. ៥០% ថនសបាក្ប់ន ញ្ ើ្រនសេំ -

៤. ៦០% ថនសបាក្ប់ន ញ្ ើតាមតសមរូវការ -

្ររុបភាគដបង (ែ) -

អនុបាតសាចស់បាក្ង់ាយស្ររួល គ្ាន

(មិនបានធធវីសវនកម្ម)

iv



សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៥

តារាង២ មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ                

មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ ែុលាលៃ រអានមរកិ្ 
សបនភទនែើមទុន្ំរខាន់

I- ្ររុបរង-ក្

ដ�ើមទុនបានបង់

• ទុនបសមរុង (នសរៅពីការវាយតថមលៃន�ើងវញិ ែនូចជាទុនបសមរុង្រសមាបក់ារប្តនូររនូបិយបណ័្ណ  ទុនបសមរុងទនូនៅ 

និងទុនបសមរុងនែើមទុន)  ៣១.០០០.០០០ 

• ចំនណញ្ុរទ្ធបាននធវើ្រវនក្ម្្រសមាបឆ្់្ចុំងនសកាយ -

• ចំនណញរក្សាទុក្នយងពីសគាមុនៗ (ការរាយការណ៍ន�ើងវញិ) ៩៧៨.៨៧៤ 

• ែទាងន់្សេងៗ (បានអនុមត័នោយធនាគារក្ណា្ត ល)  ៤០.៧៣៦ 

• បុពវលាភទាក្ទ់ងនរឹងនែើមទុន -

• ែទាងន់្សេងៗដែលបានអនុមត័នោយធនាគារក្ណា្ត ល -

្ររុប (ក្)  ៧.៨០០.០០០ 

ក្សមតិក្ំណតន់លើសបាក្ច់ំនណញរក្សាទុក្ (អតិបរមា ២០% ថន្ររុបរង (ក្)  ៣៩.៨១៩.៦១០ 

II- ្ររុបរង-ែ ០,១០%

• ភាគហុ៊នដែលកានក់ាបន់ោយែលៃួនឯង (តាមតថមលៃចុះប្ី្្ុរទ្ធ)

• ការខាតបង្គរ

• សទព្យ្រក្ម្អរនូបីដែលសតរូវកាតក់្ង ១៧០.២៩៩

• ភាគទុនិក្ សក្រុមសបរឹក្សាភបិាល ភាគីោក្ព់ន័្ធ (កាតក់្ង)

១. ចំដណក្នែើមទុនដែលមនិទានប់ង ់(a) -

២. ឥណទាន ឥណទានវបិារនូបន ៍និងបុនរសបទានន្សេងៗ (b)  ២.៨១៥.២១៦ 

៣. ឧបក្រណ៍បំណុលដែលមានការចុះហតថានលខានោយភាគទុនិក្ សក្រុមសបរឹក្សាភបិាល ភាគីោក្ព់ន័្ធ (c) -

ការខាតបងន់្សេងៗ -

្ររុប (ែ)  ២.៩៨៥.៥១៥ 

្ររុបនែើមទុនសបនភទទី១ (នែើមទុន្ំរខាន)់ (ក្)-(ែ)  ៣៦.៨៣៤.០៩៥

សបនភទនែើមទុនបដនថាម

III- ្ររុបរង-គ

• ទុនបសមរុងការវាយតថមលៃន�ើងវញិ អនុមត័នោយធនាគារក្ណា្ត ល

• ្ំរវធិានធនោនិភយ័ធនាគារទនូនៅ

• ១%ថន្ំរវធិានធនទនូនៅ (សបកា្រ្រ្តីពីការចាតថ្់្ក្ស់ទព្យ្រក្ម្) ៣១១.០៥៤

• បំណុលបនាទា បប់នសេអំនុមត័នោយធនាគារក្ណា្ត ល -

• ែទាងន់្សេងៗអនុមត័នោយធនាគារក្ណា្ត ល -

្ររុប (គ) ៣១១.០៥៤

ក្សមតិក្ំណតន់លើបំណុលបនាទា បប់នសេ ំ(អតិបរមា ៥០% ថននែើមទុនថ្្ក្ទី់១) ០,៨៤%

IV- ្ររុបរង-ឃ (សបនភទទី២-ការកាតក់្ងន្សេងៗ)

• មនូលធនដែលមានចំដណក្ក្្ុងសគរឹះសាថា នធនាគារ និងសគរឹះសាថា នហិរ ញ្ វតថាុន្សេងៗ

• ែទាងន់្សេងៗដែលសតរូវកាតក់្ង (បនទាុក្ពនយារ)

្ររុប (ឃ)

្ររុបនែើមទុនសបនភទទី២ នែើមទុនបដនថាម (គ)-(ឃ) ៣១១.០៥៤

ក្សមតិនលើនែើមទុនថ្្ក្ទី់២ (នែើមទុនថ្្ក្ទី់២ = អតិបរមា ១០០% ថននែើមទុនថ្្ក្ទី់១) ០,៨៤%

មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធតាមការក្ំណតរ់ប្់រនិយត័ក្រ (ក្)-(ែ)+(គ)-(ឃ) ៣៧.១៤៥.១៤៩

(មិនបានធធវីសវនកម្ម)

v



សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៥

តារាង៣ អនុបាតសាធនភាព              

អនុបាតសាធនភាព ែុលាលៃ រអានមរកិ្ ែុលាលៃ រអានមរកិ្
ភាគយក្

មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធែនូចបានគណនាខាងនលើ (N)

សទព្យ្រក្ម្ ល្ៃរឹង

ភាគដបង

• ្ររុបសទព្យ្រក្ម្ែុល

• សាចស់បាក្ ់មា្រ និងឥណនទយ្យនៅធនាគារក្ណា្ត ល  ៥.០៧៧.៨៣៦ ០%

• សទព្យ្រក្ម្ោក្ធ់ានានោយសបាក្ប់ន ញ្ ើ  -   ០%

• ឥណនទយ្យនលើសាថា បន័អធិបនតយ្យដែលមានចំណាតថ្់្ក្ ់AAA នៅ AA-  -   ០%

• ឥណនទយ្យនលើសាថា បន័អធិបនតយ្យដែលមានចំណាតថ្់្ក្ ់A+ នៅ A-  -   ២០%

• ឥណនទយ្យនលើសាថា បន័ធនាគារដែលមានចំណាតថ្់្ក្ ់AAA នៅ AA-  -   ២០%

• ឥណនទយ្យនលើសាថា បន័អធិបនតយ្យដែលមានចំណាតថ្់្ក្ ់BBB+ នៅ BBB-  -   ៥០%

• ឥណនទយ្យនលើសាថា បន័ធនាគារដែលមានចំណាតថ្់្ក្ ់A+ នៅ A-  -   ៥០%

• សទព្យ្រក្ម្ន្សេងៗ  ៣២.២៣៤.១៣៩ ១០០%  ៣២.២៣៤.១៣៩ 

្ររុបសទព្យ្រក្ម្ែនូចបានរាយការណ៍ក្្ុងតារាងតុល្យការ  ៣៧.៣១១.៩៧៥  ៣២.២៣៤.១៣៩ 

ែទាងន់សរៅតារាងតុល្យការ

• ោនិភយ័ទាងំស្ររុង ១០០%

• ោនិភយ័មធ្យម ៥០%

• ោនិភយ័ល្ម ២០%

• ោនិភយ័ទាប ០%

ភាគដបង (D1)  ៣២.៤១៦.៤២២

អនុបាតសាធនភាព = (S = N/D1) ១១៥,១៥%

 (*) ភាគដបងថនអនុបាត គឺជាតថមលៃសទព្យ្រក្ម្្ររុប (តថមលៃ្ុរទ្ធនសកាយនពលកាតក់្ង្ំរវធិានធន និងរលំ្់រ) និងែទាងន់សរៅតារាងតុល្យការ 
ដែលសតរូវបាន្លៃរឹងតាមក្សមតិោនិភយ័។ ស្របតាមប ញ្ ត្តិថនសបកា្រ្រ្តីពីការគណនាមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធរប្់រសគរឹះសាថា នមសីក្រូហិរ ញ្  
វតថាុភាគដបងននះមនិរាបប់ ្្ចនូ លននូវែទាងដ់ែលបានែក្នចញនៅនពលគណនាមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធនទ។

(មិនបានធធវីសវនកម្ម)

vi



សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៥

ការគណនាអនុបាតសំខាន់ៗ                           

មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ ែុលាលៃ រអានមរកិ្ 

១  មនូលធន នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ៩៨,៨១%

ក្- មនូលធន  ៣៩.៨១៩.៦១០ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

២ នែើមទុនថ្្ក្ទី់១ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ៩១,៤១%

ក្- នែើមទុនថ្្ក្ទី់១  ៣៦.៨៣៤.០៩៥ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

៣ នែើមទុនថ្្ក្ទី់១ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្ដែល្លៃរឹងោនិភយ័ (ក្/ែ) ១១៤,២៧%

ក្- នែើមទុនថ្្ក្ទី់១  ៣៦.៨៣៤.០៩៥ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្ដែល្លៃរឹងោនិភយ័  ៣២.២៣៤.១៣៩ 

៤ នែើមទុនថ្្ក្ទី់១ + នែើមទុនថ្្ក្ទី់២ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្ដែល្លៃរឹងោនិភយ័ (ក្/ែ) ១១៥,២៤%

ក្- នែើមទុនថ្្ក្ទី់១ + នែើមទុនថ្្ក្ទី់២  ៣៧.១៤៥.១៤៩ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្ដែល្លៃរឹងោនិភយ័  ៣២.២៣៤.១៣៩ 

៥ មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ៩២,១៨%

ក្- មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ  ៣៧.១៤៥.១៤៩ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

៦ អនុបាតសាធនភាព (ក្/ែ) ១១៥,២៤%

ក្- មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ  ៣៧.១៤៥.១៤៩ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្ដែល្លៃរឹងោនិភយ័  ៣២.២៣៤.១៣៩ 

៧ បំណុល នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ១,១៩%

ក្- បំណុល្ររុប  ៤៧៧.៨៨០ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

៨ បំណុល នធៀបនរឹងមនូលធន (ក្/ែ) ១,២០%

ក្- បំណុល្ររុប  ៤៧៧.៨៨០ 

ែ- មនូលធន  ៣៩.៨១៩.៦១០ 

៩ ភាគលាភ នធៀបនរឹងចំនណញ្ុរទ្ធ (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ភាគលាភ   - 

ែ- ចំនណញ្ុរទ្ធ  ៩៧៨.៨៧៤ 

(មិនបានធធវីសវនកម្ម)

vii



សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៥

ការគណនាអនុបាតសំខាន់ៗ
(មិនបានធធវីសវនកម្ម)

មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ ែុលាលៃ រអានមរកិ្ 

១០ ទុនបសមរុងធនាគារ នធៀបនរឹងឥណទាន្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ទុនបសមរុង្ររុប   - 

ែ- ឥណទាន្ររុប (ែុល)  ៣០.៧៩៤.៣៩៣ 

១១ ទុនបសមរុងធនាគារ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ទុនបសមរុង្ររុប   - 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

១២ ឥណទានមនិែំនណើ រការ នធៀបនរឹងឥណទាន្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ឥណទានមនិែំនណើ រការ   - 

ែ- ឥណទាន្ររុប (ែុល)  ៣០.៧៩៤.៣៩៣ 

១៣ ឥណទានមនិែំនណើ រការ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ឥណទានមនិែំនណើ រការ   - 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០

១៤ សទព្យ្រក្ម្ដែលបាននធវើចំណាតថ្់្ក្ ់នធៀបនរឹងឥណទាន្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- សទព្យ្រក្ម្ដែលបាននធវើចំណាតថ្់្ក្់   - 

ែ- ឥណទាន្ររុប (ែុល)  ៣០.៧៩៤.៣៩៣

១៥ សទព្យ្រក្ម្ដែលបាននធវើចំណាតថ្់្ក្ ់នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- សទព្យ្រក្ម្ដែលបាននធវើចំណាតថ្់្ក្់   - 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០

១៦ សទព្យ្រក្ម្ដែលបាននធវើចំណាតថ្់្ក្ ់នធៀបនរឹងមនូលធន្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- សទព្យ្រក្ម្ដែលបាននធវើចំណាតថ្់្ក្់   - 

ែ- មនូលធន  ៣៩.៨១៩.៦១០

១៧ ឥណទានភាគីោក្ព់ន័្ធ នធៀបនរឹងឥណទាន្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ឥណទានភាគីោក្ព់ន័្ធ   - 

ែ- ឥណទាន្ររុប (ែុល)  ៣០.៧៩៤.៣៩៣

១៨ ោនិភយ័ឥណទានធំ នធៀបនរឹងឥណទាន្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ោនិភយ័ឥណទានធំ   - 

ែ- ឥណទាន្ររុប (ែុល)  ៣០.៧៩៤.៣៩៣

viii



សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៥

ការគណនាអនុបាតសំខាន់ៗ                           

មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ ែុលាលៃ រអានមរកិ្ 

១៩  ឥណទានភាគីោក្ព់ន័្ធ នធៀបនរឹងមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ឥណទានភាគីោក្ព់ន័្ធ   - 

ែ- មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ  ៣៧.៣២៧.៤៣២

២០ ោនិភយ័ឥណទាន ធំ នធៀបនរឹងមនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ោនិភយ័ឥណទានធំ   - 

ែ- មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ  ៣៧.៣២៧.៤៣២

២១ ្ំរវធិានធនទនូនៅ នធៀបនរឹងឥណទាន្ររុប (ក្/ែ) ១,០១%

ក្- ្ំរវធិានធនទនូនៅ  ៣១១.០៥៤

ែ- ឥណទាន្ររុប (ែុល)  ៣០.៧៩៤.៣៩៣

២២ ្ំរវធិានធនជាក្ល់ាក្ ់នធៀបនរឹងឥណទាន្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- ្ំរវធិានធនជាក្ល់ាក្់   - 

ែ- ឥណទាន្ររុប (ែុល)  ៣០.៧៩៤.៣៩៣

២៣ ្ំរវធិានធនជាក្ល់ាក្ ់នធៀបនរឹងឥណទានមនិែំនណើ រការ (ក្/ែ) -

ក្- ្ំរវធិានធនជាក្ល់ាក្់   - 

ែ- ឥណទានមនិែំនណើ រការ   - 

២៤ ្ំរវធិានធន្ររុប នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ០,៧៧%

ក្- ្ំរវធិានធន្ររុប  ៣១១.០៥៤

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០

២៥ ឥណទាន នធៀបនរឹងសបាក្ប់ន ញ្ ើ (ក្/ែ) -

ក្- ឥណទានអតិ្ិជនមនិដមនធនាគារ្ររុប (ែុល)  ៣១.១០៥.៤៤៧

ែ- សបាក្ប់ន ញ្ ើរប្់រអតិ្ិជន   - 

សបាក្ច់ំនណញ

២៦ ្លនលើសទព្យ្រក្ម្ (ក្/ែ) ២,៤៣%

ក្- ចំនណញ/ខាត្ុរទ្ធ  ៩៧៨.៨៧៤ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

២៧ ្លនលើមនូលធន (ក្/ែ) ២,៤៦%

ក្- ចំនណញ/ខាត្ុរទ្ធ  ៩៧៨.៨៧៤ 

ែ- មនូលធន  ៣៩.៨១៩.៦១០ 

(មិនបានធធវីសវនកម្ម)

ix



សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៥

ការគណនាអនុបាតសំខាន់ៗ
(មិនបានធធវីសវនកម្ម)

មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ ែុលាលៃ រអានមរកិ្ 

២៨ ្លចំណនូ លែុល (ក្/ែ) ៦,៣៦%

ក្- ចំណនូ លការសបាក្់  ២.៥៦២.៨៨៦ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

២៩ ក្សមតិការសបាក្្ុ់រទ្ធ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប [(ក្-ែ)/គ] ៦,៣៦%

ក្- ចំណនូ លការសបាក្់  ២.៥៦២.៨៨៦ 

ែ- ចំណាយការសបាក្់   - 

គ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

៣០ ចំណនូ លន្សេងៗ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប(ក្/ែ) ០,៥៩%

ក្- ចំណនូ លន្សេងៗ  ២៣៨.៦៥៨ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

៣១ ្ំរវធិានធន នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ០,៧៧%

ក្- ្ំរវធិានធន  ៣១១.០៥៤ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

៣២ ចំណាយទនូនៅ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប(ក្/ែ) ១,៨៥%

ក្- ចំណាយមនិដមនការសបាក្់  ៧៤៦.៧០៤ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

៣៣ ចំនណញ្ុរទ្ធមុនបងព់ន្ធ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប(ក្/ែ) ៣,១២%

ក្- ចំនណញ្ុរទ្ធមុនបងព់ន្ធ  ១.២៥៦.៤៨៨ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

៣៤ ចំណាយពន្ធ នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប (ក្/ែ) ០,៦៩%

ក្- ចំណាយពន្ធ  ២៧៧.៦១៤ 

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០ 

៣៥ ក្សមតិការសបាក្ ់នធៀបនរឹងចំណនូ លែុល [(ក្-ែ)/គ] ៩១១,៣៣%

ក្- ចំណនូ លការសបាក្់  ២.៥៦២.៨៨៦ 

ែ- ចំណាយការសបាក្់   - 

គ- ចំណនូ លែុល  ២៨១.២២៦ 

៣៦ ចំណនូ លមនិដមនការសបាក្ ់នធៀបនរឹងចំណនូ លែុល (ក្/ែ) ៨,៥២%

ក្- ចំណនូ លមនិដមនការសបាក្់  ២៣៨.៦៥៨ 

ែ- ចំណនូ លែុល  ២.៨០១.៥៤៤ 

x



សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំថ្ងៃទី៣១ ខែធនានូ ឆ្នា ២ំ០១៥

ការគណនាអនុបាតសំខាន់ៗ                           

មនូលនិធិផ្ទា ល់្ុរទ្ធ ែុលាលៃ រអានមរកិ្ 

៣៧ ចំណាយមនិដមនការសបាក្ ់នធៀបនរឹងចំណនូ លែុល (ក្/ែ) ២៦៥,៥២%

ក្- ចំណាយមនិដមនការសបាក្់  ៧៤៦.៧០៤ 

ែ- ចំណនូ លែុល  ២៨១.២២៦ 

៣៨ ចំនួនែងថនការរក្ចំណនូ លការសបាក្ ់ [(ក្+ែ)/គ] -

ក្- ចំនណញមុនបងព់ន្ធ  ១.២៥៦.៤៨៨

ែ- ចំណាយការសបាក្់   - 

គ- ចំណាយការសបាក្់   - 

សាចស់បាក្ង់ាយស្ររួល

៣៩ សទព្យ្រក្ម្ងាយស្ររួល នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប(ក្/ែ) ១០,៩៩%

ក្- សទព្យ្រក្ម្ងាយស្ររួល  ៤.៤២៧.២២២

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០

៤០ បំណុលរយៈនពលែលៃី នធៀបនរឹងសទព្យ្រក្ម្្ររុប(ក្/ែ) ១,១៩%

ក្- បំណុលរយៈនពលែលៃី (តិចជាង១ឆ្្)ំ  ៤៧៧.៨៨០

ែ- សទព្យ្រក្ម្្ររុប  ៤០.២៩៧.៤៩០

៤១ សទព្យ្រក្ម្ងាយស្ររួល្ុរទ្ធ [(ក្-ែ)/គ] ៨២៦,៤៣%

ក្- សទព្យ្រក្ម្ងាយស្ររួល  ៤.៤២៧.២២២

ែ- បំណុលរយៈនពលែលៃី  ៤៧៧.៨៨០

គ- បំណុល្ររុប  ៤៧៧.៨៨០

៤២ Quick Ratio (ក្/ែ) ៩២៦,៤៣%

ក្- Quickassets  ៤.៤២៧.២២២

ែ- បំណុលចរន្ត  ៤៧៧.៨៨០

៤៣ សបាក្ប់ន ញ្ ើ នធៀបនរឹងឥណទាន្ររុប (ក្/ែ) ០,០០%

ក្- សបាក្ប់ន ញ្ ើអតិ្ិជន្ររុប   - 

ែ- ឥណទានអតិ្ិជនមនិដមនធនាគារ្ររុប (ែុល)  ៣១.១០៥.៤៤៧

(មិនបានធធវីសវនកម្ម)

xi
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Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc, established in 2013,  is the first 

specialized bank in Cambodia owned by the Hong Kong-based Chief 

Financial Group (Cambodia) Limited, the company incorporated under the 

laws of British Virgin Islands. Thanks to the continued success of operations 

over the past years, Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc received an 

approval-in-principle letter from the National Bank of Cambodia in 2016, 

allowing Chief (Cambodia) Specialized bank Plc  to meet the necessary 

contents, in order to upgrade  into commercial bank business.
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CHAIRMAN’S MESSAGE

Mr. CHAU Chung Kai Peter 
Founder & Chairman

Chairman's Message

We are very happy to celebrate three years’ birthday of Chief (Cambodia) 
Specialized Bank Plc in Cambodia. We keep optimistic view on the economic 
growth in Cambodia, and a much stronger performance of the banking 
industry. According to the deposit growth figure, there is foreseeable 
potential and steady increase in the banking sector. And we gladly see more 
sophisticated regulation and tech support offered by the local authority. 

Under this circumstance Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc is doing very well this year, and fully prepared to go 
to the next step.  

Good news for the year is that we are going to move our head quarter to a self-owned 5 story building which will turn 
over a brand new page of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc. On the way to build mutual trust and partnership 
with our customers, a way to the prosperity and a way that our business is conducted ethically and sincerely the staff 
of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc has delivered a satisfactory service to our clients, more clients extend their 
relationship with us and we indeed treasure this relationship. 
When expanding our business globally we have been integrating and evolving our customer-centric business model 
with modern information technology in order to provide a wide range of financial solution as well as processing a 
transaction in a most efficient manner. In addition we provide sufficient professional and up-to-date training course for 
our staff to take the lead of the industry at anytime. Our strategy is witnessed by the success of a rapid and consistent 
growth for the last decade.
Our team comprises the local elite employee and assistance from the parent company in Hong Kong. The Chief 
Cambodia Bank is a part of a corporate culture based on the principles of integrity, prudence and transparency.

I suggest you to visit our website and our branch and you will find a tailor-made exclusive service for you.

Welcome to Chief Cambodia Bank!

Mr. CHAU Chung Kai Peter 
Founder & Chairman 
Chief Group

‘The Chief Way’, our unique corporate 
philosophy, is a way to build the mutual trust 
and partnership with our customers, a way to 
the prosperity and a way that our business is 
conducted ethically and sincerely.
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MESSAGE FROM GENERAL MANAGER

Message from General Manager

Welcome to Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc!

Measured by all key performance indicators, Chief performance in 2016 is 
exceptionally good, despite the increasingly competitive environment in which 
we implemented our business activities. The continued strong performance 

reflects a deeper strength that has made the bank a good start for year 2017 and following years. It is the year to 
carry out our plan upgrading from a specialized bank into a commercial bank. Our achievements during the  year are 
made possible through the concerted efforts of staff and management who demonstrated the utmost dedication and 
commitment, and through being guided by the Bank’s clearly-defined vision and mission, and by the effective strategic 
leadership and oversight of the Bank’s Board of Directors. Thanks to the continued success of Chief (Cambodia) 
operations over the past years, Chief (Cambodia) Bank received an approval-in-principle letter from the National 
Bank of Cambodia on 11 July 2016, allowing Chief Cambodia to meet the necessary contents, in order to convert 
into commercial bank business. Chief (Cambodia) Bank will be upgraded soon to Chief (Cambodia) Commercial 
Bank Plc, which will offer comprehensive commercial banking products, including various deposit accounts, individual 
loans, commercial loans, trade finances and so on, with attractive and innovative features. Chief Cambodia will be 
the first commercial bank in Cambodia owned by the Hong Kong-based Chief Financial Group (Cambodia) Limited, 
the company incorporated under the laws of British Virgin Islands. Also, thanks to the increased demands for banking 
services in light of the recent launch of the ASEAN Economic Community (AEC) and rapid domestic market expansion, 
it is an excellent opportunity for banks across ASEAN and the Greater Mekong Sub-region (GMS) to expand their 
operations to serve the enlarged markets.

Chief is ideally positioned to facilitate cross-border business and trade in one of the fastest growing regions in the 
world. The bank has undertaken a comprehensive review of its long-term business strategy and development plan, 
which has resulted in a number of new initiatives including the updating of its strategy to maintain its continued 
competitive edge.

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc has been committed to fulfilling customers’ needs and helping them succeed 
financially. The bank has also been committed to being the most innovative and efficient foreign bank that lends full 
support to Cambodia’s four pillars of economic growth drivers: garment exports, tourism, agriculture and real estates. 
It provides world-rated services to its clients in Cambodia—a small Southeast Asian country that has enjoyed high 
economic growth rates over the longest period in the recorded history without overheating, thanks largely to both 
political and macroeconomic stability—an indispensable foundation for development. The Kingdom’s banking sector 

Dr. Soeung Morarith
General Manager

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc is 
young but dynamic, utilizing a business model 
which is customized and best suited to needs 
of clients in Cambodia.
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Message from General Manager (continued)

has also expanded rapidly, which is reflected in the substantial increase in assets, credits, deposits, demands for 
other bank services. The country’s banking system has continued to develop and improve steadily since the early 
stage of its wider liberalization after the 1993 first-ever general elections under the auspices of the United Nations. 
This helps build stronger public confidence in the banking and related sectors, leading to the higher demands for 
financial and other banking services.

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc has been utilizing a business model which is localized, customized and best 
suited to real needs of clients in Cambodia and the region who seek investment opportunities in the Kingdom. Thanks 
to the success of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc’s operations in 2016, we have actively been working on the 
further refinements of our existing products to meet our clients’ growing needs.

The rapid economic expansion and improved business environment offer more opportunities for growth in the industry 
although competition is undoubtedly intensified. Yet, Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc is really confident of 
having a solid ground and the right formula of working with clients for mutual benefits. By looking ahead to 2017 with 
much optimism and with our superior organizational realignment, we strongly believe that our sharpened strategy 
coupled with our client centric approach to business success will drive the bank’s growth. 

On behalf of the top management of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc, I would like to express my sincere thanks 
to our clients for choosing Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc to be their long-term business partners. With this, I 
would also like to thank the Board of Directors, Executive Committee, Management and all staff for their unwavering 
support and respective dedication that resulted in the success in 2016, and our hard work and commitment will bring 
about renewed business success for Chief in year 2017 and the years to come. I am so proud to have a professional 
and dedicated team who have actively been forging the image and future of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc 
in Cambodia and have actively been working hard with high standards of professional ethics to take Chief (Cambodia) 
Specialized Bank Plc to its new heights.

We look forward to welcoming and best serving you.

Sincerely yours,

Dr. SOEUNG Morarith
General Manager 
Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc.
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BOARD OF DIRECTORS

Mr. CHAU Chung Kai Peter
Founder & Chairman, Chief Group

Mr. Chau Chung Kai Peter, the founder and chairman of Chief Group, is a 
successful entrepreneur in Hong Kong who built his enterprise from scratch. 
Born in Chaozhou, China, Mr. Chau entered the Hong Kong banking industry 
in 1958, Mr. Chau was a senior banking executive in Chong Hing Bank (1959-
1962) and Bangkok Bank (1962-1970). He has strong commercial banking 
experience, leading innovative product development and sound banking 
operations during the development of Hong Kong’s banking industry. Mr. Chau 
founded his own company Chief Investment Co. in 1979. He gained valuable 
experiences, being exposed to the global capital markets and financial industry, 
in the past half century. The faith of integrity and sincerity is the vital spirit that 
Mr. Chau has pursued for over 30 years when he operates the company. Till 
present Chief Group is one of the largest securities broker in Hong Kong in terms 
of the number of branches and one of the leading companies in the industry for 
the diversified financial products and service. Mr. Chau also engages actively 
in charitable activities where he believes that education is the foundation of 
nation-building. Commencing from 2006, Mr. Chau has continuously donated 
as individual and founder of the company, school buildings in various deprived 
areas of Mainland China, including over 50 primary schools and 2 secondary 
schools.

Ms. NG Siu Mui, Fion
Director

Chairwoman, Risk Management Committee 
 Member, Internal Audit Committee 
 Member, Human Resources Committee 

Education
 Master of Business Administration, The University of Hong Kong, Hong Kong 

 Professional Diploma in Corporate Governance and Directorship, Hong Kong

Working Experience
 Deputy General Manager, Chief Holdings (H.K.) Ltd. Hong Kong (current)
 Director and Responsible Officer, Chief Securities Ltd. Hong Kong (current)
 Responsible Officer, Chief Commodities Ltd. Hong Kong (current)
 Director, Chief Great China Assets Management Ltd. Hong Kong (current)
 Director, Chief Financial Services Ltd. Hong Kong (current)
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BOARD OF DIRECTORS

Mr. LAM Wai Chuen, Patrick
Director

Member, Internal Audit Committee

Education
 Certified Public Accountant, HKICPA, Hong Kong 
 Fellow Member, ACCA

Working Experience
 Financial Controller, Chief Holdings (H.K.) Limited (current)
 Audit Manager, Chan And Chan Certified Public Accountants

Mr. YE Haiya, Michael
Director

Member, Risk Management Committee  
Member, Internal Audit Committee  
Member, Human Resources Committee

Education
 Bachelor of Science, The University of Hong Kong, Hong Kong

Working Experience

 Director, Investment Sales Division, Chief Holdings (H.K.) Limited (current)
 Responsible Officer, Chief Securities Limited (current)
 Director, Chief Financial Services Limited (current)
 Responsible Officer, Chief Great China Assets Management Limited (current)

Mr. CHAN Kwok Cheung
Independent Non-Executive Director

Chairman, Internal Audit Committee

Education
 Fellow Member, HKICPA, Hong Kong

 Fellow Member, ACCA

Working Experience

 Director, Kreston CAC CPA Limited (current)
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Dr. Soeung Morarith
General Manager

Chairman, Human Resources Committee

Representative of Specialized Banks, serving on the Executive Council of 
the Association of Banks in Cambodia (ABC).
Education

DBA (Finance), National University of Management, Phnom Penh

Research Article “An Assessment of SERVQUAL’s Applicability in Cambodia’s 
Banking Sector“, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp, Belgium, 2012

MBA, National University of Management, Phnom Penh 

Working Experience

 Senior Manager & President of Employees, Kookmin Bank Plc., Phnom Penh

  Head of Credit, Kookmin Bank Plc., Phnom Penh 
 Credit Manager (Head Office), Angkor Capital Bank Plc., Phnom Penh
 Senior Credit Processing Officer, Cambodian Public Bank, Phnom Penh
 Loan Officer, Canadia Bank, Phnom Penh 
 Lecturer in Accounting and Finance, National University of Management (current)

GENERAL MANAGER
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Board of Directors

Organizational Chart

 
Mr. CHAU Chung Kai Peter 

Chairman of the Board of Director 

Ms. NG Siu Mui
Director
Chairwoman, Risk Management Committee
Chairwoman, Risk Management Committee
Member, Human Resource Committee

Mr. LAM Wai Chuen
Director
Member, Internal Audit Committee

Mr. YE Haiya
Director
Member, Risk Management Committee
Member, Internal Audit Committee
Member, Human Resource Committee

Mr. CHAN  Kwok Cheung
Independent Non-Executive
Director

Chairman, Internal Audit Committee
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CORPORATE INFORMATION

Bank Name Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc.

Date of Establishment 5th December 2013

Registration No SB-11

Head Office C-01, St.R11 Corner St.70, Phum 1, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, 
Cambodia.

As of December 31, 2016

Paid-Up Capital US$38.8 Million 

Number of Employees 45

Name
No of Shares Held  

(Shares)
Percentage of Total  

OutStanding Shares (%)

Principal Shareholders  Chief Financial Group (Cambodia) Limited. 100%

Related Party  Chief Holdings (H.K.) Ltd.
 Chief Securities Ltd.
 Chief Commodities Ltd.
 Chief Financial Capital Ltd. 
 Chief Financial Services Ltd.
 Chief Great China Assets Management Ltd.

Auditor PricewaterhouseCoopers (PWC)
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PRODUCTS AND SERVICE

To satisfy clients’ growing needs, Chief (Cambodia) Specialized Bank 
Plc has actively been working on further refinements of our existing 
products and delivering the comprehensive specialized banking 
products, with attractive and innovative features which are best suited 
for the personal banking, farming, small businesses and corporate 
banking customers  and so on. 

PERSONAL 
LOANS

Housing Loan Car Loan Motorbike Loan



12 CHIEF (CAMBODIA) SPECIALIZED BANK PLC.

PRODUCTS AND SERVICE

BUSINESS  
LOANS

Micro and Small  
Business Loan

Medium Business  
Loan

Large Business 
Loan
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INTRODUCTION OF CHIEF HOLDINGS

Mr. Chau Chung Kai 
Peter is the Chairman 
o f  C h i e f  C a m b o d i a 
Holdings Ltd. and Chief 
Holdings (H.K.)  L td. , 
which was established 
in 1979 in Hong Kong. 
Over the decades, Chief 
G r o u p  h a s  e v o l v e d 
into a comprehensive 
f i nanc i a l  i n s t i t u t i o n 

with diversified products and services. We are one of the leaders 
in Hong Kong’s brokerage industry, proudly holding the biggest 
branch service network.

Our Mission

We are committed to serving our customers with integrity and quality performance. This is embodied in the corporate 
philosophy, “The Chief Way”, a unique wealth enriching management approach.“The Chief Way” guides our 
business ideology of trust and client and partnership sincerity. We seek to prosper together with our clients and 
partners.

Our Philosophy

Having rooted firm foundation in Hong Kong, we expand our horizons in Asia-Pacific region. Located at the heart of 
Indo-China, fast-developing Cambodia is the first hub of our service network in Southeast Asia. We offer expertise to 
our clients and share achievements with our local staff of Cambodia.

As service excellence always our primary quest, we have given top priority to keep enhancing service through staff 
training, technology integration and product diversification. We aspire to be the paragon in finance industry.
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INTRODUCTION OF 
CHIEF (CAMBODIA) SPECIALIZED BANK PLC.

C h i e f  ( C a m b o d i a ) 
Special ized Bank Plc 
is locally incorporated 
in  Cambodia in  la te 
2013 with its currently 
regis tered capi ta l  o f 
U S D 3 8 . 8  m i l l i o n s , 
and wil l  increase the 
registered capital up to  
USD75 millions within 
this year.

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc has been committed to 
being the most innovative and efficient foreign bank which renders 
full support to Cambodia’s four pillars of economic growth drivers: 
garment exports, tourism, agriculture and real estates. Chief 
(Cambodia) Specialized Bank Plc provides first-class loan products 
and services such as motorbike loan, car loan, housing loan, micro 
business loan, small business loan, medium business loan, large 
business loan and corporate loan to its clients in Cambodia—
a small Southeast Asian country that has enjoyed high economic 
growth rates over the longest period in the recorded history without 
overheating, thanks largely to both political and macroeconomic 
stability.
Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc is young but dynamic, 
utilizing a business model which is customized and best suited to 
needs of clients in Cambodia and the region who seek investment 
opportunities in the Kingdom. Thanks to the continued success 
of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc operations over the 
past years, Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc received an 
approval-in-principle letter from the National Bank of Cambodia on 11 
July 2016, allowing Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc to meet
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the necessary contents, in order to convert into commercial bank 
business. Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc will be upgraded 
in the future to Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc, which will 
offer comprehensive commercial banking products, including various 
deposit accounts, individual loans, commercial loans, trade finances 
and so on, with attractive and innovative features. Chief (Cambodia) 
will be the first commercial bank in Cambodia privately-owned by 
the Hong Kong-based Chief Financial Group (Cambodia) Limited, 
the foreign company incorporated under the laws of British Virgin 
Islands.

Our Vision

We are committed to fulfilling customers’ needs and help them succeed financially.

Our Mission

•	 Become	a	full-fledged	and	most	respected	bank,	having	the	largest	branch	networks.
•	 Be	the	“Bank	of	First	Choice”	by	offering	enjoyable	experiences.
•	 Be	the	most	innovative	and	efficient	foreign	bank	with	a	view	to	guaranteeing	and	enhancing	service	excellence.

•	 Ensure	good	corporate	governance	and	compliance	in	everything	we	perform.

Our Goal
Our goal is to build broader, deeper and more enduring relationships with our customers, assisting customers at every 
step on their journeys to wealth, and to deliver long-term value for our shareholders.

Our Philosophy
•	 Maintain	highest	degree	of	corporate	integrity	and	professionalism
•	 Be	one	step	ahead	of	others	via	product	innovation	and	creativity	
•	 Engage	and	serve	customers	pro-actively	and	whole-heartedly

•	 Assume	proactive	corporate	social	responsibilities

INTRODUCTION OF CHIEF (CAMBODIA) SPECIALIZED BANK PLC.
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CORPORATE CULTURE

By building good team spirit among our staff, we encourage staff 
cultivating passion and vision towards their work. They are the key 
factors to their success in goal achievement and development of 
strong bonds to their jobs. On the other hand, we also emphasize 
on high level of professional ethics. Integrity, prudence and 
transparency are the core principles of our corporate cultures.

Technical sharing and training sessions are organized for all staff 
members of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc. on a regular 
basis. They are conducted to enhance the quality and efficiency 
of our service. Our staff team are keen to keep stepping forward  
with times.



CHIEF (CAMBODIA) SPECIALIZED BANK PLC.17

CUSTOMER SATISFACTION

We aim to provide superior 
service quality and enhance 
customer satisfaction.

Customer Satisfaction

We aim to provide superior service quality and enhance customer satisfaction. Superior service quality can further build 
up customer loyalty, bringing opportunities for cross-selling and words-of-mouth recommendations as well. Goodwill of 
an enterprise is originated from sustaining high-level satisfaction from customers. 

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc emphasizes on business integrity and we work hard with our clients , our 
employees and our society for a better future ahead. Through professional and ethical service, we build mutual trust 
and long-term partnership with our customers. 

We have dedicated professionals allotted for each and every customers to handle the commercial banking transactions 
at Chief. Whatever information provided by the Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc was up to the mark and all 
customers’ doubts were clarified. Another best part about Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc is our constant follow 
up to our customers’ requests for their needs and wants. Also, we regularly seek customer feedback to understand 
product and service development opportunities and to alert us to potential improvements. We have various approaches 
to gather information from customers by phone calls, customer satisfaction surveys and clients’ written comments. We 
look into comments one by one and take appropriate action needed to resolve different situations.
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STRATEGY GOALS BY 2017 

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc is committed to fulfilling 
customers’ needs, helping them succeed financially and being 
the most innovative and efficient foreign bank which is locally 
incorporated in Cambodia. The Bank renders full supports for 
Cambodia’s four pillars of economic growth, including: (1) garment 
exports; (2) tourism; (3) agriculture; and (4) real estates.

A- Marketing Strategy

The first priority of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc’s strategy is to satisfy its existing borrowers by providing 
the refined products with competitive pricing, adapted to the evolution of their needs, witnessed by growing customer 
bases and the daily increase of our quality loan portfolio ( zero NPL up to now). 

The second priority is to promote new clients throughout popular media in order to increase more new clients into 
existing current cycles by expanding more branches to potential locations within Phnom Penh, while being committed 
to providing reliable, innovative, customer-friendly financial services, using cutting-edge technology and focusing 
continuously improvement whilst developing our staff and acquiring necessary expertise to take comparative 
advantages from our competitors.

Subsequently, we are planning to expand into new expected potential provinces of Sihanouk ville, Siem Reap, 
Kampong Cham, Kampong Speu and Battambang. Within ten years, we hope to expand further, with branch 
operations in Kandal, Pursat, Prey Veng and Takeo. It is also our intention to set up a representative office (and 
subsequently a branch) in Hong Kong when appropriate to better support the Bank’s international business.

B- Target Market Identified

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc foresees a positive economic and social environment to expand its activities 
in the next three years. The bank has developed a formal capital management framework with a clearly defined 
objectives for maintaining an appropriate level of capital adequacy. This ensures sufficient leeway for future business 
expansion.

The Bank has identified locations as the most potential to be expanded from 2017 where the financial supply is lower 
and demand is higher.
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STRATEGY GOALS BY 2017

C- Market Size and Trends

Growth of market demand of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc keeps increasing, evidenced by the daily 
increases in quality loan portfolio of the bank since establishment up to now. Growth in market and developing 
economies was projected to increase, supported by stronger domestic demand, as well as a recovery in external 
demand fuelled by faster growth in economies.

Cambodia’s banking sector in light of high domestic investment demand, the sector and other financial institutions 
such as microfinance have been handsomely profitable, attracting new entry and leading to a rapid expansion of the 
sector. This is reflected in the substantial increase in assets, credits, deposits, demands for bank loans and other bank 
services. This success in the sector is undoubtedly attributed to the significant improvements in the Kingdom’s financial 
and banking system that has continued to develop and improve steadily over time. This helps build stronger investors’ 
trust and public confidence in the banking and related sectors, resulting in the higher demands for financial and other 
banking services and related services. Given the trend now evident in those cycles such as credit, deposit etc,  growth 
of market demand of the Bank services remains sound.

The Bank has planned to build up good relationship with many companies, ranging from self-employed business 
to medium business in order to entrust them on the Bank services. By planning so, the Bank expects a number of 
businesses would have approached to access for banking services in the expansion of their business. This means that 
the market size and trend of the bank will be enlarged from time to time.

D- Competitive Analysis

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc has a professional team consisting of various local expertise in the fields of 
banking, accounting, credit management, operation, marketing and human resources, plus top management with 
regional background of Asia-Pacific, such as Hong Kong, Mainland China, Cambodia etc. This empowers us to provide 
quality service to meet the most localized needs of people in Cambodia yet with broader horizons in the Bank’s future 
development.

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc. intends to develop a full-service commercial bank with the following business areas:

 Farming and Small Business

 Corporate Banking

 Personal Banking

 Treasury

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc. will work closely with the National Bank of Cambodia and both the locally 
incorporated specialized banks and the foreign bank branches to maintain a significant role in Cambodia banking 
sector. We will also work closely to support the legally existing organizations/companies which are involved in rural 
credit activities.

The Board of Directors and Management team of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc. are sophisticated 
professional with passions. The management team is extremely familiar with specialized banks,  rural specialized 
banks, credit cooperatives, micro-finance companies and has affirmed understanding of the unique characteristics of 
each financial services business model as well as the demands and requirements of the respective customer groups.

Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc. operates within a robust credit approval, monitoring system and risk 
management system to ensure the financial strength and stability of the Bank’s operations. The Bank adopts a five 
category loan monitoring system, with risk-based interest rate pricing to ensure proper risk management.
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BUSINESS EXPANSION

In view of great favorable 
business climate, such as 
the favorable business, fast 
economic growth, stable 
pol i t ical environment and 
great potential and so on, we will 
transform Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc into Chief
( Cambodia) Commercial Bank Plc in the future and will open 
branches in the following years in Phnom Penh, in order to strengthen 
the local business of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc and to 
reap the benefits from the expansion of Cambodian economy and 
growing demand for banking services.

Cambodia

Phnom 
Penh
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BRANCH NETWORK

Chhbar Ampov Branch
Vimean Keo Chhoranay Lot No. 105B, Phum Ta Ngov, 
Sangkat Nirouth, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh

Tel : 855-23-230 488
Fax : 855-23-230 477

There are tremendous business potentials 
for opening branches in Phnom Penh, 
expected to enlarge market shares and 
reap the banking business potentials 
from our new expansion plan. Those 
locations would be well located at Toul 
Tom Pong/Olympic, Norodom Blvd, 
Steung Meanchey and so on, where 
demands would be undoubtedly high.  
To this end, we need to build Chief’s 
brand name awareness, and to gain network establishment in order to 
substantiate the Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc development 
and differentiate Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc from its 
competitors.

Head Office
C-01, St.R11 Corner St.70, Phum 1, Sangkat Sras Chork, 
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Tel : 855-23-900 878
Fax : 855-23-900 858

Email : info@chiefholdings.com.kh
Website    :    www.chiefbank.com.kh
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The Board of Directors (the Directors) is pleased to present its report and the audited financial statements of Chief 
(Cambodia) Specialized Bank Plc (the Bank) for the year ended 31 December 2016.

PRINCIPAL ACTIVITIES
The principal activities of the Bank are engaged in specialized banking businesses and the provision of related financial 
services. 

FINANCIAL PERFORMANCE
The financial performance for the year ended 31 December 2016 is set out in the income statement on page 8 of the 
financial statements.

STATUTORY CAPITAL
The Bank increased its share capital from US$31,000,000 to US$38,800,000 during the year. On 30 December 2016, 
the Central Bank approved the increase of share capital. The Bank is in the process of amending its memorandum and 
article of association with ministry of commerce.

BAD AND DOUBTFUL LOANS
Before the financial statements of the Bank were drawn up, the Directors took reasonable steps to ascertain that actions 
had been taken in relation to the writing off of bad loans and advances or 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 and based on the best of knowledge, 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.

ASSETS
Before the financial statements of the Bank were drawn up, the Directors took reasonable steps to ensure that any 
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 and based on the best of knowledge, the Directors are not aware of any circumstances which 
would render the values attributed to the assets in the financial statements of the Bank misleading in any material 
respect.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

CONTINGENT AND OTHER LIABILITIES

At the date of this report, there is:

a. no charge on the assets of the Bank which has arisen since the end of the financial year which secures the  
liabilities of any other person, and

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

No contingent or other liability of the Bank has become enforceable, or is likely to become enforceable within the period 
of twelve months after the end of the financial year which, in the opinion of the directors, will or may have a material 
effect on the ability of the Bank to meet its obligations as and when they become due.

CHANGE OF CIRCUMSTANCES

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

ITEMS OF UNUSUAL NATURE

The financial performance of the Bank for the year was not, in the opinion of the Directors, substantially affected by any 
item, transaction or event of a material and unusual nature.

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

THE BOARD OF DIRECTORS

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

THE BOARD OF DIRECTORS
The members of the Board of Directors holding office during the period and as at the date of this report are: 

 Mr. Chau Chung Kai Peter Chairman

Mr. Lam Wai Chuen Director

Mr. Ye Haiya Director

Ms. Ng Siu Mui  Director
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DIRECTORS’ RESPONSIBILITY IN RESPECT OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The Directors are responsible to ensure 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 of its financial performance and its 
cash flows for the period then ended. In preparing these financial statements, the Directors are required to:

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

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

iii. maintain adequate accounting records and an effective system of internal controls;

iv. prepare the financial statements on a going concern basis unless it is inappropriate to assume that the Bank will 
continue operations in the foreseeable future; and

v. effectively control and direct the Bank in all material decisions affecting the operations and performance and 
ascertain that such have been properly reflected in the financial statements.

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

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The accompanying financial statements, which present fairly, in all material respect, the financial position of the Bank 
as at 31 December 2016, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance 
with the guidelines issued by the National Bank of Cambodia and Cambodian Accounting Standards, were approved 
by the Board of Directors.

 

Mr. Chau Chung Kai Peter

Chairman

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Date: 31 March 2017 

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc

OUR OPINION
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Chief (Cambodia) 
Specialized Bank Plc (the Bank) as at 31 December 2016, and of their financial performance and cash flows for 
the year then ended in accordance with the guidelines issued by the National Bank of Cambodia and Cambodian 
Accounting Standards.

WHAT WE HAVE AUDITED
The financial statements comprise:

•	 Balance sheet as at 31 December 2016;

•	 Income statement for the year then ended;

•	 Statement of changes in equity for the year then ended;

•	 Cash flow statement for the year then ended; and

•	 The notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies

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

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

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

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

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

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

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

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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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 
guidelines issued by the National Bank of Cambodia and Cambodian Accounting Standards, and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing 
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify 
during our audit. 

For PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

By Lang Hy

Associate partner

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Date: 31 March 2017 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT



CHIEF (CAMBODIA) SPECIALIZED BANK PLC.29

                              31 December 2016  31 December 2015

Note US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

ASSETS

Cash on hand 4 473,236 1,910,454 211,525 856,676 

Balance with the Central Bank 5 4,604,600 18,588,770 2,507,447 10,155,160 

Balance with other banks 6 3,229,386 13,037,031 3,157,934 12,789,633 
Loans and advances to 
customers 7 30,794,393 124,316,965 24,608,464 99,664,279 

Other assets 8  213,180  860,610 214,704 869,553 

Property and equipment 9  741,580  2,993,758 491,224 1,989,457 

Intangible assets 10  170,299  687,497 10,146 41,091 

Deferred tax assets 11  70,816  285,884 - -

Total assets  40,297,490 162,680,969 31,201,444 126,365,849 

LIABILITIES AND EQUITY 

LIABILITIES

Current income tax liabilities 11  322,833  1,303,277 44,091 178,569

Other liabilities 12  155,047  625,925 116,617 472,299

Total liabilities  477,880  1,929,202 160,708 650,868

EQUITY

Share capital 13  31,000,000 125,147,000 31,000,000 125,550,000

Capital contribution 13  7,800,000  31,488,600 - -

Retained earnings  1,019,610  4,116,167 40,736 164,981

Total equity  39,819,610 160,751,767 31,040,736 125,714,981

Total liabilities and equity  40,297,490 162,680,969 31,201,444 126,365,849

The accompanying notes on pages 33 to 63 form an integral part of these financial statements.

BALANCE SHEET
AS AT 31 DECEMBER 2016
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                 31 December 2016                      31 December 2015

Note US$ KHR’ 000 US$ KHR’ 000

Interest income 14 2,562,886 10,346,371 1,412,410 5,720,261

Net interest income 2,562,886 10,346,371 1,412,410 5,720,261

Other operating income 15 238,658 963,462 238,463 965,775

Operating income  2,801,544  11,309,833  1,650,873  6,686,036 

Personnel expenses 16 (595,675) (2,404,740) (353,231) (1,430,586)

Depreciation and 
amortisation charges 17 (140,193) (565,959) (92,463) (374,475)

General and administrative 
expenses 18 (746,704) (3,014,444) (505,273) (2,046,356)

Provision for bad and 
doubtful loans 7 (62,484) (252,248) (156,382) (633,347)

Profit	before	income	tax  1,256,488  5,072,442 543,524 2,201,272

Income tax expense 11 (277,614) (1,120,728) (58,526) (237,030)

Profit	for	the	year  978,874  3,951,714 484,998 1,964,242

The accompanying notes on pages 33 to 63 form an integral part of these financial statements.

INCOME STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
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Share capital
US$

Capital 
contribution

US$

Retained 
earnings

US$
Total
US$

For the year ended 31 December 2015

Balance as at 1 January 2015 13,000,000 - (444,262) 12,555,738 

Capital contribution 18,000,000 - - 18,000,000

Profit	for	the	year - - 484,998 484,998

Balance as at 31 December 2015 31,000,000 - 40,736 31,040,736 

In KHR'000 equivalent 125,550,000 - 164,981 125,714,981 

For the year ended 31 December 2016

Balance as at 1 January 2016  31,000,000  -  40,736  31,040,736 

Capital contribution -  7,800,000   -  7,800,000 

Profit for the year   -   -  978,874  978,874 

Balance as at 31 December 2016  31,000,000  7,800,000  1,019,610  39,819,610 

In KHR'000 equivalent  125,147,000  31,488,600  4,116,167  160,751,767 

The accompanying notes on pages 33 to 63 form an integral part of these financial statements.

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
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                              31 December 2016        31 December 2015

Note US$  KHR ’000 US$  KHR ’000 

Cash flows from operating activities
Profit before income tax  1,256,488  5,072,442 543,524 2,201,272
Adjustments for:

Depreciation and amortization charges 17  140,193  565,959 92,463 374,475
Net interest income (2,562,886) (10,346,371) (1,412,410) (5,720,261)

Loss on disposals of property and 
equipment - - 17,429 70,587

Allowance for bad and doubtful loans and 
advances 7 62,484 252,248 156,382 633,347

 (1,103,721)  (4,455,722) (602,612) (2,440,580)

Changes in working capital

Loans and advances (6,248,413) (25,224,843) (15,638,227) (63,334,819)

Other assets  40,449  163,293 (97,764) (395,944)

Other liabilities  38,430  155,142 53,313 215,918

Cash used in operations  (7,273,255)  (29,362,130) (16,285,290) (65,955,425)

Interest received 2,523,961 10,189,231 1,354,059 5,483,939

Income tax paid  (69,688)  (281,330) (15,287) (61,912)

Net cash used in operating activities  (4,818,982)  (19,454,229) (14,946,518) (60,533,398)

Cash flows from investing activities
Capital guarantee with the Central Bank (2,380,000) (9,608,060) (850,000) (3,442,500)

Purchases of property and equipment 9 (386,621) (1,560,789) (403,854) (1,635,609)

Purchases of intangible assets 10  (164,081)  (662,395) (1,962) (7,946)

Net cash used in investing activities  (2,930,702)  (11,831,244) (1,255,816) (5,086,055)
Cash flows from financing activities
Additional capital contribution 7,800,000 31,488,600 18,000,000 72,900,000
Net cash generated from financing 
activities 7,800,000 31,488,600 18,000,000 72,900,000
Net increase in cash and cash equivalents  50,316  203,127 1,797,666 7,280,547

Cash and cash equivalents at beginning 
of the year  4,376,906  17,726,469 2,579,240 10,510,403

Currency translation difference  -    (56,901) - (64,481)
Cash and cash equivalents at end of the 
year 19  4,427,222  17,872,695 4,376,906 17,726,469

The accompanying notes on pages 33 to  form an integral part of these financial statements.

STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
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1.  BACKGROUND AND PRINCIPAL ACTIVITY
The Bank is incorporated and registered in the Kingdom of Cambodia. The Bank’s office is located at Canadia 
Tower, 20th floor, #315, Ang Doung Street, Khan Daun Penh, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia. The 
Bank has become a duly registered with the Ministry of Commerce as a private limited liability company under 
the registration number Co. 2255 E/ 2013, dated 10 October 2013. On 5 December 2013, the Bank received its 
specialized bank license from the National Bank of Cambodia (the Central Bank). 

The Bank’s main activities are engaged in specialized banking businesses and the provision of related financial 
services.

The financial statements were authorized for issue by the Board of Directors on 31 March 2017.

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

2.1  Basis of preparation
The financial statements of the Bank have been prepared in accordance with the guidelines issued by the 
Central Bank and Cambodian Accounting Standards (CAS). In applying CAS, the Bank also applies Cambodian 
Financial Reporting Standard (CFRS) CFRS 7: Financial Instruments: Disclosures. The accounting principles 
applied may differ from generally accepted accounting principles adopted in other countries and jurisdictions. 
The accompanying financial statements are therefore not intended to present the financial position and results of 
operations and cash flows in accordance with jurisdictions other than Cambodia. Consequently, these financial 
statements are addressed to only those who are informed about Cambodia accounting principles, procedures 
and practices.

The financial statements are prepared using the historical cost convention.

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

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

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

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

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

2.3 Foreign currency transactions
i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Bank are measured using the currency of the primary economic 
environment in which the Bank operates (the functional currency). The financial statements are presented in 
US$, which is the Bank’s functional and presentation currency.

ii.   Transactions and balances

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

iii.  Presentation in Khmer Riel

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

2.4 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents includes cash on hand, deposits held at call with banks, other short-term highly 
liquid investments with original maturities of three months or less where the Bank has full ability to withdraw for 
general purpose whenever needed.

2.5 Loans and advances to customers
All loans and advances to customers are stated in the balance sheet at outstanding amount principal and 
interest, less any amounts written off and the provision for loan losses.

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

2.6 Provision for bad and doubtful loans and advances
The Bank follows the mandatory loan classification and provisioning as required by the Central Bank’s Prakas 
No. B7-09-074, dated on 25 February 2009, on loans classification and provisioning for banks and financial 
institutions. The minimum mandatory loan provisioning is made depending on the classification concerned, 
regardless of the assets (except cash) pledged as collateral. 

The table below shows loan classifications taken into account number of days past due and the minimum 
provisioning requirements:

Number of days due Number of days due Provision

         General provision:

  Normal <30 days 1%

         Specific provision:

  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%

2.7 Other credit related commitments

 In the normal course of business, the Bank enters into other credit related commitments including loan 
commitments. The accounting policy and provision methodology are similar to those for originated loans as noted 
above. Specific provisions are raised against other credit related commitments when losses are considered 
probable.
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2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.8 Revenue recognition
i. Interest income

Interest on loans and advances to customers and deposits with other Bank are recognized on an accruals basis, 
except where serious doubt exists as to the collectability, in which case, no interest income is recognized. The 
policy on the suspension of interest is in conformity with the Central Bank’s guidelines on the suspension of 
interest on non-performing loans and provision for loan losses.

Interest in suspense represents interest on non-performing loans and advances that is recorded as a provision 
rather than income until it is realized on a cash basis.

ii. Loan processing fees 

Loan processing fees is recognized as income when the loan is disbursed. 

2.9  Property and equipment
Property and equipment is stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment 
losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to bringing the assets to the location and 
condition necessary for it to be capable of operating.

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

Depreciation of property and equipment is charged to the income statement over the estimated useful lives using 
straight-line method. The deprecation rates, based on estimated useful lives as follows:

Items Rate per annum

Leasehold improvements 20%

Office equipment 20%

Computer and IT equipment 20%

Vehicles 20%

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, if there is an 
indication of a significant change since the last reporting date.

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

Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds within the carrying amount and are 
recognized in the income statement.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.10 Intangible assets
An intangible asset represents computer software which is stated at cost less accumulated amortization and 
impairment loss, if any. Acquired computer software licenses are capitalized on the basis of the cost incurred to 
acquire	the	specific	software	and	bring	it	to	use.	It	is	amortized	at	20%	per	annum	using	straight-line	method.

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

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

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

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

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

Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation 
using	a	pre-tax	rate	that	reflects	current	market	assessments	of	the	time	value	of	money	and	the	risks	specific	
to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognized as interest expense.
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2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.14 Deferred and current income tax
a. Current income tax

The current income tax, recognized in the income statement, is calculated on the basis of 
the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date in the Kingdom of 
Cambodia where the Bank operates and generates taxable income.

b. Deferred income tax

Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences 
arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial 
statements. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been 
enacted or substantially enacted by the balance sheet date and are expected to apply when 
the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. 
Deferred income taxes are calculated using a principal tax rate of 20%.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current 
tax liabilities and assets, and they related to income taxes levied by the same tax authority on 
the same taxable entity.

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future 
taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. 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 realized.

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

In accordance with the Law on Banking and Financial Institutions, related parties are defined as 
parties who hold, directly or indirectly, at least 10% of the capital of the Bank or voting rights and 
include any individual who participates in the administration, direction, management or internal 
control of the Bank.
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3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS
The Bank makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets 
and liabilities. Estimates and judgements are continually evaluated and based on historical 
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be 
reasonable under the circumstances.

TAXES

Taxes are calculated on the basis of current interpretation of the tax regulations. However, these 
regulations are subject to periodic variation and the ultimate determination of tax expenses will be 
made following inspection by the General Department of Taxation. Where the final tax outcome 
of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences 
will have an impact on the Income Tax and deferred tax provisions in the period in which such 
determination is made.

4. CASH ON HAND 

     31 December 2016                          31 December 2015

         US$       KHR ’000       US$      KHR ’000 

Head office 464,525 1,875,286 196,622 796,319
Branches 8,711 35,168 14,903 60,357

473,236 1,910,454 211,525 856,676

5. BALANCES WITH THE CENTRAL BANK

 31 December 2016                                   31 December 2015

              US$            KHR ’000  US$ KHR ’000 

Current accounts 724,600 2,925,210 1,007,447 4,080,160
Capital guarantee (*) 3,880,000 15,663,560 1,500,000 6,075,000

4,604,600 18,588,770 2,507,447 10,155,160

(*) The capital guarantee earns interest during the year at 0.20% per annum (2015: 0.11%).

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

6. BALANCE WITH OTHER BANKS
These represent the current accounts held at various local banks which are non-interest-bearing.
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7. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS

            31 December 2016                      31 December 2015

US$  KHR ’000 US$  KHR ’000 

Short-term loans 900,000 3,633,300 13,410,300 54,311,715
Long-term loans 30,205,447 121,939,390 11,446,734 46,359,273

Total loans and advances - gross 31,105,447 125,572,690 24,857,034 100,670,988

Provision for bad and doubtful 
loans  and advances:

General provision (311,054) (1,255,725) (248,570) (1,006,709)

Net loans and advances to 
customers 30,794,393 124,316,965 24,608,464 99,664,279

a) Provision for bad and doubtful loans and advances

                    31 December 2016                              31 December 2015

 US$  KHR ’000  US$ KHR ’000 

At beginning of the year 248,570 1,006,709 92,188 375,666
Charged for the year 62,484 252,248 156,382 633,347

Currency translation 
difference - (3,232) - (2,304)

At end of the year 311,054 1,255,725 248,570 1,006,709

b) By classification

                     31 December 2016                 31 December 2015

 US$ KHR ’000  US$ KHR ’000 

Standard loans:
Secured 28,491,619 115,020,666 22,250,353 90,113,930

Unsecured 2,613,828 10,552,024 2,606,681 10,557,058

31,105,447 125,572,690 24,857,034 100,670,988

c) By relationship

              31 December 2016                      31 December 2015

US$  KHR ’000 US$  KHR ’000 

Staff loans (including key anagement)  1,090,961             4,404,210 828,495 3,355,405

Related parties (note 20 (c))  2,608,250 10,529,505  2,535,000 10,266,750 

External customers 110,638,975  21,493,539  87,048,833 

125,572,690 24,857,034 100,670,988
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7. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS (continued)
d) By exposure

                       31 December 2016                          31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Non-large exposure 31,105,447 125,572,690 24,857,034 100,670,988

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 authorized 
loans or commitments.

As at 31 December 2016, there is no loan and advance to one single beneficiary which exceeds 10% 
of the Bank’s net worth.

e) By individual

                         31 December 2016                          31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Individual 28,497,197 115,043,184 22,322,034 90,404,240

Corporate 2,608,250 10,529,506 2,535,000 10,266,748

31,105,447 125,572,690 24,857,034 100,670,988

f) Interest rates

                          2016  2015

Staff loans 6% - 7% 6% - 7%
External customers 7% - 13.2% 7% - 14%

8. OTHER ASSETS

                   31 December 2016                             31 December 2015

US$  KHR ’000 US$  KHR ’000 

Deposits (*) 49,170 198,499 96,736 391,781

Accrued interest receivable 134,641 543,546 95,716 387,650

Prepayments 28,240 114,005 20,800 84,240

Other receivables 1,129 4,560 1,452 5,882

 213,180  860,610 214,704 869,553

(*)  This represents office rental deposits which are only refundable at the end of the lease 
term. The lease term is more than one year and the deposits are non-interest-bearing.
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9. PROPERTY AND EQUIPMENT

Leasehold
improvements

US$

Office
equipment

US$

Computer
and IT 

equipment
US$

Vehicles
US$

Total
US$

Year ended 31 December 2015

Cost
At 1 January 2015 127,237 29,579 65,162 23,500 245,478

Additions 266,853 4,252 28,843 103,906 403,854

Disposals - - (650) (23,500) (24,150)

As at 31 December 2015 394,090 33,831 93,355 103,906 625,182

Accumulated depreciation

At 1 January 2015 27,568 6,508 12,853 4,359 51,288

Depreciation charge 53,912 6,362 16,207 12,910 89,391

Disposals - - (195) (6,526) (6,721)

As at 31 December 2015 81,480 12,870 28,865 10,743 133,958

Carrying amount

As at 1 January 2015 99,669 23,071 52,309 19,141 194,190

In KHR'000 406,151 94,014 213,159 78,000 791,324

As at 31 December 2015 312,610 20,961 64,490 93,163 491,224

In KHR'000 1,266,071 84,892 261,184 377,310 1,989,457    
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9.  PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Leasehold
improvements

US$

Office
equipment  

US$

Computer
and IT 

equipment
US$

Vehicles
US$

Construction 
in progress

US$

Total
US$

Year ended 31 
December 2016
Cost

At 1 January 2016 394,090 33,831 93,355 103,906 -  625,182 

Additions - 1,650 79,436 1,935 303,600  386,621 

As at 31 December 
2016 394,090 35,481 172,791 105,841 303,600 1,011,803 

Accumulated 
depreciation

At 1 January 2016 81,480 12,870 28,865 10,743 -  133,958 

Depreciation charge  78,600  6,760  29,744  21,161   -  136,265 

As at 31 December 
2016  160,080  19,630  58,609  31,904   -  270,223 

Carrying amount

As at 1 January 
2016 312,610 20,961 64,490 93,163 -  491,224 

In KHR'000 1,266,071 84,892 261,184 377,310 - 1,989,457 

As at 31 December 
2016 234,010 15,851 114,182 73,937 303,600  741,580 

In KHR'000 944,698 63,990 460,957 298,488 1,225,633 2,993,758 
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10. INTANGIBLE ASSETS

Computer Software
US$

Computer software 
in progress

US$
Total
US$

For the year ended 31 December 2015
Cost

At 1 January 2015 14,330 - 14,330

Additions 1,962 - 1,962

As at 31 December 2015 16,292 - 16,292

Accumulated depreciation

At 1 January 2015 3,074 - 3,074

Amortization charge 3,072 - 3,072

As at 31 December 2015 6,146 - 6,146

Carrying amount

As at 1 January 2015 11,256 - 11,256

In KHR'000 45,868 - 45,868

As at 31 December 2015 10,146 - 10,146

In KHR'000 41,091 - 41,091

For the year ended 31 December 2016

Cost

At 1 January 2016 16,292   -  16,292 

Additions 4,094  159,987  164,081 

As at 31 December 2016  20,386  159,987  180,373 

Accumulated depreciation

At 1 January 2016 6,146 - 6,146

Amortization charge 3,928 - 3,928

As at 31 December 2016 10,074 - 10,074

Carrying amount

As at 1 January 2016 10,146 - 10,146

In KHR'000 41,091 - 41,091

As at 31 December 2016  10,312  159,987  170,299 

In KHR'000  41,630  645,867  687,497 
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11.  CURRENT INCOME TAX LIABILITIES
a) Current income tax liabilities

         31 December 2016             31 December 2015

US$  KHR ’000 US$  KHR ’000 

Balance at beginning of the year 44,091 178,569 852 3,472

Income tax expense  277,614  1,120,728 58,526 237,030

Deferred tax asset  70,816  285,884 - -

Income tax paid  (69,688)  (281,330) (15,287) (61,912)

Currency translation difference  -    (574) - (21)

Balance at end of the year  322,833  1,303,277 44,091 178,569

In accordance with Cambodian law, the Bank has an obligation to pay corporate income tax at the higher of 20% 
of	taxable	profits	or	1%	minimum	tax.

b) Income tax expense

                                    2016  2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000

Current income tax 348,430 1,406,612 58,526 237,030 

Deferred tax assets  (70,816)  (285,884) - -

Income tax expense 277,614 1,120,728 58,526 237,030 

The reconciliation of current income tax computed at the statutory tax rate of 20% to the income tax expense 
shown in the income statement is as follows:

                       31 December 2016  31 December 2015

US$  KHR ’000 US$  KHR ’000 

Profit	before	income	tax 1,256,488 5,072,442 543,524 2,201,272

Tax at 20% 251,298 1,014,488 108,705 440,254

Effect of:

Expenses not deductible for tax 
purpose 26,316 106,240 16,494 66,802

Tax losses for which no 
deferred income tax asset was 
not recognized previously - - (66,673) (270,026)

277,614 1,120,728 58,526 237,030
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

11.  CURRENT INCOME TAX LIABILITIES (CONTINUED)
c) Deferred tax assets
The movements of deferred tax assets during the year is as follows

Loan provision
US$

Accelerated tax 
depreciation

US$
Provision

US$
Total 
US$

As at 1 January 2016 - - - -

Charge to income statement  62,211  4,505  4,100  70,816 

As at 31 December 2016  62,211  4,505  4,100  70,816 

In Riel’000 equivalent  251,146  18,186  16,552  285,884 

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

12. OTHER LIABILITIES

                  31 December 2016                     31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Other tax payables 56,724 228,995 19,125 77,456

Professional fee 21,874 88,305 36,849 149,238

Amount payable to related 
parties (note 20) - - 15,600 63,180

Other payables 76,449 308,625 45,043 182,425

 155,047  625,925 116,617 472,299

All of these liabilities will be settled within one year.
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13. SHARE CAPITAL
The Bank is wholly owned subsidiary of Chief Financial Group (Cambodia) Limited, incorporated under the law of 
British Virgin Islands under the registration number 1771142 and registered address at P.O. Box 957, Offshore, 
Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

The Memorandum and Articles of Association (MAA) of the Bank was approved by the National Bank of Cambodia 
and the Ministry of Commerce on 23 August 2013 and 10 October 2013 respectively.

Based on shareholders’ resolution dated 17 November 2016, the Bank increased its share capital from 
US$31,000,000 to US$38,800,000 and from 31 million shares to 38.8 million shares at par values of US$1 per 
share. On 30 December 2016, the Central Bank approved the increase of capital. The Bank is in the process of 
amending its memorandum and article of association with ministry of commerce.

Shareholder                    31 December 2016                31 December 2015

# of shares % US$ # of shares % US$

Chief Financial Group 
(Cambodia) Limited 31,000,000 100 31,000,000 31,000,000 100 31,000,000

In KHR’000 equivalent 125,147,000 125,550,000

14. INTEREST INCOME

                      31 December 2016  31 December 2015

US$  KHR ’000  US$  KHR ’000

Loans to customers 2,559,490 10,332,661 1,411,340 5,715,927

Balances with the Central 
Bank 3,396 13,710 1,070 4,334

2,562,886 10,346,371 1,412,410 5,720,261

15. OTHER OPERATING INCOME

                    31 December 2016  31 December 2015

US$  KHR ’000  US$  KHR ’000

Loan processing fees 235,001 948,699 234,322 949,004

Other miscellaneous 
income 3,657 14,763 4,141 16,771

238,658 963,462 238,463 965,775
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16. PERSONNEL EXPENSES

                        31 December 2016 31 December 2015

US$  KHR ’000  US$  KHR ’000

Salaries and wages 473,403 1,911,128 285,379 1,155,785

Bonuses 65,870 265,917 40,120 162,486

Other	employee	benefits 56,402 227,695 27,732 112,315

 595,675  2,404,740 353,231 1,430,586

17. DEPRECIATION AND AMORTISATION CHARGES

                       31 December 2016                            31 December 2015

US$  KHR ’000  US$  KHR ’000

Depreciation charge 136,265 550,102 89,391 362,033

Amortisation charge 3,928 15,857 3,072 12,442

140,193 565,959 92,463 374,475
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18. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

                          31 December 2016            31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Rental  198,679  802,067 118,731 480,861

Professional fees  187,818  758,221 106,500 431,325

Management fees  66,000  266,442 49,500 200,475

Legal fees  55,839  225,422 43,153 174,770

Travel expenses  45,023  181,758 43,593 176,552

Utilities  42,356  170,991 26,416 106,985

Business meal and entertainment  38,915  157,100 22,084 89,440

Repairs and maintenance  21,180  85,504 1,080 4,374

Communication  16,151  65,202 9,657 39,111

Bank charges  12,197  49,239 23,497 95,163

Accommodation expenses  11,509  46,462 8,943 36,219

Memberships expenses  10,360  41,823 8,560 34,668

Vehicle expenses  8,992  36,301 8,034 32,538

Office	supplies	and	stationeries  8,140  32,861 10,211 41,355

Marketing and advertisement 
expenses  4,393  17,735 7,234 29,298

Insurance expenses  2,940  11,869 1,303 5,277

Other expenses  16,212  65,447 16,777 67,945

 746,704   3,014,444 505,273 2,046,356

19. CASH AND CASH EQUIVALENTS

31 December 2016                      31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Cash on hand 473,236 1,910,454 211,525 856,676

Current account with the Central 
Bank 724,600 2,925,210 1,007,447 4,080,160

Deposits and placements with 
other banks (maturities less than 3 
months) 3,229,386 13,037,031 3,157,934 12,789,633

4,427,222 17,872,695 4,376,906 17,726,469
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

20. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS
The Bank is a wholly owned subsidiary of Chief Financial Group (Cambodia) Limited, incorporated under the law 
of British Virgin Islands.

Significant transactions and balances with related parties are as follows:

a) Key management compensations

      31 December 2016                    31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Key management compensations 71,918 290,333 61,850 250,493

b) Balances payables with related parties

                 31 December 2016                    31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000

Amount payable to parent 
company (Note 12) - - 15,600 63,180

c) Related parties balances

                31 December 2016  31 December 2015

US$  KHR ’000 US$  KHR ’000 

Loans and advance to

Key management 206,966 835,523 229,000 927,450

Fellow subsidiaries 2,608,250 10,529,505 2,535,000 10,266,750

 2,815,216  11,365,028 2,764,000 11,194,200

Interest receivables from

Key management  715  2,888  799  3,236 

Fellow subsidiaries  6,207  25,058  7,173  29,051 

 6,922  27,946  7,972  32,287 
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20. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS (CONTINUED)
d) Transactions with related parties

              31 December 2016 31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Expense reimbursements from 
parent company 270,600 1,092,412 202,838 821,494

Licence fee to Chief Financial 
Group Cambodia Ltd. 72,000 290,664 36,000 145,800

Management fees to Chief 
Securities Ltd. 66,000 266,442 49,500 200,475

Interest income from loan to key 
management 11,582 46,755 35,638 144,334

Interest income from loan to 
fellow subsidiaries 337,349 1,361,878 81,066 328,317

757,531 3,058,151 405,042 1,640,420

21. COMMITMENTS
Capital expenditure contracted at the end of the reporting period but not yet incurred is as follows:

                  31 December 2016  31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

New	office	decoration 414,996 1,675,339 - -

Banking system software  432,526  1,746,107 - -

 847,522  3,421,446 - -

Operating	lease	commitments	–	Bank	as	lessee

O pe rating	 lease	 commitments	 represent	 contractual	 obligation	 for	 leasing	 of	 office.	 The	 future	 aggregate	
minimum lease payments are as follows:
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21. COMMITMENTS (CONTINUED)

                      31 December 2016             31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Not later than one year 184,200 743,615 104,444 422,998

Later than one year and no later 
than	five	years 208,700 842,522 128,428 520,133

  

 392,900  1,586,137 232,872 943,131

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

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

The	Bank	holds	the	following	financial	assets	and	liabilities:

    31 December 2016                 31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Financial assets

Cash on hand 473,236 1,910,454 211,525 856,676

Balances with the Central Bank (*) 724,600 2,925,210 1,007,447 4,080,160

Balances with other banks 3,229,386 13,037,031 3,157,934 12,789,633

Loans to customers 30,794,393 124,316,965 24,608,464 99,664,279

Other assets  184,940  746,603 192,452 779,431

Total	financial	assets  35,406,555  142,936,263 29,177,822 118,170,179

Financial liabilities

Other liabilities  98,323  396,930 64,150 394,843

Total	financial	liabilities  98,323  396,930 64,150 394,843

Net	financial	assets  35,308,232  142,539,333 29,113,672 117,775,336

*	It	excludes	reserve	requirement	which	is	not	financial	assets.
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22.   FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

22.1 Credit risk 
The Bank takes on exposure to credit risk, which is the risk that counterparty will cause a 
financial loss to the Bank by failing to discharge an obligation. Credit risk is the most important 
risk for the Bank’s business. Credit exposures arise principally in lending activities that lead to 
loans and advances. 

a)  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 programs which 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.

Risk ratings are reviewed and updated on an annual basis, and in event of (i) change of loan 
terms and conditions including extension; (ii) repayment irregularities or delinquencies and 
(iii) adverse information relating to the borrower or transaction.

b)   Risk limit control and mitigation policies

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

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

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The most traditional 
of these is the taking of security in the form of collateral for loans and advances to customers, 
which is common practice. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific 
classes of collateral or credit risk mitigation. The principal collateral types to secure for loans 
and advances to customers is mortgage over residential properties (land, buildings and other 
properties). 

c)  Impairment and provisioning policies

The Bank is required to follow the mandatory credit classification and provisioning in accordance 
with the relevant Prakas, as stated in Note 2.6. 

Loans and advances less than 90 days past due are not considered impaired, unless other 
information available indicates otherwise. 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

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

31 December 2016                       31 December 2015

 US$ KHR ’000  US$ KHR ’000 

Credit risks exposure relating to 
on-balance sheet assets:

Balance with other banks  3,229,386  13,037,031  3,157,934  12,789,633 

Loans and advances to customers 30,794,393 124,316,965 24,608,464 99,664,279

Other assets  184,940  746,603 192,452 779,431

 34,208,719  138,100,599  27,958,850  113,233,343 

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

As shown above, 90% of total maximum exposure is derived from loans and advances to 
customers.

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of 
credit risk to the Bank resulting from its loans and advances on the followings:

• Approximately 87% of the loans and advances of the Bank are collaterised. Loans and 
advances are granted to the customer not in excess 60% of their collateral value.

• The Bank has a proper credit evaluation process in place for granting of loans and advances 
to customers.
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22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

22.1 Credit risk (continued)
e)   Loans and advances

Loans and advances are summarized as follows:

31 December 2016                             31 December 2015

 US$ KHR ’000  US$ KHR ’000 

Loans and advances to customers 
neither past due nor impaired 31,105,447 125,572,690 24,857,034 100,670,988

Loans and advances to customers 
past due but not impaired - - - -

Loans and advances to customers 
individually impaired - - - -

Gross 31,105,447 125,572,690 24,857,034 100,670,988

Less:

Provision for loan losses (311,054) (1,255,725) (248,570) (1,006,709)

Net loans and advances to 
customers 30,794,393 124,316,965 24,608,464 99,664,279

The total provision for loan loss is US$311,054 which is represents 1% general provision for all outstanding 
loans and advances.

i. Loans and advances neither past due nor impaired

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

ii. Loans and advances past due but not impaired

Loans and advances less than 90 days past due are not considered impaired unless other information is available 
to indicate the contrary. As at 31 December 2016, there is no gross amount of loans and advance to customers 
that were past due but not impaired.

iii. Loans and advances individually impaired

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

As at 31 December 2016, there is no loan and an advance which is pass due and impaired.

iv. Loans and advances renegotiated

Restructuring activities include extended payment arrangements, modification and deferral of payments. Following 
restructuring, the loan is still kept in its current classification unless there is strong evidence of improvement in 
the customer’s financial condition. 
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22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

22.1 Credit risk (continued)

 f)   Repossessed collateral

 During the year, the Bank did not obtain assets by taking possession of collateral held as 
security.

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

g)				Concentration	of	financial	assets	with	credit	risk	exposure

i. Geographical sector

The bank has credit exposure only in Cambodia so it does not have credit exposure by geographical region as at 
31 December 2016.

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

As	of	31	December	2016,	the	Bank	did	not	have	financial	instruments	carried	at	fair	value.	The	Bank	does	not	
use	derivative	financial	instruments	such	as	foreign	exchange	contract	and	interest	rate	swaps	to	hold	its	risk	
exposures.

a) Foreign exchange risk
The Bank operates in Cambodia and does not transact in other currencies besides US$; therefore, there is no 
currency exposures.

b) Price risk
The	Bank	is	not	exposed	to	securities	price	risk	because	it	does	not	hold	any	investment	held	and	classified	on	
the	balance	sheet	either	as	available	for	sale	or	at	fair	value	through	profit	or	loss.	

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

The	table	below	summarizes	the	Bank’s	exposure	to	interest	rate	risks.	It	includes	the	Bank’s	financial	instruments	
at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates.
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22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

22.2 Market risk (continued)
c) Interest rate risk (continued)

 
Up to 

1 month
US$

1 to 
3 months

US$

3 to 
12 months

US$

 
1 to 5 
years
US$

Over 
5 years

US$

Non-interest 
bearing

US$
Total
US$

As at 31 
December 2016
Financial assets

Cash on hand

Balances with the 
Central Bank

- - - - - 473,236 473,236

Balances with 
other banks

724,600 - - - - - 724,600

Loans and 
advances to 
customers

3,229,386 - - - - - 3,229,386

Other assets - 1,645,875 7,068,487 1,089,540 20,990,491 - 30,794,393

Total	financial	
assets

- - - - -  184,940  184,940 

3,953,986 1,645,875 7,068,487 1,089,540 20,990,491  658,176  35,406,555 

Financial liabilities

Other liabilities

Total	financial	
liabilities

- - - - -  98,323  98,323 

- - - - -  98,323  98,323 

Total interest rate 
re-pricing gap

3,953,986 1,645,875 7,068,487 1,089,540 20,990,491  559,853  35,308,232 

In KHR’000 
equivalent 

16,013,643  6,665,794 28,627,374  4,412,638  85,011,487  2,267,405 142,998,341 
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22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

22.2 Market risk (continued)
c) Interest rate risk (continued)

 
Up to 

1 month
US$

1 to 
3 months

US$

3 to 
12 months

US$

 
1 to 5 
years
US$

Over 
5 years

US$

Non-interest 
bearing

US$
Total
US$

As at 31 
December 2015
Financial assets

Cash on hand - - - - - 211,525 211,525

Balances with the 
Central Bank

1,007,447 - - - - - 1,007,447

Balances with 
other banks

3,157,934 - - - - - 3,157,934

Loans and 
advances to 
customers

306,830 3,216,816 11,236,540 5,071,068 4,777,210 - 24,608,464

Other assets - - - - - 192,452 192,452

Total	financial	
assets

4,472,211 3,216,816 11,236,540 5,071,068 4,777,210 403,977 29,177,822

Financial liabilities

Other liabilities - - - - - 64,150 64,150

Total	financial	
liabilities

- - - - - 64,150 64,150

Total interest rate 
re-pricing gap

4,472,211 3,216,816 11,236,540 5,071,068 4,777,210 339,827 29,113,672

In KHR’000 
equivalent 

18,112,455 13,028,105 45,507,987 20,537,825 19,347,700 1,376,301 117,910,373

* It excludes provision for bad and doubtful loans and advances to customers.
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22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

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

a. Liquidity risk management process

The	management	monitors	balance	sheet	liquidity	and	manage	the	concentration	and	profile	of	debt	maturities.	
The Bank does not have external borrowings. The Bank’s operations rely on the contribution of capital from 
shareholders.

b. Funding approach

The Bank’s main sources of liquidities arise from shareholder’s paid-up capital. The sources of liquidity are 
regularly reviewed in the board of directors’ meeting through management’s review of lending limits where 
appropriate.

c. Non-derivative	cash	flows

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

22.3 Liquidity risk (continued)
c)	 Non-derivative	cash	flows	(continued)

 
Up to 

1 month
US$

1 to 
3 months

US$

3 to 
12 months

US$

 
1 to 5 
years
US$

Over 
5 years

US$

No fixed 
maturity 

Date
US$

Total
US$

At 31 December 
2016

Financial liabilities

(contractual maturity 
dates) - - - - - - -

Other liabilities 98,323 - - - - - 98,323 

Total	financial	
liabilities

98,323 - - - - - 98,323 

In KHR’000 
equivalent 

398,208 398,208 

Financial assets

(contractual maturity 
dates)  4,782,668  2,076,671  8,712,170  6,662,179 24,215,135   -  46,448,823 

In KHR’000 
equivalent 

19,369,805  8,410,518 35,284,290 26,981,826 98,071,296   - 188,117,735 

At 31 December 
2015

Financial liabilities

(contractual maturity 
dates)

- - - - - -

Other liabilities 64,150 - - - - - 64,150

Total	financial	
liabilities

64,150 - - - - - 64,150

In KHR’000 
equivalent 

259,808 259,808

Financial assets

(contractual maturity 
dates)

4,959,231 3,588,629 12,588,885 7,703,073 5,724,739 - 34,564,557

In KHR’000 
equivalent 

20,084,886 14,533,947 50,984,984 31,197,446 23,185,193 - 139,986,456
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22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

22.3 Liquidity risk (continued)

d) Off-balance sheet items

i. Loan Commitments

There is no loan commitment as at 31 December 2016.

ii. Operating lease commitments

Where the Bank is the lessee, the future minimum lease payments are under non-cancellable operating 
leases, as disclosed in Note 21.

22.4 Fair value of financial assets and liabilities
a) Financial instruments measured at fair value 

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

b) Financial instruments not measured at fair value 

i. Loans and advances to customers

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

ii. Other assets and other liabilities

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

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

•	 To	comply	with	the	capital	requirement	set	by	the	Central	Bank;

•	 To	safeguard	the	Bank’s	ability	to	continue	as	a	going	concern	so	that	 it	can	continue	to	provide	
return	for	shareholder	and	benefits	for	other	stakeholders;	and

•	 To	maintain	a	strong	capital	base	to	support	the	development	of	business.

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

The table below summarizes the composition of regulatory capital:
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22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

22.5 Capital management (continued)

      31 December 2016  31 December 2015

US$ KHR ’000 US$ KHR ’000 

Tier 1 capital

Share capital  31,000,000  125,147,000 31,000,000 125,550,000

Capital contribution  7,800,000  31,488,600 - -

Retained earnings  1,019,610  4,116,167 40,736 164,981

Less: Intangible asset (170,299) (687,497) (10,146) (41,091)

Less: Loan to key management (206,966) (835,523) (229,000) (927,450)

Less: Loan to related party (2,608,250) (11,365,028) (2,535,000) (10,266,750)

 36,834,095  147,863,719  28,266,590  114,479,690 

Tier 2 complementary capital

General provision (Prakas on 
Asset	Classification) 311,054 1,255,725 248,570 1,006,709

311,054 1,255,725 248,570 1,006,709

Regulatory capital/net worth  37,145,149  149,119,444 28,515,160 115,486,399
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APPENDIX: NOTES ON COMPLIANCE WITH THE CENTRAL BANK’S PRAKAS





1.  LIQUIDITY RATIO, PRAKAS NO. B7-07-163 
The Bank was in compliance with this Prakas which requires a Liquidity Ratio of at least 50%.  As at 31 
December 2016, the Bank’s Liquidity Ratio was not applicable as there is no customers’ deposit so that there 
is no denominator B.
 
The liquidity ratio calculation is detailed in Schedule 1.

2. MINIMUM CAPITAL REQUIREMENT, PRAKAS NO. B7-08-193
The Central Bank’s Prakas No. B7-08-193 on new capital requirement and criteria for licensing approval of banks 
requires that specialized banks locally incorporated as companies which have at least one influential shareholder 
as a bank or financial institution with a rating “investment grade,” extended by a reputable rating agency must 
have minimum capital equal to at least KHR 10,000,000,000 (or US$2.5 million) and specialized banks having 
shareholders as individuals or companies must have a minimum capital of at least KHR 30,000,000,000 (or 
US$7.5million).

As at 31 December 2016, the Bank had a paid-up share capital of US$31 million.

3. NET WORTH, PRAKAS NO. B7-00-47
Banks must maintain their net worth at least equal to the minimum capital. As at 31 December 2016, the 
Bank’s  net worth of US$37,145,149 (Schedule 2) is higher by US$ 29,645,149 than the minimum capital of 
US$7,500,000.

4. SOLVENCY RATIO, PRAKAS NO. B7-04-206
Banks are required to maintain a Solvency Ratio of at least 15%.

As at 31 December 2016, the Bank’s Solvency Ratio was 115.24%, representing the Bank’s net worth as a 
percentage of its risk weighted assets and off balance sheet items.  

The Solvency Ratio calculation is detailed in Schedule 3.

5. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS, PRAKAS NO. B7-00-50
The Bank transacts its business primarily in United States dollars (US$) and maintains its books of accounts in 
US$. Accordingly, all currencies other than US$ are considered as foreign currencies.
Balance sheet items

As at 31 December 2016, all assets and liabilities of the Bank were mainly dominated in US$, the Bank’s 
functional and presentation currency. 

6. NET OPEN POSITION IN FOREIGN CURRENCY, PRAKAS NO. B7-07-134
Net open position in foreign currencies in either any foreign currency or overall net open position in all foreign 
currencies, whether long or short, shall not exceed 20% of Bank’s net worth.

The Bank did not have other currency exposure exceeding 20% of the Bank’s networth.

7. CLASSIFICATION OF AND PROVISIONING FOR LOSSES ON LOANS AND 
ADVANCES,  PRAKAS NO. B7-09-074
The Bank follows the Central Bank’s requirement, with respect to the minimum level of specific provisioning to 
be applied on the respective classification of loans, as defined by this Prakas.

COMPLIANCE WITH THE CENTRAL BANK PRAKAS 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

I



8. LARGE CREDIT EXPOSURES, PRAKAS NO. B7-00-52 AND B7-06-226 
Banks are required, under the conditions of the above Prakas, to maintain at all times a maximum ratio of 20% 
between their overall exposure resulting from their operations with each individual beneficiary and their net worth 
and the aggregate individual large credit exposure must not be more than 300% of the Bank’s net worth.

Large exposure is defined as the overall gross exposure resulting from banking operations with one single 
beneficiary, where such exposure exceeds 10 percent of the Bank’s net worth.

As at 31 December 2016, there is no loan and advance to one single beneficiary which exceeds 10% of the 
Bank’s net worth.

9. LOANS TO RELATED PARTIES, PRAKAS NO. B7-02-146
Banks are not allowed to provide loans to related parties more than 10% of the Bank’s net worth.

As at 31 December 2016, the Bank’s loans to related parties were US$2,815,216 which is 7.09% of the Bank’s 
networth.

10. FIXED ASSETS, PRAKAS NO. B7-01-186
Fixed assets acquired by banks for operational purposes shall be less than 30% of total bank’s net worth as 
defined in Prakas B7-00-47. Fixed assets with no direct link to operating the Bank shall be sold not later than 
one year after the date they became property of the Bank.

As at 31 December 2016, the Bank’s fixed assets amounting to US$741,581 was equivalent to 2.00% of the 
Bank’s net worth and this is therefore compliant with the fixed asset ratio required by this Prakas.

11. PREPAID RENTAL AND LEASE, PRAKAS NO. B7-04-037 
The Central Bank issued Prakas No. B7.04.037 on 9 March 2004 which stipulates that banks are only allowed 
to lease properties if these are directly related to its banking operations. Moreover, this Prakas stipulates that 
prepaid rental or lease should not exceed one year of the rental or lease term. In addition, rental with related 
parties is required to be reported as part of the loans and advances to related parties in a bank's quarterly 
related parties transactions and balances declaration with the Central Bank. In the event that a bank has prepaid 
rental or lease of more than one year, the bank should be compliance with the provisions of this Prakas within six 
months after 9 March 2004 and thereafter, the prepaid rental or lease of more than one year shall be deducted 
in calculating the bank’s net worth.

As at 31 December 2016, the Bank did not have prepaid rent exceeding one year end.

COMPLIANCE WITH THE CENTRAL BANK PRAKAS 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

II



LIQUIDITY RATIO  US$

NUMERATOR

1. Treasury balance

- Debit items

• Cash on hand 473,236

• Deposits with the Central Bank (excluding statutory deposit and reserve 
requirement) 724,600

• Deposits with other banks and financial institutions 3,229,386

• Portion of lending to banks and FIs with not more than one month to run -

4,427,222

Less:

- Credit items

• Sight accounts maintained by the Central Bank, banks or financial Institutions -

• Borrowings from the Central Bank with not more than one month to run -

Net balance – Lender position -

1. Lending with not more than one month to run (exclude loans  with no maturity) -

2. Treasury bills with not more than one month to run (double) -

TOTAL NUMERATOR (A) 4,427,222

DENOMINATOR

 1. 80% of FD & CD having not more than one month to run

2. 50% of FD & CD having more than one month to run

3. 50% of savings deposits

4. 60% of demand deposits

TOTAL DENOMINATOR (B)

LIQUIDITY RATIO (A/B) N/A

SCHEDULE 1 – LIQUIDITY RATIO 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

III



LIQUIDITY RATIO  US$

NET WORTH

1. Treasury balance

Tier (Core Capital)

I. Sub total - A

Paid-up capital          31,000,000 

Reserves (other than revaluation: Translation reserve, general reserve and capital reserve) -

Audited net income for the last financial period    978,874 

Retained earnings brought forward (restated)  40,736 

Other Item (NBC approved) -

Premiums related to capital -

Other items approved by the Central Bank  7,800,000 

Total (A)  39,819,610 

Limited check on RE Max 20% of total A 0.10%

II. Sub total - B

Own shares held (at book value) -

Accumulated losses -

Intangible assets to be deducted  170,299 

Shareholders, Directors, Related Parties (deduct)

1.Unpaid portion(s) of capital (a)   - 

2.Loans, overdrafts and other advances (b)  2,815,216 

3.Debt instruments held bearing signature of Shareholders, Directors, Related Parties (c) -

Other losses -

Total (B)  2,985,515 

Total Tier 1 (Core Capital) (A) - (B)

Tier (Complementary Capital)  36,834,095 

III. Sub-Total C

Revaluation reserves approved by the Central Bank -

Provisions for general banking risks -

1% General provision (Prakas on Asset Class.) 311,054

Subordinated debts approved by the Central Bank -

Other items approved by the Central Bank -

Total (C) 311,054

Limit check on Subordinated Debt (max. 50 % of Tier 1 Capital) 0.84%

IV. Sub-Total D (Tier 2, Deductions)

Equity participation banking & Fin. Instit

Other items to be deducted (def. charg…)

Total (D) 

Total Tier 2 (Compl. Capital) (C) - (D) 311,054

Limit check on Tier 2 capital (Tier 2 = max. 100 % of Tier 1) 0.84%

Regulatory Net Worth (A)- (B) + (C) - (D) 37,145,149 

SCHEDULE 2 – NET WORTH 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

IV



LIQUIDITY RATIO  US$

Numerator

Net Worth as computed above (N)

Assets Weighting

Denominator

Total gross assets

  - Cash, gold and claims on the Central Bank  5,077,836 0%  -   

  - Assets collaterised by deposits  -   0%  -   

  - Claims on sovereign rated AAA to AA-  -   0%  -   

  - Claims on sovereign rated A+ to A-  -   20%  -   

  - Claims on banks rated AAA to AA-  -   20%  -   

  - Claims on sovereign rated BBB+ to BBB-  -   50%  -   

  - Claims on banks rated A+ to A-  -   50%  -   

  - Other assets  32,234,139 100%  32,234,139 

Total assets as reported in the balance sheet  37,311,975  32,234,139 

Off balance sheet items

  - Full risk  -   100%  -   

  - Medium risk
 -   50%  -   

  - Moderate risk  -   20%  -   

  - Low risk  -   0%  -   

Denominator  (D1)  32,234,139 

SOLVENCY RATIO:  (S = N / D1) 115.24%

(*) The denominator of the ratio shall comprise the aggregate of the assets (net amount after deduction of 
provision and depreciation) and off-balance sheet items, weighted to their degree of risk. It excludes the items 
which are deducted in calculating the net worth according to the provisions of the Prakas on the calculation of 
the Bank’ net worth.

SCHEDULE 3 – SOLVENCY RATIO
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

V



LIQUIDITY RATIO  US$

1 Equity to total asset (A/B) 98.81%

A- Equity  39,819,610 

B- Total assets  40,297,490 

2 Capital Tier I to total asset (A/B) 91.41%

A- Capital Tier I  36,834,095 

B- Total assets  40,297,490 

2 Capital Tier I to risk weighted asset (A/B) 114.27%

A- Capital Tier I  36,834,095 

B- Risk Weighted Assets  32,234,139 

4 Capital Tier I + Tier 2 to risk weighted asset (A/B) 115.24%

A- Capital Tier I + tier 2  37,145,149 

B- Risk Weighted Assets  32,234,139 

5 Net Worth to total assets (A/B) 92.18%

A- Net worth  37,145,149 

B- Total assets  40,297,490 

6 Solvency Ratio (A/B) 115.24%

A- Net worth  37,145,149 

B- Risk Weighted Assets  32,234,139 

7 Debt to total asset (A/B) 1.19%

A- Total liabilities  477,880 

B- Total assets  40,297,490 

8 Debt to equity (A/B) 1.20%

A- Total liabilities  477,880 

B- Equity  39,819,610 

9 Dividend to net profit (A/B) 0.00%

A- Dividend   - 

B- Net profit  978,874 

ASSET QUALITY

10 Banking reserve to total loans (A/B) 0.00%

A- Banking reserves   - 

B- Total loans (gross)  30,794,393 

SCHEDULE 2 – NET WORTH 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

VI



LIQUIDITY RATIO  US$

11 Banking reserve to total assets (A/B) 0.00%

A- Banking reserves   - 

B- Total assets  40,297,490 

12 NPL to total loan (A/B) 0.00%

A- NPL   - 

B- Total loans (gross)  30,794,393 

13 NPL to total asset (A/B) 0.00%

A- NPL   - 

B- Total assets  40,297,490 

14 Classified asset to total loan (A/B) 0.00%

A- Classified assets   - 

B- Total loans (gross)  30,794,393 

15 Classified asset to total asset (A/B) 0.00%

A- Classified assets   - 

B- Total assets  40,297,490 

16 Classified asset to total equity (A/B) 0.00%

A- Classified assets   - 

B- Equity  39,819,610 

17 Loan to related parties to total loan (A/B) 0.00%

A- Loan to related parties   - 

B- Total loans (gross)  30,794,393 

18 Large exposure to total loan (A/B) 0.00%

A- Large exposure   - 

B- Total loans (gross)  30,794,393 

19 Loan to related parties to net worth (A/B) 0.00%

A- Loan to related parties   - 

B- Net worth  37,145,149 

20 Large exposure to net worth (A/B) 0.00%

A- Large exposure   - 

B- Net worth  37,145,149 

21 General provision to total loan (A/B) 1.01%

A- General provision  311,054 

B- Total loans (gross)  30,794,393 

SCHEDULE 3 – SOLVENCY RATIO
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

VII



LIQUIDITY RATIO  US$

22 Specific provision to total loan (A/B) 0.00%

A- Specific provision   - 

B- Total loans (gross)  30,794,393 

23 Specific provision to NPL (A/B) -

A- Specific provision   - 

B- NPL   - 

24 All allowances to total assets (A/B) 0.77%

A- Total all allowances  311,054 

B- Total assets  40,297,490 

25 Loans to deposits (A/B) -

A- Total loans to non-bank customers (gross)  31,105,447 

B- Customer's deposits   - 

EARNINGS

26 ROA (A/B) 2.43%

A- Net profit/loss  978,874 

B- Total assets  40,297,490 

27 ROE (A/B) 2.46%

A- Net profit/loss  978,874 

B- Equity  39,819,610 

28 Gross Yield (A/B) 6.36%

A- Interest income  2,562,886 

B- Total assets  40,297,490 

29 Net Interest margin (NIM) to total asset ((A-B)/C) 6.36%

A- Interest income  2,562,886 

B- Interest expense   - 

C- Total assets  40,297,490 

30 Other Income (OTNC) = (A/B) 0.59%

A- Other income  238,658 

B- Total assets  40,297,490 

SCHEDULE 2 – NET WORTH 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

VIII



LIQUIDITY RATIO  US$

31 Provision to total assets (A/B) 0.77%

A- Provision  311,054 

B- Total assets  40,297,490 

32 Overhead (OHEAD) = (A/B) 1.85%

A- Non-interest expenses  746,704 

B- Total assets  40,297,490 

33 Net income before tax (NIBT) = (A/B) 3.12%

A- Net income before tax  1,256,488 

B- Total assets  40,297,490 

34 Tax to total assets (A/B) 0.69%

A- Tax  277,614 

B- Total assets  40,297,490 

35 Interest margin to gross income ((A-B)/C) 911.33%

A- Interest income  2,562,886 

B- Interest expense   - 

C- Gross income  281,226 

36 Non-interest income to gross income (A/B) 8.52%

A- Non-interest income  238,658 

B- Gross income  2,801,544 

37 Non-interest expense to Gross Income (A/B) 265.52%

A- Non-interest expense  746,704 

B- Gross income  281,226 

38 Loan to related parties to net worth (A/B) -

A- Loan to related parties  1,256,488

B- Net worth -

C- Interest expense -

LIQUIDITY

39 Large exposure to net worth (A/B) 10.99%

A- Large exposure  4,427,222 

B- Net worth  40,297,490 

SCHEDULE 3 – SOLVENCY RATIO
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

IX



LIQUIDITY RATIO  US$

40 Short-term Liabilities (A/B) 1.19%

A- Short-term liabilities (less than one year)  477,880 

B- Total assets  40,297,490 

41 Net Liquid asset ((A-B)/C) 826.43%

A- Liquid asset  4,427,222 

B- Short-term liabilities  477,880 

C- Total liabilities  477,880 

42 Quick Ratio (A/B) 926.43%

A- Quick assets  4,427,222 

B- Current liabilities  477,880 

43 Deposit to total loans (A/B) 0.00%

A- Total customers' deposits   - 

B- Total loans to non-bank customers (gross)  31,105,447 

SCHEDULE 2 – NET WORTH 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016

UNAUDITED

X
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