របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុបចាំឆាំ

២០១៤

មាតិកា

ទំព័រ

ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី

១

ទសសនៈ - េបសកកម្ម - តៃម្លស្នូល

២

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗៃនធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី

៤

េសចក្តីែថ្លងការណ៍របស់្របធាន្រកុម្របឹកសោភិបាល

-៣
-៥
៦ -៧
៨ -៩
១០ - ១១

លំនាំេដើមស្តីពីធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី
្រពឹត្តិការណ៍សេង្ខប
បណា្ដញសាខា្របតិបត្តិការ

រចនាសម្ព័ន្ធ
១២

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធ

១៣

លំនាំស្តីពី្រកុម្របឹកសោភិបាល

១៤

លំនាំស្តីពីគណៈកមាធិការ្របតិបត្តិការ

របាយការណ៍
១៥

- ១៨

របាយការណ៍របស់គណៈ្រគប់្រគង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

្រកុមការងារបេច្ចកេទស
្របធាន្រកុម
េលាក Nguyen Nhi Thanh
សមាជិក្រកុម្របឹកសោភិបាលអមអគ្គនាយក

អនុ្របធាន្រកុម
េលាក Phung Thai Phung
អគ្គនាយករង

រចនាេលើ្រកាហ្វិក

េលាក េចង សំបូរ

បុគ្គលិកែផ្នកផសព្វផសោយ និងទីផសោរ

េលាក តាំង េឆង

បុគ្គលិកែផ្នកផសព្វផសោយ និងទីផសោរ

១៩

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជយ

២០

តារាងតុលយការ

២១

របាយការណ៍លទ្ធផល

២២

របាយការណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន

២៣
២៤

របាយការណ៍លំហូរសាច់្របាក់

- ៦២

កំណត់សំគាល់េលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទស នៈ
កាយេទៅជាធនាគារឈានមុខេគរបស់្របេទសេវៀតណាម និងស្ថិតក្នុងចំេណាម ១០ ធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខេគេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា

េបសកកម្ម
បន្តអភិវឌឍឥតឈប់ឈរដើមបីបង្កើននូវតម្លបន្ថមដល់អតិថិជន និងភាគទុនិក
នាំមកនូវតម្លនវិជាជីវៈ និងភាពថ្កុំថ្កើងដល់បុគ្គលិក
រួមចំណកដល់ការអភិវឌឍន៍សង្គម និងសហគមន៍

តៃម្លស្នូល
១.

ស្ម័្រគចិត្តេធ្វើជាអ្នក្រតួស្រតាយផ្លូវ និងហា៊ន្របឈមមុខនឹងឧបសគ្គេដើមបីែស្វងរកនូវទិសេដៅថ្មី

២.

ជានិច្ចកាលផាស់ប្តូរថ្មី សាហាប់ និងៃច្ន្របឌិត េដើមបីែ្របកាយការលំបាក និងឧបសគ្គេទៅជាឱកាសេដើមបីភាពរីកចំេរីន

៣.

េប្តជាចិត្តជាមួយេគាលេដៅគុណភាព ្របកបេដាយវិជាជីវៈអស់ពីចិត្ត និង កិតយោនុភាពខ្ពស់បំផុតេទៅដល់អតិថិជន និងៃដគូ

៤.

ទំនួលខុស្រតូវចំេពាះសង្គម និងសហគមន៍ ្រសបតាមពាកយេសាកេពាលថា “រួមគាេដើមបីអភិវឌឍន៍”

៥

បេង្កើតនូវភាពខុសែប្លកគាជាមួយនឹងផលិតផលមេធយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងទ្រមង់្រគប់្រគងែដលនាំមកនូវភាពេលចេធា និងៃច្ន្របឌិត។

ពឹត្តិការណ៍នានា នធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ធនាគារសាខមែប៊ង បានេបើកសមាធដំណើរការ

ធនាគារសាខមែប៊ង

បាន្របារព្ធវិធីេបីកសេមាធ

ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសីុបាន

េធ្វី្របតិបត្តិការ េនៅក្នុង ្របេទសកម្ពុជា េហីយក៏ជា

សាខារងអូឡាំពិក ែដលមាន ទីតាំងស្ថិតេនៅតំបន់

យុទ្ធសា្រស្តព្រងីកពាណិជ្ជកម្ម របស់ខ្លួនេនៅក្នុង

សាខាភ្នំេពញ ជាធនាគារបរេទស ទី២៧ ែដលបាន
ធនាគារេវៀតណាមដំបូងេគបង្អស់
មកវិនិេយាគេនៅកម្ពុជាផងែដរ។

ែដលបានចូល

ក្នុងនាមជាអ្នក

្រតួស្រតាយផ្លូវដំបូងេគចូលក្នុង វិស័យធនាគារេនៅ

្របេទសកម្ពុជា ធនាគារសាខមែប៊ង បានរួមចំែណក
ក្នុងការព្រងឹកទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្មរវាង្របេទស

ទាំងពីរគឺ កម្ពុជា និងេវៀតណាម។ ្រពឹត្តិការណ៍េនះ
បានប

ក់ពីដំណាក់កាលមួយេទៀត

ស្តីពីការ

សាខារងដំបូងេគេនៅរាជធានីភ្នំេពញមានេឈាះថា
ែដលមានពាណិជ្ជកម្ម

មមាញឹកបំផុតមួយក្នុង

រាជធានី។សាខារងមួយេនះបានស្រមួលដល់ត្រមូវ

ការែផ្នក េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាេ្រចើន ក្នុងតំបន់ផសោរ

បន្តព្រងីកបណា្ដញសាខា

ែដលជាែផ្នកមួយៃន

រាជធានី ភ្នំេពញ េដាយបានេបីកសេមាធសាខា

រងទីពីរស្តិតេនៅក្នុងផសោរទំេនីបេវៀតណាម។សាខា
រងថ្មីមួយេនះបានបេង្កីតនូវឱកាស ដ៏សំខាន់មួយ

អូឡាំពិក េដាយផ្តល់ជូននូវផលិតផល- េសវាកម្ម

ដល់អតិថិជនជាឯកត្តជន និង្រកុមហ៊ុនែដលេនៅ

ពាណិជ្ជកម្ម និងេសវាេផ្ទរ្របាក់។

េ្រចីន្របេភទ និង ទីតាំងែដល្របកបេដាយភាព

សំខាន់ៗដូចជាហិរញ្ញបបទានពាណិជ្ជកម្មឥណទាន

ជុំវិញតំបន់េនះតាមរយៈផលិតផល- េសវាកម្មជា
ងាយ្រសួល។

ពងីក ខ្លួន របស់ធនាគារេនៅក្នុងតំបន់ឥណូចិន ។

ថ្ងទី២៣ ខមិថុនា ឆាំ២០០៩

ថ្ងទី០៨ ខធ្នូ ឆាំ២០១០

ថ្ងទី៣០ ខសីហា ឆាំ២០១១

ធនាគារសាខមែប៊ង បានេបើកសេមាធសាខារង

្រកុម្របឹកសោភិបាលធនាគារ បានេចញេសចក្តីជូន

ជាេលីកទី១ែដលធនាគារសាខមែប៊ង (េខមបូឌា)

ៃនរាជធានីភ្នំេពញ ែដលមានទីតាំងស្ថិតេនៅតំបន់

ធនាគារបុ្រតសម្ព័ន្ធបរេទស

េទៅកាន់ទីកែន្លងែដលមាន ពាណិជ្ជកម្មមមាញឹក

ជនែដលមានការ

កម្ពុជានិងេ្រកាមការជួយេ្រជាមែ្រជងពីធនាគាររដ្ឋ

ទីបី

របស់ខ្លួនេនៅភាគខាងេកើតឈាងខាងតបូង

ផសោរចបោរអំេពៅ។

េដាយសារទីេនះជាតំបន់្របជុំ
រីកចេ្រមើនេលឿនខាងែផ្នក

េសដ្ឋកិច្ច សាខារងចបោរអំេពៅមានឱកាសបានរួម
ចំែណកក្នុងការេលើកស្ទួយ

លក្ខខ័ណអាជីវកម្ម

ដល់អាជីវករទាំងឡាយតាមផសោរ។

ដំណឹង ស្តីពីការកមាយខ្លួនពីសាខាភ្នំេពញ េទៅជា

ែប៊ង ស្ថិតេ្រកាមការអនុ

ៃនធនាគារសាខម

តពីធនាគារជាតិ ៃន

េវៀតណាម។ ្រពឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់េនះ បានកត់

សមា្គល់ពីចំណុចអន្តរកាលនយុទ្ធសា្រស្តក្នុងការ
អភិវឌឍន៍របស់
្របេទសកម្ពុជា

ធនាគារសាខមែប៊ង

េនៅក្នុង

្រពមទាំងព្រងឹងនូវទំនាក់ទំនង

ពាណិជ្ជកម្មរបស់្របជាជនៃន្របេទសទាំងពីរ គឺ

េវៀតណាម និងកម្ពុជា។

ថ្ងទី០៥ ខក
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ភីអិលសុី ចាប់េផ្តីមឈានេជីងេចញេ្រកៅរាជធានី

បំផុតមួយេទៀត គឺការេបីកសេមាធសាខាេនៅទីរួម
េខត្តកំពង់ចាម។ េ្រកៅពីផលិតផល និងេសវាកម្ម
សំខាន់ៗ ស្រមាប់បំេពញត្រមូវែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុជូន

ដល់អតិថិជនក្នុងតំបន់េនាះ សាខាថ្មីេនះបានផ្តល់

នូវេសវាកម្មេផ្ទរ្របាក់យា៉ងឆាប់រហ័ស រវាងេខត្ត

កំពង់ចាម និងរាជធានីភ្នំេពញ ្រពមទាំងបានរួម
ចំែណកក្នុងការជ្រមុញពា

េសដ្ឋកិច្ចធំៗទាំងពីរេនះ។

ណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់

ថ្ងទី២២ ខមីនា ឆាំ២០១២

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ដើម បីឆ្លើយតប

នឹងតម ូវការដ៏ចាំបាច់របស់អតិថិជន

ធនាគារ

ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី បានចាប់អនុវត្តនូវេសវាកម្មថ្មីមួយ គឺេសវា

កាន់ទីតាំងថ្មីធំទូលាយជាងនះ ដលមាន

តាមរយៈការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មជា្របេភទ្របាក់ដុងេវៀតណាមនិងជ្រមុញឲយពាណិជ្ជករ

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានធ្វើការផាស់ប្តូរទីតាំងសាខា
ផសោរទំនើបវៀតណាម
អាសយដានស្ថិត

អគារលខ ៥៣៧A-B, មហាវិថីពះមុនីវងស,

រាជធានីភព
ំ្ន ញ

យបានប្តរូ

ះ

បង្កើតទីតាំងបតិបត្តិការថ្មី ដលស្ថិត

ជាសាខាពះមុនវី ងស។ ការ
ចំកណា្ដលនរាជធានីនះ

គឺជាជំហានដ៏តម
ឹ តវូ មួយ ក្នង
ុ ការរួមចំណកដល់ការអនុវត្តន៍យុទសាស
្ធ
្ត

ពងក
ី ខ្លន
ួ របស់ធនាគារ។ ទីតាង
ំ បតិបត្តការ
ិ ថ្មន
ី ះ គឺជាទីតាង
ំ ដ៏ល្អឥត
ពះជាតំបន់យទ
ុ សាស
្ធ
្ត

ផ្នកសដ្ឋកិច្ច។

រពញ

ះ

យសកានុពលក្នង
ុ ការអភិវឌឍន៍

ទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មតាម្រពំែដនក្នុងេគាលបំណង តភាប់ចំណងពាណិជ្ជកម្មឆ្លង្របេទស

កម្ពុជាែដលេ្របី្របាស់េសវាេផ្ទរ្របាក់ទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មតាម្រពំែដនេនះ ពុំចាំបាច់េបីក
គណនី្របេភទ្របាក់ដុងេឡីយ។

បានរួមចំែណកជួយដល់ការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្ម្របចាំៃថ្ង

ធនាគារ សាខមែប៊ង ( េខមបូឌា) ភីអិលសុី បាន

េបីកសាខាថ្មីមួយេទៀតេនៅក្នុង រាជធានីភ្នំេពញ គឺ

េពាធិចិនតុងែដលស្ថិតេនៅភាគខាងលិចៃនរាជធានី

ែដលជាការនាំយកនូវផលិត

ផល- េសវាកម្មធនាគារជូនដល់សហគមន៍ ែដល
េនៅជុំវិញតំបន់ផសោរសំខាន់ៗ។

របស់ពាណិជ្ជករៃន្របេទស

ថ្ងទី០៦ ខធ្នូ ឆាំ២០១២

ការព្រងីកបណា្ដញសាខា គឺជាយុទ្ធសា្រស្តចមបង

សាខាផសោរេហងលី

ការអនុវត្តន៍នូវេសវាកម្មេនះ

ទាំងពីរ្រពមទាំងបេង្កីននូវ្របសិទ្ធភាពក្នុងពាណិជ្ជកម្មផងែដរ។

ថ្ងទី២៦ ខវិច្ឆិកា ឆាំ២០១២

របស់ធនាគារ ដូចេនះេហីយេទីបធនាគារបានបន្ត

ផ្ទុយេទៅវិញអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្ពុជាអាចទទួលបានការ

ទូទាត់ផាល់ពីអ្នកទិញេនៅេវៀតណាមជា្របាក់េរៀល។

្របកាសជូនដំណឹងស្តីពីការេបីកសេមាធ

សាខា

ភ្នំេពញ។ េនះគឺជាសាខាទី៧ របស់ធនាគារសាខម

ែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី េនៅក្នុង្របេទស េដាយ

បាន បំេពញបែន្ថមចំនួន ទីសាក់ការកណា្ដលចំនួន
០១ និងសាខាចំនួន ០៥ េផសងេទៀតគឺ៖
អូឡាំពិក

សាខា្រពះមុនីវងស

សាខា

សាខាចបោរអំេពៅ

ក្នុង

លបំណង ដើមបីគាំទដល់ការអភិវឌឍសដ្ឋ

កិច្ច របស់អាជីវកម្មក្នុងទីកុងដលសកម្មបំផុត
រាជធានីភ្នំពញ។ ធនាគារ សាខមប៊ង កម្ពុជា
បានបកាសការបើកសាខាតា
ទីបំបី

។ នះគឺជាសាខា

ក្នុងបទស និងជាសាខាទីពីរ

ខាង

ករាជធានីភ្នពញ។
ំ
ការបន្តបងាញការប្តជារបស់
យើងក្នុងការពងីកអាជីវកម្ម

បទសកម្ពុជា។

សាខាេខត្តកំពង់ចាម និងសាខាផសោរេហងលី។

ថ្ងទី១៧ ខមករា ឆាំ២០១៣

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ថ្ងទី២៤ ខមិថុនា ឆាំ២០១៣

ថ្ងទី២៣ ខមសា ឆាំ២០១៤
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សចក្តីថ្លងការណ៍របស់បធានកុមបឹកសោភិបាល

អតិថិជន ដគូអាជីវកម្ម និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារ
សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ជាទី

រព!

ក្នុងឆាំ ២០១៤ បើ

តបន្តបឈមមុខ

នឹងការលំបាកជាចើន

ះបីជាសដ្ឋកិច្ច
ប៉ុន្ត

យមានការស្វះស្វងក្នុងការ

កបសកម្មភាពអាជីវកម្ម ខិតខំស្វងរកឱកាសទីផសោរ ទើប

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី សមចបាន

លទ្ធផលល្អបសើរ។ គិតតឹមថ្ង ៣១ ខ ធ្នូ ឆាំ ២០១៤

ទពយសកម្មសរុបមាន ១៥១,៧៧ លានដុលាអាមរិក កើន
ឡើងចំនួន ៣៨,២ លានដុលាអាមរិក (ស្មើនង
ឹ ៣៣,៦%)

ធៀបនឹងឆាំ ២០១៣។ បក់ប

្ញើសរុបសមចបាន ១១១,១

លានដុលាអាមរិក រួមមានបក់ប

្ញើរបស់សហគស និង

ឯកត្តបុគ្គល ចំនួន ៤៦,៤ លានដុលាអាមរិក កើនឡើង ១៧,៣

លានដុលាអាមរិក (ស្មើនឹង ៥៩,៥%) ធៀបនឹងដើមឆាំ។
ផ្តល់បក់កម្ចីចំនួន ១០៥,១ លានដុលាអាមរិក កើនឡើង

២២,១ លានដុលាអាមរិក (ស្មើនឹង ២៦,៧%) ធៀបនឹង
ដើមឆាំ។ ចំណូលពីសវាកម្មសមចបាន ៨៧៥០០០ ដុលា

អាមរិក កើនឡើង ២៧៧០០០ ដុលាអាមរិក (ស្មើនឹង
៤៦,៣២%) ធៀបនឹងឆាំ ២០១៣។ បក់ចំណញមុនកាត់

ពន្ធសមចបាន ១,៧ លានដុលាអាមរិក កើនឡើងចំនន
ួ ជាង
១ លានដុលាអាមរិក (ស្មន
ើ ង
ឹ ១៤៦%) ធៀបនឹងឆាំ ២០១៣។

បណា្ដញរបស់ធនាគារ ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា)

ភីអិលសុី រួមមានទីសាក់ការកណា្ដល ចំនួន ០១ និងសាខា
ចំនួន ០៧ (សាខាចំនួន ០៥

ភ្នំពញ និងសាខា ០១

ខត្តកំពង់ចាម និងសាខា ០១ ទៀត

ខត្តកណា្ដល) ដល

មានសកម្មភាពអាជីវកម្មយា៉ងមានបសិទ្ធិភាព និងស្ថរភាព

ពីមួយថ្ង

មួយថ្ង

យបានរួមចំណ កយា៉ ងសកម្មក្នុង

ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្តដើមបីកាយ ជាធនាគារលក់រាយដ៏ទំនើប
មានផលិតផលនិងសវាកម្មសំបូរបប

និងជាធនាគារនាំមុខ

គក្នុងតំបន់ឥណូចិនរបស់ សាខមប៊ង។ បច្ចុបបន្ន ធនាគារ

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី កំពុងបមើសវាកម្ម និងទ
ទួលបានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនចំនួនជាង ៦០០០ នាក់ ដលជា
សាប័នសដ្ឋកិច្ច

សាកស

ភីអិលសុី

មួយថ្ង។
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និងបជាជនក្នុងបទសនិងកបទស។

ពាណិជកម្ម
្ជ របស់ ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា)
កម្ពុជា មានគសា្គល់កាន់តចើនពីមួយថ្ង

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ឈានចូលឆាំ ២០១៥
អំ

និង

ពលដលសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានស្ថរភាព និង

យមានការពយោករណ៍ថានឹងមានកំណើនខ្ពស់

ដលបង្កលក្ខខណ

យផលជាងមុន ដល់សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ប៉ុន្តទន្ទឹម

ះ វាក៏បង្ក

យមានប

បឈមជាចន
ើ ដល់ ធនាគារ សាខមប៊ង

(ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី ក្នង
ុ លក្ខខណបកួតបជងកាន់តខាង
ំ រវាងធនាគារ
និងធនាគារ ពីមួយថ្ង

មួយថ្ង។ បធានកុមបឹកសោភិបាល ធនាគារ

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានលើកឡើងនូវដំ

ះសយ

ជាសំខាន់ៗ ដលតូវអនុវត្ត ដើមបីបន្តរកសោសកម្មភាពអាជីវកម្ម សុវត្ថិភាព
-បសិទ្ធិភាព-រឹងមាំយូរអង្វង ដូចខាងកម៖
- បង្កើនការផ្តល់កម្ចីខាតតូច

យមានការជើសរីសអតិថិជន

សមសបនឹងលក្ខខណអាជីវកម្មរបស់ ធនាគារ សាខមប៊ង
(ខមបូឌា) ភីអិលសុី។

- ធ្វើ

យមានស្ថរភាពបភពទុន ជាពិសសគឺបក់ប

ប័នសដ្ឋកិច្ចនិងបជាជន។

-

្ញើពីសា

តលើការបមើអតិថិជន ដលធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងបទស

សរុប ១២១ លានដុលាអាមរិក ចំណូលពីសវាកម្មសរុបសមច

យ

បានជាង ១ លានដុលា អាមរិក ប ក់ចំណ ញមុនកាត់ពន្ធលើសពី

២,៦ លានដុលាអាមរិក។ ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

កំពុងខិតខំនាំមកជូន ដគូអាជីវកម្ម អតិថិជន នូវផលិតផល សវាកម្ម
ធនាគារទំនើប ការថរកសោយា៉ ងកក់

រួសរាយពីសំណាក់បុគ្គលិក

វ័យក្មងដល មានភាពសកម្មក្នុងការបំពញការងារ ដើមបីរួមគាអភិវឌឍ
ជាមួយអតិថិជន

សស់សាតនះ។

ក្នុងបទស ដលសំបូរ

យបសាទបុរាណដ៏

យើងខ្ញុំសងឃឹមថានឹង បន្តទទួលបាននូវការជួយគាំទ ជឿជាក់ពីសំណាក់

អតិថិជនទាំងអស់ ដគូអាជីវកម្ម និងការរួមសហការ ខិតខំអស់ពីកំលាំង
កាយចិត្តរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងដំណើរការអភិវឌឍរបស់ធនាគារ។
សូមអរគុណ និងសូមជូនពរសុខភាពល្អ សុភមង្គលនិង
ភារកិច្ច។

គជ័យគប់

កម្ពជា
ុ និងវៀតណាម ដើមបីបង្កត
ើ បណា្ដញអតិថជ
ិ នសកានុពល

រវាងបទសទាំងពីរ បង្កើនចំណូលពីសវាកម្ម និងដើមបីធានា
យមានស្ថរភាពចំណូល។

- ពងឹងការគប់គងឥណទាន ទប់សា្កត់និង

បធានកុមបឹកសោភិបាល

ះសយបំណុល

ហួសកាលកំណត់សងនិងបំណុលមិនដំណើរការ។

- គប់គងការចំណាយបតិបត្តការ
ិ

យបានចបោស់លាស់ លើក

កម្ពស់បសិទ្ធិភាពក្នុងការបើបស់ខ្ទង់ចំណាយ។

- លើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកគប់រូប បណ្ដុះបណា្ដល
បុគ្គលិកស្នងតំណងបន្ត ដើមបីធានាស្ថរភាពធនធានមនុសស

ជូនធនាគារ។

Tram Be

- បើប ស់បព័ន្ធព័ត៌មានវិទយោ ដើមបីបមើដល់ការងារនិងការ
គប់គង។

- អភិវឌឍ

យបានខាំងខានូវផលិតផលសវាកម្មដលពាក់ព័ន្ធ

នឹងប័ណ្ណធនាគារ។

- លើកកម្ពស់បសិទ្ធិភាពអាជីវកម្មរបស់គប់សាខាទាំងអស់។
ជាមួយនឹងរាល់ដំ

ះសយដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ធនាគារ សាខមប៊ង

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី មានការជឿជាក់ក្នុងការលើកឡើងនូវផនការ ឆាំ
២០១៥ ដលសមច

ដុលាអាមរិក បក់ប

យបាននូវទពយសកម្មសរុបចំនន
ួ ១៧០ លាន
្ញើសរុប ១២៧ លានដុលាអាមរិក ផ្តល់កម្ចី
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លំនាំដើមស្តីពីធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
ធនាគារ សាខមប៊ង គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដលឈានមុខគ

បទសវៀតណាម ហើយកំពុងបន្តពងីកខ្លួនក្នុងបទសកម្ពុជា

និងបទសឡាវ ជាមួយបុគ្គលិកសរុបជាង ១០,០០០នាក់ និងមានទីតាំងបតិបត្តិការជិត ៤២០កន្លង
ធនាគារវៀតណាមដំបូងគបង្អស់ ដលបានបើកសាខារបស់ខ្លួន
វិស័យធនាគារ

ក្នុងតំបន់។

ថ្ងទី២៣ ខមិថុនា ឆាំ២០០៩ កមរូបភាពជាសាខាភ្នំពញ ហើយបានកាយជា

ធនាគារបានឈានជើងចូលមកបទសកម្ពុជា

បទសកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាអ្នកតួសតយផ្លូវដំបូងគចូលក្នុង

បទសកម្ពុជា ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានរួមចំណកក្នុងការពងីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម

រវាងបទសទាំងពីរ គឺ កម្ពុជា និងវៀតណាម។
បនាប់ពីបតិបត្តិការបាន ០២ឆាំ, ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានកមាយខ្លួន

ជាធនាគារ

ឆាំ២០១១។

យបានសហការជាមួយដគូយុទ្ធ

សាស្ត

បនាប់ពបា
ី នកមាយខ្លួន

អន្តរជាតិ

ធនាគារបានបន្តកំណទមង់បតិបត្តិការរបស់ខ្លួន

អភិវឌឍផលិតផល-សវាកម្មថ្មីៗជាចើន

ធនាគារដលផ្តល់សវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ បកប

ថ្ងទី០១ ខតុលា

ដើមបីបំពញតាមតមូវការទីផសោរហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់និងកាយខ្លួនជា

យការបកួតបជង

ក្នុងបទសកម្ពុជា។

ះជាភាសាអង់គ្លស ៖

ធនាគារសាយហ្គន ធឿងទីន (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ះជាអកសរកាត់

៖

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

សាក់ការកណា្ដល

៖

លខ ៦០, មហាវិថីពះន

ទូរស័ព្ទ

៖

(៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤២៣

ត្តម, សងា្កត់ជ័យជំនះ, ខ័ណដូនពញ, រាជធានីភ្នំពញ

ទូរសារ

៖

(៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤៣៣

អុីម៉ល

៖

info@sacombank.com.kh

គហទំព័រ

៖

www.sacombank.com.kh

ថ្ងបង្កីតធនាគារ

៖

ថ្ងទី២៣ ខមិថុនា ឆាំ២០០៩

ដីមទុន

៖

៣៨,០០០,០០០ ដុលារ

ទីតាំងបតិបត្តិការ

៖

៨ កន្លង

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ផ្តល់នូវផលិតផល-សវាកម្មធនាគារជាចីនបភទ

កាន់អតិថិជនជាឯកត្តជន

កុមហ៊ុនសហគសពាណិជ្ជកម្មខាតតូច និងមធយម។ផលិតផល-សវាកម្មទាំងនះរួមមាន៖
បក់ប

្ញីសនសំ បក់ប

ះផសោយវិ

្ញីមានកាលកំណត់ និងបក់ប

បនប័តបក់ប

្ញីជាចីនបភទទៀត

្ញី ប័ណ្ណប្តូររូបិយវត្ថុ រូបិយលាត្តិ

ផ្តល់ឥណទានកមរូបភាពដូចជា៖
- ឥណទាន
- ការកាត់យកកមជីងសារលីឧបករណ៍ពាណិជ្ជកម្ម និងឯកសារមានតម្លផសងទៀត
- លិខិតធានា
- ទមង់នការផ្តល់ឥណទានផសងៗ
បីកគណនីទូទាត់ជូនដល់អតិថិជន
ផ្តល់មធយោបាយក្នុងការទូទាត់ដល់អតិថិជន
សវាកម្មទូទាត់ដូចខាងកម៖
- សវាកម្មទូទាត់ក្នុងបទសរួមបញ្ចូលទាំងមូលបបទានប័ត សំណីទូទាត់ ផ្ទរសិទ្ធិតួតពិនិតយ ផ្ទរសិទ្ធិ
បមូលសាច់បក់ លិខិតឥណទាន សវាកម្មប

ទូទាត់ផសងទៀត

- សវាផ្ទរបក់កបទស និងសវាទូទាត់ផសងទៀត

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ANNUAL REPORT 2014

7

្រពឹត្តិការណ៍សេង្ខប
05-06 April 2014
ដើមបីជាការតភាប់ទនា
ំ ក់ទន
ំ ងវបបធម៌ កីឡាកមសោន្ត ដល់បគ
ុ លិ
្គ កទាំងអស់ ជួយឲយបុគលិ
្គ កធនាគារកាន់តស្នទ
ិ សា
្ធ លជាមួយគា ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី
បានបង្កត
ើ នូវកម្មវិធក
ី ឡា
ី បកួតបជងដូចជា ពានរងាន់កឡា
ី
តន្នស
ី ២០១៤។

23 April 2014
បនាប់ពទ
ី ទួលបានអាជាបណ្ណជាផ្ល
័
វូ ការ, សាខមប៊ង (ខមបូឌា)
ភីអល
ិ សុី បានបរព្វពិធស
ី
ធទីតាង
ំ ទី 8 ជាមួយនឹងពិធកា
ី ត់
ខសបូរនូវថ្ងទី 23 ខ 4 ឆាំ 2014
កង
ុ តា ខត្តកណា្ដល
- ជាតំបន់សដ្ឋកិចសកា
្ច
នុពល
ុ ថ្មជា
ី ប់ជាមួយរាជធានីភព
ំ្ន ញ ។

07 May 2014
ពិពរ័ ណ៍តវូ បានបរព្ធជារៀងរាល់ឆាំ កមការរៀបចំរបស់មជឈមណលជំរញ
ុ ពាណិជកម្ម
្ជ
ហូជម
ី ញ
ិ ក្នង
ុ

លបំណងជំរញ
ុ

និងវិនិ

គនទីកង
ុ

យបានខាង
ំ កាបន្ថមទៀតនូវកិចសហប
្ច
តិបត្តការពា
ិ
ណិជកម្ម
្ជ
- ទសចរណ៍ - សវាកម្ម

វៀតណាម - កម្ពជា
ុ ។ ជាអ្នកឧបត្ថម្ភបក់របស់ពព
ិ រ័ ណ៍នះ, សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី បានចូលរួម ជាផ្នក

មួយនគណៈរៀបចំកម្មវិធស
ី កា
ិ សា
្ខ លាបធានបទ ស្តព
ី ី “ជំរញ
ុ ការវិនិ

គ – ពាណិជកម្ម
្ជ
– ទសចរណ៍វៀតណាម

– កម្ពជា
ុ ” និងសកម្មភាពសំខាន់ផសងៗទៀត ដលមានក្នង
ុ កម្មវិធព
ី ព
ិ រ័ ណ៍ ។

08 May 2014
សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី បានចុះសួរសុខទុកស
្ខ មាគមជនជាតិវៀតណាមដលរស់
បទសកម្ពជា
ុ (VAC)
យឧបត្ថម្ភទឹកបក់ចន
ំ ន
ួ ១.០០០ ដុលារអាមរិក ដើមបីជួយ ដល់
គសា
ួ រជនជាតវ
ិ ៀតណាមដលកំពង
ុ រស់ ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ ហីយជួបបទះការលំបាក។
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08 May 2014
ថ្ងទី ០៨ ខ ០៥ កន្លង

នះ, សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី បានចូលរួមឧបត្ថម្ភ ៥០០,០០០ដុលារអាមរិក

អង្គការមនុសសធម៌ធជា
ំ ងគ

ក្នង
ុ បទសកម្ពជា,
ុ

ដល់សមាគមន៍កាកបាទកហមកម្ពជា
ុ – ដលជា

យមានបំណងរួមចំណកគាទ
ំ ដល់អង្គការនះ ដើមបីអនុវត្តនូវបណា្ដផនការសកម្មភាពរបស់ខន
ួ្ល ។

13 May 2014

ធនាគាសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី បានរៀបចំកម្មវិធដ
ី ណ
ំ
រើ កមសោន្តបច ាំឆាំ
កាន់ ះភូហក
ឹ្វ
បទសវៀតណាម ក្នង
ុ
លបំណងជមញ
ុ និងលើកទឹក
ចិត្ត

ដល់បគ
ុ លិ
្គ កទាង
ំ អស់ដលតងត

ខិតខំ, បង
ឹ បង, តស៊ព
ូ យោយាមធ្វការ
ើ

យ

មិនគិតពីភាពហត់នឿយ និងការលំបាក
ពមទាង
ំ បង្កត
ើ នូវភាពស្នទ
ិ សាល សបបោយ

រីករាយ និងកក់

កមដំបល
ូ ផ្ទះត

មួយន ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា)
ភីអិលសុី ។

23 June 2014
ក្នង
ុ ឱកាសខួបអនុសសោវរីយ៍ ៥ ឆាំ គឺ
ភីអិលសុី បានបរព្ធកម្មវិធីបកប

ថ្ងទី ២៣ មិថនា
ុ ២០១៤ ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា)

យភាពកក់

ទីសាក់ការកណា្ដលផាល់ ពមទាំងបគល់

នូវវត្ថុអនុសសោវរីយ៍ដល់បុគ្គលិកដលបានផសោភាប់ជាមួយធនាគារអស់រយៈពល ៥ ឆាំ កន្លង

។

09 July 2014
ជារៀងរាល់ឆាធ
ំ នាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី
តងតរៀបចំកម្មវិធី បូកសរុបសកម្មភាពបតិបត្តិការ
នូវរៀងរាល់ការបញ្ចប់តីមាសទី២។
ផងដរ

ក្នុងកម្មវិធីនះ

ថា ក់ដឹកនាំធនាគារក៏បានជ ើសរីសយក

បុគ្គលិកឆ្នើមដលមានសាដខិតខំបំពញការងារ។

ិ សុី បានដាក់ឲយបប
ើ ស់ជា
01 October 2014 ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ផ្លវូ ការនូវប័ណថ្ម
្ណ ី ៣ បភទ ដំបង
ូ គរបស់ខន
ួ្ល ក្នង
ុ
នូវអត្ថបយោជន៍ ដលឆ្លយ
ើ តប

នឹងតមវូ ការបតិបត្តរិ បស់អតិថជ
ិ ន។

លបំណងផ្តល់

ះគឺ៖ ប័ណឥណ
្ណ
ពន្ធ

ក្នង
ុ សក
ុ - ប័ណឥណពន្ធ
្ណ
VISA - និងប័ណឥណ
្ណ
ទាន VISA សាខមប៊ង ខមបូឌា។

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.
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បណា្ដញសាខាបតិបត្តិការ
ការិយាល័យកណា្ដល

លខ ៦០, មហាវិថីពះន

ត្តម, សងា្កត់ជ័យជំនះ, ខ័ណដូនពញ, រាជធានីភ្នំពញ

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤២២ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤៣៣
សាខា អូឡាំពិក

សាខា ពះមុនីវងស

៣១៩-៣២១ មហាវិថីពះសីហនុ រាជធានីភ្នំពញ

៥៣៧A-B មហាវិថីពះមុនីវងស រាជធានីភ្នំពញ

ទូរស័ព:្ទ (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤២០ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤០២

ទូរស័ព:្ទ (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤២១ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ៧៣៤

សាខា ចបោរអំ

សាខា ខត្តកំពង់ចាម

៥៧៧A-៥៧៨B ផ្លូវជាតិលខ ១ រាជធានីភ្នំពញ

៤៣ ផ្លូវជាតិលខ ៧ ខត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព:្ទ (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤១៨ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៧២១ ៥៧១

ទូរស័ព:្ទ (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨០០ | ទូរសារ: (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨០១

សាខា ផសោរហងលី

សាខា

២៥-២៧A ផ្លូវលខ ២៧១ រាជធានីភ្នំពញ

៣៧៨-៣៧៩, មហាវិថីសហព័ន្ធរុសសី រាជធានីភ្នំពញ

ទូរស័ព:្ទ (៨៥៥) ២៣ ៨៨១ ៤៦៨ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៨៨១ ៦៦៥

ទូរស័ព:្ទ (៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ១៤៦ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ២៤៦

ធិ៍ចិនតុង

សាខា តា
៥៣៩ ផ្លូវលខ ២១B ខត្តកណា្ដល
ទូរស័ព:្ទ (៨៥៥) ២៣ ៤២៥ ៨៣៥ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៤២៥ ៥៨៦

អីុម៉ល :

info@sacombank.com.kh

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

គហទំព័រ :

www.sacombank.com.kh

ANNUAL REPORT 2014

11

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធ

12

ANNUAL REPORT 2014

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

លំនាំស្តីពីកុមបឹកសោភិបាល

េលាក TRAM BE

បធានកុមបឹកសោភិបាល
មានបទពិ
ធន៍ជាង១១ឆាំ
ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

េលោក NGUYEN MIEN TUAN

េលាក TRAM KHAI HOA

អនុបធានកុមបឹកសោភិបាល

អនុបធានកុមបឹកសោភិបាល

មានបទពិ
ធន៍ជាង ១៧ឆាំ
ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

មានបទពិ
ធន៍ជាង ៧ឆាំ
ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

េលាក NGUYEN BA TRI

េលាក NGUYEN NHI THANH

សមាជិកកុមបឹកសោភិបាល

សមាជិកកុមបឹកសោភិបាល

មានបទពិ
ធន៍ជាង ២១ឆាំ
ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

មានបទពិ
ធន៍ជាង ២៥ឆាំ
ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

េលាក DUONG THE NHUT XUAN

ក

សមាជិកកុមបឹកសោភិបាលឯករាជយ

សមាជិកកុមបឹកសោភិបាលឯករាជយ

មានបទពិ
ធន៍ជាង ៧ឆាំ
ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

មានបទពិ
ធន៍ជាង ៨ឆាំ
ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.
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លំនាំស្តីពីគណៈកមាធិការបតិបត្តិការ

េលោក NGUYEN NHI THANH

េលោក PHUNG THAI PHUNG

អគ្គនាយិការង

សមាជិកកុមបឹកសោភិបាលអមអគ្គនាយក

អគ្គនាយករង

មានបទពិ

មានបទពិ

មានបទពិ

កសី ធា

សិទព
ិ ្ធ រ

ធន៍ជាង១២ឆាំ

ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

កមិតវបបធម៌ៈ អនុបណិតជំនាញផ្នកធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុ
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ធន៍ជាង២៥ឆាំ

ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

កមិតវបបធម៌ៈ អនុបណិតជំនាញផ្នកសដ្ឋកិច្ច

ធន៍ជាង១២ឆាំ

ផ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កមិតវបបធម៌ៈ បរិ

គប់គងពាណិជ្ជកម្ម

បតជំនាញ

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

របាយការណ៍របស់គណៈគប់គង
គណៈគប់គង ធនាគារសាខម (ខមបូឌា) ភីអិលសុី (ត

នះ

កាត់ថា“ធនាគារ”) សូមបងាញរបាយការណ៍របស់គណៈគប់គង និងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុដលបានធ្វើសវនកម្មនាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសំរាប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់។

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារ ជាសាខាមួយរបស់ ធនាគារសាយហ្កនធឿងទីនពាណិជ្ជ “ធនាគារសាខម” ដលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
បតិបត្ដិការអាជីវកម្ម

បទសវៀតណាម។ ធនាគារ ធ្វើ

ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជា កមអាជាប័ណ្ណធនាគារអចិន្ដយ៍លខ៖ ២៧ ចុះថ្ងទី១៩ ខមិថុនា ឆាំ២០០៩ ចញ

យ

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា។ ធនាគារក៏បាន ទទួលអាជាប័ណ្ណពីកសួងពាណិជ្ជកម្ម លខ៖៥២៣/០៩ធ ចុះថ្ងទី១៨ ខមីនា ឆាំ២០០៩ ផងដរ។
ថ្ងទី១ ខតុលា ឆាំ២០១១ ធនាគារបានប្ដូរឋានៈជាកុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសតូវមានកមិត ដលជាកម្មសិទ្ធិទាំងមូលរបស់ធនាគារសាខម
លើលិខិតអនុម័តជាផ្លូវការពីកសួងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងទី២០ ខក

យផ្អក

ឆាំ២០១១។

បតិបត្ដិការចមបងរបស់ធនាគារ

ធនាគារផ្ដល់សវាគប់បភទនអាជីវកម្មធនាគារ និងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដលពាក់ព័ន្ធផសងៗទៀត។
ក្នុងអំឡុងឆាំ២០១៤ ពុំមានការបបួលគួរឱយកត់សំគាល់ដលទាក់ទងនឹងបតិបត្ដិការចំបង របស់ធនាគារ

ះទ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានដូចខាងកម៖
២០១៤
ដុលារអាមរិក

២០១៣
ដុលារអាមរិក

១.៧១៤.៩៩៣

៦៨៨.៤៩៥

ចំណាយពន្ធលើបក់ចំណញ

(៣៨១.៥៦២)

(២១៣.៧៨១)

បក់ចំណញកយបង់ពន្ធ

១.៣៣៣.៤៣១

៤៧៤.៧១៤

សមមូល សមមូលពាន់រៀល

៥.៤៣៣.៧៣១

១.៨៩៦.៤៨៣

បក់ចំណញមុនបង់ពន្ធ

ដើមទុន

ធនាគារមានដើមទុនសរុប ៣៨.០០០.០០០ ដុលារអាមរិកគិតតឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និង ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣។

ទុនបមុង និង សំវិធានធន
ពុំមានការបបួលជាសារវន្ដ

លើទុនបមុង និងសំវិធានធន

ក្នុងការិយបរិច្ឆទដលបានបញ្ចប់នះទ កពីអ្វីដលបានបងាញ

ក្នុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុនះ។

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.
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របាយការណ៍របស់គណៈគប់គង (តពីទំព័រមុន)
ឥណទាន និងបុរបទានអាកក់ និងជាប់សងស័យ
មុនពលដលរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារតវូ បានរៀបចំឡង
ើ
ចាត់វិធានការទាក់ទង

នឹងការលុប

គណៈគប់គងធនាគារបានចាត់វធា
ិ នការសមសបនានាដើមបីអះអាងថាពួកគបាន

លឥណទាននិងបុរបទានអាកក់

និងមានការជឿជាក់ថា រាល់ឥណទាន និងបុរបទានអាកក់តូវបានលុប

និងការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទាននិងបុរបទានអាកក់

និងជាប់សងស័យ

ល និងសំវិធានធនគប់គន់តូវកំណត់ឡើងសំរាប់ឥណទានអាកក់ និង

ជាប់សងស័យ។
កាលបរិចទនរបា
្ឆ
យកាណ៍នះ គណៈគប់គងពុបា
ំ នដឹងពីហតុការណ៍ណាមួយដលនឹងបណា្ដលឲយចំនន
ួ ទឹកបក់នឥណទាន និងបុរបទានអាកក់
ដលបានលុប

ល ឬ ចំនួនទឹកបក់សំវិធានធនលើឥណទាននិងបុរបទានអាកក់ និងជាប់សងស័យ

ចំនួនមិនគប់គន់រហូតដល់កំរិតទឹកបក់ជាសារវន្តណាមួយ

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មាន

ះទ។

ទពយសកម្មចរន្ត
មុនការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គណៈគប់គងបានចាត់វិធានការសមសបនានាដើមបីធានាថា រាល់ទពយសកម្មចរន្តកពីឥណទាន
ដលទំនងមិនអាចលក់បាន
ឲយ

ក្នុងបតិបត្ដិការអាជីវកម្មធម្មតា ក្នុងតម្លដូចដលបានកត់ត

ក្នុងបញ្ជីគណនយយរបស់ធនាគារ

ះ តូវបានកាត់បន្ថយ

ស្មើនឹងតម្លដលគិតថា នឹងអាចលក់បានលើទីផសោរ។

នាកាលបរិច្ឆទនរបាយកាណ៍នះ
សកម្មចរន្ត

គណៈគប់គងធនាគារពុំបានដឹងពីហតុការណ៍ណាមួយ

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មិនតឹមតូវជាសារវន្ត

ដលនឹងបណា្ដលឲយប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្លនទពយ

ះទ។

វិធីសាស្ដវាយតម្ល
នាកាលបរិច្ឆទនរបាយកាណ៍ គណៈគប់គងធនាគារពុំបានដឹងពីពឹត្ដិការណ៍ដលបានកើតឡើងធ្វើឱយការអនុវត្ដវិធីសាស្ដ ក្នុងការវាយតម្លទពយសកម្ម
និងបំណុលកន្លងមក

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារមានកំហុសឆ្គង ឬ មិនសមសបជាសារវន្ដ

ះទ។

បំណុលយថាភាព និង បំណុលផសងៗ
នាកាលបរិច្ឆទនរបាយការណ៍នះ៖

•

ពុំមានការដាក់បន្ទុកលើទពយសកម្មរបស់ធនាគារ ដលកើតឡើងចាប់ពីកាលបរិច្ឆទបញ្ចប់នឆាំហិរញ្ញវត្ថុនះ ដលបើសមប់ធានាបំណុល
របស់បុគ្គលដទ

ះទ និង

• ពុំមានបំណុលយថាភាពទាក់ទងនឹងធនាគារ ដលបានកើតឡើងចាប់ពីកាលបរិច្ឆទបញ្ចប់នឆា ំហិរញ្ញវត្ថុ ក ពីបំណុលដលកើតឡើងពី
សកម្មភាពបតិបត្ដិការបកតីរបស់ធនាគារ
តាមមតិ

ះទ។

បល់របស់គណៈគប់គង ពុំមានបំណុលយថាភាព ឬបំណុលផសងទៀតរបស់ធនាគារ ដលបាន ឬទំនងនឹងកាយជាកាតព្វកិច្ចបំណុលក្នុង

អំឡុង ១២ខខាងមុខ បនាប់ពីកាលបរិច្ឆទបញ្ចប់ឆាំ ហិរញ្ញវត្ថុនះដលនឹងមាន ឬអាចជះឥទ្ធិពលជាសារវន្ត
កាតព្វកិច្ចបំណុលរបស់ខ្លួន
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ពលបំណុលទាំង
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ះដល់កាលកំណត់

លើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបំពញ

ះទ។

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

របាយការណ៍របស់គណៈគប់គង (តពីទំព័រមុន)
ពឹត្ដិការណ៍កយកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការ
ពុំមានពឹត្ដិការណ៍ គួរឱយកត់សំគាល់ណាមួយបានកើតឡើង បនាប់ពីកាលបរិច្ឆទនរបាយកាណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដលតមូវឱយមានការបងាញ ឬនិយ័តកម្មកពី
ការបងាញ

ក្នុងកំណត់សំគាល់ដលភាប់មកជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះ

ះទ។

កុមបឹកសោភិបាល
សមាជិកកុមបឹកសោភិបាល គិតចាប់ពីថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤ រហូតដល់កាលបរិច្ឆទរបាយការណ៍នះរួមមាន៖

ះ

មុខតំណង

កាលបរិឆ្ឆទនការតងតាំង

ក Tram Be

បធាន

តងតាំង

ថ្ងទី១ ខសីហា ឆាំ២០១២

ក Tram Khai Hoa

អនុបធាន

តងតាំង

ថ្ងទី១ ខសីហា ឆាំ២០១២

ក Nguyen Mien Tuan

អនុបធាន

តងតាំង

ថ្ងទី១ ខសីហា ឆាំ២០១២

ក Duong The Nhat Xuan

សមាជិកឯករាជយ

តងតាំង

ថ្ងទី១១ ខក

ក Nguyen Ba Tri

សមាជិក

តងតាំង

ថ្ងទី១៥ ខវិច្ឆិកា ឆាំ២០១៣

ក Nguyen Nhi Thanh

សមាជិក

តងតាំង

ថ្ងទី២ ខមករា ឆាំ២០១៤

កសី Thach Thi Pho Ly

សមាជិកឯករាជយ

តងតាំង

ថ្ងទី៧ ខកក្កដា ឆាំ២០១៤

ក Deang Sarann

សមាជិកឯករាជយ

លាឈប់

ថ្ងទី២ ខមករា ឆាំ២០១៤

ឆាំ២០១២

គណៈគប់គង
សមាជិកគណៈគប់គង គិតចាប់ពីថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤ រហូតដល់កាលបរិច្ឆទរបាយការណ៍នះរួមមាន៖

ះ

មុខតំណង

កាលបរិឆ្ឆទនការតងតាំង

ក Nguyen Nhi Thanh

សមាជិកកុមបឹកសោភិបាល
អមអគ្គនាយក

តងតាំង

ក Phung Thai Phung

អគ្គនាយករង

តងតាំងសារជាថ្មី

កសី Thearo Sidthipor

អគ្គនាយករង

តងតាំង

ថ្ងទី១៩ ខក

ឆាំ២០១១

ថ្ងទី១ ខមីនា ឆាំ២០១២

ថ្ងទី១១ ខកុម្ភៈ ឆាំ២០១៣

សវនករ
កុមហ៊ុនសវនករ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជាសវនកររបស់ធនាគារ ។
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របាយការណ៍របស់គណៈគប់គង (តពីទំព័រមុន)
សចក្ដីបកាស
ងតាមមតិ

យគណៈគប់គង

បល់ យើងខ្ញុំជាគណៈគប់គងសូមធ្វើការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ថាពិតជាបានផ្តល់នូវទិដ្ឋភ ាពពិត និងតឹមតូវនសានភាព

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងលទ្ធផលនបតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់បក់សំរាប់ការិយបរិច្ឆទដលបានបញ្ចប់
អនុ

ម

តាមស្តង់ដារគណនយយកម្ពុជា និងបទបញ្ញតិ្តដលពាក់ព័ន្ធ និង

លការណ៍ណនាំចញផសោយ

យ

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា។

ហត្ថលខាតំណាងគណៈគប់គង

ក Nguyen Nhi Thanh
សមាជិកកម
ុ បក
ឹ សោភិបាលអមអគ្គនាយក
រាជធានីភព
ំ្ន ញ ពះរាជាណាចកកម្ពជា
ុ
ថ្ងទី៣០ ខមីនា ឆា២
ំ ០១៥
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ង៖ ៦១០០៩៥៤២/១៦៥០៥២៣៨

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជយ
ជូនចំ

ះ ភាគទុនិកន ធនាគារសាខម (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម

លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារសាខម (ខមបូឌា) ភីអិលសុី (“ធនាគារ”) ដលរួមមានតារាងតុលយការនាថ្ងទី៣១

ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បមបមួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់បក់សំរាប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

លន

បាយ

គណនយយសំខាន់ៗ និង កំណត់សំគាល់ផសងៗ។

ការទទួលខុសតូវរបស់គណៈគប់គងចំ
គណៈគប់គងរបស់ធនាគារជាអ្នកទទួលខុសតូវចំ

ស្ដង់ដារគណនយយកម្ពុជា ហើយនិងបទបញ្ញត្តិ និង
ចំ

ះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ះការរៀបចំ និងការបងាញទិដ្ឋភ ាពពិតបកដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
លការណ៍ណនាំដលចញ

ះបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុងដលគណៈគប់គងគិតថា មានសារៈប

យអនុ

ម

តាម

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា ហើយនិងទទួលខុសតូវដូចគាផងដរ

ជន៍ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដលពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ដដល

បណា្ដលមកពីការក្លងបន្លំ ឬ ការភាន់ចឡំ។

ការទទួលខុសតូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសតូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺប
សវនកម្ម

យអនុ

ម

្ចញមតិ

បល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះ

យផ្អកលើមូលដាននការងារសវនកម្ម។ យើងខ្ញុំបានធ្វើការងារ

តាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិស្ដីពីសវនកម្មនកម្ពុជា។ ស្ដង់ដារទាំងនះតមូវឲយយើងខ្ញុំ អនុវត្ដតាមតមូវការនកមសីលធម៌ និងរៀបចំ

ផនការ និងបំពញការងារសវនកម្មដើមបីទទួលបានការធានាសមហតុផលដើមបីអះអាងថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ដឡើយ។
ការងារសវនកម្មយើងខ្ញុំរួមមាន ការអនុវត្ដនីតិវីធីទាំងឡាយដើមបីទទួលបាននូវភស្ដុតាងដលទាក់ទង
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ រាល់នីតិវិធីដលយើងខ្ញុំបាន ជើសរីសខាងលើគឺពឹងផ្អក

នឹង បរិមាណទឹកបក់និងការបងាញទាំងឡាយ

លើការវិនិច្ឆ័យរបស់សវនករ

យរាប់បញ្ចូលនូវការវាយតម្ល

លើហានិភ័យនភាពខុសឆ្គងជាសារវន្ដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដលបណា្ដល មកពីការក្លងបន្លំ ឬ ការភាន់ចឡំ។ ក្នុងការវាយតម្លលើហានិភ័យទាំង
ះ យើងខ្ញុំបានពិនិតយលើបព័ន្ធតួតពិនិតយផ្ទក្នុងដលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការបងាញ ពីទិដ្ឋភាពពិតបកដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
ដើមបីរៀបចំនីតិវិធី សវនកម្មដលសមសប

តាមកាលៈទសៈ ប៉ុន្ដការវាយតម្លទាំងនះមិនមនសំរាប់

លបំណង ប

្ចញមតិ

នបព័នត
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យផ្ទក្នង
ុ របស់ធនាគារទ។ ការងារសវនកម្មរបស់យង
ើ ខ្ញក
ំុ រ៏ ម
ួ បញ្ចល
ូ ផងដរនូវការវាយតម្ល ភាពសមសបន
ដលបានបប
ើ ស់ និងភាពសមហតុសមផលនការបា៉នសា
់ នគណនយយសំខាន់ៗដលធ្វឡ
ើ ង
ើ

លន

បល់លើបសិទ្ធិភាព
បាយគណនយយ

យគណៈគប់គងពមទាំងការវាយតម្លលើការបងាញ

នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។
យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្ដុតាងសវនកម្មដលយើងខ្ញុំបានទទួលមានលក្ខណៈគប់គន់និងសមសបដើមបីផ្ដល់ជាមូលដានក្នុងការប

្ចញមតិ

បល់របស់

យើងខ្ញុំ។

មតិ
តាមមតិ

បល់របស់សវនករ
បល់របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះបងាញនូវទិដ្ឋភាពពិតបកដនិងតឹមតូវពីសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ

ឆាំ២០១៤ ពមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់បក់របស់ធនាគារសំរាប់ការិយបរិច្ឆទដលបានបញ្ចប់
កម្ពុជា ហើយនិងបទបញ្ញត្តិ និង

លការណ៍ណនាំ ដលចញ

យអនុ

ម

តាមស្ដង់ដារគណនយយ

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា។

Maria Cristina M. Calimbas
Partner

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
កុមហ៊ុនគណនយយករជំនាញ និងសវនករបតិសុត
រាជធានីភ្នំពញ ពះរាជាណាចកកម្ពុជា
ថ្ងទី៣០ ខមីនា ឆាំ២០១៥
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តារាងតុលយការ
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤

២០១៤
ដុលាអាមរិក

កំណត់
សំគាល់

២០១៤

២០១៣

២០១៣

សមមូលពាន់រៀល

ដុលាអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

ទពយសកម្ម
សាច់បក់ក្នុងដ និង មាស

៣

៣.៩៣៧.០១៦

១៦.០៤៣.៣៤០

៤.៥៤១.០៤៣

១៨.១៤១.៤៦៧

សមតុលយ

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

៤

១១.៧៣១.០១២

៤៧.៨០៣.៨៧៤

១៤.៨៧៤.២៩៤

៥៩.៤២២.៨០៥

សមតុលយ

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

៥

២៨.០៤៥.៦៧៨

១១៤.២៨៦.១៣៨

១០.៥៥២.៨៩៩

៤២.១៥៨.៨៣២

៦

១០២.៩១៣.៩៦១

៤១៩.៣៧៤.៣៩១

៨១.៣២៦.៩៥២

៣២៤.៩០១.១៧៣

៧

២៥.០០០

១០១.៨៧៥

២៥.០០០

៩៩.៨៧៥

អចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍

៨

១.១៩១.០២២

៤.៨៥៣.៤១៥

១.១៦៣.១២៦

៤.៦៤៦.៦៨៨

ទពយអរូបិយ

៩

៦៤.៣៣៨

២៦២.១៧៧

១៣០.៣៩៧

៥២០.៩៣៦

ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម

១៣

១១.១១៤

៤៥.២៩០

-

-

ទពយសកម្មផសងៗ

១០

៣.៨៤៩.២៤៣

១៥.៦៨៥.៦៦៥

៩៥៣.៦៨៣

៣.៨០៩.៩៦៥

១៥១.៧៦៨.៣៨៤

៦១៨.៤៥៦.១៦៥

១១៣.៥៦៧.៣៩៤

៤៥៣.៧០១.៧៤១

ឥណទាន និងបុរបទាន
ការវិនិ

អតិថិជន

គលើមូលប័ត

ទពយសកម្មសរុប
បំណុល
បក់ប

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

១១

៦៤.៥៦៧.២៥៦

២៦៣.១១១.៥៦៨

៤១.៤៦៤.០៣៧

១៦៥.៦៤៨.៨២៨

បក់ប

្ញើរបស់អតិថិជន

១២

៤៦.៤៤៥.៣៥០

១៨៩.២៦៤.៨០១

២៩.០៩៩.០៩៩

១១៦.២៥០.៩០១

បំណុលពន្ធលើបក់ចំណញ

១៣

៣៣៧.០២៥

១.៣៧៣.៣៧៧

១៥៣.២៣២

៦១២.១៦២

ពន្ធពនយោរជាបំណុល

១៣

៦.៨៧២

២៨.០០៣

៤០.៨៦៤

១៦៣.២៥២

បំណុលផសងៗ

១៤

១.០៧៨.៤៥០

៤.៣៩៤.៦៨៥

៧៦៤.៨៧៦

៣.០៥៥.៦៨០

១១២.៤៣៤.៩៥៣

៤៥៨.១៧២.៤៣៤

៧១.៥២២.១០៨

២៨៥.៧៣០.៨២៣

៣៨.០០០.០០០

១៥៤.៨៥០.០០០

៣៨.០០០.០០០

១៥១.៨១០.០០០

១.៣៣៣.៤៣១

៥.៤៣៣.៧៣១

៤.០៤៥.២៨៦

១៦.១៦០.៩១៨

៣៩.៣៣៣.៤៣១

១៦០.២៨៣.៧៣១

៤២.០៤៥.២៨៦

១៦៧.៩៧០.៩១៨

១៥១.៧៦៨.៣៨៤

៦១៨.៤៥៦.១៦៥

១១៣.៥៦៧.៣៩៤

៤៥៣.៧០១.៧៤១

បំណុលសរុប
មូលនិធិមាស់ភាគហ៊ុន
មូលធនដលបានបង់
បក់ចំណញរកសោទុក
មូលនិធិមាស់ភាគហ៊ុនសរុប
បំណុល និង មូលនិធិមាស់ភាគហ៊ុនសរុប
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របាយការណ៍លទ្ធផល

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤
២០១៤
ដុលាអាមរិក

កំណត់
សំគាល់

២០១៤
សមមូលពាន់រៀល

២០១៣
ដុលាអាមរិក

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

២០១៣
សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

ចំណូលការបក់ និង ចំណូលបហាក់បហល

១៦

៨.៤០២.៨៣៤

៣៤.២៤១.៥៤៩

៥.៩២២.៤០២

២៣.៦៥៩.៩៩៦

ចំណាយការបក់ និង ចំណាយបហាក់បហល

១៧

(២.៦០៦.៨០៧)

(១០.៦២២.៧៣៩)

(១.៤៦២.២១៦)

(៥.៨៤១.៥៥៣)

៥.៧៩៦.០២៧

២៣.៦១៨.៨១០

៤.៤៦០.១៨៦

១៧.៨១៨.៤៤៣

ចំណល
ូ ការបក់ និង ចំណល
ូ បហាក់បហល សុទ្ធ
ចំណូលពីកំរឈ្នួល និង កំរជើងសារ

១៨

១.០១០.៥០៥

៤.១១៧.៨០៨

៧៧៨.៤០៦

៣.១០៩.៧៣២

ចំណាយពីកំរឈ្នួល និង កំរជើងសារ

១៩

(១៩៤.៤២៥)

(៧៩២.២៨២)

(១៦៤.៨២៣)

(៦៥៨.៤៦៨)

៨១៦.០៨០

៣.៣២៥.៥២៦

៦១៣.៥៨៣

២.៤៥១.២៦៤

-

-

៦២.០៤០

២៤៧.៨៥០

(៥៥.៧០៧)

(២២៧.០០៦)

២១.២៦៦

៨៤.៩៥៨

៦.៥៥៦.៤០០

២៦.៧១៧.៣៣០

៥.១៥៧.០៧៥

២០.៦០២.៥១៥

(៤.២៩៥.៥៦៩)

(១៧.៥០៤.៤៤៤)

(៣.៨០៤.៧១៤)

(១៥.១៩៩.៨៣២)

(៥៤៥.៨៣៨)

(២.២២៤.២៩០)

(៦៦៣.៨៦៦)

(២.៦៥២.១៤៥)

១.៧១៤.៩៩៣

៦.៩៨៨.៥៩៦

៦៨៨.៤៩៥

២.៧៥០.៥៣៨

ចំណូលពីកំរឈ្នួល និង កំរជើងសារ សុទ្ធ
ចំណូលការវិនិ

គលើមូលប័ត

ចំណូល/(ខាត) ពីសកម្មភាពផសងៗ

២០

ចំណូលបតិបត្ដិការសរុប
និង រដ្ឋបាល

២១

សំវិធានធនសំរាប់ការខាតបង់លើឥណទាន

៦

ចំណាយទូ

ចំណញមុនបង់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធលើបក់ចំណញ

១៣

(៤២៦.៦៦៨)

(១.៧៣៨.៦៧២)

(២៣១.៣១៥)

(៩២៤.១០៣)

ចំណាយលើពន្ធពនយោរ

១៣

៤៥.១០៦

១៨៣.៨០៧

១៧.៥៣៤

៧០.០៤៨

ចំណាយសរុបពន្ធលើបក់ចំណញ

(៣៨១.៥៦២)

(១.៥៥៤.៨៦៥)

(២១៣.៧៨១)

(៨៥៤.០៥៥)

ចំណញសុទ្ធសំរាប់ការិយបរិច្ឆទ

១.៣៣៣.៤៣១

៥.៤៣៣.៧៣១

៤៧៤.៧១៤

១.៨៩៦.៤៨៣
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បក់ចំណញផ្ទរ

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សំគាល់២.១.៥)

សមតុលយតឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤
១៥៤.៨៥០.០០០

៣៨.០០០.០០០

-

បក់ចំណញសុទ្ធសមប់ការិយបរិច្ឆ ទ

ធនាគារម

៣៨.០០០.០០០

១៥១.៨១០.០០០

សមតុលយតឹមថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សំគាល់លខ២.១.៥)

៣៨.០០០.០០០

-

បក់ចំណញមិនទាន់ទទួលសា្គល់ ទពយមានសមប់លក់

សមតុលយតឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៣

-

បក់ចំណញសុទ្ធសមប់ការិយបរិច្ឆ ទ

៥.៤៣៣.៧៣១

១.៣៣២.៤៣១

(៤.០៤៥.២៨៦)

១.៣៣៣.៤៣១

៤.០៤៥.២៨៦

១៦.១៦០.៩១៨

៤.០៤៥.២៨៦

-

៤៧៤.៧១៤

៣.៥៧០.៥៧២

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

៣៨.០០០.០០០

បក់ចំណញរកសោទុក

មូលធនដលបានបង់

សមតុលយតឹមថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៣

សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤

របាយការណ៍បមបមួលមូលធន

-

១៦០.២៨៣.៧៣១

៣៩.៣៣៣.៤៣១

(៤.០៤៥.២៨៦)

-

១.៣៣៣.៤៣១

៤២.០៤៥.២៨៦

១៦៧.៩៧០.៩១៨

៤២.០៤៥.២៨៦

(៨៤.៥៨៩)

៤៧៤.៧១៤

៤១.៦៥៥.១៦១

ដុលារអាមរិក

សរុប

-

-

-

-

(៨៤.៥៨៩)

-

៨៤.៥៨៩

ដុលារអាមរិក

បក់បំរុងផសងៗ

របាយការណ៍លំហូរសាច់បក់
សមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤

កំណត់
សំគាល់
សាច់បក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពបតិបត្តិការ
លំហូរសាច់បក់ពីសកម្មភាពវិនិ

២២

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

១៦.១៦៥.០០៧

៦៥.៨៧២.៤០២

៩.៦៦៧.៩៥៧

៣៨.៦២៣.៤៨៩

គ

ការទិញបន្ថមនូវអចលនទពយ និង ហត្ថូបករណ៍

៨

(៣៩៨.៤២៦)

(១.៦២៣.៥៨៦)

(៤៣៤.៥៧២)

(១.៧៣៦.១១៥)

ការទិញបន្ថមនូវទពយអរូបិយ

៩

-

-

(៦៨.៤០០)

(២៧៣.២៥៨)

៩.៥០០

៣៨.៧១៣

-

-

(៣៨៨.៩២៦)

(១.៥៨៤.៨៧៣)

(៥០២.៩៧២)

(២.០០៩.៣៧៣)

(៤.០៤៥.២៨៦)

(១៦.៤៨៤.៥៤០)

-

-

១១.៧៣០.៧៩៥

៤៧.៨០២.៩៨៩

៩.១៦៤.៩៨៥

៣៦.៦១៤.១១៦

២២.០៦៥.៧៣៣

៨៨.១៥២.៦០៥

១២.៩០០.៧៤៨

៥១.៥៣៨.៤៨៩

-

១.៧៦៥.២៥៧

-

-

៣៣.៧៩៦.៥២៨

១៣៧.៧២០.៨៥១

២២.០៦៥.៧៣៣

៨៨.១៥២.៦០៥

សាច់បក់បានពីការលក់អចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍
សាច់បក់សុទ្ធបើបស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិ

គ

លំហូរសាច់បក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ
បក់ចំណញផ្ទរ

កុមហ៊ុនម

ការកើនឡើងសុទ្ធនសាច់បក់
សមតុលយសាច់បក់

ដើមឆាំ

៣

លំអៀងអតប្តូរបក់បរទស
សាច់បក់ និងសាច់បក់សមមូល

ចុងឆាំ
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

១.

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារសាខម (ខមបូឌា) ភីអិលសុី (ត

នះ

កាត់ថា“ធនាគារ”) បានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម

ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជា។

ការបង្កើតឡើង និងបតិបត្ដិការ
ធនាគារជាសាខារបស់ ធនាគារសាយហ្គនធឿងទីន ពាណិជ្ជ ដលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
អាជីវកម្ម

បទសវៀតណាម។ ធនាគារធ្វើបតិបត្ដិការ

ក្នង
ុ ពះរាជាណាចកកម្ពជា
ុ កមអាជាប័ណធ
្ណ នាគារអចិនយ៍
្ដ លខ២៧ ចុះថ្ងទី១៩ ខ មិថនា
ុ ឆា២
ំ ០០៩ ចញ

យធនាគារជាតិ

នកម្ពុជា។ ធនាគារបានទទួលអាជាប័ណ្ណ ពីកសួងពាណិជ្ជកម្ម លខ៥២៣/០៩ធ ចុះថ្ងទី១៨ ខមីនា ឆាំ២០០៩។
ថ្ងទី១ ខតុលា ឆាំ២០១១ ធនាគារបានប្ដូរសានភាពកុមហ៊ុនតាមចបោប់របស់ខ្លួន
មានការផាស់ប្តូរភាគទុនិក

ះទ

ជា កុមហ៊ុន ឯកជនទទួលខុសតូវមានកមិត និងពុំ

យផ្អកលើលិខិត អនុម័ត ជាផ្លូវការពីកសួងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងទី២០ ខក

ឆាំ២០១១។

សកម្មភាពចមបងៗរបស់ធនាគារគឺការផ្ដល់សវាកម្មផ្នកធនាគារជាចើនបភទ និងសវាកម្មផសងៗ ទៀតដលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ពះរាជាណាចកកម្ពុជា។

មូលនិធិមាស់ហ៊ុន
មូលនិធិសរុបរបស់មាស់ហ៊ុនធនាគារគិតតឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ មានចំនួន ៣៨ លានដុលារអាមរិក ឬស្មើនឹង ១៥៤,៨៥ ពាន់លានរៀល
(ឆាំ២០១៣៖ ៣៨ លានដុលារអាមរិក ឬ ១៥១,៨១ ពាន់លានរៀល)។

ទីតាំង
ការិយាល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ថិត

អាគារលខ៦០ មហាវិថីពះន

ត្ដម សងា្កត់ជ័យជំនះ ខណដូនពញ រាជធានីភ្នំពញ

ពះរាជាណាចកកម្ពុជា។

បុគ្គលិក
គិតតឹមថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ ធនាគារមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ១៦៧នាក់ ដលក្នុង

ះ ៩៨នាក់បំរីការ

បំរីការ

សាខាចបោរអំ

សាខាអូឡាំពិក ១៣នាក់ បំរីការ

១២នាក់ បំរីការ

២.

លន

សាខាខត្តកំពង់ចាម ១២នាក់ បំរីការ

សាខាមុន្នីវងស ៩នាក់ បំរីការ

សាខា

ទីសាក់ការកណា្ដល ១៤នាក់

៩នាក់ បំរីការ

សាខាហងលី

ធិ៍ចិនតុង (២០១៣៖ ១៦៧ នាក់)។

បាយគណនយយ

២.១.

មូលដាននការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២.១.១

របាយការណ៍អនុ

មភាព

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតូវបានរៀបចំឡើង
នាគារជាតិនកម្ពុជា

យអនុ

មតាម ស្តង់ដារគណនយយ នកម្ពុជា (CAS) និង សចក្តីណនាំរបស់ធ

លើការរៀបចំ និងបងាញ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ លមានភាប់ជាមួយរួមទាង
ំ ការបប
ើ ស់របាយការណ៍ទាង
ំ នះ មិនតវូ បានរៀបចំឡង
ើ សំរាប់អកប
្ន
ប
ើ សរ់ បាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដលពុំបានដឹងពី

លការណ៍គណនយយ នីតិវិធី និងការអនុវត្ដគណនយយនពះរាជាណាចកកម្ពុជា និងពុំមាន

បងាញពីសានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលនបតិបត្ដិការ និងសានភាពលំហូរសាច់បក់
ការអនុវត្ដគណនយយដលទទួលសា្គល់ជាទូ
លន

២.១.២

ម

តាម

លបំណងធ្វើការ

លការណ៍គណនយយ និង

យឡកពីបទសកម្ពុជាទ។

បាយគណនយយបងាញខាងកម តវូ បានធនាគារអនុវត្ដយា៉ងជាប់លាប់។

មូលដាននការវាស់វង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតូវបានរៀបចំ

២.១.៣.

បណា្ដបទស

យអនុ

យវិធីសាស្តថ្លដើមបវត្តិសាស្ត។

ឆាំសារពើពន្ធ
ឆាំសារពើពន្ធចាប់ផ្តើមពីថ្ងទី១ ខមករា និង បញ្ចប់ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ។
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២.

លន

បាយគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

២.១.

មូលដាននការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២.១.៤

រូបិយប័ណ្ណសមប់ការវាស់វងនិងការបងាញ
រូបិយប័ណ្ណជាតិបស់ពះរាជាណាចកកម្ពុជា គឺ ខ្មររៀល (KHR)

យសារធនាគារធ្វើបតិបត្ដិការ និង កត់តរាល់បញ្ជីគណនយយរបស់ខ្លួន

ផ្អកលើមូលដានបក់ដុលារអាមរិក។
គណៈគប់គងបាន កំណត់បក់ដុលារអាមរិកជារូបិយប័ណ្ណសមប់ការវាស់វង និងការបងាញ របស់ធនាគារពះវាបានឆ្លុះប

ំងពីសាន

ភាពសដ្ឋកិច្ចនពឹត្ដិការណ៍ទាក់ទង និងកាលៈទសៈរបស់ធនាគារ។ ការបងាញនះ គឺសបតាមបក ាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា លខ
ធ៧-០៧-១៦៤ ចុះថ្ងទី១៣ ខធ្នូ ឆាំ២០០៧។
បតិបត្តិការដលធ្វើឡើងក្នុងរូបិយប័ណ្ណមិនមនដុលារអាមរិក នឹងតូវបកប
នកាលបរិឆ្ឆទរបស់បតិបត្តិការ
សំរួល

២.១.៥

ះ។ ទពយសកម្ម និងបំណុលរូបិយវត្ថុ ដលមានរូបិយប័ណ្ណ

ជារូបិយប័ណ្ណដុលារអាមរិក

បានបងាញ

ជារូបិយប័ណ្ណ ដុលារអាមរិក

យ

ងតាមអតប្តូរបក់

យ

ងតាមអតប្តូរបក់

លមិនមនដុលារអាមរិក នឹងតូវបានប

កាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការ។ ភាពខុសគាលើអតប្តូរបក់នឹងតូវ

ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ការបសមួលទឹកបក់ដុលារអាមរិក

ជាបក់រៀល

ការបសមួលទឹកបក់ដុលារអាមរិក

ជាបក់រៀល តូវបានបងាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

យអនុ

ម

តាមចបោប់ស្ដីពីគណន

យយសហគស សវនកម្មគណនយយសហគស និង វិជាជីវៈគណនយយ ចុះថ្ងទី៨ ខកក្កដា ឆាំ២០០២ និងបកាសពាក់ព័ន្ធនានារបស់ធនាគារ
ជាតិ នកម្ពុជា

យបើអតប្ដូរបក់ចុងការិយបរិច្ឆទ ៤.០៧៥រៀល ក្នុង ១ ដុលារអាមរិកសមប់

(២០១៣ គឺ ៣៩៩៥.រៀល ក្នុង ១ ដុលារអាមរិក) ដូចដលបាន បកាសឲយបើ

ការិយបរិច្ឆទនរបាយការណ៍

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា។ ទឹកបក់បសមួលទាំងនះ

មិនតូវបានអះអាងថា ជាទឹកបក់តំណាងឲយការបងាញទឹកបក់ដុលារអាមរិក ឬអាច តូវបានបងាញជាបក់រៀលតាមអតផសងទៀតទ។
២.២.

ការវិនិច្ឆ័យនិងការបា៉ន់សានគណនយយសំខាន់ៗ
ក្នុងការអនុវត្ដ

លន

បាយគណនយយនធនាគារ គណៈគប់គងបានបើបស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន និងធ្វើការបា៉ន់សានក្នុងការកំណត់

បរិមាណដលតូវបានទទួលសា្គល់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានដូចខាងកម៖

២.២.១ កិច្ចសនយោជួលបតិបត្តិការ
ធនាគារ បានចុះកិច្ចសនយោជួលអាគារ ដលតូវបានបើបស់សមប់បតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។

យផ្អកលើមូលដានក្នុងការវាស់វងលើរយៈ

ពល និងលក្ខខណនកិច្ចសនយោជួល (ដូចជាភាព ជាមាស់កម្មសិទ្ធនទពយសកម្ម មិនតូវបានផ្ទរ

អ្នកជួល

ចុងការិយបរិច្ឆទនកិច្ចសនយោ

ជួល ហើយកិច្ចសនយោជួលមានរយៈពលតិចជាងអាយុកាលបើបស់របស់ទពយសកម្ម) ធនាគារ បាន កំណត់ថា ភតិបតីជាអ្នកទទួលហានិភ័យ
និងផលប

២.២. ២ រូបិយប័ណ្ណ

ជន៍សំខាន់ៗទាំងអស់ក្នុងនាមជាមាស់កម្មសិទ្ធិលើទពយសមបត្តិទាំងនះ។

ល

ស្ដង់ដារគណនយយកម្ពុជាលខ ២១ តមូវឲយគណៈគប់គងបើបស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនក្នុង ការកំណត់រូបិយប័ណ្ណសមប់ការវាស់វង
ពះវាបានឆ្លុះប

ំងពីឥទ្ធិពលសដ្ឋកិច្ច នបភព បតិបត្តិការ និងកាលៈទសៈរបស់ធនាគារ។ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនះ ធនាគារតូវពិចារណាលើ

ចំណុចដូចខាងកម៖
ក. រូបិយប័ណ្ណដលមានឥទ្ធិពលលើតម្លឧបករណ៍ និងសវាហិរញ្ញវត្ថុ (តម្លឧបករណ៍ និងសវា ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងតូវបានកំណត់ និងធ្វើការ
លក់ចញ

យបើបស់រូបិយប័ណ្ណនះ)

ខ. រូបិយប័ណ្ណដលទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទាន និង
គ. រូបិយប័ណ្ណដលទទួលបានពីសកម្មភាពបតិបត្តិការ ហើយតងតធ្វើការរកសោទុក។

២.២.៣ សំវិធានធនលើឥណទានដលបាត់បង់
ពលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គុណភាពនឥណទាន និងបុរបទានតូវបានតួតពិនិតយ និង វាយតម្ល ដើមបីកំណត់ចំណាត់ថាក់ និង
កមិតនសំវិធានធនលើឥណទាន បាត់បង់ដលនឹងបងាញពញលញក្នុងកំណត់សមា្គល់លខ ២.៣.៦។

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២.

លន

បាយគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

២.២.

ការវិនិច្ឆ័យនិងការបា៉ន់សានគណនយយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.២.៤

ការទទួលសា្គល់ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្ម
ពន្ធពនយោរជាទពយសកម្មតូវបានទទួលសា្គល់សំរាប់រាល់ទំហំខុសគាប
កំរិតមួយដលវាអាចនឹង

រួច

្ដះអាសន្ន និងការខាតបង់ពន្ធដារដលមិនបានបើបស់ រហូតដល់

ដលបក់ចំណញគិតពន្ធនាពលអនាគតនឹងអាចរកបាន

ដើមបីយកមកទូទាត់ជាមួយនឹងការខាតបង់ទាំង

ះ។ ការវិនច
ិ ្ឆ័យរបស់គណៈគប់គងសំខាន់ៗតូវបានតំរូវ ដើមបីកំណត់ទំហំនពន្ធពនយោរជាទពយសកម្មដលអាចតូវបានទទួលសា្គល់

ង

តាមកំរិត និងពលវលាសមរមយនបក់ចំណូលអនាគត ជាមួយគានឹងយុទ្ធសាស្តផនការពន្ធដារអនាគត។

២.២.៥

ការថយចុះនទពយសកម្មមិនមនហិរញ្ញវត្ថុ
ការថយចុះនទពយសកម្មមិនមនហិរញ្ញវត្ថុ កើតមាន

ពលដលតម្លចុះបញ្ជន
ី ទពយសកម្ម ឬ ទពយសកម្មបមូលផ្តមានតម្ល
ំុ
លើសពីទក
ឹ បក់

ដលអាចបមូលមកវិញបាន ហើយតម្លចុះបញ្ជី នទពយសកម្ម គឺយកតម្លខ្ពស់ជាងរវាងតម្លទីផសោរដកចញថ្លដើមពាក់ព័ន្ធការលក់ និងតម្ល
បើបស់។ ការគណនាតម្លទីផសោរដកថ្លដើមពាក់ព័ន្ធការលក់ គឺផ្អកលើទិន្នន័យដលទទួលបានពី បតិបត្តិការលក់
ចំហនទពយសកម្មដលសដៀងគា ឬតម្លអង្កត

យបតិបត្តិការបើក

លើ ទីផសោរដកថ្លដើមដលកើតមានដើមបីលក់ទពយសកម្ម។ ការគណនាតម្លបើបស់

គឺផ្អកលើគំរូ សាច់បក់អបបរមា។ ធនាគារវាយតម្លការថយចុះនទពយសកម្ម

ពលដលមានពឹត្តិការណ៍ ឬការផាស់ប្តូរ ដលបងាញ ថា

តម្លចុះបញ្ជីនទពយសកម្ម មិនអាចបមូលមកវិញបាន។ កតាសំខាន់នានា ដលធនាគារពិចារណាថា តមូវឲយមានការពិនិតយលើការថយចុះ
តម្លរួមមាន៖
• លទ្ធផលបតិបត្តិការមានកមិតទាបជាងខាំង ធៀប

នឹងលទ្ធផលបតិបត្តិការរំពឹងទុក នាពលកន្លងមក ឬនាពលអនាគត

• ការផាស់ប្តូរសំខាន់ៗនរបៀបបើបស់ទពយសកម្ម ដលបានទិញ ឬយុទ្ធសាស្តអាជីវកម្ម ទាំងមូល
• និនាការសដ្ឋកិច្ច ឬក្នុងវិស័យអវិជ្ជមានសំខាន់ៗ។

២.២.៦

ការបា៉ន់សានអាយុកាលបើបស់នអចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំពយូទ័រ
ធនាគារ ធ្វើការបា៉ន់សានអាយុកាលបើបស់នអចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំពយូទ័ររបស់ខ្លួន ហើយការបា៉ន់សាននះតូវបានតួត
ពិនិតយឡើងវិញតាមកាលកំណត់ ដើមបីធានាថារំលស់ មាន ភាពសមសបជាមួយនឹងអត្ថបយោជន៍សដ្ឋកិច្ចនអចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍
និងកម្មវិធីកុំពយូទ័រនីមួយៗ។

២.៣

សចក្ដីសង្ខបន

២.៣.១

បមបមួល
លន

លន

លន

បាយគណនយយសំខាន់ៗ

បាយគណនយយ

បាយគណនយយ និងវិធីសាស្ដគណនាដលដាក់ឲយអនុវត្ដ

យធនាគារ តូវបាន អនុវត្ដដូចគា

នឹង

លន

បាយគណន

យយ ក្នុងការិយបរិច្ឆទគមុន។

២.៣.២

សាច់បក់ និង សាច់បក់សមមូល
សមប់
បក់ប

លបំណងរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់បក់
្ញើគានកាលកំណត់ និងការវិនិ

សាច់បក់និងសាច់បក់សមមូល

រួមមាន

សាច់បក់

សមតុលយធនាគារ

គរយៈពលខ្លី ដលអាចប្ដូរជាសាច់បក់បានក្នុងរយៈពលបីខ ឬតិចជាងនះនាពលដាក់តម្កល់

និងដលអាចប្ដូរជាសាច់បក់ដលកំណត់បាន និងមានហានិភ័យតិចតួចលើការផាស់ប្ដូរតម្ល។

២.៣.៣. សមតុលយ
សមតុលយ

២.៣.៤.

ធនាគារផសងៗ
ធនាគារផសងៗ តូវបានកត់តជាទឹកបក់ដើម។

បក់ប

្ញើតាមចបោប់

បក់ប

្ញើតាមចបោប់សំរាប់បើបស់ក្នុងបតិបត្តិការធនាគារ តូវបានតំកល់

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដលកំណត់អតភាគរយអបបហានដើមទុន និងបក់ប

26

ANNUAL REPORT 2014

ធនាគារជាតិ នកម្ពុជា អនុ
្ញើរបស់អតិថិជនដលកំណត់

មតាមចបោប់ស្ដីពីធនាគារនិង

យធនាគារជាតិនកម្ពុជា។

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២.

លន

បាយគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

២.៣

សចក្ដីសង្ខបន

លន

បាយគណនយយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.៥.

ឥណទាន និង បក់បុរបទាន
ឥណទាន និងបក់បុរបទាន

អតិថិជន តូវបានបងាញក្នុងតារាងតុលយការជាទឹកបក់ដើម

យដកចញនូវឥណទានដលតូវបានលុប

ល និងសំវិធានធនដលមានលើឥណទាន និងបុរបទាន ទាំង

ះ។ ឥណទានរយៈពលខ្លី គឺជាឥណទានដលនឹងតូវទូទាត់សងវិញ

ក្នុងរយៈពលមួយឆាំ

ះតូវបានផ្ដល់ឲយអតិថិជន។ ឥណទានរយៈពលវង គឺជាឥណទាន

យគិតចាប់ពកា
ី លបរិច្ឆទដលឥណទាន

ដលនឹងតូវទូទាត់សងមកវិញ
ឥណទានតូវបានលុប

ក្នុងរយៈពលលើសពីមួយឆាំ

ល

យ

គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆទ

ដលឥណទានតូវបានផ្ដល់ឲយអតិថិជន។

ពលធនាគារពុំមានសងឃឹមយា៉ងបកដនិយមណាមួយដលថា ឥណទានអាចបមូលមកវិញបាន។ ការ

បមូលបានមកវិញនឥណទាន និងបុរបទានដលតូវបាន លុប
សំវិធានធនសំរាប់ឥណទានបាត់បង់

ល ឬបានធ្វើសំវិធានធន

ក្នុងការិយបរិច្ឆទមុនៗនឹងបន្ថយទឹកបក់ន

ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ឥណទានដលតូវបានចាត់ថាក់ជាឥណទានកមស្ដង់ដារ សងស័យ ឬ បាត់បង់គឺតូវចាត់ទុកជា ឥណទានមិនដំណើរការ។

២.៣.៦.សំវិធានធនសំរាប់ការបាត់បង់លើឥណទាន និងបុរបទាន
សំវិធានធនសំរាប់ការបាត់បង់លើឥណទាន និងបុរបទានតូវធ្វើឡើង
ឥណទាននិងបុរបទានទាំង

លើ ហានិភ័យជាក់លាក់នានា ដលទាក់ទង

នឹង

ះដល តូវបានពិនិតយមើល និងកំណត់យា៉ងជាក់លាក់ថាជាឥណទានឃាំមើល កមស្ដងដា
់ រ សងស័យ

ឬបាត់បង់។ លើសពីនះសំវិធានធនទូ

២.៣.៦

យអាស័យ

ក៏តូវបានធ្វើឡើងផងដរ សំរាប់ឥណទានដលតូវបានចាត់ថាក់ជា ឥណទានធម្មតា។

សំវិធានធនសំរាប់ការបាត់បង់លើឥណទាន និងបុរបទាន (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារអនុវត្តចំណាត់ថាក់ឥណទាន និងផ្តល់សំវិធានធនដលតំរូវ

យចបោប់ ដូចមានចង

ក្នុងបកាសលខ៖ ធ៧-០៩-០៧៤ របស់

ធនាគារជាតិ នកម្ពុជា ចុះថ្ងទី២៥ ខកុម្ភៈ ឆាំ២០០៩ ដលចកសមាធឥណទានរបស់ធនាគារជា ៥ថាក់។ បកាស
ទូ

និងជាក់លាក់អបបបរមាតូវតកំណត់ទុក

សំវិធានធន តូវបានធ្វើឡើង

តាមការចាត់ថាក់នឥណទានទាំង

ះក៏តំរូវថា សំវិធានធន

ះ។

យផ្អកលើភាគរយនឥណទាន និងបុរបទានសរុបមានដូចខាង កម៖

ចំណាត់ថាក់

ចំនួនថ្ងហួសកាលកំណត់

កំរិតសំវិធានធន

តិចជាង៣០ថ្ង

១%

ឥណទានឃាំមើល

ពី ៣០ ថ្ង ឬ ចើនជាង ប៉ុន្ដ តិចជាង ៩០ ថ្ង

៣%

ឥណទានកមស្ដង់ដារ

ពី ៩០ ថ្ង ឬ ចើនជាង ប៉ុន្ដ តិចជាង ១៨០ ថ្ង

២០%

ឥណទានជាប់សងស័យ

ពី ១៨០ ថ្ង ឬ ចើនជាង ប៉ុន្ដ តិចជាង ៣៦០ ថ្ង

៥០%

ឥណទានបាត់បង់

៣៦០ ថ្ង ឬ ចើនជាង

១០០%

សំវិធានទូ
ឥណទានធម្មតា

សំវិធានជាក់លាក់

ឥណទានមិនអាចបមូលបាន ឬ ចំណកឥណទានដលចាត់ចំណាត់ថាក់ជាឥណទានមិនល្អនឹងតូវលុប
ផសោរជាក់ស្ដងរបស់ទពយប

ំ (បសិនបើមាន)

ល បនាប់ពីពិចារណាលើតម្លទី

ពលដលគណៈគប់គងវិនិច្ឆ័យថា គានលទ្ធភ ាពដ៏បកដនិយម ដើមបីទារយកឥណទាន

មក វិញបាន។

២.៣.៧ កិច្ចសនយោផសងៗដលទាក់ទងនឹងឥណទាន
ក្នុងសកម្មភាពធម្មតានអាជីវកម្ម ធនាគារពមពៀងជាភាគីក្នុងកិច្ចសនយោនានាទាក់ទងនឹងឥណទាន រួមមានកិច្ចសនយោឥណទាន លិខិត
ឥណទាន និងការធានាផសងៗ។

លន

បាយគណនយយ និងវិធីសាស្ត្រផ្តល់សំវិធានធន មានលក្ខណៈសដៀងគាចំ

បានពមពៀង ដូចដលបានលាតតដាងខាងលើ។ សំវិធានធនតូវបានកំណត់ឡើងចំ

ះឥណទានដល

ះកិច្ចសនយោផសងៗ ដលទាក់ទងនឹងឥណទាន

ពលដលការខាតបង់តូវបានបមើលមើលថា នឹងអាចកើតមាន។

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ANNUAL REPORT 2014

27

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២.
២.៣

លន

បាយគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

សចក្ដីសង្ខបន

២.៣.៨ ការវិនិ

លន

បាយគណនយយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

គហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់លក់

ការវិនិ

គហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់លក់ គឺជាទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនមននិទសសន្ទ ដលធនាគារមានបំណងទិញ និងរកសោទុកជារៀងរហូត ហើយ

ដលអាចលក់ដើមបីឆ្លើយតបនឹងតំរូវការសាច់បក់ ឬ ការផាស់ប្ដូរលក្ខខណទីផសោរ។

២.៣.៩.ទពយសកម្មផសងៗ
ទពយសកម្មផសងៗ តួវបានរកសោទុកតឹមតម្លទទួលសា្គល់ ដលអាចសានទុកជាមុន។ ការបា៉ន់សាន តូវបានធ្វើឡើងចំ
យ

ង

តាមការពិនិតយឡើងវិញលើឥណទានសរុប

ះឥណទានសងស័យ

បរិច្ឆទតារាងតុលយការ។

២.៣.១០. ទពយអរូបិយ
កម្មវិធីកុំពយូទ័រ ដលធនាគារបានទិញ តូវបានបងាញតាមថ្លដើម ដករំលស់បង្គរ។ កម្មវិធីកុំពយូទ័រ តូវបានរំលស់

យផ្អកលើវិធីសាស្ដរំលស់

ថរដលរំលស់ក្នុងរយៈពល៥ឆាំ។

២.៣.១១ អចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍
(i)

អចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍តូវបានកត់តតាមតម្លដើម
មាន)។

យ ដករំលស់បង្គរ និងការ ខាតបង់នឱនភាពតម្លបង្គរ (បសិនបើ

ពលដលធាតុនទពយអចលនទពយ និង ហត្ថូបករណ៍ រួមបញ្ចូលនូវសមាសធាតុសំខាន់ៗ ដលមានអាយុកាលកំណត់បើ

បស់ខុសៗគា សមាសភាពទាំង

ះតូវបានចាត់ទុកជាធាតុ ផសងគានអចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍។

(ii) រំលស់អចលនទពយ និងហត្ថប
ូ ករណ៍ផសងៗ តវូ បានកត់តក្នង
ុ របាយការណ៍លទ្ធផលតាមវិធសា
ី ស្ដរំលស់ថរតាមអតដូចខាងកម៖
ការកលំអរអាគារ

១៥ ឆាំ

សំភារៈបច្ចកវិទយោព័ត៌មាន

៤ ឆាំ

គឿងសងារឹម និង គឿងបរិកា្ខរ

៤-៥ ឆាំ

យានយន្ដ

៤-៥ ឆាំ

(iii) ការចំណាយបន្ដបនាប់ដលពាក់ព័ន្ធ
បញ្ចល
ូ

នឹងផ្នកមួយនអចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍ ដលបានទទួលសា្គល់រួចមក ហើយតូវបានបូក

ក្នង
ុ តម្លពិតគណនយយនទពយសកម្ម

ពីបទដានដំណើរការដើមដលបានវាយ
ចំណាយ

ពលដលអត្ថបយោជន៍ សដ្ឋកិចនា
្ច ពលអនាគតនឹងហូរចូលមកធនាគារ លើស

តម្លសំរាប់ទពយសកម្មដលមាន។

រាល់ចំណាយបន្ដបនាប់ផសងទៀតតូវទទួលសា្គល់ជា

ក្នុងការិយបរិច្ឆទដលកើតឡើង។

(iv) ចំណញ ឬ ខាតពីការ

ះបង់ ឬ ការលក់ចញនអចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍ណាមួយ តូវបានកំណត់

បា៉ន់សាននបក់ចំណូលសុទ្ធពីការលក់ និង តម្លពិតគណនយយនទពយសកម្ម
លទ្ធផល

ថ្ង

យ ភាពខុសគារវាងការ

ះ ហើយតូវបានទទួលសា្គល់

ក្នុងរបាយការណ៍

ះបង់ ឬលក់ចញ។

(v) អចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍ដលបានរំលស់អស់ហើយ តូវបានរកសោទុកក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុហូតដល់ថ្ង ដលអចលនទពយ
និងហត្ថូបករណ៍ទាំង

ះតូវបានលក់ ឬ ជំរុះ

ល។

(vi) តម្លពិតគណនយយនអចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍ តូវបានធ្វើការតួតពិនិតយឡើងវិញ ចំ
ប

ក់ណាមួយឱយដឹងថា ទពយសកម្ម

ះ ឱនភាពនតម្ល

ះ ចាំបាច់តូវបន្ថយតម្ល។ ឱនភាពតម្ល តូវបានវាស់វង

ពលមានការគូស

យ បៀបធៀបតម្លពិតគណនយយ

របស់ទពយសកម្មជាមួយតម្លដលអាចបមូលបានវិញ។ ការខាតបង់លកា
ើ រថយចុះនតម្ល តវបាន
ូ
ចាត់ចល
ូ ជាចំណាយក្នង
ុ របាយការណ៍
លទ្ធផលភាមៗ។
ការដាក់បញ្ចូលមកវិញនូវការខាតបង់លើឱនភាពនតម្ល ដលបានទទួលសា្គល់ពីឆាំមុនៗ តូវបានកត់តឡើងវិញ
ប

ក់ឲយដឹងថា ការខូចបង់លើឱនភាព នតម្ល ដលបានទទួលសា្គល់សំរាប់ទពយសកម្ម

ពលដលមានការគូស

ះលងកើតមានទៀត ឬ តូវបានថយចុះ ហើយ។

ការដាក់បញ្ចូលមកវិញនះ តូវបានទទួលសា្គល់តឹមកំរិតតម្លពិតគណនយយន ទពយសកម្ម ដលបានកំណត់ (តម្លសុទ្ធបនាប់ពីដករំលស់)
បសិនបើពុំមានការខាតបង់លើ ឱនភាពនតម្លទ

២.៣.១២ បក់ប
បក់ប

28

ះ។ ការដាក់បញ្ចូលមកវិញនះតូវបានទទួលសា្គល់ក្នុងរបាយការណ៍ លទ្ធផលភាមៗ។

្ញើពីអតិថិជននិងពីសាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ
្ញើពីអតិថិជននិងពីសាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ តូវបានកត់ត
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ងលើបរិមាណនបក់ប

្ញើ។

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២.
២.៣

លន

បាយគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

សចក្ដីសង្ខបន

លន

បាយគណនយយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.១៣ បំណុលផសងៗ
បំណុលផសងៗ តូវបានកត់ត

យផ្អកលើតម្លដើម ហើយក៏តូវបានចាត់ទុកជាតម្លសមរមយ មួយដលរំពឹងថា នឹងតូវសង

ពលអនាគ

តសំរាប់ទំនិញនិងសវាកម្មដលបានទទួល។

២.៣.១៤ សំវិធានធនលើបំណុល
វិធានធនលើបណ
ំ ល
ុ
តវូ បានទទួលសា្គល់

ពលដលធនាគារមានកាតព្វកិច(តាមផ្ល
្ច
វូ ចបោប់ រឺ ប

អតីតកាល ហើយវាទំនងជាមានលទ្ធភាពដលតមូវឲយ មានលំហូរចញផលប
បា៉ន់សានដលអាចជឿជាក់បាននបរិមាណ
នីមួយៗ ហើយធ្វើការកតមូវឲយសប

ល)

ដលជាលទ្ធផលនពត
ឹ ក
ិ្ដ ារណ៍ពី

ជន៍សដ្ឋកិច្ច ក្នុងការបំពញនូវកាតព្វកិច្ចនាះ ហើយការ

ះតូវបានធ្វើឡើង។ សំវិធានធនតូវបានតួតពិនិតយឡើងវិញ នាកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការ

នឹងការបា៉ន់សានល្អបំផុតនាពលបច្ចុបបន្ន។

ពលតម្លពលវលា នសាច់បក់ មានឥទ្ធិពលជា

សារវន្ដ បរិមាណសំវិធានធន គឺជាតម្លបច្ចុបបន្ននការចំណាយ ដលរំពឹងទុកដើមបីទូទាត់បំណុល។

២.៣.១៥ ពន្ធលើបក់ចំណញ
ពន្ធបច្ចុបបន្ន
ពន្ធបច្ចុបបន្នជាទពយសកម្ម និងបំណុលសំរាប់ការិយបច្ឆទបច្ចុបបន្ន និងមុនៗតូវបានវាស់វងជា ទឹកបក់ដលតូវបានរំពឹងទុកថាតូវបាន
បមូលមកវិញពី ឬ តូវបង់ឲយអាជាធរពន្ធដារ។ អត ពន្ធដារ និង ចបោប់ពន្ធដារដលតូវបានបើដើមបីគណនាទឹកបក់ទាំងនះ គឺជាអត
និងចបោប់ពន្ធ ដលមានសុពលភាព នាការិយបរិច្ឆទតារាងតុលយការ។
ពន្ធពនយោរ
ពន្ធពនយោរតូវបានគណនាលើចំនួនខុសគាប
ហើយនិងតម្លពិតគណនយយរបស់ពួកវាក្នុង

្ដះអាសន្ន

នាកាលបរិច្ឆទនតារាងតុលយការរវាងមូលដានពន្ធនទពយសកម្ម

ល បំណងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ពន្ធពនយោរ ជាបំណុល តូវបានទទួលសា្គល់លើចំនួនខុសគាប
ឡើងពីការទទួលសា្គល់

និងបំណុល

គដំបូងន ទពយសកម្ម ឬ បំណុល

្ដះអាសន្នជាប់ពន្ធទាំងអស់ លើកលងត
ក្នុងបតិបត្ដិការដល

ពលពន្ធពនយោរលើបំណុលកើត

ពលបតិបត្ដិការ

ះ មិនជះឥទ្ធិពលដល់បក់

ចំណញ តាមវិធីសាស្ដគណនយយ និង បក់ចំណញ ឬខាតជាប់ពន្ធ។
ពន្ធពនយោរ

ជ ាទពយសកម្មតូវបានទទួលសា្គល់សំរាប់ភាពខុសគាប

្ដះអាសន្នទាំងអស់ដលអាចកាត់កងបានតឹមទំហំមួយដលទំនងថា

បក់ចំណញជាប់ពន្ធនឹងអាចមាន ដើមបីកាត់កងជាមួយភាពខុសគាប

្ដះអាសន្នដលអាចបើបស់បាន លើកលងត

ជាទពយសកម្ម កើតឡើងពីការទទួលសា្គល់នាគដំបង
ូ ន ទពយសកម្មឬបំណុលក្នុងបតិបត្ដិការ

ពលបតិបត្ដិការ

ពលពន្ធពនយោរ

ះ មិនមានឥទ្ធិពល

ដល់បក់ចំណញតាមវិធីសាស្ដគណនយយ និងបក់ចំណញ ឬខាតជាប់ពន្ធ។
តម្លពិតគណនយយនពន្ធពនយោរលើទពយសកម្ម តូវបានតួតពិនិតយឡើងវិញនាកាលបរិច្ឆទតារាងតុលយការនីមួយៗ និងតូវកាត់បន្ថយមកតឹម
ទំហំដលមិនទំនងថា បក់ចំណញជាប់ពន្ធគប់គន់ នឹងអាចផ្ដល់ឲយពន្ធពនយោរទពយសកម្មទាំងអស់ ឬ មួយផ្នកអាចយកមកបើបស់បាន
នាពលអនាគត។ ពន្ធលើបក់ចំណូលពនយោរជាទពយសកម្ម ដលមិនតូវបាន ទទួលសា្គល់

ះគឺតូវបានវាយតម្លឡើងវិញ នាកាលបរិច្ឆទ

នតារាងតុលយការនីមួយៗ ហើយតូវទទួលសា្គល់តាមវិសាលភាពដលវាទំនងថា បក់ចំណញជាប់ពន្ធនាពលអនាគតនឹងធ្វើឲយពន្ធពនយោរជា
ទពយសកម្ម

ះ អាចតូវបានទទួលបានមកវិញ។

២.៣.១៦ ការកាត់កងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុតូវបានកាត់កង ហើយចំនួនដល

សល់តួវ រាយការណ៍ក្នុងតារាងតុលយការ បសិនបើនិងបសិន

បើមានតសិទ្ធិដលបងា្គប់តាមផ្លូវចបោប់ឲយធ្វើ ការកាត់កងតម្លដលទទួលសា្គល់ និង សុច្ឆន្ទៈក្នុងការទូទាត់លើមូលដានតម្លសុទ្ធ ឬក្នុងការ
ទទួលសា្គល់លើទពយសកម្ម និងទូទាត់បំណុល

ដំណាលគា។ ករណីនះមិនមនជាករណី ទូ

ដលអាចអនុវត្តបានជាមួយកិច្ចពមពៀង

ទូទាត់ម (Master Netting Agreement) និង ទពយសកម្ម និងបំណុលពាក់ព័ន្ធដលតូវបានបងាញជាចំនួនដុលក្នុងតារាងតុលយការ។

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២.
២.៣

លន

បាយគណនយយ (តពីទំព័រមុន)

សចក្ដីសង្ខបន

លន

បាយគណនយយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.១៧. ការទទួលសា្គល់ចំណូល និង ចំណាយ
១. ចំណូលការបក់
ចំណូលតូវបានទទួលសា្គល់

ពលដលវាទំនងថាអត្ថបយ ោជន៍សដ្ឋកិច្ច

ហើយចំនួនទឹកបក់នចំណូល

ះ អាចធ្វើការវាស់វងគួរ

ចំណូលការបក់ពីឥណទាន

ដលពាក់ព័ន្ធជាមួយបតិបត្ដិការនឹងហូរចូលមកក្នុងធនាគារ

យជឿជាក់បាន។

កាន់អតិថិជន និង សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិនកម្ពុជា និង ធនាគារដទទៀត ការវិនិ

បំណុល តូវបានទទួលសា្គល់តាមមូលដានបង្គរបចាំថ្ង លើកលងតឥណទាន

គលើមូលប័ត

កាន់អតិថិជនដលតូវបានចាត់ថាក់ជាឥណទានកម

ស្តង់ដារ ជាប់សងស័យ ឬក៏ខាតបង់។ បង្គរការបក់សំរាប់ឥណទានទាំងនះ តូវបានពនយោរហូតបានទទួលសាច់បក់ពត
ិ ។ ឥណទាន

កាន់

អតិថិជនដលតូវបានចាត់ថាក់ជា ឥណទានកមស្តង់ដារ ជាប់សងស័យ ឬក៏ខាតបង់ គឺឥណទានដលកាលកំណត់បង់បក់លើស ៩០ថ្ង រឺ
ចើនពីនះ។
២. ចំណូលពីសកម្មភាពផសងៗរបស់ធនាគារ
ចំណូលពីបតិបត្ដិការផសងៗរបស់ធនាគារតូវបង្គរតាមមូលដានដូចខាងកម៖
(ក) កំរពីការរៀបចំឥណទាន និង កំរជើងសារដលបានពីសវាកម្មផសងៗ និងការសំរួលដល ផ្ដល់ដល់អតិថិជនតូវទទួលសា្គល់ពល
បតិបត្ដិការទាំងនះកើតឡើង
(ខ) កំរលើសវា និងកំរលើបតិបត្ដិការតូវបានទទួលសា្គល់ពលសវាកម្ម តូវបានបំពញ
៣. ចំណាយការបក់
ចំណាយការបក់លើបក់ប

ើប
្ញ ស់អតិថិជន

និងគណនីសំរាប់ទូទាត់របស់ធនាគារផសងៗ

និងលើការខ្ចីតូវទទួលសា្គល់តាមមូលដាន

គណនយយបង្គរ។
៤. ចំណាយលើសកម្មភាពផសងៗរបស់ធនាគារ
ចំណាយលើបតិបត្តិការផសងៗរបស់ធនាគារតូវបានទទួលសា្គល់

ពលកើតឡើង។

២.៣.១៨. កិច្ចសនយោជួលបតិបត្តិ
ការទូទាត់កិច្ចសនយោជួលបតិបត្តិការ តូវទទួលសា្គល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលដានថរ ពញកាលកំណត់នកិច្ចសនយោ។

២.៣.១៩. សម្ព័ន្ធញាតិ
អនុ

មតាមស្តង់ដារគណនយយកម្ពជាលខ២៤
ុ
លើកណ
ំ ត់បងាញនសម្ពន
័ ញាតិ
្ធ
ភាគីដល ចាត់ទក
ុ ថាជាសម្ពន
័ ញា
្ធ តិ លុះតតធនាគារមាន

លទ្ធភាពគប់គង

យផាល់ ឬ ប

លលើ ភាគីផសងទៀត ឬមានឥទ្ធិពលយា៉ងសំខាន់ក្នុងការសំរចចិត្ដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និង បតិបត្ដិការ

ឬចសមកវិញ ឬបសិនបើធនាគារ និងភាគី

ះស្ថិតកមការគប់គងរួមមួយ ឬក៏មានឥទ្ធិពលជាសំខាន់។ សម្ព័ន្ធញាតិអាចជារូបវ័ន្ដបុគ្គល

ឬ នីតិបុគ្គលហើយក៏រាប់បញ្ចូលផងដរ បុគ្គល

ជិតស្និទ្ធ

ក្នុងសមាជិកគួសារ។

សម្ព័ន្ធញាតិតូវបានកំណត់ក្នុងមាតទី៤៩ និង៥០ នចបោប់ស្ដីពីធនាគារ និង សាប័នហិរញ្ញវត្ថុដូច ខាងកម៖
(ក) បុគ្គលទាំងឡាយណា ដលកាន់កាប់
(ខ) កម
ុ ហ៊ន
ុ ដលតវូ បានធនាគារកាន់កាប់

យផាល់ ឬ

យប

ក្នង
ុ ដើមទុន

លនូវយា៉ងតិច ១០% នដើមទុន ឬសិទ្ធិ

យផាល់ ឬ

យប

លនូវភាគកម្មសិទិ្ធ

ះ

ះ

ត

ត យា៉ងតិចស្មន
ើ ង
ឹ ១០%

(គ) បុគ្គលណាដលចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ច ការដឹកនាំ ការកាន់កាប់ ឬការតួតពិនិតយផ្ទក្នុងនិង
(ឃ) សវនករឯករាជយ។

២.៣.២០. ទពយសកម្មដល

ក្នុងបន្ទុកសំរាប់ជាការធានា

ទពយសកម្ម ដលតូវបានរកសោ

ក្នុងបន្ទុក ឬក្នុងសមាសភាពជារបស់ធានាគឺ មិនមានបងាញក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទ ពីពះទពយទាំង

អស់នះមិនមនជាទពយសកម្មរបស់ធនាគារឡើយ។

២.៣.២១. ការកាត់ខ្ទង់ចំនួនទឹកបក់
ចំនួនទឹកបក់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តូវបានកាត់ខ្ទង់តំឡើងយកចំនួនសដៀងបំផុតសំរាប់ ខ្ទង់រាយ ចំ
និងសដៀងបំផុតសំរាប់ទឹកបក់ខ្ទង់សមមូលពាន់រៀលចំ
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ះចំនួនទឹកបក់ដុលារអាមរិក

ះចំនួន ទឹកបក់ជាបក់រៀល។

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

៣.

សាច់បក់ក្នុងដ និង មាស
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

សាច់បក់
ដុលារអាមរិក

៣.៤៤៣.២២៧

១៤.០៣១.១៥០

៣.៧៩១.៧៩៦

១៥.១៤៨.២២៥

ខ្មររៀល

៩២.៤០៣

៣៧៦.៥៤២

១៤០.២៨៨

៥៦០.៤៥១

រូបិយប័ណ្ណផសងៗទៀត

៦១.៥១១

២៥០.៦៥៨

២៨.៣០៦

១១៣.០៨២

៣.៥៩៧.១៤១

១៤.៦៥៨.៣៥០

៣.៩៦០.៣៩០

១៥.៨២១.៧៥៨

៣៣៩.៥៩២

១.៣៨៣.៨៣៧

៥០៦.១២០

២.០២១.៩៥០

២៨៣

១.១៥៣

៧៤.៥៣៣

២៩៧.៧៥៩

៣៣៩.៨៧៥

១.៣៨៤.៩៩០

៥៨០.៦៥៣

២.៣១៩.៧០៩

៣.៩៣៧.០១៦

១៦.០៤៣.៣៤០

៤.៥៤១.០៤៣

១៨.១៤១.៤៦៧

មាស
មាស XBJ
មាស XAU

សំរាប់

លបំណងនរបាយការណ៍លំហូរសាច់បក់ សាច់បក់ និងសាច់បក់សមមូលរួមមាន៖
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

សាច់បក់ក្នុងដ និងមាស

៣.៩៣៧.០១៦

១៦.០៤៣.៣៤០

៤.៥៤១.០៤៣

១៨.១៤១.៤៦៧

សមតុលយ

ធនាគារជាតិនកម្ពជា
ុ - គណនីចរន្ត

១.៨១៣.៨៣៤

៧.៣៩១.៣៧៣

៦.៩៧១.៧៩១

២៧.៨៥២.៣០៦

សមតុលយ

ធនាគារផសងៗ -បក់ប

២៨.០៤៥.៦៧៨

១១៤.២៨៦.១៣៨

១០.៥៥២.៨៩៩

៤២.១៥៨.៨៣២

៣៣.៧៩៦.៥២៨

១៣៧.៧២០.៨៥១

២២.០៦៥.៧៣៣

៨៨.១៥២.៦០៥

និង មានកាលកំណត់ តិចជាង៣ខ

រូបិយប័ណ្ណផសងៗទៀត

្ញើចរន្ត

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

៤.

សមតុលយ

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

គណនីចរន្ត និងគណនីទូទាត់
គណនីចរន្ត - ដុលារអាមរិក

៨៣.០៩៦

៣៣៨.៦១៦

៥.៩៨២.១៣៥

២៣.៨៩៨.៦២៩

គណនីចរន្ត - ខ្មររៀល

៦០.៦៩០

២៤៧.៣១២

១៥១.៧៣២

៦០៦.១៧០

១.៦៤៨.៧៤៩

៦.៧១៨.៦៥៤

៨១៥.៤៤១

៣.២៥៧.៦៨៧

២១.២៩៩

៨៦.៧៩១

២២.៤៨៣

៨៩.៨២០

៥០០.០០០

២.០៣៧.៥០០

-

-

បក់តំកល់ធានាលើដើមទុន - ដុលារអាមរិក

៣.៨០០.០០០

១៥.៤៨៥.០០០

៣.៨០០.០០០

១៥.១៨១.០០០

បក់បំរុងកាតព្វកិច្ច - ដុលារអាមរិក

៥.៦០០.០០០

២២.៨២០.០០០

៤.១០០.០០០

១៦.៣៧៩.៥០០

១៧.១៧៨

៧០.០០១

២.៥០៣

៩.៩៩៩

១១.៧៣១.០១២

៤៧.៨០៣.៨៧៤

១៤.៨៧៤.២៩៤

៥៩.៤២២.៨០៥

គណនីទូទាត់ - ដុលារអាមរិក
គណនីទូទាត់ - ខ្មររៀល
បក់ប

្ញើមានកាលកំណត់

ដុលារអាមរិក
បក់ប

្ញើមានកាលកំណត់

បក់បំរុងកាតព្វកិច្ច - ខ្មររៀល

(១) បក់តំកល់ធានាលើដើមទុន
ងតាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជាលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ងទី១៥ ខតុលា ឆាំ ២០០១ គប់ធនាគារតូវបានតំរូវឲយតំកល់
បក់ប

្ញើតាមចបោប់ចំនួន ១០ភាគរយ នដើមទុនចុះបញ្ជី

បចាំថ្ងរបស់ធនាគារបានឡើយ

ប៉ុន្ដធនាគារអាចដកវិញ

ធនាគារជាតិ នកម្ពុជា។ បក់តំកល់ មិនអាចបើបស់ក្នុងបតិបត្ដិក ារ
ពលដលធនាគារស្ម័គចិត្ដឈប់ធ្វើ

បតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ក្នុងពះរាជា

ណាចកកម្ពុជា។
(២) បក់បំរុងកាតព្វកិច្ច
ងតាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិ នកម្ពុជា ធ៧-០១២-១៤០ ចុះថ្ងទី១៣ ខក
បក់បំរុងជាក់លាក់

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា ក្នុងទំរង់ជាបក់ប

បក់រៀល និង១២,៥០% នបក់ប
អតការបក់បចាំឆាំសំរាប់បក់ប
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្ញើកាតព្វកិច្ច

ឆាំ២០១២ ធនាគារតូវបានតំរូវឲយរកសោចំនួនសាច់

យគណនាស្មើនឹង ៨% នបក់ប

្ញើរបស់អតិថិជន ជា

្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទស។
្ញើ និងបក់តម្កល់

ធនាគារជាតិនកម្ពុជាតូវបាន សង្ខបដូចត

៖

២០១៤

២០១៣

បក់តំកល់ធានាលើដើមទុន

០,០៨%

០,១១%

បក់បំរុងកាតព្វកិច្ច (ដុលារអាមរិក)

០,១០%

០,០៨%

បក់បំរុងកាតព្វកិច្ច (ខ្មររៀល)

០,០០%

០,០៨%

បក់ប

០,១១%

គាន

គណនីចរន្ត

០,០០%

០,០០%

គណនីទូទាត់

០,០០%

០,០០%

្ញើមានកាលកំណត់
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

៥.

សមតុលយ

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
សាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសុក
សាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទស
ក្នុង
ប

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

៥.៦៩២.៦៨១

២៣.១៩៧.៦៧៦

៣.២០៩.៨២០

១២.៨២៣.២៣១

២២.៣៥២.៩៩៧

៩១.០៨៨.៤៦២

៧.៣៤៣.០៧៩

២៩.៣៣៥.៦០១

២២.២១៣.៥២១

៩០.៥២០.០៩៨

៧.២៥២.៨២១

២៨.៩៧៥.០២០

២៨.០៤៥.៦៧៨

១១៤.២៨៦.១៣៨

១០.៥៥២.៨៩៩

៤២.១៥៨.៨៣២

ះ
្ញើតាមតំរូវការ

ធនាគារម

(កំណត់សំគាល់ ២៤)

អតការបក់បចាំឆាំសំរាប់សមតុលយ

ប

្ញើតាមតមូវការ ដុលារអាមរិក

ប

្ញើមានរយៈពលកំណត់ ដុលារអាមរិក

៦.

ឥណទាន និង បុរបទាន

សាប័នឥណទានផសងៗ មានដូចត

៖
២០១៤

២០១៣

០,០០%

០,០២% - ០,៥០%

គាន

គាន

អតិថិជន
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

ឥណទាន
ឥណទានមានកាលកំណត់

៨៥.៩២៨.៣៧៨

៣៥០.១៥៨.១៤០

៦៤.៩២៨.៦២៧

២៥៩.៣៨៩.៨៦៥

ឥណទានវិបារូបន៍

១៩.១៨៥.២៣៥

៧៨.១៧៩.៨៣៣

១៨.០៣៦.០៤១

៧២.០៥៣.៩៨៤

១៩.៥០០

៧៩.៤៦៣

៣៥.៥៩៨

១៤២.២១៣

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៦

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

(២.២១៩.១៥២)

(៩.០៤៣.០៤៥)

(១.៦៧៣.៣១៤)

(៦.៦៨៤.៨៨៩)

១០២.៩១៣.៩៦១

៤១៩.៣៧៤.៣៩១

៨១.៣២៦.៩៥២

៣២៤.៩០១.១៧៣

ប័ណ្ណឥណទាន
ឥណទានសរុប - ដុល
សំវិធានធនសំរាប់ការបាត់បង់លើឥណទាន
និង បុរបទាន

ឥណទាន និង បុរបទាន

អតិថិជន - សុទ្ធ

បមបមួលនការធ្វើសំវិធានធនសមប់ឥណទាន និងបុរបទានមានដូចខាងកម៖

សមតុលយថ្ងទី១ ខមករា
ចំណាយសំរាប់សំវិធានធនក្នុងឆាំ
លំអៀងអតប្តូរបក់
សមតុលយ ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

១.៦៧៣.៣១៤

៦.៦៨៤.៨៨៩

១.០០៩.៤៤៨

៤.០៣២.៧៤៤

៥៤៥.៨៣៨

២.២២៤.២៩០

៦៦៣.៨៦៦

២.៦៥២.១៤៥

-

១៣៣.៨៦៦

-

-

២.២១៩.១៥២

៩.០៤៣.០៤៥

១.៦៧៣.៣១៤

៦.៦៨៤.៨៨៩
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

៦.

ឥណទាន និង បុរបទាន

អតិថិជន (តពីទំព័រមុន)

ក) ការចាត់ថាក់សមាធឥណទាន មានដូចត

៖
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

ឥណទានធម្មតា
មានទពយធានា

៨៥.២០៣.៨៨៣

៣៤៧.២០៥.៨២៣

៧៤.៣១០.៩៧៨

២៩៦.៨៧២.៣៥៦

គានទពយធានា

១៧.៧៥៩.៥៦៤

៧២.៣៧០.២២៤

៤.៨២០.០០០

១៩.២៥៥.៩០០

មានទពយធានា

៧៨៦.៦២៩

៣.២០៥.៥១៣

២.០៥៣.២៨៥

៨.២០២.៨៧៤

គានទពយធានា

-

-

-

-

មានទពយធានា

២៧១.៣៩៨

១.១០៥.៩៤៧

២៩១.៩៩០

១.១៦៦.៥០០

គានទពយធានា

-

-

-

-

មានទពយធានា

-

-

១.៥២៤.០១៣

៦.០៨៨.៤៣២

គានទពយធានា

-

-

-

-

មានទពយធានា

១.១១១.៦៣៩

៤.៥២៩.៩២៩

-

-

គានទពយធានា

-

-

-

-

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៦

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

ឥណទានឃាំមើល

ឥណទានកមស្តង់ដារ

ឥណទានសងស័យ

ឥណទានបាត់បង់

សរុប

(ខ) ការវិភាគឥណទាន និងបុរបទានតាមអាយុកាលតូវបានបងាញ

កំណត់សំគាល់ ២៦.២ ស្តីអំពី ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។

(គ) ការវិភាគឥណទាន និងបុរបទានតាមរូបិយប័ណ្ណតូវបានបងាញ

កំណត់សំគាល់ ២៦.៣ស្តីអំពី ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។

(ឃ) ការវិភាគឥណទាន និងបុរបទានតាមបភទនឥណទាន មានដូចត

៖

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម

៥៦.៩១០.៩៣៤

២៣១.៩១២.០៥៦

៤៩.៤៩១.៣៩៥

១៩៧.៧១៨.១២២

ឥណទានសំរាប់អ្នកបើបស់

៤៨.២២២.១៧៩

១៩៦.៥០៥.៣៨០

៣៣.៥០៨.៨៧១

១៣៣.៨៦៧.៩៤០

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៦

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

សរុបឥណទានដុល

34

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

៦.

ឥណទាន និង បុរបទាន

អតិថិជន (តពីទំព័រមុន)

(ង) ការវិភាគឥណទាន និងបុរបទានតាមបភទអាជីវកម្មមានដូចត
២០១៤

៖
២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

២២.០៣៩.៩៣២

៨៩.៨១២.៧២៣

៣២.៦៥៣.៤៧២

១៣០.៤៥០.៦២១

២.៩៥០.៦៤០

១២.០២៣.៨៥៨

១០.០៣៥.៨១១

៤០.០៩៣.០៦៥

៧.០៧១.៣៧៣

២៨.៨១៥.៨៤៥

៣.៩៩១.២០៩

១៥.៩៤៤.៨៨០

១.០៩០.៨៩៣

៤.៤៤៥.៣៨៩

២.២២៤.៩០៧

៨.៨៨៨.៥០៣

៦.៨៣៣.៧៥២

២៧.៨៤៧.៥៣៩

១.៨២៧.០៦៨

៧.២៩៩.១៣៧

-

-

១.១៩៧.៤១៦

៤.៧៨៣.៦៧៧

ឧសសោហកម្មផសងៗ

៦៦.២៣៧.៤១៦

២៦៩.៩១៧.៤៧១

៣១.០៧០.៣៨៣

១២៤.១២៦.១៧៩

សរុបឥណទានដុល

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៦

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

ភាក់ងារលក់ដុំ និង រាយ
បើបស់ផាល់ខ្លួន
ការនាំចូល
ដីធ្លី និងអចលនទពយ
សវា
ឧសសោហកម្មវាយនភ័ណ

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(ច) វិភាគបន្ថមឥណទាន និងបុរបទានតាមនិវាសនភាព សម្ព័ន្ធភាព និង ហានិភ័យមានដូច
២០១៤

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

៖

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៦

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

-

-

-

-

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៦

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

៣៩.១២៥

១៥៩.៤៣៤

១៣៧.៣៣៤

៥៤៨.៦៤៩

១០៥.០៩៣.៩៨៨

៤២៨.២៥៨.០០២

៨២.៨៦២.៩៣២

៣៣១.០៣៧.៤១៣

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៦

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

ហានិភ័យធំ

៥៣.៥០៤.៨៧១

២១៨.០៣២.៣៥០

២៦.៩៩៧.១២០

១០៧.៨៥៣.៤៩៤

ពុំមនហានិភ័យធំ

៥១.៦២៨.២៤២

២១០.៣៨៥.០៨៦

៥៦.០០៣.១៤៦

២២៣.៧៣២.៥៦៨

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៦

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

និវាសនភាព៖
និវាសនជន
អនិវាសនជន

តាមសម្ព័ន្ធភាព៖
ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ
ពុំមនភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ

តាមហានិភ័យ៖

អតការបក់បចាំឆាំសំរាប់ឥណទាន និង បុរបទាន

អតិថិជនមានដូចត

៖
២០១៤

២០១៣

ឥណទានរយៈពលខ្លី

៥,០០% - ១៧,០០%

៥,០០% - ១៩,២០%

ឥណទានរយៈពលមធយម និងរយៈពលវង

៣,០០% - ១៨,០០%

៣,០០% - ១៦,៨០%
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

៧.

ការវិនិ

គលើមូលប័ត
២០១៤

២០១៣

ពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

របស់ធនាគារ

២៥.០០០

១០១.៨៧៥

១

Credit Bureau of Cambodia Company

៨.

ពាន់រៀល

% កម្មសិទ្ធ

(កំណត់សគា
ំ ល់
២.១.៥)

% កម្មសិទ្ធ

ដុលារអាមរិក

(កំណត់សគា
ំ ល់
២.១.៥)

របស់ធនាគារ

២៥.០០០

៩៩.៨៧៥

១

អចលនទពយ និងហត្ថូបករណ៍
ការកលំអអគារ

សំភារៈកុំពយូទ័រ

គឿងសងារឹម

យានយន្ត

សរុប

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

និងគឿងបរិកា្ខរ

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

៦៥៣.៧៥៨

៧៩៦.៦៤៥

៣៦៧.០៩១

៣៦៨.៩០៥

២.១៨៦.៣៩៩

១៤៥.៧៧៨

២៤.៤៤៤

២៩.៥៤៩

១៩៨.៦៥៥

៣៩៨.៤២៦

-

-

-

(១៨.៣០០)

(១៨.៣០០)

៧៩៩.៥៣៦

៨២១.០៨៩

៣៩៦.៦៤០

៥៤៩.២៦០

២.៥៦៦.៥២៥

១២០.៨៧៩

៦៣១.៦៦៤

១០៦.៩៤២

១៦៣.៧៨៨

១.០២៣.២៧៣

១៣១.៦៧៦

៩៦.៩៣៩

៦៦.៨២៤

៧៣.៥៦៩

៣៦៩.០០៨

-

-

-

១៦.៧៧៨

១៦.៧៧៨

២៥២.៥៥៥

៧២៨.៦០៣

១៧៣.៧៦៦

២២០.៥៧៩

១.៣៧៥.៥០៣

ថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤

៥៣២.៨៧៩

១៦៤.៩៨១

២៦០.១៤៩

២០៥.១១៧

១.១៦៣.១២៦

ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤

៥៤៦.៩៨១

៩២.៤៨៦

២២២.៨៧៤

៣២៨.៦៨១

១.១៩១.០២២

ថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤

២.១២៨.៨៥២

៦៥៩.០៩៩

១.០៣៩.២៩៥

៨១៩.៤៤២

៤.៦៤៦.៦៨៨

ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤

២.២២៨.៩៤៨

៣៧៦.៨៨០

៩០៨.២១២

១.៣៣៩.៣៧៥

៤.៨៥៣.៤១៥

ដុលារអាមរិក

ថ្លដើម
ថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤
ទិញបន្ថម
លក់(លប់)ចញ
ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤
រំ

ះបង្គរ
ថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤

រំលស់
លក់(លប់)ចញ
ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤
តំលពិតគណនយយ

សមមូលជាពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់ ២.១.៥)
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៩.

ទពយអរូបិយ
កម្មវិធីកុំពយូទ័រ
ដុលារអាមរិក

ថ្លដើម

រំ

ថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤

៤២៩.៩១២

ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤

៤២៩.៩១២

ះបង្គរ
ថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤

រំ

ះ
ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤

២៩៩.៥១៥
៦៦.០៥៩
៣៦៥.៥៧៤

តំលពិតគណនយយ
ថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤
ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤

១៣០.៣៩៧
៦៤.៣៣៨

សមមូលជាពាន់រៀល (កំណត់សំគាល់ ២.១)
ថ្ងទី១ ខមករា ឆាំ២០១៤

៥២០.៩៣៦

ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤

២៦២.១៧៧
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

១០.

ទពយសកម្មផសងៗ
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
ការបក់ដលតូវទទួល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

២.២៨១.៦៨៧

៩.២៩៧.៨៧៥

៥១៩.២៤៣

២.០៧៤.៣៧៦

១.០៩៦.០៨៨

៤.៤៦៦.៥៥៩

-

-

២១១.១៣៥

៨៦០.៣៧៥

២២៣.០៥០

៨៩១.០៨៥

១២៦.២០០

៥១៤.២៦៥

-

-

បុរបទានសំរាប់ការថទាំបព័ន្ធ T២៤ និង IBM

៨៣.៧៣៥

៣៤១.២២០

៨៦.៩៣៩

៣៤៧.៣២១

បុរបទានសំរាប់ការផ្ទរបក់

២៣.៦៦៤

៩៦.៤៣១

៦៧.៨១៧

២៧០.៩២៩

ចំណាយបង់មុនសំរាប់ការជួល

២២.២៦៤

៩០.៧២៦

២៧.០០០

១០៧.៨៦៥

-

-

២០.៨៤៤

៨៣.២៧២

៤.៤៧០

១៨.២១៤

៨.៧៩០

៣៥.១១៧

៣.៨៤៩.២៤៣

១៥.៦៨៥.៦៦៥

៩៥៣.៦៨៣

៣.៨០៩.៩៦៥

គណនីតូវទទួលពីធនាគារមសំរាប់បក់ប
កំរិតទុក (កំណត់សំគាល់ ២៤)(*)

្ញើ

បក់តំកល់ជួលអាគារ
បុរបទានសំរាប់កាកបាទកហមកម្ពុជាតូវទារ
យធនាគារម (កំណត់សំគាល់ ២៤)

វិញ

ចំណាយធានារា៉ប់រងបង់មុន
ទពយសកម្មតូវទទួលផសងៗ

(*) គណនីនះតំណាង
ផ្ទរ

១១.

បក់ប

យសាច់បក់ទទួលពីអតិថិជនសំរាប់បក់ប

ធនាគារម។ គណនីនះនឹងតូវបមូលមកវិញពី ធនាគារម

្ញើកំរិតទុក (Margin Deposit) ជំនួស

ពលបតិបត្តិការតូវបានបញ្ចប់ពញលញ។

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
បក់ប
ក្នុង

្ញើតាមតំរូវការ

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

៣៩.៥៦៧.២៥៦

១៦១.២៣៦.៥៦៨

៩.៤៦៤.០៣៧

៣៧.៨០៨.៨២៨

៣៨.៨៥៥.១៣១

១៥៨.៣៣៥.០៦៧

៧.៣៥២.៤១៥

២៩.៣៧២.៨៩៨

២៥.០០០.០០០

១០១.៨៧៥.០០០

៣២.០០០.០០០

១២៧.៨៤០.០០០

៦៤.៥៦៧.២៥៦

២៦៣.១១១.៥៦៨

៤១.៤៦៤.០៣៧

១៦៥.៦៤៨.៨២៨

ះ

ធនាគារមទុក (កំណត់សំគាល់ ២៤)
បក់ប

្ញើមានកាលកំណត់ និង ឥណទាន

សរុប
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១១.

បក់ប

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ (តពីទំព័រមុន)

អតការបក់បចាំឆាំសំរាប់បក់ប

្ញើរបស់សាប័នឥណទានផសងៗ មានដូចត

៖
២០១៤

បក់ប

្ញើតាមតំរូវការ

បក់ប

្ញើមានកាលកំណត់

១២.

បក់ប

២០១៣

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

០,០០%

០,០០% - ០,៥០%

២,០០% - ៤,៦០%

២,៥០% - ៦,០០%

្ញើរបស់អតិថិជន
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
គណនីចរន្ត

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

៣.១៩៦.២៣៨

១៣.០២៤.៦៦៩

៣.៤៦២.៣៨៩

១៣.៨៣២.២៤៥

គណនីមានកាលកំណត់

២៩.៨២៥.៤២៣

១២១.៥៣៨.៥៩៩

១៦.៧៦៥.៨១១

៦៦.៩៧៩.៤១៥

គណនីសនសំ

១២.៣២៧.៦០១

៥០.២៣៤.៩៧៤

៨.៧១៩.៥០១

៣៤.៨៣៤.៤០៦

១.០៩៦.០៨៨

៤.៤៦៦.៥៥៩

១៥១.៣៩៨

៦០៤.៨៣៥

៤៦.៤៤៥.៣៥០

១៨៩.២៦៤.៨០១

២៩.០៩៩.០៩៩

១១៦.២៥០.៩០១

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

បក់ប

្ញើកំរិតទុក

ការវិភាគពីបក់ប

្ញើរបស់អតិថិជនមានដូចត

៖

(ក) បភទនអតិថិជន

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

កុមហ៊ុនក្នុងសុក

៧.០៨៨.១២៤

២៨.៨៨៤.១០៦

៥.៦៧០.៧២៧

២២.៦៥៤.៥៥៤

កុមហ៊ុនបរទស

១.១៣០.៥៨៧

៤.៦០៧.១៤២

៦០៣.០៦៣

២.៤០៩.២៣៧

៣៥.៩៥៣.៧៥៣

១៤៦.៥១១.៥៤៣

២១.៦៤១.២២៥

៨៦.៤៥៦.៦៩៤

២.២៧២.៨៨៦

៩.២៦២.០១០

១.១៨៤.០៨៤

៤.៧៣០.៤១៦

៤៦.៤៤៥.៣៥០

១៨៩.២៦៤.៨០១

២៩.០៩៩.០៩៩

១១៦.២៥០.៩០១

និវាសនជនជាបុគ្គល
អនិវាសនជនជាបុគ្គល
សរុប

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ANNUAL REPORT 2014

39

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

១២.

បក់ប

្ញើរបស់អតិថិជន (តពីទំព័រមុន)

(ខ) ការវិភាគតាមកាលកំណត់មានបងាញ
(គ) បក់ប

កំណត់សំគាល់ ២៦.២ នការគប់គងហានិភ័យ ហិរញ្ញវត្ថុ។

្ញើពីសំណាក់សម្ព័ន្ធញាតិមានបងាញ

(ឃ) អតការបក់បចាំឆាំសំរាប់បក់ប

កំណត់សំគាល់ ២៥ នបតិបត្តិការ និង សមតុលយជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ។

្ញើរបស់អតិថិជនមានដូចត

៖
២០១៤

២០១៣

២,២៥% - ៧,០០%

០,៥០% - ៧,០០%

គណនីសនសំ

០,០០% - ១,០០%

០,៥០% - ១,០០%

គណនីចរន្ត

០,០០% - ១,០០%

០,៥០%

០,០០%

០,៥០%

បក់ប

បក់ប

១៣.

្ញើមានកាលកំណត់

្ញើកំរិតទុក

សារពើពន្ធ
ធាតុចមបងសមប់ចំណាយពន្ធក្នុងឆាំមានដូចត

៖
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

ពន្ធលើបក់ចំណញ
ពន្ធបច្ចុបបន្ន

៤២៦.៦៦៨

១.៧៣៨.៦៧២

២៣១.៣១៥

៩២៤.១០៣

ពន្ធពនយោរ

(៤៥.១០៦)

(១៨៣.៨០៧)

(១៧.៥៣៤)

(៧០.០៤៨)

ចំណាយពន្ធសរុបក្នុងឆាំ

៣៨១.៥៦២

១.៥៥៤.៨៦៥

២១៣.៧៨១

៨៥៤.០៥៥

ពន្ធលើបក់ចំណញបច្ចុបបន្ន
បតិវទន៍បចាំឆាំ

នឹងតូវតួតពិនិតយឡើងវិញ

យអាជាធរពន្ធដារ។

នាការិយបរិច្ឆទបនាប់ កយពីការសំរចចុងកយ

យអជាធរពន្ធដារ

ចំនួនទឹកបក់ពន្ធ

ក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងផាស់ប្តូរ

យសារការអនុវត្តចបោប់ពន្ធដារ និងបទបញ្ញតិ្តងាយនឹងមានការ

បបួលតាមការបកសយ។
អនុ

មតាមបទបញ្ញតិ្តពន្ធដារកម្ពុជា

ពន្ធលើបក់ចំណញបច្ចុបបន្នតូវបានគណនា

យយកតម្លខ្ពស់បំផុតរវាងចំណូលជាប់ពន្ធក្នុងឆាំ

គុណនឹងអតពន្ធ ២០% និង ១% នផលរបរ។
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

១៣.

សារពើពន្ធ (តពីទំព័រមុន)
ការផ្ទៀងផាត់រវាងចំនាយពន្ធ និងបក់ចំណញគណនយយ ដលគណនាតាមអតពន្ធ ២០%មានដូចខាងកម៖
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
បក់ចំណញគណនយយមុនកាត់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធតាមចបោប់ក្នុងអត ២០%

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

១.៧១៤.៩៩៣

៦.៩៨៨.៥៩៦

៦៨៨.៤៩៥

២.៧៥០.៥៣៨

៣៤២.៩៩៩

១.៣៩៧.៧១៩

១៣៧.៦៩៩

៥៥០.១០៨

៨៣.៦៦៩

៣៤០.៩៥៣

៨៥.៣០៩

៣៤០.៨០៩

៤២៦.៦៦៨

១.៧៣៨.៦៧២

២២៣.០០៨

៨៩០.៩១៧

-

-

៨.៣០៧

៣៣.១៨៦

៤២៦.៦៦៨

១.៧៣៨.៦៧២

២៣១.៣១៥

៩២៤.១០៣

១៥៣.២៣២

៦១២.១៦២

៤០១.០៣៦

១.៦០២.១៣៩

(១៥៣.២៣២)

(៦២៤.៤២០)

(៤០៩.៣៤៣)

(១.៦៣៥.៣២៥)

(៨៩.៦៤៣)

(៣៦៥.២៩៥)

(៦៩.៧៧៦)

(២៧៨.៧៥៥)

-

១២.២៥៨

-

-

៣៣៧.០២៥

១.៣៧៣.៣៧៧

១៥៣.២៣២

៦១២.១៦២

និយ័តកម្មពន្ធលើបក់ចំណញក្នុង
កំឡុងការិយបរិច្ឆទបច្ចុបបន្ន

ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន
ចំណាយពន្ធលើបក់ចំណញបច្ចុបបន្ន
ចំណាយពន្ធបន្ថមសំរាប់ការិយបរិច្ឆទមុន
ពន្ធលើបក់ចំណញបងាញក្នុង
របាយការណ៍លទ្ធផល
សមតុលយដើមឆាំ
ការបង់ពន្ធក្នុងការិយបរិច្ឆទ
ចំណាយពន្ធបង់ទុកមុន
លំអៀងអតប្តូរបក់
សមតុលយពន្ធ

ចុងឆាំ
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

១៣.

សារពើពន្ធ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធបក់ចំណញពនយោរ
ចំណាយ (ចំណូល)

តារាងតុលយការ

តារាងលទ្ធផល

២០១៤

២០១៣

២០១៤

២០១៣

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ខាតការប្តូរបក់មិនទាន់ទទួលសា្គល់

១១.១១៤

-

១១.១១៤

-

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សំគាល់ ២.១.៥)

៤៥.២៩០

-

ចំណញការប្តូរបក់មិនទាន់ទទួលសា្គល់

-

(១.៦៩៣)

១.៦៩៣

៧.០៩៨

គំលាតរវាងរំលស់តាមគណនយយ និងពន្ធ

(៦.៨៧២)

(៣៩.១៧១)

៣២.២៩៩

(២៤.៦៣២)

(៦.៨៧២)

(៤០.៨៦៤)

(២៨.០០៣)

(១៦៣.២៥២)
៤៥.១០៦

(១៧.៥៣៤)

១៨៣.៨០៧

(៧០.០៤៨)

ពន្ធពនយោជាទពយសកម្ម

ពន្ធពនយោជាទពយអកម្ម

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សំគាល់ ២.១.៥)
អត្ថប

ជន៍ពន្ធពនយោរសុទ្ធ

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សំគាល់ ២.១.៥)

១៤.

បំណុលផសងៗ
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
ការបក់តូវបង់
បក់ដលតូវបង់លើការផ្ទរបក់
បក់ខ និងថ្លឈ្នួលតូវបង់
ផសងៗ
សរុប
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(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

៩៧៥.៨៦៥

៣.៩៧៦.៦៥០

៥១៤.០៧៤

២.០៥៣.៧២៦

-

-

១៥២.៦៤៤

៦០៩.៨១៣

៣២.៧២៧

១៣៣.៣៦៣

៥៣.១៤២

២១២.៣០២

៦៩.៨៥៨

២៨៤.៦៧២

៤៥.០១៦

១៧៩.៨៣៩

១.០៧៨.៤៥០

៤.៣៩៤.៦៨៥

៧៦៤.៨៧៦

៣.០៥៥.៦៨០

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

១៥.

ដើមទុន
មូលធនដលបានបង់មានចំនួន ៣៨.០០០.០០០ លានដុលារអាមរិក ឬ ១៥៤,៨៥ ពាន់លានរៀល បានបង់មកពី Saigon Thuong Tin
Commercial Joint Stock Bank ដលចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

១៦.

បទសវៀតណាម។

ចំណូលការបក់ និងចំណូលបហាក់បហល
ការផ្ទៀងផាត់រវាងចំនាយពន្ធ និងបក់ចំណញគណនយយ ដលគណនាតាមអតពន្ធ ២០%មានដូចខាងកម៖
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
ចំណូលការបក់ពីកម្ចី
ចំណូលការបក់ពីបក់ប

៨.៣៩៨.៧៩៣

៣៤.២២៥.០៨២

៥.៩០២.១៣២

២៣.៥៧៩.០១៧

៤.០៤១

១៦.៤៦៧

១៩.៦០៣

៧៨.៣១៤

៣.១៤៣

១២.៨០៨

៥.៣៨៧

២១.៥២១

៨៩៨

៣.៦៥៩

១៤.២១៦

៥៦.៧៩៣

-

-

៦៦៧

២.៦៦៥

៨.៤០២.៨៣៤

៣៤.២៤១.៥៤៩

៥.៩២២.៤០២

២៣.៦៥៩.៩៩៦

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

្ញើ៖

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា
សាប័នឥណទាន

បរទស

ចំណូលការបក់ ពីការវិនិ

គលើស

ប័ណ្ណ

សរុប

១៧.

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

ចំណាយការបក់ និង ចំណាយបហាក់បហល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
ចំណាយការបក់លើបក់ប

្ញើរបស់

ចំណាយការបក់លើបក់ប

្ញើអតិថិជន

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

សរុប

១៨.

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

១.១៥៧.៩៣៧

៤.៧១៨.៥៩៤

៥៩៧.៩៨៧

២.៣៨៨.៩៥៨

១.៤៤៨.៨៧០

៥.៩០៤.១៤៥

៨៦៤.២២៩

៣.៤៥២.៥៩៥

២.៦០៦.៨០៧

១០.៦២២.៧៣៩

១.៤៦២.២១៦

៥.៨៤១.៥៥៣

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ចំណូលពីកំរឈ្នួល និង កំរជើងសារ

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
កំរជើងសារពីការផ្ទរបក់

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

៧៧៩.៩៩០

៣.១៧៨.៤៥៩

៥៥២.០៨៥

២.២០៥.៥៨០

ហ៊ុយទំរង់ការឥណទាន

១២២.៨៨១

៥០០.៧៤០

១៧៦.២២១

៧០៤.០០៣

ហ៊ុយ និង កំរជើងសារផសងៗ

១០៧.៦៣៤

៤៣៨.៦០៩

៥០.១០០

២០០.១៤៩

១.០១០.៥០៥

៤.១១៧.៨០៨

៧៧៨.៤០៦

៣.១០៩.៧៣២

សរុប
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

១៩

ចំណាយពីកំរឈ្នួល និង កំរជើងសារ
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
ហ៊ុយនិងជើងសារបង់

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

២០.

ធនាគារ និង

១៩៤.៤២៥

៧៩២.២៨២

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
១៦៤.៨២៣

ចំណូលពីសកម្មភាពផសងៗ
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
ចំណញ (ខាត) ពីការប្តូរបក់
ចំណញលើការលក់ទពយសកម្ម
សរុប

២១.

ចំណាយទូ

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(៦៣.៦៨៥)

(២៥៩.៥១៧)

២១.២៦៦

៨៤.៩៥៨

៧.៩៧៨

៣២.៥១១

-

-

(៥៥.៧០៧)

(២២៧.០០៦)

២១.២៦៦

៨៤.៩៥៨

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

និង រដ្ឋបាល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
ចំណាយបុគ្គលិក

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

២.១៥៣.៥៣៤

៨.៧៧៥.៦៥១

១.៧១៣.៣១១

៦.៨៤៤.៦៧៧

ចំណាយថ្លជួល ជួសជុល និងថទាំ

៥៧៩.២២៩

២.៣៦០.៣៥៨

៥៥៨.៨៨៤

២.២៣២.៧៤២

ចំណាយរំលស់

៤៣៥.០៦៧

១.៧៧២.៨៩៨

៤៥៨.៧៦៥

១.៨៣២.៧៦៦

៥០.២២០

២០៤.៦៤៧

១៣៧.៤៤៨

៥៤៩.១០៥

ចំណាយទូរគមនាគមន៍

១៣៨.១២៦

៥៦២.៨៦៣

១២២.២៩៥

៤៨៨.៥៦៩

ចំណាយអាជាប័ណ្ណធនាគារ

២០៩.៣៦២

៨៥៣.១៥០

១១១.៤៥៨

៤៤៥.២៧៥

ចំណាយទឹកភ្លើង

៨៤.៨៩៥

៣៤៥.៩៤៧

៨៩.៦៤១

៣៥៨.១១៦

ចំណាយផសព្វផសោយ

៨៤.៦៥៧

៣៤៤.៩៧៧

៨២.៣១៥

៣២៨.៨៤៨

ចំណាយឧបករណ៍បរិកា្ខរ

៤៦.៧៥៦

១៩០.៥៣១

៥៦.៧៨០

២២៦.៨៣៦

ចំណាយលាភការរបស់គណៈគប់គង

៣២.៨២២

១៣៣.៧៥០

៥២.០០០

២០៧.៧៤០

ចំណាយការធ្វើដំណើរ និងការសាក់

៦២.៨៣០

២៥៦.០៣២

៤៩.១៩២

១៩៦.៥២២

ចំណាយអត្ថប

៦៥.១៥៣

២៦៥.៤៩៨

៤៧.១៨០

១៨៨.៤៨៤

-

-

៩.៣៨១

៣៧.៤៧៧

៣៥២.៩១៨

១.៤៣៨.១៤២

៣១៦.០៦៤

១.២៦២.៦៧៥

៤.២៩៥.៥៦៩

១៧.៥០៤.៤៤៤

៣.៨០៤.៧១៤

១៥.១៩៩.៨៣២

ចំណាយពន្ធផសងៗ

ជន៍បុគ្គលិក

ចំណាយអាហារនិងការកំសាន្ត
ចំណាយផសងៗ
សរុប
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២២.

សាច់បក់សុទ្ធបានមកពីសកម្មភាពបតិបត្តិការ
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

លំហូរសាច់បក់ពីសកម្មភាពបតិបត្តិការ
ចំណញមុនបង់ពន្ធ

១.៧១៤.៩៩៣

៦.៩៨៨.៥៩៦

៦៨៨.៤៩៥

២.៧៥០.៥៣៨

៤៣៥.០៦៧

១.៧៧២.៨៩៨

៤៥៨.៧៦៥

១.៨៣២.៧៦៦

៥៤៥.៨៣៨

២.២២៤.២៩០

៦៦៣.៨៦៦

២.៦៥២.១៤៥

(២៤២.៨៧៥)

(៩៨៩.៧១៥)

(៤៧៩.១១៩)

(១.៩១៤.០៨០)

(៧.៩៧៨)

(៣២.៥១០)

-

-

២.៤៤៥.០៤៥

៩.៩៦៣.៥៥៩

១.៣៣២.០០៧

៥.៣២១.៣៦៩

(២.០១៤.៦៧៥)

(៨.២០៩.៨០១)

(១.៤០០.០០០)

(៥.៥៩៣.០០០)

(២២.១៣២.៨៤៧)

(៩០.១៩១.៣៥២)

(២០.០៦៧.៣៥១)

(៨០.១៦៩.០៦៧)

-

-

២.៩៥៨.២៩៦

១១.៨១៨.៣៩៣

(២.៨៩៥.៥៦១)

(១១.៧៩៩.៤១១)

៩២០.១១៨

៣.៦៧៥.៨៧១

និយ័តកម្មសំរាប់៖
រំ

ះ

សំវិធានធនសំរាប់ការបាត់បង់លើ
ឥណទាននិងបុរបទាន

ពន្ធលើបក់ចំណញបានបង់
ចំណញពីការលក់អចលនទពយ
និងហត្ថូបករណ៍

ចំណញពីបតិបត្តិការមុនការបបួល
នទុនបង្វិល

(ការកើនឡើង) ការថយចុះនូវ
ទពយសកម្មបតិបត្តិការ

បក់ធានាដើមទុន និងបក់បំរុង
កាតព្វកិច្ច

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

ឥណទាននិងបុរបទាន
ការវិនិ

អតិថិជន

គលើមូលប័ត

ទពយសកម្មផសងៗ
ការកើនឡើង (ការថយចុះ) នូវ
បំណុល បតិបត្តិការ
បក់ប

្ញើបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

២៣.១០៣.២១៩

៩៤.១៤៥.៦១៧

១៩.៥៤៣.២៨៥

៧៨.០៧៥.៤២៤

បក់ប

្ញើរបស់អតិថិជន

១៧.៣៤៦.២៥១

៧០.៦៨៥.៩៧៣

៦.០១០.២១៥

២៤.០១០.៨០៩

៣១៣.៥៧៥

១.២៧៧.៨១៧

៣៧១.៣៨៧

១.៤៨៣.៦៩០

១៦.១៦៥.០០៧

៦៥.៨៧២.៤០២

៩.៦៦៧.៩៥៧

៣៨.៦២៣.៤៨៩

បំណុលផសងៗ
សាច់បក់សុទ្ធពីសកម្មភាពបតិបត្តិការ
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៣.

ភតិសនយោ និង យថាភាព
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(១) ភតិសនយោផសងៗទាក់ទង នឹងឥណទាន
ផ្នកនឥណទានមិនបើបស់
លិខិតឥណទាន
ការធានាពីសំណាក់ធនាគារ

២.៨៤៧.៦២២

១១.៦០៤.០៦០

១០.៣៨១.២៧២

៤១.៤៧៣.១៨២

៨.៩៤៤.០៥៦

៣៦.៤៤៧.០២៨

-

-

-

-

២៩.៥៨០

១១៨.១៧២

១១.៧៩១.៦៧៨

៤៨.០៥១.០៨៨

១០.៤១០.៨៥២

៤១.៥៩១.៣៥៤

៤៨៨.៤១៣

១.៩៩០.២៨៣

២៨៣.៣៦៧

១.១៣២.០៥១

១.៤៩៤.២៦៤

៦.០៨៩.១២៦

៩៦៨.៧៨១

៣.៨៧០.២៨០

៩៨៨.៤៨៥

៤.០២៨.០៧៦

១.១៦១.៤៥០

៤.៦៣៩.៩៩៣

២.៩៧១.១៦២

១២.១០៧.៤៨៥

២.៤១៣.៥៩៨

៩.៦៤២.៣២៤

(២) ភតិសនយោជួល
មិនលើសពី១ឆាំ
លើសពី១ឆាំ ប៉ុន្តតិចជាង៥ឆាំ
លើសពី៥ឆាំ

២៤.

បតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
(ក) បតិបត្តិការគួរឲយកត់សំគាល់ជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិក្នុងឆាំមានដូចត

៖

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

ចំណូលការបក់
ធនាគារម
ឥណទាន

បុគ្គលិក

-

-

១៦.០១០

៦៣.៩៦០

៥.៥៧២

២២.៧០៦

២.៦៣៦

១០.៥៣១

៥.៥៧២

២២.៧០៦

១៨.៦៤៦

៧៤.៤៩១

-

-

២.៣៣៣

៩.៣២០

១២២

៤៩៧

៤១

១៦៤

១២២

៤៩៧

២.៣៧៤

៩.៤៨៤

១.០៩៦.០៨៨

៤.៤៦៦.៥៥៩

-

-

២០០.០០០

៨១៥.០០០

-

-

ចំណាយការបក់
ធនាគារម
ប

្ញើពីបុគ្គលិក

ទទួលបក់ជំនួសធនាគារម
បក់បង់ជំនួសធនាគារម
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៤.

បតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ (តពីទំព័រមុន)
(ខ) សមតុលយដល ជំពាក់

/ទទួលបានពីសម្ព័ន្ធញាតិ រួមមាន៖
២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

ទទួលបានពី
ធនាគារម

ប

្ញើតាមតំរូវការ

២២.២១៣.៥២១

៩០.៥២០.០៩៨

៧.២៥២.៨២១

២៨.៩៧៥.០២០

ប

្ញើកំរិតទុក

១.០៩៦.០៨៨

៤.៤៦៦.៥៥៩

-

-

១២៦.២០០

៥១៤.២៦៥

-

-

៦២.៨៥៩

២៥៦.១៥០

១៣៧.៣៣៤

៥៤៨.៦៤៩

២៣.៤៩៨.៦៦៨

៩៥.៧៥៧.០៧២

៧.៣៩០.១៥៥

២៩.៥២៣.៦៦៩

ធនាគារម

៣៨.៨៥៥.១៣១

១៥៨.៣៣៤.៦៥៩

៧.៣៥២.៤១៥

២៩.៣៧២.៨៩៨

បុតសម្ព័ន្ធ

១៩.៥៣១

៧៩.៥៨៩

៩.៩៨២

៣៩.៨៧៨

៣៨.៨៧៤.៦៦២

១៥៨.៤១៤.២៤៨

៧.៣៦២.៣៩៧

២៩.៤១២.៧៧៦

បុរបទាន

កាកបាទកហមកម្ពុជា

បុតសម្ព័ន្ធ

ជំពាក់

(គ) លាភការសំរាប់គណៈគប់គងសំខាន់ៗ
ព័ត៌មានលំអិតពីលាភការនកុមបឹកសោភិបាល និងសមាជិកនគណៈគប់គងរបស់ធនាគារ មានដូចត

៖

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
បក់បៀវតសន៍ និងអត្ថប

ជន៍ រយៈពលខ្លី

ផសងទៀត (គណៈគប់គងសំខាន់ៗ)

បតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិរួមមាន

៣២.៨២២

បតិបត្តិការទាំងឡាយដលបពឹត្ត

១៣៣.៧៥០

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
៣៨៣.២២៣

១.៥៣០.៩៧៦

ជាមួយភាគីទាំងឡាយដលពាក់ព័ន្ធជាមួយធនាគារដូចដលបានកំណត់

ក្នុងកំណត់សំគាល់ ២.៣.១៩។
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពធនាគារមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាចើដូចជា៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផសោរ (រួមមាន ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ និងហានិភ័យ
អតការបក់) និងហានិភ័យសាច់បក់ងាយសួល។ ការបឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យគឺ សំខាន់បផ
ំ ុតចំ

ះពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ

ហានិភ័យបតិបត្ដិការ គឺជាផលវិបាកមិនអាចជៀសបានក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។
ធនាគារបានបើបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិសសន្ទ ដូចជាកិច្ចសនយោអនាគតដើមបីគប់គងនូវហានិភ័យរបស់ខ្លួន។
លបំណងសំខាន់របស់ធនាគារក្នុងការគប់គងហានិភ័យ គឺដើមបីអនុវត្ដតាមបទបញ្ញត្ដិរបស់ ធនាគារជាតិនកម្ពុជា។ មយោ៉ងទៀតធនាគារ
ក៏បានទទួលសា្គល់សារសំខាន់នការសំរចបាននូវការអនុវត្ដល្អបំផុតជាលក្ខណៈអន្ដរជាតិលើការគប់គងហានិភ័យ។ កុមបឹកសោភិបាល បាន
បង្កើតគណៈកមាធិការគប់គងហានិភ័យ ដើមបីបង្កើតដនកំណត់សំខាន់ៗ សំរាប់ហានិភ័យ ដលធនាគារអាចទទួលយកបាន និងតួតពិនិតយ
រាល់សកម្មភាពដលផ្ទុយនឹងការកំណត់ទាំង

ះ។

ធនាគារកាន់កាប់ទពយសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដូចត

៖

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់បក់ក្នុងដ និងមាស

៣.៩៣៧.០១៦

១៦.០៤៣.៣៤០

៤.៥៤១.០៤៣

១៨.១៤១.៤៦៧

សមតុលយ

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

១១.៧៣១.០១២

៤៧.៨០៣.៨៧៤

១៤.៨៧៤.២៩៤

៥៩.៤២២.៨០៥

សមតុលយ

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

២៨.០៤៥.៦៧៨

១១៤.២៨៦.១៣៨

១០.៥៥២.៨៩៩

៤២.១៥៨.៨៣២

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៦

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

២៥.០០០

១០១.៨៧៥

២៥.០០០

៩៩.៨៧៥

៣.៧៤១.៦៤៤

១៥.២៤៧.១៩៩

៨១១.០៦០

៣.២៤០.១៨៥

១៥២.៦១៣.៤៦៣

៦២១.៨៩៩.៨៦២

១១៣.៨០៤.៥៦២

៤៥៤.៦៤៩.២២៦

ឥណទាននិងបុរបទាន
ការវិនិ

អតិថិជន

គលើមូលប័ត

ទពយសកម្មផសងៗ
សរុបទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បក់ប

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

៦៤.៥៦៧.២៥៦

២៦៣.១១១.៥៦៨

៤១.៤៦៤.០៣៧

១៦៥.៦៤៨.៨២៨

បក់ប

្ញើរបស់អតិថិជន

៤៦.៤៤៥.៣៥០

១៨៩.២៦៤.៨០១

២៩.០៩៩.០៩៩

១១៦.២៥០.៩០១

១.០២៩.៦៥៤

៤.១៩៥.៨៤០

៧១១.៧៣៤

២.៨៤៣.៣៧៧

១១២.០៤២.២៦០

៤៥៦.៥៧២.២០៩

៧១.២៧៤.៨៧០

២៨៤.៧៤៣.១០៦

៤០.៥៧១.២០៣

១៦៥.៣២៧.៦៥៣

៤២.៥២៩.៦៩២

១៦៩.៩០៦.១២០

បំណុលផសងៗ
សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.១.

ហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារបឈមនឹងហានិភយ
័ ឥណទាន
នូវកាតព្វកិច្ចសងបំណុល

ដលតវូ បានកំណត់ថាជាការខាតបង់ហរិ ញ្ញវត្ថច
ុ ំ

ថ្ងដល់កាលកំណត់។

ហានិភ័យលើឥណទាន

ហានិភ័យឥណទានកើតឡើងជាសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពផ្ដល់កម្ចីដលនាំ
ឥណទានសំរាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកតារាងតុលយការ

ះធនាគារ

ក្នង
ុ ករណីដលអ្នកសុខ
ំ ម
ី្ច នអាចអនុ
ិ
វត្ដ

គឺជាហានិភ័យសំខាន់បំផុតសំរាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារ។

រកឥណទាន និង បុរបទាន។ ធនាគារ ក៏មានផងដរនូវ ហានិភ័យ

ដូចជាការសនយោឥណទាន។

ការគប់គងហានិភ័យលើឥណទាន

តូវបានអនុវត្ដ

យនាយកដានហានិភ័យឥណទាន របស់ធនាគារ។
(ក) ការវាស់វងហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារវាយតម្លពីលទ្ធភាព នការខកខានមិនបំពញកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកសុំខី្ច

យបើបស់ឧបករណ៍កំណត់ផ្ទក្នុង។ គណៈកមាធិការ

ឥណទាន ទទួលខុសតូវកំណត់កំរិតហានិភ័យសំរាប់អ្នកសុំខ្ចីមាក់ៗ។
(ខ) ការតួតពិនិតយវិសាលភាពហានិភ័យ និង

លការណ៍ទប់សា្កត់

ធនាគារធ្វើបតិបត្ដិការនិងផ្ដល់បក់កម្ចីនិងបុរបទាន

រូបវន្ដ័បុគ្គល ឬសហគស

កំណត់និង តត
ួ ពិនត
ិ យនូវការបមូលផ្ដហានិ
ំុ
ភយ
័ លើឥណទាន
តូវបានកំណត់

ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជា។ ធនាគារគប់គង

ពលណាដលហានិភយ
័ ទាង
ំ

ះតវូ បាន កត់សគា
ំ ល់បាន។ ហានិភយ
័ ធំៗ

យធនាគារជាតិ នកម្ពុជាគឺ ជាសរុបហានិភ័យធំៗ ដលបុគ្គលទទួលបានអត្ថបយោជន៍ ណាមួយដលអនុបាតលើស

ពី ១០% នមូលនិធិផាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។
ង

តាមបកាសរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជាលខ ធ៧-០៦២២៦ ធនាគារតូវរកសោឲយបាន គប់ពលវលានូវអនុបាតអតិបរិមា

ចំនួន ២០% រវាងហានិភ័យធំៗសរុប ដលកើតចញពី បតិបត្ដិការ ជាមួយនឹងបុគ្គលទទួលបានអត្ថបយោជន៍នីមួយៗ និងមូលនិធិផាល់
សុទ្ធរបស់ខ្លួន។ សរុបហានិភ័យធំៗ ទាំងអស់មិនតូវលើស ៣០០% នមូនិធិផាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ ឡើយ។ គិតមកតឹម

ថ្ងទី៣១

ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ ធានាគារមានហានិភ័យធំៗចំនួន ៩ ដលមានទំហំធំជាង ១០% នមូលនិធិផាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ និង មិនមាន
ហានិភ័យផសងទៀត ដលមានទំហំធំជាង ២០% នកមិតហានិភ័យអតិបរមាសំរាប់ហានិភ័យនីមួយៗ។
ធនាគារ បានដាក់ចញនូវ
លក្ខណៈទូ

លន

បាយ និងការអនុវត្តដើមបីទប់សា្កត់ហានិភ័យឥណទាន។ ការអនុវត្តដលមានតាំងពីដើមនិងមាន

គឺការទាមទារឲយមានទពយប

ទទួលយក ថាក់ជាក់លាក់នទពយប

ំ សំរាប់ធានាឥណទាន និងបុរបទានពីអតិថិជន។ ធនាគារ អនុវត្តសចក្តីណនាំស្តីពីការ

ំ ឬការទប់សា្កត់ហានិភ័យឥណទាន។ ទពយប

ំចំបងៗ សំរាប់ធានាឥណទាន និង បុរបទានឲយ

អតិថិជនមាន ៖
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.១.

ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ខ) ការតួតពិនិតយវិសាលភាពហានិភ័យ និង

លការណ៍ទប់សា្កត់ (តពីទំព័រមុន)

• ការដាក់ប ំទពយសមបត្ដិជាទីតាំងដូចជា ដីធ្លី អាគារ និងទពយផសងៗ។
• ការប ំលើទពយសកម្មពាណិជ្ជកម្មដូចជា ដីធ្លី និង អាគារ
• បក់ប ្ញើអតិថិជនមានកាលកំណត់ ធនាគារ
• សាច់បក់ក្នុងទំរង់ជាបក់ប ្ញើមានកំរិត និង
• កិច្ចសនយោសំរាប់គប់គងទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដលមានតម្លថរ និងបណ្ដតរបស់អ្នកខ្ចី។
(គ)

លន

បាយលើការសុតចុះថ្ល និងសំវិធានធន

ធនាគារតូវបានតំរូវឲយអនុវត្ដតាមចំណាត់ថាក់ឥណទានដលបានកំណត់

និងធ្វើសំវិធានធន

សបតាមបក ាសពាក់ព័ន្ធដូចដលបាន

បងាញក្នុងកំណត់សំគាល់លខ ២.៣.៦។
(ឃ) ការបឈមនឹងហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមាមុនពលទពយប

ំតូវបានកាន់កាប់ ឬ ការជមុញ

យបសើរឥណទានផសងទៀត

២០១៤

២០១៤

២០១៣

២០១៣

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលារអាមរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)
សមតុលយ

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

ឥណទាន និងបុរបទាន

អតិថិជន

ទពយសកម្មផសងៗ

(កំណត់សំគាល់
២.១.៥)

២៨.០៤៥.៦៧៨

១១៤.២៨៦.១៣៨

១០.៥៥២.៨៩៩

៤២.១៥៨.៨៣២

១០៥.១៣៣.១១៣

៤២៨.៤១៧.៤៣៥

៨៣.០០០.២៦៦

៣៣១.៥៨៦.០៦២

៣.៧៤១.៦៤៤

១៥.២៤៧.១៩៩

៨១១.០៦០

៣.២៤០.១៨៥

១៣៦.៩២០.៤៣៥

៥៥៧.៩៥០.៧៧២

៩៤.៣៦៤.២២៥

៣៧៦.៩៨៥.០៧៩

ហានិភ័យលើឥណទាន ដលទាក់ទងនឹងខ្ទង់កតារាងតុលយការ តូវបានបងាញក្នុងកំណត់សំគាល់លខ ២៤ ស្តីពីភតិសនយោផសងៗទាក់ទង
នឹងឥណទាន។

50

ANNUAL REPORT 2014

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.១.

ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ង) គុណភាពឥណទានតាមលំដាប់ថាក់ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
គុណភាពឥណទាននទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ តូវបានគប់គង
ពីគុណភាពឥណទានតាមថាក់នទពយសកម្ម

យធនាគារ

យបើកមិតឥណទានផ្ទក្នុង។ តារាងខាងកម បងាញ

ដលទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មានហានិភ័យឥណទាន

បើ

ងតាមបព័ន្ធកមិត

ឥណទានផ្ទក្នុង។ ទឹកបក់បងាញខាងកម គឺជាទឹកបក់ដុលនសំវិធានធនបាត់បង់។
មិនលើសកំនត់

លើសកំនត់ប៉ុន្ត

ការខាតបង់ជា

ហើយក៏មន
ិ ខាតបង់(១)

មិនខាតបង់ (២)

លក្ខណៈបុគ្គល (៣)

សរុប

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

២៨.០៤៥.៦៧៨

-

-

២៨.០៤៥.៦៧៨

១០២.៩៦៣.៤៤៧

៧៨៦.៦២៩

១.៣៨៣.០៣៧

១០៥.១៣៣.១១៣

៣.៧៤១.៦៤៤

-

-

៣.៧៤១.៦៤៤

១៣៤.៧៥០.៧៦៩

៧៨៦.៦២៩

១.៣៨៣.០៣៧

១៣៦.៩២០.៤៣៥

៥៤៩.១០៩.៣៨៣

៣.២០៥.៥១៣

៥.៦៣៥.៨៧៦

៥៥៧.៩៥០.៧៧២

១០.៥៥២.៨៩៩

-

-

១០.៥៥២.៨៩៩

៧៩.១៣០.៩៧៨

២.០៥៣.២៨៥

១.៨១៦.០០៣

៨៣.០០០.២៦៦

៨១១.០៦០

-

-

៨១១.០៦០

៩០.៤៩៤.៩៣៧

២.០៥៣.២៨៥

១.៨១៦.០០៣

៩៤.៣៦៤.២២៥

៣៦១.៥២៧.២៧៣

៨.២០២.៨៧៤

៧.២៥៤.៩៣២

៣៧៦.៩៨៥.០៧៩

២០១៤
បក់ប

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

ឥណទាននិងបុរបទាន

អតិថិជន

ទពយសកម្មផសងៗ

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សំគាល់ ២.១.៥)
២០១៣
បក់ប

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

ឥណទាននិងបុរបទាន

អតិថិជន

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សំគាល់ ២.១.៥)

(១) ឥណទាន និងបុរបទានដលមិនទាន់លើសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់
ឥណទាន និងបុរបទាន់ដលមិនទាន់លើសកាលកំណត់ មិនតូវបានចាត់ទុកថាបានខាតទ លើកលងតមានព័ត៌មានបងាញពី
ការខាតបង់។
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.១.

ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ង) គុណភាពឥណទានតាមលំដាប់ថាក់ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(២) ឥណទាន និងបុរបទានលើសកំណត់តមិនខាតបង់
ឥណទាន

និងបុរបទានលើសកំណត់តមិនខាតបង់

គឺជាឥណទានទាំងឡាយណាដលរយៈពលទូទាត់ការបក់

និងបក់

បំណុលដើម លើសកំណត់ចើនជាង ៣០ថ្ង ប៉ុន្តមិនលើស ៩០ថ្ង លើកលងតមានព័ត៌មានបងាញពីការសុតចុះថ្ល។ អនុ

ម

តាមធនាគារជាតិ នកម្ពុជា ឥណទានបភទនះតូវបានចាត់ថាក់ថាជា ឥណទានឃាំមើល ដលមានសំវិធានធនស្មើនឹង ៣%។
(៣) ឥណទាន និងបុរបទានខាតបង់ជាលក្ខណៈបុគ្គល
ឥណទាន

និងបុរបទានខាតបង់ជាលក្ខណៈបុគ្គល

ពីភស្តុតាងនការខាតបង់

ហើយធនាគារមិនរំពឹងថា

គឺជាឥណទាននិងបុរបទានដលធនាគារបានកំណត់ឃើញចបោស់លាស់
នឹងអាចបមូលឥណទាន

ះបានមកវិញទ។

ងតាមបកាសរបស់

ធនាគារជាតិ នកម្ពុជាលខ ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះថ្ងទី២៥ ខកុម្ភៈ ឆាំ២០០៩ លើការកំណត់បភទ ឥណទាន និងសំវិធាន
លើឥណទានអាកក់ និងឥណទានសងស័យ ឥណទានដលលើស កាលកំណត់លើសពី ៩០ថ្ង នឹងតូវចាត់ថាក់ជាឥណទាន
ខាតបង់
ឥណទាន

ការកំណត់សំវិធានអបបបរមាជាក់លាក់សំរាប់ការខាតបង់

នឹងតូវធ្វើឡើង

យ

ងលើការចាត់ចំណាត់ថាក់

លើ

ះ ឥណទាន នឹងមិនតូវចាត់ថាក់ជាឥណទានខាតបង់ទ បសិនបើមានភស្តុតាងបងាញចបោស់លាស់។

(ច) ការបមូលផ្តុំ ហានិភ័យនទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងហានិភ័យឥណទាន
ការបមូលផ្តុំ នះកើតឡើង

ពលដលមានសាប័នផសងៗទៀត បានចូលរួមក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដលបហាក់បហលនឹងខ្លួន ឬ

មានអាជីវកម្មក្នង
ុ ភូមសា
ិ សរបស់
្ត
ខន
ួ្ល
សានភាពសដ្ឋកិច្ច ន
ដលអាចមាន

52

ឬក៏លក្ខណៈសមបត្តស
ិ ដ្ឋកិចប
្ច ហាក់បហលនឹងខ្លន
ួ

បាយ ឬកតាផសងៗទៀតដូចគា។ ការ

ដលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់នបមបមល
ួ

តនះ បងាញពីផលប៉ះពាល់ របស់បមបមល
ួ នសានភាពភូមសា
ិ ស្ត

លើធនាគារ។
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អតិថិជន

អតិថិជន

(កំណត់សំគាល់២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

បុរបទាន

ឥណទាននិង

ធនាគារផសងៗ

ឥណទាន

២០១៣

(កំណត់សំគាល់២.១.៥)

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

១៣០.៤៥០.៦២១

៣២.៦៥៣.៤៧២

១០.៥៥២.៨៩៩

៤២.១៥៨.៨៣២

៣២.៦៥៣.៤៧២

-

-

១០.៥៥២.៨៩៩

៨៩.៨១២.៧២៣

២២.០៣៩.៩៣២

២៨.០៤៥.៦៧៨

១១៤.២៨៦.១៣៨

២២.០៣៩.៩៣២

-

-

និង រាយ

២៨.០៤៥.៦៧៨

ភាក់ងារលក់ដុំ

ហិរញ្ញវត្ថុ

លើការបមូលផ្តុំរបស់គូបជង

ភាក់ងារកណា្ដល

ធនាគារធ្វើការតាមដាន

សមមូលពាន់រៀល

បុរបទាន

ឥណទាននិង

ធនាគារផសងៗ

ឥណទាន

២០១៤

ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

២៥.១.

៤០.០៩៣.០៦៥

១០.០៣៥.៨១១

១០.០៣៥.៨១១

-

១២.០២៣.៨៥៨

២.៩៥០.៦៤០

២.៩៥០.៦៤០

-

ដុលារអាមរិក

ផាល់ខ្លួន

បើបស់

១៥.៩៤៤.៨៨០

៣.៩៩១.២០៩

៣.៩៩១.២០៩

-

២៨.៨១៥.៨៤៥

៧.០៧១.៣៧៣

៧.០៧១.៣៧៣

-

ដុលារអាមរិក

៨.៨៨៨.៥០៣

២.២២៤.៩០៧

២.២២៤.៩០៧

-

-

-

-

-

ដុលារអាមរិក

អចលនទពយ

ដីធ្លី និង

៧.២៩៩.១៣៧

១.៨២៧.០៦៨

១.៨២៧.០៦៨

-

២៧.៨៤៧.៥៣៩

៦.៨៣៣.៧៥២

៦.៨៣៣.៧៥២

-

ដុលារអាមរិក

សវាកម្ម

លើការបមូលផ្តុំ របស់ធនាគារលើហានិភ័យឥណទាន

ការនាំចូល

ក្នុងវិស័យជាមួយគា។ ការវិភាគ

(ច) ការបមូលផ្តុំ ហានិភ័យនទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

៤.៧៨៣.៦៧៧

១.១៩៧.៤១៦

១.១៩៧.៤១៦

-

-

-

-

-

ដុលារអាមរិក

វាយនភ័ណ

ឧសសោហកម្ម

១២៤.១២៦.១៨០

៣១.០៧០.៣៨៣

៣១.០៧០.៣៨៣

-

២៦៩.៩១៧.៤៧០

៦៦.២៣៧.៤១៦

៦៦.២៣៧.៤១៦

-

ផសងៗ

ឧសសោហកម្ម

ថ្ងទី៣១ ខធ្នូ មានដូចខាងកម ៖

៣៧៣.៧៤៤.៨៩៤

៩៣.៥៥៣.១៦៥

៨៣.០០០.២៦៦

១០.៥៥២.៨៩៩

៥៤២.៧០៣.៥៧៣

១៣៣.១៧៨.៧៩១

១០៥.១៣៣.១១៣

២៨.០៤៥.៦៧៨

ដុលារអាមរិក

សរុប

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.២.

ហានិភ័យសាច់បក់ងាយសួល
ហានិភ័យលើសាច់បក់ងាយសួល គឺជាហានិភ័យដលធនាគារមិនអាចបំពញកាតព្វកិច្ចសង បំណុល របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ពលដល់កាលកំណត់សង និងមិនអាច បំពញមូលនិធិ
ការមិនអាចបំពញ កាតព្វកិច្ចដើមបីសង
គណៈគប់គងរបស់ធនាគារ

មាស់បក់ប

ពលមូលនិធិទាំង

ះតូវបានដកចញ។ ផលវិបាកនប

ទាំងនះអាចជា

្ញើនិងមិនអាចអនុវត្ដតាមកិច្ចសនយោផ្ដល់បក់កម្ចី។

តួតពិនិតយសាច់បក់ងាយសួលរបស់តារាងតុលយការ

និងគប់គងការបមូលផ្ដុំ

ការតួតពិនិតយ និងការរាយការណ៍ធ្វើឡើងតាមសានភាព សាច់បក់បចាំថ្ង និងរៀបចំគំ

និងធ្វើគំ

ងនបំណុល។

ងសំរាប់ថ្ងបនាប់សបាហ៍បនាប់ និងខបនាប់ពី

ពះការិយបរិច្ឆទទាំងនះ ជាការិយបរិច្ឆទសំខាន់សំរាប់គប់គងសាច់បក់ងាយសួល។ គណៈគប់គងតួតពិនិតយបមបមួលនមាស់
បក់ប

្ញើសំខាន់ៗ និងគំ

ងការដកបក់របស់ពួកគ។

ការវិភាគលើទពយសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនគារតាមកាលកំណត់
តារាងខាងកម ជាការវិភាគនទពយសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារតាមកាលកំណត់ពាក់ព័ន្ធ
ខធ្នូ ចំ
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ធំជាង ៣ខ

គលើមូលប័ត

(កំណត់សំគាល់២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

៥.៦៣៥.៨៧៧

១.៣៨៣.០៣៧

-

សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គំលាតសន្ទនីយភាពសុទ្ធ

-

្ញើរបស់អតិថិជន

បក់ប

-

១.៣៨៣.០៣៧

-

-

១.៣៨៣.០៣៧

បំណុលផសងៗ

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

បក់ប

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

សរុបទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទពយសកម្មផសងៗ

ការវិនិ

អតិថិជន

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

សមតុលយ

ឥណទាននិងបុរបទាន

-

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

សមតុលយ

-

-

ដុលារអាមរិក

សាច់បក់ក្នុងដនិងមាស

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៤

ហានិភ័យសាច់បក់ងាយសួល (តពីទំព័រមុន)

២៥.២.

៣ខ

៧៨៦.៦២៩

-

-

-

៧៨៦.៦២៩

-

-

៧៨៦.៦២៩

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ១

៣.២០៥.៥១៣

លើសកំណត់

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

(៦១.២១៥.៨៨១)

(១៥.០២២.៣០២)

៧៤.១៦០.៣៧២

៤៣៨.៤៤៤

២៦.១៥៤.៦៧២

៤៧.៥៦៧.២៥៦

៥៩.១៣៨.០៧០

៤០០.៦៩៧

-

២៤.៩៤០.៨៤៥

២៨.០៤៥.៦៧៨

១.៨១៣.៨៣៤

៣.៩៣៧.០១៦

ដុលារអាមរិក

តិចជាង ១ខ

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

៣ខ

(២៥.៥៣០.៥៦០)

(៦.២៦៥.១៦៨)

១០.៨០២.២៦៧

១៦១.៩០៨

៣.៦៤០.៣៥៩

៧.០០០.០០០

៤.៥៣៧.០៩៩

៣២៥.៨៥២

-

៤.២១១.២៤៧

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ១

២០.៧០៨.៤២៥

៥.០៨១.៨២២

២៥.៤៣២.២៧៣

៣៩៦.០៨៨

១៥.០៣៦.១៨៥

១០.០០០.០០០

៣០.៥១៤.០៩៥

២.៧៨៧.៥០៣

-

២៧.៧២៦.៥៩២

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ៣ ដល់ ១២ខ

មិនលើសកំណត់
៥ឆាំ

១១៩.២៣០.៩៨៧

២៩.២៥៩.១៣៨

១.៦៤៤.២២១

៣៣.២០៧

១.៦១១.០១៤

-

៣០.៩០៣.៣៥៩

៨២.១៥៧

-

៣០.៨២១.២០២

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ១ឆ ្នាំ

លើស ៥ឆាំ

១០៣.២៩៣.២៩២

២៥.៣៤៨.០៤៧

៣.១២៧

៧

៣.១២០

-

២៥.៣៥១.១៧៤

១៤៥.៤៣៥

២៥.០០០

១៥.២៦៣.៥៦១

-

៩.៩១៧.១៧៨

-

ដុលារអាមរិក

សរុប

១៦៥.៣២៧.៦៥៣

៤០.៥៧១.២០៣

១១២.០៤២.២៦០

១.០២៩.៦៥៤

៤៦.៤៤៥.៣៥០

៦៤.៥៦៧.២៥៦

១៥២.៦១៣.៤៦៣

៣.៧៤១.៦៤៤

២៥.០០០

១០៥.១៣៣.១១៣

២៨.០៤៥.៦៧៨

១១.៧៣១.០១២

៣.៩៣៧.០១៦

ដុលារអាមរិក
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គលើមូលប័ត

(កំណត់សំគាល់២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

៧.៣០៦.៤៧១

១.៨២៨.៩០៤

-

សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គំលាតសន្ទនីយភាពសុទ្ធ

-

្ញើរបស់អតិថិជន

បក់ប

-

១.៨២៨.៩០៤

១២.៩០០

-

១.៨១៦.០០៤

បំណុលផសងៗ

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

បក់ប

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

សរុបទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទពយសកម្មផសងៗ

ការវិនិ

អតិថិជន

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

សមតុលយ

ឥណទាននិងបុរបទាន

-

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

សមតុលយ

-

-

ដុលារអាមរិក

ធំជាង ៣ខ

សាច់បក់ក្នុងដនិងមាស

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៣

ហានិភ័យសាច់បក់ងាយសួល (តពីទំព័រមុន)

២៥.២.

៣ខ

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ១

៨.២០២.៨៧៤

២.០៥៣.២៨៥

-

-

-

២.០៥៣.២៨៥

-

-

២.០៥៣.២៨៥

លើសកំណត់

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

(២១.២២០.៥៥៣)

(៥.៣១១.៧៧៨)

៣២.៧០៨.៧០៨

៣៣១.៤៧៧

១៦.៩១៣.៨១៤

១៥.៤៦៣.៤១៧

២៧.៣៩៦.៩៣០

៤៣២.៧៣៧

-

៤.៨៩៨.៤៦០

១០.៥៥២.៨៩៩

៦.៩៧១.៧៩១

៤.៥៤១.០៤៣

ដុលារអាមរិក

តិចជាង ១ខ

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

៣ខ

(៤៣.៥៣១.៩៣៧)

(១០.៨៩៦.៦០៥)

១៤.៦៨៤.៨៣២

១១០.១៣២

១.៥៧៤.៧០០

១៣.០០០.០០០

៣.៧៨៨.២២៧

-

-

៣.៧៨៨.២២៧

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ១

៦៦.៨៨៤.១៨២

១៦.៧៤១.៩៧៣

២៣.៦៣៨.៣០១

២៦៨.២៧៥

១០.៣៦៩.៤០៦

១៣.០០០.៦២០

៤០.៣៨០.២៧៤

៤.៩៥០

-

៤០.៣៧៥.៣២៤

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ៣ ដល់ ១២ខ

មិនលើសកំណត់
៥ឆាំ

៥៣.០០៦.៣២៧

១៣.២៦៨.១៦៧

២៤៣.០២៩

១.៨៥០

២៤១.១៧៩

-

១៣.៥១១.១៩៦

២១៨.៥២៣

-

១៣.២៩២.៦៧៣

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ១ឆាំ

៩៩.២៥៨.៧៥៥

២៤.៨៤៥.៧៤៦

-

-

-

-

២៤.៨៤៥.៧៤៦

១៤១.៩៥០

២៥.០០០

១៦.៧៧៦.២៩៣

-

៧.៩០២.៥០៣

-

ដុលារអាមរិក

លើស ៥ឆាំ

១៦៩.៩០៦.១១៩

៤២.៥២៩.៦៩២

៧១.២៧៤.៨៧០

៧១១.៧៣៤

២៩.០៩៩.០៩៩

៤១.៤៦៤.០៣៧

១១៣.៨០៤.៥៦២

៨១១.០៦០

២៥.០០០

៨៣.០០០.២៦៦

១០.៥៥២.៨៩៩

១៤.៨៧៤.២៩៤

៤.៥៤១.០៤៣

ដុលារអាមរិក

សរុប

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.៣.

ហានិភ័យទីផសោរ
ធនាគារមានហានិភ័យទីផសោរដលតូវបានកំណត់ថាតម្លតឹមតូវ ឬលំហូរសាច់បក់អនាគតន ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងមានការបបួល
សារតការបបួលក្នុងតម្លទីផសោរ។ ហានិភ័យ

យ

ទីផសោរ កើតឡើងពីសានភាពបើកចំហក្នុងអតការបក់រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលជាមូលធន

ដលកតាទាង
ំ នះ តូវបឈមនឹងចលនាទីផសោរជាក់លាក់ និងទូ

ហើយនិងការបបួលក្នុងកំរិតអស្ថរភាពនអត ឬ តម្លទីផសោរដូចជា

អតការបក់ ការពងីកឥណទាន និងអតប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទស។ ធនាគារ បើបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទសសន្ទដូចជាកិច្ចសនយោអនាគត
ដើមបីប

្ចៀសនូវហានិភ័យរបស់ខ្លួនទ។

ហានិភ័យលើអតការបក់
ហានិភ័យលំហូរសាច់បក់របស់អតការបក់ គឺជាហានិភ័យដលលំហូរសាច់បក់ នាពលអនាគតនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងបបួល

យ

សារការបបល
ួ អតការបក់ទផ
ី សោរ។ ហានិភយ
័ លើអតការបក់តម្លតម
ឹ តវូ គឺជាហានិភយ
័ ដលតម្លឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថម
ុ យ
ួ នឹងបបល
ួ
យសារការបបួលអតការបក់ទីផសោរ។ កំរិតអតការបក់អាចកើនឡើងជា លទ្ធផលនការបបួល ប៉ុន្ដអាចកាត់បន្ថយ ឬនាំឲយខាត
បង់

ក្នុងករណីដលបមបមួល ឥតរំពឹងទុកកើតឡើង។ គណៈគប់គងរបស់ធនាគារ

ដើមបីកណ
ំ ត់ករំ ត
ិ មិនសុគា
ី នការកំណត់អតការបក់ឡង
ើ វិញ ដលអាចគប់គងបាន

ដំណាក់កាលនះមិនមាន

លការណ៍ណាមួយ

ះទ ប៉ន
ុ គណៈគ
្ត
ប់គង បានតត
ួ ពិនត
ិ យជាបចាំ

លើការខុសគានះ។
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គលើមូលប័ត

-

បក់ប

៨.៨៤១.៣៨៩

(កំណត់សំគាល់២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

២.១៦៩.៦៦៦

-

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

គំលាតសន្ទនីយភាពសុទ្ធ

-

បំណុលផសងៗ

្ញើររបស់អតិថិជន

-

្ញើររបស់សាប័ន

២.១៦៩.៦៦៦

-

-

២.១៦៩.៦៦៦

ហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

បក់ប

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

ទពយសកម្មផសងៗ

ការវិនិ

អតិថិជន

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

សមតុលយ

ឥណទាននិងបុរបទាន

-

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

សមតុលយ

-

-

សាច់បក់ក្នុងដ

(១១១.៣២១.៥៩៦)

(២៧.៣១៨.១៨៣)

៥៧.២១៦.៨៣៧

១.០២៩.៦៥៤

១៦.៦១៩.៩២៧

៣៩.៥៦៧.២៥៦

២៩.៨៩៨.៦៥៤

៣.៧៤១.៦៤៤

២៥.០០០

-

២២.១៩៤.៩៩៤

-

៣.៩៣៧.០១៦

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

(១៥.៤៤០.៤៣២)

(៣.៧៨៩.០៦៣)

១៧.៥៣៤.៧៤៥

-

៩.៥៣៤.៧៤៥

៨.០០០.០០០

១៣.៧៤៥.៦៨២

-

-

៦.០៨១.១៦៤

៥.៨៥០.៦៨៤

១.៨១៣.៨៣៤

-

ដុលារអាមរិក

តិចជាង ១ខ

ះ។

៤៨.៣៧១.០៩៨

១១.៨៧០.២០៨

១០.៦៤០.៣៥៩

-

៣.៦៤០.៣៥៩

៧.០០០.០០០

២២.៥១០.៥៦៧

-

-

១៦.៨៩៣.៣៨៩

-

៥.៦១៧.១៧៨

-

ដុលារអាមរិក

១២០.៥៥៣.៨៣៤

២៩.៥៨៣.៧៦៣

៦.០៧៨.៦២៤

-

៤.០៧៨.៦២៤

២.០០០.០០០

៣៥.៦៦២.៣៨៧

-

-

៣១.៣៦២.៣៨៧

-

៤.៣០០.០០០

-

ដុលារអាមរិក

ពី ៣ខ ដល់ ៦ខ

១០២.១៧៩.៤៧២

២៥.០៧៤.៧១៧

១៨.៩៥៧.៥៦១

-

១០.៩៥៧.៥៦១

៨.០០០.០០០

៤៤.០៣២.២៧៨

-

-

៤៤.០៣២.២៧៨

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ៦ខ ដល់ ១២ឆាំ

២.៩៨៣.២១៥

១.៦១១.០១៤

-

១.៦១១.០១៤

-

៤.៥៩៤.២២៩

-

-

៤.៥៩៤.២២៩

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ១ឆាំ ដល់ ៥ឆាំ

១២.១៥៦.៦០២

្របឈមនឹងការកំណត់ការ្របាក់ឡើងវិញក្នុងការិយបរិេច្ឆទ

(១២.៧១៤)

(៣.១២០)

៣.១២០

-

៣.១២០

-

-

-

-

-

-

-

-

ដុលារអាមរិក

លើស ៥ឆាំ

១៦៥.៣២៧.៦៥៣

៤០.៥៧១.២០៣

១១២.០៤២.២៦០

១.០២៩.៦៥៤

៤៦.៤៤៥.៣៥០

៦៤.៥៦៧.២៥៦

១៥២.៦១៣.៤៦៣

៣.៧៤១.៦៤៤

២៥.០០០

១០៥.១៣៣.១១៣

២៨.០៤៥.៦៧៨

១១.៧៣១.០១២

៣.៩៣៧.០១៦

ដុលារអាមរិក

សរុប

កាលបរិឆទថ្ង
្ឆ
ទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤។ ទពយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគាររាប់បញ្ចូលផងដរនូវតម្លពិត

ពី ១ខ ដល់ ៣ខ

លើទពយសកម្មនិងបំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ

ងលើអវសាន្តកាលរបស់ទពយ

គានការបក់

យ

លើសកំណត់

គណនយយ ដលតូវបានចាត់ថាក់

ខាងកមនះជាការវិភាគលើហានិភយ
័ លើអតការបក់របស់ធនាគារ

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៤

ហានិភ័យទីផសោរ (តពីទំព័រមុន)

២៥.៣.

ហានិភ័យលើអតការបក់ (តពីទំព័រមុន)

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
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គលើមូលប័ត

-

បក់ប

(កំណត់សំគាល់២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

១៥.៥០៩.៣៤៥

៣.៨៨២.១៨៩

-

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

គំលាតសន្ទនីយភាពសុទ្ធ

-

បំណុលផសងៗ

្ញើររបស់អតិថិជន

-

្ញើររបស់សាប័ន

៣.៨៨២.១៨៩

១២.៩០០

-

៣.៨៦៩.២៨៩

ហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

បក់ប

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

ទពយសកម្មផសងៗ

ការវិនិ

អតិថិជន

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

សមតុលយ

ឥណទាននិងបុរបទាន

-

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

សមតុលយ

-

-

៣៨.៤៩៥.០៤១

៩.៦៣៥.៨០៥

៧២១.៨១៧

៧១១.៧៣៤

១០.០៨៣

-

១០.៣៥៧.៦២២

៧៩៨.១៦០

២៥.០០០

-

៤.៩៩៣.៤១៩

-

៤.៥៤១.០៤៣

គានការបក់
ដុលារអាមរិក

លើសកំណត់

ដុលារអាមរិក

សាច់បក់ក្នុងដ

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៣

ហានិភ័យទីផសោរ (តពីទំព័រមុន)

២៥.៣.

ហានិភ័យលើអតការបក់ (តពីទំព័រមុន)

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

(៥៩.៥៩៥.០៧៧)

(១៤.៩១៧.៤១៦)

៣២.៣៤៧.១៤៧

-

១៦.៨៨៣.៧៣០

១៥.៤៦៣.៤១៧

១៧.៤២៩.៧៣១

-

-

៤.៨៩៨.៤៦០

៥.៥៥៩.៤៨០

៦.៩៧១.៧៩១

-

ដុលារអាមរិក

តិចជាង ១ខ

(៦.៧១៤.០៧០)

១៤.៦០៤.៨០០

-

១.៦០៤.៨០០

១៣.០០០.០០០

៧.៨៩០.៧៣០

-

-

៣.៧៨៨.២២៧

-

៤.១០២.៥០៣

-

ដុលារអាមរិក

ពី ១ខ ដល់ ៣ខ

៥៩.៩២៤.២៦៥

១៤.៩៩៩.៨១៦

៣.៧៧៧.២៥៧

-

១.៧៧៧.២៥៧

២.០០០.០០០

១៨.៧៧៧.០៧៣

-

-

១៤.៩៧៧.០៧៣

-

៣.៨០០.០០០

-

ដុលារអាមរិក

ពី ៣ខ ដល់ ៦ខ

២៣.២៣៣.២៤៦

៥.៨១៥.៥៨១

១៩.៥៨២.៦៧០

-

៨.៥៨២.០៥០

១១.០០០.៦២០

២៥.៣៩៨.២៥១

-

-

២៥.៣៩៨.២៥១

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ៦ខ ដល់ ១២ឆាំ

-

-

-

ដុលារអាមរិក

ពី ១ឆាំ ដល់ ៥ឆាំ

លើស ៥ឆាំ

៥២.១៤០.៧១៩

១៣.០៥១.៤៩៤

២៤១.១៧៩

-

២៤១.១៧៩

៦៧.០២១.២៩១

១៦.៧៧៦.២៩៣

-

-

-

-

១៦.៧៧៦.២៩៣

១៣.២៩២.៦៧៣

-

-

-

១៦.៧៧៦.២៩៣

-

-

-

ដុលារអាមរិក

-

-

១៣.២៩២.៦៧៣

្របឈមនឹងការកំណត់ការ្របាក់ឡើងវិញក្នុងការិយបរិេច្ឆទ

(២៦.៨២២.៧១០)

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

សរុប

១៦៩.៩០៦.១២០

៤២.៥២៩.៦៩២

៧១.២៧៤.៨៧០

៧១១.៧៣៤

២៩.០៩៩.០៩៩

៤១.៤៦៤.០៣៧

១១៣.៨០៤.៥៦២

៨១១.០៦០

២៥.០០០

៨៣.០០០.២៦៦

១០.៥៥២.៨៩៩

១៤.៨៧៤.២៩៤

៤.៥៤១.០៤៣

ដុលារអាមរិក

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.៣.

ហានិភ័យទីផសោរ (តពីទំព័រមុន)
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទស គឺសំ

លើហានិភ័យកើតពីបតិបតិ្តការអាជីវកម្ម និងទពយសកម្ម និងបំណុល ដលកើតឡើងក្នុងរូបិយប័ណ្ណ

ដលមិនមនជារូបិយប័ណ្ណវាស់វងរបស់ធនាគារ។
ធនាគារមានកិចសហប
្ច
តិបត្តការ
ិ
និងបាននឹងកំពង
ុ មានបតិបត្តការក្ន
ិ
ង
ុ បទសកម្ពជា
ុ
ហើយរូបយ
ិ ប័ណដលធ
្ណ
នាគារបប
ើ ស់កង
ុ្ន របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ គឺដុលា រអាមរិក ហើយប តិបត្តិការភាគច ើន ក៏កើតក្នុងប តិបត្តិការណ៍ទូ

ក៏ស្ថិតក្នុងរូបិយបណ្ណ័អាមរិកដរ ក៏ប៉ុន្ត ក៏មាន

បតិបត្តិការណ៍មួយចំនួនបើបស់រូបិយប័ណ្ណផសងផងដរដូចជា ខ្មររៀល យូរ៉ូ និងរូបិយប័ណ្ណផសងទៀត។ គណៈគប់គងបានកំនត់
ន

ល

បាយគប់គងសមតុលយនរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗ។ សានភាព តមូវឲយមានការតួតពិនិតយជារៀងរាល់ថ្ងនូវសមតុលយនរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗ

ហើយបើវិធីសាស្ត ជៀសដើមបី

យសានភាពរូបិយប័ណ្ណរកសោក្នុងកំរិតដលបានកំណត់។

ទពយសកម្ម និងបំណុលដលស្ថិត

ក្នុងរូបិយប័ណ្ណមិនមនដុលាររអាមរិក តូវបានបសំរួល

ជាដុលារអាមរិក មានដូចខាងកម៖

ខ្មររៀល

អឺរ៉ូ

រូបិយប័ណ្ណផសង

សមមូលនឹង

សមមូលនឹង

សមមូលនឹង

សរុប

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

សាច់បក់ក្នុងដ និងមាស

៩២.៤០៣

៤០.៧២៦

៣៦០.៦៦០

៤៩៣.៧៨៩

សមតុលយ

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

៩៩.១៦៦

-

-

៩៩.១៦៦

សមតុលយ

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

៨.៣៤៥

១.០៧៥.១៩៧

២.០១០.១៦៤

៣.០៩៣.៧០៦

១៩៩.៩១៤

១.១១៥.៩២៣

២.៣៧០.៨២៤

៣.៦៨៦.៦៦១

-

១.១០១.៨២១

១.៩៨៩.៥៨៨

៣.០៩១.៤០៩

២៤៩.៧៥១

១.៤២២

២៩៦.៤៩៤

៥៤៧.៦៦៧

៨.៥៩៨

-

-

៨.៥៩៨

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

២៥៨.៣៤៩

១.១០៣.២៤៣

២.២៨៦.០៨២

៣.៦៤៧.៦៧៤

គំលាតសន្ទនីយភាពសុទ្ធ

(៥៨.៤៣៥)

១២.៦៨០

៨៤.៧៤២

៣៨.៩៨៧

(២៣៨.១២៣)

៥១.៦៧១

៣៤៥.៣២៤

១៥៨.៨៧២

២០១៤

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បក់ប

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

បក់ប

្ញើរបស់អតិថិជន

បំណុលផសងៗ

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់២.១.៥)
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.៣.

ហានិភ័យទីផសោរ (តពីទំព័រមុន)
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ (តពីទំព័រមុន)
ខ្មររៀល

អឺរ៉ូ

រូបិយប័ណ្ណផសង

សមមូលនឹង

សមមូលនឹង

សមមូលនឹង

សរុប

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

ដុលារអាមរិក

សាច់បក់ក្នុងដ និងមាស

១៤០.២៨៨

២០.៣៨០

៥៨៨.៥៧៩

៧៤៩.២៤៧

សមតុលយ

ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

១៧៦.៧១៨

-

-

១៧៦.៧១៨

សមតុលយ

សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

១២.៩៩៦

៩៧៨.៥៩២

៧២២.៦៨៣

១.៧១៤.២៧១

៣៣០.០០២

៩៩៨.៩៧២

១.៣១១.២៦២

២.៦៤០.២៣៦

-

១.០២៣.៨៦៩

៦៩៣.៤៧៩

១.៧១៧.៣៤៨

៧៦.៤៤១

២១៣

៥៣៥.១២៣

៦១១.៧៧៧

៧.២៨៥

៤.៥៦៨

១.០១៤

១២.៨៦៧

៨៣.៧២៦

១.០២៨.៦៥០

១.២២៩.៦១៦

២.៣៤១.៩៩២

២៤៦.២៧៦

(២៩.៦៧៨)

៨១.៦៤៦

២៩៨.២៤៤

៩៨៣.៨៧៣

(១១៨.៥៦៤)

៣២៦.១៧៦

១.១៩១.៤៨៥

២០១៣

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បក់ប

្ញើរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុផសងៗ

បក់ប

្ញើរបស់អតិថិជន

បំណុលផសងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប
គំលាតសន្ទនីយភាពសុទ្ធ
សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សំគាល់២.១.៥)

២៥.៤

តម្លសមសបនទពយសកម្ម និង បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លតឹមតូវសំ

តម្លដលទពយសកម្មមួយអាច

ះដូរបាន ឬ មានលទ្ធភាពទូទាត់តាម មូលដានធម្មតា។

ផ្ទៀងផាត់បានមិនអាចរកបាន ដូច្នះតម្លទីផសារមិនអាចរកបានសំរាប់ផ្នកសំខាន់នទពយសកម្ម និងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
តឹមតូវបានផ្អកលើការសន្មត់របស់គណៈគប់គង
គប់គងតម្ល

យ

យតម្លទីផសោរដលអាច
ះទ។ ហតុនះតម្ល

ងតាមសង្ខបនមូលដានទពយសកម្ម និងអកម្ម។ តាមមតិ

បល់របស់គណៈ

ងនទពយសកម្ម និងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដលមានក្នុងតារាងតុលយការ គឺជាការបា៉នសា
់ នសមហតុផលនតម្លតឹមតូវរបស់

ទពយសកម្ម និងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង

ះ។ ក្នុងការធ្វើការបា៉ន់សាននះគណៈគប់គងសន្មតថាឥណទាន និងបុរបទាន តូវបានរកសោទុកដល់

កាលកំណត់សង ជាមួយនិងតម្លតម
ឹ តវូ ស្មន
ើ ង
ឹ តម្លពិតគណនយយនឥណទានដលបានធ្វន
ើ យ
ិ ត
័ កម្មលើសវំ ធា
ិ នធន សំរាប់ឥណទានបាត់បង់
បសិនបើមាន។
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងទី៣១ ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ និងសមប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់

២៥.

ការគប់គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.៥

ការគប់គងដើមទុន
ដើមទុនតំរូវ

យចបោប់ចំបងរបស់ធនាគារ គឺសំរាប់បើក្នុងបតិបត្តិការធនាគារតឹមទំហំមួយដល និយ័តករចំបងរបស់ធនាគារ គឺធនាគារជាតិ

នកម្ពុជា កំណត់ និងតួតពិនិតយដើមទុនអបបបរមាសំរាប់ ធនាគារទាំងអស់។
លន

បាយរបស់ធនាគារ គឺរកសោនូវមូលដានដើមទុនរឹងមាំដើមបីរកសោវិនិ

គិនឥណទាយក និងសចក្តីទុកចិត្តពីទីផសោរ និងរកសោស្ថរភាព

សំរាប់ការអភិវឌឍអាជីវកម្មបន្ថម។ ធនាគារទទួលសា្គល់ ផលប៉ះពាល់នកំរិតចំណញពីនដើមទុនរបស់មាស់ភាគហ៊ុន និងតំរូវការនការរកសោ
សមតុលយ រវាងកំរិតចំណញខ្ពស់បំផុតពីការបើបស់បំណុលចើន អត្ថប

ជន៍ និងការជៀសផុតពីហានិភ័យដលបានមកពីការរៀបចំ

សានភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
ធនាគារបានអនុ

២៦.

មពញលញលើការតំរូវដើមទុនដលកំរិត

យនិយ័តករក្នុងការិយបរិច្ឆទនះ។

ពឹត្តិការណ៍កយកាលបរិច្ឆទតារាងតុលយការ
តឹមថ្ងនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះ ពុំមានពឹត្តិការណ៍ណាមួយ កពីពឹត្តិការណ៍ដលបានរាយកាណ៍ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនះ ដល
កើតឡើងបនាប់ពីថ្ងទី៣១ខធ្នូ ឆាំ២០១៤ ដលមានផលប៉ះពាល់គួរឲយកត់កំណត់សំគាល់លើសានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងទី៣១
ខធ្នួ ឆាំ២០១៤។
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