ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
របាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រង និង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម
ដោយអនុលោមតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និង
បទបញ្ញតិ្ត និង គោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

មាតិកា

ទំព័រ		

ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី

		
១ 		 ទស្សនៈ - បេសកកម្ម - តម្លៃស្នូល
២ - ៣ 		
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
៤ - ៥ 		
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
៦ - ៧ 		
លំនាំដ�ើមស្តីពីធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
៨ - ៩ 		
ព្រឹត្តិការណ៍សង្ខេប
១០ - ១១ 		
បណ្តាញសាខាប្រតិបត្តិការ
		រចនាសម្ព័ន្ធ
		

		
		
១៤ 		
១២

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធ

១៣

លំនាំស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លំនាំស្តីពីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការ

		របាយការណ៍
		
១៥ - ១៩ 		
របាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រង

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស
ប្រធានក្រុម
លោក Nguyen Nhi Thanh
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយក

អនុប្រធានក្រុម
លោក  Phung Thai Phung
អគ្គនាយករង

រចនាក្រាហ្វិក

លោក ចេង សំបូរ
ប្រធានផ្នែករចនា

លោក  តាំង ឆេង

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទ
 ំនងសាធារណៈ

		របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ					
		
២០ 		
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
២១ 		
តារាងតុល្យការ
២២ 		
របាយការណ៍លទ្ធផល
២៣ 		
របាយការណ៍បម្រែបម្រួលម
 ូលធន
២៤ 		
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
២៥ - ៦៣ 		
កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទស្សនៈ
ក្លាយទៅជាធនាគារឈានមុខគេរបស់ប្រទេសវ�ៀតណាម និងស្ថិតក
 ្នុងច
 ំណោម១០ ធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បេសកកម្ម
បន្តអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរដើម្បីបង្កើននូវតម្លៃបន្ថែមដល់អតិថិជន និងភាគទុនិក
នាំមកនូវតម្លៃនៃវិជ្ជាជីវៈ និងភាពថ្កុំថ្កើងដល់បុគ្គលិក
រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសហគមន៍

តមៃ្លស្នូល
១.    ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវ និងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដ�ើម្បីស្វែងរកនូវទិសដៅថ្មី
២.

ជានិច្ចកាលផ្លាស់ប្តូរថ្មី ស្វាហាប់ និងច្នៃប្រឌិត ដ�ើម្បីប្រែក្លាយការលំបាក និងឧបសគ្គទៅជាឱកាសដ�ើម្បីភាពរីកចំរ�ើន

៣.

ប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយគោលដៅគុណភាព ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអស់ពីចិត្ត និង កិត្យានុភាពខ្ពស់បំផុតទៅដល់អតិថិជន និងដៃគូ

៤.

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម និងសហគមន៍ ស្របតាមពាក្យស្លោកពោលថា “រួមគ្នាដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍”

៥

  បង្កើតនូវភាពខុសប្លែកគ្នាជាមួយនឹងផលិតផលមធ្យោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងទម្រង់គ្រប់គ្រងដែលនាំមកនូវភាពលេចធ្លោ និងច្នៃប្រឌិត។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

1

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ព្រឹត្តិការណ៍នានា នៃធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩

ថ្ងៃទី០៨  ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១០

ថ្ងៃទី៣០  ខែសីហា  ឆ្នាំ២០១១

ធនាគារសាខមប៊ែ ង បានបេីកសម្ពោធដំណេីរកា
 រ

ធនាគារ សាខមប៊ែង បានប្រារព្ធវិធ
 ីបេីកស
 ម្ពោធ

ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ

ធ្វេីប្រ តិ ប ត្តិ ការ នៅក្នុ ង ប្រទេ ស កម្ពុជាហេីយក៏ជា

សាខារងអូឡាំពិក ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់

នៃយុទសាស្រ
្ធ
ព
្ត ងក
ី្រ ពាណិជក
្ជ ម្ម របសខ
់ ន
ួ្ល នៅក្នង
ុ 

សាខាភ្នំពេញជាធនាគារបរទេស ទី២៧ ដែលបាន
ធនាគារវេៀត ណាមដំ បូ ង គេបង្អស់ដែលបា នចូល
មកវិ និ យោ គនៅក ម្ពុជាផងដែ រ ។ ក្នុ ង នាមជាអ្នក

ត្រួ ស ត្រាយផ្លូ វ ដំ បូ ង គេ ចូល ក្នុ ង វិស័ យ ធនាគារនៅ

ប្រទេសកម្ពុជា ធនាគារសាខមប៊ែង បានរួមចំណែក
ក្នុងការពង្រឹកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេស
ទាំ ង ពី រ គឺ កម្ពុជា និ ង វេៀត ណាម។ ព្រឹ ត្តិការណ៍នេះ

បានបញ្ជាក់ពីដំណាក់កាលមួយទេៀតស្តីពីកាពង្រីក

សាខារងដំបង
ូ គេនៅរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ
មានឈ្មោះថា
ដែលមានពាណិជក
្ជ ម្ម

មមាញក
ឹ ប
ផ
ំ ត
ុ ម
យ
ួ ក្នង
ុ 

រាជធានី។ សាខារងមួយនះេ បានសម្រល
ួ ដលត
់ មវូ្រ 

ការផ្នែក សេវាកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន ក្នុងត
 ំបន់ផ
 ្សារ
អូឡាំពិក

ដោយផ្តល់ជូននូវផលិតផល-សេវាកម្ម

សំខាន់ៗដូចជា ហិរញ្ញបប្ ទានពាណិជក
្ជ ម្មឥ
 ណទាន
ពាណិជក
្ជ ម្ម និងស
 វា
េ ផ
 រេ្ទ ប
 ក
ា្រ ។
់

បានបន្តពងក
ី្រ បណញ
្តា សាខា ដែលជាផក
ែ្ន មយ
ួ 
រាជធានីភ
ព
ំ្ន ញ
េ  ដោយបានបក
ីេ សមធ
ោ្ព សាខារង

ទីពរី  ស្ថត
ិ នៅកង
ុ្ន ផ
 សា
្ រទន
ំ ប
ីេ វៀតណាម
េ
។ សាខា

រងថ្មម
ី យ
ួ នះេ បានបងត
ី្កេ នវូ ឱ
 កាស ដ៏សខា
ំ ន់មួយ

ដល់អតិថជ
ិ នជាឯកត្តជន និងក
 ម
ុ្រ ហន
ុ៊ ដល
ែ នៅ
ជុំវិញតំបន់ន
 េះ

តាមរយៈផលិតផល-សេវាកម្ម

ជាច្រេីនបភ
្រ ទ
េ និងទីតាង
ំ ដ
 ល
ែ បក
្រ បដោយភាព
ងាយសល
ួ្រ ។

ខ្លួនរបស់ធ
 នាគារនៅក្នុងត
 ំបន់ឥ
 ណ្ឌូចិន។

ថ្ងៃទី០៥  ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២០១១

ថ្ងៃទី០១  ខែតុលា  ឆ្នាំ២០១១

ថ្ងៃទី២២  ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១២

ធនាគារសាខមប៊ែង បានប�ើកស
 ម្ពោធសាខារង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ បានចេញសេចក្តីជូន

ជាលេក
ី ទី១ ដែលធនាគារ សាខមបង
៊ែ (ខេមបូឌា)
 

នៃរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់

ធនាគារបុត្រសម្ព័ន្ធបរទេស

ទៅកាន់ទីកន
 ្លែងដែលមាន ពាណិជ្ជកម្មមមាញឹក

ទីបី

របស់ខ្លួននៅភាគខាងក�ើតឈាងខាងត្បូង

ផ្សារច្បារអំពៅ។

ជនដែលមានការ

ដោយសារទីនេះជាតំបន់ប្រជុំ

រីកចម្រើនល�ឿនខាងផ្នែក

សេដ្ឋកិច្ច សាខារងច្បារអំពៅមានឱកាសបានរួម
ចំណែកក្នុងការល�ើកស្ទួយ

លក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម

ដល់អាជីវករទាំងឡាយតាមផ្សារ។

ដំណឹង ស្តីពីការកម្លាយខ្លួនពីសាខាភ្នំពេញ ទៅជា
នៃធនាគារសាខម

ប៊ែង ស្ថិតក្រោមការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិ នៃ

កម្ពុជានិងក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីធនាគាររដ្ឋ
វេៀតណាម។ ព្រឹត្តិការណ៍ដស
៏ ំខាន់នេះ បានកត់
សម្គាល់ពីចំណុចអន្តរកាលនៃយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការ
អភិវឌ្ឍន៍របស់
ប្រទេសកម្ពុជា

ធនាគារសាខមប៊ែង

នៅក្នុង

ព្រមទាំងពង្រឹងន
 ូវទ
 ំនាក់ទំនង

ពាណិជ្ជកម្មរ បស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ គឺ
វេៀតណាម និងកម្ពុជា។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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ភីអិលស៊ី ចាប់ផ្តេីមឈានជេីងចេញក្រៅរាជធានី

បំផុតមួយទ
 េៀត គឺកា
 របេីកសម្ពោធសាខានៅទីរួម
ខេត្តកំពង់ចាម។ ក្រៅពីផលិតផល និងស
 េវាកម្ម
សំខាន់ៗ សម្រាប់បំពេញតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុជូន
ដល់អតិថជ
ិ នក្នង
ុ តំបន់នោ
 ះ សាខាថ្មន
ី ះេ បានផ្តល់
នូវស
 វា
េ កម្មផ
 រេ្ទ ប្រក
ា យ
់ ង
ា៉ ឆាប់រហ័ស
កំពង់ចា
 ម

រវាងខត
េ ្ត

និងរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងបានរួម

ចំណែកក្នុងកា
 រ

ជម្រុញពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់

សេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំងពីរន
 េះ។

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ថ្ងៃទី២៦  ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១២

ថ្ងៃទី០៦  ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១២

ថ្ងៃទី១៧  ខែមករា  ឆ្នាំ២០១៣

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង តម្រូវការដ៏ចាំបាច់ របស់

ធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌាបានចាប់ផ្តើម
 ផ្តល
 ់

ការពង្រីកបណ្តាញសាខា គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តច
 ម្បង

បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងសាខា

ដំណើរការដោះស្រាយការជួញដូរឆ្លងដែនជារូបិយ

បេីកសាខាថ្មីមួ

យទេៀតនៅក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ គឺ

អតិថជ
ិ នធនាគារសាខមបង
៊ែ (ខេមបូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី
វៀតណាមទៅកាន់
ដែលមាន

ផ្សារទំនើប

ទីតាំងថ្មីធំទូលាយជាងនេះ

អាសយដ្ឋានស្ថិតនៅអគារលេខ

៥៣៧A-B, មហាវិថព
ី ះ្រ មុនវី ង្ស, រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ
ដោយបានប្តរូ ឈ

ះ្មោ

ទៅជាសាខាព្រះមុនវី ង្ស។

ការបង្កត
ើ ទតា
ី ង
ំ ប្រតប
ិ ត្តិការថ្មី

ដែលស្ថត
ិ នៅចំ

កណល
្តា នៃ
 រាជធានីន
 ះេ គឺជាជំហានដ៏តម
ឹ្រ ត
 វូ្រ មយ
ួ 

ក្នុ ង ការរួ ម ចំ ណែ ក ដល់ កា រអនុ វ ត្ត ន៍ យុ ទ្ធសាស្រ្ត
ពង្រក
ី ខន
ួ្ល រ បស់ធនាគារ។ ទីតាង
ំ ប
 ត
្រ ប
ិ ត្តិការថ្មន
ី ះេ

សេវាទូទាត់តាមព្រំដែន

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់

ប័ណ្ណវៀតណាម និងអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាសកម្ពុជា
ធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់

ព្រំដែនជារូបិយប័ណ្ណ

វៀតណាមតាមរយៈប្រព័ន្ឋអេឡិចត្រូនិច ដោយមិន

ចាំបាច់មានគណនីដល
ែ មានរូបយ
ិ ប័ណ្ណទាំងនោះ។

របស់ធនាគារ ដូចនេះហេីយទេីបធ
 នាគារបានបន្ត
សាខាផ្សារហេងលី

ដែលជាការនាំយកនូវផ
 លិត

ផល- សេវាកម្មធនាគារជូនដល់សហគមន៍ ដែល
នៅជុំវិញតំបន់ផ្សារសំខាន់ៗ។

ផ្ទយ
ុ ទៅវិញអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជា ក៏អាចទទួលបាន

ការបង់ប្រាក់ពីអ្នក ទិញវ
 ៀតណាមដោយផ្ទាល់ជា
ប្រាក់រៀល។

គឺជាទតា
ី ង
ំ ដ៏ល
 ឥ
្អ តខ្ចះោ ព្រះោ ជាតំបន់យទ
ុ សា
្ធ ស្ត ្រ 
ពោរពញ
េ ដោយសក្តន
ា ព
ុ លក្នង
ុ ការអភិវឌ្ឍន៍ ផ្នក
ែ
សេដ្ឋកច
ិ ។
្ច

ថ្ងៃទី២៤  ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៣

ថ្ងៃទី២៣  ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៤

ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បាន

ក្នង
ុ គោលបំណង ដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់ការអភិវឌ្ឍស
 េដ្ឋកច
ិ ្ច

ដើម្បីពង្រីកបន្ថែមនូវបណ្តាញប្រតិបត្តិការ

របស់អាជីវកម្មក
 ្នុងទ
 ីក្រុង

សវា
េ កម្មធនាគារនៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពា
ុជ

ប្រកាសជូនដំណង
ឹ ស្តព
ី កា
ី របក
ីេ ស
 ម
េ ធ
ា្ព 
ពោធិ៍ចន
ិ តុង

សាខា

ដែលស្ថត
ិ នៅ
 ភាគខាងលិចនរាជ
ៃ

ធានីភ្នព
ំ ញ
េ ។ នេះគឺជាសាខាទី៧ របស់ធនាគារ

សាខមបង
៊ែ (ខម
េ បូឌា) ភីអល
ិ សី៊ នៅក្នង
ុ ប
 ទ
្រ ស
េ 
ដោយបានបំពញ
េ បនម
ែ្ថ ចំនន
ួ
ទីសក
ា្ន កា
់ រកណល
្តា 

ចំនន
ួ ០១និងសាខាចំនន
ួ ០៥ ផ្សង
េ ទ
 ៀតគឺ
េ ៖ សាខា
អូឡាព
ំ ក
ិ

សាខាព្រះមុនវី ង្ស

សាខាចបា
្ រអំពៅ


ធនាគារ

រាជធានីភ្នំពេញ។ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

បានប្រកាសការបក
ើ សាខាតាខ។
្មៅ នះេ គជា
ឺ សាខា

សាខាខេត្តសៀមរាប

ទីប្រាំបីនៅក្នុងប្រទេស និងជាសាខាទីពីរនៅ
 ខាង

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បច្ចុប្បន្នមាន

ក្ររាជធានី
ៅ
ភ
ព
ំ្ន ញ
េ ។ ការបន្តបង្ហ
 ញ
ា ការប្តេជ្ញារបស់

ការិយាល័យកណ្តាលចំនួន០១ និង សាខាចំនួន

យើងកង
ុ្ន កា
 រពង្រក
ី អា
 ជីវកម្មនៅបទ
្រ ស
េ កម្ពា
ុជ ។

០៨ ដែលធ្វើឱ្យអតិថិជន មានភាពងាយស្រួលក្នុង

បានរៀបចំពិធីស
 ម្ពោធ
ដែលជាសាខាថ្ម។
ី 

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងធ
 ើកា
្វ រទទា
ូ តពា
់ ណជ
ិ ក
្ជ ម្ម

សាខាខត
េ ក
្ត ព
ំ ង់ចាម និងសា
 ខាផសា
្ រហង
េ លី។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

ដែលសកម្មបំផុតនៅ

និង

ប្រចាថ្ង
ំ ៃ ជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ឆ្ន២
ាំ ០១៧ សេដ្ឋកច
ិ រ្ច បស់បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ បានបន្តការរីកច
 ម្រន
ើ 
ជាលំដាប់ជាមួយ

នឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបកើនឡើង

ប្រមាណ ៧% និងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែល
មានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាមានស្ថេរភាពក្នុងតំបន់

និងមាន

បរិយាកាសអាជីវក
 ម្មកាន់តែមានភាព អំណោយផលសម្រាប់
វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

ដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទាក់ទាញ

វិនិយោគនិងប
 ង្កើនប្រសិទ្ធភាព។
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

គោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គង
្រ

ជម្រុញឲ្យមានស្ថេរភាពលើប្រព័ន្ធ

និងធ
 ្វើឲ្យអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថេរភាព។ សកម្មភាពជម្រុញ
ការ
ផ្គត់ផ្គង់

និងការប្រប
ើ ្រាស់ប្រាក់រៀលជំហ៊ានដំបូងមានសញ្ញា

ល្អប្រសើរ

ដោយមូលធនហូរចូលទៅ
 តាមវិស័យសំខាន់ៗ

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារ។ ជ ាពិសេសទៅទៀត

ការងារគ្រប់គ្រងតាមដានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កាន់ត
 ែ

តឹងរ ឹងពីមួ
 យថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន
សម្រាប់វិស័យនេះ។

ទោះបីជាមានការផ្តល់នូវអត
 ្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងស្ថាន
ភាពចាប់ផ្តើមនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ធនាគ ារជាតិនៃកម្ពុជា

និងវ ិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់



ប៉ុន្តែដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនជាធនាគារ

ឈានមុខមួ
 យនៅទីនេះធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បាន
កំណត
 និ
់ យមនយ
័ នបា
ៃ វចនាសមស្របជាមួយធនាគារមេ ធនាគារ

សាខមប៊ែង គឺ បោះជំហ៊ាន ធ្វើការត្រួសត្រាយ ។ ជាមួយ
ធនាគារ សាខមប៊ែង ការត្រួសត្រាយគឺជាគុណតម្លៃស្នូលមួយ
ដែលបើកផ្លូវថ្មី និងស
 ្វែងរកភាពជោគជ័យថ្មី។
ស្មារតីទាង
ំ នះេ រួមជាមួយ

នង
ឹ ស្មារតីទទួលខុសត្រវូ ខ្ពសប
់ ំផុត

កម្ពុជាតែងតែប្រឹងប្រែង

អស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីនាំយក

គណៈគ្របគ
់ ង
្រ

និងបុគល
្គ ក
ិ ជាង២៤០នាក់របសសា
់ ខមប៊ែង

នូវលទ
 ្ធផលវិជ្ជមា
 នសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

4

៖

ទ្រព្យសរុបមាន

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ចំនួន ១៧៩លានដុល្លារអាមេរិច ប្រាក់បញ្ញ

ើសរុប ១២៥,៣លានដុល្លារ

កម្ម ដើម្បីចាប់ឲ្យបាននូវទំនោរអភិវឌ្ឍរបស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធនាគារក្នុង

បាន ៩០,៣លានដុល្លារអាមេរិច កម្ចីទ
 ទួលបាន ១១៩,៤ លានដុល្លារ

ដៅក្លាយទៅជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារ ១០ឈានមុខគ
 េក្នុង

អាមេរិច ដែលក្នុងនោះប្រាក់បញ្ញើទទួលបានពីស្ថាប័នហិ
 រញ្ញវត្ថុទទួ
 ល

តំបន់ និងពិភពលោក។ តាមរយៈចំណុចទំាងនេះចាប់ផ្តើមកំណត់ទ
 ិស

អាមេរិចដែលក្នុងនោះគឺផ
 ្តោតទៅលើកម្ចីតូចៗ ប្រាក់ច
 ំណេញម
 ុនកា
 ត់

ប្រទេសកម្ពុជា។

ពនទ
្ធ ទួលបាន ១,៧៤ លានដុល្លារអាមេរច
ិ ។ នៅកង
ុ្ន ឆ្នន
ំា ះេ ដរែ ធនាគារ

ដើមប្ ឲ
ី យ្ គោលដៅរបស់សាខមបង
៊ែ ខេមបូឌា ក្លាយជាការពិតក
ង
ុ្ន ព
 ល
េ ដ៏ខី្ល

សាខមបង
៊ែ ខេមប
 ឌា
ូ កបា
៏ នបង្កត
ើ ឡង
ើ សាខាថ្មគ
ី  សា
ឺ
ខាខត
េ ស
្ត ៀមរាប

ទន្ទម
ឹ នឹងការធ្វស
ើ កម្មភាពជាម្ចស
ា កា
់ រដោយខ្លន
ួ ឯង យើងខ
ក
ំុ្ញ ច
៏ ង់ទ
 ទួល

ដល
ែ នា
 ឲ
ំ យ្ ចំនន
ួ ការិយាល័យប្រតប
ិ ត្តិការសរុបកើនឡើងដល់ទៅ៩
 សា
 ខា។


បានការគាំទ្រ សហការ ជឿជាក់ រួមគ្នា ជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលិក អតិថិជន

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានកំណត់គោលដៅ
អភិវឌ្ឍរ បស់ខ្លួនតា
 មទម្រង់ជាធនាគារលក់រាយ
ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារមេ

និងគ
 ប
្រ ថ
់ ក
ា្ន ដឹ
់ កនាំរបស់ធនាគារមេ រាល់ស្ថាបន
័ គ្របគ
់ ង
្រ នៅបទ
្រ ស
េ កម្ពា
ុជ

ប្រើប្រាស់ទម្រង់

ដែលជាពិសេសនោះគឺ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅក្នុងដំណ
 ើរការអភិវឌ្ឍ

ចូលទៅក្នុងផ្លូវរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនតាម

នាពេលខាងមុខ។

រយៈរាល់គោលដៅចម្បង៖ (១) ជម្រុញការពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការ

ជំនួសមុខឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា សូមជូនពរ

ពង្រីកដែនអាជីវកម្ម ទៅតាមខេត្តក្រុងធំៗ តំបន់សំខាន់ៗ។ បន្ថែមលើ

ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែ សុខភាពល្អ សុភមង្គល និងជោគជ័យ!

នេះអភិវឌ្ឍ ផលិតផល សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសមស្របជាមួយនឹងតម្រូវការ

ដោយក្តីគោរព

ទីផ្សារ ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល សេវាកម្មដល់គ្រប់ស្រទាប់ អតិថិជន (២)
ប្រើប្រាស់រាល់ផលិតផល

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ពីធនាគារ

មេ៖ ធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងរៀបចំឡើងវិញឲ្យសមស្រប

ជាមយ
ួ នង
ឹ ត
 ម្រវូ ការទីផសា
្ រ និងលក្ខណៈពិសស
េ របស់តប
ំ ន់ (៣) បណ្តះុ 
បណ្តល
ា  បំបន
៉ ថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំដល
ែ មានសមត្ថភាព ជំនាញខ្ពស។
់ យកធន
ធានមនុសស្ ជាតមស
្លៃ ល
ូ្ន
សវា
េ កម្ម

ប្រគត
ួ ប្រជង
ែ តាមរយៈការអភិវឌឍ្ ផលិតផ
 ល

និងលើកកម្ពសឥ
់ តឈប់ឈរនូវគុណភាពផលិតផលសវា
េ 

កម្ម ធ្វជា
ើ មគ្គទ
ុ ស
េ្ទ ក៍សម្រប
ា កា
់ រអភិវឌ្ឍ។ លើសពីនះេ ទៅទៀតធនាគារ

លោកTRINH VAN TY

សាខមប៊ែងខេមបូឌាខិតខំលើកកម្ពស់សកម្មភាពធនាគារទំនើបនិងផ្សព្វ
ផសា
្ យតនា
ួ ទីឈានមុខគេរបស់ខននៅ
ួ្ល
ក្នង
ុ គ្របវ់ ស
ិ យ
័ ទាំងអស់ ដើមប្ ល
ី ក
ើ 

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កម្ពសកា
់ រប្រកត
ួ ប្រជង
ែ និងនាំមកនូវរបកគំហញ
ើ មួយសម្រប
ា ធ
់ នាគារ។
ទន្ទឹមន
 ឹងកា
 រលើកកម្ពស់ទៅ
 លើ

ធនាគារ សាខមប៊ែង(ខេមប
 ឌា
ូ ) ភីអិលស៊ី

គ្រប់វិស័យចាប់ពីធនធានមនុស្ស

បណ្តាញ បច្ចេកវិទ្យា ដើមទុន និងអនុវត្តរាល់ដំណោះស្រាយអាជីវកម្ម
ប្រកបដោយភាពបត់បន
ែ ដូចរៀបរាប់ខាងលើ ធនាគារ សាខមបង
៊ែ ខម
េ ប
 ឌា
ូ 

ក៏នៅតប
ែ ន្តអភិរក្ស ដាំដះុ បំពញ
េ បន្ថម
ែ នូវរាល់អដ
ី្វ ល
ែ មានតម្លៃ និងផ
 ្លាស់
ប្តូរឲ្យបានទាន់ពេលវេលានូវអ្វីដែលជាកង្វះខាតនៅក្នុងដំណើរការអាជីវ

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

5

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

6

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

លំនាំដើមស្តីពីធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ធនាគារ សាខមប៊ែង គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលឈានមុខគេនៅប្រទេសវៀតណាម ហើយកំពុងបន្តពង្រីកខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
និងប្រទេសឡាវ ជាមួយបុគ្គលិកសរុបជាង ១៥,០០០នាក់និងមានទីតាំងប្រតិបត្តិការ ៥៦៣កន្លែង នៅក្នុងតំបន់។
ធនាគារបានឈានជើងចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ក្រោមរូបភាពជាសាខាភ្នំពេញ ហើយបានក្លាយជា
ធនាគារវៀតណាមដំបូងគេបង្អស់ ដែលបានបើកសាខារបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវដំបូងគេចូលក្នុង
វិស័យធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជា ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានរួមច
 ំណែកក
 ្នុងការពង្រីកទ
 ំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម
រវាងប្រទេសទាំងពីរ គឺ កម្ពុជា និងវៀតណាម។
បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការបាន ០២ឆ្នាំ, ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានកម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារនៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា
ឆ្នាំ២០១១។
សាស្រ្ត

បន្ទាប់ពីបានកម្លាយខ្លួន

អន្តរជាតិ

ធនាគារបានបន្តកំណែទម្រង់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដោយបានសហការជាមួយដៃគូយុទ្ធ

អភិវឌ្ឍផលិតផល-សេវាកម្មថ្មីៗជាច្រើន

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់និងក្លាយខ្លួនជា

ធនាគារដែលផ្តល់សេវាកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថុធនាគារ ប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖

ធនាគារសាយហ្គន ធេឿងទីន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ឈ្មោះជាអក្សរកាត់

៖

ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ស្នាក់ការកណ្តាល

៖

លេខ ៦០, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ជ័យជំនះ, ខ័ណ្ឌដូនព
 េញ, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ		

៖

(៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤២៣

ទូរសារ		

៖

(៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤៣៣

អុីម៉ែល		

៖

info@sacombank.com.kh

គេហទំព័រ		

៖

www.sacombank.com.kh

ថ្ងៃបង្កេីតធនាគារ

៖

ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩

ដេីមទុន		

៖

៣៨,០០០,០០០ ដុល្លារ

ទីតាំងប្រតិបត្តិការ

៖

៩ កន្លែង

ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ផ្តល់នូវផលិតផល-សេវាកម្មធនាគារជាច្រេីនបភ
្រ េទទៅកាន់អតិថិជនជាឯកត្តជន
ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូច និងម
 ធ្យម។ផលិតផល-សេវាកម្មទាំងន
 េះរួមមាន៖
ប្រាក់បញ
 ្ញេីសន្សំ ប្រាក់បញ
 ្ញេីមានកាលកំណត់ និងប
 ្រាក់បញ
 ្ញេីជាច្រេីនប្រភេទទេៀត
បោះផ្សាយវិញ្ញាបនប័ត្រប្រាក់បញ
 ្ញេី ប័ណ្ណប្តូររូបិយវត្ថុ រូបិយលាត្តិ
ផ្តល់ឥណទានក្រោមរូបភាពដូចជា៖
		

- ឥណទាន

		

- ការកាត់យកកម្រៃជេីងសារលេីឧបករណ៍ពាណិជ្ជកម្ម និងឯកសារមានតម្លៃផ្សេងទៀត
េ

		

- លិខិតធានា

		

- ទម្រង់នៃការផ្តល់ឥណទានផ្សេងៗ
បេីកគណនីទូទាត់ជូនដល់អតិថិជន
ផ្តល់មធ
 ្យោបាយក្នុងការទូទាត់ដល់អតិថិជន
សេវាកម្មទូទាត់ដូចខាងក្រោម៖
- សេវាកម្មទូទាត់ក្នុងប
 ្រទេសរួមបញ្ចូលទាំងមូលប្បទានប័ត្រ សំណេីទូទាត់ ផ្ទេរសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យ ផ្ទេរសិទ្ធិ
ប្រមូលសាច់ប្រាក់ លិខិតឥណទាន សេវាកម្មបញ្ជាទូទាត់ផ
 ្សេងទេៀត
- សេវាផ្ទេរប្រាកក
់ ្រៅបទ
្រ េស និងសេវាទូទាត់ផ
 ្សេងទេៀត

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ព្រឹត្តិការណ៍សង្ខេប
លោកស្រអ
ី គ្គនាយិកាធនាគារ សាខមប៊ង
ែ ចុះទស្សនកិច្ច និងធ
 កា
ើ្វ រចក
ែ រ ល
ំ ក
ែ បទពសោ
ិ
ធន៍
ដល់គណៈគប
្រ គ
់ ង
្រ ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (ខេមបូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី

ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោកស្រី Nguyen Duc Thach Diem អគ្គនាយិកាធនាគារសាខមប៊ែង រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបានចុះធ្វើទស្សនកិច្ច
នៅឯធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌា។ ក្នុងឱកាសនេះដែរ លោកស្រីក៏បានដោះស្រាយនូវរាល់សំណើ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ ថ្នាក់គ្រប់

គ្រងន
 ៃធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាល និងរួសរាយរាក់ទាក់ក្នុងគោលបំណងជម្រុញឲ្យធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បន្តនូវការអភិវឌ្ឍ
អាជីវកម្មរ បស់ខ្លួនឲ្យមានភាពប្រសើរជាងមុនបន្ថែមទៀត។

ពិធស
ី ម្ពធ
ោ សាខាខេតស
្ត ៀមរាប
សៀមរាប ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា)
ភីអិលស៊ី

បានធ្វើការអបអរសាទរកម្មវិធីបើកសម្ពោធសាខាទី៩របស់ខ្លួនដ
 ែ ល

ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។

កម្មវិធីសម្ពោធសាខាខេត្តសៀមរាបត្រូវ បានប្រារព្ធ

ឡើងដោយមាន

ការប្រគល់នូវលិខិតអនុញ្ញាត

និងកាត់ខ្សែបូក្រោមការចូលរ ួមដ៏

ខ្ពង់ខ
 ្ពស់របស់

លោក ង៉ែត សុវណ្ណារិទ្ធិ – អគ្គនាយករងត្រួតពិនិត្យនៃធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា លោក ឈាង តុលា – នាយកសាខា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសាខាខេត្ត

សៀមរាប លោក អ៊ុន ពៅ – អភិបាលរងក្រុងសៀមរាប និងលោក TRINH VAN TY

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។ កម្មវិធីសម្ពោធនេះក៏មានការ
ចូលរួមពីសំណាក់អតិថិជន និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តនេះផងដែរ។

ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ដាក់ឲយ្ ដំណរើ ការការិយាល័យទ
 នា
ំ ក់ទន
ំ ងអតិថជ
ិ ន
ក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយ

សម្រាប់រាល់ចម្ងល់របស់អតិថិជនក៏ដូចជា

បង្កើនគុណភាពក្នុងការបម្រើសេវាកម្មរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានដាក់ឲ្យដំណើរ ការការិយាល័យទនា
ំ ក់ទន
ំ ងអតិថជ
ិ ន

ជាមួយសម្ភរា ៈឧបករណ៍ទន
ំ ប
ើ និងចា
 ប
ំ ម្រអ
ើ តិថជ
ិ ន ២៤ម៉ោងពេញមួយសប្តាហ៍រួមទាំង
ថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរ។

ការបង្កត
ើ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តលក
់ ម្ចផ
ី សា
្ រ
នៅសាខាអូឡាព
ំ ក
ិ
ក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវគុណភាពសេវាកម្មក៏ដូចជា

ដើម្បីថែទាំបានដិតដល់សម្រាប់

អាជីវករក្នង
ុ ផសា
្ រ ក្នង
ុ ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន២
ំា ០១៧ ធនាគារ សាខមបង
៊ែ ខម
េ បូឌា បានបង្កើត
មជ្ឍមណ្ឌលផ្តល់កម្ចីផ្សារនៅសាខា អូឡាំពិកដោយធ្វើការរួមបញ្ចូលគ្នានូវក
 ម្ចផ
ី ្សាររបស់
សាខាអូឡាំពិក សាខាមុនីវង្ស និងនាយកដ្ឋាន អាជីវកម្ម។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កម្មវធ
ិ ព
ី ស
ិ ស
េ “ដាក់បក
្រា ប
់ ញ្ញទ
ើ ទួលបានកាដូ
នាំសណា
ំ
ង” សមប
្រា ឆ
់ ២
ំា្ន ០១៧
ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី២០១៧ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានបង្កើតកម្មវិធីពិសេស
“ដាក់បក
ា្រ ប
់ ញ្ញទ
ើ ទួលបានកាដូនាស
ំ ណា
ំ
ង” សម្រប
ា អ
់ តិថជ
ិ នដែលបានបើកគណនី

សន្សំមានកាលកំណត់នៅធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ
ឆ្ន២
ំា ០១៦ ដល់ ថ្ងទ
ៃ ី ៣០ ខែមថ
ិ នា
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៧។ អតិថជ
ិ នទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូច
ជាទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេស និងទទួលបានកាដូនាំសំណាងពីកម្មវិធី ដូចជា
IPhone 7plus, ទូរទស្សន៍ និងកាដូផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

កម្មវធ
ិ គ
ី ម្របខ
់ ប
ួ ៨ឆ្នន
ំា កា
ៃ របង្កត
ើ ធនាគារ
សាខមប៊ង
ែ (ខេមបូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី
នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានប្រារព្ធ
ពិធីគម្រប់ខួប ៨ ឆ្នាំនៃការបង្កើត និងដាក់ឲ្យដំណើរការធនាគាររបស់ខ្លួននៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២៣/០៦/២០០៩ - ២៣/០៦/២០១៧) នៅទីស្នាក់
ការកណ្តាលរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។ ក្នុងឱកាសអបអរសាទរកម្មវ ិធី

គម្រប់ខួបន
 េះដែរធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ក៏បានធ្វើការប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរ
ទៅដល់បុគ្គលិកស្មោះត្រង់ដែលបានបម្រើការជូន ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

ដោយការខិតខំ និង ប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ហើយធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌាក
 ៏បានប្តេជ្ញា
ផងដែរថា
 នឹងបន្តផ្តល់នូវសេវាកម្ម ជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់ ថែទាំអតិថិជនដោយ
យកចិត្តទ
 ុកដាក់បំផុត។

កម្មវធ
ិ ប
ី ក
្រ ត
ួ បាត់ទាត់ដម
ើ ប្ អ
ី បអរសាទរគម្របខ
់ ប
ួ ៨ ឆ្នំា
នៃការបង្កត
ើ ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (ខេមបូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី
ដើមប្ ធ
ី កា
ើ្វ រអបអរសាទរគម្របខ
់ ប
ួ ៨ ឆ្នន
ំា កា
ៃ របង្កត
ើ ធនាគារ សាខមបង
៊ែ (ខម
េ បូឌា) ភីអល
ិ សី៊ នង
ិ 
ដើម្បីបង្កើនភាពស្នឹទ្ធស្នាលរវាងបុគ្គលិក និងបុគ្គលិក បុគ្គលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំ ធនាគារ សាខមប៊ែង
ខម
េ បូឌា បានរៀបចំកម្មវធ
ិ ប
ី ក
្រ ត
ួ បាល់ទាត់ពានរង្វាន់សាខមបង
៊ែ
សម្រប
ា ប
់ គ
ុ ល
្គ ក
ិ ទាំងអស់ច
 ូលរួម។

តាមរយះការប្រកួតនេះដែរ បុគ្គលិកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានបង្កើតនូវទីលានប្រកួតមួយ

ដែលប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយមានការសហការគ្នា និងមានភាពស្និទ្ធស្នាល។ នៅក្នុងព
 េ ល
ខាងមុខ ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា នឹងប
 ន្តប
 ង្កើតជាកម្មវ ិធីកីឡា

កំសាន្តសប្បាយៗ

និងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិក ដើម្បីប
 ង្កើតជាក្រុមដ៏រឹងម៉ា
 ំ និងម
 ជ្ឈដា្ឋនការងារមួយដែល
សាមគ្គីភាព។

ដំណរើ កំសាន្តបា
្រច ឆ
ំ ២
ំា្ន ០១៧ ទៅកាន់

ធនាគារសាខមប៊ង
ែ ខេមបូឌា ចូលរួមកម្មវធ
ិ ី

ឧទ្យានជាតិពះ្រ មុនវ
ី ង្ស បូកគោ និងកង
្រុ កែប

ឧបត្ថមដ
្ភ ល់កាកបាទក្រហមកម្ពា
ុជ

ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានរៀបចំដំណើរកំសាន្តប
 ្រចាំឆ្នាំទៅ

កាន់ឧ
 ទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស បូកគោ និងក្រុងកែប ដោយមានការចូលរួមពី
បុគ្គលិកជិ
 ត២៥០នាក់។ ការរៀបចំដំណើរកំសាន្ត ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិកគ
 ឺ
ជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំមួយដែលធនាគារតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បី នាំមកនូវ
ភាព សប្បាយរីករាយ និងសម្រាកលំហែសម្រាប់បុគ្គលិកក្រោយពីធ្វើការតាន

តឹង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ នេះក៏ជាឱកាស ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការសម្រាក និងប
 ង្កើន
ថាមពលធ្វើការឡើងវិញ រួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃផលិត
កម្មនិងអា
 ជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

ធនាគារ

សាខមប៊ែង

ខេមបូឌា

ក្រៅពីការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកអាជីវកម្មដល់

បុគ្គល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងត
 ំបន់
ធនាគារ

ក៏មិនបានបំភ្លេចក្នុងការចូលរួមចំណែកនៃសកម្មភាពសង្គមឡើយ។

ដូច្នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានបរិច្ចាគជាទៀងទាត់
ដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

9

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ODDAR MEANCHEY

RATANAKIRI

BANTEAY
MEANCHEY

SIEM REAP

STUNG TRENG

PREAH VIHEAR

BATTAMBANG

KRATIE

KAMPONG THOM

MONDULKIRI

PURSAT

KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG CHAM

PREY VENG

KOH KONG

KAMPONG SPEU

KAMPOT

KANDAL

SVAY
RIENG

TAKEO

PREAH SIHANOUK
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បណ្តាញប្រតិបត្តិការ
ការិយាល័យកណ្តាល

លេខ ៦០, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ជ័យជំនះ, ខ័ណ្ឌដូនព
 េញ, រាជធានីភ្នំពេញ
ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន: (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤២២, (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤៣៣
សាខា អូឡាំពិក						

សាខា ព្រះមុនីវង្ស

៣១៩-៣២១ មហាវិថីព្រះសីហនុ រាជធានីភ្នំពេញ			

៥៣៧A-B មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤២០ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤០២

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤២១ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ៧៣៤

សាខា ច្បារអំពៅ 						

សាខា ខេត្តកំពង់ចាម

៥៧៧A-៥៧៨B ផ្លូវជាតិលេខ ១ រាជធានីភ្នំពេញ			

៤៣ ផ្លូវជាតិលេខ ៧ ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤១៨ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៧២១ ៥៧១		

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨០០ | ទូរសារ: (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ៨០១

សាខា ផ្សារហេងលី						

សាខា ពោធិ៍ចិនតុង

២៥-២៧A ផ្លូវលេខ ២៧១ រាជធានីភ្នំពេញ				

៣៧៨-៣៧៩, មហាវិថស
ី ហព័ន្ធរុស្សី រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ៨៨១ ៤៦៨ | ទូរសារ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨១ ៦៦៥		

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ១៤៦ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ២៤៦

សាខាតាខ្មៅ						

សាខាសៀមរាប

៥៣៩ ផ្លូវល
 េខ២១Bខេត្តកណ្តាល				

០៦៦៥, ផ្លូវជាតិល
 េខ ៦,ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ៤២៥ ៨៣៥ | ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣ ៤២៥ ៥៨៦

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ៦៣ ៧៦៦ ៤៦៣



អីុម៉ែល :

គេហទំព័រ :

info@sacombank.com.kh			
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���ក���

���ក�យត���ឥណ�ន

�យក��ន
� ��ប�
់ ង
� ឥណ�ន

���ក�យត�����ព��ប���ំ
���ក��ប់��ងឥណ�ន
���ករដ��ល

�យក��ន
� រដ��ល និងគណៈកម��រសវនកម�

���កធន�នមនុស��
���កទំ�ក់ទំនង��រណៈ

�យក��ន
� ទំ�ក់ទំនង��រណៈ

���ករច�

���ក��ប់��ង��ព័ន�

�យក��ន
� ព័ត�
៌ នវ�ទ�
�

�យក���នទីផ��រ

��

�យក���នគណ��យ�� និង��ប់��ង�ច់��ក់

��

�យក���ន���តពិនិត���និភ័យ
���កលក់

��រង

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

���កអភិវឌ��កម�វ�ធី

���កគណ��យ�� និង��ប់��ង�ច់��ក់

12

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

លំនាំស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

េលាក TRINH VAN TY
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

មានបទពិសោធន៍ជាង១០ឆ្នាំ
ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

េលាក NGUYEN NGOC TUAN

េលាក NGUYEN NHI THANH

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អនុបធា
្រ នក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលនិងជាអគនា
្គ យក

មានបទពិសោធន៍ជាង ១០ឆ្នាំ
ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

មានបទពិសោធន៍ជាង ២៨ឆ្នាំ
ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

េលាក NGUYEN VAN MINH

េលាក ឈួន េឆន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអ
 គ្គនាយករង

មានបទពិសោធន៍ជាង ១៥ឆ្នាំ
ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

មានបទពិសោធន៍ជាង ១៥ឆ្នាំ
ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

េលាក NGUYEN THUC VINH

េលាក DUONG THE NHUT XUAN

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

មានបទពិសោធន៍ជាង ២០ឆ្នាំ
ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

មានបទពិសោធន៍ជាង ៩ឆ្នាំ
ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

លំនាំស្តីពីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការ

លោក NGUYEN NHI THANH

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយក

មានបទពិសោធន៍ជាង ២៧ឆ្នាំ
ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កម្រិតវប្បធម៌ៈ អនុបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

លោក  ឈួន ឆេន

លោក PHUNG THAI PHUNG

លោក PHAN HOANG ANH

មានបទពិសោធន៍ជាង ១៥ឆ្នាំ

មានបទពិសោធន៍ជាង ១៥ឆ្នាំ

មានបទពិសោធន៍ជាង ១៤ឆ្នាំ

ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

កម្រត
ិ វប្បធម៌ៈ អនុបណ្ឌត
ិ ជំនាញផ្នក
ែ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

កម្រិតវប្បធម៌ៈ បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

កម្រិតវប្បធម៌ៈ បរិញ្ញាបត្រជំនាញផ្នែកធ
 នាគារ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអគ្គនាយករង

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

អគ្គនាយករង
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អគ្គនាយករង

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

របាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រង
គណៈគ្របគ
់ ង
្រ នធ
ៃ នាគារសាខមបង
៊ែ (ខម
េ បូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី (“ធនាគារ”) បង្ហញ
ា របាយការណ៍របស់ខន
ួ្ល និងរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារ នាថ្ងទ
ៃ ៣
ី ១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់។

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារជាបុត្រសម្ព័ន្ធដែលត្រូវកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយ Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank “ធនាគារសាខមប៊ែង” ដែលជាធនាគារ
មួយបានចុះបញ្ជពា
ី ណិជក
្ជ ម្មនៅប្រទស
េ វៀតណាម។ ធនាគារ ធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្ដិការអាជីវកម្មនៅក្នង
ុ ព្រះរាជាណាចក្រកមា
្ពុជ
ក្រោមអាជ្ញាបណ
័ ្ណធនាគារអចិនយ
្ដ្រៃ ៍
លេខ ២៧ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាប័ណ្ណលេខ ៥២៣/០៩B ដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះ
ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩។

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងរបស់ធនាគារ

ធនាគារ ផ្ដល់សេវាគ្រប់ប្រភេទនៃអាជីវកម្មធនាគារ និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។
ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវន្តទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងរបស់ធនាគារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនោះទេ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានដូចខាងក្រោម៖
២០១៧
ដុល្លារអាមេរិក

២០១៦
ដុល្លារអាមេរិក

១.៧៤០.៣១៣

១.៨៤៥.២៦៣

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(៥៣៦.៥៧៣)

(៣៩៩.៣០៤)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ

១.២០៣.៧៤០

១.៤៤៥.៩៥៩

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

៤.៨៥៩.៦៦៧

៥.៨៣៧.៣៣៨

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ដើមទុន

ធនាគារមានដើមទុនសរុប ៣៨.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ឬ ១៥៣.៤១ ពាន់លានរៀល (២០១៦៖ ៣៨.០០០.០០០
ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១៥៣.៤១ពាន់លានរៀល)។

ទុនបម្រុង និង សំវិធានធន

ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវន្ដទៅលើទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនេះទេ លើកលែងតែបម្រែបម្រួលដែលបានលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

របាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រង (តពីទំព័រមុន)
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
មុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើង គណៈគ្រប់គ្រងបានចាត់វិធានការសមស្របនានា ដើម្បីឈានដល់ការអះអាងថា
នីតិវិធីក្នុងការលុបចោលឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ ត្រូវបានយកមកអនុវត្ដ
ហើយនិងជឿជាក់ថារាល់ឥណទាននិង បុរេប្រទានអាក្រក់ត្រូវបានលុបចោល ហើយឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យត្រូវបានធ្វើសំវិធាន
ធនគ្រប់គ្រាន់។
នាការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយកាណ៍នេះ គណៈគ្រប់គ្រងធនាគារពុំបានដឹងពីព្រឹត្ដិការណ៍ណាមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យចំនួនទឹកប្រាក់នៃឥណទានអាក្រក់ដែល
បានលុបចោល ឬ ចំនួនទឹកប្រាក់សំវិធានធនលើ

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមាន

ចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់ជាសារវន្តនោះទេ។

ទ្រព្យសកម្មចរន្ត
មុនពេលដែលរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡង
ើ គណៈគ្របគ
់ ងបានចា
្រ
ត់វធា
ិ នការសមស្របនានាដើមប្ ធា
ី នាថា រាល់ទព្
្រ យសកម្មចរន្ត
ទាំងឡាយ (លើកលែងតែឥណទាន) ដែលទំនងមិនអាចទទូលស្គាល់បាននៅក្នុងប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មធ
 ម្មតា ក្នុងតម្លៃដូចដ
 ែលបានកត់ត្រានៅក្នុងប
 ញ្ជី
គណនេយ្យរបស់ធនាគារនោះ ត្រូវបា នកា ត់បន្ថយឲ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃ
 ដែលគិតថា នឹងអាចលក់បានលើទីផ្សារជាក់ស្តែង។
នាការិយបរិចទ
េ្ឆ នៃរបាយកាណ៍នះេ គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ពុបា
ំ នដឹងពីពត
ឹ្រ ្តិការណ៍ណាមួយដែលនឹងបណល
្ដា ឲ្យតមន
្លៃ ទ
ៃ ព្
្រ យសកម្មចរន្ត នៅក្នងរបាយកា
ុ
រណ៍ហរិ ញ្ញ
វត្ថុរបស់ធនាគារមានការយល់ច្រឡំ ឬក៏មិនសមហេតុផលជាសារវន្តនោះទេ។

វិធីសាស្ដ្រវាយតម្លៃ
នាការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយកាណ៍នេះ គណៈគ្រប់គ្រងពុំបានដឹងពីព្រឹត្ដិការណ៍ណាមួយ ដែលបានកើតឡើងនឹងបណ្តាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់វិធីសាស្ដ្រ
ក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដែលបង្កអោយមានការយល់ច្រឡំ ឬ មានភាពមិន
សមស្របជាសារវន្ដនោះទេ។

បំណុលយថាភាព និង បំណុលផ្សេងៗ
នាការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ៖

• ពុមា
ំ នការដាក់បន្ទក
ុ លើទព្
្រ យសកម្មរបស់ធនាគារ ដល
ែ កើតឡើងចាប់ពកា
ី រិយបរិចទ
េ្ឆ បញ្ចប់ ដើមប្ ធា
ី នាបំណល
ុ របស់បគ
ុ លណា
្គ
មួយនោះទេ និង
•

ពុំមានបំណុលយថាភាពទាក់ទងនឹងធនាគារ ដែលបានកើតឡើងចាប់ពីការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ក្រៅពីបំណុលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភ
 ាពអាជីវកម្ម
របស់ធនាគារនោះទេ។

តាមមតិយោបល់របស់គណៈគ្រប់គ្រង ពុំមានបំណុលយថាភាព ឬ បំណុលផ្សេងទៀតរបស់ធនាគារ ដែលបាន ឬ ទំនងនឹងក្លាយជាកាតព្វកិច្ចបំណុលក្នុង
អំឡុង១២ខែខាងមុខ បន្ទាប់ពីការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់នេះដែលនឹងមាន ឬ អាចជះឥទ្ធិពលជាសារវន្តទៅលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ច
របស់ខ្លួននៅពេលបំណុលទាំងនោះដល់កាលកំណត់នោះទេ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

របាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រង (តពីទំព័រមុន)
ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រោយការិយបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ
គិតត្រឹមការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមានព្រឹត្តិការណ៍ជាសារវន្តណាមួយ តម្រូវឲ្យមានការ លាតត្រដាង ឬធ្វើនិយ័តកម្មបន្ថែម ក្រៅពីការបង្ហាញ
នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងនៃរបាយការណ៍នេះ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងកំឡុងពេលការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទរបាយការណ៍នេះរួមមាន៖

ឈ្មោះ

មុខតំណែង

ការិយបរិច្ឆេទនៃការតែងតាំង

លោក TRINH VAN TY

ប្រធាន

តែងតាំងនៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

អនុប្រធាន

តែងតាំងនៅថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

អនុប្រធាន

តែងតាំងសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

សមាជិក

លាលែងពីតំណែងថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោក NGUYEN NGOC TUAN

អនុប្រធាន

តែងតាំងនៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោក NGUYEN VAN MINH

សមាជិក

តែងតាំងនៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោក CHHOUN CHHEN

សមាជិក

តែងតាំងនៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោក DUONG THE NHAT XUAN

សមាជិកឯករាជ្យ

តែងតាំងសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

លោក NGUYEN THUC VINH

សមាជិកឯករាជ្យ

តែងតាំងនៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោក TRAM BE

ប្រធាន

លាលែងពីតំណែងថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោក DIEP TAN DUNG

អនុប្រធាន

លាលែងពីតំណែងថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោក NGUYEN BA TRI

អនុប្រធាន

តែងតាំងសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

សមាជិក

លាលែងពីតំណែងថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោក LE MINH TRUNG

សមាជិក

លាលែងពីតំណែងថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោកស្រី THACH THI PHO LY

សមាជិកឯករាជ្យ

លាលែងពីតំណែងថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

លោក NGUYEN NHI THANH

គណៈគ្រប់គ្រង
សមាជិកគណៈគ្រប់គ្រង ក្នុងកំឡុងពេលការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទរបាយការណ៍នេះរួមមាន៖

ឈ្មោះ

មុខតំណែង

ការិយបរិច្ឆេទនៃការតែងតាំង

លោក NGUYEN NHI THANH

អគ្គនាយក

តែងតាំងនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

លោក PHUNG THAI PHUNG

អគ្គនាយករង

តែងតាំងសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២

លោកស្រី THEARO SIDTHIPOR

អគ្គនាយករង

លាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា
ឆ្នាំ២០១៧

លោក CHHUON CHHEN

អគ្គនាយករង

តែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

លោក PHAN HOANG ANH

អគ្គនាយករង

តែងតាំងនៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

សវនករ
ក្រុមហ៊ុនសវនករ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ជាសវនកររបស់ធនាគារ ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

របាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រង (តពីទំព័រមុន)
អត្ថប្រយោជន៍របស់គណៈគ្រប់គ្រង
នៅអំឡុង និងរហូតដល់ចុងការិយបរិច្ឆេទ នេះពុំមានការព្រមព្រៀងណាមួយ ដែលមានធនាគារចូលរួមជាគូភាគីក្នុងគោលបំណងជួយដល់គណៈគ្របគ
់ ្រង
របស់ធនាគារ ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ ដោយការទិញយកភាគហ៊ុន ឬ ប័ណ្ណបំណុលរបស់ធនាគារ ឬ របស់សាជីវកម្មដទៃទៀតនោះទេ។
ពុំមានសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រងណាមួយបានទទួល ឬ មានសិទ្ធិនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ (ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបញ្ចូលជាតមៃ្លសរុបនៃ
លាភការបានទទួល ឬ នឹងត្រូវទទួលដោយគណៈគ្រប់គ្រង ឬ ប្រាក់បៀវត្សថេរនៃការបំពេញមុខងារពេញម៉ោងដូចដែលបង្ហាញក្នុងកំណត់សម្គាល់ ២៤(គ)
នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះទេ) តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើងដោយធនាគារ ឬ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគណៈគ្រប់គ្រងជាសមាជិក ឬក៏
ជាមួយក្រម
ុ ហន
ុ៊ ដល
ែ គណៈគ្របគ
់ ង
្រ នោះមានផលប្រយោជន៍ផក
ែ្ន ហិរញ្ញវតា
្ថុជ សារវន្តនោះទេ ក្រៅពអ
ី ដ
ី្វ ល
ែ បានបង្ហាញនៅក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថន
ុ ះេ ។

របាយការណ៍ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ទទួលខុសត្រវូ ដើមប្ ធា
ី នាអះអាងថា របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថពិតជ
ុ ាផ្ដលន
់ វូ ទិដភា
្ឋ ពពិត និងត្រម
ឹ ត្រវូ អំពស្ថានភាព
ី
ហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារនាកាល
បរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្ដិការហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបព្ចាប់។ ក្នុងការរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ គណៈគ្រប់គ្រងត្រូវបានតម្រូវឲ្យ៖
អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណនេយ្យសមស្របដែលគាំទ្រដោយការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មានដ៏សមហេតុផល និងប្រុងប្រយ័ត្ន និងត្រូវអនុវត្ដ
គោលនយោបាយប្រកបដោយ សង្គតិភាព។
អនុវត្ដតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំ និងបទបញ្ញតិ្តចេញដោយធានាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ឬ ប្រសិនបើមានគម្លាតនៃការ
អនុវត្តបទបញ្ញត្តិ និងសេចក្តីណែនាំ ហើយនិងស្ដង់ដារដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិត និង ត្រឹមត្រូវរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នោះ គម្លាតទា
 ំងនេះគួរតែត្រូវបានលាតត្រដាងព័ត៌មាន ពន្យល់ និងកំណត់ជាចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានសមរម្យ។
រក្សាទុកបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និង
រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននិរន្ដរភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្ម លុះត្រាតែមានភាពមិនសមស្របថាធនាគារនឹងអាចបន្ដ
អាជីវកម្មនាពេលអនាគតដែលអាចគិតទុកជាមុនបាន។
បង្កើតគោលនយោបាយទូទៅសម្រាប់ធនាគារ អនុម័តរាល់ការសម្រេចច
 ិត្ដ និងសកម្មភាពទាំងឡាយ ដែលមានឥទ្ធិពលជាសារវន្ដលើប្រតិបត្ដិ
ការអាជីវកម្ម និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្ដិការរបស់ធនាគារ ហើយនិងធានាថា គោលនយោបាយនិងការសំរេចចិត្ដទាំងនោះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាង
សមស្របក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
គណៈគ្រប់គ្រង ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាថា បញ្ជីគណនេយ្យត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានរក្សាទុក និងលាតត្រដាងបង្ហាញអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមហេតុផលគ្រប់ពេល ហើយនិងធានាថាបញ្ជីគណនេយ្យស្របតាមប្រព័ន្ធគណនេយ្យដែលបានចុះបញ្ជី។ គណៈគ្រប់គ្រងក៏ជាអ្នកទទួល
ខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ត្រូវចាត់វិធានការសមស្រប ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងស្វែងរកកំហុសចេតនា ហើយនិងភា
 ព
មិនប្រក្រតីផ្សេងៗ។
គណៈគ្រប់គ្រងសូមបញ្ជាក់ថា ធនាគារបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

របាយការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រង (តពីទំព័រមុន)
ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញុវត្ថុ
យើងខ្ញំុ សូមធ្វកា
ើ រអនុមត
័ លើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ មានភ្ជាបា
់ជ មួយនះេ ថាបានបង្ហញ
ា នូវទិដ្ឋភាពពត
ិ និងត្រម
ឹ ត្រវូ នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថានភាពលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារសំរាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ដោយ
អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងបទបញ្ញតិ្ត និងគោលការណ៍ណែនាំចេញផ្សាយ ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

តំណាងគណៈគ្រប់គ្រង

លោក NGUYEN NHI THANH
អនុបធា
្រ នកម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលអមអគ្គនាយក
រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ព្រះរាជាណាចក្រកមា
្ពុជ
ថ្ងទ
ៃ ៣
ី ០ ខែមនា
ី ឆ្ន២
ំា ០១៨

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

យោង៖ ៦១០០៩៥៤២/១៩៤៩០៩០៣១៨

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះ៖ ម្ចាស់ធនាគារសាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

មតិយោបល់
យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារសាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (“ធនាគារ”) ដែលមានតារាងតុល្យការ នាថ្ងៃទី៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងរបាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន ព្រមទាំងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ហើយ
និងកំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរួមមានសេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ។
តាមមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៧ ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនិងលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ហើយ
និងប
 ទបញ្ញត្ដិ និងគោលការណ៍ណែនាំដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

មូលដ្ឋានក្នុងការផ្តល់មតិយោបល់
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីសវនកម្មនៃកម្ពុជា (”CISAs”)។ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ យោងតាម CISAs
ត្រូវបានបរិយាយបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកនៃ “ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”

នៃរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំមានឯករាជ្យភាពពីធនាគារ ដោយយោងតាមអនុក្រឹត្យទៅលើក្រមសីលធម៌ សម្រាប់វិជ្ជាជីវៈរបស់គណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករជំនាញដែលចេញ
ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយយើងខ្ញុំក៏បានបំពេញនូវទំនួលខុសត្រូវដទៃទៀតដែលតម្រូវដោយក្រមសីលធម៌នេះដែរ។ យើងខ្ញុំ
ជឿជាក់ថា ភស្ដុតាងសវនកម្មដល
ែ យើងខ្ញទ
ំុ ទួលបាន មានលកណ
្ខ ៈគ្របគ
់ ន
ា្រ ់ និងសមស្រប ដើមប្ ផ
ី ល
្ត ា
់ជ មូលដ្ឋន
ា ក្នុងការបញ្ចញ
េ មតិយោបល់របស់យង
ើ ខ្ញ។
ំុ

បញ្ហាផ្សេងៗ
ទឹកប្រាក់សមមូលជាប្រាក់រៀល

ដែលបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ត្រូវបានប្រែសម្រួលផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលបានចែងក្នុងកំណត់សម្គាល់

លេខ ២.១ នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក សម្រាប់ធនាគារប្រើប្រាស់ ផ្ទៃក្នុង និងសម្រាប់រាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុលោមតាម
បទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ន។

ព័ត៌មានផ្សេងៗក្រៅពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយការណ៍របស់សវនករ
ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលទទួលបាន នាការិយបរិច្ឆេទរបាយការណ៍សវនករ រួមមានរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានចែងក្នុង ទំព័រទី១ ទៅទំព័រ
ទី៥ ។ គណៈគ្រប់គ្រងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗនេះ។
មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំគ្របដណ្ដប់លើព័ត៌មានផ្សេងៗនេះទេ

ហើយយើងខ្ញុំក៏មិនបង្ហាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានធានាអះអាងក្នុង

ទម្រង់ណាមួយទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗនេះដែរ។
ទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំគឺការអានព័ត៌មានផ្សេងៗនេះ ហើយពិចារណាថាតើព័ត៌មាន
ផ្សេងៗនេះ មានវិសមិតភាពជាសារវន្តឬទេ ជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ចំណេះដឹងរបស់យើងខ្ញុំដែលទទួលបាននៅក្នុងការធ្វើសវនកម្ម ឬថាតើព័ត៌មាន
ផ្សេងៗនេះមាន កំហុសឆ្គងជាសារវន្តឬទេ ដោយផ្អែកលើការងារដែលបានអនុវត្ត

ប្រសិនបើយើងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថា មានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ដលើព័ត៌មាន

ផ្សេងៗនេះ យើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យរាយការណ៍តាមភាពជាក់ស្ដែង។ យើងខ្ញុំពុំមានហេតុការណ៍អ្វីដែលត្រូវរាយការណ៍ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗនេះទេ។
មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំគ្របដណ្ដប់លើព័ត៌មានផ្សេងៗនេះទេ ហើយយើងខ្ញុំក៏មិនបង្ហាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានធានាក្នុងទម្រង់ណា
មួយទៅលើពត៌មានផ្សេងៗនេះដែរ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ជាអ្នកទទួលខុសត្រវូ ចំពោះការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ដែលបង្ហាញទិដភា
្ឋ ពពិតប្រក
ា ដ

និងត្រម
ឹ ត្រវូ នៃរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុដោយ

អនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្ដិ និងគោលការណ៍ណែនាំ ដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងទទួលខុសត្រូវផងដែរ
ចំពោះប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដែលគណៈគ្រប់គ្រងគិតថាជាការចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ដ

ដែល

បណ្ដាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬការភាន់ច្រឡំ។
នៅក្នង
ុ ការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

គណៈគ្របគ
់ ងជ
្រ ាអ្នកទទួលខុសត្រវូ ក្នងការវា
ុ
យតមល
្លៃ ន
ើ រិ ន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ

និងធ្វើការលាតត្រដាង

(ប្រសិនបើមាន) នូវបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននិរន្តរភាពអាជីវកម្មនេៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
របស់ធនាគារ លើកលែងតែក្នុងករណីគណៈគ្រប់គ្រងមានបំណងរំលាយ ឬបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការណ៍ធនាគារ ឬក៏គ្មានមធ្យោបាយជាក់លាក់ណាមួយទៀត
ក្រៅពីនេះ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលលើដំណើរការនៃការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ជាផ្នែកមួយនៃការងារសវនកម្មដែលអនុលោមតាម CISAs យើងខ្ញុំបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងរក្សារនូវចម្ងល់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្នុងដំណើរការសវនកម្ម។ យើង
ខ្ញុំក៏បាន៖
កំណត់ និងវាយតម្លៃហានិភ័យនៃកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬ ការភាន់ច្រឡំផ្សេងៗ
បង្កើត និងអនុវត្តនីតិវិធីសវនកម្មដែលឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យទាំងនោះហើយប្រមូលភស្តុតាងសវនកម្មឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងសមស្របស
ម្រាប់ផ្តល់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ហានិភ័យដែលមិនអាចរកឃើញកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត ដែលបណ្តាលមកពីកា
រក្លែងបន្លំមានកម្រិតខ្ពស់ជាងហានិភ័យដែលមិនអាចរកឃើញកំហុសឆ្គងដែលបណ្តាលមកពីការភាន់ច្រឡំ ព្រោះថាការក្លែងបន្លំអាចពាក់ព័ន្ធនឹង
ការឃុបឃិត ការបន្លំ ការលុបចេញដោយចេតនា ការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវ ឬការមិនគោរពតាមប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។
ស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសវនកម្ម ដើម្បីបង្កើតជានីតិវិធីសវនកម្ម ដែលសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ
ប៉ុន្តែ មិនមែនសម្រាប់គោលបំណងដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់លើប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារទេ។
វាយតម្លៃលើភាពសមស្របនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់ និងភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យ និងការ
បង្ហាញដែលជាប់ទាក់ទងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង។
ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើភាពសមស្របនៃការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននិរន្តរភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធ គណនេយ្យដោយគណៈគ្រប់គ្រង និងតាម
រយៈភស្តុតាងសវនកម្មដែលទទួលបានយើងខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋាន ថាតើមានវត្តមាននៃភាពមិនប
 ្រាកដប្រជាជាសារវន្តទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ឬ
កាលៈទេសៈទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យជាសារវន្តទៅលើនិរន្តរភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារឬទេ។ ប្រសិនបើយើង
ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថា មានវត្តមាននៃភាពមិនប្រាកដប្រជាជាសារវន្ត យើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យទាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងរបាយការណ៍របស់សវនករលើក
 ំណត់
សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធដែ
 លមាននៅក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិនបើកំណត់សម្គាល់នេះពុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេនោះ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការ
កែប្រែមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។

ការសន្និដ្ឋានរ បស់យ
 ើងខ្ញុំ

គឺពឹងផ្អែកលើភស្តុតាងសវនកម្មដែលទទួលបានរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទនៃ

របាយការណ៍របស់សវនករ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រឹត្តិការណ៍ ឬកាលៈទេសៈនាពេលអនាគត ក៏អាចបង្កឲ្យធនាគារមិនអាចបន្ត
និរន្តរភាពអាជីវកម្មបានផងដែរ។
វាយតមកា
្លៃ រដាក់បង្ហញ
ា ទូទៅ មាតិកា និងខ្លឹមសារក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ រួមបញ្ចលទា
ូ
ង
ំ កំណត់សមល
្គា ផ
់ ស្ ង
េ ៗ និងវាយតម្លៃថាតើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុតំណាងឲ្យប្រតិបត្តិការ និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាមូលដ្ឋានដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្ហាញដ៏ត្រឹមត្រូវ។
ក្នុងចំណោមបញ្ហាដទៃទៀត

យើងខ្ញុំបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទទួលបន្ទុកលើអភិបាលកិច្ចអំពីវិសាលភាពដែលបានគ្រោងទុក

និងពេលវេលាន
 ៃ

ការងារសវនកម្ម និងរបកគំហញ
ើ សំខាន់ៗ រួមបញ្ចល
ូ ផងដរែ នូវកង្វះខាតសំខាន់ៗ ទៅលើបព័
្រ ន្ធតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ដល
ែ យើងខ្ញរំុ កឃើញក្នង
ុ ពល
េ ធ្វស
ើ វនកម្ម។

Saman Bandara
Partner

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករប្រតិស្រុត
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

២០១៧

២០១៦

កំណត់
សម្គាល់

ដុលា្លរអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ និង មាស

៣

៧.៥៦១.៥៨២

៣០.៥២៧.១៦៥

១២.៨៦៦.៥៤៥

៥១.៩៤២.២៤២

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៤

២៨.៧៣៨.៤៤០

១១៦.០២១.១០៦

៣០.១៣១.៥៨៨

១២១.៦៤១.២២១

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

៥

១១.៤៧៦.៤០៥

៤៦.៣៣១.៨៥៤

១១.៨៩១.២៤៧

៤៨.០០៤.៩៦៤

ឥណទាន និងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

៦

១១៦.៣០៧.៦១៧

៤៦៩.៥៥០.១៣៣

១១១.៨៨២.៤២០

៤៥១.៦៦៩.៣៣០

ការវិនិយោគលើមូលប័ត្រ

៧

២៥.០០០

១០០.៩២៩

២៥.០០០

១០០.៩២៥

អចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍

៨

១.៤៤៧.៨៥៣

៥.៨៤៥.១៨៥

១.៣១០.១៣៦

៥.២៨៩.០១៩

ទ្រព្យអរូបិយ

៩

៤៥២.៨៧៩

១.៨២៨.៣៣៦

២៥៩.៤១៨

១.០៤៧.២៧០

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

១៣

៣៦៧.៥៦៧

១.៤៨៣.៩១៩

២២២.៣៤៩

៨៩៧.៦២៣

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

១០

៤.៨០៩.៨៥៦

១៩.៤១៨.០៦១

៣.៦៦៥.៣៨១

១៤.៧៩៧.១៤៣

១៧១.១៨៧.១៩៩

៦៩១.១០៦.៦៨៨

១៧២.២៥៤.០៨៤

៦៩៥.៣៨៩.៧៣៧

សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
លេខ ២.១.៥)

ទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១១

៣៤.៩៥៤.១២៤

១៤១.១១៤.៦៩២

៦០.២៤៥.៨៧២

២៤៣.២១២.៥៨៥

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

១២

៩០.៣១០.៩៤៥

៣៦៤.៥៩៧.៩២៨

៦៧.៧៣៦.១៥៣

២៧៣.៤៥០.៨៥០

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

១៣

៥៧៩.៤៦៦

២.៣៣៩.៣៨៥

៤៨៤.០៧៩

១.៩៥៤.២២៧

បំណុលផ្សេងៗ

១៤

១.៩០៤.០៨១

៧.៦៨៧.០៤២

១.៥៥៣.១៣៧

៦.២៧០.០១៤

១២៧.៧៤៨.៦១៦

៥១៥.៧៣៩.០៤៧

១៣០.០១៩.២៤១

៥២៤.៨៨៧.៦៧៦

៣៨.០០០.០០០

១៥៣.៤១១.៣២០

៣៨.០០០.០០០

១៥៣.៤០៦.០០០

៥.៤៣៨.៥៨៣

២១.៩៥៦.៣២១

៤.២៣៤.៨៤៣

១៧.០៩៦.០៦១

៤៣.៤៣៨.៥៨៣

១៧៥.៣៦៧.៦៤១

៤២.២៣៤.៨៤៣

១៧០.៥០២.០៦១

១៧១.១៨៧.១៩៩

៦៩១.១០៦.៦៨៨

១៧២.២៥៤.០៨៤

៦៩៥.៣៨៩.៧៣៧

បំណុលសរុប
មូលនិធិម្ចាស់ភាគហ៊ុន
មូលធនដែលបានបង់

១៥

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
មូលនិធិម្ទាស់ភាគហ៊ុនសរុប
បំណុល និង មូលនិធិម្ទាស់ភាគហ៊ុន សរុប

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយពីលេខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

22

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
២០១៧

កំណត់
សម្គាល់

ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦

សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១)

ចំណូលការប្រាក់ និង ចំណូលប្រហាក់ប្រហែល

១៦

៩.៥៧៣.៥១៣

៣៨.៦៤៩.៦១២

៨.៣៤៤.៦៣៦

៣៣.៦៨៧.២៩៦

ចំណាយការប្រាក់ និង ចំណាយប្រហាក់ប្រហែល

១៧

(៣.៧១៧.៤៥១)

(១៥.០០៧.៨៧០)

(៣.១២១.៧២២)

(១២.៦០២.៣៩២)

៥.៨៥៦.០៦២

២៣.៦៤១.៧៤២

៥.២២២.៩១៤

២១.០៨៤.៩០៤

ចំណល
ូ ការប្រាក់ និង ចំណល
ូ ប្រហាក់បហ
្រ ល
ែ សុទ្ធ
ចំណូលពីកម្រៃឈ្នួល និង កម្រៃជើងសារ

១៨

១.៦៩៦.៧៥៧

៦.៨៥០.០៤៦

១.៦៨៥.៧៣៥

៦.៨០៥.៣១២

ចំណាយពីកម្រៃឈ្នួល និង កម្រៃជើងសារ

១៩

(១៧៥.៥២០)

(៧០៨.៥៩៩)

(១៧៦.៩៨៤)

(៧១៤.៤៨៤)

១.៥២១.២៣៧

៦.១៤១.៤៤៧

១.៥០៨.៧៥១

៦.០៩០.៨២៨

៩.៩០០

៣៩.៩៦៨

៤.៩៥០

១៩.៩៨៣

៥៦.២១១

២២៦.៩៣២

៦១.៦៤៤

២៤៨.៨៥៧

៧.៤៤៣.៤១០

៣០.០៥០.០៨៩

៦.៧៩៨.២៥៩

២៧.៤៤៤.៥៧២

(៥.៨៨៩.៣២៣)

(២៣.៧៧៦.០២១)

(៤.៤២២.៣៦១)

(១៧.៨៥៣.០៧១)

១៨៦.២២៦

៧៥១.៨២០

(៥៣០.៦៣៥)

(២.១៤២.១៧៣)

១.៧៤០.៣១៣

៧.០២៥.៨៨៨

១.៨៤៥.២៦៣

៧.៤៤៩.៣២៨

ចំណូលពីកម្រៃឈ្នួល និង កម្រៃជើងសារ សុទ្ធ
ចំណូលការវិនិយោគលើមូលប័ត្រ
ការខាត ពីសកម្មភាពផ្សេងៗ

២០

ចំណូលប្រតិបត្ដិការសរុប
ចំណាយទូទៅ និង រដ្ឋបាល

២១

សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់លើឥណទាន

៦

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

១៣

(៦៨១.៧៩១)

(២.៧៥២.៤៨៦)

(៥៧២.៧៩៧)

(២.៣១២.៣៨១)

ចំណាយលើពន្ធពន្យារ

១៣

១៤៥.២១៨

៥៨៦.២៦៥

១៧៣.៤៩៣

៧០០.៣៩១

ចំណាយសរុបពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(៥៣៦.៥៧៣)

(២.១៦៦.២២១)

(៣៩៩.៣០៤)

(១.៦១១.៩៩០)

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

១.២០៣.៧៤០

៤.៨៥៩.៦៦៧

១.៤៤៥.៩៥៩

៥.៨៣៧.៣៣៨

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយពីលេខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

មូលធនដែលបានបង់

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៣៨.០០០.០០០

២.៧៨៨.៨៨៤

៤០.៧៨៨.៨៨៤

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

-

១.៤៤៥.៩៥៩

១.៤៤៥.៩៥៩

សមតុល្យត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

៣៨.០០០.០០០

៤.២៣៤.៨៤៣

៤២.២៣៤.៨៤៣

១៥៣.៤០៦.០០០

១៧.០៩៦.០៦១

១៧០.៥០២.០៦១

៣៨.០០០.០០០

៤.២៣៤.៨៤៣

៤២.២៣៤.៨៤៣

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

-

១.២០៣.៧៤០

១.២០៣.៧៤០

សមតុល្យត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

៣៨.០០០.០០០

៥.៤៣៨.៥៨៣

៤៣.៤៣៨.៥៨៣

១៥៣.៤១១.៣២០

២១.៩៥៦.៣២១

១៧៥.៣៦៧.៦៤១

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
សមតុល្យត្រឹមថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ២.១.៥)
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
សមតុល្យត្រឹមថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយពីលេខ ១ ដល់ ២៦ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

២០១៧

កំណត់
សម្គាល់

សាច់ប្រាក់សុទ្ធ (ប្រើក្នុង) បានពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

២២

ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦

សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

(៥.៤៦០.៥៦៧)

(២២.០៤៥.០៧៣)

៦.០៤០.៩៦៧

២៤.៣៨៧.៣៨៣

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញបន្ថែមនូវអចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍

៨

(៥៨៩.៩៦០)

(២.៣៨១.៧៥១)

(៧៧០.១១៨)

(៣.១០៨.៩៦៦)

ការទិញបន្ថែមនូវកម្មវិធីកុំព្យួទ័រ

៩

(២៦៧.៤២៦)

(១.០៧៩.៦៣៦)

(២៥៧.៧៩៧)

(១.០៤០.៧២៦)

៧.៣០០

២៩.៤៧១

៥.០០០

២០.១៨៥

(៨៥០.០៨៦)

(៣.៤៣១.៩១៦)

(១.០២២.៩១៥)

(៤.១២៩.៥០៧)

ការ(ចុះ)កើនឡើងសុទ្ធនៃសាច់ប្រាក់

(៦.៣១០.៦៥៣)

(២៥.៤៧៦.៩៨៩)

៥.០១៨.០៥២

២០.២៥៧.៨៧៦

សមតុល្យសាច់ប្រាក់នៅដើមឆ្នាំ

៣៨.៣៦៧.០៨៧

១៥៤.៨៨៧.៩៣០

៣៣.៣៤៩.០៣៥

១៣៥.០៦៣.៥៩១

-

៥.៣៧១

-

(៤៣៣.៥៣៧)

៣២.០៥៦.៤៣៤

១២៩.៤១៦.៣១២

៣៨.៣៦៧.០៨៧

១៥៤.៨៨៧.៩៣០

ចំណូលដែលបានមកពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងសម្ភារៈ

២០

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ

លំអៀងអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនៅចុងឆ្នាំ

៣

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយពីលេខ ១ ដល់ ២៧ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

១.

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (“ធនាគារ”) បានបង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

	ការបង្កើតឡើង និងប្រតិបត្ដិការ
ធនាគារ ជាក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុតស
្រ ម្ពន
័ ដ
្ធ ល
ែ ត្រូវកាន់កាប់ទាង
ំ ស្រងដោ
ុ
យ Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (“ធនាគារសាខមបង
៊ែ ”)
ដែលជាធនាគារមួយបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម។ ធនាគារ ធ្វើប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោម
អាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារអចិន្ដ្រៃយ៍លេខ ២៧ ចុះថ
 ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាប័ណ្ណលេខ ៥២៣/០៩B
ដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩។
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ គឺការផ្ដលស
់ វា
េ កម្មផក
ែ្ន ធនាគារ និងសេវាកម្មផស្ ង
េ ៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនង
ឹ វិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។

ដើមទុន
មូលនិធស
ិ រុបរបស់មស
ា្ច ហ
់ ន
ុ៊ ធនាគារ គិតត្រម
ឹ ថ្ងទ
ៃ ៣
ី ១ ខែធូ្ន ឆ្ន២
ំា ០១៧ មានចំនន
ួ ៣៨ លានដុល្លារអាមរេ ក
ិ ឬស្មន
ើ ង
ឹ ១៥៣.៤១ ពាន់លានរៀល
(ឆ្ន២
ំា ០១៦៖ ៣៨ លានដុល្លារអាមេរក
ិ ឬ ១៥៣.៤១ ពាន់លានរៀល)។

ទីតាំង
ការិយាល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ថិតនៅ អាគារលេខ៦០ មហាវិថីព្រះនរោត្ដម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

	បុគ្គលិក
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ២៤៣នាក់ ដែលក្នុងនោះ ១១៩នាក់ បំរើការនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាល ២៦នាក់
បំរើការនៅសាខាអូឡាំពិក ១៦នាក់ បំរើការនៅសាខាខេត្តកំពង់ចាម ១៤នាក់ បំរើការនៅសាខាច្បារអំពៅ ១៤នាក់ បំរើការនៅសាខាហេងលី
១៤នាក់ បំរើការនៅសាខាមុន្នីវង្ស ១២នាក់ បំរើការនៅសាខាពោធិ៍ចិនតុង ១៣នាក់ បំរើការនៅសាខា ខេត្តសៀមរាប និង ១៥នាក់ទៀត
បំរើការនៅសាខាតាខ្មៅ (ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥៖ ២០៥ នាក់)។

	ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយដោយគណៈគ្រប់គ្រងនៅ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

២.

គោលនយោបាយគណនេយ្យ

២.១.

មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំដោយផ្អែកលើថ្លៃដើមប្រវត្តិសាស្ត្រ លើកលែងតែទ្រព្យធានាត្រូវរឹបអូស ដែលត្រូវវាស់វែងក្នុងតម្លៃទាបជាង
សមតុល្យនៃឥណទាន ឬបុរេប្រទាន ដែលបានធ្វើ ការប៉ាន់ស្មានតម្លៃពិតគណនេយ្យ នៃទ្រព្យសកម្មនោះគិតចាំពីថ្ងៃដែលរ ឹបអូស។ ធនាគារ
រក្សា កត់ត្រា និងរៀបចំរបាយការនណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជារូបិយបណ្ណដុល្លារអាមេរិក អនុលោមតាមប្រកាស លេខ ធ៧-០៧-១៦៤ ដែលចេញដោយ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពី ភាសា រូបិយវត្ថុ និង អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ការកត់ត្រានិងរបាយការណ៍គណនេយ្យ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើង និង ដាក់បង្ហាញដោយអនុលោមតាម

ស្តង់ដារគណនេយ្យ នៃកម្ពុជា (“CAS”) និង

គោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
ការប្រែប្រួលទឹកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅជាប្រាក់រៀល ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមទៅតាមប្រកាសពាក់ព័ន្ធនានា
របស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដោយប្រើអត្រាប្ដូរប្រាក់ចុងការិយបរិច្ឆេទ ៤.០៣៧ រៀល ក្នុង ១ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍
(ឆ្នាំ២០១៦ គឺ ៤.០៣៧ រៀល ក្នុង ១ ដុល្លារអាមេរិក) ដូចដែលបាន ប្រកាសឲ្យប្រើដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ទឹកប្រាក់ប្រែសម្រួលទាំងនេះ
មិនត្រូវបានអះអាងថា ជាទឹកប្រាក់តំណាងឲ្យការបង្ហាញទឹកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ អាចត្រូវបានបង្ហាញជាប្រាក់រៀលតាមអត្រាផ្សេងទៀតទេ។

ឆ្នាំសារពើពន្ធ
ឆ្នាំសារពើពន្ធចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១ ខែមករា និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២.

គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

២.២.	ការវិនិច្ឆ័យនិងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ
ក្នុងការអនុវត្ដគោលនយោបាយគណនេយ្យនៃធនាគារ គណៈគ្រប់គ្រងបានប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន និងធ្វើការប៉ាន់ស្មានក្នុងការកំណត់
បរិមាណដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានដូចខាងក្រោម៖

២.២.១ 	 សំវិធានធនលើឥណទានដែលបាត់បង់
នៅពេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគុណភាពនៃឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដើម្បីកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ និង
កម្រិតនៃសំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់ដែលនឹងបង្ហាញពេញលេញក្នុងកំណត់សម្គាល់លេខ ២.៣.៧។

២.២.២ 	 រូបិយប័ណ្ណមុខងារ និង សម្រាប់ការបង្ហាញ
ស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជាលេខ ២១ តម្រូវឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនក្នុង ការកំណត់រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ការវាស់វែង
ព្រោះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ច នៃប្រភព ប្រតិបត្តិការ និងកាលៈទេសៈរបស់ធនាគារ។
ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនេះ ធនាគារត្រូវពិចារណាលើច
 ំណុចដូចខា
 ងក្រោម៖
ក. រូបិយប័ណ្ណដែលមានឥទ្ធិពលលើតម្លៃឧបករណ៍ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ (តម្លៃឧបករណ៍ និងសេវា ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវបានកំណត់ និងធ្វើការ
លក់ចេញដោយប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនេះ)
ខ. រូបិយប័ណ្ណដែលទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន និង
គ. រូបិយប័ណ្ណដែលទទួលបានពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ហើយតែងតែធ្វើការរក្សាទុក។

២.២.៣ 	 ភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ធនាគារបានចុះកិច្ចសន្យាជួលអាគារដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានក្នុងការវាស់វែងលើរយៈ
ពេល និងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាជួល (ដូចជាភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធនៃទ្រព្យសកម្ម មិនត្រូវបានផ្ទេរទៅអ្នកជួលនៅចុងការិយបរិច្ឆេទនៃកិច្ចសន្យា
ជួល ហើយកិច្ចសន្យាជួលមានរយៈពេលតិចជាងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ទ្រព្យសកម្ម) ធនាគារបានកំណត់ថា ភតិបតីជាអ្នកទទួលហានិភ័យ
និងផ
 លប្រយោជន៍សំខាន់ៗទាំងអស់ក្នុងនាមជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ។

២.២.៤ 	ការទទួលស្គាល់ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់រាល់ទំហំខុសគ្នាបណ្តោះអាសន្ន និងការខាតបង់ពន្ធដារដែលមិនបានប្រើប្រាស់ រហូតដល់
កំរិតម
 ួយដ
 ែលវាអាចនឹងទៅរួច ដែលប្រាក់ចំណេញគិតពន្ធនាពេលអនាគតនឹងអាចរកបាន ដើម្បីយកមកទូទាត់ជាមួយនឹងការខាតបង់ទាំង
នោះ។ ការវិនិច្ឆ័យរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗត្រូវបានតម្រូវ ដើម្បីកំណត់ទំហំនៃពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្មដែលអាចត្រូវបានទទួលស្គាល់
យោងទៅតា
 មកំរិត និងពេលវេលាសមរម្យនៃប្រាក់ចំណូលអនាគត ជាមួយគ្នានឹងយុទ្ធសាស្ត្រផែនការពន្ធដារអនាគត។

២.២.៥	ការថយចុះនៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ការថយចុះនទ
ៃ ព្
្រ យសកម្មមន
ិ មន
ែ ហិរញ្ញវត្ថុ កើតមាននៅពេលដែលតមច
្លៃ ះុ បញ្ជន
ី ទ
ៃ ព្
្រ យសកម្ម ឬ ទ្រព្យសកម្មប្រមូលផ្តំមា
ុ នតមល
្លៃ ស
ើ ពីទក
ឹ ប
 ក
ា្រ ់
ដល
ែ អាចប្រមល
ូ មកវិញបាន ហើយតមច
្លៃ ះុ បញ្ជន
ី ទ
ៃ ព្
្រ យសកម្ម គឺយកតមខ
្លៃ ស
្ព ា
់ជ ងរវាងតមទ
្លៃ ផ
ី ្សារដកចេញថដ
្លៃ មពា
ើ
ក់ព័ន្ធការលក់ និងតម្លៃ
ប្រប
ើ ស
ា្រ ។
់ ការគណនាតមទ
្លៃ ផ
ី សា
្ រដកថដ
្លៃ មពា
ើ
ក់ព័ន្ធការលក់ គឺផក
ែ្អ លើទន
ិ ន
្ន យ
័ ដែលទទួលបានពីបត
្រ ប
ិ ត្តិការលក់ដោយប្រតប
ិ ត្តិការបើកចំហនៃ
ទ្រព្យសកម្មដល
ែ ស្រដៀងគ្នា ឬតមអ
្លៃ ងត
្កេ នៅលើ ទីផសា
្ រដកថដ
្លៃ ម
ើ ដែលកើតមានដើមប្ ល
ី ក់ទព្
្រ យសកម្ម។ ការគណនាតម្លៃប្រើបស
ា្រ ់ គឺផក
ែ្អ លើគរំ ូ
សាច់បក
ា្រ អ
់ បប្ រមា។ ធនាគារវាយតម្លៃការថយចុះនៃទព្
្រ យសកម្ម នៅពេលដែលមានព្រត
ឹ ្តិការណ៍ ឬការផស
្លា ប
់ រូ្ត ដែលបង្ហាញថា តមច
្លៃ ះុ បញ្ជន
ី ទ
ៃ ្
រព្យសកម្មមន
ិ អាចប្រមល
ូ មកវិញបាន។ កត្តស
ា ខា
ំ ន់នានាដែលធនាគារពិចារណាថាតម្រវូ ឲ្យមានការពិនត
ិ យ្ លើការថយចុះតមរ្លៃ មមា
ួ
ន៖
• លទ្ធផលប្រតិបត្តិការមានកម្រិតទាបជាងខ្លាំង ធៀបទៅនឹងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរំពឹងទុកជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ឬនាពេលអនាគត
• ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនៃរបៀបប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មដែលបានទិញ ឬ យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម ទាំងមូល
• និន្នាកាអវិជ្ជមានសំខាន់ៗក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ឬ សេដ្ឋកិច្ច។

២.២.៦	ការប៉ាន់ស្មានអាយុកាលប្រើប្រាស់នៃអចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
ធនាគារ ធ្វើការប៉ាន់ស្មានអាយុកាលប្រើប្រាស់នៃអចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួន ហើយការប៉ាន់ស្មាននេះត្រូវបានត្រួត
ពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់ ដើម្បីធានាថារំលស់មានភាពសមស្របជាមួយនឹងអត្ថប្រយេោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃអចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍
អចលនទ្រព្យវិនិយោគ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនីមួយៗ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២.

គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

២.៣

សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

២.៣.១ 	បម្រែបម្រួលគោលនយោបាយគណនេយ្យ
គោលនយោបាយគណនយ
េ យ្ និងវិធសា
ី ស្ដគ
្រ ណនាដល
ែ ដាក់ឲយ្ អនុវត្ដដោយធនាគារ ត្រូវបានអនុវត្ដដច
ូ គ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយគណនេយយ្
ក្នង
ុ ការិយបរិចទ
េ្ឆ គ្រម
ា ន
ុ ។

២.៣.២

គោលនយោបាយគណនេយ្យថ្មីមានប្រសិទ្ធិភាព ពុំទាន់បានអនុវត្ត
នៅថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ស្តីពីការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន
និងសំវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិន ដែលជំនួសប្រកាសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ធ៧-០៩-០៧៤ ស្តីពីការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យ និងស
 ំវិធានធន
ដែលម ានប្រសិទ្ធភាព ចាប់ពីការិយបរិច្ឆេទនៃប្រកាសថ្មីនេះ។ ប្រកាសថ្មីនេះតម្រូវអោយធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ គណនាសំវិធាន
ធនតាមបទប្បញ្ញត្ដិ ទៅតាមការចាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់ខ្លួនជា៥ថ្នាក់ ដោយផ្អែកលើចំនួនថ្ងៃដែលហួសកាលកំណត់សង និង/ឬ ការទូទាត់
ការប្រក
ា ។
់ នាថ្ងទ
ៃ ១
ី ៦ ខក
ែ ម
ុ ៈ្ភ ឆ្ន២
ំា ០១៨ ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពា
ុជ  បានចញ
េ សារាចរលខ
េ ធ៧-០១៨-០០១ ដើមប្ ធ
ី ើកា
្វ របំភល
ឺ្ល ើការធ្វស
ើ វំ ិធានធន
តាមបទប្បញ្ញាត្តិមួយចំនួនដែលបានចែងក្នុងប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ដូចខាងក្រោម៖
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំនួនថ្ងែដែលហួសកាលកំណត់សង

អត្រាសំវិធានធន

សំវិធានធនទូទៅ៖
០ ដល់ ១៤ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
ឥណទានធម្មតា

០ ដល់ ២៩ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពេលវែង)

១%

សំវិធានជាក់លាក់៖
ឥណទានឃ្លាំមើល

១៥ ដល់ ៣០ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
៣០ ដល់ ៨៩ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពេលវែង)

ឥណទានក្រោមស្ដង់ដារ

៣១ ដល់ ៦០ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
៩០ ដល់ ១៧៩ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពេលវែង)

ឥណទានជាប់សង្ស័យ

២០%

៦១ ដល់ ៩០ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
១៨០ ដល់ ៣៥៩ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពេលវែង)

ឥណទានបាត់បង់

៣%

៥០%

លើសពី ៩១ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
៣៦០ថ្ងៃ ឫប្រើនជាង (ឥណទានរយៈពេលវែង)

១០០%

ការធ្វស
ើ វំ ធា
ិ នធនតាមបទបប្ ញ្ញតិ្ត ត្រូវបានអនុវត្តសម្រប
ា ហ
់ ស
្វា ល
ី៊ ធ
ិ ទា
ី ង
ំ ក្នង
ុ និងក្រៅតារាងតុលយ្ ការរបស់ធនាគារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់។
ការធ្វើសំវិធានធនតាមបទប្បញ្ញត្តិ

ដែលតម្រូវក្នុងប្រកាសថ្មីជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនូវសំវិធានធនលើឥណទានដែលបាត់បង់មាន

តម្លៃស្មន
ើ ង
ឹ ៣.០៣ លានដុល្លារអាមរេ ក
ិ និងកាត់បន្ថយប្រក
ា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ សុទស
្ធ ម្រប
ា កា
់ រិយបរិចេទដោ
្ឆ
យចំនន
ួ ដូចគ្នានៅថ្ងទ
ៃ ៣
ី ១ ខែធូ្ន ឆ្ន២
ំា ០១៧។
លើសពីនេះទៀតប្រកាសថ្មីតម្រូវឲ្យមានការប្រៀបធៀបរវាង ការធ្វើសំវិធានធនតាមបទប្បញ្ញត្ដិ ជ ាមួយនឹង សំវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិនដែល
កំណត់ដោយផ្អែកលើ CIFRS នាពេលបានអនុវត្ត។ ក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលមុនពេលអនុវត្ត CIFRS ធនាគារនឹងអនុវត្តតាមចំណាត់ឥណទាន
និងការផ្តល់សំវិធានធនតាមបទប្បញ្ញត្ដិ ដែលមានចែងក្នុងប្រកាសថ្មី។
ចំពោះឥណទានប្រមូលទារមិនបានឬផ្នែកខ្លះនៃឥណទានដែលចាត់ថ្នាក់ជាបំណុលអាក្រក់នឹងត្រូវ លុបចោលពីបញ្ជីាបន្ទាប់ពីការពិចារណាលើ
តម្លៃពិតគណនេយយ្ នៃទព្
្រ យធានា ប្រសន
ិ បើការប៉ន
ា ស្មានរបស់គណៈគ្របគ
់ ង
្រ  បានបញក
្ជា ់ថាគ្មានការរំពឹងទុកថាមានការស្រច
ោ ស្រងវ់ ញបា
ិ
ន។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២.

គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

២.៣

សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.២

គោលនយោបាយគណនេយ្យថ្មីមានប្រសិទ្ធិភាព ពុំទាន់បានអនុវត្ត (តពីទំព័រមុន)
ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសារាចរលេខ ធ៧-០១៨-០០១ ដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺលើប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិ
ជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ បានចែងថាក្នុងករណីធនាគារមានការលំបាកក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្រប តាមប្រកាសថ្មី
ធនាគារអាចបន្តអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដូចដែលបានអនុវត្ត ចំពោះការបិទបញ្ជីគណនេយ្យសម្រាប់ការិយបរិច្ឆទ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និង
ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់។ ធនាគារនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តប្រកាសថ្មីសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។ បន្ថែមលើសពីនេះធនាគារត្រូវ
ដាក់ស្នើរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសថ្មីទៅ NBC ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។

២.៣.៣. ផ្នែកព័ត៌មាន
ធន ាគ ារធ្វើប្រតិបត្តិការស្ថិតនៅផ្នែកមួយនៃពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថិតនៅមួយផ្នែកភូមិសាស្រ្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

២.៣.៤.

សាច់ប្រាក់ និង សាច់ប្រាក់សមមូល
សម្រាប់គោលបំណងរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន សាច់ប្រាក់ ប្រាក់បញ្ញើតាមតម្រូវការ
ប្រាក់បញ្ញើគ្មានកាលកំណត់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី ដែលអាចប្ដូរជាសាច់ប្រាក់បានក្នុងរយៈពេលបីខែ ឬ តិចជាងនេះនាពេលដាក់តម្កល់
និងដែលអាចប្ដូរជាសាច់ប្រាក់ដែលកំណត់បាន និងមានហានិភ័យតិចតួចលើការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃ។
ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការធនាគារ ត្រូវបានតម្កល់នៅ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា អនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីធនាគារ និង
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលកំណត់អត្រាភាគរយអប្បហានៃដើមទុន និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនដែលកំណត់ដោយ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា។

២.៣.៥.

ប្រាក់បញ្ញើ និងដាក់ប្រាក់ជាមួយធនាគារ
ប្រាក់បញ្ញើ និងដាក់ប្រាក់ជាមួយធនាគារ គឺនៅថ្លៃដើម។

២.៣.៦.

ឥណទាន និង ប្រាក់បុរេប្រទាន
ឥណទាន និងប្រាក់បុរេប្រទានទៅអតិថិជន ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងតុល្យការជាទឹកប្រាក់ដើម ដោយដកចេញនូវឥណទានដែលត្រូវបានលប
ុ 
ចោល និងសំវិធានធនដែលមានលើឥណទាន និងបុរេប្រទានទាំងនោះ។ ឥណទានរយៈពេលខ្លី គឺជាឥណទានដែលនឹងត្រូវទូទាត់សងវិញ
នៅក្នុងរ យៈពេលមួយឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពីការិយបរិច្ឆេទដែលឥណទាននោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន។ ឥណទានរយៈពេលវែង គឺជាឥណទាន
ដែលនឹងត្រូវទូទាត់សងមកវិញ នៅក្នុងរយៈពេលលើសពីមួយឆ្នាំដោយគិតចាប់ពីការិយបរិច្ឆេទ ដែលឥណទានត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន។
ឥណទានត្រូវបានលុបចោល នៅពេលធនាគារពុំមានសង្ឃឹមយ៉ាងប្រាកដនិយមណាមួយដ
 ែលថា ឥណទានអាចប្រមូលមកវិញបាន។ ការ
ប្រមូលបានមកវិញនៃឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលត្រូវបានលុបចោល ឬបានធ្វើសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទមុនៗនឹងបន្ថយទឹកប្រាក់ន
 ៃ
សំវិធានធនសម្រាប់ ឥ
 ណទានបាត់បង់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
ឥណទានដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានក្រោមស្ដង់ដារ សង្ស័យ ឬ បាត់បង់ គឺត្រូវចាត់ទុកជាឥណទានមិនដំណើរការ។

២.៣.៧. សំវិធានធនសម្រាប់ការបាត់បង់លើឥណទាន និងបុរេប្រទាន
សំវិធានធនសម្រាប់ការបាត់បង់លើឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវធ្វើឡើងដោយអាស្រ័យទៅលើហានិភ័យជាក់លាក់នានា ដែលទាក់ទងទៅនឹង
ឥណទាននិងបុរេប្រទានទាំងនោះ ដែលត្រូវបានពិនិត្យមើល និងកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ថាជាឥណទានឃ្លាំមើល ក្រោមស្ដង់ដារ សង្ស័យ ឬ
បាត់បង់។ លើសពីនេះសំវិធានធនទូទៅក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរ សម្រាបឥ
់ ណទានដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា ឥណទានធម្មតា។
ធនាគារអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងផ្តល់សំវិធានធនដែលតម្រូវដោយច្បាប់ ដូចមានចែងនៅក្នុងប្រកាសលេខ៖ ធ៧-០៩-០៧៤ របស់
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ ដែលចែកសម្ពាធឥណទានរបស់ធនាគារជា ៥ថ្នាក់។ ប្រកាសនោះក៏តម្រូវថា សំវិធានធន
ទូទៅ និងជាក់លាក់អប្បបរមាត្រូវតែកំណត់ទុកទៅតាមការចាត់ថ្នាក់នៃឥណទានទាំងនោះ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២.

គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

២.៣

សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.៧. សំវិធានធនសម្រាប់ការបាត់បង់លើឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
សំវិធានធន ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើភាគរយនៃឥណទាន និងបុរេប្រទានសរុបមានដូចខាងក្រោម៖
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់

កម្រិតសំវិធានធន

សំវិធានទូទៅ
ឥណទានធម្មតា

តិចជាង៣០ថ្ងៃ

១%

ឥណទានឃ្លាំមើល

ពី ៣០ ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង ប៉ុន្ដែ តិចជាង ៩០ ថ្ងៃ

៣%

ឥណទានក្រោមស្ដង់ដារ

ពី ៩០ ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង ប៉ុន្ដែ តិចជាង ១៨០ ថ្ងៃ

២០%

ឥណទានជាប់សង្ស័យ

ពី ១៨០ ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង ប៉ុន្ដែ តិចជាង ៣៦០ ថ្ងៃ

៥០%

ឥណទានបាត់បង់

៣៦០ ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង

សំវិធានជាក់លាក់

១០០%

ឥណទានមិនអាចប្រមូលបាន ឬ ចំណែកឥណទានដែលចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាឥណទានមិនល្អនឹងត្រូវលុបចោល បន្ទាប់ពីពិចារណាលើតមៃ្ល
ទីផសា
្ រជាក់ស
 ង
ែ្ដ របស់ទព្
្រ យបញ្ចំា (ប្រសន
ិ បើមាន) នៅពល
េ ដែលគណៈគ្របគ
់ ង
្រ វិនច
ិ ័យថា
្ឆ
គ្មានលទ្ធភ ាពដ៏បក
ា្រ ដនិយម ដើមប្ ទា
ី រយកឥណទាន
មកវិញបា
 ន។

២.៣.៨	កិច្ចសន្យាផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងឥណទាន
នៅក្នុងសកម្មភាពធម្មតានៃអាជីវកម្ម

ធនាគារព្រមព្រៀងជាភាគីក្នុងកិច្ចសន្យានានាទាក់ទងនឹងឥណទានរួមមាន

កិច្ចសន្យាឥណទាន

លិខិតឥណទាន និងការធានាផ្សេងៗ។ គោលនយោបាយគណនេយ្យ និងវិធីសាស្ត្រផ្តល់សំវិធានធន មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាចំពោះឥណទាន
ដែលបានព្រមព្រៀង ដូចដែលបានលាតត្រដាងខាងលើ។ សំវិធានធនត្រូវបានកំណត់ឡើងចំពោះកិច្ចសន្យា ផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងឥណទាន
នៅពេលដែលការខាតបង់ ត្រូវបានប្រមើលមើលថានឹងអាចកើតមាន។

២.៣.៩	ការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លក់
ការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុសម្រាបល
់ ក់ គឺជាទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនមែននិទស្សន្ទ ដែលធនាគារមានបំណងទិញ និងរក្សាទុកដោយមិនមានកាល
កំណត់ ហើយដែលអាចលក់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវកា
 រសាច់ប្រាក់ ឬ ការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។

២.៣.១០ ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ត្រូវបានរក្សាទុកត្រឹមតមៃ្លទទួលស្គាល់ដែលអាចស្មានទុកជាមុន។ ការប៉ាន់ស្មាន ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះឥណទានសង្ស័យ
ដោយយោងទៅតាមការពិនិត្យឡើងវិញលើឥណទានសរុបនៅបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការ។

២.៣.១១ អចលនទ្រព្យ ហត្ថូបករណ៍ និងទ្រព្យអរូបិយ
ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈបរិក្ខានិងទ្រព្យអរូបិយ ត្រូវបានបញ្ជាក់តាមតម្លៃដោយមិនរាប់បញ្ចូលការផ្តល់សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃការរំលោះ/រំលោះ
បង្គរតិចជាងមុននិងការផ្តល់ការថយចុះតម្លៃ (បើមាន) ។ ការផ្លាស់ប្តូរនៃការរំពឹងទុកអាយុកាល ត្រូវបានគេពិចារណានៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរ
រយៈពេលរំលោះឬវិធីសាស្រ្តដែលជាការសមស្របនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណគណនេយ្យ។
ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរិក្ខាត្រូវបានគេលែងស្គាល់
ប្រប
ើ ស
ា្រ រ់ បស់វា។

នៅពេលដែលគេលក់ចោលឬនៅពេលដែលគ្មានអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយត្រូវបានរំពឹងទុកពីការ

ការចំណញ
េ ឬការបាត់បង់លកា
ើ រលង
ែ ទទួលស្គាល់ទព្
្រ យសកម្ម

(គណនាភាពខុសគ្នារវាងចំនន
ួ ទក
ឹ ប្រក
ា ់បានពីការលក់

ចោល និងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម) ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំដែលទ្រព្យ
សកម្មត្រូវបានគេខ្ជះខ្ជាយ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

30

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២.

គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

២.៣

សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.១១ 	អចលនទ្រព្យ ហត្ថូបករណ៍ និងទ្រព្យអរូបិយ(តពីទំព័រមុន)
ការងារដែលកំពង
ុ ដំណរើ ការមិនត្រូវបានរំលោះទេ ហើយដីកម
៏ ន
ិ ត្រូវបានរំលោះដរែ ។ ការរំលស់ទព្
្រ យសមប្ ត្តន
ិ ង
ិ ឧបករណ៍នង
ិ ការរំលស់កា
 រចណា
ំ
យ
លើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រត្រូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋានរំលោះថេរ លើអាយុកាលប្រហាក់ប្រហែលនៃទ្រព្យសកម្មទាំងនេះ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖
ការកែលំអរអាគារ

១៥ ឆ្នាំ

សំភារៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

៤ ឆ្នាំ

គ្រឿងសង្ហារឹម និង គ្រឿងបរិក្ខារ

៤-៥ ឆ្នាំ

យានយន្ដ

៤-៥ ឆ្នាំ

២.៣.១២ ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាដោយយោងលើបរិមាណនៃប្រាក់បញ្ញើ។

២.៣.១៣	បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាដោយផ្អែកលើតម្លៃដើម ហើយក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាតម្លៃសមរម្យមួយដែលរំពឹងថានឹងត្រូវសងនៅពេលអនាគត
សម្រាប់ទំនិញ និងសេវាកម្មដែលបានទទួល។

២.៣.១៤ សំវិធានធនលើបំណុល
សំវធា
ិ នធនលើបណ
ំ ល
ុ ត្រវូ បានទទួលស្គាល់នៅពល
េ ដល
ែ ធនាគារមានកាតព្វកច
ិ  (តា
្ច
មផវូ្ល ច្បាប់ ឬ ប្រយោល) ដល
ែ ជាលទ្ធផលនៃពត
ឹ្រ កា
ិ្ដ រណ៍
ពីអតីតកាល ហើយវាទំនងជាមានលទ្ធភាពដែលតម្រូវឲ្យ មានលំហូរចេញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចនោះ ហើយការ
ប៉ាន់ស្មានដែលអាចជឿជាក់បាននៃបរិមាណនោះត្រូវបានធ្វើឡើង។
សំវិធានធនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនាការិយបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការនីមួយៗ ហើយធ្វើការកែតម្រូវឲ្យស្របទៅនឹងការប៉ាន់ស្មានល្អបំផុត
នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ នៅពេលតម្លៃពេលវេលានៃសាច់ប្រាក់ មានឥទ្ធិពលជាសារវន្ដ បរិមាណសំវិធានធនគឺជាតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃការចំណាយ ដែល
រំពឹងទុក ដើម្បីទូទាត់បំណុល។

២.៣.១៥ ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា
ពន្ធល
 ើប
 ្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រាជាទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលសម្រាប់ការិយបច្ឆេទបច្ចុប្បន្ន និងការិយបចទ
្ឆេ មុន ត្រូវបានវាស់វែងជាទឹកប
 ្រាក់ដែល
ត្រូវបានរំពឹងទុកថា ត្រូវបានប្រមូលមកវិញ ឬ ត្រូវបង់ទៅ
 អាជ្ញាធរពន្ធដ។ អត្រាពន្ធ និងច្បាប់ពន្ធដ
 ែលត្រូវបានបដ
្រើ ើម្បីគណនាទឹកប
 ្រាក់ទាំង
នេះគឺជាអត្រានិងច
 ្បាប់ពន្ធដ
 ែលមានសុពលភាព រហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការនេះ។

ពន្ធពន្យារ
ពន្ធពន្យារ ត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធីសាស្ត្របំណុលតុល្យការ លើចំនួនខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្ន នាការិយបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការរវាងមូល
ដ្ឋានពន្ធនៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម ហើយនិងតម្លៃពិតគណនេយ្យរបស់ពួកវាក្នុងគោលបំណងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យអកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់លើចំនួនខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្នជាប់ពន្ធទាំងអស់ លើកលែងតែនៅពេលពន្ធពន្យារលើបំណុល
កើតឡើងពីការទទួលស្គាល់នៅគ្រាដំបូងនៃទ្រព្យសកម្ម ឬ ទ្រព្យអកម្មនៅក្នុងប្រតិបត្ដិការដែលនៅពេលប្រតិបត្ដិការនោះ មិនជ
 ះឥទ្ធិពលដល់
ប្រាក់ចំណេញ តាមវិធីសាស្ដ្រគណនេយ្យ និងប្រាក់ចំណេញ ឬខាតជាប់ពន្ធ។
ពន្ធពន្យារ ជាទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ភាពខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ ដែលអាចកាត់កងបានត្រឹមទំហំមួយដែលទំនងថា
ប្រាកច
់ ំណេញជាប់ពន្ធនឹងអាចមាន ដើម្បីកាត់កងជាមួយភាពខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្នដែលអាចប្រើប្រាស់បាន លើកលែងតែនៅពេលពន្ធពន្យារ
ជាទ្រព្យសកម្ម កើតឡើងពីការទទួលស្គាល់នាគ្រាដំបូងនៃទ្រព្យសកម្ម ឬ ទ្រព្យអកម្មក្នុងប្រតិបត្ដិការនៅពេលប្រតិបត្ដិការនោះមិនមានឥទ្ធិពល
ដល់ប្រាក់ចំណេញតាមវិធីសាស្ដ្រគណនេយ្យ និងប្រាក់ចំណេញ ឬខាតជាប់ពន្ធ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២.

គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

២.៣

សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.១៥ ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ(តពីទំព័រមុន)
តម្លៃពិតគណនេយ្យនៃពន្ធពន្យារលើទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនាការិយបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការនីមួយៗ និងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រម
ឹ 
ទំហំដែលមិនទំនងថា មានប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់ នឹងអាចផ្ដល់ឲ្យពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មទាំងអស់ ឬ មួយផ្នែកអាចយកមកប្រើប្រាស់
បាននាពេលអនាគត។ ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម ដែលមិនត្រូវបាន ទទួលស្គាល់នោះគឺត្រូវបានវាយតម្លៃឡើងវិញ នាការិយ
បរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការនីមួយៗ ហើយត្រូវទទួលស្គាល់តាមវិសាលភាពដែលវាទំនងថា ប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគតនឹងធ្វើឲ្យពន្ធ
ពន្យារជាទ្រព្យសកម្មនោះ អាចត្រូវបានទទួលបានមកវិញ។

២.៣.១៦ ការកាត់កងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានកាត់កង ហើយចំនួនដែលនៅសល់ត្រូវរាយការណ៍ក្នុងតារាងតុល្យការ ប្រសិនបើនិងប្រសិន
បើមានតែសិទ្ធិដែលបង្គាប់តាមផ្លូវច្បាប់

ឲ្យធ្វើការកាត់កងតមៃ្លដែលទទួលស្គាល់

និងសុច្ឆន្ទៈក្នុងការទូទាត់លើមូលដ្ឋានតមៃ្លសុទ្ធ

ឬក្នុងការ

ទទួលស្គាល់លើទ្រព្យសកម្ម និងទូទាត់បំណុលនៅដំណាលគ្នា។ ករណីនេះមិនមែនជាករណីទូទៅ ដែលអាចអនុវត្តបានជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង
ទូទាត់មេ (Master Netting Agreement) និង ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្ហាញជាចំនួនដុលក្នុងតារាងតុល្យការ។

២.៣.១៧	ការទទួលស្គាល់ចំណូល និង ចំណាយ
១. ចំណូលការប្រាក់
ចំណូលត្រូវបានទទួលស្គាល់ នៅពេលដែលវាទំនងថាអត្ថប្រយេ ោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រតិបត្ដិការនឹងហូរចូលមកក្នុងធនាគារ
ហើយចំនួនទឹកប្រាក់នៃចំណូលនោះអាចធ្វើការវាស់វែងគួរឲ្យជឿជាក់បាន។
ចំណូលការប្រាក់ពីឥណទានវិបារូបន៍ ឥណទានមានកាលកំណត់ សមតុល្យជាមួយធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជា និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ត្រូវ
បានទទួលស្គាល់តាមមូលដ្ឋានបង្គរប្រចាំថៃ្ង។ នៅពេលដែលឥណទានមិនដំណើរការ ការកត់ត្រាអត្រាការប្រាក់ គឺត្រូវបានពន្យារហូតបាន
ទទួលសាច់ប្រាក់ពិត។ ឥណទានដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានមិនដំណើរការ គឺឥណទានដែលកាលកំណត់បង់ប្រាក់លើស៩០ថ្ងៃ ឬ
ច្រើនពីនេះ។

២. ចំណូលពីកម្រៃឈ្នួល និង កម្រៃជើងសារ
ចំណូលពីកម្រៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសាររបស់ធនាគារត្រូវបង្គរតាមមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
(ក) កម្រៃពីការរៀបចំឥណទាន និង កម្រៃជើងសារដែលបានពីសេវាកម្មផ្សេងៗ និងការសម្រួលដ
 ែលផ្ដល់ដល់អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់
ពេលប្រតិបត្ដិការទាំងនេះកើតឡើង
(ខ) កម្រៃទាយជ្ជទាន និងកម្រៃធានាដែលបានមកពីសេវាកម្មផ្សេងៗ និងការសម្រួលដែលផ្តល់ដល់អតិថិជនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាប្រាក់
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ នៅពេលសេវាកម្មផ្សេងៗ និងការសម្រួលត្រូវបានបំពេញ
(គ) កម្រលើ
ៃ សេវា និងកម្រៃបែបបទត្រូវបានទទួលស្គាល់ពេលសេវាកម្មត្រូវបានបំពេញ។

៣. ចំណាយការប្រាក់
ចំណាយការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

និងគណនីសម្រាប់ទ
 ូទាត់របស់ធនាគារផ្សេងៗ

និងលើការខ្ចីត្រូវទទួលស្គាល់តាមមូលដ្ឋាន

គណនេយ្យបង្គរ។

៤. ចំណាយពីកម្រៃឈ្នួល និង កម្រៃជើងសារ
ចំណាយពីកម្រៃឈ្នួល និង កម្រៃជើងសាររបស់ធនាគារត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលកើតឡើង។

២.៣.១៨ ភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ការទូទាត់ភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ ត្រូវទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមមូលដ្ឋានថេរពេញកាលកំណត់នៃកិច្ចសន្យា។

២.៣.១៩ សម្ព័ន្ធញាតិ
ភាគីដែលចាត់ទុកថា
 ជាសម្ព័ន្ធញាតិលុះត្រាតែធនាគារមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ឬ ប្រយោលល�ើភាគីផ្សេងទ�ៀត ឬមានឥទ្ធិពលយ៉ាង
សំ ខា ន់ ក្នុង ការសម្រេចចិ ត្ដផ្នែកហិរ ញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្ដិកា រ ឬ ច្រាសមកវិញ ឬ ប្រសិនប�ើធនាគារ និងភាគីនោះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមមួយ ឬ
ក៏មានឥទ្ធិពលជាសំខាន់។ សម្ព័ន្ធញាតិអាចជារូបវ័ន្ដបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គលហ�ើយក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរនូវបុគ្គលជិតស្និទ្ធនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២.

គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

២.៣

សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៣.១៩ សម្ព័ន្ធញាតិ (តពីទំព័រមុន)
សម្ព័ន្ធញាតិត្រូវបានកំណត់ក្នុងមាត្រាទី៤៩ និង៥០ នៃច្បាប់ស្ដីពីធនាគារ និង ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដូច ខាងក្រោម៖
(ក) បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលនូវយ៉ាងតិច ១០% នៃដើមទុន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោត
(ខ) ក្រម
ុ ហន
ុ៊ ដល
ែ ត្រវូ បានធនាគារកាន់កាប់នៅក្នង
ុ ដើមទុនដោយផ្ទល
ា ់ ឬដោយប្រយោលនូវភាគកម្មសទ
ិ ្ធិបោះឆ្នត
ោ យ៉ង
ា តិចស្មន
ើ ង
ឹ ១០%
(គ) បុគ្គលណាដែលចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ច ការដឹកនាំ ការកាន់កាប់ ឬការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិង
(ឃ) សវនករឯករាជ្យ។

២.៣.២០ ទ្រព្យសកម្មដែលនៅក្នុងបន្ទុកសម្រាប់ជាការធានា
ទ្រព្យសកម្ម ដែលត្រូវបានរក្សានៅក្នុងបន្ទុក ឬក្នុងសមាសភាពជារបស់ធានាគឺ មិនមានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទេ ពីព្រោះទ្រព្យ
ទាំងអស់នេះមិនមែនជាទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារឡើយ។

២.៣.២១	ការកាត់ខ្ទង់ចំនួនទឹកប្រាក់
ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានកាត់ខ្ទង់ដំឡើងយកចំនួនស្រដៀងបំផុតសម្រាប់ខ្ទង់រាយ ចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
និងស្រដៀងបំផុតសម្រាបទ
់ ឹកប្រាក់ខ្ទង់សមមូលពាន់រៀល ចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ជាប្រាក់រៀល។

៣.

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ និង មាស
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សាច់ប្រាក់
ដុល្លារអាមេរិក

៦.៨១៣.២២២

២៧.៥០៥.៩៣១

១២.២៩២.៧១៦

៤៩.៦២៥.៦៩៤

ខ្មែររៀល

២២៨.៨២៩

៩២៣.៨១៥

១២៨.៥៣៣

៥១៨.៨៨៨

រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀត

១៥៥.៦៣៧

៦២៨.៣២៨

១១៧.៤៣១

៤៧៤.០៦៩

៧.១៩៧.៦៨៨

២៩.០៥៨.០៧៤

១២.៥៣៨.៦៨០

៥០.៦១៨.៦៥១

៣៦៣.៥៩១

១.៤៦៧.៨៦៨

៣២៧.៥៩២

១.៣២២.៤៨៩

៣០៣

១.២២៣

២៧៣

១.១០២

៣៦៣.៨៩៤

១.៤៦៩.០៩១

៣២៧.៨៦៥

១.៣២៣.៥៩១

៧.៥៦១.៥៨២

៣០.៥២៧.១៦៥

១២.៨៦៦.៥៤៥

៥១.៩៤២.២៤២

មាស
មាស XBJ
មាស XAU

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

៣.

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ និង មាស (តពីទំព័រមុន)
សម្រាប់គោលបំណងនៃរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ និងមាស
សមតុលយ្ នៅធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពា
ុជ - គណនីចរន្ត

៣០.៥២៧.១៦៥

១២.៨៦៦.៥៤៥

៥១.៩៤២.២៤២

១៣.១១៦.១៤៧

៥២.៩៥១.៧២១

១៣.០៥៩.២៩៥

៥២.៧២០.៣៧៤

៤០០.០០០

១.៦១៤.៨៥៧

៥៥០.០០០

២.២២០.៣៥០

១០.៩៧៨.៧០៥

៤៤.៣២២.៥៦៩

១១.៨៩១.២៤៧

៤៨.០០៤.៩៦៤

៣២.០៥៦.៤៣៤

១២៩.៤១៦.៣១២

៣៨.៣៦៧.០៨៧

១៥៤.៨៨៧.៩៣០

វិញ្ញបនបត្រប្រាក់បញ្ញើអាចចរចារបាន

តិចជាង៣ខែ

៤.

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

៧.៥៦១.៥៨២

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើចរន្ត និង មានកាល កំណត់

សមមូលពាន់រៀល

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

គណនីចរន្ត និងគណនីទូទាត់

១៣.១១៦.១៤៧

៥២.៩៥១.៧២១

១៣.០៥៩.២៩៥

៥២.៧២០.៣៧៤

គណនីចរន្ត - ដុល្លារអាមេរិក

១០.៩៤៤.៧៥៧

៤៤.១៨៥.៥១៦

១១.៣៦៣.៣៣០

៤៥.៨៧៣.៧៦៣

២០៥.៩៤២

៨៣១.៤១៧

៥៣៦.៩៦៦

២.១៦៧.៧៣២

១.៩២៦.៨០០

៧.៧៧៨.៧៦១

១.០៥៩.៨៣៩

៤.២៧៨.៥៧០

៣៨.៦៤៨

១៥៦.០២៧

៩៩.១៦០

៤០០.៣០៩

៤០០.០០០

១.៦១៤.៨៥៧

៥៥០.០០០

២.២២០.៣៥០

១៥.២២២.២៩៣

៦១.៤៥៤.៥២៨

១៦.៥២២.២៩៣

៦៦.៧០០.៤៩៧

៣.៨០០.០០០

១៥.៣៤១.១៣២

៣.៨០០.០០០

១៥.៣៤០.៦០០

១១.៤០០.០០០

៤៦.០២៣.៣៩៦

១២.៧០០.០០០

៥១.២៦៩.៩០០

២២.២៩៣

៩០.០០០

២២.២៩៣

៨៩.៩៩៧

២៨.៧៣៨.៤៤០

១១៦.០២១.១០៦

៣០.១៣១.៥៨៨

១២១.៦៤១.២២១

គណនីចរន្ត - ខ្មែររៀល
គណនីទូទាត់ - ដុល្លារអាមេរិក
គណនីទូទាត់ - ខ្មែររៀល
វិញ្ញបនបត្រប្រាក់បញ្ញើ
អាចចរចារ  បាន
ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់
ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន - ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់បម្រុងកា
 តព្វកិច្ច - ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់បម្រុងកា
 តព្វកិច្ច - ខ្មែររៀល

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

៤.

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (តពីទំព័រមុន)
(១) ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន
យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០១ គ្រប់ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ្យតម្កល់
ប្រក
ា ប
់ ញ្ញតា
ើ មចបា
្ ប់ចន
ំ ន
ួ
១០ភាគរយ នៃដម
ើ ទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពា
ុជ ។ ប្រក
ា ត
់ ម្កលម
់ នអា
ិ
ចប្រប
ើ ស
ា្រ ក
់ ង
ុ្ន ប្រតិបត្ដក
ិ ារប្រចាថ
ំ ្ងៃ
របស់ធនាគារបានឡើយ ប៉ន
ុ ែធនា
្ដ
គារអាចដកវិញនៅពេលដែលធនាគារស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ឈ
្ដ ប់ធប
ើ្វ ត
្រ ប
ិ ត្តក
ិ ារអាជីវកម្មនៅក្នង
ុ ព
 ះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពា
ុជ ។

(២) ប្រាក់បម្រុងកា
 តព្វកិច្ច
យោងតាមប្រកាសរបស់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធ៧-០១២-១៤០ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ
 ្យរក្សាចំនួនសាច់
ប្រាក់បម្រុងជាក់លាក់នៅ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងទម្រង់ប្រាក់បញ្ញើកាតព្វកិច្ចដោយគណនាស្មើនឹង ៨% នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជា
ប្រាក់រៀល និង១២,៥០% នៃប្រាក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទេស។

(៣) វិញ្ញបនបត្រប្រាក់បញ្ញើអាចចរចារបាន
វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើអាចចរចារបាននេះមានរយះពេល៣ខែ។ វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើអាច ចរចារបានសរុបតម្លៃ ២,៧លានដុល្លារអាមេរិកជា
មានការប្រាក់ ១,១០% ក្នុងមួយឆ្នាំ និង ៣០០ លានរៀលជាមួយការប្រាក់ ១,៤០% ក្នុងមួយឆ្នាំ (ឆ្នាំ២០១៦៖ ០,៦៦%ក្នុងមួយឆ្នាំ)។
វិញ្ញបនបត្រនេះមានទម្រង់ជាទ្រព្យធានាជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់ដំណើរការផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រ។
វិញប
្ញា នបត្រនះេ ត្រវូ បានដាក់កម្រត
ិ សម្រប
ា កា
់ រដកប្រក
ា ច
់ ញ
េ ពី រហូតដល់ធនាគារបញឈ្ ប់ ការផាត់ទាត់មល
ូ បប្ ទានបតា
្រជ មួយធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពា
ុជ ។
ការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំនៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និងប្រាក់តម្កល់ផ្សេងៗនៅ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សង្ខេបដូចខាងក្រោម៖
២០១៧

២០១៦

០,៣៦%

០,២១%

០,២១% - ០,៣៨%

០,២៤%

-

-

០,៦៤%

០,៧០%

គណនីចរន្ត

-

-

គណនីទូទាត់

-

-

ប្រាក់តម្កលធា
់ នាលើដើមទុន
ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច (ដុល្លារអាមេរិក)
ប្រាក់បម្រុងកា
 តព្វកិច្ច (ខ្មែររៀល)
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

៥.

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក

៩.៧០១.៤០៨

៣៩.១៦៥.៩៤២

៣.៣១៨.៩៩៤

១៣.៣៩៨.៧៧៩

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេស

១.២៧៧.២៩៧

៥.១៥៦.៦២៧

៨.៥៧២.២៥៣

៣៤.៦០៦.១៨៥

១.២១១.៧៤៣

៤.៨៩១.៩៧៦

៨.០៦៦.០៤៤

៣២.៥៦២.៦១៨

៤៩៧.៧០០

២.០០៩.២៨៥

-

-

១១.៤៧៦.៤០៥

៤៦.៣៣១.៨៥៤

១១.៨៩១.២៤៧

៤៨.០០៤.៩៦៤

ក្នុងនោះ
បញ្ញើតាមតម្រូវការនៅធនាគារមេ

(កំណត់សំគាល់ ២៤)

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

៥.

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ (តពីទំព័រមុន)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំនៃសមតុល្យនៅស្ថាប័នឥណទានផ្សេងៗ មានដូចតទៅ៖
២០១៧

២០១៦

បញ្ញើតាមតម្រូវការ

០,០០% - ០,៥០%

០,០០% - ០,៥០%

បញ្ញើមានកាលកំណត់

៣,០០% - ៦,០០%

៦.

ឥណទាន និង បុរេប្រទានទៅអតិថិជន
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

ឥណទាន
ឥណទានមានកាលកំណត់
ឥណទានវិបារូបន៍
ប័ណ្ណឥណទាន
ឥណទានសរុប - ដុល
សំវិធានធនសម្រាប់ការបាត់បង់
សំវិធានធនជាក់លាក់
សំវិធានធនទូទៅ

ឥណទាន និង បុរេប្រទានទៅអតិថិជន - សុទ្ធ

១០០.១៣៣.៩១១

៤០៤.២៥៤.៦១៧

៩៥.៩៨១.៥៦៩

៣៨៧.៤៧៧.៥៩៤

១៨.៨០១.៤២៤

៧៥.៩០៣.៩៨១

១៩.០២០.០៣៤

៧៦.៧៨៣.៨៧៧

៤២៣.២២៣

១.៧០៨.៦១១

១១៧.៩៨៤

៤៧៦.៣០២

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤៨១.៨៦៧.២០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៤៦៤.៧៣៧.៧៧៣

(២.២៥៧.៩២៤)

(៩.១១៥.៥៥៥)

(២.១៣០.៧០២)

(៨.៦០១.៦៤៤)

(៧៩៣.០១៧)

(៣.២០១.៥២១)

(១.១០៦.៤៦៥)

(៤.៤៦៦.៧៩៩)

(៣.០៥០.៩៤១)

(១២.៣១៧.០៧៦)

(៣.២៣៧.១៦៧)

(១៣.០៦៨.៤៤៣)

១១៦.៣០៧.៦១៧

៤៦៩.៥៥០.១៣៣

១១១.៨៨២.៤២០

៤៥១.៦៦៩.៣៣០

បម្រែបម្រួលនៃការធ្វើសំវិធានធនសម្រាប់ឥណទាន និងបុរេប្រទានមានដូចខាងក្រោម៖
២០១៦

២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

ឥណទាន
សមតុល្យថ្ងៃទី១ ខែមករា

២.១៣០.៧០២

៨.៦០១.៦៤៤

១.៦២៤.១៩២

៦.៥៧៧.៩៧៨

១២៧.២២២

៥១៣.៦១៣

៥០៦.៥១០

២.០៤៤.៧៨០

-

២៩៨

-

(២១.១១៤)

២.២៥៧.៩២៤

៩.១១៥.៥៥៥

២.១៣០.៧០២

៨.៦០១.៦៤៤

១.១០៦.៤៦៥

៤.៤៦៦.៧៩៩

១.០៨២.៣៤០

៤.៣៨៣.៤៧៧

(៣១៣.៤៤៨)

(១.២៦៥.៤៣៣)

២៤.១២៥

៩៧.៣៩៣

-

១៥៥

-

(១៤.០៧១)

សមតុល្យថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

៧៩៣.០១៧

៣.២០១.៥២១

១.១០៦.៤៦៥

៤.៤៦៦.៧៩៩

សរុបសំវិធានធនចុងឆ្នាំ

៣.០៥០.៩៤១

១២.៣១៧.០៧៦

៣.២៣៧.១៦៧

១៣.០៦៨.៤៤៣

ចំណាយសំរាប់សំវិធានធនក្នុងឆ្នាំ
លំអៀងអត្រាប្តូរប្រាក់
សមតុល្យ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ
សំវិធានធនទូទៅ
សមតុល្យថ្ងៃទី១ ខែមករា
ចំណាយសំរាប់សំវិធានធនក្នុងឆ្នាំ
លំអៀងអត្រាប្តូរប្រាក់

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

36

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

៦.

ឥណទាន និង បុរេប្រទានទៅអតិថិជន (តពីទំព័រមុន)
ក) ការចាត់ថ្នាក់សម្ពាធឥណទាន មានដូចតទៅ៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

ឥណទានធម្មតា
មានទ្រព្យធានា

៧៨.៣៥៦.៦១៩

៣១៦.៣៣៦.៦៤១

១០៩.៧៩០.៣០៥

៤៤៣.២២៣.៤៦១

គ្មានទ្រព្យធានា

៩៤៥.១៩៩

៣.៨១៥.៩០១

៨៥៦.២៣៣

៣.៤៥៦.៦១៣

៧៩.៣០១.៨១៨

៣២០.១៥២.៥៤២

១១០.៦៤៦.៥៣៨

៤៤៦.៦៨០.០៧៤

មានទ្រព្យធានា

៣៨.៣៨៦.៦៩០

១៥៤.៩៧២.៤៤២

២.២៧៩.៦៤០

៩.២០២.៩០៧

គ្មានទ្រព្យធានា

៣.០៩៥

១២.៤៩៥

-

-

៣៨.៣៨៩.៧៨៥

១៥៤.៩៨៤.៩៣៧

២.២៧៩.៦៤០

៩.២០២.៩០៧

មានទ្រព្យធានា

-

-

១៨.២៩៧

៧៣.៨៦៥

គ្មានទ្រព្យធានា

៤៩៩.៩៧១

២.០១៨.៤៥៣

-

-

៤៩៩.៩៧១

២.០១៨.៤៥៣

១៨.២៩៧

៧៣.៨៦៥

មានទ្រព្យធានា

៣២១.៤៩៥

១.២៩៧.៩២០

២៣២.៩១៨

៩៤០.២៩០

គ្មានទ្រព្យធានា

-

-

-

-

៣២១.៤៩៥

១.២៩៧.៩២០

២៣២.៩១៨

៩៤០.២៩០

មានទ្រព្យធានា

៨៤៥.៤៨៩

៣.៤១៣.៣៥៧

១.៩៤២.១៩៤

៧.៨៤០.៦៣៧

គ្មានទ្រព្យធានា

-

-

-

-

៨៤៥.៤៨៩

៣.៤១៣.៣៥៧

១.៩៤២.១៩៤

៧.៨៤០.៦៣៧

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤៨១.៨៦៧.២០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៤៦៤.៧៣៧.៧៧៣

ឥណទានឃ្លាំមើល

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

ឥណទានសង្ស័យ

ឥណទានបាត់បង់

សរុប

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

37

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

៦.

ឥណទាន និង បុរេប្រទានទៅអតិថិជន (តពីទំព័រមុន)
(ខ)យោងលេខកំណត់សម្គាល់ ២៥.១ ហានិភ័យឥណទានសម្រាប់ការវិភាគគុណភាពឥណទាន។
(គ) ការវិភាគឥណទាន និងបុរេប្រទានតាមអាយុកាលត្រូវបានបង្ហាញនៅកំណត់សម្គាល់ ២៥.៣ ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។
(ឃ) ការវិភាគឥណទាន និងបុរេប្រទានតាមរូបិយប័ណ្ណត្រូវបានបង្ហាញនៅកំណត់សម្គាល់ ២៥.៤ស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។
(ង)ការវិភាគឥណទាន និងបុរេប្រទានតាមប្រភេទនៃឥណទាន មានដូចតទៅ៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម

៦១.៩៦៥.៩៥៣

២៥០.១៦៥.២២៨

៦៧.៤៥៥.០០៨

២៧២.៣១៥.៨៦៨

ឥណទានសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

៥៧.៣៩២.៦០៥

២៣១.៧០១.៩៨១

៤៧.៦៦៤.៥៧៩

១៩២.៤២១.៩០៥

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤៨១.៨៦៧.២០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៤៦៤.៧៣៧.៧៧៣

សរុបឥណទានដុល

(ច) ការវិភាគសម្ពាធឥណទាន តាមប្រភេទអាជីវកម្មមានដូចតទៅ៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

រុករករ៉ែ

៣៨.៣៧១.៥៧៨

១៥៤.៩១១.៤៣២

៤៦.៤៣៣.២២៩

១៨៧.៤៥០.៩៤៦

ភ្នាក់ងារលក់ដុំ និង រាយ

៤១.២៤៣.៧០៨

១៦៦.៥០៦.៦២៣

៣៧.០០១.៨៤៨

១៤៩.៣៧៦.៤៦១

ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

២០.៧០០.៨១៥

៨៣.៥៧២.០៨៨

១២.៦១៤.៨៤៧

៥០.៩២៦.១៣៨

សេវា

៧.៤៥០.៤៣៣

៣០.០៧៨.៤៤១

៨.៧១៦.៦២២

៣៥.១៨៩.០០២

ការនាំចេញ និងនាំចូល

៥.០៣៨.៣៧៦

២០.៣៤០.៦២៩

៤.០៥៣.៣៥៤

១៦.៣៦៣.៣៨៨

ដីធ្លី និងអចលនទ្រព្យ

១.១៤៣.៦៦៤

៤.៦១៧.១៣២

១.២១៨.០២២

៤.៩១៧.១៥៦

ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ

៤.៩៨៣.៦៨៩

២០.១១៩.៨៥១

៤.៩៦៣.៦៨១

២០.០៣៨.៣៨០

សរុបឥណទានដុល

៤២៦.២៩៥

១.៧២១.០១៣

១១៧.៩៨៤

៤៧៦.៣០២

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

៦.

ឥណទាន និង បុរេប្រទានទៅអតិថិជន (តពីទំព័រមុន)
(ច) វិភាគបនែ្ថមឥណទាន និងបុរេប្រទានតាមនិវាសនភាព សម្ព័ន្ធភាព និង ហានិភ័យមានដូចទៅ៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

និវាសនភាព៖
និវាសនជន

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤៨១.៨៦៧.២០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៤៦៤.៧៣៧.៧៧៣

-

-

-

-

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤៨១.៨៦៧.២០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៤៦៤.៧៣៧.៧៧៣

១៥៩.៣៥៣

៦៤៣.៣៣២

១៦០.៣១៧

៦៤៧.២០០

១១៩.១៩៩.២០៥

៤៨១.២២៣.៨៧៧

១១៤.៩៥៩.២៧០

៤៦៤.០៩០.៥៧៣

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤៨១.៨៦៧.២០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៤៦៤.៧៣៧.៧៧៣

ហានិភ័យធំ

៣៧.៧៨៦.៦៦៦

១៥២.៥៥០.០៦០

៤៤.៥៣៣.២២៩

១៧៩.៧៨០.៦៤៦

ពុំមែនហានិភ័យធំ

៨១.៥៧១.៨៩២

៣២៩.៣១៧.១៤៩

៧០.៥៨៦.៣៥៨

២៨៤.៩៥៧.១២៧

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤៨១.៨៦៧.២០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៤៦៤.៧៣៧.៧៧៣

អនិវាសនជន

តាមសម្ព័ន្ធភាព៖
ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ
ពុំមែនភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ

តាមហានិភ័យ៖

អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២២៦ ដែលចេញដោយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ការប្រឈមនឹងហានិភ័យធំ ត្រូវបានកំណត់ថា
 ជា
ហានិភ័យដុល ដែលបណ្ដាលមកពីដំណើរការរបស់ធនាគារជាមួយអ្នកទទួលផលម្នាក់ ដែលហានិភ័យនេះគឹលើ១០% នៃតម្លៃសុទ្ធ។ ហានិភ័យ
នេះគឺសំដៅទៅលើចំនុចខ្ពស់ពីរ៖ (ក) ប្រាក់កម្ចីដែលមិនទាន់សង និង (ខ) ប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត។ នៅថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ ២០១៦ ពុំមាន
ហានិភ័យធំនៃសមតុល្យក្រៅតារាងតុល្យការនោះទេ ។
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឥណទាន និង បុរេប្រទានទៅអតិថិជនមានដូចតទៅ៖
២០១៧

២០១៦

ឥណទានរយៈពេលខ្លី

៥.៣០% - ១៦.៨០%

៥.០០% - ១២.០០%

ឥណទានរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង

៥.២៥% - ១៦.៨០%

៥.០០% - ១៨.០០%

៧.

ការវិនិយោគលើមូលប័ត្រ
២០១៧

ក្រុមហ៊ុន ក្រេឌីតប្យូរ៉ូកម្ពុជា

២០១៦

ដុលា្លរអាមេរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

របស់ធនាគារ

%កម្មសិទ្ធ

ដុលា្លរអាមេរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

របស់ធនាគារ

២៥.០០០

១០០.៩២៩

១%

២៥.០០០

១០០.៩២៥

១%

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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%កម្មសិទ្ធ

របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

៨.

អចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍
ការកែលម្អអាគារ

សំភារៈកុំព្យូទ័រ

គ្រឿងសង្ហារឹម

យានយន្ត

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

និងគ្រឿងបរិក្ខារ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

៨៥៤.០៥៨

១.៤៩៥.០០៧

៤៧៤.៦៩៤

៥៦៤.៥១៥

៣.៣៨៨.២៧៤

ទិញបន្ថែម

១៧៥.៤៥៣

១៩៣.៩៨៤

១២២.០២៣

៩៨.៥០០

៥៨៩.៩៦០

-

-

-

(១២.៣៥០)

(១២.៣៥០)

១.០២៩.៥១១

១.៦៨៨.៩៩១

៥៩៦.៧១៧

៦៥០.៦៦៥

៣.៩៦៥.៨៨៤

នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

៥៤៤.២១០

៨១០.៦៧៧

៣១៥.៨៦៧

៤០៧.៣៨៤

២.០៧៨.១៣៨

រំលស់

១៣៨.២១៣

១៧២.១៥១

៥៥.៥៧០

៨០.៨៧១

៤៤៦.៨០៥

-

-

-

(៦.៩១២)

(៦.៩១២)

៦៨២.៤២៣

៩៨២.៨២៨

៣៧១.៤៣៧

៤៨១.៣៤៣

២.៥១៨.០៣១

នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

៣០៩.៨៤៨

៦៨៤.៣៣០

១៥៨.៨២៧

១៥៧.១៣១

១.៣១០.១៣៦

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

៣៤៧.០៨៨

៧០៦.១៦៣

២២៥.២៨០

១៦៩.៣២២

១.៤៤៧.៨៥៣

នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

១.២៥០.៨៥៦

២.៧៦២.៦៤០

៦៤១.១៨៥

៦៣៤.៣៣៨

៥.២៨៩.០១៩

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

១.៤០១.២៤៣

២.៨៥០.៨៧៩

៩០៩.៤៨៧

៦៨៣.៥៧៧

៥.៨៤៥.១៨៥

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃដើម

លក់ចេញ
នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
រំលស់បង្គរ

លក់ចេញ
នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
តំលៃពិតគណនេយ្យ

សមមូលជាពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ២.១.៥)

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

៩.

ទ្រព្យអរូបិយ
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃដើម
នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

៦៨៧.៧០៨

ទិញបន្ថែម

២៦៧.៤២៦

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

៩៥៥.១៣៤

រំលស់បង្គរ
នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

៤២៨.២៩០

រំលស់

៧៣.៩៦៥

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

៥០២.២៥៥

តំលៃពិតគណនេយ្យ
នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

២៥៩.៤១៨

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

៤៥២.៨៧៩

សមមូលជាពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ ២.១.៥)
នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

១.០៤៧.២៧០

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

១.៨២៨.៣៣៦

១០.

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ការប្រាក់ដែលត្រូវទទួល

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

៤.៧២៤.៩៨៥

១៩.០៧៥.៤២៦

៣.៨១១.៩៩៦

១៥.៣៨៩.០២៨

២២៤.០៩០

៩០៤.៦៨៣

២១០.១០០

៨៤៨.១៧៤

បុរប
េ ទា
្រ នសម្រប
ា ប
់ គ
ុ ល
្គ ក
ិ

៥៦.៥៣៤

២២៨.២៣៦

៦៣.៤០៣

២៥៥.៩៥៨

បុរប
េ ទា
្រ នសម្រប
ា កា
់ រថទា
ែ ប
ំ ព័
្រ ន្ធ T២៤ និង IBM

៦៣.៥៨២

២៥៦.៦៨៩

៤៦.១៧០

១៨៦.៣៨៨

ចំណាយបង់មុនសម្រាបកា
់ រជួល និង
ការធានារ៉ាប់រង

២៤.១៨៧

៩៧.៦៤៦

២៤.១៣៦

៩៧.៤៣៧

បុរេប្រទានសំរាប់ការផ្ទេរប្រាក់

៥០.៤៩៩

២០៣.៨៧២

១៦.៩១២

៦៨.២៧៤

ទ្រព្យសកម្មត្រូវទទួលផ្សេងៗ

២១.៣៥៤

៨៦.២០៩

៥.៧៨៨

២៣.៣៦៦

៥.១៦៥.២៣១

២០.៨៥២.៧៦១

៤.១៧៨.៥០៥

១៦.៨៦៨.៦២៥

(៣៥៥.៣៧៥)

(១.៤៣៤.៧០០)

(៥១៣.១២៤)

(២.០៧១.៤៨២)

៤.៨០៩.៨៥៦

១៩.៤១៨.០៦១

៣.៦៦៥.៣៨១

១៤.៧៩៧.១៤៣

ប្រាក់កក់ជួលអាគារ

សំវិធានធនសំរាប់ការប្រាក់ទទួលបាន

នៅក្នុងគណនីទទួលការប្រាក់គិតត្រឹមថ្ងៃ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បានរួមបញ្ចូល ការប្រាក់បង្ករទុកចំនួន ៣.០២៧.៥០២ ដុល្លារអាមេរិក
(ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥៖ ២.២៤៤.០៩៦) ពីកម្ចីផ្តល់ទៅឲ្យអតិថិជនផ្នែករុករករ៉ែដែល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តម្រូវឲ
 ្យសងត្រលប់
មកវិញ( សូមពិនិត្យមើលសម្គាល់ទី៦)។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

១១.

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ប្រាក់បញ្ញើតាមតម្រូវកា
 រ

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

៣.៩០១.៧៣៥

១៥.៧៥១.៨៥០

៣៦.៨៦៩.៣៦៣

១៤៨.៨៤១.៦១៨

៣.៨៩៨.៣២២

១៥.៧៣៨.០៧១

៣៦.៨៦៥.៩៤៤

១៤៨.៨២៧.៨១៥

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និង ឥណទាន

៣១.០៥២.៣៨៩

១២៥.៣៦២.៨៤២

២៣.៣៧៦.៥០៩

៩៤.៣៧០.៩៦៧

សរុប

៣៤.៩៥៤.១២៤

១៤១.១១៤.៦៩២

៦០.២៤៥.៨៧២

២៤៣.២១២.៥៨៥

ក្នុងនោះ
នៅធនាគារមេទុក (កំណត់សម្គាល់ ២៤)

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នឥណទានផ្សេងៗ មានដូចតទៅ៖
២០១៧

២០១៦

០.០០%

០.០០%

២.២៥% - ៣.៧៥%

២.០០% - ៤.៤០%

ប្រាក់បញ្ញើតាមតម្រូវការ
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

១២.

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
គណនីចរន្ត

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

៣.៦៩៨.០៣៤

១៤.៩២៩.៤៨១

៤.១២៣.៩១៧

១៦.៦៤៨.២៥៣

គណនីមានកាលកំណត់

៦៨.១៥៦.១៤១

២៧៥.១៥៥.៨៨៣

៤៧.៤៥៤.៥៩៩

១៩១.៥៧៤.២១៦

គណនីសន្សំ

១៨.៤៥៦.៧៧០

៧៤.៥១២.៥៦៤

១៦.១៥៧.៦៣៧

៦៥.២២៨.៣៨១

៩០.៣១០.៩៤៥

៣៦៤.៥៩៧.៩២៨

៦៧.៧៣៦.១៥៣

២៧៣.៤៥០.៨៥០

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

១២.

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន(តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគពីប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនមានដូចតទៅ៖
(ក) ប្រភេទនៃអតិថិជន
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក
ក្រុមហ៊ុនបរទេស
និវាសនជនជាបុគ្គល
អនិវាសនជនជាបុគ្គល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

១០.៣៦១.៨៧៩

៤១.៨៣២.៣៥៥

៧.២២១.៤៩២

២៩.១៥៣.១៦៣

៧៩.៧៧២

៣២២.០៥១

៦៧.០៩៧

២៧០.៨៧១

៧៥.៣៥៤.២៤៥

៣០៤.២១៥.៦៣៧

៥៦.៦៨៣.៦៣៨

២២៨.៨៣១.៨៤៧

៤.៥១៥.០៤៩

១៨.២២៧.៨៨៥

៣.៧៦៣.៩២៦

១៥.១៩៤.៩៦៩

៩០.៣១០.៩៤៥

៣៦៤.៥៩៧.៩២៨

៦៧.៧៣៦.១៥៣

២៧៣.៤៥០.៨៥០

(ខ) ការវិភាគតាមកាលកំណត់ត្រូវបានបង្ហាញ នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ ២៥.៣ នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។
(គ) ប្រាក់បញ្ញើពីសម្ព័ន្ធញាតិមានបង្ហាញ នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ ២៤ នៃប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យ ជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ។
(ឃ) អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនមានដូចតទៅ៖
២០១៧

២០១៦

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

២.៤០% - ៦.៥០%

២.២៥% - ៦.៣០%

គណនីសន្សំ

០.០០% - ១.០០%

០.០០% - ១.០០%

គណនីចរន្ត

០.០០% - ១.០០%

០.០០% - ១.០០%

០.០០%

០.០០%

ប្រាក់បញ្ញើកម្រិតទុក

១៣.

សារពើពន្ធ
ធាតុចម្បងសម្រាប់ចំណាយពន្ធក្នុងឆ្នាំមានដូចតទៅ៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ពន្ធបច្ចុប្បន្ន
ពន្ធពន្យារ
ចំណាយពន្ធសរុបក្នុងឆ្នាំ

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

៦៨១.៧៩១

២.៧៥២.៤៨៦

៥៧២.៧៩៧

២.៣១២.៣៨១

(១៤៥.២១៨)

(៥៨៦.២៦៥)

(១៧៣.៤៩៣)

(៧០០.៣៩១)

៥៣៦.៥៧៣

២.១៦៦.២២១

៣៩៩.៣០៤

១.៦១១.៩៩០
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

១៣.

សារពើពន្ធ (តពីទំព័រមុន)

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបច្ចុប្បន្ន
លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់ធនាគារ គឺជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរពន្ធដារ។ ដោយសារការអនុវត្ដច្បាប់ និងប
 ទបញ្ញត្ដិសារពើពន្ធល
 ើ
ប្រភេទប្រតិបត្ដិការជាច្រើន គឺមានការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នា។ តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងកែប្រែនៅពេល
ក្រោយ បន្ទាប់ពីការកំណត់ចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរពន្ធដារ។
អនុលោមតាមបទបញ្ញតព
្តិ ន្ធដារកម្ពា
ុជ
ពន្ធលប
ើ ក
ា្រ ច
់ ណ
ំ
ញ
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្នតូវបា
្រ នគណនា ដោយយកតមខ
ៃ្ល ស
្ព ប
់ ផ
ំ ត
ុ រវាងចំណល
ូ ជាប់ពន្ធកង
ុ្ន ឆ្នគ
ំា ណ
ុ 
នឹងអត្រាពន្ធ ២០% នាការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ និង១% នៃផលរបរ។
ការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងចំណាយពន្ធ និងប្រាក់ចំណេញគណនេយ្យ ដែលគណនាតាមអត្រាពន្ធ ២០%មានដូចខាងក្រោម៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ប្រាក់ចំណេញគណនេយ្យមុនកាត់ពន្ធ

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

១.៧៤០.៣១៣

៧.០២៥.៨៨៨

១.៨៤៥.២៦៣

៧.៤៤៩.៣២៨

៣៤៨.០៦៣

១.៤០៥.១៧៨

៣៦៩.០៥៣

១.៤៨៩.៨៦៦

៣៣៥.៧០៩

១.៣៥៥.៣០៦

២០៤.៧៣៤

៨២៦.៥១២

(១.៩៨១)

(៧.៩៩៨)

(៩៩០)

(៣.៩៩៧)

របាយការណ៍លទ្ធផល

៦៨១.៧៩១

២.៧៥២.៤៨៦

៥៧២.៧៩៧

២.៣១២.៣៨១

សមតុល្យដើមឆ្នាំ

៤៨៤.០៧៩

១.៩៥៤.២២៧

៣៤៦.៧៧០

១.៤០៤.៤១៩

ការបង់ពន្ធក្នុងការិយបរិចេ្ឆទ

(៤៨៤.០៧៩)

(១.៩៥៤.២៩៥)

(៣៤៦.៧៧០)

(១.៣៩៩.៩១០)

ចំណាយពន្ធបង់ទុកមុន

(១០២.៣២៥)

(៤១៣.១០០)

(៨៨.៧១៨)

(៣៥៨.១៥៥)

-

៦៧

-

(៤.៥០៨)

៥៧៩.៤៦៦

២.៣៣៩.៣៨៥

៤៨៤.០៧៩

១.៩៥៤.២២៧

ចំណាយពន្ធតាមច្បាប់ក្នុងអត្រា ២០%

និយ័តកម្ម
ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន
ចំណូលពីភាគលាភ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបង្ហាញក្នុង

លម្អៀងអត្រាប្តូរប្រាក់
សមតុល្យពន្ធនៅចុងឆ្នាំ

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

១៣.

សារពើពន្ធ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធប្រាក់ចំណេញពន្យារ
ចំណាយ (ចំណូល)

តារាងតុល្យការ

ទៅតារាងលទ្ធផល

២០១៧

២០១៦

២០១៧

២០១៦

ដុលា្លរអាមេរិក

ដុលា្លរអាមេរិក

ដុលា្លរអាមេរិក

ដុលា្លរអាមេរិក

៧.៩៩១

៥.៣៦៨

២.៦២៣

(១៣.៣៦៥)

៣៩៦.៩៣៣

២៤០.៣៣៩

១៥៦.៥៩៤

២២១.៦០៦

៧.៩៩១

៥.៣៦៨

២.៦២៣

(១៣.៣៦៥)

(២៩.៣៦៦)

(១៧.៩៩០)

(១១.៣៧៦)

(៤៨.១១៣)

(២៩.៣៦៦)

(១៧.៩៩០)

(១១.៣៧៦)

(៤៨.១១៣)

៣៦៧.៥៦៧

២២២.៣៤៩

១.៤៨៣.៩១៩

៨៩៧.៦២៣

អត្ថប្រយោជន៍ពន្ធពន្យារសុទ្ធ

១៤៥.២១៨

១៧៣.៤៩៣

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ ២.១.៥)

៥៨៦.២៦៥

៧០០.៣៩១

ពន្ធពន្យាជាទ្រព្យសកម្ម
ខាតការប្តូរប្រាក់មិនទាន់ទទួលស្គាល់
សំវិធានធនសំរាប់កម្ចីធម្មតា និងឃ្លាំមើល

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យអកម្ម
គម្លាតរវាងរំលស់តាមគណនេយ្យ និងពន្ធដារ

ពន្ធពន្យាសុទ្ធជាទ្រព្យសកម្ម
សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ ២.១.៥)

១៤.

បំណុលផ្សេងៗ
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ការប្រាក់ត្រូវបង់

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

១.៦២៣.៥៨២

៦.៥៥៤.៦២៨

១.៣២៤.៥៩៩

៥.៣៤៧.៤០៦

១៦២.៤៦០

៦៥៥.៨៧៤

៨០.៧០៣

៣២៥.៧៩៨

ប្រាក់ដែលត្រូវបង់លើការផ្ទេរប្រាក់

៦៩.៦៣៣

២៨១.១១៨

១០៣.៦២៤

៤១៨.៣៣០

ផ្សេងៗ

៤៨.៤០៦

១៩៥.៤២២

៤៤.២១១

១៧៨.៤៨០

១.៩០៤.០៨១

៧.៦៨៧.០៤២

១.៥៥៣.១៣៧

៦.២៧០.០១៤

ប្រាក់ដែលត្រូវបង់លើពន្ធផ្សេងៗ

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

១៥.

ដើមទុន
ដើមទុនចំនួន ៣៨.០០០.០០០ លានដុល្លារអាមេរិក ឬ ១៥៣.៤១១.៣២០ ពាន់រៀល ទទួលបានពី Saigon Thuong Tin Commercial Joint
Stock Bank ដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម។
នាថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញផ្សាយនូវប្រកាសលេខ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រកស្តីពីដើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមា
របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ យោងតាមប្រកាសនេះ តម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងឡាយ រួមទាំងបុត្រសម្ពន័្ធបរទេស
 មានដើមទុនចុះ
បញ្ជីអប្បបរមាស្មើនឹង ៣០០ ពាន់លានរៀល (ប្រហែលស្មើនឹង ៧៥ លានដុលារអាមេរិក)
បន្ទាប់មក នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏បានចេញសារាចរណ៍ លេខ ធ៧-០១៦-០០១ ទៅលើការអនុវត្តន៍
ប្រកាសស្តីពីដើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង្កើនឲ្យបានពាក់កណ្តាលនៃដើមទុនដែលត្រូវបំពេញយ៉ាងយូរ
បំផត
ុ តម
ឹ្រ ដំណាច់ខម
ែ នា
ី ឆ្ន២
ំា ០១៧ និង ត្រវូ បងន
ើ្ក ដើមទុនចុះបញ្ជអ
ី ប្បបរមាឲ្យបានគ្របច
់ ន
ំ ន
ួ យ៉ង
ា យូរបំផត
ុ ត្រម
ឹ ថ្ងទ
ៃ ២
ី ២ ខែមនា
ី ឆ្ន២
ំា ០១៨។
នៅថ្ងទ
ៃ ២
ី ខត
ែ លា
ុ
ឆ្ន២
ំា ០១៧ ធនាគារមេបានចេញសេចក្តស
ី ម្រច
េ លខ
េ ១៩៥/២០១៧ / NQ-HĐQTទាក់ទងនង
ឹ ការអនុមត
័ ការចូលរួមចំណក
ែ 
ដើមទុនដល់ Sacombank Cambodia Plc អនុលោមតាមប្រកាសលខ
េ ធ៧-០១៦-១១៧។ ធនាគារមក
េ ព
ំ ង
ុ រៀបចំឯកសារដល
ែ ចាំបាច់ទាក់ទង
នឹងតម្រូវការបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ លើសពីនេះទៀតនៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ធនាគារបានផ្ញើលិខិតផ្លូវការទៅកាន់
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដោយស្នើសុំពន្យារពេលដើម្បីបង្កើនដើមទុនរបស់ធនាគារ។ រហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ
ធនាគារមិនទាន់ទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៦.

ចំណូលការប្រាក់ និងចំណូលប្រហាក់ប្រហែល
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ចំណូលការប្រាក់ពីកម្ចី

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

៩.៤៩៩.២៤៣

៣៨.៣៤៩.៧៧៤

៨.៣២១.៩៦៥

៣៣.៥៩៥.៧៧៣

៧៤.២៧០

២៩៩.៨៣៨

២២.៦៧១

៩១.៥២៣

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៤៨.២៣៣

១៩៤.៧២៣

១៧.៥១៦

៧០.៧១២

ស្ថាប័នឥណទានផ្សេងៗ

២៦.០៣៧

១០៥.១១៥

៥.១៥៥

២០.៨១១

៩.៥៧៣.៥១៣

៣៨.៦៤៩.៦១២

៨.៣៤៤.៦៣៦

៣៣.៦៨៧.២៩៦

ចំណូលការប្រាក់ពីប្រាក់បញ្ញើ៖

១៧.

សមមូលពាន់រៀល

ចំណាយការប្រាក់ និង ចំណាយប្រហាក់ប្រហែល
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ចំណាយការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើរបស់
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ចំណាយការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

៥៦៤.៦០៧

២.២៧៩.៣៩៧

៧១១.៣៩៦

២.៨៧១.៩០៦

៣.១៥២.៨៤៤

១២.៧២៨.៤៧៣

២.៤១០.៣២៦

៩.៧៣០.៤៨៦

៣.៧១៧.៤៥១

១៥.០០៧.៨៧០

៣.១២១.៧២២

១២.៦០២.៣៩២
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

១៨.

ចំណូលពីកម្រៃឈ្នួល និង កម្រៃជើងសារ
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
កម្រៃជើងសារពីការផ្ទេរប្រាក់

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

១.០៩១.២៨១

៤.៤០៥.៦៥៥

១.១៤៣.៨៣៧

៤.៦១៧.៦៧០

កម្រៃបែបបទឥណទាន

៤៤០.២៩១

១.៧៧៧.៥១៦

៣៨០.២៧២

១.៥៣៥.១៥៨

សោហ៊ុយ និង កម្រជើ
ៃ ងសារផ្សេងៗ

១៦៥.១៨៥

៦៦៦.៨៧៥

១៦១.៦២៦

៦៥២.៤៨៤

១.៦៩៦.៧៥៧

៦.៨៥០.០៤៦

១.៦៨៥.៧៣៥

៦.៨០៥.៣១២

១៩

ចំណាយពីកម្រៃឈ្នួល និង កម្រៃជើងសារ
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
សោហ៊ុយ និងជើងសារបង់ទៅធនាគារ និង
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

២០.

១៧៥.៥២០

៧០៨.៥៩៩

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
១៧៦.៩៨៤

៧១៤.៤៨៤

ចំណេញ ឬ ខាតពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ចំណេញពីការប្តូរប្រាក់
ចំណេញលើការលក់ទ្រព្យសកម្ម

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

៥៤.៣៤៩

២១៩.៤១៥

៥៦.៦៤៤

២២៨.៦៧២

១.៨៦២

៧.៥១៧

៥.០០០

២០.១៨៥

៥៦.២១១

២២៦.៩៣២

៦១.៦៤៤

២៤៨.៨៥៧
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២១.

ចំណាយទូទៅ និង រដ្ឋបាល
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ចំណាយបុគ្គលិក

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

២.៧៨៤.២៧២

១១.២៤០.៤៩៦

២.៣៣៥.៩០៩

៩.៤៣០.០៦៥

៧៧៥.៧៧២

៣.១៣១.៩០០

៧៧.២៤៤

៣១១.៨៣៤

ចំណាយថ្លៃជួល ជួសជុល និងថែទាំ

៥៧៩.០៤៨

២.៣៣៧.៦៩៨

៥៤៦.៤៦១

២.២០៦.០៦៣

ចំណាយរំលស់

៥២០.៧៧០

២.១០២.៤២១

៣៨៥.១៦៤

១.៥៥៤.៩០៧

ចំណាយអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារ

២៥៧.៦៨៥

១.០៤០.៣១០

២១១.៤០៦

៨៥៣.៤៤៦

ចំណាយផ្សព្វផ្សាយ

១៧០.២៩០

៦៨៧.៤៨៥

៧៤.០៩០

២៩៩.១០១

ចំណាយទូរគមនាគមន៍

១២៤.២៦១

៥០១.៦៥៩

១១៨.៧១២

៤៧៩.២៤០

ចំណាយទឹកភ្លើង

១២១.៧០៩

៤៩១.៣៥៦

១០៨.៤៣៥

៤៣៧.៧៥២

ចំណាយអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក

១០១.៩៦០

៤១១.៦២៧

៨៣.០០០

៣៣៥.០៧១

៨៥.៥៨៨

៣៤៥.៥៣១

១០២.៣០១

៤១២.៩៨៩

ចំណាយការិយាល័យ

៨៣.៣៤២

៣៣៦.៤៦៣

៦១.៣៤០

២៤៧.៦៣០

ចំណាយការធើ្វដំនើរ និង ទំនាក់ទំនង

៨៣.៣៤២

៣៣៦.៤៦៣

៦១.៣៤០

២៤៧.៦៣០

២១៩.០៩៥

៨៨៤.៥១៧

២៥៣.៩២៦

១.០២៥.០៩៩

៥.៨៨៩.៣២៣

២៣.៧៧៦.០២១

៤.៤២២.៣៦១

១៧.៨៥៣.០៧១

ចំណាយពន្ធផ្សេងៗ

ចំណាយលាភការរបស់គណៈគ្រប់គ្រង

ចំណាយផ្សេងៗ

២២.

សាច់ប្រាក់សុទ្ធ(ប្រើក្នុង)បានមកពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

១.៧៤០.៣១៣

៧.០២៥.៨៨៨

១.៨៤៥.២៦៣

៧.៤៤៩.៣២៨

៥២០.៧៧០

២.១០២.៤២១

៣៨៥.១៦៤

១.៥៥៤.៩០៧

(១៨៦.២២៦)

(៧៥១.៨២០)

៥៣០.៦៣៥

២.១៤២.១៧៣

(១.៨៦២)

(៧.៥១៧)

(៥.០០០)

(២០.១៨៥)

២.០៧២.៩៩៥

៨.៣៦៨.៩៧២

២.៧៥៦.០៦២

១១.១២៦.២២៣

(៥៨៦.៤០៤)

(២.៣៦៧.៣៩៥)

(៤៣៥.៤៨៨)

(១.៧៥៨.០៦៥)

និយ័តកម្មសម្រាប៖
់
រំលស់
សំវិធានធនសម្រាប់ការបាត់បង់លើ
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ចំណេញពីការលក់អចលនទ្រព្យ
និងហត្ថូបករណ៍

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២២.

សាច់ប្រាក់សុទ្ធ(ប្រើក្នុង)បានមកពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ (តពីទំព័រមុន)

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការមុនការប្រែប្រួល
នៃទុនបង្វិល

១.៤៨៦.៥៩១

៦.០០១.៥៧៧

២.៣២០.៥៧៤

៩.៣៦៨.១៥៨

កាតព្វកិច្ចនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១.៣០០.០០០

៥.២៤៨.២៨២

(១.៣៥៥.០០៩)

(៥.៤៧០.១៧១)

ឥណទាននិងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

(៤៩៧.៧០០)

(២.០០៩.២៨៥)

-

-

(៤.២៣៨.៩៧១)

(១៧.១១៣.៣១៩)

(៤.៧៥២.៤៦១)

(១៩.១៨៥.៦៨៥)

(១.១៤៤.៤៧៥)

(៤.៦២០.៤០៦)

(២៧៩.០៣២)

(១.១២៦.៤៥២)

(២៥.២៩១.៧៤៨)

(១០២.១០៦.៣២៨)

(៤.៥០០.៦៦០)

(១៨.១៦៩.១៦៤)

២២.៥៧៤.៧៩២

៩១.១៣៧.៥៩៦

១៤.៥០៦.១០៦

៥៨.៥៦១.១៥០

៣៥០.៩៤៤

១.៤១៦.៨១០

១០១.៤៤៩

៤០៩.៥៤៧

(៥.៤៦០.៥៦៧)

(២២.០៤៥.០៧៣)

៦.០៤០.៩៦៧

២៤.៣៨៧.៣៨៣

(ការកើនឡើង) ការថយចុះនូវ
ទ្រព្យសកម្មប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់ធានាដើមទុន និងប្រាក់បម្រុង

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ការកើនឡើង (ការថយចុះ) នូវ
បំណុល ប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់បញ្ញើបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ(ប្រើក្នុង)បានមកពី
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

២៣.

កិច្ចសន្យា និង យថាភាព

២៣.១	ការសន្យាលើការផ្តល់ឥណទាន
ដើម្បីតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ធនាគារជាប់កិច្ចសន្យានានា និងយថាភាពដូចខាងក្រោម៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ផែ្នកនៃឥណទានមិនប្រើប្រាស់
លិខិតធានា
លិខិតឥណទាន

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

១៣.៨៦៩.៣០៥

៥៥.៩៩២.៣២៥

១៤.៧១៦.៧៤៦

៥៩.៤១១.៥០៤

២៧២.៥៣៣

១.១០០.២៥៤

-

-

-

-

៩០.០៧១

៣៦៣.៦១៧

១៤.១៤១.៨៣៨

៥៧.០៩២.៥៧៩

១៤.៨០៦.៨១៧

៥៩.៧៧៥.១២១
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៣.

កិច្ចសន្យា និង យថាភាព (តពីទំព័រមុន)

២៣.២	ការសន្យាជួល
ធនាគារជាអ្នកជួល មានការសន្យាជួលលើអគារ។ មិនមានការរឹតបន្តឹងទៅលើកន្លែងអ្នកជួល ក្នុងការចូលទៅកន្លែងជួលទាំងនេះ។
ការទូទាត់នាពេលអនាគតលើការជួលអប្បបរមានាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ដូចខាងក្រោម៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
មិនលើសពី១ឆ្នាំ
លើសពី១ឆ្នាំ ប៉ុន្តែតិចជាង៥ឆ្នាំ
លើសពី៥ឆ្នាំ

២៣.៣

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

៣៨១.៦៨៥

១.៥៤០.៩១៧

៣០១.៤០១

១.២១៦.៧៥៦

១.៣១៣.៦៨០

៥.៣០៣.៥០៩

១.១៣៣.០០៨

៤.៥៧៣.៩៥៣

៤៨៧.៤៤៤

១.៩៦៧.៨៨០

២៤៣.០០០

៩៨០.៩៩១

២.១៨២.៨០៩

៨.៨១២.៣០៦

១.៦៧៧.៤០៩

៦.៧៧១.៧០០

ពន្ធយថាភាព
ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពថ្មី ហើយមានច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធជាច្រើនដែលបានផ្លាស់ប្តូរញឹកញាប់ និងមិនច្បាស់លាស់មានភាពផ្ទុយគ្នា
និងអាស្រ័យទៅតាមការបកស្រាយ។ ជាធម្មតាមានការបកស្រាយខុសៗគ្នា ពីអាជ្ញាធរពន្ទដារនិងប្រព័ន្ធច្បាប់។ ពន្ធត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងអង្កេតដោយ
អាជ្ញាធរផ្សេងៗដែលមានសិទ្ធតាមច្បាប់ដ
 ើម្បីអ
 នុវត្តការផាកពិន័យ រួមមានការពិន័យ និងការប្រាក់ពិន័យ។
កត្តាទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យពន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំង ច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀត។ គណៈគ្រប់គ្រងជឿថា អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់
គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់លើបំណុលពន្ធ ផ្អែកលើការបកស្រាយច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា អាជ្ញាធរដែលពាក់ពន្ធ័អាចមានការបកស្រាយ
ផ្សេងៗគ្នា និងអាចធ្វើផលប៉ះពាល់សំខាន់។

២៤.

ប្រតិបត្តិការនិងសមតុល្យជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
(ក) ប្រតិបត្តិការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិក្នុងឆ្នាំមានដូចតទៅ៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ចំណូលការប្រាក់លើឥណទានទៅធនាគារមេ
ចំណូលការប្រាក់លើឥណទានទៅបុគ្គលិក
ចំណាយការប្រាក់លើការដាក់ប្រាក់ទៅ
ធនាគារមេ

ចំណាយការប្រាក់លើការដាក់ប្រាក់ទៅបុគ្គលិក

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

-

-

៩០

៣៦៣

៨.៧៥១

៣៥.៣៣១

១៩៥

៧៨៧

-

-

២៦២

១.០៥៨

៦១០

២.៤៦៣

៥៦៨

២.២៩៣
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៤.

ប្រតិបត្តិការនិងសមតុល្យជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ (តពីទំព័រមុន)
(ខ) សមតុល្យដែលជំពាក់ទៅ និងទទួលបានពីសម្ព័ន្ធញាតិ រួមមាន៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

ទទួលបានពីសម្ព័ន្ធញាតិ
ធនាគារមេ

១.២២២.១២៣

៤.៩៣៣.៨៨១

៨.០៦៧.៥៨៤

៣២.៥៦៨.៨៣៥

- បញ្ញើតាមតម្រូវកា
 រ

១.២១១.៧៤៣

៤.៨៩១.៩៧៦

៨.០៦៦.០៤៤

៣២.៥៦២.៦១៨

១០.៣៨០

៤១.៩០៦

១.៥៤០

៦.២១៧

២០៩.៨៤៥

៨៤៧.១៧៤

១៧៧.២២២

៧១៥.៤៤៥

១.៤៣១.៩៦៨

៥.៧៨១.០៥៥

៨.២៤៤.៨០៦

៣៣.២៨៤.២៨០

ធនាគារមេ

៣.៨៩៩.៩៦២

១៥.៧៤៤.៦៩២

៣៦.៨៦៥.៩៤៤

១៤៨.៨២៧.៨១៥

- បញ្ញើតាមតម្រូវកា
 រ

៣.៨៩៨.៣២២

១៥.៧៣៨.០៧១

៣៦.៨៦៥.៩៤៤

១៤៨.៨២៧.៨១៥

១.៦៤០

៦.៦២១

-

-

២៥.៩៦១

១០៤.៨០៨

២៨.៤២៨

១១៤.៧៦៤

៣.៩២៥.៩២៣

១៥.៨៤៩.៥០០

៣៦.៨៩៤.៣៧២

១៤៨.៩៤២.៥៧៩

- បញ្ញើកម្រិតទ
 ុក
បុត្រសម្ព័ន្ធ

ជំពាក់ទៅ

- បំណុលសម្រាប់ធនាគារមេ
បុត្រសម្ព័ន្ធ

(គ) លាភការសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
ព័ត៌មានលម្អិតពីលាភការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកនៃគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ មានដូចតទៅ៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
ប្រាក់បៀវត្សន៍ និងអត្ថប្រយោជន៍ រយៈពេលខ
 ្លី
ផ្សេងទៀត សម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

២៥.

៥១៧.១៧០

២.០៨៧.៨៨៨

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)
៤៥៩.៧១១

១.៨៥៥.៨៥៣

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពធនាគារមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជា៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមមាន ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ និងហានិភ័យ
អត្រាការប្រាក់) និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ការប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យគឺ សំខាន់បំផុតចំពោះពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ
ហានិភ័យប្រតិបត្ដិការ គឺជាផលវិបាកមិនអាចជៀសបានក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។
ធនាគារបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិស្សន្ទ ដូចជាកិច្ចសន្យាអនាគតដើម្បីគ្រប់គ្រងនូវហានិភ័យរបស់ខ្លួន។
គោលបំណងសំខាន់របស់ធនាគារក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺដើម្បីអនុវត្ដតាមបទបញ្ញត្ដិរបស់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ទាក់ទងនឹងការបន្ថែម
ទុនអប្បបរមាដែលតម្រូវដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធនាគារក៏អនុម័តផងដែរនួវនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមេ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៥.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្ម និងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចតទៅ៖
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ និងមាស

៧.៥៦១.៥៨២

៣០.៥២៧.១៦៥

១២.៨៦៦.៥៤៥

៥១.៩៤២.២៤២

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៨.៧៣៨.៤៤០

១១៦.០២១.១០៦

៣០.១៣១.៥៨៨

១២១.៦៤១.២២១

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១១.៤៧៦.៤០៥

៤៦.៣៣១.៨៥៤

១១.៨៩១.២៤៧

៤៨.០០៤.៩៦៤

ឥណទាននិងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤៨១.៨៦៧.២០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៤៦៤.៧៣៧.៧៧៣

២៥.០០០

១០០.៩២៩

២៥.០០០

១០០.៩២៥

៤.៦៦៣.៦៣៤

១៨.៨២៧.៧៤៣

៣.៥៣១.៦៧២

១៤.២៥៧.៣៦០

១៧១.៨២៣.៦១៩

៦៩៣.៦៧៦.០០៦

១៧៣.៥៦៥.៦៣៩

៧០០.៦៨៤.៤៨៥

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

៣៤.៩៥៤.១២៤

១៤១.១១៤.៦៩២

៦០.២៤៥.៨៧២

២៤៣.២១២.៥៨៥

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

៩០.៣១០.៩៤៥

៣៦៤.៥៩៧.៩២៨

៦៧.៧៣៦.១៥៣

២៧៣.៤៥០.៨៥០

១.៨៣៤.៤៤៨

៧.៤០៥.៩២៣

១.៤៤៩.៥១៣

៥.៨៥១.៦៨៤

១២៧.០៩៩.៥១៧

៥១៣.១១៨.៥៤៣

១២៩.៤៣១.៥៣៨

៥២២.៥១៥.១១៩

៤៤.៧២៤.១០២

១៨០.៥៥៧.៤៦៣

៤៤.១៣៤.១០១

១៧៨.១៦៩.៣៦៦

ការវិនិយោគលើមូលប័ត្រ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សរុបទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលផ្សេងៗ
សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

ហានិភ័យដើមទុន
គោលដៅចម្បងនៃការគ្រប់គ្រងដើមទុនរបស់ធនាគារគឺត្រូវធានាថាវាអនុលោមទៅតាមតម្រូវការដើមទុនដែលបានកំណត់ពីខាងក្រៅហើយវា
រក្សានូវជំហរហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំនិងអនុបាតដើមទុនដែលមានសុខភាពល្អដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននិងដើម្បីបង្កើនតម្លៃម្ចាស់ហ៊ុន។
ធនាគារគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័នដើមទុនរបស់ខ្លួននិងធ្វើនិយ័តកម្មទៅលើវាទៅតាមទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងលក្ខណៈហានិភ័យ
នៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។ ដើម្បីរក្សាឬកែតម្រូវរចនាសម្ព័ន្ធមូលធនធនាគារអាចកែតម្រូវចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ភាគលាភដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន
ត្រឡប់ដម
ើ ទុនឬចញ
េ មូលធនមូលធន។ ពុមា
ំ នការផស
្លា ប
់ រណា
ូ្ត
មួយត្រូវបានធ្វឡ
ើ ងនៅ
ើ
ក្នងគោ
ុ
លបំណងគោលការណ៍នង
ិ ដំណរើ ការពីឆម
ំា្ន ន
ុ ។
គិតត្រឹមការិយបរិច្ឆេទតុល្យរការធនាគារជឿជាក់ថា ធនាគារបានអនុលោមតាមអនុបាតសាធនភាពដែលកំណត់ដោយមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ត្រឹម១៥%។

២៥.១.

ហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារប្រឈមនឹងហានិភយ
័ ឥណទាន ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាការខាតបង់ ហិរញ្ញវត្ថចំពោះធនាគា
ុ
រ ក្នង
ុ ករណីដល
ែ អ្នកសុខ
ំ ម
ី្ច ិនអាចអនុវត្ដន
 ូវ
កា តព្វក
 ិច្ចសងបំណុលនៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់។

ហានិភ័យលើឥណទានគឺជាហានិភ័យសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារ។

ហានិភ័យឥណទានកើតឡើងជាសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពផ្ដល់កម្ចីដែលនាំទៅរកឥណទាន និង បុរេប្រទាន។ ធនាគារ ក៏មានផងដែរនូវ ហានិភ័យ
ឥណទានសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រៅតារាងតុល្យការ ដូចជាការសន្យាឥណទាន។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យលើឥណទាន ត្រូវបានអនុវត្ដ
ដោយនាយកដ្ឋានហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ។
(ក) ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារវាយតម្លៃពីលទ្ធភាព

នៃការខកខានមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកសុំខ្ចី ដោយយោងទៅលើគោលនយោបាយឥណទានរបស់

ធនាគារ។ គណៈកម្មាធិការឥណទានទទួលខុសត្រូវកំណត់កម្រិតហានិភ័យសម្រាប់អ្នកសុំខ្ចីម្នាក់ៗ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

(ខ) ការត្រួតពិនិត្យវិសាលភាពហានិភ័យ និងគោលការណ៍ទប់ស្កាត់
ធនាគារធ្វើប្រតិបត្ដិការនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងបុរេប្រទានទៅរូបវន្ដ័បុគ្គល ឬសហគ្រាសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគារគ្រប់គ្រង
កំណត់ន
ង
ិ ត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ នូវការប្រមល
ូ ផ្ដំហា
ុ និភយ
័ លើឥណទាននៅពល
េ ណាដល
ែ ហានិភយ
័ ទាំងនោះត្រូវបាន កត់សមល
្គា ់បាន។ ហានិភយ
័ ធំៗ
ត្រូវបានកំណត់ ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺ ជាសរុបហានិភ័យធំៗដែលបុគ្គលទទួលបានអត្ថប្រយេោជន៍ណាមួយដ
 ែលអនុបាតលើសពី
១០% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។
យោងទៅតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ធ៧-០៦២២៦ ធនាគារត្រូវរក្សាឲ្យបាន គ្រប់ពេលវេលានូវអនុបាតអតិបរិមាចំនួន
២០% រវាងហានិភ័យធំៗសរុបដែលកើតចេញពីប្រតិបត្ដិការជាមួយនឹងបុគ្គលទទួលបានអត្ថប្រយេោជន៍នីមួយៗ និងមូលនិធផ
ិ ្ទាល់សុទ្ធ
របស់ខ្លួន។ សរុបហានិភ័យធំៗ ទាំងអស់មិនត្រូវលើស ៣០០% នៃមូនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារឡើយ។ គិតមកត្រឹមនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៦ ធានាគារមានហានិភ័យធំៗចំនួន ៦ ដែលមានទំហំធំជាង ១០% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ និងមិនមានហានិភ័យ
ផ្សេងទៀត ដែលមានទំហំធំជាង ២០% នៃកម្រិតហានិភ័យអតិបរមាសម្រាប់ហានិភ័យនីមួយៗ។
ធនាគារ បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យឥណទាន។ ការអនុវត្តដែលមានតាំងពីដើម និងមាន
លក្ខណៈទូទៅ គឺការទាមទារឲ្យមានទ្រព្យបញ្ចាំ សម្រាប់ធានាឥណទាន និងបុរេប្រទានពីអតិថិជន។ ធនាគារអនុវត្តសេចក្តីណែនាំស្តីពីការ
ទទួលយកថ្នាក់ជាក់លាក់នៃទ្រព្យបញ្ចាំ ឬការទប់ស្កាត់ហានិភ័យឥណទាន។ ទ្រព្យបញ្ចាំចម្បងៗ សម្រាប់ធានាឥណទាន និង បុរេប្រទាន
ឲ្យអតិថិជនមាន ៖

• ការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្ដិជាទីតាំងដូចជា ដីធ្លី អាគារ និងទ្រព្យផ្សេងៗ។
• ការបញ្ចាំលើទ្រព្យសកម្មពាណិជ្ជកម្មដូចជា ដីធ្លី និង អាគារ
• ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនមានកាលកំណត់នៅធនាគារ
• សាច់ប្រាក់ក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់បញ្ញើមានកម្រិត និង
• កិច្ចសន្យាសម្រាបគ
់ ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានតមៃ្លថេរ និងបណ្តែតរបស់អ្នកខ្ចី។

(គ) គោលនយោបាយលើការស្រុតចុះថ្លៃ និងសំវិធានធន
ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុវត្ដតាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានដែលបានកំណត់ និងធ្វើសំវិធានធន ស្របតាមប្រកាសពាក់ព័ន្ធដូចដែលបាន
បង្ហាញក្នុងកំណត់សម្គាល់លេខ ២.៣.៧។
(ឃ) ការប្រឈមនឹងហានិភ័យឥណទានជាអតិបរមាមុនពេលទ្រព្យបញ្ចាំត្រូវបានកាន់កាប់ ឬ ការជម្រុញឲ្យប
 ្រសើរឥណទានផ្សេងទៀត
២០១៧
ដុលា្លរអាមេរិក

២០១៦
សមមូលពាន់រៀល

ដុលា្លរអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់
២.១.៥)

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៨.៧៣៨.៤៤០

១១៦.០២១.១០៦

៣០.១៣១.៥៨៨

១២១.៦៤១.២២១

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១១.៤៧៦.៤០៥

៤៦.៣៣១.៨៥៤

១១.៨៩១.២៤៧

៤៨.០០៤.៩៦៤

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤៨១.៨៦៧.២០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៤៦៤.៧៣៧.៧៧៣

៤.៦៦៣.៦៣៤

១៨.៨២៧.៧៤៣

៣.៥៣១.៦៧២

១៤.២៥៧.៣៦០

១៦៤.២៣៧.០៣៧

៦៦៣.០៤៧.៩១២

១៦០.៦៧៤.០៩៤

៦៤៨.៦៤១.៣១៨

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ទៅអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ហានិភ័យលើឥណទាន ដែលទាក់ទងនឹងខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សំគាល់លេខ ២៣.១ស្តីពីភតិសន្យាផ្សេងៗទាក់ទង
នឹងឥណទាន។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៥.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.២.

ហានិភ័យឥណទាន(តពីទំព័រមុន)
(ង) គុណភាពឥណទានតាមលំដាប់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
គុណភាពឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធនាគារដោយប្រើកម្រិតឥណទានផ្ទៃក្នុង។ ខាងក្រោមតារាង បង្ហាញ
ពីគុណភាពឥណទានតាមថ្នាក់នៃទ្រព្យសកម្ម

ដែលទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មានហានិភ័យឥណទាន

បើយោងតាមប្រព័ន្ធកម្រិត

ឥណទានផ្ទៃក្នុង។ ទឹកប្រាក់បង្ហាញខាងក្រោម គឺជាទឹកប្រាក់ដុលនៃសំវិធានធនបាត់បង់។
មិនលើសកំណត់

លើសកំណត់ប៉ុន្តែ

ការខាតបង់ជា

ហើយក៏មន
ិ ខាតបង់(១)

មិនខាតបង់ (២)

លក្ខណៈបុគ្គល (៣)

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៨.៧៣៨.៤៤០

-

-

២៨.៧៣៨.៤៤០

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១១.៤៧៦.៤០៥

-

-

១១.៤៧៦.៤០៥

ឥណទាននិងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

៧៩.៣០១.៨១៨

៣៨.៣៨៩.៧៨៥

១.៦៦៦.៩៥៥

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

៤.៦៦៣.៦៣៤

-

-

៤.៦៦៣.៦៣៤

១២៤.១៨០.២៩៧

៣៨.៣៨៩.៧៨៥

១.៦៦៦.៩៥៥

១៦៤.២៣៧.០៣៧

៥០១.៣៣៣.២៤៤

១៥៤.៩៨៤.៩៣៧

៦.៧២៩.៧៣១

៦៦៣.០៤៧.៩១២

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៣០.១៣១.៥៨៨

-

-

៣០.១៣១.៥៨៨

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១១.៨៩១.២៤៧

-

-

១១.៨៩១.២៤៧

១១០.៦៤៦.៥៣៨

២.២៧៩.៦៤០

២.១៩៣.៤០៩

១១៥.១១៩.៥៨៧

៣.៥៣១.៦៧២

-

-

៣.៥៣១.៦៧២

១៥៦.២០១.០៤៥

២.២៧៩.៦៤០

២.១៩៣.៤០៩

១៦០.៦៧៤.០៩៤

៦៣០.៥៨៣.៦១៩

៩.២០២.៩០៧

៨.៨៥៤.៧៩២

៦៤៨.៦៤១.៣១៨

២០១៧

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សមល
្គា ល
់ ខ
េ ២.១.៥)
២០១៦

ឥណទាននិងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សមមូលពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ ២.១.៥)

(១) ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលមិនទាន់លើសកាលកំណត់ ឬលើសកាលកំណត់តិចជាងបីខែ និងមិនខាតបង់ឥណទាន និងបុរេប្រ
	

ទានដែលមិនទាន់លើសកាលកំណត់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាបានខាតទេ លើកលែងតែមានព័ត៌មានបង្ហាញពីការខាតបង់។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៥.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.១.

ហានិភ័យឥណទាន(តពីទំព័រមុន)
(ង) គុណភាពឥណទានតាមលំដាប់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(២) ឥណទាន និងបុរេប្រទានលើសកំណត់តែមិនអុីមភែរ
ឥណទាន និងបុរប
េ ្រទានលើសកំណត់តម
ែ ន
ិ ខាតបង់ គឺជាឥណទានទាំងឡាយណាដែលរយៈពេលទូទាត់ការប្រក
ា ់ និងប
 ក
ា្រ ់បំណល
ុ 
ដើមមិនលើសពី ៣០ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពល
េ ខ)
ី្ល ឬ មិនលើសពី ៩០ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពល
េ វង
ែ ) លើកលង
ែ តែមានពត័មានដែល
អាចផ្តល់ការសន្និដ្ឋានផ្ទុយពីនេះ។
(៣) ឥណទាន និងបុរេប្រទានខាតបង់ជាលក្ខណៈបុគ្គល
យោងតាមប្រកាសរបស់ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពា
ុជ លេខ ធ៧-១៧-៣៤៤ ចុះថ្ងទ
ៃ ១
ី ខែធូ ្នឆ្ន២
ំ ា ០១៧ សពីកា
ី ្ត
រចណា
ំ
តថ
់ ក
ា ្ន ់ហានិយភ័យឥណទាន
និងស
 ំវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិន ឥណទាននិងបុរប្រទានដែលហួសកាលកំណត់សង លើសពី ៦០ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលខ្លី) និង
លើលពី៩០ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលវែង) ដែលត្រូវធ្វើអុីមភែរមិន និងធ្វើសំវិធានធន ជាក់លាក់នៅ
 ក្នុងក
 ម្រិតអប្បបរមាលើកល
 ែង
តែមានពត័មានដែលអាចផ្តល់ការសន្និដ្ឋានផ្ទុយពីនេះ។
(ច) ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងហានិភ័យឥណទាន
ការប្រមូលផ្តុំនេះ

កើតឡើងនៅពេលដែលមានស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតបានចូលរួមក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹង

ខ្លួន ឬមានអាជីវកម្មកង
ុ្ន ភូមសា
ិ ស្ររ្ត បស់ខន
ួ្ល ឬក៏លកណ
្ខ ៈសមប្ ត្តស
ិ េដ្ឋកច
ិ ប
្ច ហ
្រ ាក់បហ
្រ ល
ែ នង
ឹ ខន
ួ្ល ដល
ែ អាចនង
ឹ រងផលប៉ះពាល់នប
ៃ ម្រែ
បម្រល
ួ ស្ថានភាពសេដ្ឋកច
ិ ្ច នយោបាយ ឬកត្តផ
ា ស្ ង
េ ៗទៀតដូចគ្ន។
ា ការផ្តត
ោ នះេ បង្ហញ
ា ពីផលប៉ះពាល់របស់បម្រប
ែ ម្រល
ួ នៃស្ថានភាព
ភូមសា
ិ ស្រ្តដែលអាចមានទៅលើធនាគារ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

(កំណត់សម្គាល់ ២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

បុរេប្រទានទៅអតិថិជន

ឥណទាននិង

ធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទានទៅ

នៃកម្ពុជា

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិ

២០១៦

(កំណត់សម្គាល់ ២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

បុរេប្រទានទៅអតិថិជន

ឥណទាននិង

ធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទានទៅ

នៃកម្ពុជា

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិ

២០១៧

ហានិភ័យឥណទាន(តពីទំព័រមុន)

២៥.១.

១៩៩.៦៧២.៩៧២

៤៩.៤៦០.៧៣១

៤២.០២៣.០៧៨

១៦៩.៦៤៧.១៦៦

៣.០២៧.៥០២

៤៦.៤៣៣.២២៩

-

-

២៤៣

-

១១.៨៩១.២៤៧

៣០.១៣១.៥៨៨

១៦៩.៨៦៧.៥៧១

៤២.០៧៦.២១៥

៤០.២២២.៥២០

១៦២.៣៨៣.៩៤៤

៣.៧០៤.៦៣៧

៣៨.៣៧១.៥៧៨

-

៧.៦៧៥

-

១១.៤៧៦.៤០៥

-

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

២៨.៧៣៨.៤៤០

និង រាយ

ការរុករករ៉ែ

ហិរញ្ញវត្ថុ

១៤៩.៨១៧.៦៨៩

៣៧.១១១.១៤៤

១០៩.២៩៦

៣៧.០០១.៨៤៨

-

-

១៦៨.៣៤០.១១៨

៤១.៦៩៧.៨៦៥

៤៥៤.១៥៧

៤១.២៤៣.៧០៨

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ភ្នាក់ងារលក់ដុំ

ភ្នាក់ងារកណ្តាល

៥១.៧០១.១៩១

១២.៨០៦.៨៣៤

៧៤.០០៣

១២.៧៣២.៨៣១

-

-

៨៥.៦៦៣.១០២

២១.២១៨.៧៥៩

៩១.៦៤៩

២១.១២៧.១១០

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រើប្រាស់

១៦.៤៤៨.១៨១

៤.០៧៤.៣៥៨

២១.០០៤

៤.០៥៣.៣៥៤

-

-

២០.៤៤៩.៩៧៧

៥.០៦៥.៤៦១

២៧.០៨៥

៥.០៣៨.៣៧៦

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

និងនាំចូល

ការនាំចេញ

៤.៩២៣.៣៥៦

១.២១៩.៥៥៨

១.៥៣៦

១.២១៨.០២២

-

-

៤.៦២២.៤៣៤

១.១៤៤.៩៧៧

១.៣១៣

១.១៤៣.៦៦៤

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

អចលនទ្រព្យ

ដីធ្លី និង

៣៥.៣៣១.៦៩៨

៨.៧៥១.៩៦៩

៣៥.៣៤៧

៨.៧១៦.៦២២

-

-

៣០.១៩៧.០៣៦

៧.៤៧៩.៨០៩

២៩.៣៧៦

៧.៤៥០.៤៣៣

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

សេវាកម្ម

២១.០៩៩.០៦៥

៥.២២៦.៤២២

២៦២.៧៤១

៤.៩៦៣.៦៨១

-

-

២១.៥២៣.៧៣០

៥.៣៣១.៤៣១

៣៤៧.៧៤២

៤.៩៨៣.៦៨៩

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ

ធនាគារធ្វើការតាមដានទៅលើការប្រមូលផ្តុំរបស់គូប្រជែងនៅក្នុងវិស័យជាមួយគ្នា។ ការវិភាគទៅលើការប្រមូលផ្តុំរបស់ធនាគារលើហានិភ័យឥ
 ណទាន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ  មានដូចខាងក្រោម ៖

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

៦៤៨.៦៤១.៣១៨

១៦០.៦៧៤.០៩៤

៣.៥៣១.៦៧២

១១៥.១១៩.៥៨៧

១១.៨៩១.២៤៧

៣០.១៣១.៥៨៨

៦៦៣.០៤៧.៩១២

១៦៤.២៣៧.០៣៧

៤.៦៦៣.៦៣៤

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

១១.៤៧៦.៤០៥

២៨.៧៣៨.៤៤០

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៥.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.២

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភ័យលើសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល គឺជាហានិភ័យដែលធនាគារមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចសងបំណុលរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
នៅពេលដល់កាលកំណត់សង និងមិនអាចបំពេញមូលនិធិ នៅពេលមូលនិធិទាំងនោះត្រូវបានដកចេញ។ ផលវិបាកនៃបញ្ហាទាំងនេះអាចជា
ការមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ច ដើម្បីសងទៅម្ចាស់ប្រាក់បញ្ញើ និងមិនអាចអនុវត្ដតាមកិច្ចសន្យាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី។
គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ ត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់តារាងតុល្យការ និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្ដុំ និងធ្វើគំរោងនៃបំណុល។ ក ារ
ត្រួតពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ធ្វើឡើងតាមស្ថានភាព សាច់ប្រាក់ប្រចាំថៃ្ង និងរៀបចំគម្រោងសំរាប់ថ្ងៃបន្ទាប់សប្ដាហ៍បន្ទាប់ និងខែបន្ទាប់ពី
ព្រោះការិយបរិច្ឆេទទាំងនេះ ជាការិយបរិច្ឆេទសំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ គណៈគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យបម្រែបម្រួលនៃម្ចាស់
ប្រាកប
់ ញ្ញើសំខាន់ៗ និងគម្រោងកា
 រដកប្រាក់របស់ពួកគេ។
ការវិភាគលើទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនគារតាមកាលកំណត់
តារាងខាងក្រោមជាការវិភាគនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារតាមកាលកំណត់ពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្អែកលើរយៈពេលនៅសល់នាថ្ងៃទី៣១
ខែធ្នូ ចំពោះកាលកំណត់កិច្ចសន្យា ឬ ការិយបរិច្ឆេទប៉ាន់ស្មានដែលមាននៅទំព័របន្ទាប់។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧
-

បំណុលផ្សេងៗ

សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

៦.៧២៩.៧៣១

១.៦៦៦.៩៥៥

-

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

គម្លាតស
 ន្ទនីយភាពសុទ្ធ

-

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

១.៦៦៦.៩៥៥

-

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សរុបទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

-

ការវិនិយោគលើមូលប័ត្រ

១.៦៦៦.៩៥៥

-

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ឥណទាននិងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

-

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

-

-

-

-

១៦៩.៩៤១.៩៣១

៤២.០៩៤.៦៣៤

៤២.០៩៤.៦៣៤

៣.៧០៤.៨៤៩

-

៣៨.៣៨៩.៧៨៥

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

-

ពី ១ ទៅ ៣ខែ

ធំជាង ៣ខែ

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃនិងមាស

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៧

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល(តពីទំព័រមុន)

២៥.២
លើសកំណត់

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

(២៤.៦៥៧.២៥២)

(៦.១០៧.៦០៤)

៥៤.២៣៨.១៣៥

៧៤៤.៧៥៤

៣៦.៥៦៨.៦៤៦

១៦.៩២៤.៧៣៥

៤៨.១៣០.៥៣១

៣៥០.៣១៨

-

១៦.១២៣.៧៧៩

១០.៩៧៨.៧០៥

១៣.១១៦.១៤៧

៧.៥៦១.៥៨២

ដុល្លារអាមេរិក

តិចជាង ១ខែ

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

(៨៦.១៣៥.៧៦១)

(២១.៣៣៥.៨៣៧)

២៦.២៧២.២០៨

២៩៤.១២១

១២.៩៤៨.៦៩៨

១៣.០២៩.៣៨៩

៤.៩៣៦.៣៧១

៣.៧៣៧

-

៤.២៨២.៦៣៤

២៥០.០០០

៤០០.០០០

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ១ទៅ ៣ខែ

(៩៩.៧៦០.១៦៤)

(២៤.៧១០.៦០៣)

៤១.៥៣៧.៣៨១

៧០៦.៤៥៩

៣៥.៨៣០.៩២២

៥.០០០.០០០

១៦.៨២៦.៧៧៨

៣២៦.៣៥៧

-

១៦.២៥២.៧២១

២៤៧.៧០០

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ៣ ដល់ ១២ខែ

មិនលើសកំណត់

-

១១៧.៤៣៥.៨៦៩

២៩.០៨៨.៨៧៧

៥.០៤៦.៤៩៩

៨៩.១០៧

៤.៩៥៧.៣៩២

៣៤.១៣៥.៣៧៦

១៤៦.៣៧៣

-

៣៣.៩៨៩.០០៣

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី១ឆ្នាំ ទៅ ៥ឆ្នាំ

-

៩៧.០០៣.១០៩

២៤.០២៧.៦៨០

          ៥.២៩៤

៧

៥.២៨៧

២៤.០៣២.៩៧៤

១៣២.០០០

២៥.០០០

៨.៦៥៣.៦៨១

-

១៥.២២២.២៩៣

-

ដុល្លារអាមេរិក

លើស ៥ឆ្នាំ

១៨០.៥៥៧.៤៦៣

៤៤.៧២៤.១០២

១២៧.០៩៩.៥១៧

១.៨៣៤.៤៤៨

៩០.៣១០.៩៤៥

៣៤.៩៥៤.១២៤

១៧១.៨២៣.៦១៩

៤.៦៦៣.៦៣៤

២៥.០០០

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

១១.៤៧៦.៤០៥

២៨.៧៣៨.៤៤០

៧.៥៦១.៥៨២

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧
-

បំណុលផ្សេងៗ

សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

១០.៨៤២.៣៥៣

២.៦៨៥.៧៤៥

-

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

គម្លាតសន្ទនីយភាពសុទ្ធ

-

២.៦៨៥.៧៤៥

៥១០.៦៣២

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

សរុបទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

-

២.១៧៥.១១៣

ឥណទាននិងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

ការវិនិយោគលើមូលប័ត្រ

-

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

-

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១.៦៧១.៥៩៧

៤១៤.០៦៩

-

-

-

-

៤១៤.០៦៩

១៦.១៣៣

-

៣៩៧.៩៣៦

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

-

ពី ១ ទៅ ៣ខែ

ធំជាង ៣ខែ

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃនិងមាស

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

២០១៦

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល(តពីទំព័រមុន)

២៥.៣
លើសកំណត់

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

(៧៣.២៣៦.៥២៩)

(១៨.១៤១.៣២៥)

៧៨.៣៤០.២១២

៥៩៧.៩២៣

៣០.៤៩៦.៤១៧

៤៧.២៤៥.៨៧២

៦០.១៩៨.៨៨៧

៤៤.៥៩៤

-

២២.៣៣៧.២០៦

១១.៨៩១.២៤៧

១៣.០៥៩.២៩៥

១២.៨៦៦.៥៤៥

ដុល្លារអាមេរិក

តិចជាង ១ខែ

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

៦.៧៩០.៦៧០

១.៦៨២.១០៨

១១.៣៨០.២២៥

១៥៨.៣៧៧

៥.២២១.៨៤៨

៦.០០០.០០០

១៣.០៦២.៣៣៣

២៨៤.៦៧០

-

១២.២២៧.៦៦៣

-

៥៥០.០០០

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ១ ទៅ ៣ខែ

(៤៦.៣១៦.៦១៤)

(១១.៤៧៣.០២៨)

៣៦.៧១៦.៤៤១

៦០៣.៩៤៧

២៩.១១២.៤៩៤

៧.០០០.០០០

២៥.២៤៣.៤១៣

៣២១.១៨៧

-

២៤.៩២២.២២៦

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ៣ ដល់ ១២ខែ

មិនលើសកំណត់

១៣០.០៤៦.៨៩៣

៣២.២១៣.៧៤៦

២.៩៩៤.៦៦០

៨៩.២៦៦

២.៩០៥.៣៩៤

-

៣៥.២០៨.៤០៦

២.២២២.៤៥៦

-

៣២.៩៨៥.៩៥០

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ១ឆ្នាំ ទៅ ៥ឆ្នាំ

១៤៨.៣៧០.៩៩៧

៣៦.៧៥២.៧៨៦

-

-

-

-

៣៦.៧៥២.៧៨៦

១៣២.០០០

២៥.០០០

២០.០៧៣.៤៩៣

-

១៦.៥២២.២៩៣

-

ដុល្លារអាមេរិក

លើស ៥ឆ្នាំ

១៧៨.១៦៩.៣៦៧

៤៤.១៣៤.១០១

១២៩.៤៣១.៥៣៨

១.៤៤៩.៥១៣

៦៧.៧៣៦.១៥៣

៦០.២៤៥.៨៧២

១៧៣.៥៦៥.៦៣៩

៣.៥៣១.៦៧២

២៥.០០០

១១៥.១១៩.៥៨៧

១១.៨៩១.២៤៧

៣០.១៣១.៥៨៨

១២.៨៦៦.៥៤៥

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៥.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.៣

ហានិភ័យទីផ្សារ
ធនាគារមានហានិភ័យទីផ្សារដែលត្រូវបានកំណត់ថាតម្លៃត្រឹមត្រូវ ឬលំហូរសាច់ប្រាក់អនាគតនៃ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងមានការប្រែប្រួលដោយ
សារតែការប្រែប្រួលក្នុងតម្លៃទីផ្សារ។ ហានិភ័យទីផ្សារ កើតឡើងពីស្ថានភាពបើកចំហក្នុងអត្រាការប្រាក់រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលជាមូលធន
ដែលកត្ដាទាំងនេះ ត្រូវប្រឈមនឹងចលនាទីផ្សារជាក់លាក់ និងទូទៅ ហើយនិងការប្រែប្រួលក្នុងកម្រិតអស្ថេរភាពនៃអត្រា ឬ តម្លៃទីផ្សារដូចជា
អត្រាការប្រាក់ ការពង្រីកឥណទាន និងអត្រាប្ដូររូបិយប
 ័ណ្ណបរទេស។ ធនាគារ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្សន្ទដូចជា កិច្ចសន្យាអនាគត
ដើម្បីបញ្ចៀសនូវហានិភ័យរបស់ខ្លួនទេ។

ហានិភ័យលើតម្លៃ
ធនាគារមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងហានិភ័យតម្លៃនៃមូលបត្រទេព្រោះវាមិនមានការវិនិយោគណាមួយដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់នៅលើតារាង
តុល្យការជាមូលបត្រដែលអាចលក់បាន។

ហានិភ័យលើអត្រាការប្រាក់
ហានិភ័យលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អត្រាការប្រាក់ គឺជាហានិភ័យដែលលំហូរសាច់ប្រាក់ នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងប្រែប្រួល
 ដោយ
សារការប្រប
ែ ល
ួ្រ អត្រាការប្រក
ា ទ
់ ផ
ី សា
្ រ។ ហានិភ័យលើអត្រាការប្រាក់តម្លៃត្រឹមត្រូវ គឺជាហានិភយ
័ ដែលតមឧ
្លៃ បករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថម
ុ យ
ួ នឹងប្រប្រ
ែ ល
ួ
ដោយសារការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារ។ កំរិតអត្រាការប្រាក់អាចកើនឡើងជា លទ្ធផលនៃការប្រែប្រួល ប៉ុន្ដែអាចកាត់បន្ថយ ឬនាំឲ្យខាត
បង់នៅ
 ក្នុងករណីដែលបម្រែបម្រួល ឥតរំពឹងទុកកើតឡើង។ គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារនៅដំណាក់កាលនេះមិនមានគោលការណ៍ ណាមួយ
ដើមប្ ក
ី ណ
ំ តកម្រត
ិ មិនសគ
ី៊ ន
ា្ន កា
ៃ រកំណត់អត្រកា
ា រប្រក
ា ឡ
់ ង
ើ វិញដែលអាចគ្របគ
់ ងបា
្រ
ននោះទេ

ប៉ន
ុ គ
្តែ ណៈគ្រប់គងបា
្រ
នតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ជាប្រចាំ

លើការខុសគ្នានេះ។
ខាងក្រោមនេះជាការវិភាគលើហានិភ័យលើអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារទៅលើទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ មិនអាចជួញដូរបាន នៅកាល
បរិឆ្ឆេទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ។ ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគាររាប់បញ្ចូលផងដែរនូវតម្លៃពិតគណនេយ្យ ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយ
យោងលើអវសាន្តកាលរបស់

ទ្រព្យនោះ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

-

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

-

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(កំណត់សម្គាល់ ២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

១៦១.៧១៤.៦៦៧

៤០.០៥៦.៧៤០

៥.៧៣៦.១៨៣

-

បំណុលផ្សេងៗ

គំលាតនៃការប្រែប្រួលការប្រាក់

១.៨៣៤.៤៤៨

-

ប្រាក់បញ្ញើររបស់អតិថិជន

៨៧.៣៣១.៨៦៥

២១.៦៣២.១១២

-

-

៣.៩០១.៧៣៥

២៧.៣៦៨.២៩៥

៤.៦៦៣.៦៣៤

២៥.០០០

-

១.៩៧៩.៦៣៩

១៣.១៣៨.៤៤០

៧.៥៦១.៥៨២

ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើររបស់ស្ថាប័ន

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

៤០.០៥៦.៧៤០

-

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

-

ការវិនិយោគលើមូលប័ត្រ

៤០.០៥៦.៧៤០

-

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ឥណទាននិងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

-

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

គ្មានការប្រាក់

លើសកំណត់

ហានិភ័យទីផ្សារ(តពីទំព័រមុន)

២៥.៣.

២០១៧

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

(៣៥.៨០៤.៥៨៩)

(៨.៨៦៨.៨០១)

៤៩.៥៩១.៦៤៦

-

៣៦.៥៦៨.៦៤៦

១៣.០២៣.០០០

៤០.៧២២.៨៤៥

-

-

១៦.១២៣.៧៧៩

៨.៩៩៩.០៦៦

១៥.៦០០.០០០

-

ដុល្លារអាមេរិក

តិចជាង ១ខែ

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

(៨៦.៨២០.៥២៥)

(២១.៥០៥.៤៥៣)

២៥.៩៧៨.០៨៧

-

១២.៩៤៨.៦៩៨

១៣.០២៩.៣៨៩

៤.៤៧២.៦៣៤

-

-

៤.២២២.៦៣៤

(២១.៦៦០.៤៧៩)

(៥.៣៦៥.៣០៣)

១២.៩៤៩.៧៤៨

-

១០.៩៤៩.៧៤៨

២.០០០.០០០

៧.៥៨៤.៤៤៥

-

-

៧.៥៨៤.៤៤៥

-

-

២៥០.០០០

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ៣ខែ ដល់ ៦ខែ

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ១ខែ ដល់ ៣ខែ

(៧៦.៣៦៦.៦០៥)

(១៨.៩១៦.០១៦)

២៧.៨៨១.១៧៤

-

២៤.៨៨១.១៧៤

៣.០០០.០០០

៨.៩៦៥.១៥៨

-

-

៨.៧១៧.៤៥៨

២៤៧.៧០០

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ៦ខែ ដល់ ១២ឆ្នាំ

ប្រឈមនឹងការកំណត់ការប្រាក់ឡេីងវិញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

១១៧.២២៧.០០៧

២៩.០៣៧.១៤២

៤.៩៦២.៦៧៩

-

៤.៩៦២.៦៧៩

-

៣៣.៩៩៩.៨២១

-

-

៣៣.៩៩៩.៨២១

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ១ឆ្នាំ ដល់ ៥ឆ្នាំ

៣៤.៩៣៦.១២២

៨.៦៥៣.៦៨១

-

-

-

-

៨.៦៥៣.៦៨១

-

-

៨.៦៥៣.៦៨១

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

លើស ៥ឆ្នាំ

១៨០.៥៥៧.៤៦៣

៤៤.៧២៤.១០២

១២៧.០៩៩.៥១៧

១.៨៣៤.៤៤៨

៩០.៣១០.៩៤៥

៣៤.៩៥៤.១២៤

១៧១.៨២៣.៦១៩

៤.៦៦៣.៦៣៤

២៥.០០០

១១៩.៣៥៨.៥៥៨

១១.៤៧៦.៤០៥

២៨.៧៣៨.៤៤០

៧.៥៦១.៥៨២

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

-

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

-

-   

បំណុលផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(កំណត់សំគាល់២.១.៥)

សមមូលពាន់រៀល

១០.៣៨៧.៣៩៩

២.៥៧៣.០៤៩

-

ប្រាក់បញ្ញើររបស់អតិថិជន

គំលាតនៃការប្រែប្រួលការប្រាក់

-

ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើររបស់ស្ថាប័ន

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

២.៥៧៣.០៤៩

-

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

-

ការវិនិយោគលើមូលប័ត្រ

២.៥៧៣.០៤៩

-

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ឥណទាននិងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

-

១១៤.៤៥៥.៨០១

២៨.៣៥១.៦៩៧

១.៧០៧.០១៧

១.៤៤៩.៥១៣

-

២៥៧.៥០៤

៣០.០៥៨.៧១៤

៣.៥៣១.៦៧២

២៥.០០០

-

៥៥៣.៩០៩

១៣.០៨១.៥៨៨

១២.៨៦៦.៥៤៥

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

គ្មានការប្រាក់

លើសកំណត់

ហានិភ័យទីផ្សារ(តពីទំព័រមុន)

២៥.៣.

២០១៧

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

(១០៨.០៣១.០៩៣)

(២៦.៧៦០.២៤១)

៧៧.៤៨៤.៧៨៥

-

៣០.៤៩៦.៤១៧

៤៦.៩៨៨.៣៦៨

៥០.៧២៤.៥៤៤

-

-

២២.៣៣៧.២០៦

១១.៣៣៧.៣៣៨

១៧.០៥០.០០០

-

ដុល្លារអាមេរិក

តិចជាង ១ខែ

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

៤.០៦០.៤៧៥

១.០០៥.៨១៥

១១.២២១.៨៤៨

-

៥.២២១.៨៤៨

៦.០០០.០០០

១២.២២៧.៦៦៣

-

-

១២.២២៧.៦៦៣

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ១ខែ ដល់ ៣ខែ

(២៥.៥៩១.៥៧៦)

(៦.៣៣៩.២៥៦)

១១.៧១៦.១៦៧

-

៨.៧១៦.១៦៧

៣.០០០.០០០

៥.៣៧៦.៩១១

-

-

៥.៣៧៦.៩១១

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ៣ខែ ដល់ ៦ខែ

(១៩.៥៨៣.៥៣៥)

(៤.៨៥១.០១២)

២៤.៣៩៦.៣២៧

-

២០.៣៩៦.៣២៧

៤.០០០.០០០

១៩.៥៤៥.៣១៥

-

-

១៩.៥៤៥.៣១៥

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ៦ខែ ដល់ ១២ឆ្នាំ

៣០.០៨០.៥៥៦

២.៩០៥.៣៩៤

-

២.៩០៥.៣៩៤

-

៣២.៩៨៥.៩៥០

-

-

៣២.៩៨៥.៩៥០

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពី ១ឆ្នាំ ដល់ ៥ឆ្នាំ

១២១.៤៣៥.២០៥

ប្រឈមនឹងការកំណត់ការប្រាក់ឡេីងវិញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

៨១.០៣៦.៦៩១

២០.០៧៣.៤៩៣

-   

-

-

-

២០.០៧៣.៤៩៣

-

-

២០.០៧៣.៤៩៣

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

លើស ៥ឆ្នាំ

១៧៨.១៦៩.៣៦៧

៤៤.១៣៤.១០១

១២៩.៤៣១.៥៣៨

១.៤៤៩.៥១៣

៦៧.៧៣៦.១៥៣

៦០.២៤៥.៨៧២

១៧៣.៥៦៥.៦៣៩

៣.៥៣១.៦៧២

២៥.០០០

១១៥.១១៩.៥៨៧

១១.៨៩១.២៤៧

៣០.១៣១.៥៨៨

១២.៨៦៦.៥៤៥

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៥.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.៣

ហានិភ័យទីផ្សារ(តពីទំព័រមុន)
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ
ហានិភយ
័ រូបយ
ិ បណ
័ ប
្ណ រទស
េ គឺសដៅ
ំ ទៅលើហានិភយ
័ កើតពីបត
្រ ប
ិ តិ្តការអាជីវកម្មនិងទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មដែលកើតឡើងក្នង
ុ រូបយ
ិ បណ
័ ដ
្ណ ល
ែ 
មិនមែនជារូបិយប័ណ្ណវាស់វែងរបស់ធនាគារ។
ធនាគារមានកិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តិការ និងបាននឹងកំពង
ុ មានប្រតប
ិ ត្តិការក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពា
ុជ
ហើយរូបយ
ិ បណ
័ ដ
្ណ ល
ែ ធនាគារប្រប
ើ ស
ា្រ ក
់ ងរបា
ុ្ន
យ
ការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

គឺដុល្លារអាមេរិក

ហើយប្រតិបត្តិការភាគច្រើនក៏កើតក្នុងប្រតិបត្តិការណ៍ទូទៅក៏ស្ថិតក្នុងរូបិយបណ្ណ័អាមេរិកដែរ

ក៏ប៉ុន្តែក៏មាន

ប្រតិបត្តិការណ៍មួយចំនួនប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងផងដែរដូចជា ខ្មែររៀល យូរ៉ូ និងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត។ គណៈគ្រប់គ្រងបានកំណត់គោល
នយោបាយគ្រប់គ្រងសមតុល្យនៃរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗ។ ស្ថានភាព តម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនូវសមតុល្យនៃរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗ
ហើយប្រើវិធីសាស្រ្ត ជៀសដើម្បីឲ្យស្ថានភាពរូបិយប័ណ្ណរក្សាក្នុងកម្រិតដ
 ែលបានកំណត់។
ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលដែលស្ថិតនៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណមិនមែនដុល្លាររអាមរិក ត្រូវបានប្រែសម្រួល
ទៅជាដុល្លារអាមេរិក មានដូចខាងក្រោម៖
ខ្មែររៀល

អឺរ៉ូ

រូបិយប័ណ្ណផ្សេង

សមមូលនឹង

សមមូលនឹង

សមមូលនឹង

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ និងមាស

២២៨.៨២៩

១១០.៩២៤

៤០៨.៦០៧

៧៤៨.៣៦០

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៦៦.៨៨៣

-

-

២៦៦.៨៨៣

សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

១.៤០៦.២០៥

៨១.០៩៧

៣៤៦.៨៥៦

១.៨៣៤.១៥៨

ឥណទាននិងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

៣៩៣.៧៣៦

-

-

៣៩៣.៧៣៦

៦.៨៦០

-

-

៦.៨៦០

២.៣០២.៥១៣

១៩២.០២១

៧៥៥.៤៦៣

៣.២៤៩.៩៩៧

-

៩៦.៥១៥

២៨៩.៧០៧

៣៨៦.២២២

២១៤.១៩៦

៣៨២

២៨៧.៤៩៦

៥០២.០៧៤

២.៦៧៨

-

១

២.៦៧៩

២១៦.៨៧៤

៩៦.៨៩៧

៥៧៧.២០៤

៨៩០.៩៧៥

២.០៨៥.៦៣៩

៩៥.១២៤

១៧៨.២៥៩

២.៣៥៩.០២២

៨.៤២០.០១៧

៣៨៤.០២៩

៧១៩.៦៥៧

៩.៥២៣.៧០៣

២០១៧

សរុប

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប
រូបិយប័ណ្ណបរទេសក្នុងតារាងតុល្យការ
សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ២.១.៥)

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៥.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៥.៣

ហានិភ័យទីផ្សារ(តពីទំព័រមុន)
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ (តពីទំព័រមុន)

២០១៦

ខ្មែររៀល

អឺរ៉ូ

រូបិយប័ណ្ណផ្សេង

សមមូលនឹង

សមមូលនឹង

សមមូលនឹង

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

១២៨.៥៣៣

៧៦.៤៧១

៣៦៨.៨២៥

៥៧៣.៨២៩

៦៥៨.៤១៩

-

-

៦៥៨.៤១៩

២.៧៥០

៧១.០៩៧

២៩៤.៩២៦

៣៦៨.៧៧៣

៧៨៩.៧០២

១៤៧.៥៦៨

៦៦៣.៧៥១

១.៦០១.០២១

-

៨៤.៨១១

២៣៩.០៨៣

៣២៣.៨៩៤

២២១.៨២៣

២៣២

២៦៤.២៦៦

៤៨៦.៣២១

៣៨៣

-

១

៣៨៤

២២២.២០៦

៨៥.០៤៣

៥០៣.៣៥០

៨១០.៥៩៩

៥៦៧.៤៩៦

៦២.៥២៥

១៦០.៤០១

៧៩០.៤២២

២.២៩០.៩៨១

២៥២.៤១៣

៦៤៧.៥៣៩

៣.១៩០.៩៣៣

សរុប

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ និងមាស
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
សមតុល្យនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប
រូបិយប័ណ្ណបរទេសក្នុងតារាងតុល្យការ
សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់លេខ ២.១.៥)

២៥.៤

តមៃ្លទីផ្សារនៃទ្រព្យសកម្ម និង បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
តមទ
្លៃ ផ
ី សា
្ រតំណាងឱយ្ ចំនន
ួ ទក
ឹ ប្រក
ា ដ
់ ល
ែ ទ្រព្យសមប្ ត្តិអាចត្រូវបានផស
្លា ប
់ រូ្ត ឬបំណល
ុ ត្រូវបានទូទាត់ដោយផ្អក
ែ លើមល
ូ ដ្ឋន
ា ចំហង
ូ ដ។
ៃ ដោយសារ
តម្លៃ ទី ផ្ សា រមិ ន អាចផ្ទៀ ងផ្ទា ត់ បា នទេ ត ម្លៃ ទី ផ្ សា រមិ ន មានសម្រា ប់ សមាមា ត្រ សំខាន់ នៃ ទ្រ ព្ យសកម្ម និ ង បំ ណុ ល ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ រ បស់ធនាគារទេ ។
ដូចះេ្ន តមទ
្លៃ ផ
ី សា
្ រត្រវូ បានផ្អក
ែ លើការសន្មត់ការគ្របគ
់ ងយោងទៅ
្រ
តាមទម្រងទ
់ ព្
្រ យសកម្មនង
ិ បំណល
ុ ។ តាមមតិយោបល់របស់ថក
ា្ន ដឹកនា
់
ប
ំ រិមាណ
នទ
ៃ ព្
្រ យសកម្មនង
ិ បំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ បានរួមបញ្ចល
ូ នៅក្នង
ុ តារាងតុលយ្ ការគឺជាការវាយតមស
្លៃ មហត
េ ផ
ុ លនត
ៃ មយ
្លៃ ត
ុ ធ
ិ្ត ម៌របស់ពក
ួ គ។
េ ក្នងកា
ុ
រ
ធ្វកា
ើ រប៉ន
ា ប
់ ្រមាណនះេ ថ្នក
ា គ
់ ប
្រ គ
់ ងចា
្រ
ត់ទក
ុ ថាកម្ចន
ី ង
ិ បុរបា
្ នត្រូវបានកំណត់ជាទូទៅដល់កាលកំណត់ដោយតមស
្លៃ មស្របស្មន
ើ ង
ឹ តមស
្លៃ ៀវភៅ
នៃប្រាក់កម្ចីដែលបានកំណត់សម្រាប់សំវិធាន

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

កំណត់សម្គាលល
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

២៦.

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយការិយបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការ
នៅការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នេះមិនមានបញ្ហាឬកាលៈទេសៈណាមួយឡើយ។ ដែលបានកើតឡើងក្រោយពី
ការិយបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការដែលតម្រូវឱ្យមានការធ្វើ និយ័តកម្មឬបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនោះឡើយ។

២៧.

ពន្ធយថាភាព
ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជា បានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ព្រមទាំងបានបែងចែកជាពន្ធច្រើនប្រភេទ ដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់
ភាពផ្ទុយពីគ្នា និង/ឬ ខុសគ្នាក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរពន្ធដារ និងយុត្តាធិការ។ ពន្ធស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានអង្កេតពីអាជ្ញាធរ
ពន្ធដារ ដែលត្រូវផ្តល់សិទ្ធិដោយច្បាប់ក្នុងការដាក់ពិន័យការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការគិតការប្រាក់ក៏មាន។ បញ្ហាទាំងអស់នេះអាចបង្កើតឲ្យមាន
ហានិភយ
័ ពន្ធនៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពា
ុជ ដល
ែ មានលកណ
្ខ ៈធំជាងនៅប្រទស
េ ដទៃទៀត។ គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ជឿជាក់ថាការធ្វស
ើ វំ ិធានធនលើបណ
ំ ល
ុ 
ពន្ធមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដោយផ្អែកលើការបកស្រាយបទបញ្ញត្តិពន្ធ។ ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ អាចនឹងមានការបកស្រាយខុសគ្នា
ហើយផលប៉ះពាល់គិតចាប់ពីការបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន អាចមានទំហំធំ។

ធនាគារ សាខមប៊ង
ែ (េខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ
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របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវតប
ុ្ថ ាំ
ច្រ ឆំា្ន ២០១៧

បណ�ាញ��តិបត��រ
ិ

ODDAR MEANCHEY

RATANAKIRI

BANTEAY
MEANCHEY

SIEM REAP

STUNG TRENG

PREAH VIHEAR

BATTAMBANG

KRATIE

KAMPONG THOM

MONDULKIRI

PURSAT

KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG CHAM

PREY VENG

KOH KONG

KAMPONG SPEU

KAMPOT

KANDAL

SVAY
RIENG

TAKEO

PREAH SIHANOUK

�រ��ល័យក���ល: ��ខ ៦០, ម�វ�ថី��ះន�ត�ម, ស���ត់ជ័យជំនះ, ខ័ណ�ដូន��ញ, �ជ�នីភ�ំ��ញ
�� អូ�ំពិក

�� ច��រអំ�

�� ផ��រ��ងលី

�� ����

�� ��ះមុនីវង��

�� ��ត�កំពង់�ម

�� �ធ�ចិនតុង

�� �ៀម�ប

៣១៩-៣២១ ម�វ�ថី��ះសីហនុ �ជ�នីភ�ំ��ញ
៥៣៧A-B ម�វ�ថី��ះមុនីវង�� �ជ�នីភ�ំ��ញ

Call Center:

៥៧៧A-៥៧៨B ផ��វ�តិ��ខ ១ �ជ�នីភ�ំ��ញ
៤៣ ផ��វ�តិ��ខ ៧ ��ត�កំពង់�ម

(855) 23 223 423, (855) 978 223 423

www.sacombank.com.kh

២៥-២៧A ផ��វ��ខ ២៧១ �ជ�នីភ�ំ��ញ
៣៧៨-៣៧៩, ម�វ�ថសហព័
ី
ន�រុស��ី �ជ�នីភ�ំ��ញ

ask-sc@sacombank.com

៥៣៩ ផ��វ��ខ ២១B ��តក��
�
�ល

០៦៦៥, ផ��វ�តិ��ខ ៦, ��ត�ៀម
�
�ប

Sacombank (Cambodia) Plc.

