រ�យ�រណ៍

២០១៨

ម ា តិ ក ា
2

០៤

សង្ខេបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

០៥

សារពីគណៈគ្រប់គ្រង

០៦

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

០៨

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង

០៩

ប្រវត្តិអាជីវកម្ម

១០

សង្ខេបព័ត៌មានអាជីវកម្មសំខាន់ៗឆ្នាំ ២០១៨

១១

ទស្សនវិស័យអាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៩

១២

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

១៣

ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន

១៤

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

១៦

តារាងតុល្យការ

១៧

របាយការណ៍លទ្ធផល

១៧

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

១៨

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

២០

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បណ្តាញនៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអុីអនហ្វាយនែន
សលសឺរីស

“ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជន និងធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួល

បាននូវកាលានុវត្តភាពនាពេលអនាគតជាអតិបរមាតាមរយៈការប្រើប្រាស់
ឥណទានប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់”

����លជប៉ុន

����សចិន
����ន់

ទី��ុងហុងកុង
����សឥ���

����សមី��ន់��
����ស��

����ស�����សុី

����ស�វ

����សហ�ីលីពីន
����ស�ៀត�ម

����សកម���

����សឥណ����សុី
��ុមហ៊ុនចុះប��ីលក់មូលប��
��ុមហ៊ុនមិន�នចុះប��ីលក់មូលប��
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សង្ខេបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

សាវតារបស់យើង

ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់

តវូ្រ បានចុះបញ្ជជា
ី កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ

ការលក់សរុប (ឯកក្តាៈ ‘០០០ដុល្លារ)

នៅថ្ងទ
ៃ ០
ី ៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ក្រោមបញ្ជីការ

102,407

កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ យង
ើ

ឯកជនទទួលខុសតវូ្រ មានមត
ិ្រ នៅបទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ
លេខ Co.២៣៨០E/២០១១ ចេញដោយក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្ម

របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១។ យើងក៏
បានទទួលអាជ្ញប
ា ណ
័ ជា
្ណ គះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុ ពី
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

10,361
9,013
7,634

43,455

5,327

33,420
24,716

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមី

ក្រហ
ូ រិ ញ្ញវត្ថុ យើងគឺជាអ្នកនាំមខ
ុ គទ
េ ម
ី យ
ួ ក្នង
ុ ទីផសា
្ រ
កម្ពុជា

15,589

55,699

និងបានចុះបញ្ជីសារឡើងវិញតាម

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ប្រាក់ចំណូលសរុប (ឯកក្តាៈ ‘០០០ដុល្លារ)

ដែលផ្តលជ
់ ូនអតិថជ
ិ ននូវសវា
េ បង់រល
ំ ស់

ដោយមិនទាមទារឲ្យមានទ្រព្យធានា ដូចជាផលិត

ទ្រព្យសកម្មសរុប (ឯកក្តាៈ ‘០០០ដុល្លារ) គណនេយ្យទទួល (ឯកក្តាៈ ‘០០០ដុល្លារ)
78,496
67,336

ផលប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ម៉ូតូ ទូរស័ព្ទដៃ កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន
និងសម្ភារៈកសិកម្ម។

41,010

នៅថ្ងទ
ៃ ២
ី ៦ ខត
ែ លា
ុ
ឆ្ន២
ំា ០១៥ យើងទទួល

45,929
34,527

34,148

37,412

27,909

26,447

20,825

បានអាជ្ញប
ា ណ
័ ធ
្ណ ប
ើ្វ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រធនាគារឯកទស
េ ពី

ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ ។ ចាប់ពព
ី ល
េ នោះមក យើង
បានកម្លយ
ា ខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទេស

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

និងចាប់

ផ្តើមពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើង ដោយចេញប័ណ្ណ
ឥណទានអុីអនវ៉លឡេតជូនអតិថិជន។

ចំនួនហាងដៃគូ (ឯកក្តាៈ ‘០០០ដុល្លារ)

ចំនួនពាក្យស្នើសុំ (ឯកក្តាៈ ‘០០០ដុល្លារ)

ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន AEON Thana Sinsap

12,9475

(Thailand) Plc. ដែលជាក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជី

2,515

ក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនប្រទេសថៃ កាន់កាប់ភាគហ៊ុន

ចំនួន ៥០% ហើយភាគហ៊ុនចំនួន ៥០% ផ្សេង

1,443

1,616

1,700

1,771

74,391

81,022

61,727
51,268

ទៀតកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន AEON Financial

Service Co., Ltd. ដល
ែ ជាកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ បានចុះបញ្ជី
ក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនប្រទេសជប៉ុន។
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2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

សារពីគណៈគ្រប់គ្រង

លោក Taketo Ando

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយក
យើងខ្ញស
ំុ ម
ូ ណែនាផ
ំ លិតផល និងសេវាកម្មគប
្រ ប
់ ភ
្រ ទ
េ របស់ ធនាគារឯកទេស អុអ
ី ន (ខេមបូឌា) ភីអល
ិ សី៊ ទៅកាន់ទផ
ី សា
្ រកម្ពជា
ុ
ក្រោមពាក្យស្លោកថា “សាមញ្ញ រហ័ស និងងាយស្រួល“

អ្នកអានជាទីគោរព,
ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើត

ឡើងនៅបទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ក្នង
ុ ខត
ែ លា
ុ ឆ្នំា ២០១១ កម
្រោ ឈ្មះោ គ្រះឹ ស្ថន
ា
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនមានកិច្ច

ធានា។ យើងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារឯកទេសពីធនាគារជាតិ

នៃកម្ពុជានៅខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥។ ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មយើងចង់
ណែនាំផលិតផលថ្មីគឺ AEON Wallet ដែលយើងបានចាប់ផ្តើម

នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨។ គោលបំណងរបស់យើងគឺផ្តល់
ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលក៏
ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍រួមទាំងឯកសិទ្ធិពិសេស
ទំនិញនានារបស់អុីអនគ្រុប។

នៅតាមបណ្តាហាង

“សាមញ្ញ រហ័ស និងងាយសល
ួ្រ ”។ អតិថជ
ិ នអាចបប
ើ្រ ស
្រា ស
់ វា
េ កម្ម
បង់រល
ំ ស់នង
ិ ទូទាត់តាមរយៈភ្នក
ា ងា
់ រដល
ែ បានសហការជាមួយយើង
ប្រមាណ ៣.០៨៥ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីក្រុង និងតាម
បណ្តាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ចុងបញ្ចប់យើងបានពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការតភ្ជាប់

ជាមួយអតិថិជនរបស់យើង។

ហើយយើងជឿជាក់ថា

ធនាគារ

ឯកទេស អុីអន ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អ ដើម្បីនាំមកនូវតម្លៃបន្ថែម
ដល់អតិថិជន។

យើងសូមអរគុណដល់អតិថិជននិងបុគ្គលិកទាំង

អស់របស់យើងចំពោះការគាំទ្រនិងការចូលរួមចំណែកដ៏ចាំបាច់របស់
ពួកគេចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨។

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ជាឱកាសនិងការប្រកួតប្រជែងថ្មីយើងនឹង

បន្តផ្តោតលើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងដល់អតិថិជនដូចជា
សេវាបង់រំលស់

ផលិតផលឥណទានរថយន្ត

ឥណទានទៅលើ

គឿ្រ ងចកក
្រ សិកម្ម បក
្រា ក
់ ម្ចផ
ី ល
ា្ទ ខ
់ ន
ួ្ល ទាំងបក
្រា រ
់ ៀលនិងបក
្រា ដ
់ ល
ុ រា្ល
ប័ណ្ណឥណទានទាំងពីរប្រភេទ AEON Mobile (Scan to Pay),

AEON Wallet ដោយរូបិយវត្ថុរៀលដែលបំពាក់ជាមួយមុខងារទូទាត់
ប្រាក់តាមរយៈ QR កូដនិងមុខងារផ្ទេរប្រាក់។ ផលិតផលនេះគឺ

លោក Taketo Ando

Vice-Chairman of the Board
and Managing Director
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Masanori Kosaka

លោក Taketo Ando

លោក Keiichi Nambu

លោក Kazuyoshi Suzuki

មុខដំណែង: ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល
ឆ្នាំកំណើត : ១៩៥៦
កម្រិតវប្បធម៌ :បរិញ្ញាបត្រច្បាប់នៅ
សាកលវិទ្យាល័យ Kyoto Sangyo,
Japan

មុខដំណែង: អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល និងជាអគ្គនាយកនៃ AEON
Specialized Bank (Cambodia) Plc.
ឆ្នាំកំណើត: ១៩៦៧
កម្រិតវប្បធម៌: មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង
ពាណិជ្ជកម្ម សាកលវិទ្យាល័យ
Senshu ប្រទេសជប៉ុន

មុខដំណែង: អភិបាលប្រតិបត្តិ
ឆ្នាំកំណើត: ១៩៧២
កម្រិតវប្បធម៌: បរិញ្ញបត្រផ្នែកសេដ្ឋ
កិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Takasaki
City ប្រទេសជប៉ុន

មុខដំណែង: អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
ឆ្នាំកំណើត: ១៩៦២

២០១៨ – បច្ចុប្បន្ន:

២០១៧ – បច្ចុប្បន្ន:

២០១៦ – បច្ចុប្បន្ន:

២០១៨ – បច្ចុប្បន្ន:

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ AEON

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Specialized Bank (Cambodia) Plc.
២០១៧ – បច្ចុប្បន្ន:
អគ្គនាយកនៃ ACS SERVICING
(THAILAND) CO., LTD.,
និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃ AEON

និងជាអគ្គនាយកនៃ AEON
Specialized Bank (Cambodia) Plc.
២០១៥ – ២០១៧:
អគ្គនាយកនៃ ACS Servicing
(Thailand) Co., Ltd.

THANA SINSAP (THAILAND) Plc.
២០១៥ – ២០១៧:

នាយកនៃ AEON THANA SINSAP

Specialized Bank (Cambodia)

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ AEON
Specialized Bank (Cambodia) Plc.

Plc.
២០១២ – ២០១៦:
ប្រធានការិយាល័យស្នាក់ការនៃ

២០០៧ – បច្ចុប្បន្ន:
នាយកនិងជាប្រធានផ្នែកផែនការ

AEON Credit Service India

សាជីវកម្មនៃAEON FINANCIAL

Private limited

SERVICE CO.,LTD

២០១១ – ២០១២:

២០១៥ – ២០១៧:

ប្រធានការិយាល័យតំណាងនៃ

នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃ 

(THAILAND) Plc. 

AEONCredit Service India Private

AEON PRODUCT FINANCE CO.,

២០១៣ – ២០១៤:

limited

LTD

ប្រធានគម្រោងនៃ Makuhari-

២០០៨ – ២០១១:

នាយក AEON CREDIT HOLDINGS

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទនងក្រៅ

២០១៤ – ២០១៥:

Shintoshin Branch Project, AEON

(HONG KONG) CO., LTD

CreditService Co., Ltd.

ប្រទេសនៃAEON Credit Service

នាយកផ្នែកអាជីវកម្មក្រៅប្រទេស និង
នាយកដ្ឋានផែនការការងារក្រៅ
ប្រទេស
២០១៣ – ២០១៥:
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២០១៤ – ២០១៥:

អភិបាលប្រតិបត្តិ AEON

២០១២ – ២០១៣:

២០១២ – ២០១៣:

នាយក AEON INSURANCE

ប្រធានភូមិភាគខាងត្បូងតំបន់ Kanto

SERVICE CO., LTD

of AEON Credit Service Co., Ltd

Co., Ltd

នាយកនិងជានាយកប្រតប
ិ ត្ត,ិ នាយក
ដ្ឋានគ្រប់គ្រងនិងនាយកនាយកដ្ឋាន
ផែនការ

អ្នកប្រឹក្សា

លោក អោម សេងបូរ៉ា

លោកស្រីខៀវមាលី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត: សុក ស៊ីផាន់ណា

មុខដំណែង: អភិបាលឯករាជ្យ
ឆ្នាំកំណើត: ១៩៧៧
កម្រិតវប្បធម៌: បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់ណ្ឌិត
ផ្នែកពាណិជ្ចកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ
Preston សហរដ្ឋអាមេរិក

មុខដំណែង: អភិបាលឯករាជ្យ
ឆ្នាំកំណើត: ១៩៦៤
កម្រិតវប្បធម៌:បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ពី
សាកលវិទ្យាល័យ Libre de Bruxelles
(ULB) និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិ
សាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចដោយ
សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ
Montreal និងសាកលវិទ្យាល័យហ្សឺ
ណែវ (LLM) និង LLB មកពីសាកល
វិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យា
សាស្តស
្រ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ប
្ច រិញប
ា្ញ តច
្រ បា
្ ប់នៅវិទយា
្
ស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកលវិទ្យា
ល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងសេដ្ឋកិច្ច។

មុខដំណែង: ទីប្រឹក្សា

២០១៧– បច្ចុប្បន្ន:

២០១៨– បច្ចុប្បន្ន:

២០១៩– បច្ចុប្បន្ន:
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ CEO
Master Club Investment Plc.
២០១៥ – បច្ចុប្បន្ន:

សមាជិកនៃ APAA and Council
Member of APAA-Cambodian
Group
២០១៦ – បច្ចុប្បន្ន:

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ វិទ្យាស្ថាន

សមាជិកនៃ ASEAN IPA- Country
Head of Cambodian Group

CEO ម៉ាស្ទ័រក្លឹប និងសាលាអចលន

២០១៤ – បច្ចុប្បន្ន:

ទ្រព្យកម្ពុជា និងមហាវិទ្យាល័យ
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ
២០១៣ – បច្ចុប្បន្ន:
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យនៃរដ្ឋាករទឹក
ស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
២០១២ –បច្ចុប្បន្ន:
សមាជិកប្រឹក្សាយោបល់នៃសភា
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
២០១១ –បច្ចុប្បន្ន:
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យនៃ AEON
Specialized Bank (Cambodia) Plc.

អភិបាលឯករាជ្យ AEON Specialized
Bank (Cambodia) Plc.
២០១៤ – បច្ចុប្បន្ន:
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ Nokor
Tep Women Cancer Hospital
២០១៣ – បច្ចុប្បន្ន:
សមាជិកស្ថាបនិកនៃNational
Commercial Arbitration Center

ឆ្នាំកំណើត: ១៩៦០

កម្រត
ិ វប្បធម៌: បណ្ឌត
ិ ច្បាប់ (JD), មហាវិទយា
្ ល័យសាកល
វិទ្យាល័យនីតីសាស្រ្តនៃ Widener University School of

Law, Delaware, (USA),បណ្ឌិត(Ph.D) ផ្នែកទស្សនវិជ្ជា

(Ph.D), នៃ Bond University School of Law,

Queensland (Australia),សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតនៃ

សាកលវិទ្យាល័យ Paris 2 Pantheon Assas

ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បានចូលរួមជាមួយក្រសង
ួ ការបរទេស និងសហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ
អន្តរជាតិ។
២០១៤ – បច្ចុប្បន្ន:
ទីប្រឹក្សានៃ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.
២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន:
ដៃគូគ្រប់គ្រង, SokSiphana&a
 ssociates, a member of
ZICOLaw.
២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន:
គ្រូបង្រៀនម្តងម្កាលនៃច្បាប់និងគោលនយោបាយនៅ

២០១០ – បច្ចុប្បន្ន:

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រ

សហប្រធាននៃការិយាល័យនៃ
SokSiphana&associates, a
member of ZICOLAW

សេដ្ឋកិច្ច (RULE)

២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន:
ភ្នាក់ងារម៉ាកពាណិជ្ជកម្ម
២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន:
សមាជិកស្ថាបនិកនៃ Intellectual
Property Association of Cambodia
(IPAC)
២០០៤ –បច្ចុប្បន្ន:
សមាជិកគណៈមេធាវីនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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តារាងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង

ភាគទុនិក

ក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល
គណៈកម្មាធិការ

អគ្គនាយក

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

ប្រតិបត្តិតាម

ប្រតិបត្តិតាម

ធនធានមនុស្ស
និង
បណ្តុះបណ្តាល

រដ្ឋបាល

គ្រប់គ្រង
សាជីវកម្ម

គ្រប់គ្រង

សាជីវកម្ម

កិច្ចការច្បាប់

គណនេយ្យ

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន

អាជីវកម្ម

អាជីវកម្មបណ្ណ

គណនេយ្យ
និងការ
គ្រប់គ្រងថវិកា

ប្រមូ៉សិន
អាជីវកម្ម
ឥណទាន

ប្រម៉ូសិន

ហិរញ្ញវត្ថុ

គាំទ្រផ្នែក
ប្រតិបត្តិការ
ផ្នែកលក់

បណ្ណ

ឥណទាន
ផែនការ

បណ្ណឥណទាន

ក្រុម

ព័ត៌មានវិទ្យា

អភិវឌ្ឍម៉ាក

និងស្តរឌីជីថល

មុខងារអុីឌីសុី
ឌីអុីវី./អុីអន

អាជីវកម្ម
សាច់ប្រាក់
អេឡិចទ្រូនិច

ផែនការប្រព័ន្ធ

អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធ

បំរើសេវា
អតិថិជន
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សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គ្រប់គ្រង

និងប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិការ

អតិថិជន

នាយកដ្ឋាន

សវនកម្ម

គ្រប់គ្រង
ឥណទាន

ឥណទាន

អភិវឌ្ឍសេវា

អភិបាល

គ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ

គណៈកម្មាធិការ

ផ្នែកលក់និង
ទីផ្សារ

គ្រប់គ្រងសាជីវកម្ម

ធនធានមនុស្ស
និងរដ្ឋបាល

គណៈកម្មាធិការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ឥណទាន

គ្រប់គ្រង

ប្រមូល

ឥណទាន

ឥណទាន

ឥណទាន

វាយតម្លៃ

ប្រមូលឥណទាន
បច្ចុប្បន្ន

ផែនការ
ឥណទាន

ប្រមូល
ឥណទានយឺត

ការអនុញ្ញាត

ប្រមូលឥណទាន
រយៈពេលវែង

រដ្ឋបាលប្រមូល
ឥណទាន

ផ្នែក

ប្រវត្តិអាជីវកម្ម
២០១១

វិច្ឆិកា ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ធ្ន	ដា
ូ
ក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មបង់រំលស់

២០១២

មករា	ដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មបង់រំលស់សម្រាប់ទូរស័ព្ទ
កក្កដា	ដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មបង់រំលស់សម្រាប់ម៉ូតូ

២០១៤

មីនា	ដាក់ឲ្យដំណើរកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន
ឧសភា បើកសម្ពោធសាខាខេត្តបាត់ដំបង
ឧសភា ផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្តាល
មិថុនា បើកសម្ពោធសាខាផ្សារទំនើប អុីអន ភ្នំពេញ
មិថុនា ចាប់ផ្តើមសេវាប័ណ្ណសន្សំពិន្ទុសម្រាប់ អុីអន ភ្នំពេញ
កញ្ញា	 ចាប់ផ្តើមការសងប្រាក់តាមរដូវកាលសម្រាប់សេវាកម្ម
បង់រំលស់គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
តុលា បើកសមោ្ភធសាខាខេត្តកំពង់ចាម

២០១៣

មេសា ទទួលបានជាវិជ្ជមាននូវប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ

ឧសភា	ដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មបង់រំលស់សម្រាប់គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
មិថុនា បើកសម្ពោធសាខាខេត្តសៀមរាប
កញ្ញ	ដា
ា
ក់ឲ្យដំណើរការកាតសមាជិក
ធ្នូ

បើកសម្ពោធសាខាខណ្ឌចំការមន

២០១៥

២០១៦

កុម្ភ: កម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទេស

មីនា ចាប់ផ្តើមការធានារ៉ាប់រងលើសេវាកម្មបង់រំលស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន
FORTE

មេសា ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌មាស

តុលា ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារឯកទេស

មេសា កែលំអសាខាផ្សារទំនើប អុីអនម៉ល
កក្កដា ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌ស្វាយ

វិចិ្ឆកា	ដាក់ឲ្យដំណើរការពាក្យស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធ Online

២០១៨

មេសា	ដាក់អោយដំណើរការ អុីអនវ៉លឡេត
មេសា ចាប់ផ្តើមបង់រំលស់រថយន្ត
មិថុនា បើកសម្ពោធសាខា អុីអនម៉ល សែនសុខ
សីហា បើកសម្ពោធសាខាខេត្តតាកែវ
សីហា បើកសម្ពោធសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ធ្នូ
ដាក់អោយដំណើរការ អុីអនកាតម៉ូបាល (Scan to Pay)

២០១៧

មករា បើកសម្ពោធសាខាពោធិចិនតុង

កក្កដា ទីសា្នក់ការកណ្តាល និងផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានសាខាខេត្តបាត់ដំបង
សីហា កែលំអការិយាល័យកណ្តាល

តុលា កែលំអ និងផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានសាខាខេត្តសៀមរាប
ធ្នូ

ទទួលបានពានរង្វាន់ពី VISA
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សង្ខេបព័ត៌មានអាជីវកម្មសំខាន់ៗឆ្នាំ ២០១៨
អុីអនវ៉លឡេត
អុីអនវ៉លឡេត គឺជាកាបូបដែលបានបង់ប្រាក់ជាមុនដែលធ្វើការទិញ

ទំនិញតាមរយៈទូរសព្ទទំនើបដោយការស្កេនកូដ QR និងត្រូវបាន
ទូទាត់ជាបក
្រា រ
់ ៀល។អ្នកបើ្រ អុអ
ី នវ៉លឡត
េ នឹងធ្វកា
ើ រទូទាត់បក
្រា នៅ
់

ភាពងាយសល
ួ្រ ដោយសារតម
ែ ន
ិ ចាំបាច់ យកសាច់បក
្រា ម
់ កជាមួយ។

ដើមប្ ច
ី ល
ូ រួមក្នង
ុ ការបប
ើ្រ ស
្រា ប
់ ្រាក់រៀល អុអ
ី នធនាគារឯកទេស បាន

ក្នង
ុ មធ្យោបាយជាចន
ើ្រ ដល
ែ បានផ្តលដោ
់ យ អុអ
ី នធនាគារឯកទេស,

ជ្រើសរើសភ្នាក់ងារ អុីអនវ៉លឡេត ចំនួន ៤៦៥ និងអតិថិជន

ដោយ អុអ
ី នធនាគារឯកទស
េ . និងជាបទពិសោធន៍ថន
ី្ម ច
ៃ ណ
ំ ច
ុ បទា
្រ ក់

ផ្តម
ើ ជស
ើ្រ រស
ើ ភ្នក
ា ងា
់ រ AEON Wallet នៅខាងក្នុងផ្សារទំនើបអុីអន

ការទូទាត់នង
ឹ តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ជាមួយភ្នក
ា ងា
់ រដល
ែ តវូ្រ បានជ្រស
ើ រើស
រវាងអ្នកប្រើលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំង iOS និង Android តវូ្រ បានរចនា

ឡើង។ បត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រនះេ នឹងតវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ភ្លម
ា ៗ ដោយគ្មន
ា ការចុះ
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ហត្ថលខា
េ ហើយអតិថជ
ិ នមិនចាំបាច់បសា
ើ្រ ច់បក
្រា នោ
់ ះទ។
េ
វាមាន

ចុះឈ្មោះចំនួន ៦២២៧ គិតត្រឹមខែធ្នូឆំា្ន ២០១៨។ យើងបានចាប់
ផ្សារទំនើបនានា នៅតាមសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ភោជនីយដ្ឋាន
តូចៗដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃ។

ទស្សនវិស័យអាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៩

អុីអនកាត ម៉ូបាល
ជម្រើសទូទាត់ថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង

របាយការណ៍ប្រចាំខែ និងចំនួនពិន្ទុបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ការ

កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តថ្មីដែលគេហៅថា “AEON CARD MOBILE”

QR កូដពីស្មាតហ្វូនរបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទាន។ លើសពីនេះទៅ

ជាចក្ខុវិស័យរបស់យើង

និងអនុវត្តនៅត្រមា
ី សទី 4 ឆ្នាំ 2018។ ទាំងនោះត្រូវបានរួមបញ្ចូល
កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ជូនម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទានអុីអន
ដើម្បីចុះឈ្មោះ

នូវភាពសាមញ្ញ

ងាយស្រួលធ្វើការគ្រប់គ្រងលើគណនីអុីអនកាត

ដែលអាចអោយយើងពិនិត្យ សមតុល្យឥណទាន ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ

ទូទាត់ដឆា
៏ ប់រហ័សតាមរយៈការស្កន
េ ដើមប្ ទ
ី ទា
ូ ត់ដោយគន
្រា ត
់ ស
ែ ន
េ្ក
ទៀត លក្ខណៈពិសេសរបស់ contactless ក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់
ប័ណ្ណអាចធ្វើការ
ដើម្បីទូទាត់។

ទូទាត់ប្រាក់បានលឿនជាងមុនដោយគ្រាន់តែប៉ះ

ឥណទាន តុក តុក
ស្ទីលថ្មីសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៅទីក្រុង! ធនាគារ

ឥណទានរហ័ស និងសេវាកម្មប្រកបដោយភាពងាយស្រួល យើង

ប្រកបដោយភាពសន្សំសំចៃ។ នៅត្រីមាសទីបី ឆ្នាំ២០១៨ យើង

រម
ឺ៉ ក
៉ កង់បជា
ី ចន
ើ្រ រយគឿ្រ ងបានផ្តលជ
់ ន
ូ ដល់អតិថជ
ិ នផងដរែ ។ យើង

ឯកទេស អុអ
ី ន សូមស្វគ
ា មន៍យង
ា៉ កក់កន
ៅ្ដ វូ មធ្យោបាយធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ ថ្មី
បានចាប់ផម
ើ្ដ ផ្ដលក
់ ម្ចឥ
ី ណទានសមប
្រា រ់ ម
ឺ៉ ក
៉ កង់បី ដល់អតិថជ
ិ នដែល

មានបំណងយកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬសម្រាប់បំរើសេវាកម្មដឹកអ្នក
ដំណើរ (តាក់ស៊ី)។ ជាមួយលក្ខខណ្ឌតម្រូវសាមញ្ញ ការអនុម័ត

ទទួលបានការស្នស
ើ យ
ំុ ង
ា៉ ច្រន
ើ ពីសណា
ំ
ក់អតិថជ
ិ ន ហើយឥណទាន

មានការជឿជាក់ និងសន្យាផ្ដល់ ជូននូវសវា
េ កម្មលប
្អ ផ
ំ ត
ុ សមប
្រា ផ
់ លិត
ផលនេះ រួមជាមួយសេវាកម្មឥណទានដទៃ ផ្សង
េ ទៀតដល់បជា
្រ ជន
កម្ពុជា ដើម្បីបន្ថែមភាពទាន់សម័យដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេ។
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ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
អនុលោមភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន
យើងយល់ថា ការអនុវត្តនៅក្នង
ុ វិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថអ
ុ នុលោមភាពបាន

ដើរតួនាទីយង
ា៉ សំខាន់ សមប
្រា កា
់ រជោគជ័យនៃស្ថប
ា ន
័ មួយ។ នៅ

ធនាគារឯកទេស អុីអន អនុលោមភាពផ្ទៃក្នុងនៃបុគ្គលិករបស់យើង
ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់។

យើងផ្តត
ោ លើ ការការពារព័តមា
៌ នបុគល
្គ កម
្រ សីលធម៍ និងបញ្ហា

អនុលោមភាពផ្សេងៗ

ទៀតដែលមានសារសំខាន់សម្រាប់ស្តង់ដារ

អន្តរជាតិនៃធនាគារមួយ។

ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការច្បាប់ និងភាពអនុលោមក៏

យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មជាមួយនឹង
បទបញ្ញត្តិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធានាថាយើងបានអនុវត្ត

យើងបានប្រប
ើ ស
្រា ប
់ ត
្រ ទ
ិ ន
ិ នេះដើមប្ ព
ី ន
ិ ត
ិ យ្ ការអនុវត្តយង
ា ៉ ពេញលេញ

ផងដរែ ដើមប្ ធា
ី នាបានពីបស
្រ ទ
ិ ភា
ិ្ធ ព។ ដើមប្ ស
ី មច
្រេ បានកិចកា
្ច រនេះ

អនុ វ ត្ត ដើ ម្ បី អា ចអោយបុ គ្គ លិ ក របស់ យើ ង អាចតាមទាន់ ស្ថា ន ភាព

យ៉ង
ា ពញ
េ លញ
េ សប
្រ ច្បាប់ និងយើងបានបប
ើ្រ ស
្រា ភ
់ ក
ា្ន ងា
់ រខាងក្រៅ
យើងបានបង្កត
ើ អោយមាននូវ កម្មវធ
ិ ី បច្ចប
ុ ប្ ភាពច្បាប់ប្រចាំខែ ដែល

តែងតែត្រួតពិនិត្យរាល់ការប្រែប្រួលនៃច្បាប និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ
ហើយរៀបចំខន
ួ្ល សមប
្រា រា
់ ល់គប
្រ កា
់ រផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ដល
ែ តមវូ្រ ដោយច្បាប់។
ដោយឈរលើគោលការណ៍ នៃការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកដ
៏ ច
ូ ជាការ

បប
្រែ ល
ួ្រ នច
ៃ បា
្ ប់ ការធ្វប
ើ ច្ចប
ុ ប្ ភាពតង
ែ តត
ែ វូ្រ បានធ្វជា
ើ បចា
្រ ។
ំ ដើមប្ ី
អោយមានភាពសមសប
្រ ទៅតាមបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ របច្ចប
ុ ប្ ន្ន និងការវិវឌ្ឈនៃ
អាជីវកម្ម យើងបានកប
ែ គោ
្រែ លនយោបាយផ្ទៃក្នុងជាច្រើន។ យើងក៏

បានបង្កត
ើ ផងដរែ នូវបត
្រ ទ
ិ ន
ិ សាជីវកម្ម ដល
ែ កត់តរា
្រា ល់របាយការណ៍
ចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ហើយ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ក្រុមហ៊ុន ចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជាធាតុសំខាន់មួយ
នៃអាជីវកម្ម និងបង្កប់វប្បធម៌ហានិភ័យរឹងមាំ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ
អាជីវកម្ម ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ដោយយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់
នកា
ៃ រគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ សម្រាប់កំណើនប្រកបដោយចីរភាព កម
ុ្រ
ការងារគប
្រ គ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ បានចូលរួមក្នង
ុ ដំណាក់កាលដំណរើ ការគប
្រ ់
គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីផ្តល់នូវគំនិត និងទស្សនៈដោយឯករាជ្យ ដូចជា
ការត្រួតពិនត
ិ យ្ ការរៀបចំផន
ែ ការ និងការដឹកនាំការគប
្រ គ
់ ង
្រ ហានិភយ
័
របស់ខន
ួ្ល ផ្ទល
ា ។
់ ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បានរៀបចំអោយមាននូវកិចប
្ច ជ
្រ កា
ំ ុ រគ្របគ
់ ង
្រ
ហានិភយ
័ ថ្នក
ា ត
់ ប
ំ ន់បចា
្រ ខ
ំ ដ
ែ ល
ែ មានសមាភាពចូលរួមពីបទ
្រ ស
េ ជប៉ន
ុ
ថៃភូមា និងឡាវ ដែលសុទ្ធសឹងជាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ នៃអុីអនគ្រុប
ក្នុងតំបន់មេគង្គ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យ
ទីផ្សារ ហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។
គណៈកម្មការគប
្រ គ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ (“គគហ”) តវូ្រ បានដឹកនាំដោយ
អភិបាលឯករាជ្យហើយផ្តោតលើការធ្វើការសិក្សាបែបស៊ីជម្រៅ ការ
ពិភាក្សា
និងចក
ែ រំលក
ែ ព័តមា
៌ នជាមួយបណ្តក
ា ម
ុ្រ ហ៊ន
ុ នៅបរទេស
ដូចជាទីសក
ា ្ន កា
់ រកណ្តល
ា នៅបទ
្រ ស
េ ថន
ៃ ង
ិ ជប៉ន
ុ ដើមប្ ក
ី ល
ែ អ
ំ និងជម្នះ
លើការអនុវត្តការគ្រប់គង
្រ ហានិភយ
័ ។ គណៈកម្មការនះេ ជួបបជ
្រ ជា
ំុ
រៀងរាល់ខែ ដើមប្ ធា
ី នាថាយើងខ្ញធ
ំុ ប
ើ្វ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រដោយមានប្រពន
័ គ
្ធ ប
្រ ់
គ្រងហានិភ័យ ដែលមានភាពរឹងមាំ ប្រសិទ្ធិផល និងប្រសិទ្ធិភាព។
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នៃប្រព័ន្ធអនុលោមភាព។ ការបណ្តុះបណ្តាលសិក្ខាសាលាត្រូវបាន
បច្ចុប្បនៃប្រទេសកម្ពុជា

ដោយប្រើប្រាស់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី

អនុលោមភាពប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងបង្ហាត់ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់រាល់ឆ្នាំ

ហើយដើម្បីអោយពួកគេអាចដឹងពីការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការ
ពង្រឹងអនុលោមភាពទាំងអស់គ្នា។

យើងក៏ធអោ
ើ្វ យកាន់តប
ែ ស
្រ រើ ឡើងនូវការប្រឆាំងការសម្អត
ា បក
្រា ់

តាមរយៈ ការបង្កត
ើ ការគ្របគ
់ ង
្រ ការប្រឆាំងការសម្អត
ា បក
្រា ់ ការតត
ួ្រ

ពិនត
ិ យ្ សាវតាជាតិរបស់អថ
ិ ជ
ិ ន ការពិនត
ិ យ្ ឈ្មះោ អតិថជ
ិ ន និងយន្តការ
នៃការរាយការណ៍ រួមទាំងការបណ្តះុ បណ្តល
ា ពីការប្រឆាំងការសម្អត
ា
ប្រាក់ផងដែរ។

ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន
ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែក

សង្គម ក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃបេសកកម្មរបស់

យើង និងជាមដ
េ ក
ឹ នាំនៅក្នង
ុ ផ្នក
ែ មួយនស
ៃ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ដ
៏ ច
ូ ជាការ
ទទួលខុសតវូ្រ សង្គមរបស់យង
ើ ។ កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ នះេ បានផ្តលអា
់ ហា

រូបករណ៍ទៅឱ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យតាមរយៈកម្មវិធី “អ្នក
បន្តវន
េ ” និងកម្មវធ
ី ជ
ី ក
ី អណ្តង
ូ ជាមួយកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ អុអ
ី នគប
ុ្រ ។

នៅឆ្នាំ ២០១៨ យើងបានធ្វើចំនួនពីរដងនៃការរើសសំរាម

នៅក្នង
ុ រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ
និងគប
្រ សា
់ ខាតាមបណ្តខ
ា ត
េ ដ
្ត ល
ែ មាន

បុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង ៤០០ នាក់បានចូលរួម និងបាន
សហការជាមួយកស
្រ ង
ួ ទស
េ ចរណ៍ និងសិសស្ មកពីវទ
ិ យា
្ ល័យ។

យើងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតដែលប្រកួតប្រជែងជា
មួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានប្រមាណ ២០ ក្រុមហ៊ុនមកពី
រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ចូលរួម។ សកម្មភាពរើសសំរាមនេះ មិនត្រឹមតែ
ដើរតួក្នុងការសំអាតទីក្រុងតែប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុនែក
្ត ៏មានសារៈ

សំខាន់ខាងការអប់រជា
ំ ច្រន
ើ ដល់អក
្ន រស់នៅក្នង
ុ តំបន់ផងដរែ ។
យើងក៏បានចូលរួមជីកអណ្ដូងនៅខេត្តតាកែវផងដែរ។

យើង

បានបញ្ចប់ការជីកអណ្តូងចំនួន ២។ តាមរយៈសកម្មភាព
ទាំងនេះ យើងចង់ស្វែងរកមធ្យោបាយកាន់តែប្រសើរដើម្បី
រួមចំណែកដល់សង្គមកម្ពុជានិងបង្កើនការជឿទុកចិត្ត។
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របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះភាគទុនិក ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

មតិសវនកម្ម

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ

យើងខ្ញំុ បានធ្វស
ើ វនកម្មលរើ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់ ធនាគារ

ឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”)
ដែលរួមមានតារាងតុល្យការនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018 របាយ

ដណ្តប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ ហើយយើងខ្ញុំមិនធ្វើការសន្និដ្ឋានអះអាងលើ
ព័ត៌មានផ្សេងៗឡើយ។

ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វស
ើ វនកម្មរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ការទទួល

ការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន និងរបាយ

ខុសតវូ្រ របស់យង
ើ ខ្ញគ
ំុ អា
ឺ នព័តមា
៌ នផ្សង
េ ៗ និងពិចារណាថាតើពត
័ មា
៌ ន

កំណត់សម្គល
ា ់ ដល
ែ រួមមានគោលនយោបាយគណនយ
េ យ្ សំខាន់ៗ

វត្ថជា
ុ សារវន្ត ឬ ជាមួយចំណះេ ដឹងរបស់យង
ើ ខ្ញដ
ំុ ល
ែ ទទូលបានពីការ

16 ដល់ 43 ។

ការងាររបស់យើងខ្ញុំដែលបានអនុវត្ត ហើយសន្និដ្ឋានថាមានកំហុស

ការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ដែលបានបញ្ចប់ និង

ផ្សេងៗនោះ មានឬមិនមានភាពស្របគ្នាជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ

ព្រមទាំងព័ត៌មានពន្យល់ផ្សេងៗទៀត ដែលបានបង្ហាញ នៅទំព័រទី

ធ្វើសវនកម្ម ឬ មានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត។ ប្រសិនបើផ្អែកទៅលើ

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញនូវភាព

ត្រឹមត្រូវជាសារវន្តនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថ្ងៃទី
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ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ដោយអនុលោមទៅតាម

ស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងបទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណែនាំ
ទាក់ទងទៅ នឹងគណនេយ្យ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

អន្តរជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ ។ ការទទួលខុសតវូ្រ របស់យង
ើ ខ្ញំុ ដោយអនុលោម
ទៅតាមស្តង់ដារទាំងនេះ គឺត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែក ការទទួល

ខុសតវូ្រ របស់សវនករចំពោះការធ្វស
ើ វនកម្មរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ នៃ
របាយការណ៍នេះ។ យើងខ្ញុំ ឯករាជ្យពីធនាគារ ដោយអនុលោម

ទៅតាម ការតម្រូវក្រមសីលធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងការធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ នៅបទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ពម
្រ ទាំងបានបំពញ
េ នូវការ
ទទួលខុសត្រូវលើក្រមសីលធម៌ផ្សេងៗទៀតដោយអនុលោម

ទៅ

តាមការតម្រូវទាំងនេះ។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដែល

យើងបានទទួលគឺគប
្រ គ
់ ន
្រា ់ និងសមរម្យដើមប្ ផ
ី ល
្ត ជា
់ មូលដ្ឋន
ា សមប
្រា ់
ការផ្តល់មតិរបស់យើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផ្សេងៗក្រៅពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង
របាយការណ៍សវនករ
ព័ត៌មាន

ផ្សេងៗដែលបានទទួលត្រឹមកាលបរិច្ឆេទ នៃរបាយការណ៍សវនកម្ម
នេះ គឺរបាយរកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារដែលរំពឹងថារួចរាល់បន្ទាប់
ពីកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ។

យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរាយការណ៍ទៅ

លើភាពជាក់ស្តែងនោះ។ យើងខ្ញុំមិនមានអ្វីត្រូវរាយការណ៍ឡើយ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សំរាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ

និងបង្ហាញភាព

គណនេយ្យកម្ពុជា និងបទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណែនាំទាក់ទង

យើងខ្ញបា
ំុ នធ្វស
ើ វនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រសវនកម្ម

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវលើព័ត៌មានផ្សេងៗ។

ឆ្គងជាសារវន្តលើព័ត៌មានផ្សេងៗ

ត្រឹមត្រូវ លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ

មូលដ្ឋានសំរាប់មតិសវនកម្ម

14

លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនគ្រប

ទៅនឹងគណនេយ្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងទទួលខុសត្រូវ
លើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដែលគណៈគ្រប់គ្រងកំណត់ថា

មាន

ភាពចាំបាច់សម្រាប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យជៀសផុតពី
ការបង្ហាញខុសជាសារវន្តដោយសារតែការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។

ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុស

ត្រវូ ក្នង
ុ ការប៉ន
ា ប
់ មា
្រ ណពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នង
ុ ការបន្តនរិ ន្តរភាព

អាជីវកម្ម ការបង្ហញ
ា បញ្ហដ
ា ល
ែ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការបន្តនរិ ន្តរភាពបស
្រ ន
ិ
បើមាន និងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននិរន្តរភាពគណនេយ្យ លើកលែង
តែគណៈគ្រប់គ្រងមានបំណងរំលាយធនាគារ ឬបពា្ឈប់អាជីវកម្ម ឬ
មិនមានជម្រើសជាក់ស្តែងណាមួយក្រៅពីអនុវត្តដូច្នេះ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យដំណើរការ

នៃការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ ក្នុងការធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំ

គឺដើម្បីទទួលបានអំណះអំណាង

ដែលសមហេតុផលថា តើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជារួម គឺមិនមាន
កំហុសឆ្គងជាសារវន្ត ដែលបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬ កំហុសឆ្គង

និងដើម្បីបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមបញ្ចូលមតិយោបល់

នៅក្នុងមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។

កម្រិតខ្ពស់ ប៉ុនែ្តមិនមែនជាការធានាថា ការធ្វើសវនកម្មអនុលោម

របាយការណ៍សវនកម្ម។ ទោះជាយ៉ង
ា ណា ព្រត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌ

របស់យង
ើ ខ្ញ។
ំុ អំណះអំណាងដល
ែ សមហត
េ ផ
ុ ល គឺជាអំណះអំណាង
តាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា នឹងតែងតែរកឃើញកំហុស

ឆ្គងជាសារវន្តនៅពេលដែលវាមាននោះទេ កំហុសឆ្គងនេះអាចកើត
ឡើងពីការក្លែងបន្លំ ឬ កំហុសឆ្គង ហើយត្រូវបានពិចារណាជាកំហុស

ឆ្គងជាសារវន្ត ប្រសិនបើកំហុសនីមួយៗ ឬ កំហុសសរុបមានឥទ្ធិពល

ដល់ការសមច
្រ ចិតស
្ត ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់អក
្ន បប
ើ្រ ស
្រា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
ជាមូលដ្ឋាន។

ជាផ្នក
ែ មួយនកា
ៃ រធ្វស
ើ វនកម្ម ដោយអនុលោមតាមស្តងដា
់ រសវន

កម្មអន្តរជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ
យើងបានធ្វកា
ើ រវិនច
ិ យ
័្ឆ
និងការប៉ន
ា ប
់ មា
្រ ណ
តាមវិជ្ជាជីវៈ។ យើងខ្ញុំក៏បាន ៖

• កំណត់ និងវាយតម្លៃហានិភ័យនៃកំហុសឆ្គងជាសារវន្តនៃរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទោះជាបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬ កំហុស

ឆ្គងក៏ដោយ កំណត់ និងអនុវត្តនិតិវិធីសវនកម្មដែលឆ្លើយតបទៅ
នឹងហានិភ័យទាំងនោះ

ផ្អែកទៅលើភស្តុតាងសវនកម្មដែលទទួលបានរហូត

ដល់ថ្ងៃនៃ

នាពល
េ អនាគតអាចបណ្តល
ា ឲ្យធនាគារបញ្ឈប់ការបន្តនរិ ន្តរភាព
នៃដំណើរការអាជីវកម្ម។

• វាយតម្លៃការបង្ហាញជារួម រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារ នៃរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការបង្ហាញ ថាតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បង្ហាញប្រតិបត្តិការជាមូលដ្ឋាន និងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងការទទួល
បានការបង្ហាញដែលត្រឹមត្រូវ។

យើងខ្ញទា
ំុ ក់ទងជាមួយអ្នកដល
ែ ទទួលបន្ទក
ុ អភិបាលកិច្ច ពាក់ពន
័ ្ធ

ទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ
សវនកម្ម

ដូចជាវិសាលភាព

និងពេលវេលានៃការធ្វើ

និងការរកឃើញពីសវនកម្មសំខាន់ៗ

សំខាន់ៗនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
ពេលធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

រួមទាំងកង្វះខាត

ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងអំឡុង

ដើម្បីទទួលបានភស្តុតាងពីការធ្វើសវន

កម្មដល
ែ គប
្រ គ
់ ន
្រា ់ និងសមរម្យ ដើមប្ ផ
ី ល
្ត ជា
់ មូលដ្ឋន
ា ក្នង
ុ ការផ្តល់
មតិយោបល់។

ការសន្និដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំ

ហានិភ័យដែលមិនបានរកឃើញកំហុសឆ្គងជា

តំណាងក្រុមហ៊ុន ឌីឡ័យធ៍ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី

សារវន្ត ពីការក្លែងបន្លំគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងកំហុសឆ្គងធម្មតា ខណៈដែល
ការក្លែងបន្លំអាចបណ្តាលមកពីការឃុបឃិត ការក្លែង ការលុប

ចោលដោយចេតនា ការរាយការណ៏ខុសពីការពិត ឬ ការបំពាន
លើការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង។

• ទទួលបាន

ការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

ដែលពាក់ព័ន្ធ

នឹងការធ្វើសវនកម្ម ដើម្បីរៀបចំនិតិវិធីសវនកម្មដែលសមរម្យទៅ
តាមកាលៈទេសៈ

ប៉ុន្តែមិនមែនសំរាប់គោលបំណងបញ្ចេញមតិ

ទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារឡើយ។

• វាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវនៃគោលការណ៍គណនេយ្យ

ដែលបាន

ប្រើប្រាស់ភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យ
ការបង្ហាញដែលពាក់ព័ន្ធនានាដោយគណៈគ្រប់គ្រង។

និង

អុឹង គឹមសុភ័ក្ត្រា
នាយក
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ៖

• សន្នដ
ិ ន
ា្ឋ ភាពសមហត
េ ផ
ុ ល មូលដ្ឋន
ា នកា
ៃ របប
ើ ្រ ស
្រា គោ
់ លការណ៍

គណនយ
េ យ្ និរន្តរភាព នដ
ៃ ណ
ំ
រើ ការអាជីវកម្មរបស់គណៈគប
្រ គ
់ ង
្រ
និងផ្អែកទៅលើភស្តុតាងសវនកម្មដែលបានទទួល ថាតើភាពមិន
ប្រាកដជាសារវន្ត កើតមានឡើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ឬ
លក្ខខណ្ឌដល
ែ អាចមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើលទ្ធភាពរបស់

ធនគារដើម្បីបន្តនិរន្តរភាព នៃដំណើការអាជីវកម្មរឺទេ។ ប្រសិន

បើយើងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថា មានភាពមិនប្រាកដប្រជាជាសារវន្ត យើង
ខ្ញុំតម្រូវឲ្យមានការទាញចំណាប់អារម្មណ៍

នៅក្នុងរបាយការណ៍

របស់សវនករ ទៅលើការបង្ហញ
ា ដល
ែ ពាក់ពន
័ នៅ
្ធ ក្នង
ុ របាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិនបើការបង្ហាញមិនគ្រប់គ្រាន់ យើងខ្ញុំត្រូវបញ្ជាក់
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តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

កំណត់
សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

4

426,133

1,712,202

242,884

980,523

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

5

1,013,829

4,073,565

637,384

2,573,119

សមតុល្យនៅធនាគារនានា

6

2,450,339

9,845,462

2,116,532

8,544,440

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

7

65,700,471

263,984,492

35,956,288

145,155,535

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

8

4,241,834

17,043,689

2,322,233

9,374,855

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

9

1,868,870

7,509,120

2,217,176

8,950,740

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

10

2,463,764

9,899,404

2,190,843

8,844,433

12(ក)

330,815

1,329,215

245,893

992,670

78,496,055

315,397,149

45,929,233

185,416,315

11

2,385,294

9,584,111

1,519,019

6,132,280

គណនីត្រូវទូទាត់សងសម្ព័ន្ធញាតិ

26(ក)

175,764

706,220

42,783

172,715

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

12(ខ)

364,632

1,465,091

17,481

70,571

13

54,000,000

216,972,000

30,700,000

123,935,900

14

177,778

714,312

-

-

57,103,468

229,441,734

32,279,283

130,311,466

20,000,000

80,360,000

12,500,000

50,462,500

1,392,587

5,595,415

1,149,950

4,642,349

មូលធនសរុប

21,392,587

85,955,415

13,649,950

55,104,849

បំណុល និងមូលធនសរុប

78,496,055

315,397,149

45,929,233

185,416,315

ទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ
ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធន
បំណុលផ្សេងៗ

ប្រាក់កម្ចី
កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្រយោជន៍របស់
និយោជិត

បំណុលសរុប
មូលធន
ដើមទុន
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

15

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីទំព័រទី 20 ដល់ទី 43 គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

16

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

កំណត់
សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ចំណូលពីការប្រាក់

16

13,835,823

55,592,337

9,517,710

38,422,995

ចំណាយលើការប្រាក់

13

(1,146,505)

(4,606,657)

(686,891)

(2,772,979)

12,689,318

50,985,680

8,830,819

35,650,016

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់
ចំណូលពីប្រាក់ឈ្នួល និងកម្រៃជើងសា

17

1,595,511

6,410,763

830,815

3,354,000

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

18

157,855

634,261

9,300

37,544

14,442,684

58,030,704

9,670,934

39,041,560

ចំណេញប្រតិបត្តិការ
ចំណាយលើបុគ្គលិក

19

(4,812,236)

(19,335,564)

(3,432,324)

(13,856,292)

រំលស់

20

(1,222,730)

(4,912,929)

(1,317,110)

(5,317,173)

ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

21

(5,223,111)

(20,986,460)

(3,359,837)

(13,563,662)

សំវិធានធនលើហ្វាស៊ីលីធី

22

(1,365,528)

(5,486,692)

(1,406,989)

(5,680,015)

1,819,079

7,309,059

154,674

624,418

(426,492)

(1,713,645)

(78,457)

(316,731)

1,392,587

5,595,414

76,217

307,687

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

12(គ)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីទំព័រទី 20 ដល់ទី 43 គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ប្រាក់ចំណេញ
រក្សាទុក

ដើមទុន

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

12,500,000

1,149,950

13,649,950

-

(1,149,950)

(1,149,950)

20,000,000

1,392,587

21,392,587

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

80,360,000

5,595,415

85,955,415

សមតុល្យនាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017

10,000,000

1,073,733

11,073,733

-

76,217

76,217

12,500,000

1,149,950

13,649,950

50,462,500

4,642,349

55,104,849

សមតុល្យនាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018
ភាគហ៊ុនបោះផ្សាយក្នុងឆ្នាំ

ភាគលាភបង់ក្នុងឆ្នាំ (កំណត់សម្គាល់23)
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
សមមូលនឹងពាន់រៀល

ភាគហ៊ុនបោះផ្សាយក្នុងឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
សមមូលនឹងពាន់រៀល

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

7,500,000

-

2,500,000

-

1,392,587

-

7,500,000

1,392,587

2,500,000

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីទំព័រទី 20 ដល់ទី 43 គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

17

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
កំណត់
សម្គាល់

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,819,079

7,309,059

154,674

624,418

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
និយ័តកម្មលើ៖
សំវិធានធនលើសមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

6

24,751

99,450

-

-

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់
និងជាប់សង្ស័យ

7

1,340,777

5,387,242

1,406,989

5,680,015

177,778

714,312

-

-

សំវិធានធននៃកាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្រយោជន៍របស់
និយោជិត
ចំណាយរំលស់

20

1,222,730

4,912,929

1,317,110

5,317,173

ការខាតបង់លើការលុបចោលទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
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1,138

4,572

-

-

(12,689,318)

(50,985,680)

(8,830,819)

(35,650,016)

(375,000)

(1,506,750)

(125,000)

(504,625)

(31,084,960)

(124,899,369)

(4,006,051)

(16,172,428)

(1,199,177)

(4,818,293)

(450,820)

(1,819,959)

បំណុលផ្សេងៗ

958,023

3,849,336

367,356

1,483,017

គណនីត្រូវទូទាត់សងសម្ព័ន្ធញាតិ

132,981

534,318

(73,053)

(294,915)

(39,671,198)

(159,398,874)

(10,239,614)

(41,337,320)

13,115,399

52,697,673

9,425,261

38,049,779

(1,108,161)

(4,452,591)

(657,349)

(2,653,718)

(164,263)

(660,009)

(245,288)

(990,228)

(27,828,223)

(111,813,801)

(1,716,990)

(6,931,487)

(685,838)

(2,755,697)

(1,564,043)

(6,314,042)

681

2,736

-

-

(593,418)

(2,384,354)

(550,273)

(2,221,452)

(1,278,575)

(5,137,315)

(2,114,316)

(8,535,494)

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ
ការប្រែប្រួលទុនចល័ត
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិ
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ការប្រាក់បានទទួល
ការប្រាក់បានបង់
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់

12(ខ)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ការទិញទ្រព្យអរូបី
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុង
សកម្មភាពវិនិយោគ

18

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់(ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
កំណត់
សម្គាល់

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

31,100,000

124,959,800

22,700,000

91,639,900

(7,800,000)

(31,340,400)

(20,690,000)

(83,525,530)

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី
ភាគហ៊ុនបានបោះផ្សាយ

15

7,500,000

30,135,000

2,500,000

10,092,500

ការបង់ភាគលាភ
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(1,149,950)

(4,620,499)

-

-

29,650,050

119,133,901

4,510,000

18,206,870

543,252

2,182,785

678,694

2,739,889

2,371,800

9,574,958

1,693,106

6,835,069

-

(45,064)

-

-

2,915,052

11,712,679

2,371,800

9,574,958

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាព
ហិរញ្ញប្បទាន
ការកើនឡើងសុទ្ធនូវសាច់ប្រាក់
និងសាច់ប្រាក់សមមូល

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់

សមមូលនាដើមការិយបរិច្ឆេទ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់

សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆេទ

24

ប្រតិបត្តិការសម្រាប់មិនមែនជាសាច់ប្រាក់
* ក្នុងឆ្នាំ 2017 មានការដាក់បញ្ចូលនូវការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារចំនួន 130,092 ដុល្លារអាមេរិកដែលពុំទាន់បង់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីបំណុលផ្សេ
ងៗ។ ចំនួនទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានទូទាត់សងទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2018។

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីទំព័រ 20ទៅ 43 គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

២. គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ

១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (ហៅកាត់ថា
“ធនាគារ“)

បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារឯកទេសដែលបាន

បង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ធនាគារបានចុះបញ្ជី ជាកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ឯកជនទទួលខុសតវូ្រ មានកមត
ិ្រ

បង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី 5 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2011 ក្រោមការ
ចុះបញ្ចកា
ី រលខ
េ 00006388 ដល
ែ ចញ
េ ដោយកស
្រ ង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្ម។

ធនាគារទទួលបានអាជ្ញប
ា ណ
័ ជា
្ណ គះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថព
ុ ធ
ី នាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី 21 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2011។ ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ

ត្រូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយ ក្រុមហ៊ុន AEON Thana Sinsap
(Thailand) Public Company Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុន ដែល
បានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសថៃ។

នះេ តវូ្រ បានគអ
េ នុវត្តដច
ូ ៗគ្នច
ា ពោ
ំ ះគប
្រ កា
់ រិយបរិចទ
េ្ឆ ទាំងអស់ដល
ែ
បានបង្ហាញលើកលែងតែមានការចែងផ្ទុយពីនេះ។

២.១ មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដែលបានបង្ហាញជារូបិយ

ប័ណដ
្ណ ល
ុ រា្ល អាមេរក
ិ ត្រវូ បានរៀបចំឡង
ើ តាមសម្មតក
ិ ម្មតម្លដ
ៃ ម
ើ និង
អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា

និងបទបញ្ញត្តិ

និង

គោលការណ៍ណែនាំ ទាក់ទងនឹងគណនេយ្យរបស់ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា។

គោលការណ៍គណនេយ្យនេះមានលក្ខណៈខុសពីគោល

ប្រទេស

និងដែនសមត្ថកិច្ចក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជា។

ការណ៍គណនេយ្យដែលទទួលស្គាល់ជាទូទៅ

នៅថ្ងៃទី 26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2015 ធនាគារទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជា

ដែលបានអនុវត្តនៅ
របាយការណ៍

ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជា

ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ មានភ្ជប
ា ត
់ វូ្រ បានរៀបចំឡង
ើ ដោយពុមា
ំ នគោលបំណង

កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ធនាគារនិងស្ថានភាពចរន្តសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារដោយអនុលោម

ទៅជា ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី និងផ្លាស់ប្តូរ

ដន
ែ សមត្ថកច
ិ ក
្ច
ព
្រៅ ប
ី ទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ នោះទ។
េ ហត
េ ដ
ុ ច
ូ ះេ្ន របាយការណ៍

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited និង

គោលការណ៍ បទបញ្ញត្តិ និងការអនុវត្តគណនេយ្យកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។

ធនាគារឯកទេសពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ធនាគារឯកទេស ដែលមានសុពលភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍។ នាថ្ងៃទី 1 ខែ

ធ្វើការបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់

លើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពី អុីអន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (ខេមបូឌា)

ទៅតាមគោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានអនុវត្តនៅប្រទេស

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទៅជា 80% កាន់កាប់ដោយ

ហិរញ្ញវត្ថុនេះ

20% កាន់កាប់ដោយ AEON Financial Co., Ltd. ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើប្រាស់អាត្រាថៃ្លដើម

នៅថ្ងៃទី 4 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនទៅជាការកាន់

និង

គឺត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកដែលបានយល់ដឹងពី

ដំបូង។

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដោ
ុ យអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រ

កាប់៥០%ស្មើគ្នារវាង AEON Thana Sinsap (Thailand) Public

គណនេយ្យកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណែនាំទាក់ទង

មធ
េ ប
ំ ផ
ំ ត
ុ គឺ AEON Co., Ltd. ដល
ែ បានចុះបញ្ជនៅ
ី បទ
្រ ស
េ ជប៉ន
ុ ។

ប្រមាណ និងការសន្មតដោយសមហេតុផល ដែលមានឥទ្ធិពលលើ

Company Limited និង AEON Financial Co., Ltd.។ ក្រុមហ៊ុន
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារមានដូចខាងក្រោម៖

នឹងគណនេយ្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

តម្រូវឲ្យប្រើការប៉ាន់

តួលេខដែលបានរាយការណ៍លើទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និងការ
បង្ហាញនៃទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុលយថាហេតុ

នាកាលបរិច្ឆេទនៃ

នាការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍។

ទោះបីជាការប៉ាន់

• សេវាកម្មកាតឥណទាន

របាយការណ៍នេះ និងតួលេខដែលបានរាយការណ៍លើចំណូល និង

• សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងទម្រង់ជាការទិញបណ្តាក់(បង់រំលស់)

ប្រមាណទាំងនេះមានមូលដ្ឋានលើការយល់ដឹងរបស់គណៈគ្រប់គ្រង

និងឥណទាន

ដែលអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃ

កម្ពុជា។

ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ធនាគារស្ថិតនៅអគារ 721 មហាវិថី

ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង3
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណាយ

នូវព្រឹត្តិការណ៏ និងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ស្តែងចុង

• សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សព្វផ្សាយ

ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្ងៃទី 22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2019 ។
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គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងការ

រៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថមា
ុ នដូចខាងកម
្រោ ។ គោលការណ៍ទាង
ំ

ក្រោយ អាចមានភាពខុសគ្នាពីការប៉ាន់ប្រមាណទាំងនោះ។ ផ្នែក

ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិច្ឆ័យកម្រិតខ្ពស់ ឬមានភាពស្មុគស្មាញ ឬការ
ប៉ាន់ប្រមាណ និងការសន្មតដែលសំខាន់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សម្គាល់ទី 3។

២.២ ក្របខ័ណ្ឌនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នៅថ្ងៃទី 28 ខែសីហា ឆ្នាំ 2009 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យនៃ

ក្រសង
ួ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដជ
ី ន
ូ ដំណង
ឹ ស្ដអ
ី ព
ំ កា
ី រ

២. គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់ធនាគារ និងជារូបិយប័ណ្ណសម្រាប់កំណត់
បង្ហាញ។

២.២ ក្របខ័ណ្ឌនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)
ដាក់ឲ្យអនុវត្ដនូវស្ដង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិនៃកម្ពុជា
(ហៅកាត់ថា “CIFRS”) ដល
ែ ផ្អក
ែ លើ ស្ដងដា
់ រដល
ែ បានចេញផ្សាយ

ដោយកម
ុ្រ បក
ឹ្រ សា
្ ស្ដងដា
់ រគណនយ
េ យ្ អន្ដរជាតិ (ហៅកាត់ថា “IASB”)

ដោយរួមបញ្ចល
ូ ទាំងបំណកសយ
្រា និងវិសោធនកម្មផស្ ង
េ ៗ។ ស្ថប
ា ន
័
ដល
ែ មានការទទួលខុសត្រវូ ជាសាធារណៈត្រវូ តែរៀបចំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថដោ
ុ យយោងតាមស្ដងដា
់ រ CIFRS សមប
្រា កា
់ រិយបរិចទ
េ្ឆ ចាប់
ផ្តើមពីថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2012 ឬបន្ទាប់ពីនេះ។

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ (ហៅកាត់ថា “NAC”) នៃក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសារាចរណែនាំលេខ 086 MoEF.

NAC ចុះថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2012 ដោយអនុម័តឲ្យធនាគារ និង

ស្ថប
ា ន
័ ហិរញ្ញវត្ថព
ុ ន្យារពល
េ ការអនុវត្តសង
្ដ ដា
់ ររបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
អន្ដរជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ រហូតដល់ថទ
ៃ្ង ី 01 ខែ មករា ឆ្នំា 2016។ នៅថ្ងទ
ៃ ី 24

ខែ មីនា ឆ្នាំ 2016 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ បានចេញសេចក្តី

ជូនដំណឹងលេខ 058 MoEF.NAC ដោយអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារ និង
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ពន្យារពេលការអនុវត្តស្ដង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុអន្ដរជាតិនៃកម្ពុជា រហូតដល់ថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដោយ

យោងទៅតាមសំណរើ បស់ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ ចុះថ្ងទ
ៃ ី 16 ខែវច
ិ កា
ិ្ឆ
ឆ្នាំ 2015។

នៅថ្ងៃទី 3 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 NAC បានចេញសារាចរ

ណែនាំលេខ004 ក.ជ.គ ស្ដីពីការអនុវត្តស្តង់ដារគណនេយ្យសម្រាប់
គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារឯកទេសជ្រើសរើស

ការអនុវត្តស្តង់ដារ CIFRS ឬ CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច
និងមធ្យម។

នៅថ្ងៃទី 15 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញ

សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ធ7-019-122 ស្ដីពីការរៀបចំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារ និងគះឹ្រ ស្ថន
ា ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយតមវូ្រ ឲ្យធនាគារ
ឯកទេសអនុវត្តស្តង់ដារ CIFRS។

ស្តង់ដារគណនេយ្យបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រើខុសពី ស្តង់ដារ CIFRS

លើផ្នែកជាច្រើន។ ដូចនេះការអនុវត្តស្តង់ដារ CIFRS អាចមានផល
ប៉ះពាល់យង
ា៉ ខ្លង
ំា ទៅលើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារ។ អ្នក
គ្រប់គ្រងកំពុងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់

នៃការផ្លាស់ប្តូរទៅនឹងក្រប

ខណ្ឌស្តង់ដារ CIFRS ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ចប់ពេញលេញនៅឡើយ
ទេគិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ។

សកម្មភាពបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រជារូបយ
ិ ប័ណផ
្ណ ស្ ង
េ ៗទៀតកព
្រៅ ប
ី ក
្រា ដ
់ ល
ុ រា ្ល

អាមេរិក ត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយប្រើអត្រាប្តូរ
ប្រាក់នៅថ្ងៃប្រតិបត្តិការនោះ។

ការចំណេញ

និងការខាតលើការ

ប្តរូ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ គឺជាលទ្ធផលនៃការទូទាត់នប
ៃ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រទាំងនោះ និង

ពីការបកបទ
្រែ ព
្រ យ្ សកម្ម និងបំណល
ុ ដែលជារូបយ
ិ ប័ណក
្ណ
ព
្រៅ ដ
ី ល
ុ រា្ល
អាមេរិកនៅអត្រាប្តូរប្រាក់នៅចុងឆ្នាំ
របាយការណ៍លទ្ធផល។

ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុង

(គ) ការបង្ហាញជាប្រាក់រៀល
អនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យ និងសវនកម្ម ចុះថ្ងៃទី

11 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2016 និង ប្រកាសលេខ 643 MEF PRK ចុះថ្ងៃទី
26 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2007 នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្លាស់ប្តូរ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅជាប្រាក់រៀល គឺ
ត្រូវធ្វើជាចាំបាច់។

ការប្តូរពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅប្រាក់រៀល ត្រូវបានបញ្ចូលនៅ

ក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថគ
ុ ន
្រា ត
់ ែ ដើមប្ អ
ី នុលោមតាមបកា
្រ សលខ
េ
ធ7-07-164 ចុះថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2007 របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ពាក់ពន
័ ទៅ
្ធ នឹងការរៀបចំ និងការបង្ហញ
ា របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ហើយ
របាយការណ៍នេះ

ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ

ដោយអត្រា 1 ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 4,018 រៀល (2017: 1
ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 4,037) ដែលបានចេញផ្សាយដោយធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា។

របាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដែ ល បានបង្ហា ញ ជាប្រា ក់ រៀលមិ ន ត្រូ វ

បានធ្វើសវនកម្មនោះឡើយ និងមិនត្រូវបកស្រាយថាការបង្ហាញនេះ

ជាការប្តរូ ពីបក
្រា ដ
់ ល
ុ រា្ល អាមេរក
ិ ទៅបក
្រា រ
់ ៀលតាមអតប
្រា រូ្ត បក
្រា ខា
់ ង
លើនេះ ឬតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ណាមួយផ្សេងទៀតឡើយ។

២.៤ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល រួមមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃ

សមតុលយ្ នៅធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ ដល
ែ មិនមានការកំហត
ិ សមតុលយ្
នៅធនាគារនានា និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លីដែលមានកាលវសាន្ត
នៅពេលតម្កលដ
់ ប
ំ ង
ូ មានរយៈពេល 3 ខែ ឬតិចជាង និងដែលធនាគារ

អាចដកជាសាច់បក
្រា ស
់ មប
្រា គោ
់ លបំណងទូទៅនៅពល
េ ណាក៏បាន
ដោយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃធំដុំ។

២.៣ ប្រតិបត្តិការជាមួយរូបិយប័ណ្ណបរទេស
(ក) រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់កំណត់បង្ហាញ
ធាតុទាំងអស់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

(ខ) ប្រតិបត្តិការ និង សមតុល្យ

ត្រូវ

បានគិតដោយប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ នៃសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋានដែល

ធនាគារបត
្រ ប
ិ ត្តិ (“រូបយ
ិ ប័ណគោ
្ណ ល”)។ គណៈគប
្រ គ
់ ង
្រ បានកំណត់
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់ធនាគារ ដោយសារតែ

បក
្រា ដ
់ ល
ុ រា្ល អាមរេ ក
ិ មានឥទ្ធព
ិ លខ្លង
ំា លើ បត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ ររបស់ធនាគារ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្ហាញជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដែល

២.៥ ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតារាងតុល្យ

ការតាមបក
្រា ដ
់ ម
ើ ដកចញ
េ ចំនន
ួ ទាំងឡាយណាដល
ែ បានលុបចោល
និងសំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ។

២.៦ សំវិធានធនលើហ្វាស៊ីលីធី
ធនាគារធើស
្វ វំ ធា
ិ នធនសមប
្រា ឥ
់ ណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្សយ
័

ដោយផ្អក
ែ លើកម្រត
ិ នៃសវំ ធា
ិ នធនដែលជាតម្រវូ ការរបស់ធនាគារជាតិ
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២. គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

កាសហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាពនៃឯកសារ ដែលប្រមូលបាន។

២.៦ សំវិធានធនលើហ្វាស៊ីលីធី (ត)

បន្ថម
ែ លើគណ
ុ ភាពនព
ៃ ត
័ មា
៌ នខាងលើ ចំនន
ួ ថ្ងហ
ៃ ស
ួ កាលកំណត់

នៃកម្ពុជា ឬធ្វើសំវិធានធនដែលមានហានិភ័យ 100% នៃឥណទាន

ដែលហួសកាលកំណត់សង 79 ថ្ងៃឬលើសពីនេះ។ អ្នកគ្រប់គ្រង

ជឿជាក់ថាវានឹងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីសំវិធានធនដែលចាំបាច់ដើម្បីកាត់
បន្ថយហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងចរិកលក្ខណៈនៃប្រតិបត្តិការរបស់
ធនាគារ។

អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ
រាល់

ឥណទានតវូ្រ បានចាត់ថក
ា្ន ដោ
់ យយោងទៅតាមលទ្ធភាពនកា
ៃ រទូទាត់
សងរបស់សមភាគី។ សមត្ថភាពនៃការទូទាត់សងនេះ ត្រូវបានវាយ

តម្លដោ
ៃ យផ្អក
ែ ទៅតាមបទពិសោធន៍នកា
ៃ រទូទាត់សងពីមន
ុ លក្ខខណ្ឌ
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនបំណុល អាជីវកម្ម និងលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេល

អនាគត លទ្ធភាព និងការស្ម័គ្រចិត្តសងរបស់កូនបំណុល បរិយា
ចំណាត់ថ្នាក់

សង្ស័យអប្បបរមា

ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់

ដែលបានកំណត់។ នៅពេលមានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានថា
ការបាត់បង់នឹងកើតមានឡើងច្រើនជាងតម្រូវការអប្បបរមា

នោះ

សំវិធានធនបន្ថែមនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង ។

នៅថ្ងទ
ៃ ី 1 ខែធូ្ន ឆ្នំា 2017 ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ បានចេញបកា
្រ ស

លេខ ធ7-017-344 ស្តព
ី ច
ី ណា
ំ
ត់ថក
ា្ន ហា
់ និភយ
័ ឥណទាន និងសំវធា
ិ ន
ធនលើអ៊ីមភែរមិន និងបញ្ជាក់បន្ថែមដោយសារាចរណែនាំលេខ ធ7018-001 ចុះថ្ងៃទី16 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018 ដែលតម្រូវឱ្យធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

ធ្វើសំវិធានធនសម្រាប់ហ្វាស៊ីលីធីរយៈពេលខ្លី

និងរយៈពេលវែង ដូចខាងក្រោម៖
ចំនួនថៃ្ងដែលហួស

សំវិធានធន

កម្ចីរយៈពេលខ្លី

កម្ចីរយៈពេលវែង

(មួយឆ្នាំ ឬតិចជាង)

(ច្រើនជាងមួយឆ្នាំ)

14 ថ្ងៃ ឬតិចជាង

29 ថ្ងៃ ឬតិចជាង

1%

ឥណទានឃ្លាំមើល

15 ថ្ងៃ - 30 ថ្ងៃ

30 ថ្ងៃ - 89 ថ្ងៃ

3%

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

31 ថ្ងៃ - 60 ថ្ងៃ

90 ថ្ងៃ - 179 ថ្ងៃ

20%

ឥណទានជាប់សង្ស័យ

61 ថ្ងៃ - 90 ថ្ងៃ

180 ថ្ងៃ - 359 ថ្ងៃ

50%

91 ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង

360 ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង

100%

ឥណទានធម្មតា/ស្តង់ដារ

ឥណទានបាត់បង់

ភាពគ្របគ
់ ន
្រា ន
់ ស
ៃ វំ ធា
ិ នធនលើឥណទានអាកក
្រ ់ និងជាប់សង្សយ
័

តវូ្រ បានវាយតម្លដោ
ៃ យគណៈគប
្រ គ
់ ង
្រ រៀងរាល់ខ។
ែ លក្ខខណ្ឌទាង
ំ

ឡាយដែលត្រូវបានពិចារណាក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើភាពគ្រប់គ្រាន់

នៃ សំវធា
ិ នធនលើឥណទានអាកក
្រ ់ និងជាប់សង្សយ
័ មានដូចជា ទំហំ
ឥណទានបទពិសោធន៍នៃការខាតបង់កន្លងមក លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច
បច្ចុប្បន្ន និងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដល់អតិថិជន ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

របស់អតិថជ
ិ ន និងស្ថន
ា ភាពជាក់សង
ែ្ត នឥ
ៃ ណទានធៀបនឹងលក្ខខណ្ឌ
ដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ។

បន្ថែមពីលើនេះ ប្រកាសនេះក៏តម្រូវឲ្យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានវត្ថុ

កត់ត្រាក្នុងតារាងតុល្យការ ឬក្រៅតារាងតុល្យការ ដែលធ្វើឲ្យកើន
ឡើងនូវហានិភ័យនៃឥណទាន។

ការបម
្រ ល
ូ បានមកវិញនូវឥណទាន ដល
ែ បានលុបចោលពីពល
េ

មុន និងការលុបត្រឡប់នូវសំវិធានធនដែលបានកត់ត្រាពីមុន ត្រូវ

បានទទួលស្គាល់ជាចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនៅក្នុងរបាយការណ៍
លទ្ធផល។

ស្មាន

ត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដើម។

និងបរិក្ខារ

ត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដើម

ដក

នៅពេលដែលធាតុរបស់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ មានអាយុកាលប្រើប្រាស់
ខុសៗគ្នា

និងបរិក្ខារ ។

ធាតុទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកផ្សេងគ្នានៃទ្រព្យ

ការណ៍លទ្ធផលលើមូលដ្ឋានរំលស់ថេរ ផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានអាយុ
កាលរបស់ទ្រព្យនីមួយៗ តាមអត្រាដូច ខាងក្រោម៖
• ការកែលម្អអគារ

3 - 10 ឆ្នាំ

• គ្រឿងសង្ហារឹម និងគ្រឿងបំពាក់

3 - 5 ឆ្នាំ

• គ្រឿងព័ត៌មានវិទ្យាបរិក្ខារ និងកុំព្យូទ័រ

3 - 5 ឆ្នាំ

• បរិក្ខារការិយាល័យ

2 - 3 ឆ្នាំ

ការចំណាយបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកមួយនៃទ្រព្យ

និង

ត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃ

យោងនៃទ្រព្យនោះ នៅពេលដែលអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច នាពេល
ការប៉ាន់

ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់គណនីត្រូវទទួលដែលជាប់សង្ស័យ

ដោយផ្អែកតាមការត្រួតពិនិត្យចំនួនដែលនៅសល់នាកាលបរិច្ឆេទ
រាយការណ៍។

ផ្នែកនៃទ្រព្យ

រំលស់បង្គរ និងការខាតបង់លឱ
ើ នភាពនៃតម្លប
ៃ ង្គរ ប្រសន
ិ បើមាន ។

បរិក្ខារដែលបានទទួលស្គាល់រួចមក

២.៧ ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

២.៨ ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

រំលស់លើទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ត្រូវបានបញ្ចូលជាចំណាយក្នុងរបាយ

ធ្វើសំវិធានធនទៅលើ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត ដែលបាន
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សងត្រូវបានយកមកគិត។ សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់និងជាប់

អនាគតដែលនឹងអាចមានឡើងសម្រាប់ធនាគារ

លើសពីស្តង់ដារ

ដើម នៃទ្រព្យសកម្មដែលមានស្រាប់។ រាល់ការចំណាយបន្ទាប់ផ្សេង
ទៀតត្រវូ បានទទួលស្គល
ា ជា
់ បន្ទក
ុ ចំណាយនៅក្នង
ុ ការិយបរិចទ
េ្ឆ ដល
ែ
បានកើតឡើង។

២. គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

បានត្រួតពិនិត្យ ឡើងវិញ នៅរាល់កា លបរិច្ឆេទរាយការណ៍នីមួយ ៗ
ដើម្បីកំណត់ថាតើមានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថា

២.៨ ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ (ត)
ការចំណេញ ឬខាតពីការបោះចោល ឬការលក់ចេញនៃទ្រព្យ

និងបរិករា្ខ ណាមួយត្រវូ បានកំណត់ ដោយភាពខុសគ្នរា វាងបក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ
សុទ្ធពីការលក់ និងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារនោះ ហើយត្រូវ

បានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនៅថ្ងៃបោះចោល ឬ
លក់ចេញ ។

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ដែលបានដករំលស់អស់ហើយ ត្រូវបានរក្សាទុក

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូត ដល់ថ្ងៃដែលទ្រព្យ និងបរិក្ខារទាំង
នោះត្រូវបានលក់ ឬលុបចោល ។

ទព
្រ យ្ សកម្មអរូបរី ម
ួ មាន អាជ្ញប
ា ណ
័ ក
្ណ ម្មវធ
ិ ក
ី ព
ំុ យ្ ទ
ូ រ័ ដល
ែ រាប់បញ្ចល
ូ
ដែលមិនមែនជាផ្នែកភ្ជាប់ប្រតិបត្តិការរបស់កុំ

ព្យូទ័រ ហើយវាត្រូវបានកំណត់តម្លៃដោយយកថ្លៃដើម ដករំលស់បង្គរ

និងឱនភាពនៃតម្លៃប្រសិនបើមាន។ អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែល
បានទិញ

គឺត្រូវបានកត់ត្រាផ្អែកលើមូលដ្ឋានថ្លៃដើមដែលបានកើត

ឡើងដើមប្ ទ
ី ទួលបានកម្មវធ
ិ ជា
ី ក់លាក់ និងយកវាទៅបប
ើ្រ ស
្រា បា
់ ន។

រំលស់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដោយ

ប្រើវិធីសាស្រ្តរំលស់ថេរក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំ។

បានធ្វើឡើង ។

តម្លៃដែលអាចទទួលមកវិញបាននៃទ្រព្យសកម្ម ឬឯកតាបង្កើត

សាច់ប្រាក់ គឺមានតម្លៃធំជាង តម្លៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងតម្លៃសម

ស្របដកចំណាយដើមប្ ល
ី ក់ចញ
េ ។ ក្នង
ុ ការប៉ន
ា ប
់ មា
្រ ណតម្លប
ៃ ប
ើ្រ ស
្រា ់
សាច់បក
្រា រ់ ព
ំ ង
ឹ ថានឹងទទួលបាននាពល
េ អនាគតតវូ្រ បានធ្វអ
ើ ប្បហារ

ទៅតម្លប
ៃ ច្ចប
ុ ប្ ន្ន ដោយប្រអ
ើ តកា
្រា របក
្រា ម
់ ន
ុ បង់ពន្ធ ដែលឆ្លះុ បញ្ចង
ំា
ការប៉ាន់ប្រមាណនៃតម្លៃពេលវេលាក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន និង
បំណងនៃការត្រួតពិនិត្យលើឱនភាពនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្មត្រូវបានដាក់

បញ្ចូលគ្នាជាក្រុមតូចបំផុត ដែលអាចបង្កើតសាច់ប្រាក់ពីការបន្តការ
ប្រើប្រាស់ដោយមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងលើលំហូរសាច់ប្រាក់នៃទ្រព្យសកម្ម
ដទៃទៀត ឬក្រុមទ្រព្យសកម្មដទៃ (“ឯកតាបង្កើតសាច់ប្រាក”់ )។

ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ ប្រសិនបើ

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មមួយ ឬ ឯកតាបង្កើតសាច់ប្រាក់ មានចំនួន

លើសពីតម្លៃដែលអាចប្រមូលមកបានវិញ។ ការខាតបង់លើឱនភាព
នៃតម្លៃត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដើមនៅពេលដំបូង និងបន្ទាប់

(ក) ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ការប៉ន
ា ស
់ ន
ា្ម លើតម្លដ
ៃ ល
ែ អាចប្រមល
ូ បានវិញរបស់ទព
្រ យ្ សកម្ម តវូ្រ

២.១១ ប្រាក់កម្ចី

២.១០ ឱនភាពនៃតម្លៃ

ការណ៍នីមួយៗ

ទាំងនោះ មានឱនភាពនៃតម្ល។
ៃ ប្រសន
ិ បើមានសញ្ញនោ
ា ះកើតឡើង

ហានិភ័យជាក់លាក់សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មទាំងនោះ។ សម្រាប់គោល

២.៩ ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ថ្លៃដើមនៅពេលទិញ

ទ្រព្យសកម្ម

ត្រូវបានវាយតម្លៃនាកាលបរិច្ឆេទ

ដើម្បីកំណត់ថាតើមានភស្តុតាងណាមួយ

រាយ

ដែល

បង្ហញ
ា ថាទព
្រ យ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ ទាំងនោះមានឱនភាពនត
ៃ ម្ល។
ៃ ទ្រពយ្

មកទៀតត្រូវបានកត់ត្រាទៅតាមប្រាក់ដើមដែលនៅសល់។

២.១២ សំវិធានធន
សំវធា
ិ នធន តវូ្រ បានទទួលស្គល
ា នៅ
់ ពល
េ ដល
ែ ធនាគារមានកាត

សកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានឱនភាពនៃតម្លៃ ប្រសិនបើ

ព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចប្រយោលនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជា

សាច់ប្រាក់ដែលប៉ាន់ស្មាននាពេលអនាគតដល់ទ្រព្យសកម្មនោះ។

ឲ្យមានលំហូរចេញនូវ អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការបំពេញនូវកាត

មានហេតុការណ៍មួយ ឬច្រើន ជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានទៅលើលំហូរ
ករណីនះេ មិនតវូ្រ បានអនុវត្តសមប
្រា ឥ
់ ណទានផ្តលដ
់ ល់អតិថជ
ិ ននោះ
ទេ

ដោយវាត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងគោលការណ៍គណនេយ្យដោយ

ឡែក នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ 2.6។

រាល់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទោលសារវន្ត ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឱន

ភាពនៃតម្លៃតាមមូលដ្ឋានទោល។

វាយតម្លៃជារួមក្នុងក្រុមទ្រព្យសកម្ម
ស្រដៀងគ្នា។

ទ្រព្យសកម្មនៅសល់

ដែលមានហានិភ័យឥណទាន

ព្វកច
ិ នោ
្ច ះ។ បស
្រ ន
ិ បើផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈសារវន្ត សំវធា
ិ នធន
ត្រូ វ បានកំ ណ ត់ ដោ យអប្ ប ហារលំ ហូ រ សាច់ ប្រា ក់ រំ ពឹ ង ទុ ក នាពេ ល

អនាគត ដោយបអ
ើ្រ តម
្រា ន
ុ បង់ពន្ធ ដល
ែ ឆ្លះុ បញ្ចង
ំា ពីការប៉ន
ា ប
់ មា
្រ ណ
នៃតម្លៃពេលវេលាក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន
លាក់ចំពោះបំណុលទាំងនោះ ។

និងហានិភ័យជាក់

២.១៣ កាតព្វកិច្ចផលប្រយោជន៏របស់និយោជិត
ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃ

ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុង

របាយការណ៍លទ្ធផល។

ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃ

ការណ៍លទ្ធផល

ត្រូវបាន

លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍កន្លងផុតទៅ ហើយមានលទ្ធភាពដែលតម្រូវ

នៅថ្ងៃទី 21 ខែ កញ្ញា ឆ្នំា 2018 ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាល

វិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាសលេខ443 ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ស្ដីពីការទូទាត់
ត្រូវដកចេញវិញនៅក្នុងរបាយ

ប្រសិនបើការដកចេញ

អាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង

ព្រឹត្តិការណ៍ ដែលកើតទ្បើងក្រោយពីការទទួលស្គាល់ការខាតបង់ពី
ឱនភាព។

(ខ) ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវ

ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

ដែលតម្រូវឲ្យធនាគារទូទាត់រំលឹក

បក
្រា ប
់ ណា
ំ
ច់អតីតភាពការងារទៅដល់នយោ
ិ
ជិតដែលមានកិចស
្ច ន្យា

ការងារមានថិរវេលាមិនកំណត់។ គ្របក
់ ម្មករនិយោជិតដែលចាប់ផម
ើ្ដ
បម្រើការងារមុនឆ្នំា2019 ហើយនៅបន្តបម្រើការងារ មានសិទ្ធិទទួល
បាននូវបក
្រា ប
់ ណា
ំ
ច់អតីតភាពការងារដែលមានចំនន
ួ ស្មន
ើ ង
ឹ 15ថ្ងក
ៃ ង
ុ្ន

1ឆ្នន
ំា ប
ៃ ក
្រា ឈ
់ ល
ួ្ន ជាមធ្យម ដែលនិយោជិតទទួលបានក្នង
ុ ឆ្នន
ំា ម
ី យ
ួ ៗ
ដែលបានបម្រើការងារ ដោយការបើករំលឹកនេះមិនអាចលើសពី6ខែ
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២. គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

២.១៧ ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និង ពន្ធពន្យារ

និងត្រូវកំណត់ឲ្យទូទាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2019 ដូចខាង

ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ និងពន្ធពន្យារ។ ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញត្រូវ

២.១៣ កាតព្វកិច្ចផលប្រយោជន៏របស់និយោជិត (ត)
ក្រោម៖

• ចំនួន7.5 (ប្រាំពីរកន្លះ)ថ្ងៃ នៅក្នុងខែមិថុនា នៃឆ្នាំនីមួយៗ និង
• ចំនួន7.5 (ប្រាំពីរកន្លះ)ថ្ងៃ នៅក្នុងខែធ្នូ នៃឆ្នាំនីមួយៗ។
ចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលបានលាឈប់ពីការងារ នឹងមិនត្រូវ

ទទួលបាននូវប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារដែលនៅសល់នោះទេ។
ការរំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

ជាចំណាយទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2018។

ត្រូវបានទទួលស្គាល់

ប្រកាសនេះ ក៏តម្រូវឲ្យធនាគារទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាព

បានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ គឺជាពន្ធដែលរំពឹងទុកថា ត្រូវបង់

ទៅលើប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ដោយប្រើអត្រាពន្ធ

ដល
ែ បានអនុមត
័ ឬបានអនុមត
័ មួយផ្នក
ែ ធំនាកាលបរិចទ
េ្ឆ រាយការណ៍
ជាមួយនឹងនិយ័តភាពណាមួយទៅលើពន្ធត្រូវបង់ពីឆ្នាំមុនៗ។

ពន្ធពន្យារ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមវិធីសាស្ត្រតារាងតុល្យការទៅលើ

ភាពលំអៀងជាបណ្តោះអាសន្នរវាង តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និង
បំណុល ក្នុងគោលបំណងនៃការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្លៃ
យោងប្រើសម្រាប់ការគិតពន្ធ។

ចំនួននៃប្រាក់ពន្ធពន្យារដែលបាន

ការងារ ទៅដល់កម្មករនិយោជិតសម្រាប់ការបម្រើការងារចាប់ពីឆ្នាំ2

កំណត់នោះ គឺផក
ែ្អ លើការរំពង
ឹ ទុកថានឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់ដល
ែ

ប្រាក់ឈ្នួល និងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំ ហើយត្រូវទូទាត់ក្នុងចំនួន7.5ថ្ងៃ

អត្រាពន្ធដែលបានកំណត់នៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។

019តទៅ ដោយការទូទាត់នោះមានចំនួនស្មើនឹង 15ថ្ងៃក្នុង 1ឆ្នាំនៃ

នៅក្នុងខែមិថុនា និងខែធ្នូ នៃឆ្នាំនីមួយៗ។ អតីតភាពការងារនេះត្រូវ
បានបញ្ចូលក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្មករនិយោជិតបម្រើការងារ។

នឹងកើតឡើងលើតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល ដោយប្រើ

ទ្រពយ្ សកម្មពន្ធពន្យារ ត្រវូ បានទទួលស្គល
ា ត
់ ក
ែ ង
ុ្ន ករណីអាចនឹង

កើតមានបក
្រា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ ជាប់ពន្ធនាពេលអនាគត ដែលអាចបប
ើ្រ ស
្រា ់

សមប
្រា ក
់ ម្មករនិយោជិតដល
ែ មានកិចស
្ច ន្យាការងារមានថិរវេលា

ដើម្បីកាត់កងជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្ន។ ទ្រព្យសកម្ម

5%នៃប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករនិយោជិតនោះ បានបើកនៅក្នុងរយៈ

និងតវូ្រ បានកាត់បន្ថយក្នង
ុ ករណីដល
ែ មិនអាចមានអត្ថបយោ
្រ
ជន៍ពន្ធ

កំណាត់ តម្រូវឲ្យទទួលបាននូវប្រាក់បំណាច់យ៉ាងតិចណាស់ស្មើនឹង

ពន្ធពន្យារត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញរៀងរាល់កាលបរិចេ្ឆទរាយការណ៍

ពេលនៃកិច្ចសន្យា។

អាចទទួលបាន។

២.១៤ ការទទួលស្គាល់ប្រាក់ចំណូល

២.១៨ ការបែងចែកភាគលាភ

ចំណល
ូ ពីការបក
្រា ់ តវូ្រ បានទទួលស្គល
ា ដោ
់ យផ្អក
ែ លើមល
ូ ដ្ឋន
ា

ការបែងចែកភាគលាភ ទៅដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារត្រូវ

បង្គរ។ចំពោះឥណទានដែលបានចាត់ថក
ា្ន ថា
់ មិនដំណរើ ការការកត់ត្រា

បានទទួលស្គាល់ជាបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចំាឆ្នំា

វិញ។ ការប្រាក់លើឥណទានត្រូវបានគណនា ដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត

២.១៩ ការបង្គត់លេខ

ចំណូលពីការប្រាក់ត្រូវបានព្យួររហូតដល់មានសំណងជាសាច់ប្រាក់
ថយចុះនៃសមតុល្យប្រាក់ដើមដែលនៅសល់រៀងរាល់ខែ។
កម្រៃលើកិច្ចសន្យា

ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណូលនៅពេល

ដែលឥណទានត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅអតិថិជន។

កម្រៃសេវាកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់ នៅពេលដែលសេវាកម្ម

ត្រូវបានបំពេញ ។

២.១៥ ចំណាយលើការប្រាក់
ចំណាយលើការប្រាក់ទៅលើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ត្រូវបាន

ទទួលស្គាល់តាមមូលដ្ឋានបង្គរ ។

២.១៦ ភតិសន្យា
ការជួលដែលចំណែកភាគច្រើននៃហានិភ័យ និងផលប្រយោជន៍

នៃកម្មសិទ្ធិ

ត្រូវបានរក្សាទុកដោយភតិបតីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាការ

ជួលតាមកិចស
្ច ន្យាបត
្រ ប
ិ ត្ដកា
ិ រ។ ថ្លឈ
ៃ ល
ួ្ន ដល
ែ បានបង់លភ
ើ តិសន្យា
ប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដោយ

ដែលភាគលាភនោះត្រូវបានអនុម័តដោយភាគទុនិក។

តួលខ
េ នៅក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ តវូ្រ បានបង្គតស
់ មប
្រា ប
់ ក
្រា ់

ដុល្លារអាមេរិក និងខ្ទង់ពាន់សម្រាប់ប្រាក់រៀល។

៣. ការប៉ាន់ស្មាន និងការវិនិច្ឆ័យលើគណនេយ្យ
សំខាន់ៗ
៣.១ ប្រភពសំខាន់ៗនៃការប៉ាន់ស្មានមិនច្បាស់លាស់
ធនាគារធ្វើការប៉ាន់ស្មាន និងសន្មត ដែលប៉ះពាល់លើតួលេខនៃ

ទ្រពយ្ សកម្មនង
ិ បំណល
ុ ។ ការប៉ន
ា ស
់ ន
ា្ម និងការវិនច
ិ យ
័្ឆ ត្រវូ បានវាយ

តម្លជា
ៃ បន្តបន្ទប
ា ដោ
់ យផ្អក
ែ ទៅលើបទពិសោធន៍នាពល
េ កន្លងមក និង
កត្តផ
ា ស្ ង
េ ៗ ដូចជាការរំពង
ឹ ទុកអំពហ
ី ត
េ កា
ុ រណ៍នាពេលអនាគត ដល
ែ
គេជឿថាមានភាពសមហេតុផលទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ។
(ក) សំវិធានធនលើហ្វាស៊ីលីធី
ធនាគារធើស
្វ វំ ធា
ិ នធនសមប
្រា ឥ
់ ណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្សយ
័

ផ្អែកលើមូលដ្ឋានរំលស់ថេរទៅតាមពេលកំណត់នៃការជួល។ កិច្ច

ដោយផ្អែកលើកម្រិត នៃសំវិធានធនដែលជាតម្រូវការរបស់ធនាគារ

មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់សង។

ដែលហួសកាលកំណត់សង 79 ថ្ងៃឬលើសពីនេះ។ អ្នកគ្រប់គ្រង

សន្យាភតិសន្យាមិនតវូ្រ បានទទួលស្គល
ា ជា
់ បំណល
ុ រហូតដល់ធនាគារ
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ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ឬខាតក្នុងការិយបរិច្ឆេទ រួមមានពន្ធលើ

ជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ ឬសំវធា
ិ នធនដែលមានហានិភយ
័ 100% នៃឥណទាន

៣. ការប៉ាន់ស្មាន និងការវិនិច្ឆ័យលើគណនេយ្យ
សំខាន់ៗ (ត)

បានកត់ត្រាក្នុងតារាងតុល្យការ ឬក្រៅតារាងតុល្យការ ដែលធ្វើឲ្យ
កើនឡើងនូវហានិភ័យនៃឥណទាន។

៣.១ ប្រភពសំខាន់ៗនៃការប៉ាន់ស្មានមិនច្បាស់លាស់ (ត)
(ក) សំវិធានធនលើហ្វាស៊ីលីធី (ត)

ប្រព័ន្ធពន្ធ ត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនប្រភេទ និងមានការផ្លាស់ប្តូរ

ជឿជាក់ថាវានឹងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីសំវិធានធនដែលចាំបាច់ដើម្បីកាត់
បន្ថយហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងចរិកលក្ខណៈនៃប្រតិបត្តិការរបស់
ធនាគារ។

អនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

រាល់ឥណទាន

ត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយយោងទៅតាមលទ្ធ

ភាពនៃការទូទាត់សងរបស់សមភាគី។

លទ្ធភាពនៃការទូទាត់សង

នេះ ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍នៃការទូទាត់
សងពីមុន លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនបំណុល អាជីវកម្ម និងលំហូរ
សាច់ប្រាក់នាពេលអនាគត

លទ្ធភាព

(ខ) ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

និងការតាំងចិត្តសងរបស់

កូនបំណុល ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាពនៃឯកសារ ដែល
ប្រមូលបាន។

ចំនន
ួ ថ្ងដ
ៃ ល
ែ ហួសកាលកំណត់សងក៏តវូ្រ បានយកមករាប់បញ្ចល
ូ

ដែរ។ សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យអប្បបរមា
ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានកំណត់។
នៅពេលមានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានកំណត់ថា

ការបាត់បង់

នឹង កើតមានឡើងច្រើនជាងតម្រូវការអប្បបរមានោះ សំវិធានធន
បន្ថែមនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង។

បន្ថែមពីលើនេះ ប្រកាសនេះក៏តម្រូវឲ្យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថាន

ហិរញ្ញវត្ថធ
ុ ស
ើ្វ វំ ធា
ិ នធនទៅលើ ឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថផ
ុ ស្ ង
េ ៗទៀត ដល
ែ

ច្បាប់ជារឿយៗ ដែលមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ ផ្ទុយគ្នា និង
អាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយ។ ជាទូទៅ មានការបកស្រាយខុសៗ
គ្នាក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរពន្ធដារ និងដែនសម្ថកិច្ចផ្សេងៗគ្នា។ ពន្ធត្រូវ
បានត្រួតពិនិត្យដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារជាច្រើនរូប

ដែលបានទទួល

សិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការកំណត់ប្រាក់ពិន័យ និងការប្រាក់លើបំណុល
ពន្ធ។

កត្តា ទាំ ង នេះ អាចធ្វើ ឲ្ យ មានការប៉ះ ពាល់ ដ ល់ កា របង់ ព ន្ធ រ បស់

ធនាគារជាសារវន្ត។ គណៈគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថាពួកគេបានយល់ដឹង

ច្បាប់ពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ និងបានធ្វើការគិតបំណុលពន្ធដោយផ្អែកលើ

ការយល់ឃញ
ើ របស់ពក
ួ គេចពោ
ំ ះច្បាប់ពន្ធបច្ចប
ុ ប្ ន្ន។ ទោះបីជាយ៉ង
ា
ណា អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ ប្រហែលជាមានការបកស្រាយផ្សេងៗ
គ្នា ហើយផលប៉ះពាល់អាចមានជាសារវន្ត។

៣.២ ការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្ដគោលនយោបាយ
គណនេយ្យ
មិនមានការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗដែលធ្វើឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង

ក្នង
ុ ដំណរើ ការអនុវត្តគោលនយោបាយគណនេយយ្ ដែលមានឥទ្ធព
ិ ល

ជាសារវន្តទៅលើចន
ំ ន
ួ ទឹកបក
្រា ់ ដែលបានទទួលស្គល
ា នៅ
់ ក្នង
ុ របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីការប៉ាន់ស្មាន
ឡើយ។

ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ

៤. សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់រៀល

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

340,314

1,367,382

242,884

980,523

85,819

344,820

-

-

426,133

1,712,202

242,884

980,523

៥. សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

គណនីចរន្ត
ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន*

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

13,829

55,565

12,384

49,994

1,000,000

4,018,000

625,000

2,523,125

1,013,829

4,073,565

637,384

2,573,119

* ដោយអនុលោមទៅតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ធ7-00-05 ចុះថ្ងៃទី 11 ខែ មករា ឆ្នាំ 2000 ស្ដីពីអាជ្ញាប័ណ្ណនៃធនាគារឯកទេស ធនាគារ
ឯកទេសត្រវូ រក្សាទុកបក
្រា ត
់ ម្កលធា
់ នាលើដម
ើ ទុន នៅធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ ចំនន
ួ 5% នដ
ៃ ម
ើ ទុនចុះបញ្ជ។
ី បក
្រា ត
់ ម្កលន
់ ះេ មិនអាចតវូ្រ បានបប
ើ្រ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ
ប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារបាននោះទេ ហើយនឹងត្រូវបង្វិលឲ្យធនាគារវិញនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន ស្ម័គ្រចិត្ត បញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន ទទួលបានការប្រាក់តាមអត្រាចន្លោះ ពី 0.46% ទៅ 0.62% ក្នុងមួយឆ្នាំ (2017: 0.32% to 0.36%)។
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៦. សមតុល្យនៅធនាគារនានា
ប្រាក់បញ្ញើគឺជាគណនីចរន្ត ដែលដាក់ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅធនាគារក្នុងស្រុក និងមិនទទួលបាន ការប្រាក់ នោះទេ។
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,909,872

7,673,866

1,381,845

5,578,509

565,218

2,271,046

734,687

2,965,931

2,475,090

9,944,912

2,116,532

8,544,440

(24,751)

(99,450)

-

-

2,450,339

9,845,462

2,116,532

8,544,440

ធនាគារក្នុងស្រុក
គណនីចរន្ត
ធនាគារក្រៅស្រុក
គណនីចរន្ត

សំវិធានធនសម្រាប់សមតុល្យនៅធនាគារនានា
សមតុល្យនៅធនាគារនានា-សុទ្ធ

បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនសម្រាប់សមតុល្យនៅធនាគារនានាមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា

-

-

-

-

សំវិធានធនក្នុងឆ្នាំ

24,751

99,450

-

-

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

24,751

99,450

-

-

សមតុល្យនៅធនាគារនាដុលនាត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រោម៖

តាមរូបិយប័ណ្ណ៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់រៀល
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ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2,220,222

8,920,852

2,116,532

8,544,440

254,868

1,024,060

-

-

2,475,090

9,944,912

2,116,532

8,544,440

៧. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

សំវិធានធនជាក់លាក់

(816,825)

(3,282,002)

(728,384)

(2,940,486)

សំវិធានធនទូទៅ

(648,479)

(2,605,590)

(591,518)

(2,387,958)

(1,465,304)

(5,887,592)

(1,319,902)

(5,328,444)

65,700,471

263,984,492

35,956,288

145,155,535

ឥណទានឯកត្តជន

សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និង ជាប់សង្ស័យ

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនសុទ្ធ

បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា

1,319,902

5,328,444

1,170,485

4,725,249

សំវិធានធនក្នុងឆ្នាំ

1,340,777

5,387,242

1,406,989

5,680,015

(1,195,375)

(4,803,017)

(1,257,572)

(5,076,820)

-

(25,077)

-

-

1,465,304

5,887,592

1,319,902

5,328,444

ការលុបចេញ
លំអៀងលើការប្តូររូបបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ
ឥណទានដុលត្រូវបានវិភាគមានដូចខាងក្រោម៖

(ក) តាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

64,677,508

259,874,227

35,094,851

141,677,913

1,069,388

4,296,801

938,170

3,787,392

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

405,657

1,629,930

374,774

1,512,963

ឥណទានជាប់សង្ស័យ

619,219

2,488,022

462,116

1,865,562

ឥណទានបាត់បង់

394,003

1,583,104

406,279

1,640,149

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

ពុំមានការធានា*
ឥណទានស្តង់ដារ
ឥណទានឃ្លាំមើល

* ឥណទានដែលពុំមានការធានាគឺជាឥណទានដែលពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ។
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៧. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (ត)
(ខ) តាមកាលកំណត់
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

រយៈពេល 1 ខែ

11,474,169

46,103,211

13,902,335

56,123,726

1 ខែ ទៅ 3 ខែ

1,762,224

7,080,616

705,832

2,849,444

3 ខែ ទៅ 12 ខែ

17,996,059

72,308,165

9,213,837

37,196,260

ពី 1 ឆ្នាំទៅ 5 ឆ្នាំ

35,430,060

142,357,981

13,095,875

52,868,047

503,263

2,022,111

358,311

1,446,502

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

លើសពី 5 ឆ្នាំ

(គ) តាមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

20,696,037

83,156,677

9,454,787

38,168,975

ការទិញយានយន្តដោយបង់រំលស់

19,216,601

77,212,303

12,243,672

49,427,704

ការទិញបង់រំលស់ទូទៅ

14,980,003

60,189,652

7,958,063

32,126,700

កាតឥណទាន

11,152,961

44,812,597

5,517,618

22,274,624

1,120,173

4,500,855

2,102,050

8,485,976

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

កសិកម្ម

(ឃ) តាមរូបិយប័ណ្ណ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់រៀល

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

67,000,773

269,209,106

37,276,190

150,483,979

165,002

662,978

-

-

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

នៅថ្ងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016 ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសលេខ ធ7-016-334 ស្តីពីការផ្តល់ឥណទានជារូបិយវត្ថុជាតិរបស់

គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលប្រកាសនេះតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ មានឥណទានជារូបិយវត្ថុជាតិ (រៀល) យ៉ាងតិច 10% នៃ
សំពាធឥណទានសរុប។ ធនាគារ តម្រូវឲ្យអនុវត្តប្រកាសនេះឲ្យបានពេញលេញ យ៉ាងយូរត្រឹម ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019។

(ង) តាមនិវាសនដ្ឋាន
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

និវាសនជន
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ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

៧. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (ត)
(ច) តាមទំនាក់ទំនង
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជនខាងក្រៅ
ឥណទានផ្ដល់ដល់បុគ្គលិក

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

66,599,002

267,594,790

37,072,892

149,663,265

566,773

2,277,294

203,298

820,714

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

(ឆ) តាមហានិភ័យ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

មិនមែនជាហានិភ័យធំ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

(ជ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ):
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

0% - 43.80%

7.08% - 43.80%

ឥណទានឯកត្តជន

៨. ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ការប្រាក់ត្រូវទទួល

1,589,223

6,385,496

868,799

3,507,340

គណនីត្រូវទទួល

1,189,147

4,777,993

724,153

2,923,406

ប្រាក់បង់មុន និងប្រាក់តម្កល់

844,933

3,394,941

502,458

2,028,423

ចំណាយបង់មុន

289,107

1,161,632

93,660

378,105

ផ្សេងៗ

329,424

1,323,627

133,163

537,581

4,241,834

17,043,689

2,322,233

9,374,855
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៩. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ការកែលម្អ
អាគារជួល

គ្រឿងសង្ហារឹម
និងបរិក្ខារភ្ជាប់

បរិក្ខារ
ការិយាល័យ

កុំព្យូទ័រ និង
បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
កំពុងសាងសង់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,534,970

217,808

377,770

1,654,227

366,207

4,150,982

219,459

60,952

115,734

130,423

29,178

555,746

76,981

-

38,984

249,836

(365,801)

-

ការលុបចោល

(61,844)

(2,871)

(25,817)

(4,963)

-

(95,495)

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

1,769,566

275,889

506,671

2,029,523

29,584

4,611,233

នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018

(804,802)

(127,911)

(176,447)

(824,646)

-

(1,933,806)

រំលស់ក្នុងឆ្នាំ

(347,210)

(46,642)

(133,575)

(374,806)

-

(902,233)

61,171

2,763

25,717

4,025

-

93,676

(1,090,841)

(171,790)

(284,305)

(1,195,427)

-

(2,742,363)

678,725

104,099

222,366

834,096

29,584

1,868,870

2,727,117

418,270

893,467

3,351,398

118,868

7,509,120

ការកែលម្អ
អាគារជួល

គ្រឿងសង្ហារឹម
និងបរិក្ខារភ្ជាប់

បរិក្ខារ
ការិយាល័យ

កុំព្យូទ័រ និង
បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
កំពុងសាងសង់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,173,279

186,818

182,449

1,033,594

-

2,576,140

ការទិញបន្ថែម

476,986

30,990

199,319

620,633

366,207

1,694,135

ការលុបចោល

(115,295)

-

(3,998)

-

-

(119,293)

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

1,534,970

217,808

377,770

1,654,227

366,207

4,150,982

នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017

(683,503)

(74,331)

(91,371)

(535,808)

-

(1,385,013)

រំលស់ក្នុងឆ្នាំ

(236,594)

(53,580)

(89,074)

(288,838)

-

(668,086)

115,295

-

3,998

-

-

119,293

(804,802)

(127,911)

(176,447)

(824,646)

-

(1,933,806)

730,168

89,897

201,323

829,581

366,207

2,217,176

2,947,688

362,914

812,741

3,349,018

1,478,379

8,950,740

ថ្លៃដើម
នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018
ការទិញបន្ថែម
ផ្ទេរ

ដក៖ រំលស់បង្គរ

ការលុបចោល
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
សមមូលនឹងពាន់រៀល

ថ្លៃដើម
នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017

ដក៖ រំលស់បង្គរ

ការលុបចោល
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
សមមូលនឹងពាន់រៀល
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១០. ទ្រព្យសកម្មអរូបី
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃដើម

កម្មវិធីកំព្យូទ័រ
កំពុងតម្លើង

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

524,778

3,816,486

នាថ្ងៃទី1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018

3,291,708

ផ្ទេរ

1,047,445

(1,047,445)
-

(8,067)

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

4,373,884

27,953

4,401,837

(1,625,643)

-

(1,625,643)

8,067

-

8,067

ការទិញបន្ថែម

42,798

ការលុបចោល

(8,067)

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ងៃទី1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018
រំលស់ក្នុងឆ្នាំ

550,620

(320,497)

ការលុបចោល
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

-

593,418

-

(320,497)

(1,938,073)

-

(1,938,073)

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

2,435,811

27,953

2,463,764

សមមូលនឹងពាន់រៀល

9,787,089

112,315

9,899,404

នាថ្ងៃទី1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017

3,266,213

25,495

-

524,778

3,266,213

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

3,291,708

524,778

3,816,486

នាថ្ងៃទី1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017

(976,619)

-

(976,619)

រំលស់ក្នុងឆ្នាំ

(649,024)

-

(649,024)

(1,625,643)

-

(1,625,643)

នាថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017

1,666,065

524,778

2,190,843

សមមូលនឹងពាន់រៀល

6,725,904

2,118,529

8,844,433

តម្លៃយោង

ថ្លៃដើម

ការទិញបន្ថែម

550,273

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
តម្លៃយោង

១១.

បំណុលផ្សេងៗ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

គណនីត្រូវទូទាត់ឲ្យអ្នកចែកចាយ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
ចំណាយបង្គរ

ប្រាក់បង់មុនពីអតិថិជន
បំណុលពន្ធផ្សេងៗ
ការប្រាក់ត្រូវបង់

ការប្រាក់ព្យួរទុក
ផ្សេងៗ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,400,817

5,628,483

874,826

3,531,673

165,963

666,839

88,511

357,319

112,753

453,042

74,409

300,389

297,111

1,193,791

232,547

938,791

2,385,294

9,584,111

1,519,019

6,132,280

247,605
121,502

39,543

994,877
488,195
158,884

141,556
74,587

32,583

571,462
301,108

131,538
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១២. ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
(ក) ពន្ធពន្យារសុទ្ធ
ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលពន្ធពន្យារ ត្រូវបានកាត់កងនៅពេលមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ និងស្ថិតក្រោមអាជ្ញាធរពន្ធតែមួយ។ ចំនួនដែល

បានកាត់កងរួចហើយមានដួចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម
ពន្ធពន្យារជាបំណុល

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

330,815

1,329,215

246,414

994,774

-

-

(521)

(2,104)

330,815

1,329,215

245,893

992,670

បម្រែបម្រួលទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារសុទ្ធ មានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

245,893

992,670

200,776

810,533

84,922

341,217

39,933

161,209

ការធ្វើវិសោធនកម្មលើពន្ធពីឆ្នាំមុន

-

-

5,184

20,928

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

-

(4,672)

-

-

330,815

1,329,215

245,893

992,670

នាថ្ងៃទី1 ខែ មករា
ផ្ទេរចូលក្នុងទៅរបាយការណ៍លទ្ធផល

ទ្រព្យសកម្ម/(បំណុល) ពន្ធពន្យារមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

141,062

566,787

123,933

500,318

រំលស់

71,404

286,901

71,437

288,391

ប្រាក់ចំណូលមិនទាន់ទទួលស្គាល់

60,343

242,458

37,702

152,203

កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិត

35,556

142,864

-

-

ជំពាក់បង្គរទៅសម្ព័ន្ធញាតិ

12,806

51,455

-

-

9,259

37,203

13,342

53,862

385

1,547

(521)

(2,104)

330,815

1,329,215

245,893

992,670

សំវិធានធនលើហ្វាស៊ីលីធី

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបង្គរ
ខាត/(ចំណេញ)ពីលំអៀងអត្រាប្ដូរប្រាក់

(ខ) បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ
ពន្ធដែលបានបង់

ការធ្វើវិសោធនកម្មលើពន្ធពីឆ្នាំមុន
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ
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ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

17,481

70,571

139,195

561,930

511,414

2,054,861

118,390

477,940

(164,263)

(660,009)

(245,288)

(990,228)

-

(332)

-

-

364,632

1,465,091

-

-

5,184

17,481

20,929

70,571

១២. ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ត)
(ខ) បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ត)
អនុលោមទៅតាមច្បាប់ពន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ដោយគណនាតាមអត្រា 20% នៃ

ប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធអប្បបរមាដោយគណនាតាមអត្រា 1% នៃប្រាក់ចំណូលសរុប ដោយកំណត់យកចំនួនពន្ធ ត្រូវបង់ណា
ដែលធំជាង ។

(គ) ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ
ពន្ធពន្យារ

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

511,414

2,054,861

118,390

477,940

(84,922)

(341,216)

(39,933)

(161,209)

426,492

1,713,645

78,457

316,731

ការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និងចំណេញគណនេយ្យមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,819,079

7,309,059

154,674

624,418

អត្រាពន្ធជាផ្លូវការ 20%

363,816

1,461,813

30,935

124,885

ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន

62,676

251,832

41,815

168,807

កង្វះសំវិធានធននៅការិយបរិច្ឆេទមុន

-

-

5,184

20,928

ផលប៉ះពាល់លើសមតុល្យពន្ធពន្យារ

-

-

523

2,111

426,492

1,713,645

78,457

316,731

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញផ្អែកតាម

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

ការបង់ពន្ធរបស់ធនាគារតវូ្រ មានការតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ និងអនុមត
័ ដោយអាជ្ញធ
ា រពន្ធដារ។ ដោយសារការអនុវត្តចបា
្ ប់ពន្ធ និងបទបញ្ជផ
ា ស្ ង
េ ៗចំពោះ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្សេងៗអាចប្រែប្រួលទៅតាមការបកស្រាយខុសៗគ្នា ចំនួនដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវ
បានផ្លាស់ប្តូរនៅពេលក្រោយ តាមការកំណត់ចុងក្រោយដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

១៣. ប្រាក់កម្ចី
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា

30,700,000

123,935,900

28,690,000

115,821,530

កម្ចីក្នុងឆ្នាំ

31,100,000

124,959,800

22,700,000

91,639,900

(7,800,000)

(31,340,400)

(20,690,000)

(83,525,530)

-

(583,300)

-

-

54,000,000

216,972,000

30,700,000

123,935,900

ការទូទាត់សងក្នុងឆ្នាំ
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះ ជាប្រាក់កម្ចីពីធនាគារនៅបរទេស ដែលមានអត្រាការប្រាក់ពី 2.29% ទៅ 3.78% ក្នុងមួយឆ្នាំ (ឆ្នាំ2017 គឺ ពី2.14% to

3.30%)។

ចំណាយការប្រាក់ក្នុងឆ្នាំមានចំនួន 1,146,505 ដុល្លារអាមេរិក (ឆ្នាំ2017 គឺ 686,891 ដុល្លារអាមេរិក)។
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១៣. ប្រាក់កម្ចី (ត)
ប្រាក់កម្ចី ត្រូវបានវិភាគបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖

(ក) តាមរូបិយប័ណ្ណ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

54,000,000

216,972,000

30,700,000

123,935,900

(ខ) តាមកាលកំណត់
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

-

-

10,000,000

40,370,000

1 ទៅ 3ខែ

5,000,000

20,090,000

6,700,000

27,047,900

3 ទៅ 12ខែ

33,000,000

132,594,000

14,000,000

56,518,000

លើស12ខែ

16,000,000

64,288,000

-

-

54,000,000

216,972,000

30,700,000

123,935,900

តិចជាងឬស្មើ1ខែ

១៤. កាតព្វកិច្ចផលប្រយោជន៏របស់និយោជិត
កាតព្វកិច្ចផលប្រយោជន៏របស់និយោជិត បង្ហាញពីកាតព្វកិច្ចនៃការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងាររបស់និយោជិត អនុលោមទៅតាម

ប្រកាសស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងាររបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានចេញនៅថ្ងែទី 21 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ
២០១៨។

បម្រែបម្រួលនៃកាតព្វកិច្ចមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ដុល្លារអាមេរិក
នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា

-

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

-

-

-

-

-

-

ចំណាយក្នុងឆ្នាំ

177,778

714,312

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

177,778

714,312

ការទូទាត់ក្នុងឆ្នាំ

-

-

-

-

-

១៥. ដើមទុន
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ភាគហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងបានបង់
1 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហ៊ុន

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

20,000,000

80,360,000

12,500,000

50,462,500

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដើមទុនមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company
Limited
AEON Financial Service Co., Ltd.
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ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

% នៃភាពជា
ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន1
ដុល្លារអាមេរិក
ក្នុងមួយហ៊ុន

% នៃភាពជា
ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន1
ដុល្លារអាមេរិក
ក្នុងមួយហ៊ុន

50%

10,000,000

80%

10,000,000

50%

10,000,000

20%

2,500,000

100%

20,000,000

100%

12,500,000

យោងតាមប្រកាស ធ7-016-117 ចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិ

ហិរញ្ញវត្ថត
ុ ម្រវូ ឲ្យធនាគារត្រវូ បង្កន
ើ ដើមទុនចុះបញ្ជអ
ី ប្បបរមា ឱ្យបាន

របស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ” ធនាគារឯកទេស បង្កើត

ត្រឹមដំណាច់ខែ មីនា ឆ្នាំ2017 និងបង្រ្គប់ដើមទុនឱ្យបានគ្រប់ចំនួន

នៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី 22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2016 លើ ”ដើមទុនអប្បបរមាចុះបញ្ជី
កម
្រោ រូបភាព ជាកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ក្នង
ុ សក
ុ្រ តវូ្រ មានដើមទុនចុះបញ្ជអ
ី ប្បបរមា
ស្មើនឹង 60 ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 15 លាន ដុល្លារអាមេរិក)។
ធនាគារតម្រូវឲ្យបំពេញតាមការតម្រូវនេះយ៉ាងយូរ 2 ឆ្នាំគិតពីកាល
បរិច្ឆេទនៃប្រកាសនេះ។ នៅថ្ងៃទី16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016 ធនាគារជាតិ

នក
ៃ ម្ពជា
ុ បានចញ
េ សរាចរណនា
ែ ល
ំ ខ
េ ធ7-016-003 ស្តព
ី កា
ី រអនុវត្ត
ប្រកាសស្តីពីដើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមារបស់គ្រឺះស្ថានធនាគារ

និង

យ៉ាងតិចពាក់កណ្តាលនៃដើមទុនដែលត្រូវបំពេញ

បន្ថែមយ៉ាងយូរ

យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម ថ្ងៃទី 22 ខែ មីនា ឆ្នាំ2018 ។

នាថ្ងៃទី 24 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2018 ធនាគារបានទទួលការអនុម័តពី

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីតំឡើងដើមទុនពី ចំនួន 12.5 លាន

ដុលរា្ល អាមេរក
ិ ទៅ 20 លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ ។ វិសោធនកម្មលល
ើ ក្ខនក
ិ្ត ៈ
របស់ធនាគារត្រូវបានអនុម័តពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាថ្ងៃទី
កញ្ញា ឆ្នាំ 2018។

4

ខែ

១៦. ចំណូលពីការប្រាក់
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

13,773,777

55,343,036

9,480,127

38,271,273

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារផ្សេងៗ

49,466

198,754

35,315

142,567

ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

12,580

50,547

2,268

9,155

13,835,823

55,592,337

9,517,710

38,422,995

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន

១៧. ចំណូលកម្រៃជើងសារ និងផ្សេងៗ
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

កម្រៃលើចំណាយទូទាត់សង

597,133

2,399,280

270,444

1,091,782

កម្រៃពីការផាកពិន័យ

318,685

1,280,476

204,449

825,361

កម្រៃស្នើសុំឥណទាន

292,025

1,173,356

160,655

648,564

កម្រៃផ្សេងៗ

387,668

1,557,651

195,267

788,293

1,595,511

6,410,763

830,815

3,354,000

១៨. ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ការប្រមូលបានវិញនូវឥណទានដែលបានលុបចោល
ពីមុន

ចំណេញឬខាតពីអត្រាប្ដូរប្រាក់-សុទ្ធ

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

157,518

632,907

12,827

51,782

337

1,354

(3,527)

(14,238)

157,855

634,261

9,300

37,544
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១៩. ចំណាយលើបុគ្គលិក
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

4,312,453

17,327,436

3,175,355

12,818,908

ចំណាយលើការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

177,778

714,312

-

-

ចំណាយលើការបណ្ដុះបណ្ដាល

100,520

403,889

106,462

429,787

83,979

337,428

79,177

319,638

9,634

38,709

10,544

42,566

127,872

513,790

60,786

245,393

4,812,236

19,335,564

3,432,324

13,856,292

ប្រាក់ខែ និងប្រាក់ឈ្នួល

ចំណាយលើការជួលផ្ទះសម្រាប់ បុគ្គលិក
ចំណាយថ្នាំពេទ្យ
ផេ្សងៗ

២០. រំលស់

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

រំលស់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

902,233

3,625,171

668,085

2,697,058

រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី

320,497

1,287,758

649,025

2,620,115

1,222,730

4,912,929

1,317,110

5,317,173

២១. ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,363,444

5,478,318

565,093

2,281,280

ចំណាយលើផ្នែកទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

721,610

2,899,429

422,044

1,703,794

ចំណាយលើការជួលការិយាល័យ

482,284

1,937,817

455,658

1,839,491

ចំណាយលើផ្នែកទំនាក់ទំនង

382,991

1,538,858

271,410

1,095,682

ចំណាយលើសេវាវិជ្ជាជីវៈ

340,806

1,369,359

88,338

356,621

ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ

336,862

1,353,512

270,345

1,091,383

ចំណាយលើសម្ភារៈការិយាល័យ

320,072

1,286,049

240,848

972,303

ចំណាយលើការជួលយានយន្ត

283,012

1,137,142

213,408

861,528

ចំណាយពន្ធ និងអាជ្ញាប័ណ្ណ

209,273

840,859

161,452

651,782

ចំណាយលើកាតឥណទាន និង ប្រតិបត្តិការទូATM

247,602

994,865

148,524

599,591

ចំណាយលើការគ្រប់គ្រង

123,648

496,818

114,473

462,127

ចំណាយលើថ្លៃទឹកភ្លើង

122,877

493,720

101,979

411,689

ចំណាយលើធានារ៉ាប់រង

109,319

439,244

75,334

304,123

1,138

4,572

-

-

178,173

715,898

230,931

932,268

5,223,111

20,986,460

3,359,837

13,563,662

ចំណាយលើការជួសជុល និងថែទាំ

ការខាតលើការលុបចោលទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ចំណាយផ្សេងៗ
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ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

២២. សំវិធានធនលើហ្វាស៊ីលីធី
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
សំវិធានធនលើសមតុល្យនៅធនាគារនានា

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

24,751

99,450

-

-

1,340,777

5,387,242

1,406,989

5,680,015

(កំណត់សម្គាល់លេខ6)

សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់

និងជាប់សង្ស័យ(កំណត់សម្គាល់លេខ 7)

1,365,528

២៣. ភាគលាភ

5,486,692

1,406,989

5,680,015

នៅក្នុងកំឡុងឆ្នំានេះ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនបានចេញសេចក្តីសម្រេចអនុម័តលើការបង់ភាគលាភសរុបចំនួន 1,149,950 ដុល្លារអាមេរិក (ឆ្នាំ2017

ពុំមានទេ) ហើយភាគលាភទាំងអស់ត្រូវបានបង់គ្រប់ចំនួន។

២៤. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សម្រាប់ការបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល មានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

គណនីចរន្តនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
សមតុល្យនៅធនាគារនានា

២៥. ភតិសន្យា និងយថាភាព

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

426,133

1,712,202

242,884

980,523

2,475,090

9,944,912

2,116,532

8,544,441

2,915,052

11,712,679

2,371,800

9,574,958

13,829

55,565

12,384

49,994

(ក) កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ធនាគារជួលអគារការិយាល័យ ក្រោមភតិសន្យាប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

មិនលើសពី 1ឆ្នាំ
លើសពី 1ឆ្នាំ តែមិនលើសពី5ឆ្នាំ
លើសពី5ឆ្នាំ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

625,477

2,513,167

387,580

1,564,660

1,955,678

7,857,914

225,490

910,303

74,178

298,047

-

-

2,655,333

10,669,128

613,070

2,474,963

(ខ) កិច្ចសន្យាឥណទាន
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
កម្រិតឥណទានដែលមិនទាន់បាន ប្រើប្រាស់

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

18,933,666

76,075,470

6,978,595

28,172,588

(គ) កិច្ចសន្យាចំណាយមូលធន
ការចំណាយមូលធនដែលបានចុះកិច្ចសន្យានៅកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានកើតឡើងមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
មិនលើសពី 1 ឆ្នាំ

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

-

-

787,470

3,179,016
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២៦. សមតុល្យ និងប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
សមតុល្យ និងប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិមានដូចខាងក្រោម៖
ទំនាក់ទំនង

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ក្រុមហ៊ុនមេ

ក្រុមហ៊ុនដែលមានកម្មសិទ្ធិ និងការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនលើធនាគារ

ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ

ក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេតែមួយរបស់ធនាគារ

គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

អ្នកដែលមានអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការរៀបចំផែនការ ដឹកនាំ និងត្រួតពិនិត្យ
សកម្មភាពរបស់ធនាគារផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់ រួមទាំងនាយក (មិនថានាយកប្រតិបត្តិឬក៏នាយកមិន
ប្រតិបត្តិ)របស់ធនាគារ។

(ក) សមតុល្យជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

15,681

63,006

890

3,593

2,247

9,028

13,117

52,953

71,824

288,589

37,900

153,002

355

1,426

290

1,171

175,764

706,220

66,573

268,755

ចំនួនត្រូវទទួល
ក្រុមហ៊ុនមេ
ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ
ឥណទានផ្ដល់ឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
ការប្រាក់ត្រូវទទួលពីគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់
ចំនួនដែលត្រូវបង់
ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ

គណនីត្រូវបង់ទៅសម័្ពន្ធញាតិ គឺពុំមានការធានា និងគ្មានការប្រាក់ ហើយគ្មានកាលកំណត់ជាក់លាក់ក្នុងការទូទាត់សងឡើយ ។

(ខ) ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

15,944

64,063

-

-

8,892

35,728

-

-

1,149,950

4,620,499

-

-

ការទិញទំនិញ និងសេវាកម្ម

153,351

616,164

99,818
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ចំណាយលើការគ្រប់គ្រង

123,648

496,818

114,473

462,127

ចំណាយអាជ្ញាប័ណ្ណ

87,328

350,884

-

-

ចំណាយលើការធានា

75,693

304,134

-

-

-

-

1,142

4,610

904,944

3,636,065

582,890

2,353,127

57,124

229,524

-

-

4,566

18,346

-

-

1,034,808

4,157,859

690,961

2,789,410

ប្រាក់កម្រៃរបស់គណៈគ្រប់គ្រង

629,631

2,529,857

940,085

3,795,123

ទំនិញ និងសេវាកម្មដែលទទួលបាន

453,641

1,822,730

383,864

1,549,659

ចំណាយការជួល

148,917

598,349

65,292

263,584

ក្រុមហ៊ុនមេ
ការទូទាត់ជំនួសដោយធនាគារ
ការទូទាត់ជំនួសឲ្យធនាគារ
ការបង់ភាគលាភ

ចំណាយទូទាត់សង
ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ
ការទូទាត់បំណុលរបស់អតិថិជន
ការលក់ទំនិញ
ការទូទាត់ជំនួសដោយធនាគារ
ការទិញទ្រពសកម្មអរូបី
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ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ដំណាច់ឆ្នាំ
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

-

-

30,572

123,419

3,403

13,673

1,102

4,449

ការផ្ដល់សេវា
គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
ចំណួលការប្រាក់

(គ) ការទូទាត់ជូនគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
ចំណាយ រួមបញ្ចូលទាំង អត្ថប្រយោជន៍របស់អភិបាល និងអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗក្នុងការិយបរិច្ឆេទ មានចំនួន 667,749ដុល្លារអាមេរិក

(ឆ្នាំ2017គឺ 477,920 ដុល្លារអាមេរិក) ។

២៧. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពរបស់ធនាគារ បឈ
្រ មនឹងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថជា
ុ ច្រន
ើ ដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមទាំងហានិភយ
័ រូបិយប័ណ្ណ

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់

និងហានិភ័យតម្លៃ)

និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យដែលមិនអាចជៀសបានក្នុងអាជីវកម្ម ។

អាជីវកម្មតែងតែប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ

ហើយ

ធនាគារមិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាកិច្ចសន្យាប្ដូររូបិយប័ណ្ណ និងការប្តូរអត្រាការប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងនោះទេ

ដោយសារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនមានទីផ្សារនិស្សន្ទនៅឡើយ ។

ធនាគារ មានគោលដៅអនុលោមតាមបញ្ញាត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែធនាគារទទួលស្គាល់ថា

មិនទាន់បានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយទេ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានបង្កើតផ្នែកគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ ដើម្បីបង្កើត ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលអាចឲ្យធនាគារទទួលយកហានិភ័យបាន និងតាមដានសកម្មភាពប៉ារ៉ាមែត្រទាំងនោះ ។
ធនាគារកាន់កាប់ទព
្រ យ្ សកម្ម និងបំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ច
ូ ខាងកម
្រោ ៖
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ដុល្លារអាមេរិក

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

426,133

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ពាន់រៀល
1,712,202

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ដុល្លារអាមេរិក
242,884

980,523

1,013,829

4,073,565

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

65,700,471

263,984,492

35,956,288

145,155,535

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

72,704,385

292,126,218

40,705,670

164,328,791

1,724,604

6,929,459

1,048,822

3,283,833

175,764

706,220

42,783

172,715

សមតុល្យនៅធនាគារនានា

2,450,339

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

3,113,613

9,845,462

12,510,497

637,384

ពាន់រៀល

2,116,532

1,752,582

2,573,119

8,544,440

7,075,174

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បំណុលផ្សេងៗ

គណនីត្រូវទូទាត់សងសម្ព័ន្ធញាតិ
ប្រាក់កម្ចី

54,000,000

216,972,000

30,700,000

123,935,900

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

55,900,368

224,607,679

31,791,605

127,392,448

(ក) ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ការខាតបង់ពីហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ការគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ រួមមានការបង្កត
ើ រចនាសម្ពន
័ ្ធ

ដែលអាចកើតមានឡើង

ដោយសារតក
ែ ង្វះខាត ឬបរាជ័យនដ
ៃ ណ
ំ
រើ ការផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ធនធានមនុសស្
និងប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាលមកពីកត្តាខាងក្រៅ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈ

ដំណើរការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការដែលបានបង្កើតរួចហើយ
ការត្រួតពិនិត្យ

និងការរាយការណ៍ឲ្យបាន

ត្រឹមត្រូវពីសកម្មភាព

អាជីវកម្ម ធ្វើឡើងដោយផ្នែកត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រដោយឯករាជ្យពី

អង្គភាព តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់។ ការត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុង និងវិធានការផ្សេងៗត្រូវបានបង្កើតឡើង រួមមានការបង្កើត

អ្នកដែលមានអំណាចចុះហត្ថលេខា បង្កើតការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងការបង្កើតឲ្យមាននីតិវិធី និងការរក្សាទុកឯកសារ។
ទាំងអស់នេះត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឆើ្លយតបទៅ
នឹងហានិភ័យប្រតិបត្តិការនៃសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

ផ្នែកអាជីវកម្ម និង ការត្រួតពិនិត្យដែលផ្តល់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ។
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២៧. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ធនាគារធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ និងផ្ដលឥ
់ ណទានឲ្យឯកកត្តជនដល
ែ រស់

នៅក្នង
ុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ ។ ធនាគារ គ្របគ
់ ង
្រ កម្រត
ិ និងពិនត
ិ យ្

(ខ) ហានិភ័យឥណទាន

ការផ្ដត
ោ លើហានិភយ
័ ឥណទាន នៅពេលដែលបានកំណត់រកឃើញ។

ធនាគារប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យឥណទាន ដែលជាហានិភ័យ

ដែលភា

គីជាដៃគូនឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

ដោយសារតែមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ហានិភ័យឥណ

ទាន គឺជាហានិភ័យដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។
ការប្រឈមនឹងហានិភ័យកើតឡើងដោយសារតែការផ្ដល់ឥណទាន

ទៅឲ្យអតិថិជន។ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺជាអ្នកតាម
ដាននូវហានិភ័យឥណទាន ។

ហានិភ័យធំៗ ត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយ
មិនឲ្យលើសពី 10% មូលនៃនិធិធនាគារផ្ទាល់សុទ្ធ ។

ក្រោមប្រកាសលេខ ធ7-06-226 ធនាគារត្រូវបានតម្រូវ ឲ្យ

រក្សាអនុបាតយ៉ាងច្រើន

20%

ចន្លោះពីហានិភ័យឥណទានរបស់

ធនាគារ ទៅនិងមូលនិធិ ធនាគារផ្ទាល់សុទ្ធ និង អត្ថប្រយោជន៏
បុគល
្គ ។ បរិមាណសរុបនៃហានិភយ
័ ឥណទាន មិនអាចលើស 300%
នៃ មូលនិធិធនាគារផ្ទាល់ឡើយ។

(i) ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន

(iii) គោលនយោបាយក្នង
ុ ការកំណត់ឱនភាពនៃតម្លៃ និងការធ្វើ

ធនាគារ ប៉ន
ា ប
់ មា
្រ ណនូវកមត
ិ្រ បហ
្រ ល
ែ នកា
ៃ រខកខានមិនទូទាត់

សងបំណល
ុ របស់អក
្ន ខ្ចម
ី ក
ា្ន ៗ
់ ដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយ
នីតិវិធី និងបទពិសោធន៍ឥណទាន។ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យទទួល
ខុសត្រូវក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យ។

(ii) ការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍បញ្ចៀស

ហានិភ័យ

សំវិធានធន

ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមចំណាត់ក្រុមឥណទាន និង

សំវធា
ិ នធនអនុលោមទៅតាមបកា
្រ សថ្មល
ី ខ
េ ធ7-017-344 ចុះថ្ងទ
ៃ ី1

ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាននិងអ៊ីមភែរ
មិន។ សូមមើលកំណត់សម្គាល់ 2.6 សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។
(iv) ការប្រឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

សមតុល្យនៅធនាគារនានា

2,450,339

9,845,462

2,116,532

8,544,440

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

65,700,471

263,984,492

35,956,288

145,155,535

3,113,613

12,510,497

1,752,582

7,075,174

18,933,666

76,075,470

6,978,595

28,172,588

90,198,089

362,415,921

46,803,997

188,947,737

ទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុល្យការ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ *

ខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការ
កម្រិតឥណទានមិនទាន់បានប្រើប្រាស់

តារាងខាងបង្ហាញពីសេណារីយ៉ូករណីអាក្រក់បំផុតនៃហានិភ័យ

គណៈគ្រប់គ្រងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តត្រួត

ឥណទានសម្រាប់ធនាគារ នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ដោយមិន

ពិនត
ិ យ្ និងរក្សាឲ្យនៅទាបបំផត
ុ នូវការប្រឈមនៃហានិភយ
័ ឥណទាន

ការប្រឈមនឹងហានិភ័យខាងលើ គឺផ្អែកលើតម្លៃពិតគណនេយ្យ។

បានរក្សានីតិវិធីវាយតម្លៃឥណទានមុននឹងសម្រេចផ្ដល់ឥណទានទៅ

រាប់បញ្ចូលឥណទានដទៃ។ សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុល្យការ
ដូចបានបង្ហាញខាងលើ 72.84% (ឆ្នាំ2017គឺ 76.82%) នៃការ

របស់ធនាគារដែលបណ្ដាលមកពីឥណទាន

ដោយសារតែធនាគារ

ឲ្យអតិថិជន។

ប្រឈមសរុប គឺកើតឡើងពីឥណទានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន។

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

64,310,209

258,398,420

35,104,537

141,717,016

ហួសកាលកំណត់និងមិនទាន់ខាតបង់

1,488,113

5,979,238

928,484

3,748,290

ខាតបង់ជាឯកត្តបុគ្គល

1,367,453

5,494,426

1,243,169

5,018,673

67,165,775

269,872,084

37,276,190

150,483,979

ឥណទានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន
មិនហួសកាលកំណត់និងមិនទាន់ខាតបង់
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២៧. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ការប្រាក់ ។
ធនាគារមិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាកិច្ចសន្យា

(ខ) ហានិភ័យឥណទាន (ត)

ប្ដរូ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ និងការប្តរូ អតកា
្រា របក
្រា ់ ដើមប្ គ
ី ប
្រ គ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ទាំង

(iv) ការប្រឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន (ត)

នោះទេ។

ឥណទានមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់
ឥណទានផ្ដល់ជូនអតិថិជនដែលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និង

មិនទាន់ខាតបង់

មិនត្រូវបានធ្វើសំវិធានធន

មានផ្សេងៗដែលបង្ហាញផ្ទុយពីនេះ ។

លុះត្រាតែមានព័ត៌

ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់ គឺជាឥណទាន

ដល
ែ ការទូទាត់សងការបក
្រា ់ និងបក
្រា ់ ដើមមានការយឺតយ៉វា តិចជាង
31 ថ្ងៃ សម្រាប់ឥណទានរយៈពែលខ្លី និងតិចជាង 90 ថ្ងៃសម្រាប់
ឥណទានរយៈពេលវែង លុះត្រាតែមានព័ត៌មានផ្សេងៗដែលបង្ហាញ
ផ្ទុយពីនេះ។

អប្បបរមា ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណនា
ែ រំ បស់ធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា ។

ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពរូបិយប័ណ្ណជាច្រើន

ប្រភទ
េ ហើយធនាគារបានប្រឈមមុខនឹងហានិភយ
័ រូបយ
ិ ប័ណផ
្ណ ស្ ង
េ ៗ

គ្នា ជាពិសេសគឺប្រាក់រៀល។ ហានិភ័យនៃការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស
កើតឡើងពីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគត

និងត្រូវទទួល

ស្គល
ា ជា
់ ទ្រពយ្ សកម្ម និងបំណល
ុ ជារូបយ
ិ ប័ណដ
្ណ ល
ែ មិនមែនជារូបយ
ិ
ប័ណ្ណមុខងាររបស់ធនាគារ ។

ឥណទានខាតបង់

អនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានជាប់សង្ស័យ ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់
ឥណទានហួសកាលកំណត់លើសពី

30

ថ្ងៃ

សម្រាប់ឥណទាន

រយៈពែលខ្លី និងលើសពី 89 ថ្ងៃសម្រាប់ឥណទានរយៈពេលវែង។
របស់ឥណទាននីមួយៗ

បានរក្សានូវអនុបាតហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេសជា

(i) ហានិភ័យនៃការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់

សំវិធានធនអប្បបរមា

ធនាគារ

ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមការចំណាត់ថ្នាក់
លើកលែងតែមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតអាច

បញ្ជាក់ ពីលទ្ធភាពនៃការទូទាត់សងរបស់អ្នកខ្ចី។ គោលនយោបាយ
គណនេយ្យ ត្រូវបានបង្ហាញនៅកំណត់ សម្គាល់ 2.6 ។

ហានិភយ
័ ទីផសា
្ រ គឺជាហានិភយ
័ នកា
ៃ រខាតបង់កត
ើ ពីការបប
្រែ ល
ួ្រ

មិនអំណោយផលនៅក្នង
ុ កមត
ិ្រ តម្លៃ ឬ អតទ
្រា ផ
ី សា
្ រដល
ែ មានសមាស

ធាតុសំខាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងហានិភ័យអត្រា

សមតុល្យនៅធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា

សមតុល្យនៅធនាគារនានា

ឥណទាន ផ្តល់ដល់អតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុល

បំណុលផ្សេងៗ

គណនីត្រូវទូទាត់សង
សម្ព័ន្ធញាតិ
ប្រាក់កម្ចី

រូបិយប័ណ្ណបរទេសមិនត្រូវបានបង្ហាញឡើយ ។
(ii) ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ គឺសំដៅលើអស្ថេរភាពនៃចំណូលការ

ប្រាក់សុទ្ធ ដោយសារការប្រែប្រួលនូវកម្រិតអត្រាការប្រាក់ និងការ
ផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសមាសភាពនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល។ ការកើត

ឡើងនូវហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ គឺមានទំនាក់ទំនងជាចម្បងលើស
តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញនូវអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធិភាពនាថ្ងៃ

តារាងតុល្យការ និងអំឡុងពេលដែល ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបាន
កំណត់តម្លឡ
ៃ ង
ើ វិញ ឬដល់កាលកំណត់ណាមួយដែលកើតមុនគ។
េ

រហូតដល់ 1
ខែ
ដុល្លារ
អាមេរិក

>1 - 3 ខែ
ដុល្លារ
អាមេរិក

>3 - 12 ខែ
ដុល្លារ
អាមេរិក

>1 - 5 ឆ្នាំ
ដុល្លារ
អាមេរិក

5 ឆ្នាំ
ដុល្លារ
អាមេរិក

ពុំមានការ
ប្រាក់ដុល្លារ
អាមេរិក

សរុប
ដុល្លារ
អាមេរិក

-

-

-

-

-

426,133

426,133

-

-

-

- 1,000,000

13,829

1,013,829

11,466,202

1,673,841

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ក្រៅពីដុល្លារអាមេរិក មិនមានចំនួនច្រើននោះទេ។ ដូចនេះ ការវិភាគ

មតុល្យនៅធនាគារនានា ឥណទាន និងប្រាក់កម្ចី ។

(គ) ហានិភ័យទីផ្សារ

ទ្រព្យសកម្ម

សមតុល្យទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល ដែលជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

-

-

-

-

-

2,450,339

17,668,336

35,366,070

503,263

-

-

2,450,339

-

488,063

3,113,613

67,165,775
3,113,613

11,466,202

1,673,841

17,668,336

35,366,070

1,503,263

6,491,977

74,169,689

-

-

-

-

-

1,724,604

1,724,604

-

-

-

-

-

175,764

175,764

-

-

38,000,000

16,000,000

-

- 54,000,000

38,000,000

16,000,000

-

1,900,368

55,900,368

គំលាតនៃរំញោចការប្រាក់

11,466,202

1,673,841 (20,331,664)

19,366,070

1,503,263

4,591,609

18,269,321

សមមូលនឹងពាន់រៀល

46,071,200

6,725,493

77,812,869

6,040,111

18,449,085

73,406,132

(81,692,626)
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រហូតដល់
1 ខែ
ដុល្លារ
អាមេរិក

>1 - 3 ខែ
ដុល្លារ
អាមេរិក

>3 - 12 ខែ
ដុល្លារ
អាមេរិក

>1 - 5 ឆ្នាំ
ដុល្លារ
អាមេរិក

5 ឆ្នាំ
ដុល្លារ
អាមេរិក

ពុំមានការ
ប្រាក់ដុល្លារ
អាមេរិក

សរុប
ដុល្លារ
អាមេរិក

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

625,000

13,902,335

705,832

9,213,837

13,095,875

358,311

13,902,335

705,832

9,213,837

-

-

-

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា

សមតុល្យនៅធនាគារនានា

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

-

1,752,582

-

37,276,190

13,095,875

983,311

4,124,382

42,025,572

-

-

-

1,047,102

1,047,102

10,000,000

-

1,700,000

-

-

19,000,000

-

42,783

-

42,783

30,700,000

10,000,000

1,700,000

-

19,000,000

-

1,089,885

31,789,885

3,902,335

(994,168)

9,213,837

(5,904,125)

983,311

3,034,497

10,235,687

37,196,260 (23,834,953)

3,969,627

12,250,264

41,321,468

បំណុល

គណនីត្រូវទូទាត់សង
សម្ព័ន្ធញាតិ
ប្រាក់កម្ចី

គំលាតនៃរំញោចការប្រាក់
សមមូលនឹងពាន់រៀល

637,384

-

-

-

15,753,726 (4,013,456)

-

12,384

2,116,532

បំណុលផ្សេងៗ

-

242,884

-

-

-

242,884

-

-

2,116,532

1,752,582

ការវិភាគរំញោចតម្លៃសមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរ
ធនាគារ

មិនបានកត់ត្រាបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការ

បន្ថម
ែ ពីលកា
ើ រអនុវត្តយង
ា៉ ពេញលេញតាមតម្រវូ ការនៃសាច់បក
្រា ់

ប្រាក់ថេរតាមតម្លៃសមស្រប ដោយភាពលម្អៀង ត្រូវបានបញ្ចូលទៅ

ងាយស្រួល អ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារ បានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិតដិតលើ

ហិរញ្ញវត្ថុនាចុងកាលបរិច្ឆេទនោះដែរ។

ការរាយការណ៍ជាប្រចាំ។ ការប្រែប្រួលនៃឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើ

ក្នង
ុ របាយការណ៍លទ្ធផលនោះទេ ហើយធនាគារក៏មន
ិ មានឧបករណ៍
ដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការ

ប្រាក់នាចុងកាលបរិច្ឆេទពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញ
ខាតនោះទេ។

ឬ

របស់អតិថិជន ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ តាមដាន ហើយតម្រូវការសាច់
ប្រាក់ងាយស្រួលត្រូវបានធ្វើការកែតម្រូវ

ដើម្បីធានាថាទ្រព្យសកម្ម

ងាយស្រួលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញការសន្យា និង

(ឃ) ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

លំហរូ សាច់បក
្រា ច
់ ញ
េ ចូល និងចំនន
ួ គំលាតតាមកាលវសាន្តតាមរយៈ

ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពរក្សានូវ

ទព
្រ យ្ សកម្មងាយសល
ួ្រ ឲ្យបានគប
្រ គ
់ ន
្រា ់ ដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ ការសន្យា និង
កាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលដល់កាលកំណត់សងដោយក្នុង
តម្លៃដ៏សមហេតុផលមួយ។

រហូតដល់1 ខែ
1 - 3 ខែ
ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

កាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដល់កាល កំណត់សង។
តារាងខាងក្រោមនេះ

បង្ហាញពីការវិភាគនៃទ្រព្យសកម្ម

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

និង

ដោយធ្វើការចាត់ជាក្រុមតាមកាល

វសាន្តនៅសល់ក្នុងការសន្យាសង។

3 - 12 ខែ
1 - 5 ឆ្នាំ
5 ឆ្នាំ
គ្មានកំណត់
ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018
បំណុល
បំណុលផ្សេងៗ
គណនីត្រូវទូទាត់សង
សម្ព័ន្ធញាតិ
ប្រាក់កម្ចី

សមមូលនឹងពាន់រៀល
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1,611,851

-

-

-

-

-

1,611,851

-

-

-

-

-

175,764

175,764

203,969

188,690

33,830,107

21,345,266

-

-

55,568,032

1,815,820

188,690

33,830,107

21,345,266

-

175,764

57,355,647

7,295,965

758,156

135,929,370

85,765,279

-

706,220

230,454,990

រហូតដល់1 ខែ
1 - 3 ខែ
ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

3 - 12 ខែ
1 - 5 ឆ្នាំ
5 ឆ្នាំ
គ្មានកំណត់
ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017
បំណុល
បំណុលផ្សេងៗ

1,047,102

-

-

-

-

-

1,047,102

-

-

-

-

-

42,783

42,783

14,252

3,766,835

8,541,154

19,905,773

-

-

32,228,014

1,061,354

3,766,835

8,541,154

19,905,773

-

42,783

33,317,899

4,284,686

15,206,713

34,480,639

80,359,606

-

172,715

134,504,359

គណនីត្រូវទូទាត់សង
សម្ព័ន្ធញាតិ

ប្រាក់កម្ចី

សមមូលនឹងពាន់រៀល

ធនាគារធ្វើការវិភាគកាលកំណត់សម្រាប់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែល

តម្លៃសមស្រប គឺជាតមៃ្លដែលទ្រព្យសកម្មអាចប្តូរបាន ឬជាតមៃ្ល

បង្ហញ
ា ពីកាលកំណត់កច
ិ ស
្ច ន្យានៅសល់។ ទោះជាយ៉ង
ា ណា ធនាគារ

ដែលបំណុល ត្រូវបានសងតាមតម្លៃទីផ្សារ។ ដោយសារតម្លៃទីផ្សារ

ងាយស្រួលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែមុន ដោយសារតែធនាគារមាន

ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលជាសារវន្តរបស់ធនាគារ ដែលត្រូវបង្ហាញ

នូវតែត្រួតពិនិត្យលើទ្រព្យសកម្ម ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រាក់
កម្ចីរយៈពេលខ្លីពីធនាគារនៅពេលណាដែលវាជួបប្រទះបញ្ហាសាច់
ប្រាក់។

ឡើយ។ តម្លៃសមស្រប គឺផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

ទៅលើទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល។ តាមគំនិតរបស់គណៈគ្រប់គ្រង
ក្នុងតារាងតុល្យការ

ស្របរបស់ពួកគេ។

(i) បទប្បញ្ញត្តិដើមទុន
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរបានបង្កើត

ពិនិត្យនូវតម្រូវការដើមទុនរបស់ធនាគារជារួម។

និងត្រួត

គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ្ឋានដើម

ទុនរឹងមាំ ដើម្បីរក្សានូវទំនុកចិត្តទីផ្សារ និងដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៃការ

អភិវឌ្ឍន៍យូរអង្វែងរបស់អាជីវកម្ម។ ផលប៉ះពាល់នៃកម្រិតដើមទុន
លើភាគលាភម្ចាស់ហ៊ុន ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ ហើយធនាគារបាន

ទទួលស្គាល់នូវតម្រូវការដើម្បីធានាឲ្យ បាននូវតុល្យភាពរវាងភាគ
ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនូវបំណុលខ្ពស់

និងអត្ថ

ប្រយោជន៍ និងការធានាដែលផ្តល់ដោយស្ថានភាពមូលធនល្អ។

ធនាគារបានអនុលោមទៅតាមតមវូ្រ ការដើមទុន ដល
ែ បានកំណត់

ដោយច្បាប់នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ។

២៩.

គឺជាការវាយតម្លៃសមហេតុផល

នៃតម្លៃសម

រយៈពេលខ្លី និងវែង

គណៈគ្របគ
់ ង
្រ បង្ហញ
ា របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដោ
ុ យផ្អក
ែ លើសាច់

ប្រាក់ងាយស្រួល។ ព័ត៌មានអំពីរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងនៃ

ទព
្រ យ្ សកម្ម និងបំណល
ុ តវូ្រ បានលាតត្រដាងនៅក្នង
ុ ផ្នក
ែ ការគ្របគ
់ ង
្រ
ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ទ្រព្យសកម្មអរូបី ទ្រព្យ

សកម្មពន្ធពន្យារ គឺជាទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង។ បំណុលពន្ធលើ

បក
្រា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ គឺជាបំណល
ុ រយៈពល
េ ខ្ល។
ី ការតព្វកច
ិ ល
្ច អ
ើ ត្ថបយោ
្រ
ជន៏
របស់និយោជិត គឺជាបំណុលរយៈពេលវែង។

៣០. ពត
ឹ្រ កា
ិ្ត រណ៍បន្ទប
ា ព
់ កា
ី រិយបរិចទ
េ្ឆ នរៃ បាយការណ៍
នាថ្ងៃទី 21 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 ក្រុមហ៊ុន AEON Financial

Service Co., Ltd. (ហៅកាត់ថា “AFS”) ដែលជាភាគទុនិក

(ii) ការបែងចែកដើមទុន

មួយរបស់ធនាគារ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយស្ដីពី អន្តរកាល

ការបែងចែកដើមទុនរវាងប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពជាក់លាក់

គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកម្រិតភាគលាភ

ដូច្នេះពុំមានតមៃ្លសមស្របសម្រាប់វាយតម្លៃ

តួលេខនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានរួមបញ្ចូលនៅ

(ង) ការគ្រប់គ្រងដើមទុន

លាភខ្ពស់

ពុំអាចវាយតមៃ្លបាន

ដែលទទួលបានពីការ

បែងចែកនោះ។ ដើមទុនដែលបានបែងចែកទៅតាមប្រតិបត្តិការ ឬ
សកម្មភាព នីមយ
ួ ៗ តវូ ្រ ផ្អក
ែ ទៅតាមដើមទុនដល
ែ កំណត់ដោយច្បាប់។

២៨. ត
 ម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ ពុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវវាស់វែងតាមតម្លៃ

នៃការរៀបចំឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុន និងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន តាមរយៈ
ការបំបែកសាជីវកម្ម (Corporate Split)។ តាមរយៈការប្រកាសនេះ

ក្រុមហ៊ុន AFS ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចឲ្យអនុវត្តនូវអន្តរកាលមួយនៃរចនា
សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ដែលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែ មេសា

ឆ្នំា 2019 ដោយកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ AFS នឹងមិនបន្តជាកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ កាន់កាប់ធនាគារ
ទៀតឡើយ។ អាស្រ័យដូច្នេះហើយ ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារនឹងត្រូវ
ផ្ទេរទាំងស្រុងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន AFS Corporation Co., Ltd. ដែលជា
ក្រុមហ៊ុនមួយកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយក្រុមហ៊ុន AFS វិញ។

សមស្របនោះទេ។
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6th Floor (S603) of Diamond Twin Tower, Street Sopheak Monkul,
Corner of Koh Pich, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon,
Phnom Penh, Cambodia.
Phone: 023-988-555
Fax: 023-988-711
Website: www.aeon.com.kh

