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បណ្តាញនាសម្ព័ន្ធកាុមហ៊ុនអុីអនហ្វាយនាន
សលសឺរីស

“ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជន និងធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួល 
បាននូវកាលានុវត្តភាពនាព្លអនាគតជាអតិបរមាតាមរយៈការប្ើប្្ស ់
ឥណទានប្កបដោយប្សិទ្ធិភាពខ្ពស់”
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សង្ខាបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសមាាប់ឆ្នាំ ២០១៨

សាវតារបស់យើង ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់

កុ្មហុ៊ន យើង តូ្វបានចុះបញ្ជជីាកុ្មហុ៊ន 
ឯកជនទទួលខុសតូ្វមានមិ្ត នៅប្ទ្សកម្ពជុា 
នៅថ្ងទី្០៥ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១១ ក្្មបញ្ជីការ 
ល្ខ Co.២៣៨០E/២០១១ ច្ញដោយក្សួង 
ពាណិជ្ជកម្ម និងបានចុះបញ្ជីសារឡើងវិញតាម 
ប្ព័ន្ធស្វ័យប្វត្តិកម្ម របស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម  
នៅថ្ង្ទី០៧ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១១។ យើងក ៏
បានទទួលអាជា្ញប័្ណ្ណជាគឹ្ះសា្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថ ុ ពី 
ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាគ្ឹះសា្ថ្នម ី
កូ្ហិរញ្ញវត្ថ ុយើងគឺជាអ្នកនំាមុខគ្ទីមួយក្នងុទីផ្សារ 
កម្ពុជា ដ្លផ្តលជូ់នអតិថិជននូវស្វាបង់រំលស់ 
ដោយមិនទាមទារឲ្យមានទ្ព្យធានា ដូចជាផលិត 
ផលប្ើប្្ស់ក្នុងផ្ទះ ម៉ូតូ ទូរស័ព្ទដ្ កម្ចីផ្ទ្ល់ខ្លួន  
និងសមា្ភ្រៈកសិកម្ម។ 

នៅថ្ងទី្២៦ ខ្តុលា ឆ្ន្២ំ០១៥ យើងទទួល 
បានអាជា្ញប័្ណ្ណធ្វើប្តិបត្តកិារធនាគារឯកទ្ស ពី 
ធនាគារជាតិន្កម្ពជុា។ ចាប់ពីព្លនោះមក យើង 
បានកមា្លយ្ខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទ្ស និងចាប ់
ផ្តើមពង្ីកអាជីវកម្មរបស់យើង ដោយច្ញប័ណ្ណ 
ឥណទានអុីអនវ៉លឡ្តជូនអតិថិជន។ 

ឆ្ន្ំ២០១៨ ក្ុមហ៊ុន AEON Thana Sinsap  

(Thailand) Plc. ដ្លជាក្ុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជ ី
ក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនប្ទ្សថ្ កាន់កាប់ភាគហ៊ុន 
ចំនួន ៥០% ហើយភាគហ៊ុនចំនួន ៥០% ផ្ស្ង 
ទៀតកាន់កាប់ដោយក្ុមហ៊ុន AEON Financial  

Service Co., Ltd. ដ្លជាកុ្មហុ៊នបានចុះបញ្ជី 
ក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនប្ទ្សជប៉ុន។

ការលក់សរុប (ឯកកា្ត្ៈ ‘០០០ដុលា្ល្រ)

ទាពាយសកម្មសរុប (ឯកកា្ត្ៈ ‘០០០ដុលា្ល្រ)

ចំនួនហងដាគូ (ឯកកា្ត្ៈ ‘០០០ដុលា្ល្រ)

បាាក់ចំណូលសរុប (ឯកកា្ត្ៈ ‘០០០ដុលា្ល្រ)

គណនាយាយទទួល (ឯកកា្ត្ៈ ‘០០០ដុលា្ល្រ)

ចំនួនពាកាយស្នើសុំ (ឯកកា្ត្ៈ ‘០០០ដុលា្ល្រ)
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សារពីគណៈគាប់គាង

លោក Taketo Ando
អនុបាធានកាុមបាឹកាសាភិបាល និងជាអគ្គនាយក

យើងខ្ញុសូំមណេនំាផលិតផល និងសេវាកម្មគេប់បេភេទរបស់ ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ ទៅកាន់ទីផេសារកម្ពជុា 

កេេមពាកេយស្លេកថា “សាមញ្ញ រហ័ស និងងាយសេួល“

អ្នកអានជាទីគោរព,

ធនាគារឯកទ្ស អុីអន (ខ្មបូឌា) ភីអិលសុី ត្ូវបានបង្កើត 
ឡើងនៅប្ទ្សកម្ពជុាក្នងុខ្តុលាឆ្ន្ ំ២០១១ ក្្មឈ្មះ្គឹ្ះសា្ថន្ 
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុដ្លផ្តល់ជូននូវស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនមានកិច្ច 
ធានា។ យើងបានទទួលអាជា្ញ្ប័ណ្ណធនាគារឯកទ្សពីធនាគារជាត ិ
ន្កម្ពុជានៅខ្តុលាឆ្ន្ំ ២០១៥។ ដើម្បីពង្ីកអាជីវកម្មយើងចង ់
ណ្នាំផលិតផលថ្មីគឺ AEON  Wallet ដ្លយើងបានចាប់ផ្តើម 
នៅថ្ង្ទី ២៦ ខ្ម្សាឆ្ន្ំ  ២០១៨។ គោលបំណងរបស់យើងគឺផ្តល ់
ជូនអតិថិជននូវស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានលក្ខណៈងាយស្ួលក៏ 
ដូចជាអត្ថប្យោជន៍រួមទាំងឯកសិទ្ធិពិស្ស នៅតាមបណ្ត្ហាង 
ទំនិញនានារបស់អុីអនគ្ុប។

សម្្ប់ឆ្ន្ំ ២០១៩ ជាឱកាសនិងការប្កួតប្ជ្ងថ្មីយើងនឹង 
បន្តផ្ត្តលើផលិតផល និងស្វាកម្មរបស់យើងដល់អតិថិជនដូចជា 
ស្វាបង់រំលស់ ផលិតផលឥណទានរថយន្ត ឥណទានទៅលើ 
គ្ឿងចក្កសិកម្ម  ប្្ក់កម្ចផី្ទល់្ខ្លនួទំាងប្្ក់រៀលនិងប្្ក់ដុលា្លរ្  
ប័ណ្ណឥណទានទាំងពីរប្ភ្ទ AEON Mobile (Scan to Pay),  

AEON Wallet ដោយរូបិយវត្ថុរៀលដ្លបំពាក់ជាមួយមុខងារទូទាត ់
ប្្ក់តាមរយៈ QR កូដនិងមុខងារផ្ទ្រប្្ក់។ ផលិតផលន្ះគឺ  

“សាមញ្ញ រហ័ស និងងាយសួ្ល”។ អតិថិជនអាចប្ើប្្ស់ស្វាកម្ម 
បង់រំលស់និងទូទាត់តាមរយៈភា្នក់្ងារដ្លបានសហការជាមួយយើង 
ប្មាណ ៣.០៨៥ គិតត្ឹមខ្ធ្នូ  ឆ្ន្ំ ២០១៨ នៅទីក្ុង និងតាម 
បណ្ត្ខ្ត្តនានានៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។

ចុងបញ្ចប់យើងបានពង្ឹងការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់យើងក្នុងការតភា្ជ្ប់ 
ជាមួយអតិថិជនរបស់យើង។ ហើយយើងជឿជាក់ថា ធនាគារ 
ឯកទ្ស អុីអន ស្ថិតនៅក្នុងសា្ថ្នភាពដ៏ល្អ ដើម្បីនាំមកនូវតម្ល្បន្ថ្ម 
ដល់អតិថិជន។ យើងសូមអរគុណដល់អតិថិជននិងបុគ្គលិកទាំង 
អស់របស់យើងចំពោះការគំាទ្និងការចូលរួមចំណ្កដ៏ចំាបាច់របស់ 
ពួកគ្ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៨។

លោក Taketo Ando
Vice-Chairman of the Board 

and Managing Director
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លោក         Masanori Kosaka លោក Taketo Ando លោក Keiichi Nambu លោក Kazuyoshi Suzuki

មុខដំណេង: ប្ធានក្ុមប្ឹក្សា 
ភិបាល
ឆ្នេំកំណើត : ១៩៥៦
កមេិតវបេបធម៌ :បរិញ្ញ្បត្ច្បាប់នៅ 
សាកលវិទ្យាល័យ Kyoto Sangyo, 

Japan

មុខដំណេង: អនុប្ធានក្ុមប្ឹក្សា 
ភិបាល   និងជាអគ្គនាយកន្ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

ឆ្នេំកំណើត: ១៩៦៧
កមេិតវបេបធម៌: មហាវិទ្យាល័យគ្ប់គ្ង
ពាណិជ្ជកម្ម សាកលវិទ្យាល័យ 
Senshu ប្ទ្សជប៉ុន

មុខដំណេង: អភិបាលប្តិបត្តិ
ឆ្នេំកំណើត: ១៩៧២
កមេិតវបេបធម៌: បរិញ្ញបត្ផ្ន្កស្ដ្ឋ 
កិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Takasaki 

City ប្ទ្សជប៉ុន

មុខដំណេង:  អភិបាលមិនប្តិបត្តិ
ឆ្នេំកំណើត: ១៩៦២

២០១៨ – បច្ចុបេបន្ន  :

ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ន្ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០១៧ – បច្ចុបេបន្ន:

អគ្គនាយកន្ ACS SERVICING 

(THAILAND) CO., LTD.,  

និងជានាយកប្តិបត្តិន្ AEON 

THANA SINSAP (THAILAND) Plc.

២០១៥ – ២០១៧: 

នាយកផ្ន្កអាជីវកម្មក្្ប្ទ្ស និង 

នាយកដ្ឋ្នផ្នការការងារក្្ 

ប្ទ្ស  

២០១៣ – ២០១៥: 

នាយក AEON CREDIT HOLDINGS 

(HONG KONG) CO., LTD

២០១២ – ២០១៣:

នាយក AEON INSURANCE 

SERVICE CO., LTD

២០១៧ – បច្ចុបេបន្ន  :

អនុប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល 

និងជាអគ្គនាយកន្ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០១៥ – ២០១៧: 

អគ្គនាយកន ្ACS Servicing 

(Thailand) Co., Ltd.

២០១៤ – ២០១៥:  

នាយកន្ AEON THANA SINSAP 

(THAILAND) Plc.   

២០១៣ – ២០១៤: 

ប្ធានគម្្ងន ្ Makuhari-

Shintoshin Branch Project, AEON 

Credit   Service Co., Ltd.

២០១២ – ២០១៣:  

ប្ធានភូមិភាគខាងត្បូងតំបន ់Kanto 

of AEON Credit Service Co., Ltd 

២០១៦ – បច្ចុបេបន្ន  :

អភិបាលប្តិបត្តិ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) 

Plc.

២០១២ – ២០១៦:

ប្ធានការិយាល័យសា្ន្ក់ការន្  

AEON Credit Service India 

Private limited

២០១១ – ២០១២:  

ប្ធានការិយាល័យតំណងន្ 

AEONCredit Service India Private 

limited

២០០៨ – ២០១១:

បុគ្គលិកផ្ន្កទំនាក់ទនងក្ ្

ប្ទ្សន្  AEON Credit Service 

Co., Ltd

២០១៨ – បច្ចុបេបន្ន  :

អភិបាលមិនប្តិបត្តិ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០០៧ – បច្ចុបេបន្ន:

នាយកនិងជាប្ធានផ្ន្កផ្នការ 

សាជីវកម្មន្  AEON FINANCIAL 

SERVICE CO.,LTD

២០១៥ – ២០១៧:

នាយកប្តិបត្តិគ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់ន្   

AEON PRODUCT FINANCE CO., 

LTD

២០១៤ – ២០១៥:

នាយកនិងជានាយកប្តិបត្ត,ិ នាយក 

ដ្ឋ្នគ្ប់គ្ងនិងនាយកនាយកដ្ឋ្ន 

ផ្នការ

កាុមបាឹកាសាភិបាល
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លោក អោម សាងបូរ៉ា លោកសាី   ខៀវ  មាលី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត: សុក សុីផាន់ណ

មុខដំណេង: អភិបាលឯករាជ្យ
ឆ្នេំកំណើត: ១៩៧៧
កមេិតវបេបធម៌: បរិញ្ញ្បត្ថា្ន្ក់ណ្ឌិត 
ផ្ន្កពាណិជ្ចកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ 
Preston សហរដ្ឋអាម្រិក

មុខដំណេង: អភិបាលឯករាជ្យ
ឆ្នេំកំណើត: ១៩៦៤
កមេិតវបេបធម៌:  បរិញ្ញ្ប័ត្ជាន់ខ្ពស់ពី
សាកលវិទ្យាល័យ Libre de Bruxelles 

(ULB) និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិ
សាស្្តនិងវិទ្យាសាស្្តស្ដ្ឋកិច្ចដោយ
សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ 
Montreal និងសាកលវិទ្យាល័យហ្ស ឺ
ណ្វ (LLM) និង LLB មកពីសាកល 
វិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្និងវិទ្យា 
សាស្តស្្ដ្ឋកិច្ចបរិញ្ញប្ត្ច្បាប់នៅវិទ្យា 
សា្ថ្នជាតិគ្ប់គ្ង និងសាកលវិទ្យា 
ល័យភូមិន្ទនីតិសាស្្តនិងស្ដ្ឋកិច្ច។

មុខដំណេង: ទីប្ឹក្សា
ឆ្នេំកំណើត: ១៩៦០
កមេតិវបេបធម៌: បណ្ឌតិច្បាប់ (JD), មហាវិទ្យាល័យសាកល 
វិទ្យាល័យនីតីសាស្្តន្ Widener University School of 

Law, Delaware, (USA),  បណ្ឌិត(Ph.D) ផ្ន្កទស្សនវិជា្ជ្ 
(Ph.D), ន្ Bond University School of Law, 

Queensland (Australia),សញ្ញ្ប័ត្អនុបណ្ឌិតន ្
សាកលវិទ្យាល័យ Paris 2 Pantheon Assas 

២០១៩– បច្ចុបេបន្ន  :

ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាលន្ CEO 

Master Club Investment Plc.

២០១៥ – បច្ចុបេបន្ន:

ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាលន្ វិទ្យាសា្ថ្ន 

CEO មា៉្ស្ទ័រក្លឹប និងសាលាអចលន 

ទ្ព្យកម្ពុជា និងមហាវិទ្យាល័យ  

គ្ប់គ្ងពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ

២០១៣ – បច្ចុបេបន្ន: 

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលឯករាជ្យន្រដ្ឋ្ករទឹក

ស្វយ័តក្ុងភ្នំព្ញ

២០១២ –បច្ចុបេបន្ន: 

សមាជិកប្ឹក្សាយោបល់ន្សភា 

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

២០១១ –បច្ចុបេបន្ន   :

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលឯករាជ្យន្ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០១៧– បច្ចុបេបន្ន  :

សមាជិកន្ APAA and Council 
Member of APAA-Cambodian 
Group

២០១៦ – បច្ចុបេបន្ន:

សមាជិកន្ ASEAN IPA- Country 
Head of Cambodian Group

២០១៤ – បច្ចុបេបន្ន:

អភិបាលឯករាជ្យ AEON Specialized 
Bank (Cambodia) Plc.

២០១៤ – បច្ចុបេបន្ន:

សមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលន្ Nokor 
Tep Women Cancer Hospital

២០១៣ – បច្ចុបេបន្ន: 

សមាជិកសា្ថ្បនិកន្  National 
Commercial Arbitration Center

២០១០ – បច្ចុបេបន្ន: 

សហប្ធានន្ការិយាល័យន្ 
SokSiphana&associates, a 
member of ZICOLAW

២០០៩ – បច្ចុបេបន្ន :

ភា្ន្ក់ងារមា៉្កពាណិជ្ជកម្ម

២០០៩ – បច្ចុបេបន្ន  :

សមាជិកសា្ថ្បនិកន្ Intellectual 
Property Association of Cambodia 
(IPAC)

២០០៤ –បច្ចុបេបន្ន  :

សមាជិកគណៈម្ធាវីន្ 
ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា

២០១៨– បច្ចុបេបន្ន  :

ទីប្ឹក្សាជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលន្ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា

បានចូលរួមជាមួយក្សួងការបរទ្ស និងសហប្តិបត្តកិារ 

អន្តរជាតិ។

២០១៤ – បច្ចុបេបន្ន:

ទីប្ឹក្សាន្ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០០៩ – បច្ចុបេបន្ន :

ដ្គូគ្ប់គ្ង, SokSiphana & associates, a member of 

ZICOLaw.

២០០៩ – បច្ចុបេបន្ន  :

គ្ូបង្ៀនម្តងមា្ក្លន្ច្បាប់និងគោលនយោបាយនៅ 

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្និងវិទ្យាសាស្ត ្

ស្ដ្ឋកិច្ច (RULE)

អ្នកបាឹកាសា
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តារងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង

ភាគទុនិក 

កាុមបាឹកាសា 

ភិបាល 

អគ្គនាយក  

គាប់គាងសាជីវកម្ម

គាប់គាង 
ឥណទាន

ផានការបាព័ន្ធ
បាម៉ូសិន 

បណ្ណ 
ឥណទាន

បាមូល 
ឥណទាន

អភិវឌាឍមា៉ាក 
និងស្តរឌីជីថល 

មុខងារអុីឌីសុ ី
ឌីអុីវី./អុីអន

អាជីវកម្ម   
សាច់បាាក ់

អាឡិចទាូនិច

អភិវឌាឍបាព័ន្ធ
វាយតម្លា 
ឥណទាន

បាមូលឥណទាន 
បច្ចុបាបន្ន

ផានការ 
ឥណទាន

បាមូល 
ឥណទានយឺត

ការអនុញ្ញាត បាមូលឥណទាន 
រយៈ ពាល វាង

រដ្ឋបាលបាមូល 
ឥណទាន

ផានការ 
បណ្ណឥណទាន

អភិវឌាឍសាវា 
អតិថិជន

បាព័ន្ធ 
បាតិបត្តិការ

បំរីសាវា 
អតិថិជន

ធនធានមនុសាស 
និង 

បណ្តុះបណ្តាល

គាប់គាង 
សាជីវកម្ម

គណនាយាយ 
និងការ 

គាប់គាងថវិកា

បាមូ៉សិន 
អាជីវកម្ម 
ឥណទាន

គាំទាផ្នាក 
បាតិបត្តិការ 
ផ្នាកលក់

រដ្ឋបាល កិច្ចការចាបាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាល ផ្នាកនាយកដ្ឋាន កាុម

គាប់គាង 
ឥណទាន

គណៈកមា្មាធិការបាតិបត្តិ

សវនកម្មផ្ទាក្នុង
គាប់គាង  
ហនិភ័យ

បាតិបត្តិតាម

ធនធានមនុសាស 
និងរដ្ឋបាល

គាប់គាង 

សាជីវកម្ម

គណនាយាយ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ

អាជីវកម្ម 
ឥណទាន

អាជីវកម្មបណ្ណ 
ឥណទាន

ព័ត៌មានវិទាយា 
និងបាតិបត្តិការ

គាប់គាង 
ឥណទាន

គណៈកមា្មាធិការ 
បាតិបត្តិតាម

គណៈកមា្មាធិការ 
គាប់គាងហនិភ័យ

គណៈកមា្មាធិការ 
សវនកម្ម

ផ្នាកលក់និង 
ទីផាសារ
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បាវត្តិអាជីវកម្ម

វិច្ឆិកា ទទួលបានអាជា្ញ្ប័ណ្ណគ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ
ធ្ន ូ ដក់ឲ្យដំណើរការស្វាកម្មបង់រំលស់

មីនា ចាប់ផ្តើមការធានារា៉្ប់រងលើស្វាកម្មបង់រំលស់ជាមួយក្ុមហ៊ុន 
FORTE

តុលា ទទួលបានអាជា្ញ្ប័ណ្ណធ្វើប្តិបត្តិការធនាគារឯកទ្ស
វិចិ្ឆកា ដក់ឲ្យដំណើរការពាក្យស្នើសុំតាមប្ព័ន្ធ Online

មករា បើកសម្ព្ធសាខាពោធិចិនតុង
កក្កដា ទីសា្នក់ការកណ្ត្ល និងផ្ល្ស់ប្តូរអាសយដ្ឋ្នសាខាខ្ត្តបាត់ដំបង
សីហា ក្លំអការិយាល័យកណ្ត្ល
តុលា ក្លំអ និងផ្ល្ស់ប្តូរអាសយដ្ឋ្នសាខាខ្ត្តសៀមរាប
ធ្នូ ទទួលបានពានរងា្វ្ន់ពី VISA

មករា ដក់ឲ្យដំណើរការស្វាកម្មបង់រំលស់សម្្ប់ទូរស័ព្ទ
កក្កដា ដក់ឲ្យដំណើរការស្វាកម្មបង់រំលស់សម្្ប់ម៉ូតូ

កុម្ភ: កមា្ល្យខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទ្ស
មេសា ក្លំអសាខាផ្សារទំនើប អុីអនម៉ល
មេសា ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌មាស
កក្កដា ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌សា្វ្យ

មេសា  ដក់អោយដំណើរការ អុីអនវ៉លឡ្ត
ម្សា ចាប់ផ្តើមបង់រំលស់រថយន្ត
មិថុនា បើកសម្ព្ធសាខា អុីអនម៉ល ស្នសុខ
សីហា បើកសម្ព្ធសាខាខ្ត្តតាក្វ
សីហា បើកសម្ព្ធសាខាខ្ត្តបនា្ទ្យមានជ័យ
ធ្នូ ដក់អោយដំណើរការ អុីអនកាតម៉ូបាល (Scan to Pay) 

២០១១ ២០១២

២០១៣២០១៤

២០១៦ ២០១៥

២០១៧២០១៨

មីនា ដក់ឲ្យដំណើរកម្ចីផ្ទ្ល់ខ្លួន
ឧសភា បើកសម្ព្ធសាខាខ្ត្តបាត់ដំបង
ឧសភា ផ្ល្ស់ប្តូរអាសយដ្ឋ្នទីសា្ន្ក់ការកណ្ត្ល
មិថុនា បើកសម្ព្ធសាខាផ្សារទំនើប អុីអន ភ្នំព្ញ
មិថុនា ចាប់ផ្តើមស្វាប័ណ្ណសន្សំពិន្ទុសម្្ប់ អុីអន ភ្នំព្ញ
កញ្ញេ ចាប់ផ្តើមការសងប្្ក់តាមរដូវកាលសម្្ប់ស្វាកម្ម 

បង់រំលស់គ្ឿងចក្កសិកម្ម
តុលា បើកសម្ភធសាខាខ្ត្តកំពង់ចាម

មេសា ទទួលបានជាវិជ្ជមាននូវប្្ក់ចំណូលប្ចាំខ្
ឧសភា ដក់ឲ្យដំណើរការស្វាកម្មបង់រំលស់សម្្ប់គ្ឿងចក្កសិកម្ម
មិថុនា បើកសម្ព្ធសាខាខ្ត្តសៀមរាប
កញ្ញេ ដក់ឲ្យដំណើរការកាតសមាជិក
ធ្ន ូ បើកសម្ព្ធសាខាខណ្ឌចំការមន
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អុីអនវ៉លឡាត

អុីអនវ៉លឡេត  គឺជាកាបូបដ្លបានបង់ប្្ក់ជាមុនដ្លធ្វើការទិញ 
ទំនិញតាមរយៈទូរសព្ទទំនើបដោយការស្ក្នកូដ QR និងត្ូវបាន 
ទូទាត់ជាប្្ក់រៀល។   អ្នកប្ើ អីុអនវ៉លឡ្ត  នឹងធ្វើការទូទាត់ប្្ក់នៅ 
ក្នងុមធ្យាបាយជាច្ើនដ្លបានផ្តល់ដោយ អីុអនធនាគារឯកទ្ស,  

ការទូទាត់នឹងតូ្វបានធ្វើឡើងជាមួយភា្នក់្ងារដ្លតូ្វបានជ្ើសរីស 
ដោយ អីុអនធនាគារឯកទ្ស. និងជាបទពិសោធន៍ថ្មន្ីចំណុចប្ទាក់ 
រវាងអ្នកប្ើលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំង iOS និង Android តូ្វបានរចនា 
ឡើង។ ប្តិបត្តកិារន្ះនឹងតូ្វបានធ្វើឡើងភា្លម្ៗ ដោយគា្មន្ការចុះ 

ហត្ថល្ខាហើយអតិថិជនមិនចំាបាច់ប្ើសាច់ប្្ក់នោះទ្។ វាមាន 
ភាពងាយសួ្លដោយសារត្មិនចំាបាច់ យកសាច់ប្្ក់មកជាមួយ។  
ដើម្បីចូលរួមក្នងុការប្ើប្្ស់ប្្ក់រៀល អីុអនធនាគារឯកទ្ស បាន 
ជ្ើសរីសភា្ន្ក់ងារ អុីអនវ៉លឡ្ត  ចំនួន ៤៦៥ និងអតិថិជន 
ចុះឈ្ម្ះចំនួន ៦២២៧ គិតត្ឹមខ្ធ្នូឆ្ន្ ំ២០១៨។ យើងបានចាប់ 
ផ្តើមជ្ើសរីសភា្នក់្ងារ AEON Wallet នៅខាងក្នុងផ្សារទំនើបអុីអន   
ផ្សារទំនើបនានា នៅតាមស្វាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ភោជនីយដ្ឋ្ន 
តូចៗដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្ួលក្នុងការចាយវាយប្ចាំថ្ង្។

សង្ខាបព័ត៌មានអាជីវកម្មសំខាន់ៗឆ្នាំ ២០១៨

អីុអនធនាគារឯកទ្ស
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ទសាសនវិស័យអាជីវកម្មឆ្នាំ ២០១៩

ស្ទីលថ្មីសម្្ប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្ជាជននៅទីក្ុង! ធនាគារ 
ឯកទ្ស អីុអន សូមសា្វគ្មន៍យ្៉ាងកក់ក្ដនូ្វមធ្យាបាយធ្វើដំណើរថ្ម ី
ប្កបដោយភាពសន្សំសំច្។ នៅត្ីមាសទីបី ឆ្ន្ំ២០១៨ យើង 
បានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់កម្ចឥីណទានសម្្ប់រឺុម៉កកង់បី ដល់អតិថិជនដ្ល 
មានបំណងយកប្ើប្្ស់ផ្ទ្ល់ខ្លួន ឬសម្្ប់បំរីស្វាកម្មដឹកអ្នក 
ដំណើរ (តាក់សុី)។ ជាមួយលក្ខខណ្ឌតម្ូវសាមញ្ញ ការអនុម័ត 

ជាចក្ខុវិស័យរបស់យើង ជម្ើសទូទាត់ថ្មីត្ូវបានបង្កើតឡើង  
និងអនុវត្តនៅតី្មាសទី 4 ឆ្ន្ំ 2018។ ទាំងនោះត្ូវបានរួមបញ្ចូល 
កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តថ្មីដ្លគ្ហៅថា “AEON CARD MOBILE”  
កម្មវិធីន្ះនឹងផ្តល់ជូនមា្ច្ស់ប័ណ្ណឥណទានអុីអន នូវភាពសាមញ្ញ 
ដើម្បីចុះឈ្ម្ះ  ងាយស្ួលធ្វើការគ្ប់គ្ងលើគណនីអុីអនកាត 
ដ្លអាចអោយយើងពិនិត្យ សមតុល្យឥណទាន ប្វត្តិប្តិបត្តិការ 

អុីអនកាត ម៉ូបាល

ឥណទាន តុក តុក

របាយការណ៍ប្ចាំខ្ និងចំនួនពិន្ទុបានយា៉្ងងាយស្ួល។ ការ 
ទូទាត់ដ៏ឆប់រហ័សតាមរយៈការស្កន្ដើម្បីទូទាត់ដោយគ្្ន់ត្ស្កន្  
QR កូដពីសា្ម្តហ្វូនរបស់មា្ច្ស់ប័ណ្ណឥណទាន។ លើសពីន្ះទៅ 
ទៀត លក្ខណៈពិស្សរបស់ contactless ក៏បានអនុញ្ញ្តឱ្យមា្ច្ស ់
ប័ណ្ណអាចធ្វើការ ទូទាត់ប្្ក់បានលឿនជាងមុនដោយគ្្ន់ត្ប៉ះ 
ដើម្បីទូទាត់។

ឥណទានរហ័ស និងស្វាកម្មប្កបដោយភាពងាយស្ួល យើង 
ទទួលបានការស្នើសំុយ្៉ាងច្ើនពីសំណក់អតិថិជន ហើយឥណទាន 
រឺុម៉កកង់បីជាច្ើនរយគ្ឿងបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនផងដ្រ។ យើង 
មានការជឿជាក់ និងសន្យាផ្ដល់ ជូននូវស្វាកម្មល្អបំផុតសម្្ប់ផលិត 
ផលន្ះ រួមជាមួយស្វាកម្មឥណទានដទ្ ផ្ស្ងទៀតដល់ប្ជាជន 
កម្ពុជា ដើម្បីបន្ថ្មភាពទាន់សម័យដល់ជីវភាពរបស់ពួកគ្។

11



ការតាួតពិនិតាយផ្ទាក្នុង

អនុលោមភាពរបស់កាុមហ៊ុន

ការគាប់គាងហនិភ័យ

យើងយល់ថា ការអនុវត្តនៅក្នងុវិស័យហិរញ្ញវត្ថអុនុលោមភាពបាន 
ដើរតួនាទីយ្៉ាងសំខាន់ សម្្ប់ការជោគជ័យន្សា្ថប័្នមួយ។ នៅ 
ធនាគារឯកទ្ស អុីអន អនុលោមភាពផ្ទ្ក្នុងន្បុគ្គលិករបស់យើង 
ត្ូវបានត្ួតពិនិត្យជាទៀងទាត់។

យើងផ្តត្លើ ការការពារព័ត៌មានបុគ្គល ក្មសីលធម៍ និងបញ្ហ ្
អនុលោមភាពផ្ស្ងៗ ទៀតដ្លមានសារសំខាន់សម្្ប់ស្តង់ដរ 
អន្តរជាតិន្ធនាគារមួយ។

ក្្ពីន្ះ ក្ុមការងារផ្ន្កកិច្ចការច្បាប់ និងភាពអនុលោមក ៏
យកចិត្តទុកដក់យា៉្ងខា្ល្ំង ចំពោះអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មជាមួយនឹង 
បទបញ្ញត្តិ ន្ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជាដើម្បីធានាថាយើងបានអនុវត្ត 
យ្៉ាងព្ញល្ញស្បច្បាប់ និងយើងបានប្ើប្្ស់ភា្នក់្ងារខាងក្្ 
ផងដ្រដើម្បីធានាបានពីប្សិទ្ធភិាព។ ដើម្បីសម្្ចបានកិច្ចការន្ះ 
យើងបានបង្កើតអោយមាននូវ កម្មវិធី បច្ចប្ុបភាពច្បាប់ប្ចាំខ្ ដ្ល 
ត្ងត្ត្ួតពិនិត្យរាល់ការប្្ប្ួលន្ច្បាប និងបទបញ្ញត្តិផ្ស្ងៗ  
ហើយរៀបចំខ្លនួសម្្ប់រាល់គ្ប់ការផ្លស់្ប្តរូដ្លតមូ្វដោយច្បាប់។  
ដោយឈរលើគោលការណ៍ ន្ការត្ួតពិនិត្យការអនុវត្តក៏ដូចជាការ 
ប្្បួ្លន្ច្បាប់ ការធ្វើបច្ចប្ុបភាពត្ងត្តូ្វបានធ្វើជាប្ចំា។ ដើម្បី 
អោយមានភាពសមស្បទៅតាមប្តិបត្តកិារបច្ចប្ុបន្ន និងការវិវឌ្ឈន្ 
អាជីវកម្ម យើងបានក្ប្្គោលនយោបាយផ្ទ្ក្នុងជាច្ើន។ យើងក៏ 
បានបង្កើតផងដ្រនូវប្តិទិនសាជីវកម្ម ដ្លកត់ត្្រាល់របាយការណ៍ 
ចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីរាយការណ៍ទៅកាន់អាជា្ញ្ធរពាក់ព័ន្ធ ហើយ 

ក្ុមហ៊ុន ចាត់ទុកការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ ជាធាតុសំខាន់មួយ 
ន្អាជីវកម្ម និងបង្កប់វប្បធម៌ហានិភ័យរឹងមាំ នៅក្នុងប្តិបត្តិការ 
អាជីវកម្ម ពីមួយថ្ង្ទៅមួយថ្ង្។ ដោយយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់ 
ន្ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យសម្្ប់កំណើនប្កបដោយចីរភាព កុ្ម 
ការងារគ្ប់គ្ងហានិភ័យបានចូលរួមក្នងុដំណក់កាលដំណើរការគ្ប់ 
គ្ងហានិភ័យ ដើម្បីផ្តល់នូវគំនិត និងទស្សនៈដោយឯករាជ្យ ដូចជា 
ការត្ួតពិនិត្យ ការរៀបចំផ្នការ និងការដឹកនំាការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ 
របស់ខ្លនួផ្ទល់្។ កុ្មហុ៊នបានរៀបចំអោយមាននូវកិច្ចប្ជំុការគ្ប់គ្ង 
ហានិភ័យថា្នក់្តំបន់ប្ចំាខ្ដ្លមានសមាភាពចូលរួមពីប្ទ្សជបុ៉ន 
ថ្ភូមា និងឡាវ ដ្លសុទ្ធសឹងជាក្ុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ ន្អុីអនគ្ុប  
ក្នុងតំបន់ម្គង្គ ដើម្បីត្ួតពិនិត្យលើហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យ 
ទីផ្សារ ហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងហានិភ័យប្តិបត្តិការ។

គណៈកម្មការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ (“គគហ”)  តូ្វបានដឹកនំាដោយ 
អភិបាលឯករាជ្យហើយផ្ត្តលើការធ្វើការសិក្សាប្បសុីជម្្ ការ 
ពិភាក្សា និងច្ករំល្កព័ត៌មាន ជាមួយបណ្តកុ្្មហុ៊ននៅបរទ្ស  
ដូចជាទីសា្នក់្ការកណ្តល្នៅប្ទ្សថ្និងជបុ៉នដើម្បីក្លំអនិងជម្នះ 
លើការអនុវត្តការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ។ គណៈកម្មការន្ះជួបប្ជំុជា 
រៀងរាល់ខ្ ដើម្បីធានាថាយើងខ្ញុធំ្វើប្តិបត្តកិារដោយមានប្ព័ន្ធគ្ប់ 
គ្ងហានិភ័យ ដ្លមានភាពរឹងមាំ ប្សិទ្ធិផល និងប្សិទ្ធិភាព។

យើងបានប្ើប្្ស់ប្តិទិនន្ះដើម្បីពិនិត្យការអនុវត្តយ្៉ាងព្ញល្ញ 
ន្ប្ព័ន្ធអនុលោមភាព។ ការបណ្តុះបណ្ត្លសិកា្ខ្សាលាត្ូវបាន 
អនុវត្តដើម្បីអាចអោយបុគ្គលិករបស់យើងអាចតាមទាន់សា្ថ្នភាព 
បច្ចុប្បន្ប្ទ្សកម្ពុជា ដោយប្ើប្្ស់ការបណ្តុះបណ្ត្លស្តីពី  
អនុលោមភាពប្ចាំឆ្ន្ំដ្លនឹងបងា្ហ្ត់ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់រាល់ឆ្ន្ំ 
ហើយដើម្បីអោយពួកគ្អាចដឹងពីការផ្ល្ស់ប្តូរ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការ 
ពង្ឹងអនុលោមភាពទាំងអស់គា្ន្។

យើងក៏ធ្វើអោយកាន់ត្ប្សើរឡើងនូវការប្ឆំងការសមា្អត្ប្្ក់ 
តាមរយៈ ការបង្កើតការគ្ប់គ្ងការប្ឆំងការសមា្អត្ប្្ក់់ ការតួ្ត 
ពិនិត្យសាវតាជាតិរបស់អិថិជន ការពិនិត្យឈ្មះ្អតិថិជន និងយន្តការ 
ន្ការរាយការណ៍ រួមទំាងការបណ្តះុបណ្តល្ពីការប្ឆំងការសមា្អត្ 
 ប្្ក់ផងដ្រ។
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ក្នុងនាមជាប្ជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដ្លទទួលខុសត្ូវផ្ន្ក 
សង្គម ក្ុមហ៊ុនទទួលសា្គ្ល់សារៈសំខាន់ន្ប្សកកម្មរបស់ 
យើង និងជាម្ដឹកនំានៅក្នងុផ្នក្មួយន្ស្ដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការ 
ទទួលខុសតូ្វសង្គមរបស់យើង។ កុ្មហុ៊នន្ះ បានផ្តល់អាហា 
រូបករណ៍ទៅឱ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យតាមរយៈកម្មវិធី “អ្នក 
បន្តវ្ន” និងកម្មវីធីជីកអណ្តងូជាមួយកុ្មហុ៊នអីុអនគុ្ប។

នៅឆ្ន្ំ ២០១៨ យើងបានធ្វើចំនួនពីរដងន្ការរីសសំរាម 
នៅក្នងុរាជធានីភ្នព្ំញ និងគ្ប់សាខាតាមបណ្តខ្្ត្តដ្លមាន 
បុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គ្ចិត្តជាង ៤០០ នាក់បានចូលរួម និងបាន 
សហការជាមួយក្សួងទ្សចរណ៍ និងសិស្សមកពីវិទ្យាល័យ។  
យើងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទីក្ុងសា្អ្តដ្លប្កួតប្ជ្ងជា 
មួយក្ុមហ៊ុនជប៉ុនដ្លមានប្មាណ ២០ ក្ុមហ៊ុនមកព ី
រាជធានីភ្នព្ំញចូលរួម។ សកម្មភាពរីសសំរាមន្ះ មិនត្ឹមត្ 
ដើរតួក្នុងការសំអាតទីក្ុងត្ប៉ុណ្ណ្ះទ្ បុ៉ន្ត្ក៏មានសារៈ 
សំខាន់ខាងការអប់រំជាច្ើន ដល់អ្នករស់នៅក្នងុតំបន់ផងដ្រ។  
យើងក៏បានចូលរួមជីកអណ្តូងនៅខ្ត្តតាក្វផងដ្រ។ យើង 
បានបញ្ចប់ការជីកអណ្តូងចំនួន ២។ តាមរយៈសកម្មភាព 
ទាំងន្ះ យើងចង់ស្វ្ងរកមធ្យាបាយកាន់ត្ប្សើរដើម្ប ី
រួមចំណ្កដល់សង្គមកម្ពុជានិងបង្កើនការជឿទុកចិត្ត។

ទំនួលខុសតាូវផ្នាកសង្គមរបស់កាុមហ៊ុន
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របាយការណ៍របស់សវនករឯករជាយ 
ជូនចំពោះភាគទុនិក ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី

មតិសវនកម្ម

យើងខ្ញុ ំ បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ ធនាគារ 
ឯកទ្ស អុីអន (ខ្មបូឌា) ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”)  
ដ្លរួមមានតារាងតុល្យការនាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018 របាយ 
ការណ៍លទ្ធផល  របាយការណ៍ស្តីពីបម្្បម្ួលមូលធន និងរបាយ 
ការណ៍លំហូរសាច់ប្្ក់សម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទ ដ្លបានបញ្ចប់ និង 
កំណត់សមា្គល់្ ដ្លរួមមានគោលនយោបាយគណន្យ្យសំខាន់ៗ  
ព្មទាំងព័ត៌មានពន្យល់ផ្ស្ងៗទៀត ដ្លបានបងា្ហ្ញ នៅទំព័រទី 
16 ដល់ 43 ។

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបងា្ហ្ញនូវភាព 
ត្ឹមត្ូវជាសារវន្តន្សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថ្ង្ទី 31  
ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018 ព្មទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្្ក ់
សម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទដ្លបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅតាម 
ស្តង់ដរគណន្យ្យកម្ពុជា និងបទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណ្នាំ 
ទាក់ទងទៅ នឹងគណន្យ្យ របស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា។

មូលដ្ឋានសំរប់មតិសវនកម្ម

យើងខ្ញុបំានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្ម 
អន្តរជាតិន្កម្ពជុា។ ការទទួលខុសតូ្វរបស់យើងខ្ញុ ំដោយអនុលោម 
ទៅតាមស្តង់ដរទាំងន្ះ គឺត្ូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្ន្ក ការទទួល 
ខុសតូ្វរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ន្ 
របាយការណ៍ន្ះ។ យើងខ្ញុំ ឯករាជ្យពីធនាគារ ដោយអនុលោម 
ទៅតាម ការតម្ូវក្មសីលធម៌ដ្លពាក់ព័ន្ធ នឹងការធ្វើសវនកម្ម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ នៅប្ទ្សកម្ពជុាព្មទំាងបានបំព្ញនូវការ 
ទទួលខុសត្ូវលើក្មសីលធម៌ផ្ស្ងៗទៀតដោយអនុលោម ទៅ 
តាមការតម្ូវទាំងន្ះ។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដ្ល
យើងបានទទួលគឺគ្ប់គ្្ន់ និងសមរម្យដើម្បីផ្តល់ជាមូលដ្ឋន្សម្្ប់ 
ការផ្តល់មតិរបស់យើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផាសាងៗកាាពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
របាយការណ៍សវនករ

គណៈគ្ប់គ្ងទទួលខុសត្ូវលើព័ត៌មានផ្ស្ងៗ។ ព័ត៌មាន 
ផ្ស្ងៗដ្លបានទទួលត្ឹមកាលបរិច្ឆ្ទ ន្របាយការណ៍សវនកម្ម 
ន្ះ គឺរបាយរកាណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំរបស់ធនាគារដ្លរំពឹងថារួចរាល់បនា្ទ្ប់ 
ពីកាលបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍សវនកម្មន្ះ។

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនគ្ប 
ដណ្តប់ព័ត៌មានផ្ស្ងៗ ហើយយើងខ្ញុំមិនធ្វើការសន្និដ្ឋ្នអះអាងលើ 
ព័ត៌មានផ្ស្ងៗឡើយ។

ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ការទទួល 
ខុសតូ្វរបស់យើងខ្ញុគឺំអានព័ត៌មានផ្ស្ងៗ និងពិចារណថាតើព័ត៌មាន 
ផ្ស្ងៗនោះ មានឬមិនមានភាពស្បគា្ន្ជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ 
វត្ថជុាសារវន្ត ឬ ជាមួយចំណ្ះដឹងរបស់យើងខ្ញុដ្ំលទទូលបានពីការ 
ធ្វើសវនកម្ម ឬ មានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត។ ប្សិនបើផ្អ្កទៅលើ 
ការងាររបស់យើងខ្ញុំដ្លបានអនុវត្ត ហើយសន្និដ្ឋ្នថាមានកំហុស 
ឆ្គងជាសារវន្តលើព័ត៌មានផ្ស្ងៗ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរាយការណ៍ទៅ
លើភាពជាក់ស្ត្ងនោះ។ យើងខ្ញុំមិនមានអ្វីត្ូវរាយការណ៍ឡើយ។

ការទទួលខុសតាូវរបស់អ្នកគាប់គាង 
និងកាុមបាឹកាសាភិបាល សំរប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈគ្ប់គ្ងទទួលខុសត្ូវលើការរៀបចំ និងបងា្ហ្ញភាព 
ត្ឹមត្ូវ លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរ 
គណន្យ្យកម្ពុជា និងបទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណ្នាំទាក់ទង 
ទៅនឹងគណន្យ្យរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា និងទទួលខុសត្ូវ 
លើប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង ដ្លគណៈគ្ប់គ្ងកំណត់ថា មាន 
ភាពចាំបាច់សម្្ប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យជៀសផុតព ី
ការបងា្ហ្ញខុសជាសារវន្តដោយសារត្ការក្ល្ងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។ 

ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈគ្ប់គ្ងទទួលខុស 
តូ្វក្នងុការប្៉ាន់ប្មាណពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នងុការបន្តនិរន្តរភាព 
អាជីវកម្ម ការបងា្ហញ្ បញ្ហដ្្លពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តនិរន្តរភាពប្សិន 
បើមាន  និងការប្ើប្្ស់មូលដ្ឋ្ននិរន្តរភាពគណន្យ្យ លើកល្ង 
ត្គណៈគ្ប់គ្ងមានបំណងរំលាយធនាគារ ឬបពា្ឈប់អាជីវកម្ម ឬ  
មិនមានជម្ើសជាក់ស្ត្ងណមួយក្្ពីអនុវត្តដូច្ន្ះ។ 

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ទទួលខុសត្ូវលើការត្ួតពិនិត្យដំណើរការ
ន្ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសតាូវរបស់សវនករ ក្នុងការធ្វើសវនកម្ម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំ គឺដើម្បីទទួលបានអំណះអំណង 
ដ្លសមហ្តុផលថា តើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជារួម គឺមិនមាន 
កំហុសឆ្គងជាសារវន្ត ដ្លបណ្ត្លមកពីការក្ល្ងបន្លំ ឬ កំហុសឆ្គង      
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និងដើម្បីបងា្ហ្ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្លរួមបញ្ចូលមតិយោបល់ 
របស់យើងខ្ញុ។ំ អំណះអំណងដ្លសមហ្តុផល គឺជាអំណះអំណង 
កម្ិតខ្ពស់ ប៉ុន្្តមិនម្នជាការធានាថា ការធ្វើសវនកម្មអនុលោម 
តាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរជាតិន្កម្ពុជា នឹងត្ងត្រកឃើញកំហុស 
ឆ្គងជាសារវន្តនៅព្លដ្លវាមាននោះទ្ កំហុសឆ្គងន្ះអាចកើត 
ឡើងពីការក្ល្ងបន្លំ ឬ កំហុសឆ្គង ហើយត្ូវបានពិចារណជាកំហុស 
ឆ្គងជាសារវន្ត ប្សិនបើកំហុសនីមួយៗ ឬ កំហុសសរុបមានឥទ្ធិពល 
ដល់ការសម្ចចិត្តស្ដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកប្ើប្្ស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ជាមូលដ្ឋ្ន។

ជាផ្នក្មួយន្ការធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដរសវន 
កម្មអន្តរជាតិន្កម្ពជុា យើងបានធ្វើការវិនិច្ឆយ័ និងការប្៉ាន់ប្មាណ 
តាមវិជា្ជ្ជីវៈ។ យើងខ្ញុំក៏បាន ៖

• កំណត់ និងវាយតម្ល្ហានិភ័យន្កំហុសឆ្គងជាសារវន្តន្របាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទោះជាបណ្ត្លមកពីការក្ល្ងបន្លំ ឬ កំហុស 
ឆ្គងក៏ដោយ កំណត់ និងអនុវត្តនិតិវិធីសវនកម្មដ្លឆ្លើយតបទៅ 
នឹងហានិភ័យទាំងនោះ ដើម្បីទទួលបានភស្តុតាងពីការធ្វើសវន 
កម្មដ្លគ្ប់គ្្ន់ និងសមរម្យ ដើម្បីផ្តល់ជាមូលដ្ឋន្ក្នងុការផ្តល់ 
មតិយោបល់។ ហានិភ័យដ្លមិនបានរកឃើញកំហុសឆ្គងជា 
សារវន្ត ពីការក្ល្ងបន្លំគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងកំហុសឆ្គងធម្មតា ខណៈដ្ល 
ការក្ល្ងបន្លំអាចបណ្ត្លមកពីការឃុបឃិត ការក្ល្ង ការលុប 
ចោលដោយច្តនា ការរាយការណ៏ខុសពីការពិត ឬ ការបំពាន 
លើការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុង។

• ទទួលបាន ការយល់ដឹងពីការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុង ដ្លពាក់ព័ន្ធ 
នឹងការធ្វើសវនកម្ម ដើម្បីរៀបចំនិតិវិធីសវនកម្មដ្លសមរម្យទៅ 
តាមកាលៈទ្សៈ ប៉ុន្ត្មិនម្នសំរាប់គោលបំណងបញ្ច្ញមត ិ
ទៅលើប្សិទ្ធភាពន្ការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុងរបស់ធនាគារឡើយ។

• វាយតម្ល្ភាពត្ឹមត្ូវន្គោលការណ៍គណន្យ្យ ដ្លបាន 
ប្ើប្្ស់ភាពសមហ្តុផលន្ការបា៉្ន់សា្ម្នគណន្យ្យ និង 
ការបងា្ហ្ញដ្លពាក់ព័ន្ធនានាដោយគណៈគ្ប់គ្ង។

• សន្នដិ្ឋន្ភាពសមហ្តុផល មូលដ្ឋន្ន្ការប្ើប្្ស់គោលការណ៍ 
គណន្យ្យនិរន្តរភាព ន្ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គណៈគ្ប់គ្ង  
និងផ្អ្កទៅលើភស្តុតាងសវនកម្មដ្លបានទទួល ថាតើភាពមិន 
ប្្កដជាសារវន្ត កើតមានឡើងដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងព្ឹត្តិការណ៍ ឬ  
លក្ខខណ្ឌដ្លអាចមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើលទ្ធភាពរបស់ 
ធនគារដើម្បីបន្តនិរន្តរភាព ន្ដំណើការអាជីវកម្មរឺទ្។ ប្សិន 
បើយើងខ្ញុំសន្និដ្ឋ្នថា មានភាពមិនប្្កដប្ជាជាសារវន្ត យើង 
ខ្ញុំតម្ូវឲ្យមានការទាញចំណប់អារម្មណ៍ នៅក្នុងរបាយការណ៍ 
របស់សវនករ ទៅលើការបងា្ហញ្ដ្លពាក់ព័ន្ធនៅក្នងុរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្សិនបើការបងា្ហ្ញមិនគ្ប់គ្្ន់ យើងខ្ញុំត្ូវបញ្ជ្ក ់

នៅក្នុងមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ការសន្និដ្ឋ្នរបស់យើងខ្ញុំ  
ផ្អ្កទៅលើភស្តុតាងសវនកម្មដ្លទទួលបានរហូត ដល់ថ្ង្ន្ 
របាយការណ៍សវនកម្ម។ ទោះជាយ្៉ាងណ ពឹ្ត្តកិារណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌ 
នាព្លអនាគតអាចបណ្តល្ឲ្យធនាគារបញ្ឈប់ការបន្តនិរន្តរភាព 
ន្ដំណើរការអាជីវកម្ម។

• វាយតម្ល្ការបងា្ហ្ញជារួម រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារ ន្របាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការបងា្ហ្ញ ថាតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
បងា្ហ្ញប្តិបត្តិការជាមូលដ្ឋ្ន និងពឹ្ត្តិការណ៍នៅក្នុងការទទួល 
បានការបងា្ហ្ញដ្លត្ឹមត្ូវ។

យើងខ្ញុទំាក់ទងជាមួយអ្នកដ្លទទួលបន្ទកុអភិបាលកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ 
ទៅនឹងបញ្ហ្ផ្ស្ងៗ ដូចជាវិសាលភាព និងព្លវ្លាន្ការធ្វើ 
សវនកម្ម និងការរកឃើញពីសវនកម្មសំខាន់ៗ រួមទាំងកង្វះខាត 
សំខាន់ៗន្ការត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង ដ្លបានរកឃើញនៅក្នុងអំឡុង 
ព្លធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

តំណងក្ុមហ៊ុន ឌីឡ័យធ៍ (ខ្មបូឌា) ខូ អិលធីឌី

អុឹង គឹមសុភ័ក្តេេ

នាយក

រាជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆ្ទ៖
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ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

កំណត់
សមា្គេល់ ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ទេពេយសកម្ម

សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្ 4  426,133  1,712,202 242,884 980,523

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិន្កម្ពុជា 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 

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ 8  4,241,834  17,043,689  2,322,233  9,374,855 

ទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ 9  1,868,870  7,509,120  2,217,176  8,950,740 

ទ្ព្យសកម្មអរូបី 10  2,463,764  9,899,404  2,190,843  8,844,433 

ទ្ព្យសកម្មពន្ធពន្យារ 12(ក)  330,815  1,329,215  245,893  992,670 

ទេពេយសកម្មសរុប  78,496,055  315,397,149  45,929,233  185,416,315 

បំណុល និងមូលធន

បំណុលផ្ស្ងៗ 11  2,385,294  9,584,111  1,519,019  6,132,280 

គណនីត្ូវទូទាត់សងសម្ព័ន្ធញាតិ 26(ក)  175,764  706,220  42,783  172,715 

បំណុលពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ 12(ខ)  364,632  1,465,091  17,481  70,571 

ប្្ក់កម្ចី 13  54,000,000  216,972,000  30,700,000  123,935,900 

កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្យោជន៍របស់
និយោជិត 14  177,778  714,312  -  - 

បំណុលសរុប  57,103,468  229,441,734  32,279,283  130,311,466 

មូលធន

ដើមទុន 15  20,000,000  80,360,000  12,500,000  50,462,500 

ប្្ក់ចំណ្ញរក្សាទុក  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  

កំណត់សមា្គ្ល់ដូចមានភា្ជ្ប់ជាមួយពីទំព័រទី 20 ដល់ទី 43 គឺជាផ្ន្កមួយន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ ។

តារងតុលាយការ
នាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018
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របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍ស្តីពីបមាាបមាួលមូលធន

សមេេប់ដំណាច់ឆ្នេំថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

សមេេប់ដំណាច់ឆ្នេំ ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

កំណត់
សមា្គេល់ ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ចំណូលពីការប្្ក់ 16  13,835,823  55,592,337  9,517,710  38,422,995 

ចំណយលើការប្្ក់ 13 (1,146,505) (4,606,657) (686,891) (2,772,979)

ចំណូលសុទ្ធពីការបេេក់  12,689,318  50,985,680  8,830,819  35,650,016 

ចំណូលពីប្្ក់ឈ្នួល និងកម្្ជើងសា 17  1,595,511  6,410,763  830,815  3,354,000 

ចំណូលប្តិបត្តិការផ្ស្ងៗ 18  157,855  634,261  9,300  37,544 

ចំណេញបេតិបត្តិការ  14,442,684  58,030,704  9,670,934  39,041,560 

ចំណយលើបុគ្គលិក 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)

ចំណយប្តិបត្តិការផ្ស្ងៗ 21 (5,223,111) (20,986,460) (3,359,837) (13,563,662)

សំវិធានធនលើហា្វ្សុីលីធី 22 (1,365,528) (5,486,692) (1,406,989) (5,680,015)

បេេក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ  1,819,079  7,309,059  154,674  624,418 

ចំណយពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ 12(គ) (426,492) (1,713,645) (78,457) (316,731)

បេេក់ចំណេញសុទ្ធសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ  1,392,587  5,595,414  76,217  307,687 

កំណត់សមា្គ្ល់ដូចមានភា្ជ្ប់ជាមួយពីទំព័រទី 20 ដល់ទី 43 គឺជាផ្ន្កមួយន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ ។

ដើមទុន
បេេក់ចំណេញ

រកេសាទុក សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក

សមតុលេយនាថ្ងេទី 1 ខេ មករា ឆ្នេំ 2018  12,500,000  1,149,950  13,649,950 
ភាគហ៊ុនបោះផ្សាយក្នុងឆ្ន្ំ  7,500,000  -  7,500,000 
ភាគលាភបង់ក្នុងឆ្ន្ំ (កំណត់សមា្គ្ល់23)  - (1,149,950) (1,149,950)
ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធសម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទ  -  1,392,587  1,392,587 
សមតុលេយនាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018  20,000,000   1,392,587  21,392,587 
សមមូលនឹងពាន់រៀល
នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018  80,360,000   5,595,415  85,955,415 

សមតុលេយនាថ្ងេទី 1 ខេ មករា ឆ្នេំ 2017 10,000,000 1,073,733 11,073,733
ភាគហ៊ុនបោះផ្សាយក្នុងឆ្ន្ំ  2,500,000  -  2,500,000 
ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធសម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទ  -  76,217  76,217 

សមតុលេយនាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017  12,500,000  1,149,950  13,649,950 
សមមូលនឹងពាន់រៀល
នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017  50,462,500  4,642,349  55,104,849 

កំណត់សមា្គ្ល់ដូចមានភា្ជ្ប់ជាមួយពីទំព័រទី 20 ដល់ទី 43 គឺជាផ្ន្កមួយន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ ។
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ដំណាច់ឆ្នេំ
 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

កំណត់
សមា្គេល់ ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់បេេក់ពីសកម្មភាពបេតិបត្តិការ

ប្្ក់ចំណ្ញមុនបង់ពន្ធ  1,819,079  7,309,059  154,674  624,418 

និយ័តកម្មលើ៖

សំវិធានធនលើសមតុល្យនៅធនាគារផ្ស្ងៗ 6  24,751  99,450  -  - 

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្ក់ 
និងជាប់សង្ស័យ 7  1,340,777  5,387,242  1,406,989  5,680,015 

សំវិធានធនន្កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្យោជន៍របស់
និយោជិត  177,778  714,312 - -

ចំណយរំលស់ 20  1,222,730  4,912,929  1,317,110  5,317,173 

ការខាតបង់លើការលុបចោលទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ 21  1,138  4,572  -  - 

ចំណូលពីការប្្ក់សុទ្ធ (12,689,318) (50,985,680) (8,830,819) (35,650,016)

ការបេេបេួលទុនចល័ត

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិ (375,000) (1,506,750) (125,000) (504,625)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (31,084,960) (124,899,369) (4,006,051) (16,172,428)

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ (1,199,177) (4,818,293) (450,820) (1,819,959)

បំណុលផ្ស្ងៗ  958,023  3,849,336  367,356  1,483,017 

គណនីត្ូវទូទាត់សងសម្ព័ន្ធញាតិ  132,981  534,318 (73,053) (294,915)

សាច់ប្្ក់ប្ើប្្ស់ក្នុងសកម្មភាពប្តិបត្តិការ (39,671,198) (159,398,874) (10,239,614) (41,337,320)

ការប្្ក់បានទទួល  13,115,399  52,697,673  9,425,261  38,049,779 

ការប្្ក់បានបង់ (1,108,161) (4,452,591) (657,349) (2,653,718)

ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញបានបង់ 12(ខ) (164,263) (660,009) (245,288) (990,228)

សាច់បេេក់សុទ្ធបេើបេេស់ក្នុងសកម្មភាពបេតិបត្តិការ (27,828,223) (111,813,801) (1,716,990) (6,931,487)

លំហូរសាច់បេេក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ (685,838) (2,755,697) (1,564,043) (6,314,042)

សាច់ប្្ក់បានពីការលក់ទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ  681  2,736 - -

ការទិញទ្ព្យអរូបី (593,418) (2,384,354) (550,273) (2,221,452)

សាច់បេេក់សុទ្ធបេើបេេស់ក្នុង
សកម្មភាពវិនិយោគ (1,278,575) (5,137,315) (2,114,316) (8,535,494)

របាយការណ៍លំហូរសាច់បាាក់
សមេេប់ដំណាច់ឆ្នេំ ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018
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របាយការណ៍លំហូរសាច់បាាក់(ត)
សមេេប់ដំណាច់ឆ្នេំ ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

កំណត់
សមា្គេល់ ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់បេេក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបេបទាន

សាច់ប្្ក់ទទួលបានពីប្្ក់កម្ចី  31,100,000  124,959,800  22,700,000  91,639,900 

ការទូទាត់សងប្្ក់កម្ចី (7,800,000) (31,340,400) (20,690,000) (83,525,530)

ភាគហ៊ុនបានបោះផ្សាយ 15  7,500,000  30,135,000  2,500,000  10,092,500 

ការបង់ភាគលាភ 23 (1,149,950) (4,620,499) - -

សាច់បេេក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាព
ហិរញ្ញបេបទាន  29,650,050  119,133,901  4,510,000  18,206,870 

ការកើនឡើងសុទ្ធនូវសាច់បេេក់
និងសាច់បេេក់សមមូល  543,252  2,182,785  678,694 2,739,889 

សាច់ប្្ក់ និងសាច់ប្្ក់
សមមូលនាដើមការិយបរិច្ឆ្ទ  2,371,800  9,574,958  1,693,106  6,835,069 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  - (45,064) - -

សាច់បេេក់ និងសាច់បេេក់
សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆេទ 24  2,915,052  11,712,679  2,371,800  9,574,958 

បេតិបត្តិការសមេេប់មិនមេនជាសាច់បេេក់

* ក្នុងឆ្ន្ំ 2017 មានការដក់បញ្ចូលនូវការទិញទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រចំនួន 130,092 ដុលា្ល្រអាម្រិកដ្លពុំទាន់បង់ប្្ក់នៅក្នុងគណនីបំណុលផ្ស្
ងៗ។ ចំនួនទឹកប្្ក់ន្ះត្ូវបានទូទាត់សងទាំងអស់នៅក្នុងឆ្ន្ំ2018។

កំណត់សមា្គ្ល់ដូចមានភា្ជ្ប់ជាមួយពីទំព័រ 20ទៅ 43 គឺជាផ្ន្កមួយន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ។ 
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កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សមេេប់ដំណាច់ឆ្នេំ ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

១. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារឯកទ្ស អុីអន (ខ្មបូឌា) ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថា  
“ធនាគារ“) បានទទួលអាជា្ញ្ប័ណ្ណជាធនាគារឯកទ្សដ្លបាន 
បង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីនៅក្នុងព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា ។

ធនាគារបានចុះបញ្ជ ី ជាកុ្មហុ៊នឯកជនទទួលខុសតូ្វមានកមិ្ត 
បង្កើតនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជានាថ្ង្ទី 5 ខ្ តុលា ឆ្ន្ំ 2011 ក្្មការ 
ចុះបញ្ចកីារល្ខ 00006388 ដ្លច្ញដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្ម។  
ធនាគារទទួលបានអាជា្ញប័្ណ្ណជាគឹ្ះសា្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថពីុធនាគារជាតិ 
ន្កម្ពុជា ចុះថ្ង្ទី 21 ខ្ វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ 2011។  ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ  
ត្ូវបានកាន់កាប់ទាំងស្ុងដោយ ក្ុមហ៊ុន AEON Thana Sinsap  

(Thailand) Public Company Limited ដ្លជាក្ុមហ៊ុន ដ្ល 
បានចុះបញ្ជីនៅប្ទ្សថ្។  

នៅថ្ង្ទី 26 ខ្ តុលា ឆ្ន្ំ 2015 ធនាគារទទួលបានអាជា្ញ្ប័ណ្ណជា 
ធនាគារឯកទ្សពីធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ដើម្បីធ្វើប្តិបត្តិការជា 
ធនាគារឯកទ្ស ដ្លមានសុពលភាពជាអចិន្ត្្យ៍។ នាថ្ង្ទី 1 ខ្ 
កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ 2016 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីក្សួងពាណិជ្ជកម្ម 
លើការផ្ល្ស់ប្តូរឈ្ម្ះពី អុីអន មា៉្យក្ូហា្វ្យន្ន (ខ្មបូឌា)  
ទៅជា ធនាគារឯកទ្ស អុីអន (ខ្មបូឌា) ភីអិលសុី និងផ្ល្ស់ប្តូរ 
រចនាសម្ព័ន្ធន្ការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទៅជា 80% កាន់កាប់ដោយ  
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited និង  
20% កាន់កាប់ដោយ AEON Financial Co., Ltd. ។

នៅថ្ង្ទី 4 ខ្ កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ 2018 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តព ី
ក្សួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីក្ប្្រចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនទៅជាការកាន់ 
កាប់៥០%ស្មើគា្ន្រវាង AEON Thana Sinsap (Thailand) Public 

Company Limited និង AEON Financial Co., Ltd.។ ក្ុមហ៊ុន 
ម្ធំបំផុត គឺ AEON Co., Ltd. ដ្លបានចុះបញ្ជនីៅប្ទ្សជបុ៉ន ។

សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារមានដូចខាងក្្ម៖

• ស្វាកម្មកាតឥណទាន

• ស្វាកម្មផ្តល់ប្្ក់កម្ចីក្នុងទម្ង់ជាការទិញបណ្ត្ក់(បង់រំលស់) 
និងឥណទាន

• ស្វាកម្មពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត ដ្លអនុម័តដោយធនាគារជាតិន្ 
កម្ពុជា។

ការិយាល័យកណ្ត្លរបស់ធនាគារស្ថិតនៅអគារ 721 មហាវិថ ី
ព្ះមុនីវង្ស សងា្ក្ត់បឹងក្ងកង3   ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្ញ 
ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្ូវបានអនុញ្ញ្តឲ្យច្ញផ្សព្វផ្សាយ   
ដោយក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ថ្ង្ទី 22 ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ 2019 ។

២. គោលការណ៍គណនាយាយសំខាន់ៗ

គោលការណ៍គណន្យ្យសំខាន់ៗ ដ្លបានអនុម័តនៅក្នុងការ 
រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថមុានដូចខាងក្្ម។ គោលការណ៍ទំាង 
ន្ះតូ្វបានគ្អនុវត្តដូចៗគា្នចំ្ពោះគ្ប់ការិយបរិច្ឆទ្ទំាងអស់ដ្ល 
បានបងា្ហ្ញលើកល្ងត្មានការច្ងផ្ទុយពីន្ះ។

២.១ មូលដា្ឋេននេការរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដ្លបានបងា្ហ្ញជារូបិយ 
ប័ណ្ណដុលា្លរ្អាម្រិក តូ្វបានរៀបចំឡើងតាមសម្មតិកម្មតម្លដ្ើម និង 
អនុលោមទៅតាមស្តង់ដរគណន្យ្យកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្តិ និង 
គោលការណ៍ណ្នាំ ទាក់ទងនឹងគណន្យ្យរបស់ធនាគារជាតិន្ 
កម្ពុជា។ គោលការណ៍គណន្យ្យន្ះមានលក្ខណៈខុសពីគោល 
ការណ៍គណន្យ្យដ្លទទួលសា្គ្ល់ជាទូទៅ ដ្លបានអនុវត្តនៅ 
ប្ទ្ស និងដ្នសមត្ថកិច្ចក្្ពីប្ទ្សកម្ពុជា។ របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថដ្ុលមានភា្ជប់្តូ្វបានរៀបចំឡើងដោយពំុមានគោលបំណង 
ធ្វើការបងា្ហ្ញពីសា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលន្ប្តិបត្តិការរបស ់
ធនាគារនិងសា្ថ្នភាពចរន្តសាច់ប្្ក់របស់ធនាគារដោយអនុលោម 
ទៅតាមគោលការណ៍គណន្យ្យដ្លបានអនុវត្តនៅប្ទ្ស និង 
ដ្នសមត្ថកិច្ចក្្ពីប្ទ្សកម្ពជុានោះទ្។ ហ្តុដូច្នះ្ របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ គឺត្ូវបានធ្វើឡើងសម្្ប់អ្នកដ្លបានយល់ដឹងពី 
គោលការណ៍ បទបញ្ញត្តិ និងការអនុវត្តគណន្យ្យកម្ពុជាប៉ុណ្ណ្ះ។  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្ូវបានរៀបចំដោយប្ើប្្ស់អាត្្ថ្ល្ដើម 
ដំបូង។

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដុោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរ 
គណន្យ្យកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណ្នាំទាក់ទង 
នឹងគណន្យ្យរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា តម្ូវឲ្យប្ើការបា៉្ន ់
ប្មាណ និងការសន្មតដោយសមហ្តុផល ដ្លមានឥទ្ធិពលលើ 
តួល្ខដ្លបានរាយការណ៍លើទ្ព្យសកម្ម និងបំណុល និងការ 
បងា្ហ្ញន្ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលយថាហ្តុ នាកាលបរិច្ឆ្ទន្ 
របាយការណ៍ន្ះ និងតួល្ខដ្លបានរាយការណ៍លើចំណូល និង 
ចំណយ នាការិយបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍។ ទោះបីជាការបា៉្ន់ 
ប្មាណទំាងន្ះមានមូលដ្ឋ្នលើការយល់ដឹងរបស់គណៈគ្ប់គ្ង  
នូវព្ឹត្តិការណ៏ និងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្ត្លទ្ធផលជាក់ស្ត្ងចុង 
ក្្យ អាចមានភាពខុសគា្ន្ពីការបា៉្ន់ប្មាណទាំងនោះ។ ផ្ន្ក 
ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិច្ឆ័យកម្ិតខ្ពស់ ឬមានភាពស្មុគសា្ម្ញ ឬការ 
បា៉្ន់ប្មាណ និងការសន្មតដ្លសំខាន់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ 
វត្ថុ ត្ូវបានបងា្ហ្ញក្នុងកំណត់សមា្គ្ល់ទី 3។

២.២ កេបខ័ណ្ឌនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

នៅថ្ង្ទី 28 ខ្សីហា ឆ្ន្ំ 2009 ក្ុមប្ឹក្សាជាតិគណន្យ្យន្ 
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ បានច្ញស្ចក្ដជូីនដំណឹងស្ដអំីពីការ 
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២. គោលការណ៍គណនាយាយសំខាន់ៗ (ត)

២.២ កេបខ័ណ្ឌនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

ដក់ឲ្យអនុវត្ដនូវស្ដង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិន្កម្ពុជា       
(ហៅកាត់ថា “CIFRS”) ដ្លផ្អក្លើ ស្ដង់ដរដ្លបានច្ញផ្សាយ 
ដោយកុ្មបឹ្ក្សាស្ដង់ដរគណន្យ្យអន្ដរជាតិ (ហៅកាត់ថា “IASB”)  
ដោយរួមបញ្ចលូទំាងបំណកស្្យ និងវិសោធនកម្មផ្ស្ងៗ។ សា្ថប័្ន 
ដ្លមានការទទួលខុសតូ្វជាសាធារណៈតូ្វត្រៀបចំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថដុោយយោងតាមស្ដង់ដរ CIFRS សម្្ប់ការិយបរិច្ឆទ្ចាប់ 
ផ្តើមពីថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2012 ឬបនា្ទ្ប់ពីន្ះ។

ក្ុមប្ឹក្សាជាតិគណន្យ្យ (ហៅកាត់ថា “NAC”) ន្ក្សួង 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានច្ញសារាចរណ្នាំល្ខ 086 MoEF. 

NAC ចុះថ្ង្ទី 30 ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ 2012 ដោយអនុម័តឲ្យធនាគារ និង 
សា្ថប័្នហិរញ្ញវត្ថពុន្យារព្លការអនុវត្តស្ដង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
អន្ដរជាតិន្កម្ពជុារហូតដល់ថ្ងទី្ 01 ខ្ មករា ឆ្ន្ ំ2016។ នៅថ្ងទី្ 24  
ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ 2016 ក្ុមប្ឹក្សាជាតិគណន្យ្យ បានច្ញស្ចក្តី 
ជូនដំណឹងល្ខ 058 MoEF.NAC ដោយអនុញ្ញ្តឲ្យធនាគារ និង 
សា្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុ ពន្យារព្លការអនុវត្តស្ដង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញ 
វត្ថុអន្ដរជាតិន្កម្ពុជា រហូតដល់ថ្ង្ទី 01 ខ្មករា ឆ្ន្ំ 2019 ដោយ 
យោងទៅតាមសំណើរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពជុាចុះថ្ងទី្ 16 ខ្វិច្ឆកិា  
ឆ្ន្ំ 2015។

នៅថ្ង្ទី 3 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2019 NAC បានច្ញសារាចរ 
ណ្នាំល្ខ004 ក.ជ.គ ស្ដីពីការអនុវត្តស្តង់ដរគណន្យ្យសម្្ប ់
គ្ឹះសា្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុញ្ញ្តឲ្យធនាគារឯកទ្សជ្ើសរីស 
ការអនុវត្តស្តង់ដរ CIFRS ឬ CIFRS សម្្ប់សហគ្្សធុនតូច  
និងមធ្យម។

នៅថ្ង្ទី 15 ខ្ កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ 2019 ធនាគារជាតិន្កម្ពុជាបានច្ញ 
ស្ចក្ដីជូនដំណឹងល្ខ ធ7-019-122 ស្ដីពីការរៀបចំរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ និងគឹ្ះសា្ថន្ហិរញ្ញវត្ថ ុដោយតមូ្វឲ្យធនាគារ 
ឯកទ្សអនុវត្តស្តង់ដរ CIFRS។

ស្តង់ដរគណន្យ្យបច្ចុប្បន្នត្ូវបានប្ើខុសពី ស្តង់ដរ CIFRS  
លើផ្ន្កជាច្ើន។ ដូចន្ះការអនុវត្តស្តង់ដរ CIFRS អាចមានផល 
ប៉ះពាល់យ្៉ាងខា្ល្ងំទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ។ អ្នក 
គ្ប់គ្ងកំពុងវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់ ន្ការផ្ល្ស់ប្តូរទៅនឹងក្ប 
ខណ្ឌស្តង់ដរ CIFRS ប៉ុន្ត្មិនទាន់បានបញ្ចប់ព្ញល្ញនៅឡើយ 
ទ្គិតត្ឹមកាលបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ះ។

២.៣ បេតិបត្តិការជាមួយរូបិយប័ណ្ណបរទេស

(ក) រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសមេេប់កំណត់បងា្ហេញ

ធាតុទាំងអស់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្ូវ 
បានគិតដោយប្ើប្្ស់រូបិយប័ណ្ណ ន្ស្ដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋ្នដ្ល 
ធនាគារប្តិបត្ត ិ(“រូបិយប័ណ្ណគោល”)។  គណៈគ្ប់គ្ងបានកំណត់     
ប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិកជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់ធនាគារ ដោយសារត្ 
ប្្ក់ដុលា្លរ្អាម្រិកមានឥទ្ធពិលខា្ល្ងំលើ ប្តិបត្តកិាររបស់ធនាគារ។  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្ូវបានបងា្ហ្ញជាប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក ដ្ល 

ជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់ធនាគារ និងជារូបិយប័ណ្ណសម្្ប់កំណត ់
បងា្ហ្ញ។

(ខ) បេតិបត្តិការ និង សមតុលេយ

សកម្មភាពប្តិបត្តកិារជារូបិយប័ណ្ណផ្ស្ងៗទៀតក្្ពីប្្ក់ដុលា្លរ្ 
អាម្រិក ត្ូវបានប្តូរទៅជាប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក ដោយប្ើអត្្ប្តូរ 
ប្្ក់នៅថ្ង្ប្តិបត្តិការនោះ។ ការចំណ្ញ និងការខាតលើការ 
ប្តរូរូបិយប័ណ្ណ គឺជាលទ្ធផលន្ការទូទាត់ន្ប្តិបត្តកិារទំាងនោះ និង 
ពីការបកប្្ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលដ្លជារូបិយប័ណ្ណក្្ពីដុលា្លរ្ 
អាម្រិកនៅអត្្ប្តូរប្្ក់នៅចុងឆ្ន្ំ ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់នៅក្នុង 
របាយការណ៍លទ្ធផល។

(គ)  ការបងា្ហេញជាបេេក់រៀល

អនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពី គណន្យ្យ និងសវនកម្ម ចុះថ្ង្ទី 
11 ខ្ ម្សា ឆ្ន្ំ 2016 និង ប្កាសល្ខ 643 MEF PRK ចុះថ្ង្ទី 
26 ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ 2007 ន្ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្ល្ស់ប្តូរ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក ទៅជាប្្ក់រៀល គ ឺ
ត្ូវធ្វើជាចាំបាច់។ 

ការប្តូរពីប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក ទៅប្្ក់រៀល ត្ូវបានបញ្ចូលនៅ
ក្នងុរបាយការណហ៍រិញ្ញវត្ថគុ្ន់្ត ្ដើម្បីអនុលោមតាមបក្ាសលខ្  
ធ7-07-164 ចុះថ្ង្ទី 13 ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2007 របស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា 
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ និងការបងា្ហញ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុហើយ 
របាយការណ៍ន្ះ ត្ូវបានធ្វើឡើងដោយប្ើអត្្ប្តូរប្្ក់ផ្លូវការ 
ដោយអត្្ 1 ដុលា្ល្រអាម្រិក ស្មើនឹង 4,018 រៀល (2017: 1 
ដុលា្ល្រអាម្រិក ស្មើនឹង 4,037) ដ្លបានច្ញផ្សាយដោយធនាគារ
ជាតិន្កម្ពុជា។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្លបានបងា្ហ្ញជាប្្ក់រៀលមិនត្ូវ 
បានធ្វើសវនកម្មនោះឡើយ និងមិនត្ូវបកស្្យថាការបងា្ហ្ញន្ះ 
ជាការប្តរូពីប្្ក់ដុលា្លរ្អាម្រិក ទៅប្្ក់រៀលតាមអត្្ប្តរូប្្ក់ខាង 
លើន្ះ ឬតាមអត្្ប្តូរប្្ក់ណមួយផ្ស្ងទៀតឡើយ។

២.៤ សាច់បេេក់ និងសាច់បេេក់សមមូល

សាច់ប្្ក់ និងសាច់ប្្ក់សមមូល រួមមានសាច់ប្្ក់នៅក្នុងដ្  
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិន្កម្ពជុាដ្លមិនមានការកំហិត សមតុល្យ 
នៅធនាគារនានា និងការវិនិយោគរយៈព្លខ្លីដ្លមានកាលវសាន្ត 
នៅព្លតម្កល់ដំបូងមានរយៈព្ល 3 ខ្ ឬតិចជាង និងដ្លធនាគារ 
អាចដកជាសាច់ប្្ក់សម្្ប់គោលបំណងទូទៅនៅព្លណក៏បាន  
ដោយមិនមានការផ្ល្ស់ប្តូរតម្ល្ធំដុំ។

២.៥ ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនត្ូវបានកត់ត្្នៅក្នុងតារាងតុល្យ 
ការតាមប្្ក់ដើមដកច្ញចំនួនទំាងឡាយណដ្លបានលុបចោល  
និងសំវិធានធនលើឥណទានអាក្ក់ និងជាប់សង្ស័យ។

២.៦ សំវិធានធនលើហា្វេសុីលីធី

ធនាគារធើ្វសំវិធានធនសម្្ប់ឥណទានអាក្ក់ និងជាប់សង្ស័យ 
ដោយផ្អក្លើកមិ្តន្សំវិធានធនដ្លជាតមូ្វការរបស់ធនាគារជាតិ 
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២. គោលការណ៍គណនាយាយសំខាន់ៗ (ត)
២.៦ សំវិធានធនលើហា្វេសុីលីធី (ត)

ន្កម្ពុជា ឬធ្វើសំវិធានធនដ្លមានហានិភ័យ 100% ន្ឥណទាន 
ដ្លហួសកាលកំណត់សង 79 ថ្ង្ឬលើសពីន្ះ។ អ្នកគ្ប់គ្ង 
ជឿជាក់ថាវានឹងអាចឆ្លុះបញ្ច្ំងពីសំវិធានធនដ្លចាំបាច់ដើម្បីកាត់ 
បន្ថយហានិភ័យដ្លទាក់ទងនឹងចរិកលក្ខណៈន្ប្តិបត្តិការរបស់ 
ធនាគារ។

អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារជាតិន្កម្ពជុា រាល់ 
ឥណទានតូ្វបានចាត់ថា្នក់្ដោយយោងទៅតាមលទ្ធភាពន្ការទូទាត់ 
សងរបស់សមភាគី។ សមត្ថភាពន្ការទូទាត់សងន្ះ ត្ូវបានវាយ 
តម្លដ្ោយផ្អក្ទៅតាមបទពិសោធន៍ន្ការទូទាត់សងពីមុន លក្ខខណ្ឌ 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនបំណុល អាជីវកម្ម និងលំហូរសាច់ប្្ក់នាព្ល 
អនាគត លទ្ធភាព និងការស្ម័គ្ចិត្តសងរបស់កូនបំណុល បរិយា 

ចំណាត់ថា្នេក់ ចំនួនថេ្ងដេលហួស សំវិធានធន

កម្ចីរយៈពេលខ្លី កម្ចីរយៈពេលវេង

(មួយឆ្ន្ំ ឬតិចជាង) (ច្ើនជាងមួយឆ្ន្ំ)

ឥណទានធម្មតា/ស្តង់ដរ 14 ថ្ង្ ឬតិចជាង 29 ថ្ង្ ឬតិចជាង 1%

ឥណទានឃ្ល្ំមើល 15 ថ្ង្ - 30 ថ្ង្ 30 ថ្ង្ - 89 ថ្ង្ 3%

ឥណទានក្្មស្តង់ដរ 31 ថ្ង្ - 60 ថ្ង្ 90 ថ្ង្ - 179 ថ្ង្ 20%

ឥណទានជាប់សង្ស័យ 61 ថ្ង្ - 90 ថ្ង្ 180 ថ្ង្ - 359 ថ្ង្ 50%

ឥណទានបាត់បង់ 91 ថ្ង្ ឬ ច្ើនជាង 360 ថ្ង្ ឬ ច្ើនជាង 100%

ភាពគ្ប់គ្្ន់ន្សំវិធានធនលើឥណទានអាក្ក់ និងជាប់សង្ស័យ 
តូ្វបានវាយតម្លដ្ោយគណៈគ្ប់គ្ង រៀងរាល់ខ្។ លក្ខខណ្ឌទំាង 
ឡាយដ្លត្ូវបានពិចារណក្នុងការវាយតម្ល្ទៅលើភាពគ្ប់គ្្ន់ 
ន្ សំវិធានធនលើឥណទានអាក្ក់ និងជាប់សង្ស័យមានដូចជា ទំហំ 
ឥណទានបទពិសោធន៍ន្ការខាតបង់កន្លងមក លក្ខខណ្ឌស្ដ្ឋកិច្ច 
បច្ចុប្បន្ន និងផលប៉ះពាល់ផ្ស្ងៗដល់អតិថិជន សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ
របស់អតិថិជន និងសា្ថន្ភាពជាក់ស្តង្ន្ឥណទានធៀបនឹងលក្ខខណ្ឌ  
ដ្លបានច្ងក្នុងកិច្ចសន្យា ។

បន្ថ្មពីលើន្ះ ប្កាសន្ះក៏តម្ូវឲ្យធនាគារ និងគ្ឹះសា្ថ្នវត្ថ ុ
ធ្វើសំវិធានធនទៅលើ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្ងៗទៀត ដ្លបាន 
កត់ត្្ក្នុងតារាងតុល្យការ ឬក្្តារាងតុល្យការ ដ្លធ្វើឲ្យកើន 
ឡើងនូវហានិភ័យន្ឥណទាន។ 

ការប្មូលបានមកវិញនូវឥណទាន ដ្លបានលុបចោលពីព្ល 
មុន និងការលុបត្ឡប់នូវសំវិធានធនដ្លបានកត់ត្្ពីមុន ត្ូវ 
បានទទួលសា្គ្ល់ជាចំណូលប្តិបត្តិការផ្ស្ងៗនៅក្នុងរបាយការណ៍ 
លទ្ធផល។ 

២.៧ ទេពេយសកម្មផេសេងៗ

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ ត្ូវបានកត់ត្្តាមតម្ល្ដើម។ ការបា៉្ន់ 
សា្ម្ន ត្ូវបានធ្វើឡើងសម្្ប់គណនីត្ូវទទួលដ្លជាប់សង្ស័យ  
ដោយផ្អ្កតាមការត្ួតពិនិត្យចំនួនដ្លនៅសល់នាកាលបរិច្ឆ្ទ 
រាយការណ៍។

កាសហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាពន្ឯកសារ ដ្លប្មូលបាន។

បន្ថម្លើគុណភាពន្ព័ត៌មានខាងលើ ចំនួនថ្ងហួ្សកាលកំណត់ 
សងត្ូវបានយកមកគិត។ សំវិធានធនលើឥណទានអាក្ក់និងជាប ់
សង្ស័យអប្បបរមា ត្ូវបានកំណត់ដោយផ្អ្កទៅតាមចំណត់ថា្ន្ក ់
ដ្លបានកំណត់។ នៅព្លមានព័ត៌មានដ្លអាចទុកចិត្តបានថា    
ការបាត់បង់នឹងកើតមានឡើងច្ើនជាងតម្ូវការអប្បបរមា នោះ 
សំវិធានធនបន្ថ្មនឹងត្ូវបានធ្វើឡើង ។

នៅថ្ងទី្ 1 ខ្ធ្ន ូឆ្ន្ ំ2017 ធនាគារជាតិន្កម្ពជុាបានច្ញប្កាស 
ល្ខ ធ7-017-344 ស្តពីីចំណត់ថា្នក់្ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធាន 
ធនលើអ៊ីមភ្រមិន និងបញ្ជ្ក់បន្ថ្មដោយសារាចរណ្នាំល្ខ ធ7- 
018-001 ចុះថ្ង្ទី16 ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ2018 ដ្លតម្ូវឱ្យធនាគារ និង 
គ្ឹះសា្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើសំវិធានធនសម្្ប់ហា្វ្សុីលីធីរយៈព្លខ្លី  
និងរយៈព្លវ្ង ដូចខាងក្្ម៖

២.៨ ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ

ផ្ន្កន្ទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ ត្ូវបានកត់ត្្តាមតម្ល្ដើម ដក 
រំលស់បង្គរ និងការខាតបង់លើឱនភាពន្តម្លប្ង្គរ ប្សិនបើមាន ។ 
នៅព្លដ្លធាតុរបស់ទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ មានអាយុកាលប្ើប្្ស់  
ខុសៗគា្ន្ ធាតុទាំងនោះត្ូវបានចាត់ទុកជាផ្ន្កផ្ស្ងគា្ន្ន្ទ្ព្យ  
និងបរិកា្ខ្រ ។

រំលស់លើទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ ត្ូវបានបញ្ចូលជាចំណយក្នុងរបាយ
ការណ៍លទ្ធផលលើមូលដ្ឋ្នរំលស់ថ្រ ផ្អ្កលើការបា៉្ន់សា្ម្នអាយុ
កាលរបស់ទ្ព្យនីមួយៗ តាមអត្្ដូច ខាងក្្ម៖

• ការក្លម្អអគារ 3 - 10 ឆ្ន្ំ

• គ្ឿងសងា្ហ្រឹម និងគ្ឿងបំពាក ់ 3 - 5 ឆ្ន្ំ

• គ្ឿងព័ត៌មានវិទ្យាបរិកា្ខ្រ និងកុំព្យូទ័រ 3 - 5 ឆ្ន្ំ 

• បរិកា្ខ្រការិយាល័យ 2 - 3 ឆ្ន្ំ

ការចំណយបនា្ទ្ប់ដ្លពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ន្កមួយន្ទ្ព្យ និង 
បរិកា្ខ្រដ្លបានទទួលសា្គ្ល់រួចមក ត្ូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងតម្ល ្
យោងន្ទ្ព្យនោះ នៅព្លដ្លអត្ថប្យោជន៍ស្ដ្ឋកិច្ច នាព្ល 
អនាគតដ្លនឹងអាចមានឡើងសម្្ប់ធនាគារ លើសពីស្តង់ដរ 
ដើម ន្ទ្ព្យសកម្មដ្លមានស្្ប់។ រាល់ការចំណយបនា្ទ្ប់ផ្ស្ង 
ទៀតតូ្វបានទទួលសា្គល់្ជាបន្ទកុចំណយនៅក្នងុការិយបរិច្ឆទ្ដ្ល 
បានកើតឡើង។
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២. គោលការណ៍គណនាយាយសំខាន់ៗ (ត)
២.៨ ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ (ត)

ការចំណ្ញ ឬខាតពីការបោះចោល ឬការលក់ច្ញន្ទ្ព្យ  
និងបរិកា្ខរ្ណមួយតូ្វបានកំណត់ ដោយភាពខុសគា្នរ្វាងប្្ក់ចំណូល 
សុទ្ធពីការលក់ និងតម្ល្យោងន្ទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រនោះ ហើយត្ូវ 
បានទទួលសា្គ្ល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនៅថ្ង្បោះចោល ឬ 
លក់ច្ញ ។

ទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ ដ្លបានដករំលស់អស់ហើយ ត្ូវបានរក្សាទុក 
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូត ដល់ថ្ង្ដ្លទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រទាំង 
នោះត្ូវបានលក់ ឬលុបចោល ។

២.៩ ទេពេយសកម្មអរូបី

ទ្ព្យសកម្មអរូបីរួមមាន អាជា្ញប័្ណ្ណកម្មវិធីកំុព្យូទ័រដ្លរាប់បញ្ចលូ 
ថ្ល្ដើមនៅព្លទិញ ដ្លមិនម្នជាផ្ន្កភា្ជ្ប់ប្តិបត្តិការរបស់កុ ំ
ព្យូទ័រ ហើយវាត្ូវបានកំណត់តម្ល្ដោយយកថ្ល្ដើម ដករំលស់បង្គរ  
និងឱនភាពន្តម្ល្ប្សិនបើមាន។ អាជា្ញ្ប័ណ្ណកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដ្ល 
បានទិញ គឺត្ូវបានកត់ត្្ផ្អ្កលើមូលដ្ឋ្នថ្ល្ដើមដ្លបានកើត 
ឡើងដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីជាក់លាក់ និងយកវាទៅប្ើប្្ស់បាន។

រំលស់ ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដោយ 
ប្ើវិធីសាស្្តរំលស់ថ្រក្នុងរយៈព្ល 10 ឆ្ន្ំ។

២.១០ ឱនភាពនេតម្លេ

(ក) ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្ូវបានវាយតម្ល្នាកាលបរិច្ឆ្ទ រាយ 
ការណ៍នីមួយៗ ដើម្បីកំណត់ថាតើមានភស្តុតាងណមួយ ដ្ល 
បងា្ហញ្ថាទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុទំាងនោះមានឱនភាពន្តម្ល។្ ទ្ព្យ 
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្ូវបានចាត់ទុកថាមានឱនភាពន្តម្ល្ ប្សិនបើ 
មានហ្តុការណ៍មួយ ឬច្ើន ជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានទៅលើលំហូរ 
សាច់ប្្ក់ដ្លបា៉្ន់សា្ម្ននាព្លអនាគតដល់ទ្ព្យសកម្មនោះ។   
ករណីន្ះមិនតូ្វបានអនុវត្តសម្្ប់ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជននោះ 
ទ្ ដោយវាត្ូវបានបងា្ហ្ញនៅក្នុងគោលការណ៍គណន្យ្យដោយ 
ឡ្ក នៅក្នុងកំណត់សមា្គ្ល់ 2.6។

រាល់ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទោលសារវន្ត ត្ូវបានត្ួតពិនិត្យឱន 
ភាពន្តម្ល្តាមមូលដ្ឋ្នទោល។ ទ្ព្យសកម្មនៅសល់ ត្ូវបាន 
វាយតម្ល្ជារួមក្នុងក្ុមទ្ព្យសកម្ម ដ្លមានហានិភ័យឥណទាន 
ស្ដៀងគា្ន្។

ការខាតបង់លើឱនភាពន្តម្ល្ ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់នៅក្នុង 
របាយការណ៍លទ្ធផល។

ការខាតបង់លើឱនភាពន្តម្ល្ ត្ូវដកច្ញវិញនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍លទ្ធផល ប្សិនបើការដកច្ញ អាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 
ព្ឹត្តិការណ៍ ដ្លកើតទ្បើងក្្យពីការទទួលសា្គ្ល់ការខាតបង់ពី
ឱនភាព។

(ខ) ទេពេយសកម្មមិនមេនហិរញ្ញវត្ថុ

តម្ល្យោងន្ទ្ព្យសកម្ម មិនម្នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្ូវ 

បានត្ួតពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់កាលបរិច្ឆ្ទរាយការណ៍នីមួយៗ        
ដើម្បីកំណត់ថាតើមានសញ្ញ្ណមួយដ្លបងា្ហ្ញថា ទ្ព្យសកម្ម 
ទំាងនោះ មានឱនភាពន្តម្ល។្ ប្សិនបើមានសញ្ញន្ោះកើតឡើង  
ការប្៉ាន់សា្មន្លើតម្លដ្្លអាចប្មូលបានវិញរបស់ទ្ព្យសកម្ម តូ្វ 
បានធ្វើឡើង ។

តម្ល្ដ្លអាចទទួលមកវិញបានន្ទ្ព្យសកម្ម ឬឯកតាបង្កើត 
សាច់ប្្ក់ គឺមានតម្ល្ធំជាង តម្ល្សម្្ប់ប្ើប្្ស់ និងតម្ល្សម 
ស្បដកចំណយដើម្បីលក់ច្ញ។ ក្នងុការប្៉ាន់ប្មាណតម្លប្្ើប្្ស់  
សាច់ប្្ក់រំពឹងថានឹងទទួលបាននាព្លអនាគតតូ្វបានធ្វើអប្បហារ 
ទៅតម្លប្ច្ចប្ុបន្ន ដោយប្ើអត្្ការប្្ក់មុនបង់ពន្ធ ដ្លឆ្លះុបញ្ច្ងំ 
ការបា៉្ន់ប្មាណន្តម្ល្ព្លវ្លាក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន និង 
ហានិភ័យជាក់លាក់សម្្ប់ទ្ព្យសកម្មទាំងនោះ។ សម្្ប់គោល 
បំណងន្ការត្ួតពិនិត្យលើឱនភាពន្តម្ល្ទ្ព្យសកម្មត្ូវបានដក់ 
បញ្ចូលគា្ន្ជាក្ុមតូចបំផុត ដ្លអាចបង្កើតសាច់ប្្ក់ពីការបន្តការ 
ប្ើប្្ស់ដោយមិនពឹងផ្អ្កខា្ល្ំងលើលំហូរសាច់ប្្ក់ន្ទ្ព្យសកម្ម 
ដទ្ទៀត ឬក្ុមទ្ព្យសកម្មដទ្  (“ឯកតាបង្កើតសាច់ប្្ក”់ )។

ការខាតបង់លើឱនភាពន្តម្ល្ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់ ប្សិនបើ 
តម្ល្យោងន្ទ្ព្យសកម្មមួយ ឬ ឯកតាបង្កើតសាច់ប្្ក់ មានចំនួន 
លើសពីតម្ល្ដ្លអាចប្មូលមកបានវិញ។ ការខាតបង់លើឱនភាព 
ន្តម្ល្ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

២.១១ បេេក់កម្ចី

ប្្ក់កម្ចីត្ូវបានកត់ត្្តាមតម្ល្ដើមនៅព្លដំបូង និងបនា្ទ្ប់
មកទៀតត្ូវបានកត់ត្្ទៅតាមប្្ក់ដើមដ្លនៅសល់។

២.១២ សំវិធានធន

សំវិធានធន តូ្វបានទទួលសា្គល់្នៅព្លដ្លធនាគារមានកាត 
ព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចប្យោលនាព្លបច្ចុប្បន្ន ដ្លជា 
លទ្ធផលន្ព្ឹត្តិការណ៍កន្លងផុតទៅ ហើយមានលទ្ធភាពដ្លតម្ូវ 
ឲ្យមានលំហូរច្ញនូវ អត្ថប្យោជន៍ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងការបំព្ញនូវកាត 
ព្វកិច្ចនោះ។ ប្សិនបើផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈសារវន្ត សំវិធានធន 
ត្ូវបានកំណត់ដោយអប្បហារលំហូរសាច់ប្្ក់រំពឹងទុកនាព្ល 
អនាគត ដោយប្ើអត្្មុនបង់ពន្ធ ដ្លឆ្លះុបញ្ច្ងំពីការប្៉ាន់ប្មាណ 
ន្តម្ល្ព្លវ្លាក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន និងហានិភ័យជាក ់
លាក់ចំពោះបំណុលទាំងនោះ ។

២.១៣ កាតព្វកិច្ចផលបេយោជន៏របស់និយោជិត

ការទូទាត់ប្្ក់បំណច់អតីតភាពការងារ

នៅថ្ង្ទី 21 ខ្ កញ្ញ្ ឆ្នំា 2018 ក្សួងការងារ និងបណ្តុះបណ្ត្ល 
វិជា្ជ្ជីវៈបានច្ញប្កាសល្ខ443 ក.ប/ប្.ក.ខ.ល ស្ដីពីការទូទាត ់
ប្្ក់បំណច់អតីតភាពការងារ ដ្លតម្ូវឲ្យធនាគារទូទាត់រំលឹក 
ប្្ក់បំណច់អតីតភាពការងារទៅដល់និយោជិតដ្លមានកិច្ចសន្យា 
ការងារមានថិរវ្លាមិនកំណត់។ គ្ប់កម្មករនិយោជិតដ្លចាប់ផ្ដើម 
បម្ើការងារមុនឆ្នំា2019 ហើយនៅបន្តបម្ើការងារ មានសិទ្ធិទទួល 
បាននូវប្្ក់បំណច់អតីតភាពការងារដ្លមានចំនួនស្មើនឹង15ថ្ងក្្នងុ 
1ឆ្ន្ន្ំប្្ក់ឈ្នលួជាមធ្យម ដ្លនិយោជិតទទួលបានក្នងុឆ្ន្នីំមួយៗ 
ដ្លបានបម្ើការងារ ដោយការបើករំលឹកន្ះមិនអាចលើសពី6ខ្  
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២. គោលការណ៍គណនាយាយសំខាន់ៗ (ត)
២.១៣ កាតព្វកិច្ចផលបេយោជន៏របស់និយោជិត (ត)

និងត្ូវកំណត់ឲ្យទូទាត់ជារៀងរាល់ឆ្ន្ំ ចាប់ផ្ដើមពីឆ្ន្ំ2019 ដូចខាង 
ក្្ម៖

• ចំនួន7.5 (ប្្ំពីរកន្លះ)ថ្ង្ នៅក្នុងខ្មិថុនា ន្ឆ្ន្ំនីមួយៗ និង

• ចំនួន7.5 (ប្្ំពីរកន្លះ)ថ្ង្ នៅក្នុងខ្ធ្នូ  ន្ឆ្ន្ំនីមួយៗ។

ចំពោះកម្មករនិយោជិតដ្លបានលាឈប់ពីការងារ នឹងមិនត្ូវ
ទទួលបាននូវប្្ក់រំលឹកអតីតភាពការងារដ្លនៅសល់នោះទ្។

ការរំលឹកប្្ក់បំណច់អតីតភាពការងារ ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់
ជាចំណយទាំងអស់នៅក្នុងឆ្ន្ំ2018។

ប្កាសន្ះ ក៏តម្ូវឲ្យធនាគារទូទាត់ប្្ក់បំណច់អតីតភាព 
ការងារ ទៅដល់កម្មករនិយោជិតសម្្ប់ការបម្ើការងារចាប់ពីឆ្ន្ំ2 
019តទៅ ដោយការទូទាត់នោះមានចំនួនស្មើនឹង 15ថ្ង្ក្នុង 1ឆ្ន្ំន្ 
ប្្ក់ឈ្នួល និងប្្ក់បនា្ទ្ប់បន្សំ ហើយត្ូវទូទាត់ក្នុងចំនួន7.5ថ្ង្  
នៅក្នុងខ្មិថុនា និងខ្ធ្នូ ន្ឆ្ន្ំនីមួយៗ។ អតីតភាពការងារន្ះត្ូវ 
បានបញ្ចូលក្នុងកំឡុងព្លដ្លកម្មករនិយោជិតបម្ើការងារ។

សម្្ប់កម្មករនិយោជិតដ្លមានកិច្ចសន្យាការងារមានថិរវ្លា 
កំណត់ តម្ូវឲ្យទទួលបាននូវប្្ក់បំណច់យា៉្ងតិចណស់ស្មើនឹង 
5%ន្ប្្ក់ឈ្នួលដ្លកម្មករនិយោជិតនោះ បានបើកនៅក្នុងរយៈ 
ព្លន្កិច្ចសន្យា។ 

២.១៤ ការទទួលសា្គេល់បេេក់ចំណូល

ចំណូលពីការប្្ក់ តូ្វបានទទួលសា្គល់្ដោយផ្អក្លើមូលដ្ឋន្ 
បង្គរ។ ចំពោះឥណទានដ្លបានចាត់ថា្នក់្ថា មិនដំណើរការការកត់ត្្ 
ចំណូលពីការប្្ក់ត្ូវបានព្យួររហូតដល់មានសំណងជាសាច់ប្្ក់ 
វិញ។ ការប្្ក់លើឥណទានត្ូវបានគណនា ដោយប្ើវិធីសាស្្ត 
ថយចុះន្សមតុល្យប្្ក់ដើមដ្លនៅសល់រៀងរាល់ខ្។

កម្្លើកិច្ចសន្យា ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់ជាចំណូលនៅព្ល 
ដ្លឥណទានត្ូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅអតិថិជន។

កម្្ស្វាកម្ម ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់ នៅព្លដ្លស្វាកម្ម 
ត្ូវបានបំព្ញ ។

២.១៥ ចំណាយលើការបេេក់

ចំណយលើការប្្ក់ទៅលើប្្ក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ត្ូវបាន
ទទួលសា្គ្ល់តាមមូលដ្ឋ្នបង្គរ ។

២.១៦ ភតិសនេយា

ការជួលដ្លចំណ្កភាគច្ើនន្ហានិភ័យ និងផលប្យោជន ៍
ន្កម្មសិទ្ធិ ត្ូវបានរក្សាទុកដោយភតិបតីត្ូវបានចាត់ថា្ន្ក់ជាការ 
ជួលតាមកិច្ចសន្យាប្តិបត្ដកិារ។ ថ្លឈ្្នលួដ្លបានបង់លើភតិសន្យា 
ប្តិបត្តិការ ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដោយ 
ផ្អ្កលើមូលដ្ឋ្នរំលស់ថ្រទៅតាមព្លកំណត់ន្ការជួល។ កិច្ច 
សន្យាភតិសន្យាមិនតូ្វបានទទួលសា្គល់្ជាបំណុលរហូតដល់ធនាគារ 
មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់សង។

២.១៧ ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ និង ពន្ធពនេយារ

ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ ឬខាតក្នុងការិយបរិច្ឆ្ទ រួមមានពន្ធលើ 
ប្្ក់ចំណ្ញប្ចាំឆ្ន្ំ និងពន្ធពន្យារ។ ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញត្ូវ 
បានទទួលសា្គ្ល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញប្ចាំឆ្ន្ំ គឺជាពន្ធដ្លរំពឹងទុកថា ត្ូវបង ់
ទៅលើប្្ក់ចំណ្ញជាប់ពន្ធក្នុងការិយបរិច្ឆ្ទ ដោយប្ើអត្្ពន្ធ 
ដ្លបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តមួយផ្នក្ធំនាកាលបរិច្ឆទ្រាយការណ៍  
ជាមួយនឹងនិយ័តភាពណមួយទៅលើពន្ធត្ូវបង់ពីឆ្ន្ំមុនៗ។

ពន្ធពន្យារ ត្ូវបានកត់ត្្តាមវិធីសាស្ត្តារាងតុល្យការទៅលើ 
ភាពលំអៀងជាបណ្ត្ះអាសន្នរវាង តម្ល្យោងន្ទ្ព្យសកម្ម និង 
បំណុល ក្នុងគោលបំណងន្ការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្ល ្
យោងប្ើសម្្ប់ការគិតពន្ធ។ ចំនួនន្ប្្ក់ពន្ធពន្យារដ្លបាន 
កំណត់នោះ គឺផ្អក្លើការរំពឹងទុកថានឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់ដ្ល 
នឹងកើតឡើងលើតម្ល្យោងន្ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុល ដោយប្ើ 
អត្្ពន្ធដ្លបានកំណត់នៅកាលបរិច្ឆ្ទរាយការណ៍។

ទ្ព្យសកម្មពន្ធពន្យារ តូ្វបានទទួលសា្គល់្ត្ក្នងុករណីអាចនឹង 
កើតមានប្្ក់ចំណ្ញជាប់ពន្ធនាព្លអនាគត ដ្លអាចប្ើប្្ស់ 
ដើម្បីកាត់កងជាមួយនឹងភាពខុសគា្ន្បណ្ត្ះអាសន្ន។ ទ្ព្យសកម្ម 
ពន្ធពន្យារតូ្វបានពិនិត្យឡើងវិញរៀងរាល់កាលបរិច្ឆ្ទរាយការណ៍  
និងតូ្វបានកាត់បន្ថយក្នងុករណីដ្លមិនអាចមានអត្ថប្យោជន៍ពន្ធ 
អាចទទួលបាន។

២.១៨ ការបេងចេកភាគលាភ

ការប្ងច្កភាគលាភ ទៅដល់មា្ច្ស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារត្ូវ 
បានទទួលសា្គ្ល់ជាបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្ចាំ្ឆ្នំា 
ដ្លភាគលាភនោះត្ូវបានអនុម័តដោយភាគទុនិក។

២.១៩ ការបង្គត់លេខ

តួល្ខនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ តូ្វបានបង្គត់សម្្ប់ប្្ក់ 
ដុលា្ល្រអាម្រិក និងខ្ទង់ពាន់សម្្ប់ប្្ក់រៀល។

៣.  ការបា៉ាន់សា្មាន និងការវិនិច្ឆ័យលើគណនាយាយ 
សំខាន់ៗ

៣.១ បេភពសំខាន់ៗនេការបា៉េន់សា្មេនមិនចេបាស់លាស់

ធនាគារធ្វើការបា៉្ន់សា្ម្ន និងសន្មត ដ្លប៉ះពាល់លើតួល្ខន្ 
ទ្ព្យសកម្មនិងបំណុល។ ការប្៉ាន់សា្មន្ និងការវិនិច្ឆយ័ តូ្វបានវាយ 
តម្លជ្ាបន្តបនា្ទប់្ដោយផ្អក្ទៅលើបទពិសោធន៍នាព្លកន្លងមក និង 
កតា្តផ្្ស្ងៗ ដូចជាការរំពឹងទុកអំពីហ្តុការណ៍នាព្លអនាគត ដ្ល 
គ្ជឿថាមានភាពសមហ្តុផលទៅតាមកាលៈទ្សៈផ្ស្ងៗ។

(ក) សំវិធានធនលើហា្វេសុីលីធី

ធនាគារធើ្វសំវិធានធនសម្្ប់ឥណទានអាក្ក់ និងជាប់សង្ស័យ 
ដោយផ្អ្កលើកម្ិត ន្សំវិធានធនដ្លជាតម្ូវការរបស់ធនាគារ 
ជាតិន្កម្ពជុា ឬសំវិធានធនដ្លមានហានិភ័យ 100% ន្ឥណទាន 
ដ្លហួសកាលកំណត់សង 79 ថ្ង្ឬលើសពីន្ះ។ អ្នកគ្ប់គ្ង 
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៣.  ការបា៉ាន់សា្មាន និងការវិនិច្ឆ័យលើគណនាយាយ 
សំខាន់ៗ (ត)

៣.១ បេភពសំខាន់ៗនេការបា៉េន់សា្មេនមិនចេបាស់លាស់ (ត)

(ក) សំវិធានធនលើហា្វេសុីលីធី (ត)

ជឿជាក់ថាវានឹងអាចឆ្លុះបញ្ច្ំងពីសំវិធានធនដ្លចាំបាច់ដើម្បីកាត់ 
បន្ថយហានិភ័យដ្លទាក់ទងនឹងចរិកលក្ខណៈន្ប្តិបត្តិការរបស់
ធនាគារ។

អនុលោមតាមគោលការណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា  
រាល់ឥណទាន ត្ូវបានចាត់ចំណត់ថា្ន្ក់ដោយយោងទៅតាមលទ្ធ 
ភាពន្ការទូទាត់សងរបស់សមភាគី។ លទ្ធភាពន្ការទូទាត់សង 
ន្ះ ត្ូវបានវាយតម្ល្ដោយផ្អ្កទៅតាមបទពិសោធន៍ន្ការទូទាត ់
សងពីមុន លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនបំណុល អាជីវកម្ម និងលំហូរ 
សាច់ប្្ក់នាព្លអនាគត លទ្ធភាព និងការតាំងចិត្តសងរបស ់
កូនបំណុល សា្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាពន្ឯកសារ ដ្ល 
ប្មូលបាន។

ចំនួនថ្ងដ្្លហួសកាលកំណត់សងក៏តូ្វបានយកមករាប់បញ្ចលូ 
ដ្រ។ សំវិធានធនលើឥណទានអាក្ក់ និងជាប់សង្ស័យអប្បបរមា  
ត្ូវបានកំណត់ដោយផ្អ្កទៅតាមចំណត់ថា្ន្ក់ដ្លបានកំណត់។  
នៅព្លមានព័ត៌មានដ្លអាចទុកចិត្តបានកំណត់ថា ការបាត់បង ់
នឹង កើតមានឡើងច្ើនជាងតម្ូវការអប្បបរមានោះ សំវិធានធន 
បន្ថ្មនឹងត្ូវបានធ្វើឡើង។

បន្ថ្មពីលើន្ះ ប្កាសន្ះក៏តម្ូវឲ្យធនាគារ និងគ្ឹះសា្ថ្ន 
ហិរញ្ញវត្ថធុ្វើសំវិធានធនទៅលើ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថផ្ុស្ងៗទៀត ដ្ល 

បានកត់ត្្ក្នុងតារាងតុល្យការ ឬក្្តារាងតុល្យការ ដ្លធ្វើឲ្យ 
កើនឡើងនូវហានិភ័យន្ឥណទាន។ 

(ខ) ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

ប្ព័ន្ធពន្ធ ត្ូវបានប្ងច្កជាច្ើនប្ភ្ទ និងមានការផ្ល្ស់ប្តូរ 
ច្បាប់ជារឿយៗ ដ្លមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ ផ្ទុយគា្ន្ និង 
អាស្័យទៅលើការបកស្្យ។ ជាទូទៅ មានការបកស្្យខុសៗ 
គា្ន្ក្នុងចំណមអាជា្ញ្ធរពន្ធដរ និងដ្នសម្ថកិច្ចផ្ស្ងៗគា្ន្។ ពន្ធត្ូវ 
បានត្ួតពិនិត្យដោយអាជា្ញ្ធរពន្ធដរជាច្ើនរូប ដ្លបានទទួល 
សិទ្ធិស្បច្បាប់ក្នុងការកំណត់ប្្ក់ពិន័យ និងការប្្ក់លើបំណុល 
ពន្ធ។ 

កតា្ត្ទាំងន្ះអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបង់ពន្ធរបស់ 
ធនាគារជាសារវន្ត។ គណៈគ្ប់គ្ងជឿជាក់ថាពួកគ្បានយល់ដឹង 
ច្បាប់ពន្ធដ្លពាក់ព័ន្ធ និងបានធ្វើការគិតបំណុលពន្ធដោយផ្អ្កលើ 
ការយល់ឃើញរបស់ពួកគ្ចំពោះច្បាប់ពន្ធបច្ចប្ុបន្ន។ ទោះបីជាយ្៉ាង 
ណ អាជា្ញ្ធរដ្លពាក់ព័ន្ធ ប្ហ្លជាមានការបកស្្យផ្ស្ងៗ 
គា្ន្ ហើយផលប៉ះពាល់អាចមានជាសារវន្ត។

៣.២  ការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្ដគោលនយោបាយ 
គណនេយេយ

មិនមានការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗដ្លធ្វើឡើងដោយគណៈគ្ប់គ្ង  
ក្នងុដំណើរការអនុវត្តគោលនយោបាយគណន្យ្យដ្លមានឥទ្ធពិល 
ជាសារវន្តទៅលើចំនួនទឹកប្្ក់ ដ្លបានទទួលសា្គល់្នៅក្នងុរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្្ពីការបា៉្ន់សា្ម្ន ដ្លបានរៀបរាប់ខាងលើ 
ឡើយ។

៤. សាច់បាាក់ក្នុងដា

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក 340,314 1,367,382  242,884  980,523 

ប្្ក់រៀល 85,819 344,820 - -

426,133 1,712,202 242,884 980,523

៥. សមតុលាយនៅធនាគារជាតិនាកម្ពុជា

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

គណនីចរន្ត 13,829 55,565  12,384   49,994 

ប្្ក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន* 1,000,000 4,018,000  625,000  2,523,125  

1,013,829 4,073,565 637,384   2,573,119  

* ដោយអនុលោមទៅតាមប្កាសរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជាល្ខ ធ7-00-05 ចុះថ្ង្ទី 11 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2000 ស្ដីពីអាជា្ញ្ប័ណ្ណន្ធនាគារឯកទ្ស ធនាគារ

ឯកទ្សតូ្វរក្សាទុកប្្ក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន នៅធនាគារជាតិន្កម្ពជុា ចំនួន 5% ន្ដើមទុនចុះបញ្ជ។ី ប្្ក់តម្កល់ន្ះមិនអាចតូ្វបានប្ើប្្ស់ក្នងុប្តិបត្តកិារ 

ប្ចាំថ្ង្របស់ធនាគារបាននោះទ្ ហើយនឹងត្ូវបង្វិលឲ្យធនាគារវិញនៅព្លដ្លក្ុមហ៊ុន ស្ម័គ្ចិត្ត បញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន នៅក្នុងព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា។

ប្្ក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន ទទួលបានការប្្ក់តាមអត្្ចនោ្ល្ះ ពី 0.46% ទៅ 0.62% ក្នុងមួយឆ្ន្ំ (2017: 0.32% to 0.36%)។
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៦. សមតុលាយនៅធនាគារនានា

ប្្ក់បញ្ញើគឺជាគណនីចរន្ត ដ្លដក់ជាប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិកនៅធនាគារក្នុងស្ុក និងមិនទទួលបាន ការប្្ក់ នោះទ្។

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ធនាគារក្នុងស្ុក

គណនីចរន្ត  1,909,872  7,673,866  1,381,845  5,578,509 

ធនាគារក្្ស្ុក

គណនីចរន្ត  565,218  2,271,046  734,687  2,965,931 

 2,475,090  9,944,912  2,116,532  8,544,440 

សំវិធានធនសម្្ប់សមតុល្យនៅធនាគារនានា (24,751) (99,450)  -  - 

សមតុល្យនៅធនាគារនានា-សុទ្ធ  2,450,339  9,845,462  2,116,532  8,544,440 

បម្្បម្ួលន្សំវិធានធនសម្្ប់សមតុល្យនៅធនាគារនានាមានដូចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017   

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា - - - -

សំវិធានធនក្នុងឆ្ន្ំ 24,751 99,450 - -

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ 24,751 99,450 - -

សមតុល្យនៅធនាគារនាដុលនាត្ូវបានវិភាគដូចខាងក្្ម៖

តាមរូបិយប័ណ្ណ៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក  2,220,222   8,920,852  2,116,532   8,544,440  

ប្្ក់រៀល  254,868   1,024,060 -  - 

 2,475,090  9,944,912   2,116,532  8,544,440  
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៧. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ឥណទានឯកត្តជន 67,165,775 269,872,084 37,276,190 150,483,979

67,165,775 269,872,084 37,276,190 150,483,979

សំវិធានធនសម្្ប់ឥណទានអាក្ក់ និង ជាប់សង្ស័យ

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)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនសុទ្ធ 65,700,471  263,984,492  35,956,288 145,155,535

បម្្បម្ួលន្សំវិធានធនសម្្ប់ឥណទានអាក្ក់ និងជាប់សង្ស័យមានដូចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា 1,319,902 5,328,444 1,170,485 4,725,249

សំវិធានធនក្នុងឆ្ន្ំ 1,340,777 5,387,242 1,406,989 5,680,015

ការលុបច្ញ (1,195,375) (4,803,017) (1,257,572) (5,076,820)

លំអៀងលើការប្តូររូបបិយប័ណ្ណ - (25,077) - -

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ 1,465,304 5,887,592 1,319,902 5,328,444

ឥណទានដុលត្ូវបានវិភាគមានដូចខាងក្្ម៖

(ក) តាមចំណាត់ថា្នេក់ឥណទាន

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ពុំមានការធានា*

ឥណទានស្តង់ដរ 64,677,508  259,874,227 35,094,851 141,677,913

ឥណទានឃ្ល្ំមើល 1,069,388 4,296,801 938,170 3,787,392

ឥណទានក្្មស្តង់ដរ 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

* ឥណទានដ្លពុំមានការធានាគឺជាឥណទានដ្លពុំមានវត្ថុបញ្ច្ំ។
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៧. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (ត)

(ខ) តាមកាលកំណត់

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

រយៈព្ល 1 ខ្  11,474,169 46,103,211  13,902,335 56,123,726

1 ខ្ ទៅ 3 ខ្ 1,762,224 7,080,616 705,832 2,849,444

3 ខ្ ទៅ 12 ខ្ 17,996,059 72,308,165 9,213,837 37,196,260

ពី 1 ឆ្ន្ំទៅ 5 ឆ្ន្ំ 35,430,060 142,357,981 13,095,875 52,868,047

លើសពី 5 ឆ្ន្ំ 503,263 2,022,111 358,311 1,446,502

 67,165,775   269,872,084  37,276,190 150,483,979

(គ) តាមផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ឥណទានប្ើប្្ស់ផ្ទ្ល់ខ្លួន 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

កសិកម្ម 1,120,173 4,500,855 2,102,050 8,485,976

 67,165,775  269,872,084  37,276,190 150,483,979
(ឃ) តាមរូបិយប័ណ្ណ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក 67,000,773 269,209,106  37,276,190 150,483,979

ប្្ក់រៀល 165,002  662,978  - -

67,165,775 269,872,084  37,276,190 150,483,979

នៅថ្ង្ទី1 ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ2016 ធនាគារជាតិន្កម្ពុជាបានច្ញស្ចក្តីប្កាសល្ខ ធ7-016-334 ស្តីពីការផ្តល់ឥណទានជារូបិយវត្ថុជាតិរបស ់
គ្ឹះសា្ថ្នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លប្កាសន្ះតម្ូវឲ្យគ្ប់គ្ឹះសា្ថ្នទាំងអស់ មានឥណទានជារូបិយវត្ថុជាតិ (រៀល) យា៉្ងតិច 10% ន្ 
សំពាធឥណទានសរុប។ ធនាគារ តម្ូវឲ្យអនុវត្តប្កាសន្ះឲ្យបានព្ញល្ញ យា៉្ងយូរត្ឹម ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2019។

(ង) តាមនិវាសនដា្ឋេន

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

និវាសនជន 67,165,775 269,872,084 37,276,190 150,483,979
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៧. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (ត)

(ច) តាមទំនាក់ទំនង

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជនខាងក្្ 66,599,002  267,594,790  37,072,892 149,663,265

ឥណទានផ្ដល់ដល់បុគ្គលិក 566,773  2,277,294  203,298 820,714

67,165,775  269,872,084  37,276,190 150,483,979

(ឆ) តាមហានិភ័យ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

មិនម្នជាហានិភ័យធំ 67,165,775  269,872,084  37,276,190 150,483,979

(ជ) តាមអតេេការបេេក់ (ក្នុងមួយឆ្នេំ):

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ឥណទានឯកត្តជន 0% - 43.80% 7.08% - 43.80%

៨. ទាពាយសកម្មផាសាងៗ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ការប្្ក់ត្ូវទទួល  1,589,223  6,385,496 868,799 3,507,340

គណនីត្ូវទទួល  1,189,147  4,777,993 724,153 2,923,406

ប្្ក់បង់មុន និងប្្ក់តម្កល់  844,933  3,394,941 502,458 2,028,423

ចំណយបង់មុន  289,107  1,161,632 93,660 378,105

ផ្ស្ងៗ  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. ទាពាយ និងបរិកា្ខារ

ការកេលម្អ 
អាគារជួល

គេឿងសងា្ហេរឹម 
និងបរិកា្ខេរភា្ជេប់

បរិកា្ខេរ 
ការិយាល័យ

កុំពេយូទ័រ និង       
បរិកា្ខេរកុំពេយូទ័រ

ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ
កំពុងសាងសង់ សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក

ថ្លេដើម

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2018  1,534,970  217,808  377,770  1,654,227  366,207  4,150,982 

ការទិញបន្ថ្ម  219,459  60,952  115,734  130,423  29,178  555,746 

ផ្ទ្រ  76,981  -  38,984  249,836 (365,801)  - 

ការលុបចោល (61,844) (2,871) (25,817) (4,963)  - (95,495)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018  1,769,566  275,889  506,671  2,029,523  29,584  4,611,233

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2018 (804,802) (127,911) (176,447) (824,646)  - (1,933,806)

រំលស់ក្នុងឆ្ន្ំ (347,210) (46,642) (133,575) (374,806)  - (902,233)

ការលុបចោល  61,171  2,763  25,717  4,025  -  93,676 

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018 (1,090,841) (171,790) (284,305) (1,195,427)  - (2,742,363)

តម្លេយោង

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018  678,725  104,099  222,366  834,096  29,584  1,868,870

សមមូលនឹងពាន់រៀល  2,727,117  418,270  893,467  3,351,398 118,868  7,509,120

ការកេលម្អ 
អាគារជួល

គេឿងសងា្ហេរឹម 
និងបរិកា្ខេរភា្ជេប់

បរិកា្ខេរ 
ការិយាល័យ

កុំពេយូទ័រ និង 
បរិកា្ខេរកុំពេយូទ័រ

ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ
កំពុងសាងសង់ សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក

ថ្លេដើម

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2017 1,173,279 186,818 182,449 1,033,594 - 2,576,140

ការទិញបន្ថ្ម 476,986 30,990 199,319 620,633 366,207 1,694,135

ការលុបចោល (115,295) - (3,998) - - (119,293)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017 1,534,970 217,808 377,770 1,654,227 366,207 4,150,982

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2017 (683,503) (74,331) (91,371) (535,808)  - (1,385,013)

រំលស់ក្នុងឆ្ន្ំ (236,594) (53,580) (89,074) (288,838)  - (668,086)

ការលុបចោល 115,295 - 3,998 -  - 119,293

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017 (804,802) (127,911) (176,447) (824,646)  - (1,933,806)

តម្លេយោង

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017 730,168 89,897 201,323 829,581 366,207 2,217,176

សមមូលនឹងពាន់រៀល 2,947,688 362,914 812,741 3,349,018 1,478,379 8,950,740
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១០. ទាពាយសកម្មអរូបី

កម្មវិធីកុំពេយូទ័រ
កម្មវិធីកំពេយូទ័រ 

កំពុងតម្លើង សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក
ថ្លេដើម
នាថ្ង្ទី1 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2018 3,291,708 524,778 3,816,486
ការទិញបន្ថ្ម 42,798 550,620 593,418
ផ្ទ្រ 1,047,445 (1,047,445) -
ការលុបចោល (8,067) - (8,067)

នាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 4,373,884 27,953 4,401,837

ដក៖ រំលស់បង្គរ
នាថ្ង្ទី1 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2018 (1,625,643) - (1,625,643)
រំលស់ក្នុងឆ្ន្ំ (320,497) - (320,497)
ការលុបចោល 8,067 - 8,067

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018 (1,938,073) - (1,938,073)

តម្លេយោង
នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018 2,435,811 27,953 2,463,764

សមមូលនឹងពាន់រៀល  9,787,089  112,315 9,899,404

ថ្លេដើម
នាថ្ង្ទី1 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2017 3,266,213 - 3,266,213
ការទិញបន្ថ្ម 25,495 524,778 550,273

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017 3,291,708 524,778 3,816,486

ដក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ង្ទី1 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2017 (976,619) - (976,619)

រំលស់ក្នុងឆ្ន្ំ (649,024) - (649,024)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017 (1,625,643) - (1,625,643)

តម្លេយោង

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017 1,666,065 524,778 2,190,843

សមមូលនឹងពាន់រៀល 6,725,904 2,118,529 8,844,433

១១. បំណុលផាសាងៗ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

គណនីត្ូវទូទាត់ឲ្យអ្នកច្កចាយ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់  1,400,817  5,628,483 874,826 3,531,673

ចំណយបង្គរ 247,605 994,877 141,556 571,462

ប្្ក់បង់មុនពីអតិថិជន 165,963 666,839 88,511 357,319

បំណុលពន្ធផ្ស្ងៗ 121,502 488,195 74,587 301,108

ការប្្ក់ត្ូវបង់ 112,753 453,042 74,409 300,389

ការប្្ក់ព្យួរទុក 39,543 158,884 32,583 131,538
ផ្ស្ងៗ  297,111  1,193,791 232,547 938,791

 2,385,294  9,584,111 1,519,019 6,132,280
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១២. ពន្ធលើបាាក់ចំណាញ

(ក) ពន្ធពនេយារសុទ្ធ

ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលពន្ធពន្យារ ត្ូវបានកាត់កងនៅព្លមានការអនុញ្ញ្តដោយច្បាប់ និងស្ថិតក្្មអាជា្ញ្ធរពន្ធត្មួយ។ ចំនួនដ្ល
បានកាត់កងរួចហើយមានដួចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ពន្ធពន្យារជាទ្ព្យសកម្ម  330,815  1,329,215  246,414  994,774 

ពន្ធពន្យារជាបំណុល  -  -  (521)  (2,104)

 330,815 1,329,215 245,893 992,670

បម្្បម្ួលទ្ព្យសកម្មពន្ធពន្យារសុទ្ធ មានដូចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

នាថ្ង្ទី1 ខ្ មករា  245,893  992,670  200,776  810,533 

ផ្ទ្រចូលក្នុងទៅរបាយការណ៍លទ្ធផល  84,922  341,217  39,933  161,209 

ការធ្វើវិសោធនកម្មលើពន្ធពីឆ្ន្ំមុន  -    -    5,184  20,928 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    (4,672)  -    -   
    

 330,815  1,329,215  245,893  992,670 

ទ្ព្យសកម្ម/(បំណុល) ពន្ធពន្យារមានដូចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

សំវិធានធនលើហា្វ្សុីលីធី  141,062  566,787  123,933  500,318 

រំលស់  71,404  286,901  71,437  288,391 

ប្្ក់ចំណូលមិនទាន់ទទួលសា្គ្ល់  60,343  242,458  37,702  152,203 

កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្យោជន៍របស់និយោជិត  35,556  142,864  -  - 

ជំពាក់បង្គរទៅសម្ព័ន្ធញាតិ  12,806  51,455  -  - 

ប្្ក់ឧបត្ថម្ភបង្គរ  9,259  37,203  13,342  53,862 

ខាត/(ចំណ្ញ)ពីលំអៀងអត្្ប្ដូរប្្ក់  385  1,547  (521)  (2,104)
    

 330,815  1,329,215  245,893  992,670 

(ខ) បំណុលពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា 17,481 70,571 139,195 561,930
ចំណយពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញប្ចាំឆ្ន្ំ  511,414  2,054,861 118,390 477,940
ពន្ធដ្លបានបង់ (164,263) (660,009) (245,288) (990,228)
ការធ្វើវិសោធនកម្មលើពន្ធពីឆ្ន្ំមុន - - 5,184 20,929
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (332) - -

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ  364,632  1,465,091 17,481 70,571
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១២. ពន្ធលើបាាក់ចំណាញ (ត)

(ខ) បំណុលពន្ធលើបេេក់ចំណេញ (ត)

អនុលោមទៅតាមច្បាប់ពន្ធន្ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា ក្ុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ ដោយគណនាតាមអត្្ 20% ន្ 
ប្្ក់ចំណ្ញជាប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធអប្បបរមាដោយគណនាតាមអត្្ 1% ន្ប្្ក់ចំណូលសរុប ដោយកំណត់យកចំនួនពន្ធ ត្ូវបង់ណ 
ដ្លធំជាង ។

(គ) ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញប្ចាំឆ្ន្ំ 511,414 2,054,861 118,390 477,940
ពន្ធពន្យារ (84,922) (341,216) (39,933) (161,209)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ 426,492 1,713,645 78,457 316,731

ការផ្ទៀងផ្ទ្ត់រវាងចំណយពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ និងចំណ្ញគណន្យ្យមានដូចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ប្្ក់ចំណ្ញមុនបង់ពន្ធ 1,819,079 7,309,059 154,674 624,418

ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញផ្អ្កតាម
អត្្ពន្ធជាផ្លូវការ 20% 363,816 1,461,813 30,935 124,885

ចំណយមិនអាចកាត់កងបាន 62,676 251,832 41,815 168,807

កង្វះសំវិធានធននៅការិយបរិច្ឆ្ទមុន - - 5,184 20,928

ផលប៉ះពាល់លើសមតុល្យពន្ធពន្យារ - - 523 2,111

ចំណយពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញ 426,492 1,713,645 78,457 316,731

ការបង់ពន្ធរបស់ធនាគារតូ្វមានការតួ្តពិនិត្យ និងអនុម័តដោយអាជា្ញធ្រពន្ធដរ។ ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធ និងបទបញ្ជផ្្ស្ងៗចំពោះ 
ប្ភ្ទប្តិបត្តិការផ្ស្ងៗអាចប្្ប្ួលទៅតាមការបកស្្យខុសៗគា្ន្ ចំនួនដ្លត្ូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចត្ូវ 
បានផ្ល្ស់ប្តូរនៅព្លក្្យ តាមការកំណត់ចុងក្្យដោយអគ្គនាយកដ្ឋ្នពន្ធដរ។

១៣. បាាក់កម្ចី

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា  30,700,000  123,935,900 28,690,000 115,821,530

កម្ចីក្នុងឆ្ន្ំ  31,100,000  124,959,800 22,700,000 91,639,900

ការទូទាត់សងក្នុងឆ្ន្ំ (7,800,000) (31,340,400) (20,690,000) (83,525,530)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  - (583,300) - -
  

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ  54,000,000  216,972,000 30,700,000 123,935,900

ប្្ក់កម្ចីទាំងន្ះ ជាប្្ក់កម្ចីពីធនាគារនៅបរទ្ស ដ្លមានអត្្ការប្្ក់ពី 2.29% ទៅ 3.78% ក្នុងមួយឆ្ន្ំ (ឆ្ន្ំ2017 គឺ ពី2.14% to 
3.30%)។

ចំណយការប្្ក់ក្នុងឆ្ន្ំមានចំនួន 1,146,505 ដុលា្ល្រអាម្រិក (ឆ្ន្ំ2017 គឺ 686,891 ដុលា្ល្រអាម្រិក)។
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១៣. បាាក់កម្ចី (ត)

ប្្ក់កម្ចី ត្ូវបានវិភាគបន្ថ្មដូចខាងក្្ម៖

(ក) តាមរូបិយប័ណ្ណ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក 54,000,000 216,972,000 30,700,000 123,935,900

(ខ) តាមកាលកំណត់

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

តិចជាងឬស្មើ1ខ្ - - 10,000,000 40,370,000

1 ទៅ 3ខ្ 5,000,000 20,090,000 6,700,000 27,047,900

3 ទៅ 12ខ្ 33,000,000 132,594,000 14,000,000 56,518,000

លើស12ខ្ 16,000,000 64,288,000 - -

54,000,000 216,972,000 30,700,000 123,935,900

១៤. កាតព្វកិច្ចផលបាយោជន៏របស់និយោជិត

កាតព្វកិច្ចផលប្យោជន៏របស់និយោជិត បងា្ហ្ញពីកាតព្វកិច្ចន្ការទូទាត់ប្្ក់បំណច់អតីតភាពការងាររបស់និយោជិត អនុលោមទៅតាម
ប្កាសស្ដីពីការទូទាត់ប្្ក់បំណច់អតីតភាពការងាររបស់ក្សួងការងារ និងបណ្តុះបណ្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈដ្លបានច្ញនៅថ្ង្ទី 21 ខ្ កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ 
២០១៨។

បម្្បម្ួលន្កាតព្វកិច្ចមានដូចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា  -  -  -  - 
ចំណយក្នុងឆ្ន្ំ  177,778  714,312  -  - 
ការទូទាត់ក្នុងឆ្ន្ំ  -  -  -  - 

    

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ  177,778  714,312  -  - 

១៥. ដើមទុន

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ភាគហ៊ុនដ្លបានចុះបញ្ជី និងបានបង់ 
1 ដុលា្ល្រអាម្រិកក្នុងមួយហ៊ុន 20,000,000 80,360,000 12,500,000 50,462,500

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដើមទុនមានដូចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

% ន្ភាពជា 
មា្ច្ស់កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន1  
ដុលា្ល្រអាម្រិក 

ក្នុងមួយហ៊ុន

% ន្ភាពជា 
មា្ច្ស់កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន1  
ដុលា្ល្រអាម្រិក 

ក្នុងមួយហ៊ុន
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company 

Limited 50%  10,000,000 80%  10,000,000 
AEON Financial Service Co., Ltd. 50%  10,000,000 20%  2,500,000 

100% 20,000,000 100%  12,500,000  
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យោងតាមប្កាស ធ7-016-117 ច្ញផ្សាយដោយធនាគារជាតិ 
ន្កម្ពុជា ចុះថ្ង្ទី 22 ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ 2016 លើ ”ដើមទុនអប្បបរមាចុះបញ្ជី  
របស់ធនាគារ និងគ្ឹះសា្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុ” ធនាគារឯកទ្ស បង្កើត 
ក្្មរូបភាព ជាកុ្មហុ៊នក្នងុសុ្ក តូ្វមានដើមទុនចុះបញ្ជអីប្បបរមា 
ស្មើនឹង 60 ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 15 លាន ដុលា្ល្រអាម្រិក)។  
ធនាគារតម្ូវឲ្យបំព្ញតាមការតម្ូវន្ះយា៉្ងយូរ 2 ឆ្ន្ំគិតពីកាល 
បរិច្ឆ្ទន្ប្កាសន្ះ។ នៅថ្ង្ទី16 ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ2016 ធនាគារជាតិ 
ន្កម្ពជុាបានច្ញសរាចរណ្នំាល្ខ ធ7-016-003 ស្តពីីការអនុវត្ត 
ប្កាសស្តីពីដើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមារបស់គ្ឺះសា្ថ្នធនាគារ និង 

ហិរញ្ញវត្ថតុមូ្វឲ្យធនាគារតូ្វបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជអីប្បបរមា ឱ្យបាន 
យា៉្ងតិចពាក់កណ្ត្លន្ដើមទុនដ្លត្ូវបំព្ញ បន្ថ្មយា៉្ងយូរ 
ត្ឹមដំណច់ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ2017 និងបង្្គប់ដើមទុនឱ្យបានគ្ប់ចំនួន 
យា៉្ងយូរបំផុតត្ឹម ថ្ង្ទី 22 ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ2018 ។

នាថ្ង្ទី 24 ខ្ ម្សា ឆ្ន្ំ 2018 ធនាគារបានទទួលការអនុម័តព ី
ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ដើម្បីតំឡើងដើមទុនពី ចំនួន 12.5 លាន 
ដុលា្លរ្អាម្រិក ទៅ 20 លានដុលា្លរ្អាម្រិក។ វិសោធនកម្មលើលក្ខន្តកិៈ 
របស់ធនាគារត្ូវបានអនុម័តពីក្សួងពាណិជ្ជកម្មនាថ្ង្ទី 4 ខ ្
កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ 2018។

១៦. ចំណូលពីការបាាក់

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន  13,773,777  55,343,036 9,480,127 38,271,273

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិន្កម្ពុជា និងធនាគារផ្ស្ងៗ  49,466  198,754 35,315 142,567

ប្្ក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន  12,580  50,547 2,268 9,155
  

 13,835,823  55,592,337 9,517,710 38,422,995

១៧. ចំណូលកមាាជើងសារ និងផាសាងៗ

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

កម្្លើចំណយទូទាត់សង  597,133  2,399,280 270,444 1,091,782

កម្្ពីការផកពិន័យ  318,685  1,280,476 204,449 825,361

កម្្ស្នើសុំឥណទាន  292,025  1,173,356 160,655 648,564

កម្្ផ្ស្ងៗ  387,668  1,557,651 195,267 788,293
  

 1,595,511  6,410,763  830,815  3,354,000 

១៨. ចំណូលបាតិបត្តិការផាសាងៗ

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ការប្មូលបានវិញនូវឥណទានដ្លបានលុបចោល

ពីមុន  157,518  632,907 12,827 51,782

ចំណ្ញឬខាតពីអត្្ប្ដូរប្្ក់-សុទ្ធ  337  1,354 (3,527) (14,238)
  

 157,855  634,261  9,300  37,544 
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១៩. ចំណយលើបុគ្គលិក
ដំណាច់ឆ្នេំ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018
ដំណាច់ឆ្នេំ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ប្្ក់ខ្ និងប្្ក់ឈ្នួល  4,312,453  17,327,436 3,175,355 12,818,908

ចំណយលើការទូទាត់ប្្ក់បំណច់អតីតភាពការងារ  177,778  714,312 - -

ចំណយលើការបណ្តុះបណ្ត្ល  100,520  403,889 106,462 429,787

ចំណយលើការជួលផ្ទះសម្្ប់ បុគ្គលិក  83,979  337,428 79,177 319,638

ចំណយថា្ន្ំព្ទ្យ  9,634  38,709 10,544 42,566

ផ្្សងៗ  127,872  513,790 60,786 245,393
  

 4,812,236  19,335,564 3,432,324 13,856,292

២០. រំលស់ 

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

រំលស់ទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ  902,233  3,625,171 668,085 2,697,058

រំលស់ទ្ព្យសកម្មអរូបី  320,497  1,287,758 649,025 2,620,115
  

 1,222,730  4,912,929 1,317,110 5,317,173

២១. ចំណយបាតិបត្តិការផាសាងៗ

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ចំណយលើការជួសជុល និងថ្ទាំ  1,363,444  5,478,318 565,093 2,281,280

ចំណយលើផ្ន្កទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម  721,610  2,899,429 422,044 1,703,794

ចំណយលើការជួលការិយាល័យ  482,284  1,937,817 455,658 1,839,491

ចំណយលើផ្ន្កទំនាក់ទំនង  382,991  1,538,858 271,410 1,095,682

ចំណយលើស្វាវិជា្ជ្ជីវៈ  340,806  1,369,359  88,338  356,621 

ចំណយលើការធ្វើដំណើរ  336,862  1,353,512 270,345 1,091,383

ចំណយលើសមា្ភ្រៈការិយាល័យ  320,072  1,286,049 240,848 972,303

ចំណយលើការជួលយានយន្ត  283,012  1,137,142 213,408 861,528

ចំណយពន្ធ និងអាជា្ញ្ប័ណ្ណ  209,273  840,859 161,452 651,782

ចំណយលើកាតឥណទាន និង ប្តិបត្តិការទAូTM  247,602  994,865 148,524 599,591

ចំណយលើការគ្ប់គ្ង  123,648  496,818  114,473  462,127 

ចំណយលើថ្ល្ទឹកភ្លើង  122,877  493,720 101,979 411,689

ចំណយលើធានារា៉្ប់រង  109,319  439,244 75,334 304,123

ការខាតលើការលុបចោលទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ  1,138  4,572 - -

ចំណយផ្ស្ងៗ  178,173  715,898 230,931 932,268
  

 5,223,111  20,986,460 3,359,837 13,563,662
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២២. សំវិធានធនលើហ្វាសុីលីធី
ដំណាច់ឆ្នេំ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018
ដំណាច់ឆ្នេំ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល
សំវិធានធនលើសមតុល្យនៅធនាគារនានា

(កំណត់សមា្គ្ល់ល្ខ6)  24,751  99,450  -  - 
សំវិធានធនសម្្ប់ឥណទានអាក្ក់ 

និងជាប់សង្ស័យ(កំណត់សមា្គ្ល់ល្ខ 7) 1,340,777 5,387,242 1,406,989 5,680,015 
 1,365,528  5,486,692  1,406,989  5,680,015 

២៣. ភាគលាភ

នៅក្នុងកំឡុងឆ្នំាន្ះ មា្ច្ស់ភាគហ៊ុនបានច្ញស្ចក្តីសម្្ចអនុម័តលើការបង់ភាគលាភសរុបចំនួន 1,149,950 ដុលា្ល្រអាម្រិក (ឆ្ន្ំ2017 
ពុំមានទ្) ហើយភាគលាភទាំងអស់ត្ូវបានបង់គ្ប់ចំនួន។ 

២៤. សាច់បាាក់ និងសាច់បាាក់សមមូល

សម្្ប់ការបងា្ហ្ញក្នុងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្្ក់ សាច់ប្្ក់ និងសាច់ប្្ក់សមមូល មានដូចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្  426,133  1,712,202 242,884 980,523
គណនីចរន្តនៅធនាគារជាតិន្កម្ពុជា  13,829  55,565 12,384 49,994
សមតុល្យនៅធនាគារនានា  2,475,090  9,944,912 2,116,532 8,544,441

  

 2,915,052  11,712,679 2,371,800 9,574,958

២៥. ភតិសនាយា និងយថាភាព

(ក) កិច្ចសនេយាភតិសនេយាបេតិបត្តិការ

ធនាគារជួលអគារការិយាល័យ ក្្មភតិសន្យាប្តិបត្តិការដូចខាងក្្ម៖ 

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

មិនលើសពី 1ឆ្ន្ំ  625,477  2,513,167 387,580 1,564,660

លើសពី 1ឆ្ន្ំ ត្មិនលើសពី5ឆ្ន្ំ  1,955,678  7,857,914 225,490 910,303

លើសពី5ឆ្ន្ំ  74,178  298,047 - -

 2,655,333  10,669,128 613,070 2,474,963

(ខ) កិច្ចសនេយាឥណទាន

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

កម្ិតឥណទានដ្លមិនទាន់បាន ប្ើប្្ស់ 18,933,666 76,075,470 6,978,595 28,172,588

(គ) កិច្ចសនេយាចំណាយមូលធន

ការចំណយមូលធនដ្លបានចុះកិច្ចសន្យានៅកាលបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ះ ប៉ុន្ត្មិនទាន់បានកើតឡើងមានដូចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

មិនលើសពី 1 ឆ្ន្ំ - - 787,470 3,179,016
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២៦. សមតុលាយ និងបាតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ

សមតុល្យ និងប្តិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិមានដូចខាងក្្ម៖

ទំនាក់ទំនង ភាគីពាក់ព័ន្ធ
 
ក្ុមហ៊ុនម្ ក្ុមហ៊ុនដ្លមានកម្មសិទ្ធិ និងការគ្ប់គ្ងភាគច្ើនលើធនាគារ

ក្ុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ ក្ុមហ៊ុនដ្លនៅក្នុងក្ុមហ៊ុនម្ត្មួយរបស់ធនាគារ

គណៈគ្ប់គ្ងសំខាន់ៗ អ្នកដ្លមានអំណច និងការទទួលខុសត្ូវសម្្ប់ការរៀបចំផ្នការ ដឹកនាំ និងត្ួតពិនិត្យ 
សកម្មភាពរបស់ធនាគារផ្ទ្ល់ ឬមិនផ្ទ្ល់ រួមទាំងនាយក (មិនថានាយកប្តិបត្តិឬក៏នាយកមិន 
ប្តិបត្តិ)របស់ធនាគារ។

(ក)  សមតុលេយជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ចំនួនតេូវទទួល

ក្ុមហ៊ុនម្  15,681  63,006 890 3,593

ក្ុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ  2,247  9,028 13,117 52,953

ឥណទានផ្ដល់ឲ្យគណៈគ្ប់គ្ងសំខាន់ៗ 71,824 288,589 37,900 153,002

ការប្្ក់ត្ូវទទួលពីគណៈគ្ប់គ្ងសំខាន់ 355 1,426 290 1,171

ចំនួនដេលតេូវបង់

ក្ុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ  175,764  706,220 66,573 268,755

គណនីត្ូវបង់ទៅសម័្ពន្ធញាតិ គឺពុំមានការធានា និងគា្ម្នការប្្ក់ ហើយគា្ម្នកាលកំណត់ជាក់លាក់ក្នុងការទូទាត់សងឡើយ ។

(ខ)  បេតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ 

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

កេុមហ៊ុនមេ

ការទូទាត់ជំនួសដោយធនាគារ  15,944  64,063 - -

ការទូទាត់ជំនួសឲ្យធនាគារ  8,892  35,728 - -

ការបង់ភាគលាភ  1,149,950  4,620,499 - -

ការទិញទំនិញ និងស្វាកម្ម  153,351  616,164  99,818  77 

ចំណយលើការគ្ប់គ្ង  123,648  496,818  114,473  462,127 

ចំណយអាជា្ញ្ប័ណ្ណ  87,328  350,884 - -

ចំណយលើការធានា  75,693  304,134 - -

ចំណយទូទាត់សង  -  - 1,142 4,610

កេុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ

ការទូទាត់បំណុលរបស់អតិថិជន  904,944  3,636,065 582,890 2,353,127

ការលក់ទំនិញ 57,124 229,524 - -

ការទូទាត់ជំនួសដោយធនាគារ 4,566 18,346 - -

ការទិញទ្ពសកម្មអរូបី  1,034,808  4,157,859  690,961  2,789,410 

ប្្ក់កម្្របស់គណៈគ្ប់គ្ង  629,631  2,529,857 940,085 3,795,123

ទំនិញ និងស្វាកម្មដ្លទទួលបាន  453,641  1,822,730  383,864  1,549,659 

ចំណយការជួល  148,917  598,349 65,292 263,584
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ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដំណាច់ឆ្នេំ
ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ការផ្ដល់ស្វា  -  - 30,572 123,419

គណៈគេប់គេងសំខាន់ៗ

ចំណួលការប្្ក់  3,403  13,673  1,102  4,449 

(គ)  ការទូទាត់ជូនគណៈគេប់គេងសំខាន់ៗ

ចំណយ រួមបញ្ចូលទាំង អត្ថប្យោជន៍របស់អភិបាល និងអ្នកគ្ប់គ្ងសំខាន់ៗក្នុងការិយបរិច្ឆ្ទ មានចំនួន 667,749ដុលា្ល្រអាម្រិក 
(ឆ្ន្ំ2017គឺ 477,920 ដុលា្ល្រអាម្រិក) ។

២៧. ការគាប់គាងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្មភាពរបស់ធនាគារ ប្ឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថជុាច្ើនដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមទាំងហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ  
ហានិភ័យអត្្ការប្្ក់ និងហានិភ័យតម្ល្) និងហានិភ័យសាច់ប្្ក់ងាយស្ួល។ អាជីវកម្មត្ងត្ប្ឈមមុខនឹងហានិភ័យ ហើយ 
ហានិភ័យប្តិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យដ្លមិនអាចជៀសបានក្នុងអាជីវកម្ម ។

ធនាគារមិនបានប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាកិច្ចសន្យាប្ដូររូបិយប័ណ្ណ និងការប្តូរអត្្ការប្្ក់ដើម្បីគ្ប់គ្ងហានិភ័យទាំងនោះទ្ 
ដោយសារព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា មិនមានទីផ្សារនិស្សន្ទនៅឡើយ ។

ធនាគារ មានគោលដៅអនុលោមតាមបញ្ញ្ត្តិរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ក្នុងការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្ត្ធនាគារទទួលសា្គ្ល់ថា  
មិនទាន់បានអនុវត្តយា៉្ងព្ញល្ញនូវការគ្ប់គ្ងហានិភ័យតាមស្តង់ដរអន្តរជាតិនៅឡើយទ្។ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល បានបង្កើតផ្ន្កគ្ប់គ្ង 
ហានិភ័យ ដើម្បីបង្កើត បា៉្រា៉្ម៉្ត្ដ្លអាចឲ្យធនាគារទទួលយកហានិភ័យបាន និងតាមដនសកម្មភាពបា៉្រា៉្ម្ត្ទាំងនោះ ។

ធនាគារកាន់កាប់ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថដូុចខាងក្្ម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល
ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្ 426,133 1,712,202 242,884 980,523
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិន្កម្ពុជា 1,013,829 4,073,565 637,384 2,573,119
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
ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ 3,113,613 12,510,497 1,752,582 7,075,174

ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប 72,704,385 292,126,218 40,705,670 164,328,791

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បំណុលផ្ស្ងៗ  1,724,604  6,929,459 1,048,822 3,283,833
គណនីត្ូវទូទាត់សងសម្ព័ន្ធញាតិ  175,764  706,220 42,783 172,715
ប្្ក់កម្ចី 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) ហានិភ័យបេតិបត្តិការ

ការខាតបង់ពីហានិភ័យប្តិបត្តិការ ដ្លអាចកើតមានឡើង 
ដោយសារត្កង្វះខាត ឬបរាជ័យន្ដំណើរការផ្ទក្្នងុ ធនធានមនុស្ស  
និងប្ព័ន្ធ ឬបណ្ត្លមកពីកតា្ត្ខាងក្្ ត្ូវបានគ្ប់គ្ងតាមរយៈ 
ដំណើរការ គ្ប់គ្ងហានិភ័យប្តិបត្តិការដ្លបានបង្កើតរួចហើយ  
ការត្ួតពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ឲ្យបាន ត្ឹមត្ូវពីសកម្មភាព 
អាជីវកម្ម ធ្វើឡើងដោយផ្ន្កត្ួតពិនិត្យ និងគាំទ្ដោយឯករាជ្យព ី
ផ្ន្កអាជីវកម្ម និង ការត្ួតពិនិត្យដ្លផ្តល់ដោយអ្នកគ្ប់គ្ង ។

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យប្តិបត្តកិារ រួមមានការបង្កើតរចនាសម្ពន័្ធ 
អង្គភាព តួនាទី និងទំនួលខុសត្ូវច្បាស់លាស់។ ការត្ួតពិនិត្យ 
ផ្ទ្ក្នុង និងវិធានការផ្ស្ងៗត្ូវបានបង្កើតឡើង រួមមានការបង្កើត 
អ្នកដ្លមានអំណចចុះហត្ថល្ខា បង្កើតការត្ួតពិនិត្យលើប្ព័ន្ធ 
បា៉្រា៉្ម៉្ត្ និងការបង្កើតឲ្យមាននីតិវិធី និងការរក្សាទុកឯកសារ។  
ទាំងអស់ន្ះត្ូវបានពិនិត្យឡើងវិញជាបន្តបនា្ទ្ប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ 
នឹងហានិភ័យប្តិបត្តិការន្សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
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២៧. ការគាប់គាងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(ខ) ហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារប្ឈមទៅនឹងហានិភ័យឥណទាន ដ្លជាហានិភ័យ 
ដ្លភា គីជាដ្គូនឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ 
ដោយសារត្មិនបានបំព្ញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ហានិភ័យឥណ 
ទាន គឺជាហានិភ័យដ៏សំខាន់បំផុតសម្្ប់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។      
ការប្ឈមនឹងហានិភ័យកើតឡើងដោយសារត្ការផ្ដល់ឥណទាន 
ទៅឲ្យអតិថិជន។ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺជាអ្នកតាម 
ដននូវហានិភ័យឥណទាន ។

(i) ការវាស់វេងហានិភ័យឥណទាន 

ធនាគារ ប្៉ាន់ប្មាណនូវកមិ្តប្ហ្លន្ការខកខានមិនទូទាត់ 
សងបំណុលរបស់អ្នកខ្ចមីា្នក់្ៗ ដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយ  
នីតិវិធី និងបទពិសោធន៍ឥណទាន។ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងហានិភ័យទទួល  
ខុសត្ូវក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយចំណត់ថា្ន្ក់ហានិភ័យ។

(ii) ការគេប់គេងកមេិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍បញ្ចៀស 
ហានិភ័យ

ធនាគារធ្វើប្តិបត្តកិារ និងផ្ដល់ឥណទានឲ្យឯកកត្តជនដ្លរស់ 
នៅក្នងុព្ះរាជាណចក្កម្ពជុា។ ធនាគារ គ្ប់គ្ងកមិ្ត និងពិនិត្យ 
ការផ្ដត្លើហានិភ័យឥណទាន នៅព្លដ្លបានកំណត់រកឃើញ។  
ហានិភ័យធំៗ ត្ូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិន្កម្ពុជា ដោយ 
មិនឲ្យលើសពី 10% មូលន្និធិធនាគារផ្ទ្ល់សុទ្ធ ។

ក្្មប្កាសល្ខ ធ7-06-226 ធនាគារត្ូវបានតម្ូវ ឲ្យ 
រក្សាអនុបាតយា៉្ងច្ើន 20% ចនោ្ល្ះពីហានិភ័យឥណទានរបស ់
ធនាគារ ទៅនិងមូលនិធិ ធនាគារផ្ទ្ល់សុទ្ធ និង អត្ថប្យោជន ៏
បុគ្គល។ បរិមាណសរុបន្ហានិភ័យឥណទាន មិនអាចលើស 300%  
ន្ មូលនិធិធនាគារផ្ទ្ល់ឡើយ។ 

(iii) គោលនយោបាយក្នងុការកំណត់ឱនភាពនេតម្លេ និងការធ្វើ 
សំវិធានធន

ធនាគារត្ូវបានតម្ូវឱ្យអនុវត្តតាមចំណត់ក្ុមឥណទាន និង 
សំវិធានធនអនុលោមទៅតាមប្កាសថ្មល្ីខ ធ7-017-344 ចុះថ្ងទី្ 1 
ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2017 ស្តីពីចំណត់ថា្ន្ក់ហានិភ័យឥណទាននិងអ៊ីមភ្រ 
មិន។ សូមមើលកំណត់សមា្គ្ល់ 2.6 សម្្ប់ព័ត៌មានលំអិត។

(iv) ការបេឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ទេពេយសកម្មក្នុងតារាងតុលេយការ

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

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ * 3,113,613 12,510,497 1,752,582 7,075,174

ខ្ទង់កេេតារាងតុលេយការ

កម្ិតឥណទានមិនទាន់បានប្ើប្្ស់  18,933,666  76,075,470 6,978,595 28,172,588 
  

90,198,089 362,415,921 46,803,997 188,947,737

តារាងខាងបងា្ហ្ញពីស្ណរីយ៉ូករណីអាក្ក់បំផុតន្ហានិភ័យ 
ឥណទានសម្្ប់ធនាគារ នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2018 ដោយមិន 
រាប់បញ្ចូលឥណទានដទ្។ សម្្ប់ទ្ព្យសកម្មក្នុងតារាងតុល្យការ  
ការប្ឈមនឹងហានិភ័យខាងលើ គឺផ្អ្កលើតម្ល្ពិតគណន្យ្យ។

ដូចបានបងា្ហ្ញខាងលើ 72.84% (ឆ្ន្ំ2017គឺ 76.82%) ន្ការ 
ប្ឈមសរុប គឺកើតឡើងពីឥណទានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន។

គណៈគ្ប់គ្ងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តត្ួត 
ពិនិត្យ និងរក្សាឲ្យនៅទាបបំផុតនូវការប្ឈមន្ហានិភ័យឥណទាន 
របស់ធនាគារដ្លបណ្ត្លមកពីឥណទាន ដោយសារត្ធនាគារ 
បានរក្សានីតិវិធីវាយតម្ល្ឥណទានមុននឹងសម្្ចផ្ដល់ឥណទានទៅ 
ឲ្យអតិថិជន។

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ឥណទានផ្ដល់ឲេយអតិថិជន

មិនហួសកាលកំណត់និងមិនទាន់ខាតបង់ 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
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២៧. ការគាប់គាងហនិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(ខ) ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(iv) ការបេឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន (ត)

ឥណទានមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់

ឥណទានផ្ដល់ជូនអតិថិជនដ្លមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និង 
មិនទាន់ខាតបង់ មិនត្ូវបានធ្វើសំវិធានធន លុះត្្ត្មានព័ត ៌
មានផ្ស្ងៗដ្លបងា្ហ្ញផ្ទុយពីន្ះ ។

ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់
ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងមិនទាន់ខាតបង់ គឺជាឥណទាន 

ដល្ការទូទាត់សងការប្្ក់ និងប្្ក់ ដើមមានការយតឺយា៉វ្តិចជាង  
31 ថ្ង្ សម្្ប់ឥណទានរយៈព្លខ្លី និងតិចជាង 90 ថ្ង្សម្្ប់ 
ឥណទានរយៈព្លវ្ង លុះត្្ត្មានព័ត៌មានផ្ស្ងៗដ្លបងា្ហ្ញ 
ផ្ទុយពីន្ះ។

ឥណទានខាតបង់
អនុលោមតាមគោលការណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា  

សំវិធានធនសម្្ប់ឥណទានជាប់សង្ស័យ ត្ូវបានធ្វើឡើងសម្្ប់ 
ឥណទានហួសកាលកំណត់លើសពី 30 ថ្ង្ សម្្ប់ឥណទាន 
រយៈព្លខ្លី និងលើសពី 89 ថ្ង្សម្្ប់ឥណទានរយៈព្លវ្ង។   
សំវិធានធនអប្បបរមា ត្ូវបានធ្វើឡើងទៅតាមការចំណត់ថា្ន្ក ់
របស់ឥណទាននីមួយៗ លើកល្ងត្មានព័ត៌មានផ្ស្ងទៀតអាច 
បញ្ជ្ក់ ពីលទ្ធភាពន្ការទូទាត់សងរបស់អ្នកខ្ចី។ គោលនយោបាយ 
គណន្យ្យ ត្ូវបានបងា្ហ្ញនៅកំណត់ សមា្គ្ល់ 2.6 ។

(គ) ហានិភ័យទីផេសារ 

ហានិភ័យទីផ្សារ គឺជាហានិភ័យន្ការខាតបង់កើតពីការប្្បួ្ល 
មិនអំណយផលនៅក្នងុកមិ្តតម្ល ្ឬ អត្្ទីផ្សារដ្លមានសមាស 
ធាតុសំខាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្ស និងហានិភ័យអត្ ្

ការប្្ក់ ។

ធនាគារមិនបានប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាកិច្ចសន្យា 
ប្ដរូរូបិយប័ណ្ណ និងការប្តរូអត្្ការប្្ក់ ដើម្បីគ្ប់គ្ងហានិភ័យទំាង 
នោះទ្។

ធនាគារ បានរក្សានូវអនុបាតហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្សជា 
អប្បបរមា ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណ្នំារបស់ធនាគារ 
ជាតិន្កម្ពុជា ។

(i) ហានិភ័យនេការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

ប្តិបត្តិការរបស់ធនាគារធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពរូបិយប័ណ្ណជាច្ើន 
ប្ភ្ទហើយធនាគារបានប្ឈមមុខនឹងហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណផ្ស្ងៗ 
គា្ន្ ជាពិស្សគឺប្្ក់រៀល។ ហានិភ័យន្ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទ្ស 
កើតឡើងពីប្តិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនាព្លអនាគត និងត្ូវទទួល 
សា្គល់្ជាទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលជារូបិយប័ណ្ណដ្លមិនម្នជារូបិយ 
ប័ណ្ណមុខងាររបស់ធនាគារ ។

សមតុល្យទ្ព្យសកម្ម និងបំណុល ដ្លជារូបិយប័ណ្ណផ្ស្ងទៀត 
ក្្ពីដុលា្ល្រអាម្រិក មិនមានចំនួនច្ើននោះទ្។ ដូចន្ះ ការវិភាគ
រូបិយប័ណ្ណបរទ្សមិនត្ូវបានបងា្ហ្ញឡើយ ។

(ii) ហានិភ័យអតេេការបេេក់

ហានិភ័យអត្្ការប្្ក់ គឺសំដៅលើអស្ថ្រភាពន្ចំណូលការ
ប្្ក់សុទ្ធ ដោយសារការប្្ប្ួលនូវកម្ិតអត្្ការប្្ក់ និងការ
ផ្ល្ស់ប្តូរនៅក្នុងសមាសភាពន្ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុល។ ការកើត
ឡើងនូវហានិភ័យអត្្ការប្្ក់ គឺមានទំនាក់ទំនងជាចម្បងលើស
មតុល្យនៅធនាគារនានា ឥណទាន និងប្្ក់កម្ចី ។

តារាងខាងក្្មន្ះបងា្ហ្ញនូវអត្្ការប្្ក់ប្សិទ្ធិភាពនាថ្ង្ 
តារាងតុល្យការ និងអំឡុងព្លដ្ល ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្ូវបាន 
កំណត់តម្លឡ្ើងវិញ ឬដល់កាលកំណត់ណមួយដ្លកើតមុនគ្។

រហូតដល់ 1 
ខេ

ដុលា្លេរ 
អាមេរិក

>1 - 3 ខេ
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

>3 - 12 ខេ
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

>1 - 5 ឆ្នេំ
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

5 ឆ្នេំ
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

ពុំមានការ 
បេេក់ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

សរុប
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017
ទេពេយសកម្ម
សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្ - - - - - 426,133 426,133
សមតុល្យនៅធនាគារ

ជាតិន្កម្ពុជា - - - - 1,000,000 13,829 1,013,829
សមតុល្យនៅធនាគារនានា - - - - - 2,450,339 2,450,339
ឥណទាន ផ្តល់ដល់អតិថិជន 11,466,202 1,673,841 17,668,336 35,366,070 503,263 488,063 67,165,775 
ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ - - - - - 3,113,613 3,113,613

11,466,202 1,673,841 17,668,336 35,366,070 1,503,263 6,491,977 74,169,689 
បំណុល
បំណុលផ្ស្ងៗ - - - - - 1,724,604  1,724,604 
គណនីត្ូវទូទាត់សង

សម្ព័ន្ធញាតិ - - - - -  175,764  175,764 
ប្្ក់កម្ចី  -  -  38,000,000 16,000,000  -  - 54,000,000

 -  -  38,000,000 16,000,000  -  1,900,368 55,900,368

គំលាតន្រំញោចការប្្ក់ 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 (81,692,626) 77,812,869 6,040,111 18,449,085 73,406,132 
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រហូតដល ់
 1 ខេ

ដុលា្លេរ 
អាមេរិក

>1 - 3 ខេ
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

>3 - 12 ខេ
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

>1 - 5 ឆ្នេំ
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

5 ឆ្នេំ
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

ពុំមានការ 
បេេក់ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

សរុប
ដុលា្លេរ 

អាមេរិក

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017
ទេពេយសកម្ម
សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្ - - - - - 242,884 242,884
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិ

ន្កម្ពុជា - - - - 625,000 12,384 637,384
សមតុល្យនៅធនាគារនានា - - - - - 2,116,532 2,116,532
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 13,902,335 705,832 9,213,837 13,095,875 358,311 - 37,276,190
ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ - - - - - 1,752,582 1,752,582

13,902,335 705,832 9,213,837 13,095,875 983,311 4,124,382 42,025,572 

បំណុល
បំណុលផ្ស្ងៗ - - - - - 1,047,102 1,047,102
គណនីត្ូវទូទាត់សង

សម្ព័ន្ធញាតិ - - - - - 42,783 42,783
ប្្ក់កម្ចី 10,000,000 1,700,000 - 19,000,000 - - 30,700,000

10,000,000 1,700,000  - 19,000,000  -  1,089,885 31,789,885

គំលាតន្រំញោចការប្្ក់ 3,902,335 (994,168) 9,213,837 (5,904,125) 983,311 3,034,497 10,235,687 

សមមូលនឹងពាន់រៀល 15,753,726 (4,013,456) 37,196,260 (23,834,953) 3,969,627 12,250,264 41,321,468 

ការវិភាគរំញោចតម្ល្សមស្បសម្្ប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានអត្្ការប្្ក់ថ្រ

ធនាគារ មិនបានកត់ត្្បំណុលហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានអត្្ការ 
ប្្ក់ថ្រតាមតម្ល្សមស្ប ដោយភាពលម្អៀង ត្ូវបានបញ្ចូលទៅ 
ក្នងុរបាយការណ៍លទ្ធផលនោះទ្ ហើយធនាគារក៏មិនមានឧបករណ៍  
ហិរញ្ញវត្ថុនាចុងកាលបរិច្ឆ្ទនោះដ្រ។ ដូច្ន្ះការផ្ល្ស់ប្តូរអត្្ការ 
ប្្ក់នាចុងកាលបរិច្ឆ្ទពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្្ក់ចំណ្ញ ឬ 
ខាតនោះទ្។ 

(ឃ) ហានិភ័យសាច់បេេក់ងាយសេួល

ហានិភ័យសាច់ប្្ក់ងាយស្ួល ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពរក្សានូវ 
ទ្ព្យសកម្មងាយសួ្លឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីបំព្ញការសន្យា និង 
កាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅព្លដ្លដល់កាលកំណត់សងដោយក្នុង 
តម្ល្ដ៏សមហ្តុផលមួយ។

បន្ថម្ពីលើការអនុវត្តយ្៉ាងព្ញល្ញតាមតមូ្វការន្សាច់ប្្ក់ 
ងាយស្ួល អ្នកគ្ប់គ្ងធនាគារ បានត្ួតពិនិត្យយា៉្ងជិតដិតលើ 
លំហូរសាច់ប្្ក់ច្ញចូល និងចំនួនគំលាតតាមកាលវសាន្តតាមរយៈ  
ការរាយការណ៍ជាប្ចាំ។ ការប្្ប្ួលន្ឥណទាន និងប្្ក់បញ្ញើ 
របស់អតិថិជន ត្ូវបានត្ួតពិនិត្យ តាមដន ហើយតម្ូវការសាច់ 
ប្្ក់ងាយស្ួលត្ូវបានធ្វើការក្តម្ូវ ដើម្បីធានាថាទ្ព្យសកម្ម 
ងាយស្ួលមានលក្ខណៈគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីបំព្ញការសន្យា និង 
កាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅព្លដល់កាល កំណត់សង។

តារាងខាងក្្មន្ះ បងា្ហ្ញពីការវិភាគន្ទ្ព្យសកម្ម និង 
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដោយធ្វើការចាត់ជាក្ុមតាមកាល 
វសាន្តនៅសល់ក្នុងការសន្យាសង។

រហូតដល់1 ខេ  
ដុលា្លេរអាមេរិក

1 - 3 ខេ 
ដុលា្លេរអាមេរិក

3 - 12 ខេ
ដុលា្លេរអាមេរិក

1 - 5 ឆ្នេំ
ដុលា្លេរអាមេរិក

5 ឆ្នេំ
ដុលា្លេរអាមេរិក

គា្មេនកំណត់
ដុលា្លេរអាមេរិក

សរុប
ដុលា្លេរអាមេរិក

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

បំណុល

បំណុលផ្ស្ងៗ 1,611,851 - - - - - 1,611,851

គណនីត្ូវទូទាត់សង
សម្ព័ន្ធញាតិ - - - - - 175,764 175,764

ប្្ក់កម្ចី 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 

សមមូលនឹងពាន់រៀល 7,295,965 758,156 135,929,370 85,765,279 - 706,220 230,454,990
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រហូតដល់1 ខេ  
ដុលា្លេរអាមេរិក

1 - 3 ខេ 
ដុលា្លេរអាមេរិក

3 - 12 ខេ
ដុលា្លេរអាមេរិក

1 - 5 ឆ្នេំ
ដុលា្លេរអាមេរិក

5 ឆ្នេំ
ដុលា្លេរអាមេរិក

គា្មេនកំណត់
ដុលា្លេរអាមេរិក

សរុប
ដុលា្លេរអាមេរិក

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017

បំណុល

បំណុលផ្ស្ងៗ 1,047,102 - - - - - 1,047,102

គណនីត្ូវទូទាត់សង
សម្ព័ន្ធញាតិ - - - - - 42,783 42,783

ប្្ក់កម្ចី 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

សមមូលនឹងពាន់រៀល 4,284,686 15,206,713 34,480,639 80,359,606  - 172,715 134,504,359

ធនាគារធ្វើការវិភាគកាលកំណត់សម្្ប់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុដ្ល 
បងា្ហញ្ពីកាលកំណត់កិច្ចសន្យានៅសល់។ ទោះជាយ្៉ាងណ ធនាគារ 
នូវត្ត្ួតពិនិត្យលើទ្ព្យសកម្ម ដើម្បីគ្ប់គ្ងហានិភ័យសាច់ប្្ក ់
ងាយស្ួលក្នុងរយៈព្លត្មួយខ្មុន ដោយសារត្ធនាគារមាន 
កម្ចីរយៈព្លខ្លីពីធនាគារនៅព្លណដ្លវាជួបប្ទះបញ្ហ្សាច់
ប្្ក់។ 

(ង) ការគេប់គេងដើមទុន

(i) បទបេបញ្ញត្តិដើមទុន

ធនាគារជាតិន្កម្ពុជាក្នុងនាមជាអាជា្ញ្ធរបានបង្កើត និងត្ួត 
ពិនិត្យនូវតម្ូវការដើមទុនរបស់ធនាគារជារួម។

គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ្ឋ្នដើម 
ទុនរឹងមាំ ដើម្បីរក្សានូវទំនុកចិត្តទីផ្សារ និងដើម្បីធានាស្ថិរភាពន្ការ 
អភិវឌ្ឍន៍យូរអង្វ្ងរបស់អាជីវកម្ម។ ផលប៉ះពាល់ន្កម្ិតដើមទុន 
លើភាគលាភមា្ច្ស់ហ៊ុន ក៏ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់ ហើយធនាគារបាន 
ទទួលសា្គ្ល់នូវតម្ូវការដើម្បីធានាឲ្យ បាននូវតុល្យភាពរវាងភាគ 
លាភខ្ពស់ ដ្លអាចនឹងកើតមានឡើងនូវបំណុលខ្ពស់ និងអត្ថ 
ប្យោជន៍ និងការធានាដ្លផ្តល់ដោយសា្ថ្នភាពមូលធនល្អ។

ធនាគារបានអនុលោមទៅតាមតមូ្វការដើមទុន ដ្លបានកំណត់ 
ដោយច្បាប់នៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្ទ។ 

(ii) ការបេងចេកដើមទុន 

ការប្ងច្កដើមទុនរវាងប្តិបត្តិការ និងសកម្មភាពជាក់លាក់     
គឺត្ូវបានគ្ប់គ្ងដោយកម្ិតភាគលាភ ដ្លទទួលបានពីការ 
ប្ងច្កនោះ។ ដើមទុនដ្លបានប្ងច្កទៅតាមប្តិបត្តិការ ឬ 
សកម្មភាព នីមួយៗ តូ្វផ្អក្ទៅតាមដើមទុនដ្លកំណត់ដោយច្បាប់។

២៨.  តម្លាសមសាបនាទាពាយសកម្ម និងបំណុល 
ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ ពុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លត្ូវវាស់វ្ងតាមតម្ល្ 
សមស្បនោះទ្។

តម្ល្សមស្ប គឺជាតម្្លដ្លទ្ព្យសកម្មអាចប្តូរបាន ឬជាតម្្ល 
ដ្លបំណុល ត្ូវបានសងតាមតម្ល្ទីផ្សារ។ ដោយសារតម្ល្ទីផ្សារ  
ពុំអាចវាយតម្្លបាន ដូច្ន្ះពុំមានតម្្លសមស្បសម្្ប់វាយតម្ល ្
ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលជាសារវន្តរបស់ធនាគារ ដ្លត្ូវបងា្ហ្ញ 
ឡើយ។ តម្ល្សមស្ប គឺផ្អ្កលើការបា៉្ន់សា្ម្នរបស់អ្នកគ្ប់គ្ង 
ទៅលើទ្ព្យសកម្ម និងបំណុល។ តាមគំនិតរបស់គណៈគ្ប់គ្ង  
តួល្ខន្ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លបានរួមបញ្ចូលនៅ
ក្នុងតារាងតុល្យការ គឺជាការវាយតម្ល្សមហ្តុផល ន្តម្ល្សម 
ស្បរបស់ពួកគ្។

២៩. រយៈពាលខ្លី និងវាង

គណៈគ្ប់គ្ងបងា្ហញ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដុោយផ្អក្លើសាច់ 
ប្្ក់ងាយស្ួល។ ព័ត៌មានអំពីរយៈព្លខ្លី និងរយៈព្លវ្ងន ្
ទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលតូ្វបានលាតត្ដងនៅក្នងុផ្នក្ការគ្ប់គ្ង 
ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ទ្ព្យ និងបរិកា្ខ្រ ទ្ព្យសកម្មអរូបី ទ្ព្យ 
សកម្មពន្ធពន្យារ គឺជាទ្ព្យសកម្មរយៈព្លវ្ង។ បំណុលពន្ធលើ 
ប្្ក់ចំណ្ញ គឺជាបំណុលរយៈព្លខ្ល។ី ការតព្វកិច្ចលើអត្ថប្យោជន៏ 
របស់និយោជិត គឺជាបំណុលរយៈព្លវ្ង។

៣០. ពាតឹ្តកិារណ៍បនា្ទាប់ពីការិយបរិច្ឆាទនារបាយការណ៍

នាថ្ង្ទី 21 ខ្ មករា ឆ្ន្ំ 2019 ក្ុមហ៊ុន AEON Financial  

Service Co., Ltd. (ហៅកាត់ថា “AFS”) ដ្លជាភាគទុនិក 
មួយរបស់ធនាគារ បានច្ញស្ចក្ដីជូនដំណឹងមួយស្ដីពី អន្តរកាល 
ន្ការរៀបចំឡើងវិញរបស់ក្ុមហ៊ុន និងសម្ព័ន្ធក្ុមហ៊ុន តាមរយៈ 
ការបំប្កសាជីវកម្ម (Corporate Split)។ តាមរយៈការប្កាសន្ះ  
ក្ុមហ៊ុន AFS ធ្វើស្ចក្ដីសម្្ចឲ្យអនុវត្តនូវអន្តរកាលមួយន្រចនា 
សម្ព័ន្ធក្ុមហ៊ុន ដ្លនឹងមានប្សិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ង្ទី 1 ខ្ ម្សា  
ឆ្ន្ ំ2019 ដោយកុ្មហុ៊នAFS នឹងមិនបន្តជាកុ្មហុ៊នកាន់កាប់ធនាគារ 
ទៀតឡើយ។ អាស្័យដូច្ន្ះហើយ ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារនឹងត្ូវ 
ផ្ទ្រទាំងស្ុងទៅឲ្យក្ុមហ៊ុន AFS Corporation Co., Ltd. ដ្លជា 
ក្ុមហ៊ុនមួយកាន់កាប់ទាំងស្ុងដោយក្ុមហ៊ុន AFS វិញ។
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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


