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សង្ខាបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសមាាប់ឆ្នាំ២០១៩

កេុមហ៊ុន យើង តេូវបានចុះបញ្ជីជាកេុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុស
តេូវមានកមេិត នៅបេទេសកម្ពុជានៅថ្ងេទី០៥ ខេតុលា ឆ្នេំ២០១១ 
កេេមបញ្ជិកាលេខ Co.២៣៨០E/២០១១ ចេញដោយកេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម និងបានចុះបញ្ជសីារឡើងវិញតាមបេព័ន្ធស្វយ័បេវត្តកិម្មរបស់ 
កេសួងពាណិជ្ជកម្ម កេេមលេខចុះបញ្ជកីារថ្មលីេខ ០០០០៦៣៨៨ ។ 
នៅថ្ងេទី ០៧ ខេតុលា ឆ្នេំ ២០១១ យើងក៏បានទទួលអាជា្ញេប័ណ្ណជា 
គេះឹសា្ថេនមីកេហិូរញ្ញវត្ថ ុ ពីធនាគារជាតិនេកម្ពជុា។ ក្នងុនាមជាគេះឹសា្ថេន 
មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ យើងគឺជាអ្នកនាំមុខគេទីមួយក្នុងទីផេសារកម្ពុជា ដេល  
ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាបង់រំលស់ដោយមិនទាមទារឱេយមានទេពេយធានា  
ដូចជាផលិតផលបេើបេេស់ក្នុងផ្ទះ ម៉ូតូ ទូរស័ព្ទដេ កម្ចីផ្ទេល់ខ្លួន និង 
សមា្ភេរៈកសិកម្ម។ 

នៅថ្ងេទី២៦ ខេតុលា ឆ្នេំ២០១៥ យើងទទួលបានអាជា្ញេប័ណ្ណធ្វើ
បេតិបត្តិការធនាគារឯកទេស ពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា។ ចាប់ពីពេល 
នោះមក យើងបានកមា្លេយខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទេស និងចាប់ផ្តើម
ពងេីកអាជីវកម្មរបស់យើងដោយចេញប័ណ្ណឥណទាន អុីអនវ៉លឡេត 
អុីអនកាតម៉ូបាល (m-Visa) ជូនអតិថិជន។ 

ឆ្នេំ២០១៩ កេុមហ៊ុន AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc. 
ដេលជាកេមុហុ៊នបានចុះឈ្មេះក្នងុទីផេសារភាគហុ៊នបេទេសថេ កាន់កាប់ 
ភាគហ៊ុនចំនួន ៥០% ហើយភាគហ៊ុនចំនួន ៥០% ផេសេងទៀតកាន ់
កាប់ដោយកេុមហ៊ុន AFS Corporation Co., Ltd. ជាកេុមហ៊ុន 
ឯកជន ១០០% គេប់គេងដោយ AEON Financial Service Co., 

Ltd. ដេលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងផេសារហ៊ុនជប៉ុន។

គេប់ឆ្នេំទាំងអស់រហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទដេលបាន
បញ្ចប់នៅថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
តេូវបានរៀបចំដោយអនុវត្តតាមស្តង់ដារគណនេយេយ
នេ កម្ពុជា និងគោលការណ៍ណេនាំ និងបទបញ្ញត្តិរបស់
ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា (“GAAP មុន)”។ របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់នៅថ្ងេ
ទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019 តេូវបានបង្ហេញជាលើកដំបូង 
ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ ទាក់ទង  
នឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា (“ CIFRSs ”)។ នៅ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ CIFRSs ដំបូង សមេេប់ចុង 
ការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019 
ដេលជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៅកាលបរិច្ឆេទនេ 
ការផ្លេស់ប្តូរ (នៅថ្ងេទី 1 ខេ មករា ឆ្នេំ 2018) តេូវបាន
បង្ហេញជាមួយគា្នេនឹងកំណត់សមា្គេល់ដេលទាក់ទិន។ 
របាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទេត់ពីចំនួនទឹកបេេក់ CAS ដេលតេវូ 
បានរាយការណ៍ពីមុន  រួមទាំងកំណត់សមា្គេល់ពនេយល់
លើនិយ័តកម្ម ដេលតេូវបានបង្ហេញសមេេប់មូលធន
នៅកាលបរិច្ឆេទនេការផ្លេស់ប្តូរ (ថ្ងេទី 01 ខេ មករា ឆ្នេំ 
2018) និងនៅដំណាច់ឆ្នេំ ហិរញ្ញវត្ថុចុងកេេយសិ្ថត 
កេេម CAS (ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018) ហើយ 
សមេេប់របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត និងលំហូរសាច់
បេេក់តេូវបានរាយការណ៍ស្ថិតកេេម CAS (សមេេប់
ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 
2018)។

សាវតារបស់យើង

ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់

ការលក់សរុប  
(ឯកតាៈ ‘០០០ដុលា្លេរ)

33,420
43,455

55,699

102,407

2015 2016 2017 2018 2019

181,522

ទាពាយសកម្មសរុប  
(ឯកតាៈ ‘០០០ដុលា្លេរ)

34,148
41,010 46,017

78,035

2015 2016 2017 2018 2019

150,530 

ចំនួនហងដាគូ  
(ឯកតាៈ ‘០០០ដុលា្លេរ)

1,616 1,700 1,771

2,515 

2015 2016 2017 2018 2019

2,902

បាាក់ចំណូលសរុប  
(ឯកតាៈ ‘០០០ដុលា្លេរ)

2015 2016 2017 2018 2019

7,634 
9,012 10,361

15,588

 29,002

គណនាយាយទទួល  
(ឯកតាៈ ‘០០០ដុលា្លេរ)

2015 2016 2017 2018 2019

27,909 
34,527 37,175

67,072

128,185

ចំនួនពាកាយស្នើសុំ  
(ឯកតាៈ ‘០០០ដុលា្លេរ)

2015 2016 2017 2018 2019

61,727
74,391

81,022

12,9475

172,112
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សារពីគណៈគាប់គាង

អ្នកអានជាទីគោរព

ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី តេូវបានបង្កើត
ឡើងនៅបេទេសកម្ពុជាក្នុង ខេតុលា ឆ្នេំ ២០១១ កេេមឈ្មេះ 
គេះឹសា្ថេនមីកេហិូរញ្ញវត្ថ ុ ដេលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវសេវា 
កម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនមានកិច្ចធានា។ យើងបានទទួលអាជា្ញេប័ណ្ណ 
ធនាគារឯកទេសពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជានៅ ខេតុលា ឆ្នេំ ២០១៥ ។ 
សេវាកម្មសំខាន់ក្នងុឆ្នេមំ2019 គឺការបង់រំលស់រថយន្ត ដេលបានធ្វើឲេយ  
ជីវភាពរបស់បេជាជនកម្ពុជាកាន់តេបេសើរឡើង។ យើងទទួលបាន
នូវការគាំទេយ៉េងខា្លេំង ទៅលើសេវាកម្មថ្មីនេះ ពីសំណាក់អតិថិជន 
គេប់បេភេទ ពោលគឺទាំងបេភេទនយោជិក និងអ្នកបេកបអាជីវកម្ម
ផ្ទេល់ខ្លួន។ ដោយមានលក្ខខណ្ឌតមេូវ និងឯកសារងយសេួល 
អតិថិជនយើងកាន់តេមានភាពងយសេួល ហើយអាចទទួលយក
សេវាកម្មនេះបានបេសើរជាងមុន ហើយក៏អាចជេើសរើសយកបេភេទ 
រថយន្តដេលពួកគេតេូវការ ដើមេបីបេើបេេស់សមេេប់តមេូវការផ្ទេល់ខ្លួន 
ឬសមេេប់បេតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

សមេេប់ឆ្នេំ ២០២០ ជាឱកាស និងការបេកួតបេជេងថ្មី យើងនឹង 
បន្តផ្តេតលើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងដល់អតិថិជន ដូចជា 
សេវាបង់រំលស់ ផលិតផលឥណទានរថយន្ត ឥណទានទៅលើ  
គេឿង ចកេកសិកម្ម បេេក់កម្ចីផ្ទេល់ខ្លួនទាំងបេេក់រៀល និងបេេក ់
ដុលា្លេរ ប័ណ្ណឥណទានទាំងពីរបេភេទ អុីអនម៉ូបាល (Scan to Pay) 

ទមេង់កម្មវិធីរបស់ទូរសព្ទសា្មេតហ្វូន (អុីអនវ៉លឡេត)  ជារូបិយវត្ថ ុ
ខ្មេររៀល ដេលបំពាក់ជាមួយមុខងរទូទាត់បេេក់តាមរយៈ QR កូដ 
និងមុខងរផ្ទេរបេេក់។

ចុងបញ្ចប់ យើងនឹងបន្តពងេឹងការប្តេជា្ញេចិត្តរបស់យើង ក្នុងការ 
បន្តទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងឲេយកាន់តេបេសើរឡើង។ 
យើងជឿជាក់ថា ធនាគារឯកទេស អុីអន ស្ថិតនៅក្នុងសា្ថេនភាពដ៏ល្អ 
ដើមេបីនាំមកនូវគុណតម្លេបន្ថេមដល់អតិថិជន។ យើងសូមអរគុណ 
ដល់អតិថិជន និងបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់ ដេលតេងតេគាំទេ 
និងចូលរួមចំណេក ដ៏គួរឲេយកត់សមា្គេល់ក្នុងការអភិវឌេឍរបស់យើងនៅ
ក្នុងឆ្នេំ ២០១៩ ។

លោក Taketo Ando
Vice-Chairman of the Board 

and Managing Director

លោក Taketo Ando
អនុបាធានកាុមបាឹកាសាភិបាល  
និងជាអគ្គនាយក

សាមញ្ញ រហ័ស និងងាយសាួល

យើងខ្ញុ ំសូមណេនំា 

ផលិតផល និងសេវាកម្ម គេប់បេភេទរបស់  

ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ  

ទៅកាន់ទីផេសារកម្ពជុាកេេមពាកេយស្លេកថា
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២០១៧ – បច្ចុបេបន្ន   ៖ 

អនុបេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល 

និងជាអគ្គនាយកនេ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០១៥ – ២០១៧ ៖ 

អគ្គនាយកនេ ACS Servicing 

(Thailand) Co., Ltd.

២០១៤ – ២០១៥ ៖ 

អភិបាលបេតិបត្តិនេ AEON Thana 

Sinsap (Thailand) Plc. 

២០១៣ – ២០១៤ ៖ 

បេធានដឹកនាំគមេេងនេ  Makuhari-

Shintoshin Branch Project, AEON 

Credit   Service Co., Ltd.

២០១២ – ២០១៣ ៖ 

បេធានភូមិភាគខាងតេបូងតំបន់ Kanto 

of AEON Credit Service Co., Ltd. 

២០១៩ – បច្ចុបេបន្ន   ៖ 
អភិបាលមិនបេតិបត្តិ AEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc.

២០១៩ – បច្ចុបេបន្ន ៖  
អភិបាលនេ    AFS Corporation Co., Ltd. 

២០១៨ – ២០១៩ ៖  
ទីបេឹកេសា (ជំនួយការបេធាន និងនាយក 
បេតិបត្តិ)នេ AEON Financial Service 

Co., Ltd.

២០១៦ – ២០១៨ ៖ 
បេធាននាយកដា្ឋេនសវនកម្មនេ  AEON 

Financial Service Co., Ltd.

២០១៣ – ២០១៦ ៖  
   បេធាននាយកដា្ឋេនសវនកម្មខាងកេេ 
បេទេសនេ  AEON Financial Service Co., 

Ltd.

២០១១ –  ២០១៣ ៖  
សវនករនេ AEON Housing Loan 

Serivice Co., Ltd.

២០១១ –  ២០១២ ៖ 
សវនករនេ AEON Community Bank 

Co., Ltd.

២០១០ –  ២០១៣ ៖     
បេធាននាយកដា្ឋេនសវនកម្មនេ AEON 

Bank Co., Ltd .

២០០៧ –  ២០០៩ ៖  
អភិបាលនេ  AEON Bank Co., Ltd.

២០១៦ – បច្ចុបេបន្ន   ៖ 

អភិបាលបេតិបត្តិ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) 

Plc.

២០១២ – ២០១៦ ៖ 

បេធានការិយល័យសា្នេក់ការនេ  

AEON Credit Service India 

Private limited

២០១១ – ២០១២ ៖ 

បេធានការិយល័យតំណាងនេ 

AEONCredit Service India Private 

limited

២០០៨ – ២០១១ ៖  

បុគ្គលិកផ្នេកទំនាក់ទនងកេេបេទេស

នេ  AEON Credit Service Co., Ltd.

២០១៩ – បច្ចុបេបន្ន   ៖ 

បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល នេ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០១៩ – បច្ចុបេបន្ន   ៖  

អគ្គនាយកនេ AEON Thana Sinsap 

(Thailand) Pcl.

២០១៤ – ២០១៩    ៖  

អគ្គនាយកនេ AEON Credit Service 

(Malaysia)

២០១៣ – ២០១៤ ៖  

នាយកនេ AEON Credit Service 

(Malaysia)

២០១២ – ២០១៣ ៖ 

នាយកនេ AEON Credit Holdings 

(Hong Kong) Co., Ltd.

២០១០ – ២០១១  ៖  

នាយកនេ AEON Stores 

(Hong Kong) Co.,  Ltd.

កាុមបាឹកាសាភិបាល

លោក Mr. Taketo Ando

មុខតំណេង ៖ អនុបេធានកេមុបេកឹេសា 
 ភិបាល និង ជាអគ្គនាយកនេ 
AEON Specialized Bank 
(Cambodia) Plc.

ឆ្នេកំំណើត ៖ ១៩៦៧
កមេតិវបេបធម៌ ៖ មហាវិទេយាល័យ 
គេប់គេង ពាណិជ្ជកម្ម សាកល 
វិទេយាល័យ Senshu បេទេសជប៉ុន

លោក Mr. Jun Kuroda

មុខតំណេង ៖ អភិបាលមិនបេតិបត្តិ
ឆ្នេកំំណើត ៖ ១៩៥៣

មុខតំណេង ៖ អភិបាលបេតិបត្តិ

ឆ្នេកំំណើត ៖ ១៩៧២

កមេតិវបេបធម៌ ៖ បរិញ្ញបតេផ្នេក 
សេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទេយាល័យ 
Takasaki City បេទេសជបុ៉ន

លោក Mr. Keiichi Nambu

មុខតំណេង ៖ បេធាន កេុមបេឹកេសា 
ភិបាល
ឆ្នេំកំណើត ៖ ១៩៦៩

លោក Mr. Kenji Fujita
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត: សុក សុីផាន់ណ

មុខតំណេង ៖ ទីបេឹកេសា
ឆ្នេំកំណើត ៖ ១៩៦០
កមេិតវបេបធម៌ ៖ បណ្ឌិតចេបាប់ (JD) មហាវិទេយាល័យ 
សាកលវិទេយាល័យនីតីសាសេ្តនេ Widener University 

School of Law Delaware, (USA)  បណ្ឌិត (Ph.D) 
ផ្នេកទសេសនវិជា្ជេ (Ph.D) នេ Bond University School 

of Law Queensland (Australia) សញ្ញេប័តេអនុបណ្ឌិត
នេសាកលវិទេយាល័យ Paris 2 Pantheon Assas

២០១៨ – បច្ចុបេបន្ន   ៖  

ទីបេឹកេសាជាន់ខ្ពស់រាជរដា្ឋេភិបាលនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

បានចលូរមួជាមយួកេសួងការបរទេសនិងសហបេតបិត្តកិារ 

អន្តរជាតិ។

២០១៤ – បច្ចុបេបន្ន ៖ 

ទីបេឹកេសានេ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc

២០០៩ – បច្ចុបេបន្ន  ៖  

ដេគូគេប់គេង SokSiphana  &  associates a member 

of ZICOLaw

២០០៩ – បច្ចុបេបន្ន   ៖  

គេូបងេៀនម្តងមា្កេលនេចេបាប់និងគោលនយោបាយនៅ 

សាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្តេនិងវិទេយាសាស្តេ 

សេដ្ឋកិច្ច (RULE)

២០១៩ – បច្ចុបេបន្ន ៖ 

បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាលនេ CEO Master 

Club Investment Plc.

២០១៥ – បច្ចុបេបន្ន ៖ 

បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាលនេ វិទេយាសា្ថេន 

សុីអុីអូ ដេលរួមមាន CEO Master Club 

និង សាលាអចលនទេពេយកម្ពុជា និង មហា  

វិទេយាល័យគេប់គេងពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ

២០១៣ – បច្ចុបេបន្ន ៖  

អភិបាលឯករាជេយនេកេុមហ៊ុនរដា្ឋេករទឹក 

ស្វយ័តកេុងភ្នំពេញ

២០១២ – បច្ចុបេបន្ន ៖  

សមាជិកទីបេឹកេសានេសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

២០១១ – បច្ចុបេបន្ន ៖  

អភិបាលឯករាជេយនេ AEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc.

២០២០ – បច្ចុបេបន្ន   ៖ 
សមាជិកកេុមបេឹកេសាបេឹកេសា Asia      of INTA

២០១៧– បច្ចុបេបន្ន   ៖  
សមាជិកនេ APAA and Council Member of 

APAA-Cambodian Group

២០១៦ – បច្ចុបេបន្ន ៖  
សមាជិកនេ ASEAN IPA- Country Head of 

Cambodian Group

២០១៤ – បច្ចុបេបន្ន ៖  
អភិបាលឯករាជេយ AEON Specialized Bank 

(Cambodia) PLC.

២០១៤ – បច្ចុបេបន្ន ៖ 
សមាជិកកេុមបេឹកេសាភិបាលនេ Nokor Tep 

Women Cancer Hospital

២០១៣ – បច្ចុបេបន្ន ៖  
សមាជិកសា្ថេបនិកនេ  National Commercial 

Arbitration Center

២០១០ – បច្ចុបេបន្ន ៖  
សហបេធាននេការ ិយល័យនេ SokSiphana 

&  associates, a member of ZICOLAW

២០០៩ – បច្ចុបេបន្ន  ៖ 
ភា្នេក់ងរមា៉េកពាណិជ្ជកម្ម

២០០៩ – បច្ចុបេបន្ន   ៖  
សមាជិកសា្ថេបនិកនេ Intellectual Property 

Association of Cambodia (IPAC)

២០០៤ – បច្ចុបេបន្ន   ៖  
សមាជិកគណៈមេធាវើនេពេះរាជាណាចេកម្ពុជា

មុខតំណេង ៖ អភិបាលឯករាជេយ
ឆ្នេកំំណើត ៖ ១៩៧៧
កមេតិវបេបធម៌ ៖ បណ្ឌតិគេប់គេង 
ពាណិជ្ជកម្ម

លោក Mr. Om Sengbora

មុខតំណេង ៖ អភិបាលឯករាជេយ
ឆ្នេកំំណើត ៖ ១៩៦៤
កមេតិវបេបធម៌ ៖ បរិញ្ញេប័តេជាន់ខ្ពស់ពី
សាកលវិទេយាល័យ Libre de Bruxelles 
(ULB) និងសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទនីតិ
សាសេ្តនិងវិទេយាសាសេ្តសេដ្ឋកិច្ចដោយ 
សហការជាមួយសាកលវិទេយាល័យ 
Montreal និង សាកលវិទេយាល័យ 
ហេសឺណេវ (LLM) និង LLB មកពីសាកល 
វិទេយាល័យភូមិន្ទ នីតិសាស្តេនិងវិទេយាសាស្តេ 
សេដ្ឋកិច្ចបរិញ្ញេបតេចេបាប់នៅវិទេយាសា្ថេន
ជាតិគេប់គេង និងសាកលវិទេយាល័យ 
ភូមិន្ទនីតិសាសេ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច។

លោកសា ី Mrs. Khieu Mealy

អ្នកបាឹកាសា
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តារាងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង

ភាគទុនិក 

កាុមបាឹកាសា 
ភិបាល 

អគ្គនាយក  

គាប់គាងសាជីវកម្ម

បាមូ៉សិនអាជីវកម្ម 
ឥណទាន

គាប់គាង 
ឥណទាន

បាមូ៉សិន 
បណ្ណឥណទាន បាមូលឥណទាន

អុីឌីសីុ & អាជីវកម្ម 
សាច់បាាក់ 

អាឡិចទានិូច

អភិវឌាឍម៉ាាក 
និងស្តរឌីជីថល

គំាទាបាតិបត្តកិារ 
និងផ្នាកលក់

វាយតម្លា 
ឥណទាន

បាមូល 
ឥណទានបច្ចបុាបន្ន

ផានការ  
ឥណទាន

បាមូល 
ឥណទានយឺត

ទទួលខុសតាវូ 
លើការអនុម័ត

បាមូលឥណទាន 
រយៈពាលវាង

រដ្ឋបាលបាមូល 
ឥណទាន

ផានការ 
បណ្ណឥណទាន

អភិវឌាឍ 
សាវាអតិថិជន

បំរីសាវា 
អតិថិជន

ធនធានមនុសាស 
និង 

បណ្តះុបណ្តាល
គាប់គាង 
សាជីវកម្ម

គណនាយាយ 
និងការគាប់គាង 

ថវិកា

រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នាកកាមុនាយកដ្ឋានអភិបាល

គាប់គាង 
ឥណទាន

គណៈកម្មការបាតិបត្តិ

ធនធានមនុសាស 
និងរដ្ឋបាល

គាប់គាង 
សាជីវកម្ម

គណនាយាយ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ

អាជីវកម្ម 
ឥណទាន

អាជីវកម្ម 
បណ្ណឥណទាន

គាប់គាង 
ឥណទាន

គណៈកម្មការគាប់គាង 
ហនិភ័យ និងបាតិបត្តិតាម 

ផ្នាកលក់និង 
ទីផាសារ

អភិវឌាឍបាព័ន្ធ

ហាដ្ឋារចនា 
សម្ពន័្ធ

សុវត្ថភិាពបាព័ន្ធ

បាព័ន្ធ 
បាតិបត្តកិារ

គាប់គាប់ 
ព័ត៌មានវិទាយា

ព័ត៌មានវិទាយា 
និងបាតិបត្តកិារ

គណៈកម្មការ 
សវនកម្ម

គាប់គាង 
ហនិភ័យ

នីតិកម្ម 
និងបាតិបត្តិតាម

សវនករ 
ផ្ទាក្នុង
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បាវត្តិអាជីវកម្ម

មេសា  ដាក់អោយដំណើរការ អុីអនវ៉លឡេត
មេសា ចាប់ផ្តើមបង់រំលស់រថយន្ត
មិថុនា បើកសម្ពេធសាខា អុីអនម៉ល សេនសុខ
សីហា បើកសម្ពេធសាខាខេត្តតាកេវ
សីហា បើកសម្ពេធសាខាខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ
ធ្ន ូ ដាក់អោយដំណើរការ អុីអនកាតមូ៉បាល (Scan to Pay) 

២០១៨

មករា ដាក់ឱេយដំណើរការសេវាកម្មបង់រំលស់សមេេប់ទូរស័ព្ទ
កក្កដា ដាក់ឱេយដំណើរការសេវាកម្មបង់រំលស់សមេេប់ម៉ូតូ

២០១២

មីនា ចាប់ផ្តើមការធានារា៉េប់រងលើសេវាកម្មបង់រំលស់ជាមួយកេុមហ៊ុន 
FORTE

តុលា ទទួលបានអាជា្ញេប័ណ្ណធ្វើបេតិបត្តិការធនាគារឯកទេស
វិចិ្ឆកា ដាក់ឱេយដំណើរការពាកេយស្នើសុំតាមបេព័ន្ធ Online

២០១៥

កុម្ភ: កមា្លេយខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទេស
មេសា កេលំអសាខាផេសារទំនើប អុីអនម៉ល
មេសា ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌មាស
កក្កដា ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌សា្វេយ

២០១៦

មករា បើកសម្ពេធសាខាពោធិ៍ចិនតុង
កក្កដា ទីសា្នក់ការកណា្តេល និងផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនសាខាខេត្តបាត់ដំបង
សីហា កេលំអការិយល័យកណា្តេល
តុលា កេលំអ និងផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនសាខាខេត្តសៀមរាប
ធ្នូ ទទួលបានពានរង្វេន់ពី VISA

២០១៧

២០១៤

មីនា ដាក់ឱេយដំណើរកម្ចីផ្ទេល់ខ្លួន
ឧសភា បើកសម្ពេធសាខាខេត្តបាត់ដំបង
ឧសភា ផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនទីសា្នេក់ការកណា្តេល
មិថុនា បើកសម្ពេធសាខាផេសារទំនើប អុីអន ភ្នំពេញ
មិថុនា ចាប់ផ្តើមសេវាប័ណ្ណសនេសំពិន្ទុសមេេប់ អុីអន ភ្នំពេញ
កញ្ញេ ចាប់ផ្តើមការសងបេេក់តាមរដូវកាលសមេេប់សេវាកម្ម 

បង់រំលស់គេឿងចកេកសិកម្ម
តុលា បើកសម្ភធសាខាខេត្តកំពង់ចាម

២០១៣

មេសា ទទួលបានជាវិជ្ជមាននូវបេេក់ចំណូលបេចាំខេ
ឧសភា ដាក់ឱេយដំណើរការសេវាកម្មបង់រំលស់សមេេប់គេឿងចកេកសិកម្ម
មិថុនា បើកសម្ពេធសាខាខេត្តសៀមរាប
កញ្ញេ ដាក់ឱេយដំណើរការកាតសមាជិក
ធ្ន ូ បើកសម្ពេធសាខាខណ្ឌចំការមន

មេសា ផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនការិយល័យកណា្តេល
មិថុនា កេលម្អ សាខាខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ
កក្កដា  ប្តូរទីតាំង និងប្តូរឈ្មេះពី សាខាសុវណា្ណេ ទៅជា 

សាខាស្ទឹងមានជ័យ
សីហា កេលម្អ និងផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនសាខាខេត្តតាកេវ
វិច្ឆិកា បើកសម្ពេធសាខាចេបារអំពៅ 

២០១៩
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សង្ខាបព័ត៌មានអាជីវកម្មសំខាន់ៗឆ្នាំ២០១៩

ឥណទានរថយន្ត

សេវាកម្មបង់រំលស់រថយន្តរបស់យើង បានធ្វើឱេយជីវភាពរបស់បេជាជន 
កម្ពុជាកាន់តេបេសើរឡើង។  យើងទទួលបាននូវការគាំទេយ៉េងខា្លេំង 
ទៅលើសេវាកម្មថ្មីនេះ ពីសំណាក់អតិថិជនគេប់បេភេទ ពោលគ ឺ
ទាំងបេភេទនយោជិក និងអ្នកបេកបអាជីវកម្មផ្ទេល់ខ្លួន។ ដោយមាន 
លក្ខខណ្ឌតមេូវ និងឯកសារងយសេួល អតិថិជនយើងកាន់តេមាន 
ភាពងយសេួល ហើយអាចទទួលយកសេវាកម្មនេះបានបេសើរជាង
មុន ហើយក៏អាចជេើសរើសយកបេភេទរថយន្តដេលពួកគេតេូវការ  
ដើមេបីបេើបេេស់សមេេប់តមេូវការផ្ទេល់ខ្លួន ឬសមេេប់បេតិបត្តិការ 
អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងឆ្នេំ២០១៩ ការគាំទេលើសលប់ព ី

សំណាក់អតិថិជន បានជំរុញឱេយយើងពងេីកសេវាកម្មនេះពីទីកេុង 
ភ្នពំេញ ទៅកាន់ខេត្តសំខាន់ៗ មួយចំនួនទៀត ដេលបេការនេះហើយ 
ទើបធ្វើអោយយើងទទួលបាននូវការសាទរ និងធ្វើឱេយទីផេសារបង់រំលស់ 
រថយន្ត កាន់តេកើនឡើងមួយកមេិតទៀត។ ជាមួយការគាំទេកាន់តេ 
ខា្លេំងឡើង និងបេជាបេិយភាពនេសេវាកម្មនេះ ធនាគារឯកទេសអុីអន 
បានប្តេជា្ញេចិត្តក្នុងការបន្តផ្តល់សេវាកម្មអោយកាន់តេបេសើរ ជូនដល់ 
អតិថិជន  ដោយបន្តបេឹងបេេងធ្វើការ ជាមួយនឹងដេគូសហការ ដើមេបី
ផ្តល់នូវជមេើសរថយន្តចេើនម៉ូដ ចេើនមា៉េក ថេមទៀត ទាំងរថយន្ត 
មួយទឹក និងរថយន្តថ្មី ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើង។

10 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



ដោយមានការគាំទេ ពីសំណាក់មា្ចេស់ប័ណ្ណឥណទាន និងការខិត
ខំបេងឹបេេងពីសំណាក់សមាជិកទំាងអស់របស់ ធនាគារឯកទេស អីុអន  
យើងបានបោះចេញនូវប័ណ្ណឥណទានចំនួន ៤៨.១៨៥ គិតតេមឹខេធ្នូ 
ឆ្នេ២ំ០១៩។ ធនាគារឯកទេស អីុអន នៅតេឈរនៅចំណាត់ថា្នេក់លេខ 
១ និងថេមទំាងគេបដណ្តប់ ដល់ទៅ ៤៩% នេចំនួន ប័ណ្ណឥណទាន 
វើសា ដេលបានបោះចេញ សរុប ក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។ 

ធនាគារឯកទេស អុីអន បានបង្ហេញពី ការរើកចមេើនដ៏គួរឱេយកត់ 
សមា្គេល់ បេៀបធៀបទៅនឹង ការកើនឡើង នេ ការលក់ប័ណ្ណឥណទាន 
វើសា ទាំងសេុង យើងកើនដល់ទៅ ៥០% ធៀបទៅនឹងទីផេសារដេល 
មានតេឹមតេ ១១% និងកើនឡើង ៥៨% ខណៈ ដេលទីផេសារមាន ការ 
ធា្លេក់ចុះ ៩% ចំពោះចំនួនទឹកបេេក់សរុប នេះបើ យើងតាមរបាយការណ៍  
របស់ វើសា (តេីមាសទី ៤ ឆ្នេំ ២០១៩)។

ធនាគារឯកទេស អុីអន នៅតេបន្តក្នុង ការអភិវឌេឍផលិតផល/
លក្ខណៈពិសេសរបស់វា ដើមេបីផ្តល់ឱេយអតិថិជន នូវសេវាកម្មកាន់តេ 
ល្អជាងមុន។ យើងបានបន្ថេមនូវកម្មវិធី “Happy Plus Point”  
ដោយបន្ថេមគុណតម្លេមួយកមេិតទៀតទៅលើប័ណ្ណ ឥណទានរបស់ 
អតិថិជន ដោយអាចឱេយពួកគាត់ប្តូរពិន្ទុយកខិត្តប័ណ្ណសាច់បេេក់។ 
ពងេកីបណា្តេញពាណិជ្ជករ ក្នងុការទទួលយការបេើបេេស់ និងទទួល 
ការទូទាត់ជាមួយនឹងប័ណ្ណឥណទាន ពេមទាំងទទួលបាននូវអភ័យ 
ឯកសិទ្ធពិិសេសក្នងុការបញ្ចះុតម្លេ ចំពោះមា្ចេស់ប័ណ្ណឥណទាន រហូត  

ប័ណ្ណឥណទាន

ឥណទានបុគ្គល
ផ្តល់ជូនចាប់តំាងពីឆ្នេ២ំ០១៤ សេវាកម្មកម្ចឥីណទានបុគ្គល បន្ត 

រកេសានូវបេជាបេិយភាពពីសំណាក់អតិថិជន ដោយសារតេលក្ខខណ្ឌ 
តមេូវងយសេួល ពេមទាំងលេបឿន និងគុណភាពសេវាកម្ម មានភាព
បេសើរជាងដេគូបេកួតបេជេង។  អស់រយៈពេលជាចេើនឆ្នេំកន្លងមក 
សេវាកម្មឥណទានបុគ្គល នៅតេបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងលេបឿន
គួរកត់សមា្គេល់ជាមួយនឹងទំហំកម្ចីរហូតដល់ ២០លានរៀល (ឬ 
៥ពាន់ដុលា្លេរអាមេរិក) អតិថិជនរបស់យើងអាចបេើបេេស់កម្ចីនេះ 
សមេេប់គោលបំណងផេសេងៗ ដើមេបីកេលម្អជីវភាព ឬអភិវឌេឍអាជីវកម្ម 
របស់ពួកគេ។ ក្នុងអំឡុងឆ្នេំ២០១៩ យើងបានផ្តេតការផ្តល់កម្ចីជា
បេេក់រៀល ក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយរូបិយប័ណ្ណជាតិ   ហើយយើង
ក៏ទទួលបាននូវការគាំទេយ៉េងលើសលប់។ ក្នុងរយៈពេលតេ ១ឆ្នេំ 
ប៉ុណ្ណេះ ឥណទានជាលុយរៀល នៅលើទីផេសារមានទំហំ ១០,៨១% 
នេទំហំឥណទានសរុបរបស់ធនាគារយើង។ សំរាប់ឆ្នេំ២០២០ យើង 
នៅតេមានសុទិដ្ឋិនិយម ចំពោះសេវាកម្មឥណទានបុគ្គល ថានឹងនៅ 
តេបន្តការកើនឡើង។ ធនាគារឯកទេសអុីអន នឹងបន្តលើកកម្ពស ់

ទសាសនវិស័យអាជីវកម្មឆ្នាំ២០២០

ដល់ទៅ ៥០% នៅគេប់ដេគូសហការ ដេលមានរហូតដល់ទៅ 
៧៥៥ កន្លេង ជាមួយនឹង ១.០៣៤ សាខាផេសេងគា្នេ។ យើងនឹងនៅ តេ 
បន្តលក្ខណៈពិសេស/មុខងរ របស់ “អុីអនកាតម៉ូបាល” ដើមេបីអោយ
អតិថិជនទទួលបាននូវសេវាកម្មមួយដេលមានលក្ខណៈសាមញ្ញក្នុង
ការចុះឈ្មេះ ងយសេួលក្នុងការគេប់គេងគណនីអុីអនកាត ដេល 
អនុញ្ញេតអោយពួកគាត់មើលសមតុលេយទឹកបេេក់ដេលអាចបេើបេេស់
បាន  បេវត្តិបេតិបត្តិការ វិក្កយបតេបេចាំខេ Happy Plus Point និង 
អ្វីៗ ជាចេើនទៀត។ ហើយវាក៏មានលក្ខណៈឆប់រហ័សក្នងុការធ្វើការ  
ទូទាត់តាមរយៈ ស្កេនដើមេបីទូទាត់ ដោយគេេន់តេធ្វើការស្កេន QR 
កូដ ជាមួយនឹងទូរសព្ទសា្មេតហ្វនូរបស់មា្ចេស់ប័ណ្ណឥណទាន។ លើស 
ពី នេះទៅទៀត លក្ខណៈពិសេសនេការបេើប័ណ្ណដេលមានសញ្ញេ 
Contactless កាន់តេមានភាពរហ័ស ដោយគេេន់តេ ប៉ះជាមួយម៉ាេសីុន  
ទូទាត់ ដើមេបីធ្វើការទូទាត់។ ដើមេបីបង្កើននូវការទូទាត់ ក៏ដូចជាការលក់  
ជាមួយនឹងមា្ចេស់ហាងដេលលក់ទំនិញក្នុងតម្លេតិច យើងបានបង្កើន 
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង ហាង ៤២៦ កន្លេង ដេលមានសាខាសរុបដល់ 
ទៅ ៥២៦ កន្លេង នៅក្នុងឆ្នេំ ២០១៩។ សរុបទាំងអស់មានរហូតដល់ 
ទៅ ៥០៩ ហាង និង ៦៣៨ សាខា ដេលជាដេគូសហការ ដេល 
ទទួលយកការបេើបេេស់ជាមួយនឹង អុីអនកាតម៉ូបាល ដោយផ្តល់ជូន 
ការបញ្ចុះតម្លេរហូតដល់ទៅ ៥០%។ ដេគូសហការធំៗមានដូចជា 
ផ្នេកអាហារ និងភេសជ្ជៈ ៤៦% ផ្នេកសម្លៀកបំពាក់ ២៨% ផ្នេក 
សុខភាព ១២% និងផ្នេកដទេផេសេងទៀត ១៤%។

សមិទ្ធិផលសេវាកម្មនេះ ដោយផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនអោយបានកាន់
តេចេើនជាងមុន តាមរយៈការកេសមេួលលក្ខខណ្ឌផេសេងៗ និងការ 
អភិវឌេឍទីផេសារទៅកាន់តំបន់បេតិបត្តិការបន្ថេមទៀតដេលយើងមិន 
ទាន់ទៅដល់។ យើងសងេឃឹមយ៉េងមុតមាំថា សេវាកម្មនេះនឹងបន្តជួយ 
អតិថិជនយើង អោយពួកគេអាចបេើបេេស់ដើមេបីសមេេចក្តីបេេថា្នេក៏  
ដូចជាលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ពួកគេផងដេរ។ 

11ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



ការតាួតពិនិតាយផ្ទាក្នុង

ការបាតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារ

កេុមហ៊ុនចាត់ទុកការគេប់គេងហានិភ័យ ជាធាតុសំខាន់ 
មួយនេអាជីវកម្ម និងបង្កប់វបេបធម៌ហានិភ័យរឹងមាំ នៅក្នុង 
បេតិបត្តិការអាជីវកម្ម ពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ។ ដោយយល់ 
ចេបាស់អំពីសារៈសំខាន់នេការគេប់គេងហានិភ័យ ដើមេបីឱេយ
មានការរើកចមេើនបេកបដោយចីរភាព កេមុការងរគេប់គេង 
ហានិភ័យបានចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលដំណើរការគេប់គេង
ហានិភ័យ ដើមេបីផ្តល់នូវគំនិត និងទសេសនៈដោយឯករាជេយ 
ដូចជាកាតេួតពិនិតេយ ការរៀបចំផេនការ និងការដឹកនាំការ 
គេប់គេងហានិភ័យរបស់ខ្លួនផ្ទេល់។ កេុមហ៊ុនបានរៀបចំ 
អោយមាននូវកិច្ចបេជំុការគេប់គេងហានិភ័យថា្នេក់តំបន់បេចំា 
ខេ ដេលមានសមាភាពចូលរួម ពីបេទេសជប៉ុន ថេ ភូមា 
និងឡាវ ដេលសុទ្ធសឹងជាកេុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធនេអុីអនគេុប។

ការគាប់គាងហនិភ័យ

មុខងរបេតិបត្តិតាម គឺជាមុខងរដេលឯករាជេយ ដេលមិន 
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបេតិបត្តកិារអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ដើមេបី 
បញ្ចៀសពីទំនាស់នេផលបេយោជន៍។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់ 
មុខងរបេតិបត្តតិាម គឺដើមេបីធានាឱេយបានថា បេតិបត្តកិាររចនា 
សម្ព័ន្ធ និងនីតិវិធីតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងរបស់ធនាគារ អនុលោម 
តាមចេបាប់ និងបទបញ្ជេ ពាក់ព័ន្ធ កេមសីលធម៌ ទមា្លេប់នេការ 
អនុវត្តបេតិបត្តិការ និងយុទ្ធសាសេ្តអាជីវកម្ម ដេលតេូវបាន 
កំណត់ដោយគណៈបេតិបត្តិ។ នៅក្នុងឆ្នេំ ២០១៩ ផ្នេក 
បេតិបត្តិតាម បានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពទៅលើ គោលនយោបាយ 
បទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធី ដេលទាក់ទងទៅនឹង កេបខណ្ឌ  
បេតិ បត្តតិាម និងការបេឆំង ការសមា្អេតបេេក់ និងហិរញ្ញបេបទាន 
ភេរវកម្ម ដើមេបីឱេយមានភាពសមសេបទៅនឹងការរើកចមេើន
នេផលិតផល សេវាកម្ម និនា្នេកាទីផេសារ និងជាពិសេស ឱេយ 
សេបទៅនឹងចេបាប់ និងបទបញ្ញត្តនិេពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា។  
លើសពីនេះទៅទៀត ឯកសារ និងសមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់  
ក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណា្តេលក៏តេូវបានធ្វើការកេបេេ និង
ថេមទំាងបានផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណា្តេលបន្ថេមដល់បុគ្គលិករបស់  
យើង ដើមេបីធានាថា ចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ 
បានឆ្លើយតបទៅនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនេការមិន 
បេតិបត្តតិាម ហានិភ័យផ្នេកចេបាប់ និងការលាងសមា្អេតបេេក់ 
និងហិរញ្ញបេបទានភេរវកម្ម។ នៅឆ្នេ ំ២០២០ យើងបានរៀបចំ 
ផេនការក្នុងការបង្កើតឱេយមាននូវកម្មវិធីរៀបចំបេព័ន្ធបេតិបត្តិ
តាម ដេលរួមមាន ការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពលើរាល់គោលនយោ
បាយ បទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធី ដេលពាក់ព័ន្ធ បង្កើតឱេយមាននូវ
បញ្ជីតាមដានការបេតិបត្តិតាម និងកំណត់ពីផេនការក្នុងការ 
តាមដាន និងតេួតពិនិតេយ បង្កើតអោយមានកម្មវិធីសមសេប
ក្នងុការផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណា្តេល និងយន្តការនេការរាយការណ៍ 
ដើមេបីពងេឹងមុខងរបេតិបត្តិតាម ក្នុងការជួយឱេយធនាគារគេប់ 
គេងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងឱេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព បង្ហេញពីភាពរឹងមាំ និង 
សុវត្ថិភាពរបស់ដំណើរការធនាគារ។ ការរៀបចំដ៏សមសេប និងការពងេឹង 
បេព័ន្ធបេតិបត្តិការ និងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងបេកបដោយសង្គត្តិភាព ជួយឱេយ 
កេុមបេឹកេសាភិបាល និងថា្នេក់ដឹកនាំរបស់ ធនាគារឯកទេស អុីអន រកេសាបាន 
នូវធនធាន ចេញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏គួរឱេយទុកចិត្ត និងបេតិបត្តិតាមនូវ 
រាល់ចេបាប់ និងបទបញ្ញត្តិផេសេងៗ។ បេសិទ្ធភាពនេការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ក៏ជួយ
កាត់បន្ថយនូវឱកាសនេការកើតឡើងនូវបញ្ហេសំខាន់ៗ និងភាពមិនបេកេតី 
មួយចំនួន ពេមទាំងជួយក្នុងការទប់សា្កេត់នូវបញ្ហេទាំងនោះទាន់ពេលវេលា  
នៅ ពេលដេលវាបានកើតឡើង។ ក្នុងនោះដេរ មុខងរបេតិបត្តិតាម ពិតជា 
ចូលរួមចំណេក និងដើរតួនាទីយ៉េងសខំាន់ នៅក្នងុសកម្មភាពនេការតេតួពិនិតេយ 
ផ្ទេក្នងុជាលក្ខណៈអចិន្តេេយ៍របស់ធនាគារ។ ក្នងុនាមជាអ្នកការពារនៅសេទាប់ 
ទី២ ដោយផ្តេច់ចេញពីមុខងរការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងដទេទៀតរបស់ធនាគារ 

12 ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



ទំនួលខុសតាូវផ្នាកសង្គមរបស់កាុមហ៊ុន
ក្នុងនាមជាបេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដេលទទួលខុសតេូវផ្នេកសង្គម 

កេុមហ៊ុនកត់សមា្គេល់ពីសារៈសំខាន់នេបេសកកម្មរបស់យើង ក្នុងការ
ដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផ្នេកមួយនេសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាក្នុងការ
ទទួលខុសតេូវផ្នេកសង្គម។ កេុមហ៊ុនយើង បានផ្តល់អាហារូបករណ៍
ទៅឱេយនិសេសិតសាកលវិទេយាល័យ តាមរយៈកម្មវិធី “អ្នកបន្តវេន” និង 
កម្មវើធីជីកអណ្តូងជាមួយកេុមហ៊ុនអុីអនគេុប ។

ក្នុងឆ្នេំ ២០១៩ យើងបានធ្វើការបោសសា្អេតទីកេុង ចំនួន ២ ដង 
នៅតំបន់ភ្នពំេញ និងគេប់សាខាខេត្ត ដេលមានបុគ្គលិក និងអ្នកស្មគ័េ 

ចិត្តជាង ៤០០ នាក់ ដេលបានចូលរួមសហការជាមួយកេសួង 
ទេសចរណ៍ និងកេុមនិសេសិត។ យើងបានចូលរួមបេកួតបេជេងទីកេុង
សា្អេតជាមួយបេទេសជបុ៉ន និងពេតឹ្តកិារណ៍សមា្អេតពិភពលោកជាមួយ 
កេុមហ៊ុនផេសេងទៀត នៅភ្នំពេញ។ សកម្មភាពសមា្អេតនេះមិនតេឹមតេ
ដើរតួនាទីក្នងុការកេលម្អទីកេងុបុ៉ណ្ណេះទេ បុ៉ន្តេវាក៏មានអត្ថន័យអប់រំ 
ផេសេងៗ សមេេប់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ផងដេរ។ យើងក៏បានចូលរួម 
ក្នុងការជីកអណ្តូងចំនួន ២ ដងនៅឯខេត្តតាកេវ។ យើងបានបញ្ចប ់
ការជីកអណ្តូងចំនួន ២ ។

13ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជាយ

ជូនចំពោះភាគទុនិក ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី

មតិសវនកម្ម

យើងខ្ញុបំានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ ធនាគារ 
ឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ (ហៅកាត់ថា "ធនាគារ") ដេល
រួមមានរបាយការណ៍សា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុ នាថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អតិផេសេងៗ របាយការណ៍ 
បមេេបមេលួមូលធន និងរបាយការណ លំហូរសាច់បេេក់សមេេប់ការិយ 
បរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ និងកំណត់សមា្គេល់ ដេលរួមមានសេចក្តសីង្ខេប 
គោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ ពេមទាំងព័ត៌មាន ពនេយល ់
ផេសេងៗ ដេលបានបង្ហេញនៅទំព័រទី16 ដល់ទី38។

ជាមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ 
បានបង្ហេញតេមឹតេវូនូវគេប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទំាងអស់ អំពីសា្ថេនភាព 
ហិរញ្ញវត្ថ ុ នាថ្ងេទី31 ខេធ្ន ូ ឆ្នេ2ំ019 ពេមទំាងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថ ុ និង 
លំហូរ សាច់បេេក់ សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ ដោយ 
អនុលោម ទៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ
នេកម្ពជុា (ហៅកាត់ថា "CIFRSs")។

មូលដ្ឋានសំរាប់មតិសវនកម្ម

យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវន
កម្មអន្តរជាតិនេកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា "CISAs")។ ការទទួលខុសតេូវ
របស់យើងខ្ញុំដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារទាំងនេះ គឺតេូវបាន 
ពណ៌នាបន្ថេមទៀតនៅក្នុងកថាខណ្ឌ "ការទទួលខុសតេូវរបស់សវន
ករក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ" នេ របាយការណ៍ 
នេះ។ យើងខ្ញុំឯករាជេយពីធនាគារ ដោយអនុលោមទៅតាមការតមេូវ
កេមសីលធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ 
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ពេមទាំងបានបំពេញនូវការទទួលខុសតេូវលើ
កេមសីលធម៌ផេសេងៗទៀត ដោយអនុលោមទៅតាម តមេូវការទាំង 
នេះ។ យើងខ្ញុជំឿជាក់ថា ភស្តតុាងសវនកម្មដេលយើងខ្ញុបំានទទួលគឺ 
មានភាពគេប់គេេន់ និងសមហេតុផល ដើមេបីធ្វើជាមូលដា្ឋេនសមេេប់ 
ការផ្តល់មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផាសាងៗកាាពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
របាយការណ៍របស់សវនករ

គណៈគេប់គេងទទួលខុសតេូវទៅលើព័ត៌មានផេសេងៗ។ ព័ត៌មាន
ផេសេងៗរួមមានរបាយការណ៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល ប៉ុន្តេពុំបានរួម 
បញ្ចូលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍ របស់សវនករទេ។

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុលំើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថមិុនគេប ដណ្តប់ 
ព័ត៌មានផេសេងៗ ហើយយើងខ្ញុំមិនបានធ្វើការសន្និដា្ឋេនអះអាងលើ 
ព័ត៌មានផេសេងៗឡើយ។

ទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យើង
ខ្ញុំទទួលខុសតេូវក្នុងការអានព័ត៌មានផេសេងៗ ដើមេបីពិចារណាថាតើ  
ព័ត៌មានផេសេងៗទាំងនោះមានភាពផ្ទុយគា្នេជាសារវន្តពីរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ឬផ្ទុយពីការយល់ដឹងរបស់យើងខ្ញុំដេលទទួលបានពីការធ្វើ
សវនកម្ម ឬមានការរាយការណ៍ពីកំហុសឆ្គងជាសារវន្តដេលបានកើត 
ឡើង។ បេសិនបើផ្អេកទៅលើលទ្ធផលនេការធ្វើសវនកម្ម យើងខ្ញុំ 
សន្និដា្ឋេនថាមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្តអំពី ព័ត៌មានផេសេងៗ យើងខ្ញុំនឹង 
រាយការណ៍ទៅលើភាពជាក់ស្តេងនោះ។ យើងខ្ញុំពុំមានអ្វីតេូវរាយ 
ការណ៍ឡើយ។

ការទទួលខុសតាូវរបស់គណៈគាប់គាង និងកាុមបាឹកាសា
ភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈគេប់គេងទទួលខុសតេវូលើការរៀបចំ និងការបង្ហេញ របាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឱេយបានតេឹមតេូវ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ 
CIFRSs និងទទួលខុសតេូវលើបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ដេលគណៈ
គេប់គេងកំណត់ថាមានភាពចំាបាច់ក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ ្ញ 
វត្ថុ ឱេយជៀសផុតពីការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្ត ដេលបណា្តេល 
មកពីការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផេសេងៗ។

ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈគេប់គេងទទួលខុស
តេូវក្នុងការវាយតម្លេពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបន្ត និរន្តរភាព 
អាជីវកម្ម ការបង្ហេញព័ត៌មានដេលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាបញ្ហេ ផេសេងៗ 
ទាក់ ទិន ទៅនឹង និរន្តរភាពអាជីវកម្ម ដោយបេើបេេស់មូលដា្ឋេននិរន្តរ
ភាពគណនេយេយ លើកលេងតេគណៈគេប់គេងមានបំណងរំលាយ 
ធនាគារ ឬបពាេឈប់អាជីវកម្ម ឬដោយមិនមានជមេើសណាផេសេង 
បេកបដោយភាពបេេកដណាមួយកេេពី អនុវត្តដូច្នេះ។

កេុមបេឹកេសាភិបាល ទទួលខុសតេូវក្នុងការតេួតពិនិតេយលើដំណើរ
ការនេការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសតាូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្ម
ទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំ គឺដើមេបីទទួលបានអំណះអំណាង 
ដេលសមហេតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល គឺមិនមាន 

14 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



មានភាពមិនចេបាស់លាស់ជាសារវន្ត ទៅលើលទ្ធភាពរបស់ 
ធនាគារដើមេបីបន្តនិរន្តរភាពនេដំណើការអាជីវកម្ម។ បេសិនបើ 
យើងខ្ញុំសន្និដា្ឋេនថា មានភាពមិនបេេកដបេជាជាសារវន្ត នោះ
យើងខ្ញុតំេវូធ្វើការបង្ហេញនៅក្នងុរបាយការណ៍របស់សវនករ ដើមេបី 
ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកបេើបេេស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅ
លើការបង្ហេញព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបេសិន
បើការបង្ហេញព័ត៌មានមិនគេប់គេេន់ យើងខ្ញុំតេូវធ្វើការកេបេេនៅ
ក្នុងមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ សេចក្តីសន្និដា្ឋេនរបស់យើងខ្ញុំ 
អាសេ័យទៅលើភស្តុតាងសវនកម្ម ដេលទទួលបានរហូតដល់
ថ្ងេចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ។ ទោះជាយ៉េង 
ណាក៏ដោយពេឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌនាពេលអនាគត ក៏អាច 
បណា្តេលឱេយធនាគារ ឈប់បន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។

 y វាយតម្លេការបង្ហេញជាទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការបង្ហេញ ថាតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
បង្ហេញពីបេតិបត្តកិារជាមូលដា្ឋេន និងពេតឹ្តកិារណ៍នៅក្នងុការទទួល
បានការបង្ហេញដេលតេឹមតេូវ។

យើងខ្ញុំរាយការណ៍ជូនអ្នកដេលទទួលបន្ទុកអភិបាលកិច្ច ពាក់ 
ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហេផេសេងៗ វិសាលភាពការងរ និងពេលវេលានេ ការ 
ធ្វើសវនកម្ម ពេមទាំងបញ្ហេសវនកម្មសំខាន់ៗ រួមទាំងរាយការណ ៍
ពីភាពខ្វះខាតសំខាន់ៗ នេបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងដេលយើងខ្ញុំបាន
រកឃើញក្នុងពេលធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

តំណាងកេុមហ៊ុន ឌីឡ័យធ៍ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

អឹុង គឹមសុភ័ក្តេេ
នាយក
រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងេទី31 ខេមីនា ឆ្នេំ2020

កំហុសឆ្គងជាសារវន្ត ដេលបណា្តេលមកពីការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង 
និងចេញរបាយការណ៍សវនករ ដេលរួមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់
យើងខ្ញុ។ំ អំណះអំណាងដេលសមហេតុផល គឺជា អំណះអំណាង 
កំរិតខ្ពស់ ប៉ុនេ្តមិនមេនជាការធានាថា ការធ្វើសវនកម្ម អនុលោម តាម 
ស្តង់ដារ CISAs តេងតេរកឃើញ កំហុសជាសារវន្តដេលបានកើត
ឡើងនោះទេ។ កំហុសនេះអាចកើតឡើងពីការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង  
ហើយវាតេូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈជាសារវន្ត បេសិនបើ ការ 
រាយការណ៍ខុសនីមួយៗ ឬជារួមអាចតេូវបានរំពឹងថាមានឥទ្ធិពល
លើមូលដា្ឋេននេការសមេេចចិត្តផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកបេើបេេស់ 
របាយ ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះ។

ជាផ្នេកមួយនេការធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារ 
CISAs យើងខ្ញុំបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងរកេសារនូវចម្ងល់បេកបដោយ 
វិជា្ជេជីវៈក្នុងដំណើរការសវនកម្ម។ យើងខ្ញុំក៏បាន៖

 y កំណត់ និងវាយតម្លេហានិភ័យនេកំហុសឆ្គងជាសារវន្តនេរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដេលអាចបណា្តេលមកពីការក្លេងបន្លំ ឬកំហុស 
ឆ្គងផេសេងៗ ដោយតាក់តេងនីតិវិធីសវនកម្ម និងធ្វើសវនកម្មដើមេបី
ឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យទាំងនោះ និងស្វេងរកភស្តុងតាង 
សវនកម្ម គេប់គេេន់និងសមរមេយ ដើមេបីធ្វើជាមូលដា្ឋេនក្នុងការផ្តល់ 
មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ហានិភ័យដេលបណា្តេលមកពីការ 
រកមិនឃើញកំហុសឆ្គងជាសារវន្តពីការក្លេងបន្លំគឺមានទំហំ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ជាង ហានិភ័យដេលបណា្តេលមកពីកំហុសឆ្គងអចេតនា ខណៈ 
ដេលការក្លេងបន្លំរួមមាន ការសមគំនិត ការក្លេងបន្លំ ឯកសារ ការ 
លុប ចោលដោយចេតនា ការបង្ហេញខុស ឬការ បំពាន លើ បេព័ន្ធ 
តេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង។

 y ស្វេងយល់ពីបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ 
សវនកម្ម ដើមេបីតាក់តេងនិតិវិធីសវនកម្មដេលសមសេបទៅ 
តាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្តេពុំមេនដើមេបីបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើ  
បេសិទ្ធភាពនេបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងរបស់ធនាគារ ទេ។

 y វាយតម្លេពីភាពសមសេបនេគោលការណ៍គណនេយេយ ដេល 
បានបេើបេេស់ភាពសមហេតុផលនេការបា៉េន់សា្មេន គណនេយេយ 
និងការបង្ហេញដេលពាក់ព័ន្ធនានាដោយគណៈគេប់គេង។

 y សន្និដា្ឋេនលើភាពសមសេបនេការបេើបេេស់មូលដា្ឋេននិរន្តរភាព
គណនេយេយរបស់គណៈគេប់គេង និងផ្អេកទៅលើភស្តុតាងសវន
កម្មដេលបានទទួលបាន ថាតើភាពមិនបេេកដជាសារវន្តកើត 
មានឡើងដេលពាក់ព័ន្ធ នឹងពេឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌ ដេលអាច

15ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



កំណត់

សមា្គេល់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ទេពេយសកម្ម

សាច់បេេក់ក្នុងដេ 3  999,105  4,071,353  426,133  1,712,202  242,884  980,523 

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា 4  10,703,250  43,615,744  1,013,829  4,073,565  637,384  2,573,119 

សមតុលេយនៅធនាគារផេសេងៗ 5  3,137,636  12,785,867  2,463,235  9,897,278  2,102,350  8,487,187 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 6 124,801,783 508,567,266  65,537,471 263,329,558  35,439,037 143,067,392 

ទេពេយសមេបត្តិ និងបរិកា្ខេរ 7  2,408,090  9,812,967  1,868,870  7,509,120  2,217,176  8,950,740 

ទេពេយសកម្មអរូបី 8  2,430,008  9,902,283  2,463,764  9,899,404  2,190,843  8,844,433 

សិទ្ធកិ្នងុការបេើបាស់បេើទេពេយសកម្ម 9  2,667,032  10,868,155  963,016  3,869,398  1,277,987  5,159,234 

ទេពេយសកម្មពន្ធពនេយារ 11(ក)  1,122,113  4,572,610  656,741  2,638,785  473,430  1,911,237 

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ 10  2,261,119  9,214,059  2,642,113  10,616,010  1,435,640  5,795,679 

ទេពេយសកម្មសរុប 150,530,136 613,410,304  78,035,172 313,545,320  46,016,731 185,769,544 

បំណុល 

បេេក់កម្ចី 12 112,664,019 459,105,877 54,112,753 217,425,042 30,774,409 124,236,289

អនុបំណុល 13 4,000,812 16,303,309 - - - -

បំណុលភតិសនេយា 14 2,555,117 10,412,102 975,957 3,921,395 1,267,487 5,116,845

កាតព្វកិច្ចលើអត្ថបេយោជន៍បុគ្គលិក 15 174,074 709,352 177,778 714,312 - -

បំណុលពន្ធចរន្ត 11(ខ) 1,701,207 6,932,419 364,632 1,465,091 17,481 70,571

គណនីតេូវទូទាត់ទៅសម្ព័ន្ធញាតិ 222,515 906,749  175,764  706,220 42,783 172,715

បំណុលផេសេងៗ 16 3,914,179 15,950,279  2,162,838  8,690,282 1,174,766 4,742,531

បំណុលសរុប 125,231,923 510,320,087 57,969,722 232,922,342 33,276,926 134,338,951

មូលធន

ដើមទុន 17  20,000,000  81,500,000  20,000,000  80,360,000  12,500,000  50,462,500 

បេេក់ចំណេញរកេសាទុក  5,298,213  21,497,030  65,450  293,875  239,805  968,093 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -  93,187 - (30,897) - -

មូលធនសរុប  25,298,213 103,090,217  20,065,450  80,622,978  12,739,805  51,430,593 

បំណុល និងមូលធនសរុប 150,530,136 613,410,304  78,035,172 313,545,320  46,016,731 185,769,544 

កំណត់សមា្គេល់ដូចមានភា្ជេប់ជាមួយចាប់ពីទំព័រទី21 ដល់ទ38 គឺជាផ្នេកមួយសំខាន់នេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។ 

របាយការណ៍សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

នាថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

16 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



របាយការណ៍ចំណាញ-ខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផាសាងៗ

សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019

កំណត់

សមា្គេល់

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ចំណូលការបេេក់ 18 26,481,726  107,303,954  14,127,848  57,147,145 

ចំណាយការបេេក់ 18 (2,738,570) (11,096,686) (1,222,172) (4,943,686)

ចំណូលសុទ្ធពីការបេេក់ 23,743,156  96,207,268  12,905,676  52,203,459 

ចំណូលពីថ្លេឈ្នួលនិងកមេេជើងសារ 19  2,300,654  9,322,250 1,303,486 5,272,601 

ចំណូលផេសេងៗ 20  159,870  647,793 157,855 638,523 

ចំណេញពីបេតិបត្តិការ  26,203,680  106,177,311 14,367,017 58,114,583 

ចំណាយបុគ្គលិក 21 (6,612,488) (26,793,801) (4,908,839) (19,856,254)

ចំណាយរំលស់ 22 (2,209,460) (8,952,732) (1,650,348) (6,675,658)

ចំណាយបេតិ្តបត្តិការផេសេងៗ 23 (6,020,967) (24,396,959) (4,743,266) (19,186,510)

ការខាតបង់លើឱនភាពតម្លេនេទេពេយសកម្ម             

ហិរញ្ញវត្ថុ 25 (4,622,322) (18,729,649) (1,760,866) (7,122,703)

បេេក់ចំណេញមុនដកពន្ធ 6,738,443 27,304,170 1,303,698 5,273,458 
   

ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ 11(គ) (1,505,680) (6,101,015) (328,103) (1,327,177)

បេេក់ចំណេញក្នុងឆ្នេំ 5,232,763 21,203,155 975,595 3,946,281

លទ្ធផលលម្អិតផេសេងៗ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - 124,084 - (30,897)

ចំណូលលម្អិតសរុបបេចាំឆ្នេំ 5,232,763 21,327,239 975,595 3,915,384

កំណត់សមា្គេល់ដូចមានភា្ជេប់ជាមួយចាប់ពីទំព័រទី21 ដល់ទី38 គឺជាផ្នេកមួយសំខាន់នេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។ 

17ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



ដើមទុន បេេក់ចំណេញរកេសាទុក

លម្អៀង 

ពីការប្តូរ 

រូបិយប័ណ្ណ សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

នាថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018 12,500,000 50,462,500 239,805 968,093 - 12,739,805 51,430,593

ដើមទុនបោះផេសាយក្នុងឆ្នេំ 7,500,000 30,135,000 - - - 7,500,000 30,135,000

ភាគលាភ - - (1,149,950) (4,620,499) - (1,149,950) (4,620,499)

បេេក់ចំណេញក្នុងឆ្នេំ - - 975,595 3,946,281 - 975,595 3,946,281

លទ្ធផលលម្អិតផេសេងៗ 

- លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - (30,897) - (30,897)

ចំណូលលម្អិតសរុបបេចាំឆ្នេំ - - 975,595 3,946,281 (30,897) 975,595 3,915,384

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (237,500) - - - - (237,500)

នាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 20,000,000 80,360,000 65,450 293,875 (30,897) 20,065,450 80,622,978

នាថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2019 20,000,000 80,360,000 65,450 293,875 (30,897) 20,065,450 80,622,978

បេេក់ចំណេញក្នុងឆ្នេំ - - 5,232,763 21,203,155 - 5,232,763 21,203,155

លទ្ធផលលម្អិតផេសេងៗ 

- លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - 124,084 - 124,084

ចំណូលលម្អិតសរុបបេចាំឆ្នេំ - - 5,232,763 21,203,155 124,084 5,232,763 21,327,239

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - 1,140,000 - - - - 1,140,000

នាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019 20,000,000 81,500,000 5,298,213 21,497,030 93,187 25,298,213 103,090,217

កំណត់សមា្គេល់ដូចមានភា្ជេប់ជាមួយ ចាប់ពីទំព័រទី21 ដល់ទី38 គឺជាផ្នេកសំខាន់មួយនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

របាយការណ៍បមាាបមាួលមូលធន

សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019

18 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



កំណត់

សមា្គេល់

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់បេេក់ពីសកម្មភាពបេតិបត្តិការ

បេេក់ចំណេញក្នុងឆ្នេំ  6,738,443  27,304,170  1,303,698  5,273,458 

និយ័តកម្មលើ៖

សំវិធានធនសមេេប់អត្ថបេយោជន៍បុគ្គលិក (3,704) (15,009)  177,778  719,112 

ចំណាយរំលស់ 22  2,209,460  8,952,732  1,650,348  6,675,658 

ការខាតបង់លើឱនភាពតម្លេនេទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 25  4,622,322  18,729,649  1,760,866  7,122,703 

ខាតពីការលក់ និងលុបចោលទេពេយសមេបត្តិ និងបរិកា្ខេរ  18,402  74,565  1,138  4,603 

ចំណូលការបេេក់ 18 (26,481,726) (107,303,954) (14,127,848) (57,147,145)

ចំណាយការបេេក់ 18  2,738,570  11,096,686  1,222,172  4,943,686 

(10,158,233) (41,161,161) (8,011,848) (32,407,925)

បមេេបមេួលៈ

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា (2,887,000) (11,698,124) (375,000) (1,516,875)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (62,672,734) (253,949,918) (31,148,163) (125,994,319)

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ  380,993  1,543,784 (1,206,473) (4,880,183)

បំណុលផេសេងៗ  1,751,341  7,096,434  1,118,164  4,522,973 

គណនីតេូវទូទាត់ទៅសម្ព័ន្ធញាតិ  46,751  189,435  132,981  537,908 

សាច់បេេក់បេើបេេស់ក្នុងបេតិបត្តិការ (73,538,882) (297,979,550) (39,490,339) (159,738,421)

ការបេេក់បានទទួល  25,272,908  102,405,823  13,414,384  54,261,182 

ការបេេក់បានបង់ (2,690,787) (10,903,069) (1,183,828) (4,788,584)

ពន្ធលើបេេក់ចំណេញបានបង់ 11(ខ) (634,477) (2,570,901) (164,263) (664,444)

សាច់បេេក់សុទ្ធបេើបេេស់ក្នុងសកម្មភាពបេតិបត្តិការ (51,591,238) (209,047,697) (27,424,046) (110,930,267)

របាយការណ៍លំហូរសាច់បាាក់

សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019

19ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



កំណត់

សមា្គេល់

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់បេេក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទេពេយសមេបត្តិ និងបរិកា្ខេរ (1,519,020) (6,155,069) (685,838) (2,774,215)

ការទិញទេពេយសកម្មអរូបី (410,793) (1,664,533) (593,418) (2,400,376)

សាច់បេេក់បានពីការលក់ទេពេយសមេបត្តិ 

និងបរិកា្ខេរ  2,073  8,400  681  2,755 

សាច់បេេក់សុទ្ធបេើបេេស់ក្នុងសកម្មភាព 

វិនិយោគ (1,927,740) (7,811,202) (1,278,575) (5,171,836)

លំហូរសាច់បេេក់ពីសកម្មភាព 

ហិរញ្ញបេបទាន

សាច់បេេក់បានពីបេេក់កម្ចី  78,504,295  318,099,403  31,100,000  125,799,500 

ការទូទាត់សងបេេក់កម្ចី (20,000,000) (81,040,000) (7,800,000) (31,551,000)

សាច់បេេក់បានពីអនុបំណុល  4,000,000  16,208,000  -  - 

ភាគហ៊ុនបានបោះផេសាយ  -  -  7,500,000  30,337,500 

ការបង់ភាគលាភ  -  - (1,149,950) (4,651,548)

ការទូទាត់សងបេេក់ដើមភតិសនេយា (930,440) (3,770,143) (404,177) (1,634,896)

សាច់បេេក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាព 

ហិរញ្ញបេបទាន  61,573,855  249,497,260  29,245,873  118,299,556 

ការកើនឡើងសុទ្ធនូវសាច់បេេក់ 

និងសាច់បេេក់សមមូល  8,054,877  32,638,361  543,252  2,197,453 

សាច់បេេក់ និងសាច់បេេក់សមមូល  

នាដើមឆ្នេំ 24  2,915,052  11,712,679  2,371,800  9,574,958 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -  351,421  - (59,732)

សាច់បេេក់ និងសាច់បេេក់សមមូល 

នាចុងឆ្នេំ 24  10,969,929  44,702,461  2,915,052  11,712,679 

កំណត់សមា្គេល់ដូចមានភា្ជេប់ជាមួយ ចាប់ពីទំព័រទី21 ដល់ទី38 គឺជាផ្នេកសំខាន់មួយនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

របាយការណ៍លំហូរសាច់បាាក់ (ត)

សមេេប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019

20 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



1. អំពីធនាគារ

ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថា "ធនាគារ") បានទទួលអាជា្ញេប័ណ្ណជា ធនាគារ ឯកទេសដេលបានបង្កើតឡើង  
និងចុះបញ្ជីនៅក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។

ធនាគារបានចុះបញ្ជី ជាកេុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសតេូវមានកមេិតបង្កើតនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជានាថ្ងេទី5 ខេតុលា ឆ្នេំ2011 កេេមការ ចុះ 
បញ្ចីការលេខ 00006388 ដេលចេញដោយកេសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ធនាគារទទួលបានអាជា្ញេប័ណ្ណជាគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនេ 
កម្ពុជា ចុះថ្ងេទី 21 ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នេំ 2011។ ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ តេូវបានកាន់កាប់ទាំងសេុងដោយ កេុមហ៊ុន AEON Thana Sinsap (Thailand) 

Public Company Limited ដេលជាកេុមហ៊ុន ដេលបានចុះបញ្ជីនៅបេទេស ថេ។

នៅថ្ងេទី 26 ខេ តុលា ឆ្នេំ 2015 ធនាគារទទួលបានអាជា្ញេប័ណ្ណជាធនាគារឯកទេសពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ដើមេបីធ្វើបេតិបត្តិការជាធនាគារ 
ឯកទេស ដេលមានសុពលភាពជាអចិន្តេេយ៍ ។ នាថ្ងេទី 1 ខេ កុម្ភៈ ឆ្នេំ 2016 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីកេសួងពាណិជ្ជកម្មលើការផ្លេស់ប្តូរ 
ឈ្មេះពី អុីអន មា៉េយកេូហា្វេយ នេន (ខេមបូឌា) ទៅជាធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី និងផ្លេស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធនេការកាន់កាប់ 
ភាគហ៊ុនទៅជា 80% កាន់កាប់ដោយ AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited និង 20% កាន់កាប់ដោយ AEON 

Financial Service Co., Ltd. (“AFS”)។

នៅថ្ងេទី 4 ខេ កញ្ញេ ឆ្នេំ 2018 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីកេសួងពាណិជ្ជកម្មដើមេបីកេបេេរចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនទៅជាការកាន់កាប់50%
ស្មើគា្នេរវាង AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited និង AFS។ 

នៅថ្ងេទី 1 ខេមេសា ឆ្នេំ 2019 AFS បានផ្ទេរភាគហ៊ុនទាំងអស់ទៅធនាគារ AFS Corporation Co., Ltd., ដេលជាកេុមហ៊ុនកាន់កាប់ធនាគារ 
នៅបេទេសជប៉ុន ។ AFS Corporation Co., Ltd., ជាកេុមហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធរបស់ AFS។ កេុមហ៊ុនមេធំបំផុត គឺ AEON Co., Ltd. ដេលបាន 
ចុះបញ្ជីនៅបេទេសជប៉ុន។

សកម្មភាពចមេបងរបស់ធនាគារមានដូចខាងកេេម៖

 y សេវាកម្មកាតឥណទាន

 y សេវាកម្មផ្តល់បេេក់កម្ចីក្នុងទមេង់ជាការទិញបណា្តេក់(បង់រំលស់) និងឥណទាន

 y សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដទេទៀតដេលអនុម័តដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជា។

ការិយល័យកណា្តេលរបស់ធនាគារស្ថិតនៅជាន់ទី6 (អេស 603) Diamond Twin Tower ផ្លូវសុភមង្គល កេងផ្លូវកោះពេជេ សង្កេត់ទន្លេ 
បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តេូវបានអនុញ្ញេតឱេយចេញផេសព្វផេសាយ ដោយកេុមបេឹកេសាភិបាល ថ្ងេទី26 ខេមីនា ឆ្នេំ 2020 ។

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019

21ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



2.  សាចក្តីសង្ខាបនាគោលនយោបាយគណនាយាយសំខាន់ៗ

គោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ ដេលបានអនុម័តនៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះមានចេងដូចខាងកេេម។  
គោលការណ៍ទាំងនេះតេូវបានគេអនុវត្តបេកបដោយសង្គិតិភាពចំពោះគេប់ការិយបរិច្ឆេទទាំងអស់ដេលបានបង្ហេញលើកលេងតេមានការចេង 
ផ្ទុយពីនេះ។

2. 1  មូលដ្ឋាននាការរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តេូវបានរៀបចំដោយអនុលោមតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CIFRSs”)។

គេប់ឆ្នេំទាំងអស់រហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់នៅថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តេូវបានរៀបចំដោយអនុវត្តតាម
ស្តង់ដារគណនេយេយនេកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណេនាំ និងបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា (“GAAP” មុន)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់នៅថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019 តេូវបានបង្ហេញជាលើកដំបូង  ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ 
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា ("CIFRSs")។ ព័ត៌មានលំអិតស្តីពីការអនុវត្តនិងបទបញាតិគណនេយេយពាក់ព័ន្ធ និងគោលការណ ៍
ណេនាំដេលចេញដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជា CIFRSs លើកដំបូងតេូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកំណត់សមា្គេល់ទី2.2។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំឡើងដោយផ្អេកលើមូលដា្ឋេនថ្លេដើម លើកលេងតេឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដេលតេូវបានវាស់វេងតាមចំនួន 
ទឹកបេេក់ ដេលតេូវបានវាយតម្លេទេបើងវិញ ឬ តម្លេសមសេប នៅចុងបញ្ចប់នេការិយបរិច្ឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ ដូចដេលបានពនេយល់ នៅក្នុង 
គោលនយោបាយគណនេយេយខាងកេេម។ ថ្លេដើមជាទូទៅ ផ្អេកលើតម្លេទីផេសារ ដេលជាថ្នូរក្នុងការដោះដូរទំនិញនិងសេវាកម្ម។

2. 2  ការអនុវត្តកាបខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី

ធនាគារអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី គឺស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា ("CIFRSs") ជាលើក  
ដំបូងសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019 ហើយ CIFRS 1 ការអនុវត្តជាលើកដំបូងនេស្តង់ដារ របាយការណ៍ទាក់ទងនឹង 
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា តេូវបានអនុវត្តសមេេប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ CIFRSs ដំបូង។ CIFRSs គឺមានលក្ខណៈដូចគា្នេទៅនឹងស្តង់ដារ  
របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ("IFRSs") ដេលចេញដោយកេុមបេឹកេសាស្តង់ដាគណនេយេយអន្តរជាតិ (IASB)។ ការផ្លេស់ប្តូរនេះ 
គឺអនុវត្តតាមសារាចរលេខ 058 ចុះថ្ងេទី 24 ខេ មីនា ឆ្នេំ 2016 ដេលចេញផេសាយដោយកេុមបេឹកេសាជាតិគណនេយេយនេកម្ពុជានេកេសួងសេដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្ត CIFRSs ជាលើកដំបូង ធនាគារបានអនុវត្តគោលការណ៍គណនេយេយផ្អេកតាម CIFRSs នីមួយៗដេលមានបេសិទ្ធភាព 
នៅចុងការិយបរិច្ឆេទរាយការណ៍ CIFRSs ដំបូង (នៅថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019) លើកលេងតេផ្នេកនេការលើកលេង និងការលើកលេងជាជមេើស  
ដេលមានចេងក្នុង CIFRS 1 នៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ CIFRSs ដំបូង សមេេប់ចុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019  
ដេលជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៅកាលបរិច្ឆេទនេការផ្លេស់ប្តូរ (នៅថ្ងេទី 01 ខេ មករា ឆ្នេំ 2018) តេូវបានបង្ហេញជាមួយគា្នេនឹងកំណត់សមា្គេល់ 
ដេលទាក់ទិន។ របាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទេត់ពីចំនួនទឹកបេេក់ CAS ដេលតេូវបានរាយការណ៍ពីមុន រួមទាំងកំណត់សមា្គេល់ពនេយល់លើនិយ័តកម្ម  
ដេលតេូវបានបង្ហេញសមេេប់មូលធននៅកាលបរិច្ឆេទនេការផ្លេស់ប្តូរ (ថ្ងេទី 01 ខេ មករា ឆ្នេំ 2018) និងនៅដំណាច់ឆ្នេំ ហិរញ្ញវត្ថុ ចុង កេេយ 
សិ្ថតកេេម CAS (ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018) ហើយសមេេប់របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត និងលំហូរសាច់បេេក់តេូវបានរាយការណ៍ស្ថិតកេេម  
CAS (សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018) និងបទបេបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណេនាំគណនេយេយដេលពាក់ព័ន្ធផេសេងៗ 
ទៀត ដេលចេញផេសាយដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជា។ ការបង្ហេញលើព័ត៌មានបន្ថេម តេូវបានធ្វើឡើងសមេេប់និយ័តកម្មជាក់លាក់នៅថ្ងេនេការ
ផ្លេស់ប្តូរបេសិនបើមាន។

ធនាគារ ពុំមានផ្លេស់ប្ដូរនូវគោលការណ៍គណនេយេយដេលសិ្ថតកេេម CAS ឬមានកេបេេជាសាវន្ត នៅពេលធ្វើអន្តរកម្មដំបូងលើកេបខ័ណ្ឌនេ
ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនោះទេ លើកលេងតេនិយ័តកម្ម ដេលកើតចេញពី ការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាមស្ដង់ដារ CIAS19, CIFRS 9, CIFRS 15, 
និង CIFRS16 ដេលមានបេសិទ្ធភាពក្នុងពេលតេមួយ ពេមទាំងការតមេូវស្តីពីការបង្ហេញព័ត៌មាន ដេលទាក់ទងនឹងបទបេបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍
ណេនាំគណនេយេយដេលចេញផេសាយដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជា។

22 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



2.  សាចក្តីសង្ខាបនាគោលនយោបាយគណនាយាយសំខាន់ៗ (ត)

2. 2  ការអនុវត្តកាបខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី (ត)

ការផ្ទៀងផា្ទាត់មូលធន និងចំណូលលម្អិតសរុប

i) ផលប៉ះពាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងាទី1 ខាមករា ឆ្នាំ2018

កំណត់ 

សមា្គេល់

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018 ថ្ងេអន្តរកាល

របាយការណ៍

លើកមុន

ផលប៉ះពាល់

នេការផ្លេស់ប្តូរ ទៅ 

CIFRSs

ដួចដេល

បានកេតមេូវ

ដួចដេល

បានកេតមេូវ

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ទេពេយសកម្ម

សាច់បេេក់ក្នុងដេ 242,884 - 242,884 980,523 

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា 637,384 - 637,384 2,573,119 

សមតុលេយនៅធនាគារផេសេងៗ ក,ឃ 2,116,532 (14,182) 2,102,350 8,487,187 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ក,ខ,គ,ឃ 35,956,288 (517,251) 35,439,037 143,067,392 

ទេពេយសមេបត្តិ និងបរិកា្ខេរ 2,217,176 - 2,217,176 8,950,740 

ទេពេយសកម្មអរូបី 2,190,843 - 2,190,843 8,844,433 

សិទ្ធិក្នុងការបេើបេេស់ទេពេយសកម្ម ង - 1,277,987 1,277,987 5,159,234 

ទេពេយសកម្មពន្ធពនេយារ ឆ 245,893 227,537 473,430 1,911,237 

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ ក,ខ 2,322,233 (886,593) 1,435,640 5,795,679 

ទេពេយសកម្មសរុប 45,929,233 87,498 46,016,731 185,769,544 

បំណុល

បេេក់កម្ចី ក 30,700,000 74,409 30,774,409 124,236,289 

បំណុលភតិសនេយា ង - 1,267,487 1,267,487 5,116,845 

បំណុលពន្ធលើបេេក់ចំណេញ 17,481 - 17,481 70,571 

បេេក់តេូវទូទាត់ទៅសម្ព័ន្ធញាតិ 42,783 - 42,783 172,715 

បំណុលផេសេងៗ ក,ច 1,519,019 (344,253) 1,174,766 4,742,531 

បំណុលសរុប 32,279,283 997,643 33,276,926 134,338,951 

មូលធន

ដើមទុន 12,500,000 - 12,500,000 50,462,500 

បេេក់ចំណេញរកេសាទុក 1,149,950 (910,145) 239,805 968,093 

មូលធនសរុប 13,649,950 (910,145) 12,739,805 51,430,593 

បំណុល និងមូលធនសរុប 45,929,233 87,498 46,016,731 185,769,544 

23ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



2.  សាចក្តីសង្ខាបនាគោលនយោបាយគណនាយាយសំខាន់ៗ (ត)

2. 2  ការអនុវត្តកាបខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី (ត)

ការផ្ទៀងផា្ទាត់មូលធន និងចំណូលលម្អិតសរុប (ត)

ii) ផលប៉ះពាល់លើសាចក្តីថ្លាងការណ៍ស្តីពីជំហរហិរញ្ញវត្ថុដូចនៅថ្ងាទី31 ខាធ្នូ ឆ្នាំ2018

កំណត់ 

សមា្គេល់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

របាយការណ៍

លើកមុន

ផលប៉ះពាល់

នេការផ្លេស់ប្តូរទៅ 

CIFRSs

ដូចដេល

បានកេតមេូវ

ដូចដេល

បានកេតមេូវ

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ទេពេយសកម្ម

សាច់បេេក់ក្នុងដេ 426,133 - 426,133 1,712,202 

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា 1,013,829 - 1,013,829 4,073,565 

សមតុលេយនៅធនាគារផេសេងៗ ក,ខ,ឃ 2,450,339 12,896 2,463,235 9,897,278 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ក,ខ,គ,ឃ 65,700,471 (163,000) 65,537,471 263,329,558 

ទេពេយសមេបត្តិ និងបរិកា្ខេរ 1,868,870 - 1,868,870 7,509,120 

ទេពេយសកម្មអរូបី 2,463,764 - 2,463,764 9,899,404 

សិទ្ធិក្នុងការបេើបេេស់ទេពេយសកម្ម ង - 963,016 963,016 3,869,398 

ទេពេយសកម្មពន្ធពនេយារ ឆ 330,815 325,926 656,741 2,638,785 

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ ក,ខ 4,241,834 (1,599,721) 2,642,113 10,616,010 

ទេពេយសកម្មសរុប 78,496,055 (460,883) 78,035,172 313,545,320 

បំណុល

បេេក់កម្ចី ក 54,000,000 112,753 54,112,753 217,425,042 

បំណុលភតិសនេយា ង - 975,957 975,957 3,921,395 

កាតព្វកិច្ចអត្ថបេយោជន៍បុគ្គលិក 177,778 - 177,778 714,312 

បំណុលពន្ធលើបេេក់ចំណេញ 364,632 - 364,632 1,465,091 

បេេក់តេូវទូទាត់ទៅសម្ព័ន្ធញាតិ 175,764 - 175,764 706,220 

បំណុលផេសេងៗ ក,ច 2,385,294 (222,456) 2,162,838 8,690,282 

បំណុលសរុប 57,103,468 866,254 57,969,722 232,922,342 

មូលធន

ដើមទុន 20,000,000 - 20,000,000 80,360,000

បេេក់ចំណេញរកេសាទុក 1,392,587 (1,327,137) 65,450 293,875 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ ជ - - - (30,897)

មូលធនសរុប 21,392,587 (1,327,137) 20,065,450 80,653,875 

បំណុល និងមូលធនសរុប 78,496,055 (460,883) 78,035,172 313,576,217 

24 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



2.  សាចក្តីសង្ខាបនាគោលនយោបាយគណនាយាយសំខាន់ៗ (ត)

2. 2  ការអនុវត្តកាបខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី (ត)

ការផ្ទៀងផា្ទាត់មូលធន និងចំណូលលម្អិតសរុប (ត)

iii) ផលប៉ះពាល់លើរបាយការណ៍ចំណាញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផាសាងៗសមាាប់ការិយបរិច្ឆាទដាលបានបញ្ចប់ថ្ងាទី31 ខាធ្នូ ឆ្នាំ2018

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងេទី31  ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 

កំណត់ 

សមា្គេល់

របាយការណ៍

លើកមុន

ផលប៉ះពាល់

នេការផ្លេស់ប្តូរទៅ 

CIFRSs

ដូចដេល

បានកេតមេូវ

ដូចដេល

បានកេតមេូវ

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ចំណូលការបេេក់ ខ,គ 13,835,823 292,025 14,127,848 57,147,145 

ចំណាយការបេេក់ ង (1,146,505) (75,667) (1,222,172) (4,943,686)

ចំណូលសុទ្ធពីការបេេក់ 12,689,318 216,358 12,905,676 52,203,459 

ចំណូលពីថ្លេឈ្នួលកមេេជើងសារ គ 1,595,511 (292,025) 1,303,486 5,272,601 

ចំណូលផេសេងៗ 157,855 - 157,855 638,523 

ចំណេញពីបេតិបត្តិការ 14,442,684 (75,667) 14,367,017 58,114,583 

ចំណាយបុគ្គលិក ច (4,812,236) (96,603) (4,908,839) (19,856,254)

ចំណាយរំលស់ ង (1,222,730) (427,618) (1,650,348) (6,675,658)

ចំណាយបេតិ្តបត្តិការផេសេងៗ ង (5,223,111) 479,845 (4,743,266) (19,186,510)

ការខាតបង់លើឱនភាពតម្លេ 

នេទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឃ (1,365,528) (395,338) (1,760,866) (7,122,703)

បេេក់ចំណេញមុនដកពន្ធ 1,819,079 (515,381) 1,303,698 5,273,458 

ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ ឆ (426,492) 98,389 (328,103) (1,327,177)

បេេក់ចំណេញក្នុងឆ្នេំ 1,392,587 (416,992) 975,595 3,946,281 

លទ្ធផលលម្អិតខាតផេសេងៗ ជ - - - (30,897)

ចំណូលលម្អិតសរុបបេចាំឆ្នេំ 1,392,587 (416,992) 975,595 3,915,384

iv) ផលប៉ះពាល់លើរបាយការណ៍លំហូរសាច់បាាក់សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទដាលបានបញ្ចប់ថ្ងាទី31 ខាធ្នូ ឆ្នាំ2018

កេេមស្តង់ដារ CAS 17 ការទូទាត់ភតិសនេយាទំាងអស់ចំពោះកិច្ចសនេយាជួលបេតិបត្តកិារតេវូបានបង្ហេញក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថលំុហូរសាច់  
បេេក់ក្នុងសកម្មភាពបេតិបត្តិការ។ ដូច្នេះសាច់បេេក់សុទ្ធដេលបេើបេេស់ក្នុងសកម្មភាពបេតិបត្តិការបានថយចុះចំនួន 479,845 ដុលា្លេរអាមេរិក  
ដេលជាការជួល  និងសាច់បេេក់សុទ្ធដេលបានមកពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុបានថយចុះនូវចំនួនដូចគា្នេ។ សមាសភាពមួយចំនួន តេូវបានធ្វើការ 
ផ្លេស់ប្តូរ ដេលបានបង្ហេញក្នុងរបាយការណ៍លំហូរសាច់បេេក់ របស់ធនាគារក្នុងឆ្នេំ ដោយអនុលោមតាមការអនុវត្ត ស្តង់ដារ CIFRSs។

25ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



2. សាចក្តសីង្ខាបនាគោលនយោបាយគណនាយាយសំខាន់ៗ(ត)

2. 2 ការអនុវត្តកាបខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី (ត)

ផលប៉ះពាល់សំខាន់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីការអនុវត្តស្តង់
ដារ CIFRSs មានដូចខាងកេេម៖

ក)  ទាពាយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុតាូវបានវាស់វាងតាមតម្លា 
ដករំលស់

តាមការអនុវត្ត GAAP ពីមុន សមតុលេយជាមួយធនាគារកណា្តេល 
បេេក់បញ្ញើជាមួយធនាគារផេសេងៗ ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន និង   
តាមបេេក់ដើមនៅសល់ ហើយការបេេក់បង្គរតេូវទទួលបាន តេូវបាន
កត់តេេជាទេពេយសកម្មផេសេងៗ និងការបេេក់បង្គរតេូវសង តេូវបាន កត់ 
តេេ ជាបំណុលផេសេងៗ និងទេពេយសកម្មផេសេងៗ។ ដោយសារការ អនុវត្ត 
តាម CIFRS 9 ទេពេយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះតេូវបាន 
វាស់វេងតាមតម្លេដករំលស់ ដេលជាលទ្ធផលធ្វើអោយកើននូវទេពេយ 
សកម្មហិរញ្ញវត្ថហុើយ មានការថយចុះនេទេពេយសកម្មផេសេងៗ និងធ្វើ ឱេយ 
កើននូវបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ហើយមានការថយចុះនេ បំណុល ផេសេងៗ។

ខ) ចំណូលការបាាក់នៅតម្លាដករំលស់

តាមការអនុវត្តតាម GAAP ពីមុន ចំណូលការបេេក់ពីឥណទាន
ផ្តល់ដល់អតិថិជន និងសមតុលេយជាមួយធនាគារកណា្តេល តេូវបាន 
ទទួលសា្គេល់តាមមូលដា្ឋេនបង្គរ ដោយផ្អេកលើការថយចុះនេសមតុលេយ 
បេេក់ដើមដេលនៅសល់ លើកលេងតេសមេេប់ឥណទានផ្តល់ដល់ 
អតិថិជនដេលតេវូបានចាត់ថា្នក់ជាស្តង់ដារ សងេស័យ ឬបាត់បង់។ ការ 
បេេក់ដេលបង្គរសមេេប់ឥណទានទំាងនេះតេវូបានដាក់ចូលក្នងុគណនី 
ការបេេក់ពេយួរទុក។ បនា្ទេប់មកទៀត ចំណូលការបេេក់ពី ឥណទាន 
ទាំង នេះ តេូវបានទទួលសា្គេល់តាមមូលដា្ឋនសាច់បេេក់ បាន ទទួល។ 
តាមការអនុវត្តនេ CIFRS 9 ចំណូលការបេេក់តេូវបានទទួលសា្គេល់ 
ដោយបេើបេេស់វិធីសាសេ្តការបេេក់ បេសិទ្ធភាពដោយ បេើអតេេ ការ 
បេេក់បេសិទ្ធភាព ទៅលើតម្លេយោងដុលនេទេពេយសកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ ុដេល 
មិនមានឱនភាពឥណទាន ឬបេើអតេេការបេេក់ បេសិទ្ធភាព ទៅ លើ  
តម្លេយោងសុទ្ធនេទេពេយសកម្ម ហិរញ្ញវត្ថដុេល មាន ឱនភាពឥណទាន។

គ) កមាាលើការរៀបចំឥណទានកត់តាាតាមតម្លាដករំលស់

តាមការអនុវត្ត GAAP ពីមុន កមេេលើការរៀបចំឥណទានកត់
តេេតាមតម្លេដករំលស់តេូវបានទទួលសា្គេល់ ពេល ឥណទាន តេូវបាន 
ផ្តល់ជូនដល់អតិថិជននិងតេូវបង្ហេញនៅក្នុងចំណូលកមេេជើងសារ។ 
តាមការអនុវត្ត CIFRS 9 កមេេលើការឥណទាន តេូវបានចាត់ចូល
ថាពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទេល់នេឥណទាននេះ និងជាផ្នេកសំខាន់មួយ ន េ 
អតេេការបេេក់របស់ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន និងតេវូវាស់នៅ តម្លេ  
ដករំលស់ ដេលជាលទ្ធផលធ្វើអោយចំណូលផេសេងៗពីកមេេ រៀបចំ 
ឥណទាន តេូវបានចាត់ថា្នេក់ទេបើងវិញជាចំណូលការបេេក់ជាផ្នេកនេ 
រំលស់នេឥណទាន។

ឃ) ឱនភាពនាតម្លារបស់ទាពាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

តាមការអនុវត្ត GAAP ពីមុន សំវិធានធនលើឥណទានអាកេក់ 
និងជាប់សងេស័យ និងសមតុលេយជាមួយធនាគារ តេវូបានវាស់ដោយផ្អេក 
តាមបេកាសលេខ ធ7-017-344 ចុះថ្ងេទី 1 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2017 នេ ការ 
ចាត់ថា្នេក់ហានិភ័យឥណទាន និងការធ្វើសំវិធានធនលើ អីុមភេមិន និង 
សារាចរណេនំាលេខ ធ7-018-001 ចុះថ្ងេទី 16 ខេ កុម្ភៈ ឆ្នេ ំ2018 នេ 
ការដាក់អោយអនុវត្តលើបេកាសនេការចាត់ថា្នេក់ហានិភ័យ ឥណទាន និង 
ការធ្វើសំវិធានធនលើអុីមភេមិន ដេលចេញដោយធនាគារ ជាតិ នេ 
កម្ពុជា។ តាមការអនុវត្ត CIFRS 9 ឱនភាពនេទេពេយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ 
តេវូបានវាស់តាមរយៈសំវិធានធនការខាតបង់ឥណទានដេល បាន រំពឹង 
ទុក (ECL) ដេលវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សំវិធានធនខាតបង់គិតតេមឹ 
ថ្ងេទី 1 ខេ មករា ឆ្នេំ 2018 និងការិយបរិច្ឆេទដេលបាន បញ្ចប់ថ្ងេទី 31 
ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018។

ង) ភតិសនាយា

ការអនុវត្តស្តង់ដារ CIFRS16 បានធ្វើឱេយមានការផ្លេស់ប្តរូសមេេប់ 
ភតិកៈ ដោយការជួលលើកមុន តេវូបានចាត់ថា្នេក់ជាភតិសនេយា បេតិបត្តកិារ  
កេេមស្តង់ដារ CAS17 បានធ្វើឱេយមានការទទួលសា្គេល់សិទ្ធិក្នុងការ 
បេើទេពេយសកម្ម ចំនួន 1,277,987 ដុលា្លេរអាមេរិក និង បំណុលភតិ 
សនេយា ចំនួន 1,267,487 ដុលា្លេរអាមេរិក នៅថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេ2ំ018 និង 
សិទ្ធកិ្នងុការបេើទេពេយសកម្មចំនួន 963,016 ដុលា្លេរអាមេរិក និង បំណុល 
ភតិសនេយាចំនួន 975,957 ដុលា្លេរអាមេរិក គិតតេឹមថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ 
2018។ សកម្មភាពទំាងនេះធ្វើឱេយមានការ ថយចុះនូវចំណាយបេតិបត្ត ិ
ការផេសេងៗចំនួន 479,845 ដុលា្លេរ អាមេរិក និងការកើនឡើង នេ ចំណាយ 
រំលស់ចំនួន 427,618 ដុលា្លេរអាមេរិក និងចំណាយការបេេក់ចំនួន 
75,667 ដុលា្លេរអាមេរិក សមេេប់ ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ 
ឆ្នេំ2018។ ការធ្វើចំណាត់ ថា្នេក់ ឡើង វិញ តេូវបានធ្វើឡើងក្នុងរបាយ
ការណ៍លំហូរសាច់បេេក់  បនា្ទេប់ ពីការអនុវត្តស្តង់ដារ CIFRS16។

ច) ការឈប់សមាាកបាចាំឆ្នាំដាលមិនបានបាើ

ការអនុវត្តស្តង់ដារ CIFRSs ជាលទ្ធផលធ្វើឱេយមានការទទួលសា្គេល់ 
បំណុលផេសេងៗ ទាក់ទងនឹងការឈប់សមេេកបេចាំឆ្នេំ ដេលមិន បាន 
បេើរបស់និយោជិកក្នងរយៈពេលដេលបំពេញសេវាដល់ ធនាគារ។

ឆ) ពន្ធលើបាាក់ចំណូល

ការអនុវត្តនេ CIFRSs ជាលទ្ធផលធ្វើអោយមានការផ្លេស់ប្តូរលើ
ពន្ធពនេយារដេលកើតចេញពីលម្អៀង បណ្តេះអាន្នជាប់ទាក់ទងទៅ  
នឹងការខាតបង់ពីឱនភាពតម្លេនេឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ជ) លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ការអនុវត្តនេ CIFRSs តមេូវអោយទេពេយសកម្ម និងបំណុល 
សមេេប់របាយការណ៍នេសា្ថេនភាព ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗដេលតេូវបាន 
បង្ហេញ ធ្វើការប្តូរទៅតាមអតេេចុងការិយបរិច្ឆេទនៅកាលបរិច្ឆេទនេ 
របាយការណ៍នីមួយៗ សេបពេលដេលធាតុនេចំណូល និងចំណាយ
សមេេប់របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត និងខ្ទង់នេលំហូរសាច់បេេក ់
នីមួយៗដេលបានបង្ហេញ តេូវបានប្តូរទៅអតេេមធេយមសមេេប់ការិយ
បរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់។ លម្អៀងទាំងអស់ពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណតេូវ
បានទទួលសា្គេល់នៅក្នុងលទ្ធផលលម្អិតផេសេងៗ ("OCI")។

26 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



3. សាច់បាាក់ក្នុងដា

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

បេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក 632,436 2,577,177 340,314 1,367,382 242,884 980,523

បេេក់រៀល 366,669 1,494,176 85,819 344,820 - -

999,105 4,071,353 426,133 1,712,202 242,884 980,523

4. សមតុលាយនៅធនាគារជាតិនាកម្ពុជា

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

គណនីចរន្ត 4,958,573 20,206,185 13,829 55,565 12,384 49,994

បេេក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន * 1,000,000 4,075,000 1,000,000 4,018,000 625,000 2,523,125

មូលបតេអាចជួញដូរបាន** 4,744,677 19,334,559 - - - -

10,703,250 43,615,744 1,013,829 4,073,565 637,384 2,573,119

* ដោយអនុលោមទៅតាមបេកាសរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាលេខ ធ7-00-05 ចុះថ្ងេទី 11 ខេ មករា ឆ្នេំ 2000 ស្ដីពីអាជា្ញេប័ណ្ណនេ ធនាគារ 
ឯកទេស ធនាគារឯកទេសតេូវរកេសាទុកបេេក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន នៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា  ចំនួន 5% នេដើមទុនចុះបញ្ជី។ បេេក់ តម្កល់ 
នេះមិនអាចតេូវបាន បេើបេេស់ក្នុងបេតិបត្តិការបេចាំថ្ងេរបស់ធនាគារបាននោះទេ ហើយនឹងតេូវបង្វិលឱេយធនាគារវិញនៅពេលដេលកេុម ហ៊ុន 
ស្ម័គេចិត្ត បញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន នៅក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។

**វាបង្ហេញពីមូលបតេអាចជួញដូរ (NCD) បានជាមួយធនគារជាតិនេកម្ពុជា ដេលមានរយៈពេល បីខេ ទៅដប់ពីរខេ ។  មូលបតេអាចជួញដូរ 
តេូវបានដាក់ជាវត្ថុបញ្ចេំជាមួយនឹងបេេក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា តាមរយៈបេតិបត្ដិការដាក់វត្ថុបញ្ចេំសាច់បេេក់ងយសេួល LPCO។

5. សមតុលាយនៅធនាគារផាសាងៗ

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ធនាគារក្នុងសេុក

គណនីចរន្ត 1,976,177 8,052,921 1,909,872 7,673,866 1,381,844 5,578,504

ធនាគារកេេសេុក

គណនីចរន្ត 1,180,074 4,808,802 565,218 2,271,046 734,688 2,965,936

3,156,251 12,861,723 2,475,090 9,944,912 2,116,532 8,544,440

សំវិធានធនឱនភាពតម្លេ (18,615) (75,856) (11,855) (47,634) (14,182) (57,253)

3,137,636 12,785,867 2,463,235 9,897,278 2,102,350 8,487,187

27ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



6. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 

វាស់វេងតាមតម្លេដករំលស់ 130,849,667 533,212,393 68,548,692 275,428,644 37,882,442 152,931,418 

សំវិធានធនឱនភាពតម្លេ (6,047,884) (24,645,127) (3,011,221) (12,099,086) (2,443,405) (9,864,026)

124,801,783 508,567,266 65,537,471 263,329,558 35,439,037 143,067,392 

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

តម្លេ យោង 
ដុល

សំវិធាន ធន 
ECL តម្លេ យោង

តម្លេ យោង 
ដុល

សំវិធានធន 
ECL តម្លេយោង

តម្លេ យោង 
ដុល

សំវិធានធន 
ECL តម្លេយោង

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក

ឥណទាន 
រយៈពេលវេង 38,967,111 (2,565,113) 36,401,998 30,007,593 (1,381,159) 28,626,434 18,199,713 (911,577) 17,288,136

ឥណទាន 
រយៈពេលខ្លី 91,882,556 (3,482,771) 88,399,785 38,541,099 (1,630,062) 36,911,037 19,682,729 (1,531,828) 18,150,901

130,849,667 (6,047,884) 124,801,783 68,548,692 (3,011,221) 65,537,471 37,882,442 (2,443,405) 35,439,037

7. ទាពាយ និងបរិកា្ខារ
ការកេលម្អ 

អាគារជួល

គេឿងសង្ហេរឹម 

និងបរិកា្ខេរភា្ជេប់

បរិកា្ខេរ 

ការិយាល័យ

កុំពេយូទ័រ និង 

បរិកា្ខេរកុំពេយូទ័រ

ទេពេយ និង បរិកា្ខេរ

កំពុងសាងសង់ សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

តម្លេដើម

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2019 1,769,566 275,889 506,671 2,029,523 29,584 4,611,233 18,527,935

ការទិញបន្ថេម 254,147 109,757 426,536 147,774 580,806 1,519,020 6,155,069

ការផ្ទេរ 484,188 11,764 43,623 25,590 (565,165) - -

ការលក់ចេញ (69,800) - - - - (69,800) (282,830)

ការលុបចោល (463,396) (38,588) (47,508) (16,322) - (565,814) (2,292,678)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - - - 283,159

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 1,974,705 358,822 929,322 2,186,565 45,225 5,494,639 22,390,655

ដកៈ រំលស់បង្គរ

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2019 (1,090,841) (171,790) (284,305) (1,195,427) - (2,742,363) (11,018,815)

រំលស់ (438,773) (49,682) (212,107) (263,854) - (964,416) (3,907,814)

ការលក់ចេញ 69,744 - - - - 69,744 282,603

ការលុបចោល 457,068 34,363 42,758 16,297 - 550,486 2,230,569

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - - - (164,231)

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 (1,002,802) (187,109) (453,654) (1,442,984) - (3,086,549) (12,577,688)

តម្លេយោង

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 971,903 171,713 475,668 743,581 45,225 2,408,090 9,812,967

28 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



7. ទាពាយ និងបរិកា្ខារ (ត)

ការកេលម្អ 

អាគារជួល

គេឿងសង្ហេរឹម 

និងបរិកា្ខេរភា្ជេប់

បរិកា្ខេរ 

ការិយាល័យ

កុំពេយូទ័រ និង 

បរិកា្ខេរកុំពេយូទ័រ

ទេពេយ និង បរិកា្ខេរ

កំពុងសាងសង់ សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

តម្លេដើម

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018  1,534,970  217,808  377,770  1,654,227  366,207  4,150,982  16,757,514 

ការទិញបន្ថេម  219,459  60,952  115,734  130,423  29,178  555,746  2,247,993 

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

ការលក់ចេញ (61,844) (2,871) (25,817) (4,963)  - (95,495) (386,277)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -  -  -  -  -  - (91,295)

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ 2018  1,769,566  275,889  506,671  2,029,523  29,584  4,611,233  18,527,935 

ដកៈ រំលស់បង្គរ

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018 (804,802) (127,911) (176,447) (824,646)  - (1,933,806) (7,806,775)

រំលស់ (347,210) (46,642) (133,575) (374,806)  - (902,233) (3,649,532)

ការលក់ចេញ  61,171  2,763  25,717  4,025  -  93,676  378,919 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -  -  -  -  -  -  58,573 

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 (1,090,841) (171,790) (284,305) (1,195,427)  - (2,742,363) (11,018,815)

តម្លេយោង

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018  678,725  104,099  222,366  834,096  29,584  1,868,870  7,509,120 

29ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



8. ទាពាយសកម្មអរូបី

កម្មវិធីកុំពេយូទ័រ

កម្មវិធីកំពេយូទ័រ 

កំពុងតម្លើង សរុប

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

តម្លេដើម

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2019 4,373,884 27,953 4,401,837 17,686,581

ការទិញបន្ថេម 356,425 54,368 410,793 1,664,533

ការផ្ទេរ 48,738 (48,738) - -

ការលុបចោល (197,868) (2,200) (200,068) (810,676)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - 255,751

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 4,581,179 31,383 4,612,562 18,796,189

ដកៈ រំលស់បង្គរ

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2019 (1,938,073) - (1,938,073) (7,787,177)

រំលស់ (439,460) - (439,460) (1,780,692)

ការលុបចោល 194,979 - 194,979 790,055

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - (116,092)

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 (2,182,554) - (2,182,554) (8,893,906)

តម្លេយោង

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 2,398,625 31,383 2,430,008 9,902,283

កម្មវិធីកុំពេយូទ័រ

កម្មវិធីកំពេយូទ័រ 

កំពុងតម្លើង សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

តម្លេដើម

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018 3,291,708 524,778 3,816,486  15,407,154 

ការទិញបន្ថេម 42,798 550,620 593,418  2,400,376 

ការផ្ទេរ 1,047,445 (1,047,445) -  - 

ការលុបចោល (8,067) - (8,067)  (32,631)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - -  (88,318)

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 4,373,884 27,953 4,401,837  17,686,581 

ដកៈ រំលស់បង្គរ

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018 (1,625,643) - (1,625,643)  (6,562,721)

រំលស់ (320,497) - (320,497)  (1,296,411)

ការលុបចោល 8,067 - 8,067  32,631 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - -  39,324 

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 (1,938,073) - (1,938,073)  (7,787,177)

តម្លេយោង

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018  2,435,811  27,953  2,463,764  9,899,404

30 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



9. សិទ្ធិក្នុងការបាើទាពាយសកម្ម

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ការជួលការិយាល័យ ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

តម្លេដើម

ថ្ងេទី1 ខេមករា 1,390,634 5,587,567 1,277,987 5,159,234

ការទិញបន្ថេម 2,509,600 10,168,899 112,647 455,656

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - 136,987 - (27,323)

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ 3,900,234 15,893,453 1,390,634 5,587,567

ដកៈ រំលស់បង្គរ

ថ្ងេទី1 ខេមករា (427,618) (1,718,169) - -

រំលស់ (805,584) (3,264,226) (427,618) (1,729,715)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (42,903) - 11,546

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ (1,233,202) (5,025,298) (427,618) (1,718,169)

តម្លេយោង

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ 2,667,032 10,868,155 963,016 3,869,398

ទឹកបេេក់ដេលទទួលសា្គេល់ក្នុងរបាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

រំលស់សមេេប់សិទ្ធក្នុងការបេើបេេស់ទេពេយសកម្ម  805,584  3,264,226  427,618  1,729,715 

ចំណាយការបេេក់លើបំណុលភតិសនេយា 155,354 629,494 75,677 306,073

ចំណាយទាក់ទងនឹងការទេពេយសកម្មជួលដេល 

មានតម្លេទាប 87,215 353,395 46,577 188,404 

1,048,153 4,247,115 549,862 2,224,192 

10. ទាពាយសកម្មផាសាងៗ

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

គណនីតេូវទូទាត់ 590,785 2,407,449 1,189,147 4,777,993 724,153 2,923,406

បេេក់បង់មុន និងបេេក់កក់ 912,493 3,718,409 834,433 3,352,752 491,958 1,986,034

ការបង់ទុកមុន 289,628 1,180,234 289,107 1,161,632 93,660 378,105

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ 468,213 1,907,967 329,426 1,323,633 125,869 508,134

2,261,119 9,214,059 2,642,113 10,616,010 1,435,640 5,795,679

31ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



11. ពន្ធលើបាាក់ចំណាញ

(ក) ទាពាយសកម្មពន្ធពនាយារសុទ្ធ

ពន្ធពនេយារជាទេពេយសកម្ម និងបំណុល តេវូបានកាត់កងនៅពេលមានការអនុញ្ញេតដោយចេបាប់ ក្នងុការកាត់កងរវាងពន្ធបច្ចបុេបន្នជាទេពេយសក
ម្ម និងបំណុលពន្ធបេេក់ចំណេញបច្ចុបេបន្ន និងពន្ធដេលស្ថិតកេេមអាជា្ញេធរពន្ធតេមួយ។ ចំនួនដេលបានកាត់កងរួចហើយ មានដូចខាងកេេម៖

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ទេពេយសកម្មពន្ធពនេយារ  1,122,113  4,572,610  656,741  2,638,785  473,430  1,911,237 

បំណុលពន្ធពនេយារ  -  -  -  -  -  - 

ទេពេយសកម្មពន្ធពនេយារសុទ្ធ  1,122,113  4,572,610  656,741  2,638,785  473,430  1,911,237 

បមេេបមេួលពន្ធពនេយារជាទេពេយសកម្មសុទ្ធនៅក្នុងឆ្នេំ មានដូចខាងកេេម៖

សំវិធានធន 

ទេពេយសកម្ម 

ខាតបង់ តម្លេ 

ធា្លេក់ចុះ ការរំលស់ 

បេេក់ចំណូល 

មិនទាន់ បាន 

ទទួល សា្គ េល់

កាតព្វកិច្ចលើ 

អត្ថបេយោជន៍ 

របស់និយោជិត ចំណាយបង្គរ

ខាតពីលំអៀង 

អតេេប្ដូរបេេក់ សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ 2019 447,667 71,404 60,343 35,556 41,386 385 656,741

បញ្ចូល ឬដកចេញក្នុង 

ចំណេញ ឬខាត 410,925 (12,791) 30,899 (741) 27,783 9,297 465,372

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ 2019 858,592 58,613 91,242 34,815 69,169 9,682 1,122,113

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ 2019 

គិតជាពាន់រៀល 3,498,762 238,848 371,811 141,871 281,864 39,454 4,572,610

សំវិធានធន 

ទេពេយសកម្ម 

ខាតបង់ តម្លេ 

ធា្លេក់ចុះ ការរំលស់ 

បេេក់ចំណូល 

មិនទាន់ បាន 

ទទួល សា្គ េល់

កាតព្វកិច្ចលើ 

អត្ថបេយោជន៍ 

របស់និយោជិត ចំណាយបង្គរ

ខាតពីលំអៀង 

អតេេប្ដូរបេេក់ សរុប

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក

ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ 2018 351,470 71,437 37,702 - 13,342 (521) 473,430

បញ្ចូល ឬដកចេញក្នុង 

ចំណេញ ឬខាត 96,197 (33) 22,641 35,556 28,044 906 183,311

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ 2018 447,667 71,404 60,343 35,556 41,386 385 656,741

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ 2018 

គិតជាពាន់រៀល 1,798,726 286,901 242,458 142,864 166,289 1,547 2,638,785

32 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



11. ពន្ធលើបាាក់ចំណាញ (ត)

(ខ) បំណុលពន្ធចរន្ត

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

នាដើមឆ្នេំ 364,632 1,465,091 17,481 70,239

ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ 1,971,052 7,986,703 511,414 2,068,670

ពន្ធបានបង់ (634,477) (2,570,901) (164,263) (664,444)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - 51,526 - (9,374)

នាចុងឆ្នេំ 1,701,207 6,932,419 364,632 1,465,091

(គ)  ចំណយពន្ធលើបាាក់ចំណាញ

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ពន្ធចរន្ត 1,971,052 7,986,703 511,414 2,068,670

ពន្ធពនេយារ (465,372) (1,885,688) (183,311) (741,493)

ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ 1,505,680 6,101,015 328,103 1,327,177

អនុលោមទៅតាមចេបាប់ពន្ធនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា កេុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ ដោយគណនាតាមអតេេ 20% 
នេបេេក់ចំណេញជាប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធអបេបបរមាដោយគណនាតាមអតេេ 1% នេបេេក់ចំណូលសរុប ដោយកំណត់យកចំនួនពន្ធ តេូវបង់ណា 
ដេល ធំជាង។

ការផ្ទៀងផ្ទេត់ពន្ធលើបេេក់ចំណេញដេលគណនាតាមអតេេពន្ធផ្លវូការ20% ធៀបទៅនឹងពន្ធលើបេេក់ចំណេញ ដេលបង្ហេញក្នងុរបាយការណ៍  
ចំណេញ-ខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផេសេងៗមានដូចខាងកេេម៖

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

បេេក់ចំណេញមុនដកពន្ធ 6,738,443 27,304,170 1,303,698 5,273,458

ពន្ធលើបេេក់ចំណេញផ្អេកតាមអតេេពន្ធ 20% 1,347,689 5,460,834 260,740 1,054,693

ផលប៉ះពាល់លើចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន 79,630 322,662 62,676 253,524

ផលប៉ះពាល់ពន្ធពនេយារមិនទាន់ទទួលសា្គេល់ 78,361 317,519 4,687 18,960

ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ 1,505,680 6,101,015 328,103 1,327,177

ការគណនាពន្ធលើបេេក់ចំណូល  តេូវបានតេួតពិនិតេយ និងអនុម័តដោយអាជា្ញេធរពន្ធ។ 

33ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



12. បាាក់កម្ចី

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

វាស់វេងតាមតម្លេដករំលស់

 មានវត្ថុធានា* 4,515,337 18,399,998 - - - -

 គា្មេនវត្ថុធានា** 108,148,682 440,705,879 54,112,753 217,425,042 30,774,409 124,236,289

នាថ្ងេទី31 ខេធ្នូ 112,664,019 459,105,877 54,112,753 217,425,042 30,774,409 124,236,289

(*) នេះបង្ហេញពីរូបិយប័ណ្ណតេវូបានទិញពីធនាគារជាតិនេកម្ពជុា តាមរយៈបេតិបត្ដកិារដាក់វត្ថបុញ្ចេសំាច់បេេក់ងយសេលួ LPCO ជាមួយ NCD ។

(**) នេះបង្ហេញពីកម្ចទីៅធនាគារ ដេលទទួលបានពីធនាគារជាចេើន ដេលមានរយៈពេលចាប់ពី មួយឆ្នេ ំដល់ បីឆ្នេ ំ(2018: មួយ ឆ្នេ ំដល់ បីឆ្នេ)ំ ។

13. អនុបំណុល

នៅថ្ងេទី 30 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ធនាគារបានចុះកិច្ចពេមពេៀងអនុបំណុល ជាមួយមា្ចេស់ភាគហ៊ុន AEON Thana Sinsap (កេុមហ៊ុន ថេ 
សាជីវកម្មសាធារណៈ) ដេលមានចំនួនទឹកបេេក់សរុបចំនួន 4,000,000 ដុលា្លេរអាមេរិក ។ អនុបំណុលមានកាលកំណត់ បេេំពីរឆ្នេំ ចាប់ តាំង ពី 
ថ្ងេទមា្លេក់ដំបូង។

14. បំណុលភតិសនាយា

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

វិភាគតាមកាលកំណត់ ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

1 ឆ្នេំ 902,601 3,678,099  467,311  1,877,656  455,273  1,837,937 

2 ឆ្នេំ 724,218 2,951,188  320,197  1,286,552  425,785  1,718,894 

3 ឆ្នេំ 692,465 2,821,795  139,370  559,989  278,670  1,124,991 

4 ឆ្នេំ 504,403 2,055,442  100,839  405,171  122,067  492,784 

5 ឆ្នេំ 45,732 186,359  45,215  181,674  100,839  407,087 

លើសពី 5ឆ្នេំ  -  -  -  -  45,118  182,142 

2,869,419 11,692,883  1,072,932  4,311,042  1,427,752  5,763,835 

ដក: ការបេេក់មិនទាន់ទទួលសា្គេល់ (314,302) (1,280,781)  (96,975) (389,647)  (160,265) (646,990)

2,555,117 10,412,102  975,957  3,921,395  1,267,487  5,116,845 

15. កាតព្វកិច្ចផលបាយោជន៍របស់និយោជិត

ការបេេបេួលនេសំវិធានធនកាតព្វកិច្ចផលបេយោជន៍របស់និយោជិត មានដូចខាងកេេម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

នាថ្ងេទី 1 ខេ មករា  177,778  714,312  -  - 

ការទទួលសា្គេល់ក្នុងចំណេញឬខាត  222,533  901,704  177,778  719,112 

ការទូទាត់ក្នុងឆ្នេំ (226,237) (916,712)  -  - 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -  10,048  - (4,800)

នាថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ  174,074  709,352  177,778  714,312 

34 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



16. បំណុលផាសាងៗ
ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

គណនីតេូវទូទាត់ឱេយអ្នកចេកចាយ 

និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ 2,317,404 9,443,421 1,476,643 5,933,152 874,826 3,531,673

ចំណាយបង្គរកាតព្វកិច្ចបុគ្គលិក 835,566 3,404,931 142,901 574,176 26,000 104,962

ចំណាយបង្គរ 408,460 1,664,475 171,781 690,216 157,461 635,670

បំណុលពន្ធផេសេងៗ 104,844 427,239 121,502 488,195 74,587 301,108

បំណុលផេសេងៗ 247,905 1,010,213 250,011 1,004,543 41,892 169,118

3,914,179 15,950,279 2,162,838 8,690,282 1,174,766 4,742,531

17. ដើមទុន 
ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ភាគហ៊ុនដេលបានចុះបញ្ជី និង បាន បង់ 

1 ដុលា្លេរអាមេរិក  ក្នុងមួយហ៊ុន 20,000,000  81,500,000  20,000,000  80,360,000  12,500,000  50,462,500 

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដើមទុនមានដូចខាងកេេម៖

ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2019 ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018

% នេភាព ជា 
 មា្ចេស់ កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន 1 ដុលា្លេរ 
អាមេរិក ក្នុងមួយហ៊ុន

% នេភាពជា 
មា្ចេស់ កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន 1 ដុលា្លេរ 
អាមេរិក ក្នុងមួយហ៊ុន

AEON Thana Sinsap (Thailand)  

Public Company Limited 50% 10,000,000 50% 10,000,000
AFS Corporation Co., Ltd. 50% 10,000,000 - - 
AFS Financial Service Co., Ltd. - - 50% 10,000,000

100% 20,000,000 100% 20,000,000 

18. ចំណូលការបាាក់សុទ្ធ
ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019
ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ចំណូលការបេេក់

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 26,457,173 107,204,465 14,114,768 57,094,237 

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា 24,553 99,489 13,080 52,908 

26,481,726 107,303,954 14,127,848 57,147,145

ចំណាយការបេេក់

បេេក់កម្ចី 2,582,272 10,463,366 1,146,505 4,637,613

អនុបំណុល 944 3,825 - -

បំណុលភតិសនេយា 155,354 629,495 75,667 306,073

2,738,570 11,096,686 1,222,172 4,943,686

ចំណូលពីការបេេក់សុទ្ធ 23,743,156 96,207,268 12,905,676 52,203,459

35ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



19. ចំណូលកមាាជើងសារ

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់
 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់
 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

កមេេលើចំណាយទូទាត់សង 1,045,880 4,237,906 597,133 2,415,403

កមេេពីការផកពិន័យ 682,456 2,765,312 318,685 1,289,081

កមេេផេសេងៗ 572,318 2,319,032 387,668 1,568,117 

 2,300,654  9,322,250 1,303,486 5,272,601 

20. ចំណូលផាសាងៗ

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ការបេមូលបានវិញនូវឥណទានដេលបាន លុបចោលពីមុន 219,897 891,023 157,518 637,160

ចំណេញ ឬខាតពីអតេេប្ដូរបេេក់ (60,027) (243,230) 337 1,363

159,870 647,793 157,855 638,523

21. ចំណយបុគ្គលិក

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

បេេក់ខេ និងបេេក់ឈ្នួល 6,029,496 24,431,518 4,409,056 17,834,632

ចំណាយលើការទូទាត់បេេក់បំណាច់អតីត ភាពការងរ 222,533 901,704 177,778 719,112

ចំណាយលើការបណ្តុះបណា្តេល 86,948 352,313 100,520 406,603

ចំណាយលើការជួលផ្ទះសមេេប់ បុគ្គលិក 77,960 315,894 83,979 339,695

ចំណាយថា្នេំពេទេយ 10,103 40,937 9,634 38,970

ចំណាយផេេសងៗ 185,448 751,435 127,872 517,242

6,612,488 26,793,801 4,908,839 19,856,254

36 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



22. ចំណយរំលស់

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ (កំណត់សមា្គេល់លេខ 7) 964,416  3,907,814 902,233 3,649,532 

ទេពេយសកម្មអរូបី (កំណត់សមា្គេល់លេខ 8)  805,584  3,264,226 427,618 1,729,715 

សិទ្ធិក្នុងការបេើទេពេយសកម្ម (កំណត់សមា្គេល់លេខ 9)  439,460  1,780,692 320,497 1,296,411 

 2,209,460  8,952,732 1,650,348 6,675,658 

23. ចំណយបាតិបត្តិការផាសាងៗ

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ចំណាយលើការជួសជុល និងថេទាំ 1,615,225 6,544,892 1,363,444 5,515,131

ចំណាយលើផ្នេកទីផេសារ និងការផេសាយ ពាណិជ្ជកម្ម 1,063,732 4,310,242 721,610 2,918,912

ចំណាយលើផ្នេកទំនាក់ទំនង 442,117 1,791,458 382,991 1,549,199

ចំណាយលើសេវាវិជា្ជេជីវៈ 291,590 1,181,523 340,806 1,378,560

ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ 330,892 1,340,774 336,862 1,362,607

ចំណាយលើសមា្ភេរៈការិយល័យ 450,031 1,823,526 320,072 1,294,691

ចំណាយលើការជួលយនយន្ត 378,880 1,535,222 283,012 1,144,784

ចំណាយពន្ធ និងអាជា្ញេប័ណ្ណ 311,868 1,263,689 209,273 846,509

ចំណាយលើកាតឥណទាន និង បេតិបត្តិការទAូTM 400,520 1,622,907 247,602 1,001,550

ចំណាយលើការគេប់គេង 134,964 546,874 123,648 500,156

ចំណាយលើថ្លេទឹកភ្លើង 205,638 833,245 122,877 497,037

ចំណាយលើធានារា៉េប់រង 135,604 549,467 109,319 442,195

ការខាតលើការលុបចោលទេពេយ និងបរិកា្ខេរ 18,402 74,565 1,138 4,603

ចំណាយផេសេងៗ  241,504 978,575 180,612 730,576 

 6,020,967 24,396,959 4,743,266 19,186,510 

37ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019



24. សាច់បាាក់ និងសាច់បាាក់សមមូល

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

សាច់បេេក់ក្នុងដេ  999,105  4,071,353  426,133  1,712,202  242,884  980,523 

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា  6,814,573  27,769,385  13,829  55,565  12,384  49,994 

សមតុលេយនៅធនាគារផេសេងៗ  3,156,251  12,861,723  2,475,090  9,944,912  2,116,532  8,544,441 

 10,969,929  37,139,261  2,915,052  11,712,679  2,371,800  9,574,958 

សាច់បេេក់ និងសាច់បេេក់សមមូល រួមបញ្ចូលនូវសាច់បេេក់សុទ្ធ និងបេេក់បញ្ញើរយៈពេលខ្លីដេលមានកាលកំណត់ដើមបីខេ ឬតិចជាងនេះ 
សមតុលេយសុទ្ធនេឥណទានវិបារូបន៍។ តម្លេយោងនេទេពេយសកម្មទាំងនេះ គឺបេហាក់បេហេលនឹងតម្លេសមសេប។

25. ការខាត់បង់លើឱនភាពតម្លានាទាពាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019

ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

សមតុលេយជាមួយធនាគារផេសេងៗ  6,759  27,387  (2,327)  (9,413)

ឥណទានជាមួយអតិថិជន  4,615,563  18,702,262  1,763,193  7,132,116 

 4,622,322  18,729,649  1,760,866  7,122,703 

26. កាតព្វកិច្ចសនាយា

កិច្ចសនេយាឥណទាន និងកិច្ចសនេយាផេសេងៗ

នៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារផ្តល់ជូនហា្វេសុីលីធីឥណទានដល់អតិថិជន ដេលផ្តល់នូវកមេិតកាតព្វកិច្ចសនេយាឥណទាន ដេល 
មិនទាន់បានបេើបេេស់។ គា្មេនការខាតបង់ជាសារវន្តណាមួយ តេូវបានគេរំពឹងទុកពីបេតិបត្តិការទាំងនេះដេល រួមមាន៖

ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2019 ថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2018 ថ្ងេទី1 ខេមករា ឆ្នេំ2018

ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

កមេិតឥណទានដេលមិនទាន់បានបេើបេេស់  15,852,667  64,599,618 18,933,666 76,075,470 6,978,595 28,172,588 

38 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2019
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