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សមិទ្ធិផល
ឆ្នាំ ២០២០

បណ្តាញនៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអុីអន
ហ្វាយនែនសលសឺ វីស

“ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជន និងធ្វើឱ្យពួកគាត់

ទទួលបាននូវកាលានុវត្តភាពនាពេលអនាគតជាអតិបរមាតាមរយៈ

ការប្រើប្រាស់ឥណទានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់”
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AFS Corporation Co.,Ltd.

AEON Specialized Bank(Cambodia)Plc.

AEON Credit Service(Phillippines)Inc.

AEON Housing Loan Service Co.,Ltd.

AEON Bank.,Ltd.

AEON Allianz Life Insurance Co.,Ltd.
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Consolidated Subsidiaries Overseas

Fin

ACS Leasing Co.,Ltd.

AEON Product Finance.,Ltd.

AEON S.S. Insurance Co.,Ltd.

ACS Credit Management Co.,Ltd.

AEON Insurance Service Co.,Ltd.

AEON Credit Service Co.,Ltd.
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សង្ខេបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០
សាវតារបស់យើង
ក្រុមហ៊ុនយើង ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុស

ត្រូវមានម្រិត នៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១
ក្រោមបញ្ជីការលេខ

Co.២៣៨០E/២០១១

ចេញដោយក្រសួង

ពាណិជ្ជកម្ម និងបានចុះបញ្ជីសារឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
របស់កស
្រ ង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្ម កម
្រោ លេខចុះបញ្ជកា
ី រថ្មល
ី ខ
េ ០០០០៦៣៨៨។

នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១១យើងក៏បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាគ្រឹះ
ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើង

គឺជាអ្នកនាំមុខគេទីមួយក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា

ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាបង់រំលស់ដោយមិនទាមទារឲ្យមាន

ទ្រព្យធានា ដូចជាផលិតផលប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ម៉ូតូ ទូរស័ព្ទដៃ កម្ចី
ផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្ភារៈកសិកម្ម។

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ យើងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើ

ប្រតិបត្តិការធនាគារឯកទេស ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ចាប់ពីពេល

នោះមក យើងបានកម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទេស និងចាប់ផ្តើម
ពង្រក
ី អាជីវកម្មរបស់យង
ើ ដោយចេញប័ណឥ
្ណ ណទាន អុអ
ី នវលឡេត
អុីអនកាតម៉ូបាល (m-Visa) ជូនអតិថិជន។

ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc.

ដល
ែ ជាកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ បានចុះឈ្មះោ ក្នង
ុ ទីផសា
្ រភាគហ៊ន
ុ បទ
្រ ស
េ ថៃ កាន់កាប់
ភាគហ៊ុនចំនួន ៥០% ហើយភាគហ៊ុនចំនួន ៥០% ផ្សេងទៀតកាន់

កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន AFS Corporation Co., Ltd. ជាក្រុមហ៊ុនឯកជន
១០០% គ្រប់គ្រងដោយ AEON Financial Service Co., Ltd ដែល
បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនជប៉ុន។

ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់
របាយការណ៍ការពេញមួយឆ្នាំ
ការលក់សរុប (ឯកតាៈ ‘០០០ដុល្លារ)

គណនេយ្យទទួល (ឯកតាៈ ‘០០០ដុល្លារ)
145,739
128,185

181,522

អនុលោមតាមស្តងដា
់ រ

102,407

34,527

37,175

2016

2017

ខែធូ្ន

របាយការណ៍

ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា

67,072

55,699

បរិចទ
េ្ឆ ដល
ែ បានបញ្ចបថ
់ ទ
ៃ្ង ៣
ី ១

ឆ្ន២
ំា ០២០នេះតវូ្រ បានរៀបចំឡង
ើ ដោយ

151,855

43,455

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថស
ុ មប
្រា កា
់ រិយ

“CIFRS”។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រា ប់ កា រិ យ បរិ ច្ឆេ ទ ដែ ល បានបញ្ច ប់

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវបាន
2016

2017

2018

2019

2020

ប្រាក់ចំណូលសរុប (ឯកតាៈ ‘០០០ដុល្លារ)

2018

2019

2020

150,530

155,667

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា “CIFRS”។
កំណត់សម្គាល់៖

29,002

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ របាយការណ៍

10,361

41,010

ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំ

46,017

2017

2018

2019

2020

ចំនួនបុគ្គលិក

2016

6

918

964

499

2017

2017

2018

2019

2020

11

12

12

2018

2019

2020

ចំនួនសាខា

682
433

2016

2018

2019

2020
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2016

2017

ដោយអនុវត្ត

តាមស្តង់ដារគណនេយ្យនៃកម្ពុជា
គោលការណ៍ណែនាំ

2016

គ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់

រហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់
78,035

15,588
9,012

ដោយអនុលោម

តាមស្តង់ដារ របាយការណ៍ទាក់ទងនឹង

ទ្រព្យសកម្មសរុប (ឯកតាៈ ‘០០០ដុល្លារ)

35,297

បង្ហាញជាលើកដំបូង

និង

និងបទបញ្ញត្តិ

របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា “NBC”។

សារពី
គណៈគ្រប់គ្រង

យើងសូមណែនាឲ
ំ យ្ ស្គល
ា ព
់ ផ
ី លិតផល និងសេវាកម្មរបស់

ធនាគារឯកទេស អុអ
ី ន (ខេមបូឌា) ភីអល
ិ ស៊ី នៅក្នង
ុ ទីផសា
្ រ
របស់ពះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ ជាមួយនឹងពាក្យស្លក
ោ

លោក Taketo Ando
សាមញ្ញ រហ័ស និងងាយស្រល
ួ

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
និងជាអគ្គនាយក

អ្នកអានជាទីគោរព
ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើត

ចុងបញ្ចប់ យើងនឹងបន្តពង្រឹងការប្តជ
េ ្ញាចិត្តរបស់យើង ក្នុងការ

ឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១១ ក្រោមឈ្មោះគ្រឹះ

បន្តទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

កម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនមានកិច្ចធានា។ យើងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ

ដើម្បីនាំមកនូវគុណតម្លៃបន្ថែមដល់អតិថិជន។

ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវសេវា

ធនាគារឯកទេសពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥។

សម្រាប់ឆាំ្ន ២០២១ ជាឱកាស និងការប្រកួតប្រជែងថ្មីយើងបាន

បន្តផ្តោតលើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងដល់អតិថិជន ដូច

យើងជឿជាក់ថា ធនាគារឯកទេស អុីអន ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អ 
យើងសូមអ
 រគុណ

ដល់អតិថិជន និងបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់ ដែលតែងតែគាំទ្រ 
និងចូលរួមចំណែក ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅ
ក្នុងឆ្នាំ ២០២០។

ជាសេវាបង់រំលស់ ផលិតផលឥណទានរថយន្ត ឥណទានទៅលើ
គ្រឿងចក្រកសិកម្ម ប្រាក់កម្ចីផាល
្ទ ់ខ្លួនទាំងប្រាក់រៀល

និងប្រាក់

ដុល្លារ ប័ណ្ណឥណទានទាំងពីរប្រភេទ អុីអ
 នម៉ូបាល (Scan to Pay)

ទម្រង់កម្មវិធីរបស់ទូរសព្ទស្មាតហ្វូន (អុីអនវ៉លឡេត) ជារូបិយវត្ថុ
ខ្មែររៀល ដែលបំពាក់ជាមួយមុខងារទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ QR កូដ។

យើងបានកត់សម្គល
ា ឃ
់ ញ
ើ ថា អតិថជ
ិ នបានផ្លស
ា ប
់ រូ្ត គោលគំនត
ិ 

នៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ

២០២០

នេះ។ ពួកគេពិតជាមានតម្រូវការខ្លាំងក្នុងកាប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាម
ប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីបញ្ចៀសពីការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយ
មនុស្សជុំវិញខ្លួន។

ដូច្នេះហើយ

យើងបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់

លោក Taketo Ando
Vice-Chairman of the Board
and Managing Director

យ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាឆ្លើយតប
ទៅនឹងស្ថានភាពនៃជម្ងឺកូវិដ១៩ នេះ។
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Tsutomu Omodera

លោក Taketo Ando

មុខតំណែង ៖ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

មុខតំណង
ែ ៖



ជាអគ្គនាយកនៃ AEON Specialized

ឆ្នាំកំណើត ៖ ១៩៦៤

អនុបធា
្រ នក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល និង

លោក Keiichi Nambu
មុខតំណង
ែ ៖ អភិបាលបត
្រ ប
ិ ត្តិ
ឆ្នក
ំា ណ
ំ
ត
ើ ៖ ១៩៧២

លោក Jun Kuroda
មុខតំណង
ែ ៖ អភិបាលមិនបត
្រ ប
ិ ត្តិ
ឆ្នក
ំា ណ
ំ
ត
ើ ៖ ១៩៥៣

Bank (Cambodia) Plc.

ឆ្នក
ំា ណ
ំ
ត
ើ ៖ ១៩៦៧

២០២១ – បច្ចុប្បន ៖

២០១៧ – បច្ចុប្បន្ន៖

២០១៦ – បច្ចុប្បន្ន៖

២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន៖

AEON Specialized Bank

ជាអគ្គនាយកនៃ AEON Specialized

Bank (Cambodia) Plc.

Bank (Cambodia) Plc.

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន
(Cambodia) Plc.
២០២០ – បច្ចុប្បន្ន ៖

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជា

អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន AEON Thana
Sinsap (Thailand) Public Company

Limited
២០២០ – បច្ចុប្បន្ន ៖

នាយកមិនប្រតិបត្តិ (កាន់តួនាទីជា

ប្រធាន) របស់ក្រុមហ៊ុន ACS Servicing
(Thailand) Co., Ltd.

២០១៨ – ២០២០ ៖

អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន ACS Credit
Management Co., Ltd. (Japan)

២០១៩ ៖

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង
Bank (Cambodia) Plc.
២០១៥ – ២០១៧ ៖

អគ្គនាយកនៃ ACS Servicing
(Thailand) Co., Ltd.
២០១៤ – ២០១៥ ៖

អភិបាលប្រតិបត្តិនៃ AEON Thana

អភិបាលប្រតិបត្តិ AEON Specialized
២០១២ – ២០១៦ ៖

ប្រធានការិយាល័យស្នាក់ការនៃAEON
២០១១ – ២០១២ ៖

ប្រតិបត្តិ)នៃ AEON Financial Service

ប្រធានការិយាល័យតំណាងនៃ
AEONCredit Service India Private

២០១៣ – ២០១៤ ៖

២០០៨ – ២០១១ ៖

Shintoshin Branch Project, AEON

នៃAEON Credit Service Co., Ltd

២០១២ – ២០១៣ ៖

ប្រធានភូមិភាគខាងត្បូងតំបន់ Kanto
of AEON Credit Service Co., Ltd

នាយកមិនប្រតិបត្តិ របស់ក្រុមហ៊ុន

អភិបាលនៃ AFS Corporation Co., Ltd.
២០១៨ – ២០១៩ ៖

limited

CreditService Co., Ltd.

២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន ៖

Credit Service India Private limited

Sinsap (Thailand) Pcl

ប្រធានដឹកនាំគម្រោងនៃMakuhari-

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ AEON Specialized

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទនងក្រៅប្រទេស

ទីប្រឹក្សា (ជំនួយការប្រធាន និងនាយក
Co.,Ltd

២០១៦ – ២០១៨ ៖

ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មនៃAEON
Financial Service Co.,Ltd

២០១៣ – ២០១៦ ៖

ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មខាងក្រៅ

ប្រទេសនៃAEON Financial Service Co.,

Ltd

២០១១ –២០១៣ ៖

សវនករនៃ AEON Housing Loan

Serivice Co., Ltd

AEON Credit Service Co., Ltd.

២០១១ –២០១២ ៖

២០១៥ – ២០១៩៖

Ltd

អភិបាល និងប្រធានប្រតិបត្តិ របស់ក
 ្រុម
ហ៊ុន AEON Credit Service Co., Ltd.

សវនករនៃ AEON Community Bank Co.
២០១០ –២០១៣ ៖

ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មនៃ AEON
Bank Co. Ltd

២០០៧ –២០០៩ ៖

អភិបាលនៃAEON Bank Co., Ltd
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អ្នកប្រឹក្សា

លោក អោម សេងបូរ៉ា

លោកស្រី ខៀវមាលី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត: សុក ស៊ីផាន់ណា

មុខតំណង
ែ ៖ អភិបាលឯករាជ្យ

មុខតំណង
ែ ៖ អភិបាលឯករាជយ្

មុខតំណែង ៖ ទីប្រឹក្សា

កម្រត
ិ វប្បធម៌ ៖ បរិញប
ា្ញ ត្រថ្នក
ា ណ
់ ត
ិ្ឌ ផ្នក
ែ 
ពាណិជក
្ជ ម្ម

កម្រិតវប្បធម៌ ៖ បរិញាប
្ញ ័ត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាក

កម្រិតវប្បធម៌ ៖ បណ្ឌិតច្បាប់ (JD) មហាវិទ្យាល័យ

ឆ្នក
ំា ណ
ំ
ត
ើ ៖ ១៩៧៧

ឆ្នក
ំា ណ
ំ
ត
ើ ៖ ១៩៦៤

លវិទ្យាល័យ Libre de Bruxelles (ULB)

និងសា
 កលវិទយា
្ ល័យភូមន
ិ ន
្ទ ត
ី សា
ិ ស្រន
្ត ង
ិ វិទយា
្ 

ឆ្នាំកំណើត ៖ ១៩៦០

សាកលវិទ្យាល័យនីតីសាស្រ្តនៃ Widener University

School of Law Delaware, (USA)បណ្ឌិត(Ph.D)

សាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចដោយសហការជាមួយ

ផ្នែកទស្សនវិជ្ជា (Ph.D) នៃ Bond University School

វិទ្យាល័យហ្សឺណែវ (LLM) និង LLB មកពី

បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Paris 2 Pantheon Assas

សាកលវិទ្យាល័យ Montreal និងសា
 កល

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ នីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យា

of Law Queensland (Australia) សញ្ញាប័ត្រអនុ

សាស្តស
្រ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ប
្ច រិញប
ា្ញ តច
្រ បា
្ ប់នៅវិទយា
្ ស្ថន
ា 
ជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិ
សាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច។
២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន៖

២០២០ – បច្ចុប្បន្ន៖

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ CEO Master

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាAsia of INTA

Club Investment Plc.

២០១៩-បច្នុប្បន្ន

២០១៥ – បច្ចុប្បន្ន ៖

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ វិទ្យាស្ថាន CEO
ម៉ាស្ទ័រក្លឹប និងសាលាអចលនទ្រព្យកម្ពុជា
និងមហាវិទ្យាល័យគ្រ
 ប់គ្រងពាណិជ្ជ
កម្មអន្ដរជាតិ

២០១៣ – បច្ចុប្បន្ន ៖

កម
ុ្រ បក
ឹ្រ សា
្ ភិបាលឯករាជយ្ នៃរដ្ឋក
ា រទឹកស្វយត
័ 
ក្រុងភ្នំពេញ

២០១២ – បច្ចុប្បន្ន ៖

សមាជិកប្រឹក្សាយោបល់នៃសភាពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពុជា

២០១១ – បច្ចុប្បន្ន៖

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យនៃ AEON

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

អនុប្រធានសមាជិកស្ថាបនិកបន្ថែមនៃ

២០១៨ – បច្ចុប្បន្ន៖
ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បានចូលរួមជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ

NCAC

អន្តរជាតិ។

២០១៧ – បច្ចុប្បន្ន៖

២០១៤ – បច្ចុប្បន្ន ៖

of APAA-Cambodian Group

ទីប្រឹក្សានៃ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០១៦ – បច្ចុប្បន្ន ៖

២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន៖

សមាជិកនៃ APAA and Council Member

សមាជិកនៃ ASEAN IPA- Country Head of

Cambodian Group

២០១៤ – បច្ចុប្បន្ន ៖

អភិបាលឯករាជ្យ AEON Specialized Bank
(Cambodia) Plc.

២០១៣ – បច្ចុប្បន្ន ៖

សមាជិកស្ថាបនិកនៃNational Commercial
Arbitration Center

ដៃគូគ្រប់គ្រង SokSiphana&associates a member of
ZICOLaw
២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន៖
គ្រូបង្រៀនម្តងម្កាលនៃច្បាប់និងគោលនយោបាយនៅ
សាកលវទ
ិ យា
្ ល័យភូមន
ិ ន
្ទ ត
ី សា
ិ ស្ត្រនិងវិទយា
្ សាស្តសេ
្រ ដក
្ឋ ច
ិ ្ច
(RULE)

២០១០ – បច្ចុប្បន្ន ៖

សហប្រធាននៃការិយាល័យនៃ SokSiphana

& associates, a member of ZICOLAW
២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន៖

ភ្នាក់ងារម៉ាកពាណិជ្ជកម្ម
២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន៖

សមាជិកស្ថាបនិកនៃ Intellectual Property
Association of Cambodia (IPAC)

២០០៤ – បច្ចុប្បន្ន៖

សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា
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តារាងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង

ភាគទុនិក

ក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល

អគ្គនាយក

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ

គ្រប់គ្រងសាជីវកម្ម

ធនធានមនុស្ស

គ្រប់គ្រង

សវនករផ្ទៃក្នុង

ហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គណនេយ្យ

អាជីវកម្ម

សាជីវកម្ម

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ធនធានមនុស្ស
និង
បណ្តុះបណ្តាល

សាជីវកម្ម

គ្រប់គ្រង

គណនេយ្យ
និងការគ្រប់គ្រង
ថវិកា

អភិវឌ្ឍឥណទាន
និងគាំទ្រប្រតិបត្តិ
ការសាខា

ហិរញ្ញវត្ថុ

ទីផ្សារអាជីវកម្ម
ឥណទាន

ឥណទាន

គាំទ្រប្រតិបត្តិការ
និងផ្នែកលក់

អភិវឌ្ឍ

និងប្រតិបត្តិការ

អភិវឌ្ឍ
ផលិតផល

គ្រប់គ្រង
ព័ត៌មានវិទ្យា

ឥណទាន

គ្រប់គ្រងហេដ្ឋា

វាយតម្លៃ
ឥណទាន

ប្រមូលឥណទាន
បច្ចុប្បន្ន

អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ

ផែនការ
ឥណទាន

ប្រមូលឥណទាន
យឺត

ប្រព័ន្ធ

ទទួលខុសត្រូវ

អេឡិចត្រូនិច

ផែនការ

និងអភិវឌ្ឍ

រចនាសម្ព័ន្ធ

ប្រតិបត្តិការ

អតិថិជន

គ្រប់គ្រងសុវត្ថិ

បំរើសេវា

ភាពព័ត៌មានវិទ្យា

អតិថិជន

គ្រប់គ្រងគំរោង
ព័ត៌មានវិទ្យា
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ក្រុម

ផ្នែក

គ្រប់គ្រង

អភិវឌ្ឍម៉ាក
និងស្ទរឌីជីថល

អាជីវកម្មសាច់ប្រាក់

អភិវឌ្ឍសេវា

អភិបាល

គ្រប់គ្រង
ឥណទាន

ព័ត៌មានវិទ្យា

ផលិតផល

ទីផ្សារអាជីវកម្ម
កាតឥណទាន

នីតិកម្ម

និងប្រតិបត្តិតាម

គ្រប់គ្រងឥណទាន

ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

និងរដ្ឋបាល

រដ្ឋបាល

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

គណៈកម្មការសវនកម្ម

លើការអនុម័ត

ប្រមូលឥណទាន

ប្រមូលឥណទាន
យឺតរយៈពេលវែង
រដ្ឋបាលប្រមូល
ឥណទាន

ប្រវត្តិអាជីវកម្ម
២០១៤

២០១៣

មេសា

ទទួលបានជាវិជ្ជមាននូវប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ

មិថុនា

បើកសម្ពោធសាខាខេត្តសៀមរាប

ធ្នូ

បើកសម្ពោធសាខាខណ្ឌចំការមន

ឧសភា ដាក់ឱ្យដំណើរការសេវាកម្មបង់រំលស់សម្រាប់គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
កញ្ញា

ដាក់ឱ្យដំណើរការកាតសមាជិក

២០១៥

មីនា

ចាប់ផ្តើមការធានារ៉ាប់រងលើសេវាកម្មបង់រំលស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន
FORTE

តុលា

ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារឯកទេស

វិចិ្ឆកា

ដាក់ឱ្យដំណើរការពាក្យស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធ Online

២០១៧

មករា

ទីសា្នក់ការកណ្តាល និងផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានសាខាខេត្តបាត់ដំបង

តុលា

កែលំអ និងផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានសាខាខេត្តសៀមរាប

ធ្នូ

តុលា

ដាក់ឱ្យដំណើរកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន
បើកសម្ពោធសាខាខេត្តបាត់ដំបង
ផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្តាល
បើកសម្ពោធសាខាផ្សារទំនើប អុីអន ភ្នំពេញ
ចាប់ផ្តើមសេវាប័ណ្ណសន្សំពិន្ទុសម្រាប់ អុីអន ភ្នំពេញ
ចាប់ផ្តើមការសងប្រាក់តាមរដូវកាលសម្រាប់សេវាកម្ម
បង់រំលស់គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
បើកសមោ្ភធសាខាខេត្តកំពង់ចាម

២០១៦

កុម្ភ:

កម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទេស

មេសា

ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌មាស

មេសា
កក្កដា

កែលំអសាខាផ្សារទំនើប អុីអនម៉ល
ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌ស្វាយ

២០១៨

បើកសម្ពោធសាខាពោធិ៍ចិនតុង

កក្កដា
សីហា

មីនា
ឧសភា
ឧសភា
មិថុនា
មិថុនា
កញ្ញា	

កែលំអការិយាល័យកណ្តាល
ទទួលបានពានរង្វាន់ពី VISA

២០១៩

មេសា
មេសា
មិថុនា
សីហា
សីហា
ធ្នូ

ដាក់អោយដំណើរការ អុីអនវ៉លឡេត
ចាប់ផ្តើមបង់រំលស់រថយន្ត
បើកសម្ពោធសាខា អុីអនម៉ល សែនសុខ
បើកសម្ពោធសាខាខេត្តតាកែវ
បើកសម្ពោធសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ដាក់អោយដំណើរការ អុីអនកាតម៉ូបាល (Scan to Pay)

២០២០

មេសា ផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល
មិថុនា កែលម្អ សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
កក្កដា	ប្តូរទីតាំង និងប្តូរឈ្មោះពី សាខាសុវណ្ណា ទៅជាសាខា
ស្ទឹងមានជ័យ
សីហា កែលម្អ និងផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានសាខាខេត្តតាកែវ
វិច្ឆិកា បើកសម្ពោធសាខាច្បារអំពៅ

ឧសភា ការកែលម្អ សាខាពោធិ៍ចិនតុង

សីហា

ការកែលម្អ សាខាបាត់ដំបង

ធ្នូ

ទទួលបានពានរង្វាន់ពី VISA

កញ្ញា

ការកែលម្អ សាខាអុីអនម៉ល ភ្នំពេញ
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សមិទ្ធិផលឆ្នាំ ២០២០
សមិទ្ធិផល
១.

៣. ឥណទានបុគ្គល និងការបង់រំលស់ដែលជាផលិតផល

ការពង្រីកបន្ថែមនូវដៃគូសហការ / ដៃគូជំនួញ

១.១. យើងបានបង្កន
ើ ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយហាងដែលជាដៃគស
ូ ហការ

ថ្មច
ី ំនួន ៤៥២ បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដែលធ
 ្វើឱ្យ

ដៃគូសរុបកើនដល់ ៣.៥០២។ កំណើននេះគឺជាការខិតខំពី
សកម្មភាពជ្រៀតចូលក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងការសហការ
ជាម្ចាស់ហាងដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

១.២. ដោយមានការបង្កន
ើ និងការបន្តការសហការជាមួយដៃគអា
ូ ជីវ
កម្ម យើងបានបង្កើនយីហោដែលជាដៃគូសហការរហូតដល់

ទៅចំនួន ៤៣៨ ដែលក្នុងនោះមានចំនួនហាងរហូតដល់ទៅ
៥៣៣ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០។ សរុបជាលទ្ធផលរួមទាំងអស់ យើង
ទទួលបានយីហោដគ
ៃ ស
ូ ហការរហូតដល់ទៅ ៨០៧ ម៉ក
ា យីហោ
និងចំនួនហាង ១.១៣៦ កន្លែង។

១.៣. ការបង្កន
ើ ទំនាក់ទន
ំ ងអាជីវកម្មជាមួយនឹងហាងដែលបប
ើ្រ ស
្រា ់
អុីអនកាតអេឡិកត្រូនិកមានចំនួន ៦៣៨ ម៉ាកហាង និងច
 ំនួន
៧៣៦

កន្លែងក្នុងឆ្នាំ

២០២០

ដែលសរុបទាំងអស់មាន

ចំនួនម៉ាកយីហោរហូតដល់ទៅ ១.០២៥ ម៉ាក និងហាងចំនួន
១.២៣៨ កន្លែង។

ផ្តោតសំខាន់ ប៉ុន្តែបានថយចុះកាលពីឆ្នាំ ២០១៩

៣.១. ទោះបីជាមានការបឈ
្រ មនឹងបញ្ហដោ
ា យសាររោគរាតតបា
្ តនៅ

ដើមឆ្នាំ ២០២០ និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតរួមទាំងទឹក

ជំនន់នៅត្រីមាសទី ៤ យើងនៅតែបន្តក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី
ដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើង។

សកម្មភាពនេះគឺដើម្បី

ធានាថា យើងនៅតែរួមកម្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីផ្តល់
ផលប្រយោជន៍ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន
តាមគោលការណ៍អាជីវកម្មរបស់យើង។

និងដើម្បីអនុវត្ត

៣.២. តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយ ទាំងតាមអនឡាញ (Online) និង
អហ្វឡាញ (Offline) យើងទទួលបានការលក់លើឥណទាន
បុគ្គលបានជិត ៣៥ លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានការធ្លាក់ចុះ

១២ ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នម
ំា ន
ុ ។ នៅឆ្នំា ២០២០ ប្រហល
ែ ជា
៥០

ភាគរយនៃឥណទានបុគ្គលត្រូវបានផ្តល់ជាប្រាក់រៀល

ដើម្បីគាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណកុង
្ន ស្រុករបស់យើង។

អនុបាតនេះ បានកើនឡើងប្រហែល + ១៣ដង បើប្រៀបធៀប

នឹងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយកម្ចីជាប្រាក់រៀលនេះបានរួមចំណែក

១២,៧៩% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុបដែលយើងទទួលបានក្នុង
ឆ្នាំ ២០២០ ។

១.៤. ការបង្កើនទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយហាងដែលប្រើប្រាស់អុី

៣.៣. ប្រាក់កម្ចីមានគោលបំណងសម្រេចបានជិត ២៣ លានដុល្លារ

ដែលសរុបទាំងអស់ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២០ មានចំនួនរ ហូត

ការធ្លក
ា ច
់ ះុ នេះត្រវូ បានបង្រម
ួ អប្បបរមាដោយរក្សាទំនាក់ទន
ំ ង

អុីនវ៉លឡេត មានចំនួន ២៥៥ ហាងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០

ដល់ទៅ៨៣១ ហាង ទាំងនៅផ្សារទំនើបអុីអនម៉លភ្នំពេញ
និងផ្សារអុីអនម៉លសែនសុខស៊ីធី
ទៀត។

និងហាងខាងក្រៅផ្សេង

២.១. ដើម្បីបម្រើអតិថិជនរបស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង យើង
បានពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍបន្ថែមនូវសមត្ថភាពនៃផ្នែកបម្រើសេវា
កម្មជូនអតិថិជន (Call Center) ឲ្យមានភាពរឹងមាំដែលអាច
អនុញាត
្ញ ឲ្យភ្នាក់ងាររបស់យើង អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅ
ចូលរបស់អតិថិជនបានទាន់ពេលវេលា។

យើងបានពង្រីកបណ្តាញហៅចូលកាន់តែ

ច្រើនសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង
មតិយោបល់
គេហទំព័រ

ឬសំណើ

ដើម្បីអាចទទួលបាននូវ

ដែលរួមមានដូចជា

ការទទួលសំណើតាមសាខា

និងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូសំខាន់ ដូចជាក្រុមហ៊ុន

Samsung អ្នកចែកចាយទូរស័ព្ទ iPhone និងដៃគូឧបករណ៍
ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះសំខាន់ៗដទៃទៀត។

៣.៤. ប្រាក់កម្ចីលើការបង់រំលស់មូត
៉ ូក៏ទទួលរងនូវការធ្លាក់ចះុ ផងដែរ

២. ការពង្រឹងការបំពេញសេវាកម្មជូនអតិថិជន

២.២. ក្រៅពីប្រព័ន្ធនេះ

អាមេរិកគឺធ្លាក់ចុះ ២៦ ភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។

ហ្វេសប៊ុក

និងប្រអប់ផ
 ្តល់

មតិយោបល់។ ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីបណ្តាញទាំងនេះ អាចរក
បាន និងបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងផ្ទាល់។

ដោយយើងទទួលបានលទ្ធផលត្រម
ឹ តែ ប្រហល
ែ ២១ លានដុលរា្ល

ពោលគឺធក
ា្ល ច
់ ះុ ១១ ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នម
ំា ន
ុ ។ ការប៉ះទង្គច
ិ
ខ្លាំងបំផុតគឺការផ្តល់កម្ចីលើការបង់រំលស់រ៉ឺម៉កដែលបណ្តាល
ពីផលប៉ះពាល់អវិជមា
្ជ ននវៃ ស
ិ យ
័ ដឹកជញ្ជន
ូ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពេលមាន

ជម្ងឺឆ្លងរាលដាល។

៣.៥. ប្រាក់កម្ចីលើការបង់រំលស់រថយន្តសម្រេចបានប្រហែល ១៩
លានដុល្លារ ពោលគឺធ្លាក់ចុះ ៣៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ផល

ប៉ះពាល់ដែលជះឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតគឺនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ នៃ
ឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារយើងបានគ្រប់គ្រងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី
បក
្រ បដោយការបង
ុ្រ បយ
្រ ត
័ ដ
្ន ម
ើ ប្ កា
ី ត់បន្ថយបំណល
ុ អាក្រក់ និង

ការធ្វើសំវិធានធន។ ប៉ុន្តែ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមានភាពប្រសើរ
ឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី ៤ នៅពេលដែលស្ថានភាពនៃជម្ងឺរាត
ត្បាតបានធូរស្បើយ។
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សង្ខេបព័ត៌មានអាជីវកម្មស
 ំខាន់ៗឆ្នាំ២០២០
ឥណទានរថយន្ត
ឥណទានលើការបង់រំលស់ឡានថ្មី និងឡានមួយទឹក នៅតែរក្សា

ឥណទានរបស់យង
ើ ត្រៀមខ្លន
ួ រួចរាល់ជានិចដ
្ច ម
ើ ប្ ច
ី ះុ ជួប និងពិភាកសា
្

ការលំបាកក្នុងដំណាក់កាលនៃជម្ងឺឆ្លងនាដើមឆ្នាំកដោ
៏ យ។ អតិថិជន

ឆ្នាំ២០២០ យីហោរថយន្តថ្មីដែលទទួលបានការពេញនិយមជាងគេ

បាននវូ តម្រវូ ការល្អនៅលើទផ
ី សា
្ រសមប
្រា ឆ
់ ២
ំ ា្ន ០២០ ទោះបីសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ជ
្ច ប
ួ
គោលដៅរបស់យើង

នៅតែបន្តស្វែងរកសេវាកម្មឥណទានរបស់

ធនាគារឯកទេសអុីអន ដើម្បីទទួលបាននូវរថយន្តដែលពួកគាត់ចង់

ជាមួយអតិថិជននៅទីក្រុង

និងតាមបណ្តាខេត្តនានា។

នៅក្នុង

មានដូចជា Mitsubishi, MG, និង Mazda។ ចំណែករថយន្តមួយ
ទឹកដ
 ែលទទួលបានការពេញនិយមខ្លាំងមានដូចជា Toyota Prius,

បាន។ នោះក៏ដោយសារតែយើងបន្តផ្តល់លក្ខខណ្ឌងាយស្រួល ការ

Toyota Highlander, និង Toyota Lexus ជាដើម។ យើងនឹងបន្ត

រហ័សទាន់ចត
ិ ។
្ត យើងនៅតប
ែ ន្តផល
្ត ស
់ វា
េ កម្មឥណទានរថយន្តសង
ឹ 

ដើម្បីផ្តល់ជម្រើសកាន់តែច្រើនដល់អតិថិជនគោលដៅនៅឆ្នាំក្រោយ

ទាមទារឯកសារតិចតួច និងល្បឿននៃការអនុម័តឥណទានមានភាព
គប
្រ ប
់ ភ
្រ ទ
េ ដល់អតិថជ
ិ នស្ទរើ គប
្រ ទ
់ ស
ិ ទីនផ
ៃ ប
ៃ្ទ ទ
្រ ស
េ ។ ក្រម
ុ ការងារ

ពង្រីកកិច្ចសហការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មអោយបានច្រើនថែមទៀត
ៗទៀត។
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ទស្សនវិស័យអាជីវកម្មឆាំ២
្ន ០២១
ប័ណ្ណឥណទាន

ដោយមានការរួមចំណែករបស់អតិថិជនដែលជាម្ចាស់អុីអនកាត
ដៃគស
ូ ហការ និងការខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ របស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ទាំងអស់នធ
ៃ នាគារ
ឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ធនាគារយើងខ្ញុំបានចេញ
កាតសរុបចំនួន ៦៣.១០៩កាត គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ ហើយ
ការរីកចមន
ើ្រ ដល
ែ គួរឲយ្ កត់សម្គល
ា ន
់ ះេ បានឈរនៅចំណាត់ថក
ា្ន ទ
់ ២
ី 
ចំពោះការទូទាត់ចន
ើ្រ ជាងគេ (យោងតាមរបាយការណ៍បណ
័ ឥ
្ណ ណទាន
វីសាកាត ក្នុងត្រីមាសទី ៤ឆ្នាំ ២០២០)។

ឥណទានប្រាក់រៀល

ដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតនឿយហត់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋា

ភិបាល

អន្តរជាតិ

ការបន្តគាំទ្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពស
ី ្ថាប័នក្នុងស្រុក

ព្រមទាំងការយល់ដឹងកាន់តែខ្ពស់ក្នុងបណ្តាមហាជនក្នុង

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺកូវីដ១៩ យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ជម្ងឺ
ឆ្លងដ៏កាចសាហាវនេះនឹងអាចគ្រប់គ្រងបាន ហើយសកម្មភាពសេដ្ឋ

កិចន
្ច ង
ឹ វិលទៅរកបក
្រ ត
្រ ភា
ី ពនាពេលឆាប់ៗខាងមុខ។ ធនាគារឯកទេស

ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នៅតែឈរក្នុង
លំដាប់លេខ១ និងបានកាន់កាប់រហូតដល់ ៤៦% នៃចំនួនប័ណ្ណ
ឥណទានសរុបដែលបានចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (យោងតាម
របាយការណ៍ប័ណ្ណឥណទានក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នាំ ២០២០)។

អុីអននឹងបន្តការសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល

ធនាគារឯកទេស អុីអន(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានធ្វើការពង្រឹង
បន្ថែមនូវកម្មវិធស
ី ន្សំពិន្ទុ “Happy Plus Point” ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជន
នូវជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ការប្តូរពិន្ទុដូចជា៖ សន្លឹកប័ណទ
្ណ ូទាត់ជា
ទឹកប្រាក់ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុង អុីអន
កាតរបស់អតិថិជនផ្ទាល់។ យើងបានធ្វើនូវសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បី
រក្សានៅការបប
ើ្រ ស
្រា ព
់ អ
ី តិថជ
ិ ន និងបា
 នផ្តលន
់ វូ អ
 ត្ថបយោ
្រ
ជន៍ប
 ន្ថម
ែ
ដោយផ្តល់នូវការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% ជាមួយដៃគូសហការ
ជាង ១.១៣៦ ហាង។ យើងបានបន្តពង្រីកបន្ថែមដៃគូសហការ និង
ជួយគាំទ្រដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ដើម្បីរក្សានៅការទូទាត់ដោយមិន
ប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់បន្ថែមចំនួន១.០២៥ ម៉ាក និង ១.២៣៨
ហាង ត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ (ដៃគូសហការដែលឈនៅចំណាត់ថ្នាក
កំពូលគឺ ផ្នែកអាហារ និងភេសជ្ជៈមាន ៤៦% សម្លៀកបំពាក់ និង
គ្រឿងតុបតែងខ្លួនមាន ២១% ការថែទាំសុខភាពមាន ៨% និង
១២៤% សម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗទៀត)។ ដៃគូសហការភាគច្រើនគឺ
ជាអាជីវកម្មខាត
្ន តូច ដូច្នេះការទូទាត់មានទំហំទឹកប្រាក់តិចតួច ដែល
ធ្វើឲ្យយើងអាចបង្កើនការទូរទាត់តាមទូរស័ព្ទដៃ និងកាត់បន្ថយការ
ប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់នៅក្នុងទីផ្សារ។

កម្ពុជា

ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
នឹងបន្តធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវគុណភាពផលិតផលរបស់យើង
ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អបំផុតជូនចំពោះអតិថិជនដែលជាម្ចាស់
អុីអនកាត ហើយការផ្តលជ
់ ន
ូ នេះមិនចំពោះតអ
ែ តិថជ
ិ នដល
ែ ជាម្ចស
ា ់
អុអ
ី នកាត ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ទេ ប៉ុនែក
្ត ៏ផ្តល់ជូនចំពោះអតិថិជន អុីអនកាត
ម៉ូបាលផងដែរ ដើម្បីធឲ
្វើ យ្ អតិថជ
ិ នទទួលបាននូវភាពងាយស្រល
ួ ក្នង
ុ 
ការចុះឈ្មះោ ប្រប
ើ ស
្រា ់ សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កាត ការគ្រប់គ្រង
កាត ការពិនត
ិ យ្ ម
 ល
ើ សមតុលយ្ ឥណទាន ពិនត
ិ យ្ មើលបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រណ៍
របាយការណ៍វក
ិ យ
្ក បតប
្រ ចា
្រ ខ
ំ ែ និងពិនត
ិ យ្ មើលពិនស
ុ្ទ នស្ ដ
ំ ល
ែ លោក
អ្នកទទួលបា
 នជាដើម។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការទូរទាត់បានយ៉ាងឆា
ប់រហ័សតាមរយៈការ “ស្កេនដើម្បីទូទាត់” ដោយគ្រាន់តែស្កេន QR
កូដពីទូ
 រស័ពស
្ទ ្មាតហ្វូនរបស់អតិថិជនដោយផ្ទាល់។ លើសពីនេះទៅ
ទៀតមុខងារ Contactless ក៏អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនធ្វើការទូទាត់បាន
យ៉ាងរហ័សដោយគ្រាន់តែ “ប៉ះដ
 ើម្បី ទូទាត់”។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2020

និង

ជួយអតិថិជនរបស់យើងនាគ្រាលំបាកនេះ។

និងអាជ្ញាធរដើម្បី

ក្រៅពីផ្តល់ការយោគ

យល់ខ្ពស់ក្នុងការប្រមូលឥណទានតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល និងសារាចរណែនាំនានារបស់ធនាគារជាតិនៃ

ធនាគារឯកទេសអុីអននឹងនៅតែបន្តផ្តល់ឥណទានជូនដល់

អតិថិជនរបស់យើង

ដើម្បីអោយពួកគេអាចប្រើប្រាស់ធនធានទាំង

នោះយកទៅអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

និងកែលំអជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

កម្ចី

ឥណទានបុគ្គលនៅតែជាសេវាកម្មឈានមុខរបស់យើង។ បន្ថែមលើ
ការផ្តល់ឥណទានជាប្រាក់រៀលសម្រាប់កម្ចីសាច់ប្រាក់

យើងក៏នឹង

ផ្តលក
់ ម្ចជា
ី បក
្រា រ
់ ៀលសមប
្រា កា
់ របង់រល
ំ ស់សម្ភរា ៈផស្ ង
េ ៗ ឬយានយន្ត

ផងដែរ។ យើងនឹងរិះរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីជំរុញ និងលើកទឹក
ចិត្តដល់អតិថិជន និងដៃគូអាជីវកម្មអោយសហការជួយលើកតម្កើង
ការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុប្រាក់រៀល។

ការត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុង

ការប្រតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារ
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បង្ហាញពីភាព
រឹងមាំ និងសុវត្ថភា
ិ ពរបស់ដណ
ំ
រើ ការធនាគារ។ ការរៀបចំដស
៏ មស្រប
និងការពងង
ឹ្រ បព
្រ ន
័ ប
្ធ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ និងការតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បក
្រ បដោយ
សង្គត្តិភាព ជួយឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ ធនាគារ
ឯកទេស អុីអន រក្សាបាននូវធនធាន ចេញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្ត និងប្រតិបត្តិតាមនូវរាល់ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ។
ប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ក៏ជួយកាត់បន្ថយនូវឱកាសនៃ
ការកើតឡើងនូវបញ្ហាសខា
ំ ន់ៗ និងភាពមិនប្រក្រតី មួយចំនួន ព្រម
ទាំងជួយក្នុងការទប់ស្កាត់នូវបញ្ហាទាំងនោះទាន់ពេលវេលា នៅពេល
ដែលវាបានកើតឡើង។ ក្នុងនោះដែរ មុខងារប្រតិបត្តិតាម ពិតជា
 
ចូលរួមចំណែក និងដើរតួនាទីយាង
៉ សំខាន់ នៅក្នុងសកម្មភាពនៃការ
ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងជាលក្ខណៈអចិន្រៃយ
្ត ៍របស់ធនាគារ។ ក្នុងនាមជា
អ្នកការពារនៅស្រទាប់ទី២ ដោយផ្តាច់ចេញពីមុខងារការត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុងដទៃទៀតរបស់ធនាគារ មុខងារប្រតិបត្តិតាម គឺជាមុខងារ
ដែលឯករាជ្យ
ដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
របស់ធនាគារ ដើម្បីបញ្ចៀសពីទំនាស់នៃផលប្រយោជន៍។ តួនាទីដ៏
សំខាន់របស់មុខងារប្រតិបត្តិតាម គឺដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រតិបត្តិការ
រចនាសម្ព័ន្ធ និងនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ អនុលោម
តាមច្បាប់ និងបទបញ្ជាពាក់ព័ន្ធ ក្រមសីលធម៌ ទម្លាប់នៃការអនុវត្ត
ប្រតិបត្តិការ និងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយ
គណៈប្រតិបត្តិ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ផ្នែកប្រតិបត្តិតាម បានធ្វើ
បច្ចុប្បន្នភាពទៅលើ គោលនយោបាយ បទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធីដែល
ទាក់ទងទៅនឹង ក្របខណ្ឌប្រតិបត្តិតាម និងការប្រឆាំង ការសម្អាត
ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដើម្បីឲ្យមានភាពសមស្របទៅនឹង
ការរីកចម្រើននៃផលិតផល សេវាកម្ម និន្នាកាទីផ្សារ និងជាពិសេស
ឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
លើសពន
ី ះេ ទៅទៀតឯកសារ និងសម្ភរា ៈដល
ែ បប
ើ្រ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន ការផល
្ត ់
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក៏ត្រូវបានធ្វើការកែប្រែ និងថែមទាំងបានផ្តលវ់ គ្គ
បណ្តះុ បណ្តល
ា បន្ថម
ែ ដល់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ របស់យង
ើ ដើមប្ ធា
ី នាថា ចំណះេ 
ដឹង និងការយល់ដឹងរបស់ពួកគេបានឆ្លើយតបទៅនឹងការកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យនៃការមិនប្រតិបត្តិតាម ហានិភ័យផ្នែកច្បាប់ និងការលាង
សម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ នៅឆ្នាំ ២០២១ យើងបាន
រៀបចំផែនការក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវកម្មវិធីរៀបចំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ
តាមដែលរួមមាន
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើរាល់គោលនយោបាយ
បទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធី ដែលពាក់ព័ន្ធបង្កើតឲ្យមាននូវបញ្ជីតាមដាន
ការបត
្រ ប
ិ ត្តតា
ិ ម និងកំណត់ពផ
ី ន
ែ ការក្នង
ុ ការតាមដាន និងតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្
បង្កើតអោយមានកម្មវិធីសមស្របក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង
យន្តការនៃការរាយការណ៍ ដើម្បីពង្រឹងមុខាងប្រតិបត្តិតាម ក្នុងការ
ជួយឲ្យធនាគារគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធ
ភាពខ្ពស់។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជាធាតុសខា
ំ ន់មួយនៃ

អាជីវកម្ម

និងបង្កប់វប្បធម៌ហានិភ័យរឹងមាំ

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ

អាជីវកម្ម ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ដោយយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់
នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយ

ចីរភាព ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានចូលរួមក្នុងដំណាក់កាល
ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីផ្តល់នូវគំនិត និងទស្សនៈដោយ

ឯករាជ្យ ដូចជាកាត្រួតពិនិត្យ ការរៀបចំផែនការ និងការដឹកនាំការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំអោយមាន
នូវកិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហានិភ័យថ្នាក់តំបន់ប្រចាំខែ

ដែលមាន

សមាភាពចូលរួម ពីប្រទេសជប៉ុន ថៃ ភូមា និងឡាវដែលសុទ្ធសឹង
ជាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ នៃអុីអនគ្រុប។

ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2020
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ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម
របស់ក្រុមហ៊ុន

ចំណុចឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០
ឆ្នាំ

២០២០

ជាឆ្នាំដំបូងនៃការផ្តួចផ្តើមគំនិតដើម្បីផ្តល់អាហារូបករណ៍អុីអន

១

ភាគរយ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗន
 ៃ

ការជីកអណ្តូង និងការដាំដើមឈើដែលជាសកម្មភាពចម្បងរបស់សកម្មភាពអុីអុីអនគ្រុប និងជាសកម្មភាពសំខាន់មួយរបស់
ទីក្រុងស្អាតរបស់យើងត្រូវបានផ្អាកដោយសារការជម្ងឺកូវិដ១៩។

16

មករា

ធ្វើការឧបត្តម្ភដល់ វិទ្យាស្ថាន CEO Master Club នៃកម្ពុជា

មីនា

ធ្វើការឧបត្ថម្ភ "ព្រឹត្តិការណ៍ខួបលើកទី៣៩ របស់ប្រាក់រៀលខ្មែរ"

មេសា

ធ្វើការបរិច្ចាគតាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា “ការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវិដ១៩”

មេសា

អំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុនអុីអនគ្រុបដល់ "មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ - សូវៀត"

កក្កដា

ធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់សាលាស៊ីជេស៊ីស៊ីក្នុងវិធីមហោស្រពគីហ្សូណាខ្មែរ - ជប៉ុន

តុលា

ធ្វើការបរិច្ចាគតាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាសម្រាប់ "ព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះទឹកជំនន់"

វិច្ឆិកា

ផ្តល់អំណោយដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ "ព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះទឹកជំនន់"

ធ្នូ

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ក្លឹបអុីអន ១% ដល ់"សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងសាលា ស៊ីជេស៊ីស៊ី"

ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
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ទំព័រដែលលើកឡើងអំពីមតិសវនកម្ម ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធ្វើសវនកម្មរួចរបស់ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី សម្រាប់ការិយប
 រិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះភាគទុនិក ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

មតិសវនកម្ម

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពុំបានគ្រប

យើងខ្ញបា
ំុ នធ្វស
ើ វនកម្មលរើ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ ម
ួ របស់ ធនាគារ

ឯកទេសអុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”)
ដែលរួមមានរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

នាថ្ងៃ

ដណ្តប់ព័ត៌មានផ្សេងៗ ហើយយើងខ្ញុំពុំបានធ្វើការសន្នដ
ិ ្ឋានអះអាង
លើព័ត៌មានផ្សេងៗនេះឡើយ។

ទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យើង

ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ របាយការណ៍ចំណេញខាត និងល
 ទ្ធផល

ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវក្នុងការអានព័ត៌មានផ្សេងៗ

ដើម្បីពិចារណាថាតើ

លំហូរ សាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ និងកំណត់

ហិរញ្ញវត្ថុ ឬផ្ទុយពីការយល់ដឹងរបស់យើងខ្ញុំដែលទទួលបានពីការធ្វើ

នយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ព្រមទាំងព័ត៌មានពន្យល់ផ្សេងៗ

បើផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការធ្វើសវនកម្ម

លម្អិតផ្សេងៗ របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន និងរបាយការណ៍

ព័ត៌មានផ្សេងៗទាំងនោះមានភាពផ្ទុយគ្នាជាសារវន្តពីរបាយការណ៍

សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមាន

សវនកម្ម ឬមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្តដែលបានកើតឡើង។ ប្រសិន

សេចក្តីសង្ខេបគោល

ដែលបានបង្ហាញនៅទំព័រទី10 ដល់ទី92។

ជាមតិយោបល់របស់យង
ើ ខ្ញំុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់ធ
 នាគារ

បានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវជាសារវន្ត នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ នាថ្ងៃទី

៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់

ប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅ
តាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា

កំហុសឆ្គងជាសារវន្តអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗ

យើងខ្ញុំសន្នដ
ិ ្ឋានថាមាន

យើងខ្ញុំនឹង

រាយការណ៍

ទៅលើភាពជាក់សង
ែ្ត នោះ។ យើងខ្ញព
ំុ មា
ំុ នអ្វត
ី វូ្រ រាយការណ៍ឡយ
ើ ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ

និងបង្ហាញរបាយ

(ហៅកាត់ថា “CIFRSs”)។

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

មូលដ្ឋានសម្រាប់មតិសវនកម្ម

គ្របគ
់ ង
្រ កំណត់ថាមានភាពចាំបាច់កង
ុ្ន ការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

CIFRSs និងទទួលខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែលគណៈ

យើងខ្ញបា
ំុ នធ្វស
ើ វនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រសវនកម្ម

អន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CISAs”)។ ការទទួលខុសត្រូវ
របស់យើងខ្ញុំដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារទាំងនេះ
រៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែក

គឺត្រូវបាន

“ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករក្នុងការធ្វើ

សវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” នៃរបាយការណ៍នេះ។ យើងខ្ញុំ
ឯករាជ្យពីធនាគារ

ដោយអនុលោមទៅតាមការតម្រូវក្រមសីលធម៌

ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា

ព្រមទាំងបានបំពេញនូវការទទួលខុសត្រូវលើក្រម

សីលធម៌ផ្សេងៗទៀត ដោយអនុលោមទៅតាមការតម្រូវទាំងនេះ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំបានទទួល គឺមាន
ភាពគ្រប់គ្រាន់

ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ

និងសមរម្យដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការផ្តល់

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផ្សេងៗក្រៅពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង
របាយការណ៍របស់សវនករ

ឲ្យជៀសផុតពីការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្ត
ការក្លែងបន្លំ ឬការភាន់ច្រឡំ។

ដែលបណ្តាលមកពី

ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុស

ត្រូវក្នុងការវាយតម្លៃពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ

ក្នុងការបន្តនិរន្តរភាព

អាជីវកម្ម និងត្រូវបង្ហាញបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ត
និរន្តរភាពអាជីវកម្ម ដោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននិរន្តរភាពគណនេយ្យ

លើកលែងតែគណៈគ្រប់គ្រងមានបំណងរំលាយធនាគារ ឬបពា្ឈប់
អាជីវកម្ម ឬពុំមានជម្រើសជាក់សែង
្ត ណាមួយក្រៅពីអនុវត្តដូច្នេះ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យ

លើដំណើរការនៃការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្ម
ទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គោលបំណងរបស់យង
ើ ខ្ញំុ គឺដម
ើ ប្ ទ
ី ទួលបានអំណះអំណាងដែល

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ព័ត៌មាន

សមហេតផ
ុ ល ថាតើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថទា
ុ ង
ំ មូល គឺពមា
ំុ នកំហស
ុ 

របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅទំព័រទី2 ដល់ទី6 ប៉ុនែព
្ត ុំបានរួមបញ្ចូល

ដើម្បីចេញរបាយ-ការណ៍សវនករដែលរួមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់

ផ្សេងៗរួមមានព័ត៌មានអំពីធនាគារនៅលើទំព័រទី1 និងរបាយការណ៍
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍របស់សវនករទេ។

ឆ្គងជាសារវន្ត ដែលបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬការភាន់ច្រឡំ និង
យើងខ្ញុំ។ អំណះអំណាងដែលសមហេតុផល គឺជាអំណះអំណាង
ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
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17

កម្រិតខ្ពស់

ប៉ុនែ្តមិនមែនជាការធានាថាការធ្វើសវនកម្មអនុលោម

របាយការណ៍សវនករ ដើមប្ ទា
ី ញចំណាប់អារម្មណអ
៍ ក
្ន បប
ើ្រ ស
្រា ់

បានកើតឡើងនោះទេ។ កំហុសនេះអាចកើតឡើងពីការក្លែងបន្លំ ឬ

ការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ឬប្រសន
ិ បើការបង្ហញ
ា ព័តមា
៌ នពុបា
ំ នគប
្រ គ
់ ន
្រា ់

តាមស្តង់ដារ CISAs នឹងតែងតែរកឃើញកំហុស ជាសារវន្តដែល
ការភាន់ច្រឡំ

ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត 

ប្រសិនបើកំហុសឆ្គងនីមួយៗ ឬរួមបញ្ចូលគ្នា ត្រូវបានគេរំពឹងថាមាន
ឥទ្ធព
ិ ល ដល់ការសមច
្រ ចិតស
្ត ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់អក
្ន បប
ើ្រ ស
្រា រ់ បាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុជាមូលដ្ឋាន។

ជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសវនកម្ម
CISAs

ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារ

យើងខ្ញុំបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ

និងរក្សាភាពងឿងឆ្ងល់ប្រកប

ដោយវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងការបំពេញការងារសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ហើយ
យើងខ្ញុំក៏បាន៖

yy កំណត់ និងវាយតម្លៃហានិភ័យនៃកំហុសឆ្គងជាសារវន្តនៃរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬការភាន់
ច្រឡំ ដោយរៀបចំ និងអនុវត្តនីតិវិធីសវនកម្ម ដែលឆ្លើយតប

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅលើការបង្ហាញព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយ
យើងខ្ញត
ំុ វូ្រ ធ្វកា
ើ រកប
ែ នៅ
្រែ ក្នង
ុ មតិយោបល់របស់យង
ើ ខ្ញ។
ំុ សេចក្តី
សន្នដ
ិ ន
ា្ឋ របស់យង
ើ ខ្ញផ
ំុ ក
ែ្អ ទៅលើភស្ត-ុ តាងសវនកម្ម ដល
ែ ទទួល
បានរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍សវនកររបស់យើង
ខ្ញុំ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍

ពេលអនាគតអាចបណ្តាលឲ្យធនាគារបញ្ឈប់ការបន្តនិរន្តរភាព
អាជីវកម្ម។

yy វាយតម្លៃការបង្ហាញជាទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារ ក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការលាតត្រដាង ថាតើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ បង្ហាញពីប្រតិបត្តិការ និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ
ដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្ហាញដែលត្រឹមត្រូវ។

យើងខ្ញុំទាក់ទងជាមួយអ្នកទទួលបន្ទុកខាងអភិបាលកិច្ចពាក់ព័ន្ធ

ទៅនឹងហានិភ័យទាំងនោះ និងដើម្បីទទួលបានភស្តុងតាងសវន

ទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ

យោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ហានិភ័យដែលពុំបានរកឃើញកំហុស

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសវន

កម្មគ្រប់គ្រាន់ និងសមរម្យ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការផ្តល់មតិ
ឆ្គងជាសារវន្តដែលបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំគឺធំជាងហានិភ័យ
ដែលបណ្តាលមកពីការភាន់ច្រឡំ

ដោយសារតែការក្លែងបន្លំ

វិសាលភាពការងារ

និងពេលវេលានៃការធ្វើ

សវនកម្ម និងការរកឃើញពីសវនកម្ម រួមទាំងកង្វះខាតសំខាន់ៗ នៃ
កម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

អាចបណ្តល
ា មកពីការឃុបឃិត ការក្លង
ែ ឯកសារ ការលុបចោល

ដោយចេតនា ការថ្លែងខុស ឬការបំពានលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុង។

yy ទទួលបានការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធ

តំណាងក្រុមហ៊ុន ឌីឡ័យធ៍ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

នឹងការធ្វើសវនកម្ម ដើម្បីរៀបចំនិតិវិធីសវនកម្មដែលសមស្រប

ទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្តែពុំមែនដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅ
លើបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនៃបព
្រ ន
័ ត
្ធ ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន របស់ធនាគារឡើយ។

yy វាយតម្លភា
ៃ ពតម
ឹ្រ ត្រវូ នៃគោលនយោបាយគណនេយយ្ ដែលបាន
ប្រើប្រាស់ ភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យ និង
ការបង្ហាញដែលពាក់ព័ន្ធនានាដោយគណៈគ្រប់គ្រង។

yy សន្នដ
ិ ាន
្ឋ លើភាពសមស្របនៃការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានគណនេយ្យ

និរន្តរភាពអាជីវកម្ម របស់គណៈគ្រប់គ្រង និងផ្អែកទៅលើភស្តុ
តាងសវនកម្មដែលបានទទួល

ថាតើមានភាពមិនប្រាកដប្រជា

ជាសារវន្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌ ដែលអាច

មានការសង្ស័យជាសារវន្ត ទៅលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ដើម្បី

បន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថា មានភាព
មិនប្រាកដប្រជាជាសារវន្ត នោះយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង

18
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ខូយ គីមលេង
Partner
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

កំណត់
សម្គាល់

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

3

964,643

3,901,981

999,105

4,071,353

កម្ពុជា

4

7,299,304

29,525,685

10,703,250

43,615,744

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

5

2,125,552

8,597,858

3,137,636

12,785,867

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

6

133,213,192

538,847,362

124,801,783

508,567,266

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

7

3,056,742

12,364,521

2,261,119

9,214,059

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ

8

1,741,727

7,045,286

2,408,090

9,812,967

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

9

2,235,248

9,041,578

2,430,008

9,902,283

សិទ្ធិក្នុងការប្រើទ្រព្យសកម្ម

10

2,399,188

9,704,715

2,667,032

10,868,155

11(ក)

2,631,622

10,644,911

1,122,113

4,572,610

155,667,218

629,673,897

150,530,136

613,410,304

1,451,045

5,869,477

1,701,207

6,932,419

138,492

560,200

222,515

906,749

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃ

ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ
ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល
បំណុលពន្ធចរន្ត

11(ខ)

គណនីត្រូវទូទាត់ទៅសម្ព័ន្ធញាត
្ញ ្តិ
បំណុលផ្សេងៗ

12

3,885,781

15,717,984

3,914,179

15,950,279

សំវិធានធនសម្រាប់ខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការ

13

258,187

1,044,366

-

-

ប្រាក់កម្ចី

14

113,453,212

458,918,243

112,664,019

459,105,877

អនុបំណុល

15

8,125,082

32,865,957

4,000,812

16,303,309

បំណុលភតិសន្យា

16

2,346,802

9,492,814

2,555,117

10,412,102

កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក

18

155,792

630,179

174,074

709,352

129,814,393

525,099,220

125,231,923

510,320,087

20,000,000

80,900,000

20,000,000

81,500,000

5,852,825

23,758,182

5,298,213

21,497,030

-

(83,505)

-

93,187

25,852,825

104,574,677

25,298,213

103,090,217

155,667,218

629,673,897

150,530,136

613,410,304

បំណុលសរុប
មូលធន
ដើមទុន
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
មូលធនសរុប
បំណុល និងមូលធនសរុប

19
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19

របាយការណ៍ចំណេញ-ខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

កំណត់
សម្គាល់

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ចំណូលការប្រាក់

20

32,781,506

133,650,200

26,481,726

107,303,954

ចំណាយការប្រាក់

20

(3,979,737)

(16,225,388)

(2,738,570)

(11,096,686)

28,801,769

117,424,812

23,743,156

96,207,268

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់
ចំណូលពីថ្លៃឈ្នួលកម្រៃជើងសារ

21

2,306,435

9,403,335

2,300,654

9,322,250

ចំណូលផ្សេងៗ

22

216,042

880,803

159,870

647,793

31,324,246

127,708,950

26,203,680

106,177,311

ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ
ចំណាយបុគ្គលិក

23

(7,921,620)

(32,296,445)

(6,612,488)

(26,793,801)

ចំណាយរំលស់

24

(2,347,973)

(9,572,686)

(2,209,460)

(8,952,732)

ចំណាយប្រតិ្តបត្តិការផ្សេងៗ

25

(6,069,623)

(24,745,853)

(6,020,967)

(24,396,959)

(14,165,068)

(57,750,982)

(4,622,322)

(18,729,649)

819,962

3,342,984

6,738,443

27,304,170

(265,350)

(1,081,832)

(1,505,680)

(6,101,015)

554,612

2,261,152

5,232,763

21,203,155

-

(176,692)

-

124,084

554,612

2,084,460

5,232,763

21,327,239

ការខាតបង់លើឱនភាពតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

11(គ)

លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ចំណូលលម្អិតសរុបប្រចាំឆ្នាំ

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយនៅទំព័រទី16 ដល់ទី92 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

20
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របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ដើមទុន
ដុល្លារអាមេរិក
នាថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

លម្អៀងពីកា
 រ

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក

20,000,000 80,360,000

ប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ

ពាន់រៀល

សរុប

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក

65,450

293,875

(30,897)

ពាន់រៀល

20,065,450 80,622,978

-

-

5,232,763

21,203,155

-

5,232,763

21,203,155

-

-

-

-

124,084

-

124,084

ចំណូលលម្អិតសរុបប្រចាំឆ្នាំ

-

-

5,232,763

21,203,155

124,084

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

-

1,140,000

-

-

-

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

20,000,000 81,500,000

5,298,213

21,497,030

93,187

25,298,213 103,090,217

នាថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

20,000,000 81,500,000

5,298,213

21,497,030

93,187

25,298,213 103,090,217

លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ

- លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

5,232,763 21,327,239
-

1,140,000

-

-

554,612

2,261,152

-

554,612

2,261,152

-

-

-

-

(176,692)

-

(176,692)

ចំណូលលម្អិតសរុបប្រចាំឆ្នាំ

-

-

554,612

2,261,152

(176,692)

554,612

2,084,460

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

- (600,000)

-

-

-

-

(600,000)

20,000,000 80,900,000

5,852,825

23,758,182

(83,505)

លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ

- លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

25,852,825 104,574,677

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយនៅពីទំព័រទី16 ដល់ទី92 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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21

របាយការណ៍លំហូរសាច់បាក
្រ ់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

កំណត់

សម្គាល់

ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

819,962

3,342,984

6,738,443

27,304,170

(18,282)

(74,536)

(3,704)

(15,009)

2,347,973

9,572,686

2,209,460

8,952,732

(13,954)

(56,890)

-

-

14,165,068

57,750,982

4,622,322

18,729,649

6,741

27,483

18,402

74,565

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

និយ័តកម្មលើ៖
សំវិធានធនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក
ចំណាយរំលស់

24

ភតិសន្យាដែលឈប់ទទួលស្គាល់
ការខាតបង់លើឱនភាពតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ខាតពីការលក់ និងលុបចោលទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ចំណូលការប្រាក់

20

ចំណាយការប្រាក់

20

ផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ

(32,781,506) (133,650,200)

(26,481,726) (107,303,954)

3,979,737

16,225,388

2,738,570

11,096,686

98,287

397,571

-

-

(46,464,532) (10,158,233)

(41,161,161)

(11,395,974)

បម្រែបម្រួលៈ
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

(1,035,894)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

(21,881,204)

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

(4,223,340)

(2,887,000)

(11,698,124)

(89,209,669) (62,672,734) (253,949,918)

(795,623)

(3,243,755)

380,993

1,543,784

បំណុលផ្សេងៗ

(28,398)

(115,779)

1,751,341

7,096,434

គណនីត្រូវទូទាត់ទៅសម្ព័ន្ធញាត
្ញ ្តិ

(84,023)

(342,562)

46,751

189,435

សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការ

(35,221,116) (143,599,637) (73,538,882) (297,979,550)

ការប្រាក់បានទទួល
ការប្រាក់បានបង់
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

22
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11(ខ)

32,343,923

131,866,174

(3,971,045)

(16,189,950)

(2,025,021)

(8,256,011)

(8,873,259)

(36,179,424)

25,272,908

102,405,823

(2,690,787) (10,903,069)
(634,477)

(2,570,901)

(51,591,238) (209,047,697)

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ (ត)
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ការទិញទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ

(335,166)

(1,366,472)

(1,519,020)

(6,155,069)

ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី

(246,971)

(1,006,901)

(410,793)

(1,664,533)

337

1,374

2,073

8,400

(581,800)

(2,371,999)

(1,927,740)

(7,811,202)

71,615,020

291,974,437

78,504,295

318,099,403

(70,932,806)

(289,193,050)

(20,000,000)

(81,040,000)

4,124,270

16,814,649

4,000,000

16,208,000

(838,308)

(3,417,782)

(930,440)

(3,770,143)

3,968,176

16,178,254

61,573,855

249,497,260

(5,486,883)

(22,373,169)

8,054,877

32,638,361

10,969,929

44,702,461

2,915,052

11,712,679

-

(150,371)

-

351,421

5,483,046

22,178,921

10,969,929

44,702,461

កំណត់

សម្គាល់

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ
និងបរិក្ខារ

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព
វិនិយោគ

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាព
ហិរញ្ញប្បទាន

សាច់ប្រាក់បានពីប្រាក់កម្ចី
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី
សាច់ប្រាក់បានពីអនុបំណុល
ការទូទាត់សងប្រាក់ដើមភតិសន្យា
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាព
ហិរញ្ញប្បទាន

ការថយចុះឬកើនឡើង នូវសាច់ប្រាក់
និងសាច់ប្រាក់សមមូល

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមូលនា
ដើមឆ្នាំ

26

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនា
ចុងឆ្នាំ

26

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយនៅទំព័រទីី16 ដល់ទី92 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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23

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

១. អំពីធនាគារ

នៅថ្ងៃទី10 ខែមីនា ឆ្នាំ2021 ធនាគារបានទទួលនូវការយល់ព្រម

ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លើការធ្វើវិសោធនកម្មនៃលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន។

ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (ហៅកាត់ថា

“ធនាគារ“) បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារឯកទេស ដែលបាន
បង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ធនាគារ

គឺជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាថ្ងៃទី5 ខែតុលា ឆ្នាំ2011
ក្រោមការចុះបញ្ចីការលេខ 00006388 ដែលចេញដោយក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្ម។ ធនាគារទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុព“ី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា “ចុះថ្ងៃទី21 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2011។ ភាគហ៊ុន
របស់ធនាគារ ត្រូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយ ក្រុមហ៊ុន AEON

Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited ដែល

ជាក្រុមហ៊ុន ដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសថៃ។

នៅថ្ងៃទី26 ខែតុលា ឆ្នាំ2015 ធនាគារទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជា

ធនាគារឯកទេសពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ធនាគារឯកទេស

ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជា

ដែលមានសុពលភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍។

នាថ្ងៃទី1

សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារមានដូចខាងក្រោម៖

yy សេវាកម្មកាតឥណទាន
yy សេវាកម្មផល
្ត ប
់ ក
្រា ក
់ ម្ចក
ី ង
ុ្ន ទម្រងជា
់ ការទិញបណ្តក
ា ់ (បង់រល
ំ ស់)
និងឥ
 ណទាន

yy សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃ
កម្ពជា
ុ ។

ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ធនាគារស្ថិតនៅជាន់ទី6 Diamond

Twin Tower ផ្លូវសុភមង្គល កែងផ្លូវកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សព្វផ្សាយ

ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី26 ខែមីនា ឆ្នាំ2021។

ទៅជាធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី និងផ្លាស់ប្តូរ

២. សេចក្តស
ី ង្ខប
េ នៃគោលនយោបាយ
គណនេយ្យសំខាន់ៗ

កាន់កាប់ដោយ AEON Thana Sinsap (Thailand) Public

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

Co., Ltd. (“AFS”)។

ទាំងអស់ ដែលបានបង្ហាញលើកលែងតែមានការចែងផ្ទុយពីនេះ។

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2016 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
លើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពី អុីអន ម៉ាយក្រូហ្វាយ នែន (ខេមបូឌា)
រចនាសម្ព័ន្ធន
 ៃការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទៅជា

80%

ដែលត្រូវបាន

Company Limited និង 20% ត្រូវកាន់កាប់ដោយ AEON Financial
នៅថ្ងៃទី4 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2018 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនដោយមានការ
កាន់កាប់ 50% ស្មើគ្នារវាង AEON Thana Sinsap (Thailand)

Public Company Limited និង AFS។

នៅថ្ងៃទី1 ខែមេសា ឆ្នាំ2019 AFS បានផ្ទេរភាគហ៊ុនទាំងអ
 ស់

ទៅធនាគារ AFS Corporation Co., Ltd., ដែលជាក្រុមហ៊ុនមនៅ
េ 

ប្រទេសជប៉ុន។ AFS Corporation Co., Ltd., ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រ

សម្ព័ន្ធរបស់ AFS។ ក្រុមហ៊ុនមេធំបំផុតគឺ AEON Co., Ltd.
ដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសជប៉ុន។

នៅថ្ងៃទី7 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020, ធនាគារបានទទួលនូវការអនុញាត
្ញ ពី

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទៅលើការផ្លាស់ប្តូរ ភាគទុនិក និងវិសោធន
កម្មនៃលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន។
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គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗដែលបានអនុម័តនៅក្នុង
មានដូចខាងក្រោម។

គោល

នយោបាយទាង
ំ នេះត្រវូ បានគេអនុវត្តដច
ូ ៗគ្នច
ា ពោ
ំ ះគ្របកា
់ រិយបរិចទ
េ្ឆ 

២.១ មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោម

ទៅតាមស្តងដា
់ ររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអ
ុ ន្តរជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ
(“CIFRSs”)។

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ តវូ្រ បានរៀបចំឡង
ើ ដោយផ្អក
ែ លើមល
ូ ដ្ឋន
ា 

ថ្លៃដើម

ដូចដែលបានពន្យល់នៅក្នុងគោលនយោបាយគណនេយ្យ

ខាងក្រោម។ ថ្លៃដើមជាទូទៅ ផ្អែកលើតម្លៃទីផ្សារដែលជា
 ថ្នូរក្នុងកា
 រ
ដោះដូរទំនិញ និងសេវាកម្ម។

៣. សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ប្រាក់ដល
ុ ្លារអាមេរិក

459,089

1,857,015

632,436

2,577,177

ប្រាក់រៀល

505,554

2,044,966

366,669

1,494,176

964,643

3,901,981

999,105

4,071,353

៤. សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2,733

11,055

4,958,573

20,206,185

2,372,000

9,594,740

1,856,000

7,563,200

2,374,733

9,605,795

6,814,573

27,769,385

1,000,000

4,045,000

1,000,000

4,075,000

3,924,571

15,874,890

2,888,677

11,771,359

7,299,304

29,525,685

10,703,250

43,615,744

គណនីចរន្ត
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រយៈពេល៣
ខែឬតិចជាង *

ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន**
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រយៈពេលច្រើន
ជាង៣ខែ *

*

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

វាបង្ហាញពីមូលបត្រអាចជួញដូរ (NCD) បានជាមួយធនគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលមានរយៈពេលបីខែ ទៅដប់ពីរខែ។ មូលបត្រអាចជួញដូរ ត្រូវបានដាក់
ជាវត្ថុបញ្ចាំជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តាមរយៈប្រតិបត្ដិការដាក់វត្ថុបញ្ចាំសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល LPCO។

** ដោយអនុលោមទៅតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ធ7-00-05 ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០០ ធនាគារ ត្រូវរក្សាទុកប្រាក់តម្កល់ធានា
លើដើមទុន នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចំនួន ៥% នៃដើមទុនចុះបញ្ជី។ ប្រាក់តម្កល់នេះមិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារ
បាននោះទេ ហើយនឹងត្រូវបង្វិលឲ្យធនាគារវិញ នៅពេលដែលធនាគារស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

៥. សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,757,532

7,109,217

1,976,177

8,052,921

386,138

1,561,928

1,180,074

4,808,802

2,143,670

8,671,145

3,156,251

12,861,723

(18,118)

(73,287)

(18,615)

(75,856)

2,125,552

8,597,858

3,137,636

12,785,867

ធនាគារក្នុងស្រុក
គណនីចរន្ត
ធនាគារក្រៅស្រុក
គណនីចរន្ត

សំវិធានធនឱនភាពតម្លៃ

ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2020
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៦. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនវាស់វែងតាម
តម្លៃដករំលស់

ការខាតបង់ពីការកែប្រែ *
តម្លៃយោងដុល
សំវិធានធនឱនភាពតម្លៃ
តម្លៃយោង

*

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

149,881,076

606,268,952

130,849,667

533,212,393

(608,633)

(2,461,920)

-

-

149,272,443

603,807,032

130,849,667

533,212,393

(16,059,251)

(64,959,670)

(6,047,884)

(24,645,127)

133,213,192

538,847,362

124,801,783

508,567,266

នាការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ចំនួននៃឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ជាមួយនឹងឧបសគ្គសន្ទនីយភាពដែលបានកើតឡើង
បណ្តាលមកពីលទ្ធផលដោយផ្ទាល់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញ។ ការកែប្រែការខាតបង់ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដោយ
ការគណនាតម្លៃឥណទានរៀបចំឡើងវិញដោយការផ្លាស់ប្តូរលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលបានធ្វើអប្បហារជាក់ស្ដែង EIR។

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ឥណទានរយៈពេលវែង
ឥណទានរយៈពេលខ្លី

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ធ្នូ២០១៩

តម្លៃយោងដុល

សំវិធានធន
ECL

តម្លៃយោង

តម្លៃយោងដុល

សំវិធានធន
ECL

តម្លៃយោង

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

31,926,292

(3,434,916)

28,491,376

38,967,111

(2,565,113)

36,401,998

117,346,151

(12,624,335)

104,721,816

91,882,556

(3,482,771)

88,399,785

149,272,443

(16,059,251)

133,213,192

130,849,667

(6,047,884)

124,801,783

៧. ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,306,517

5,284,861

590,785

2,407,449

ប្រាក់បង់មុន និងប្រាក់កក់

974,202

3,940,647

912,493

3,718,409

ការបង់ទុកមុន

319,204

1,291,180

289,628

1,180,234

ផ្សេងៗ

456,819

1,847,833

468,213

1,907,967

3,056,742

12,364,521

2,261,119

9,214,059

គណនីត្រូវទូទាត់
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៨. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ការកែលម្អ គ្រឿងសង្ហារឹម
អាគារជួល និងបរិក្ខារភ្ជាប់

បរិក្ខារ

កុំព្យូទ័រ និង ទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារ

ការិយាល័យ បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ កំពុងសា
 ងសង់

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

តម្លៃដើម
ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

1,974,705

358,822

929,322

2,186,565

45,225

5,494,639

22,390,655

86,490

23,596

97,113

204,796

-

411,995

1,679,704

-

-

5,600

-

(45,225)

(39,625)

(161,551)

ការលក់ចេញ

(8,183)

(13,644)

(150)

-

-

(21,977)

(89,600)

ការលុបចោល

(1,050)

(3,095)

(10,931)

(9,367)

-

(24,443)

(99,654)

-

-

-

-

-

-

(175,271)

2,051,962

365,679

1,020,954

2,381,994

-

5,820,589

23,544,283

ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ (1,002,802)

(187,109)

ការទិញបន្ថែម
ការផ្ទេរ

លម្អៀងពីការប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដក៖ រំលស់បង្គរ

រំលស់
ការកែតម្រូវ
ការលក់ចេញ
ការលុបចោល
លម្អៀងពីការប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

(453,654) (1,442,984)

- (3,086,549) (12,577,688)

(393,864)

(50,651)

(242,389)

(308,216)

-

(995,120)

(4,057,104)

(37,204)

-

-

-

-

(37,204)

(151,681)

5,491

11,931

150

-

-

17,572

71,641

705

2,066

10,472

9,196

-

22,439

91,484

-

-

-

-

-

-

124,351

(1,427,674)

(223,763)

624,288

141,916

(685,421) (1,742,004)

- (4,078,862) (16,498,997)

តម្លៃយោង
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

335,533

639,990

-

1,741,727

7,045,286
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៨. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ (ត)
ការកែលម្អ គ្រឿងសង្ហារឹម
អាគារជួល និងបរិក្ខារភ្ជាប់

បរិក្ខារ

កុំព្យូទ័រ និង ទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារ

ការិយាល័យ បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ កំពុងសា
 ងសង់

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

តម្លៃដើម
ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

1,769,566

275,889

506,671

2,029,523

29,584

4,611,233

18,527,935

ការទិញបន្ថែម

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)

-

-

-

-

-

-

283,159

1,974,705

358,822

929,322

2,186,565

45,225

5,494,639

22,390,655

(1,090,841)

(171,790)

(438,773)

ការលក់ចេញ
ការលុបចោល

លម្អៀងពីការប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដក៖ រំលស់បង្គរ
ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
រំលស់

(284,305) (1,195,427)

- (2,742,363) (11,018,815)

(49,682)

(212,107)

(263,854)

-

(964,416)

(3,907,814)

69,744

-

-

-

-

69,744

282,603

457,068

34,363

42,758

16,297

-

550,486

2,230,569

-

-

-

-

-

-

(164,231)

(1,002,802)

(187,109)

971,903

171,713

លម្អៀងពីការប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

(453,654) (1,442,984)

- (3,086,549) (12,577,688)

តម្លៃយោង
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

475,668

៩. ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

743,581

កម្មវិធក
ី ំព្យទ
ូ ័រក
 ំពុង
តម្លើង

45,225

2,408,090

9,812,967

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

4,581,179

31,383

4,612,562

18,796,189

207,346

-

207,346

845,350

56,548

(16,923)

39,625

161,551

(1,800)

-

(1,800)

(7,339)

-

-

-

(146,221)

4,843,273

14,460

4,857,733

19,649,530

តម្លៃដើម
ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ការទិញបន្ថែម
ការផ្ទេរ
ការលុបចោល
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
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៩. ទ្រព្យសកម្មអរូបី (ត)
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធក
ី ំព្យទ
ូ ័រក
 ំពុង
តម្លើង

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(2,182,554)

-

(2,182,554)

(8,893,906)

(441,062)

-

(441,062)

(1,798,210)

1,131

-

1,131

4,611

-

-

-

79,553

(2,622,485)

-

(2,622,485)

(10,607,952)

2,220,788

14,460

2,235,248

9,041,578

ដក៖ រំលស់បង្គរ
ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
រំលស់
ការលុបចោល
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
តម្លៃយោង
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធក
ី ំព្យូទ័រក
 ំពុង
តម្លើង

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

4,373,884

27,953

4,401,837

17,686,581

356,425

54,368

410,793

1,664,533

48,738

(48,738)

-

-

(197,868)

(2,200)

(200,068)

(810,676)

-

-

-

255,751

4,581,179

31,383

4,612,562

18,796,189

(1,938,073)

-

(1,938,073)

(7,787,177)

(439,460)

-

(439,460)

(1,780,692)

194,979

-

194,979

790,055

-

-

-

(116,092)

(2,182,554)

-

(2,182,554)

(8,893,906)

2,398,625

31,383

2,430,008

9,902,283

តម្លៃដើម
ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ការទិញបន្ថែម
ការផ្ទេរ
ការលុបចោល
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ដក៖ រំលស់បង្គរ
ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
រំលស់
ការលុបចោល
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
តម្លៃយោង
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
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១០. សិទ្ធិក្នុងការប្រើទ្រព្យសកម្ម
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ការជួលការិយាល័យ

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

3,900,234

15,893,453

1,390,634

5,587,567

734,639

2,995,123

2,509,600

10,168,899

(104,646)

(426,642)

-

-

-

(137,166)

-

136,987

4,530,227

18,324,768

3,900,234

15,893,453

(1,233,202)

(5,025,298)

(427,618)

(1,718,169)

(911,791)

(3,717,372)

(805,584)

(3,264,226)

13,954

56,890

-

65,727

-

(42,903)

(2,131,039)

(8,620,053)

(1,233,202)

(5,025,298)

2,399,188

9,704,715

2,667,032

10,868,155

តម្លៃដើម
នាដើមឆ្នាំ
ការទិញបន្ថែម
កិច្ចសន្យាជួលដែលមិនបានទទួលស្គាល់
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាចុងឆ្នាំ
ដក៖ រំលស់បង្គរ
នាដើមឆ្នាំ
រំលស់
កិច្ចសន្យាជួលដែលមិនបានទទួលស្គាល់
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាចុងឆ្នាំ

-

តម្លៃយោង
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

ធនាគារជួលទ្រព្យសកម្ម រួមបញ្ចូលអាគារការិយាល័យ។ ការជួលជាមធ្យមមានចំនន
ួ ៥ ឆ្នាំ(២០១៩៖ ៥ ឆ្នាំ)។ ទឹកប្រាក់ដែលទទួលស្គាល់ក្នុង

របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការិយបរិចេទ
្ឆ បញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

រំលស់សម្រាប់សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

911,791

3,717,372

805,584

3,264,226

ចំណាយការប្រាក់លើបំណុលភតិសន្យា

155,039

632,094

155,354

629,495

61,526

250,842

87,215

353,395

1,128,356

4,600,308

1,048,153

4,247,116

ចំណាយទាក់ទងនឹងការទ្រព្យសកម្មជួលដែល
មានតម្លៃទាប
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១១. ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
(ក) ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារសុទ្ធ
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល ត្រូវបានកាត់កងនៅពេលមានការអនុញាត
្ញ ដោយច្បាប់ ក្នុងការកាត់កងរវាងពន្ធបច្ចុប្បន្នជាទ្រព្យសកម្ម 

និងបំណុលពន្ធប្រាក់ចំណេញបច្ចុប្បន្ន និងពន្ធដែលស្ថិតក្រោមអាជ្ញាធរពន្ធតែមួយ។ ចំនួនដែលបានកាត់កងរួចហើយ មានដូចខាងក្រោម៖
ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2,644,873

10,698,511

1,122,113

4,572,610

(13,251)

(53,600)

-

-

2,631,622

10,644,911

1,122,113

4,572,610

ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ
បំណុលពន្ធពន្យារ

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ មានដូចខាងក្រោម៖
សំវិធានធនទ្រព្យ

ប្រាកច
់ ំណូល

សកម្មខា
 តបង់
តម្លៃធ្លាក់ចុះ

កាតព្វកិចល
្ច ើ

មិនទា
 ន់បាន អត្ថប
 ្រយោជន៍
ការរំលស់

ខាតពីលំអៀង   

ទទួលស្គាល់ របស់ន
 ិយោជិត ចំណាយបង្គរ អត្រាប្ដូរប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

ភតិសន្យា

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

858,592

58,613

91,242

34,815

69,169

9,682

-

1,122,113

បញ្ចូលក្នុងច
 ំណេញ ឬខាត

1,436,454

35,606

12,756

(3,657)

32,148

(14,278)

10,480

1,509,509

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

2,295,046

94,219

103,998

31,158

101,317

(4,596)

10,480

2,631,622

9,283,461

381,116

420,672

126,034

409,827

(18,591)

42,392

10,644,911

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
គិតជា
 ពាន់រៀល

សំវិធានធន
ទ្រព្យស
 កម្ម

ខាតបង់ត
 ម្លៃ
ធ្លាក់ចុះ

ប្រាកច
់ ំណូល កាតព្វកិចល
្ច ើ
ការរំលស់

ខាតពីល
 ំអៀង

មិនទា
 ន់បាន អត្ថប
 ្រយោជន៍

ទទួលស
 ្គាល់ របស់ន
 ិយោជិត ចំណាយបង្គរ អត្រាប
 ្ដូរប្រាក់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក
ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

447,667

71,404

60,343

35,556

41,386

385

656,741

បញ្ចូលក្នុងច
 ំណេញ ឬខាត

410,925

(12,791)

30,899

(741)

27,783

9,297

465,372

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

858,592

58,613

91,242

34,815

69,169

9,682

1,122,113

3,498,762

238,848

371,811

141,871

281,864

39,454

4,572,610

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
គិតជា
 ពាន់រៀល
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១១. ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (ត)
(ខ) បំណុលពន្ធចរន្ត
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

នាដើមឆ្នាំ

1,701,207

6,932,419

364,632

1,465,091

ចំណាយពន្ធចរន្ត

1,774,859

7,236,100

1,971,052

7,986,703

(2,025,021)

(8,256,011)

(634,477)

(2,570,901)

-

(43,031)

-

51,526

1,451,045

5,869,477

1,701,207

6,932,419

ពន្ធចរន្តបានបង់
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាចុងឆ្នាំ

(គ) ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ពន្ធចរន្ត
ពន្ធពន្យារ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,774,859

7,236,100

1,971,052

7,986,703

(1,509,509)

(6,154,268)

(465,372)

(1,885,688)

265,350

1,081,832

1,505,680

6,101,015

អនុលោមទៅតាមច្បាប់ពន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ដោយគណនាតាមអត្រា ២០%

នៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធអប្បបរមាដោយគណនាតាមអត្រា ១% នៃប្រាក់ចំណូលសរុប ដោយកំណត់យកចំនួនពន្ធ ត្រូវបង់ណា
 
ដែលធំជាង។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលគណនាតាមអត្រាពន្ធផ្លូវការ ២០% ធៀបទៅនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ដែលបង្ហាញក្នុងរ បាយ

ការណ៍ចំណេញ-ខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗមានដូចខាងក្រោម៖

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ

819,961

3,342,980

6,738,443

27,304,170

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្អែកតាមអត្រាពន្ធ ២០%

163,992

668,595

1,347,689

5,460,834

ផលប៉ះពាល់លើចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន

100,068

407,977

79,630

322,662

1,290

5,260

78,361

317,519

265,350

1,081,832

1,505,680

6,101,015

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ផលប៉ះពាល់ពន្ធពន្យារមិនទាន់ទទួលស្គាល់
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

ការគណនាពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តដោយអាជ្ញាធរពន្ធ។

32

ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2020

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១២. បំណុលផ្សេងៗ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2,030,821

8,214,671

2,317,404

9,443,421

ចំណាយបង្គរកាតព្វកិច្ចបុគ្គលិក

783,540

3,169,419

835,566

3,404,931

ចំណាយបង្គរ

416,897

1,686,348

408,460

1,664,475

បំណុលពន្ធផ្សេងៗ

108,909

440,537

104,844

427,239

ផ្សេងៗ

545,614

2,207,009

247,905

1,010,213

3,885,781

15,717,984

3,914,179

15,950,279

គណនីត្រូវទូទាត់ឲ្យអ្នកច
 ែកចាយ
និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់

១៣. សំវិធានធនសម្រាប់ខ្ទង់ក្រៅតុល្យការ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

វិធានធនសម្រាប់ខ្ទង់កតារាង
្រៅ
តុល្យការ

១៤. ប្រាក់កម្ចី

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

258,187

1,044,366

-

-

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

6,106,633

24,701,330

4,515,337

18,399,998

107,346,579

434,216,913

108,148,682

440,705,879

113,453,212

458,918,243

112,664,019

459,105,877

វាស់វែងតាមតម្លៃដករំលស់
មានវត្ថុធានា*
គ្មានវត្ថុធានា**
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ

(*) នេះបង្ហាញពីរូបិយប័ណ្ណត្រូវបានទិញពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា វាជាយន្ដការប្រឆាំង LPCO ជាមួយ NCDs។
(**) នេះបង្ហាញពីកម្ចីទៅធនាគារ ដែលទទួលបានពីធនាគារជាច្រើន ដែលមានរយៈពេលចាប់ពីបីខែ ដល់បីឆ្នាំ(២០១៩៖ មួយឆ្នាំដល់ បីឆ្នាំ) ។
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១៥. អនុបំណុល
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

AEON Thana Sinsap (Thailand)
Public Company Limited

4,000,812

16,183,285

4,000,812

16,303,309

AEON Financial Service Co., Ltd

4,124,270

16,682,672

-

-

8,125,082

32,865,957

4,000,812

16,303,309

អនុបណ
ំ ល
ុ ដំបង
ូ មានចំនន
ួ ទឹកប្រាកស
់ រុបចំនន
ួ ៤.០០០.០០០ ដុលរ្លា អាមេរក
ិ ពី AEONThanaSinsap(ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ថៃសាជីវកម្មសាធារណៈ)

ត្រូវបានយល់ព្រមដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៩។ ការប្រាក់អាចសងបានរៀងរាល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំម្ដង ហើយប្រាក់
ដើមនឹងសងវិញបានក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំជាប់គ្នា។ អនុបំណុល មិនមានទ្រព្យបញ្ចាំ និងត្រូវសងនៅឆ្នាំ២០២៦។

អនុបំណុល លើកទី២ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៤.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន AEON Financial Service Co., Ltd.។ ការ

ប្រាក់អាចសងវិញរៀងរាល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំម្ដង ហើយប្រាក់ដើមនឹងសងវិញបានក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាជាប់គ្នា។ អនុបំណុលមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំ
និងត្រូវសងនៅឆ្នាំ២០២៧។ នេះត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី៥ ខែមីនាឆ្នាំ២០២០។
អនុបំណុលត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃបំណុល

ហើយត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាប្រាក់សុទ្ធរបស់ធនាគារក្រោមគោលការណ៍

ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងវាស់វែងដំបូងតាមតម្លៃសមរម្យដកចំណាយប្រតិបត្តិការផ្ទាល់បន្ថែម និងវាស់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចំណាយ
រំលស់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព។

១៦. បំណុលភតិសន្យា
វិភាគតាមកាលកំណត់:

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1 ឆ្នាំ

1,018,871

4,121,333

902,601

3,678,099

2 ឆ្នាំ

881,822

3,566,970

724,218

2,951,188

3 ឆ្នាំ

538,869

2,179,725

692,465

2,821,795

4 ឆ្នាំ

99,311

401,713

504,403

2,055,442

5 ឆ្នាំ

30,800

124,586

45,732

186,359

2,569,673

10,394,327

2,869,419

11,692,883

(222,871)

(901,513)

(314,302)

(1,280,781)

2,346,802

9,492,814

2,555,117

10,412,102

ដក៖ ការប្រាក់មិនទាន់ទទួលស្គាល់
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១៧. ការផ្ទៀងផ្ទាត់បំណុលដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ការប្រែប្រួលមិនមែនសាច់ប្រាក់
ថ្ងៃទី១ ខែមករា

លំហូរសាច់ប្រាក់ បំណុលភតិស
 ន្យា

ឆ្នាំ២០២០

ហិរញ្ញវត្ថុ (i)

(ii)

ការប្រែប្រួល

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

ផ្សេងៗ (iii)

ឆ្នាំ២០២០

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

112,776,772

789,193

-

(112,753)

113,453,212

អនុបំណុល

4,000,812

4,124,270

-

-

8,125,082

បំណុលភតិសន្យា

2,555,117

(838,308)

629,993

-

2,346,802

119,332,701

4,075,155

629,993

(112,753)

123,925,096

ប្រាក់កម្ចី

សរុបបំណុលពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ការប្រែប្រួលមិនមែនសាច់ប្រាក់
ថ្ងៃទី១ ខែមករា

លំហូរសាច់ប្រាក់ បំណុលភតិស
 ន្យា

ឆ្នាំ២០១៩

ប្រាក់កម្ចី
អនុបំណុល
បំណុលភតិសន្យា
សរុបបំណុលពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុ (i)

(ii)

ការប្រែប្រួល

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ

ផ្សេងៗ (iii)

ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

54,112,753

58,504,295

-

46,971

112,664,019

-

4,000,000

-

812

4,000,812

975,957

(930,440)

2,509,600

-

2,555,117

55,088,710

61,573,855

2,509,600

47,783

119,219,948

(i) លំហូរសាច់ប្រាក់ពីប្រាក់កម្ចី អនុបំណុល និងបំណុលភតិសន្យា ត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានចំនួនទឹកប្រាក់សុទ្ធនៃការខ្ចី និងការទូទាត់នៃ
ប្រាក់កម្ចី និងអនុបំណុល និងការទូទាត់បំណុលភតិសន្យា នៅក្នុងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់។

(ii) ការប្រែប្រួលមិនមែនសាច់ប្រាក់ ទាក់ទងនឹងការបន្ថែមសិទ្ធក្នុងការទទួលស្គាល់ទ្រព្យសកម្មក្នុងការិយបរិច្ឆេទ។
(iii) ការប្រែប្រួលមិនមែនសាច់ប្រាក់ ទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នារវាង អត្រាការប្រាក់បង្គរ និងការទូទាត់។

១៨. កាតព្វកិច្ចផលប្រយោជន៍របស់និយោជិត
ការប្រែប្រួលនៃសំវិធានធនកាតព្វកិច្ចផលប្រយោជន៍របស់និយោជិត មានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

-

-

-

-

327,407

1,334,838

226,237

916,712

(327,407)

(1,334,838)

(226,237)

(916,712)

-

-

-

-

174,074

709,352

177,778

714,312

(18,282)

(74,536)

(3,704)

(15,009)

-

(4,637)

-

10,049

155,792

630,179

174,074

709,352

ការទូទាត់បច្ចុប្បន្ន
នាដើមឆ្នាំ
ការទទួលស្គាល់ក្នុងចំណេញឬខាត
ការទូទាត់ក្នុងឆ្នាំ
នាចុងឆ្នាំ
ការទូទាត់ត្រលប់មកវិញ
នាដើមឆ្នាំ
ការកត់ត្រលប់វិញក្នុងចំណេញឬខាត
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាចុងឆ្នាំ
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១៩. ដើមទុន

ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

20,000,000

80,900,000

20,000,000

81,500,000

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ភាគហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងបានបង់
1 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហ៊ុន

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដើមទុនមានដូចខាងក្រោម៖
ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

% នៃភាពជាម្ចាស់
កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន ១
ដុល្លារអាមេរិក
ក្នុងមួយហ៊ុន

% នៃភាពជាម្ចាស់
កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន ១
ដុល្លារអាមេរិកក
 ្នុង
មួយហ៊ុន

AEON Thana Sinsap (Thailand)
Public Company Limited

50%

10,000,000

50%

10,000,000

AFS Corporation Co., Ltd.

50%

10,000,000

50%

10,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

២០. ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

32,732,190

133,449,139

26,457,173

107,204,465

49,316

201,061

24,553

99,489

32,781,506

133,650,200

26,481,726

107,303,954

3,161,698

12,890,243

2,582,272

10,463,366

អនុបំណុល

663,000

2,703,051

944

3,825

បំណុលភតិសន្យា

155,039

632,094

155,354

629,495

3,979,737

16,225,388

2,738,570

11,096,686

28,801,769

117,424,812

23,743,156

96,207,268

ចំណូលការប្រាក់
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ចំណាយការប្រាក់
ប្រាក់កម្ចី

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ
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២១. ចំណូលកម្រៃជើងសារ

ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,101,076

4,489,087

1,045,880

4,237,906

កម្រៃពីការផាកពិន័យ

608,678

2,481,580

682,456

2,765,312

កម្រៃផ្សេងៗ

596,681

2,432,668

572,318

2,319,032

2,306,435

9,403,335

2,300,654

9,322,250

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ប្រាក់សម្រាប់ចំណាយមុន

២២. ចំណូលផ្សេងៗ

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

200,218

816,289

219,897

891,023

15,824

64,514

(60,027)

(243,230)

216,042

880,803

159,870

647,793

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការប្រមូលបានវិញនូវឥណទានដែលបាន
លុបចោលពីមុន

ចំណេញ ឬខាតពីអត្រាប្ដូរប្រាក់

២៣. ចំណាយបុគ្គលិក

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

7,329,397

29,881,952

6,029,496

24,431,518

309,125

1,260,303

222,533

901,704

ចំណាយលើការជួលផ្ទះសម្រាប់

78,134

318,552

77,960

315,894

ចំណាយថ្នាំពេទ្យ

12,045

49,107

10,103

40,937

7,369

30,043

86,948

352,313

185,550

756,488

185,448

751,435

7,921,620

32,296,445

6,612,488

26,793,801

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ប្រាក់ខែ និងប្រាក់ឈ្នួល
ចំណាយលើការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីត
ភាពការងារ

បុគ្គលិកនិងចំនាយទាក់ទងផ្សេងៗ

ចំណាយលើការបណ្ដុះបណ្ដាល
ចំណាយផេ្សងៗ

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
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២៤. ចំណាយរំលស់

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

995,120

4,057,104

964,416

3,907,814

911,791

3,717,372

805,584

3,264,226

441,062

1,798,210

439,460

1,780,692

2,347,973

9,572,686

2,209,460

8,952,732

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ (កំណត់សម្គាលល
់ េខ 8)
សិទ្ធិក្នុងការប្រើទ្រព្យសកម្ម (កំណត់
សម្គាល់លេខ 10)

ទ្រព្យសកម្មអរូបី (កំណត់សម្គាលល
់ េខ 9)

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

២៥. ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប់

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,445,097

5,891,660

1,615,225

6,544,892

1,011,848

4,125,304

1,063,732

4,310,242

ចំណាយលើការជួលយានយន្ត

523,392

2,133,869

378,880

1,535,222

ចំណាយលើសម្ភារៈការិយាល័យ

496,232

2,023,138

450,031

1,823,526

ចំណាយលើផ្នែកទំនាក់ទំនង

408,439

1,665,206

442,117

1,791,458

376,221

1,533,853

400,520

1,622,907

ចំណាយពន្ធ និងអាជ្ញាប័ណ្ណ

360,570

1,470,044

311,868

1,263,689

ចំណាយលើសេវាវិជ្ជាជីវៈ

312,065

1,272,289

291,590

1,181,523

ចំណាយលើថ្លៃទឹកភ្លើង

232,012

945,913

205,638

833,245

ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ

221,060

901,262

330,892

1,340,774

ចំណាយលើការគ្រប់គ្រង

160,503

654,371

134,964

546,874

ចំណាយលើធានារ៉ាប់រង

150,766

614,673

135,604

549,467

21,000

85,617

-

-

6,741

27,484

18,402

74,565

343,677

1,401,170

241,504

978,575

6,069,623

24,745,853

6,020,967

24,396,959

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចំណាយលើការជួសជុល និងថែទាំ
ចំណាយលើផ្នែកទីផ្សារ និងការ
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចំណាយលើកាតឥណទាន និង
ប្រតិបត្តិការទូATM

ចំណាយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ការខាតលើការលុបចោលទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ចំណាយផ្សេងៗ
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ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

២៦. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

964,643

3,901,981

999,105

4,071,353

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

2,374,733

9,605,795

6,814,573

27,769,385

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

2,143,670

8,671,145

3,156,251

12,861,723

5,483,046

22,178,921

10,969,929

44,702,461

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមបញ្ចូលនូវសាច់ប្រាក់សុទ្ធ និងប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលខ្លីដែលមានកាលកំណត់ដើមបីខែ ឬតិចជាងនេះ

សមតុល្យសុទ្ធនៃឥណទានវិបារូបន៍។ តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មទាំងនេះ គឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃសមស្រប។

២៧. កាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យា
កិច្ចសន្យាឥណទាន និងកិច្ចសន្យាផ្សេងៗ
នៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារផ្តល់ជូនហ្វាស៊ីលីធីឥណទានដល់អតិថិជន ដែលផ្តល់នូវកម្រិតកាតព្វកិច្ចសន្យាឥណទាន ដែល

មិនទាន់បានប្រើប្រាស់។ គ្មានការខាតបង់ជាសារវន្តណាមួយ ត្រូវបានគេរំពឹងទុកពីប្រតិបត្តិការ។
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

កម្រិតឥណទានដែលមិនទាន់បា
 ន
ប្រើប្រាស់

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

19,691,611

79,652,565

15,852,667

64,599,618
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អំពីអុីអនគ្រុប
គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានរបស់អុីអន
រក្សានូវសន្តិភាព គោរពនូវមនុស្សធម៌ និងចូលរួមចែករំលែកទៅក្នុងសហគមន៍ និងតែងតែដើរទន្ទឹមនឹងទស្សនវិស័យរបស់

អតិថិជន

សន្តិភាព

អតិថិជន
ប្រជាជន

សហគមន៍

ពាក្យថា អុីអន (AEON) មានប្រភពចេញពីពាក្យឡាតាំង ដែលមានន័យថា “និរន្តភាព”។ ភាពជឿជាក់ និងការចង់បា
 ន

របស់អតិថិជន ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទស្សនវិស័យជាចំបងរបស់ពួកយើង។ បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺចូលរួមទ្រទ្រង់របៀប
រស់នៅរបស់អតិថិជន និងអាចជួយអតិថិជនម្នាក់ៗ បង្កើនឱកាសនាពេលអនាគតរបស់ខ្លួនឲ្យច្រើនបំផុតតាមរយៈការប្រើប្រាស់
ឥណទានដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។

គោលការណ៍មូលដ្ឋានរបស់អុីអន គឺមានដូចតទៅ៖

“សន្តិភាព”

ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលមានប្រតិបត្តិការផ្តោតសំខាន់ទៅលើការស្វែងរកសន្តិភាពតាមរយៈវិបុលភាព

របស់អាជីវកម្ម្ម

“ប្រជាជន”

ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលគោរពនូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស និងឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល

“សហគមន៍”

ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលមានឬសគល់នៅក្នុងសហគម ហើយផ្តោតសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែក និង
ផ្តល់ជូនសហគមជាបន្តបន្ទាប់
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