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បណ្ត្រញន្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអុីអនហ្វ្រយន្រនសលស ឺវីស

“ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជននិងធ្វើឱ្រយពួកគាត់ទទួលបាននូវកាលានុវត្តភាពនាព្រល
អនាគតជាអតិបរមតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ឥណទានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់”
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រចនាសម្ព័ន្ធន្រអុីអនគ្រុប/អ្រអ្រហ្វអ្រសគ្រុប

International Business

Services & Specialty Store 
Business

Shopping Center Development 
Business

Financial Services Business

Health & Wellness Business

Supermarket Business

General Merchandise Store 
Business
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Consolidated Subsidiaries Overseas

AEON S.S. Insurance Co.,Ltd.

ACS Leasing Co.,Ltd.

AEON Insurance Service Co.,Ltd.

AEON Allianz Life Insurance Co.,Ltd.

ACS Credit Management Co.,Ltd.

AEON Product Finance.,Ltd.

AEON Credit Service Co.,Ltd.

AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.

AEON Housing Loan Service Co.,Ltd.

AEON Credit Service (Phillippines) Inc.

AEON Bank.,Ltd.A
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របាយការណ៍ការព្រញមួយឆ្ន្រំ

ចំនួនសាខាចំនួនបុគ្គលិក

ទ្រព្រយសកម្មសរុប(ឯកតាៈ‘០០០ដុលា្ល្ររ)

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសីុ(“ក្រមុហុ៊ន”)
ត្រវូបានចុះបញ្ជជីាក្រមុហុ៊នមហាជនទទួលខុសត្រវូមនកម្រតិនៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលបានចុះបញ្ជីដំបូងនៅថ្ង្រទី០៥ ខ្រតុលា
ឆ្ន្រំ២០១១ក្រ្រមបញ្ជីការល្រខCo.២៣៨០E/២០១១ច្រញ
ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបានចុះបញ្ជីសារឡើងវិញតាម
ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រ្រមល្រខចុះ
បញ្ជីការថ្មីល្រខ ០០០០៦៣៨៨។ នៅថ្ង្រទី០៧ ខ្រតុលា
ឆ្ន្រំ២០១១ក្រុមហ៊ុនក៏បានទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុយើងគឺជាអ្នកនាំមុខគ្រទីមួយក្នុងទីផ្រសារកម្ពុជា ដ្រល
ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវស្រវាបង់រំលស់ដោយមិនទាមទារឲ្រយមន
ទ្រព្រយធានា ដូចជាផលិតផលប្រើប្រ្រស់ក្នុងផ្ទះ ម៉ូតូ ទូរស័ព្ទដ្រ
កម្ចីផ្ទ្រល់ខ្លួននិងសម្ភ្ររៈកសិកម្ម។

នៅថ្ង្រទី២៦ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១៥ យើងទទួលបានអាជា្ញ្រ
ប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តកិារធនាគារឯកទ្រសពីធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។
ចាប់ពីព្រលនោះមកយើងបានកម្ល្រយខ្លនួទៅជាធនាគារឯកទ្រស
និងចាប់ផ្តើមពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងដោយច្រញប័ណ្ណឥណ
ទានអុីអនវ៉លឡ្រតអុីអនកាតម៉ូបាល(m-Visa)ជូនអតិថិជន។

ឆ្ន្រំ២០១៩ក្រុមហ៊ុនAEON Thana Sinsap (Thailand) 

Pcl.ដ្រលជាក្រមុហុ៊នបានចុះឈ្ម្រះក្នងុទីផ្រសារភាគហុ៊នប្រទ្រស
ថ្រកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន៥០%ហើយភាគហ៊ុនចំនួន៥០%
ផ្រស្រងទៀតកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនAFS Corporation Co., 

Ltd. (“AFSC”) ជាក្រុមហ៊ុនឯកជន គ្រប់គ្រង១០០% ដោយ
AEON Financial Service Co., Ltd. (“AFS”)ដ្រលបានចុះ
បញ្ជីនៅក្នុងផ្រសារហ៊ុនជប៉ុន។

សាវតារបស់យើង

សង្ខ្របព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២១

ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់កាល
បរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ
ឆ្ន្រំ២០២១ន្រះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ
អនុលោមតាមស្តង់ដារ របាយការណ៍
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិន្រកម្ពុជា
“CIFRS”។របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសុម្រ្រប់
កាលបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ ថ្ង្រទី៣១
ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩ ត្រូវបានបង្ហ្រញជាលើក
ដំបូងដោយអនុលោមតាមស្តង់ដាររបាយ
ការណ៍ទាក់ទងនឹង ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិន្រ
កម្ពុជា“CIFRS”។

កំណត់សម្គ្រល់៖ ចាប់តាំងពីការិយ
បរិច្ឆ្រទដំបូងរហូតដល់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រល
បានបញ្ចប់នៅថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៨
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រវូបានរៀបចំដោយ
អនុវត្តតាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយន្រកម្ពជុានិង
បទបញ្ញត្តិដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងគណន្រយ្រយ
ផ្រស្រងៗរួមទំាងបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិ
ន្រកម្ពុជា។

ប្រ្រក់ចំណូលសរុប*(ឯកតាៈ‘០០០ដុលា្ល្ររ)

ការលក់សរុប(ឯកតាៈ‘០០០ដុលា្ល្ររ) គណន្រយ្រយទទួល**(ឯកតាៈ‘០០០ដុលា្ល្ររ)

* ចំនួនន្រះរួមបញ្ចូលទាំងចំណូលការប្រ្រក់ចំណូលកម្រ្រជើងសានិងចំណូលផ្រស្រងទៀត
**ចំនួនន្រះបានបង្ហ្រញប្រ្រក់កម្ចីដើមដ្រលនៅសល់ត្រប៉ុណ្ណ្រះ

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
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អ្នកអានជាទីគោរព

ធនាគារឯកទ្រសអុីអន (ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុីត្រូវបានបង្កើត
ឡើងនៅប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១១ក្រ្រមឈ្ម្រះគ្រឹះ
សា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវស្រវា
កម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនមនកិច្ចធានា។ យើងបានទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណ
ធនាគារឯកទ្រសពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានៅខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១៥។

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២១ជាឱកាសនិងការប្រកួតប្រជ្រងថ្មីយើងបាន
បន្តផ្ត្រតលើផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់យើងដល់អតិថិជនដូចជា
ស្រវាបង់រំលស់ផលិតផលឥណទានរថយន្តឥណទានទៅលើគ្រឿង
ចក្រកសិកម្ម ប្រ្រក់កម្ចីផ្ទ្រល់ខ្លួនទាំងប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់ដុលា្ល្ររ
ប័ណ្ណឥណទានទាំងពីរប្រភ្រទអុីអនម៉ូបាល (Scan to Pay) ទម្រង់
កម្មវិធីរបស់ទូរសព្ទសា្ម្រតហ្វនូជារូបិយវត្ថខុ្ម្រររៀលដ្រលបំពាក់ជាមួយ
មុខងរទូទាត់ប្រ្រក់តាមរយៈ QR កូដ និងមុខងរផ្ទ្ររប្រ្រក់សម្រ្រប់
ត្រអ្នកប្រើអុីអនវ៉លឡ្រត។

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២២យើងខ្ញុំសូមណ្រនាំកម្មវិធី AEON Rohas
ដល់អតិថិជន។AEON Rohasគឺជាកម្មវិធីអនឡាញដំបូងគ្រសម្រ្រប់
អតិថិជនដើម្របីប្រើប្រ្រស់ផលិតផល និងស្រវាកម្ម របស់យើងដោយ
ផ្ទ្រល់ក្នុងមធ្រយោបាយដ្រលលឿននិងមនលក្ខណៈងយស្រួលជាង
មុនគ្រប់ព្រលវ្រលាគ្រប់ទីកន្ល្រង។ អតិថិជនអាចរីករាយនឹងការប្រើ
ប្រ្រស់កម្ចីសាច់ប្រ្រក់និងការបង់រំលស់ផ្រស្រងៗសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២២។

យើងបានកត់សម្គ្រល់ឃើញថាអតិថិជនបានផ្ល្រស់ប្តរូគោលគំនិត
ន្រការប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថយ៉ុ្រងខា្ល្រងំនៅក្នងុឆ្ន្រ២ំ០២0ន្រះ។
ពួកគ្រពិតជាមនតម្រូវការខា្ល្រំងក្នុងកាប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មតាមប្រព័ន្ធ

អនឡាញដើម្របីបញ្ចៀសពីការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទ្រល់ជាមួយមនុស្រស
ជំុវិញខ្លនួ។ដូច្ន្រះហើយយើងបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់យ៉្រងម៉ត់ចត់
ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសា្ថ្រន
ភាពន្រជំងឺកូវិដ១៩ន្រះ។

ចុងបញ្ចប់ យើងនឹងបន្តពង្រឹងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់យើង ក្នុងការ
បន្តទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។
យើងជឿជាក់ថាធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសីុស្ថតិនៅ
ក្នុងសា្ថ្រនភាពដ៏ល្អ ដើម្របីនាំមកនូវគុណតម្ល្របន្ថ្រមដល់អតិថិជន។
យើងសូមអរគុណដល់អតិថិជនដ្រគូសហការអាជីវកម្មនិងបុគ្គលិក
របស់យើងទាំងអស់ដ្រលត្រងត្រគាំទ្រ និងចូលរួមចំណ្រក ដ៏គួរឲ្រយ
កត់សម្គ្រល់ក្នុងការអភិវឌ្រឍរបស់យើងនៅក្នុងឆ្ន្រំ២០២១។

លោក Taketo Ando
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

និងជាអគ្គនាយក

សារពីគណៈគ្រប់គ្រង

លោក Taketo Ando

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល  

និងជាអគ្គនាយក

យើងសូមណែនំាឲែយសា្គែល់ពីផលិតផល និងសែវាកម្មរបស់ 

ធនាគារ ឯកទែស អីុអន (ខែមបូឌា) ភីអិលសីុ នៅក្នងុទីផែសារ 

របស់ពែះរាជាណាចកែកម្ពជុាជាមួយនឹងពាកែយស្លែក 

សាមញ្ញ រហ័ស និងងាយស្រលួ
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២០១៧ – បច្ចុបែបន្ន   ៖ 
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងជា
អគ្គនាយកន្រAEON Specialized 

Bank (Cambodia) 

២០១៥ – ២០១៧ ៖ 
អគ្គនាយកន្រACS Servicing 

(Thailand) Co., Ltd.

២០១៤ – ២០១៥ ៖ 
អភិបាលប្រតិបត្តិន្រAEON Thana 

Sinsap (Thailand) Pcl 

២០១៣ – ២០១៤ ៖ 
ប្រធានដឹកនាំគម្រ្រងន្រMakuhari-

Shintoshin Branch Project, AEON 

Credit   Service Co., Ltd.

២០១២ – ២០១៣ ៖ 
ប្រធានភូមិភាគខាងត្របូងតំបន់Kanto 

of AEON Credit Service Co., Ltd 

២០១៩ – បច្ចុបែបន្ន   ៖ 

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិAEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc.

២០១៩ – បច្ចុបែបន្ន ៖ 

អភិបាលន្រAFS CORPORATION Co., 

Ltd. 

២០១៨ – ២០១៩ ៖ 

ទីប្រឹក្រសា(ជំនួយការប្រធាននិងនាយក
ប្រតិបត្តិ)ន្រAEON FINANCIAL 

SERVICE Co., Ltd. 

២០១៦ – ២០១៨ ៖ 

ប្រធាននាយកដា្ឋ្រនសវនកម្មន្រAEON 

FINANCIAL SERVICE Co., Ltd. 

២០១៣ – ២០១៦ ៖ 

ប្រធាននាយកដា្ឋ្រនសវនកម្មខាងក្រ្រ
ប្រទ្រសន្រ AEON FINANCIAL 

SERVICE Co., Ltd. 

២០១១ –  ២០១៣ ៖ 

សវនករន្រAEON HOUSING LOAN 

SERIVICE Co., Ltd. 

២០១១ –  ២០១២ ៖ 

សវនករន្រAEON COMMUNITY BANK 

Co., Ltd. 

២០១០ –  ២០១៣ ៖ 

ប្រធាននាយកដា្ឋ្រនសវនកម្មន្រ AEON 

Bank Co., Ltd.  

២០០៧ –  ២០០៩ ៖ 

អភិបាលន្រ AEON Bank Co., Ltd

២០២១ – បច្ចុបែបន្ន   ៖ 
អភិបាលប្រតិបត្តិAEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc.

២០១៥ – ២០២១  ៖ 

អនុប្រធានប្រតិបត្តិAEON Thana 

Sinsap (Thailand) Pcl.

២០១៣ – ២០១៥ ៖ 

ប្រធានគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់AEON 

Credit Service (ASIA) Co., Ltd

២០០០ – ២០១៣ ៖ 

ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ AEON Credit 

Service Co., Ltd.

២០២១ – បច្ចុបែបន ៖
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន
AEON Specialized Bank (Cambodia) 

Plc.

២០២០ – បច្ចុបែបន្ន ៖
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
និងជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនAEON 

Thana Sinsap (Thailand) Pcl.

២០២០ – បច្ចុបែបន្ន ៖
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ(កាន់តួនាទីជា
ប្រធាន)របស់ក្រុមហ៊ុនACS Servicing 

(Thailand) Co., Ltd.

២០១៨ – ២០២០ ៖
អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនACS Credit 

Management Co., Ltd. (Japan)

២០១៩ ៖
នាយកមិនប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន
AEON Credit Service Co., Ltd.

២០១៥ – ២០១៩  ៖ 
អភិបាលនិងប្រធានប្រតិបត្តិរបស់
ក្រុមហ៊ុនAEON Credit Service Co., 

Ltd.

មុខតំណែង ៖អនុប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសា
ភិបាលនិងជាអគ្គនាយកន្រAEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

ឆ្នែកំំណើត ៖១៩៦៧
កមែតិវបែបធម៌ ៖ បរិញ្ញ្របត្រន្រមហា
វិទ្រយោល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
សាកលវិទ្រយោល័យSenshu 

ប្រទ្រសជប៉ុន

មុខតំណែង ៖អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
ឆ្នែកំំណើត ៖១៩៥៣

មុខតំណែង ៖ អភិបាលប្រតិបត្តិ

ឆ្នែកំំណើត ៖ ១៩៧១
កមែតិវបែបធម៌ ៖ បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រក
ស្រដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្រយោល័យKansai
ប្រទ្រសជបុ៉ន

មុខតំណែង ៖ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
ឆ្នែំកំណើត ៖១៩៦៤


ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោក Tsutomu Omodera លោក Taketo Ando លោក Junji Noda លោក      Jun Kuroda
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២០១៩ – បច្ចុបែបន្ន   ៖
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រCEO Master 

Club Investment Plc.

២០១៥ – បច្ចុបែបន្ន ៖
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រវិទ្រយោសា្ថ្រនសុីអុីអូ
រួមមនសុីអុីអូម៉្រស្ទ័រក្លឹបសាលាអចលន
ទ្រព្រយកម្ពុជានិងមហាវិទ្រយោល័យគ្រប់គ្រង
ពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ

២០១៣ – បច្ចុបែបន្ន ៖
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយន្ររដា្ឋ្រករទឹក
ស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ

២០១២ – បច្ចុបែបន្ន ៖
សមជិកទីប្រឹក្រសាន្រសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

២០១១ – បច្ចុបែបន្ន    ៖
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយន្រធនាគារ
ឯកទ្រសអុីអនAEON Specialized Bank 

(Cambodia) Plc.

២០២២ – បច្ចុបែបន្ន   ៖
អ្នកសម្របសម្រួលន្រCEDR

២០២០ – បច្ចុបែបន្ន   ៖
សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាប្រឹក្រសាAsia      of INTA

២០១៩-បច្នុបែបន្ន
អនុប្រធាននិងសមជិកសា្ថ្របនិកន្រNCAC

២០១៧ – បច្ចុបែបន្ន   ៖
សមជិកន្រAPAA and Council Member of 

APAA-Cambodian Group

២០១៦ – បច្ចុបែបន្ន ៖
សមជិកន្រASEAN IPA- Country Head of 

Cambodian Group

២០១៤ – បច្ចុបែបន្ន ៖
អភិបាលឯករាជ្រយAEON Specialized Bank 

(Cambodia) Plc.

២០១០ – បច្ចុបែបន្ន ៖
សហប្រធានន្រការិយល័យន្រSok Siphana 

& associates, a member of ZICOLAW

២០០៩ – បច្ចុបែបន្ន  ៖
ភា្ន្រក់ងរម៉្រកពាណិជ្ជកម្ម

២០០៩ – បច្ចុបែបន្ន   ៖
សមជិកសា្ថ្របនិកន្រIntellectual Property 

Association of Cambodia (IPAC)

២០០៤ – បច្ចុបែបន្ន   ៖
សមជិកគណៈម្រធាវីន្រព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា

មុខតំណែង ៖អភិបាលឯករាជ្រយ
ឆ្នែកំំណើត ៖ ១៩៧៧
កមែតិវបែបធម៌ ៖ បណ្ឌតិកិត្តយិសផ្ន្រក
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

មុខតំណែង ៖អភិបាលឯករាជ្រយ
ឆ្នែកំំណើត ៖១៩៦៤
កមែតិវបែបធម៌ ៖ បរិញ្ញ្រប័ត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកល
វិទ្រយោល័យLibre de Bruxelles (ULB)និង
សាកលវិទ្រយោល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្រយោ
សាស្រ្តស្រដ្ឋកិច្ចដោយសហការជាមួយ
សាកលវិទ្រយោល័យMontrealនិងសាកលវិទ្រយោ
ល័យហ្រសឺណ្រវ(LLM)និងLLB មកពីសាកល
វិទ្រយោល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្រយោសាស្ត្រ
ស្រដ្ឋកិច្ចបរិញ្ញ្របត្រច្របាប់នៅវិទ្រយោសា្ថ្រនជាតិ
គ្រប់គ្រងនិងសាកលវិទ្រយោល័យភូមិន្ទ
នីតិសាស្រ្តនិងស្រដ្ឋកិច្ច។

២០១៩ – បច្ចុបែបន្ន   ៖

ជាប្រធានន្រAsian Vision Institute

២០១៨ – បច្ចុបែបន្ន   ៖

ទីប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានចូលរួមជាមួយក្រសួងការបរទ្រសនិង

សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

២០១៤ – បច្ចុបែបន្ន ៖

ទីប្រឹក្រសាន្រAEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០០៩ – បច្ចុបែបន្ន  ៖

ដ្រគូគ្រប់គ្រងSokSiphana & associates 

ដ្រលជាសមជិករបស់ZICOLaw

២០០៨ – បច្ចុបែបន្ន   ៖

សមជិកគណៈម្រធាវីន្រព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា

មុខតំណែង ៖ទីប្រឹក្រសា
ឆ្នែំកំណើត ៖១៩៦០
កមែិតវបែបធម៌ ៖ បណ្ឌិតច្របាប់(JD)មហាវិទ្រយោល័យ
សាកលវិទ្រយោល័យនីតីសាស្រ្តន្រWidener University 

School of Law Delaware, (USA)បណ្ឌិតផ្ន្រក
ទស្រសនវិជា្ជ្រ(Ph.D)ន្រBond University School of Law 

Queensland (Australia)បន្នុប្របន្នកំពុងបន្តការសិក្រសា(Ph

.D.)ន្រសាកលវិទ្រយោល័យParis 2 Pantheon Assas
លើច្របាស់ប្រៀបធៀប

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ៖ សុក សុីផាន់ណ

លោក អោម ស្រងបូរ៉្រ លោកស្រី ខៀវ  មាលី

អ្នកប្រឹក្រសា
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តារងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង

ធនធានមនុសែស 
និងរដ្ឋបាល

ធនធានមនុសែស 
និង បណ្តុះ 
បណា្តែល

បំរើសែវា
អតិថិជន

ហិរញ្ញវត្ថុ

គណនែយែយ 
និងការគែប់គែង

ថវិកា

អភិវឌែឍម៉ែក  
និង 

ស្ទរឌីជីថល

អភិវឌែឍឥណទាន  
និងគាំទែ 

បែតិបត្តិការសាខា

អភិវឌែឍ
ផលិតផល

បែមូល 
ឥណទាន

វាយតម្លែ
ឥណទាន

ផែនការ
ឥណទាន

ទទួលខុសតែូវ
លើការអនុម័ត

អភិវឌែឍបែព័ន្ធ

គែប់គែងហែដ្ឋែ 
រចនាសម្ព័ន្ធ

បែព័ន្ធ
បែតិបត្តិការ

គែប់គែងសុវត្ថិភាព 
ព័ត៌មនវិទែយា

គែប់គែងគំរោង
ព័ត៌មនវិទែយា

បែមូលឥណទាន
បច្ចុបែបន្ន

បែមូលឥណទាន
យឺត

បែមូល 
ឥណទានយឺត 
រយៈពែលវែង

រដ្ឋបាលបែមូល
ឥណទាន

គែប់គែង
ឥណទាន

គែប់គែង
ព័ត៌មនវិទែយា

អាជីវកម្ម 
សាច់បែែក់

អែឡិចតែូនិច

ទីផែសារអាជីវកម្ម
កាតឥណទាន

គាំទែបែតិបត្តិការ 
និងផ្នែកលក់

ទីផែសារអាជីវកម្ម
ឥណទាន

អភិវឌែឍសែវា
អតិថិជន

ផែនការ 
និងអភិវឌែឍ

គែប់គែង
សាជីវកម្ម

រដ្ឋបាល

គែប់គែង
សាជីវកម្ម

គណនែយែយ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ

អាជីវកម្ម
ឥណទាន

អភិវឌែឍ
ផលិតផល

ព័ត៌មនវិទែយា 
និងបែតិបត្តិការ

គែប់គែង
ឥណទាន

ផ្ន្រកក្រុមនាយកដ្ឋ្រនអភិបាល

ភាគទុនិក

ក្រុមប្រឹក្រសា 
ភិបាល 

គណៈកម្មការ 
សវនកម្ម

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
ហនិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ អគ្គនាយក  
សវនករ 
ផ្ទ្រក្នុង

គ្រប់គ្រង 
ហនិភ័យ

នីតិកម្ម 
និងប្រតិបត្តិតាម

គ្រប់គ្រង 
សាជីវកម្ម

ផ្ន្រកលក់  
និងទីផ្រសារ

គ្រប់គ្រង 
ឥណទាន
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ប្រវត្តិអាជីវកម្ម

មែសា  ដាក់អោយដំណើរការអុីអនវ៉លឡ្រត
មែសា ចាប់ផ្តើមបង់រំលស់រថយន្ត
មិថុនា បើកសម្ព្រធសាខាអុីអនស្រនសុខ
សីហា បើកសម្ព្រធសាខាខ្រត្តតាក្រវ
សីហា បើកសម្ព្រធសាខាខ្រត្តបនា្ទ្រយមនជ័យ
ធ្នូ ដាក់អោយដំណើរការអុីអនកាតមូ៉បាល(Scan to Pay) 

ឧសភា ការក្រលម្អសាខាពោធិ៍ចិនតុង
សីហា ការក្រលម្អសាខាបាត់ដំបង
ធ្នូ ទទួលបានពានរង្វ្រន់ពីVISA

កុម្ភ: កម្ល្រយខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទ្រស

មែសា ក្រលំអសាខាអុីអនម៉លភ្នំព្រញ
មែសា ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអនពណ៌មស
កក្កដ ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអនពណ៌សា្វ្រយ

តុលា ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារឯកទ្រស
វិចិ្ឆកា ដាក់ឱ្រយដំណើរការពាក្រយស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធOnline

មករា បើកសម្ព្រធសាខាពោធិ៍ចិនតុង
កក្កដ ទីសា្នក់ការកណា្ត្រលនិងផ្ល្រស់ប្តូរអាសយដា្ឋ្រនសាខា

ខ្រត្តបាត់ដំបង
សីហា ក្រលំអការិយល័យកណា្ត្រល
តុលា ក្រលំអនិងផ្ល្រស់ប្តូរអាសយដា្ឋ្រនសាខាខ្រត្តសៀមរាប
ធ្នូ ទទួលបានពានរង្វ្រន់ពីVISA

មែសា ផ្ល្រស់ប្តូរអាសយដា្ឋ្រនការិយល័យកណា្ត្រល
មិថុនា ក្រលម្អសាខាខ្រត្តបនា្ទ្រយមនជ័យ
កក្កដ ប្តូរទីតាំងនិងប្តូរឈ្ម្រះពីសាខាសុវណា្ណ្រទៅជាសាខា

ស្ទឹងមនជ័យ
សីហា ក្រលម្អនិងផ្ល្រស់ប្តូរអាសយដា្ឋ្រនសាខាខ្រត្តតាក្រវ
វិច្ឆិកា បើកសម្ព្រធសាខាច្របារអំពៅ

ឧសភា ការក្រលម្អកន្ល្រងសម្រ្រកអុីអនឡោញស្រនសុខ
សីហា  ដាក់អោយដំណើរការអូឡាំពិចកាតហ្វ្រស

២០១៥

២០១៧

២០១៩

២០២១

២០១៤

២០១៦

២០១៨

២០២០

មីនា ដាក់ឱ្រយដំណើរការកម្ចីផ្ទ្រល់ខ្លួន
ឧសភា បើកសម្ព្រធសាខាខ្រត្តបាត់ដំបង
ឧសភា ផ្ល្រស់ប្តូរអាសយដា្ឋ្រនទីសា្ន្រក់ការកណា្ត្រល
មិថុនា បើកសម្ព្រធសាខាអុីអនម៉លភ្នំព្រញ
មិថុនា ចាប់ផ្តើមស្រវាប័ណ្ណសន្រសំពិន្ទុសម្រ្រប់អុីអនភ្នំព្រញ
កញ្ញែ ចាប់ផ្តើមការសងប្រ្រក់តាមរដូវកាលសម្រ្រប់ស្រវាកម្ម

បង់រំលស់គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
តុលា បើកសម្ភធសាខាខ្រត្តកំពង់ចាម

11
ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១



សមិទ្ធផិល ឧបសគ្គ និង ការគំរម កំហ្រង ពីមុន
សមិទ្ធិផល
១. ការពង្រីកបន្ថ្រមនូវដ្រគូសហការ / ដ្រគូអាជីវកម្ម
១.១.យើងបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយហាងដ្រលជាដ្រគូសហការ

ថ្មីចំនួន៣៣០បន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងឆ្ន្រំ២០២១ប៉ុន្ត្របានបិទការ
សហការជាមួយដ្រគូចំនួន១២៥ដ្រលធ្វើឱ្រយដ្រគូសរុបកើន
ដល់៣.៧០៧។កំណើនន្រះគឺជាការខិតខំពីសកម្មភាពជ្រៀត
ចូលក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងការសហការជាមួយម្ច្រស់ហាង
ដ្រលមនលក្ខណៈសម្របត្តិគ្រប់គ្រ្រន់។លទ្ធផលន្រះទាបជាង
ឆ្ន្រមុំនដោយយើងបានជួបប្រទះបញ្ហ្រប្រឈមដូចជាកំហិតក្នងុ
ការធ្វើដំណើរនិងសកម្មភាពចុះសួរសុខទុក្ខដ្រគូសហការ។

១.២ យើងបានបង្កើត និងបន្តអាជីវកម្មជាមួយម៉្រកយីហោដ្រលជា
ដ្រគូសហការចំនួន១៦៥ម៉្រកដ្រលក្នុងនោះមនចំនួនហាង
១៧៨កន្ល្រងក្នុងឆ្ន្រំ២០២១។សរុបជាលទ្ធផលរួមទាំងអស់
យើងទទួលបានយីហោដ្រគូសហការរហូតដល់ទៅ៩៣២ម៉្រក
និងចំនួនហាង១.២៤៧កន្ល្រង។

១.៣. បង្កើតនិងបន្តទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយនឹងហាងដ្រលប្រើប្រ្រស់
អុីអនកាតម៉ូបាលមនចំនួន២៦១ម៉្រកនិងហាងចំនួន២៨៧
កន្ល្រងក្នងុឆ្ន្រ២ំ០២១។ដ្រលសរុបទំាងអស់មនចំនួនម៉្រកយីហោ
រហូតដល់ទៅ១.២៥៦ម៉្រកនិងហាងចំនួន១.៤៩៥កន្ល្រង។

១.៤. បង្កើនទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយហាងដ្រលប្រើប្រ្រស់អីុអីុន
អនវ៉លឡ្រតដ្រលមនចំនួនសរុបទំាងអស់គិតត្រមឹឆ្ន្រ២ំ០២១
មនចំនួន៧៩៣ហាងទំាងនៅផ្រសារទំនើបអីុអនម៉លភ្នពំ្រញនិង
ផ្រសារអុីអនម៉លស្រនសុខសុីធីនិងហាងខាងក្រ្រផ្រស្រងទៀត។

២.  ការពង្រឹងការបំព្រញស្រវាកម្មជូនអតិថិជន
២.១.ដើម្របីបម្រើអតិថិជនរបស់យើងឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងយើង

បានពង្រឹង និងអភិវឌ្រឍបន្ថ្រមនូវសមត្ថភាពន្រផ្ន្រកបម្រើស្រវា
កម្មជូនអតិថិជន (Call Center)ឲ្រយមនភាពរឹងមំដ្រលអាច
អនុញ្ញ្រតឲ្រយភា្ន្រក់ងររបស់យើង អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅ
ចូលរបស់អតិថិជនបានទាន់ព្រលវ្រលា។

២.២.ក្រ្រពីប្រព័ន្ធន្រះ យើងបានពង្រីកបណា្ត្រញហៅចូលកាន់ត្រ
ច្រើនសម្រ្រប់អតិថិជនរបស់យើងដើម្របីអាចទទួលបាននូវមតិ
យោបល់ឬសំណើដ្រលរួមមនដូចជាហ្វ្រសប៊ុកគ្រហទំព័រ
ការទទួលសំណើតាមសាខាតាមរយៈប្រអប់ផ្តល់មតិយោបល់។
ព័ត៌មនបន្ថ្រមស្តីពីបណា្ត្រញទាំងន្រះអាចរកបាននិងបាន
បង្ហ្រញនៅលើគ្រហទំព័ររបស់យើងផ្ទ្រល់។

៣- ឥណទានបុគ្គល និងការបង់រំលស់បានថយចុះ 
ធៀបនឹងឆ្ន្រំ២០២០

ទោះបីជាបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហ្រដោយសាររោគរាតត្របាតកូវីដ នៅក្នុង
ឆ្ន្រំ២០២១ដ្រលបានប៉ះពាល់ខា្ល្រំងទៅលើស្រដ្ឋកិច្ចសកលក៏ដូចជា
ស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រទ្រសកម្ពុជាយើងនៅត្របន្តក្នុងការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីដល់
អតិថិជនគោលដៅរបស់យើងដើម្របីរួមកម្ល្រំងជាមួយរដា្ឋ្រភិបាលក្នុង
ការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន និងដើម្របីអនុវត្ត
តាមគោលការណ៍អាជីវកម្មរបស់យើង។

៣.១.ដោយផ្ដ្រតលើការផ្រសព្វផ្រសាយនិងសកម្មភាពផ្រស្រងៗតាមប្រព័ន្ធ
ឌីជីថល(digital) យើងទទួលបានការលក់លើឥណទានបុគ្គល
បានចំនួនជាង២០លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកស្មើនឹង៥៩ភាគរយ
បើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។នៅឆ្ន្រំ២០២១ស្ទើរត្រគ្រប់កម្ចីសាច់
ប្រ្រក់ទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ជូនអតិថិជនជាប្រ្រក់រៀលដ្រល
ធ្វើអោយកម្ចីជាប្រ្រក់រៀលន្រះបានរួមចំណ្រក១១,៥១%ន្រ
ចំនួនប្រ្រក់កម្ចីសរុបដ្រលយើងទទួលបានក្នុងឆ្ន្រំ២០២១។

៣.២.ប្រ្រក់កម្ចីដ្រលមនគោលបំណងជាក់លាក់សម្រ្រចបានជាង
១៩លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកស្មើនឹង៨៦ភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅ
នឹងឆ្ន្រំមុន។យើងបន្តធ្វើការយ៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយដ្រគូសំខាន់
ដូចជាក្រុមហ៊ុនSamsung ក្រុមហ៊ុនOPPO អ្នកច្រកចាយ
ទូរស័ព្ទ iPhone និងដ្រគូឧបករណ៍ប្រើប្រ្រស់ក្នុងផ្ទះសំខាន់ៗ
ដទ្រទៀត។

៣.៣.ប្រ្រក់កម្ចលីើការបង់រំលស់មូ៉តូទទួលបានលទ្ធផលប្រហ្រល២១
លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកស្មើនឹង១០២ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្ន្រមុំន។
ដោយមិនមនតម្រូវការទីផ្រសារនៅអំឡុងព្រលការរីករាលដាល
ន្រជំងឺកូវិដ-១៩កម្ចបីង់រំលស់រឺុម៉ក(Rickshaw) ត្រវូបានផ្អ្រក។
ក៏ប៉ុន្ត្រ តាមរយៈការធ្វើការយ៉្រងជិតស្និតជាមួយនឹងដ្រគូសហ
ការនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ រួមជាមួយនឹងតម្រូវការ
កើនឡើងន្រកម្ចីបង់រំលស់ម៉ូតូយើងអាចគ្រប់គ្រងការសម្រ្រច
បានរបស់យើងបានស្មើនឹងឆ្ន្រំមុន។

៣.៤.ប្រ្រក់កម្ចីលើការបង់រំលស់រថយន្តសម្រ្រចបាន១៨,៩៥៧
លានដុលា្ល្ររពោលគឺធា្ល្រក់ចុះដ្រលស្មើនឹង៩៨ភាគរយបើ
ធៀបនឹងឆ្ន្រមុំន។ផលប៉ះពាល់ដ្រលជះឥទ្ធពិលខា្ល្រងំបំផុតគឺនៅ
ក្នុងត្រីមសទី២ និងទី៣ ន្រឆ្ន្រំ២០២១ ដ្រលដ្រគូសហការ
យើងស្ទើរត្រទំាងអស់បានផ្អ្រកដំណើរការអាជីវកម្មដោយសារ
យើងបានគ្រប់គ្រងការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីប្រកបដោយការប្រុង
ប្រយ័ត្នដើម្របីកាត់បន្ថយបំណុលអាក្រក់និងការធ្វើសំវិធានធន។

សមិទ្ធិផលឆ្ន្រំ២០២១

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១12



សង្ខ្រប ព័ត៌មាន អាជីវកម្ម សំខាន់ៗ ឆ្ន្រំ២០២១
សកម្មភាពឆ្ន្រំ២០២១

យើងបានធ្វើការផ្ល្រស់ប្តូរចំពោះផលប័ត្រផលិតផលរបស់យើង។
យើងក៏កំពុងធ្វើប្រតិបត្តកិារសាកល្របងផលិតផលថ្មសីម្រ្រប់ផលិតផល
កម្ចីផងដ្ររ។

យើងក៏បន្តដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមន្រការច្រញប័ណ្ណបង់ប្រ្រក់
ជាមុនVISAនិងការផ្តល់ជូនផលិតផលតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។

ផលិតផលរបស់ធនាគារឯកទ្រសអុីអន(ខ្រមបូឌា)ត្រងត្រមន
ភាព"សាមញ្ញរហ័សងយស្រួល"។

ផ្រនការ និងការអនុវត្តអាទិភាព 
សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២២

ឥរិយបទរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់បានផ្ល្រស់ប្តូរយ៉្រងខា្ល្រំងចាប់តាំងពី
ឆ្ន្រំ២០២០ដោយសារត្រឥទ្ធិពលន្រជំងឺកូវីដ១៩។បន្តពីឆ្ន្រំ២០២១
យើងនឹងបន្តផ្តល់នូវផលិតផលដ្រលត្រូវការសម្រ្រប់ "របៀបរស់
នៅថ្មី"។យើងក៏នឹងគាំទ្រគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព
(SDGs)។

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១ 13



ទស្រសនវិស័យអាជីវកម្មឆ្ន្រំ២០២២

ក្រុមហ៊ុនយើងនៅត្រឈរក្នុងលំដាប់ល្រខ១ និងបានកាន់កាប់
រហូតដល់៤៤%ន្រចំនួនប័ណ្ណឥណទានសរុបដ្រលបានច្រញនៅក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពុជា(យោងតាមរបាយការណ៍របស់វិសារក្នុងត្រីមសទី៤
ឆ្ន្រំ២០២១)។យើងខ្ញុំបានច្រញកាតសរុបចំនួន ៧៤.៧៨៧កាត
គិតត្រឹមខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២១និងឈរក្នុងលំដាប់ល្រខ១ចំពោះការទូទាត់
និងបានកាន់កាប់រហូតដល់២៦%(យោងតាមរបាយការណ៍របស់
វិសារក្នុងត្រីមសទី៤ឆ្ន្រំ២០២១)។

សូមអរគុណដល់អតិថិជនដ្រលជាម្ច្រស់អុីអនកាតដ្រគូសហការ
និងការខិតខំប្រងឹប្រ្រងរបស់បុគ្គលិកទំាងអស់របស់ក្រមុហុ៊នសម្រ្រប់
ការខិតខំប្រឹងប្រ្រងនិងធ្វើអោយសមិទ្ធិផលមួយន្រះសម្រ្រចទៅបាន
ដោយជោគជ័យ។

ក្រុមហ៊ុនយើងនៅត្របន្តនិងធ្វើការពង្រឹងបន្ថ្រមនូវកម្មវិធីសន្រសំ
ពិន្ទុ“Happy Plus Point”ដ្រលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវជម្រើសជាច្រើន
សម្រ្រប់ការប្តរូពិន្ទដូុចជា៖សន្លកឹប័ណ្ណទូទាត់ជាទឹកប្រ្រក់វត្ថអុនុស្រសាវរីយ៍
និងការបញ្ចលូទឹកប្រ្រក់ទៅក្នងុអីុអនកាតរបស់អតិថិជនផ្ទ្រល់។យើង
បានធ្វើនូវសកម្មភាពជាច្រើនដើម្របីរក្រសានៅការប្រើប្រ្រស់ពីអតិថិជន
ហើយបន្តសហការជាមួយដ្រគូសហការបន្តប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មក្នងុអំឡុង
ព្រលការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវិដ១៩ដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់អតិថិ
ជននិងកាត់បន្ថយទៅកាន់ទីកន្ល្រងមនការប្រមូលផ្តុំឬការជួបជំុ។

អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើង នឹងទទួលបាននូវការផ្តល់នូវអត្ថ
ប្រយោជន៍បន្ថ្រមដោយផ្តល់នូវការបញ្ចះុតម្ល្ររហូតដល់៥០%ជាមួយ
ដ្រគូសហការជាង១.២៤៧ហាង។យើងបានបន្តពង្រីកបន្ថ្រមដ្រគូ
សហការនិងជួយគំាទ្រដល់អាជីវកម្មខា្ន្រតតូចដើម្របីរក្រសានៅការទូទាត់
ដោយមិនប្រើប្រ្រស់ក្រដាសប្រ្រក់បន្ថ្រមចំនួន១.២៥៦ ម៉្រក និង
១.៤៩៥ហាង ត្រឹមខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ (ដ្រគូសហការដ្រលឈនៅ
ចំណាត់ថា្ន្រក់កំពូលគឺផ្ន្រកអាហារនិងភ្រសជ្ជៈមន៤១%សម្លៀក
បំពាក់ និងគ្រឿងតុបត្រងខ្លួនមន ១៧%ការថ្រទាំសុខភាពមន
១១% និង៣១% សម្រ្រប់ប្រភ្រទផ្រស្រងៗទៀត)។ ដ្រគូសហការ
ភាគច្រើនគឺជាអាជីវកម្មខា្ន្រតតូច ដូច្ន្រះការទូទាត់មនទំហំទឹកប្រ្រក់
តិចតួចដ្រលធ្វើឲ្រយយើងអាចបង្កើនការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទដ្រនិងកាត់
បន្ថយការប្រើប្រ្រស់ក្រដាសប្រ្រក់នៅក្នុងទីផ្រសារ។

ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងបន្តធ្វើឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវគុណភាព
ផលិតផលរបស់យើងដើម្របីផ្តល់ជូននូវស្រវាកម្មល្អបំផុត ជូនចំពោះ
អតិថិជនដ្រលជាម្ច្រស់អុីអនកាតហើយការផ្តល់ជូនន្រះមិនចំពោះ
ត្រអតិថិជនដ្រលជាម្ច្រស់អីុអនកាតបុ៉ណ្ណ្រះទ្របុ៉ន្ត្រក៏ផ្តល់ជូនចំពោះ
អតិថិជនអុីអនកាតម៉ូបាលផងដ្ររដើម្របីធ្វើឲ្រយអតិថិជនទទួលបាននូវ
ភាពងយស្រលួក្នងុការចុះឈ្ម្រះប្រើប្រ្រស់សុវត្ថភិាពក្នងុការប្រើប្រ្រស់
កាតការគ្រប់គ្រងកាតបើកដំណើរការកាតបិទដំណើរការកាតការ
ពិនិត្រយមើលសមតុល្រយឥណទានពិនិត្រយមើលប្រតិបត្តកិាររបាយការណ៍
វិក្កយបត្រប្រចំាខ្រ និងពិនិត្រយមើលពិន្ទសុន្រសំដ្រលលោកអ្នកទទួលបាន
ជាដើម។មិនត្រមឹត្របុ៉ណ្ណ្រះការទូទាត់បានយ៉្រងឆប់រហ័សតាមរយៈ
ការ“ស្ក្រនដើម្របីទូទាត់”ដោយគ្រ្រន់ត្រស្ក្រនQRកូដពីទូរស័ព្ទសា្ម្រតហ្វនូ
របស់អតិថិជនដោយផ្ទ្រល់។លើសពីន្រះទៅទៀតមុខងរContactless
ក៏អនុញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជនធ្វើការទូទាត់បានយ៉្រងរហ័សដោយគ្រ្រន់ត្រ “ប៉ះ
ដើម្របីទូទាត”់។

ប័ណ្ណឥណទាន ឥណទានប្រ្រក់រៀល
ចាប់ពីខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០២១ជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩បានវាយប្រហារ

យ៉្រងខា្ល្រំងក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងន្រះ រាជរដា្ឋ្រភិបាលក៏បាន
បន្តការខិតខំប្រឹងប្រ្រងដើម្របីទប់សា្ក្រត់ជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវន្រះ។
គ្រប់គ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុរួមទំាងក្រមុហុ៊នរបស់យើងបន្តចូលរួមចំណ្រក
ក្នុងការទ្រទ្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការគាំទ្រទាំងស្រុងនូវយុទ្ធ
សាស្រ្តរបស់ធនាគារជាតិកម្ពជុា ក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្រ្ដរបស់រដា្ឋ្រភិបាល
ដើម្របីជួយអតិថិជនក្នងុគ្រ្រលំបាកន្រះ។យើងនៅត្របន្ដការយោគយល់
ខ្ពស់ក្នុងការប្រមូលឥណទានតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រមុខ
រាជរដា្ឋ្រភិបាល និងសារាចរណ្រនាំនានារបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
ហើយក៏បន្តផ្តល់ឥណទានជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងដើម្របីអោយ
ពួកគ្រអាចប្រើប្រ្រស់ធនធានទាំងន្រះយកទៅអភិវឌ្រឍអាជីវកម្ម និង
ក្រលំអជីវភាពប្រចាំថ្ង្រ។ កម្ចីឥណទានបុគ្គលនៅត្រជាស្រវាកម្ម
ឈានមុខរបស់យើងដ្រលប្រ្រក់រៀល ជារូបិយបណ្ណដ្រលយើងយក
ចិត្ដទុកដាក់ជាចម្របងដើម្របីលើកកម្ពស់ រូបិយបណ្ណក្នុងស្រុក ស្រប
តាមគោលនយោបាយរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១14



ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

ការប្រតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារ

ក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជាធាតុសំខាន់មួយន្រ
អាជីវកម្ម និងបង្កប់វប្របធម៌ហានិភ័យរឹងមំ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ
អាជីវកម្ម ពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រ។ដោយយល់ច្របាស់អំពីសារៈសំខាន់
ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្របីឲ្រយមនការរីកចម្រើនប្រកបដោយ
ចីរភាពក្រុមការងរគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានចូលរួមក្នុងដំណាក់កាល
ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើម្របីផ្តល់នូវគំនិតនិងទស្រសនៈដោយ
ឯករាជ្រយ ដូចជាការត្រួតពិនិត្រយការរៀបចំផ្រនការ និងការដឹកនាំការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ខ្លួនផ្ទ្រល់។ ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំអោយមន
នូវកិច្ចប្រជំុការគ្រប់គ្រងហានិភ័យថា្ន្រក់តំបន់ប្រចំាខ្រដ្រលមនសមភាព
ចូលរួមពីប្រទ្រសជប៉ុនថ្រភូមនិងឡាវដ្រលសុទ្ធសឹងជាក្រុមហ៊ុន
សម្ព័ន្ធន្រអុីអនគ្រុប។

ការគ្រប់គ្រងហនិភ័យ

ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បង្ហ្រញពីភាព
រឹងមំនិងសុវត្ថិភាពរបស់ដំណើរការធនាគារ។ការរៀបចំដ៏សមស្រប
និងការពង្រងឹប្រព័ន្ធប្រតិបត្តកិារនិងការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុប្រកបដោយ
សង្គត្តិភាពជួយឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងថា្ន្រក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន
រក្រសាបាននូវធនធាន ច្រញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏គួរឲ្រយទុកចិត្ត
និងប្រតិបត្តិតាមនូវរាល់ច្របាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្រស្រងៗ។ប្រសិទ្ធភាពន្រ
ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងក៏ជួយកាត់បន្ថយនូវឱកាសន្រការកើតឡើងនូវ
បញ្ហ្រសំខាន់ៗ និងភាពមិនប្រក្រតី មួយចំនួនព្រមទាំងជួយក្នុងការ
ទប់សា្ក្រត់នូវបញ្ហ្រទាំងនោះទាន់ព្រលវ្រលានៅព្រលដ្រលវាបានកើត
ឡើង។ក្នុងនោះដ្ររមុខងរប្រតិបត្តិតាមពិតជាចូលរួមចំណ្រកនិង
ដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់នៅក្នុងសកម្មភាពន្រការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងជា
លក្ខណៈអចិន្ត្រ្រយ៍របស់ក្រមុហុ៊ន។ ក្នងុនាមជាអ្នកការពារនៅស្រទាប់
ទី២ ដោយផ្ត្រច់ច្រញពីមុខងរការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដទ្រទៀតរបស់
ក្រុមហ៊ុនមុខងរប្រតិបត្តិតាមគឺជាមុខងរដ្រលឯករាជ្រយដ្រលមិន
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មរបស់ក្រមុហុ៊នដើម្របីបញ្ចៀស
ពីទំនាស់ន្រផលប្រយោជន៍។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់មុខងរប្រតិបត្តិ
តាមគឺដើម្របីធានាឲ្រយបានថាប្រតិបត្តិការរចនាសម្ព័ន្ធនិងនីតិវិធីត្រួត
ពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុរបស់ក្រមុហុ៊នអនុលោមតាមច្របាប់និងបទបញ្ជ្រពាក់ព័ន្ធ
ក្រមសីលធម៌ទម្ល្រប់ន្រការអនុវត្តប្រតិបត្តកិារនិងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម
ដ្រលត្រូវបានកំណត់ដោយគណៈប្រតិបត្តិ។ នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០២១
ផ្ន្រកប្រតិបត្តិតាម បានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពទៅលើគោលនយោបាយ
បទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធី ដ្រលទាក់ទងទៅនឹង ក្របខណ្ឌប្រតិបត្តិតាម
និងទៅលើគោលនយោបាយបទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធីដទ្រទៀតដើម្របី
ឲ្រយមនភាពសមស្របទៅនឹងការរីកចម្រើនន្រផលិតផល ស្រវាកម្ម
និនា្ន្រកាទីផ្រសារនិងជាពិស្រសឲ្រយស្របទៅនឹងច្របាប់និងបទបញ្ញត្តិន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។លើសពីន្រះទៅទៀតឯកសារនិងសម្ភ្ររៈ
ដ្រលប្រើប្រ្រស់ក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណា្ត្រលក៏ត្រូវបានធ្វើការក្រប្រ្រ
និងថ្រមទាំងបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលបន្ថ្រមដល់បុគ្គលិករបស់
យើងដើម្របីធានាថា ចំណ្រះដឹង និងការយល់ដឹងរបស់ពួកគ្រ បាន
ឆ្លើយតបទៅនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រការមិនប្រតិបត្តិតាម
ហានិភ័យផ្ន្រកច្របាប់ និងការលាងសម្អ្រតប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទាន
ភ្ររវកម្ម។នៅឆ្ន្រំ២០២២យើងបានរៀបចំផ្រនការក្នុងការបង្កើតឲ្រយ
មននូវកម្មវិធីរៀបចំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិតាមដ្រលរួមមនការធ្វើបច្ចុប្របន្ន
ភាពលើរាល់គោលនយោបាយបទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធីដ្រលពាក់ព័ន្ធ
បង្កើតឲ្រយមននូវបញ្ជីតាមដានការប្រតិបត្តិតាមនិងកំណត់ពីផ្រនការ
ក្នុងការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្រយ បង្កើតអោយមនកម្មវិធីសមស្រប
ក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រល និងយន្តការន្រការរាយការណ៍ដើម្របី
ពង្រឹងមុខងរប្រតិបត្តិតាមក្នុងការជួយឲ្រយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការត្រួត
ពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងឲ្រយកាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១ 15



ចំណុចឆ្លុះបញ្ចែំងសមែែប់ឆ្នែំ២០២១

ឆ្ន្រំ២០២១យើងនៅត្របន្តផ្តល់អាហារូបករណ៍អុីអន១ភាគរយ។សកម្មភាពសំខាន់ៗន្រការជីកអណ្តូងនិងការដាំដើមឈើដ្រលជា
សកម្មភាពចម្របងរបស់អុីអនគ្រុបត្រូវបានផ្អ្រកដោយសារជំងឺកូវិដ១៩សកម្មភាព ទីក្រុងសា្អ្រតដ្រលជាសកម្មភាពចម្របងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន
ក៏ត្រូវបានផ្អ្រកផងដ្ររ។

ដោយឡ្រកយើងបានបង្កើនការបរិចា្ច្រគម៉្រស់បិទមុខថា្ន្រំសំលាប់ម្ររោគនិងការបរិចា្ច្រគដល់ជនរងគ្រ្រះដោយគ្រ្រះធម្មជាតិ។យើងគ្រ្រង
នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្រសិតបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់ទី១២តាមរយៈកម្មវិធីអ្នកបន្តវ្រនក្នុងឆ្ន្រំ២០២២។

មែសា ផ្តល់អំណយដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

មែសា ធ្វើការបរិចា្ច្រគតាមរយៈសមគមធនាគារនៅកម្ពុជា“វិធានការប្រឆំងជំងឺកូវិដ១៩”

ធ្នូ ផ្តល់អាហារូបករណ៍ក្លឹបអុីអន១%ដល់"សាកលវិទ្រយោល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសាកលវិទ្រយោល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ"

ទំនួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម របស់ក្រុមហ៊ុន

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១16



របាយការណ៍សា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ទែពែយសកម្ម

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ ១.០៥៦.២៥៦ ៤.៣០៣.១៨៧ ៩៦៤.៦៤៣ ៣.៩០១.៩៨១

សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ៥.៦៤៤.៨៥២ ២២.៩៩៧.១២៧ ៧.២៩៩.៣០៤ ២៩.៥២៥.៦៨៥

សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ ៣.៨៤៦.៩០១ ១៥.៦៧២.២៧៥ ២.១២៥.៥៥២ ៨.៥៩៧.៨៥៨

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ១២៦.៧៨៣.៤៩៨ ៥១៦.៥១៥.៩៧១ ១៣៣.២១៣.១៩២ ៥៣៨.៨៤៧.៣៦២

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ២.៥៣៩.៨៩៧ ១០.៣៤៧.៥៤០ ៣.០៥៦.៧៤២ ១២.៣៦៤.៥២១

ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ ១.២៨៤.៥៧២ ៥.២៣៣.៣៤៦ ១.៧៤១.៧២៧ ៧.០៤៥.២៨៦

ទ្រព្រយសកម្មអរូបី ១.៩៦០.៨០៧ ៧.៩៨៨.៣២៨ ២.២៣៥.២៤៨ ៩.០៤១.៥៧៨

សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយសកម្ម ១.៦១៣.៩១៣ ៦.៥៧៥.០៨២ ២.៣៩៩.១៨៨ ៩.៧០៤.៧១៥

ទ្រព្រយសកម្មពន្ធពន្រយោរ ២.៩២០.០៤១ ១១.៨៩៦.២៤៧ ២.៦៣១.៦២២ ១០.៦៤៤.៩១១

ទែពែយសកម្មសរុប ១៤៧.៦៥០.៧៣៧ ៦០១.៥២៩.១០៣ ១៥៥.៦៦៧.២១៨ ៦២៩.៦៧៣.៨៩៧

បំណុល 

បំណុលពន្ធចរន្ត ៣៤៣.១៣៩ ១.៣៩៧.៩៤៨ ១.៤៥១.០៤៥ ៥.៨៦៩.៤៧៧

បំណុលផ្រស្រងៗ ២.៩០៩.៣៥១ ១១.៨៥២.៦៩៦ ៤.០២៤.២៧៣ ១៦.២៧៨.១៨៤

សំវិធានធនសម្រ្រប់ខ្ទង់ក្រ្រតារាងតុល្រយការ ៣៣៥.៨៩៤ ១.៣៦៨.៤៣២ ២៥៨.១៨៧ ១.០៤៤.៣៦៦

ប្រ្រក់កម្ចី ១០៧.៦៦៦.៥៤០ ៤៣៨.៦៣៣.៤៨៤ ១១៣.៤៥៣.២១២ ៤៥៨.៩១៨.២៤៣

អនុបំណុល ៨.១២៥.៨៩៤ ៣៣.១០៤.៨៩២ ៨.១២៥.០៨២ ៣២.៨៦៥.៩៥៧

បំណុលភតិសន្រយោ ១.៥៦៧.៣០៦ ៦.៣៨៥.២០៥ ២.៣៤៦.៨០២ ៩.៤៩២.៨១៤

កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក ១៣៦.៤៩៥ ៥៥៦.០៨១ ១៥៥.៧៩២ ៦៣០.១៧៩

បំណុលសរុប ១២១.០៨៤.៦១៩ ៤៩៣.២៩៨.៧៣៨ ១២៩.៨១៤.៣៩៣ ៥២៥.០៩៩.២២០

មូលធន

ដើមទុន ២០.០០០.០០០ ៨១.៤៨០.០០០ ២០.០០០.០០០ ៨០.៩០០.០០០

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក ៦.៥៦៦.១១៨ ២៦.៦៥៩.៨៥៨ ៥.៨៥២.៨២៥ ២៣.៧៥៨.១៨២

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ៩០.៥០៧ - (៨៣.៥០៥)

មូលធនសរុប ២៦.៥៦៦.១១៨ ១០៨.២៣០.៣៦៥ ២៥.៨៥២.៨២៥ ១០៤.៥៧៤.៦៧៧

បំណុល និងមូលធនសរុប ១៤៧.៦៥០.៧៣៧ ៦០១.៥២៩.១០៣ ១៥៥.៦៦៧.២១៨ ៦២៩.៦៧៣.៨៩៧

តួល្រខចាប់ពីទំព័រ ១៧ ដល់ ៣៨ ត្រូវបានដកស្រង់ច្រញពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបានធ្វើសវនកម្មសម្រ្រប់ឆ្ន្រំបញ្ចប់នៅថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ ដ្រលក្នុងនោះសវនករ

ក្រុមហ៊ុនDeloitte (Cambodia) Co., Ltd.,បង្ហ្រញទស្រសនៈពិតនិងយុត្តិធម៌ចុះថ្ង្រទី៣០ខ្រមីនាឆ្ន្រំ២០២២។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១



របាយការណ៍ចំណ្រញ-ខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ
សមែែប់ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ចំណូលការប្រ្រក់ ៣៣.១៨៦.៨៦៥ ១៣៥.០០៤.១៦៧ ៣២.៧៨១.៥០៦ ១៣៣.៦៥០.២០០

ចំណាយការប្រ្រក់ (៤.០១៤.៥២០) (១៦.៣៣១.០៦៧) (៣.៩៧៩.៧៣៧) (១៦.២២៥.៣៨៨)

ចំណូលសុទ្ធពីការបែែក់ ២៩.១៧២.៣៤៥ ១១៨.៦៧៣.១០០ ២៨.៨០១.៧៦៩ ១១៧.៤២៤.៨១២

ចំណូលពីថ្ល្រឈ្នួលកម្រ្រជើងសារ ២.១៧៨.៩២១ ៨.៨៦៣.៨៥១ ២.៣០៦.៤៣៥ ៩.៤០៣.៣៣៥

ចំណូលផ្រស្រងៗ ៥០០.២៣៥ ២.០៣៤.៩៥៦ ២១៦.០៤២ ៨៨០.៨០៣

ចំណែញពីបែតិបត្តិការ ៣១.៨៥១.៥០១ ១២៩.៥៧១.៩០៧ ៣១.៣២៤.២៤៦ ១២៧.៧០៨.៩៥០

ចំណាយបុគ្គលិក (៨.០០៣.៧១៤) (៣២.៥៥៩.១០៩) (៧.៩២១.៦២០) (៣២.២៩៦.៤៤៥)

ចំណាយរំលស់ (២.២៤៧.៦០៤) (៩.១៤៣.២៥៣) (២.៣៤៧.៩៧៣) (៩.៥៧២.៦៨៦)

ចំណាយប្រតិ្តបត្តិការផ្រស្រងៗ (៥.៩១០.៦៧២) (២៤.០៤៤.៦១៤) (៦.០៦៩.៦២៣) (២៤.៧៤៥.៨៥៣)

ការខាតបង់លើឱនភាពតម្ល្រន្រទ្រព្រយសកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុ (១៤.៦៧៥.៨៦៨) (៥៩.៧០១.៤៣១) (១៤.១៦៥.០៦៨) (៥៧.៧៥០.៩៨២)

បែែក់ចំណែញមុនដកពន្ធ ១.០១៣.៦៤៣ ៤.១២៣.៥០០ ៨១៩.៩៦២ ៣.៣៤២.៩៨៤

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល (៣០០.៣៥០) (១.២២១.៨២៤) (២៦៥.៣៥០) (១.០៨១.៨៣២)

បែែក់ចំណែញក្នុងឆ្នែំ ៧១៣.២៩៣ ២.៩០១.៦៧៦ ៥៥៤.៦១២ ២.២៦១.១៥២

លទ្ធផលលម្អិតផែសែងៗ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ១៧៤.០១២ - (១៧៦.៦៩២)

ចំណូលលម្អិតសរុបបែចាំឆ្នែំ ៧១៣.២៩៣ ៣.០៧៥.៦៨៨ ៥៥៤.៦១២ ២.០៨៤.៤៦០
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ដើមទុន បែែក់ចំណែញរកែសាទុក

លម្អៀងពី ការ 

ប្តូរ រូបិយប័ណ្ណ សរុប

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

នាថ្ងែទី១ ខែមករា ឆ្នែំ២០២០ ២០.០០០.០០០ ៨១.៥០០.០០០ ៥.២៩៨.២១៣ ២១.៤៩៧.០៣០ ៩៣.១៨៧ ២៥.២៩៨.២១៣ ១០៣.០៩០.២១៧

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ - - ៥៥៤.៦១២ ២.២៦១.១៥២ - ៥៥៤.៦១២ ២.២៦១.១៥២

លទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ

-លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - (១៧៦.៦៩២) - (១៧៦.៦៩២)

ចំណូលលម្អិតសរុបបែចាំឆ្នែំ - - ៥៥៤.៦១២ ២.២៦១.១៥២ (១៧៦.៦៩២) ៥៥៤.៦១២ ២.០៨៤.៤៦០

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (៦០០.០០០) - - - - (៦០០.០០០)

នាថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៩ ២០.០០០.០០០ ៨០.៩០០.០០០ ៥.៨៥២.៨២៥ ២៣.៧៥៨.១៨២ (៨៣.៥០៥) ២៥.៨៥២.៨២៥ ១០៤.៥៧៤.៦៧៧

នាថ្ងែទី០១ ខែមករា ឆ្នែំ២០២០ ២០.០០០.០០០ ៨០.៩០០.០០០ ៥.៨៥២.៨២៥ ២៣.៧៥៨.១៨២ (៨៣.៥០៥) ២៥.៨៥២.៨២៥ ១០៤.៥៧៤.៦៧៧

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ - - ៧១៣.២៩៣ ២.៩០១.៦៧៦ - ៧១៣.២៩៣ ២.៩០១.៦៧៦

លទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ

-លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - ១៧៤.០១២ - ១៧៤.០១២

ចំណូលលម្អិតសរុបបែចាំឆ្នែំ - - ៧១៣.២៩៣ ២.៩០១.៦៧៦ ១៧៤.០១២ ៧១៣.២៩៣ ៣.០៧៥.៦៨៨

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ៥៨០.០០០ - - - - ៥៨០.០០០

នាថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០ ២០.០០០.០០០ ៨១.៤៨០.០០០ ៦.៥៦៦.១១៨ ២៦.៦៥៩.៨៥៨ ៩០.៥០៧ ២៦.៥៦៦.១១៨ ១០៨.២៣០.៣៦៥

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន
សមែែប់ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១



ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់បែែក់ពីសកម្មភាពបែតិបត្តិការ

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ ១.០១៣.៦៤៣ ៤.១២៣.៥០០ ៨១៩.៩៦២ ៣.៣៤២.៩៨៤

និយ័តកម្មលើ៖

សំវិធានធនសម្រ្រប់អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក (១៩.២៩៧) (៧៨.៥០០) (១៨.២៨២) ៧៤.៥៣៦

ចំណាយរំលស់ ២.២៤៧.៦០៤ ៩.១៤៣.២៥៣ ២.៣៤៧.៩៧៣ ៩.៥៧២.៦៨៦

ចំណ្រញលើការឈប់ទទួលសា្គ្រល់ភតិសន្រយោ - - (១៣.៩៥៤) (៥៦.៨៩០)

ការខាតបង់លើឱនភាពតម្ល្រន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ១៤.៦៧៥.៨៦៨ ៥៩.៧០១.៤៣១ ១៤.១៦៥.០៦៨ ៥៧.៧៥០.៩៨២

ខាតពីការលក់និងលុបចោលទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ ១.៦០២ ៦.៥១៧ ៦.៧៤១ ២៧.៤៨៣

ចំណូលការប្រ្រក់ (៣៣.១៨៦.៨៦៥) (១៣៥.០០៤.១៦៧) (៣២.៧៨១.៥០៦) (១៣៣.៦៥០.២០០)

ចំណាយការប្រ្រក់ ៤.០១៤.៥២០ ១៦.៣៣១.០៦៧ ៣.៩៧៩.៧៣៧ ១៦.២២៥.៣៨៨

ផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ្ណ (១០៤.៥៣១) (៤២៥.៨៥៩) ៩៨.២៨៧ ៣៩៧.៥៧១

(១១.៣៥៧.៤៥៦) (៤៦.២០២.៧៥៨) (១១.៣៩៥.៩៧៤) (៤៦.៤៦៤.៥៣២)

បម្រ្របម្រួលៈ

សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ១.៦៥៣.៩០៣ ៦.៧២៨.០៧៧ (១.៥៥១.៨៩៤) (៦.៣២៧.០៧២)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (៧.៧៩៤.៦៣៩) (៣១.៧០៨.៥៩១) (២១.៨៨១.២០៤) (៨៩.២០៩.៦៦៩)

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ៥១៦.៨៤៥ ២.១០២.៥២៥ (៧៩៥.៦២៣) (៣.២៤៣.៧៥៥)

បំណុលផ្រស្រងៗ (១.១១៤.១១០) (៤.៥៣២.១៩៩) (១១២.៤២១) (៤៥៨.៣៤០)

សាច់បែែក់បែើបែែស់ក្នុងបែតិបត្តិការ (១៨.០៩៥.៤៥៧) (៧៣.៦១២.៩៤៦) (៣៥.៧៣៧.១១៦) (១៤៥.៧០៣.៣៦៨)

ការប្រ្រក់បានទទួល ៣២.៨៤៩.៨៣៣ ១៣៣.៦៣៣.១២១ ៣២.៣៤៣.៩២៣ ១៣១.៨៦៦.១៧៤

ការប្រ្រក់បានបង់ (៣.៩២៥.៧២៤) (១៥.៩៦៩.៨៤៥) (៣.៩៧១.០៤៥) (១៦.១៨៩.៩៥០)

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលបានបង់ (១.៦៩៦.៦៧៥) (៦.៩០២.០៧៤) (២.០២៥.០២១) (៨.២៥៦.០១១)

សាច់បែែក់សុទ្ធបែើបែែស់ក្នុងសកម្មភាពបែតិបត្តិការ ៩.១៣១.៩៧៧ ៣៧.១៤៨.២៥៦ (៩.៣៨៩.២៥៩) (៣៨.២៨៣.១៥៥)

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
សមែែប់ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១
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ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់បែែក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ (៤១៩.៦០៦) (១.៧០៦.៩៥៧) (៣៣៥.១៦៦) (១.៣៦៦.៤៧២)

ការទិញទ្រព្រយសកម្មអរូបី (១៧៨.៣៦៦) (៧២៥.៥៩៣) (២៤៦.៩៧១) (១.០០៦.៩០១)

សាច់ប្រ្រក់បានពីការលក់ទ្រព្រយសម្របត្តិ

 និងបរិកា្ខ្ររ ១៧៧ ៧២០ ៣៣៧ ១.៣៧៤

សាច់បែែក់សុទ្ធបែើបែែស់ក្នុងសកម្មភាព

  វិនិយោគ (៥៩៧.៧៩៥) (២.៤៣១.៨៣០) (៥៨១.៨០០) (២.៣៧១.៩៩៩)

លំហូរសាច់បែែក់ពីសកម្មភាព 

ហិរញ្ញបែបទាន

សាច់ប្រ្រក់បានពីប្រ្រក់កម្ចី ៤០.២៥៨.៣២១ ១៦៣.៧៧០.៨៥០ ៧១.៦១៥.០២០ ២៩១.៩៧៤.៤៣៧

ការទូទាត់សងប្រ្រក់កម្ចី (៤៦.០២៩.២៥៨) (១៨៧.២៤៧.០២២) (៧០.៩៣២.៨០៦) (២៨៩.១៩៣.០៥០)

សាច់ប្រ្រក់បានពីអនុបំណុល - - ៤.១២៤.២៧០ ១៦.៨១៤.៦៤៩

ការទូទាត់សងប្រ្រក់ដើមភតិសន្រយោ (៩១៤.០៣៦) (៣.៧១៨.២៩៨) (៨៣៨.៣០៨) (៣.៤១៧.៧៨២)

សាច់បែែក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាព 

ហិរញ្ញបែបទាន (៦.៦៨៤.៩៧៣) (២៧.១៩៤.៤៧០) ៣.៩៦៨.១៧៦ ១៦.១៧៨.២៥៤

ការថយចុះឬកើនឡើង នូវសាច់បែែក់ 

 និងសាច់បែែក់សមមូល ១.៨៤៩.២០៩ ៧.៥២១.៩៥៦ (៦.០០២.៨៨៣) (២៤.៤៧៦.៩០០)

សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមូល

សនាដើមឆ្ន្រំ ៣.១១១.០៤៦ ១២.៥៨៤.១៨១ ៩.១១៣.៩២៩ ៣៧.១៣៩.២៦១

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ១០១.៩៤៣ - (៧៨.១៨០)

សាច់បែែក់ និងសាច់បែែក់សមមូល 

នា ចុងឆ្នែំ ៤.៩៦០.២៥៥ ២០.២០៨.០៨០ ៣.១១១.០៤៦ ១២.៥៨៤.១៨១

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់ (ត)
សមែែប់ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ 
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១. អំពីធនាគារ
ធនាគារឯកទ្រស អុីអន (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថា

“ធនាគារ“) គឺជាធនាគារ ដ្រលបានទទួល អាជា្ញ្រប័ណ្ណជាធនាគារ
ឯកទ្រសនិងបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ធនាគារគឺជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមនកម្រិតដ្រល
បានចុះបញ្ជដំីបូងនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុានាថ្ង្រទី៥ខ្រតុលាឆ្ន្រ២ំ០១១
ក្រ្រមការចុះបញ្ជីកាល្រខ០០០០៦៣៨៨ដ្រលច្រញដោយក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្ម។ ធនាគារទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី២១ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១១។
ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារពីដំបូង ត្រូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយ
ក្រុមហ៊ុន AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company 

Limitedដ្រលជាក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជីនៅប្រទ្រសថ្រ។

នៅថ្ង្រទី២៦ខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១៥ធនាគារទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណ
ជាធនាគារឯកទ្រសពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដើម្របីធ្វើប្រតិបត្តិការជា
ធនាគារឯកទ្រស ដ្រលមនសុពលភាពជាអចិន្ត្រ្រយ៍។ នាថ្ង្រទី១
ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រ២ំ០១៦ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
លើការផ្ល្រស់ប្តូរឈ្ម្រះពី អុីអន ម៉្រយក្រូហា្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា)
ទៅជាធនាគារឯកទ្រសអុីអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុីនិងផ្ល្រស់ប្តូរ
រចនាសម្ព័ន្ធន្រការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទៅជា៨០%ដ្រលត្រូវបានកាន់
កាប់ដោយAEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company 

Limitedនិង២០%ត្រូវកាន់កាប់ដោយAEON Financial Co., Ltd. 

(“AFS”)។

នៅថ្ង្រទី៤ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ២០១៨ ធនាគារទទួលបានការអនុម័ត
ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្របីក្រប្រ្ររចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនដោយមនការ
កាន់កាប់ ៥០%ស្មើគា្ន្ររវាង AEON Thana Sinsap (Thailand) 

Public Company Limited និង AFS។

នៅថ្ង្រទី១ខ្រម្រសាឆ្ន្រំ២០១៩AFS បានផ្ទ្ររភាគហ៊ុនទាំងអស់
ទៅក្រុមហ៊ុន AFS Corporation Co., Ltd.(“AFSC”) ដ្រលជា
ក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងនៅប្រទ្រសជប៉ុន។ AFSC ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រ
សម្ព័ន្ធរបស់AFS។នៅថ្ង្រទី៧ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ ធនាគារបាន
ទទួលនូវការអនុញ្ញ្រតពីធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាទៅលើការផ្ល្រស់ប្តរូភាគ
ទុនិក និងវិសោធនកម្មន្រលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន។នៅថ្ង្រទី១០ខ្រមីនា
ឆ្ន្រំ២០២១ធនាគារបានទទួលនូវការយល់ព្រមពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
លើការធ្វើវិសោធនកម្មន្រលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមហ៊ុនម្រធំបំផុតគឺAEON Co., Ltd. ដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅ
ប្រទ្រសជប៉ុន។

សកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារមនដូចខាងក្រ្រម៖

y ស្រវាកម្មកាតឥណទាន

y ស្រវាកម្មផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចកី្នងុទម្រង់ជាការទិញបណា្ត្រក់(បង់រំលស់)
និងឥណទាន

y កម្មវិធីរបស់ទូរសព្ទសា្ម្រតហ្វូន (អុីអនវ៉លឡ្រត)ជារូបិយវត្ថុខ្ម្ររ
រៀល ដ្រលបំពាក់ជាមួយមុខងរទូទាត់ប្រ្រក់តាមរយៈ QR កូដ
និងមុខងរផ្ទ្ររប្រ្រក់

y ស្រវាកម្មពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀតដ្រលអនុម័តដោយធនាគារជាតិន្រ
កម្ពជុា។

ការិយល័យកណា្ត្រលរបស់ធនាគារស្ថតិនៅជាន់ទី៦ន្រDiamond  

Twin Tower ផ្លូវសុភមង្គល ក្រងផ្លូវកោះព្រជ្រ សង្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឲ្រយច្រញផ្រសព្វផ្រសាយដោយក្រុម
ប្រឹក្រសាភិបាលនៅថ្ង្រទី២៨ខ្រមីនាឆ្ន្រំ២០២២។

២. ស្រចក្តសីង្ខ្របន្រគោលនយោបាយ 
គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ

គោលនយោបាយគណន្រយ្រយសំខាន់ៗដ្រលបានអនុម័តនៅ
ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មនដូចខាងក្រ្រម។ គោល
នយោបាយទំាងន្រះត្រវូបានគ្រអនុវត្តដូចៗគា្ន្រចំពោះគ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ
ទាំងអស់ដ្រលបានបង្ហ្រញលើកល្រងត្រមនការច្រងផ្ទុយពីន្រះ។

២.១  មូលដ្ឋ្រនន្រការរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោម
ទៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិន្រកម្ពជុា
(“CIFRSs”)។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រវូបានរៀបចំឡើងដោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋ្រន
ថ្ល្រដើម ដូចដ្រលបានពន្រយល់នៅក្នុងគោលនយោបាយគណន្រយ្រយ
ខាងក្រ្រម។ថ្ល្រដើមជាទូទៅផ្អ្រកលើតម្ល្រទីផ្រសារដ្រលជាថ្នូរក្នុងការ
ដោះដូរទំនិញនិងស្រវាកម្ម។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សមែែប់ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១
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៣. សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ
 ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ៦៥៣.០៥២ ២.៦៦០.៥៣៤ ៤៥៩.០៨៩ ១.៨៥៧.០១៥

ប្រ្រក់រៀល ៤០៣.២០៤ ១.៦៤២.៦៥៣ ៥០៥.៥៥៤ ២.០៤៤.៩៦៦

១.០៥៦.២៥៦ ៤.៣០៣.១៨៧ ៩៦៤.៦៤៣ ៣.៩០១.៩៨១

៤. សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
 ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

គណនីចរន្ត ២.១៨៤ ៨.៨៩៨ ២.៧៣៣ ១១.០៥៥

ប្រ្រក់បញ្ញើមនកាលកំណត់រយៈព្រល៣

ខ្រឬតិចជាង* ៥១៦.០២៥ ២.១០២.២៨៦ ២.៣៧២.០០០ ៩.៥៩៤.៧៤០

៥១៨.២០៩ ២.១១១.១៨៤ ២.៣៧៤.៧៣៣ ៩.៦០៥.៧៩៥

ប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន** ១.០០០.០០០ ៤.០៧៤.០០០ ១.០០០.០០០ ៤.០៤៥.០០០

ប្រ្រក់បញ្ញើមនកាលកំណត់រយៈព្រលច្រើន

ជាង៣ខ្រ* ៤.១២៦.៦៤៣ ១៦.៨១១.៩៤៣ ៣.៩២៤.៥៧១ ១៥.៨៧៤.៨៩០

៥.៦៤៤.៨៥២ ២២.៩៩៧.១២៧ ៧.២៩៩.៣០៤ ២៩.៥២៥.៦៨៥

* វាបង្ហ្រញពីមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)ជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដ្រលមនរយៈព្រលបីខ្រទៅដប់ពីរខ្រNCDsទាំងន្រះត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុ

បញ្ច្រំជាមួយនឹងប្រ្រក់កម្ចីពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាតាមរយៈប្រតិបត្ដិការដាក់វត្ថុបញ្ច្រំសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល(LPCO)។

**ដោយអនុលោមទៅតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាល្រខធ៧-០០-០៥ចុះថ្ង្រទី១១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០០០ធនាគារត្រូវរក្រសាទុកប្រ្រក់តម្កល់ធានា

លើដើមទុននៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាចំនួន៥%ន្រដើមទុនចុះបញ្ជី។ប្រ្រក់តម្កល់ន្រះមិនអាចត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្ររបស់ធនាគារ

បាននោះទ្រហើយនឹងត្រូវបង្វិលឲ្រយធនាគារវិញនៅព្រលដ្រលធនាគារស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

៥. សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ
ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ធនាគារក្នុងសែុក

គណនីចរន្ត ៣.៣៧៤.៦១៥ ១៣.៧៤៨.១៨២ ១.៧៥៧.៥៣២ ៧.១០៩.២១៧

ធនាគារកែែសែុក

គណនីចរន្ត ៥២៧.២០០ ២.១៤៧.៨១៣ ៣៨៦.១៣៨ ១.៥៦១.៩២៨

៣.៩០១.៨១៥ ១៥.៨៩៥.៩៩៥ ២.១៤៣.៦៧០ ៨.៦៧១.១៤៥

សំវិធានធនឱនភាពតម្ល្រ (៥៤.៩១៤) (២២៣.៧២០) (១៨.១១៨) (៧៣.២៨៧)

៣.៨៤៦.៩០១ ១៥.៦៧២.២៧៥ ២.១២៥.៥៥២ ៨.៥៩៧.៨៥៨
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១



៦. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនវាស់វ្រងតាម

តម្ល្រដករំលស់ ១៤៧.៥០៨.៤៩៦ ៦០០.៩៤៩.៦១៣ ១៤៩.៨៨១.០៧៦ ៦០៦.២៦៨.៩៥២

ការខាតបង់ពីការក្រប្រ្រ* (១.៤២០.១៩៨) (៥.៧៨៥.៨៨៧) (៦០៨.៦៣៣) (២.៤៦១.៩២០)

តម្ល្រយោងដុល ១៤៦.០៨៨.២៩៨ ៥៩៥.១៦៣.៧២៦ ១៤៩.២៧២.៤៤៣ ៦០៣.៨០៧.០៣២

សំវិធានធនឱនភាពតម្ល្រ (១៩.៣០៤.៨០០) (៧៨.៦៤៧.៧៥៥) (១៦.០៥៩.២៥១) (៦៤.៩៥៩.៦៧០)

តម្ល្រយោង ១២៦.៧៨៣.៤៩៨ ៥១៦.៥១៥.៩៧១ ១៣៣.២១៣.១៩២ ៥៣៨.៨៤៧.៣៦២

* នាការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រ៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ ចំនួនន្រឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ជាមួយនឹងឧបសគ្គសន្ទនីយភាពដ្រលបានកើតឡើង

បណា្ត្រលមកពីលទ្ធផលដោយផ្ទ្រល់ន្រការរីករាលដាលន្រជំងឺកូវីត១៩ត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញ។ការខាតបង់ពីការក្រប្រ្រត្រូវបានគ្រទទួលសា្គ្រល់ដោយ

ការគណនាតម្ល្រឥណទានរៀបចំឡើងវិញដោយធ្វើអប្របហាលំហូរសាច់ប្រ្រក់តាមកិច្ចសន្រយោដ្រលបានក្រប្រ្រតាមអត្រ្រEIRដើម។

ថ្ងែទី៣១ ធ្នូ ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ធ្នូ ២០២០

តម្លែយោងដុល
សំវិធានធន 

ECL តម្លែយោង តម្លែយោងដុល
សំវិធានធន 

ECL តម្លែយោង

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក

ឥណទានរយៈព្រលវ្រង ២៨.៧៤២.១៤៧ (៦.៦៨០.៤៦៥) ២២.០៦១.៦៨២ ៣១.៩២៦.២៩២ (៣.៤៣៤.៩១៦) ២៨.៤៩១.៣៧៦

ឥណទានរយៈព្រលខ្លី ១១៧.៣៤៦.១៥១ (១២.៦២៤.៣៣៥) ១០៤.៧២១.៨១៦ ១១៧.៣៤៦.១៥១ (១២.៦២៤.៣៣៥) ១០៤.៧២១.៨១៦

១៤៦.០៨៨.២៩៨ (១៩.៣០៤.៨០០) ១២៦.៧៨៣.៤៩៨ ១៤៩.២៧២.៤៤៣ (១៦.០៥៩.២៥១) ១៣៣.២១៣.១៩២

៧. ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ
ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ប្រ្រក់បង់មុននិងប្រ្រក់កក់ ៩៦៥.៤២៦ ៣.៩៣៣.១៤៦ ៩៧៤.២០២ ៣.៩៤០.៦៤៧

គណនីត្រូវទទួល ៦៧៨.៧៣៩ ២.៧៦៥.១៨៣ ១.៣០៦.៥១៧ ៥.២៨៤.៨៦១

ការបង់ទុកមុន ៤៩៦.៨៧៥ ២.០២៤.២៦៩ ៣១៩.២០៤ ១.២៩១.១៨០

ផ្រស្រងៗ ៣៩៨.៨៥៧ ១.៦២៤.៩៤២ ៤៥៦.៨១៩ ១.៨៤៧.៨៣៣

២.៥៣៩.៨៩៧ ១០.៣៤៧.៥៤០ ៣.០៥៦.៧៤២ ១២.៣៦៤.៥២១
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៨. ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខ្ររ

ការកែលម្អ 

អាគារជួល

គែឿងសងា្ហែរឹម 

និងបរិកា្ខែរភា្ជែប់

បរិកា្ខែរ 

ការិយាល័យ

កុំពែយូទ័រ និង  

បរិកា្ខែរកុំពែយូទ័រ

ទែពែយ និង បរិកា្ខែរ  

កំពុង សាងសង់ សរុប

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

តម្លែដើម

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២១ ២.០៥១.៩៦២ ៣៦៥.៦៧៩ ១.០២០.៩៥៤ ២.៣៨១.៩៩៤ - ៥.៨២០.៥៨៩ ២៣.៥៤៤.២៨៣

ការទិញបន្ថ្រម ៣៥.០១៤ ៧.៥៤៤ ៧៤.៤៨៣ ១៦២.៤៤០ ១៤០.១២៤ ៤១៩.៦០៦ ១.៧០៦.៩៥៧

ការផ្ទ្ររ ១២.៩០១ - - ៥៨.៨៧៨ (៧១.៧៧៩) - -

ការលក់ច្រញ - (២.៦៤២) (៥១០) - - (៣.១៥២) (១២.៨២២)

ការលុបចោល - (៣.៧៣០) (១០.៦១៨) (៣១.១៩២) - (៤៥.៥៤០) (១៨៤.២៥៧)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - - - ១៧១.០២២

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២១ ២.០៩៩.៨៧៧ ៣៦៦.៨៥២ ១.០៨៤.៣០៩ ២.៥៧២.១២០ ៦៨.៣៤៦ ៦.១៩១.៥០៣ ២៥.២២៤.១៨៣

ដក៖ រំលស់បង្គរ

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២១ (១.៤២៧.៦៧៤) (២២៣.៧៦៣) (៦៨៥.៤២១) (១.៧៤២.០០៤) - (៤.០៧៨.៨៦២) (១៦.៤៩៨.៩៩៧)

រំលស់ (២៥៩.១៦៤) (៤៨.៥៣២) (២២៨.៨៤៤) (៣៣៨.៤៤២) - (៨៧៤.៩៨២) (៣.៥៣៩.៣០២)

ការលក់ច្រញ - ១.៥១៩ ៥១០ - - ២.០២៩ ៨.២៥៤

ការលុបចោល - ៣.៦៦០ ១០.៣០៧ ៣០.៩១៧ - ៤៤.៨៨៤ ១៨២.៥៨៨

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - - - (១៤២.៣០១)

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២១ (១.៦៨៦.៨៣៨) (២៦៧.១១៦) (៩០៣.៤៤៨) (២.០៤៩.៥២៩) - (៤.៩០៦.៩៣១) (១៩.៩៩០.៨៣៧)

តម្លែយោង

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០ ៤១៣.០៣៩ ៩៩.៧៣៦ ១៨០.៨៦១ ៥២២.៥៩១ ៦៨.៣៤៥ ១.២៨៤.៥៧២ ៥.២៣៣.៣៤៦
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ការកែលម្អ 

អាគារជួល

គែឿងសងា្ហែរឹម 

និងបរិកា្ខែរភា្ជែប់

បរិកា្ខែរ 

ការិយាល័យ

កុំពែយូទ័រ និង  

បរិកា្ខែរកុំពែយូទ័រ

ទែពែយ និង បរិកា្ខែរ  

កំពុង សាងសង់ សរុប

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

តម្លែដើម

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២០ ១.៩៧៤.៧០៥ ៣៥៨.៨២២ ៩២៩.៣២២ ២.១៨៦.៥៦៥ ៤៥.២២៥ ៥.៤៩៤.៦៣៩ ២២.៣៩០.៦៥៥

ការទិញបន្ថ្រម ៨៦.៤៩០ ២៣.៥៩៦ ៩៧.១១៣ ២០៤.៧៩៦ - ៤១១.៩៩៥ ១.៦៧៩.៧០៤

ការផ្ទ្ររ - - ៥.៦០០ - (៤៥.២២៥) (៣៩.៦២៥) (១៦១.៥៥១)

ការលក់ច្រញ (៨.១៨៣) (១៣.៦៤៤) (១៥០) - - (២១.៩៧៧) (៨៩.៦០០)

ការលុបចោល (១.០៥០) (៣.០៩៥) (១០.៩៣១) (៩.៣៦៧) - (២៤.៤៤៣) (៩៩.៦៥៤)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - - - (១៧៥.២៧១)

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០ ២.០៥១.៩៦២ ៣៦៥.៦៧៩ ១.០២០.៩៥៤ ២.៣៨១.៩៩៤ - ៥.៨២០.៥៨៩ ២៣.៥៤៤.២៨៣

ដក៖ រំលស់បង្គរ

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២០ (១.០០២.៨០២) (១៨៧.១០៩) (៤៥៣.៦៥៤) (១.៤៤២.៩៨៤) - (៣.០៨៦.៥៤៩) (១២.៥៧៧.៦៨៨)

រំលស់ (៣៩៣.៨៦៤) (៥០.៦៥១) (២៤២.៣៨៩) (៣០៨.២១៦) - (៩៩៥.១២០) (៤.០៥៧.១០៤)

ការក្រតម្រូវ (៣៧.២០៤) - - - - (៣៧.២០៤) (១៥១.៦៨១)

ការលក់ច្រញ ៥.៤៩១ ១១.៩៣១ ១៥០ - - ១៧.៥៧២ ៧១.៦៤១

ការលុបចោល ៧០៥ ២.០៦៦ ១០.៤៧២ ៩.១៩៦  - ២២.៤៣៩ ៩១.៤៨៤

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - - - ១២៤.៣៥១

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០ (១.៤២៧.៦៧៤) (២២៣.៧៦៣) (៦៨៥.៤២១) (១.៧៤២.០០៤) - (៤.០៧៨.៨៦២) (១៦.៤៩៨.៩៩៧)

តម្លែយោង

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០ ៦២៤.២៨៨ ១៤១.៩១៦ ៣៣៥.៥៣៣ ៦៣៩.៩៩០ - ១.៧៤១.៧២៧ ៧.០៤៥.២៨៦

៩. ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ កម្មវិធីកុំពែយូទ័រ

កម្មវិធី កុំពែយូទ័រ 

កំពុង តម្លើង សរុប

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

តម្លែដើម

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២១ ៤.៨៤៣.២៧៣ ១៤.៤៦០ ៤.៨៥៧.៧៣៣ ១៩.៦៤៩.៥៣០

ការទិញបន្ថ្រម ១០៥.៤៣៤ ៧២.៩៣២ ១៧៨.៣៦៦ ៧២៥.៥៩៣

ការផ្ទ្ររ ៦.៨៤២ (៦.៨៤២) - -

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - ១៤១.៩៤៤

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២១ ៤.៩៥៥.៥៤៩ ៨០.៥៥០ ៥.០៣៦.០៩៩ ២០.៥១៧.០៦៧

៨. ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខ្ររ (ត)
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ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ កម្មវិធីកុំពែយូទ័រ

កម្មវិធី កុំពែយូទ័រ 

កំពុង តម្លើង សរុប

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ដក៖ រំលស់បង្គរ

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២១ (២.៦២២.៤៨៥) - (២.៦២២.៤៨៥) (១០.៦០៧.៩៥២)

រំលស់ (៤៥២.៨០៧) - (៤៥២.៨០៧) (១.៨៤២.០១៩)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - (៧៨.៧៦៨)

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២១ (៣.០៧៥.២៩២) - (៣.០៧៥.២៩២) (១២.៥២៨.៧៣៩)

តម្លែយោង

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២១ ១.៨៨០.២៥៧ ៨០.៥៥០ ១.៩៦០.៨០៧ ៧.៩៨៨.៣២៨

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០ កម្មវិធីកុំពែយូទ័រ

កម្មវិធី កុំពែយូទ័រ  

កំពុងតម្លើង សរុប

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

តម្លែដើម

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២០ ៤.៥៨១.១៧៩ ៣១.៣៨៣ ៤.៦១២.៥៦២ ១៨.៧៩៦.១៨៩

ការទិញបន្ថ្រម ២០៧.៣៤៦ - ២០៧.៣៤៦ ៨៤៥.៣៥០

ការផ្ទ្ររ ៥៦.៥៤៨ (១៦.៩២៣) ៣៩.៦២៥ ១៦១.៥៥១

ការលុបចោល (១.៨០០) - (១.៨០០) (៧.៣៣៩)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - (១៤៦.២២១)

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០ ៤.៨៤៣.២៧៣ ១៤.៤៦០ ៤.៨៥៧.៧៣៣ ១៩.៦៤៩.៥៣០

ដក៖រំលស់បង្គរ

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២០ (២.១៨២.៥៥៤) - (២.១៨២.៥៥៤) (៨.៨៩៣.៩០៦)

រំលស់ (៤៤១.០៦២) - (៤៤១.០៦២) (១.៧៩៨.២១០)

ការលុបចោល ១.១៣១ - ១.១៣១ ៤.៦១១

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - ៧៩.៥៥៣

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០ (២.៦២២.៤៨៥) - (២.៦២២.៤៨៥) (១០.៦០៧.៩៥២)

តម្លែយោង

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០ ២.២២០.៧៨៨ ១៤.៤៦០ ២.២៣៥.២៤៨ ៩.០៤១.៥៧៨

៩. ទ្រព្រយសកម្មអរូបី (ត)
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១០. សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយសកម្ម

ការជួលការិយាល័យ

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

តម្លែដើម

នាដើមឆ្ន្រំ ៤.៥៣០.២២៧ ១៨.៣២៤.៧៦៨ ៣.៩០០.២៣៤ ១៥.៨៩៣.៤៥៣

ការទិញបន្ថ្រម ១៣៤.៥៤០ ៥៤៧.៣០៩ ៧៣៤.៦៣៩ ២.៩៩៥.១២៣

កិច្ចសន្រយោជួលដ្រលមិនបានទទួលសា្គ្រល់ - - (១០៤.៦៤៦) (៤២៦.៦៤២)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ១៣២.១៨៤ - (១៣៧.១៦៦)

នាចុងឆ្ន្រំ ៤.៦៦៤.៧៦៧ ១៩.០០៤.២៦១ ៤.៥៣០.២២៧ ១៨.៣២៤.៧៦៨

ដក៖រំលស់បង្គរ

នាដើមឆ្ន្រំ (២.១៣១.០៣៩) (៨.៦២០.០៥៣) (១.២៣៣.២០២) (៥.០២៥.២៩៨)

រំលស់ (៩១៩.៨១៥) (៣.៧៤១.៨០៧) (៩១១.៧៩១) (៣.៧១៧.៣៧២)

កិច្ចសន្រយោជួលដ្រលមិនបានទទួលសា្គ្រល់ - - ១៣.៩៥៤ ៥៦.៨៩០

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (៦៧.៣១៩) - ៦៥.៧២៧

នាចុងឆ្ន្រំ (៣.០៥០.៨៥៤) (១២.៤២៩.១៧៩) (២.១៣១.០៣៩) (៨.៦២០.០៥៣)

តម្លែយោង

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូ ១.៦១៣.៩១៣ ៦.៥៧៥.០៨២ ២.៣៩៩.១៨៨ ៩.៧០៤.៧១៥

ធនាគារជួលទ្រព្រយសកម្មរួមបញ្ចូលអគារការិយល័យ។ការជួលជាមធ្រយមមនចំនួន៥ឆ្ន្រំ(២០២០៖៥ឆ្ន្រំ)។ទឹកប្រ្រក់ដ្រលទទួលសា្គ្រល់
ក្នុងរបាយការណ៍ចំណ្រញឬខាត

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

រំលស់សម្រ្រប់សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយសកម្ម ៩១៩.៨១៥ ៣.៧៤១.៨០៧ ៩១១.៧៩១ ៣.៧១៧.៣៧២

ចំណាយការប្រ្រក់លើបំណុលភតិសន្រយោ ១៣០.៣៤១ ៥៣០.២២៧ ១៥៥.០៣៩ ៦៣២.០៩៤

ចំណាយទាក់ទងនឹងការជួលទ្រព្រយសកម្មដ្រល

មនតម្ល្រទាប ៥៦.៥៧៩ ២៣០.១៦៣ ៦១.៥២៦ ២៥០.៨៤២

១.១០៦.៧៣៥ ៤.៥០២.១៩៧ ១.១២៨.៣៥៦ ៤.៦០០.៣០៨
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១១. ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល
(ក) ទ្រព្រយសកម្មពន្ធពន្រយារសុទ្ធ

ទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុលពន្ធពន្រយោរត្រូវបានកាត់កងនៅព្រលមនការអនុញ្ញ្រតដោយច្របាប់ ក្នុងការកាត់កងរវាងទ្រព្រយសកម្មពន្ធពន្រយោរ និង
បំណុលពន្ធពន្រយោរនិងពន្ធដ្រលស្ថិតក្រ្រមអាជា្ញ្រធរពន្ធត្រមួយ។ចំនួនដ្រលបានកាត់កងរួចហើយមនដូចខាងក្រ្រម៖

ការិយបរិច្ឆែទបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ទ្រព្រយសកម្មពន្ធពន្រយោរ ៣.២៥១.១៥៩ ១៣.២៤៥.២២២ ៣.១២៤.៧១៤ ១២.៦៣៩.៤៦៨

បំណុលពន្ធពន្រយោរ (៣៣១.១១៨) (១.៣៤៨.៩៧៥) (៤៩៣.០៩២) (១.៩៩៤.៥៥៧)

២.៩២០.០៤១ ១១.៨៩៦.២៤៧ ២.៦៣១.៦២២ ១០.៦៤៤.៩១១

ពន្ធពន្រយោរជាទ្រព្រយសកម្មសុទ្ធមនដូចខាងក្រ្រម៖

សំវិធានធន 
ទែពែយសកម្ម 

ខាតបង់តម្លែ 
ធា្លែក់ចុះ

ការវាយតម្លែ 
ឡើងវិញលើ 

ឥណទានដែល   
តែវូបានពនែយារ ការរំលស់

បែែក់ចំណូល 
មិនទាន់បាន 
ទទួលសា្គែល់

កាតព្វកិច្ចលើ 
អត្ថបែយោជន៍ 
របស់និយោជិត ចំណាយបង្គរ

(ចំណែញ)/
ខាត ពីលម្អៀង 
អតែែប្ដរូបែែក់

សិទ្ធកិ្នងុការ 
បែើបែែស់ទែពែយ 

សកម្ម
បំណុល

ភតិសនែយា សរុប

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២១ ២.១៧៣.៣១៩ ១២១.៧២៧ ៩៤.២១៩ ១០៣.៩៩៨ ៣១.១៥៨ ១០១.៣១៧ (៤.៥៩៦) (៤៧៩.៨៤១) ៤៩០.៣២១ ២.៦៣១.៦២២

ដកច្រញ/(បញ្ចូល)

ក្នុងចំណ្រញឬខាត ២០៧.៣៦២ ១២០.៤២៩ ២២.៩៥៧ ២១.១១៧ (៣.៨៥៩) (៦៨.០២៩) ៨.២៤៥ ១៥៧.០៥៨ (១៧៦.៨៦១) ២៨៨.៤១៩

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២១ ២.៣៨០.៦៨១ ២៤២.១៥៦ ១១៧.១៧៦ ១២៥.១១៥ ២៧.២២៩ ៣៣.២៨៨ ៣.៦៤៩ (៣២២.៧៨៣) ៣១៣.៤៦០ ២.៩២០.០៤១

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២១

គិតជាពាន់រៀល ៩.៦៩៨.៨៩៤ ៩៨៦.៥៤៤ ៤៧៧.៣៧៥ ៥០៩.៧១៩ ១១១.២១៦ ១៣៥.៦១៥ ១៤.៨៦៦ (១.៣១៥.០១៨) ១.២៧៧.០៣៦ ១១.៨៩៦.២៤៧

សំវិធានធន 
ទែពែយសកម្ម 

ខាតបង់តម្លែ 
ធា្លែក់ចុះ

ការវាយតម្លែ 
ឡើងវិញលើ 

ឥណទានដែល   
តែវូបានពនែយារ ការរំលស់

បែែក់ចំណូល 
មិនទាន់បាន 
ទទួលសា្គែល់

កាតព្វកិច្ចលើ 
អត្ថបែយោជន៍ 
របស់និយោជិត ចំណាយបង្គរ

(ចំណែញ)/
ខាត ពីលម្អៀង 
អតែែប្ដរូបែែក់

សិទ្ធកិ្នងុការ 
បែើបែែស់ទែពែយ 

សកម្ម
បំណុល

ភតិសនែយា សរុប

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក

ថ្ង្រទី១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០២០ ៨៥៨.៥៩២ - ៥៨.៦១៣ ៩១.២៤២ ៣៤.៨១៥ ៦៩.១៦៩ ៩.៦៨២ - - ១.១២២.១១៣

បញ្ចូលក្នុងចំណ្រញឬខាត ១.៣១៤.៧២៧ ១២១.៧២៧ ៣៥.៦០៦ ១២.៧៥៦ (៣.៦៥៧) ៣២.១៤៨ (១៤.២៧៨) (៤៧៩.៨៤១) ៤៩០.៣២១ ១.៥០៩.៥០៩

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០ ២.១៧៣.៣១៩ ១២១.៧២៧ ៩៤.២១៩ ១០៣.៩៩៨ ៣១.១៥៨ ១០១.៣១៧ (៤.៥៩៦) (៤៧៩.៨៤១) ៤៩០.៣២១ ២.៦៣១.៦២២

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០

គិតជាពាន់រៀល


៨.៧៩១.០៧៥ ៤៩២.៣៨៧ ៣៨១.១១៦ ៤២០.៦៧២ ១២៦.០៣៤ ៤០៩.៨២៧ (១៨.៥៩១) (១.៩៤០.៩៥៧) ១.៩៨៣.៣៤៨ ១០.៦៤៤.៩១១
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១១. ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល (ត)
(ខ) បំណុលពន្ធចរន្ត

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

នាដើមឆ្ន្រំ ១.៤៥១.០៤៥ ៥.៨៦៩.៤៧៧ ១.៧០១.២០៧ ៦.៩៣២.៤១៩

ចំណាយពន្ធចរន្ត ៥៨៨.៧៦៩ ២.៣៩៥.១១២ ១.៧៧៤.៨៥៩ ៧.២៣៦.១០០

ពន្ធចរន្តបានបង់ (១.៦៩៦.៦៧៥) (៦.៩០២.០៧៤) (២.០២៥.០២១) (៨.២៥៦.០១១)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ៣៥.៤៣៣ - (៤៣.០៣១)

នាចុងឆ្ន្រំ ៣៤៣.១៣៩ ១.៣៩៧.៩៤៨ ១.៤៥១.០៤៥ ៥.៨៦៩.៤៧៧

(គ) ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ពន្ធចរន្ត ៥៨៨.៧៦៩ ២.៣៩៥.១១២ ១.៧៧៤.៨៥៩ ៧.២៣៦.១០០

ពន្ធពន្រយោរ (២៨៨.៤១៩) (១.១៧៣.២៨៨) (១.៥០៩.៥០៩) (៦.១៥៤.២៦៨)

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល ៣០០.៣៥០ ១.២២១.៨២៤ ២៦៥.៣៥០ ១.០៨១.៨៣២

អនុលោមទៅតាមច្របាប់ស្តីពីសារពើពន្ធន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធនាគារមនកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលដោយគណនាតាមអត្រ្រ
២០% ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញជាប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធអប្របបរមដោយគណនាតាមអត្រ្រ ១% ន្រប្រ្រក់ចំណូលសរុប ដោយកំណត់យកចំនួនពន្ធត្រូវ
បង់ណាដ្រលធំជាង។

ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលដ្រលគណនាតាមអត្រ្រពន្ធផ្លវូការ២០%ធៀបទៅនឹងពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលដ្រលបង្ហ្រញក្នងុរបាយការណ៍
ចំណ្រញ-ខាតនិងលទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗមនដូចខាងក្រ្រម៖

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកពន្ធ ១.០១៣.៦៤៣ ៤.១២៣.៥០០ ៨១៩.៩៦១ ៣.៣៤២.៩៨០

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលផ្អ្រកតាមអត្រ្រពន្ធ២០% ២០២.៧២៩ ៨២៤.៧០២ ១៦៣.៩៩២ ៦៦៨.៥៩៥

ផលប៉ះពាល់លើចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន ៧៥.៩៣៤ ៣០៨.៩០០ ១០០.០៦៨ ៤០៧.៩៧៧

ផលប៉ះពាល់ពន្ធពន្រយោរមិនទាន់ទទួលសា្គ្រល់ ២៧.០២១ ១០៩.៩២១ ១.២៩០ ៥.២៦០

ការទទួលសា្គ្រល់លើសនៅឆ្ន្រំមុន (៥.៣៣៤) (២១.៦៩៩) - -

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល ៣០០.៣៥០ ១.២២១.៨២៤ ២៦៥.៣៥០ ១.០៨១.៨៣២

ការគណនាពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយនិងអនុម័តដោយអាជា្ញ្រធរពន្ធ។
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១២. បំណុលផ្រស្រងៗ
ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

គណនីត្រូវទូទាត់ឲ្រយអ្នកច្រកចាយ

និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ១.០៤៦.២៦៣ ៤.២៦២.៤៧៥ ២.០៣០.៨២១ ៨.២១៤.៦៧១

ចំណាយបង្គរកាតព្វកិច្ចបុគ្គលិក ៥៩៣.០៧៣ ២.៤១៦.១៧៩ ៧៨៣.៥៤០ ៣.១៦៩.៤១៩

ចំណាយបង្គរ ៤៣០.៨៧៤ ១.៧៥៥.៣៨១ ៤១៦.៨៩៧ ១.៦៨៦.៣៤៨

បំណុលពន្ធផ្រស្រងៗ ១២០.៣៥៣ ៤៩០.៣១៨ ១០៨.៩០៩ ៤៤០.៥៣៧

គណនីត្រូវទូទាត់ឲ្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ ១០៦.៩៤៤ ៤៣៥.៦៩០ ១៣៨.៤៩២ ៥៦០.២០០

ផ្រស្រងៗ ៦១១.៨៤៤ ២.៤៩២.៦៥៣ ៥៤៥.៦១៤ ២.២០៧.០០៩

២.៩០៩.៣៥១ ១១.៨៥២.៦៩៦ ៤.០២៤.២៧៣ ១៦.២៧៨.១៨៤

១៣. សំវិធានធនសម្រ្រប់ខ្ទង់ក្រ្រតុល្រយការ

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

នាដើមគ្រ្រ ២៥៨.១៨៧ ១.០៤៤.៣៦៦ - -

សំវិធានធនបន្ថ្រមក្នុងឆ្ន្រំ ៧៧.៧០៧ ៣១៦.១១២ ២៥៨.១៨៧ ១.០៥២.៦២៨

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ៧.៩៥៤ - (៨.២៦២)

នាចុងគ្រ្រ ៣៣៥.៨៩៤ ១.៣៦៨.៤៣២ ២៥៨.១៨៧ ១.០៤៤.៣៦៦

១៤. ប្រ្រក់កម្ចី
ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

វាស់វ្រងតាមតម្ល្រដករំលស់

មនវត្ថុធានា* ៤.៥១៣.៧៥១ ១៨.៣៨៩.០២២ ៦.១០៦.៦៣៣ ២៤.៧០១.៣៣០

គា្ម្រនវត្ថុធានា** ១០៣.១៥២.៧៨៩ ៤២០.២៤៤.៤៦២ ១០៧.៣៤៦.៥៧៩ ៤៣៤.២១៦.៩១៣

នាថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូ ១០៧.៦៦៦.៥៤០ ៤៣៨.៦៣៣.៤៨៤ ១១៣.៤៥៣.២១២ ៤៥៨.៩១៨.២៤៣

(*) ន្រះបង្ហ្រញពីរូបិយប័ណ្ណត្រូវបានទិញពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាតាមរយ:យន្តការLPCOឈមជាមួយNCDs។

(**)ន្រះបង្ហ្រញពីកម្ចីពីធនាគារដ្រលទទួលបានពីធនាគារជាច្រើនដ្រលមនរយៈព្រលចាប់ពីបីខ្រដល់បួនឆ្ន្រំ(២០២០៖បីខ្រដល់បីឆ្ន្រំ)។
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១៥. អនុបំណុល
ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

AEON Thana Sinsap (Thailand) 
Public Company Limited ៤.០០០.៨១២ ១៦.២៩៩.៣០៨ ៤.០០០.៨១២ ១៦.១៨៣.២៨៥

AEON Financial Service Co., Ltd ៤.១២៥.០៨២ ១៦.៨០៥.៥៨៤ ៤.១២៤.២៧០ ១៦.៦៨២.៦៧២

៨.១២៥.៨៩៤ ៣៣.១០៤.៨៩២ ៨.១២៥.០៨២ ៣២.៨៦៥.៩៥៧

អនុបំណុលដំបូងមនចំនួនទឹកប្រ្រក់សរុបចំនួន៤.០០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពីក្រុមហ៊ុនAEON Thana Sinsap Sinsap (Thailand) 

Public Company Limited ត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានៅថ្ង្រទី៣០ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩។ ការប្រ្រក់ គឺត្រូវសងរៀងរាល់
ពាក់កណា្ត្រលឆ្ន្រំម្ដង ហើយប្រ្រក់ដើមគឺត្រូវសងជាការបង់រំលស់ស្មើៗគា្ន្រចំនួន ៥ដង ។ អនុបំណុល មិនមនទ្រព្រយបញ្ច្រំ និងផុតកំណត់នៅ
ឆ្ន្រំ២០២៦។

អនុបំណុលទី២មនទឹកប្រ្រក់សរុបចំនួន៤.០០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពីក្រុមហ៊ុនAEON Financial Service Co., Ltd.។ការប្រ្រក់គឺ
ត្រូវសងរៀងរាល់ពាក់កណា្ត្រលឆ្ន្រំម្ដង ហើយប្រ្រក់ដើមគឺត្រូវសងជាការបង់រំលស់ស្មើៗគា្ន្រចំនួន ៥ដង។ អនុបំណុលមិនមនទ្រព្រយបញ្ច្រំ
ផុតកំណត់នៅឆ្ន្រំ២០២៧។វាត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានៅថ្ង្រទី៥ខ្រមីនាឆ្ន្រំ២០២០។

អនុបំណុលត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្ន្រកមួយន្របំណុល ហើយត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាប្រ្រក់សុទ្ធរបស់ធនាគារក្រ្រមគោលការណ៍
ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងវាស់វ្រងដំបូងតាមតម្ល្រសមស្របដកចំណាយប្រតិបត្តិការផ្ទ្រល់បន្ថ្រម និងវាស់ជាបន្តបនា្ទ្រប់តាមតម្ល្រ
ដករំលស់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការប្រ្រក់ប្រសិទ្ធភាព។

១៦. បំណុលភតិសន្រយា
ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

វិភាគតាមកាលកំណត់: ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

១ឆ្ន្រំ ៩២៩.៥១៦ ៣.៧៨៦.៨៤៩ ១.០១៨.៨៧១ ៤.១២១.៣៣៣

២ឆ្ន្រំ ៥៨៦.៧៨៥ ២.៣៩០.៥៦២ ៨៨១.៨២២ ៣.៥៦៦.៩៧០

៣ឆ្ន្រំ ១២៧.២៦២ ៥១៨.៤៦៥ ៥៣៨.៨៦៩ ២.១៧៩.៧២៥

៤ឆ្ន្រំ ៣០.៨០០ ១២៥.៤៧៩ ៩៩.៣១១ ៤០១.៧១៣

៥ឆ្ន្រំ - - ៣០.៨០០ ១២៤.៥៨៦

១.៦៤.៣៦៣ ៦.៨២១.៣៥៥ ២.៥៦៩.៦៧៣ ១០.៣៩៤.៣២៧

ដក៖ការប្រ្រក់មិនទាន់ទទួលសា្គ្រល់ (១០៧.០៥៧) (៤៣៦.១៥០) (២២២.៨៧១) (៩០១.៥១៣)

១.៥៦៧.៣០៦ ៦.៣៨៥.២០៥ ២.៣៤៦.៨០២ ៩.៤៩២.៨១៤
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១៧. ការផ្ទៀងផា្ទ្រត់បំណុលដ្រលកើតឡើងពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ការបែែបែួលមិនមែនសាច់បែែក់

ថ្ងែទី១ ខែមករា 

ឆ្នែំ២០២១

លំហូរសាច់ បែែក់ 

ហិរញ្ញវត្ថុ (i)

បំណុលភតិ សនែយា 

(ii)

ការបែែបែួល 

ផែសែងៗ (iii)

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ 

ឆ្នែំ២០២១

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក

ប្រ្រក់កម្ចី ១១៣.៤៥៣.២១២ (៥.៧៨៦.៦៧២) - - ១០៧.៦៦៦.៥៤០

អនុបំណុល ៨.១២៥.០៨២ - - ៨១២ ៨.១២៥.៨៩៤

បំណុលភតិសន្រយោ ២.៣៤៦.៨០២ (៩១៤.០៣៦) ១៣៤.៥៤០ - ១.៥៦៧.៣០៦

សរុបបំណុលពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ ១២៣.៩២៥.០៩៦ (៦.៧០០.៧០៨) ១៣៤.៥៤០ ៨១២ ១១៧.៣៥៩.៧៤០

ការបែែបែួលមិនមែនសាច់បែែក់

ថ្ងែទី១ ខែមករា 

ឆ្នែំ២០២០

លំហូរសាច់បែែក់ 

ហិរញ្ញវត្ថុ (i)

បំណុលភតិ សនែយា 

(ii)

ការបែែបែួល 

ផែសែងៗ (iii)

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ 

ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក ដុលា្លែរអាមែរិក

ប្រ្រក់កម្ចី ១១២.៧៧៦.៧៧២ ៧៨៩.១៩៣ - (១១២.៧៥៣) ១១៣.៤៥៣.២១២

អនុបំណុល ៤.០០០.៨១២ ៤.១២៤.២៧០ - - ៨.១២៥.០៨២

បំណុលភតិសន្រយោ ២.៥៥៥.១១៧ (៨៣៨.៣០៨) ៦២៩.៩៩៣ - ២.៣៤៦.៨០២

សរុបបំណុលពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ ១១៩.៣៣២.៧០១ ៤.០៧៥.១៥៥ ៦២៩.៩៩៣ (១១២.៧៥៣) ១២៣.៩២៥.០៩៦

(i) លហំរូសាច់ប្រ្រក់ពីប្រ្រក់កម្ចីអនុបំណលុនិងបំណលុភតិសន្រយោបានបង្កើតឲ្រយមនចំនួនទឹកប្រ្រក់សទុ្ធន្រការខ្ចីនិងការទូទាត់ន្រប្រ្រក់កម្ចី
និងអនុបំណុលនិងការទូទាត់បំណុលភតិសន្រយោនៅក្នុងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់។

(ii) ការប្រ្រប្រួលមិនម្រនសាច់ប្រ្រក់ទាក់ទងនឹងការបន្ថ្រមសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយសកម្មក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ។

(iii) ការប្រ្រប្រួលមិនម្រនសាច់ប្រ្រក់ទាក់ទងនឹងភាពខុសគា្ន្ររវាងអត្រ្រការប្រ្រក់បង្គរនិងការទូទាត់។

១៨. កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិត
ការប្រ្រប្រួលន្រសំវិធានធនកាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិតមនដូចខាងក្រ្រម៖

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ការទូទាត់តែលប់មកវិញ

ដើមគ្រ្រ ១៥៥.៧៩២ ៦៣០.១៧៩ ១៧៤.០៧៤ ៧០៩.៣៥២

ការទូទាត់ក្នុងឆ្ន្រំ (១៥.៩៤២) (៦៤.៨៥២) - -

ការកត់ត្រលប់វិញក្នុងចំណ្រញឬខាត (៣.៣៥៥) (១៣.៦៤៨) (១៨.២៨២) (៧៤.៥៣៦)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ៤.៤០២ - (៤.៦៣៧)

នាចុងឆ្ន្រំ ១៣៦.៤៩៥ ៥៥៦.០៨១ ១៥៥.៧៩២ ៦៣០.១៧៩
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១៩. ដើមទុន
ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ភាគហ៊ុនដ្រលបានចុះបញ្ជីនិងបានបង់

១ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងមួយហ៊ុន


២០.០០០.០០០


៨១.៤៨០.០០០


២០.០០០.០០០


៨០.៩០០.០០០

ព័ត៌មនលម្អិតអំពីដើមទុនមនដូចខាងក្រ្រម៖

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

% នែភាពជា  
ម្ចែស់ កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន ១ 
ដុលា្លែរអាមែរិក 

ក្នុងមួយហ៊ុន
% នែភាពជា  
ម្ចែស់ កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន ១ 
ដុលា្លែរអាមែរិក  

ក្នុង មួយហ៊ុន

AEON Thana Sinsap (Thailand) 
Public Company Limited ៥០% ១០.០០០.០០០ ៥០% ១០.០០០.០០០

AFS Corporation Co., Ltd. ៥០% ១០.០០០.០០០ ៥០% ១០.០០០.០០០

១០០% ២០.០០០.០០០ ១០០% ២០.០០០.០០០

យោងតាមប្រកាស ធ៧-០១៦-១១៧ ច្រញផ្រសាយដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ចុះថ្ង្រទី២២ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៦ លើ “ដើមទុនចុះបញ្ជី
អប្របបរមរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថ”ុធនាគារឯកទ្រសបង្កើតក្រ្រមរូបភាពជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកត្រូវមនដើមទុនចុះបញ្ជីអប្របបរម
ស្មើនឹង ៦០ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង១៥លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)។ធនាគារ តម្រូវឲ្រយបំព្រញតាមការតម្រូវន្រះក្នុងរយៈព្រល២ឆ្ន្រំគិតពី
កាលបរិច្ឆ្រទន្រប្រកាសន្រះ។

នៅថ្ង្រទី១៦ខ្រមិថុនាឆ្ន្រំ២០១៦ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាបានច្រញសារាចរណ្រនាំល្រខធ៧-០១៦-០០៣ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីដើម
ទុនចុះបញ្ជីអប្របបរមរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវឲ្រយធនាគារត្រូវបង្កើន ដើមទុនចុះបញ្ជីអប្របបរម ឲ្រយបានយ៉្រងតិចពាក់កណា្ត្រល
ន្រដើមទុនដ្រលត្រូវបំព្រញបន្ថ្រមយ៉្រងយូរ ត្រឹមដំណាច់ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៧ និងបង្រ្គប់ដើមទុនឲ្រយបានគ្រប់ចំនួនយ៉្រងយូរបំផុតត្រឹម ថ្ង្រទី២២
ខ្រមីនាឆ្ន្រំ២០១៨។

នាថ្ង្រទី២៤ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១៨ ធនាគារបានទទួលការអនុម័តពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ដើម្របីតម្លើងដើមទុនពី ចំនួន ១២,៥ លាន
ដុលា្ល្ររអាម្ររិកទៅ២០លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ វិសោធនកម្មលើលក្ខន្តិកៈរបស់ធនាគារត្រូវបានអនុម័តពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាថ្ង្រទី៤ខ្រកញ្ញ្រ
ឆ្ន្រំ២០១៨។

នាថ្ង្រទី១៦ ខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ២០១៩ ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ក្នុងការប្តូរម្ច្រស់ភាគហ៊ុនពី AFS ទៅ AFSC 

ជាមួយភាគហ៊ុន៥០%ដដ្រលន្រធនាគារ។នៅថ្ង្រទី៧ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០២០ធនាគារបានទទួលនូវការអនុញ្ញ្រតពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាទៅលើការ
ផ្ល្រស់ប្តូរភាគទុនិក និងវិសោធនកម្មន្រលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន។ នៅថ្ង្រទី១០ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២១ ធនាគារបានទទួលនូវការយល់ព្រមពីក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្មលើការធ្វើវិសោធនកម្មន្រលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន។
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២០. ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ 
ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ចំណូលការបែែក់

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ៣៣.១៦៨.១៦១ ១៣៤.៩២៨.០៧៩ ៣២.៧៣២.១៩០ ១៣៣.៤៤៩.១៣៩

សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ១៨.៧០៤ ៧៦.០៨៨ ៤៩.៣១៦ ២០១.០៦១

៣៣.១៨៦.៨៦៥ ១៣៥.០០៤.១៦៧ ៣២.៧៨១.៥០៦ ១៣៣.៦៥០.២០០

ចំណាយការបែែក់

ប្រ្រក់កម្ចី ៣.១៩៤.៧៣៥ ១២.៩៩៦.១៨២ ៣.១៦១.៦៩៨ ១២.៨៩០.២៤៣

អនុបំណុល ៦៨៩.៤៤៤ ២.៨០៤.៦៥៨ ៦៦៣.០០០ ២.៧០៣.០៥១

បំណុលភតិសន្រយោ ១៣០.៣៤១ ៥៣០.២២៧ ១៥៥.០៣៩ ៦៣២.០៩៤

៤.០១៤.៥២០ ១៦.៣៣១.០៦៧ ៣.៩៧៩.៧៣៧ ១៦.២២៥.៣៨៨

ចំណូលពីការបែែក់សុទ្ធ ២៩.១៧២.៣៤៥ ១១៨.៦៧៣.១០០ ២៨.៨០១.៧៦៩ ១១៧.៤២៤.៨១២

២១. ចំណូលកម្រ្រជើងសារ
ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

កម្រ្រលើការដកប្រ្រក់ពីកាតឥណទាន ១.១១២.៣៣៦ ៤.៥២៤.៩៨៣ ១.១០១.០៧៦ ៤.៤៨៩.០៨៧

កម្រ្រពីការផកពិន័យ ៥៦៤.៦១១ ២.២៩៦.៨៣៨ ៦០៨.៦៧៨ ២.៤៨១.៥៨០

កម្រ្រផ្រស្រងៗ ៥០១.៩៧៤ ២.០៤២.០៣០ ៥៩៦.៦៨១ ២.៤៣២.៦៦៨

២.១៧៨.៩២១ ៨.៨៦៣.៨៥១ ២.៣០៦.៤៣៥ ៩.៤០៣.៣៣៥
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២២. ចំណូលផ្រស្រងៗ
ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ការប្រមូលបានវិញនូវឥណទានដ្រលបាន

លុបចោលពីមុន ៥១៦.៣៨២ ២.១០០.៦៤២ ២០០.២១៨ ៨១៦.២៨៩

ចំណ្រញឬខាតពីអត្រ្រប្ដូរប្រ្រក់ (១៦.១៤៧) (៦៥.៦៨៦) ១៥.៨២៤ ៦៤.៥១៤

៥០០.២៣៥ ២.០៣៤.៩៥៦ ២១៦.០៤២ ៨៨០.៨០៣

២៣. ចំណយបុគ្គលិក
ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ប្រ្រក់ខ្រនិងប្រ្រក់ឈ្នួល ៧.៤១៩.៤៥០ ៣០.១៨២.៣២៣ ៧.៣២៩.៣៩៧ ២៩.៨៨១.៩៥២

ចំណាយលើការទូទាត់ប្រ្រក់បំណាច់

អតីតភាពការងរ

៣៣១.២៥២ ១.៣៤៧.៥៣៣ ៣០៩.១២៥ ១.២៦០.៣០៣

ចំណាយលើការជួលផ្ទះសម្រ្រប់

បុគ្គលិកនិងចំនាយទាក់ទងផ្រស្រងៗ

៥៨.៨៣៥ ២៣៩.៣៤១ ៧៨.១៣៤ ៣១៨.៥៥២

ចំណាយថា្ន្រំព្រទ្រយ ២៩.៨៦១ ១២១.៤៧៥ ៧.៣៦៩ ៣០.០៤៣

ចំណាយលើការបណ្តុះបណា្ត្រល ២១.៧៦២ ៨៨.៥២៨ ១២.០៤៥ ៤៩.១០៧

ចំណាយផ្រ្រសងៗ ១៤២.៥៥៤ ៥៧៩.៩០៩ ១៨៥.៥៥០ ៧៥៦.៤៨៨

៨.០០៣.៧១៤ ៣២.៥៥៩.១០៩ ៧.៩២១.៦២០ ៣២.២៩៦.៤៤៥

២៤. ចំណយរំលស់
ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ទ្រព្រយនិងបរិកា្ខ្ររ ៨៧៤.៩៨២ ៣.៥៥៩.៤២៧ ៩៩៥.១២០ ៤.០៥៧.១០៤

ទ្រព្រយសកម្មអរូបី ៤៥២.៨០៧ ១.៨៤២.០១៩ ៤៤១.០៦២ ១.៧៩៨.២១០

សិទ្ធិក្នុងការប្រើទ្រព្រយសកម្ម ៩១៩.៨១៥ ៣.៧៤១.៨០៧ ៩១១.៧៩១ ៣.៧១៧.៣៧២

២.២៤៧.៦០៤ ៩.១៤៣.២៥៣ ៩.១៤៣.២៥៣ ៩.១៤៣.២៥៣
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២៥. ចំណយប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ
ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ចំណាយលើការជួសជុលនិងថ្រទាំ ១.៦១៨.៧៤៧ ៦.៥៨៥.០៦៣ ១.៤៤៥.០៩៧ ៥.៨៩១.៦៦០

ចំណាយលើផ្ន្រកទីផ្រសារនិង

ការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម ៦៧៣.៩៨៤ ២.៧៤១.៧៦៧ ១.០១១.៨៤៨ ៤.១២៥.៣០៤

ចំណាយលើការជួលយនយន្ត ៥៤៤.២៥១ ២.២១៤.០១៣ ៥២៣.៣៩២ ២.១៣៣.៨៦៩

ចំណាយលើកាតឥណទាននិង

ប្រតិបត្តិការទAូTM ៤៣៦.៥៣២ ១.៧៧៥.៨១២ ៣៧៦.២២១ ១.៥៣៣.៨៥៣

ចំណាយលើសម្ភ្ររៈការិយល័យ ៤៣៣.៥២២ ១.៧៦៣.៥៦៧ ៤៩៦.២៣២ ២.០២៣.១៣៨

ចំណាយលើផ្ន្រកទំនាក់ទំនង ៣៩៩.៣៨៧ ១.៦២៤.៧០៦ ៤០៨.៤៣៩ ១.៦៦៥.២០៦

ចំណាយលើស្រវាវិជា្ជ្រជីវៈ ៣៣៧.៤៧៤ ១.៣៧២.៨៤៤ ៣១២.០៦៥ ១.២៧២.២៨៩

ចំណាយពន្ធនិងអាជា្ញ្រប័ណ្ណ ២៥៥.១៤៤ ១.០៣៧.៩២៦ ៣៦០.៥៧០ ១.៤៧០.០៤៤

ចំណាយលើធានារា៉្រប់រង ២៤៩.២៤២ ១.០១៣.៩១៦ ១៥០.៧៦៦ ៦១៤.៦៧៣

ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ ២០៣.៨១៣ ៨២៩.១១១ ២២១.០៦០ ៩០១.២៦២

ចំណាយលើថ្ល្រទឹកភ្លើង ១៨៩.០៥៩ ៧៦៩.០៩២ ២៣២.០១២ ៩៤៥.៩១៣

ចំណាយលើការគ្រប់គ្រង ១៥១.៥០២ ៦១៦.៣១០ ១៦០.៥០៣ ៦៥៤.៣៧១

ចំណាយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ៤២.០០០ ១៧០.៨៥៦ ២១.០០០ ៨៥.៦១៧

ការខាតលើការលុបចោលទ្រព្រយនិងបរិកា្ខ្ររ ១.៦០២ ៦.៥១៧ ៦.៧៤១ ២៧.៤៨៤

ចំណាយផ្រស្រងៗ ៣៧៤.៤១៣ ១.៥២៣.១១៤ ៣៤៣.៦៧៧ ១.៤០១.១៧០

៥.៩១០.៦៧២ ២៤.០៤៤.៦១៤ ៦.០៦៩.៦២៣ ២៤.៧៤៥.៨៥៣

២៦. ការខាតបង់លើឱនភាពតម្ល្រន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១

ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន ១៤.៥៦១.៣៦៥ ៥៩.២៣៥.៦៣៣ ១៣.៩០៧.៣៧៨ ៥៦.៧០០.៣៨០

សំវិធានធនសម្រ្រប់ខ្ទង់ក្រ្រតារាង

តុល្រយការ ៧៧.៧០៧ ៣១៦.១១២ ២៥៨.១៨៧ ១.០៥២.៦២៨

សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ ៣៦.៧៩៦ ១៤៩.៦៨៦ (៤៩៧) (២.០២៦)

១៤.៦៧៥.៨៦៨ ៥៩.៧០១.៤៣១ ១៤.១៦៥.០៦៨ ៥៧.៧៥០.៩៨២
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២៧. សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល
ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ ១.០៥៦.២៥៦ ៤.៣០៣.១៨៧ ៩៦៤.៦៤៣ ៣.៩០១.៩៨១

សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ២.១៨៤ ៨.៨៩៨ ២.៧៣៣ ១១.០៥៥

សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ ៣.៩០១.៨១៥ ១៥.៨៩៥.៩៩៥ ២.១៤៣.៦៧០ ៨.៦៧១.១៤៥

៤.៩៦០.២៥៥ ២០.២០៨.០៨០ ៣.១១១.០៤៦ ១២.៥៨៤.១៨១

សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលរួមបញ្ចូលនូវសាច់ប្រ្រក់សុទ្ធនិងប្រ្រក់បញ្ញើរយៈព្រលខ្លីដ្រលមនកាលកំណត់ដើមបីខ្រឬតិចជាងន្រះ
ដកសមតុល្រយន្រឥណទានវិបារូបន៍។តម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្មទាំងន្រះគឺប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងតម្ល្រសមស្របនិងប្រើប្រ្រស់ដោយធនាគារក្នុង
ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្រយោរយៈព្រលខ្លី។

២៨. កិច្ចសន្រយាឥណទាន និងកិច្ចសន្រយាផ្រស្រងៗ
កិច្ចសន្រយោឥណទាននិងកិច្ចសន្រយោផ្រស្រងៗ

នៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារផ្តល់ជូនហា្វ្រសុីលីធីឥណទានដល់អតិថិជន ដ្រលផ្តល់នូវកម្រិតកាតព្វកិច្ចសន្រយោឥណទានដ្រល
មិនទាន់បានប្រើប្រ្រស់។គា្ម្រនការខាតបង់ជាសារវន្តណាមួយត្រូវបានគ្ររំពឹងទុកពីប្រតិបត្តិការ។

ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២១ ថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នែំ២០២០

ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល ដុលា្លែរអាមែរិក ពាន់រៀល

កម្រិតឥណទានដ្រលមិនទាន់

 បានប្រើប្រ្រស់ ២០.៣២៣.៧៥៤ ៨២.៧៩៨.៩៧៤ ១៩.៦៩១.៦១១ ៧៩.៦៥២.៥៦៥

38
ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២១



អំពីអុីអនគ្រុប

សន្តិភាព

បែជាជន សហគមន៍

អតិថិជន

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋ្រនរបស់អុីអន

រក្រសានូវសន្តិភាពគោរពនូវមនុស្រសធម៌ និងចូលរួមច្រករំល្រកទៅក្នុងសហគមន៍ និងត្រងត្រដើរទន្ទឹមនឹងទស្រសនវិស័យរបស់
អតិថិជន

ពាក្រយថា អុីអន (AEON) មនប្រភពច្រញពីពាក្រយឡាតាំង ដ្រលមនន័យថា “និរន្តភាព”។ ភាពជឿជាក់ និងការចង់បាន
របស់អតិថិជន ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទស្រសនវិស័យជាចំបងរបស់ពួកយើង។ ប្រសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺចូលរួមទ្រទ្រង់របៀប
រស់នៅរបស់អតិថិជន និងអាចជួយអតិថិជនម្ន្រក់ៗ បង្កើនឱកាសនាព្រលអនាគតរបស់ខ្លួនឲ្រយច្រើនបំផុតតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់
ឥណទានដ៏មនប្រសិទ្ធភាព។

គោលការណ៍មូលដា្ឋ្រនរបស់អុីអនគឺមនដូចតទៅ៖

“សន្តិភាព” ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដ្រលមនប្រតិបត្តិការផ្ត្រតសំខាន់ទៅលើការស្វ្រងរកសន្តិភាពតាមរយៈវិបុលភាព
របស់អាជីវកម្ម្ម

“បែជាជន” ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដ្រលគោរពនូវស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់មនុស្រសនិងឲ្រយតម្ល្រទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល

“សហគមន៍” ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដ្រលមនឬសគល់នៅក្នុងសហគមហើយផ្ត្រតសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណ្រកនិង
ផ្តល់ជូនសហគមជាបន្តបនា្ទ្រប់
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