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មាតិកា

04
រចនាសម្ព័ន្ធនៃ
អុីអនគៃុប/
អៃហ្វៃអៃសគៃុប

06
សង្ខៃបព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុសមៃៃប់ឆ្នៃំ
២០២០

14 ទសៃសនវិស័យអាជីវកម្ម
ឆ្នៃំ២០២១

20
របាយការណ៍ចំណៃញ
-ខាតនិងលទ្ធផល
លម្អិតផៃសៃងៗ

07 សារពីគណៈគៃប់គៃង

15 ការតៃួតពនិិតៃយផ្ទៃក្នុង

21 របាយការណ៍
បមៃៃបមៃួលមូលធន

08 កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល

16 ទំនួលខុសតៃូវផ្នៃក
សង្គមរបស់កៃុមហ៊ុន

22 របាយការណ៍លំហូរ
សាច់បៃៃក់

10 តារាងរចនាសម្ព័ន្ធ
ចាត់តាំង

17 របាយការណ៍របស់
សវនករឯករាជៃយ11 បៃវត្តិអាជីវកម្ម

19 របាយការណ៍
សា្ថៃនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

13
សង្ខៃបព័ត៌មាន
អាជីវកម្មសំខាន់ៗ
ឆ្នៃំ២០២០

12 សមិទ្ធិផល
ឆ្នៃំ២០២០

24
កំណត់សមា្គៃល់លើ
របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

40 អំពីអុីអនគៃុប
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“ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជន និងធ្វើឱេយពួកគាត ់
ទទួលបាននូវកាលានុវត្តភាពនាពេលអនាគតជាអតិបរមាតាមរយៈ 

ការបេើបេេស់ឥណទានបេកបដោយបេសិទ្ធភាពខ្ពស់”

បណ្ត្រញន្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអុីអន 
ហ្វ្រយន្រនសលសឺ វីស
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រចនាសម្ព័ន្ធន្រអុីអនគ្រុប/អ្រហ្វ្រអ្រសគ្រុប

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.
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សង្ខ្របព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២០

កេុមហ៊ុន យើង តេូវបានចុះបញ្ជីជាកេុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុស 
តេូវមានមេិត នៅបេទេសកម្ពុជានៅថ្ងេទី០៥ ខេតុលា ឆ្នេំ២០១១  
កេេមបញ្ជីការលេខ Co.២៣៨០E/២០១១ ចេញដោយកេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម និងបានចុះបញ្ជីសារឡើងវិញតាមបេព័ន្ធស្វ័យបេវត្តិកម្ម 
របស់កេសួងពាណិជ្ជកម្ម កេេមលេខចុះបញ្ជកីារថ្មលីេខ ០០០០៦៣៨៨ ។ 
នៅថ្ងេទី ០៧ ខេតុលា ឆ្នេំ ២០១១ យើងក៏បានទទួលអាជា្ញេប័ណ្ណជា 
គេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាគេឹះ 
សា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុយើង គឺជាអ្នកនាំមុខគេទីមួយក្នុងទីផេសារកម្ពុជា  
ដេលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាបង់រំលស់ដោយមិនទាមទារឲេយមាន 
ទេពេយ ធានា ដូចជាផលិតផលបេើបេេស់ក្នុងផ្ទះ ម៉ូតូ ទូរស័ព្ទដេ កម្ច ី
ផ្ទេល់ខ្លួន និងសមា្ភេរៈកសិកម្ម។ 

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

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

សាវតារបស់យើង

ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់

របាយការណ៍ការព្រញមួយឆ្ន្រំ 
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ចំនួនបុគ្គលិក

433 499
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសុមេេប់ការិយ 
បរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ  
ឆ្នេ២ំ០២០ នេះតេវូបានរៀបចំឡើងដោយ 
អនុលោមតាមស្តង់ដារ របាយការណ៍ 
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា  
“CIFRS”។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ 
ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩ តេូវបាន 
បង្ហេញជាលើកដំបូង ដោយអនុលោម 
តាមស្តង់ដារ របាយការណ៍ទាក់ទងនឹង 
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា “CIFRS”។

កំណត់សមា្គេល់៖ គេប់ឆ្នេំទាំងអស់ 
រហូតដល់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ 
ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៨ របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុតេូវបានរៀបចំ ដោយអនុវត្ត 
តាមស្តង់ដារគណនេយេយនេកម្ពុជា និង 
គោលការណ៍ណេនាំ និងបទបញ្ញត្ត ិ
របស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា “NBC”។

ការលក់សរុប (ឯកតាៈ ‘០០០ដលុា្លេរ)

ទ្រព្រយសកម្មសរុប (ឯកតាៈ ‘០០០ដុលា្លេរ)ប្រ្រក់ចំណូលសរុប (ឯកតាៈ ‘០០០ដលុា្លេរ)

គណន្រយ្រយទទួល (ឯកតាៈ ‘០០០ដុលា្លេរ)
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លោក Taketo Ando

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល  

និងជាអគ្គនាយក

សាមញ្ញ រហ័ស និងងាយស្រលួ

យើងសូមណៃនំាឲៃយសា្គៃល់ពីផលិតផលនិងសៃវាកម្មរបស់

ធនាគារឯកទៃសអីុអន(ខៃមបូឌា)ភីអិលសីុនៅក្នងុទីផៃសារ

របស់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុាជាមួយនឹងពាកៃយស្លៃក

សារពី 
គណៈគ្រប់គ្រង

អ្នកអានជាទីគោរព

ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ តេូវបានបង្កើត 
ឡើងនៅបេទេសកម្ពុជាក្នុង ខេតុលា ឆ្នេំ ២០១១ កេេមឈ្មេះគេឹះ 
សា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ដេលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវសេវា 
កម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនមានកិច្ចធានា។ យើងបានទទួលអាជា្ញេប័ណ្ណ 
ធនាគារឯកទេសពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជានៅ ខេតុលា ឆ្នេំ ២០១៥។

សមេេប់ឆ្នេំ ២០២១ ជាឱកាស និងការបេកួតបេជេងថ្មីយើងបាន 
បន្តផ្តេតលើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងដល់អតិថិជន ដូច 
ជាសេវាបង់រំលស់ ផលិតផលឥណទានរថយន្ត ឥណទានទៅ លើ 
គេឿងចកេកសិកម្ម  បេេក់កម្ចីផ្ទេល់ខ្លួនទាំងបេេក់រៀល និងបេេក់ 
ដុលា្លេរ ប័ណ្ណឥណទានទាំងពីរបេភេទ អ ុីអនម៉ូបាល (Scan to Pay)  
ទមេង់កម្មវិធីរបស់ទូរសព្ទសា្មេតហ្វូន (អុីអនវ៉លឡេត) ជា រូបិយវត្ថ ុ
ខ្មេររៀល ដេលបំពាក់ជាមួយមុខងរទូទាត់បេេក់តាមរយៈ QR កូដ។

យើងបានកត់សមា្គេល់ឃើញថា អតិថិជនបានផ្លេស់ប្តរូគោលគំនិត  
នេការបេើបេេស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉េងខ្លេំងនៅក្នុងឆ្នេំ ២០២០ 
នេះ។ ពួកគេពិតជាមានតមេូវការខ្លេំងក្នុងកាបេើបេេស់សេវាកម្មតាម 
បេព័ន្ធអនឡាញ ដើមេបីបញ្ចៀសពីការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទេល់ជាមួយ 
មនុសេសជុំវិញខ្លួន។ ដូច្នេះហើយ យើងបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក ់
យ៉េង ម៉ត់ចត់ដើមេបីបំពេញតមេូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាឆ្លើយតប
ទៅនឹងសា្ថេនភាពនេជម្ងឺកូវិដ១៩ នេះ។

ចុងបញ្ចប់ យើងនឹងបន្តពងេឹងការប្តេជា្ញេចិត្តរបស់យើង ក្នុងការ 
បន្តទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងឲេយកាន់តេបេសើរឡើង។ 
យើងជឿជាក់ថា ធនាគារឯកទេស អុីអន ស្ថិតនៅក្នុងសា្ថេនភាពដ៏ល្អ  
ដើមេបីនាំមកនូវគុណតម្លេបន្ថេមដល់អតិថិជន។ យើងសូម អរគុណ 
ដល់អតិថិជន និងបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់ ដេលតេងតេគាំទេ  
និងចូលរួមចំណេក ដ៏គួរឲេយកត់សមា្គេល់ក្នុងការអភិវឌេឍរបស់យើងនៅ 
ក្នុងឆ្នេំ ២០២០។

លោក Taketo Ando
Vice-Chairman of the Board 
and Managing Director
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២០១៧–បច្ចុបៃបន្ន៖
អនុបេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល និង 
ជាអគ្គនាយកនេ AEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc.

២០១៥–២០១៧៖
អគ្គនាយកនេ ACS Servicing 

(Thailand) Co., Ltd.

២០១៤–២០១៥៖
អភិបាលបេតិបត្តិនេ AEON Thana 

Sinsap (Thailand) Pcl 

២០១៣–២០១៤៖
បេធានដឹកនាំគមេេងនេ  Makuhari-

Shintoshin Branch Project, AEON 

Credit   Service Co., Ltd.

២០១២–២០១៣៖
បេធានភូមិភាគខងតេបូងតំបន់ Kanto 

of AEON Credit Service Co., Ltd 

២០១៩–បច្ចុបៃបន្ន៖ 

អភិបាលមិនបេតិបត្ត ិAEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc.

២០១៩–បច្ចុបៃបន្ន៖ 

អភិបាលនេ    AFS Corporation Co., Ltd. 

២០១៨–២០១៩៖ 

ទីបេឹកេសា (ជំនួយការបេធាន និងនាយក 
បេតិបត្តិ)នេ  AEON Financial Service 

Co.,Ltd

២០១៦–២០១៨៖ 

បេធាននាយកដា្ឋេនសវនកម្មនេ  AEON 

Financial Service Co.,Ltd

២០១៣–២០១៦៖ 

   បេធាននាយកដា្ឋេនសវនកម្មខងកេេ 
បេទេសនេ  AEON Financial Service Co., 

Ltd

២០១១–២០១៣៖ 

សវនករនេ AEON Housing Loan 

Serivice Co., Ltd

២០១១–២០១២៖ 

សវនករនេ AEON Community Bank Co. 

Ltd 

២០១០–២០១៣៖ 

បេធាននាយកដា្ឋេនសវនកម្មនេ AEON 

Bank Co. Ltd 

២០០៧– ២០០៩៖ 

អភិបាលនេ AEON Bank Co., Ltd

២០១៦–បច្ចុបៃបន្ន៖
អភិបាលបេតិបត្តិ AEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc.

២០១២–២០១៦ ៖ 

បេធានការយិល័យសា្នេក់ការនេ  AEON 

Credit Service India Private limited

២០១១–២០១២  ៖ 

បេធានការយិល័យតំណាងនេ 
AEONCredit Service India Private 

limited

២០០៨–២០១១៖ 

បុគ្គលិកផ្នេកទំនាក់ទនងកេេបេទេស
នេ  AEON Credit Service Co., Ltd

២០២១–បច្ចុបៃបន៖ 
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាលរបស់កេុមហ៊ុន 
AEON Specialized Bank 
(Cambodia) Plc.

២០២០–បច្ចុបៃបន្ន៖  
អនុបេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល និងជា 
អគ្គនាយករបស់កេុមហ៊ុន AEON Thana 

Sinsap (Thailand) Public Company 

Limited

២០២០–បច្ចុបៃបន្ន៖  
នាយកមិនបេតិបត្តិ (កាន់តួនាទីជា 
បេធាន) របស់កេុមហ៊ុន ACS Servicing 
(Thailand) Co., Ltd.

២០១៨–២០២០៖  
អគ្គនាយករបស់កេុមហ៊ុន ACS Credit 

Management Co., Ltd. (Japan)

២០១៩៖ 
នាយកមិនបេតិបត្តិ របស់កេុមហ៊ុន 
AEON Credit Service Co., Ltd.

២០១៥–២០១៩៖  
អភិបាល និងបេធានបេតិបត្តិ របស ់កេុម 
ហ៊ុន AEON Credit Service Co., Ltd.

លោក Taketo Ando

មុខតំណៃង៖ 
អនុបេធានកេមុបេកឹេសាភិបាល    និង 
ជាអគ្គនាយកនេ AEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc.
ឆ្នៃកំំណើត៖ ១៩៦៧

លោក Jun Kuroda

មុខតំណៃង៖ អភិបាលមិនបេតិបត្តិ
ឆ្នៃកំំណើត៖ ១៩៥៣

លោក Keiichi Nambu

មុខតំណៃង៖អភិបាលបេតិបត្តិ

ឆ្នៃកំំណើត៖១៩៧២

មុខតំណៃង៖ បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល
ឆ្នៃំកំណើត៖ ១៩៦៤
 

លោក Tsutomu Omodera

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
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លោក អោម ស្រងបូរ៉្រ លោកស្រី ខៀវ  មាលី

២០១៩–បច្ចុបៃបន្ន៖ 

បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាលនេ CEO Master 

Club Investment Plc.

២០១៥–បច្ចុបៃបន្ន៖ 
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាលនេ វិទេយាសា្ថេន CEO 

មា៉េស្ទ័រក្លឹប និងសាលាអចលនទេពេយកម្ពុជា 
និងមហាវិទេយាល័យ  គេប់គេងពាណិជ្ជ 
កម្មអន្ដរជាតិ

២០១៣ –បច្ចុបៃបន្ន៖ 
កេមុបេកឹេសាភិបាលឯករាជេយនេរដា្ឋេករទឹកស្វយ័ត  
កេុងភ្នំពេញ

២០១២– បច្ចុបៃបន្ន៖ 
សមាជិកបេឹកេសាយោបល់នេសភាពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពុជា

២០១១– បច្ចុបៃបន្ន៖ 
កេុមបេឹកេសាភិបាលឯករាជេយនេ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០២០–បច្ចុបៃបន្ន៖ 
សមាជិកកេុមបេឹកេសាបេឹកេសាAsia      of INTA

២០១៩-បច្នុបៃបន្ន 
អនុបេធានសមាជិកសា្ថេបនិកបន្ថេមនេ 
NCAC

២០១៧–បច្ចុបៃបន្ន៖ 
សមាជិកនេ APAA and Council Member 

of APAA-Cambodian Group

២០១៦–បច្ចុបៃបន្ន៖ 
សមាជិកនេ ASEAN IPA- Country Head of 

Cambodian Group

២០១៤–បច្ចុបៃបន្ន៖ 
អភិបាលឯករាជេយ AEON Specialized Bank 

(Cambodia) Plc.

២០១៣–បច្ចុបៃបន្ន៖ 
សមាជិកសា្ថេបនិកនេ  National Commercial 

Arbitration Center

២០១០– បច្ចុបៃបន្ន៖ 
សហបេធាននេការយិល័យនេ SokSiphana 

& associates, a member of ZICOLAW

២០០៩– បច្ចុបៃបន្ន៖ 
ភា្នេក់ងរមា៉េកពាណិជ្ជកម្ម

២០០៩– បច្ចុបៃបន្ន៖ 
សមាជិកសា្ថេបនិកនេ Intellectual Property 

Association of Cambodia (IPAC)

២០០៤– បច្ចុបៃបន្ន៖ 
សមាជិកគណៈមេធាវីនេពេះរាជាណាចកេ 
កម្ពុជា

មុខតំណៃង៖ អភិបាលឯករាជេយ
ឆ្នៃកំំណើត៖១៩៧៧
កមៃតិវបៃបធម៌៖បរិញ្ញេបតេថា្នេក់ណ្ឌតិ ផ្នេក 
ពាណិជ្ជកម្ម

មុខតំណៃង៖ អភិបាលឯករាជេយ
ឆ្នៃកំំណើត៖ ១៩៦៤
កមៃិតវបៃបធម៌៖បរិញ្ញេប័តេជាន់ខ្ពស់ពីសាក
លវិទេយាល័យ Libre de Bruxelles (ULB) 
និង សាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទនីតិសាសេ្តនិងវិទេយា  
សាសេ្តសេដ្ឋកិច្ចដោយសហការជាមួយ 
សាកលវិទេយាល័យ Montreal និង សាកល 
វិទេយាល័យហេសឺណេវ (LLM) និង LLB មកព ី
សាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទ នីតិសាស្តេ និងវិទេយា
សាស្តេសេដ្ឋកិច្ចបរិញ្ញេបតេចេបាប់នៅវិទេយាសា្ថេន 
ជាតិគេប់គេង និងសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទនីតិ
សាសេ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត: សុក សុីផាន់ណ
មុខតំណៃង៖ ទីបេឹកេសា
ឆ្នៃំកំណើត៖ ១៩៦០
កមៃិតវបៃបធម៌៖បណ្ឌិតចេបាប់ (JD) មហាវិទេយាល័យ 
សាកល វិទេយាល័យនីតីសាសេ្តនេ Widener University 

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

of Law Queensland (Australia) សញ្ញេប័តេអនុ 
បណ្ឌិតនេសាកលវិទេយាល័យ Paris 2 Pantheon Assas 

២០១៨–បច្ចុបៃបន្ន៖ 

ទីបេឹកេសាជាន់ខ្ពស់រាជរដា្ឋេភិបាលនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

បានចលូរមួជាមយួកេសួងការបរទេសនិងសហបេតបិត្តកិារ 

អន្តរជាតិ។

២០១៤–បច្ចុបៃបន្ន៖ 

ទីបេឹកេសានេ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០០៩– បច្ចុបៃបន្ន៖ 

ដេគូគេប់គេង SokSiphana & associates a member of 

ZICOLaw

២០០៩– បច្ចុបៃបន្ន៖ 

គេូបងេៀនម្តងមា្កេលនេចេបាប់និងគោលនយោបាយនៅ 

សាកល វទិេយាល័យភមូនិ្ទនតីសិាស្តេនិងវិទេយាសាស្តេ សេដ្ឋកចិ្ច 

(RULE)

អ្នកប្រឹក្រសា
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តារងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង

ភាគទុនិក

ក្រុមប្រឹក្រសា 

ភិបាល 

អគ្គនាយក  

គ្រប់គ្រងសាជីវកម្ម

អាជីវកម្មសាច់ប្រ្រក់
អ្រឡិចត្រូនិច

អភិវឌ្រឍមា៉្រក 

និងស្ទរឌីជីថល

ទីផ្រសារអាជីវកម្ម
ឥណទាន

គាំទ្រប្រតិបត្តិការ 
និងផ្ន្រកលក់

រដ្ឋបាលប្រមូល

ឥណទាន

ប្រមូលឥណទាន

យឺតរយៈព្រលវ្រង

ប្រមូលឥណទាន
យឺត

ប្រមូលឥណទាន
បច្ចុប្របន្ន

ប្រមូលឥណទាន
គ្រប់គ្រង

ឥណទាន

វាយតម្ល្រ
ឥណទាន

គណន្រយ្រយ 
និងការគ្រប់គ្រង

ថវិកា

រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាល

គ្រប់គ្រងឥណទាន

គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ សវនករផ្ទ្រក្នុង

ធនធានមនុស្រស 
និងរដ្ឋបាល

គ្រប់គ្រង
សាជីវកម្ម

គ្រប់គ្រង
សាជីវកម្ម

គណន្រយ្រយ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈកម្មការសវនកម្ម
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

ហនិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម

ផ្ន្រកលក់ និងទីផ្រសារ

ព័ត៌មានវិទ្រយា 
និងប្រតិបត្តិការ

ទីផ្រសារអាជីវកម្ម
កាតឥណទាន

គ្រប់គ្រងហនិភ័យ
នីតិកម្ម 

និងប្រតិបត្តិតាម

ផ្រនការ 
និងអភិវឌ្រឍ

អភិវឌ្រឍស្រវា
អតិថិជន

បំរីស្រវា
អតិថិជន

អភិវឌ្រឍឥណទាន  
និងគាំទ្រប្រតិបត្តិ

ការសាខា

អាជីវកម្ម
ឥណទាន

ផ្រនការ
ឥណទាន

ទទួលខុសត្រូវ

លើការអនុម័ត

គ្រប់គ្រង
ឥណទាន

គ្រប់គ្រង

ព័ត៌មានវិទ្រយា

គ្រប់គ្រងហ្រដ្ឋ្រ 

រចនាសម្ព័ន្ធ

អភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធ

ប្រតិបត្តិការ

គ្រប់គ្រងសុវត្ថិ

ភាពព័ត៌មានវិទ្រយា

គ្រប់គ្រងគំរោង
ព័ត៌មានវិទ្រយា

អភិវឌ្រឍ
ផលិតផល

នាយកដ្ឋ្រន ក្រុម ផ្ន្រក

ធនធានមនុស្រស 
និង 

បណ្តុះបណ្ត្រល

អភិវឌ្រឍ

ផលិតផល
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ប្រវត្តិអាជីវកម្ម

មីនា ចាប់ផ្តើមការធានារា៉េប់រងលើសេវាកម្មបង់រំលស់ជាមួយកេុមហ៊ុន 
FORTE

តុលា ទទួលបានអាជា្ញេប័ណ្ណធ្វើបេតិបត្តិការធនាគារឯកទេស
វិចិ្ឆកា ដាក់ឱេយដំណើរការពាកេយស្នើសុំតាមបេព័ន្ធ Online

២០១៥

មករា បើកសម្ពេធសាខពោធិ៍ចិនតុង
កក្កដា ទីសា្នក់ការកណា្តេល និងផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនសាខខេត្តបាត់ដំបង
សីហា កេលំអការិយល័យកណា្តេល
តុលា កេលំអ និងផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនសាខខេត្តសៀមរាប
ធ្នូ ទទួលបានពានរង្វេន់ពី VISA

២០១៧

មៃសា ដាក់អោយដំណើរការ អុីអនវ៉លឡេត
មៃសា ចាប់ផ្តើមបង់រំលស់រថយន្ត
មិថុនា បើកសម្ពេធសាខ អុីអនម៉ល សេនសុខ
សីហា បើកសម្ពេធសាខខេត្តតាកេវ
សីហា បើកសម្ពេធសាខខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ
ធ្ន ូ ដាក់អោយដំណើរការ អុីអនកាតមូ៉បាល (Scan to Pay) 

ឧសភា ការកេលម្អ សាខពោធិ៍ចិនតុង
សីហា ការកេលម្អ សាខបាត់ដំបង
កញ្ញៃ ការកេលម្អ សាខអុីអនម៉ល ភ្នំពេញ 
ធ្នូ ទទួលបានពានរង្វេន់ពី VISA

២០១៨

២០២០

កុម្ភ: កមា្លេយខ្លួនទៅជាធនាគារឯកទេស
មៃសា កេលំអសាខផេសារទំនើប អុីអនម៉ល
មៃសា ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌មាស
កក្កដា ចាប់ផ្តើមផ្តល់កាតអុីអន ពណ៌សា្វេយ

២០១៦

២០១៤

មីនា ដាក់ឱេយដំណើរកម្ចីផ្ទេល់ខ្លួន
ឧសភា បើកសម្ពេធសាខខេត្តបាត់ដំបង
ឧសភា ផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនទីសា្នេក់ការកណា្តេល
មិថុនា បើកសម្ពេធសាខផេសារទំនើប អុីអន ភ្នំពេញ
មិថុនា ចាប់ផ្តើមសេវាប័ណ្ណសនេសំពិន្ទុសមេេប់ អុីអន ភ្នំពេញ
កញ្ញៃ ចាប់ផ្តើមការសងបេេក់តាមរដូវកាលសមេេប់សេវាកម្ម 

បង់រំលស់គេឿងចកេកសិកម្ម
តុលា បើកសម្ភធសាខខេត្តកំពង់ចាម

២០១៣

មៃសា ទទួលបានជាវិជ្ជមាននូវបេេក់ចំណូលបេចាំខេ
ឧសភា ដាក់ឱេយដំណើរការសេវាកម្មបង់រំលស់សមេេប់គេឿងចកេកសិកម្ម
មិថុនា បើកសម្ពេធសាខខេត្តសៀមរាប
កញ្ញៃ ដាក់ឱេយដំណើរការកាតសមាជិក
ធ្ន ូ បើកសម្ពេធសាខខណ្ឌចំការមន

មៃសា ផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនការិយល័យកណា្តេល
មិថុនា កេលម្អ សាខខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ
កក្កដា  ប្តូរទីតាំង និងប្តូរឈ្មេះពី សាខសុវណា្ណេ ទៅជាសាខ 

ស្ទឹងមានជ័យ
សីហា កេលម្អ និងផ្លេស់ប្តូរអាសយដា្ឋេនសាខខេត្តតាកេវ
វិច្ឆិកា បើកសម្ពេធសាខចេបារអំពៅ 

២០១៩
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សមិទ្ធិផលឆ្ន្រំ ២០២០

សមិទ្ធិផល
១. ការពង្រីកបន្ថ្រមនូវដ្រគូសហការ / ដ្រគូជំនួញ

១.១. យើងបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយហាងដេលជាដេគូសហការ  
ថ្ម ីចំនួន ៤៥២ បន្ថេមទៀតនៅក្នុងឆ្នេំ ២០២០ ដេល ធ្វើ ឱេយ 
ដេគូសរុបកើនដល់ ៣.៥០២។ កំណើននេះគឺជាការខិតខំព ី
សកម្មភាពជេៀតចូលក្នុងតំបន់បេតិបត្តិការ និងការសហការ
ជាមា្ចេស់ហាងដេលមានលក្ខណៈសមេបត្តិគេប់គេេន់។

១.២. ដោយមានការបង្កើន និងការបន្តការសហការជាមួយដេគូអាជីវ  
កម្ម យើងបានបង្កើនយីហោដេលជាដេគូសហការរហូតដល ់
ទៅចំនួន ៤៣៨ ដេលក្នុងនោះមានចំនួនហាងរហូតដល់ទៅ  
៥៣៣ ក្នុងឆ្នេំ ២០២០។ សរុបជាលទ្ធផលរួមទាំងអស់ យើង 
ទទួលបានយីហោដេគូសហការរហូតដល់ទៅ ៨០៧ ម៉ាេកយីហោ  
និងចំនួនហាង ១.១៣៦ កន្លេង។

១.៣. ការបង្កើនទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយនឹងហាងដេលបេើបេេស់  
អុីអនកាតអេឡិកតេូនិកមានចំនួន ៦៣៨ មា៉េកហាង និង ចំនួន 
៧៣៦ កន្លេងក្នុងឆ្នេំ ២០២០ ដេលសរុបទាំងអស់មាន 
ចំនួនមា៉េកយីហោរហូតដល់ទៅ ១.០២៥ ម៉ាេក និងហាងចំនួន  
១.២៣៨ កន្លេង។

១.៤. ការបង្កើនទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយហាងដេលបេើបេេស់អីុ
អុីនវ៉លឡេត មានចំនួន ២៥៥ ហាងនៅក្នុងឆ្នេំ ២០២០ 
ដេលសរុបទាំងអស់ គិតតេឹមឆ្នេំ ២០២០ មានចំនួន រហូត 
ដល់ទៅ៨៣១ ហាង ទាំងនៅផេសារទំនើបអុីអនម៉លភ្នំពេញ  
និងផេសារអុីអនម៉លសេនសុខសុីធី និងហាង ខងកេេ ផេសេង 
ទៀត។

២. ការពង្រឹងការបំព្រញស្រវាកម្មជូនអតិថិជន

២.១. ដើមេបីបមេើអតិថិជនរបស់យើងឱេយកាន់តេបេសើរឡើង យើង 
បានពងេឹង និងអភិវឌេឍបន្ថេមនូវសមត្ថភាពនេផ្នេកបមេើសេវា 
កម្មជូនអតិថិជន (Call Center) ឲេយមានភាពរឹងមាំដេលអាច 
អនុញ្ញេតឲេយភា្នេក់ងររបស់យើង អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅ
ចូលរបស់អតិថិជនបានទាន់ពេលវេលា។

២.២. កេេពីបេព័ន្ធនេះ យើងបានពងេីកបណា្តេញហៅចូលកាន់តេ 
ចេើនសមេេប់អតិថិជនរបស់យើង ដើមេបីអាច ទទួលបាន នូវ 
មតិយោបល់ ឬសំណើ ដេលរួមមានដូចជា ហ្វេសប៊ុក  
គេហទំព័រ ការទទួលសំណើតាមសាខ និងបេអប់ ផ្តល់ 
មតិយោបល់។ ព័ត៌មានបន្ថេមស្តីពីបណា្តេញទាំងនេះ អាចរក 
បាន និងបានបង្ហេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងផ្ទេល់។

៣. ឥណទានបុគ្គល និងការបង់រំលស់ដ្រលជាផលិតផល
ផ្ត្រតសំខាន់ ប៉ុន្ត្របានថយចុះកាលពីឆ្ន្រំ ២០១៩

៣.១. ទោះបីជាមានការបេឈមនឹងបញ្ហេដោយសាររោគរាតតេបាតនៅ  
ដើមឆ្នេំ ២០២០ និងសា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ចផេសេងទៀតរួមទាំងទឹក 
ជំនន់នៅតេីមាសទី ៤ យើងនៅតេបន្តក្នុងការផ្តល់បេេក់កម្ចី 
ដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើង។ សកម្មភាព នេះ គឺដើមេបី 
ធានាថា យើងនៅតេរួមកមា្លេំងជាមួយរដា្ឋេភិបាល ដើមេបីផ្តល់ 
ផលបេយោជន៍ដល់ជីវភាពរបស់បេជាជន និងដើមេបីអនុវត្ត 
តាមគោលការណ៍អាជីវកម្មរបស់យើង។

៣.២. តាមរយៈការផេសព្វផេសាយ ទាំងតាមអនឡាញ (Online) និង 
អហ្វឡាញ (Offline) យើងទទួលបានការលក់លើឥណទាន 
បុគ្គលបានជិត ៣៥ លានដលុា្លេរអាមេរិកដេលមានការធា្លេក់ចុះ  
១២ ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នេមុំន។ នៅឆ្នេ ំ២០២០ បេហេលជា  
៥០ ភាគរយនេឥណទានបុគ្គលតេូវបានផ្តល់ជាបេេក់រៀល 
ដើមេបី គំាទេដល់ការបេើបេេស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងសេុករបស់យើង។  
អនុបាតនេះ បានកើនឡើងបេហេល + ១៣ដង បើបេៀបធៀប 
នឹងឆ្នេំ ២០១៩ ហើយកម្ចីជាបេេក់រៀលនេះបានរួមចំណេក  
១២,៧៩% នេចំនួនបេេក់កម្ចីសរុបដេលយើងទទួលបានក្នុង 
ឆ្នេំ ២០២០ ។

៣.៣. បេេក់កម្ចីមានគោលបំណងសមេេចបានជិត ២៣ លានដុលា្លេរ 
អាមេរិកគធឺា្លេក់ចុះ ២៦ ភាគរយបើបេៀបធៀបទៅនឹងឆ្នេំមុន។  
ការធា្លេក់ចុះនេះតេវូបានបងេមួអបេបបរមាដោយរកេសាទំនាក់ទំនង  
និងធ្វើការយ៉េងជិតស្និទ្ធជាមួយដេគូសំខន់ ដូចជាកេុមហ៊ុន  
Samsung អ្នកចេកចាយទូរស័ព្ទ iPhone និងដេគូឧបករណ៍
បេើបេេស់ក្នុងផ្ទះសខំន់ៗដទេទៀត។

៣.៤. បេេក់កម្ចីលើការបង់រំលស់មូ៉តូក៏ទទួលរងនូវការធា្លេក់ចុះផងដេរ  
ដោយយើងទទួលបានលទ្ធផលតេមឹតេ បេហេល ២១ លានដុលា្លេរ  
ពោលគឺធា្លេក់ចុះ ១១ ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នេមុំន។ ការប៉ះទង្គចិ 
ខ្លេំងបំផុតគឺការផ្តល់កម្ចីលើការបង់រំលស់រឺុម៉កដេលបណា្តេល 
ពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននេវិស័យដឹកជញ្ជនូក្នងុអំឡុងពេលមាន 
ជម្ងឺឆ្លងរាលដាល។

៣.៥. បេេក់កម្ចីលើការបង់រំលស់រថយន្តសមេេចបានបេហេល ១៩ 
លានដលុា្លេរ ពោលគធឺា្លេក់ចុះ ៣៤% បើធៀបនឹងឆ្នេំមុន។ ផល
ប៉ះពាល់ដេលជះឥទ្ធិពលខ្លេំងបំផុតគឺនៅក្នុងតេីមាសទី ៣ នេ 
ឆ្នេំ ២០២០ ដោយសារយើងបានគេប់គេងការផ្តល់បេេក់កម្ច ី
បេកបដោយការបេងុបេយ័ត្នដើមេបីកាត់បន្ថយបំណុលអាកេក់ និង 
ការធ្វើសំវិធានធន។ ប៉ុន្តេ ការផ្តល់បេេក់កម្ចីមានភាពបេសើរ 
ឡើងនៅក្នុងតេីមាសទី ៤ នៅពេលដេលសា្ថេនភាពនេជម្ងឺរាត  
តេបាតបានធូរសេបើយ។

12 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



សង្ខ្រប ព័ត៌មាន អាជីវកម្ម សំខាន់ៗ ឆ្ន្រំ២០២០

ឥណទានរថយន្ត
ឥណទានលើការបង់រំលស់ឡានថ្មី និងឡានមួយទឹក នៅតេរកេសា 

បាន នូវតមេវូការល្អនៅលើទីផេសារសមេេប់ឆ្នេ២ំ០២០ ទោះបីសេដ្ឋកិច្ចជួប 
ការលំបាកក្នុងដំណាក់កាលនេជម្ងឺឆ្លងនាដើមឆ្នេំក៏ ដោយ។ អតិថិជន 
គោលដៅរបស់យើង នៅតេបន្តស្វេងរកសេវាកម្មឥណទានរបស ់ 
ធនាគារ ឯកទេសអុីអន ដើមេបីទទួលបាននូវរថយន្តដេលពួកគាត់ចង់
បាន។ នោះក៏ដោយសារតេយើងបន្តផ្តល់លក្ខខណ្ឌ ងយសេួល ការ 
ទាមទារឯកសារតិចតួច និងលេបឿននេការអនុម័តឥណទានមានភាព 
រហ័សទាន់ចិត្ត។ យើងនៅតេបន្តផ្តល់សេវាកម្មឥណទានរថយន្តសឹង 
គេប់បេភេទដល់អតិថិជនស្ទើរគេប់ទិសទីនេផ្ទេបេទេស។ កេមុការងរ  

ឥណទានរបស់យើងតេៀមខ្លនួរួចរាល់ជានិច្ចដើមេបីចុះជួប និងពិភាកេសា 
ជាមួយអតិថិជននៅទីកេុង និងតាមបណា្តេខេត្តនានា។ នៅក្នុង 
ឆ្នេំ២០២០ យីហោរថយន្តថ្មីដេលទទួលបានការពេញនិយមជាងគេ 
មានដូចជា Mitsubishi, MG, និង Mazda។ ចំណេករថយន្តមួយ 
ទឹក ដេលទទួលបានការពេញនិយមខ្លេំងមានដូចជា Toyota Prius, 

Toyota Highlander, និង  Toyota Lexus ជាដើម។   យើងនឹងបន្ត 
ពងេីកកិច្ចសហការជាមួយដេគូអាជីវកម្មអោយបានចេើនថេមទៀត  
ដើមេបីផ្តល់ជមេើសកាន់តេចេើនដល់អតិថិជនគោលដៅនៅឆ្នេំកេេយ
ៗទៀត។

13ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



ដោយមានការរួមចំណេករបស់អតិថិជន ដេលជាមា្ចេស់អីុអនកាត  
ដេគូសហការ   និងការខិតខំបេងឹបេេងរបស់បុគ្គលិកទំាងអស់នេធនាគារ 
ឯកទេស អុីអន   (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ ធនាគារយើងខ្ញុំបាន ចេញ 
កាតសរុបចំនួន ៦៣.១០៩កាត គិតតេឹមខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០។  ហើយ 
ការរីកចមេើនដេលគួរឲេយកត់សមា្គេល់នេះបានឈរនៅចំណាត់ថា្នេក់ទី២   
ចំពោះការទូទាត់ចេើនជាងគេ (យោងតាមរបាយការណ៍ ប័ណ្ណ ឥណទាន  
វីសាកាត ក្នុងតេីមាសទី ៤  ឆ្នេំ ២០២០)។

ធនាគារឯកទេស អុីអន   (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ  នៅតេឈរ ក្នុង 
លំដាប់លេខ១  និងបានកាន់កាប់រហូតដល់ ៤៦% នេចំនួនប័ណ្ណ 
ឥណទានសរុបដេលបានចេញនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា   (យោងតាម 
របាយការណ៍ប័ណ្ណឥណទានក្នុងតេីមាសទី៤  ឆ្នេំ ២០២០)។

ធនាគារឯកទេស អុីអន   (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ បានធ្វើការពងេឹង 
បន្ថេមនូវកម្មវិធី សនេសំពិន្ទុ “Happy Plus Point” ដេលផ្តល់ជូនអតិថិជន 
នូវជមេើសជាចេើនសមេេប់ការប្តូរពិន្ទុដូចជា៖ សន្លឹកប័ណ្ណ ទូទាត ់ជា 
ទឹកបេេក់ វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍ និងការបញ្ចូលទឹកបេេក់ទៅក្នុង អុីអន 
កាតរបស់អតិថិជនផ្ទេល់។  យើងបានធ្វើនូវសកម្មភាពជាចេើនដើមេបី 
រកេសានៅការបេើបេេស់ពីអតិថិជន និង បានផ្តល់នូវ អត្ថបេយោជន៍ បន្ថេម  
ដោយផ្តល់នូវការបញ្ចុះតម្លេរហូតដល់ ៥០% ជាមួយដេគូសហការ 
ជាង ១.១៣៦ ហាង។ យើងបានបន្តពងេីកបន្ថេមដេគូសហការ និង 
ជួយគាំទេដល់អាជីវកម្មខ្នេតតូច  ដើមេបីរកេសានៅការទូទាត់ដោយមិន 
បេើបេេស់កេដាសបេេក់បន្ថេមចំនួន១.០២៥ មា៉េក  និង ១.២៣៨  
ហាង តេឹមខេធ្នូ ឆ្នេំ ២០២០ (ដេគូសហការដេលឈនៅចំណាត់ថា្នេក 
កំពូលគឺ ផ្នេកអាហារ និងភេសជ្ជៈមាន ៤៦% សម្លៀកបំពាក់ និង  
គេឿងតុបតេងខ្លួនមាន ២១%   ការថេទាំសុខភាពមាន ៨% និង 
១២៤% សមេេប់បេភេទផេសេងៗទៀត)។  ដេគូសហការភាគចេើនគឺ 
ជាអាជីវកម្មខ្នេតតូច ដូច្នេះការទូទាត់មានទំហំទឹកបេេក់តិចតួច ដេល
ធ្វើឲេយយើងអាចបង្កើនការទូរទាត់តាមទូរស័ព្ទដេ  និងកាត់បន្ថយការ
បេើបេេស់កេដាសបេេក់នៅក្នុងទីផេសារ។ 

ក្នុងឆ្នេំ២០២១ ធនាគារឯកទេស អុីអន   (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ 
នឹងបន្តធ្វើឲេយកាន់ តេបេសើរឡើងនូវគុណភាពផលិតផលរបស់យើង 
ដើមេបីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អបំផុតជូនចំពោះអតិថិជនដេលជាមា្ចេស់ 
អីុអនកាត ហើយ ការផ្តល់ជូននេះមិនចំពោះតេអតិថិជនដេលជាមា្ចេស់ 
អីុអនកាត បុ៉ណ្ណេះ ទេ ប៉ុន្តេក៏ផ្តល់ជូនចំពោះអតិថិជន អុីអន កាត 
មូ៉បាលផងដេរ ដើមេបីធ្វើ ឲេយអតិថិជនទទួលបាននូវភាពងយសេលួក្នងុ 
ការចុះឈ្មេះបេើបេេស់  សុវត្ថិភាពក្នុងការបេើបេេស់កាត ការគេប់គេង 
កាត ការពិនិតេយ មើល សមតុលេយឥណទាន ពិនិតេយមើលបេតិបត្តកិារណ៍  
របាយការណ៍ វិក្កយបតេបេចំាខេ និងពិនិតេយមើលពិន្ទសុនេសំដេលលោក 
អ្នកទទួល បានជាដើម។  មិនតេឹមតេប៉ុណ្ណេះការទូរទាត់បានយ៉េងឆ
ប់រហ័សតាមរយៈការ “ស្កេន ដើមេបីទូទាត”់ ដោយគេេន់តេស្កេន QR  
កូដពី  ទូរស័ព្ទ សា្មេតហ្វូន របស់អតិថិជនដោយ ផ្ទេល់។ លើសពីនេះ ទៅ 
ទៀត មុខងរ  Contactless ក៏អនុញ្ញេតឲេយអតិថិជនធ្វើការ ទូទាត់បាន  
យ៉េង រហ័សដោយគេេន់តេ “ប៉ះ ដើមេបី ទូទាត់”។

ប័ណ្ណឥណទាន ឥណទានប្រ្រក់រៀល
ដោយមានកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងឥតនឿយហត់ពីសំណាក់រាជរដា្ឋេ

ភិបាល ការបន្តគាំទេយ៉េងសន្ធឹកសនា្ធេប់ពីសា្ថេប័នក្នុងសេុក និង 
អន្តរជាតិ ពេមទាំងការយល់ដឹងកាន់តេខ្ពស់ក្នុងបណា្តេមហាជនក្នុង 
ការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងជម្ងឺកូវីដ១៩ យើងសងេឃឹមយ៉េងមុតមាំថា ជម្ងឺ 
ឆ្លងដ៏កាចសាហាវនេះនឹងអាចគេប់គេងបាន ហើយសកម្មភាពសេដ្ឋ 
កិច្ចនឹងវិលទៅរកបេកេតីភាពនាពេលឆប់ៗខងមុខ។ ធនាគារ ឯកទេស  
អុីអននឹងបន្តការសហការជាមួយរាជរដា្ឋេភិបាល និងអាជា្ញេធរ ដើមេបី 
ជួយ អតិថិជនរបស់យើងនាគេេលំបាកនេះ។ កេេពីផ្តល់ការយោគ 
យល់ខ្ពស់ក្នុងការបេមូលឥណទានតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ 
បេមុខរាជរដា្ឋេភិបាល និងសារាចរណេនាំនានារបស់ធនាគារជាតិនេ 
កម្ពុជា ធនាគារឯកទេសអុីអននឹងនៅតេបន្តផ្តល់ឥណទានជូនដល ់
អតិថិជនរបស់យើង ដើមេបីអោយពួកគេអាចបេើបេេស់ធនធានទាំង 
នោះយកទៅអភិវឌេឍអាជីវកម្ម និងកេលំអជីវភាពបេចាំថ្ងេ។ កម្ចី 
ឥណទាន បុគ្គលនៅតេជាសេវាកម្មឈានមុខរបស់យើង។ បន្ថេមលើ 
ការផ្តល់ឥណទានជាបេេក់រៀលសមេេប់កម្ចីសាច់បេេក់ យើងក៏នឹង 
ផ្តល់ កម្ចជីាបេេក់រៀលសមេេប់ការបង់រំលស់សមា្ភេរៈផេសេងៗ ឬ យនយន្ត  
ផងដេរ។ យើងនឹងរិះរកមធេយាបាយនានាដើមេបីជំរុញ និងលើកទឹក 
ចិត្តដល់អតិថិជន និងដេគូអាជីវកម្មអោយសហការជួយលើកតម្កើង 
ការបេើបេេស់រូបិយវត្ថុបេេក់រៀល។

ទស្រសនវិស័យអាជីវកម្មឆ្ន្រំ២០២១

14 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



ការប្រតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារ

កេុមហ៊ុនចាត់ទុកការគេប់គេងហានិភ័យ ជាធាតុសខំន់មួយនេ 
អាជីវកម្ម និងបង្កប់វបេបធម៌ហានិភ័យរឹងមាំ នៅក្នុងបេតិបត្តិការ 
អាជីវកម្ម ពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ។ ដោយយល់ចេបាស់អំពីសារៈសំខន់ 
នេការគេប់គេងហានិភ័យ ដើមេបីឲេយមានការរីកចមេើនបេកបដោយ 
ចីរភាព កេុមការងរគេប់គេងហានិភ័យបានចូលរួមក្នុងដំណាក់កាល 
ដំណើរការគេប់គេងហានិភ័យ ដើមេបីផ្តល់នូវគំនិត និងទសេសនៈ ដោយ 
ឯករាជេយ ដូចជាកាតេួតពិនិតេយ ការរៀបចំផេនការ និងការដឹកនាំការ 
គេប់គេង ហានិភ័យរបស់ខ្លួនផ្ទេល់។ កេុមហ៊ុនបានរៀបចំអោយមាន 
នូវកិច្ចបេជុំការគេប់គេងហានិភ័យថា្នេក់តំបន់បេចាំខេ ដេលមាន 
សមាភាព ចូលរួម ពីបេទេសជប៉ុន ថេ ភូមា និងឡាវដេលសុទ្ធសឹង 
ជាកេុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ នេអុីអនគេុប។

ការគ្រប់គ្រងហនិភ័យ

ការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព បង្ហេញពីភាព 
រឹងមំា និងសុវត្ថភិាពរបស់ដំណើរការធនាគារ។ ការរៀបចំដ៏សមសេប  
និងការពងេងឹបេព័ន្ធបេតិបត្តកិារ និងការតេតួពិនិតេយផ្ទេក្នងុបេកប ដោយ  
សង្គត្តិភាព ជួយឲេយកេុមបេឹកេសាភិបាល និងថា្នេក់ដឹកនាំរបស់  ធនាគារ 
ឯកទេស អុីអន រកេសាបាននូវធនធាន ចេញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ
ដ៏គួរឲេយទុកចិត្ត និងបេតិបត្តិតាមនូវរាល់ចេបាប់ និងបទបញ្ញត្តិផេសេងៗ។  
បេសិទ្ធភាពនេការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ក៏ជួយកាត់បន្ថយនូវឱកាសនេ 
ការកើតឡើងនូវបញ្ហេសំខន់ៗ និងភាពមិនបេកេតី មួយចំនួន ពេម 
ទាំងជួយក្នុងការទប់សា្កេត់នូវបញ្ហេទាំងនោះទាន់ពេលវេលា នៅ ពេល 
ដេលវាបានកើតឡើង។ ក្នុងនោះដេរ មុខងរបេតិបត្តិតាម ពិត ជា 
ចូលរួមចំណេក និងដើរតួនាទីយ៉េងសខំន់ នៅក្នុងសកម្មភាពនេការ 
តេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងជាលក្ខណៈអចិន្តេេយ៍របស់ធនាគារ។ ក្នុងនាមជា 
អ្នកការពារនៅសេទាប់ទី២ ដោយផ្តេច់ចេញពីមុខងរការតេួតពិនិតេយ 
ផ្ទេក្នុងដទេទៀតរបស់ធនាគារ មុខងរបេតិបត្តិតាម គឺជាមុខងរ 
ដេលឯករាជេយ ដេលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម 
របស់ ធនាគារ ដើមេបីបញ្ចៀសពីទំនាស់នេផលបេយោជន៍។ តួនាទីដ៏ 
សំខន់របស់មុខងរបេតិបត្តិតាម គឺដើមេបីធានាឲេយបានថាបេតិបត្តិការ  
រចនាសម្ព័ន្ធ និងនីតិវិធីតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងរបស់ធនាគារ អនុលោម 
តាមចេបាប់ និងបទបញ្ជេពាក់ព័ន្ធ កេមសីលធម៌ ទមា្លេប់នេការអនុវត្ត 
បេតិបត្តិការ និងយុទ្ធសាសេ្តអាជីវកម្ម ដេលតេូវបានកំណត់ដោយ 
គណៈបេតិបត្តិ។ នៅក្នុងឆ្នេំ ២០២០ ផ្នេកបេតិបត្តិតាម បានធ្វើ 
បច្ចុបេបន្នភាពទៅលើ គោលនយោបាយ បទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធីដេល 
ទាក់ទងទៅនឹង កេបខណ្ឌបេតិបត្តិតាម និងការបេឆំង ការសមា្អេត 
បេេក់ និងហិរញ្ញបេបទានភេរវកម្ម ដើមេបីឲេយមានភាពសមសេបទៅនឹង 
ការរីកចមេើននេផលិតផល សេវាកម្ម ននិា្នេកាទីផេសារ និងជាពិសេស   
ឲេយសេបទៅនឹងចេបាប់ និងបទបញ្ញត្តិនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។  
លើស ពីនេះទៅទៀតឯកសារ និងសមា្ភេរៈដេលបេើបេេស់ក្នងុការ ផ្តល់  
វគ្គបណ្តុះបណា្តេលក៏តេូវបានធ្វើការកេបេេ និងថេមទាំងបានផ្តល ់វគ្គ 
បណ្តះុបណា្តេលបន្ថេមដល់បុគ្គលិករបស់យើង ដើមេបីធានាថា ចំណេះ 
ដឹង និងការយល់ដឹងរបស់ពួកគេបានឆ្លើយតបទៅនឹងការកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យនេការមិនបេតិបត្តិតាម ហានិភ័យផ្នេកចេបាប់ និងការលាង 
សមា្អេតបេេក់ និងហិរញ្ញបេបទានភេរវកម្ម។ នៅឆ្នេំ ២០២១ យើងបាន 
រៀបចំផេនការក្នុងការបង្កើតឲេយមាននូវកម្មវិធីរៀបចំបេព័ន្ធបេតិបត្តិ 
តាមដេលរួមមាន ការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពលើរាល់គោលនយោបាយ  
បទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធី ដេលពាក់ព័ន្ធបង្កើតឲេយមាននូវបញ្ជីតាមដាន 
ការ បេតិបត្តតិាម និងកំណត់ពីផេនការក្នងុការតាមដាន និងតេតួពិនិតេយ  
បង្កើតអោយមានកម្មវិធីសមសេបក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណា្តេល និង 
យន្តការនេការរាយការណ៍ ដើមេបីពងេឹងមខុងបេតិបត្តិតាម ក្នុងការ 
ជួយ ឲេយធនាគារគេប់គេងការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងឲេយកាន់តេមានបេសិទ្ធ 
ភាពខ្ពស់។

ការត្រួតពិនិត្រយ 
ផ្ទ្រក្នុង

15ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



ទំនួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម 
របស់ក្រុមហ៊ុន

ចំណុចឆ្លុះបញ្ចៃំងសមៃៃប់ឆ្នៃំ២០២០

ឆ្នេំ ២០២០ ជាឆ្នេំដំបូងនេការផ្តួចផ្តើមគំនិតដើមេបីផ្តល់អាហារូបករណ៍អុីអន ១ ភាគរយ។ សកម្មភាពសខំន់ៗ នេ 
ការជីកអណ្តូង និងការដាំដើមឈើដេលជាសកម្មភាពចមេបងរបស់សកម្មភាពអុីអុីអនគេុប និងជាសកម្មភាពសខំន់មួយរបស ់
ទីកេុង សា្អេតរបស់យើងតេូវបានផ្អេកដោយសារការជម្ងឺកូវិដ១៩។

មករា ធ្វើការឧបត្តម្ភដល់ វិទេយាសា្ថេន CEO Master Club នេកម្ពុជា

មីនា ធ្វើការឧបត្ថម្ភ "ពេឹត្តិការណ៍ខួបលើកទី៣៩ របស់បេេក់រៀលខ្មេរ" 

មៃសា ធ្វើការបរចិា្ចេគតាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា “ការរីករាលដាលនេជម្ងឺកូវិដ១៩” 

មៃសា អណំយរបស់កេុមហ៊ុនអុីអនគេុបដល់ "មន្ទីរពេទេយមិត្តភាពខ្មេរ - សូវៀត" 

កក្កដា ធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់សាលាសីុជេសីុសុីក្នុងវិធីមហោសេពគីហេសូណាខ្មេរ - ជប៉ុន 

តុលា ធ្វើការបរចិា្ចេគតាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាសមេេប់ "ពេឹត្តិការណ៍គេេះទឹកជំនន់" 

វិច្ឆិកា ផ្តល់អំណយដល់កាកបាទកេហមកម្ពុជាសមេេប់ "ពេឹត្តិការណ៍គេេះទឹកជំនន់" 

ធ្ន ូ ផ្តល់អាហារូបករណ៍ក្លឹបអុីអន ១% ដល ់"សាកលវិទេយាល័យជាតិគេប់គេង និងសាលា សីុជេសីុសុី"

16 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



របាយការណ៍របស់សវនករឯករជ្រយ
ជូនចំពោះភាគទុនិកធនាគារឯកទៃសអុីអន(ខៃមបូឌា)ភីអិលសុី

ទំព័រដេលលើកឡើងអំពីមតិសវនកម្ម ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណត់សមា្គេល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដេលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ តេូវបានដកសេង់ចេញពីរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុ ដេលបានធ្វើសវនកម្មរួចរបស់ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី សមេេប់ការិយ បរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់នៅថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ ២០២០។

មតិសវនកម្ម

យើងខ្ញុបំានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរួុមរបស់ ធនាគារ  
ឯកទេសអុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) 
ដេល រួមមានរបាយការណ៍សា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងេ 
ទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ របាយការណ៍ចំណេញខត និង លទ្ធផល 
លម្អិតផេសេងៗ របាយការណ៍បមេេបមេួលមូលធន និងរបាយការណ ៍
លំហូរ សាច់បេេក់សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ និងកំណត ់
សមា្គេល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដេលរួមមាន សេចក្តីសង្ខេបគោល 
នយោបាយគណនេយេយសំខន់ៗ ពេមទាំងព័ត៌មានពនេយល់ផេសេងៗ 
ដេលបានបង្ហេញនៅទំព័រទី10 ដល់ទី92។

ជាមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់ ធនាគារ  
បានបង្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវជាសារវន្ត នេសា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុ នាថ្ងេទី 
៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ ពេមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច ់
បេេក់ សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅ 
តាម ស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា  
(ហៅកាត់ថា “CIFRSs”)។

មូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់មតិសវនកម្ម

យើងខ្ញុបំានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្ម  
អន្តរជាតិនេកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CISAs”)។ ការទទួលខុសតេូវ 
របស់ យើងខ្ញុំដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារទាំងនេះ គឺតេូវបាន 
រៀបរាប់នៅក្នុងផ្នេក “ការទទួលខុសតេូវរបស់សវនករក្នុងការធ្វើ 
សវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” នេរបាយការណ៍នេះ។ យើងខ្ញុ ំ
ឯករាជេយពីធនាគារ ដោយអនុលោមទៅតាមការតមេូវកេមសីលធម៌  
ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុង 
បេទេសកម្ពុជា ពេមទាំងបានបំពេញនូវការទទួលខុសតេូវលើកេម 
សីលធម៌ផេសេងៗទៀត ដោយអនុលោមទៅតាមការតមេូវទាំងនេះ។ 
យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដេលយើងខ្ញុំបានទទួល គឺមាន 
ភាពគេប់គេេន់ និងសមរមេយដើមេបីធ្វើជាមូលដា្ឋេនសមេេប់ការផ្តល ់
មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗក្រ្រពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
របាយការណ៍របស់សវនករ

គណៈគេប់គេងទទួលខុសតេូវទៅលើព័ត៌មានផេសេងៗ។ ព័ត៌មាន 
ផេសេងៗរួមមានព័ត៌មានអំពីធនាគារនៅលើទំព័រទី1 និងរបាយការណ ៍
របស់កេុមបេឹកេសាភិបាលនៅទំព័រទី2 ដល់ទី6 ប៉ុន្តេពុំបានរួមបញ្ចូល 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍របស់សវនករទេ។

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពុំបាន គេប 
ដណ្តប់ព័ត៌មានផេសេងៗ ហើយយើងខ្ញុំពុំបានធ្វើការសន្នដិា្ឋេនអះអាង 
លើព័ត៌មានផេសេងៗនេះឡើយ។

ទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យើង 
ខ្ញុំទទួលខុសតេូវក្នុងការអានព័ត៌មានផេសេងៗ ដើមេបីពិចារណាថាតើ 
ព័ត៌មាន ផេសេងៗទាំងនោះមានភាពផ្ទុយគា្នេជាសារវន្តពីរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ឬផ្ទុយពីការយល់ដឹងរបស់យើងខ្ញុំដេលទទួលបានពីការធ្វើ 
សវនកម្ម ឬមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្តដេលបានកើតឡើង។ បេសិន 
បើផ្អេកទៅលើលទ្ធផលនេការធ្វើសវនកម្ម យើងខ្ញុំសន្នដិា្ឋេនថាមាន 
កំហុស ឆ្គងជាសារវន្តអំពីព័ត៌មានផេសេងៗ យើងខ្ញុំនឹង រាយការណ៍ 
ទៅលើភាពជាក់ស្តេងនោះ។ យើងខ្ញុពំុំមានអ្វតីេវូរាយការណ៍ឡើយ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្រសា 
ភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈគេប់គេងទទួលខុសតេូវលើការរៀបចំ និងបង្ហេញរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲេយបានតេឹមតេូវ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ  
CIFRSs និងទទួលខុសតេូវលើបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ដេលគណៈ 
គេប់គេងកំណត់ថាមានភាពចំាបាច់ក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
ឲេយជៀសផុតពីការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្ត ដេលបណា្តេលមក ពី 
ការក្លេងបន្លំ ឬការភាន់ចេឡំ។

ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈគេប់គេងទទួលខុស 
តេូវក្នុងការវាយតម្លេពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបន្តនិរន្តរភាព 
អាជីវកម្ម និងតេូវបង្ហេញបញ្ហេដេលពាក់ព័ន្ធដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ត 
និរន្តរភាពអាជីវកម្ម ដោយបេើបេេស់មូលដា្ឋេននិរន្តរភាពគណនេយេយ   
លើកលេងតេគណៈគេប់គេងមានបំណងរំលាយធនាគារ ឬបពាេឈប់ 
អាជីវកម្ម ឬពុំមានជមេើសជាក់ស្តេងណាមួយកេេពីអនុវត្តដូច្នេះ។

កេុមបេឹកេសាភិបាល តេូវមានការទទួលខុសតេូវក្នុងការតេួតពិនិតេយ
លើដំណើរការនេការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្ម 
ទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុ ំ គឺដើមេបីទទួលបានអំណះអំណាងដេល  
សមហេតុផល ថាតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទំុាងមូល គឺពំុមានកំហុស 
ឆ្គងជាសារវន្ត ដេលបណា្តេលមកពីការក្លេងបន្លំ ឬការភាន់ចេឡំ និង 
ដើមេបីចេញរបាយ-ការណ៍សវនករដេលរួមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់  
យើងខ្ញុំ។ អំណះអំណាងដេលសមហេតុផល គឺជាអំណះអំណាង   

17ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



របាយការណ៍សវនករ ដើមេបីទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកបេើបេេស់  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅលើការបង្ហេញព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ឬបេសិនបើការបង្ហេញព័ត៌មានពំុបានគេប់គេេន់  
យើងខ្ញុតំេវូធ្វើការកេបេេនៅក្នងុមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុ។ំ សេចក្ត ី 
សន្នដិា្ឋេនរបស់យើងខ្ញុផំ្អេកទៅលើភស្ត-ុតាងសវនកម្ម ដេលទទួល  
បានរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍សវនកររបស់យើង 
ខ្ញុំ។ ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយពេឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌនា 
 ពេល អនាគតអាចបណា្តេលឲេយធនាគារបញេឈប់ការបន្តនិរន្តរភាព 
អាជីវកម្ម។

 y វាយតម្លេការបង្ហេញជាទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារ ក្នុងរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការលាតតេដាង ថាតើ របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ បង្ហេញពីបេតិបត្តិការ និងពេឹត្តិការណ៍ដេលពាក់ព័ន្ធ 
ដើមេបីសមេេចបាន នូវការបង្ហេញដេលតេឹមតេូវ។

យើងខ្ញុំទាក់ទងជាមួយអ្នកទទួលបន្ទុកខងអភិបាលកិច្ចពាក់ព័ន្ធ  
ទៅនឹងបញ្ហេផេសេងៗ វិសាលភាពការងរ និងពេលវេលានេការ ធ្វើ 
សវនកម្ម និងការរកឃើញពីសវនកម្ម រួមទាំងកង្វះខតសំខន់ៗ នេ 
ការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងដេលបានរកឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសវន 
កម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

តំណាងកេុមហ៊ុន ឌីឡ័យធ៍ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌ ី

ខូយគីមលៃង
Partner

រាជធានីភ្នំពេញ  ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងេទី៣០  ខេមីនា  ឆ្នេំ២០២១

កមេិតខ្ពស់ ប៉ុនេ្តមិនមេនជាការធានាថាការធ្វើសវនកម្មអនុលោម
តាម ស្តង់ដារ CISAs នឹងតេងតេរកឃើញកំហុស ជាសារវន្ត ដេល 
បានកើតឡើងនោះទេ។ កំហុសនេះអាចកើតឡើងពីការក្លេងបន្លំ ឬ 
ការភាន់ចេឡំ ហើយតេូវបានចាត់ទុកថាមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត  
បេសិនបើកំហុសឆ្គងនីមួយៗ ឬរួមបញ្ចូលគា្នេ តេូវបានគេរំពឹងថា មាន 
ឥទ្ធពិល ដល់ការសមេចចិត្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកបេើបេេស់របាយការណ៍  
ហិរញ្ញវត្ថុជាមូលដា្ឋេន។

ជាផ្នេកមួយនេការធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារ  
CISAs យើងខ្ញុំបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងរកេសាភាពងឿងឆ្ងល់បេកប 
ដោយវិជា្ជេជីវៈ ក្នុងការបំពេញការងរសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ហើយ 
យើង ខ្ញុំក៏បាន៖

 y កំណត់ និងវាយតម្លេហានិភ័យនេកំហុសឆ្គងជាសារវន្តនេរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដេលអាចបណា្តេលមកពីការក្លេងបន្លំ ឬការភាន ់
ចេឡំ ដោយរៀបចំ និងអនុវត្តនីតិវិធីសវនកម្ម ដេលឆ្លើយតប 
ទៅនឹងហានិភ័យទាំងនោះ និងដើមេបីទទួលបានភស្តុងតាងសវន 
កម្មគេប់គេេន់ និងសមរមេយ សមេេប់ជាមូលដា្ឋេនក្នុងការផ្តល់មត ិ
យោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ហានិភ័យដេលពុំបានរកឃើញកំហុស  
ឆ្គងជាសារវន្តដេលបណា្តេលមកពីការក្លេងបន្លំគឺធំជាងហានិភ័យ 
ដេលបណា្តេលមកពីការភាន់ចេឡំ ដោយសារតេការក្លេងបន្លំ 
អាច បណា្តេលមកពីការឃុបឃិត ការក្លេងឯកសារ ការលុប ចោល 
ដោយចេតនា ការថ្លេងខុស ឬការបំពានលើបេព័ន្ធ តេួតពិនិតេយ 
ផ្ទេក្នុង។

 y ទទួលបានការយល់ដឹងពីបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុងដេលពាក់ព័ន្ធ 
នឹងការធ្វើសវនកម្ម ដើមេបីរៀបចំនិតិវិធីសវនកម្មដេលសមសេប 
ទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្តេពុំមេនដើមេបីបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅ 
លើបេសិទ្ធភាពនេបេព័ន្ធតេតួពិនិតេយផ្ទេក្នងុរបស់ធនាគារឡើយ។

 y វាយតម្លេភាពតេមឹតេវូនេគោលនយោបាយគណនេយេយដេលបាន  
បេើបេេស់ ភាពសមហេតុផលនេការបា៉េនស់ា្មេនគណនេយេយ និង
ការបង្ហេញដេលពាក់ព័ន្ធនានាដោយគណៈគេប់គេង។

 y សន្នដិា្ឋេនលើភាពសមសេបនេការបេើបេេស់មូលដា្ឋេនគណនេយេយ  
និរន្តរភាពអាជីវកម្ម របស់គណៈគេប់គេង និងផ្អេកទៅលើភស្ត ុ
តាងសវនកម្មដេលបានទទួល ថាតើមានភាពមិនបេេកដបេជា 
ជាសារវន្តដេលពាក់ព័ន្ធនឹងពេឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌ ដេលអាច 
មានការសងេស័យជាសារវន្ត ទៅលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ដើមេបី 
បន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។ បេសិនបើយើងខ្ញុំសន្នដិា្ឋេនថា មានភាព 
មិនបេេកដបេជាជាសារវន្ត នោះយើងខ្ញុំតេូវធ្វើការបង្ហេញនៅក្នុង 

18 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



របាយការណ៍សា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

កំណត់
សមា្គៃល់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ទៃពៃយសកម្ម

សាច់បេេក់ក្នុងដេ 3  964,643  3,901,981  999,105  4,071,353 

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេ

កម្ពុជា 4  7,299,304  29,525,685  10,703,250  43,615,744 

សមតុលេយនៅធនាគារផេសេងៗ 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 

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ 7  3,056,742  12,364,521  2,261,119  9,214,059 

ទេពេយសមេបត្តិ និងបរិកា្ខេរ 8  1,741,727  7,045,286  2,408,090  9,812,967 

ទេពេយសកម្មអរូបី 9  2,235,248  9,041,578  2,430,008  9,902,283 

សិទ្ធិក្នុងការបេើទេពេយសកម្ម 10  2,399,188  9,704,715  2,667,032  10,868,155 

ទេពេយសកម្មពន្ធពនេយារ 11(ក)  2,631,622  10,644,911  1,122,113  4,572,610 

ទៃពៃយសកម្មសរុប 155,667,218 629,673,897 150,530,136 613,410,304

បំណុល

បំណុលពន្ធចរន្ត 11(ខ)  1,451,045  5,869,477  1,701,207  6,932,419 

គណនីតេូវទូទាត់ទៅសម្ព័ន្ធញ្ញេត្តិ  138,492  560,200  222,515  906,749 

បំណុលផេសេងៗ 12  3,885,781  15,717,984  3,914,179  15,950,279 

សំវិធានធនសមេេប់ខ្ទង់កេេតារាង តុលេយការ 13  258,187  1,044,366  -  - 

បេេក់កម្ចី 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 

បំណុលភតិសនេយា 16  2,346,802  9,492,814  2,555,117  10,412,102 

កាតព្វកិច្ចលើអត្ថបេយោជន៍បុគ្គលិក 18  155,792  630,179  174,074  709,352 

បំណុលសរុប  129,814,393 525,099,220 125,231,923 510,320,087

មូលធន

ដើមទុន 19  20,000,000  80,900,000  20,000,000  81,500,000 

បេេក់ចំណេញរកេសាទុក  5,852,825  23,758,182  5,298,213  21,497,030 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  - (83,505)  -  93,187 

មូលធនសរុប  25,852,825 104,574,677  25,298,213  103,090,217

បំណុលនិងមូលធនសរុប 155,667,218  629,673,897 150,530,136 613,410,304

កំណត់សមា្គេល់ដូចមានភា្ជេប់ជាមួយនៅទំព័រទី16 ដល់ទី92 គឺជាផ្នេកនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

19ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



របាយការណ៍ចំណ្រញ-ខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ
សមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

កំណត់
សមា្គៃល់

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ចំណូលការបេេក់ 20  32,781,506  133,650,200  26,481,726  107,303,954 

ចំណាយការបេេក់ 20 (3,979,737) (16,225,388) (2,738,570) (11,096,686)

ចំណូលសុទ្ធពីការបៃៃក់ 28,801,769 117,424,812 23,743,156 96,207,268

ចំណូលពីថ្លេឈ្នួលកមេេជើងសារ 21  2,306,435  9,403,335  2,300,654  9,322,250 

ចំណូលផេសេងៗ 22  216,042  880,803  159,870  647,793 

ចំណៃញពីបៃតិបត្តិការ 31,324,246 127,708,950  26,203,680 106,177,311

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)

ចំណាយបេតិ្តបត្តិការផេសេងៗ 25 (6,069,623) (24,745,853) (6,020,967) (24,396,959)

ការខតបង់លើឱនភាពតម្លេនេទេពេយសកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ថុ (14,165,068) (57,750,982) (4,622,322) (18,729,649)

បៃៃក់ចំណៃញមុនដកពន្ធ  819,962  3,342,984 6,738,443 27,304,170

ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណូល 11(គ) (265,350) (1,081,832) (1,505,680) (6,101,015)

បៃៃក់ចំណៃញក្នុងឆ្នៃំ  554,612 2,261,152 5,232,763 21,203,155

លទ្ធផលលម្អិតផៃសៃងៗ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (176,692) - 124,084

ចំណូលលម្អិតសរុបបៃចាំឆ្នៃំ 554,612 2,084,460 5,232,763 21,327,239

កំណត់សមា្គេល់ដូចមានភា្ជេប់ជាមួយនៅទំព័រទី16 ដល់ទី92 គឺជាផ្នេកនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។ 

20 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



ដើមទុន បៃៃក់ចំណៃញរកៃសាទុក

លម្អៀងពីការ

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ សរុប

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

នាថ្ងៃទី០១ខៃមករាឆ្នៃំ២០១៩ 20,000,000 80,360,000 65,450 293,875 (30,897) 20,065,450 80,622,978

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

លទ្ធផលលម្អិតផេសេងៗ 

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

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

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

នាថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩ 20,000,000 81,500,000 5,298,213 21,497,030 93,187 25,298,213 103,090,217

នាថ្ងៃទី០១ខៃមករាឆ្នៃំ២០២០ 20,000,000 81,500,000 5,298,213 21,497,030 93,187 25,298,213 103,090,217

បេេក់ចំណេញក្នុងឆ្នេំ - - 554,612 2,261,152 - 554,612 2,261,152

លទ្ធផលលម្អិតផេសេងៗ 

- លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - (176,692) - (176,692)

ចំណូលលម្អិតសរុបបៃចាំឆ្នៃំ - - 554,612 2,261,152 (176,692) 554,612 2,084,460

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (600,000) - - - - (600,000)

នាថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ 20,000,000 80,900,000 5,852,825 23,758,182 (83,505) 25,852,825 104,574,677

កំណត់សមា្គេល់ដូចមានភា្ជេប់ជាមួយនៅពីទំព័រទី16 ដល់ទី92 គឺជាផ្នេកនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន
សមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

21ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



កំណត់

សមា្គៃល់

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់បៃៃក់ពីសកម្មភាពបៃតិបត្តិការ

បេេក់ចំណេញក្នុងឆ្នេំ 819,962 3,342,984 6,738,443 27,304,170

និយ័តកម្មលើ៖

សំវិធានធនសមេេប់អត្ថបេយោជន៍បុគ្គលិក (18,282) (74,536) (3,704) (15,009)

ចំណាយរំលស់ 24 2,347,973 9,572,686 2,209,460 8,952,732

ភតិសនេយាដេលឈប់ទទួលសា្គេល់ (13,954) (56,890) - -

ការខតបង់លើឱនភាពតម្លេនេទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 14,165,068 57,750,982 4,622,322 18,729,649

ខតពីការលក់ និងលុបចោលទេពេយសមេបត្តិ និងបរកិា្ខេរ 6,741 27,483 18,402 74,565

ចំណូលការបេេក់ 20 (32,781,506) (133,650,200) (26,481,726) (107,303,954)

ចំណាយការបេេក់ 20 3,979,737 16,225,388 2,738,570 11,096,686

ផលប៉ះពាល់នេការផ្លេស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ 98,287 397,571 - -

(11,395,974) (46,464,532) (10,158,233) (41,161,161)

បមេេបមេួលៈ

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា (1,035,894) (4,223,340) (2,887,000) (11,698,124)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (21,881,204) (89,209,669) (62,672,734) (253,949,918)

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ (795,623) (3,243,755) 380,993 1,543,784

បំណុលផេសេងៗ (28,398) (115,779) 1,751,341 7,096,434

គណនីតេូវទូទាត់ទៅសម្ព័ន្ធញ្ញេត្តិ (84,023) (342,562) 46,751 189,435

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

ការបេេក់បានទទួល 32,343,923 131,866,174 25,272,908 102,405,823

ការបេេក់បានបង់ (3,971,045) (16,189,950) (2,690,787) (10,903,069)

ពន្ធលើបេេក់ចំណូលបានបង់ 11(ខ) (2,025,021) (8,256,011) (634,477) (2,570,901)

សាច់បៃៃក់សុទ្ធបៃើបៃៃស់ក្នុងសកម្មភាពបៃតិបត្តិការ (8,873,259) (36,179,424) (51,591,238) (209,047,697)

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
សមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

22 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



កំណត់

សមា្គៃល់

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់បៃៃក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទេពេយសមេបត្តិ និងបរកិា្ខេរ (335,166) (1,366,472) (1,519,020) (6,155,069)

ការទិញទេពេយសកម្មអរូបី (246,971) (1,006,901) (410,793) (1,664,533)

សាច់បេេក់បានពីការលក់ទេពេយសមេបត្តិ 

និងបរិកា្ខេរ 337 1,374  2,073  8,400

សាច់បៃៃក់សុទ្ធបៃើបៃៃស់ក្នុងសកម្មភាព

វិនិយោគ (581,800) (2,371,999) (1,927,740) (7,811,202)

លំហូរសាច់បៃៃក់ពីសកម្មភាព

ហិរញ្ញបៃបទាន

សាច់បេេក់បានពីបេេក់កម្ចី 71,615,020    291,974,437   78,504,295  318,099,403 

ការទូទាត់សងបេេក់កម្ចី (70,932,806) (289,193,050) (20,000,000) (81,040,000)

សាច់បេេក់បានពីអនុបំណុល 4,124,270 16,814,649  4,000,000  16,208,000 

ការទូទាត់សងបេេក់ដើមភតិសនេយា  (838,308) (3,417,782) (930,440) (3,770,143)

សាច់បៃៃក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាព

ហិរញ្ញបៃបទាន 3,968,176 16,178,254  61,573,855 249,497,260 

ការថយចុះឬកើនឡើងនូវសាច់បៃៃក់

និងសាច់បៃៃក់សមមូល (5,486,883) (22,373,169)  8,054,877  32,638,361 

សាច់បេេក់ និងសាច់បេេក់សមូលនា 

ដើមឆ្នេំ 26 10,969,929 44,702,461 2,915,052  11,712,679 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  - (150,371)  -  351,421 

សាច់បៃៃក់និងសាច់បៃៃក់សមមូលនា

ចុងឆ្នៃំ 26 5,483,046 22,178,921  10,969,929 44,702,461 

កំណត់សមា្គេល់ដូចមានភា្ជេប់ជាមួយនៅទំព័រទីី16 ដល់ទី92 គឺជាផ្នេកនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។ 

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់ (ត)
សមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

23ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



១. អំពីធនាគារ
ធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ (ហៅកាត់ថា  

“ធនាគារ“) បានទទួលអាជា្ញេប័ណ្ណជាធនាគារ ឯកទេស ដេលបាន  
បង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីនៅក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។

ធនាគារ គឺជាកេុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសតេូវមានកមេិត  
ដេល បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា នាថ្ងេទី5 ខេតុលា ឆ្នេំ2011  
កេេមការចុះបញ្ចីការលេខ 00006388 ដេលចេញដោយ កេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម។ ធនាគារទទួលបានអាជា្ញេប័ណ្ណជាគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញ 
វត្ថុព“ីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា “ចុះថ្ងេទី21 ខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ2011។ ភាគ ហ៊ុន 
របស់ធនាគារ តេូវបានកាន់កាប់ទាំងសេុងដោយ កេុមហ៊ុន AEON  

Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited ដេល 
ជាកេុមហ៊ុន ដេលបានចុះបញ្ជីនៅបេទេសថេ។  

នៅថ្ងេទី26 ខេតុលា ឆ្នេំ2015 ធនាគារទទួលបានអាជា្ញេប័ណ្ណជា 
ធនាគារឯកទេសពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ដើមេបីធ្វើបេតិបត្តិការជា 
ធនាគារឯកទេស ដេលមានសុពលភាពជាអចិន្តេេយ៍។ នាថ្ងេទី1  
ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ2016 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីកេសួងពាណិជ្ជកម្ម 
លើការផ្លេស់ប្តូរឈ្មេះពី អុីអន ម៉ាេយកេូហា្វេយ នេន (ខេមបូឌា) 
ទៅជាធនាគារឯកទេស អុីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ និងផ្លេស់ប្តូរ 
រចនាសម្ព័ន្ធ នេការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទៅជា 80% ដេលតេូវបាន 
កាន់កាប់ដោយ AEON Thana Sinsap (Thailand) Public 

Company Limited និង 20% តេូវកាន់កាប់ដោយ AEON Financial 

Co., Ltd. (“AFS”)។

នៅថ្ងេទី4 ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ2018 ធនាគារទទួលបានការអនុម័តព ី 
កេសួង ពាណិជ្ជកម្មដើមេបីកេបេេរចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនដោយមានការ 
កាន់កាប់ 50% ស្មើគា្នេរវាង AEON Thana Sinsap (Thailand) 
Public Company Limited និង AFS។ 

នៅថ្ងេទី1 ខេមេសា ឆ្នេំ2019 AFS បានផ្ទេរភាគហ៊ុន ទាំង អស ់
ទៅធនាគារ AFS Corporation Co., Ltd., ដេលជាកេុមហ៊ុន មេ នៅ 
បេទេសជប៉ុន។ AFS Corporation Co., Ltd., ជាកេុមហ៊ុនបុតេ 
សម្ព័ន្ធរបស់ AFS។ កេុមហ៊ុនមេធំបំផុតគឺ AEON Co., Ltd.  
ដេលបានចុះបញ្ជីនៅបេទេសជប៉ុន។ 

នៅថ្ងេទី7 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2020, ធនាគារបានទទួលនូវការអនុញ្ញេតពី 
ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ទៅលើការផ្លេស់ប្តូរ ភាគទុនិក និងវិសោធន 
កម្មនេលក្ខន្តិកៈកេុមហ៊ុន។ 

នៅថ្ងេទី10 ខេមីនា ឆ្នេំ2021 ធនាគារបានទទួលនូវការយល់ពេម
ពីកេសួងពាណិជ្ជកម្ម លើការធ្វើវិសោធនកម្មនេលក្ខន្តិកៈកេុមហ៊ុន។

សកម្មភាពចមេបងរបស់ធនាគារមានដូចខងកេេម៖

 y សេវាកម្មកាតឥណទាន

 y សេវាកម្មផ្តល់បេេក់កម្ចកី្នងុទមេង់ជាការទិញបណា្តេក់ (បង់រំលស់)  
និង ឥណទាន

 y សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដទេទៀតដេលអនុម័តដោយធនាគារជាតិនេ 
កម្ពជុា។

ការិយល័យកណា្តេលរបស់ធនាគារស្ថិតនៅជាន់ទី6 Diamond 

Twin Tower ផ្លូវសុភមង្គល កេងផ្លូវកោះពេជេ សង្កេត់ទន្លេបាសាក់  
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តេូវបានអនុញ្ញេតឲេយចេញផេសព្វផេសាយ 
ដោយ កេុមបេឹកេសាភិបាលនៅថ្ងេទី26 ខេមីនា ឆ្នេំ2021។

២. ស្រចក្តសីង្ខ្របន្រគោលនយោបាយ 
គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ

គោលនយោបាយគណនេយេយសំខន់ៗដេលបានអនុម័តនៅក្នុង 
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានដូចខងកេេម។ គោល  
នយោបាយ ទំាងនេះតេវូបានគេអនុវត្តដូចៗគា្នេចំពោះគេប់ការិយបរិច្ឆេទ  
ទាំងអស់ ដេលបានបង្ហេញលើកលេងតេមានការចេងផ្ទុយពីនេះ។ 

២.១  មូលដ្ឋ្រនន្រការរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ តេូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោម 
ទៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិនេកម្ពជុា  
(“CIFRSs”)។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ តេវូបានរៀបចំឡើងដោយផ្អេកលើ មូលដា្ឋេន  
ថ្លេដើម ដូចដេលបានពនេយល់នៅក្នុងគោលនយោបាយ គណនេយេយ 
ខងកេេម។ ថ្លេដើមជាទូទៅ ផ្អេកលើតម្លេទីផេសារដេល ជា ថ្នូរក្នុង ការ 
ដោះដូរទំនិញ និងសេវាកម្ម។ 

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

24 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



៣. សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

បេេក់ដុលា្លេរអាមេរិក  459,089  1,857,015 632,436 2,577,177

បេេក់រៀល  505,554  2,044,966 366,669 1,494,176

 964,643  3,901,981 999,105 4,071,353

៤. សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

គណនីចរន្ត 2,733 11,055 4,958,573 20,206,185

បេេក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រយៈពេល៣ 

ខេឬតិចជាង * 2,372,000 9,594,740 1,856,000 7,563,200

2,374,733 9,605,795 6,814,573 27,769,385

បេេក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន** 1,000,000 4,045,000 1,000,000 4,075,000

បេេក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រយៈពេលចេើន

ជាង៣ខេ * 3,924,571 15,874,890 2,888,677 11,771,359

 7,299,304  29,525,685 10,703,250 43,615,744

* វាបង្ហេញពីមូលបតេអាចជួញដូរ (NCD) បានជាមួយធនគារជាតិនេកម្ពុជា ដេលមានរយៈពេលបីខេ ទៅដប់ពីរខេ។ មូលបតេអាចជួញដូរ តេូវបានដាក់

ជាវត្ថុបញ្ចេំជាមួយនឹងបេេក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា តាមរយៈបេតិបត្ដិការដាក់វត្ថុបញ្ចេំសាច់បេេកង់យសេួល LPCO។

** ដោយអនុលោមទៅតាមបេកាសរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាលេខ ធ7-00-05 ចុះថ្ងេទី១១ ខេមករា ឆ្នេំ២០០០ ធនាគារ តេូវរកេសាទុកបេេក់តម្កល់ធានា 

លើដើមទុន នៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ចំនួន ៥% នេដើមទុនចុះបញ្ជី។ បេេក់តម្កល់នេះមិនអាចតេូវបានបេើបេេស់ក្នុងបេតិបត្តិការបេចាំថ្ងេរបស់ធនាគារ 

បាននោះទេ ហើយនឹងតេូវបង្វិលឲេយធនាគារវិញ នៅពេលដេលធនាគារស្ម័គេចិត្តបញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។

៥. សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ធនាគារក្នុងសេុក

គណនីចរន្ត 1,757,532 7,109,217 1,976,177 8,052,921

ធនាគារកេេសេុក

គណនីចរន្ត  386,138  1,561,928 1,180,074 4,808,802

2,143,670 8,671,145 3,156,251 12,861,723

សំវិធានធនឱនភាពតម្លេ (18,118) (73,287) (18,615) (75,856)

 2,125,552  8,597,858 3,137,636 12,785,867

25ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



៦. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនវាស់វេងតាម

តម្លេដករំលស់ 149,881,076 606,268,952 130,849,667 533,212,393

ការខតបង់ពីការកេបេេ * (608,633) (2,461,920) - -

តម្លេយោងដុល 149,272,443 603,807,032 130,849,667 533,212,393

សំវិធានធនឱនភាពតម្លេ (16,059,251) (64,959,670) (6,047,884) (24,645,127)

តម្លេយោង  133,213,192 538,847,362 124,801,783 508,567,266

* នាការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេ៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ ចំនួននេឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ជាមួយនឹងឧបសគ្គសន្ទនីយភាពដេលបានកើតឡើង 

បណា្តេលមកពីលទ្ធផលដោយផ្ទេល់នេការរីករាលដាលនេជំងឺកូវីដ១៩ តេូវបានរៀបចំឡើងវិញ។ ការកេបេេការខតបង់ តេូវបានគេទទួលសា្គេល់ដោយ 

ការគណនា តម្លេឥណទានរៀបចំឡើងវិញដោយការផ្លេស់ប្តូរលំហូរសាច់បេេក់ដេលបានធ្វើអបេបហារជាក់ស្ដេង EIR។

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូធ្នូ២០១៩

តម្លៃយោងដុល
សំវិធានធន

ECL តម្លៃយោង តម្លៃយោងដុល
សំវិធានធន

ECL តម្លៃយោង

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក

ឥណទានរយៈពេលវេង 31,926,292 (3,434,916) 28,491,376 38,967,111 (2,565,113) 36,401,998

ឥណទានរយៈពេលខ្លី 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. ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

គណនីតេូវទូទាត់  1,306,517  5,284,861 590,785 2,407,449

បេេក់បង់មុន និងបេេក់កក់  974,202  3,940,647 912,493 3,718,409

ការបង់ទុកមុន  319,204  1,291,180 289,628 1,180,234

ផេសេងៗ  456,819  1,847,833 468,213 1,907,967

 3,056,742  12,364,521 2,261,119 9,214,059

26 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



៨. ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខ្ររ

ការកៃលម្អ

អាគារជួល

គៃឿងសង្ហៃរឹម

និងបរកិា្ខៃរភា្ជៃប់

បរិកា្ខៃរ

ការិយាល័យ

កុំពៃយូទ័រនិង

បរកិា្ខៃរកុំពៃយូទ័រ

ទៃពៃយនិងបរកិា្ខៃរ

កំពុងសាងសង់ សរុប

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

តម្លៃដើម

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០២០  1,974,705  358,822  929,322  2,186,565  45,225  5,494,639  22,390,655 

ការទិញបន្ថេម  86,490  23,596  97,113  204,796  -  411,995  1,679,704 

ការផ្ទេរ  -  -  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)

លម្អៀងពីការ ប្តូរ រូបិយប័ណ្ណ  -  -  -  -  -  - (175,271)

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០  2,051,962  365,679  1,020,954  2,381,994  -  5,820,589  23,544,283 

ដក៖រំលស់បង្គរ

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០២០ (1,002,802) (187,109) (453,654) (1,442,984)  - (3,086,549) (12,577,688)

រំលស់ (393,864) (50,651) (242,389) (308,216)  - (995,120) (4,057,104)

ការកេតមេូវ (37,204)  -  -  -  - (37,204) (151,681)

ការលក់ចេញ  5,491  11,931  150  -  -  17,572  71,641 

ការលុបចោល  705  2,066  10,472  9,196  -  22,439  91,484 

លម្អៀងពីការ ប្តូរ រូបិយប័ណ្ណ  -  -  -  -  -  -  124,351 

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ (1,427,674) (223,763) (685,421) (1,742,004)  - (4,078,862) (16,498,997)

តម្លៃយោង

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០  624,288  141,916  335,533 639,990  - 1,741,727  7,045,286

27ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



ការកៃលម្អ

អាគារជួល

គៃឿងសង្ហៃរឹម

និងបរកិា្ខៃរភា្ជៃប់

បរិកា្ខៃរ

ការិយាល័យ

កុំពៃយូទ័រនិង

បរិកា្ខៃរកុំពៃយូទ័រ

ទៃពៃយនិងបរកិា្ខៃរ

កំពុងសាងសង់ សរុប

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

តម្លៃដើម

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០១៩  1,769,566  275,889  506,671  2,029,523  29,584  4,611,233  18,527,935 

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

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

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

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

លម្អៀងពីការ ប្តូរ រូបិយប័ណ្ណ  -  -  -  -  -  -  283,159 

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩  1,974,705  358,822  929,322  2,186,565  45,225  5,494,639  22,390,655 

ដក៖រំលស់បង្គរ

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០១៩ (1,090,841) (171,790) (284,305) (1,195,427)  - (2,742,363) (11,018,815)

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

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

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

លម្អៀងពី ការ ប្តូរ រូបិយប័ណ្ណ  -  -  -  -  -  - (164,231)

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩ (1,002,802) (187,109) (453,654) (1,442,984)  - (3,086,549) (12,577,688)

តម្លៃយោង

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩  971,903 171,713  475,668 743,581  45,225  2,408,090 9,812,967

៩. ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ កម្មវិធីកុំពៃយូទ័រ

កម្មវិធីកំពៃយូទ័រកំពុង

តម្លើង សរុប

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

តម្លៃដើម

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០២០  4,581,179  31,383  4,612,562   18,796,189

ការទិញបន្ថេម  207,346  -    207,346 845,350

ការផ្ទេរ  56,548  (16,923)  39,625 161,551

ការលុបចោល  (1,800)  -    (1,800) (7,339)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    -   (146,221)

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០  4,843,273  14,460  4,857,733 19,649,530

៨. ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខ្ររ (ត)

28 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ កម្មវិធីកុំពៃយូទ័រ

កម្មវិធីកំពៃយូទ័រកំពុង

តម្លើង សរុប

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ដក៖រំលស់បង្គរ

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០២០  (2,182,554)  -    (2,182,554) (8,893,906)

រំលស់  (441,062)  -    (441,062)  (1,798,210)

ការលុបចោល  1,131  -    1,131 4,611

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    -    -   79,553

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០  (2,622,485)  -    (2,622,485) (10,607,952)

តម្លៃយោង

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០  2,220,788  14,460  2,235,248  9,041,578

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩ កម្មវិធីកុំពៃយូទ័រ

កម្មវិធីកំពៃយូទ័រកំពុង

តម្លើង សរុប

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

តម្លៃដើម

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០១៩ 4,373,884 27,953 4,401,837 17,686,581

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

ការផ្ទេរ 48,738 (48,738) - -

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

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - 255,751

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩ 4,581,179 31,383 4,612,562 18,796,189

ដក៖ រំលស់បង្គរ

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០១៩ (1,938,073) - (1,938,073) (7,787,177)

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

ការលុបចោល 194,979 - 194,979 790,055

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - (116,092)

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩ (2,182,554) - (2,182,554) (8,893,906)

តម្លៃយោង

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩ 2,398,625 31,383 2,430,008 9,902,283

៩. ទ្រព្រយសកម្មអរូបី (ត)

29ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



១០. សិទ្ធិក្នុងការប្រើទ្រព្រយសកម្ម

ការជួលការិយាល័យ

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

តម្លៃដើម

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

ការទិញបន្ថេម  734,639  2,995,123 2,509,600   10,168,899 

កិច្ចសនេយាជួលដេលមិនបានទទួលសា្គេល់  (104,646)  (426,642) -                -   

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    (137,166) -       136,987 

នាចុងឆ្នេំ  4,530,227  18,324,768 3,900,234   15,893,453 

ដក៖ រំលស់បង្គរ

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

រំលស់  (911,791)  (3,717,372) (805,584) (3,264,226)

កិច្ចសនេយាជួលដេលមិនបានទទួលសា្គេល់  13,954  56,890 -

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    65,727 - (42,903)

នាចុងឆ្នេំ  (2,131,039)  (8,620,053) (1,233,202) (5,025,298)

តម្លៃយោង

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ  2,399,188  9,704,715    2,667,032   10,868,155

ធនាគារជលួទេពេយសកម្ម រួមបញ្ចូលអាគារការិយល័យ។ ការជលួជាមធេយមមានចនំនួ ៥ ឆ្នេំ(២០១៩៖ ៥ ឆ្នេំ)។ ទកឹបេេក់ដេលទទួលសា្គេល់ក្នុង 
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខត

ការិយបរិច្ឆៃទបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

រំលស់សមេេប់សិទ្ធិក្នុងការបេើបេេស់ទេពេយសកម្ម 911,791 3,717,372 805,584 3,264,226

ចំណាយការបេេក់លើបំណុលភតិសនេយា 155,039 632,094 155,354 629,495

ចំណាយទាក់ទងនឹងការទេពេយសកម្មជួលដេល 

មានតម្លេទាប 61,526 250,842 87,215 353,395

1,128,356 4,600,308 1,048,153 4,247,116

30 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



១១. ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល
(ក) ទ្រព្រយសកម្មពន្ធពន្រយារសុទ្ធ

ពន្ធពនេយារជាទេពេយសកម្ម និងបំណុល តេូវបានកាត់កងនៅពេលមានការអនុញ្ញេតដោយចេបាប់ ក្នុងការកាត់កងរវាងពន្ធបច្ចុបេបន្នជាទេពេយសកម្ម  
និងបំណុលពន្ធបេេក់ចំណេញបច្ចុបេបន្ន និងពន្ធដេលស្ថិតកេេមអាជា្ញេធរពន្ធតេមួយ។ ចំនួនដេលបានកាត់កងរួចហើយ មានដូចខងកេេម៖

ការិយបរិច្ឆៃទបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ទេពេយសកម្មពន្ធពនេយារ  2,644,873  10,698,511  1,122,113  4,572,610 

បំណុលពន្ធពនេយារ  (13,251)  (53,600)  -    -   

 2,631,622  10,644,911  1,122,113  4,572,610

ពន្ធពនេយារជាទេពេយសកម្មសុទ្ធ មានដូចខងកេេម៖

សំវិធានធនទៃពៃយ

សកម្មខាតបង់

តម្លៃធា្លៃក់ចុះ ការរំលស់

បៃៃក់ចំណូល

មិនទាន់បាន

ទទួលសា្គៃល់

កាតព្វកិច្ចលើ

អត្ថបៃយោជន៍

របស់និយោជិត ចំណាយបង្គរ

ខាតពីលំអៀង

អតៃៃប្ដូរបៃៃក់ ភតិសនៃយា សរុប

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០២០ 858,592 58,613 91,242 34,815 69,169 9,682 - 1,122,113

បញ្ចូល ក្នុង ចំណេញ ឬខត 1,436,454 35,606 12,756 (3,657) 32,148 (14,278) 10,480 1,509,509

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ 2,295,046 94,219 103,998 31,158 101,317 (4,596) 10,480 2,631,622

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ 

គិត ជា ពាន់រៀល 9,283,461 381,116 420,672 126,034 409,827 (18,591) 42,392 10,644,911

សំវិធានធន

ទៃពៃយសកម្ម

ខាតបង់តម្លៃ

ធា្លៃក់ចុះ ការរំលស់

បៃៃក់ចំណូល

មិនទាន់បាន

ទទួលសា្គៃល់

កាតព្វកិច្ចលើ

អត្ថបៃយោជន៍

របស់និយោជិត ចំណាយបង្គរ

ខាតពីលំអៀង

អតៃៃប្ដូរបៃៃក់ សរុប

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក

ថ្ងេទី១ ខេមករា ឆ្នេំ២០១៩ 447,667 71,404 60,343 35,556 41,386 385 656,741

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

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩ 858,592 58,613 91,242 34,815 69,169 9,682 1,122,113

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩ 

គិត ជា ពាន់រៀល 3,498,762 238,848 371,811 141,871 281,864 39,454 4,572,610
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១១. ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល (ត)
(ខ) បំណុលពន្ធចរន្ត

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

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

ចំណាយពន្ធចរន្ត 1,774,859 7,236,100 1,971,052 7,986,703

ពន្ធចរន្តបានបង់ (2,025,021) (8,256,011) (634,477) (2,570,901)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (43,031) - 51,526

នាចុងឆ្នេំ 1,451,045 5,869,477 1,701,207 6,932,419

(គ) ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ពន្ធចរន្ត  1,774,859  7,236,100 1,971,052 7,986,703

ពន្ធពនេយារ (1,509,509) (6,154,268) (465,372) (1,885,688)

ពន្ធលើបេេក់ចំណូល  265,350  1,081,832 1,505,680 6,101,015

អនុលោមទៅតាមចេបាប់ពន្ធនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើបេេក់ចំណូល ដោយគណនាតាមអតេេ ២០%  
នេបេេក់ចំណេញជាប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធអបេបបរមាដោយគណនាតាមអតេេ ១% នេបេេក់ចំណូលសរុប ដោយកំណត់យកចំនួនពន្ធ តេូវ បង់ ណា 
ដេលធំជាង។

ការផ្ទៀងផ្ទេត់ពន្ធលើបេេក់ចំណូលដេលគណនាតាមអតេេពន្ធផ្លូវការ ២០% ធៀបទៅនឹងពន្ធលើបេេក់ចំណូល ដេលបង្ហេញ ក្នុង របាយ 
ការណ៍ ចំណេញ-ខត និងលទ្ធផលលម្អិតផេសេងៗមានដូចខងកេេម៖

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

បេេក់ចំណេញមុនដកពន្ធ 819,961 3,342,980 6,738,443 27,304,170

ពន្ធលើបេេក់ចំណូលផ្អេកតាមអតេេពន្ធ ២០% 163,992 668,595 1,347,689 5,460,834

ផលប៉ះពាល់លើចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន 100,068 407,977 79,630 322,662

ផលប៉ះពាល់ពន្ធពនេយារមិនទាន់ទទួលសា្គេល់ 1,290 5,260 78,361 317,519

ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណូល 265,350 1,081,832 1,505,680 6,101,015

ការគណនាពន្ធលើបេេក់ចំណូល តេូវបានតេួតពិនិតេយ និងអនុម័តដោយអាជា្ញេធរពន្ធ។ 
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១២. បំណុលផ្រស្រងៗ
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

គណនីតេូវទូទាត់ឲេយអ្នក ចេកចាយ 

និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់  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

បំណុលពន្ធផេសេងៗ  108,909  440,537 104,844 427,239

ផេសេងៗ  545,614  2,207,009 247,905 1,010,213

3,885,781  15,717,984 3,914,179 15,950,279

១៣. សំវិធានធនសម្រ្រប់ខ្ទង់ក្រ្រតុល្រយការ

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

វិធានធនសមេេប់ខ្ទង់កេេ តារាង 

តុលេយការ  258,187  1,044,366 - -

១៤. ប្រ្រក់កម្ចី
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

វាស់វេងតាមតម្លេដករំលស់

មានវត្ថុធានា* 6,106,633 24,701,330 4,515,337 18,399,998

គា្មេនវត្ថុធានា** 107,346,579 434,216,913 108,148,682 440,705,879

នាថ្ងេទី31 ខេធ្នូ 113,453,212 458,918,243 112,664,019 459,105,877

(*) នេះបង្ហេញពីរូបិយប័ណ្ណតេូវបានទិញពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា វាជាយន្ដការបេឆំង LPCO ជាមួយ NCDs។

(**) នេះបង្ហេញពីកម្ចីទៅធនាគារ ដេលទទួលបានពីធនាគារជាចេើន ដេលមានរយៈពេលចាប់ពីបីខេ ដល់បីឆ្នេំ(២០១៩៖ មួយឆ្នេំដល់ បីឆ្នេំ) ។
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១៥. អនុបំណុល
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូ២០១៩

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក 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

អនុបំណលុ ដំបូងមានចំនួន ទឹកបេេក់សរុបចំនួន ៤.០០០.០០០ ដុលា្លេរអាមេរិក ពី AEON Thana Sinsap (កេមុហ៊នុថេសាជីវកម្មសាធារណៈ)  
តេូវបានយល់ពេមដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជានៅថ្ងេទី៣០ ខេធ្នូឆ្នេំ២០១៩។ ការបេេក់អាចសងបានរៀងរាល់ពាក់កណា្តេលឆ្នេំម្ដង ហើយបេេក់ 
ដើមនឹងសងវិញបានក្នុងរយៈពេលបេេំឆ្នេំជាបគ់ា្នេ។ អនុបំណុល មិនមានទេពេយបញ្ចេំ និងតេូវសងនៅឆ្នេំ២០២៦។ 

អនុបំណុល លើកទី២ មានទឹកបេេក់សរុបចំនួន ៤.០០០.០០០ ដុលា្លេរអាមេរិក ពីកេុមហ៊ុន  AEON Financial Service Co., Ltd.។ ការ 
បេេក់ អាចសងវិញរៀងរាល់ពាក់កណា្តេលឆ្នេំម្ដង ហើយបេេក់ដើមនឹងសងវិញបានក្នុងរយៈពេលបេេំឆ្នេជាបគ់ា្នេ។ អនុបំណុលមិនមានទេពេយបញ្ចេំ  
និងតេូវសងនៅឆ្នេំ២០២៧។ នេះតេូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិនេកម្ពុជានៅថ្ងេទី៥ ខេមីនាឆ្នេំ២០២០។

អនុបំណុលតេូវបានចាត់ទុកជាផ្នេកមួយនេបំណុល ហើយតេូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាបេេក់សុទ្ធរបស់ធនាគារកេេមគោលការណ៍ 
ណេនាំរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា និងវាស់វេងដំបូងតាមតម្លេសមរមេយដកចំណាយបេតិបត្តិការផ្ទេល់បន្ថេម និងវាស់ជាបន្តបនា្ទេប់ដោយចំណាយ 
រំលស់ដោយបេើវិធីសាស្តេការបេេក់បេសិទ្ធភាព។

១៦. បំណុលភតិសន្រយា
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

វិភាគតាមកាលកំណត់: ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

1 ឆ្នេំ  1,018,871  4,121,333 902,601 3,678,099 

2 ឆ្នេំ  881,822  3,566,970 724,218 2,951,188 

3 ឆ្នេំ  538,869  2,179,725 692,465 2,821,795 

4 ឆ្នេំ  99,311  401,713 504,403 2,055,442 

5 ឆ្នេំ  30,800  124,586 45,732 186,359 

 2,569,673  10,394,327 2,869,419 11,692,883

ដក៖ ការបេេក់មិនទាន់ទទួលសា្គេល់ (222,871) (901,513) (314,302) (1,280,781)

2,346,802 9,492,814 2,555,117 10,412,102
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១៧. ការផ្ទៀងផា្ទ្រត់បំណុលដ្រលកើតឡើងពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ការបៃៃបៃួលមិនមៃនសាច់បៃៃក់

ថ្ងៃទី១ខៃមករា

ឆ្នៃំ២០២០

លំហូរសាច់បៃៃក់

ហិរញ្ញវត្ថុ(i)

បំណុលភតិសនៃយា

(ii)

ការបៃៃបៃួល

ផៃសៃងៗ(iii)

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូ

ឆ្នៃំ២០២០

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដលុា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក

បេេក់កម្ចី 112,776,772 789,193 - (112,753) 113,453,212

អនុបំណុល 4,000,812 4,124,270 - - 8,125,082

បំណុលភតិសនេយា 2,555,117 (838,308) 629,993 - 2,346,802

សរុបបំណុលពី សកម្មភាព ហិរញ្ញវត្ថុ 119,332,701 4,075,155 629,993 (112,753) 123,925,096

ការបៃៃបៃួលមិនមៃនសាច់បៃៃក់

ថ្ងៃទី១ខៃមករា

ឆ្នៃំ២០១៩

លំហូរសាច់បៃៃក់

ហិរញ្ញវត្ថុ(i)

បំណុលភតិសនៃយា

(ii)

ការបៃៃបៃួល

ផៃសៃងៗ(iii)

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូ

ឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក ដុលា្លៃរអាមៃរិក

បេេក់កម្ចី 54,112,753 58,504,295 - 46,971 112,664,019

អនុបំណុល - 4,000,000 - 812 4,000,812

បំណុលភតិសនេយា 975,957 (930,440) 2,509,600 - 2,555,117

សរុបបំណុលពី សកម្មភាព ហិរញ្ញវត្ថុ 55,088,710 61,573,855 2,509,600 47,783 119,219,948

(i) លំហូរសាច់បេេក់ពីបេេក់កម្ចី អនុបំណុល និងបំណុលភតិសនេយា តេូវបានបង្កើតឲេយមានចំនួនទឹកបេេក់សុទ្ធនេការខ្ចី និងការ ទូទាត់ នេ 
បេេក់កម្ចី និងអនុបំណុល និងការទូទាត់បំណុលភតិសនេយា នៅក្នុងរបាយការណ៍លំហូរសាច់បេេក់។ 

(ii) ការបេេបេួលមិនមេនសាច់បេេក់ ទាក់ទងនឹងការបន្ថេមសិទ្ធក្នុងការទទួលសា្គេល់ទេពេយសកម្មក្នុងការិយបរិច្ឆេទ។ 

(iii) ការបេេបេួលមិនមេនសាច់បេេក់ ទាក់ទងនឹងភាពខុសគា្នេរវាង អតេេការបេេក់បង្គរ និងការទូទាត់។

១៨. កាតព្វកិច្ចផលប្រយោជន៍របស់និយោជិត
ការបេេបេួលនេសំវិធានធនកាតព្វកិច្ចផលបេយោជន៍របស់និយោជិត មានដូចខងកេេម៖

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ការទូទាត់បច្ចុបេបន្ន

នាដើមឆ្នេំ - - -  - 

ការទទួលសា្គេល់ក្នុងចំណេញឬខត  327,407  1,334,838  226,237  916,712 

ការទូទាត់ក្នុងឆ្នេំ (327,407) (1,334,838) (226,237) (916,712)

នាចុងឆ្នេំ - - - -

ការទូទាត់តេលប់មកវិញ

នាដើមឆ្នេំ  174,074  709,352  177,778  714,312 

ការកត់តេលប់វិញក្នុងចំណេញឬខត (18,282) (74,536) (3,704) (15,009)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -  (4,637) -  10,049 

នាចុងឆ្នេំ  155,792 630,179 174,074  709,352
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១៩. ដើមទុន
ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ភាគហ៊ុនដេលបានចុះបញ្ជី និងបានបង់  

1 ដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងមួយហ៊ុន 20,000,000 80,900,000 20,000,000 81,500,000

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដើមទុនមានដូចខងកេេម៖

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

%នៃភាពជាមា្ចៃស់
កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន១
ដលុា្លៃរអាមៃរិក
ក្នុងមួយហ៊ុន

%នៃភាពជាមា្ចៃស់
កម្មសិទ្ធិ

ចំនួនភាគហ៊ុន១
ដុលា្លៃរអាមៃរិកក្នុង

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. ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ 
ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ចំណូលការបៃៃក់

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន  32,732,190 133,449,139 26,457,173 107,204,465 

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា  49,316  201,061 24,553 99,489 

 32,781,506 133,650,200 26,481,726 107,303,954

ចំណាយការបៃៃក់

បេេក់កម្ចី  3,161,698  12,890,243 2,582,272 10,463,366

អនុបំណុល  663,000  2,703,051 944 3,825

បំណុលភតិសនេយា  155,039  632,094 155,354 629,495

 3,979,737  16,225,388 2,738,570 11,096,686

ចំណូលពីការបៃៃក់សុទ្ធ 28,801,769 117,424,812 23,743,156 96,207,268
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២១. ចំណូលកម្រ្រជើងសារ
ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

បេេក់សមេេប់ចំណាយមុន  1,101,076  4,489,087 1,045,880 4,237,906

កមេេពីការផកពិន័យ  608,678  2,481,580 682,456 2,765,312

កមេេផេសេងៗ  596,681  2,432,668 572,318 2,319,032

2,306,435  9,403,335  2,300,654 9,322,250

២២. ចំណូលផ្រស្រងៗ
ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ការបេមូលបានវិញនូវ ឥណទាន ដេល បាន 

លុប ចោល ពីមុន  200,218  816,289 219,897 891,023

ចំណេញ ឬខតពីអតេេប្ដូរបេេក់  15,824  64,514 (60,027) (243,230)

 216,042  880,803 159,870 647,793

២៣. ចំណយបុគ្គលិក
ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

បេេក់ខេ និងបេេក់ឈ្នួល 7,329,397 29,881,952 6,029,496 24,431,518

ចំណាយលើការទូទាត់បេេក់បំណាច់អតីត

ភាពការងរ

309,125 1,260,303 222,533 901,704

ចំណាយលើការជួលផ្ទះសមេេប់ 

បុគ្គលិកនិងចំនាយទាក់ទងផេសេងៗ

78,134 318,552 77,960 315,894

ចំណាយថា្នេំពេទេយ 12,045 49,107 10,103 40,937

ចំណាយលើការបណ្តុះបណា្តេល 7,369 30,043 86,948 352,313

ចំណាយផេេសងៗ 185,550 756,488 185,448 751,435

7,921,620 32,296,445 6,612,488 26,793,801
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២៤. ចំណយរំលស់
ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ (កំណត់សមា្គេល ់លេខ 8) 995,120 4,057,104 964,416 3,907,814

សិទ្ធិក្នុងការបេើទេពេយសកម្ម (កំណត ់

សមា្គេល់ លេខ 10) 911,791 3,717,372 805,584 3,264,226

ទេពេយសកម្មអរូបី (កំណត់សមា្គេល់ លេខ 9) 441,062 1,798,210 439,460 1,780,692

2,347,973 9,572,686 2,209,460 8,952,732

២៥. ចំណយប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ
ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០

ការិយបរិច្ឆៃទដៃលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

ចំណាយលើការជួសជុល និងថេទាំ  1,445,097  5,891,660 1,615,225 6,544,892

ចំណាយលើផ្នេកទីផេសារ និងការ 

ផេសាយពាណិជ្ជកម្ម  1,011,848  4,125,304 1,063,732 4,310,242

ចំណាយលើការជួលយនយន្ត  523,392  2,133,869 378,880 1,535,222

ចំណាយលើសមា្ភេរៈការយិល័យ  496,232  2,023,138 450,031 1,823,526

ចំណាយលើផ្នេកទំនាក់ទំនង  408,439  1,665,206 442,117 1,791,458

ចំណាយលើកាតឥណទាន និង 

បេតិបត្តិការទAូTM  376,221  1,533,853 400,520 1,622,907

ចំណាយពន្ធ និងអាជា្ញេប័ណ្ណ  360,570  1,470,044 311,868 1,263,689

ចំណាយលើសេវាវិជា្ជេជីវៈ  312,065  1,272,289 291,590 1,181,523

ចំណាយលើថ្លេទឹកភ្លើង  232,012  945,913 205,638 833,245

ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ  221,060  901,262 330,892 1,340,774

ចំណាយលើការគេប់គេង  160,503  654,371 134,964 546,874

ចំណាយលើធានារា៉េប់រង  150,766  614,673 135,604 549,467

ចំណាយកេុមបេឹកេសាភិបាល  21,000  85,617 - -

ការខតលើការលុបចោលទេពេយ និងបរកិា្ខេរ 6,741 27,484 18,402 74,565

ចំណាយផេសេងៗ  343,677 1,401,170  241,504 978,575

 6,069,623 24,745,853  6,020,967 24,396,959

38 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



២៦. សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល
ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

សាច់បេេក់ក្នុងដេ  964,643  3,901,981  999,105  4,071,353 

សមតុលេយនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា  2,374,733  9,605,795  6,814,573  27,769,385 

សមតុលេយនៅធនាគារផេសេងៗ  2,143,670  8,671,145  3,156,251  12,861,723 

5,483,046 22,178,921 10,969,929 44,702,461

សាច់បេេក់ និងសាច់បេេក់សមមូលរួមបញ្ចូលនូវសាច់បេេក់សុទ្ធ និងបេេក់បញ្ញើរយៈពេលខ្លីដេលមានកាលកំណត់ដើមបីខេ ឬតិចជាងនេះ  
សមតុលេយសុទ្ធនេឥណទានវិបារូបន៍។ តម្លេយោងនេទេពេយសកម្មទាំងនេះ គឺបេហាក់បេហេលនឹងតម្លេសមសេប។

២៧. កាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្រយា
កិច្ចសនេយាឥណទាន និងកិច្ចសនេយាផេសេងៗ

នៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារផ្តល់ជូនហា្វេសុីលីធីឥណទានដល់អតិថិជន ដេលផ្តល់នូវកមេិតកាតព្វកិច្ចសនេយាឥណទាន ដេល 
មិនទាន់បានបេើបេេស់។ គា្មេនការខតបង់ជាសារវន្តណាមួយ តេូវបានគេរំពឹងទុកពីបេតិបត្តិការ។

ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០២០ ថ្ងៃទី៣១ខៃធ្នូឆ្នៃំ២០១៩

ដលុា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល

កមេិតឥណទានដេលមិនទាន ់បាន 

បេើបេេស់  19,691,611 79,652,565  15,852,667 64,599,618

39ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020



អំពីអុីអនគ្រុប

សន្តិភាព

បៃជាជន សហគមន៍

អតិថិជន

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋ្រនរបស់អុីអន

រកេសានូវសន្តិភាព គោរពនូវមនុសេសធម៌ និងចូលរួមចេករំលេកទៅក្នុងសហគមន៍ និងតេងតេដើរទន្ទឹមនឹងទសេសនវិស័យរបស ់
អតិថិជន

ពាកេយថា អុីអន (AEON) មានបេភពចេញពីពាកេយឡាតាំង ដេលមានន័យថា “និរន្តភាព”។ ភាពជឿជាក់ និងការ ចង់ បាន 
របស់អតិថិជន តេូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទសេសនវិស័យជាចំបងរបស់ពួកយើង។ បេសកកម្មរបស់កេុមហ៊ុន គឺចូលរួមទេទេង់របៀប 
រស់នៅរបស់អតិថិជន និងអាចជួយអតិថិជនមា្នេក់ៗ បង្កើនឱកាសនាពេលអនាគតរបស់ខ្លួនឲេយចេើនបំផុតតាមរយៈការបេើបេេស់ 
ឥណទានដ៏មានបេសិទ្ធភាព។

គោលការណ៍មូលដា្ឋេនរបស់អុីអន គឺមានដូចតទៅ៖

“សន្តិភាព” ជាកេុមហុ៊នសាជីវកម្មដេលមានបេតិបត្តិការផ្តេតសំខន់ទៅលើការស្វេងរកសន្តិភាពតាមរយៈវិបុលភាព 
របស់អាជីវកម្ម្ម

“បៃជាជន” ជាកេុមហ៊ុនសាជីវកម្មដេលគោរពនូវសេចក្តីថ្លេថ្នូររបស់មនុសេស និងឲេយតម្លេទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល

“សហគមន៍” ជាកេុមហ៊ុនសាជីវកម្មដេលមានឬសគល់នៅក្នុងសហគម ហើយផ្តេតសំខន់ក្នុងការចូលរួមចំណេក និង 
ផ្តល់ជូនសហគមជាបន្តបនា្ទេប់

40 ធនាគារឯកទេស អីុអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ 2020
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