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ប���ញ ៃនសម�័ន� �កុមហ៊ុនអីុអន���យ ែននសលសឺវ�ស
“ �ំ�ទដល់ជីវ�ពរ�់��របស់អតិជន និង

េធី�ឲ�� �ត់ �ចទទួល�ននូវ��នុវត��ព�េពលអ�គត�អតិបរ�
�មរយៈ�រ េ�បី ��ស់ឥណ�ន �បកប េ�យ�បសិទ��ព ”

�កុមហ៊ុនច ុះប��ី

�កុមហ៊ុនមិន�នច ុះប��ី

�ប េទសចិន

�ប េទសមី���ន់��
�ប េទស�វ�ប េទសឥ���

ៃត���ន់

�ប េទសហ�ីលីពីន

�ប េទស េវ ៀត�ម

�ប េទស កម���

�ប េទស ឥណ��េនសីុ
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�រលក់សរុប (ឯក���: ‘000 USD) ���ក់ចំណ�លសរុប

��ព��សកម�សរុប (ឯក���: ‘000 USD) គណ��យ��ទទួល (ឯក���: ‘000 USD)

ចំនួន�ង��គូ (ឯក���:  �ង��គូ�ជីវកម�) ចំនួន��អ�ក�ក់�ក��សុំ (ឯក��: អតិថជន)

(ឯក���: ‘000 USD)

2011

0.2

2012

404

2013

2,368

2014

5,327

2015

7,634

2016

9,013

2013

10,913

2014

20,825

2015

27,909

2016

34,527

2013

14,060

2014

26,447

2015

34,148

2016

41,010

2011

14

2012

256

2013

861

2014

1,443

2015

1,616

2016

1,700

2011

98

2012

7,048

2013

30,744

2014

51,268

2015

61,727

2016

74,391

2011

33

2012 2013

14,676

2014

24,716

2015

33,420

2016

3,060

43,455

ក្រុមហ៊ុនន្រះ ត្រូវបាន   ចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវ មានកម្រិតនៅ
ប្រទ្រសកម្ពុាៅថ្ង្រទីជ៥ ខ្រតនុលា ឆ្ន្រំ២០១១ ក្រ្រមបញ្ជីជាល្រខ Co.២៣៨០ 
E/២០១១ ច្រញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ៅថ្ង្រទីជ៧ ខ្រតនុលា ឆ្ន្រំ២០១១។ 

ក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថ្រនមីជក្រូហិរញ្ញវតន្ថុពីជធនាគារាតនិន្រកម្ពុា
ៅថ្ង្រទីជ ២១ ខ្រ វិច្ឆិា ឆ្ន្រំ ២០១១។
 
ាគ្រឹះស្ថ្រនមីជក្រូហិរញ្ញវតន្ថុ យើងគឺាអ្នកាំគមុខគ្រក្នុងទីជផ្រសារដ្រលផ្តល់នូវស្រវាកម្ម
បង់រំលស់ដោយ មិនទាមទារអោយ មានទ្រព្រយធាាគ ដូចា ផលិតនផលប្រើប្រ្រស់
ក្នុងផ្ទះ ម៉ូតនូ ទូរស័ព្ទដ្រ កម្ចីជផ្ទ្រល់ខ្លួន និងសមា្ភ្ររៈកសិកម្ម។ ៅថ្ង្រទីជ ២៦ ខ្រ តនុលា
ឆ្ន្រំ ២០១៥  យើងបានទទួល អាា្ញ្រប័ណ្ណជា ធនាគារឯកទ្រស ពីជធនាគារាតនិន្រ
កម្ពាុ  ាគថ្ង្រទីជ  ១ ខ្រ  កុម្ភៈ ឆ្ន្រ ំ២០១៦ ធនាគារ ទទួលបាន ារអនុម័តន ពីជ ក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្មលើារផ្ល្រស់ប្តូរឈ្ម្រះពីជ អីជុអន មា៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា)ទៅា

ធនាគារឯកទ្រស អីជុអន (ខ្រមបូឌា)ភីជអិលសុីជ និងផ្ល្រស់ប្តូររចាគសម្ព័ន្ធន្រារាន់
ាប់ភាគហុ៊នទៅា ៨០% ាន់ាប់ដោយ AEON Thana Sinsap (Thailand) Public
Company Limited និង២០% ាន់ាប់ដោយ AEON Financial Co., Ltd ។ 

ហើយចាប់ពីជព្រល នោះមក យើងបានកមា្ល្រយខ្លួនទៅាធនាគារឯកទ្រស ហើយ
ចាប់ផ្តើមដំណើរារប័ណ្ណជឥណទានដ្រលាារពង្រីជក អាជីជវកម្មរបស់យើង។
 
ក្រមុហុ៊ន AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc., ាក្រមុហុ៊ន ដ្រលបាន ចុះ
បញ្ជីជក្នងុទីជផ្រសារភាគហុ៊នប្រទ្រសថ្រ ាន់ាប់ភាគហុ៊នចំនួន ៨០%ន្រភាគហុ៊នសរុប 
ហើយ ចំណ្រកដ្រល ៅសល់ចំនួន ២០ %ទៀតន ត្រូវបានាន់ាប់ដោយក្រមុហុ៊ន 
AEON Financial Service Co. Ltd., ាក្រមុហុ៊នដ្រលបានចុះបញ្ជីជក្នុងទីជផ្រសារ
ភាគហ៊ុនប្រទ្រសជប៉ុន។ 

សាវតារបស់យើង

ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់

សាវតារបស់យើង
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អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងាអគ្គនាគយក

 លោកDaisuke Maedaសារពីគណៈគ្រប់គ្រង

យើងខ្ញុំ ធនាគារឯកទ្រសអីជុអន (ខ្រមបូឌា) ភីជអិលសុីជ ដោយឈរលើគោល
ារណ៍មូលដ្ឋ្រន “ស្វ្រងរកសន្តភិាព គោរពមនុស្រសាតិនហើយចូលរួមក្នងុសហគមន៍
មូលដ្ឋ្រនដោយត្រងត្រស្ថិតនៅាមួយទស្រសនវិស័យន្រអតិនថិជនាចំបង”        ក្នុងាគម
ាក្រមុហុ៊នអីជអុន    គ្របុ។ ទស្រសនៈវិស័យន្រគណៈគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺ “ ាំទ្ររបៀប
រស់ៅន្រអតិនថិជន របស់យើង និងផ្តល់លទ្ធភាពដល់អតិនថិជនដើម្របីជពង្រីជកឱាសាគ
ព្រលអាគគតនតាមរយៈារប្រើប្រ្រស់ ឥណទានយ៉្រងមានប្រសិទ្ធិភាព”។
 
យើងខ្ញុសូំមចូលរួមផ្តល់នូវស្រវាកម្មហិរញ្ញវតន្ថលុក់រាយផ្រស្រងៗា្ន្រជូនដល់ សហគមន៍
កម្ពុា។

យើងខ្ញុំាសមាជិកន្រអាជីជវកម្មហិរញ្ញវតន្ថុលក់រាយ ដ្រលចាប់ផ្តើមពីជបណ្តុំក្រុមហ៊ុន 
ដ្រលមានឈ្ម្រះថា អីជុអន ហ្វ្រយន្រនសលសឺវីស ដ្រលផ្តល់នូវស្រវាកម្មហិរញ្ញវតន្ថុ
ៅក្នុងប្រទ្រសជប៉ុននិងប្រទ្រសៅអាសុីជចំនួន១១ ផ្រស្រង ទៀតន។ ៅក្នុងខ្រធន្នូឆ្ន្រំ 
២០១១ យើងបានបង្កើតននូវអាជីជវកម្មមីជក្រូហិរញ្ញវតន្ថុដ្រលផ្ត្រតនាចំបងទៅលើារ
បង់ រំលស់សមា្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់ក្នុងផ្ទះៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុា ហើយចាប់តាំងពីជព្រល
នោះមកអាជីជវកម្មរបស់យើងបានបន្តកើនឡើងតាមរយៈារាំទ្ររបស់អតិនថិជន។ 
ចាប់តំាងពីជខ្រម្រសឆ្ន្រ ំ ២០១៦ យើងបានចាប់ផ្តើមអាជីជវកម្មប័ណ្ណជឥណទានដ្រល
មិនមានទ្រព្រយធាាគដំបូងគ្រៅ កម្ពុាគឺប័ណ្ណជឥណទានអីជុអនព៌ណមាសៅក្នុង

ផ្រសាទំនើបអីជអុនម៉លភ្នពំ្រញហើយបន្តដោយាតនព៌ណស្វ្រយ ៅ ក្នងុខ្រកក្កដដោយ
ប្រើប្រ្រស់បទពិសោធនន៍ដ្រលបានមកពីជអាជីជវកម្មបង់រំលស់ហើយចំនួនអតិនថិជនបាន
កើន ដល់ ៧៧០០ាគក់ ក្នងុអំឡុងព្រលពីជខ្រម្រសរហូតនដល់ខ្រធន្ន ូឆ្ន្រ ំ២០១៦ ហើយ
បានទទួលនូវយោបល់ក្រលម្អរ វិជ្ជមានាច្រើនពីជអតិនថិជនដ្រលធ្វើអោយយើងឈរ
ក្នុងល្រខរៀងទីជ៣ទូទាំងប្រទ្រស។

ប្រទ្រសកម្ពាុកំពុងត្រ អភិវឌ្រឍន៍យ៉្រងរហ័សហើយទំនោរន្រារទូទាត់នក៏បានកើន
ឡើងផងដ្ររ។ យើងត្រវូបានគ្រទទួលស្គ្រល់ថាាអ្នក ាំគមុខគ្រក្នងុវិស័យបង់រំលស់
បុ៉ន្ត្រចាប់តំាងពីជារចាប់ផ្តើមប័ណ្ណជឥណទានមក យើងបានផ្តលនូវស្រវាកម្មហិរញ្ញវតន្ថុ
ដ្រលមានភាពងាយស្រួលដល់ប្រាជនកម្ពុាទាំងមូល។ សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១៧ 
យើងខ្ញុសូំមណ្រាំគនូវស្រវាកម្មដ្រលមានភាពងាយស្រលួាមួយបច្ច្រកវិទ្រាថ្មីជ ដើម្របីជ
គោរព ទៅតាមតនម្រូវារន្រទំនោរជីជវិតនប្របទាន់សម័យន្រប្រាជនកម្ពុា។

ាទីជបញ្ចប់ ខ្ញុសូំមថ្ល្រងអំណរគុណដល់ប្រាជនកម្ពាុសម្រ្រប់ារាំទ្ររបស់ោក
អ្នកនិងារលើកទឹកចិតន្ត។ ចាប់ពីជព្រលន្រះ តាមរយៈអាជីជវកម្មរបស់យើង ក្រមុហុ៊ន
សូមចូលរួមាន់ត្រច្រើនសម្រ្រប់វឌ្រឍនភាពន្រសង្គនមកម្ពុា ក៏ដូចាារធ្វើអោយ
ជីជវិតនាន់ត្រប្រសើរឡើង។ 

តាមរយៈារផ្ល្រស់ប្តរូាធនាគារឯកទ្រស យើងនឹងបន្តផ្តល់ជូននូវស្រវាកម្មហិរញ្ញវតន្ថដុ្រលមានភាពច្ន្រប្រឌិតនដល់អតិនថិជនកម្ពាុដើម្របីជ
ឆ្លើយតនបនឹងតនម្រូវារន្រ ស្រវាកម្មដ្រលមានភាព    

សរពីជគណៈគ្រប់គ្រង

    “លឿនាង សមញ្ញាង និង ងាយស្រួលាង”
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 លោកAsanuma kiyoyasu លោក Daisuke Maeda លោកKeiichi Nambu

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

មុខតនំណ្រង: ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
ឆ្ន្រំកំណើតន: ១៩៦០
កម្រិតនវប្របធនម៌:បរិញ្ញ្របត្រទ្រសចរណ៍ៅវិទ្រាស្
ថាន Tokyo ប្រទ្រសជប៉ុន។

មុខតនំណ្រង:  អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 
និង ាអគ្គនាគយកនៃAEON Specialized 
Bank (Cambodia) Plc
ឆ្ន្រំកំណើតន:  1976  
កម្រិតនវប្របធនម៌: បរិញ្ញបត្រផ្ន្រកទំាគក់ទំនង 
ៅសកលវិទ្រា    

ជប៉ុនមុខតនំណ្រង: អភិបាលប្រតនិបតន្តិ
ឆ្ន្រំកំណើតន: ១៩៧២
កម្រិតនវប្របធនម៌:  បរិញ្ញបត្រផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច 
ៅសកលវិទ្រយល័យ  Takasaki City 
ៅប្រទ្រស
 

២០១៦-បច្ចុប្របន្នៈ
អភិបាលន្រ AEON (Thailand) Co., 

Ltd.

២០១៦-បច្ចុប្របន្នៈ
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រ AEON Thailand 

Foundation

២០១៦-បច្ចុប្របន្នៈ
អភិបាលន្រ ACS Servicing 

(Thailand) Co., Ltd.

២០១៦-បច្ចុប្របន្នៈ
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និង 
ាអគ្គនាគយកន្រ AEON Thana Sinsap 

(Thailand) Plc.

២០១៦-បច្ចុប្របន្នៈ 
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រ AEON 

Specialized Bank (Cambodia) Plc.

២០១៤-២០១៦
ប្រធានន្រ AEON Credit Service 

Co., Ltd

២០១១-២០១៤
ប្រធានន្រ ACS Credit Management 

Co., Ltd.

២០១១-បច្ចុប្របន្នៈ
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និង 
ាអគ្គនាគយកន្រAEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc

២០០៩-បច្ចុប្របន្នៈ
ប្រធានារិយល័យតនំណាងន្រ 
ACS Corporation Limited 

ប្រចាំៅប្រទ្រសកម្ពុា
២០០៨-២០០៩
Senior Vice President  
ប្រធានផ្ន្រកលក់ និងទីជផ្រសារ ន្រ AEON 

Thana Sinsap (Thailand) Public 

Company Limited.

២០១៦-បច្ចុប្របន្នៈ
អភិបាលប្រតនិបតន្តិន្រ AEON Specialized 

Bank (Cambodia) Plc.

១០១២-២០១៦:
ប្រធានារិយល័យស្ន្រក់ារន្រ AEON 

Credit Service India Private limited 
ប្រចាំៅប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ
២០១១-២០១២:
ប្រធានារិយល័យតនំណាងន្រ AEON 

Credit Service India Private limited  

ប្រចាំៅប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ
២០០៨-២០១១:
បុគ្គនលិកផ្ន្រកទំាគក់ទំនងក្រ្រប្រទ្រសន្រ 
AEON Credit Service Co., Ltd

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
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លោកអោមស្រងបូរ៉្រ លោកស្រីខៀវមាលី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុកសុីផាន់ណា

អ្នកប្រឹក្រសា

មុខតនំណ្រង: អភិបាលឯករាជ្រយ
ឆ្ន្រំកំណើតន: ១៩៧៧
កម្រិតនវប្របធនម៌: សញ្ញ្រសបត្រថា្ន្រក់
អនុបណ្ឌិតនផ្ន្រកគ្របគ្រងពាណិជ្ជ
កម្ម ពីជសកលវិទ្រាល័យ Preston 
សហរដ្ឋអាម្ររិក

 

មុខតនំណ្រង: អភិបាលឯករាជ្រយ
ឆ្ន្រំកំណើតន: ១៩៦៤
កម្រិតនវប្របធនម៌: ប្រក្ខជនអនុប
ណ្ឌិតនន្រនីជតនិពាណិជ្ជកម្មឯកជន 
ន្រសកលវិទ្រាល័យនីជតនិសស្រ្ត 
និងវិទ្រាសស្រ្តកិច្ច 
ដោយសហារាមួយ University 
of Bruxelle (ULB), University of 
Paris 8.  
បរិញ្ញបត្រផ្ន្រកច្របាប់សកល
វិទ្រាល័យាតនិគ្រប់គ្រង និង 
សកលវិទ្រាល័យនីជតនិសស្រ្ត 
និងវិទ្រាសស្រ្តកិច្ច

មុខតនំណ្រង: ទីជប្រឹក្រសា
ឆ្ន្រំកំណើតន: ១៩៦០
កម្រិតនវប្របធនម៌:  បណ្ឌិតនច្របាប់ (J.D) 
មហវិទ្រាល័យនីជតនិសស្រ្ត 
ន្រសកលវិទ្រាល័យ Widener, 
Delaware (សហរដ្ឋអាម្ររិច) 
សញ្ញ្របត្របណ្ឌិតន (Ph.D) មហវិទ្រា
ល័យនីជតនិសស្រ្តន្រសកលវិទ្រាល័យ
Bond Queensland (អូស្ត្រ្រលីជ)។ 
ាគព្រលបច្ចុប្របន្នកំពុងបន្តថា្ន្រក់បណ្ឌិតនន្រ
សកលវិទ្រាល័យ Paris 2, 
Pantheon-Assass 
អំពីជនីជតនិប្រៀបធៀប។

២០០៩-បច្ចុប្របន្នៈ
ទីជប្រឹក្រសារាជរដ្ឋ្រភិបាលន្រ
ព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា(ានៈស្មើររដ្ឋមន្រ្តីជ) 
អមក្រសួងារបរទ្រស និងសហប្រតនិបតន្តិារ
អន្តរាតនិ ឧតន្តមក្រប្រឹក្រសារស្រដ្ឋកិច្ចាតនិ និង 
ក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុា

២០០៩-បច្ចុប្របន្នៈ
ប្រធានារិយល័យម្រធាវីសុកសុីជផន់ណា 
និង សហារី ាសមាជិកន្រ ZICO Law.

២០១១-បច្ចុប្របន្នៈ
ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលវិទ្រាស្ថ្រនបណ្តៈុបណា្ត្រល 
និងស្រ្រវជ្រ្រវដើម្របីជអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុាដ្រលា
វិទ្រាស្ថ្រនស្រ្រវជ្រ្រវដ៏ល្រចធ្ល្រនិងចំណាស់
មួយៅកម្ពុា។

២០០៩-បច្ចុប្របន្នៈ
សស្រ្តាចចារ្រយផ្ន្រកច្របាប់ និងគោលនយោបាយ
ន្រសកលវិទ្រាល័យ ភូមិន្ទនីជតនិសស្រ្ត និង
វិទ្រាសស្រ្តស្រដ្ឋកិច្ច សលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
និងវិទ្រាស្ថ្រនហិរញ្ញវតន្ថុកម្ពុា។

២០១៤-បច្ចុប្របន្នៈ
ទីជប្រឹក្រសាន្រ AEON Specialized Bank 

(Cambodia) Plc.

CEO Master Club

២០១៥-បច្ចុប្របន្នៈ
ស្ថ្របនិក និងាអភិបាលន្រ ក្រុហ៊ុន Thonori

២០១៥-បច្ចុប្របន្នៈ
ស្ថ្របនិក និងាអភិបាលន្រ Real Estate Master 

Club

២០១៤-បច្ចុប្របន្នៈ 
ស្ថ្របនិក និងាប្រធានអភិបាលន្រ CEG Plc.

២០១៤-បច្ចុប្របន្នៈ 
អភិបាលឯករាជ្រយន្រ ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ
២០១៣-បច្ចុប្របន្នៈ 
អភិបាលឯករាជ្រយន្ររដ្ឋ្រករទឹកក្រុងភ្នំព្រញ
២០១៣-បច្ចុប្របន្នៈ 
សហស្ថ្របនិក និង អតនីជតនអភិបាលន្រ 
ក្លឹបអ្នកវិនិយោគកម្ពុា
២០១៣-បច្ចុប្របន្នៈ 
សហជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រ Start-Up  Busi-

ness Network

២០១២-បច្ចុប្របន្នៈ 
សមាជិកន្រសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុា
២០១១-បច្ចុប្របន្នៈ 
អភិបាលឯករាជ្រយន្រ AEON Specialized Bank 

(Cambodia) Plc. 

២០១៧-បច្ចុប្របន្នៈ
សមាជិកន្រ APAA និង APAA-Cambodia Group

២០១៦-បច្ចុប្របន្នៈ
សមាជិកន្រ ASEAN IPA

២០១៤-បច្ចុប្របន្នៈ
អភិបាលឯករាជ្រយន្រ AEON Specialized Bank 

(Cambodia) PLC.

២០១៤-បច្ចុប្របន្នៈ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រ Nokor Tep Women 

Cancer Hospital 

២០១៣-បច្ចុប្របន្នៈ
សមាជិកស្ថ្របនិកន្រមជ្រឈមណ្ឌលាតនិមជ្រឈតន្តិារពាណិ
ជ្ជកម្ម
២០១២-២០១៥
ប្រធានមូលនិធនិកោះសង្រសាាអង្គនារក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាល
ដ្រលធ្វើារពាក់ព័ន្ធ នឹារអភិរក្រសតនំបន់ឆ្ន្ររ
២០១០-បច្ចុប្របន្នៈ
សហប្រធានន្រ ារិយល័យ SokSiphana & associ-

ates, a member of ZICOLAW

២០១៩-បច្ចុប្របន្នៈ
បញ្ចប់ជំាគញវគ្គនសិក្រសាទីជផ្រសារ និង IPO with FIC

២០១៩-បច្ចុប្របន្នៈ
ភា្ន្រក់ងារមា៉្រកពាណិជ្ជកម្ម
២០១៩-បច្ចុប្របន្នៈ
សមាជិកស្ថ្របនិកន្រ Intellectual Property Asso-

ciation of Cambodia 

២០០៤-បច្ចុប្របន្នៈ
សមាជិកគណៈម្រធាវីន្រព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
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�យក���ន
�គប់�គង�រជីវកម�

�យក���ន
ែផ�កលក់និងទីផ��រ

�យក���ន
�គប់�គងឥណ�ន

      

គណៈកម��រ
សរនកម�

គណៈកម��រ
អនុេ�ម�ព

សវនកម�

អភិ�ល

�យក���ន

ែផ�ក

ែផ�ក�រ
�គប់�គង
�និភ័យ

�យក���ន
ែផន�រ

គណៈកម��រ�បតិបត�ិ អគ��យក គណៈកម��រ

គណៈកម��រ
�គប់�គង
�និភ័យ

�កុម

កិច��បជុំ
�គទុនិក

�កុម�បឹក��ភិ�ល

ែផ�កែផន�រ
�រជីវកម�

ែផ�ក��វ�វទីផ��រ

�យក���ន
ែផន�រ

ែផ�កធន�នមនុស��
និងរដ��ល

ែផ�កធន�នមនុស��
និងបណ��ះប���ល

ែផ�ករដ��ល

�យក���ន
�គប់�គង�រជីវកម�

�យក���ន
�គប់�គង�រជីវកម�

ែផ�កគណេនយ��
និងហិរ��វត��

ែផ�ក�គប់�គង
ថវ��រ

ែផ�កច��ប់

ែផ�ក�ប�ម៉ូលសិន
ប័ណ�ឥណ�ន

ែផ�កគណេនយ��

ែផ�កហិរ��វត��

ែផ�ក�បម៉ូសិន
�ជីវកម�

ែផ�ក�ប�ម៉ូសិនកម�ី

ែផ�កអភិវឌ��ន៏
�ជីវកម�

ែផ�កអភិវឌ��ន៏ �យក���ន�បតិបត�ិ�រ
និងព័ត៍�នវ�ទ��

ែផ�ក��ឌីជីថល
និង�រអភិវឌ��ន៏

ែផ�ក�ំ�ទ 
�បតិបត�ិ�រលក់

ែផ�ក�បតិបត�ិ�រ
�បព័ន�

ែផ�កេស�
បំេរ�អតិថិជន

ែផ�កទូរសព�័
បំេរ�អតិថិជន

ែផ�កអភិវឌ��ន៍
�បព័ន�

�យក���ន
�គប់�គងឥ�ន

ែផ�ក�គប់�គងឥ�ន

ែផ�ក�បមូលឥ�ន

ែផ�កេរៀបចំ
ែផន�រ�បព័ន�

តារាងរចនាសម្ព័នចាត់តាំងច



43

��វត�ិ���ជីវកម�

2011

2012

2013
2014

2015

2016

ប��ើត អីុអន ���យ������យ��ន (��មបូ�) ខូអិលធីឌី

ទទួល�ន����ប័ណ����ឹះ���នមី���ហិរ��វត��

�ប់��ើម���កម�បង់រ�លស់

តុ�

វ�ច�ិ�

ធ��

កុម�ះ

���

���

មក�

កក��

���

ឧស�

មិថុ�

ក���

ធ��

មី�

ឧស�

កក��

តុ�

វ�ច�ិ�

មី�

ឧស�

ឧស�

មិថុ�

មិថុ�

ក���

តុ�

�ប់��ើមទទួល�ន���ក់ចំ��ញ���ំ��

�ប់��ើម���កម�បង់រ�លស់��ឿងច��កសិកម�

ប��ើត����ត��ៀម�ប

�ប់��ើមដំ�ើរ�រប័ណ�ស�ជិក

ប��ើត��ចំ�រមន

�ប់��ើម���កម�បង់រ�លស់វ�ស័យ�����ប់រង�មួយ

��ុមហ៊ុន ហ�័រ��

ប��ើត�រ��ល័យរណប��ត�ប���យ�នជ័យ

ប��ើត�រ��ល័យរណប��ត����វ

ទទួល�ន����ប័ណ��ធ��រឯក��ស

�ប់��ើម�រ�ក់�ក��សុំ�មរយះ��ប���ត

�ប់��ើម���កម�បង់រ�លស់ទូរស័ព���

�ប់��ើម���កម�បង់រ�លស ់ម៉ូតូ

�ប់��ើម���កម�កម�ី���ល់ខ��ន

ប��ើត����ត��ត់ដំបង

���ស់ប��រទី�ំង�រ��ល័យក���លភ�ំ��ញ

ប��ើត��អីុអនម៉ល

�ប់��ើម�ជីវកម��អ�កផ�ល់���កម�ប័ណ�សន��ំពិន��

ស���ប់ផ��ទំ�ើបអីុអនភ�ំ��ញ

�ប់��ើមដំ�ើរ�រ �របង់រ�លស់��ឿងច��កសិកម��មរដូវ�ល

ប��ើត����ត�កំពង់�ម

�ប់��ើម���យ��

���រឯក��ស

ជួសជុល��ផ��រទំ�ើប

AEON

�ើកដំ�ើរ�រ�ជីវកម�ប័ណ�ឥណ�ន

ប្រវតន្តិន្រជីជវកម្ម
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ប្រសកម្មសរជីជវកម្មដ្រលមិនផ្ល្រស់ប្តូររបស់ធនាគារឯកទ្រសអីជុអន (ខ្រមបូឌា)
ភីជអិលសុីជ។  ក្រុមហ៊ុនមានគោលបំណងផ្តល់ជូននូវអតន្ថប្រយោជន៍ដល់អតនិថិជន
តាមរយៈស្រវាកម្មហិរញ្ញវតន្ថុដ្រលមានគុណភាព  ារផ្តល់ារយកចិតន្តទុកដក់ដល់
តនម្រូវារ របស់អតនិថិជន  និងទទួលបាននូវទំនុកចិតន្តតាមរយៈដោយារបង្កើន
អាកប្របកិរិយសរជីជវកម្មស្តង់ដក្នុងវិស័យហិរញ្ញវតន្ថុន្រព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា។

ដើម្របីជាំទ្រអតនិថិជនរបស់យើងក្នុងវិស័យស្រវាកម្មហិរញ្ញវតន្ថុ  ក្រុមហ៊ុនបានចាប់
ផ្តើមដំណើរារប័ណ្ណជឥណទានពីជរប្រភ្រទគឺ ប័ណ្ណជអីជុអនព៌ណមាស និងប័ណ្ណជអីជុអន
ព៌ណស្វ្រយ ដោយសហារាមួយក្រមុហុ៊នវីសទូរទំាងពិភពោកចាប់ពីជខ្រម្រស
ឆ្ន្រំ២០១៦ ដ្រលមិនតនម្រូវអោយមានទ្រព្រយបញ្ច្រំនោះទ្រ ហើយយើងក៏ទទួលយក
លក្ខខណ្ឌអតនិថិជនដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលប្រចាំខ្រត្រឹម៣០០ ដុលា្ល្រ ឬលើសន្រះ

ដើម្របីជដក់ពាក្រយស្នើសុំ ប័ណ្ណជអីជុអនព៌ណស្វ្រយ ដើម្របីជល្រយ៉្រងណា ផ្តល់ឱកាចស
ដល់អតនិថិជនអោយបានទូលំទូលាយដ្រលាលពីជមុនមិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រ្រស់
ប័ណ្ណជឥណទាន។
ចាប់តំាងពីជចាប់ផ្តើមប័ណ្ណជឥណទានមក ក្រមុហុ៊នបានពង្រងឹារជ្រតួនជ្រ្របន្រប័ណ្ណជ
ឥណទានតាមរយៈារច្រញប័ណ្ណជ និងយុទ្ធាគារៅផ្រសារទំនើបអីជអុនម៉ល ភ្នពំ្រញ។
ាលទ្ធផលន្រសកម្មភាពទាំងនោះ ក្រុមហ៊ុនបានច្រញប័ណ្ណជចំនួន ៧.៧០០ ៅ
ត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ ២០១៦។

ដើម្របីជផ្តល់នូវស្រវាកម្មហិរញ្ញវតន្ថដុ្រលមានភាពងាយស្រលួ និងព្រញចិតន្តដល់អតិនថិជន
និងហងដ្រគូរបស់យើង ក្រុមហ៊ុនមានគោលបំណងអភិវឌ្រឍន៍អតន្ថប្រយោជន៍ន្រ
ប័ណ្ណជឥណទានបន្ថ្រមទៀតន។ 

សង្ខេបអាជីវកម្មឆ្នេំ2016

សង្ខ្របអាជីវកម្មឆ្ន្រំ2016
ពាណិជ្ជកម្មប័ណ្ណឥណទាន-ការចាប់ផ្តើមប័ណ្ណឥណទាន



45

“ AEON Thanks Day”  ដ្រលផ្តល់នូវារចុះតនម្ល្រ៥%សម្រ្រប់គ្រប់
  ទំនិញៅរាល់ថ្ង្រទីជ ២០ និង ៣០ារៀងរាល់
  ខ្រសម្រ្រប់ារទិញទំនិញៅផ្រសារទំនើបអីជអុន
  ភ្នពំ្រញ។
“ Happy Plus Point”   ដ្រលផ្តល់ពិន្ទុ១សម្រ្រប់រាល់ារចំណាយ
   ៥ ដុលា្ល្រហើយវាមានលទ្ធភាពប្តរូពិន្ទទុៅា 
  ប័ណ្ណជចំណាយសម្រ្រប់ផ្រសារទំនើបអីជុអន

‘ ដៃគូសហការ “  ដើម្របីជផ្តល់នូវារចុះតនម្ល្រពិស្រសសម្រ្រប់
 ប័ណ្ណជឥណទានអីជអុនៅហងដ្រលាដ្រគូ

“ AEON Lounge”  ដើម្របីជផ្តល់នូវកន្ល្រងសម្រ្រកលំហ្រ ដ្រលមានទីជតាំងក្នុងផ្រសារ
 ទំនើបអីជុអនម៉លភ្នំព្រញដោយ មានផ្តល់នូវភ្រសជ្ជៈនិង
 អាហរសម្រន់ឥតនគិតនថ្ល្រ សម្រ្រប់អតនិថិជនាន់
 ប័ណ្ណជអុីជអនព៌ណមាស។ 

បង្កើនស្រវាកម្មអតិថិជន

សង្ខ្របអាជីជវកម្មឆ្ន្រំ2016

ារផ្តល់នូវស្រវាកម្មល្អប្រស្រីជរជូនអតិនថិជនាអាទិភាពចម្របងសម្រ្រប់ក្រមុហុ៊នហើយារផ្តល់
ស្រវាកម្មាារប្រកួតនប្រជ្រងយ៉្រងមានអាទិភាពសម្រ្រប់យើង។ 

ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៦ យើងបានចាប់ផ្តើមអាជីជវកម្មប័ណ្ណជឥណទាន ហើយបានចាប់ផ្តើមអនុវតន្ត
ារក្រលម្អសខាាថ្មីជ ដើម្របីជធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពងាយស្រលួ  ផសុកភាព និង
ប្រសិទ្ធភិាពន្រប្រតិនបតន្តាិរ ដល់អតិនថិជនតាមរយៈ ារប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រាចុងក្រ្រយ
ដូចាផ្ល្រកសញ្ញ្រអ្រឡិចត្រនិូចឧបករណ៍ថាច់ស្រ្គនីជន ដោយសហារាមួយារិយល័យ
កណា្ត្រលៅប្រទ្រសជបុ៉នដើម្របីជប្រើប្រ្រស់បទពិសោធនន៍របស់ពួកគ្រ។ 

ក្រ្រពីជសកម្មភាពខាងលើ ក្រមុហុ៊នបានផ្តល់នូវារបណ្តះុបណា្ត្រលដល់បុគ្គនលិក ដើម្របីជ
ពង្រងឹស្រវាកម្មអោយា្ល្រយាល្អល្រខ១ ផ្ន្រកផ្តល់ស្រវាកម្មអតិនថិជនក្នងុវិស័យហិរញ្ញវតន្ថ។ុ 

ដើម្របីជធ្វើអោយប័ណ្ណជឥណទានអីជអុនាន់ត្រមានតនម្ល្រ និងភាពងាយស្រួលសម្រ្រប់អតនិថិជន ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់នូវអតន្ថប្រយោជន៍ាច្រើនសម្រ្រប់អតនិថិជន្រដលាន់ប័ណ្ណជ
ឥណទាននូវអតន្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រ្រម៖
(អតន្ថប្រយោជន៍ចម្របងន្រប័ណ្ណជឥណទានអុីជអន)

ក្រុមហ៊ុនបានបង្ក្រីជតននូវបញ្ជរពាក្រយស្ន្រីជរសំុប័ណ្ណជ  ដ្រីជម្របីជស្វ្រគមន៏អតនិថិជន និងពន្រយល់ព័តន៍មានលំអិតន និងផលប្រយោជន៏បន្ថ្រមាគាគ។
ហ្រីជយក្រុមហ៊ុនកំពុងត្រអភិវឌ្រឍន៍អតន្ថប្រយោជន៍បន្ថ្រមដើម្របីជធ្វើអោយប័ណ្ណជឥណទានអុីជអនា្ល្រយាប័ណ្ណជដ្រលអតនិថិជន ប្រើប្រ្រស់ប្រចាំថ្ង្រ។    
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ការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

អនុលោមភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រមុហុ៊ន ចាត់នទុការគ្រប់គ្រងហនិភ័យ ាធាតុនសំខាន់មួយន្រអាជីជវកម្ម និងបង្កប់
វប្របធនម៌ហនិភ័យរឹងមំា ៅក្នងុប្រតិនបតន្តាិរអាជីជវកម្ម ពីជមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រ។ដោយ
យល់ច្របាស់អំពីជសរៈសំខាន់ន្រារគ្រប់គ្រងហនិភ័យសម្រ្រប់កំណើនប្រកបដោយ
ចីជរភាព ក្រមុារងារគ្រប់គ្រងហនិភ័យបានចូលរួមក្នងុដំណាក់ាលដំណើារគ្រប់
គ្រងហនិភ័យ ដើម្របីជផ្ដល់នូវគំនិតននិងទស្រសនៈដោយឯករាជ្រយ ដូចាារត្រតួនពិនិតន្រយ
ាររៀបចំផ្រនារ និងារដឹកាំគារគ្រប់គ្រប់ហនិភ័យរបស់ខ្លនួផ្ទ្រល់។ ក្រមុហុ៊នបាន
រៀបចំអោយមាននូវកិច្ចប្រជំុារគ្រប់គ្រងហនិភ័យថា្ន្រក់តំនបន់ប្រចំាខ្រដ្រលមានសមាស
ភាពចូលរួម ពីជប្រទ្រសជបុ៉ន ថ្រ ភូមា និងឡាវ ដ្រលសុទ្ធសឹងាក្រមុហុ៊នសម្ពន័្ធន្រ

អីជអុនគ្របុ  ក្នងុតំនបន់ម្រគង្គន ដើម្របីជត្រតួនពិនិតន្រយ លើហនិភ័យឥណទាន ហនិភ័យទីជផ្រសារ
ហនិភ័យសន្ទនីជយភាព  និងហនិភ័យប្រតិនបតន្តាិរ។ 
គណៈកម្មារគ្រប់គ្រងហនិភ័យ (“គគហ”) ត្រវូបានដឹកាំគដោយអភិបាលឯករាជ្រយ 
ហើយផ្ដ្រតនលើារធ្វើារសិក្រសាប្របសុីជជម្រ្រ ារពិភាក្រសា និងច្រករំល្រកព័ត៌នមាន
ាមួយបណា្ត្រក្រមុហុ៊នៅបរទ្រស ដូចាទីជស្ន្រក់ារកណា្ត្រលៅប្រទ្រសថ្រនិងជបុ៉ន
ដើម្របីជក្រលម្អនិងជម្នះលើារអនុវតន្តារគ្រប់គ្រងហនិភ័យ។ គណៈកម្មារន្រះជួប
ប្រជំុា្ន្រារៀងរាល់ខ្រ ដើម្របីជធាាគថា យើងខ្ញុធំ្វើប្រតិនបតន្តាិរដោយមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហនិភ័យដ្រលមានភាពរឹងមំា ប្រសិទ្ធផិល និងប្រសិទ្ធភិាព។

យើងយល់ថាារអនុវតន្តៅក្នងុវិស័យហិរញ្ញវតន្ថ ុ អនុោមភាពបានដើរតួនាគទីជយ៉្រង
សំខាន់ សម្រ្រប់ារជោគជ័យន្រស្ថ្រប័នមួយ។ ៅ ធនាគារឯកទ្រសអីជអុនអនុោម
ភាពផ្ទ្រក្នុងន្របុគ្គនលិករបស់យើងត្រូវបានត្រួតនពិនិតន្រយាទៀងទាតន់។
យើងផ្ត្រតនលើ ារារពារព័តន៌មានបុគ្គនល  ក្រមសីជលធន៌ម និងបញ្ហ្រអនុោមភាព
ផ្រស្រងៗទៀតនដ្រលមានសរសំខាន់សម្រ្រប់ស្តង់ដរអន្តរាតនិន្រធនាគារមួយ។
ក្រ្រពីជន្រះ ក្រុមមារងារផ្ន្រកកិច្ចារច្របាប់ និងភាពអនុោមក៏យកចិតន្តទុកដក់
យ៉្រងខា្ល្រងំ   ចំពោះអភិបាលកិច្ចសរជីជវកម្មាមួយនឹងបទបញ្ញតន្តនិ្រព្រះរាាណាចក្រ
កម្ពុាដើម្របីជធាាគថាយើងបានអនុវតន្តយ៉្រងព្រញល្រញស្របច្របាប់ និងយើងបាន
ប្រើប្រ្រស់ភា្ន្រក់ងារខាងក្រ្រផងដ្ររដើម្របីជធាាគបានពីជប្រសិទ្ធភិាព។ដើម្របីជសម្រ្រចបាន
កិច្ចារន្រះយើងបានបង្កើតនអោយមាននូវ កម្មវិធនីជបាគ្ទ្រន់ សម័យ ច្របាប់ប្រចំាខ្រ ដ្រល
ត្រងត្រត្រតួនពិនិតន្រយរាល់ារប្រ្រប្រលួន្រច្របាប់និងបទបញ្ញតន្តផិ្រស្រងៗ ហើយរៀបចំខ្លនួ
សម្រ្រប់រាល់គ្រប់ ារផ្ល្រស់ប្តរូដ្រលតនម្រវូដោយច្របាប់។ ដោយឈរលើគោលារណ៍
ន្រារត្រតួនពិនិតន្រយារអនុវតន្តក៏ដូចាារប្រ្រប្រលួន្រច្របាប់ ារធ្វើ បាគ្ទ្រន់សម័យត្រង
ត្រត្រូវបានធ្វើាប្រចាំ។ ដើម្របីជអោយមានភាពសមស្របទៅតាមប្រតនិបតន្តិារណ៍

បច្ចុប្របន្ន និងារវិវឌ្រឍន៍ន្រ អាជីជវកម្ម យើងបានក្រប្រ្រគោលនយោបាយផ្ទ្រក្នុងា
ច្រើន។ យើងក៏បានបង្កើតនផងដ្ររនូវប្រតនិទិនសរជីជវកម្ម ដ្រលកតន់ត្រ្ររាល់របាយ
ារណ៍ចំាបាច់ទំាងអស់ដើម្របីជរាយារណ៍ទៅាន់អាា្ញ្រធនរពាក់ព័ន្ធ ហើយយើងបាន
ប្រើប្រ្រស់ប្រតនិទិនន្រះដើម្របីជពិនិតន្រយារ អនុវតន្តយ៉្រងព្រញល្រញន្រប្រព័ន្ធអនុោម
ភាព។ ារបណ្តះុបណា្ត្រល សិា្ខ្រសលាត្រវូបានអនុវតន្តដើម្របីជអាចអោយបុគ្គនលិករបស់
យើងអាចតាមទាន់ស្ថ្រនភាពបច្ចបុ្របន្នន្រប្រទ្រសកម្ពាុ ដោយប្រើប្រ្រស់ារបណ្តះុ
បណា្ត្រលស្តីជពីជអនុោមភាពប្រចាំឆ្ន្រំ ដ្រល នឹង បងា្ហ្រតន់ដល់បុគ្គនលិកទាំងអស់រាល់
ឆ្ន្រំ ហើយដើម្របីជអោយពួកគ្រ អាចដឹងពីជារផ្ល្រស់ប្តូរ ដើម្របីជចូលរួមក្នុងារពង្រឹង
អនុោមភាពទាំងអស់ា្ន្រ។ 

យើងក៏ធ្វើអោយាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវារប្រឆំងារសមា្អ្រតនប្រ្រក់តាមរយៈារ
បង្កើតន ារគ្រប់គ្រងារប្រឆំងារសមា្អ្រតនប្រ្រក់ ារត្រួតនពិនិតន្រយសវតាាតនិរបស់
អតិនថិជន ារពិនិតន្រយឈ្ម្រះអតិនថិជន និងយន្តារន្រាររាយារណ៏ រួមទំាងារបណ្តះុ
បណា្ត្រលពីជារប្រឆំងារសមា្អ្រតនប្រ្រក់ផងដ្ររ។  

ការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង
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ទំនួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គមរបស់សហគ្រ្រស

ក្នងុាគមសហគ្រ្រសមួយដ្រលប្រកបអាជីជវកម្មៅកម្ពាុ
ក្រមុហុ៊នដឹងច្របាស    ់ ពីជសរៈសំខាន់ន្រប្រសកកម្មរបស់
យើង  ក្នងុារបម្រើាក្រមុហុ៊នាំគមុខគ្រៅក្នងុចំណ្រក
ន្រស្រដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចាទំនួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គនមរបស់
យើងផងដ្ររ។ ក្រមុហុ៊នបាននឹងកំពុងផ្ដល់អាហរូបករណ៍
ដល់និស្រសិតនសកលវិទ្រាល័យ  ដំដើមឈើ  និងជីជក
អណ្តងូទឹក ាមួយក្រមុហុ៊នទំាងឡាយន្រអីជអុនគ្របុ។

ឆ្ន្រ២ំ០១៦ យើងផ្ដ្រតនលើារាំទ្របរិស្ថ្រនប្រតនងស្អ្រតន
ាមួយនឹងគំនិតនច្ន្រប្រឌិតន ដ្រលបន្តឥតនឈប់ឈរា
ប្រចំាតំាពីជឆ្ន្រ២ំ០១៥។ យើងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាព
ទីជក្រងុស្អ្រតន ាមួយបុគ្គនលិកប្រមាណ ៣០០ ាគក់ៅ
តំនបន់ភ្នពំ្រញ និងតាមសខាខ្រតន្តទំាងអស់ ដោយទទួល
បានកិច្ចសហារពីជក្រសួងទ្រសចរណ៍។  ៅឆ្ន្រ២ំ០១៦ 
យើងក៏បានចាប់ផ្តើមក្រច្ន្រផលតិនផលឡើងវិញដូចា

ដបបា្ល្រស្ទកិ កំបុ៉ង ក្រដស និង សំបកក្រះ ាដើមៅ
ស្ន្រក់កណា្ត្រល ទីជក្រុងភ្នំព្រញ ក្នុងគោលបំណងអប់រំ
បុគ្គនលិកផ្ទ្រក្នុងអោយយល់ច្របាស់ពីជបរិស្ថ្រន និងផ្តល់
ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គនមផងដ្ររ។ យោងទៅតាមរយៈ
សកម្មភាពទំាងអស់ន្រះ យើងខ្ញុនឹំងធ្វើារស្វ្រងរកមធ្រា
បាយល្អប្រសើរាងន្រះ  ក្នងុាររួមចំណ្រកដល់សង្គនម
កម្ពុានិងពង្រឹងនូវភាពអាចទុកចិតន្តបាន។

ទំនួលខុសត្រវូផ្ន្រកសង្គនមរបស់សហគ្រ្រសមិនម្រនា
រឿងសមញ្ញទ្រៅប្រទ្រសកម្ពាុ ឬ មានត្រមនុស្រសមួយ
ចំនួនតូនចដ្រលដឹងច្របាស់ពីជសរៈសំខាន់ន្រវា ដូច្ន្រះហើយ
វិធនីជ ន្រទំនួលខុសត្រូវ ផ្ន្រកសង្គនម  របស់សហគ្រ្រសគឺ
ផ្ត្រតនទៅលើឱាសដ្រលយ្រីជងអាចធ្វើារងារាបន្ត
បាគ្ទ្រប់ និងាប្រចាំ។ 

ទំនួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គនមរបស់សហគ្រ្រស
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ជូនចំពោះភាគទុនិកធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

មតិសវនកម្ម
យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុរបស់ ធនាគារឯកទ្រស អ៊ីអន (ខ្រមបូឌា) ភីជអិលសុីជ ហៅាតន់ថា(ធនាគារ) ដ្រលរួមមានតារាង
តនុល្រយារាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 របាយារណ៍លទ្ធផល របាយារណ៍ស្តីជពីជបម្រ្របម្រួលមូលធនន និងរបាយារណ៍លំហូរទឹកប្រ្រក់សម្រ្រប់ារិយ
បរិច្ឆ្រទ ដ្រលបានបញ្ចប់និងកំណតន់សំាល់ ដ្រលរួមមានគោល នយោបាយគណន្រយ្រយសំខាន់ៗ ព្រមទាំងព័តន៌មានពន្រយល់ផ្រស្រងៗទៀតន ដ្រលបាន
បងា្ហ្រញ ៅទំព័រទីជ 53 ដល់ 76។ 
 
ាមតនិរបស់យើងខ្ញុំ  របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុាសរវន្ត បានបងា្ហ្រញនូវភាពត្រឹមត្រូវន្រស្ថ្រនភាព  ហិរញ្ញវតន្ថុរបស់ធនាគារាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ  ឆ្ន្រំ 2016 
ព្រមទំាងលទ្ធផលហិរញ្ញវតន្ថ ុ  និងលំហូរទឹកប្រ្រក់សម្រ្រប់ារិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ ដោយអនុោមទៅតាមស្តង់ដរគណន្រយ្រយ កម្ពាុ និង
គោលារណ៍ណ្រាគំរបស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុា ពាក់ព័ន្ធនឹងាររៀបចំ និងារ កំណតន់បងា្ហ្រញ ៅក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ។

មូលដ្ឋ្រនន្រមតិសវនកម្ម
យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មដោយអនុោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរាតនិន្រកម្ពុា។  ារទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំដ្រលស្របតាមស្តង់ដរទាំង
នោះ ត្រូវបានរៀបរាប់បន្ថ្រមទៀតន ៅក្នុងកថា ខ័ណ្ឌស្ដីជពីជារទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ សម្រ្រប់ារធ្វើសវនកម្មលើ របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថដុ្រល
មាននូវក្នុងរបាយារណ៍របស់យើងខ្ញុំ ។  យើងខ្ញុំមានភាព ឯករាជ្រយពីជធនាគារដោយស្របទៅ  តាមតនម្រូវារក្រមសីជលធនម៌វិា្ជ្រជីជវៈ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង 
សវនកម្មលើរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថៅុក្នងុព្រះរាាណាចក្រកម្ពាុ ហើយយើងខ្ញុបំានបំព្រញ នូវទំនួលខុសត្រវូក្រមសីជលធនម៌វិា្ជ្រជីជវៈស្របតាមតនម្រវូារ
របស់ស្តង់ដរទាំងនោះ ។

យើងខ្ញុជំឿាក់ថា ភស្តតុាងសវនកម្មដ្រលយើងខ្ញុបំ្រមូលបានមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រ្រន់ និងសមស្របសម្រ្រប់ាមូលដ្ឋ្រនក្នងុារបញ្ច្រញមតិនសវនកម្ម
របស់យើងខ្ញុំ ។
 
ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ
អ្នកគ្រប់គ្រង មានភារៈទទួលខុសត្រូវលើព័តន៌មានផ្រស្រងៗ។ ព័តន៌មានផ្រស្រងៗ ដ្រលបានទទួលត្រឹមាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយារណ៍សវនកម្មន្រះគឺរបាយ
ារណ៍ប្រចំា្រឆ្ន្ររំបស់ធនាគារ ដ្រលរំពឹងថារួចរាល់បាគ្ទ្រប់ពីជាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយារណ៍សវនកម្មន្រះ។

មតិនសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុ ំ ទៅលើរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថ ុ មិនបានគ្របដណ្តប់លើព័ត៌នមានផ្រស្រងៗឡើយ ហើយយើងខ្ញុមិំនធ្វើារផ្ដល់នូវអំណះអំណាង
ណាមួយទៅលើព័តន៌មានន្រះទ្រ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងារធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំលើរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ារទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺត្រូវអានព័តន៌មានផ្រស្រងៗហើយពិចារណាថាតើ
ព័ត៌នមានផ្រស្រងៗនោះ មានភាពមិនស្របា្ន្រាសរវន្តាមួយរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថ ុ ឬារយល់ដឹងរបស់យើងខ្ញុៅំក្នងុារធ្វើសវនកម្ម ឬមានបងា្ហ្រញនូវ
កំហុងឆ្គនងាសរវន្ត។

ប្រសិនបើារអានព័តន៌មានផ្រស្រងៗ ដ្រលបានទទួលមុនាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយារណ៍សវនកម្មន្រះ  អាចឲ្រយយើងខ្ញុំសន្និដ្ឋ្រនថាមានកំហុសឆ្គនងា
សរវន្តកើតនឡើង យើងខ្ញុំត្រូវរាយារណ៍ទៅតាមស្ថ្រនភាពាក់ស្ត្រង។ យើងខ្ញុំ ពុំមានអ្វីជដ្រលត្រូវរាយារណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព័តន៌មានផ្រស្រងៗន្រះទ្រ។

ការទទួលខុសត្រូវលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអភិបាលកិច្ច
អ្នកគ្រប់គ្រងមានភារៈទទួលខុសត្រវូលើាររៀបចំ និងារបងា្ហ្រញនូវភាពត្រមឹត្រវូន្ររបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថ ុដោយអនុោមទៅតាមស្តង់ដរគណន្រយ្រយ
កម្ពុា និងគោលារណ៍ណ្រាគំរបស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុាពាក់ ព័ន្ធនឹងាររៀបចំ និងារកំណតន់បងា្ហ្រញៅក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុហើយ និង
ទទួលខុសត្រូវលើ ប្រព័ន្ធត្រួតន ពិនិតន្រយផ្ទ្រក្នុង ដ្រលអ្នកគ្រប់គ្រងកំណតន់ថាមានភាពចាំបាច់សម្រ្រប់ាររៀបចំរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុឲ្រយជៀស ផុតនពីជ
ារបងា្ហ្រញខុសាសរវន្តដោយសរត្រារក្ល្រងបន្លំ ឬ កំហុសឆ្គនង ។

ៅក្នុងាររៀបចំរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ អ្នកគ្រប់គ្រងមានភារៈទទួលខុសត្រូវលើារវាយតនម្ល្រនូវលទ្ធភាពរបស់ ធនាគារក្នុងារបន្តនិរន្តរភាព
អាជីជវកម្ម ទទួលខុសត្រូវលើារលាតនត្រដងព័តន៌មានប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្ហ្រ ទាំងឡាយដ្រលទាក់ទងទៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីជវកម្ម និងប្រើប្រ្រស់

របាយារណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ
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មូលដ្ឋ្រននិរន្តរភាពន្រគណន្រយ្រយ លើកល្រង ត្រអ្នកគ្រប់គ្រងមានបំណងចង់ជម្រះបញ្ជីជ ផ្អ្រកដំណើរារធនាគារ ឬា្ម្រនជម្រើសសមរម្រយដទ្រទៀតន
ក្រ្រពីជធ្វើ ប្របន្រះ ។

អ្នកទទួលខុសត្រូវលើអភិបាលកិច្ច មានភារៈទទួលខុសត្រូវក្នុងារត្រួតនពិនិតន្រយដំណើរារហិរញ្ញវតន្ថុ របស់ ធនាគារ ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករសម្រ្រប់ការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គោលដៅរបស់យើងខ្ញុំ គឺផ្ដល់នូវអំណះអំណាងសមហ្រតនុផលថារបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុទាំងមូលមិនមានារ បងា្ហ្រញខុសាសរវន្តដោយសរត្រ
ារក្ល្រងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គនង និងផ្ដល់នូវរបាយារណ៍របស់សវនករដ្រលរួម បញ្ចូលទាំង មតនិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។  អំណះអំណាងសមហ្រតនុផល 
គឺាអំណះអំណាងមានកម្រិតនខ្ពស់មួយ ប៉ុន្ត្រវាមិនអាចធាាគថា  គ្រប់ព្រលន្រារធ្វើសវនកម្មដោយអនុោមទៅតា ម ស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរាតនិ
ន្រកម្ពុា អាចរកឃើញ នូវារបងា្ហ្រញខុសាសរវន្តដ្រលបានកើតនឡើងនោះទ្រ ។  ារបងា្ហ្រញខុសាសរវន្ត អាចកើតន ឡើងដោយសរារក្ល្រង
បន្លំ ឬកំហុសឆ្គនង ហើយត្រូវបានចាតន់ទុកថាាសរវន្ត ៅព្រលដ្រល ារក្ល្រងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គនងត្រមួយ ឬក៏រួមបញ្ចូលា្ន្រ មានផលប៉ះពាល់ដល់ារ
សម្រ្រចចិតន្តផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច របស់អ្នកប្រើប្រ្រស់ ដោយយោងលើរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុន្រះ ។

ាផ្ន្រកមួយន្រារធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរាតិនន្រកម្ពាុ យើងខ្ញុអំនុវតន្តនូវារវិនិច្ឆយ័ដ្រលប្រកបទៅដោយវិា្ជ្រជីជវៈ 
និងរក្រសានូវមជ្រឈធាតនុនិយម ក្នុងអំឡុងព្រលសវនកម្ម ។  យើងខ្ញុំក៏៖

 ធ្វើារកំណតន់ និងវាយតនម្ល្រនូវហនិភ័យន្រារបងា្ហ្រញខុសាសរវន្តលើរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុដោយសរ ត្រារក្ល្រង បន្លឬំកំហុសឆ្គនង 
 និងទទួលខុសត្រវូលើាររៀបចំ និងារអនុវតន្តនូវនីជតិនវិធនីជសវនកម្ម ដើម្របីជឆ្លើយ តនបទៅនឹងហនិភ័យទំាងនោះ និងប្រមូលនូវភស្តុតាងដ្រល
 មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រ្រន់ និងសមស្របសម្រ្រប់ ាមូលដ្ឋ្រនក្នងុារបញ្ច្រញមតិនសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុ។ំ ហនិភ័យដ្រលមិនអាចរកឃើញ
 នូវារបងា្ហ្រញ ខុសាសរវន្តដ្រលកើតនឡើងដោយសរត្រារក្ល្រងបន្លំ មានលក្ខណៈខ្ពស់ាងារបងា្ហ្រញខុសកើតនឡើងពីជ កំហុសឆ្គនង
 ដោយសរត្រារក្ល្រងបន្លអំាចរួមបញ្ចលូទំាងារឃុបឃិតនា្ន្រ ារលួចបន្ល ំ ារលុបចោលដោយច្រតនាគ ារបកស្រ្រយមិនពិតនឬមិនអនុវតន្ត
 តាមនីជតនិវិធនីជគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង ។
 ទទួលបាននូវារយល់ដឹងអំពីជារគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នងុ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងារធ្វើសវនកម្ម ក្នងុគោលបំណងដើម្របីជ រៀបចំនូវនីជតិនវិធនីជសវនកម្មដ្រល
 សមស្របទៅតាមាលៈទ្រសៈ បុ៉ន្ត្រមិនម្រនក្នងុគោលបំណងដើម្របីជបញ្ច្រញ មតិនលើប្រសិទ្ធភាពន្រារគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នងុរបស់ធនាគារឡើយ ។
 ារវាយតនម្ល្រលើភាពសមស្របន្រ គោលនយោបាយគណន្រយ្រយដ្រលធនាគារបានប្រើប្រ្រស់ និងភាពសម ហ្រតនុផលន្រារបា៉្រន់ស្ម្រន
 គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ ព្រមទាំងារលាតនត្រដងព័តន៌មានពាក់ព័ន្ធដ្រលបានធ្វើ ឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ។
 ធ្វើារសន្នដិ្ឋ្រនលើភាពសមស្របន្រ ារប្រើប្រ្រស់មូលដ្ឋ្រននិរន្តរភាពន្រគណន្រយ្រយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង ហើយដោយផ្អ្រកទៅលើភស្តតុាង
 សវនកម្មដ្រលទទួលបាន ធ្វើារសន្នដិ្ឋ្រនថាតើភាពមិនច្របាស់លាស់សរវន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រតឹន្តាិរណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌដ្រលអាចធ្វើឲ្រយមាន
 មន្ទលិាសរវន្តលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ដើម្របីជបន្តនិរន្តរភាពអាជីជវកម្ម ។  ប្រសិនបើយើងខ្ញុ ំ ធ្វើារសន្នដិ្ឋ្រនថាមានអតន្ថភិាពន្រភាពមិន
  ប្រ្រកដប្រាាសរវន្ត យើងខ្ញុចំំាបាច់ត្រវូបញ្ចលូៅក្នងុរបាយារណ៍របស់យើងខ្ញុដំើម្របីជទាញចំណាប់ អារម្មណ៍លើារលាតនត្រដងព័ត៌នមាន
 ពាក់ព័ន្ធៅក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ឬ ប្រសិនបើារលាតនត្រដង ព័តន៌មានមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រ្រន់ យើងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់មតនិ
 សវនកម្មដ្រលមានបញ្ហ្រ ។  ារសន្នដិ្ឋ្រន របស់យើងខ្ញុ ំ គឺផ្អ្រកតាមភស្តតុាងសវនកម្មដ្រលប្រមូលបានត្រមឹាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយារណ៍
 សវនកម្មរបស់ យើងខ្ញុ ំ ។  យ៉្រងណាក៏ដោយព្រតឹន្តាិរណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌាគព្រលអាគគតនអាចធ្វើឲ្រយធនាគារបញ្រឈប់និរន្តរភាព ន្រអាជីជវកម្ម ។
 វាយតនម្ល្រលើារបងា្ហ្រញន្រទម្រង់ និងខ្លមឹសរន្ររបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថទំុាងមូល ដ្រលរួមបញ្ចលូទំាងារ   លាតនត្រដងព័ត៌នមាន និងវាយតនម្ល្រ
 ថាតើរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុបានបងា្ហ្រញពីជប្រតនិបតន្តិារ និងព្រឹតន្តិារណ៍ពាក់ព័ន្ធក្នុងអតន្ថន័យ ដ្រលអាចសម្រ្រចបាននូវារបងា្ហ្រញ
 របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុដ៏ត្រឹមត្រូវ ។

យើងខ្ញុំ ផ្ដល់ព័តន៌មានជូនអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអភិបាលកិច្ច ស្ដីជពីជបញ្ហ្រផ្រស្រងទៀតន វិសលភាព និងព្រលវ្រលា ដ្រលបានគ្រ្រងទុកសម្រ្រប់ារធ្វើ
សវនកម្ម និងាររកឃើញបញ្ហ្រាសរវន្តផ្រស្រងទៀតន ដ្រលមានរួមបញ្ចូលទាំង ចំនុចខ្វះខាតនន្រារគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងដ្រលបានរកឃើញក្នុងអំឡុង
ព្រលធ្វើសវនកម្ម ។

តនំណាងក្រុមហ៊ុន ខ្រភីអឹមជ្ជីខ្រមបូឌាចំកាត់

ង៉្រហ៊ុយ
Partner
រាជធានីជភ្នំព្រញ ព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា
ថ្ង្រទីជ 6 ខ្រ មីជាគ ឆ្ន្រំ 2017

របាយារណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ



50

    2016       2015

  កំណតន់ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល

  សំាល់  (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

ទ្រព្រយសកម្ម
សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ  185,874 750,373 153,789 622,846

សមតនុល្រយៅធនាគារាតនិន្រកម្ពុា 5 522,343 2,108,699 501,825 2,032,391

សមតនុល្រយៅធនាគារាគាគ 6 1,484,889 5,994,497 835,880 3,385,314

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន-សុទ្ធ 7 33,357,226 134,663,120 27,161,223 110,002,953

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ 8 1,778,964 7,181,678 1,448,521 5,866,509

ទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ 9 1,191,127 4,808,580 1,337,460 5,416,713

ទ្រព្រយសកម្មអរូបិយ 10 2,289,594 9,243,091 2,650,537 10,734,675

ពន្ធពន្រារាទ្រព្រយសកម្ម-សុទ្ធ 12(ក) 200,776 810,533 59,253 239,975

        

 សរុបទ្រព្រយសកម្ម  41,010,793 165,560,571 34,148,488 138,301,376 

        

 

បំណុល និងមូលធន
បំណុល
គណនីជត្រូវទូទាតន់ និងចំណាយបង្គនរ 11 992,029 4,004,821 716,929 2,903,562

បំណុលពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 12(ខ) 139,195 561,930 280,305 1,135,235

គណនីជត្រូវទូទាតន់សងសម្ព័ន្ធាតនិ 21 115,836 467,630 204,278 827,326

ប្រ្រក់កម្ចីជ  13 28,690,000 115,821,530 21,890,000 88,654,500

        

សរុបបំណុល  29,937,060   120,855,911 23,091,512 93,520,623

        

  

មូលធន
ដើមទុន  14 10,000,000 40,370,000 10,000,000 40,500,000

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក  1,073,733   4,334,660  1,056,976 4,280,753

សរុបមូលធន  11,073,733   44,704,660  11,056,976 44,780,753 

      

សរុបបំណុល និងមូលធន  41,010,793 165,560,571 34,148,488 138,301,376

        

 

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាផ្នាកមួយនារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាះ ។

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
តារងតុល្រយការនាថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016
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របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រ្របម្រួលមូលធន
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

កំណតន់សំាល់ដូចមានភា្ជ្រប់ាមួយ គឺាផ្ន្រកមួយន្ររបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុន្រះ ។

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

             2016    2015
 កំណតន់ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
 សំាល់  (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

ចំណូលពីជារប្រ្រក់ 15 8,490,942 34,277,933 7,280,973 29,487,941
ចំណាយលើារប្រ្រក់ 13 (455,710) (1,839,701) (359,815) (1,457,251)
       
ចំណូលពីការប្រ្រក់សុទ្ធ  8,035,232 32,438,232 6,921,158 28,030,690
ចំណូលកម្រ្រជើងសរ និងផ្រស្រងៗ 16 527,837 2,130,878 352,486 1,427,568
       
ចំណ្រញប្រតិបត្តិការ  8,563,069 34,569,110 7,273,644 29,458,258
សំវិធានធននលើឥណទាន
     អាក្រក់ និងាប់សង្រស័យ 7 (1,271,981) (5,134,987) (804,186) (3,256,953)
ចំណាយប្រតនិបតន្តិារផ្រស្រងៗ 17 (7,195,954) (29,050,066) (5,051,905) (20,460,215)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកពន្ធ  95,134 384,057 1,417,553 5,741,090
ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 12(គ) (78,377) (316,408) (360,677)   (1,460,742)
      
ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ 16,757 67,649 1,056,876     4,280,348 

  ប្រ្រក់ចំណ្រញ

 ដើមទុន រក្រសារទុក សរុប

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2016 10,000,000 1,056,976 11,056,976

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់ារិយបរិច្ឆ្រទ  16,757 16,757

ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 10,000,000 1,073,733 11,073,733

(សមមូលាពាន់រៀល) (កំណតន់សំាល់ 4)

ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 40,370,000   4,334,660   44,704,660

ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2015 4,000,000   859,700   4,859,700

ភាគហ៊ុនបានបោះផ្រសាយក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទ 6,000,000 - 6,000,000

ភាគលាភដ្រលបានប្រងច្រក - (859,600) (859,600)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់ារិយបរិច្ឆ្រទ - 1,056,876 1,056,876

ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2015 10,000,000 1,056,976 11,056,976 

(សមមូលាពាន់រៀល) (កំណតន់សំាល់ 4)

ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2015 40,500,000 4,280,753 44,780,753
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    2016  2015

  កំណតន់ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល

  សំាល់  (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

លំហូរទឹកប្រ្រក់ពីសកម្មាពប្រតិបត្តិការ
សច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើប្រ្រស់ក្នុង 

 សកម្មភាពប្រតនិបតន្តិារ 18 (5,289,092) (21,352,063) (5,457,415) (22,102,531)

        

  

លំហូរទឹកប្រ្រក់ពីសកម្មាពវិនិយោគ
ារទិញទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ 9 (526,648) (2,126,078) (194,709) (788,571)

ារទិញទ្រព្រយអរូបិយ 10 (282,648) (1,141,050) (524,036) (2,122,346)

        

  

សច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើប្រ្រស់ក្នុង

 សកម្មភាពវិនិយោគ  (809,296) (3,267,128) (718,745) (2,910,917)

        

  

លំហូរទឹកប្រ្រក់ពីសកម្មាពហិរញ្ញប្របទាន
សច់ប្រ្រក់ទទួលបានពីជប្រ្រក់កម្ចីជ 13 73,310,000 295,952,470 86,810,000 351,580,500 

ារទូទាតន់សងប្រ្រក់កម្ចីជ 13 (66,510,000) (268,500,870) (85,650,000) (346,882,500)

ារប្រងច្រកភាគហ៊ុន  - - (859,600) (3,481,380)

ភាគហ៊ុនបានបោះផ្រសាយ  - - 6,000,000 24,300,000

        

  

សច់ប្រ្រក់សុទ្ធទទួលបានពីជ

 សកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន  6,800,000 27,451,600   6,300,400 25,516,620 

        

  

ការកើនឡើងសុទ្ធនូវសាច់ប្រ្រក់ 
    និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល  701,612 2,832,409 124,240 503,172 

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល
    នាដើមការិយបរិច្ឆ្រទ  991,494 4,015,551 867,254 3,534,060

លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ  - (12,891) - (21,681)

        

  

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល
    នាចុងការិយបរិច្ឆ្រទ 19 1,693,106 6,835,069 991,494 4,015,551

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រ្រក់
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

កំណតន់សំាល់ដូចមានភា្ជ្រប់ាមួយ គឺាផ្ន្រកមួយន្ររបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុន្រះ ។
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1.

2.

(ក)

(ខ)

(គ)

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

អំពីក្រុមហ៊ុន

ធនាគារឯកទ្រស អ៊ីអន (ខ្រមបូឌា) ភីជអិលសុីជ ហៅាតន់ថា (ធនាគារ) បានទទួលអាា្ញ្រប័ណ្ណជាធនាគារឯកទ្រសដ្រលបានបង្កើតនឡើងនិងចុះបញ្ជីជ
ៅក្នុងព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា ។

ធនាគារបានចុះបញ្ជីជ ាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនបង្កើតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុាាគថ្ង្រទីជ 5 ខ្រ តនុលា ឆ្ន្រំ 2011 ក្រ្រមារចុះបញ្ចីជារល្រខ
Co. 238០ E/2011 ច្រញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។  ៅ ថ្ង្រទីជ 7 ខ្រ តនុលា ឆ្ន្រំ 2011 ធនាគារទទួលបានអាា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថ្រនមីជក្រូហិរញ្ញវតន្ថុពីជ
ធនាគារាតិនន្រកម្ពាុ ចុះថ្ង្រទីជ 21 ខ្រ វិច្ឆាិ ឆ្ន្រ ំ 2011 ។  ភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ ត្រវូបានាន់ាប់ទំាងស្រងុដោយ ក្រមុហុ៊ន AEON Thana Sinsap
(Thailand) Public Company Limited ដ្រលាក្រុមហ៊ុន ដ្រលបានចុះបញ្ជីជៅប្រទ្រសថ្រ។  ក្រុមហ៊ុនម្រធនំបំផុតន គឺ AEON Co., Ltd. 
ដ្រលបានចុះបញ្ជីជៅប្រទ្រសជប៉ុន ។

ៅថ្ង្រទីជ 26 ខ្រ តនុលា ឆ្ន្រំ 2015 ធនាគារទទួលបានអាា្ញ្រប័ណ្ណជាធនាគារឯកទ្រសពីជធនាគារាតនិន្រកម្ពុា ដើម្របីជធ្វើប្រតនិបតន្តិារាធនាគារឯកទ្រស
ដ្រលមានសុពលភាពាអចិន្ត្រ្រយ៍ ។ ៅថ្ង្រទីជ 24 ខ្រធន្នូ ឆ្ន្រំ2015 ធនាគារបានផ្ញើរលិខិតនទៅធនាគារាតនិន្រកម្ពុា សុំពន្រារាររៀបចំ និងារបងា្ហ្រញ
របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថ ុ សម្រ្រប់ារិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្ន ូ ឆ្ន្រ ំ 2015 ដោយអនុោមទៅតាមគោលារណ៍ ណ្រាំគន្រធនាគារាតិនកម្ពាុ
ក្នុងទម្រង់ាធនាគារឯកទ្រស ។  សំណើសុំន្រះ ត្រូវបានអនុញ្ញ្រតនដោយ ធនាគារាតនិន្រកម្ពុាៅថ្ង្រទីជ 17 ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2016។

ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2016 ធនាគារទទួលបានារអនុម័តនពីជក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើារផ្ល្រស់ប្តូរឈ្ម្រះពីជ អ៊ីអន មា៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា) ទៅា 
ធនាគារឯកទ្រស អី៊អន (ខ្រមបូឌា) ភីជអិលសុីជ និងផ្ល្រស់ប្តរូរចាគសម្ពន័្ធន្រារាន់ាប់ភាគហុ៊នទៅា 80% ាន់ាប់ដោយ AEON Thana Sinsap 
(Thailand) Public Company Limited និង 20% ាន់ាប់ដោយ AEON Financial Co., Ltd ។ 

សកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារមានដូចខាងក្រ្រម៖

 ស្រវាប័ណ្ណជឥណទាន
 ស្រវាកម្មផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីជក្នុងទម្រង់ាារទិញបណា្ត្រក់និងឥណទាន
 កម្ចីជមូលនិធនិនិងទទួលប្រ្រក់បញ្ញើដោយអនុោមតាមបទបញ្ញតន្តិរបស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុា និង
 ស្រវាកម្មពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀតនដ្រលអនុម័តនដោយធនាគារាតនិន្រកម្ពុា

ារិយល័យរបស់ធនាគារស្ថិតនៅអារ 721 ផ្លូវមុន្នីជវង្រសសងា្ក្រតន់ បឹងក្រងកង 3 ខណ្ឌ ចំារមន រាជធានីជ ភ្នំព្រញ ព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា។
គិតនត្រឹមថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 ធនាគារមានបុគ្គនលិកចំនួន 437 ាគក់ (2015: 434 ាគក់) ។

មូលដ្ឋ្រនន្រការរៀបច ំ

របាយារណ៍អនុោមភាព

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុន្រះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុោមទៅតាមស្តង់ដរគណន្រយ្រយកម្ពុា និង គោលារណ៍ណ្រាគំរបស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុា 
ពាក់ព័ន្ធនឹងាររៀបចំ និងកំណតន់បងា្ហ្រញៅក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ។

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ត្រូវបានអនុម័តនដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងផ្តល់សិទ្ធិផ្រសាយៅថ្ង្រទីជ 06 ខ្រ មីជាគ ឆ្ន្រំ 2017 ។

មូលដ្ឋ្រនន្រារវាស់វ្រង

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមមូលដ្ឋ្រនតនម្ល្រដើមដំបូង ។

រូបិយប័ណ្ណជមុខងារ និងរូបិយប័ណ្ណជសម្រ្រប់ធ្វើារបងា្ហ្រញ

រូបិយវតន្ថុៅប្រទ្រសកម្ពុា គឺខ្ម្រររៀល ។ ប៉ុន្ត្រធនាគារ ធ្វើប្រតនិបតន្តិារអាជីជវកម្ម និងកតន់ត្រ្ររាល់បញ្ជីជ គណន្រយ្រយរបស់ាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។ 
អ្នកគ្រប់គ្រង បានកំណតន់ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ារូបិយប័ណ្ណជមុខងារ និងារូបិយប័ណ្ណជសម្រ្រប់ធ្វើារបងា្ហ្រញ ព្រ្រះវាឆ្លុះបញ្ច្រំងពីជភាពចាំបាច់ន្រស្រដ្ឋកិច្ច 
ប្រភពព្រឹតន្តិារណ៍ និងាលៈទ្រសៈរបស់ធនាគារ ។

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ
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សកម្មភាពប្រតិនបតន្តាិរារូបិយប័ណ្ណជផ្រស្រងៗទៀតនក្រ្រពីជប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ត្រវូបានប្តរូទៅាប្រ្រក់ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដោយប្រើអត្រ្រប្តរូប្រ្រក់ៅថ្ង្រប្រតិនបតន្តាិរ
នោះ ។  សមតនុល្រយន្រទ្រព្រយសកម្មរូបិយវតន្ថុ និង បំណុលរូបិយវតន្ថុ ាគាលបរិច្ឆ្រទរាយារណ៍ដ្រលារូបិយប័ណ្ណជក្រ្រពីជប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក៏ត្រូវបានប្តូរទៅ
ាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដោយប្រើអត្រ្រាគាលបរិច្ឆ្រទនោះ ។  ភាពលំអៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ ដ្រល កើតនមកពីជារប្តូរនោះ ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ៅក្នុង
របាយារណ៍លទ្ធផល ។

ារបា៉្រន់ស្ម្រន និងារវិនិច្ឆ័យ

ាររៀបចំរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថ ុ តនម្រវូឲ្រយអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើារវិនិច្ឆយ័ ារប៉ា្រន់ស្ម្រន និងារសន្មតន ដ្រល មានផលប៉ះពាល់ដល់ារអនុវតន្តនូវគោលនយោបាយ
គណន្រយ្រយ និងចំនួនន្រទ្រព្រយសកម្ម បំណុល ចំណូល និងចំណាយដ្រលបានរាយារណ៍ ។  លទ្ធផលាក់ស្ត្រងអាចខុសពីជារបា៉្រន់ស្ម្រនទាំងនោះ ។ 
ារបា៉្រន់ស្ម្រន និងារសន្មតនដ្រលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានត្រួតនពិនិតន្រយាប្រចាំ ។  ារក្រប្រ្រលើារបា៉្រន់ស្ម្រន គណន្រយ្រយ ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ និងកតន់ត្រ្រៅ
ក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទដ្រលារបា៉្រន់ស្ម្រននោះ ត្រូវបានក្រប្រ្រ និងារិយបរិច្ឆ្រទអាគគតនដ្រលប៉ះពាល់ដោយារក្រប្រ្រន្រះ ។

គោលារណ៍គណន្រយ្រយន្រារបា៉្រន់ស្ម្រន និងវាយតនម្ល្រ តនម្រូវទៅលើាររៀបចំន្ររបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ រូមទាំងារបា៉្រន់ស្ម្រនន្របរិមាណបំណុលដ្រល
បានមកវិញ ដូចដ្រលបានច្រងក្នុងគោលារណ៍គណន្រយ្រយ ក្នុងកំណតន់សំាល់ទីជ3(ច)។

គោលនយោបាយគណន្រយ្រយសំខាន់ៗ 

គោលនយោបាយគណន្រយ្រយសំខាន់ៗខាងក្រ្រមន្រះ ត្រូវបានអនុវតន្តដោយធនាគារក្នុងាររៀបចំ របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុន្រះ ។  
គោលនយោបាយទាំងអស់ន្រះ ត្រូវបានយកមកអនុវតន្តប្រកបដោយ សង្គនតនិភាពៅគ្រប់ារិយបរិច្ឆ្រទ លើកល្រងត្រមានារបញ្ជ្រក់បន្ថ្រម ។

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ

ទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវតន្ថរុបស់ធនាគារ រួមមាន សច់ប្រ្រក់ និងសច់ប្រ្រក់សមមូល ឥណទាន ផ្តល់ដល់អតិនថិជន ប្រ្រក់បញ្ញើ គណនីជត្រវូទទួលផ្រស្រងៗ
ប្រ្រក់កម្ចីជ និងគណនីជត្រូវទូទាតន់ផ្រស្រងៗ ។  គោលនយោបាយគណន្រយ្រយលើារទទួលស្គ្រល់ និងារវាយតនម្ល្រនូវសមាសធាតនុទាំងន្រះត្រូវបានបងា្ហ្រញ ៅ
ក្នុងគោលនយោបាយគណន្រយ្រយដូចខាងក្រ្រម ។

សច់ប្រ្រក់ និងសច់ប្រ្រក់សមមូល

សច់ប្រ្រក់ និងសច់ប្រ្រក់សមមូល រួមមានសមតនុល្រយសច់ប្រ្រក់ និងធនាគារ និងប្រ្រក់បញ្ញើៅធនាគារ ដ្រលមានាលវសន្តៅព្រលតនម្កល់ដំបូងមាន
រយៈព្រល 3 ខ្រ ឬតនិចាង និងារវិនិយោគរយៈព្រលខ្លីជ ដ្រលអាចប្តូរាសច់ប្រ្រក់ព្រលណាក៏បានដោយមានហនិភ័យតនិចតនួចចំពោះារផ្ល្រស់ប្តូរតនម្ល្រ ។

ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់កម្កល់ៅធនាគារាគាគ

ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់តនម្កល់ៅធនាគារាគាគត្រូវបានកតន់ត្រ្រតាមតនម្ល្រដើម ។

ប្រ្រក់បញ្ញើតនម្កល់តាមច្របាប់

ប្រ្រក់បញ្ញើតនម្កល់តាមច្របាប់ ត្រូវបានរក្រសាទុកៅធនាគារាតនិន្រកម្ពុាស្របតាមច្របាប់ស្តីជពីជគ្រឹះស្ថ្រន ធនាគារ និងហិរញ្ញវតន្ថុៃនព្រះរាាណាចក្រកម្ពុានិង ង
ត្រូវបានកំណតន់ាភាគរយន្រដើមទុនអប្របបរមា របស់ធនាគារ និងប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតនិថិជនដ្រលតនម្រូវដោយធនាគារាតនិន្រកម្ពុា ។

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ដ្រលបានបងា្ហ្រញៅក្នុងតារាងតនុល្រយារ ត្រូវបានកតន់ត្រ្រតាមថ្ល្រដើមដ្រលៅ សល់ ដោយដកច្រញចំនួនទាំងឡាយណាដ្រល
បានលុបចោល និងសំវិធានធននាក់លាក់ ។

ភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រសំវិធានធននលើឥណទានអាក្រក់ និងាប់សង្រស័យ ត្រូវបានវាយតនម្ល្រដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ារៀងរាល់ខ្រ ។  
លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយត្រូវបានពិចារណាក្នុងារវាយតនម្ល្រលើភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រសំវិធានធនន លើឥណទានអាក្រក់ និងាប់សង្រស័យដូចា ទំហំន្រឥណទាន 
បទពិសោធនន៍ន្រារ ខាតនបង់កន្លងទៅ លក្ខខណ្ឌស្រដ្ឋកិច្ចបច្ចបុ្របន្ន និងផលប៉ះពាល់ផ្រស្រងៗដល់អតិនថិជន ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវតន្ថ ុ របស់អតិនថិជន និងស្ថ្រនភាព
ាក់ស្ត្រងន្រឥណទានធៀបនឹងដំណើរារន្រឥណទានក្នុងអំឡុងព្រលន្រកិច្ចសន្រា ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ឃ)

(ក)

(ខ)

(គ)

(ឃ)

(ង)

3.
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សំវិធានធននសម្រ្រប់ឥណទានអាក្រក់ និងាប់សង្រស័យ

ៅមុនថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2016 ដើម្របីជអនុវតន្តទៅតាមគោលារណ៍ណ្រាគំរបស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុា សំវិធានធននសម្រ្រប់ឥណទានអាក្រក់ 
និងាប់សង្រស័យ ត្រូវបានធ្វើឡើងលើឥណទាន ដ្រលបាន ចាតន់ទុកថាមិនដំណើរារហើយត្រូវបានធ្វើឡើងដូចខាងក្រ្រម:

ចំណាត់ថ្ន្រក ់ ចំនួនថ្ង្រដ្រលហួសកាលកំណត់សង អត្រ្រសំវិធានធន
 ឥណទានរយៈព្រលខ្លីជ (តនិចាងមួយឆ្ន្រំ):
 ឥណទានក្រ្រមស្តង់ដរ ពីជ 30 ដល់ 59 ថ្ង្រ   10%
 ឥណទានាប់សង្រស័យ ពីជ 60 ដល់ 89 ថ្ង្រ   30%
 ឥណទានបាតន់បង់ លើសពីជ 90 ថ្ង្រ   100%

 ឥណទានរយៈព្រលវ្រង (លើសពីជមួយឆ្ន្រំ):
 ឥណទានក្រ្រមស្តង់ដរ ពីជ 30 ដល់ 179 ថ្ង្រ   10%
 ឥណទានាប់សង្រស័យ ពីជ 180 ដល់ 359 ថ្ង្រ   30%
 ឥណទានបាតន់បង់ លើសពីជ 360 ថ្ង្រ   100%

បាគ្ទ្រប់ពីជទទួលបានអាា្ញ្រប័ណ្ណជាធនាគារឯកទ្រស ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2016 ធនាគារបានក្រប្រ្រ ារបា៉្រន់ស្ម្រនលើសំវិធានធននសម្រ្រប់ឥណទាន
អាក្រក់ និងាប់សង្រស័យ ដើម្របីជគោរពតាមគោលារណ៍ណ្រាគំរបស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុាសម្រ្រប់ធនាគារឯកទ្រស ដូចខាងក្រ្រម ៖

 ចំណាត់ថ្ន្រក ់ ចំនួនថ្ង្រដ្រលហួសកាលកំណត់សង អត្រ្រសំវិធានធន
 ឥណទានធនម្មតា តនិចាង 30 ថ្ង្រ   1%
 ឥណទានឃ្ល្រំមើល ពីជ 30 ដល់ 89 ថ្ង្រ   3%
 ឥណទានក្រ្រមស្តង់ដរ ពីជ 90 ដល់ 179 ថ្ង្រ   20%
 ឥណទានាប់សង្រស័យ ពីជ 180 ដល់ 359 ថ្ង្រ   50%
 ឥណទានបាតន់បង់ 360 ថ្ង្រ ឬលើស   100%

ារផ្ល្រស់ប្តូរារបា៉្រន់ស្ម្រនន្រះ ត្រូវបានអនុវតន្តតាមវិធនីជសស្រ្តទស្រសនវិស័យ និងធ្វើឱ្រយមានារកើនឡើងនូវ សំវិធានធននសម្រ្រប់ឥណទានអាក្រក់ និង
ាប់សង្រស័យចំនួន 8,988 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់ារិយបរិច្ឆ្រទន្រះ។ 
ាងន្រះទៅទៀតន ធនាគារបានធ្វើសំវិធានធននទូទៅ ដោយកតន់ត្រ្រសំវិធានធននលើចំនួនន្រសំពៀតន ឥណទាន ដ្រលមានហនិភ័យទាំងអស់ 
(ឥណទានហួសាលកំណតន់សង 90 ថ្ង្រ ឬលើសពីជន្រះទៀតន) សំវិធានធននន្រះមានចំនួនលើសពីជកម្រិតនសំវិធានធននាក់លាក់ដ្រលតនម្រូវដោយធនាគា
រាតនិន្រកម្ពុា ដ្រលមានច្រងខាងលើ ។  អ្នកគ្រប់គ្រងជឿាក់ថា ារកតន់ត្រ្រប្របន្រះមានភាពសមហ្រតនុផលាងក្នុងារ ឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពីជសំវិធានធននចាំ
បាច់ ដើម្របីជស្រូបយកហនិភ័យាគាគដ្រលទាក់ទិននឹងបញ្ហ្រផ្រស្រងៗៅក្នុង បរិយាស ធនាគារឯកទ្រស គ្រ្រះមហន្តរាយធនម្មាតនិ និងាររីករាលដល ង 
ន្រភាពយ៉្រប់យឺនន្រប្រ្រក់ ចំណូលរបស់គ្រួសរៅតាមជនបទ ដ្រលអាចឲ្រយអតនិថិជន មិនមានលទ្ធភាពសងឥណទានដ្រលមិនទូទាតន់ វិញបាន ។
ភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រសំវិធានធននលើឥណទានអាក្រក់ និងាប់សង្រស័យ ត្រូវបានវាយតនម្ល្រដោយ អ្នកគ្រប់គ្រង ារៀងរាល់ខ្រ ។   លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយត្រូង
វបានពិចារណាក្នុងារវាយតនម្ល្រលើភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រសំវិធានធននលើឥណទានអាក្រក  ់និង ាប់សង្រស័យដូចា ទំហំន្រឥណទាន បទពិសោធនន៍ន្រារ 
ខាតនបង់កន្លងទៅ លក្ខខណ្ឌស្រដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្របន្ន និងផលប៉ះពាល់ផ្រស្រងៗដល់អតនិថិជន ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវតន្ថុ របស់អតនិថិជន និងស្ថ្រនភាពាក់ស្ត្រងន្រឥណ
ទានធៀបនឹងដំណើរារន្រឥណទានក្នុងអំឡុងព្រលន្រកិច្ចសន្រា ។ 
សំវិធានធនននឹងត្រវូធ្វើារគណាគតាមភាគរយ ន្រចំនួនសមតុនល្រយដ្រលៅសល់ៅព្រលដ្រលឥណទាន នោះត្រវូបានចាត់នថា្ន្រក់ថាមិនដំណើរារលើក
ល្រងត្រារប្រ្រក់បង្គនរ ។  សំវិធានធនន ត្រូវបានកតន់ត្រ្រក្នុង បញ្ផីជគណន្រយ្រយរបស់ក្រុមហុ៊ន និងត្រូវទទួលស្គ្រល់ក្នុងរបាយារណ៍លទ្ធផលរៀងរាល់ខ្រ
ៅព្រលដ្រល ឥណទានត្រូវបានចាតន់ថា្ន្រក់ក្រ្រមកម្រិតនស្តង់ដរ ។ ារប្រមូលបានមកវិញនូវឥណទាន ដ្រលបានលុបបំបាតន់ចោលពីជព្រលមុន និង 
ារាតន់បន្ថយនួវ សំវិធានធននពីជព្រលមុន ត្រូវបានកតន់ត្រ្រាចំណួលពីជប្រតនិបតន្តិារៅក្នុងរបាយារណ៍លទ្ធផល ។ 

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ ត្រូវបានកតន់ត្រ្រតាមតនម្ល្រដើម ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ច)

(ឆ)

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ
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ទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ

ផ្ន្រកន្រទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ ត្រូវបានកតន់ត្រ្រតាមតនម្ល្រដើម ដករំលស់បង្គនរ និងារខាតនបង់លើឱនភាពន្រតនម្ល្រ បង្គនរប្រសិនបើមាន ។ 
ៅព្រលដ្រលធាតនុរបស់ទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ មានអាយុាលប្រើប្រ្រស់ខុសៗា្ន្រ ធាតនុទាំងនោះ ត្រូវបានចាតន់ទុកាផ្ន្រកផ្រស្រងា្ន្រ សមាសធាតនុចម្របងៗន្រទ្រព្រយ 
និងបរិា្ខ្ររ ។

រំលស់លើទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ាចំណាយៅក្នុងរបាយារណ៍លទ្ធផល ដោយផ្អ្រកលើ មូលដ្ឋ្រនរំលស់ថ្ររទៅតាមអាយុាលប្រើប្រ្រស់
បា៉្រន់ស្ម្រនរបស់ទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររនីជមួយៗដូចខាងក្រ្រម៖

 • ារក្រលំអអាារជួល 3 – 10 ឆ្ន្រំ
 • កុំព្រយូទ័រ និងបរិា្ខ្ររកុំព្រយូទ័រ 3 – 5 ឆ្ន្រំ
 • បរិា្ខ្ររារិយល័យ 2 – 3 ឆ្ន្រំ
 • គ្រឿងសងា្ហ្ររឹម និងគ្រឿងបំពាក់ 3 – 5 ឆ្ន្រំ

ារចំណាយបាគ្ទ្រប់ដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ន្រកមួយន្រទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ ដ្រលបានទទួលស្គ្រល់រួចមកហើយ ត្រូវបានបូកបញ្ចូលទៅក្នុងតនម្ល្រយោង
ន្រផ្ន្រកនោះ ប្រសិនបើអាចមានលទ្ធភាពផ្តល់នូវអតន្ថប្រយោជន៍ ស្រដ្ឋកិច្ចាគព្រលអាគគតនដល់ក្រុមហ៊ុនលើសពីជស្តង់ដរដើម ។ ង 
រាល់ារចំណាយបាគ្ទ្រប់ផ្រស្រងទៀតន ត្រូវ បានទទួលស្គ្រល់ាចំណាយៅក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានកើតនឡើង ។

ចំណ្រញ ឬខាតនពីជារឈប់ប្រើ ឬារលក់ច្រញផ្ន្រកន្រទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររណាមួយត្រូវបានកំណតន់ដោយ ភាពខុសា្ន្ររវាងសច់ប្រ្រក់ទទួលបានពីជារលក់ 
និងតនម្ល្រយោងន្រផ្ន្រកនោះ ហើយត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ ៅក្នុងរបាយារណ៍លទ្ធផលាគថ្ង្រឈប់ប្រើ ឬលក់ច្រញ ។

ទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ ដ្រលបានដករំលស់អស់ហើយត្រូវបានរក្រសាទុកក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុរហូតនដល់ ថ្ង្រដ្រលទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររទាំងនោះត្រូវបានលក់ច្រញ 
ឬលុបបំបាតន់ចោល ។

ទ្រព្រយសកម្មអរូបិយ

ទ្រព្រយសកម្មអរូបិយរួមមាន កម្មវិធនីជកុំព្រយូទ័រ និងថ្ល្រដើមពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានកតន់ត្រ្រតាមថ្ល្រដើមដករំលស់បង្គនរ និងារខាតនបង់លើឱនភាពន្រតនម្ល្របង្គនរ ប្រសិន
បើមាន ។  កម្មវិធនីជកុំព្រយូទ័រត្រូវបានកតន់ត្រ្រក្នុងគ្រ្រដ្រល ចំណាយកើតនឡើង ដើម្របីជទទួលបាន និងប្រើប្រ្រស់កម្មវិធនីជនោះ ។  រំលស់ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ក្នុង
របាយារណ៍លទ្ធផលដោយផ្អ្រកលើមូលដ្ឋ្រន រំលស់ថ្ររតាមារបា៉្រន់ស្ម្រនន្រអាយុាលប្រើប្រ្រស់ក្នុងរយៈព្រល 5 ឆ្ន្រំ ។

ឱនភាពន្រតនម្ល្រ

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវតន្ថុ

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវតន្ថុ ត្រូវបានវាយតនម្ល្រាគាលបរិច្ឆ្រទរាយារណ៍នីជមួយៗ ដើម្របីជកំណតន់ថាតើមាន ភស្តុតាងណាមួយដ្រលបងា្ហ្រញថា ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវតន្ថុ
ទំាងនោះមានឱនភាពន្រតនម្ល្រ ។  ទ្រព្រយសកម្ម ហិរញ្ញវតន្ថ ុត្រវូបានចាត់នទុកថាមានឱនភាពន្រតនម្ល្រប្រសិនបើមានហ្រតុនារណ៍មួយ ឬច្រើនជះឥទ្ធពិលាអវិជ្ជមាន
លើលំហូរទឹកប្រ្រក់បា៉្រន់ស្ម្រនាគព្រលអាគគតនដល់ទ្រព្រយសកម្មនោះ ។  ករណីជន្រះមិនត្រូវ បានប្រើសម្រ្រប់ឥណទានផ្តល់ដល់អតនិថិជននោះទ្រ ដោយវាត្រូវ
បានបងា្ហ្រញៅក្នុងគោលនយោបាយ គណន្រយ្រយដោយឡ្រកៅក្នុងកំណតន់សំាល់ 3 (ច) ។
រាល់ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវតន្ថុោលសរវន្ត ត្រូវបានត្រួតនពិនិតន្រយឱនភាពន្រតនម្ល្រតាមមូលដ្ឋ្រនោល ។ ទ្រព្រយ សកម្មៅសល់ ត្រូវបានវាយតនម្ល្រារួមក្នុងក្រុម
ទ្រព្រយសកម្មដ្រលមានហនិភ័យឥណទានស្រដៀងា្ន្រ ។
ារខាតនបង់លើឱនភាពន្រតនម្ល្រត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ៅក្នុងរបាយារណ៍លទ្ធផល ។
ារខាតនបង់លើឱនភាពន្រតនម្ល្រត្រវូដកច្រញ ប្រសិនបើមានព្រតឹន្តាិរណ៍កើតនឡើងបាគ្ទ្រប់ពីជារទទួលស្គ្រល់ ារខាតនបង់លើឱនភាពន្រតនម្ល្រតនម្រវូឲ្រយដកច្រញ ។ 

ទ្រព្រយសកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវតន្ថុ

តនម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្ម មិនម្រនហិរញ្ញវតន្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានត្រួតនពិនិតន្រយឡើងវិញៅរាល់ ាលបរិច្ឆ្រទរាយារណ៍នីជមួយៗ ដើម្របីជកំណតន់ថាតើមាន
សញ្ញ្រណណាមួយដ្រលបងា្ហ្រញថាទ្រព្រយសកម្ម ទាំងនោះមានឱនភាពន្រតនម្ល្រ ។  ប្រសិនបើមានសញ្ញ្រណនោះកើតនឡើង ារបា៉្រន់ស្ម្រនលើតនម្ល្រដ្រល អាច
ប្រមូលបានវិញរបស់ទ្រព្រយសកម្មត្រូវបានធ្វើឡើង ។ 
តនម្ល្រដ្រលអាចប្រមូលមកវិញបានន្រទ្រព្រយសកម្ម ឬឯកតាបង្កើតនសច់ប្រ្រក់ គឺាតនម្ល្រដ្រលធនំាងរវាង តនម្ល្រប្រើប្រ្រស់ និងតនម្ល្រសមស្របដកចំណាយ
ដើម្របីជលក់ច្រញ ។  ក្នុងារបា៉្រន់ប្រមាណតនម្ល្រប្រើប្រ្រស់ សច់ប្រ្រក់រំពឹងថានឹងទទួលបានាគព្រលអាគគតន ត្រូវបានអប្របហរទៅតនម្ល្របច្ចុបន្ន 

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ជ)

(i)

(ii)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(ឈ)

(ញ)

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ដ)

(ឋ)

(ឌ)

(ឍ)

(ណ)

ដោយប្រើអត្រ្រ ារប្រ្រក់មុនបង់ពន្ធ ដ្រលឆ្លុះបញ្ច្រំងារបា៉្រន់ប្រមាណន្រតនម្ល្រព្រលវ្រលាក្នុងលក្ខខណ្ឌទីជផ្រសារបច្ចុប្របន្ន និង ហនិភ័យាក់លាក់ សម្រ្រប់
ទ្រព្រយសកម្មទំាងនោះ ។  សម្រ្រប់គោលបំណងន្រារត្រតួនពិនិតន្រយលើ ឱនភាពន្រតនម្ល្រ ទ្រព្រយសកម្មត្រវូបានដក់បញ្ចលូា្ន្រាក្រមុដ្រលអាចបង្កើតនសច់ប្រ្រក់
បានតនូចបំផុតនពីជារ បន្តារប្រើប្រ្រស់ដោយមិនពឹងផ្អ្រកខា្ល្រំងលើលំហូរទឹកប្រ្រក់ន្រទ្រព្រយសកម្មដទ្រទៀតន ឬក្រុមទ្រព្រយសកម្ម ដទ្រទៀតន ហៅាតន់ថា 
(ងឯកតាបង្កើតនសច់ប្រ្រក់ង) ។ 

ារខាតនបង់លើឱនភាពន្រតនម្ល្រ ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ប្រសិនបើតនម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្មមួយ ឬឯកតា បង្កើតនសច់ប្រ្រក់ មានចំនួនលើសពីជតនម្ល្រដ្រលអាច
ប្រមូលមកបានវិញ ។  ារខាតនបង់លើឱនភាពន្រតនម្ល្រ ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ៅក្នុងរបាយារណ៍លទ្ធផល ។

ប្រ្រក់កម្ចីជ

ប្រ្រក់កម្ចីជត្រូវបានបងា្ហ្រញតាមសមតនុល្រយប្រ្រក់ដើមដ្រលៅសល់ ។

សំវិធានធនន

សំវិធានធនន ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ៅព្រលដ្រលធនាគារមានាតនព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្របាប់ ឬ ាតនព្វកិច្ច ប ្រយោលាគព្រលបច្ចុប្របន្នដ្រលាលទ្ធផលន្រ
ព្រឹតន្តិារណ៍កន្លងផុតនទៅ ហើយមានលទ្ធភាពដ្រលតនម្រូវ ឲ្រយមានលំហូរច្រញនូវអតន្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងារបំព្រញនូវាតនព្វកិច្ចនោះ ។
ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់ មានលក្ខណៈសរវន្ត សំវិធានធននត្រូវបានកំណតន់ដោយអប្របហរលំហូរទឹកប្រ្រក់ដ្រលរំពឹងថានឹងទទួល បានាគព្រលអាគគតន 
ដោយប្រើអត្រ្រមុនបង់ពន្ធ ដ្រលឆ្លុះបញ្ច្រំងពីជារបា៉្រន់ប្រមាណន្រតនម្ល្រព្រលវ្រលាក្នុង លក្ខខណ្ឌទីជផ្រសារបច្ចុប្របន្ន និងហនិភ័យាក់លាក់ចំពោះបំណុល
ទាំងនោះ ។ 

ារទទួលស្គ្រល់ប្រ្រក់ចំណូល និងចំណាយ

ចំណូលារប្រ្រក់ត្រវូបានទទួលស្គ្រល់ដោយផ្អ្រកលើមូលដ្ឋ្រនបង្គនរ ។  ៅព្រលដ្រលឥណទានមួយ ត្រវូបានចាត់នថា្ន្រក់ាឥណទានមិនដំណើរារ ារកត់នត្រ្រ
ចំណូលពីជារប្រ្រក់ត្រូវបានព្រយួរទុក រហូតនដល់ ព្រលដ្រលធនាគារបានទទួលសច់ប្រ្រក់ាក់ស្ត្រង ។  ចំណូលពីជារប្រ្រក់ត្រូវបានធ្វើារគណាគដោយ ប្រើ
វិធនីជសស្ត្រសមតនុល្រយថយចុះលើសមតនុល្រយឥណទានដ្រលៅសល់ប្រចាំខ្រ ។
កម្រ្រស្រវាកម្មឥណទាន ត្រវូបានទទួលស្គ្រល់ាចំណូលៅព្រលដ្រលទឹកប្រ្រក់ឥណទានត្រវូបានផ្តល់ ដល់អតិនថិជន ។  កម្រ្រស្រវាកម្មឥណទានត្រវូបាន
គណាគដោយប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់ដើម និងអត្រ្រកម្រ្រ ស្រវាកម្ម ។ 

ចំណាយារប្រ្រក់ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់តាមមូលដ្ឋ្រនបង្គនរ ។

ភតនិសន្រាប្រតនិបតន្តិារ

ថ្ល្រឈ្នលួដ្រលត្រវូទូទាត់នលើភតិនសន្រា ប្រតិនបតន្តាិរ ត្រវូបានទទួលស្គ្រល់ក្នងុរបាយារណ៍លទ្ធផលតាម វិធនីជសស្ត្ររំលស់ថ្ររទៅតាមថ្ររវ្រលាន្រភតិនសន្រា ។
ារសន្រាភតនិសន្រា មិនត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ា បំណុលទ្រ រហូតនដល់ព្រលដ្រលក្រុមហ៊ុន មានាតនព្វកិច្ចត្រូវទូទាតន់ ។

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ឬខាតនប្រចាំឆ្ន្រំ រួមមានពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រចាំឆ្ន្រំ និងពន្ធពន្រារ ។  ពន្ធលើ ប្រ្រក់ចំណ្រញប្រចាំឆ្ន្រំ ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ៅក្នុង
របាយារណ៍លទ្ធផល លើកល្រងត្រក្នងុករណីជដ្រល ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ទាក់ទងទៅនឹងធាតុនណាដ្រលបានទទួលស្គ្រល់ាផ្ន្រកមួយន្រមូលនិធិនមា្ច្រស់ហុ៊ន
ក្នុងករណីជន្រះ ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក៏ត្រូវបាន កំណតន់បងា្ហ្រញាផ្ន្រកមួយន្រមូលនិធនិមា្ច្រស់ហ៊ុនផងដ្ររ ។
ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រចាំឆ្ន្រំ គឺាពន្ធដ្រលរំពឹងថា ត្រូវបង់លើប្រ្រក់ចំណ្រញាប់ពន្ធប្រចាំឆ្ន្រំ ដោយប្រើ អត្រ្រពន្ធដ្រលបានអនុម័តន ឬបានអនុម័តនាអាទិ៍
ៅាលបរិច្ឆ្រទរាយារណ៍ និងនិយ័តនភាពទាំងឡាយ លើពន្ធត្រូវបង់ពីជឆ្ន្រំមុនៗ ។
ពន្ធពន្រារ ត្រូវបានកំណតន់តាមវិធនីជសស្ត្រតារាងតនុល្រយារលើភាពលំអៀងបណ្ត្រះអាសន្នរវាងតនម្ល្រយោង ន្រទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុលៅក្នុងរបាយារណ៍
ហិរញ្ញវតន្ថុ និងតនម្ល្រយោងសម្រ្រប់ារគិតនពន្ធ ។  ចំនួនន្រ ពន្ធពន្រារដ្រលបានកំណតន់នោះ គឺផ្អ្រកលើលក្ខណៈដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់បាន ឬអាចាតន់កងបាន
ដ្រលនឹង កើតនឡើងរវាងតនម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល ដោយប្រើអត្រ្រពន្ធកំណតន់ៅថ្ង្រតារាងតនុល្រយារ ។

ពន្ធពន្រារាទ្រព្រយសកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ត្រក្នុងករណីជអាចនឹងកើតនមានឡើងនូវប្រ្រក់ចំណ្រញាប់ពន្ធ ាគព្រលអាគគតនដ្រលអនុញ្ញ្រតនឲ្រយប្រើប្រ្រស់
ាត់នកងាមួយពន្ធពន្រារនោះបាន ។ពន្ធពន្រារាទ្រព្រយសកម្ម ត្រវូបានាត់នបន្ថយក្នងុករណីជមិនអាចមាននូវារប្រើប្រ្រស់នូវអតន្ថប្រយោជន៍ពន្ធទំាងនោះ
បាន ។

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ត)

ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិកទៅជាប្រ្រក់រៀល

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ត្រូវបានបងា្ហ្រញាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។  ារប្តូររូបិយប័ណ្ណជពីជប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ទៅាប្រ្រក់រៀល ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្របីជ
អនុវតន្តទៅតាមគោលារណ៍របស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុាពាក់ព័ន្ធ នឹងាររៀបចំ និងារកំណតន់បងា្ហ្រញៅក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ដោយប្រើអត្រ្រ
ប្តូរប្រ្រក់មធន្រយមាផ្លូវារ ប្រាសដោយធនាគារាតនិន្រកម្ពុា ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 ដ្រល 1 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ស្មើនឹង 4,037 រៀល (ថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ 
ឆ្ន្រំ 2015: 1 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ស្មើនឹង 4,050 រៀល) ។  តនួល្រខាប្រ្រក់រៀលន្រះ មិនត្រូវបាន យកមកបកស្រ្រយថាតនួល្រខប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ត្រូវបានប្តូរ
ទៅាប្រ្រក់រៀល ឬនឹងត្រូវប្តូរាប្រ្រក់រៀល ាគព្រលអាគគតនតាមអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ន្រះ ឬអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ផ្រស្រងទៀតននោះឡើយ ។ 

សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជជា
   2016   2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
 (កំណតន់សំាល់ 4) (កំណតន់សំាល់ 4)

 គណនីជចរន្ត 22,343 90,199 1,825 7,391
 ប្រ្រក់តនម្កល់ធាាគលើដើមទុន 500,000 2,018,500 500,000 2,025,000

  522,343 2,108,699 501,825 2,032,391

      
ប្រ្រក់បញ្ញើតាមច្របាប់ត្រូវបានរក្រសាទុកៅ ធនាគារាតនិន្រកម្ពុាដោយអនុោមទៅតាមប្រាសរបស់ ធនាគារាតនិន្រកម្ពុាល្រខ B7-00-05 ចុះថ្ង្រទីជ 11 
ខ្រ មករា ឆ្ន្រ ំ2000 ស្ដីជពីជអាា្ញ្រប័ណ្ណជន្រធនាគារឯកទ្រស ចំនួន 5% ន្រដើមទុនចុះបញ្ជីជ ។  ប្រ្រក់តនម្កល់ន្រះ នឹងត្រវូបង្វលិឲ្រយធនាគារវិញៅព្រលដ្រលក្រមុហុ៊ន
ស្ម័គ្រចិតន្ត បញ្ចប់អាជីជវកម្មរបស់ខ្លួន ៅក្នុងព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា ។

ប្រ្រក់តនម្កល់ធាាគលើដើមទុន ទទួលបានារប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំតាមអត្រ្រ ពីជ 0.2% ដល់ 0.22% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ។

សមតុល្រយនៅធនាគារនានា

ប្រ្រក់បញ្ញើាគណនីជចរន្តៅធនាគារក្នុងស្រុក ត្រូវបានដក់ាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលមិនទទួលបាន ារប្រ្រក់ ។

4.

5.

6.
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ក)

(ខ)

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន

       

        

ឥណទានផ្តល់ដល់អតនិថិជនត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រ្រម៖

7.
  2016   2015
 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
    (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតនិថិជន  34,359,843 138,710,686 27,789,949 112,549,293

ឥណទានបុគ្គនលិក 167,868 677,683 119,287 483,112

ឥណទានដុល 34,527,711 139,388,369 27,909,236 113,032,405

សំវិធានធននសម្រ្រប់ឥណទានខាតនបង់

   ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា 748,013 3,019,728 416,670 1,687,513

   សំវិធានធននក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទ 1,271,981 5,134,987 804,186 3,256,953

   ារលុបច្រញ (849,509) (3,429,466) (472,843) (1,915,014)

   ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ 1,170,485 4,725,249 748,013 3,029,452

ឥណទានផ្តល់ដល់អតនិថិជនសុទ្ធ 33,357,226 134,663,120 27,161,223 110,002,953

  2016   2015
 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
  (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)
តាមចំណាតន់ថា្ន្រក់ឥណទានៈ
ឥណទានស្តង់ដរៈ
ពុំមានារធាាគ 32,902,287 132,826,533 26,964,882 109,207,772
ឥណទានឃ្ល្រំមើល:
ពុំមានារធាាគ 610,883 2,466,135 - -
ឥណទានក្រ្រមស្តង់ដរៈ
ពុំមានារធាាគ 408,709 1,649,958 587,786 2,380,533
ឥណទានាប់សង្រស័យៈ
ពុំមានារធាាគ 605,832 2,445,743 354,181 1,434,433
ឥណទានបាតន់បង់ៈ
ពុំមានារធាាគ - - 2,387 9,667
      
 34,527,711 139,388,369 27,909,236 113,032,405 
      

តាមាលកំណតន់ៈ

រយៈព្រល 1 ខ្រ 2,989,486 12,068,555 275,470 1,115,653

1 ខ្រ ទៅ 3 ខ្រ 2,601,760 10,503,305 3,012,465 12,200,483

3 ខ្រ ទៅ 12 ខ្រ 10,391,076 41,948,774 7,426,339 30,076,673

លើសពីជ 12 ខ្រ 18,545,389 74,867,735 17,194,962 69,639,596

 34,527,711 139,388,369 27,909,236 113,032,405
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ឥណទានផ្តល់ដល់អតនិថិជនត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រ្រម(តន)៖ 
  2016   2015
 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
  (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

តាមផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចៈ

កសិកម្ម 4,619,899 18,650,532 5,576,786 22,585,983

ឥណទានបុគ្គនលិក 167,868 677,683 119,287 483,112

ផ្រស្រងៗ (ឯក្កតនជន) 29,739,944 120,060,154 22,213,163 89,963,310

 34,527,711 139,388,369 27,909,236 113,032,405
      
តាមរូបិយប័ណ្ណជៈ
ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 34,527,711 139,388,369 27,909,236 113,032,405
      
តាមនិវាសនដ្ឋ្រនៈ 
និវាសនជន 34,527,711 139,388,369 27,909,236 113,032,405
      
តាមអត្រ្រារប្រ្រក់ (ក្នុងមួយឆ្ន្រំ):
ឥណទានឯកតន្តជន  7.08% - 43.92%    10.02%-44.4%

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(គ)

(ឃ)

(ង)

(ច)

8.

7. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន(ត)

  2016  2015
 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
  (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

ារប្រ្រក់ត្រូវទទួល 776,350 3,134,125 671,501 2,719,579
ប្រ្រក់បញ្ញើរ 198,871   802,842 58,189 235,665
ចំណាយជួល 169,980 686,209 135,480 548,694
ចំណាយបង់មុន 95,625 386,038 108,203 438,222
ផ្រស្រងៗ 538,138 2,172,464 475,148 1,924,349
      
 1,778,964 7,181,678 1,448,521 5,866,509 
      
   

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

9. ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខ្ររ

 ារក្រលំអ គ្រឿងសងា្ហ្ររឹម បរិា្ខ្ររ កុំព្រយូទ័ និង
  អាារជួល និងគ្រឿងបំពាក់ ារិយល័យ  បរិា្ខ្ររកុំព្រយូទ័រ  សរុប
 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
      (កំណតន់សំាល់ 4)

2016
តម្ល្រដើម
ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2016 934,515 112,476 104,396 921,801 2,073,188 8,396,411
ារទិញបន្ថ្រម 241,914 74,905 95,555 114,274 526,648 2,126,078
ារលុបចោល (3,150) (563) (17,502) (2,481) (23,696) (95,661)
លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ - - - -  - (26,951)
        
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 1,173,279 186,818 182,449 1,033,594 2,576,140 10,399,877
      

ដកៈ រំលស់បង្គរ
ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 20156 395,696 36,457 63,272 240,303 735,728 2,979,698 
រំលស់ក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទ 290,942 38,413 45,272 297,719 672,346 2,714,261
ារលុបចោល (3,135) (539) (17,173) (2,214) (23,061) (93,097)
លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ - - - - - (9,565)
       
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 683,503 74,331 91,371 535,808 1,385,013 5,591,297

តម្ល្រយោង
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 489,776 112,487 91,078 497,786 1,191,127 4,808,580

2015
តម្ល្រដើម
នោថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2015 910,930  83,032   87,897   796,620   1,878,479   7,654,802
ារទិញបន្ថ្រម 23,585 29,444 16,499 125,181 194,709 788,571
លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ - - - - - (46,962)
        
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2015 934,515 112,476 104,396 921,801 2,073,188 8,396,411
       

ដកៈ រំលស់បង្គរ
ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2015 159,236   16,130   34,392   123,784   333,542  1,359,184
រំលស់ក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទ 236,460  20,327  28,880  116,519  402,186  1,628,853
លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ      (8,339)
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2015 395,696 36,457 63,272 240,303 735,728 2,979,698

តម្ល្រយោង
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2015 538,819 76,019 41,124  681,498  1,337,460  5,416,713
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

10.

11.

ទ្រព្រយសកម្មអរូបិយ

គណនីត្រូវទូទាត់ និងចំណាយបង្គរ

  2016     2015
 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
    (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

តម្ល្រ
ាគថ្ង្រទីជ1 ខ្រ មករា 2,983,565 12,083,438 2,459,529 10,022,581
ទិញបន្ថ្រម 282,648 1,141,050 524,036 2,122,346
លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ - (38,786) - (61,489)
     
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ 3,266,213 13,185,702 2,983,565 12,083,438

 ដក: រំលស់បង្គរ
ាគថ្ង្រទីជ1 ខ្រ មករា 333,028 1,348,763 142,785 581,849
រំលស់ក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទ 643,591 2,598,177 190,243 770,484
លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ - (4,329) - (3,570)
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ 976,619 3,942,611 333,028 1,348,763

តម្ល្រយោង
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រធន្នូ 2,289,594 9,243,091 2,650,537 10,734,675

  2016   2015

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល

    (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

គណនីជត្រូវទូទាតន់ឲ្រយអ្នកផ្គនតន់ផ្គនង់ 523,111 2,111,799 439,453 1,779,785

ចំណាយបង្គនរ  178,826 721,921 120,766 489,102

បុរ្រប្រទានពីជអតនិថិជន 96,040 387,713 66,758 270,370

បំណុលពន្ធផ្រស្រងៗ 71,545 288,827 46,649 188,928

ារប្រ្រក់ព្រយួរទុក 11,010 44,447 15,630 63,301

ផ្រស្រងៗ 111,497 450,114 27,673 112,076

      

 992,029 4,004,821 716,929 2,903,562

ចំណាយពន្ធរួមមាន ពន្ធលើប្រ្រក់បៀវតន្រសរ៍ និងបំណុលពន្ធាតន់ទុក ។
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

12.

(ក)

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ពន្ធពន្រារ
ពន្ធពន្រារាទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល ត្រូវបានាតន់កងៅព្រលមានារអនុញ្ញ្រតនដោយច្របាប់ និងស្ថិតន ក្រ្រមអាា្ញ្រធនរពន្ធត្រមួយ ។ ចំនួនដ្រលបានាតន់កង
រួចហើយមានដួចខាងក្រ្រម៖
  
  2016  2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

ពន្ធពន្រារាទ្រព្រយសកម្ម 200,776 810,533 129,845 525,873
 ពន្ធពន្រារាបំណុល - - (70,592) (285,898)
       
  200,776 810,533 59,253 239,975 
       
  
បម្រ្របម្រួលពន្ធពន្រារាទ្រព្រយសកម្មសុទ្ធ មានដូចខាងក្រ្រម៖

  2016 2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
   (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

ាគថ្ង្រទីជ1 ខ្រ មករា 59,253 239,975 53,215 216,851
 ផ្ទ្ររចូលក្នុងទៅរបាយារណ៍លទ្ធផល 141,523 571,328 6,038 24,453
 លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ - (770) - (1,329)
       
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ 200,776 810,533 59,253 239,975 
       
ពន្ធពន្រារាទ្រព្រយសកម្ម/(បំណុល) មានដូចខាងក្រ្រម៖

  2016 2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
   (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

រំលស់  27,269 110,085 (70,592) (285,898)
 សំវិធានធននឥណទានខាតនបង់ 157,165 634,475 116,119 470,282 
 ប្រ្រក់ចំណូលមិនទាន់ទទួលបាន 15,114 61,015 13,352 54,076 
 ខាតនពីជលំអៀងអត្រ្រប្ដូរប្រ្រក់ 1,228 4,958 374 1,515
       
  200,776 810,533 59,253   239,975 
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ខ)

(គ)

12. ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ(ត)

បំណុលពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ     
 2016 2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)
ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា 280,305 1,135,235 176,353 718,638
 ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រចាំឆ្ន្រំ 219,900 887,736 366,715   1,485,195
 ឥណទានពន្ធយោង
 ទៅារិយបរិច្ឆ្រទខាងមុខ 7,449 30,072 - - 
 ពន្ធដ្រលបានបង់ (368,459) (1,487,468) (262,763) (1,064,190)
 លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ - (3,645) - (4,408)
       
ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ 139,195 561,930 280,305 1,135,235 
      
អនុោមទៅតាមច្របាប់ពន្ធន្រព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា ក្រុមហ៊ុនមានាតនព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ដោយគណាគតាមអត្រ្រ 20% 
ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញាប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធអប្របបរមាដោយគណាគតាមអត្រ្រ 1% ន្រប្រ្រក់ចំណូលសរុប ដោយកំណតន់យកចំនួនពន្ធ ត្រូវបង់ណាដ្រលធនំាង ។

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ     
 2016 2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)
ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រចាំឆ្ន្រំ 219,900 887,736 366,715   1,485,195
 ចំណាយពន្ធពន្រារ (141,523) (571,328) (6,038) (24,453)
       
  78,377 316,408 360,677 1,460,742 
       
ារផ្ទៀងផ្ទ្រតន់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រលគណាគតាមអត្រ្រពន្ធផ្លូវារ 20% ធៀបទៅនឹងពន្ធលើប្រ្រក់ ចំណ្រញដ្រលបងា្ហ្រញក្នុងរបាយារណ៍លទ្ធផលមាន

                    2016         2015

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល      % ដុលា្ល្ររអាម្ររិក  ពាន់រៀល %
    (កំណតន់សំាល់ 4)     (កំណតន់សំាល់ 4)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកពន្ធ 95,134 384,057  1,417,553 5,741,090
ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញផ្អ្រកតាម
អត្រ្រពន្ធាផ្លូវារ 19,027 76,812 20.0% 283,511 1,148,220 20.0%
ចំណាយមិនអាចាតន់កងបាន 38,126 153,915 40.1% 31,444   127,348 2.2%
ខ្វះសំវិធានធននៅ
ារិយបរិច្ឆ្រទមុន 15,782 63,712 16.6% 17,008  68,882 1.2%
ផ្រស្រងៗ 5,442 21,969 5.7% 28,714 116,292 2.0%
ចំណាយពន្ធ លើប្រ្រក់ចំណ្រញ 78,377 316,408 82.4% 360,677 1,460,742 25.4%
        
 ារគណាគប្រ្រក់ចំណូលដ្រលត្រូវាប់ពន្ធនឹងត្រូវមានារត្រួតនពិនិតន្រយ និងអនុម័តនដោយអាា្ញ្រធនរពន្ធដរ ។
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ក)

(ខ)

13. ប្រ្រក់កម្ចី

តាមរូបិយប័ណ្ណជ       
                2016                   2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 28,690,000 115,821,530 21,890,000 88,654,500 

តាមាលកំណតន់
                   2016   2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)
1 ទៅ 3ខ្រ 4,300,000  17,359,100 14,890,000 60,304,500
4 ទៅ 6ខ្រ 21,390,000  86,351,430 7,000,000 28,350,000
លើសមួយឆ្ន្រំ 3,000,000 12,111,000 - -
       
  28,690,000 115,821,530 21,890,000 88,654,500
       

   2016 2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
   (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)
ាគថ្ង្រទីជ 1 ខ្រ មករា 21,890,000 88,654,500 20,730,000 84,474,750
 បន្ថ្រមក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទ 73,310,000 295,952,470 86,810,000 351,580,500
 ទូទាតន់សងក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទ (66,510,000) (268,500,870) (85,650,000) (346,882,500)
 លម្អៀងពីជារប្តូររូបិយប័ណ្ណជ - (284,570) - (518,250)
       
 ាគថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ 28,690,000 115,821,530 21,890,000 88,654,500
 
ប្រ្រក់កម្ចីជពីជធនាគារៅបរទ្រស មានអត្រ្រារប្រ្រក់ពីជ 0.72% ទៅ 2.20% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ (2015: 1.03% ទៅ 2.16%) ។
ចំណាយារប្រ្រក់ក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទមានចំនួន 455,710 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក សមមូលនឹង 1,839,701 ពាន់រៀល (2015: 359,815 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ស្មើនឹង 
1,457,251 ពាន់រៀល) ។  ប្រ្រក់កម្ចីជ ត្រូវបានវិភាគបន្ថ្រមដូចខាងក្រ្រម៖

14. ដើមទុន

   2016  2015
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)
10,000,000 ហ៊ុន មានតនម្ល្រ 
     1 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុង 1 ហ៊ុន
     បានចុះបញ្ជីជ បានបោះផ្រសាយ
    និងបានបង់រួច 10,000,000 40,370,000 10,000,000 40,500,000
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ដើមទុន (ត)

យោងតាមប្រាសង7-016-117 ចុះថ្ង្រទីជ 22 ខ្រ មីជាគ ឆ្ន្រំ 2016 លើ ងដើមទុនអប្របបរមាចុះបញ្ជីជ របស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវតន្ថុង ធនាគារឯកទ្រស 
បង្កើតនក្រ្រមរូបភាព ាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក ត្រូវមានដើមទុនចុះបញ្ជីជអប្របបរមាស្មើនឹង 60ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 15 លាន ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ។ ធនាគារ
ត្រវូបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីជអប្របបរមា ឱ្រយបានយ៉្រងតិនចពាក់កណា្ត្រលន្រដើមទុនដ្រលត្រវូបំព្រញ បន្ថ្រមយ៉្រងយូរត្រមឹដំណាច់ខ្រ មីជាគ ឆ្ន្រ2ំ017 និងបង្រ្គនប់ដើមទុន
ឱ្រយបានគ្រប់ចំនួនយ៉្រងយូរបំផុតនត្រឹម ថ្ង្រទីជ 22 ខ្រ មីជាគ ឆ្ន្រំ2018 ។

ាគថ្ង្រទីជ 23 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល បានអនុម័តនលើារបន្ថ្រមដើមទុនចំនួន 5 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលដើមទុនចំនួន 2.5 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក 
ត្រូវបានបង់ាសច់ប្រ្រក់ៅខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2017 និងដើមទុនចំនួន 2.5 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលៅសល់ នឹងត្រូវបង់បន្ថ្រមត្រឹមខ្រ មីជាគ ឆ្ន្រំ 2018 ។ 
ាគថ្ង្រទីជ 16 ខ្រ មីជាគ ឆ្ន្រំ 2017 ធនាគារ បានទទួលារអនុម័តនពីជធនាគារាតនិន្រកម្ពុា លើារបង្កើនដើមទុនន្រះ។ ាគថ្ង្រច្រញរបាយារណ៍ន្រះ ធនាគារ
បាននឹងកំពុងធ្វើារក្រប្រ្រអនុស្រសារណៈ និងលក្ខន្តិកៈរបស់ធនាគារ ដើម្របីជទទួលបានារអនុម័តនពីជក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។
បាគ្ទ្រប់ពីជារក្រប្រ្រដើមទុនខាងលើ រចាគសម្ព័ន្ធន្រដើមទុនមានដូចខាងក្រ្រម៖
 

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

14.

15.

16.

    % ន្រភាព ចំនួន តនម្ល្រ
    ាមា្ច្រស់កម្មសិទ្ធិ ភាគហ៊ុន ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
     1 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
     ក្នុងមួយហ៊ុន

AEON Thana Sinsap (Thailand) 
Public Company Limited 80 10,000,000 10,000,000
AEON Financial Service Co., Ltd. 20 2,500,000 2,500,000
      
    100 12,500,000 12,500,000
      
ចំណូលពីការប្រ្រក់
     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតនិថិជន 8,458,635 34,147,509 7,255,546 29,384,961
ឥណទានបុគ្គនលិក  31,248 126,148 25,059 101,489
ប្រ្រក់តនម្កល់ធាាគលើដើមទុន 1,059 4,276 368 1,491
        
  
    8,490,942 34,277,933 7,280,973 29,487,941
        
 
ចំណូលកម្រ្រជើងសារ និងផ្រស្រងៗ

     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

កម្រ្រ និងចំណូលផ្រស្រងៗ  533,972 2,155,645 353,336 1,431,011 
ខាតនពីជារប្ដូររូបិយប័ណ្ណជ  (6,135)  (24,767) (850) (3,443)
        
  
    527,837 2,130,878 352,486 1,427,568 
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

17. ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ

     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

 ចំណាយបុគ្គនលិក  2,857,842 11,537,108 2,212,265 8,959,673
រំលស់    1,315,937 5,312,438 592,429  2,399,337
 ចំណាយផ្រសព្វផ្រសាយ និង ផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម 545,448 2,201,974 422,827  1,712,449
 ារជួសជុស និងក្រលំអ  419,186 1,692,254 186,299  754,511
 ចំណាយលើារជួលារិយល័យ 385,506 1,556,288 359,995  1,457,980
 ចំណាយផ្ន្រកទំាគក់ទំនង  236,266 953,806 194,838  789,094
 ចំណាយលើារធ្វើដំណើរ  233,488 942,591 227,166  920,022
ពន្ធ និងអាា្ញ្រប័ណ្ណជ  211,288 852,970 120,052  486,211
 ចំណាយលើារជួលរថយន្ត និងចំណាយដំណើរារ 206,728 834,561 190,891  773,109
 សមា្ភ្ររារិយល័យ និងារបោះពុម្ព 184,962 746,692 171,583  694,911 
កម្រ្រវិា្ជ្រជីជវៈ   141,097 569,609 66,305  268,535
 ចំណាយទឹក ភ្លើង  111,371 449,605 91,628  371,094
 ចំណាយធាាគរា៉្រប់រង  82,698 333,852 66,985  271,289
 ខាតនបង់លើារលុបចោល ទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ 635 2,563 - -
 ចំណាយប្រតនិបតន្តិារCC និង ATM 53,704 216,803 - -
 ចំណាយផ្រ្រសងៗ  209,798 846,952 148,642  602,000
    
    7,195,954 29,050,066 5,051,905 20,460,215
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សាច់ប្រ្រក់ប្រើប្រ្រស់ក្នុជងសកម្មាពប្រតិបត្តិការ
     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

 ចំណ្រញមុនដកពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 95,134 384,057 1,417,553 5,741,090
និយ័តនភាពលើៈ
  រំលស់  1,315,937 5,312,438 592,429 2,399,337
  សំវិធានធននលើឥណទាន
   ាប់សង្រស័យ 1,271,981 5,134,987 804,186 3,256,953
  ខាតនបង់លើារលុបចោល
   ទ្រព្រយ និងបរិា្ខ្ររ 635 2,563 - -
       
 សច់ប្រ្រក់សុទ្ធទទួលបានពីជ
  ប្រតនិបតន្តិារ  2,683,687  10,834,045 2,814,168 11,397,380 
        
ារប្រ្រប្រួលនូវ
  សមតនុល្រយៅធនាគារាតនិន្រកម្ពុា - - (300,000) (1,215,000)
  ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (7,467,984) (30,148,251) (7,557,039)  (30,606,008)
  ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ (322,994) (1,303,928) (391,236) (1,584,506
  គណនីជត្រូវទូទាតន់ និងចំណាយបង្គនរ 275,100 1,110,579 126,678 513,046
  គណនីជត្រូវទូទាតន់សងសម្ព័ន្ធាតនិ (88,442) (357,040) 112,777  456,747
       
    (4,920,633) (19,864,595) (5,194,652)  (21,038,341)
 ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញបានបង់ (368,459) (1,487,468) (262,763)  (1,064,190)
        
 សច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើប្រ្រស់ក្នុង
  សកម្មភាពប្រតនិបតន្តិារ (5,289,092) (21,352,063) (5,457,415)  (22,102,531)
        
 
សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

សម្រ្រប់ារបងា្ហ្រញ ក្នុងរបាយារណ៍លំហូរទឹកប្រ្រក់ សច់ប្រ្រក់ និងសច់ប្រ្រក់សមមូល មានដូចខាងក្រ្រម៖

     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

 សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ   185,874 750,373 153,789 622,846
 គណនីជចរន្តៅធនាគារាតនិន្រកម្ពុា 22,343 90,199 1,825 7,391
 សមតនុល្រយៅធនាគារាគាគ 1,484,889 5,994,497 835,880 3,385,314
        
  
    1,693,106 6,835,069 991,494 4,015,551

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

18.

19.

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ



69

ភតិសន្រយា និងយថាព

ភតនិសន្រា
ធនាគារ មានភតនិសន្រាប្រតនិបតន្តិារ លើារជួលអារារិយល័យ ក្រ្រមភតនិសន្រាប្រតនិបតន្តិារដូចខាងក្រ្រម៖

     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

 រយៈព្រល 1 ឆ្ន្រំ  387,904 1,565,968 364,806 1,477,463
 ពីជ 2 ទៅ 3 ឆ្ន្រំ  479,776 1,936,856 600,541 2,432,192
     
    867,680 3,502,824 965,347 3,909,655
         
ភតនិសន្រាលើឥណទានផ្តល់ដល់អតនិថិជន 
     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

 ឥណទានដ្រលមិនទាន់បានផ្តល់ 7,252,815   29,279,614   151,358   613,000
       

យថាភាពលើពន្ធ

ពន្ធ ត្រូវបានស្ថិតនៅក្រ្រមារត្រួតនពិនិតន្រយ និងតាមដនអង្ក្រតនដោយក្រុមអាា្ញ្រធនរ ដ្រលផ្តល់សិទ្ធិ ដោយច្របាប់ក្នុងារដក់ពិន័យ ដក់ទណ្ឌកម្ម និង
ារគិតនារប្រ្រក់ ។  ារអនុវតន្តច្របាប់ និងបទបញ្ញ្រតន្តិ ពន្ធលើប្រតនិបតន្តិារច្រើនប្រភ្រទប្រឈមនឹងបំណកស្រ្រយផ្រស្រងៗ ។

បញ្ហ្រាក់ស្ត្រងទាំងន្រះ អាចនឹងបង្កើតនឲ្រយមានហនិភ័យពន្ធបន្ថ្រមទៀតន តាមរយៈារវាយតនម្ល្រឡើងវិញ ារផកពិន័យ ពិន័យាប្រ្រក់ និងារយក
ារប្រ្រក់ៅក្នុងព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា ធនំដុំាងៅប្រទ្រស ដទ្រទៀតន ។  អ្នកគ្រប់គ្រងជឿាក់ថា ារធ្វើសំវិធានធននមានលក្ខណៈសមរម្រយគ្រប់គ្រ្រន់ 
ដោយផ្អ្រក លើារបកស្រ្រយន្រនីជតនិកម្មពន្ធ ។ ោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយ មន្ត្រីជដ្រលពាក់ព័ន្ធអាចមានារបកស្រ្រយ ខុសា្ន្រ និងប៉ះពាល់ា្ន្រ ព្រ្រះវិស័យ
ធនាគារមានសរៈសំខាន់។

សមតុល្រយ និងប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធាតិ

សមតនុល្រយាមួយនឹងសម្ព័ន្ធាតនិ

គណនីជត្រូវទូទាតន់សងសម្ព័ន្ធាតនិមានដូចខាងក្រ្រម៖
     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

 AEON Credit Service Co., Ltd 115,836 467,630 204,278 827,326

គណនីជត្រូវទទួលសងសម័្ពន្ធាតនិ គឺពុំមានារធាាគ និងា្ម្រនារប្រ្រក់ ហើយា្ម្រនាលកំណតន់ាក់ លាក់ក្នុងារទូទាតន់សងឡើយ ។ 

កម្រ្រសម្រ្រប់អភិបាល និងអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

ចំណាយ រួមបញ្ចូលទាំង អតន្ថប្រយោជន៍របស់អភិបាល និងអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទ មានចំនួន 554,536 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬស្មើនឹង
 2,238,662 ពាន់រៀល (2015: 552,930 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ 2,239,367 ពាន់រៀល) ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

20.

21.
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(ខ)
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     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)
 ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវតន្ថុ
 សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ  185,874 750,373 153,789 622,846
 សមតនុល្រយៅធនាគារាតនិន្រកម្ពុា 22,343 90,199 1,825 7,391
 សមតនុល្រយៅធនាគារាគាគ 1,484,889 5,994,497 835,880 3,385,314
 ឥណទានផ្តល់ដល់អតនិថិជន 33,357,226 134,663,120 27,161,223 110,002,953
 ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ *  1,314,488 5,306,589 1,131,016 4,580,615
       
 សរុបទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវតន្ថុ  36,364,820 146,804,778 29,283,733 118,599,119
        
 បំណុលហិរញ្ញវតន្ថុ
 គណនីជត្រូវទូទាតន់សង និង
ចំណាយបង្គនរ *  813,434 3,283,833 587,889 2,380,950 
 គណនីជត្រូវទូទាតន់សងសម្ព័ន្ធាតនិ 115,836 467,630 204,278 827,326 
ប្រ្រក់កម្ចីជ   28,690,000 115,821,530 21,890,000 88,654,500
សរុបបំណុលហិរញ្ញវតន្ថុ  29,619,270 119,572,993 22,682,167 91,862,776 
       

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជ

សកម្មភាពរបស់ធនាគារ ប្រឈមនឹងហនិភ័យហិរញ្ញវតន្ថុាច្រើនដូចា ហនិភ័យឥណទាន ហនិភ័យ ទីជផ្រសារ (រួមទាំងហនិភ័យរូបិយប័ណ្ណជ 
ហនិភ័យអត្រ្រារប្រ្រក់ និងហនិភ័យតនម្ល្រ) និងហនិភ័យសច់ ប្រ្រក់ងាយស្រួល ។  អាជីជវកម្មត្រងត្រប្រឈមមុខនឹងហនិភ័យ ហើយ
ហនិភ័យប្រតនិបតន្តិារ គឺា ហនិភ័យដ្រលមិនអាចជៀសបានក្នុងអាជីជវកម្ម ។
ធនាគារមិនបានប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ដូចាកិច្ចសន្រាប្ដូររូបិយប័ណ្ណជ និងអត្រ្រារប្រ្រក់ swaps ដើម្របីជ គ្រប់គ្រងហនិភ័យទាំងនោះទ្រ 
ដោយសរព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា មិនមានទីជផ្រសារ Dirivative ៅឡើយ ។

ធនាគារ មានគោលដៅអនុោមតាមបញ្ញ្រតន្តិរបស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុា ក្នុងារគ្រប់គ្រងហនិភ័យ ហិរញ្ញវតន្ថុ ។  ប៉ុន្ត្រក្រុមហ៊ុន ទទួលស្គ្រល់ថាមិនទាន់
បានអនុវតន្តយ៉្រងព្រញល្រញនូវារគ្រប់គ្រងហនិភ័យ ដ៏ប្រសើររបស់អន្តរាតនិៅឡើយទ្រ ។  ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល បានបង្កើតនផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហនិភ័យ  
ដើម្របីជបង្កើតន បា៉្ររា៉្រម៉្រត្រដ្រលអាចឲ្រយធនាគារទទួលយកហនិភ័យបាន និងតាមដនសកម្មភាពបា៉្ររា៉្រម្រត្រទាំងនោះ ។
ធនាគារាន់ាប់ទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុលដូចខាងក្រ្រម៖

ហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារបានរក្រសាទ្រព្រយបញ្ច្រំ សម្រ្រប់ធាាគដល់ឥណទានផ្តល់ឲ្រយអតនិថិជន ដើម្របីជធាាគដល់ារបាតន់បង់ផ្ន្រក ហិរញ្ញវតន្ថុ ដោយខកខានមិនបានទូទាតន់សង
ទាន់ព្រលវ្រលា ។  ហនិភ័យឥណទានគឺាហនិភ័យសំខាន់ សម្រ្រប់អាជីជវកម្មរបស់ធនាគារ ។  ហនិភ័យឥណទានអាចកើតនឡើងៅព្រលធនាគារផ្ដល់
ឥណទានឲ្រយ អតនិថិជន ។ ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហនិភ័យរបស់ធនាគារគឺាអ្នកតាមដននូវហនិភ័យឥណទាន ។

ការវាស់វាងហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារ បា៉្រន់ប្រមាណនូវកម្រិតនប្រហ្រលន្រារខកខានមិនទូទាតន់សងបំណុលរបស់អ្នកខ្ចីជមា្ន្រក់  ៗ ដោយ អនុោមតាមគោលនយោបាយ នីជតនិវិធនីជ និង
បទពិសោធនន៍ឥណទាន ។  ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហនិភ័យទទួល ខុសត្រូវក្នុងារកំណតន់គោលនយោបាយចំណាតន់ថា្ន្រក់ហនិភ័យ ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
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ារគ្រប់គ្រងកម្រិតនហនិភ័យ និងគោលារណ៍បញ្ជៀសហនិភ័យ

ធនាគារធ្វើប្រតនិបតន្តិារ និងផ្ដល់ឥណទានឲ្រយឯកកតន្តជនដ្រលរស់ៅក្នុងព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា ។  ធនាគារ គ្រប់គ្រងកម្រិតន និងពិនិតន្រយារផ្ដ្រតនលើ
ហនិភ័យឥណទាន ៅព្រលដ្រលបានកំណតន់រកឃើញ ។  ហនិភ័យ ធនំៗ ត្រូវបានកំណតន់ដោយធនាគារាតនិន្រកម្ពុា ដោយមិនឲ្រយលើសពីជ 10%
 មូលន្រនិធនិធនាគារផ្ទ្រល់សុទ្ធ ។

ក្រ្រមប្រាសល្រខ B7-06-226, ធនាគារត្រូវបានតនម្រូវ អោយរក្រសាអនុបាតនយ៉្រងច្រើន 20% ចនោ្ល្រះពីជហនិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ ទៅនិងមូលនិធនិ 
ធនាគារផ្ទ្រល់សុទ្ធ និង អតន្ថប្រយោជន៏បុគ្គនល។  បរិមាណសរុបន្រហនិភ័យឥណទាន មិនអាចលើស 300% ន្រ មូលនិធនិធនាគារផ្ទ្រល់ឡើយ។

គោលនយោបាយក្នុងារកំណតន់ឱនភាពន្រតនម្ល្រ និងារធ្វើសំវិធានធនន

ធនាគារ តនម្រូវឲ្រយអនុវតន្តតាមារធ្វើចំណាតន់ថា្ន្រក់ឥណទាន និងសំវិធានធនន ដ្រលស្របតាមប្រាសល្រខខ B7-09-074 ប្រ.ក ចុះថ្ង្រទីជ 25 ខ្រ 
កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2009 ស្តីជពីជារធ្វើចំណាតន់ថា្ន្រក់ឥណទាន និងសំវិធានធនន ។ សូមមើលកំណតន់សំាល់ល្រខ 3 (ច) សម្រ្រប់ព័តន៌មានលម្អិតន ។ 

ារបងា្ហ្រញហនិភ័យឥណទាន

     2016  2015
    ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល
     (កំណតន់សំាល់ 4)  (កំណតន់សំាល់ 4)

 ឥណទានផ្តល់ដល់អតនិថិជន
  មិនហួសាលកំណតន់
   និងមិនខាតនបង់ 32,323,344 130,489,340 26,506,076 107,349,608
  ហួសាលកំណតន់  
   និងមិនទាន់ខាតនបង់ 578,943 2,337,193 458,806 1,858,164
  ខាតនបង់  1,625,424 6,561,836 944,354 3,824,633
        
    34,527,711 139,388,369 27,909,236 113,032,405

         
ឥណទានមិនទាន់ហួសាលកំណតន់ និងមិនទាន់ខាតនបង់

ឥណទានផ្ដល់ជូនអតិនថិជនដ្រលមិនទាន់ហួសាលកំណត់ន និងមិនទាន់ខាតនបង់ មិនត្រវូបានធ្វើសំវិធានធនន លុះត្រ្រត្រមានព័ត៌នមានផ្រស្រងៗដ្រលបងា្ហ្រញផ្ទយុពីជន្រះ ។

ឥណទានហួសាលកំណតន់ និងមិនទាន់ខាតនបង់

ឥណទានហួសាលកំណត់ន និងមិនទាន់ខាតនបង់ គឺាឥណទានដ្រលារទូទាត់នសងារប្រ្រក់ និងប្រ្រក់ ដើមមានារយឺតនយ៉្រវតិនចាង 30 ថ្ង្រ លុះត្រ្រព័ត៌នមាន
ផ្រស្រងទៀតនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីជបងា្ហ្រញពីជ ារប្រ្រប្រួល ។

ឥណទានខាតនបង់ផ្តល់ដល់អតនិថិជន

អនុោមតាមគោលារណ៍ណ្រាគំរបស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុា សំវិធានធននសម្រ្រប់ឥណទានាប់សង្រស័យ ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រ្រប់ឥណទានហួសាល
កំណតន់លើសពីជ 30 ថ្រ្ង ។  សំវិធានធននអប្របបរមា ត្រូវបានធ្វើ ឡើងទៅតាមារចំណាតន់ថា្ន្រក់របស់ឥណទាននីជមួយៗ លើកល្រងត្រមានព័តន៌មានផ្រស្រងទៀតន

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ii)

(iii)

(iv)

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ
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ហនិភ័យប្រតនិបតន្តិារ

ារខាតនបង់ពីជហនិភ័យប្រតនិបតន្តិារ ដ្រលអាចកើតនមានឡើងដោយសរត្រកង្វះខាតន ឬបរាជ័យន្រដំណើរ ារផ្ទ្រក្នុង ធននធានមនុស្រស និងប្រព័ន្ធ ឬ
បណា្ត្រលមកពីជកតា្ត្រខាងក្រ្រ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈដំណើរារ គ្រប់គ្រងហនិភ័យប្រតនិបតន្តិារដ្រលបានបង្កើតនរួចហើយ ារត្រួតនពិនិតន្រយ និង
ាររាយារណ៍ឲ្រយបាន ត្រឹមត្រូវពីជសកម្មភាពអាជីជវកម្ម ធ្វើឡើងដោយផ្ន្រកត្រួតនពិនិតន្រយ និងាំទ្រដ្រលឯករាជ្រយពីជផ្ន្រកអាជីជវកម្ម និង ារត្រួតនពិនិតន្រយ
ដ្រលផ្តល់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ។

ហនិភ័យទីជផ្រសារ

ហនិភ័យទីជផ្រសារ គឺាហនិភ័យន្រារខាតនបង់កើតនពីជារប្រ្រប្រួលមិនអំណយផលៅក្នុងកម្រិតនតនម្ល្រ ឬ អត្រ្រទីជផ្រសារដ្រលមានសមាសធាតនុសំខាន់ពីជរគឺ 
ហនិភ័យរូបិយប័ណ្ណជបរទ្រស និងហនិភ័យអត្រ្រារប្រ្រក់ ។
ធនាគារមិនបានប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ដូចាកិច្ចសន្រាប្ដូររូបិយប័ណ្ណជ និងអត្រ្រារប្រ្រក់ swaps ដើម្របីជគ្រប់គ្រងហនិភ័យទាំងនោះទ្រដោយសរ
ព្រះរាាណាចក្រកម្ពុា មិនមានទីជផ្រសារ Dirivative ៅឡើយ ។
ធនាគារ បានរក្រសានូវអនុបាតនហនិភ័យរូបិយប័ណ្ណជបរទ្រសាអប្របបរមា ដោយអនុោមទៅតាម គោលារណ៍ណ្រាគំរបស់ធនាគារាតនិន្រកម្ពុា ។ 

ហនិភ័យន្រារប្ដូររូបិយប័ណ្ណជបរទ្រស

ប្រតនិបតន្តិាររបស់ធនាគារធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពរូបិយប័ណ្ណជាច្រើនប្រភ្រទ ហើយធនាគារបានប្រឈមមុខនឹងហនិភ័យរូបិយប័ណ្ណជផ្រស្រងៗា្ន្រ ាពិស្រស គឺ 
ប្រ្រក់រៀល ។  ហនិភ័យន្រារប្ដូររូបិយប័ណ្ណជបរទ្រសកើតនឡើងពីជប្រតនិបតន្តិារពាណិជ្ជកម្មាគព្រលអាគគតន និងត្រូវទទួលស្គ្រល់ាទ្រព្រយសកម្ម  និងបំណុល
ារូបិយប័ណ្ណជដ្រលមិនម្រនារូបិយប័ណ្ណជមុខងាររបស់ធនាគារ ។

សមតុនល្រយទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល ដ្រលារូបិយប័ណ្ណជផ្រស្រងទៀតន ក្រ្រពីជដុលា្ល្ររអាម្ររិក មិនមាន ចំនួនច្រើននោះទ្រ ។  ដូចន្រះ ារវិភាគរូបិយប័ណ្ណជបរទ្រស
មិនត្រូវបានបងា្ហ្រញឡើយ ។

ហនិភ័យអត្រ្រារប្រ្រក់

ហនិភ័យអត្រ្រារប្រ្រក់ គឺសំដៅលើអស្ថ្ររភាពន្រចំណូលារប្រ្រក់សុទ្ធ ដោយសរារប្រ្រប្រួល នូវកម្រិតនអត្រ្រារប្រ្រក់ និងារផ្ល្រស់ប្តូរៅក្នុងសមាស
ភាពន្រទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល ។  ារកើតនឡើង នូវហនិភ័យអត្រ្រារប្រ្រក់ គឺមានទំាគក់ទំនងាចម្របងលើឥណទាន បញ្ញើៅធនាគារ និងប្រ្រក់កម្ចីជ ។
តារាងខាងក្រ្រមន្រះបងា្ហ្រញនូវអត្រ្រារប្រ្រក់ប្រសិទ្ធិភាពាគថ្ង្រតារាងតនុល្រយារ និងអំឡុងព្រលដ្រល មូលបត្រហិរញ្ញវតន្ថុត្រូវបានកំណតន់តនម្ល្រឡើងវិញ 
ឬដល់ាលកំណតន់ណាមួយដ្រលកើតនមុនគ្រ ។

 

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ខ)

(គ)

(i)

(ii)

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ
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កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

  រហូតនដល់    លើសពីជ 
 ថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 1 ខ្រ >1 – 3 ខ្រ >3 -12 ខ្រ >1 - 5 ឆ្ន្រំ 5 ឆ្ន្រំ ពុំមានារប្រ្រក់ សរុប
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
 ទ្រព្រយសកម្ម
 សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ - - - - - 185,874 185,874
 សមតនុល្រយៅ
ធនាគារាតនិន្រកម្ពុា - - - - - 22,343 22,343
 សមតនុល្រយៅ
ធនាគារាគាគ - - - - - 1,484,889 1,484,889
 ឥណទាន និងបុរ្រ
ប្រទានផ្តល់ដល់អតនិថិជន
- ដំណើរារ  2,989,486 2,601,760 10,391,076 17,530,848 - - 33,513,170
 - មិនដំណើរារ - - - - - 1,014,541 1,014,541
- សំវិធានធនន - - - - - (1,170,485) (1,170,485)
 ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ - - - - - 1,314,488 1,314,488
         
       
  2,989,486 2,601,760 10,391,076 17,530,848 - 2,851,650 36,364,820
         
      
 បំណុល
 គណនីជត្រូវទូទាតន់
សងសម្ព័ន្ធាតនិ - - - - - 115,836 115,836
ប្រ្រក់កម្ចីជ - 4,300,000 21,390,000 3,000,000 - - 28,690,000
 គណនីជត្រូវទូទាតន់ 
និងចំណាយបង្គនរ - - - - - 813,434 813,434
        
  - 4,300,000 21,390,000 3,000,000 - 929,270 29,619,270 
 ចំនួនគំលាតនតាម
ាលវសន្ត 2,989,486 (1,698,240)  (10,998,924)  14,530,848 - 1,922,380  6,745,550
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  រហូតនដល់    លើសពីជ 
 ថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2015 1 ខ្រ >1 -3 ខ្រ >3 -12 ខ្រ >1 - 5 ឆ្ន្រំ 5 ឆ្ន្រំ ពុំមានារប្រ្រក់ សរុប
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
 ទ្រព្រយសកម្ម
 សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ - - - - - 153,789  153,789
 សមតនុល្រយៅធនាគារ
ាតនិន្រកម្ពុា - - - - - 1,825  1,825
 សមតនុល្រយៅធនាគារាគាគ - - - - - 835,880  835,880
 ឥណទាន និងបុរ
េប្រទានផ្តល់ដល់អតនិថិជន
 - ដំណើរារ  77,539  2,890,564  7,141,702  16,855,077 - - 26,964,882
 - មិនដំណើរារ - - - - - 944,354  944,354
 - សំវិធានធនន - - - - - (748,013)  (748,013)
 ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ - - - - - 1,146,649 1,146,649
        
  77,539  2,890,564  7,141,702  16,855,077 - 2,334,484 29,299,366
         
      
 បំណុល
 គណនីជត្រូវទូទាតន់សង
សម្ព័ន្ធាតនិ - - - - - 204,278 204,278
ប្រ្រក់កម្ចីជ 5,490,000 9,400,000 7,000,000 - - - 21,890,000
 គណនីជត្រូវទូទាតន់ 
និងចំណាយបង្គនរ - - - - - 603,522 603,522
        
  5,490,000  9,400,000  7,000,000  -  -  807,800 22,697,800 
   
ចំនួនគំលាតនតាម
ាលវសន្ត     (5,412,461)  (6,509,436)  141,702   16,855,077  -  1,526,684 6,601,566
          
     

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
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 ថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2016 
  រហូតនដល់    លើសពីជ
  1 ខ្រ 2-3 ខ្រ 4 -12 ខ្រ 1 - 5 ឆ្ន្រំ 5 ឆ្ន្រំ ពុំមានាលកំណតន់ សរុប
  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

 បំណុល
 គណនីជត្រូវទូទាតន់សង
សម្ព័ន្ធាតនិ - - - - - 115,836 115,836
ប្រ្រក់កម្ចីជ  4,311,037 21,535,104 3,034,732 - - 28,880,873
 គណនីជត្រូវទូទាតន់ និង
ចំណាយបង្គនរ 813,434 - - - - - 813,434
         
       
  813,434 4,311,037 21,535,104 3,034,732   - 115,836 29,810,143
         
      
 ថ្ង្រទីជ 31 ខ្រ ធន្នូ ឆ្ន្រំ 2015
 បំណុល
 គណនីជត្រូវទូទាតន់សង
សម្ព័ន្ធាតនិ - - - - - 204,278  204,278
ប្រ្រក់កម្ចីជ 5,490,000  9,400,000  7,000,000 - - - 21,890,000
 គណនីជត្រូវទូទាតន់ 
និងចំណាយបង្គនរ 603,522 - - - - - 603,522
         
       
  6,093,522  9,400,000  7,000,000  -  -  204,278  22,697,800
          

ហនិភ័យអត្រ្រារប្រ្រក់ (តន)

ារវិភាគរំញោចតនម្ល្រសមស្របសម្រ្រប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតន្ថដុ្រលមានអត្រ្រារប្រ្រក់ថ្ររ
ធនាគារ មិនបានកត់នត្រ្របំណុលហិរញ្ញវតន្ថដុ្រលមានអត្រ្រារប្រ្រក់ថ្ររតាមតនម្ល្រសមស្របដោយភាព លំអៀង ត្រវូបានបញ្ចលូទៅក្នងុរបាយារណ៍លទ្ធផ
លនោះទ្រ ហើយធនាគារក៏មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវតន្ថាុគចុងាលបរិច្ឆ្រទនោះដ្ររ ។  ដូច្ន្រះារផ្ល្រស់ប្តូរអត្រ្រារប្រ្រក់ាគចុងាលបរិច្ឆ្រទពុំមានផល 
ប៉ះពាល់ដល់ប្រ្រក់ចំណ្រញ ឬខាតននោះទ្រ ។ 

ហនិភ័យសច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល

ហនិភ័យសច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពរក្រសានូវទ្រព្រយសកម្មងាយស្រួលឲ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីជបំព្រញារសន្រា និងាតនព្វកិច្ចហិរញ្ញវតន្ថុៅ
ព្រលដ្រលដល់ាលកំណតន់សងដោយក្នុងតនម្ល្រដ៏ សមហ្រតនុផលមួយ ។

បន្ថ្រមពីជលើារអនុវតន្តយ៉្រងព្រញល្រញតាមតនម្រូវារន្រសច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល អ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារ បានត្រួតនពិនិតន្រយយ៉្រងជិតនដិតនលើលំហូរទឹកប្រ្រក់
ច្រញចូល និងចំនួនគំលាតនតាមាលវសន្តតាមរយៈ ាររាយារណ៍ាប្រចំា ។  ារប្រ្រប្រលួន្រឥណទាន និងប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិនថិជនត្រវូបានត្រតួនពិនិតន្រយ
តាមដន ហើយតនម្រវូារសច់ប្រ្រក់ងាយស្រលួត្រវូបានធ្វើារក្រតនម្រវូ ដើម្របីជធាាគថាទ្រព្រយសកម្ម ងាយស្រលួមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីជបំព្រញារសន្រា 
និងាតនព្វកិច្ចហិរញ្ញវតន្ថុៅព្រលដល់ាល កំណតន់សង ។

តារាងខាងក្រ្រមន្រះ គឺាារបងា្ហ្រញនូវបំណុលហិរញ្ញវតន្ថុតាមាលវសន្តក្នុងារសន្រាសង ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី
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ារគ្រប់គ្រងដើមទុន
 
បញ្ញតន្តិដើមទុន

ធនាគារាតនិន្រកម្ពុាក្នុងាគមាអាា្ញ្រធនរបានបង្កើតន និងត្រួតនពិនិតន្រយនូវតនម្រូវារដើមទុនរបស់ធនាគារារួម ។ 

គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ គឺធាាគឲ្រយបាននូវមូលដ្ឋ្រនដើមទុនរឹងមំា ដើម្របីជរក្រសានូវទំនុកចិតន្តទីជផ្រសារ និងដើម្របីជធាាគស្ថរិភាពន្រារអភិវឌ្រឍន៍យូរអង្វ្រងរបស់
អាជីជវកម្ម ។  ផលប៉ះពាល់ន្រកម្រតិនដើមទុនលើ ភាគលាភមា្ច្រស់ហុ៊ន ក៏ត្រវូបានទទួលស្គ្រល់ ហើយធនាគារបានទទួលស្គ្រល់នូវតនម្រវូារដើម្របីជធាាគឲ្រយបាន
នូវតនុល្រយភាពរវាងភាគលាភខ្ពស់ ដ្រលអាចនឹងកើតនមានឡើងនូវបំណុលខ្ពស់ និងអតន្ថប្រយោជន៍ និងារធាាគដ្រលផ្តល់ដោយស្ថ្រនភាពមូលធននល្អ ។
ធនាគារបានអនុោមទៅតាមតនម្រូវារដើមទុន ដ្រលបានកំណតន់ដោយច្របាប់ៅក្នុងារិយបរិច្ឆ្រទ ។

ារប្រងច្រកដើមទុន

ារប្រងច្រកដើមទុនរវាងប្រតិនបតន្តាិរ និងសកម្មភាពាក់លាក់ គឺត្រវូបានគ្រប់គ្រងដោយកម្រតិនភាគលាភ ដ្រលទទួលបានពីជារប្រងច្រកនោះ ។  ដើមទុន
ដ្រលបានប្រងច្រកទៅតាមប្រតនិបតន្តិារ ឬសកម្មភាព នីជមួយៗ ត្រូវផ្អ្រកទៅតាមដើមទុនដ្រលកំណតន់ដោយច្របាប់ ។ 

តម្ល្រសមស្របន្រទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុជ

ធនាគារ ពុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ ដ្រលត្រូវវាស់វ្រងតាមតនម្ល្រសមស្របនោះទ្រ ។

តនម្ល្រសមស្រប គឺាតនម្រ្លដ្រលទ្រព្រយសកម្មអាចប្តរូបាន ឬាតនម្រ្លដ្រលបំណុល ត្រវូបានសងតាមតនម្ល្រ    ទីជផ្រសារ ។ ដោយសរតនម្ល្រទីជផ្រសារ ពំុអាចវាយតនម្រ្លបាន
ដូច្ន្រះពុំមានតនម្រ្លសមស្របសម្រ្រប់វាយតនម្ល្រទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុលាសរវន្តរបស់ធនាគារ ដ្រលត្រូវបងា្ហ្រញឡើយ។  

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ2016

ធនាគារឯកទ្រសអីុអន(ខ្រមបូឌា)ភីអិលសុី

(ង)

(i)

(ii)

23.

របាយារណ៍ហិរញ្ញវតន្ថុ
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