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អុីអន មា៉យ្រក�ហ�យែ(េខមបូឌ)

 ្របាយេវត ខមេភនី លីមធ
ី

ករពិព ណ ៌នាអំអុីអន មា ៉យ្រក�ហ�យែ(េខមបូ ឌ)្របាយេវត ខមេភនី លីមីធ
្រក�មហ៊ុន បានចុះប��ីជា្រក�មហ៊ុនឯកជនទទួលខុស្រត� វមានកំរិតេនក�ុង្របេទសកម� ុ៥ែខ តុ ល
ឆា�ំ ២០១១ និង ចុះប��ីករេលខCo.២៣៨០E/២០១១ េដយ្រកសួងពណិជ�កម�។ េនៃថ ៧ ែខ តុ ល
ឆា� ២០១១ ្រក�មហ៊ុនបានទទួលអជា� ប័ណ�ជា្រគឹះស�នមី្រក�ហ ពី ធនាគារជាតិៃនកម ចុ ះៃថ�ទី ២១
ែខ វិច�ិក ឆា� ២០១១។ ្រក�មហ៊ុ ្រត�វបានកន់កប់ទំ េដ្រក�មហ៊ុ AEON Sinsap (Thailand)
Public Company Limited ែដលបានចុះប��ីេន្របេទស ្រក�មហ៊ុនេម គឺ AEON Co.,Ltdែដលបា
ចុះប��ីេន្របេទសជប៉ុទស្សនៈវិជា�របស់េយងគឺ្រ”ផ�ត់ផ�ង់រេបៀបរស់េនដល់មា�ស់កតទំងឡ
េធ�េអយបុគ�លមា�ៗអចមានលទ�ភាពទទួលបានឱកសេពលអនាគតអតិបរម

តមរយៈក

េ្រប្របាស់ឥណទនដ៏មាន្របស”។
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រចនាសម�័�ន ្រគប់្

ភាគទុនិ
េនចុងឆា២០១១ អុី អនមានមូលធនវិនិេយាគចំន១.០០០.០០០ដុ ល�រអេមរ។ ្រក�មហ៊ុ្រត�វបានក
កប់ទំង�ស�ងេ្រក�មហ៊ុ AEON Sinsap (Thailand) Public Company Limited ែដលបា
ចុះប��ីេន្របេទសៃ ្រក�មហ៊ុនេម គឺAEON Co., Ltd ែដលបានចុះប��ីេន្របេទសជប៉
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 ្រក�ម្របឹក្សោ

Mr. Masao Mizuno
មុខតំែណង

: ជ្របធាន្រក�ម្របឹក្

អយ

: ៥៣ឆា�

្របវត�ិៃនករសិ

: បព�ប់បរ��ប័្រតែផ�កច្បោប់េនសកលវិទ Aichi Gakuin ្របេទ ជប៉ុន។
ស��ប័្រនាយក្រគប់្ពី វិទ្យោស�នៃថៃនសនាយក្រគប់្

បទពិេសធន៏ករងរសំរប់រយ៥ឆា�ំមុ
១៩៩២ - បច�ុប្បន

: ជ្រក�ម្របឹក្សោភិ AEON Thana Sinsap (Thailand) Public
Company Limited
: ជ្រក�ម្របឹក្សោភិ AEON (Thailand) Co.,Ltd.

២០០៦ - បច�ុប្បន
២០០៧ - បច�ុប្បន

: ជ្រក�ម្របឹក្សោភិ Serving (Thailand)Company Limited

២០០១-២០១១

Credit Service Co., Ltd
: ជ្រក�ម្របឹក្សោភិ ACS Capital Corporation Limited

២០០៥-២០១១

: ជ្រក�ម្របឹក្សោភិ ACS Insurance Broker (Thailand) Company Limited

២០០៦-២០១១

: ជ្រក�ម្របឹក្សោភិ ACS Life Insurance Broker (Thailand)

២០០៧-២០១១

Company Limited
: ជ្រក�ម្របឹក្សោភិThailand Foundation

២០១១ - បច�ុប្បន

: ជ្រក�ម្របឹក្សោភិ Senior Managing Executive Officer, AEON

Mr.Daisuke Maeda

.

មុខតំែណង

: ជ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភជនាយក្រគប់្

អយ

: ៣៥ឆា�

្របវត�ិៃនករសិ

: បព�ប់បរ��ប័្រតែផ�កទំនាក់ទំនងេនសកលវិទ្Kansai ្របេទសជប៉ុ

បទពិេសធន៏ករងរសំរប់រយ៥ឆា�ំមុ
២០០៩-២០១១

: ជ្របធេន ACS Corporation Limited
(ករិយាល័យតំណាងក�ុង្របេទសក)

២០០៨-២០០៩

: ជ្របធានជាន់ខែផ�កលក់និងទីផ្សេនAEON Thana Sinsap

២០០៦-២០០៨

(Thailand) Public Company Limited
: ជាជំនួយក្របធានជាន់ខែផ�កលក់និងទីផ្សេនAEON Thana Sinsap

២០០5-២០០6

(Thailand) Public Company Limited
: ជាអ�្រគប់្រគងែផ�ក្រគប់្រគងេន AEON Thana Sinsap
(Thailand) Public Company Limited

េលក េអម េសងបូ
មុខតំែណង

: ជអភិបាលឯករ

អយ

: ៣៤ឆា�

្របវត�ិៃនករសិ

:បព�ប់អនុប�ិ
ណ េនសកលវិទ្យោ Preston សហរដ�អេមរិ

បទពិេសធន៏ករងរសំរប់រយ៥ឆា�ំមុ
២០១០ - បច�ុប្បន
២០០៤-២០០៩

: ជ្របធានវិទ្យោស�នមី្��វត�ុកម�ុជ

:្របធាននាយក្របតិបតVisionFundស�ប័នមី្រហិរ��វត�ុ

3

សរពី្រក�ម្របឹក្ស
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អុីអន មា ៉យ្រក�ហ�យែ (េខមបូ ឌ) ( “្រក�មហ៊ុ”) បង�ញរបាយករណ៍រប
្រក�ម្របឹក្សោ និង របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរប ្រក�មហ៊ុ នៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១ និងសំរប់
អំឡុងេពលចប់ពីៃថ�ទ ៥ ែខ  តុល ដល់ៃថ�ទ ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១។
សកម�ភាពចបងរបស់្រក�មហ៊ុនមានដូចខងេ្
•

្របតិបត�ិករមី្រក�ហិរ��វត�ុ ដូចជា ផ�ល់នូវ្របាក់កំចី និងទទួល្រប

•

េសវកម�ផ�ល់្របាក់កំចីក�ុងទំរង់ជាករទិញបណា�ក់ ន

•

កំចីមូលនិធិ និងទទួល្របាក់បេ��េដយអនុេលមតមបទប��ត�ិរបស់ធនាគារជាតិៃនក

•

េសវកម�ពក់ពន�័ដៃទេទៀតែដល្រត�វអនុ��តេដយធនាគារជាតិ

លទ�ផលពី្របតិបត�ិក
ខតេ្រកយបង់ពន�ៃន្រក�មហ៊ុនសំរ ប់ក រិយបរិ ១០០.៤២៦ដុ ល�រអេមរិក ៤០៥

េរៀល។

.៦២១.០០០

ទុនបំរ ុង និងសំវិធានធ
មិនមានបំែរបំរួលជាសរវ័ន�េល ឬ ពីទុនបំរុង និងសំវិធានធនសំរ ប់ក រិយបរិេច�ទ េលកែលងែតបំែរ
ែដល្រត�វបានលត្រតដងបង�ញក�ុងរបាយករណ៍ហិ
ឥណទនអ្រកក់ និងជាប ់ស
មុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុន្រត�វបានេរៀបចំេឡងអគ�នាយកបានច
សម�សបនា េដម្បីឈនដល់ករអះអងថានីតិវិធីពក់ព័ន�ជាមួយករលុបេចលឥណទន
ករេធ�សំវិធានធនេលឥណទនអ្រកក់ និងសង្ស័យ្រត�វបានយកមកអនុវត� េហយនិងេជ
ឥណទនអ្រកក់្រត�វបានលុបេចលេហយសំវិធានធន្រត�វបានបា៉ន់ស�នយា៉ង្រគប់
អ្រកក់ និងសង្ស
េនកលបរិេច�ទៃនរបាយកណ៍េនះ អគ�នាយកសូមេធ�ករអះអងថាពុំបានដឹងពី្រពឹត
ែដលអចបណា�លេអយចំនួនទឹក្របាក់ៃនឥណទ

ែដលបានលុបេច

ចំនួនទឹក្របា

សំវិធានធនេលបំណុលអ្រកក់ និងសង្ស័យ េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុន មា
្រគប់្រគ ាន់ជាសរវ័ន�េ
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្រទព្យសកម�ចរ
មុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុន្រត�វបានេរៀបចំេឡង្រ ក�ម្ របឹក្សោភិបា
ករន េដ ម្បីឈនដល់ករអះអងថា នីតិវិធីពក់ព័ន�ជាមួយ្រទព្យ (េលកែលងែត ករណី
ពក់ព័ន�ជាមួយឥណ)

ែដលមិនទំនងទទួលស�ល់ក�ុងតំៃលេដ ដូ ចែដលបានបង�ញក�ុងប��ី

គណេនយ្យរបស់្រក�មហ៊ ប៉ុ ែន�្រត�វបានេគកត់្រតនូវតំៃលែដលរំពឹងទុកថានឹង្រ ត�វទទួ
េនកលបរិេច�ទៃនរបាយកណ៍េនះ ្រក�ម្របឹ

សូមេធ�ករអះអងថា ពុំបានដឹងពី្រពឹត�ិ

ណាមួយ ែដលអចបណា�លេអយករកំណត់តំៃលៃន្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី េនក�ុ
ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុនមានករយល់្ និង មានភាពមិនសម�សបជាសរវ័ន�េន
វិធីស�ស�កំណត់តៃម�
េនកលបរិេច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលសូមេធ�ករអះអង ពុំបានដឹង
មួយែដលបានេកតេឡង និងេធ�េអយប៉ះពល់ដល់វិធីស�ស� វយតំៃល្រទព្យសកម� និងបំ
មាន�សប់េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុន ែដលនាំេអយមានករយល់្រច
មិនសម�សបជាសរវ័ន�េនាះ

បំណុលយថាេហតុ និងបំណុលេផ្ស
នាកលបរិេច�ទៃនរបាយករណ៖
•

គា�នករទទួលខុស្រត�វែដលេកតេចញពី្រទព្យសកម�របស់្រក�មហ៊ុន ក�ុងករធានាបំណុល
ដៃទ នាក រិយបរិេច�ទចុង្រគាៃនរបាយក និង

•

គា�នបំណុលយថាេហតុទក់ទងដល់្រក�មហ៊ុនែដលបានេកតេឡងចប់ពីកលបរិេច�ទៃនករិ
ប��ប់ ដល់ករិយបរិេច�ទៃនរបាយក រណ៍េនះេ្រកព ីបំណុល ែដលមានទំនាក់ទំនងជាម
ពណិជ�កម ធម�តរបស់្រក�មហ៊ុនេនាះ

ែផ�កតមទស្សនៈរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលគា�នបំណុលយថាេហតុ ឬ បំណុលេផ្សងៗរបស់្រ
អច ឬ ទំនងក�យជាកតព�កិច�ក� ុងអំ១២ែខេទ បនា�ប់ពីចុងក រិយបរិេច�ទៃនរបាយករណ៍ែដនឹ
ឬ អចម

ផលប៉ះពល់ជាសរវ័ន� េទេលសមត�ភាពរបស់្រក�មហ៊ុនក� ុងករបំេពញកតព�កិច�

េនេពលបំណុ ទំងេនាះក�យជាបំណុល
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បំែរបំរ ួលៃនកលៈេទស
េនកលបរិេច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ្រក�ម្របឹ សូមេធ �ករអះអ ពុំបានដឹងពីេហតុករណ
មួយែដលបានេកតេឡង និ េធ�េអយប៉ះពល់ដល់របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុនែដលន
មានករយល់្រចឡំ និងមានភាពមិនសម�សបជាសរវ័ន�
សមាសធាតុមិន្រប្
ែផ�កតមទស្សនៈរប្រក�ម្របឹក្សោភិបាល លទ�ផលៃន្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហ៊ុនសំរ ប់ក
ហិរ��វត�ុេនះមិនបានរងនូវឥទ�ិពលពី្របតិបត�ិករ េហតុករណ៍ជាសរវ័ន� ឬ េហតុករណ៍មិ
េឡយ។ េលសពីេនះេទេទៀត ក៏មិនមានេកតេឡងក�ុងអំឡុងចុងករិយបរិេច�ទ និងក លបរិ
របាយករណ៍ៃនធាតុ ឬ េហតុករណ៍ណាម

េធ�េអយប៉ះពល់ដល់្របតិបត�ិកររបស់្រក�

សំរប់ក រិយបរិេច�ទហិរ��វត បច�ុប្បន�ែដលរបាយក រណ៍េនះបានេធ�េ
េហតុករណ៍េ្រកយកលបរិេច�ទតរង
ពុំមានេហតុករណ៍ណាមួយែដលបានេកតេឡងេ្រក យកលបរិេច�ទតរងតុល្យករ
បង� ឬ ែកតំរូវ េ្រកពីេហតុករណ៍ែដលបានបង� កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វ
េឡយ។
្រក�ម្របឹក្សោ
សមាសភាពៃន្រក�ម្របឹក្ េនក�ុងអំឡុងក រិយបរិេច�ទេ និងេនកលបរិេច�ទៃនរបាយក
េនះ រួមមា ៖

Mr. Masao Mizuno

្របធាន្រក�ម្របឹក្

Mr. Daisuke Maeda

អនុ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងនាយ

េលក េអម េសងបូ

អភិបាលឯករ

សវនករ
្រក�មហ៊ុនសវនករឯករ Ernst & Young បានសំែដងនូវឆន� េដ ម្បីទទួលយកករែតងតំងជាស
ជាថ�ីម�ងេទៀតសំរប់ករិយបរិេច�ទបន ។
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ភាគកម�របស់អភិប
ពុំមានអភិបាលណាមា�ក់មានភាគកម�របស់្រក

មិ នមានកិច�្រពមេ្រព�ងណាមួយែដលមា

(ក�ុងេនាះ្រក�មហ៊ុនជាភាគ) ែដលកម�វត�ុៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេ អចបង�លទ�ភាពដល់សមាជិក្រ
្របឹក្សោភិបាលណាមា�ក់េអយទទួលបាននូវអត�្របេយាជន៍ ឬ របស់សជីវកម�ដៃ ។
អត�្របេយាជន៍របស់អភិ
ក�ុងអំឡុងេពល និងេនចុងក រិយបរិេច�ទេ មិ នមានកិច�្រពមេ្រព�ងណាមួយែដលមាន (ក�ុងេនាះ
្រក�មហ៊ុនជាភាគី)ែដលកម�វត�ុៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនាះអចបង�លទ�ភាពដល់សមាជិក្រក�ម្រ
ណាមា�ក់េអយទទួលបាននូវអត�្របេយាជន៍តមមេធ្យោបាយ ករទិ ភាគហ៊ុ ឬ ប័ ណ�

បំណុលរបស់្រក�មហ៊ុ ឬ របស់សជីវកម�ដៃទ

ពុំមានអភិបាលណាមា�ក់របស់្រក�មហ៊ុនប ឬ មានសិទ�ិទទួលបាននូវអត�្របេយាជន៍ណា

រយៈេហតុផលៃនកិច�សន្យោែដលបានេធ�េឡងេដយ្រក� ឬ ជាមួយនឹង្រក�មហ៊ុនែដលអភិបាល
ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្ ឬក៏ ជាមួយ្រក�មហ៊ុនណាមួយ អភិបាលេនាះមានផល្របេ

ហិរ��វត�ុជាសរវ័
េលកែលងែតអត�្របេយាជន៍ទំងឡាយណាែដល្រត�វបានលត្រតដង
របាយករណ៍ហិរ��វត�
របាយករណ៍ស�ីពី ករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេលរបា យករណ
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលជាអ�កទទួលខុស្រត�វេដ

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុផ�ល់នូវទិដ�ភាព

និង

្រតឹម្រត�វៃនស�នភាពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុននាចុងករិយ ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១ និង 
លទ�ផល្របតិបត�ិករហិរ��វត េហយនិងរបាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់សំរប់ចុងករិយប
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�តពិនិត្យេលករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុទំងេនះែដលេធ�េឡ
នាំបានតំរូវេ ៖
•

អនុម័តេគាលនេយាបាយគណេនយ្យស េដយតំរូវេអយមានករវិនិ និងករបា៉ន់ស
េដយសមេហតុផ និង ្រប�ង្របយ័ េហយ្រត�វអនុវត�េគាលនេយាបាយទំងេនាះជាអច

•

អនុវត�តមបទប��ត� និងេសចក�ីែណនាំែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិ និងស�ង់ដរ
គណេនយ្យកម�ុ ឬ ្របសិនេបមានគំលតៃនករអនុវត�បទប� និងេសចក�ីែណនាំេហយនិ
ស�ង់ដរែដលជា្របេយាជន៍ដល់ករបង�ញនូ និង្រតឹម្រត�វរបស់របាយករណ៍ហិរ��វត�
គំលតទំងេ

•

្រត�វបានលត្រតដងព័ត៌មា

និងកំណត់ចំនួនទឹក្របាក់ក�ុងរបាយក

ហិរ��វត�ុ
រក្សោទុកប��ីគណេនយ្យេអយបាន្រគប់ ្រគាន់និងធានាថា្របព័ន�ៃនករ្រគ
្របសិទ�ភ
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•

េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេដយឈរេលមូលដ �ននិរន�រភាពេលកែលងែតក�ុងករណីែដល្រក
រួមមិនអចបន�សកម�ភាពអជីវកម�នា

•

បេង�តេគាលនេយាទំងមូសំរប់្រក�មហ៊ុនអនុម័តរល់ករសំេរចចិត�និងសកម�ភាពទ
របស់្រក�ម្របឹក្សោ ែដលមានឥទ�ិពលេល្របតិបត�ិករអជី និងលទ�ផលៃន ្របតិបត�ិកររប
្រក�មហ៊ុនេហ

និងធានាថាេគាលន

និងករសំេរចចិត�ទំងេ

្រត�វបានឆ�ុះប �
�

យា ៉ងសម�សបក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលជាអ�កទទួលខុស្រត�វេដ ប��ីគណេនយ្យ្រ តឹម្រ ្រត�វបានរក្ស និងល
្រតដងបង�ញអំពីស�នភាពហិរ��វត�ុរបស់្រកេអយបាន្រតឹម្រត�វសមេហតុផល្រគេហយនិង
ធាន

ប��ីគណេនយ្យ�សបតម្របព័ន�គណេនយ្យែដលបានចុះ

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលក

ទទួលខុស្រត�វក�ុងករែថរក្សោ្រទព្យសកម�របស់្រក�មហ៊ុនេហយម្យ
្រត�វចត់វិធានករស
េដ ម្បីទប់ស� និងែស�ងរកកំហុសេចតនាេហយនិងភាពមិន្រប្រកតីេផ
្រក�ម្របឹក្សោភិ
ប ាលប��ក់ថា្រក�មហ៊ុនបានអនុវត�តមល័ក�ខ័ណ�តំរូវចំបាច់នានាដូ
េលក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វ ។
ករអនុម័តេលរបាយករណ៍ហិរ��វ
េយង្រក�ម្របឹក្សោសូមអនុ ម័តេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុែដលមានភា�ប់ជាមួយេនះផ�ល់នូវទ
ពិត និង ្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍តរងតុល្យកររបស់្រក�មហ៊ុននាចុងក ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�
២០១១ និងរបាយករណ៍លទ�
្រពមទំងរបាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់សំរ ប់ចុងករ
េដយអនុេលមតមបទប��

និងេសចក�ីែណនាំរបស់ធនាគារជាតិៃនក និងស�ង់ដរគណេនយ

កម�ុជ ។
តំណាងៃន្រក�ម្របឹក្ស

_

_

Daisuke Maeda
អនុ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល នប់្រគ
េធ�េន រជធានីភ�ំេ ្រពះរជាណាច្រក
ៃថ�ទី ២៨ ែខ មីន ឆា� ២០១២
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របាយករណ៍របស់សវនករឯករ

ជូនចំេពះ ្រក�ម្របឹក្សោភិអុីអន មា៉យ្រក�ហ�យែ(េខមបូឌ)្របាយេវត ខមេភន
លីមីធីត
េយងខ�ំបានេធ�សវនកម�េទេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
ុ

អុីអន មា ៉យ្រក�ហ�យែ

(េខមបូឌ)

្របាយេវត ខមេភនី លីមីធ (“្រក�មហ៊ុ”) រួមមា តរងតុល្ នាៃថ�ទ ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១ និង
របាយករណ៍លទ� របាយករណ៍បំែរបំរួលក�ុងមូល និងរបាយករណ៍លំហូរសច់្ សំរប
ករិយបរិេច�ទពីៃថ�ទ ០៥ ែខ តុល ឆា� ២០១១ ដល់ ៃថ�ទី

៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១ េហយនិង

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំ និងកំណត់សំគាល់េផ្សងៗេទ ( រួមគា�េហ “របាយករ
ហិរ��វត�”)។
ុ

ករទទួលខុស្រត�វរប ថា�ក់ដឹក នាំចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�
ថា�ក់ដឹកនាំ្រក�មហ

ជាអ�កទទួលខុស្រត�វចំេពះករេរ

និង

ករបង�ញទិដ�ភាពពិត្រប

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនេហយនិងបទប��ត�ិ និងេគា
នេយាប ែណនាំែដលពក់ព័ន�េចញេធនាគជាតិៃនកម�ុ េហយនិងទទួលខុ ស្រត� ដូ ចគា�ផងែដ
ចំេពះ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលថា�ក់ដឹកនាំគិតថាមានសរៈ្របេយាជន៍ក�ុងករេ
ហិរ��វត�ុ ែដលពុំ មានកំហុសឆ�ងជាសរវ័ន�ែដលបណា�លមកពីករែក�ឬ ករភាន់្រច

ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករឯករ
ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយងខ�
មូលដ�នៃនករងរសវនក

គឺបេ��ញមតិេយាបល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

េដយែផ�កេល

េយងខ�ំបានេធ�ករងរសវនកម�េដយអនុេលមតមស�ង់ដរ
ុ

ស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា ស�ង់ដរទំងេនះតំរូវេ េយងខ�ំអនុ
វត�តមតំរូវករៃន្រកមសីល និងេរៀបចំ
ុ
ែផនក

និងបំេពញករងរសវនក

េដ ម្បីទទួលបាននូវករធានាសមេ

េដ ម្បីអះអ

របាយករណ៍ហិរ��វត ពុំ មានកំហុសឆ�ងជាសរវ័ន�េឡ
ករងរសវនកម�េយងខ�ុំរួម ករអនុវត�នីតិវិធីទំងឡាយេដម្បីទទួលបាននូវភស�ុតងែដលទ
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នឹងបរិមាណទឹក្រប និងករបង�ញទំងឡាយេនក�ុងរបាយករណ៍ហិ ។ រល់នីតិវិធីែដលេយងខ�ុ
បានេ្រជសេរសខង

គឺពឹងែផ�កេទេលករវិនិច�័យរបស់សវន

េដយរប់ប��ូលនូវករវយ

ហនិភ័យេលភាពខុសឆ�ងជាសរវ័ន�ៃនរបាយករណ៍ហិរែដលបណា�លមកពីករែក�ងបន ឬ ករភា
្រឡំ។
ក�ុងករវយតំៃលេលហនិភ័យទំ េយងខ�ំបានពិនិត្យេល្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពក់ព
ុ
នឹងករេរៀបច និង ករបង�ញពីទិដ�ភាពពិត្របាកដៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្ េដ ម្បីេរៀបច
នីតិវិធីសវនកម�ែដលសម�សបេទតមកលៈេ ប៉ុ ែន�ករវយតំៃលទំង

មិ នែមនសំរប់េគា

បំណងក�ុងករបេ� �ញមតិេយាបល់េល្របសិទ�ិភាពៃន្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រក�
ករងរសវនកម�របស់េយងខ�

ក៏រួមប��ូ លផងែដរនូ វករវយតំៃលេលភាពសម�សបៃនេគាលន

គណេនយ្យែដលបានេ្រប្ និង ភាពសមេហតុផ ៃនករបា៉ន់ស�នគណេនយ្យសំខន់ៗែដ
េឡងេដយថា�ក់ដឹកនាំ្រពមទំងករវយតំៃលេលករបង�ញ្រគប់្រគាន់ៃនរបាយករណ៍ហ
។
េយងេជឿជាក់

ភស�ុតងសវនកម�ែដលេយងខ�ុំបានទទួលមានលក�ណៈ្រគប់្រគ
សមផល េដ ម្បីជាមូលដ�នក�ុងករបេ��ញមតិេយាបល់របស់េយង

សមេហតុ

មតិេយាបល់របស់សវនក
តមមតិេយាបល់របស់េយងខ�

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេ

បង�ញនូវទិដ�ភាពព

និង្រតឹម្រត�វេ

ស�នភាពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ នាៃថ�ទ ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១ ្រពមទំងលទ�ផលៃន្របតិបត�
េហយនិងលំហូរសច់្របាក់សំរប់ករិយបរិេច�ទ េដយអនុេល េទតមស�ង់ដរគណេនយ្យក
េហយនិងបទប��ត�ិ និងេគាលករណ៍ែណនាំែដលពក់ព័ន�េចញេដយធនាគារជាត។

Maria Cristina M. Calimbas

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
្រក�មហ៊ុនគណេនយ្យជំ និង សវនកម�្របតិ�ស�
េធ�េនរជធានីភ�ំ ្រពះរជាណាច្រក
ៃថ�ទី ២៨ ែខ មីន ឆា� ២០១២
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អុីអន មា៉យ្រក�ហ�យែ(េខមបូឌ)
តរងតុល្

នាចុងក រិយបរិេច�ទ ៃថ�ទ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១១
កំណត់ 
សំគាល

២០១១

ដុ ល�រអេមរ

សមមូ លពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១ )
្រទព្យសក
សច់្រប

៤៨១

១.៩៤៣

សមតុ ល្យជាមធនាគជាត

៣

៨៣៧.០១០

៣.៣៨០.៦៨៣

សមតុ ល្យជាមួយធនាគារេ

៤

៥៨.៦៧៦

២៣៦.៩៩២

ឥណទនេទអតិថិ

៥

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

្រទព្យសកម�េផ្

៦

២៦.៥០៨

១០៧.០៦៦

អចលន្រទព្យ និងហត�ូបករ

៧

៧៧.៩៧២

៣១៤.៩២៩

១.០៣៣.៦៥១

៤.១៧៤.៩១៦

៨៣.៨៦១

៣៣៨.៧១៤

៤.៣៥៥

១៧.៥៩០

៤៥.៨៦១

១៨៥.២៣៣

១៣៤.០៧៧

៥៤១.៥៣៧

១.០០០.០០០

៤.០៣៩.០០

(១០០.៤២៦)

(៤០៥.៦២១)

៨៩៩.៥៧៤

៣.៦៣៣.៣៧៩

១.០៣៣.៦៥១

៤.១៧៤.៩១៦

សរុប្រទព្យសក
្រទព្យអកម� និង មូលនិធិមា�ស់ភាគ
្រទព្យអក
គណនី្រត�វស

៨

គណនីបំណុលពន�
ជំពក់េទភាគីពក់

១៣

សរុប្រទព្យអក
មូ លនិធិមា�ស់ភាគហ៊
មូ លធនែដលបានវិនិេយ
ខតសុទសំរប់ក រិយបរិេច
សរុបមូ លនិធិមា�ស់ភាគហ៊
សរុប្រទព្យអកម� និង មូលនិធិមា�ស់ភាគ

៩
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អុីអន មា៉យ្រក�ហ�យែ(េខមបូឌ)
របាយករណ៍លទ�
សំរប់ក រិយបរិេច�ទពីៃថ�ទ៥ ែខ តុល ដល ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១

កំណត់ 
សំគាល

២០១១
ដុល�រអេមរ

សមមូលពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)

ចំណូល្របតិបត�ិក
ចំណូលពីករ្រប
ចំណូលកៃ្រមឈ�ួល និងកៃ្រមេជង
ចំណូល្របតិបត�ិករសរ

ចំណាយ្របតិបត�ិ

១០

ខតមុនេពលបង់ពន
ពន�េល្របាក់ចំេ
ខតសុទ�សំរប់ករិយបរិេ

១១

៩៥

៣៨៤

៦៣

២៥៤

១៥៨

៦៣៨

(១០០.៥៨២)

(៤០៦.២៥១)

(១០០.៤២៤)

(៤០៥.៦១៣)

(២)

(៨)

(១០០.៤២៦)

(៤០៥.៦២១)
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អុីអន មា៉យ្រក�ហ�យែ(េខមបូឌ)
របាយករបំែរបំរ ួលក�ងមូ
លធន
ុ
សំរប់ក រិយបរិេចពីៃថ�ទី ៥ ែខ តុល ដល ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១

កំណត់
សំគាល
សមតុ ល្យេន ៃថ�ទ៥ ែខ តុ ល ឆា�២០១១

មូ លធន
ខតសុទ�សំរប់ករិយបរិេ
សមតុល្យេន ៃថ�ទ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១១

សមមូលពន់េរៀល(កំណត់សំគាល់២.៣.១)

មូលធន

ខតសុទ

សរុប

ដុល�រអេមរ ដុល�រអេមរ ដុល�រអេមរ

១.០០០.០០០

-

១.០០០.០០០

-

(១០០.៤២៦)

(១០០.៤២៦)

១.០០០.០០០

(១០០.៤២៦)

៨៩៩.៥៧៤

៤.០៣៩.០០០

(៤០៥.៦២១)

៣.៦៣៣.៣៧៩
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អុីអន មា៉យ្រក�ហ�យែ(េខមបូឌ)
របាយករណ៍លំហូរសច់្
សំរប់ក រិយបរិេចពីៃថ�ទី ៥ ែខ តុល ដល់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១

កំណត់ 
សំគាល

២០១១
ដុល�រអេមរ

សមមូលពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
សកម�ភាព្របតិបត�ិ
ខតមុនបង់ពន
ែកតំរូវសំរប់រំលស
សច់្របាក់េ្រប្របាស់ក�ុងសកម�ភាព្រប
មុ នបំែរបំរួល ្រទព្យសកម� និង ្រទព្យ

(១០០.៤២៤)

(៤០៥.៦១៣)

៣.៩៥១

១៥.៩៥៨

(៩៦.៤៧៣)

(៣៨៩.៦៥៥)

(៥០.០០០)

(២០១.៩៥០)

(៣៣.០០៤)

(១៣៣.៣០៣)

(២៦.៥០៨)

(១០៧.០៦៦)

៨៣.៨៦១

៣៣៨.៧១៤

៤.៣៥៣

១៧.៥៨២

៤៥.៨៦១

១៨៥.២៣៣

(៧១.៩១០)

(២៩០.៤៤៥)

(៨១.៩២៣)

(៣៣០.៨៨៧)

១.០០០.០០០

៤.០៣៩.០០០

៨៤៦.១៦៧

៣.៤១៧.៦៦៨

កំេនន្រទព្យសកម� និង ្រទព្យអកម�្របតិប
     សមតុល្យេនធនាគា
     ឥណទនេទអតិថិ
     ្រទព្យសកម�េផ្
     គណនី្រត�វស
     គណនីបំណុលពន�
     ជំពក់េទភាគីពក់
សច់្របាក់សុទ�េ្រប្របាស់ក�ុង
្របតិបត�ិក
ចលនាសច់្របាក់មកពីសកម�ភាពវិ
ករទិញអចលន្រទព្យ និងហត�ូបក
ចលនាសច់្របាក់បានមកពីសកម�ភា ពហិរ
សច់្របាក់បានពីករេបាះផ្ស
សច់្របាក់និងសច់្របាក់សមម
ករិយបរិេច�

៧

៩
៤
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អុីអន មា៉យ្រក�ហ�យែ(េខមបូឌ)
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វ

នាក រិយបរិេច�ទៃថ�៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១ និងសំរប់ក រិយបរិេច�ទចប់ពីៃថ�៥ ែខ តុ ល ដល់ៃថ�ទី ៣១
ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១
១.

ព័ត៌មានអំពី្រក�ហ៊
ម
អុីអន មា ៉យ្រក�ហ�យែ (េខមបូ ឌ) ( េហ “្រក�មហ៊ុ” ) បានទទួលអជា�ប័ណ�ជា្រគឹ
មី្រក�ហិរ��វត�ែដលបានបេង�តេឡ និងចុះប��ី េនក�ុង្រពះរជាណាច្រ ។

ករបេង� និង្របតិបត�ិក
្រក�មហ៊ុន បានចុះប��ីជា្រក�មហ៊ុនឯកជនទទួលខុស្រត� វមានកំរិតេនក�ុង្របេទសកម� ុ០៥
ែខ តុល ឆា� ២០១១ ចុះប��ីករេលខ Co.២៣៨០E/២០១១ េដយ្រកសួងពណិជ�កម�។ េនៃថ

០៧ ែខ តុល ឆា

២០១១ ្រក�មហ៊ុនបានទទួលអជា� ប័ណ�ជា្រគឹះស�នមី្រក�ហិរ��វត�

ជាតិៃនកម�ុជាចុះៃថ�ទ ២១ ែខ វិច�ិក ឆា�
២០១១។ ្រក�មហ៊ុ ្រត�វបានកន់កប់
�ស�ងេដ្រក�មហ៊ុ AEON Sinsap (Thailand) Public Company Limited ែដលបា
ចុះប��ីេន្របេទសៃ ្រក�មហ៊ុនេម គឺAEON Co., Ltd ែដលបានចុះប��ីេន្របេទសជប៉
សកម�ភាពចំបងរបស់្រកហ៊ុន មានដូចខងេ្រក
• ្របតិបត�ិករមី្រក�ហិរ��វត�ុ ដូចជា ផ�ល់នូវ្របាក់កំចី និងទទួល្រប
• េសវកម�ផ�ល់្របាក់កំចីក�ុងទំរង់ជាករទិញបណា�ក់ ន

• កំចីមូលនិធិ និងទទួល្របាក់បេ��េដយអនុេលមតមបទប��ត�ិរបស់ធនាគារជាតិៃនក
• េសវកម�ពក់ពន�័ដៃទេទៀតែដល្រត�វអនុ��តេដយធនាគារជាតិ

មូលធនវិនិេយា
មូលធនែដលបានវិនិេយាគរបស់្រក�មហ នាកលបរិេច�ទៃថ� ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១ មានចំនួ
១.០០០.០០០ដុ ល�រអេមរិក ៤.០៣៩.០០០.០០០េរៀល ។

្រក�ម្របឹក្សោ
សមាជិក្រក�ម្របឹក្ស េនក�ុងអំឡុងក រិយបរិេច�ទេ និង េនកលបរិេច�ទៃនរបាយក
េនះរួមមាន
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Mr. Masao Mizuno

្របធាន្រក�ម្របឹក្

Mr. Daisuke Maeda

អនុ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និង នាយ

េលក េអម េសងបូ

អភិបាលឯករ

ទីតំ
ករិយាល័យកណា�លរបស់្រក�មហ៊ុនមានអស័យដ�នេ ៣២០ មហវិថី្រពះមុនីវង
សង�ត់ចតុមុខ ខណ�ដូនេព រជធានីភ�ំេ ្រពះរជាណាច្រកក

និេយាជិ
និេយាជិកទំងអស់របស់្រក�មហ៊ុននាកលបរិេច�ទ ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១ មានចំនួ ២៦
នាក់
២.

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំ

២.១ មូលដ�នៃនកេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ ្រត�វបានេរៀបចំ វិធី ស�ស�ៃថ�េដម្របវត�ិស�ស�។ រូប
ប័ ណ�ជាតិរបស់កម�ុជាគឺែខ�រេរៀល។ េទះជាយា៉ងណា្រក�មហ៊ុនេធ�្របតិបត�ិករ និងរក
គណេនយ្យដំបូងជាដុល�រអ េមរិកដូេច�ះថា�ក់្រគប់្រគង្រក�មហ៊ុន បានកំណត់្របាក់ដ

ជារូបិយប័ណ សំរប់ករបង�ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស េដយសរែតរូបិយប័ណ�ទ
េនាះឆ�ុះប� ំងពីភាពជាក់ែស�ងេសដ�កិច�ៃន្រពឹតិ�ក
�
និងកលៈេទសៈសំខន់ៗរបស់្រក�មហ៊
្របតិបត�ិករេ្រកពីរូបិយប័ណ�ដុល�រអេមរិក ្រត�វបានែ្របសំរួលេទជា

េដយេ្រ

អ្រតប�ូរ្របាក់េនៃថ�េធ�្របតិបត�ិករ។ ្រទព្យសកម� និង ្រទព្យអកម�ែដលចរឹកេ្រក
នករិយបរិេច�ទតរងតុល្យករ ្រត�វបានែ្របសំរួលជាដុល�រអេមរិកេដយេ្រប
ករិយបរិេច�ទតរងតុល្យករ។ កំរិតលំេអៀងៃនែ្របសំរួលអ្រតប�ូរ្របាក់្រត�វបា
ករណ៍លទ�ផល
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ឆា�ំសរេពព
របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្រត�វបានបង�ញែផ�កេលឆា�ំសរេពពន�ដំបូងែដលចប់េផ�ម៥ ែខ
តុល ដល់ ៃថ�ទ

៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ

២០១១។  ករិយបរិេច�ទសរេពពន�េ្រកយៗរបស់្រក�

គឺចប់េផ�ម ពីៃថ�ទ ១ ែខ មករ និងប��ប់ ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ។

២.១.១ ករបង�ញរបាយករហិរ��
របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ

្រត�វបានេរៀបចំេដយអនុេលមតមស�ង់ដរគ

កម�ុជា និង បទប��ត�ិនិងេសចក�ីែណនាំែដលពក់ព័ន�របស់ធនាគារជាតិៃន
របាយករណ៍ហិរ��វត�ុែដលភា�ប់ជាមួយនិងករេ្រប្របាស់ ្រត�វបានេធ�េឡងសំរ
ចំេណះដឹងអំពីេគាលករ, នីតិវិធី និងករអនុវត�ន៍របស់គណេនយ្យកម�ុជា ្រពមទំង
បំណងបង�ញពីស�នភាពហិរ��វត�ុ និង លទ�ផល្របតិបត�ិករ និង លំហូរសច់្
អនុេលមតមេគាលករណ៍គណ និង ករអនុវត�ន៍ែដលទទួលស�ល់ជាទូេទេន
េផ្សងេ្រកពី្រពះរជាណាច្
េគាលនេយាបាយគណេនយ្យបង�ញខងេ្រកម្រត�វបាន្រក�មហ៊ុនអនុវត� ជា្របច
បរិេច�ទ។
២.២ េសចក�ីវិនិច�័យគណេនយ្យ និង ករបា៉ន់ស�នសំ
ក�ុងករអនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ ្រក�មហ៊ុនបានេ្រប្របាស់ករវិនិច�័យ ន
ក�ុងករកំណត់ទឹក្របាក់ែដលទទួលស�ល់ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុដូចខ

២.២.១ ករ�ស�តចុះៃនតំៃលរបស់ឥណទនេទអតិថ
េពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ គុណភាពៃនឥណទន្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និង វយត
កំណត់ចំណាត់ថា�ក់ និង ក ំរិត�ស�តចុះៃនតំៃល ដូចមានក�ុង

កំណត់សំគ២.៣.៧.១។

២.៣ េសចក�ីសេង�បៃនេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំ

២.៣.១

ករែ្របសំរួលរូបិយប័ណ�បរេ

រូបិយប័ណ�កុងករបង�ញនិង្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហ៊ុនគឺ ដុល�រអ
�
ករែ្របសំរួលពីដុល�រអ េមរិកេទជាេរៀល គ ឺសំរប់ករេ្រប្របាស់របស់ថា�ក់ដឹកនាំែ
ែផ�កេលមូលដ�នអ្រ ១ដុ ល�រអេមរ េស�នឹង ៤.០៣៩េរៀល ែដលបានេចញផ្សោយ
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ករែ្របសំរួលេនះ មិន្រត�វបានយកេទេ្រប្របាស
ទឹក្របាក់ជាេរៀលទំង�ស�ង ឬ បំែលងជាេរៀលក�ុងអ្រតេផ្សងេ
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២.៣.២

ក�ស�តចុះៃនតំៃល្រទព្យហិរ��វត

្រក�មហ៊ុនបា៉ន់្របមាណេរៀងរល់កលបរិេច�ទតរងតុល្យករថា េតមានអំណះអ
ណាមួយអចអះអងថា ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបាន�ស�តចុះៃនតៃម�។ ្រទព្យសកម�ហិរ��វ
េអយែកសំរួលតំៃល ្របសិនេបមានអំណះអំណាងច្បោស់លស់ណាមួយែដលជ
េហតុករណ៍ខតបង់មួយឬក៏េ្រចនបានេកតេឡងបនា�ប់ពី្រទព្យសកម�្រ ត�វបានទទួលស
ករខតបង់េនាះនឹងប៉ះពល់ដល់ករព្យោករណ៍លំហូរសច់្របាក់នាេពលអនា
ម�ហិរ��វត�ុែដលអចបា៉ន់ស�នបានពិត្
អំណះអំណាងៃនករ�ស�តចុះៃនឥណទនរួមមានករតមដនអ�កខ�ី្រ បឈមម
ហិរ��វត�ុ មិ នមានលទ�ភ ឬ េល�សនឹងករទូទត់ករ្របាក់ ឬ ្រប , ឱកសក្ស័យធន 
ករែកែ្ ទំរង់ហិរ��វត�ុ។ េលសពីេនះេទេទៀត រួមមានករសេង�តែដលបង�ញថា ករធា

លំហូរសច់្រប នាេពលអនាគតអចវស់ែវងបានដូចជាករែ្រប្រប�លៃនករទូទ
េសដ�កិច�ែដលពក់ព័ន�នឹងលទ�ភាពទូទត់។ យា៉ងណាមិញ ្រក�មហ៊ុន្រត�វអនុវត�ករ
ឥណទន និង សំវិធានធនអប្បបរមាេដយេយាងតមធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូចម
សំគាល់២.៣.៧.១។

២.៣.៣

ករកត់កងឧបករណ៍ហិរ��វត

្រទព្យសកម�ហិរ��វត និង្រទព្យអកម�ហិរ��វត ្រត�វបានកត់ក

េហយចំនួនទឹក្របាក់សុទ�្រ

បានបង�ញក�ុងតរងតុល្យករែតក�ុងករណី ែដលមានសិទ�ិ

េដម្បីកត់កងទឹក្រ

ែដល្រត�វបានទទួលស េហយមានបំណងទូទត់តមមូលដ�ន ឬ លក់្រទព្យសក

និង

ទូទត់បំណុលេនេពលទន�ឹមគា�េ ជាទូេទេនះមិនែមនជាករណីរបស់កិច�្រពមេ្រព�ង
េឡយ

េហយ្រទព្យសក

និងបំណុលពក់ព័ន�្រត�វបានបង�ញ ជាទឹក្របាក់ដុលក

តុល្យក

២.៣.៤

ភតិសន្

ករចំណាយេទេលភតិ ្រត�វបានគិតប��ូលេទក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល តមអ
�សបតមេថរេវលៃនករជ

២.៣.៥

សច់្របាក់ និងសច់្របាក

សំរប់េគាលបំណងរបាយករណ៍លំហូរសច សច់្រប និងសច់្របាក់សម រួមមា
សច់្របាក់ស សមតុល្យេនធនាគារគណនី និង ករវិនិេយាគរយៈេពលខ ែដលងយប�ូរ
សច់្របាក់បានឆាប និងជាក់ល ក�ុងរយៈេពល ៣ែខ ឬ តិចជាងរយៈេពលដក់្រប
បេ��

និងែដលងយប�ូរជាសច់្របាក់េហយវមិនែ មនជាហនិភ័យែដ

េនេពលតំៃ

របស់វែ្រប្រប�ល
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២.៣.៦

្របាក់បេ��ធនាគ

្របាក់បេ��េនធនា ្រត�វបានកត់្រតតមតៃ ម ។

២.៣.៧

ឥណទេអយតិថិជន

រល់ឥណទនេអយអតិថ ្រត�វបានបង�ញក�ុងតរងត ជាទឹក្របាក់េ េដយដ
េចញនូវឥណទនែដល្រត�វបានលុប និងសំវិធានធនចំេពះឥណទនបាត់
ឥណទន្រត�វបានលុប េនេពលែដល្រក�មហ៊ុនរំពឹងយា៉ងច្បោស ឥណទនមិនអ
្របមូលមកវិញបា

ករ្របមូលបានមកវិញៃនឥណទនែដល្រត�វបាន

ឬ

បា

េធ�សំវិធានធនេនក�ុងករិយបរិេច�ទម នឹងបន�យទឹក្របាក់ៃនសំវិធានធនសំរប់ឥណទ
បង់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�

រល់ឥណទនែដលបានចត់ថា�ក់ជាឥណទនេ្រ សង្ស័ ឬ បាត់បង គឺជាឥណទ
មិនដំេណរករ

២.៣.៧.១ ករេធ�ចំណាត់ថា�ក់ និង សំវិធានធនេលឥណទនប
្រក�មហ៊ុនអនុវត�តមករកំណត់អំពីចំណាត់ថា�ក់ឥណទន និងេធ�សំវិធានធនែដលត
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតម្របក ៧-០២-១៨៦ ចុ ះៃថ�ទី ១៣

ែខ ក�� ឆា�

២០០២។ 

្របកសេនះត្រ េអយ្រ គឹះស�នមី្រក�ហិរ��វត�ុទំងអស់ េធ�ចំណាត់ថា�ក់ឥណទនរប៤
ថា�ក់។ កំរិតអប្បបរមាចំបាច់ ៃនករេធ�សំវិធានធនទូេទ និងជាក់លក់្រត�វបានេធ�
េលករេធ�ចំណាត់ថា�ក់ឥណទនមិនរួម��ូល្រទព្យសកម� ែដលបានសន្យោដក
េ្រកម

ចំណាត់ថា�

ចំនួនែថ�ែដលហួសកលកំណត់ស

សំវិធានធ

ឥណទន(តិចជាង១ ឆា�)
ឥណទនធម�

គា�

០%

ឥណទនេ្រកមស�ង

ពី ៣០ៃថ� ឬ េ្រចនជាង ប៉ុែន� តិចជ៦០ៃថ�

១០%

ឥណទនជាប់សង្

ពី ៦០ៃថ� ឬ េ្រចនជាង ប៉ុែន� តិចជ៩០ៃថ�

៣០%

ឥណទនបាត់ប

៩០ៃថ� ឬ េ្រចនជ

១០០%

19

ឥណទន(េ្រចនជា១ ឆា�)
ឥណទនធម�

គា�

ឥណទនេ្រកមស�ង

ពី ៣០ៃថ� ឬ េ្រចនជាង ប៉ុែន� តិចជ១៨០ៃថ�

ឥណទនជាប់សង្

ពី ១៨០ៃថ� ឬ េ្រចនជាង ប៉ុែន� តិច៣៦០ៃថ� ៣០%

ឥណទនបាត់ប

៣៦០ៃថ� ឬ េ្រចនជ

ករេធ�សំវិធានធនជាក់លក់្រត�វបានគណ

០%
១០%
១០០%
ៃនឥណទនែដលេនសល់្រតឹមេពល

ឥណទន្រត�វបានចត់ថា�ក់ េដយមិនគិតប��ូលករ្របាក់បង�រ េហយកត់ជាច
សំរប់ឥណទនមិនដំេណរករ មិន្រត�វបានគិតបង�រ
ឥណទន្រត�វបានេធ�សំវិធានេទក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេពលែដលឥណទនផុ
ទូ ទត់ ១៨០ៃថ�សំរប់ឥណទនរយៈេព ១ឆា�ំ ឬ តិចជាង េហយផុតកលកំណ

៣៦០ៃថ�

សំរប់ឥណទនរយៈេពលេ្រចន ១ឆា�ំ។ ឥណទន្រត�វបានលុបេចល គឺ្រត�វបាន
បណ�ំឥណទនេនសល់ និងករេធ�
សំវិធា
ុ

ឥណទនផុតកលកំណ
អនុេលមតម្ររបស់ធនាគារជាតិៃនកម� េលខ B៧-០០-៥១K ចុ ះៃថ�ទី ១៧ ែខ កុ ម�ៈ ឆា�ំ
២០០០ ឥណទនផុតកលកំណត់្រត�វបានកំណត់ថាជា ឥណទនេនសល់សរុបទ
ទំង្របាក់េដមនិងករ្របាក់បានផុតកំណត់េដយមិនមានករសំរួលេលលក�ខណ�ទូទ
ឥណទនមិន្រត�វបានអនុ��តិេអយែកសំរួលេលលក�ខណ�ទូទត់
យា ៉ងណាមិញក�ុងករណីក្រម ឥណទន្រត�វបានេគអនុ��តិេអយែកសំរួលមួយដងក�ុ
ឥណទន។ ករពន្យោរេពលអតិបរមាគឺ ៥ែខ និង ៥០%ៃនឥណទនសរុប
ករេធ�សំវិធានធនជាក់

្រត�វបានគណនាជាភា

ឥណទនែដលេនសល់្រតឹម

ឥណទន្រត�វបានចត់ថា�ក់ េដ យមិនគិតប��ូលករ្របាក់បង�រ។ សំវិធានធន្រត�វ
គណនី្រក�មហ៊ុន និងសំវិធានេទក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេពលែដលឥណទន្រត�វបា
េ្រកមស�ង់ដរ។ ករវិភាគេលឥណទនផុតកំណត់មានបងណត់សំគាល់េលខ៥។

២.៣.៨

អចលន្រទព្យ និងហត�ូបករ

អចលន្រទព្យ និងហត�ូបករ ្រត�វបានបង�ញជាៃថ� េដយដកេចញនូវករេ្រប្របាស់្រ
ដករំលស់បង�រ និងសំវិធានធនេលករ�ស�តចុះៃនៃ (្របសិេបមា)។ ករផា�ស់ប�ូរអយុ
េ្រប្រប រំពឹងទុក្រត�វបានបង�ញ ពីករប�ូរកលបរ ឬ វិធី ស�ស�រំលស់េអយបានសម
េហយ អនុវត�ដូ ចជាករផា�ស់ប�ូរករបា៉ន់ស�នគណេន
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រំលស់
រំលស់ៃនអចលន្រទព្យនិងហត�ូបករណ៍្រត�វបានគណនាតមវិធីស�ស�េស�ភាគ
េ្រប្រប បា ៉ន់ស�នៃន្រទព្យសកម�ទំងអស់េនះ ែដលកំណត់ដូចខ ៖
ករែកលំអរអគារភតិស

៣-១០ឆា�

ហត�ូបករណ៍ ព័ ត៌ មានវិទ្យោ និងកុំព្យូ

៣-៥ឆា�

ហត�ូបករណ៍ករិយាល

២-៣ឆា�

េ្រគ�ងសង�រឹម និងេ្រគ�ងបរិ

៥ឆា�

្របេភទៃនអចលន្រទព្យ និងហត�ូបក ្រត�វបានឈប់ទទួលស�ល់ េនេពលលក ឬ េនេព
មិនមាន អត�្របេយាជន៍អ

ែដល្រត�វបានរំពឹងទុកពីករេ្រប្របាស ករចំេណ ឬ

ខតេលករឈប់ ទទួលស�ល់្រទព្
ែដលទទួលបានពីករលក់សុ

(ែដល្រត�វបានគណនាជាចំនួនខុសគា�រវងទឹ

និងតៃម�ពិតគណេនយ្យរបស់្រទព្យសកម�)

្រត�វបានទទួ

ស�ល់ក�ុ “ចំណូលអជីវកម�េផ្សងៗេទ” េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលក�ុងឆា�ំែដល្រទព្
េនា ្រត�វបានឈប់ទទួលស�

២.៣.៩

្របាក់បេ��ធនាគ

្របាក់បេ��េនធនា ្រត�វបានកត់្រតតមតៃ ម ។

២.៣.១០ គណនី្រត�វទទួេផ្សង
គណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗរួមទំង្រទព្យសកម�េផ្សងៗ្រត�វបានកត់្រ
្របមូលបា

ករបា៉ន់ស�ន ្រត�វេធ�េឡងសំរប់បំណុលជាប

ែដលរំពឹងទុ កថ

េដយែផ�កេលករពិនិ

សរេឡងវិញ ចំេពះបរិមាណ េនសល់នាកលបរិេច�ទតរ

២.៣.១១ ្របាក់បេ��តមច
្របាក់បេ��តមច្បោប់សំរប់សកម�ភាពទក់ទងេទនឹ

្រត�វបានរក្សោទធនាគជាតិ

ៃនកម�ុជ
�សបតមច្បោប់ស� ីពីធនាគារនិង្រគឹះស�នហិរ��វត�ុៃន្រពះរជ
និង្រត�
បានកំណត់ជាភាគរយ ៃនេដមទុនអប្បបរមារបស់្រក
និង្របាក់បេ��របស់អតិថិជន ែ
ត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនក
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២.៣.១២ ករទទួលស�ល់ចំណូល និង ចំ
ចំណូល្រត�វបានទទួលស�ល់េនេពលែដលវទំនងថាអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�ែដល
មួយ្របតិបត�ិក នឹងហូរចូលមកក�ុង្រក�មហ៊ុនេហយចំនួនទឹក្របាក់ៃនចំណូលេនាះអចេ

វស់ែវងគួរេអយេជឿជាក់

ក- ចំណូលពីករ្រប ឬ ចំណា
ចំណូលករ្របាក់បានមកពីករឥណទន និងសមតុល្យជាមួយធនាគារជា
េផ្សងៗ្រត�វបានទទួលស�ល់េដយែផ�កេលមូលដ�នបង�រ។ េពលែដលឥណទ
ជាឥណទនមិនដំេណរករ ករ្របាក់្រត�វបានព្យួរទុកេហយ្រត�វបានទទួល
េលមូលដ�នសច់្រប
ចំណាយ្រត�វបានទទួលស�ល់េដយែផ�កេលមូលដ�

ខ- ចំណូលកៃ្រមឈ�ួល និងកៃ្រមេជង
្រក�មហ៊ុនទទួលបានចំណូលពីកៃ្រមឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរេទតម្របេភទេស
េទេអយអតិថិជនភាគេ្រចនទទួលបានពីដំេណរករឥណទន ន
ចំណូលកៃ្រមឈ�ួល និងកៃ្រមេជងសរ្រត�វបានទទួលស�ល់េដយែផ�កេលមូ
្របាក

២.៣.១៣ ភាគីពក់ព័
ភាគីែដលចត់ទុកថា ជាភាគីពក់ព័ន�លុះ្រត្រក�មហ៊ុនមានលទ�ភាព

ឬ ្របេយា

េលភាគីេផ្សងេទៀត ឬ មានឥទ�ិពលយា៉ងសំខន់ក�ុងករេធ�េសចក�ីសំេរចចិត�ែផ�កហិរ��វត
្របតិបត�ិក ផ�ុយេទវិ ្របសិនេប្រក�មហ៊ និងភាគីេនាះស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរ
ក៏មានឥទ�ិពលជាសំខ

ភាគីពក់ព័ អច រូបវ ័ន�បុគ�ល ឬ នីតិបុ គ�ល េហយក៏បានរួមប��ូលផងែដរនូវ បុគ�លជិតស�ិទ�
េនក�ុងសមាជិក្រគ�សរផង ភាគីពក់ព័ន�្រត�វែដលបានកំនត់ក�ុ ៤៩ និង ៥០ ៃនច្បោប
ស�ីពីធនាគ និង្រគឹះស�នហិរ��វត�ុ ្រពះរជាណាច្រក រួមមាន
ក. រលបុគ�លទំងឡាយណា ែដលកន់កប់េដយផា�ល់ ឬ ្របេយាលនូវភាគហ៊
ណាស់១០ ភាគរយៃនមូលធ ឬ សិទ�ិេបាះេឆ ា
ខ. រល់្រក�មហ៊ទំងឡាយណា ែដល្រក�មហ៊ុនកន់កប់េដយផា�ល់ ឬ ្របេយាល 
យា ៉ងេហចណា១០ ភាគរយៃនមូលធ ឬ សិទ�ិេបាះេឆ ា�តេនក�ុង្រក�ម
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គ. រល់បុគ�លទំងឡ ែដលចូលរួមក�ុងអភិបាលកិច� ករចត់ ក្រគប់្រ ដឹកនា ឬ
ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង
ឃ. រល់សវនករខងេ

២.៣.១៤ ពន�េល្របាក់ចំេ
ពន�ក�ុង្រ
ពន�ក�ុង្រគាេល្រទព្យ និង្រទព្យអក សំរប់ក រិយបេច�ទ្រគាមុន និងបច�ុប្បន�្រត�វបាន
ជាទឹក្រប ែដល្រត�វបានរំពឹងទុ ្រត�វបាន្របមូលមក ឬ ្រត�វបង់េអយអជា�ធរពន
អ្រតព និងច្បោប់ពន�ែដល្រត�វបានេ្រប េដម្បីគណនាទឹក្រប គឺជាអ្ និងច្បោប់ព
ែដលមានសុពលភាព រហូតដល់ករិេច�ទៃនតរងតុល្យ

ពន�ពន្យ
ពន�ពន្យោរ្រត�វបា េដយេ្របវិធីស�ស�បំណុ លតុល េលចំនួនខុ សគា�បេណា�ះអ
នាកលបរិេច�ទៃនតរងតុ រវងមូលដ�នពន�ៃន្រទព្យ និងបំណុល េហយនិងតៃម�ពិត 
គណេនយ្យរបស់ពួកវក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វ
ពន�ពន្យោរេល្រទព្យអកម�្រត�វបានទទួលស�ល់េល ចំនួនខុសគា ន� ជាប់ពន�ទំងអស
េលកែលងែតេនេពលពន�ពន្យោរេល្រទព្ េកតេឡងពីករទទួលស�ល់េន្រគាដំបូងៃន
សកម� ឬ បំណុលេនក�ុង្របតិបត�ិករ ែដលេនេព

វមិនជះឥទ�ិពលដល់្របាក់ចំេ

តមវិធីស�ស�គណយ្ និង្របាក់ចំេ ឬ ខតជាប់ពន
ពន�ពន្យោរេល្រទព្យសកម�្រត�វបានទទួលស�ល់សំរប់ភាពខុសគា�បេណា�ះអស
អចកត់បន�យបានរហូតដល់ទំហំ ែដលវទំនងថា្របាក់ចំេណញជាប់ពន�នឹងអចមាន
កត់កងជាមួយភាពខុសគា�បេណា�

ែដលអចេ្រប្របា

េលកែលងែតេនេពល

ពន�ពន្យោរេល្រទព្យ េកតេឡងពីករទទួលស�ល់នា្រគាដំបូងៃន្រទ ឬ បំណុល 
ក�ុង្របតិបត�ិក ែដលេនេពល្របតិបត�ិករ មិ នមានឥទ�ិពលដល់្របាក់ចំេណញ តម
ស�ស�គណេយ្ និង្របាក់ចំេ ឬ ខតជាប់ពន
តៃម�ពិតគណេនយ្យៃនពន�ពន្យោរេល្រទព្
តុល្យករនីមួ

្រត�វបានពិនិត្យេឡងវិញ នាកលបរិ

េហយនិង្រត�វបានកត់បន�យមក្រតឹមទំហ ែដលវមិនទំនងថាមាន្រ

ចំេណញ ជាប់ពន�្រគប់្រគាន់នឹងអចផ�ល់េអយ្រទព្យសក

ឬ មួយែផ�កអចស�រម

វិញនាេពលអនាគ ពន�ពន្យោរេល្របាក់ចំណូលពន្យោរេល្រ ែដលមិ ន្រត�វបានទទួ
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ស�ល់េន គឺ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវិញនាកលបរិេច�ទៃនតុល្យក េហយ្រត�វបានទទួ
ស�ល់ែ ទំហំមួយែដលវទំនងថា្របាក់ចំេណញជាប េពលអនាគតនឹងេធ�េអយពន�ពន្
េល្រទព្យសកម�េ អច្រត�វបានយក្រតលប់មក

២.៣.១៥ សំវិធានធនេលបំណុ
សំវិធានធនេលបំណុ

្រត�វបានទទួលស�ល់េនេពលែដល្រក�មហ៊ុនមានកតព�កិច�តម

បច�ុប្បន�ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍ពីអតីតកលេហយវទំនងជាមានលទ�ភាព
េអយមានលំហូរេ

ផល្របេយាជន៍េសដ�កិច�ក�ុងករបំេពញនូវកតព�កិច
បា ៉ន់ស�ន ៃនបរិមាណេនាះ្រត�វបានេធ�
សំវិធានធន្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ េឡងវិញនាកលបរិេច�ទនីមួយៗៃនត

េហយករ
េហយេធ�ករ

ែកត្រម� េអយ�សបេទនឹងករបា៉ ន់ស� នល�បំផុតនាេពលបច� េនេពលតៃម� េពលេវ
ៃនសច់្របាក

ឥទ�ិពលជាសរវ័ បរិមាណសំវិធានធន គឺជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនករ

ែដលរំពឹងទុកេដម្បីទូទត់បំណុ
៣.

សមតុល្យេនធនាគារជាតិន
ៃ

២០១១
ដុល�រអេមរ

សមមូលពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
គណនីចរន�

៣.១៧៨.៧៣៣

៨៣៧.០១០

៣.៣៨០.៦៨៣

៥០.០០០

្របាក់បេ��ធានាេលេដ

េយាងតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនក
ដល់្រគឹះស�នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ចុះៃថ

៧៨៧.០១០

ធ៧-០០-០៦

២០១.៩៥០

ស�ីពីករផ�ល់អជា�ប័

១១ ែខ មករ ឆា� ២០០០ ្រក�មហ៊ុនត្រម�វេអយរ

្របាក់បេ��ធានាេលេដមទុនសមមូល៥

%

ៃនេដ មទុ នចុ ះប��ីេនធនាគារជាតិៃនកម�

្របាក់បេ��េនះមិនអនុ��តិេអយេ្រប្របាស់សំរប់្របតិបត�ិករ្របចំៃថ�េទ ប៉ុែន�្រ
មកវិញបានេនេពល្រក�មហ៊ុនប�្ឈប់្របតិបត�ិករេ កម�ុជាេដយស�័្រគចិ
្របាក់បេ��ធានាេដមទុន ទទួលបានក ៣% ក�ុងមួយឆា�ំ ខណៈែដលគណនីចរន�មិនទទួល
បានករ្របាក់េ
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៤.

សមតុល្យេនធនាគារ

ដុល�រអេមរ

២០១១

សមមូលពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េល ២.៣.១)
គណនីចរន�-ដុ ល�រអេមរ

៥៨.៦៧៦

២៣៦.៩៩២

្របាក់បេ��េនធនាគាររួមមានគណនីចរន�េនធនាគារក�ុង�ស�ក ែដលគ
សំរប់េគាលបំណងរបាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សម

២០១១

ដុល�រអេមរ

សមមូលពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េល ២.៣.១)
សច់្របាក់ក�ុ
គណនីចរន�េនធនាគារ
គណនីចរន�េនធនាគារេ

៥.

៤៨១

១.៩៤៣

៧៨៧.០១០

៣.១៧៨.៧៣៣

៥៨.៦៧៦

២៣៦.៩៩២

៨៤៦.១៦៧

៣.៤១៧.៦៦៨

ឥណទនេទអតិថិ
ក-ឥណទនេទអតិថិជន្រត�វបានចត់ថា�ក់ដូចខ

២០១១

ដុល�រអេមរ

សមមូលពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េល ២.៣.១)
ឥណទនេទអតិថិ
ឥណទនេទនិេយា

២៩.៤៧៥

១១៩.០៥០

៣.៥២៩

១៤.២៥៣

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣
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ករវិភាគបែន�មេលឥណទនេទអតិថិជន្រត� វបានកំណត់ដូចខ
ខ- ករចត់ថា សំណុំឥណទ ដូចខងេ្រ ៖

២០១១

ដុល�រអេមរ

សមមូលពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
ឥណទនធម�ត 
មានវត�ុធ
គា�នវត�ុធ
ឥណទនេ្រកមស�ង់ដ
មានវត�ុធ
គា�នវត�ុធ
ឥណទនជាប់សង្ស័
គា�នវត�ុធ
មានវត�ុធ
ឥណទនបាត់បង់
គា�នវត�ុធ
មានវត�ុធ
ឥណទនសរុប

   ៣៣.០០៤  

១៣៣.៣០៣

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    ៣៣.០០៤

     ១៣៣.៣០៣

ករវិភាគៃនគុណភាពឥណទនស�ង់ដរ េយ ណត់សំគាល់េលខ១៤ .១ ស�ីពីហនិភ័
ឥណទន
គ-សំរបករវិភាគសំណុំឥណទនដល់កលក
ករវិភាគសច់្របាក់ង

េយាងេទកំណត់សំគាល់១៥ស�ីអំពី

ឃ- ករវិភាគសំណុំឥណទ និ វសនជ ទំនាក់ទំន និង រូបិយវត�ុដូ ចខងេ្រក
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២០១១

ដុ ល�រអេមរ

សមមូ លពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
ស�នភាពនិវសន
និ វសនជ

៣៣.០០៤    

     ១៣៣.៣០៣  

-

-

៣៣.០០៤

       ១៣៣.៣០៣

-

-

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

អនិ វសនជ

ទំនាក់ទំនង 
ភាគីពក់ព័
មិនែមនភាគីពក់ព័

តមរូបិយប័ណ� 
ដុ ល�រអេមរ

អ្រតករ្របាក់្របចំឆា�ំដូ

២០១១
ឯកត�បុគ�ល
៦.

២៤% - ៣៤.៨០%

្រទព្យសកម�េផ្ស
២០១១

ដុ ល�រអេមរ

សមមូ លពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េល ២.៣.១)
្របាក់កក់េលករជនិង្របាក់កក់េផ្
្របាក់បង់ម
ករ្របាក់្រត�វ

១៦.៧៥៩

៦៧.៦៩០

៩.៦៦៤

៣៩.០៣៣

៨៥

៣៤៣

២៦.៥០៨

១០៧.០៦៦
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៧.

អចលន្រទព្យ និងហត�ូបករ
ករែករលំអ

សង� រឹម និ

េ្រគ�ងបំព

អគា

ហត�ូបករណ៍ 
ករិយាល

ហត�ូបករណ៍
ពត៌មានវិទ្

សរុប

និងកុំ ព្យូទ័

ដុ ល�រអេមរ ដុ ល�រអេមរ ដុ ល�រអេមរ ដុ ល�រអេមរ ដុ ល�រអេមរ
តៃម�េដ ម ៖
េនៃថ�ទី៥ ែខ តុ ល ឆា�២០១១
ករទិញបែន�

៧.៧៧៦

៦.៥៥៧

៦.៧៨៩

៦០.៨០១

៨១.៩២៣

េនៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១១

៧.៧៧៦

៦.៥៥៧

៦.៧៨៩

៦០.៨០១

៨១.៩២៣

-

-

-

-

-

រំលស់្របចំឆ

២៦៧

៥៣៩

៨៨២

២.២៦៣

៣.៩៥១

េនៃថ�ទ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា២
�ំ ០១១

២៦៧

៥៣៩

៨៨២

២.២៦៣

៣.៩៥១

៧.៥០៩

៦.០១៨

៥.៩០៧

៥៨.៥៣៨

៧៧.៩៧២

៣០.៣២៩

២៤.៣០៧

២៣.៨៥៨

២៣៦.៤៣៥

៣១៤.៩២៩

រំលស់បង�រ ៖
េនៃថ�ទី៥ ែខ តុ ល ឆា ២០១១

តៃម�ពិតគណេនយ្យ
េនៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១១
សមមូ លពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)

៨.

គណនី្រត�វស
២០១១

ដុ ល�រអេមរ

សមមូ លពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
អចលន្រទព្យ និងហត�ូបករ
ឈ�ួញេបាះដុ
េផ្សង

              ៥៦.៥២៣

២២៨.២៩៦  

             ២៤.៤១០

    ៩៨.៥៩២

             ២.៩២៨

       ១១.៨២៦

            ៨៣.៨៦១

         ៣៣៨.៧១៤
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៩.

មូលធន
២០១១

ដុ ល�រអេមរ

សមមូ លពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)

េបាះផ្សោយនិងបង់ទំង

១០.

១.០០០.០០០

៤.០៣៩.០០០

ចំណា្របតិបត�ិក
សំរប់ក រិយបរិេច�ទចប់ៃថ�ទី ៥ តុ ល ដល់ៃថ�ទី៣១ ធ�ូ
២០១១
ដុ ល�រអេមរ

សមមូ លពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
៥៣.៤២១

២១៥.៧៦៧

៩.៦៦៤

៣៩.០៣៣

៦.៤៥៦

២៦.០៧៦

៥.៩៦៥

២៤.០៩៣

ចំណាយ វិជា� ជី

៤.៦៧៩

១៨.៨៩៨

ចំណាយរំលស

៣.៩៥១

១៥.៩៥៨

ចំណាយជួលអគ

៣.៥២០

១៤.២១៧

សំភារៈក រិយា និង េបាះពុម

២.៨៩៣

១១.៦៨៥

ចំណាយជួសជុ និង ែថទ

២.៣៧៥

៩.៥៩៣

ចំណាយយាន�

១.៩០៨

៧.៧០៦

ចំណាយទូរគមនាគម

១.៤៦១

៥.៩០១

ចំណាយទឹកេភ�

១.១២០

៤.៥២៤

ចំណាយេផ្ស

៣.១៦៩

១២.៨០០

១០០.៥៨២

៤០៦.២៥១

ចំណាយបុគ�លិ
ចំណាមុ ន្របតិបត�ិក
ចំណាយេធ�ដំេណ
ចំណាយផ្សោយពណិជ
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១១.

ពន�េល្របាក់ចំេ
ពន�េល្របាក់ចំេណញរបស់្រក�មហ៊ុនតំណាងេដយពន�អប្បបរមាសំរប់ករិ
លិខិត្របកសពន�របស់្រក�មហ៊ុន
តួេលខ

កម�វត�ុៃនករ្រត�តពិនិត្យរបស់អគ�នាយកដ�នព

បង�ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុអចមានករែ្រប្រប�លេនេពលេ្រ

មានករសំេរចចុងេ្រកយេដយអគ� នាយកដ�នពន�ដរ េដយសរែតករអ

និង 

បទប��ត�ិពន�ដរមានករបក�សយេផ្ស

អ្រតពន�ែដលអនុវត�
េយាងតមច្បោប់សរេ

ៃន្រពះរជាណាច្រក

្រក�មហ៊ុមានកតព�កិច�បង់ពន�េល

្របាក់ចំេណញអពន� ២០% ៃន្របាក់ចំេណញជាប់។
េ្រកពីពន�េល្របាក់ចំ
អ�កជាប់ពន�េន្របេទសកម�ុជា្រត�វជាប់ពន�អប្បបរមាដច់េដយែឡកមួយ េទៀត។ ពន
ជាពន�្របចំឆា�ំែដលេ ១ភាគរយៃនផលរបរសរុបជាមួយពន�ទំងអស់េលក ែលងអករេលត
បែន�មេដយមិនគិតថាអ�កជាប់ពន�ចំេណញ ឬ ខត។ ពន�អប្បរមាសំរប់ករិយបរិេច�ទចប
៥ ែខតុល ដល់ ៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១១ ្រត�វបានកំណត់យ១% ៃនចំណូល។
១២. ករធានាច
្រក�មហ៊ុនជួលអគារេ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ងភតិសន្យោ្របតិបត�ិករេដយម
ខងេ្រក

២០១១

ដុល�រអេមរ សមមូលពន់េរៀ
(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
ក�ុងអំឡុងេពល ១ ឆា�
ចប់ពី២ ឆា�ំ ដល់៣ឆា�

១៩.២០០

៧៧.៥៤៩

១២.៨០០

៥១.៦៩៩

៣២.០០០

១២៩.២៤៨
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១៣.

្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យរបស់ភាគីពក
ក- សមតុល្ជាមួយភាគីពក់ព

ភាគីពក់ព័

្របតិបត�ិក

២០១១

ដុល�រអេមរ សមមូលពន់េរៀ
(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
ACS Capital Corporation Limited េផ�រ្រទព្យសក

២៣.៩២៨

៩៦.៦៤៥

AEON Credit Service Co., Ltd

២១.៩៣៣

៨៨.៥៨៨

៤៥.៨៦១

១៨៥.៥៣៣

ទូ ទត់ចំណាយជំន

ខ- អត�្របេយាជន៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្
អត�្របេយាជន៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរួមប��ូលទំងអត�្របេយាជន៍េផ្សងៗរបស់្
លសំរប់ ក រិយបរិេច�ទមានចំន៣២.៩៨៣ដុ ល�រអេមរិក ១៣៣.២១៩.០០០េរៀល។
១៤.

ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ��វ
សកម�ភាព្រក�មហ៊ ឆ�ុះប�
�ំងពីហនិភ័យហិរ��វត�ុជាេ្រ ៖ ហនិភ័យឥណទ ហនិភ័
ទីផ្ស

(រួមមា

ហនិភ័យរូបិយប័ណ

ហនិភ័យអ្រតករ

និង

ហនិភ័យៃថ)

និង

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ ករទទួលយកហ និភ គឺជាស�ូលៃនពណិជ�កម�ហិរ��វត
េហយហនិភ័យ្របតិបត�ិ គឺជាហ និភ មួយែដលមិ នអចេជៀសរួ េពលេធ�ពណិជ�កម�
្រក�មហ៊ុន មិនបានេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ហិរ��វត �ុេដរីេ ដូ ចជាកិច�សន្យោករប�ូរ្របាក និង
កិច�សន្យោទប់ស�ត់អ្រតក េដ ម្បី្រគ ប់្រគងករ្របឈមហ របស់ខ�ួនេឡយ។
្រក�មហ៊ុ
្រគប់្រ

មានបំណងអនុវត�តមបទប��ត�ិរបស់ធនាគារជាតិៃន
ហនិភ័ហិរ��វត�ុ។

សំរប់េគាលបំ

ម្យោ៉ងេទៀត្រក�មហ៊ុនក៏ទទួលស ករអនុវត�ន៍ល�បំផុត

លក�ណៈអន�រជាតិេលករ្រគប់្រគងហ ្រត�វបានអនុវត�េអយបានេពញ ្រក�ម្របឹ
ភិបាលបានបេង�តែផ
ៃនករទទួ

្រគប់្រគងហនិ

យកហនិភ័យសំរប់្រក�មហ

េដ ម្បីបេង�តេអយមាន្រពំែដនវិ
និងអេង�តេមលសកម�ភាពទំងឡាយ្រ

នឹង្រពំែដនទំងេន
្រក�មហ៊ុនមាន្រទព្យ និង្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុខងេ ៖
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២០១១
ដុល�រអេមរ

សមមូ លពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
្រទព្យសកម�ហិរ��វត
សច់្របាក់ក�ុ

            ៤៨១

            ១.៩៤៣

      ៨៣៧.០១០

      ៣.៣៨០.៦៨៣

សមតុ ល្យេនធនាគារេ

       ៥៨.៦៧៦

        ២៣៦.៩៩២

ឥណទនេទអតិថិ

       ៣៣.០០៤

        ១៣៣.៣០៣

      ១៦.៨៤៤

          ៦៨.០៣៣

      ៩៤៦.០១៥

      ៣.៨២០.៩៥៤

គណនី្រត�វស

       ៨៣.៨៦១

        ៣៣៨.៧១៤

ជំពក់េទភាគីពក់

       ៤៥.៨៦១

        ១៨៥.២៣៣

     ១២៩.៧២២

       ៥២៣.៩៤៧

      ៨១៦.២៩៣

      ៣.២៩៧.០០៧

សមតុ ល្យេធនាគជាត ៃនកមុជ
�

្រទព្យសកម�េផ្
សរុប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុទំង

្រទព្យអកម�ហិរ��វត

សរុបបំណុលហិរ��វត�ុទំងអស
្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុសុ

១៤.១ ហនិភ័យឥណទ
្រក�មហ៊ុន្របឈមនឹង ហនិភ័យឥ ែដលជាហ និភ័យែដលភាគីពក់ព័ន�នឹងអចេធ
មានករខតបង់ហិរ��វត� ុចំេពះ្រក� េដយករមិនអនុវត�នូវកតព�កិ ហនិភ័យឥណទ
គឺជាហនិភ័យសំខន់បំផុតសំរប់ពណិជ�កម�របស់្រក� ករ្របឥណទ េកតេឡងជ
សំខន់ក�ុងសកម�ភាពផ�ល់្របាក់កម�ីែដលនាំេអយមានករ ដល់អតិថិជនជាេ្រចន
ករ្រគប់្រគងហនិភ័យអនុវត�េដែផ�ក្រគប់្រគងហនិភ័យ របស់្រក�មហ
ក-ករវស់ែវងហនិភ័យឥ
្រក�មហ៊ុនវយតៃម�ពីលទ�ភាពៃនករមិនសងប

របស់បុ គ�លែដលពក់ព័ន

េដយេយា

េទេលេគាលនេយាបាយនីតិវិធី និង ករអនុវត�ន៍ឥណទនទ
ខ-ករ្រត�តពិនិត្យែដនកំណត់ៃនហន និងេគាលនេយាបាយទប់ស
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្រក�មហ៊ុនេធ�្របតិបត�ិករផ�ល់ឥ េអយេទរូបវ័ន�បុគ េនក�ុង្រពះរជាណាច្រក
្រក�មហ៊ុន្រគ ប់្ កំណត់ និង្រត�តពិនិត្យនូវករ្របមូលផ�ុំហនិភ័ េនេពលណា
េដយែដលហនិភ័យឥណ ្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ចំនួនហនិភ័ ឥណទនធំ
្រត�វបានកំណត់េដយធនាគារជាតិៃ

ជាឥណទនទំង

ផ�ល់េអយេទអ�កទទ

្របេយាជន៍ណាម ែដលមានចំនួនទឹក្របាក់េ ២% ៃនឥណទនបុគ� និង ៣% សំរប
ឥណទនជា្រ ៃន្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រក�ម េដយអនុេលមតម្របក ធ៧-០៧១៦៣ េចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃន
គ-េគាលនេយាបាយៃនករ�ស�តៃថ�្រទព និងសំវិធានធ
្រក�មហ៊ុន្ត�វបានតំ
រ
រូវេអយអនុវត� តមចំណាត់ថា
សំវិធានធន�សបតម្របកសពក

ែដល្រត�វបានកំណ

ដូ ចែដលបានលត្រ

២.៣.៧.១។

និងេធ�

ក�ុងកំណត់សំគាល់េល

ឃ- ឥណទ និងបុេរ្របទ
ឥណទ និងបុ េរ្របន ្រត�វបានសេង�បដូចខងេ ៖

២០១១

ដុល�រអេមរ

សមមូលពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់េលខ២.៣.១)
ឥណទ និងបុ េរ្របទ មិនហួសកំណត់
និង មិនបាត់បង់តំៃ (ក)

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

ឥណទ និងបុ េរ្របទ ហួសកំណត់
ែតមិនបាត់បង់តំៃ (ខ)

-

-

ឥណទ និងបុ េរ្របទនបាត់បង់មា (គ)

-

-

៣៣.០០៤

        ១៣៣.៣០៣

ឥណទ និងបុេរ្របទនសរ

សំរប់េគាលបំណងៃនសំវិធានធនឥ

ករ្របមូលមកវិញពី្រទព្យ

(េលកែលងសច់្រប)

េដយរំពឹងទុ មិន្រត�វបានយកមកពិចរណាេឡយេដយែផ� កតមតំរូវកររបស់ធនាគារជ ។
 ក

- ឥណទ និងបុ េរ្របទ មិនហួសកំណត់ និង មិនបាត់បង់តំៃ
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ឥណទ និងបុ េរ្របទនមិនហួសកំណ មិន្រត�វបានចត់ទុកថាបាត់បង់តំៃ លុះ្រ
ណមាព៌តមានេផ្េទៀត បង�ពីភាផ�ុយគា�
ខ- ឥណទ និងបុ េរ្របទ ហួសកំណត់ ប៉ុ ែន�មិនបាត់បង់តំៃ
ឥណទ និងបុ េរ្របទនហួសកំណត់រយេពលតិច ៣០ៃថ� មិន្រត�វបានចត់ទុកថ
បង់តំៃលេឡយ លុះ្រណមាព៌តមានេផ្ៗេទៀត បង�ពីភាផ�ុយគា�
គ- ឥណទ និងបុេរ្របទ បាត់បង់តំៃលមា�ក
េយាងតម្របក ធ៧-០២-១៨៦ ចុ ះៃថ�ទី ១៣ ែខ ក�� ឆា� ២០០២ ស�ីអំពីករចត់ថា
និងសំវិធានធនេលបំណុលអ្រកក់និងបំណុលសង

ឥណទននិងបុេរ្របទនហួសកំ

រយះេពលេ្រចនជ ៣០ៃថ� ្រត�វបានចត់ទុកថាបាត់បង េហយកំរិតអប្បបរមាៃនករេ
សំវិធានធនជាក់ល

សំរប់ករបាត់បង់តំៃល្រត�វបានេធ�េឡងែផ�កតមករចត

ពក់ពន� លុះ្រណមាព៌តមានេផ្េទៀត បង�ពីភាផ�ុយគា�

១៤.២ ហនិភ័យទីផ្
្រក�មហ៊ុ

្របឈមនឹងេលករេលចេឡងនូវហនិភ័យទីផ្សោរែដលជាហនិភ័យ េធ�េ

ទីផ្សោរសម�

ឬ

លំហូរសច់្របាក់នាអនាគតរបស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ មានករែ

េដយសរែតែ្រប្រប�លក�ុងតៃម�ទី ហនិភ័យទីផ្ េកតេឡងពីបំែរបំរួលៃនអ្រតករ្
និង រូបិយប័ណ� ែដលទំងអស់េនះ ្រត�វបានបង�ញជាករបំែរបំរួលទីផ្សោ
េហយនឹងជាករែ្រប្រប�លក�ុងកំរិតអស�ិរភាព

ឬ

តៃម�ទីផ្ស

និងទូ េទ

ដូ ចជាអ្រតករ

ករពន្យោរ ឥ អ្រតប�ូរ្របាក់បរេទស និងមូ លនិធិមា�ស់ហ៊ុ។
្រក�មហ៊ុនមិនេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេដរីេ ដូ ចជាក ិច�សន្យោទប់ស ករប�ូរ្រប បរេទស
និងកិច�សន្យោទប់ស�ត់អ្រតក េដ ម្បីទប់ស�ត់នូវករេលចេឡងៃនហនិភ័ េនះេទ។
១.ហនិភ័យប�ូរ្របាក់បរ
្រក�មហ៊ុ

េធ�អជីវកម�ក�ុង្រពះរជាណាច្រ

េហយេធ�្របតិបត�ិកររូបិយប័ណ�ជាេ្

្របេភ និង្រត�វ្របនូ វហនិភ័យរូបិយប័ណ�េផ្សងគា� ជាដំបូង ទ នឹងរូបិយប័ណ�ដុល�រ
អេមរិ។
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ហនិភ័យប�ូរ្របាក់បរ េកតេឡងពី្របតិបត�ិករពណិជ�កម�អ និង ្រទព្យសក និង
្រទព្យអក

ែដល្រត�វបានទទួលស�ល់ជារូបិយប័ណ�មួយែដលមិនែមនជារូបិយប័ណ�

របស់្រក�មហ៊ុន
សមតុល្យរូបិយប័ណ �ៃន្រទព្យស និង្រទព្យអកម�បានប�ូរជារូបិយ េផ្សងេ្រកពីរូបិយប
ដុល�រអេមរ ែដលមិនសំខន សំរប់ក រិយបរិេច�ទៃថ� ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២០១១។ ដូ េច�ះគា�
ករវិភាគេលករែ្រប្រប�លេឡងចុះណាសំរប់ហនិភ័យអ្រតរបស់រូបិយប័ណ�បរេទស្រ
មកបង�ញេទ
២-ហនិភ័តៃម�
្រក�មហ៊ុនមិន្រត�វ្របឈមចំេពះហនិភ័យៃថ�មូលប

ពីេ្រពះ្រក�មហ៊ុនមិនបានក

វិនិេយាគណាមួយែដលបានចត់ថា�ក់េនក�ុ ងតរ មូ លប័្រតែដលអចលក់

ឬ

មូលប័្រតជាតៃម�ទីផ្សោរសម�សបែដល្រត�វទទួលស�ល់ ឬ ខត
៣-ហនិភ័យអ្រតករ
ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់តមលំហូរ

គឺជាហ និភ័យែដលលំហូរសច់្របាក

ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ នឹងែ្រប្រប�លេដយសរែតករែ្រប្រប�លអ្រតករ ហនិភ័
អ្រតករ្របាក់តមតៃម
េដយសរែត

គឺជាហ និភ័យែដលតៃម�ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត

ែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក

តំៃលបែន�មករ្រប

េដយសរែតករែ្រប និងអចបន�យករខតក�ុង្រពឹត�ិ
រំពឹងទុកេកតេឡង។

េនដំណាក់កល

ណាមួយេដម្បីដក់កំណត់

នឹងែ្រប្រប

អចេកនេឡ

េនេពលបំែរបំរួលែដលមិ

ថា�ក់ដឹកនាំ្រក�មហ៊ុនមិនមានេគាល

កំរិតមិន្រត�វគា�ៃនករកំៃថ�អ្រតករ្របាក់េឡងវ

េនេ្រកមករ្រគប់្រគ េទះយា៉ ថា�ក់ដឹកនាំជាធ ក៏្រត�តពិនិត្យេមលេល
មិន្រត�វគា�េនះែ ។
ហនិភ័យអ្រតករ េកតេឡងពីលទ�ភាពៃនករែ្រប្រប�លក�ុងអ្រតករ្របាក់នឹ
ដល់លទ�ភាព្របាក់ចំេណញនាេពល ឬ តៃម�ទីផ្សោរៃនឧបករណ៍ហិរ��វត� ្រក�មហ៊ុ
្រត�វ្របឈមនឹងហនិភ័យអ្រតក

ជាលទ�ផលៃភាពមិន្រត�វគា�ៃនករកំណត់ៃថ

ករ្របាក់សរជាថ�ីរបស់្រទ

បំណុល។

និង

្រក�មហ៊ុន្រគ ប់្រគងហនិភ័យេន
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ផ�ូរផ�ង ករកំណត់ៃថ�្រទព្យស និង

្រទព្យអកម�េឡងវ តមរយៈយុទ�ស�ស�្រគប់

ហនិភ័យ

តរងេនះរួម ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុ ែដលបង�ញជាតៃម�ព េរៀបតម្របេ

របស់កិច�សន្ ែដល្រត�វបានកំណត់ៃថ�េឡងវ ឬ ក៏តមកលអវសន�របស់ពួ

្រក�មហ៊ុនពុំមាន្រទព្យ និង ្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុែដលមានអ្រតករ្របាក់ែ្
សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិៃន សមតុ ល្យជាមួយធនាគារេផ្សងៗរកចំណូល
ករ្របាក់េថរកអំឡុងេពលៃនករដក់្រ

ឥណទនេទអតិថិ ទទួលបាននូវអ្រត

្របាក់េថរតមរយសមតុល្យែដលេនសល់េលលក�ខ័ណ�្រពមេ ។

១៤.៣ ហនិភ័យសច់្របាក់ង
ហនិភ័យសច់្របាក់ង គឺជាហ និភ័យែដល្រក�មហ៊ុនមិនអចមានលទ�ភាពស
របស់ខ�ួនែដលពក់ព័ន�នឹងបំណុលហិរ��វត� េនេពលបំណុលហិរ��វត�ុទំងេនល់កលកំណត
សង និង្រក�មហ៊ុនមិនអចមានលទ�ភាពបំេពញនូវមូលនិធិ្រគបេទេអអតិថិជន េនេព
ពួកេគមកដក្របាក មូលេហតុទំងេន េធ�េអយ្រក�មហ៊ុនខកខនក�ុងករបំេពញក តព�ក
្របាក់បេ��ជូនអតិថិ េអយបានទន់េពល
និងខកខនក�ុងករបំេពញកតព�កផ�ល់កម�ី។
ថា�ក់ដឹកនាំរបស់្រក�មហ៊ុន្រត�តពិនិត្យសច់្របាក់ង តរងតុល្ និង្រគប់្រ
ករ្របមូលផ� និងព័ត៌ មានៃនកលអវសន�របស់បំណ ករ្រត�តពិនិ និងកររយករណ
លក�ណៈជាស�នភាពសច់្របាក់្ និងេរៀបចំគំេរងសំរប់ៃថ�បនា សបា�ហ៍បនា� និង ែខ
បនា�ប់េដយរំពឹងទុកពីេ្រពះរយៈេពលទំងេនះជាករិយបរិេច�ទ គន�ឹះដ៏សំខន់សំរប់
សច់្របាក់ងយ�

ថា�ក់ដឹកនាំ្រត�តពិនិត្យបំែរបំរួលរបស់មា�ស់្របាក់បេ��

និង

ករេរៀបចំអំពីករដក្របាក់របស់ពួ
តរងក�ុងកំណត់សំគេលខ ១៤ គឺជាករវិភាគពី្រទព្ និង្រទព្យអក របស់្រក�មហ៊ុ
តមកលអវសន�ែដលពក់ េដយែផ� េលករិយបរិេច�ទេនសល់នាក លបរិេច�ទតុ
េទនឹងកលបរិេច កលអវសន�ែដលជាប់កិច� ឬ តមករបា៉ន់ ។
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១៤.៤ តៃម�ទីផ្សោរៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� និង ្រទព្យអកម�ហិរ��វត
តៃម�ទីផ្ស គឺជាចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រទព្យសកម�អច្រត� ឬ ្រទព្យអកម�្រត�វបានទូទ
មូលដ�នធម�ត តៃម�ទីផ្សោរមិនអចេធ�េទបាន េទនឹងែផ�កដ៏សំខ ៃន្រទព្យសក និង
្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ
េនាះេទ

េហតុេនះតៃម�ទីផ្ស

េដយសរែតតៃម� ទីផ្សោរែ

េផ��ងផា�ត់បានមិន

្រត�វបានែផ�កេលករសន�ត្រគប់្រគងជាេ្រចនេ

ព័ត៌មានៃនមូលដ�ន្រទព្យ និង្រទព្យអកម តមទស្សនៈរបស់ថា�ក់ដឹកនាំតៃម
គណេនយ្យៃន្រទព្យស
ស�

និង្រទព្យអកម�ហិរ��វត

ដ៏សមេហតុផលៃនតៃម�ទីផ្សោ

ែដលមានក�ុងតរងតុល្យករគឺជា

ក�ុងករេធ�ករវយតំៃល

ថា�ក់ដឹកនាំសន�ត

ឥណទ េទអតិថិជ្រត�វបានរក្សោទុកដល់កលអវសន�ជាមួយនឹងតៃ េស�នឹងតៃម�ពិត
គណេនយ្យៃន្របាក់េអេទអតិថិជ ែដល្រត�វបានេធ�ករែកតំរូវសំវិធានធនសំរប
បាត់បង ្របសិនេបមា
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១៥.

ហនិភ័យសច់្របាក់ង
តរងខងេ្រកមបង�ញពីអយុកលៃន និង ្រទព្យអកម�ហិរ��វត�ុៃន្រក�មហ ែផ�កតមយៈេពលេនស ក�ុងករទូទត់ស
គា�នកំណត
រហូតដល់ ១ែខ

>១-៣ ែខ

>៣-១២ ែខ

>១ -៥ឆា�

េលសពី ៥ ឆា�

កលអវស

សរុប

ដុល�រអេមរ

ដុល�រអេមរ

ដុល�រអេមរ

ដុល�រអេមរ

ដុល�រអេមរ

ដុល�រអេមរ

ដុល�រអេមរ

៤៨១

-

-

-

-

-

៤៨១

៧៨៧.០១០

-

-

-

-

៥០.០០០

៨៣៧.០១០

៥៨.៦៧៦

-

-

-

-

៥៨.៦៧៦

៤០៨

៥.១៨៥

២១.៦៣៩

៥.៧៧២

-

-

៨៥

-

-

១៦.៧៥៩

-

-

១៦.៨៤៤

៨៤៦.៦៦០

៥.១៨៥

២១.៦៣៩

២២.៥៣១

-

៥០.០០០

៩៤៦.០១៥

-

៨៣.៨៦១

-

-

-

-

៨៣.៨៦១

៤៥.៨៦១

-

-

-

-

-

៤៥.៨៦១

៤៥.៨៦១

៨៣.៨៦១

-

-

-

-

១២៩.៧២២

៨០០.៧៩៩

(៧៨.៦៧៦)

២១.៦៣៩

២២.៥៣១

-

៥០.០០០

៨១៦.២៩៣

៣.២៣៤.៤២៧

(៣១៧.៧៧២)

៨៧.៤០០

៩១.០០២

-

២០១.៩៥០

៣.២៩៧.០០៧

នាៃថ�ទ ៣១ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១

្រទព្យសក
សច់្របាក់ក�ុ
សមតុល្យេធនាគជាតិៃនកម�ុ
សមតុល្យេនធនាគារេ
ឥណទនេទអតិថិ
្រទព្យសកម�េផ្

សរុប្រទព្យសកម�ទំង
្រទព្យអក
គណនី្រត�វស
ជំពក់េទភាគីពក់
សរុប្រទព្យអកម�ទំង
គំលតសច់្របាក់ងយ�ស�ដុល�រអេមរ
សមតុល្-ពន់េរៀ

(កំណត់សំគាល់២.៣.១)

៣៣.០០៤
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១៦.

្រពឹត�ិករណ៍េ្រកយកលបរិេច�ទត
េ្រកពីករលត្រតដងខងេល េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុនាកលបរិេច�ទៃ
គឺមិនមាន្រពឹត�ិករណ៍ែដលបានេកតេឡងេ្រក

៣១ ែខ

ធ�ូ ឆា�
ខ�ំងេលស�នភាពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុន មក្រតឹម ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ២០១១។

២០១១ េហយមានឥទ�ិព
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