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ទំព័រទី 1 

 

ចរខវុិសយ័ និងបបសររមម 
 

  

គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ 
ហ្វា យបនន ភអិីលសីុ បានរំណត្់
រចួជាស្គសចន៊ូវស្ោលស្ៅ ស្ ើមបី
ក្លា យជាគរុមហ៊ែុនឈានមខុ រនុង
ក្លរផ្តល់ស្សវារមមហិរញ្ញ វត្ាុ ស្ហើយ
ជាពិស្សស នរងនមំរន៊ូវគបតិ្បត្តិ
ក្លរននស្សវាលអឥត្ស្ ច្ ឹះ ជ៊ូន   
អតិ្ថិជនគ្បរ់៊ូប។ 

គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរញិ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអិីលសីុ 

នរងច៊ូលរមួចំបណរននសងគមរមពុជា រនុងក្លរផ្តល់
ក្លរងារ និងអន្ត្ ភ៏ាសឺ្ថា ង ល់និសសតិ្ និង    
អតិ្ថិជនរបស់ខាួន តាមក្លរផ្តល់ស្សវាហិរញ្ញ វត្ាុ ។ 
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តាងនមគរមុគបររាភបិាល ថ្នន រ ់ររន ំ និងបុ្ គលិរទងំអស់របស់ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរហិូរញវត្ាុ បប៊ែមប ៊ូ ភអិីលសីុ 
ប លមានស្ឈាម ឹះថ្ន "បប៊ែមប ៊ូ " ខ្ុ ំមានរិត្តិយស ស៊ូមស្ថា ្មនស៍្ោរអនរមតងស្ទៀត្និងសំុបងាា ញជ៊ូនន៊ូវសមទិធផ្ល
ននប លស្្ាើបាន និងរបាយក្លរណ៍គបចឆំ្ន  ំ២០១៦។  

ស្ោលបំណងយុទធស្ថស្រសតរបស់ស្យើង្ឺ ចងឲ់្យមានក្លរគ្បគ់្ងឈានមខុស្្ ន៊ូវសមត្ាភាពននក្លរវនិិស្ោ្ ៏
រ រងមារំនុងវស័ិយហិរញ្ញ វត្ាុ។ ស្យើងស្តត ត្ស្ៅស្លើស្ោលស្ៅជាយុទធស្ថស្រសតមយួចំនួន ៊ូចជាាៈ ស្្ាើឱ្យមានរំស្ណើ ន
គបារចំ់ស្ណញ ក្លត្ប់នាយក្លរចំណាយ និង បស្ងកើត្អានុភាពគបតិ្បត្តិ ពគងរងស្ ើមទុន ពគងរងសមត្ាភាពគត្តួ្   
ពិនិត្យ និងក្លរអនុវត្តតាមបរសិ្ថា ន។ ស្យើងបានស្្ាើឱ្យមាន ំស្ណើ រក្លរោ ងលអស្លើបផ្នរទងំស្នឹះរចួមរស្ហើយ។ 
ស្ ើមបបីងាា ញពីទសសនាៈនរងពត្ម័ានទងំអស់ស្នឹះឲ្យបានចាស់ោស់អំពីរបនាងរបស់ស្យើង អាីប លស្យើងស្ជឿ
ជារថ់្នពិត្ជាសំ្ន ់ និងអាីប លស្យើង្ិត្ថ្នវាមាននយ័សគមាបអ់ាជីវរមមរបស់ស្យើង។ មនិថ្នអនរជាអតិ្ថិជន 
មាច ស់ហ៊ែុន បុ្ គលិរ រដ្ឋា ភបិាល ឬភា្ីពារព់ន័ធស្ៅរនុងសហ្មនស៍្នឹះស្ទស្យើងចងឱ់្យអនរយល់ពីយុទធស្ថស្រសត
របស់ស្ថា បន័ បផ្នក្លរសរមមភាពប លោគំទយុទាស្ថស្រសតស្នឹះ និងភាពពារព់ន័ធចំស្ពាឹះបញ្ហា ប លស្យើងយល់ រង
ចំស្ពាឹះអនរ។  

ក្លរអនុវត្តស្នឹះគត្វូបានជគមុញស្ដ្ឋយវស័ិយយុទធស្ថស្រសតររីចស្គមើន ស្ហើយគត្វូបានចត្ទុ់រជាអាទិភាពជាយុទធ 
ស្ថស្រសតចាស់ោស់។ បប៊ែមប ៊ូ បានបនតអនុវត្តយុទធស្ថស្រសតស្នឹះ ស្ ើមបសី្លើររមពស់ ល់អតិ្ថិជន ស្ដ្ឋយជគមុញន៊ូវ
ត្នមាអាជីវរមមសន៊ូល និងបស្ងកើត្ផ្ា៊ូវស្ឆ្ព ឹះស្ៅក្លនក់្លរររីចស្គមើននស្ពលអន្ត្។ ចំស្ពាឹះក្លរគបរួត្គបបជងស្ៅ    
ទីផ្ារ ស្យើងស្ៅបត្បនត ស្ ើមបឲី្យមានក្លរតា ស់បត៊ូរស្ៅរនុងគបស្ទសរមពុជា។ ស្យើងស្ៅបត្ស្បេជ្ាចិត្តរនុងក្លរស្្ាើឱ្យ
គបស្សើរស្ ើងន៊ូវស្សវារមម ប លស្យើងបានផ្តល់ជ៊ូនអតិ្ថិជនរបស់ស្យើងរនាងមរ។ រយាៈស្ពល 12 បខ រនាងមរ 

 

ស្ថររបសអ់្គនាយរ 

លោក លឹម សុជាតិ   អគ្គនាយក 



 

ទំព័រទី 3 

បប៊ែមប៊ែ៊ូ បានស្្ាើយត្បន៊ូវចស្មាើយោ ងស្គចើនជ៊ូន ល់គបជាជនរមពុជាស្យើង មាននយ័ថ្នស្យើងបស្ងកើត្ន៊ូវចរខុវស័ិយ
ចាស់ោស់មយួ រនុងក្លរទទួលខុសគត្ូវ ៏្ ំ ស្ ើមបរំីណត្ឲ់្យបានន៊ូវក្លរបស្គមើអតិ្ថិជន។  

ស្ដ្ឋយស្ថរបត្វស័ិយមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមាន ំស្ណើ រក្លររនុងភាពគចប៊ូរគចបល់ ចបត់ាងំពីចុងឆ្ន  ំ 2016 មរ បប៊ែមប៊ែ៊ូ 
បានពនារស្ពលពគងីរបផ្នក្លរណ៏។ ស្ទឹះជាោ ងណារស៏្ដ្ឋយ អតិ្ថិជនរបស់ស្យើងស្ៅបត្មានអាទិភាពខពស់
បំផុ្ត្ ស្ហើយស្យើងនាវបត្បនតក្លរស្្ាើទរទ់ងជាមយួអតិ្ថិជនឱ្យក្លនប់ត្គបស្សើរស្ ើងបថមស្ទៀត្។ ស្យើងផ្តល់ជ៊ូន
អតិ្ថិជនន៊ូវត្នមានិងទំនុរចិត្តឲ្យក្លនប់ត្លអស្ ើងស្ៅតាមរយាៈផ្លិត្ផ្លរបស់ស្យើង រ ៏៊ូចជាផ្តល់ជ៊ូនន៊ូវបទ
ពិស្ស្ថ្នស៍្សវារមមឲ្យក្លនប់ត្គបស្សើរស្ ើង សគមាបអ់ាជីវរមមនិងអតិ្ថិជនរបស់ស្យើងទងំអស់។ 

អាទិភាពរបស់អតិ្ថិជន ្ឺជាក្លរយរចិត្តទុរដ្ឋរច់មបងរបស់ស្យើង ោម នអាីសំ្នជ់ាងស្នឹះស្ទៀត្ស្ទចំស្ពាឹះស្យើង 
ស្យើងរស្ថងអាជីវរមមរបស់ស្យើងន៊ូវអាីប លស្យើង្ិត្ថ្នសំ្នស់្ហើយលអបំផុ្ត្ ប បុនតមនិបមនស្ដ្ឋយមនិ្ិត្ពី
ផ្លប ឹះពាល់វាស្នឹះស្ ើយ ស្ហើយស្ៅបត្បនតសរមមភាពរបស់ស្យើងឲ្យក្លនប់ត្គបស្សើរស្ ើង ស្ ើមបឱី្យបានទទួល
ន៊ូវក្លរទុរចិត្តខពស់, ស្គពាឹះវាជាអាីប លស្យើងបានស្្ាើរនាងមរ។ 

បប៊ែមប៊ែ៊ូ និងររារន៊ូវសនាថ្ននិងស្្ាើអាីជ៊ូន ល់អតិ្ថិជនរបស់ស្យើង   និងជាក្លរសនា ល់មាច ស់ភា្ហ៊ែុនទងំ
អស់ ន៊ូវអាីប លមានស្ថរាៈសំ្ន ់ និងស្ជា្ជយ័ចំស្ពាឹះពួរស្្។ ស្យើងចងក់្លា យជាគរុមហ៊ែុនប លមានទំនរ់
ទំនងជាមយួអតិ្ថិជន យ៏៊ូរអបងាង ស្ហើយរច៏ងប់ានន៊ូវភាពស្ស្ថម ឹះគត្ងប់ លអតិ្ថិជនផ្តល់មរស្យើងវញិប រ ។ 

ស៊ូមជ៊ូនពរឱ្យបានស្ជា្ជយ័ រនុងក្លរបំស្ពញន៊ូវរតីសងឃរមរបស់គបជាជនរមពុជា។ ខ្ុំស៊ូមបថាងអំណរ្ុណោ ង
គជាលស្គៅ ល់គរុមគបររាភបិាល នយរគបតិ្បត្តិ នយរក្លរោិល័យ និងបុ្ គលិរប លបានោគំទ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ស្្ាើ
ឱ្យមានគបវត្តិលអបំផុ្ត្ ស្ដ្ឋយចបស់្ផ្តើមពីចំណុចននរិចចគបតិ្បត្តិក្លររបស់ស្យើង។ 

 

     

លរម សជុាតិ្ 
អ គ្នាយរ 
បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអិីលសីុ 

 

 

  



 

ទំព័រទី 4 

 
 

ផលតិ្ផលរបសប់ប៊ែមប៊ែ៊ូ 
  

ឥណទានបគបើគបាសផ់្ទា លខ់្លួន 

ឥណទាន

សគមាប់ទិញម ៊ូត្៊ូ



 

ទំព័រទី 5 

 

 

សរមមភាពបុ្គលរិរនងុឆ្ន ាំ២០១៦ 
  

ក្លរពិស្ថរអាហ្វរ និងភាពសនិត្ស្ថន លរបស់បុ្ គលិរ 

វ គ្បណតុ ឹះបណាត លបុ្ គលិរ សតីអំពី ្នារឹះបស្ងកើនផ្លិត្ភាពក្លរងារខពស់ 



 

ទំព័រទី 6 

 

 

 

 

  

សិក្លខ ស្ថោបញ្ចប់
ឆ្ន ំ ២០១៦

សរមមភាពស្លងបលបង
រំស្ថនត ស្ៅរមណីដ្ឋា ន    

ស្ ន្រតារាស្ថ្រ

 ំស្ណើ ររំស្ថនតស្ៅរមណីយដ្ឋា នស្ក្លឹះស្សតច ឆ្ន  ំ២០១៦ 



 

ទំព័រទី 7 

 

 

 

ភា្ទុនិរ 
 

រចនសមពនធម័៊ូល្នភា្ហ៊ែុន និងពត្ម៌ានលំអិត្សតីពីក្លរអនុញ្ហញ ត្ និងចុឹះបញ្ជ ីមាន ៊ូច្ងស្គក្លម៖ 

 

 

ឆ្ន ២ំ០១៦  

 

ឆ្ន ២ំ០១៥  

 

ចំនួនហ៊ែុន ហ៊ែុន្ិត្ជា
គបារ ុ់ោា រ 

ភា្
រយ  

ចំនួនហ៊ែុន ហ៊ែុន្ិត្ជា
គបារ ុ់ោា រ 

ភា្រយ 

 

Laksmi Prime Investment Co., Ltd ៥,០០០ ៥០០,០០០ ៥០  ៥,០០០ ៥០០,០០០ ៥០ 

Hikari Power Hong Kong Ltd ៥,០០០ ៥០០,០០០ ៥០  ៥,០០០ ៥០០,០០០ ៥០ 
        

សរុប ១0,000 ១០០០,០០០ ១០០  10,000 ១,០០០,០០០ ១០០ 



 

ទំព័រទី 8 
 

 

 

 

គរុមគបររាភិបាល 
  



 

ទំព័រទី 9 
 

 

្ណៈរមាម ធិការគបត្ិបត្តិ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បោរ លរម សជុាត្ិ អ្គនាយរ 

ស្ោរ លរម សុជាត្ិ ជាអ្គនយរននគ្រឹះស្ថា នមីគរូហរញិ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ។ បចចុបបននស្នឹះស្ោររជ៏ា
សមាជិរគរុមគបររាភបិាលស្ៅរនុងគរុមហ៊ែុនមួយចំនួនស្ទៀត្។ ស្គៅពីក្លរ ររនគំរុមហ៊ែុនជាស្គចើនស្នឹះ ស្ោរ លរម សុជាត្ ិ
បត្ងបត្ចំណាយស្ពលស្វោប លស្ៅសល់របស់ស្ោរ ស្ ើមបចី៊ូលរមួចំបណររនុងក្លរងារសងគម មានជាអាទិ៍ ជាសមាជិរ
សភាពាណិជជរមមរមពុជា (CCC) អនុគបធាន ( Vice President ) ននសមា្មនស៍ហគ្ិនវយ័ស្រមងរមពុជា (YEAC) និងជា
សមាជិរគរុមគបររាភបិាលរបស់រារបអនរវនិិស្ោ្រមពុជា (Cambodia Investors Club-“CIC”) ។ ស្ោរ លរម សុជាត្ិ ធាា បជ់ា
អ្គនយររបស់គរុមហ៊ែុន PCG& Partners ប លជាគរុមហ៊ែុនផ្តល់ស្សវាគបររាស្ោបល់បផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ។ ស្ហើយនស្ពលស្នឹះ
ផ្ងប រ ស្ោររជ៏ាន ៊្ូគ្បគ់្ង ( Managing Partner ) របស់គរុមហ៊ែុន NAS Co.,ltd. ។ មុននរងច៊ូលរមួជាមួយគរុមហ៊ែុន 

PCG & Partners និង NAS Co.,Ltd ស្ោរបានចំណាយស្ពលជាង១០ឆ្ន  ំ        ជាជំនួយក្លរអនរគ្បគ់្ងស្ៅគរុមហ៊ែុន 
Morision Kak & Associates ប លជាសមាជិរ នន Morision International។ ស្ោរធាា បស់្្ាើក្លរងារជា អនរគតួ្ត្ពិនិត្យ និង
តាមដ្ឋនបផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ  ( Financial Controller ) ស្ៅគរុមហ៊ែុន Leopard Capital (Cambodia) Ltd រយាៈស្ពលជាង២ឆ្ន  ំ។ 
ស្ោរ លរម សុជាត្ិ បានបញ្ចបថ់្នន រ់បរញិ្ហញ បគត្ស្ស ារិចច ពសី្ថរលវទិាល័យភ៊ូមនិទនីត្ិស្ថស្រសត និង វទិាស្ថស្រសតស្ស ារិចច 
ស្ៅគបស្ទសរមពុជា។ ស្លើសពសី្នឹះ ស្ោរបានទទួលន៊ូវសញ្ហញ បគ័ត្ CPA Qualification ព ី CPA Australia Ltd  និង ACCA 

Qualification ពី The Association of Charted Accountants ពចីគរភពអង់ស្្ាស ។    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

បោរ បរវ សខុា នាយរគបត្ិបត្តិហរិញ្ញវត្ា ុ

ស្ោរ សុ្ មានរំស្ណើ ត្ពសី្ខត្តស្ថា យស្រៀង។ ស្ោរបានច៊ូលរួមក្លរងារជាមួយ គ្រឹះស្ថា នមគីរូហរញិ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន 
ភអីិលសីុ រនុងត្ួនទីជា នយរគបត្ិបត្តហិិរញ្ញ វត្ាុ ចប់ពីបខសីហ្វ ឆ្ន ២ំ០១៦ រហ៊ូត្មរ។ សុ្ បានបញ្ចប់ថ្នន រប់រញិ្ហញ បគ័ត្
ជាន់ខពស់ ជំនញគ្បគ់្ងហិរញ្ញ វត្ាុ រនុងឆ្ន ២ំ០០៨ ថ្នន រប់រញិ្ហញ បគ័ត្ស្ស ារិចច ជំនញ្នោរ និងហិរញ្ញ វត្ាុ រនុងឆ្ន ២ំ០០៣ 
និងសញ្ហញ បគ័ត្ឯរស្ទស្ណស្នយយ រនុងឆ្ន ២ំ០០០ ពីស្ថរលវទិាល័យភ៊ូមិនទ នីត្សិ្ថស្រសត និងវទិាស្ថស្រសតស្ស ារិចច។ សុ្ 
មានបទពសិ្ស្ថ្នស៍្គចើនជាង ១៣ឆ្ន  ំ រនុងវស័ិយ្នោរប លពារ់ពន័ធស្ៅនរង ក្លងារ្ណស្នយយហិរញ្ញ វត្ាុ ក្លរគ្បគ់្ង
ហិរញ្ញ វត្ាុ និងក្លរស្រៀបចំបផ្នក្លរថវកិ្លរ។ ស្ោរធាា ប់ជា ជំនួយក្លរនយកិ្លគបត្ិបត្តហិិរញ្ញ វត្ាុ គបធានបផ្នរ្ណស្នយយហិរញ្ញ
វត្ាុអនតរជាត្ិ គបធានបផ្នរស្រៀបចំនិងគតួ្ត្ពិនិត្យបផ្នក្លរថវកិ្លរ គបធាន្ណស្នយយររស្ថ្ និង្ណស្នយយររ ស្ៅ្នោរ 
ស្អសីុលីដ្ឋ ភអីិលសីុ តាងំពីឆ្ន ២ំ០០៣។ សុ្ បាន្ាងក្លត្វ់្គបណតុ ឹះបណាត ល និងសិក្លា ស្ថោ ជាស្គចើនប លពារ់ពន័ធនរង
ក្លរងារ្ណស្នយយ ក្លរគ្ប់គ្ងហិរញ្ញ វត្ាុ សតងដ់្ឋរ្ណស្នយយរមពុជា (CAS) និងសតង់ដ្ឋរ្ណស្នយយអនតរជាត្និនរមពុជា 
(CIAS)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បោរ បផង ច័នាស្ថរ រម នាយរគបត្ិបត្ត ិរដ្ឋបាល និង ធនធានមនុសស 

ស្ោរ ស្ថរ រម មានត្នួទីជាគបធានបផ្នរគបត្បិត្តកិ្លរនន CCS Business Group រនុងឆ្ន  ំ ២០១៤-២០១៦ ននបផ្នរ
សណាា ោរ និង បចរចយបនតស្ៅរនុងគបស្ទសរមពុជា។ រនុងឆ្ន  ំ ២០០៧-២០១១ ជានយរគបត្បិត្តិបផ្នរអភវិឌ្ឍន៏
ផ្លិត្ផ្ល និង បណតុ ឹះបណាត លននគរុមហ៊ែុន Nautisco Seafood Manufacturing LTD។ មុននិងស្្ាើក្លរស្ៅ Nautisco 
ស្ោរស្ថរ រម មានបទពសិ្ស្ថ្នរ៍យាៈ ១២ឆ្ន សំ្ៅគរុមហ៊ែុន Multi-Billion Dollars Public Listed International Telecom 
Corporations ននគបស្ទសក្លណាដ្ឋ និងសហរ ាអាស្មររិ។ រនុងអ ុំងឆ្ន  ំ ១៩៩៥-២០០៧ ស្ោរស្្ាើក្លរស្ៅគរុមហ៊ែុន 
Newbridge Networks Corporation និង Alcatel-Lucent Technology Corporation មានត្នួទីអនរគ្បគ់្ង  ៊ូចជា 
QAA (Quality Assurance Auditor, System Automating Testing។  ស្ោរស្ថរ រម មានត្ួនទីជា Programmer 
Analysis ស្ៅ CIDA (Canadian International Development Agency) ស្ៅគបស្ទសក្លណាដ្ឋរនុងឆ្ន ១ំ៩៩២-១៩៩៤ 
។ ស្ៅឆ្ន  ំ ១៩៨០-១៩៨៤ ស្ោររម៏ានត្ួនទីជានយរក្លរោិល័យស្ៅរនុង UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees) ស្ៅគបស្ទសនថ។ ស្ថរ រម បញ្ចបប់រញិ្ហញ បគត្ បផ្នរគ្បគ់្ងពាណិជជរមម មរពសី្ថរលវទិា
ល័យននគបស្ទសក្លណាដ្ឋ និងសញ្ហញ បគ័ត្ ្ណស្នយយ និង វទិាស្ថស្រសតរុំពយ៊ូទរ័ បផ្នរ ស្រៀបចំរមមវ ី្ ី និង វភិា្ទិននន័យ។ 
ស្ថរ រម បានច៊ូលបស្គមើក្លរងារជាមួយស្ៅគ្រឹះស្ថា នមគីរូហរញិ្ញ វត្ាុ  បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ ជានយរគបត្ិបត្តរិ ាបាល 
និង្នធានមនុសសស្ៅបខ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ2016 ។ 
 



 

ទំព័រទី 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

បោរ ជ្ួន ចន់ដារា  នាយរគបត្ិបត្តិគបត្ិបត្តិការ 

បានច៊ូលបស្គមើក្លរងារជាមយួគ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ រនុងត្នួទជីា នយរស្ថ្ ស្ៅនថៃ
ទី១៥ បខមនី ឆ្ន ២ំ០១៥។ ស្ដ្ឋយបទពិស្ស្ថ្ន ៍និងក្លរងារលអស្ោរគត្ូវបានបត្ងតាំងជា នយរគបត្ិបត្តិគបត្ិបត្តិ
ក្លរ ស្ៅបខសីហ្វ ឆ្ន ២ំ០១៦។ ជាមយួនរងបទពសិ្ស្ថ្នស៏្គចើនជាង ១២ឆ្ន  ំ ស្ោរធាា បប់ស្គមើក្លរងាររនុងវស័ិយ  
ហិរញ្ញ វត្ាុននស្ថា បន័ននមយួចនំួន រនុងត្នួទជីាមស្រនតឥីណទន គបធានមស្រនតីឥណទន គបធានប ុសតីស្សវា ននគ្ឹឺះស្ថា ន
មគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ ្នោរភ៊ូម ិនិងជានយរស្ថ្ ននគ្ឹឺះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ និរនតរ។ ស្ោរបានបញ្ចបថ់្នន រប់រញិ្ហញ បគ័ត្
បផ្នរគ្បគ់្ង ស្ៅស្ថរលវទិាល័យជាត្ិគ្បគ់្ង នងិបានបញ្ចបវ់្គសិរារជាស្គចើនស្ទៀត្  ៊ូចជា ភាស្ថរអងស់្្ាស  
ពត្ម៏ានវទិា រ ាបាល ក្លរគ្បគ់្ងឥណទន និងក្លរគ្បគ់្ងហនិភយ័គបត្ិបត្តកិ្លរ។ 

 

 

បោរ បអឿន សុបីែន នាយរការយិាលយ័សវនរមមផ្ផារនងុ 

ស្ោរ ស្អឿន សីុប ន ច៊ូលបស្គមើក្លរងារជាមយួគ្រឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ រនុងត្ួនទីជា
នយរក្លរោិល័យសវនរមមនផ្ទរនុង ស្ៅរនុងបខរញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ ។ ស្ោរមានបទពិស្ស្ថ្នក៍្លរងារជាមួយនរង
្នោរ ស្អសីុលីដ្ឋ ភអីិលសីុ អស់រយាៈស្ពលជាង ១៣ឆ្ន  ំ ស្ដ្ឋយរនុងស្នឹះស្ោរបាន្ាងក្លត្ក់្លរងាររនុងត្ួនទីជា
ស្គចើនរមួមាន បផ្នរ្ណស្នយយ គ្បគ់្ងហ្វនិភយ័ នងិសវនរមមនផ្ទរនុង ។  
ស្ោរបានបញ្ចបថ់្នន រជ់ំនញ្ណស្នយយ ថ្នន រប់រញិ្ហញ បគ័ត្គ្បគ់្ងសហគោស និងថ្នន រប់រញិ្ហញ បគ័ត្ជានខ់ពស់គ្បគ់្ង
ហិរញ្ញ វត្ាុ ស្ៅស្ថរលវទិាល័យភ៊ូមនិទនីត្សិ្ថស្រសត និងវទិាស្ថស្រសតស្ស ារិចច ។ ស្ោរធាា បប់ានច៊ូលរួមវ្គបណតុ ឹះ        
បណាត លជាស្គចើន ប លទរទ់ងស្ៅនរង ក្លរងារ្ណស្នយយ រ ាបាល ចាប ់ទីផ្ារ គ្បគ់្ង ឥណទន ពត័្ម៌ានវទិា 
ភាស្ថអងស់្្ាស និងជាគ្ហូាររហានឺ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

បោរ ស្ថង ហុងម ៊ូវ នាយរការយិាលយ័អភវិឌ្ឍន៏ផលតិ្ផល 

ស្ោរ ស្ថង ហុងម ៊ូវ ស្រើត្រនុងឆ្ន 1ំ981 ស្ៅស្ខត្តរំពងច់ម ស្ោរបានបញ្ចបថ់្នន រប់រញិ្ហញ បគត្ជានខ់ពស់ (MBA) បផ្នរ
ហិរញ្ញ វត្ាុ និង្នោរ ពសី្ថរលវទិាល័យស្បៀលគបាយ (BBU) រនុងឆ្ន 2ំ009 និងថ្នន រប់រញិ្ហញ បគត្ (BBA) បផ្នរវទិា
ស្ថស្រសត និងវសិារររុំពយ៊ូទរ័ ពសី្ថរលវទិាល័យភ៊ូមនិទភនសំ្ពញ (RUPP) រនុងឆ្ន ២ំ០០៣ ។ ស្គក្លយពីបញ្ចបក់្លរសិរា
ស្ៅស្ថរលវទិាល័យ ស្ោរបានច៊ូលបស្គមើក្លរងារស្ៅ ្នោរ ស្អសីុលីដ្ឋ ភអីិលសីុ រនុងឆ្ន ២ំ០០៧។ ជាមួយបទ
ពិស្ស្ថ្នជ៍ាង ៩ឆ្ន  ំ រនុងត្នួទជីា ភាន រង់ារឥណទន គបធានភាន រង់ារឥណទន និង បុ្គលិរហិរញ្ញ បបទន    
ពាណិជជរមម ។ 
ស្ោរបានច៊ូលបស្គមើក្លរងារជាមួយ គ្រឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ  បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ ស្ៅបខមររា ឆ្ន 2ំ017 រនុង
ត្ួនទជីានយរក្លរោិល័យ អភវិឌ្ឍនផ៍្លិត្ផ្ល ។  

 

 

 

 

 

 

 

រញ្ញញ  នាង វណណ លដីា មន្រនតីរត្នាភិបាល និងបលខាធិការគរុមហ៊ែុន 

រញ្ហញ  នង វណណ លីដ្ឋ បានច៊ូលបំស្រ ើក្លរស្ៅគ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីលិសីុ ជាមស្រនតីរត្នភបិាល 
និងស្ល្្កិ្លរគរុមហ៊ែុន តាំងពឆី្ន  ំ២០១៥ ។ វណណ លីដ្ឋ មានបទពិស្ស្ថ្ជាង ៤ឆ្ន  ំពារព់ន័ធនរង បផ្នរ្ណស្នយយ 
ហិរញ្ញ វត្ាុ ក្លរគ្បគ់្ងស្ថចគ់បារ ់និងរ ាបាល រនុងរ ុំងស្ពលប ល រញ្ហញ បានបំស្រ ើក្លរស្ៅគរមុហ៊ែុន លរសម ី គបាមយ ៍
អុិនស្វសមនិ ។ វណណ លីដ្ឋ បានបញ្ចបថ់្នន រប់រញិ្ហញ បគត្ បផ្នរ ្ណស្នយយ និងហិរញ្ញ វត្ាុ ពីស្ថរលវទិាល័យភ៊ូមនិទ     
នីត្ិស្ថស្រសត និង វទិាស្ថស្រសតស្ស ារិចច។ 

 



 

ទំព័រទី 11 
 

 

រចនាសមព័នធគរុមហ៊ែុន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ទំព័រទី 12 
 

 

 

 

អភិបាលរិចច 
D  

អាំពីនិបយាជ្ិរ 

បុ្គលិរទងំអស់ របស់ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិល សីុ 
គត្ូវបានស្គជើសស្រ ើសស្ពញស្ដ្ឋយជនំញចាស់ ោស់ 
ស្ ើមបបីំស្ពញមខុងារតាមត្ួនទី និង គបត្បិត្តិតាម
បផ្នក្លរសរមមភាព របស់គ្រឹះស្ថា ន។ ស្ៅរនុងឆ្ន  ំ
២០១៥ គ្រឹះស្ថា នមានបុ្គលិរគត្រមបត្ ២០នរ់ ។ 
ស្ដ្ឋយប រស្ៅរនុងឆ្ន  ំ ២០១៦ ចំននួបុ្ គលិរបានស្រើន
ស្ ើង ល់ ៨០នរ់ ។ ក្លរស្គជើសស្រ ើស ត្ំស្ ើងត្ួនទ ី
គត្ូវបានអនុវត្តតាមស្ោលក្លរណ៍និងនីត្ិវ ិ្ ីននក្លរ
គ្ប់គ្ង្នធានមនុសស របស់គ្រឹះស្ថា ន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការបណតុ ឹះបណ្តត លនិបយាជ្ិរ 

បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន បានផ្តល់ឪក្លស ល់បុ្ គលិរស្ ើមបី
អភវិឌ្ឍន៍សមត្ាភាពជនំញ សគមាបប់ំស្ពញក្លរងាររនុង
ត្ួនទី នងិតាមភាពររីចំស្រ ើនននគ្រឹះស្ថា ន។ ក្លរណ៍ស្នឹះ
មនិគត្រមបត្ អភវិឌ្ឍជនំញបត្មា ងស្ទ ប ុបនតបថមទងំ
អភវិឌ្ឍន៊ូវអាីប លគ្រឹះស្ថា នចង់បានផ្ងប រ ។ 

បុ្គលិរ ្ឺជាគទពយរបស់គរុមហ៊ែុន ល៏អគបស្សើរ។ ោ ង
ណាមញិ រនុងអ ុំងស្ពល 2 ឆ្ន រំនាងមរ ស្យើងបានជួយ 
និសសតិ្គរីគរជាស្គចើន ស្ ើមបកី្លា យជាបផ្នរមយួននភាព
ស្ជា្ជ័យរបស់ស្យើង ខណាៈស្ពលប លពរួស្្រពុំងស្រៀន
ផ្ង និងអាចមានអនុវត្តស្្ាើក្លរងារផ្ង រនុងស្ពលបត្មយួ
ស្ៅរនុងគ្រឹះស្ថា នបប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ ។ 

ក្លរណ៍ស្នឹះរ៏ស្ដ្ឋយស្ថរ ភាពស្ជឿទុរចិត្តរបស់ស្យើង គត្ូវ
បានគប្ល់ភាររចិចជ៊ូនពួរោត្់ រនុងក្លរស្លើររំពស់គរុម
ហ៊ែុន ស្អាយក្លន់បត្គបស្សើរស្ ើង។ មា ងស្ទៀត្ គ្រឹះស្ថា ន 
នរងមានសមត្ាភាពគបរួត្គបបជងគ្ប់គោន់ រនុងទីផ្ារ
ក្លរងារ។  

ក្លរបណតុ ឹះបណាត ល ្ឺជាបផ្នរមយួោ ងសំ្ន់ ស្ ើមបី
សស្គមចបានន៊ូវ ស្ោលស្ៅ និង យុទធស្ថស្រសតរមួទ៊ូស្ៅ 
របស់បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ។ 
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ទំព័រទី 13 
 

 

 

សមិទធផលសបគមចបានរនងុឆ្ន ាំ
 

អាំពីអតិ្ថិជ្ន 

ស្ ើមបសីស្គមចបានន៊ូវចរខុវស័ិយ និងស្បសររមម   
បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបននបានផ្តល់ឥណទន ល់អតិ្ថជន 
គ្បគ់បស្ភទ និងគ្បវ់ស័ិយ ស្ ើមបសី្គបើគបាស់ស្ថច់
គបារស់គមាបអ់ាជីវរមមរបស់ពួរស្្តទ ល់។  បប៊ែមប៊ែ៊ូ
ហ្វា យបនន បានរំណត្អ់តិ្ថិជនជាស្ោលស្ៅ 
ស្ដ្ឋយស្តត ត្ស្លើ អតិ្ថិជនស្ៅតាមតំ្បនជ់ាយគរុង
ប លមានរគមតិ្ជីវភាពរស់ស្ៅទប និងម្យម រ៏
 ៊ូចជា សរមមភាពអាជីវរមម្ ន ត្ត្៊ូចបំផុ្ត្ និងត្៊ូច 
ប លមានបំណងចងព់គងីរសរមមភាពអាជីវរមម។ 
ស្ៅចុងឆ្ន ២ំ០១៦ អតិ្ថិជនរបស់ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ស្រើន
ស្ ើងរហ៊ូត្ ល់ ៥,១៤៩ នរ ់ ប លរនុងស្នឹះមាន
អតិ្ថិជនជានរ ី៣,៨២៦នរ ់និងបរុស ១,៣២៣ 
នរ ់។  

 

 

 

 

សមតុ្លយឥណទាន 

ខណាៈស្ពលប លចំនួនអតិ្ថិជនរំពុងស្រើនស្ ើង វា
ស្្ាើឱ្យក្លរផ្តល់គបាររ់មចសី្រើនស្ ើងជា រ៏ាប ស្ហើយនំ
ឱ្យសមតុ្លយឥណទនស្រើនស្ ើង្ួរឲ្យរត្សំ់ោល់ 
។ ស្ៅរនុងឆ្ន  ំ២០១៥ ក្លរផ្តល់គបារឥ់ណទនមាន
ចំនួន ៣៨៦,៤៣៥ ុោា រ និង ចុងឆ្ន  ំ ២០១៦ 
ស្រើនស្ ើងរហ៊ូត្ ល់ ៣,១៧៣,៩១៥ ុោា រ។ 
ចំស្ពាឹះសមតុ្លយឥណទនរនុងឆ្ន  ំ ២០១៥ មាន
ចំនួន ៨៩០,៨៨៧ ុោា រ និងរនុងឆ្ន  ំ ២០១៦ 
ស្រើនរហ៊ូត្ ល់ ១,៨១៥,៩៣៥ ុោា រ ។ 
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ទំព័រទី 14 
 

 

សមត្ុលយឥណទានតាមគបបភទអត្ិថិជ្ន 

ប្រលេទឥណទាន ២០១៥ ២០១៦ 
ចំនួនអតិ. សមតុលយ ចំនួនអតិ. សមតុលយ 

ឥណទនស្គបើគបាស់ 479 8,480 4,823 263,320 
ឥណទនតទ ល់ខាួន 130 325,568 142 479,927 
ឥណទនរហ័ស 567 165,294 643 309,268 
ឥណទនជាន ្ ួ - 353,211 243 647,974 
ឥណទនអាជវីរមម 5 38,333 7 115,446 
សរបុ 1,181 890,887 5,858 1,815,935 
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ទំព័រទី 15 
 

 

 

របាយការណ៍គរមុគបររាភបិាល 
 

គរមុគបររាភបិាល ស៊ូមដ្ឋរន់៊ូវរបាយក្លរណ៍គបចឆំ្ន រំបស់ខាួន គពមទងំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុប លបានស្្ាើសវនរមម
រចួរបស់បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីលិសីុ ស្ៅក្លត្ថ់្ន (“គ្រឹះស្ថា ន”) សគមាបក់្លរយិបរសិ្ចេទ នថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូឆ្ន ២ំ០១៦។ 
 
សរមមភាពចមបង 

សរមមភាពចមបងរបស់ បប៊ែមប៊ែ៊ូហ្វា យបននភអីិលសីុ ្ឺផ្តល់ស្សវារមមមគីរហិូរញ្ញ វត្ាុ។ ពុំមានក្លរតា ស់បត៊ូរជាស្ថរវនត 
សគមាប់សរមមភាពអាជីវរមមចមបងរបស់គ្រឹះស្ថា នរនុងអំ ុងក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះស្ទ។ 
 
លទធផ្លននគបត្បិត្តកិ្លរ 
 

 

២០១៦ 

 

 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

  
  

្ត្សគមាប់ក្លរយិបរសិ្ចេទ ១៩២.៧៥៧  ៧៧៨.១៦០ 
 
ភា្ោភ 

គរុមគបររាភបិាលពុំបានបណនឲំ្យមានក្លរបបងបចរភា្ោភសគមាប់អំ ុងក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះស្ទ។  
 

ទុនបគមងុ នងិសំវធិាន្ន 
ពុំមានក្លរបគបគបួលជាស្ថរវនតស្ៅស្លើទុនបគមងុ នងិសំវធិាន្នស្ៅរនុងអំ ុងក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះស្ទ។ 
 

ឥណទនអាគររ ់នងិ ឥណទនជាបស់ងសយ័ 
ស្ៅមុនស្ពលប លរបាយក្លរណ៍លទធផ្លនិងតារាងតុ្លយក្លរគត្ូវបានស្រៀបចំស្ ើង គរមុគបររាភបិាលបានចត្ ់ វធិាន

ក្លរប លមានម៊ូលដ្ឋា នសមរមយស្ ើមបបីញ្ហជ រ់ថ្ន វធិានក្លរទរទ់ងនរងក្លរលុបស្ចលន៊ូវឥណទនអាគររ់នងិ ក្លរស្្ាើ សំវធិាន្ន
ចំស្ពាឹះឥណទនជាបស់ងស័យ គត្ូវបានស្្ាើស្ ើងស្ហើយមានក្លរស្ជឿជារ់ថ្នមនិមានឥណទនអាគររ ់ និងសំវធិាន្នគ្ប់គោន់
គត្ូវបានស្្ាើស្ ើងសគមាប់ឥណទនសងស័យ។ 

 
ស្ៅនថៃក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ស្នឹះគរុមគបររាភបិាលពុំបាន រងពីស្ហតុ្ក្លរណ៍ណាមយួ ប លនរងបណាត លឲ្យ 

ក្លរជគមឹះស្ចញពីបញ្ជ ីននឥណទនអាគររ់  ឬរ៏សំវធិាន្នចំស្ពាឹះឥណទនជាប់សងស័យស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ របស់
គ្រឹះស្ថា នមានភាពមនិគ្ប់គោន់ជាស្ថរវន័តស្ ើយ។ 

 

 



 

ទំព័រទី 16 
 

 
 
គទពយសរមម 

ស្ៅមុនស្ពលរបាយក្លរណ៍លទធផ្ល និងតារាងតុ្លយក្លរគត្ូវបានស្រៀបចំស្ ើងគរុមគបររាភបិាលបានចត្់វធិានក្លរ 
ប លមានម៊ូលដ្ឋា នសមរមយស្ ើមបបីញ្ហជ រថ់្នបណាត គទពយសរមមទងំឡាយណា ប លទនំងជាមនិអាចបងាិលមរវញិ បានរនុង
គបត្ិបត្តិក្លរអាជីវរមម្ មមតាប លបានរត្់គតាស្ៅរនុងបញ្ជ ី្ណស្នយយរបស់គ្រឹះស្ថា ន គត្ូវបានក្លត្ប់នាយឲ្យស្ៅ ស្សមើនរងត្នមា
ប លរពំរងទុរថ្ននរងអាចលរប់ានស្ៅស្លើទីផ្ារ។ 

ស្ៅនថៃក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ស្នឹះ គរុមគបររាភបិាលពុំបាន រងពីស្ហតុ្ក្លរណ៍ណាមយួប លនរងបណាត ល ឲ្យ
មានក្លរគច  ំល់ក្លររំណត្ត់្នមាគទពយសរមមស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា នថ្នមានភាពមនិគត្រមគត្ូវស្ ើ។ 
 
វ ិ្ សី្ថស្រសតរណំត្ត់្នមា 

ស្ៅនថៃក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ស្នឹះគរុមគបររាភបិាល ពុបំាន រងពីស្ហតុ្ក្លរណ៍ណាមយួប លបានស្រើត្ស្ ើង 
និងបណាេ លឲ្យមានក្លរភន័តគច ំ ឬមានភាពមនិគត្រមគត្ូវ ល់វ ិ្ សី្ថស្រសតរំណត្ត់្នមាប លបានអនុវត្តរនាងមរស្លើគទពយសរមម 
និងបំណុលស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា នស្ ើយ។ 
 
បណុំលយថ្នភាព នងិបណុំលស្ផ្សងៗ 

ស្ៅនថៃក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ស្នឹះ  ពុំមាន ៖ 
(១) បនទុរណាមយួស្លើគទពយសរមមរបស់គ្រឹះស្ថា ន ប លបានស្រើត្ស្ ើងស្ដ្ឋយស្ថរក្លរដ្ឋរប់ញ្ហច ំសគមាបក់្លរ 

ធានចំស្ពាឹះបំណុលរបស់បុ្គលណាមយួចប់តាងំព ីណំាច់ឆ្ន សំ្ ើយ ឬ 
(២) បំណុលយថ្នភាពណាមយួរបស់គ្រឹះស្ថា ន ប លបានស្រើត្ស្ ើងតាងំព ីណំាច់ឆ្ន សំ្នឹះស្ ើយ។ 
តាមស្ោបល់របស់គរមុគបររាភបិាល ពុំមានបំណុលយថ្នស្ហតុ្ ឬបំណុលស្ផ្សងៗប លគត្ូវបានទមទរឲ្យសងរនុង  

រយាៈស្ពល១២បខបនទ ប់ពីនថៃ ណំាចឆ់្ន  ំ ប លនរងឬអាចមានក្លរប ឹះពាល់ជាស្ថរវនត ល់លទធភាពរបស់គ្រឹះស្ថា នរនុងក្លរ 
បំស្ពញក្លត្ពារិចចរបស់ខាួនស្ៅនថៃ ល់រំណត្ស់ងស្នឹះស្ទ។ 
 
គពរត្តកិ្លរណ៏សំ្ន់ៗ  រនុងក្លរយិបរសិ្ចេទហិរញ្ញ វត្ាុ 

ស្ៅនថៃក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ស្នឹះគរុមគបររាភបិាលពុំបាន រងពីស្ហតុ្ក្លរណ៍ណាមយួ ប លបានស្រើត្ស្ ើង 
ពារ់ពន័ធនរងរបាយក្លរណ៍ស្នឹះ ឬរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា ន ប លអាចបណាត លឲ្យមានចំននួទររគបារ់ប លបាន
បងាា ញរនុងរបាយក្លរណ៍របស់គ្រឹះស្ថា នមានរំហុស្គង្ៃន់្ៃរស្នឹះស្ទ។ 
 
គបត្បិត្តកិ្លរមនិគបគរត្ ី

តាមស្ោបល់របស់គរមុគបររាភបិាល លទធផ្លននគបត្បិត្តកិ្លរអាជីវរមមរបស់គ្រឹះស្ថា នរនុងអ ុំងក្លរយិបរសិ្ចេទ ស្នឹះ
មនិបានទទួលរងន៊ូវផ្លប ឹះពាល់ជាស្ថរវនតពខីទង់្ ណនី គបត្ិបត្តកិ្លរ ឬគពរត្តិក្លរណ៍ខុសគបគរត្ណីាមយួស្ ើយ។ 

តាមស្ោបល់របស់គរមុគបររាភបិាល ស្ៅចស្នា ឹះចុងក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរហ៊ូត្មរទល់នរងនថៃ 
ស្ចញរបាយក្លរណ៍ស្នឹះមនិមានខទង់្ណនីគបត្ិបត្តិក្លរ ឬគពរត្តកិ្លរណ៍ខុសគបគរត្ណីាមយួ ប លអាចជឹះឥទធិពលជាស្ថរវន័ត 
 ល់លទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា នរនុងអំ ុងក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះស្ទ។ 
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ម៊ូល្នភា្ហ៊ែុន 

គរុមហ៊ែុនមនិបានស្បាឹះផ្ាយភា្ហ៊ែុន ស្ៅរនុងក្លរយិបរចិេទបចចុបបននស្ទ។ 
គ្រឹះស្ថា នមនិមានរិចចសនាផ្តល់ភា្ហ៊ែុនមនិទន់ស្បាឹះផ្ាយ និងមនិមានភា្ហ៊ែុនស្គក្លមរិចចសនាផ្តល់សិទធិជា 

ភា្ហ៊ែុនននគ្រឹះស្ថា ននចុងក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះស្ទ។ 
 

សមាជរិគរមុគបររាភបិាល 
សមាជរិគរុមគបររាភបិាលប លបស្គមើក្លរចប់តាងំពរីបាយក្លរណ៍ចុងស្គក្លយមានរាយនម ៊ូច្ងស្គក្លម៖

 ស្ោរ Yoichi Shiraishi 
 ស្ោរ លរម សុជាត្ ិ
 ស្ោរ Shigeta Mitsutoki  
 
អត្ាគបស្ោជនរ៍បស់គរមុគបររាភបិាល 

រនុងអំ ុងស្ពល និងចុងក្លរយិបរសិ្ចេទហិរញ្ញ វត្ាុស្នឹះគ្រឹះស្ថា នមនិបានច៊ូលរមួជាភា្ីរនុងក្លរស្រៀបចណំាមយួរនុង 
ស្ោលបំណងជួយ  ល់សមាជរិគរុមគបររាភបិាលរបស់គ្រឹះស្ថា ន ឲ្យទទួលបានន៊ូវផ្លគបស្ោជនស៍្ផ្សងៗ តាមរយាៈក្លរទញិ 
ភា្ហ៊ែុន ឬប័ណណ បំណុលពីស្ថមគី្រឹះស្ថា ន ឬគ្រឹះស្ថា នស្ផ្សងស្ ើយ។ 

ចប់តាងំពចុីងក្លរយិបរសិ្ចេទហិរញ្ញ វត្ាុននក្លរយិបរសិ្ចេទរនាងស្ៅ គរុមគបររាភបិាលពុំបានទទួល ឬមានសិទធទិទលួ 
ន៊ូវអត្ាគបស្ោជនណ៍ាមយួតាមរយាៈក្លរចុឹះរចិចសនាប លបានស្្ាើស្ ើងរវាង គ្រឹះស្ថា នឬរវាងគ្រឹះស្ថា នប លសមាជរិគរុម
គបររាភបិាលស្នឹះជាសមាជរិ ឬរ៏រវាងគ្រឹះស្ថា នប លសមាជរិគរុមគបររាភបិាលស្នឹះមានផ្លគបស្ោជន៍បផ្នរ ហិរញ្ញ វត្ាុជា
ស្ថរវនតស្នឹះស្ទ។ 
 
ក្លរទទលួខុសគត្វូរបស់គរមុគបររាភបិាលរនុងក្លរស្រៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 

គរុមគបររាភបិាលមានភាររិចចស្្ាើក្លរបញ្ហជ រ់អឹះអាងថ្នរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវបានស្រៀបចំស្ ើង ស្ ើមបបីងាា ញន៊ូវ 
ទិ ាភាពពតិ្ នងិគត្រមគត្ូវននស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា នននថៃទី៣១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ នងិលទធផ្លននគបត្បិត្តកិ្លរ គពម
ទងំលំហ៊ូរស្ថច់គបារស់គមាប់ក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះ។ ក្លរស្រៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទងំស្នឹះគរមុគបររាភបិាលគត្ូវ ៖ 

 
រ. អនុស្ោមស្ោលក្លរណ៍្ណស្នយយសមគសប ស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើក្លរវនិិចេ័យ និងក្លរបា ន់គបមាណោ ងសមស្ហតុ្ផ្ល 

និងគបរបស្ដ្ឋយក្លរគបងុគបយត័្ន គពមទងំអនុវត្តតាមស្ោលក្លរណ៍ទងំស្នឹះឲ្យបានជាប់ោប។់ 
ខ. អនុស្ោមស្ៅតាមស្ោលក្លរណ៍សតងដ់្ឋរ្ណស្នយយរមពុជា និងស្ោលក្លរណ៍បណនរំបស់្នោរជាត្ិននរមពុជា ឬ

គបសិនស្បើមានក្លរគបាសចរណាមយួរនុងក្លរបងាា ញន៊ូវភាពពិត្ និងគត្រមគត្ូវគរមុគបររាភបិាលគត្ូវគបារ ថ្ន ក្លរ
គបាសចរទងំស្នឹះគត្ូវបានោត្គត្ដ្ឋងពនយល់នងិរំណត្់បរមិាណឲ្យបានគត្រមគត្ូវស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 
្. ររាទុររំណត្់គតា្ណស្នយយឲ្យបានគ្ប់គោន់ និងគបព័នធគត្ួត្ពិនតិ្យនផ្ទរនុងគបរបស្ដ្ឋយគបសិទធភាព។ 
ឃ. ស្រៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើម៊ូលដ្ឋា ននិរនតរភាពនន ំស្ណើ រក្លរអាជីវរមមស្លើរបលងបត្រនុងររណី 

សនមត្ោ ងសមរមយថ្នគ្រឹះស្ថា ននរងមនិអាចបនតស្្ាើគបត្ិបត្តិក្លរអាជីវរមមរបស់ខាួននស្ពលអន្ត្ ខ៏ាីនងិ 
 
 
 



 

ទំព័រទី 18 
 

 
 
ង. គ្ប់គ្ង និង ររនគំ្រឹះស្ថា នឲ្យមានគបសិទធភាព នងិច៊ូលរមួរនុងក្លរសស្គមចចតិ្តសំ្ន់ៗ ទងំអស់ប លមានឥទធិពល

ជាស្ថរវន័តស្លើគបត្បិត្តកិ្លរ ស្ហើយគត្ូវគបារ ថ្នក្លរសស្គមចចតិ្តស្លើរិចចក្លរទងំស្នឹះគត្ូវបាន្ាុឹះបញ្ហច ំងោ ងគត្រមគត្ូវ
ស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។  

 
គរុមគបររាភបិាលអឹះអាងថ្ន គ្រឹះស្ថា នបានអនុវត្តតាមន៊ូវរាល់ត្គមូវក្លរ្ងស្លើ រនុងក្លរស្រៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 
តាមទសសនាៈរបស់គរមុគបររាភបិាល របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុប លបានភាជ ប់ចប់ពទីំព័រទី៩  ល់ ៣៨ បានបងាា ញ 

ន៊ូវទិ ាភាពពិត្ និងគត្រមគត្ូវននស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា នននថៃទី៣១បខ្ន៊ូឆ្ន ២ំ០១៦នងិលទធផ្លននគបត្ិបត្តិក្លរគពម 
ទងំលំហ៊ូរស្ថច់គបារ់របស់គ្រឹះស្ថា នសគមាប់ក្លរយិបរសិ្ចេទ នថៃទី៣១ បខ្ន៊ូឆ្ន ២ំ០១៦ស្ដ្ឋយអនុស្ោមស្ៅតាមសតង់ដ្ឋរ 
្ណស្នយយរមពុជា និងស្ោលក្លរណ៍បណនរំបស់្នោរជាត្ិននរមពុជា។ 
 
ចុឹះហត្ាស្ល្ជំនសួគរុមគបររាភបិាល៖ 
 
 
 
    
លរម សុជាត្ ិ        
អភបិាល       
 
រាជធានីភនសំ្ពញ 
គពឹះរាជាណាចគររមពុជា 
នថៃទី២៧ បខស្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៧
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បសចរតរីាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ  
 
ជ្៊ូនចាំប ឹះភា្ហ៊ែុនិរផ្ន បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសុ ី
 
បសចរតីរាយការណ៍បលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
មត្ិស្ោបល់ 
 
ស្យើងខ្ុ ំបានស្្ាើសវនរមមស្ៅស្លើរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ ស្ៅក្លត្់ថ្ន (“គ្រឹះស្ថា ន”) រមួ
មានតារាងតុ្លយក្លរននថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ របាយក្លរណ៍លទធផ្ល របាយក្លរណ៍បបគមបគមួលម៊ូល្ន នងិរបាយ
ក្លរណ៍លំហ៊ូរស្ថច់គបារ់សគមាបក់្លរយិបរសិ្ចេទ នថៃទី៣១ បខ្ន៊ូ  ឆ្ន ២ំ០១៦ គពមទងំស្សចរតីសស្ងខបននស្ោលក្លរណ៍ 
្ណស្នយយសំ្ន់ៗ នងិរំណត្់សមាគ ល់ស្ផ្សងៗស្ទៀត្ ប លមានបងាា ញចប់ពទីំព័រទី ៩  ល់ ៣៨។ 
 
តាមទសសនាៈរបស់ស្យើងខ្ុ ំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុបានបងាា ញន៊ូវទ ិាភាពពិត្ និងគត្រមគត្ូវននស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់
គ្រឹះស្ថា ន ននថៃទី៣១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ នងិលទធផ្លននគបត្បិត្តិក្លរគពមទងំលំហ៊ូរស្ថច់គបារ់របស់គ្រឹះស្ថា នសគមាប់
ក្លរយិបរសិ្ចេទ នថៃទី៣១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្ដ្ឋយអនុស្ោមស្ៅតាមសតង់ដ្ឋរ្ណស្នយយរមពុជានិងស្ោលក្លរណ៍បណនំ
របស់្នោរជាត្ិននរមពុជា ទរទ់ងនរងក្លរស្រៀបចំ និងក្លរបងាា ញន៊ូវរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ។ 
 
ម៊ូលដ្ឋា នរនុងក្លរបស្ញ្ចញមត្ិស្ោបល់ 

ស្យើងខ្ុ ំបានស្្ាើសវនរមមស្ដ្ឋយអនុស្ោមស្ៅតាមសតង់ដ្ឋរសវនរមមអនតរជាត្ិននរមពុជា (“CISAs”)។ ក្លត្ពារិចច
របស់ស្យើងខ្ុ ំបានស្្ាើតាមសតង់ដ្ឋរ ស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើទនំួលខុសគត្ូវរបស់សវនររឯររាជយស្ៅស្លើក្លរស្្ាើសវនរមមរបាយក្លរណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុរនុងរបាយក្លរណ៍របស់ស្យើងខ្ុ ំ។ ស្យើងខ្ុ ំស្ជឿជារ់ថ្ន ភសតុតាងសវនរមមប លស្យើងខ្ុ ំគបម៊ូលបានមានភាពគ្ប់
គោន់ និង    សមគសបសគមាប់ជាម៊ូលដ្ឋា នរនុងក្លរបស្ញ្ចញមត្ិរបស់ស្យើងខ្ុ។ំ 
 
ទនំលួខុសគត្វូឯររាជយភាព នងិគរមសីល្ម ៌

ស្យើងខ្ុ  ំ ្ឺជាសវនររឯររាជយរបស់គរមុហ៊ែុនស្ដ្ឋយអនុស្ោមតាមសតង់ដ្ឋរគរមុគបររាអនតរជាត្ ិ សគមាប់
្ណស្នយយររ ប លជាគរមសីល្ម៌សគមាប់្ណស្នយយររជំនញ (“IESBA Code”) ស្ហើយស្យើងខ្ុ ំបានបំស្ពញន៊ូវទំនលួ
ខុសគត្ូវគរម សីល្ម ៌ ស្ដ្ឋយអនុស្ោមតាមគរមុគបររាសតង់ដ្ឋរអនតរជាត្ិសគមាប់្ ណស្នយយររ  ប លជាគរមសីល្ម៌
សគមាប់្ ណស្នយយររជំនញ។  

ពត្ម៌ានស្គៅពរីបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ នងិរបាយក្លរណ៍របស់សវនររ 
គរុមគបររាភបិាលទទលួខុសគត្ូវន៊ូវពត្៌មានស្ផ្សងស្ទៀត្។ ពត្៌មានប លមានរនុងរបាយក្លរណ៍របស់គរមុគបររាភបិា

ល ប ុបនតមនិរមួបញ្ច៊ូ លន៊ូវរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរមុហ៊ែុន នងិរបាយក្លរណ៍របស់សវនររឯររាជយស្យើងខ្ុ ំស្ទ។ 
 

 តាមមត្សិ្ោបល់របស់ស្យើងខ្ុ ំ របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ៊ែុនមនិបានបងាា ញរនុងរបាយក្លរណ៍របស់ គរុម
គបររាភបិាល ស្ហើយស្យើងមនិបានបងាា ញពីទគមង់ននក្លរសននិដ្ឋា នស្លើក្លរធានណាមយួស្ ើយ។ 

  
 



 

Page 20 

 
 

 
ទរ់ទងជាមយួនរងក្លរស្្ាើសវនរមមរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ៊ែុន ស្យើងខ្ុ ំមានក្លត្ពារិចចរនុងក្លរតាមដ្ឋន 

របាយក្លរណ៍របស់គរមុគបររាភបិាល នងិក្លរអនុវត្ត ពិចរណាថ្នស្ត្ើរបាយក្លរណ៍របស់គរុមគបររាភបិាល ្ឺមានភាពជា 
ស្ថរវន័តមនិគសបតាមរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរមុហ៊ែុន ឬក្លរយល់ រងរបស់ស្យើងទទួលបានរនុងសវនរមម ឬរំហុស
្គងជា ស្ថរវន័តគត្ូវបានបងាា ញ។ 
គបសិនស្បើបផ្អរស្លើក្លរងារប លស្យើងខ្ុ ំបានអនុវត្ត ស្យើងខ្ុសំននដិ្ឋា នថ្នរបាយក្លរណ៍របស់គរមុគបររាភបិាលមានរំហុស
្គង ជាស្ថរវន័ត ស្យើងខ្ុតំ្គមូវឱ្យរាយក្លរណ៍ពកី្លរពិត្ បត្ស្យើងខ្ុ ំមនិមានអាីស្ ើមបរីាយក្លរណ៍រនុងស្រឿងស្នឹះស្ទ។ 

 
ក្លរទទលួខុសគត្វូរបស់គរមុគបររាភបិាលស្លើរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 

គរុមគបររាភបិាលទទលួខុសគត្ូវរនុងក្លរស្រៀបចំ នងិ បងាា ញន៊ូវទ ិាភាពពិត្ និងគត្រមគត្ូវននរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 
ស្ដ្ឋយអនុស្ោមស្ៅតាមសតងដ់្ឋរ្ណស្នយយរមពុជា និងស្ោលក្លរណ៍បណនរំបស់្នោរជាត្ិននរមពុជា និងទទួលខុស
គត្ូវស្លើ ក្លរគត្ួត្ពិនតិ្យនផ្ទរនុង ប ល្ណាៈគ្ប់គ្ងរំណត្់ថ្ន វាមានភាពចបំាច់រនុងក្លរស្រៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុមនិ
ឲ្យមានក្លរ រាយក្លរណ៍ខុសជាស្ថរវនតប លបណាត លមរពីក្លរបរាងបនាំ ឬរហុំស្គងស្ផ្សងៗ។ 

 
រនុងក្លរស្រៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ៊ែុន គរុមគបររាភបិាល មានភាររិចចស្្ាើក្លរវាយត្នមាពីលទធផ្លនន

សមត្ាភាពរបស់គរុមហ៊ែុនរនុងក្លរបនតនិរនតភាព ក្លរោត្គត្ដ្ឋង  ៊ូចប លមានបញ្ហា ទរ់ទងស្ៅនរងក្លរបនតនិរនតភាព និងក្លរ
ស្គបើគបាស់ម៊ូលដ្ឋា ននិរនតភាព្ណស្នយយ លុឹះគតាបត្គរុមគបររាភបិាលមានបំណងបំបលងជាស្ថច់គបារ់របស់គរុមហ៊ែុន ឬ
ស្ ើមបបីញ្ឈប់គបត្ិបត្តិក្លរ ឬមនិមានជស្គមើសស្ផ្សងស្ទស្ ើមបសី្្ាើ ៊ូស្ចនឹះបាន។ 

 
ទនំលួខុសគត្វូរបស់សវនររឯររាជយស្លើរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 

ស្ោលបំណងរបស់ស្យើងខ្ុ ំ្ឺស្ ើមបទីទួលបានអំណឹះអំណាងោ ងសមស្ហតុ្ផ្ល ថ្នស្ត្ើរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុពុំ
មានរំហុស្គងជាស្ថរវន័តប លបណាត លមរពីក្លរបរាងបនាំ ឬក្លរភ័នតគច ំ និងស្ចញន៊ូវរបាយក្លរណ៍របស់សវនររឯររាជយ
ប លមានក្លរបស្ញ្ចញមត្ិស្ោបល់បស់ស្យើងខ្ុ ំ។ អំណឹះអំណាងោ ងសមស្ហតុ្ផ្ល ្ឺជាអំណឹះអំណាងរគមតិ្ខពស់ ប ុបនត
មនិអាចធានថ្នមត្ិស្ោបល់របស់សវនរមមអនុស្ោមស្ៅតាមសតងដ់្ឋរសវនរមមអនតរជាត្ិននរមពុជា បត្ងបត្ក្លរពារន៊ូវរំហុស
្គងជាស្ថរវន័ត ស្ៅស្ពលស្រើត្មានស្ ើងស្នឹះស្ទ។ ភាពខុស្គងប លបណាត លមរពីក្លរបរាងបនាំ ឬក្លរភន័តគច ំ គត្ូវបាន
ពិចរណាថ្នជារំហុស្គងជាស្ថរវន័ត គបសិនស្បើជាលរខណាៈបុ្ គល ឫជាគរុម ពរួស្្អាចនរងគត្ូវបានស្្រពំរងថ្នស្គបើគបាស់ឥទធិ
ពលស្ស ារចិចរនុងក្លរគ្ប់គ្ងស្លើក្លរសស្គមចចតិ្តរបស់អនរស្គបើគបាស់ស្ៅស្លើម៊ូលដ្ឋា នននរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុស្នឹះ។ 

 
ស្យើងខ្ុ ំបានស្្ាើសវនរមមស្ដ្ឋយអនុស្ោមស្ៅតាមសតង់ដ្ឋរសវនរមមអនតរជាត្ិននរមពុជា ស្យើងអនុវត្តក្លរវនិិចេ័យប លមាន
ជំនញវជិាជ ជីវាៈ និងររាបានន៊ូវក្លរសងស័យប លមានជំនញវជិាជ ជវីាៈតាមរយាៈក្លរស្្ាើសវនរមម។ ស្យើងបានស្្ាើ៖ 

 រំណត្់ និងក្លរវាយត្នមាហ្វនភិ័យរំហុស្គងជាស្ថរវន័តននរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ៊ែុន ថ្នស្ត្ើក្លរបរាងបនា ំ
ឬក្លរភន័តគច ំ ស្រៀបចនំិងអនុវត្តតាមនីត្ិវ ិ្ ីសវនរមមអាចស្្ាើយត្បស្ៅនរងហ្វនភិ័យទងំស្នឹះ  និងទទួលបានន៊ូវភ
សតុតាងសវនរមមគ្ប់គោន់ និងសមគសបស្ ើមបផី្តល់ន៊ូវម៊ូលដ្ឋា នរនុងក្លរបស្ញ្ចញមត្ិស្ោបល់របស់ស្យើងខ្ុ។ំ ហ្វនិ
ភ័យននក្លរមនិររស្ឃើញរំហុស្គងជាស្ថរវន័ត ជាលទធផ្លបណាត លមរពីក្លរបរាងបនាំស្គចើនជាងក្លរភ័នតគច ំ ក្លរ
បរាងបនាំ អាចពារ់ព័នធនរងក្លរឃុបឃិត្ោន  ក្លរបរាងបនាំ ក្លរលុបស្ចលស្ដ្ឋយស្ចត្ន ក្លរបរគស្ថយខុស ឬក្លរ
ប ិស្ស្នន ក្លរគត្ួត្ពិនិត្យនផ្ទរនុង។ 

 ទទួលយរក្លរយល់ រងពីក្លរគត្ួត្ពិនតិ្យនផ្ទរនុងប លពារព់ន័ធស្ៅនរងក្លរស្្ាើសវនរមមមយួរនុងស្ោលបំណង ស្ ើមបី
ស្រៀបចំនីត្ិវ ិ្ សីវនរមមប លជាសមរមយស្ៅរនុងក្លលាៈស្ទសាៈ ប ុបនតមនិបមនសគមាប់ស្ោលបំណងននក្លរបងាា ញមត្ិ
ស្ោបល់ស្លើគបសិទធិភាពននក្លរគត្ួត្ពិនតិ្យនផ្ទរនុងរបស់គរុមហ៊ែុនស្នឹះស្ទ។ 
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 វាយត្ំនលន៊ូវភាពសមគសបននស្ោលនស្ោបាយ្ណស្នយយ នងិក្លរបា ន់ស្ថម ន្ណស្នយយសមស្ហតុ្ផ្ល នងិ
បងាា ញក្លរទរ់ទងប លស្្ាើស្ ើងស្ដ្ឋយគរុមគបររាភបិាល។ 

 ស្សចរតីសននិដ្ឋា នស្លើភាពសមគសបននក្លរគ្ប់គ្ងស្លើក្លរស្គបើគបាស់ម៊ូលដ្ឋា ននិរនតរភាព្ណស្នយយ និងស្ដ្ឋយបផ្អរ
ស្លើភសតុតាងសវនរមមប លទទួលបាន ថ្នស្ត្ើជាភាពជាស្ថរវន័តមនិមានចាស់ោស់ ប លទរ់ទងស្ៅនរង
គពរត្តិក្លរណ៍ ឬលរខខណឌ ប លអាចសងស័យោ ង ា្ ងំស្លើសមត្ាភាពរបស់គរុមហ៊ែុនរនុងក្លរបនតនិរនតរភាព។ គបសិនស្បើ
ស្យើងខ្ុសំននិដ្ឋា នថ្នជាភាពជាស្ថរវន័តមនិមានចាស់ោស់ ស្យើងខ្ុគំត្ូវបានទមទរក្លរយរចតិ្តទុរដ្ឋរ់ស្ៅរនុងរបាយ
ក្លរណ៍សវនររឯររាជយរបស់ស្យើងខ្ុ ំ បងាា ញក្លរទរ់ទងស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ៊ែុន ឬស្បើក្លរ
បងាា ញបបបស្នឹះ ្ឺមនិគ្ប់គោន់ស្ ើមបបីរបគបមត្ិស្ោលបល់របស់ស្យើងខ្ុ ំស្ទ។ ក្លរសននិដ្ឋា នរបស់ស្យើងខ្ុ ំ ្ឺបផ្អរស្លើ
ភសតុតាងសវនរមមប លទទួលបានរហ៊ូត្ ល់ក្លលបរសិ្ចេទននក្លរបនតនិរនតរភាពរបាយក្លរណ៍សវនររឯររាជយរបស់
ស្យើងខ្ុ ំ។ 

 ក្លរវាយត្នមាស្លើភាពគ្ប់គោន់ននក្លរបងាា ញទងំឡាយ រចនសមព័នធ នងិមាត្ិក្លស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
របស់គរុមហ៊ែុន រមួមានរំណត្់បងាា ញព័ត្៌មាន ថ្នស្ត្ើរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ៊ែុនបងាា ញពីគបត្ិបត្តិក្លរម៊ូល
ដ្ឋា ន និងគពរត្តិក្លរណ៍គបរបស្ដ្ឋយស្សចរតីសស្គមចរនុងក្លរបងាា ញន៊ូវភាពគត្រមគត្ូវ។ 

ស្យើងខ្ុទំរទ់ងជាមយួគរមុគបររាភបិាលពារ់ពន័ធនរងបញ្ហា  នទស្ទៀត្ វសិ្ថលភាពប លបានស្គោងទុរ នងិក្លររំណត្់
ស្ពលស្វោននក្លរស្្ាើសវនរមម នងិក្លរបសាងររក្លរស្្ាើសវនរមមោ ងសំ្ន់ រមួបញ្ច៊ូលទងំរងាឹះសំ្នណ់ាមយួស្ៅរនុងក្លរ
គត្ួត្ពិនតិ្យនផ្ទរនុងប លស្យើងសមាគ ល់រនុងរ ុំងស្ពលស្្ាើសវនរមមរបស់ស្យើងខ្ុ ំ។ 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ



   

ទំព័រទី 23 
 

 

តារាងត្ុលយការ 
 

 
រណំត្ ់ ២០១៦  ២០១៥ 

 
សមាគ ល់  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

គទពយសរមម 
 

  
   ស្ថច់គបាររ់នុងន  ៧ ៤៨.៤១៣  ១៩៥.៤៤៣ 

 
៥៣.៣៩៩ 

សមតុ្លយស្ៅ្នោរជាត្ិននរមពុជា ៨ ៥៥.១២៦  ២២២.៥៤៤ 
 

៥៥.០១៣ 
សមតុ្លយស្ៅ្នោរស្ផ្សងៗ ៩ ៩៧.០៨២  ៣៩១.៩២០ 

 
២៦.៦៨២ 

ឥណទនអត្ថិិជន ១០ ១.៦១៧.៥៩០  ៦.៥៣០.២១១ 
 

៨៨៥.៥៤៩ 
្ណនីគត្ូវទទួលស្ផ្សងៗ ១១ ១១៦.៣៩៤  ៤៦៩.៨៨៣ 

 
២៨.១៥៤ 

គទពយសមបត្តិ និងបរកិ្លខ រ ១២ ២៣.២៣៤  ៩៣.៧៩៦ 
 

៩.៧៧៣ 

 
    

   គទពយសរមមសរុប 
 

១.៩៥៧.៨៣៩  ៧.៩០៣.៧៩៧ 
 

១.០៥៨.៥៧០ 

  
  

   បណុំល នងិម៊ូល្ន 
 

  
   បណុំល 

 
  

   រមច ី ១៣ ១០៧.៩៣៧  ៤៣៥.៧៤២ 
 

១៣.៨១៣ 
បំណុលស្ផ្សងៗ ១៤ ១.០៥០.០០០  ៤.២៣៨.៨៥០ 

 
៥០.០០០ 

បំណុលពនធចរនត  ២៤៨  ១.០០២  ២.៣៤៦ 

  
  

 
  

បណុំលសរុប 
 

១.១៥៨.១៨៥  ៤.៦៧៥.៥៩៤ 
 

៦៦.១៥៩ 

  
  

   ម៊ូល្ន 
 

  
   ម៊ូល្នរបស់មាច ស់ភា្ហ៊ែុនរិ 

 
  

   ស្ ើមទុន ១៥ ១.០០០.០០០  ៤.០៣៧.០០០ 
 

 ១.០០០.០០០  
ចំស្ណញររាទុរ 

 
(២០០.៣៤៦)  (៨០៨.៧៩៧) 

 
(៧.៥៨៩) 

  
  

   ម៊ូល្នសរុប 
 

៧៩៩.៦៥៤  ៣.២២៨.២០៣ 
 

៩៩២.៤១១ 

  
  

  
 

បណុំល នងិម៊ូល្នសរុប 
 

១.៩៥៧.៨៣៩  ៧.៩០៣.៧៩៧ 
 

១.០៥៨.៥៧០ 
 
 
 
 
 
 



   

ទំព័រទី 24 
 

 
របាយការណ៍លទធផល 
 

  
១.១.២០១៦ 

 
២៩.១.២០១៥ 

  
 ល់ 

 
 ល់ 

 
រណំត្ ់ ៣១.១២.២០១៦ 

 
៣១.១២.២០១៥ 

 
សមាគ ល់  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

  
  

   ចំណ៊ូ លក្លរគបារ ់ ១៦ ៤៤៧.៣៦៣  ១.៨០៦.០០៤ 
 

 ១០៨.៨៨២  
ចំណ៊ូ លគបត្ិបត្តិក្លរស្ផ្សងៗ ១៧ ៩.៦៩៥  ៣៩.១៣៩ 

 
២.៩៥២ 

  
  

   ចំណ៊ូ លគបត្ិបត្ិតក្លរសរុប 
 

៤៥៧.០៥៨  ១.៨៤៥.១៤៣ 
 

១១១.៨៣៤ 
ចំណាយគបត្បិត្តកិ្លរស្ផ្សងៗ ១៨ (៥៤៩.៥៧១)  (២.២១៨.៦១៨) 

 
(១១៥.៦៥៣) 

ចំណាយក្លរគបារ ់ ១៩ (៩៤.០១៣)  (៣៧៩.៥៣០) 
 

 (៥៤៤) 

  
  

   ចំស្ណញមនុ រចណំាយពនធ 
 

(១៨៦.៥២៦)  (៧៥៣.០០៥) 
 

  (៤.៣៦៣) 
ចំណាយពនធ ២០ (៦.២៣១)  (២៥.១៥៥) 

 
  (៣.២២៦) 

  
 

  
   ចំស្ណញសុទធសគមាបក់្លរយិបរសិ្ចេទ 

 
(១៩២.៧៥៧)  (៧៧៨.១៦០) 

 
(៧.៥៨៩) 

 
  



   

ទំព័រទី 25 
 

 
របាយការណ៍បបគមបគមួលម៊ូលធន 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

ភា្ហ៊ែុនស្ ើមទុន 
 

ក្លរ្ត្បងគរ 
 

សរុប 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

      សមតុ្លយននថៃទ ី២៩ បខមររា ឆ្ន ២ំ០១៥ (នថៃចុឹះបញ្ជ ី
ពាណិជជរមម) ១.០០០.០០០ 

 
                - 

 
១.០០០.០០០ 

ក្លរ្ត្បង់សគមាប់ក្លរយិបរសិ្ចេទ - 
 

(៧.៥៨៩)  (៧.៥៨៩) 

    
 

 សមតុ្លយននថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូ ២០១៥ / 
   

 
     នថៃទី ១បខ  មររា ឆ្ន  ំ២០១៦ ១.០០០.០០០ 

 
(៧.៥៨៩)  ១.០០០.០០០ 

      ក្លរ្ត្បង់សគមាប់ក្លរយិបរសិ្ចេទ                 - 
 

(១៩២.៧៥៧)  (១៩២.៧៥៧) 

    
 

 សមតុ្លយននថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន  ំ២០១៦ ១.០០០.០០០ 
 

(២០០.៣៤៦)  ៧៩៩.៦៥៤ 

    
 

 ្ិត្ជាពាន់ស្រៀល ៤.០៣៧.០០០ 
 

(៨០៨.៧៩៧)  ៣.២២៨.២០៣ 



 

ទំព័រទី 26 

 
របាយការណ៍លាំហ៊ូរស្ថច់គបារ់ 
 

  
១.១.២០១៦   ២៩.១.២០១៥ 

  
 ល់   ល់ 

 
រណំត្ ់ ៣១.១២.២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 

 
សមាគ ល់  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

 
លំហ៊ូរស្ថច់គបារព់សីរមមភាពគបត្បិត្តកិ្លរ 

 
  

   ក្លរ្ត្បង់មនុ រចណំាយពនធ 
 

(១៨៦.៥២៦)  (៧៥៣.០០៦) 
 

(៤.៣៦៣) 
និយត័្រមម៖ 

 
  

   សំវធិាន្នសគមាប់ឥណទនជាប់សងស័យ ១០ ១៩៤.៤០៥  ៧៨៤.៨១៣ 
 

៥.៣៣៨ 
ចំណាយក្លរគបារ ់  ៩៤.០១៣  ៣៧៩.៥៣០  - 
រលំស់គទពយសមបត្តិ នងិបរកិ្លខ រ ១២ ៨.៣១៧  ៣៣.៥៧៦ 

 
២.៣៨៤ 

គទពយសមបត្តិ និងបរកិ្លខ រប លជំរឹះស្ចញបញ្ជ ី 
 

១.៦០៨  ៦.៤៩១ 
 

- 

  
  

   ចំណ៊ូ លគបត្ិបត្តិក្លរមនុស្ពលបបគមបគមួលស្ ើមទុនបងាិល 
 

១១១.៨១៧  ៤៥១.៤០៥ 
 

៣.៣៥៩ 
  

 
  

   បបគមបគមលួស្ ើមទុនបងាិល៖ 
 

  
   ឥណទនអត្ថិិជន 

 
(៩២៦.៤៤៦)  (៣.៧៤០.០៦៣) 

 
(៨៩០.៨៨៧) 

្ណនីគត្ូវទទួលស្ផ្សងៗ 
 

(៨៨.២៤០)  (៣៥៦.២២៥) 
 

 (២៨.១៥៤) 
បំណុលស្ផ្សងៗ 

 
៩៤.១២៤  ៣៧៩.៩៧៩ 

 
១៣.៨១៣ 

  
 

  
   ស្ថច់គបារ់ស្គបើរនុងសរមមភាពគបត្បិត្តិក្លរ 

 
(៨០៨.៧៤៥)  (៣.២៦៤.៩០៤) 

 
(៩០១.៨៦៩) 

ទុនត្មកល់ 
 

-  - 
 

 (៥០.០០០) 
ក្លរគបារប់ លបានបង ់  (៩៤.០១៣)  (៣៧៩.៥៣០)  - 
ពនធប លបានបង ់

 
(៨.៣២៩)  (៣៣.៦២៤) 

 
(៨៨០) 

  
 

  
   ស្ថច់គបារ់សុទធស្គបើរនុងសរមមភាពគបត្ិបត្តិក្លរ 

 
(៩១១.០៨៧)  (៣.៦៧៨.០៥៨) 

 
(៩៥២.៧៤៩) 
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របាយការណ៍លាំហ៊ូរស្ថច់គបារ់(ត្) 
 

  
១.១.២០១៦   ២៩.១.២០១៥ 

  
 ល់   ល់ 

 
រណំត្ ់ ៣១.១២.២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 

 
សមាគ ល់  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

លំហ៊ូរស្ថច់គបារព់សីរមមភាពវនិិស្ោ្ 
 

  
   ក្លរទិញគទពយសមបត្តិ និងបរកិ្លខ រ ១២ (២៣.៣៨៦)  (៩៤.៤០៩) 

 
(១២.១៥៧) 

បុស្រគបទនពីភា្ហ៊ែុនរិ 
 

១.០០០.០០០  ៤.០៣៧.០០០ 
 

៥០.០០០ 

  
  

   ស្ថច់គបារ់សុទធស្គបើរនុងសរមមភាពវនិិស្ោ្ 
 

៩៧៦.៦១៤  ៣.៩៤២.៥៩១ 
 

៣៧.៨៤៣ 

  
  

   រំស្ណើ ន/(ត្ហំយ)សុទធននស្ថច់គបារ ់នងិស្ថច់គបារ់
សមម៊ូល 

 
៦៥.៥២៧  ២៦៤.៥៣២ 

 
(៩១៤.៩០៦) 

  
  

   ស្ថច់គបារ់ នងិស្ថចគ់បារស់មម៊ូលស្ ើមគោ/ 
 (នថៃចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជរមម) 

 
៨៥.០៩៤  ៣៤៣.៥២៤ 

 
១.០០០.០០០ 

  
  

   ស្ថច់គបារ់ នងិស្ថចគ់បារស់មម៊ូលចុងគោ 
 

១៥០.៦២១  ៦០៨.០៥៧ 
 

៨៥.០៩៤ 
 
ស្ថច់គបារ់ នងិស្ថច់គបារ់សមម៊ូលរមួមាន៖ 

 
រណំត្ ់ ២០១៦  ២០១៥ 

 
សមាគ ល់  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

 
 

  
   ស្ថច់គបាររ់នុងន  ៧ ៤៨.៤១៣  ១៩៥.៤៤៣ 
 

៥៣.៣៩៩ 
សមតុ្លយស្ៅ្នោរជាត្ិននរមពុជា (មនិរមួបញ្ច៊ូ ល

គបារ់ត្មកល់) ៨ ៥.១២៦  ២០.៦៩៤ 
 

៥.០១៣ 
សមតុ្លយស្ៅ្នោរស្ផ្សងៗ ៩ ៩៧.០៨២  ៣៩១.៩២០ 

 
២៦.៦៨២ 

  
  

   

  
១៥០.៦២១  ៦០៨.០៥៧ 

 
៨៥.០៩៤ 
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រាំណត្់សមាគ លប់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ 
 
 
១.  ព័ត្៌មានអាំពីគ្រឹះស្ថា ន 

បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ ស្ៅក្លត្់ថ្ន (“គ្រឹះស្ថា ន”) គត្ូវបានបស្ងកើត្ស្ ើងស្ៅនថៃទី២៩ មររា  ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ជាគ្រឹះស្ថា នឯរជនទទួលខុសគត្ូវមានរគមតិ្ស្គក្លមបញ្ជ ីពាណិជជរមមស្លខ Co.០៤១៩KH/២០១៥ ស្ចញស្ដ្ឋយ 
គរសួងពាណិជជរមមននគពឹះរាជាណាចគររមពុជា។  

 
គ្រឹះស្ថា នបានទទលួអាជ្ាប័ណណ ពី្ នោរជាត្ិននរមពុជា(“NBC”)ស្ៅនថៃទី៧ ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្ ើមប ីំស្ណើ រ 

ស្ថា ប័នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
ក្លរោិល័យចុឹះបញ្ជ ីរបស់គ្រឹះស្ថា ន មានទីតាងំស្ៅ អាោរ តរស្វ  បឃារ,បនទប់ ១-២១(ជានទ់ី១), មហ្វវថិី ស្  

ស្សទុង(ស្លខ១១៣), សងាក ត្ទ់ួលស្ថា យនគព ខណឌ ចកំ្លរមន, រាជធានីភនសំ្ពញ, គពឹះរាជាណាចគររមពុជា។ 
 
គ្រឹះស្ថា នមានក្លរោិល័យរណាត ល ស្ៅ ផ្ទឹះស្លខ ៧១ ផ្ា៊ូវស្លខ២ (បុរពីិភពថមី ស្វងស្គសង)សងាក ត្់ ស្ចមស្ៅ, 

ខណឌ ស្ពា្៍បសនជ័យ, រាជធានីភនសំ្ពញ, គពឹះរាជាណាចគររមពុជា។ 
 
របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា ន គត្ូវបានបងាា ញជាគបារ ុ់ោា អាស្មររិ(“US$”) ប លជារ៊ូបិយបណណ័  

ស្ោលរបស់គ្រឹះស្ថា ន។ 
 
របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុស្នឹះ គត្ូវបានអនុម័ត្ឲ្យស្ចញផ្ាយស្ដ្ឋយគរុមគបររាភបិាលស្ៅនថៃទ២ី៧ បខ ស្មស្ថ ឆ្ន ំ

២០១៧ ។ 
 

២. សរមមភាពចមបង 
 

សរមមភាពចមបងរបស់ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ  ្ឺផ្តល់ស្សវារមមមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ។ ពុំមានក្លរតា ស់បត៊ូរជា 
ស្ថរវនតសគមាប់សរមមភាពអាជីវរមមចមបងរបស់គ្រឹះស្ថា នរនុងអំ ុងក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះស្ទ។ 

 
៣. ម៊ូលដាឋ នផ្នការបរៀបចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
 

របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា ន គត្ូវបានស្រៀបចំស្ ើងស្ដ្ឋយអនុស្ោមតាមសតង់ដ្ឋរ្ណស្នយយ ននរមពុជា
ស្ៅក្លត្់ថ្ន (“CASs”) ប លបានស្ចញផ្ាយស្ដ្ឋយគរមុគបររា្ណស្នយយជាត្ិននគរសួងស្ស ារចិចនងិហិរញ្ញ វត្ាុ និង
ស្ោលក្លរណ៍បណនរំបស់្នោរជាត្ិននរមពុជា រនុងក្លរស្រៀបចំ នងិក្លរបងាា ញរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

  



 

ទំព័រទី 29 
 

 
៤.  បោលការណ៍្ណបនយយសាំខាន់ៗ  
៤.១ ម៊ូលដ្ឋា ន្ណស្នយយ 
 

 របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា ន គត្ូវបានស្រៀបចំស្ ើងស្ដ្ឋយស្គបើគបាស់វ ិ្ ីស្ថស្រសតសនមត្នថាស្ ើមស្លើរបលង 
ន៊ូវអាីប លបានបញ្ហជ ររ់នុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុស្នឹះ។ 

ក្លរស្រៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនុស្ោមតាមCASsត្គមូវឲ្យគរមុគបររាភបិាលស្្ើាក្លរបា ន់ស្ថម ន និង សនមត្ 
ប លមានផ្លប ឹះពាល់ ល់ចនំួនគទពយសរមមបំណុលចំណ៊ូ ល នងិ ចណំាយប លបានរាយក្លរណ៍គពមទងំក្លរ ោត្
គត្ដ្ឋងន៊ូវគទពយសរមមយថ្នស្ហតុ្និងបំណុលយថ្នស្ហតុ្។ បបនាមពីស្លើស្នឹះគរុមគបររាភបិាលគត្ូវបានត្គមូវឲ្យ ស្្ាើក្លរ 
វនិិចេ័យរនុងក្លរអនុស្ោមតាមស្ោលក្លរណ៍្ណស្នយយទងំស្នឹះ។ ចំណុចទងំឡាយណាប លទរ់ទង  ល់ក្លរវនិិចេ័
យ ក្លរបា នគ់បមាណ នងិក្លរសនមត្្ងស្លើ គត្ូវបានបងាា ញស្ៅរំណត្់សមាគ ល់ស្លខ៦ ស្ទឹះបជីាក្លរ បា ន់ស្ថម ននិង 
ក្លរសនមត្្ងស្លើស្្ាើស្ ើង ស្ដ្ឋយបផ្អរស្ៅស្លើក្លរយល់ រង សុ៏គររត្បំផុ្ត្របស់គរមុគបររាភបិាលស្ៅ ស្លើគពរត្តិក្លរណ៍ 
និងសរមមភាពស្ផ្សងៗរ៏ស្ដ្ឋយរ៏លទធផ្លជារ់ោរ់អាចខុសោន ពកី្លរបា ន់ស្ថម នទងំស្នឹះ។ 

អនុស្ោមស្ៅតាមត្ំរ៊ូវក្លររបស់្នោរជាត្ិននរមពុជារាល់គទពយសរមម បំណុល នងិ របាយក្លរណ៍ ចំណ៊ូ ល
ចំណាយប លស្គបើរ៊ូបយិប័ណណ បរស្ទស ស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ន ំណាច់ឆ្ន គំត្ូវបំបលងស្ៅជារ៊ូបិយប័ណណ ជាត្ិ ្ិត្ជា
ពាន់ស្រៀល (“ពាន់ស្រៀល”) ស្ដ្ឋយស្គបើគបាស់អគតាបត៊ូរគបារ់ជាផ្ា៊ូវក្លរ ប លស្ចញផ្ាយស្ដ្ឋយ្នោរជាត្ិននរមពុជា ន
ក្លរយិបរសិ្ចេទនថៃស្ចញរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុស្នឹះប ល ១ ុោា រអាស្មររិ=៤.០៣៧ស្រៀល (២០១៥: ១ ុោា រអាស្មររិ 
= ៤.០៥០ស្រៀល)។ ក្លរបំបលងបបបស្នឹះមនិអាចបរគស្ថយបានថ្នត្ណំាងត្នមាលុយស្រៀល ទងំបចចុបបនន រនឺអន្ត្
ប លអាចបំបលងជាគបារ ុ់ោា រអាស្មររិតាមអគតាបត៊ូរគបារ់ស្នឹះ រអឺគតាបត៊ូរគបារ ់នទស្ទៀត្ ស្ទ។ 

 
៤.២ សមតុ្លយស្ៅ្នោរជាត្ិននរមពុជា 

(រ) ្ណនចីរនត 
 
 ្ណនចីរនតគត្ូវបានរត្់គតាទុរតាមត្នមាននគបារត់្មកល់។ 

 

(ខ) គបារ់ត្មតល់តាមចាប ់
 

គបារ់ត្មកល់តាមចាប់រមួមានម៊ូលនិ្បិគមងុ នងិ គបារត់្មកល់ស្ៅ្នោរជាត្ិននរមពុជា ស្ដ្ឋយអនុស្ោមស្ៅ 
តាមចាបស់តីពី្ នោរ នងិ គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ (“LBFI”) ស្ហើយគបារ់ទងំស្នឹះ មនិអាចយរមរស្គបើគបាស់
សគមាប់គបត្ិបត្តិក្លរគបចនំថៃបានស្ទ ៊ូស្ចនឹះពុំគត្ូវបានចត្ទុ់រជាចំបណរននស្ថច់គបារ់ នងិស្ថច់គបារ់សមម៊ូល
រនុងក្លរស្រៀបចំរបាយក្លរណ៍លំហ៊ូរស្ថច់គបារ់ស្ ើយ។ 

 
៤.៣ សមតុ្លយស្ៅ្នោរស្ផ្សងៗ 
 

សមតុ្លយស្ៅ្នោរស្ផ្សងៗគត្ូវបានរត្់គតាទុរតាមត្នមាននគបារ់ត្មកល់។ 
 
៤.៤ ឥណទនអត្ថិជិន 
 

រាល់ឥណទនអត្ថិិជនគត្ូវបានរត្់គតារនុងតារាងតុ្លយក្លរ តាមចំននួគបារ់ស្ ើម រចនំនួប លបានជគមឹះស្ចញ 
ពីបញ្ជ ី និងសំវធិាន្នឥណទនអាគររ់ និងជាប់សងសយ័។ 

ឥណទនគត្ូវបានជគមឹះស្ចញពីបញ្ជ ី ស្ៅស្ពលប លោម នលទធភាពជារ់ោរ់ថ្ននរងអាចគបម៊ូលបានមរវញិ។ 
ឥណទនអត្ថិិជនប លគបម៊ូលបានមរវញិ បនទ ប់ពបីានជគមឹះស្ចញពបីញ្ជ ីរចួស្ហើយគត្ូវបានរត្់គតាស្ៅរនុង របាយ
ក្លរណ៍លទធផ្ល។ 

 
 
 
 

 



 

ទំព័រទី 30 
 

 
 
៤.៥ សំវធិាន្នសគមាបឥ់ណទនអាគររ់ នងិជាបស់ងសយ័  
 

គ្រឹះស្ថា ន បានអនុវត្តក្លរស្្ាើចំណាត្់ថ្នន រ់ឥណទន និងសំវធិាន្នតាមត្គមូវក្លររបស់គបក្លសស្លខ       
្៧០២១៨៦គប.រ. ចុឹះនថៃទ១ី៣បខរញ្ហញ ឆ្ន ២ំ០០២។ គបក្លសស្នឹះត្គមូវឲ្យគ្រឹះស្ថា នមគីរហិូរញ្ញ វត្ាុទងំឡាយស្្ាើ
ចំណាត្់ថ្នន រ់ឥណទនរបស់ខាួនជាបនួថ្នន រ់ស្ហើយគត្ូវគបារ ថ្នគ្រឹះស្ថា នរបស់ខាួនបានបំស្ពញក្លត្ពារចិចសំវធិាន្ន
ជារ់ោរអ់បបបរមា ៊ូច្ងស្គក្លម៖ 

 

ចណំាត្ថ់្នន រ ់ ចនំនួនថៃប លផុ្ត្រណំត្ ់ សំវធិាន្ន 
ឥណទនរយាៈស្ពលខាី (ត្ិចជាង១ឆ្ន )ំ 

  សតង់ដ្ឋរ ពី ០នថៃ ស្ៅ ២៩នថៃ ០% 
ស្គក្លមសតង់ដ្ឋរ ពី ៣០នថៃ ស្ៅ ៥៩នថៃ ១០% 
ជាប់សងស័យ ពី ៦០នថៃ ស្ៅ ៨៩នថៃ ៣០% 
បាត្់បង ់ ៩០នថៃ ឬស្លើសពី ៩០នថៃ ១០០% 

   ឥណទនរយាៈស្ពលបវង (ស្លើសពី១ឆ្ន )ំ 
  សតង់ដ្ឋរ ពី ០នថៃ ស្ៅ ២៩នថៃ ០% 

ស្គក្លមសតង់ដ្ឋរ ពី ៣០នថៃ ស្ៅ ១៧៩នថៃ ១០% 
ជាប់សងស័យ ពី ១៨០នថៃ ស្ៅ ៣៥៩នថៃ ៣០% 
បាត្់បង ់ ៣៦០នថៃ ឬស្លើសពី ៣៦០នថៃ ១០០% 

 
សំវធិាន្នជារ់ោរ់ ប លគត្ូវបាន្ណនជាចំននួភា្រយននឥណទនប លមនិទនស់ងស្ៅស្ពលប ល 

ឥណទន គត្ូវបានស្្ាើចណំាត្់ថ្នន រ់ស្ហើយគត្ូវបានរាបប់ញ្ច៊ូ លជាចណំាយស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍លទធផ្ល។ 
 
ឥណទន នរងគត្ូវបានជគមឹះស្ចញពបីញ្ជ ីស្ៅស្ពល្តិ្ថ្នពុំអាចគបម៊ូលគត្ បម់រវញិបាន។ ឥណទនប ល

លុបស្ចលគត្ូវបានយរស្ចញពីឥណទនប លមនិទន់សងឮនិងក្លត្់បនាយពីសំវធិាន្នឥណទនអាចបាត្់បង់។ 
 
ឥណទនអត្ិថិជនប លគបម៊ូលបានមរវញិបនទ បព់ីបានជគមឹះស្ចញពីបញ្ជ ីរចួស្ហើយ គត្ូវបានរត្់គតាជាចំណ៊ូ ល 

ស្ផ្សងៗស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍លទធផ្ល។ 
 
៤.៦ គទពយសមបត្តិ នងិបរកិ្លខ រ 
 

គទពយសមបត្តិ នងិបរកិ្លខ រគត្ូវបានវាស់បវងជាបឋមតាមនថាស្ ើម។ នថាស្ ើមរមួមានចណំាយតទ ល់ស្ផ្សងៗរនុងក្លរ 
ទិញគទពយសមបត្តិស្នឹះ។ 

បផ្នរនមីយួៗននគទពយសមបត្តិនងិបរកិ្លខ រ ប លមានត្នមាស្ ើមជាស្ថរវនតស្្ៀបនរងត្នមាសរុបននគទពយទងំស្នឹះ និង
មានអាយុក្លលស្គបើគបាស់ស្ផ្សង គត្ូវបានរលំស់ស្ដ្ឋយប រ។ 

ស្គក្លយក្លរទទួលស្ថគ ល់ បំ៊ូង គទពយសមបត្តិ នងិបរកិ្លខ រគត្ូវបានរត្់គតាតាមនថាស្ ើម ររលំស់បងគរ និងក្លរ្ត្
បងប់ងគរពឱី្នភាពស្ផ្សងៗ។ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ទំព័រទី 31 
 

 
រលំស់គត្ូវបាន្ិត្ស្ ើមបកី្លត្់បនាយនថាននគទពយសរមម ស្ដ្ឋយ រត្នមាននក្លរសំណល់តាមអាយុក្លលស្គបើគបាស់

បា ន់ស្ថម នរបស់គទពយសរមមស្នឹះ។ អគតារលំស់ចមបងរមួមាន ៊ូច្ងស្គក្លម៖ 
 

ស្គ្ឿងសងាា រ រម នងិបរកិ្លខ រភាជ ប ់ ២៥% 
ស្គ្ឿងបរកិ្លខ ររុពំយ៊ូទ័រ ៥០% 
បរកិ្លខ រក្លរោិល័យ ២៥% 
ោនយនត ២៥% 
 
ស្ៅចុងក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ត្នមាពតិ្្ណស្នយយរបស់គទពយសរមមទងំអស់គត្ូវបាន     

បា ន់ស្ថម នអំពឱី្នភាពស្ៅស្ពលប លមានគពរត្តិក្លរណ៍ឬបបគមបគមលួលរខខណឌ ណាមយួស្រើត្ស្ ើង ប លស្្ាើឲ្យបាត្ប់ង ់
ត្នមាពតិ្្ណស្នយយននគទពយសរមមទងំស្នឹះ។ក្លរ្ត្បង់ពឱី្នភាពនរងគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ ស្ៅស្ពលត្នមាពតិ្ 
្ណស្នយយស្លើសពីត្នមាប លអាចគបម៊ូលបាន(ស្ោងស្ៅរំណត្ស់មាគ ល់ស្លខ៤.៧ សតីពឱី្នភាពននគទពយសរមម        
មនិបមនហិរញ្ញ វត្ាុ) ។ 

ត្នមាក្លរសំណល់ននគទពយសរមមរយាៈស្ពលស្គបើគបាស់ និងវ ិ្ ីស្ថស្រសតរលំស់គត្ូវបានពនិិត្យស្ ើងវញិ ស្ៅរាល់ ចុង
ក្លរយិបរសិ្ចេទ ស្ ើមបធីានថ្នចនំួនវ ិ្ ីស្ថស្រសត និងរយាៈស្ពលរលំស់មនិបគបគបួល ស្បើស្្ៀបស្ៅនរងក្លរបា ន់ស្ថម នពមីុន និង
ទគមង់ននក្លរស្គបើគបាស់ ប លរពំរងទុរននអត្ាគបស្ោជន៍ស្ស ារិចចនស្ពលអន្ត្របស់គទពយសរមមទងំស្នឹះ។គបសិនស្បើ
ក្លររពំរងទុរខុសពីក្លរបា ន់ស្ថម នពីមនុក្លរបគបគបួលបបបស្នឹះ គត្ូវបានចត្ទុ់រជាក្លរតា ស់បត៊ូននរ្ណស្នយយបា ន់ស្ថម ន។ 

ត្នមាពតិ្្ណស្នយយននគទពយសរមមគត្ូវបានឈបទ់ទលួស្ថគ ល់ស្ៅស្ពលលរ់ ឬស្ៅស្ពលមនិមាន អត្ា
គបស្ោជន៍ស្ស ារចិចនស្ពលអន្ត្បនតស្ទៀត្។ ចនំួនខុសោន រវាងត្នមាទទលួបានពីក្លរលរ់គបសិនស្បើមាន និងត្នមា
ពិត្្ណស្នយយគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍លទធផ្ល។ 

 
៤.៧ ឱ្នភាពគទពយសរមម 

(រ) គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ 
 

គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវបានវាយត្នមានក្លលបរសិ្ចេទរាយក្លរណ៏នីមយួៗ ស្ ើមបរីំណត្់ថ្នស្ត្ើមាន ភ
សតុតាងណាមយួប លបងាា ញថ្នគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុទងំស្នឹះមានឱ្នភាពននត្នមា។ គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ 
គត្ូវបានចត្់ទុរថ្នមានឱ្នភាពននត្នមា គបសិនស្បើមានស្ហតុ្ក្លរណ៍មយួ ឬ ស្គចើនជឹះឥទធិពលអវជិជមានស្ៅស្លើ 
លំហ៊ូរទររគបារ់ នស្ពលអន្ត្ននគទពយសរមមស្នឹះ។  
 

ក្លរ្ត្បង់ស្លើឱ្នភាពននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវបាន្ណនស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើភាពខុសោន រវាង 
ត្នមាស្ោង នងិត្នមាបចចុបបននននលំហ៊ូរទររគបារ់នស្ពលអន្ត្ស្ដ្ឋយស្្ាើក្លរបញ្ចុ ឹះត្នមាតាមអគតាក្លរគបារ ់
គបសិទធភាព បំ៊ូង។ 
 

រាល់គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុស្ទលស្ថរវនតទងំអស់ គត្ូវបានគត្តួ្ពិនតិ្យឱ្នភាពននត្នមាតាមម៊ូលដ្ឋា ន 
ស្ទល។ គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុស្ៅសល់គត្ូវបានវាយត្នមាជារមួរនុងគរុមគទពយសរមមប លមានហ្វនភិ័យ ឥណ
ទនគសស្ ៀងោន ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ទំព័រទី 32 
 

 
(ខ)    ឱ្នភាពគទពយសរមមមនិបមនហិរញ្ញ វត្ាុ 
 

ក្លរ្ត្បង់ស្លើឱ្នភាពននត្នមា គត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ចំស្ណញ ឬ្ត្។ 
 

ក្លរ្ត្បង់ស្លើឱ្នភាពននត្នមាគត្ូវ រស្ចញវញិស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ចំស្ណញឬ្ត្គបសិនស្បើក្លរ
 រស្ចញអាចពារព់័នធជាមយួនរងគពរត្តិក្លរណ៍ប លស្រើត្ស្ ើងស្គក្លយក្លរទទលួស្ថគ ល់ក្លរ្ត្បង់ពឱី្នភាព។ 

 
ត្នមាពតិ្្ណស្នយយននគទពយសរមម ស្លើរបលងគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវពិនិត្យស្ ើងវញិស្ៅរាល់ចុង 

ក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ស្ ើមបរីំណត្់ថ្នស្ត្ើមានសញ្ហញ ននឱ្នភាពប លអាចស្រើត្ស្ ើងឬស្ទ។ 
គបសិនស្បើមានត្នមាប លអាចស្ថត របាននរងគត្ូវបា ន់ស្ថម ន។ 

 
ត្នមាប លអាចស្ថត របានននគទពយសរមមនមីយួៗ គត្ូវបានបា នស់្ថម នស្ដ្ឋយប រពីោន ។ ររណីត្នមា 

ប លអាចស្ថត របានននគទពយសរមមមយួមនិអាចបា ន់ស្ថម នស្ដ្ឋយប រ ក្លរបា ន់ស្ថម នស្លើឱ្នភាពនរងស្្ាើស្ ើង 
ជាគរុម (Cash Generating Units “CGU”) ប លគទពយសរមមស្នឹះសាិត្ស្ៅរនុង។ 

 
ត្នមាប លអាចស្ថត របានននគទពយសរមម ឬគរមុគទពយសរមម (CGU) ្ឺត្នមាប លខពស់ជាងរវាងត្នមា ទី

ផ្ារ រចណំាយក្លរលរ់ និងត្នមាស្ៅបនតស្គបើគបាស់។ 
 
រនុងក្លររំណត្ត់្នមាស្ៅបនតស្គបើគបាស់ក្លរបា ន់ស្ថម នលំហ៊ូរស្ថច់គបារ់ស្ចញ នងិច៊ូល ប លបានមរព ី

ក្លរស្គបើគបាស់បនត និងពីក្លរលរ់ចុងស្គក្លយគត្ូវបានស្្ាើអបបហ្វរស្ដ្ឋយស្គបើអបបហ្វរអគតាក្លរគបារម់ុនបងព់នធ 
ប ល្ាុឹះបញ្ហច ំងពកី្លរវភិា្ទផី្ារបចចុបបននននត្នមាគបារ់្តិ្តាមស្ពលស្វោ និងហ្វនិភ័យប លពារ់ពន័ធ ជារ់
ោរ់ស្ៅនរង គទពយសរមមប លលំហ៊ូរស្ថច់គបារ់បា ន់ស្ថម ននស្ពលអន្ត្មនិបានស្្ាើអបបហ្វរ។ ក្លរ្ត្
បងព់ីឱ្នភាព គត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់រនុងរបាយក្លរណ៍លទធផ្លស្ៅស្ពលប លត្នមាពិត្្ណស្នយយ ននគទពយ
សរមម ឬគរុមគទពយសរមមមានត្នមាខពស់ជាងត្នមាប លអាចស្ថត របាន។ ក្លរ្ត្បង់ពឱី្នភាព ទងំអស់របស់
គរុមគទពយសរមម (“CGU”) គត្ូវបបងបចងតាមម៊ូលដ្ឋា នសមាមាគត្តាមត្នមាពិត្្ណស្នយយ របស់គទពយ
សរមមនមីយួៗរនុងគរុម។ ក្លរ្ត្បងព់ីឱ្នភាពគត្ូវបានរត្់គតាភាា មស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍លទធផ្ល។ 

 
ក្លរ្ត្បង់ពឱី្នភាព អាចគត្ូវបានរត្់គត្ បម់រវញិបត្រនុងររណីប លមានក្លរតា ស់បត៊ូរវ ិ្ ីស្ថស្រសត

បា ន់ស្ថម នរនុងក្លររំណត្់ត្នមាប លអាចស្ថត របានននគទពយសរមមស្នឹះ ចប់តាងំពីក្លរ្ត្បងព់ីឱ្នភាពគត្ូវបាន 
ទទួលស្ថគ ល់ចុងស្គក្លយបត្ប ុស្ណាណ ឹះ។ 

 
ក្លរ្ត្បង់ពឱី្នភាពអាចគត្ូវបានរត្់គត្ បម់រវញិគត្រមត្នមាពតិ្្ណស្នយយ ននគទពយសរមមមនិ 

ស្លើសពីត្នមាពតិ្្ណស្នយយ   ប លនរងគត្ូវបានរំណត្់បនទ ប់ព ីររលំស់     គបសិនស្បើមនិមានក្លរ្ត្បង់ពី    
 ឱ្នភាពគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់។ ក្លររត្់គត្ បម់រវញិបបបស្នឹះគត្ូវរត្់គតាជាចំណ៊ូ ល ស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ 
លទធផ្លភាា មៗ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ទំព័រទី 33 
 

 
៤.៨ សំវធិាន្ន 
 

សំវធិាន្នគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ស្ៅស្ពលប លមានក្លត្ពារចិចផ្ា៊ូវចាប់ ឬ ក្លត្ពារិចចប លបស្ងកើត្ស្ ើងនស្ពល 
បចចុបបននប លជាលទធផ្លននគពរត្តកិ្លរណ៍ពអីត្តី្ក្លលទំនងជាអាចត្គមូវឲ្យមានក្លរចណំាយ្នធាន ស្ ើមបទី៊ូទត្ ់
ក្លត្ពារិចចស្នឹះ ស្ហើយចំននួទររគបារអ់ាចគត្ូវបានបា ន់ស្ថម ន្ួរឲ្យស្ជឿជារ់បាន។ 

ស្ៅស្ពលប លផ្លប ឹះពាល់ ននត្នមាស្ថច់គបារ់្ ិត្តាមស្ពលស្វោមានលរខណាៈជាស្ថរវន័តចនំួនសំវធិាន្ន 
គត្ូវស្្ាើអបបហ្វរមរជាត្នមាបចចុបបននតាមអគតាមុន្ិត្ពនធ ប លអគតាស្នឹះ្ាុឹះបញ្ហច ងំពកី្លរវាយត្នមាទផី្ារបចចុបបនននន 
ត្នមាស្ថចគ់បារ់្តិ្តាមស្ពលស្វោ នងិហ្វនភិ័យជារ់ោរ់ស្ផ្សងៗននក្លត្ពារិចចស្នឹះ។ 

សំវធិាន្នគត្ូវបានស្្ាើក្លរគត្តួ្ពនិិត្យស្ ើងវញិ ស្ៅស្រៀងរាល់ចុងក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ នងិគត្ូវបាន 
បរត្គមូវស្ ើមបី្ ាុឹះបញ្ហច ងំពីក្លរបា ន់ស្ថម នបចចុបបននប លគត្រមគត្ូវបផុំ្ត្។ សំវធិាន្ននរងគត្ូវស្្ាើក្លររត្់គត្លបម់រវញិ 
គបសិនស្បើមនិទំនងថ្ននរងមានក្លរចំណាយ្នធានស្ ើមបទី៊ូទត្ក់្លត្ពារិចចស្នឹះស្ទ។ 

សំវធិាន្នមនិបានទទួលស្ថគ ល់ក្លរ្ត្បងន់ស្ពលអន្ត្។ គបសិនស្បើគ្រឹះស្ថា នមានរិចចសនាបវងឆ្ៃ យ 
ស្នឹះត្ួនទបីចចុបបននគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ និងវាស់បវងជាសំវធិាន្ន។ 

 
៤.៩ ពនធស្លើគបារច់ំស្ណញ 

ពនធស្លើគបារ់ចំស្ណញរមួមានពនធស្លើគបារច់ំស្ណញជាបព់នធទងំអស់។ បនទុរពនធស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍      
លទធផ្លរមួមាន ពនធរនុងគោ និងពនធពនា។ 
(រ) ពនធរនុងគោ 

បនទុរពនធរនុងគោគត្ូវបានរំណត្់ស្ដ្ឋយអនុស្ោមតាមចាបស់តីពីស្ថរស្ពើពនធរនុងគពឹះរាជាណាចគររមពុជា 
ប លរមួបញ្ច៊ូ លទងំម៊ូលដ្ឋា នពនធស្ោងតាមគបារច់ំស្ណញជាបព់នធ ។ 

(ខ) ពនធពនា 
គទពយសរមមពនធពនា ឬបំណុលពនធពនាគត្ូវបានទទលួស្ថគ ល់សគមាបព់នធប លអាចស្ថត របានឬ 

បំណុលនស្ពលអន្ត្ប លជាលទធផ្លននគបត្បិត្តិក្លរ ឬគពរត្តកិ្លរណ៍រនាងមរ។ ពនធពនាស្រើត្ស្ ើងពី ភាព
ខុសោន (គត្ូវបានស្្ស្ៅភាពខុសោន បស្ណាត ឹះអាសនន) រវាងត្នមាពតិ្្ណស្នយយននគទពយសរមម នងិបំណុល ស្ៅ
រនុងរបាយក្លរណ៍តុ្លយក្លររមួបញ្ច៊ូ លោន  និងម៊ូលដ្ឋា នពនធរបស់វា។ ម៊ូលដ្ឋា នពនធននគទពយសរមមគត្ូវបាន 
រំណត្់តាមរយាៈ ផ្លរនុងក្លរលរ់គទពយសរមម។ 

បំណុលពនធពនាគត្ូវបានទទលួស្ថគ ល់ស្ដ្ឋយមានក្លររពំរងថ្ន ភាពខុសោន បស្ណាត ឹះអាសនននរងស្្ាើឲ្យ 
មានរំស្ណើ នននគបារច់ំស្ណញជាប់ពនធនស្ពលអន្ត្ ស្លើរបលងបត្មានក្លរទរទ់ងនរងម៊ូលនិ្ិ ពាណិជជរ
មម។ គទពយសរមមពនធពនាគត្ូវបានទទលួស្ថគ ល់សគមាប់រាល់ភាពខុសោន បស្ណាត ឹះអាសនន ប លគត្ូវបានរពំរងថ្ន
នរងស្្ាើឲ្យមាន ត្ំហយគបារ់ចំស្ណញជាបព់នធនស្ពលអន្ត្ស្ហើយនិងរំហ្វត្ពនធប ល មនិបានស្គបើគបាស់។ 

គទពយសរមមពនធពនា គត្ូវបានវាស់បវង្តិ្ជាត្នមាអត្បិរមាប លគបបហលនរងស្រើត្ស្ ើងស្គចើន ជាងមនិ
ស្រើត្ស្ ើងថ្ននរងស្ថត របានស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើគបារច់ំស្ណញជាបព់នធបចចុបបនន ឬគបារ់ចំស្ណញជាបព់នធ សនមត្ន
ស្ពលអន្ត្។ ត្នមាពិត្្ណស្នយយរបស់គទពយសរមមពនធពនាគត្ូវបានគត្ួត្ពិនតិ្យស្ ើងវញិ ស្ៅរាល់ចុង
ក្លរយិបរសិ្ចេទ និងគត្ូវបានស្្ាើនិយត័្រមមស្ ើមបសី្្ាើយត្បនរងក្លរវាយត្នមាបចចុបបននស្លើគបារ់ចំស្ណញ ជាប់ពនធន
ស្ពលអន្ត្។ និយត័្រមមនន គត្ូវបានទទលួស្ថគ ល់រនុងរបាយក្លរណ៍លទធផ្ល។ 

 
ពនធពនាគត្ូវបាន្ណនតាមអគតាពនធប ល្ិត្ថ្ននរង អាចអនុវត្តស្លើគបារ់ចំស្ណញជាបព់នធ ឬក្លរ

្ត្បង់ពនធ ស្ៅរនុងរ ុំងក្លរយិបរសិ្ចេទប ល្ណាៈគ្ប់គ្ងរពំរងថ្នគទពយសរមមពនធពនាគត្ូវបាន ទទួល
ស្ថគ ល់ ឬបំណុលពនធពនាគត្ូវបានទ៊ូទត្ត់ាមម៊ូលដ្ឋា នននអគតាពនធប លបានអនុមត័្ ឬរ៏នរងគត្ូវបាន អនុមត័្
មុនចុងក្លរយិបរសិ្ចេទ។ 



 

ទំព័រទី 34 
 

 
 
 

៤.១០ ក្លរទទលួស្ថគ ល់ចណំ៊ូ លក្លរគបារ ់
 

ចំណ៊ូ លក្លរគបារ់ ពឥីណទនអត្ថិិជនសមតុ្លយស្ៅ្នោរជាត្ិននរមពុជា នងិសមតុ្លយស្ៅ្នោរស្ផ្សងៗ 
គត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់តាមម៊ូលដ្ឋា នបងគរ ស្លើរបលងស្ពលឥណទនជាឥណទនជាប់សងសយ័ប លរនុងររណីស្នឹះ ក្លរ
គបារ់ពុំគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាគបារច់ំណ៊ូ លស្ ើយ។ 

ចំស្ពាឹះ្ណនឥីណទនប លបានចំណាត្់ថ្នន រ់ថ្នពុំមាន ំស្ណើ រក្លរសង ក្លររត្់គតាចំណ៊ូ លពីក្លរគបារ់គត្ូវ 
បានតអ ររហ៊ូត្ ល់មានសំណងជាស្ថច់គបារ់វញិ។ ្ណនីឥណទនអត្ិថជិនគត្ូវបានចណំាត្់ថ្នន រ់ជាឥណទន ពុំ
មាន ំស្ណើ រក្លរសងរនុងររណីសំណងមានក្លរយឺត្ោ វចបព់ ី៣០នថៃស្ ើងស្ៅ។ 

 
៤.១១ ក្លរទទលួស្ថគ ល់រនគម នងិចណំ៊ូ លរនគមស្ជើងស្ថរ 
 

គ្រឹះស្ថា នទទួលបានរនគម នងិរនគមស្ជើងស្ថរពកី្លរស្រៀបចំរចិចសនាឥណទន និងក្លរបងត់ត ចម់ុនក្លល 
រំណត្់ ឬក្លរបង់យឺត្ោ វរបស់អត្ិថជិន។ចំណ៊ូ លទងំស្នឹះគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់រនុងរបាយក្លរណ៍លទធផ្លតាម ម៊ូល
ដ្ឋា នបងគរ។ 

 
៤.១២ ភា្ពីារព់ន័ធ 
 

ភា្ីគត្ូវបានចត្ទុ់រថ្នជាភា្ីពារ់ពន័ធ គបសិនស្បើភា្ីស្នឹះមានលទធភាពគ្ប់គ្ងស្ដ្ឋយតទ ល់ ឬស្ដ្ឋយ 
គបស្ោល ឬមានឥទធពិលជាស្ថរវនតស្លើភា្មីយួស្ទៀត្រនុងក្លរសស្គមចចតិ្ត្ងបផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ នងិគបត្ិបត្តិក្លរ។ សាិត្
ស្គក្លម LBFI និយមន័យននភា្ពីារព់័នធរមួមានភា្ីទងំឡាយណាប លក្លនក់្លប់ស្ដ្ឋយតទ ល់ឬស្ដ្ឋយ គបស្ោល
ោ ងត្ចិន៊ូវភា្ហ៊ែុន១០% ឬ សិទធិរនុងក្លរសស្គមចចតិ្តនងិរមួបញ្ច៊ូ លបុ្ គលទងំឡាយណាប លច៊ូលរមួរនុង រ ាបាល
 ររនគំ្ប់គ្ងឬក្លរគ្ប់គ្ងនផ្ទរនុងរបស់គ្រឹះស្ថា ន។ 

 
៤.១៣ អត្ាគបស្ោជនន៏សិ្ោជរិ 
 

(រ)   អត្ាគបស្ោជនន៍សិ្ោជរិរយាៈស្ពលខា ី
 

គបារ់ឈនួល គបារ់ស្បៀវត្សវភិា្ទនសនតិសុខសងគម គបារ់បង់ក្លរឈប់សគមារគបចឆំ្ន គំបារ់បង់ ក្លរ
ឈប់សគមារស្ពលឈអឺត្ាគបស្ោជនប៍បនាម និងអត្ាគបស្ោជនម៍និបមនស្ថច់គបារ់ ្ឺគត្ូវបានវាស់បវង ស្ដ្ឋយ
បផ្អរស្លើម៊ូលដ្ឋន នមនិ្តិ្អបបហ្វរ និងគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាចំណាយស្ៅស្ពលប លនិស្ោជិរ ទងំស្នឹះ
បានបំស្ពញក្លរងារឲ្យគ្រឹះស្ថា ន។ 

 
 

គបារ់សំណងបងគររយាៈស្ពលខាីរមួមាន គបារ់បង់ក្លរឈប់សគមារគបចឆំ្ន  ំ ប លគត្ូវបានរំណត្់ស្ដ្ឋយ 
បានទទួលស្ថគ ល់ជាចណំាយស្ៅស្ពលនិស្ោជិរទងំស្នឹះ បានបស្គមើក្លរងារស្ដ្ឋយបស្ងកើនសិទិធទទួលបានរបស់ 
ពួរោត្ស់្ៅនថៃអន្ត្។ អវត្តមានរយាៈស្ពលខាមីនិបងគរសគមាបទ់៊ូទត្់  ៊ូចជាក្លរឈប់សគមារឈ ឺ គត្ូវបាន 
ទទួលស្ថគ ល់ស្ៅស្ពលប លអវត្តមានស្នឹះស្រើត្ស្ ើង ស្ហើយគបសិនស្បើក្លរឈបស់គមារស្នឹះមនិគត្ូវបាន ស្គបើ
គបាស់ទងំគសុងស្ៅរនុងក្លរយិបរសិ្ចេទស្ទនិស្ោជរិនរងមនិគត្ូវបានទ៊ូទត្់ជ៊ូនជាស្ថច់គបារ់ ស្ៅចុង 
ក្លរយិបរសិ្ចេទ ឬស្ៅស្ពលប លោឈប់ពីគ្រឹះស្ថា នស្ ើយ។ 

អត្ាគបស្ោជនប៏បនាម ្ឺគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាចណំាយស្ៅស្ពលប លមានក្លត្ពារិចចផ្ា៊ូវចាប ់
ឬក្លត្ពារចិច ប លបស្ងកើត្ស្ ើងនស្ពលបចចុបបននត្គមូវឲ្យមានក្លរបង់គបារ់ ប លជាលទធផ្លស្រើត្ស្ចញព ី
គពរត្តិក្លរណ៍រនាងមរ និងស្ៅស្ពលប លមានក្លរបា ន់ស្ថម នជារោ់រ់អាចគត្ូវបានស្្ាើស្ ើងពីចនំួននន ក្លត្ពា
រិចច។ 



 

ទំព័រទី 35 
 

 
 

 
(ខ) អត្ាគបស្ោជនព៍កី្លរបញ្ឈបក់្លរងារ 

អត្ាគបស្ោជនព៍ីក្លរបញ្ឈប់ក្លរងារ ្ឺជាសំណងប លគត្ូវបង់ជ៊ូននិស្ោជតិ្ស្ដ្ឋយក្លរបញ្ឈបព់ីក្លរងារ 
មុនស្ពលនថៃច៊ូលនិវត្តន៍ ឬ ក្លរសម័គ្ចិត្តរបស់និស្ោជិត្ ស្ ើមបទីទលួយរអត្ាគបស្ោជនទ៍ងំស្នឹះជាថន៊ូរនរង ក្លរ
បញ្ឈបព់ីក្លរងារស្ដ្ឋយក្លរសម័គ្ចតិ្ត។ អត្ាគបស្ោជន៍ទងំស្នឹះគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាបំណុល នងិចណំាយ
ស្ៅស្ពលប លគ្រឹះស្ថា នមាន្ស្គមាងបញ្ឈបក់្លរងារនស្ោជតិ្ជា ផ្ា៊ូវក្លរចាស់ោស់ស្ដ្ឋយ មនិមានលរខខណឌ
ណាប ល្ស្គមាងស្នឹះគត្ូវ រស្ចញ។ រនុងររណីក្លរបញ្ឈប់ស្ដ្ឋយសម័គ្ចតិ្តស្ដ្ឋយ និស្ោជិត្ស្លើសពតី្គមូវក្លរ
អត្ាគបស្ោជន៍ស្នឹះ គត្ូវបាន្ណនបផ្អរស្ៅស្លើចំននួនិស្ោជិត្ប លរពំរងថ្ន នរងទទួលក្លរស្សនើសំុស្នឹះ។ 

ស្ៅស្ពលប លអត្ាគបស្ោជនព៍ីក្លរបញ្ឈប់ក្លរងារហួសក្លរជំពាររ់ំណត្់ស្លើសព ី១២បខ បនទ បព់ី ចុង
ននក្លរយិបិរស្ចេទ អត្ាគបស្ោជន៍ស្នឹះគត្ូវបានស្្ាើអបបហ្វរស្ៅជាត្នមាបចចុបបននស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើលទធផ្លទផី្ារស្ៅ
ចុងក្លរយិបរសិ្ចេទ។ 

 
៤.១៤ ភត្សិនាគបត្បិត្តកិ្លរ 
 

ភត្ិសនាគត្ូវបានចត្់ថ្នន រ់ជាភត្ិសនាគបត្បិត្តកិ្លរ ស្បើសិនមនិមានក្លរស្ផ្ទរជាស្ថរវនតន៊ូវហ្វនភិ័យ នងិផ្ល 
ននរមមសិទធិស្លើគទពយសមបត្តិស្ទ។  

ភត្ិសនា ប លជាភត្ិសនាគបត្បិត្តកិ្លរគត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាចណំាយរនុងរបាយក្លរណ៍លទធផ្លតាម 
ម៊ូលដ្ឋា នស្ថរស្លើអាយុក្លលននភត្ិសនាស្នឹះ។ 

 
៤.១៥ រ៊ូបយិបណ័ណ បរស្ទស 
 

(រ) រ៊ូបយិបណ័ណ ស្ោល នងិរ៊ូបយិបណ័ណ សគមាបប់ងាា ញ 
 

្ណនីទងំអស់ប លមានស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា ន គត្ូវបានវាស់បវងស្ដ្ឋយ ស្គបើ
គបាស់រ៊ូបិយប័ណណ ននបរោិក្លសស្ស ារិចចចមបង ប លគ្រឹះស្ថា នស្្ាើគបត្ិបត្ិតក្លរស្ៅក្លត្ថ់្ន(“រ៊ូបិយប័ណណ  
ស្ោល”)។ រ៊ូបិយប័ណណ ជាត្ិរបស់គពឹះរាជាណាចគររមពុជា្ឺ គបារស់្រៀលបខមរ (“ស្រៀល”)។ ោ ងណាមញិស្ដ្ឋយ 
ស្ថរគ្រឹះស្ថា នស្្ាើគបត្បិត្តកិ្លរអាជីវរមម និងររាន៊ូវរំណត្គ់តា្ណស្នយយចមបងជាគបារ ុ់ោា រអាស្មររិ 
(“US$”) គរុមគបររាភបិាលរបស់គ្រឹះស្ថា នរំណត្់យរគបារ ុ់ោា រអាស្មររិ ជារ៊ូបយិប័ណណ មុខងារ នងិរ៊ូបិយប័
ណណ សគមាប់បងាា ញស្ដ្ឋយស្ថរវា្ាុឹះបញ្ហច ងំពធីាតុ្ស្ស ារចិចននគពរត្តកិ្លរណ៍ និងក្លលាៈស្ទសាៈ របស់គ្រឹះស្ថា ន។ 

 
(ខ) គបត្បិត្តកិ្លរ នងិសមតុ្លយរ៊ូបយិបណ័ណ បរស្ទស 
 

គបត្ិបត្តិក្លរជារ៊ូបយិប័ណណ ស្ផ្សងៗស្ៅថ្ន(“រ៊ូបិយប័ណណ បរស្ទស”) គត្ូវបានបត៊ូរស្ៅជារ៊ូបិយប័ណណ ស្ោល 
របស់គ្រឹះស្ថា ន ស្ដ្ឋយស្គបើគបាស់អគតាបត៊ូរគបារ់ស្ៅនថៃគបត្ិបត្តិក្លរស្នឹះ។ គទពយសរមម និងបំណុលជា រ៊ូបិយប័
ណណ បរស្ទស ននថៃចុងស្គក្លយននក្លរយិបរសិ្ចេទគត្ូវបានបត៊ូរស្ៅជារ៊ូបិយប័ណណ មុខងាររបស់គ្រឹះស្ថា ន ស្ដ្ឋយស្គបើអ
គតាបត៊ូរគបារ់ននថៃស្នឹះ។ រាល់ភាពខុសោន ប លបណាត លមរពីរបាយក្លរណ៍រ៊ូបិយប័ណណ បរស្ទស នងិពបីំោស់
បត៊ូររ៊ូបិយប័ណណ បរស្ទសននគទពយសរមម នងិបំណុលគត្ូវដ្ឋរប់ញ្ច៊ូ លស្ៅរនុងតារាងលទធផ្ល សគមាប់
ក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះបត្មតង។ គទពយសរមម នងិបំណុលមនិបមនជាទររគបារ់ប លរត្់គតា ំប៊ូងជា រ៊ូបិយប័
ណណ បរស្ទស ស្ហើយស្ោងជាត្នមាស្ ើមគត្ូវបានបរសគមួលស្ដ្ឋយស្គបើអគតាស្ ើមស្ៅនថៃទិញ ស្ហើយចំស្ពាឹះ គទពយ
សរមម នងិបំណុលមនិបមនជាស្ថច់គបារ់ប លស្ោងជាត្នមាទផី្ារគត្ូវបានបគបសគមលួស្ដ្ឋយស្គបើអគតា បត៊ូរ
គបារ់ប លស្រើត្ស្ ើងស្ៅស្ពលប លត្នមាននគទពយសរមម នងិបំណុលទងំស្នឹះគត្ូវបានរំណត្់រនុងស្ោល 
បំណងសគមាប់បងាា ញ។ 



 

ទំព័រទី 36 
 

 
 
៤.១៦  បនទុរស្លើគបាររ់មច ី
 

បនទុរគបាររ់មចបី លទរ់ទងតទ ល់នរងក្លរទិញឬស្ថងសង ់ គទពយសរមមមានលរខណាៈសមបត្តិគ្ប់គោនគ់ត្ូវបាន 
ស្្ាើម៊ូល្នរមមជាបផ្នរមយួនននថាស្ ើមរបស់គទពយសរមម។ ក្លរស្្ាើម៊ូល្នរមមស្នឹះបនតរហ៊ូត្ ល់សរមមភាពចបំាច ់ ស្ផ្ស
ងៗស្ ើមបសី្ថងសង់ ឬស្រៀបចំគទពយសរមមគត្ូវបានបញ្ចប់សពាគ្បស់គមាប់ស្ោលបំណងស្គបើគបាស់ ឬ លរ់។ រាល់ក្លរ
ចំណាយបនទ ប់ស្នឹះគត្ូវបាន្តិ្បញ្ច៊ូ លស្ៅរនុងរបាយក្លរណ៍លទធផ្ល។ គទពយសរមមមានលរខណាៈសមបត្ត ិ គ្ប់គោន់
្ឺជាគទពយសរមមមយួប លគត្ូវក្លររយាៈស្ពលបវងមយួ ស្ ើមបសី្្ាើស្អាយរចួរាល់សគមាបស់្ោលបំណងស្គបើគបាស់ ឬលរ។់ 
ម៊ូល្នរមមននបនទុរស្លើគបាររ់មចគីត្ូវបានពនាស្ៅស្ពលប លមានក្លរតអ រក្លរស្ថងសង់គទពយសរមមស្នឹះ។ 

ត្នមាននបនទុរស្លើគបាររ់មចបី លអាចស្្ាើម៊ូល្នរមមបាន ្ជឺាបនទុរគបាររ់មចជីារ់បសតងប លបានស្រើត្ស្ ើងស្ៅ
ស្លើរមចសី្ៅរនុងក្លរយិបរសិ្ចេទ  រចំណ៊ូ លវនិិស្ោ្ប លបានមរពកី្លរវនិិស្ោ្ននរមចបីស្ណាត ឹះអាសនន។ 

បនទុរស្លើគបាររ់មច ី គត្ូវបានរត្់គតារនុងរបាយក្លរណ៍ចំស្ណញ ឬ្ត្ ស្ៅក្លរយិបរសិ្ចេទប លគបត្ិបត្តិក្លរ
ស្នឹះស្រើត្ស្ ើង។ 

 
 
៥. បសចរតីរាយការណ៍សតពីីការអនុបោមបៅតាមសតង់ដារ្ណបនយយរមពុជា និងការអនវុត្ត សតង់

ដារ្ណបនយយ និងបាំណរគស្ថយថមីៗបដ្លបានបធាើវបិស្ថធនរមម 
 
៥.១.  ស្សចរតរីាយក្លរណ៍សេីពកី្លរអនុស្ោមស្ៅតាមសតងដ់្ឋរ្ណស្នយយរមពុជា នងិ ម៊ូលដ្ឋា នននក្លរស្រៀបចំរបាយក្លរណ៍ 

ហិរញ្ញ វត្ាុ 
 

របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា ន គត្ូវបានស្រៀបចំស្ ើងស្ដ្ឋយអនុស្ោមតាម CASs ស្ចញផ្ាយស្ដ្ឋយ
គរុមគបររាជាត្ិ្ណស្នយយ (ស្ៅក្លត្់ថ្ន ”NAC”) និងស្ោលក្លរណ៍បណនរំបស់្នោរជាត្ិននរមពុជាទរ់ទងស្ៅ 
នរងក្លរស្រៀបចំ និងក្លរបងាា ញន៊ូវរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។  

ស្ហតុ្ ៊ូចស្នឹះ របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុប លបានបងាា ញន៊ូវស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុលទធផ្លននគបត្បិត្តិក្លរ នងិ    
លំហ៊ូរស្ថច់គបារ់ មនិបមនរនុងស្ោលបំណងស្ ើមបបីងាា ញស្ដ្ឋយអនុស្ោមស្ៅតាមស្ោលក្លរណ៍្ណស្នយយទ៊ូស្ៅ និង
ក្លរអនុវត្តន៍ស្ៅរនុងគបស្ទស ឬយុតាា ្ិក្លរទងំឡាយណាស្គៅពគីពឹះរាជាណាចគររមពុជាស្នឹះស្ទ។ បបនាមពីស្លើស្នឹះ 
ក្លរស្គបើគបាស់ស្នឹះ មនិគត្ូវបានបស្ងកើត្ស្ ើងសគមាបប់ុ្គលទងំឡាយណាប លមនិបាន រងអពំីស្ោក្លរណ៍នតី្ិវ ិ្ ី និង    
ក្លរអនុវត្តន៍របស់គពឹះរាជាណាចគររមពុជាស្ ើយ។ 

 
៥.២.  សតងដ់្ឋរ វសិ្ស្ថ្នរមម នងិបណំរគស្ថយស្ៅស្លើសតងដ់្ឋរប លមានគស្ថប់ ប លមនិទនច់៊ូលជា្រមាន នងិមនិទនប់ាន

អនុវត្តស្ដ្ឋយគ្រឹះស្ថា ន 
 
     នថៃគបក្លសឲ្យស្គបើ របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទងំស្នឹះ សតង់ដ្ឋថមីៗ  និយត័្រមម រមួទងំក្លរបរគស្ថយមយួចនំនួ 

ស្ៅតាមសតង់ដ្ឋប លមានគស្ថបប់ លបានស្ចញផ្ាយជាស្ថធារណ ប ុបនតមនិមានគបសិទធិភាព និងមនិគត្ូវបានអនុវត្ត 
ស្ដ្ឋយគ្រឹះស្ថា នស្ៅស្ ើយ។ 

ស្ដ្ឋយអនុស្ោមស្ៅតាមគបក្លសរបស់គរសួងស្ស ារចិច នងិហិរញ្ញ វត្ាុ ស្លខ០៦៨ សហវ-គបរ ចុឹះនថៃទ៨ី បខ
មររា ឆ្ន ២ំ០០៩ នងិស្ោងតាមស្សចរតជី៊ូន ំណរ ងគរុមគបររាជាត្ិ្ ណស្នយយននគពឹះរាជាណាចគររមពុជា ស្លខ 
០៩៧/០៩ សហវ-រ.ជ.្ ចុឹះនថៃទ២ី៨ បខសីហ្វ ឆ្ន ២ំ០០៩ សតីពីក្លរដ្ឋរ់ឲ្យស្គបើគបាស់សតង់ដ្ឋររបាយក្លរណ៍ 
ទរ់ទងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននរមពុជាគរមុគបររាជាត្ិ្ណស្នយយននគពឹះរាជាណាចគររមពុជា សស្គមចស្គជើសស្រ ើស  
សតង់ដ្ឋរ្ណស្នយយ ប លសមម៊ូលស្ៅនរងសតង់ដ្ឋររបាយក្លរណ៍ទរ់ទងនរងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិប ល 
ស្ចញផ្ាយជា្រមានស្ដ្ឋយគរុមគបររា្ណស្នយយអនតរជាត្ិ សគមាប់អនុវត្តចំស្ពាឹះរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុប លនរង 



 

ទំព័រទី 37 
 

ចប់ស្ផ្តើមស្ៅនថៃឬស្គក្លយនថៃទ១ី បខមររា ឆ្ន ២ំ០១២ ។ សតងដ់្ឋរថមីស្នឹះនរងគត្ូវស្ៅថ្ន “សតង់ដ្ឋររបាយក្លរណ៍ទរទ់ង 
នរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននរមពុជា” ស្ៅក្លត្់ថ្ន (“CIFRS”)។  

ក្លរអនុវត្តន៊ូវ CIFRS គត្ូវបានពនាស្ពល សគមាប់អនុវត្តចំស្ពាឹះរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ប លនរងចប់ស្ផ្តើម ស្ៅ
នថៃទ០ី១ បខមររា ឆ្ន ២ំ០១៩ តាមរយាៈស្សចរតីគបក្លសស្លខ ០៥៨ សហវ-រ.ជ.្ ចុឹះនថៃទី ២៤បខមនិ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ស្ដ្ឋយគរុមគបររាជាត្ិ្ ណស្នយយ។ 

 
 
៦.  ការបា ន់ស្ថម ននិងការវនិិចឆ័យ្ណបនយយសាំខាន់ៗ  
 
៦.១ ក្លរតា ស់បត៊ូរក្លរបា នស់្ថម ន 
 

ក្លរបា ន់ស្ថម ន គត្ូវបានស្្ាើក្លរវាយត្នមាជាបនតបនទ ប់ នងិស្ោងតាមបទពិស្ស្ថ្នគ៍ពមទងំរតាត ស្ផ្សងៗស្ទៀត្ 
រមួមានក្លររពំរងទុរអពំីគពរត្តិក្លរណ៍នស្ពលអន្ត្   ប លគត្ូវបានស្្ស្ជឿជារ់ថ្នមានភាពសមគសបរនុងក្លលាៈស្ទសាៈ 
មយួ។ 

តាមមត្ិស្ោបល់របស់គរមុគបររាភបិាល ពុំមានក្លរតា ស់បត៊ូរជាស្ថរវនតន៊ូវក្លរបា នស់្ថម នស្ៅរនុងអំ ុងស្ពល 
និងចុងក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះស្ទ។ 

 
៦.២ ក្លរវនិចិេយ័សំ្ន់ៗ ប លស្្ាើស្ ើងរនុងក្លរអនុវត្តស្ោលក្លរណ៍្ណស្នយយ 
 

មនិមានក្លរវនិចិេ័យសំ្ន់ៗ គត្ូវបានស្្ាើស្ ើងស្ដ្ឋយថ្នន រ់ ររនរំនុង  ំស្ណើ រក្លរននក្លរអនុវត្តស្ោលក្លរណ៍ 
្ណស្នយយរបស់គ្រឹះស្ថា ន ប លមានផ្លប ឹះពាល់ជាស្ថរវនតស្ៅស្លើចំននួ ប លបានទទលួស្ថគ ល់ស្ៅរនុងរបាយ
ក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុស្ ើយស្គៅពីចំននួទងំឡាយណាប លទរទ់ងនរងក្លរបា ន់ស្ថម ន ៊ូចមាន្ងស្គក្លម។ 
 

៦.៣ គបភពសំ្ន់ៗ ននភាពមនិពតិ្គបារ ននក្លរបា នស់្ថម ន 
្ងស្គក្លមស្នឹះ្ឺជាក្លរសននិដ្ឋា នសំ្ន់ៗទរទ់ងស្ៅនរងអន្ត្ និងគបភពសំ្ន់ៗ  នទស្ទៀត្ននភាព មនិ

ពិត្គបារ ននក្លរបា ន់ស្ថម នរនុងរបាយក្លរណ៍តុ្លយក្លរ ប លមានហ្វនភិ័យជាស្ថរវនតប លបណាត លឲ្យមាន និយត័្
រមមជាស្ថរវនតស្ៅស្លើត្នមាពិត្្ណស្នយយរបស់គទពយសរមមនងិបណុំលស្ៅរនុងក្លរយិបរសិ្ចេទបនទ ប។់ 

 

(រ) រលំស់ននគទពយសមបត្តនិងិបរកិ្លខ រ 
 ត្នមាស្ ើមននគទពយសមបត្តិ និងបរកិ្លខ រគត្ូវបានស្្ាើរលំស់តាមម៊ូលដ្ឋា នរលំស់ស្ថរស្ៅតាមអាយុក្លល 

ស្គបើគបាស់ននធាតុ្នីមយួៗ។ ថ្នន រ ់ររនបំានស្្ាើក្លរបា ន់ស្ថម នន៊ូវអាយុក្លលស្គបើគបាស់ននគទពយសរមមទងំស្នឹះ 
ស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើ បទពិស្ស្ថ្ន៍ននក្លរស្គបើគបាស់រពំរងទុរក្លរខ៊ូច្ត្នងិភាពហួសសម័យននបស្ចចរស្ទសប ល 
ស្រើត្ស្ ើងពីក្លរតា ស់បត៊ូរស្ៅរនុងត្ំរ៊ូវក្លរទផី្ារឬស្សវារមមប លផ្តល់ស្ដ្ឋយគទពយសរមមទងំស្នឹះ។ ក្លរតា ស់បត៊ូរ 
ន៊ូវរតាត ទងំស្នឹះអាចនរងមានផ្លប ឹះពាល់ស្ៅ ល់អាយុក្លលស្គបើគបាស់នងិត្នមាក្លរសំណល់ននគទពយសរមម។ 
 ៊ូស្ចនឹះរលំស់នស្ពលអន្ត្អាចនរងគត្ូវបានបរបគប។ 

 
(ខ) ក្លរថយចុឹះននឥណទនអត្ថិជិន 

គ្រឹះស្ថា នបានអនុវត្តក្លរស្្ាើចណំាត្់ថ្នន រ់ឥណទននិងសំវធិាន្នតាមត្គមូវក្លររបស់ គបក្លសស្លខ 
្៧០២១៨៦គបរ.ចុឹះនថៃទ១ី៣ បខរញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០០២។ គបក្លសស្នឹះត្គមូវឲ្យគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ ទងំឡាយ
ស្្ាើចណំាត្់ថ្នន រ់សំស្ពៀត្ឥណទនរបស់ខាួនជាបនួថ្នន រ់ស្ហើយគត្ូវគបារ ថ្ន គ្រឹះស្ថា នរបស់ខាួន បានបំស្ពញ
ក្លត្ពារិចចសំវធិាន្នជារ់ោរ់អបបបរមា ស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើចណំាត្ថ់្នន រ់ឥណទន ស្ដ្ឋយមនិ្តិ្  ល់ត្នមា
គទពយសមបត្តិ ប លបានដ្ឋរប់ញ្ហច ំ (ស្លើរបលងបត្ជាស្ថច់គបារ់)។ សគមាប់ស្ោលបំណងរនុងក្លរស្្ាើ ចំណាត្់
ថ្នន រ់ឥណទនស្នឹះត្គមូវឲ្យគ្រឹះស្ថា ន្តិ្ពិចរណាស្ៅស្លើគបវត្តិននក្លរសងគបារ់ នងិលរខខណឌ  ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់
អនរខចីគបារ។់ 
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(្) ចណំាយពនធ 
 

ក្លរវនិិចេ័យសំ្ន់ៗ គត្ូវបានរមួបញ្ច៊ូ លរនុងក្លររំណត្ន់៊ូវសំវធិាន្នពនធរបស់គ្រឹះស្ថា ន។គ្រឹះស្ថា ននរង
ស្្ាើក្លររត្់គតាបំណុលសគមាបរ់ាល់ ចណំាយស្លើពនធប លរពំរងទុរបផ្អរស្ៅស្លើក្លរបា ន់ស្ថម ន តាមរយាៈ ក្លរបរ
គស្ថយបទបបញ្ញត្តពិនធស្ផ្សងៗស្ដ្ឋយថ្នន រ ់ររន ំ ថ្នស្ត្ើពនធទងំស្នឹះគត្ូវបង។់ស្ៅស្ពលប លលទធផ្ល ពនធខុស
ោន ពីក្លរបា ន់ស្ថម នប លគត្ូវបានស្្ាើក្លររត្់គតា ពមីុនភាពខុសោន ទងំស្នឹះនរងមានផ្លប ឹះពាល់ ល់ សំវធិាន
្នពនធរនុងក្លរយិបរសិ្ចេទប លក្លររំណត្់ស្នឹះគត្ូវបានស្្ាើស្ ើង។ 

 
 
៧.  ស្ថច់គបាររ់នងុផ្ដ្ 
 

 ២០១៦  ២០១៥ 
  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 
      
 ុោា រអាស្មររិ ៤៨.៤១៣  ១៩៥.៤៤៣ 

 
៥៣.៣៩៩ 

 

៨.  សមត្លុយបៅធនាោរជាត្ិផ្នរមពុជា 
 

 ២០១៦  ២០១៥ 
  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 
      
គបារ់ត្មកល់ ៥០.០០០  ២០១.៨៥០ 

 
៥០.០០០     

្ណនចីរនត ៥.១២៦  ២០.៦៩៤ 
 

៥.០១៣ 

 
  

  
 

 
៥៥.១២៦  ២២២.៥៤៤ 

 
៥៥.០១៣ 

 
គបារ់ត្មកល់ 

អនុស្ោមតាមគបក្លសស្លខ ្៧០០០០៦គប.រ. ចុឹះបថៃទ១ី១ បខមររា ឆ្ន ២ំ០០០ និងគបក្លសស្លខ 
្៧០៦២០៩គប.រ ចុឹះនថៃទ១ី៣ បខរញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពីក្លរផ្តល់អាជ្ាប័ណណ របស់គ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ 
គ្រឹះស្ថា នគត្ូវររាន៊ូវគបារត់្មកល់ស្លើស្ ើមទុនចំននួ៥%ននស្ ើមទុរចុឹះបញ្ច ី។ គបារ់ត្មកល់ស្នឹះនរងគត្ូវបងាលិឲ្យ 
គ្រឹះស្ថា នវញិស្ៅស្ពលប លគ្រឹះស្ថា នសម័គ្ចតិ្តបពាច ប់អាជីវរមមរបស់ខាួន។ គបារត់្មកល់ស្នឹះមនិមាន្ិត្ក្លរគបារ់ស្ទ។ 

 
៩.  សមត្លុយបៅធនាោរបផសងៗ 
 

 ២០១៦  ២០១៥ 
  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 
      
្នោរស្អសីុលីដ្ឋ ភអីិលសីុ ១០.៦៤២  ៤២.៩៦២ 

 
 ១៦.០៦៩  

្នោរវឌ្ឃនភាពអាសីុ ៨៦.៤៤០  ៣៤៨.៩៥៨ 
 

 ១០.៦១៣  
   

  
 

 ៩៧.០៨២  ៣៩១.៩២០ 
 

២៦.៦៨២ 
 

 គ្រឹះស្ថា នមាន្ណនជីាគបារស់នសសំំនចស្ៅ្នោរចំននួពីរ្ឺ ្នោរស្អសីុលីដ្ឋ ភអីិលសីុ និង្នោរ វឌ្ឃនអាសីុ
ចំក្លត្ ់។ ្ណនបីស្ញ្ញ ើសនសសំំនចស្នឹះអាចទទលួបានអគតាក្លរគបារ់គបចឆំ្ន ចំបព់ី ០.៥% រហ៊ូត្ ល់ ០.៧៥% ស្ៅ
រនុងក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៏ស្នឹះ។ 
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១០. ឥណទានអត្ិថជិ្ន 
 

 ២០១៦  ២០១៥ 
  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 
ឥណទនអត្ថិិជន ១.៨១៥.៩៣៥  ៧.៣៣០.៩៣០ 

 
៨៩០.៨៨៧ 

សំវធិាន្នសគមាប់ឥណទនជាប់សងស័យ (១៩៨.៣៤៥)  (៨០០.៧១៩) 
 

 (៥.៣៣៨) 
   

    ១.៦១៧.៥៩០  ៦.៥៣០.២១១ 
 

៨៨៥.៥៤៩ 
 

(រ)  សំវធិាន្នសគមាបឥ់ណទនជាបស់ងសយ័  

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 

   
   សំវធិាន្នស្ ើមក្លរយិបរសិ្ចេទ ៥.៣៣៨  ២១.៥៥០ 

 
- 

សំវធិាន្នរនុងក្លរយិបរសិ្ចេទ ១៩៤.៤០៥  ៧៨៤.៨១៣ 
 

៥.៣៣៨ 
ឥណទនបាត្ប់ង ់ (១.៣៩៨)  (៥.៦៤៤) 

 
- 

 
  

   
 

១៩៨.៣៤៥  ៨០០.៧១៩ 
 

៥.៣៣៨ 
 

(ខ)  វភិា្តាមក្លលរណំត្ ់    

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

      
ត្ិចជាង ១ ឆ្ន  ំ ៦៤៥.១៨៨  ២.៦០៤.៦២៤ 

 
១៩៧.២៨៧ 

ពី ១ឆ្ន  ំស្ៅ ៥ឆ្ន  ំ ១.១៧០.៧៤៧  ៤.៧២៦.៣០៦ 
 

៦៩៣.៦០០ 
   

  
 

 
១.៨១៥.៩៣៥  ៧.៣៣០.៩៣០ 

 
៨៩០.៨៨៧ 

 
(្)  វភិា្តាមគបស្ភទរ៊ូបយិបណ័ណ     

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

      
 ុោា រអាស្មររិ ១.៨១៥.៩៣៥  ៧.៣៣០.៩៣០ 

 
៨៩០.៨៨៧ 
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(ឃ)    វភិា្តាមរតាត ស្ស ារចិច    

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

      
រសិរមម ១១៧.៣៣២  ៤៧៣.៦៦៩  ៦០.៤៥៧ 
សំណង ់ ១២.៩៥០  ៥២.២៧៩  ១.៣០០ 
គ្ួស្ថរ ៤៨០.១៣៥  ១.៩៣៨.៣០៥  ៤០៤.៦៣៤ 
ស្សវារមម ៣៨១.៦៥៥  ១.៥៤០.៧៤១  ៣០.៥០៩ 
ជំនួញ និងពាណិជជរមម ២១៣.៨៩២  ៨៦៣.៤៨២  ២៥៥.១៦៦ 
មស្្ាបាយ ររជញ្ជ៊ូ ន ៣៦.៥៥៧  ១៤៧.៥៨២  ១១.៩៨៩ 
រតាត ស្ផ្សងស្ទៀត្ ៥៧៣.៤១៤  ២.៣១៤.៨៧២  ១២៦.៨៣២ 
      

 
១.៨១៥.៩៣៥  ៧.៣៣០.៩៣០ 

 
៨៩០.៨៨៧ 

 
(ង)    វភិា្តាមសមពន័ធភា្ ី    

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

      
ឥណទនអត្ថិិជន្ងស្គៅ ១.៤២៤.៤៤២  ៥.៧៥០.៤៧៣  ៨៧០.៥៦៧ 
ឥណទនបុ្គលិរ ៣៩១.៤៩៣  ១.៥៨០.៤៥៧  ២០.៣២០ 
      

 
១.៨១៥.៩៣៥  ៧.៣៣០.៩៣០ 

 
៨៩០.៨៨៧ 

 

(ច)     វភិា្តាមក្លរធានស្លើឥណទន ំស្ណើ រក្លរ នងិមនិ សំ្ណើ រក្លរ 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

      
ឥណទនសតងដ់្ឋរ៖      

មានវត្ាុធាន ១.៣៣០.៥៩៦  ៥.៣៧១.៦១៦  ៦៨៩.៥៩៩ 
ោម នវត្ាុធាន ៦៩.៩២៧  ២៨២.២៩៥  ១៦៥.៦៤៨ 

ឥណទនស្គក្លមសតងដ់្ឋរ៖      
មានវត្ាុធាន ១២១.២២៨  ៤៨៩.៣៩៨  ២៧.៥១៣ 
ោម នវត្ាុធាន ៤១.៥៩៧  ១៦៧.៩២៧  ២.៩៦៦ 

ឥណទនជាបស់ងសយ័៖      
មានវត្ាុធាន ៥៦.៧៣៦  ២២៩.០៤៤  - 
ោម នវត្ាុធាន ៤៤.០១៣  ១៧៧.៦៨០  ៤.១០០ 

ឥណទនបាត្ប់ង ់៖      
មានវត្ាុធាន ៤៤.០៥៥  ១៧៧.៨៥០  - 
ោម នវត្ាុធាន ១០៧.៧៨៣  ៤៣៥.១២០  ១.០៦១ 
      
 ១.៨១៥.៩៣៥  ៧.៣៣០.៩៣០  ៨៩០.៨៨៧ 
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១១.  ្ណនីគត្វូទទលួបផសងៗ 
 

 ២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

   
   ក្លរគបារ់គត្ូវទទួល ៧០.១៣៨  ២៨៣.១៤៧ 
 

១៥.៤១២ 
្ណនទីទួលស្ផ្សងៗ ២៩.៨៩៤  ១២០.៦៨២  ៦.០១៩ 
បុស្រគបទន ១៣.៨០៣  ៥៥.៧២៣ 

 
៦.៥៥៣ 

ចំណាយបង់មនុ ២.៥៥៩  ១០.៣៣១  ១៧០ 
   

   

 
១១៦.៣៩៤  ៤៦៩.៨៨៣ 

 
២៨.១៥៤ 

 
 
 
១២.  គទពយសមបត្តនិិងបរកិាខ រ 
 

 
ស្គ្ឿងសងាា រ រម  បរកិ្លខ រ 

  
 

នងិបរកិ្លខ រភាជ ប ់ រុពំយ៊ូទរ័ ក្លរោិល័យ ស្គ្ឿងយនត សរុប 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ 

ផ្ថលបដ្ើម    

  សមតុ្លយន នថៃទ២ី៩ បខមររា ឆ្ន ំ
២០១៥ (នថៃចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជរមម) - - - - - 

ក្លរទញិបបនាម ៤.១៧៩ ៤.៤២៥ ៣.៥៥៣ - ១២.១៥៧ 

 
 

 
 

  សមតុ្លយន នថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ៤.១៧៩ ៤.៤២៥ ៣.៥៥៣ - ១២.១៥៧ 
ក្លរទញិបបនាម ៥.៤០៤ ១២.៩៧៥ ៤.១៥៧ ៨៥០ ២៣.៣៨៦ 
ក្លរ្ត្បង ់ (១.៣២៨) - (៥៦៨) - (១.៨៩៦) 
សមតុ្លយន នថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូឆ្ន ២ំ០១៦ ៨.២៥៥ ១៧.៤០០ ៧.១៤២ ៨៥០ ៣៣.៦៤៧ 
រ ាំលសប់ងគរ    

 

 

សមតុ្លយន នថៃទ២ី៩ បខមររា ឆ្ន ំ
២០១៥ (នថៃចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជរមម) - - - - - 

រលំស់រនុងឆ្ន  ំ ៥៨៧ ១.២៧៦  ៥២១  - ២.៣៨៤ 
សមតុ្លយន នថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ៥៨៧ ១.២៧៦  ៥២១  - ២.៣៨៤ 
រលំស់រនុងឆ្ន  ំ ១.៥២៣ ៥.៥២៨ ១.០៧១ ១៩៥ ៨.៣១៧ 
ក្លរ្ត្បង ់ (២៣៦) - (៥២) - (២៨៨) 

 
   

 
 

សមតុ្លយន នថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូឆ្ន ២ំ០១៦ ១.៨៧៤ ៦.៨០៤ ១.៥៤០ ១៩៥ ១០.៤១៣ 
ត្នមាស្ោង      
សមតុ្លយននថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូឆ្ន ២ំ០១៦ ៦.៣៨១ ១០.៥៩៦ ៥.៦០២ ៦៥៥ ២៣.២៣៤ 

 
 

 
 

  (្ិត្ជាពានស់្រៀល) ២៥.៧៦០ ៤២.៧៧៦ ២២.៦១៥ ២.៦៤៤ ៩៣.៧៩៦ 
សមតុ្លយននថៃទី៣១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ៣.៥៩២ ៣.១៤៩ ៣.០៣២ - ៩.៧៧៣ 
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១៣. បាំណុលបផសងៗ  

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 

   

 

 

 ក្លរគបារ់ពយួរទុរ ៤៨.៥៦៣  ១៩៦.០៤៩  ១.៩៥៩ 
ក្លរគបារ់គត្ូវសង ២៣.២៧៥  ៩៣.៩៦១  ៥៤៤ 
បំណុលស្ផ្សងៗ ២១.៨៩១  ៨៨.៣៧៥  ៤.០១២ 
ពនធក្លត្់ទុរប លគត្ូវសង ១២.១៤៥  ៤៩.០២៩  ៧២៨ 
បំណុលបងគរ ២.០៦៣  ៨.៣២៨  ៦.៥៧០ 

 
     

 ១០៧.៩៣៧  ៤៣៥.៧៤២  ១៣.៨១៣ 
 
១៤. បាំណុលជ្ាំ រ់បៅភា្ហ៊ែុនរិ 
 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ពាន់ស្រៀល ពាន់ស្រៀល  ពាន់ស្រៀល 

 
    

លរសម ីគបាយម៍ អុនិស្វសស្មន ១.០៥០.០០០ ៤.២៣៨.៨៥០  ៥០.០០០ 
 

 ស្ៅរនុងរំ ុងឆ្ន ២ំ០១៥ គ្រឹះស្ថា នទទលួបានរមចឥីណទនពីគរមុហ៊ែុន លរសម ី គបាយម៍ អុិនស្វសស្មន ខ៊ូអលិ្ឌី្ ី
រនុងទររគបារ់ចនំួន ៥០.០០០  ុោា រអាស្មររិ្ត្់ប លគត្ូវផុ្ត្រណំត្់រនុងរយាៈស្ពល១៦៨បខ។ សមតុ្លយ ឥណ
ទនប លបាន រ នរងគត្ូវបង់បត្ក្លរគបារ់ជាគបចគំត្ីមាស ន៊ូវអគតាក្លរគបារ់ ១៤% រនុងមយួឆ្ន  ំ នងិគបារ់ស្ ើម
សងគត្ ប់វញិស្ៅនថៃផុ្ត្រំណត្់ននរចិចគពមស្គពៀងស្នឹះ។  
 

 ស្ៅរំ ុងឆ្ន ២ំ០១៦ ទទលួបានរមចឥីណទនពីគរុមហ៊ែុន លរសម ី គបាយម៍ អុនិស្វសស្មន ខ៊ូអលិ្ឌី្ី រនុងទររគបារ់
ចំននួ ១.០០០.០០០  ុោា រអាស្មររិ្ត្់ ប លគត្ូវផុ្ត្រំណត្រ់នុងរយាៈស្ពល ១៦៨បខ។ សមតុ្លយឥណទន
ប ល បាន រនរងគត្ូវបង់បត្ក្លរគបារជ់ាគបចគំត្មីាសន៊ូវអគតាក្លរគបារ់ ១៤% រនុងមយួឆ្ន  ំនងិគបារ់ស្ ើមសងគត្
 ប់ វញិស្ៅនថៃផុ្ត្រំណត្់ននរិចចគពមស្គពៀងស្នឹះ។   

១៥. បដ្ើមទុន 
  

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
ចនំនួ  ុោា រអាស្មររិ ពាន់ស្រៀល  ចនំនួ  ុោា រអាស្មររិ 

ភា្ហ៊ែុន្មមតា (១០០ ុោា  អា
ស្មររិរនុងមយួភា្ហ៊ែុន) 

 

  

   

បានអនុមត័្ ១០.០០០ ១.០០០.០០០ ៤.០៣៧.០០០  ១០.០០០ ១.០០០.០០០ 

 
      

បានស្បាឹះផ្ាយ នងិបង់រចួ       
ននថៃទី៣១ បខ ្ន៊ូ ១០.០០០ ១.០០០.០០០ ៤.០៣៧.០០០  ១០.០០០ ១.០០០.០០០ 

 
 ភា្ហ៊ែុនិរមាន ៊ូចមាន ៊ូច្ងស្គក្លម៖ 

 
២០១៦  ២០១៥  

 
ចនំនួ  ុោា រអាស្មររិ %  ចនំនួ  ុោា រអាស្មររិ % 

គរុមហ៊ែុន លរសម ីគបាយម៍ អុិនស្វសស្មន ៥.០០០ ៥០០.០០០ ៥០  ៥.០០០ ៥០០.០០០ ៥០ 
ហីុក្លរ ិស្តស្វ ើ ហុងរុង អិល្ឌី្ ី ៥.០០០ ៥០០.០០០ ៥០  ៥.០០០ ៥០០.០០០ ៥០ 

        
ននថៃទ៣ី១ បខ ្ន៊ូ ១០.០០០ ១.០០០.០០០ ១០០  ១០.០០០ ១.០០០.០០០ ១០០ 
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១៦. ចាំណ៊ូ លការគបារ ់
 

 
១.១.២០១៦  ២៩.១.២០១៥ 

 
 ល់   ល់ 

 
៣១.១២.២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

 
  

   ឥណទនអត្ថិិជន ៤៤៧.០៩៧  ១.៨០៤.៩៣០ 
 

 ១០៨.២៣៤  
គបារ់បស្ញ្ញ ើស្ៅ្នោរ ២៦៦  ១.០៧៤ 

 
 ៦៤៨  

 
  

   
 

៤៤៧.៣៦៣  ១.៨០៦.០០៤ 
 

១០៨.៨៨២ 
 
១៧. ចាំណ៊ូ លគបត្ិបត្តិការបផសងៗ 
 

 ១.១.២០១៦  ២៩.១.២០១៥ 
  ល់   ល់ 
 ៣១.១២.២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 
  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 
      

រំនរស្ជើងស្ថរ ៦.៨០៨  ២៧.៤៨៤  ២.៨៦៩ 
ចំណ៊ូ លស្ផ្សងៗ ២.៨៨៧  ១១.៦៥៥  ៨៣  
      
 ៩.៦៩៥  ៣៩.១៣៩  ២.៩៥២ 

១៨. ចាំណ្តយគបត្ិបត្តិការបផសងៗ 
 

 
១.១.២០១៦  ២៩.១.២០១៥ 

 
 ល់   ល់ 

 
៣១.១២.២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

      
ចំណាយស្លើក្លរចយវាយតទ ល់ខាួន ២០១.៧០០  ៨១៤.២៦៣  ៣៩.៧៩៧ 
សំវធិាន្នសគមាប់ឥណទនជាប់សងយយ័ ១៩៤.៤០៥  ៧៨៤.៨១៣ 

 
៥.៣៣៨ 

ចំណាយរំនរស្ជើងស្ថរ ៤០.៥០៣  ១៦៣.៥១១  ១៧.៩៤៩ 
ចំណាយស្ផ្សងៗ ២៩.១៧៣  ១១៧.៧៧១  ១៧.៩៣៧ 
ចំណាយជួលផ្ទឹះ ២៤.៥៦២  ៩៩.១៥៧  ៤.៩៧១ 
ចំណាយស្លើក្លររំស្ថនេនន ៩.៩២២  ៤០.០៥៥  ៣.៩៥៧ 
ចំណាយរនុងក្លរស្្ាើ ំស្ណើ រ ៩.៣៤៧  ៣៧.៧៣៤  ១.៣១២ 
ចំណាយស្លើសមាា រាៈក្លរោិល័យ ៩.៣២៩  ៣៧.៦៦១  ២.៦៥២ 
ចំណាយស្លើស្សវារមមអនរជំនញ ៨.៦៦៩  ៣៤.៩៩៧  ១៣.៣២២ 
រលំស់ ៨.៣១៧  ៣៣.៥៧៦  ២.៣៨៤ 
ចំណាយបផ្នរទំនរ់ទនំង ៥.៦៧៩  ២២.៩២៦  ៧១៨ 
ចំណាយទររស្ភាើង ៥.៤០៦  ២១.៨២៤  ៨១៦ 
គទពយសមបតិ្ត និងបរកិ្លខ រប លជំរឹះពីបញ្ជ ី ១.៦០៨  ៦.៤៩១  - 
ចំណាយស្លើសមាជិរភាព ៥៦៣  ២.២៧៣ 

 
៤.៥០០ 

ចំណាយរនុងក្លរផ្សពាផ្ាយពាណិជជរមម ៣៨៨  ១.៥៦៦  - 

 
  

 
 

 

 
៥៤៩.៥៧១  ២.២១៨.៦១៨  ១១៥.៦៥៣ 
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១៩. បនាុរហរិញ្ញបបទាន 
 

 
១.១.២០១៦  ២៩.១.២០១៥ 

 
 ល់   ល់ 

 
៣១.១២.២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 

   
  

ចំណាយក្លរគបារ់ស្លើរមចពីីភា្ហ៊ែុនរិ ៩៤.០១៣ ៣៧៩.៥៣០  ៥៤៤ 
 
 
២០. ចាំណ្តយពនធ 
 

 ១.១.២០១៦  ២៩.១.២០១៥ 
  ល់   ល់ 
 ៣១.១២.២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 
  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 
      
ចំណាយពនធស្លើគបារច់ំស្ណញ:      រនុងក្លរយិបរសិ្ចេទបចចុបបនន/រំ ុងស្ពល ៤.៥៣៣  ១៨.៣០០  ៣.២២៦ 
សំវធិាន្នខាឹះស្ៅឆ្ន មំុន ១.៦៩៨  ៦.៨៥៥  - 
   

   
 ៦.២៣១  ២៥.១៥៥  ៣.២២៦ 

 
បផ្អរស្លើចាបស់តីពីស្ថរស្ពើពនធរបស់គពឹះរាជាណាចគររមពុជាគ្រឹះស្ថា នមានក្លត្ពារចិច រនុងក្លរបងព់នធស្លើគបារ់ 

ចំស្ណញរនុងអគតា ២០% (២០១៥: ២០%)ននគបារ់ចំស្ណញជាប់ពនធ ឬពនធអបបបរមា១% (២០១៥: ១%) ននគបារ់
ចំណ៊ូ លសរុបគបសិនស្បើមយួណាមានត្នមាស្គចើនជាង។ 

ត្ួស្លខសគមាប់ផ្គ៊ូផ្គងរវាងចណំាយពនធ នងិផ្ល្ុណននចំស្ណញ្ណស្នយយនិងអគតាពនធដ្ឋររបស់គ្រឹះស្ថា ន 
មាន ៊ូច្ងស្គក្លម៖ 

 
១.១.២០១៦  ២៩.១.២០១៥ 

  ល់   ល់ 
 ៣១.១២.២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

      
ក្លរ្ត្បង់មនុ រចណំាយពនធ (១៨៦.៥២៧)  (៧៥៣.០០៩) 

 
(៤.៣៦៣) 

 
  

   ពនធ្ ណនតាមអគតាពនធគសបចាប២់០% 
   (២០១៥ :២០%) (៣៧.៣០៥)  (១៥០.៦០០) 

 
(៨៧៣) 

 
  

   ឥទធពិលពនធដ្ឋរស្ៅស្លើ៖   
   ចំណាយប លមនិអាចក្លត្់រងពនធ ៧.០៨៣  ២៨.៥៩៤ 
 

៤.០៩៩ 
ចំណាយស្លើពនធ ពនាស្លើគទពយសរមមប លបានទទលួ       
 ស្ថគ ល់ស្ៅរនុងឆ្ន  ំ ៣២.៦៨០  ១៣១.៩២៩ 

 
- 

ពនធក្លត្់រងបាន (២.៤៥៨)  (៩.៩២៣) 
 

- 
ពនធអបបបរមា ៤.៥៣៣  ១៨.៣០០ 

 
- 

 
  

   
 

៤.៥៣៣  ១៨.៣០០ 
 

៣.២២៦ 
សំវធិាន្នខាឹះស្ៅឆ្ន មំុន ១.៦៩៨  ៦.៨៥៥ 

 
- 

 
  

   ចំណាយពនធសរុប ៦.២៣១  ២៥.១៥៥ 
 

៣.២២៦ 
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ចំននួននក្លរខុសោន ជាបស្ណាត ឹះអាសនន ប លោម នពនធពនាស្លើគទពយសរមម ប លបានទទលួស្ថគ ល់ស្ៅរនុង 
របាយក្លរណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ៊ូច្ងស្គក្លម៖ 

 
 ១.១.២០១៦  ២៩.១.២០១៥ 
  ល់   ល់ 
 ៣១.១២.២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 
  ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 
      
ក្លរ្ត្ពនធប លមនិបានស្គបើ      
 ផុ្ត្រំណត្់គត្មី នថៃ ៣១ ្ន៊ូ ២០២១ ១៦៣.៤០០  ៦៥៩.៦៤៥  - 

  
បងគរពនធស្លើគទពយ មនិគត្ូវបានទទលួស្ថគ ល់ចំស្ពាឹះវត្ាុណាប លមនិទំនងថ្នពនធស្លើគបារច់ំស្ណញននគរុមហ៊ែុន 

ប លមានសគមាបក់្លត្រ់ងស្ៅនរងភាពខុសោន បស្ណាត ឹះអាសននប លបានស្គបើគបាស់។ 
 
២១. ការសនាភត្សិនាគបត្បិត្តិការ 

 
គ្រឹះស្ថា នប លជាភត្រិាៈ 
 

គ្រឹះស្ថា នបានចុឹះរចិចសនា ជាភត្ិសនាគបត្ិបត្តិក្លរប លមនិអាចលុបស្ចលបានសគមាបក់្លរជួល 
ក្លរោិល័យប លជាលទធផ្លននរិចចសនាជលួនស្ពលអន្ត្ ប លនរងអនុស្ោមតាមលរខខណឌ មយួចនំួនស្ៅរនុង
រិចចសនា ស្ហើយនិងអាចគត្ូវបរត្ំរ៊ូវតាមអគតាទផី្ារគបចឆំ្ន ។ំ ស្ៅចុងក្លរយិបរសិ្ចេទស្នឹះគ្រឹះស្ថា នស្ៅមាន ក្លរសនា
ស្ោងតាមភត្ិសនាគបត្បិត្តកិ្លរប លមនិអាចលុបស្ចលបាន នងិគត្ូវ ល់ស្ពលបង់ស្ៅក្លលបរសិ្ចេទ ៊ូច ្ងស្គក្លម៖ 

 

 
២០១៦  ៣១.១២.២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

មនិស្លើសពី ១ ឆ្ន  ំ ១២.៥៤០  ៥០.៦២៤ 
 

 ៥.៦០០  
ស្លើស ១ ឆ្ន  ំនងិមនិស្លើសពី ៥ ឆ្ន  ំ ២៥.៦៤០  ១០៣.៥០៩ 

 
 ១៤.៨២០  

 
  

   
 

៣៨.១៨០  ១៥៤.១៣៣ 
 

២០.៤២០ 
 
២២. គបត្ិបត្តិការភា្ី រ់ពន័ធ 
 

គ្រឹះស្ថា នមានគបត្បិត្តិក្លរណ៍ជាមយួភា្ីពារ់ពន័ធរនុងរំ ុងក្លរយិបរសិ្ចេទ ៊ូច្ងស្គក្លម៖ 
 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ  ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

មាច ស់ភា្ហ៊ែុន   
   លក្ម ីប្ាយម៍ អុិនលេសលមន      

បុស្រគបទនស្ៅឲ្យគ្រឹះស្ថា ន ១.០០០.០០០  ៤.០៣៧.០០០  ២៨០.០០០ 
ក្លរសងគត្ ប់រមចសី្ដ្ឋយគ្រឹះស្ថា ន -  -  ២៣០.០០០ 

 
 

តុ្លយក្លរជាមយួភា្ពីារព់័នធស្ៅចុងអំ ុងក្លរយិបរសិ្ចេទននរបាយក្លរណ៍ស្នឹះ ប លមានបងាា ញស្ៅរនុង 
រំណត្់សមាគ ល់ស្លខ ១៤ ននរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។គបត្ិបត្តកិ្លរជាមយួភា្ីពារ់ពន័ធប លបងាា ញ្ងស្លើគត្ូវបាន 
ស្្ាើស្ ើងតាមលរខណាៈពាណិជជរមម្ មមតា។ 
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២៣.  បោលបៅ និងបោលការណ៍ផ្នការគ្ប់គ្ងហ្វនភិយ័ហរិញ្ញវត្ា ុ
 

ស្ោលក្លរណ៍ននក្លរគ្ប់គ្ងហ្វនិភយ័ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គ្រឹះស្ថា ន្សឺ្ ើមបសី្្ាើឲ្យគបស្សើរបំផុ្ត្ ន៊ូវក្លរបស្ងកើនត្នមា 
 ល់មាច ស់ភា្ហ៊ែុនខណាៈក្លត្ប់នាយជាអបបបរមាន៊ូវផ្លប ឹះពាល់ជាអវជិជមាន ប លស្រើត្ស្ ើងស្ដ្ឋយស្ថរក្លរ        
បគបគបួលននទផី្ារហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

គរុមគបររាភបិាលមានត្ួនទរីំណត្់ស្ោលស្ៅ នងិស្ោលក្លរណ៍ននក្លរគ្ប់គ្ងហិរញ្ញ វត្ាុសគមាប់គ្រឹះស្ថា ន។
បនទ បម់រគរុមគបររាភបិាលបស្ងកើត្ន៊ូវស្ោលក្លរណ៍លំអតិ្ ៊ូចជាស្ោលក្លរណ៍ទរទ់ង នរងរគមតិ្សិទធអិណំាចត្ួនទ ី
រនុងក្លរគត្តួ្ពនិិត្យ ក្លររំណត្អ់ត្តសញ្ហញ ណ និងក្លរវាស់បវងហ្វនិភ័យ និងរគមតិ្ហ្វនិភយ័ប លអនុស្ោមតាម 
ស្ោលស្ៅ និងស្ោលក្លរណ៍ប លបានអនុម័ត្ស្ដ្ឋយគរុមគបររាភបិាល។ 
 
(១) ហ្វនភិយ័ឥណទន 
 

គរុមហ៊ែុនសនមត្ហ្វនភិ័យស្លើឥណទនប លគត្ូវបានរំណត្់ថ្នជាហ្វនិភយ័ រនុងររណីប លអនរសំុខចមីនិអាច 
សងបំណុលទងំគសងុស្ៅនថៃ ល់ក្លលរំណត្់។ គរុមហ៊ែុនស្្ាើក្លរចត្់ថ្នន រ់រគមតិ្ហ្វនិភ័យស្លើឥណទនប លខាួន 
អាចរា ប់រងស្ដ្ឋយដ្ឋររ់គមតិ្ហ្វនភិ័យជាទររគបារ់ប លអាចផ្តល់ស្ៅអនរសំុខចណីាមយួ គរុមអនរសំុខចណីាមយួ និងស្លើ 
ត្ំបន់ភ៊ូមសិ្ថស្រសត និងស្លើបផ្នរស្ស ារិចច។ នីត្ិវ ិ្ ីស្ ើមបដី្ឋររ់គមតិ្ស្លើហ្វនិភយ័ ក្លរគត្ួត្ពិនតិ្យ ក្លរស្គបើគបាស់ និងក្លរ 
គ្ប់គ្ងគត្ូវបានស្្ាើស្ ើងស្ដ្ឋយបផ្អរស្ៅស្លើបទបញ្ហជ នផ្ទរនុង។ ហ្វនិភ័យទងំស្នឹះគត្ូវបានតាមដ្ឋន គត្ួត្ពនិិត្យជា 
ស្ទៀងទត្។់  

  
ហ្វនិភ័យស្លើឥណទន គត្ូវបានចត្់បចងតាមរយាៈក្លរវភិា្ស្ទៀងទត្់ស្លើសមត្ាភាពសងរបស់អនរសំុខច ី និង

អនរប លរពំរងថ្នជាអនរសំុខច ីស្ ើមបសីងក្លរគបារ ់និងគបារ់ស្ ើម និងតាមរយាៈក្លរពិនតិ្យស្ ើងវញិន៊ូវរគមតិ្ននគបារ់ឲ្យខចី
រនុងររណីសមគសប។ ហ្វនិភ័យស្លើឥណទនរ៏គត្ូវបានចត្់បចងជាបផ្នរស្ដ្ឋយទទលួន៊ូវវត្ាុបញ្ហច  ំ និងក្លរធានជា
លរខណាៈគរុមហ៊ែុន ឬបុ្ គល គពមទងំផ្តល់ន៊ូវឥណទនបាត្ប់ង់។  

 
រ. ក្លរគ្ប់គ្ងរគមតិ្ហ្វនភិយ័ នងិស្ោលក្លរណ៍ក្លត្ប់នាយហ្វនភិយ័ 
 

គ្រឹះស្ថា នស្្ាើគបត្ិបត្តិក្លរនងិផ្តល់ឥណទនស្ៅឲ្យឯរត្តជន ឬសហគោស្ុនត្៊ូចនងិម្យម 
ស្ៅរនុងគពឹះរាជាណាចគររមពុជា។ គ្រឹះស្ថា នគ្ប់គ្ងរគមតិ្និងគត្តួ្ពនិិត្យក្លរគបម៊ូលផ្តុ ំហ្វនភិ័យ 
ឥណទនស្ៅស្ពលប លវាគត្ូវបានររស្ឃើញ។ 

គ្រឹះស្ថា នស្គបើគបាស់ស្ោលក្លរណ៍ និងក្លរអនុវត្តជាស្គចើនស្ ើមបបីនាយហ្វនិភ័យឥណទន។ 
ស្ោលក្លរណ៍ប លមានគបសិទធិភាពបផុំ្ត្រនុងចំស្ណាមស្ោលក្លរណ៍ទងំអស់ស្នឹះ ្ឺក្លរធានស្ដ្ឋយ 
ដ្ឋរ់វត្ាុបញ្ហច ំចំស្ពាឹះឥណទនផ្តល់ជ៊ូនអត្ថិិជនប លជាក្លរអនុវត្តទ៊ូស្ៅ។ គ្រឹះស្ថា នអនុវត្ត ស្ោល
ក្លរណ៍សតីពីក្លរទទួលយរន៊ូវចណំាត្់ថ្នន រ់ជារ់ោរ់ ននវត្ាុបញ្ហច ឬំក្លរបនាយហ្វនភិ័យ ឥណទន។ 
គបស្ភទននវត្ាុបញ្ហច ំសំ្ន់ៗ  ប លបានធានស្លើឥណទនផ្តល់ជ៊ូនអត្ិថជិន មាន ៊ូចជា វត្ាុបញ្ហច ំជា
គទពយសមបត្តិ (ោនតយនតនងិគទពយសមបត្តសិ្ផ្សងៗ)។ 
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ខ. ហ្វនភិយ័ឥណទនអត្បិរមាស្ដ្ឋយមនិ្តិ្វត្ាុបញ្ហច ឬំក្លរពគងរីឥណទនស្ផ្សងៗ 
  

 រណំត្ ់
សមាគ ល់ 

២០១៦  ២០១៥ 
  ុោា រអាស្មររិ ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 

ហ្វនិភ័យឥណទនទរ់ទងនរង 
  គទពយសរមមរនុងតារាងតុ្លយក្លរ    

 
 

សមតុ្លយស្ៅ្នោរស្ផ្សងៗ ៩ ៩៧.០៨២ ៣៩១.៩២០   ២៦.៦៨២  
ឥណទនអត្ថិិជន ១០ ១.៨១៥.៩៣៥ ៧.៣៣០.៩៣០   ៨៩០.៨៨៧  
្ណនីគត្ូវទទួលស្ផ្សងៗ ១១ ១១៦.៣៩៤ ៤៦៩.៨៨៣   ២៨.១៥៤  

      

  ២.០២៩.៤១១ ៨.១៩២.៧៣៣   ៩៤៥.៧២៣  
 

តារាង្ងស្លើស្នឹះបងាា ញពីស្ថា នភាពអាគររប់ំផុ្ត្ននហ្វនិភ័យឥណទនរបស់គ្រឹះស្ថា ន ននថៃទី៣១ បខ្ន៊ូ
ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្ដ្ឋយមនិ្ិត្ស្លើវត្ាុបញ្ហច ំឬក្លរពគងរីឥណទនស្ផ្សងៗ។ ចំស្ពាឹះគទពយសរមមរនុងតារាងតុ្លយក្លរ ហ្វនិ
ភយ័ប លបានបងាា ញ្ងស្លើ្ឺបផ្អរស្ៅស្លើត្នមាពិត្្ណស្នយយសុទធ។ 

 
្. ឥណទនអត្ថិជិន 
 

ឥណទនអត្ថិិជនគត្ូវបានសស្ងខប ៊ូច្ងស្គក្លម៖ 
 
 ២០១៦  ២០១៥ 
  ុោា រអាស្មររិ ពាន់ស្រៀល 

 
 ុោា រអាស្មររិ 

  
   ឥណទនអត្ថិិជនប លមនិហួសរំណត្់ និង

មនិថយចុឹះត្នមា ១.៤០០.៥២៣ ៥.៦៥៣.៩១១ 
 

៨៥៥.២៤៧ 
ឥណទនអត្ថិិជនប លហួសរំណត្់ បត្មនិ
ថយចុឹះត្នមា ២១៧.០៦៧ ៨៧៦.៣០០ 

 
៣០.៣០២ 

ឥណទនអត្ថិិជនប លថយចុឹះត្នមា  ១៩៨.៣៤៥ ៨០០.៧១៩ 
 

៥.៣៣៨ 
  

   ឥណទន ុល ១.៨១៥.៩៣៥ ៧.៣៣០.៩៣០ 
 

 ៨៩០.៨៨៧  
សំវធិាន្នស្លើឥណទនសងស័យ (១៩៨.៣៤៥) (៨០០.៧១៩) 

 
(៥.៣៣៨) 

  
   ឥណទនអត្ថិិជនសុទធ ១.៦១៧.៥៩០ ៦.៥៣០.២១១ 
 

៨៨៥.៥៤៩  
 

សគមាប់ស្ោលបំណងស្ ើមបសី្្ាើសំវធិាន្នក្លររពំរងទុរត្នមា ប លអាចស្ថត របានពីគទពយបញ្ហច  ំ
(ស្លើរបលងបត្ជាស្ថច់គបារ់) មនិគត្ូវបានយរមរស្្ាើក្លរពចិរណាស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើលរខខណឌ របស់
្នោរជាត្និនរមពុជា។ សំវធិាន្នសគមាបឥ់ណទនជាប់សងស័យសរុប ្ឺមានចនំួន ១៩៨.៣៤៥
 ុោា រអាស្មររិ(២០១៥:៥.៣៣៨ ុោា រអាស្មររិ) ប លត្ណំាងឲ្យសំវធិាន្នចបំាច់ ត្គមូវស្ដ្ឋយ
្នោរជាត្ិននរមពុជាគពមទងំសំវធិា្នបបនាមស្លើឥណទនបាត្់បង់។ 
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(១) ឥណទនអត្ថិជិនប លមនិហួសរណំត្ន់ងិមនិថយចុឹះត្នមា 
ឥណទនអត្ថិិជនប លមនិហួសក្លលរំណត្់សង នរងមនិគត្ូវបានចត្់ទុរថ្នថយចុឹះ 

ត្នមាស្ទលុឹះគតាបត្មានព័ត្៌មានស្ផ្សងៗស្ទៀត្ប លចងអុលបងាា ញផ្ទុយពីស្នឹះ។ 
 

(២) ឥណទនអត្ថិជិនប លហួសរណំត្ប់ ុបនតមនិថយចុឹះត្នមា 
ឥណទនអត្ថិិជនប លហួសក្លលរំណត្់សង បត្មនិគត្ូវបានចត្់ទុរថ្នថយចុឹះ ត្នមា

ស្ទលុឹះគតាបត្មានព័ត្ម៌ានស្ផ្សងៗស្ទៀត្ប លចងអុលបងាា ញផ្ទុយពីស្នឹះ។  
 

 (៣) ឥណទនអត្ថិជិនប លថយចុឹះត្នមា 
អនុស្ោមស្ៅតាមគបក្លសស្លខខ៧-០២-១៨៦គបរ. ចុឹះនថៃទ១ី៣បខរញ្ហញ ឆ្ន ២ំ០០២ 

សតីពីក្លរស្្ាើចំណាត្់ថ្នន រ់ឥណទននិងសំវធិាន្នឥណទន ប លហួសក្លលរំណត្់ស្គចើន 
ជាង២៩នថៃ ្ឺគត្ូវបានចត្់ទុរថ្នថយចុឹះត្នមា និងរំរតិ្អបបមាននសំវធិាន្នជារ់ោរ់។
សគមាប់ក្លរថយចុឹះគត្ូវបានស្្ាើស្ ើង ស្ដ្ឋយពរងបផ្អរស្ៅស្លើគរមុប លពារ់ពន័ធ លុឹះគតាបត្មាន 
ព័ត្៌មាន នទស្ទៀត្បញ្ហជ រថ់្នផ្ទុយពីស្នឹះ។ 

 
 (៤) ឥណទនអត្ថិជិនប លបានចរចរស្ ើងវញិ 

ពុំមានឥណទនអត្ិថជិនប លបាន ចរចរស្ ើងវញិណាមយួស្រើត្មានស្ៅរនុងន នថៃទី
៣១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

 
ឃ. ក្លររ របអ៊ូសវត្ាុបញ្ហច  ំ

រនុងអ ុំងក្លរយិបរសិ្ចេទបញ្ចប់នថៃទី៣១ បខ្ន៊ូឆ្ន ២ំ០១៦ ស្នឹះគ្រឹះស្ថា នមនិបានរ របអ៊ូស        
គទពយសរមមស្ផ្សងៗប លបានដ្ឋរប់ញ្ហច ំស្នឹះស្ទ។ 

 
(២)  ហ្វនភិយ័អគតាក្លរគបារ ់
 

ហ្វនិភ័យអគតាក្លរគបារ់សំស្ៅស្លើក្លរតា ស់បត៊ូរស្ៅស្លើចំណ៊ូ លអគតាក្លរគបារ់សុទធ ប លជាលទធផ្ល 
ននក្លរតា ស់បត៊ូររំរតិ្អគតាក្លរគបារ់ ស្ហើយនងិក្លរស្ ើងចុឹះននសមាសភា្របស់គទពយសរមម និងបំណុល។       
ហ្វនិភ័យអគតាក្លរគបារ់ ្ឺគត្ូវបានចត្់បចងតាមរយាៈក្លរគត្ួត្ពិនតិ្យោ ងលអិត្លអន់ស្លើផ្លននក្លរវនិិស្ោ្ 
ក្លររំណត្់នថាទីផ្ារនថាស្ ើមននម៊ូលនិ្ ិនងិតាមរយាៈ ក្លរវភិា្ចស្នា ឹះភាពងាយប ឹះពាល់របស់អគតាក្លរគបារ់។ 
ក្លរក្លត្់បនាយជាសក្លត នុពលស្ៅរនុងចំណ៊ូ លអគតាក្លរគបារសុ់ទធស្រើត្ពីចលនអវជិជមាន របស់អគតាក្លរគបារ់ 
្ឺគត្ូវបានគត្ួត្ពិនតិ្យផ្ទុយនរងគពំប នននក្លរអត្់ស្អានហ្វនិភយ័ប លបានរំណត្។់ ក្លរវភិា្ននហ្វនិភយ័     
អគតាក្លរគបារ់ប លជាប់ទរទ់ងស្ៅនរងគទពយសរមមនិងបំណុលរបស់គ្រឹះស្ថា នគត្ូវបានបងាា ញ្ងស្គក្លម។ 

តារាង្ងស្គក្លមស្នឹះសស្ងខបអពំីរបាយក្លរណ៍របស់ គ្រឹះស្ថា នចំស្ពាឹះហ្វនភិ័យអគតាក្លរគបារ។់ 
តារាងស្នឹះមានរាបប់ញ្ច៊ូ លគទពយសរមម នងិបំណុលរបស់គ្រឹះស្ថា នរនុងត្នមាពិត្ស្ដ្ឋយចណំាត្់ថ្នន រត់ាមនថៃស្ផ្ើតម 
ក្លរចរចស្លើអគតាក្លរគបារឬ់នថៃ ល់ក្លលរំណត្។់ 
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អគតាក្លរគបារ ់   

   
 

គបសិទធផ្លជាម្យម រ ុំងស្ពល ១ឆ្ន  ំ ១  ល់ ៥ឆ្ន  ំ ស្លើសពី ៥ឆ្ន  ំ ោម នក្លរគបារ ់ សរុប 

 
%  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ 

ននថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូឆ្ន ២ំ០១៦       
គទពយសរមម    

   ស្ថច់គបាររ់នុងន  - - - - ៤៨.៤១៣ ៤៨.៤១៣ 
្ណនចីរនត - - - - ៥.១២៦ ៥.១២៦ 
គបារ់ត្មកល់ស្ៅ្នោរជាត្ ិ ០.២ - ៥០.០០០ - - ៥០.០០០ 
សមតុ្លយស្ៅ្នោរស្ផ្សងៗ ០.៣ ៩៧.០៨២ - - - ៩៧.០៨២ 
ឥណទនអត្ថិិជន ៣៨.៦ ៦៤៥.១៨៨  - - ១.៨១៥.៩៣៥ 
្ណនីគត្ូវទទួលស្ផ្សងៗ - -  - ១១៦.៣៩៤ ១១៦.៣៩៤ 

 
   

   

 
 ៧៤២.២៧០ ១.២២០.៧៤៧ - ១៦៩.៩៣៣ ២.១៣២.៩៥០ 

 
   

   (្ិត្ជាពាន់ស្រៀល)  ២.៩៩៦.៥៤៤ ៤.៩២៨.១៥៦ - ៦៨៦.០២០ ៨.៦១០.៧១៩ 

 
    

  បណុំល     
  បំណុលស្ផ្សងៗ  - - - ១០៧.៩៣៧ ១០៧.៩៣៧ 

បំណុលជពំារ់ស្ៅភា្ហ៊ែុនិរ ១៤.០ - - ១.០៥០.០០០ - ១.០៥០.០០០ 
       

 
 - - ១.០៥០.០០០ ១០៧.៩៣៧ ១.១៥៧.៩៣៧ 

       
(្ិត្ជាពាន់ស្រៀល)  - - ៤.២៣៨.៨៥០ ៤៣៥.៧៤២ ២៥៨.៤៤៣ 
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 អគតាក្លរគបារ ់      
 គបសិទធផ្លជាម្យម រ ុំងស្ពល ១ឆ្ន  ំ ១  ល់ ៥ឆ្ន  ំ ស្លើសពី ៥ឆ្ន  ំ ោម នក្លរគបារ ់ សរុប 
 %  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ 
ននថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៥       
គទពយសរមម       
ស្ថច់គបាររ់នុងន  - - - - ៥៣.៣៩៩ ៥៣.៣៩៩ 
គបារ់បស្ញ្ញ ើស្ៅ្នោរជាត្ិននរមពុជា - - - - ៥.០១៣ ៥.០១៣ 
សមតុ្លយស្ៅ្នោរស្ផ្សងៗ ០.២ - ៥០.០០០ - - ៥០.០០០ 
ឥណទនអត្ថិិជន ០.៣ ២៦.៦៨២ - - - ២៦.៦៨២ 
្ណនីគត្ូវទទួលស្ផ្សងៗ ៣០.៦ ១៩៧.២៨៧ ៦៩៣.៦០០ - - ៨៩០.៨៨៧ 
       
  ២២៣.៩៦៩ ៧៤៣.៦០០ - ៨៦.៥៦៦ ១.០៥៤.១៣៥ 
បណុំល       
បំណុលស្ផ្សងៗ - - - - ១៣.៨១៣ ១៣.៨១៣ 
បំណុលជពំារ់ស្ៅភា្ហ៊ែនុិរ ១៤.០ - - ៥០.០០០ - ៥០.០០០ 
       
  - - ៥០.០០០ ១៣.៨១៣ ៦៣.៨១៣ 
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(៣) ហ្វនភិយ័ស្លើស្ថចគ់បារង់ាយគសលួ 
 

 ហ្វនិភ័យលំហ៊ូរស្ថច់គបារ ់្ឺពារព់័នធនរងសមត្ាភាពរនុងក្លរររាគទពយសមបត្ិតបងិាល ស្ ើមបបីំស្ពញ ន៊ូវ
រិចចសនានិងក្លត្ពារចិចហិរញ្ញ វត្ាុស្ពលវា ល់ក្លលរណំត្ស់ងរនុងត្នមាសមស្ហតុ្ផ្លមយួ។ បបនាមស្ៅ តាម
រាល់ត្គមូវក្លរលំហ៊ូរស្ថច់គបារ់គរមុគបររាភបិាល ននគ្រឹះស្ថា នគត្ួត្ពិនតិ្យោ ងលអិត្លអន់ន៊ូវរាល់លំហ៊ូរច៊ូល 
និងលំហ៊ូរស្ចញ និង្មាា ត្នថៃរំណត្់សងអ ុំងក្លរយិបរសិ្ចេទ។ បបគមបគមលួឥណទននងិគបារ់ត្មកល់     
អត្ថិិជន្ឺគត្ូវបានពនិតិ្យស្ហើយត្គមូវក្លរននស្ថច់គបារ់ងាយគសលួ គត្ូវបានបរសគមួលស្ ើមបធីានថ្ន គទពយ
បងាិលជាស្ថច់គបារ់មានគ្ប់គោន់ ស្ ើមបបីំស្ពញរចិចសនានិងក្លត្ពារិចចហិរញ្ញ វត្ាុស្ៅស្ពល ល់នថៃ រំណត្់
សង ។ 
 តារាង្ងស្គក្លមស្នឹះបងាា ញអពំីក្លរវភិា្បំណុលរបស់គ្រឹះស្ថា ន ស្ដ្ឋយមានក្លរបបងបចរជាគរមុស្ៅ 
តាមក្លលរំណត្់ស្ដ្ឋយបផ្អរស្ៅស្លើក្លលបរសិ្ចេទស្ៅសល់រហ៊ូត្ ល់នថៃសង៖ 
 

 រ ុំងស្ពល ១ឆ្ន  ំ ១ឆ្ន  ំស្ៅ ៥ឆ្ន  ំ ស្លើសព៥ីឆ្ន  ំ សរុប 

  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ  ុោា រអាស្មររិ 

ននថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូឆ្ន  ំ២០១៦     

     

បំណុលជពំារ់ស្ៅភា្ហ៊ែុនិរ - - ១.០៥០.០០០ ១.០៥០.០០០ 

បំណុលស្ផ្សងៗ ១០៧.៩៣៧ - - ១០៧.៩៣៧ 
     
 ១០៧.៩៣៧ - ១.០៥០.០០០ ១.១៥៧.៩៣៧ 
     
(្ិត្ជាពាន់ស្រៀល) ៤៣៥.៧៤២  ៤.២៣៨.៨៥០ ៤.៦៧៤.៥៩២ 
     
ននថៃទ៣ី១ បខ្ន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១៥     
     
បំណុលជពំារ់ស្ៅភា្ហ៊ែុនិរ  - ៥០.០០០ ៥០.០០០ 

បំណុលស្ផ្សងៗ ១៣.៨១៣ - - ១៣.៨១៣ 

     
 ១៣.៨១៣ - ៥០.០០០ ៦៣.៨១៣ 

 
(៤)  ហ្វនភិយ័ស្លើរ៊ូបយិបណ័ណ  

 ហ្វនិភ័យស្លើរ៊ូបិយបណ័ណ សំស្ៅស្ៅស្លើហ្វនិភ័យ ននក្លរបគបគបួលចុឹះស្ ើងននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ប ល
ស្រើត្ស្ ើងពីក្លរតា ស់បត៊ូររនុងអគតាបត៊ូរគបារ់រ៊ូបិយប័ណណ បរស្ទស។ 
 គ្រឹះស្ថា នពុំមានហ្វនភិ័យជាស្ថរវនតស្លើរ៊ូបិយប័ណណ ស្ទ ពីស្គពាឹះគ្រឹះស្ថា នមានគបត្បិត្តកិ្លរភា្ស្គចើនជា 
គបារ់ ុោា អាស្មររិ។ វត្តមានសំ្ន់ននគបារ ុ់ោា អាស្មររិ្ជឺាទមាា ប់្ មមតាស្ៅគបស្ទសរមពុជា ស្ដ្ឋយស្ថរ 
គបារ់ ុោា អាស្មររិជារ៊ូបិយប័ណណ ទ៊ូទត្់ប លស្្និយមស្គបើគបាស់។ 
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(៥)  ក្លរគ្ប់គ្ងម៊ូល្ន 

 រមមវត្ាុចំបងរបស់គ្រឹះស្ថា នរនុងក្លរគ្ប់គ្ងម៊ូល្ន ្ឺស្ ើមបអីនុស្ោមតាមត្គមូវក្លររបស់្នោរជាត្ ិ
និងបនតនិរនតភាពអាជីវរមម  គពមទងំោគំទ ល់ក្លរអភវិឌ្ឍអាជីវរមមតាមរយាៈក្លរររាម៊ូលដ្ឋា នស្ ើមទុនរ រងមា។ំ 

 តារាង្ងស្គក្លមស្នឹះ សស្ងខបពីសមាសភាពស្ ើមទុនតាមចាប់៖ 
 

 
២០១៦  ២០១៥ 

 
 ុោា រអាស្មររិ ពាន់ស្រៀល   ុោា រអាស្មររិ 

ស្ ើមទុន ១.០០០.០០០ ៤.០៣៧.០០០  ១.០០០.០០០ 
ចំស្ណញររាទុរ (២០០.៣៤៦) (៨០៨.៧៩៧)   (៧.៥៨៩) 

 
   

 

 
៧៩៩.៦៥៤ ៣.២២៨.២០៣   ៩៩២.៤១១  

 
២៤. ពនធជាយថាភាព 

គបព័នធពនធដ្ឋរស្ៅគពឹះរាជាណាចគររមពុជាមានសភាពថមី ស្ហើយពនធគត្ូវបានបបងបចរជាស្គចើនគបស្ភទនងិ   
បទបញ្ញត្តមិានក្លរតា ស់បត៊ូរញររញាប់ប លជា្មមតាពុំមានភាពចាស់ោស់មានភាពផ្ទុយោន  និងពរងបផ្អរស្លើក្លរ    
បរគស្ថយ។  ជា្មមតាក្លរបរគស្ថយខុសោន ៗស្គចើនស្រើត្មានស្ ើងរនុងចំស្ណាមអាជ្ា្រពនធដ្ឋរ និងយុតាា ្ិក្លរ។   
ពនធដ្ឋរ្ឺជារមមវត្ាុននក្លរពនិិត្យស្ ើងវញិ និងក្លរសស្ងកត្ស្ដ្ឋយភាន រង់ារពនធដ្ឋរស្ផ្សងៗជាស្គចើនប លមានសមត្ារិចចរនុង
ក្លរតរពនិ័យ្ៃន់្ ៃរនងិពនិ័យស្លើក្លរគបារ់។ រតាត ទងំស្នឹះស្ហើយប លអាចស្្ាើឲ្យមានហ្វនិភ័យស្ថរស្ពើរពនធស្ៅរនុង
គពឹះរាជាណាចគររមពុជា ា្ ងំជាងគបស្ទស នទស្ទៀត្។ថ្នន រ ់រងនមំានក្លរស្ជឿជារថ់្ន ខាួនបានស្្ាើសំវធិាន្នបំណុល
ពនធគ្ប់គោន់ស្ដ្ឋយបផ្អរស្លើក្លរបរគស្ថយបទបញ្ហញ ត្តិពនធរបស់ខាួន។ ស្ទឹះបីោ ងស្នឹះរតីសមត្ារចិចពនធពារព់័នធអាច
មានក្លរបរគស្ថយខុសៗោន ស្ហើយអាចស្្ាើឲ្យមានផ្លប ឹះពាល់ជាស្ថរវនត។ 
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