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 ទំពរ័ទី 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចក�ុវស័ិយ និងេបសកកម� ៣ 

 សររបស់អគ�នាយក ៤ 

 ផលិតផលរបស់្រក�មហុ៊ន ៦ 

 សកម�ភាពបុគ�លិកក�ុងឆា�  ំ ១១ 

 ភាគទុនិក ១៤ 

 ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ១៥ 

 គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ ១៧ 

 រចនាសម�័ន�្រក�មហុ៊ន ២២ 

 របាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ២៣ 

 េសចក�ីរយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ ២៧ 

 តរងតុល្យករ ៣១ 

 របាយករណ៍លទ�ផល ៣២ 

 របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ៣៣ 

 របាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់ ៣៤ 

 កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ៣៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

មាតិក 

 



  ទំពរ័ទី 2 

 

 
  



  
 ទំពរ័ទី 3 

 
 
  

 

 

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន      

ភអីិលសីុ បានកំណតរ់ចួជាេ្រសចនូវេគាល

េដ េដម្បកី� យជា្រក�មហុ៊នឈនមុខ ក�ុងករ

ផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ េហយជាពិេសស នឹង

នាមំកនូវ្របតិបត�ិករៃនេសវល� ជូនអតិថិជន

្រគបរ់ូប។ 

ទស្សនវិសយ័ 

 

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន   

ភអីិលសីុ នឹងេធ�ឲ្យអតិថិជនរបស់ខ�ួនមាន

ជីវភាពកនែ់ត្របេសរនាេពលអនាគត េន

ក�ុងសង�មកម�ុជា តមរយៈករចូលរមួផ�ល់

េសវហិរ�� វត�ុ។ 



  ទំពរ័ទី 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក�ុងនាមជា្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ គឺជាបន�ុកមយួដ៏

ធ�នធ់�រ ចំេពះករសេ្រមចចិត�្រគបែ់បបយ៉ាងេទេល 

អជីវកម�្រគបទ់កីែន�ងៃនតបំន្់របតិបត�ិករ។ េលស

ពីេនះេទៀត េយងែតងែតគតិអពំីអ�ីែដលេយងអច

ជួយ ដល់សង�ម និងេសដ�កិច� ពីេ្រពះេនះគឺជា

មេធ្យោបាយែតមយួគត ់ េដម្បសីេ្រមចបាននូវ និរន�-  

រភាព។ ែបម៊ប៊ូ ែតងែតមានសំណួរមយួថាៈ េតអ�កជំុ

វញិខ�ួនេយងនឹងរពំឹងបានទទលួអ�ីខ�ះពីេយង? អ�ក

ទងំេនាះ មនិ្រតឹមែតជា អតថិិជន និង មា� ស់ភាគ

ហុ៊ន ប៉ុេណា� ះេទ ែតរមួទងំបុគ�លិករបស់េយងផង

ែដរ។   

 

ក�ុងឆា�  ំ ២០១៧ េយងបានបេង�តនូវេគាលករណ៍

និរន�ភាព េដយេផា� តេលករបែ្រមប្រម�លសង�ម

ែផ�កហិរ�� វត�ុ ករចូលរមួជួយ ក�ុងសហគមន ៍ និង 

្របជាជនកម�ុជា ែដលទងំេនះជាយុទ�ស�ស�មយួដ៏

ច្បោស់លស់ក�ុងករបង� ញ ពីអទិភាពរបស់េយង 

ែដលគូសប�� កឲ់្យេឃញពីសកម�ភាព ចំេពះករ

េធ�្របតិបត�ិករក�ុងករបេង�ត ទស្សនវស័ិយមយួ 

េដម្បឲី្យមានករយល់ កនែ់តច្បោស់លស់ែថម

េទៀត ។ ចុងប��ប ់ វគជឺាករែថរក្សោនូវជំេនឿពី

សំណាកអ់តថិិជនរបស់េយង េទេល េទពេកស-

ល្យ និងសមត�ភាពបគុ�លិក ធនធានហិរ�� វត�ុ និង 

េករ �ិ៍េឈ� ះ េឆា� ះេទកនេ់គាលេដេដម្បជីួយ     

អតិថិជនឲ្យទទួលបានេជាគជយ័។ េលសពីេនះ

េទៀត េយងបានេប�ជា� ចតិ� នងឹេធ�ឲ្យកនែ់ត្របេសរ

េឡងនូវេសវកម� េដម្បជីរំញុកររកីចេ្រមនទងំ

អស់គា�  ក�ុងរយៈេពលយូរអែង�ង ។ 

 

ែបម៊ប៊ូ េនបន�អនុវត�នូវយុទ�ស�ស�េនះ េដម្បេីលក

កម�ស់ជីវភាពអតិថិជន េដយជ្រម�ញនូវតៃម�អជីវ-

កម�ស�ូល នងិបេង�តនូវផ�ូវេឆា� ះេទកនក់ររកី

ចេ្រមននាេពលអនាគត។ ចេំពះករ្របកួត្របែជង

េនទីផ្សោរ េយងេនែតបន� េ្រពះជាយុទ�ស�ស�

ែដលេធ�ឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។  

 

្របាកក់ម�សីរបុបានេកនេឡង ១៦% គិតជាទឹក

្របាកច់ំនួន ១,៨លនដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ំ

២០១៦ េកនេទ ២,១លនដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ំ

២០១៧។ េយាងតមែផនស្រមាបរ់យៈេពលបីឆា�  ំ

របស់េយង ្របាកក់ម�សីរបុនងឹេកនរហូតដល់ ៩០% 

គឺេកនេឡងដល់ ៤លនដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ំ

សររបសអ់គ�នាយក 

េលក ែកវ សុខ   ជាអគ�នាយក 



  
 ទំពរ័ទី 5 

២០១៨ខងមុខ។  េយងមានេមាទនភាព ចំេពះ

ករ ខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់េយង ក�ុងករព្រងីកទផី្សោរ

ចូលេគៀកដល់តំនបអ់តថិិជនរបស់េយង។ ខ�ុ ំមាន

េសចក�ីេសមនស្សរកីរយយ៉ាងខ� ងំ ចំេពះកិច�-

ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់េយង េហយខ�ុ ំកច៏ងជូ់ន

ដំណឹងដល់សធារណៈជនទងំអស់ថា េយងបាន

បេង�នទុនជាទឹក្របាកដ់ល់ ១,២៥លនដុល� រ      

អេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េហយនឹងបេង�នដល់ ២,៥

លនដុល� រអេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ខងមុខ ។ 

 

អទិភាពរបស់អតថិិជន គជឺាករយកចិត�ទុកដក់

ចម្បងរបស់េយង គា� នអ�សំីខនជ់ាងេនះេទៀតេទ

ចំេពះេយង េយងកសងអជីវកម�របស់េយងនូវអ�ី
ែដលេយងគិតថាសំខនេ់ហយល�បំផុត ប៉ុែន�មនិ

ែមនេដយមនិគិតពីផលបះ៉ពល់វេនាះេឡយ ែត

េយងេនែតបន�សកម�ភាពរបស់េយងេថ�យ៉ាងណា

ឲ្យកនែ់ត្របេសរេឡង េដម្បឱី្យបានទទួលនូវករ

ទុកចិត�ខ�ស់, េ្រពះវជាអ�ីែដលេយងបានេធ�កន�ង  

មក។ េនទីបផុំត េយងចងក់� យជា្រក�មហុ៊នែដល

អតិថិជនមានជំេនឿេជឿទុកចតិ�ដរ៏យូរអែង�ង េដម្បី
ឲ្យអតិថិជនផ�ល់ឲ្យេយងវញិនូវភាពេស� ះ្រតងរ់បស់

ពួកេគ មកឲ្យេយងិវញែដរ។ 

ឆា� ២ំ០១៧ ជាឆា� ចំបេ់ផ�មនូវែផនករយុទ�ស�ស�ដ៏

ទូលំទូលយមយួ ែដលរមួ��ូ លបុគ�លិកទងំអស់

េនក�ុងករដឹកនា ំ ែបម៊ប៊ូ េយងឲ្យមានដំេណ រករ

គុណភាពេសវ ពីល�េទល�ណាស់។  

 

ខ�ុ ំសូមែថ�ងអណំរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជ ដល់្រក�ម

្របឹក្សោភបិាល នាយក្របតិបត�ិ នាយកករយិាល័យ 

និងបុគ�លិកទងំអស់ ែដលបានផ�ល់ករគា្ំរទនូវ 

្របតិបត�ិកររបស់ ែបម៊ប៊ូ តងំពីចំណុចចបេ់ផ�មមក

ដល់េពលេនះ។ 

 
 
 
 
 
េលក ែកវ សខុ 

អគ�នាយក 

ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន ភអីិលសីុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ទំពរ័ទី 6 

 

ផលតិផលរបសែ់ប៊មប៊ូ ហ� យែនន 
ឥណទនេ្រប្របាសផ់ា� លខ់�ួន 



  
 ទំពរ័ទី 7 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ទំពរ័ទី 8 

 
សកម�ភាពអជីវកម�របសអ់តិថិជន 

UR  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 ទំពរ័ទី 9 

 
 ឥណទនស្រមាប់ទិញម៉ូត ូ



  ទំពរ័ទី 10 

v  

 

 

 
 

ឥណទនស្រមាប់ព្រងីកអជីវកម� 



  
 ទំពរ័ទី 11 

 
 

 

សកម�ភាពនានា និងករហ�កឹហ�នឺដលប់ុគ�លកិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បន�បស់្រមាបក់រហ�ឹកហ�ឺនដល់បុគ�លិក 

សកម�ភាពហ�ឹកហ�នឺ នងិករបំពកប់ំបន៉ជំនាញដល់បុគ�លិក 
 



  ទំពរ័ទី 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ដំេណ រកំសន�្របចឆំា�  ំ២០១៧ េនេខត�ែកប និងកំពត 

សកម�ភាពេលងែល្បង

កំសន�  េដម្ីបបេង�ន ភាព

ស�ិទ�ស� លរបស់បុគ�លិក

េនេកះទន្សោយ



  
 ទំពរ័ទី 13 

 
 

 
 
 
  

  

  

  

  

សកម�ភាពនានាៃនដំេណ រកំសន�្របចឆំា�  ំ២០១៧ េនេខត�ែកប និងកំពត 
 



  ទំពរ័ទី 14 

 
 



 
 

  
 ទំពរ័ទី 15 

 

 

្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 
  

Mr. Yoichi 
Shiraishi 

 

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

 
Mr. Shigeta 
Mitsutoki 

 

អភបិាល 

 
 

េលក លមឹ សជុាត ិ
អភបិាល 

 
 

េលក ណា សធុ ី
អភបិាលឯករជ្យ 



  
 

  ទំពរ័ទី 16 

េលក លមឹ សជុាត ិជាអភិបាល 

 

េលក លឹម សុជាតិ ជាអភិបាលៃន្រគឹះស� នមី្រក�ហរ�ិ�វត�ុ ែប៊មបូ៊ ហ� យែនន ភីអិលសីុ។ 

បច�ុប្បន�េនះេលកក៏ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ     ភិបាលេនក�ុង្រក�មហុ៊នមួយចំនួនេទៀត។ េ្រកពី

ករដឹកនំា្រក�មហុ៊នជាេ្រចនេនាះ េលក លឹម សុជាតិ ែតងែតចំណាយេពលេវលែដលេនសល់ 

របស់េលក េដម្បីចូលរមួចំែណកក�ុងករងរសង�ម មានជាអទិ៍  

ជាសមាជិកសភាពណិជ�កម�កម�ុជា (CCC) អនុ្របធាន  

( Vice President ) ៃនសមាគមន៍សហ្រគិនវយ័េក�ងកម�ុជា (YEAC) និងជា  

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់ក�ឹបអ�កវនិិេយាគកម�ុជា (“CIC”) ។ 

 េលក លឹម សុជាតិ ធា� ប់ជាអគ�នាយករបស់្រក�មហុ៊ន  

PCG& Partners ែដលជា្រក�មហុ៊នផ�ល់េសវ្របឹក្សោ 

េយាបល់ែផ�កហិរ��វត�ុ។ េហយនាេពលេនាះផងែដរ 

 េលកក៏ជាៃដគូ្រគប់្រគង ( Managing Partner )  

                                   របស់្រក�មហុ៊ន NAS Co.,ltd. ។ 

មុននឹងចូលរមួជាមួយ្រក�មហុ៊ន PCG & Partners 

 និង NAS Co.,Ltd េលកបានចំណាយេពលជាង១០ឆា� ំ 

ជាជំនួយករអ�ក្រគប់្រគងេន្រក�មហុ៊ន Morision Kak &  

Associates ែដលជាសមាជិក ៃន Morision International។ េលកធា� ប់េធ�ករងរជា អ�ក្រត�តពិនិ

ត្យ និងតមដនែផ�កហិរ��វត�ុ (Financial Controller) េន្រក�មហុ៊ន Leopard Capital 

(Cambodia) Ltd រយៈេពលជាង២ឆា� ំ ។ 

េលក លឹម សុជាតិ បានប�� ប់ថា� ក់បរ�ិ� ប្រតេសដ�កិច� ពីសកលវទិ្យោល័យភូមិន�នីតិស�ស� 

និង វទិ្យោស�ស�េសដ�កិច� េន្របេទសកម�ុជា។ េលសពីេនះ េលកបានទទួលនូវស�� ប័្រត 

CPA Qualification ពី CPA Australia Ltd, ACCA Qualification ពី The Association of Charted 

Accountants ពីច្រកភពអង់េគ�ស និង Master of Science ពី University of London ពីច្រកភព

អង់េគ�ស ។  
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េលក ែកវ សខុ ជាអគ�នាយក 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េលក ជួន ចន់តរ ជានាយក្របតិបត�ិ្របតិត�ិករ 

 
 

 

 

 

 

 

េលក សុខ មានកំេណ តពីេខត�ស� យេរៀង។ េលកបានចូលរមួករងរជាមយួ ្រគឹះស� ន 

ម្ីរក�ហរ�ិ� វត�ុ ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន ភអីិលសីុ ក�ុងតួនាទីជា នាយក្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ  

ចបព់ីែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦។ សុខ្រត�វបានផ�ល់ករទុកចតិ�និងែតងតងំជា អគ�នាយក 

 ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន ភអីិលសីុ េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបីាលតងំពី 

ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១៧។ ក�ុងតនួាទីេនះ េលកបានដឹកនាគំណៈកមា� ធិកករ្រគប្់រគង  

ែដលទទួលបន�ុកក�ុងករេរៀបចំែផនករជាយុទ�ស�ស�នានា េដម្បេីធ�ឲ្យមាន 

្របសិទ�ភាពៃន្របតិបត�ិករជនំួញ្របចៃំថ�។ សុខ បានប��បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្័រត 

ជានខ់�ស់ជំនាញ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ ក�ុងឆា� ២ំ០០៨ ថា� កប់រ�ិ� ប្័រតេសដ�កចិ�  

ជំនាញធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ក�ុងឆា� ២ំ០០៣ និងស�� ប្័រតឯកេទស 

គណេនយ្យ ក�ុងឆា� ២ំ០០០ ពីសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�នីតសិ�ស� និងវទិ្យោ 

ស�ស�េសដ�កិច�។ សុខ មានបទពិេសធនេ៍្រចន ក�ុងរយះេពលជាង ១៣ឆា�  ំ

 ក�ុងវស័ិយធនាគារែដលពកព់ន័�នឹង កងរគណេនយ្យហិរ�� វត�ុ  

ករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ និងករេរៀបចំែផនករថវកិរ។ េលកធា� បជ់ា  

ជំនួយករនាយិក្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ ្របធានែផ�កគណេនយ្យហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ្របធានែផ�កេរៀបចំនិង្រត�តពិនិត្យ

ែផនករថវកិរ ្របធានគណេនយ្យករសខ និងគណេនយ្យករ េនធនាគារ េអសីុលីដ ភអីិលសីុ តងំពីឆា� ំ

២០០៣។ សុខ បានឆ�ងកតវ់គ�បណ�ុ ះបណា� ល និងសិក� សល ជាេ្រចនែដលពកព់ន័�នឹងករងរគណេនយ្យ ករ

្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ ស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា (CAS) នងិស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតៃិនកម�ុជា (CIAS)។ 

បានចូលបេ្រមករងរជាមយួ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន ភអីិលសីុ 

ក�ុងតនួាទីជា នាយកសខ េនៃថ�ទី១៥ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥។ េដយបទពិេសធន ៍និង 

ករងរល�េលក្រត�វបានែតងតងំជា នាយក្របតិបត�ិ្របតបិត�ិករ េនែខសីហ ឆា� ២ំ០១៦។  

ជាមយួនឹងបទពិេសធនេ៏្រចនជាង ១២ឆា�  ំេលកធា� បប់េ្រមករងរក�ុងវស័ិយ ហិរ�� វត�ុៃន 

ស� បន័នានាមយួចំននួ ក�ុងតនួាទីជាម�ន�ីឥណទន ្របធានម�ន�ីឥណទន ្របធានប៉ុស�ីេសវ 

ៃន្រគឺះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ធនាគារភូម ិនិងជានាយកសខ ៃន្រគឺះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  

និរន�រ។ េលកបានប��បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្័រតែផ�ក្រគប្់រគង េនសកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង 

និងបានប��បវ់គ�សិក្សោរជាេ្រចនេទៀត ដូចជា ភាសរអងេ់គ�ស ពត័ម៌ានវទិ្យោ រដ�បាល  

ករ្រគប្់រគងឥណទន និងករ្រគប្់រគង ហនិភយ័្របតបិត�ិករ។ 
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េលក េផង ចន័�សរមឹ ជានាយក្របតិបត�ិធនធានមនុស្ស និងរដ�បាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

េលក េអឿន សុែីឡន ជានាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

េលក សរមឹ មានតួនាទីជា្របធានែផ�ក្របតិបត�ិករៃន CCS Business Group ក�ុងឆា�  ំ 

២០១៤-២០១៦ ៃនែផ�កសណា� គារ និង ែចកចយបន�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

 ក�ុងឆា�  ំ២០០៧-២០១១ ជានាយក្របតិបត�ិែផ�កអភវិឌ្ឍនផ៏លិតផល នងិ បណ�ុ ះបណា� ល 

ៃន្រក�មហុ៊ន Nautisco Seafood Manufacturing LTD។ មុននិងេធ�ករេន Nautisco  

េលកសរមឹ មានបទពិេសធនរ៍យៈ ១២ឆា� េំន្រក�មហុ៊ន Multi-Billion Dollars Public 

 Listed International Telecom Corporations ៃន្របេទសកណាដ និងសហរដ� 

អេមរកិ។ ក�ុងអំឡុងឆា�  ំ១៩៩៥-២០០៧ េលកេធ�ករេន្រក�មហុ៊ន Newbridge  

Networks Corporation នងិ Alcatel-Lucent Technology Corporation មានតួនាទី 

អ�ក្រគប្់រគង ដូចជា QAA (Quality Assurance Auditor, System Automating  

Testing។ េលកសរមឹ មានតួនាទីជា Programmer Analysis េន CIDA  

(Canadian International Development Agency) េន្របេទសកណាដក�ុងឆា�  ំ

១៩៩២-១៩៩៤ ។ េនឆា�  ំ១៩៨០-១៩៨៤ េលកកម៏ានតួនាទីជានាយក 

ករយិាល័យេនក�ុង UNHCR (United Nations High Commissioner for  

Refugees) េន្របេទសៃថ។ សរមឹ ប��បប់រ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� មកពីសកលវទិ្យោល័យៃន្របេទសក

ណាដ និងស�� ប្័រត គណេនយ្យ និង វទិ្យោស�ស�កុំព្ូយទរ័ ែផ�ក េរៀបចំកម�វធី ីនងិ វភិាគទិន�នយ័។ សរមឹ បានចូលបេ្រម
ករងរជាមយួេន្រគឹះស� នម្ីរក�ហរ�ិ� វត�ុ ែបម៊ប៊ ូហ� យែនន ភអីិលសីុ ជានាយក្របតិបត�ិរដ�បាល នងិធនធានមនុស្សេន

ែខ កក�ដ ឆា�  ំ2016 ។ 

េលក េអឿន សីុែឡន ចូលបេ្រមករងរជាមយួ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន  

ភអីិលសីុ ក�ុងតួនាទីជានាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង េនក�ុងែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ ។ េលកមាន 

បទពិេសធនក៍រងរជាមយួនឹងធនាគារ េអសីុលីដ ភអីលិសីុ អស់រយៈេពលជាង ១៣ឆា�  ំ

េដយក�ុងេនាះេលកបានឆ�ងកតក់រងរក�ុងតនួាទីជាេ្រចនរមួមាន ែផ�កគណេនយ្យ  

្រគប្់រគងហនិភយ័ នងិសវនកម�ៃផ�ក�ុង ។ េលកបានប��បថ់ា� កជ់ំនាញគណេនយ្យ  

ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត្រគប្់រគងសហ្រគាស និងថា� កប់រ�ិ� ប្័រតជានខ់�ស់្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ  

េនសកលវទិ្យោល័យភមូនិ�នតីិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច� ។  

េលកធា� បប់ានចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លជាេ្រចន ែដលទកទ់ងេទនឹង ករងរ 

គណេនយ្យ រដ�បាល ច្បោប ់ទផី្សោរ ្រគប្់រគង ឥណទន ពត័ម៌ានវទិ្យោ ភាសអងេ់គ�ស 

និងជា្រគ�ហ�ឹកហ�ឺន ។ 



 
 

  
 ទំពរ័ទី 19 

េលក សង ហុងម៉វូ ជានាយកករយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េលក�សី កន កណ�ិ ក ជានាយិកករយិាល័យហិរ��វត�ុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េលក សង ហុងម៉ូវ េកតក�ុងឆា� 1ំ981 េនេខត�កពំងច់ម េលកបានប��បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្រត

ជានខ់�ស់ (MBA) ែផ�កហិរ�� វត�ុ និងធនាគារ ពសីកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ (BBU) 

ក�ុងឆា� 2ំ009 នងិថា� កប់រ�ិ� ប្រត (BBA) ែផ�កវទិ្យោស�ស� និងវសិ�ករកុំព្ូយទរ័ ពសីកល 

វទិ្យោល័យភូមនិ�ភ�េំពញ (RUPP) ក�ុងឆា� ២ំ០០៣ ។ េ្រកយពីប��បក់រសិក្សោេន 

សកលវទិ្យោល័យ េលកបានចូលបេ្រមករងរេន ធនាគារ េអសីុលីដ ភអីិលសីុ ក�ុង 

ឆា� ២ំ០០៧។ ជាមយួបទពិេសធនជ៍ាង ៩ឆា�  ំក�ុងតួនាទជីា ភា� កង់រឥណទន  

្របធានភា� កង់រឥណទន នងិបុគ�លិកហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ។ េលកបាន 

ចូលបេ្រមករងរជាមយួ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន ភអីិលសីុ  

េនែខមករ ឆា� 2ំ017 តួនាទី ជានាយកករយិាល័យអភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល ។  

ក�ុងតនួាទីេនះ េលកជាសមាជិកគណៈកមា� ធិកករ្របតបិត�ិ ែដលទទួលបន�ុក 

ក�ុងករេរៀបចំែផនករជាយុទ�ស�ស�នានា េដម្បេីធ�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពៃន 

្របតិបត�ិករជំនួញ្របចៃំថ� ពេិសសេទេលយុទ�ស�ស�ទីផ្សោរ និង 

្រគប្់រគងឥណទន។ 

  

 

 

េលក្រសី កន កណ�ិ ក ជាមយួបទពិេសធនក៍រងរជាង៩ឆា� បំានចូលបំេរ ករងរេន

ធនាគារេអសីុលីដ ភអីិលសីុ ក�ុងតនួាទីជា គណេនយ្យករ បុគ�លិកែផ�កហិរ�� វត�ុ នងិ ជា

បុគ�លិកជានខ់�ស់។ កណ�ិ កបានប��បថ់ា� កប់រ�ិ� ប្រត (BBA) ែផ�កគណេនយ្យ ព ី

សកលវទិ្យោល័យអសីុ អឺរ ៉បុ (AEU) ក�ុងឆា� ២ំ០០៧ និង ថា� កប់រ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ 

(MBA) ែផ�កហិរ�� វត�ុ  ពសីកលវទិ្យោល័យ ជាតិ្រគប្់រគង (NUM) ក�ុងឆា� ២ំ០១១។ 

េលក្រសី បានចូលបេ្រមករងរជាមយួ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន 

 ភអីិលសីុ េនែខមនីា ឆា�  ំ២០១៧ ក�ុងតួនាទីជា្របធានគណេនយ្យករ។ 

 ក�ុងនាមជានាយិកករយិាល័យហិរ�� វត�ុ េលក្រសីជាសមាជិកៃន 

គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ ៃនែបម៊ប៊ូ ែដលទទួលបន�ុកេរៀបចំែផនករជា 

យុទ�ស�ស�នានា េដម្បេីធ�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពៃន្របតបិត�កិរជំនួញ្របចៃំថ�  

ជាពិេសស ទទួលបន�ុកេលកចិ� គណេនយ្យហិរ�� វត�ុ នងិ រតនាភបិាលៃន 

អជីវកម�កដូ៏ចជាករអនុវត�េគាលករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 



  
 

  ទំពរ័ទី 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 ទំពរ័ទី 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

េមលរូបពេីឆ�ងេទស� ំ៖ 
 

 េអឿន សុែីឡន 

នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

 

 សង ហុងម៉ូវ 

នាយកករយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ 

ផលិតផល 

 

 ែកវ សខុ 

អគ�នាយក 

 

 កន កណ�ិ ក 

នាយិកករយិាល័យហិរ��វត�ុ 
 

 ជួន ចន់តរ 

នាយក្របតិបត�ិ្របតិបត�ិករ 

 

 េផង ច័ន�សរមឹ 

នាយក្របតិបត�ិធនធាន

មនុស្ស និងរដ�បាល 



  
 

  ទំពរ័ទី 22 

 
រចនាសម�ន័�្រក�មហ៊ុន 

 
 
 
 
 



  

  
 ទំពរ័ទី 23 

 

របាយករណ៍្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

 

�កុម�បឹក��ភិ�ល សូម�ក់នូវរ�យ�រណ៍�ប�ំ���ំរបស់ខ��ន �ពម�ំងរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��ែដល�នេធ�ើ      

សវនកម�រួចរបស់ែប៊មប៊ូ ���យែនន ភីអិលសីុ េ��ត់� (“�គឹះ���ន”) ស��ប�់រ�យបរ�េច�ទៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០១៧។ 

 

សកម��ពចម��ង 

សកម�ភាពចម្បងរបស់ ែបម៊ប៊ូហ� យែននភអីិលសីុ គឺផ�ល់េសវកម�ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ ពុមំានករផា� ស់ប�ូរជាសរវន� 

ស្រមាប់សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រគឹះស� នក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទេនះេទ។ 
 
លទ�ផលៃន�បតិបត�ិ�រ 
 

 ២០១៧ 

 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល 

    

ខតស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ    ៤៦៧.៣៣៣  ១.៨៨៦.៦២៣ 

 

�គ�ភ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុបំានែណនាឲំ្យមានករែបងែចកភាគលភស្រមាបអ់ំឡុងករយិបរេិច�ទេនះេទ។  

 

ទុនប�មុង និងសំវ��នធន 

ពុំមានករែ្រប្រប�លជាសរវន�េទេលទុនប្រម�ង និងសំវធិានធនេនក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទេនះេទ។ 

 

ឥណ�ន��កក ់និង ឥណ�ន�ប់សង��័យ 

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍លទ�ផលនិងតរងតុល្យករ្រត�វបានេរៀបចំេឡង ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានចត ់   វធិាន

ករែដលមានមូលដ� នសមរម្យេដម្បបី�� ក់ថា       វធិានករទកទ់ងនឹងករលុបេចលនូវឥណទនអ្រកក ់និង ករេធ�សំវធិាន

ធនចំេពះឥណទនជាប់សង្ស័យ្រត�វបានេធ�េឡងេហយមានករេជឿជាក់ថាមនិមានឥណទនអ្រកក ់ និងសំវធិានធន ្រគប់

្រគាន្់រត�វបានេធ�េឡងស្រមាបឥ់ណទនសង្សយ័។ 

 

េនៃថ�ករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួ ែដលនឹងបណា� លឲ្យ 

ករជ្រមះេចញពីប�� ីៃនឥណទនអ្រកក ់  ឬកសំ៏វធិានធនចំេពះឥណទនជាបស់ង្សយ័េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់

្រគឹះស� នមានភាពមនិ្រគប់្រគាន់ជាសរវន�េឡយ។ 

 

 

�ទព��សកម� 

េនមុនេពលរបាយករណ៍លទ�ផល និងតរងតុល្យករ្រត�វបានេរៀបចំេឡង្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានចត់វធិានករ 

ែដលមានមូលដ� នសមរម្យេដម្បបី�� ក់ថាបណា� ្រទព្យសកម�ទងំឡាយណា ែដលទំនងជាមនិអចបង�ិលមកវញិបានក�ុង

្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�តែដលបានកត្់រតេនក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វបានកតប់ន�យឲ្យេនេស�នឹងតៃម�

ែដលរពំឹងទុកថានឹងអចលកប់ានេនេលទីផ្សោរ។ 



 

  ទំពរ័ទី 24 

េនៃថ�ករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដលនឹងបណា� លឲ្យ

មានករ្រចឡំដល់ករកំណតត់ៃម�្រទព្យសកម�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� នថាមានភាពមនិ្រតឹម្រត�វេឡយ។ 

 

វ�ធី��ស�កំណត់តៃម� 

េនៃថ�ករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដលបានេកតេឡង 

និងបណា� លឲ្យមានករភន័�្រចឡំ ឬមានភាពមនិ្រតឹម្រត�វដល់វធិីស�ស�កំណតត់ៃម�ែដលបានអនុវត�កន�ងមកេល្រទព្យសកម� 

និងបំណុលេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� នេឡយ។ 

 

បំណ�លយ��ព និងបំណ�លេផ��ងៗ 

េនៃថ�ករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះពុមំាន ៖ 

(១) បន�ុកណាមយួេល្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� ន ែដលបានេកតេឡងេដយសរករដកប់�� ំស្រមាបក់រ ធានា

ចំេពះបំណុលរបស់បុគ�លណាមយួចបត់ងំពីដំណាចឆ់ា� េំឡយ ឬ 

(២) បំណុលយថាភាពណាមយួរបស់្រគឹះស� ន ែដលបានេកតេឡងតងំពីដំណាចឆ់ា� េំនះេឡយ។ 

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ពុមំានបំណុលយថាេហតុ ឬបំណុលេផ្សងៗែដល្រត�វបានទមទរឲ្យសងក�ុង  

រយៈេពល ១២ែខ បនា� បព់ីៃថ�ដំណាចឆ់ា�  ំ ែដលនឹងឬអចមានករបះ៉ពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ភាពរបស់្រគឹះស� នក�ុងករ 

បំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួនេនៃថ�ដល់កំណត់សងេនាះេទ។ 

 

�រ���ស់ប��រៃនេហតុ�រណ៍ 

េនៃថ�ករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួ ែដលបានេកតេឡង 

ពកព់ន័�នឹងរបាយករណ៍េនះ ឬរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន ែដលអចបណា� លឲ្យមានចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបាន

បង� ញក�ុងរបាយករណ៍របស់្រគឹះស� នមានកំហុសឆ�ងធ�នធ់�រេនាះេទ។ 
 
�បតិបត�ិ�រមិន�ប�កតី 

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល លទ�ផលៃន្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់្រគឹះស� នក�ុងអឡុំងករយិបរេិច�ទេនះ

មនិបានទទលួរងនូវផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ពីខ�ងគ់ណនី ្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ខុស្រប្រកតីណាមយួេឡយ។ 

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនចេនា� ះចុងករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរហូតមកទល់នឹងៃថ� 

េចញរបាយករណ៍េនះមនិមានខ�ងគ់ណនី្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ខុស្រប្រកតីណាមយួ ែដលអចជះឥទ�ិពលជាសរវន� 

ដល់លទ�ផលហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� នក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទេនះេទ។ 

 

មូលធន�គហុ៊ន 

 

េនក�ុងករយិបរេិច�ទ ្រក�មហុ៊នបានអនុមត័ និងបងរ់ចួេដម្បបីេង�នេដមទុនពី ១.០០០.០០០ ដុល� រអេមរកិ េទ
១.២៥០.០០០ ដុល� រអេមរកិតមរយៈករេចញផ្សោយហុ៊នបែន�មចំនួន ២.៥០០ែដលមានតៃម�ក�ុងមយួភាគហុ៊នេស� ១០០
ដុល� រអេមរកិជាសច់្របាក់ស្រមាបេ់គាលបំណងទុនបង�ិល។ ភាគហុ៊នែដលបានេបាះផ្សោយថ�ីមានតៃម�េស�នឹងភាគហុ៊ន
ែដលមានេនក�ុង្រក�មហុ៊ន។  

្រគឹះស� នពុំមានកិច�សន្យោផ�ល់ភាគហុ៊នមនិទន់េបាះផ្សោយ នឹងមនិមានភាគហុ៊នេ្រកមកិច�សន្យោផ�ល់សិទ�ជា   ភាគ
ហុ៊នៃន្រគឹះស� ននាចុងករយិបរេិច�ទេនះេទ។ 

 
 

 

 



  

  
 ទំពរ័ទី 25 

ស�ជិក�កុម�បឹក��ភិ�ល 

 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដលបេ្រមករចបត់ងំពីរបាយករណ៍ចុងេ្រកយមានរយនាមដូចខងេ្រកម៖

 េលក Yoichi Shiraishi 
 េលក លឹម សុជាតិ 

 េលក Shigeta Mitsutoki  

 

អត��បេ�ជន៍របស់�កុម�បឹក��ភិ�ល 

 

ក�ុងអំឡុងេពល និងចុងករយិបរេិច�ទហិរ�� វត�ុេនះ្រគឹះស� នមនិបានចូលរមួជាភាគីក�ុងករេរៀបចំណាមយួក�ុង េគាល
បំណងជួយ ដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� ន ឲ្យទទួលបាននូវផល្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ តមរយៈករទិញ ភាគ-
ហុ៊ន ឬប័ណ� បំណុលពីសម្ីរគឹះស� ន ឬ្រគឹះស� នេផ្សងេឡយ។ 

ចបត់ងំពីចុងករយិបរេិច�ទហិរ�� វត�ុៃនករយិបរេិច�ទកន�ងេទ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុំបានទទួល ឬមានសិទ�ិទទួល នូវ
អត�្របេយាជនណ៍ាមយួតមរយៈករចុះកិច�សន្យោែដលបានេធ�េឡងរវង ្រគឹះស� នឬរវង្រគឹះស� នែដលសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ-
ភបិាលេនាះជាសមាជិក ឬករ៏វង្រគឹះស� នែដលសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនាះមានផល្របេយាជនែ៍ផ�ក ហិរ�� វត�ុជាសរវន�
េនាះេទ។ 
 

�រទទួលខុស�ត�វរបស់�កមុ�បឹក��ភិ�លក��ង�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� 

 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានភារកិច�េធ�ករប�� កអ់ះអងថារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡង េដម្បបីង� ញនូវ 
ទិដ�ភាពពិត និង្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ននាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ និងលទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ្រពម
ទងំលំហូរសច្់របាកស់្រមាប់ករយិបរេិច�ទេនះ។ ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ ៖ 

 
ក. អនុេលមេគាលករណ៍គណេនយ្យសម្រសប េដយែផ�កេលករវនិិច�័យ និងករប៉ាន់្របមាណយ៉ាងសមេហតុផល 

និង្របកបេដយករ្រប�ង្របយត័� ្រពមទងំអនុវត�តមេគាលករណ៍ទងំេនះឲ្យបានជាប់លប។់ 
ខ. អនុេលមេទតមេគាលករណ៍ស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬ

្របសិនេបមានករ្របាសចកណាមយួក�ុងករបង� ញនូវភាពពិត និង្រតឹម្រត�វ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ្របាកដថា      ករ
្របាសចកទងំេនះ្រត�វបានលត្រតដងពន្យល់ និងកំណតប់រមិាណឲ្យបាន្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 
។ 

គ. រក្សោទុកកណំត់្រតគណេនយ្យឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ និង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ឃ. េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយែផ�កេលមូលដ� ននិរន�រភាពៃនដំេណ រករអជីវកម�េលកែលងែតក�ុងករណី 

សន�តយ៉ាងសមរម្យថា្រគឹះស� ននឹងមនិអចបន�េធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់ខ�ួននាេពលអនាគតដខ៏�ីនិង។ 

ង. ្រគប្់រគង និងដឹកនា្ំរគឹះស� នឲ្យមាន្របសិទ�ភាព និងចូលរមួក�ុងករសេ្រមចចិត�សំខន់ៗទងំអស់ែដលមានឥទ�ិពល

ជាសរវន័�េល្របតិបត�ិករ េហយ្រត�វ្របាកដថាករសេ្រមចចិត�េលកិច�ករទងំេនះ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំងយ៉ាង្រតឹម្រត�វ

េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។  

 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអះអងថា ្រគឹះស� នបានអនុវត�តមនូវរល់ត្រម�វករខងេល ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍       

ហិរ�� វត�ុ។ 

 

 

 



 

  ទំពរ័ទី 26 

េសចក�ីែថ�ង�រណ៍របស់�កុម�បឹក��ភិ�ល 

 

តមទស្សនៈរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានភា� ប់ចបព់ីទំពរ័ទី៩ ដល់ ៤៤ បានបង� ញនូវ

ទិដ�ភាពពិត និង្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ននាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ និងលទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ្រពម 

ទងំលំហូរសច្់របាករ់បស់្រគឹះស� នស្រមាបក់រយិបរេិច�ទនា ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់រ 

គណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

លឹម សុ�តិ        

អភបិាល       

 

រជធានីភ�េំពញ 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ៃថ�ទី៤ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨



 

  
 ទំពរ័ទី 27 

 

េសចក�រីយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ  

 

ជនូចេំពះភាគហ៊ុនកិៃន ែបម៊ប៊ ូហ� យែនន ភអីលិសុ ី
 

េសចក�ីរយករណ៍េលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

មតិេ�បល់ 

 

េយងខ�ុ ំបានេធ�សវនកម�េទេលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ ែប៊មប៊ូ ហ� យែនន ភអីិលសីុ េហកតថ់ា (“្រគឹះស� ន”) រមួ

មានតរងតុល្យករនាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧       របាយករណ៍លទ�ផល     របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមលូធន និងរបាយ

ករណ៍លំហូរសច់្របាកស់្រមាបក់រយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៧ ្រពមទងំេសចក�ីសេង�បៃនេគាលករណ៍គណេនយ្យ

សំខន់ៗ  និងកំណតស់មា� ល់េផ្សងៗេទៀត ែដលមានបង� ញចបព់ីទំពរ័ទី ៩ ដល់ ៤៤។ 

តមទស្សនៈរបស់េយងខ�ុ ំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបានបង� ញនូវទិដ�ភាពពិត និង្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់

្រគឹះស� ន នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ និងលទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ្រពមទងំលំហូរសច់្របាក់របស់្រគឹះស� នស្រមាប់

ករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជានិងេគាលករណ៍ែណនារំបស់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទកទ់ងនឹងករេរៀបចំ និងករបង� ញនូវរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។ 
 

មូល���នក��ង�របេ��ញមតិេ�បល់ 

េយងខ�ុ ំបានេធ�សវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា (“CISAs”)។ កតព�កិច�របស់េយង

ខ�ុ ំបានេធ�តមស�ងដ់រ េដយែផ�កេលទំនួលខុស្រត�វរបស់សវនករឯករជ្យេទេលករេធ�សវនកម�របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុក�ុង

របាយករណ៍របស់េយងខ�ុ ំ។ េយងខ�ុ ំេជឿជាកថ់ា ភស�ុតងសវនកម�ែដលេយងខ�ុ ំ្របមូលបានមានភាព្រគប្់រគាន ់និង     សម្រសប

ស្រមាប់ជាមូលដ� នក�ុងករបេ��ញមតិរបស់េយងខ�ុ ំ។ 
 
ទំនួលខុស�ត�វឯក�ជ���ព និង�កមសីលធម៌ 

េយងខ�ុ ំ គឺជាសវនករឯករជ្យរបស់្រក�មហុ៊នេដយអនុេលមតមស�ងដ់រ្រក�ម្របឹក្សោអន�រជាតិ ស្រមាបគ់ណេនយ្យករ 

ែដលជា្រកមសីលធមស៌្រមាបគ់ណេនយ្យករជំនាញ        (“IESBA Code”)        េហយេយងខ�ុ ំបានបំេពញនូវទំនួលខុស្រត�វ

្រកមសីលធម៌ េដយអនុេលមតម្រក�ម្របឹក្សោស�ងដ់រអន�រជាតិស្រមាបគ់ណេនយ្យករ  ែដលជា្រកមសីលធម៌ស្រមាប់

គណេនយ្យករជំនាញ។  

 

ពត៌�នេ��ពរី�យ�រណ៍ហិរ��វត�� និងរ�យ�រណ៍របស់សវនករ 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទទួលខុស្រត�វនូវពតម៌ានេផ្សងេទៀត។ ពតម៌ានែដលមានក�ុងរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ប៉ុែន�មនិរមួប��ូ លនូវរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន និងរបាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យេយងខ�ុ ំេទ។ 

 

 

 តមមតិេយាបល់របស់េយងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នមនិបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោ     

ភបិាល េហយេយងមនិបានបង� ញពីទ្រមងៃ់នករសន�ិដ� នេលករធានាណាមយួេឡយ។ 

 ទកទ់ងជាមយួនឹងករេធ�សវនកម�របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន េយងខ�ុ ំមានកតព�កិច�ក�ុងករតមដន         

របាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងករអនុវត� ពិចរណាថាេតរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល គឺមានភាពជា សរវន�



 

  ទំពរ័ទី 28 

មនិ្រសបតមរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ឬករយល់ដឹងរបស់េយងទទួលបានក�ុងសវនកម� ឬកំហុសឆ�ងជា សរវន�្រត�វ

បានបង� ញ។ 
 

      ្របសិនេបែផ�កេលករងរែដលេយងខ�ុ ំបានអនុវត� េយងខ�ុ ំសន�ិដ� នថារបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានកំហុស

ឆ�ងជាសរវន� េយងខ�ុ ំត្រម�វឱ្យរយករណ៍ពីករពិត ែតេយងខ�ុ ំមនិមានអ�ីេដម្បរីយករណ៍ក�ុងេរឿងេនះេទ។ 
 

�រទទួលខុស�ត�វរបស់�កុម�បឹក��ភិ�លេលើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបច ំនិង បង� ញនូវទិដ�ភាពពិត និង្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយ

អនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងទទួលខុស្រត�វេល ករ្រត�ត

ពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលគណៈ្រគប្់រគងកំណតថ់ា វមានភាពចបំាចក់�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុមនិឲ្យមានករ រយករណ៍

ខុសជាសរវន�ែដលបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ។ 
 

ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មានភារកិច�េធ�ករវយតៃម�ពីលទ�ផលៃន    សមត�-

ភាពរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករបន�និរន�រភាព ករលត្រតដង ដូចែដលមានប�� ទកទ់ងេទនឹងករបន�និរន�រភាព និងករ   េ្រប្របាស់

មូលដ� ននិរន�រភាពគណេនយ្យ លុះ្រតែត្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានបំណងបំែលងជាសច់្របាក់របស់្រក�មហុ៊ន ឬេដម្បបី�្ឈប់

្របតិបត�ិករ ឬមនិមានជេ្រមសេផ្សងេទេដម្បេីធ�ដូេច�ះបាន។ 

 
ទំនួលខុស�ត�វរបស់សវនករឯក�ជ��េលើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត�� 

េគាលបំណងរបស់េយងខ�ុ ំគឺេដម្បទីទួលបានអំណះអំណាងយ៉ាងសមេហតុផល ថាេតរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុពុំមាន

កំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬករភន័�្រចឡំ និងេចញនូវរបាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យែដលមានករ

បេ�� ញមតិេយាបល់បស់េយងខ�ុ ំ។ អំណះអំណាងយ៉ាងសមេហតុផល គឺជាអំណះអំណាងក្រមតិខ�ស់ ប៉ុែន�មនិអចធានាថាមតិ
េយាបល់របស់សវនកម�អនុេលមេទតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា ែតងែតករពរនូវកំហុសឆ�ងជាសរវន�        េនេពល

េកតមានេឡងេនាះេទ។ ភាពខុសឆ�ងែដលបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬករភន័�្រចឡំ ្រត�វបានពិចរណាថាជាកំហុសឆ�ងជាសរវន� 

្របសិនេបជាលក�ណៈបុគ�ល ឫជា្រក�ម ពួកេគអចនឹង្រត�វបានេគរពំឹងថាេ្រប្របាស់ឥទ�ិពលេសដ�កិច�ក�ុងករ្រគប្់រគងេលករសេ្រមច

ចិត�របស់អ�កេ្រប្របាស់េនេលមូលដ� នៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ។ 

 

 

េយងខ�ុ ំបានេធ�សវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា េយងអនុវត�ករវនិិច�័យែដលមាន

ជំនាញ វជិា� ជីវៈ និងរក្សោបាននូវករសង្ស័យែដលមានជំនាញវជិា� ជីវៈតមរយៈករេធ�សវនកម�។ េយងបានេធ�៖ 

• កំណត ់ និងករវយតៃម�ហនិភយ័កំហុសឆ�ងជាសរវន�ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ថាេតករែក�ងបន�ំ ឬករ

ភន័�្រចឡំ េរៀបចនំិងអនុវត�តមនីតិវធិីសវនកម�អចេឆ�យតបេទនឹងហនិភ័យទងំេនាះ  និងទទួលបាននូវភស�ុតង    

សវនកម�្រគប់្រគាន ់ និងសម្រសបេដម្បផី�ល់នូវមូលដ� នក�ុងករបេ�� ញមតិេយាបល់របស់េយងខ�ុ ំ។ ហនិភ័យៃនករមនិរក

េឃញកំហុសឆ�ងជាសរវន� ជាលទ�ផលបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំេ្រចនជាងករភ័ន�្រចឡំ ករែក�ងបន�ំ អច    ពក់ព័ន�

នឹងករឃុបឃិតគា�  ករែក�ងបន�ំ ករលុបេចលេដយេចតនា ករបក្រសយខុស ឬករបដិេសធៃន       ករ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុង។ 

• ទទួលយកករយល់ដឹងពីករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពកព់ន័�េទនឹងករេធ�សវនកម�មយួក�ុងេគាលបំណង េដម្បេីរៀបចនំីតិ
វធិីសវនកម�ែដលជាសមរម្យេនក�ុងកលៈេទសៈ ប៉ុែន�មនិែមនស្រមាប់េគាលបំណងៃនករបង� ញមតិេយាបល់េល្របសិទ�ិ
ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហុ៊នេនាះេទ។ 

• វយតំៃលនូវភាពសម្រសបៃនេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ និងករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យសមេហតុផល និងបង� ញករ

ទកទ់ងែដលេធ�េឡងេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 



 

  
 ទំពរ័ទី 29 

• េសចក�ីសន�ិដ� នេលភាពសម្រសបៃនករ្រគប់្រគងេលករេ្រប្របាស់មូលដ� ននិរន�រភាពគណេនយ្យ និងេដយែផ�កេលភ

ស�ុតងសវនកម�ែដលទទួលបាន ថាេតជាភាពជាសរវន�មនិមានច្បោស់លស់ ែដលទកទ់ងេទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ�

ែដលអចសង្ស័យយ៉ាងខ� ងំេលសមត�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករបន�និរន�រភាព។ ្របសិនេបេយងខ�ុ ំសន�ិដ� នថាជាភាពជា

សរវន�មនិមានច្បោស់លស់ េយងខ�ុ ំ្រត�វបានទមទរករយកចិត�ទុកដកេ់នក�ុងរបាយករណ៍សវនករឯករជ្យរបស់េយងខ�ុ ំ 

បង� ញករទកទ់ងេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ឬេបករបង� ញែបបេនះ គឺមនិ្រគប្់រគានេ់ដម្បែីកែ្របមតិ
េយាលបល់របស់េយងខ�ុ ំេទ។ ករសន�ិដ� នរបស់េយងខ�ុ ំ គឺែផ�កេលភស�ុតងសវនកម�ែដលទទួលបានរហូតដល់កល-

បរេិច�ទៃនករបន�និរន�រភាពរបាយករណ៍សវនករឯករជ្យរបស់េយងខ�ុ ំ។ 

• ករវយតៃម�េលភាព្រគប្់រគានៃ់នករបង� ញទងំឡាយ រចនាសម�ន័� និងមាតិកេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់    

្រក�មហុ៊ន រមួមានកំណតប់ង� ញពត័៌មាន ថាេតរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នបង� ញពី្របតិបត�ិករមូលដ� ន និង

្រពឹត�ិករណ៍្របកបេដយេសចក�ីសេ្រមចក�ុងករបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វ។ 

 

េយងខ�ុ ំទក់ទងជាមយួ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពកព់ន័�នឹងប�� ដៃទេទៀត វសិលភាពែដលបានេ្រគាងទុក និងករកំណតេ់ពល

េវលៃនករេធ�សវនកម� និងករែស�ងរកករេធ�សវនកម�យ៉ាងសំខន ់  រមួប��ូ លទងំកង�ះសំខន់ណាមយួេនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ     

ៃផ�ក�ុងែដលេយងសមា� ល់ក�ុងកំឡុងេពលេធ�សវនកម�របស់េយងខ�ុ ំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

រជធានីភ�េំពញ  

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ៃថ�ទី៤ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨



 

  ទំពរ័ទី 30 

 
 
 
 

 



 
  

  ទំពរ័ទី 31 

តរងតុល្យករ 
 

 កំណត់ ២០១៧  ២០១៦ 

 ស���ល់ ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

�ទព��សកម�       
សច្់របាកក់�ុងៃដ ៧ ២៤.៥០១ ៩៨.៩១១  ៤៨.៤១៣ 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ៨ ៦៧.៨២៦ ២៧៣.៨១៤  ៥៥.១២៦ 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ ៩ ៦៥៦.៣៧៥ ២.៦៤៩.៧៨៦  ៩៧.០៨២ 

ឥណទនអតិថិជន ១០ ១.៧០០.២៦២ ៦.៨៦៣.៩៥៨  ១.៦១៧.៥៩០ 

គណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ ១១ ៧៨.៦២៤ ៣១៧.៤០៥  ៦៧.៨៣១ 

្រទព្យអរូបី ១២ ១២.៩១៤ ៥២.១៣៤  - 

្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ១៣ ៣០.៨២១ ១២៤.៤២៤  ២៣.២៣៤ 

        

�ទព��សកម�សរុប  ២.៥៧១.៣២៣  ១០.៣៨០.៤៣២  ១.៩០៩.២៧៦ 

       
បំណ�ល និងមូលធន       

បំណ�ល       
បំណុលេផ្សងៗ ១៤ ៦៩៨.៧០១  ២.៨២០.៦៥៧  ៥៩.៣៧៤ 

បំណុលជំពកេ់ទភាគហុ៊និក ១៥ ១.២៩០.០០០  ៥.២០៧.៧៣០  ១.០៥០.០០០ 

បំណុលពន�ចរន�  ៣០១  ១.២១៥  ២៤៨ 

       

បំណ�លសរុប  ១.៩៨៩.០០២  ៨.០២៩.៦០២  ១.១០៩.៦២២ 

       

មូលធន       

មូលធនរបស់���ស់�គហុ៊និក       
េដមទុន ១៦ ១.២៥០.០០០  ៥.០៤៦.២៥០  ១.០០០.០០០  

ករខតបង�រ  (៦៦៧.៦៧៩)  (២.៦៩៥.៤២០)  (២០០.៣៤៦) 

       

មូលធនសរុប  ៥៨២.៣២១  ២.៣៥០.៨៣០  ៧៩៩.៦៥៤ 

       

បំណ�ល និងមូលធនសរុប  ២.៥៧១.៣២៣  ១០.៣៨០.៤៣២  ១.៩០៩.២៧៦ 

 
 

 

 



  

  ទំពរ័ទី 32 

របាយករណ៍លទ�ផល 
 

 កំណត់ ២០១៧  ២០១៦ 

 ស���ល់ ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

       

ចំណូលករ្របាក់ ១៧ ៣៧៤.៤២៣  ១.៥១១.៥៤៦  ៤៤៧.៣៦៣  

ចំណាយករ្របាក់ ១៨ (១៦៧.៣៦៣)  (៦៧៥.៦៤៤)  (៩៤.០១៣) 

       

ចំណូលករ្របាក់សុទ�  ២០៧.០៦០  ៨៣៥.៩០២  ៣៥៣.៣៥០ 

       

សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនជាប់

សង្សយ័ ១០ (២០៧.៣១៣)  (៨៣៦.៩២៣)  

(១៩៤.៤០៥) 

ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗ ១៩ ៤៦.៥១៨  ១៨៧.៧៩៣  ៩.៦៩៥ 

ចំណាយ្របាកេ់បៀវត្ស ២០ (៣២៥.៨៩៥)  (១.៣១៥.៦៣៨)  (២០១.៧០០)  

ចំណាយរលំស់ ២១ (១៥.១៣៩)  (៦១.១១៦)  (៨.៣១៧) 

ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល ២២ (១៦៨.៣៥៣)  (៦៧៩.៦៤១)  (១៤៥.១៤៩) 

  

(៤៦៣.១២២) 

(៤.២១១) 

 

(១.៨៦៩.៦២៣) 

(១៧.០០០) 

 

(១៨៦.៥២៦)   

(៦.២៣១)   

ករខតបងម់ុនដកចំណាយពន�    

ចំណាយពន� ២៣   

   

(៤៦៧.៣៣៣) 

 

(១.៨៨៦.៦២៣) 

 

(១៩២.៧៥៧) ខតសុទ�ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ    

 

  



 
  

  ទំពរ័ទី 33 

របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមលូធន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 េដើមទុន  �រ�តបង�រ  សរុប 

 ដុ���រ�េមរ�ក  ដុ���រ�េមរ�ក  ដុ���រ�េមរ�ក 

      

សមតុល��េ�ៃថ�ទ១ី ែខមក� ���ំ២០១៦ ១.០០០.០០០  (៧.៥៨៩)  ៩៩២.៤១១ 

ខតស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ -  (១៩២.៧៥៧)  (១៩២.៧៥៧) 

      

សមតុល��េ�ៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�� ���ំ២០១៦/       

     ៃថ�ទ១ី ែខមក� ���ំ២០១៧ ១.០០០.០០០  (២០០.៣៤៦)   ៧៩៩.៦៥៤ 

      

ខតស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ -  (៤៦៧.៣៣៣)  (៤៦៧.៣៣៣) 

      

�បតិបត�ិ�រ�មួយ�គហុ៊និក 

២៥០.០០០ 

 

- 

 

២៥០.០០០ ករេបាះផ្សោយភាគហុ៊ន   

      

សមតុល��េ�ៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�� ���ំ២០១៧ ១.២៥០.០០០  (៦៦៧.៦៧៩)  ៥៨២.៣២១ 

      

(គិតជាពនេ់រៀល) ៥.០៤៦.២៥០  (២.៦៩៥.៤២០)  ២.៣៥០.៨៣០ 



 

  ទំពរ័ទី 34 

របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក ់
 
     
     
 កំណត់ ២០១៧  ២០១៦ 
 ស���ល់ ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
លំហូរ�ច់��ក់ពីសកម��ព�បតិបត�ិ�រ       
ករខតបងម់ុនដកចំណាយពន�  (៤៦៣.១២២)  (១.៨៦៩.៦២៣)  (១៨៦.៥២៦) 
និយត័កម�៖       

សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនជាបស់ង្សយ័ ១០ ២០៧.៣១៣  ៨៣៦.៩២៣  ១៩៤.៤០៥ 
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិអរូបី ១២ ១៨៦  ៧៥១  - 
រលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ១៣ ១៤.៩៥៣  ៦០.៣៦៥  ៨.៣១៧ 
ចំណាយករ្របាក់  ១៦៧.៣៦៣  ៦៧៥.៦៤៤  ៩៤.០១៣ 
្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រែដលជំរះេចញប�� ី  ៣.៨៥១  ១៥.៥៤៦  ១.៦០៨ 

       
(ខត)/ចំណូល្របតិបត�ិករមុនេពលបែ្រមប្រម�លេដម

ទុនបង�ិល  (៦៩.៤៥៦)  (២៨០.៣៩៤)  ១១១.៨១៧ 
        
បែ្រមប្រម�លេដមទុនបង�ិល៖       

ឥណទនអតិថិជន  (២៨៩.៩៨៥)  (១.១៧០.៦៦៩)  (៩២៦.៤៤៦) 
គណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ  (១០.៧៩៣)  (៤៣.៥៧១)  (៨៨.២៤០)  
បំណុលេផ្សងៗ  ១៤.៣២៧  ៥៧.៨៣៨  ៩៤.១២៤ 

        
សច្់របាកេ់្របក�ុងសកម�ភាព្របតិបត�ិករ  (៣៥៥.៩០៧)  (១.៤៣៦.៧៩៦)  (៨០៨.៧៤៥) 
្របាកត់ម�ល់តមច្បោប ់  (១២.៥០០)  (៥០.៤៦៣)  -  
ករ្របាកែ់ដលបានបង ់  (១៦៧.៣៦៣)  (៦៧៥.៦៤៤)  (៩៤.០១៣) 
ពន�ែដលបានបង ់  (៤.១៥៨)  (១៦.៧៨៦)  (៨.៣២៩) 
        
សច្់របាកសុ់ទ�េ្របក�ុងសកម�ភាព្របតិបត�ិករ  (៥៣៩.៩២៨)  (២.១៧៩.៦៨៩)  (៩១១.០៨៧) 
 
លំហូរ�ច់��ក់ពីសកម��ពវ�និេ�គ       
ករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ១៣ (២៦.៣៩១)  (១០៦.៥៤០)  )២៣.៣៨៦( 
ករទិញ្រទព្យសម្បត�ិអរូបី ១២ )១៣.១០០(  )៥២.៨៨៥(  - 
បុេរ្របទនពីភាគហុ៊និក  ៨៦៥.០០០  ៣.៤៩២.០០៥  ១.០០០.០០០ 
       

សច្់របាកសុ់ទ�េ្របក�ុងសកម�ភាពវនិិេយាគ  ៨២៥.៥០៩  ៣.៣៣២.៥៨០  ៩៧៦.៦១៤ 
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់(ត) 
 

     

     

 កំណត់ ២០១៧  ២០១៦ 

 ស���ល់ ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
 

លំហូរ�ច់��ក់ពីសកម��ពហិរ��វត��       

្របាកច់ំណូលពីករបេ�� ញភាគហុ៊នធម�តែដល

តំណាងឱ្យសច្់របាកសុ់ទ�ពីសកម�ភាពហិរ�� វត�ុ ១៦ ២៥០.០០០  ១.០០៩.២៥០  - 

       

កំេណើនសុទ�ៃន�ច់��ក់ និង�ច់��កស់មមូល  ៥៣៥.៥៨១  ២.១៦២.១៤១  ៦៥.៥២៧ 

�ច់��ក់ និង�ច់��ក់សមមូលេដើម��  ១៥០.៦២១  ៦០៨.០៥៧  ៨៥.០៩៤ 

       

�ច់��ក់ និង�ច់��ក់សមមូលចុង��  ៦៨៦.២០២  ២.៧៧០.១៩៨  ១៥០.៦២១ 
 

សច្់របាក ់និងសច់្របាកស់មមូលរមួមាន៖ 

 កំណត់ ២០១៧  ២០១៦ 

 ស���ល់ ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

       

សច្់របាកក់�ុងៃដ ៧ ២៤.៥០១  ៩៨.៩១១  ៤៨.៤១៣ 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

 (មនិរមួប��ូ ល្របាកត់ម�ល់) ៨ ៥.៣២៦  ២១.៥០១  ៥.១២៦ 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ ៩ ៦៥៦.៣៧៥  ២.៦៤៩.៧៨៦  ៩៧.០៨២ 
       

  ៦៨៦.២០២  ២.៧៧០.១៩៨  ១៥០.៦២១ 
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កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត� ុ
 

 

១ . ព័ត៌មានអំពី្រគឹះស� ន 

ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន ភអីិលសីុ េហកត់ថា (“្រគឹះស� ន”) ្រត�វបានបេង�តេឡងេនៃថ�ទី២៩ ែខមករ  ឆា� ំ

២០១៥ ជា្រគឹះស� នឯកជនទទលួខុស្រត�វមានក្រមតិេ្រកមប�� ីពណិជ�កម�េលខ Co.០៤១៩KH/២០១៥ 

េចញេដយ ្រកសួងពណិជ�កម�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។  

្រគឹះស� នបានទទួលអជា� ប័ណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា(“NBC”)េនៃថ�ទី៧ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ េដម្បី
ដំេណ រជា ស� បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ 

ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់្រគឹះស� ន មានទីតងំេន អគារ ផាកេវែ៉ឃ�រ បន�ប ់១-២១(ជានទ់ី១) មហវថិី
េម៉េសទុង(េលខ១១៣) សង� ត់ទួលស� យៃ្រពទី១ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

្រគឹះស� នមានករយិាល័យកណា� ល េនផ�ះេលខ ៧១ ផ�ូវេលខ២ (បុរពីិភពថ�ី េវងេ្រសង) សង� តេ់ចមេច 

ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វបានបង� ញជា្របាកដុ់ល� អេមរកិ(“US$”) ែដលជារូបិយបណ�័  

េគាលរបស់្រគឹះស� ន។ 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានអនុមត័ឲ្យេចញផ្សោយេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនៃថ�ទី៤ ែខេមស 

ឆា� ២ំ០១៨។ 

 

២. សកម�ភាពចម្បង 
 

សកម�ភាពចម្បងរបស់ ែបម៊ប៊ូ ហ� យែនន ភអីិលសីុ  គឺផ�ល់េសវកម�ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ ពុំមានករផា� ស់      

ប�ូរជាសរវន�ស្រមាប់សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រគឹះស� នក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទេនះេទ។ 

 

៣. មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមតមស�ងដ់រគណេនយ្យ ៃន

កម�ុជាេហកត់ថា (“CASs”) ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម្របឹក្សោគណេនយ្យជាតិៃន្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហិរ�� វត�ុ និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងករេរៀបចំ និងករបង� ញរបាយករណ៍   

ហិរ�� វត�ុ។ 

  



 
 
 

  ទំពរ័ទី 37 

៤ . េគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ 

៤.១ មូល���នគណេនយ�� 
 

 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វបានេរៀបចេំឡងេដយេ្រប្របាស់វធិីស�ស�សន�តៃថ�េដមេលក

ែលង នូវអ�ីែដលបានប�� កក់�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ។ 

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុអនុេលមតម CASs ត្រម�វឲ្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេធ�ករប៉ាន់ស� ន និង 

សន�តែដលមានផលបះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម�បំណុលចំណូល និង ចំណាយែដលបានរយករណ៍្រពម

ទងំករ លត្រតដងនូវ្រទព្យសកម�យថាេហតុនិងបំណុលយថាេហតុ។ បែន�មពីេលេនះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ

បានត្រម�វឲ្យ េធ�ករ វនិិច�័យក�ុងករអនុេលមតមេគាលករណ៍គណេនយ្យទងំេនាះ។ ចំណុចទងំឡាយណា

ែដលទកទ់ងដល់ករវនិិច�័យ ករប៉ាន់្របមាណ និងករសន�តខងេល     ្រត�វបានបង� ញេនកំណត់សមា� ល់

េលខ៦   េទះបីជាករប៉ាន់ស� ននិង ករសន�តខងេលេធ�េឡង េដយែផ�កេទេលករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតបំផុត

របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេទ េល្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗកេ៏ដយកល៏ទ�ផលជាក់លកអ់ចខុសគា� ពី
ករប៉ាន់ស� នទងំេនាះ។ 

អនុេលមេទតមត្រម�វកររបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជារល់្រទព្យសកម� បំណុល និង ចំណូលចំណាយ

ែដលេ្របរូបិយប័ណ� បរេទស េនក�ុងរបាយករណ៍នាដំណាច់ឆា� ្ំរត�វបំែលងេទជារូបិយប័ណ� ជាតិ គិតជាពន់

េរៀល (“ពនេ់រៀល”) េដយេ្រប្របាស់អ្រតប�ូរ្របាក់ជាផ�ូវករ ែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា     នា

ករយិបរេិច�ទៃថ�េចញរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនាះែដល ១ដុល� រអេមរកិ = ៤.០៣៧េរៀល     (២០១៧: ១ដុល� រ

អេមរកិ = ៤.០៣៧េរៀល)។ ករបំែលងែបបេនះមនិអចបក្រសយបានថាតំណាងតៃម�លុយេរៀលទងំបច�ុប្បន� 

ឬ នាអនាគតែដលអចបំែលងជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិតមអ្រតប�ូរ្របាកេ់នះ រអឺ្រតប�ូរ្របាកដ់ៃទេទៀតេទ។ 

 

៤.២ សមតុល��េ�ធ��រ�តិៃនកម��� 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជារមួមាន មូលនិធិប្រម�ង និង ្របាកត់ម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េដយអនុេលមេទតមច្បោប់ស�ីពីធនាគារ និង ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ (“LBFI”)។ ្របាក់តម�ល់តមច្បោបម់និ

អចយកមកេ្រប្របាស់ស្រមាប្់របតិបត�ិករ្របចៃំថ�បានេទ ដូេច�ះពុ្ំរត�វបានចតទុ់កជាចំែណកៃនសច្់របាក ់និង

សច្់របាកស់មមូលក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាកេ់ឡយ។ 

 

៤.៣ សមតុល��េ�ធ��រេផ��ងៗ 
 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ្រត�វបានកត្់រតទុកតមតៃម�ៃន្របាកត់ម�ល់។ 

 
៤.៤ ឥណ�នអតិថិជន 
 

រល់ឥណទនអតិថិជន្រត�វបានកត្់រតក�ុងតរងតុល្យករ តមចំនួន្របាកេ់ដមដកចំនួនែដលបានជ្រមះ

េចញ ពីប�� ី និងសំវធិានធនឥណទនអ្រកក់ និងជាបស់ង្ស័យ។ 

ឥណទន្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី េនេពលែដលគា� នលទ�ភាពជាក់លកថ់ានឹងអច្របមូលបានមក     

វញិ។ ឥណទនអតិថិជនែដល្របមូលបានមកវញិ បនា� បព់ីបានជ្រមះេចញពីប�� ីរចួេហយ្រត�វបានកត្់រតេន

ក�ុង      របាយករណ៍លទ�ផល។ 
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៤.៥ សំវ��នធនស��បឥ់ណ�ន��កក ់និង�ប់សង��័យ  
 

្រគឹះស� នបានអនុវត�ករេធ�ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន និងសំវធិានធនតមត្រម�វកររបស់្របកសេលខ       

ធ៧០២១៨៦្រប.ក. ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២។ ្របកសេនះត្រម�វឲ្យ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ
ទងំឡាយេធ� ចំណាត់ថា� កឥ់ណទនរបស់ខ�ួនជាបនួថា� ក ់ េហយ្រត�វ្របាកដថា្រគឹះស� នរបស់ខ�ួនបានបំេពញ

កតព�កិច�សំវធិានធនជាក់លក់អប្បបរមាដូចខងេ្រកម៖ 
 

ចំ�ត់���ក់ ចំនួនៃថ�ែដលផុតកំណត់ សំវ��នធន 

ឥណទនរយៈេពលខ�ី (តិចជាង១ឆា� )ំ   

ស�ងដ់រ ពី ០ៃថ� េទ ២៩ៃថ� ១%* 

េ្រកមស�ងដ់រ ពី ៣០ៃថ� េទ ៥៩ៃថ� ១០% 

ជាបស់ង្សយ័ ពី ៦០ៃថ� េទ ៨៩ៃថ� ៣០% 

បាតប់ង ់ ៩០ៃថ� ឬេលសពី ៩០ៃថ� ១០០% 

   

ឥណទនរយៈេពលែវង (េលសពី១ឆា� )ំ   

ស�ងដ់រ ពី ០ៃថ� េទ ២៩ៃថ� ១%* 

េ្រកមស�ងដ់រ ពី ៣០ៃថ� េទ ១៧៩ៃថ� ១០% 

ជាបស់ង្សយ័ ពី ១៨០ៃថ� េទ ៣៥៩ៃថ� ៣០% 

បាតប់ង ់ ៣៦០ៃថ� ឬេលសពី ៣៦០ៃថ� ១០០% 
 

*      ១% ៃនករផ�ល់សំវធិានធនទូេទ្រត�វបានេ្រប្របាស់ េបេ្រប�បេធៀបេទនឹងសំវធិានធន 0% ដូចែដលតំរូវ

េនក�ុង្របកសេលខ ធ៧០២១៨៦្រប.ក.។ 

សំវធិានធនជាក់លក ់ ែដល្រត�វបានគណនាជាចំនួនភាគរយៃនឥណទនែដលមនិទន់សងេនេពល

ែដល ឥណទន ្រត�វបានេធ�ចំណាតថ់ា� កេ់ហយ្រត�វបានរបប់��ូ លជាចំណាយេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។ 

ឥណទន នឹង្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ីេនេពលគិតថាពុំអច្របមូល្រតឡបម់កវញិបាន។ ឥណទន

ែដលលុបេចល ្រត�វបានយកេចញពីឥណទនែដលមនិទនស់ងនិងកតប់ន�យពីសំវធិានធនឥណទនអច

បាតប់ង។់ 

ឥណទនអតិថិជនែដល្របមូលបានមកវញិបនា� បព់ីបានជ្រមះេចញពីប�� ីរចួេហយ ្រត�វបានកត្់រតជា

ចំណូល េផ្សងៗេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។ 

 

៤.៦ �ទព��សម��ត�ិ និងបរ����រ 
 

្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបានវស់ែវងជាបឋមតមៃថ�េដម។ ៃថ�េដមរមួមានចំណាយផា� ល់េផ្សងៗក�ុង

ករ ទិញ្រទព្យសម្បត�ិេនាះ។ 

ែផ�កនីមយួៗៃន្រទព្យសម្បត�ិនិងបរកិ� រ ែដលមានតៃម�េដមជាសរវន�េធៀបនឹងតៃម�សរុបៃន្រទព្យទងំ

េនាះ និងមានអយុកលេ្រប្របាស់េផ្សង ្រត�វបានរលំស់េដយែឡក។ 

េ្រកយករទទួលស� ល់ដំបូង ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតតមៃថ�េដមដករលំស់បង�រ និងករ

ខតបងប់ង�រពីឱនភាពេផ្សងៗ។ 
 

 



 
 
 

  ទំពរ័ទី 39 

រលំស់្រត�វបានគិតេដម្បកីតប់ន�យៃថ�ៃន្រទព្យសកម� េដយដកតៃម�ៃនកកសំណល់តមអយុកលេ្រប
្របាស់ប៉ាន់ស� នរបស់្រទព្យសកម�េនាះ។ អ្រតរលំស់ចម្បងរមួមានដូចខងេ្រកម៖ 

 

ករែកលម�អគារ ២៥% 

េ្រគ�ងសង� រមឹ និងបរកិ� រភា� ប ់ ២៥% 

េ្រគ�ងបរកិ� រកុំព្ូយទ័រ ៥០% 

បរកិ� រករយិាល័យ ២៥% 

យានយន� ២៥% 

 

េនចុងករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ តៃម�ពិតគណេនយ្យរបស់្រទព្យសកម�ទងំអស់្រត�វបាន     

ប៉ានស់� នអំពីឱនភាពេនេពលែដលមាន្រពឹត�ិករណ៍ឬបែ្រមប្រម�លលក�ខណ� ណាមយួេកតេឡង ែដលេធ�
ឲ្យបាតប់ង ់ តៃម�ពិតគណេនយ្យៃន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ។ករខតបងព់ីឱនភាពនឹង្រត�វបានទទួលស� ល់ េន

េពលតៃម�ពិត គណេនយ្យេលសពីតៃម�ែដលអច្របមូលបាន(េយាងេទកំណត់សមា� ល់េលខ ៤.៨ ស�ីពីឱនភាពៃន

្រទព្យសកម� មនិែមនហិរ�� វត�ុ) ។ 

តៃម�កកសំណល់ៃន្រទព្យសកម�រយៈេពលេ្រប្របាស់ និងវធិីស�ស�រលំស់្រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិ េន

រល់ចុងករយិបរេិច�ទ េដម្បធីានាថាចំនួនវធិីស�ស� និងរយៈេពលរលំស់មនិែ្រប្រប�ល េបេធៀបេទនឹងករប៉ាន់

ស� នពីមុន និងទ្រមងៃ់នករេ្រប្របាស់ ែដលរពំឹងទុកៃនអត�្របេយាជនេ៍សដ�កិច�នាេពលអនាគតរបស់្រទព្យសកម�

ទងំេនាះ។្របសិនេបកររពំឹងទុកខុសពីករប៉ាន់ស� នពីមុនករែ្រប្រប�លែបបេនាះ ្រត�វបានចត់ទុកជាករផា� ស់ប�ូ
ៃនរគណេនយ្យប៉ាន់ស� ន។ 

តៃម�ពិតគណេនយ្យៃន្រទព្យសកម�្រត�វបានឈបទ់ទួលស� ល់េនេពលលក ់ ឬ េនេពលមនិមានអត�-

្របេយាជនេ៍សដ�កិច�នាេពលអនាគតបន�េទៀត។ ចំនួនខុសគា� រវងតៃម�ទទួលបានពីករលក់្របសិនេបមាន និង

តៃម�ពិតគណេនយ្យ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។ 

 

៤.៧ �ទព��សម��ត�ិអរូបី 

្រទព្យសកម�អរូបីែដលអចកំណតអ់យុកលបាន ្រត�វបានដកេ់ដយែឡកពីគា� គឺ្រត�វយកតៃម�េយាងចុងឆា� ំ

ដកនិងរលំស់បង�រ និងឱនភាពខតបង់បង�រ។ កររលំស់្រត�វបានទទួលស� ល់តមរយៈវធិីស�ស�រលំស់េថរេល
អយុកលប៉ាន់ស� នរបស់្រទព្យសកម�អរូបីេនាះ។ វធិីស�ស�ែដល្រត�វបានកំណតព់ីអយុកលនិងរលំស់ ្រត�វបាន

ពិនិត្យេឡងវញិេនចុងករយិបរេិច�ទរបាយករណ៍នីមយួៗេដយមាន្របសិទ�ិភាពក�ុងករកំណតៃ់នករែ្រប្រប�ល 

ែដល្រត�វែផ�កេល មូលដ� ននាេពលអនាគត។ 

្រទព្យសកម�អរូបីែដលមានអយុកលេ្រប្របាស់មនិកំណត ់ ្រត�វបានដកេ់ដយែឡកពីគា� គឺ្រត�វយកតៃម�

េយាងចុងឆា�  ំដកនិងឱនភាពខតបងប់ង�រ ។ 

 

៤.៨ ឱន�ព�ទព��សកម� 

(ក) �ទព��សកម�ហិរ��វត�� 



 

  ទំពរ័ទី 40 

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានវយតៃម�នាកលបរេិច�ទរយករណ៏នីមយួៗ េដម្បកីំណតថ់ាេត
មាន  ភស�ុតងណាមយួែដលបង� ញថា្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុទងំេនាះមានឱនភាពៃនតៃម�។ ្រទព្យសកម�

ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានចតទុ់កថាមានឱនភាពៃនតៃម� ្របសិនេបមានេហតុករណ៍មយួ ឬ េ្រចនជះឥទ�ិពល

អវជិ�មានេទេល លំហូរទឹក្របាក់ នាេពលអនាគតៃន្រទព្យសកម�េនាះ។  

 

ករខតបង់េលឱនភាពៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានគណនាេដយែផ�កេលភាពខុសគា�

រវង តៃម�េយាង និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរទឹក្របាកន់ាេពលអនាគតេដយេធ�ករប��ុ ះតៃម�តមអ្រតករ

្របាក ់្របសិទ�ភាពដំបូង។ 

រល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេទលសរវន�ទងំអស់ ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យឱនភាពៃនតៃម�តមមូល-

ដ� ន េទល។ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេនសល់្រត�វបានវយតៃម�ជារមួ ក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម�ែដលមានហនិ-

ភយ័   ឥណទន្រសេដៀងគា� ។ 

                          ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ ឬខត។ 

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�្រត�វដកេចញវញិ េនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញឬខត្របសិនេប
ករដកេចញអចពកព់ន័�ជាមយួនឹង្រពឹត�ិករណ៍ែដលេកតេឡងេ្រកយករទទួលស� ល់ករខតបង ់ ពី   

ឱនភាព។ 

(ខ)    ឱន�ព�ទព��សកម�មិនែមនហិរ��វត�� 

តៃម�ពិតគណេនយ្យៃន្រទព្យសកម� េលកែលង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិេនរល់

ចុង ករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដម្បកីំណត់ថាេតមានស�� ៃនឱនភាពែដលអចេកតេឡង

ឬេទ។ ្របសិនេបមានតៃម�ែដលអចស� របាននឹង្រត�វប៉ាន់ស� ន។ 

តៃម�ែដលអចស� របានៃន្រទព្យសកម�នីមយួៗ ្រត�វបានប៉ាន់ស� នេដយែឡកពីគា� ។ ករណី

តៃម� ែដលអចស� របានៃន្រទព្យសកម�មយួមនិអចប៉ាន់ស� នេដយែឡក ករប៉ាន់ស� នេលឱនភាពនឹង

េធ�េឡង ជា្រក�ម (Cash Generating Units “CGU”) ែដល្រទព្យសកម�េនាះស�ិតេនក�ុង។ 

តៃម�ែដលអចស� របានៃន្រទព្យសកម� ឬ្រក�ម្រទព្យសកម� (CGU) គឺតៃម�ែដលខ�ស់ជាងរវង

តៃម�  ទីផ្សោរដកចំណាយករលក ់និងតៃម�េនបន�េ្រប្របាស់។ 

ក�ុងករកំណតត់ៃម�េនបន�េ្រប្របាស់ករប៉ាន់ស� នលំហូរសច្់របាកេ់ចញ និងចូល ែដលបាន

មកពី ករេ្រប្របាស់បន� និងពីករលកចុ់ងេ្រកយ្រត�វបានេធ�អប្បហរេដយេ្របអប្បហរអ្រតករ្របាក់

មុនបងព់ន� ែដលឆ�ុះប�� ំងពីករវភិាគទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�្របាកគ់ិតតមេពលេវល និងហនិភ័យែដល

ពកព់ន័�     ជាក់លកេ់ទនឹង្រទព្យសកម�ែដលលំហូរសច្់របាកប៉់ាន់ស� ននាេពលអនាគតមនិបានេធ�
អប្បហរ។  ករខតបងព់ីឱនភាព ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេនេពលែដលតៃម�

ពិតគណេនយ្យៃន ្រទព្យសកម� ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�មានតៃម�ខ�ស់ជាងតៃម�ែដលអចស� របាន។ ករខត

បងព់ីឱនភាពទងំអស់របស់្រក�ម្រទព្យសកម� (“CGU”) ្រត�វែបងែចងតមមូលដ� នសមាមា្រតតមតៃម�

ពិតគណេនយ្យរបស់     ្រទព្យសកម�នីមយួៗក�ុង្រក�ម។ ករខតបងព់ីឱនភាព្រត�វបានកត្់រតភា� មេនក�ុង

របាយករណ៍លទ�ផល។ 

ករខតបងព់ីឱនភាព អច្រត�វបានកត្់រតឡបម់កវញិែតក�ុងករណីែដលមានករផា� ស់ប�ូរវធិី
ស�ស�ប៉ាន់ស� នក�ុងករកំណត់តៃម�ែដលអចស� របានៃន្រទព្យសកម�េនាះ ចប់តងំពីករខតបងព់ ី    

ឱនភាព្រត�វបាន ទទួលស� ល់ចុងេ្រកយែតប៉ុេណា� ះ។ 

ករខតបងព់ីឱនភាពអច្រត�វបានកត្់រតឡបម់កវញិ្រតឹមតៃម�ពិតគណេនយ្យ ៃន្រទព្យសកម�

មនិ េលសពីតៃម�ពិតគណេនយ្យ   ែដលនឹង្រត�វបានកំណតប់នា� បព់ីដករលំស់     ្របសិនេបមនិមានករ

ខតបងព់ី   ឱនភាព្រត�វបានទទួលស� ល់។ ករកត់្រតឡបម់កវញិែបបេនះ្រត�វកត្់រតជាចំណូល េនក�ុង

របាយករណ៍លទ�ផលភា� មៗ។ 
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៤.៩ សំវ��នធន 
 

សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលែដលមានកតព�កិច�ផ�ូវច្បោប ់ ឬ កតព�កិច�ែដលបេង�តេឡងនា

េពល បច�ុប្បន�ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍ពីអតីតកលទំនងជាអចត្រម�វឲ្យមានករចំណាយធនធាន េដម្បី
ទូទត ់កតព�កិច�េនាះ េហយចំនួនទឹក្របាក់អច្រត�វបានប៉ាន់ស� នគួរឲ្យេជឿជាក់បាន។ 

េនេពលែដលផលបះ៉ពល់ ៃនតៃម�សច់្របាកគ់ិតតមេពលេវលមានលក�ណៈជាសរវន�ចំនួនសំវធិាន

ធន ្រត�វេធ�អប្បហរមកជាតៃម�បច�ុប្បន�តមអ្រតមុនគិតពន� ែដលអ្រតេនះឆ�ុះប�� ំងពីករវយតៃម�ទីផ្សោរ

បច�ុប្បន�ៃន តៃម�សច្់របាកគ់ិតតមេពលេវល និងហនិភយ័ជាកល់ក់េផ្សងៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ 

សំវធិានធន្រត�វបានេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិ េនេរៀងរល់ចុងករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ និង្រត�វបាន 

ែកត្រម�វេដម្បឆី�ុះប�� ំងពីករប៉ានស់� នបច�ុប្បន�ែដល្រតឹម្រត�វបំផុត។ សំវធិានធននឹង្រត�វេធ�ករកត្់រតលបម់កវញិ 

្របសិនេបមនិទំនងថានឹងមានករចំណាយធនធានេដម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះេទ។ 

សំវធិានធនមនិបានទទួលស� ល់ករខតបង់នាេពលអនាគត។ ្របសិនេប្រគឹះស� នមានកិច�សន្យោែវង

ឆា� យ េនាះតួនាទីបច�ុប្បន�្រត�វបានទទួលស� ល់ និងវស់ែវងជាសំវធិានធន។ 

៤.១០ ពន�េលើ��ក់ចេំណញ 

ពន�េល្របាកច់ំេណញរមួមានពន�េល្របាកច់េំណញជាបព់ន�ទងំអស់។ បន�ុកពន�េនក�ុងរបាយករណ៍      

លទ�ផលរមួមាន ពន�ក�ុង្រគា និងពន�ពន្យោ។ 

(ក) ពន�ក��ង�� 

បន�ុកពន�ក�ុង្រគា្រត�វបានកំណត់េដយអនុេលមតមច្បោបស់�ីពីសរេពពន�ក�ុង្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា ែដលរមួប��ូ លទងំមលូដ� នពន�េយាងតម្របាកច់ំេណញជាបព់ន� ។ 

 (ខ) ពន�ពន��រ 

្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោរ ឬបំណុលពន�ពន្យោរ្រត�វបានទទួលស� ល់ស្រមាបព់ន�ែដលអចស� របានឬ 

បំណុលនាេពលអនាគតែដលជាលទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍កន�ងមក។ ពន�ពន្យោរេកតេឡងពី
ភាពខុសគា� (្រត�វបានេគេហភាពខុសគា� បេណា� ះអសន�) រវងតៃម�ពិតគណេនយ្យៃន្រទព្យសកម� នងិ

បំណុលេនក�ុងរបាយករណ៍តុល្យកររមួប��ូ លគា�  និងមូលដ� នពន�របស់វ។ មូលដ� នពន�ៃន្រទព្យ

សកម�្រត�វបាន កំណត់តមរយៈផលក�ុងករលក្់រទព្យសកម�។ 

បំណុលពន�ពន្យោរ្រត�វបានទទួលស� ល់េដយមានកររពំឹងថា ភាពខុសគា� បេណា� ះអសន�នឹងេធ�
ឲ្យ មានកំេណ នៃន្របាកច់ំេណញជាបព់ន�នាេពលអនាគត េលកែលងែតមានករទកទ់ងនឹងមូលនធិ ិ     

ពណិជ�កម�។ ្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោរ្រត�វបានទទួលស� ល់ស្រមាបរ់ល់ភាពខុសគា� បេណា� ះអសន�ែដល

្រត�វបានរពំឹងថានឹងេធ�ឲ្យមានតំហយ្របាកច់ំេណញជាបព់ន�នាេពលអនាគតេហយនិងកំហតពន�ែដល

មនិបានេ្រប្របាស់។ 

្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោរ ្រត�វបានវស់ែវងគិតជាតៃម�អតិបរមាែដល្របែហលនឹងេកតេឡងេ្រចនជាង

មនិេកតេឡងថានឹងស� របានេដយែផ�កេល្របាកច់ំេណញជាបព់ន�បច�ុប្បន� ឬ្របាកច់ំេណញជាបព់ន�    

សន�ត ់      នាេពលអនាគត។ តៃម�ពិតគណេនយ្យរបស់្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោរ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡង

វញិ េនរល់ចុងករយិបរេិច�ទ និង្រត�វបានេធ�និយត័កម�េដម្បេីឆ�យតបនឹងករវយតៃម�បច�ុប្បន�េល្របាក់

ចំេណញ ជាបព់ន�នាេពលអនាគត។ និយត័កម�នានា ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។ 
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ពន�ពន្យោរ្រត�វបានគណនាតមអ្រតពន�ែដលគិតថានឹង អចអនុវត�េល្របាកច់ំេណញជាបព់ន� ឬ

ករខតបងព់ន� េនក�ុងកំឡុងករយិបរេិច�ទែដលគណៈ្រគប់្រគងរពំឹងថា្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោរ្រត�វបាន

ទទួលស� ល់ ឬបំណុលពន�ពន្យោរ្រត�វបានទូទត់តមមូលដ� នៃនអ្រតពន�ែដលបានអនុមត័ ឬកនឹ៏ង្រត�វ

បានអនុមត័មុនចុងករយិបរេិច�ទ។ 
 

៤.១១ �រទទួល���ល់ចំណ�ល�រ��ក់ 
 

ចំណូលករ្របាក់ ពីឥណទនអតិថិជន ្របាកប់េ�� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា      និង្របាកប់េ�� េនធនាគារ    

េផ្សងៗ ្រត�វបានទទួលស� ល់តមមូលដ� នបង�រ េលកែលងេពលឥណទនជាឥណទនជាបស់ង្ស័យែដលក�ុង

ករណីេនះ ករ្របាកពុ់ំ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា្របាកច់ំណូលេឡយ។ 

ចំេពះគណនីឥណទនែដលបានចំណាតថ់ា� ក់ថាពុំមានដំេណ រករសង ករកត្់រតចំណូលពីករ្របាក់្រត�វ 

បានផា� ករហូតដល់មានសំណងជាសច់្របាក់វញិ។ គណនីឥណទនអតិថិជន្រត�វបានចំណាតថ់ា� កជ់ាឥណទនពុំ

មានដំេណ រករសងក�ុងករណីសំណងមានករយឺតយ៉ាវចបព់ី ៣០ៃថ�េឡងេទ។ 

៤.១២ �រទទួល���ល់កៃ�ម និងចំណ�លកៃ�មេជើង�រ 
 

្រគឹះស� នទទួលបានកៃ្រម និងកៃ្រមេជងសរពីករេរៀបចំកិច�សន្យោឥណទន និងករបង់ផា� ច់មុនកល 

កំណត់ ឬករបង់យឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន។ ចំណូលទងំេនះ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលតម 

មូលដ� នបង�រ។ 

៤.១៣ �គី�ក់ព័ន� 
 

ភាគី្រត�វបានចតទុ់កថាជាភាគីពកព់ន័� ្របសិនេបភាគីេនាះមានលទ�ភាព្រគប់្រគងេដយផា� ល់ ឬេដយ 

្របេយាល ឬមានឥទ�ិពលជាសរវន�េលភាគីមយួេទៀតក�ុងករសេ្រមចចិត�ខងែផ�កហិរ�� វត�ុ និង្របតិបត�ិករ។ 

ស�ិតេ្រកម LBFI និយមន័យៃនភាគីពកព់ន័�រមួមានភាគីទងំឡាយណាែដលកនក់ប់េដយផា� ល់

ឬេដយ ្របេយាលយ៉ាងតិចនូវភាគហុ៊ន១០% ឬ សិទ�ិក�ុងករសេ្រមចចិត�និងរមួប��ូ លបុគ�លទងំឡាយណា

ែដលចូលរមួក�ុង រដ�បាលដឹកនា្ំរគប្់រគងឬករ្រគប្់រគងៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� ន។ 
 
៤.១៤ អត��បេ�ជនន៏ិេ�ជិក 
 

(ក)   អត��បេ�ជន៍និេ�ជិករយៈេពលខ� ី

 

្របាកឈ់�ួល ្របាក់េបៀវត្សវភិាគទនសន�ិសុខសង�ម ្របាកប់ង់ករឈបស់្រមាក្របចឆំា� ្ំរបាកប់ង ់

ករឈបស់្រមាកេពលឈអឺត�្របេយាជនប៍ែន�ម និងអត�្របេយាជនម៍និែមនសច់្របាក់ គឺ្រត�វបានវស់ែវង

េដយែផ�កេលមូលដ� នមនិគិតអប្បហរ និង្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដលនិេយាជិក 

ទងំេនាះបានបំេពញករងរឲ្យ្រគឹះស� ន។ 

 

្របាកសំ់ណងបង�ររយៈេពលខ�ីរមួមាន ្របាកប់ងក់រឈប់ស្រមាក្របចឆំា�  ំ ែដល្រត�វបានកំណត់

េដយ បានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលនិេយាជិកទងំេនាះ បានបេ្រមករងរេដយបេង�នសិទ�

ទទួលបានរបស់ ពួកគាតេ់នៃថ�អនាគត។ អវត�មានរយៈេពលខ�ីមនិបង�រស្រមាបទូ់ទត ់ ដូចជាករឈប់

ស្រមាកឈ ឺ ្រត�វបាន ទទួលស� ល់េនេពលែដលអវត�មានេនាះេកតេឡង េហយ្របសិនេបករឈប់

ស្រមាកេនាះមនិ្រត�វបាន     េ្រប្របាស់ទងំ្រស�ងេនក�ុងករយិបរេិច�ទេទ និេយាជិកនឹងមនិ្រត�វបានទូទត់

ជូនជាសច់្របាក់េន ចុងករយិបរេិច�ទ ឬេនេពលែដលលឈបព់ី្រគឹះស� នេឡយ។ 
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អត�្របេយាជនប៏ែន�ម គឺ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដលមានកតព�កិច�ផ�ូវច្បោប ់

ឬកតព�កិច� ែដលបេង�តេឡងនាេពលបច�ុប្បន�ត្រម�វឲ្យមានករបង្់របាក ់ ែដលជាលទ�ផលេកតេចញពី 

្រពឹត�ិករណ៍កន�ងមក និងេនេពលែដលមានករប៉ាន់ស� នជាកល់ក ់ អច្រត�វបានេធ�េឡងពីចំនួនៃន        

កតព�កិច�។ 
 

(ខ) អត��បេ�ជន៍ពី�រប���ប�់រ�រ 

អត�្របេយាជនព៍ីករប�្ឈបក់រងរ គឺជាសំណងែដល្រត�វបងជូ់ននិេយាជិតេដយករប�្ឈបព់ី
ករងរ មុនេពលៃថ�ចូលនិវត�ន ៍ឬ ករស�័្រគចិត�របស់និេយាជិត េដម្បទីទួលយកអត�្របេយាជន៍ទងំេនាះ

ជាថ�ូរនឹងករប�្ឈបព់ីករងរេដយករស�័្រគចិត�។ អត�្របេយាជន៍ទងំេនាះ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា

បំណុល និងចំណាយេនេពលែដល្រគឹះស� នមានគេ្រមាងប�្ឈបក់រងរនេយាជិតជា ផ�ូវករ

ច្បោស់លស់េដយ មនិមានលក�ខណ� ណាែដលគេ្រមាងេនះ្រត�វដកេចញ។ ក�ុងករណីករប�្ឈបេ់ដយ

ស�័្រគចិត�េដយ និេយាជិតេលសពីត្រម�វករអត�្របេយាជនេ៍នាះ ្រត�វបានគណនាែផ�កេទេលចំនួន

និេយាជិតែដលរពំឹងថា នឹងទទួលករេស�សំុេនះ។ 

េនេពលែដលអត�្របេយាជនព៍ីករប�្ឈបក់រងរហួសករជំពកក់ំណតេ់លសពី ១២ែខ បនា� ប់ពី
ចុងៃនករយិបិរេច�ទ អត�្របេយាជនេ៍នាះ្រត�វបានេធ�អប្បហរេទជាតៃម�បច�ុប្បន�េដយែផ�កេលលទ�ផល

ទីផ្សោរេនចុងករយិបរេិច�ទ។ 

៤.១៥ ភតិសន���បតិបត�ិ�រ 
 

ភតិសន្យោ្រត�វបានចត់ថា� កជ់ាភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ េបសិនមនិមានករេផ�រជាសរវន�នូវហនិភយ័ និង

ផល ៃនកម�សិទ�ិេល្រទព្យសម្បត�ិេទ។  

ភតិសន្យោ ែដលជាភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលតម 

មូលដ� នេថរេលអយុកលៃនភតិសន្យោេនាះ។ 

 

៤.១៦ រូបិយប័ណ�បរេទស 
 

(ក) រូបិយប័ណ�េ�ល និងរូបិយប័ណ�ស��បប់���ញ 

 

គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វបានវស់ែវងេដយ     

េ្រប្របាស់រូបិយប័ណ� ៃនបរយិាកសេសដ�កិច�ចម្បង ែដល្រគឹះស� នេធ�្របតិបតិ�ករេហកតថ់ា    (“រូបិយ-

បណ័� េគាល”)។ រូបិយប័ណ� ជាតិរបស់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាគឺ ្របាក់េរៀលែខ�រ (“េរៀល”)។ យ៉ាងណា     

មញិេដយ សរ្រគឹះស� នេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម� និងរក្សោនូវកំណត្់រតគណេនយ្យចម្បងជា្របាកដុ់ល� រ

អេមរកិ (“US$”) ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� នកំណតយ់ក្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ជារូបិយប័ណ� េគាល 

និង រូបិយប័ណ� ស្រមាបប់ង� ញេដយសរវឆ�ុះប�� ំងពីធាតុេសដ�កិច�ៃន្រពឹត�ិករណ៍ និងកលៈេទសៈ

របស់ ្រគឹះស� ន។ 
 

(ខ) �បតិបត�ិ�រ និងសមតុល��រូបិយប័ណ�បរេទស 

 

្របតិបត�ិករជារូបិយប័ណ� េផ្សងៗេហថា (“រូបិយប័ណ� បរេទស”) ្រត�វបានប�ូរេទជារូបិយប័ណ�  

េគាល របស់្រគឹះស� ន េដយេ្រប្របាស់អ្រតប�ូរ្របាកេ់នៃថ�្របតិបត�ិករេនាះ។ ្រទព្យសកម� និងបំណុល
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ជា រូបិយប័ណ� បរេទស នាៃថ�ចុងេ្រកយៃនករយិបរេិច�ទ្រត�វបានប�ូរេទជារូបិយប័ណ� មុខងររបស់

្រគឹះស� ន េដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាកន់ាៃថ�េនាះ។ រល់ភាពខុសគា� ែដលបណា� លមកពីរបាយករណ៍ រូបិយ-

បណ័� បរេទស និងពីបមា� ស់ប�ូររូបិយប័ណ� បរេទសៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល្រត�វដកប់��ូ លេទក�ុង

តរងលទ�ផលស្រមាបក់រយិបរេិច�ទេនាះែតម�ង។ ្រទព្យសកម� និងបំណុលមនិែមនជាទឹក្របាក ់ ែដល

កត្់រតដំបូងជា      រូបិយប័ណ� បរេទស េហយេយាងជាតៃម�េដម្រត�វបានែកស្រម�លេដយេ្របអ្រតេដម

េនៃថ�ទិញ េហយចំេពះ ្រទព្យសកម�     និងបំណុលមនិែមនជាសច់្របាក់ែដលេយាងជាតៃម�ទីផ្សោរ្រត�វ

បានែ្របស្រម�លេដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាក់ែដលេកតេឡងេនេពលែដលតៃម�ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល

ទងំេនាះ្រត�វបានកំណតក់�ុងេគាលបំណងស្រមាប ់បង� ញ។ 
 

 

៤.១៧  បន��កេលើ��ក់កម�ី 
 

បន�ុក្របាកក់ម�ែីដលទកទ់ងផា� ល់នឹងករទិញឬសងសង ់្រទព្យសកម�មានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន្់រត�វ

បាន េធ�មូលធនកម�ជាែផ�កមយួៃនៃថ�េដមរបស់្រទព្យសកម�។ ករេធ�មូលធនកម�េនះបន�រហូតដល់សកម�ភាព

ចបំាច ់   េផ្សងៗេដម្បសីងសង ់ឬេរៀបចំ្រទព្យសកម�្រត�វបានប��បស់ព�្រគប់ស្រមាបេ់គាលបំណងេ្រប្របាស់ ឬ 

លក។់ រល់ករចំណាយបនា� បេ់នះ្រត�វបានគិតប��ូ លេទក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល។ ្រទព្យសកម�មាន        

លក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគានគ់ឺជា្រទព្យសកម�មយួែដល្រត�វកររយៈេពលែវងមយួ េដម្បេីធ�េអយរចួរល់ស្រមាប់

េគាលបំណងេ្រប្របាស់ ឬលក់។ មូលធនកម�ៃនបន�ុកេល្របាក់កម�្ីរត�វបានពន្យោេនេពលែដលមានករផា� កករ

សងសង់្រទព្យសកម�េនាះ។ 

តៃម�ៃនបន�ុកេល្របាកក់ម�ែីដលអចេធ�មូលធនកម�បាន គឺជាបន�ុក្របាកក់ម�ជីាក់ែស�ងែដលបានេកតេឡង

េទេលកម�េីនក�ុងករយិបរេិច�ទ ដកចំណូលវនិិេយាគែដលបានមកពីករវនិិេយាគៃនកម�បីេណា� ះអសន�។ 

បន�ុកេល្របាកក់ម� ី ្រត�វបានកត្់រតក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ ឬខត េនករយិបរេិច�ទែដល្របតិបត�ិករ

េនាះេកតេឡង។ 

 
 
៥. េសចក�ីរយករណ៍ស�ពីីករអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងករអនុវត�    

ស�ង់ដរគណេនយ្យ និងបំណក្រសយថ�ីៗែដលបានេធ�វិេសធនកម� 
 
៥.១.  េសចក�ី�យ�រណ៍ស�ីពី�រអនុេ�មេ��មស�ង់�រគណេនយ��កម��� និង មូល���នៃន�រេរៀបចំរ�យ

�រណ៍ ហិរ��វត�� 
 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វបានេរៀបចេំឡងេដយអនុេលមតម CASs េចញផ្សោយ

េដយ្រក�ម្របឹក្សោជាតិគណេនយ្យ (េហកត់ថា “NAC”) និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

ទកទ់ងេទ នឹងករេរៀបចំ និងករបង� ញនូវរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។  

េហតុដូចេនះ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានបង� ញនូវស� នភាពហិរ�� វត�ុលទ�ផលៃន្របតិបត�ិករ និង    

លំហូរសច់្របាក ់មនិែមនក�ុងេគាលបំណងេដម្បបីង� ញេដយអនុេលមេទតមេគាលករណ៍គណេនយ្យទូេទ 

និងករអនុវត�ន៍េនក�ុង្របេទស ឬយុត� ធិករទងំឡាយណាេ្រកពី្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាេនាះេទ។ បែន�មពី
េលេនះ ករេ្រប្របាស់េនះ មនិ្រត�វបានបេង�តេឡងស្រមាបប់ុគ�លទងំឡាយណាែដលមនិបានដឹងអំពីេគាករណ៍

នីតិវធិី និង    ករអនុវត�នរ៍បស់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាេឡយ។ 

៥.២.  ស�ង់�រ វ�េ�ធនកម� និងបំណក��យេ�េលើស�ង់�រែដល�ន��ប់ ែដលមិន�ន់ចូល�ធរ�ន និង       

មិន�ន់�នអនុវត�េ�យ�គឹះ���ន 
 



 
 
 

  ទំពរ័ទី 45 

    ៃថ�្របកសឲ្យេ្រប របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ ស�ង់ដថ�ីៗ និយត័កម� រមួទងំករបក្រសយមយួ

ចំនួន េទតមស�ងដ់ែដលមាន្រសប់ែដលបានេចញផ្សោយជាសធារណ ប៉ុែន�មនិមាន្របសិទ�ិភាព និងមនិ្រត�វ

បានអនុវត� េដយ្រគឹះស� នេនេឡយ។ 

េដយអនុេលមេទតម្របកសរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េលខ០៦៨ សហវ-្របក ចុះៃថ�ទី៨ 

ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ និងេយាងតមេសចក�ីជូនដំណឹង្រក�ម្របឹក្សោជាតិគណេនយ្យៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

េលខ ០៩៧/០៩ សហវ-ក.ជ.គ ចុះៃថ�ទី២៨ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពីករដកឲ់្យេ្រប្របាស់ស�ងដ់ររបាយ-

ករណ៍ ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា្រក�ម្របឹក្សោជាតិគណេនយ្យៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា សេ្រមច

េ្រជសេរ ស  ស�ង់ដរគណេនយ្យ ែដលសមមូលេទនឹងស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
អន�រជាតិែដល េចញផ្សោយជាធរមានេដយ្រក�ម្របឹក្សោគណេនយ្យអន�រជាតិ ស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះរបាយករណ៍

ហិរ�� វត�ុែដលនឹង ចបេ់ផ�មេនៃថ�ឬេ្រកយៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១២ ។ ស�ងដ់រថ�ីេនះនឹង្រត�វេហថា “ស�ង-់

ដររបាយករណ៍ទកទ់ង នឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា” េហកតថ់ា (“CIFRS”)។  

ករអនុវត�នូវ CIFRS ្រត�វបានពន្យោេពល ស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលនឹងចប ់    

េផ�ម េនៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩ តមរយៈេសចក�ី្របកសេលខ ០៥៨ សហវ-ក.ជ.គ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខមនីា ឆា� ំ

២០១៦ េដយ្រក�ម្របឹក្សោជាតិគណេនយ្យ។ 
 
៦.  ករប៉ាន់ស� ននងិករវិនិច�័យគណេនយ្យសខំន់ៗ  
 
៦.១ �រ���ស់ប��រ�រ���ន់���ន 
 

ករប៉ានស់� ន ្រត�វបានេធ�ករវយតៃម�ជាបន�បនា� ប ់ និងេយាងតមបទពិេសធន្៍រពមទងំកត� េផ្សងៗ
េទៀត រមួមានកររពំឹងទុកអំពី្រពឹត�ិករណ៍នាេពលអនាគត   ែដល្រត�វបានេគេជឿជាកថ់ាមានភាពសម្រសបក�ុងក
លៈេទសៈ មយួ។ 

តមមតិេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ពុំមានករផា� ស់ប�ូរជាសរវន�នូវករប៉ាន់ស� នេនក�ុងអំឡុង
េពល និងចុងករយិបរេិច�ទេនាះេទ។ 

 
៦.២ �រវ�និច�័យសំ�ន់ៗែដលេធ�ើេឡើងក��ង�រអនុវត�េ�ល�រណ៍គណេនយ�� 
 

មនិមានករវនិិច�យ័សំខន់ៗ្រត�វបានេធ�េឡងេដយថា� កដ់ឹកនាកំ�ុង ដំេណ រករៃនករអនុវត�េគាលករណ៍ 
គណេនយ្យរបស់្រគឹះស� ន ែដលមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�េទេលចំនួន ែដលបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយ-
ករណ៍ហិរ�� វត�ុេឡយេ្រកពីចំនួនទងំឡាយណាែដលទកទ់ងនឹងករប៉ាន់ស� នដូចមានខងេ្រកម។ 
 

៦.៣ �បភពសំ�ន់ៗៃន�ពមិនពិត��កដៃន�រ���ន់���ន 
ខងេ្រកមេនះគឺជាករសន�ិដ� នសំខន់ៗ ទកទ់ងេទនឹងអនាគត និង្របភពសំខន់ៗ ដៃទេទៀតៃនភាព 

មនិពិត្របាកដៃនករប៉ាន់ស� នក�ុងរបាយករណ៍តុល្យករ ែដលមានហនិភយ័ជាសរវន�ែដលបណា� លឲ្យមាន 
និយត័កម�ជាសរវន�េទេលតៃម�ពិតគណេនយ្យរបស់្រទព្យសកម�និងបំណុលេនក�ុងករយិបរេិច�ទបនា� ប។់ 

 

(ក) រ�លស់ៃន�ទព��សម��ត�ិនិងបរ����រ 
 តៃម�េដមៃន្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបានេធ�រលំស់តមមូលដ� នរលំស់េថរេទតមអយុ

កល េ្រប្របាស់ៃនធាតុនីមយួៗ។ ថា� កដ់ឹកនាបំានេធ�ករប៉ាន់ស� ននូវអយុកលេ្រប្របាស់ៃន្រទព្យសកម�
ទងំេនះ េដយែផ�កេល បទពិេសធនៃ៍នករេ្រប្របាស់រពំឹងទុកករខូចខតនិងភាពហួសសមយ័ៃន
បេច�កេទសែដល េកតេឡងពីករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងតំរូវករទីផ្សោរឬេសវកម�ែដលផ�ល់េដយ្រទព្យសកម�
ទងំេនាះ។ ករផា� ស់ប�ូរ នូវកត� ទងំេនះអចនឹងមានផលបះ៉ពល់េទដល់អយុកលេ្រប្របាស់និងតៃម�
កកសំណល់ៃន្រទព្យសកម�។ ដូេច�ះរលំស់នាេពលអនាគតអចនឹង្រត�វបានែកែ្រប។ 
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(ខ) �រថយចុះៃនឥណ�នអតិថិជន 
្រគឹះស� នបានអនុវត�ករេធ�ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទននិងសំវធិានធនតមត្រម�វកររបស់ ្របកស

េលខ ធ៧០២១៨៦្របក.ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២។ ្របកសេនះត្រម�វឲ្យ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ 

ទងំឡាយេធ�ចំណាតថ់ា� កសំ់េពៀតឥណទនរបស់ខ�ួនជាបនួថា� កេ់ហយ្រត�វ្របាកដថា ្រគឹះស� នរបស់ខ�ួន

បានបំេពញកតព�កិច�សំវធិានធនជាកល់កអ់ប្បបរមា េដយែផ�កេលចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន េដយមនិ

គិត ដល់តៃម�្រទព្យសម្បត�ិ ែដលបានដកប់�� ំ (េលកែលងែតជាសច្់របាក)់។ ស្រមាប់េគាលបំណងក�ុង

ករេធ�             ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទនេនះត្រម�វឲ្យ្រគឹះស� នគិតពិចរណាេទេល្របវត�ិៃនករសង្របាក ់

និងលក�ខណ�   ហិរ�� វត�ុរបស់អ�កខ�ី្របាក។់ 

 

(គ) ចំ�យពន� 
 

ករវនិិច�័យសំខន់ៗ ្រត�វបានរមួប��ូ លក�ុងករកំណតនូ់វសំវធិានធនពន�របស់្រគឹះស� ន។ 

្រគឹះស� ននឹងេធ�ករកត់្រតបំណុលស្រមាបរ់ល់ ចំណាយេលពន�ែដលរពំឹងទុកែផ�កេទេលករប៉ានស់� ន 

តមរយៈករ  បក្រសយបទប្ប��ត�ិពន�េផ្សងៗេដយថា� កដ់ឹកនា ំ ថាេតពន�ទងំេនាះ្រត�វបង។់េនេពល

ែដលលទ�ផលពន�ខុសគា� ពីករប៉ានស់� នែដល្រត�វបានេធ�ករកត្់រត ពីមុនភាពខុសគា� ទងំេនាះនឹងមាន

ផលបះ៉ពល់ដល់     សំវធិានធនពន�ក�ុងករយិបរេិច�ទែដលករកំណតេ់នាះ្រត�វបានេធ�េឡង។ 

 
 
៧.  សច់្របាក់ក�ងុៃដ 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      
ដុល� រអេមរកិ ២២.៣៩៩  ៩០.៤២៥  ៤៨.៤១៣ 
ែខ�រេរៀល ២.១០២  ៨.៤៨៦  - 
      
 ២៤.៥០១  ៩៨.៩១១  ៤៨.៤១៣ 

 

៨.  សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      
្របាកត់ម�ល់ ៦២.៥០០  ២៥២.៣១៣  ៥០.០០០     

គណនីចរន� ៥.៣២៦  ២១.៥០១  ៥.១២៦ 

      

 ៦៧.៨២៦  ២៧៣.៨១៤  ៥៥.១២៦ 
 

្របាកត់ម�ល់ 
អនុេលមតម្របកសេលខ ធ៧០០០០៦្រប.ក. ចុះែថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ និង ្របកសេលខ 

ធ៧០៦២០៩្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពីករផ�ល់អជា� ប័ណ� របស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 
្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោនូវ្របាកត់ម�ល់េលេដមទុនចំនួន៥%ៃនេដមទុកចុះប�� ី។ ្របាកត់ម�ល់េនះនឹង្រត�វបង�ិលឲ្យ 
្រគឹះស� នវញិេនេពលែដល្រគឹះស� នស�័្រគចិត�បព� ប់អជីវកម�របស់ខ�ួន។ ្របាកត់ម�ល់េនះមនិមានគិតករ្របាក់
េទ។ 
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៩.  សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      
ធនាគារេអសីុលីដ ភអីិលសីុ ៦៥៥.៦៦៦  ២.៦៤៦.៩២៤   ៨៦.៤៤០  

ធនាគារវឌ្ឍនភាពអសីុចំកត់ ៧០៩  ២.៨៦២   ១០.៦៤២  

      
 ៦៥៦.៣៧៥  ២.៦៤៩.៧៨៦  ៩៧.០៨២ 

 
្រគឹះស� នមានគណនីជា្របាកស់ន្សសំំៃចេនធនាគារចំនួនពីរគឺ ធនាគារេអសីុលីដ ភអីិលសីុ និងធនាគារ វឌ្ឍន

អសីុចំកត។់ គណនីបេ�� សន្សសំំៃចេនះអចទទួលបានអ្រតករ្របាក់្របចឆំា� ចំបព់ី ០,៥% រហូតដល់ 

០,៧៥% េនក�ុងករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ។ 

 
១០. ឥណទនអតិថិជន 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
ឥណទនអតិថិជន ២.១០៥.៩២០  ៨.៥០១.៥៩៩  ១.៨១៥.៩៣៥ 
សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនជាបស់ង្សយ័ (៤០៥.៦៥៨)  (១.៦៣៧.៦៤១)   (១៩៨.៣៤៥) 
      
 ១.៧០០.២៦២  ៦.៨៦៣.៩៥៨  ១.៦១៧.៥៩០ 

 
(ក)  សំវ��នធនស��ប់ឥណ�ន�ប់សង��័យ  
 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      

សំវធិានធនេដម្រគា ១៩៨.៣៤៥  ៨០០.៧១៨  ៥.៣៣៨ 
សំវធិានធនក�ុងករយិបរេិច�ទ ២០៧.៣១៣  ៨៣៦.៩២៣  ១៩៤.៤០៥ 
ឥណទនបាតប់ង ់ -  -  (១.៣៩៨) 

      
សំវធិានធនចុង្រគា ៤០៥.៦៥៨  ១.៦៣៧.៦៤១  ១៩៨.៣៤៥ 

 

(ខ)  វ��គ�ម�លកំណត់    

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

      

តិចជាង ១ឆា�  ំ ៥៤១.១៩៣  ២.១៨៤.៧៩៦  ៦៤៥.១៨៨ 

ពី ១ឆា�  ំេទ ៥ឆា�  ំ ១.៤៤៤.០២០ 

១២០.៧០៧ 

 ៥.៨២៩.៥០៩ 

៤៨៧.២៩៤ 

 ១.១៧០.៧៤៧ 

- េលសពី ៥ឆា�  ំ   

      

 ២.១០៥.៩២០  ៨.៥០១.៥៩៩  ១.៨១៥.៩៣៥ 
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(គ)  វ��គ�ម�បេភទរូបិយប័ណ�    

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

      

ដុល� រអេមរកិ ២.១០៥.៤២៥ ៨.៤៩៩.៦០១  ១.៨១៥.៩៣៥ 

ែខ�រេរៀល ៤៩៥ ១.៩៩៨  - 

     

 ២.១០៥.៩២០ ៨.៥០១.៥៩៩  ១.៨១៥.៩៣៥ 

 

(ឃ)    វ��គ�មក���េសដ�កិច�    

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

      

កសិកម� ៦៧.០៣១  ២៧០.៦០៤  ១១៧.៣៣២ 
សំណង ់ ១៦៨.៥១៤  ៦៨០.២៩១  ១២.៩៥០ 
្រគ�សរ ៥៦៦.៥៧៣  ២.២៨៧.២៥៥  ៤៨០.១៣៥ 
េសវកម� ២២.៦៥១  ៩១.៤៤២  ៣៨១.៦៥៥ 
ជំនួញ និងពណិជ�កម� ៤.៨៣១  ១៩.៥០៣  ២១៣.៨៩២ 
មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន ៥៥៣.១៣៤  ២.២៣៣.០០២  ៣៦.៥៥៧ 
កត� េផ្សងេទៀត ៧២៣.១៨៦  ២.៩១៩.៥០២  ៥៧៣.៤១៤ 
      

 ២.១០៥.៩២០  ៨.៥០១.៥៩៩  ១.៨១៥.៩៣៥ 
 

(ង)    វ��គ�មសម�័ន��គី    

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

      

ឥណទនេទអតិថិជនខងេ្រក ២.០៥៩.៣៧៤  ៨.៣១៣.៦៩៣  ១.៤២៤.៤៤២ 

ឥណទនេទបុគ�លិក ៤៦.៥៤៦  ១៨៧.៩០៦  ៣៩១.៤៩៣ 

      

 ២.១០៥.៩២០  ៨.៥០១.៥៩៩  ១.៨១៥.៩៣៥ 
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(ច)     វ��គ�ម�រ��េលើឥណ�នដំេណើរ�រ និងមិនដំេណើរ�រ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

      

ឥណ�នស�ង់�រ៖      
មានវត�ុធានា ១.៤០៧.៨៦៥  ៥.៦៨៣.៥៥១  ១.៣៣០.៥៩៦ 
គា� នវត�ុធានា ១២៦.៦៧០  ៥១១.៣៦៧  ៦៩.៩២៧ 
      

ឥណ�នេ��មស�ង់�រ៖      
មានវត�ុធានា ១១៥.៥១០  ៤៦៦.៣១៤  ១២១.២២៨ 
គា� នវត�ុធានា ២៣.១៩៣  ៩៣.៦៣០  ៤១.៥៩៧ 
      

ឥណ�ន�ប់សង��័យ៖      
មានវត�ុធានា ៧៩.៨២០  ៣២២.២៣៣  ៥៦.៧៣៦ 
គា� នវត�ុធានា ១០.៤៨៣  ៤២.៣២០  ៤៤.០១៣ 
      

ឥណ�ន�ត់បង៖់      

មានវត�ុធានា ១០៥.៥៣៣  ៤២៦.០៣៧  ៤៤.០៥៥ 

គា� នវត�ុធានា ២៣៦.៨៤៦  ៩៥៦.១៤៧  ១០៧.៧៨៣ 

      

 ២.១០៥.៩២០  ៨.៥០១.៥៩៩  ១.៨១៥.៩៣៥ 
 
 

១១.  គណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

      
ករ្របាក្់រត�វទទួល ១៤.៤៣៦  ៥៨.២៧៨  ២១.៥៧៥ 

គណនីទទួលេផ្សងៗ ៥៤.០៦២  ២១៨.២៤៨  ២៩.៨៩៤ 

បុេរ្របទន -  -  ១៣.៨០៣ 

ចំណាយបងម់ុន ១០.១២៦  ៤០.៨៧៩  ២.៥៥៩ 

      

 ៧៨.៦២៤  ៣១៧.៤០៥  ៦៧.៨៣១ 
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១២.     ្រទព្យសម្បត�ិអរបូី 

 កុំព���ទ័រ 

 ដុ���រ�េមរ�ក 

ៃថ�េដម  

សមតលុ��� ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០១៦/ៃថ�ទ១ី ែខមក� ���២ំ០១៧ - 

ករទិញបែន�ម ១៣.១០០ 

  

សមតុល��� ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០១៧ ១៣.១០០ 

  

រលំសប់ង�រ  

សមតលុ��� ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០១៦/ៃថ�ទ១ី ែខមក� ���២ំ០១៧ - 

រលំស់ក�ុងឆា�  ំ ១៨៦ 

  

សមតុល��� ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០១៧ ១៨៦ 

  

RÖ[ —ÉញG  

សមតុល���ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០១៧ ១២.៩១៤ 

  

(គិតជាពនេ់រៀល) ៥២.១៣៤ 

  

សមតុល���ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០១៦ - 
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១៣.  ្រទព្យសម្បត�ិនិងបរកិ� រ 
 

 �រែកលម� េ�គឿងស���រ�ម េ�គឿងបរ����រ បរ����រ  

 អ�រ និងបរ����រ���ប់ កំុព���ទ័រ �រ��ល័យ �នយន� 

 ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក 

ៃថ�េដម      

សមតុល���ៃថ�ទី១ ែខមក� ���២ំ០១៦ - ៤.១៧៩ ៤.៤២៥ ៣.៥៥៣ - 

ករទិញបែន�ម - ៥.៤០៤ ១២.៩៧៥ ៤.១៥៧ ៨៥០ 

ករជំរះប�� ី - (១.៣២៨) - (៥៦៨) - 
      

សមតុល��� ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០១៦ - ៨.២៥៥ ១៧.៤០០ ៧.១៤២ ៨៥០ 

ករទិញបែន�ម ១១.៦២៤ ៩.៣៧៥ ៣.៤៤២ - ១.៩៥០ 

ករេផ�រ - ១.៤៣២ ៤៥០ (១.៨៨២) - 

ករជំរះប�� ី - (២.២២៥) (៧៣២) (២.០៤៩) - 

      

សមតុល���ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���២ំ០១៧ ១១.៦២៤ ១៦.៨៣៧ ២០.៥៦០ ៣.២១១ ២.៨០០ 

      

រលំសប់ង�រ      

សមតុល���ៃថ�ទី១ ែខមក� ���២ំ០១៦ -    ៥៨៧  ១.២៧៦ ៥២១ - 

រលំស់ក�ុងឆា�  ំ -    ១.៥២៣ ៥.៥២៨ ១.០៧១   ១៩៥ 

ករជំរះប�� ី -    (២៣៦) - (៥២) - 

      

សមតុល���ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០១៦ - ១.៨៧៤ ៦.៨០៤ ១.៥៤០  ១៩៥ 

រលំស់ក�ុងឆា�  ំ ១.៣៩៥ ៣.៦១៦ ៩.០៣៨ ៤០៣ ៥០១ 

ករជំរះប�� ី - (៥២៣) (៣២៦) (៣០៦) - 

      

សមតុល��� ៃថ�ទី៣១ ែខធ�����២ំ០១៧ ១.៣៩៥ ៤.៩៦៧ ១៥.៥១៦ ១.៦៣៧ ៦៩៦ 

តៃម�េយាង       

សមតុល���ៃថ�ទី៣១ ែខធ�����២ំ០១៧ ១០.២២៩ ១១.៨៧០ ៥.០៤៤ ១.៥៧៤ ២.១០៤  

       

(គិតជាពនេ់រៀល) ៤១.២៩៤ ៤៧.៩១៩ ២០.៣៦៣ ៦.៣៥៤ ៨.៤៩៤  

       

សមតុល្យនាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ - ៦.៣៨១ ១០.៥៩៦ ៥.៦០២ ៦៥៥  
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១៤. បំណុលេផ្សងៗ 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      
ភាគហុ៊និក ៦២៥.០០០  ២.៥២៣.១២៥  - 

ចំណាយករ្របាក្់រត�រសង ២៥.២១១  ១០១.៧៧៧  ២៣.២៧៥ 

បំណុលេផ្សងៗ ៣៩.២៦៩  ១៥៨.៥៣០  ២១.៨៩១ 

ពន�កតទុ់កែដល្រត�វសង ៦.១៨៩  ២៤.៩៨៥  ១២.១៤៥ 

បំណុលបង�រ ៣.០៣២  ១២.២៤០  ២.០៦៣ 

      

 ៦៩៨.៧០១  ២.៨២០.៦៥៧  ៥៩.៣៧៤ 
 
១៥. បំណុលជំពក់េទភាគហ៊ុនិក 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 �ន់េរៀល �ន់េរៀល  �ន់េរៀល 
     

លក្ស� ី្របាយម៍ អុិនេវសេមន ១.២៩០.០០០ ៥.២០៧.៧៣០  ១.០៥០.០០០ 
 

• េនក�ុងកំឡុងឆា� ២ំ០១៥ ្រគឹះស� នទទួលបានកម�ឥីណទនពី្រក�មហុ៊ន លក្ស� ី្របាយម៍ អុិនេវសេមន ខូអិល-

ធីឌី ក�ុងទឹក្របាកច់ំនួន ៥០.០០០ដុល� រអេមរកិគត ់ ែដល្រត�វផុតកំណតក់�ុងរយៈេពល១៦៨ែខ។          

សមតុល្យឥណទនែដលបានដក នឹង្រត�វបង់ែតករ្របាកជ់ា្របច្ំរតីមាស នូវអ្រតករ្របាក់ ១៤% ក�ុងមយួ

ឆា�  ំនិង្របាកេ់ដមសង្រតឡប់វញិេនៃថ�ផុតកំណត់ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។  

 

• េនកំឡុងឆា� ២ំ០១៦ ទទួលបានកម�ឥីណទនពី្រក�មហុ៊ន លក្ស� ី ្របាយម ៍ អុិនេវសេមន ខូអិលធីឌី ក�ុងទឹក

្របាកច់ំនួន ១.០០០.០០០ដុល� រអេមរកិគត ់ ែដល្រត�វផុតកំណតក់�ុងរយៈេពល ១៦៨ែខ។ សមតុល្យ 

ឥណទនែដល បានដកនឹង្រត�វបងែ់តករ្របាក់ជា្របច្ំរតីមាសនូវអ្រតករ្របាក់ ១៤% ក�ុងមយួឆា�  ំ និង

្របាកេ់ដមសង្រតឡប ់វញិេនៃថ�ផុតកំណតៃ់នកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។  

 

• េនកំឡុងឆា� ២ំ០១៧ ទទួលបានកម�ឥីណទនពី្រក�មហុ៊ន លក្ស� ី ្របាយម ៍ អុិនេវសេមន ខូអិលធីឌី ក�ុងទឹក

្របាកច់ំនួន ១.០០០.០០០ដុល� រអេមរកិគត ់ ែដល្រត�វផុតកំណតក់�ុងរយៈេពល ១៦៨ែខ។ សមតុល្យ 

ឥណទនែដល បានដកនឹង្រត�វបងែ់តករ្របាក់ជា្របច្ំរតីមាសនូវអ្រតករ្របាក់ ១៤% ក�ុងមយួឆា�  ំ និង

្របាកេ់ដមសង ្រតឡបវ់ញិេនៃថ�ផុតកំណតៃ់នកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១៧ ទឹក

្របាកច់ំនួន ២៤០.០០០ ដុល� រអេមរកិ្រត�វបានេ្រប្របាស់។ 
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១៦. េដមទុន 
  

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ចំនួន ដុ���រ�េមរ�ក �ន់េរៀល  ចំនួន ដុ���រ�េមរ�ក 
ភាគហុ៊នធម�ត (១០០ដុល� រ     

អេមរកិក�ុងមយួភាគហុ៊ន) 

 

  

   

បានអនុមត័ ១២.៥០០ ១.២៥០.០០០ ៥.០៤៦.២៥០  ១០.០០០ ១.០០០.០០០ 

       

បានេបាះផ្សោយ និងបងរ់ចួ       

នាៃថ�ទ១ី មករ ១០.០០០ ១.០០០.០០០ ៤.០៣៧.០០០  ១០.០០០ ១.០០០.០០០ 

េចញផ្សោយេដយអនុេលម

តម៖ 

     

 

- ករេចញផ្សោយថ�ី ២.៥០០ ២៥០.០០០ ១.០០៩.២៥០  - - 

       

នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ១២.៥០០ ១.២៥០.០០០ ៥.០៤៦.២៥០  ១០.០០០ ១.០០០.០០០ 
 

េនក�ុងករយិបរេិច�ទ ្រក�មហុ៊នបានអនុមត័ និងបងរ់ចួេដម្បបីេង�មេដមទុនពី ១.០០០.០០០ ដុល� រ-   

អេមរកិ េទ១.២៥០.០០០ដុល� រអេមរកិ តមរយៈករេចញផ្សោយហុ៊នបែន�មចំនួន ២.៥០០ែដលមានតៃម�

ក�ុងមយួ     ភាគហុ៊នេស� ១០០ដុល� រអេមរកិជាសច់្របាក់ស្រមាប់េគាលបំណងទុនបង�ិល។ ភាគហុ៊នែដល

បានេបាះផ្សោយថ�ីមានតៃម�េស�នឹងភាគហុ៊នែដលមានេនក�ុង្រក�មហុ៊ន។  

កម�សិទ�ិករៃន្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិទទួលបានភាគលភ េនេពលែដល្របកសេដយ្រក�មហុ៊នេហយ

មានសិទិ�េបាះេឆា� តមយួក�ុងមយួភាគហុ៊នធម�តេនក�ុងករ្របជុំរបស់្រក�មហុ៊ន។ ភាគហុ៊នធម�តទងំអស់មាន  

ចំណាតថ់ា� ក ់pari passu ទក់ទងេទនឹង្រទព្យសកម�ែដលេនសល់របស់្រក�មហុ៊ន។ 
 
 
១៧. ចំណូលករ្របាក់ 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      
ឥណទនេទអតិថិជន ៣៧៤.០៧០  ១.៥១០.១២១  ៤៤៧.០៩៧  

្របាកប់េ�� េនធនាគារ ៣៥៣  ១.៤២៥  ២៦៦  

      

 ៣៧៤.៤២៣  ១.៥១១.៥៤៦  ៤៤៧.៣៦៣ 

 

១៨. ចំណាយករ្របាក់ 

 ២០១៧  ២០១៦ 

 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

      

ចំណាយករ្របាកេ់លបំណុលជំពកេ់ទភាគហុ៊និក ១៦៧.៣៦៣  ៦៧៥.៦៤៤  ៩៤.០១៣ 
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១៩. ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗ 
 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      

ចំណូលពីករផាកពិនយ័ ១៨.៣១៨  ៧៣.៩៥០  ៦.៤៣៧ 

កំៃរេជងសរ ២៦.១៩៦  ១០៥.៧៥៣  ៣៧១ 

ចំេណញករប�ូររូបិយប័ណ�  ៣០០  ១.២១១  ២៥៩ 

ចំណូលេផ្សងៗ ១.៧០៤  ៦.៨៧៩  ២.៦២៨ 

      

ចំណូលពីករផាកពិនយ័ ៤៦.៥១៨  ១៨៧.៧៩៣  ៩.៦៩៥ 

 

 

២០. ចំណាយ្របាក់េបៀវត្ស 
 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

 

្របាកេ់បៀវត្ស និង្របាកឧ់បត�ម� ៣២៥.០៥២  ១.៣១២.២៣៥  ១៩៥.៧៤៥ 

ចណំាយេផ្សងៗ ៨៤៣  ៣.៤០៣  ៥.៩៥៥ 
      

 ៣២៥.៨៩៥  ១.៣១៥.៦៣៨  ២០១.៧០០ 

 

 

២១. ចំណាយរលំស ់
 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

 

រលំស់្រទព្យសម្បត�ិនិងបរកិ� រ ១៤.៩៥៣  ៦០.៣៦៥  ៨.៣១៧ 

រលំស់្រទព្យសម្បត�អិរូបី ១៨៦  ៧៥១  - 
      

 ១៥.១៣៩  ៦១.១១៦  ៨.៣១៧ 
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២២. ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      
ចំណាយក�ុងករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម� ៦៦៨  ២.៦៩៧  ៣៨៨ 

ចំណាយកំៃរេជងសរ ៥១.៤៦២  ២០៧.៧៥២  ៤០.៥០៣ 

ចំណាយែផ�កទំនាកទ់ំនង ៩.៧៩៣  ៣៩.៥៣៤  ៥.៦៧៩ 

ចំណាយេលសមាជិកភាព ១.០១៩  ៤.១១៤  ៥៦៣ 

ចំណាយេលសមា� រៈករយិាល័យ ៧.១១៣  ២៨.៧១៥  ៩.៣២៩ 

ចំណាយេលេសវកម�អ�កជំនាញ ១២.៥៤២  ៥០.៦៣២  ៨.៦៦៩ 

ចំណាយជួលផ�ះ ២៦.៤១៦  ១០៦.៦៤១  ២៤.៥៦២ 

ចំណាយក�ុងករេធ�ដំេណ រ ១៨.៦៥៧  ៧៥.៣១៨  ៩.៣៤៧ 

ចំណាយទឹកេភ�ង ៥.២៨៧  ២១.៣៤៤  ៥.៤០៦ 

ចំណាយេផ្សងៗ ៣៥.៣៩៦  ១៤២.៨៩៤  ៤០.៧០៣ 

 ១៦៨.៣៥៣  ៦៧៩.៦៤១  ១៤៥.១៤៩ 
 
 
 
 
២៣. ចំណាយពន� 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      
ចំណាយពន�េល្របាកច់េំណញ៖      
ក�ុងករយិបរេិច�ទបច�ុប្បន� ៤.២១១  ១៧.០០០  ៤.៥៣៣ 
សំវធិានធនខ�ះេនឆា� មំុន -  -  ១.៦៩៨ 
      
ចំណាយពន�សរុប ៤.២១១  ១៧.០០០  ៦.២៣១ 

 
 

ែផ�កេលច្បោប់ស�ីពីសរេពពន�របស់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា្រគឹះស� នមានកតព�កិច� ក�ុងករបងព់ន�េល
្របាក ់ ចំេណញក�ុងអ្រត ២០% (២០១៦: ២០%)ៃន្របាក់ចំេណញជាបព់ន� ឬពន�អប្បបរមា១% (២០១៦: 

១%) ៃន្របាកច់ំណូលសរុប្របសិនេបមយួណាមានតៃម�េ្រចនជាង។ 

 

តួេលខស្រមាបផ់�ូផ�ងរវងចំណាយពន� និងផលគុណៃនចំេណញគណេនយ្យនិងអ្រតពន�ដររបស់

្រគឹះស� ន មានដូចខងេ្រកម៖ 
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 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      
ករខតបងម់ុនដកចំណាយពន� (៤៦៣.១២២)  (១.៨៦៩.៦២៣)  (១៨៦.៥២៧) 
      
ពន�គណនាតមអ្រតពន�្រសបច្បោប២់០% 
   (២០១៥ :២០%) (៩២.៦២៤)  (៣៧៣.៩២៣)  (៣៧.៣០៥) 

      
ឥទ�ិពលពន�ដរេទេល៖      
ចំណាយែដលមនិអចកតក់ងពន� ៣១.៦៧៤  ១២៧.៨៦៨  ៧.០៨៣ 
ចំណាយេលពន� ពន្យោេល្រទព្យសកម�ែដលបាន
ទទួល        ស� ល់េនក�ងឆា�  ំ ៦៣.៥៣១  ២៥៦.៤៧៤  ៣២.៦៨០ 
ពន�កតក់ងបាន (២.៥៨១)  (១០.៤១៩)  (២.៤៥៨) 
ពន�អប្បបរមា ៤.២១១  ១៧.០០០  ៤.៥៣៣ 
      
 ៤.២១១  ១៧.០០០  ៤.៥៣៣ 
សំវធិានធនខ�ះេនឆា� មំុន -  -  ១.៦៩៨ 
      
ចំណាយពន�សរុប ៤.២១១  ១៧.០០០  ៤.៥៣៣ 

 

 

ចំននួៃនករខុសគា� ជាបេណា� ះអសន� ែដលគា� នពន�ពន្យោេល្រទព្យសកម� ែដលបានទទួលស� ល់េនក�ុង 

របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
      

ករខតពន�ែដលមនិបានេ្រប៖      

- ផុតកំណត្់រតីម ៃថ� ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២២ ៣១៧.៦៥៥  ១.២៨២.៣៧៣  - 
- ផុតកំណត្់រតីម ៃថ� ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២១ ១៦៣.៤០០  ៦៥៩.៦៤៦  ១៦៣.៤០០ 

 ៤៨១.០៥៥  ១.៩៤២.០១៩  ១៦៣.៤០០ 
  

 

បង�រពន�េល្រទព្យ មនិ្រត�វបានទទួលស� ល់ចំេពះវត�ុណាែដលមនិទំនងថាពន�េល្របាកច់ំេណញៃន្រក�ម-

ហុ៊ន ែដលមានស្រមាបក់តក់ងេទនឹងភាពខុសគា� បេណា� ះអសន�ែដលបានេ្រប្របាស់។ 

ករខតបងព់ន�ែដលមនិេ្រប្របាស់គឺ្រត�វពិនិត្យនិង្រពមេ្រព�ងេដយនាយកដ� នពន�ដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  ទំពរ័ទី 57 

២៤. ករសន្យោភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ 
 
�គឹះ���នែដល�ភតិកៈ 
 

្រគឹះស� នបានចុះកិច�សន្យោជា ភតិសន្យោ្របតិបត�ិករែដលមនិអចលុបេចលបានស្រមាបក់រជួល

ករយិាល័យែដលជាលទ�ផលៃនកិច�សន្យោជួលនាេពលអនាគត ែដលនឹងអនុេលមតមលក�ខណ� មយួចំនួនេន

ក�ុងកិច�សន្យោ េហយនិងអច្រត�វែកតំរូវតមអ្រតទីផ្សោរ្របចឆំា� ។ំ េនចុងករយិបរេិច�ទេនះ្រគឹះស� នេនមាន 

ករសន្យោេយាងតមភតិសន្យោ្របតិបត�ិករែដលមនិអចលុបេចលបាន និង្រត�វដល់េពលបងេ់នកលបរេិច�ទ

ដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
មនិេលសពី ១ឆា�  ំ ២៩.២០៦  ១១៧.៩០៥  ១២.៥៤០  
េលស ១ឆា�  ំនិងមនិេលសពី ៥ឆា�  ំ ១០០.៦១០  ៤០៦.១៦៣   ២៥.៦៤០ 
េលសពី ៥ឆា�  ំ ១២២.១៤៤  ៤៩៣.០៩៥  - 
      
 ២៥១.៩៦០  ១.០១៧.១៦៣  ៣៨.១៨០ 

 
២៥. ្របតបិត�ិករភាគីពក់ព័ន� 
 

្រគឹះស� នមាន្របតិបត�ិករណ៍ជាមយួភាគីពកព់ន័�ក�ុងកំឡុងករយិបរេិច�ទដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក  �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
មា� ស់ភាគហុ៊ន      

លក��ី ្របាយម ៍អុិនេវសេមន      

បុេរ្របទនេទឲ្យ្រគឹះស� ន ២៤០.០០០  ៩៦៨.៨៨០  ១.០០០.០០០ 

ចំណាយករ្របាក់ ១៦៧.៣៦៣  ៦៧៥.៦៤៤  ៩៤.០១៣ 

 

Hikari Power Hong Kong Ltd.      

បុេរ្របទនេទឲ្យ្រគឹះស� ន ៦២៥.០០០  ២.៥២៣.១២៥  - 

 

 
តុល្យករជាមយួភាគីពកព់ន័�េនចុងអំឡុងករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ែដលមានបង� ញេនក�ុង 

កំណតស់មា� ល់េលខ ១៥ ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

្របតិបត�ិករជាមយួភាគីពកព់ន័�ែដលបង� ញខងេល្រត�វបាន េធ�េឡងតមលក�ណៈពណិជ�កម�ធម�ត។ 

២៦.  េគាលេដ និងេគាលករណ៍ៃនករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ 
 

េគាលករណ៍ៃនករ្រគប់្រគងហនិភយ័ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� នគឺេដម្បេីធ�ឲ្យ្របេសរបំផុត នូវករបេង�ន

តៃម� ដល់មា� ស់ភាគហុ៊នខណៈកតប់ន�យជាអប្បបរមានូវផលបះ៉ពល់ជាអវជិ�មាន ែដលេកតេឡងេដយសរ

ករែ្រប្រប�លៃនទីផ្សោរហិរ�� វត�ុ។ 
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្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានតួនាទីកំណតេ់គាលេដ និងេគាលករណ៍ៃនករ្រគប់្រគងហិរ�� វត�ុស្រមាប្់រគឹះ

ស� ន។បនា� បម់ក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបេង�តនូវេគាលករណ៍លំអិតដូចជាេគាលករណ៍ទកទ់ង នឹងក្រមតិសិទ�ិ
អំណាចតនួាទី ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ ករកំណតអ់ត�ស�� ណ និងករវស់ែវងហនិភ័យ និងក្រមតិហនិភយ័ែដល

អនុេលមតម េគាលេដ និងេគាលករណ៍ែដលបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 
 
(១) �និភ័យឥណ�ន 
 

្រក�មហុ៊នសន�តហនិភ័យេលឥណទនែដល្រត�វបានកំណតថ់ាជាហនិភ័យ ក�ុងករណីែដលអ�កសំុខ�ីមនិ

អច សងបំណុលទងំ្រស�ងេនៃថ�ដល់កលកំណត។់ ្រក�មហុ៊នេធ�ករចត់ថា� កក់្រមតិហនិភយ័េលឥណទន

ែដលខ�ួន អចរ៉បរ់ងេដយដកក់្រមតិហនិភ័យជាទឹក្របាក់ែដលអចផ�ល់េទអ�កសំុខ�ីណាមយួ ្រក�មអ�កសំុខ�ី
ណាមយួ និងេល តំបនភ់ូមសិ�ស� និងេលែផ�កេសដ�កិច�។ នីតិវធិីេដម្បដីកក់្រមតិេលហនិភយ័ ករ្រត�តពិនិត្យ 

ករេ្រប្របាស់ និងករ ្រគប្់រគង្រត�វបានេធ�េឡងេដយែផ�កេទេលបទប�� ៃផ�ក�ុង។ ហនិភយ័ទងំេនះ្រត�វបាន

តមដន ្រត�តពិនិត្យជា េទៀងទត។់  

  

ហនិភយ័េលឥណទន ្រត�វបានចតែ់ចងតមរយៈករវភិាគេទៀងទតេ់លសមត�ភាពសងរបស់អ�កសំុខ�ី 

និងអ�កែដលរពំឹងថាជាអ�កសំុខ�ី េដម្បសីងករ្របាក ់ និង្របាកេ់ដម និងតមរយៈករពិនិត្យេឡងវញិនូវក្រមតិៃន

្របាកឲ់្យខ�ីក�ុងករណីសម្រសប។ ហនិភយ័េលឥណទនក្៏រត�វបានចតែ់ចងជាែផ�កេដយទទួលនូវវត�ុប�� ំ និង

ករធានាជាលក�ណៈ្រក�មហុ៊ន ឬបុគ�ល ្រពមទងំផ�ល់នូវឥណទនបាតប់ង។់  
 
ក. �រ�គប់�គងក�មិត�និភ័យ និងេ�ល�រណ៍�ត់បន�យ�និភ័យ 
 

្រគឹះស� នេធ�្របតិបត�ិករនិងផ�ល់ឥណទនេទឲ្យឯកត�ជន ឬសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម 

េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ ្រគឹះស� ន្រគប់្រគងក្រមតិនិង្រត�តពិនិត្យករ្របមូលផ�ុ ំហនិភ័យ 

ឥណទនេនេពលែដលវ្រត�វបានរកេឃញ។ 

្រគឹះស� នេ្រប្របាស់េគាលករណ៍ និងករអនុវត�ជាេ្រចនេដម្បបីន�យហនិភ័យឥណទន។ 

េគាលករណ៍ែដលមាន្របសិទ�ិភាពបំផុតក�ុងចំេណាមេគាលករណ៍ទងំអស់េនះ គឺករធានា

េដយ ដក់វត�ុប�� ំចំេពះឥណទនផ�ល់ជូនអតិថិជនែដលជាករអនុវត�ទូេទ។ ្រគឹះស� នអនុវត�         

េគាលករណ៍ស�ីពីករទទលួយកនូវចំណាតថ់ា� ក់ជាក់លក ់       ៃនវត�ុប�� ំឬករបន�យហនិភ័យ

ឥណទន។ ្របេភទៃនវត�ុប�� ំសំខន់ៗ  ែដលបានធានាេលឥណទនផ�ល់ជូនអតិថិជន មានដូច

ជា វត�ុប�� ំជា្រទព្យសម្បត�ិ (យាន�យន�និង្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងៗ)។ 
 
 

ខ. �និភ័យឥណ�នអតិបរ�េ�យមិនគិតវត��ប���ំឬ�រព�ងីកឥណ�នេផ��ងៗ 
  

 កំណត់ 
ស���ល់ 

២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

�និភ័យឥណ�ន�ក់ទងនឹង 

  �ទព��សកម�ក��ង��ងតុល���រ៖    
 

 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ ៩ ៦៥៦.៣៧៥ ២.៦៤៩.៧៨៦   ៩៧.០៨២  

ឥណទនអតិថិជន ១០ ២.១០៥.៩២០ ៨.៥០១.៥៩៩  ១.៨១៥.៩៣៥ 

គណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ ១១ ៧៨.៦២៤ ៣១៧.៤០៤  ៦៧.៨៣១ 

    

 

 

  ២.៨៤០.៩១៩ ១១.៤៦៨.៧៩០   ១.៩៨០.៨៤៨ 

 



 
 
 

  ទំពរ័ទី 59 

 តរងខងេលេនះបង� ញពីស� នភាពអ្រកកប់ផុំតៃន ហនិភ័យឥណទនរបស់្រគឹះស� ននាៃថ�ទី
៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ េដយមនិគិតេលវត�ុប�� ំឬករព្រងីកឥណទនេផ្សងៗ។ ចំេពះ្រទព្យសកម�ក�ុង

តរងតុល្យករហនិភ័យែដលបានបង� ញខងេលគឺែផ�កេទេលតៃម�ពិតគណេនយ្យសុទ�។ 
 

គ. ឥណ�នអតិថិជន 
 

ឥណទនអតិថិជន្រត�វបានសេង�បដូចខងេ្រកម៖ 

 
 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 
     
ឥណទនអតិថិជនែដលមនិហួសកណំត់ និង

មនិថយចុះតៃម� ១.៥៣៤.៥៣៥ ៦.១៩៤.៩១៨  ១.៤០០.៥២៣ 

ឥណទនអតិថិជនែដលហួសកំណត ់ែតមនិ

ថយចុះតៃម� ៣៦៤.០៧២ ១.៤៦៩.៧៥៨  ២១៧.០៦៧ 

ឥណទនអតិថិជនែដលថយចុះតៃម�  ២០៧.៣១៣ ៨៣៦.៩២៣  ១៩៨.៣៤៥ 

     

ឥណទនដុល ២.១០៥.៩២០ ៨.៥០១.៥៩៩  ១.៨១៥.៩៣៥ 

សំវធិានធនេលឥណទនសង្ស័យ (៤០៥.៦៥៨) (១.៦៣៧.៦៤១)  (១៩៨.៣៤៥) 
     

ឥណទនអតិថិជនសុទ� ១.៧០០.២៦២ ៦.៨៦៣.៩៥៨  ១.៦១៧.៥៩០ 
 

 

ស្រមាប់េគាលបំណងេដម្បេីធ�សំវធិានធនកររពំឹងទុកតៃម� ែដលអចស� របានពី្រទព្យ

ប�� ំ (េលកែលងែតជាសច់្របាក)់ មនិ្រត�វបានយកមកេធ�ករពិចរណាេដយែផ�កេលលក�ខណ�

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនជាបស់ង្សយ័សរុប គឺមានចំនួន 

៤០៥.៦៥៨ដុល� រអេមរកិ(២០១៦: ១៩៨.៣៤៥ដុល� រអេមរកិ) ែដលតំណាងឲ្យសំវធិានធន

ចបំាចត់្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រពមទងំសំវធិាធនបែន�មេលឥណទនបាតប់ង។់ 
 
 

(១) ឥណ�នអតិថិជនែដលមិនហួសកំណត់និងមិនថយចុះតៃម� 

ឥណទនអតិថិជនែដលមនិហួសកលកំណត់សង នឹងមនិ្រត�វបានចតទុ់កថាថយ

ចុះ តៃម�េទលុះ្រតែតមានពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដលចង�ុលបង� ញផ�ុយពីេនះ។ 
 

(២) ឥណ�នអតិថិជនែដលហួសកំណត់ប៉ែុន�មិនថយចុះតៃម� 

ឥណទនអតិថិជនែដលហួសកលកំណតស់ង ែតមនិ្រត�វបានចតទុ់កថាថយចុះ

តៃម�េទលុះ្រតែតមានពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដលចង�ុលបង� ញផ�ុយពីេនះ។  

 

 

 

 

 



 

  ទំពរ័ទី 60 

 

 (៣) ឥណ�នអតិថិជនែដលថយចុះតៃម� 

អនុេលមេទតម្របកសេលខខ៧-០២-១៨៦្របក. ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ំ

២០០២ ស�ីពីករេធ�ចំណាត់ថា� កឥ់ណទននិងសំវធិានធនឥណទន ែដលហួសកល

កំណតេ់្រចន ជាង៣០ៃថ� គឺ្រត�វបានចតទុ់កថាថយចុះតៃម� និងកំរតិអប្បមាៃនសំវធិាន

ធនជាកល់ក។់ស្រមាបក់រថយចុះ្រត�វបានេធ�េឡង េដយពឹងែផ�កេទេល្រក�មែដល  

ពកព់ន័� លុះ្រតែតមាន ពត័៌មានដៃទេទៀតប�� ក់ថាផ�ុយពីេនះ។ 

 

 (៤) ឥណ�នអតិថិជនែដល�នចរ�រេឡើងវ�ញ 

ពុំមានឥណទនអតិថិជនែដលបាន ចរចរេឡងវញិណាមយួេកតមានេនក�ុងនា ៃថ�

ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦។ 

 

ឃ. �ររ�បអូសវត��ប���ំ 

ក�ុងអឡុំងករយិបរេិច�ទប��ប ់ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ្រគឹះស� នមនិបានរបឹអូស        

្រទព្យសកម�េផ្សងៗែដលបានដកប់�� ំេនាះេទ។ 
 

(២)  �និភ័យអ���រ��ក់ 
 

ហនិភយ័អ្រតករ្របាក់សំេដេលករផា� ស់ប�ូរេទេលចំណូលអ្រតករ្របាកសុ់ទ� ែដលជាលទ�-

ផល ៃនករផា� ស់ប�ូរកំរតិអ្រតករ្របាក់ េហយនិងករេឡងចុះៃនសមាសភាគរបស់្រទព្យសកម� និង 

បំណុល ។ ហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់ គឺ្រត�វបានចតែ់ចងតមរយៈករ្រត�តពិនិត្យយ៉ាងល�ិតល�នេ់លផល

ៃនករវនិិេយាគ ករកំណត់ៃថ�ទីផ្សោរៃថ�េដមៃនមូលនិធិនិងតមរយៈករវភិាគចេនា� ះភាពងយបះ៉ពល់

របស់អ្រតករ្របាក។់ ករកតប់ន�យជាសក� នុពលេនក�ុងចំណូលអ្រតករ្របាក់សុទ�េកតពីចលនា

អវជិ�មានរបស់អ្រតករ្របាក ់ គឺ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យផ�ុយនឹង្រពំែដនៃនករអតេ់អនហនិភយ័ែដលបាន

កំណត។់ ករវភិាគៃនហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ែដលជាបទ់ក់ទងេទនឹង្រទព្យសកម�និងបំណុលរបស់

្រគឹះស� ន្រត�វបានបង� ញខងេ្រកម។ 

តរងខងេ្រកមេនះសេង�បអំពីរបាយករណ៍របស់ ្រគឹះស� នចំេពះហនិភយ័អ្រតករ្របាក់។ 

តរងេនះមានរបប់��ូ ល្រទព្យសកម� និងបំណុលរបស់្រគឹះស� នក�ុងតៃម�ពិតេដយចំណាត់ថា� កត់មៃថ�

េផ�ម ករចរចេលអ្រតករ្របាក់ឬៃថ�ដល់កលកំណត។់ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  ទំពរ័ទី 61 

 



 

  ទំពរ័ទី 62 

 
 

 



 
 
 

  ទំពរ័ទី 63 

(៣) �និភ័យេលើ�ច់��ក់�យ�សួល 
 

  ហនិភយ័លំហូរសច្់របាក ់ គឺពកព់ន័�នឹងសមត�ភាពក�ុងកររក្សោ្រទព្យសម្បតិ�បងិ�ល េដម្បី
បំេពញនូវកិច�សន្យោនិងកតព�កិច�ហិរ�� វត�ុេពលវដល់កលកំណតស់ងក�ុងតៃម�សមេហតុផលមយួ។ 

បែន�មេទតមរល់ត្រម�វករលំហូរសច្់របាក្់រក�ម្របឹក្សោភបិាល ៃន្រគឹះស� ន្រត�តពិនិត្យយ៉ាងល�ិតល�ន់

នូវរល់លំហូរចូល និងលំហូរេចញ និងគមា� តៃថ�កំណតស់ងអំឡុងករយិបរេិច�ទ។ បែ្រមប្រម�ល        

ឥណទននិង្របាកត់ម�ល់     អតិថិជនគឺ្រត�វបានពិនិត្យេហយត្រម�វករៃនសច់្របាក់ងយ្រស�ល ្រត�វបាន

ែកស្រម�លេដម្បធីានាថា្រទព្យបង�ិលជាសច្់របាកម់ាន្រគប្់រគាន ់  េដម្បបីំេពញកិច�សន្យោនិងកតព�កិច�

ហិរ�� វត�ុេនេពលដល់ៃថ�កំណតស់ង ។ 

 តរងខងេ្រកមេនះបង� ញអំពីករវភិាគបំណុលរបស់្រគឹះស� ន េដយមានករែបងែចកជា្រក�ម

េទ តមកលកំណតេ់ដយែផ�កេទេលកលបរេិច�ទេនសល់រហូតដល់ៃថ�សង៖ 

 

 កឡំ�ងេពល ១���ំ ១���ំ េ� ៥���ំ េលើសពី៥���ំ សរុប 

 ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក 

�ៃថ�ទី៣១ ែខធ�����ំ ២០១៧     

     

បំណុលជំពកេ់ទភាគហុ៊និក - - ១.២៩០.០០០ ១.២៩០.០០០ 
បំណុលេផ្សងៗ ៦៩៨.៧០១ - - ៦៩៨.៧០១ 
     
 ៦៩៨.៧០១ - ១.២៩០.០០០ ១.៩៨៨.៧០១ 

     
(គិតជាពនេ់រៀល) ២.៨២០.៦៥៧ - ៥.២០៧.៧៣០ ៨.០២៨.៣៨៧ 

     
�ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���២ំ០១៦     
     
បំណុលជំពកេ់ទភាគហុ៊និក - - ១.០៥០.០០០ ១.០៥០.០០០ 
បំណុលេផ្សងៗ ៥៩.៣៧៤ - - ៥៩.៣៧៤ 
     
 ៥៩.៣៧៤ - ១.០៥០.០០០ ១.១០៩.៣៧៤ 

 

(៤)  �និភ័យេលើរូបិយប័ណ� 

 ហនិភយ័េលរូបិយប័ណ� សំេដេទេលហនិភ័យ ៃនករែ្រប្រប�លចុះេឡងៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

ែដលេកតេឡងពីករផា� ស់ប�ូរក�ុងអ្រតប�ូរ្របាក់រូបិយប័ណ� បរេទស។ 

 ្រគឹះស� នពុំមានហនិភ័យជាសរវន�េលរូបិយប័ណ� េទ ពីេ្រពះ្រគឹះស� នមាន្របតិបត�ិករភាគ

េ្រចនជា ្របាកដុ់ល� អេមរកិ។ វត�មានសំខនៃ់ន្របាកដុ់ល� អេមរកិគឺជាទមា� បធ់ម�តេន្របេទសកម�ុជា 

េដយសរ ្របាកដុ់ល� អេមរកិជារូបិយប័ណ� ទូទតែ់ដលេគនិយមេ្រប្របាស់។ 
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(៥)  �រ�គប់�គងមូលធន 

 កម�វត�ុចំបងរបស់្រគឹះស� នក�ុងករ្រគប់្រគងមូលធន គឺេដម្បអីនុេលមតមត្រម�វកររបស់ធនាគារ

ជាតិ និងបន�និរន�ភាពអជីវកម�  ្រពមទងំគា្ំរទដល់ករអភវិឌ្ឍអជីវកម�តមរយៈកររក្សោមូលដ� នេដម

ទុនរងឹមា។ំ 

 តរងខងេ្រកមេនះ សេង�បពីសមាសភាពេដមទុនតមច្បោប៖់ 

 ២០១៧  ២០១៦ 
 ដុ���រ�េមរ�ក �ន់េរៀល  ដុ���រ�េមរ�ក 

េដមទុន   ១.២៥០.០០០    ៥.០៤៦.២៥០  ១.០០០.០០០ 

ករខតបង�រ (៦៦៧.៦៧៩) (២.៦៩៥.៤២០)   (២០០.៣៤៦) 
     

 ៥៨២.៣២១ ២.៣៥០.៨៣០  ៧៩៩.៦៥៤ 

២៧. ពន�ជាយថាភាព 

្របពន័�ពន�ដរេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមានសភាពថ�ី េហយពន�្រត�វបានែបងែចកជាេ្រចន្របេភទនិង   

បទប��ត�ិមានករផា� ស់ប�ូរញឹកញាបែ់ដលជាធម�តពុំមានភាពច្បោស់លស់មានភាពផ�ុយគា�  និងពឹងែផ�កេលករ    

បក្រសយ។ ជាធម�តករបក្រសយខុសគា� ៗេ្រចនេកតមានេឡងក�ុងចំេណាមអជា� ធរពន�ដរ និងយុត� ធិករ។   

ពន�ដរគឺជាកម�វត�ុៃនករពិនិត្យេឡងវញិ និងករសេង�តេដយភា� កង់រពន�ដរេផ្សងៗជាេ្រចនែដលមានសមត�

កិច�ក�ុងករផាកពិន័យធ�នធ់�រនិងពិនយ័េលករ្របាក។់ កត� ទងំេនះេហយែដលអចេធ�ឲ្យមានហនិភយ័សរេព
រពន�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាខ� ងំជាង្របេទសដៃទេទៀត។ ថា� កដ់ឹងនាមំានករេជឿជាក់ថា ខ�ួនបានេធ�សំ

វធិានធនបំណុលពន�្រគប្់រគានេ់ដយែផ�កេលករបក្រសយបទប�� ត�ិពន�របស់ខ�ួន។ េទះបីយ៉ាងេនះក�ីសមត�

កិច�ពន�ពកព់ន័�អចមានករបក្រសយខុសៗគា� េហយអចេធ�ឲ្យមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�។ 

២៨. េ្របៀបេធៀបតួេលខ 

តួរេលខេ្រប�បេធៀបែដល្រត�វបាន េធ�ចំណាត់ថា� កស់រជាថ�ីេដម្បេីអយ្រសបេទនឹងរបាយករណ៍

ហិរ�� វត�ុក�ុងករយិបរេិច�ទបច�ុប្បន�។ 

                       កំណត់េឡើងវ�ញ     កំណត់ពីមុន 
     ដុ���រ�េមរ�ក  ដុ���រ�េមរ�ក 

 

��ងតុល���រ 

�ទព��សកម� 

គណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ 

 

 

៦៧.៨៣១ 

 

 

១១៦.៣៩៤ 

បំណ�ល 

បំណុលេផ្សងៗ 

 

៥៩.៣៧៤ 

 

១០៧.៩៣៧ 
 

  

រ�យ�រណ៍លទ�ផល   

ចំណាយករ្របាក់ (៩៤.០១៣) - 

ចំណាយករ្របាក់ - (៩៤.០១៣) 

សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនជាបស់ង្សយ័ (១៩៤.៤០៥) - 

ចំណាយបុគ�លិក (២០១.៧០០) - 

ចំណាយរលំស់ (៨.៣១៧) - 

ចំណាយទូេទនិងរដ�បាល (១៤៥.១៤៩) - 

ចំណាយ្របតិបត�ិករេផ្សងៗ - (៥៤៩.៥៧១) 
 



ីអ�េរលខ ៧១-៧៣ ផ�វេលខ២ បុរពិីភពថ�េវងេ�សងូ

Office # 71-73, Street No.2,  Borey Piphup Thmey (Veng Sreng)

័ផ�វេវងេ�សង ស�� ត់េ�មេ� ខណ� េ�ធ�ែសនជយ �ជ�នីភ�ំេពញ ូ

Veng Sreng Blvd, Sangkat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh 

ទូរសព័� (Telephone): 023 231 779 / 070 732 070

www.bamboomfi.com

របូ�ព �រ�ិលយ័ក�� ល

�� ២ំ០១៨

http://www.bamboomfi.com
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