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ចក្ខុវស័ិយ និងបេសក្ក្ម្ម ២

សាររេស់អគ្គនាយក្ ៣ 

ផលិតផលរេស់ក្ក្មុ្ហ នុ ៥

សក្ម្មភាពេុគ្គលិក្ក្នុងឆ្ន ាំ ៩

ភាគ្ទុនិក្ ១២

ក្ក្មុ្ក្េឹក្ាភិបាល ១៣

គ្ណៈក្ម្មម ធិការក្េតិេតតិ ១៥

រចនាសម្ព័នធក្ក្មុ្ហ នុ ២២

របាយការណ៍ក្ក្មុ្ក្េឹក្ាភិបាល ២៣

បសចក្តីរាយការណ៍រេស់សវនក្រឯក្រាជ្យ ២៨

តារាងតុលយការ ៣៣

របាយការណ៍លទធផល  ៣៤

របាយការណ៍េម្ក្ម្េក្ម្លួមូ្លធន ៣៥

របាយការណ៍លាំហូរសាច់ក្បាក់្ ៣៦

ក្ាំណត់សម្មគ ល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ៣៧
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បេសកកម្ម 
 
គ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន      
ភអីិលសីុ បានរំណត្រ់ចួជាស្គសចន៊ូវស្ោលស្ៅ 
ស្ ើមបកី្លា យជាគរុមហ៊ែុនឈានមុខ រនុងក្លរផ្តល់
ស្សវារមមហិរញ្ញ វត្ាុ ស្ហើយជាពិស្សស នរងនំ
មរន៊ូវគបត្ិបត្តិក្លរននស្សវាលអ ជ៊ូនអត្ិថិជន
គ្បរ់៊ូប។ 

ទសសនវិសយ័ 
 

គ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន   
ភអីិលសីុ នរងស្្ាើឲ្យអត្ិថិជនរបស់ខាួនមាន
ជីវភាពក្លនប់ត្គបស្សើរនស្ពលអន្ត្ ស្ៅ
រនុងសងគមរមពុជា តាមរយៈក្លរច៊ូលរមួផ្តល់
ស្សវាហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
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រយៈបពល ១២ ម្ែបានក្នលងផុតបៅ បយើងនឹងេង្ហា ញរបាយការណ៍ក្េចាំឆ្ន ាំ 2018។ ឆ្ន ាំក្នលងម្ក្បនេះ 
ក៏្ដូចជារាល់ឆ្ន ាំម្ដរ បយើងម្តងម្តក្េឈម្នូវេញ្ហា ឧសាហក្ម្មហិរញ្ញវតថុ។ 
 
ក្នុងនាម្ជាក្គឹ្េះសាថ នហិរញ្ញវតថុ គឺ្ជាេនទុក្មួ្យដ៏ធងន់ធងរ ចាំប េះការសបក្ម្ចចិតតក្គ្េ់ម្េេយ៉ាងបៅបលើ 
អាជី្វក្ម្មក្គ្េ់ទីក្ម្នលងននតាំេន់ក្េតិេតតិការ។ បលើសពីបនេះបទៀត បយើងម្តងម្តគិ្តអាំពីអវីម្ដលបយើង
អាចជួ្យដល់សងគម្ និងបសដឋកិ្ចច ពីបក្ េះបនេះគឺ្ជាម្បធោបាយម្តមួ្យគ្ត់ បដើម្បីសបក្ម្ចបាននូវ
និរនតរភាព។ ការរកី្ចបក្ម្ើនយ៉ាងឆ្េ់រហ័សចាំប េះយុទធសាស្រសតថ្មីរេស់បយើង គឺ្ឱកាសនិងការក្េកួ្ត
ក្េម្ជ្ងក្នុងវស័ិយបសវាក្ម្មហិរញ្ញវតថុ បនេះជាក្េភពថ្មីននការក្េកួ្តក្េម្ជ្ង និងការរកី្ចបក្ម្ើនចាំប េះ
យុទធសាស្រសតថ្មីរេស់បយើង ែណៈម្ដលអាជី្វក្ម្មបយើងក្េឈម្នឹងការផ្លល ស់េតូរនវវការរ ាំពឹងទុក្អតិថិ្ជ្ន
ក្គ្េ់បពលបវលា។ 
 
បេើបយើងក្ក្បេក្បម្ើលម្ក្បក្កាយរយៈបពលពីរឆ្ន ាំមុ្នចាំប េះម្ផនការម្ដលបានេបងកើត បៅឆ្ន ាំ ២០១៧ 
– ២០១៨ ែ្ុាំបជ្ឿជាក់្ថា បយើងសបក្ម្ចបានបោលបៅធាំបធងក្នុងការពក្ងឹងអាជី្វក្ម្មម្ដលម្មនស្រសាេ់
រចួម្ក្បហើយ។ក្នុងអាជី្វក្ម្មហិរញ្ញវតថុ បយើងមិ្នក្តឹម្ម្តពក្ងីក្នូវអវីម្ដលម្មនស្រសាេ់រចួម្ក្បហើយបនាេះ
បទម្តម្ថ្ម្ទាំងេបងកើនបានអតិថិ្ជ្នថ្មីម្ថ្ម្បទៀតផង។ ការេញ្ចូ លយុទធសាស្រសតហិរញ្ញវតថុរមួ្ជាមួ្យ       
វស័ិយទាំងបនេះ គឺ្ជាចាំណុចខ្ល ាំងដ៏សាំខ្ន់មួ្យរេស់ ម្េ ម្េ ូ ហ្វវ យម្នន។ ជាមួ្យនឹងសម្តថភាពទូលាំ
ទូលាយទាំងបនេះ បយើងទទួលបានក្បាក់្ចាំណូលសក្ម្មេ់ឆ្ន ាំបនេះផងម្ដរ យ៉ាងណាមិ្ញបដើម្បឲី្យបយើង
កាល យជាក្គឹ្េះសាថ នហិរញ្ញវតថុដ៏ពិតក្បាក្ដបៅក្នុងទីផារ បហតុបនេះបយើងក្តូវម្តបដើរឲ្យទន់ក្នុងវស័ិយ
ឧសាហក្ម្មហិរញ្ញវតថុម្ដលជាអាជី្វក្ម្មចម្បងរេស់បយើង។ 
 

សាររេសអ់គ្គនាយក 

លោក កកវ សុខា   ជាអគ្គនាយក 
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ម្េ ម្េ ូ បៅេនតអនុវតតនូវយុទធសាស្រសតបនេះ បដើម្បបីលើក្ក្ម្ពស់ជី្វភាពអតិថិ្ជ្ន បោយជ្ក្ម្ុញនូវតនម្ល
អាជី្វក្ម្មសនលូនិងេបងកើតនូវផលូវបឆ្ព េះបៅកាន់ការរកី្ចបក្ម្ើននាបពលអនាគ្ត។ចាំប េះការក្េកួ្តក្េម្ជ្ង
បៅទីផារបយើងបៅម្តេនតបក្ េះជាយុទធសាស្រសតម្ដលបធវើឲ្យម្មនការផ្លល ស់េតូរបៅក្នុងក្េបទសក្ម្ពុជា។  
 
ក្បាក់្ក្ម្ចីសរេុបានបក្ើនបេើង គិ្តជាទឹក្ក្បាក់្ចាំនួន ១០៧ % គិ្តជាទឹក្ក្បាក់្ចាំនួន ២.១ លាន
ដុលាល រអាបម្រកិ្ ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៧ បក្ើនបៅ ៤.៣៥ លានដុលាល រអាបម្រកិ្ ក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៨។ បយងតាម្
ម្ផនការសក្ម្មេ់រយៈបពលេីឆ្ន ាំ រេស់បយើង ក្បាក់្ក្ម្ចីសរេុនឹងបក្ើនរហូតដល់ ១២០% គឺ្បក្ើនបេើង
ដល់ ៩.១ លានដុលាល រអាបម្រកិ្ ក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ខ្ងមុ្ែ។ បយើងម្មនបម្មទនភាព ចាំប េះការែិតែាំ
ក្េឹងម្ក្េងរេស់បយើង ក្នុងការពក្ងីក្ទីផារចូលជិ្តដល់តាំេន់អតិថិ្ជ្នរេស់បយើង។ 

បទេះេីជាម្មនភាពបជាគ្ជ័្យយ៉ាងណា ក៏្បយើងបៅម្តសម្លឹងបម្ើលបៅមុ្ែយ៉ាងឆ្ង យ បដើម្បេីបងកើននូវ
ការអភិវឌ្ឍគ្បក្ម្មងជាបក្ចើនេម្នថម្បទៀត។ បលើសពីបនេះបទៀត បយើងនឹងេនតម្សវងរក្ឱកាសសក្ម្មេ់ 
ការវនិិបយគ្ថ្មី  ម្ដលអាចនិងេបងកើននូវភាពបជាគ្ជ័្យ ជូ្នដល់ភាគី្ ក់្ព័នធរេស់បយើង សូម្បីម្ត
សថិតបៅក្នុងេរយិកាសបសដឋកិ្ចចមិ្នចាស់លាស់ក៏្បោយ។ បនេះគឺ្ជាសុពលភាពននការបេតជ្ាចិតត
រេស់បយើងចាំប េះអភិបាលកិ្ចចដ៏លអ រមួ្ទាំងបយើងជាមួ្យអតិថិ្ជ្ន, បនេះបហើយម្ដលជាម្ផនក្មួ្យដ៏
សាំខ្ន់ននការធានាភាពបជាគ្ជ័្យរេស់ ម្េ ម្េ ូ ហ្វវ យម្នន។ វាក៏្េង្ហា ញពីការបេតជ្ាចិតតដ៏មុ្តម្មាំ
រេស់បយើង ក្នុងការេបងកើននូវក្ក្មិ្តទីផារហិរញ្ញវតថុ ឲ្យកាន់ម្តសម្បូរម្េេនាឆ្ន ាំខ្ងមុ្ែបនេះផងម្ដរ។ 

ែ្ុាំសូម្ម្ថ្លងអាំណរគុ្ណយ៉ាងក្ជាលបក្ៅដល់ក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាល នាយក្ក្េតិេតតិ នាយក្ការយិល័យ 
និងេុគ្គលិក្ទាំងអស់ ម្ដលបានផតល់ការោាំក្ទនូវ កិ្ចចការក្េតិេតតិការរេស់ ម្េ ម្េ ូ ហ្វវ យម្នន តាាំងពី
ម្ថ្ងចេ់បផតើម្រហូតម្ក្ដល់បពលេចចុេបននកាល។ 
 
  
 
 
ស្ោរ កកវ សខុា 
អគ្គនាយក 
បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ 
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ផលតិផលរេសក់េ៊ែម្េ៊ែ៊ូ ហ្វា យកនន 
  ឥណទានសម្រាេ់ទិញម្ ៊ូត៊ូ 



 

 

 

 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ឥណទានរយៈបេលខ្លី 
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ឥណទានបម្រេើម្រាសផ់្ទា លខ់្លួន 
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ឥណទានផលតិផល ១២១ 
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សកម្មភាេនានា និងការហ្ាកឹហ្ានឺដលេ់ុគ្គលកិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បនទបស់គមាបក់្លរហាររហាឺន ល់បុ គ្លិរ 

សរមមភាពហាររហានឺ និងក្លរបំពារបំ់បន៉ជំនញ ល់បុ គ្លិរ 
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 ំស្ណើ ររំស្ថនតគបចឆំ្ន  ំ២០១៨ ស្ៅស្ខត្ត មណឌ ល្ីរ ី
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  សរមមភាពនននន ំស្ណើ ររំស្ថនតគបចឆំ្ន  ំ២០១៨ ស្ៅស្ខត្ត មណឌ ល្ីរ ី
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ម្រកុម្ម្រេកឹាភាិល 
  

Mr. Yoichi 
Shiraishi 

 

គបធានគរុមគបររាភបិាល 

 
Mr. Shigeta 
Mitsutoki 

 

អភបិាល 

 
 

បោក លមឹ្ សជុាត ិ
អភបិាល 

 
 

បោក ណា សធុ ី
អភបិាលឯររាជយ 
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បលាក្ លមឹ្ សជុាតិ ជាអភិបាល 

 
  ` 

 
 
 
 
 
 
 
 
ស្ោរ លរម សុជាត្ិ ជាអភបិាលននគ្រឹះស្ថា នមគីរូហរញិ្ញ វត្ាុ  បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ។ បចចុបបននស្នឹះស្ោររជ៏ាសមាជិរ
គរុមគបររា     ភបិាលស្ៅរនុងគរុមហ៊ែុនមយួចំនួនស្ ៀត្។ ស្គៅពីក្លរ ររនគំរុមហ៊ែុនជាស្គចើនស្នឹះ ស្ោរ លរម សុជាត្ិ បត្ងបត្
ចំណាយស្ពលស្វោប លស្ៅសល់របស់ស្ោរ ស្ ើមបចី៊ូលរមួចំបណររនុងក្លរងារសងគម មានជាអា ិ៍ ជាសមាជិរសភាពាណិជជ
រមមរមពុជា (CCC) អនុគបធាន ( Vice President ) ននសមា្មនស៍ហគ្ិនវយ័ស្រមងរមពុជា (YEAC) និងជា សមាជិរគរុម
គបររាភបិាលរបស់រារបអនរវនិិស្ោ្រមពុជា (“CIC”) ។ 
ស្ោរ លរម សុជាត្ិ ធាា បជ់ាអ្គនយររបស់គរុមហ៊ែុន PCG& Partners ប លជាគរុមហ៊ែុនផ្តល់ស្សវាគបររាស្ោបល់បផ្នរ
ហិរញ្ញ វត្ាុ។ ស្ហើយនស្ពលស្នឹះផ្ងប រ 
 
ស្ោររ៏ជាន ៊្ូគ្បគ់្ង ( Managing Partner ) របស់គរុមហ៊ែុន NAS Co.,ltd. ។ 
មុននរងច៊ូលរមួជាមយួគរុមហ៊ែុន PCG & Partners និង NAS Co.,Ltd ស្ោរបានចំណាយស្ពលជាង១០ឆ្ន ជំាជំនួយក្លរ
អនរគ្បគ់្ងស្ៅគរុមហ៊ែុន Morision Kak & Associates ប លជាសមាជិរ នន Morision International។ ស្ោរធាា បស់្្ាើ
ក្លរងារជា អនរគត្ួត្ពិនតិ្យ និងតាមដានបផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ (Financial Controller) ស្ៅគរុមហ៊ែុន Leopard Capital 
(Cambodia) Ltd រយៈស្ពលជាង២ឆ្ន  ំ។ 
ស្ោរ លរម សុជាត្ិ បានបញ្ចប់ថ្នន រប់រញិ្ញញ បគត្ស្ស ឋរិចច ពីស្ថរលវ ិាល័យភ៊ូមនិទនីត្ិស្ថស្រសត និង វ ិាស្ថស្រសតស្ស ឋរិចច ស្ៅ
គបស្ សរមពុជា។ ស្លើសពីស្នឹះ ស្ោរបាន  ួលន៊ូវសញ្ញញ ប័គត្ CPA Qualification ពី CPA Australia Ltd, ACCA 
Qualification ពី The Association of Charted Accountants ពីចគរភពអងស់្្ាស និង Master of Science ពី 
University of London ពីចគរភពអងស់្្ាស ។  
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បលាក្ កកវ សខុា ជាអគ្គនាយក្ 

ស្ោរ សុខា មានរំស្ណើ ត្ស្ៅស្ខត្តស្ថា យស្រៀង។ ស្ោរបានច៊ូលរមួក្លរងារជាមយួ គ្រឹះស្ថា នមគីរូហរញិ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យ
បនន ភអីិលសីុ រនុងត្ួន ីជា នយរគបត្ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ាុ ចបព់ីបខសីហ្វ ឆ្ន ២ំ០១៦  នទរមជាមយួស្ពលស្នឹះប រ សុខា រ៏
មានត្ួន ីជា នយរគបត្ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ាុ ស្ៅគរុមហ៊ែុន Laksmi Prime Investment ផ្ងប រ។ សុខាគត្ូវបានផ្តល់ក្លរ
 ុរចិត្តនិងបត្ងតាងំជា អ្គនយរ ននគ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ ស្ដាយគរុមគបររាភបីាលស្ៅ
បខ្ន៊ូ ឆ្ន  ំ២០១៧។ រនុងត្ួន ីស្នឹះ ស្ោរបាន ររនំ្ ណៈរមាម ្ិក្លក្លរគ្បគ់្ង ប ល  ួលបនទុររនុងក្លរស្រៀបចំបផ្នក្លរ
ជាយុ ធស្ថស្រសតនន ស្ ើមបសី្្ាើឲ្យមានគបសិ ធភាពននគបត្ិបត្តិក្លរជំនួញគបចនំថៃ។ 

 

ស្ោរ សុខា បាននមំរជ៊ូនគ្រឹះស្ថា នមគីរូហរញិ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ន៊ូវប ពិស្ស្ថ្ន៍ជាង ១៣ ឆ្ន  ំ រនុងនមជាស្មគរុម ររនសំ្ៅ
រនុងវស័ិយ្នោរប លពារព់ន័ធនរង   ក្លងារ្ណស្នយយហិរញ្ញ វត្ាុ ក្លរគ្ប់គ្ងហិរញ្ញ វត្ាុ និងក្លរស្រៀបចំបផ្នក្លរថវកិ្លរ។ 
ត្ួន ីសំខាន់របស់ស្ោរស្ៅស្លើមុខត្ំបណង្ំ ៗ មយួចំនួន្ឺក្លរ  ួលខុសគត្ូវចបព់ី្ណស្នយយររ, គបធាន
្ណស្នយយររបផ្នរគ្បគ់្ងថវកិ្លនិងគត្ួត្ពិនិត្យ គបធានបផ្នរ្ណស្នយយហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិ និងជំនួយក្លរគបធាននយរ
ដាឋ នហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 

ស្ោរ សុខា បានបញ្ចប់ថ្នន រ់បរញិ្ញញ ប័គត្ជានខ់ពស់ជំនញគ្ប់គ្ងហិរញ្ញ វត្ាុ រនុងឆ្ន ២ំ០០៨ ថ្នន រប់រញិ្ញញ បគ័ត្ស្ស ឋរិចច 
ជំនញនោរ និងហិរញ្ញ វត្ាុ រនុងឆ្ន ២ំ០០៣ និងសញ្ញញ ប័គត្ឯរស្ ស្ណស្នយយ រនុងឆ្ន ២ំ០០០ ពីស្ថរលវ ិាល័យ
ភ៊ូមនិទនីត្ិស្ថស្រសត និងវ ិា   ស្ថស្រសតស្ស ឋរិចច។ សុខា មានប ពិស្ស្ថ្ន៍ស្គចើន រនុងរយឹះស្ពលជាង ១៣ឆ្ន  ំ រនុងវស័ិយ
្នោរប លពារព់ន័ធនរង ក្លងារ្ណស្នយយហិរញ្ញ វត្ាុ ក្លរគ្ប់គ្ងហិរញ្ញ វត្ាុ និងក្លរស្រៀបចំបផ្នក្លរថវកិ្លរ។ ស្ោរធាា ប់
ជា ជំនួយក្លរនយិក្លគបត្ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ាុ គបធានបផ្នរ្ណស្នយយហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិ គបធានបផ្នរស្រៀបចំនិងគត្ួត្ពិនិត្យ
បផ្នក្លរថវកិ្លរ គបធាន្ណស្នយយររស្ថខា និង្ណស្នយយររ ស្ៅ្នោរ ស្អសីុលីដា ភអីិលសីុ តាងំពីឆ្ន ២ំ០០៣។  
សុខា បានឆ្ាងក្លត្វ់្គបណតុ ឹះបណាត ល និងសិក្លា ស្ថោ ជាស្គចើនប លពារព់ន័ធនរងក្លរងារ្ណស្នយយ ក្លរគ្បគ់្ង 
ហិរញ្ញ វត្ាុ សតងដ់ារ្ណស្នយយរមពុជា (CAS) និងសតងដ់ារ្ណស្នយយអនតរជាត្ិននរមពុជា (CIAS)។ 
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បលាក្ ជួន ចាន់ដារ  ជានាយក្ក្េតិេតតិក្េតិេតតិការ 

 

បានច៊ូលបស្គមើក្លរងារជាមយួគ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ រនុងត្ួន ីជា នយរស្ថខា 

ស្ៅនថៃ ១ី៥ បខមនី ឆ្ន ២ំ០១៥។ ស្ដាយប ពិស្ស្ថ្ន ៍ និង ក្លរងារលអស្ោរគត្ូវបានបត្ងតាងំជា នយរ

គបត្ិបត្តិគបត្បិត្តិក្លរ ស្ៅបខសីហ្វ ឆ្ន ២ំ០១៦។  

ជាមយួនរងប ពិស្ស្ថ្នស៏្គចើនជាង ១៥ឆ្ន  ំ ស្ោរធាា បប់ស្គមើក្លរងាររនុងវស័ិយ ហិរញ្ញ វត្ាុនន ស្ថា បន័ននមយួ

ចំនួន រនុងត្ួន ីជាមស្រនតីឥណទាន គបធានមស្រនតីឥណទាន គបធានប៉ុសតីស្សវាននគ្ឺឹះស្ថា ន   មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ 

្នោរភ៊ូម ិ និងជានយរស្ថខា ននគ្ឹឺះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ និរនតរ។ ស្ោរបានបញ្ចបថ់្នន រប់រញិ្ញញ បគ័ត្បផ្នរ

គ្បគ់្ង ស្ៅស្ថរលវ ិាល័យជាត្ិគ្បគ់្ង និងបានបញ្ចបវ់្គសិរារជាស្គចើនស្ ៀត្  ៊ូចជា ភាស្ថរអងស់្្ាស 

ពត័្ម៌ានវ ិា រ ឋបាល ក្លរគ្បគ់្ងឥណទាន នងិក្លរគ្បគ់្ង ហ្វនភិយ័ គបត្បិត្តិក្លរ។ 
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បលាក្ បផង ច័នាសារមឹ្ ជានាយក្ក្េតិេតតិធនធានម្នុសស និងរដឋបាល 

ស្ោរ ស្ថរ រម មានត្ួន ីជាគបធានបផ្នរគបត្បិត្តិក្លរនន CCS Business Group រនុងឆ្ន  ំ២០១៤-២០១៦ នន
បផ្នរសណាឋ ោរ និង បចរចយបនតស្ៅរនុងគបស្ សរមពុជា។ 
រនុងឆ្ន  ំ ២០០៧-២០១១ ជានយរគបត្ិបត្តិបផ្នរអភវិឌ្ឍនផ៏្លិត្ផ្ល និង បណតុ ឹះបណាត លននគរុមហ៊ែុន 
Nautisco Seafood Manufacturing LTD។ មុននិងស្្ាើក្លរស្ៅ Nautisco ស្ោរស្ថរ រម មានប ពិស្ស្ថ្នរ៍
យៈ ១២ឆ្ន សំ្ៅគរុមហ៊ែុន Multi-Billion Dollars Public Listed International Telecom Corporations នន
គបស្ សក្លណាដា និងសហរ ឋអាស្មររិ។ រនុងអំឡុងឆ្ន  ំ ១៩៩៥-២០០៧ ស្ោរស្្ាើក្លរស្ៅគរុមហ៊ែុន 
Newbridge Networks Corporation និង Alcatel-Lucent Technology Corporation មានត្ួន ីអនរ
គ្បគ់្ង  ៊ូចជា QAA (Quality Assurance Auditor, System Automating Testing។  
 
ស្ោរស្ថរ រម មានត្ួន ីជា Programmer Analysis ស្ៅ CIDA (Canadian International Development 
Agency) ស្ៅគបស្ សក្លណាដារនុងឆ្ន  ំ១៩៩២-១៩៩៤ ។ ស្ៅឆ្ន  ំ ១៩៨០-១៩៨៤ ស្ោររម៏ានត្ួន ីជា
នយរក្លរោិល័យស្ៅរនុង UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) ស្ៅ
គបស្ សនថ។ ស្ថរ រម បញ្ចបប់រញិ្ញញ បគត្ បផ្នរគ្បគ់្ងពាណិជជរមម មរពីស្ថរលវ ិាល័យននគបស្ សក្លណាដា 
និងសញ្ញញ បគ័ត្ ្ណស្នយយ និង វ ិាស្ថស្រសតរុំពយ៊ូ រ័ បផ្នរ ស្រៀបចំរមមវ ី្ ី និង វភិា្ ិនននយ័។ ស្ថរ រម បានច៊ូល
បស្គមើក្លរងារជាមយួស្ៅគ្រឹះស្ថា នមគីរូហរញិ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ ជានយរគបត្ិបត្តិរ ឋបាល និង
្នធានមនុសសស្ៅបខ ររកដា ឆ្ន  ំ2016 ។ 
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បលាក្ បអឿន សុកីែន ជានាយក្សវនក្ម្មនផទក្នុង  

 

ស្ោរ ស្អឿន សីុបឡន ច៊ូលបស្គមើក្លរងារជាមយួគ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីិលសីុ រនុងត្ួន ី

ជានយរសវនរមមនផ្ទរនុង ស្ៅរនុងបខរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ ។ ស្ោរមានប ពិស្ស្ថ្នក៍្លរងារជាមយួនរង្នោរ 

ស្អសីុលីដា ភអីិលសីុ អស់រយៈស្ពលជាង ១៣ឆ្ន សំ្ដាយរនុងស្នឹះស្ោរបានឆ្ាងក្លត្ក់្លរងាររនុងត្ួន ីជាស្គចើន

រមួមាន បផ្នរ្ណស្នយយ គ្បគ់្ងហ្វនិភយ័ នងិសវនរមមនផ្ទរនុង ។ 

 
ស្ោរបានបញ្ចបថ់្នន រជ់ំនញ្ណស្នយយ ថ្នន រប់រញិ្ញញ បគ័ត្គ្បគ់្ងសហគោស និងថ្នន រប់រញិ្ញញ បគ័ត្ជានខ់ពស់

គ្បគ់្ងហិរញ្ញ វត្ាុ ស្ៅស្ថរលវ ិាល័យភ៊ូមនិទនីត្សិ្ថស្រសត និងវ ិាស្ថស្រសតស្ស ឋរិចច ។ ស្ោរធាា បប់ានច៊ូលរមួ

វ្គបណតុ ឹះបណាត លជាស្គចើន ប លទារ ់ងស្ៅនរង ក្លរងារ ្ណស្នយយ រ ឋបាល ចាប ់  ីផ្ារ គ្បគ់្ង    

ឥណទាន ពត័្ម៌ានវ ិា ភាស្ថអងស់្្ាស និង ជាគ្ូហាររហាឺន ។ 
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    បលាក្ សាង ហុ្ងម្ ៊ូវ ជានាយក្ក្េតិេតតិអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល  

ស្ោរ ស្ថង ហុងម៉៊ូវ ស្រើត្រនុងឆ្ន ១ំ៩៨១ ស្ៅស្ខត្តរពំងច់ម ស្ោរបានបញ្ចបថ់្នន រប់រញិ្ញញ បគត្ជានខ់ពស់ 

(MBA) បផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ និង្នោរ ពីស្ថរលវ ិាល័យស្បៀលគបាយ (BBU) រនុងឆ្ន 2ំ009 និងថ្នន រប់រញិ្ញញ បគត្ 

(BBA) បផ្នរវ ិាស្ថស្រសត នងិវសិារររុំពយ៊ូ រ័ ពីស្ថរលវ ិាល័យភ៊ូមនិទភនសំ្ពញ (RUPP) រនុងឆ្ន ២ំ០០៣ ។ 

ស្គក្លយពីបញ្ចបក់្លរសិរាស្ៅស្ថរលវ ិាល័យ ស្ោរបានច៊ូលបស្គមើក្លរងារស្ៅ ្នោរ ស្អសីុលីដា          

ភអីិលសីុ រនុងឆ្ន ២ំ០០៧។  

 
ជាមយួប ពិស្ស្ថ្នជ៍ាង ១០ឆ្ន  ំ រនុងត្ួន ីជា ភាន រង់ារឥណទាន គបធានភាន រង់ារឥណទាន នងិបុ្គលិរ

ហិរញ្ញបបទានពាណិជជរមម ។ ស្ោរបានច៊ូលបស្គមើក្លរងារជាមយួ គ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន 

ភអីិលសីុ ស្ៅបខមររា ឆ្ន ២ំ០១៧ ត្ួន  ីជានយរគបត្បិត្តិអភវិឌ្ឍនផ៍្លិត្ផ្ល ។ រនុងត្ួន ីស្នឹះ ស្ោរជា

សមាជិរ្ណៈរមាម ្ិក្លក្លរគបត្ិបត្តិ ប ល  ួលបនទុរ រនុងក្លរស្រៀបចំបផ្នក្លរជាយុ ធស្ថស្រសតនន ស្ ើមបសី្្ាើឲ្យ

មានគបសិ ធភាពននគបត្បិត្តកិ្លរជំនួញគបចនំថៃ ពិស្សសស្ៅស្លើយុ ធស្ថស្រសត ីផ្ារ នងិគ្បគ់្ងឥណទាន។ 
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បលាក្ស្រសី កន កណណិ កា ជានាយិកាការយិល័យហិរញ្ញវតថុ 

ស្ោរគសី រន រណណិ ក្ល ជាមយួប ពិស្ស្ថ្នក៍្លរងារជាង ១០ ឆ្ន  ំបានច៊ូលបំស្រ ើក្លរងារស្ៅ្នោរស្អសីុលីដា 

ភអីិលសីុ រនុងត្ួន ីជា ្ណស្នយយររ បុ្គលិរបផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ និង ជាបុ្ គលិរជានខ់ពស់។ រណណិ ក្លបានបញ្ចប់

ថ្នន រប់រញិ្ញញ បគត្ (BBA) បផ្នរ្ណស្នយយ ព ីស្ថរលវ ិាល័យអាសីុ អឺរ ៉បុ (AEU) រនុងឆ្ន ២ំ០០៧ និង ថ្នន រ់

បរញិ្ញញ បគត្ជានខ់ពស់ (MBA) បផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ  ពីស្ថរលវ ិាល័យ ជាត្ិគ្បគ់្ង (NUM) រនុងឆ្ន ២ំ០១១។ 

 

ស្ោរគសី បានច៊ូលបស្គមើក្លរងារជាមយួ គ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភអីលិសីុ ស្ៅបខមនី ឆ្ន  ំ

២០១៧ រនុងត្ួន ីជាគបធាន្ណស្នយយររ។រនុងនមជា នយិក្លក្លរោិល័យហិរញ្ញ វត្ាុ ស្ោរគសីជា

សមាជិរនន្ណៈរមាម ្ិក្លរគបត្ិបត្ត ិ ននបប៊ែមប៊ែ៊ូ ប ល  លួបនទុរស្រៀបចំបផ្នក្លរជា យុ ធស្ថស្រសតនន ស្ ើមបសី្្ាើ

ឲ្យមានគបសិ ធភាពននគបត្ិបត្តិក្លរជំនួញគបចនំថៃ ជាពិស្សស   ួលបនទុរស្លើរចិច ្ណស្នយយហិរញ្ញ វត្ាុ នងិ 

រត្នភបិាលននអាជីវរមមរ ៏៊ូចជាក្លរអនុវត្តស្ោលក្លរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។  
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ស្មើលរ៊ូបពីស្ឆ្ាងស្ៅស្ថត ំ៖ 
 

សាង ហុ្ងម្ ៊ូវ  ៖ នាយក្ក្េតិេតតិអភិវឌ្ឍន៍ ផលិតផល 

ជួន ចាន់ដារ  ៖ នាយក្ក្េតិេតតិក្េតិេតតិការ 

កន កណណិ កា ៖ នាយិកាការយិល័យហិរញ្ញវតថុ 
កកវ សខុា   ៖ អគ្គនាយក្  

បផង ច័នាសារមឹ្  ៖ នាយក្ក្េតិេតតិធនធានម្នុសស និងរដឋបាល 

បអឿន សុកីែន ៖ នាយក្សវនក្ម្មនផទក្នុង 
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រចនាសម្ពន័ធម្រកុម្ហ្៊ែុន 
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រាយការណ៍រេសម់្រកមុ្ម្រេឹកាភាិល 

ក្រុមក្រឹរាភិបាលររស់ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស  ី ស៊ូមធ្ាើការរង្ហា ញែ៊ូវរបាយការណ៍ររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល 
ែិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ  នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ែិងសក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់។ 
 

 

េ័ត៌ានអំេីម្រកុម្ហ្៊ែុន 

បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស ី ("ក្រុមហ៊ែ ែ") គឺជាក្រុមហ៊ែ ែមហ្វជែទទួលែ សក្ត្ូវាែរក្មិត្បែលបាែឆ ុះរញ្ជ ី 
ធក្កាមអត្តសញ្ញញ ណធលែ 0419E/2015 ធឆញធោយក្រសួងពាណិជជរមមធៅថ្ងៃទី 29 បែមររាឆ្ន ាំ 2015។ ក្រុមហ៊ែ ែ
បាែ ទទួលអាជាា រ័ណណពី្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ធែើមបីែាំធណើ រការជាក្គឹុះស្ថថ ែមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ធៅថ្ងៃទី 7 បែឧសភា 
ឆ្ន ាំ2015 ។ 

ធគាលធៅស្ថជីវរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ គឺការផ្តល់ធសវារមមហិរញ្ញវត្ថ បផ្នរឥណទាែ បែលាែទាំែ រឆិត្ត ែិង  ង្ហយ
ស្សួល ែល់សហក្គិែខ្នន ត្ត្៊ូឆ ែិងម្យម បែលាែរធក្មើធោយក្គឹុះស្ថថ ែ។ 

ការយិាល័យរណ្តត លររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ាែទីតាំងសថិត្ធៅអគារធលែ ៣៤ ផ្ល៊ូវធវ ៉េងធស្សង (Block-F) ឧទាែ 
ឧសាហរមម    វឌ្ឍែៈ ១ ភ៊ូមិក្ត្ពាាំងងលឹង ១ សង្ហា ត់្ធោមធៅ ១ ែ័ណឌ ធពា ិ្៍បសែជ័យ រាជធាែីភនាំធពញ            
ក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា។ 

 

លទធផលម្រេតិេតតិការហ្រិញ្ញវតថុ 

លទធផ្លក្រតិ្រត្តិការហិរញ្ញវត្ថ  ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ាែរង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍លទធផ្ល។ 
 

ភាគ្ោភ 

ព ាំាែភាគលាភក្ត្ូវបាែក្រកាស ឬទ៊ូទាត់្ ធៅរន ងអាំឡ ងការយិររធិឆេទធែុះធទ។ 
 
បដើម្ទុន 

ធៅរន ងការយិររធិឆេទធែុះ ក្រុមហ៊ែ ែបាែរធងាើែធែើមទ ែឆ ុះរញ្ជ ីពី 1,250,000 ែ លាល រអាធមររិ (ឬ 5,046,250 
ពាែ់ធរៀល) ែល់ 2,500,000 ែ លាល រអាធមររិ (ឬ 10,045,000 ពាែ់ធរៀល) ។ 
 

 

ទុនេម្រម្ុង និងសវំិធានធន 

មិែាែរបក្មរក្មួលជាស្ថរវែតធលើទ ែរក្មុង ែិង សាំវធិាែ្ែសក្ារ់ការយិររធិឆេទធែុះធទ ធលើរបលងបត្ របក្ម
រក្មួល បែលក្ត្ូវបាែរង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 
 

ឥណទានអាម្រកក់ និងជាេ់សងសយ័ 
ម ែធពលបែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែក្ត្ូវបាែធរៀរឆាំធឡើង ក្រុមក្រឹរាភិបាល បាែោត់្

វធិាែការសមស្សរ ធែើមបីឈាែែល់ការអុះអាងថា ែីតិ្វ ិ្ ីពារ់ព័ែធជាមួយែឹង ការល រធឆញពីរញ្ជ ីែ៊ូវឥណទាែ
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អាក្ររ់ ែិងការធ្ាើសាំវធិាែ្ែធលើឥណទាែអាក្ររ់ ែិងជារ់សងស័យ ក្ត្ូវបាែយរមរអែ វត្ដ ធហើយធជឿជារ់ថា 
រាល់ឥណទាែអាក្ររ់ក្ត្ូវបាែល រធឆញពីរញ្ជ ី ែិង ការធ្ាើសាំវធិាែ្ែាែភាពក្គរ់ក្គាែ់ឆាំធពាុះឥណទាែ 
អាក្ររ់ ែិង ជារ់សងស័យ។ 

នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ធែុះ ក្រុមក្រឹរាភិបាល ព ាំបាែែឹងពីក្ពឹត្ដិការណ៍ណ្តមួយបែលអាឆរណ្តដ ល 
ឲ្យឆាំែួែទឹរក្បារ់ថ្ែឥណទាែអាក្ររ់បែលបាែល រធឆញពីរញ្ជ ី ឬ ឆាំែួែទឹរក្បារ់សាំវធិាែ្ែធលើរាំណ លជារ់
សងស័យធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែាែឆាំែួែមិែក្គរ់ក្គាែ់ជាស្ថរវែដធនាុះធទ។ 

ម្រទេយសកម្ម 

ម ែធពលបែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ររស់ក្រុមហ៊ែ ែក្ត្ូវបាែធរៀរឆាំធឡើង ក្រុមក្រឹរាភិបាល បាែោត់្វធិាែការ
សមស្សរ ធែើមបីឈាែែល់ការអុះអាងថា ែីតិ្វ ិ្ ីពារ់ព័ែធជាមួយក្ទពយសរមម (ធលើរបលងបត្ររណីពារ់ព័ែធ
ជាមួយឥណទាែ) បែលទាំែងជាមិែអាឆទទួលស្ថា ល់រន ងត្ថ្មលធែើមរន ងក្រតិ្រត្តិការអាជីវរមម្មមត ែ៊ូឆបែលបាែ
រត់្ក្តរន ងរញ្ជ ីគណធែយយររស់ក្រុមហ៊ែ ែធនាុះ ក្ត្ូវបាែកាត់្រែថយត្ថ្មលក្តឹ្មត្ថ្មលបែលធគរ ាំពឹងទ រថាអាឆទទួល
យរបាែ។ 

នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយកាណ៍ធែុះ ក្រុមក្រឹរាភិបាលព ាំបាែែឹងពីក្ពឹត្ដិការណ៍ណ្តមួយបែលអាឆរណ្តដ លឲ្យការ
រាំណត់្ត្ថ្មលថ្ែក្ទពយសរមមឆរែតធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែាែការយល់ក្ឆឡាំ ឬ ាែភាពមិែ
សមស្សរជាស្ថរវែដធនាុះធទ។ 
 

 

វិធីសាស្ដសរកំណត់តម្ម្ល 

នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ធែុះ ក្រុមក្រឹរាភិបាល ព ាំបាែែឹងពីធហត្ ការណ៍ណ្តមួយ បែលបាែធរើត្ធឡើង 
ែិងធ្ាើឲ្យរ៉េុះពាល់ែល់វ ិ្ ីស្ថស្ដសដវាយត្ថ្មលក្ទពយសរមម ែិងក្ទពយអរមម ធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ ក្រុម
ហ៊ែ ែ បែលនាាំឲ្យាែការយល់ក្ឆឡាំ ឬ ាែភាពមិែសមស្សរជាស្ថរវែដធនាុះធទ។ 
 
 

េំណុលយថាបហ្តុ និងេំណុលបផសងៗ 

នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ធែុះ៖ 

 ព ាំាែការោរ់រញ្ញច ាំក្ទពយសរមមណ្តមួយ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែបាែធរើត្ាែធឡើងោរ់ទាាំងពីែាំណ្តឆ់
ការយិររធិឆេទថ្ែហិរញ្ញវត្ថ  សក្ារ់ការធានារាំណ លររស់រ គាលណ្តមួយ ែិង 

 ព ាំាែក្ទពយអរមមយថាធហត្ ណ្តមួយធរើត្ាែធឡើងឆាំធពាុះក្រុមហ៊ែ ែតាំងពីែាំណ្តឆ់ការយិររធិឆេទថ្ែហិរញ្ញ
វត្ថ ធក្ៅពីក្រតិ្រត្តិការអាជីវរមម្មមតររស់ក្រុមហ៊ែ ែធទ។ 

បផ្ែរតមទសសែៈររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល ព ាំាែក្ទពយអរមមយថាធហត្  ឬ ក្ទពយអរមមធផ្សងៗររស់ក្រុមហ៊ែ ែ បែល
អាឆ ឬទាំែងកាល យជាកាត្ពារិឆចរន ងអាំឡ ងការយិររធិឆេទ 12បែ ខ្នងម ែរនាា រ់ពីការរញ្ច រ់ការយិររធិឆេទហិរញ្ញវត្ថ  
បែលែឹងាែ ឬអាឆាែឥទធិពលជាស្ថរវែដែល់លទធភាពររស់ក្រុមហ៊ែ ែរន ងការរាំធពញកាត្ពារិឆចររស់ែលួែធៅ
ធពលរាំណ លធនាុះែល់កាលរាំណត់្សង។ 

 

 
 



 

 

 

 

 

 25 

 

 

ការកម្រេម្រេួលម្នបហ្តុការណ៍ 

នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ធែុះ ក្រុមក្រឹរាភិបាល ព ាំបាែែឹងពីធហត្ ការណ៍ណ្តមួយ (ធលើរបលងបត្          
ធហត្ ការណ៍ បែលបាែធលើរធឡើងធៅរន ងរបាយកាណ៍ធែុះ ឬរ៏របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ) បែលបាែ
ធរើត្ធឡើង ធហើយធ្ាើឲ្យាែការយល់ក្ឆឡាំជាស្ថរវែដ ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ធនាុះធទ។ 
 

ធាតុទាងំឡាយកដលានលកខណៈម្ិនម្រេម្រកតី 

បផ្ែរតមទសសែៈររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល លទធផ្លថ្ែក្រតិ្រត្តិការររស់ក្រុមហ៊ែ ែសក្ារ់របាយការណ៍  ហិរញ្ញវត្ថ 
ក្រោាំឆ្ន ាំ មិែក្ត្ូវបាែទទួលរងឥទធិពលពីធាត្ ក្រតិ្រត្តិការ ឬរ៏ក្ពឹត្តិការណ៍ទាាំងឡាយណ្តបែលាែ  លរខណៈមិែ
ក្រក្រតី្ធទ។ 
បផ្ែរតមទសសែៈររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល ព ាំាែធាត្ ណ្តមួយ ក្រតិ្រត្តិការ ឬរ៏ក្ពឹត្តិការណ៍ទាាំងឡាយណ្ត បែល
ាែលរខណៈមិែក្រក្រតី្ បាែធរើត្ធឡើងឆធនាល ុះការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ថ្ែឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ថ  ែិងការយិររធិឆេទថ្ែ      
របាយការណ៍ធែុះបែលទាំែងជាាែផ្លរ៉េុះពាល់យា៉េងខ្នល ាំងធៅធលើលទធផ្លថ្ែក្រតិ្រត្តិការររស់ក្រុមហ៊ែ សក្ារ់
ឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ថ រឆច របែនបែលរបាយការណ៍ធែុះក្ត្ូវបាែធរៀរឆាំធឡើង។ 
 

ម្រេឹតតិការណ៍ចាេ់តងំេីការយិេរបិចេទតរងតុលយការ 

ធលើរបលងបត្ក្ពឹត្តិការណ៍ខ្នងធលើ ែិង ក្ពឹត្តិការណ៍ែថ្ទធទៀត្បែលក្ត្ូវបាែរង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ 
នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ ព ាំាែក្ពឹត្តការណ៍ណ្តមួយ ធរើត្ធឡើងរនាា រ់ពីថ្ងៃទី 31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 បែលរ៉េុះ
ពាល់ជាស្ថរវែត ែល់ស្ថថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែនាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ធឡើយ។ 
 

ម្រកុម្ម្រេឹកាភិាល 

សាសភាពថ្ែក្រុមក្រឹរាភិបាលធៅរន ងអាំឡ ងការយិររធិឆេទ ែិង នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ធែុះរមួាែ៖ 

ធលារ Yoichi Shiraishi   ក្រធាែក្រុមហ៊ែ ែ 
ធលារ លីម ស ជាតិ្ អភិបាល 
ធលារ Mitsutoki Shigeta អភិបាល 
ធលារ ណ្ត ស ្ី អភិបាលឯររាជយ 
 

 

សវនករ 
ក្រុមហ៊ែ ែសវែររឯររាជយ Ernst & Young (Cambodia) Ltd គឺជាសវែររររស់ក្រុមហ៊ែ ែ។ 
 

 

ចំកណកហ្៊ែុនរេសម់្រកុម្ម្រេឹកាភិាល 
ព ាំាែសាជិរថ្ែក្រុមក្រឹរាភិបាលណ្តាន រ់ាែឆាំបណរភាគហ៊ែ ែធៅរន ងក្រុមហ៊ែ ែធនាុះធទ។ 
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អតថម្រេបោជន៍រេសម់្រកុម្ម្រេឹកាភិាល 
រន ងអាំឡ ង ែិងនាឆ ងការយិររធិឆេទធែុះ ព ាំាែរិឆចក្ពមធក្ពៀងណ្តមួយធរើត្ធឡើងធែើមបីឲ្យក្រុមហ៊ែ ែជាភាគីមួយ
បែលរមមវត្ថ ថ្ែរិឆចក្ពមធក្ពៀង អាឆរងាលទធភាពែល់សាជិរអភិបាលណ្តាន រ់ឲ្យទទួលបាែែ៊ូវអត្ថក្រធយាជែ៍តម
មធ្ាបាយធផ្សងៗែ៊ូឆជាការទិញភាគហ៊ែ ែ ឬរ័ណណរាំណ លក្រុមហ៊ែ ែ ឬររស់ស្ថជីវរមមែថ្ទ។ 

ព ាំាែអភិបាលណ្តាន រ់បាែទទួលឬ ាែសិទធិទទួលែ៊ូវអត្ថក្រធយាជែ៍ណ្តមួយតមរយៈធហត្ ផ្លថ្ែរិឆចសែា
បែលបាែធ្ាើធឡើងធោយក្រុមហ៊ែ ែ ឬជាមួយែឹងក្រុមហ៊ែ ែ បែលអភិបាលធនាុះជាសាជិរក្រុមក្រឹរាភិបាល ឬរ៏
ជាមួយក្រុមហ៊ែ ែណ្តមួយ បែលអភិបាលធនាុះ ាែផ្លក្រធយាជែ៍ហិរញ្ញវត្ថ ជាស្ថរវែដ ធលើរបលងបត្              
អត្ថក្រធយាជែ៍ទាាំងឡាយណ្ត បែលក្ត្ូវបាែរង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 
 

 

រាយការណ៍សរេីីការទទួលខ្ុសម្រតូវរេសម់្រកុម្ម្រេឹកាភិាលចំប ោះរាយការណ៍ហ្រិញ្ញវតថុ 
ក្រុមក្រឹរាភិបាល ជាអនរទទួលែ សក្ត្ូវធែើមបីធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ផ្ដល់ែ៊ូវទិែឋភាពពិត្ ែិងក្តឹ្មក្ត្ូវអាំពី
ស្ថថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ នាការយិររធិឆេទថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ែិងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថ  ធហើយែិងលាំហ៊ូរ
ស្ថឆ់ក្បារ់ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់។ ក្រុមក្រឹរាភិបាល ក្ត្ួត្ពិែិត្យធលើការធរៀរឆាំ         
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទាាំងធែុះ បែលធ្ាើធឡើងធោយគណៈក្គរ់ក្គងបែលក្ត្ូវបាែត្ក្មូវឲ្យ៖ 

 អែ ម័ត្ធគាលែធយាបាយគណធែយយសមស្សរ ធោយាែការវែិិឆេ័យ ែិងការបា៉េ ែ់ស្ថម ែធោយសមធហត្ ផ្ល 
ែិងក្រុងក្រយ័ត្ន ធហើយធ្ាើការអែ វត្ដក្រររធោយជារ់លារ់។ 

 អែ វត្ដតមរទរញ្ញត្ដិ ែិងធសឆរដីបណនាាំបែលធឆញផ្ាយធោយ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ែិងសដង់ោរ 
គណធែយយរមព ជា ឬក្រសិែធរើាែគាល ត្ថ្ែការអែ វត្ដរទរបញ្ញត្ដិ ែិងធសឆរដីបណនាាំ ធហើយែិងសដង់ោរ 
បែលធែើមបីជាក្រធយាជែ៍ែល់ការរង្ហា ញែ៊ូវភាពពិត្ ែិងក្តឹ្មក្ត្ូវររស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ធនាុះ គាល ត្ទាាំង
ធនាុះគួរបត្ក្ត្ូវបាែរង្ហា ញ ពែយល់ែិងរាំណត់្ឆាំែួែទឹរក្បារ់រន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ឲ្យបាែសមរមយ។ 

 ររាទ ររញ្ជ ីគណធែយយឲ្យបាែក្គរ់ក្គាែ់ ែិងធានាថាក្រព័ែធថ្ែការក្គរ់ក្គងថ្ផ្ារន ងាែក្រសិទធភាព។ 

 ធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ធោយឈរធលើម៊ូលោឋ ែែិរែដរភាព ធលើរបលងបត្រន ងររណីបែលក្រុមហ៊ែ ែ មិែ
អាឆរែដសរមមភាពអាជីវរមមររស់ែលួែនាធពលអនាគត្។ 

 រធងាើត្ធគាលែធយាបាយទ៊ូធៅសក្ារ់ក្រុមហ៊ែ ែ អែ ម័ត្រាល់ការសធក្មឆឆិត្ដ ែិងសរមមភាពទាាំងឡាយររស់
ក្រុមក្រឹរាភិបាលបែលាែឥទធិពលធលើក្រតិ្រត្ដិការអាជីវរមម ែិងលទធផ្លថ្ែក្រតិ្រត្ដិការររស់     ក្រុមហ៊ែ ែ 
ែិង ធានាថាធគាលែធយាបាយែិងការសធក្មឆឆិត្ដទាាំងធនាុះ ក្ត្ូវបាែឆល ុះរញ្ញច ាំងយា៉េងសមស្សររន ង         
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។  

គណៈក្គរ់ក្គងាែទាំែួលែ សក្ត្ូវ ធែើមបីធានាថារញ្ជ ីគណធែយយែ៏ក្តឹ្មក្ត្ូវ ក្ត្ូវបាែររាទ រ បែលរង្ហា ញអាំពី
ស្ថថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែាែភាពឆាស់លាស់ ែិងសមធហត្ ផ្លក្គរ់ធពល ែិងធានាថារញ្ជ ី
គណធែយយបាែអែ វត្ត តមក្រព័ែធគណធែយយបែលបាែឆ ុះរញ្ជ ី។ គណៈក្គរ់ក្គងរ៏ាែទាំែួលែ សក្ត្ូវ រន ងការ
បងររាក្ទពយសរមមររស់     ក្រុមហ៊ែ ែ ធហើយមា៉េងធទៀត្ រ៏ក្ត្ូវោត់្វធិាែការសមស្សរ ធែើមបីទរ់ស្ថា ត់្ ែិងបសាង
ររការបរលងរែលាំ ែិងភាពមិែក្រក្រតី្ធផ្សងៗ។ 
ក្រុមក្រឹរាភិបាលរញ្ញជ រ់ថា ក្រុមហ៊ែ ែបាែអែ វត្ដតមលរខែណឌ ត្ក្មូវោាំបាឆ់នានា ែ៊ូឆបែលបាែរញ្ញជ រ់ខ្នងធលើ 
រន ងការធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

 



 

 

 

 

 

 27 

 

 

ការអនុម្័តបលើរាយការណ៍ហ្រិញ្ញវតថុ 

ធយើងែា ាំជាក្រុមក្រឹរាភិបាល បាែអែ ម័ត្ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ែ៊ូឆបែលាែភាជ រ់ជាមួយធែុះថា បាែ
រង្ហា ញែ៊ូវទិែឋភាពពិត្ក្បារែ ែិងក្តឹ្មក្ត្ូវធៅធលើស្ថថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែនាការយិររធិឆេទថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ 
ឆ្ន ាំ2018 ែិងលទធផ្លថ្ែក្រតិ្រត្ដិការហិរញ្ញវត្ថ  ែិងស្ថថ ែភាពលាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែសក្ារ់
ការយិររធិឆេទធែុះ ធោយអែ ធលាមធៅតមសតង់ោរគណធែយយរមព ជា ែិងរទរញ្ញត្ដិ ធហើយែិងធគាលការណ៍
បណនាាំទារ់ទិែធផ្សងៗ បែលធឆញផ្ាយធោយ ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
លឹម ស ជាតិ្  
អភិបាល 
 

 

 

 

 

ធ្ាើធៅរាជធាែីភនាំធពញ ក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា 

ថ្ងៃទី29 បែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2019 
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រាយការណ៍រេសស់វនករឯករជយ  

 
ជ៊ូនចំប ោះភាគ្ហ្៊ែុនិកម្ន កេ៊ែម្េ៊ែ៊ូ ហ្វា យកនន ភីអិលសុ ី
 
ម្តិបោេល ់

ធយើងែា ាំបាែធ្ាើសវែរមមធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស ី (“ក្រុមហ៊ែ ែ”) បែលរមួ
ាែ តរាងត្ លយការ នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ែិង របាយការណ៍លទធផ្ល របាយការណ៍របក្មរក្មួលម៊ូល្ែ ែិង
របាយការណ៍លាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់ សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ ែិងរាំណត់្សាា ល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
ធហើយែិងធសឆរតីសធងខរថ្ែធគាលែធយាបាយគណធែយយសាំខ្នែ់ៗ។ 

តមមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ បែលភាជ រ់ជាមួយ រង្ហា ញែ៊ូវទិែឋភាពពិត្ក្បារែ ែិង      
ក្តឹ្មក្ត្ូវធលើស្ថថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ក្ពមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថ  ធហើយែិង   
លាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់ សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ ធោយអែ ធលាមធៅតមសដង់ោរគណធែយយរមព ជា ែិង          
រទរបញ្ញត្ដិ ធហើយែិង  ធគាលការណ៍បណនាាំទារ់ទិែធផ្សងៗ បែលធឆញផ្ាយធោយ ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា។  
 
 

ម្៊ូលដាា នកនងុការផតលម់្តិបោេល ់

ធយើងែា ាំបាែធ្ាើសវែរមមធោយអែ ធលាមធៅតមសតង់ោរអែតរជាតិ្សតីពីសវែរមមថ្ែរមព ជា។ ការទទួលែ សក្ត្ូវ
ររស់ធយើងែា ាំ ធយាងតមសតង់ោរអែតរជាតិ្សតីពីសវែរមមថ្ែរមព ជា  ក្ត្ូវបាែររយិាយរបែថមធៅរន ងបផ្នរ “ការ
ទទួលែ សក្ត្ូវររស់សវែររឆាំធពាុះការធ្ាើសវែរមមធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ” ថ្ែរបាយការណ៍ររស់ធយើងែា ាំ។ 
ធយើងែា ាំាែឯររាជយភាពពីក្រុមហ៊ែ ែធោយធយាងតមអែ ក្រឹត្យធៅធលើក្រមសីល្ម៌សក្ារ់វជិាជ ជីវៈររស់
គណធែយយររជាំនាញ ែិងសវែររជាំនាញបែលធឆញធោយរាជរោឋ ភិបាល ថ្ែក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា ធហើយ
ធយើងែា ាំរ៏បាែរាំធពញែ៊ូវទាំែួលែ សក្ត្ូវែថ្ទធទៀត្បែលត្ក្មូវធោយក្រមសីល្ម៌ធែុះបែរ។ ធយើងែា ាំធជឿជារ់ថា 
ភសដ តងសវែរមមបែលធយើងែា ាំទទួលបាែាែ     លរខណៈក្គរ់ក្គាែ់ ែិងសមស្សរ ធែើមបីផ្តល់ជាម៊ូលោឋ ែរន ង
ការរធញ្ចញមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ។ 
 

េញ្ហា បផសងៗ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ នាការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2017 ក្ត្ូវបាែធ្ាើសវែរមមធោយ 
សវែររធផ្សងធទៀត្ បែលបាែរធញ្ចញមតិ្ធយារល់ក្តឹ្មក្ត្ូវធៅធលើរបាយការណ៍ទាាំងធនាុះ នាថ្ងៃទី4 បែធមស្ថ   
ឆ្ន ាំ2018 ។ 
 
 

េ័ត៌ានបម្រៅេីរាយការណ៍ហ្រិញ្ញវតថុ និងរាយការណ៍រេសស់វនករ  

ព័ត៌្ាែធផ្សងៗធទៀត្បែលទទួលបាែធៅកាលររធិឆេទរបាយការណ៍សវែររ រមួាែ របាយការណ៍ររស់       ក្រុម
ក្រឹរា ភិបាល បែលបាែររយិាយ ធៅទាំព័រទី1 ែល់ទាំព័រទី5។ គណៈក្គរ់ក្គងាែទាំែួលែ សក្ត្ូវឆាំធពាុះព័ត៌្ាែ
ធផ្សងៗធទៀត្។ 
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មតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ មិែក្គរែណត រ់ធលើព័ត៌្ាែធផ្សងៗធទ ធហើយធយើងែា ាំរ៏មិែ
រង្ហា ញធសឆរតីសែនិោឋ ែធានាអុះអាងរន ងទក្មង់ណ្តមួយធៅធលើព័ត៌្ាែធផ្សងៗធែុះបែរ។  

ទារ់ទិែែឹងការធ្ាើសវែរមមររស់ធយើងែា ាំធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ទាំែួលែ សក្ត្ូវររស់ធយើងែា ាំ គឺការអាែ
ព័ត៌្ាែធផ្សងៗធែុះ ធហើយពិោរណ្ត ថាធត្ើព័ត៌្ាែទាាំងធែុះ ាែភាពែ សគាន ជាស្ថរវែតឬធទ ជាមួយែឹង       
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ    

ឬឆាំធណុះែឹង បែលទទួលបាែរន ងការធ្ាើសវែរមម ឬថាធត្ើព័ត៌្ាែធផ្សងៗធែុះ ាែរាំហ សឆាងជាស្ថរវែតឬធទ។ 
ធយាងតមការង្ហរបែលធយើងែា ាំបាែធ្ាើ ក្រសិែធរើធយើងែា ាំសែនិោឋ ែថា ាែរាំហ សឆាងជាស្ថរវែតឆាំធពាុះព័ត៌្ាែ
ធផ្សងៗធែុះ ធយើងែា ាំត្ក្មូវឲ្យរាយការណ៍ពីភាពពិត្ជារ់បសតង។ ធយើងែា ាំព ាំាែធហត្ ការណ៍អាីបែលត្ក្មូវឲ្យ       
រាយការណ៍ឆាំធពាុះព័ត៌្ាែធផ្សងៗធែុះធទ។ 
 
 

ការទទួលខ្ុសម្រតូវរេសគ់្ណៈម្រគ្េ់ម្រគ្ងនិងអនកទទួលេនាុកបលើអភិាលកិចចចំប ោះរាយការណ៏ 
ហ្រិញ្ញវតថុ 

គណៈក្គរ់ក្គង ជាអនរទទួលែ សក្ត្ូវឆាំធពាុះការធរៀរឆាំ ែិងការរង្ហា ញទិែឋភាពពិត្ក្បារែថ្ែរបាយការណ៍     
ហិរញ្ញវត្ថ ទាាំងធែុះ ធោយអែ ធលាមធៅតមសតង់ោរគណធែយយរមព ជា ែិងរទរបញ្ញត្ដិ ធហើយែិងធគាលការណ៍ 
បណនាាំទារ់ទិែធផ្សងៗ បែលធឆញផ្ាយធោយ ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ធហើយែិងទទួលែ សក្ត្ូវែ៊ូឆគាន ផ្ងបែរ
ឆាំធពាុះក្រព័ែធក្ត្ួត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ង បែលគណៈក្គរ់ក្គងគិត្ថា ាែស្ថរៈក្រធយាជែ៍រន ងការធរៀរឆាំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ  បែលព ាំាែរាំហ សឆាងជាស្ថរវែដ បែលរណ្តដ លមរពីការបរលងរែលាំ ឬការភាែ់ក្ឆឡាំ។ 

ធៅរន ងការធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  គណៈក្គរ់ក្គងជាអនរទទួលែ សក្ត្ូវរន ងការវាយត្ថ្មលធលើែិរែតរភាព 
អាជីវរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ែិងធ្ាើការលាត្ក្ត្ោង (ក្រសិែធរើាែ) ែ៊ូវរញ្ញា ទាាំងឡាយណ្ត បែលទារ់ទងែឹងែិរែតរ
ភាពអាជីវរមម ែិងការធក្រើក្បាស់ម៊ូលោឋ ែែិរែតរភាពអាជីវរមមធៅរន ងក្រព័ែធគណធែយយររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ធលើរបលង
បត្រន ងររណីគណៈក្គរ់ក្គងាែរាំណងរ ាំលាយ ឬ រញ្ឈរ់ក្រតិ្រត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ែ ែ ឬរ៏គាម ែមធ្ាបាយជារ់
លារ់ណ្តមួយធទៀត្ធក្ៅពីធែុះ។  

អនរទទួលរែា រធលើអភិបាលរិឆច ាែទាំែួលែ សក្ត្ូវរន ងការក្ត្ួត្ពិែិត្យធមើលធលើែាំធណើ រការថ្ែការរាយការណ៍ 
អាំពីហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ។ 
 
 

ការទទួលខ្ុសម្រតូវរេសស់វនករចំប ោះការបធាើសវនកម្មបលើរាយការណ៍ហ្រិញ្ញវតថុ 

ធគាលរាំណងររស់ធយើងែា ាំ គឺធែើមបីទទួលបាែែ៊ូវការធានាអុះអាងបែលសមធហត្ ផ្លថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ 
ទាាំងម៊ូលព ាំាែរាំហ សឆាងជាស្ថរវែដ បែលរណ្តដ លមរពីការបរលងរែលាំ ឬការភាែ់ក្ឆឡាំ ធហើយធ្ាើការធឆញផ្ាយ
របាយការណ៍ររស់សវែររបែលរមួាែមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ។ ការធានាបែលសមធហត្ ផ្ល គឺជាការធានា
អុះអាងរក្មិត្ែពស់មួយរ៉េ បែតមិែបមែជា ការធានាថាការង្ហរសវែរមមបែលក្រក្ពឹត្តធៅធោយអែ ធលាមតម        
សតង់ោរ  អែតរជាតិ្    សតីពីសវែរមមថ្ែរមព ជា បត្ងបត្ររធ ើញជាែិឆច ែ៊ូវរាំហ សឆាងជាស្ថរវែតបែលាែធនាុះធទ ។  
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រាំហ សឆាងអាឆធរើត្ធឆញពីការបរលងរែលាំ ឬការភាែ់ក្ឆឡាំ ែិងក្ត្ូវបាែោត់្ទ រថាជាស្ថរវែត ក្រសិែធរើរាំហ សឆាង
ទាាំងអស់ធនាុះ (បត្មួយ ឬ រញ្ច៊ូ លគាន   ជារមួ) អាឆាែឥទធិពលធលើការសធក្មឆឆិត្តបផ្នរធសែឋរិឆចររស់អនរធក្រើ
ក្បាស់ធោយបផ្ែរធលើម៊ូលោឋ ែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទាាំងធែុះ។ 

ជាបផ្នរមួយថ្ែ ការង្ហរសវែរមមបែលអែ ធលាមតមសតង់ោរអែតរជាតិ្សតីពីសវែរមមថ្ែរមព ជា ធយើងែា ាំបាែធ្ាើ      
ការវែិិឆេ័យ ែិងររាែ៊ូវឆមៃល់ក្រររធោយវជិាជ ជីវៈរន ងែាំធណើ រការសវែរមម។ ធយើងែា ាំរ៏បាែ៖ 

 រាំណត់្ ែិងវាយត្ថ្មលហ្វែិភ័យថ្ែរាំហ សឆាងជាស្ថរវែត ថ្ែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ បែលរណ្តត ល 
មរពីការបរលងរែលាំ ឬការភាែ់ក្ឆឡាំធផ្សងៗធោយរធងាើត្ ែិងអែ វត្តែីតិ្វ ិ្ ីសវែរមមបែលធឆលើយត្រធៅ
ែឹងហ្វែិភ័យទាាំងធនាុះ ធហើយក្រម៊ូលភសត តងសវែរមមឲ្យបាែក្គរ់ក្គាែ់ ែិងសមស្សរ សក្ារ់
ផ្តល់ជាម៊ូលោឋ ែរន ងការរធញ្ចញមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ។ ហ្វែិភ័យបែលមិែអាឆររធ ើញ 
រាំហ សឆាងជាស្ថរវែត  

បែលរណ្តត ល មរពីការបរលងរែលាំ ាែរក្មិត្ែពស់ជាងហ្វែិភ័យបែលមិែអាឆររធ ើញរាំហ សឆាង 
បែលរណ្តត លមរពីការភាែ់ក្ឆឡាំ ធក្ពាុះថាការបរលងរែលាំអាឆពារ់ព័ែធែឹងការ  រ ិត្ ការរែលាំ ការ
ល រធោលធោយធឆត្នាការរាយការណ៍មិែក្តឹ្មក្ត្ូវ ឬ មិែធគារពតមក្រព័ែធក្ត្ួត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ង។ 

 បសាងយល់អាំពីក្រព័ែធក្ត្ួត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ងបែលពារ់ព័ែធែឹងការង្ហរសវែរមម ធែើមបីរធងាើត្ជាែីតិ្វ ិ្ ីសវែរមម 
បែលសមស្សរធៅតមកាលៈធទសៈ រ៉េ បែតមិែបមែសក្ារ់ធគាលរាំណងធែើមបីរធញ្ចញមតិ្ធយារល់ធលើ
ក្រសិទធភាពថ្ែការក្ត្ួត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ងររស់ក្រុមហ៊ែ ែធទ។ 

 វាយត្ថ្មលភាពសមស្សរថ្ែធគាលែធយាបាយគណធែយយបែលបាែធក្រើក្បាស់ ែិងភាពសមធហត្ ផ្លថ្ែការ
បា៉េ ែ់ស្ថម ែគណធែយយ ែិង ការរង្ហា ញបែលជារ់ទារ់ទងធផ្សងធទៀត្បែលធ្ាើធឡើងធោយគណៈក្គរ់ក្គង។ 

 ធ្ាើធសឆរតីសែនិោឋ ែ ធៅធលើភាពសមស្សរថ្ែការធក្រើក្បាស់ម៊ូលោឋ ែែិរែតរភាពអាជីវរមម ធៅរន ងក្រព័ែធ
គណធែយយធោយគណៈក្គរ់ក្គង ែិងតមរយៈភសត តងសវែរមមបែលទទួលបាែ ធយើងែា ាំធ្ាើការសែនិោឋ ែ 
ថាធត្ើាែវត្តាែថ្ែភាពមិែក្បារែក្រជាជាស្ថរវែតទារ់ទងែឹងក្ពឹត្តការណ៏ ឬ កាលៈធទសៈទាាំងឡាយណ្ត
បែលនាាំឲ្យាែការសងស័យជាស្ថរវែត ធៅធលើែិរែតរភាពថ្ែែាំធណើ រការអាជីវរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែឬធទ។ ក្រសិែ
ធរើធយើងែា ាំសែនិោឋ ែថា ាែវត្តាែថ្ែភាពមិែក្បារែក្រជាជាស្ថរវែត ធយើងែា ាំត្ក្មូវឲ្យទាញឆាំណ្តរ់អារមមណ៏ 
រន ងរបាយការណ៏សវែររ ធលើរាំណត់្សាា ល់ពារ់ពែធ័ធៅរន ងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថ  ឬ ក្រសិែធរើរាំណត់្
សាា ល់ធែុះព ាំាែលរខណៈក្គរ់ក្គាែ់ធទធនាុះ ធយើងែា ាំែឹងធ្ាើការបរបក្រមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ។  
ការសែនិោឋ ែររស់ធយើងែា ាំគឺ ពឹងបផ្ែរធលើភសត តងសវែរមមបែលទទួលបាែរហ៊ូត្ែល់កាលររធិឆេទថ្ែ    
របាយការណ៍  ររស់សវែររ ។ បត្ធទាុះជាយា៉េងធែុះរតី ក្ពឹត្តិការណ៍ ឬកាលៈធទសៈនាធពលអនាគត្ រ៏អាឆ
រងាឲ្យក្រុមហ៊ែ ែ មិែអាឆរែតែិរែតរភាពអាជីវរមមបាែផ្ងបែរ។ 

 វាយត្ថ្មលការរង្ហា ញទ៊ូធៅាតិ្កា ែិង ែលឹមស្ថររន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  រួមរញ្ច៊ូ លទាាំងរាំណត់្សាា ល់     
ធផ្សងៗ ែិងវាយត្ថ្មលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ត្ាំណ្តងឲ្យក្រតិ្រត្តិការ ែិងក្ពឹត្តិការណ៍បែលជាម៊ូលោឋ ែ
ធែើមបីសធក្មឆបាែែ៊ូវការរង្ហា ញែ៏ក្តឹ្មក្ត្ូវ។ 
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រន ងឆាំធណ្តមរញ្ញា ែថ្ទធទៀត្ ធយើងែា ាំបាែធ្ាើការទាំនារ់ទាំែងជាមួយអនរទទួលរែា រធលើអភិបាលរិឆចអាំពីវសិ្ថល
ភាពបែលបាែធក្គាងទ រ ែិងធពលធវលាថ្ែការង្ហរសវែរមម ែិងរររគាំធហើញសាំខ្នែ់ៗ រួមរញ្ច៊ូ លផ្ងបែរែ៊ូវ 
រងាុះខ្នត្សាំខ្នែ់ៗធៅធលើក្រព័ែធក្ត្ួត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ង បែលធយើងែា ាំររធ ើញរន ងធពលធ្ាើសវែរមម។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst & Young (Cambodia) Ltd. 

ក្រុមហ៊ែ ែគណធែយយររជាំនាញ 
សវែររក្រតិ្ស្សុត្ 
 

ធ្ាើធៅរាជធាែីភនាំធពញ ក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា 
ថ្ងៃទី29 បែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2019 
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តរងតុលយការ 
 
 
 

 
រាំណត់្
សាា ល់ 2018 2017 

  ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
 (រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 
 (រាំណត់្

សាា ល់ 2.1) 

ក្ទពយសរមម      
ស្ថឆ់ក្បារ់រន ងថ្ែ 4 18,675  75,036  24,501  98,911  
សមត្ លយជាមួយ្នាគារជាតិ្រមព ជា 5 130,956  526,181  67,826  273,814  
សមត្ លយជាមួយ្នាគារធផ្សងធទៀត្ 6 317,886  1,277,266  656,375  2,649,786  
ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ - ស ទធ 7 4,058,071  16,305,329  1,700,262  6,863,958  
ក្ទពយសរមមធផ្សងៗ 8 134,077  538,721  78,624  317,405  
អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ 9 20,199  81,160  30,821  124,424  
រមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័រ 10 13,006  52,258  12,914  52,134  

ក្ទពយសរមមសរ រ  4,692,870  18,855,951  2,571,323  10,380,432  

រាំណ ល ែិង ម៊ូល្ែររស់ភាគទ ែិរ      

រាំណ ល      
រាំណ លពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ ល    11  828  3,327  301  1,215  
ក្បារ់រមចីពីភាគទ ែិរ 12,22 2,759,500  11,087,671  1,290,000     2,759,500  
រាំណ លធផ្សងៗ 13 123,196  495,001        698,701  2,820,657  

រាំណ លសរ រ  2,883,524  11,585,999  1,989,002  8,029,602  

ម៊ូល្ែររស់ភាគទ ែិរ      
ធែើមទ ែ 14 2,500,000  10,045,000  1,250,000  5,046,250  
ការខ្នត្រងារ  (690,654) (2,775,048) (667,679) (2,695,420) 

ម៊ូល្ែសរ រ  1,809,346  7,269,952  582,321  2,350,830  

រាំណ ល ែិងម៊ូល្ែសរ រ  4,692,870  18,855,951  2,571,323  10,380,432  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កំណត់សម្គា ល់ភ្ជា ប់ពីលលខ 1ដល់ 25 ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ទំងលៃេះ 
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រាយការណ៍លទធផល 
 
 
 
 

 
រាំណត់្
សាា ល់ 2018 2017 

  ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
 (រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 
 (រាំណត់្សាា ល់ 

2.1) 

ឆាំណ៊ូ លក្រតិ្រត្ដិការ      
ឆាំណ៊ូ លការក្បារ់ 15 519,591  2,087,717  

 
374,423  

 
1,511,546 

ឆាំណ្តយការក្បារ់ 16,22 (193,657) (778,114) (167,363) (675,644) 

ឆាំណ៊ូ លពីការក្បារ់ស ទធ  325,934  1,309,603  207,060  835,902  

ឆាំណ៊ូ លធផ្សងៗ 17 183,538  737,456  46,518  187,793  

ឆាំណ៊ូ លពីក្រតិ្រត្ដិការ  509,472  2,047,059  253,578  1,023,695  

ឆាំណ្តយរ គាលិរ 18 (243,999) (980,388) (325,895) (1,315,638) 
រ ាំលស់ 19 (14,974) (60,166) (15,139) (61,116) 
ឆាំណ្តយក្រតិ្រត្តិការធផ្សងធទៀត្ 20 (142,473) (572,457) (168,353) (679,641) 
សាំវធិាែ្ែធលើការខ្នត្រង់ឥណទាែធៅ
អតិ្ងិជែ 7 (123,808) (497,461) (207,313) (836,923) 

ការខ្នត្ម ែធពលរង់ពែធ  (15,782) (63,413) (463,122) (1,869,623) 

ឆាំណ្តយពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ 11 
(7,193) (28,901) (4,211) (17,000) 

ខ្នត្ស ទធសក្ារ់ការយិររធិឆេទ  
 

(22,975) 
 

(92,314) 
 

(467,333) 
 

(1,886,623) 
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រាយការណ៍េកម្រម្េម្រម្ួលម្៊ូលធន 
 
 
 

 ធែើមទ ែ ខ្នត្រងារ សរ រ 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 

សមត្ លយនាថ្ងៃទី1 បែមររា ឆ្ន ាំ2018  
1,250,000  

 
(667,679) 

 
582,321  

របែថមធែើមទ ែ  
1,250,000  - 

 
1,250,000  

ខ្នត្សក្ារ់ការយិររធិឆេទ - 
 

22,975) 
 

(22,975) 

សមត្ លយនាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 2,500,000  (690,654) 1,809,346  

សមម៊ូលពាែ់ធរៀល (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 10,045,000  (2,775,048) 7,269,952  

សមត្ លយនាថ្ងៃទី1 បែមររា ឆ្ន ាំ2017 1,000,000  (200,346) 799,654  
របែថមធែើមទ ែ 250,000  - 250,000  
ខ្នត្សក្ារ់ការយិររធិឆេទ - (467,333) (467,333) 

សមត្ លយនាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2017 1,250,000  (667,679) 582,321  

សមម៊ូលពាែ់ធរៀល (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 5,046,250  (2,695,420) 2,350,830  
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រាយការណ៍លហំ្៊ូរសាច់ម្រាក ់
 

 
រាំណត់្
សាា ល់ 2018 2017 

  ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

   
(រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

2.1) 

សរមមភាពក្រតិ្រត្តិការ      
ខ្នត្ម ែែរពែធ  (15,782) (63,413) (463,122) (1,869,623) 
ការបរសក្មួល៖      
   សាំវធិាែ្ែធលើការខ្នត្រង់ឥណទាែធៅអតិ្ងិជែ 7 123,808  497,461  207,313  836,923  

រ ាំលស់  19 14,974  60,166  15,139  61,116  
សាំវធិាែ្ែក្ទពយសរមមធផ្សងៗ  7,379  29,649  -  -  
ខ្នត្ពីការល រធោលអឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ 5 1,732  6,959  3,851  15,546  
  

132,111  530,822  (236,819) (956,038) 

របក្មរក្មលួថ្ែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លក្រតិ្រត្តិការ៖      
សមត្ លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា  (62,500) (251,125) (12,500) (50,463) 

 ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ  (2,481,617) (9,971,137) (289,985) (1,170,669) 
 ក្ទពយសរមមធផ្សងៗ  (62,832) (252,459) (10,793) (43,571) 
 រាំណ លធផ្សងៗ  (575,505) (2,312,379) 14,327  57,838  

  (3,050,343) (12,256,278) (535,770) (2,162,903) 

ពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ លបែលបាែរង់ 11 (6,666) (26,784) (4,158) (16,786) 

ស្ថឆ់ក្បារ់ស ទធធក្រើរន ងសរមមភាពក្រតិ្រត្ដិការ  (3,057,009) (12,283,062) (539,928) (2,179,689) 
 

សរមមភាពវែិិធយាគ     
ការទិញអឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ 9 (4,676) (18,788) (26,391) (106,540) 
ការទិញក្ទពយអរ៊ូរិយ 10 (1,500) (6,027) (13,100) (52,885) 

ស្ថឆ់ក្បារ់ស ទធធក្រើរន ងសរមមភាពវែិិធយាគ (6,176) (24,815) (39,491) (159,425) 

 

 

 

កំណត់សម្គា ល់ភ្ជា ប់ពីលលខ 1ដល់ 25 ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ទំងលៃេះ 

សរមមភាពហិរញ្ញរបទាែ     
ស្ថឆ់ក្បារ់ទទួលបាែពីាច ស់ភាគទ ែិរ 12,22 4,039,500  16,230,711  865,000  3,492,005  
ស្ថឆ់ក្បារ់ទទួលបាែពីការរធងាើត្ធែើមទ ែ 14 1,250,000  5,022,500  250,000  1,009,250  
ការទ៊ូទាត់្សងក្បារ់រមចី 12 (2,570,000) (10,326,260) -  -  

ស្ថឆ់ក្បារ់ស ទធពីសរមមភាពហិរញ្ញរបទាែ 2,719,500  10,926,951  1,115,000  4,501,255  

ការ(ងយឆ ុះ) ធរើែធឡើងស ទធថ្ែស្ថឆ់ក្បារ់  (343,685) (1,380,926) 535,581  2,162,141  
ស្ថឆ់ក្បារ់ធៅធែើមឆ្ន ាំ  686,202  2,770,198  150,621  608,057  
ភាពែ សគាន ថ្ែអក្តរត៊ូរក្បារ់  - (13,039) - - 

ស្ថឆ់ក្បារ់ែិង ស្ថឆ់ក្បារ់សមម៊ូលនាឆ ង
ការយិររធិឆេទ  342,517  1,376,233  686,202  2,770,198  
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កំណតស់ាគ លប់លើរាយការណ៍ហ្រិញ្ញវតថ ុ
1. េ័ត៌ានអំេីម្រកុម្ហ្៊ែុន 

បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស ីបាែទទួលអាជាា រ័ណណជាស្ថថ រ័ែ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថ  បែលក្ត្ូវបាែរធងាើត្ធឡើង 
ែិង ឆ ុះរញ្ជ ីរន ងក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា។ 
ការេបងកើត និងម្រេតិេតតិការ 

បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស ី ("ក្រុមហ៊ែ ែ") គឺជាក្រុមហ៊ែ ែមហ្វជែទទួលែ សក្ត្ូវាែរក្មិត្បែលបាែ
ឆ ុះរញ្ជ ី ធក្កាមអត្តសញ្ញញ ណធលែ 0419E/2015 ធឆញធោយក្រសួងពាណិជជរមមធៅថ្ងៃទី 29 បែមររា  
ឆ្ន ាំ 2015 ។ ក្រុមហ៊ែ ែ បាែទទួលអាជាា រ័ណណពី្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ធែើមបីែាំធណើ រការជាក្គឹុះស្ថថ ែ 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ធៅថ្ងៃទី 7 បែឧសភា ឆ្ន ាំ2015 ។ 

ធគាលធៅស្ថជីវរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ គឺការផ្តល់ធសវារមមហិរញ្ញវត្ថ បផ្នរឥណទាែ បែលាែទាំែ រឆិត្ត ែិង
ង្ហយស្សួល ែល់សហក្គិែខ្នន ត្ត្៊ូឆ ែិងម្យម បែលាែរធក្មើធោយក្គឹុះស្ថថ ែ។ 

ការយិាល័យរណ្តត លររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ាែទីតាំងសថិត្ធៅអគារធលែ ៣៤ ផ្ល៊ូវធវ ៉េងធស្សង (Block-F) 
ឧទាែឧសាហរមមវឌ្ឍែៈ ១ ភ៊ូមិក្ត្ពាាំងងលឹង ១ សង្ហា ត់្ធោមធៅ ១ ែ័ណឌ ធពា ិ្៍បសែជ័យ រាជធាែី
ភនាំធពញ      ក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ត្តូវបាៃអៃុម័តលោយលេញនាយ លោយត្កុមត្បឹកាភិបាលលៅ នងៃទី29  
ផ្ខលមសា ឆ្ែ ំ2019។ 

2. បោលនបោាយគ្ណបនយយសខំាន់ៗ 

2.1 ម្៊ូលដាា នម្នកាបរៀេចំរាយការណ៍ហ្រិញ្ញវតថុ  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ក្ត្ូវបាែធរៀរឆាំធឡើងតមម៊ូលោឋ ែត្ថ្មលធែើមក្រវត្តិស្ថស្ដសត។  
ក្រុមហ៊ែ ែរត់្ក្តរញ្ជ ីគណធែយយ ធហើយធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ជាទឹរក្បារ់ធរៀលស្សរតម 
ក្រកាសររស់្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជាធលែ ្7-07-164 ក្ររ ឆ ុះថ្ងៃទី11 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ 2007  សតីពីការ 
ធក្រើក្បាស់ភាស្ថឯរតត រ៊ូរិយវត្ថ  ែិងអក្តរត៊ូរក្បារ់សក្ារ់ឆ ុះរិឆចរញ្ជ ីគណធែយយ ែិងរបាយការណ៍។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ក្ត្ូវបាែធរៀរឆាំធឡើងធោយអែ ធលាមធៅតមសដង់ោរ
គណធែយយរមព ជា ែិងរទរបញ្ញត្តិ ែិងធសឆរតីបណនាាំទារ់ទិែបែលធឆញផ្ាយធោយ្នាគារជាតិ្  
ថ្ែរមព ជា។ 

ការផ្ត្បសត្មួលពីទឹកត្បាក់ដុល្លា រោលមរកិ លៅជាត្បាក់លរៀល ត្តូវបាៃបង្ហា ញកែុងរបាយការណ៍     
ហិរញ្ញវតថុ លោយអៃុលល្លមលៅតាមត្បកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកមពុជាលលខ B7-07-164 េុេះនងៃទី13  
ផ្ខធែូ ឆ្ែ ំ2007 លោយលត្បើអត្តាបដូរត្បាក់នាូវការនាការយិររធិឆេទរបាយការណ៍ ផ្ដលម្គៃអក្តរត៊ូរក្បារ់  
4,018 លរៀល កែុង 1ដុល្លា រោលមរកិ នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 (ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2017៖ 4,037លរៀលកែុង     
1ដុល្លា រោលមរកិ)។ តួលលខផ្ត្បសត្មួលជាត្បាក់ដុល្លា រោលមរកិផ្ដលបាៃបង្ហា ញលៃេះ ៃិងមិៃគួរត្តូវយក
មកបកស្រសាយថា ជាតួលលខផ្ដលោេត្តូវបាៃ ឬៃឹងត្តូវបាៃ ឬនាលពលអនាគត ៃឹងត្តូវបាៃបដូរលៅជា
ត្បាក់លរៀលតាមអត្តាបដូរត្បាក់លៃេះ ឬអត្តាលនេងៗលទៀតបាៃល ើយ។  
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2.1.1 ឆ្ន សំារបេើេនធ 

ឆ្ន ាំស្ថរធពើពែធររស់ក្រុមហ៊ែ ែ គឺចាប់លនដើមពីនងៃទី1 ផ្ខមករា ៃិងបញ្ច ប់នងៃទី31 ផ្ខធែូ។ 

2.1.2  ការេង្ហា ញរាយការណ៍ហ្រិញ្ញវតថុ 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  រមួជាមួយការធក្រើក្បាស់របាយការណ៍ធែុះ មិែក្ត្ូវបាែធរៀរឆាំធឡើងសក្ារ់ អនរ
ទាាំងឡាយណ្តបែលមិែបាែែឹងពីធគាលការណ៍ែីតិ្វ ិ្ ីែិងការអែ វត្តែ៍គណធែយយថ្ែក្ពុះរាជាណ្តឆក្រ
រមព ជាធនាុះធទ ធហើយធលើសពីធែុះ គឺមិែាែធគាលរាំណង រន ងការរង្ហា ញស្ថថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ        
របាយការណ៍លទធផ្ល ែិងលាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់ ធោយអែ ធលាមតមធគាលែធយាបាយ ែិងការអែ វត្ត
គណធែយយ បែលទទួលស្ថា ល់ជាទ៊ូធៅរន ងក្រធទសែថ្ទធផ្សងពីក្រធទសរមព ជាធនាុះធទ។ 
ធគាលែធយាបាយគណធែយយបែលរង្ហា ញខ្នងធក្កាមធែុះក្ត្ូវបាែអែ វត្ដធោយ ក្រុមហ៊ែ ែយា៉េងជារ់  
លារ់។ 
 

2.1.3  សរង់ដារម្ិនទាន់ម្រតូវានអនុវតត 

នានងៃទី24 ផ្ខមីនា ឆ្ែ ំ2០16 ត្កុមត្បឹកាជាតិគណលៃយយនៃកមពុជា បាៃត្បកាសថាការអៃុវតតៃ៍នៃ  
សដង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងៃឹងហិរញ្ញវតថុអៃដរជាតិនៃកមពុជា ត្តូវបាៃពៃារហូតដល់ដំណាេ់ 
ឆ្ែ ំ2018។ កែុងអំ ុងលពលនៃការផ្លា ស់បតូរ ត្គឹេះសាថ ៃធនាគារ ៃិងហិរញ្ញវតថុ រមួទំងត្កុមហ ុៃធានារា៉ាប់រង 
ត្តូវលរៀបេំរបាយការណ៍ជំលៃឿៃទក់ទងៃឹងការអៃុវតតៃ៍នៃសដង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងៃឹងហិរញ្ញវតថុ  
អៃដរជាតិនៃកមពុជា ៃិងរបាយការណ៍ត្បចំាឆ្ែ ំ ជូៃត្កុមត្បឹកាជាតិគណលៃយយនៃកមពុជា ៃិងៃិយ័តករ
លនេងលទៀត។ លៅនងៃទី3 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ2019 ត្កុមត្បឹកាជាតិគណលៃយយនៃកមពុជា បាៃលេញលសេកតីជូៃ
ដំណឹងថាត្គឹេះសាថ ៃមីត្កូហិរញ្ញវតថុ មិៃទទួលត្បាក់បលញ្ញើ ម្គៃជលត្មើស កែុងការរាយការណ៍ តាមរយៈ      
សដង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងៃឹងហិរញ្ញវតថុអៃដរជាតិនៃកមពុជាសត្ម្គប់សហត្គាសខ្នែ តតូេៃិង មធយម។  
ការអៃុវតតៃ៍នៃសតង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងៃឹងហិរញ្ញវតថុអៃដរជាតិនៃកមពុជា ឬ សតង់ោររបាយការណ៍
ទក់ទងៃឹងហិរញ្ញវតថុអៃដរជាតិនៃកមពុជា សត្ម្គប់សហត្គាសខ្នែ តតូេ ៃិងមធយម ត្តូវបាៃរពឹំងថាៃឹង
ម្គៃនលប៉ាេះពាល់ខ្នា ំងលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ត្កុមហ ុៃ។ 
 

2.2 ការវិនិចេ័យ និងការា ន់សាម នគ្ណបនយយសខំាន់ៗ  

រនងការអែ វត្ដែ៍ធគាលែធយាបាយគណធែយយ គណៈក្គរ់ក្គងបាែធក្រើក្បាស់ការវែិិឆេ័យ ែិងធ្ាើការ 
បា៉េ ែ់ស្ថម ែរន ងការរាំណត់្ឆាំែួែទឹរក្បារ់ បែលក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់រន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ាែ ែ៊ូឆ
ខ្នងធក្កាម៖  
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2.2.1 រ ៊ូេិយេ័ណណ បោល 

សដង់ោរគណធែយយរមព ជាធលែ 21 ត្ក្មូវឲ្យគណៈក្គរ់ក្គងធក្រើការវែិិឆេ័យររស់ែលួែធែើមបីរាំណត់្រ៊ូរិយ
រ័ណណម ែង្ហរររស់ក្រុមហ៊ែ ែ បែលរង្ហា ញយា៉េងធស្ថម ុះក្ត្ង់ ធោយរង្ហា ញពីផ្លរ៉េុះពាល់ 
ធសែឋរិឆចថ្ែក្រតិ្រត្តិការ ក្ពឹត្តិការណ៍ ែិងលរខែណឌ បែលពារ់ព័ែធែឹងក្រុមហ៊ែ ែធែុះ។ រន ងការវែិិឆេ័យ ធែុះ 
ក្រុមហ៊ែ ែពិោរណ្តែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 
រ. រ៊ូរិយរ័ណណបែលាែឥទធិពលយា៉េងខ្នល ាំងធៅធលើត្ថ្មល សក្ារ់ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ែិងធសវារមម (ជា

ញឹរញារ់វាជារ៊ូរិយរ័ណណបែលត្ថ្មលសក្ារ់ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ែិងធសវារមមររស់វាក្ត្ូវបាែ
រាំណត់្ ែិងទ៊ូទាត់្) 

 ែ. រ៊ូរិយរ័ណណបែលម៊ូលែិ្ិពីសរមមភាពហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបាែរធងាើត្ ែិង 
គ. រ៊ូរិយរ័ណណបែលទទួលបាែពីសរមមភាពក្រតិ្រត្តិការជា្មមតក្ត្ូវបាែររាទ រ។ 
 

2.2.2 ភតិសនាម្រេតិេតតិការ 

ក្រុមហ៊ែ ែាែភតិ្សែាជួលអឆលែក្ទពយ រន ងនាមជាអនរជួលសក្ារ់អគារការយិាល័យររស់  ែលួែ។ 
ក្រុមហ៊ែ ែបាែរាំណត់្ថា ាច ស់អគារជាអនររា៉េ រ់រងធលើរាល់ហ្វែិភ័យ ា្ំៗ ែិងផ្លក្រធយាជែ៍ ថ្ែភាពជា
ាច ស់រមមសិទធិធលើអឆលែក្ទពយធែុះ ធោយបផ្ែរធៅតមស៊ូឆនាររថ្ែការោត់្ថាន រ់ធលើ  ភតិ្សែា   
ក្រតិ្រត្តិការ។ ធៅរន ងការរាំណត់្ថាាែ ឬព ាំាែស៊ូឆនាររថ្ែការការោត់្ថាន រ់ធលើ  ភតិ្សែា   
ក្រតិ្រត្តិការ ក្រុមហ៊ែ ែក្ត្ូវពិោរណ្តធលើរតត ែ៊ូឆជា៖ ការររាទ ររលង់រមមសិទធិររស់អឆលែក្ទពយបែល
បាែជួល ែិងពិោរណ្តធលើ អាំឡ ងធពលថ្ែភតិ្សែាជួលទារ់ទងជាមួយែឹងការបា៉េ ែ់ស្ថម ែធលើអាយ 
កាលធក្រើក្បាស់ធសែឋរិឆចររស់អឆលែក្ទពយ ែិងឆាំណ្តយថ្ងលរត់្ការថ្ែអនរកាែ់ការ់ធលើក្ទពយជួល ែិងថ្ងល
ធផ្សងៗ។ 

  

2.2.3 ការា ន់សាម នអាយកុាលម្នអចលនម្រទេយ និងហ្តថ៊ូេករណ៍ 

អាយ កាលថ្ែធាត្ ែីមួយៗថ្ែក្ទពយ ែិងររកិាខ រ ក្ត្ូវបាែបា៉េ ែ់ស្ថម ែធោយបផ្ែរធលើរយៈធពលបែល ក្ទពយ
ធនាុះក្ត្ូវបាែធគរ ាំពឹងថាែឹងអាឆធក្រើក្បាស់បាែ។ ការបា៉េ ែ់ស្ថម ែបររធនាុះបផ្ែរធលើការវាយត្ថ្មលធលើ   
អាជីវរមមបែលក្រហ្វរ់ក្របហលការវាយត្ថ្មលតមបរររធឆចរធទសថ្ផ្ារន ង ែិងរទពិធស្ថ្ែ៍ជាមួយែឹង
ក្ទពយក្រហ្វរ់ក្របហល។ អាយ កាលបែលគ រ ាំពឹងទ រថ្ែក្ទពយសរមមែីមួយៗ ក្ត្ូវបាែក្ត្ួត្ពិែិត្យធឡើង
វញិជាក្រោាំ ែិងធ្ាើការបរត្ក្មូវ ធរើសិែជាការរ ាំពឹងទ រថាាែការផ្លល ស់រត៊ូរពីការបា៉េ ែ់ស្ថម ែម ែៗ 
ធោយស្ថរម៊ូលធហត្ មួយឆាំែួែែ៊ូឆជា ភាពសឹរធរឆរលិជារ៊ូរវែ័ត ភាពហួសសម័យ ែិងរតត ផ្ល៊ូវឆារ់ ឬ រ៏
រាំហិត្ធផ្សងធទៀត្ ធៅធលើការធក្រើក្បាស់ក្ទពយសរមម។ ធទាុះរីជាយា៉េងណ្តរ៏ធោយ លទធផ្លបាែពី
ក្រតិ្រត្តិការនាធពលអនាគត្ អាឆែឹងរងការរ៉េុះពាល់ខ្នល ាំងធោយការផ្លល ស់រត៊ូរែ៊ូវរតត បែលបាែធលើរធឡើង
ែ៊ូឆខ្នងធលើ។ ការងយឆ ុះែ៊ូវអាយ កាលរ ាំពឹងទ រររស់ក្ទពយ ែិងររកិាខ រណ្តមួយែឹងរងាឲ្យឆាំណ្តយ
ក្រតិ្រត្តិការ ាែការធរើែធឡើង ែិងធ្ាើឲ្យត្ថ្មលរឆច របែនររស់ក្ទពយ ែិងររកិាខ រធនាុះាែការធាល រ់ឆ ុះ។ ព ាំ
ាែការបក្រក្រួលណ្តមួយ ធៅរន ងឆ្ន ាំថ្ែអាយ កាលររស់ក្ទពយ ែិងររកិាខ រ រន ងអាំឡ ងធពលក្រោាំឆ្ន ាំ។ 

  



 

 

 

 

 

 40 

 

 

2.2.4 ការខាតេង់បដាយការម្រសុតចុោះតម្ម្លបលើការផរលឥ់ណទានផតលដ់លអ់តិថិជន 

ធៅធពលធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ គ ណភាពថ្ែឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែក្ត្ូវបាែក្ត្ួត្ពិែិត្យ ែិង
វាយត្ថ្មល ធែើមបីរាំណត់្ឆាំណ្តត់្ថាន រ់ ែិងរក្មិត្ថ្ែសាំវធិាែ្ែធលើការខ្នត្រង់ធោយការងយឆ ុះត្ថ្មល។ 

ធៅថ្ងៃទី1 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2017 ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា បាែធឆញក្រកាសធលែ ្7-017-344 ក្ររ សតីពី 
ឆាំណ្តត់្ថាន រ់ហ្វែិភ័យឥណទាែ ែិងសាំវធិាែ្ែធលើអ ីមបភរមិែ បែលជាំែួសក្រកាស្នាគារជាតិ្ថ្ែ
រមព ជាធលែ ្7-02-186 ក្ររ សតីពីឆាំណ្តត់្ ែិងសាំវធិាែ្ែធលើឥណទាែ ែ៊ូឆបែលបាែរង្ហា ញរន ង
រាំណត់្សាា ល់ 2.1.6។ 

 

2.2.5 ការខាតេង់បដាយការម្រសុតចុោះតម្ម្លបលើម្រទេយសកម្មម្ិនកម្នហ្រិញ្ញវតថុ 

ការខ្នត្រង់ធោយការស្សុត្ឆ ុះត្ថ្មលធរើត្ាែធឡើង ធៅធពលបែលត្ថ្មលធយាងររស់ក្ទពយ ឬ រណត ាំ ក្ទពយ
ាែត្ថ្មលែពស់ជាងររាិណបែលែឹងអាឆទទួលបាែមរវញិជារ់បសតង បែលររាិណធែុះ បាែមរពី
ត្ថ្មលបែលែពស់ជាងធគ រវាងត្ថ្មលទីផ្ារ ែរឲ្យឆាំណ្តយធផ្សងៗ ធែើមបីលរ់ក្ទពយ ែិងត្ថ្មលទទួលបាែពីការ
ធក្រើក្បាស់។ ការគណនាត្ថ្មលទីផ្ារែរឆាំណ្តយធផ្សងៗធែើមបី លរ់ក្ទពយគឺអាស្ស័យធលើព័ត៌្ាែ        
ជារ់បសតងបែលធរើត្ធឡើងពីក្រតិ្រត្តិការលរ់តមភាព្មមត ឆាំធពាុះក្ទពយបែលាែភាពស្សធែៀងគាន  ឬ
ជាត្ថ្មលទីផ្ារ ែរធឆញែ៊ូវឆាំណ្តយធរើត្ធឡើងធផ្សងៗ ធែើមបីលរ់ក្ទពយធនាុះ។       រឯីការគណនាធលើ
ត្ថ្មលរាំព ងបត្ធក្រើក្បាស់ គឺបផ្ែរតមគាំរ៊ូលាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់អរបហ្វរ។ លាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់ធនាុះគឺបាែមរពី
បផ្ែការនាធពលអនាគត្ ធហើយមិែរារ់រញ្ច៊ូ លសរមមភាពរាំបណទក្មង់       ធផ្សងៗ បែលក្រុមហ៊ែ ែ   
មិែទាែ់ជារ់កាត្ពារិឆច ឬធ ើ្ាការវែិិធយាគនា  ធពលអនាគត្ បែលែឹងធ ើ្ាឲ្យាែភាពក្រធសើរធឡើងែ៊ូវ 
លទធផ្លបែលធរើត្ធឆញពីក្ទពយទាាំងធនាុះ។ ររាិណបែលែឹងអាឆទទួលបាែមរវញិជារ់បសតង គឺរង
ឥទធិពលធោយអក្តអរបហ្វរបែលបាែធក្រើក្បាស់ សក្ារ់គាំរ៊ូលាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់អរបហ្វរ រ៏ែ៊ូឆជាលាំហ៊ូរ
ស្ថឆ់ក្បារ់ឆ៊ូលរ ាំពឹងទ រនាធពលអនាគត្ ែិងអក្តរាំធណើ ែ បែលធក្រើក្បាស់សក្ារ់ធគាលរាំណងថ្ែការ
ពាររណ៍។ 

 

2.2.6 ការទទួលសាគ លេ់នធេនារជាម្រទេយសកម្ម 

ពែធពែារជាក្ទពយសរមម ក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់សក្ារ់ការខ្នត្ពែធ ែិងរាល់ភាពែ សគាន រធណ្តត ុះអាសែន
ទាាំងអស់ក្តឹ្មវសិ្ថលភាព បែលក្បារ់ឆាំធណញជារ់ពែធនាធពលអនាគត្ទាំែងជាាែ បែលការខ្នត្រង់
អាឆយរមរធក្រើក្បាស់បាែ។ ការវែិិឆេ័យសាំខ្នែ់ៗររស់គណៈក្គរ់ក្គង គឺទាមទារឲ្យ រាំណត់្ររាិណ
ថ្ែពែធពែារជាក្ទពយសរមម បែលអាឆក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់ ធោយបផ្ែរធៅធលើធពលធវលា ែិងរក្មិត្ថ្ែ
ឆាំណ៊ូ លជារ់ពែធនាធពលអនាគត្ ជាមួយែឹងយ ទធស្ថស្ដសតបផ្ែការពែធនាធពលអនាគត្។ 
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2.2.7 េនធដារ 

ពែធក្ត្ូវបាែគណនាតមម៊ូលោឋ ែថ្ែការររស្ស្ថយរឆច របែនថ្ែរទរបញ្ញត្តិសដីពីពែធោរ។ ធទាុះជាយា៉េង
ណ្តរ៏ធោយរទរបញ្ញត្តិទាាំងធែុះអាឆាែការបក្រក្រួលជាធទៀងទាត់្ ធហើយការរាំណត់្ឆ ងធក្កាយថ្ែការ
ឆាំណ្តយពែធែឹងក្ត្ូវបាែធ្ាើធឡើងរនាា រ់ពីការក្ត្ួត្ពិែិត្យធោយអគានាយរោឋ ែពែធោរ ")GDT") ។ ការ
រងាិលពែធររស់ក្រុមហ៊ែ ែក្ត្ូវធ្ាើសវែរមមតមកាលរាំណត់្ធោយ GDT ។ ែណៈបែលការអែ វត្តឆារ់
ពែធោរែិងរទរបញ្ញតិ្តជាធក្ឆើែក្រធភទាែភាពបក្រក្រួលធៅតមការររស្ស្ថយធផ្សងៗ ររាិណបែល
ក្ត្ូវបាែរាយការណ៍ធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ អាឆក្ត្ូវបាែផ្លល ស់រត៊ូរធៅធពលធក្កាយធោយបផ្ែរធលើ
ធសឆរតីសធក្មឆឆ ងធក្កាយររស់ GDT ។ 

 

2.3 បសចករីសបងខេម្នបោលនបោាយគ្ណបនយយសខំាន់ៗ 

2.3.1 ការកម្រេសម្រម្ួលបលើរ ៊ូេិយេ័ណណ  

ធាត្ ពិត្ធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែក្ត្ូវបាែវាស់ ធោយធក្រើក្បាស់រ៊ូរិយរ័ណណ 
បែលជាមជឈោឋ ែររយិាកាសធសែឋរិឆចឆមបងបែលក្រុមហ៊ែ ែធ្ាើក្រតិ្រត្តិការ (រ៊ូរិយរ័ណណម ែង្ហរ)។ 
ក្រុមហ៊ែ ែររារាំណត់្ក្តគណធែយយ ែិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ែលួែជាក្បារ់ែ លាល រអាធមររិបែល
ជារ៊ូរិយរ័ណណម ែង្ហរររស់ក្រុមហ៊ែ ែ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបាែរង្ហា ញជាែ លាល រអាធមររិបែលជា
រ៊ូរិយរ័ណណធគាលែិងរង្ហា ញ។ 
ក្រតិ្រត្តិការជារ៊ូរិយរ័ណណធក្ៅពីែ លាល រអាធមររិក្ត្ូវបាែររបក្រជាក្បារ់ែ លាល រអាធមររិតម អក្តរត៊ូរ
ក្បារ់ធៅកាលររធិឆេទថ្ែក្រតិ្រត្តិការ។ ក្ទពយសរមមែិងរាំណ លជារ៊ូរិយរ័ណណធក្ៅពីែ លាល រអាធមររិធៅ
កាលររធិឆេទតរាងត្ លយការក្ត្ូវបាែររបក្រធៅជាែ លាល រអាធមររិតមអក្តរត៊ូរក្បារ់ បែលបាែរាំែត់្
ធៅថ្ងៃធនាុះ។ ភាពែ សគាន ថ្ែការផ្លល ស់រត៊ូរបែលធរើត្ធឡើងធលើការររបក្រក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់ធៅរន ង
របាយការណ៍លទធផ្ល។ 

 

2.3.2  សាច់ម្រាក់ 

សត្ម្គប់លគាលបំណងលលើរបាយការណ៍លំហូរសាេ់ត្បាក់ សាេ់ត្បាក់គឺរមួបញ្ចូ លទំងសាេ់ត្បាក់កែុង
នដសមតុលយទឹកត្បាក់ជាមួយធនាគារជាតិនៃកមពុជាលត្ៅពីទុៃបត្មុងធានាមូលធៃ ៃិងសមតុលយ 
ជាមួយធនាគារលនេងលទៀត។ 
 

2.3.3 សម្តុលយភាេជាម្៊ូយធានាោរជាតិម្នកម្ពុជា 

ក្បារ់ត្មតល់ធានាធលើធែើមទ ែក្ត្ូវបាែររាទ រជាមួយ្នាគារជាតិ្ ថ្ែរមព ជាធោយអែ ធលាមធៅតម
ឆារ់រមព ជាសតីពីក្គឹុះស្ថថ ែ្នាគារ ែិងហិរញ្ញវត្ថ ធហើយក្ត្ូវបាែរាំណត់្ធោយភាគរយភាគរយថ្ែធែើម
ទ ែអរបររាបែលត្ក្មូវធោយ្នាគារជាតិ្។ 
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2.3.4 សម្តុលយបៅធនាោរដម្ទបទៀត 

សមត្ លយធៅ្នាគារែថ្ទធទៀត្ព ាំក្ត្ូវទទួលស្ថា ល់តមថ្ងលធែើម។ 

 

2.3.5 ឥណទានផតលដ់លអ់តិថិជន 

រាល់ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ ក្ត្ូវបាែរង្ហា ញរន ងតរាងត្ លយការជាទឹរក្បារ់ធែើម ធោយែរ 
ធឆញែ៊ូវឥណទាែបែលក្ត្ូវបាែល រធឆញពីរញ្ជ ី ែិងសាំវធិាែ្ែឆាំធពាុះឥណទាែបាត់្រង់។ 

ឥណទាែក្ត្ូវបាែល រធឆញពីរញ្ជ ីធៅធពលបែលក្រុមហ៊ែ ែរ ាំពឹងថា ឥណទាែមិែអាឆក្រម៊ូលមរវញិ
បាែ។ ការក្រម៊ូលបាែមរវញិថ្ែឥណទាែបែលបាែល រធឆញពីរញ្ជ ី ឬបាែធ្ាើសាំវធិាែ្ែ ធៅរន ង
ការយិររធិឆេទម ែៗែឹង រែថយទឹរក្បារ់ថ្ែ សាំវធិាែ្ែសក្ារ់ឥណទាែបាត់្រង់ធៅរន ង           
របាយការណ៍លទធផ្ល។ 

រាល់ឥណទាែបែលបាែោត់្ថាន រ់ជាឥណទាែធក្កាមសដង់ោរ សងស័យ ឬបាត់្រង់ គឺជាឥណទាែ មិែ
ែាំធណើ រការ។ 

2.3.6 ចំណាត់ថាន ក់ឥណទាន និងសវំិធានធនបលើឥណទានាត់េង់ 

សំវធិាៃធៃលលើការខ្នតបង់ឥណទៃលៅអតិងិជៃៃូវបាៃលធវើល ើងទក់ទងៃឹងហាៃិភ័យជាក់ល្លក់ៃិង
ទក់ទងឥណទៃ ៃិងបុលរត្បទៃពិៃិយតល ើងវញិជាលកខណៈបុគាលៃិងបាៃកំណត់ជាក់ល្លក់ជា 
ឥណទៃឃ្ា ំលមើលលត្កាមសតង់ោរសងេ័យឫខ្នត។ លហើយសំវធិាៃធៃទូលៅក៏ត្តូវបាៃរកាទុកសត្ម្គប់
ឥណទៃចាត់ថាែ ក់សតង់ោរ។ សំវធិាៃធៃគឺផ្នែកលលើភ្ជគរយនៃសមតុលយដក់សល់របស់ឥណទៃៃិង
បុលរត្បទៃ។ 

លៅនងៃទី 1 ផ្ខធែូ ឆ្ែ ំ2017 ធនាគារជាតិនៃកមពុជា បាៃលេញត្បកាសលលខ B7-០០17-344 សតីពី            
េំណាត់ថាែ ក់ហាៃិភ័យឥណទៃ ៃិងសំវធិាៃធៃលលើអីុមផ្ភមិៃ (ត្បកាសងមី) ផ្ដលត្តូវជំៃួស ត្បកាស
លលខ B7-០2-186 សតីពីេំណាត់ថាែ ក់ ៃិងសំវធិាៃធៃលលើត្ទពយសកមម (ត្បកាសចាស់) លោយម្គៃ
ត្បសិទធភភ្ជពចាប់ពីនងៃលេញត្បកាសងមីលៃេះ។ ត្បកាសងមី តត្មូវលោយធនាគារ ៃិង ត្គឹេះសាថ ៃ                
មីត្កូហិរញ្ញវតថុ គណនាសំវធិាៃធៃតាមបទបញ្ញតតិ លោយេំណាត់ថាែ ក់ ឥណទៃរូបិយវតថុជា 5 ថាែ ក់  
ផ្នែកលលើេំៃួៃនងៃហួសកាលកំណត់ នៃការសងត្បាក់លដើម ៃិង ការត្បាក់។ បនាា ប់មក ធនាគារជាតិ នៃ 
កមពុជា បាៃលេញសារាេរលលខ B7-០18-០០1 េុេះនងៃទី16 ផ្ខ កុមភៈ ឆ្ែ ំ 2018 រន ងធគាលរាំណងរញ្ញជ រ់
ធលើរក្មិត្អរបររាោាំបាឆ់ថ្ែការធ្ាើសាំវធិាែ្ែទ៊ូធៅ ែិងជារ់លារ់ បែលក្ត្ូវបាែធ្ាើធឡើងធោយ
បផ្ែរធលើការធ្ាើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ឥណទាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 
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េំណាត់ថាែ ក់ េំៃួៃផ្ងៃផ្ដលហួសកាលកំណត់សង អត្តាសំវធិាៃធៃ 

សតង់ោរ ចាប់ពី ០ ដល់ 14 នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលខាី)  

 ចាប់ពី ០ ដល់ 29 នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលផ្វង) 1% 

ឃ្ា ំលមើល ចាប់ពី 15 ដល់ 3០ នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលខាី)  

 ចាប់ពី 3០ ដល់ 89 នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលផ្វង) 3% 

លត្កាមសតង់ោរ ចាប់ពី 31 ដល់ 6០ នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលខាី)  

 ចាប់ពី 9០ ដល់ 179 នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលផ្វង) 2០% 

សងេ័យ ចាប់ពី 61 ដល់ 9០ នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលខាី)  

 ចាប់ពី 18០ ដល់ 359 នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលផ្វង) 5០% 

បាត់បង់ លលើសពី 91 នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលខាី)  

 លលើសពី 36០ នងៃ (ឥណទៃរយៈលពលផ្វង) 1០០% 

សំវធិាៃធៃតាមបទបបញ្ញតតិ ត្តូវបាៃអៃុវតតសត្ម្គប់ហាវ សីុលិធីទំង កែុង ៃិងលត្ៅ តារាងតុលយការ របស់
ធនាគារ ៃិងសាថ ប័ៃហិរញ្ញវតថុទំងអស់។ 
ស្ថរាឆរខ្នងធលើ បាែអែ ញ្ញញ តិ្ ធអាយក្គឹុះស្ថថ ែ្នាគារ ែិងហិរញ្ញវត្ថ  បែលរញ្ញជ រ់ពីការលាំបាររន ងការ
ធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  សាំរារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2017 អាឆអែ វត្តតមសាំវធិាែ
្ែ តមក្រកាសោស់។ ធោយស្ថរាែភាពលាំបាររន ងការបរត្ក្មូវក្រព័ែធសន៊ូល្នាគារ ធែើមបី
អែ ធលាមតមក្រកាសងមីធៅធពលធនាុះ ក្រុមហ៊ែ ែបាែគណនាសាំវធិាែ្ែតមរទរញ្ញត្តិធោយស្សរ
តមក្រកាសោស់។ សាំវធិាែ្ែតមរទរញ្ញត្តិសក្ារ់ការយិររធិឆេទធែុះ ក្ត្ូវបាែគណនាស្សរតម
ក្រកាសងមី បែលធ្ាើឲ្យាែការធរើែធឡើងែ៊ូវសាំវធិាែ្ែធលើការខ្នត្រង់ហ្វា ស ីលី្ី ឆាំែួែ 56,883 ែ លាល រ
អាធមររិ លហើយបៃថយត្បាក់េំលណញសុទធភសត្ម្គប់ការយិបរលិេេទៃូវេំៃួៃដូេគាែ  សត្ម្គប់ការយិបរលិេេទ  
នងៃទី31 ផ្ខធែូ ឆ្ែ ំ2018។ 

ក្រកាសងមីត្ក្មូវឲ្យធ្ាើការធក្រៀរធ្ៀររវាងសាំវធិាែ្ែ តមរទរញ្ញត្តិជាមួយែិងសាំវធិាែ្ែបែលាែ    
អ ីមបភរមិែ គណនាតម CIFRS ធៅធពលបែលអែ ម័ត្ឲ្យធក្រើក្បាស់។ រន ងរាំឡ ងធពល  អែតរកាលម ែ
ធពលអែ វត្ត CIFRS ក្រុមហ៊ែ ែក្ត្ូវអែ ធលាមតមឆាំណ្តត់្ថាន រ់ហ្វែិភ័យឥណទាែ ែិង សាំវធិាែ្ែតម
រទរញ្ញត្តិបែលាែបឆងធៅរន ងក្រកាស។ 
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សំវធិាៃធៃត្តូវបាៃគណនាជាភ្ជគរយនៃសមតុលយឥណទៃ  លៅលពលកមចីលនាេះត្តូវបាៃចាត់ថាែ ក់ មិៃ
រាប់បញ្ចូ លការត្បាក់ផ្ដលបាៃបងារ ៃិង គិតជាេំណាយ។ ការត្បាក់ផ្ដលបាៃលកើតល ើងពី ឥណទៃមិៃ
ដំលណើ រការ  ត្តូវបាៃកត់ត្តាខ្នងឥណទៃ នៃគណៃីការត្បាក់ពយួរទុកលៅកែុងតារាងតុលយការ។ 

កតាត ផ្ដលត្តូវបាៃពិចារណាកែុងការវាយតនមាភ្ជពត្គប់ត្គាៃ់នៃសំវធិាៃធៃ រួមម្គៃ ទំហំនៃឥណទៃបទ
ពិលសាធៃ៍បាត់បង់ពីមុៃ សាថ ៃភ្ជពលសដឋកិេចបេចុបបៃែ ៃិងឥទធភិពលរបស់វាលៅលលើអតិងិជៃ  
សាថ ៃភ្ជពហិរញ្ញវតថុរបស់អតិងិជៃ ៃិង ការត្បតិបតតិនៃត្បាក់កមចីទក់ទងៃឹងលកខខណឌ កិេចសៃា។ 

ឥណទៃត្តូវលុបបំបាត់លចាលលោយសវ័យត្បវតតិ លៅលពលអតិងិជៃសាា ប់ ៃិង កែុងករណីត្បាក់កមចីលៅផ្ត
មិៃទៃ់ទូទត់លោយផ្នែកលលើការវាយតនមាររស់គណៈក្គរ់ក្គង ែិង តមការអែ ម័ត្ររស់ក្រុមក្រឹរា     
ភិបាល។ ឥណទៃផ្ដលលុបបំបាត់ត្តូវដកលេញពីសមតុលយឥណទៃ ៃិងពីសំវធិាៃធៃរបស់      
ឥណទៃោត្កក់ៃិងសងេ័យ។ ការត្បមូលបាៃមកវញិនៃឥណទៃ ផ្ដលបាៃលុបលចាលពីមុៃ ៃិង ការ
ត្តលប់មកវញិៃូវសំវធិាៃធៃពីមុៃ ត្តូវបាៃបង្ហា ញជាមួយគាែ  ៃិង បផ្ត្មបត្មួលសុទធភកែុងសំវធិាៃធៃលលើ
ឥណទៃៃិងបុលរត្បទៃោត្កក់ៃិងជាប់សងេ័យកែុងរបាយការណ៍លទធភនល។ 

2.3.7 ការខាតេង់បដាយការម្រសុតចុោះតម្ម្លបលើម្រទេយសកម្មហ្រិញ្ញវតថុ 

ត្កុមហ ុៃ លធវើការវាយតនមាលៅរាល់កាលបរលិេេទនៃតារាងតុលយការ ថាលតើម្គៃភ័សតុតាងពិតណាខាេះ ផ្ដល
ត្ទពយសកមមហិរញ្ញវតថុ ឬក៏ត្កុមនៃត្ទពយសកមមហិរញ្ញវតថុណាមួយបាៃស្រសុតេុេះនងា។ ត្ទពយសកមម ហិរញ្ញវតថុ 
ឬក៏ត្កុមនៃត្ទពយសកមមហិរញ្ញវតថុមួយត្តូវបាៃយល់ថាម្គៃការស្រសុតេុេះនងា ត្បសិៃ លបើម្គៃភ័សតុតាងពិត
នៃការស្រសុតេុេះលនាេះ បាៃលកើតល ើងពីត្ពឹតតិការណ៍មួយឬលត្េើៃបនាា ប់ពីការទទួលសាា ល់ដំបូងនៃត្ទពយ
សកមមលនាេះ (ការលកើតម្គៃល ើងៃូវ “ត្ពឹតតិការណ៍ខ្នតបង់”) លហើយត្ពឹតតិការណ៍ខ្នតបង់លនាេះ (ឬក៏
ត្ពឹតតិការណ៍) ម្គៃឥទធភិពលលៅលលើលំហូរសាេ់ត្បាក់នាលពលអនាគតផ្ដលបាៃពាករណ៍លៅលលើត្ទពយ
សកមមហិរញ្ញវតថុ ឬក៏ត្កុមនៃត្ទពយសកមមហិរញ្ញវតថុផ្ដលោេបា៉ា ៃ់សាម ៃគួរឲ្យលជឿជាក់បាៃ។ 
 

ភ័សតុតាងនៃការស្រសុតេុេះនងាសត្ម្គប់ឥណទៃលៅកាៃ់អតិងិជៃ ោេរាប់បញ្ចូ លៃូវកតាត គូសបញ្ជា ក់ 
ទំងឡាយណាផ្ដលអែកខចីម្គែ ក់ ឬ ត្កុមនៃអែកខចីទំងឡាយម្គៃបញ្ជា ហិរញ្ញវតថុយ៉ាងធៃៃ់ធៃរគាម ៃលទធភភ្ជព 
ឬយឺតយ៉ា វកែុងការសងការត្បាក់ ឬ ត្បាក់លដើម ការផ្ដលោជីវកមមរបស់ពួកលគោេៃឹង ដួលរលំ ឬក៏ការ
ផ្កផ្ត្បរេនាសមព័ៃធភហិរញ្ញវតថុដនទលទៀត លហើយៃិងលពលផ្ដលម្គៃទិៃែៃ័យោេអលងេតបាៃគូសបញ្ជា ក់ 
ពីការធាា ក់េុេះផ្ដលោេវាស់ផ្វងបាៃលៅកែុងលំហូរសាេ់ត្បាក់ នាលពលអនាគត ដូេជាការផ្ត្បត្បួលកែុង 
ត្បាក់បំណុលដល់ការកំណត់មិៃទៃ់សង ឬក៏សាថ ៃភ្ជពលសដឋកិេចផ្ដលពាក់ព័ៃធភៃឹងលទធភភ្ជពសង   
បំណុល។លទេះបីយ៉ាងលៃេះកតីវាម្គៃការចាត់ថាែ ក់ឥណទៃៃិង សំវធិាៃធៃ អតិបរម្គ  ផ្ដលខ្នៃមិៃបាៃ 
ផ្ដលត្កុមហ ុៃត្តូវផ្តអៃុវតតលដើមបីស្រសបតាមការទមទររបស់ធនាគារជាតិនៃកមពុជា ដូេផ្ដលបាៃគូស
បញ្ជា ក់កែុងកំណត់សម្គា ល់ 2.3.6។ 
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2.3.8 ការកាត់កងឧេករណ៍ហ្រិញ្ញវតថុ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ  ែិងរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបាែកាត់្រងគាន  ធហើយឆាំែួែទឹរក្បារ់ស ទធ 
ក្ត្ូវបាែរង្ហា ញរន ងតរាងត្ លយការបត្រន ងររណីបែលាែសិទធិស្សរឆារ់ធែើមបីកាត់្រងទឹរ
ក្បារ់ បែលក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់ធហើយាែរាំណងទ៊ូទាត់្តមម៊ូលោឋ ែស ទធ ឬលរ់ក្ទពយ
សរមម ែិងទ៊ូទាត់្រាំណ លធៅធពលទែាឹមគាន ធនាុះ។ ជាទ៊ូធៅធែុះមិែបមែជាររណីររស់      

រិឆចក្ពមធក្ពៀងរន ងការកាត់្រងធឡើយធហើយក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លពារ់ព័ែធ ក្ត្វូបាែរង្ហា ញ
ជាទឹរក្បារ់ែ លរន ងតរាងត្ លយការ។  

 
2.3.9 អចលនម្រទេយ និងហ្តថ៊ូេករណ៍ 

អេលៃត្ទពយ ៃិងហតថូបករណ៍ ត្តូវបាៃបង្ហា ញជានងាលដើម លោយមិៃរាប់បញ្ចូ លៃូវេំណាយលលើ  
លសវាត្បចំានងៃ ៃិងដកលេញៃូវរលំស់បងារ ៃិងការស្រសុតេុេះនៃតនមា (ត្បសិៃលបើម្គៃ)។ ការផ្លា ស់បតូរ ោយុ
កាលរពឹំងទុក ត្តូវបាៃចាត់ទុកជាការផ្លា ស់បតូរកំ ុងលពលរលំស់ ឬវធីិសាស្រសតរលំស់ លហើយ លៃេះជាការ
ផ្លា ស់បតូរលលើការបា៉ា ៃ់សាម ៃគណលៃយយ។ 
អេលៃត្ទពយ ៃិងហតថូបករណ៍មួយ ត្តូវបាៃឈប់ទទួលសាា ល់លៅលពលលក់លេញ ឬ លៅលពលមិៃម្គៃ
អតថត្បលយជៃ៍អនាគត ត្តូវបាៃរពឹំងទុកពីការលត្បើត្បាស់វាលនាេះ។ ការេំលណញ ឬ ខ្នតលលើ ការឈប់
ទទួលសាា ល់ត្ទពយសកមម (ផ្ដលត្តូវបាៃគណនាជាេំៃួៃខុសគាែ  រវាងទឹកត្បាក់ផ្ដល ទទួលបាៃពីការ
លក់សុទធភ ៃិងតនមាពិតគណលៃយយរបស់ត្ទពយសកមមលនាេះ) ត្តូវបាៃទទួលសាា ល់កែុង “េំណូលោជីវកមម
លនេងៗលទៀត” ឬ “េំណាយ” លៅកែុងរបាយការណ៍លទធភនលកែុងឆ្ែ ំផ្ដល ត្ទពយសកមមលនាេះត្តូវបាៃឈប់
ទទួលសាា ល់។ 
 
េំណាយបៃតបនាា ប់ទក់ទងៃឹងធាតុមួយនៃអេលៃត្ទពយ ៃិងហតថូបករណ៍ផ្ដលបាៃទទួលសាា ល់ 
រេួរាល់លហើយលនាេះ ត្តូវបាៃលគបូកបផ្ៃថមលៅលលើនងាលដើមពិតនៃត្ទពយសកមមលនាេះ លៅលពលផ្ដលវា ទំៃង
ថា អតថត្បលយជៃ៍រពឹំងទុកនាលពលអនាគត (លោយលលើសពីបទោឋ ៃផ្ដលវាយតនមាជាធមមតា  
នៃការអៃុវវតតលលើត្ទពយសកមមផ្ដលម្គៃស្រសាប់) ៃឹងម្គៃលំហូរេូលមកត្កុមហ ុៃ។ រាល់ការេំណាយ បៃត
បនាា ប់ត្តូវបាៃលគទទួលសាា ល់ជាេំណាយលៅកែុងឆ្ែ ំផ្ដលវាបាៃលកើតល ើង។  
អេលៃត្ទពយ ៃិងហតថូបករណ៍ ផ្ដលបាៃដករលំស់អស់លហើយ ត្តូវបាៃរកាទុកកែុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុ រហូតដល់នងៃផ្ដលអេលៃត្ទពយ ៃិងហតថូបករណ៍ទំងលនាេះត្តូវបាៃលក់ ឬលុបលចាល។ 

ការរលំស់នៃអេលៃត្ទពយ ៃិងហតថូបករណ៍ ត្តូវបាៃគណនាតាមវធីិសាស្រសតរលំស់លងរ លៅលលើោយុ
កាលបា៉ា ៃ់សាម ៃរបស់ ត្ទពយសកមមដូេខ្នងលត្កាម៖ 
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 គិតជាភ្ជគរយ 

ការបរលមែររអគារ 
មួយណាទបជាងរវាង 25% ឫ 

រយៈលពលនៃភិតិសៃា 
បរកិាខ រ ៃិងហតថូបករណ៍ 25% 
សំភ្ជរៈកំុពយូទ័រ 50% 
សំភ្ជរៈការយិល័យ 25% 

យៃយៃត  25% 

 
2.3.10   កម្មវិធីកុំេយ ៊ូទ័រ 

កមមវធីិកំុពយូទ័រ ត្តូវបាៃបង្ហា ញជានងាលដើមលោយដកលេញៃូវការដករលំស់បងារ ៃិងសំវធិាៃធៃលលើ ការ
ស្រសុតេុេះតនមា (លបើម្គៃ)។ វាត្តូវបាៃកាត់រលំស់តាមវធីិសាស្រសតរលំស់លងរ តាមអត្តា 20% កែុងមួយឆ្ែ ំ។ 
ត្បសិៃលបើ ម្គៃកតាត ណាមួយផ្ដលម្គៃការផ្លា ស់បតូរជាសារវៃតលៅកែុងការកាត់រលំស់ ឬក៏ អត្តាកាត់
រលំស់ោយុកាលលត្បើត្បាស់ឬក៏នងាកាកសំណល់នៃកមមវធីិកំុពយូទ័រលនាេះការលធវើរលំស់ លលើកមមវធីិ   កំុពយូទ័រ 
ៃឹងត្តូវបាៃផ្កសំរលួ លដើមបីឆាុេះបញ្ជច ំងពីការរពឹំងទុកផ្ដលលកើតម្គៃជាងមី។ 
 

2.3.11   ម្រទេយសកម្មដម្ទបទៀត 

ត្ទពយសកមមដនទលទៀត ត្តូវបាៃលគវាស់ផ្វងតាមតនមាទទួលសាា ល់ផ្ដលលគបា៉ា ៃ់សាម ៃ។ ការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ត្តូវ
បាៃលគលធវើល ើងសំរាប់ការខ្នតបង់នៃការស្រសុតេុេះតនមាលោយផ្នែកលលើការត្តួតពិៃិតយលលើសមតុលយ  ផ្ដល
លៅសល់លៅកាលបរលិេេទនៃតារាងតុលយការ។ 
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2.3.12    កម្ចីេីភាគ្ទុនិក 

រមចីទារ់ទងែិងឥណទាែរយៈធពលបវងាែការក្បារ់ពីភាគទ ែិរ ែិងរត់្ក្តតមថ្ងលធែើម។ រថ្ក្ម
បែលបាែរង់ធៅធពលរមចីធរើត្ធឡើង ក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់ទាាំងស្សុងជាឆាំណ្តយ ធៅរន ងរបាយការណ៍
លទធផ្ល។ 
 

2.3.13    សវំិធានធន 

សំវធិាៃធៃត្តូវបាៃទទួលសាា ល់ លៅលពលផ្ដលត្កុមហ ុៃ ម្គៃកាតពវកិេចបេចុបបៃែផ្ដលលកើតលេញពី 
ត្ពឹតតិការណ៍ពីអតីតកាល លហើយវាោេៃឹងលធវើលោយម្គៃការហូរលេញៃូវធៃធាៃ ជាប់ពាក់ព័ៃធភៃឹង    
អតថត្បលយជៃ៍លសដឋកិេច ផ្ដលៃឹងតំរូវលោយម្គៃការទូរទត់កាតពវកិេចលនាេះ ៃិង ការពាករណ៍ ផ្ដលគួរ
លោយលជឿជាក់ ោេត្តួវបាៃលគវាស់ផ្វងបាៃលៅលលើ បរមិ្គណនៃកាតពវកិេចលនាេះ។ 

សំវធិាៃធៃត្តូវបាៃត្តួតពិៃិតយល ើងវញិ នាកាលបរលិេេទនៃតារាងតុលយការៃីមួយៗ លហើយលធវើការ ផ្ក
តត្មូវឲ្យស្រសបលៅៃឹងការបា៉ា ៃ់សាម ៃលែបំនុតនាលពលបេចុបបៃែ។ លៅលពលតនមាលពលលវល្លនៃសាេ់ ត្បាក់ 
ម្គៃឥទធភិពលជាសារវៃដ បរមិ្គណសំវធិាៃធៃគឺជាតនមាបេចុបបៃែនៃការេំណាយ ផ្ដលរពឹំងទុក លដើមបី
ទូទត់បំណុល។ 

2.3.14   េំណុលបផសងៗ 

បំណុលលនេងៗត្តូវបាៃកត់ត្តាលោយយកតនមាលដើមនៃទំៃិញ រលឺសវាកមមផ្ដលបាៃទិញផ្ដល
រពឹំងថា ៃឹងត្តូវទូទត់លៅលពលអនាគត។ 

2.3.15    ការទទួលសាគ លច់ំណ៊ូ ល និង ចំណាយ 

ឆាំណ៊ូ លក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់ ធៅធពលបែលវាទាំែងថាអត្ថក្រធយាជែ៍ធសែឋរិឆច បែលពារ់ព័ែធ ជាមួយ
ក្រតិ្រត្ដិការ ែឹងហ៊ូរឆ៊ូលមររន ងក្រុមហ៊ែ ែ ធហើយឆាំែួែទឹរក្បារ់ថ្ែឆាំណ៊ូ លធនាុះអាឆធ្ាើការ វាស់បវងគួរ
ឲ្យធជឿជារ់បាែ។ 
លរខែណឌ រន ងការទទួលស្ថា ល់ជារ់លារ់ែ៊ូឆខ្នងធក្កាម ក្ត្ូវបត្រាំធពញម ែែឹងឆាំណ៊ូ លក្ត្ូវបាែធគ
ទទួលស្ថា ល់៖  
(ក) ចំណ៊ូ ល ឬ ចំណាយការម្រាក់ 

ឆាំណ៊ូ លពីការក្បារ់ធលើឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ ែិងសមត្ លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ែិង
្នាគារែថ្ទធទៀត្ ក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់តមម៊ូលោឋ ែរងារ ធលើរបលងបត្ឥណទាែផ្តល់ែល់
អតិ្ងិជែបែលក្ត្ូវបាែោត់្ថាន រ់ជា ឥណទាែធក្កាមសតង់ោរ ជារ់សងស័យ ឬរ៏ខ្នត្រង់។ ការ
ក្បារ់រងារ សក្ារ់ឥណទាែទាាំងធែុះក្ត្ូវបាែរត់្ក្ត ជាការក្បារ់រន ងគណែីរធណ្តត ុះ  អាសែន។ 
រែតរនាា រ់មរឆាំណ៊ូ លពីការក្បារ់សក្ារ់ឥណទាែទាាំងធែុះ ក្ត្ូវបាែរត់្ក្តតមស្ថឆ់ក្បារ់។ 
ការក្បារ់រធណ្តត ុះអាសែនធែុះក្ត្ូវបាែរង្ហា ញ ធោយកាត់្រងែឹងការក្បារ់ក្ត្ូវទទួលរន ង ”ក្ទពយ
សរមមធផ្សងៗ”។ ឆាំណ្តយការក្បារ់ក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់តមម៊ូលោឋ ែរងារ។ 
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 (ខ្) ចំណ៊ូ លេីម្ថលឈ្នលួ និងកម្ម្រម្បជើងសារ 

ក្រុមហ៊ែ ែ ទទួលបាែឆាំណ៊ូ លពីថ្ងលឈនួលែិងរថ្ក្មធជើងស្ថរពីធសវារមមធក្ឆើែក្រធភទបែលក្រុមហ៊ែ ែបាែ
ផ្ដល់ឲ្យអតិ្ងិជែបែល ជាឆាំរងបាែមរពីែាំធណើ រឥណទាែ។ ឆាំណ៊ូ លពីថ្ងលឈនួល ែិង រថ្ក្មធជើងស្ថរ ក្ត្ូវ
បាែរង្ហា ញជាបផ្នរថ្ែឆាំណ៊ូ ល។ 

ក្រុមហ៊ែ ែគិត្រថ្ក្មរែធបាល ធលើឥណទាែ ធៅអតិ្ងិជែ។ រថ្ក្មឥណទាែទាាំងធនាុះ គឺជាបផ្នរសាំខ្នែ់
ថ្ែក្បារ់រមចី ែ៊ូឆធែុះ គណៈក្គរ់ក្គងវាយត្ថ្មលធឡើងវញិែ៊ូវភាពសមស្សរថ្ែ   ធគាលែធយាបាយ   
គណធែយយ។ រថ្ក្មរែធបាលធលើឥណទាែ ក្ត្ូវបាែគិត្តមម៊ូលោធ ែក្រោាំបែ អាស្ស័យធៅធលើ       
សមត្ លយឥណទាែបែលធៅសល់ ែិង ក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់ជាឆាំណ៊ូ លក្រោាំបែ។ 

 

(គ្) ចំណាយម្រេតិេតតិការ 

  េំណាយត្បតិបតតិការត្តូវបាៃទទួលសាា ល់តាមមូលោឋ ៃបងារ។ 

 
2.3.16   េនធបលើម្រាក់ចំបណញ 

េនធកនងុម្រោ 

ពែធរន ងក្គាធលើក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លសក្ារ់ការយិរធឆេទក្គាម ែ ែិងរឆច របែនក្ត្ូវបាែវាស់បវង ែ៊ូវទឹរ
ក្បារ់បែលក្ត្ូវបាែរ ាំពឹងទ រថាក្ត្ូវបាែក្រម៊ូលមរវញិ ឬ ក្ត្ូវបាែរង់ឲ្យអាជាា ្រពែធោរ។       អក្តពែធ ែិង
ឆារ់ពែធបែលក្ត្ូវបាែធក្រើធែើមបីគណនាទឹរក្បារ់ទាាំងធែុះគឺជាអក្ត ែិងឆារ់ពែធ បែលាែស ពលភាព
រហ៊ូត្ែល់កាលររធិឆេទថ្ែតរាងត្ លយការ។ 

 

េនធេនារ 

ពែធពែារ ក្ត្ូវបាែគណនាធោយធក្រើវ ិ្ ីស្ថស្ដសដរាំណ លតរាងត្ លយការធលើឆាំែួែែ សគាន   រធណ្តដ ុះអាសែន
នាកាលររធិឆេទថ្ែតរាងត្ លយការ រវាងម៊ូលោឋ ែពែធថ្ែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ ល ែិងត្ថ្មលររស់គណែីទាាំង
ធនាុះរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 
ពែធពែារជារាំណ ល ក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់សក្ារ់ឆាំែួែែ សគាន រធណ្តដ ុះអាសែន ថ្ែឆាំែួែជារ់ពែធទាាំងអស់
ធលើរបលងបត្ធៅធពលពែធពែារជារាំណ លធរើត្ធឡើងពីការទទួលស្ថា ល់ធៅក្គាែាំរ៊ូង ថ្ែក្ទពយសរមម ឬ
រាំណ លរន ងក្រតិ្រត្ដិការមួយ បែលធៅធពលធនាុះវាមិែជុះឥទធិពលែល់ក្បារ់ ឆាំធណញតមវ ិ្ ីស្ថ
ស្ដសដគណធែយយ ឬក្បារ់ឆាំធណញ ឬខ្នត្បែលជារ់ពែធ។ 

ពែធពែារជាក្ទពយសរមម ក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់តមភាពែ សគាន រធណ្តដ ុះអាសែនទាាំងអស់បែលអាឆកាត់្
រែថយបាែរហ៊ូត្ែល់ទាំហាំមួយបែលវាទាំែងថា ក្បារ់ឆាំធណញជារ់ពែធែឹងអាឆាែធែើមបកីាត់្រងជាមួយ
ភាពែ សគាន រធណ្តដ ុះអាសែន បែលអាឆធក្រើក្បាស់បាែធលើរបលងបត្ធៅធពលពែធពែារជាក្ទពយសរមមធរើត្
ធឡើងពីការទទួលស្ថា ល់នាក្គាែាំរ៊ូងថ្ែក្ទពយសរមម ឬរាំណ លរន ងក្រតិ្រត្ដិការមួយបែលធៅធពលធនាុះវាមិែ
ាែជុះឥទធិពល ែល់ក្បារ់ឆាំធណញតមវ ិ្ ីស្ថស្ដសតគណធែយយ ឬក្បារ់ឆាំធណញ ឬខ្នត្បែលជារ់ពែធ។ 
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ត្ថ្មលធយាងថ្ែពែធពែារជាក្ទពយសរមម ក្ត្ូវបាែពិែិត្យធឡើងវញិនាកាលររធិឆេទថ្ែតរាងត្ លយការ 
ែីមួយៗធហើយ ែិងក្ត្ូវបាែកាត់្រែថយមរក្តឹ្មទាំហាំមួយ បែលវាមិែទាំែងថាាែក្បារ់ឆាំធណញ ជារ់
ពែធក្គរ់ក្គាែ់ែឹងអាឆផ្ដល់ឲ្យក្ទពយសរមមទាាំងអស់ឬមួយបផ្នរអាឆស្ថដ រមរវញិនាធពលអនាគត្។ ពែធ
ពែារជាក្ទពយសរមមបែលមិែក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់ធនាុះ គឺក្ត្ូវបាែវាយត្ថ្មលធឡើងវញិនាកាលររធិឆេទ
ថ្ែតរាងត្ លយការែីមួយៗ ធហើយក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់ក្តឹ្មបត្ទាំហាំមួយ បែលវាទាំែងថាក្បារ់
ឆាំធណញជារ់ពែធនាធពលអនាគត្ ែឹងធ្ាើឲ្យពែធពែារជាក្ទពយសរមមធនាុះ អាឆក្ត្ូវបាែយរក្ត្លរ់
មរវញិ។ 

 

2.3.17   ភតិសនាម្រេតិេតតិការ 

ការេំណាយលៅលលើភតិសៃាត្បតិបតតិការ ត្តូវបាៃទទួលសាា ល់លៅកែុងរបាយការណ៍លទធភនល តាមវធីិ
សាស្រសតរលំស់លងរ ផ្នែកលលើរយៈលពលនៃភតិសៃា។ 

 

2.3.18  ភាគ្ី ក់េ័នធ 

សមព័ែធញាតិ្ែ៊ូឆបាែរាំណត់្រន ងាក្ត 49 ែិង 50 ថ្ែឆារ់សដីពីក្គឹុះស្ថថ ែ្នាគារ ែិងហិរញ្ញវត្ថ  
ថ្ែក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជារមួាែ៖ 

ក. រាល់រ គាលទាាំងឡាយណ្តបែលកាែ់ការ់ធោយផ្លា ល់ ឬក្រធយាលែ៊ូវភាគហ៊ែ ែយា៉េងធហ្វឆ 
ណ្តស់ 10 ភាគរយថ្ែធែើមទ ែ ឬសិទធិធបាុះធឆ្ន ត្ 

ខ. រាល់ត្កុមហ ុៃទំងឡាយណាផ្ដលកាៃ់កាប់លោយផ្លា ល់ ឬត្បលយលៃូវភ្ជគហ ុៃយ៉ាងលហាេ
ណាស់ 10 ភ្ជគរយនៃលដើមទុៃ ឬសិទធភិលបាេះលឆ្ែ ត 

គ. រាល់រ គាលទាាំងឡាយណ្ត បែលឆ៊ូលរមួរន ងអភិបាលរិឆច ការោត់្បឆងការក្គរ់ក្គងែឹរនាាំ ឬការ
ក្ត្ួត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ង ែិង 

ឃ. រាល់សវែររឯររាជយ។ 

តាមរយៈសតង់ោរគណលៃយយកមពុជាលលខ 24 ភ្ជគីផ្ដលចាត់ទុកថាភ្ជគីពាក់ព័ៃធភ លុេះត្តាផ្តត្កុមហ ុៃ
ម្គៃលទធភភ្ជពត្គប់ត្គងផ្លា ល់ ឬ ត្បលយលលលើភ្ជគីលនេងលទៀត ឬម្គៃឥទធភិពលជាសារវៃតកែុងការលធវើ 
លសេកដីសំលរេេិតដផ្នែកហិរញ្ញវតថុ ៃិង ត្បតិបតដិការ ឬក៏ត្បសិៃលបើត្កុមហ ុៃ ៃិង ភ្ជគីលនាេះសថិតលៅ លត្កាម
ការត្គប់ត្គងរមួមួយឬក៏ម្គៃឥទធភិពលជាសារវៃត។ភ្ជគីពាក់ព័ៃធភោេជារបូវៃ័ដបុគាល ឬៃីតិបុគាល លហើយ
រមួបញ្ចូ លទំង សម្គជិកត្គួសារជិតសែិតនៃបុគាលផ្ដលចាត់ទុកថាភ្ជគីពាក់ព័ៃធភ។ភ្ជគីពាក់ព័ៃធភោេជា
បុគាល ឬ ៃីតិបុគាលលហើយក៏បាៃរមួបញ្ចូ លនងទំងបុគាលជិតសថិតលៅកែុងសម្គជិកត្គួសារនងផ្ដរ។ 
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3.   និរនតរភាេ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ក្ត្ូវបាែធរៀរឆាំធោយសែមត់្ថា ក្រុមហ៊ែ ែែិងរែតែាំធណើ រការជា
ែិរែតរភាព។ ែ៊ូឆបែលបាែរង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ក្រុមហ៊ែ ែាែការខ្នត្ស ទធរនាា រ់ពីគិត្ពែធ 
ឆាំែួែ US$ 22,975 (ឬ 92,314 ពាែ់ធរៀល) សាំរារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ ថ្ងៃទី 31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ែិង ការ
ខ្នត្រងារឆាំែួែ US$ 690,654 (ឬ 2,775,048 ពាែ់ធរៀល) គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018។ រតត ទាាំងធែុះ 
រធងាើត្ជាការសងស័យអាំពីសមថត្ភាពររស់ក្រុមហ៊ែ ែរន ងការរែតជាែិរែតរភាពអាជីវរមម។ 
ការសែមត់្ធលើែិរែតរភាពអាជីវរមម ពឹងបផ្ែរធលើការធរតជាា  ែិងការគាាំក្ទបផ្នរហិរញ្ញវត្ថ ពីភាគទ ែិរ បែល
អាឆធអាយក្រុមហ៊ែ ែ ាែលទធភាពទ៊ូទាត់្រាំណ លធៅធពលបែលែល់កាលរាំណត់្ ែិងរែតក្រតិ្រត្តិការ
ធៅការយិររធិឆេទរនាា រ់។ ធលើសពីធែុះធទៀត្ ភាគទ ែិរមិែទាមទារការទ៊ូទាត់្សងរាំណ លរមចីឆាំែួែ 
US$2,759,000 (ឬ 11,087,671 ពាែ់ធរៀល) ធោយបផ្នរ ឬទាាំងស្សុងធទ រហ៊ូត្ែល់ធពលបែលក្រុមហ៊ែ ែ
ាែធសថរភាព។ គណៈក្គរ់ក្គងធជឿជារ់ថា ក្រុមហ៊ែ ែែិងរធងាើត្ក្បារ់ឆាំធណញោរ់ពីឆ្ន ាំធក្កាយ ែិង ររា
ែាំធណើ រការអាជីវរមមក្រុមហ៊ែ ែជាែិរែតរភាពនាធពលអនាគត្។ 
ែ៊ូធោន ុះធហើយ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ មិែបាែរមួរញ្ច៊ូ លែិយ័ត្រមមណ្តមួយ បែលទារ់ទងែិងការ
ក្រម៊ូលបាែមរវញិ  ែិងការធ្ាើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ថ្ែឆាំែួែក្ទពយសរមមបែលបាែរត់្ក្ត  ធៅជាឆាំែួែធផ្សង 
ែិង ការធ្ាើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ថ្ែក្ទពយអរមមបែលោាំបាឆ់ ក្រសិែធរើក្រុមហ៊ែ ែមិែអាឆរែតែិរែតរភាព      
អាជីវរមម។ ការសែមត់្ គឺអាស្ស័យធលើក្ពឹត្តការណ៍នាធពលអនាគត្ បែលលទធផ្លនាធពលអនាគត្ ាែ
ភាពឆាស់លាស់។ 

 

 

4.  សាច់ម្រាក់កនងុម្ដ 

  2018 2017 
 ែ លាល រអាធមររិ សមម៊ូលពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ សមម៊ូលពាែ់ធរៀល 

  
(រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1)  
(រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 

ការយិាល័យរណ្តត ល 5,607  22,529  7,350  29,673  
ស្ថខ្ន 13,068  52,507  17,151  69,238  

 18,675  75,036  24,501  98,911  

 

 

5.  សម្តុលយជាម្ួយធនាោរជាតិម្នកម្ពុជា 

 2018 2017 
 ែ លាល រអាធមររិ សមម៊ូលពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ សមម៊ូលពាែ់ធរៀល 

 
 (រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1)  
(រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 

គណែីឆរែត 5,956  21,911  5,126  21,501  
ក្បារ់ត្មាល់ធែើមទ ែធានា 125,000  502,250  62,500  252,111  

 110,956  526,181  67,826  271,814  
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លយងតាងត្បកាសលលខ B7-00-06 េុេះនងៃទី11 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ2000 ត្គឹេះសាថ ៃមីត្កូហិរញ្ញវតថុ ៃីមួយៗ តត្មូវ
លោយរកាទុកត្បាក់តមេល់ធានាលលើលដើមទុៃលសមើៃឹង 5% នៃលដើមទុៃផ្ដលបាៃេុេះបញ្ា ីជាមួយៃឹង
ធនាគារជាតិនៃកមពុជា។ត្បាក់តមេល់លៃេះគឺមិៃោេលត្បើត្បាស់កែុងត្បតិបតដិការត្បចំានងៃរបស់ ត្កុមហ ុៃបាៃ
ល ើយ ប៉ាុផ្ៃដត្កុមហ ុៃោេដកយកវញិបាៃ លៅលពលផ្ដលត្កុមហ ុៃសំលរេេិតដឈប់លធវើោជីវកមមលៅកែុង
ត្ពេះរាជាណាេត្កកមពុជា។ 

ត្បាក់តមេល់មូលធៃធានា ទទួលបាែអក្តការក្បារ់ធសមើរែឹង 1/8 ថ្ែអក្ត SIBOR រយៈធពល6បែ ែិង 
ការក្បារ់ធសមើរែឹង 1/2 ថ្ែអក្តហិរញ្ញបបទៃរយៈធពល 6បែ  រាំែត់្ធោយ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជាសក្ារ់
ត្បាក់តមេល់មូលធៃធានាជាក្បារ់ធរៀលបែមរ។ គណែីឆរែត មិែទទួលបាែការក្បារ់ធនាុះធទ។ 

 

 

6.  សម្តុលយជាម្ួយធនាោរបផសងៗ 

  2018 2017 
 ដុល្លា រោលមរកិ សមមូលពាៃ់លរៀល ដុល្លា រោលមរកិ សមមូលពាៃ់លរៀល 

 
 (កំណត់ 

សម្គា ល់ 2.1)  
(កំណត់ 

សម្គា ល់ 2.1) 

គណៃីេរៃត 2,016  8,100  16,511  66,744  
គណៃីសៃេំ 115,870  1,269,166  619,842  2,581,042  

 117,886  1,277,266  656,175  2,649,786  

គណែីេរៃតជាគណែីមិែាែការក្បារ់។ គណៃីសៃេំ ទទួលបាៃការត្បាក់ត្បចំាឆ្ែ ំ 0.25%     
(2017៖ 0.25%)។ 

 

7.  ឥណទានផតលឲ់្យអតិថិជន - សទុា 

 

2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

ឥណទាែឯរជែ 4,158,794 17,511,614  2,105,920 8,501,599 
សំវធិាៃធៃ សំរាប់ការខ្នតបង់ឥណទៃ (100,721) (1,208,105) (405,658) (1,617,641) 

ឥណទាែផ្តល់ឲ្យអតិ្ងិជែ - ែ ល 4,058,071  16,105,129  1,700,262 6,861,958  
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 បផ្ត្មបត្មួលសំវធិាៃធៃសត្ម្គប់ការខ្នតបង់ ឥណទៃលៅលោយអតិងិជៃ 

 2018 2017 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 
  (រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 
 (រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 

សមត្ លយធែើមក្គា 405,658  1,617,641  198,145  800,718  
សាំវធិាែ្ែរន ងក្គា 121,808  497,461  207,111  816,921  
សាំវធិាែ្ែល រធោល (228,741) (919,089) - - 
ភាពែ សគាន ថ្ែអក្តរត៊ូរក្បារ់ររធទស ែិងការ
បរត្ក្មូវ - (7,708) - - 

សមត្ លយឆ ងក្គា 100,721  1,208,105  405,658  1,617,641  

ការវភិាគរបែថមធៅធលើឥណទាែក្តឹ្មថ្ងៃទី 11 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ាែគ៊ូសរញ្ញជ រ់ែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 

ក. ចំណាត់ថាន ក់ឥណទាន ដុល 

   ឆាំណ្តត់្ថាន រ់ឥណទាែែ៊ូឆរាំណត់្ឆាំណ្តាំខ្នងធក្កាម 2.1.6។ ាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាមៈ 

 2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

ឥណទាែសតង់ោរ៖     

ាែក្ទពយធានា  1,988,001  16,021,786  1,407,865  5,681,551  
គាម ែក្ទពយធានា -  -  126,670  511,167  

ឥណទាែឃ្ល ាំធមើល៖     
ាែក្ទពយធានា  14,220  57,116  - - 
គាម ែក្ទពយធានា - - - - 

ឥណទាែធក្កាមសតង់ោរ៖     
ាែក្ទពយធានា  88,520  155,675  115,510  466,114  
គាម ែក្ទពយធានា - - 21,191  91,610  

ឥណទាែជារ់សងស័យ៖     
ាែក្ទពយធានា  50,704  201,729  79,820  122,211  
គាម ែក្ទពយធានា - - 10,481  42,120  

ឥណទាែបាត់្រង់៖     
ាែក្ទពយធានា  208,952  819,569  105,511  426,017  
គាម ែក្ទពយធានា 8,197  11,719  216,846  956,147  

សរ រឥណទាែែ ល 4,158,794  17,511,614  2,105,920  8,501,599  
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ខ្.  តម្និវាសនដាា ន 

   ឥណទាែទាាំងអស់ ក្ត្ូវបាែផ្តល់ធអាយបត្ែិវាសែជែរ៉េ ធណ្តណ ុះ។ 

គ្.  តម្វិសយ័បសដធកិចច 

 

 

2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

ោជីវកមមត្គួសារ 178,541  717,184  566,571  2,287,255  
លសវាកមម 121,267  487,252  22,651  91,442  
សាងសង់ 16,518  66,170  168,514  680,291  
ពាណិជាកមម 7,140  29,492  4,811  19,501  
កសិកមម 2,176  8,719  67,011  270,604  
ការដឹកជញ្ាូ ៃ -  -  551,114  2,211,002  
លនេងៗ 4,012,950  16,204,197  721,186  2,919,502  

 
4,158,794  17,511,614  2,105,920  8,501,599  

ឃ.  តម្កាលកំណត់ 

សាំរារ់ការវភិាគធៅធលើឥណទាែតមកាលរាំណត់្ ាែធៅរាំណត់្សាំគាល់ធលែ 24.1 អាំពីការ
វភិាគសែាែីយភាព។ 

 

ង.  តម្រ ៊ូេិយេ័ណណ  

 

2018 2017 

 

ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

ែ លាល រអាធមររិ 4,147,025  16,662,746  2,105,425 8,499,601 
បែមរធរៀល 211,769  850,888  495 1,998 

 
4,158,794  17,511,614  2,105,920 8,501,599 
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ច.  តម្ទំនាក់ទំនងសម្ព័នធញាតិ  

 

2018 2017 

 

ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

     

អតិ្ងិជែខ្នងធក្ៅ 4,254,777  17,095,694  2,059,174  8,111,691  
ឥណទាែរ គាលិរ 104,017  417,940  46,546  187,906  

 
4,158,794  17,511,614  2,105,920  8,501,599  

 

ឆ. តម្អម្រតការម្រាក់ម្រេចាឆំ្ន  ំ 

 2018 2017 

បែមរធរៀល 16.80% ធៅ 18.00% - 
 
ែ លាល រអាធមររិ 15.00% ធៅ 18.00% 14.40% ធៅ 100.00% 

 
 

8.  ម្រទេយសកម្មបផសងៗ 

 2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

ការក្បារ់ក្ត្ូវទទួល–សរ រ  81,168  126,917  81,986  119,051  
ការក្បារ់ពយួរទ រ (44,454) (178,616) (69,550) (280,771) 

ការក្បារ់ស ទធក្ត្ូវទទួលស ទធ 16,914  148,121  14,416  58,278  

រថ្ក្មឥណទាែ ក្ត្ូវទទួល 15,770  61,164  1,546  14,115  
ឆាំណ្តយរង់ម ែ 7,140  29,492  10,126  40,879  
ក្ទពយសមបត្តិររឹអ៊ូស(*) 4,900  19,688  - - 
ក្ទពយសរមមធផ្សងៗ 69,151  277,856  50,516  201,911  

 114,077  518,721  78,624  117,405  

 

(*) ក្ទពយររឹអ៊ូសគឺជាែីរសិរមមបែលររឹអ៊ូសបាែរន ងឆ្ន ាំ តមរយៈក្ទពយរញ្ញច ាំធានារមចី ធែើមបីទ៊ូទាត់្
រាំណ លឲ្យក្រុមហ៊ែ ែធៅធពល អតិ្ងិជែព ាំាែលទធភាពរង់សង។ ក្ទពយមិែក្ត្ូវបាែររាទ រសក្ារ់
ធគាលរាំណងក្រតិ្រត្តិការ រ៉េ បែតធែើមបីលរ់ រន ងការធស្ស្ថឆស្សង់ សមត្ លយឥណទាែែរ់សល់ រន ងរយៈ
ធពលអែ ញ្ញញ ត្អតិ្ររាថ្ែែរ់ពីរបែ ស្សរតមក្រកាសធលែ B-7-01-186 ធៅធលើក្ទពយសរមមធងរធឆញ
ធោយ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា។ 
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10.  កម្មវិធីកុំេយ ៊ូទ័រ 

 2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 

 
ថ្ងលធែើម   

នាថ្ងៃទី1 បែមររា 13,100  -  

ការទិញរបែថម 1,500  13,100  

នាថ្ងៃទី 31 បែ្ន៊ូ 14,600  13,100  

ែរៈ រ ាំលស់រងារ   

នាថ្ងៃទី1 បែមររា 186  - 

រ ាំសល់រន ងក្គា 1,408  186  

នាថ្ងៃទី 31 បែ្ន៊ូ 1,594  186  

ត្ថ្មលពិត្គណធែយយ   

នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ 13,006  12,914  

សមម៊ូលពាែ់ធរៀល (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  52,258 52,134 

 

11. េនធបលើម្រាក់ចំបណញ 

លិខិតត្បកាសពៃធភរបស់ត្កុមហ ុៃ គឺជាកមមវតថុនៃការត្តួតពិៃិតយរបស់ោជាា ធរពៃធភោរ។ ទឹកត្បាក់ពៃធភ 
ផ្ដលបាៃបង្ហា ញកែុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុោេត្តូវបាៃផ្លា ស់បដូរ លៅកាលបរលិេេទលត្កាយៗលទៀត 
លៅលពលម្គៃការកំណត់ពៃធភេុងលត្កាយពីោជាា ធរពៃធភោរ ពីលត្ពាេះការអៃុវតដៃ៍េបាបប់ ៃិង បទបញ្ញតដិ 
សារលពើពៃធភលលើត្បលភទត្បតិបតដិការជាលត្េើៃ គឺម្គៃការបកស្រសាយលនេងៗគាែ ។  

លោយអៃុលល្លមតាមេបាបប់ពៃធភោរនៃត្បលទសកមពុជា ត្កុមហ ុៃម្គៃកាតពវកិេចកែុងការបង់ពៃធភលលើត្បាក់ 
េំលណញៃូវេំៃួៃណាមួយផ្ដលខពស់ជាងរវាងអត្តា 20ភ្ជគរយ នៃត្បាក់េំលណញផ្ដលជាប់ពៃធភ ឬ 
ក៏ពៃធភអបបបរម្គផ្ដលម្គៃអត្តាលសមើៃឹង 1ភ្ជគរយ នៃេំណូលសរបុ លោយរមួបញ្ចូ លពៃឋទំងអស់ 
លលើកផ្លងផ្តពៃធភលលើតំនលបផ្ៃថម។ 

 

11.1 ចំណាយេនធកនងុម្រោ  

វ ិ្ ីសក្មួលពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញបែលបាែគណនាតមអក្តពែធ សក្ារ់ឆាំណ្តយពែធធលើក្បារ់
ឆាំធណញ បែលរង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍លទធផ្ល ាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 
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2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1) 

ខ្នត្ម ែរង់ពែធ (15,782) (63,413) (463,122) (1,869,623) 

អត្ថក្រធយាជែ៍ពែធតមអក្ត 20% (3,156) (12,683) (92,624) (373,923) 

ឆាំណ្តយមិែអាឆកាត់្រងបាែ 2,287  9,189  31,674  127,868  

ភាពែ សគាន រធណ្តត ុះអាសែនបែលមិែ
ទទួលស្ថា ល់ 7,863  31,591  63,531  256,474  

ឆាំែួែពែធអរបររាធលើស ឆាំែួែពែធតម
អក្ត20% 199  804  1,630  6,581  

ពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ ល 7,193  28,901  4,211  17,000  

 របក្មរក្មួលរាំណ លពែធ ាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 

2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1) 

នាថ្ងៃទី1 បែមររា 301  1,215  248  1,001  

ពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ ល 7,193  28,901  4,211  17,000  

ពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ ល បាែរង់ (6,666) (26,784) (4,158) (16,786) 

ភាពែ សគាន ធោយការររបក្ររ៊ូរិយរ័ណណ - (5) -  -  

នាថ្ងៃទី 31 បែ្ន៊ូ 828  3,327  301  1,215  

 

11.2 េនធខាតបោងបៅម្ុខ្  

ការខ្នត្រង់ពែធអាឆធយាងធៅធពលខ្នងម ែបាែ ែិងអាឆទ៊ូទាត់្ធ្ៀរែឹងក្បារ់ឆាំធណញជារ់ពែធ
រហ៊ូត្ែល់5  )ក្បាាំ (ឆ្ន ាំោរ់ពីឆ្ន ាំខ្នត្រង់  បត្ក្ត្ូវសថិត្ធៅធក្កាមការពិែិត្យែិងវាយត្ថ្មលពី នាយរោឋ ែ
ពែធោរ។  

អែ ធលាមតមក្រកាសសតីពីពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ ធែើមបីធយាងការខ្នត្រង់ពែធ ធៅឆ្ន ាំរែតរនាា រ់
រហ៊ូត្ក្បាាំ )5 (ឆ្ន ាំ  លរខែណឌ ែ៊ូឆខ្នងធក្កាមធែុះគួរបត្ក្ត្ូវបាែរាំធពញ៖ 

 ែិរែតរភាពថ្ែសរមមភាពអាជីវរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ 

 ការរែតថ្ែភាពជាាច ស់ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ 

 ព ាំាែការរាំណត់្ពែធឯរធតភាគីបែលធ្ាើធឡើងធោយអគានាយរោឋ ែពែធោរ ធៅធលើការខ្នត្រង់
ពែធ។ 
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ការខ្នត្រង់ពែធគឺជារមមវត្ថ រន ងការ វាយត្ថ្មលធោយអគានាយរោឋ ែពែធោរ ែិងមិែអាឆក្ត្ូវបាែយរ
មរធក្រើក្រសិែធរើមួយថ្ែលរខណៈវែិិឆេ័យបែលបាែធរៀររារ់ខ្នងធលើែឹងមិែក្ត្ូវបាែរាំធពញ។ 

ព័ត៌្ាែលមែិត្អាំពី ការខ្នត្ពែធ ាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

ឆ្ែ ំលកើត
ល ើង ោេលត្បើត្បាស់បាៃដល់ ទឹកត្បាក់ខ្នតពៃធភ េំៃួៃលត្បើត្បាស់កែុ ងត្គា 

សមតុលយផ្ដលមិៃ
ទៃ់បាៃលត្បើត្បាស់ នា
នងៃទី31 ផ្ខធែូ  ឆ្ែ 2ំ018 

  ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 

     

 2016 2021 163,400  - 163,400  

 2017 2022 317,655  - 317,655  

  481,055  - 481,055  

សមមូលជាពាៃ់លរៀល (កំណត់សម្គា ល់លលខ2.1) 
1,932,879 - 1,932,879 

 

11.3 េនធេនារ 

ពៃធភពៃាជាត្ទពយសកមមខ្នងលត្កាម មិៃត្តូវបាៃទទួលសាា ល់ លោយសារផ្តមិៃម្គៃភ្ជព
េបាបស់ល្លស់ថាៃិងោេលត្បើត្បាស់បាៃនាកាលបរលិេេទលៃេះ។ 

 

 

2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1) 

អេលៃត្ទពយ ៃិងហតថូបករណ៍  
570  2,289  1,391  5,615  

សំវធិាៃធៃលលើការបាត់បង់ឥណទៃ 
11,604  46,625  2,920  11,788  

ខ្នតពៃធភផ្ដលមិៃបាៃលត្បើត្បាស់  
96,211  386,576  96,211  388,404  

ពៃធភពៃាជាត្ទពយសកមម 
108,385  435,490  100,522  405,807  
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12. កម្ចីេីភាគ្ទុនិក 

គណៃីលៃេះ គីជាកមចីពី Laksmi Prime Investment (“LPI”) ៃិង Hikari Power Hong Kong Limited 

(“HPHKL”) ម្គៃដូេខ្នងលត្កាម៖ 
 LPI HPHKL សរ រ 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 

នានងៃទី1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ2018 
1,290,000 - 1,290,000 

កមចីពី LPI 
1,280,000 - 1,280,000 

ការទូទត់កមចីលៅ LPI 
(2,570,000)  (2,570,000) 

កមចីពី HPHKL 
- 2,759,500 2,759,500 

នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ 2018 
- 2,759,500 2,759,500 

សមម៊ូលពាែ់ធរៀល - 11,087,671 11,087,671 

កម្ចីេី LPI 

 លៅកែុងឆ្ែ ំ 2015 ត្កុមហ ុៃទទួលបាៃឥណទៃេំៃួៃ 50,000 ដុល្លា រោលមរកិ ពី LPI ផ្ដល
ម្គៃកាលកំណត់រយៈលពល168 ផ្ខ។ ឥណទៃលៃេះម្គៃអត្តាការត្បាក់ 14% កែុង1 ឆ្ែ ំ ៃិង
ត្តូវទូទត់  
ការត្បាក់ត្បចំាត្តីម្គស លហើយៃិងទូទត់ត្បាក់លដើមផ្តមតងគត់ នាេុងកាលកំណត់នៃ       
ឥណទៃ។ 

 លៅកែុងឆ្ែ ំ 2016 ត្កុមហ ុៃបាៃទទួលឥណទៃបផ្ៃថមេំៃួៃ1,000,000 ដុល្លា រោលមរកិ ពីLPI 
ផ្ដលម្គៃកាលកំណត់រយៈលពល168 ផ្ខ។ ឥណទៃលៃេះម្គៃអត្តាការត្បាក់ 14% កែុង1 ឆ្ែ ំ 
ៃិងត្តូវទូទត់ ការត្បាក់ត្បចំាត្តីម្គស លហើយៃិងទូទត់ត្បាក់លដើមផ្តមតងគត់នាេុងកាលកំណត់
នៃឥណទៃ។ 

 លៅកែុងឆ្ែ ំ2017 ត្កុមហ ុៃបាៃទទួលឥណទៃបផ្ៃថមេំៃួៃ 1,000,000 ដុល្លា ោលមរកិ ពី LPI 
ផ្ដលម្គៃកាលកំណត់រយៈលពល168 ផ្ខ ផ្ដលេំៃួៃ 240,000 ដុល្លា រោលមរកិ ទទួលបាៃកែុង
ឆ្ែ ំ 2017  ៃិង េំៃួៃផ្ដលលៅសល់ ទទួលបាៃកែុងឆ្ែ ំ 2018។ 

កមចីទទួលបាៃពី LPI ទំងលៃេះ ត្តូវបាៃទូទត់ទំងស្រសុងលៅកែុងការយិបរលិេេទ។ 

កម្ចីេី HPHKL 

នាថ្ងៃទី5 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ក្រុមហ៊ែ ែបាែឆ ុះរិឆចសែាឥណទាែជាមួយ HPHKL សក្ារ់ការទ៊ូទាត់្
សមត្ លយែរ់សល់ឥណទាែជាមួយ LPI ឆាំែួែ 1,959,500 ែ លាល រអាធមររិ។ ក្បារ់ធែើមថ្ែ 
ឥណទាែធែុះ ែិងែល់កាលរាំណត់្សងធៅថ្ងៃទី5 បែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2020 ធហើយក្ត្ូវទ៊ូទាត់្ការក្បារ់តម
អក្ត 10%រន ង 1 ឆ្ន ាំ។ 
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 ក្រមុហ៊ែ ែទទួលបាែរមចីរបែថមពី HPHKL ធៅរន ងបែរញ្ញញ  ែិងបែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2018 ែ៊ូវទឹរ
ក្បារ់សរ រឆាំែួែ 800,000 ែ លាល រអាធមររិ បែលធក្រើសក្ារ់ទ៊ូទាត់្សមត្ លយបែលធៅ
ជាំពារ់ធៅLPI។   ឥណទាែធែុះែិងក្ត្ូវទ៊ូទាត់្សងទាាំងស្សុងធៅថ្ងៃទី15 បែសីហ្វ   
ឆ្ន ាំ 2032 ជាមួយែិងការទ៊ូទាត់្ការក្បារ់ក្រោាំក្តី្ាសតមអក្ត 10% រន ង1 ឆ្ន ាំ។  
 

13. េំណុលបផសងៗ 

 
 2018 2017 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

ក្បារ់បែលក្ត្ូវសង 21,921  88,078  15,903  64,200  
ការក្បារ់ក្ត្ូវសង 39,171  157,389  25,211  101,777  
ពែធកាត់្ទ រក្ត្ូវទ៊ូទាត់្ 3,573  14,356  6,189  24,985  
ធផ្សងៗ 58,531  235,178  651,398  2,629,695  

 

123,196  495,001  698,701  2,820,657  

 

14. បដើម្ទុន 

 
ឆាំែួែភាគហ៊ែ ែ្មមតាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 2018 2017 

នាថ្ងៃទី1 បែមររា 12,500  10,000  
ភាគហ៊ែ ែរបែថម 12,500  2,500  

នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ 25,000 12,500 

ភាគហ៊ែ ែ្មមតទាាំងអស់ក្ត្ូវបាែឆ ុះរញ្ជ ីធបាុះផ្ាយែិងទ៊ូទាត់្ធោយាែត្ថ្មលធសមើគាន ឆាំែួែ 100 
ែ លាល រអាធមររិរន ង 1ភាគហ៊ែ ែ។ 

 2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1) 

     

នាថ្ងៃទី1 បែមររា 1,250,000  5,022,500  1,000,000  4,037,000  
ធឆញរន ងឆ្ន ាំ 1,250,000  5,022,500  250,000  1,009,250  

នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ 2,500,000  10,045,000  1,250,000  5,046,250  
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ព័ត៌្ាែលាំអិត្អាំពីភាគហ៊ែ ែគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី 31 បែ្ន៊ូឆ្ន ាំ 2018 ាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម: 

 % ឆាំែួែភាគហ៊ែ ែ ែ លាល រអាធមររិ 

LPI 50% 12,500 1,250,000  

HPHKL 
50% 12,500 1,250,000  

 

100% 25,000 2,500,000  

 

 

15. ចំណ៊ូ លការម្រាក់ 

 

2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 

 

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1) 

ឆាំណ៊ូ លការក្បារ់ពី:     

ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ 518,915  2,085,000  374,070  1,510,121  
 ក្បារ់រធញ្ញើធៅ្នាគារជាតិ្ែិង

្នាគារធផ្សងៗ 676  2,717  353  1,425  

 
519,591  2,087,717  374,423  1,511,546  

 

 

16 ចំណាយការម្រាក់ 

ធែុះត្ាំណ្តងឱ្យការឆាំណ្តយធលើការក្បារ់ធលើភាគទ ែិរររស់ាច ស់ភាគហ៊ែ ែ(រាំណត់្សាំគាល់ទី 22) ។ 
 

17. ចំន៊ូលបផសងៗ  

   2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

ក្បារ់រាំថ្រែិងរថ្ក្មធជើងស្ថរ 174,749  702,141  26,196  105,753  

ឆាំណ៊ូ លផ្លរពិែ័យ 10,636  42,735  18,318  73,950  
ការផ្លល ស់រត៊ូរក្បារ់ររធទស - ស ទធ 1,807 7,261 300  1,211  
ក្បារ់(ឆាំណ្តយ)ឆាំណ៊ូ លធផ្សងធទៀត្  
- ស ទធ (3,654) (14,681) 1,704  6,879  

 183,538 737,456 46,518  187,793  
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18. ចំណាយបលើេុគ្គលកិ 

 
2018 2017 

 
ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1) 

 

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1) 

ក្បារ់បែែិងក្បារ់ឈនួល 218,307  877,158  285,451  1,152,366  
អត្ថក្រធយាជែ៍រយៈធពលែលីធផ្សងៗធទៀត្ 25,692  103,230  40,444  163,272  

 

243,999  980,388  325,895  1,315,638  

 

 

19. ចំនាយបលើការរលំស ់

   2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

អឆលែក្ទពយែិងឧរររណ៍  
(រាំណត់្សាា ល់ 9) 13,566  54,508  14,953  60,365  
រមមវ ិ្ ី(រាំណត់្សាា ល់ 10) 1,408  5,658  186  751  

 14,974  60,166  15,139  61,116  
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20.  ចំនាយម្រេតិេតតិការបផសងៗ 

  2018 2017 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

ការជួលការយិាល័យ 25,506  102,483  26,416  106,641  
ឆាំណ្តយររស់គណៈរមមការ 18,993  76,314  51,462  207,752  
សាា រការយិាល័យ 10,028  40,293  11,125  44,912  
ការធ្ាើែាំធណើ រ 10,001  40,184  18,657  75,318  
ឆាំណ្តយបផ្នរវជិាជ ជីវៈ 9,217  37,034  7,355  29,692  
ឆាំណ្តយទ៊ូរគមនាគមែ៏ 8,643  34,728  11,293  45,590  
ពែធែិងអាជាា រ័ណណ 7,994  32,120  5,495  22,183  
សាំវធិាែ្ែធលើការទទួលធផ្សង ៗ ធទៀត្ 7,379  29,649  -  -  
ការឆាំណ្តយជួសជ លែិងបងទាាំ 7,050  28,327  4,831  19,503  
សាជិរភាពែិងថ្ងលធសវា 6,704  26,937  3,534  14,267  
ការឆាំណ្តយធលើធក្រើក្បាស់ទឺរធភលើង 6,473  26,009  5,287  21,344  
ការឆាំណ្តយផ្ាយពាណិជជរមមែិងទីផ្ារ 6,241  25,076  668  2,697  
ថ្ងល្នាគារគិត្ 703  2,825  520  2,099  
ធផ្សងៗ 17,541  70,478  21,710  87,643  

 142,473  572,457  168,353  679,641  
 

 

21. ភតិសនា 

ក្រុមហ៊ែ ែបាែជួលការយិាល័យ បែលសថិត្ធក្កាមរិឆចក្ពមធក្ពៀងភតិ្សែាក្រតិ្រត្តិការ ជាមួយែឹង

ការក្ពមធក្ពៀងទ៊ូទាត់្ភតិ្សែាអរបររា ែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 2018 2017 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

រន ងអាំឡ ង 1 ឆ្ន ាំ 30,795  123,734  29,206  117,905  
ធក្ឆើែជាង 1 ឆ្ន ាំ ធៅ 5 ឆ្ន ាំ 67,260  270,251  100,610  406,163  
ធក្ឆើែជាង 5 ឆ្ន ាំ 98,096  394,151  122,144  493,095  

 
196,151  788,136  251,960  1,017,163  
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22. សម្តុលយ និងម្រេតិេតតិការសម្ព័នធញាតិ 

ក្រតិ្រត្តិការសាំខ្នែ់ៗជាមួយសមព័ែធញាតិ្ រន ងការអាំឡ ងឆ្ន ាំ ែិងគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ាែ
ែ៊ូឆជា៖ 

សមព័ែធញាតិ្ ក្រតិ្រត្តិការ 2018 2017 
  ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល  

   
(រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1)  
(រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 

របាយការណ៍លទធផ្ល      

ក្រុមហ៊ែ ែ Laksmi Prime 
Investment Co., Ltd ឆាំណ្តយការក្បារ់ 113,307  455,268  167,363  675,644  
ក្រុមហ៊ែ ែ Hikari Power 
Hong Kong Ltd ឆាំណ្តយការក្បារ់ 80,350  322,846  - -  
      

របាយការណ៍ត្ លយការ      

ក្រុមហ៊ែ ែ Laksmi Prime 
Investment Co., Ltd រមចីរយៈធពលបវង - - 1,290,000  

          
5,207,730  

ក្រុមហ៊ែ ែ Hikari Power 
Hong Kong Ltd រមចីរយៈធពលបវង 

          
2,759,500  11,087,671  - - 

 

សាំណង សក្ារ់គណៈក្គរ់ក្គងសាំខ្នែ់ៗ 

ក្រុមហ៊ែ ែ ោត់្ទ រគណៈក្គរ់ក្គងសាំខ្នែ់ៗ ជារ គាលិរបែលាែម ែត្ាំបណង ក្គរ់ក្គង រហ៊ូត្ែល់
អភិបាលក្គរ់ក្គង។ អត្ថក្រធយាជែ៍រយៈធពលែលី ែិងរយៈធពលបវងសក្ារ់គណៈក្គរ់ក្គង        
សាំខ្នែ់ៗររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ាែទាំហាំទឹរក្បារ់ែល់ 79,957 ែ លាល រអាធមររិ (323,325 ពាែ់ធរៀល) រន ង
ឆ្ន ាំ2018 ែិង 75,525 ែ លាល រអាធមររិ (305,346 ពាែ់ធរៀល) រន ងឆ្ន ាំ2017។ 

 

 

23. ហ្វនិភ័យហ្រិញ្ញវតថុ 

សរមមភាពររស់ក្រុមហ៊ែ ែឆល ុះរញ្ញច ាំង ពីហ្វែិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ធផ្សងៗគាន ែ៊ូឆជា ហ្វែិភ័យឥណទាែ  
ហ្វែិភ័យទីផ្ារ (រមួាែ ហ្វែិភ័យរ៊ូរិយរ័ណណ ហ្វែិភ័យអក្តការក្បារ់ ែិងហ្វែិភ័យត្ថ្មល) ែិង 
ហ្វែិភ័យស្ថឆ់ក្បារ់ង្ហយស្សួល។ ការទរ់ស្ថា ត់្ហ្វែិភ័យ គឺជាសន៊ូលយា៉េងសាំខ្នែ់រន ងការក្រតិ្រត្តិ 
អាជីវរមមហិរញ្ញវត្ថ  ែិងហ្វែិភ័យក្រតិ្រត្ដិការ គឺជាហ្វែិភ័យមួយបែលមិែអាឆធឆៀសរឆួរន ង  
អាជីវរមម។ 
ធោយមិែវត្តាែទីផ្ារែិទសសែ៍ រន ងក្រធទសរមព ជា ក្រុមហ៊ែ ែមិែបាែធក្រើឧរររណ៍ែិទសសែ៍  
ែ៊ូឆជា រិឆចសែារត៊ូរក្បារ់ ែិងការរត៊ូរការក្បារ់ ធែើមបីក្គរ់ក្គងែ៊ូវហ្វែិភ័យររស់ែលួែធឡើយ។ 
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ក្រុមហ៊ែ ែាែធគាលរាំណង អែ ធលាមតមរទរបញ្ញត្តិររស់ ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជារន ងការ
ក្គរ់ក្គង    ហ្វែិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ។ ធទាុះជាយា៉េងណ្តរ៏ធោយ ក្រុមហ៊ែ ែទទួលស្ថា ល់ថា ការអែ វត្ត
លែក្រធសើរជាលរខណៈអែតរជាតិ្ ធលើការក្គរ់ក្គងហ្វែិភ័យ មិែទាែ់ក្ត្ូវបាែអែ វត្តធពញធលញ
ធៅធឡើយធទ។ ក្រុមក្រឹរាភិបាល បាែរធងាើត្គណៈរាម ្ិការក្គរ់ក្គងក្ទពយសរមម ែិងរាំណ ល 
ែិង គណៈរាម ្ិការ ក្គរ់ក្គងហ្វែិភ័យ ធែើមបីធ្ាើការអែ វត្តបា៉េរា៉េ បមក្ត្ ែ៏ទ៊ូលាំទ៊ូលាយថ្ែ          
ហ្វែិភ័យបែលអាឆទទួលយរបាែសក្ារ់ក្រុមហ៊ែ ែ ែិងក្ត្ួត្ពិែិត្យធលើសរមមភាពទាាំងឡាយ
ណ្តបែលផ្ា យែឹងបា៉េរា៉េ បមក្ត្ទាាំងធែុះ។ 

ក្រុមហ៊ែ ែ ាែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 2018 2017 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 
 (រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 
 (រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ      
ស្ថឆ់ក្បារ់រន ងថ្ែ 18,675  75,036  24,501  98,911  
សមត្ លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា 5,956  23,931  5,326  21,501  
សមត្ លយធៅ្នាគារធផ្សងៗ 317,886  1,277,266  656,375  2,649,786  
ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ-ស ទធ 4,058,071  16,305,329  1,700,262  6,863,958  
ក្ទពយសរមមធផ្សងៗ 121,837  489,541  68,498  276,526  

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ សរ រ 4,522,425  18,171,103  2,454,962  9,910,682  

រាំណ លហិរញ្ញវត្ថ      
ក្បារ់រមចីពីភាគទ ែិរ 2,759,500  11,087,671  1,290,000  5,207,730  
រាំណ លធផ្សងៗ 119,623  480,645  692,512  2,795,672  

រាំណ លហិរញ្ញវត្ថ សរ រ 2,879,123  11,568,316  1,982,512  8,003,402  

 

23.1  ហ្វនិភ័យឥណទាន 

ក្រុមហ៊ែ ែ ោត់្វធិាែការធលើការធលឆធឡើងែ៊ូវហ្វែិភ័យឥណទាែ បែលជាហ្វែិភ័យអាឆធ្ាើឲ្យ
ាែការខ្នត្រង់ហិរញ្ញវត្ថ ឆាំធពាុះក្រុមហ៊ែ ែធោយការមិែអែ វត្ដែ៊ូវកាត្ពារិឆច។ ហ្វែិភ័យឥណទាែ 
គឺជាហ្វែិភ័យសាំខ្នែ់រាំផ្ ត្សក្ារ់ក្រុមហ៊ែ ែ។ ហ្វែិភ័យឥណទាែធរើត្ធឡើងជាឆមបងរន ង
សរមមភាពផ្ដល់ឥណទាែ បែលាែឆាំធពាុះឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ។ ការក្គរ់ក្គងហ្វែិភ័យ
ឥណទាែក្ត្ូវសថិត្ធក្កាមការក្គរ់ក្គងររស់គណៈរាម ្ិការឥណទាែ។ 
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ក. ការវាសក់វងហ្វនិភ័យឥណទាន 

ក្រុមហ៊ែ ែ វាយត្ថ្មលពីលទធភាពថ្ែការែរខ្នែមិែរាំធពញកាត្ពារិឆចររស់រ គាលែីមួយៗ ធោយ បផ្ែរ
ធលើធគាលការណ៍ ែីតិ្វ ិ្ ី ែិងការអែ វត្តឥណទាែ។ គណៈរាម ្ិការឥណទាែជាអនរទទួលែ សក្ត្ូវ
រន ងការរាំណត់្ែ៊ូវភាពសមស្សរ ែិងភាពក្គរ់ក្គាែ់ថ្ែធគាលែធយាបាយ    
ឥណទាែ។ 

 

ខ្. ការម្រតួតេិនិតយកដនកំណត់ និងបោលនបោាយទេ់សាក ត់ម្នហ្វនិភ័យ 

ក្រុមហ៊ែ ែធ្ាើក្រតិ្រត្ដិការ ែិងផ្ដល់ឥណទាែធៅរ៊ូរវែ័ដរ គាល ធៅរន ងក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា។ 
ក្រុមហ៊ែ ែក្គរ់ក្គងការរាំណត់្ ែិងការក្ត្ួត្ពិែិត្យ ែ៊ូវការក្រម៊ូលផ្ត ាំហ្វែិភ័យឥណទាែ ធៅ
ធពលណ្តបែលហ្វែិភ័យឥណទាែ ក្ត្ូវបាែរាំណត់្អត្ដសញ្ញញ ណ។ ឆាំធពាុះទាំហាំឥណទាែ
បែលផ្ដល់ឲ្យធៅអនរែចីឯរត្តជែ ឬ អនរែចីជាក្រុមបត្ាែអនរទទួលក្រធយាជែ៍បត្ាន រ់ មិែក្ត្ូវ
ធលើស 10% ថ្ែម៊ូលែិ្ិផ្លា ល់ស ទធររស់ក្រុមហ៊ែ ែធឡើយ ធយាងតមក្រកាស ្7-00-06 ក្រ.រ 
ថ្ែ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ឆ ុះថ្ងៃទី11 បែមររា ឆ្ន ាំ2000។ 

គ្. បោលនបោាយកនងុការកំណត់ឱនភាេតម្ម្ល និងការបធាើសវំិធានធន 

ក្រុមហ៊ែ ែត្ក្មូវឲ្យអែ វត្តតមការធ្ាើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ឥណទាែ ែិងសាំវធិាែ្ែ បែលស្សរតម
ក្រកាស ែ៊ូឆបាែរង្ហា ញរន ងរាំណត់្សាា ល់ 2.1.6។ 

ឃ. ឥណទានផតលដ់លអ់តិថិជន 

ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែក្ត្ូវបាែសធងខរែ៊ូឆាែខ្នងធក្កាម៖ 

 2018 2017 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ2.1)  
 (រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ2.1) 

ឥណទាែមិែហួសកាលរាំណត់្ 
ែិងមិែខ្នត្រង់ (i) 4,029,381  16,190,053  1,534,535  6,194,918  
ឥណទាែហួសកាលរាំណត់្  
ែិងមិែខ្នត្រង់ (ii) 61,360  246,544  364,072  1,469,758  
ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែខ្នត្រង់ (iii) 268,053  1,077,037  207,313  836,923  

ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែែ ល 4,358,794  17,513,634  2,105,920  8,501,599  

ធោយបផ្ែរតមត្ក្មូវការររស់្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ការរ ាំពឹងទ រពីការក្រម៊ូលមរវញិពីក្ទពយ
រញ្ញច ាំ (ធលើរបលងស្ថឆ់ក្បារ់) មិែក្ត្ូវបាែយរមរពិោរណ្តធឡើយ សក្ារ់ធគាលរាំណងថ្ែ
សាំវធិាែ្ែឥណទាែ ។ 
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(i) ឥណទានផតលដ់លអ់តិថិជនម្ិនហួ្សកាលកំណត់ និងម្ិនខាតេង់ 
ឥណទាែមិែហួសកាលរាំណត់្ មិែក្ត្ូវបាែោត់្ទ រថាខ្នត្រង់ធឡើយ ល ុះក្តបត្ាែ
ព័ត៌្ាែ ធផ្សងធទៀត្រង្ហា ញពីភាពផ្ា យគាន ។ 

 

(ii)  ឥណទានផតលដ់លអ់តិថិជនហួ្សកាលកំណត់ និងម្ិនខាតេង់ 

ឥណទាែហួសកាលរាំណត់្រយៈធពលតិ្ឆជាង 15ថ្ងៃ (សក្ារ់ឥណទាែរយៈធពលែលី) ែិង         
ឥណទាែហួសកាលរាំណត់្រយៈធពលតិ្ឆជាង 30ថ្ងៃ (សក្ារ់ឥណទាែរយៈធពលបវង) មិែ
ក្ត្ូវបាែោត់្ទ រថាខ្នត្រង់ធឡើយ ល ុះក្តបត្ាែព័ត៌្ាែធផ្សងៗធទៀត្រង្ហា ញពីភាពផ្ា យ
គាន ។ ធយាងតមក្រកាស្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជាធលែ ្7-017-344 ក្ររ សតីពីឆាំណ្តត់្ថាន រ់ 
ហ្វែិភ័យឥណទាែ ែិងសាំវធិាែ្ែធលើការខ្នត្រង់។ 

 

(iii) ឥណទានផតលដ់លអ់តិថិជនខាតេង់ 

ធយាងតមក្រកាសធលែ ្7-017-344 ក្ររ សតីពីឆាំណ្តត់្ថាន រ់ហ្វែិភ័យឥណទាែ ែិង 
សាំវធិាែ្ែធលើការខ្នត្រង់ ឥណទាែ ែិងរ ធរក្រទាែ បែលក្ត្ូវបាែោត់្ថាន រ់ជាឥណទាែ
ឃ្ល ាំធមើល ធក្កាមសតង់ោរ ឥណទាែសងស័យ ែិង ឥណទាែខ្នត្រង់ ក្ត្ូវបាែោត់្ថាន រ់ថាាែ
ការខ្នត្រង់។ ធហើយរក្មិត្អរបររាជារ់លារ់ថ្ែការធ្ាើសាំវធិាែ្ែសក្ារ់ការខ្នត្រង់ ក្ត្ូវ
បាែធ្ាើធឡើងបផ្ែរតមការោត់្ថាន រ់បែលពារ់ព័ែធ ល ុះក្តបត្ាែព័ត៌្ាែធផ្សងធទៀត្ រង្ហា ញ
ពីភាពផ្ា យគាន ។ 

ង. ការក្រឈមែឹងហ្វែិភ័យ ា្ំរាំផ្ ត្ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ម ែែឹងក្ទពយត្មាល់ ែិងការត្ាំធឡើងឥណទាែ 
ធផ្សងៗ គឺក្ត្ូវបាែរង្ហា ញជាក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ  មិែរមួរញ្ច៊ូ លស្ថឆ់ក្បារ់រន ងថ្ែ។ 

 

23.2   ហ្វនិភ័យម្រេតិេតតិការ 
ការខ្នត្រង់ពីហ្វែិភ័យក្រតិ្រត្តិការ បែលអាឆធរើត្ធឡើងធោយស្ថរបត្រងាុះខ្នត្ ឬររាជ័យថ្ែ
ែាំធណើ រការថ្ផ្ារន ង្ែធាែមែ សស ែិងក្រព័ែធរធឆចរវជិាជ  ឬរណ្តត លមរពីរតត ខ្នងធក្ៅក្ត្ូវបាែ
ក្គរ់ក្គងតមរយៈការរធងាើត្ធឡើងែ៊ូវែាំធណើ រការក្គរ់ក្គងហ្វែិភ័យក្រតិ្រត្តិការ ការក្ត្ួត្ពិែិត្យែ៏
សមស្សរ ែិងការរាយការណ៍ ពីសរមមភាពអាជីវរមមពីបផ្នរក្ត្ួត្ពិែិត្យ ែិងគាាំក្ទធោយឯររាជយ 
ពីបផ្នរអាជីវរមម ែិងការក្ត្ួត្ពិែិត្យបែលផ្តល់ធោយគណៈក្គរ់ក្គង។ 
ការក្គរ់ក្គងធលើហ្វែិភ័យក្រតិ្រត្តិការ ត្ក្មូវឲ្យរធងាើត្ឆាស់លាស់ែ៊ូវរឆនាសមព័ែធ តួ្នាទី ែិង
ធគាលែធយាបាយក្ត្ួត្ពិែិត្យ។ ធគាលែធយាបាយ ែិងវធិាែការណ៍ក្ត្ួត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ងែីមួយៗក្ត្ូវ
បាែអែ វត្ត។វធិាែការណ៍ទាាំងធែុះរមួាែការរធងាើត្ែ៊ូវសិទិធអាំណ្តឆរន ងការឆ ុះហត្ថធលខ្នកា
រាំណត់្ក្រព័ែធក្ត្ួត្ពិែិត្យ ការធរៀរឆាំែ៊ូវែីតិ្វ ិ្ ី ែិងឯរស្ថរសាែ ង។ វធិាែការណ៍ទាាំងធែុះក្ត្ូវបាែ
ក្ត្ួត្ពិែិត្យធឡើងវញិជារែតរនាា រ់ ធែើមបីធឆលើយត្រធៅែឹងហ្វែិភ័យក្រតិ្រត្តិការ អាជីវរមម មីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថ ។ 
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23.3 ហ្វនិភ័យទីផារ 

ក្រុមហ៊ែ ែ ក្រឈមែឹងធលើការធលឆធឡើងែ៊ូវហ្វែិភ័យទីផ្ារ បែលជាហ្វែិភ័យធ្ាើឲ្យត្ថ្មលទីផ្ារ
រឆច របែន ឬលាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់នាអនាគត្ររស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ាែការបក្រក្រួលធោយស្ថរបត្
ការបក្រក្រួលត្ថ្មលរន ងទីផ្ារ។ ហ្វែិភ័យទីផ្ារធរើត្ធឡើងពីរបក្មរក្មួលថ្ែអក្តការក្បារ់     រ៊ូរិយ
រ័ណណ ែិងផ្លិត្ផ្លម៊ូល្ែ បែលទាាំងអស់ធែុះក្ត្ូវក្រឈមែឹងរបក្មរក្មួលទីផ្ារជារ់លារ់ 
ែិងទ៊ូធៅ ែិងជារបក្មរក្មួលរន ងរក្មិត្អសថិរភាពថ្ែអក្ត ឬត្ថ្មលទីផ្ារែ៊ូឆជា អក្តការក្បារ់ការ
ពែារ    ឥណទាែ អក្តរដ៊ូររ៊ូរិយរ័ណណ ែិងត្ថ្មលម៊ូល្ែ។ 

ធោយមិែវត្តាែទីផ្ារែិទសសែ៍ រន ងក្រធទសរមព ជា ក្រុមហ៊ែ ែមិែបាែធក្រើឧរររណ៍ែិទសសែ៍ ែ៊ូឆ
ជា រិឆចសែារត៊ូរក្បារ់ ែិងការរត៊ូរការក្បារ់ ធែើមបីក្គរ់ក្គងែ៊ូវហ្វែិភ័យររស់ែលួែធឡើយ។ 

(i) ហ្វនិភ័យេរ៊ូររ ៊ូេិយេ័ណណ  

ក្រុមហ៊ែ ែធ្ាើអាជីវរមមរន ងក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា ែិងធ្ាើក្រតិ្រត្ដិការរ៊ូរិយរ័ណណជាក្បារ់ែ លាល រ   
អាធមររិ ែិងបែមរធរៀល។ ហ្វែិភ័យរដ៊ូររ៊ូរិយរ័ណណធរើត្ធឡើងពីក្រតិ្រត្ដិការពាណិជជរមមអនាគត្ 
ែិងការទទួលស្ថា ល់ក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លបែលក្ត្ូវបាែទទួលស្ថា ល់ជារ៊ូរិយរ័ណណមួយ 
បែលមិែបមែជារ៊ូរិយរ័ណណធគាលររស់ក្រុមហ៊ែ ែ។ 

(ii)  ហ្វនិភ័យតម្ម្ល 

ក្រុមហ៊ែ ែ មិែក្រឈមឆាំធពាុះហ្វែិភ័យត្ថ្មលម៊ូលរក្ត្ធទ ពីធក្ពាុះក្រុមហ៊ែ ែមិែបាែកាែ់ការ់            
ការវែិិធយាគណ្តមួយ បែលបាែោត់្ថាន រ់ធៅរន ងតរាងត្ លយការជាម៊ូលរក្ត្ បែលអាឆលរ់
បាែ ឬ ម៊ូលរក្ត្ជាត្ថ្មលទីផ្ារសមស្សរ បែលក្ត្ូវទទួលស្ថា ល់ថាឆាំធណញ ឬខ្នត្។ 

 

(iii) ហ្វនិភ័យអម្រតការម្រាក់ 

ហ្វែិភ័យអក្តការក្បារ់តមលាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់ គឺជាហ្វែិភ័យបែលលាំហ៊ូរស្ថឆ់ក្បារ់អនាគត្
ថ្ែឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  បែលែឹងបក្រក្រួលធោយស្ថរបត្របក្មរក្មួលអក្តការក្បារ់ទីផ្ារ។ 
ហ្វែិភ័យអក្តការក្បារ់តមត្ថ្មលទីផ្ារ គឺជាហ្វែិភ័យបែលត្ថ្មលថ្ែឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ែឹង
បក្រក្រួលធោយស្ថរបត្ការបក្រក្រួលអក្តការក្បារ់ទីផ្ារ។ ត្ថ្មលរបែថមធលើការក្បារ់ អាឆធរើែ
ធឡើងធោយស្ថរបត្របក្មរក្មួល ែិងអាឆកាត់្រែថយការខ្នត្រន ងក្ពឹត្តិការណ៍បែលរបក្ម       
រក្មួល មិែក្ត្ូវបាែរ ាំពឹងទ រធរើត្ធឡើង។ ធៅែាំណ្តរ់កាលធែុះគណៈក្គរ់ក្គងក្រុមហ៊ែ ែមិែ
ាែ  ធគាលែធយាបាយណ្តមួយ ធែើមបីោរ់រាំណត់្ធលើរក្មិត្គាល ត្ថ្ែការរាំណត់្ថ្ងលអក្ត
ការក្បារ់ធឡើងវញិបែលក្ត្ូវធ្ាើធនាុះធឡើយ។ ធទាុះយា៉េងណ្តគណៈក្គរ់ក្គងជា្មមត រ៏ក្ត្ួត្
ពិែិត្យធមើលធលើគាល ត្ធែុះបែរ។ 
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ហ្វែិភ័យអក្តការក្បារ់ ធរើត្ធឡើងពីភាពបែលអាឆធរើត្ាែធឡើង បែលថាការបក្រក្រួល    
អក្តការក្បារ់ ែឹងជុះឥទធិពលែល់លទធភាពក្បារ់ឆាំធណញនាធពលអនាគត្ ឬត្ថ្មលទីផ្ារថ្ែ
ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ ក្រុមហ៊ែ ែ ក្ត្ូវក្រឈមែឹងហ្វែិភ័យអក្តការក្បារ់ បសតងធឆញពីគាល ត្ 
ថ្ែការរាំណត់្ថ្ងលអក្តការក្បារ់ស្ថជាងមីររស់ក្ទពយសរមម ែិងរាំណ ល។ ក្រុមហ៊ែ ែក្គរ់ក្គង  
ហ្វែិភ័យធែុះ ធោយផ្ា៊ូរផ្ាងការរាំណត់្ថ្ងលក្ទពយសរមម ែិង រាំណ លធឡើងវញិតមរយៈ      
យ ទធស្ថស្ដសតក្គរ់ក្គងហ្វែិភ័យ។ 
 

ក្រុមហ៊ែ ែព ាំាែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ ល បែលាែអក្តការក្បារ់បក្រក្រួលធនាុះធទ។        
សមត្ លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ែិងធៅ្នាគារធផ្សងៗទទួលបាែការក្បារ់ធងរ ធៅរន ង
ឆធនាល ុះធពលថ្ែក្បារ់រធញ្ញើ ធហើយឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែរ៏ទទួលបាែែ៊ូវការក្បារ់ធងរ 
ធោយបផ្ែរធលើសមត្ លយបែលធៅសល់ ែិងតមរយៈធពលបែលបាែក្ពមធក្ពៀងគាន ។ 
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  (iv) ហ្វនិភ័យសនានីយភាេ  

ហ្វែិភ័យសែាែីយភាព គឺជាហ្វែិភ័យ បែលក្រុមហ៊ែ ែព ាំាែលទធភាពសងរាំណ លររស់
ែលួែ បែលពារ់ព័ែធែឹងរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ  ធៅធពលវាែល់កាលរាំណត់្សង ែិងព ាំាែក្បារ់
រងាិល ធៅធពលធគែរក្បារ់។ ម៊ូលធហត្ ទាាំងធែុះ ធ្ាើឲ្យក្រុមហ៊ែ ែែរខ្នែរន ងការរាំធពញ
កាត្ពារិឆចសងក្បារ់រធញ្ញើជ៊ូែអតិ្ងិជែឲ្យបាែទាែ់ធពលធវលា ែិងែរខ្នែរន ងការរាំធពញ
រិឆចសែាផ្តល់ក្បារ់រមចី។ 

គណៈក្គរ់ក្គង ក្ត្ួត្ពិែិត្យសែាែីយភាពររស់តរាងត្ លយការ ែិងក្គរ់ក្គងការក្រម៊ូលផ្ត ាំ 
ធហើយែិងព័ត៌្ាែថ្ែកាលវស្ថែតររស់រាំណ ល។ ការក្ត្ួត្ពិែិត្យ ែិងការរាយការណ៍ ាែ
លរខណៈ ជាស្ថថ ែភាពស្ថឆ់ក្បារ់ក្រោាំថ្ងៃ ែិងធរៀរឆាំគធក្ាងសក្ារ់ថ្ងៃរនាា រ់ សបាដ ហ៍
រនាា រ់ ែិងបែរនាា រ់ ធោយរ ាំពឹងទ រពីធក្ពាុះរយៈធពលទាាំងធែុះជាការយិររធិឆេទថ្ែគែលឹុះែ៏
សាំខ្នែ់ សក្ារ់ការក្គរ់ក្គងសែាែីយភាព។ គណៈក្គរ់ក្គងក្ត្ួត្ពិែិត្យពីរបក្មរក្មួល
ធលើាច ស់ក្បារ់រធញ្ញើសាំខ្នែ់ៗ ែិងធរៀរបផ្ែការពីការែរក្បារ់ររស់ពួរធគ។ 

តរាងរន ងទាំព័ររនាា រ់ គឺជាការវភិាគពីក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លររស់ក្រុមហ៊ែ ែតមកាល    
វស្ថែតបែលពារ់ព័ែធ ធោយបផ្ែរធលើការយិររធិឆេទធៅសល់នាកាលររធិឆេទត្ លយការ ធៅ
ែឹងកាលវស្ថែតរន ងរិឆចសែាឬតមការបា៉េ ែ់ស្ថម ែកាលវស្ថែត។ 
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23.4     តម្ម្លទីផារម្នម្រទេយសកម្ម និងេំណុលហ្រិញ្ញវតថុ 

ត្ថ្មលទីផ្ារ រង្ហា ញពីឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលក្ទពយសរមមអាឆក្ត្ូវបាែរដ៊ូរ ឬរាំណ លក្ត្ូវបាែទ៊ូទាត់្តម  
ម៊ូលោឋ ែ្មមត។ ធោយត្ថ្មលទីផ្ារមិែអាឆធផ្ាៀងផ្លា ត់្បាែ ែ៊ូធឆនុះត្ថ្មលទីផ្ារ មិែអាឆររបាែសក្ារ់
បផ្នរសាំខ្នែ់ថ្ែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លធនាុះធទ។ ធហត្ ធែុះត្ថ្មលទីផ្ារ ក្ត្ូវបផ្ែរធលើការសែមត់្ររស់  
គណៈក្គរ់ក្គង ធោយធយាងតមក្រធភទថ្ែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លទាាំងធនាុះ។ តមទសសែៈររស់  
គណៈក្គរ់ក្គង ត្ថ្មលធយាងថ្ែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ បែលាែរន ងតរាងត្ លយការ ាែត្ថ្មល
ក្រហ្វរ់ក្របហលែឹងត្ថ្មលទីផ្ារ។ រន ងការធ្ាើការវាយត្ថ្មលធែុះ គណៈក្គរ់ក្គងសែមត់្ថាឥណទាែផ្តល់
ែល់អតិ្ងិជែ ក្ត្ូវបាែកាែ់ការ់ែល់កាលវស្ថែត ជាមួយែឹងត្ថ្មលទីផ្ារធសមើែឹងត្ថ្មលធយាងថ្ែឥណទាែ  
ផ្តល់ែល់អតិ្ងិជែ បែលក្ត្ូវបាែធ្ាើការបរត្ក្មូវសាំវធិាែ្ែ សក្ារ់ឥណទាែបាត់្រង់ ក្រសិែធរើាែ។ 

 

 

24. យថាភាេម្នេនធ 

ក្រព័ែធពែធោរធៅក្រធទសរមព ជា បាែឆលងកាត់្ការផ្លល ស់រត៊ូរជាធក្ឆើែ ក្ពមទាាំងបាែបរងបឆរជាពែធធក្ឆើែ
ក្រធភទ បែលាែភាពមិែឆាស់លាស់ ភាពផ្ា យពីគាន  ែិង/ឬ ែ សគាន រន ងឆាំធណ្តមអាជាា ្រពែធោរ ែិង
យ តត ្ិការ។ ពែធសថិត្ធៅធក្កាមការក្ត្ួត្ពិែិត្យ ែិងតមោែអធងាត្ពីអាជាា ្រពែធោរ បែលក្ត្ូវផ្តល់សិទធិ
ធោយឆារ់រន ងការោរ់ពិែ័យការោរ់ទណឌ រមម ែិងការគិត្ការក្បារ់រ៏ាែ។ រញ្ញា ទាាំងអស់ធែុះអាឆ
រធងាើត្ឲ្យាែហ្វែិភ័យពែធធៅរន ងក្រធទសរមព ជា បែលាែលរខណៈ ា្ំជាងធៅក្រធទសែថ្ទធទៀត្។  
គណៈក្គរ់ក្គង ធជឿជារ់ថាការធ្ាើសាំវធិាែ្ែធលើរាំណ លពែធាែលរខណៈក្គរ់ក្គាែ់ ធោយបផ្ែរធលើ
ការររស្ស្ថយរទរបញ្ញត្តិពែធ។ រ៉េ បែតអាជាា ្របែលជារ់ពារ់ព័ែធ អាឆែឹងាែការររស្ស្ថយែ សគាន  
ធហើយផ្លរ៉េុះពាល់គិត្ោរ់ពីការរធងាើត្អាជីវរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ អាឆាែទាំហាំ ា្ំ។ 

 

 

25. ម្រេឹតរិការណ៍បម្រកាយតរងតុលយការ 

ព ាំាែក្ពឹត្តិការណ៍សាំខ្នែ់ណ្តមួយ ធរើត្ធឡើងរនាា រ់ពីកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ 
ឆ្ន ាំ2018  បែលត្ក្មូវឲ្យាែការធ្ាើែិយ័ត្រមម ឬ រ៏រង្ហា ញ រន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ ក្រុមហ៊ែ ែនា
ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ែិងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថ នាឆ ងឆ្ន ាំបាែរញ្ច រ់ធែុះធទ។ 

 



 


