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ទស្សនវិស្យ័ នងិបេស្កកម្ម   ២

      សាររេស្អ់គ្គនាយក    ៣  

      ផលតិផលរេស្ក់្កមុ្ហ ៊ុន    ៥

      ស្កម្មភាពេ៊ុគ្គលកិកនុងឆ្ន ាំ    ១៣

      ភាគ្ទ៊ុនកិ     ១៧

      ក្កមុ្ក្េកឹាភបិាល     ១៨

      គ្ណៈកម្មការក្េតេិតត ិ    ២០ 

      រចនាស្ម្ពន័ធក្កមុ្ហ ៊ុន    ២៧

      របាយការណក៍្កមុ្ក្េកឹាភបិាល   ២៨

      របាយការណស៍្វនករឯករាជ្យ   ៣៣

      តារាងត៊ុលយការ     ៣៧

      របាយការណល៍ទធផល    ៣៨

      របាយការណេ៍ម្ក្ម្េក្ម្លួម្លូធន  ៣៩

      របាយការណល៍ាំហរូសាចក់្បាក់   ៤០  

    កាំណតស់្ម្គគ លប់លើរបាយការណហ៍រិញ្ញវតថ ុ ៤២
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បេសកកម្ម គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន      
ភីអិលសីុ បានរំណត្់រចួជាស្គសចន៊ូវស្ោល
ស្ៅ ស្ ីមបកី្លា យជាគរុមហ៊ែុនឈានមុខ រនុងក្លរ
ផ្តល់ស្សវារមមហរិញ្ញវត្ាុ ស្ហយីជាពិស្សស នរង
នមំរន៊ូវគបតិ្បត្តិក្លរននស្សវាលអជ៊ូនអតិ្ថិជន
គ្ប់រ៊ូប។ 

គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន  
ភីអិលសីុ នរងស្ ា្ីឲ្យអតិ្ថិជនរបស់ខាួនមាន
ជីវភាពក្លន់បត្គបស្សីរនស្ពលអន្ត្ស្ៅ 
រនុងសងគមរមពុជា តាមរយៈក្លរច៊ូលរមួផ្តល់
ស្សវាហរិញ្ញវត្ាុ។ 
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ស្ោរ បរវ សុខា  អ្គនយរ 

ស្ៅឆ្ន  ំ ២០១៩ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសុី បានផ្តល់អត្ាគបស្ោជន៏ពិស្សស ល់      
អតិ្ថិជន តាមរយៈក្លរផ្តល់ស្សវារមម ៏លអ ។ ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្យងីបាន ស្ ា្ីក្លរផ្លា ស់បត៊ូរន៊ូវយុទ្ធស្ថស្រសតថមីៗរនុងទី្ផ្ារ   
ស្ោយស្យងីបានផ្តល់ស្សវារមមវជិាា ជីវៈ ប លផ្តល់្ុណភាព និងគបសិទ្ធផ្ល ល់អតិ្ថិជនក្លន់បត្គបស្សីរស្ ងីជា
លំោប់ ជាមួយនរងលទ្ធផ្លប លមាន្ុណភាពខពស់ តាមរយៈក្លរស្ ា្ីគបតិ្បត្តិក្លរជាមួយអតិ្ថិជន ស្ោយស្គបីវ ិ្ ី
ស្ថស្រសត ប លមានគបសិទ្ធភាព និងគបសិទ្ធផ្ល ។ ្ុណភាព ្ឺជាម៊ូលោា នគ រ្ឹះរបស់ស្យងី  ៊ូស្ចនឹះស្ៅរនុងឆ្ន ំ
២០១៩ ស្យងីបានបង្ហា ញពីក្លរអនុវត្តក្លរង្ហរស្ោយយរចិត្តទុ្រោរ់តាមក្លរស្ជឿជារ់ស្នឹះ ។ បី ស្ៅ បួន ឆ្ន រំនាង
មរស្ ញីថា របាយក្លរណ៍ស្លីគបតិ្បត្តិក្លរក្លន់បត្គបស្សីរស្ ងីជាលំោប់ ចំស្ ឹះសមិទ្ធផ្លចុងស្គក្លយរបស់ស្យងី 
ស្ោយបានឆាុឹះបញ្ច ងំស្លី្ុណភាពគបតិ្បត្តិក្លរ រនុងចំស្ោមអាជីវរមម ៏លអរបស់ស្យងី ។ 

បផ្នក្លរយុទ្ធស្ថស្រសតសគមាប់ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២២  ្ឺជាយុទ្ធស្ថស្រសតថមីប លស្យងីស្បតជាា ចិត្ត  រំណត្់ថាជា            
យុទ្ធស្ថស្រសតអាទិ្ភាពសគមាប់បីឆ្ន ខំាងមុខ ស្ោយមាន្ំនិត្ជារ់ោរ់ ស្ផ្លត ត្ស្លីស្ោលស្ៅស្លីររមពស ់ជគមុញ ឲ្យ
មានភាព ៏លអរនុងវសិ័យ មីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ស្ ីមបកី្លរ រ និងបស្គមីអតិ្ថិជនរបស់ស្យងី ។ 

ស្លីសពីស្នឹះស្ៅស្ទ្ៀត្ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសុី មានចរខុវសិ័យរនុងក្លរបស្ងកីត្ទំ្នរ់
ទ្ំនង ឲ្យ ក្លន់បត្លអគបស្សីរស្ ងីបថមស្ទ្ៀត្ជាមួយអតិ្ថិជន ទងំចាស់ និងថមី។ ស្យងីរ៏បានបត៊ូរន៊ូវវ ិ្ ីស្ថស្រសតថមីៗ  
ប លនរងស្ ា្ីឲ្យអាជីវរមមរបស់ស្យងីក្លន់បត្លអគបស្សីរ ស្ោយផ្តល់សិទ្ធិស្លីអនររមួក្លរង្ហរ រនុងក្លរគបរួត្គបបជងស្លីទី្
ផ្ារ ស្ ីមបភីាពស្ជា្ជ័យរនុងវសិ័យហរិញ្ញវត្ាុ និងសក្លត នុពលនស្ពលអន្ត្ ប លស្យងីបានស្រៀបចំ្នធាន      

សារពបីោកអគ្គនាយក 
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សំខាន់ៗរចួជាស្គសច។ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសុី មិនគត្រមបត្បានរំពុងស្ ា្ីក្លរផ្លា ស់បត៊ូរ
ប ុស្ោណ ឹះស្ទ្ បត្ស្យងីរ៏រំពុងនមុំខរនុងទី្ផ្ារផ្ងប រ។ 

ឆ្ន ២ំ០១៩ ជាឆ្ន សំស្គមចបានន៊ូវរំណត្់គតា ទ្ទ្ួលបានគបារ់ចំណ៊ូ លចំនួន ៥,៧១៦,៣២២  ន់ោនស្រៀល។ 
គ រ្ឹះស្ថា ន ស្យងីជាគ រ្ឹះស្ថា ន ៏រ រងមា ំ ប លមានក្លរល៊ូត្ោស់ស្ៅមុខ និងទ្ទួ្លបានគបារ់ចំស្ណញស្រីនស្ ងីជា
លំោប់ ។ លទ្ធផ្លស្នឹះ អាចទ្ទ្ួលបាន ស្ោយស្ថរបត្ស្យងីស្ផ្លត ត្ស្ៅស្លីក្លរគ្ប់គ្ងយុទ្ធស្ថស្រសតរំស្ណីន ប ល
មានសនុ្ឹះក្លរង្ហរខាា ងំក្លា លអបំផុ្ត្ ស្លីក្លរគបតិ្បត្តិក្លរអាជីវរមម។ ស្យងីបានទ្ទួ្លជ័យជំស្នឹះស្លីក្លរពគងរងនិង
ពគងីរទំ្នរ់ទំ្នងជាមួយអតិ្ថិជនប លមានគស្ថប់ និងអតិ្ថិជនថមី រនុងក្លរបស្គមី ល់អាជីវរមម ៏សមប៊ូរបបប។ 
គបារ់ចំណ៊ូ លសរុបរនុងឆ្ន  ំ ២០១៩ បានស្រីនស្ ងីពី ២,៨១៤,៣២០  ល់ ៥,៧១៦,៣២២  ន់ោនស្រៀល 
ប លជាលទ្ធផ្លលអបំផុ្ត្របស់គ រ្ឹះស្ថា នរបស់ស្យងី ។ 

ស្ ីមបកី្លា យស្ៅជាគរុមហ៊ែុនផ្តល់ស្សវារមមហរិញ្ញវត្ាុ ប ល្ួរឲ្យស្ក្លត្សរស្សីរជាទី្ស្ពញចិត្តបំផុ្ត្ ស្យងីគតូ្វបត្
រំណត់្ចរខុវសិ័យរបស់ស្យងីស្ ីមបពីគងរងអាជីវរមម ស្ោយគតូ្វផ្តល់លទ្ធផ្លជាទី្ោប់ចិត្ត ល់អតិ្ថិជន និង
គ រ្ឹះស្ថា នរមួ និង ក្លរអភិវឌ្ឍគរុមក្លរង្ហររបស់ស្យងី ស្ោយស្ផ្លត ត្ សំខាន់ស្លី្ុណត្នមា និងវបប្ម៌ក្លរស្ ា្ី     
គបតិ្បត្តិក្លរលអគបស្សីរ ស្ ីមបទី្ទួ្លបានលទ្ធផ្លគត្រមគតូ្វជារ់ោរ់ ។ គ រ្ឹះស្ថា នមានទំ្នុរចិត្តស្លីអន្ត្ស្ៅឆ្ន ំ
ខាងមុខ ចំស្ ឹះក្លរផ្លា ស់បត៊ូរ និងក្លរនចនគបឌិ្ត្របស់ស្យងី រនុងក្លរច៊ូលរមួក្លរង្ហរស្នឹះទងំអស់ោន  ខាុ ំររីរាយនរង
ទ្ទួ្ល្ំនិត្របស់អនរ គ្ប់ស្ពលស្វោ។ 

សមារងស្មីលស្ៅមុខ ស្យងីស្ ញីថាវសិ័យស្សវារមមហរិញ្ញវត្ាុ នរងគតូ្វជឹះឥទ្ធិពលោ ងស្លឿន ស្ៅស្លីទី្ផ្ារ          
ស្ ស្ពញស្ៅស្ោយក្លរនចនគបឌិ្ត្ បត្ទ្ន្រមោន ស្នឹះប រឧបស័ គ្រាងំស្ឹះរ៏ស្រីត្មានខាឹះៗប រ។ ស្យងីគតូ្វបត្ស្គត្ៀមខាួន
ជាស្គសច ចំស្ ឹះក្លរស្រីនស្ ងីន៊ូវហ្វនិភ័យ និងក្លរបរាងបនាំគ្ប់បបបោ ងប លអាចនរងស្រីត្មានស្ ងីគ្ប់ស្ពល  
ជាមួយោន ស្នឹះប រ ក្លររពំរងទុ្ររបស់អតិ្ថិជន នរងបនតស្រីនស្ ងីជាលំោប់ ចំស្ ឹះក្លរគបរួត្គបបជងពីសំោរ់      
ទី្ផ្ារ  ។ 

ជាចុងស្គក្លយ ខាុ ំស៊ូមបថាងអំណរ្ុណ  ល់គរុមគបររាភិបាល ចំស្ ឹះក្លរបណននិំងច៊ូលរមួ រនុងរំ ុងស្ពលរនាង
មរ ។ ខាុ ំរ៏ស៊ូមបថាងអំណរ្ុណ ល់ក្លរខិត្ខំគបរងបគបងរបស់ ថាន រ់គ្ប់គ្ង និងបុ គ្លិរទងំអស់ ចំស្ ឹះក្លរច៊ូល
រមួោគំទ្ឥត្ឈប់ឈររនុងឆ្ន រំនាងមរស្នឹះ។ ស្បីសិនជាោម នអនរទងំអស់ោន ស្នឹះស្ទ្ សមិទ្ធិផ្លស្នឹះរ៏មិនអាចស្រីត្
មានស្ យី ស្ហយីរ៏ទ្ន្រងនរងរង់ចាចំ៊ូលរមួបំស្ពញក្លរង្ហរជាមួយអនររាល់ោន  ចំស្ ឹះ្ំនិត្នចនគបឌិ្ត្ថមីៗ ស្ ីមបី
សស្គមចតាមបផ្នក្លរយុទ្ធស្ថស្រសតប លស្យងីបានស្គពៀងទុ្រ ។ 

 

 

 

 

ស្ោរ បរវ សុខា 
អ្គនយរ 
បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសុី 
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ផលិតផលរបស់បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ 
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ឥណទាែរយៈពេលខ្លី 
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ឥណទាែព្បើ្ាស់ផ្ទា ល់ខ្លែួ 
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ឥណទាែផលិតផល ១២១ 
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  បណ្ដា ញប្បតិបតាិការ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស Aី 
 

   



 

 12 

 

  



 

 13 

 

សកមមភាេនានា ែិងការហ្ាឹកហ្ា ឺែដល់បុគ្គលិក 
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សកម្មភាពហ្វឹកហ្វឺន និងការបំពាក់បំប៉នជំនាញដល់បុគ្គលិក 

បនទប់សម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនដល់បុគ្គលិក 
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ដំណ ើរកំសានតម្របចំឆ្នំ២០១៩ណៅណកាោះណសតច (ណកាោះកុង) 

សកម្មភាពនានាននដំណ ើរកំសានតម្របចំឆ្នំ ២០១៩ណៅណកាោះណសតច 
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Laksmi Prime Investment 

            Co., Ltd 

Hikari Power Hong Kong 

             Ltd 
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្កមុ្បកឹាភិាល 
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បោក លមឹ្ សជុាតិ អភិបាល 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ស្ោរ លរមសុជាតិ្ ជាគរុមគបររាភិបាល ននគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ ទ្ន្រមជាមួយោន ស្នឹះប រ ស្ោរ
រ៏ជាគបធាននយរគបតិ្បត្តិ គរុមហ៊ែុន ឡារ់សមស ីគបាយម៏ អិុនស្វសស្មន ខ៊ូអិល្ីឌី្ និងជាអ គ្នយរ គរុមហ៊ែុន PCG 
ប លជាន ៊្ូ គរុមហ៊ែុនគបររាស្ោបល់បផ្នរហរិញ្ញវត្ាុស្ៅរមពុជា។ ស្ោររ៏ជាន ៊្ូគ្ប់គ្ង គរុមហ៊ែុន NAS Co., Ltd ផ្ង
ប រ។ មុនស្ពលច៊ូលរមួជាមួយគរុមហ៊ែុន PCG និងគរុមហ៊ែុន NAS Co., Ltd ស្ោរបានចំោយអស់រយៈស្ពលជាង ១០ 
ឆ្ន ជំាជំនួយក្លរគបធានគរុមហ៊ែុន Morision Kak & Associates ប លជាសមាជិរននគរុមហ៊ែុន Morision 
International ។ ស្ោរធាា ប់ស្ ា្កី្លរង្ហរជា អនរគតួ្ត្ពិនិត្យ និងតាមោនបផ្នរហរិញ្ញវត្ាុ (Financial Controller) ស្ៅ
គរុមហ៊ែុន Leopard Capital (Cambodia) Ltd រយៈស្ពលជាង២ឆ្ន  ំ។ 

 

ស្ោរបត្ងបត្ចំោយស្ពលស្វោ ៏មានត្នមារបស់ស្ោរ ស្ ីមបចី៊ូលរមួចំបណររនុងក្លរង្ហរសងគម មានជាអាទ្ិ៍ ជាសមាជិរ
សភា ណិជារមមរមពុជា (CCC) អនុគបធាន ( Vice President ) ននសមា្មន៍សហគ្ិនវយ័ស្រមងរមពុជា (YEAC) និង
ជា សមាជិរគរុមគបររាភិបាលរបស់រារបអនរវនិិស្ោ្រមពុជា (“CIC”) ។ 

 

ស្ោរ លរមសុជាតិ្ បានទ្ទ្ួលសញ្ញ ប័គត្ CPA Qualification ពី CPA Australia Ltd, ACCA Qualification ពី The 
Association of Charted Accountants ពីចគរភពអង់ស្ ា្ស និង Master of Science ពី University of London ពី
ចគរភពអង់ស្ ា្ស ។ ស្ោរបានបញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញ បគត្ស្ស ារិចច ពីស្ថរលវទិ្ាល័យភ៊ូមិន្នីតិ្ស្ថស្រសត និង វទិ្ាស្ថស្រសតស្ស ា
រិចច ស្ៅគបស្ទ្សរមពុជា។  
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បោក កកវ សខុា អគ្គនាយក 
ស្ោរ បរវ សុខា អ្គនយរ ននគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ។ ស្ោរបានច៊ូលបស្គមីក្លរង្ហរស្ៅ 
គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញវត្ាុ បប៊ែមប ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ រនុងឆ្ន  ំ២០១៦ ជានយរហរិញ្ញវត្ាុ ទ្ន្រមនរងស្ពលជាមួយោន ស្នឹះ
ប រ ស្ោររ៏ជានយរគបតិ្បត្តហិរិញ្ញវត្ាុ ននគរមុហ៊ែុន LAKSMI PRIME INVESTMENT “ជាគរុមហ៊ែុនស្ម របស ់          
បប៊ែមប ៊ូ ហ្វា យបនន    ភីអិលសីុ” ។ ស្ៅរនុងមុខតំ្បណងបចចុបបនន ស្ោរបាន ររនំ្ ណៈរមាម ្ិក្លរគ្ប់គ្ង ប ល
ទ្ទួ្លបនុ្ររនុងក្លរស្រៀបចំបផ្នក្លរជាយុទ្ធស្ថស្រសតនន ស្ ីមបសី្ ា្ីឲ្យមានគបសិទ្ធភាពននរិចចគបតិ្បត្តិក្លរជំនួញគបចានំថៃ។ 
 

 

ស្ោរសុខា បាននមំរជ៊ូនគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ន៊ូវបទ្ពិស្ស្ថ្ន៍ជាង ១៣ ឆ្ន  ំរនុងនមជាស្មគរុម ររនសំ្ៅ
រនុងវស័ិយ្នោរប ល រ់ព័នធនរង   ក្លង្ហរ្ណស្នយយហរិញ្ញវត្ាុ ក្លរគ្ប់គ្ងហរិញ្ញវត្ាុ និងក្លរស្រៀបចំបផ្នក្លរថវកិ្ល។ 
តួ្នទី្សំខាន់របស់ស្ោរស្ៅស្លីមុខតំ្បណង្ំៗ មួយចំនួន្ឺក្លរទ្ទួ្លខុសគតូ្វចាប់ពី្ណស្នយយររ គបធាន
្ណស្នយយររបផ្នរគ្ប់គ្ងថវកិ្លនិងគតួ្ត្ពិនិត្យ គបធានបផ្នរ្ណស្នយយហរិញ្ញវត្ាុអនតរជាតិ្ និងជំនួយក្លរគបធាន
នយរោា នហរិញ្ញវត្ាុ។ 
 

ស្ោរសុខា បានបញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញ ប័គត្ជាន់ខពស់ជំនញគ្ប់គ្ងហរិញ្ញវត្ាុ រនុងឆ្ន ២ំ០០៨ ថាន រ់បរញិ្ញ ប័គត្ស្ស ារិចច 
ជំនញនោរ និងហរិញ្ញវត្ាុ រនុងឆ្ន ២ំ០០៣ និងសញ្ញ ប័គត្ឯរស្ទ្ស្ណស្នយយ រនុងឆ្ន ២ំ០០០ ពីស្ថរលវទិ្ាល័យ
ភ៊ូមិន្នីតិ្ស្ថស្រសត និងវទិ្ាស្ថស្រសតស្ស ារិចច។ ស្ោរ សុខា មានបទ្ពិស្ស្ថ្ន៍ស្គចីន រនុងរយឹះស្ពលជាង១៣ឆ្ន  ំរនុងវស័ិយ
្នោរប ល រ់ព័នធនរង ក្លរង្ហរ្ណស្នយយហរិញ្ញវត្ាុ ក្លរគ្ប់គ្ងហរិញ្ញវត្ាុ និងក្លរស្រៀបចំបផ្នក្លរថវកិ្លរ។ ស្ោរ
ធាា ប់ជា ជំនួយក្លរនយកិ្លគបតិ្បត្តិហរិញ្ញវត្ាុ គបធានបផ្នរ្ណស្នយយហរិញ្ញវត្ាុអនតរជាតិ្ គបធានបផ្នរស្រៀបចំនិងគតួ្ត្      
ពិនិត្យបផ្នក្លរថវកិ្ល គបធាន្ណស្នយយររស្ថខា និង្ណស្នយយររ ស្ៅ្នោរ ស្អសីុលីោ ភីអិលសីុ តាងំពីឆ្ន ំ
២០០៣។ ស្ោរសុខា បានឆាងក្លត់្វ គ្បណតុ ឹះបោត ល និងសិក្លខ ស្ថោ ជាស្គចីនប ល រ់ព័នធនរងក្លរង្ហរ្ណស្នយយ 
ក្លរគ្ប់គ្ងហរិញ្ញវត្ាុ សតង់ោរ្ណស្នយយរមពុជា (CAS) និងសតង់ោរ្ណស្នយយអនតរជាតិ្ននរមពុជា (CIAS)។ 
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ស្ោរ ជួន ចាន់ដារ៉ា  នយរគបតិ្បត្តិគបតិ្បត្តិក្លរ 

ស្ោរ ជួន ចាន់ោរា  បានច៊ូលបស្គមីក្លរង្ហរជាមួយគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ រនុងតួ្នទី្ជា 
នយរស្ថខា ស្ៅនថៃទី្១៥ បខមីន ឆ្ន ២ំ០១៥។ ស្ោរ ជនួ ចាន់ោរា  គតូ្វបានត្ស្មាីងឋានៈជានយរគបតិ្បត្តិក្លរ ស្ៅ
បខសីហ្វឆ្ន  ំ២០១៦ ស្ ីមបសី្រៀបចំនិងគតួ្ត្ពិនិត្យគបតិ្បត្តិក្លរគបចានំថៃរបស់គរុមហ៊ែុន គ្ប់គ្ងបុ គ្លិរ ធានថាអាជីវរមម
គត្ូវបានស្រៀបចំចាត្់បចង សគមបសគមួលលអឲ្យមានផ្លិត្ភាពលអ ។ 

 

មុនស្ពលច៊ូលស្ ា្កី្លរស្ៅ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ ស្ោរ ជួន ចាន់ោរា  មានបទ្ពិស្ស្ថ្ន៍ជាង 
១៥ ឆ្ន រំនុងស្សវារមមហរិញ្ញវត្ាុ ប លចាប់ស្ផ្តមីពីមស្រនតីឥណទន គបធានមស្រនតឥីណទន នយរតំ្បន់ស្ៅ ្ីភីសីុស្អ
(LOLC),រនុងឆ្ន  ំ២០០៤ ល ់២០១២។ ជានយរស្ថខា ស្ៅ និរនត ហរិញ្ញវត្ាុ រនុងឆ្ន  ំ២០១៣  ល់ឆ្ន  ំ២០១៥ ។ 

                                                                         

ស្ោរ ចាន់ោរា  ទ្ទួ្លបានបរញិ្ញ បគត្គ្ប់គ្ងពីស្ថរលវទិ្ាល័យជាតិ្គ្ប់គ្ងរនុងឆ្ន  ំ ២០១១ និងបានច៊ូលរមួវ គ្    
បណតុ ឹះបោត លជាស្គចីនស្ទ្ៀត្ ៊ូចជា អរសរស្ថស្រសតអង់ស្ ា្ស វទិ្ាស្ថស្រសតរំុពយ៊ូទ័្រ ក្លរគ្ប់គ្ងឥណទន    ក្លរគ្ប់គ្ង
ឥណទន ហ្វនិភ័យ ជំនញភាពជាអនរ ររន ំនិងរ ាបាលប ល រ់ព័នធស្ៅនរងក្លរគ្ប់គ្ងហរិញ្ញវត្ាុ។ 
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ណោក បេង ច័នទសារមឹ្ ម្របតិបតតិធនធានម្នុសនស និង រដឋបាល 

ស្ោរ ស្ផ្ង ច័ន្ស្ថរ រម គបធាននយរគបតិ្បតិ្តននគរុមហ៊ែុន CCS Business Group រនុងឆ្ន  ំ ២០១៤-២០១៦ បផ្នរ
សោា ោរ និង ក្លរបចរចាយបនតស្ៅរនុងគបស្ទ្សរមពុជា។ រនុងឆ្ន  ំ ២០០៧-២០១១ ជានយរគបតិ្បត្តិបផ្នរអភិវឌ្ឍន៏
ផ្លិត្ផ្ល និង បណតុ ឹះបោត លននគរុមហ៊ែុន Nautisco Seafood Manufacturing LTD។ មុនស្ពលច៊ូលរមួជាមួយ 
Nautisco ស្ោរ ស្ថរ រម មានបទ្ពិស្ស្ថ្ន៏ជាង ១២ ឆ្ន រំនុងស្ថជីវរមមទ្៊ូរ្មន្មន៍អនតរជាតិ្ប លបានចុឹះបញ្ា ីជាស្ថ
ធារណៈរាប់ ន់ោន ុោា រស្ៅក្លោោនិងសហរ ាអាស្មររិស្ៅ Newbridge Networks Corporation និង Alcatel-
Lucent Technology Corporation។  

 

រនុងអំ ុងស្ពលននក្លរង្ហររបស់ស្ោរស្ៅឆ្ន  ំ ១៩៩៥-២០០៧ ស្ៅគរុមហ៊ែុនទងំស្នឹះ ស្ថរ រមបានក្លនមុ់ខត្ំបណង
គ្ប់គ្ងស្ផ្សងៗោន  មានតួ្នទី្អនរគ្ប់គ្ង  ៊ូចជា QAA (Quality Assurance Auditor, System Automating 
Testing។ ស្ៅឆ្ន  ំ ១៩៩២-១៩៩៤ ស្ោរស្ថរ រម មានតួ្នទី្ជា Programmer Analysis ស្ៅ CIDA (Canadian 
International Development Agency) ស្ៅគបស្ទ្សក្លោោរនុងឆ្ន  ំ១៩៩២-១៩៩៤ ។ ស្ៅឆ្ន  ំ១៩៨០-១៩៨៤ 
ស្ោររ៏មានតួ្នទី្ជានយរក្លរោិល័យស្ៅរនុង UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 
ស្ៅគបស្ទ្សនថ។  

 

ស្ថរ រម បញ្ច ប់បរញិ្ញ បគត្ បផ្នរគ្ប់គ្ង ណិជារមម មរពីស្ថរលវទិ្ាល័យននគបស្ទ្សក្លោោ និងសញ្ញ ប័គត្ 
្ណស្នយយ និង វទិ្ាស្ថស្រសតរំុពយ៊ូទ័្រ បផ្នរ ស្រៀបចំរមមវ ី្ ី និង វភិា្ទិ្ននន័យ។ ស្ថរ រម បានច៊ូលបស្គមីក្លរង្ហរជាមួយស្ៅ
គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ ជានយរគបតិ្បត្តិរ ាបាល និង្នធានមនុសសស្ៅបខ ររកោ           
ឆ្ន  ំ2016 ។ ស្ថរ រម គត្ូវបានបត្ងតាងំជា នយរគបតិ្បត្តិ រ ាបាល ស្ៅនថៃទី្០១ បខមររា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
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ណោក ប ឿន សុ៊ីកែន នាយកសវនកម្មនទទកនុង 

ស្ោរ ស្អឿន សីុប ន ច៊ូលបស្គមីក្លរង្ហរជាមួយគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ រនុងតួ្នទី្ជានយរ 
សវនរមមនផ្្រនុង ស្ៅរនុងបខរញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ ។ ស្ោរ ស្អឿន សីុប ន គតូ្វបានត្ស្មាីងឋានៈជាគបធាន សវនរមមនផ្្រនុងស្ៅ 
បខមររា ឆ្ន  ំ២០១៨ ស្ ីមបធីានថាសវនរមមនផ្្រនុងមានក្លរអនុវត្តសអិត្រមួត្ជាមួយរិចចគបតិ្បត្តកិ្លរ គបតិ្បត្តិក្លរហរិញ្ញវត្ាុ
ទ្៊ូស្ៅសគមាប់គ រ្ឹះស្ថា ន រនុងក្លរអនុវត្តមុខង្ហរននស្ៅទ្៊ូទងំអាជីវរមមរបស់គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន   
ភីអិលសីុ ។ ធានថាតួ្នទី្ក្លរទ្ទួ្លខុសគតូ្វ និងលទ្ធផ្លគតូ្វបានគតួ្ត្ពិនិត្យសគមបសគមួលស្លីក្លរគ្ប់គ្ងហ្វនិភ័យ 
ក្លរគតួ្ត្ពិនិត្យនផ្្រនុង និងអភិបាលរិចចរបស់គរុមហ៊ែុន គបរបស្ោយគបសិទ្ធភាពខពស់ ។ 

 

មុនស្ពលច៊ូលរមួជាមួយ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ ស្ោរ ស្អឿន សីុប ន មានបទ្ពិស្ស្ថ្ន៍
ជាមួយ ្នោរ ស្អសីុលីោ ភីអិលសីុ រយៈស្ពលជាង ១៣ ឆ្ន  ំស្ោរបានឆាងក្លត់្ក្លរង្ហររនុងតួ្នទី្ជាស្គចីនរមួមាន បផ្នរ
្ណស្នយយ គ្ប់គ្ងហ្វនិភ័យ និងសវនរមមនផ្្រនុង ។ 

 

ស្ោរ ស្អឿនសីុប ន ទ្ទួ្លបានបរញិ្ញ បគត្ជាន់ខពស់បផ្នរគ្ប់គ្ងហរិញ្ញវត្ាុ ពីស្ថរលវទិ្ាល័យភ៊ូមិន្នីតិ្ស្ថស្រសត និង
វទិ្ាស្ថស្រសតស្ស ារិចចស្ៅឆ្ន  ំ ២០១២ បរញិ្ញ បគត្គ្ប់គ្ងសហគោសស្ៅឆ្ន  ំ ២០០៣ និងសញ្ញ បគត្ជំនញបផ្នរ
្ណស្នយយស្ៅឆ្ន  ំ ២០០០ ។ ស្ោរធាា ប់បានច៊ូលរមួវ គ្បណតុ ឹះបោត លជាស្គចីន ប លទរ់ទ្ងស្ៅនរងក្លរង្ហរ 
្ណស្នយយ ក្លរគ្ប់គ្ងរ ាបាល ចាប់ ទី្ផ្ារ ពនធោរ និងបស្ចចរវទិ្ាព័ត៌្មាន ។ 
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ណោក សាង ហុងម្៉ា៉ូវ ទីប្រឹក្សាឥណទាន 

ស្ោរ ស្ថង ហុងម ៊ូវ បានច៊ូលរមួជាមួយ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ ក្លលពីបខមររាឆ្ន  ំ
២០១៧ ទី្គបររាឥណទន ។ ស្ោរគត្ូវបានបត្ងតាងំជាទី្គបររាឥណទន ស្ៅបខមិថុន ឆ្ន  ំ២០១៨ ស្ ីមបទី្ទួ្លខុស
គតូ្វស្លីបផ្នក្លររមួ  និងស្រៀបចំអាជីវរមមគបចានំថៃឲ្យមានគបសិទ្ធភាព ស្លីក្លរអភិវឌ្ឍ និង អនុវត្តបផ្នក្លរនិងយុទ្ធស្ថស្រសតទី្
ផ្ារ និងទំ្នរ់ទំ្នង និងក្លរគ្ប់គ្ងឥណទន រមួមានទ្ំនរ់ទ្នំង         ស្ថធារណៈ ទ្ំនរ់ទ្ំនងគបព័នធផ្សពាផ្ាយ 
ក្លរផ្តល់តាមអិុនស្្ីស្ណត្ក្លរទំ្នរ់ទំ្នងឌី្ជីថល ក្លរស្ផ្ាីស្ថរសំខាន់ៗ និងបទ្ពិស្ស្ថ្ន៍ស្លីមា រ។ ស្ោរ ហុងម ៊ូវ គត្ូវ
បានស្គជីសស្រសីជាគបររាឥណទនពីគរុមហ៊ែុនបុគត្សមព័នធចាប់ ពីនថៃទី្ ២៦ បខ ន្៊ូឆ្ន  ំ២០១៧ ។ 

 

បន្ប់ពីបញ្ច ប់ក្លរសិរាស្ៅស្ថរលវទិ្ាល័យ ស្ោរបានច៊ូលបស្គមីក្លរង្ហរស្ៅ ្នោរ ស្អសីុលីោភីអិលសីុ។ ស្ោរ
បាននមំរន៊ូវបទ្ពិស្ស្ថ្ន៍ជាង ១០ ឆ្ន ទំរ់ទ្ងនរងវស័ិយហរិញ្ញវត្ាុ រនុងរំ ុងស្ពលបំស្ពញក្លរង្ហររបស់ស្ោរស្ៅ 
្នោរស្អសីុលីោ ភីអិលសីុ។ ស្ោរ ហុងម ៊ូវ មានមុខត្ំបណងស្ផ្សងៗ ៊ូចជា មស្រនតីឥណទន គបធានមស្រនតីឥណទន និង
បុ គ្លិរវភិា្ហរិញ្ញបបទន ណិជារមម។ 

 

ស្ោរ ស្ថង ហុងម ៊ូវ បានបញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញ បគត្ជាន់ខពស់ (MBA) បផ្នរហរិញ្ញវត្ាុ និង្នោរ ពីស្ថរលវទិ្ាល័យ        
ស្បៀលគបាយ (BBU) រនុងឆ្ន 2ំ009 និងថាន រ់បរញិ្ញ បគត្ (BBA) បផ្នរវទិ្ាស្ថស្រសត និងវសិារររំុពយ៊ូទ័្រ ពីស្ថរលវទិ្ាល័យ
ភ៊ូមិន្ភនំស្ពញ (RUPP) រនុងឆ្ន ២ំ០០៣ ។ 
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ណោកម្រសី កន កណ្ណិកា នាយិកាការិយាល័យហ្ិរញ្ញវតថុ 

ស្ោរគសី រណណិ ក្ល បានច៊ូលរមួជាមួយគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ ស្ៅបខមីនឆ្ន  ំ២០១៧ រនុង
ជាគបធានបផ្នរ្ណស្នយយ។ ស្ោរគសីគតូ្វបានបត្ងតាងំជានយកិ្លហរិញ្ញវត្ាុ ស្ៅបខមិថុន ឆ្ន  ំ ២០១៨ រនុងនមជា
នយរក្លរោិល័យហរិញ្ញវត្ាុ ស្ោរគសី ទ្ទួ្លបនុ្រស្រៀបចំបផ្នក្លរជា យុទ្ធស្ថស្រសតនន ស្ ីមបសី្ ា្ីឲ្យមានគបសិទ្ធភាពនន
គបតិ្បត្តិក្លរជំនួញគបចានំថៃ ជាពិស្សស ទ្ទួ្លបនុ្រស្លី ្ណស្នយយហរិញ្ញវត្ាុ និង រត្នភិបាលននអាជីវរមមរ៏ ៊ូចជាក្លរ
អនុវត្តស្ោលក្លរណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ។ ស្លីសពីស្នឹះស្ោរគសី រណណិ ក្ល គតូ្វបានស្គជីសស្រសី ជាសមាជិរ ្ណៈរមាម ្ិក្លរ
គ្ប់គ្ងគបតិ្បត្តិរបស់គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ បប៊ែមប ៊ូ ហ្វា យបនន ភីអិលសីុ ស្ៅនថៃទី្ ២៦ បខ ន្៊ូឆ្ន  ំ២០១៧ ។ 

 

ស្ោរគសី រណណិ ក្ល មានបទ្ពិស្ស្ថ្ន៍ជាង ១០ ឆ្ន ទំរ់ទ្ងនរងវស័ិយហរិញ្ញវត្ាុ។ រនុងរំ ុងស្ពលបំស្ពញក្លរង្ហរស្ៅ
្នោរ ស្អសីុលីោ ភីអិលសីុ, ស្ោរគសី រណណិ ក្ល មានមុខត្ំបណង ជាបុ គ្លិរជាន់ខពស់ បុ គ្លិរបផ្នរហរិញ្ញវត្ាុ និង 
្ណស្នយយររ ។ 

 

ស្ោរគសី រណណិ ក្ល បានបញ្ច ប់ក្លរសិរា ថាន រ់អនុបណឌិ ត្ហរិញ្ញវត្ាុ ពីស្ថរលវទិ្ាល័យជាតិ្គ្ប់គ្ងរនុងឆ្ន  ំ២០១១ និង
ទ្ទ្ួលបាន បរញិ្ញ បគត្្ណស្នយយជំនញ ពីស្ថរលវទិ្ាល័យអាសីុអឺរ  ុប ស្ៅភនំស្ពញរនុងឆ្ន  ំ២០០៨ ។ 
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បម្ើលរេូពីបវេងបៅសាត ាំ៖                                                                                                          

សាង ហុងម្៉ា៉ូវ   ៖ ទីក្េកឹាឥណទាន 

 ជួន ចាន់ដារ៉ា   ៖ នាយកក្េតេិតតិក្េតេិតតិការ 

 កកវ សខុា   ៖ អគ្គនាយក 

 កន កណ្ណិកា  ៖ នាយិកាការយិាល័យហិរញ្ញវតថ ុ

 បេង ចន័ទសារមឹ្  ៖ នាយកក្េតេិតតិធនធានម្ន៊ុស្ស និងរដ្ឋបាល 

 ប ឿន សុ៊ីកែន  ៖ នាយកស្វនកម្មផ្ផៃកនុង 



 

 

 

 27 

 

រចនាសម្ព័នធក្កុម្ហ ុន 
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របាយការណ៍្រេសក់្កុម្ក្េឹកាភិបាល 

 

ក្រុមក្រឹរាភិបាលររស់ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស ី ស៊ូមធ ា្ើការរង្ហា ញែ៊ូវរបាយការណ៍ររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល ែិង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ  នាថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 ែិងសក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់។ 

ព័ត៌មាន ពំ៊ីក្កុម្ហ ុន 

បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស ី ("ក្រុមហ៊ែ ែ") គឺជាក្រុមហ៊ែ ែសាធារណៈទទួលែ សក្តូ្វាែរក្មិត្បែលបាែឆ ុះរញ្ជ ី 
ធក្កាមអត្តសញ្ញញ ណធលែ 0419E/2015 ធឆញធោយក្រសួងពាណិជ្ជរមមធៅថ្ងៃទី29 បែមររា ឆ្ន ាំ2015។    

ក្រុមហ៊ែ ែ បាែទទួលអាជាា រ័ណណពី្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ធែើមបីែាំធណើ រការជាក្គឹុះសាថ ែមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ធៅថ្ងៃទី7 បែ
ឧសភា ឆ្ន ាំ2015។ 

ធគាលធៅសាជី្វរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ គឺការផ្តល់ធសវារមមហិរញ្ញវត្ថ បផ្នរឥណទាែ បែលាែទាំែ រឆិត្ត ែិង 

ង្ហយស្សលួ ែល់សហក្គិែខ្នន ត្ត្៊ូឆ ែិងម្យម បែលាែរធក្មើធោយក្គឹុះសាថ ែ។ 

ការយិាល័យរណ្តត លររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ាែទីតាំងសថិត្ធៅអគារធលែ 34 ផ្ល៊ូវធវ ៉េងធស្សង (Block-F) ឧទាែ      
ឧសាហរមមវឌ្ឍែៈ 1 ភ៊ូមិក្ត្ពាាំងងលឹង 1 សង្ហា ត់្ធោមធៅ 1 ែ័ណឌ ធពា ិ្៍បសែជ័្យ រាជ្ធាែីភនាំធពញ ក្ពុះរាជាណ្តឆក្រ
រមព ជា។ 

លទ្ធេលក្េតិេតតិការហរិញ្ញវតថ ុ

លទធផ្លក្រតិ្រត្តិការហិរញ្ញវត្ថ  ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ាែរង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍លទធផ្ល។ 

ម្៉ូលធនកែលបានេង ់

ព ាំាែការផ្លល ស់រដ៊ូរភាគហ៊ែ ែររស់ក្រុមហ៊ែ ែរន ងអាំឡ ងការយិររធិឆេទធនាុះធទ។ 

ភាគលាភ 

ព ាំាែភាគលាភ ក្តូ្វបាែក្រកាស ឬ ទ៊ូទាត់្ ធៅរន ងអាំឡ ងការយិររធិឆេទ ែិងរហ៊ូត្ែល់កាលររធិឆេទថ្ែ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ធនាុះធទ។ 

ទ្ុនេក្ម្ុង នងិសវំធិានធន 

មិែាែរបក្មរក្មួលជាសារវែតធលើទ ែរក្មុង ែិង សាំវធិាែ្ែសក្ារ់ការយិររធិឆេទធែុះធទ ធលើរបលងបត្ របក្ម      
រក្មួល បែលក្តូ្វបាែរង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

ឥណ្ទានអាក្កក់ និងជាេ់សងសយ័ 

ម ែធពលបែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែក្តូ្វបាែធរៀរឆាំធឡើង ក្រុមក្រឹរាភិបាល បាែោត់្វធិាែការ
សមស្សរ ធែើមបីឈាែែល់ការអុះអាងថា ែីតិ្វ ិ្ ីពារ់ព័ែធជាមួយែឹង ការល រធឆញពីរញ្ជ ីែ៊ូវឥណទាែអាក្ររ់ ែិង
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ការធ ា្ើសាំវធិាែ្ែធលើឥណទាែអាក្ររ់ ែិងជារ់សងស័យ ក្តូ្វបាែយរមរអែ វត្ដ ធហើយធជ្ឿជារ់ថា រាល់ឥណទាែ
អាក្ររ់ក្តូ្វបាែល រធឆញពីរញ្ជ ី ែិង ការធ ា្ើសាំវធិាែ្ែាែភាពក្គរ់ក្គាែ់ ឆាំធពាុះឥណទាែ អាក្ររ់ ែិង ជារ់         
សងស័យ។ 

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

ក្ទ្ពយសកម្ម 

ម ែធពលបែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ររស់ក្រុមហ៊ែ ែក្តូ្វបាែធរៀរឆាំធឡើង ក្រុមក្រឹរាភិបាល បាែោត់្វធិាែការ
សមស្សរ ធែើមបីឈាែែល់ការអុះអាងថា ែីតិ្វ ិ្ ីពារ់ព័ែធជាមួយក្ទពយសរមម (ធលើរបលងបត្ររណីពារ់ព័ែធជាមួយ
ឥណទាែ) បែលទាំែងជាមិែអាឆទទួលសាា ល់រន ងត្ថ្មលធែើមរន ងក្រតិ្រត្តិការអាជី្វរមម្ មមត ែ៊ូឆបែលបាែរត់្ក្ត
រន ងរញ្ជ ីគណធែយយររស់ក្រុមហ៊ែ ែធនាុះ ក្តូ្វបាែកាត់្រែថយត្ថ្មលក្តឹ្មត្ថ្មលបែលធគរ ាំពឹងទ រថាអាឆទទួលយរបាែ។ 

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

វិធ៊ីសាស្ដសរកណំ្ត់តម្ម្ៃ 

នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ធែុះ ក្រុមក្រឹរាភិបាល ព ាំបាែែឹងពីធហត្ ការណ៍ណ្តមួយ បែលបាែធរើត្ធឡើង ែិង
ធ ា្ើឲ្យរ៉េុះពាល់ែល់វ ិ្ ីសាស្ដសដវាយត្ថ្មលក្ទពយសរមម ែិងក្ទពយអរមម ធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ ក្រុមហ៊ែ ែ 
បែលនាាំឲ្យាែការយល់ក្ឆឡាំ ឬ ាែភាពមិែសមស្សរជាសារវែដធនាុះធទ។ 

េំណុ្លយថាបហតុ នងិេណុំ្លបេសងៗ 

នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ធែុះ៖ 

• ព ាំាែការោរ់រញ្ញច ាំក្ទពយសរមមណ្តមួយ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែបាែធរើត្ាែធឡើងោរ់ទាាំងពីែាំណ្តឆ់ការយិររធិឆេទ
ថ្ែហិរញ្ញវត្ថ  សក្ារ់ការធានារាំណ លររស់រ គាលណ្តមួយ ែិង 

• ព ាំាែក្ទពយអរមមយថាធហត្ ណ្តមួយធរើត្ាែធឡើងឆាំធពាុះក្រុមហ៊ែ ែតាំងពីែាំណ្តឆ់ការយិររធិឆេទ ថ្ែហិរញ្ញវត្ថ 
ធក្ៅពីក្រតិ្រត្តិការអាជី្វរមម្មមតររស់ក្រុមហ៊ែ ែធទ។ 

បផ្ែរតមទសសែៈររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល ព ាំាែក្ទពយអរមមយថាធហត្  ឬ ក្ទពយអរមមធផ្សងៗ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ បែល
អាឆ ឬទាំែងកាល យជាកាត្ពារិឆចរន ងអាំឡ ងការយិររធិឆេទ 12បែ ខ្នងម ែរនាា រ់ពីការរញ្ច រ់ការយិររធិឆេទហិរញ្ញវត្ថ  
បែលែឹងាែ ឬ អាឆាែឥទធិពលជាសារវែដែល់លទធភាពររស់ក្រុមហ៊ែ ែរន ងការរាំធពញកាត្ពារិឆចររស់ែលួែធៅ
ធពលរាំណ លធនាុះែល់កាលរាំណត់្សង 

ការកក្េក្េួលម្នបហតុការណ៍្ 

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

ធាតុទាងំឡាយកែលមានលកខណ្ៈម្ិនក្េក្កត៊ី 

បផ្ែរតមទសសែៈររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល លទធផ្លថ្ែក្រតិ្រត្តិការររស់ក្រុមហ៊ែ ែសក្ារ់របាយការណ៍   ហិរញ្ញវត្ថ 
ក្រោាំឆ្ន ាំ មិែក្ត្ូវបាែទទួលរងឥទធិពលពីធាត្ ក្រតិ្រត្តិការ ឬ រ៏ក្ពឹត្តិការណ៍ទាាំងឡាយណ្តបែលាែ លរខណៈមិែ
ក្រក្រតី្ធទ។ 

បផ្ែរតមទសសែៈររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល ព ាំាែធាត្ ណ្តមួយ ក្រតិ្រត្តិការ ឬរ៏ក្ពឹត្តិការណ៍ទាាំងឡាយណ្ត បែល
ាែលរខណៈមិែក្រក្រតី្ បាែធរើត្ធឡើងឆធនាល ុះការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ថ្ែឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ថ  ែិងការយិររធិឆេទថ្ែ            
របាយការណ៍ធែុះបែលទាំែងជាាែផ្លរ៉េុះពាល់យា៉េងខ្នល ាំងធៅធលើលទធផ្លថ្ែក្រតិ្រត្តិការ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែសក្ារ់
ឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ថ រឆច របែនបែលរបាយការណ៍ធែុះក្តូ្វបាែធរៀរឆាំធឡើង។ 

ក្ពឹតតិការណ៍្ចាេ់តងំព៊ីការយិេរបិចេទ្រយការណ៏្ 

មិែាែក្ពឹត្ដិការណ៍សាំខ្នែ់ណ្តមួយ បាែធរើត្ធឡើងធក្កាយកាលររធិឆេទថ្ែតរាងត្ លយការបែលត្ក្មូវឲ្យាែការ
លាត្ក្ត្ោងព័ត៌្ាែ ឬ ធ ា្ើែិយ័ត្ភាព ធលើរបលងបត្ក្ពឹត្ដិការណ៍ែ៊ូឆបែលបាែលាត្ក្ត្ោងរង្ហា ញធៅរន ងរាំណត់្
សាា ល់ បែលាែភាជ រ់ធៅែឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ធែុះធទ។ 

ក្កុម្ក្េកឹាភបិាល 

សាសភាពថ្ែក្រុមក្រឹរាភិបាលធៅរន ងអាំឡ ងការយិររធិឆេទ ែិង នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ធែុះរមួាែ៖ 

ធលារ Yoichi Shiraishi  ក្រធាែក្រុមក្រឹរាភិបាល 

ធលារ លឹម ស ជាតិ្ អភិបាល 

ធលារ Mitsutoki Shigeta អភិបាល 

ធលារ ណ្ត ស ្ី អភិបាលឯររាជ្យ 
 

សវនករ 

ក្រុមហ៊ែ ែសវែររឯររាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd គឺជាសវែររររស់ក្រុមហ៊ែ ែ។ 
 

ចំកណ្កហ ុនរេសក់្កមុ្ក្េកឹាភិបាល 

ព ាំាែសាជិ្រថ្ែក្រុមក្រឹរាភិបាលណ្តាន រ់ាែឆាំបណរភាគហ៊ែ ែធៅរន ងក្រុមហ៊ែ ែធនាុះធទ។  
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 តថក្េបោជន៍រេសក់្កុម្ក្េឹកាភបិាល 

រន ងអាំឡ ង ែិងនាឆ ងការយិររធិឆេទធែុះ ព ាំាែរិឆចក្ពមធក្ពៀងណ្តមួយធរើត្ធឡើងធែើមបីឲ្យក្រុមហ៊ែ ែជាភាគីមួយ
បែលរមមវត្ថ ថ្ែរិឆចក្ពមធក្ពៀង អាឆរងាលទធភាពែល់សាជិ្រអភិបាលណ្តាន រ់ឲ្យទទួលបាែែ៊ូវអត្ថក្រធយាជ្ែ៍
តមមធ្ាបាយធផ្សងៗ ែ៊ូឆជាការទិញភាគហ៊ែ ែ ឬរ័ណណរាំណ លក្រុមហ៊ែ ែ ឬររស់សាជី្វរមមែថ្ទ។ 

ព ាំាែអភិបាលណ្តាន រ់បាែទទួល ឬ ាែសិទធិទទួលែ៊ូវអត្ថក្រធយាជ្ែ៍ណ្តមួយតមរយៈធហត្ ផ្លថ្ែរិឆចសែា
បែលបាែធ ា្ើធឡើងធោយក្រុមហ៊ែ ែ ឬជាមួយែឹងក្រុមហ៊ែ ែ បែលអភិបាលធនាុះជាសាជិ្រក្រុមក្រឹរាភិបាល ឬរ៏
ជាមួយក្រុមហ៊ែ ែណ្តមួយ បែលអភិបាលធនាុះ ាែផ្លក្រធយាជ្ែ៍ហិរញ្ញវត្ថ ជាសារវែដ ធលើរបលងបត្                       
អត្ថក្រធយាជ្ែ៍ទាាំងឡាយណ្ត បែលក្តូ្វបាែរង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

របាយការណ៍្សរ៊ីព៊ីការទ្ទ្ួលខុសក្តូវរេសក់្កមុ្ក្េឹកាភិបាលចំប ោះរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវតថ ុ

ក្រុមក្រឹរាភិបាល ជាអនរទទួលែ សក្តូ្វធែើមបីធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ផ្ដល់ែ៊ូវទិែឋភាពពិត្ ែិងក្តឹ្មក្តូ្វ      
អាំពីសាថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ នាការយិររធិឆេទថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 ែិងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថ  ធហើយែិង      
លាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់។ ក្រុមក្រឹរាភិបាល ក្តួ្ត្ពិែិត្យធលើការធរៀរឆាំ               
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទាាំងធែុះ បែលធ ា្ើធឡើងធោយគណៈក្គរ់ក្គងបែលក្តូ្វបាែត្ក្មូវឲ្យ៖ 

• អែ ម័ត្ធគាលែធយាបាយគណធែយយសមស្សរ ធោយាែការវែិិឆេ័យ ែិងការបា៉េ ែ់សាម ែធោយសមធហត្ ផ្ល 
ែិងក្រុងក្រយ័ត្ន ធហើយធ ា្ើការអែ វត្ដក្រររធោយជារ់លារ់។ 

• អែ វត្ដតមសតង់ោររបាយការណ៍ទារ់ទងែឹងហិរញ្ញវត្ថ អែតរជាតិ្រមព ជាសក្ារ់សហក្គាស  ្ែត្៊ូឆ ែិងម្យម 
(“CIFRS for SMEs”) ឬ ក្រសិែធរើាែគាល ត្ថ្ែការអែ វត្ដរទរបញ្ញត្ដិ ែិងធសឆរដីបណនាាំ ធហើយែិង 
សដង់ោរ បែលធែើមបីជាក្រធយាជ្ែ៍ែល់ការរង្ហា ញែ៊ូវភាពពិត្ ែិងក្តឹ្មក្តូ្វររស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ធនាុះ       
គាល ត្ទាាំងធនាុះគួរបត្ក្តូ្វបាែរង្ហា ញ ពែយល់ ែិង រាំណត់្ឆាំែួែទឹរក្បារ់ រន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ឲ្យបាែ 
សមរមយ។ 

• ររាទ ររញ្ជ ីគណធែយយឲ្យបាែក្គរ់ក្គាែ់ ែិងធានាថាក្រព័ែធថ្ែការក្គរ់ក្គងថ្ផ្ារន ងាែក្រសិទធភាព។ 

• ធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ធោយឈរធលើម៊ូលោឋ ែែិរែដរភាព ធលើរបលងបត្រន ងររណីបែលក្រុមហ៊ែ ែ មិែ
អាឆរែដសរមមភាពអាជី្វរមមររស់ែលួែនាធពលអនាគត្។ 

• រធងាើត្ធគាលែធយាបាយទ៊ូធៅសក្ារ់ក្រុមហ៊ែ ែ អែ ម័ត្រាល់ការសធក្មឆឆិត្ដ ែិង សរមមភាពទាាំងឡាយររស់
ក្រុមក្រឹរាភិបាលបែលាែឥទធិពលធលើក្រតិ្រត្ដិការអាជី្វរមម ែិង លទធផ្លថ្ែក្រតិ្រត្ដិការររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ែិង
ធានាថាធគាលែធយាបាយ ែិង ការសធក្មឆឆិត្ដទាាំងធនាុះក្តូ្វបាែឆល ុះរញ្ញច ាំងយា៉េងសមស្សររន ងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ ។  

គណៈក្គរ់ក្គងាែទាំែួលែ សក្តូ្វ ធែើមបីធានាថារញ្ជ ីគណធែយយែ៏ក្តឹ្មក្តូ្វ ក្តូ្វបាែររាទ រ បែលរង្ហា ញអាំពី
សាថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែាែភាពឆាស់លាស់ ែិងសមធហត្ ផ្លក្គរ់ធពល ែិងធានាថារញ្ជ ីគណធែយយ
អែ ធលាម តមក្រព័ែធគណធែយយបែលបាែអែ វត្ត។ គណៈក្គរ់ក្គងរ៏ាែទាំែួលែ សក្តូ្វ រន ងការបងររាក្ទពយ
សរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ធហើយមា៉េងធទៀត្ រ៏ក្តូ្វោត់្វធិាែការសមស្សរ ធែើមបីទរ់សាា ត់្ ែិងបសាងររការបរលងរែលាំ ែិង
ភាពមិែក្រក្រតី្ធផ្សងៗ។ 
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ក្រុមក្រឹរាភិបាល រញ្ញជ រ់ថាក្រុមហ៊ែ ែបាែអែ វត្ដតមលរខែណឌ ត្ក្មូវោាំបាឆ់នានា រន ងការធរៀរឆាំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

ការ នមុ្័តបលើរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវតថ ុ

ធយើងែា ាំជាក្រុមក្រឹរាភិបាល បាែអែ ម័ត្ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ែ៊ូឆបែលាែភាជ រ់ជាមួយធែុះថា បាែរង្ហា ញ

ែ៊ូវទិែឋភាពពិត្ក្បារែ ែិងក្តឹ្មក្តូ្វធៅធលើសាថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែនាការយិររធិឆេទថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 

ែិងលទធផ្លថ្ែក្រតិ្រត្ដិការហិរញ្ញវត្ថ  ែិងសាថ ែភាពលាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែសក្ារ់ការយិររធិឆេទធែុះ 

ធោយអែ ធលាមធៅតម CIFRS for SMEs។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ធ ា្ើធៅរាជ្ធាែីភនាំធពញ ក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា 

ថ្ងៃទី30 បែមិង នា ឆ្ន ាំ2020 
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របាយការណ៍្រេសស់វនករឯករជយ  

 

ជ៉ូនចំប ោះភាគហ ុនកិម្ន កេ ម្េ ៉ូ ហ្វា យកនន ភ៊ី ិលសុ៊ី 

ម្តិបោេល ់
ធយើងែា ាំបាែធ ា្ើសវែរមមធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស ី (“ក្រុមហ៊ែ ែ”) បែលរមួ
ាែរបាយការណ៍សាថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ  នាថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 ែិងរបាយការណ៍លទធផ្លធពញធលញរបាយការណ៍ 
របក្មរក្មួលម៊ូល្ែ ែិងរបាយការណ៍លាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់ សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ ែិងរាំណត់្សាា ល់ធលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ធហើយែិងធសឆរតីសធងខរថ្ែធគាលែធយាបាយគណធែយយសាំខ្នែ់ៗ។ 
តមមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ បែលភាជ រ់ជាមួយរង្ហា ញែ៊ូវ ទិែឋភាពពិត្ក្បារែែិង ក្តឹ្មក្តូ្វ 
ធលើសាថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ នាថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 ក្ពមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថ  ធហើយែិង លាំហ៊ូរសាឆ់
ក្បារ់ សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ ធោយអែ ធលាមធៅតមសដង់ោររបាយការណ៍ទារ់ទងែឹងហិរញ្ញវត្ថ អែតរជាតិ្ 
រមព ជាសក្ារ់សហក្គាស  ្ែត្៊ូឆ ែិងម្យម (“CIFRS for SMEs”)។ 
ម្៉ូលដាា នកនងុការេតលម់្តិបោេល ់

ធយើងែា ាំបាែធ ា្ើសវែរមមធោយអែ ធលាមធៅតមសតង់ោរអែតរជាតិ្សតីពីសវែរមមថ្ែរមព ជា។ ការទទួលែ សក្តូ្វ
ររស់ធយើងែា ាំ ធយាងតមសតង់ោរអែតរជាតិ្សតីពីសវែរមមថ្ែរមព ជា  ក្តូ្វបាែររយិាយរបែថមធៅរន ងបផ្នរ “ការទទួល
ែ សក្តូ្វររស់សវែររឆាំធពាុះការធ ា្ើសវែរមមធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ”  ថ្ែរបាយការណ៍ររស់ធយើងែា ាំ។ ធយើងែា ាំ
ាែឯររាជ្យភាពពីក្រុមហ៊ែ ែធោយធយាងតមអែ ក្រឹត្យធៅធលើក្រមសីល្ម៌សក្ារ់វជិាជ ជី្វៈររស់គណធែយយររ
ជ្ាំនាញ ែិងសវែររជ្ាំនាញបែលធឆញធោយរាជ្រោឋ ភិបាល ថ្ែក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា ធហើយធយើងែា ាំរ៏បាែរាំធពញ
ែ៊ូវទាំែួលែ សក្ត្ូវែថ្ទធទៀត្បែលត្ក្មូវធោយក្រមសីល្ម៌ធែុះបែរ។ ធយើងែា ាំធជ្ឿជារ់ថា ភសដ តងសវែរមមបែល
ធយើងែា ាំទទួលបាែ ាែលរខណៈក្គរ់ក្គាែ់ ែិងសមស្សរ ធែើមបីផ្តល់ជាម៊ូលោឋ ែ រន ងការរធញ្ចញមតិ្ធយារល់ររស់
ធយើងែា ាំ។ 

ព័ត៌មានបក្ៅព៊ីរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវតថុ នងិរបាយការណ៍្រេសស់វនករ  

ព័ត៌្ាែធផ្សងៗធទៀត្ បែលទទួលបាែធៅកាលររធិឆេទរបាយការណ៍សវែររ រមួាែ របាយការណ៍ររស់ក្រុម
ក្រឹរាភិបាល បែលបាែររយិាយ ធៅទាំព័រទី1 ែល់ទាំព័រទី4។ គណៈក្គរ់ក្គងាែទាំែួលែ សក្តូ្វឆាំធពាុះព័ត៌្ាែ     
ធផ្សងៗធទៀត្។ 
មតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ មិែក្គរែណត រ់ធលើព័ត៌្ាែធផ្សងៗធទ ធហើយធយើងែា ាំរ៏មិែ
រង្ហា ញធសឆរតីសែនិោឋ ែធានាអុះអាងរន ងទក្មង់ណ្តមួយធៅធលើព័ត៌្ាែធផ្សងៗ ធែុះបែរ។  
ទារ់ទិែែឹងការធ ា្ើសវែរមមររស់ធយើងែា ាំធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ទាំែួលែ សក្តូ្វររស់ធយើងែា ាំ គឺការអាែព័ត៌្ាែ
ធផ្សងៗធែុះ ធហើយពិោរណ្ត ថាធត្ើព័ត៌្ាែទាាំងធែុះ ាែភាពែ សគាន ជាសារវែតឬធទ ជាមួយែឹង       របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ   ឬឆាំធណុះែឹង បែលទទួលបាែរន ងការធ ា្ើសវែរមម ឬថាធត្ើព័ត៌្ាែធផ្សងៗធែុះ ាែរាំហ សឆាងជាសារវែត
ឬធទ។ ធយាងតមការង្ហរបែលធយើងែា ាំបាែធ ា្ើ ក្រសិែធរើធយើងែា ាំសែនិោឋ ែថា ាែរាំហ សឆាងជាសារវែតឆាំធពាុះ
ព័ត៌្ាែធផ្សងៗធែុះ ធយើងែា ាំត្ក្មូវឲ្យរាយការណ៍ពីភាពពិត្ជារ់បសតង។ ធយើងែា ាំព ាំាែធហត្ ការណ៍អាីបែលត្ក្មូវឲ្យ
រាយការណ៍ឆាំធពាុះព័ត៌្ាែធផ្សងៗធែុះធទ។ 
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ការទ្ទ្លួខសុក្តូវរេសគ់ណ្ៈក្គេ់ក្គងនិង នកទ្ទ្ួលេនទកុបលើ ភបិាលកិចចចំប ោះរបាយការណ៏្ 

ហរិញ្ញវតថ ុ

គណៈក្គរ់ក្គង ជាអនរទទួលែ សក្តូ្វឆាំធពាុះការធរៀរឆាំ ែិងការរង្ហា ញទិែឋភាពពិត្ក្បារែថ្ែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ 
ទាាំងធែុះ ធោយអែ ធលាមធៅតមសតង់ោររបាយការណ៍ទារ់ទងែឹងហិរញ្ញវត្ថ អែតរជាតិ្រមព ជាសក្ារ់សហក្គាស
 ្ែត្៊ូឆ ែិងម្យម  ធហើយ ែិង ទទួលែ សក្ត្ូវែ៊ូឆគាន ផ្ងបែរ  ឆាំធពាុះក្រព័ែធក្តួ្ត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ង  បែលគណៈក្គរ់ក្គង 

គិត្ថា ាែសារៈក្រធយាជ្ែ៍រន ង ការធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ   បែលព ាំាែរាំហ សឆាងជាសារវែដ បែលរណ្តដ ល
មរពីការបរលងរែលាំ ឬ ការភាែ់ក្ឆឡាំ។ 
ធៅរន ងការធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  គណៈក្គរ់ក្គងជាអនរទទួលែ សក្តូ្វរន ងការវាយត្ថ្មលធលើែិរែតរភាព   
អាជី្វរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ែិងធ ា្ើការលាត្ក្ត្ោង (ក្រសិែធរើាែ) ែ៊ូវរញ្ញា ទាាំងឡាយណ្ត បែលទារ់ទងែឹង      
ែិរែតរភាព អាជី្វរមម ែិង ការធក្រើក្បាស់ម៊ូលោឋ ែែិរែតរភាពអាជី្វរមមធៅរន ងក្រព័ែធគណធែយយររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ធលើរ
បលងបត្រន ងររណីគណៈក្គរ់ក្គងាែរាំណងរ ាំលាយ ឬ រញ្ឈរ់ក្រតិ្រត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ែ ែ ឬរ៏គាម ែមធ្ាបាយជារ់
លារ់ណ្តមួយធទៀត្ធក្ៅពីធែុះ។  
អនរទទួលរែា រធលើអភិបាលរិឆច ាែទាំែួលែ សក្តូ្វរន ងការក្តួ្ត្ពិែិត្យធមើលធលើែាំធណើ រការថ្ែការរាយការណ៍ អាំពី
ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ។ 

 

ការទ្ទ្លួខសុក្តូវរេសស់វនករចំប ោះការបធាើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវតថ ុ

ធគាលរាំណងររស់ធយើងែា ាំ គឺធែើមបីទទួលបាែែ៊ូវការធានាអុះអាងបែលសមធហត្ ផ្លថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ 
ទាាំងម៊ូលព ាំាែរាំហ សឆាងជាសារវែដ បែលរណ្តដ លមរពីការបរលងរែលាំ ឬការភាែ់ក្ឆឡាំ ធហើយធ្ាើការធឆញផ្ាយ
របាយការណ៍ររស់សវែររបែលរមួាែមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ។ ការធានាបែលសមធហត្ ផ្ល គឺជាការធានា
អុះអាងរក្មិត្ែពស់មួយ រ៉េ បែតមិែបមែជាការធានាថា ការង្ហរសវែរមមបែលក្រក្ពឹត្តធៅធោយអែ ធលាមតមសតង់ោរ
អែតរជាតិ្សតីពីសវែរមមថ្ែរមព ជា បត្ងបត្ររធ ើញជាែិឆច ែ៊ូវរាំហ សឆាងជាសារវែតបែលាែធនាុះធទ។ រាំហ សឆាង
អាឆធរើត្ធឆញពីការបរលងរែលាំ ឬការភាែ់ក្ឆឡាំ ែិងក្តូ្វបាែោត់្ទ រថាជាសារវែត ក្រសិែធរើរាំហ សឆាងទាាំងអស់ធនាុះ 
(បត្មួយ ឬ រញ្ច៊ូ លគាន ជារមួ) អាឆាែឥទធិពលធលើការសធក្មឆឆិត្តបផ្នរធសែឋរិឆចររស់អនរធក្រើក្បាស់ធោយបផ្ែរធលើ
ម៊ូលោឋ ែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទាាំងធែុះ។ 
ជាបផ្នរមួយថ្ែការង្ហរសវែរមម បែលអែ ធលាមតមសតង់ោរអែតរជាតិ្សតីពីសវែរមមថ្ែរមព ជា ធយើងែា ាំបាែធ ា្ើការ    
វែិិឆេ័យ ែិងររាែ៊ូវឆមៃល់ក្រររធោយវជិាជ ជី្វៈរន ងែាំធណើ រការសវែរមម។ ធយើងែា ាំរ៏បាែ៖ 

• រាំណត់្ ែិងវាយត្ថ្មលហ្វែិភ័យថ្ែរាំហ សឆាងជាសារវែត ថ្ែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ បែលរណ្តត លមរពីការ
បរលងរែលាំ ឬការភាែ់ក្ឆឡាំធផ្សងៗធោយរធងាើត្ ែិងអែ វត្តែីតិ្វ ិ្ ីសវែរមមបែលធឆលើយត្រធៅែឹងហ្វែិភ័យ
ទាាំងធនាុះ ធហើយក្រម៊ូលភសត តងសវែរមមឲ្យបាែក្គរ់ក្គាែ់ ែិងសមស្សរ សក្ារ់ផ្តល់ជាម៊ូលោឋ ែរន ង
ការរធញ្ចញមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងែា ាំ។ ហ្វែិភ័យបែលមិែអាឆររធ ើញ រាំហ សឆាងជាសារវែត បែល        
រណ្តត ល មរពីការបរលងរែលាំាែរក្មិត្ែពស់ជាងហ្វែិភ័យ បែលមិែអាឆររធ ើញរាំហ សឆាង បែល              
រណ្តត លមរពីការភាែ់ក្ឆឡាំ ធក្ពាុះថាការបរលងរែលាំអាឆពារ់ព័ែធែឹងការ  រ ិត្ ការរែលាំ ការល រធោល
ធោយធឆត្នា ការរាយការណ៍មិែក្តឹ្មក្តូ្វ ឬមិែធគារពតមក្រព័ែធក្តួ្ត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ង។ 

• បសាងយល់អាំពីក្រព័ែធក្តួ្ត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ងបែលពារ់ព័ែធែឹងការង្ហរសវែរមម ធែើមបីរធងាើត្ជាែីតិ្វ ិ្ ីសវែរមម 
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បែលសមស្សរធៅតមកាលៈធទសៈ រ៉េ បែតមិែបមែសក្ារ់ធគាលរាំណងធែើមបីរធញ្ចញមតិ្ធយារល់ធលើ
ក្រសិទធភាពថ្ែការក្តួ្ត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ងររស់ក្រុមហ៊ែ ែធទ។ 

• វាយត្ថ្មលភាពសមស្សរថ្ែធគាលែធយាបាយគណធែយយបែលបាែធក្រើក្បាស់ ែិង ភាពសមធហត្ ផ្លថ្ែ
ការបា៉េ ែ់សាម ែគណធែយយ ែិង ការរង្ហា ញ បែលជារ់ទារ់ទងធផ្សងធទៀត្បែលធ ា្ើធឡើង ធោយគណៈ        
ក្គរ់ក្គង។ 

• ធ ា្ើធសឆរតីសែនិោឋ ែ ធៅធលើភាពសមស្សរថ្ែការធក្រើក្បាស់ម៊ូលោឋ ែែិរែតរភាពអាជី្វរមម ធៅរន ងក្រព័ែធ
គណធែយយធោយគណៈក្គរ់ក្គង ែិងតមរយៈភសត តងសវែរមមបែលទទួលបាែ ធយើងែា ាំធ ា្ើការសែនិោឋ ែ 
ថាធត្ើាែវត្តាែថ្ែភាពមិែក្បារែក្រជា ជាសារវែតទារ់ទងែឹងក្ពឹត្តការណ៍ ឬកាលៈធទសៈទាាំងឡាយ
ណ្តបែលនាាំឲ្យាែការសងស័យជាសារវែត ធៅធលើែិរែតរភាពថ្ែែាំធណើ រការអាជី្វរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែឬធទ។ 
ក្រសិែធរើធយើងែា ាំសែនិោឋ ែថា ាែវត្តាែថ្ែភាពមិែក្បារែក្រជាជាសារវែត ធយើងែា ាំត្ក្មូវឲ្យទាញឆាំណ្តរ់
អារមមណ៍ រន ងរបាយការណ៍សវែររ ធលើរាំណត់្សាា ល់ពារ់ពែធ័ធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ឬ
ក្រសិែធរើរាំណត់្សាា ល់ធែុះព ាំាែលរខណៈក្គរ់ក្គាែ់ធទធនាុះ ធយើងែា ាំែឹងធ ា្ើការបរបក្រមតិ្ធយារល់
ររស់ធយើងែា ាំ។  

ការសែនិោឋ ែររស់ធយើងែា ាំ គឺពឹងបផ្ែរធលើ ភសត តងសវែរមម       បែលទទួលបាែរហ៊ូត្ែល់ កាលររធិឆេទ 

ថ្ែរបាយការណ៍ររស់សវែររ ។ បត្ធទាុះជាយា៉េងធែុះរតី ក្ពឹត្តិការណ៍ ឬ កាលៈធទសៈនាធពលអនាគត្រ៏
អាឆរងាឲ្យក្រុមហ៊ែ ែ មិែអាឆរែតែិរែតរភាពអាជី្វរមមបាែផ្ងបែរ។ 

• វាយត្ថ្មលការរង្ហា ញទ៊ូធៅ ាតិ្កា ែិងែលឹមសាររន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  រមួរញ្ច៊ូ លទាាំងរាំណត់្សាា ល់ 

ធផ្សងៗ ែិងវាយត្ថ្មលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ត្ាំណ្តងឲ្យក្រតិ្រត្តិការ ែិងក្ពឹត្តិការណ៍បែលជាម៊ូលោឋ ែ
ធែើមបីសធក្មឆបាែែ៊ូវការរង្ហា ញែ៏ក្តឹ្មក្តូ្វ។ 

រន ងឆាំធណ្តមរញ្ញា ែថ្ទធទៀត្ ធយើងែា ាំបាែធ ា្ើការទាំនារ់ទាំែងជាមួយ  អនរទទួលរែា រធលើ អភិបាលរិឆចអាំពីវសិាល
ភាពបែលបាែធក្គាងទ រ ែិងធពលធវលាថ្ែការង្ហរសវែរមម ែិងរររគាំធហើញសាំខ្នែ់ៗ រមួរញ្ច៊ូ លផ្ងបែរែ៊ូវរងាុះ
ខ្នត្សាំខ្នែ់ៗ ធៅធលើក្រព័ែធក្តួ្ត្ពិែិត្យថ្ផ្ារន ង បែលធយើងែា ាំររធ ើញរន ងធពលធ ា្ើសវែរមម។ 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Ernst & Young (Cambodia) Ltd. 
 

ក្រុមហ៊ែ ែគណធែយយររជ្ាំនាញ 
សវែររក្រតិ្ស្សុត្ 
 

ធ ា្ើធៅរាជ្ធាែីភនាំធពញ ក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា 
ថ្ងៃទី30 បែមិង នា ឆ្ន ាំ2020 
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តរងតុលយការ 

សក្ារ់ការយិររធិឆេទរពាច រ់ថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 

 
 រាំណត់្

សាា ល់ 2019 2018 

  ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
 (រាំណត់្ 

សាា ល់ 2) 
 (រាំណត់្

សាា ល់ 2) 

  
  (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - រាំណត់្

សាា ល់ 3) 

ក្ទពយសរមម      
សាឆ់ក្បារ់រន ងថ្ែ 4 62,855 256,134 18,675  75,036  
សមត្ លយជាមួយ្នាគារជាតិ្រមព ជា 5 131,723 536,771 130,956  526,181  
សមត្ លយជាមួយ្នាគារធផ្សងធទៀត្ 6 396,885 1,617,306 317,886  1,277,266  
ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ែ - ស ទធ 7 6,944,899 28,300,463 4,233,382  17,009,729 
ក្ទពយសរមមធផ្សងៗ 8 110,472 450,172 81,392  327,033  
អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ 09 30,683 125,033 20,199  81,160  
រមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័រ 10 11,548 47,058 13,006  52,258  

ក្ទពយសរមមសរ រ  7,689,065 31,332,937 4,815,496 19,348,663 

រាំណ ល ែិង ម៊ូល្ែររស់ភាគទ ែិរ      

រាំណ ល      
រាំណ លពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ ល 11.1 1,430 5,827 828  3,327  
ក្បារ់រមចីពីភាគទ ែិរ 12 5,259,500 21,718,344 2,798,671 11,245,060 
រាំណ លធផ្សងៗ 13 216,916 598,051 81,429 327,182 

រាំណ លសរ រ  5,477,846 22,322,222 2,880,928 11,575,569  

ម៊ូល្ែររស់ភាគទ ែិរ      
ធែើមទ ែ 14 2,500,000 10,000,000 2,500,000  10,000,000  
ខ្នត្រង់រងារ  (370,311) (1,493,038) (631,710) (2,551,876) 
ទ ែរក្មុងរទរបញ្ញត្តិ 15 81,530 328,457 66,278 266,305 
លធមែៀងរងារពីការបក្រសក្មួលរ៊ូរិយរ័ណណ  - 175,296 - 58,665 

ម៊ូល្ែសរ រ  2,211,219 9,010,715 1,934,568 7,773,094  

រាំណ ល ែិងម៊ូល្ែសរ រ  7,689,065 31,332,937 4,815,496 19,348,663  
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របាយការណ៍្លទ្ធេល 

សក្ារ់ការយិររធិឆេទរពាច រ់ថ្ងៃ
ទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 

 

 

 រាំណត់្សាា ល់ 

សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ 

ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ  ឆ្ន ាំ2019 

សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ 

ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ  ឆ្ន ាំ2018 

  ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

   (រាំណត់្សាា ល់ 2)  (រាំណត់្សាា ល់ 2) 

  
  (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - រាំណត់្

សាា ល់ 3) 

ឆាំណ៊ូ លការក្បារ់ 16 1,393,409 5,646,093 671,698  2,717,018  

ឆាំណ្តយការក្បារ់ 17 (465,052) (1,884,391) (208,923) (845,094) 

ឆាំណ៊ូ លពីការក្បារ់ស ទធ  928,357 3,761,702 462,775  1,871,924  

ឆាំណ៊ូ លធផ្សងៗ 18 17,332 70,229 24,055  97,302  

ឆាំណ៊ូ លពីក្រតិ្រត្ដិការ  945,689 3,831,931 486,830  1,969,226  

ឆាំណ្តយរ គាលិរ 19 (411,833) (1,668,747) (243,999) (986,976) 

សាំវធិាែ្ែ(ការរត់្រញ្ច្ញ្ញច ស់សាំវធិាែ្ែ)
ធលើរាំណ លជារ់សងស័យ 7 (33,198) (134,518) 21,219 85,831 

ឆាំណ្តយធលើការរ ាំលស់ 20 (13,348) (54,086) (14,974) (60,570) 

ឆាំណ្តយក្រតិ្រត្តិការធផ្សងធទៀត្ 21 (196,405) (795,833) (142,473) (576,303) 

ឆាំធណញម ែធពលរង់ពែធ  290,905 1,178,747 106,603 431,208 

ឆាំណ្តយពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ 11.1 (14,254) (57,757) (7,193) (29,096) 

ឆាំធណញស ទធសក្ារ់ការយិររធិឆេទ  276,651 1,120,990 99,410 402,112 

ធាត្ រន ងរបាយការណ៍លទធផ្លធផ្សងៗ      

លធមែៀងពីការបរសក្មួលរ៊ូរិយរ័ណណ  - 116,631 - 8,699 

ឆាំធណញធលញធពញ សរ រ  276,651 1,237,621 99,410 410,811 
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របាយការណ៍្េកក្ម្េក្ម្ួលម្៉ូលធន 

សក្ារ់ការយិររធិឆេទរពាច រ់ថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 
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របាយការណ៍្លហំ៉ូរសាច់ក្បាក ់

សក្ារ់ការយិររធិឆេទរពាច រ់ថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 

 

 

រាំណត់្
សាា ល់ 

សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ 

ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ  ឆ្ន ាំ2019 

សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ 

ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ  ឆ្ន ាំ2018 

  ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

   

(រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

2.1) 

    
(ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - រាំណត់្

សាា ល់ 3) 

សរមមភាពក្រតិ្រត្តិការ      

ឆាំធណញម ែែរពែធ  290,905 1,178,747 106,603 431,208 

ការបរសក្មួល៖      

   សាំវធិាែ្ែ(ការរត់្រញ្ច្ញ្ញច ស់សាំវធិាែ្ែ) ធលើការ
ខ្នត្រង់ឥណទាែធៅអតិ្ងិជ្ែ 7 33,198 134,518 (21,219) (85,831) 

ឆាំណ្តយធលើការរ ាំលស់  20 13,348 54,086 14,974  60,570  

សាំវធិាែ្ែក្ទពយសរមមធផ្សងៗ 9 1,856 7,521 1,732  7,006  

ការល រធោលអឆលែក្ទពយ ែិង 

ហត្ថ៊ូរររណ៍ 
 

1,856 7,521 1,732  7,006  

  341,580 1,384,084 107,196 433,605 

របក្មរក្មួលថ្ែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លក្រតិ្រត្តិការ៖      

សមត្ លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា  - - (62,500) (252,813) 

 ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ែ  (2,744,715) (11,121,585) (2,502,365) (10,122,066) 

 ក្ទពយសរមមធផ្សងៗ  (31,353) (127,044) (25,856) (104,586) 

 រាំណ លធផ្សងៗ  65,340 264,757 (580,778) (2,349,246) 

  (2,369,148) (9,599,788) (3,064,303) (12,395,106) 
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ពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ លបែលបាែរង់ 11.1 (13,652) (55,318) (6,666) (26,964) 

សាឆ់ក្បារ់ស ទធធក្រើរន ងសរមមភាពក្រតិ្រត្ដិការ  (2,382,800) (9,655,106) (3,070,969) (12,422,070) 

សរមមភាពវែិិធយាគ     

ការទិញអឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ 9 (24,238) (98,212) (4,676) (18,914) 

ការទិញរមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័រ 10 - - (1,500) (6,068) 

សាឆ់ក្បារ់ស ទធធក្រើរន ងសរមមភាពវែិិធយាគ (24,238) (98,212) (6,176) (24,982) 

កំណត់សម្គា លភ់្ជា ប់ពីលលខ 1ដល់ 27 ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទងំលៃេះ 

 

 

 

 

 

 

 
 

សរមមភាពហិរញ្ញរបទាែ     

សាឆ់ក្បារ់ទទួលបាែពីាច ស់ភាគទ ែិរ 12 2,650,000 10,737,800 4,039,500  16,339,778  

ការទ៊ូទាត់្សងក្បារ់រមចីធៅាច ស់ភាគទ ែិរ  (119,016) (482,254) (2,556,040) (10,339,183) 

សាឆ់ក្បារ់ទទួលបាែពីការរធងាើត្ធែើមទ ែ 14 - - 1,250,000  5,000,000 

សាឆ់ក្បារ់ស ទធពីសរមមភាពហិរញ្ញរបទាែ 2,530,984 10,255,546 2,733,460 11,000,595  

ការ (ងយឆ ុះ) ធរើែធឡើងស ទធថ្ែសាឆ់ក្បារ់  123,946 502,228 (343,685) (1,446,457) 

សាឆ់ក្បារ់ធៅធែើមឆ្ន ាំ  342,517 1,395,757 686,202  2,757,160  

ភាពែ សគាន ថ្ែអក្តរត៊ូរក្បារ់  - 2,850 - 65,530 

សាឆ់ក្បារ់ែិង សាឆ់ក្បារ់សមម៊ូលនាឆ ងក្គា  466,463 1,900,837 342,517  1,376,233  
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កំណ្តស់មាា លប់លើរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវតថ ុ

1. ព័ត៌មាន ពំ៊ីក្កុម្ហ ុន 

បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលស ី  ("ក្រុមហ៊ែ ែ")  គឺជាក្រុមហ៊ែ ែមហ្វជ្ែទទួលែ សក្តូ្វាែរក្មិត្បែល
បាែឆ ុះរញ្ជ ី ធក្កាមអត្តសញ្ញញ ណធលែ 0419E/2015 ធឆញធោយក្រសួងពាណិជ្ជរមមធៅថ្ងៃទី29 បែ
មររាឆ្ន ាំ2015 ។ ក្រុមហ៊ែ ែ បាែទទួលអាជាា រ័ណណពី្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជាធែើមបីែាំធណើ រការជា
ក្គឹុះសាថ ែមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ធៅថ្ងៃទី7បែឧសភាឆ្ន ាំ2015។ 
 

ធគាលធៅសាជី្វរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ គឺការផ្តល់ធសវារមមហិរញ្ញវត្ថ បផ្នរឥណទាែ បែលាែទាំែ រឆិត្ត 
ែិង ង្ហយស្សលួ ែល់សហក្គិែខ្នន ត្ត្៊ូឆ ែិងម្យម បែលាែរធក្មើធោយក្គឹុះសាថ ែ។ 

ការយិាល័យរណ្តត លររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ាែទីតាំងសថិត្ធៅអគារធលែ 34 ផ្ល៊ូវធវ ៉េងធស្សង (Block-F) 
ឧទាែឧសាហរមមវឌ្ឍែៈ 1 ភ៊ូមិក្ត្ពាាំងងលឹង 1 សង្ហា ត់្ធោមធៅ 1 ែ័ណឌ ធពា ិ្៍បសែជ័្យ រាជ្ធាែី
ភនាំធពញ ក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជា។ 

ែិធយាជិ្រ 

សមត្ លយនាថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 ក្រុមហ៊ែ ែាែែិធយាជិ្រសរ រឆាំែួែ 65 នារ់ (2018: 28 នារ់)។ 

ការអែ ម័ត្ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ក្តូ្វបាែអែ ញ្ញញ ត្ឲ្យធឆញធោយក្រុមក្រឹរាភិបាលធៅថ្ងៃទី30 បែមិង នា 
ឆ្ន ាំ2020។ 

2. បោលនបោបាយគណ្បនយយសខំាន់ៗ  

ម៊ូលោឋ ែថ្ែការធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ   

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ (រង្ហា ញជាែ លាល រអាធមររិ) ក្តូ្វបាែធរៀរឆាំធឡើងតមម៊ូលោឋ ែ
ត្ថ្មលធែើមក្រវត្តិសាស្ដសត ែិងអែ ធលាមធៅតមសដង់ោររបាយការណ៍ ទារ់ទងែឹងហិរញ្ញវត្ថ អែតរជាតិ្ 
រមព ជាសក្ារ់សហក្គាស  ្ែត្៊ូឆ ែិងម្យម (“CIFRS for SMEs”)។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សក្ារ់ការយិររឆិេទរញ្ច រ់ថ្ងៃទី 31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ 2019 គឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថ ែាំរ៊ូងររស់ក្រុមហ៊ែ ែបែលអែ វត្តតមសតង់ោររបាយការណ៍ ទារ់ទងែឹងហិរញ្ញវត្ថ អែតរជាតិ្រមព ជា
សក្ារ់សហក្គាស  ្ែត្៊ូឆ ែិងម្យម។ ការយិររធិឆេទថ្ែការផ្លល ស់រដ៊ូរធៅសតង់ោររបាយការណ៍
ទារ់ ទងែឹងហិរញ្ញវត្ថ អែតរជាតិ្រមព ជាសក្ារ់សហក្គាស  ្ែត្៊ូឆ ែិង ម្យមររស់ក្រុមហ៊ែ ែគឺពីថ្ងៃ 
ទី1 បែមររា ឆ្ន ាំ2018។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ រន ងឆ្ន ាំម ែ ែិងរហ៊ូត្ែល់ការយិររឆិេទរញ្ច រ់ថ្ងៃទី31 
បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ក្តូ្វបាែធរៀរឆាំធឡើងធោយអែ ធលាមតមសដង់ោរគណធែយយរមព ជា ែិងរទរបញ្ញត្តិ 
ែិងធគាលការណ៍បណនាាំររស់្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ធយាងជារមួធៅែឹងធគាលការណ៍គណធែយយ
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បែលទទួលយរជាទ៊ូធៅ(“GAAP”)។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ក្តូ្វបាែធរៀរឆាំធឡើងធោយអែ ធលាមធៅតម CIFRS for 
SMEsបែលោរ់អែ វត្តនាថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 រមួជាមួយែឹងព័ត៌្ាែតួ្ធលែធក្រៀរធ្ៀរសក្ារ់
ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ែ៊ូឆបែលបាែធរៀររារ់រន ងធសឆរដីសធងខរថ្ែធគាល
ែធយាបាយគណធែយយសាំខ្នែ់ៗ។ ធៅរន ងការធរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  របាយការណ៍សាថ ែ
ភាពហិរញ្ញវត្ថ ធែើមក្គាររស់ក្រុមហ៊ែ ែក្តូ្វបាែធរៀរឆាំធឡើងធៅថ្ងៃទី1 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 (កាលររធិឆេទ
ថ្ែការផ្លល ស់រដ៊ូរធៅ CIFRS for SMEs ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ)។  

ការផ្លល ស់រដ៊ូរធៅ CIFRS for SMEs បាែធ ា្ើឲ្យាែការផ្លល ស់រដ៊ូរមួយឆាំែួែធៅរន ងធគាលែធយាបាយ
គណធែយយររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ធរើធក្រៀរធ្ៀរធៅែឹងធពលបែលអែ វត្ត GAAP ពីម ែ។ រាំណត់្សាា ល់
ធលែ 3 ថ្ែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ធរៀររារ់ពីភាពែ សគាន រវាងម៊ូល្ែ ែិងការឆាំធណញ ឬខ្នត្បែល
បាែរង្ហា ញធៅរន ង GAAP ពីម ែ ែិងឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលបាែរង្ហា ញជាងមីធៅតម CIFRS for 
SMEsសក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់នាថ្ងៃទី 31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ 2018 ែ៊ូឆគាន ធៅែឹងម៊ូល្ែបែលបាែ
រង្ហា ញធៅរន ង         របាយការណ៍ សាថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ធែើមក្គានាថ្ងៃទី1 បែមររា ឆ្ន ាំ2018។ 

ការបក្រសក្មួលទឹរក្បារ់ែ លាល រអាធមររិធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ធៅជាក្បារ់ធរៀល ក្តូ្វបាែ
រង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ធោយអែ ធលាមធៅតមឆារ់សដីគណធែយយ ែិងសវែរមម ែិង
ធគាលការណ៍បណនាាំររស់ CIFRS for SMEs ធោយធក្រើអក្តការឆ ងក្គា ែិងអក្តរដ៊ូរក្បារ់ជាម្យម
សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ ែ៊ូឆបែលបាែក្រកាសធោយអគានាយរោឋ ែពែធោរថ្ែរមព ជា។  

ក្ទពយសរមម ែិងរាំណ ល ក្តូ្វបាែបរសក្មួលតមអក្តការក្បារ់រិទនាការយិររធិឆេទថ្ែរបាយ
ការណ៍ែីមួយៗ  ឆាំបណរឯក្បារ់ឆាំណ៊ូ ល ែិងឆាំណ្តយក្ត្ូវបាែបរសក្មួលធោយអក្តការក្បារ់
ម្យមសក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់។ រាល់លទធផ្លភាពែ សគាន ថ្ែអក្តរដ៊ូរក្បារ់ក្តូ្វបាែទទួល
សាា ល់ជាសាសភាពោឆ់ធោយបឡរថ្ែម៊ូល្ែ។ ការររបក្រធែុះមិែគួរក្តូ្វបាែររស្សាយថា
ឆាំែួែទឹរក្បារ់ែ លាល រអាធមររិអាឆក្តូ្វបាែ ឬែឹងក្តូ្វបាែរដ៊ូរធៅជាក្បារ់ធរៀលតមអក្តរដ៊ូរក្បារ់ធែុះ 
ឬ អក្តធផ្សងៗធទៀត្។ ឆាំែួែទាាំងអស់ជាែ លាល រអាធមររិ ែិងក្បារ់ធរៀលក្ត្ូវបាែរងាត់្ធៅក្បារ់
ែ លាល រ ែិងពាែ់ធរៀល (“KHR’000”) ជិ្ត្រាំផ្ ត្ ធលើរបលងបត្ាែរញ្ញជ រ់ធផ្សងពីធែុះ។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ក្តូ្វបាែរង្ហា ញ ធោយធយាងតមអក្តរដ៊ូរក្បារ់បែលក្តូ្វអែ វត្តរន ង 1ែ លាល រ
ែ៊ូឆខ្នង ធក្កាម៖ 

 2019 2018 

អក្តឆ ងក្គា 4,075 4,018 
អក្តម្យម 4,052 4,045 
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2. បោលនបោបាយគណ្បនយយសខំាន់ៗ  (ត្ពីទាំព័រម ែ) 

       ឆ្ន ាំសារធពើពែធ 

ឆ្ន ាំសារធពើពែធររស់ក្រុមហ៊ែ ែ គឺោរ់ធផ្ដើមពីថ្ងៃទី1 បែមររា ែិងរញ្ច រ់ថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ។ 

  រ៊ូរិយរ័ណណធគាល ែិង រ៊ូរិយរ័ណណសក្ារ់រាំណត់្រង្ហា ញ ែិង អក្តរដ៊ូ រក្បារ់រ៊ូរិយរ័ណណររធទស 

រ៊ូរិយរ័ណណថ្ែក្ពុះរាជាណ្តឆក្ររមព ជាគឺ ក្បារ់ធរៀល (“KHR”)។ ធទាុះជាយា៉េងធែុះរដី ក្រុមហ៊ែ ែធ្ាើ
ក្រតិ្រត្តិការ ែិងរត់្ក្តរាល់រញ្ជ ីគណធែយយររស់ែលួែជាឆមបងជាក្បារ់ែ លាល រអាធមររិ។ គណៈ
ក្គរ់ក្គង បាែរាំណត់្ក្បារ់ែ លាល រអាធមររិជារ៊ូរិយរ័ណណវាស់បវង ែិងជារ៊ូរិយរ័ណណសក្ារ់រាំណត់្
រង្ហា ញ ធក្ពាុះវាបាែឆល ុះរញ្ញច ាំងពីសារធាត្ ធសែឋរិឆចថ្ែក្រភពក្ពឹត្តិការណ៍ ែិង កាលៈធទសៈររស់
ក្រុមហ៊ែ ែ។ 

សរមមភាពក្រតិ្រត្តិការជារ៊ូរិយរ័ណណធផ្សងធក្ៅពីែ លាល រអាធមររិ ក្តូ្វបាែរដ៊ូរធៅជាក្បារ់ែ លាល រ        
អាធមររិធោយធក្រើក្បាស់អក្តរដ៊ូរក្បារ់នាកាលររធិឆេទថ្ែក្រតិ្រត្តិការធនាុះ។ ក្ទពយសរមម ែិង ក្ទពយ
អរមម បែលជារ៊ូរិយរ័ណណធផ្សងធទៀត្ធក្ៅពីែ លាល រអាធមររិ បែលរាំព ងាែធៅកាលររធិឆេទថ្ែ
របាយការណ៍ ក្តូ្វបាែរដ៊ូរធៅជាក្បារ់ែ លាល រអាធមររិ ធោយធក្រើក្បាស់អក្តនាកាលររធិឆេទថ្ែ 
របាយការណ៍សាថ ែភាពហិរញ្ញវត្ថ ។ ភាពលធមែៀងពីការរដ៊ូររ៊ូរិយរ័ណណ ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ធៅរន ង
របាយការណ៍លទធផ្ល។ 

ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

ក្រុមហ៊ែ ែធក្ជ្ើសធរ ើសវធិាែគណធែយយបឆងរន ង បផ្នរទី11សតីពី ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ជាម៊ូលោឋ ែ ែិង 
បផ្នរទី 12 សតីពី ការធបាុះផ្ាយឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ែថ្ទធទៀត្មរអែ វត្ត។ 

ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ររស់ក្រុមហ៊ែ ែាែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ជាម៊ូលោឋ ែ ែ៊ូឆជាសាឆ់
ក្បារ់ស ទធ សាឆ់ក្បារ់រធញ្ញើរជាមួយ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា សាឆ់ក្បារ់រធញ្ញើរជាមួយ្នាគារធផ្សង
ធទៀត្ ក្បារ់រមចីផ្តល់ធៅអតិ្ងិជ្ែ ក្ទពយសរមមធផ្សងធទៀត្(ធលើរបលងក្បារ់រង់ម ែ) រមួទាាំងក្បារ់រមចី 
រាំណ លឆរែតធផ្សងធទៀត្ (ធលើរបលងរាំណ លរងារ ែិងរាំណ លពែធក្ត្ូវរង់)។ ក្ទពយសរមម ែិង 
រាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់បត្ធៅធពលបែលអងាភាពកាល យជាភាគីថ្ែ រិឆចសែាពារ់ព័ែធ
ែឹងឧរររណ៍ធនាុះ។ក្ទពយសរមមែិងរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ែាំរ៊ូងធៅតមត្ថ្មលនា
ធពលក្រតិ្រត្តិការ ធលើរបលងបត្រិឆចសែាាែក្រតិ្រត្តិការហិរញ្ញរបទាែ។ ក្រតិ្រត្តិការ    ហិរញ្ញ
របទាែ អាឆែឹងធរើត្ធឡើងក្រសិែធរើការទ៊ូទាត់្ក្តូ្វបាែពែាធពលធលើសពី រយៈធពល អាជី្វរមម្មម
តឬការទ៊ូទាត់្ក្តូ្វបាែផ្តល់ហិរញ្ញរបទាែតរអក្តការក្បារ់បែលមិែបមែជាអក្តទីផ្ារ។
ក្រសិែធរើរិឆចសែានាាំឲ្យាែក្រតិ្រត្តិការហិរញ្ញរបទាែធរើត្ាែ ក្រុមហ៊ែ ែក្ត្ូវវាស់បវងក្ទពយសរមម 
ឬ រាំណ ល       ហិរញ្ញវត្ថ តមត្ថ្មលជារ់បសតងថ្ែការទ៊ូទាត់្នាធពលអនាគត្រញ្ច ុះមរក្តឹ្មអក្តការ
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ក្បារ់ធលើទីផ្ារសក្ារ់ឧរររណ៍រាំណ លក្រហ្វរ់ក្របហល។ 

ធែើមរែា រក្រតិ្រត្តិការ ក្តូ្វបាែរារ់រញ្ច៊ូ លរន ងការវាស់បវងែាំរ៊ូងរាល់ក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លហិរញ្ញ
វត្ថ ទាាំងអស់ធលើរបលងបត្ ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ បែលបាែវាស់បវងតមត្ថ្មលទីផ្ារ ទទួលសាា ល់រន ង    
របាយការណ៍លទធផ្ល។  

រនាា រ់ពីការទទួលសាា ល់ែាំរ៊ូង ម៊ូលោឋ ែឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទាាំងអស់ែឹងក្តូ្វបាែវាស់បវងតមថ្ងល
ធែើមបែលបាែរ ាំលស់ ធោយធក្រើវ ិ្ ីសាស្ដសតគណនាការក្បារ់ក្រសិទធភាព (“ EIR”)។ 

ធៅឆ ងការយិររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ែីមួយៗ ក្រុមហ៊ែ ែក្តូ្វវាយត្ថ្មលថា ធត្ើាែភសត តងជារ់បសតង
ថ្ែការងយឆ ុះត្ថ្មលររស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ ណ្តមួយបែលក្ត្ូវវាស់បវងធោយថ្ងលធែើមឬ ថ្ងលធែើម
បែលបាែរ ាំលស់។ ក្រសិែធរើាែភសត តងជារ់បសតងថ្ែការងយឆ ុះត្ថ្មល ក្រុមហ៊ែ ែក្ត្ូវទទួលសាា ល់
ការខ្នត្រង់ធលើការងយឆ ុះត្ថ្មលធៅរន ងរបាយការណ៍លទធផ្លភាល មៗ។ 

ឆាំធពាុះក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ បែលក្តូ្វបាែវាស់បវងធោយថ្ងលធែើមបែលបាែរ ាំលស់ ការខ្នត្រង់ធលើ
ការងយឆ ុះត្ថ្មលគឺជាភាពែ សគាន រវាងត្ថ្មលពិត្គណធែយយររស់ក្ទពយសរមម ែិងត្ថ្មលជារ់បសតងថ្ែលាំ
ហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់បា៉េ ែ់សាម ែ បែលបាែរញ្ច ុះត្ថ្មលតមអក្តការក្បារ់ក្រសិទធភាព ("EIR")។ ក្រសិែធរើ
ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ាែអក្តការក្បារ់បក្រក្រួល អក្តឆ ុះត្ថ្មលសក្ារ់វាស់បវងការខ្នត្រង់រណ្តត
លមរពីការងយឆ ុះត្ថ្មលគឺជា អក្តការក្បារ់ក្រសិទធភាពរឆច របែនបែលបាែរាំណត់្រន ងរិឆចសែា។ 

រន ងការយិររធិឆេទរែតរនាា រ់ ក្រសិែធរើររាិណថ្ែការខ្នត្រង់បែលរណ្តត លមរពីការងយឆ ុះត្ថ្មល 
ាែការងយឆ ុះ ធហើយការងយឆ ុះធនាុះអាឆាែការពារ់ព័ែធឆមបងធៅែឹងក្ពឹត្តិការណ៍មួយបែល
បាែធរើត្ាែរនាា រ់ពីការងយឆ ុះត្ថ្មល ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ អងាភាពក្តូ្វធ ា្ើការរត់្ក្តរញ្ច្ញ្ញច សមរ
វញិែ៊ូវការខ្នត្រង់បែលរណ្តត លមរពីការងយឆ ុះត្ថ្មលបែលបាែទទួលសាា ល់ពីម ែធោយផ្លា ល់ ឬ
ធោយការបរគណែីសាំវធិាែ្ែ។ ការរត់្ក្តរញ្ច្ញ្ញច សធែុះ មិែក្ត្ូវធ ា្ើធលើត្ថ្មលពិត្គណធែយយថ្ែ
ក្ទពយសរមម 
ហិរញ្ញវត្ថ  (ររាិណថ្ែគណែីសាំវធិាែ្ែស ទធ) បែលធលើសពីអាីបែលត្ថ្មលពិត្គណធែយយាែបែល
ាែការងយឆ ុះត្ថ្មលបែលមិែបាែទទួលសាា ល់ពីម ែ។ អងាភាពក្តូ្វទទួលសាា ល់ររាិណរញ្ច្ញ្ញច ស
ទាាំងអស់រន ង ឆាំធណញឬខ្នត្រង់ភាល មៗ។ 

ការមិែទទួលសាា ល់ក្ទពយសរមម ែិងរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ  

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ  

ក្រុមហ៊ែ ែែឹងមិែទទួលសាា ល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ បត្ធៅធពល៖  

• សិទធិតមរិឆចសែាធលើលាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់ ទទួលបាែពីក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ ផ្ ត្រាំណត់្ ឬ បាែ
ទ៊ូទាត់្រឆួ ឬ  
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• ក្រុមហ៊ែ ែធផ្ារធៅឲ្យភាគីធផ្សងធទៀត្ ែ៊ូវហ្វែិភ័យែិងរង្ហា ែ់រមមសិទធិសាំខ្នែ់ៗ ថ្ែក្ទពយសរមម
ហិរញ្ញវត្ថ  ឬ  

• ធទាុះរីក្រុមហ៊ែ ែបាែររាែ៊ូវហ្វែិភ័យ ែិង រង្ហា ែ់សាំខ្នែ់ៗថ្ែរមមសិទធិសាំខ្នែ់ៗរ៏ធោយ ក្រុមហ៊ែ ែ
បាែធផ្ារការក្គរ់ក្គងធលើក្ទពយសរមមទាាំងធនាុះធៅឲ្យភាគីធផ្សង ធហើយភាគីធផ្សងាែលទធភាព
រន ងការលរ់ក្ទពយសរមមទាាំងអស់ធៅឲ្យត្តិ្យជ្ែបែលមិែពារ់ព័ែធ ធហើយ ភាគីធផ្សងធនាុះអាឆ
អែ វត្តលទធភាពជាឯរធតភាគី ធោយមិែោាំបាឆ់ោរ់លរខែណឌ របែថមធលើការធផ្ារធនាុះធទ។ រន ង
ររណីធែុះ ក្រុមហ៊ែ ែក្តូ្វ (រ) មិែទទួលសាា ល់ក្ទពយសរមម ែិង (ែ) ទទួលសាា ល់ោឆ់ធោយបឡរ
ពីគាន ែ៊ូវសិទធិែិងកាត្ពារិឆច បែលាែឬបែលបាែរធងាើត្ធឡើងធៅរន ងការធផ្ារ ។ 

ក្រសិែធរើការធផ្ារមិែបាែរណ្តត លឲ្យាែការមិែទទួលសាា ល់ធោយសារបត្ ក្រុមហ៊ែ ែបាែររាែ៊ូវ
ហ្វែិភ័យែិងរង្ហា ែ់  រមមសិទធិ សាំខ្នែ់ៗថ្ែក្ទពយសរមមបែលបាែធផ្ារ    ធហើយក្រុមហ៊ែ ែក្តូ្វរែត ទទួល
សាា ល់ ក្ទពយសរមមបែលបាែធផ្ារ ធៅរន ងក្ទពយសរមមទាាំងម៊ូល ធហើយក្ត្ូវទទួលសាា ល់រាំណ លហិរញ្ញ
វត្ថ សក្ារ់ត្ថ្មលត្រសនង បែលទទួលបាែ ។ក្ទពយសមបត្តិែិងរាំណ លមិែក្តូ្វកាត់្រងគាន ធឡើយ។ 
សក្ារ់ការយិររធិឆេទរែតរនាា រ់ ក្រុមហ៊ែ ែក្តូ្វទទួលសាា ល់ែ៊ូវ ឆាំណ៊ូ លពីការធផ្ារក្ទពយសរមមែិង 
ទទួលសាា ល់ែ៊ូវ ឆាំណ្តយនានាបែលធរើត្ាែធលើរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ។ 

រាំណ លហិរញ្ញវត្ថ  

រាំណ លហិរញ្ញវត្ថ  មិែក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ធៅធពលបែលកាត្ពារិឆចបែលបាែបឆងរន ងរិឆចសែា ក្តូ្វ
បាែរាំធពញ រ ាំសាយធោល ឬ ផ្ ត្រាំណត់្។ ធៅធពលបែលរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ បែលាែស្សារ់ ក្តូ្វបាែ
ជ្ាំែួសធោយរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ធផ្សង ពីអនរផ្តល់ក្បារ់រមចីែ៊ូឆគាន ធោយាែលរខែណឌ ឆមបងធផ្សងគាន  ឬ
លរខែណឌ សាំខ្នែ់ៗ ថ្ែរាំណ លបែលាែស្សារ់ក្តូ្វបាែបរបក្រ ធនាុះការជ្ាំែួសែិងការបរបក្រទាាំងធែុះ
ក្តូ្វបាែោត់្ទ រជាការមិែទទួលសាា ល់ថ្ែត្ថ្មលរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ធែើម ែិងទទួលសាា ល់ បត្ ត្ថ្មលថ្ែ
រាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ងមី ធហើយភាពែ សគាន រវាងត្ថ្មលពិត្គណធែយយថ្ែរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ណ្តមួយ ែឹងក្ត្ូវ
បាែទទួលសាា ល់ធៅរន ង របាយការណ៍លទធផ្ល។ 

           សាឆ់ក្បារ់ 

សក្ារ់ធគាលរាំណងធលើរបាយការណ៍លាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់សាឆ់ក្បារ់គឺរមួរញ្ច៊ូ លទាាំងសាឆ់ក្បារ់រន ង
ថ្ែ គណែីឆរែតធៅ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ែិងសមត្ លយជាមួយ្នាគារធផ្សងធទៀត្។ 

 សមត្ លយភាពជាម៊ូយធានាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា 

 ក្បារ់ត្មាល់ធានាធលើធែើមទ ែក្តូ្វបាែររាទ រជាមួយ្នាគារជាតិ្ ថ្ែរមព ជាធោយអែ ធលាមធៅតម
ឆារ់រមព ជាសតីពីក្គឹុះសាថ ែ្នាគារែិងហិរញ្ញវត្ថ  ធហើយក្ត្ូវបាែរាំណត់្ធោយភាគរយថ្ែធែើមទ ែអរប
ររាបែលត្ក្មូវធោយ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា។ 
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សមត្ លយធៅ្នាគារែថ្ទធទៀត្ 

សមត្ លយធៅ្នាគារែថ្ទធទៀត្គឺក្តូ្វទទួលសាា ល់តមថ្ងលធែើម។ 

 ក្បារ់ត្មាល់ធានាធែើមទ ែ 

ក្បារ់ត្មាល់ធានាធែើមទ ែ ក្តូ្វបាែត្មាល់ទ រធៅ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា អែ ធលាមតមឆារ់សតីពី
្នាគារ ែិង ក្គឹុះសាថ ែ      ហិរញ្ញវត្ថ ររស់្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជាបែលរាំណត់្ធលើភាគរយថ្ែធែើមទ ែ
អរបររាែ៊ូឆបែលបាែត្ក្មូវធោយ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា។ 

ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ែ 

ឥណទាែផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ែក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ជាែាំរ៊ូងរន ងត្ថ្មលក្រតិ្រត្តិការ (រារ់រញ្ច៊ូ លទាាំងថ្ងល
ធែើមក្រតិ្រត្តិការ) ែិងវាស់បវងជារែតរនាា រ់ធោយឆាំណ្តយរាំលស់ធក្រើក្បាស់វ ិ្ ីសាស្ដសតការក្បារ់
ក្រសិទធភាព។ 

អ ីមបភមិែ 

នាការយិររធិឆេទ រញ្ច រ់ថ្ែរបាយការណ៍ែីមួយៗ ត្ថ្មលពិត្គណធែយយថ្ែឥណទាែ ផ្ដល់ែល់      
អតិ្ងិជ្ែ ក្តូ្វបាែក្តួ្ត្ពិែិត្យធែើមបីរាំណត់្ថាធត្ើាែភសដ តងឆាស់ថ្ែអ ីមបភមិែ ឬធទ។ ក្រសិែធរើ
ាែភសដ តងឆាស់លាស់ររស់អ ីមបភមិែ ការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ធៅរន ង
របាយការណ៍លទធផ្ល។ ការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ គឺជាភាពែ សគាន រវាងត្ថ្មលពិត្គណធែយយថ្ែ
ឥណទាែ ែិងត្ថ្មលរឆច របែនថ្ែលាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់បា៉េ ែ់សាម ែ បែលធ្ាើអរបហ្វតម       អក្តការក្បារ់
ក្រសិទធភាពែាំរ៊ូងររស់ក្ទពយសរមម។ 

 ភសដ តងឆាស់លាស់ររស់អ ីមបភមិែ រមួរញ្ច៊ូ លទិែនែ័យអធងាត្បែលបាែមរពីការពីការយរ
ឆិត្តទ រោរ់ររស់គណៈក្គរ់ក្គងអាំពីក្ពឹត្តិការណ៍បាត់្រង់ែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

(រ) លាំបារបផ្នរហិរញ្ញវត្ថ ររស់អនរែចី 

(ែ) ការរ ាំធលាភធលើរិឆចសែា ែ៊ូឆជាការែរខ្នែ ឬ ការរាំពាែការក្បារ់ ឬ ការទ៊ូទាត់្ក្បារ់ធែើម 

(គ) វាអាឆធៅរឆួធៅធពលបែលអនរែចីែឹងរស័យ្ែ 

( ) ទិែនែ័យអធងាត្ បាែរង្ហា ញថាាែការងយឆ ុះបែលអាឆវាស់បវងបាែធៅរន ងលាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់
នាធពលអនាគត្ បែលបាែបា៉េ ែ់សាម ែពីក្រុមថ្ែក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ ោរ់តាំងពីការទទួលសាា ល់
ែាំរ៊ូងថ្ែក្ទពយសរមមទាាំងធនាុះ ធទាុះរីជាការងយឆ ុះមិែទាែ់រាំណត់្ 

អត្តសញ្ញញ ណជាមួយែឹងក្ទពយសរមមធៅរន ងក្រុម ែ៊ូឆជាសាថ ែភាពធសែឋរិឆចថាន រ់ជាតិ្ ឬ រន ងស្សុរ ឬ
ការផ្លល ស់រដ៊ូរមិែលែធៅរន ងលរខែណឌ ឧសាហរមម។ 
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 ឥណទាែផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ែ ក្តូ្វបាែោរ់ជាក្រុមធោយបផ្ែរធលើម៊ូលោឋ ែថ្ែលរខណៈហ្វែិ
ភ័យឥណទាែស្សធែៀងគាន ។ 
ការរត់្ក្តរញ្ច្ញ្ញច សមរវញិថ្ែអ ីមបភមិែ 

ក្រសិែធរើរន ងរយៈធពលរែតរនាា រ់ ឆាំែួែថ្ែការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែងយឆ ុះ ធហើយការងយឆ ុះ
អាឆទារ់ទងធៅែឹងក្ពឹត្តិការណ៍បែលធរើត្ធឡើងរនាា រ់ពីការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ ក្តូ្វបាែទទួល
សាា ល់ ក្រុមហ៊ែ ែក្តូ្វរត់្ក្តរញ្ច្ញ្ញច សមរវញិែ៊ូវការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ បែលបាែទទួលសាា ល់ពី
ម ែធោយផ្លា ល់ ឬធោយបរសក្មួលគណែីសាំវធិាែ្ែ។ ការរត់្ក្តរញ្ច្ញ្ញច សមរវញិមិែក្តូ្វគិត្
ឆ៊ូលជាត្ថ្មលពិត្គណធែយយររស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ (ោរ់គណែីសាំវធិាែ្ែ) បែលធលើសពីត្ថ្មល
ពិត្គណធែយយបែលបាែរង្ហា ញពីការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ បែលមិែក្ត្ួវបាែទទួលសាា ល់ពីម ែ
ធនាុះធទ។ ក្រុមហ៊ែ ែក្ត្ូវទទួលសាា ល់ឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលរត់្ក្តរញ្ច្ញ្ញច ស មរវញិធៅរបាយការណ៍
លទធផ្លភាល មៗ។   

ទ ែរក្មុងរទរបញ្ញត្តិ 

ទ ែរក្មុងរទរបញ្ញត្តិ ក្តូ្វបាែរធងាើត្ធឡើងធោយគិត្សក្ារ់ភាពែ សគាន រវាងសាំវធិាែ្ែធលើ          
អ ីែធភមិែររស់ឥណទាែបែលបាែរាំណត់្ អែ ធលាមតម CIFRS for SMEs ែឹង សាំវធិាែ្ែ        
រទរបញ្ញត្តិបែលបាែរាំណត់្ អែ ធលាមតមក្រកាសធលែ B7-០០17-344 ររស់្នាគារជាតិ្ថ្ែ    
រមព ជា ធឆញថ្ងៃទី1 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2017 ែិង សារាឆរធលែ B7-០18-០០1 ឆ ុះថ្ងៃទី16 បែរ មភៈ ឆ្ន ាំ2018 ធៅ
ធលើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ថ្ែហ្វែិភ័យឥណទាែ ែិង សាំវធិាែ្ែធលើអ ីមបភមិែសក្ារ់្នាគារ ែិង
ក្គឹុះសាថ ែហិរញ្ញវត្ថ ។ 

សាំវធិាែ្ែរទរបញ្ញត្តិ ត្ក្មូវឲ្យ្នាគារែិងក្គឹុះសាថ ែហិរញ្ញវត្ថ ធ្ាើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ឥណទាែធៅជា 5 ថាន រ់ែិង
ផ្ដល់សាំវធិាែ្ែទ៊ូធៅែិងជារ់លារ់អាស្ស័យធៅធលើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ឥណទាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 
ចំណាត់ថ្នែ ក់ ចំៃួៃនងៃផ្ដលហួសកាលកំណត់សង អត្រាសំវធិាៃធៃ 

ស្តង់ដារ ចាប់ពី ០ ដល់ 14 ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលខ្លី)  
 ចាប់ពី ០ ដល់ 29 ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលវែង) 1% 
ឃ្ល ាំព ើល ចាប់ពី 15 ដល់ 3០ ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលខ្លី)  
 ចាប់ពី 3០ ដល់ 89 ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលវែង) 3% 
ពរោ ស្តង់ដារ ចាប់ពី 31 ដល់ 6០ ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលខ្លី)  
 ចាប់ពី 9០ ដល់ 179 ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលវែង) 2០% 
ស្ងស័យ ចាប់ពី 61 ដល់ 9០ ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលខ្លី)  
 ចាប់ពី 18០ ដល់ 359 ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលវែង) 5០% 
បាត់បង់ ពលើស្ពី 91 ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលខ្លី)  
 ពលើស្ពី 36០ ថ្ងៃ (ឥណទានរយៈពពលវែង) 1០០% 
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ក្រុមហ៊ែ ែ ក្តូ្វធក្រៀរធ្ៀរសាំវធិាែ្ែបែលបាែគណនា បែលអែ ធលាមតម CIFRS for SMEs  
ែឹងសាំវធិាែ្ែរទរបញ្ញត្តិ ែិង៖ 

(រ) រន ងររណីបែលសាំវធិាែ្ែរទរបញ្ញត្តិទារជាងសាំវធិាែ្ែ បែលគណនាតម CIFRS for 
SMEs្នាគារក្តូ្វរត់្ក្ត តមសាំវធិាែ្ែបែលគណនាតម CIFRS for SMEs។ 

(ែ) រន ងររណីបែលសាំវធិាែ្ែរទរបញ្ញត្តិែពស់ជាងសាំវធិាែ្ែ បែលគណនាតម CIFRS for 
SMEs ្នាគារក្តូ្វរត់្ក្តតមសាំវធិាែ្ែបែលគណនាតម CIFRS for SMEs ែិង ធផ្ារភាពែ ស
គាន ពីក្បារ់ឆាំធណញររាទ រ ឬ ខ្នត្រង់រងារ ធៅទ ែរក្មុងរទរបញ្ញត្តិ។ 

ក្ទពយសរមមែថ្ទធទៀត្ 

ក្ទពយសរមមែថ្ទធទៀត្ ក្តូ្វបាែធគវាស់បវងតមត្ថ្មលទទួលសាា ល់បែលធគបា៉េ ែ់សាម ែ។ ការបា៉េ ែ់
សាម ែ ក្តូ្វបាែធគធ ា្ើធឡើងសក្ារ់ការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ ធោយបផ្ែរធលើការក្ត្ួត្ពិែិត្យធលើសម
ត្ លយបែលធៅសល់ធៅការយិររធិឆេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

រមចីពីភាគទ ែិរ 

រមចីទារ់ទងធៅែឹងក្បារ់រមចីរយៈធពលបវង បែលការក្បារ់ពីភាគទ ែិរ ែិងក្ត្ូវបាែអែ វត្តតម       
ថ្ងលធែើម។ ទាាំងធែុះក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ជាែាំរ៊ូងធៅត្ថ្មលសមស្សរ (ឆាំណ្តយក្រតិ្រត្តិការស ទធ
បែលបាែធរើត្ធឡើង)។ រនាា រ់ពីការទទួលសាា ល់ជាែាំរ៊ូង  ការក្បារ់ធលើរាំណ លែចីពីភាគទ ែិរក្ត្ូវ
បាែវាស់បវងធលើថ្ងលរ ាំលស់ធោយធក្រើក្បាស់វ ិ្ ីសាស្ដសតការក្បារ់ក្រសិទធភាព ធហើយភាពែ សគាន រវាង
ក្បារ់ឆាំធណញ (ឆាំណ្តយក្រតិ្រត្តិការស ទធ) ែិងត្ថ្មលរ ាំលស់បែលក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ធៅរន ង
របាយការណ៍លទធផ្លធពញធលញ រន ងអាំឡ ងធពលថ្ែក្បារ់រមចីធោយធក្រើក្បាស់វ ិ្ ីសាស្ដសតការ
ក្បារ់ក្រសិទធភាព។ 

រាំណ លធផ្សងៗ 

រាំណ លធផ្សងៗក្ត្ូវបាែរត់្ក្តធោយយរត្ថ្មលធែើមថ្ែទាំែិញ រធឺសវារមមបែលបាែទិញបែលរ ាំពឹង
ថា ែឹងក្ត្ូវទ៊ូទាត់្ធៅធពលអនាគត្។ 

អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ 

អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ក្តូ្វបាែបឆងតមត្ថ្មលធែើមធោយមិែរារ់រញ្ច៊ូ លធសវារមមក្រោាំថ្ងៃ 
ែរែឹងការរ ាំលស់រងារែិងសាំវធិាែ្ែធលើអ ីមបភមិែ (ធរើាែ)។ ការផ្លល ស់រត៊ូរធៅរន ងអាយ កាលធក្រើ
ក្បាស់ក្តូ្វបាែរារ់រញ្ច៊ូ លធោយការផ្លល ស់រត៊ូររយៈធពលរ ាំលស់ ឬវ ិ្ ីសាស្ដសតបែលសមស្សរ ែិងោត់្
ទ រជាការផ្លល ស់រត៊ូរតមការបា៉េ ែ់ក្រាណររស់គណធែយយ។ 

អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ក្តូ្វបាែរង្ហា ញជាត្ថ្មលធែើម ែររ ាំលស់រងារ ែិងការខ្នត្រង់រងារ
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ធលើអ ីមបភមិែ ក្រសិែធរើាែ។ ត្ថ្មលធែើមថ្ែអឆលក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍រមួាែថ្ងលទិញ ែិងថ្ងល
ធែើម បែលអាឆរញ្ញជ រ់បាែធោយផ្លា ល់រន ងការនាាំក្ទពយសរមមធៅរបែលងក្រតិ្រត្តិការ ការង្ហរ
សក្ារ់ការធក្រើក្បាស់បែលបាែធក្គាងទ រ។ ធៅធពលបែលធាត្ ររស់អឆលែក្ទពយ ែិង ហត្ថ៊ូរររ
ណ៍ាែអាយ កាលធក្រើក្បាស់ែ សៗគាន  ធាត្ ទាាំងធនាុះក្តូ្វបាែោត់្ទ រជាបផ្នរធផ្សងគាន ថ្ែក្ទពយ ែិង                   
ហត្ថ៊ូរររណ៍។ 

ឆាំណ្តយរែតរនាា រ់ទារ់ទងែឹងធាត្ មួយថ្ែអឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍បែលបាែទទួលសាា ល់ 
រឆួរាល់ធហើយធនាុះ ក្តូ្វបាែធគរ៊ូររបែថមធៅធលើថ្ងលធែើមពិត្ថ្ែក្ទពយសរមមធនាុះ ធៅធពលបែលវា 
ទាំែងថា អត្ថក្រធយាជ្ែ៍រ ាំពឹងទ រនាធពលអនាគត្ (ធោយធលើសពីរទោឋ ែបែលវាយត្ថ្មលជា្មមត
ថ្ែការអែ វវត្តធលើក្ទពយសរមមបែលាែស្សារ់) ែឹងាែលាំហ៊ូរឆ៊ូលមរក្រុមហ៊ែ ែ។ រាល់ការ
ឆាំណ្តយ រែតរនាា រ់ក្តូ្វបាែធគទទួលសាា ល់ជាឆាំណ្តយធៅរន ងឆ្ន ាំបែលវាបាែធរើត្ធឡើង។ 

ការឆាំធណញ ឬខ្នត្ពីការឈរ់ធក្រើ ឬការលរ់ធឆញថ្ែអឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ណ្តមួយក្តូ្វ
បាែរាំណត់្ ធោយភាពែ សគាន រវាងក្បារ់ឆាំណ៊ូ លស ទធពីការលរ់ ែិងត្ថ្មលពិត្គណធែយយររស់
អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ធនាុះ ធហើយក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ធៅរន ងរបាយការណ៍លទធផ្លធៅ
ថ្ងៃឈរ់ធក្រើ ឬលរ់ធឆញ។ 

អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ បែលបាែែររ ាំលស់អស់ធហើយ ក្តូ្វបាែររាទ ររន ងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថ  រហ៊ូត្ែល់ថ្ងៃបែលអឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ទាាំងធនាុះក្តូ្វបាែលរ់ ឬល រធោល។ 

ការរ ាំលស់ថ្ែអឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ ក្តូ្វបាែគណនាតមវ ិ្ ីសាស្ដសតរ ាំលស់ធងរ ធៅធលើ
អាយ កាលបា៉េ ែ់សាម ែររស់ ក្ទពយសរមមែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 គិត្ជាភាគរយ 

ការបរលមែអគារ 
មួយណ្តទារជាងរវាង 25% ឬ 

រយៈធពលថ្ែភតិ្សែា 
ររកិាខ រ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ 25% 
សាភ រៈរ ាំពយ៊ូទ័រ 50% 
សាភ រៈការយិាល័យ 25% 

យាែយែត  25% 

ាែការឆងែ លរង្ហា ញថាាែការផ្លល ស់រដ៊ូរគួរឲ្យរត់្សាា ល់ធៅអាយ កាល ឬត្ថ្មលធៅសល់ររស់
ក្ទពយសរមម ការរ ាំលស់ថ្ែក្ទពយសរមមក្តូ្វបាែបរលមែជាងមី ធែើមបីឆល ុះរញ្ញច ាំងពីការរ ាំពឹងទ រងមី។ 

រមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូ ទ័រ  

រមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័រ ក្តូ្វបាែរង្ហា ញជាថ្ងលធែើមធោយែរធឆញែ៊ូវរ ាំលស់រងារ ែិងការខ្នត្រង់ធលើឱែភាព
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ត្ថ្មលរងារ (ធរើាែ)។ វាក្តូ្វបាែកាត់្រ ាំលស់តមវ ិ្ ីសាស្ដសតរ ាំលស់ធងរ តមអក្ត 20% រន ងមួយឆ្ន ាំ។ 
ក្រសិែធរើ ាែរតត ណ្តមួយបែលាែការផ្លល ស់រត៊ូរជាសារវែតធៅរន ងការកាត់្រ ាំលស់ ឬរ៏ អក្តកាត់្
រ ាំលស់អាយ កាលធក្រើក្បាស់ ឬរ៏ថ្ងលការសាំណល់ថ្ែរមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័រធនាុះ ការធ្ាើរ ាំលស់ ធលើរមមវ ិ្ ី        
រ ាំពយ៊ូទ័រ ែឹងក្ត្ូវបាែបរសក្មលួ ធែើមបីឆល ុះរញ្ញច ាំងពីការរ ាំពឹងទ របែលធរើត្ាែជាងមី។ 

អ ីមបភមិែធលើក្ទពយសរមមមិែបមែហិរញ្ញវត្ថ  

នាកាលររធិឆេទថ្ែរបាយការណ៍ែីមួយៗ អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ ែិងរមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័រក្តូ្វបាែ 
ក្តួ្ត្ពិែិត្យធឡើងវញិធែើមបីរាំណត់្ ថាធត្ើាែការរង្ហា ញថាក្ទពយសរមមទាាំងធនាុះបាែទទួលរងការ
ខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ ឬធទ។ ក្រសិែធរើាែការឆងែ លរង្ហា ញពីការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ បែល
អាឆធរើត្ាែ ឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលអាឆក្រម៊ូលបាែមរវញិថ្ែក្ទពយសរមមបែលរងផ្លរ៉េុះពាល់ (ឬ
ក្រុមថ្ែក្ទពយសរមមបែលពារ់ព័ែធ) ក្តូ្វបាែបា៉េ ែ់សាម ែ ែិងធក្រៀរធ្ៀរជាមួយត្ថ្មលពិត្គណែីររស់
វា។ 

ក្រសិែធរើឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលអាឆក្រម៊ូលបាែមរវញិទារជាង ត្ថ្មលពិត្គណែីក្តូ្វបាែកាត់្រែថយ
ធៅជាឆាំែួែបា៉េ ែ់សាម ែថ្ែទឹរក្បារ់បែលអាឆក្រម៊ូលបាែមរវញិ ធហើយការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ
ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ធៅរន ងរបាយការណ៍លទធផ្លភាល មៗ។ 

ការគណនាឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលអាឆក្រម៊ូលបាែមរវញិ 

ឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលអាឆក្រម៊ូលបាែមរវញិថ្ែក្ទពយសរមម បែលាែអាយ កាលបវងររស់ក្រុមហ៊ែ ែ
ាែត្ថ្មលបែលែពស់ជាងធគរវាងត្ថ្មលទីផ្ារែរឆាំណ្តយធផ្សងៗ ធែើមបីលរ់ក្ទពយ ែិងត្ថ្មលទទួលបាែ
ពីការធក្រើក្បាស់។ ត្ថ្មលទីផ្ារែរឆាំណ្តយធផ្សងៗ ធែើមបីលរ់ក្ទពយ គឺជាឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលទទួល
បាែពីការលរ់ក្ទពយសរមម រន ងក្រតិ្រត្តិការរយៈធពលបវងរវាងថ្ែគ៊ូបែលាែឆាំធណុះែឹងាែឆែាៈ 
ែរឆាំណ្តយរន ងការលរ់។ រន ងការវាយត្ថ្មលត្ថ្មលរន ងការធក្រើក្បាស់ លាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់នាធពល
អនាគត្ បែលក្តូ្វបាែបា៉េ ែ់សាម ែក្តូ្វបាែធ ា្ើអរបហ្វឆាំធពាុះត្ថ្មលរឆច របែនធោយធក្រើក្បាស់អក្ត  
អរបហ្វ ម ែែរពែធ បែលឆល ុះរញ្ញច ាំងពីការវាយត្ថ្មលទីផ្ាររឆច របែនថ្ែត្ថ្មលធពលធវលាថ្ែក្បារ់ែិង
ហ្វែិភ័យជារ់លារ់ឆាំធពាុះក្ទពយសរមម។ សក្ារ់ក្ទពយសរមមបែលមិែរធងាើត្ភាគធក្ឆើែថ្ែលាំហ៊ូរ
សាឆ់ក្បារ់ឯររាជ្យ ឆាំែួែបែលអាឆក្រម៊ូលបាែមរវញិក្តូ្វបាែរាំណត់្សក្ារ់អងាភាពរធងាើត្សាឆ់
ក្បារ់បែលជារមមសិទធិររស់ក្ទពយសមបត្តិធនាុះ។ 

ការរត់្ក្តរញ្ច្ញ្ញច សមរវញិថ្ែអ ីមបភមិែ 

ការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែក្តូ្វបាែរត់្ក្តរញ្ច្ញ្ញច សមរវញិ ក្រសិែធរើាែការផ្លល ស់រដ៊ូររន ងការបា៉េ ែ់
សាម ែបែលធក្រើក្បាស់ធែើមបីរាំណត់្ឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលអាឆក្រម៊ូលមរវញិបាែ ែិងក្រសិែធរើាែ
កាលៈធទសៈបែលក្រធសើរធឡើងជារែតរនាា រ់ ធហើយាែភសដ តងរញ្ញជ រ់ភាពក្រធសើរធឡើងថ្ែកាលៈ
ធទសៈធៅបត្ាែ។ 
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ការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែ ក្តូ្វបាែរត់្ក្តរញ្ច្ញ្ញច សមរវញិបត្ធៅធពលបែលត្ថ្មលពិត្គណែីររស់
ក្ទពយសរមមព ាំាែត្ថ្មលធលើសពីត្ថ្មលពិត្គណែីបែលក្ត្ូវបាែរាំណត់្ (រនាា រ់ពីែរត្ថ្មលរ ាំលស់) 
ក្រសិែធរើព ាំាែការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែក្ត្ូវបាែទទួលសាា ល់។ 

ភតិ្សែា 

ការរាំណត់្ថាធត្ើរិឆចសែាមួយជាភតិ្សែា គឺឈរធលើម៊ូលោឋ ែថ្ែែលឹមសារររស់រិឆចសែានា 
កាលររធិឆេទោរ់ធផ្ដើមែាំរ៊ូង បែលថាធត្ើការរាំធពញលរខែណឌ ថ្ែរិឆចសែាធនាុះអាស្ស័យធៅធលើការ
ធក្រើក្បាស់ក្ទពយសរមមជារ់លារ់ណ្តមួយ ឬធក្ឆើែ ឬរ៏រិឆចសែាធនាុះបាែធផ្ារសិទធិធែើមបីធក្រើក្បាស់
ែ៊ូវក្ទពយសរមមទាាំងធនាុះឬធទ។ 

ក្រុមហ៊ែ ែជាភតិ្រៈ 

ការទ៊ូទាត់្ភតិ្សែាក្រតិ្រត្ដិ ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ជាឆាំណ្តយធៅរន ងរបាយការណ៍លទធផ្លតម 
វ ិ្ ីសាស្ដសដរ ាំលស់ធសមើភាគសក្ារ់រយៈធពលថ្ែភតិ្សែា។ 

ពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ 

ពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ ត្ាំណ្តងឲ្យផ្លរ៊ូរថ្ែពែធបែលក្ត្ូវរង់ ែិង ពែធពែា។ ពែធបែលក្ត្ូវរង់
រឆច របែនគឺធយាងធៅតមក្បារ់ឆាំធណញបែលជារ់ពែធធៅរន ងឆ្ន ាំ។ 

ពែធពែាក្ត្ូវបាែគណនា ធោយធក្រើវ ិ្ ីសាស្ដសដរាំណ លតរាងត្ លយការ ធលើឆាំែួែែ សគាន               
រធណ្តដ ុះអាសែននាការយិររធិឆេទរបាយការណ៍ រវាងម៊ូលោឋ ែពែធថ្ែក្ទពយសរមម ែិងរាំណ ល ែឹង
ត្ថ្មលធៅសល់រន ងរញ្ជ ីគណធែយយ សក្ារ់ធគាលរាំណងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

ពែធពែាជារាំណ ល ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់សក្ារ់ឆាំែួែែ សគាន រធណ្តដ ុះអាសែន ថ្ែឆាំែួែជារ់ពែធ
ទាាំងអស់ធលើរបលងបត្ធៅធពលពែធពែាជារាំណ ល ធរើត្ធឡើងពីការទទួលសាា ល់ធៅក្គាែាំរ៊ូងថ្ែ
ក្ទពយសរមម ឬរាំណ លរន ងក្រតិ្រត្ដិការមួយ បែលធៅធពលធនាុះវាមិែជ្ុះឥទធិពលែល់ក្បារ់ 
ឆាំធណញតមវ ិ្ ីសាស្ដសដគណធែយយ ឬក្បារ់ឆាំធណញ ឬខ្នត្បែលជារ់ពែធ។ 

ពែធពែាជាក្ទពយសរមម ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់តមភាពែ សគាន រធណ្តដ ុះអាសែនទាាំងអស់បែលអាឆ
កាត់្រែថយបាែរហ៊ូត្ែល់ទាំហាំមួយបែលវាទាំែងថា ក្បារ់ឆាំធណញជារ់ពែធែឹងអាឆាែធែើមបីកាត់្
រងជាមួយភាពែ សគាន រធណ្តដ ុះអាសែន បែលអាឆធក្រើក្បាស់បាែធលើរបលងបត្ធៅធពលពែធពែា
ជាក្ទពយសរមមធរើត្ធឡើងពីការទទួលសាា ល់នាក្គាែាំរ៊ូងថ្ែក្ទពយសរមម ឬរាំណ លរន ងក្រតិ្រត្ដិការ
មួយបែលធៅធពលធនាុះវាមិែាែជ្ុះឥទធិពល ែល់ក្បារ់ឆាំធណញតមវ ិ្ ីសាស្ដសតគណធែយយ ឬ 
ក្បារ់ឆាំធណញ ឬខ្នត្បែលជារ់ពែធ។ 
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ត្ថ្មលធយាងថ្ែពែធពែាជាក្ទពយសរមម ក្តូ្វបាែពិែិត្យធឡើងវញិនាកាលររធិឆេទថ្ែតរាងត្ លយការ 
ែីមួយៗធហើយែិងក្ត្ូវបាែកាត់្រែថយមរក្តឹ្មទាំហាំមួយបែលវាមិែទាំែងថាាែក្បារ់ឆាំធណញ ជារ់
ពែធក្គរ់ក្គាែ់ែឹងអាឆផ្ដល់ឲ្យក្ទពយសរមមទាាំងអស់ឬមួយបផ្នរអាឆសាដ រមរវញិនាធពលអនាគត្។ 

ពែធពែា ក្តូ្វបាែគណនាតមអក្តពែធបែលរ ាំពឹងថាែឹងក្ត្ូវអែ វត្តឆាំធពាុះក្បារ់ឆាំធណញជារ់ពែធ 
(ការខ្នត្រង់ពែធ) រន ងរយៈធពលបែលក្តូ្វបាែរ ាំពឹងថាពែធពែាថ្ែក្ទពយសរមមែឹងក្តូ្វបាែទទួល
សាា ល់ ឬពែធពែាថ្ែរាំណ លែឹងក្ត្ូវបាែទ៊ូទាត់្ ធោយបផ្ែរធលើអក្តពែធបែលបាែអែ ម័ត្ ឬក្ត្ូវ
បាែអែ ម័ត្ជា្រាែនាការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ថ្ែរបាយការណ៍។ 

ពែធពែាថ្ែក្ទពយសរមម ែិងពែធពែាថ្ែរាំណ លក្ត្ូវបាែទ៊ូទាត់្ ក្រសិែធរើាែសិទធិបែលអាឆ
ក្រតិ្រត្តិបាែតមឆារ់ធែើមបីរាំណត់្ធលើឆារ់ក្ទពយសរមមរឆច របែន ធក្រៀរធ្ៀរែឹងឆារ់ធលើរាំណ ល 
ធហើយែិងពែធពែាបែលទារ់ទង ែឹង អងាភាពជារ់ពែធ ែិងអាជាា ្រពែធបត្មួយ។ 

សាំវធិាែ្ែ 

សាំវធិាែ្ែក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ ធៅធពលបែលក្រុមហ៊ែ ែ ាែកាត្ពារិឆចរឆច របែនបែលធរើត្ធឆញពី 
ក្ពឹត្តិការណ៍ពីអតី្ត្កាល ធហើយវាអាឆែឹងធ្ាើធអាយាែការហ៊ូរធឆញែ៊ូវ្ែធាែ ជារ់ពារ់ព័ែធែឹង 
អត្ថក្រធយាជ្ែ៍ធសែឋរិឆច បែលែឹងត្ក្មូវឲ្យាែការទ៊ូទាត់្កាត្ពារិឆចធនាុះ ែិង ការពាររណ៍ បែលគួរ
ធអាយធជ្ឿជារ់ អាឆក្តួ្វបាែធគវាស់បវងបាែធៅធលើ ររាិណថ្ែកាត្ពារិឆចធនាុះ។សាំវធិាែ្ែក្តូ្វ
បាែក្តួ្ត្ពិែិត្យធឡើងវញិ នាកាលររធិឆេទថ្ែតរាងត្ លយការែីមួយៗ ធហើយធ្ាើការ បរត្ក្មូវឲ្យស្សរ
ធៅែឹងការបា៉េ ែ់សាម ែលែរាំផ្ ត្នាធពលរឆច របែន។ ធៅធពលត្ថ្មលធពលធវលាថ្ែសាឆ់ក្បារ់ ាែ       
ឥទធិពលជាសារវែដ ររាិណសាំវធិាែ្ែគឺជាត្ថ្មលរឆច របែនថ្ែការឆាំណ្តយ បែលរ ាំពឹងទ រ ធែើមបី
ទ៊ូទាត់្រាំណ ល។ 

យថាភាព 

រាំណ លយថាធហត្  មិែក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ រមួធទ រ៉េ បែតក្តូ្វបាែ
រង្ហា ញធៅរន ងរាំណត់្សាា ល់ធៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ រមួ ល ុះក្តបត្លទធភាពថ្ែការហ៊ូរធឆញថ្ែ
្ែធាែបែលរមួរញ្ច៊ូ លផ្លក្រធយាជ្ែ៍ធសែឋរិឆចគឺធៅឆ្ៃ យ។ ក្ទពយសរមមយថាធហត្ មិែក្ត្ូវបាែ
ទទួលសាា ល់ធទ រ៉េ បែតក្តូ្វបាែរង្ហា ញធៅរន ងរាំណត់្សាា ល់ធែើមបីរញ្ច៊ូ លរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ 
ធៅធពលបែលលាំហ៊ូរឆ៊ូលថ្ែផ្លក្រធយាជ្ែ៍ធសែឋរិឆចអាឆែឹងធរើត្ាែ។ 

អក្តការក្បារ់ក្រសិទធភាព 

អក្តការក្បារ់ក្រសិទធភាព (EIR) គឺជាអក្តជារ់លារ់មួយបែលធ្ាើអរបហ្វរធលើសាឆ់ក្បារ់ទ៊ូទាត់្ 
ឬសាឆ់ក្បារ់ទទួលបា៉េ ែ់សាម ែ នាធពលអនាគត្តមរយៈធពល បែលរ ាំពឹងទ រថ្ែក្ទពយសរមម ឬ
រាំណ លហិរញ្ញវត្ថ  ធអាយធសមើធៅែឹង ទឹរក្បារ់ែ លថ្ែក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ  ឬ ថ្ងលធែើមរ ាំលស់ថ្ែ
រាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ។ 
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ធៅធពលគណនាអក្តការក្បារ់ក្រសិទធភាព ក្រុមហ៊ែ ែបា៉េ ែ់ក្រាណលាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់បែលរ ាំពឹងទ រ
ធោយពិោរណ្តធលើលរខែណឌ រិឆចសែាទាាំងអស់ថ្ែឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  រ៉េ បែតមិែគិត្ពីឥណទាែ
បាត់្រង់បែលរ ាំពឹងទ រ។ ការគណនារារ់រញ្ច៊ូ លទាាំងថ្ងល ែិងឆាំណ ឆទាាំងអស់បែលបាែរង់ ឬទទួល
បាែរវាងភាគីថ្ែរិឆចសែាបែលជាបផ្នរសាំខ្នែ់ថ្ែអក្តការក្បារ់ក្រសិទធភាព ត្ថ្មលក្រតិ្រត្តិការ ែិង
ថ្ងលធានារា៉េរ់រងឬ ត្ថ្មលអរបហ្វរែថ្ទធទៀត្។ 

ថ្ងលធែើមក្រតិ្រត្តិការ គឺជាឆាំណ្តយរបែថមបែលក្តូ្វបាែរងាធឡើងធោយផ្លា ល់ ធៅែឹងការទិញយរ 
ែរធឆញ ឬ ជ្ក្មុះធោលក្ទពយសរមម ឬរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ ។ ឆាំណ្តយធរើែធឡើងគឺជាត្ថ្មលមួយបែល
ែឹងមិែក្ត្ូវបាែធរើត្ធឡើង ក្រសិែធរើអងាភាពមិែបាែទិញយរ ែរធឆញ ឬជ្ក្មុះធោលឧរររណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

ការទទួលសាា ល់ឆាំណ៊ូ ល ែិង ឆាំណ្តយ 

ឆាំណ៊ូ លពីការក្បារ់ គឺទទួលបាែមរពីឥណទាែ ែិងរ ធរក្រទាែែល់អតិ្ងិជ្ែ ែិងសមត្ លយជាមួយ
្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា ែិង្នាគារធផ្សងៗធទៀត្។ ឆាំណ៊ូ លពីការក្បារ់ ក្តូ្វបាែគណនាធោយធក្រើ
ក្បាស់វ ិ្ ីសាស្ដសតការក្បារ់ក្រសិទធភាព បែលបាែរង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍លទធផ្លធពញធលញ 
បែលរមួរញ្ច៊ូ លទាាំងការក្បារ់ធៅធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថ បែលវាស់បវងតមថ្ងលរ ាំលស់។ ឆាំណ្តយ
ការក្បារ់រ៏គណនាធោយធក្រើក្បាស់វ ិ្ ីសាស្ដសតការក្បារ់ក្រសិទធភាពបែរ សក្ារ់រាំណ លហិរញ្ញវត្ថ 
ទាាំងអស់បែលក្តូ្វបាែគិត្តមថ្ងលរ ាំលស់។ ឆាំណ្តយការក្បារ់បែលក្តូ្វបាែរង្ហា ញធៅរន ងរបាយ
ការណ៍លទធផ្លធពញធលញ រមួរញ្ច៊ូ លទាាំងការក្បារ់ធលើរាំណ លហិរញ្ញវត្ថ បែលក្តូ្វបាែវាស់ធោយ
ឆាំណ្តយរាំលស់។ 

ភាគីពារ់ព័ែធ 

សហក្គាស ែិងរ គាល ធោយផ្លា ល់ ឬធោយក្រធយាលតមរយៈអែតរការមួីយ ឬធក្ឆើែក្ត្ូវបាែ
ក្គរ់ក្គងធោយ ឬសថិត្ធក្កាមការក្គរ់ក្គងរមួជាមួយក្រុមហ៊ែ ែ ធោយរមួរញ្ច៊ូ លទាាំងក្រុមហ៊ែ ែធម 
ក្រុមហ៊ែ ែរ ក្ត្សមព័ែធ ែិងក្រុមហ៊ែ ែរ ក្ត្សមព័ែធធផ្សងធទៀត្បែលជាភាគីពារ់ព័ែធររស់ក្រុមហ៊ែ ែ។ 
សហការែិីងរ គាលបែលាែឆាំបណរផ្លា ល់ ឬធោយក្រធយាលធលើសិទធិរន ងការធបាុះធឆ្ន ត្ ររស់ក្រុម
ហ៊ែ ែបែលផ្តល់ឲ្យពួរធគែ៊ូវឥទធិពលយា៉េងសាំខ្នែ់ធៅធលើសហក្គាស គណៈក្គរ់ក្គងសាំខ្នែ់ៗ រមួ
ាែនាយរ ែិងមញ្ច្ែតីក្រុមហ៊ែ ែែិងសាជិ្រក្គួសារជិ្ត្សនិទធររស់រ គាល ែិងក្រុមហ៊ែ ែ បែលាែ
ទាំនារ់ទាំែងជាមួយ រ គាលទាាំងធែុះរ៏រធងាើត្ជាភាគីពារ់ព័ែធផ្ងបែរ។ រន ងការពិោរណ្តធលើទាំនារ់
ទាំែងររស់អងាភាពែីមួយៗ បែលអាឆធរើត្ាែការយរឆិត្តទ រោរ់ ក្តូ្វបាែធផ្លត ត្ធៅធលើែលឹមសារ
ថ្ែទាំនារ់ទាំែងធហើយមិែក្តឹ្មបត្ជាទក្មង់ស្សរឆារ់រ៉េ ធណ្តណ ុះធទ។ 
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ការវែិិឆេ័យ ែិងការបា៉េ ែ់សាម ែគណធែយយសាំខ្នែ់ៗ 

ការបា៉េ ែ់សាម ែ 

ក្រុមហ៊ែ ែធ្ាើការបា៉េ ែ់សាម ែ ែិងសែមត្ទារ់ទងែឹងអនាគត្។ តមែិយមែ័យ ការបា៉េ ែ់ក្រាណ
គណធែយយរក្មែឹងធសមើលទធផ្លជារ់បសដងបែលទារ់ទង។ ការបា៉េ ែ់សាម ែ ែិងការសែមត្បែលាែ
ហ្វែិភ័យ ា្ំៗ រន ងការរងាឲ្យាែការបរសក្មួលជាសារវែតធៅែឹងឆាំែួែទឹរក្បារ់ថ្ែក្ទពយសរមម ែិង
រាំណ លែ៊ូឆបែលបាែធរៀររារ់ខ្នងធក្កាម។ 

អាយ កាលថ្ែធាត្ ែីមួយៗថ្ែអឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ ែិងរមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័រក្តូ្វបាែបា៉េ ែ់សាម ែ
ធោយបផ្ែរធលើរយៈធពលបែល ក្ទពយធនាុះក្ត្ូវបាែធគរ ាំពឹងថាែឹងអាឆធក្រើក្បាស់បាែ។ ការបា៉េ ែ់សាម ែ
បររធនាុះ បផ្ែរធលើការវាយត្ថ្មលធលើអាជី្វរមម បែលក្រហ្វរ់ក្របហលការវាយត្ថ្មលតមបររ
រធឆចរធទសថ្ផ្ារន ង ែិងរទពិធសា្ែ៍ជាមួយែឹងក្ទពយក្រហ្វរ់ក្របហល។ អាយ កាលបែលធគ រ ាំពឹង
ទ រថ្ែក្ទពយសរមមែីមួយៗ ក្តូ្វបាែក្តួ្ត្ពិែិត្យធឡើងវញិជាក្រោាំ ែិងធ្ាើការបរត្ក្មូវ ធរើសិែជាការ
រ ាំពឹងទ រថាាែការផ្លល ស់រត៊ូរពីការបា៉េ ែ់សាម ែម ែៗ ធោយសារម៊ូលធហត្ មួយឆាំែួែែ៊ូឆជា ភាពសឹរ   
រឆិរលិជារ៊ូរវែ័ត ភាពហួសសម័យ ែិងរតត ផ្ល៊ូវឆារ់ ឬ រ៏រាំហិត្ធផ្សងធទៀត្ ធៅធលើការធក្រើក្បាស់
ក្ទពយសរមម។ ធទាុះរីជាយា៉េងណ្តរ៏ធោយ លទធផ្លបាែពីក្រតិ្រត្តិការនាធពលអនាគត្ អាឆែឹងរង
ការរ៉េុះពាល់ខ្នល ាំងធោយការផ្លល ស់រត៊ូរឆាំែួែ ែិងធពលធវលារត់្ក្តឆាំណ្តយបែលធរើត្ាែធឡើង
ធោយសាររតត បែលបាែធលើរធឡើងែ៊ូឆខ្នងធលើ។ 

ការងយឆ ុះែ៊ូវអាយ កាលរ ាំពឹងទ រររស់អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ ែិងរមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័រណ្តមួយ
ែឹងរងាឲ្យឆាំណ្តយក្រតិ្រត្តិការ ាែការធរើែធឡើង ែិងធ ា្ើឲ្យត្ថ្មលរឆច របែនររស់អឆលែក្ទពយ ែិង 
ហត្ថ៊ូរររណ៍ធនាុះាែការធាល រ់ឆ ុះ។ ព ាំាែការបក្រក្រួលណ្តមួយធលើអាយ កាលរ ាំពឹងទ រររស់
អឆលែក្ទពយ ែិងហត្ថ៊ូរររណ៍ ែិងរមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័ររន ងឆ្ន ាំធនាុះធទ។ 

ការខ្នត្រង់ធលើអ ីមបភមិែធលើឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ែ 

សាំវធិាែ្ែធលើឥណទាែជារ់សងស័យ ក្ត្ូវបាែររាធៅរក្មិត្មួយបែលគិត្ថាក្គរ់ក្គាែ់ធែើមបីផ្ដល់
ឥណទាែបែលមិែអាឆក្រម៊ូលវញិបាែ។ រក្មិត្ថ្ែសាំវធិាែ្ែ គឺបផ្ែរធលើសាថ ែភាពឥណទាែ    
រទពិធសា្ែ៍ក្រម៊ូលពីអតី្ត្កាល ែិង រតត ធផ្សងៗធទៀត្បែលអាឆរ៉េុះពាល់ែល់ការក្រម៊ូល។        
សាំវធិាែ្ែ ក្តូ្វបាែរធងាើត្ធឡើងធោយគិត្ធលើថ្ងលក្បារ់ឆាំណ៊ូ លរន ងទក្មង់សាំវធិាែ្ែធលើឥណទាែ
ជារ់សងសយ័។ 

ការទទួលសាា ល់ពែធពែាជាក្ទពយសរមម 

ពែធពែាជាក្ទពយសរមម ក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់សក្ារ់ការខ្នត្ពែធ ែិងរាល់ភាពែ សគាន រធណ្តត ុះ
អាសែន ទាាំងអស់ក្តឹ្មវសិាលភាព បែលក្បារ់ឆាំធណញជារ់ពែធនាធពលអនាគត្ទាំែងជាាែ បែល
ការខ្នត្រង់អាឆយរមរធក្រើក្បាស់បាែ។ ការវែិិឆេ័យសាំខ្នែ់ៗររស់គណៈក្គរ់ក្គង គឺទាមទារឲ្យ 
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រាំណត់្ររាិណថ្ែពែធពែាជាក្ទពយសរមម បែលអាឆក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ ធោយបផ្ែរធៅធលើ
ធពលធវលា ែិងរក្មិត្ថ្ែឆាំណ៊ូ លជារ់ពែធនាធពលអនាគត្ ជាមួយែឹងយ ទធសាស្ដសតបផ្ែការពែធនា
ធពលអនាគត្ 

ពែធោរ 

ភាពមិែឆាស់លាស់ ធរើត្ធឡើងធោយាែទារ់ទងធៅែឹងការររស្សាយថ្ែរទរបញ្ញត្តិសដីពីពែធោរ
ការផ្លល ស់រដ៊ូរឆារ់ពែធ ែិងឆាំែួែ ែិងធពលធវលាថ្ែក្បារ់ឆាំណ៊ូ លជារ់ពែធនាធពលអនាគត្។ ក្រព័ែធ
ពែធោរធៅរមព ជាក្តូ្វបាែរាំណត់្លរខណៈធោយពែធជាធក្ឆើែ ែិងឆារ់ផ្លល ស់រដ៊ូរជាញឹរញារ់បែល
មិែឆាស់លាស់ ែិងផ្ា យពីការររស្សាយ។ ភាពែ សគាន បែលធរើត្ធឡើងរវាងលទធផ្លជារ់បសដង 
ែិងការសែមត្បែលបាែធ្ាើ ឬការផ្លល ស់រដ៊ូរនាធពលអនាគត្ឆាំធពាុះការសែមត្បររធែុះ ធោយអាឆ
ោាំបាឆ់ ក្តូ្វការបរត្ក្មូវនាធពលអនាគត្ឆាំធពាុះឆាំណ៊ូ លពែធ ែិងឆាំណ្តយបែលបាែរត់្ក្តរឆួធហើ
យ។ក្រុមហ៊ែ ែរធងាើត្          សាំវធិាែ្ែ បផ្ែរធលើការបា៉េ ែ់សាម ែសមធហត្ ផ្លឆាំធពាុះផ្លវបិារបែល
អាឆធរើត្ាែធៅធលើការធ្ាើសវែរមមធោយអាជាា ្រពែធ។ 

ការរងាត់្ថ្ែឆាំែួែតួ្ធលែ 

ឆាំែួែទឹរក្បារ់ធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ក្តូ្វបាែរងាត់្រិទឲ្យកាល យជាតួ្ធលែគត់្ បែលាែ
ត្ថ្មលក្រហ្វរ់ក្របហលរាំផ្ ត្ធៅែឹងតួ្ធលែទឹរក្បារ់ែ លាល រអាធមររិ ែិង សមម៊ូលពាែ់ធរៀលសក្ារ់
ឆាំែួែែ លាល រអាធមររិ ែិង បែមរធរៀលធរៀងគាន ។ 

3.ការេា៉ូរេាងរវាង GAAP ព៊ីម្នុ នងិ ការេង្ហា ញថ្ម៊ីរេស ់CIFRS for SMEs 
ធៅរន ងតរាងខ្នងធក្កាម ម៊ូល្ែបែលបាែរាំណត់្ស្សរតមសតង់ោរ CIFRS for SMEsក្ត្ូវបាែផ្ា៊ូរផ្ាងជាមួយែឹងម៊ូល្ែបែលបាែ
រាំណត់្ស្សរតម GAAPពីម ែ ធៅថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018        ( កាលររធិឆេទថ្ែការផ្លល ស់រដ៊ូរធៅ CIFRS for SMEs ែិងឆ ងរញ្ច រ់ថ្ែរយៈ
ធពលឆ ងធក្កាយរន ងការរង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ឆ ងធក្កាយរាំផ្ ត្បែលធរៀរឆាំធោយអែ ធលាមតម GAAPពីម ែ) 
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3. ការេា៉ូរេាងរវាង GAAP ព៊ីម្នុ នងិ ការេង្ហា ញថ្ម៊ីរេស ់CIFRS for SMEs (ត្ពីទាំព័រម ែ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 58 

 

 

3. ការេា៉ូរេាងរវាង GAAP ព៊ីម្នុ នងិ ការេង្ហា ញថ្ម៊ីរេស ់CIFRS for SMEs (ត្ពីទាំព័រម ែ) 
តរាងខ្នងធក្កាមពិពណ៌នាអាំពីភាពែ សគាន រវាងក្បារ់ឆាំធណញឬខ្នត្បែលបាែរង្ហា ញតម GAAP ពីម ែ ែិងឆាំែួែទឹរក្បារ់បែលក្ត្ូវបាែ
រង្ហា ញងមីតម CIFRS for SMEs សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់  ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018៖ 

 

 រាំណត់្
សាា ល់ GAAP ពីម ែ 

ឆាំណ្តត់្ថាន រ់ 
ធឡើងវញិ 

ការវាស់បវង 
ធឡើងវញិ CIFRS for SMEs 

  ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 

ឆាំណ៊ូ លការក្បារ់ (v)(រ)ែិង(ែ) 519,591  174,749 (22,642) 671,698  
ឆាំណ្តយការក្បារ់ (v) (រ) (193,657) (15,266) - (208,923) 

ឆាំណ៊ូ លការក្បារ់ស ទធ  325,934  159,483 (22,642) 462,775  

ឆាំណ៊ូ លធផ្សងៗ (v) (រ) 183,538  (159,483) - 24,055  

ឆាំណ៊ូ លក្រតិ្រត្តិការ  509,472  (25,097) 2,455 486,830  

ឆាំណ្តយរ គាលិរ  (243,999) - - (243,999) 
សាំវធិាែ្ែសក្ារ់ការខ្នត្
រង់ធលើឥណទាែអតិ្ងិជ្ែ (i) ( ) (123,808) - 145,027 21,219 
ឆាំណ្តយធលើការរ ាំលស់  (14,974) - - (14,974) 
ឆាំណ្តយក្រតិ្រត្តិការធផ្សងធទៀត្  (142,473) - - (142,473) 

ឆាំធណញម ែពែធធលើក្បារ់
ឆាំណ៊ូ ល  (15,782) (25,097) 122,385 106,603 

ឆាំណ្តយពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ ល  (7,193) - - (7,193) 

ក្បារ់ឆាំធណញស ទធរន ងក្គា (22,975) (25,097) 122,385 99,410  

ការពែយល់រាំណត់្សាា ល់ពីការផ្ា៊ូ រផ្ាង 

(i) ឥណទាែធៅអតិ្ងិជ្ែ 

អែ ធលាមតម GAAP ពីម ែ ក្រុមហ៊ែ ែបាែទទួលសាា ល់ឥណទាែ ែិងរ ធរក្រទាែធៅអតិ្ងិជ្ែធៅសម
ត្ លយធែើម ស្សរធពលបែលពួរធគក្តូ្វបាែទទួលសាា ល់ធៅត្ថ្មលរ ាំលស់ធោយធក្រើក្បាស់វ ិ្ ីសាស្ដសតការ
ក្បារ់ក្រសិទធភាព។  

នាការយិររធិឆេទថ្ងៃទី01 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 ការធរើែធឡើងែ៊ូវឥណទាែធៅអតិ្ងិជ្ែឆាំែួែ 9,536 ែ លាល រ 
អាធមររិ (ថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018៖175,311ែ លាល រអាធមររិ) ពីធក្ពាុះ៖ 

(រ) ការធ ា្ើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ធឡើងវញិធលើការក្បារ់រងារ ពីក្ទពយសរមមធផ្សងៗ បែលធ ា្ើឲ្យឥណទាែធៅ
អតិ្ងិជ្ែធរើែធឡើងឆាំែួែ 87,531 ែ លាល រអាធមររិ (នាថ្ងៃទី 31 ន្៊ូ 2018 ឆាំែួែ 97,138 ែ លាល រ អាធមររិ) ។ 

(ែ) ការធ ា្ើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ធឡើងវញិធលើរថ្ក្មសក្មួលែាំធណើ រការឥណទាែ បែលព ាំទាែ់បាែធ ា្ើរ ាំលស់ពី
ក្ទពយអរមមធផ្សងៗ បែលធ ា្ើឲ្យឥណទាែធៅអតិ្ងិជ្ែងយឆ ុះឆាំែួែ 11,282 ែ លាល រអាធមររិ (នាថ្ងៃទី31 
ន្៊ូ 2018 ឆាំែួែ 2,596 ែ លាល រអាធមររិ) ។ 
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(គ) ែិយ័ត្រមមរងារធៅធលើរថ្ក្មែាំធណើ រការឥណទាែបែលព ាំទាែ់រ ាំលស់បាែធ ា្ើឲ្យឥណទាែ ធៅអតិ្ងិ
ជ្ែធរើែធឡើងឆាំែួែ 265 ែ លាល រអាធមររិ ែិងឆាំែួែ 2,720 ែ លាល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី1 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 ែិង
ធៅថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ធរៀងគាន ។ ផ្លរ៉េុះពាល់ស ទធថ្ែការទទួលសាា ល់រថ្ក្មែាំធណើ រការឥណទាែ 
ធោយធក្រើក្បាស់អក្តការក្បារ់ក្រសិទធភាព បាែធ ា្ើឲ្យឆាំណ៊ូ លការក្បារ់សក្ារ់ការយិររធិឆេទថ្ងៃទី31 
បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ធរើែធឡើងឆាំែួែ 2,455 ែ លាល រអាធមររិ ែិង 

( )  ែិយ័ត្រមមរងារធៅធលើសាំវធិាែ្ែសក្ារ់ការខ្នត្រង់ធោយសារអ ីមបភមិែ បាែធ ា្ើឲ្យឥណទាែ
ផ្តល់ធៅអតិ្ងិជ្ែ នាថ្ងៃទី01 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 ងយឆ ុះឆាំែួែ 66,978 ែ លាល រអាធមររិ រ៉េ បែតបាែធ ា្ើឲ្យ
ឥណទាែធៅអតិ្ងិជ្ែ នាថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ធរើែធឡើងឆាំែួែ 78,049 ែ លាល រអាធមររិ។ ការរត់្ក្ត
រញ្ច្ញ្ញច ស់ែ៊ូវសាំវធិាែ្ែធលើអ ីមបភមិែសក្ារ់ឥណទាែធៅអតិ្ងិជ្ែ បាែធ ា្ើឲ្យឆាំណ្តយធលើសាំវធិាែ
្ែងយឆ ុះឆាំែួែ 145,027 ែ លាល រអាធមររិ សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ ថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ។ 

(ii) ក្ទពយសរមមធផ្សងៗ (ត្ពីទាំព័រម ែ) 

នាថ្ងៃទី01 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 ក្ទពយសរមមធផ្សងៗបាែងយឆ ុះឆាំែួែ 17,981 ែ លាល រអាធមររិ (នាថ្ងៃ
ទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ឆាំែួែ 52,685 ែ លាល រអាធមររិ) ពីធក្ពាុះ៖ 

(រ) ការធ ា្ើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ធឡើងវញិធលើការក្បារ់រងារ ពីក្ទពយសរមមធផ្សងៗធៅឥណទាែែិងរ ធរ
ក្រទាែ ែ៊ូឆបាែពែយល់រន ងឆាំណ ឆ (i) (រ) ែិង (ែ) ខ្នងធលើ។ 

(ែ) ការធរើែធឡើងថ្ែក្ទពយសរមមធផ្សងៗនាថ្ងៃទី01 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 ឆាំែួែ 69,550 ែ លាល រ 

អាធមររិ (ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018៖ 44,453 ែ លាល រអាធមររិ) គឺជាែិយ័ត្រមមផ្លល ស់រត៊ូរថ្ែការក្បារ់ពយួរទ រ ធៅ
គណែីឆាំធណញរងារនាថ្ងៃទី1 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 ែិងការការរត់្ក្ត          រញ្ច្ញ្ញច ស់ថ្ែឆាំណ៊ូ លការក្បារ់
ឆាំែួែ 25,097 ែ លាល រអាធមររិ សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018។ 

(iii)  រមចី 

 រមចីនាថ្ងៃទី01 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 បាែធរើែធឡើងឆាំែួែ 25,211 ែ លាល រអាធមររិ (ថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ 
ឆ្ន ាំ2018៖ 39,171 ែ លាល រអាធមររិ) ធោយសារបត្ការក្បារ់បែលក្តូ្វរង់ក្តូ្វបាែធ ា្ើឆាំណ្តត់្ថាន រ់
ធឡើងវញិពីរាំណ លធផ្សងៗធៅរមចីវញិ។ 

(iv) រាំណ លធផ្សងៗ 

 រាំណ លធផ្សងៗនាថ្ងៃទី01 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 បាែធរើែធឡើងឆាំែួែ 36,493 ែ លាល រអាធមររិ  (ថ្ងៃ
ទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018៖ 41,767 ែ លាល រអាធមររិ) ធោយសារម៊ូលធហត្ ែ៊ូឆបែលបាែធរៀររារ់ធៅ
ឆាំណ ឆ ( i ) (ែ) ែិង ( iii )។ 

(v) ផ្លរ៉េុះពាល់ថ្ែឆាំធណញឬខ្នត្សក្ារ់ការយិររធិឆេទរញ្ច រ់ថ្ងៃទី31បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018 

(រ)  ថ្ងលឥណទាែឆាំែួែ174,749ែ លាល រអាធមររិ ែិងថ្ងលក្រតិ្រត្តិការឆាំែួែ15,266 ែ លាល រអាធមររិ រ៏
ក្តូ្វបាែធ ា្ើឆាំណ្តត់្ថាន រ់ធឡើងវញិពីឆាំណ៊ូ លធផ្សងៗធៅឆាំណ៊ូ លការក្បារ់ ែិង ឆាំណ្តយការ
ក្បារ់ធរៀងគាន  ែិង 
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 (រ)ថ្ងលធសវាឥណទាែឆាំែួែ174,749ែ លាល រអាធមររិ ែិងថ្ងលក្រតិ្រត្តិការរមចីឆាំែួែ15,266 ែ លាល រ
អាធមររិ រ៏ក្តូ្វបាែធ្ាើ      ឆាំណ្តត់្ថាន រ់ធឡើងវញិពីឆាំណ៊ូ លធផ្សងៗធៅឆាំណ៊ូ លការក្បារ់ ែិង 
ឆាំណ្តយការក្បារ់ ធរៀងគាន  ែិង 

 (ែ) ផ្លរ៉េុះពាល់ែ លថ្ែឆាំណ ឆ (i) (គ) ែិង (ii) (ែ) បែលបាែធរៀររារ់ខ្នងធលើងយឆ ុះឆាំណ៊ូ ល
ការក្បារ់ឆាំែួែ 22,642 ែ លាល រអាធមររិ 

(vi) ទ ែរក្មុងរទរញ្ញត្តិ 

 ការផ្លល ស់រដ៊ូរពីឆាំណ៊ូ លររាទ រធៅទ ែរក្មុងរបញ្ញត្តិ គឺបផ្ែរតមត្ក្មូវការររស់្នាគារជាតិ្ថ្ែ
រមព ជា (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 15)។ 

(vi) ឆាំណ៊ូ លររាទ រ 

 ផ្លរ៉េុះពាល់ថ្ែការសក្មួលការផ្លល ស់រដ៊ូរធៅ CIFRS for SMEs ធ ា្ើឲ្យងយឆ ុះឆាំណ៊ូ លររាទ រ
ឆាំែួែ 2,837 ែ លាល រ              អាធមររិ នាកាលររធិឆេទថ្ងៃទី01 បែមររា ឆ្ន ាំ2018 ែិងធរើែធឡើង
ឆាំណ៊ូ លររាទ រឆាំែួែ 125,222 ែ លាល រអាធមររិ នាកាលររធិឆេទថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2018។  

4. សាច់ក្បាកក់នងុម្ែ 

  2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ សមម៊ូលពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ សមម៊ូលពាែ់ធរៀល 
  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 

ការយិាល័យរណ្តត ល 51,139 208,391 5,607  22,529  
សាខ្ន 11,716 47,743 13,068  52,507  

 62,855 256,134 18,675  75,036  
 

5. សម្តលុយជាម្ួយធនាោរជាតិម្នកម្ពជុា 

 

 2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ សមម៊ូលពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ សមម៊ូលពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 

គណែីឆរែត 6,723 27,396 5,956  23,931  
ក្បារ់ត្មាល់ធែើមទ ែធានា 125,000 509,375 125,000  502,250  

 131,723 536,771 130,956  526,181  

ធយាងតងក្រកាសធលែ B7-00-06 ឆ ុះថ្ងៃទី11 បែមររា ឆ្ន ាំ2000 ក្គឹុះសាថ ែមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ  ែីមួយៗ ត្ក្មូវ
ឲ្យររាទ រក្បារ់ត្មាល់ធានាធលើធែើមទ ែធសមើែឹង 5% ថ្ែធែើមទ ែបែលបាែឆ ុះរញ្ជ ីជាមួយែឹង្នាគារ
ជាតិ្ថ្ែរមព ជា។ ក្បារ់ត្មាល់ធែុះ គឺមិែអាឆធក្រើក្បាស់រន ងក្រតិ្រត្ដិការក្រោាំថ្ងៃររស់ ក្រុមហ៊ែ ែបាែធឡើយ 
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រ៉េ បែដក្រុមហ៊ែ ែអាឆែរយរវញិបាែ ធៅធពលបែលក្រុមហ៊ែ ែសធក្មឆឆិត្ដឈរ់ធ ា្ើអាជី្វរមមធៅរន ងក្ពុះរាជា
ណ្តឆក្ររមព ជា។ 

ក្បារ់ត្មាល់ម៊ូល្ែធានា ទទួលបាែអក្តការក្បារ់ធសមើរែឹង 3/8 ថ្ែអក្ត SIBOR រយៈធពល6បែ ែិង 
ការក្បារ់ធសមើរែឹង 1/2 ថ្ែ        អក្តហិរញ្ញរបទាែរយៈធពល6បែរាំណត់្ធោយ្នាគារជាតិ្ថ្ែរមព ជា
សក្ារ់ក្បារ់ត្មាល់ម៊ូល្ែធានាជាក្បារ់ធរៀលបែមរ។ 
គណែីឆរែត មិែទទួលបាែការក្បារ់ធនាុះធទ។ 

6. សម្តលុយជាម្ួយធនាោរបេសងៗ 

  2019 2018 

 ដុល្លា រអាលេរកិ សេេូលពាៃ់លរៀល ដុល្លា រអាលេរកិ សេេូលពាៃ់លរៀល 
  (កំណត់សម្គា ល់ 2.1)  (កំណត់សម្គា ល់ 2.1) 

គណនីចរនត 5,407 22,034 2,016  8,100  

គណនីស្នសាំ 391,478 1,595,273 315,870  1,269,166  

 396,885 1,617,306 317,886  1,277,266  

គណែីឆរែត ែិងគណែីសែសាំគឺជាគណែីមិែាែការក្បារ់។ រន ងឆ្ន ាំ2018 គណែីឆរែតគឺជាគណែី
មិែាែការក្បារ់ ែិងគណែីសែសាំទទួលបាែការក្បារ់ឆាំែួែ 0.25% រន ង1ឆ្ន ាំ ។ 

 

 

7. ឥណ្ទានេតលឲ់្យ តិថ្ជិន - សទុ្ធ 

 2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 

ឥណទាែ 7,156,057 29,160,932 4,456,056 17,904,433  
សាំវធិាែ្ែធលើអ ីមបភមិែ (211,158) (860,469) (222,674) (894,704) 

ឥណទាែផ្តល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ែ - ស ទធ 6,944,899 28,300,463 4,233,382  17,009,729  
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បវរ បរ ួលស្ាំែធិានធនស្រាប់ោរខាតបង់ ឥណទានពៅឲ្យអតិងិជន 

 2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 

   (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - រាំណត់្
សាា ល់ 3) 

សមត្ លយធែើមក្គា 222,674 894,704 472,636  1,908,032  

សាំវធិាែ្ែរន ងក្គា 33,198 134,518 (21,219) (85,831) 

សាំវធិាែ្ែល រធោល (44,714) (181,180) (228,743) (925,265) 

ភាពែ សគាន ថ្ែអក្តរត៊ូរក្បារ់
ររធទស ែិងការបរត្ក្មូវ - 12,427 - (2,232) 

សមត្ លយឆ ងក្គា 211,158 860,469 222,674 894,704 

 

ោរែភិាគបវនែ ពៅពលើឥណទានរតឹ ថ្ងៃទី31 វខ្ធនូ ឆ្ន ាំ2019 និងឆ្ន ាំ2018 ានគូស្បញ្ជា ក់ដូចខាង
ពរោ ៖ 

ក. តា ែតែុបញ្ជច ាំ 

 2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 
   (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - រាំណត់្សាា ល់ 3) 
ាែក្ទពយធានា  7,131,800  29,062,085  4,446,936  17,867,787  
គាម ែក្ទពយធានា 24,257  98,847  9,120  36,646  

សរ រឥណទាែែ ល 7,156,057 29,160,932 4,456,056  17,904,433  

ខ្.  តា និវាស្នដាា ន 

  ឥណទានទាាំងអស់្ រតូែបានផ្តល់ឲ្យវតនិវាស្នជនប ុព ណ្ ោះ។ 
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7. ឥណ្ទានេតលឲ់្យ តិថ្ជិន - សទុ្ធ (ត្ពីទាំព័រម ែ) 

គ.  តមវស័ិយធសែឋរិឆច 

 
2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្សាា ល់ 2)  (រាំណត់្សាា ល់ 2) 

 
 (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ -  

រាំណត់្សាា ល់ 3) 

ផ្លិត្រមម 3,449,582 14,057,046 2,466,659 9,911,033 
ធសវារមម 929,223 3,786,586 438,997  1,763,889  
ពាណិជ្ជរមម 736,536 3,001,384 246,660  991,081  
សាងសង់ 664,186 2,706,556 123,915  497,889  
ការែឹរជ្ញ្ជ៊ូ ែ 149,583 609,552 46,567  187,108  
រសិរមម 109,630 446,744 44,778  179,917  

ធផ្សងៗ 1,117,317 4,553,064 1,088,480  4,373,516  

 7,156,057 29,160,932 4,456,056  17,904,433  

  

 . តមការរាំណត់្សង 

ការវភិាគថ្ែឆាំណ្តត់្ថាន រ់ឥណទាែតមកាលរាំណត់្ក្តូ្វសងគឺែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 

 
2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 
  (រាំណត់្សាា ល់ 2)  (រាំណត់្សាា ល់ 2) 
 

 
(ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ -  

រាំណត់្សាា ល់ 3) 

តិ្ឆជាង 1 ឆ្ន ាំ 1,478,436 6,024,625 4,019,987 16,152,305 
1-5 ឆ្ន ាំ 5,615,311 22,882,394 347,206 1,395,075 

ធលើសពី 5 ឆ្ន ាំ 62,310 253,913 88,863 357,048 

 7,156,057 29,160,932 4,456,056 17,904,433 
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ង.  តមរ៊ូរិយរ័ណណ 
 

 
2019 2018 

 
ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 

ែ លាល រអាធមររិ 6,150,792 25,064,477 4,241,656 17,042,974 

បែមរធរៀល 1,005,265 4,096,455 214,400  861,459 

 
7,156,057 29,160,932 4,456,056 17,904,433 

ឆ. តមទាំនារ់ទាំែងសមព័ែធញាតិ្  
 

 
2019 2018 

 
ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 
 (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 

អតិ្ងិជ្ែខ្នងធក្ៅ 7,036,138 28,672,262 4,351,714 17,485,188 

ឥណទាែរ គាលិរ 119,919 488,670 104,342 419,245 

 
7,156,057 29,160,932 4,456,056 17,904,433 

 ឆ. តមអក្តការក្បារ់ក្រោាំឆ្ន ាំ  

 
2019 2018 

បែមរធរៀល 15.60% ធៅ 18.00% 16.80% ធៅ 18.00% 

ែ លាល រអាធមររិ 15.00% ធៅ 16.80% 15.00% ធៅ 18.00% 

8. ក្ទ្ពយសកម្មបេសងៗ 

 
 2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 
  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  (រាំណត់្សាា ល់ 2.1) 
   (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - រាំណត់្សាា ល់ 3) 

រធញ្ញើស វត្ថិភាព 35,301 143,852 25,101 100,856 
ក្បារ់ក្ត្ូវបាែពីែិធយាជិ្ត្ 28,814 117,417 9,658 38,806 
ឆាំណ្តយរង់ម ែ 15,752 64,189 7,340 29,492 
ក្បារ់ក្ត្ូវបាែពីការផ្ដល់
ធសវារមម 14,356 58,501 25,106 100,876 
ក្ទពយសមបត្តិររឹអ៊ូស 4,900 19,968 4,900 19,688 
ក្ទពយសរមមធផ្សងៗ 11,349 46,245 9,287 37,315 

 110,472 450,172 81,392 327,033 
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ក្រុមហ៊ែ ែាែគណែីបែលក្ត្ូវទទួលពីអតី្ត្រ គាលិរ ាែត្ថ្មលែ លឆាំែួែ 38,466 ែ លាល រអាធមររិ ែិងសាំ
វធិាែ្ែធលើការខ្នត្រង់ឆាំែួែ 9,652 ែ លាល រអាធមររិ សក្ារ់ឆ្ន ាំ2019 ែិងត្ថ្មលែ លឆាំែួែ 17,037ែ លាល រ      
អាធមររិ ជាមួយែិងសាំវធិាែ្ែធលើការខ្នត្រង់ឆាំែួែ 7,379 ែ លាល រអាធមររិ សក្ារ់ ឆ្ន ាំ2018។ 

ក្ទពយររឹអ៊ូសគឺជាែីរសិរមមបែលររឹអ៊ូសបាែរន ងឆ្ន ាំ តមរយៈក្ទពយរញ្ញច ាំធានារមចី ធែើមបីទ៊ូទាត់្រាំណ លឲ្យ
ក្រុមហ៊ែ ែធៅធពល អតិ្ងិជ្ែព ាំាែលទធភាពរង់សង។ ក្ទពយមិែក្ត្ូវបាែររាទ រសក្ារ់ធគាលរាំណង
ក្រតិ្រត្តិការ រ៉េ បែតធែើមបីលរ់ រន ងការធស្សាឆស្សង់ សមត្ លយឥណទាែធៅសល់ រន ងរយៈធពលអែ ញ្ញញ ត្      
អតិ្ររាថ្ែែរ់ពីរបែ ស្សរតមក្រកាសធលែ B-7-01-186 ធៅធលើអឆលែក្ទពយ ធឆញធោយ្នាគារជាតិ្
ថ្ែរមព ជា។ 

9.  ចលនក្ទ្ពយ និងហតថ៉ូេករណ៍្ 

  



 

 

 

 

 66 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 67 

 

 

10. កម្មវិធ៊ីកុំពយ ៉ូទ្័រ 

 2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 

ថ្ងលធែើម   
នាថ្ងៃទី1 បែមររា 14,600 13,100  
ការទិញរបែថម - 1,500  

នាថ្ងៃទី 31 បែ្ន៊ូ 14,600 14,600  

ែរ៖ រ ាំលស់រងារ   
នាថ្ងៃទី1 បែមររា 1,594 186  
រ ាំលស់រន ងក្គា 1,458 1,408  

លធមែៀងការបក្រសក្មួលអក្តរត៊ូរក្បារ់ 8 - 

នាថ្ងៃទី 31 បែ្ន៊ូ 3,052 1,594  

ត្ថ្មលពិត្គណធែយយនាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ 11,548 13,006  

សមម៊ូលពាែ់ធរៀល (រាំណត់្សាា ល់ 2.1)  47,058 52,258 
 

11.ពនធបលើក្បាក់ចំបណ្ញ 

  លិែិត្ក្រកាសពែធររស់ក្រុមហ៊ែ ែ គឺជារមមវត្ថ ថ្ែការក្តួ្ត្ពិែិត្យររស់អាជាា ្រពែធោរ។ ទឹរក្បារ់ពែធ 
បែលបាែរង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ អាឆក្តូ្វបាែផ្លល ស់រដ៊ូរ ធៅកាលររធិឆេទធក្កាយៗធទៀត្ ធៅ
ធពលាែការរាំណត់្ពែធឆ ងធក្កាយពីអាជាា ្រពែធោរ ពីធក្ពាុះការអែ វត្ដែ៍ឆារ់ ែិង រទរញ្ញត្ដិ សារធពើពែធ
ធលើក្រធភទក្រតិ្រត្ដិការជាធក្ឆើែ គឺាែការររស្សាយធផ្សងៗគាន ។ 

អក្តពែធបែលអែ វត្ត 

ធោយអែ ធលាមតមឆារ់ពែធោរថ្ែក្រធទសរមព ជា ពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញក្តូ្វគណនាែ៊ូវឆាំែួែណ្តមួយ 
បែលែពស់ជាងរវាងការគ ណក្បារ់ឆាំធណញជារ់ពែធធៅែឹងអក្ត 20% ថ្ែក្បារ់ឆាំធណញបែលជារ់ពែធ ឬ រ៏
ពែធអរបររាបែលាែអក្តធសមើែឹង 1% ថ្ែផ្លរររ។ 

11.1ឆាំណ្តយពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ 

ការផ្ា៊ូរផ្ាងពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញបែលបាែគណនាតមអក្តពែធ សក្ារ់ឆាំណ្តយពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ 
បែលរង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍លទធផ្ល ាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 
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11.ពនធបលើក្បាក់ចំបណ្ញ (ត្ពីទាំព័រម ែ) 

11.1 ឆាំណ្តយពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ (ត្ពីទាំព័រម ែ) 
 
 

2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

ឆាំធណញម ែរង់ពែធ 290,905 1,178,747 106,603 431,208 

អត្ថក្រធយាជ្ែ៍ពែធតមអក្ត 20% 58,181 235,749 21,321 86,242 

ឆាំណ្តយមិែអាឆកាត់្រងបាែ 7,649 30,994 4,814  19,471  

ភាពែ សគាន រធណ្តត ុះអាសែនបែល 
មិែទទួលសាា ល់ (5,053) (246,268) - - 

ការធក្រើក្បាស់ការខ្នត្រង់ពែធបែលមិែ
បាែទទួលសាា ល់ពីម ែ (60,777) (243,052) - - 

ពែធអរបររា 14,254 57,757 7,193  29,096  

ពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ 14,254 57,757 7,193  29,096  

 11.2 ពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញក្ត្វូរង់ 

ព័ត៌្ាែលមែិត្អាំពីរាំណ លពែធ ាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

  
 (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - រាំណត់្

សាា ល់ 3) 

នាថ្ងៃទី1 បែមររា 828 3,327 301  1,215  
ពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ ល 14,254 57,757 7,193  29,096  
ពែធធលើក្បារ់ឆាំណ៊ូ ល បាែរង់ (13,652) (55,318) (6,666) (26,964) 
ភាពែ សគាន ធោយការររបក្រ 
រ៊ូរិយរ័ណណ - 61 - (20) 

នាថ្ងៃទី 31 បែ្ន៊ូ 1,430 5,827 828  3,327  

11.3 ពែធខ្នត្ធយាងធៅម ែ  

ការខ្នត្រង់ពែធអាឆធយាងធៅធពលខ្នងម ែបាែែិងអាឆទ៊ូទាត់្ធ្ៀរែឹងក្បារ់ឆាំធណញជារ់ពែធរហ៊ូត្
ែល់5ឆ្ន ាំោរ់ពីឆ្ន ាំខ្នត្រង់ (ក្បាាំ) បត្ក្តូ្វសថិត្ធៅធក្កាមការពិែិត្យែិងវាយត្ថ្មលពី នាយរោឋ ែពែធោរ។  

អែ ធលាមតមក្រកាសសតីពីពែធធលើក្បារ់ឆាំធណញ ធែើមបីធយាងការខ្នត្រង់ពែធ ធៅឆ្ន ាំរែតរនាា រ់រហ៊ូត្
ក្បាាំ (5)ឆ្ន ាំ លរខែណឌ ែ៊ូឆខ្នងធក្កាមធែុះគួរបត្ក្តូ្វបាែរាំធពញ៖ 
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• ែិរែតរភាពថ្ែសរមមភាពអាជី្វរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ 

• ការរែតថ្ែភាពជាាច ស់ររស់ក្រុមហ៊ែ ែ 
• ព ាំាែការរាំណត់្ពែធឯរធតភាគីបែលធ្ាើធឡើងធោយអគានាយរោឋ ែពែធោរធៅធលើការខ្នត្រង់ពែធ 

ពែធខ្នត្រង់ ជារមមវត្ថ បែលក្តូ្វរាំណត់្ធោយអគានាយរោឋ ែពែធោរ ែិងមិែអាឆក្ត្ូវបាែយរមរ
ធក្រើក្រសិែធរើលរខណៈមួយរន ងឆាំធណ្តមលរខណៈវែិិឆេ័យបែលបាែធរៀររារ់ខ្នងធលើ មិែក្ត្ូវបាែ
រាំធពញ។ 

ព័ត៌្ាែលមែិត្អាំពី ការខ្នត្ពែធ ាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

ឆ្ន ាំធរើឆ្ន ាំធរើត្ធឡើង អាឆធក្រើក្បាស់បាែែល់ ទឹរក្បារ់ខ្នត្ពែធ 

សមត្ លយបែលបាែ
ធក្រើក្បាស់ែល់ថ្ងៃទី31 

បែ្ន៊ូ  ឆ្ន ាំ2019 

សមត្ លយបែលមិែ
ទាែ់បាែធក្រើក្បាស់នា
ថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ  ឆ្ន ាំ2019 

  ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 

     

2016 2021 163,400  163,400 -  

2017 2022 317,655  140,485 177,170 

  481,055  299,916 181,139 

សមម៊ូលជាពាែ់ធរៀល (រាំណត់្សាា ល់ធលែ2.1) 1,949,235 1,231,342 717,893 

11.4 ពនធពនា 

ពនធពនាជារទពយស្ក មខាងពរោ   ិនរតូែបានទទួលស្គា ល់ ពដាយស្គរវត ិនានភាពចាស់្លាស់្ថានិងអាច
ពរបើរបាស់្បាននាោលបរពិចេទពនោះ។ 

 

2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

  
 (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - រាំណត់្

សាា ល់ 3) 

ឆាំណ៊ូ លពែធពែាថ្ែក្ទពយសរមម     

សាំវធិាែ្ែធលើការបាត់្រង់ឥណទាែ 44,122 178,782 49,013 198,259  

ខ្នត្ពែធបែលមិែបាែធក្រើក្បាស់  35,434 143,578 96,211  389,173  

ឆាំណ៊ូ លពែធពែាថ្ែរាំណ ល     

ឆាំណ៊ូ លពែធពែាថ្ែក្ទពយសរមម (468) (1,895) (306)  (1,236)  

ពែធពែាជាក្ទពយសរមម 79,088 320,465 144,918  586,196  
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13. កម្ច៊ីព៊ីភាគទ្នុិក 
របាក់ក ចីពីភាគទុនិករ ួាន៖ 

 
2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 
  (រាំណត់្សាា ល់ 2)  (រាំណត់្សាា ល់ 2) 

 
 

 (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ -  
រាំណត់្សាា ល់ 3) 

ក្បារ់រមចី 5,259,500 21,432,463 2,759,500 11,087,671  

ការក្បារ់រងារក្ត្ូវរង់ 70,155 285,881 39,171 157,389  

 5,329,655 21,718,344 2,798,671 11,245,060 

 

របក្មរក្មួលថ្ែក្បារ់រមចីភាគទ ែិរាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 
 2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 
  (រាំណត់្សាា ល់ 2)  (រាំណត់្សាា ល់ 2) 

នាថ្ងៃទី1 បែមររា 2,759,500 11,087,671  1,290,000 5,207,730  

រមចីរបែថម 2,650,000 10,737,800  4,039,500 16,339,778  

ការទ៊ូទាត់្រមចី (150,000) (607,800) (2,570,000) (10,395,650) 

លធមែឿងអក្តរត៊ូក្បារ់ - 214,792 - (64,187) 

នាថ្ងៃនាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ 5,259,500 21,432,463 2,759,500 11,087,671 

ក្រុមហ៊ែ ែទទួលបាែក្បារ់រមចីពីភាគទ ែិរែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

រមចីពី Hikari Power Hong Kong Limited (“HPHKL”) 

• នាថ្ងៃទី15 បែសីហ្វ ឆ្ន ាំ2018 ក្រុមហ៊ែ ែបាែឆ ុះរិឆចសែាឥណទាែជាមួយ HPHKL ែ៊ូវទឹរក្បារ់
សរ រឆាំែួែ 1,500,000 ែ លាល រអាធមររិ។ ក្រុមហ៊ែ ែបាែធក្រើក្បាស់ឆាំែួែ 800,000 ែ លាល រអាធមររិ
រន ងឆ្ន ាំ2018 ែិងឆាំែួែ700,000 ែ លាល រអាធមររិរន ឆ្ន ាំ2019។ ឥណទាែធែុះែិងក្ត្ូវទ៊ូទាត់្សង
ទាាំងស្សុងធៅថ្ងៃទី15   បែសីហ្វ ឆ្ន ាំ2032 ជាមួយែិងការទ៊ូទាត់្ការក្បារ់ក្រោាំក្តី្ាសតមអក្ត 
10% រន ងមួយឆ្ន ាំ 

• ក្រុមហ៊ែ ែបាែធក្រើក្បាស់រិឆចសែាឥណទាែែាំរ៊ូងពី HPHKL យា៉េងធពញធលញជាមួយែឹងការែរ
ក្បារ់ជាធក្ឆើែោរ់ពីថ្ងៃទី20 បែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2018។ ឥណទាែធែុះែិងក្ត្ូវទ៊ូទាត់្សងទាាំងស្សុងធៅថ្ងៃ
ទី5   បែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2020 ជាមួយែិងការទ៊ូទាត់្ការក្បារ់ក្រោាំក្តី្ាសតមអក្ត 10% រន ងមួយឆ្ន ាំ។ 

• នាថ្ងៃទី28 បែមររា ឆ្ន ាំ2019 ក្រុមហ៊ែ ែបាែឆ ុះរិឆចសែាឥណទាែជាមួយ HPHKL ែ៊ូវទឹរក្បារ់
សរ រឆាំែួែ 2,000,000 ែ លាល រអាធមររិ។ ឥណទាែធែុះែិងក្ត្ូវទ៊ូទាត់្សងទាាំងស្សងុធៅថ្ងៃទី28   
បែមររា ឆ្ន ាំ2033 ជាមួយែិងការទ៊ូទាត់្ការក្បារ់ក្រោាំក្តី្ាសតមអក្ត 10% រន ងមួយឆ្ន ាំ។ ក្រុម
ហ៊ែ ែបាែធក្រើក្បាស់រិឆចសែាឥណទាែបែលធលើសពី 1,800,000 ែ លាល រអាធមររិជាមួយែឹងការ
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ក្បារ់ជាធក្ឆើែោរ់ពីថ្ងៃទី13 បែមីនា ែល់ថ្ងៃទី15 បែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2019 ធែើមបីក្ទក្ទង់ែល់ក្រតិ្រត្តិការ
ែិងធគាលរាំណងផ្ដល់ក្បារ់រមចីររស់ែលួែ។ 

• នាថ្ងៃទី24 បែត្ លា ឆ្ន ាំ2019 ក្រុមហ៊ែ ែបាែឆ ុះរិឆចសែាឥណទាែជាមួយ HPHKL ែ៊ូវទឹរក្បារ់
សរ រឆាំែួែ 2,000,000 ែ លាល រអាធមររិ។ ឥណទាែធែុះែិងក្ត្ូវទ៊ូទាត់្សងទាាំងស្សងុធៅថ្ងៃទី28 
បែមររា ឆ្ន ាំ2033 ជាមួយែិងការទ៊ូទាត់្ការក្បារ់ក្រោាំក្តី្ាសតមអក្ត 10% រន ងមួយឆ្ន ាំ។ 
នាកាលររធិឆេទថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 ក្រុមហ៊ែ ែមិែទាែ់បាែធក្រើក្បាស់រិឆចសែាឥណទាែធទ។ 

រមចីពី Lasmi Prime Investment  (LPI) 

• ធៅរន ងឆ្ន ាំ2019 ក្រុមហ៊ែ ែបាែទទួលឥណទាែរបែថមឆាំែួែ 300,000 ែ លាល អាធមររិ ពី LPI។ ឥណ
ទាែធែុះែឹងក្ត្ូវទ៊ូទាត់្សងទាាំងស្សុងធៅថ្ងៃទី24 បែមររា ឆ្ន ាំ2020 ជាមួយការក្បារ់ 10% រន ង
មួយឆ្ន ាំ។ ក្រុមហ៊ែ ែបាែធក្រើក្បាស់រិឆចសែាឥណទាែឆាំែួែ 150,000 ែ លាល អាធមររិរន ងឆ្ន ាំ2019 
បែលបាែទ៊ូទាត់្រឆួរាល់ធៅ LPI ធៅរន ងឆ្ន ាំ។ 

 2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្សាា ល់ 2)  (រាំណត់្សាា ល់ 2) 

រយៈធពលែលី 2,029,655 8,270,844 39,171 157,389 

រយៈធពលបវង 3,300,000 13,447,500 2,759,500 11,087,671 

 
5,329,655 21,718,344 2,798,671 11,245,060 

 

13. េំណុ្លបេសងៗ 

 

 2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

    

ក្បារ់ក្ត្ូវសងធៅ 121 Shoppe 53,635 218,563 45,166 181,477 

ឆាំណ្តយក្ត្ូវរង់ 52,252 212,927 17,526  70,419  

ពែធកាត់្ទ រក្ត្ូវទ៊ូទាត់្ 7,942 32,364 3,573  14,356  

ធផ្សងៗ 32,932 134,197 15,164  60,930  

 
146,761 598,051 81,429 327,182 
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14. បែើម្ទ្នុ 

ឆាំែួែភាគហ៊ែ ែ្មមតាែែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 2019 2018 

នាថ្ងៃទី1 បែមររា 25,000 12,500  

ភាគហ៊ែ ែរបែថម - 12,500  

នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ 25,000 25,000  

ភាគហ៊ែ ែ្មមតទាាំងអស់ក្តូ្វបាែឆ ុះរញ្ជ ីធបាុះផ្ាយែិងទ៊ូទាត់្ធោយាែត្ថ្មលធសមើគាន ឆាំែួែ 100 ែ លាល រ
អាធមររិរន ង 1ភាគហ៊ែ ែ។ 

 2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

នាថ្ងៃទី1  បែមររា 2,500,000  10,000,000  1,250,000  5,000,000  

ធឆញរន ងឆ្ន ាំ -  -  1,250,000  5,000,000  

នាថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ 2,500,000  10,000,000  2,500,000  10,000,000  

ព័ត៌្ាែលមែិត្អាំពីភាគហ៊ែ ែគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី 31 បែ ន្៊ូឆ្ន ាំ 2019 ែិង 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. ទ្ុនេក្ម្ុងតម្េទ្េបញ្ញតត ិ

ធក្រៀរធ្ៀររវាងសាំវធិាែ្ែតមរទរបញ្ញត្តិ ែិងសាំវធិាែ្ែ CIFRS for SMEs ែ៊ូឆខ្នងធក្កាម: 

 2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
   

សាំវធិាែ្ែតមរទរបញ្ញត្តិ 292,688 288,952 
ែរ៖ សាំវធិាែ្ែ CIFRS for SMEs (211,158) (222,674) 

ទ ែរក្មងុតមរទរបញ្ញត្តិ 81,530 66,278 

សមម៊ូលពាែ់ធរៀល 328,457 266,305 
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16. ចំណ្៉ូ លការក្បាក ់

 
2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 
 

(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

  
 (ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - រាំណត់្

សាា ល់ 3) 

ឆាំណ៊ូ លការក្បារ់ពី:     

ឥណទាែផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ែ 1,392,623 5,642,908 671,023  2,714,288  

 ក្បារ់រធញ្ញើធៅ្នាគារជាតិ្ែិង
្នាគារធផ្សងៗ 786 3,185 675  2,730  

 1,393,409 5,646,093 671,698  2,717,018  

17 ចំណាយការក្បាក ់

ធែុះជា ឆាំណ្តយការក្បារ់ធលើរមចីពីភាគទ ែិរររស់ក្រុមហ៊ែ ែ (រាំណត់្សាា ល់ 12)។ 

81  ចំណ្៉ូ លបេសងៗ  

 

   2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1) 

ឆាំណ៊ូ លផ្លរពិែ័យ 10,508 42,578 10,636  43,023  

ឆាំណ៊ូ ល (ឆាំណ្តយ) ធផ្សងធទៀត្  - 
ស ទធ 10,711 43,401 11,612 46,970 

ឆាំធណញ (ខ្នត្) ធលើអក្តរត៊ូរក្បារ់ - 
ស ទធ (3,887) (15,750) 1,807 7,309 

 17,332 70,229 24,055 97,302 
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19 ចំណាយបលើេុគាលកិ 

 
2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1)  

(រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1) 

ក្បារ់បែែិងក្បារ់ឈនួល 321,029 1,300,810 218,307  883,052  
អត្ថក្រធយាជ្ែ៍រយៈធពលែលីធផ្សងៗ
ធទៀត្ 90,804 367,937 25,692  103,924  

 
411,833 1,668,747 243,999  986,976  

20. ចំណាយបលើការរលំស ់

   2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2) 
អឆលែក្ទពយែិងហត្ថ៊ូរររណ៍  
(រាំណត់្សាា ល់ 9) 11,898 48,211 13,566  54,875  
រមមវ ិ្ ីរ ាំពយ៊ូទ័រ(រាំណត់្សាា ល់ 10) 1,450 5,875 1,408  5,695  
 
 

13,348 54,086 14,974  60,570  

21. ចំណាយក្េតិេតតិការបេសងៗ 

 2019 2018 
 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

  (រាំណត់្សាា ល់ 2)  (រាំណត់្សាា ល់ 2) 

ការជួ្លការយិាល័យ 35,163 142,480 25,506  103,172  
ឆាំណ្តយបផ្នរវជិាជ ជី្វៈ 31,304 126,844 9,217 37,283 
សាភ រៈការយិាល័យ 23,655 95,850 10,028  40,563  
ការធ្ាើែាំធណើ រ 22,514 91,227 10,001  40,454  
ឆាំណ្តយបផ្នរទាំនារ់ទាំែង 12,944 52,449 8,643  34,961  
ឆាំណ្តយធលើការធក្រើក្បាស់ទឹរធភលើង 8,814 35,714 6,473 26,183 
ពែធែិងអាជាា រ័ណណ 7,241 29,341 7,994  32,336  
សាជិ្រភាពែិងថ្ងលធសវា 7,037 28,514 6,703 27,114 
ឆាំណ្តយជួ្សជ្ លែិងបងទាាំ 6,108 24,750 7,050  28,517  
ឆាំណ្តយផ្ាយពាណិជ្ជរមម 
ែិងទីផ្ារ 5,402 21,889 6,241  25,245  
ឆាំណ្តយគណៈរមមការ 4,184 16,954 18,993 76,827 
ថ្ងលធសវា្នាគារ 2,720 11,021 703  2,844  
សាំវធិាែ្ែខ្នត្រង់ធលើក្ទពយសរមម
ធផ្សងៗធទៀត្ 2,273 9,210 7,379 29,848 

ធផ្សងៗ 27,046 109,590 17,542  70,956  

 196,405 795,833 142,473  576,303  
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22. ភតិសនា 

ក្រុមហ៊ែ ែបាែជួ្លការយិាល័យ បែលសថិត្ធក្កាមរិឆចក្ពមធក្ពៀងភតិ្សែាក្រតិ្រត្តិការ ជាមួយែឹងការក្ពមធក្ពៀងទ៊ូទាត់្ភតិ្សែា    
អរបររា ែ៊ូឆខ្នងធក្កាម៖ 

 

 
2019 2018 

 ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល 

 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

 (រាំណត់្ 
សាា ល់ 2.1) 

រន ងអាំឡ ង 1 ឆ្ន ាំ 35,110 143,075 22,085 88,737 
ធក្ឆើែជាង 1 ឆ្ន ាំ ធៅ 5 ឆ្ន ាំ 79,454 323,776 55,233 221,927 

ធក្ឆើែជាង 5 ឆ្ន ាំ 78,540 320,051 89,250 358,607 

 
193,104 786,902 166,568 669,271 

 

23. សម្តលុយ នងិក្េតេិតតកិារសម្ព័នធញាត ិ

ក្រតិ្រត្តិការសាំខ្នែ់ៗជាមួយសមព័ែធញាតិ្ រន ងការអាំឡ ងឆ្ន ាំ ែិងគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី31 បែ្ន៊ូ ឆ្ន ាំ2018 ែិង2017 ាែែ៊ូឆជា៖ 

សមព័ែធញាតិ្ ក្រតិ្រត្តិការ 2019 2018 
  ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល ែ លាល រអាធមររិ ពាែ់ធរៀល  

   
(រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1)  
(រាំណត់្ 

សាា ល់ 2.1) 

    
(ការរាយការណ៍ធឡើងវញិ - 

រាំណត់្សាា ល់ 3) 

LPI ឆាំណ្តយការក្បារ់ 3,945 15,985 113,307  458,327  

 សាឆ់ក្បារ់ពីរមចី 150,000 607,800 - - 

 ការទ៊ូទាត់្រមចី (150,000) (607,800) (2,759,500)  (11,087,671)  

HPHKL ឆាំណ្តយការក្បារ់ 461,107 1,868,406 95,616 386,767 

 រមចីរយៈធពលបវង 5,259,500 21,432,463 2,759,500  11,087,671  

 អក្តការក្បារ់ក្ត្ូវរង់ 70,155 285,881 39,171 157,389 

សាំណង សក្ារ់គណៈក្គរ់ក្គងសាំខ្នែ់ៗ 

ក្រុមហ៊ែ ែ ោត់្ទ រគណៈក្គរ់ក្គងសាំខ្នែ់ៗ ជារ គាលិរបែលាែម ែត្ាំបណងក្គរ់ក្គង រហ៊ូត្ែល់
ក្រធាែក្រុមក្រឹរាភិបាល។ អត្ថក្រធយាជ្ែ៍រយៈធពលែលី ែិងរយៈធពលបវងសក្ារ់រ គាលិរាែម ែ
ត្ាំបណងក្គរ់ក្គងសាំខ្នែ់ៗររស់ក្រុមហ៊ែ ែ ាែទាំហាំទឹរក្បារ់ឆាំែួែ 132,037 ែ លាល រអាធមររិ (ឬ
535,014ពាែ់ធរៀល) រន ងឆ្ន ាំ2019 ែិង 79,957 ែ លាល រអាធមររិ (ឬ323,325 ពាែ់ធរៀល) រន ងឆ្ន ាំ2018។ 
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24.     យថាភាពម្នពនធ 
ក្រព័ែធពែធោរធៅក្រធទសរមព ជា បាែឆលងកាត់្ការផ្លល ស់រត៊ូរជាធក្ឆើែ ក្ពមទាាំងបាែបរងបឆរជាពែធធក្ឆើែ
ក្រធភទ បែលាែភាពមិែឆាស់លាស់ ភាពផ្ា យពីគាន  ែិងឬ ែ សគាន រន ងឆាំធណ្តមអាជាា ្រពែធោរ ែិង
យ តត ្ិការ។ ពែធសថិត្ធៅធក្កាមការក្ត្ួត្ពិែិត្យ ែិងតមោែអធងាត្ពីអាជាា ្រពែធោរ បែលក្ត្ូវផ្តល់
សិទធិធោយឆារ់រន ងការោរ់ពិែ័យការោរ់ទណឌ រមម ែិងការគិត្ការក្បារ់រ៏       ាែ។ រញ្ញា ទាាំងអស់
ធែុះអាឆរធងាើត្ឲ្យាែហ្វែិភ័យ ពែធធៅរន ងក្រធទសរមព ជាបែលាែលរខណៈ ា្ំជាងធៅក្រធទសែថ្ទ     
ធទៀត្។គណៈក្គរ់ក្គង ធជ្ឿជារ់ថាការធ ា្ើសាំវធិាែ្ែធលើរាំណ លពែធាែលរខណៈក្គរ់ក្គាែ់ ធោយ
បផ្ែរធលើការររស្សាយ     រទរបញ្ញត្តិពែធ។ រ៉េ បែតអាជាា ្របែលជារ់ពារ់ព័ែធ អាឆែឹងាែការររស្សាយ
ែ សគាន  ធហើយផ្លរ៉េុះពាល់គិត្ោរ់ពីការរធងាើត្         អាជី្វរមមររស់ក្រុមហ៊ែ ែ អាឆាែទាំហាំ ា្ំ។ 

25. ក្ពឹតរិការណ៍្បក្កាយតរងតុលយការ 

ក្រុមហ៊ែ ែ គិត្ថាក្ពឹត្តិការណ៍ជ្ ាំវញិការររីរាលោលថ្ែវរី ស COVID-19 គឺជាក្ពឹត្តិការណ៍បែលមិែត្ក្មូវ 
ធអាយធ្ាើែិយ័ត្រមម បែលធ្ាើឲ្យរ៉េុះពាល់ធលើសាថ ែភាព ែិងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថ នាកាលររធិឆេទ ែិង
សក្ារ់ការយិររធិឆេទ ថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019។ រ៉េ បែត ការររីរាលោលធែុះ អាឆរ៉េុះពាល់ជា     សារវែត
ធលើលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថ ឆ្ន ាំ 2020 ែិងការយិររធិឆេទរែតរនាា រ់។ ធៅឆ្ន ាំ 2020 ្ នាគារជាតិ្ថ្ែ រមព ជា បាែ
បណនាាំសាថ រ័ែ្នាគារ ែិងហិរញ្ញវត្ថ ឲ្យយរឆិត្តទ រោរ់ឆាំធពាុះអតិ្ងិជ្ែបែលរាំព ងក្រឈមែឹងផ្ល
រ៉េុះពាល់ជារ់បសតង ែិង បាែអែ ញ្ញញ ត្ឲ្យាែការធរៀរឆាំរឆនាសមព័ែធឥណទាែសក្ារ់វស័ិយ បែល
ាែអាទិភាពែ៊ូឆាែបឆងរន ងសារាឆរ។ ធោយគិត្ពីការវវិត្តែ៍ថ្ែការររីរាលោលធែុះ ក្រុមហ៊ែ ែមិែ
ទាែ់អាឆរាំណត់្បាែពីផ្លរ៉េុះពាល់ធលើសាថ ែភាពលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថ  ែិងលាំហ៊ូរសាឆ់ក្បារ់ធៅធឡើយ
ធទ។ ក្រុមហ៊ែ ែ ែឹងរែតពិែិត្យធមើលអាំពីសាថ ែការណ៍ត្ធៅម ែធទៀត្។ 

ធក្ៅពីការលាត្ក្ត្ោងព័ត៌្ាែធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ធែុះ ព ាំាែក្ពឹត្ដិការណ៍បែលបាែ ធរើត្
ធឡើងធក្កាយថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 បែលាែឥទធិពលខ្នល ាំងធលើសាថ ែភាព ែិងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថ  ររស់
ក្រុមហ៊ែ ែនាកាលររធិឆេទ ែិងសក្ារ់ការយិររធិឆេទថ្ងៃទី31 បែ ន្៊ូ ឆ្ន ាំ2019 ធឡើយ។ 
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