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ឥណទានតាមផលតិផល 
សំព ៀតឥណទាន (គិតជាដុល្លា រអាពមរកិ)

2018 2019 2020

សំង្ពៀតឥណទានររស់ ប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ 
បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្កើនង្ ើខចំនួន 
10.32% ង្រើង្ធៀរង្ៅនរខឆ្នំម នបដ្លមានចំនួន 
7,742,351 ដ្ ល្លារអាង្មរិក ្ិតប្តរមដ្ំណ្តច់បខធនូ 
ឆ្នំ2020។ ឥណទានម ូតូ្ឺជាផលិតផលធំជាខង្្
រខអស់ង្ោយមានប្របហល 80.51% ដនសំង្ពៀត
ឥណទានសរ រ ង្ហើយផលិតផលឥណទានបដ្ល
ធំរនាារ់មានដ្ូចជាឥណទាន ផ្ទាល់ខលួន/អាជីវកមម 
9.88% និខឥណទានរយៈង្ពលខលី 7.77%។ 
 

១. លទ្ធផលប្រតិរតតកិារសង្ខេរ 

ឥណទានតាមផលិតផល (1) 
សំង្ពៀតឥណទាន (្ិតជាដ្ ល្លារអាង្មរិក) 

ផលិតផល 2018 2019 2020 
ឥណទានម ូតូ    3,233,915     5,394,184     6,233,445  
ឥណទានរយៈង្ពលខលី       309,117        661,325        601,318  
ឥណទានផ្ទាល់ខលួន/អាជីវកមម       459,759        686,852        764,565  
ឥណទានផលិតផល១២១           7,755          12,355            9,838  
ឥណទានង្ផ្សខៗ       348,247        263,110        133,185  
សរ រ    4,358,794     7,017,826     7,742,351  

(1) សមត ល្យកនុខសូចនាករសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដនប្ រ្ឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី. 

  

 

 

 

 

 

សំង្ពៀតឥណទាន (ចំននួឥណទាន) 

ផលិតផល 2018 2019 2020 
ឥណទានម ូតូ           1,997            3,701            4,543  
ឥណទានរយៈង្ពលខលី              416               542               535  
ឥណទានផ្ទាល់ខលួន/អាជីវកមម                98               133               133  
ឥណទានផលិតផល១២១                23                 58                 52  
ឥណទានង្ផ្សខៗ              770                 95                 47  
សរ រ           3,304            4,529            5,310  
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ឥណទានតាមផលតិផល 
ចំនួនឥណទាន

2018 2019 2020
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បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ផតល់ប្បាក់កមចីដ្ល់   
អតិថិជនប្្រ់ប្រង្ភទ្ និខប្្រ់វិស័យង្ដ្ើម្បីង្ប្រើ
ប្បាស់សប្មារ់អាជីវកមម ឬង្ប្រើប្បាស់ផ្ទាល់ខលួន។ 
បរ៊ែមរ៊ែូ ង្ផ្ទោតង្លើអតិថិជន ង្ៅតំរន់ជាយប្ក ខបដ្ល
មានកប្មិតជីវភាពទារនិខមធ្យមក៏ដ្ូចជាអតិថិជន  
អាជីវកមមខានតតូចរំផ ត និខតូចបដ្លមានរំណខ
ពប្ខីកសកមមភាពអាជីវកមមររស់ខលួន។ ង្ៅច ខឆ្នំ 
2020 អតិថិជនររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ ង្កើនង្ ើខដ្ល់ 5,084 
នាក់ (2019: មានចំនួន 4,315នាក់) បដ្លកនុខង្នឹះ
មានអតិថិជនស្រសតីចំនួន 2,018នាក់ និខអតិថិជន
រ រសចំនួន 3,066នាក់។ 
 

ចនំនួអតថិជិនឥណទាន 
ការពិពណ៌នា 2018 2019 2020 
ចំនួនអតិថិជនសរុប           3,251            4,315            5,084  
ចំនួនអតិថិជនស្រសតី           1,690            1,888            2,018  
ចំនួនអតិថិជនបុរស           1,561            2,427            3,066  

 

 

 

 

 

 

 

ឥណទានបានរង្ញ្ចញ 
ការពិពណ៌នា 2018 2019 2020 
ឥណទានបានរង្ញ្ចញ (្ិតជាដ្ ល្លារអាង្មរិក)    5,159,153     7,644,321     6,638,814  
ចំនួនឥណទានបានរង្ញ្ចញ           2,676            3,483            3,136  

្ ណភាពឥណទាន 
ការពិពណ៌នា 2018 2019 2020 
ចំនួនប្បាក់ង្ដ្ើមបដ្លយឺតយ៉ាវ       329,413        330,111        420,207  
ឥណទានមិនដ្ំង្ណើរការ (30ដថៃ)       310,281        283,180        299,607  
អន បាតឥណទានមិនដ្ំង្ណើរការ (30ដថៃ) 7.12% 4.04% 3.87% 

ង្ៅកនុខអំ ុខដនវិរតតិកូវីដ្-19ង្នឹះ ឥណទានមិនដ្ំង្ណើរការររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី សថិតកនុខអប្តាបដ្លអាច
ប្្រ់ប្្ខបានមានចំនួន 3.87% (2019៖ 4.04%)។ 
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២. លទ្ធផលហរិញ្ញវតថុសង្ខេរ 
   (្តិជាដ្ ល្លារអាង្មរិក) 

លទ្ធផលហរិញ្ញវតថសុង្ខេរ 
(CIFRS សប្មារ់ SMEs) 

2020 2019 2018 Change (%)(2) 

បានង្ធវើសវនកមម បានង្ធវើសវនកមម បានង្ធវើសវនកមម  
ទ្ិននន័យហិរញ្ញវតថុង្ប្ជើសង្រីស     
ប្ទ្ព្យសកមម        8,834,515          7,689,065           4,815,496  14.90% 
ឥណទានផតល់ដ្ល់អតិថិជនស ទ្ធ        7,731,692           6,944,899          4,233,382  11.33% 
រំណុល         6,578,551          5,477,846          2,880,928  20.09% 
ប្បាក់កមចីពីភា្ទ្ និក         6,450,653          5,329,655           2,798,671  21.03% 
ង្ដ្ើមទ្ ន         2,500,000          2,500,000          2,500,000  - 
មូលធន         2,255,964           2,211,219           1,934,568  2.02% 
ចំណូលដ្ ល          1,882,105           1,410,741             695,753  33.41% 
ប្បាក់ចំង្ណញម នដ្កពនធ              63,479             290,905             106,603  (78.18%) 
ប្បាក់ចំង្ណញស ទ្ធង្ប្កាយដ្កពនធ              44,745             276,651               99,410  (83.83%) 
ប្បាក់ចំណូលកនុខមួយហ៊ែ ន                  1.79                  11.07                   3.98  (83.83%) 
     ្នលរឹះអន បាតសូចនាករសំខាន់ៗ     
អប្តាចំណូលពីប្ទ្ព្យសកមម 0.51% 3.60% 2.06%  
អប្តាចំណូលពីមូលធន 1.98% 12.51% 5.14%  
អន បាតស្ថធនភាព 24.08% 28.06% 41.15%  
កប្មិតប្រតិរតតិការស ទ្ធ 10.25% 10.26% 6.11%  
អន បាតចំណ្តយប្រតិរតតិការ 13.31% 11.12% 13.51%  
អន បាតចំណ្តយង្ធៀរចំណូល 85.87% 65.73% 82.46%  
អន បាតផលិតផលរ ្គលិក                   503                 4,256                 3,550   
ចំនួនឥណទាន                5,310                4,529 3,304  
ចំនួនរ ្គលិក                     89                      65                      28   

     (2) របប្មរប្មួលជាភា្រយរវាខឆ្នំ 2019 និខឆ្នំ 2020។  
ចណុំចសំខាន់ៗ កនខុឆ្ន2ំ020៖ 

- ប្ទ្ព្យសកមម ង្កើនង្ ើខ 14.90% ពី 7,689,065 ដ្ ល្លារអាង្មរិក រហូតដ្ល់ 8,834,515 ដ្ ល្លារអាង្មរិក។ 
- ឥណទានស ទ្ធង្កើនង្ ើខ 11.33% រហូតដ្ល់ 7,731,692 ដ្ ល្លារអាង្មរិក។ 
- ប្បាក់កមចីពីភា្ទ្ និកង្កើនង្ ើខ 21.03% រហូតដ្ល់ 6,450,653 ដ្ ល្លារអាង្មរិក។ 
- មូលធនង្កើនង្ ើខ 2.02% ពី 2,211,219 ដ្ ល្លារអាង្មរិក រហូតដ្ល់ 2,255,964 ដ្ ល្លារអាង្មរិក។ 
- ប្បាក់ចំង្ណញស ទ្ធង្ប្កាយដ្កពនធ មានចំនួន 44,745 ដ្ ល្លារអាង្មរិក។ 

 

 

 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 5 

 

៣. រណ្តត ញប្រតិរតតិការ 
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៤. ព័ត៌មានទ្ូង្ៅររសប់្្រឹះស្ថថ ន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អពំ ីបរ៊ែមរ៊ែ ូហ្វាយបនន ភអីលិស  ី

បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ប្តូវបានរង្ខកើតង្ ើខង្ៅកនុខប្រង្ទ្សកមពុជា ង្ៅដថៃទ្ី22 បខមីនា ឆ្នំ2015 កនុខង្ោលរំណខង្ដ្ើម្បី
កាាយជាស្ថារ័នមីប្កូហិរញ្ញវតថុឈានម ខង្្មួយ ង្ៅកនុខប្រង្ទ្សកមពុជា បដ្លមានការិយល័យង្ៅកនុខង្ខតតចំនួនរី។ បរ៊ែមរ៊ែូ 
ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាផលូវការង្ោយធនាោរជាតិ ដនកមពុជា ង្ោយទ្ទ្ួលបានអាជាារ័ណណជាផលូវការង្ៅ     
ដថៃទ្ី07 បខឧសភា ឆ្នំ2015។ 

រចចុរ្បនន បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ផតល់ជូនង្សវាកមមរឋមររស់ខលួន បដ្លប្តូវបានរចនាង្ ើខង្ដ្ើម្បីចូលរួមចំបណកកនុខ      
វិស័យឥណទានខានតតូចរំផ ត ខានតតូច និខមធ្យម បដ្លប្តូវបានផតល់ង្ោយស្ថារ័នហិរញ្ញវតថុ។ 

ង្យើខង្ផ្ទោតង្លើផលិតភាពររស់អតិថិជន ង្ដ្ើម្បីឱ្យពួកង្្អាចសង្ប្មចបាននូវសកាោន ពលង្ពញង្លញររស់ពួកោត់ង្ោយ 
ស្ថរបតលកេណៈហ្វនិភ័យដនការផតល់ង្សវាកមមររស់មីប្កូហិរញ្ញវតថុដ្ល់សហប្ោសខានតតូចរំផ ត ខានតតូច និខមធ្យមទាំខ
ង្នាឹះ។ 

ង្យើខសង្ប្មចង្ោលង្ៅង្នឹះបានង្ោយការសខកត់ធៃន់ង្ៅង្លើអតថប្រង្យជន៍ដ្៏ធំង្ធខ ដនការផតល់សិទ្ធិអំណ្តចដ្ល់អតិថិជន 
តាមរយៈវិន័យដនភាពស ីចង្វាក់ និខង្ចតនាង្ដ្ើម្បីសង្ប្មចបានទាំខង្ោលង្ៅរយៈង្ពលខលី និខរយៈង្ពលបវខ។ 

ផលិតផលបដ្លង្យើខផតល់ជូននរខជួយឱ្យអតិថិជនអាចរំង្ពញនូវតំរូវការររស់ពួកង្្ និខជួយង្លើកកមពស់កប្មិតជីវភាពរស់
ង្ៅប្រករង្ោយង្សចកតីដថលថនូរ មានការរីកចង្ប្មើន និខមាន្ ណភាពប្្រ់ប្ោន់ ដនស្ថានភាពង្ៅកនុខជីវិតររស់ពួកង្្។ 
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ទ្ស្សនវស័ិយ នខិ ង្រសកកមម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទ្សស្នវសិយ័ 
ប្ រ្ឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី នរខង្ធវើឲ្យអតិថិជន
ររស់ខលួន មានជីវភាពកាន់បតប្រង្សើរនាង្ពលអនា្តង្ៅកនុខសខគមកមពុជា 
តាមរយៈការចូលរួមផតល់ង្សវាហិរញ្ញវតថុ។ 

 

ង្រសកកមម 
ប្ រ្ឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី បានកំណត់រួចជា
ង្ប្សចនូវង្ោលង្ៅ ង្ដ្ើម្បីកាាយជាប្ក មហ៊ែ នឈានម ខ កនុខការផតល់         
ង្សវាកមមហិរញ្ញវតថុ ង្ហើយជាពិង្សស នរខនាំមកនូវប្រតិរតតិការដនង្សវាលអ
ជូនអតិថិជនប្្រ់រូរ។ 
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ប្រវតត ិបរ៊ែមរ៊ែ ូហ្វាយបនន ភអីលិស  ី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

២០១៥ 

២០១៧ 

២០១៨ 

២០២០ 

បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វាយបនន ភអីិលសុី ត្តូវបានចុុះបញ្ជីជាមួយត្រសួងពាណិជជរមម ជាត្រមុហ៊ែនុ     
មហ្ជនទទួលខុសត្តូវមានរត្មតិ នៅថ្ថៃទី29 បខមររា ឆ្ាំ2015 នងិត្រប់ត្រងនោយ      
ត្រុមហ៊ែនុ Lakshmi Prime Investment Co., Ltd នងិត្រមុហ៊ែនុ Hikari Power             

Hong  Kong  Ltd បែលមាននែើមទនុចុុះបញ្ជីចនំួន 1,000,000 ែុល្លារអានមរិរ។ 
 

រង្ខកើនង្ដ្ើមទ្ នច ឹះរញ្ជីររស់ខលួនពី 1,000,000 ដ្ ល្លារអាង្មរិក ង្ៅដ្ល់ 1,250,000 
ដ្ ល្លារអាង្មរិក ជាមួយធនាោរជាតិដនកមពុជា។ 

បនងកើននែើមទុនចុុះបញ្ជីព ី 1,250,000 ែុល្លារអានមរិរ នៅែល់ 2,500,000 ែុល្លារអានមរិរ 
ជាមយួធនាគារជាតិថ្នរមពជុា។ ជាមយួនឹងនែើមទនុចុុះបញ្ជថីមីននុះនធវើឱាយ បប៊ែមប៊ែ៊ូ មានលទធភាព
ពត្ងីរត្បតិបតតកិារអាជវីរមមរបស់ខលួន នៅរនុងឆ្ាែំបែលនយើងបានទទលួអាជាញាបណ័ណសត្មាប់ការ
នបើរសាខាចំននួបពីីធនាគារជាតិថ្នរមពជុា រមួមាន សាខាត្សុរអងគសនួល សាខាត្រុងតាន្មា នងិ
សាខាត្សរុរពំង់ត្តឡាច។ 

ទទួលអាជាញាប័ណណសត្មាប់សាខាថមីចំនួនត្បាំមួយបបនែមនទៀតពី ធនាគារជាតិថ្នរមពុជា
មានែ៊ូចជា សាខាត្សុរខាាច់រណ្តាល សាខាត្សុររំពង់ត្តបបរ សាខាត្សុរនជើងថ្ត្ព 
សាខាត្សុរពញាឮ សាខាត្សុរបាទី និងសាខាត្សុរត្តាំររ់។ 
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ស្ថរលិខតិអ្គនាយក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ឆ្ន ំ ២០២០ ជាឆ្នបំ្តវូបានចខច ំ មនិដ្ចូជាឆ្នណំ្តមយួង្នាឹះង្ ើយ។ ង្ៅង្ពលបដ្លង្យើខចរ់ង្ផតើមពីង្ដ្ើមឆ្នំមកង្យើខបាន
្ិតទ្ កជាង្ប្សចថាវាជាឆ្នំដ្៏អស្ថារ្យដនការផតល់ប្បាក់កមចី រួមជាមួយនរខយ ទ្ធស្ថស្រសតដ្៏រឹខមាំបដ្លប្្រឹះស្ថាន បរ៊ែមរ៊ែូ បានង្មើល
ង្ ើញកនុខរយៈង្ពលរួនឆ្នំកនលខមក។ ង្យើខកំព ខបតសថិតង្ៅង្លើភាពង្ជា្ជ័យដនការសង្ប្មចបាននូវង្ោលង្ៅរយៈង្ពល
បវខ បដ្លង្យើខបានោក់ង្ចញង្ៅកនុខយ ទ្ធស្ថស្រសតររស់ង្យើខ្ឺ “រង្ខកើតថមី”។  ខណៈង្ពលង្នាឹះជំខឺកូវីដ្-១៩ បានវាយ
ប្រហ្វរពិភពង្ល្លកយ៉ាខខាាំខសង្ម្បើម។ ពិភពង្ល្លកប្តូវបានទ្ទ្ួលជំខឺឆ្លខរាតត្ាតបដ្លង្យើខមិនធាារ់ជួរប្រទ្ឹះពីម នមក 
ភាាមៗង្នាឹះង្យើខក៏បានសថិតកនុខការថយច ឹះនូវប្បាក់ចំណូល ខណៈង្ពលបដ្លការចំណ្តយររស់ង្យើខង្ៅបតរនត។ ង្ពល
ង្នាឹះ ជាង្ពលបដ្លង្យើខមានការដ្ូរង្ោឹះយ ទ្ធស្ថស្រសតររស់ង្យើខជារនាាន់។ ង្យើខមិនបដ្លមានវិធីស្ថស្រសតណ្តមួយង្ប្តៀម
ទ្ កង្ដ្ើម្បីង្ោឹះប្ស្ថយវិរតតិដ្ូចង្នឹះង្ទ្ រ  បនតកនុខរយៈង្ពលបតរ  នាានសបាោហ៍រ  ង្ណ្ត្ណឹះ ង្យើខបានប្្រ់ប្្ខ ង្ោឹះប្ស្ថយ និខ
កាោរ់ស្ថានការណ៍ ប្ពមទាំខបកសប្មួលប្រតិរតតិការររស់ង្យើខង្ ើខវិញ។ 

សថិតង្ប្កាមកាលៈង្ទ្សៈដ្៏្ួរឱ្យភ័យខាាចដនជំខឺរាតត្ាតង្នឹះ វាបានផ្ទាស់រតូរការយល់ង្ ើញររស់ង្យើខ ដ្ូចជាការអន វតតន៍
ការង្វរពីចមាាយតាមរយៈការង្ប្រើប្បាស់រង្ចចកវិទ្្ា។ បរ៊ែមរ៊ែូ បានរនថយង្ល្បឿន ង្លើបផនការពប្ខីកអាជីវកមមររស់ខលួន 
ង្ទាឹះជាយ៉ាខណ្តក៏ង្ោយអតិថិជនង្ៅបតជាអាទ្ិភាពខពស់រំផ ត បដ្លង្យើខង្ៅបតរនតង្ធវើការទ្ំនាក់ទ្ំនខឲ្យកាន់បតប្រង្សើរ
ង្ ើខជាង្រៀខរាល់ដថៃ។ ខ្ុំមានង្មាទ្នភាពង្ៅអវីៗបដ្លប្ក មហ៊ែ នររស់ង្យើខសង្ប្មចបាន ជាមួយភាពរត់បរន ភាពរឹខមាំ 
ភាពកាាហ្វន និខការយកចិតតទ្ កោក់ខពស់។ សូមអរ្ ណចំង្ ឹះ ចូលរួមដ្៏ធំង្ធខររស់អនក និខសូមឲ្យប្្រ់បផនកដនអាជីវកមម 
ង្ធវើការរួមោនជាធលុខមួយ ង្ដ្ើម្បីរនតឲ្យដ្ំង្ណើរការង្ៅម ខជាង្រៀខរហូត។ ង្យើខអាចង្ប្រើង្ពលមួយង្នឹះ ឲ្យង្ៅជាង្ពលដ្៏អស្ថារ្យ
រំផ ត។ 

 

 

 

"ខ្ុំបាទមាននសចរតីនសាមនសាសរីររាយ រនងុការបង្ហាញន៊ូវ
របាយការណ៍ត្បចំឆ្ាំ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរបស់  

បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វាយបនន ភីអិលសុ ីសត្មាប់ឆ្ា២ំ០២០។" 
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ង្ទាឹះរីជាង្ៅកនុខអំ ុខង្ពលដនវិរតតិកូវីដ្-19ង្នឹះក៏ង្ោយ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្ៅបតសង្ប្មចបាននូវប្បាក់ចំង្ណញ
ចំនួន 44,745 ដ្ ល្លារអាង្មរិក ជាលទ្ធផលង្យើខសង្ប្មចបាន អប្តាចំង្ណញពីមូលធនចំនួន 1.98% និខអប្តាចំង្ណញពី  
ប្ទ្ព្យសកមមចំនួន 0.51%។ ប្ទ្ព្យសកមមសរ រររស់ង្យើខង្កើនង្ ើខចំនួន 14.90% បដ្លមានចំនួន 8,834,515 ដ្ ល្លារ       
អាង្មរិក ្ិតប្តរមដ្ំណ្តច់បខធនូ ឆ្នំ2020 បដ្លភា្ង្ប្ចើនមកពីការង្កើនង្ ើខដនសំង្ពៀតឥណទានស ទ្ធបដ្លមានអប្តា
កំង្ណើនប្រចំឆ្នំ 11.33% បដ្លមានចំនួន 7,731,692 ដ្ ល្លារអាង្មរិក ង្ោយរក្ាបាននូវ្ ណភាពឥណទានមានភាពលអ
ប្រង្សើរជាខម នបដ្លមានអប្តា 3,87% (ឆ្នំ2019៖ មានអប្តា 4,04%)។ 

ខ្ុំង្ជឿជាក់ង្លើង្ោលង្ៅយ ទ្ធស្ថស្រសត និខ្ ណតដមលររស់ង្យើខនរខអាចជំរ ញកំង្ណើនប្បាក់ចំង្ណញង្ៅឆ្នំង្ប្កាយ រួចនិខ
រង្វាញភាពង្លចង្ធាាររស់ង្យើខកនុខទ្ីផ្ារមីប្កូហិរញ្ញវតថុ។ 

ទ្នទរមនរខង្ពលង្នឹះបដ្រ វិស័យហិរញ្ញវតថុង្ៅកមពុជាបានរង្វាញពីការង្កើនង្ ើខនូវលទ្ធភាព ដនការទ្ទ្ួលបានង្សវាឥណទាន 
នាង្ពលអនា្ត។ កនុខនាមជាប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ ង្យើខនរខរនតកស្ថខភាពង្ជា្ជ័យ ប្ពមទាំខអភិវឌ្ឍ្ង្ប្មាខជាង្ប្ចើន
នាង្ពលអនា្ត ង្លើសពីង្នឹះង្ទ្ៀតង្យើខនរខរនតបសវខរកឱកាសវិនិង្យ្ថមីៗបដ្លរង្ខកើន្ ណតដមលសប្មារ់ភា្ទ្ និកង្រើ
ង្ទាឹះជាង្សដ្ឋកិចចសថិតង្ៅកនុខររិយកាសមិនប្បាកដ្ប្រជាក៏ង្ោយ។ ង្នឹះ្ឺជាការង្រតជាាចិតតចំង្ ឹះអភិបាលកិចចលអ រួមទាំខ
ការង្ផ្ទោតយកចិតតទ្ កោក់ង្ៅង្លើអតិថិជនបដ្លជាបផនកដ្៏សំខាន់មួយដនការធានានូវភាពង្ជា្ជ័យជារនតរនាារ់ររស់បរ៊ែមរ៊ែូ 
ង្ហើយង្នឹះវាជាអវីបដ្លង្យើខបតខបតង្ធវើ។   

ជារឋម និខពិង្សសរំផ ត ខ្ុំសូមបថលខអំណរ្ ណយ៉ាខប្ជាលង្ប្ៅដ្ល់រ ្គលិកជួរម ខ និខរ ្គលិកទាំខអស់ នូវការង្រតជាា
ចិតតខពស់ និខវិន័យយ៉ាខម តមាំង្ដ្ើម្បីរក្ានិរនតរភាពអាជីវកមមររស់ង្យើខ ក៏ដ្ូចជាការខិតខំប្ររខបប្រខកនុខការរំង្ពញការង្វរ
ង្រើង្ទាឹះជាសថតិកនុខវិរតតិ កូវីដ្-19 ង្នឹះក៏ង្ោយ។ ការង្រតជាាចិតតររស់អនករាល់ោន ង្ធវើឲ្យប្្រឹះស្ថានមានភាពង្ជា្ជ័យ ង្យើខសូម
អរអរដ្ល់អនករាល់ោនកនុខការខិតខំប្ររខបប្រខដ្៏សំខាន់ង្នឹះ។ ជាទ្ីរញ្ចរ់ ង្ោយស្ថររ ្គលិកទាំខអស់ និខយ ទ្ធស្ថស្រសតបដ្ល
ជាមូលោានប្្រឹះររស់ង្យើខ ង្ទ្ើរង្យើខទ្ទ្ួលបានង្ជា្ជ័យកនុខរយៈង្ពល4ឆ្នំកនលខមក។ ង្យើខង្ៅបតរនតការង្វរដ្៏លអររស់
ង្យើខង្ៅដថៃង្នឹះ ដថៃបសអក និខសប្មារ់ទ្សវត្សរនតរនាារ់ង្ទ្ៀត។ 

ខ្ុំសូមបថលខអំណរ្ ណយ៉ាខប្ជាលង្ប្ៅដ្ល់ ប្ក មប្ររក្ាភិបាល នាយក នាយិកា និខរ ្គលិកទាំខអស់ សប្មារ់ការោំប្ទ្ 
និខការខិតខំប្ររខបប្រខរំង្ពញការង្វរអស់ពីកមាាំខកាយកមាាំខចិតតដ្ល់ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្ដ្ើម្បីទ្ទ្ួលបាន
ង្ជា្ជ័យបដ្លរំពរខទ្ កង្ៅឆ្នំរនតរនាារ់ង្ទ្ៀត។ 

 

 
 
 
 
 
ង្ោក កកវ សខុា 
អ្គនាយក បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី 
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៥. ទ្ិដ្ឋភាពង្លើ សកម្មភាពអាជីវកម្ម 

ភា្ទ្ នកិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ង្ដ្ើមទ្ នបដ្លបានរខ់ររស់ប្ក មហ៊ែ ន នាដថៃទ្ី31 បខធនូ ឆ្នំ2020 មានចំនួន 2,500,000 ដ្ ល្លារអាង្មរិក បដ្លកាន់ការ់ 50% 
ង្ោយ លក្សមី ប្បាយម៍ អ៊ែ៊ិនង្វសមិន ខូអិលធីឌី និខ 50% ង្ទ្ៀតកាន់ការ់ង្ោយ Hikari Power Hong Kong Limited មាន
តដមលកនុខមួយភា្ហ៊ែ នង្សមើនរខ 100 ដ្ ល្លារអាង្មរិក។ 
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ប្ក មប្ររកា្ភបិាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមាជិកប្ក មប្ររក្ាភិបាលមានរាយនាមដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

ង្ល្លក Yoichi Shiraishi  ប្រធានប្ក មប្ររក្ាភិបាល 
ង្ល្លក លរម ស ជាតិ  អភិបាល 
ង្ល្លក Mitsutoki Shigeta     អភិបាល 
ង្ល្លក ណ្ត ស ធី     អភិបាលឯករាជ្យ 
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ប្រុមប្រឹរនាភិបាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ង្ល្លក លរម ស ជាត ិជាប្ក មប្ររក្ាភិបាល ដនប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ទ្នទរមជាមួយោនង្នឹះបដ្រង្ល្លក
ក៏ជាប្រធាននាយកប្រតិរតតិ ប្ក មហ៊ែ ន លក្សមី ប្បាយម៍ អ៊ែ៊ិនង្វសង្មន ខូអិលធីឌី និខជាអ្គនាយកប្ក មហ៊ែ ន PCG បដ្លជា     
ដដ្្ូប្ក មហ៊ែ នប្ររក្ាង្យរល់បផនកហិរញ្ញវតថុង្ៅកមពុជា។ ង្ល្លកក៏ជាដដ្្ូប្្រ់ប្្ខ ប្ក មហ៊ែ ន NAS Co., Ltd ផខបដ្រ។ ម ន
ង្ពលចូលរួមជាមួយប្ក មហ៊ែ ន PCG និខប្ក មហ៊ែ ន NAS Co., Ltd ង្ល្លកបានចំណ្តយអស់រយៈង្ពលជាខ ១០ឆ្នំ ជាជំនួយ
ការប្រធានប្ក មហ៊ែ ន Morision Kak & Associates បដ្លជាសមាជិកដនប្ក មហ៊ែ ន Morision International។ ង្ល្លកធាារ់
ង្ធវើការង្វរជាអនកប្តួតពិនិត្យ និខតាមោនបផនកហិរញ្ញវតថុ (Financial Controller) ង្ៅប្ក មហ៊ែ ន Leopard Capital 
(Cambodia) Ltd រយៈង្ពលជាខ២ឆ្ន។ំ 

ង្ល្លកបតខបតចំណ្តយង្ពលង្វល្លដ្៏មានតដមលររស់ង្ល្លក ង្ដ្ើម្បីចូលរួមចំបណកកនុខការង្វរសខគមមានជាអាទ្ិ៍ ជាសមាជិក
សភា ណិជជកមមកមពុជា (CCC) អន ប្រធាន ( Vice President ) ដនសមា្មន៍សហប្្ិនវ័យង្កមខកមពុជា (YEAC) និខជា
សមាជិកប្ក មប្ររក្ាភិបាលររស់កលររអនកវិនិង្យ្កមពុជា (“CIC”)។ 

ង្ល្លក លរម ស ជាតិ បានទ្ទ្ួលសញ្ញារ័ប្ត CPA Qualification ពី CPA Australia Ltd, ACCA Qualification ពី The 
Association of Charted Accountants ពីចប្កភពអខ់ង្្លស និខ Master of Science ពី University of London ពី       
ចប្កភពអខ់ង្្លស។ ង្ល្លកបានរញ្ចរ់ថានក់ររិញ្ញារប្តង្សដ្ឋកិចច ពីស្ថកលវិទ្្ាល័យភូមិនទនីតិស្ថស្រសត និខវិទ្្ាស្ថស្រសត    
ង្សដ្ឋកិចចង្ៅប្រង្ទ្សកមពុជា។
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រចនាសមព័ន្ធប្្ឹឹះស្ថនន្ 
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ង្ល្លក បកវ ស ខា ជាអ្គនាយក ដនប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ 
ហ្វាយបនន ភីអិលស ី។ ង្ល្លកបានចូលរង្ប្មើការង្វរង្ៅ បរ៊ែមរ៊ែូ កនុខ
ឆ្នំ២០១៦ ជានាយកប្រតិរតិតហិរញ្ញវតថុ។ ង្ប្កាមការដ្រកនាំររស់ 
ង្ល្លក ស ខា បានរង្ខកើតយ ទ្ធស្ថស្រសតហិរញ្ញវតថុបដ្លបានជំរ ញ
ប្្រឹះស្ថានឱ្យរីកចង្ប្មើន តាមរយៈការង្រៀរចំប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថុ
ង្ ើខវិញ។ បរ៊ែមរ៊ែូ មានការរីកដ្ ឹះោលពីមួយឆ្នំង្ៅមួយឆ្នំ ង្ហើយ
អវីបដ្លសំខាន់រំផ តង្នាឹះ្ឺ ង្ល្លក ស ខា ជាអនកដ្រកនាំដ្៏សំខាន់
មួយង្ៅកនុខយ ទ្ធស្ថស្រសតប្រតិរតតិការង្ោយផតល់នូវ្ ណតដមលរួមមាន
ង្សចកតីង្ោរព ភាពដថលថនូរ ភាពស ចរិត ភាពង្ស្ថាឹះប្តខ់ ង្លើរាល់ការ
សង្ប្មចចិតតង្ផ្ទោតង្លើអតិថិជនង្ោយង្យខតាមវរ្បធម៌ និខស្ថារតី
ដនការដចនប្រឌិត។ 

ម នង្ពល ង្ល្លក ស ខា បានចូលរង្ប្មើការង្វរង្ៅ បរ៊ែមរ៊ែូ ង្ល្លក
ធាារ់មានរទ្ពិង្ស្ថធន៍ជាខ 13ឆ្នំ កនុខវិស័យធនាោរ។ កនុខនាមជា
អនកដ្រកនាំមួយរូរង្ៅកនុខវិស័យង្នឹះ ង្ល្លកបានធាារ់រង្ប្មើការ និខ
ទ្ទ្ួលខ សប្តូវ ក់ព័នធ និខការង្វរ្ណង្នយ្យហិរញ្ញវតថុ ការប្្រ់ 
ប្្ខហិរញ្ញវតថុ និខការង្រៀរចំបផនការថវិកាង្ោយចរ់ពីម ខតំបណខ 
្ណង្នយ្យករ ប្រធានបផនកង្រៀរចំនិខប្តួតពិនិត្យបផនការថវិកា 
ប្រធានបផនក្ណង្នយ្យហិរញ្ញវតថុអនដរជាតិ និខជាជំនួយការ         
នាយិកាប្រតិរតតិហិរញ្ញវតថុ។ 

តាមរយៈការសិក្ា ង្ល្លក ស ខា បានរញ្ចរ់ថានក់ររិញ្ញារប្តជាន់
ខពស់ង្លើជំនាញប្្រ់ប្្ខហិរញ្ញវតថុ កនុខឆ្នំ2008 ថានក់ររិញ្ញារប្ត
ង្សដ្ឋកិចច ជំនាញធនាោរ និខហិរញ្ញវតថុ កនុខឆ្នំ2003 និខសញ្ញារប្ត
ឯកង្ទ្ស្ណង្នយ្យ កនុខឆ្នំ2000 ពីស្ថកលវិទ្្ាល័យភូមិនទ      
នីតិស្ថស្រសត និខវិទ្្ាស្ថស្រសតង្សដ្ឋកិចច។ ង្ល្លក ស ខា បានឆ្លខកាត់
វ្គរណ្តឹះរណ្តាល និខសិកាាស្ថល្លជាង្ប្ចើនបដ្ល ក់ព័នធនរខ
ការង្វរ្ណង្នយ្យ ការប្្រ់ប្្ខហិរញ្ញវតថុ សតខ់ោរ្ណង្នយ្យ  
កមពុជា (CAS) និខសតខ់ោរ្ណង្នយ្យអនតរជាតិដនកមពុជា 
(CIAS)។ 

លោរ ករវ សខុា 
អរគនាយរ 
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លោរ ល ឿន្ សុ៊ីកែន្  
អរគនាយររងទទលួបនទុរត្បតិបតតិ
ការ 
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ង្ល្លក ង្អឿន ស បី ន ចូលរង្ប្មើការង្វរជាមួយ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន 
ភីអិលស ី កនុខតួនាទ្ីជានាយកការិយល័យសវនកមមដផទកនុខង្ៅកនុខ
បខកញ្ញា ឆ្នំ2016។ ង្ល្លក ង្អឿន ស ីប ន ប្តូវបានតង្មលើខឋានៈជា
ប្រធានសវនកមមដផទកនុខង្ៅ បខមករា ឆ្នំ2018 ង្ដ្ើម្បីធានាថា     
សវនកមមដផទកនុខមានការអន វតតសអិតរមួតជាមួយកិចចប្រតិរតតិការ និខ
ប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថុទ្ូង្ៅសប្មារ់ប្្រឹះស្ថាន កនុខការអន វតតម ខង្វរ
នានាង្ៅទ្ូទាំខអាជីវកមម ររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី និខ
ធានាថាតួនាទ្ី ការទ្ទ្ួលខ សប្តូវ និខលទ្ធផលប្តូវបានប្តួតពិនិត្យ
សប្មរសប្មួល ង្លើការប្្រ់ប្្ខហ្វនិភ័យ ការប្តួតពិនិត្យដផទកនុខ 
និខអភិបាលកិចចររស់ប្ក មហ៊ែ ន ប្រករង្ោយប្រសិទ្ធភាពខពស់។ 

ង្ៅបខកកកោ ឆ្នំ2020 ង្ល្លក ស ីប ន ប្តូវបានផ្ទាស់រតូរតួនាទ្ី និខ
តង្មលើខឋានៈជា អ្គនាយករខទ្ទ្ួលរនទុកប្រតិរតតិការ ង្ដ្ើម្បីដ្រកនាំ 
និខប្្រ់ប្្ខប្រតិរតតិការឥណទានររស់ប្្រឹះស្ថាន ប្សរង្ៅតាម 
ការវិវឌ្ឍន៍ និខយ ទ្ធស្ថស្រសតអាជីវកមមររស់ប្្រឹះស្ថាន។ ម នង្ពលចូល
រួមជាមួយ បរ៊ែមរ៊ែូ ង្ល្លក ស ីប ន មានរទ្ពិង្ស្ថធន៍ជាមួយ
ធនាោររយៈង្ពលជាខ 13ឆ្នំ ង្ោយបានឆ្លខកាត់ការង្វរកនុខតួនាទ្ី
ជាង្ប្ចើន  ក់ព័នធនរខ្ណង្នយ្យ ប្្រ់ប្្ខហ្វនិភ័យ និខសវនកមម
ដផទកនុខ។ 

ង្ល្លក ង្អឿន ស ីប ន ទ្ទ្ួលបានររិញ្ញារប្តជាន់ខពស់បផនកប្្រ់ប្្ខ
ហិរញ្ញវតថុ ពីស្ថកលវិទ្្ាល័យភូមិនទនីតិស្ថស្រសត និខវិទ្្ាស្ថស្រសត
ង្សដ្ឋកិចច ង្ៅឆ្នំ2012 និខររិញ្ញារប្តប្្រ់ប្្ខសហប្ោសង្ៅឆ្នំ 
2003 និខសញ្ញារប្តជំនាញបផនក្ណង្នយ្យ ង្ៅឆ្នំ2000។ 
ង្ល្លកធាារ់បានចូលរួមវ្គរណ្តឹះរណ្តាលជាង្ប្ចើន បដ្ល ក់ព័នធ
នរខ្ណង្នយ្យ ប្្រ់ប្្ខ រដ្ឋបាល ច្ារ់ ទ្ីផ្ារ ពនធោរ និខ           
រង្ចចកវិទ្្ាព័ត៌មាន។ 
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ង្ល្លក ង្ផខ ចន័ទស្ថរមឹ ជាប្រធាននាយកប្រតិរតិតដនប្ក មហ៊ែ ន CCS 
Business Group កនុខឆ្នំ 2014-2016 បផនកសណ្តាោរ និខការបចក
ចយរនតង្ៅកនុខប្រង្ទ្សកមពុជា។ កនុខឆ្នំ 2007-2011 ជានាយក
ប្រតិរតតិបផនកអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និខរណ្តឹះរណ្តាលដនប្ក មហ៊ែ ន 
Nautisco Seafood Manufacturing LTD។ ម នង្ពលចូលរួម
ជាមួយ Nautisco ង្ល្លក ស្ថរឹម មានរទ្ពិង្ស្ថធន៍ជាខ 12ឆ្នំ កនុខ
ស្ថជីវកមមទ្ូរ្មនា្មន៍អនតរជាតិបដ្លបានច ឹះរញ្ជីជាស្ថធារណៈ
រារ់ ន់ល្លនដ្ ល្លារង្ៅកាណ្តោ និខសហរដ្ឋអាង្មរិកង្ៅ 
Newbridge Networks Corporation និខ Alcatel-Lucent 
Technology Corporation។ 

កនុខអំ ុខង្ពលដនការរំង្ពញការង្វរររស់ង្ល្លក ង្ៅឆ្ន ំ 1995-
2007 ង្ៅប្ក មហ៊ែ នទាំខង្នឹះ ង្ល្លក ង្ផខ ច័នទស្ថរឹម បានកាន់ម ខ
តំបណខប្្រ់ប្្ខង្ផ្សខៗោន មានតួនាទ្ីអនកប្្រ់ប្្ខដ្ូចជា QAA 
(Quality Assurance Auditor, System Automating Testing។ 
ង្ៅឆ្នំ 1992-1994 ង្ល្លក ស្ថរឹម មានតួនាទ្ីជា Programmer 
Analysis ង្ៅ CIDA (Canadian International Development 
Agency) ង្ៅប្រង្ទ្សកាណ្តោកនុខឆ្នំ 1992-1994។ ង្ៅឆ្នំ 
1980-1984 ង្ល្លកក៏មានតួនាទ្ីជានាយកការិយល័យង្ៅកនុខ 
UNHCR (United Nations High Commissioner for 
Refugees) ង្ៅប្រង្ទ្សដថ។ 

ង្ល្លក ង្ផខ ច័នទស្ថរឹម រញ្ចរ់ររិញ្ញារប្ត បផនកប្្រ់ប្្ខ ណិជជកមម 
មកពីស្ថកលវិទ្្ាល័យ ដនប្រង្ទ្សកាណ្តោ និខសញ្ញារ័ប្ត
្ណង្នយ្យ និខវិទ្្ាស្ថស្រសតក ំព្យូទ្័រ បផនកង្រៀរចំកមមវីធី និខវិភា្
ទ្ិននន័យ។ ង្ល្លក ង្ផខ ច័នទស្ថរឹម បានចូលរង្ប្មើការង្វរជាមួយ   
បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ជានាយកប្រតិរតតិរដ្ឋបាល និខ
ធនធានមន ស្សង្ៅ បខកកកោ ឆ្នំ2016។ ង្ល្លក ច័នទស្ថរឹម ប្តូវបាន
បតខតាំខជានាយកប្រតិរតតិរដ្ឋបាលង្ៅដថៃទ្ី01បខមករា ឆ្នំ 2020។ 

 

 

 

 

លោរ លេង ច័ន្ទស្រមឹ 
នាយរត្បតិបតតិរែឋបាល 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 18 

 

សមាជកិ្ណៈកមមការប្រតរិតត ិ

ង្ល្លក ជួន ចន់ោរា៉ា បានចូលរង្ប្មើការង្វរជាមួយ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន       
ភីអិលស ី កនុខតួនាទ្ីជានាយកស្ថខា ង្ៅដថៃទី្15 បខមីនា ឆ្នំ2015។ ង្ល្លក 
ោរា៉ា ប្តូវបានតង្មលើខឋានៈជានាយកប្រតិរតតិការង្ៅ បខសីហ្វ ឆ្នំ2016 
ង្ដ្ើម្បីង្រៀរចំ និខប្តួតពិនិត្យប្រតិរតតិការប្រចំដថៃររស់ប្ក មហ៊ែ ន ប្្រ់ប្្ខ
រ គ្លិក និខធានាថាអាជីវកមម ប្តូវបានង្រៀរចំចត់បចខ សប្មរសប្មួលលអ
ឲ្យមានផលិតភាពលអ។ 

ម នង្ពលចូលង្ធវើការង្ៅ បរ៊ែមរ៊ែូ ង្ល្លក ោរា៉ា មានរទ្ពិង្ស្ថធន៍ជាខ15ឆ្ន ំ
កនុខង្សវាកមមហិរញ្ញវតថុ បដ្លចរ់ង្ផតើមពីមស្រនតីឥណទាន ប្រធានភានក់ង្វរ
ឥណទាន នាយកតំរន់ ង្ៅធនាោរភូមិ (LOLC) កនុខឆ្នំ 2004-2012 និខ
ជានាយកស្ថខាង្ៅប្ រ្ឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ និរនតរ កនុខឆ្នំ 2013-2015។ 

ង្ល្លក ោរា៉ា ទ្ទួ្លបានររិញ្ញារប្តប្្រ់ប្្ខពីស្ថកលវិទ្្ាល័យជាតិ
ប្្រ់ប្្ខកនុខ ឆ្នំ2011 និខបានចូលរួមវ គ្រណ្តឹះរណ្តាលជាង្ប្ចើនង្ទ្ៀតដូ្ច
ជាអក្សរស្ថស្រសតអខ់ង្ ល្ស វិទ្្ាស្ថស្រសតក ំព្យូទ័្រ ការប្្រ់ប្្ខឥណទាន     
ការប្្រ់ប្្ខ ហ្វនិភ័យឥណទាន ជំនាញភាពជាអនកដ្រកនាំ និខរដ្ឋបាល
បដ្ល ក់ព័នធង្ៅនរខការប្្រ់ប្្ខហិរញ្ញវតថុ។ 

ង្ល្លក ស្ថខ ហ ខម វូ បានចូលរួមជាមួយ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី     
ង្ៅបខមករា ឆ្នំ2017 ជានាយកប្រតិរតតិអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល។ ង្ល្លកប្តូវ
បានបតខតាំខជាទី្ប្ររក្ាឥណទានង្ៅ បខមិថ នា ឆ្នំ2018 ង្ោយទ្ទួ្ល
ខ សប្តូវង្លើបផនការរួម និខង្រៀរចំអាជីវកមមប្រចំដថៃឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព 
ង្លើការអភិវឌ្ឍ និខអន វតតបផនការ យ ទ្ធស្ថស្រសតទ្ីផ្ារ ទំ្នាក់ទំ្នខ និខការ
ប្្រ់ប្្ខឥណទានរួមមាន ទំ្នាក់ទំ្នខស្ថធារណៈ ទំ្នាក់ទំ្នខប្រព័នធ
ផ្សពវផ្ាយ ការផតល់តាមអ៊ែ៊ិនង្ធើង្ណត ការទំ្នាក់ទំ្នខឌីជីថល ការង្ផ្ើស្ថរ
សំខាន់ៗ និខរទ្ពិង្ស្ថធង្លើការផ្សពវផ្ាយ ណិជជកមម និខស្ថាកសញ្ញា។ 
ង្ល្លក ហ ខម ូវ ប្តូវបានង្ប្ជើសង្រសីជាសមាជិក្ណៈកមមការប្រតិរតតិង្ៅ
ដថៃទី្26 បខធនូ ឆ្នំ2017។ 

ង្ល្លកបាននាំមកនូវរទ្ពិង្ស្ថធន៍ជាខ10ឆ្នំកនុខវិស័យហិរញ្ញវតថុ បដ្លចរ់
ង្ផតើមពីម ខតំបណខ មស្រនតីឥណទាន ប្រធានភានក់ង្វរឥណទាន និខរ គ្លិក
វិភា្ហិរញ្ញរ្បទាន ណិជជកមម។ 

ង្ល្លក ស្ថខ ហ ខម ូវ បានរញ្ចរ់ថានក់ររិញ្ញារប្តជាន់ខពស់ (MBA) បផនក    
ហិរញ្ញវតថុ និខធនាោរ ពីស្ថកលវិទ្្ាល័យ ង្រៀលប្បាយ (BBU) កនុខឆ្នំ 
2009 និខថានក់ររិញ្ញារប្ត (BBA) បផនកវិទ្្ាស្ថស្រសត និខវិសវករក ំព្យូទ័្រ 
ពីស្ថកលវិទ្្ាល័យភូមិនទភនំង្ពញ (RUPP) កនុខឆ្នំ2003។ 

 

លោរ ជនួ្ ចន្ដ់ារ ន 
នាយរត្បតិបតតិការ 

លោរ ស្ង ហងុម ៉ូវ  
ទីត្បឹរាាឥណទាន 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 19 

 

សមាជកិ្ណៈកមមការប្រតរិតត ិ

ង្ល្លកប្ស ីកន កណណកិា បានចូលរមួជាមួយ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី
ង្ៅបខមីនា ឆ្នំ2017 ជាប្រធានបផនក្ណង្នយ្យ។ង្ល្លកប្សីប្តូវបានបតខ 
តាំខជានាយិកាហិរញ្ញវតថុង្ៅបខមិថ នា ឆ្នំ2018 និខកនុខនាមជានាយិកា
ការិយល័យហរិញ្ញវតថុ ង្ល្លកប្សទី្ទួ្លរនទុកង្រៀរចំបផនការយ ទ្ធស្ថស្រសត
នានាង្ដ្ើម្បីង្ធវើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដនប្រតិរតតិការជំនួញប្រចំដថៃ ជាពិង្សស
ទ្ទួ្លរនទុកង្លើ ្ណង្នយ្យហិរញ្ញវតថុ និខរតនាភិបាលដនអាជីវកមម ក៏ដូ្ច
ជាការអន វតតង្ោលការណ៍ហិរញ្ញវតថ។ុ ង្លើសពីង្នឹះង្ល្លកប្សី កណណិកា ប្តូវ
បានង្ប្ជើសង្រីសជាសមាជិក្ណៈកមមការប្រតិរតតិររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន 
ភីអិលស ី ង្ៅដថៃទី្26 បខធនូ ឆ្នំ2017។ 

ង្ល្លកប្សី កណណិកា មានរទ្ពិង្ស្ថធន៍ជាខ10ឆ្នំ កនុខវិស័យហិរញ្ញវតថុបដ្ល
ចរ់ង្ផតើមពីម ខតំបណខដូ្ចជា ្ណង្នយ្យករ ជារ គ្លិក និខរ គ្លិកជាន់
ខពស់ បផនកហិរញ្ញវតថុ។ ង្ល្លកប្សី កណណិកា បានរញ្ចរក់ារសិក្ាភានក់ង្វរ 
ង្សវាពនធោរ ពីស្ថល្លជាតិពនធោរកនុខឆ្នំ2019 បានរញ្ចរ់ការសិក្ាថានក់
អន រណឌិតហិរញ្ញវតថុ ពីស្ថកលវិទ្្ាល័យជាតិប្្រ់ប្្ខកនុខឆ្នំ2011 និខ
ទ្ទួ្លបានររិញ្ញារប្តជំនាញ្ណង្នយ្យ ពីស្ថកលវិទ្្ាល័យអាស ីអឺរ  រ
ង្ៅភនំង្ពញកនុខឆ្នំ 2008។ 

ង្ល្លកប្ស ី ប្ព ំឈាមនាា បានចូលរមួជាមួយ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី 
ង្ៅដថៃទី្10 បខក មភៈ ឆ្នំ2020 កនុខម ខង្វរជានាយិកាការិយល័យធនធាន
មន ស្ស។ កនុខនាមជានាយិកាការិយល័យធនធានមន ស្សង្ល្លកប្សីទ្ទួ្ល
រនទុកង្រៀរចំបផនការយ ទ្ធស្ថស្រសតនានា កនុខការប្្រ់ប្្ខចត់បចខធនធាន
មន ស្ស ជាពិង្សសកនុខការង្ប្ជើសង្រសី ការហវរកហវឺន ការរណ្តឹះរណ្តាល 
ង្ដ្ើម្បីប្រសិទ្ធភាពការង្វរប្រករង្ោយប្កមសីលធម៌និខវិជាាជីវៈ។ ង្ល្លក
ប្សីប្តូវបានង្ប្ជើសង្រីសជាសមាជិក្ណៈកមមការប្រតិរតតិ ររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ 
ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្ៅដថៃទី្10 បខក មភៈ ឆ្នំ 2020។ 

ង្ល្លកប្សី ប្ពំ ឈាមនាា មានរទ្ពិង្ស្ថធន៍ជាខ23ឆ្នំ ទាក់ទ្ខនរខការ
ប្្រ់ប្្ខធនធានមន ស្ស កនុខកំ ុខង្ពលរំង្ពញការង្វរង្ៅកនុខវិសយ័
ហិរញ្ញវតថុ។  ង្ល្លកប្សីធាារ់ង្ធវើជាភានក់ង្វរឥណទានរយៈង្ពល3បខ ង្រឡា 
ធិការរយៈង្ពល2ឆ្នំ ប្រធានការិយល័យប្ស ក5ឆ្នំ និខជានាយិកាស្ថខា   
រយៈង្ពលជាខ16ឆ្នំ។ 

ង្ល្លកប្សី ប្ពំ ឈាមនាា បានរញ្ចរ់ការសិក្ាថានក់ររិញ្ញារ័ប្តជំនាញ
ប្្រ់ប្្ខ ពីស្ថកលវិទ្្ាល័យភនំង្ពញអនតរជាតិង្ៅឆ្នំ2008 និខធាារ់ឆ្លខ
កាត់វ្គសិក្ាខលីង្ៅ Gramming Bank ប្រង្ទ្សរខ់កាាង្ដ្សង្ៅឆ្នំ 1996។ 

 

លោរប្ស៊ី រន្ រណណកិា 
នាយកិាការយិាលយ័ហិរញ្ញវតែ ុ

លោរប្ស៊ី ប្រាំ ឈាមនាថន 
នាយកិាការយិាលយ័ធនធានមនុសាស 
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្ណៈប្្រប់្្ខប្្រឹះស្ថាន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមាសភាព្ណៈប្្រ់ប្្ខររស់ ត្រឹុះសាថានមីត្រូហិរញ្ញវតែុ បប៊ែមប៊ែ៊ូ ហ្វាយបនន ភីអិលសុី មានរាយនាមដ្ូចខាខង្ប្កាម។ 
ង្មើលរូរពីង្ឆ្វខង្ៅស្ថោំ៖ 

ង្ល្លក បរ ន រូរាណ  ប្រធានបផនកមស្រនតីប្រតិរតតិតាម 
ង្ល្លក ង្ផខ ច័នទស្ថរឹម  នាយកប្រតិរតតិរដ្ឋបាល 
ង្ល្លក ជួន ចន់ោរា៉ា     នាយកប្រតិរតតិការ 
ង្ល្លក ង្ទ្ព ស្ថរិត  នាយកការិយល័យសវនកមមដផទកនុខ 
ង្ល្លកប្សី កន កណណិកា  នាយិកាការិយល័យហិរញ្ញវតថុ 
ង្ល្លក បកវ ស ខា  អ្គនាយក 
ង្ល្លកប្សី ប្ពំ ឈាមនាា  នាយិកាការិយល័យធនធានមន ស្ស 
ង្ល្លក ខ ូយ ង្ ៉ា  នាយកការិយល័យប្រតិរតតិការ 
ង្ល្លក ង្អឿន ស បី ន  អ្គនាយករខទ្ទ្លួរនទកុប្រតរិតតកិារ  
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េលិតេល ន្ិងលសវារមម 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ឥណទានរយៈនពលខល ី

ប្បាក់កមចីង្នឹះប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខង្ដ្ើម្បីឱ្យអនកលក់រាយតូចៗ និខរ ្គលបដ្លមានប្បាក់ចំណូលង្ទ្ៀខទាត់ និខមានប្ទ្ព្យ
រញ្ញាំជាប្ទ្ព្យបដ្លអាចចល័តបាន ង្ដ្ើម្បីទ្ិញររស់រររចំបាច់ ឬររស់ង្ប្រើប្បាស់ និខចំណ្តយផ្ទាល់ខលួនកនុខរយៈង្ពលខលី។ 
ផលិតផលង្នឹះប្តូវបានរចនាង្ ើខជាពីរប្រង្ភទ្ ប្សរតាមង្ោលរំណខររស់អតិថិជនដ្ូចជា ប្តូវការប្បាក់កមចីង្ដ្ើម្បីទ្ិញ   
ម ូតូ និខការង្ប្រើប្បាស់ផ្ទាល់ខលួន។ 

ឥណទានអាជីវរមម 

ប្បាក់កមចីង្នឹះប្តូវបានផតល់ជូនដ្ល់រ ្គល ឬដដ្្ូអាជីវកមមបដ្លមានអាជីវកមមផ្ទាល់ខលួន និខមានកិចចប្ពមង្ប្ពៀខសិទ្ធិអាជីវកមម
ជាមួយប្ក មហ៊ែ នង្មររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្ដ្ើម្បីពប្ខីកអាជីវកមមតាមរយៈការង្ប្រើប្បាស់ប្បាក់កមចីង្ដ្ើម្បីទ្ិញ
ផលិតផលង្ដ្ើម្បីលក់ឱ្យអតិថិជនង្ោយមានប្បាក់កមចី។ 

ឥណទាននត្បើត្បាស់ផ្ទាល់ខលួន 

ប្បាក់កមចីផ្ទាល់ខលួនប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខង្ដ្ើម្បីឱ្យរ ្គលមានប្បាក់ចំណូលង្ទ្ៀខទាត់ និខប្តូវការប្បាក់កមចីសប្មារ់ចំណ្តយ
ផ្ទាល់ខលួន។ ផលិតផលង្នឹះផតល់ជូនជាចម្បខដ្ល់អនកលក់រាយង្ៅតាមទ្ីផ្ារ និខទ្ីប្រជ ំជន ឬរ ្គលិកប្ក មហ៊ែ ន កមមករ  
កាត់ង្ដ្រ កមមករសំណខ់ អនកង្រើកឡានតាក់ស ី...តប្មូវឱ្យោក់តមកល់អចលនវតថុដ្ូចជា ផទឹះ ដ្ីធលី ឬហ្វខ ជាប្ទ្ព្យរញ្ញាំ។ 

ឥណទានផលិតផល១២១ 

ប្បាក់កមចីង្នឹះប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខង្ដ្ើម្បីផតល់ដ្ល់រ ្គលបដ្លប្តូវការប្បាក់ង្ដ្ើម្បីទ្ិញររស់រររង្អ ិចប្តូនិចង្ៅហ្វខ ១២១ 
ដ្ូចជាទ្ូទ្រកកក, មា៉ាស ីនង្បាក្ក់, មា៉ាស ីនប្តជាក់, កង្វារ, ទ្ូរទ្ស្សន៍ …។ល។ 

ឥណទានបុរគលិរ 

ប្បាក់កមចីង្នឹះ្ឺសប្មារ់រ ្គលិកប្្រ់ជាន់ថានក់ដន បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី បដ្លមានសមតថភាពង្ពញង្លញ និខប្តូវការ
ស្ថច់ប្បាក់ង្ដ្ើម្បីង្លើកកមពស់ជីវភាពរស់ង្ៅកនុខជីវិតប្រចំដថៃ។ 
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ដៃ្៉ូ ររស់លយើងខ្ញាំ 

ង្យើខង្ធវើការជាមួយោន រីកចង្ប្មើនជាមួយោន និខប្រយ ទ្ធជាមួយោន ជាមួយដដ្្ូររស់ង្យើខដ្ូចខាខង្ប្កាម។ 

ត្រុមហ៊ែុននម និងត្រុមហ៊ែនុពារ់ព័នធ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្ែរ៊ូអាជីវរមម 

 

 

 

 

 

 

លក្សមី ប្បាយម៍ អ៊ែ៊ិនង្វសង្មន ខូអិលធីឌី 
ប្ក មហ៊ែ នង្ម ររស់បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី 
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ដៃ្៉ូ ររស់លយើងខ្ញាំ 

ថ្ែរ៊ូអាជីវរមម 

អតិថិជនររស់ប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្ធវើការទ្ូទាត់សខប្បាក់កមចីតាមរយៈ រណ្តាញភានក់ង្វរ
ប្ទ្ូមា៉ានី និខវីខ បដ្លមានសរ រជាខ 18,000 កបនលខ ង្ៅទ្ូទាំខប្រង្ទ្សកមពុជា បដ្លអាចឲ្យពួកោត់សន្សំសំដចង្ពលង្វល្ល 
និខថវិកា។ 
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ការ ភិវឌនឍធន្ធាន្មន្ុសនស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រ ្គលិកររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ប្តូវបានរំ ក់រំរ នង្ោយការរណ្តឹះរណ្តាលង្ផ្សខៗោន បដ្លអាចង្ធវើឱ្យពួកង្្
រង្ខកើនជំនាញ និខសមតថភាពង្ដ្ើម្បីអន វតតកិចចការង្វរររស់ពួកង្្។ ភានក់ង្វរឥណទាន ឬរ ្គលិកថមី ទ្ទ្ួលបានការតំរខ់ទ្ិស
ង្ៅការិយល័យកណ្តាលបដ្លពួកង្្ប្តូវបានរណ្តឹះរណ្តាលអំពីចកេុវិស័យ ង្រសកកមមនិខង្ោលនង្យបាយនិខការអន វតត
ង្ផ្សខៗង្ហើយរនាារ់មកប្តូវបានរណ្តឹះរណ្តាលង្លើការង្វរង្ៅការិយល័យស្ថខា ឬង្ៅនាយកោាន ក់ព័នធ បដ្លពួកង្្
ប្តូវរំង្ពញការង្វរជាមួយមស្រនតីឥណទាន ឬរ ្គលិកនាយកោាន ពួកង្្ទ្ទ្ួលបានការបណនាំពីនាយកស្ថខា ឬប្រធានបផនក
ជំនាញ និខទ្ទ្ួលបានង្មង្រៀនជាក់បសតខពីការង្វរ។ ង្ប្ៅពីការរណ្តឹះរណ្តាលដផទកនុខ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ក៏បាន
ទាក់ទ្ខជាមួយប្្ូរណ្តឹះរណ្តាលខាខង្ប្ៅ ង្ដ្ើម្បីផតល់វ្គរណ្តឹះរណ្តាលតាមតប្មូវការដ្ល់រ ្គលិក។ 

ង្ប្ៅពីការរណ្តឹះរណ្តាលកនុខថានក់ង្រៀន បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ក៏ផតល់នូវជង្ប្មើសរង្ប្ខៀនបររឌីជីថលដ្ល់រ ្គលិក
តាមរយៈការរណ្តឹះរណ្តាលអនឡាញ (Zoom  Training) បដ្លប្្ូឧង្ទ្ទសង្ៅកបនលខបតមួយអាចភាារ់ទ្ំនាក់ទ្ំនខង្ៅអនក
ចូលរួមង្ៅទ្ីតាំខង្ផ្សខៗោន។ រ ្គលិកររស់បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ក៏ទ្ទ្ួលបានការរណ្តឹះរណ្តាលពប្ខរខសមតថភាព               
ជាង្ទ្ៀខទាត់ ង្ោយនាយកោាន ក់ព័នធ ង្ៅការិយល័យកណ្តាលអំពីង្ោលនង្យបាយ នីតិវិធី ជំនាញរង្ចចកង្ទ្ស        
និខជំនាញទ្ន់។ 

ការរណ្តឹះរណ្តាល ្ឺជាបផនកមួយយ៉ាខសំខាន់ង្ដ្ើម្បីសង្ប្មចបាននូវង្ោលង្ៅ និខយ ទ្ធស្ថស្រសតរួមទ្ូង្ៅររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ    
ហ្វាយបនន ភីអិលស ី។ 
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ការ ភិវឌនឍធន្ធាន្មន្ុសនស 
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៦. របាយការណ៍ររសប់្កុម្ប្ររកាភិបាល 
ប្ក មប្ររក្ាភិបាលសូមង្ធវើការរង្វាញ ជូននូវរបាយការណ៍ប្រចំឆ្នំររស់ខលួនង្ោយភាារ់ជាមួយនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
ររស់ ប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្ៅកាត់ថា (“ប្ក មហ៊ែ ន”) បដ្លបានង្ធវើសវនកមមរួចសប្មារ់
ការិយររិង្ចេទ្បដ្លបានរញ្ចរ់ដថៃទ្ី31 បខធនូ ឆ្នំ2020។ 

សកមមភាពចមប្ខ 

ង្ោលង្ៅស្ថជីវកមមររស់ប្ក មហ៊ែ ន ្ឺការផតល់ង្សវាកមមហិរញ្ញវតថុបផនកឥណទាន បដ្លមានទ្ំន កចិតត និខង្វយប្សួលដ្ល់ 
សហប្្ិនខានតតូច និខមធ្យម បដ្លមានរង្ប្មើង្ោយប្្រឹះស្ថាន។ ព ំមានការបប្រប្រួលជាស្ថរវនតង្ៅង្លើសកមមភាពចម្បខង្ៅ
កនុខការិយររិង្ចេទ្ង្នឹះង្ទ្។ 

លទ្ធផលហិរញ្ញវតថ ុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ន មានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់2.4)  សមាាល់2.4) 
     
ប្បាក់ចំង្ណញម នដ្កពនធ  63,479   258,804  290,905 1,178,747 
ចំណ្តយពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញ  (18,734)  (76,379) (14,254) (57,757) 

ប្បាក់ចំង្ណញស ទ្ធសប្មារ់ការិយររិង្ចេទ្  44,745   182,425  276,651 1,120,990 

ភា្ល្លភ 

ព ំមានភា្ល្លភណ្តប្តូវបានប្រកាស ឬប្តូវបានរខ់ ង្ហើយប្ក មប្ររក្ាភិបាលក៏ព ំបានផដល់ជាអន ស្ថសន៍ឲ្យមានការ     
បរខបចកភា្ល្លភសប្មារ់ការិយររិង្ចេទ្ង្នឹះង្ទ្។ 

ង្ដ្ើមទ្ ន 

ង្ដ្ើមទ្ នបដ្លបានរខ់ររស់ប្ក មហ៊ែ ននាដថៃទ្ី 31 បខ ធនូ ឆ្នំ 2020 មានចំនួន 2,500,000 ដ្ ល្លារអាង្មរិក (2019: 2,500,000 
ដ្ ល្លារអាង្មរិក) បដ្លកនុខង្នាឹះមួយភា្ហ៊ែ នមានតដមលង្សមើនរខ 100 ដ្ ល្លារអាង្មរិក។ ភា្ហ៊ែ ន និខរចនាសមព័នធភា្ហ៊ែ នប្តូវ
បានល្លតប្តោខង្ៅកំណត់សមាាល់ទ្ី 14។ 

ទ្ នរប្ម ខ នខិសំវធិានធន 

ព ំមានការបប្រប្រួលជាស្ថរវនតង្ៅង្លើទ្ នរប្ម ខ និខសំវិធានធនង្ៅកនុខការិយររិង្ចេទ្ង្នឹះង្ទ្ ង្ប្ៅពីការរង្វាញង្ៅកនុខ   
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្នឹះ។ 
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ឥណទានអាប្កក ់នខិឥណទានជារស់ខស្យ័ 

ង្ៅម នង្ពលបដ្លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ន ប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខ ប្ក មប្ររក្ាភិបាលបានចត់វិធានការបដ្ល
មានមូលោានសមរម្យង្ដ្ើម្បីរញ្ញាក់ថា វិធានការទាក់ទ្ខនរខការល រង្ចលនូវឥណទានអាប្កក់ និខការង្ធវើសំវិធានធនង្លើ
ឥណទានជារ់សខ្ស័យប្តូវបានង្ធវើង្ទ្្បើខ ង្ហើយមានការង្ជឿជាក់ថាមិនមានឥណទានអាប្កក់ និខសំវិធានធនប្តូវបានង្ធវើ
ង្ ើខសប្មារ់ឥណទានជារ់សខ្ស័យ។ 

នាដថៃង្ចញរបាយការណ៍ង្នឹះ ប្ក មប្ររក្ាភិបាលព ំបានពិនិត្យង្ ើញមានស្ថានភាពណ្តមួយបដ្លអាចនរខរណ្តាលឲ្យចំនួន
ដនការល ររំបាត់ង្ចលឥណទានអាប្កក់ ឬចំនួនដនការង្ធវើសំវិធានធនង្លើឥណទានជារ់សខ្ស័យង្ៅកនុខរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុង្នឹះមានចំនួនខវឹះខាតជាស្ថរវនតង្នាឹះង្ ើយ។ 

ប្ទ្ពយ្សកមមចរនត 

ង្ៅម នង្ពលបដ្លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ នប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខ ប្ក មប្ររក្ាភិបាលបានចត់វិធានការបដ្ល
មានមូលោានសមរម្យង្ដ្ើម្បីរញ្ញាក់ថារណ្តាប្ទ្ព្យសកមមចរនតទាំខអស់ បដ្លបានកត់ប្តាង្ៅកនុខរញ្ជី្ណង្នយ្យររស់   
ប្ក មហ៊ែ ន ង្ហើយបដ្លទ្ំនខជាមិនអាចលក់បានង្ៅកនុខប្រតិរតតិការអាជីវកមមធមមតាប្តូវបានកាត់រនថយឲ្យង្ៅង្សមើនរខតដមល
បដ្លរំពរខទ្ កថានរខអាចប្រមូលបានជាក់បសតខ។ 

នាដថៃង្ចញរបាយការណ៍ង្នឹះ ប្ក មប្ររក្ាភិបាលព ំបានដ្រខពីង្ហត ការណ៍ណ្តមួយបដ្លនរខង្ធវើឲ្យរ ឹះ ល់ដ្ល់ការកំណត់
តដមលប្ទ្ព្យសកមមចរនតង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ នថាមានភាពមិនប្តរមប្តូវង្នាឹះង្ទ្។ 

វធិសី្ថស្រសតកណំតត់ដមល 

នាដថៃង្ចញរបាយការណ៍ង្នឹះ ប្ក មប្ររក្ាភិបាលព ំបានដ្រខពីង្ហត ការណ៍ណ្តមួយបដ្លបានង្កើតង្ ើខបដ្លនរខ ង្ធវើឲ្យរ ឹះ
 ល់ដ្ល់វិធីស្ថស្រសតកំណត់តដមលបដ្លបានអន វតតកនលខមក កនុខការវាយតដមលប្ទ្ព្យសកមម និខរំណុលង្ៅកនុខរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ នថាមានភាពមិនប្តរមប្តូវ ឬមិនសមប្សរង្នាឹះង្ទ្។ 

រណុំលយថាភាព 

នាដថៃការិយររិង្ចេទ្ដនរបាយការណ៍ង្នឹះ ព ំមាន៖ 

(ក) ការបប្រប្រួលប្ទ្ព្យសកមមណ្តមួយររស់ប្ក មហ៊ែ ន បដ្លង្កើតមានង្ ើខង្ោយស្ថរការោក់រញ្ញាំសប្មារ់ការធានា
ចំង្ ឹះរំណុលររស់រ ្គលណ្តមួយចរ់តាំខពីដ្ំណ្តច់ឆ្នំង្ ើយ ឬ 

(ខ) រំណុលយថាង្ហត ណ្តមួយបដ្លង្កើតមានង្ ើខចំង្ ឹះប្ក មហ៊ែ ន ចរ់តាំខពីច ខការិយររិង្ចេទ្មកង្ប្ៅអំពី   
ប្រតិរតតិការអាជីវកមមធមមតាររស់ប្ក មហ៊ែ ន។ 

ប្ក មប្ររក្ាភិបាលមានមតិថា ព ំមានរំណុលយថាង្ហត  ឬរំណុលង្ផ្សខៗង្ទ្ៀតររស់ប្ក មហ៊ែ ន បដ្លប្តូវរំង្ពញ ឬអាចនរខ
ប្តូវរំង្ពញកនុខរយៈង្ពល 12 បខរនាារ់ពីច ខការិយររិង្ចេទ្ង្នឹះ បដ្លនរខង្ធវើឲ្យមានផលរ ឹះ ល់ ឬ អាចនរខរ ឹះ ល់ជា   
ស្ថរវនតដ្ល់លទ្ធភាពររស់ប្ក មហ៊ែ ន កនុខការរំង្ពញកាតពវកិចចររស់ខលួនដ្ូចបដ្លបានកំណត់ និខង្ៅង្ពលបដ្លដ្ល់ដថៃ
កំណត។់ 
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ការផ្ទាស់រតរូដនង្ហត ការណ៍ 

នាដថៃង្ចញរបាយការណ៍ង្នឹះ ប្ក មប្ររក្ាភិបាល ព ំបានដ្រខពីង្ហត ការណ៍ណ្តមួយបដ្លមិនបានបវកបញកង្ៅកនុខ        
របាយការណ៍ង្នឹះ ឬកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ន បដ្លនរខរណ្តាលឲ្យមានតួង្លខដនចំនួនណ្តមួយបដ្លបាន
រង្វាញង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុមានភាពមិនប្តរមប្តូវង្នាឹះង្ទ្។ 

ប្រតរិតតកិារមនិប្រប្កត ី

ប្ក មប្ររក្ាភិបាលមានមតិថា លទ្ធផលដនប្រតិរតតិការររស់ប្ក មហ៊ែ ន កនុខការិយររិង្ចេទ្ហិរញ្ញវតថុង្នឹះមិនមានផលរ ឹះ ល់
ជាស្ថរវនតង្ោយសកមមភាពប្រតិរតតិការ ឬប្ពរតតិការណ៍ណ្តមួយបដ្លមានលកេណៈជាស្ថរវនត និខមិនប្រប្កតីង្នាឹះង្ទ្។ 

ប្ក មប្ររក្ាភិបាល ក៏មានមតិផខបដ្រថាង្ៅកនុខចង្នាាឹះង្ពលចរ់ពីដថៃច ខការិយររិង្ចេទ្ដ្ល់ដថៃង្ចញរបាយការណ៍ង្នឹះ ព ំមាន
ចំណ្តត់ថានក់សកមមភាពប្រតិរតតិការ ឬប្ពរតតិការណ៍ណ្តមួយបដ្លមានលកេណៈជាស្ថរវនត និខមិនប្រប្កតីង្កើតមានង្ ើខ
បដ្លអាចនាំឲ្យរ ឹះ ល់ដ្ល់ លទ្ធផលដនប្រតិរតតិការររស់ប្ក មហ៊ែ នកនុខការិយររិង្ចេទ្បដ្លរបាយការណ៍ង្នឹះបានង្រៀរចំ
ង្ ើខង្នាឹះង្ទ្។ 

ប្ពរតតកិារណ៍ង្ប្កាយកាលររងិ្ចេទ្រាយការណ៍ 

ព ំមានប្ពរតតិការណ៍ស្ថរវនតង្កើតង្ ើខង្ប្កាយកាលររិង្ចេទ្រាយការណ៍ បដ្លតប្មូវឲ្យមានការល្លតប្តោខ ឬនិយ័តភាពង្ប្ៅ
ពីប្ពរតតិការណ៍បដ្លបានល្លតប្តោខរួចង្ហើយ ង្ៅកនុខកំណត់សមាាល់បដ្លភាារ់ជាមួយនរខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

សមាជកិប្ក មប្ររកា្ភបិាល 

សមាជិកប្ក មប្ររក្ាភិបាល បដ្លរង្ប្មើការង្ៅកនុខការិយររិង្ចេទ្ និខនាដថៃង្ចញរបាយការណ៍ង្នឹះមានរាយនាមដ្ូចខាខ
ង្ប្កាម៖ 

ង្ល្លក Yoichi Shiraishi  ប្រធានប្ក មប្ររក្ាភិបាល 
ង្ល្លក លរម ស ជាតិ  អភិបាល 
ង្ល្លក Mitsutoki Shigeta     អភិបាល 
ង្ល្លក ណ្ត ស ធី     អភិបាលឯករាជ្យ  

ចបំណកហ៊ែ នររស់ប្ក មប្ររកា្ភបិាល 

មិនមានសមាជិកប្ក មប្ររក្ាភិបាល កាន់ការ់ភា្ហ៊ែ នង្ោយផ្ទាល់ឬ ង្ោយប្រង្យល ង្ៅកនុខការិយររិង្ចេទ្ង្នឹះង្ ើយ។ 

អតថប្រង្យជនរ៍រស់ប្ក មប្ររកា្ភបិាល 

មិនថាង្ៅច ខការិយររិង្ចេទ្ ឬង្ៅកនុខអំ ុខការិយររិង្ចេទ្ដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្នឹះ ្ឺមិនមានកិចចប្ពមង្ប្ពៀខណ្តមួយ
បដ្លប្ក មហ៊ែ នជាភា្ីមាាខ បដ្លកមមវតថុដនកិចចប្ពមង្ប្ពៀខង្នាឹះអាចផតល់លទ្ធភាពដ្ល់ប្ក មប្ររក្ាភិបាលណ្តមានក់ឲ្យទ្ទ្ួល
បាននូវអតថប្រង្យជន៍តាមមង្ធ្ាបាយង្ផ្សខៗ ដ្ូចជាការទ្ិញភា្ហ៊ែ ន ឬរ័ណណរំណុលររស់ប្ក មហ៊ែ ន ឬស្ថជីវកមមដ្ដទ្  
ង្ ើយ។ 
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ចរ់តាំខពីច ខការិយររិង្ចេទ្ហិរញ្ញវតថុដនឆ្នំកនលខង្ៅ ប្ក មប្ររក្ាភិបាលព ំបានទ្ទ្ួលឬមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននូវអតថប្រង្យជន៍
ណ្តមួយ (ង្ប្ៅពីអតថប្រង្យជន៍បដ្លបានរារ់រញ្ចូលកនុខចំនួនសរ រដនឯកតតជនបដ្លបានទ្ទ្ួល ឬកំណត់ និខអាចទ្ទ្ួល
បានង្ោយប្ក មប្ររក្ាភិបាល) តាមរយៈការច ឹះកិចចសន្ាង្ធវើង្ ើខង្ោយប្ក មហ៊ែ នជាមួយប្ក មប្ររក្ាភិបាល ឬង្ោយ     
ប្ក មហ៊ែ នង្ផ្សខបដ្លមានប្ក មប្ររក្ាភិបាលជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយប្ក មហ៊ែ នង្ផ្សខបដ្លមានប្ក មប្ររក្ាភិបាលជាសមាជកិ
ង្នាឹះមានផលប្រង្យជន៍បផនកហិរញ្ញវតថុ ង្ប្ចើនជាខអវីប្តូវបានរង្វាញង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

ការទ្ទ្លួខ សប្តវូររស់ប្ក មប្ររកា្ភបិាលកនខុការង្រៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

ប្ក មប្ររក្ាភិបាលមានភារៈង្ធវើការអឹះអាខរញ្ញាក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបានង្រៀរចំង្ ើខយ៉ាខប្តរមប្តូវកនុខកប្មិតជាស្ថរ
វនតដនស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ននាដថៃទ្ី 31 បខ ធនូ ឆ្នំ 2020 និខប្ពមទាំខលទ្ធផលហិរញ្ញវតថុ និខលំហូរស្ថច់ប្បាក់
សប្មារ់ការិយររិង្ចេទ្ បដ្លបានរញ្ចរ់ង្ោយអន ង្ល្លមង្ៅតាមសតខ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្ខនរខហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិដន 
កមពុជា សប្មារ់សហប្ោសធ នតូច និខមធ្យម (“CIFRS for SMEs”)។  

ង្ៅកនុខការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្នឹះ ប្ក មប្ររក្ាភិបាលប្តូវ៖ 

(ក) អន ម័តនូវង្ោលនង្យបាយ្ណង្នយ្យសមប្សរ ង្ោយបផអកង្លើការវិនិចេ័យ និខការបា៉ាន់ប្រមាណយ៉ាខសមង្ហត 
ផល និខប្រ ខប្រយ័តន ប្ពមទាំខអន វតតតាមង្ោលនង្យបាយទាំខង្នឹះប្រករង្ោយសខគតិភាព។ 

(ខ) អន ង្ល្លមង្ៅតាម CIFRS for SMEs ឬប្រសិនង្រើមានការផ្ទាស់រតូរពីង្នឹះង្ដ្ើម្បីរង្វាញពីភាពពិត និខប្តរមប្តូវ ្ឺប្តូវ
បតរង្វាញ និខពន្យល់ឲ្យបានច្ាស់ល្លស់ និខកំណត់ររិមាណឲ្យង្ៅកនុខ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

(្) ប្តួតពិនិត្យប្រព័នធដ្ំង្ណើរការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ន និខរក្ាទ្ កនូវរញ្ជី ្ណង្នយ្យឲ្យបាន
ប្្រ់ប្ោន់ និខប្រព័នធប្្រ់ប្្ខដផទកនុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ 

( ) វាយតដមលនូវលទ្ធភាពររស់ប្ក មហ៊ែ នចំង្ ឹះការរនតនិរនតរភាពអាជីវកមម ទ្ទ្ួលខ សប្តូវង្លើការល្លតប្តោខព័ត៌មាន 
ប្រសិនង្រើ ក់ព័នធនូវរញ្ញាទាំខឡាយបដ្លទាក់ទ្ខង្ៅនរខនិរនតរភាពអាជីវកមម និខ ង្ប្រើប្បាស់មូលោាននិរនតរភាពដន
សតខ់ោរ្ណង្នយ្យ ង្លើកបលខបតប្ក មប្ររក្ាភិបាលមានរំណខចខ់ជប្មឹះរញ្ជីប្ក មហ៊ែ ន ឬរញ្្ឈរ់ប្រតិរតតិការ ឬ
ោានជង្ប្មើសសមរម្យដ្ដទ្ង្ទ្ៀតង្ប្ៅពីង្ធវើបររង្នឹះ។ 

(ខ) ប្តួតពិនិត្យ និខដ្រកនាំប្ក មហ៊ែ នឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពង្លើរាល់ង្សចកដីសង្ប្មចសំខាន់ៗទាំខឡាយបដ្លរ ឹះ ល់ដ្ល់
សកមមភាពប្រតិរតតិការ និខដ្ំង្ណើរការររស់ប្ក មហ៊ែ ន ង្ហើយប្តូវប្បាកដ្ថាកិចចការង្នឹះប្តូវបានឆ្លុឹះរញ្ញាំខយ៉ាខប្តរម
ប្តូវង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

ប្ក មប្ររក្ាភិបាលធានាអឹះអាខថា បានអន វតតនូវរាល់តប្មូវការដ្ូចបដ្លបានរាយការណ៍ខាខង្លើកនុខការង្រៀរចំ            
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ន។ 
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ការអន មត័ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

ប្ក មប្ររក្ាភិបាលររស់ ប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី សូមង្ធវើការអន ម័តង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
បដ្លភាារ់មកជាមួយដ្ូចបានរង្វាញង្ៅទ្ំព័រទ្ី 10 ដ្ល់ 49 ថាបានរង្វាញនូវភាពប្តរមប្តូវកនុខកប្មិតជាស្ថរវនតដនស្ថានភាព
ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ននាដថៃទ្ី 31 បខធនូ ឆ្នំ 2020 ប្ពមទាំខលទ្ធផលហិរញ្ញវតថុ និខលំហូរស្ថច់ប្បាក់សប្មារ់ការិយររិង្ចេទ្ 
បដ្លបានរញ្ចរ់ង្ោយអន ង្ល្លមតាមសតខ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្ខនរខហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិដនកមពុជា សប្មារ់សហប្ោស
ធ នតូច និខមធ្យម។ 
 
ច ឹះហតថង្លខាង្ោយអន ង្ល្លមង្ៅតាមង្សចកតីសង្ប្មចររស់ប្ក មប្ររក្ាភិបាល 

 
 
 
 
  
ង្ល្លក លរម ស ជាតិ 
អភិបាល 
 
រាជធានីភនំង្ពញ ប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកមពុជា 
ដថៃទ្ី22 បខង្មស្ថ ឆ្នំ 2021 
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៧. របាយការណ៍ររសស់វនករឯករាជយ 

ជូនចំង្ ឹះភា្ទ្ុនិក 

ប្្រឹះស្ថថ នម្ីប្កូហរិញ្ញវតថុ ករ៊ែម្រ៊ែូ ហ្វា យកនន ភីអិលសុ ី

 

មតសិវនកមម 

ង្យើខខ្ុំបានង្ធវើសវនកមមង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ ប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្ៅកាត់ថា 
(“ប្ក មហ៊ែ ន”) បដ្លរួមមានរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុនាដថៃទ្ី 31 បខ ធនូ ឆ្នំ 2020 របាយការណ៍លទ្ធផលលមអិត  
របាយការណ៍សតីពីរបប្មរប្មួលមូលធន និខរបាយការណ៍លំហូរស្ថច់ប្បាក់ សប្មារ់ការិយររិង្ចេទ្បដ្លបានរញ្ចរ់ និខ
កំណត់សមាាល់បដ្លរួមមានង្ោលនង្យបាយ្ណង្នយ្យសំខាន់ៗ ប្ពមទាំខព័ត៌មានពន្យល់ង្ផ្សខៗង្ទ្ៀតបដ្លបាន
រង្វាញង្ៅទ្ំព័រទ្ី 10 ដ្ល់ 49។ 

ជាមតិររស់ង្យើខខ្ុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ បានរង្វាញនូវភាពប្តរមប្តូវ កនុខកប្មិតជាស្ថវនតដនស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុររស់  
ប្ក មហ៊ែ ននាដថៃទ្ី31 បខធនូ ឆ្នំ2020 ប្ពមទាំខលទ្ធផលហិរញ្ញវតថុ និខលំហូរស្ថច់ប្បាក់ររស់ប្ក មហ៊ែ នសប្មារ់ការិយររិង្ចេទ្
បដ្លបានរញ្ចរ់ ង្ោយអន ង្ល្លមតាមសតខ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្ខនរខហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិដនកមពុជា សប្មារ់សហប្ោស
ធ នតូច និខមធ្យម (“CIFRS for SMEs”)។ 

មលូោានដនមតសិវនកមម 

ង្យើខខ្ុំបានង្ធវើសវនកមមង្ោយអន ង្ល្លមង្ៅតាមសតខ់ោរសវនកមមអនតរជាតិដនកមពុជា។ ការទ្ទ្ួលខ សប្តូវររស់ង្យើខខ្ុំ
បដ្លប្សរតាមសតខ់ោរទាំខង្នាឹះ ប្តូវបានង្រៀររារ់របនថមង្ទ្ៀតង្ៅកនុខកថាខណឌសដីពីការទ្ទ្ួលខ សប្តូវររស់សវនករ 
សប្មារ់ការង្ធវើសវនកមមង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ បដ្លមានង្ៅកនុខរបាយការណ៍ររស់ង្យើខខ្ុំ។ ង្យើខខ្ុំ្ឺឯករាជ្យពី   
ប្ក មហ៊ែ នតាមតប្មូវការប្កមសីលធម៌បដ្ល ក់ព័នធនរខការង្ធវើសវនកមមង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ង្ៅកនុខប្ពឹះរាជាណ្តចប្ក
កមពុជា ង្ហើយង្យើខខ្ុំបានរំង្ពញតាមប្ករខណឌទ្ំនួលខ សប្តូវប្កមសីលធម៌ង្ផ្សខៗ ប្សរតាមតប្មូវការទាំខង្នាឹះ។ ង្យើខខ្ុំ
ង្ជឿជាក់ថាភសតុតាខសវនកមមបដ្លង្យើខខ្ុំប្រមូលបានមានលកេណៈប្្រ់ប្ោន់ និខសមប្សរសប្មារ់ជាមូលោានកនុខការ
រង្ញ្ចញមតិសវនកមមររស់ង្យើខខ្ុំ។ 

រញ្ញាង្ផស្ខៗ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ នសប្មារ់ការិយររិង្ចេទ្បដ្លបានរញ្ចរ់ដថៃទ្ី 31 បខ ធនូ ឆ្នំ 2019 ប្តូវបានង្ធវើសវនកមម
ង្ោយសវនករង្ផ្សខង្ទ្ៀតបដ្លបានរង្ញ្ចញមតិសវនកមមង្ៅដថៃទ្ី 30 បខ មិថ នា ឆ្នំ 2020 ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្នាឹះ
មានភាពប្តរមប្តូវ។ 
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ពត័ម៌ានង្ផស្ខៗ 

អនកប្្រ់ប្្ខមានការទ្ទ្ួលខ សប្តូវង្លើព័ត៌មានង្ផ្សខៗ។ ព័ត៌មានង្ផ្សខៗ បដ្លបានទ្ទ្ួលប្តរមកាលររិង្ចេទ្ដន           
របាយការណ៍ររស់សវនករ មានរបាយការណ៍ររស់ប្ក មប្ររក្ាភិបាលង្ៅទ្ំព័រ 1 ដ្ល់ទ្ី 5 ចំបណកឯរបាយការណ៍ប្រចំឆ្នំំា
ររស់ប្ក មហ៊ែ នរំពរខថានរខផតល់ឲ្យង្យើខខ្ុំង្ប្កាយកាលររិង្ចេទ្ដនរបាយការណ៍សវនកមមង្នឹះ។ 

មតិររស់ង្យើខខ្ុំ ង្ៅង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុមិនបានប្្រដ្ណ្រ់ព័ត៌មានង្ផ្សខៗង្ ើយ ង្ហើយង្យើខខ្ុំក៏មិនបានផតល់នូវ
អំណឹះអំណ្តខណ្តមួយង្លើព័ត៌មានង្ផ្សខៗទាំខង្នឹះង្ ើយ។  ក់ព័នធនរខការង្ធវើសវនកមមររស់ង្យើខខ្ុំង្លើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុ ការទ្ទ្ួលខ សប្តូវររស់ង្យើខខ្ុំ ្ឺប្តូវអានព័ត៌មានង្ផ្សខៗ ង្ហើយពិចរណ្តថាង្តើព័ត៌មានង្ផ្សខៗង្នាឹះ មានភាព
មិនប្សរោនជាស្ថរវនតជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬការយល់ដ្រខររស់ង្យើខខ្ុំង្ៅកនុខការង្ធវើសវនកមម ឬមានរង្វាញនូវ
កំហ ខឆ្គខជាស្ថរវនតឬង្ទ្។ ប្រសិនង្រើការអានព័ត៌មានង្ផ្សខៗ បដ្លបានទ្ទ្ួលម នកាលររិង្ចេទ្ដនរបាយការណ៍សវនកមម
ង្នឹះអាចឲ្យង្យើខខ្ុំសននិោានថា មានកំហ សឆ្គខជាស្ថរវនតង្កើតង្ ើខ ង្យើខខ្ុំប្តូវរាយការណ៍ង្ៅតាមស្ថានភាពជាក់បសតខ។ 
ង្យើខខ្ុំព ំមានអវីបដ្លប្តូវ រាយការណ៍ ក់ព័នធនរខព័ត៌មានង្ផ្សខៗង្នឹះង្ទ្។ 

ការទ្ទ្លួខ សប្តវូង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថរុរស់អនកប្្រប់្្ខ នខិអនកទ្ទ្លួខ សប្តវូង្លើអភបិាលកចិច 

អនកប្្រ់ប្្ខមានភារៈទ្ទ្ួលខ សប្តូវង្លើការង្រៀរចំ និខការរង្វាញនូវភាពប្តរមប្តូវដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្ោយ
អន ង្ល្លមតាមសតខ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្ខនរខហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិដនកមពុជា សប្មារ់សហប្ោសធ នតូច និខមធ្យម ង្ហើយ
និខទ្ទ្ួលខ សប្តូវង្លើប្រព័នធប្តួតពិនិត្យដផទកនុខ បដ្លអនកប្្រ់ប្្ខកំណត់ថាមានភាពចំបាច់សប្មារ់ការង្រៀរចំ             
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឲ្យង្ជៀសផ តពីការរង្វាញខ សជាស្ថរវនតង្ោយស្ថរបតការបកលខរនលំ ឬកំហ សឆ្គខ។ 

ង្ៅកនុខការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ អនកប្្រ់ប្្ខមានភារៈទ្ទ្ួលខ សប្តូវង្លើការវាយតដមលនូវលទ្ធភាពររស់ប្ក មហ៊ែ ន
កនុខការរនតនិរនតរភាពអាជីវកមម ទ្ទ្ួលខ សប្តូវង្លើការល្លតប្តោខព័ត៌មានប្រសិនង្រើ ក់ព័នធនូវរញ្ញាទាំខឡាយបដ្ល
ទាក់ទ្ខង្ៅនរខនិរនតរភាពអាជីវកមម និខង្ប្រើប្បាស់មូលោាននិរនតរភាពដន្ណង្នយ្យង្លើកបលខបតអនកប្្រ់ប្្ខមានរំណខ
ចខ់ជប្មឹះរញ្ជី ផ្ទាកដ្ំង្ណើរការប្ក មហ៊ែ ន ឬោានជង្ប្មើសសមរម្យដ្ដទ្ង្ទ្ៀតង្ប្ៅពីង្ធវើបររង្នឹះ។ 

អនកទ្ទ្ួលខ សប្តូវង្លើអភិបាលកិចច មានភារៈទ្ទ្ួលខ សប្តូវកនុខការប្តួតពិនិត្យដ្ំង្ណើរការហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ន។ 
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ការទ្ទ្លួខ សប្តវូររស់សវនករសប្មារក់ារង្ធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ

ង្ោលង្ៅររស់ង្យើខខ្ុំ ្ឺផដល់នូវអំណឹះអំណ្តខសមង្ហត ផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទាំខមូលមិនមានការរង្វាញខ ស
ជាស្ថរវនតង្ោយស្ថរបតការបកលខរនលំ ឬកំហ សឆ្គខ និខផដល់នូវរបាយការណ៍ររស់សវនករបដ្លរួមរញ្ចូលទាំខមតិសវនកមម
ររស់ង្យើខខ្ុំ។ អំណឹះអំណ្តខសមង្ហត ផល្ឺជាអំណឹះអំណ្តខមានកប្មិតខពស់មួយ រ  បនតវាមិនអាចធានាថាប្្រ់ង្ពលដន
ការង្ធវើសវនកមម ង្ោយអន ង្ល្លមង្ៅតាមសតខ់ោរសវនកមមអនតរជាតិដនកមពុជាអាចរកង្ ើញនូវការរង្វាញខ សជាស្ថរវនត
បដ្លបានង្កើតង្ ើខង្នាឹះង្ទ្។ ការរង្វាញខ សជាស្ថរវនតអាចង្កើតង្ ើខង្ោយស្ថរការបកលខរនលំ ឬកំហ សឆ្គខ ង្ហើយប្តូវបាន
ចត់ទ្ កថាជាស្ថរវនតង្ៅង្ពលបដ្លការបកលខរនលំ ឬកំហ សឆ្គខបតមួយ ឬក៏រួមរញ្ចូលោនមានផលរ ឹះ ល់ដ្ល់ការសង្ប្មច
ចិតតបផនកង្សដ្ឋកិចចររស់អនកង្ប្រើប្បាស់ង្ោយង្យខង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្នឹះ។ 

ជាបផនកមួយដនការង្ធវើសវនកមមង្ោយអន ង្ល្លមង្ៅតាមសតខ់ោរសវនកមមអនតរជាតិដនកមពុជា ង្យើខខ្ុំអន វតតនូវការវិនិចេ័យ
បដ្លប្រករង្ៅង្ោយវិជាាជីវៈ និខរក្ានូវមជ្ឈធាត និយមកនុខអំ ុខង្ពលសវនកមម។  

ង្យើខខ្ុំក៏បាន៖ 

 ង្ធវើការកំណត់ និខវាយតដមលនូវហ្វនិភ័យដនការរង្វាញខ សជាស្ថរវនតង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្ោយស្ថរបតការបកលខ
រនលំ ឬកំហ សឆ្គខ និខទ្ទ្ួលខ សប្តូវង្លើការង្រៀរចំ និខការអន វតតនូវនីតិវិធីសវនកមមង្ដ្ើម្បីង្ឆ្លើយតរង្ៅនរខហ្វនិភ័យ
ទាំខង្នាឹះ និខប្រមូលនូវភសតុតាខបដ្លមានលកេណៈប្្រ់ប្ោន់និខសមប្សរសប្មារ់ជាមូលោានកនុខការរង្ញ្ចញមតិ
សវនកមមររស់ង្យើខខ្ុំ។ ហ្វនិភ័យបដ្លមិនអាចរកង្ ើញនូវការរង្វាញខ សជាស្ថរវនតបដ្លង្កើតង្ ើខង្ោយស្ថរបត
ការបកលខរនលំ មានលកេណៈខពស់ជាខការរង្វាញខ សង្កើតង្ ើខពីកំហ សឆ្គខង្ោយស្ថរបតការបកលខរនលំអាចរួមរញ្ចូល
ទាំខការ  រ ិតោន ការលួចរនលំ ការល រង្ចលង្ោយង្ចតនាការរកប្ស្ថយមិនពិត ឬមិនអន វតតតាមនីតិវិធីប្្រ់ប្្ខ
ដផទកនុខ។ 

 ទ្ទ្ួលបាននូវការយល់ដ្រខអំពីការប្្រ់ប្្ខដផទកនុខបដ្ល ក់ព័នធនរខការង្ធវើសវនកមម កនុខង្ោលរំណខង្ដ្ើម្បីង្រៀរចំនូវ
នីតិវិធីសវនកមមបដ្លសមប្សរង្ៅតាមកាលៈង្ទ្សៈ រ  បនតមិនបមនកនុខង្ោលរំណខង្ដ្ើម្បីរង្ញ្ចញមតិង្លើប្រសិទ្ធភាព
ដនការប្្រ់ប្្ខដផទកនុខ ររស់ប្ក មហ៊ែ នង្ ើយ។ 

 ការវាយតដមលង្លើភាពសមប្សរដនង្ោលនង្យបាយ្ណង្នយ្យបដ្លប្ក មហ៊ែ នបានង្ប្រើប្បាស់ និខភាពសមង្ហត ផល
ដនការបា៉ាន់ស្ថាន្ណង្នយ្យសំខាន់ៗ ប្ពមទាំខការល្លតប្តោខព័ត៌មាន ក់ព័នធបដ្លបានង្ធវើង្ ើខង្ោយអនក         
ប្្រ់ប្្ខ។ 
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 ង្ធវើការសននិោានង្លើភាពសមប្សរដនការង្ប្រើប្បាស់មូលោាននិរនតរភាពដន្ណង្នយ្យ ររស់អនកប្្រ់ប្្ខង្ហើយង្ោយ
បផអកង្ៅង្លើភសតុតាខសវនកមមបដ្លទ្ទ្ួលបាន ង្ធវើការសននិោានថាង្តើភាពមិនច្ាស់ល្លស់ជាស្ថរវនត ក់ព័នធង្ៅនរខ
ប្ពរតតិការណ៍ ឬលកេខណឌបដ្លអាចង្ធវើឲ្យមានមនទិលជាស្ថរវនតង្លើលទ្ធភាពររស់ប្ក មហ៊ែ នង្ដ្ើម្បីរនតនិរនតរភាព          
អាជីវកមម។ ប្រសិនង្រើង្យើខខ្ុំង្ធវើការសននិោានថាមានអតថិភាពដនភាពមិនប្បាកដ្ប្រជាជាស្ថរវនត ង្យើខខ្ុំចំបាច់ប្តូវ
រញ្ចូលង្ៅកនុខរបាយការណ៍ររស់ង្យើខខ្ុំ ង្ដ្ើម្បីទាញចំណ្តរ់អារមមណ៍ង្លើការល្លតប្តោខព័ត៌មាន ក់ព័នធង្ៅកនខុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬប្រសិនង្រើការល្លតប្តោខព័ត៌មានមានលកេណៈមិនប្្រ់ប្ោន់ ង្យើខខ្ុំចំបាច់ប្តូវផដល់មតិ
សវនកមមបដ្លមានរញ្ញា។ ការសននិោានររស់ង្យើខខ្ុំ្ឺបផអកតាមភសតុតាខសវនកមមបដ្លប្រមូលបាន ប្តរមកាលររិង្ចេទ្
ដនរបាយការណ៍សវនកមមររស់ង្យើខខ្ុំ។ យ៉ាខណ្តក៏ង្ោយប្ពរតតិការណ៍ ឬលកេខណឌនាង្ពលអនា្តអាចង្ធវើឲ្យ      
ប្ក មហ៊ែ នរញ្្ឈរ់នូវនិរនតរភាពដនអាជីវកមម។ 

 វាយតដមលង្លើការរង្វាញ រចនាសមព័នធ និខខលរមស្ថរដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទាំខមូល បដ្លរួមរញ្ចូលទាំខការ        ល្លត
ប្តោខព័ត៌មាន និខវាយតដមលថាង្តើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុបានរង្វាញពីប្រតិរតតិការ និខប្ពរតតិការណ៍ ក់ព័នធកនុខអតថ
ន័យបដ្លអាចសង្ប្មចបាននូវការរង្វាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុដ្៏ប្តរមប្តូវ។ 

ង្យើខខ្ុំបានផដល់ព័ត៌មានជូនអនកទ្ទ្ួលខ សប្តូវង្លើអភិបាលកិចច ចំង្ ឹះកតាោ ក់ព័នធនរខសវនកមមរួមមានជាអាទ្ិ៍         
វិស្ថលភាព និខង្ពលង្វល្លបដ្លបានង្ប្ោខទ្ កសប្មារ់ការង្ធវើសវនកមម និខការរកង្ ើញរញ្ញាសវនកមមជាស្ថរវនត រួម
រញ្ចូលទាំខចំណុចខវឹះខាតដនការប្្រ់ប្្ខដផទកនុខបដ្លបានរកង្ ើញកនុខអំ ុខង្ពលង្ធវើសវនកមម។ 

 
តំណ្តខប្ក មហ៊ែ ន ង្អហវអាយអាយ&អរសសូ ងី្អត  
 
 
 
 
  
ង្ហខ សិតា 
នាយកប្្រ់ប្្ខ 
 
រាជធានីភនំង្ពញ ប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកមពុជា 
ដថៃទី្22 បខង្មស្ថ ឆ្នំ 2021 
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ប្្រឹះស្ថថ នម្ីប្កូហរិញ្ញវតថុ ករ៊ែម្រ៊ែូ ហ្វា យកនន ភីអិលសុ ី
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុ 
នាថ្ងៃទ្ី31 កែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 
 កណំត ់ 2020 2019 
 សមាាល ់ ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
   (កំណត់  (កំណត់ 
   សមាាល់2.4)  សមាាល់2.4) 
ប្ទ្ព្យសកមម      
ស្ថច់ប្បាក់កនុខដដ្ 4  69,598   281,524  62,855 256,134 
ប្បាក់រង្ញ្ញើ និខប្បាក់តមកល់ង្ៅធនាោរ
ជាតិដនកមពុជា 5  132,058   534,175  131,723 536,771 
ប្បាក់រង្ញ្ញើ និខប្បាក់តមកល់ង្ៅធនាោរ 6  575,364   2,327,347  396,885 1,617,306 
ឥណទានផតល់ដ្ល់អតិថិជន 7  7,731,692   31,274,694  6,944,899 28,300,463 
ប្ទ្ព្យសកមមង្ផ្សខៗ 8  260,714   1,054,587  110,472 450,172 
ប្ទ្ព្យ និខររិកាារ 9  48,627   196,696  30,683 125,033 
ប្ទ្ព្យសកមមអរូរី 10  16,462   66,589  11,548 47,058 
ប្ទ្ព្យសកមមសរ រ   8,834,515   35,735,612  7,689,065 31,332,937 
      
រំណុល និខមូលធន      
រំណុល      
រំណុលង្ផ្សខៗ 11  126,284   510,819  146,761 598,051 
រំណុលពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញប្រចំឆ្នំ 12.1  1,614   6,529  1,430 5,827 
ប្បាក់កមចីពីភា្ទ្ និក 13  6,450,653   26,092,891  5,329,655 21,718,344 
រំណុលសរ រ   6,578,551   26,610,239  5,477,846 22,322,222 
      
មូលធន      
ង្ដ្ើមទ្ ន 14  2,500,000   10,000,000  2,500,000 10,000,000 
ទ្ នរប្ម ខតាមរទ្រ្បញ្ញតតិ 15  72,781   294,399  81,530    328,457 
ប្បាក់ខាតរខគរ   (316,817)  (1,260,927) (370,311) (1,479,022) 
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ   -    91,901 - 161,280 
មូលធនសរ រ   2,255,964   9,125,373  2,211,219 9,010,715 
រំណុល និខមូលធនសរ រ   8,834,515   35,735,612  7,689,065 31,332,937 
 
 
 
កំណត់សមាាល់បដ្លភាារ់ជូនង្នឹះ ្ឺជាបផនកមួយដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
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ប្្រឹះស្ថថ នម្ីប្កូហរិញ្ញវតថុ ករ៊ែម្រ៊ែូ ហ្វា យកនន ភីអិលសុ ី
របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្កដ្លបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ្ី31 កែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

 កណំត ់ 2020 2019 
 សមាាល ់ ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
   (កំណត់  (កំណត់ 
   សមាាល់2.4)  សមាាល់2.4) 
      
ចំណូលពីការប្បាក់ 16  1,832,791   7,472,289  1,393,409 5,646,093 
ចំណ្តយង្លើការប្បាក់ 17  (744,449)  (3,035,119) (465,052) (1,884,391) 
ចណូំលពកីារប្បាកស់ ទ្ធ   1,088,342   4,437,170  928,357 3,761,702 
      
ចំណូលង្ផ្សខៗ 18  49,314   201,053  17,332 70,229 
ចណូំលប្រតរិតតកិារសរ រ   1,137,656   4,638,223  945,689 3,831,931 
      
ចំណ្តយង្លើរ ្គលិក  19  (667,823)  (2,722,714) (411,833) (1,668,747) 
សំវិធានធនង្លើឱនភាពដនឥណទាន 
 ផតល់ដ្ល់អតិថិជន 7  (97,264)  (396,545) (33,198) (134,518) 
រំលស់ 20 (23,078) (94,089) (13,348) (54,086) 
ចំណ្តយទ្ូង្ៅ និខរដ្ឋបាល 21 (286,012) (1,166,071) (196,405) (795,833) 
ប្បាកច់ងំ្ណញម នដ្កពនធ   63,479   258,804  290,905 1,178,747 
      
ចំណ្តយពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញ 12.2 (18,734)  (76,379) (14,254) (57,757) 
ប្បាកច់ងំ្ណញស ទ្ធសប្មារក់ារយិររងិ្ចេទ្   44,745   182,425  276,651 1,120,990 
      
លទ្ធផលលមអតិង្ផស្ខៗ      
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ   -      (67,767)  -    116,631 
សរ រលទ្ធផលលមអតិសប្មារក់ារយិររងិ្ចេទ្   44,745   114,658  276,651 1,237,621 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាាល់បដ្លភាារ់ជូនង្នឹះ ្ឺជាបផនកមួយដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
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ប្្រឹះស្ថថ នម្ីប្កូហរិញ្ញវតថុ ករ៊ែម្រ៊ែូ ហ្វា យកនន ភីអិលសុ ី
របាយការណ៍សតពីីរកប្ម្រប្ម្ួលម្ូលធ្ន 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្កដ្លបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ្ី31 កែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

  
  

 ង្ដ្ើមទ្ ន 
ទ្ នរប្ម ខតាម 
រទ្រ្បញ្ញតតិ 

ប្បាក់ខាតរខគរ 
លង្មអៀខពីការរដូរ 
រូរិយរ័ណណ 

សរ រ 

 
ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 
           

នាដថៃទ្1ី បខមករា ឆ្ន2ំ019 2,500,000 10,000,000 66,278 266,305 (631,710) (2,538,211) - 45,000 1,934,568 7,773,094 
           
លទ្ធផលលមអតិសប្មារក់ារយិររងិ្ចេទ្           
ប្បាក់ចំង្ណញស ទ្ធសប្មារ់ការិយររិង្ចេទ្ - - - - 276,651 1,120,990 - - 276,651 1,120,990 
ការង្ផទរ - -  15,252   61,801   (15,252)  (61,801) - - - - 
លទ្ធផលលមអិតង្ផ្សខៗ           
 លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ  -     -     -     351   -     -     -     116,280   -     116,631  
សរ រលទ្ធផលលមអតិសប្មារ ់
ការយិររងិ្ចេទ្ 

 -     -     15,252   62,152   261,399   1,059,189   -     116,280   276,651   1,237,621  

នាដថៃទ្3ី1 បខធន ូឆ្ន2ំ019 2,500,000  10,000,000   81,530   328,457  (370,311) (1,479,022)  -     161,280   2,211,219   9,010,715  
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ប្្រឹះស្ថថ នម្ីប្កូហរិញ្ញវតថុ ករ៊ែម្រ៊ែូ ហ្វា យកនន ភីអិលសុ ី
របាយការណ៍សតពីីរកប្ម្រប្ម្ួលម្ូលធ្ន 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្កដ្លបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ្ី31 កែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

  ង្ដ្ើមទ្ ន 
ទ្ នរប្ម ខតាម 
រទ្រ្បញ្ញតតិ 

ប្បាក់ខាតរខគរ 
លង្មអៀខពីការរដូរ 
រូរិយរ័ណណ 

សរ រ 

 
ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរិក 

 

 ន់ង្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

នាដថៃទ្1ី បខមករា ឆ្ន2ំ020  2,500,000  10,000,000   81,530   328,457  (370,311) (1,479,022)  -     161,280   2,211,219   9,010,715  

           
លទ្ធផលលមអតិសប្មារក់ារយិររងិ្ចេទ្           
ប្បាក់ចំង្ណញស ទ្ធសប្មារ់                      
ការិយររិង្ចេទ្ 

 -     -     -     -     44,745   182,425   -     -     44,745   182,425  

ការង្ផទរ  -     -     (8,749) (35,670)  8,749  35,670  -     -     -     -    
លទ្ធផលលមអិតង្ផ្សខៗ           
 លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ  -     -     -    1,612  -    -  -    (69,379)  -      (67,767) 
សរ រលទ្ធផលលមអតិសប្មារ ់
ការយិររងិ្ចេទ្ 

 -     -     (8,749)  (34,058)  53,494   218,095   -     (69,379)  44,745   114,658  

នាដថៃទ្3ី1 បខធន ូឆ្ន2ំ020  2,500,000   10,000,000   72,781   294,399  (316,817) (1,260,927)  -     91,901   2,255,964   9,125,373  
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ប្្រឹះស្ថថ នម្ីប្កូហរិញ្ញវតថុ ករ៊ែម្រ៊ែូ ហ្វា យកនន ភីអិលសុ ី
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ប្បាក់ 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្កដ្លបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ្ី31 កែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 
 
 
 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់2.4)  សមាាល់2.4) 
លហំរូស្ថចប់្បាកព់សីកមមភាពប្រតរិតតកិារ     
ប្បាក់ចំង្ណញស ទ្ធសប្មារ់ការិយររិង្ចេទ្  44,745   182,425   276,651   1,120,990  
និយ័តភាពង្លើ៖     
ចំណ្តយពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញ  18,734   76,379   14,254   57,757  
ឱនភាពដនប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ  97,264   396,545  33,198 134,518 
រំលស់  23,078   94,089  13,348 54,086 
សំវិធានធនង្លើឱនភាពដនឥណទាន 
 ផតល់ដ្ល់អតិថិជន 

- - 2,273 9,212 

ប្ទ្ព្យ និខររិកាារបដ្លបានល រង្ចល - - 1,856 7,521 
  183,821   749,438  341,580 1,384,084 
របប្មរប្មលួ៖     
ឥណទានផតល់ដ្ល់អតិថិជន  (884,057)  (3,604,300) (2,744,715) (11,121,585) 
ប្ទ្ព្យសកមមង្ផ្សខៗ  (150,242)  (612,537) (31,353) (127,044) 
រំណុលង្ផ្សខៗ  (20,477)  (83,485) 65,340 264,757 

  (870,955)  (3,550,884) (2,369,148) (9,599,788) 
ពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញបដ្លបានរខ់  (18,550)  (75,628) (13,652) (55,318) 
ស្ថចប់្បាកស់ ទ្ធង្ប្រើប្បាសក់នខុសកមមភាព 
ប្រតរិតតកិារ 

 (889,505)  (3,626,512) (2,382,800) (9,655,106) 

     
លហំរូស្ថចប់្បាកព់សីកមមភាពវនិងិ្យ្     
ការទ្ិញប្ទ្ព្យ និខររិកាារ  (39,812)  (162,314) (24,238) (98,212) 
ការទ្ិញប្ទ្ព្យសកមមអរូរី  (6,590)  (26,867)  -    -  
ស្ថច់ប្បាក់ទ្ទ្ួលបានពីការលក់ប្ទ្ព្យ និខររិកាារ  466   1,900  - - 
ស្ថចប់្បាកស់ ទ្ធង្ប្រើប្បាសក់នខុសកមមភាពវនិងិ្យ្  (45,936)  (187,281) (24,238) (98,212) 
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 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់2.4)  សមាាល់2.4) 
     
លហំរូស្ថចប់្បាកព់សីកមមភាពហរិញ្ញរប្ទាន     
ប្បាក់កមចីពីភា្ទ្ និក  1,120,998   4,570,309  2,650,000 10,737,800 
ការទ្ូទាត់សខប្បាក់កមចីពីភា្ទ្ និក  -     -    (119,016) (482,254) 
ស្ថចប់្បាកស់ ទ្ធទ្ទ្លួបានពសីកមមភាពហរិញ្ញរប្ទាន  1,120,998   4,570,309  2,530,984 10,255,546 
ការង្កើនង្ ើខស ទ្ធដនស្ថចប់្បាក ់នខិ 
 ស្ថចប់្បាកស់មមលូ 

 185,557   756,516   123,946 502,228 

ស្ថច់ប្បាក់ និខស្ថច់ប្បាក់សមមូល 
 នាដថៃទ្ី 1 បខ មករា 

 466,463   1,900,836  342,517 1,395,757 

លង្មអៀខពីការរដូររូរិយរ័ណណ  -     (19,931)  -    2,851 
ស្ថចប់្បាក់ នខិស្ថចប់្បាកស់មមលូនាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូ
(កណំតស់មាាល ់22) 

 652,020   2,637,421  466,463 1,900,836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាាល់បដ្លភាារ់ជូនង្នឹះ ្ឺជាបផនកមួយដនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
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ប្្រឹះស្ថថ នម្ីប្កូហរិញ្ញវតថុ ករ៊ែម្រ៊ែូ ហ្វា យកនន ភីអិលសុ ី
កំណត់សមាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្កដ្លបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ្ី31 កែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 
 

1.      ពត័៌មានអំពីប្កុម្ហ៊ែុន 

ប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្ៅកាត់ថា (“ប្ក មហ៊ែ ន”) បានច ឹះរញ្ជី ណិជជកមមជាប្ក ម
ហ៊ែ នមហ្វជនទ្ទ្ួលខ សប្តូវមានកប្មិត ង្ៅកនុខប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកមពុជា ង្ប្កាមវិញ្ញារនរប្តច ឹះរញ្ជីង្លខ 
00012949 (ង្លខច ឹះរញ្ជីចស់ Co. 0419 E/2015) ច ឹះដថៃទ្ី29 បខមករា ឆ្នំ2015 ជាមួយប្កសួខ ណិជជកមម។ 

ង្ៅដថៃទ្ី7 បខឧសភា ឆ្នំ2015 ប្ក មហ៊ែ នបានទ្ទ្ួលអាជាារ័ណណពីធនាោរជាតិដនកមពុជាង្ដ្ើម្បីង្ធវើប្រតិរតតិការជា
ប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ។  

ង្ោលង្ៅស្ថជីកមមររស់ប្ក មហ៊ែ ន្ីផដល់ង្សវាកមមហិរញ្ញវតថុបផនកឥណទាន បដ្លមានទ្ំន កចិតតនិខង្វយប្សួលដ្ល់
សហប្្ិនខានតតូចនិខមធ្បមបដ្លមានរង្ប្មើង្ោយប្្រឹះស្ថាន។ 

ប្ក មហ៊ែ នមានការិយល័យកណ្តាលង្ៅ#ផទឹះង្លខ34 ផលូវ ង្វខង្ប្សខ (រលុក-បអហវ) សួនឧស្ាហកមមវឌ្ឍនៈ1           
ភូមិ ប្ត ំខថលរខ1សង្វាត់ ង្ចមង្ៅទ្ី1 ខណឌ ង្ ធិ៍បសនជ័យ រាជធានីភនំង្ពញ ប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកមពុជា។ 

្ិតប្តរមដថៃទ្ី31 បខធនូ ឆ្នំ2020 ប្ក មហ៊ែ នមានរ ្គលិកសរ រចំនួន 89នាក់ (ឆ្នំ2019 មានចំនួន65 នាក់)។ 

2.      ម្លូដ្ឋឋ នថ្នការង្រៀរច ំ

2.1 របាយការណ៍អន ង្ល្លមភាព 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខង្ោយអន ង្ល្លមតាមសតខ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្ខនរខហិរញ្ញវតថុអនតរ
ជាតិដនកមពុជា សប្មារ់សហប្ោសធ នតូច និខមធ្យម (“CIFRS for SMEs”)។ 

ព័ត៌មានលមអិតសតីអំពីង្ោលនង្យបាយ្ណង្នយ្យសំខាន់ៗររស់ប្ក មហ៊ែ ន ប្តូវបានរង្វាញង្ៅកនុខកំណត់សមាាល់ 
27។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុប្តូវបានអន ម័តង្ោយប្ក មប្ររក្ាភិបាលប្ក មហ៊ែ ន និខផតល់សិទ្ធិផ្ាយង្ៅដថៃទ្ី22 បខង្មស្ថ
ឆ្នំ2021។ 

2.2 ការយិររងិ្ចេទ្ស្ថរង្ពើពនធ នខិការយិររងិ្ចេទ្រាយការណ៍ 

ការិយររិង្ចេទ្ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ នចរ់ង្ផតើមង្ៅដថៃទ្ី1 បខ មករា និខ រញ្ចរ់ង្ៅដថៃទ្ី31 បខធនូ។ 

2.3 មលូោានដនការវាស់បវខ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ន ប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខង្ៅតាមមូលោានតដមលង្ដ្ើម។ 
 



 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 42 

 

2.4 ររូយិរណ័ណង្ោល នខិររូយិរណ័ណសប្មារង់្ធវើការរង្វាញ 

រូរិយរ័ណណជាតិដនប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកមពុជា ្ឺប្បាក់ង្រៀល។ ប្ក មហ៊ែ នង្ធវើប្រតិរតតិការ និខកត់ប្តារាល់រញ្ជី្ណង្នយ្យ
ររស់ខលួនបផអកង្លើមូលោានរូរិយរ័ណណពីរប្រង្ភទ្ ជាប្បាក់ដ្ ល្លារអាង្មរិក និខប្បាក់ង្រៀល។ អនកប្្រ់ប្្ខបានកំណត់
ប្បាក់ដ្ ល្លារអាង្មរិកជារូរិយរ័ណណង្ោល និខរូរិយរ័ណណសប្មារ់ង្ធវើការរង្វាញង្ប្ ឹះវាបានឆ្លុឹះរញ្ញាំខពីភាពចំបាច់
ដនង្សដ្ឋកិចចដនប្រភពប្ពរតតិការណ៍ និខកាលៈង្ទ្សៈររស់ប្ក មហ៊ែ ន។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្នឹះ ប្តូវបានរង្វាញជាប្បាក់ដ្ ល្លារអាង្មរិក បដ្លជារូរិយរ័ណណង្ោលររស់ប្ក មហ៊ែ ន។ តួ
ង្លខទាំខអស់ប្តូវបានរខគត់ង្ ើខច ឹះង្ៅនរខតួង្លខបដ្លង្ៅជិតរំផ តង្លើកបលខបតមានការរញ្ញាក់ង្ផ្សខង្ទ្ៀត។ 

ការរតូររូរិយរ័ណណពីប្បាក់ដ្ ល្លារអាង្មរិកង្ៅជាប្បាក់ង្រៀល ប្តូវបានង្ធវើង្ ើខង្ដ្ើម្បីអន វតតង្ៅតាមតប្មូវការដនការ
រង្វាញ ប្សរតាមច្ារ់សតីពី្ណង្នយ្យ និខសវនកមម។ 

ប្ទ្ព្យសកមម និខរំណុលប្តូវបានរតូរង្ៅជាប្បាក់ង្រៀលង្ោយង្ប្រើអប្តានាកាលររិង្ចេទ្រាយការណ៍ ង្ហើយ្ណនី 
ង្ដ្ើមទ្ ន ប្តូវបានរតូរង្ោយង្ប្រើអប្តារតូរប្បាក់ប្រវតតិស្ថស្រសត។ ង្ោយប ករបាយការណ៍លទ្ធផលលមអិត និខ        
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ប្បាក់ ្ឺប្តូវបានរតូរង្ៅជាប្បាក់ង្រៀលង្ោយង្ប្រើអប្តារតូរប្បាក់មធ្យមប្រចំឆ្នំ។ លង្មអៀខង្លើ
អប្តារតូរប្បាក់ ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជា “លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ” ង្ៅកនុខលទ្ធផលលមអិតង្ផ្សខៗ។ លង្មអៀខពី
ការរដូររូរិយរ័ណណរខគរប្តូវបានកត់ប្តាជាបផនកមួយង្ៅកនុខមូលធន។ ប្្រ់តួង្លខជាប្បាក់ង្រៀល ប្តូវបានរខគត់ជាខទខ់
 ន់ង្ ើខច ឹះង្ៅនរខតួង្លខបដ្លង្ៅជិតរំផ តង្ៅកាត់ថា (“ ន់ង្រៀល”) ង្លើកបលខបតមានការរញ្ញាក់ង្ផ្សខ។ 

ប្ក មហ៊ែ នង្ប្រើប្បាស់អប្តារតូរប្បាក់ដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

សប្មារក់ារយិររងិ្ចេទ្រញ្ចរ ់ អប្តាច ខប្ោ អប្តាមធយ្ម 

ដថៃទ្ី 31 បខ ធនូ 2020 1 ដ្ ល្លារ = 4,045 ង្រៀល 1 ដ្ ល្លារ = 4,077   ង្រៀល 
ដថៃទ្ី 31 បខ ធនូ 2019 1 ដ្ ល្លារ = 4,075 ង្រៀល 1 ដ្ ល្លារ = 4,052 ង្រៀល 

តួង្លខជាប្បាក់ង្រៀលង្នឹះ មិនប្តូវបានយកមករកប្ស្ថយថា តួង្លខប្បាក់ដ្ ល្លារអាង្មរិក ប្តូវបានរតូរង្ៅជាប្បាក់
ង្រៀល ឬនរខប្តូវរតូរជាប្បាក់ង្រៀល នាង្ពលអនា្តតាមអប្តារតូរប្បាក់ង្នឹះ ឬអប្តារតូរប្បាក់ង្ផ្សខង្ទ្ៀតង្នាឹះង្ ើយ។ 

2.5 ការបា៉ានស់្ថាន នខិការវនិចិេយ័ 

ការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ តប្មូវឲ្យអនកប្្រ់ប្្ខង្ធវើការវិនិចេ័យ ការបា៉ាន់ស្ថាន និខការសនមតបដ្លមានផលរ ឹះ
 ល់ដ្ល់ការអន វតតនូវង្ោលនង្យបាយ្ណង្នយ្យ និខចំនួនដនប្ទ្ព្យសកមម រំណុល ចំណូល និខចំណ្តយបដ្ល
បានរាយការណ៍។ លទ្ធផលជាក់បសតខអាចខ សពីការបា៉ាន់ស្ថានទាំខង្នឹះ។ 
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ការបា៉ាន់ស្ថាន និខការសនមតបដ្ល ក់ព័នធ ប្តូវបានប្តួតពិនិត្យជាប្រចំ។ ការបកបប្រង្លើការបា៉ាន់ស្ថាន្ណង្នយ្យ
ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ និខកត់ប្តាង្ៅកនុខការិយររិង្ចេទ្ បដ្លការបា៉ាន់ស្ថានង្នាឹះប្តូវបានបកបប្រនិខការិយររិង្ចេទ្
អនា្តបដ្លមានផលរ ឹះ ល់ង្ោយការបកបប្រង្នាឹះ។ 

ព័ត៌មានដនការសនមត និខការបា៉ាន់ប្រមាណបដ្លមានភាពមិនច្ាស់ល្លស់ បដ្លមានផលរ ឹះ ល់ខាាំខង្លើការង្ធវើ        
និយ័តកមម កនុខការិយររិង្ចេទ្បដ្លបានរញ្ចរ់ដថៃទ្ី 31 បខ ធនូ ឆ្នំ 2020 ប្តូវបានរង្វាញកនុខកំណត់សមាាល់ 3 - ការ
បា៉ាន់ស្ថាន្ណង្នយ្យ និខការវិនិចេ័យសំខាន់ៗ។ 

3.      ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណង្នយយ និខការវិនចិេយ័សខំាន់ៗ  

ការបា៉ាន់ស្ថាន ការសនមត និខការវិនិចេ័យប្តូវបានវាយតដមលជាប្រចំ ង្ហើយបផអកង្លើរទ្ពិង្ស្ថធន៍ធាារ់មាន និខកតាោ
ដ្ដទ្ង្ទ្ៀតរួមទាំខការរំពរខទ្ កដនង្ហត ការណ៍បដ្លធាារ់ររាជ័យ ប្តូវបានង្្ង្ជឿជាក់ថាសមង្ហត ផលង្ៅតាមកា
លៈង្ទ្សៈង្ផ្សខៗ។ ការបា៉ាន់ស្ថាន ការសនមត និខការវិនិចេ័យបដ្លមានហ្វនិភ័យខពស់បដ្លតប្មូវឲ្យង្ធវើនិយ័តកមម 
ង្លើតដមលង្យខប្ទ្ព្យសកមម និខរំណុលហិរញ្ញវតថុសប្មារ់កាលររិង្ចេទ្រនាារ់ មានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

3.1 ពនធង្លើប្បាកច់ងំ្ណញ នខិពនធង្ផស្ខង្ទ្ៀត 

ចំណ្តយពនធប្តូវបាន្ណនាបផអកង្លើការរកប្ស្ថយចំង្ ឹះការអន វតតច្ារ់ពនធរចចុរ្បនន។ ង្ទាឹះយ៉ាខណ្តក៏ង្ោយ
រទ្រ្បញ្ញតតិទាំខង្នឹះអាចមានការបប្រប្រួលជាង្រឿយៗ និខមានការរកប្ស្ថយង្ផ្សខៗោនរនាារ់ពីមានការប្តួតពិនិត្យពី
អាជាាធរពនធោរ។ ទំាខង្នឹះអាចរណ្តាលឱ្យមានការង្កើនង្ ើខចំណ្តយពនធ និខការទាមទារការទ្ូទាត់ប្រតិសកមមដន
ប្ពរតតិការណ៍ទាំខង្នឹះ។ វាមានការពិបាកកនុខកំណត់ង្ពលង្វល្លជាក់ល្លក់ណ្តមួយ និខភាពធៃន់ធៃរដនការង្កើតង្ ើខ
ទាំខង្នឹះ ឬផលរ ឹះ ល់ររស់វា។ 

3.2 ប្ទ្ពយ្ នខិររកិាារ 

្ណង្នយ្យសប្មារ់ប្ទ្ព្យ និខររិកាាររួមរញ្ចូលទាំខការបា៉ាន់ស្ថាន សប្មារ់កំណត់អាយ កាលដនការង្ប្រើប្បាស់ដន
ប្ទ្ព្យ និខររិកាារ។ ការកំណត់អាយ កាលដនការង្ប្រើប្បាស់ដនប្ទ្ព្យ និខររិកាារ ្ឺបផអកង្លើការវិនិចេ័យររស់អនក       
ប្្រ់ប្្ខ។ 

3.3 សំវធិានធនង្លើរណុំលបដ្លជារស់ខស្យ័ 

អនកប្្រ់ប្្ខកំណត់សំវិធានធន ង្លើឥណទានបដ្លជារ់សខ្ស័យតាមករណីង្ផ្សខៗពីោន ង្ៅង្ពលបដ្លង្ជឿជាក់ថា 
ការប្រមូលចំនួនទ្រកប្បាក់បដ្លជំ ក់ទ្ំនខជាមិនអាចង្កើតង្ ើខ។ កនុខការកំណត់ចំនួនសំវិធានធនទាំខង្នឹះ អនក
ប្្រ់ប្្ខង្ធវើការពិចរណ្តតាមរទ្ពិង្ស្ថធន៍បដ្លធាារ់មាន និខការផ្ទាស់រតូរស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុររស់អតិថិជន។ 
ប្រសិនង្រើស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុររស់អតិថិជនកាន់បតយ៉ារ់យ ឺនបដ្លរណ្តាលឱ្យមានភាពអសមតថភាពកនុខការទ្ូទាត់
សខ សំវិធានធនតប្មូវឲ្យទ្ទ្ួលស្ថាល់តាមអវីបដ្លទ្ទ្ួលបាន។ 
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4.    ស្ថច់ប្បាក់កនខុថ្ដ្ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
     
ប្បាក់ដ្ ល្លារអាង្មរិក 54,257 219,470 60,816 247,825 
ប្បាក់ង្រៀល 15,341 62,054 2,039 8,309 
 69,598 281,524 62,855 256,134 

5.    ប្បាករ់ង្ញ្ញ ើ នខិប្បាក់តម្កលង់្ៅធ្នាគារជាតិថ្នកម្ពជុា 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
     
ប្បាក់តមកល់ធានាង្លើង្ដ្ើមទ្ ន (*)  125,000   505,625  125,000 509,375 
្ណនីចរនត  7,058   28,550  6,723 27,396 
  132,058   534,175  131,723 536,771 

(*) ប្បាក់តមកល់ធានាង្លើង្ដ្ើមទ្ ន ប្តូវបានរក្ាទ្ កជាមួយធនាោរជាតិដនកមពុជាប្សរតាមប្រកាសង្លខ ធ7-00-006 សតីពី
ការផតល់អាជាារ័ណណប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុច ឹះដថៃទ្ី11 បខមករា ឆ្នំ2000 បដ្លចំនួនទ្រកប្បាក់ប្តូវបានកំណត់ប្តរម 5% 
ដនង្ដ្ើមទ្ នបដ្លបានច ឹះរញ្ជីររស់ប្ក មហ៊ែ ន។ ប្បាក់តមកល់ង្នឹះ ប្តូវរខវិលសខវិញង្ៅង្ពលបដ្ល ប្ក មហ៊ែ នសម័ប្្ចិតត
រញ្ចរ់អាជីវកមមររស់ខលួន នខិមិនមានសល់រំណុលអតិថិជន។ 

ប្បាក់តមកល់ ទ្ទ្ួលបានការប្បាក់កនុខអប្តា 1/4 SIBOR កនុខរយៈង្ពល 6 បខ តាមអប្តា 0.06% កនុខមួយឆ្នំ។ ្ ណនីចរនត 
មិនទ្ទ្ួលបានការប្បាក់ង្ទ្។ 
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6.    ប្បាករ់ង្ញ្ញ ើ នខិប្បាក់តម្កលង់្ៅធ្នាគារ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
     
្ណនីចរនត  370,011   1,496,694  5,407 22,033 
្ណនីសន្សំ  205,353   830,653  391,478 1,595,273 
  575,364   2,327,347  396,885 1,617,306 

្ណនីចរនត និខ្ណនីសន្សំមិនទ្ទ្ួលបានការប្បាក់ង្ទ្។ 

7.    ឥណទានផតលដ់្លអ់តិងជិន 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 

     
ឥណទានផតល់ឲ្យអតិថិជន-វាស់បវខតាម
រំលស់ដថលង្ដ្ើម 

 7,874,580   31,852,676  7,156,057 29,160,932 

ដ្កៈ សំវិធានធនង្លើការខាតរខ់ង្លើ 
 ឱនភាពដនតដមល 

 (142,888)  (577,982) (211,158) (860,469) 

  7,731,692   31,274,694  6,944,899 28,300,463 
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ការបប្រប្រួលដនការខាតរខ់ង្លើឱនភាពដនតដមល មានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 
 2020 2019 

 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ 
 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 
ដ្ ល្លារអាង្មរកិ 

 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 
     
នាដថៃទ្ី 1 បខមករា  211,158   860,469  222,674 894,704 
សំវិធានធនកនុខការិយរង្ចេទ្  97,264   396,545  33,198 134,518 
តំហយដនសំវិធានធនកនុខការិយររិង្ចេទ្  (3,389)  (13,817) - - 
ការល រង្ចល  (162,145)  (661,065) (44,714) (181,180) 
លង្មអៀខពីការរដូររូរិយរ័ណណ  -     (4,150) - 12,427 
នាដថៃទ្ី 31 បខធនូ  142,888   577,982  211,158 860,469 

ឥណទានដ្ លផតល់ឲ្យអតិថិជនប្តូវបានវិភា្ដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

(ក) តាមប្ទ្ព្យរញ្ញាំ៖ 
 2020 2019 

 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ 
 

 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ 
 

 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

មានការធានា 7,615,332 30,804,018 7,131,800 29,062,085 
ព ំមានការធានា 259,248 1,048,658 24,257 98,847 
  7,874,580   31,852,676  7,156,057 29,160,932 

(ខ) តាមនិវាសនោាន៖ 

ឥណទានទាំខអស់ប្តូវបានផតល់ឲ្យនិវាសនជន។ 
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 (្) តាមកតាោង្សដ្ឋកិចច៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 

     
ឧស្ាហកមម  2,248,628   9,095,700  3,449,582 14,057,046 
ង្សវាកមម  1,751,172   7,083,491  929,223 3,786,586 
ជំនួញ និខ ណិជជកមម  1,416,631   5,730,272  736,536 3,001,384 
សំណខ់  1,338,936   5,415,996  664,186 2,706,556 
មង្ធ្ាបាយដ្រកជញ្ជូន  233,865   945,984  149,583 609,552 
កសិកមម  182,210   737,039  109,630 446,744 
ង្ផ្សខៗ  703,138   2,844,194  1,117,317 4,553,064 
  7,874,580   31,852,676  7,156,057 29,160,932 

( ) តាមកាលកំណត់៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 

     
តិចជាខ 1 ឆ្នំ  1,631,735   6,600,368  1,478,436 6,024,625 
ពី 1 ឆ្នំ ង្ៅ 5 ឆ្នំ  6,206,452   25,105,098  5,615,311 22,882,394 
ង្ប្ចើនជាខ5 ឆ្នំ  36,393   147,210  62,310 253,913 
  7,874,580   31,852,676  7,156,057 29,160,932 
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(ខ) តាមប្រង្ភទ្រូរិយរ័ណណ៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 

     
ប្បាក់ដ្ ល្លារអាង្មរិក 6,779,658 27,423,717 6,150,792 25,064,477 
ប្បាក់ង្រៀល 1,094,922 4,428,959 1,005,265 4,096,455 
  7,874,580   31,852,676  7,156,057 29,160,932 

(ច) តាមទ្ំនាក់ទ្ំនខ៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 

     
អតិថិជនខាខង្ប្ៅ  7,741,536   31,314,513  7,036,138 28,672,262 
រ ្គលិក  133,044   538,163  119,919 488,670 

  7,874,580   31,852,676  7,156,057  29,160,932 

(ឆ្) តាមការអប្តាប្បាក់(មួយឆ្នំ)៖ 
 2020 2019 

ប្បាក់ង្រៀល 15.60% - 18.00% 15.60% -18.00% 
ប្បាក់ដ្ ល្លារអាង្មរិក 12.00% - 18.00% 15.00% -16.80% 
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8.    ប្ទ្ពយសកម្មង្ផសខៗ 

 2020 2019 

 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់ 

សមាាល់2.4) 

្ណនីប្តូវទ្ទ្ួលពីភានក់ង្វរទ្ូទាត់  56,657   229,178  14,356 58,501 
្ណនីប្តូវទ្ទ្ួលពីរ ្គលិក  51,666   208,989  28,814 117,417 
ប្បាក់កក់  46,651   188,703  35,301 143,852 
ចំណ្តយរខ់ម ន  14,851   60,072  15,752 64,189 
ប្ទ្ព្យរឹរអូស  8,480   34,302  4,900 19,968 
ប្ទ្ព្យសកមមង្ផ្សខៗ  82,409   333,343  11,349 46,245 
  260,714   1,054,587  110,472 450,172 
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9.    ប្ទ្ពយ នខិររកិាេ រ 

 ការបកលំអ ង្ប្្ឿខសង្វារឹម      
2020 អាោរជួល និខង្ប្្ឿខរំ ក់ ររិកាារក ំព្យូទ្័រ ររិកាារការិយល័យ យនយនត សរ រ 
 ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក  ន់ង្រៀល 
       (កំណត់សមាាល2់.4)  
ដថលង្ដ្ើម        
នាដថៃទ្ ី1 បខ មករា ឆ្ន ំ2020  14,974   15,500   22,654   9,205   8,150   70,483   287,218  
ការទ្ិញរបនថម  23,012   4,973   8,727   3,100   -     39,812   162,314  
ការល រង្ចល  -     -     -     (500)  -     (500)  (2,039) 
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ  -     -     -     -     -     -     (3,372) 
នាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូឆ្ន ំ2020  37,986   20,473   31,381   11,805   8,150   109,795   444,121  
        
ដ្ក៖ រលំសរ់ខគរ        
នាដថៃទ្ ី1 បខ មករា ឆ្ន ំ2020  7,718   9,226   18,718   2,446   1,692   39,800   162,185  
រំលស់កនុខការិយររិង្ចេទ្  6,924   3,942   6,203   2,294   2,039   21,402   87,256  
ការល រង្ចល  -     -     -     (43)  -     (43)  (175) 
និយ័តកមម  3   1   2   1   2   9   37  
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ  -     -     -     -     -    -  (1,878) 
នាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូឆ្ន ំ2020  14,645   13,169   24,923   4,698   3,733   61,168   247,425  
        
តដមលង្យខ        
នាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូឆ្ន ំ2020  23,341   7,304   6,458   7,107   4,417   48,627   196,696  
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 ការបកលំអ ង្ប្្ឿខសង្វារឹម     
2019 អាោរជួល និខង្ប្្ឿខរំ ក់ ររិកាារក ំព្យូទ្័រ ររិកាារការិយល័យ យនយនត សរ រ 

 ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក ដ្ ល្លារអាង្មរិក 
 ន់ង្រៀល 

(កណំតស់មាាល់2.4) 
ដថលង្ដ្ើម        
នាដថៃទ្ ី1 បខ មករា ឆ្ន ំ2019 11,794 15,897 17,810 3,309 2,800 51,610  207,369  
ការទ្ិញរបនថម 3,350 3,547 5,926 5,215 6,200 24,238  98,212  
និយ័តកមម  -    (575) (360) 831 - (104)  (421) 
ការល រង្ចល (170) (3,369) (722) (150) (850) (5,261)  (21,318) 
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ  -     -     -     -     -     -     3,376  
នាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូឆ្ន ំ2019 14,974 15,500 22,654   9,205 8,150 70,483  287,218  
        
ដ្ក៖ រលំសរ់ខគរ        
នាដថៃទ្ ី1 បខ មករា ឆ្ន ំ2019 4,325 8,199 15,889 1,598 1,400 31,411  126,209  
រំលស់កនុខការិយររិង្ចេទ្ 3,416 3,180 3,362 973 967 11,898  48,211  
និយ័តកមម (12) 145 (6) (2) - 125  507  
ការល រង្ចល (11) (2,298) (527) (123) (675) (3,634)  (14,725) 
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ -    -    - -    -     -     1,983  
នាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូឆ្ន ំ2019 7,718 9,226 18,718 2,446 1,692 39,800  162,185  
        
តដមលង្យខ        
នាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូឆ្ន ំ2019 7,256 6,274 3,936 6,759 6,458 30,683 125,033 



 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 52 

 

10.    ប្ទ្ពយសកម្មអររូ ី

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
ដថលង្ដ្ើម     
នាដថៃទ្ ី1 បខ មករា  14,600   59,495  14,600 58,663 
ការទ្ិញរបនថម  6,590   26,867  - - 
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ  -     (648)  -    832 
នាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូ  21,190   85,714  14,600 59,495 
     
ដ្ក៖ រលំសរ់ខគរ     
នាដថៃទ្ ី1 បខ មករា  3,052   12,437  1,594  6,405  
រំលស់កនុខការិយររិង្ចេទ្  1,676   6,833  1,450  5,875  
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ  -     (145) 8 157 
នាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូ  4,728   19,125  3,052 12,437 
     
តដមលង្យខ     
នាដថៃទ្ ី31 បខ ធន ូ  16,462   66,589  11,548 47,058 

11.    រំណុលង្ផសខៗ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
     
ចំណ្តយរខគរ  45,437   183,793  52,252 212,927 
រំណុលជំ ក់ 121 Shoppe  14,860   60,109  53,635 218,563 
រំណុលពនធកាត់ទ្ ក  9,658   39,067  7,942 32,364 
រំណុលង្ផ្សខៗ  56,329   227,850  32,932 134,197 
  126,284   510,819  146,761 598,051 
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12.    ពនធង្លើប្បាកច់ំង្ណញ 

12.1 រណុំលពនធង្លើប្បាកច់ងំ្ណញប្រចឆំ្ន ំ

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
     
នាដថៃទ្ី 1 បខ មករា  1,430   5,827  828 3,327 
ចំណ្តយពនធ  18,734   76,379  14,254 57,757 
ពនធបដ្លបានរខ់  (18,550)  (75,628) (13,652) (55,318) 
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ  -     (49) - 61 
នាដថៃទ្ី 31 បខ ធនូ  1,614   6,529  1,430 5,827 

12.2 ចណំ្តយពនធង្លើប្បាកច់ងំ្ណញ 

អន ង្ល្លមង្ៅតាមច្ារ់ស្ថរង្ពើពនធដនប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកមពុជា ប្ក មហ៊ែ នមានកាតពវកិចចរខ់ពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញ
ង្ោយ្ណនាតាមអប្តា 20% ដនប្បាក់ចំង្ណញជារ់ពនធ ឬក៏រខ់ពនធអរ្បររមាង្ោយ្ណនាតាមអប្តា 1% ដន
ប្បាក់ចំណូលសរ រ ង្ៅង្ពលបដ្លពនធមួយណ្តមានចំនួនង្ប្ចើនជាខ។ 

 2020 2019 

 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ចំណ្តយពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញ  18,734   76,379   14,254   57,757  
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ការង្ផទៀខផ្ទាត់ពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញបដ្ល្ណនាតាមអប្តាពនធជាផលូវការង្ធៀរង្ៅនរខ ពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញ បដ្ល
រង្វាញកនុខចំង្ណញ ឬខាតមានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 

     
ប្បាក់ចំង្ណញម នដ្កពនធ  63,479   258,804  290,905 1,178,747 
     
ពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញតាមអប្តា 20%  12,696   51,761  58,181 235,749 
ចំណ្តយមិនអាចកាត់កខបាន  2,447   9,976  7,649 30,994 
ភាពលំង្អៀខរង្ណ្តាឹះអាសនន  239   974  (5,053) (20,475) 
ខាតពនធបដ្លបានង្ប្រើប្បាស់  (17,063)  (69,566) (60,777) (246,268) 
ពនធពន្ារបដ្លមិនទ្ទ្ួលស្ថាល់  1,370   5,585  - - 
ពនធអរ្បររមា  18,734   76,379  14,254 57,757 
ង្ផ្សខៗ  311   1,270  - - 

ចំណ្តយពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញ  18,734   76,379  14,254 57,757 

ការ្ណនាដនការចំណ្តយពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញង្នឹះ ្ឺជាប្រធានរទ្កនុខការពិនិត្យ និខការវាយតដមលច ខង្ប្កាយ
ររស់អាជាាធរពនធ។ 

13.    ប្បាក់កម្ចីពភីា្ទ្នុិក 

 ប្បាក់កមចីពីភា្ទ្ និកមានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 
 2020 2019 

 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 

 នង់្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 

 នង់្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ប្បាក់ង្ដ្ើមបដ្លង្ៅសល់  6,359,500   25,724,178  5,259,500 21,432,463 
រំណុលការប្បាក់រខគរ  91,153   368,713  70,155 285,881 
  6,450,653   26,092,891  5,329,655 21,718,344 

 

 

 



 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 55 

 

ការបប្រប្រួលដនប្បាក់ង្ដ្ើមបដ្លង្ៅសល់ពីភា្ទ្ និកមានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

  2020 2019 

 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 
     
នាដថៃទ្ី 1 បខមករា  5,259,500   21,432,463  2,759,500 11,087,671 
ការខចីរបនថម  1,100,000   4,484,700  2,650,000 10,737,800 
ការទ្ូទាត់សខ - - (150,000) (607,800) 
លង្មអៀខពីការរដូររូរិយរ័ណណ  -     (192,985) - 214,792 
នាដថៃទ្ី 31 បខធនូ  6,359,500   25,724,178  5,259,500 21,432,463 

 ប្បាក់កមចីខាខង្លើប្តូវបានវិភា្របនថមដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

(ក) តាមកាលកំណត់៖ 
 2020 2019 

 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 
     
រយៈង្ពលខលី - - 2,029,655  8,270,844  
រយៈង្ពលបវខ  6,450,653   26,092,891  3,300,000  13,447,500  

  6,450,653   26,092,891  5,329,655  21,718,344  

(ខ) តាមទ្ំនាក់ទ្ំនខ៖ 
 2020 2019 

 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

Hikari Power Hong Kong Limited  6,450,653   26,092,891  5,329,655  21,718,344  

  

 

 

 



 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 56 

 

 ប្បាក់កមចីខាខង្លើប្តូវបានវិភា្របនថមដ្ូចខាខង្ប្កាម (ត)៖ 

(ខ) តាមទ្ំនាក់ទ្ំនខ (ត)៖ 

ការទ្ូទាត់សខការប្បាក់ប្តូវបានង្ធវើង្ ើខង្រៀខរាល់ប្តីមាស ង្ោយប្សរង្ៅតាមកាលវិភា្សខប្បាក់ដនកិចចសន្ាខចី
ប្បាក់នីមួយៗ។ ប្បាក់កមចីពី Hikari Power Hong Kong Limited (“HPHKL”) មានកាលកំណត់រហូតដ្ល់ឆ្នំ 
2032 និខ 2033។ 

(្) តាមការអប្តាប្បាក់(មួយឆ្នំ)៖ 
 2020 2019 

អប្តាការប្បាក់ 10% 10% 

14.    ង្ដ្ើម្ទ្នុ 

 2020 2019 

 

ចនំនួ 
ភា្ហ៊ែ ន 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 

 នង់្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ចនំនួ 
ភា្ហ៊ែ ន 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 

 នង់្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 
បានច ឹះរញ្ជ:ី       
តដមលហ៊ែ ន 1 ភា្ហ៊ែ ន100 ដ្ ល្លារអា
ង្មរិក 25,000 2,500,000 10,000,000 25,000 2,500,000 10,000,000 

ភា្ហ៊ែ នបដ្លបានរខ់:       
តដមលហ៊ែ ន 1 ភា្ហ៊ែ ន100ដ្ ល្លារ អា
ង្មរិក 25,000 2,500,000 10,000,000 25,000 2,500,000 10,000,000 

ង្ដ្ើមទ្ នបដ្លបានរខ់ររស់ប្ក មហ៊ែ ននាដថៃទ្ី31 បខធនូ ឆ្នំ2020 មានចំនួន 2,500,000 ដ្ ល្លារអាង្មរិក (2019: 
2,500,000 ដ្ ល្លារអាង្មរិក) បដ្លកនុខង្នាឹះកនុខមួយភា្ហ៊ែ នង្សមើនរខ 100 ដ្ ល្លារអាង្មរិក។ 

 

ចំនួនភា្ហ៊ែ នររស់ប្ក មហ៊ែ ននិខរចនាសមព័នធភា្ហ៊ែ នមានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

 2020 2019 
 ភា្រយដន  តដមល្ តិជា ភា្រយដន  តដមល្ តិជា 
 ភា្ហ៊ែ ន ចនំនួ ដ្ ល្លារ ភា្ហ៊ែ ន ចនំនួ ដ្ ល្លារ 
 កានក់ារ ់ ភា្ហ៊ែ ន អាង្មរកិ កានក់ារ ់ ភា្ហ៊ែ ន អាង្មរកិ 

LPI 50% 12,500 1,250,000 50% 12,500 1,250,000 
HPHKL 50% 12,500 1,250,000 50% 12,500 1,250,000 

 100% 25,000 2,500,000 100% 25,000 2,500,000 
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15.    ទ្ុនរប្ម្ុខតាម្រទ្របញ្ញតតិ  

 2020 2019 

 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 
     
ទ្ នរប្ម ខតាមរទ្រ្បញ្ញតិត(*)  72,781   294,399  81,530 328,457 

(*) របប្មរប្មួលទ្ នរប្ម ខតាមរទ្រ្បញ្ញតតិ៖ 
 2020 2019 

 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

នាដថៃទ្ី1 បខមករា  81,530   328,457   66,278   266,305  
ការង្ផទរ  (8,749) (35,670)  15,252   61,801  
លង្មអៀខពីការរតូររូរិយរ័ណណ - 1,612  -     351  
នាដថៃទ្ី31 បខធនូ  72,781   294,399   81,530   328,457  

 

ការង្ផទៀខផ្ទាត់ទ្ នរប្ម ខតាមរទ្រ្បញ្ញតតិបដ្លរង្វាញកនុខរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុ មានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

 2020 2019 

 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 

 នង់្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារ 
អាង្មរកិ 

 

 នង់្រៀល
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ឱនភាពឥណទានតាមរទ្រ្បញ្ញតតិររស់ធនាោរជាតិ
ដនកមពុជា     

- ប្បាក់រង្ញ្ញើនិខប្បាក់តមកល់ង្ៅធនាោរ  5,754   23,275   -     -    
- ឥណទានផតល់ដ្ល់អតិថិជន  209,915   849,106   292,688    1,188,926 
សំវិធានធនង្លើឱនភាពដនប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុតាម
រទ្រ្បញ្ញតតិររស់ធនាោរជាតិដនកមពុជា  215,669   872,381   292,688  1,188,926 

សំវិធានធនង្លើឱនភាពដនប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុតាម
CIFRS for SMEs (កំណត់សមាាល ់7)  142,888   577,982   211,158   860,469  

  72,781   294,399   81,530  328,457 
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16.    ចំណូលពកីារប្បាក់ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
     
ឥណទានផតល់ដ្ល់អតិថិជន  1,829,451   7,458,672  1,392,623  5,642,908  
ប្បាក់តំកល់ង្ៅធនាោរជាតិដនកមពុជានិខ
ធនាោរង្ផ្សខៗ  3,340   13,617  786  3,185  

  1,832,791   7,472,289  1,393,409  5,646,093  

17.    ចំណ្តយង្លើការប្បាក ់

ង្នឹះជាចំណ្តយង្លើការប្បាក់ពីកមចីពីភា្ទ្ និក (កំណត់សមាាល់23)។ 

18.    ចំណូលង្ផសខៗ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 

(កំណត់
សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ចំណូលពីប្បាក់ពិន័យ   9,011   36,738  10,508 42,578 
ចំណូលង្ផ្សខៗ ស ទ្ធ  11,726   47,807  10,711  43,401 
ចំង្ណញ (ខាត) ង្លើអប្តារតូរប្បាក់-ស ទ្ធ  28,577   116,508  (3,887) (15,750) 
  49,314   201,053  17,332 70,229 

19.    ចំណ្តយង្លើរុ្ាលកិ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 

(កំណត់
សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

ប្បាក់បខនិខប្បាក់ឈ្នូល  531,432   2,166,648  321,029 1,300,810 
អតថប្រង្យជន៍រយៈង្ពលខលីង្ផ្សខៗ  136,391   556,066  90,804 367,937 
  667,823   2,722,714  411,833 1,668,747 
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20.    រលំស ់

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 

(កំណត់
សមាាល់2.4) 

ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
(កំណត់

សមាាល់2.4) 

រំលស់ (កំណត់សមាាល់ 9)  21,402   87,256  11,898  48,211  
រំលស់ (កំណត់សមាាល់ 10)  1,676   6,833  1,450  5,875  
  23,078  94,089 13,348 54,086 

 

21.    ចំណ្តយទ្ូង្ៅ នខិរដ្ឋបាល 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
     
ចំណ្តយង្លើការជួល  72,025   293,646  35,163 142,480 
ចំណ្តយង្លើសមាារការិយល័យ  27,049   110,279  23,655  95,850  
កដប្មង្សវាវិជាាជីវៈ  26,030   106,124  31,304  126,844  
ចំណ្តយការដ្រកជញ្ជូន និខយនយនត  25,313   103,201  22,514  91,227  
ចំណ្តយពនធ និខអាជាារ័ណណ  13,886   56,613  7,241  29,341  
ដថលទ្រក និខដថលង្ភលើខ  12,678   51,688  8,814  35,714  
ចំណ្តយង្លើការទ្ំនាក់ទ្ំនខ  11,781   48,031  12,944  52,449  
ចំណ្តយជួសជ ល និខបថទាំ  8,587   35,009  6,108  24,750  
កដប្មសមាជិកភាព និខង្សវាកមម  6,906   28,156  7,037  28,514  
ចំណ្តយង្លើទ្ីផ្ារ និខការផ្សពវផ្ាយ  6,093   24,841  5,402  21,889  
ដថលធនាោរ  2,470   10,070  2,720  11,021  
ការផតល់អំង្ណ្តយ  1,002   4,085  - - 
កដប្មង្ជើខស្ថរ  327   1,333  4,184  16,954  
សំវិធានធនង្លើឱនភាពដនប្ទ្ព្យសកមមង្ផ្សខៗ  -     -    2,273  9,210  
ចំណ្តយង្ផ្សខៗ  71,865   292,995  27,046  109,590  
  286,012   1,166,071  196,405  795,833  
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22.    ស្ថច់ប្បាក់ និខស្ថច់ប្បាកស់ម្ម្ូល 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
     
ស្ថច់ប្បាក់កនុខដដ្ (កំណត់សមាាល់ 4)  69,598   281,524  62,855 256,134 
ប្បាក់រង្ញ្ញើ និខប្បាក់តមកល់ង្ៅធនាោរជាតិ
ដនកមពុជា (កំណត់សមាាល់ 5)  7,058   28,550  6,723 27,396 
ប្បាក់រង្ញ្ញើ និខប្បាក់តមកល់ង្ៅធនាោរ    
(ជាមួយរយៈង្ពលកំណត់ ឬង្សមើ   3 បខ) 
(កំណត់សមាាល់ 6)  575,364   2,327,347  396,885 1,617,306 

  652,020   2,637,421  466,463 1,900,836 

23.    ប្រតិរតតិការ និខសម្តុលយជាម្យួសម្ព័នធញាត ិ

ប្រតិរតតិការ និខសមត ល្យជាមួយសមព័នធញាតិង្ៅកនុខការិយររិង្ចេទ្ និខនាដថៃទ្ី31 បខធនូ ឆ្ន2ំ020 និខ 2019 មានដ្ូច
ខាខង្ប្កាម៖ 
  2020 2019 
  ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
   (កំណត់  (កំណត់ 
   សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
LPI ចំណ្តយការប្បាក់ - - 3,945  15,985  
 ប្បាក់កមចី  - - 150,000  607,800  
 ការទ្ូទាត់សខប្បាក់កមចី  - - (150,000)  (607,800)  

HPHKL  ចំណ្តយការប្បាក់  744,449   3,035,119  461,107  1,868,406  
 ប្បាក់កមចីរយៈង្ពលបវខ  6,359,500   25,724,178  5,259,500  21,432,463  
 រំណុលការប្បាក់រខគរ   91,153   368,713  70,155  285,881  

 សំណខសប្មារ់្ណៈប្្រ់ប្្ខសំខាន់ៗ 

ប្ក មហ៊ែ នចត់ទ្ ក្ណៈប្្រ់ប្្ខសំខាន់ៗ ជារ ្គលិកបដ្លមានម ខតំបណខប្្រ់ប្្ខ រហូតដ្ល់ប្រធានប្ក ម     
ប្ររក្ាភិបាល។ អតថប្រង្យជន៍រយៈង្ពលខលី និខរយៈង្ពលបវខសប្មារ់រ ្គលិកមានម ខតំបណខប្្រ់ប្្ខសំខាន់ៗ
ររស់ប្ក មហ៊ែ ន មានទ្ំហំទ្រកប្បាក់ចំនូន 294,912ដ្ ល្លារអាង្មរិក (1,202,356 ន់ង្រៀល) នខិ កនុខឆ្នំ2019 ចំនួន 
132,037ដ្ ល្លារអាង្មរិក (535,014 ន់ង្រៀល)។ 
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24.    ភតសិនាជលួ 

ប្ក មហ៊ែ ន មានភតិសន្ាង្លើការជួលការិយល័យជាមួយការសន្ាជួលអរ្បររមាដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល ដ្ ល្លារអាង្មរកិ  នង់្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាាល់ 2.4)  សមាាល់ 2.4) 
     
តិចជាខ 1 ឆ្នំ  56,244   227,507  35,110  143,075  
ចរ់ពី 1 ឆ្នំ ដ្ល់ 5 ឆ្នំ  137,361   555,625  79,454  323,776  
ចរ់ពី 5 ឆ្នំ  107,080   433,138  78,540  320,051  
  300,685   1,216,270  193,104  786,902  

25.    ពនធជាយថាង្ហត ុ

ពនធសថិតង្ៅង្ប្កាមការប្តួតពិនិត្យ និខតាមោនអង្ខកតង្ោយអាជាាធរ បដ្លផតល់សិទ្ធិង្ោយច្ារ់កនុខការោក់ពិន័យ 
ោក់ទ្ណឌកមម និខការ្ិតការប្បាក់។ ការអន វតតច្ារ់ និខរទ្រ្បញ្ញតតិពនធង្លើប្រតិរតតិការង្ប្ចើនប្រង្ភទ្ ប្រឈ្មនរខ
ការរកប្ស្ថយង្ផ្សខៗោន។ 

រញ្ញាទំាខង្នឹះ អាចរង្ខកើតឲ្យមានហ្វនិភ័យពនធង្ៅកនុខប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកមពុជាបដ្លមានលកេណៈធំជាខង្ៅ
ប្រង្ទ្សដ្ដទ្ង្ទ្ៀត។ អនកប្្រ់ប្្ខង្ជឿជាក់ថា ការង្ធវើសំវិធានធនមានលកេណៈប្្រ់ប្ោន់ ង្ោយបផអកង្លើការ         
រកប្ស្ថយដននីតិកមមពនធ។ ក៏រ  បនតអាជាាធរជារ់ ក់ព័នធ អាចនរខមានការរកប្ស្ថយខ សៗោន ង្ហើយផលរ ឹះ ល់
អាចមានទ្ំហំធំ។ 

26.    ប្ពរតតិការណ៍ស្ថរវនត 

ផលរ ឹះ លដ់នការផទឹុះង្ ើខដនណូបវលវរី សករូ ណូ្តដ្លប់្ក មហ៊ែ ន 

ចរ់តាំខពីបខ មករា ឆ្នំ 2020 ការផទុឹះង្ ើខដន Coronavirus (“COVID-19”) មានផលរ ឹះ ល់ដ្ល់ស្ថានភាព
 ណិជជកមមជាស្ថកល និខប្រង្ទ្សកមពុជា។ ប្ក មហ៊ែ ននរខរនតការយកចិតតទ្ កោក់ង្ៅង្លើស្ថានភាពដន COVID-19 
និខង្ឆ្លើយតរយ៉ាខសកមមចំង្ ឹះផលរ ឹះ ល់ររស់វាង្ៅង្លើស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុ និខលទ្ធផលប្រតិរតតិការររស់   
ប្ក មហ៊ែ ន។ 
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27.    ង្គាលនង្ោបាយ្ណង្នយយសខំាន់ៗ  

ង្ោលនង្យបាយ្ណង្នយ្យសំខាន់ៗបដ្លប្តូវបានអន ម័តកនុខការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទាំខង្នឹះ ប្តូវបាន
កំណត់ដ្ូចខាខង្ប្កាម។ ង្ោលនង្យបាយទាំខង្នឹះប្តូវបានអន វតតប្រករង្ោយសខគតិភាពង្ៅប្្រ់ការិយររិង្ចេទ្បដ្ល
បានរង្វាញង្លើកបលខបតមានការរញ្ញាក់ង្ផ្សខពីង្នឹះ។ 

27.1 មលូោានដនការសរ ររមួ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ន រួមមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់ទ្ីស្ថនក់ការកណ្តាល និខស្ថខាររស់      
ខលួន។ រាល់សមត ល្យ និខប្រតិរតតិការអនតរស្ថខាទាំខអស់ប្តូវបានល ររំបាត់ង្ចល។ 

27.2 ស្ថចប់្បាក ់នខិស្ថចប់្បាកស់មមលូ 

ស្ថច់ប្បាក់ និខស្ថច់ប្បាក់សមមូល រួមមានស្ថច់ប្បាក់កនុខដដ្ និខសមត ល្យធនាោរ និខប្បាក់រង្ញ្ញើង្ៅធនាោរ
បដ្លមានកាលវស្ថនតង្ៅង្ពលតមកល់ដ្ំរូខមានរយៈង្ពល 3 បខ ឬតិចជាខ និខការវិនិង្យ្រយៈង្ពលខលី បដ្លអាច
រតូរជាស្ថច់ប្បាក់ង្ពលណ្តក៏បាន ង្ោយមានហ្វនិភ័យតិចតួចចំង្ ឹះការផ្ទាស់រតូរតដមល។ 

ស្ថច់ប្បាក់ និខស្ថច់ប្បាក់សមមូលប្តូវបានកត់ប្តាតាមរំលស់ដថលង្ដ្ើម ង្ោយង្ប្រើវិធីស្ថស្រសតការប្បាក់ប្រសិទ្ធភាពង្ៅ
កនុខរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុ។ 

27.3 ប្បាករ់ង្ញ្ញើ នខិប្បាកត់មកលង់្ៅធនាោរង្ផស្ខៗ 

ប្បាក់រង្ញ្ញើ និខប្បាក់តមកល់ង្ៅធនាោរប្តូវបានកត់ប្តាតាមរំលស់ដថលង្ដ្ើម ង្ោយង្ប្រើវិធីស្ថស្រសតការប្បាក់ប្រសិទ្ធភាព
ង្ៅកនុខរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុ។ 

27.4 ប្បាករ់ង្ញ្ញើ នខិប្បាកត់មកលង់្ៅធនាោរជាតដិនកមពជុា 

ប្បាក់រង្ញ្ញើ និខប្បាក់តមកល់ង្ៅធនាោរជាតិដនកមពុជា បដ្លរួមរញ្ចូលទាំខប្បាក់តមកល់ធានាង្ដ្ើមទ្ នប្តូវបានកត់ប្តា
តាមរំលស់ដថលង្ដ្ើម ង្ោយង្ប្រើវិធីស្ថស្រសតការប្បាក់ប្រសិទ្ធភាព។ 

ប្បាក់តមកល់ធានាង្ដ្ើមទ្ ន ប្តូវបានរក្ាទ្ កប្សរតាមច្ារ់កមពុជាសតីពីប្្រឹះស្ថានធនាោរ និខហិរញ្ញវតថុង្ហើយប្តូវបាន
កំណត់ង្ោយភា្រយដនង្ដ្ើមទ្ នអរ្បររមាបដ្លតប្មូវង្ោយធនាោរជាតិដនកមពុជា។ ប្បាក់តមកល់ធានាង្ដ្ើមទ្ នមិន
អាចផតល់ហិរញ្ញរ្បទានដ្ល់ប្រតិរតតិការប្រចំដថៃររស់ប្ក មហ៊ែ នង្ទ្ ង្ហត ដ្ូង្ចនឹះមិនប្តូវបានចត់ទ្ កថាជាបផនកមួយដន
ស្ថច់ប្បាក់ និខសមមូលស្ថច់ប្បាក់សប្មារ់រង្វាញកនុខរបាយការណ៍លំហូរស្ថច់ប្បាក់ង្ ើយ។ 
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27.5 ឥណទានផតលដ់្លអ់តថិជិន 

ឥណទានផតល់ដ្ល់អតិថិជន ្ឺជាប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុអនិសនទស្សបដ្លការទ្ូទាត់មានលកេណៈង្ថរ ឬអាចកំណត់
បានបដ្លមិនមានសប្មខ់តដមលកនុខទ្ីផ្ារសកមម ង្ហើយប្ក មហ៊ែ នមិនមានរំណខលក់ភាាមៗ ឬកនុខរយៈង្ពលខលីណ្ត
មួយង្នាឹះង្ទ្។ 

ឥណទានផតល់ដ្ល់អតិថិជន ប្តូវបាន្ណនាតាមតដមលសមប្សរ រូកនរខការចំណ្តយប្រតិរតតិការផ្ទាល់ ង្ហើយប្តូវ
បាន្ណនាជារនតរនាារ់្ិតតាមរំលស់ដថលង្ដ្ើម ង្ោយង្ប្រើវិធីស្ថស្រសតការប្បាក់ប្រសិទ្ធភាព។ 

27.6 ប្ទ្ពយ្សកមមង្ផស្ខៗ 

ប្ទ្ព្យសកមមង្ផ្សខៗ ប្តូវបានកត់ប្តាតាមតាមរំលស់ដថលង្ដ្ើមង្ោយង្ប្រើវិធីស្ថស្រសតការប្បាក់ប្រសិទ្ធភាពង្ៅកនុខ    
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុ។ 

27.7 ប្ទ្ពយ្ នខិររកិាារ 

(ក) ការទ្ទ្លួស្ថាល ់នខិការវាសប់វខ 

បផនកប្ទ្ព្យ និខររិកាារប្តូវបានកត់ប្តាតាមវិធីស្ថស្រសតដថលង្ដ្ើម ដ្ករំលស់រខគរ និខការខាតរខ់ង្លើឱនភាពដនតដមលរខគរ
ប្រសិនង្រើមាន។ 

ង្ៅង្ពលបផនកដនប្ទ្ព្យ និខររិកាារមានអាយ កាលង្ប្រើប្បាស់ខ សៗោនធាត ទាំខង្នាឹះប្តូវបានង្្ចត់ទ្ កជាបផនក      
ង្ផ្សខៗ (សមាសធាត ចម្បខៗ)ដនប្ទ្ព្យ និខររិកាារ។ 

ចំង្ណញ ឬខាតង្លើការលក់ង្ចញដនប្ទ្ព្យ និខររិកាារណ្តមួយ ប្តូវបានកំណត់ង្ោយភាពខ សោនរវាខស្ថច់ប្បាក់
ទ្ទ្ួលពីការលក់ និខតដមលង្យខដនបផនកង្នាឹះ ង្ហើយប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាប្បាក់ចំង្ណញង្ផ្សខៗង្ៅកនុខ         
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត។ 

(ខ) ការចណំ្តយរនាារ ់

ដថលង្ដ្ើមដនការផ្ទាស់រតូរធាត មួយដនប្ទ្ព្យ និខររិកាារបដ្លបានទ្ទ្ួលស្ថាល់រួចមកង្ហើយប្តូវបានរូករញ្ចូលង្ៅកនុខ
តដមលង្យខដនបផនកង្នាឹះ ប្រសិនង្រើវាអាចមានលទ្ធភាពផតល់នូវអតថប្រង្យជន៍ង្សដ្ឋកិចចនាង្ពលអនា្តដ្ល់        
ប្ក មហ៊ែ ន ង្ហើយតដមលររស់វាអាចវាស់បវខបានង្ោយភាពង្ជឿជាក់។ តដមលង្យខដនធាត  បដ្លបានជំនួសង្នាឹះប្តូវ
បានល រង្ចល។ រាល់ចំណ្តយកនុខការបថទាំប្រចំដថៃង្ផ្សខៗ ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ង្ៅកនុខរបាយការណ៍ចំង្ណញ ឬ
ខាតកនុខការិយររិង្ចេទ្បដ្លបានង្កើតង្ ើខ។ 
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(្) រលំស ់

រំលស់ ប្តូវបាន្ណនា និខបរខបចកដថលង្ដ្ើមដនប្ទ្ព្យសកមមដ្កតដមលបដ្លង្ៅសល់ ង្ៅតាមអាយ កាលង្ប្រើប្បាស់
បា៉ាន់ស្ថានដនប្ទ្ព្យសកមមនីមួយៗ។ រំលស់ចរ់ង្ផតើម្ណនាង្ៅង្ពលបដ្លប្ទ្ព្យសកមមអាចង្ប្រើប្បាស់បាន។ ចំង្ ឹះ
វិធីស្ថស្រសតរំលស់ និខអាយ កាលង្ប្រើប្បាស់ដនប្ទ្ព្យ និខររិកាារមានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

ការបកលំអអាោរជួល 25% ឬក៏រយៈង្ពលជួល, មួយណ្តខលីជាខ វិធីស្ថស្រសតដនការរំលស់ង្សមើភា្ 
ង្ប្្ឿខសង្វារឹម និខង្ប្្ឿខរំ ក់ 25% វិធីស្ថស្រសតដនការរំលស់ង្សមើភា្ 
ររិកាារក ំព្យូទ្័រ 50% វិធីស្ថស្រសតដនការរំលស់ង្សមើភា្ 
ររិកាារការិយល័យ  25% វិធីស្ថស្រសតដនការរំលស់ង្សមើភា្ 
យនយនត 25% វិធីស្ថស្រសតដនការរំលស់ង្សមើភា្ 

ប្រសិនង្រើមានការបកបប្រជាស្ថរវនតង្ៅង្លើអប្តារំលស់ អាយ កាលង្ប្រើប្បាស់ តដមលង្ៅសល់ដនប្ទ្ព្យ និខររិកាារ ង្នាឹះ
រំលស់ប្តូវបានកំណត់ង្ ើខវិញ ង្ដ្ើម្បីឆ្លុឹះរញ្ញាំខនូវការបា៉ាន់ស្ថានថមី។ 

ប្ទ្ព្យ និខររិកាារបដ្លបានង្ធវើរំលស់អស់ ្ឺប្តូវបានកត់ប្តាកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរហូតដ្ល់លក់ង្ចញ ឬល រ
ង្ចល។ 

27.8 ប្ទ្ពយ្សកមមអររូ ី

ប្ទ្ព្យសកមមអរូរី រួមមានអាជាារ័ណណកមមវិធីក ំព្យូទ្័រ និខដថលង្ដ្ើមបដ្លជារ់ទាក់ទ្ខ ប្តូវបានកំណត់ង្ោយតដមលង្ដ្ើម ដ្ក
រំលស់រខគរ និខឱនភាពដនតដមលរខគរប្រសិនង្រើមាន។ 

ប្ទ្ព្យសកមមអរូរី ប្តូវបានរំលស់ បផអកង្លើវិធីស្ថស្រសតរំលស់ង្ថរតាមអប្តា 20% កនុខ 1ឆ្នំ។ ប្រសិនង្រើមានបកបប្រជា     
ស្ថរវនតង្ៅង្លើអប្តារំលស់ អាយ កាលង្ប្រើប្បាស់ ឬតដមលង្ៅសល់ដនប្ទ្ព្យសកមមអរូរីង្នាឹះ ប្តូវបានកំណត់ង្ ើខវិញ 
ង្ដ្ើម្បីឆ្លុឹះរញ្ញាំខនូវការបា៉ាន់ស្ថានថមី។ 

27.9 ឱនភាពដនតដមល 

ប្ទ្ពយ្សកមមមនិបមនហរិញ្ញវតថ ុ

តដមលង្យខដនប្ទ្ព្យសកមមមិនបមនហិរញ្ញវតថុររស់ប្ក មហ៊ែ ន ប្តូវបានប្តួតពិនិត្យង្ ើខវិញង្ៅរាល់កាលររិង្ចេទ្រាយ
ការណ៍នីមួយៗ ង្ដ្ើម្បីកំណត់ថាង្តើមានសញ្ញាណ្តមួយ បដ្លរង្វាញថាប្ទ្ព្យសកមមទាំខង្នាឹះមានឱនភាពដនតដមល។ 
ប្រសិនង្រើមានសញ្ញាង្នាឹះង្កើតង្ទ្្បើខ ការបា៉ាន់ស្ថានង្លើតដមលបដ្លអាចប្រមូលមកវិញបានដនប្ទ្ព្យសកមមប្តូវបានង្ធវើ
ង្ទ្្បើខ។ 
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តដមលបដ្លអាចប្រមូលមកវិញបានដនប្ទ្ព្យសកមម ឬឯកតារង្ខកើតស្ថច់ប្បាក់ ្ឺបផអកង្លើតដមលបដ្លធំជាខរវាខតដមលង្ប្រើ
ប្បាស់ និខតដមលសមប្សរដ្កចំណ្តយង្លើការលក់ង្ចញ។ កនុខការបា៉ាន់ប្រមាណតដមលង្ប្រើប្បាស់លំហូរស្ថច់ប្បាក់
រំពរខថានរខទ្ទ្ួលបាននាង្ពលអនា្ត ប្តូវបានង្ធវើអរ្បហ្វរតដមលរចចុរ្បននង្ោយង្ប្រើអប្តាការប្បាក់ម នរខ់ពនធបដ្ល
បដ្លឆ្លុឹះរញ្ញាំខការបា៉ាន់ប្រមាណតដមលង្ពលង្វល្ល កនុខលកេខណឌទ្ីផ្ាររចចុរ្បនន និខហ្វនិភ័យជាក់ល្លក់ សប្មារ់
ប្ទ្ព្យសកមមទាំខង្នាឹះ។ 

សប្មារ់ង្ោលរំណខដនការប្តួតពិនិត្យង្លើឱនភាពដនតដមលប្ទ្ព្យសកមម ប្តូវបានោក់រញ្ចូលោនជាប្ក មង្ៅកនុខប្ក ម
ប្ទ្ព្យសកមមតូចៗរំផ ត បដ្លអាចរង្ខកើតជាលំហូរស្ថច់ប្បាក់ពីការង្ប្រើប្បាស់ ង្ោយមិនពរខបផអកង្លើលំហូរ          
ស្ថច់ប្បាក់ដនប្ទ្ព្យសកមមដ្ដទ្ង្ទ្ៀត ឬប្ក មប្ទ្ព្យសកមមដ្ដទ្ង្ទ្ៀត (“ឯកតារង្ខកើតស្ថច់ប្បាក់”)។ 

ការខាតរខ់ង្លើឱនភាពដនតដមល ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ប្រសិនង្រើតដមលង្យខដនប្ទ្ព្យសកមម ឬឯកតារង្ខកើតស្ថច់ប្បាក់
មានចំនួនង្លើសពីតដមលបដ្លអាចប្រមូលបានមកវិញ។ ការខាតរខ់ង្លើឱនភាពដនតដមល ប្តូវបានកត់ប្តាជាចំង្ណញ 
ឬខាត។ 

27.10 រណុំលង្ផស្ខៗ 

រំណុលង្ផ្សខៗ ប្តូវបានកត់ប្តាតាមរំលស់ដថលង្ដ្ើម ង្ោយង្ប្រើវិធីស្ថស្រសតការប្បាក់ប្រសិទ្ធភាពង្ៅកនុខរបាយការណ៍
ស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុ។ 

27.11 សវំធិានធន 

សំវិធានធន ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ង្ៅង្ពលបដ្លប្ក មហ៊ែ នមានកាតពវកិចចតាមផលូវច្ារ់ ឬកាតពវកិចចប្រង្យលនា
ង្ពលរចចុរ្បនន បដ្លជាលទ្ធផលដនប្ពរតតិការណ៍កនលខផ តង្ៅ ង្ហើយមានលទ្ធភាពបដ្លតប្មូវឲ្យមានលំហូរង្ចញនូវ
អតថប្រង្យជន៍ង្សដ្ឋកិចចកនុខការរំង្ពញនូវកាតពវកិចចង្នាឹះ ង្ហើយចំនួនសំវិធានធន ប្តូវបានបា៉ាន់ស្ថានប្រករង្ោយ
ភាពង្ជឿជាក់។ សំវិធានធនប្តូវបានកំណត់ង្ោយអរ្បហ្វរលំហូរទ្រកប្បាក់ បដ្លរំពរខថានរខប្តូវទ្ូទាត់នាង្ពល
អនា្តង្ោយង្ប្រើអប្តាម នរខ់ពនធ បដ្លឆ្លុឹះរញ្ញាំខពីការបា៉ាន់ប្រមាណដនតដមលង្ពលង្វល្លកនុខលកេខណឌទ្ីផ្ារ
រចចុរ្បនន និខហ្វនិភ័យជាក់ល្លក់ចំង្ ឹះរំណុលទាំខង្នាឹះ។ ការង្កើនង្ ើខដនសំវិធានធនង្ោយស្ថរង្ពលង្វល្ល ប្តូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាចំណ្តយហិរញ្ញរ្បទាន។ 

27.12 អតថប្រយជនន៍ងិ្យជតិ 

(ក) អតថប្រយជនរ៍រសន់ងិ្យជកិរយៈង្ពលខល ី

អតថប្រយជន៍ររស់រ ្គលិករយៈង្ពលខលីជាចំណ្តយ ង្ៅង្ពលបដ្លង្សវាកមម ក់ព័នធប្តូវបានផតល់ជូន។ រំណុល 
ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ចំង្ ឹះចំនួនទ្រកប្បាក់បដ្លរំពរខថានរខប្តូវរខ់ប្រសិនង្រើប្ក មហ៊ែ នមាន កាតពវកិចចតាមច្ារ់ ឬ
ប្រង្យលង្ដ្ើម្បីរខ់ចំនួនង្នឹះ បដ្លជាលទ្ធផលដនង្សវាកមមកនលខមកបដ្លផតល់ង្ោយរ ្គលិក ង្ហើយកាតពវកិចចអាច
ប្តូវបានបា៉ាន់ប្រមាណបានង្ោយភាពង្ជឿជាក់។ 

(ខ) អតថប្រង្យជនន៍ងិ្យជតិរយៈង្ពលបវខង្ផស្ខៗ 

កាតពវកិចចររស់ប្ក មហ៊ែ នចំង្ ឹះអតថប្រង្យជន៍និង្យជិតរយៈង្ពលបវខ បដ្លរួមមានប្បាក់អតីតភាពការង្វរ ្ឺជា
ចំណ្តយង្លើអតថប្រង្យជន៍បដ្លនិង្យជិតប្តូវទ្ទ្ួលបានកនុខការរំង្ពញការង្វរកនុខការិយររិង្ចេទ្ម ននិខរចចុរ្បនន។ 
អតថប្រង្យជន៍និង្យជិតរយៈង្ពលបវខ ប្តូវបានង្ធវើអរ្បហ្វរង្ដ្ើម្បីកំណត់តដមលរចចុរ្បនន។ ការវាស់បវខង្ ើខវិញ ប្តូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាចំង្ណញ ឬខាត។ 
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27.13 ភា្ល្លភ 

ភា្ល្លភបដ្លបានប្រកាស និខអន ម័តង្ោយភា្ទ្ និកររស់ប្ក មហ៊ែ ន ម នង្ពលច ខការិយររិង្ចេទ្ ប្តូវបានទ្ទ្ួល
ស្ថាល់ថាជារំណុល និខប្តូវបានកាត់ង្ចញពីប្បាក់ចំង្ណញរក្ាទ្ កង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

ភា្ល្លភបដ្លបានប្រកាស និខអន ម័តង្ោយភា្ទ្ និកររស់ប្ក មហ៊ែ នរនាារ់ពីកាលររិង្ចេទ្រាយការណ៍មិនប្តូវ
បានទ្ទ្ួលស្ថាល់ថាជារំណុលង្ទ្ រ  បនតប្តូវបានល្លតប្តោខង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

27.14 ការប្បាក ់

ចំណូល និខចំណ្តយការប្បាក់ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាចំង្ណញ ឬខាត ង្ោយង្ប្រើវិធីស្ថស្រសតការប្បាក់ប្រសិទ្ធភាព។ 
អប្តាការប្បាក់ប្រសិទ្ធិភាព ្ឺជាអប្តាបដ្លង្ធវើអរ្បហ្វរស្ថច់ប្បាក់ បដ្លរំពរខថាប្តូវទ្ូទាត់ ឬទ្ទ្ួលបានង្ពល
អនា្តតាមរយៈអាយ កាលបដ្លរំពរខទ្ កដនប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតថុ (ឬកនុខករណីរយៈង្ពលខលី
សមប្សរមួយ) ឲ្យមកង្សមើនរខតដមលង្យខដនប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតថុ។ 

ង្ៅង្ពល្ណនាអប្តាការប្បាក់ប្រសិទ្ធភាព ប្ក មហ៊ែ នប្តូវបា៉ាន់ស្ថានលំហូរស្ថច់ប្បាក់នាង្ពលអនា្តង្ោយ
ពិចរណ្តង្លើលកេខណឌកិចចសន្ាទាំខអស់ដនឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុ រ  បនតមិនបមនការបាត់រខ់ឥណទាននាង្ពល
អនា្តង្ទ្។ 

ការ្ណនាអប្តាការប្បាក់ប្រសិទ្ធិភាពរួមមានដថលប្រតិរតតិការ និខកដប្ម និខពិនទុបដ្លបានរខ់ ឬទ្ទ្ួលបដ្លជាបផនក
ភាារ់នរខអប្តាការប្បាក់ប្រសិទ្ធភាព។ ដថលង្ដ្ើមប្រតិរតតិការ រួមមានការចំណ្តយរបនថមបដ្លង្កើតង្ ើខង្ោយផ្ទាល់ង្ៅ
នរខការទ្ិញ ឬលក់ប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតថុ។ 

27.15 កដប្មង្ជើខស្ថរ 

ចំណូល និខចំណ្តយកដប្ម និខង្ជើខស្ថរ បដ្លភាារ់នរខអប្តាការប្បាក់ប្រសិទ្ធិភាពង្លើប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ ឬ
រំណុលហិរញ្ញវតថុប្តូវបានរញ្ចូលកនុខការ្ណនាអប្តាការប្បាក់ប្រសិទ្ធិភាព។ 

ចំណូលកដប្ម និខង្ជើខស្ថរង្ផ្សខៗ ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ង្ៅង្ពលង្សវាកមម ក់ព័នធប្តូវបានរំង្ពញ។ ប្រសិនង្រើ 
កិចចសន្ាឥណទាន មិនរំពរខថានរខមានការដ្កប្បាក់កមចី ង្នាឹះដថលង្សវាបដ្លទាក់ទ្ខនរខប្បាក់កមចី ប្តូវបានទ្ទ្ួល
ស្ថាល់ង្ោយបផអកង្លើមូលោានង្ថរកនុខរយៈង្ពលដនកិចចសន្ាឥណទាន។ 

កដប្មចំណ្តយ និខង្ជើខស្ថរង្ផ្សខៗ  ក់ព័នធនរខចំណ្តយប្រតិរតតិការ និខដថលង្សវាកមម ប្តូវបានកត់ប្តាជាចំណ្តយ
ង្ៅង្ពលបដ្លង្សវាកមមបានទ្ទ្ួល។ 

27.16 ភតសិនា្ 

ភតិសន្ា ប្តូវបានចត់ថានក់ជាភតិសន្ាហិរញ្ញវតថុង្ៅង្ពលបដ្លលកេខណឌដនភតិសន្ាង្នាឹះ ង្ផទរជាស្ថរវនតនូវរាល់
ហ្វនិភ័យ សិទ្ិធអាប្ស័យផល និខកមមសិទ្ិធដនប្ទ្ព្យសកមម ភតិសន្ាដ្ល់ប្ក មហ៊ែ ន។ ភតិសន្ាង្ផ្សខង្ទ្ៀត ប្តូវបាន
ចត់ថានក់ជាភតិសន្ាប្រតិរតតិការ។ 

សិទ្ធិង្ៅង្លើប្ទ្ព្យសកមមង្ប្កាមភតិសន្ាហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាប្ទ្ព្យសកមមររស់ប្ក មហ៊ែ នតាមតដមល  
សមប្សរ ឬប្រសិនង្រើទារជាខប្តូវយកតដមលរចចុរ្បននដនការទ្ូទាត់អរ្បររមាង្លើភតិសន្ា) ង្ៅង្ពលចរ់ង្ផតើមដន   
ភតិសន្ា។ រំណុល ក់ព័នធបដ្លប្តូវទ្ូទាត់សខង្ៅឲ្យភតិរតីប្តូវបានកត់ប្តាកនុខរបាយការណ៍ស្ថានភាព     
ហិរញ្ញវតថុ ជារំណុលភតិសន្ាហិរញ្ញវតថុ។ ការទ្ូទាត់ភតិសន្ាប្តូវបានបរខបចករវាខចំណ្តយហិរញ្ញរ្បទាន និខ 
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ការកាត់រនថយរំណុលភតិសន្ា ង្ដ្ើម្បីទ្ទ្ួលបាននូវអប្តាការប្បាក់ង្ថរមួយង្លើសមត ល្យរំណុលបដ្លង្ៅសល់។ 
ចំណ្តយហិរញ្ញរ្បទាន ប្តូវបានដ្កង្ចញង្ៅង្ពលង្ធវើការវាស់បវខជាចំង្ណញ ឬខាត។ ប្ទ្ព្យសកមមង្ប្កាមភតិសន្ា
ហិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានរួមរញ្ចូលកនុខប្ទ្ព្យ និខររិកាារ ង្ហើយប្តូវង្ធវើរំលស់ និខបា៉ានប្រមាណឱនភាពដនតដមលដ្ូចោនង្ៅនរខ
ប្ទ្ព្យសកមមង្ផ្សខង្ទ្ៀតររស់ប្ក មហ៊ែ នផខបដ្រ។ 

ដថលឈ្នួលបដ្លប្តូវទ្ូទាត់ង្លើភតិសន្ាប្រតិរតតិការប្តូវបានកត់ប្តាជាចំង្ណញ ឬខាតតាមមូលោានរំលស់ង្ថរង្ៅ
តាមង្ថរង្វល្លដនភតិសន្ា។ 

27.17 ពនធង្លើប្បាកច់ងំ្ណញ 

ពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញរួមមានពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញប្រចំឆ្នំ និខពនធពន្ារ។ ពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញប្រចំឆ្នំ និខពនធ
ពន្ារប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាចំង្ណញ ឬខាត ង្លើកបលខបតធាត ណ្តបដ្លបានទ្ទ្ួលស្ថាល់កនុខរបាយការណ៍ 
លទ្ធផលលមអិតង្ផ្សខង្ទ្ៀត។ 

ពនធង្លើប្បាក់ចំង្ណញប្រចំឆ្នំ ្ឺជាពនធបដ្លរំពរខថាប្តូវរខ់ង្ៅង្លើប្បាក់ចំង្ណញជារ់ពនធប្រចំឆ្នំង្ោយង្ប្រើអប្តា
ពនធបដ្លបានអន ម័ត ឬបានអន ម័តជាអាទ្ិ៍ង្ៅកាលររិង្ចេទ្រាយការណ៍ និខនិយ័តភាពទាំខឡាយង្ៅង្លើពនធប្តូវ
រខ់ពីឆ្នំម នៗ។ 

ពនធពន្ារប្តូវបានកំណត់ង្ៅង្លើភាពលំង្អៀខរវាខតដមលង្យខដនប្ទ្ព្យសកមម និខរំណុលង្ៅកនុខរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុ និខតដមលង្យខសប្មារ់ការ្ិតពនធ (ង្ៅថាភាពលំង្អៀខរង្ណ្តាឹះអាសនន)។ 

ពនធពន្ារជារំណុល ប្តូវទ្ទ្ួលស្ថាល់ង្លើភាពលង្មអៀខរង្ណ្តាឹះអាសននបដ្លរំពរខថា នរខរង្ខកើនប្បាក់ចំង្ណញបដ្ល
ជារ់ពនធនាង្ពលអនា្ត។ ពនធពន្ារជាប្ទ្ព្យសកមមប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់សប្មារ់ភាពលំង្អៀខរង្ណ្តាឹះអាសនន
ទាំខឡាយណ្តបដ្លរំពរខថានរខ កាត់រនថយប្បាក់ចំង្ណញជារ់ពនធនាង្ពលអនា្តរួមទាំខការខាតពនធ ឬឥណទាន
ពនធបដ្លមិនទាន់បានង្ប្រើប្បាស់ង្ផ្សខៗ។ ពនធពន្ារជាប្ទ្ព្យសកមម ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់តាមចំនួនបដ្ល្ិតថាអាច
ង្ប្រើប្បាស់បានខពស់រំផ ត ង្ោយបផអកង្លើមូលោានប្បាក់ចំង្ណញជារ់ពនធនាង្ពលរចចុរ្បនន ឬនាង្ពលអនា្ត ង្ហើយ
មានលទ្ធភាពខពស់កនុខការអាចយកមកង្ប្រើប្បាស់បាន។ 

តដមលង្យខស ទ្ធដនពនធពន្ារជាប្ទ្ព្យសកមម ប្តូវបានប្តួតពិនិត្យង្ ើខវិញង្ៅង្រៀខរាល់កាលររិង្ចេទ្រាយការណ៍ និខ
ប្តូវបានង្ធវើនិយ័តភាពង្ដ្ើម្បី ឆ្លុឹះរញ្ញាំខពីការវាយតដមលប្បាក់ចំង្ណញជារ់ពនធនាង្ពលអនា្ត។ និយ័តភាពទាំខ
ង្នាឹះប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាចំង្ណញ ឬខាតង្ៅកនុខរបាយការណ៍លទ្ធផលលមអិតង្លើកបលខបតនិយ័តភាពបដ្ល
 ក់ព័នធនរខខទខ់ចំណូលឬចំណ្តយបដ្លប្តូវទ្ទ្ួលស្ថាល់កនុខរបាយការណ៍លទ្ធផលលមអិតង្ផ្សខៗង្ោយនិយ័តភាព
ង្នាឹះប្តូវបតទ្ទ្ួលស្ថាល់ង្ៅកនុខរបាយការណ៍លទ្ធផលលមអិតង្ផ្សខៗ។ 

ពនធពន្ារ ប្តូវបាន្ណនាតាមអប្តាពនធបដ្លង្ប្រើសប្មារ់ការ្ណនាប្បាក់ចំង្ណញជារ់ពនធ (ការខាតពនធ) កនុខ
ការិយររិង្ចេទ្បដ្លពនធពន្ារជាប្ទ្ព្យសកមមរំពរខថានរខង្ប្រើប្បាស់បាន ឬរំណុលជាពនធពន្ាររំពរខថានរខប្តូវទ្ូទាត់
ង្ោយង្ប្រើអប្តាពនធបដ្លបានអន ម័ត ឬបានកំណត់ជាអាទ្ិ៍នាង្ៅសប្មារ់កាលររិង្ចេទ្រាយការណ៍។ 
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27.18 ប្ទ្ពយ្សកមមហរិញ្ញវតថ ុនខិរណុំលហរិញ្ញវតថ ុ

(ក) ការទ្ទ្លួស្ថាល ់

ប្ក មហ៊ែ ន ទ្ទ្ួលស្ថាល់ដ្ំរូខនូវប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ និខរំណុលហិរញ្ញវតថុង្ៅង្ពលបដ្លប្ក មហ៊ែ នបានកាាយជាភា្ី
ដនការផតល់កិចចសន្ាដនឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

ប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតថុ បដ្លបានវាស់បវខដ្ំរូខតាមតដមលសមប្សររូកនរខចំណ្តយប្រតិរតតិការ
បដ្លរួមចំបណកង្ោយផ្ទាល់ង្ៅង្លើការទ្ិញ ឬលក់ឧរករណ៍ង្នាឹះ។ 

(ខ) ចណំ្តតថ់ានក ់

ប្ក មហ៊ែ នចត់ចំណ្តត់ថានក់ប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ និខរំណុលហិរញ្ញវតថុររស់ខលួនជាឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុមូលោាន 
បដ្លមានបចខកនុខបផនកទ្ី 11 ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុមូលោាន។ 

(្) ការឈ្រទ់្ទ្លួស្ថាល ់

ប្ក មហ៊ែ នឈ្រ់ទ្ទ្ួលស្ថាល់ប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ ង្ៅង្ពលបដ្លសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានស្ថច់ប្បាក់តាមកិចចសន្ាដនប្ទ្ព្យ
សកមមង្នាឹះផ តកំណត់ ឬប្ក មហ៊ែ ន បានង្ផទរសិទ្ធិកនុខការទ្ទ្ួលបានស្ថច់ប្បាក់តាមកិចចសន្ាកនុខប្រតិរតតិការបដ្ល
ហ្វនិភ័យ និខផលចំង្ណញដនភាពជាមាាស់កមមសិទ្ធិង្លើប្ទ្ព្យសកមម ហិរញ្ញវតថុប្តូវបានង្ផទរង្ចញ ឬកនុខករណីមិនង្ផទរ
ង្ចញ ឬមិនរក្ាហ្វនិភ័យ និខផលចំង្ណញដនភាពជាមាាស់កមមសិទ្ធិង្លើប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ និខមិនរក្ាការ
ប្្រ់ប្្ខង្ៅង្លើប្ទ្ព្យសកមមបដ្លង្ផទរង្ចញ។ 

ប្ក មហ៊ែ នឈ្រ់ទ្ទ្ួលស្ថាល់រំណុលហិរញ្ញវតថុ ង្ៅង្ពលកាតពវកិចចកិចចសន្ាប្តូវបានរំស្ថយ ឬល រង្ចល ឬផ ត
កំណត។់ 

( ) ការកាតក់ខ 

ប្ទ្ព្យសកមម និខរំណុលហិរញ្ញវតថុប្តូវបានកាត់កខ ង្ហើយតដមលង្យខស ទ្ធប្តូវរង្វាហញង្ៅកនុខរបាយការណ៍ស្ថានភាព
ហិរញ្ញវតថុ ង្ៅង្ពលប្ក មហ៊ែ នមានសិទ្ធិតាមផលូវច្ារ់ង្ដ្ើម្បីទ្ូទាត់ និខមានរំណខង្ធើវការទ្ូទាត់ង្លើមូលោានតដមលស ទ្ធ 
ឬង្ដ្ើម្បីទ្ទ្ួលស្ថាល់ប្ទ្ព្យសកមម និខទ្ូទាត់រំណុលជាប្រចំ។ 

(ខ) ការវាសប់វខរលំសដ់ថលង្ដ្ើម 

រំលស់ដថលង្ដ្ើមដនប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតថុ ្ឺជាចំនួនបដ្លប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ និខរំណុល     
ហិរញ្ញវតថុ បដ្លបានកត់ប្តាតាមប្បាក់ង្ដ្ើមដ្ំរូខ ដ្កការទ្ូទាត់ប្បាក់ង្ដ្ើម រូក ឬដ្កចំនួនរំលស់រខគរង្ោយង្ប្រើវិធី
ស្ថស្រសតការប្បាក់ប្រសិទ្ធិភាពដនភាពខ សោនរវាខចំនួនទ្រកប្បាក់បដ្លបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ដ្ំរូខ និខចំនួនដ្ល់កាល
កំណត់ ដ្កឱនភាពដនតដមល។ 

(ច) ការវាសប់វខតដមលសមប្សរ 

តដមលសមប្សរ ្ឺជាតដមលបដ្ល្ួរទ្ទ្ួលបានង្ដ្ើម្បីលក់ប្ទ្ព្យសកមម ឬរខ់ង្ដ្ើម្បីង្ផទររំណុល កនុខប្រតិរតតិការង្រៀររយ 
រវាខអនកចូលរួមទ្ីផ្ារង្ៅកាលររិង្ចេទ្វាស់បវខជាង្ោល ឬកនុខករណីមិនមាន ប្តូវយកទ្ីផ្ារបដ្លមាន                  
អតថប្រង្យជន៍រំផ តបដ្លប្ក មហ៊ែ នទ្ទ្ួលបានង្ៅកាលររិង្ចេទ្ង្នាឹះ។ តដមលសមប្សរដនរំណុលការឆ្លុឹះរញ្ញាំខពី       
ហ្វនិភ័យមិនដ្ំង្ណើរការររស់វាង្នាឹះង្ទ្។ 
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ប្រសិនង្រើអាចប្ក មហ៊ែ នវាស់បវខតដមលសមប្សរ ង្ោយង្ប្រើប្បាស់តដមលបា៉ាន់ស្ថានបដ្លបានដ្កប្សខ់ពីទ្ីផ្ារសកមម
សប្មារ់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុង្នាឹះ។ ទ្ីផ្ារប្តូវបានចត់ទ្ កថាសកមមប្រសិនង្រើប្រតិរតតិការសប្មារ់ប្ទ្ព្យសកមម ឬ
រំណុលប្តូវង្កើតង្ ើខង្ោយមានររិមាណប្្រ់ប្ោន់ង្ដ្ើម្បីផតល់ព័ត៌មានអំពីតដមលជាប្រចំ។ 

ប្រសិនង្រើមិនមានតដមលបា៉ាន់ស្ថានពីទ្ីផ្ារសកមមង្ទ្ង្នាឹះ ប្ក មហ៊ែ នអាចង្ប្រើរង្ចចកង្ទ្សវាយតដមលបដ្លង្ប្រើប្បាស់ធាត 
ចូលបដ្លអាចសង្ខកតបានជាអតិររមា និខកាត់រនថយការង្ប្រើប្បាស់ធាត ចូលបដ្លមិនអាចអង្ខកតបានជា              
អតិររមា។ រង្ចចកង្ទ្សវាយតដមលបដ្លប្តូវបានង្ប្ជើសង្រីសរួមរញ្ចូលកតាោទាំខអស់ បដ្លអនកចូលរួមកនុខទ្ីផ្ារ
ពិចរណ្តង្លើការកំណត់តដមលប្រតិរតតិការ។ 

ភសដុតាខលអរំផ តដនតដមលសមប្សរដនឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុ ង្ៅង្ពលទ្ទ្ួលស្ថាល់ដ្ំរូខជាធមមតា ្ឺជាតដមល      
ប្រតិរតតិការធមមតា ឧទាហរណ៍ តដមលសមប្សរដនតដមលតរសនខបដ្លបានផតល់ឲ្យ ឬទ្ទ្ួលបាន។ ប្រសិនង្រើប្ក មហ៊ែ ន
កំណត់ថាតដមលសមប្សរង្ៅង្ពលទ្ទ្ួលស្ថាល់ដ្ំរូខ ខ សោនពីតដមលប្រតិរតតិការ ង្ហើយតដមលសមប្សរមិនមានការ
រញ្ញាក់ពីសប្មខ់តដមលពីទ្ីផ្ារសកមមសប្មារ់ប្ទ្ព្យសកមម ឬរំណុលប្សង្ដ្ៀខោន និខមិនបផអកង្លើរង្ចចកង្ទ្សវាយ
តដមល បដ្លង្ប្រើប្បាស់ទ្ិននន័យពីទ្ីផ្ារបដ្លអាចសង្ខកតបាន ង្នាឹះឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុប្តូវបានវាស់បវខដ្ំរូខតាមតដមល
សមប្សរ ង្ោយនិយតកមមង្ដ្ើម្បីពន្ារភាពខ សោនរវាខតដមលសមប្សរដនការទ្ទ្ួលស្ថាល់ដ្ំរូខ និខតដមល      
ប្រតិរតតិការ។ រនាារ់មកភាពខ សោនង្នាឹះ ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាចំង្ណញ ឬខាតង្ោយបផអកង្លើមូលោាន         
សមប្សរង្ៅតាមអាយ កាលឧរករណ៍ រ  បនតមិនយូរជាខង្ពលបដ្លង្ធវើការវាយតដមល ្ឺប្តូវបានោំប្ទ្ទាំខប្ស ខ
ង្ោយទ្ិននន័យទ្ីផ្ារបដ្លអាចសង្ខកតបាន ឬប្រតិរតតិការប្តូវបានរិទ្។ 

(ឆ្) ការកណំតអ់តតសញ្ញាណ នខិការវាសប់វខដនឱនភាព 

ភសតតុាខបដ្លរញ្ញាកព់ឱីនភាព 

នាកាលររិង្ចេទ្រាយការណ៍នីមួយៗ ប្ក មហ៊ែ នវាយតដមល ថាង្តើមានភសតុតាខជាក់បសតខដនប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុបដ្ល
ប្តូវបានវាស់បវខង្ោយដថលង្ដ្ើម ឬរំលស់ដថលង្ដ្ើមមានសញ្ញាណឱនភាពឬង្ទ្។ ប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ ឬប្ក មប្ទ្ព្យ
សកមមហិរញ្ញវតថុ មានឱនភាពង្ៅង្ពលមានភសដុតាខរង្វាញថាប្ពរតតិការណ៍ខាតរខ់បានង្កើតង្ ើខ រនាារ់ពីការ
ទ្ទ្ួលស្ថាល់ដ្ំរូខដនប្ទ្ព្យសកមម ង្ហើយប្ពរតតិការណ៍បាត់រខ់មានផលរ ឹះ ល់ដ្ល់លំហូរស្ថច់ប្បាក់ នាង្ពល
អនា្តដនប្ទ្ព្យសកមមបដ្លអាចបា៉ាន់ស្ថានបាន។ 

ភសតុតាខបដ្លរញ្ញាក់ថាប្ទ្ព្យសកមមមានឱនភាព រួមមាន៖ 

- ការលំបាកបផនកហិរញ្ញវតថុជាស្ថរវនតររស់អនកខចី ឬអនកង្បាឹះផ្ាយ 
- ភាពយឺតយ៉ាវ ឬការមិនទ្ូទាត់សខង្ោយអនកខចី 
- ការង្រៀរចំង្ ើខវិញនូវលកេខណឌទ្ូទាត់សខ បដ្លប្ក មហ៊ែ នមិនបានរំពរខទ្ ក 
- សញ្ញាណរង្វាញថាកូនរំណុលនរខជួរប្រទ្ឹះការក្ស័យធន 
- ការបាត់រខ់ដនទ្ីផ្ារសកមមសប្មារ់មូលរ័ប្ត ឬ 
- ទ្ិននន័យ បដ្លអាចសង្ខកតបានទាក់ទ្ខង្ៅនរខប្ក មដនប្ទ្ព្យសកមមដ្ូចជាការផ្ទាស់រតូរអវិជជមានដនស្ថានភាព
ទ្ូទាត់ររស់កូនរំណុល ឬអនកង្បាឹះផ្ាយង្ៅកនុខប្ក ម ឬលកេខណឌង្សដ្ឋកិចចបដ្លទាក់ទ្ខោនង្ៅកនុខប្ក ម។ 
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ការវាយតដមលង្ទាល នខិជាប្ក ម 

រាល់ប្ទ្ព្យសកមមង្ទាលស្ថរវនត ប្តូវបានវាយតដមលង្ផ្សខៗពីោនចំង្ ឹះឱនភាព។ 

ប្ទ្ព្យសកមមបដ្លប្តូវបានង្្រកង្ ើញថា មិនមានឱនភាពប្តូវបានវាយតដមលជាប្ក មង្លើឱនភាពបដ្លបានង្កើតង្ ើខ 
រ  បនតមិនទាន់បានកំណត់រញ្ញាក់ង្ៅង្ ើយ។ 

សមាសធាត នីមួយៗដនសំវិធានធនង្លើឱនភាព ប្តូវអន វតតង្ៅង្លើប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុបដ្លប្តូវបានវាយតដមល
ង្ទាលចំង្ ឹះឱនភាព ង្ហើយប្តូវបានង្្រកង្ ើញថាមានឱនភាព ង្ហើយបផអកង្លើការបា៉ាន់ស្ថានដ្៏ប្រង្សើររំផ តររស់
អនកប្្រ់ប្្ខង្លើតដមលរចចុរ្បននដនលំហូរស្ថច់ប្បាក់ បដ្លរំពរខថានរខទ្ទ្ួលបាន។ កនុខការបា៉ាន់ស្ថានលំហូរស្ថច់ប្បាក់
ទាំខង្នឹះ អនកប្្រ់ប្្ខង្ធវើការវិនិចេ័យអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុររស់កូនរំណុល និខតដមលបដ្លអាចកំណត់បានដនប្ទ្ព្យ
រញ្ញាំណ្តមួយ។ ឱនភាពដនប្ទ្ព្យសកមមនីមួយៗ ប្តូវបានវាយតដមលង្លើ្ ណប្រង្យជន៍ររស់វា ង្ហើយយ ទ្ធស្ថស្រសត 
និខការបា៉ាន់ប្រមាណលំហូរស្ថច់ប្បាក់បដ្លអាចរកបានមកវិញ ប្តូវបានអន ម័តង្ោយអនកប្្រ់ប្្ខង្ោយ            
ឯករាជ្យ។ 

សមាសធាត ជាប្ក មដនសំវិធានធន ប្តូវបានរង្ខកើតង្ ើខសប្មារ់៖ 

• ប្ក មដនប្បាក់កមចីមានលកេណៈដ្ូចោនបដ្លមិនប្តូវបានចត់ទ្ កថាមានលកេណៈស្ថរវនតង្ទាល និខ 
• ប្ក មដនប្ទ្ព្យសកមមបដ្លមានលកេណៈស្ថរវនតង្ទាល រ  បនតមិនប្តូវបានង្្រកង្ ើញថាមានឱនភាព 

សំវិធានធនជាប្ក មដនប្បាក់កមចីបដ្លមានលកេណៈដ្ូចោនប្តូវបាន រង្ខកើតង្ ើខង្ោយង្ប្រើវិធីស្ថស្រសតសថិតិ ដ្ូចជាវិធី
ស្ថស្រសតអប្តារនត ឬសប្មារ់រណ្តាំឥណទានតូចៗ បដ្លមានព័ត៌មានមិនប្្រ់ប្ោន់ ឬរូរមនតបផអកង្លើរទ្ពិង្ស្ថធន៍  
អប្តាការខាតរខ់ង្យខតាមនិនានការពីម ន។ 

កនុខការវាយតដមលសំវិធានធនង្លើឱនភាពជាប្ក ម ្ណៈប្្រ់ប្្ខពិចរណ្តង្លើកតាោដ្ូចជា ្ ណភាពឥណទាន ទ្ំហំ
ឥណទាន ការប្រមូលផតុំ និខកតាោង្សដ្ឋកិចច។ ង្ដ្ើម្បីបា៉ាន់ប្រមាណនូវសំវិធានធនចំបាច់ ការបា៉ាន់ស្ថានប្តូវបានរង្ខកើត
ង្ ើខង្ដ្ើម្បីកំណត់ពីរង្រៀរការខាតរខ់ជាយថាផល ប្តូវបានកំណត់ និខតប្មូវរញ្ចូលបា៉ារា៉ាបម ប្ត បដ្លបផអកង្លើ     
រទ្ពិង្ស្ថធន៍ពីម ន និខស្ថានភាពង្សដ្ឋកិចចរចចុរ្បនន។ ភាពប្តរមប្តូវដនសំវិធានធនអាប្ស័យង្លើការសនមត់ម ូបដ្ល 
និខបា៉ារា៉ាបម ប្តបដ្លប្តូវបានង្ប្រើកនុខការកំណត់សំវិធានធនរួម។ 

ការវាសប់វខ 

សំវិធានធនង្លើឱនភាពដនតដមលដនប្ទ្ព្យសកមម វាស់បវខតាមរំលស់ដថលង្ដ្ើម ប្តូវបាន្ណនាជាភាពខ សោនរវាខតដមល
ង្យខ និខតដមលរចចុរ្បននដនលំហូរស្ថច់ប្បាក់នាង្ពលអនា្ត បដ្លប្តូវបានកាត់រនថយតាមអប្តាការប្បាក់ប្រសិទ្ធ
ភាពដ្ំរូខដនប្ទ្ព្យសកមមង្នាឹះ។ 
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តហំយដនឱនភាព នខិការល រង្ចល 

ប្រសិនង្រើកនុខរយៈង្ពលជារនតរនាារ់ចំនួនដនតដមលឱនភាពមានការថយច ឹះ ង្ហើយការថយច ឹះអាចទាក់ទ្ខង្ៅនរខ
ប្ពរតតិការណ៍បដ្លង្កើតង្ ើខរនាារ់ពីឱនភាពប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ ប្ក មហ៊ែ នប្តូវដ្កង្ចញការខាតរខ់ដនឱនភាព 
បដ្លបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ពីម នង្ោយផ្ទាល់ ឬង្ោយនិយ័តភាព្ណនីសំវិធានធន។ 

តំហយសំវិធានធន មិនអាចង្លើសពីតដមលង្យខដនប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ (ដ្កសំវិធានធន) បដ្លង្លើសពីចំនួនតដមល
ង្យខបដ្លឱនភាពតដមលមិនប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ពីម ន។ ប្ក មហ៊ែ នប្តូវទ្ទ្ួលស្ថាល់ចំនួនទ្រកប្បាក់បកតប្មូវង្ៅកនុខ
ចំង្ណញ ឬខាត។ 

ប្ក មហ៊ែ នល រង្ចលរំណុល ឬរំណុលវិនិង្យ្មួយបផនកខលឹះ ឬទាំខអស់បដ្ល ក់ព័នធនរខសំវិធានធនង្លើ               
ឱនភាពតដមល ង្ៅង្ពលបដ្លអនកប្្រ់ប្្ខកំណត់ថាមិនមានលទ្ធភាពមិនអាចប្រមូលមកវិញ។ 

27.19 ទ្ នរប្ម ខតាមរទ្រប្ញ្ញតត ិ

ធនាោរជាតិដនកមពុជាបានង្ចញង្សចកតីប្រកាសង្លខ ធ7-017-344 ច ឹះដថៃទ្ី 1 បខ ធនូ ឆ្នំ 2017 សតីពីចំណ្តត់ថានក់  
ហ្វនិភ័យឥណទាន និខសំវិធានធនង្លើអ៊ែ៊ីមបភរមិន និខស្ថរាចរង្លខ ធ7-018-001 ច ឹះដថៃទ្ី 16 បខ ក មភៈ ឆ្នំ 2018 
សតីពីការអន វតតប្រកាសសតីពីការផតល់ចំណ្តត់ថានក់ហ្វនិភ័យឥណទាន និខសំវិធានធនង្លើអ៊ែ៊ីមបភរមិនបដ្លតប្មូវឲ្យ
ប្្រឹះស្ថានធនាោរ និខស្ថារ័នហិរញ្ញវតថុទាំខអស់ អន វតតការវាស់បវខ ការង្ធវើសំវិធានធនឥណទាន ង្ោយបផអកតាមអ
ប្តាហ្វនិភ័យឥណទានដ្ូចខាខង្ប្កាម៖ 

ចណំ្តតថ់ានក ់ ចនំនួដថៃបដ្លផ តកណំត ់ សវំធិានធន 
ឥណទានរយៈង្ពលខលី (តិចជាខ1ឆ្នំ) 
សតខ់ោរ ពី 0 ង្ៅ 14 ដថៃ 1% 
ឃ្ាំង្មើល ពី 15 ង្ៅ 29 ដថៃ 3% 
ង្ប្កាមសតខ់ោរ ពី 30 ង្ៅ 59 ដថៃ 20% 
ជារ់សខ្ស័យ ពី 60 ង្ៅ 89 ដថៃ 50% 
បាត់រខ់ 90 ដថៃ ឬង្ប្ចើនជាខ 100% 
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ចណំ្តតថ់ានក ់ ចនំនួដថៃបដ្លផ តកណំត ់ សវំធិានធន 
ឥណទានរយៈង្ពលបវខ (ង្ប្ចើនជាខ1ឆ្នំ) 
សតខ់ោរ ពី 0 ង្ៅ 29 ដថៃ 1% 
ឃ្ាំង្មើល ពី 30 ង្ៅ 89 ដថៃ 3% 
ង្ប្កាមសតខ់ោរ ពី 90 ង្ៅ 179 ដថៃ 20% 
ជារ់សខ្ស័យ ពី 180 ង្ៅ 359 ដថៃ 50% 
បាត់រខ់ 360 ដថៃ ឬង្ប្ចើនជាខ 100% 
ង្យខតាមមាប្តាទ្ី 73 ប្ក មហ៊ែ នប្តូវបតង្ធវើការង្ប្រៀរង្ធៀរសំវិធានធន្ណនាប្សរតាមរទ្រ្បញ្ញតតិដនធនាោរជាតិ
ដនកមពុជា និខសំវិធានធន្ណនាតាមសតខ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្ខនរខហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិដនកមពុជា សប្មារ់   
សហប្ោសធ នតូច និខមធ្យម៖ 

(ក) ប្រសិនង្រើសំវិធានធនតាមរទ្រ្បញ្ញតតិទារជាខ ប្ក មហ៊ែ នប្តូវកត់ប្តាសំវិធានធនបដ្លបាន្ណនាប្សរតាម
សតខ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្ខនរខហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិដនកមពុជា សប្មារ់សហប្ោសធ នតូច និខមធ្យម និខ 

(ខ) ប្រសិនង្រើសំវិធានធនតាមរទ្រ្បញ្ញតតិធំជាខ ប្ក មហ៊ែ នប្តូវកត់ប្តាសំវិធានធនបដ្លបាន្ណនាប្សរតាម  
សតខ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្ខនរខហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិដនកមពុជា សប្មារ់សហប្ោសធ នតូច និខមធ្យម និខង្ផទរ
ភាពខ សោនពីប្បាក់ចំង្ណញរក្ាទ្ កង្ៅកនុខ្ណនីទ្ នរប្ម ខតាមរទ្រ្បញ្ញតតិកនុខ្ណនីមូលធន។ 

27.20 សមពន័ធញាត ិ

សហប្ោស និខរ ្គលបដ្លទាក់ទ្ខផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់តាមរយៈអនតរការីមួយឬង្ប្ចើន ឬប្តូវបានប្្រ់ប្្ខ ង្ប្កាមការ
ប្្រ់ប្្ខរួមជាមួយប្ក មហ៊ែ ន រួមទាំខប្ក មហ៊ែ នង្ម រ ប្តសមព័នធ និខប្ក មហ៊ែ នសមព័នធង្ផ្សខង្ទ្ៀតបដ្លជាភា្ី ក់ព័នធ
ររស់ប្ក មហ៊ែ ន។ ប្ក មហ៊ែ នសមា្ត និខរ ្គលបដ្លកាន់ការ់ង្ោយផ្ទាល់ ឬប្រង្យលង្លើសិទ្ធង្បាឹះង្ឆ្នតររស់   
ប្ក មហ៊ែ ន បដ្លផតល់ឱ្យពួកង្្មានឥទ្ធិពលយ៉ាខសំខាន់មកង្លើសហប្ោស ្ណៈប្្រ់ប្្ខសំខាន់ៗរួមមាន នាយក 
និខរ ្គលិកប្ក មហ៊ែ ន និខសមាជិកជិតសនិទ្ធជាមួយប្ក មប្្ួស្ថរររស់រ ្គលង្នាឹះ ក៏ដ្ូចជាប្ក មហ៊ែ នបដ្លសហការ
ជាមួយរ ្គលទាំខង្នឹះ ប្តូវបានចត់ទ្ កជាភា្ី ក់ព័នធផខបដ្រ។ 
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