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លទ្ធផលហរិញ្ញវតថុសង្ខេរ 
(្ិតជាដ្ ល្លារអាង្មរកិ) 

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប 
(C I F RS  សម្រាប់ S ME s ) 

31/12/2021 
បានធ្វើសវនកម្ម 

31/12/2020 
បានធ្វើសវនកម្ម 

31/12/2019 
បានធ្វើសវនកម្ម 

31/12/2018 
បានធ្វើសវនកម្ម 

31/12/2017 
បានធ្វើសវនកម្ម 

បម្រម្បរមួ្ល
(%)1 

ទ្ិន្នន្័យហិរញ្ញវត្ថុង្ម្ររើសង្រើស 

ររព្យសកម្ម 12,314,189 8,834,515 7,689,065 4,815,496 2,562,878 39.39% 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនសុរធ 11,519,026 7,731,692 6,944,899 4,233,382 1,709,798 48.98% 

បំណុល 9,834,803 6,578,551 5,477,846 2,880,928 1,977,720 49.50% 

របាក់កម្ចីពីភាគរុនិក 9,595,086 6,450,653 5,329,655 2,798,671 1,315,211 48.75% 

ធដើម្រុន 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,250,000 - 

ម្ូល្ន 2,479,386 2,255,964 2,211,219 1,934,568 585,158 9.90% 

ចំណូលដុល 2,447,119 1,882,105 1,410,741 695,753 490,756 30.02% 

របាក់ចំធណញម្ុនដកពនធ 265,484 63,479 290,905 106,603 (460,285) 318.22% 

របាក់ចំធណញសុរធធរោយដកពនធ 223,422 44,745 276,651 99,410 (464,496) 399.32% 

របាក់ចំណូលកនុងម្ួយហ ុន 8.94 1.79 11.07 3.98 (37.16) 399.32% 

គន្្លឹះអន្ុបាត្សូចនាករសំខាន្់ៗ 

អរាចំណូលពីររព្យសកម្ម 1.81% 0.51% 3.60% 2.06% (18.12%)  

អរាចំណូលពីម្ូល្ន 9.01% 1.98% 12.51% 5.14% (79.38%)  

អនុបាតសា្នភាព 20.86% 24.08% 28.06% 41.15% 23.00%  

ករម្ិតរបតិបតតិោរសុរធ 10.33% 10.25% 10.26% 6.11% (0.73%)  

អនុបាតចំណាយរបតិបតតិោរ 12.21% 13.31% 11.12% 13.51% 22.54%  

អនុបាតចំណាយធ្ៀបចំណូល 81.27% 85.87% 65.73% 82.46% 157.51%  

អនុបាតផ្លិតផ្លបុគគលិក 2,088 503 4,256 3,550 (19,354)  

ចំនួនឥណទាន 7,246 5,310 4,529 3,304 5,296  

ចំនួនបុគគលិក 107 89 65 28 24  
 

 (1) របប្មរប្មលួជាភា្រយរវាខឆ្ន ំ២០២០ និខឆ្នំ ២០២១។  
 
ចំណុចសំខាន់ៗកនខុឆ្ន ំ២០២១៖ 

- ររព្យសកម្ម ធកើនធ ើង 39.39% ពី 8,834,515 ដុល្ល្រអាធម្រិក រហូតដល់ 12,314,189 ដុល្ល្រអាធម្រិក។ 
- ឥណទានសុរធធកើនធ ើង 48.98% រហូតដល់ 11,519,026 ដុល្ល្រអាធម្រិក។ 
- របាក់កម្ចីពីភាគរុនិកធកើនធ ើង 48.75% រហូតដល់ 9,595,086 ដុល្ល្រអាធម្រិក។ 
- ម្ូល្នធកើនធ ើង 9.90% ពី 2,255,964 ដុល្ល្រអាធម្រិក រហូតដល់ 2,479,386 ដុល្ល្រអាធម្រិក។ 
- របាក់ចំធណញសុរធធរោយដកពនធ មានចំនួន 223,422 ដុល្ល្រអាធម្រិក។ 
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ការយិាលយ័បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអលិសុ ី
 

ការយិាលយ័កណ្តត ល 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ អគារលេខ០៣ មហាវថិីមិត្តភាពភ្នាំលពញ-ហាណូយ ភូ្មិលោងចប្រ 
សង្កា ត់្លគារឃ្លា ង ខណឌ សសនសុខ ោជធានីភ្នាំលពញ។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 011 777 173/070 367 943 

សាខាប្សុកកំពខ់ប្តបរក 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ាូ វជាត្ិលេខ៣១៧ ភូ្មិប្បាសាទ ឃុាំ ប្បាសាទ ប្សុររាំពង់ប្ត្សររ 
លខត្តព្ប្ពសវង។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 366 700 

ការយិាលយ័ប្រតិរតតិការ 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ទះលេខ១០អា ផ្ាូវ ៥៩៨ ភូ្មិ៣ សង្កា ត់្រឹងររ់ទី២ ខណឌ ទួរលគារ 
ោជធានីភ្នាំលពញ។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 367 931 
 

សាខាប្សុកង្ ើខព្ប្ព 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ាូ វជាត្ិលេខ៦ ភូ្មិសគន់ ឃុាំសូទិពវ ប្សុរលជីងព្ប្ព លខត្តរាំពង់ចម។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 366 400 
 

សាខាប្សុកអខគសន៊ូល 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ាូ វជាត្ិលេខ៤ ភូ្មិអងគសនួេទី១ ឃុាំលពីរ ប្សុរអងគសនួេ លខត្តរណ្តត េ។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 367 924 
 

សាខាប្សុកពញាឮ 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ាូ វជាត្ិលេខ៥ ភូ្មិលទពប្រណមយ ឃុាំវហិាេួង ប្សុរពញាឮ 
លខត្តរណ្តត េ។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 259 070 
 

សាខាប្កុខតាង្មៅ  
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ទះលេខ១៣ ផ្ាូវ១១៥ ភូ្មិតារតុេ សង្កា ត់្តារតុេ ប្រុងតាលមៅ  លខត្តរណ្តត េ។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 363 849 
 

សាខាប្សុកបាទ្ី 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ាូ វជាត្ិលេខ២ ភូ្មិចរ ឃុាំប្ត្ពាំងសារ ប្សុរបាទី លខត្តតាសរវ។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 245 070 
 សាខាប្សុកកំពខ់ប្តឡាច 

អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ាូ វជាត្ិលេខ៥ ភូ្មិកាអត្ ឃុាំពន ីប្សុររាំពង់ប្ត្ឡាច លខត្តរាំពង់ឆ្ន ាំង។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 367 876 
 

សាខាប្សុកប្តាកំក់ 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ាូ វជាត្ិលេខ៣ ភូ្មិអងគតាលសាម ឃុាំអងគតាលសាម ប្សុរប្តាាំររ់ 
លខត្តតាសរវ។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 433 797 
 

សាខាប្សុកខ្សាច់កណ្តត ល 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ាូ វលេខ ៣៨១ ភូ្មិសប្ពរតាមារ់ ឃុាំសប្ពរតាមារ់ ប្សុរខាច់រណ្តត េ 
លខត្តរណ្តត េ។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 367 954 
 

សាខាប្កុខកំពខ់ចាម 
អាស័យដ្ឋា ន ៖ ផ្ទះលេខ៩៧E0E1 និងផ្ទះលេខ៩៥E0E1 ផ្ាូ វលខមរៈភូ្មិនទ ភូ្មិទី០៧ 
សង្កា ត់្រាំពង់ចម ប្រុងរាំពង់ចម លខត្តរាំពង់ចម។ 
អុីសមេ        ៖ info@bamboomfi.com 
លេហទាំព័រ    ៖ www.bamboomfi.com 
លេខទូរស័ពទ ៖ 070 768 874 
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អំពី បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអលិសុ ី

បរ៊ែមរ៊ែ ូហ្វាយបនន ភីអិលស  ីប្តូវបានរង្ខកើតង្ ើខង្ៅកនុខប្រង្ទ្សកមពុជា ង្ៅដងៃទ្ី22 បខមីនា ឆ្ន2ំ015 កនុខង្ោល
រំណខង្ដ្ើម្បីកាាយជាស្ថារន័មីប្កូហិរញ្ញវតថុឈានម ខង្្មយួង្ៅកនុខប្រង្ទ្សកមពុជា បដ្លមានការិយាល័យង្ៅ
កនុខង្ខតតចនំួនរ។ី បរ៊ែមរ៊ែ ូ ហ្វាយបនន ភីអិលស  ី ប្តូវបានទ្ទ្ួលស្ថាល់ជាផលូវការង្ោយធនាោរជាតិ ដនកមពុជា 
ង្ោយទ្ទ្ួលបានអាជាារណ័ណជាផលូវការង្ៅ     ដងៃទ្ី07 បខឧសភា ឆ្នំ2015។ 

រចចុរ្បនន បរ៊ែមរ៊ែ ូ ហ្វាយបនន ភអីិលស  ី ផតល់ជនូង្សវាកមមរឋមររស់ខលនួ បដ្លប្តូវបានរចនាង្ ើខង្ដ្ើម្បីចូលរួម
ចំបណកកនខុវិស័យឥណទានខានតតូចរផំ ត ខានតតចូ នខិមធ្យម បដ្លប្តូវបានផតល់ង្ោយស្ថារ័នហិរញ្ញវតថ។ុ 

ង្យើខង្តោតង្លើផលិតភាពររស់អតិងិជន ង្ដ្ើម្បីឱ្យពួកង្្អាចសង្ប្មចបាននូវសកាោន ពលង្ពញង្លញររស់ពួក
ោត់ង្ោយ ស្ថរបតលកេណៈហ្វនិភ័យដនការផតល់ង្សវាកមមររស់មីប្កូហិរញ្ញវតថុដ្លស់ហប្ោសខានតតូចរំផ ត 
ខានតតូច និខមធ្យមទាខំង្នាឹះ។ 

ង្យើខសង្ប្មចង្ោលង្ៅង្នឹះបានង្ោយការសខកត់ធៃន់ង្ៅង្លើអតថប្រង្យាជន៍ដ្៏ធំង្ធខ ដនការផតល់សិទ្ធិអំណ្តចដ្ល់
អតិងិជន តាមរយៈវិន័យដនភាពស ីចង្វាក់ និខង្ចតនាង្ដ្ើម្បីសង្ប្មចបានទំាខង្ោលង្ៅរយៈង្ពលខលី និខរយៈ
ង្ពលបវខ។ 

ផលិតផលបដ្លង្យើខផតលជ់នូនរខជួយឱ្យអតិងជិនអាចរំង្ពញនូវតប្មូវការររស់ពួកង្្ និខជួយង្លើកកមពស់
កប្មិតជីវភាពរស់ង្ៅប្រករង្ោយង្សចកតីដងលងនូរ មានការរីកចង្ប្មើន និខមាន្ ណភាពប្្រ់ប្ោន់ ដនស្ថានភាពង្ៅ
កនុខជីវិតររស់ពកួង្្។ 
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ទសសនវសិយ័ 
 

ប្េឹះសាា នមីប្រូហរិញ្ញវត្ាុ សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភី្អិេសុី នឹងល វ្ីឲ្យ      
អតិ្ថិជនររស់ខាួន មានជីវភាពកាន់សត្ប្រលសីរនាលពេអនាេត្លៅរនុង
សងគមរមពុជា តាមរយៈការចូេរមួផ្តេ់លសវាហរិញ្ញវត្ាុ។ 

 

លរសររមៅ 
 

ប្េឹះសាា នមីប្រូហរិញ្ញវត្ាុ សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភី្អិេសុី បានរាំណត់្រចួជា
លប្សចនូវលគាេលៅ ល ីមបកីាា យជា  ប្រុមហ៊ែុនឈានមុខ រនុងការផ្តេ់ 
លសវារមៅហរិញ្ញវត្ាុលហយីជាពិលសស នឹងនាាំមរនូវប្រតិ្រត្តិការព្នលសវា
េអជូនអតិ្ថិជនប្េរ់រូរ។ 

 

របាយការណ៍លនះលរៀរចាំ និងលចញផ្ាយលដ្ឋយ ប្េឹះសាា នមីប្រូហរិញ្ញវត្ាុ សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភី្អិេសីុ។ សប្មារ់ព័ត៌្មានលផ្សងៗរសនាមលទៀត្ សូមទារ់ទងមរ៖ 
 

ការយិាេ័យរណ្តត េ៖ 
អគារលេខ០៣ មហាវថីិមិត្តភាពភ្នាំលពញ-ហាណូយ ភូ្មិលោងចប្រ 
សង្កា ត្់លគារឃ្លា ង ខណឌ សសនសុខ ោជធានីភ្នាំលពញ 
រូរស័ពទៈ (855) 11 777 173/ 70 367 943 
Facebook Page: Bamboo Finance Plc. 

E-mail: info@bamboomfi.com 
Website: www.bamboomfi.com 
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២០១៨ 

២០២០ 

២០១៧ 

២០១៥ 

២០២១ 
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សារលខិ្សតិអគ្គនាយក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ឆ្ន ាំ ២០២១ បានកនលងផុតទៅទ ើយ ជាឆ្ន ាំដែលទយើងមានការពិបាក ជាឆ្ន ាំដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនទោយសារ 
COVID-១៩ បានប ៉ះពាល់ែល់រទបៀបដែលទយើងទ្វើការ តម្មូវការរបស់អតិថិជន និងអាទភិាពសម្មាប់បុគ្គលិករបស់
ទយើង។ ទបើទយើងសមលឹងទមើលមកទម្កាយបនតចិ និងឆលុ៉ះបញ្ច ាំងទៅឆ្ន ាំ ២០២១ ដែលបានកនលងផុតទៅទ ៉ះ ទយើងបាន
ទ ើញថាអវើដែលសាំខាន់ជាងទន៉ះទៅទទៀត ទតើទយើងទាាំងអស់គ្នន នងឹម្តូវែកឹ ាំម្កុម  ុនទឆ្ព ៉ះទៅរកទគ្នលទៅដបប
ណា ទែើមបើឲ្យទទួលបានទជាគ្ជ័យសម្មាប់ឆ្ន ាំ ២០២២ ដែលទយើងកាំពុងទនទឹងរង់ចាំ។ ទទា៉ះបើជាមានការម្បឈម
មុខនឹងភាពមនិចាស់លាស់ទាាំងទន៉ះ ក៏ទយើងទៅដតបនតការរ ើកចទម្មើន ដថមទាាំងបានពម្ងើកនូវសមតថភាព ទែើមបើបទម្មើ
អតិថិជនរបស់ទយើង និងផតល់នូវគ្ទម្មាងម្បកបទោយគុ្ណភាព បទងកើតម្បព័នធ ែាំទណើ រការរបស់ទយើង និងវនិិទោគ្
ទលើ្ នធានមនុសសឲ្យកាន់ដតមានម្បសទិធភាព ទែើមបើឲ្យអាជើវកមមទយើងទទលួបានភាពទជាគ្ជ័យទៅទលើទើផារ។ 
ែូទចន៉ះទយើងម្តូវបនតការទម្តៀមខលួន ទែើមបើទ្វើកិចចម្បតបិតតិការឲ្យទទួលបានទជាគ្ជ័យកនុងឆ្ន ាំ ២០២២ទន៉ះ។ 
រយៈទពលពើរឆ្ន ាំចុងទម្កាយទន៉ះ ទយើងពិតជាមានឥទធិពលពទិសស ទលើវ ិ្ ើសាស្រសតម្បតិបតតិការម្បចាំថ្ថៃរបស់ទយើង 
ទោយទយើងមនិបានផ្លល ស់បតូរទគ្នលទៅរមួរបស់ទយើងកនុងការអភិវឌ្ឍយុទធសាស្រសត និងការផតួចទផតើមគ្ាំនិតទែើមបើគ្នាំម្ទ
ែល់ចកខុវស័ិយរបស់ទយើងអាំពើ "ព្ៃគ្៊ូជាទ្ីទ្ុកចិតតររសអ់នក" ទ ៉ះទទ។ 

ទែើមបើគ្នាំម្ទតម្មូវការទាាំងទ ៉ះ ទយើងនឹងបនតទលើការពម្ងើកយុទធសាស្រសតរបស់ទយើងទៅទូទាាំងម្បទទស ទោយផតល់នូវ
ែាំទណា៉ះម្សាយម្បកបទោយភាពថ្ចនម្បឌ្តិ និងទសវាកមមទពញទលញ ទែើមបើទោ៉ះម្សាយតម្មូវការរបស់អតិថជិនជា
រមួតាមរយៈយុទធសាស្រសតរបស់ទយើង។  

 

 

 

"ខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនេស្រីក្រាយ ក្នញងការបង្ហាញនូវរបាយការណ៍
ប្បចុំឆ្នុំ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ របេ់ប្្រឹះោានមីប្ក្ូហិរញ្ញវត្ថញ 

បប៊ែមប៊ែ ូហ្វាយបនន ភីអិលេ ី េប្មាប់ឆ្នុំ២០២១" 
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សមិទ្ធផលសខំាែ់ៗកនខុឆ្ន  ំ២០២១៖ 

ដប មប ូ សទម្មចបានកាំទណើ នម្បាក់ចាំទណញសុទធទម្កាយែកពនធចាំននួ ៣៩៩% ដែលមានចាំនួន ២២៣.៤២២
ែុលាល រអាទមរកិ (ទកើនទ ើងពើ ៤៤.៧៤៥ែុលាល រអាទមរកិ កនុងឆ្ន ាំ២០២០) ថវើតបតិដតមានការរ ើករាលោលថ្នជាំង ឺ    
កូវ ើែ-១៩ ដែលបានប ៉ះពាល់ែល់សកមមភាពទសែឋកិចចទៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ ទន៉ះក៏ទោយ។ ជាលទធផល ដប មប ូ 
សទម្មចបានអម្តាចាំណូលពើមូល្ន ៩,០១% និងអម្តាចាំណូលពើម្ទពយសកមម ១,៨១%។ 
  
ផលប័ម្តឥណទានសរុបទៅចុងឆ្ន ាំ២០២១ មានចាំនួន  ១១,៦១ លានែុលាល រអាទមរកិ ទកើនទ ើងចាំនួន ៤៧%       
ខណៈដែលហានិភ័យឥណទាន្ាំជាង៣០ថ្ថៃ មានម្តឹមដត ១,៩៦% និងចាំនួនអតិថិជនបានទកើនទ ើង ៣៩% 
ដែលមានចាំនួនសរុបម្បមាណ ៧.០៥០ ក់។ ដប មប ូ ផតល់ម្បាក់កមចើែល់អតិថជិនម្គ្ប់ម្បទភទ និងម្គ្ប់វស័ិយ 
ទែើមបើទម្បើម្បាស់សម្មាប់អាជើវកមម ឬទម្បើម្បាស់ផ្លទ ល់ខលួន។ ទយើងទផ្លត តទលើអតិថជិន ទៅតាំបន់ជាយម្កុងដែលមាន
កម្មិតជើវភាពទាប និងម្យម ក៏ែូចជាអតិថជិនអាជើវកមមខាន តតូចបាំផុត និងតូចដែលមានបាំណងពម្ងើកសកមមភាព
អាជើវកមមរបស់ខលួន។ កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ទយើងមានអតថិិជនស្រសតើចាំននួ ២.៦៤៧ ក់ និងអតិថជិនបុរសចាំននួ 
៤.៤០៣ ក់។ 
  
សមិទធផលែ៏ម្បថ្ពទន៉ះ គ្ឺទផតើមទចញពើការម្បកាន់យកទគ្នលការណ៍ម្បសទិធភាពថ្នការែកឹ ាំ អភិបាលកចិចលអ        
សុចចរតិភាព ឧតតមភាព ភាពទជឿជាក់ ម្ពមទាាំងមានការខាំម្បឹងដម្បងទបតជាា ចិតតខពស់ម្បកបទោយឆនទៈទមា៉ះមុត និង
ការទគ្នរពោ ងខាា ប់ខាួន។  

ជាចុងទម្កាយ ខាុ ាំបាទសូមដថលងអាំណរគុ្ណោ ងម្ជាលទម្ៅ ចាំទពា៉ះការគ្នាំម្ទរបស់អតិថជិន ម្កុមម្បឹកាភបិាល ថាន ក់
ម្គ្ប់ម្គ្ង នងិបុគ្គលិកទយើងទាាំងអស់ សម្មាប់ការគ្នាំម្ទ និងការខិតខាំម្បឹងដម្បងបាំទពញការងារអស់ពើកមាល ាំងកាយ
ចិតត និងការទបតជាា ចតិតែ៏ទមា៉ះមុតកនុងការបាំទពញភារកចិចម្បកបទោយ សុចរតិភាព ម្កមសើល្ម៌ វជិាា ជើវៈ និងការ
ទទួលខុសម្តូវខពស់ ទែើមបើម្គ្៉ឹះសាថ នមើម្ក ូរិញ្ញវតថុ ដប មប ូ ហាវ យដនន ភើអលិសុើ ទទលួបានទជាគ្ជ័យដែលរ ាំពឹងទុក
ទៅឆ្ន ាំបនតប ទ ប់ទទៀត។ 

 

 
 
 
 
 
ង្ោក បកវ សខុា 
អ្គនាយក បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី 
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ភាគ្ទ្ែុិក 

ង្ដ្ើមទ្ នបដ្លបានរខ់ររស់ប្ក មហ៊ែ ន នាដងៃទ្ ី31 បខ ធន ូឆ្នំ 2020 មានចំននួ 2,500,000 ដ្ ល្លារអាង្មរិក បដ្ល
កាន់ការ់ 50% ង្ោយ លក្សម ី ប្បាយម ៍អ៊ែ៊ិនង្វសមិន ខអូិលធីឌី និខ 50% ង្ទ្ៀតកាន់ការ់ង្ោយ Hikari Power 
Hong Kong Limited មានតដមលកនុខមួយភា្ហ៊ែ នង្សមើនរខ 100 ដ្ ល្លារអាង្មរិក។ 
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សមាជិកប្ក មប្ររកា្ភិបាលមានរាយនាមដ្ចូខាខង្ប្កាម៖ 

ង្ោក Yoichi Shiraishi  ប្រធានប្ក មប្ររក្ាភិបាល 
ង្ោកឧកញា៉ា  លមឹ សជុាតិ  អភិបាល 
ង្ោក Mitsutoki Shigeta     អភិបាល 
ង្ោក ណ្ត សធុី     អភិបាលឯករាជ្យ 
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ប្កុមប្រកឹាភិបាល 

ង្ោកឧកញា៉ា  លមឹ សជុាតិ ជាប្ក មប្ររក្ាភិបាល 
ដនប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី 
ទ្នទរមជាមួយោនង្នឹះបដ្រ ង្ល្លកឧកញ៉ាក៏ជាប្រធាន
នាយកប្រតិរតតិ ប្ក មហ៊ែ ន លក្សមី ប្បាយម៍ អ៊ែ៊ិនង្វសង្មន              
ខូអិលធីឌី និខជាអ្គនាយកប្ក មហ៊ែ ន PCG បដ្លជាដដ្
្ូប្ក មហ៊ែ នប្ររក្ាង្យារល់បផនកហិរញ្ញវតថុ ង្ៅកមពុជា។  

ង្ោកឧកញា៉ា  ក៏ជាដដ្្ូប្្រ់ប្្ខ ប្ក មហ៊ែ ន NAS 
Co., Ltd ផខបដ្រ។ ម នង្ពលចូលរួមជាមួយប្ក មហ៊ែ ន 
PCG និខប្ក មហ៊ែ ន NAS Co., Ltd ង្ោកឧកញា៉ា  
បានចំណ្តយអស់រយៈង្ពលជាខ ១០ឆ្នំ ជាជំនួយការ
ប្រធានប្ក មហ៊ែ ន Morision Kak & Associates បដ្ល
ជាសមាជិកដនប្ក មហ៊ែ ន Morision International។  

ង្ោកឧកញា៉ា  ធាារ់ង្ធវើការង្វរជា អនកប្តួតពិនិត្យ និខ
តាមោនបផនកហិរញ្ញវតថុ (Financial Controller) ង្ៅ
ប្ក មហ៊ែ ន Leopard Capital (Cambodia) Ltd រយៈ
ង្ពលជាខ២ឆ្ន។ំ 

ង្ោកឧកញា៉ា  បតខបតចំណ្តយង្ពលង្វល្លដ្៏មានតដមលររស់ង្ល្លក ង្ដ្ើម្បីចូលរួមចំបណកកនុខការង្វរសខគមមានជាអាទ្ិ៍           
ជាសមាជិកសភាពាណិជជកមមកមពុជា (CCC) អន ប្រធាន (Vice President) ដនសមា្មន៍សហប្្ិនវ័យង្កមខកមពុជា 
(YEAC) និខជាសមាជិកប្ក មប្ររក្ាភិបាលររស់កលររអនកវិនិង្យា្កមពុជា (“CIC”)។ 

ង្ោកឧកញា៉ា  លមឹ សជុាតិ បានទ្ទ្ួលសញ្ញារ័ប្ត CPA Qualification ពី CPA Australia Ltd, ACCA Qualification 
ពី The Association of Charted Accountants ពីចប្កភពអខ់ង្្លស និខ Master of Science ពី University of London 
ពីចប្កភពអខ់ង្្លស។ ង្ោកឧកញា៉ា  បានរញ្ចរ់ថ្ននក់ររិញ្ញារប្តង្សដ្ឋកិចច ពីស្ថកលវិទ្្ាល័យភូមិនទនីតិស្ថស្រសត និខ    
វិទ្្ាស្ថស្រសតង្សដ្ឋកិចច ង្ៅប្រង្ទ្សកមពុជា។

ង្ោកឧកញា៉ា  លមឹ សជុាតិ 
ប្កុមប្រឹកាភបិាល 
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សមា ិកគ្ណៈកមៅការប្រតិរតតិ 

ង្ោក បកវ សខុា ជាអេគនាយរ ព្នប្េឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវត្ាុ  សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភ្ីអិេសុី។ លោរបានចូេ
រលប្មីការង្ករលៅ សរ៊ែមរ៊ែូ រនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ជានាយរប្រត្ិរត្ិតហិរញ្ញវត្ាុ។ លប្កាមការ ឹរនាាំររស់ លោរ សុខា បាន
រលងាីត្យុទធសាស្តសតហិរញ្ញវត្ាុ ស េបានជាំរុញប្េឹះសាា នឱ្យររីចលប្មីនតាមរយៈការលរៀរចាំប្រត្ិរត្តិការហិរញ្ញវត្ាុ ល ីង
វញិ។ សរ៊ែមរ៊ែូ មានការររី ុះដ្ឋេពីមួយឆ្ន ាំលៅមួយឆ្ន ាំ លហីយអវីស េសាំខាន់រាំផុ្ត្លនាះេឺ លោរ សុខា ជាអនរ
 ឹរនាាំ ៏សាំខាន់មួយលៅរនុងយុទធសាស្តសតប្រត្ិរត្តិការលដ្ឋយផ្តេ់នូវេុណត្ព្មា រួមមានលសចរតីលគារព ភាពព្ថាថនូ រ 
ភាពសុចរតិ្ ភាពលសាៅ ះប្ត្ង់ លេីោេ់ការសលប្មចចិត្តលតត ត្លេីអត្ិថិជនលដ្ឋយលយាងតាមវរប្ម៌ និងសាៅ រត្ីព្ន
ការព្ចនប្រឌិត្។ មុនលពេ លោរ សុខា បានចូេរលប្មីការង្ករលៅ សរ៊ែមរ៊ែូ លោរធាា រ់មានរទពិលសា្ន៍ជាង 13
ឆ្ន ាំ រនុងវស័ិយ្នាគារ។ រនុងនាមជាអនរ ឹរនាាំមួយរូរលៅរនុងវស័ិយលនះ លោរបានធាា រ់រលប្មីការ និងទទួេខុស
ប្ត្ូវពរ់ព័នធ និងការង្ករេណលនយយហិរញ្ញវត្ាុ  ការប្េរ់ប្េងហិរញ្ញវត្ាុ  និងការលរៀរចាំសផ្នការថវកិាលដ្ឋយចរ់ពី
មុខត្ាំសណង េណលនយយររ ប្រធានសផ្នរលរៀរចាំនិងប្ត្ួត្ពិនិត្យសផ្នការថវកិា ប្រធានសផ្នរេណលនយយហិរញ្ញវត្ាុ           
អនដរជាត្ិ និងជាជាំនួយការនាយិកាប្រត្ិរត្តិហិរញ្ញវត្ាុ។ តាមរយៈការសិរា លោរ សុខា បានរញ្ច រ់ថ្នន រ់
ររញិ្ញញ រប្ត្ជាន់ខពស់លេីជាំនាញប្េរ់ប្េងហិរញ្ញវត្ាុ រនុងឆ្ន ាំ2008 ថ្នន រ់ររញិ្ញញ រប្ត្លស ារិចច ជាំនាញ្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុ  រនុងឆ្ន ាំ2003 និងសញ្ញញ រប្ត្ឯរលទសេណលនយយ រនុងឆ្ន ាំ2000 ពីសារេវទិាេ័យភូ្មិនទនីត្ិសាស្តសត 
និងវទិាសាស្តសតលស ារិចច។ លោរ សុខា បានឆ្ាងកាត់្វេគរណតុ ះ រណ្តត េ និងសិកាា សាោជាលប្ចីនស េពរ់ព័នធ
នឹងការង្ករេណលនយយ ការប្េរ់ប្េងហិរញ្ញវត្ាុ  សតង់ដ្ឋរេណលនយយរមពុជា (CAS) និងសតង់ដ្ឋរេណលនយយអនតរ
ជាត្ិព្នរមពុជា (CIAS)។ 

 

ង្ោក ង្អឿែ សុបីែែ ចូេរលប្មីការង្ករជាមួយ សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភ្ីអិេសុី រនុងត្ួនាទីជានាយរ
ការយិាេ័យសវនរមៅព្ផ្ទរនុងលៅរនុងសខរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2016។ លោរ លអឿន សុីស ន ប្ត្ូវបានត្លមាីងឋានៈជាប្រធាន
សវនរមៅព្ផ្ទរនុងលៅសខមរោ ឆ្ន ាំ2018 ល ីមបីធានាថ្នសវនរមៅព្ផ្ទរនុងមានការអនុវត្តសអិត្រមួត្ជាមួយរិចច    
ប្រត្ិរត្តិការ និងប្រត្ិរត្តិការហិរញ្ញវត្ាុ ទូលៅសប្មារ់ប្េឹះសាា ន រនុងការអនុវត្តមុខង្ករនានាលៅទូទាាំងអាជីវរមៅ
ររស់ សរ៊ែមរ៊ែូ និងធានាថ្នត្ួនាទី ការទទួេខុសប្ត្ូវ និងេទធផ្េប្ត្ូវបានប្ត្ួត្ពិនិត្យសប្មរសប្មួេលេីការ
ប្េរ់ប្េងហានិភ័្យ ការប្ត្ួត្ពិនិត្យព្ផ្ទរនុង និងអភ្ិបាេរិចចររស់ប្រុមហ៊ែុន ប្រររលដ្ឋយប្រសិទធភាពខពស់។ 
លៅសខររាដ្ឋ ឆ្ន ាំ2020 លោរ សុីស ន ប្ត្ូវបានតា ស់រតូ រត្ួនាទី និងត្លមាីងឋានៈជា អេគនាយររងទទួេរនទុរ
ប្រត្ិរត្តិការ ល ីមបី ឹរនាាំ និងប្េរ់ប្េងប្រត្ិរត្តិការឥណទានររស់ប្េឹះសាា ន ប្សរលៅតាមការវវិឌឍន៍ និង      
យុទធសាស្តសតអាជីវរមៅររស់ប្េឹះសាា ន។ មុនលពេចូេរួមជាមួយ សរ៊ែមរ៊ែូ លោរ សុីស ន មានរទពិលសា្ន៍ជាមួយ
្នាគាររយៈលពេជាង 13ឆ្ន ាំ លដ្ឋយបានឆ្ាងកាត់្ការង្កររនុងត្ួនាទីជាលប្ចីន ពរ់ព័នធនឹងេណលនយយ ប្េរ់ប្េង
ហានិភ័្យ និងសវនរមៅព្ផ្ទរនុង។ 
លោរ លអឿន សុីស ន ទទួេបានររញិ្ញញ រប្ត្ជាន់ខពស់សផ្នរប្េរ់ប្េងហិរញ្ញវត្ាុ  ពីសារេវទិាេ័យភូ្មិនទ          
នីត្ិសាស្តសត និងវទិាសាស្តសតលស ារិចច លៅឆ្ន ាំ2012 និងររញិ្ញញ រប្ត្ប្េរ់ប្េងសហប្គាសលៅឆ្ន ាំ 2003 និងសញ្ញញ   
រប្ត្ជាំនាញសផ្នរេណលនយយ លៅឆ្ន ាំ2000។ លោរធាា រ់បានចូេរួមវេគរណតុ ះរណ្តត េជាលប្ចីន ស េពរ់ព័នធ
នឹងេណលនយយ ប្េរ់ប្េង រ ាបាេ ចារ់ ទីផ្ារ ពនធដ្ឋរ និងរលចចរវទិាព័ត៌្មាន។ 

 

 

 

 

 

 

ង្ោក បកវ សខុា 
អេគនាយរ 
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សមា ិកគ្ណៈកមៅការប្រតិរតតិ 

ង្ោក សាខ ហុខម៉ា៊ូវ បានចូេរួមជាមួយ សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភ្ីអិេសុី លៅសខមរោ ឆ្ន ាំ2017 ជានាយរ
ប្រត្ិរត្តិអភ្ិវឌឍន៍ផ្េិត្ផ្េ។ លោរប្ត្ូវបានសត្ងតាាំងជាទីប្រឹរាឥណទានលៅសខមិថុនា ឆ្ន ាំ2018 លដ្ឋយទទួេ
ខុសប្ត្ូវលេីសផ្នការរួម និងលរៀរចាំអាជីវរមៅប្រចាំព្ថៃឲ្យមានប្រសិទធភាព លេីការអភ្ិវឌឍ និងអនុវត្តសផ្នការយុទធ
សាស្តសតទីផ្ារ ទាំនារ់ទាំនង និងការប្េរ់ប្េងឥណទានរួមមាន ទាំនារ់ទាំនងសាធារណៈ ទាំនារ់ទាំនងប្រព័នធ
ផ្សពវផ្ាយ ការផ្តេ់តាមអុិនល្ីលណត្ ការទាំនារ់ទាំនងឌីជីថេ ការលផ្ញីសារសាំខាន់ៗ និងរទពិលសា្លេីការ
ផ្សពវផ្ាយពណិជជរមៅ និងសាា រសញ្ញញ ។ លោរ ហុងម ូវ ប្ត្ូវបានលប្ជីសលរសីជាសមាជិរេណៈរមៅការប្រត្ិរត្តិ
លៅព្ថៃទី26 សខ្នូ  ឆ្ន ាំ2017។ លោរបាននាាំមរនូវរទពិលសា្ន៍ជាង10ឆ្ន ាំ រនុងវស័ិយហិរញ្ញវត្ាុ  ស េចរ់លផ្តីមពី
មុខត្ាំសណងមស្តនតីឥណទាន ប្រធានភាន រ់ង្ករឥណទាន និងរុេគេិរវភិាេហិរញ្ញរបទានពណិជជរមៅ។ លោរបាន
រញ្ច រ់ថ្នន រ់ររញិ្ញញ រប្ត្ជាន់ខពស់ (MBA) សផ្នរហិរញ្ញវត្ាុ  និង្នាគារពីសារេវទិាេ័យ លរៀេប្បាយ (BBU) 
រនុងឆ្ន ាំ2009 និងថ្នន រ់ររញិ្ញញ រប្ត្ (BBA) សផ្នរវទិាសាស្តសត និងវសិវរររុាំពយូទ័រ ពីសារេវទិាេ័យភូ្មិនទភ្នាំលពញ 
(RUPP) រនុងឆ្ន ាំ2003។ 
 
 
 
 
ង្ោក តឹក ប្បាថ្នន  ទទួេបានសញ្ញញ រប្ត្ររញិ្ញញ រប្ត្ជាន់ខពស់ ជាំនាញហិរញ្ញវត្ាុ  និង្នាគារ ពីសារេវទិា
េ័យលរៀេ  ប្បាយរនុងឆ្ន ាំ2008 និងសញ្ញញ រប្ត្ររញិ្ញញ រប្ត្វទិាសាស្តសតលស ារិចច ជាំនាញហិរញ្ញវត្ាុ  និង្នាគារ 
ពីសារេវទិាេ័យភូ្មិនទនីត្ិសាស្តសត និងវទិាសាស្តសតលស ារិចច រនុងឆ្ន ាំ2003។ លោរបានចូេរួមវេគរណតុ ះ        
រណ្តត េជាលប្ចីន  ូចជា Risk Management and Basel II & III Accord លរៀរចាំលដ្ឋយ National Institute of 
Bank Management (NIBM) លៅរ ា Pune ប្រលទស India រនុងឆ្ន ាំ2015 និងការចូេរួមសិកាា សាោ រ៏ ូចជា
វេគរណតុ ះរណ្តត េជាលប្ចីនទារ់ទងលៅនឹង ការប្េរ់ប្េងហិរញ្ញវត្ាុ  ការប្េរ់ប្េងហានិភ័្យ សតង់ដ្ឋរបាយការណ៍
ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ាុអនតរជាត្ិព្នរមពុជា (CIFRS) និងសតង់ដ្ឋេណលនយយអនតរជាត្ិព្នរមពុជា (CIAS)។ លោរ
បានរលប្មីការង្ករលៅ ្ នាគារ លអសុីេីដ្ឋ ភ្ីអិេសុី អស់រយៈលពេជាង 15ឆ្ន ាំ ពីឆ្ន ាំ 2004-2019 រនុងមុខត្ាំសណង
 ូចជា ភាន រ់ង្ករឥណទានពីឆ្ន ាំ 2004-2006 ជាេណលនយយររពីឆ្ន ាំ 2006-2009 ជាអនុប្រធានសផ្នរេណលនយយ
ប្េរ់ប្េងពីឆ្ន ាំ 2009-2012 ជាប្រធានសផ្នរេណលនយយប្េរ់ប្េងពីឆ្ន ាំ 2012-2013 និងជាជាំនួយការនាយិកា
ប្រត្ិរត្តិហិរញ្ញវត្ាុ  (ទទួេរនទុរការង្កររនុងសផ្នរេណលនយយប្េរ់ប្េង) ពីឆ្ន ាំ 2013-2018។ រនុងឆ្ន ាំ2018 លោរ
ប្ត្ូវបាន ាំល ីងត្ាំសណងជានាយរការយិាេ័យេណលនយយប្េរ់ប្េង។ លោរធាា រ់រលប្មីការង្ករលៅប្រុមហ៊ែុន    
េី ហួរ លផ្ប្រ ូ រនុងមុខត្ាំសណងជានាយរប្រត្ិរត្តិហិរញ្ញវត្ាុ  ពីឆ្ន ាំ 2019-2020។ លោរបានចរ់លផ្តីមរលប្មីការង្ករ
ជាមួយ សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភ្ីអិេសុី លៅរនុងសខមរោ ឆ្ន ាំ2021 ជានាយរប្រត្ិរត្តិហិរញ្ញវត្ាុ រហូត្ េ់រចចុរបនន។ 

 
ង្ោកប្ស ីប្ពំ ឈាមនាថ  បានចូេរួមជាមួយ សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភ្ីអិេសុី លៅព្ថៃទី10  សខរុមភៈ ឆ្ន ាំ2020 រនុង  
មុខង្ករជានាយិកាការយិាេ័យ្នធានមនុសស។ រនុងនាមជានាយិកាការយិាេ័យ្នធានមនុសសលោរប្សី
ទទួេរនទុរលរៀរចាំសផ្នការយុទធសាស្តសតនានា រនុងការប្េរ់ប្េងចត់្សចង្នធានមនុសស ជាពិលសសរនុងការលប្ជីស
លរសី ការហវឹរហវឺន ការរណតុ ះរណ្តត េល ីមបីប្រសិទធភាពការង្ករប្រររលដ្ឋយប្រមសីេ្ម៌ និង វជិាជ ជីវៈ។ លោរ
ប្សីប្ត្ូវបានលប្ជីសលរសីជាសមាជិរេណៈរមៅការប្រត្ិរត្ត ិររស់ សរ៊ែមរ៊ែូ លៅព្ថៃទី10 សខរុមភៈ ឆ្ន ាំ2020។ លោរប្សី 
ប្ពាំ ឈាមនាា  មានរទពិលសា្ន៍ជាង23ឆ្ន ាំ ទារ់ទងនឹងការប្េរ់ប្េង្នធានមនុសស រនុងរាំ ុងលពេរាំលពញ
ការង្ករលៅរនុងវស័ិយហិរញ្ញវត្ាុ។ លោរប្សីធាា រ់ល្វីជាភាន រ់ង្ករឥណទានរយៈលពេ3សខ លរឡា្ិការរយៈលពេ     
2ឆ្ន ាំ ប្រធានការយិាេ័យប្សុរ5ឆ្ន ាំ និងជានាយិកាសាខារយៈលពេជាង16ឆ្ន ាំ។ លោរប្សី ប្ពាំ ឈាមនាា  បាន
រញ្ច រ់ការសិរាថ្នន រ់ររញិ្ញញ រ័ប្ត្ជាំនាញប្េរ់ប្េង ពីសារេវទិាេ័យភ្នាំលពញអនតរជាត្ិលៅឆ្ន ាំ2008 និងធាា រ់ឆ្ាង
កាត់្វេគសិរាខាីលៅ Gramming Bank ប្រលទសរង់កាា ល ស លៅឆ្ន ាំ1996។ 
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សមា ិកគ្ណៈកមៅការប្រតិរតតិ 

ង្ោក ខ៉ា៊ូយ ង្ ៉ា  ទទួេបានសញ្ញញ រប្ត្ររញិ្ញញ រប្ត្ ជាំនាញលស ារិចច ពីសារេវទិាេ័យឯរលទសព្នរមពុជា
រនុងឆ្ន ាំ2007 និងសញ្ញញ រប្ត្ររញិ្ញញ រប្ត្រង ជាំនាញទីផ្ារ រនុងឆ្ន ាំ2005។ លោរបានចូេរួមវេគរណតុ ះរណ្តត េ 
និងសិកាា សាោជាលប្ចីនទារ់ទងលៅនឹង វស័ិយ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុ  ជាំនាញប្េរ់ប្េង ជាំនាញទីផ្ារ មួយចាំនួន
ផ្ងស រលៅរមពុជា។  លោរបានរលប្មីការង្ករលៅ ្នាគារ ភូ្មិលខមរូឌា អស់រយៈលពេ3ឆ្ន ាំជាង ពីឆ្ន ាំ2011-2015 
រនុងមុខត្ាំសណង ូចជាភាន រ់ង្ករឥណទាន ពីឆ្ន ាំ2011-2013 ជាប្រធានមស្តនតីឥណទានពីឆ្ន ាំ2013-2015។ លោររ៏
ធាា រ់រលប្មីការង្ករលៅ ប្េឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវត្ាុ  ហវូណន រនុងមុខត្ាំសណងជានាយរសាខា ពីឆ្ន ាំ2015-2018។ 
លោរចរ់លផ្តីមរលប្មីការង្ករជាមួយ សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភ្ីអិេសុី លៅរនុងសខមិថុនា ឆ្ន ាំ2018 ជានាយរសាខា 
រនាទ រ់មរលៅឆ្ន ាំ2020 លោរប្ត្ូវបានត្លមាីងត្ួនាទី ជានាយរការយិាេ័យប្រត្ិរត្តិការ រហូត្ េ់រចចុរបនន។ 
 
 
 
 
 
ង្ោក ង្ទ្ព សារតិ ទទួេបានសញ្ញញ រប្ត្ររញិ្ញញ រប្ត្អរសរសាស្តសតអង់លេាសសប្មារ់ការរលប្ងៀន ពីសារេ
វទិាេ័យ ្នធានមនុសសរនុងឆ្ន ាំ 2018 និងសញ្ញញ រប្ត្ររញិ្ញញ រប្ត្វទិាសាស្តសតរុាំពយូទ័រ ពីសារេវទិាេ័យភូ្មិនទ
ភ្នាំលពញ រនុងឆ្ន ាំ2014។ លោរបានចូេរួមវេគរណតុ ះរណ្តត េជាលប្ចីន ូចជា Practical & Internal Audit Control 
System, Management&leadership, Professional Accounting Skill & Duties responsibilities of Tellers, 
Protocol, Guiding of Tourism, Galileo Reservation System, Securities Market Securities Business & 
law enforcement និងការចូេរួមសិកាា សាោ រ៏ ូចជាវេគរណតុ ះរណ្តត េជាលប្ចីនទារ់ទងលៅនឹង ការ
ប្េរ់ប្េងសវនរមៅ និងភាពជាអនរ ឹរនាាំ។ លោរបានរលប្មីការង្ករជាប្េូរលប្ងៀនរុាំពយូទ័រអស់រយៈលពេ៥ឆ្ន ាំ ពី
ឆ្ន ាំ 2003-2008 លៅអងគការរណតុ ះវជិាជ រុាំពយូទ័រ រមពុជា-ជរ ុន។ លោរបានរលប្មីការង្ករជាេណលនយយររររស់
អ្ិការប្សុរអូលប្ៅលៅលខត្តរនាទ យមានជ័យអស់រយៈលពេ៣ឆ្ន ាំ ពីឆ្ន ាំ2008-2011។ ពីឆ្ន ាំ2011-2013 លោរ
បានប្រររអាជីវរមៅតទ េ់ខាួន។ លោរបានរលប្មីការង្ករលៅអងគការលសដ្ឋ អស់រយៈលពេ៣ឆ្ន ាំ ពីឆ្ន ាំ2013-2016 
រនុងមុខត្ាំសណង ូចជាភាន រ់ង្ករឥណទាន៧សខ ជាប្រធានភាន រ់ង្ករឥណទាន៥សខ រនាទ រ់មរលោរប្ត្ូវបាន
 ាំល ីងត្ាំសណងជានាយរសាខាចាំនួន២ឆ្ន ាំ។ លោរធាា រ់រលប្មីការង្ករលៅប្រត្ិរត្តិររឥណទានជនរទ សហ្ន 
រនុងមុខត្ាំសណងជាប្រធានសផ្នរសវនរមៅព្ផ្ទរនុងពីឆ្ន ាំ2016-2018។ លោរបានចរ់លផ្តីមរលប្មីការង្ករជាមួយ សរ៊ែម
រ៊ែូ លៅរនុងសខ្នូ  ឆ្ន ាំ2018  េ់ឆ្ន ាំ2020 ជាប្រធានប្រុមសវនរមៅព្ផ្ទរនុង និងបាន ាំល ីងត្ាំសណងជាប្រធានសវន
រមៅព្ផ្ទរនុងពីឆ្ន ាំ2020 ជាប្រធានសវនរមៅព្ផ្ទរនុងរហូត្ េ់រចចុរបនន។ 
 
ង្ោក បរ៉ាែ រ៊ូរាណ ទទួេបានសញ្ញញ រប្ត្ររញិ្ញញ រប្ត្នីត្ិសាស្តសត ពីសារេវទិាេ័យភូ្មិនទនីត្ិសាស្តសត និង
វទិាសស្តសតលស ារិចចរនុងឆ្ន ាំ2014 ។ លោរបានចូេរួមវេគរណតុ ះរណ្តត េជាលប្ចីនពរ់ព័នធនឹង AML/CFT លោរ  
ទទួេបានវញិ្ញញ រនរប្ត្ រញ្ញជ រ់ការសិរាសតីពី AML/CFT ពីវទិាសាា ន ពណិជជសាស្តសត លអសុីេីដ្ឋរនុងឆ្ន ាំ2018 
និងវញិ្ញញ រនរប្ត្អនុលោមភាពរទរបញ្ញត្តិ ពីវទិាសាា ន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុរនុងឆ្ន ាំ2019។ លោរបានរលប្មី
ការង្ករលៅប្រសួងសផ្នការអស់រយៈលពេ 4 ឆ្ន ាំ ពីឆ្ន ាំ 2013-2017 រនុងមុខត្ាំសណងជាមស្តនតីសផ្នរចុះសមាភ សន៍ និង
រញ្ចូ េទិននន័យ។ លោរបានចរ់លផ្តីមរលប្មីការង្ករជាមួយ សរ៊ែមរ៊ែូ ហាវ យសនន ភ្ីអិេសុី លៅរនុងសខលមសា ឆ្ន ាំ 
2017  េ់សខ លមសា ឆ្ន ាំ2018  ជារុេគេិររ ាបាេ ពីសខលមសា ឆ្ន ាំ2018  េ់សខ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ2018 ជាមស្តនតីសវនរមៅ
ព្ផ្ទរនុងពីសខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ2018  េ់សខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ2019 ជាមស្តនតីប្រត្ិរត្តិតាម ពីសខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ2019  េ់សខរុមភៈ ឆ្ន ាំ2021 
មស្តនតីប្រត្ិរត្តិតាមជាន់ខពស់ ពីសខរុមភៈ ឆ្ន ាំ2021  េ់សខរុមភៈ ឆ្ន ាំ2022 ជាប្រធានសផ្នរមស្តនតីប្រត្ិរត្តិតាម និងពីសខ 
រុមភៈ ឆ្ន ាំ2022  មរ េ់រចចុរបននជាប្រធានប្រត្ិរត្តិតាម។ 
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គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ខប្គ្ឹឹះសាថ ែ 

 

សមាសភាព្ណៈប្្រ់ប្្ខររស់ រគរឹះសាថ្នម្ីរកូហិរញ្ញវតថុ ម្ប ម្ប ូ ហ្វ្យម្នន ភីអិលសុី មានរាយនាមដ្ូចខាខង្ប្កាម។ 
ង្មើលរូរពីង្វវខង្ៅស្ថោំ៖ 

 
ង្ល្លក ខ ូយ ង្ ៉ា  នាយកការិយាល័យប្រតិរតតិការ 
ង្ល្លកប្សី ប្ពំ ឈាមនាា  នាយិកាប្រតិរតតិធនធានមន ស្ស និខរដ្ឋបាល 
ង្ល្លក ង្ទ្ព ស្ថរិត  ប្រធានសវនកមមដផទកនុខ 
ង្ោក បកវ សខុា  អគ្គនាយក 
ង្ល្លក តរក ប្បាថ្នន  នាយកប្រតិរតតិហិរញ្ញវតថុ 
ង្ល្លក បរ ន រូរាណ  ប្រធានប្រតិរតតិតាម 
ង្ោក ង្អឿែ សុបីែែ  អគ្គនាយករខទ្ទួ្លរែទុកប្រតិរតតិការ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២១ |  19 

 
ផលតិផល ែខិង្សវាកមៅ 

ឥណទានរយៈធពលខ្ល ី
ប្បាក់កមចីង្នឹះប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខង្ដ្ើម្បីឱ្យអនកលក់រាយតូចៗ និខរ ្គលបដ្លមាន
ប្បាក់ចំណូលង្ទ្ៀខទាត់ និខមានប្ទ្ព្យរញ្ញចំជាប្ទ្ព្យបដ្លអាចចល័តបាន ង្ដ្ើម្បីទ្ិញ
ររស់រររចំបាច់ ឬររស់ង្ប្រើប្បាស់ និខចំណ្តយតាល់ខលួនកនុខរយៈង្ពលខលី។ 
ផលិតផលង្នឹះប្តូវបានរចនាង្ ើខជាពីរប្រង្ភទ្ ប្សរតាមង្ោលរំណខររស់អតិងិ
ជនដ្ូចជា ប្តូវការប្បាក់កមចីង្ដ្ើម្បីទ្ិញ   ម ូតូ និខការង្ប្រើប្បាស់តាល់ខលួន។ 
 
ឥណទានអាជីវកម្ម 
ប្បាក់កមចីង្នឹះប្តូវបានផតល់ជូនដ្ល់រ ្គល ឬដដ្្ូអាជីវកមមបដ្លមានអាជីវកមមតាល់
ខលួន និខមានកិចចប្ពមង្ប្ពៀខសិទ្ធិអាជីវកមមជាមួយប្ក មហ៊ែ នង្មររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន 
ភីអិលស  ីង្ដ្ើម្បីពប្ខីកអាជីវកមមតាមរយៈការង្ប្រើប្បាស់ប្បាក់កមចីង្ដ្ើម្បីទ្ិញផលិតផល
ង្ដ្ើម្បីលក់ឱ្យអតិងិជនង្ោយមានប្បាក់កមចី។ 

 

ឥណទានធរបើរបាស់ផ្ទ្ល់ខ្លួន 

ប្បាក់កមចីតាល់ខលួនប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខង្ដ្ើម្បីឱ្យរ ្គលមានប្បាក់ចំណូលង្ទ្ៀខទាត់ 
និខប្តូវការប្បាក់កមចីសប្មារ់ចំណ្តយតាល់ខលួន។ ផលិតផលង្នឹះផតល់ជូនជាចម្បខ
ដ្ល់អនកលក់រាយង្ៅតាមទ្ីផ្ារ និខទ្ីប្រជ ំជន ឬរ ្គលិកប្ក មហ៊ែ ន កមមករ  កាត់ង្ដ្រ 
កមមករសំណខ់ អនកង្រើកឡានតាក់ស ី...តប្មូវឱ្យោក់តមកល់អចលនវតថុដ្ូចជា ផទឹះ ដ្ីធលី 
ឬហ្វខ ជាប្ទ្ព្យរញ្ញចំ។ 
 

ឥណទានផ្លិតផ្ល១២១ 

ប្បាក់កមចីង្នឹះប្តូវបានង្រៀរចំង្ ើខង្ដ្ើម្បីផតល់ដ្ល់រ ្គលបដ្លប្តូវការប្បាក់ង្ដ្ើម្បីទ្ិញ
ររស់រររង្អ ិចប្តូនិចង្ៅហ្វខ ១២១ ដ្ូចជាទ្ូទ្រកកក, មា៉ាស ីនង្បាក្ក់, មា៉ាស នី
ប្តជាក់, កង្វារ, ទ្ូរទ្ស្សន៍ …។ល។ 
 

ឥណទានបុគគលិក 

ប្បាក់កមចីង្នឹះ្ឺសប្មារ់រ ្គលិកប្្រ់ជាន់ថ្ននក់ដន បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី បដ្ល
មានសមតថភាពង្ពញង្លញ និខប្តូវការស្ថច់ប្បាក់ង្ដ្ើម្បីង្លើកកមពស់ជីវភាពរស់ង្ៅ
កនុខជីវិតប្រចំដងៃ។ 
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ព្ៃគ្៊ូ ររសង់្យើខខ្ស្ុ ំ

ង្យើខង្ធវើការជាមួយោន រីកចង្ប្មើនជាមួយោន និខប្រយ ទ្ធជាមួយោន ជាមួយដដ្្ូររស់ង្យើខដ្ូចខាខង្ប្កាម។ 

ប្កុមហ៊ែុែង្ម ប្កុមហ៊ែុែពាក់ព័ែធ ែិខប្កុមហ៊ែុែព្ៃគ្៊ូ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
អតិងិជនររស់ប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ង្ធវើការទ្ូទាត់សខប្បាក់កមចីតាមរយៈ រណ្តាញភានក់ង្វរ
ប្ទ្ូមា៉ានី និខវីខ បដ្លមានសរ រជាខ 18,000 កបនលខ ង្ៅទ្ូទាំខប្រង្ទ្សកមពុជា បដ្លអាចឲ្យពួកោត់សន្សំសំដចង្ពលង្វល្ល 
និខងវិកា។ 
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ការអភិវឌ្ឍធែធាែមែុសស 

 
រ ្គលិកររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ប្តូវបានរំពាក់រំរ នង្ោយការរណ្តឹះរណ្តាលង្ផ្សខៗោន បដ្លអាចង្ធវើឱ្យពួកង្្
រង្ខកើនជំនាញ និខសមតថភាពង្ដ្ើម្បីអន វតតកិចចការង្វរររស់ពួកង្្។ ភានក់ង្វរឥណទាន ឬរ ្គលិកងមី ទ្ទ្ួលបានការតំរខ់ទ្ិស
ង្ៅការិយាល័យកណ្តាលបដ្លពួកង្្ប្តូវបានរណ្តឹះរណ្តាលអំពីចកេុវិស័យ ង្រសកកមម ង្ោលនង្យាបាយ និខការអន វតត
ង្ផ្សខៗង្ហើយរនាារ់មកប្តូវបានរណ្តឹះរណ្តាលង្លើការង្វរង្ៅការិយាល័យស្ថខា ឬង្ៅនាយកោានពាក់ព័នធ បដ្លពួកង្្
ប្តូវរំង្ពញការង្វរជាមួយមស្រនតីឥណទាន ឬរ ្គលិកនាយកោាន ពួកង្្ទ្ទ្ួលបានការបណនាំពីនាយកស្ថខា ឬប្រធានបផនក
ជំនាញ និខទ្ទ្ួលបានង្មង្រៀនជាក់បសតខពីការង្វរ។ ង្ប្ៅពីការរណ្តឹះរណ្តាលដផទកនុខ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ក៏បាន
ទាក់ទ្ខជាមួយប្្ូរណ្តឹះរណ្តាលខាខង្ប្ៅ ង្ដ្ើម្បីផតល់វ្គរណ្តឹះរណ្តាលតាមតប្មូវការដ្ល់រ ្គលិក។ 

ង្ប្ៅពីការរណ្តឹះរណ្តាលកនុខថ្ននក់ង្រៀន បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ក៏ផតល់នូវជង្ប្មើសរង្ប្ខៀនបររឌីជីងលដ្ល់រ ្គលិក
តាមរយៈការរណ្តឹះរណ្តាលអនឡាញ (Zoom  Training) បដ្លប្្ូឧង្ទ្ទសង្ៅកបនលខបតមួយអាចភាារ់ទ្ំនាក់ទ្ំនខង្ៅអនក
ចូលរួមង្ៅទ្ីតាំខង្ផ្សខៗោន។ រ ្គលិកររស់បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ក៏ទ្ទ្ួលបានការរណ្តឹះរណ្តាលពប្ខរខសមតថភាព               
ជាង្ទ្ៀខទាត់ង្ោយនាយកោានពាក់ព័នធ ង្ៅការិយាល័យកណ្តាល អំពីង្ោលនង្យាបាយ នីតិវិធី ជំនាញរង្ចចកង្ទ្ស        
និខជំនាញទ្ន់។ 

បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី ក៏ផតល់ឱកាសកមមសិក្ាដ្ល់និស្សិតផខបដ្រ ង្ដ្ើម្បីជួយដ្ល់ពួកង្្ង្អាយទ្ទ្ួលបាននូវចំង្ណឹះ
ដ្រខ រទ្ពិង្ស្ថធន៍ការង្វរ និខជំនាញង្ផ្សខៗ ង្ហើយប្រសិនង្រើពួកង្្មានសមតថភាពប្្រ់ប្ោន់ ពួកង្្ក៏អាចទ្ទ្ួលបាន       
ឱកាសការង្វរជាមួយបរ៊ែមរ៊ែូផខបដ្រ។ 

ការរណ្តឹះរណ្តាល ្ឺជាបផនកមួយយា៉ាខសំខាន់ង្ដ្ើម្បីសង្ប្មចបាននូវង្ោលង្ៅ និខយ ទ្ធស្ថស្រសតរួមទ្ូង្ៅររស់ បរ៊ែមរ៊ែូ    
ហ្វាយបនន ភីអិលស ី។ 
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ការអភិវឌ្ឍធែធាែមែុសស 
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កម្មវិធីបរិច្ចា គឈាម្            ដោយស្ម័គ្គចិត្ត 

ថ្ននក់ដ្រកនាំ និខទាំខរ ្គលិកដនប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន 
ភីអិលស  ី បានចូលរួមររិចច្ឈាមង្ោយសម័ប្្ចិតត បដ្លប្តូវបានង្រៀរចំ
ង្ ើខង្ោយ សហភាពសហព័នធយ វជនកមពុជា និខសមា្មមីប្កូហិរញ្ញវតថុ
ង្ៅកមពុជា កនុខយ ទ្ធនាការ ស្ដគ រ្ ោះជីវិត្ខ្ញុំ ង្ៅដងៃទ្ី១២ បខឧសភា 
២០២២ ង្ប្កាមប្រធានរទ្ "អ្នកបរិច្ចា គឈាម្ម្យួដលោ កដយើងខ្ញុំ

បរិច្ចា គ ៤០,០០០ ដរៀលបន្ថែម្ជូថដល់ម្ថទីរដេទ្យគថធបលុធ "។ 

ប្្រឹះស្ថានមីប្កូហិរញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែូ ហ្វាយបនន ភីអិលស ី បតខបតរនតោំប្ទ្ និខ
ចូលរួមយា៉ាខសកមមង្លើប្្រ់សកមមភាពសខគម ទាំខអស់ ង្ហើយការររិចច្
ឈាមង្នឹះផខបដ្រ្ឺង្ធវើង្ ើខង្ដ្ើម្បីរួមចំបណកដ្ល់ការផគត់ផគខ់ឈាមង្ៅកាន់
មនទីរង្ពទ្្យបដ្លកំព ខមានតប្មូវការឈាមជាង្រៀខរាល់ដងៃ ក៏ដ្ូចជាង្ដ្ើម្បី
ជួយសង្ស្រង្វាឹះជីវិតដ្ល់ជនរខង្ប្ោឹះ និខប្រជាពលរដ្ឋបដ្លមានតប្មូវការ
ឈាមជាចំបាច់។ 
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កម្មវិធីបរិច្ចា គឈាម្           ដោយស្ម័គ្គចិត្ត 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ 
 បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី

 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ 
ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 

ែិខ 
របាយការណ៍ររសស់វែករឯករា យ 
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របាយការណ៍ររសប់្កុមប្រឹកាភិបាល 
រកុម្របរក្ាភិបាលសូម្ធ្វើោរបង្ហ្ញ ជូននូវរបាយោរណ៍របចំឆន្ំរបស់ខ្លួនធដាយភាជ្ប់ជាម្ួយនូវរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ
របស់ រគរឹះសាថ្នម្ីរកូហិរញ្ញវតថុ ម្ប ម្ប ូ ហ្វ្យម្នន ភីអិលសុី ធៅោត់ថា (“រកុម្ហ ុន”) ម្ដលបានធ្វើសវនកម្មរួចសរមាប់
ោរិយបរិធចេរម្ដលបានបញ្ចប់នថៃរី31 ម្ខ្្នូ ឆន្ំ2021 ។ 

សកម្មភាពចម្្បខ 

ធគាលធៅសាជីវកម្មរបស់រកុម្ហ ុន គឺោរផ្តល់ធសវាកម្មហិរញ្ញវតថុម្ផ្នកឥណទាន ម្ដលមានរំនុកចិតត និងង្យរសួលដល់ 
សហរគិនខាន្តតូច និងម្្្យម្ ម្ដលមានបធរម្ើធដាយរគរឹះសាថ្ន ។ ពុំមានោរម្របរបួលជាសារវនតធៅធលើសកម្មភាពចម្្បងធៅ
កនុងោរិយបរិធចេរធនឹះធរ ។ 

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 

លរធផ្លហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន មានដូចខាងធរោម្៖ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់2.4)  សមាគ្ល់2.4) 
     
របាក់ចំធណញម្ុនដកពនធ  265,484   1,079,989   63,479   258,804  
ចំណាយពនធធលើរបាក់ចំធណញ  (42,062)  (171,108)  (18,734)  (76,379) 

របាក់ចំធណញសុរធសរមាប់ោរិយបរិធចេរ  223,422   908,881   44,745   182,425  

ភាគល្ភ 

ពុំមានភាគល្ភណារតូវបានរបោស ឬរតូវបានបង់ ធហើយរកុម្របរក្ាភិបាលក៏ពុំបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យមានោរ     
ម្បងម្ចកភាគល្ភសរមាប់ោរិយបរិធចេរធនឹះធរ ។ 

ង្ដើម្ទ្ុន្ 

ធដើម្រុនម្ដលបានបង់របស់រកុម្ហ ុននានថៃរី 31 ម្ខ្ ្ នូ ឆន្ំ 2021 មានចំនួន 2,500,000 ដុល្ល្រអាធម្រិក (2020: 2,500,000 
ដុល្ល្រអាធម្រិក) ម្ដលកនុងធនាឹះម្ួយភាគហ ុនមានតនម្លធសមើនរង 100 ដុល្ល្រអាធម្រិក ។ ភាគហ ុន និងរចនាសម្ព័នធភាគហ ុនរតូវ
បានល្តរតដាងធៅកំណត់សមាគ្ល់រី 14 ។ 

ទ្ុន្បម្រម្ុខ ន្ខិសំវិធាន្ធន្ 

ពុំមានោរម្របរបួលជាសារវនតធៅធលើរុនបរម្ុង និងសំវិធាន្នធៅកនុងោរិយបរិធចេរធនឹះធរ ធរៅពីោរបង្ហ្ញធៅកនុង 
របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុធនឹះ ។ 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
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របាយការណ៍ររសប់្កុមប្រឹកាភិបាល (ត) 

ឥណទាន្អាម្រកក់ ន្ិខឥណទាន្ជាប់សខ្ស័យ 

ធៅម្ុនធពលម្ដលរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន រតូវបានធរៀបចំធ ើង រកុម្របរក្ាភិបាលបានចត់វិធានោរម្ដល
មានម្ូលដាឋ្នសម្រម្្យធដើម្្បីបញ្ជ្ក់ថា វិធានោរទាក់រងនរងោរលុបធចលនូវឥណទានអារកក់ និងោរធ្វើសំវិធាន្នធលើ
ឥណទានជាប់សង្្័យរតូវបានធ្វើធរ្បើង ធហើយមានោរធជឿជាក់ថាម្ិនមានឥណទានអារកក់ និងសំវិធាន្នរតូវបានធ្វើ
ធ ើងសរមាប់ឥណទានជាប់សង្្័យ ។ 

នានថៃធចញរបាយោរណ៍ធនឹះ រកុម្របរក្ាភិបាលពុំបានពិនិត្យធ ើញមានសាថ្នភាពណាម្ួយម្ដលអាចនរងបណាត្លឲ្យចំនួន
ននោរលុបបំបាត់ធចលឥណទានអារកក់ ឬចំនួនននោរធ្វើសំវិធាន្នធលើឥណទានជាប់សង្្័យធៅកនុងរបាយោរណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុធនឹះ មានចំនួនខ្វឹះខាតជាសារវនតធនាឹះធ ើយ ។ 

ម្រទ្ព្យសកម្មចរន្ត 

ធៅម្ុនធពលម្ដលរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុនរតូវបានធរៀបចំធ ើង រកុម្របរក្ាភិបាលបានចត់វិធានោរម្ដល
មានម្ូលដាឋ្នសម្រម្្យធដើម្្បីបញ្ជ្ក់ថាបណាត្ររព្យសកម្មចរនតទាំងអស់ ម្ដលបានកត់រាធៅកនុងបញ្ជីគណធនយ្យរបស់   
រកុម្ហ ុន ធហើយម្ដលរំនងជាម្ិនអាចលក់បានធៅកនុងរបតិបតតិោរអាជីវកម្ម្ម្មារតូវបានោត់បនថយឲ្យធៅធសមើនរងតនម្ល
ម្ដលរំពរងរុកថានរងអាចរបម្ូលបានជាក់ម្សតង ។ 

នានថៃធចញរបាយោរណ៍ធនឹះ រកុម្របរក្ាភិបាលពុំបានដរងពីធហតុោរណ៍ណាម្ួយម្ដលនរងធ្វើឲ្យប ឹះពាល់ដល់ោរកំណត់
តនម្លររព្យសកម្មចរនតធៅកនុងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន ថាមានភាពម្ិនរតរម្រតូវធនាឹះធរ ។ 

វិធីសាស្រសតកំណត្់ត្ម្ម្ ្

នានថៃធចញរបាយោរណ៍ធនឹះ រកុម្របរក្ាភិបាលពុំបានដរងពីធហតុោរណ៍ណាម្ួយម្ដលបានធកើតធ ើងម្ដលនរង ធ្វើឲ្យប ឹះ
ពាល់ដល់វិ្ីសាស្តសតកំណត់តនម្លម្ដលបានអនុវតតកនលងម្ក កនុងោរវាយតនម្លររព្យសកម្ម និងបំណុលធៅកនុងរបាយោរណ៍
ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុនថាមានភាពម្ិនរតរម្រតូវ ឬម្ិនសម្រសបធនាឹះធរ ។ 

បំណុលយថាភាព 

នានថៃោរិយបរិធចេរននរបាយោរណ៍ធនឹះ ពុំមាន៖ 

(ក) ោរម្របរបួលររព្យសកម្មណាម្ួយរបស់រកុម្ហ ុន ម្ដលធកើតមានធ ើងធដាយសារោរដាក់បញំ្្្សរមាប់ោរធានា
ចំធពាឹះបំណុលរបស់បុគគលណាម្ួយចប់ាំងពីដំណាច់ឆន្ំធ ើយ ឬ 

(ខ្) បំណុលយថាធហតុណាម្ួយម្ដលធកើតមានធ ើងចំធពាឹះរកុម្ហ ុន ចប់ាំងពីចុងោរិយបរិធចេរម្កធរៅអំពី   
របតិបតតិោរអាជីវកម្ម្ម្មារបស់រកុម្ហ ុន ។ 

រកុម្របរក្ាភិបាលមានម្តិថា ពុំមានបំណុលយថាធហតុ ឬបំណុលធផ្្្ងៗធរៀតរបស់រកុម្ហ ុន ម្ដលរតូវបំធពញ ឬអាចនរង
រតូវបំធពញកនុងរយៈធពល 12 ម្ខ្បនាទ្ប់ពីចុងោរិយបរិធចេរធនឹះ ម្ដលនរងធ្វើឲ្យមានផ្លប ឹះពាល់ ឬ អាចនរងប ឹះពាល់ជា   
សារវនតដល់លរធភាពរបស់រកុម្ហ ុន កនុងោរបំធពញោតពវកិចចរបស់ខ្លួនដូចម្ដលបានកំណត់ និងធៅធពលម្ដលដល់នថៃ
កំណត ់។ 
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របាយការណ៍ររសប់្កុមប្រឹកាភិបាល (ត) 

ការផ្ល្ស់បតូរម្ន្ង្ហត្ុការណ៍ 

នានថៃធចញរបាយោរណ៍ធនឹះ រកុម្របរក្ាភិបាល ពុំបានដរងពីធហតុោរណ៍ណាម្ួយម្ដលម្ិនបានម្វកម្ញកធៅកនុង        
របាយោរណ៍ធនឹះ ឬកនុងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន ម្ដលនរងបណាត្លឲ្យមានតួធលខ្ននចំនួនណាម្ួយម្ដលបាន
បង្ហ្ញធៅកនុងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុមានភាពម្ិនរតរម្រតូវធនាឹះធរ ។ 

ម្របត្ិបត្តិការម្ិន្ម្របម្រកត្ ី

រកុម្របរក្ាភិបាលមានម្តិថា លរធផ្លននរបតិបតតិោររបស់រកុម្ហ ុន កនុងោរិយបរិធចេរហិរញ្ញវតថុធនឹះម្ិនមានផ្លប ឹះពាល់
ជាសារវនតធដាយសកម្មភាពរបតិបតតិោរ ឬរពរតតិោរណ៍ណាម្ួយម្ដលមានលកខណៈជាសារវនតនិងម្ិនរបរកតីធនាឹះធរ ។ 

រកុម្របរក្ាភិបាល ក៏មានម្តិផ្ងម្ដរថាធៅកនុងចធនាល្ឹះធពលចប់ពីនថៃចុងោរិយបរិធចេរដល់នថៃធចញរបាយោរណ៍ធនឹះ ពុំមាន
ចំណាត់ថាន្ក់សកម្មភាពរបតិបតតិោរ ឬរពរតតិោរណ៍ណាម្ួយម្ដលមានលកខណៈជាសារវនត និងម្ិនរបរកតីធកើតមានធ ើង
ម្ដលអាចនាំឲ្យប ឹះពាល់ដល់ លរធផ្លននរបតិបតតិោររបស់រកុម្ហ ុនកនុងោរិយបរិធចេរម្ដលរបាយោរណ៍ធនឹះបានធរៀបចំ
ធ ើងធនាឹះធរ ។ 

ម្រពលត្តិការណ៍ង្ម្រកាយកាលបរិង្ចេទ្រាយការណ ៍

ពុំមានរពរតតិោរណ៍សារវនតធកើតធ ើងធរោយោលបរិធចេរោយោរណ៍ ម្ដលតរម្ូវឲ្យមានោរល្តរតដាង ឬនិយ័តភាពធរៅ
ពីរពរតតិោរណ៍ម្ដលបានល្តរតដាងរួចធហើយ ធៅកនុងកំណត់សមាគ្ល់ម្ដលភាជ្ប់ជាម្ួយនរងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 

សារិកម្រកុម្ម្របលកា្ភិបាល 

សមាជិករកុម្របរក្ាភិបាល ម្ដលបធរម្ើោរធៅកនុងោរិយបរិធចេរ និងនានថៃធចញរបាយោរណ៍ធនឹះមានោយនាម្ដូចខាង
ធរោម្៖ 

ធល្ក Y o i c h i  S h i r a i s h i   របធានរកុម្របរក្ាភិបាល 
ធល្ក លរម្ សុជាតិ  អភិបាល 
ធល្ក Mi t s u t o k i  S h i g e t a     អភិបាល 
ធល្ក ណា សុ្ី     អភិបាលឯកោជ្យ  

ចំណណកហ ុន្របស់ម្រកមុ្ម្របលក្ាភិបាល 

ម្ិនមានសមាជិករកុម្របរក្ាភិបាល ោន់ោប់ភាគហ ុនធដាយផ្ទ្ល់ឬ ធដាយរបធោល ធៅកនុងោរិយបរិធចេរធនឹះធ ើយ ។ 

អត្ថម្របង្ោរន្៍របស់ម្រកុម្ម្របលកា្ភិបាល 

ម្ិនថាធៅចុងោរិយបរិធចេរ ឬធៅកនុងអំ ុងោរិយបរិធចេរននរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុធនឹះ គឺម្ិនមានកិចចរពម្ធរពៀងណាម្ួយ
ម្ដលរកុម្ហ ុនជាភាគីមាខ្ង ម្ដលកម្មវតថុននកិចចរពម្ធរពៀងធនាឹះអាចផ្តល់លរធភាពដល់រកុម្របរក្ាភិបាលណាមាន្ក់ឲ្យររួល
បាននូវអតថរបធោជន៍ាម្ម្ធ្្ោបាយធផ្្្ងៗ ដូចជាោររិញភាគហ ុន ឬប័ណណបំណុលរបស់រកុម្ហ ុន ឬសាជីវកម្មដនរ  
ធ ើយ ។ 
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របាយការណ៍ររសប់្កុមប្រឹកាភិបាល (ត) 

អត្ថម្របង្ោរន្៍របស់ម្រកុម្ម្របលកា្ភិបាល (ត្) 

ចប់ាំងពីចុងោរិយបរិធចេរហិរញ្ញវតថុននឆន្ំកនលងធៅ រកុម្របរក្ាភិបាលពុំបានររួល ឬមានសិរធិររួលបាននូវ                 
អតថរបធោជន៍ណាម្ួយ (ធរៅពីអតថរបធោជន៍ម្ដលបានោប់បញ្ចូលកនុងចំនួនសរុបននល្ភោរម្ដលបានររួល ឬកំណត់ 
នរងអាចររួលបានធដាយរកុម្របរក្ាភិបាល) ាម្រយៈោរចុឹះកិចចសន្ោធ្វើធ ើងធដាយរកុម្ហ ុនជាម្ួយរកុម្របរក្ាភិបាល 
ឬធដាយរកុម្ហ ុនធផ្្្ងម្ដលមានរកុម្របរក្ាភិបាលជាសមាជិក ឬក៏ជាម្ួយរកុម្ហ ុនធផ្្្ងម្ដលមានរកុម្របរក្ាភិបាលជា
សមាជិកធនាឹះមានផ្លរបធោជន៍ម្ផ្នកហិរញ្ញវតថុ ធរចើនជាងអវីរតូវបានបង្ហ្ញធៅកនុងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 

ការទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវរបស់ម្រកុម្ម្របលក្ាភិបាលកនុខការង្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

រកុម្របរក្ាភិបាលមានភារៈធ្វើោរអឹះអាងបញ្ជ្ក់ថា របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុបានធរៀបចំធ ើងោ ្ងរតរម្រតូវកនុងករម្ិតជា
សារវនតននសាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុននានថៃរី 31 ម្ខ្ ្នូ ឆន្ំ 2021 រពម្ទាំងលរធផ្លហិរញ្ញវតថុ និងលំហូរសាច់របាក់
សរមាប់ោរិយបរិធចេរ ម្ដលបានបញ្ចប់ធដាយអនុធល្ម្ធៅាម្សតង់ដាររបាយោរណ៍ទាក់រងនរងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិនន 
កម្ពុជា សរមាប់សហរគាស្ុនតូច និងម្្្យម្ (“CIFRS for SMEs”) ។  

ធៅកនុងោរធរៀបចំរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុធនឹះ រកុម្របរក្ាភិបាលរតូវ៖ 

(ក) អនុម្័តនូវធគាលនធោបាយគណធនយ្យសម្រសប ធដាយម្ផ្អកធលើោរវិនិចេ័យ និងោរបា ្ន់របមាណោ ្ងសម្ធហតុ
ផ្ល និងរបុងរបយ័តន រពម្ទាំងអនុវតតាម្ធគាលនធោបាយទាំងធនឹះរបកបធដាយសងគតិភាព។ 

(ខ្) អនុធល្ម្ធៅាម្ CIFRS for SMEs ឬរបសិនធបើរបាស់ចកពីធនឹះធដើម្្បីបង្ហ្ញពីភាពពិត និងរតរម្រតូវ គឺរតូវម្ត
បង្ហ្ញ និងពន្យល់ឲ្យបានច្ាស់ល្ស់ និងកំណត់បរិមាណឲ្យធៅកនុង របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

(គ) រតួតពិនិត្យរបព័នធដំធណើរោរធរៀបចំរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន និងរក្ារុកនូវបញ្ជី គណធនយ្យឲ្យបាន
រគប់រគាន់ និងរបព័នធរគប់រគងនផ្ទកនុងឲ្យមានរបសិរធភាព។ 

( ) វាយតនម្លនូវលរធភាពរបស់រកុម្ហ ុនចំធពាឹះោរបនតនិរនតរភាពអាជីវកម្ម ររួលខ្ុសរតូវធលើោរល្តរតដាងព័ត៌មាន 
របសិនធបើពាក់ព័នធនូវបញ្ហ្ទាំងឡាយម្ដលទាក់រងធៅនរងនិរនតរភាពអាជីវកម្ម និង ធរបើរបាស់ម្ូលដាឋ្ននិរនតរភាពនន
សតង់ដារគណធនយ្យ ធលើកម្លងម្តរកុម្របរក្ាភិបាលមានបំណងចង់ជរម្ឹះបញ្ជីរកុម្ហ ុន ឬបញ្្ឈប់របតិបតតិោរ ឬ
គាម្នជធរម្ើសសម្រម្្យដនរធរៀតធរៅពីធ្វើម្បបធនឹះ។ 

(ង) រតួតពិនិត្យ និងដរកនាំរកុម្ហ ុនឲ្យមានរបសិរធភាពធលើោល់ធសចកដីសធរម្ចសំខាន់ៗទាំងឡាយម្ដលប ឹះពាល់ដល់
សកម្មភាពរបតិបតតិោរ និងដំធណើរោររបស់រកុម្ហ ុន ធហើយរតូវរបាកដថាកិចចោរធនឹះរតូវបានឆលុឹះបញ្្្ំងោ ្ងរតរម្
រតូវធៅកនុងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

រកុម្របរក្ាភិបាលធានាអឹះអាងថា បានអនុវតតនូវោល់តរម្ូវោរដូចម្ដលបានោយោរណ៍ខាងធលើកនុងោរធរៀបចំ            
របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន។ 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
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របាយការណ៍ររសប់្កុមប្រឹកាភិបាល (ត) 

ការអន្ុម្័ត្ង្លើរបាយការណហិ៍រញ្ញវត្ថុ 

រកុម្របរក្ាភិបាលរបស់ រគរឹះសាថ្នម្ីរកូហិរញ្ញវតថុ ម្ប ម្ប ូ ហ្វ្យម្នន ភីអិលសុី សូម្ធ្វើោរអនុម្័តធលើរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ
ម្ដលភាជ្ប់ម្កជាម្ួយដូចបានបង្ហ្ញធៅរំព័ររី 10 ដល់ 49 ថាបានបង្ហ្ញនូវភាពរតរម្រតូវកនុងករម្ិតជាសារវនតននសាថ្នភាព
ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុននានថៃរី 31 ម្ខ្ ្នូ ឆន្ំ 2021 រពម្ទាំងលរធផ្លហិរញ្ញវតថុ និងលំហូរសាច់របាក់សរមាប់ោរិយបរិធចេរ 
ម្ដលបានបញ្ចប់ធដាយអនុធល្ម្ាម្សតង់ដាររបាយោរណ៍ទាក់រងនរងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិននកម្ពុជា សរមាប់សហរគាស
្ុនតូច និងម្្្យម្។ 
 
ចុឹះហតថធលខាធដាយអនុធល្ម្ធៅាម្ធសចកតីសធរម្ចរបស់រកុម្របរក្ាភិបាល 

 
 
 
 
  
លរម្ សុជាតិ  
អភិបាល 
 
ោជធានីភនំធពញ រពឹះោជាណាចរកកម្ពុជា 
នថៃរី 21 ម្ខ្ ធម្សា ឆន្ំ 2022 
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របាយការណ៍ររសស់វែករឯករា យ 

 ៊ូែចំង្ពាឹះភាគ្ទ្ុែិក 
ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
 

ម្ត្ិសវន្កម្ម 

ធយើងខ្្ុំបានធ្វើសវនកម្មធលើរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ រគរឹះសាថ្នម្ីរកូហិរញ្ញវតថុ ម្ប ម្ប ូ ហ្វ្យម្នន ភីអិលសុី ធៅោត់ថា 
(“រកុម្ហ ុន”) ម្ដលរួម្មានរបាយោរណ៍សាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុនានថៃរី 31 ម្ខ្ ្នូ ឆន្ំ 2021 របាយោរណ៍លរធផ្លលម្អិត  
របាយោរណ៍សតីពីបម្រម្បរម្ួលម្ូល្ន និងរបាយោរណ៍លំហូរសាច់របាក់ សរមាប់ោរិយបរិធចេរម្ដលបានបញ្ចប់ និង
កំណត់សមាគល់្ម្ដលរួម្មានធគាលនធោបាយគណធនយ្យសំខាន់ៗ រពម្ទាំងព័ត៌មានពន្យល់ធផ្្្ងៗធរៀតម្ដលបាន
បង្ហ្ញធៅរំព័ររី 10 ដល់ 49 ។ 

ជាម្តិរបស់ធយើងខ្្ុំ របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ បានបង្ហ្ញនូវភាពរតរម្រតូវ កនុងករម្ិតជាសាវនតននសាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់  
រកុម្ហ ុននានថៃរី31 ម្ខ្ ្នូ ឆន្ំ 2021 រពម្ទាំងលរធផ្លហិរញ្ញវតថុ និងលំហូរសាច់របាក់របស់រកុម្ហ ុនសរមាប់ោរិយបរិធចេរ
ម្ដលបានបញ្ចប់ ធដាយអនុធល្ម្ាម្សតង់ដាររបាយោរណ៍ទាក់រងនរងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិននកម្ពុជា សរមាប់សហរគាស
្ុនតូច និងម្្្យម្ (“C I F RS  f o r  S ME s ”) ។ 

ម្ូលដ្ឋ្ន្ម្ន្ម្ត្ិសវន្កម្ម 

ធយើងខ្្ុំបានធ្វើសវនកម្មធដាយអនុធល្ម្ធៅាម្សតង់ដារសវនកម្មអនតរជាតិននកម្ពុជា ។ ោរររួលខ្ុសរតូវរបស់ធយើងខ្្ុំ
ម្ដលរសបាម្សតង់ដារទាំងធនាឹះ រតូវបានធរៀបោប់បម្នថម្ធរៀតធៅកនុងកថាខ្ណឌសដីពីោរររួលខ្ុសរតូវរបស់សវនករ 
សរមាប់ោរធ្វើសវនកម្មធលើរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ម្ដលមានធៅកនុងរបាយោរណ៍របស់ធយើងខ្្ុំ ។ ធយើងខ្្ុំគឺឯកោជ្យពី   
រកុម្ហ ុនាម្តរម្ូវោររកម្សីល្ម្៌ម្ដលពាក់ព័នធនរងោរធ្វើសវនកម្មធលើរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ធៅកនុងរពឹះោជាណាចរក
កម្ពុជា ធហើយធយើងខ្្ុំបានបំធពញាម្រកបខ្ណឌរំនួលខ្ុសរតូវរកម្សីល្ម្៌ធផ្្្ងៗ រសបាម្តរម្ូវោរទាំងធនាឹះ។ ធយើងខ្្ុំ
ធជឿជាក់ថាភសតុាងសវនកម្មម្ដលធយើងខ្្ុំរបម្ូលបានមានលកខណៈរគប់រគាន់ និងសម្រសបសរមាប់ជាម្ូលដាឋ្នកនុងោរ
បធញ្ចញម្តិសវនកម្មរបស់ធយើងខ្្ុំ ។ 

ព័ត្៌ាន្ង្ផ្សខៗ 

អនករគប់រគងមានោរររួលខ្ុសរតូវធលើព័ត៌មានធផ្្្ងៗ ។ ព័ត៌មានធផ្្្ងៗ ម្ដលបានររួលរតរម្ោលបរិធចេរនន          
របាយោរណ៍របស់សវនករ មានរបាយោរណ៍របស់រកុម្របរក្ាភិបាលធៅរំព័រ 1 ដល់រី 5 ចំម្ណកឯរបាយោរណ៍របចំ្ឆនំំា
របស់រកុម្ហ ុនរំពរងថានរងផ្តល់ឲ្យធយើងខ្្ុំធរោយោលបរិធចេរននរបាយោរណ៍សវនកម្មធនឹះ ។ 
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របាយការណ៍ររសស់វែករឯករា យ (ត) 

 ៊ូែចំង្ពាឹះភាគ្ទ្ុែិក 
ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
 

ព័ត្៌ាន្ង្ផ្សខៗ (ត្) 

ម្តិរបស់ធយើងខ្្ុំ ធៅធលើរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុម្ិនបានរគបដណតប់ព័ត៌មានធផ្្្ងៗធ ើយ ធហើយធយើងខ្្ុំក៏ម្ិនបានផ្តល់នូវ
អំណឹះអំណាងណាម្ួយធលើព័ត៌មានធផ្្្ងៗទាំងធនឹះធ ើយ ។ ពាក់ព័នធនរងោរធ្វើសវនកម្មរបស់ធយើងខ្្ុំធលើរបាយោរណ៍
ហិរញ្ញវតថុ ោរររួលខ្ុសរតូវរបស់ធយើងខ្្ុំ គឺរតូវអានព័ត៌មានធផ្្្ងៗ ធហើយពិចរណាថាធតើព័ត៌មានធផ្្្ងៗធនាឹះ មានភាព
ម្ិនរសបគាន្ជាសារវនតជាម្ួយរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬោរយល់ដរងរបស់ធយើងខ្្ុំធៅកនុងោរធ្វើសវនកម្ម ឬមានបង្ហ្ញនូវ
កំហុងឆគងជាសារវនតឬធរ ។ 

របសិនធបើោរអានព័ត៌មានធផ្្្ងៗ ម្ដលបានររួលម្ុនោលបរិធចេរននរបាយោរណ៍សវនកម្មធនឹះអាចឲ្យធយើងខ្្ុំសននិដាឋ្ន
ថា មានកំហុសឆគងជាសារវនតធកើតធ ើង ធយើងខ្្ុំរតូវោយោរណ៍ធៅាម្សាថ្នភាពជាក់ម្សតង ។ ធយើងខ្្ុំពុំមានអវីម្ដលរតូវ 
ោយោរណ៍ពាក់ព័នធនរងព័ត៌មានធផ្្្ងៗធនឹះធរ ។ 

ការទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អនកម្រគប់ម្រគខ ន្ិខអនកទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវង្លើអភិបាលកិចច 

អនករគប់រគងមានភារៈររួលខ្ុសរតូវធលើោរធរៀបចំ និងោរបង្ហ្ញនូវភាពរតរម្រតូវននរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុធដាយ
អនុធល្ម្ាម្សតង់ដាររបាយោរណ៍ទាក់រងនរងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិននកម្ពុជា សរមាប់សហរគាស្ុនតូច និងម្្្យម្ ធហើយ
និងររួលខ្ុសរតូវធលើរបព័នធរតួតពិនិត្យនផ្ទកនុង ម្ដលអនករគប់រគងកំណត់ថាមានភាពចំបាច់សរមាប់ោរធរៀបចំរបាយ 
ោរណ៍ហិរញ្ញវតថុឲ្យធជៀសផ្ុតពីោរបង្ហ្ញខ្ុសជាសារវនតធដាយសារម្តោរម្កលងបនលំ ឬកំហុសឆគង ។ 

ធៅកនុងោរធរៀបចំរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ អនករគប់រគងមានភារៈររួលខ្ុសរតូវធលើោរវាយតនម្លនូវលរធភាពរបស់រកុម្ហ ុន
កនុងោរបនតនិរនតរភាពអាជីវកម្ម ររួលខ្ុសរតូវធលើោរល្តរតដាងព័ត៌មានរបសិនធបើពាក់ព័នធនូវបញ្ហ្ទាំងឡាយម្ដល
ទាក់រងធៅនរងនិរនតរភាពអាជីវកម្ម និងធរបើរបាស់ម្ូលដាឋ្ននិរនតរភាពននគណធនយ្យធលើកម្លងម្តអនករគប់រគងមានបំណង
ចង់ជរម្ឹះបញ្ជី ផ្អ្កដំធណើរោររកុម្ហ ុន ឬគាម្នជធរម្ើសសម្រម្្យដនរធរៀតធរៅពីធ្វើម្បបធនឹះ ។ 

អនកររួលខ្ុសរតូវធលើអភិបាលកិចច មានភារៈររួលខ្ុសរតូវកនុងោររតួតពិនិត្យដំធណើរោរហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន ។ 

ការទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវរបស់សវន្ករសម្រាប់ការង្ធវើសវន្កម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ធគាលធៅរបស់ធយើងខ្្ុំ គឺផ្ដល់នូវអំណឹះអំណាងសម្ធហតុផ្លថា របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុទាំងម្ូលម្ិនមានោរបង្ហ្ញខ្ុស
ជាសារវនតធដាយសារម្តោរម្កលងបនលំ ឬកំហុសឆគង និងផ្ដល់នូវរបាយោរណ៍របស់សវនករម្ដលរួម្បញ្ចូលទាំងម្តិសវនកម្ម
របស់ធយើងខ្្ុំ ។ អំណឹះអំណាងសម្ធហតុផ្លគឺជាអំណឹះអំណាងមានករម្ិតខ្ពស់ម្ួយ ប ុម្នតវាម្ិនអាចធានាថារគប់ធពលនន
ោរធ្វើសវនកម្ម ធដាយអនុធល្ម្ធៅាម្សតង់ដារសវនកម្មអនតរជាតិននកម្ពុជាអាចរកធ ើញនូវោរបង្ហ្ញខ្ុសជាសារវនត
ម្ដលបានធកើតធ ើងធនាឹះធរ ។ ោរបង្ហ្ញខ្ុសជាសារវនតអាចធកើតធ ើងធដាយសារោរម្កលងបនលំ ឬកំហុសឆគង ធហើយរតូវបាន
ចត់រុកថាជាសារវនតធៅធពលម្ដលោរម្កលងបនលំ ឬកំហុសឆគងម្តម្ួយ ឬក៏រួម្បញ្ចូលគាន្មានផ្លប ឹះពាល់ដល់ោរសធរម្ច
ចិតតម្ផ្នកធសដឋកិចចរបស់អនកធរបើរបាស់ធដាយធោងធលើរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុធនឹះ ។ 
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របាយការណ៍ររសស់វែករឯករា យ (ត) 

 ៊ូែចំង្ពាឹះភាគ្ទ្ុែិក 
ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
 

ការទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវរបស់សវន្ករសម្រាប់ការង្ធវើសវន្កម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ជាម្ផ្នកម្ួយននោរធ្វើសវនកម្មធដាយអនុធល្ម្ធៅាម្សតង់ដារសវនកម្មអនតរជាតិននកម្ពុជា ធយើងខ្្ុំអនុវតតនូវោរវិនិចេ័យ
ម្ដលរបកបធៅធដាយវិជាជ្ជីវៈ និងរក្ានូវម្ជ្ឈធាតុនិយម្កនុងអំ ុងធពលសវនកម្ម ។ ធយើងខ្្ុំក៏បាន៖ 

 ធ្វើោរកំណត់ និងវាយតនម្លនូវហ្និភ័យននោរបង្ហ្ញខ្ុសជាសារវនតធលើរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុធដាយសារម្តោរម្កលង
បនលំ ឬកំហុសឆគង និងររួលខ្ុសរតូវធលើោរធរៀបចំ និងោរអនុវតតនូវនីតិវិ្ីសវនកម្មធដើម្្បីធឆលើយតបធៅនរងហ្និភ័យ
ទាំងធនាឹះ និងរបម្ូលនូវភសតុាងម្ដលមានលកខណៈរគប់រគាន់និងសម្រសបសរមាប់ជាម្ូលដាឋ្នកនុងោរបធញ្ចញម្តិ
សវនកម្មរបស់ធយើងខ្្ុំ។ ហ្និភ័យម្ដលម្ិនអាចរកធ ើញនូវោរបង្ហ្ញខ្ុសជាសារវនតម្ដលធកើតធ ើងធដាយសារម្ត
ោរម្កលងបនលំ មានលកខណៈខ្ពស់ជាងោរបង្ហ្ញខ្ុសធកើតធ ើងពីកំហុសឆគងធដាយសារម្តោរម្កលងបនលំអាចរួម្បញ្ចលូ
ទាំងោរ ុប ិតគាន្ ោរលួចបនលំ ោរលុបធចលធដាយធចតនាោរបករសាយម្ិនពិត ឬម្ិនអនុវតតាម្នីតិវិ្ីរគប់រគង
នផ្ទកនុង ។ 

 ររួលបាននូវោរយល់ដរងអំពីោររគប់រគងនផ្ទកនុងម្ដលពាក់ព័នធនរងោរធ្វើសវនកម្ម កនុងធគាលបំណងធដើម្្បីធរៀបចំនូវ
នីតិវិ្ីសវនកម្មម្ដលសម្រសបធៅាម្ោលៈធរសៈ ប ុម្នតម្ិនម្ម្នកនុងធគាលបំណងធដើម្្បីបធញ្ចញម្តិធលើរបសិរធភាព
ននោររគប់រគងនផ្ទកនុង របស់រកុម្ហ ុនធ ើយ ។ 

 ោរវាយតនម្លធលើភាពសម្រសបននធគាលនធោបាយគណធនយ្យម្ដលរកុម្ហ ុនបានធរបើរបាស់ និងភាពសម្ធហតុផ្ល
ននោរបា ្ន់សាម្នគណធនយ្យសំខាន់ៗ រពម្ទាំងោរល្តរតដាងព័ត៌មានពាក់ព័នធម្ដលបានធ្វើធ ើងធដាយអនក        
រគប់រគង ។ 

 ធ្វើោរសននិដាឋ្នធលើភាពសម្រសបននោរធរបើរបាស់ម្ូលដាឋ្ននិរនតរភាពននគណធនយ្យ របស់អនករគប់រគងធហើយធដាយ
ម្ផ្អកធៅធលើភសតុាងសវនកម្មម្ដលររួលបាន ធ្វើោរសននិដាឋ្នថាធតើភាពម្ិនច្ាស់ល្ស់ជាសារវនតពាក់ព័នធធៅនរង
រពរតតិោរណ៍ ឬលកខខ្ណឌម្ដលអាចធ្វើឲ្យមានម្នទិលជាសារវនតធលើលរធភាពរបស់រកុម្ហ ុនធដើម្្បីបនតនិរនតរភាព          
អាជីវកម្ម ។ របសិនធបើធយើងខ្្ុំធ្វើោរសននិដាឋ្នថាមានអតថិភាពននភាពម្ិនរបាកដរបជាជាសារវនត ធយើងខ្្ុំចំបាច់រតូវ
បញ្ចូលធៅកនុងរបាយោរណ៍របស់ធយើងខ្្ុំ ធដើម្្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ធលើោរល្តរតដាងព័ត៌មានពាក់ព័នធធៅកនុង
របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬរបសិនធបើោរល្តរតដាងព័ត៌មានមានលកខណៈម្ិនរគប់រគាន់ ធយើងខ្្ុំចំបាច់រតូវផ្ដល់ម្តិ
សវនកម្មម្ដលមានបញ្ហ្។ ោរសននិដាឋ្នរបស់ធយើងខ្្ុំគឺម្ផ្អកាម្ភសតុាងសវនកម្មម្ដលរបម្ូលបាន រតរម្ោលបរិធចេរ
ននរបាយោរណ៍សវនកម្មរបស់ធយើងខ្្ុំ ។ ោ ្ងណាក៏ធដាយរពរតតិោរណ៍ ឬលកខខ្ណឌនាធពលអនាគតអាចធ្វើឲ្យ      
រកុម្ហ ុនបញ្្ឈប់នូវនិរនតរភាពននអាជីវកម្ម ។ 
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របាយការណ៍ររសស់វែករឯករា យ (ត) 

 ៊ូែចំង្ពាឹះភាគ្ទ្ុែិក 
ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
 

ការទ្ទ្ួលខុសម្រត្ូវរបស់សវន្ករសម្រាប់ការង្ធវើសវន្កម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

 វាយតនម្លធលើោរបង្ហ្ញ រចនាសម្ព័នធ និងខ្លរម្សារននរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុទាំងម្ូល ម្ដលរមួ្បញ្ចូលទាំងោរ        
ល្តរតដាងព័ត៌មាន និងវាយតនម្លថាធតើរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុបានបង្ហ្ញពីរបតិបតតិោរ នងិរពរតតិោរណ៍ពាក់ព័នធកនុង
អតថន័យម្ដលអាចសធរម្ចបាននូវោរបង្ហ្ញរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុដ៏រតរម្រតូវ ។ 

ធយើងខ្្ុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអនកររួលខ្ុសរតូវធលើអភិបាលកិចច ចំធពាឹះកាត្ពាក់ព័នធនរងសវនកម្មរួម្មានជាអារិ៍         
វិសាលភាព និងធពលធវល្ម្ដលបានធរគាងរុកសរមាប់ោរធ្វើសវនកម្ម និងោររកធ ើញបញ្ហ្សវនកម្មជាសារវនត រួម្
បញ្ចូលទាំងចំណុចខ្វឹះខាតននោររគប់រគងនផ្ទកនុងម្ដលបានរកធ ើញកនុងអំ ុងធពលធ្វើសវនកម្ម ។ 

 
តំណាងរកុម្ហ ុន ង្អហវអាយអាយ&អលសូសុីង្អត្  
 
 
 
 
  

ង្សខ ចាែ់ងែ 
នដគូសវនករ 
 
ោជធានីភនំធពញ រពឹះោជាណាចរកកម្ពុជា 
នថៃរី 21 ម្ខ្ ធម្សា ឆន្ ំ2022 
 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
 

11 

របាយការណ៍សាថ ែភាពហរិញ្ញវតថុ 
នាព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 

 កំណត្់ 2021 2020 
 សាគល់្ ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
   (កំណត់  (កំណត់ 
   សមាគ្ល់2.4)  សមាគ្ល់2.4) 
ប្ទ្ពយសកមៅ      
សាច់របាក់កនុងនដ 4  21,119   86,039   69,598   281,524  
របាក់បធញ្ញើ និងរបាក់តម្កល់ធៅ្នាគារ
ជាតិននកម្ពុជា 5  132,101   538,179   132,058   534,175  

របាក់បធញ្ញើ និងរបាក់តម្កល់ធៅ្នាគារ 6  323,467   1,317,805   575,364   2,327,347  
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 7  11,519,026   46,928,512   7,731,692   31,274,694  
ររព្យសកម្មធផ្្្ងៗ 8  249,361   1,015,897   260,714   1,054,587  
ររព្យ និងបរិោខរ្ 9  53,879   219,503   48,627   196,696  
ររព្យសកម្មអរូបី 10  15,236   62,071   16,462   66,589  
ប្ទ្ពយសកមៅសររុ   12,314,189   50,168,006   8,834,515   35,735,612  
      
រំណុល ែិខម៊ូលធែ      
រំណុល      
បំណុលធផ្្្ងៗ 11  219,778   895,376   126,284   510,819  
បំណុលពនធធលើរបាក់ចំធណញរបចំឆន្ំ 12.1  19,939   81,231   1,614   6,529  
របាក់កម្ចីពីភាគរុនិក 13  9,595,086   39,090,380   6,450,653   26,092,891  
រំណុលសររុ   9,834,803   40,066,987   6,578,551   26,610,239  
      
ម៊ូលធែ      
ធដើម្រុន 14  2,500,000   10,000,000   2,500,000   10,000,000  
រុនបរម្ុងាម្បរប្បញ្ញតតិ 15  173,631   707,373   72,781   294,399  
របាក់ខាតបងគរ   (194,245)  (762,304)  (316,817)  (1,260,927) 
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ   -      155,950  -    91,901 
ម៊ូលធែសររុ   2,479,386   10,101,019   2,255,964   9,125,373  
រំណុល ែិខម៊ូលធែសររុ   12,314,189   50,168,006   8,834,515   35,735,612  
 
 
កំណតស់មាគ្ល់ម្ដលភាជ្ប់ជូនធនឹះ គឺជាម្ផ្នកម្ួយននរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
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របាយការណ៍លទ្ធផលលមអិត 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 

 កំណត្់ 2021 2020 
 សាគល់្ ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
   (កំណត់  (កំណត់ 
   សមាគ្ល់2.4)  សមាគ្ល់2.4) 
      
ចំណូលពីោររបាក់ 16  2,394,899   9,742,449   1,832,791   7,472,289  
ចំណាយធលើោររបាក់ 17  (1,001,251)  (4,073,089)  (744,449)  (3,035,119) 
ចំណូលពីការម្របាក់សុទ្ធ   1,393,648   5,669,360   1,088,342   4,437,170  
      
ចំណូលធផ្្្ងៗ 18  52,220   212,431   49,314   201,053  
ចំណូលម្របត្ិបត្តិការសរុប   1,445,868   5,881,791   1,137,656   4,638,223  
      
ចំណាយធលើបុគគលិក  19  (893,527)  (3,634,868)  (667,823)  (2,722,714) 
សំវិធាន្នធលើឱនភាពននឥណទាន 
 ផ្តល់ដល់អតិថិជន 7  (5,326)  (21,666)  (97,264)  (396,545) 
រំលស់ 20  (26,238)  (106,736) (23,078) (94,089) 
ចំណាយរូធៅ និងរដឋបាល 21  (255,293)  (1,038,532) (286,012) (1,166,071) 
ម្របាក់ចំង្ណញម្ុន្ដកពន្ធ   265,484   1,079,989   63,479   258,804  
      
ចំណាយពនធធលើរបាក់ចំធណញ 12.2  (42,062)  (171,108) (18,734)  (76,379) 
ម្របាក់ចំង្ណញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិង្ចេទ្   223,422   908,881   44,745   182,425  
      
លទ្ធផលលម្អិត្ង្ផ្សខៗ      
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ   -     66,765  -      (67,767) 
សរុបលទ្ធផលលម្អិត្សម្រាប់ការិយបរិង្ចេទ្   223,422   975,646   44,745   114,658  
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ្ល់ម្ដលភាជ្ប់ជូនធនឹះ គឺជាម្ផ្នកម្ួយននរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
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របាយការណ៍សតពីីរបប្មរប្មួលម៊ូលធែ 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 

 ង្ដើម្ទ្ុន្ 
ទ្ុន្បម្រម្ុខតាម្ 
បទ្ប្បញ្ញត្តិ ម្របាក់ខាត្បខគរ 

លង្ម្អៀខពីការបដូរ 
រូបិយប័ណណ សរុប 

 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្លរ្ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 
           

នាម្ងៃទ្ី1 ណខម្ករា ឆ្្ំ2020 
2,500,000  10,000,000   81,530   328,457  

 
(370,311) (1,479,022)  -     161,280   2,211,219   9,010,715  

           
លទ្ធផលលម្អិត្សម្រាប់ការិយបរិង្ចេទ្           
របាក់ចំធណញសុរធសរមាប់ោរិយបរិធចេរ  -     -     -     -     44,745   182,425   -     -     44,745   182,425  

ោរធផ្ទរ  -     -    
 

(8,749) (35,670)  8,749  35,670  -     -     -     -    
លរធផ្លលម្អិតធផ្្្ងៗ           
 លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -    1,612  -    -  -    (69,379)  -      (67,767) 
សរុបលទ្ធផលលម្អិត្សម្រាប់ 
ការិយបរិង្ចេទ្  -     -    

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

នាម្ងៃទ្ី31 ណខធនូ ឆ្្ំ2020 2,500,000   10,000,000   72,781   294,399  
 

(316,817) 
 

(1,260,927)  -     91,901   2,255,964   9,125,373  
            
 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
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របាយការណ៍សតពីីរបប្មរប្មួលម៊ូលធែ (ត) 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី31 បខ្សធន៊ូ ឆ្ន 2ំ021 
 

 ង្ដើម្ទ្ុន្ 
ទ្ុន្បម្រម្ុខតាម្ 
បទ្ប្បញ្ញត្តិ ម្របាក់ខាត្បខគរ 

លង្ម្អៀខពីការបដូរ 
រូបិយប័ណណ សរុប 

 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

នាម្ងៃទ្ី1 ណខម្ករា ឆ្្ំ2021  2,500,000   10,000,000   72,781   294,399  
 

(316,817) 
 

(1,260,927)  -     91,901   2,255,964   9,125,373  
           
លទ្ធផលលម្អិត្សម្រាប់ការិយបរិង្ចេទ្           
របាក់ចំធណញសុរធសរមាប់                      
ោរិយបរិធចេរ  -     -     -     -     223,422   908,881   -     -     223,422   908,881  

ោរធផ្ទរ  -     -     100,850   410,258  
 

(100,850)  (410,258)  -     -     -     -    
លរធផ្លលម្អិតធផ្្្ងៗ           
 លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -     2,716   -     -     -     64,049   -     66,765  
សរុបលទ្ធផលលម្អិត្សម្រាប់ 
ការិយបរិង្ចេទ្  -     -     100,850   412,974   122,572   498,623   -     64,049   223,422   975,646  

នាម្ងៃទ្ី31 ណខធនូ ឆ្្ំ2021  2,500,000   10,000,000   173,631   707,373  
 

(194,245)  (762,304)  -     155,950   2,479,386   10,101,019  
           កំណត់សមាគ្ល់ម្ដលភាជ្ប់ជូនធនឹះ គឺជាម្ផ្នកម្ួយននរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
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របាយការណ៍លហំ៊ូរសាច់ប្បាក់ 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី31 បខ្សធន៊ូ ឆ្ន 2ំ021 

 
 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់2.4)  សមាគ្ល់2.4) 
លំហូរសាច់ម្របាក់ពីសកម្មភាពម្របត្ិបត្តិការ     
របាក់ចំធណញសុរធសរមាប់ោរិយបរិធចេរ  223,422   908,881   44,745   182,425  
និយ័តភាពធលើ៖     
ចំណាយពនធធលើរបាក់ចំធណញ  42,062   171,108   18,734   76,379  
សំវិធាន្នធលើឱនភាពននឥណទាន 
 ផ្តល់ដល់អតិថិជន  5,326   21,666   97,264   396,545  
រំលស់  26,238   106,736   23,078   94,089  
ររព្យ និងបរិោខ្រម្ដលបានលុបធចល  78   317  - - 

  297,126   1,208,708   183,821   749,438  
បណម្រម្បម្រម្ួល៖     
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន  (3,792,660)  (15,428,541)  (884,057)  (3,604,300) 
ររព្យសកម្មធផ្្្ងៗ  11,353   46,184   (150,242)  (612,537) 
បំណុលធផ្្្ងៗ  93,494   380,334   (20,477)  (83,485) 

  (3,390,687)  (13,793,315)  (870,955)  (3,550,884) 
ពនធធលើរបាក់ចំធណញម្ដលបានបង់  (23,737)  (96,562)  (18,550)  (75,628) 
សាច់ម្របាក់សុទ្ធង្ម្របើម្របាស់កនុខសកម្មភាព 
ម្របត្ិបត្តិការ  (3,414,424)  (13,889,877)  (889,505)  (3,626,512) 

     
លំហូរសាច់ម្របាក់ពីសកម្មភាពវិន្ិង្ោគ     
ោររិញររព្យ និងបរិោខ្រ  (29,451)  (119,807)  (39,812)  (162,314) 
ោររិញររព្យសកម្មអរូបី  (891)  (3,625)  (6,590)  (26,867) 
សាច់របាក់ររួលបានពីោរលក់ររព្យ និងបរិោខ្រ  -     -     466   1,900  
សាច់ម្របាក់សុទ្ធង្ម្របើម្របាស់កនុខសកម្មភាពវិន្ិង្ោគ  (30,342)  (123,432)  (45,936)  (187,281) 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
 

16 

របាយការណ៍លហំ៊ូរសាច់ប្បាក់ (ត) 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់2.4)  សមាគ្ល់2.4) 
     
លំហូរសាច់ម្របាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន្     
របាក់កម្ចីពីភាគរុនិក  3,444,433   14,011,953   1,120,998   4,570,309  
ោររូទាត់សងរបាក់កម្ចីពីភាគរុនិក  (300,000)  (1,220,400)  -     -    
សាច់ម្របាក់សុទ្ធទ្ទ្ួលបាន្ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន្  3,144,433   12,791,553   1,120,998   4,570,309  
ការ(ងយចុឹះ)/ង្កើន្ង្ ើខសុទ្ធម្ន្សាច់ម្របាក់ ន្ិខ 
 សាច់ម្របាក់សម្ម្ូល  (300,333)  (1,221,756)  185,557   756,516  
សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សម្ម្ូល 
 នានថៃរី 1 ម្ខ្ ម្កោ  652,020   2,637,421   466,463   1,900,836  
លធម្អៀងពីោរបដូររូបិយប័ណណ  -     17,108   -     (19,931) 
សាច់ម្របាក់ ន្ិខសាច់ម្របាក់សម្ម្ូលនាម្ងៃទ្ី 31 ណខ ធនូ 
(កំណត្់សាគ្ល់ 22)  351,687   1,432,773   652,020   2,637,421  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ្ល់ម្ដលភាជ្ប់ជូនធនឹះ គឺជាម្ផ្នកម្ួយននរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 
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1. ព័ត៌មាែអំពីប្កុមហ៊ែុែ 

រគរឹះសាថ្នម្ីរកូហិរញ្ញវតថុ ម្ប ម្ប ូ ហ្វ្យម្នន ភីអិលសុី ធៅោត់ថា (“រកុម្ហ ុន”) បានចុឹះបញ្ជីពាណិជជកម្មជារកុម្
ហ ុនម្ហ្ជនររួលខ្ុសរតូវមានករម្ិត ធៅកនុងរពឹះោជាណាចរកកម្ពុជា ធរោម្វិញ្ញ្បនបរតចុឹះបញ្ជីធលខ្ 
00012949 (ធលខ្ចុឹះបញ្ជីចស់ C o . 0419 E /2015) ចុឹះនថៃរី29 ម្ខ្ម្កោ ឆន្ំ2015 ជាម្ួយរកសួងពាណិជជកម្ម ។ 

ធៅនថៃរី7 ម្ខ្ឧសភា ឆន្ំ2015 រកុម្ហ ុនបានររួលអាជាញ្ប័ណណពី្នាគារជាតិននកម្ពុជាធដើម្្បីធ្វើរបតិបតតិោរជា
រគរឹះសាថ្នម្ីរកូហិរញ្ញវតថុ ។  

ធគាលធៅអាជីកម្មរបស់រកុម្ហ ុនគីផ្ដល់ធសវាកម្មហិរញ្ញវតថុម្ផ្នកឥណទាន ម្ដលមានរំនុកចិតតនិងង្យរសួលដល់
សហរគិនខាន្តតូចនិងម្្្បម្ម្ដលមានបធរម្ើធដាយរគរឹះសាថ្ន ។ 

រកុម្ហ ុនមានោរិោល័យកណាត្លធៅអាគារធលខ្ 3 ម្ហ្វិថីម្ិតតភាពភនំធពញ-ហ្ណូយ ភូម្ិធោងចរក សង្ក្ត់
ធគាកឃ្ល្ង ខ្ណឌម្សនសុខ្ ោជធានីភនំធពញ រពឹះោជាណាចរកកម្ពុជា។ 

គិតរតរម្នថៃរី 31 ម្ខ្ ្នូ ឆន្ំ 2021 រកុម្ហ ុនមានបុគគលិកសរុបចំនួន 107 នាក់ (នថៃរី 31 ម្ខ្ ្នូ ឆន្ំ 2020 មានចំនួន 
89 នាក់) ។ 

2. ម៊ូលដ្ឋា ែព្ែការង្រៀរច ំ

2.1 របាយការណ៍អន្ុង្ល្ម្ភាព 

របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ រតូវបានធរៀបចំធ ើងធដាយអនុធល្ម្ាម្សតង់ដាររបាយោរណ៍ទាក់រងនរងហិរញ្ញវតថុ     អនតរ
ជាតិននកម្ពុជា សរមាប់សហរគាស្ុនតូច និងម្្្យម្ (“C I F RS  f o r  S ME s ”) ។ 

ព័ត៌មានលម្អិតសតីអំពីធគាលនធោបាយគណធនយ្យសំខាន់ៗរបស់រកុម្ហ ុន រតូវបានបង្ហ្ញធៅកនុងកំណត់សមាគ្ល់ 
27 ។ 

របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានអនុម្័តធដាយរកុម្របរក្ាភិបាលរកុម្ហ ុន និងផ្តល់សិរធិផ្្ាយធៅនថៃរី 21 ម្ខ្ ធម្សា 
ឆន្ ំ2022 ។ 

2.2 ការិយបរិង្ចេទ្សារង្ពើពន្ធ ន្ិខការិយបរិង្ចេទ្រាយការណ ៍

ោរិយបរិធចេរហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុនចប់ធផ្តើម្ធៅនថៃរី1 ម្ខ្ ម្កោ និង បញ្ចប់ធៅនថៃរ3ី1 ម្ខ្្នូ ។ 

2.3 ម្ូលដ្ឋ្ន្ម្ន្ការវាស់ណវខ 

របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន រតូវបានធរៀបចំធ ើងធៅាម្ម្ូលដាឋ្នតនម្លធដើម្ ។ 

 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី

កំណត់សមាគ លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 

18 

2. ម៊ូលដ្ឋា ែព្ែការង្រៀរចំ (ត) 

2.4 រូបិយប័ណណង្ោល ន្ិខរូបិយបណ័ណសម្រាប់ង្ធវើការបង្ហ្ញ 

រូបិយប័ណណជាតិននរពឹះោជាណាចរកកម្ពុជា គឺរបាក់ធរៀល ។ រកុម្ហ ុនធ្វើរបតិបតតិោរ និងកត់រាោល់បញ្ជី
គណធនយ្យរបស់ខ្លួនម្ផ្អកធលើម្ូលដាឋ្នរូបិយប័ណណពីររបធភរ ជារបាក់ដុល្ល្រអាធម្រិក និងរបាក់ធរៀល ។ អនករគប់រគង
បានកំណត់របាក់ដុល្ល្រអាធម្រិកជារូបិយប័ណណធគាល និងរូបិយប័ណណសរមាប់ធ្វើោរបង្ហ្ញធរពាឹះវាបានឆលុឹះបញ្្្ំងពី
ភាពចំបាច់ននធសដឋកិចចននរបភពរពរតតិោរណ៍ និងោលៈធរសៈរបស់រកុម្ហ ុន ។ 

របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុធនឹះ រតូវបានបង្ហ្ញជារបាក់ដុល្ល្រអាធម្រិក ម្ដលជារូបិយប័ណណធគាលរបស់រកុម្ហ ុន ។ តួ
ធលខ្ទាំងអស់រតូវបានបងគត់ធ ើងចុឹះធៅនរងតួធលខ្ម្ដលធៅជិតបំផ្ុតធលើកម្លងម្តមានោរបញ្ជ្ក់ធផ្្្ងធរៀត ។ 

ោរបតូររូបិយប័ណណពីរបាក់ដុល្ល្រអាធម្រិកធៅជារបាក់ធរៀល រតូវបានធ្វើធ ើងធដើម្្បីអនុវតតធៅាម្តរម្ូវោរននោរ
បង្ហ្ញ រសបាម្ច្ាប់សតីពីគណធនយ្យ និងសវនកម្ម ។ 

ររព្យសកម្ម និងបំណុលរតូវបានបតូរធៅជារបាក់ធរៀលធដាយធរបើអរានាោលបរិធចេរោយោរណ៍ ធហើយគណនី 
ម្ូល្ន រតូវបានបតូរធដាយធរបើអរាបតូររបាក់របវតតិសាស្តសត ។ ធដាយម្ ករបាយោរណ៍លរធផ្លលម្អិត និង        
របាយោរណ៍លំហូរសាច់របាក់ គឺរតូវបានបតូរធៅជារបាក់ធរៀលធដាយធរបើអរាបតូររបាក់ម្្្យម្របចំឆន្ំ ។ លធម្អៀង
ធលើអរាបតូររបាក់ រតូវបានររួលសាគ្ល់ជា “លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ” ធៅកនុងលរធផ្លលម្អិតធផ្្្ងៗ ។ លធម្អៀង
ពីោរបដូររូបិយប័ណណបងគររតូវបានកត់រាជាម្ផ្នកម្ួយធៅកនុងម្ូល្ន ។ រគប់តួធលខ្ជារបាក់ធរៀល រតូវបានបងគត់ជា
ខ្ទង់ពាន់ធ ើងចុឹះធៅនរងតួធលខ្ម្ដលធៅជិតបំផ្ុតធៅោត់ថា (“ពាន់ធរៀល”) ធលើកម្លងម្តមានោរបញ្ជ្ក់ធផ្្្ង ។ 

រកុម្ហ ុនធរបើរបាស់អរាបតូររបាក់ដូចខាងធរោម្៖ 

សម្រាប់ការិយបរិង្ចេទ្បញ្ចប់ អម្រតាចុខម្រោ អម្រតាម្ធ្យម្ 

នថៃរី 31 ម្ខ្ ្នូ 2020 1 ដុល្ល្រ = 4,074 ធរៀល 1 ដុល្ល្រ = 4,068   ធរៀល 
នថៃរី 31 ម្ខ្ ្នូ 2019 1 ដុល្ល្រ = 4,045 ធរៀល 1 ដុល្ល្រ = 4,077   ធរៀល 

តួធលខ្ជារបាក់ធរៀលធនឹះ ម្ិនរតូវបានយកម្កបករសាយថា តួធលខ្របាក់ដុល្ល្រអាធម្រិក រតូវបានបតូរធៅជារបាក់
ធរៀល ឬនរងរតូវបតូរជារបាក់ធរៀល នាធពលអនាគតាម្អរាបតូររបាក់ធនឹះ ឬអរាបតូររបាក់ធផ្្្ងធរៀតធនាឹះធ ើយ ។ 

2.5 ការបា ្ន្់សាម្ន្ ន្ិខការវិន្ិចេ័យ 

ោរធរៀបចំរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ តរម្ូវឲ្យអនករគប់រគងធ្វើោរវិនិចេ័យ ោរបា ្ន់សាម្ន និងោរសនមតម្ដលមានផ្លប ឹះ
ពាល់ដល់ោរអនុវតតនូវធគាលនធោបាយគណធនយ្យ និងចំនួនននររព្យសកម្ម បំណុល ចំណូល និងចំណាយម្ដល
បានោយោរណ៍។ លរធផ្លជាក់ម្សតងអាចខ្ុសពីោរបា ្ន់សាម្នទាំងធនឹះ ។ 
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2. ម៊ូលដ្ឋា ែព្ែការង្រៀរចំ (ត) 

2.5 ការបា ្ន្់សាម្ន្ ន្ខិការវិន្ិចេ័យ (ត្) 

ោរបា ្ន់សាម្ន និងោរសនមតម្ដលពាក់ព័នធ រតូវបានរតួតពិនិត្យជារបចំ ។ ោរម្កម្របធលើោរបា ្ន់សាម្នគណធនយ្យ
រតូវបានររួលសាគ្ល់ និងកត់រាធៅកនុងោរិយបរិធចេរ ម្ដលោរបា ្ន់សាម្នធនាឹះរតូវបានម្កម្របនិងោរិយបរិធចេរ
អនាគតម្ដលមានផ្លប ឹះពាល់ធដាយោរម្កម្របធនាឹះ ។ 

ព័ត៌មានននោរសនមត និងោរបា ្ន់របមាណម្ដលមានភាពម្ិនច្ាស់ល្ស់ ម្ដលមានផ្លប ឹះពាល់ខាល្ំងធលើោរធ្វើ        
និយ័តកម្ម កនុងោរិយបរិធចេរម្ដលបានបញ្ចប់នថៃរី 31 ម្ខ្ ្នូ ឆន្ំ 2021 រតូវបានបង្ហ្ញកនុងកំណត់សមាគ្ល់ 3 - ោរ
បា ្ន់សាម្នគណធនយ្យ និងោរវិនិចេ័យសំខាន់ៗ ។ 

3. ការបា៉ា ែ់សាៅ ែគ្ណង្ែយយ ែខិការវែិិចេយ័សខំាែ់ៗ 

ោរបា ្ន់សាម្ន ោរសនមត និងោរវិនិចេ័យរតូវបានវាយតនម្លជារបចំ ធហើយម្ផ្អកធលើបរពធិសា្ន៍ធាល្ប់មាន និងកាត្
ដនរធរៀតរួម្ទាំងោររំពរងរុកននធហតុោរណ៍ម្ដលធាល្ប់បោជ័យ រតូវបានធគធជឿជាក់ថាសម្ធហតុផ្លធៅាម្ោ
លៈធរសៈធផ្្្ងៗ ។ ោរបា ្ន់សាម្ន ោរសនមត និងោរវិនិចេ័យម្ដលមានហ្និភ័យខ្ពស់ម្ដលតរម្ូវឲ្យធ្វើនិយ័តកម្ម 
ធលើតនម្លធោងររព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវតថុសរមាប់ោលបរិធចេរបនាទ្ប់ មានដូចខាងធរោម្៖ 

3.1 ពន្ធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ ន្ិខពន្ធង្ផ្សខង្ទ្ៀត្ 

ចំណាយពនធរតូវបានគណនាម្ផ្អកធលើោរបករសាយចំធពាឹះោរអនុវតតច្ាប់សារធពើពនធបចចុប្បនន ។ ធទាឹះោ ្ងណាក៏
ធដាយបរប្បញ្ញតតិទាំងធនឹះអាចមានោរម្របរបួលជាធរឿយៗ និងមានោរបករសាយធផ្្្ងៗគាន្បនាទ្ប់ពីមានោររតួត
ពិនិត្យពីអាជាញ្្រពនធដារ ។ ទាំងធនឹះអាចបណាត្លឱ្យមានោរធកើនធ ើងចំណាយពនធ និងោរទាម្ទារោររូទាត់
របតិសកម្មននរពរតតិោរណ៍ទាំងធនឹះ ។ វាមានោរពិបាកកនុងកំណត់ធពលធវល្ជាក់ល្ក់ណាម្ួយ និងភាព្ៃន់្ៃរនន
ោរធកើតធ ើងទាំងធនឹះ ឬផ្លប ឹះពាល់របស់វា ។ 

3.2 ម្រទ្ព្យ ន្ិខបរិកាខ្រ 

គណធនយ្យសរមាប់ររព្យ និងបរិោខ្ររួម្បញ្ចូលទាំងោរបា ្ន់សាម្ន សរមាប់កំណត់អាយុោលននោរធរបើរបាស់នន
ររព្យ និងបរិោខ្រ។ ោរកំណត់អាយុោលននោរធរបើរបាស់ននររព្យ និងបរិោខ្រ គឺម្ផ្អកធលើោរវិនិចេ័យរបស់អនក       
រគប់រគង ។ 

3.3 សំវិធាន្ធន្ង្លើបំណុលណដលជាប់សខ្ស័យ 

អនករគប់រគងកំណត់សំវិធាន្ន ធលើឥណទានម្ដលជាប់សង្្័យាម្ករណីធផ្្្ងៗពីគាន្ ធៅធពលម្ដលធជឿជាក់ថា 
ោររបម្ូលចំនួនររករបាក់ម្ដលជំពាក់រំនងជាម្ិនអាចធកើតធ ើង ។ កនុងោរកំណត់ចំនួនសំវិធាន្នទាំងធនឹះ អនក
រគប់រគងធ្វើោរពិចរណាាម្បរពិធសា្ន៍ម្ដលធាល្ប់មាន និងោរផ្ល្ស់បតូរសាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់អតិថិជន ។ 
របសិនធបើសាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់អតិថិជនោន់ម្តោ ្ប់យុឺនម្ដលបណាត្លឱ្យមានភាពអសម្តថភាពកនុងោររូទាត់
សង សំវិធាន្នតរម្ូវឲ្យររួលសាគ្ល់ាម្អវីម្ដលររួលបាន ។ 
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4. សាច់ប្បាក់កនខុព្ៃ 
 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគល់្ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
របាក់ដុល្ល្រអាធម្រិក  15,245   62,108   54,257   219,470  
របាក់ធរៀល  5,874   23,931   15,341   62,054  
  21,119   86,039   69,598   281,524  

5. ប្បាក់រង្ញ្ញ ើ ែិខប្បាក់តមកលង់្ៅធនាគារជាតិព្ែកមពុជា 
 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
របាក់តម្កល់ធានាធលើធដើម្រុន (*)  125,000   509,250   125,000   505,625  
គណនីចរនត  7,101   28,929   7,058   28,550  
  132,101   538,179   132,058   534,175  

(*) របាក់តម្កល់ធានាធលើធដើម្រុន រតូវបានរក្ារុកជាម្ួយ្នាគារជាតិននកម្ពុជារសបាម្របោសធលខ្ ្7-00-006 សតីពី
ោរផ្តល់អាជាញ្ប័ណណរគរឹះសាថ្នម្ីរកូហិរញ្ញវតថុចុឹះនថៃរី11 ម្ខ្ម្កោ ឆន្ំ2000 ម្ដលចំនួនររករបាក់រតូវបានកំណត់រតរម្ 5% 
ននធដើម្រុនម្ដលបានចុឹះបញ្ជីរបស់រកុម្ហ ុន ។ របាក់តម្កល់ធនឹះ រតូវបងវិលសងវិញធៅធពលម្ដល រកុម្ហ ុនសម័រគចិតត
បញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងម្ិនមានសល់បំណុលអតិថិជន ។ 

របាក់តម្កល់ធានាធលើធដើម្រុន ររួលបានោររបាក់ 0.04% កនុងម្ួយឆន្ំ។ គណនីចរនត ម្ិនររួលបានោររបាក់ធរ។ 
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6. ប្បាក់រង្ញ្ញ ើ ែិខប្បាក់តមកលង់្ៅធនាគារ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
គណនីចរនត  285,606   1,163,559   370,011   1,496,694  
គណនីសន្្ំ  37,861   154,246   205,353   830,653  
  323,467   1,317,805   575,364   2,327,347  

គណនីចរនត និងគណនីសន្្ំម្ិនររួលបានោររបាក់ធរ ។ 

7. ឥណទាែផតលៃ់លអ់តងិិ ែ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន-វាស់ម្វងាម្
រំលស់នថលធដើម្  11,605,539   47,280,966   7,874,580   31,852,676  

ដកៈ សំវិធាន្នធលើោរខាតបង់ធលើ 
 ឱនភាពននតនម្ល  (86,513)  (352,454)  (142,888)  (577,982) 
  11,519,026   46,928,512   7,731,692   31,274,694  
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7. ឥណទាែផតលៃ់លអ់តងិិ ែ (ត) 

ោរម្របរបួលននោរខាតបង់ធលើឱនភាពននតនម្ល មានដូចខាងធរោម្៖ 
 2021 2020 

 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 
     
នានថៃរី 1 ម្ខ្ម្កោ  142,888   577,982   211,158   860,469  
សំវិធាន្នកនុងោរិយបធចេរ  5,326   21,666   97,264   396,545  
តំហយននសំវិធាន្នកនុងោរិយបរិធចេរ  (190)  (773)  (3,389)  (13,817) 
ោរលុបធចល  (61,511)  (250,227)  (162,145)  (661,065) 
លធម្អៀងពីោរបដូររូបិយប័ណណ  -     3,806   -     (4,150) 
នានថៃរី 31 ម្ខ្្នូ  86,513   352,454   142,888   577,982  

ឥណទានដុលផ្តល់ឲ្យអតិថិជនរតូវបានវិភាគដូចខាងធរោម្៖ 

(ក) ាម្ររព្យបញំ្្្៖ 
 2021 2020 

 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក 
 

ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក 
 

ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

មានោរធានា 11,551,052 47,058,986 7,615,332 30,804,018 
ពុំមានោរធានា 54,487 221,980 259,248 1,048,658 
  11,605,539   47,280,966   7,874,580   31,852,676  

(ខ្) ាម្និវាសនដាឋ្ន៖ 

ឥណទានទាំងអស់រតូវបានផ្តល់ឲ្យនិវាសនជន ។ 
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7. ឥណទាែផតលៃ់លអ់តងិិ ែ (ត) 

ឥណទានដុលផ្តល់ឲ្យអតិថិជនរតូវបានវិភាគដូចខាងធរោម្ (ត)៖ 

(គ) ាម្កាត្ធសដឋកិចច៖ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
ឧស្ាហកម្ម 3,482,524 14,187,803  2,248,628   9,095,700  
ធសវាកម្ម 3,476,151 14,161,839  1,751,172   7,083,491  
ជំនួញ និងពាណិជជកម្ម 1,651,558 6,728,447  1,416,631   5,730,272  
សំណង់ 2,328,807 9,487,560  1,338,936   5,415,996  
ម្ធ្្ោបាយដរកជញ្ជូន 197,614 805,079  233,865   945,984  
កសិកម្ម 253,773 1,033,871  182,210   737,039  
ធផ្្្ងៗ 215,112 876,367  703,138   2,844,194  
  11,605,539   47,280,966   7,874,580   31,852,676  

( ) ាម្ោលកំណត់៖ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្លរ្អាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
តិចជាង 1 ឆន្ំ 1,173,073 4,779,100  1,631,735   6,600,368  
ពី 1 ឆន្ំ ធៅ 5 ឆន្ំ 10,432,466 42,501,866  6,206,452   25,105,098  
ធរចើនជាង5 ឆន្ំ  -     -     36,393   147,210  
  11,605,539   47,280,966   7,874,580   31,852,676  
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7. ឥណទាែផតលៃ់លអ់តងិិ ែ (ត) 

ឥណទានដុលផ្តល់ឲ្យអតិថិជនរតូវបានវិភាគដូចខាងធរោម្ (ត)៖ 

(ង) ាម្របធភររូបិយប័ណណ៖ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
របាក់ដុល្ល្រអាធម្រិក  10,428,109   42,484,116  6,779,658 27,423,717 
របាក់ធរៀល  1,177,430   4,796,850  1,094,922 4,428,959 
  11,605,539   47,280,966   7,874,580   31,852,676  

(ច) ាម្រំនាក់រំនង៖ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្លរ្អាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
អតិថិជនខាងធរៅ 11,478,955 46,765,263  7,741,536   31,314,513  
បុគគលិក 126,584 515,703  133,044   538,163  

  11,605,539   47,280,966   7,874,580   31,852,676  

(ឆ) ាម្ោរអរារបាក់(ម្ួយឆន្ំ)៖ 
 2021 2020 

របាក់ធរៀល 12.00% - 18.00% 15.60% - 18.00% 
របាក់ដុល្ល្រអាធម្រិក 18.00% 12.00% - 18.00% 
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8. ប្ទ្ពយសកមៅង្ផសខៗ 

 2021 2020 

 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់ 

សមាគល់្2.4) 

គណនីរតូវររួលពីភាន្ក់ង្ររូទាត់  35,204   143,421   56,657   229,178  
គណនីរតូវររួលពីបុគគលិក  31,118   126,775   51,666   208,989  
របាក់កក់  49,690   202,437   46,651   188,703  
ចំណាយបង់ម្ុន  6,134   24,990   14,851   60,072  
ររព្យសកម្មធផ្្្ងៗ  127,215   518,274   90,889   367,645  
  249,361   1,015,897   260,714   1,054,587  
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9. ប្ទ្ពយ ែខិររកិាេ រ 
 ការណកលំអ ង្ម្រគឿខសង្ហ្រឹម្      
2021 អាោររួល និ្ខង្ម្រគឿខបំពាក ់ បរិកាខ្រកំុព្យូទ័្រ បរិកាខ្រការិោល័យ ោន្យន្ត សរុប 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
       (កំណត់សមាគ្ល់ 2.4) 
ម្ង្ង្ដើម្        
នាម្ងៃទី្ 1 ណខ ម្ករា ឆ្្ំ 2021  37,986   20,473   31,381   11,805   8,150   109,795   444,121  
ោររិញបម្នថម្  17,488   2,285   17,114   615   -     37,502   152,558  
ោរលុបធចល  -     -     (1,605)  -     (1,950)  (3,555)  (14,462) 
និយ័តកម្ម  (4,886)  -     (2,548)  (615)  (2)  (8,051)  (32,751) 
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -     -     -     -     3,339  
នាម្ងៃទី្ 31 ណខ ធនូ ឆ្្ំ 2021  50,588   22,758   44,342   11,805   6,198   135,691   552,805  
        

ដក៖ រំលស់បខគរ        
នាម្ងៃទី្ 1 ណខ ម្ករា ឆ្្ំ 2021  14,645   13,169   24,923   4,698   3,733   61,168   247,425  
រំលស់កនុងោរិយបរិធចេរ  9,545   3,180   9,681   2,822   1,731   26,959   109,669  
ោរលុបធចល  -     -     (1,528)  -     (1,949)  (3,477)  (14,144) 
និយ័តកម្ម  (101)  -     (2,474)  (261)  (2)  (2,838)  (11,545) 
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -     -     -     -     1,897  
នាម្ងៃទី្ 31 ណខ ធនូ ឆ្្ំ 2021  24,089   16,349   30,602   7,259   3,513   81,812   333,302  
        

ត្ម្ម្្ង្ោខ        
នាម្ងៃទី្ 31 ណខ ធនូ ឆ្្ំ 2021  26,499   6,409   13,740   4,546   2,685   53,879   219,503  
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9. ប្ទ្ពយ ែខិររកិាេ រ (ត) 
 ការណកលំអ ង្ម្រគឿខសង្ហ្រឹម្     
2020 អាោររួល និ្ខង្ម្រគឿខបំពាក ់ បរិកាខ្រកំុព្យូទ័្រ បរិកាខ្រការិោល័យ ោន្យន្ត សរុប 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 

ម្ង្ង្ដើម្  
   

  
(កំណត់សមាគ្ល់ 

2.4) 
នាម្ងៃទី្ 1 ណខ ម្ករា ឆ្្ំ 2020  14,974   15,500   22,654   9,205   8,150   70,483   287,218  
ោររិញបម្នថម្  23,012   4,973   8,727   3,100   -     39,812   162,314  
ោរលុបធចល  -     -     -     (500)  -     (500)  (2,039) 
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -     -     -     -     (3,372) 
នាម្ងៃទី្ 31 ណខ ធនូ ឆ្្ំ 2020  37,986   20,473   31,381   11,805   8,150   109,795   444,121  
        
ដក៖ រំលស់បខគរ        
នាម្ងៃទី្ 1 ណខ ម្ករា ឆ្្ំ 2020  7,718   9,226   18,718   2,446   1,692   39,800   162,185  
រំលស់កនុងោរិយបរិធចេរ  6,924   3,942   6,203   2,294   2,039   21,402   87,256  
និយ័តកម្ម  3   1   2   1   2   9   37  
ោរលុបធចល  -     -     -     (43)  -     (43)  (175) 
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -     -     -    -  (1,878) 
នាម្ងៃទី្ 31 ណខ ធនូ ឆ្្ំ 2020  14,645   13,169   24,923   4,698   3,733   61,168   247,425  
        
ត្ម្ម្្ង្ោខ        
នាម្ងៃទី្ 31 ណខ ធនូ ឆ្្ំ 2020  23,341   7,304   6,458   7,107   4,417   48,627   196,696  



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
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10. ប្ទ្ពយសកមៅអរ ៊ូរ ី

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
ម្ង្ង្ដើម្     
នាម្ងៃទ្ី 1 ណខ ម្ករា  21,190   85,714   14,600   59,495  
ោររិញបម្នថម្  891   3,625   6,590   26,867  
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -     619   -     (648) 
នាម្ងៃទ្ី 31 ណខ ធនូ  22,081   89,958   21,190   85,714  
     
ដក៖ រំលស់បខគរ     
នាម្ងៃទ្ី 1 ណខ ម្ករា  4,728   19,125   3,052   12,437  
រំលស់កនុងោរិយបរិធចេរ  2,117   8,612   1,676   6,833  
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -    150      -     (145) 
នាម្ងៃទ្ី 31 ណខ ធនូ  6,845   27,887   4,728   19,125  
     
ត្ម្ម្្ង្ោខ     
នាម្ងៃទ្ី 31 ណខ ធនូ  15,236   62,071   16,462   66,589  

11. រំណុលង្ផសខៗ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
ចំណាយបងគរ  118,714   483,641   45,437   183,793  
បំណុលជំពាក់ 121 S h o p p e   20,040   81,643   14,860   60,109  
បំណលុពនធោត់រុក  11,627   47,368   9,658   39,067  
បំណុលធផ្្្ងៗ  69,397   282,724   56,329   227,850  
  219,778   895,376   126,284   510,819  
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12. ពែធង្លើប្បាក់ចំង្ណញ 

12.1 បំណុលពន្ធង្លើម្របាក់ចំង្ណញម្របចំឆ្្ំ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
នានថៃរី 1 ម្ខ្ ម្កោ  1,614   6,529   1,430   5,827  
ចំណាយពនធ  42,062   171,108   18,734   76,379  
ពនធម្ដលបានបង់  (23,737)  (96,562)  (18,550)  (75,628) 
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -     156   -     (49) 
នានថៃរី 31 ម្ខ្ ្នូ  19,939   81,231   1,614   6,529  

12.2 ចំណាយពន្ធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ 

អនុធល្ម្ធៅាម្ច្ាប់សារធពើពនធននរពឹះោជាណាចរកកម្ពុជា រកុម្ហ ុនមានោតពវកិចចបង់ពនធធលើរបាក់ចំធណញ
ធដាយគណនាាម្អរា 20% ននរបាក់ចំធណញជាប់ពនធ ឬក៏បង់ពនធអប្បបរមាធដាយគណនាាម្អរា 1% នន
របាក់ចំណូលសរុប ធៅធពលម្ដលពនធម្ួយណាមានចំនួនធរចើនជាង។ 

 2021 2020 

 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ចំណាយពនធធលើរបាក់ចំធណញ  42,062   171,108   18,734   76,379  



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
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12. ពែធង្លើប្បាក់ចំង្ណញ (ត) 

12.2 ចណំាយពន្ធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ (ត្) 

ោរធផ្ទៀងផ្ទ្ត់ពនធធលើរបាក់ចំធណញម្ដលគណនាាម្អរាពនធជាផ្លូវោរធ្ៀបធៅនរង ពនធធលើរបាក់ចំធណញ ម្ដល
បង្ហ្ញកនុងចំធណញ ឬខាតមានដូចខាងធរោម្៖ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
របាក់ចំធណញម្ុនដកពនធ  265,484   1,079,989   63,479   258,804  
     
ពនធធលើរបាក់ចំធណញាម្អរា 20%  53,097   215,998   12,696   51,761  
ចំណាយម្ិនអាចោត់កងបាន  571   2,323   2,447   9,976  
ភាពលំធអៀងបធណាត្ឹះអាសនន  4,004   16,288   239   974  
ខាតពនធម្ដលបានធរបើរបាស់  (15,610)  (63,501)  (17,063)  (69,566) 
ពនធពន្ោរម្ដលម្ិនររួលសាគ្ល់ - -  1,370   5,585  
ពនធអប្បបរមា  -     -     18,734   76,379  
ធផ្្្ងៗ  -     -     311   1,270  

ចំណាយពនធធលើរបាក់ចំធណញ  42,062   171,108   18,734   76,379  

ោរគណនាននោរចំណាយពនធធលើរបាក់ចំធណញធនឹះ គឺជារបធានបរកនុងោរពិនិត្យ និងោរវាយតនម្លចុងធរោយ
របស់អាជាញ្្រពនធ ។ 

13. ប្បាក់កមចីពីភាគ្ទ្ែុិក 

 របាក់កម្ចីពីភាគរុនិកមានដូចខាងធរោម្៖ 
 2021 2020 

 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

របាក់ធដើម្ម្ដលធៅសល់  9,459,500   38,538,003   6,359,500   25,724,178  
បំណុលោររបាក់បងគរ  135,586   552,377   91,153   368,713  
  9,595,086   39,090,380   6,450,653   26,092,891  
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សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 

31 

13. ប្បាក់កមចីពីភាគ្ទ្ែុិក (ត) 

ោរម្របរបួលននរបាក់ធដើម្ម្ដលធៅសល់ពីភាគរុនិកមានដូចខាងធរោម្៖ 

  2021 2020 

 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 
     
នានថៃរី 1 ម្ខ្ម្កោ  6,359,500   25,724,178   5,259,500   21,432,463  
ោរខ្ចីបម្នថម្  3,400,000   13,831,200   1,100,000   4,484,700  
ោររូទាត់សង  (300,000)  (1,220,400) - - 
លធម្អៀងពីោរបដូររូបិយប័ណណ  -     203,025   -     (192,985) 
នានថៃរី 31 ម្ខ្្នូ  9,459,500   38,538,003   6,359,500   25,724,178  

 របាក់កម្ចីខាងធលើរតូវបានវិភាគបម្នថម្ដូចខាងធរោម្៖ 

(ក) ាម្ោលកំណត់៖ 
 2021 2020 

 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 
     
រយៈធពលខ្លី - - - - 
រយៈធពលម្វង  9,595,086  39,090,380  6,450,653   26,092,891  

  9,595,086   39,090,380   6,450,653   26,092,891  

 ោររូទាត់សងោររបាក់រតូវបានធ្វើធ ើងធរៀងោល់រតីមាស ធដាយរសបធៅាម្ោលវិភាគសងរបាក់ននកិចចសន្ោខ្ចី
របាក់នីម្ួយៗ ។ របាក់កម្ចីពី Hi k a r i  P o we r  Ho n g  Ko n g  L i mi t e d  (“HPHKL ”) មានោល
កំណត់ពីឆន្ំ 2032 ដល់ 2035 ។ 

(ខ្) ាម្ោរអរារបាក់(ម្ួយឆន្ំ)៖ 
 2021 2020 

អរាោររបាក់ 10% 10% 
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14. ង្ៃើមទ្ុែ 

 2021 2020 

 

ចំន្ួន្ 
ភាគហ នុ្ 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ចំន្ួន្ 
ភាគហ នុ្ 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 
បានចុឹះបញ្ជ:ី       
តនម្លហ ុន 1 ភាគហ ុន100 ដុល្ល្រ

អាធម្រិក 25,000 2,500,000 10,000,000 25,000 2,500,000 10,000,000 

ភាគហ ុនម្ដលបានបង់:       
តនម្លហ ុន 1 ភាគហ ុន100ដុល្ល្រ 

អាធម្រិក 25,000 2,500,000 10,000,000 25,000 2,500,000 10,000,000 

ធដើម្រុនម្ដលបានបង់របស់រកុម្ហ ុននានថៃរី31 ម្ខ្្នូ ឆន្ំ2021 មានចំនួន 2,500,000 ដុល្ល្រអាធម្រិក (2020: 
2,500,000 ដុល្ល្រអាធម្រិក) ម្ដលកនុងធនាឹះកនុងម្ួយភាគហ ុនធសមើនរង 100 ដុល្ល្រអាធម្រិក ។ 
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14. ង្ៃើមទ្ុែ (ត) 

ចំនួនភាគហ ុនរបស់រកុម្ហ ុននិងរចនាសម្ព័នធភាគហ ុនមានដូចខាងធរោម្៖ 

 2021 2020 
 ភាគរយម្ន្  ត្ម្ម្្គិត្ជា ភាគរយម្ន្  ត្ម្ម្្គិត្ជា 
 ភាគហ ុន្ ចំន្ួន្ ដុល្ល្រ ភាគហ ុន្ ចំន្ួន្ ដុល្ល្រ 
 កាន្់កាប់ ភាគហ ុន្ អាង្ម្រិក កាន្់កាប់ ភាគហ ុន្ អាង្ម្រិក 

L P I  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 

15. ទ្ុែរប្មុខតាមរទ្របញ្ញតតិ  
 2021 2020 

 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 
     
រុនបរម្ុងាម្បរប្បញ្ញតិត(*)  173,631   707,373   72,781   294,399  

(*) បម្រម្បរម្ួលរុនបរម្ុងាម្បរប្បញ្ញតតិ៖ 
 2021 2020 

 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

នានថៃរី1 ម្ខ្ម្កោ  72,781   294,399   81,530   328,457  
ោរធផ្ទរ  100,850   410,258   (8,749) (35,670) 
លធម្អៀងពីោរបតូររូបិយប័ណណ  -     2,716  - 1,612 
នានថៃរី31 ម្ខ្្នូ  173,631   707,373   72,781   294,399  
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15. ទ្ុែរប្មុខតាមរទ្របញ្ញតតិ (ត) 

ោរធផ្ទៀងផ្ទ្ត់រុនបរម្ុងាម្បរប្បញ្ញតតិម្ដលបង្ហ្ញកនុងរបាយោរណ៍សាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុ មានដូចខាងធរោម្៖ 

 2021 2020 

 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រ 
អាង្ម្រិក 

 

ពាន្់ង្រៀល
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ឱនភាពឥណទានាម្បរប្បញ្ញតតិរបស់្នាគារជាតិ
ននកម្ពុជា     

- របាក់បធញ្ញើនិងរបាក់តម្កល់ធៅ្នាគារ  3,235   13,180   5,754   23,275  
- ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន  256,909   1,046,647   209,915   849,106  
សំវិធាន្នធលើឱនភាពននររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុាម្

បរប្បញ្ញតតិរបស់្នាគារជាតិននកម្ពុជា  260,144   1,059,827   215,669   872,381  
សំវិធាន្នធលើឱនភាពននររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុាម្

C I F RS  f o r  S ME s  (កំណត់សមាគ្ល ់7)  86,513   352,454   142,888   577,982  
  173,631   707,373   72,781   294,399  

16. ចំណ៊ូ លពកីារប្បាក ់

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន  2,394,224   9,739,703   1,829,451   7,458,672  
របាក់តំកល់ធៅ្នាគារជាតិននកម្ពុជានងិ
្នាគារធផ្្្ងៗ  675   2,746   3,340   13,617  

  2,394,899   9,742,449   1,832,791   7,472,289  

17. ចំណ្តយង្លើការប្បាក ់

ធនឹះជាចំណាយធលើោររបាក់ពីកម្ចីពីភាគរុនិក (កំណត់សមាគ្ល់13) ។ 
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18. ចំណ៊ូ លង្ផសខ  ៗ
 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 

(កំណត់
សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

ចំណូលពីរបាក់ពិន័យ   16,529   67,240   9,011   36,738  
ចណូំលធផ្្្ងៗ សុរធ  43,397   176,539   11,726   47,807  
ចំធណញ (ខាត) ធលើអរាបតូររបាក់-សុរធ  (7,706)  (31,348)  28,577   116,508  
  52,220   212,431   49,314   201,053  

19. ចំណ្តយង្លើរគុ្គលកិ 
 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 

(កំណត់
សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

របាក់ម្ខ្និងរបាក់ឈនូល  665,049   2,705,419   531,432   2,166,648  
អតថរបធោជន៍រយៈធពលខ្លីធផ្្្ងៗ  228,478   929,449   136,391   556,066  
  893,527   3,634,868   667,823   2,722,714  

20. រលំស ់
 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 

(កំណត់
សមាគល់្2.4) 

ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
(កំណត់

សមាគល់្2.4) 

រំលស់ធលើររព្យ និងបរិោខ្រ  
(កំណត់សមាគ្ល់ 9)  24,121   98,124   21,402   87,256  
រំលស់ធលើររព្យសកម្មអរូបី 
(កំណត់សមាគ្ល់ 10)  2,117   8,612   1,676   6,833  
  26,238   106,736   23,078  94,089 
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21. ចំណ្តយទ្៊ូង្ៅ ែិខរៃាបាល 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
ចំណាយធលើោរជួល  88,953   361,861   72,025   293,646  
ចំណាយធលើសមាភ្រោរិោល័យ  31,867   129,635   27,049   110,279  
កនរម្ធសវាវិជាជ្ជីវៈ  18,184   73,973   26,030   106,124  
ចំណាយោរដរកជញ្ជូន និងោនយនត  8,105   32,971   25,313   103,201  
ចំណាយពនធ និងអាជាញ្ប័ណណ  15,808   64,307   13,886   56,613  
នថលររក និងនថលធភលើង  14,118   57,432   12,678   51,688  
ចំណាយធលើោររំនាក់រំនង  12,349   50,236   11,781   48,031  
ចំណាយជួសជុល និងម្ថទាំ  14,045   57,135   8,587   35,009  
កនរម្សមាជិកភាព និងធសវាកម្ម  7,978   32,455   6,906   28,156  
ចំណាយធលើរីផ្្ារ និងោរផ្្្ពវផ្្ាយ  2,858   11,626   6,093   24,841  
នថល្នាគារ  2,372   9,649   2,470   10,070  
ោរផ្តល់អំធណាយ - -  1,002   4,085  
កនរម្ធជើងសារ  396   1,611   327   1,333  
ចំណាយធផ្្្ងៗ  38,260   155,641   71,865   292,995  
  255,293   1,038,532   286,012   1,166,071  
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22. សាច់ប្បាក់ ែខិសាច់ប្បាក់សមម៊ូល 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
សាច់របាក់កនុងនដ (កំណត់សមាគ្ល់ 4)  21,119   86,039   69,598   281,524  
របាក់បធញ្ញើ និងរបាក់តម្កល់ធៅ្នាគារជាតិ
ននកម្ពុជា (កំណត់សមាគ្ល់ 5)  7,101   28,929   7,058   28,550  

របាក់បធញ្ញើ និងរបាក់តម្កល់ធៅ្នាគារ    
(ជាម្ួយរយៈធពលកំណត់ ឬធសមើ   3 ម្ខ្) 
(កំណត់សមាគ្ល់ 6)  323,467   1,317,805   575,364   2,327,347  

  351,687   1,432,773   652,020   2,637,421  

23. ប្រតិរតតិការជាមួយសមពែ័ធញាត ិ

របតិបតតិោរជាម្ួយសម្ព័នធញាតិធៅកនុងោរិយបរិធចេរ និងនានថៃរី31 ម្ខ្្នូ ឆន្ំ2021 និង 2020 មានដូចខាងធរោម្៖ 
  2021 2020 
  ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
   (កំណត់  (កំណត់ 
   សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
L P I  ចំណាយោររបាក់  8,122   33,040  - - 
 របាក់កម្ចី   300,000   1,220,400  - - 
 ោររូទាត់សងរបាក់កម្ចី   (300,000)  (1,220,400) - - 

HPHKL   ចំណាយោររបាក់  993,129  4,040,049  744,449   3,035,119  
 របាក់កម្ចីរយៈធពលម្វង  9,459,500   38,538,003   6,359,500   25,724,178  
 បំណុលោររបាក់បងគរ   135,586   552,377   91,153   368,713  

 សំណងសរមាប់គណៈរគប់រគងសំខាន់ៗ 

រកុម្ហ ុនចត់រុកគណៈរគប់រគងសំខាន់ៗ ជាបុគគលិកម្ដលមានម្ុខ្តំម្ណងរគប់រគង រហូតដល់របធានរកុម្     
របរក្ាភិបាល ។ អតថរបធោជន៍រយៈធពលខ្លី និងរយៈធពលម្វងសរមាប់បុគគលិកមានម្ុខ្តំម្ណងរគប់រគងសំខាន់ៗ
របស់រកុម្ហ ុន មានរំហំររករបាក់ចំនូន 195,244 ដុល្ល្រអាធម្រិក (794,182 ពាន់ធរៀល) នងិ កនុងឆន្ំ2020 ចំនួន 
294,912ដុល្ល្រអាធម្រិក (1,202,356ពាន់ធរៀល) ។ 
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24. ភតសិែា លួ 
រកុម្ហ ុន មានភតិសន្ោធលើោរជួលោរិោល័យជាម្ួយោរសន្ោជួលអប្បបរមាដូចខាងធរោម្៖ 

 2021 2020 
 ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល ដុល្ល្រអាង្ម្រិក ពាន្់ង្រៀល 
  (កំណត់  (កំណត់ 
  សមាគ្ល់ 2.4)  សមាគ្ល់ 2.4) 
     
តិចជាង 1 ឆន្ំ 116,748  475,631   56,244   227,507  
ចប់ពី 1 ឆន្ំ ដល់ 5 ឆន្ំ 122,663  499,729   137,361   555,625  
ចប់ពី 5 ឆន្ំ 28,848  117,527   107,080   433,138  
  268,259   1,092,887   300,685   1,216,270  

25. ពែធជាយថ្នង្ហត ុ

ពនធសថិតធៅធរោម្ោររតួតពិនិត្យ និងាម្ដានអធងកតធដាយអាជាញ្្រ ម្ដលផ្តល់សិរធិធដាយច្ាប់កនុងោរដាក់ពិន័យ 
ដាក់រណឌកម្ម និងោរគិតោររបាក់ ។ ោរអនុវតតច្ាប់ និងបរប្បញ្ញតតិពនធធលើរបតិបតតិោរធរចើនរបធភរ របឈម្នរង
ោរបករសាយធផ្្្ងៗគាន្ ។ 

បញ្ហ្ទំាងធនឹះ អាចបធងកើតឲ្យមានហ្និភ័យពនធធៅកនុងរពឹះោជាណាចរកកម្ពុជាម្ដលមានលកខណៈ្ំជាងធៅ
របធរសដនរធរៀត ។ អនករគប់រគងធជឿជាក់ថា ោរធ្វើសំវិធាន្នមានលកខណៈរគប់រគាន់ ធដាយម្ផ្អកធលើោរ         
បករសាយនននីតិកម្មពនធ ។ ក៏ប ុម្នតអាជាញ្្រជាប់ពាក់ព័នធ អាចនរងមានោរបករសាយខ្ុសៗគាន្ ធហើយផ្លប ឹះពាល់
អាចមានរំហំ្ំ ។ 

26. ប្ពឹតតិការណ៍សារវែត 

ផលប ឹះពាល់ម្ន្ការផ្ុឹះង្ ើខម្ន្ណូណវលវើរុសកូរ ូណាដល់ម្រកុម្ហ ុន្ 

ចប់ាំងពីម្ខ្ ម្កោ ឆន្ំ 2020 ោរផ្ទុឹះធ ើងនន C o r o n a v i r u s  (“C OV I D-19”) មានផ្លប ឹះពាល់ដល់
សាថ្នភាពពាណិជជកម្មជាសាកល និងរបធរសកម្ពុជា ។ រកុម្ហ ុនបាននិងបនតោរយកចិតតរុកដាក់ធៅធលើសាថ្នភាព
នន C OV I D-19 និងធឆលើយតបោ ្ងសកម្មចំធពាឹះផ្លប ឹះពាល់របស់វាធៅធលើសាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុ និងលរធផ្ល
របតិបតតិោររបស់   រកុម្ហ ុន ។ 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  

 ធគាលនធោបាយគណធនយ្យសំខាន់ៗម្ដលរតូវបានអនុម្័តកនុងោរធរៀបចំរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុទាំងធនឹះ រតូវបាន
កំណត់ដូចខាងធរោម្ ។ ធគាលនធោបាយទាំងធនឹះរតូវបានអនុវតតរបកបធដាយសងគតិភាពធៅរគប់ោរិយបរិធចេរម្ដល
បានបង្ហ្ញធលើកម្លងម្តមានោរបញ្ជ្ក់ធផ្្្ងពីធនឹះ ។ 

27.1 ម្ូលដ្ឋ្ន្ម្ន្ការសរុបរួម្ 

របាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន រួម្មានរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រីសាន្ក់ោរកណាត្ល និងសាខារបស់      
ខ្លួន ។ ោល់សម្តុល្យ និងរបតិបតតិោរអនតរសាខាទាំងអស់រតូវបានលុបបំបាត់ធចល ។ 

27.2 សាច់ម្របាក ់ន្ិខសាច់ម្របាក់សម្ម្ូល 

សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សម្ម្ូល រួម្មានសាច់របាក់កនុងនដ និងសម្តុល្យ្នាគារ និងរបាក់បធញ្ញើធៅ្នាគារ
ម្ដលមានោលវសានតធៅធពលតម្កល់ដំបូងមានរយៈធពល 3 ម្ខ្ ឬតិចជាង និងោរវិនិធោគរយៈធពលខ្លី ម្ដលអាច
បតូរជាសាច់របាក់ធពលណាក៏បាន ធដាយមានហ្និភ័យតិចតួចចំធពាឹះោរផ្ល្ស់បតូរតនម្ល ។ 

សាច់របាក់ និងសាច់របាក់សម្ម្ូលរតូវបានកត់រាាម្រំលស់នថលធដើម្ ធដាយធរបើវិ្ីសាស្តសតោររបាក់របសិរធភាពធៅ
កនុងរបាយោរណ៍សាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុ ។ 

27.3 ម្របាក់បង្ញ្ញើ ន្ិខម្របាកត់្ម្កល់ង្ៅធនាោរង្ផ្សខៗ 

របាក់បធញ្ញើ និងរបាក់តម្កល់ធៅ្នាគាររតូវបានកត់រាាម្រំលស់នថលធដើម្ ធដាយធរបើវិ្ីសាស្តសតោររបាក់របសិរធភាព
ធៅកនុងរបាយោរណ៍សាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុ ។ 

27.4 ម្របាក់បង្ញ្ញើ ន្ិខម្របាកត់្ម្កល់ង្ៅធនាោរជាត្ិម្ន្កម្ពុជា 

របាក់បធញ្ញើ និងរបាក់តម្កល់ធៅ្នាគារជាតិននកម្ពុជា ម្ដលរួម្បញ្ចូលទាំងរបាក់តម្កល់ធានាធដើម្រុនរតូវបានកត់រា
ាម្រំលស់នថលធដើម្ ធដាយធរបើវិ្ីសាស្តសតោររបាក់របសិរធភាព ។ 

របាក់តម្កល់ធានាធដើម្រុន រតូវបានរក្ារុករសបាម្ច្ាប់កម្ពុជាសតីពីរគរឹះសាថ្ន្នាគារ និងហិរញ្ញវតថុធហើយរតូវបាន
កំណត់ធដាយភាគរយននធដើម្រុនអប្បបរមាម្ដលតរម្ូវធដាយ្នាគារជាតិននកម្ពុជា ។ របាក់តម្កល់ធានាធដើម្រុនម្ិន
អាចផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់របតិបតតិោររបចំនថៃរបស់រកុម្ហ ុនធរ ធហតុដូធចនឹះម្ិនរតូវបានចត់រុកថាជាម្ផ្នកម្ួយនន
សាច់របាក់ និងសម្ម្ូលសាច់របាក់សរមាប់បង្ហ្ញកនុងរបាយោរណ៍លំហូរសាច់របាក់ធ ើយ ។ 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.5 ឥណទាន្ផតល់ដល់អត្ិងិរន្ 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន គឺជាររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុអនិសនទស្្ម្ដលោររូទាត់មានលកខណៈធថរ ឬអាចកំណត់
បានម្ដលម្ិនមានសរម្ង់តនម្លកនុងរីផ្្ារសកម្ម ធហើយរកុម្ហ ុនម្ិនមានបំណងលក់ភាល្ម្ៗ ឬកនុងរយៈធពលខ្លីណា
ម្ួយធនាឹះធរ ។ 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន រតូវបានគណនាាម្តនម្លសម្រសប បូកនរងោរចំណាយរបតិបតតិោរផ្ទ្ល់ ធហើយរតូវ
បានគណនាជាបនតបនាទ្ប់គិតាម្រំលស់នថលធដើម្ ធដាយធរបើវិ្ីសាស្តសតោររបាក់របសិរធភាព ។ 

27.6 ម្រទ្ព្យសកម្មង្ផ្សខៗ 

ររព្យសកម្មធផ្្្ងៗ រតូវបានកត់រាាម្ាម្រំលស់នថលធដើម្ធដាយធរបើវិ្ីសាស្តសតោររបាក់របសិរធភាពធៅកនុង    
របាយោរណ៍សាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុ ។ 

27.7 ម្រទ្ព្យ ន្ិខបរិកាខ្រ 

(ក) ការទ្ទ្ួលសាគ្ល់ ន្ិខការវាស់ណវខ 

ម្ផ្នកររព្យ និងបរិោខររតូវបានកត់រាាម្វិ្ីសាស្តសតនថលធដើម្ ដករំលស់បងគរ និងោរខាតបង់ធលើឱនភាពននតនម្លបងគរ
របសិនធបើមាន ។ 

ធៅធពលម្ផ្នកននររព្យ និងបរិោខ្រមានអាយុោលធរបើរបាស់ខ្ុសៗគាន្ធាតុទាំងធនាឹះរតូវបានធគចត់រុកជាម្ផ្នក      
ធផ្្្ងៗ (សមាសធាតុចម្្បងៗ)ននររព្យ និងបរិោខ្រ ។ 

ចំធណញ ឬខាតធលើោរលក់ធចញននររព្យ និងបរិោខ្រណាម្ួយ រតូវបានកំណត់ធដាយភាពខ្ុសគាន្រវាងសាច់របាក់
ររួលពីោរលក់ និងតនម្លធោងននម្ផ្នកធនាឹះ ធហើយរតូវបានររួលសាគ្ល់ជារបាក់ចំធណញធផ្្្ងៗធៅកនុង        របាយ
ោរណ៍ចំធណញ ឬខាត ។ 

(ខ) ការចំណាយបនាទ្ប់ 

នថលធដើម្ននោរផ្ល្ស់បតូរធាតុម្ួយននររព្យ និងបរិោខ្រម្ដលបានររួលសាគ្ល់រួចម្កធហើយរតូវបានបូកបញ្ចូលធៅកនុង
តនម្លធោងននម្ផ្នកធនាឹះ របសិនធបើវាអាចមានលរធភាពផ្តល់នូវអតថរបធោជន៍ធសដឋកិចចនាធពលអនាគតដល់        
រកុម្ហ ុន ធហើយតនម្លរបស់វាអាចវាស់ម្វងបានធដាយភាពធជឿជាក់ ។ តនម្លធោងននធាតុ ម្ដលបានជំនួសធនាឹះរតូវ
បានលុបធចល ។ ោល់ចំណាយកនុងោរម្ថទាំរបចំនថៃធផ្្្ងៗ រតូវបានររួលសាគ្ល់ធៅកនុងរបាយោរណ៍ចំធណញ 
ឬខាតកនុងោរិយបរិធចេរម្ដលបានធកើតធ ើង ។ 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.7 ម្រទ្ព្យ ន្ិខបរិកាខ្រ (ត្) 

(គ) រំលស់ 

រំលស់ រតូវបានគណនា និងម្បងម្ចកនថលធដើម្ននររព្យសកម្មដកតនម្លម្ដលធៅសល់ ធៅាម្អាយុោលធរបើរបាស់
បា ្ន់សាម្នននររព្យសកម្មនីម្ួយៗ ។ រំលស់ចប់ធផ្តើម្គណនាធៅធពលម្ដលររព្យសកម្មអាចធរបើរបាស់បាន ។ 
ចំធពាឹះវិ្ីសាស្តសតរំលស់ និងអាយុោលធរបើរបាស់ននររព្យ និងបរិោខ្រមានដូចខាងធរោម្៖ 

ោរម្កលំអអាគារជួល 25% ឬក៏រយៈធពលជួល, ម្ួយណាខ្លីជាង វិ្ីសាស្តសតននោររំលស់ធសមើភាគ 
ធរគឿងសង្ហ្រឹម្ និងធរគឿងបំពាក់ 25% វិ្ីសាស្តសតននោររំលស់ធសមើភាគ 
បរិោខ្រកុំព្យូរ័រ 50% វិ្ីសាស្តសតននោររំលស់ធសមើភាគ 
បរិោខ្រោរិោល័យ  25% វិ្ីសាស្តសតននោររំលស់ធសមើភាគ 
ោនយនត 25% វិ្ីសាស្តសតននោររំលស់ធសមើភាគ 

របសិនធបើមានោរម្កម្របជាសារវនតធៅធលើអរារំលស់ អាយុោលធរបើរបាស់ តនម្លធៅសល់ននររព្យ និងបរិោខ្រ ធនាឹះ
រំលស់រតូវបានកំណត់ធ ើងវិញ ធដើម្្បីឆលុឹះបញ្្្ំងនូវោរបា ្ន់សាម្នថមី ។ 

ររព្យ និងបរិោខ្រម្ដលបានធ្វើរំលស់អស់ គឺរតូវបានកត់រាកនុងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុរហូតដល់លក់ធចញ ឬលុប
ធចល ។ 

27.8 ម្រទ្ព្យសកម្មអរូប ី

ររព្យសកម្មអរូបី រួម្មានអាជាញ្ប័ណណកម្មវិ្ីកុំព្យូរ័រ និងនថលធដើម្ម្ដលជាប់ទាក់រង រតូវបានកំណត់ធដាយតនម្លធដើម្ ដក
រំលស់បងគរ និងឱនភាពននតនម្លបងគររបសិនធបើមាន ។ 

ររព្យសកម្មអរូបី រតូវបានរំលស់ ម្ផ្អកធលើវិ្ីសាស្តសតរំលស់ធថរាម្អរា 20% កនុង 1ឆន្ំ ។ របសិនធបើមានម្កម្របជា     
សារវនតធៅធលើអរារំលស់ អាយុោលធរបើរបាស់ ឬតនម្លធៅសល់ននររព្យសកម្មអរូបធីនាឹះ រតូវបានកំណត់ធ ើងវិញ 
ធដើម្្បីឆលុឹះបញ្្្ំងនូវោរបា ្ន់សាម្នថមី ។ 

27.9 ឱន្ភាពម្ន្ត្ម្ម្ ្

ម្រទ្ព្យសកម្មម្ិន្ណម្ន្ហិរញ្ញវត្ថុ 

តនម្លធោងននររព្យសកម្មម្ិនម្ម្នហិរញ្ញវតថុរបស់រកុម្ហ ុន រតូវបានរតួតពិនិត្យធ ើងវិញធៅោល់ោលបរិធចេរោយ
ោរណ៍នីម្ួយៗ ធដើម្្បីកំណត់ថាធតើមានសញ្ញ្ណាម្ួយ ម្ដលបង្ហ្ញថាររព្យសកម្មទាំងធនាឹះមានឱនភាពននតនម្ល ។ 
របសិនធបើមានសញ្ញ្ធនាឹះធកើតធរ្បើង ោរបា ្ន់សាម្នធលើតនម្លម្ដលអាចរបម្ូលម្កវិញបានននររព្យសកម្មរតូវបានធ្វើ
ធរ្បើង ។ 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.9 ឱន្ភាពម្ន្ត្ម្ម្្ (ត្) 

ម្រទ្ព្យសកម្មម្ិន្ណម្ន្ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

តនម្លម្ដលអាចរបម្ូលម្កវិញបានននររព្យសកម្ម ឬឯកាបធងកើតសាច់របាក់ គឺម្ផ្អកធលើតនម្លម្ដល្ំជាងរវាងតនម្ល
ធរបើរបាស់ និងតនម្លសម្រសបដកចំណាយធលើោរលក់ធចញ។ កនុងោរបា ្ន់របមាណតនម្លធរបើរបាស់លំហូរសាច់
របាក់រំពរងថានរងររួលបាននាធពលអនាគត រតូវបានធ្វើអប្បហ្រតនម្លបចចុប្បននធដាយធរបើអរាោររបាក់ម្ុនបង់ពនធ
ម្ដលម្ដលឆលុឹះបញ្្្ំងោរបា ្ន់របមាណតនម្លធពលធវល្ កនុងលកខខ្ណឌរីផ្្ារបចចុប្បនន និងហ្និភ័យជាក់ល្ក់ 
សរមាប់ររព្យសកម្មទាំងធនាឹះ ។ 

សរមាប់ធគាលបំណងននោររតួតពិនិត្យធលើឱនភាពននតនម្លររព្យសកម្ម រតូវបានដាក់បញ្ចូលគាន្ជារកុម្ធៅកនុងរកុម្
ររព្យសកម្មតូចៗបំផ្ុត ម្ដលអាចបធងកើតជាលំហូរសាច់របាក់ពីោរធរបើរបាស់ ធដាយម្ិនពរងម្ផ្អកធលើលំហូរ          
សាច់របាក់ននររព្យសកម្មដនរធរៀត ឬរកុម្ររព្យសកម្មដនរធរៀត (“ឯកាបធងកើតសាច់របាក់”) ។ 

ោរខាតបង់ធលើឱនភាពននតនម្ល រតូវបានររួលសាគ្ល់របសិនធបើតនម្លធោងននររព្យសកម្ម ឬឯកាបធងកើតសាច់
របាក់មានចំនួនធលើសពីតនម្លម្ដលអាចរបម្ូលបានម្កវិញ ។ ោរខាតបង់ធលើឱនភាពននតនម្ល រតូវបានកត់រាជា
ចំធណញ ឬខាត ។ 

27.10 បំណុលង្ផ្សខៗ 

បំណុលធផ្្្ងៗ រតូវបានកត់រាាម្រំលស់នថលធដើម្ ធដាយធរបើវិ្ីសាស្តសតោររបាក់របសិរធភាពធៅកនុងរបាយោរណ៍
សាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុ ។ 

27.11 សំវិធាន្ធន្ 

សំវិធាន្ន រតូវបានររួលសាគ្ល់ធៅធពលម្ដលរកុម្ហ ុនមានោតពវកិចចាម្ផ្លូវច្ាប់ ឬោតពវកិចចរបធោលនា
ធពលបចចុប្បនន ម្ដលជាលរធផ្លននរពរតតិោរណ៍កនលងផ្ុតធៅ ធហើយមានលរធភាពម្ដលតរម្ូវឲ្យមានលំហូរធចញនូវ
អតថរបធោជន៍ធសដឋកិចចកនុងោរបំធពញនូវោតពវកិចចធនាឹះ ធហើយចំនួនសំវិធាន្ន រតូវបានបា ្ន់សាម្នរបកបធដាយ
ភាពធជឿជាក់ ។ សំវិធាន្នរតូវបានកំណត់ធដាយអប្បហ្រលំហូរររករបាក់ ម្ដលរំពរងថានរងរតូវរូទាត់នាធពល
អនាគតធដាយធរបើអរាម្ុនបង់ពនធ ម្ដលឆលុឹះបញំ្្្ងពីោរបា ្ន់របមាណននតនម្លធពលធវល្កនុងលកខខ្ណឌរីផ្្ារ
បចចុប្បនន និងហ្និភ័យជាក់ល្ក់ចំធពាឹះបំណុលទាំងធនាឹះ។ ោរធកើនធ ើងននសំវិធាន្នធដាយសារធពលធវល្ 
រតូវបានររួលសាគ្ល់ជាចំណាយហិរញ្ញប្បទាន ។ 

 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី

កំណត់សមាគ លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.12 អត្ថម្របោរន្៍ន្ិង្ោរិត្ 

(ក) អត្ថម្របោរន្៍របស់ន្ិង្ោរិករយៈង្ពលខ្ី 

អតថរបោជន៍របស់បុគគលិករយៈធពលខ្លីជាចំណាយ ធៅធពលម្ដលធសវាកម្មពាក់ព័នធរតូវបានផ្តល់ជូន ។ បំណុល 
រតូវបានររួលសាគ្ល់ចំធពាឹះចំនួនររករបាក់ម្ដលរំពរងថានរងរតូវបង់របសិនធបើរកុម្ហ ុនមាន ោតពវកិចចាម្ច្ាប់ ឬ
របធោលធដើម្្បីបង់ចំនួនធនឹះ ម្ដលជាលរធផ្លននធសវាកម្មកនលងម្កម្ដលផ្តល់ធដាយបុគគលិក ធហើយោតពវកិចចអាច
រតូវបានបា ្ន់របមាណបានធដាយភាពធជឿជាក់ ។ 

(ខ) អត្ថម្របង្ោរន្៍ន្ិង្ោរិត្រយៈង្ពលណវខង្ផ្សខៗ 

ោតពវកិចចរបស់រកុម្ហ ុនចំធពាឹះអតថរបធោជន៍និធោជិតរយៈធពលម្វង ម្ដលរួម្មានរបាក់អតីតភាពោរង្រ គឺជា
ចំណាយធលើអតថរបធោជន៍ម្ដលនិធោជិតរតូវររួលបានកនុងោរបំធពញោរង្រ កនុងោរិយបរិធចេរម្ុន និង              
បចចុប្បនន ។ អតថរបធោជន៍និធោជិតរយៈធពលម្វង រតូវបានធ្វើអប្បហ្រធដើម្្បីកំណត់តនម្លបចចុប្បនន។ ោរវាស់ម្វង
ធ ើងវិញ រតូវបានររួលសាគ្ល់ជាចំធណញ ឬខាត ។ 

27.13 ភាគល្ភ 

ភាគល្ភម្ដលបានរបោស និងអនុម្័តធដាយភាគរុនិករបស់រកុម្ហ ុន ម្ុនធពលចុងោរិយបរិធចេរ រតូវបានររួល
សាគ្ល់ថាជាបំណុល និងរតូវបានោត់ធចញពីរបាក់ចំធណញរក្ារុកធៅកនុងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 

ភាគល្ភម្ដលបានរបោស និងអនុម្័តធដាយភាគរុនិករបស់រកុម្ហ ុនបនាទ្ប់ពីោលបរិធចេរោយោរណ៍ម្ិនរតូវ
បានររួលសាគ្ល់ថាជាបំណុលធរ ប ុម្នតរតូវបានល្តរតដាងធៅកនុងរបាយោរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 

27.14 ការម្របាក់ 

ចំណូល និងចំណាយោររបាក់រតូវបានររួលសាគ្ល់ជាចំធណញ ឬខាត ធដាយធរបើវិ្ីសាស្តសតោររបាក់របសិរធ              
ភាព។ អរាោររបាក់របសិរធិភាព គឺជាអរាម្ដលធ្វើអប្បហ្រសាច់របាក់ ម្ដលរំពរងថារតូវរូទាត់ ឬររួលបាន
ធពលអនាគតាម្រយៈអាយុោលម្ដលរំពរងរុកននររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវតថុ (ឬកនុងករណីរយៈ
ធពលខ្លីសម្រសបម្ួយ) ឲ្យម្កធសមើនរងតនម្លធោងននររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវតថុ ។ 

ធៅធពលគណនាអរាោររបាក់របសិរធភាព រកុម្ហ ុនរតូវបា ្ន់សាម្នលំហូរសាច់របាក់នាធពលអនាគតធដាយ
ពិចរណាធលើលកខខ្ណឌកិចចសន្ោទាំងអស់ននឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ ប ុម្នតម្ិនម្ម្នោរបាត់បង់ឥណទាននាធពល
អនាគតធរ ។ 

ោរគណនាអរាោររបាក់របសិរធិភាពរួម្មាននថលរបតិបតតិោរ និងកនរម្ និងពិនទុម្ដលបានបង់ ឬររួលម្ដលជាម្ផ្នក
ភាជ្ប់នរងអរាោររបាក់របសិរធភាព ។ នថលធដើម្របតិបតតិោរ រួម្មានោរចំណាយបម្នថម្ម្ដលធកើតធ ើងធដាយផ្ទ្ល់
ធៅនរងោររិញ ឬលក់ររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវតថុ ។ 

 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី

កំណត់សមាគ លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.15 កម្ម្រម្ង្រើខសារ 

ចំណូល និងចំណាយកនរម្ និងធជើងសារ ម្ដលភាជ្ប់នរងអរាោររបាក់របសិរធិភាពធលើររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ ឬ
បំណុលហិរញ្ញវតថុរតូវបានបញ្ចូលកនុងោរគណនាអរាោររបាក់របសិរធិភាព ។ 

ចំណូលកនរម្ និងធជើងសារធផ្្្ងៗ រតូវបានររួលសាគ្ល់ធៅធពលធសវាកម្មពាក់ព័នធរតូវបានបំធពញ ។ របសិនធបើ 
កិចចសន្ោឥណទាន ម្ិនរំពរងថានរងមានោរដករបាក់កម្ចី ធនាឹះនថលធសវាម្ដលទាក់រងនរងរបាក់កម្ចី រតូវបានររួល
សាគ្ល់ធដាយម្ផ្អកធលើម្ូលដាឋ្នធថរកនុងរយៈធពលននកិចចសន្ោឥណទាន ។ 

កនរម្ចំណាយ និងធជើងសារធផ្្្ងៗ ពាក់ព័នធនរងចំណាយរបតិបតតិោរ និងនថលធសវាកម្ម រតូវបានកត់រាជាចំណាយ
ធៅធពលម្ដលធសវាកម្មបានររួល ។ 

27.16 ភត្ិសន្្ា 

ភតិសន្ោ រតូវបានចត់ថាន្ក់ជាភតិសន្ោហិរញ្ញវតថុធៅធពលម្ដលលកខខ្ណឌននភតិសន្ោធនាឹះ ធផ្ទរជាសារវនតនូវោល់
ហ្និភ័យ សិរិធអារស័យផ្ល និងកម្មសិរិធននររព្យសកម្ម ភតិសន្ោដល់រកុម្ហ ុន ។ ភតិសន្ោធផ្្្ងធរៀត រតូវបាន
ចត់ថាន្ក់ជាភតិសន្ោរបតិបតតិោរ ។ 

សិរធិធៅធលើររព្យសកម្មធរោម្ភតិសន្ោហិរញ្ញវតថុ រតូវបានររួលសាគ្ល់ជាររព្យសកម្មរបស់រកុម្ហ ុនាម្តនម្ល  
សម្រសប ឬរបសិនធបើទាបជាងរតូវយកតនម្លបចចុប្បននននោររូទាត់អប្បបរមាធលើភតិសន្ោ) ធៅធពលចប់ធផ្តើម្នន   
ភតិសន្ោ ។ បំណុលពាក់ព័នធម្ដលរតូវរូទាត់សងធៅឲ្យភតិបតីរតូវបានកត់រាកនុងរបាយោរណ៍សាថ្នភាព     
ហិរញ្ញវតថុ ជាបំណុលភតិសន្ោហិរញ្ញវតថុ ។ ោររូទាត់ភតិសន្ោរតូវបានម្បងម្ចករវាងចំណាយហិរញ្ញប្បទាន និង
ោរោត់បនថយបំណុលភតិសន្ោ ធដើម្្បីររួលបាននូវអរាោររបាក់ធថរម្ួយធលើសម្តុល្យបំណុលម្ដលធៅសល់ 
។ ចំណាយហិរញ្ញប្បទាន រតូវបានដកធចញធៅធពលធ្វើោរវាស់ម្វងជាចំធណញ ឬខាត។ ររព្យសកម្មធរោម្ភតិ
សន្ោហិរញ្ញវតថុ រតូវបានរួម្បញ្ចូលកនុងររព្យ និងបរិោខ្រ ធហើយរតូវធ្វើរំលស់ នងិបា ្នរបមាណឱនភាពននតនម្លដូចគាន្
ធៅនរងររព្យសកម្មធផ្្្ងធរៀតរបស់រកុម្ហ ុនផ្ងម្ដរ ។ 

នថលឈនួលម្ដលរតូវរូទាត់ធលើភតិសន្ោរបតិបតតិោររតូវបានកត់រាជាចំធណញ ឬខាតាម្ម្ូលដាឋ្នរំលស់ធថរធៅ
ាម្ធថរធវល្ននភតិសន្ោ ។ 

27.17 ពន្ធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ 

ពនធធលើរបាក់ចំធណញរួម្មានពនធធលើរបាក់ចំធណញរបចំឆន្ំ និងពនធពន្ោរ។ ពនធធលើរបាក់ចំធណញរបចំឆន្ំ និង
ពនធពន្ោររតូវបានររួលសាគ្ល់ជាចំធណញ ឬខាត ធលើកម្លងម្តធាតុណាម្ដលបានររួលសាគ្ល់កនុងរបាយោរណ៍ 
លរធផ្លលម្អិតធផ្្្ងធរៀត ។ 

ពនធធលើរបាក់ចំធណញរបចំឆន្ំ គឺជាពនធម្ដលរំពរងថារតូវបង់ធៅធលើរបាក់ចំធណញជាប់ពនធរបចំឆន្ំធដាយធរបើអរា
ពនធម្ដលបានអនុម្័ត ឬបានអនុម្័តជាអារិ៍ធៅោលបរិធចេរោយោរណ៍ និងនិយ័តភាពទាំងឡាយធៅធលើពនធរតូវ
បង់ពីឆន្ំម្ុនៗ ។ 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី

កំណត់សមាគ លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.17 ពន្ធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ (ត្) 

ពនធពន្ោររតូវបានកំណត់ធៅធលើភាពលំធអៀងរវាងតនម្លធោងននររព្យសកម្ម និងបំណុលធៅកនុងរបាយោរណ៍
ហិរញ្ញវតថុ និងតនម្លធោងសរមាប់ោរគិតពនធ (ធៅថាភាពលំធអៀងបធណាត្ឹះអាសនន) ។ 

ពនធពន្ោរជាបំណុល រតូវររួលសាគ្ល់ធលើភាពលធម្អៀងបធណាត្ឹះអាសននម្ដលរំពរងថា នរងបធងកើនរបាក់ចំធណញម្ដល
ជាប់ពនធនាធពលអនាគត ។ ពនធពន្ោរជាររព្យសកម្មរតូវបានររួលសាគ្ល់សរមាប់ភាពលំធអៀងបធណាត្ឹះអាសនន
ទាំងឡាយណាម្ដលរំពរងថានរង ោត់បនថយរបាក់ចំធណញជាប់ពនធនាធពលអនាគតរួម្ទាំងោរខាតពនធ ឬ                
ឥណទានពនធម្ដលម្ិនទាន់បានធរបើរបាស់ធផ្្្ងៗ ។ ពនធពន្ោរជាររព្យសកម្ម រតូវបានររួលសាគ្ល់ាម្ចំនួន
ម្ដលគិតថាអាចធរបើរបាស់បានខ្ពស់បំផ្ុត ធដាយម្ផ្អកធលើម្ូលដាឋ្នរបាក់ចំធណញជាប់ពនធនាធពលបចចុប្បនន ឬ                 
នាធពលអនាគត ធហើយមានលរធភាពខ្ពស់កនុងោរអាចយកម្កធរបើរបាស់បាន ។ 

តនម្លធោងសុរធននពនធពន្ោរជាររព្យសកម្ម រតូវបានរតួតពិនិត្យធ ើងវិញធៅធរៀងោល់ោលបរិធចេរោយោរណ៍ និង
រតូវបានធ្វើនិយ័តភាពធដើម្្បី ឆលុឹះបញ្្្ំងពីោរវាយតនម្លរបាក់ចំធណញជាប់ពនធនាធពលអនាគត ។ និយ័តភាពទាំង
ធនាឹះរតូវបានររួលសាគ្ល់ជាចំធណញ ឬខាតធៅកនុងរបាយោរណ៍លរធផ្លលម្អិតធលើកម្លងម្តនិយ័តភាពម្ដល
ពាក់ព័នធនរងខ្ទង់ចំណូល ឬចំណាយម្ដលរតូវររួលសាគ្ល់កនុងរបាយោរណ៍លរធផ្លលម្អិតធផ្្្ងៗ ធដាយ               
និយ័តភាពធនាឹះរតូវម្តររួលសាគ្ល់ធៅកនុងរបាយោរណ៍លរធផ្លលម្អិតធផ្្្ងៗ ។ 

ពនធពន្ោរ រតូវបានគណនាាម្អរាពនធម្ដលធរបើសរមាប់ោរគណនារបាក់ចំធណញជាប់ពនធ (ោរខាតពនធ) កនុង
ោរិយបរិធចេរម្ដលពនធពន្ោរជាររព្យសកម្មរំពរងថានរងធរបើរបាស់បាន ឬបំណុលជាពនធពន្ោររំពរងថានរងរតូវរូទាត់
ធដាយធរបើអរាពនធម្ដលបានអនុម្័ត ឬបានកំណត់ជាអារិ៍នាធៅសរមាប់ោលបរិធចេរោយោរណ៍ ។ 

27.18 ម្រទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ន្ខិបណំុលហិរញ្ញវត្ថុ 

(ក) ការទ្ទ្ួលសាគ្ល់ 

រកុម្ហ ុន ររួលសាគ្ល់ដំបូងនូវររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ និងបំណុលហិរញ្ញវតថុធៅធពលម្ដលរកុម្ហ ុនបានោល្យជា               
ភាគីននោរផ្តល់កិចចសន្ោននឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 

ររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវតថុ ម្ដលបានវាស់ម្វងដំបូងាម្តនម្លសម្រសបបូកនរងចំណាយរបតិបតតិោរ
ម្ដលរួម្ចំម្ណកធដាយផ្ទ្ល់ធៅធលើោររិញ ឬលក់ឧបករណ៍ធនាឹះ ។ 

(ខ) ចំណាត្់ថា្្ក់ 

រកុម្ហ ុនចត់ចំណាត់ថាន្ក់ររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ និងបំណុលហិរញ្ញវតថុរបស់ខ្លួនជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុម្ូលដាឋ្ន 
ម្ដលមានម្ចងកនុងម្ផ្នករី 11 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុម្ូលដាឋ្ន ។ 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.18 ម្រទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ន្ិខបណំុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(គ) ការឈប់ទ្ទ្ួលសាគ្ល់ 

រកុម្ហ ុនឈប់ររួលសាគ្ល់ររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ ធៅធពលម្ដលសិរធិររួលបានសាច់របាក់ាម្កិចចសន្ោននររព្យ
សកម្មធនាឹះផ្ុតកំណត់ ឬរកុម្ហ ុន បានធផ្ទរសិរធិកនុងោរររួលបានសាច់របាក់ាម្កិចចសន្ោកនុងរបតិបតតិោរម្ដល
ហ្និភ័យ និងផ្លចំធណញននភាពជាមា្្ស់កម្មសិរធិធលើររព្យសកម្ម ហិរញ្ញវតថុរតូវបានធផ្ទរធចញ ឬកនុងករណីម្ិន
ធផ្ទរធចញ ឬម្និរក្ាហ្និភ័យ និងផ្លចំធណញននភាពជាមា្្ស់កម្មសិរធិធលើររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ និងម្ិនរក្ាោរ
រគប់រគងធៅធលើររព្យសកម្មម្ដលធផ្ទរធចញ ។ 

រកុម្ហ ុនឈប់ររួលសាគ្ល់បំណុលហិរញ្ញវតថុ ធៅធពលោតពវកិចចកិចចសន្ោរតូវបានរំសាយ ឬលុបធចល ឬផ្ុត
កំណត់ ។ 

(ឃ) ការកាត្់កខ 

ររព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវតថុរតូវបានោត់កង ធហើយតនម្លធោងសុរធរតូវបង្ហ្ហញធៅកនុងរបាយោរណ៍សាថ្ន
ភាពហិរញ្ញវតថុ ធៅធពលរកុម្ហ ុនមានសិរធិាម្ផ្លូវច្ាប់ធដើម្្បីរូទាត់ និងមានបំណងធ្ើវោររូទាត់ធលើម្ូលដាឋ្នតនម្ល
សុរធ ឬធដើម្្បីររួលសាគ្ល់ររព្យសកម្ម និងរូទាត់បំណុលជារបចំ ។ 

(ខ) ការវាស់ណវខរំលស់ម្ង្ង្ដើម្ 

រំលស់នថលធដើម្ននររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវតថុ គឺជាចំនួនម្ដលររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ និងបំណុល   
ហិរញ្ញវតថុ ម្ដលបានកត់រាាម្របាក់ធដើម្ដំបូង ដកោររូទាត់របាក់ធដើម្ បូក ឬដកចំនួនរំលស់បងគរធដាយធរបើវិ្ី
សាស្តសតោររបាក់របសិរធិភាពននភាពខ្ុសគាន្រវាងចំនួនររករបាក់ម្ដលបានររួលសាគ្ល់ដំបូង និងចំនួនដល់ោល
កំណត់ ដកឱនភាពននតនម្ល ។ 

(ច) ការវាស់ណវខត្ម្ម្្សម្ម្រសប 

តនម្លសម្រសប គឺជាតនម្លម្ដលគួរររួលបានធដើម្្បីលក់ររព្យសកម្ម ឬបង់ធដើម្្បីធផ្ទរបំណុល កនុងរបតិបតតិោរធរៀបរយ 
រវាងអនកចូលរួម្រីផ្្ារធៅោលបរិធចេរវាស់ម្វងជាធគាល ឬកនុងករណីម្ិនមាន រតូវយករីផ្្ារម្ដលមានអតថ
របធោជន៍បំផ្ុតម្ដលរកុម្ហ ុនររួលបានធៅោលបរិធចេរធនាឹះ ។ តនម្លសម្រសបននបំណុលោរឆលុឹះបញំ្្្ងពី       
ហ្និភ័យម្ិនដំធណើរោររបស់វាធនាឹះធរ ។ 

របសិនធបើអាចរកុម្ហ ុនវាស់ម្វងតនម្លសម្រសប ធដាយធរបើរបាស់តនម្លបា ្ន់សាម្នម្ដលបានដករសង់ពីរីផ្្ារសកម្ម
សរមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុធនាឹះ ។ រីផ្្ាររតូវបានចត់រុកថាសកម្មរបសិនធបើរបតិបតតិោរសរមាប់ររព្យសកម្ម ឬ
បំណុលរតូវធកើតធ ើងធដាយមានបរិមាណរគប់រគាន់ធដើម្្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតនម្លជារបចំ ។ 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី

កំណត់សមាគ លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.18 ម្រទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ន្ិខបណំុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ច) ការវាស់ណវខត្ម្ម្្សម្ម្រសប (ត្) 

របសិនធបើម្ិនមានតនម្លបា ្ន់សាម្នពីរីផ្្ារសកម្មធរធនាឹះ រកុម្ហ ុនអាចធរបើបធចចកធរសវាយតនម្លម្ដលធរបើរបាស់
ធាតុចូលម្ដលអាចសធងកតបានជាអតិបរមា និងោត់បនថយោរធរបើរបាស់ធាតុចូលម្ដលម្ិនអាចអធងកតបានជា             
អតិបរមា។ បធចចកធរសវាយតនម្លម្ដលរតូវបានធរជើសធរើសរួម្បញ្ចូលកាត្ទាំងអស់ ម្ដលអនកចូលរួម្កនុងរីផ្្ារ
ពិចរណាធលើោរកំណត់តនម្លរបតិបតតិោរ ។ 

ភសដុាងលអបំផ្ុតននតនម្លសម្រសបននឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ ធៅធពលររួលសាគ្ល់ដំបូងជា្ម្មា គឺជាតនម្ល      
របតិបតតិោរ្ម្មា ឧទាហរណ៍ តនម្លសម្រសបននតនម្លតបសនងម្ដលបានផ្តល់ឲ្យ ឬររួលបាន។ របសិនធបើរកុម្
ហ ុនកំណត់ថាតនម្លសម្រសបធៅធពលររួលសាគ្ល់ដំបូង ខ្ុសគាន្ពីតនម្លរបតិបតតិោរ ធហើយតនម្លសម្រសបម្ិនមាន
ោរបញ្ជ្ក់ពីសរម្ង់តនម្លពីរីផ្្ារសកម្មសរមាប់ររព្យសកម្ម ឬបំណុលរសធដៀងគាន្ និងម្ិនម្ផ្អកធលើបធចចកធរស
វាយតនម្ល ម្ដលធរបើរបាស់រិននន័យពីរីផ្្ារម្ដលអាចសធងកតបាន ធនាឹះឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានវាស់ម្វងដំបូង
ាម្តនម្លសម្រសប ធដាយនិយតកម្មធដើម្្បីពន្ោរភាពខ្ុសគាន្រវាងតនម្លសម្រសបននោរររួលសាគ្ល់ដំបូង និងតនម្ល      
របតិបតតិោរ ។ បនាទប់ម្កភាពខ្ុសគាន្ធនាឹះ រតូវបានររួលសាគ្ល់ជាចំធណញ ឬខាតធដាយម្ផ្អកធលើម្ូលដាឋ្ន         
សម្រសបធៅាម្អាយុោលឧបករណ៍ ប ុម្នតម្ិនយូរជាងធពលម្ដលធ្វើោរវាយតនម្ល គឺរតូវបានគាំររទាំងរសុង
ធដាយរិននន័យរីផ្្ារម្ដលអាចសធងកតបាន ឬរបតិបតតិោររតូវបានបិរ ។ 

(ឆ) ការកំណត្់អត្តសញ្ញ្ណ ន្ិខការវាស់ណវខម្ន្ឱន្ភាព 

ភសតុតាខណដលបញ្ជ្ក់ពីឱន្ភាព 

នាោលបរិធចេរោយោរណ៍នីម្ួយៗ រកុម្ហ ុនវាយតនម្ល ថាធតើមានភសតុាងជាក់ម្សតងននររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុម្ដល
រតូវបានវាស់ម្វងធដាយនថលធដើម្ ឬរំលស់នថលធដើម្មានសញ្ញ្ណឱនភាពឬធរ ។ ររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ ឬរកុម្ររព្យ
សកម្មហិរញ្ញវតថុ មានឱនភាពធៅធពលមានភសដុាងបង្ហ្ញថារពរតតិោរណ៍ខាតបង់បានធកើតធ ើង បនាទ្ប់ពីោរ
ររួលសាគ្ល់ដំបូងននររព្យសកម្ម ធហើយរពរតតិោរណ៍បាត់បង់មានផ្លប ឹះពាល់ដល់លំហូរសាច់របាក់ នាធពល
អនាគតននររព្យសកម្មម្ដលអាចបា ្ន់សាម្នបាន ។ 

ភសតុាងម្ដលបញ្ជ្ក់ថាររព្យសកម្មមានឱនភាព រួម្មាន៖ 

- ោរលំបាកម្ផ្នកហិរញ្ញវតថុជាសារវនតរបស់អនកខ្ចី ឬអនកធបាឹះផ្្ាយ 
- ភាពយឺតោ ្វ ឬោរម្ិនរូទាត់សងធដាយអនកខ្ចី 
- ោរធរៀបចំធ ើងវិញនូវលកខខ្ណឌរូទាត់សង ម្ដលរកុម្ហ ុនម្ិនបានរំពរងរុក 
- សញ្ញ្ណបង្ហ្ញថាកូនបំណុលនរងជួបរបរឹះោរក្្័យ្ន 
- ោរបាត់បង់ននរីផ្្ារសកម្មសរមាប់ម្ូលប័រត ឬ 
- រិននន័យ ម្ដលអាចសធងកតបានទាក់រងធៅនរងរកុម្ននររព្យសកម្មដូចជាោរផ្ល្ស់បតូរអវិជជមានននសាថ្នភាព

រូទាត់របស់កូនបំណុល ឬអនកធបាឹះផ្្ាយធៅកនុងរកុម្ ឬលកខខ្ណឌធសដឋកិចចម្ដលទាក់រងគាន្ធៅកនុងរកុម្ ។ 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី

កំណត់សមាគ លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.18 ម្រទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ន្ិខបណំុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ឆ) ការកំណត្់អត្តសញ្ញ្ណ ន្ិខការវាស់ណវខម្ន្ឱន្ភាព (ត្) 

ការវាយត្ម្ម្្ង្ទាល ន្ិខជាម្រកុម្ 

ោល់ររព្យសកម្មធទាលសារវនត រតូវបានវាយតនម្លធផ្្្ងៗពីគាន្ចំធពាឹះឱនភាព ។ 

ររព្យសកម្មម្ដលរតូវបានធគរកធ ើញថា ម្ិនមានឱនភាពរតូវបានវាយតនម្លជារកុម្ធលើឱនភាពម្ដលបានធកើតធ ើង 
ប ុម្នតម្ិនទាន់បានកំណត់បញ្ជ្ក់ធៅធ ើយ ។ 

សមាសធាតុនីម្ួយៗននសំវិធាន្នធលើឱនភាព រតូវអនុវតតធៅធលើររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុម្ដលរតូវបានវាយតនម្ល
ធទាលចំធពាឹះឱនភាព ធហើយរតូវបានធគរកធ ើញថាមានឱនភាព ធហើយម្ផ្អកធលើោរបា ្ន់សាម្នដ៏របធសើរបំផ្ុតរបស់
អនករគប់រគងធលើតនម្លបចចុប្បននននលំហូរសាច់របាក់ ម្ដលរំពរងថានរងររួលបាន ។ កនុងោរបា ្ន់សាម្នលំហូរសាច់
របាក់ទាំងធនឹះ អនករគប់រគងធ្វើោរវិនិចេ័យអំពីសាថ្នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់កូនបំណុល នងិតនម្លម្ដលអាចកំណត់បាន
ននររព្យបញំ្្្ណាម្ួយ ។ ឱនភាពននររព្យសកម្មធទាល រតូវបានវាយតនម្លធលើគុណរបធោជន៍របស់វា ធហើយយុរធ
សាស្តសត និងោរបា ្ន់របមាណលំហូរសាច់របាក់ម្ដលអាចរកបានម្កវិញ រតូវបានអនុម្័តធដាយអនករគប់រគងធដាយ            
ឯកោជ្យ ។ 

សមាសធាតុជារកុម្ននសំវិធាន្ន រតូវបានបធងកើតធ ើងសរមាប់៖ 

• រកុម្ននរបាក់កម្ចីមានលកខណៈដូចគាន្ម្ដលម្ិនរតូវបានចត់រុកថាមានលកខណៈសារវនតធទាល និង 
• រកុម្ននររព្យសកម្មម្ដលមានលកខណៈសារវនតធទាល ប ុម្នតម្ិនរតូវបានធគរកធ ើញថាមានឱនភាព 

សំវិធាន្នជារកុម្ននរបាក់កម្ចីម្ដលមានលកខណៈដូចគាន្រតូវបាន បធងកើតធ ើងធដាយធរបើវិ្ីសាស្តសតសថិតិ ដូចជាវិ្ី
សាស្តសតអរាបនត ឬសរមាប់បណាត្ឥណទានតូចៗ ម្ដលមានព័ត៌មានម្ិនរគប់រគាន់ ឬរូបម្នតម្ផ្អកធលើបរពិធសា្ន៍  
អរាោរខាតបង់ធោងាម្និនាន្ោរពីម្ុន ។ 

កនុងោរវាយតនម្លសំវិធាន្នធលើឱនភាពជារកុម្ គណៈរគប់រគងពិចរណាធលើកាត្ដូចជា គុណភាពឥណទាន 
រំហំឥណទាន ោររបម្ូលផ្តុំ និងកាត្ធសដឋកិចច ។ ធដើម្្បីបា ្ន់របមាណនូវសំវិធាន្នចំបាច់ ោរបា ្ន់សាម្នរតូវបាន
បធងកើតធ ើងធដើម្្បីកំណត់ពីរធបៀបោរខាតបង់ជាយថាផ្ល រតូវបានកំណត់ និងតរម្ូវបញ្ចូលបា ្ោ ្ម្ម្ រត ម្ដលម្ផ្អក
ធលើ     បរពិធសា្ន៍ពីម្ុន និងសាថ្នភាពធសដឋកិចចបចចុប្បនន ។ ភាពរតរម្រតូវននសំវិធាន្នអារស័យធលើោរសនមត់ម្ ូ
ម្ដល និងបា ្ោ ្ម្ម្ រតម្ដលរតូវបានធរបើកនុងោរកំណត់សំវិធាន្នរួម្ ។ 

ការវាស់ណវខ 

សំវិធាន្នធលើឱនភាពននតនម្លននររព្យសកម្ម វាស់ម្វងាម្រំលស់នថលធដើម្ រតូវបានគណនាជាភាពខ្ុសគាន្រវាងតនម្ល
ធោង និងតនម្លបចចុប្បននននលំហូរសាច់របាក់នាធពលអនាគត ម្ដលរតូវបានោត់បនថយាម្អរាោររបាក់របសិរធ
ភាពដំបូងននររព្យសកម្មធនាឹះ ។ 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី

កំណត់សមាគ លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 
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27. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.18 ម្រទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ន្ិខបណំុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ឆ) ការកំណត្់អត្តសញ្ញ្ណ ន្ិខការវាស់ណវខម្ន្ឱន្ភាព (ត្) 

ត្ំហយម្ន្ឱន្ភាព ន្ិខការលុបង្ចល 

របសិនធបើកនុងរយៈធពលជាបនតបនាទ្ប់ចំនួនននតនម្លឱនភាពមានោរថយចុឹះ ធហើយោរថយចុឹះអាចទាក់រងធៅនរង
រពរតតិោរណ៍ម្ដលធកើតធ ើងបនាទ្ប់ពីឱនភាពរតូវបានររួលសាគ្ល់ រកុម្ហ ុនរតូវដកធចញោរខាតបង់ននឱនភាព 
ម្ដលបានររួលសាគ្ល់ពីម្ុនធដាយផ្ទ្ល់ ឬធដាយនិយ័តភាពគណនីសំវិធាន្ន ។ 

តំហយសំវិធាន្ន ម្ិនអាចធលើសពីតនម្លធោងននររព្យសកម្មហិរញ្ញវតថុ (ដកសំវិធាន្ន) ម្ដលធលើសពីចំនួន
តនម្លធោងម្ដលឱនភាពតនម្លម្ិនរតូវបានររួលសាគល់ពីម្ុន ។ រកុម្ហ ុនរតូវររួលសាគ្ល់ចំនួនររករបាក់ម្កតរម្ូវ
ធៅកនុងចំធណញ ឬខាត ។ 

រកុម្ហ ុនលុបធចលបំណុល ឬបំណុលវិនិធោគម្ួយម្ផ្នកខ្លឹះ ឬទាំងអស់ម្ដលពាក់ព័នធនរងសំវិធាន្នធលើ               
ឱនភាពតនម្ល ធៅធពលម្ដលអនករគប់រគងកំណត់ថាម្ិនមានលរធភាពម្ិនអាចរបម្ូលម្កវិញ ។ 

27.19 ទ្ុន្បម្រម្ុខតាម្បទ្ប្បញ្ញត្ត ិ

្នាគារជាតិននកម្ពុជាបានធចញធសចកតីរបោសធលខ្ ្7-017-344 ចុឹះនថៃរី 1 ម្ខ្ ្នូ ឆន្ំ 2017 សតីពីចំណាត់ថាន្ក់
ហ្និភ័យឥណទាន និងសំវិធាន្នធលើអ ៊ីម្ម្ភរម្ិន និងសាោចរធលខ្ ្7-018-001 ចុឹះនថៃរី 16 ម្ខ្ កុម្ភៈ ឆន្ំ 2018 
សតីពីោរអនុវតតរបោសសតីពីោរផ្តល់ចំណាត់ថាន្ក់ហ្និភ័យឥណទាន និងសំវិធាន្នធលើអ ៊ីម្ម្ភរម្ិន ម្ដលតរម្ូវ 
ធអាយរគរឹះសាថ្ន្នាគារ និងសាថ្ប័នហិរញ្ញវតថុទាំងអស់ អនុវតតោរវាស់ម្វង ោរធ្វើសំវិធាន្នឥណទាន ធដាយម្ផ្អក
ាម្អរាហ្និភ័យឥណទានដូចខាងធរោម្៖ 

ចំណាត្់ថា្្ក់ ចំន្ួន្ម្ងៃណដលផុត្កំណត្់ សំវិធាន្ធន្ 
ឥណទានរយៈធពលខ្លី (តិចជាង1ឆន្ំ) 

សតង់ដារ ព ី0 ធៅ 14 នថៃ 1% 

ឃ្ល្ំធម្ើល ពី 15 ធៅ 30 នថៃ 3% 

ធរោម្សតង់ដារ ពី 31 ធៅ 60 នថៃ 20% 

ជាប់សង្្័យ ពី 61 ធៅ 90 នថៃ 50% 

បាត់បង់ 91 នថៃ ឬធរចើនជាង 100% 



ប្គ្ឹឹះសាថ ែមីប្កូហរិញ្ញវតថុ បរ៊ែមរ៊ែ៊ូ ហ្វា យបែែ ភីអិលសុ ី

កំណត់សមាគ លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
សប្មារ់ការយិររងិ្ចេទ្បៃលបាែរញ្ចរ់ព្ងៃទ្ី 31 បខ្ស ធន៊ូ ឆ្ន  ំ2021 
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7. ង្គាលែង្យាបាយគ្ណង្ែយយសខំាែ់ៗ  (ត) 

27.19 ទ្ុន្បម្រម្ុខតាម្បទ្ប្បញ្ញត្តិ (ត្) 

ចំណាត្់ថា្្ក់ ចំន្ួន្ម្ងៃណដលផុត្កំណត្់ សំវិធាន្ធន្ 
ឥណទានរយៈធពលម្វង (ធរចើនជាង1ឆន្ំ) 

សតង់ដារ ព ី0 ធៅ 29 នថៃ 1% 

ឃ្ល្ំធម្ើល ពី 30 ធៅ 89 នថៃ 3% 

ធរោម្សតង់ដារ ព ី90 ធៅ 179 នថៃ 20% 

ជាប់សង្្័យ ព ី180 ធៅ 359 នថៃ 50% 

បាត់បង់ 360 នថៃ ឬធរចើនជាង 100% 

ធោងាម្មារារី 73 រកុម្ហ ុនរតូវម្តធ្វើោរធរបៀបធ្ៀបសំវិធាន្នគណនារសបាម្បរប្បញ្ញតតិនន្នាគារជាតិ
ននកម្ពុជា និងសំវិធាន្នគណនាាម្សតង់ដាររបាយោរណ៍ទាក់រងនរងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិននកម្ពុជា សរមាប់   
សហរគាស្ុនតូច និងម្្្យម្៖ 

(ក) របសិនធបើសំវិធាន្នាម្បរប្បញ្ញតតិទាបជាង រកុម្ហ ុនរតូវកត់រាសំវិធាន្នម្ដលបានគណនារសប
ាម្ C I F RS  f o r  S ME s  និង 

(ខ្) របសិនធបើសំវិធាន្នាម្បរប្បញ្ញតតិ្ំជាង រកុម្ហ ុនរតូវកត់រាសំវិធាន្នម្ដលបានគណនារសបាម្  
C I F RS  f o r  S ME s  និងធផ្ទរភាពខ្ុសគាន្ពីរបាក់ចំធណញរក្ារុកធៅកនុងគណនីរុនបរម្ុងាម្បរ
ប្បញ្ញតតកិនុងគណនីម្ូល្ន ។ 

27.20 សម្ព័ន្ធញាត្ ិ

សហរគាស និងបុគគលម្ដលទាក់រងផ្ទ្ល់ ឬម្ិនផ្ទ្ល់ាម្រយៈអនតរោរើម្ួយឬធរចើន ឬរតូវបានរគប់រគង ធរោម្ោរ
រគប់រគងរួម្ជាម្ួយរកុម្ហ ុន រួម្ទាំងរកុម្ហ ុនធម្ បុរតសម្ព័នធ និងរកុម្ហ ុនសម្ព័នធធផ្្្ងធរៀតម្ដលជាភាគីពាក់ព័នធ
របស់រកុម្ហ ុន ។ រកុម្ហ ុនសមាគត និងបុគគលម្ដលោន់ោប់ធដាយផ្ទ្ល់ ឬរបធោលធលើសិរធធបាឹះធឆន្តរបស់  
រកុម្ហ ុន ម្ដលផ្តល់ឱ្យពួកធគមានឥរធិពលោ ្ងសំខាន់ម្កធលើសហរគាស គណៈរគប់រគងសំខាន់ៗរួម្មាន 
នាយក និងបុគគលិករកុម្ហ ុន និងសមាជិកជិតសនិរធជាម្ួយរកុម្រគួសាររបស់បុគគលធនាឹះ ក៏ដូចជារកុម្ហ ុនម្ដល
សហោរជាម្ួយបុគគលទាំងធនឹះ រតូវបានចត់រុកជាភាគីពាក់ព័នធផ្ងម្ដរ ។ 
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