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ព័ត្៌មនអាំពីគរុមហ ុន 
 

ក្កុម្ហ  ន ក្្ឹុះសាថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  ា៉ា ក់ស ីា៉ា  ភីអិេស ី 
 
ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ 00005996 
 

ទីសាន ក់ការច ុះបញ្ជ ី ផទុះលេខ21AB ផលូវលេខ271 សង្កា ត់្ផារលែើម្ងាូវ  
 ខណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំលពញ ក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា 
 

ភា្ទ និក Gojo & Company, Inc.  
 លោក អន ប  នហ ក់  
 លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង  
 លោកស្សី ស រ ន វ ិ្  រត័្ន  
 លោក លជ្ត្ ច័នទក្បលសើរ  
 លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី 
 លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី (អនកត្ាំណាងប ្ា េិក) 
 
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ លោក អន ប  នហ ក់  នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/ក្បធាន  
 លោក លជ្ត្ ច័នទក្បលសើរ  នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្ក 
 លោក ម្ យ ា៉ារា៉ា    នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្ក 
 លោក Taejun Shin   នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្ក 
 លោក Sanjay Gandhi   នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្ក 
 លោក យាន ឫទធី  នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្កអភិបាេឯករ ជ្យ  
 លោក លៅ លវង   នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្កអភិបាេឯករ ជ្យ 
 

អនកក្្ប់ក្្ង លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី  អ្ានាយកក្បតិ្បត្តិ 
 លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង  នាយិកាក្បតិ្បត្តិហិរញ្ញវត្ថ  
 លោក សួន ស ភា   នាយកក្បតិ្បត្តិការ 
 លោក ង៉ាយ ស ន  ក្បធាននាយកដ្ឋា នឥណទ ន  
 លោក ឃាន ែ រទិធ    ក្បធាននាយកដ្ឋា នព័ត៌្ានវទិា  
 លោកស្សី វងស ស ា៉ា េី  ក្បធាននាយកដ្ឋា នសវនកម្មថ្ផទកន ង  
  លោកស្សី ទូច ពិសី                  ក្បធាននាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថ  
  លោក លខៀវ លសងឌី ក្បធាននាយកដ្ឋា នទីផារ 
 លោកស្សី ស ឹម្ លសាភណា ក្បធាននាយកដ្ឋា ន្នធានម្ន សស  
 លោកស្សី ឡាយ ស ីនាង ក្បធាននាយកដ្ឋា នរែាបាេ 
 លោក  លសង ផានិត្  ក្បធាននាយកដ្ឋា នក្្ប់ក្្ងហានិភ័យនិង 
      ក្បតិ្បត្តិតាម្ 
 

សវនករ ឌីឡ័យ្៍ (លខម្បូឌា) ខូអិេ្ីឌី  
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ឥណទនអាក្កក់ និងឥណទនជាប់សងសយ័ 
លៅម្ នលពេលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានចាត់្វធិានការដែេ

ានមូ្េដ្ឋា នសម្រម្យ លែើម្បីបញ្ជជ ក់ថាវធិានការទក់ទងលៅនឹងការជ្ក្ម្ុះឥណទនអាក្កក់ ឬការល្វើសាំវធិាន្ន 
លេើឥណទនសងស័យក្ត្ូវបានល្វើលឡើង។ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេលជ្ឿជាក់ថា រាេ់ឥណទនអាក្កក់ទាំងអស់ដែេ
បានែឹងក្ត្ូវបានជ្ក្ម្ុះលចញពីបញ្ជ ី លហើយសាំវធិាន្នក្ត្ូវបានល្វើលឡើងយា៉ាងលពញលេញចាំលពាុះឥណទនអាក្កក់
និងសងស័យ។ 

្ិត្ក្តឹ្ម្ក េបរលិចេទថ្នរបាយក រណ៍លនុះ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេព ាំបានែឹងពីក េៈលទសៈណាមួ្យដែេនាាំ
ឲ្យចាំនួនឥណទនអ ក្កក់ដែេបានជ្ក្ម្ុះលចញពីបញ្ជ ី ឬចាំនួនសាំវធិាន្នលេើឥណទ នជាប់សងស័យដែេបាន
រាយការណ៍លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ានត្ថ្ម្ល មិ្នក្្ប់ក្ាន់ជាស រវនតលនាុះលទ។ 

 

ក្ទពយសកម្ម 
ម្ នលពេលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានចាត់្វធិានការ ដែេាន

មូ្េដ្ឋា នសម្រម្យលែើម្បីបញ្ជជ ក់ថា បណាត ក្ទពយសកម្មទាំងឡាយ ដែេទាំនងជាមិ្នអាចបងវិេម្កវញិ លៅកន ង
ក្បតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម្ម្មតាលៅតាម្ត្ថ្ម្លលៅកន ងបញ្ជ ី្ណលនយយរបស់ក្កុម្ហ  ន ក្ត្ូវបានកាត់្បនថយឲ្យលៅលសមើ
នឹងត្ថ្ម្លដែេ្ិត្ថាអាចនឹងបងវិេម្កវញិបានជាក់ដសតង។ 

្ិត្ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេព ាំបានែឹងពីលហត្ ការណ៍ណាមួ្យដែេ
អាចបណាត េឲ្យត្ថ្ម្លក្ទពយសកម្មលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នថាព ាំក្តឹ្ម្ក្ត្ូវជាសារវនតលនាុះលទ។ 

 

វ ិ្ ីសាស្តសតកាំណត់្ត្ថ្ម្ល  
្ិត្ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ និងដផែកតាម្កក្មិ្ត្ថ្នការយេ់ែឹង ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេព ាំបាន

ែឹងពីកាេៈលទសៈណាមួ្យដែេបានលកើត្លឡើង ដែេនឹងល្វើឲ្យប៉ាុះពាេ់ែេ់ការអន វត្តន៍វ ិ្ ីសាស្តសតនាលពេ
កនលងម្ក កន ងការវាយត្ថ្ម្លក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េ លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នថាានភាពមិ្ន
ក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ និងមិ្នសម្ស្សបជាសារវនតលនាុះលទ។  

 

បាំណ េយថាលហត្  និងបាំណ េលផសង លៗទៀត្ 
្ិត្ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ៖ 
(1) មិ្នានបនទ កណាមួ្យលេើក្ទពយសកម្មរបស់ក្កុម្ហ  ន ដែេលកើត្ានលឡើងលដ្ឋយសារការដ្ឋក់វា
បញ្ជច ាំសក្ាប់ការធានាចាំលពាុះបាំណ េរបស់ប ្ាេណាមួ្យលឡើយ ចាប់តាាំងពីច ងការយិបរលិចេទ និង 
(2) មិ្នានបាំណ េយថាលហត្ ណាមួ្យ ដែេបានលកើត្លឡើងចាប់តាាំងពីច ងការយិបរលិចេទ លក្ៅពី     
ក្បតិ្បត្តិការ អាជី្វកម្ម្ម្មតារបស់ក្កុម្ហ  ន។ 
តាម្លយាបេ់របស់ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ ព ាំានបាំណ េយថាលហត្  ឬបាំណ េលផសងៗរបស់ក្កុម្ហ  នដែេ

ក្ត្ូវបងខាំឲ្យសង ឬ អាចនឹងក្ត្ូវទម្ទរសងកន ងរយៈលពេ12ដខ បនាទ ប់ពីច ងការយិបរលិចេទរបាយការណ៍លនុះ ដែេ
នឹង ឬអាចនឹងានផេប៉ាុះពាេ់ជាសារវនតែេ់េទធភាពរបស់ក្កុម្ហ  ន កន ងការបាំលពញកាត្ពវកិចចរបស់ខលួនលៅ
លពេដែេែេ់ថ្ងៃកាំណត់្សង។  
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ការដក្បក្បេួកាេៈលទសៈ 
្ិត្ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេព ាំបានែឹងពីកាេៈលទសៈណាមួ្យ ដែេ

មិ្នបានេល ុះបញ្ជច ាំងលៅកន ងរបាយការណ៍លនុះ ឬកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ដែេអាចបណាត េឲ្យ 
ចាំនួនទឹកក្បាក់ ដែេបានបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ានភាពមិ្នក្តឹ្ម្ក្ត្ូវជាសារវនត
លនាុះលទ។ 

 

ក្បតិ្បត្តិការមិ្នក្បក្កតី្ 
តាម្លយាបេ់របស់ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ េទធផេហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នសក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេ

បានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018 បានទទួេរងនូវផេប៉ាុះពាេ់ជាសារវនតពីខទង់្ណនី ក្បតិ្បត្តិការ ឬក្ពឹត្តិការណ៍
ណាមួ្យលឡើយ។ 

តាម្លយាបេ់របស់ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ លៅកន ងចលនាល ុះលពេរវាងច ងការយិបរលិចេទ រហូត្ែេ់កាេ
បរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ  ព ាំានខទង់្ណនី ក្បតិ្បត្តិការ ឬក្ពឹត្តិការណ៍ខ សក្បក្កតី្ណាមួ្យ ដែេអាចជ្ុះឥទធិ
ពេជាសារវនត ែេ់េទធផេហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នកន ងការយិបរលិចេទ ដែេរបាយការណ៍លនុះបានលរៀបចាំលឡើង
លនាុះលទ។ 

 

ក្ពឹត្តិការណ៍លក្កាយកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ 
្ិត្ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ព ាំានក្ពឹត្តិការណ៍ជាសារវនតដែេលកើត្លឡើងបនាទ ប់ពីថ្ងៃ

តារាងត្ េយការ ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យានការបង្កា ញ ឬក្ត្ូវដកត្ក្ម្ូវលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  លេើកដេងដត្
ក្ពឹត្តិការណ៍ដែេបានបង្កា ញលៅកន ងកាំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

 

ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេ 
សាជិ្កក្កុម្ក្បឹកាភិបាេដែេបានបលក្ម្ើការកន ងការយិបរលិចេទ និង្ិត្ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយ

ការណ៍លនុះ ានរាយនាម្ ែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

 លោក អន ប  នហ ក់  នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/ក្បធាន  
 លោក លជ្ត្ ច័នទក្បលសើរ  នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្ក 
 លោក ម្ យ ា៉ារា៉ា    នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្ក 
 លោក Taejun Shin   នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្ក 
 លោក Sanjay Gandhi   នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្ក 
 លោក យាន ឫទធី  នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្កអភិបាេឯករ ជ្យ  
 លោក លៅ លវង  នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្កអភិបាេឯករ ជ្យ 
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ចាំដណកហ  នរបស់ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេ 

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេដែេបានបលក្ម្ើការលៅកន ងច ងការយិបរលិចេទ និងានក ន់ក ប់ភា្ហ  នរបស់ក្កុ ម្
ហ  នានែូចខាងលក្កាម្៖  

   ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ 2018  ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  

% 
ថ្នភា្ហ  ន 
ក ន់ក ប់  

ចាំនួនភា្ហ  ន  
10 ែ ោល រអ លម្រកិ 
 កន ង 1 ភា្ហ  ន  

% 
ថ្នភា្ហ  ន 
ក ន់ក ប់  

ចាំនួនភា្ហ  ន  
10 ែ ោល រអ លម្រកិ 
 កន ង 1 ភា្ហ  ន 

         

លោក អន ប  នហាក់  19.63%  100,000  19.63%  100,000 
លោក លជ្ត្ ច័នទក្បលសើរ  1.08%  5,500  1.08%  5,500 

 

អត្ថក្បលយាជ្ន៍របស់ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេ 
លៅកន ងការយិបរលិចេទ និង្ិត្ក្តឹ្ម្កាេបរចិេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ព ាំានការលរៀបចាំណាមួ្យដែេាន

ក្កុម្ហ  នជា្ូភា្ីមួ្យកន ងលាេបាំណងជួ្យែេ់សាជិ្កក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ លែើម្បីទទួេបាននូវ                        
អត្ថក្បលយាជ្ន៍លដ្ឋយម្ល្ាបាយទិញយកភា្ហ  ន ឬេិខិត្បាំណ េពីក្កុ ម្ហ  ន។ 

ចាប់តាាំងពីលែើម្ក្ាកាេបរចិេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ព ាំានសាជិ្កក្កុម្ក្បឹកាភិបាេណាាន ក់បាន
ទទួេ ឬានសិទធិទទួេបាន នូវអត្ថក្បលយាជ្ន៍ណាមួ្យ តាម្រយៈការច ុះកិចចសនាល្វើលឡើងលដ្ឋយក្កុម្ហ  ន 
លេើកដេងដត្ានការបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 
 

ការទទួេខ សក្ត្វូរបស់ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេអុះអាងបញ្ជជ ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានលរៀបចាំលឡើង និងបានបង្កា ញក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ 

នូវក្្ប់ទិែាភាពជាសារវនតទាំងអស់ថ្នសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ្ ិត្ក្តឹ្ម្ថ្ងៃទី31     ដខ្នូ       ឆ្ន ាំ2018           និង
េទធផេហិរញ្ញវត្ថ  ក្ពម្ទាំងេាំហូរសាច់ក្បាក់ សក្ាប់ក រយិបរលិចេទដែេបានបញ្ច ប់។  លៅកន ងការលរៀបចាំ         
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះក្កុម្ក្បឹកាភិបាេត្ាំរវូឲ្យ៖ 
 អន វត្ដលាេការណ៍្ណលនយយសម្ស្សប ដែេាាំក្ទលដ្ឋយការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់ក្បាណសម្លហត្ ផេ 

និងក្បកបលដ្ឋយការក្បុងក្បយ័ត្ន ក្ពម្ទាំងអន វត្ដតាម្លាេការណ៍ទាំងលនុះឲ្យានសងាតិ្ភាព។ 
 អន វត្ដតាម្ត្ក្ម្ូវការកន ងការោត្ក្ត្ដ្ឋងព័ត៌្ាន ដែេអន លោម្សតង់ដ្ឋរ្ ណលនយយកម្ព ជា និងបទបញ្ញត្តិ 

និងលាេការណ៍ដណនាាំទក់ទងនឹង្ណលនយយរបស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា លហើយក្បសិនលបើានការក្បាស
ចាកណាមួ្យកន ងការបង្កា ញឲ្យានភាពក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេក្ត្ូវក្បាកែថាការក្បាសចាកទាំងលនាុះ
ក្ត្ូវបានបង្កា ញ ពនយេ់ និងកាំណត់្បរាិណឲ្យបានក្តឹ្ម្ក្ត្ូវលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

 រកាទ កកាំណត់្ក្តា្ណលនយយឲ្យបានក្្ប់ក្ាន់ និងក្បព័នធក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ផទកន ងក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាព។ 
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កាំណត់្សាា េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យចាប់ពីទាំព័រទី 15 ែេ់ទី 62 ្ ឺជាដផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ។

 កាំណត់្
សាា េ់ 

     នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ក្ទពយសកម្ម          
សាច់ក្បាក់កន ងថ្ែ 4   30,372    122,035    10,288    41,533  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា 5   256,305    1,029,833    255,965    1,033,331  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា 6   1,352,721    5,435,233   1,070,755  4,322,638 
ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន 7   18,268,951    73,404,645    15,007,833    60,586,622  
មូ្េ្នវនិិលយា  ្ 8   10,000    40,180    10,000    40,370  
ក្ទពយសកម្មលផសង  ៗ 9   442,097    1,776,346   400,416  1,616,477 
ក្ទពយ និងបរកិាខ រ 10   93,410    375,321    53,841    217,356  
ក្ទពយសកម្មអរបិូយ 11   21,450    86,186    -    -  
ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម 17(ក)   34,564    138,878     58,631  236,693 
          

សរ បក្ទពយសកម្ម   20,509,870  82,408,657  16,867,729  68,095,020 
          

បាំណ េ និងមូ្េ្ន          
បាំណ េ          
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភា្ទ និក 12   5,057,351    20,320,436    3,480,000    14,048,760  
ក្បាក់កម្ចី 13   6,709,702    26,959,583    4,863,901    19,635,568  
អត្ថក្បលយាជ្ន៍មូ្េនិ្ិលសា្នវត្តន៍ 14   -    -    127,666    515,388  
អត្ថក្បលយាជ្ន៍របស់និលយាជិ្ត្ 15   58,079    233,361    -    -  
បាំណ េលផសង  ៗ 16   260,178    1,045,396   192,145  775,688 
បាំណ េពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ 17(ខ)   92,828    372,983   164,844  665,475 
          

សរ បបាំណ េ    12,178,138    48,931,759   8,828,556  35,640,879 
          

មូ្េ្ន          
លែើម្ទ ន 18   5,095,290    20,472,875    5,095,290    20,569,686  
ប ពវោភភា្ហ  ន 19   1,538,174    6,180,383    1,538,174    6,209,608  
ទ នបក្ម្ងុ    113,805    457,268    87,537   353,387 
ក្បាក់ចាំលណញរកាទ ក    1,584,463    6,366,372  1,318,172  5,321,460 
          

មូ្េ្នសរ ប    8,331,732    33,476,898   8,039,173  32,454,141 
          

សរ បបាំណ េ និងមូ្េ្ន    20,509,870    82,408,657   16,867,729  68,095,020 
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 កាំណត់្
សាា េ់ 

 
សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
          
ចាំណូេពីការក្បាក់ 20  3,058,598  12,289,447  2,534,604  10,232,196 
ចាំណាយលេើការក្បាក់ 21  (891,155)  (3,580,661)  (442,426)  (1,786,074) 
          
ចាំណូេពីការក្បាក់ស ទធ   2,167,443  8,708,786  2,092,178  8,446,122 
          
ចាំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងសារ 22  282,800  1,136,290  222,350  897,627 
ចាំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងសារ   (35,791)  (143,808)  (18,604)  (75,104) 
          
ចាំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងសារស ទធ   247,009  992,482  203,746  822,523 
          
ចាំណូេពីក្បតិ្បត្តិការលផសងៗ   146,303  587,845  56,033  226,205 
          
ចាំលណញក្បតិ្បត្តិការ   2,560,755  10,289,113  2,351,957  9,494,850 
          
ចាំណាយដផនកប ្ាេិក 23  (1,063,337)  (4,272,488)  (916,942)  (3,701,695) 
ចាំណាយក្បតិ្បតិ្តការ 24  (679,884)  (2,731,774)  (655,474)  (2,646,148) 
រ ាំេស់   (61,609)  (247,545)  (25,661)  (103,593) 
សាំវធិាន្នលេើហាវ ស ីេី្ីឥណទន 25  (207,192)  (832,497)  (41,056)  (165,743) 
          
ក្បាក់ចាំលណញម្ នែកពនធ   548,733  2,204,809  712,824  2,877,671 
          
ពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ 17(្)  (156,355)  (628,234)  (187,463)  (756,789) 
          
ក្បាក់ចាំលណញស ទធកន ងឆ្ន ាំ   392,378  1,576,575  525,361  2,120,882 
 
 
កាំណត់្សាា េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យចាប់ពីទាំព័រទី 15 ែេ់ទី 62 ្ ឺជាដផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ។
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របាយការណ៍រដគមរគមលួមលូ្ន 
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  លែើម្ទ ន  
ប ពវោភ 
ភា្ហ  ន  ទ នបក្ម្ងុ  

ក្បាក់ចាំលណញ 
រកាទ ក 

  
សរ ប 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
           
នាថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2018  5,095,290  1,538,174  87,537  1,318,172  8,039,173 
ការលផទរចូេទ នបក្ម្ុង  -  -  26,268  (26,268)  - 
ភា្ោភដែេបានបង់  -  -  -  (99,819)  (99,819) 
ក្បាក់ចាំលណញស ទធកន ងឆ្ន ាំ  -  -  -  392,378  392,378 
           
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  5,095,290  1,538,174  113,805  1,584,463  8,331,732 
           
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  20,472,875  6,180,383  457,268  6,366,372  33,476,898 
           
នាថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2017  5,095,290  1,538,174  67,862  887,254  7,588,580 
ការលផទរចូេទ នបក្ម្ុង  -  -  19,675  (19,675)  - 
ភា្ោភដែេបានបង់  -  -  -  (74,768)  (74,768) 
ក្បាក់ចាំលណញស ទធកន ងឆ្ន ាំ  -  -  -  525,361  525,361 
           
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017  5,095,290  1,538,174  87,537  1,318,172  8,039,173 
           
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  20,569,686  6,209,608  353,387  5,321,460  32,454,141 
 
 
កាំណត់្សាា េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យ ចាប់ពីទាំព័រទី 15 ែេ់ទី 62 ្ឺជាដផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ។
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របាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់គបារ់  
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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 កាំណត់្
សាា េ់ 

 
សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
          
េាំហូរសាច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពក្បតិ្បត្តិការ          
 ក្បាក់ចាំលណញម្ នែកពនធ   548,733  2,204,809  712,824  2,877,671 
និយ័ត្កម្មៈ          
រ ាំេស់ 10,11  61,609  247,545  25,661  103,593 
សាំវធិាន្នលេើហាវ ស ីេី្ីឥណទន 25  207,192  832,497  41,056  165,743 
អត្ថក្បលយាជ្ន៍មូ្េនិ្ិលសា្នវត្តន៍វភិា្ទន

លដ្ឋយក្កុម្ហ  ន 
14 

 3,823  15,361  18,622  
 

75,177 
អត្ថក្បលយាជ្ន៍មូ្េនិ្ិលសា្នវត្តន៍វភិា្ទន

លដ្ឋយប ្ាេិក 
14 

 20,820  83,655  20,178  
 

81,459 
អត្ថក្បលយាជ្ន៍របស់និលយាជិ្ត្ 15  58,079  233,361  -  - 
ការជ្ក្ម្ុះលចញនូវក្ទពយ និងបរកិាខ រ   -  -  3,080  12,434 
ការខាត្បង់ពីការបតូរក្បាក់   (26,854)  (107,899)  176,268  711,594 
ចាំណូេការក្បាក់ស ទធ   (2,167,443)  (8,708,786)  (2,092,178)  (8,446,122) 
   (1,294,041)  (5,199,457)  (1,094,489)  (4,418,451) 
បដក្ម្បក្ម្េួលែើម្ទ នបងវិេ          
ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន   (3,454,646)  (13,880,768)  (5,321,531)  (21,483,021)  
ក្ទពយសកម្មលផសងៗ   (9,030)  (36,283)  (197,356)  (796,726) 
បាំណ េលផសងៗ    30,819  123,831  15,838  63,937 
សាច់ក្បាក់ស ទធបានលក្បើក្បាស់កន ងក្បតិ្បតិ្តការ    (3,432,857)  (13,793,220)  (5,503,049)  (22,215,810) 
          
ការក្បាក់បានទទួេ   3,025,947  12,158,255  2,493,683  10,066,998 
ការក្បាក់បានបង់    (853,941)  (3,431,135)  (357,351)  (1,442,626) 
ពនធលេើក្បាក់ចាំលណញបានបង់  17(ខ)  (204,304)  (820,897)  (167,613)  (676,654) 
អត្ថក្បលយាជ្ន៍លសា្នវត្តន៍បានបង់ 14  (152,309)  (611,978)  (4,007)  (16,176) 
សាច់ក្បាក់ស ទធលក្បើក្បាស់កន ងសកម្មភាព

ក្បតិ្បត្តិការ   (2,911,505)  (11,698,428)  (4,632,826)  (18,702,719) 
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 កាំណត់្
សាា េ់ 

 

សក្ាប់ 
ការយិបរលិចេទដែេបាន 

បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ 
ការយិបរលិចេទដែេបាន 

បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
          
េាំហូរសាច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពវនិិលយា  ្          
ការទិញក្ទពយ និងបរកិាខ រ 10  (79,727)  (320,343)  (40,257)  (162,518) 
ការទិញក្ទពយសកម្មអរបិូយ 11  (42,900)  (172,372)  -  - 
សាច់ក្បាក់ស ទធលក្បើក្បាស់កន ងសកម្មភាពវនិិលយា  ្   (122,627)  (492,715)  (40,257)  (162,518) 
          
េាំហូរសាច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទន          
ភា្ោភដែេបានបង់   (99,819)  (401,071)  (74,768)  (301,838) 
សាច់ក្បាក់ទទួេបានពីក្បាក់កម្ចី   10,488,751  42,143,802  6,165,265  24,889,175 
ការទូទត់្សងក្បាក់កម្ចី   (7,038,746)  (28,281,681)  (1,407,466)  (5,681,940) 

សាច់ក្បាក់ស ទធពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទន   3,350,186  13,461,050  4,683,031  18,905,397 
          
ការលកើនលឡើងស ទធនូវសាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់

សម្មូ្េ   316,054  1,269,907  9,948  40,160 
សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សម្មូ្េនាលែើម្ឆ្ន ាំ   1,082,243  4,369,015  1,072,295  4,328,855 
េាំលអៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ   -  (20,564)  -  - 

សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សម្មូ្េនាច ងឆ្ន ាំ 26  1,398,297  5,618,358  1,082,243  4,369,015 
 
 
 

កាំណត់្សាា េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យ ចាប់ពីទាំព័រទី 15 ែេ់ទី 62 ្ ឺជាដផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ។ 
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រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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1. ព័ត្៌មនទូធៅ 
ក្្ឹុះសាថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  ា៉ា ក់ស ីា៉ា  ភីអិេស ី (លៅកាត់្ថា “ក្កុម្ហ  ន”) ដែេានល ម្ ុះលែើម្ថា  អងាការ 

ា៉ា ក់ស ីា៉ា  លែើម្បីអភិវឌឍនលសែាកិចចក្្ួ សារ ជាក្្ឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថ  ដែេបានបលងាើត្លឡើងលៅកន ង ក្ពុះរាជាណាចក្ក
កម្ព ជា និង ច ុះបញ្ជ ីលៅក្កសួងពាណិជ្ជកម្ម លៅថ្ងៃទី27 ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ2005 លក្កាម្បញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ 00005996    
(ពីម្ ន Co. 7897E/2005)។ លៅថ្ងៃទី10 ដខសីហា ឆ្ន ាំ2005    ក្កុ ម្ហ  នបានទទួេអាជ្ាប័ណណអាជី្វកម្មលេខ 013 ពី
្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា កន ងការផតេ់លសវាកម្មមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ឲ្យក្បជាជ្នក្កីក្កកន ងក្បលទសកម្ព ជា។ ថ្ងៃ ទី22 ដខក ម្ភៈ 
ឆ្ន ាំ2012 ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានផតេ់អាជ្ាប័ណណអាជី្វកម្មអចិថ្ក្ត្នតយ៍ លេខ M.F 013 ជាមួ្យនឹងល ម្ ុះងមី              
ា៉ា ក់ស ីា៉ា  មី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  ភីអិេស ី។ ថ្ងៃ ទី22 ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ2015 ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានអន ម័្ត្លេើការដកសក្ម្ួេ
ល ម្ ុះងមីរបស់ក្កុម្ហ  នជា ក្្ឹុះសាថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  ា៉ា ក់ស ីា៉ា  ភីអិេស ី។ 

ទសសនៈវសិស័យរបស់ក្កុម្ហ  ន ្ឺកាល យជាក្្ឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថ ្នម្ ខ ដែេផតេ់លសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ែេ់
អតិ្ងិជ្ន។ លបសកម្មរបស់ក្កុម្ហ  ន្ឺផតេ់លសវ កម្មហិរញ្ញវត្ថ ជូ្នែេ់ក្បជាពេរែាក្កីក្ក និងានក្បាក់ចាំណូេទ ប 
ក្ពម្ទាំងអាជី្វកម្មខាន ត្តូ្ច ដែេក្បតិ្បត្តិការលៅកន ងក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា។     

ក្កុម្ហ  នល្វើក្បតិ្បត្តិការផតេ់លសវ កម្មហិរញ្ញវត្ថ  ដែេានទីសាន ក់ការកណាត េលៅផទុះលេខ 21AB ផលូវលេខ 
271, សង្កា ត់្ផារលែើម្ងាូវ ខណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំលពញ។ ស ខ លៅត្ ម្បណាត លខត្តនានារបស់ក្កុម្ហ  ន ានទីតាាំង
សថិត្លៅលខត្តកណាត េ លខត្តកាំពង់សពឺ និងលខត្តត្ ដកវ។ 

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានអន ម័្ត្ឲ្យលចញផាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះលៅថ្ងៃទី25 ដខលម្សា ឆ្ន ាំ2019។  
 

2 . ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ 
 លាេការណ៍្ណលនយយសាំខាន់ៗ ដែេបានអន វត្ដកន ងការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ក្ត្ូវបាន
បង្កា ញជូ្នែូចខាងលក្កាម្។ លាេការណ៍ទាំងលនុះ ក្ត្ូវបានយកម្កអន វត្ដក្បកបលដ្ឋយសងាតិ្ភាពលៅក្្ប់         
ការយិបរលិចេទ លេើកដេងដត្ ានការបញ្ជជ ក់លផសងពីលនុះ។ 

  
(ក) មូ្េដ្ឋា នថ្នការលរៀបចាំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ក្ត្ូវបានលរៀបចាំលឡើងជាក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្
សតង់ដ្ឋរ្ណលនយយកម្ព ជា (លៅកាត់្ថា “CAS”) និងបទបបញ្ញត្តិ និងលាេការណ៍ដណនាាំទក់ទងលៅនឹង្ណលនយយ
របស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ 

លាេការណ៍្ណលនយយ ដែេបានលក្បើក្បាស់ អាចានភាពខ សាន  ពីលាេការណ៍្ណលនយយដែេក្ត្ូវ
បានទទួេសាា េ់ជាទូលៅ ដែេក្ត្ូវបានលក្បើក្បាស់លៅតាម្បណាដ ក្បលទស និងយ តាដ ្ិការលផសងៗ។ ែូចលនុះ        
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេបានភាជ ប់ម្កជាមួ្យលនុះ មិ្នានបាំណងបង្កា ញអាំពីសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថ  េទធផេ 
ក្បតិ្បត្ដិការ និងេាំហូរសាច់ក្បាក់ លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្យ តាដ ្ិការណាលផសង   លក្ៅពីក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា
លនាុះលទ។ លហត្ លនុះ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទាំងលនុះ សក្ាប់បង្កា ញចាំលពាុះដត្អនកដែេបានក្ជាបអាំពីលាេការណ៍
្ណលនយយ នីតិ្វ ិ្ ី និងការអន វត្ដន៍ លៅកន ងក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជាដត្ប៉ា លណាណ ុះ។ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
(ក) មូ្េដ្ឋា នថ្នការលរៀបចាំ (ត្) 

ការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេអន លោម្តាម្ CAS និងបទបបញ្ញត្តិ និងលាេការណ៍ដណនាាំ
ទក់ទងលៅនឹង្ណលនយយរបស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ត្ក្ម្ូវឱ្យលក្បើក្បាស់ការបា៉ា ន់សាម ន និងការសនមត្ ដែេាន
ផេប៉ាុះពាេ់ែេ់ត្ថ្ម្លរាយការណ៍របស់ក្ទពយសកម្មនិងបាំណ េ និងការោត្ក្ត្ដ្ឋងពត៌្ានក្ទពយសកម្ម និង
បាំណ េ  យថាភាពដែេបានរាយការណ៍្ិត្ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  និងប៉ាុះពាេ់ែេ់ចាំនួន
ថ្នចាំណូេ និងចាំណាយដែេបានរាយការណ៍លៅកន ងការយិបរលិចេទលនុះ។ លទុះបីជាការបា៉ា ន់សាម នទាំងលនុះ ដផែក
លៅលេើការយេ់ែឹងែ៏ស ក្កឹត្បាំផ ត្របស់្ណៈក្្ប់ក្្ងលៅលេើក្ពឹតិ្ដការណ៍   និងសកម្មភាពលផសងៗនាលពេ
បចច បបននក៏លដ្ឋយ ក៏េទធផេជាក់ដសតងច ងលក្កាយ អាចខ សពីការបា៉ា ន់សាម នទាំងលនុះ។ ដផនកដែេទក់ទងនឹងការ 
វនិិចេ័យ ឬភាពសម ្សាម ញកក្មិ្ត្ខពស់ ឬដផនកដែេានការសនមត្ និងការបា៉ា ន់សាម នសាំខាន់ៗ ក្ត្ូវបានបង្កា ញកន ង
កាំណត់្សាា េ់លេខ 3 ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

    

(ខ) សតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
 លៅថ្ងៃទី28 ដខសីហា ឆ្ន ាំ2009 ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្្ណលនយយ (លៅកាត់្ថា “NAC”) ថ្នក្កសួងលសែាកិចច និង
ហិរញ្ញវត្ថ  បានក្បកាសដ្ឋក់ឲ្យលក្បើក្បាស់ សដង់ដ្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ អនដរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា (លៅកាត់្ថា 
“CIFRS”)      ដែេដផែកទាំងស្សុងតាម្សដង់ដ្ឋរដែេលចញផាយ   លដ្ឋយក្កុម្ក្បឹកាសដង់ដ្ឋរ្ណលនយយអនដរជាតិ្  
 រមួ្ទាំងបាំណកស្សាយ និងវលិសា្នកម្មលផសងៗ។ សាថ ប័នដែេានការទទួេខ សក្ត្ូវជាសាធារណៈ     ក្ត្ូវលរៀបចាំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ខលួន លដ្ឋយអន លោម្តាម្ CIFRS សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេចាប់លផដើម្ពី                    
ថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2012 ឬបនាទ ប់ពីលនុះ។ 

លយាងតាម្សារាចរដណនាាំលេខ 086 សហវ-កជ្្ ច ុះថ្ងៃទី30 ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ2012 ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្
្ណលនយយថ្នក្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ  បានអន ម័្ត្ឲ្យ ្នាារ  និងក្្ឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថ  ពនារលពេកន ងការ
អន វត្ដ CIFRS រហូត្ែេ់លែើម្ឆ្ន ាំថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2016 ឬបនាទ ប់ពីលនុះ។ លយាងតាម្សារាចរដណនាាំលេខ 058 
សហវ-កជ្្ ច ុះថ្ងៃទី24 ដខមិ្នា ឆ្ន ាំ2016 ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្្ណលនយយថ្នក្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ  បាន
អន ញ្ជញ ត្ឲ្យ ្នាារ  និងក្្ឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថ  ពនារលពេកន ងការអន វត្ដន៍  CIFRS រហូត្ែេ់លែើម្ឆ្ន ាំថ្ងៃទី1           
ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2019 ឬបនាទ ប់ពីលនុះ។ 
 លៅថ្ងៃទី3 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2019 ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្្ណលនយយបានលចញសារាចរលេខ 004 សហវ-កជ្្ ជូ្ន
ចាំលពាុះ្នាារ និងសាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថ នានា សតីពីការអន វត្តន៍សតង់ដ្ឋ្ណលនយយសក្ាប់្នាារ និងសាថ ប័ន      
ហិរញ្ញវត្ថ  ដែេផតេ់ជាជ្លក្ម្ើសមួ្យែេ់សាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថ  កន ងការលក្បើក្បាស់ CIFRS ឬ សដង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថ អនដរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា សក្ាប់សាថ ប័នខាន ត្តូ្ច និងម្្យម្ (លៅកាត់្ថា CIFRS for SMEs) សក្ាប់ការយិបរលិចេទ
ដែេចាប់លផដើម្ពីថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2019។  

ក្កុម្ហ  នបានលក្ជ្ើសយក CIFRS ។ ការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លៅតាម្សដង់ដ្ឋរ្ណលនយយកាំព ង
លក្បើក្បាស់នាលពេបចច បបនន ានភាពខ សដបលកពី CIFRS កន ងដផនកជាលក្ចើន។ ែូលចនុះការអន វត្ដ CIFRS នឹងបណាដ េ
ឲ្យានផេប៉ាុះពាេ់ជាសារវនដលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន។ ្ណៈក្្ប់ក្្ងកាំព ងល្វើការវាយត្ថ្ម្ល
នូវផេប៉ាុះពាេ់ថ្នការផាល ស់បតូរសតង់ដ្ឋ្ណលនយយ ប៉ា ដនតមិ្នទន់បានចប់សពវក្្ប់ទាំងស្សុងលៅលឡើយលទ ្ិត្ក្តឹ្ម្
កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ។ 
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
 (្ ) របិូយប័ណណបរលទស 
(i) របិូយប័ណណលាេ និងរបិូយប័ណណសក្ាប់ល្វើការបង្កា ញ 

 ្ណនីទាំងអស់ដែេានលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ក្ត្ូវបានវាស់ត្ថ្ម្លលដ្ឋយលក្បើ
ក្បាស់របិូយប័ណណថ្នបរយិាកាសលសែាកិចចចម្បងដែេក្កុម្ហ  នល្វើក្បតិ្បត្ដិការ (លៅកាត់្ថា “របិូយប័ណណលាេ”)។        
្ណៈក្្ប់ក្្ងបានកាំណត់្យកក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  ជារបិូយប័ណណលាេរបស់ក្កុម្ហ  នលដ្ឋយសារវាាន         
ឥទធិពេជាសារវនតលេើក្បតិ្បត្តិការរបស់ក្កុម្ហ  ន។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាក្បាក់ែ ោល រអា
លម្រកិ ដែេជារបិូយប័ណណលាេ និងក៏ជារបិូយប័ណណសក្ាប់បង្កា ញរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 

 

(ii) ក្បតិ្បត្តិការ និងសម្ត្ េយ 
 ក្បតិ្បតិ្ដការជារបិូយប័ណណលផសងៗលក្ៅពីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិដែេជារូបិយប័ណណលាេ និង របិូយប័ណណ 
សក្ាប់បង្កា ញ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាបដូរលៅជាក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ តាម្អក្តាបដូរក្បាក់នាកាេបរលិចេទថ្នក្បតិ្បតិ្ដការ
លនាុះ។ ចាំលណញ និងខាត្ ដែេបណាដ េម្កពីការទូទត់្តាម្ក្បតិ្បតិ្ដការដបបលនុះ និងពីការបដូរក្ទពយសកម្ម និង
បាំណ េរបិូយវត្ថ នានា ដែេកាំណត់្ជារូបិយប័ណណលផសងៗលក្ៅពីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ តាម្អក្តាបដូរនាែាំណាច់ឆ្ន ាំ 
ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាលៅកន ងរបាយការណ៍េទធផេ។ 

 

(iii) ការបង្កា ញជាក្បាក់លរៀេ 
លែើម្បីអន វត្តតាម្ចាប់សតីពី្ណលនយយ និងសវនកម្ម  ច ុះថ្ងៃទី11 ដខលម្សា ឆ្ន ាំ2016  និងក្បកាសលេខ 643 

សហវ ក្បក ច ុះថ្ងៃទី26 ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ2007 ចាាំាំបាច់ក្ត្ូវឲ្យានការបតូររបិូយប័ណណពីក្បាក់ែ ោល រ អាលម្រកិ លៅជា          
ក្បាក់លរៀេ។  

ការបតូររបិូយប័ណណពីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ លៅជាក្បាក់លរៀេ ដែេបានបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
្ឺលែើម្បីអន លោម្លៅតាម្ក្បកាសលេខ ្7-07-164  ច ុះថ្ងៃទី13   ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2007 របស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាពាក់ព័នធ
នឹង ការលរៀបចាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  លដ្ឋយលក្បើអក្តាបតូរក្បាក់ជាផលូវការក្បកាសលដ្ឋយ
្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាដែេ 1 ែ ោល រអាលម្រកិ លសមើនឹង 4,018 លរៀេ (ឆ្ន ាំ2017 : 1 ែ ោល រអាលម្រកិ លសមើនឹង 4,037 លរៀេ)។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេបង្កា ញជារបិូយប័ណណក្បាក់លរៀេ មិ្នក្ត្ូវបានល្វើសវនកម្ម និងមិ្នក្ត្ូវបានយក
ម្កបកស្សាយថា តួ្លេខក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិក្ត្ូវបានបតូរលៅជាក្បាក់លរៀេ ឬនឹងក្ត្ូវបតូរជាក្បាក់លរៀេ នាលពេ
អនា្ត្តាម្អក្តាបតូរក្បាក់លនុះ ឬអក្តាបតូរក្បាក់លផសងលទៀត្លនាុះលឡើយ។ 

  
( ) មូ្េដ្ឋា នថ្នការសរ បរមួ្ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន រួម្បញ្ចូ េរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ទីសាន ក់ការកណាត េ និង         
បណាត សាខាតាម្លខត្តនានា   បនាទ ប់ពីេ បបាំបាត់្លចាេ   រាេ់សម្ត្ េយ និងក្បតិ្បត្តិការអនតរសាខាទាំងអស់។ 
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រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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2.  ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្) 
(ង) សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សម្មូ្េ 

សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សម្មូ្េរមួ្ានសម្ត្ េយសាច់ក្បាក់កន ងថ្ែ ្នាារ សម្ត្ េយលៅ្នាារ    
និងការវនិិលយា្រយៈលពេខលីដែេានកាេកាំណត់្លែើម្ 3ដខ ឬតិ្ចជាង   ដែេអាចបតូរជាសាច់ក្បាក់លពេណាក៏បាន 
លដ្ឋយានហានិភ័យតិ្ចតួ្ចចាំលពាុះការផាល ស់បតូរត្ថ្ម្ល។ 

 

(ច) សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា 
ក្បាក់បលញ្ញើត្ម្ាេ់ត្ ម្ចាប់ ក្ត្ូវបានរកាទ កលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ស្សបតាម្ចាប់សតីពីក្្ឹុះសាថ ន

្នាារ និងហិរញ្ញវត្ថ ថ្នក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា និងក្ត្ូវបានកាំណត់្ជាភា្រយ ថ្នការច ុះបញ្ជ ីលែើម្ទ នអបបបរា
របស់ក្កុម្ហ  ន និងក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នដែេត្ក្ម្ូវលដ្ឋយ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ថ្ន
កម្ព ជាក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្។ 

 

 (េ) ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន 
ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នដែេបានបង្កា ញលៅកន ងតារាងត្ េយការ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ថ្ងលលែើម្ដែេលៅ

សេ់ ែកលចញចាំនួនទាំងឡាយណាដែេបានេ បលចាេ សាំវធិាន្នជាក់ោក់ និងសាំវធិាន្នទូលៅ សក្ាប់
ឥណទនអាក្កក់ និងសងស័យ។  

ឥណទនក្ត្ូវបានជ្ក្ម្ុះលចញពីបញ្ជ ី លៅលពេដែេព ាំានេទធភាពជាក់ោក់ថានឹងអាចក្បមូ្េបានម្ក         
វញិ។  

(ជ្) សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងសងសយ័  
ភាពក្្ប់ក្ាន់ថ្នសាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងឥណទនសងស័យ ក្ត្ូវបានវនិិចេ័យក្បចាាំដខ

លដ្ឋយ្ណៈក្្ប់ក្្ង។ 
ម្ នដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ក្កុម្ហ  នបានអន វត្ដការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនត្ក្ម្ូវលដ្ឋយចាប់ និងសាំវធិាន្ន    

តាម្ត្ក្ម្ូវការរបស់ក្បកាសលេខ  ្7-02-186 ក្ប.ក. ច ុះថ្ងៃទី13 ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ2002។ ក្បកាសលនុះត្ក្ម្ូវឲ្យក្្ឹុះសាថ នមី្
ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ទាំងឡាយ ល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនរបស់ខលួនជា 4 ថាន ក់  ដផែកលេើចាំនួនថ្ងៃដែេហួសកាេកាំណត់្សង
ថ្នក្បាក់លែើម្  និង/ឬ ការបង់ការក្បាក់ លហើយកក្មិ្ត្តាម្ចាប់ជាអបបបរាថ្នសាំវធិាន្នជាក់ោក់ ក្ត្ូវបានល្វើលឡើង
តាម្រយៈចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន លដ្ឋយមិ្ន្ិត្ពីក្ទពយសកម្ម (លេើកដេងដត្សាច់ក្បាក់) ដែេបានដ្ឋក់ជាក្ទពយ
បញ្ជច ាំ ែូចខាងលក្កាម្៖ 
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2.  ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្) 
(ជ្) សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងសងសយ័ (ត្) 
 

ចាំណាត់្ថាន ក់ ចាំនួនថ្ងៃដែេហួសកាេកាំណត់្សង អក្តាសាំវធិាន្ន 
ឥណទនរយៈលពេខលី (តិ្ចជាងមួ្យឆ្ន ាំ): 
ឥណទនសតង់ដ្ឋរ តិ្ចជាង 30 ថ្ងៃ 0% 
ឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ ពី 30 ែេ់ 59 ថ្ងៃ 10% 
ឥណទនសងស័យ ពី 60 ែេ់ 89 ថ្ងៃ 30% 
ឥណទនបាត់្បង់ ពី 90 ថ្ងៃលឡើងលៅ 100% 
ឥណទនរយៈលពេដវង (លេើសពីមួ្យឆ្ន ាំ): 
ឥណទនសតង់ដ្ឋរ តិ្ចជាង 30 ថ្ងៃ 0% 
ឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ ពី 30 ែេ់ 179 ថ្ងៃ 10% 
ឥណទនសងស័យ ពី 180 ែេ់ 359 ថ្ងៃ 30% 
ឥណទនបាត់្បង់ ពី 360 ថ្ងៃលឡើងលៅ 100% 

 

បដនថម្ពីលេើសាំវធិាន្នជាក់ោក់ ទឹកក្បាក់ថ្នសាំវធិាន្នដែេលេើសពីភា្រយដែេបានកាំណត់្លដ្ឋយ       
្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាសាំវធិាន្នទូលៅ ្ឺ 90% ថ្នឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ និង 70% ថ្ន         
ឥណទនជាប់សងស័យ ។ សរ បម្ក្ឺ 100% ថ្នសាំវធិាន្នក្ត្ូវបានផតេ់ឲ្យឥណទនលៅលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ។ 

កន ងឆ្ន ាំ2017 ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញក្បកាសងមីលេខ ្7-017-344 ច ុះថ្ងៃទី1 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017   សតីពីចាំ
ណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភមិ្ន ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យ្នាារនិងសាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថ ផតេ់                       
សាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភមិ្ន សក្ាប់ហាវ ស ីេី្ីរយ:លពេខលី និងហាវ ស ីេី្ីរយ:លពេដវង លដ្ឋយពឹងដផែកលេើចាំនួនងមីថ្ន
ថ្ងៃដែេហួសកាេកាំណត់្សង។ 

 លៅថ្ងៃទី16 ដខក ម្ភ: ឆ្ន ាំ2018 ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញសារាចរដណនាាំលេខ ្7-018-001 សតីពីការ
អន វត្តន៍ថ្នក្បកាសសតីពីចាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន ដែេត្ក្ម្ូវឲ្្នាារ  
និងសាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថ   ផតេ់សាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន  សក្ាប់ហាវ ស ីេី្ីឥណទនរយ:លពេខលី និងរយ:លពេដវង 
ានែូចខាងលក្កាម្៖
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2.  ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្) 
(ជ្) សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងសងសយ័ (ត្) 

 
 (ជ្) សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងសងសយ័ (ត្) 

ឥណទនដែេក្ត្ូវទូទត់្សងក្បចាាំក្តី្ាស េាស ឬរយៈលពេដវងជាងលនុះ នឹងក្ត្ូវចាត់្ថាន ក់ជា        
ឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋ លបើសិនជាការទូទត់្សងានការខកខាន្ិត្ចាប់ពី 5 ថ្ងៃល្វើការ បនាទ ប់ពីកាេបរលិចេទ
ទូទត់្សង។ 
 លេើសពីលនុះលទៀត្ ក្បកាសបានត្ក្ម្ូវលអាយ្នាារ និងសាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថ  ល្វើសាំវធិាន្នលៅលេើ ឧបករណ៍
ហរញិ្ញវត្ថ លផសងៗលទៀត្ ដែេបានកត់្ក្តាកន ងតារាងត្ េយការ ឬខទង់លក្ៅតារាងត្ េយការ ដែេល្វើលអាយលកើនលឡើង
នូវហានិភ័យថ្នឥណទន។ 

កក្មិ្ត្ចាាំបាច់ជាអបបបរា សាំវធិាន្នលេើហាវ ស ីេី្ីឥណទន ក្ត្ូវបានល្វើលឡើងអាស្ស័យលៅតាម្ 
ចាំណាត់្ថាន ក់ពាក់ព័នធ លេើកដេងដត្ានព័ត៌្ានលផសងលទៀត្បញ្ជជ ក់ថាានភាពមិ្នេែលកើត្លឡើង។ ការល្វើ 
ចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងសាំវធិាន្ន ក្ត្ូវលផាត ត្ការយកចិត្តទ កដ្ឋក់លេើកតាត ពីរ ្ឺកតាត ហួសកាេកាំណត់្សង 
និងកតាត  ្ណភាពឥណទន។ 

ឥណទនក្ត្ូវបានេ បលចាេពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លៅលពេវាក្ត្ូវបានផតេ់ជូ្នលពញលេញ លហើញលៅ   ដត្
មិ្នទន់ានការទូទត់្លទៀត្ លក្កាយលពេកាំណត់្សង ឬលៅលពេក្បាកែថាឥណទនលនាុះមិ្នអាចក្បមូ្េបាន។        
ឥណទនដែេបានេ បបាំបាត់្លចាេក្ត្ូវបានកាត់្លចញពីឥណទនដែេលៅសេ់ និងែកពីសាំវធិាន្នលេើ    
ឥណទនអាក្កក់ និងសងស័យ ។ 

ការក្បមូ្េបានម្កវញិនូវឥណទន ដែេបានេ បបាំបាត់្លចាេពីលពេម្ ន ក្ត្ូវទទួេសាា េ់ជាចាំណូេ
ក្បតិ្បត្តិការលផសងៗ លៅកន ងរបាយការណ៍េទធផេ។  ការក្ត្េប់វញិថ្នសាំវធិាន្នពីលពេម្ ន ្ឺានលៅកន ង            
សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងសងស័យ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 
 
 
 

 

ចាំណាត់្ថាន ក់ ចាំនួនថ្ងៃដែេហួសកាេកាំណត់្សង អក្តាសាំវធិាន្ន 
 រយ:លពេខលី រយ:លពេដវង  
 (តិ្ចជាង ឬលសមើ 1 ឆ្ន ាំ) (លេើសពី 1 ឆ្ន ាំ)  
សាំវធិាន្នទូលៅ:    
 ឥណទន្ម្មតា តិ្ចជាង ឬលសមើ14 ថ្ងៃ តិ្ចជាង 30 ថ្ងៃ 1% 
    

សាំវធិាន្នជាក់ោក់:    
ឥណទនឃាល ាំលម្ើេ 15 ថ្ងៃ – 30 ថ្ងៃ 30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ 3% 
ឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ 31 ថ្ងៃ – 60 ថ្ងៃ 90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ 20% 
ឥណទនសងស័យ 61 ថ្ងៃ – 90 ថ្ងៃ 180 ថ្ងៃ – 359 ថ្ងៃ 50% 
ឥណទនបាត់្បង់ លេើសពី ឬលសមើ 91 ថ្ងៃ លេើសពី ឬលសមើ 360 ថ្ងៃ 100% 
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2.  ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្) 
(ឈ) ការក្បាក់ពយួរទ ក 

 ការក្បាក់ពយួរទ ក ត្ាំណាងឲ្យការក្បាក់លេើឥណទនមិ្នែាំលណើ រការ ដែេការកត់្ក្តាជាក្បាក់ចាំណូេ ក្ត្ូវ
បានពយួរទ ករហូត្ែេ់វាក្ត្ូវទទួេសាា េ់ជាក្បាក់ចាំណូេពិត្ក្បាកែតាម្មូ្េដ្ឋា នសាច់ក្បាក់។ ឥណទនមិ្ន
ែាំលណើ រការ   រួម្បញ្ចូ េឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ ឥណទនជាប់សងស័យ និងឥណទនបាត់្បង់។ 
 ការក្បាក់ពយួរទ ក ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាការែកលចញពីការក្បាក់ក្ត្ូវទទួេ។ 

 

(ញ) ក្ទពយសកម្មលផសង  ៗ
ក្ទពយសកម្មលផសងៗ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្។  ការបា៉ា ន់សាម នក្ត្ូវបានល្វើលឡើង សក្ាប់ឥណលទយយ

ដែេជាប់សងស័យ ដផែកលេើការពិនិត្យលេើចាំនួនដែេលៅសេ់នាការយិបរលិចេទ។ 
  
(ែ) ក្ទពយ និងបរកិាខ រ 

 ក្ទពយ និងបរកិាខ រ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្ ែករ ាំេស់បងារ និងការខាត្បង់លេើឱ្នភាព ថ្នត្ថ្ម្លបងារ 
ក្បសិនលបើាន។  ថ្ងលលែើម្រមួ្ានចាំណាយផាទ េ់លផសងៗកន ងការនាាំយកក្ទពយលនាុះ ម្កកាន់ទីតាាំង និងេកខខណឌ
ចាាំបាច់ លែើម្បីឲ្យវាអាចល្វើក្បតិ្បត្តិការលៅតាម្ការលក្ាងទ ករបស់្ណៈក្្ប់ក្្ង់។ 

ត្ថ្ម្លបនាទ ប់ ក្ត្ូវបានរួម្បញ្ចូ េលៅកន ងត្ថ្ម្លលយាងរបស់ក្ទពយលនាុះ ឬ ក្ត្ូវបានកត់្ទ កជាក្ទពយលដ្ឋយដឡក
មួ្យ និងក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ លៅលពេដែេវាម្ ខជាានអត្ថក្បលយាជ្ន៍លសែាកិចចនាលពេអនា្ត្ ដែេពាក់ព័នធនឹងក្ទពយ និង
ចាំណាយនាលពេបនាទ ប់ម្កលទៀត្ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាបញ្ចូ េលៅកន ងត្ថ្ម្លលយាងថ្នក្ទពយលនាុះ ឬក្ត្ូវបានកត់្ក្តាជា
ក្ទពយសកម្មដ្ឋច់លដ្ឋយដឡកតាម្ការសម្ស្សប ដត្លៅលពេដែេានភាពក្បាកែថាផេក្បលយាជ្ន៍លសែាកិចចនា
លពេអនា្ត្ថ្នក្ទពយលនាុះនឹងហូរចូេម្កកន ងក្កុម្ហ  ន លហើយថ្ងលលែើម្ថ្នក្ទពយលនាុះអាចក្ត្ូវបានវាស់ដវង្ួរឲ្យ
លជ្ឿជាក់បានដត្ប៉ា លណាណ ុះ។ រាេ់ចាំណាយលេើការជួ្សជ្ េ និងដងទាំ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាជាបនទ កលៅកន ង             របាយ
ការណ៍េទធផេកន ងឆ្ន ាំដែេក្បតិ្បត្តិការលនាុះបានលកើត្លឡើង។ 
 ការសាងសង់កាំព ងែាំលណើ រការ មិ្នក្ត្ូវបាន្ិត្រ ាំេស់លទ។ រ ាំេស់លេើក្ទពយ និងបរកិាខ រ ក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់
ជាចាំណាយលៅកន ងរបាយការណ៍េទធផេ លដ្ឋយ លក្បើអក្តា និងវ ិ្ ីសាស្តសតរ ាំេស់ែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

     អក្តា វ ិ្ ីសាស្តសត 
ការដកេម្ែអារជួ្េ  10%-50% រ ាំេស់លងរ 
បរកិាខ រការយិាេ័យ 25% រ ាំេស់ងយច ុះ 
ក ាំពយូទ័រ និងសាភ រៈព័ត៌្ានវទិា 50% រ ាំេស់ងយច ុះ 
លក្្ឿងសង្កា រមឹ្ និងលក្្ឿងបាំពាក់ 25% រ ាំេស់ងយច ុះ 
យានយនត 25% រ ាំេស់ងយច ុះ 
  

ក្បសិនលបើត្ថ្ម្លលៅសេ់ថ្នក្ទពយសកម្មណាមួ្យ លេើសពីត្ថ្ម្លបា៉ា ន់សាម នដែេអាចក្បមូ្េម្កវញិបាន     
វាក្ត្ូវបានកត់្ក្តាបនថយភាល ម្ឲ្យលៅលសមើនឹងចាំនួនដែេអាចក្បមូ្េម្កវញិបាន។  

 
  

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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2.  ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្) 
(ែ) ក្ទពយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

ចាំលណញ ឬខាត្ពីការឈប់លក្បើ ឬការេក់លចញដផនកថ្នក្ទពយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រណាមួ្យក្ត្ូវបានកាំណត់្
លដ្ឋយភាពខ សាន រវាងសាច់ក្បាក់ទទួេបានពីការេក់ និងត្ថ្ម្លលយាងថ្នដផនកលនាុះ លហើយក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់ លៅ
កន ងរបាយការណ៍េទធផេ។ 

ក្ទពយ និងបរកិាខ រ ដែេបានែករ ាំេស់អស់លហើយក្ត្ូវបានរកាទ កកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  រហូត្ែេ់ថ្ងៃ
ដែេក្ទពយ និងបរកិាខ រទាំងលនាុះក្ត្ូវបានេក់លចញ ឬេ បបាំបាត់្លចាេ។ 

 

 (ឋ) ក្ទពយសកម្មអរបិូយ 
ក្ទពយសកម្មអរបិូយដែេរមួ្ានអាជ្ាប័ណណកម្មវ ិ្ ីក ាំពយូទ័រដែេបានទិញ និងចាំណាយពាក់ព័នធលផសងៗ 

ក្ត្ូវបានរាយការណ៍តាម្ថ្ងលលែើម្ ែករ ាំេស់បងារ និងការខាត្ដែេបណាត េម្កពីការងយច ុះត្ថ្ម្ល។ អាជ្ាប័ណណ
កម្មវ ិ្ ីក ាំពយូទ័រដែេបានទិញ ក្ត្ូវបានល្វើមូ្េ្នកម្មតាម្មូ្េដ្ឋា នថ្ងលលែើម្ដែេបានលកើត្លឡើងកន ងការទិញ  កម្មវ ិ្ ី
លនាុះម្កលក្បើក្បាស់។ ក្ទពយសកម្មអរបិូយ ក្ត្ូវបានល្វើការរ ាំេស់ងយច ុះ ជាមួ្យនឹងអក្តា 50% កន ងមួ្យឆ្ន ាំ។ 
ក្បសិនជាានការបង្កា ញថា ានការដក្បក្បួេលក្ចើនថ្នអក្តារ ាំេស់ អាយ កាេលក្បើក្បាស់ ឬ ត្ថ្ម្លសាំណេ់ថ្ន
ក្ទពយសកម្ម    អរបិូយលនាុះ ការរ ាំេស់្ឺក្ត្ូវបានល្វើលឡើងម្តងលទៀត្កន ងលពេឆ្ប់ៗលែើម្បី្ិត្ែេ់ការបា៉ា ន់សាម នងមីៗ
ជាលក្ចើន។ 
  

(ឌ) ឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្ល 
(i) ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លនាកាេបរលិចេទរបាយការណ៍នីមួ្យៗលែើម្បីកាំណត់្ថាលត្ើាន      
ភសត តាងណាមួ្យដែេបង្កា ញថា ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទាំងលនាុះានឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្ល។  ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  
ក្ត្ូវបានចាត់្ទ កថាានឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លក្បសិនលបើានលហត្ ការណ៍មួ្យ ឬលក្ចើនជ្ុះឥទធិពេជាអវជិ្ជានលៅលេើេាំហូរ         
ទឹកក្បាក់បា៉ា ន់សាម ននាលពេអនា្ត្របស់ក្ទពយសកម្មលនាុះ។  ករណីលនុះមិ្នក្ត្ូវអន វត្តចាំលពាុះ  ឥណទនផតេ់ែេ់
អតិ្ងិជ្នលនាុះលទ លដ្ឋយវាក្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកន ងលាេនលយាបាយ្ណលនយយលដ្ឋយដឡក លៅកន ងកាំណត់្សាា េ់
លេខ 2(ជ្)។   

រាេ់ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លទេសារវនត ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លតាម្មូ្េដ្ឋា នលទេ។  ក្ទពយ
សកម្មដែេលៅសេ់   ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លជារួម្កន ងក្កុម្ក្ទពយសកម្មដែេានហានិភ័យឥណទនស្សលែៀងាន ។ 

ការខាត្បង់លេើឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍េទធផេ។ 
ការខាត្បង់លេើឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លក្ត្ូវែកលចញ ក្បសិនលបើានក្ពឹត្តិការណ៍លកើត្លឡើងបនាទ ប់ ពីការទទួេសាា េ់

ការខាត្បង់លេើឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លត្ក្ម្ូវឲ្យែកលចញ។ 
 

(ii) ក្ទពយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថ  
 ក្ទពយសកម្មទាំងឡាយណាដែេក្ត្ូវល្វើរ ាំេស់ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យរកឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លរបស់វា លៅលពេ
ណាដែេានក្ពឹតិ្ដការណ៍ ឬការផាល ស់បដូរកាេៈលទសៈណាមួ្យចងែ េបង្កា ញថា ត្ថ្ម្លលយាងរបស់វានឹងមិ្នអាច
ស្សង់ម្កវញិបាន។ ការខាត្បង់លេើឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្ល   ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ចាំនួនត្ថ្ម្លលយាងថ្នក្ទពយលនាុះលេើស។ 
 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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2.  ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្) 
(ii) ក្ទពយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

ត្ថ្ម្លដែេអាចស្សង់ម្កវញិបាន។ ត្ថ្ម្លដែេអាចស្សង់ម្កវញិបាន ្ឺជាត្ថ្ម្លមួ្យណាដែេខពស់ជាងល្រវាងត្ថ្ម្ល
សម្ស្សបថ្នក្ទពយលនាុះ    ែកចាំណាយកន ងការេក់    និងត្ថ្ម្លលក្បើក្បាស់។ កន ងការវាយត្ថ្ម្លរកឱ្នភាព ក្ទពយ
ទាំងឡាយក្ត្ូវបានចាត់្ជាក្កុម្តូ្ចៗបាំផ ត្ លែើម្បីកាំណត់្ពីេាំហូរសាច់ក្បាក់របស់វានីមួ្យៗ    (ឯកតាបលងាើត្សាច់
ក្បាក់)។ 

ការខាត្បង់ដែេបណាត េម្កពីការងយច ុះត្ថ្ម្ល ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាកន ងរបាយការណ៍េទធផេ កន ងឆ្ន ាំដែេ
វាបានលកើត្លឡើង។ ការកត់្ក្តាក្ត្េប់ម្កវញិថ្នការខាត្បង់ ដែេបណាត េម្កពីការងយច ុះត្ថ្ម្លក្ត្ូវបានកត់្ក្តា
កន ង           របាយការណ៍េទធផេ លៅតាម្ទាំហាំថ្នត្ថ្ម្លលយាងរបស់ក្ទពយសកម្ម មិ្នលេើសពីត្ថ្ម្លលយាងដែេបាន
កាំណត់្ ត្ថ្ម្លរ ាំេស់ស ទធលនាុះ នាាំឲ្យព ាំានការខាត្ដែេបណាត េម្កពីការងយច ុះត្ថ្ម្ល ក្ត្ូវបានកត់្ក្តា។ 

 

 (ឍ) ក្បាក់កម្ចី 
ក្បាក់កម្ចីក្ត្ូវបានបង្កា ញតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្ លហើយបនាទ ប់ម្កលទៀត្ក្ត្ូវបានបង្កា ញតាម្ត្ថ្ម្លលៅសេ់។   
លសាហ  យលផសងៗដែេបានចាំណាយលែើម្បីទទួេបានក្បាក់កម្ចី ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាជាចាំណាយលៅកន ង     

របាយការណ៍េទធផេ។ 
 

 (ណ) អត្ថក្បលយាជ្ន៍មូ្េនិ្ិលសា្នវត្តន៍ 
ក្កុម្ហ  នផតេ់អត្ថក្បលយាជ្ន៍ែេ់និលយាជិ្ត្ ត្ ម្លាេក រណ៍មូ្េនិ្ិលសា្ននិវត្តន៍។ និលយាជិ្ត្ដែេ

បានបញ្ច ប់រយៈលពេ 3 ដខ កន ងការបលក្ម្ើការង្ករ ានសិទធិចូេរមួ្កន ងមូ្េនិ្ិលសា្ននិវត្តន៍លនុះ។  
និលយាជិ្ត្ចូេរមួ្ចាំដណកចាំនួន 3% ថ្នក្បាក់លបៀវត្សរក៍្បចាាំដខរបស់ពួកល្ លហើយក្កុម្ហ  នចូេរួម្ចាំដណក

ចាំនួន 3% ។ ក ររមួ្ចាំដណករបស់ក្កុម្ហ  ន ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាជាចាំណាយលៅកន ងរបាយក រណ៍េទធផេ។  
មូ្េនិ្ិលសា្នវត្តន៍ ចូេរួម្ចាំដណកលដ្ឋយក្កុម្ហ  នចាំនួន 3% ថ្នក្បាក់លបៀវត្សរក៍្បចាាំដខរបស់និលយាជិ្ត្ 

នឹងក្ត្ូវបានទូទត់្ជូ្ននិលយាជិ្ត្ លៅលពេដែេពួកល្ចូេនិវត្តន៍ ោឈប់ពីក រង រ ឬក្ត្ូវបញ្ឈប់ពីក រង រ 
ក្បសិនលបើនិលយាជិ្ត្បានបលក្ម្ើការង្ករលៅក្កុម្ហ  នកន ងរយៈលពេ 3 ឆ្ន ាំ ឬលក្ចើនជាងលនុះ។ ចាំនួនដែេនិលយាជិ្ត្បាន
រមួ្ចាំដណក ក្ត្ូវបាន ក្កុម្ហ  នទូទត់្ជូ្នយា៉ាងលពញលេញ លទុះបីជានិលយាជិ្ត្បលក្ម្ើការង្ករតិ្ចជាង 3 ឆ្ន ាំក៏លដ្ឋយ។  

 

 (ត្) អត្ថក្បលយាជ្ន៍របស់និលយាជិ្ត្ 

ការទូទត់្ក្បាក់បាំណាច់អតី្ត្ភាពការង្ករ 
ក្បកាសលេខ 443 ច ុះថ្ងៃទី21 ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ2018  លដ្ឋយក្កសួងការង្ករ និងបណត ុះបណាត េវជិាជ ជី្វ: បាន

ត្ក្ម្ូវលអាយក្កុម្ហ  ន ល្វើការទូរទត់្ក្បាក់បាំណាច់អតី្ត្ភាពការង្ករ លៅឲ្យនិលយាជិ្ត្ដែេានកិចចសនាការង្ករ
ានងិរលវោមិ្នានកាំណត់្។ និលយាជិ្ត្ទាំងអស់ដែេបានបលក្ម្ើការង្ករ ម្ នថ្ងៃ1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2019 លហើយដែេ 
កាំព ងបលក្ម្ើការង្ករ នឹងក្ត្ូវបានទទួេបានការទូទត់្ចាំនួន 15 ថ្ងៃ ថ្នក្បាក់ឈនួេម្្យម្ថ្នឆ្ន ាំនីមួ្យៗដែេបាន
បលក្ម្ើការង្ករ សរ បមិ្នលេើសពី 6 ដខ និងក្ត្ូវបានទទួេជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ចាប់ពីឆ្ន ាំ2019   ែូចខាងលក្កាម្លនុះ៖ 

- ចាំនួន 7.5 ថ្ងៃ លៅកន ងដខមិ្ង នា ថ្នឆ្ន ាំនីមួ្យៗ  
- ចាំនួន 7.5 ថ្ងៃ លៅកន ងដខ្នូ ថ្នឆ្ន ាំនីមួ្យៗ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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2.  ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្) 
 (ត្) អត្ថក្បលយាជ្ន៍របស់និលយាជិ្ត្ (ត្) 

ការទូទត់្ក្បាក់បាំណាច់អតី្ត្ភាពការង្ករ (ត្) 
 

ការទូរទត់្ក្បាក់បាំណាច់អតី្ត្ភាពការង្ករក្ត្ូវបានកត់្ក្តាទាំងអស់លៅឆ្ន ាំ២០១៨ លហើយការទូរទត់្
ក្បាក់បាំណាច់អនា្ត្ភាពការង្ករ (ចាំនួន 15 ថ្ងៃកន ងមួ្យឆ្ន ាំ) សក្ាប់និលយាជិ្ត្នឹងក្ត្ូវបានកត់្ក្តាអាំឡ ងរយៈ
លពេបលក្ម្ើការង្ករ។  

លៅថ្ងៃទី22 ដខមី្នា ឆ្ន ាំ2019 ក្កសួងការង្ករ និងបណត ុះបណាត េវជិាជ ជី្វ:បានលចញផាយលសចកតីដណនាាំ
លេខ 042/19 ចាំលពាុះការលបើករ ាំេឹកក្បាក់បាំណាច់អតី្ត្ភាពដែេានម្ នឆ្ន ាំ2019 សក្ាប់សហក្ាស ក្្ឹុះសាថ ន 
លក្ៅពីដផនកវាយនភណឌ  កាត់្លែរ និងផេិត្ផេដសបកលជ្ើង ដែេសតីពីការពនារលពេកន ងការទូទត់្   រហូត្ែេ់លៅ
ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2021 វញិ និងផាល ស់បតូរពីការទូទត់្រ ាំេឹកនីមួ្យៗពី ែប់ក្បាាំ (15) ថ្ងៃថ្នក្បាក់ឈនួេជាម្្យម្ លៅទូទត់្រ ាំេឹក
ចាំនួន 6 ថ្ងៃ ែូចខាងលក្កាម្៖ 

- ចាំនួន 3 ថ្ងៃលៅដខមិ្ង នា ថ្នឆ្ន ាំនីមួ្យ 
- ចាំនួន 3 ថ្ងៃលៅដខ្នូ ថ្នឆ្ន ាំនីមួ្យៗ 

  សក្ាប់និលយាជិ្ត្ដែេានកិចចសនាការង្ករដែេានកាំណត់្ងិរលវោ ពួកល្នឹងក្ត្ូវបានក្បាក់បាំណាច់
លនុះយា៉ាងតិ្ចលសមើ 5% ថ្នក្បាក់ឈនួេដែេបានទូទត់្កន ងរយុះលពេកិចចសនា។ 

ចាំលពាុះកម្មករនិលយាជិ្ត្ ដែេបានោឈប់ពីការង្ករ នឹងមិ្នទទួេបាននូវក្បាក់រ ាំេឹកអតី្ត្ភាពការង្ករ
ដែេលៅសេ់លនាុះលទ។ 

 

 (ង) សាំវធិាន្ន 
សាំវធិាន្ន ក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់លៅលពេដែេក្កុម្ហ  នានកាត្ពវកិចចតាម្ផលូវចាប់ ឬកាត្ពវកិចច 

ក្បលយាេ       នាលពេបចច បបនន ដែេជាេទធផេថ្នក្ពឹត្តិការណ៍កនលងផ ត្លៅ លហើយដែេត្ក្ម្ូវឲ្យានេាំហូរ លចញនូវ                             
អត្ថក្បលយាជ្ន៍លសែាកិចច កន ងការបាំលពញនូវកាត្ពវកិចចលនាុះ  លហើយចាំនួនទឹកក្បាក់ក្ត្ូវបានបា៉ា ន់សាម ន្ួរឲ្យលជ្ឿជាក់    
បាន។  
 លៅលពេដែេានកាត្ពវកិចចស្សលែៀងាន លក្ចើន កក្មិ្ត្ថ្នេាំហូរលចញលែើម្បីទូទត់្កាត្ពវកិចចលនាុះ ក្ត្ូវបាន
កាំណត់្ លដ្ឋយ្ិត្លៅលេើចាំណាត់្ថាន ក់ថ្នកាត្ពវកិចចលនាុះទាំងមូ្េ។ សាំវធិាន្នក្ត្ូវបានកត់្ក្តា លទុះបីជាកក្មិ្ត្
េាំហូរលចញថ្នកាត្ពវកិចចណាមួ្យលៅកន ងចាំណាត់្ថាន ក់កាត្ពវកិចចែូចាន លនាុះានចាំនួនតូ្ចក៏លដ្ឋយ។ 

 

 (ទ) ពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ និងពនធពនារ 
ពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ រួម្ានពនធលេើក្បាក់ចាំលណញក្បចាាំឆ្ន ាំ និងពនធពនារ។  ពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ ក្ត្ូវ

បានទទួេសាា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍េទធផេ ។  ពនធលេើក្បាក់ចាំលណញក្បចាាំឆ្ន ាំ ្ឺជាពនធដែេរ ាំពឹងថា ក្ត្ូវបង់លៅ
លេើក្បាក់ចាំលណញជាប់ពនធក្បចាាំឆ្ន ាំ លដ្ឋយលក្បើអក្តាពនធដែេបានអន ម័្ត្ ឬបានអន ម័្ត្មួ្យភា្ ា្ំលៅកាេបរលិចេទ
តារាងត្ េយការ និងនិយ័ត្ភាពទាំងឡាយលៅលេើពនធក្ត្ូវបង់ពីឆ្ន ាំម្ នៗ។  
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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2.  ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្) 
(ទ) ពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ និងពនធពនារ (ត្) 

ពនធពនារ ក្ត្ូវបានកាំណត់្តាម្វ ិ្ ីសាស្តសតតារាងត្ េយការលេើភាពេាំលអៀងបលណាត ុះអាសននរវាងត្ថ្ម្លលយាង
របស់ក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  និងត្ថ្ម្លលយាងសក្ាប់ការ្ិត្ពនធ។    ចាំនួនពនធពនារ 
ដែេបានកាំណត់្លនាុះ ្ឺដផែកលេើេកខណៈដែេអាចលក្បើក្បាស់បាន ឬអាចកាត់្កងបាន នូវត្ថ្ម្លលយាងរបស់        
ក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េលដ្ឋយលក្បើអក្តាពនធកាំណត់្លៅថ្ងៃតារាងត្ េយការ។ 

ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់ដត្កន ងករណីអាចនឹងលកើត្ានលឡើងនូវក្បាក់ចាំលណញជាប់ពនធ 
នាលពេអនា្ត្ដែេអន ញ្ជញ ត្ឲ្យលក្បើក្បាស់កាត់្កងជាមួ្យពនធពនារលនាុះបាន។  ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្
ពិនិត្យលៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចេទរបាយការណ៍ និងក្ត្ូវបានកាត់្បនថយកន ងករណីមិ្នអាចលក្បើ ក្បាស់នូវអត្ថក្បលយាជ្ន៍ពនធ
ទាំងលនាុះបាន។ 
 

 (្) ទ នបក្ម្ងុស្សបចាប់ 
លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្េកខនតិកៈ ក្កុម្ហ  នក្ត្ូវបដងវរក្បាក់ចាំលណញស ទធសក្ាប់ការយិបរលិចេទម្ ន ចាំនួន 

5% ចូេកន ងទ នបក្ម្ុង។  ការបដងវរលនុះនឹងបញ្ឈប់លៅលពេដែេទ នបក្ម្ុងានចាំនួនលសមើនឹង 10% ថ្នលែើម្ទ នបាន
ច ុះបញ្ជ ីរបស់ក្កុម្ហ  ន។  

 

 (ន) ភា្ោភ 
 ភា្ោភដែេក្ត្ូវបានក្បកាសនិងអន ម័្ត្លដ្ឋយភា្ទ និក លៅម្ នកាេបរលិចេទរបាយការណ៍ ក្ត្ូវបានទទួេ
សាា េ់ជាបាំណ េ និងក្ត្ូវកត់្ក្តាលដ្ឋយែកលចញពីក្បាក់ចាំលណញរកាទ កលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។  
 ភា្ោភដែេក្ត្ូវបានក្បកាស និងអន ម័្ត្លដ្ឋយភា្ទ និក បនាទ ប់ពីកាេបរលិចេទរបាយការណ៍ មិ្នក្ត្ូវ
បានទទួេសាា េ់ជាបាំណ េលទ ប៉ា ដនតក្ត្ូវបង្កា ញលៅកន ងកាំណត់្សាា េ់សតីពីក្ពឹត្តិការណ៍លក្កាយកាេបរលិចេទ        
របាយការណ៍ លៅកន ងកាំណត់្សាា េ់ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

 

(ប) ការទទួេសាា េ់ចាំណូេ និងចាំណាយការក្បាក់ 
ចាំណូេការក្បាក់ក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់លដ្ឋយដផែកលេើមូ្េដ្ឋា នបងារ។  លៅលពេដែេឥណទនមួ្យក្ត្ូវ

បានចាត់្ថាន ក់ជាឥណទនមិ្នែាំលណើ រការ ការកត់្ក្តាចាំណូេពីការក្បាក់ក្ត្ូវបានពយួរទ ករហូត្ែេ់លពេដែេក្កុម្
ហ  នបានទទួេសាច់ក្បាក់ជាក់ដសតង។  ចាំណូេពីការក្បាក់ ក្ត្ូវបានល្វើការ្ណនាលដ្ឋយលក្បើវ ិ្ ីសាស្តសត                
សម្ត្ េយងយច ុះលេើសម្ត្ េយឥណទនដែេលៅសេ់ក្បចាាំដខ។    

ចាំណាយការក្បាក់ ក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់តាម្មូ្េដ្ឋា នបងារ ។ 
 

(ផ)  ចាំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងសារ និងចាំណូេពីក្បតិ្បត្តិការលផសង  ៗ
ចាំណូេពីថ្ងលក្បតិ្បត្តិការផតេ់ក្បាក់កម្ចី ្ឺក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់ជាចាំណូេ លៅលពេដែេកម្ចីក្ត្ូវបានផតេ់

លអាយលៅអតិ្ងិជ្ន។ ចាំណូេពីថ្ងលក្បតិ្បត្តិការផតេ់ក្បាក់កម្ចី ក្ត្ូវបាន្ណនាលដ្ឋយលក្បើក្បាក់លែើម្ និងអក្តាថ្ងល ។ 
ក្កុម្ហ  នទទួេបានចាំណូេពីការពិន័យពីអតិ្ងិជ្ន សក្ាប់ឥណទនដែេបានបង់យឺត្យា៉ា វ។ ចាំណូេ

លនុះក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់តាម្មូ្េដ្ឋា នសាច់ក្បាក់ ។ 
 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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2.  ធោលនធោបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្) 
(ព) ភតិ្សនាក្បតិ្បត្តិការ 

រាេ់ភតិ្សនាទាំងឡាយដែេហានិភ័យ និងកម្មសិទិធរបស់ាច ស់ក្ទពយជាសារវនត ក្ត្ូវបានរកាលៅភា្ី 
ាច ស់ជួ្េ ក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់ជាភតិ្សនាក្បតិ្បត្តិការ។  ថ្ងលឈនួេដែេក្ត្ូវទូទត់្លេើភតិ្សនាក្បតិ្បត្តិការ          
ក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់កន ងរបាយការណ៍េទធផេតាម្វ ិ្ ីសាស្តសតរ ាំេស់លងរលៅតាម្ងិរលវោរបស់ភតិ្សនា។   

 

(ភ)  ការបងាត់្លេខ 
តួ្រលេខលៅកន ងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានបងាត់្ក្តឹ្ម្ខទង់រាយសក្ាប់ក្បាក់ែ ោល រ និងខទង់ពាន់

សក្ាប់ក្បាក់ដខមរលរៀេ (“ពាន់លរៀេ”)។ 
 

3. ការបា៉ា ន់ស្ថម ន នងិការវនិិឆេ័យ្ណធនយយសាំខាន់ៗ 
ការវនិិចេ័យ ការសនមត្ និងការបា៉ា ន់សាម ន ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លជាក្បចាាំ លដ្ឋយដផែកលេើបទពិលសា្ន៍ និងកតាត       

លផសងៗរមួ្ទាំងការរ ាំពឹងទ ក នូវក្ពឹត្តិការណ៍នាលពេអនា្ត្ ដែេអាចលជ្ឿជាក់ថាានេកខណៈសម្ស្សបតាម្                   
កាេៈលទសៈ ។ ្ នាារល្វើការវនិិចេ័យ សនមត្ និងបា៉ា ន់សាម ន ពាក់ព័នធនឹងអនា្ត្។ លបើ្ិត្តាម្និយម្ន័យេទធផេបាន
ពីការបា៉ា ន់សាម ន្ណលនយយ ្ឺកក្ម្លសមើលៅនឹងេទធផេជាក់ដសតងណាស់ ។ ការវនិិចេ័យ ការសនមត្ និងការបា៉ា ន់សាម ន 
ដែេានហានិភ័យខពស់ កន ងការបងារឲ្យាននូវការដកត្ក្ម្ូវជាសារវនតនូវត្ថ្ម្លលយាងរបស់ក្ទពយសកម្ ម និងបាំណ េ កន ង   
រយៈលពេការយិបរលិចេទបនាទ ប់ ានបង្កា ញែូចខាងលក្កាម្ ។ 
 

3.1 ក្បភពសាំខាន់ៗថ្នការបា៉ា ន់សាម នមិ្នចាស់ោស់  
(i) សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងជាប់សងសយ័ 

ក្កុម្ហ  នត្ក្ម្ូវឲ្យអន វត្ដតាម្ចាប់ ថ្នការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងសាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន លដ្ឋយ
លយាងតាម្ក្បកាសលេខ ្7-017-344 ច ុះថ្ងៃទី1 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ និងសារាចរដណនាាំលេខ ្7-018-001 ច ុះថ្ងៃ
ទី16 ដខក ម្ភៈ ឆ្ន ាំ2018  លចញផាយលដ្ឋយ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   ត្ក្ម្ូវឲ្យសាថ ប័នមី្ក្កូ
ហិរញ្ញវត្ថ ល្វើការចាត់្ថាន ក់ឥណទនរបស់ខលួនជាក្បាាំថាន ក់ លហើយសាំវធិាន្នជាក់ោក់អបបបរាតាម្ចាប់ ក្ត្ូវបាន
ល្វើលឡើងតាម្ចាំណាត់្ថាន ក់លនុះ។ ចាំនួនពិត្ក្បាកែអាចានភាពខ សាន យា៉ាងខាល ាំងពីចាំនួនទឹកក្បាក់ដែេបានកត់្
ក្តាលៅលពេាក្ពឹត្តការណ៍ដែេមិ្នបានរ ាំពឹងទ ក ឬលៅលពេដែេចាំនួនសងស័យអាចក្ត្ូវបានក្ត្េប់ម្កវញិតាម្
រយៈការេក់វត្ថ បញ្ជច ាំ។ 

 

 (ii) ពនធ 
 ក្បព័នធពនធដ្ឋរលៅកន ងក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា ានេកខណៈលក្ចើនក្បលភទ និងជាបញ្ញតិ្តានការផាល ស់បតូរ                       
ញឹកញាប់ ដែេជាទូលៅានភាពមិ្នចាស់ោស់ ានភាពផទ យាន  និងអាស្ស័យលៅលេើការ បកស្សាយ ។ ជាទូលៅ
យ តាត ្ិការ និងអាជ្ា្រពនធភា្លក្ចើន ដត្ងដត្ានការបកស្សាយលផសងៗពីាន ។ ពនធ ្ឺក្ត្ូវសថិត្លក្កាម្ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
និងការអលងាត្លដ្ឋយអាជ្ា្រ ដែេបានផតេ់សិទធិលដ្ឋយចាប់កន ងការ ដ្ឋក់ពិន័យ ដ្ឋក់ទណឌ កម្ម និងបង់ការក្បាក់ ។  
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រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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3. ការបា៉ា ន់ស្ថម ន នងិការវនិិឆេ័យ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
3.1 ក្បភពសាំខាន់ៗថ្នការបា៉ា ន់សាម នមិ្នចាស់ោស់ (ត្)  
(ii) ពនធ (ត្) 

បញ្ជា ទាំងលនុះ អាចបលងាើត្ឲ្យានហានិភ័យពនធយា៉ាងខាល ាំងសក្ាប់ក្កុម្ហ  ន។  អនកក្្ប់ក្្ងលជ្ឿជាក់ថា ពួក
ល្ានការយេ់ែឹងពីបទបញ្ញតិ្តពនធដែេពាក់ព័នធ និងបានល្វើសាំវធិាន្ន ដែេានេកខណៈ ក្្ប់ក្ាន់ លដ្ឋយដផែក
លៅលេើការបកស្សាយថ្ននីតិ្កម្មពនធ។  ក៏ប៉ា ដនតអាជ្ា្រជាប់ពាក់ព័នធ អាចនឹងានបាំណកស្សាយខ សាន  លហើយផេ
ប៉ាុះពាេ់អាចានទាំហាំ ា្ំ។ 

   

3. 2  ការវនិិចេ័យសាំខាន់ៗកន ងការអន វត្តលាេការណ៍្ណលនយយ 
 ព ាំានការវនិិចេ័យសាំខាន់  ៗ ក្ត្ួវបានល្វើលឡើងលដ្ឋយ្ណៈក្្ប់ក្្ង ចាំលពាុះការអន វត្តន៍លាេការណ៍
្ណលនយយរបស់ក្កុម្ហ  ន ដែេនាាំឲ្យានភាពប៉ាុះពាេ់ជាសារវនត លេើចាំនួនដែេបានទទួេសាា េ់កន ង                
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ    លក្ៅពីការបា៉ា ន់សាម នទាំងឡាយដែេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។ 
 

4. ស្ថឆ់គបារ់រនងុថ្ែ 
 

 
ចាំនួនខាងលេើ ក្ត្ូវបានល្វើការវភិា្តាម្របិូយប័ណណែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ   22,504    90,421    9,202    37,150  
ក្បាក់លរៀេ   7,868    31,614    1,086    4,383  
         

   30,372    122,035    10,288    41,533  
 
 
 
 
 
 

 

 នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

        

ទីសាន ក់ការកណាត េ  10,840    43,555    1,164    4,699  
សាខាលផសងៗ  19,532    78,480    9,124    36,834  

        

  30,372    122,035    10,288    41,533  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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5. សមត្លុយធៅ្នាោរជាត្ិថ្នរមពជុា 
 
  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ក្បាក់ត្ម្ាេ់ (*)   254,765    1,023,646    254,765    1,028,486  
្ណនីចរនត   1,540    6,187    1,200    4,845  
         

   256,305    1,029,833    255,965    1,033,331  
         

(*)  លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្ក្បកាសរបស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខ ្7-06-209 ច ុះថ្ងៃទី13 ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ2006     
សដីពីការផតេ់អាជ្ាប័ណណទទួេក្បាក់បលញ្ញើពីក្្ឹុះសាថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  បានត្ក្ម្ូវឲ្យ្នាារទាំងឡាយត្ម្ាេ់ក្បាក់
ចាំនួន 5% ថ្នលែើម្ទ នបានច ុះបញ្ជ ី ជាក្បាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទ ន លៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។  

ក្បាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទ នរកាទ កលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ទទួេបានការក្បាក់តាម្អក្តា 0.62% 
(2017: 0.36%) កន ងមួ្យឆ្ន ាំ។   

 

6.  សមត្ុលយធៅ្នាោរនានា 
 
 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

        

្ណនីចរនត  457,243    1,837,202    406,804   1,642,268 
្ណនីសនសាំ  909,142    3,652,933    663,951    2,680,370  
  1,366,385    5,490,135    1,070,755    4,322,638  
សាំវធិាន្នលេើសម្ត្ េយលៅ្នាារនានា (13,664)  (54,902)  -  - 
        

  1,352,721    5,435,233    1,070,755    4,322,638  
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6.  សមត្ុលយធៅ្នាោរនានា (ត្) 
  សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា ក្ត្ូវបានល្វើការវភិា្ែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

   នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ 2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
   ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

          

(ក) តាម្របិូយប័ណណៈ         
 ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ   1,176,245    4,726,152     1,070,755  4,322,638 
 ក្បាក់លរៀេ 

  190,140    763,983   -  - 
          

    1,366,385    5,490,135     1,070,755  4,322,638 
          

(ខ) តាម្កាេកាំណត់្ៈ         

 កន ងរយៈលពេ 1ដខ   1,366,385    5,490,135     1,070,755  4,322,638 
          

(្) តាម្អក្តាការក្បាក់ (កន ងមួ្យឆ្ន ាំ)         

 ្ណនីចរនត  សូនយ  សូនយ 
 ្ ណនីសនសាំ  0.015%-0.75%  0.015%-0.75% 

 

7. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងជិ្ន 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ឥណទនឯកត្តជ្ន   18,108,746    72,760,941    14,765,524    59,608,420  
ឥណទនជាក្កុម្   412,424    1,657,120    365,988    1,477,494  
 

        

ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន-ែ េ   18,521,170    74,418,061    15,131,512    61,085,914  
 

        

សាំវធិាន្នឥណទនអាក្កក់ និងសងស័យៈ         
          ជាក់ោក់  (68,167)  (273,895)  (77,471)  (312,750) 
          ទូលៅ  (184,052)  (739,521)  (46,208)  (186,542) 
         
  (252,219)  (1,013,416)  (123,679)  (499,292) 
         

ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន-ស ទធ   18,268,951    73,404,645    15,007,833    60,586,622  
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងជិ្ន (ត្) 
បដក្ម្បក្ម្ួេថ្នសាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងសងស័យានែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

នាថ្ងៃទី1 ដខម្ករា   123,679    499,292    97,935    395,364  
ការបដនថម្កន ងឆ្ន ាំ   193,528    777,596    41,056    165,743  
ការេ បលចញពីបញ្ជ ីកន ងការយិបរលិចេទ  (64,988)  (261,122)  (15,312)  (61,815) 
េាំលអៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ   -   (2,350)   -    -  
         

នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ   252,219    1,013,416    123,679    499,292  
 

ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នក្ត្ូវបានវភិា្ែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

 
  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 

 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

          

(ក) តាម្កាេកាំណត់្ៈ         

 កន ងរយៈលពេ1ដខ   23,946    96,216    36,471    147,233  
 ពី 1ដខ លៅ 3ដខ   70,283    282,397    59,949    242,014  
 ពី 3ដខ លៅ 12ដខ   1,254,069    5,038,850    1,083,962    4,375,955  
 លេើសពី 12ដខ   17,172,872    69,000,598    13,951,130    56,320,712  
          

    18,521,170    74,418,061    15,131,512    61,085,914  
          

(ខ) តាម្របិូយប័ណណៈ         
 ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ   18,167,604    72,997,433    15,131,512    61,085,914  
 ក្បាក់លរៀេ   353,566    1,420,628   -  - 
          
    18,521,170    74,418,061    15,131,512    61,085,914  

 

លៅថ្ងៃទី1  ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2016 ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានលចញក្បកាសលេខ ្7-016-334  សតីពីការផតេ់          
ឥណទនជារបិូយវត្ថ ជាតិ្ (លរៀេ) របស់ក្្ឹុះសាថ ន្នាារ និងហិរញ្ញវត្ថ  ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យក្្ប់ក្្ឹុះសាថ នទាំងអស់ក្ត្ូវ
ានឥណទនជារបិូយវត្ថ ជាតិ្ យា៉ាងតិ្ច 10% ថ្នសាំលពៀត្ឥណទនសរ ប។ ក្កុម្ហ  នក្ត្ូវអន វត្តឲ្យបានលពញលេញ
យា៉ាងយូរ ក្តឹ្ម្ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2019។ 
 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងជិ្ន (ត្) 
   នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
   ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

          

(្) តាម្ដផនកលសែាកិចចៈ         

 សាំណង់  6,800,018  27,322,472  4,938,038  19,934,859 
 កសិកម្ម  2,939,372  11,810,397  2,302,924  9,296,904 
 ការែឹកជ្ញ្ជូ ន  2,223,350  8,933,420  2,345,757  9,469,821 
 ពាណិជ្ជកម្ម និងជ្ាំនួញ  2,159,948  8,678,670  1,806,914  7,294,512 
 លសវាកម្ម  1,994,504  8,013,917  1,747,498  7,054,649 
 េកខណៈក្្ួសារ  341,954  1,373,971  372,605  1,504,206 
 ឥណទនសក្ាប់ប ្ាេិក  114,134  458,590  135,618  547,490 
 លផសង  ៗ  1,947,890  7,826,624  1,482,158  5,983,473 
          
    18,521,170    74,418,061    15,131,512    61,085,914  
             

( ) តាម្និវាសនដ្ឋា នៈ         
 

 
និវាសនជ្ន   18,521,170    74,418,061    15,131,512    61,085,914  

          

(ង) តាម្ទាំនាក់ទាំនងសម្ព័នធញាតិ្ៈ         
 ឥណទនសក្ាប់ប ្ាេិក   114,134    458,591   135,618  547,490 
 អតិ្ងិជ្នខាងលក្ៅ   18,407,036    73,959,470   14,995,894  60,538,424 
            

    18,521,170    74,418,061     15,131,512   61,085,914  
          

(ច) តាម្ត្ាំបន់         

 ទីសាន ក់ការកណាត េ   697,191    2,801,313   1,472,185   5,943,211  
 សាខានានា   17,823,979    71,616,748    13,659,372    55,142,703  
          

    18,521,170    74,418,061    15,131,512    61,085,914  
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងជិ្ន (ត្) 
 

  
 នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

          

(េ) តាម្ចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនៈ         

 ឥណទនសតង់ដ្ឋរ         

           ានការធានា   17,984,664    72,262,380    14,500,994   58,540,515 
           ព ាំានការធានា   420,516    1,689,633    506,839    2,046,108  
 ឥណទនឃាល ាំលម្ើេ         
           ានការធានា   21,054    84,595   -  - 
           ព ាំានការធានា   812    3,263   -  - 
 ឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ         
           ានការធានា   11,913    47,866    32,107    129,614  
           ព ាំានការធានា   1,069    4,295    -    -  
 ឥណទនសងស័យ         
          ានការធានា   32,430    130,304    24,731    99,840  
          ព ាំានការធានា   27    108    -    -  
 ឥណទនបាត់្បង់         
          ានការធានា   44,937    180,558    59,275    239,294  
          ព ាំានការធានា   3,748    15,059    7,566    30,543  
          
  

  18,521,170    74,418,061    15,131,512   61,085,914 
 

ឥណទនានការធានា ្ឺជាឥណទនដែេានក្ទពយបញ្ជច ាំជា បលង់រងឹ និងបលង់ទន់។ បលង់ទន់មិ្នក្ត្ូវបាន
ច ុះបញ្ជ ីលដ្ឋយម្នទីរស រលិយាែី។ ឥណទនព ាំានការធានា ្ឺជាឥណទនដែេព ាំានក្ទពយបញ្ជច ាំ។ 

 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
(ជ្) តាម្ក្បលភទការក្បាក់ (កន ងមួ្យឆ្ន ាំ)     

 ឥណទនជាក្កុម្  18.00 % - 36.00 %  18.00 % - 36.00 % 
 ឥណទនឯកត្តជ្ន  16.20 % - 33.60 %  16.20 % - 33.60 % 
 ឥណទនសក្ាប់ប ្ាេិក  15.60 %   15.60 % 
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងជិ្ន (ត្) 
លៅថ្ងៃទី13  ដខមី្នា ឆ្ន ាំ2017 ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញក្បកាសលេខ ្7-017-109  សតីពីការកាំណត់្    

ពិដ្ឋនអក្តាការក្បាក់ឥណទន ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យក្្ឹុះសាថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ទទួេក្បាក់បលញ្ញើ ក្្ឹុះសាថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  និង
ក្បតិ្បត្តិករឥណទនជ្នបទកាំណត់្អក្តាការក្បាក់មិ្នឲ្យលេើសពី 18% កន ងមួ្យឆ្ន ាំ ដែេនឹងចូេជា្រានចាប់ពី  
ថ្ងៃទី1 ដខលម្សា ឆ្ន ាំ2017 សក្ាប់ក្្ប់ឥណទនងមី ឥណទនលរៀបចាំលឡើងវញិ និង ឥណទនសងលឡើងវញិ។ 

អក្តាការក្បាក់ ដែេខពស់ជាងកក្មិ្ត្អតិ្បរាថ្នអក្តាការក្បាក់តាម្ផលូវចាប់ នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
បង្កា ញពីអក្តាការក្បាក់ថ្នការែកឥណទន ម្ នថ្ងៃដ្ឋក់ឲ្យ លក្បើក្បាស់បទបញ្ញត្តិងមីលៅថ្ងៃទី1 ដខលម្សា ឆ្ន ាំ
២០១៧។ 
 

8. មូល្នវិនិធោ្ 
ក រវនិិលយា្លនុះត្ាំណាងឲ្យការវនិិលយា្លៅកន ង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd (លៅកាត់្ថា 

“CBH”) ត្ ម្រយៈសា្ម្ មី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ កម្ព ជា។ CBH ្ ឺជាភា្ទ និកមួ្យរបស់ Credit Bureau (Cambodia) Co., Ltd 
ដែេជាក្កុម្ហ  នដែេែាំលណើ រក រនាាំម្ ខល្ខ ងដផនកផតេ់ព័ត៌្ានឧបករណ៍វភិា្ និងផតេ់លសវ កម្មដផនកទិននន័យ
ឥណទ នជូ្នែេ់្នាារ និងក្្ឹុះសាថ នមី្ក្កួហិរញ្ញវត្ថ  និងអនកលក្បើក្បាស់លផសងៗកន ង ក្ពុះរាជាណាក្ចកកម្ព ជា។ 
 

9. គទពយសរមមធផេងៗ 
 

 នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

        

ការក្បាក់ក្ត្ូវទទួេ  185,128    743,844    152,477    615,550  
ការក្បាក់ពយួរទ ក (9,514)  (38,227)  (15,016)  (60,620) 
ការក្បាក់ស ទធក្ត្ូវទទួេ  175,614    705,617    137,461    554,930  
        
បលញ្ញើស វត្ថិភាព (ក)  200,000    803,600   200,000  807,400 
ការបង់ម្ ន និងក្បាក់កក់លេើការជួ្េ  54,623    219,475    48,820    197,086  
ក្បាក់ត្ម្ាេ់កន ងភា្ហ  នរបស់ក្កុម្ហ  ន Consorzio 

Etimos S.C (ខ)  6,553    26,330    6,553    26,454  
លផសង  ៗ  5,307    21,324   7,582  30,607 
        

  442,097    1,776,346   400,416  1,616,477 
 

(ក) សម្ត្ េយលនុះត្ាំណាងឲ្យបលញ្ញើស វត្ថិភាពជាមួ្យក្កុម្ហ  ន Chailease International Financial Service Co., 
Ltd. សរ បចាំនួន 200,000 ែ ោល រអាលម្រកិ ដែេត្ាំណាងឲ្យ 20 % ថ្នឥណទនរយ:ដវង ដែេទទួេបាន។ បលញ្ញើស វត្ថិភាព
បានទទួេ ការក្បាក់លងរចាំនួន 1.20% កន ង1ឆ្ន ាំ និងានរយ:លពេ 27 ដខ ្ិត្ចាប់ពីថ្ងៃទី21 ដខឧសភា ឆ្ន ាំ2017  រហូត្ែេ់ 
ថ្ងៃទី21 ដខឧសភា ឆ្ន ាំ2019។ 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី
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9. គទពយសរមមធផេងៗ (ត្) 
(ខ)  លដ្ឋយអន វត្តតាម្កិចចក្ពម្លក្ពៀងខចីក្បាក់ពីក្កុម្ហ  ន Consorzio Etimos S.C. ក្កុម្ហ  នក្ត្ូវបានត្ក្ម្ូវឲ្យទិញ
ភា្ហ  នមួ្យចាំនួនរបស់ក្កុម្ហ  ន Consorzio Etimos S.C. ែូចបានបង្កា ញលៅកិចចក្ពម្លក្ពៀង ្ ឺានត្ថ្ម្ល 258 អឺរ ៉ាូ កន ង
មួ្យភា្ហ  ន  ជាមួ្យនឹងត្ថ្ម្ល សរ ប 4,386 អឺរ ៉ាូ (លសមើនឹង 6,553 ែ ោល រអ លម្រកិ)។ កិចចក្ពម្លក្ពៀងលនុះ ្ឺអន វត្តត្ ម្
ត្ក្ម្ូវក ររបស់ក្កុម្ហ  ន Consorzio Etimos S.C. លហើយចាំនួនដែេបានទិញ ្ឺជាក្បាក់បលញ្ញើដែេក្ត្ូវសងក្ត្េប់ម្ក
វញិលៅកាេកាំណត់្របស់ឥណទន  ឬលៅលពេក្កុម្ហ  នសងឥណទនក្ត្េប់លៅវញិអស់។ លទុះបីជាឥណទន
ក្ត្ូវបានសងអស់    ក្កុម្ហ  នព ាំទន់បានែកក្បាក់បលញ្ញើក្ត្េប់ម្កវញិលៅលឡើយលទ  លែើម្បីរកាទាំនាក់ទាំនងជាមួ្យ
អនកផតេ់កម្ចីលៅបរលទស។ 
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10. គទពយ និងររកិាា រ  

 

ការជួ្សជ្ េ 
ដកេាំអអារ 

 
បរកិាខ រការយិាេ័យ 

 

ក ាំពយូទ័រ និង សាភ រៈ 
ព័ត៌្ានវទិា 

 

លក្្ឿងសង្កា រមឹ្ និង 
លក្្ឿងបាំពាក់  យានយនត  សរ ប 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
សក្ាប់ការយិបរលិចេទ ដែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018            
ត្ថ្ម្លលែើម្            
នាថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2018  35,290    23,834    45,768    24,898               45,432    175,222  
ការទិញបដនថម្  5,246    6,683    17,204    3,194               47,400    79,727  
            

នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  40,536    30,517    62,972    28,092    92,832    254,949  
            

ែកៈ រ ាំេស់បងារ            
នាថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2018 14,604  13,672  36,247  16,629  40,228  121,381 
រ ាំេស់កន ងការយិបរលិចេទ  6,918    4,204    13,013    2,873    13,151    40,158  
            
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  21,522  17,876   49,260  19,502   53,379   161,539 
            

ត្ថ្ម្លលយាង            
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  19,014    12,641    13,712    8,590               39,453    93,410  
សម្ត្ េយជាពាន់លរៀេ  76,398    50,792    55,095    34,515             158,522    375,321  
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 10. គទពយ និងររកិាា រ (ត្) 

 

ការជួ្សជ្ េ 
ដកេាំអអារ 

 
បរកិាខ រការយិាេ័យ 

 

ក ាំពយូទ័រ និង សាភ រៈ 
ព័ត៌្ានវទិា 

 

លក្្ឿងសង្កា រមឹ្ និង 
លក្្ឿងបាំពាក់  យានយនត  សរ ប 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
សក្ាប់ការយិបរលិចេទ ដែេបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017            
ត្ថ្ម្លលែើម្            
នាថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2017  22,372    20,335    37,573    21,880    45,432    147,592  
ការទិញបដនថម្  19,578    3,499    11,718    5,462    -    40,257  
ការេក់លចញ (6,660)   -   (3,523)  (2,444)   -   (12,627) 
            
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017  35,290    23,834    45,768    24,898    45,432    175,222  
            
ែកៈ រ ាំេស់បងារ            
នាថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2017  10,203    10,286    30,150    16,134    38,493    105,267  
រ ាំេស់កន ងការយិបរលិចេទ  8,232    3,386    9,538    2,770    1,735    25,661  
ការេក់លចញ (3,831)   -   (3,441)  (2,275)   -   (9,547) 
            

នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017  14,604    13,672    36,247    16,629    40,228    121,381  
ត្ថ្ម្លលយាង            
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017  20,686    10,162    9,521    8,269    5,204    53,841  
សម្ត្ េយជាពាន់លរៀេ  83,509     41,024     38,436     33,382     21,009    217,356  
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11. គទពយសរមមអររូិយ 
 

 កម្មវ ិ្ ីក ាំពយូទ័រ 
 ឆ្ន ាំ  2018  ឆ្ន ាំ  2017 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
    

ត្ថ្ម្លលែើម្    
នាថ្ងៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ាំ2017 -  - 
ការទិញបដនថម្ 42,900  - 
    
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ  42,900  - 

    

ែកៈ រ ាំេស់បងារ    
នាថ្ងៃទី1 ដខម្ករា -  - 
រ ាំេស់កន ងការយិបរលិចេទ 21,450  - 
    
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ 21,450  - 

    

ត្ថ្ម្លលយាង    
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ 21,450  - 
សម្ត្ េយជាពាន់លរៀេ 86,186  - 

 

12. ទររគបារជ់្ាំពារភ់ា្ទុនរិ 
  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         
ក្បាក់កម្ចីពីភា្ទ និក         

ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company, Inc.  4,897,351  19,677,556  3,000,000   12,111,000 
លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង   150,000    602,700    250,000    1,009,250  
លោក អន ប  នហ ក់   -    -    200,000    807,400  
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី   10,000    40,180    30,000    121,110  

         

  5,057,351  20,320,436  3,480,000   14,048,760 
   

 
 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី
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12. ទររគបារជ់្ាំពារភ់ា្ទុនរិ (ត្) 
ទឹកក្បាក់ខាងលេើក្ត្ូវបានវភិា្ែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

 
  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

          

 (ក) តាម្កាេកាំណត់្ៈ         

 កន ងរយៈលពេ1ដខ   -    -    -    -  
 ពី 1ដខ លៅ 3 ដខ   -    -    -    -  
 ពី 3ដខ លៅ 12 ដខ   1,057,351    4,248,436    3,480,000    14,048,760  
 ពី 1ឆ្ន ាំ លៅ 5ឆ្ន ាំ  4,000,000  16,072,000  -  - 

          
    5,057,351    20,320,436   3,480,000   14,048,760 

 
         

(ខ) តាម្របិូយប័ណណៈ         
 ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ   5,057,351    20,320,436    3,480,000    14,048,760  
          

(្) តាម្អក្តាការក្បាក់ (កន ងមួ្យឆ្ន ាំ):         
   នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
 ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  8.00%-10.00%  8.00%-10.00% 

 

13. គបារ់រមច ី
 
  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         

Oikocredit   3,022,220  12,143,280  1,444,440  5,831,204 
Luxembourg Microfinance and   

Development Fund SICAV  
 

 1,300,000    5,223,400    300,000    1,211,100  
Chailease International Financial Service   975,000    3,917,550    875,000    3,532,375  
SME Finance B.V.    665,619    2,674,457    1,168,507    4,717,263  
្នាារ វឌឍនៈ ភីអិេស ី   637,408    2,561,106    198,874    802,854  
្នាារ លអស ីេីដ្ឋ ភីអិេស ី   100,000    401,800    390,000    1,574,430  
KIVA Microfunds   9,455    37,990    88,274    356,362  
្នាារ ភនាំលពញពាណិជ្ជ   -    -    398,806    1,609,980  
         

  6,709,702  26,959,583   4,863,901   19,635,568  
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13. គបារ់រមច ី(ត្) 
ក្បាក់កម្ចីខាងលេើ ក្ត្ូវបានវភិា្បដនថម្ែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

  
  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

          

 (ក) តាម្កាេកាំណត់្ៈ         

 កន ងរយៈលពេ 1ដខ   300,000    1,205,400    -    -  
 ពី 1 ដខ លៅ  3 ដខ   -    -    488,806    1,973,310  
 ពី 3 ដខ លៅ 12 ដខ   706,675    2,839,420    188,274    760,062  
 ពី 1 ឆ្ន ាំ លៅ  5 ឆ្ន ាំ   5,703,027    22,914,763    4,186,821    16,902,196  
          

    6,709,702    26,959,583   4,863,901  19,635,568 
          

(ខ) តាម្របិូយប័ណណៈ         
 ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ   5,546,323    22,285,126    3,695,394    14,918,305  
 ក្បាក់លរៀេ   497,760    2,000,000   -  - 
 ក្បាក់អឺរ ៉ាូ   665,619    2,674,457    1,168,507    4,717,263  
          

    6,709,702    26,959,583    4,863,901    19,635,568  

          

(្) តាម្អក្តាការក្បាក់ (កន ងមួ្យឆ្ន ាំ):     

 ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  6.90%-11.05%  7.20%-11.05% 
 ក្បាក់លរៀេ 

 9%  - 
 ក្បាក់អឺរ ៉ាូ  6.25%  6.25% 
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14. អត្ាគរធោជ្ន៍មលូនិ្ិធស្ថ្នវត្តន ៍
បដក្ម្បក្ម្ួេអត្ថក្បលយាជ្ន៍មូ្េនិ្ិលសា្នវត្តន៍ ានែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

នាលែើម្ការយិបរលិចេទ   127,666    515,388    92,873    374,928  
ការទូទត់្សងកន ងការយិបរលិចេទ  (152,309)  (611,978)  (4,007)  (16,176) 
វភិា្ទនពីក្កុម្ហ  នកន ងការយិបរលិចេទ   3,823    15,361    18,622    75,177  
វភិា្ទនពីប ្ាេិកកន ងការយិបរលិចេទ   20,820    83,655    20,178    81,459  
េាំលអៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ   -    76   -  - 
         

នាការយិបរលិចេទបញ្ច ប់     -    -    127,666    515,388  
 

លៅថ្ងៃទី27 ដខត្ ោ ឆ្ន ាំ2018 ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានសលក្ម្ចបញ្ឈប់ផតេ់ជូ្ននិលយាជិ្ត្  នូវអត្ថក្បលយាជ្ន៍
មូ្េនិ្ីលសា្នវត្តន៍   និងបានទូទត់្ចាំនូនទឹកក្បាក់ដែេលៅសេ់ទាំងអស់លៅឲ្យនិលយាជិ្ត្ដែេក្ត្ូវទទួេបាន។ 
 

15. អត្ាគរធោជ្ន៏ររសន់ិធោជ្ិត្  

លនុះ្ឺជាការបង្កា ញពីការទូរទត់្ក្បាក់បាំណាច់អតី្ត្ភាពការង្ករ ដែេក្ត្ូវល្វើលឡើងលដ្ឋយក្កុម្ហ  ន លយាង
លៅតាម្ក្បកាសសតីពីការទូរទត់្ក្បាក់បាំណាច់អតី្ត្ភាពការង្ករ លចញលដ្ឋយក្កសួងការង្ករ និងបណត ុះបណាត េ    
វជិាជ ជី្វៈ ច ុះថ្ងៃទី21 ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ2018។ 

 

   នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
   ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
          
នាលែើម្ការយិបរលិចេទ  -  -  -  - 
បដនថម្លៅកន ងការយិបរលិចេទ   58,079   233,361   -  - 
ការបង់ក្បាក់លៅកន ងកន ងការយិបរលិចេទ   -    -   -  - 

         

នាការយិបរលិចេទបញ្ច ប់   58,079    233,361   -  - 
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16. រាំណុលធផេងៗ 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ការក្បាក់ក្ត្ូវទូទត់្   140,990    566,498    103,776    418,944  
ពនធក្ត្ូវបង់   24,514    98,497   19,147  77,296 
កថ្ក្ម្វជិាជ ជី្វៈបងារ   23,688    95,178   30,479  123,044 
ធានារា៉ាប់រងប ្ាេិក   5,321    21,380    5,321    21,481  
លផសង  ៗ   65,665    263,843   33,422  134,923 
         

   260,178    1,045,396   192,145  775,688 
 

 17. ពនធធលើគបារ់ឆាំធណញ 
(ក) ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម   34,564    138,878   58,631  236,693 
         

បដក្ម្បក្ម្ួេពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម ានែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

សម្ត្ េយនាលែើម្ការយិបរលិចេទ   58,631    236,693    49,717    200,708  
បញ្ចូ េកន ងរបាយការណ៍េទធផេ   (24,067)  (96,701)  8,914  35,985 
េាំលអៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ   -   (1,114)  -  - 
         

សម្ត្ េយនាការយិបរលិចេទបញ្ច ប់   34,564    138,878   58,631  236,693 
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17. ពនធធលើគបារ់ឆាំធណញ 
(ក) ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម (ត្) 

ពនធពនារជាក្ទពយសកម្ម បានម្កពីសាសធាត្ ែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ 2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ក្ទពយ និងបរកិាខ រ   276    1,109   648  2,616 
សាំវធិាន្នលេើហាវ ស ីេី្ីឥណទន   40,194    161,499   9,884  39,902 
ខាត្/ចាំលណញលេើការបតូរក្បាក់ដែេមិ្ន

ទន់ទទួេសាា េ់  (5,906)  (23,730)  32,796  132,397 
ទឹកក្បាក់ក្ត្ូវទូទត់្លៅកាន់សម្ព័នធញាតិ្   -    -   15,303  61,778 
         

   34,564    138,878   58,631  236,693 
 

(ខ) បាំណ េពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

សម្ត្ េយនាលែើម្ការយិបរលិចេទ   164,844    665,475    136,080    549,355  
ចាំណាយពនធលេើក្បាក់ចាំលណញក្បចាាំឆ្ន ាំ   132,288    531,533   196,377  792,774 
ពនធដែេបានបង់  (204,304)  (820,893)  (167,613)  (676,654) 
េាំលអៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ    -   (3,132)  -  - 
         

សម្ត្ េយនាការយិបរលិចេទបញ្ច ប់   92,828    372,983   164,844  665,475 
 

(្) ចាំណាយពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ 
 

  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ពនធលេើក្បាក់ចាំលណញក្បចាាំឆ្ន ាំ   132,288    531,533    196,377    792,774  
ពនធពនារ   24,067    96,701   (8,914)  (35,985) 
 

        

ចាំណាយពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ   156,355     628,234   187,463  756,789 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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17. ពនធធលើគបារ់ឆាំធណញ (ត្) 
(្) ចាំណាយពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ (ត្) 

ការលផទៀងផាទ ត់្ចាំណាយពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ និង ចាំលណញ្ណលនយយ ានែូចខាងលក្កាម្៖ 
  

 
 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ក្បាក់ចាំលណញម្ នែកពនធ   548,733    2,204,809   712,824  2,877,671 
         

ពនធលេើក្បាក់ចាំលណញដផែកតាម្អក្តាពនធជា
ផលូវការ   109,747    440,963   142,564  575,531 

ចាំណាយមិ្នអាចកាត់្កងបាន   38,358   154,122  44,899  181,258 
សាំវធិាន្នលេើសពីការយិបរលិចេទម្ ន  8,250  33,149   -    -  

         

ចាំណាយពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ   156,355    628,234   187,463  756,789 
         

ពនធអបបបរា 1%   33,414    134,257    27,570    111,300  
 

អន លោម្តាម្ចាប់សារលពើពនធថ្នក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា ក្កុម្ហ  នានកាត្ពវកិចចក្ត្ូវបង់ពនធលេើក្បាក់
ចាំលណញតាម្អក្តា 20% ថ្នក្បាក់ចាំលណញជាប់ពនធ ឬពនធអបបបរាតាម្អក្តា 1% ថ្នចាំណូេែ េ លដ្ឋយយកចាំនួន
ណាដែេ ា្ំជាងល្។ 

 

18. ធែើមទុន 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ភា្ហ  នបានច ុះបញ្ជ ីដបងដចក និងបង់ក្្ប់
ចាំនួន 509,529 ហ  ន (2017:  509.529) 
ានត្ថ្ម្ល 10  ែ ោល រ អាលម្រកិ កន ង 1 ហ  ន  5,095,290  20,472,875  5,095,290  20,569,686 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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18. ធែើមទុន (ត្) 
 ព័ត៌្ានេម្ែិត្អាំពីការកាន់កាប់ភា្ហ  នានែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

 នាថ្ងៃទី31 ដខ្ន ូឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្ន ូឆ្ន ាំ2017 

 

%     ថ្នភា្ហ  ន 

              កាន់កាប់  

ចាំនួន 

ភា្ហ  ន  

 
ែ ោល រអាលម្រកិ  

 %ថ្នភា្ហ  ន         
កាន់កាប់  

ចាំនួន 

ភា្ហ  ន  

 
ែ ោល រអាលម្រកិ 

            

ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company, Inc. 61.63%   314,029    3,140,290   61.63%   314,029    3,140,290  
លោក អន ប  នហ ក់ 19.63%   100,000    1,000,000   19.63%   100,000    1,000,000  
លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង 8.44%   43,000    430,000   8.44%   43,000    430,000  
លោកស្សី សារ ន វ ិ្  រត័្ន 8.24%   42,000    420,000   8.24%   42,000    420,000  
លោក លជ្ត្ ច័នទក្បលសើរ 1.08%   5,500    55,000   1.08%   5,500    55,000  
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី 0.86%   4,385    43,850   0.86%   4,385    43,850  
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី 

(អនកត្ាំណាងប ្ាេិក) 0.12%   615    6,150   0.12%   615    6,150  
            

 100%   509,529   5,095,290   100%   509,529   5,095,290  
            
 

19. រុពវលាភភា្ហ ុន 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

   ចាំនួនភា្ហ  ន  ែ ោល រអាលម្រកិ   ចាំនួនភា្ហ  ន  ែ ោល រអាលម្រកិ  
         

 នាថ្ងៃទី3 ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ2012 (ក)   51,500    121,025    51,500    121,025  
 នាថ្ងៃទី17 ដខត្ ោ ឆ្ន ាំ2014 (ខ)   176,000    574,992    176,000    574,992  
 នាថ្ងៃទី16 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2016 (្)  202,029    842,157   202,029    842,157  

             

   429,529    1,538,174    429,529    1,538,174  
 

(ក) លៅថ្ងៃទី3 ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ2012 ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ  បានសាំលរចបលងាើនចាំនួនលែើម្ទ ន  របស់ក្កុម្ហ  នពី ចាំនួន 
80,000 ភា្ហ  នលៅ 131,500 ភា្ហ  ន ដែេភា្ហ  នងមីចាំនួន 51,500 ភា្ហ  ន ដែេានត្ថ្ម្លលសមើនឹង 12.35 
ែ ោល រអាលម្រកិ កន ងមួ្យហ  ន។ ភា្ហ  ន ដែេានត្ថ្ម្លចាំនួន 2.35 ែ ោល រអាលម្រកិ កន ងមួ្យភា្ហ  ន ក្ត្ូវបាន
ទទួេសាា េ់ជាប ពវោភភា្ហ  ន។ ការបលងាើនចាំនួនលែើម្ទ ន លនុះក្ត្ូវបានអន ម័្ត្លដ្ឋយ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា 
លៅថ្ងៃទី23 ដខវចិេិកា ឆ្ន ាំ2012។ 
 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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19. រុពវលាភភា្ហ ុន (ត្) 
(ខ) លៅថ្ងៃទី17 ដខត្ ោ ឆ្ន ាំ2014 ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានសាំលរចបលងាើនលែើម្ទ នពីចាំនួន 131,500 ភា្ហ  ន លៅ 
307,500 ភា្ហ  ន លដ្ឋយការលបាុះផាយភា្ហ  នបដនថម្ចាំនួន 176,600 ភា្ហ  ន ដែេានត្ថ្ម្លលសមើនឹង 13.267 
ែ ោល រអាលម្រកិ កន ងមួ្យហ  ន។ ភា្ហ  ន ដែេានត្ថ្ម្លលេើស ចាំនួន 3.267 ែ ោល រអាលម្រកិ កន ងមួ្យភា្ហ  ន ក្ត្ូវ
បានទទួេសាា េ់ជា ប ពវោភភា្ហ  ន។ ការបលងាើនចាំនួនលែើម្ទ ន លនុះក្ត្ូវបានអន ម័្ត្លដ្ឋយ្នាារជាតិ្ថ្ន    
កម្ព ជា លៅថ្ងៃទី30 ដខមី្នា ឆ្ន ាំ2015។ 
 

(្) លៅថ្ងៃទី16 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2016 ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានសាំលរចបលងាើនលែើម្ទ នពីចាំនួន 307,500 ភា្ហ  ន លៅ 
509,290 ភា្ហ  ន លដ្ឋយការលបាុះផាយភា្ហ  នបដនថម្ចាំនួន 201,790 ភា្ហ  ន ដែេភា្ហ  នចាំនួន 159,029 
ានត្ថ្ម្លលសមើនឹង 14.16 ែ ោល រអាលម្រកិ កន ងមួ្យភា្ហ  ន និងភា្ហ  នចាំនួន 43,000 ានត្ថ្ម្លលសមើនឹង 14.20 
ែ ោល រអាលម្រកិ   កន ងមួ្យភា្ហ  ន។ ភា្ហ  នដែេានត្ថ្ម្លលេើសចាំនួន 4.159974 ែ ោល រអាលម្រកិ និង4.20                     
ែ ោល រអាលម្រកិ កន ងមួ្យភា្ហ  ន ក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់ ជាប ពវោភភា្ហ  ន។ ការបលងាើនចាំនួនលែើម្ទ ន លនុះក្ត្ូវ
បានអន ម័្ត្លដ្ឋយ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា លៅថ្ងៃទី23 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2016។ 
 

20. ឆាំណូលពីការគបារ់ 
 

  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន   3,052,734    12,265,885    2,530,430    10,215,346  
ក្បាក់បលញ្ញើលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា និង

្នាារនានា   5,864    23,562    4,174    16,850  
          

   3,058,598    12,289,447    2,534,604    10,232,196  
 

21. ឆាំណាយធលើការគបារ់ 
 

 

 សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ក្បាក់កម្ចី   467,579    1,878,733    329,410    1,329,828  
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភា្ទ និក   423,576    1,701,928    113,016    456,246  
         

   891,155    3,580,661    442,426    1,786,074  
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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22.   ឆាំណូលពីរថ្គមធជ្ើងស្ថរ 
 

 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

        

ថ្ងលក្បតិ្បត្តិការផតេ់ក្បាក់កម្ចី  267,308    1,074,044    205,815    830,875  
កថ្ក្ម្លជ្ើងសារពី CBC  15,492    62,246    16,535    66,752  
        

  282,800    1,136,290    222,350    897,627  
 

23.   ឆាំណាយដផនររុ្ាលរិ 
 

 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

        

ក្បាក់លបៀវត្សរ ៍និង ក្បាក់រង្កវ ន់  968,060    3,889,665    874,011    3,528,383  
ការទូទត់្ក្បាក់អតី្ត្ភាពការង្ករ  58,079    233,361   -  - 
ធានារា៉ាប់រង  18,331    73,654    5,552    22,413  
សាភ រៈ និងការល្វើែាំលណើ រសក្ាប់ប ្ាេិក  10,332    41,514    14,812    59,796  
ថ្ងលហវឹកហវឺនប ្ាេិក  4,712    18,933    3,945    15,926  
អត្ថក្បលយាជ្ន៍មូ្េនិ្ិលសា្នវត្តន៍  3,823    15,361    18,622    75,177  
        

  1,063,337    4,272,488    916,942    3,701,695  
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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24. ឆាំណាយគរត្ិរត្តិការ 

 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

        

ថ្ងលឈនូេវជិាជ ជី្វៈ  199,981    803,524    122,687    495,287  
ការជួ្េការយិាេ័យ  182,493    733,257    167,846    677,594  
ខាត្លេើការបតូរក្បាក់ដែេមិ្នទន់ទទួេសាា េ់  79,128    317,936    198,285    800,477  
ពនធកាត់្ទ ក  40,092    161,090    34,736    140,229  
សាជិ្កភាព  23,741    95,391    18,483    74,616  
កថ្ក្ម្អាជ្ាប័ណណ  17,453    70,126    16,417    66,275  
ចាំណីអាហារ និងកាំសានត  13,978    56,164    11,409    46,058  
ទឹកលភលើង  12,361    49,666    11,173    45,105  
សាភ រៈការយិាេ័យ និងបរកិាខ រ  11,497    46,195    10,296    41,565  
ការទាំនាក់ទាំនង   10,398    41,779    10,797    43,587  
សនតិស ខ  5,210    20,934    5,230    21,114  
ការលក្បើក្បាស់យានយនត  3,913    15,722    4,151    16,758  
ទីផារ និងការផសពវផាយពាណិជ្ជកម្ម  3,857    15,497   3,019  12,188 
ការជួ្សជ្ ស និងដកេាំអ  1,641    6,594   1,341  5,414 
លផសង  ៗ  74,141    297,899   39,604  159,881 
        

  679,884    2,731,774    655,474    2,646,148  
 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
 

48 
 

25. សាំវធិាន្នធលើហាវ សុលីី្ ឥីណទាន 
  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         

សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់និង
សងស័យ   193,528    777,595    41,056    165,743  

សាំវធិាន្នសម្ត្ េយលៅ្នាារនានា   13,664    54,902    -    -  
         

   207,192    832,497    41,056    165,743  
 
  

26. ស្ថឆ់គបារ់ និងស្ថឆ់គបារ់សមមូល 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

សាច់ក្បាក់កន ងថ្ែ   30,372    122,035    10,288    41,533  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   1,540    6,188    1,200    4,845  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា   1,366,385    5,490,135     1,070,755  4,322,638 

         

   1,398,297    5,618,358   1,082,243  4,369,015 
 
 

27. កាត្ពវរិឆចសនា 
ក) កិចចសនាភតិ្សនាក្បតិ្បត្តិ 

ក្កុម្ហ  នានកិចចសនាលេើការជួ្េការយិាេ័យទីសាន ក់ការកណាត េ និងការយិាេ័យតាម្បណាត សាខា
លខត្តក្កុងនានាានែូចខាងលក្កាម្៖ 

 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         

កន ងរយៈលពេ 1 ឆ្ន ាំ   81,495    327,447    43,656    176,239  
ពី 1 ឆ្ន ាំែេ់ 5 ឆ្ន ាំ   187,386    752,917   70,442  284,374 
លេើសពី 5 ឆ្ន ាំលឡើងលៅ   -    -   500  2,019 
         

   268,881    1,080,364   114,598    462,632  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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27. កាត្ពវរិឆចសនា (ត្) 
ខ) កាត្ពវកិចចសនាលផសង  ៗ
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         

ការចាំណាយជាមូ្េ្ន   8,580    34,474   -  - 
កាត្ពវកិចចសនាលផសងៗ   27,720    111,379   -  - 

         

   36,300    145,853   -  - 
 
 

28. គរត្ិរត្តិការ និង សមត្លុយជាមួយសមព័នធញាត្ ិ
តាម្ចាប់សតីពីក្្ឹុះសាថ ន្នាារនិងហិរញ្ញវត្ថ  សម្ព័នធញាតិ្ រមួ្បញ្ចូ េនូវរូបវន័តប ្ាេដែេានភា្ហ  ន 

យា៉ាងតិ្ចចាំនួន 10% ថ្នលែើម្ទ នរបស់ក្កុម្ហ  នឬថ្នសិទធិលបាុះលឆ្ន ត្ លទុះជាកាន់កាប់លដ្ឋយផាទ េ់កតី ឬលដ្ឋយ
ក្បលយាេកតី ឬរបូវន័តប ្ាេណាដែេរួម្ចាំដណកកន ងអភិបាេកិចច ការែឹកនាាំ ការក្្ប់ក្្ង ឬការលរៀបចាំ និងការ         
អន វត្តន៍នូវការក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ផទកន ងរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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28. គរត្ិរត្តិការ និង សមត្ុលយជាមួយសមពន័ធញាត្ ិ(ត្) 
(ក) ក្បតិ្បត្តិក រជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ក្បាក់លបៀវត្សរ ៍និង អត្ថក្បលយាជ្ន៍ 
លផសង  ៗរបស់ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ/  
អនកក្្ប់ក្្ងសាំខាន់  ៗ

 

 260,276    1,045,789   190,999  771,063 
         

ចាំណាយការក្បាក់លៅលេើទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់
ភា្ទ និក   423,576    1,701,928    113,016    456,246  

         
ក្បាក់ទទួេបានលេើក្បាក់កម្ចីពីភា្ទ និក         

ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company, Inc.   5,397,351    21,686,557    3,000,000    12,111,000  
លោក អន ប  នហាក់   400,000    1,607,200    200,000    807,400  
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី   -    -    50,000    201,850  
លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង   -    -    460,000    1,857,020  

         

   5,797,351    23,293,757    3,710,000    14,977,270  
         
ការទូទត់្សងក្បាក់កម្ចីែេ់ 

ាច ស់ភា្ហ  ន  

   
 

   

ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company, Inc.   3,500,000    14,063,000    -    -  
លោក អន ប  នហាក់   600,000    2,410,800    -    -  
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី   20,000    80,360    20,000    80,740  
លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង   100,000    401,800    210,000    847,770  

         

   4,220,000    16,955,960    230,000    928,510  
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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28. គរត្ិរត្តិការ និង សមត្ុលយជាមួយសមពន័ធញាត្ ិ(ត្) 
(ខ) សម្ត្ េយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្  
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ក្បាក់កម្ចីពីភា្ទ និក         

ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company, Inc.   4,897,351    19,677,556    3,000,000    12,111,000  
លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង   150,000    602,700    250,000    1,009,250  
លោក អន ប  នហាក់   -    -    200,000    807,400  
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី   10,000    40,180    30,000    121,110  

         

   5,057,351    20,320,436    3,480,000    14,048,760  
 

29. ការគ្រ់គ្ងហានភិ័យហរិញ្ញវត្ា ុ
 លាេការណ៍ដណនាាំ និងលាេនលយាបាយដែេបានអន ម័្ត្លដ្ឋយក្កុម្ហ  ន លែើម្បីចាត់្ដចងនូវហានិភ័យ
ដែេលកើត្លឡើងកន ងសកម្មភាពអាជី្វកម្ម ានែូចខាងលក្កាម្៖ 

 

(ក) ហានិភ័យឥណទន 
ហានិភ័យឥណទន ្ឺជាហានិភ័យថ្នការខាត្បង់ក្បាក់ចាំណូេ និងការខាត្បង់លេើក្បាក់លែើម្កន ង ទក្ម្ង់

ជាសាំវធិាន្នជាក់ោក់ លដ្ឋយសារការមិ្នបានទូទត់្សងបាំណ េរបស់អនកខចី ឬថ្ែ្ូពាណិជ្ជកម្មតាម្ រយៈការផតេ់      
ឥណទន និងសកម្មភាពវនិិលយា្។ 

កតាត ចម្បង ដែេនាាំឲ្យានហានិភ័យឥណទន លកើត្លចញតាម្រយៈការផតេ់ឥណទនែេ់អតិ្ងិជ្ន និង
សម្ត្ េយជាមួ្យ្នាារនានា។  ចាំនួនហានិភ័យឥណទនលនុះ ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាត្ថ្ម្លលយាងរបស់ក្ទពយសកម្មលៅ
កន ងតារាងត្ េយការ។  សកម្មភាពឥណទន ក្ត្ូវបានអន វត្តលៅតាម្លាេនលយាបាយឥណទន លែើម្បីធានាឲ្យសលក្ម្ច
បាននូវលាេបាំណងទូលៅកន ងការឲ្យកម្ចី តាម្រយៈឥណទនដែេាន  ្ណភាពេែ លហើយហានិភ័យឥណទនក្ត្ូវបាន
ដបងដចកតាម្ថាន ក់ខ សៗាន កន ងការក្្ប់ក្្ង។  លាេនលយាបាយឥណទន បានបញ្ចូ េនូវលាេនលយាបាយផតេ់           
ឥណទនលាេនលយាបាយក្ទពយបញ្ជច ាំ និងែាំលណើ រការអន ម័្ត្ឥណទន ដែេក្ត្ូវអន វត្តលែើម្បីកាត់្បនថយនូវ     
ហានិភ័យឥណទន និងលែើម្បីធានាថាបានអន លោម្លៅតាម្លាេការណ៍ដណនាាំរបស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ 

ក្កុម្ហ  នបានរកាក្ទពយបញ្ជច ាំ សក្ាប់ធានាែេ់ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នតាម្ទក្ម្ង់ជាសិទធិលេើក្ទពយបញ្ជច ាំ 
និងអនកធានា។  ការបា៉ា ន់ត្ថ្ម្លសម្ស្សប្ឺដផែកលេើត្ថ្ម្លក្ទពយបញ្ជច ាំដែេបានវាយត្ថ្ម្លលៅលពេឲ្យខចី លហើយជាទូលៅមិ្ន
ានការដកដក្បលឡើយ លេើកដេងដត្លៅលពេានក្ពឹត្តិការណ៏សាំខាន់ណាមួ្យ ដែេអាចប៉ាុះពាេ់ែេ់ត្ាំបន់                     
ឬសាថ នភាពរបស់ក្ទពយបញ្ជច ាំលនាុះ។ 

ក្កុម្ហ  នអន វត្តនូវនិតិ្វ ិ្ ីកន ងការលក្ជ្ើសលរ ើសថ្ែ្ូរ្ នាារ លែើម្បីក្្ប់ក្្ងនូវហានិភ័យសាច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ 
និងហានិភ័យឥណទនរបស់ខលួន។ 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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29. ការគ្រ់គ្ងហានភិ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
(ក) ហានិភ័យឥណទន (ត្) 
(i) ការវាស់ដវងហានិភ័យឥណទន 

ក្កុម្ហ  ន វាយត្ថ្ម្លកក្មិ្ត្ភវនីយភាព ថ្នការខកខានមិ្នបានសងបាំណ េរបស់អនកខចីក្បាក់ជា ឯកត្ដជ្ន         
លដ្ឋយលផាដ ត្លេើការពាករណ៍ក្បាក់ចាំណូេ និងេាំហូរសាច់ក្បាក់របស់អនកខចីក្បាក់។ ្ណៈកាម ្ិការឥណទន 
ទទួេខ សក្ត្ូវកន ងការអន ម័្ត្ផដេ់ឥណទនជូ្នអតិ្ងិជ្ន។ 

 

(ii) ការក្្ប់ក្្ងកក្មិ្ត្ហានិភ័យ និងលាេការណ៍បលញ្ជ ៀសហានិភ័យ  
ក្កុម្ហ  នក្្ប់ក្្ងកក្មិ្ត្   និងក្ត្ួត្ពិនិត្យការក្បមូ្េផត ាំហានិភ័យឥណទន     លៅលពេដែេវាក្ត្ូវបានរកល ើញ។  
ក្កុម្ហ  នលក្បើក្បាស់លាេការណ៍ និងការអន វត្ដន៍ជាលក្ចើន លែើម្បីបនថយហានិភ័យឥណទន។                

លាេការណ៍ដែេអន វត្តជាទូលៅបាំផ ត្កន ងចាំលណាម្លាេការណ៍ទាំងអស់លនុះ ្ឺការធានាលដ្ឋយដ្ឋក់វត្ថ បញ្ជច ាំ 
ចាំលពាុះឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន។ ឥណទនក៏ក្ត្ូវបានផតេ់លៅឲ្យ អនកខចីជាអាជី្វកម្មខាន ត្តូ្ច ដែេក្កុម្ហ  ន
្ិត្ថានឹងទទួេបានក្បាក់ចាំលណញ។ 

អនកក្្ប់ក្្ងលជ្ឿជាក់ថាហានិភ័យឥណទនអតិ្បរា ានកក្មិ្ត្លសមើនឹងត្ថ្ម្លលយាងរបស់ឥណទនែក           
សាំវធិាន្ន សក្ាប់ឥណទនជាប់សងស័យ  និងសម្ត្ េយជាមួ្យ្នាារនានា។ 

 

 (iii) លាេនលយាបាយកន ងការកាំណត់្ឱ្នភាពត្ថ្ម្ល និងការល្វើសាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន 
ក្កុម្ហ  ន ក្ត្ូវអន វត្តតាម្ការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងសាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន ដែេស្សបតាម្

ក្បកាស               លេខ ្7-017-344 ក្ប.ក និង សារាចរលេខ ្7-018-001 សតីពីការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និង   
សាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន។ សូម្លម្ើេកាំណត់្សាា េ់លេខ 2 (ជ្) សក្ាប់ព័ត៌្ានេម្ែិត្។ 

 

(iv) ការក្បឈម្នឹងការខាត្បង់ពីហានិភ័យឥណទនពាក់ព័នធនឹងឥណទនែេ់អតិ្ងិជ្ន 
 

  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018  នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

         

ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន         
មិ្នហួសកាេកាំណត់្ និងមិ្នទន់ងយច ុះត្ថ្ម្ល   18,236,963    73,276,118    14,984,738    60,493,387  
ហួសកាេកាំណត់្ ប៉ា ដនតមិ្នទន់ងយច ុះត្ថ្ម្ល   190,083    763,752    23,095    93,235  
ងយច ុះត្ថ្ម្ល   94,124    378,191    123,679    499,292  
         

   18,521,170    74,418,061    15,131,512    61,085,914  
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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29. ការគ្រ់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
(ក) ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

 ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន ដែេមិ្នទន់ហួសកាេកាំណត់្ និងមិ្នទន់ងយច ុះត្ថ្ម្ល 
ឥណទនដែេមិ្នទន់ផ ត្កាំណត់្ មិ្នក្ត្ូវបានចាត់្ទ កងយច ុះត្ថ្ម្លលទ េ ុះក្តាដត្ានព័ត៌្ានលផសងម្ក  

បញ្ជជ ក់ផទ យពីលនុះ។ 
 

 ឥណទនហួសកាេកាំណត់្ ប៉ា ដនតមិ្នទន់ងយច ុះត្ថ្ម្ល 
ឥណទនដែេហួសកាេកាំណត់្សង តិ្ចជាង 31ថ្ងៃសក្ាប់ឥណទនរយៈលពេខលី និងតិ្ចជាង 90ថ្ងៃ 

សក្ាប់ឥណទនរយៈលពេដវង មិ្នក្ត្ូវបានចាត់្ទ កងយច ុះត្ថ្ម្លលទ េ ុះក្តាដត្ានព័ត៌្ានលផសងបញ្ជជ ក់ផទ យពី
លនុះ។ 

 

 ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នដែេងយច ុះត្ថ្ម្ល 
អន លោម្តាម្ក្បកាសលេខ B7-017-344 ច ុះថ្ងៃទី1 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 សតីពីការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ និង               

សាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន និងសារាចរលេខ B7-018-001 ច ុះថ្ងៃទី6 ដខក ម្ភុះ ឆ្ន ាំ2018 លេើការអន វត្តន៏ចាំលពាុះ
ក្បកាស សតីពីការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន បានដចងថារាេ់ឥណទន 
និងប លរក្បទនដែេផ ត្កាំណត់្សងលេើសពី 30ថ្ងៃ សក្ាប់ឥណទនរយៈលពេខលី និង 89ថ្ងៃ សក្ាប់ឥណទន  រ
យៈលពេដវង ក្ត្ូវបានចាត់្ទ កងយច ុះត្ថ្ម្ល លហើយកក្មិ្ត្អបបបរា ថ្នសាំវធិាន្នជាក់ោក់សក្ាប់ការងយច ុះ
ត្ថ្ម្ល ក្ត្ូវបានល្កត់្ក្តាអាស្ស័យលៅតាម្ចាំណាត់្ថាន ក់ពាក់ព័នធ េ ុះក្តាដត្ានព័ត៌្ានលផសងបញ្ជជ ក់ផទ យពីលនុះ។ 

អន លោម្លៅតាម្លសចកតីដណនាាំ លចញលដ្ឋយ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានដចងថា កក្មិ្ត្ចាាំបាច់           
អបបបរា ថ្នសាំវធិាន្នលេើហាវ ស ីេី្ីឥណទន បានល្វើលឡើងអាស្ស័យលៅតាម្ចាំណាត់្ថាន ក់ពាក់ព័នធ          
លេើកដេងដត្ានព័ត៌្ានលផសងលទៀត្ ដែេអាចរកបានលែើម្បីបញ្ជជ ក់ពីេទធភាពសងរបស់សម្ភា្ី។ សូម្លម្ើេ
លាេនលយាបាយ្ណលនយយលផសងលទៀត្ដែេានដចងកន ងកាំណត់្សាំាេ់ 2 (ជ្)។ 

សកម្មភាពលរៀបចាំលឡើងវញិរមួ្ានការលរៀបចាំពនារថ្នការទូទត់្ការសង ការផាល ស់បតូរ និងការពនារលពេ
ទូទត់្សង។ តាម្រយៈការលរៀបចាំលឡើងវញិលនុះ ឥណទន ្ឺលៅដត្រកាទ កកន ងចាំណាត់្ថាន ក់ែដែេ។ 

  អន លោម្តាម្ក្បកាសលេខ B7-០17-344. ច ុះថ្ងៃទី1 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017 សតីពីការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់និង               
សាំវធិាន្នលេើអ ីម្ដភរមិ្ន កន ងក្បការទី 81 ក្ត្ូវបានលរៀបចាំលឡើងវញិ ឥណទនលនាុះ្ឺក្ត្ូវសថិត្កន ងចាំណាត់្ថាន ក់
ែដែេ លទុះបីការទូទត់្សងានភាពក្បលសើរ លក្កាយពីការលរៀបចាំក៏លដ្ឋយ។ ចាំណាត់្ថាន ក់លនុះមិ្នអាចសាត រឲ្េែ
ជាងម្ នបានលទ េ ុះក្តាដត្បានទូទត់្សងក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់កន ងរយៈលពេ 6 ែាំណាក់កាេ និងកន ងរយៈលពេ
មិ្នតិ្ចជាង 6 ដខ។ 

 

 (ខ) ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ 
ការខាត្បង់ពីហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ ដែេអាចលកើត្ានលឡើងលដ្ឋយសារដត្កងវុះខាត្ ឬបរាជ័្យថ្ន ែាំលណើ រ

ការថ្ផទកន ង ្ នធានម្ន សស និងក្បព័នធ ឬបណាត េម្កពីកតាត ខាងលក្ៅ ក្ត្ូវបានក្្ប់ក្្ងតាម្រយៈ ែាំលណើ រការក្្ប់ក្្ង
ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការដែេបានបលងាើត្រចួលហើយ ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ ឲ្យបានក្តឹ្ម្ក្ត្ូវពីសកម្មភាព
អាជី្វកម្ម ល្វើលឡើងលដ្ឋយ្ណៈក្្ប់ក្្ង និងការក្ត្ួត្ពិនិត្យដែេផតេ់លដ្ឋយក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ។ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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29. ការគ្រ់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
(ខ) ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ (ត្) 

ការក្្ប់ក្្ងលេើហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ ត្ក្ម្ូវឲ្យបលងាើត្នូវរចនាសម្ព័នធ តួ្នាទី និងលាេនលយាបាយ       ក្ត្ួត្
ពិនិត្យចាស់ោស់មួ្យ។  លាេនលយាបាយ និងវធិានការក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ផទកន ងលផសងៗក្ត្ូវបានអន វត្ត។  វធិានទាំងលនុះ
រមួ្ានការបលងាើត្នូវសិទធិអាំណាចកន ងការច ុះហត្ថលេខា ការកាំណត់្ក្បព័នធ ក្ត្ួត្ពិនិត្យការលរៀបចាំនូវនីតិ្វ ិ្ ី និង          
ឯកសារសាំអាង។ លាេនលយាបាយ និងវធិានទាំងលនុះ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យលឡើងវញិជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ លែើម្បីលេលើយត្ប
លៅនឹងហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ  អាជី្វកម្មមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ។ 

 

 (្) ហានិភ័យទីផារ 
ហានិភ័យទីផារ ្ឺជាហានិភ័យថ្នការខាត្បង់លកើត្ពីការដក្បក្បួេមិ្នអាំលណាយផេលៅកន ងកក្មិ្ត្ត្ថ្ម្ល ឬ      

អក្តាទីផារដែេានសាសធាត្ សាំខាន់ពីរ្ ឺ ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទស និងហានិភ័យអក្តាការក្បាក់។ ហានិភ័យ
ទីផារលកើត្លចញពីសកម្មភាពជួ្ញែូរ ក្ត្ូវបានក្្ប់ក្្ងលដ្ឋយការកាំណត់្នូវត្ាំថ្េទីផារ សក្ាប់សាថ នភាពជួ្ញែូរ 
ល្ៀបនឹងកក្មិ្ត្ហានិភ័យទីផារដែេបានកាំណត់្ទ កជាម្ ន។  

ក្កុម្ហ  ន ានហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទសដែេបណាត េម្ក ពីការលក្បើក្បាស់របិូយប័ណណលផសងៗជាលក្ចើន។                 
ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរលទសលកើត្លឡើង ម្កពីក្បតិ្បត្តិការពាណិជ្ជកម្មនាលពេអនា្ត្ និងការទទួេសាា េ់               
ក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េ។  

ក្កុម្ហ  ន បានរកានូវអន បាត្ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទសជាអបបបរា ែូចលនុះក្កុម្ហ  នានផេ       
ប៉ាុះពាេ់កក្មិ្ត្ទបែេ់ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទស។ 

   

(i) ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទស 
ការលផាត ត្លេើហានិភ័យរបិូយប័ណណ 

ចាំនួនក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ សរ បតាម្របិូយប័ណណ ានែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

  សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  សរ ប 

  ែ ោល រ អាលម្រកិ  ក្បាក់លរៀេ  ក្បាក់អឺរ ៉ា ូ  ែ ោល រអាលម្រកិ 

         

នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018         
ក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ           
សាច់ក្បាក់កន ងថ្ែ   22,504    7,868    -      30,372  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   256,305    -      -      256,305  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា   1,164,482    188,239    -      1,352,721  
ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន   17,918,921    350,030    -      18,268,951  
មូ្េ្នវនិិលយា  ្   10,000    -      -      10,000  
ក្ទពយសកម្មលផសង  ៗ   379,016    3,151    -      382,167  
         

សរ បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ    19,751,228  549,288  -  20,300,516 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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29. ការគ្រ់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
(្) ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(i) ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទស (ត្) 

ការលផាត ត្លេើហានិភ័យរបិូយប័ណណ (ត្) 
 

  សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  សរ ប 
  ែ ោល រ អាលម្រកិ  ក្បាក់លរៀេ  ក្បាក់អឺរ ៉ា ូ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
         

បាំណ េហិរញ្ញវត្ថ          
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភា្ទ និក    5,057,351    -      -     5,057,351 
ក្បាក់កម្ចី   5,546,323    497,760    665,619    6,709,702  
បាំណ េលផសង  ៗ   200,593    3,734    31,337    235,664  
         

សរ បបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ    10,804,267    501,494    696,956    12,002,717  
         

សាថ នភាពក្ទពយសកម្ម/បាំណ េហិរញ្ញវត្ថ ស ទធ   8,946,961    47,794    (696,956)   8,297,799  
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   35,948,889    192,036    (2,800,369)   33,340,556  
         

នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017         
សរ បក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ    16,697,769    1,086    -      16,498,855  
សរ បបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ   7,348,394   -    1,168,507   8,516,901 
         

សាថ នភាពក្ទពយសកម្ម/បាំណ េហិរញ្ញវត្ថ ស ទធ  9,349,375   1,086   (1,168,507)  7,981,954 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  37,743,427   4,384   (4,717,263)  32,223,148 

 

(ii) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ 
ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ ្ឺសាំលៅលៅលេើអលសថរភាពថ្នចាំណូេការក្បាក់ស ទធ លដ្ឋយសារការដក្បក្បួេ នូវ

កក្មិ្ត្អក្តាការក្បាក់ និងការផាល ស់បតូរលៅកន ងសាសភាពថ្នក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េ។  ការលកើត្លឡើង នូវហានិភ័យ                    
អក្តាការក្បាក់ ្ ឺានទាំនាក់ទាំនងជាចម្បងលៅលេើឥណទន សម្ត្ េយលៅ្នាារ និងក្បាក់កម្ចី។ 

លដ្ឋយសារដត្អក្តាការក្បាក់លងរ លហើយអក្តាការក្បាក់ានការផាល ស់បតូរតាម្អក្តាទីផារ ក្កុម្ហ  នមិ្នបាន
លក្បើក្បាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សក្ាប់ការទប់សាា ត់្នូវហានិភ័យអក្តាការក្បាក់លនុះលទ។  
 តារាងខាងលក្កាម្លនុះ សលងខបអាំពីហានិភ័យអក្តាការក្បាក់របស់ក្កុម្ហ  ន។ តារាងលនុះក៏រមួ្បញ្ចូ េេនូវ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នលៅតាម្ត្ថ្ម្លលយាង លដ្ឋយល្វើចាំណាត់្ថាន ក់តាម្វធិានម្ នល្ រវាងលពេដក្បក្បួេ
ត្ថ្ម្ល ឬតាម្កាេកាំណត់្។
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29. ការគ្រ់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
(្) ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(ii) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្) 
 

  រហូត្ែេ់1 ដខ  ពី 1 – 3 ដខ  ពី 3 – 12 ដខ   ពី 1 - 5 ឆ្ន ាំ  លេើសពី 5 ឆ្ន ាំ  មិ្នានការក្បាក់  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018               
ក្ទពយសកម្ម               
សាច់ក្បាក់កន ងថ្ែ   -      -      -      -      -      30,372    30,372  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   -      -      254,765    -      -      1,540    256,305  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា   900,050    -      -      -      -      452,671    1,352,721  
ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន   8,740    66,388    1,230,925    16,914,176    48,722    -      18,268,951  
មូ្េ្នវនិិលយា  ្   -      -      -      -      -      10,000    10,000  
ក្ទពយសកម្មលផសង  ៗ   -      -      200,000    -      -      182,167    382,167  
   908,790    66,388    1,685,690    16,914,176    48,722    676,750    20,300,516  
បាំណ េ               
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភា្ទ និក   -      -      1,057,351    4,000,000    -      -      5,057,351  
ក្បាក់កម្ចី   300,000    -      706,675    5,703,027    -      -      6,709,702  
បាំណ េលផសង  ៗ   -      -      -      -      -      235,664    235,664  
   300,000    -      1,764,026    9,703,027    -      235,664    12,002,717  

               
ចាំនួន ា្ំោត្ការក្បាក់សរ ប   608,790    66,388    (78,336)   7,211,149    48,722    441,086    8,297,799  
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   2,446,118    266,747    (314,754)   28,974,397    195,765    1,772,284    33,340,556  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្់សមា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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29. ការគ្រ់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
(្) ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(ii) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្) 
 

 

  រហូត្ែេ់1 ដខ  ពី 1 – 3 ដខ  ពី 3 – 12 ដខ   ពី 1 - 5 ឆ្ន ាំ  លេើសពី 5 ឆ្ន ាំ  មិ្នានការក្បាក់  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017               
ក្ទពយសកម្ម               
សាច់ក្បាក់កន ងថ្ែ   -    -    -    -    -   10,288  10,288 
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   -    -   254,765     -   -   1,200   255,965 
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា  663,951   -   -   -    -    406,804   1,070,755 
ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន  36,471  59,949  1,083,962  13,914,839  36,291    (123,679)   15,007,833  
មូ្េ្នវនិិលយា  ្   -    -    -    -    -    10,000    10,000  
ក្ទពយសកម្មលផសង  ៗ   -    -    -   200,000    -   144,014  344,014 
   700,422    59,949    1,338,727    14,114,839    36,291    448,627    16,698,855  
បាំណ េ               
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភា្ទ និក   -    -    3,480,000    -    -    -    3,480,000  
ក្បាក់កម្ចី   -    488,806    188,274    4,186,821    -    -    4,863,901  
បាំណ េលផសង  ៗ   -    -    -    -    -   173,000  173,000 
   -      488,806    3,668,274    4,186,821    -      173,000    8,516,901  
               
ចាំនួន ា្ំោត្ការក្បាក់សរ ប  700,422  (428,857)  (2,329,547)  9,928,018  36,291  275,627  8,181,954 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  2,827,604  (1,731,296)  (9,404,381)  40,079,409  146,507  1,112,706  33,030,548 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី
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29. ការគ្រ់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
(្) ហានិភ័យទីផារ (ត្) 
(ii) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្) 

ការវភិា្រ ាំលញាចត្ថ្ម្លសម្ស្សប 
ការវភិា្រ ាំលញាចត្ថ្ម្លសម្ស្សប ព ាំក្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកន ង ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់លនាុះលទ លដ្ឋយសារការ

លឡើងច ុះ ថ្នអក្តាការក្បាក់ថ្នឥណទនលៅអតិ្ងិជ្ន និងកម្ចី ្ឺានអក្តាលងរដផែកលេើកិចចសនា។ 
 

( ) ហានិភ័យសាច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ 
ហានិភ័យសាច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ ទក់ទងនឹងេទធភាពរកានូវក្ទពយសកម្មង្កយស្សួេឲ្យបានក្្ប់ក្ាន់ 

លែើម្បីបាំលពញការសនា  និងកាត្ពវកិចចហិរញ្ញវត្ថ លៅលពេ ដែេែេ់កាេកាំណត់្សងកន ងត្ថ្ម្ល   ែ៏សម្លហត្ ផេមួ្យ។ 
បដនថម្ពីលេើការអន វត្តន៍យា៉ាងលពញលេញតាម្ការត្ក្ម្ូវសាច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ អនកក្្ប់ក្្ងក្កុម្ហ  នបាន 

ក្ត្ួត្ពិនិត្យយា៉ាងជិ្ត្ែិត្លៅលេើេាំហូរសាច់ក្បាក់លចញចូេ និងចាំនួន ា្ំោត្តាម្កាេវសានតតាម្រយៈការ រាយការណ៍
ជាក្បចាាំ។  ការដក្បក្បួេឥណទន ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដ្ឋន លហើយត្ក្ម្ូវការសាច់ក្បាក់ង្កយស្សួេក្ត្ូវបានល្វើការ
ដកត្ក្ម្ូវ លែើម្បីធានាថាក្ទពយសកម្មង្កយស្សួេានេកខណៈក្្ប់ក្ាន់ លែើម្បីបាំលពញការសនា និងកាត្ពវកិចច       
ហិរញ្ញវត្ថ លៅលពេែេ់កាេកាំណត់្សង។ 

តារាងខាងលក្កាម្លនុះ ្ឺជាការបង្កា ញនូវក្ទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន តាម្
កាេវសានតកន ងការសនាសង និងរួម្បញ្ចូ េនូវចាំនួនការក្បាក់ដែេក្ត្ូវទូទត់្។ 
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29. ការគ្រ់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
( ) ហានិភ័យសាច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ (ត្) 
 

  រហូត្ែេ់1 ដខ  ពី 1 – 3 ដខ  ពី 3 – 12 ដខ  ពី 1 - 5 ឆ្ន ាំ  លេើសពី 5 ឆ្ន ាំ  ព ាំានកាេកាំណត់្  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2018               
ក្ទពយសកម្ម               
សាច់ក្បាក់កន ងថ្ែ   30,372    -      -      -      -      -      30,372  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   1,540    -      -      -      -      254,765    256,305  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា   1,352,721    -      -      -      -      -      1,352,721  
ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន   938,162    1,764,055    7,186,772    13,232,984    4,924    -      23,126,898  
មូ្េ្នវនិិលយា  ្   -      -      -      -      -      10,000    10,000  
ក្ទពយសកម្មលផសង  ៗ   175,614    -      200,000    -      -      6,553    382,167  
   2,498,409    1,764,055    7,386,772    13,232,984    4,924    271,318    25,158,463  
បាំណ េ               
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភា្ទ និក   35,887    71,774    1,380,335    4,057,143    -      -      5,545,139  
ក្បាក់កម្ចី   339,875    52,527    929,667    5,931,461    -      -      7,253,530  
បាំណ េលផសង  ៗ   230,343    -      -      -      -      5,321    235,664  
   606,105    124,301    2,310,002    9,988,604    -      5,321    13,034,333  
               
ចាំនួន ា្ំោត្តាម្កាេវសានត   1,892,304    1,639,754    5,076,770    3,244,380    4,924    265,997    12,124,130  
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   7,603,277    6,588,532    20,398,462    13,035,919    19,785    1,068,776    48,714,754  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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29. ការគ្រ់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
( ) ហានិភ័យសាច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ (ត្) 
 

  រហូត្ែេ់ 1 ដខ  ពី 1 – 3 ដខ  ពី 3 – 12 ដខ  ពី 1 - 5 ឆ្ន ាំ  លេើសពី 5 ឆ្ន ាំ  ព ាំានកាេកាំណត់្  សរ ប 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 

នាថ្ងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2017               
ក្ទពយសកម្ម               
សាច់ក្បាក់កន ងថ្ែ   10,288    -      -      -      -      -      10,288  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   1,200    -      -      -      -      254,765    255,965  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា   1,070,755    -      -      -      -      -      1,070,755  
ឥណទនផតេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន   855,531    1,485,489    6,153,880    10,730,362    4,924    -      19,230,186  
មូ្េ្នវនិិលយា  ្   -      -      -      -      -      10,000    10,000  
ក្ទពយសកម្មលផសង  ៗ   137,461    -      -      200,000    -      6,553    344,014  

   2,075,235    1,485,489    6,153,880    10,930,362    4,924    271,318    20,921,208  
បាំណ េ               
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភា្ទ និក  4,221  133,821  3,733,734   -    -    -   3,871,776 
ក្បាក់កម្ចី  13,487      584,419  438,418  4,482,185   -    -   5,518,509 
បាំណ េលផសង  ៗ  167,679   -    -    -    -    5,321   173,000 

  185,387  718,240  4,172,152  4,482,185   -    5,321   9,563,285 
               

ចាំនួន ា្ំោត្តាម្កាេវសានត   1,889,848    767,249    1,981,728    6,448,177    4,924    265,997    11,357,923  
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   7,629,316    3,097,384    8,000,236    26,031,291    19,878    1,073,830    45,851,935  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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29. ការគ្រ់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
(ង) ការក្្ប់ក្្ងលែើម្ទ ន  
(i) បញ្ញត្តិលែើម្ទ ន  

្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាកន ងនាម្ជាអាជ្ា រ្បានបលងាើត្ និងក្ត្ួត្ពិនិត្យនូវត្ក្ម្ូវការលែើម្ទ នរបស់ក្កុម្ហ  ន      
ជារមួ្ ។  

លាេនលយាបាយរបស់ក្កុម្ហ  ន ្ឺធានាឲ្យបាននូវមូ្េដ្ឋា នលែើម្ទ នរងឹាាំ លែើម្បីរកានូវទាំន កចិត្តទីផារ 
និង លែើម្បីធានាសថិរភាពថ្នការអភិវឌឍន៍យូរអដងវងរបស់អាជី្វកម្ម។  ផេប៉ាុះពាេ់ថ្នកក្មិ្ត្លែើម្ទ នលេើភា្ោភ 
ាច ស់ហ  ន ក៏ក្ត្ូវបានទទួេសាា េ់ លហើយក្កុម្ហ  នបានទទួេសាា េ់នូវត្ក្ម្ូវការលែើម្បីធានាឲ្យបាននូវ ត្ េយភាព
រវាងភា្ោភខពស់ ដែេអាចនឹងលកើត្ានលឡើងនូវបាំណ េខពស់ និងអត្ថក្បលយាជ្ន៍ និងការធានាដែេផតេ់
លដ្ឋយសាថ នភាពមូ្េ្នេែ។ 

ក្កុម្ហ  នបានអន លោម្លៅតាម្ត្ក្ម្ូវការលែើម្ទ ន ដែេបានកាំណត់្លដ្ឋយចាប់លៅកន ងឆ្ន ាំ។ 
 

(ii) ការដបងដចកលែើម្ទ ន 
ការដបងដចកលែើម្ទ នរវាងក្បតិ្បត្តិការ និងសកម្មភាពជាក់ោក់ ្ឺក្ត្ូវបានជ្ក្ម្ុញមួ្យភា្ ា្ំលដ្ឋយ

ក្បសិទធភាពចាំណូេលេើមូ្េ្នដែេទទួេបានពីការដបងដចកលនាុះ។ លែើម្ទ នដែេបានដបងដចកលៅតាម្
ក្បតិ្បត្តិការ ឬសកម្មភាពនីមួ្យ កៗ្ត្ូវដផែកតាម្លែើម្ទ នដែេកាំណត់្លដ្ឋយចាប់ជាចាំបង។ 

 

30. ត្ថ្មៃសមគសរររសគ់ទពយសរមម និងរាំណុលហរិញ្ញវត្ា ុ  
ក្កុម្ហ  ន មិ្នានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ដែេបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបលទ ។ 
ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ្ឺជាត្ថ្ម្លដែេក្ទពយសកម្មអាចបតូរបាន ឬជាត្ថ្ម្លដែេបាំណ េអាចសងបានលៅលេើ   

មូ្េដ្ឋា នមួ្យដែេមិ្ន្ិត្បញ្ចូ េពីភា្ីពាក់ព័នធ។  លដ្ឋយសារត្ថ្ម្លសម្ស្សបព ាំអាចកាំណត់្បាន ែូលចនុះមិ្នាន 
ត្ថ្ម្លសម្ស្សបសក្ាប់ក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ  របស់ក្កុម្ហ  នលឡើយ។ ត្ថ្ម្លសម្ស្សបក្ត្ូវបាន
សនមត្លដ្ឋយអនកក្្ប់ក្្ងលយាងតាម្េកខណៈរបស់ក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េទាំងលនាុះ។  តាម្ម្តិ្របស់អនក
ក្្ប់ក្្ងត្ថ្ម្លលយាងរបស់ក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ដែេបង្កា ញកន ងតារាងត្ េយការ ្ ឺជាត្ថ្ម្លបា៉ា ន់សាម ន
ែ៏សាកសម្សក្ាប់ត្ថ្ម្លសម្ស្សប។ 

 

31. រយៈធពលែៃី និងរយៈធពលដវង 
 ្ណៈក្្ប់ក្្ងបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លដ្ឋយដផែកលេើសាច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ។ ព័ត៌្ានអាំពី        
ក្ទពយសកម្ម និងបាំណ េរយៈលពេខលី និងរយៈលពេដវងក្ត្ូវបានោត្ក្ត្ដ្ឋងលៅកន ងដផនកការក្្ប់ក្្ង             
ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ។ មូ្េ្នវនិិលយា្  ក្ទពយ និងលក្្ឿងបរកិាខ រ ក្ទពយសកម្មអរបិូយ និងពនធពនារ ្ឺជាក្ទពយ
សកម្មរយៈលពេដវង។ បាំណ េពនធលេើក្បាក់ចាំលណញ ្ឺជាបាំណ េរយៈលពេខលី លហើយអត្ថក្បលយាជ្ន៍លសា្ន
វត្តន៍ និងអត្ថក្បលយាជ្ន៍និលយាជិ្ត្ ្ឺជាបាំណ េរយៈលពេដវង។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រាំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមរក់ារយិររធិឆេទដែលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទ3ី1 ដែ្ន ូឆ្ន ាំ2018 
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32. គពរត្តិការណ៍ធគកាយកាលររធិឆេទថ្នរបាយការណ៍ 
លៅថ្ងៃទី22 ដខមី្នា ឆ្ន ាំ2019 ក្កសួងការង្ករ និងបណត ុះបណាត េវជិាជ ជី្វ:បានលចញផាយលសចកតី

ដណនាាំលេខ 042/19 ចាំលពាុះការលបើករ ាំេឹកក្បាក់បាំណាច់អតី្ត្ភាពដែេានម្ នឆ្ន ាំ2019 សក្ាប់សហក្ាស 
ក្្ឹុះសាថ ន លក្ៅពីដផនកវាយនភណឌ  កាត់្លែរ និងផេិត្ផេដសបកលជ្ើង ដែេសតីពីការពនារលពេកន ងការទូទត់្
ក្បាក់រ ាំេឹកអតី្ត្ភាព  រហូត្ែេ់ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2021វញិ និងបានបតូរការទូទត់្រ ាំេឹកចាំនួន 15ថ្ងៃ ម្កក្តឹ្ម្ 6ថ្ងៃ ថ្ន      
ក្បាក់លបៀវត្សន៍ជាម្្យម្លៅតាម្ឆ្ន ាំនីមួ្យៗ ែូចខាងលក្កាម្៖ 

- ចាំនួន 3 ថ្ងៃ លៅដខមិ្ង នា ថ្នឆ្ន ាំនីមួ្យៗ 
- ចាំនួន 3 ថ្ងៃ លៅដខ្នូ ថ្នឆ្ន ាំនីមួ្យៗ 

 


