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របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលមានក�ីេសមនស្សរកីរយ េធ�ករបង� ញជូននូវរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និង 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ម៉ាក់សីុម៉ា ភីអិលសីុ េហកត់ថា (“្រក�មហុ៊ន”) ែដលបាន

េធ�សវនកម�រចួ ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 ។ 

សកម�ភាពចម្បង 

សកម�ភាពចម្បងរបស់្រក�មហុ៊នរមួមានករេធ�្របតិបត�ិករេលរល់សកម�ភាពមី្រក�ហិរ��វត�ុ ក�ុង្រពះរជា  

ណាច្រកកម�ុជា ។ 

លទ�ផលហិរ��វត�ុ 

លទ�ផលហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 មានដូច   

ខងេ្រកម៖ 

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

្របាក់ចំេណញមុនដកពន� 352,749  1,428,633 141,804 577,851 

ពន�េល្របាក់ចំេណញ (75,320)  (305,046) (32,949)  (134,267) 
     

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 277,429  1,123,587 108,855   443,584 
  

ទុនប្រម�ង និងសំវធិានធន 

ពំុមានករែ្រប្រប�លជាសរវន�េទេលទុនប្រម�ង និងសំវធិានធនេនក�ុងករយិបរេិច�ទេនះេទ េ្រកពីករបង� ញ 

េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ។ 

ភាគលភ 

ក�ុងករយិបរេិច�ទ ្រក�មហុ៊នបាន្របកស និងបានបង់ភាគលភ ចំនួន 20,684 ដុល� រអេមរកិ (េស�នឹង 83,770 

ពន់េរៀល) េដយដកេចញពី្របាក់ចំេណញសុទ�ពីករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2014 ។ 
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េដមទុន  

េនៃថ�ទី 30 ែខ មីនា ឆា� ំ 2015 ្រក�មហុ៊នបានទទួលករអនុម័តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករបេង�នេដមទុន  

របស់្រក�មហុ៊នពី 1,315,000 ដុល� រអេមរកិ េទ 3,075,000 ដុល� រអេមរកិ (េស�នឹង 5,325,750 ពន់េរៀល 

េទ 12,453,750 ពន់េរៀល) តមរយៈករបែន�មទុនចំនួន 176,000 ហុ៊ន ែដលមានតៃម�ចរកឹ 10 ដុល� រអេមរកិ               

ក�ុងមួយហុ៊ន ។  ភាគហុ៊នបែន�មទំងេនះ ្រត�វបានេបាះផ្សោយចំនួន 15,000 ហុ៊ន េទឲ្យេលក អន បុ៊នហក់ 

ចំនួន 4,000 ហុ៊ន េទឲ្យេលក�សី េ�សង សីុវេឆង ចំនួន 2,000 ហុ៊ន េទឲ្យេលក�សី សរនុ វធុិរត័� និងចំនួន 

155,000 ហុ៊ន េទឲ្យភាគទុនិកថ�ី គឺ Gojo & Company, Inc ។  

ករែកស្រម�លេលលក�ន�ិកៈរបស់្រក�មហុ៊ន ទទួលបានករយល់្រពមពី ្រកសួងពណិជ�កម� នាៃថ�ទី 9   

ែខ តុល ឆា� ំ 2015 ។ 

ឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ 

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំេឡង ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់  

វធិានករសម�សប េដម្ីបប�� ក់ថាវធិានករទក់ទងេទនឹងករលុបបំបាត់េចលឥណទនអ្រកក់ និង   

ករេធ�សំវធិានធនេលឥណទនជាប់សង្័សយ្រត�វបានេធ�េឡង េហយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេជឿជាក់ថា រល់  

ឥណទនែដលបានដឹងថាមិនអចទរបាន្រត�វបានលុបបំបាត់េចល េហយសំវធិានធន្រត�វបានេធ�េឡង  

យ៉ាង្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ ។ 

គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពំុបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមួយែដលនំា    

ឲ្យឥណទនអ្រកក់ែដលបានជំរះេចញពីប�� ី ឬចំនួនសំវធិានធនេលឥណទនែដលជាប់សង្័សយក�ុង 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន មានតៃម�មិន្រគប់្រគាន់ជាសរវន�េនាះេទ ។ 

្រទព្យសកម�ចរន� 

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំេឡង ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់  

វធិានករែដលមានមូលដ� នសមរម្យេដម្ីបប�� ក់ថា បណា� ្រទព្យសកម�ចរន�ទំងអស់េ្រកពីបំណុលែដល  

បានកត់្រតេនក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន េហយែដលទំនងជាមិនអចទទួលស� ល់បានេនក�ុង  

្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�ត ្រត�វបានកត់បន�យឲ្យេនេស�នឹងតៃម�ែដលគិតថានឹងអច្របមូលបានជាក់ែស�ង  

នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលនឹងេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់ 

ករកំណត់តៃម�្រទព្យសកម�ចរន�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នថាមានភាពមិន្រតឹម្រត�វេនាះេទ ។ 

វធីិស�ស�កំណត់តៃម� 

នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលបានេកតេឡងែដល   

នឹងេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�ន៍វធីិស�ស�ែដលមានកន�ងមក ក�ុងករវយតៃម�្រទព្យសកម� និងបំណុលេន  

ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ថាមានភាពមិន្រតឹម្រត�វ និងមិនសម�សបេនាះេទ ។  
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បំណុលយថាេហតុ និងបំណុលេផ្សង េៗទៀត 

នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ពំុមាន៖ 

(ក) ករដក់ប�� ំ្រទព្យសកម�ណាមួយរបស់្រក�មហុ៊ន ែដលេកតមានេឡងចប់តំងពីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទ   

ក�ុងករធានាចំេពះបំណុលរបស់បុគ�លណាមួយេឡយ

(ខ) បំណុលយថាេហតុណាមួយែដលេកតមានេឡងចំេពះ្រក�មហុ៊ន ចប់តំងពីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទមក  

េ្រកអំពី្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�តរបស់្រក�មហុ៊ន ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល មានមតិថាពំុមានបំណុលយថាភាព ឬបំណុលេផ្សង េៗទៀតរបស់្រក�មហុ៊នែដល្រត�វ  

បំេពញ ឬអចនឹង្រត�វបំេពញក�ុងរយៈេពល 12 ែខ បនា� ប់ពីកលបរេិច�ទរយករណ៍ ែដលនឹងេធ�ឲ្យមានផល  

ប៉ះពល់ ឬអចនឹងប៉ះពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន ដូចែដល  

បានកំណត់ និងេនេពលែដលដល់ៃថ�កំណត់ ។ 

ករផា� ស់ប�ូរៃនេហតុករណ៍ 

នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយ ែដលមិនបានែវកែញក   

េនក�ុងរបាយករណ៍េនះ ឬក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ែដលនឹងបណា� លឲ្យមានតួេលខៃន   

ចំនួនណាមួយែដលបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ មានភាពមិន្រតឹម្រត�វេនាះេទ ។ 

្របតិបត�ិករមិន្រប្រកតី 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល មានមតិថាលទ�ផលៃនករេធ�្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊ន ក�ុងករយិបរេិច�ទហិរ��វត�ុេនះ  

មិនមានផលប៉ះពល់ជាសរវន�េដយសកម�ភាព្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមួយែដលមានលក�ណៈជា  

សរវន� និងមិន្រប្រកតីេនាះេទ ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលក៏មានមតិផងែដរថា េនក�ុងចេនា� ះេពលចប់ពីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទ ដល់ៃថ�េចញ   

របាយករណ៍េនះ ពំុមានចំណាត់ថា� ក់សកម�ភាព្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមួយែដលមានលក�ណៈជា  

សរវន� និងមិន្រប្រកតីេកតមានេឡង ែដលអចនំាឲ្យប៉ះពល់ដល់លទ�ផលៃន្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊ន  

ក�ុងករយិបរេិច�ទែដលរបាយករណ៍េនះបានេរៀបចំេឡងេនាះេទ ។ 

្រពឹត�ិករណ៍េ្រកយកលបរេិច�ទរយករណ៍

ពំុមាន្រពឹត�ិករណ៍សរវន�េកតេឡងេ្រកយកលបរេិច�ទរយករណ៍ ែដលត្រម�វឲ្យមានករលត្រតដង ឬ  

និយ័តភាព េ្រកពី្រពឹត�ិករណ៍ែដលបានលត្រតដងរចួេហយេនក�ុងកំណត់សមា� ល់ែដលភា� ប់ជាមួយនឹង  

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។ 
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្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលែដលបានបេ្រមករេនក�ុងករយិបរេិច�ទ និងនាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ រមួមាន៖ 

• េលក អន បុ៊នហក់ នាយកមិន្របតិបត�ិ/្របធាន 

• េលក េជត ច័ន�្របេសរ នាយកមិន្របតិបត�ិ 

• េលក មុយ ម៉ារ៉ នាយកមិន្របតិបត�ិ 

• េលក Taejun Shin នាយកមិន្របតិបត�ិ 

• េលក Sanjay Gandhi នាយកមិន្របតិបត�ិ 

• េលក យាន ឫទ�ី នាយកមិន្របតិបត�ិ/សមាជិកអភិបាលឯករជ្យ 

• េលក េអ េវង នាយកមិន្របតិបត�ិ/សមាជិកអភិបាលឯករជ្យ  

ចំែណកហុ៊នរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលែដលបានបេ្រមករេនចុងករយិបរេិច�ទ និងមានកន់កប់ភាគហុ៊នរបស់្រក�មហុ៊នមាន 

ដូចខងេ្រកម៖ 

2015 2014 

% ចំនួនភាគហុ៊ន %   ចំនួនភាគហុ៊ន 
ៃនភាគហុ៊ន 10 ដុល� រអេមរកិ ៃនភាគហុ៊ន 10 ដុល� រអេមរកិ 

កន់កប់ ក�ុង 1 ភាគហុ៊ន កន់កប់ ក�ុង 1 ភាគហុ៊ន 

េលក អន បុ៊នហក់ 18.54% 57,000 31.94% 42,000 

េលក េជត ច័ន�្របេសរ 1.79% 5,500 4.18% 5,500 

20.33% 62,500 36.12% 47,500 

អត�្របេយាជន៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

មិនថាេនចុងករយិបរេិច�ទ ឬេនក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទហិរ��វត�ុេនះ ពំុមានករេរៀបចំណាមួយែដល 

មាន្រក�មហុ៊នជាគូភាគីមួយ ក�ុងេគាលបំណងជួយដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េដម្ីបទទួលបាននូវ  

អត�្របេយាជន៍ េដយមេធ្យោបាយទិញយកភាគហុ៊ន ឬលិខិតបំណុលពី្រក�មហុ៊ន ឬពី្រក�មហុ៊នដៃទេទៀតេទ ។   

ចប់តំងពីេដមករយិបរេិច�ទហិរ��វត�ុ ពំុមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលណាមា� ក់បានទទួល ឬមាន 

សិទ�ិទទួលបាននូវអត�្របេយាជន៍ណាមួយ (េ្រកពីអត�្របេយាជន៍ែដលបានទទួលដូចបានបង� ញេនក�ុង 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ) តមរយៈករចុះកិច�សន្យោេធ�េឡងេដយ្រក�មហុ៊ន ឬេដយ្រក�មហុ៊នពក់ព័ន�មួយ 

ជាមួយនឹង្រក�មហុ៊ន ែដលសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនាះជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយ្រក�មហុ៊ន ែដលសមាជិក  

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនាះជាសមាជិក មានផល្របេយាជន៍ែផ�កហិរ��វត�ុេ្រចនមួយេនាះេទ េលកែលងែត  

ករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។ 
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ករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលមានភារៈេធ�ករអះអងប�� ក់ថា របាយករណ៍ហិរ��វត�ុបានេរៀបចំេឡងយ៉ាង្រតឹម្រត�វ  

េដម្ីបចង�ុលបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ននាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 និងលទ�ផល  

ហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់ ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ ។  េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍  

ហិរ��វត�ុេនះ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលចំបាច់្រត�វ៖ 

 អនុម័តនូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលសម�សប េដយែផ�កេលករវនិិច�័យ និងករប៉ាន់្របមាណ 

យ៉ាងសមេហតុផល និង្រប�ង្របយ័ត� េហយេធ�ករអនុវត�ន៍្របកបេដយសង�តិភាព ។

 អនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពក់

ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ឬ្របសិនេបមានករ ផា� ស់ប�ូរពី

េនះ េដម្ីបបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វ គឺ្រត�វបង� ញ ពន្យល់ និងកំណត់បរមិាណឲ្យបាន ច្បោស់លស់េនក�ុង

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។

 រក្សោទុកនូវប�� ីគណេនយ្យឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ និង្របព័ន�្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងឲ្យមាន្របសិទ�ភាព ។

 េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេដយែផ�កេលមូលដ� ននិរន�រភាពៃនដំេណ ករអជីវកម� លុះ្រតែតមាន 

ករណីមិនសមរម្យក�ុងករសន�តថា ្រក�មហុ៊ននឹងបន�េធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�នាេពលអនាគត ែដលអច 

រពឹំងទុកបាន និង

 ្រត�តពិនិត្យ និងដឹកនំា្រក�មហុ៊នឲ្យមាន្របសិទ�ភាពេលរល់េសចក�ីសេ្រមចែដលមានសរៈសំខន់

ទំងឡាយ ែដលប៉ះពល់ដល់សកម�ភាព្របតិបត�ិករ និងដំេណ រកររបស់្រក�មហុ៊ន េហយ្រត�វ្របាកដថា 

កិច�ករេនះ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំងយ៉ាង្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលធានាអះអងថា បានអនុវត�នូវរល់ត្រម�វករ ដូចមានរយករណ៍ខងេលក�ុងករេរៀបចំ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 
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េសចក�ីអនុម័តរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ 

េយងខ�ុំ សូមេធ�ករអនុម័តេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ រមួមានទំងកំណត់សំគាល់ ពីទំព័រទី 9 ដល់ទី 67 ែដល   

ជាសរវន�បានបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហិរ��វត�ុ នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 ្រពមទំងលទ�ផល  

ហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់្រក�មហុ៊នស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ េដយអនុេលមេទតម  

ស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករ  

កំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។ 

ចុះហត�េលខក�ុងនាម្រក�ម្របឹក្សោភិបាលៈ 

េលក អន ប៊នុហក ់

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ៃថ�ទី 25 ែខ េមស ឆា� ំ 2016  
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របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ 
ជូនចំេពះភាគទុនិក 

្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ម៉ាក់សីុម៉ា ភីអិលសីុ 

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

េយងខ�ុំបានេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ម៉ាក់សីុម៉ា ភីអិលសីុ េហ 

កត់ថា (“្រក�មហុ៊ន”) ែដលរមួមានតរងតុល្យករនាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 និងរបាយករណ៍លទ�ផល   

របាយករណ៍ស�ីពីបែ្រមប្រម�លមូលធន និងរបាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់ ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបាន  

ប�� ប់ និងកំណត់សំគាល់ែដលរមួមានេសចក�ីសេង�បេលេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ ្រពមទំង  

ព័ត៌មានពន្យល់េផ្សង  ៗែដលបានបង� ញេនទំព័រទី 9 ដល់ទី 67 ។ 

ករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប់្រគងេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ 

អ�ក្រគប់្រគង មានភារៈទទួលខុស្រត�វេលករេរៀបចំ និងករបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ 

េនះ េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ និងទទួលខុស្រត�វេល្របព័ន�  

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលអ�ក្រគប់្រគងកំណត់ថាមានភាពចំបាច់ស្រមាប់ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ  

ឲ្យេជៀសផុតពីករបង� ញខុសជាសរវន� េដយសរែតករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង ។ 

ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករ 

ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយងខ�ុំ គឺករបេ�� ញមតិេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ េដយែផ�កេលករេធ� 

សវនកម�របស់េយងខ�ុំ ។  េយងខ�ុំបានេធ�សវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃន 

កម�ុជា ។  ស�ង់ដរទំងេនាះ ត្រម�វឲ្យេយងខ�ុំអនុវត�េទតមត្រម�វករៃន្រកមសីលធម៌ និងេ្រគាងេធ�សវនកម� 

េដម្ីបទទួលបាននូវអំណះអំណាងយ៉ាងសមេហតុផលថារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ពំុមានករបង� ញខុសជា 

សរវន�េឡយ ។ 

ករេធ�សវនកម� រមួមានករអនុវត�ន៍នូវបណា� នីតិវធីិ្រត�តពិនិត្យ េដម្ីបទទួលបាននូវភស�ុតងែដលទក់ទងេទ  

នឹងចំនួនទឹក្របាក់ និងករលត្រតដងព័ត៌មានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។  ករេ្រជសេរ សនីតិវធីិទំងេនះ 

គឺែផ�កេទេលករវនិិច�័យរបស់េយងខ�ុំ ែដលរមួមានករប៉ាន់្របមាណេទេលហនិភ័យែដលមានផលប៉ះពល់  

ដល់ករបង� ញខុសជាសរវន�ៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ បណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង ។  េនក�ុងករ 

ប៉ាន់្របមាណហនិភ័យទំងេនាះ េយងខ�ុំេធ�ករពិចរណាេទេលករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងែដលពក់ព័ន�េទនឹងករ  

េរៀបចំ និងករបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន េដម្ីបេធ�សវនកម�ឲ្យសម�សប 

េទតមកលៈេទសៈ បុ៉ែន�មិនែមនក�ុងេគាលបំណងេដម្ីបបេ�� ញមតិេទេល្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង 

ៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហុ៊នេឡយ ។  ករេធ�សវនកម� ក៏រមួមានករវយតៃម�េទេលភាពសម�សបៃនេគាលនេយាបាយ 

គណេនយ្យែដល្រក�មហុ៊នបានេ្រប្របាស់ និងភាពសមេហតុផលៃនករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យសំខន់ ែៗដល 

េធ�េឡងេដយអ�ក្រគប់្រគង ្រពមទំងករវយតៃម�េលករបង� ញៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុទំងមូល ។  
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េយងខ�ុំេជឿជាក់ថា ភស�ុតងសវនកម�ែដលេយងខ�ុំ្របមូលបាន មានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ និងសម�សប 

ស្រមាប់ជាមូលដ� នក�ុងករបេ�� ញមតិសវនកម�របស់េយងខ�ុំ ។ 

មតិសវនកម� 

ជាមតិរបស់េយងខ�ុំ របាយករណ៍ហិរ��វត�ុជាសរវន� បានបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហិរ��វត�ុរបស់ 

្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ម៉ាក់សីុម៉ា ភីអិលសីុ នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 ្រពមទំងលទ�ផលហិរ��វត�ុ និងលំហូរ

ទឹក្របាក់របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យ 

កម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេន  

ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។ 

តំណាង្រក�មហុ៊ន េខភីអមឹជ�ី េខមបូឌ ចំកត ់

ែង៉ ហ៊ុយ 
Partner 

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ៃថ�ទី 25 ែខ េមស ឆា� ំ 2016  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

តរងតុល្យករ 

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015
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2015 2014 

កំណត់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

្រទព្យសកម�

សច់្របាក់ក�ុងៃដ 5 15,311 62,009 9,176   37,392 

្របាក់បេ�� និងតម�ល់េនធនាគារ 6 242,033 980,234 622,940   2,538,481 

្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់ 7 153,750 622,688 65,750   267,931 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 8 7,962,287 32,247,262 4,320,005   17,604,020 
មូលធនវនិិេយាគ 9 10,000 40,500 10,000   40,750 
្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ 10 139,122  563,444 99,289  404,602 
្រទព្យ និងបរកិ� រ 11 39,491 159,938 26,607  108,424 
ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� 12 27,879 112,910 6,089  24,813 
   

សរបុ្រទព្យសកម� 8,589,873  34,788,985 5,159,856   21,026,413 

បំណុល និងមលូធន 

បំណុល 
គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក 13 3,385,494  13,711,251 288,607  1,176,074 

្របាក់កម�ី 14 588,375 2,382,919 2,945,615   12,003,381 

អត�្របេយាជន៍េសធនវត�ន៍ 15 75,535 305,917 63,611 259,215 

បំណុលេផ្សង  ៗ 16 70,331 284,840 40,326  164,328 

ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

្របចំឆា� ំ្រត�វទូទត់ 12 84,808  343,472 28,104   114,524 
  

សរបុបំណុល 4,204,543   17,028,399 3,366,263 13,717,522 
   

មូលធន 

េដមទុន  17 3,075,000 12,453,750 1,315,000   5,358,625 

បុព�លភភាគហុ៊ន 17 696,017 2,818,869 121,025   493,177 

ទុនប្រម�ង 53,990 218,659 48,548   197,833 

្របាក់ចំេណញរក្សោទុក 560,323  2,269,308 309,020   1,259,256 
   

សរបុមូលធន 4,385,330  17,760,586 1,793,593   7,308,891
   

សរបុបំណុល និងមូលធន 8,589,873 34,788,985 5,159,856   21,026,413 

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

របាយករណ៍លទ�ផល 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015
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2015 2014 

កំណត់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

ចំណូលពីករ្របាក់ 18 1,503,119 6,087,632 834,827   3,401,920 

ចំណាយេលករ្របាក់ 19 (206,985) (838,289) (142,514)  (580,745) 

ចំណូលពីករ្របាក់សុទ� 1,296,134 5,249,343 692,313   2,821,175 

ចំណូលេផ្សង  ៗ 20 34,966 141,612 14,800   60,310 

ចំណូលពី្របតិបត�ិករ 1,331,100 5,390,955 707,113  2,881,485 

ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល 21 (939,454)  (3,804,789) (561,504)  (2,288,129) 
សំវធិានធនស្រមាប់ឥណទន 

អ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ 8 (38,897) (157,533) (3,805)  (15,505) 

្របាក់ចំេណញមុនដកពន� 352,749   1,428,633 141,804   577,851 

ពន�េល្របាក់ចំេណញ 12 (75,320)  (305,046) (32,949)  (134,267) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 277,429  1,123,587 108,855   443,584 
  

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ។



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមូលធន 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015
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បុព�លភ ្របាក់ចំេណញ 
េដមទុន ភាគហុ៊ន ទុនប្រម�ង រក្សោទុក សរបុ 

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2014 1,315,000 121,025 42,603 228,699 1,707,327 

ករេផ�រចូលទុនប្រម�ង - -  5,945  (5,945) - 

ភាគលភែដលបានបង់ - - -  (22,589)  (22,589) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - - - 108,855  108,855 
  

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2014 1,315,000  121,025  48,548 309,020 1,793,593 
 

(សមមូលជាពន់េរៀល) (កំណត់សំគាល់ 4) 
នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2014 5,358,625  493,177  197,833 1,259,256 7,308,891 
 

នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2015 1,315,000 121,025 48,548 309,020 1,793,593 

េដមទុនបែន�ម 1,760,000 574,992 - - 2,334,992 

ករេផ�រចូលទុនប្រម�ង - - 5,442 (5,442) - 

ភាគលភែដលបានបង់ - - - (20,684) (20,684) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - - -  277,429  277,429 
  

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 3,075,000 696,017 53,990 560,323  4,385,330 
 

(សមមូលជាពន់េរៀល) (កំណត់សំគាល់ 4) 
នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 12,453,750 2,818,869 218,659 2,269,308 17,760,586 
 

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ។



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់ 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015
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2015 2014 

កំណត់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ 

សច់្របាក់សុទ�េ្រប្របាស់ក�ុង 

សកម�ភាព្របតិបត�ិករ 22 (3,397,823) (13,761,183) (1,287,177)  (5,245,246) 
       

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពវិនិេយាគ 

ករទិញ្រទព្យ និងបរកិ� រ (30,904) (125,161) (12,303)  (50,135) 
      

សច់្របាក់សុទ�េ្រប្របាស់ក�ុង 

 សកម�ភាពវនិិេយាគ (30,904) (125,161) (12,303)  (50,135)
      

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពហរិ��ប្បទន 

ភាគលភែដលបានបង់ (20,684) (83,770) (22,589)  (92,050) 

សច់្របាក់ទទួលបានពី្របាក់កម�ី 4,450,540  18,024,686 2,463,386  10,038,298 

ករទូទត់សង្របាក់កម�ី (1,375,901)  (5,572,399) (691,662)  (2,818,523) 
       

សច់្របាក់សុទ�ទទួលបានពី 

សកម�ភាពហិរ��ប្បទន 3,053,955 12,368,517 1,749,135  7,127,725 
  

ករេកនេឡងសទុ�នូវសច់្របាក់ 
 និងសច់្របាក់សមមូល (374,772) (1,517,827) 449,655  1,832,344 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 
នាេដមករយិបរេិច�ទ 632,116  2,575,873 182,461  743,529 

លំេអៀងេលអ្រតប�ូរ្របាក់ - (15,803) - - 
    

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 
នាចងុករយិបរេិច�ទ 23 257,344 1,042,243 632,116 2,575,873 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015
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្របតិបត�ិករមិនែមនជាសច់្របាក់សខំន់ៗ

ក�ុងករយិបរេិច�ទ មាន្របតិបត�ិករមិនែមនសច់្របាក់សំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖

2015 2014 

ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

បេង�នេដមទុនតមរយៈករេផ�រពី្របាក់កម�ី 1,550,000   6,277,500 - - 

បេង�នេដមទុនតមរយៈករេផ�រពី 

 បុេរ្របទនពីភាគទុនិក 210,000   850,500 - - 

បេង�នបុព�លភភាគហុ៊ន តមរយៈ 

 ករេផ�រពី្របាក់កម�ី 506,385   2,050,859 - - 

បេង�នបុព�លភភាគហុ៊ន តមរយៈ 

 ករេផ�របុេរ្របទនពីភាគទុនិក 68,607   277,858 - - 

បេង�នទុនប្រម�ងេផ្សងៗតមរយៈ  

ករេផ�រពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុក 5,442  22,040 5,945 24,226 

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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1. អំពី្រក�មហ៊ុន

្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ម៉ាក់សីុម៉ា ភីអិលសីុ េហកត់ថា (“្រក�មហុ៊ន ឬ “ម៉ាក់សីុម៉ា”) ែដលមាន

េឈ� ះេដមថា អង�ករ ម៉ាក់សីុម៉ា េដម្ីបអភិវឌ្ឍនេសដ�កិច�្រគ�សរ ជា្រគឹះស� នហិរ��វត�ុែដលបាន

បេង�តេឡងេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី 27 ែខ កក�ដ

ឆា� ំ 2005 េ្រកមប�� ីពណិជ�កម� េលខ Co. 7897E/2005 ។  េនៃថ�ទី 10 ែខ សីហ ឆា� ំ 2005 ្រក�មហុ៊ន

បានទទួលអជា� ប័ណ�អជីវកម�េលខ 013 ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងករផ�ល់េសវកម�មី្រក�ហិរ��វត�ុ
ឲ្យ្របជាជន្រកី្រកក�ុង្របេទសកម�ុជា ។  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានផ�ល់អជា� ប័ណ�អជីវកម�អចិៃ�ន�យ៍

េលខ M.F 013 េដម្ីប្របកបអជីវកម�ជា្រគឹះស� នហិរ��វត�ុេនក�ុងែខ មិថុនា ឆា� ំ 2008 ។  ៃថ�ទី 22

ែខ កុម�ៈ ឆា� ំ 2012 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបន�ផ�ល់អជា� ប័ណ�អជីវកម�អចិៃ�ន�យ៍េលខ M.F 013 ជាមួយនឹង

េឈ� ះថ�ី ម៉ាកសីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ ។  ៃថ�ទី 22 ែខ កក�ដ ឆា� ំ 2015 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបាន 

អនុម័តេលករករែកស្រម�លេឈ� ះថ�ីរបស់្រក�មហុ៊នជា ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ម៉ាក់សីុម៉ា ភីអិលសីុ ។

ទស្សនៈវសិ្័សយរបស់្រក�មហុ៊ន គឺក� យជា្រគឹះស� នហិរ��វត�ុឈនមុខ ែដលផ�ល់េសវកម�ហិរ��វត�ុដល់

អតិថិជន ។  េបសកម�របស់្រក�មហុ៊ន គឺផ�ល់េសវកម�ហិរ��វត�ុជូនដល់្របជាពលរដ�ែដលមាន្របាក់

ចំណូលទប ជាលក�ណៈឯកត�បុគ�ល ជា្រក�ម និងអជីវកម�ខ� តតូច-មធ្យម េដម្ីបេលកកម�ស់កររស់េន 

និងអជីវកម� ។  ្រក�មហុ៊នេផា� តសំខន់េលករផ�ល់េសវកម�ែដលមានគុណភាពខ�ស់ដល់អតិថិជន េដម្ីប

បំេពញត្រម�វករខងេសដ�កិច� និងសង�មរបស់អតិថិជន ។

្រក�មហុ៊នេធ�្របតិបត�ិករផ�ល់េសវកម�ហិរ��វត�ុ េនទីស� ក់ករកណា� ល ផ�ះេលខ 21AB ផ�ូវេលខ 271,

សង� ត់ផ្សោរេដមថ�ូវ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ និងសខេនតមបណា� េខត�នានា ែដលមានទីតំង 

េនេខត�កណា� ល េខត�កំពង់ស�ឺ និងេខត�តែកវ ។

គិត្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 ្រក�មហុ៊នមានបុគ�លិកចំនួន 117 នាក់ (2014: មានចំនួន 91នាក់) ។

2. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ 

(ក) របាយករណ៍អនុេលមភាព 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានេរៀបចំេឡង�សបតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនំា 

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានអនុម័តេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងផ�ល់សិទ�ិផ្សោយេនៃថ�ទី 25         

ែខ េមស ឆា� ំ 2016 ។



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 

15 

2. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត)

(ខ) មូលដ� នៃនករវស់ែវង 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេទតមមូលដ� នតៃម�េដមដំបូង ។ 

(គ) របិូយប័ណ�មុខងរ និងរបិូយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ 

្រក�មហុ៊នេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម� និងកត់្រតរល់ប�� ីគណេនយ្យរបស់ខ�ួនែផ�កេលរបិូយប័ណ�ចំនួន 2 គឺ 

្របាក់េរៀល និង្របាក់ដុល� រអេមរកិ ។  អ�ក្រគប់្រគងបានកំណត់្របាក់ដុល� រអេមរកិ ជារបិូយប័ណ�មុខងរ 

និងជារបិូយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ េ្រពះវឆ�ុះប�� ំងពីភាពចំបាច់ៃនេសដ�កិច� ្របភព្រពឹត�ិករណ៍

និងកលៈេទសៈរបស់្រក�មហុ៊ន ។ 

សកម�ភាព្របតិបត�ិករជារបិូយប័ណ�េផ្សងៗេទៀតេ្រកពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់ 

ដុល� រអេមរកិ េដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាក់េនៃថ�្របតិបត�ិករេនាះ ។  សមតុល្យៃន្រទព្យសកម�របិូយវត�ុ និង 

បំណុលរបិូយវត�ុ នាកលបរេិច�ទរយករណ៍ែដលជារបិូយប័ណ�េ្រកពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ ក៏្រត�វបានប�ូរ 

េទជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ េដយេ្របអ្រតនាកលបរេិច�ទេនាះ ។  ភាពលំេអៀងពីករប�ូររបិូយប័ណ�   

ែដលេកតមកពីករប�ូរេនាះ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។ 

(ឃ) ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ 

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ត្រម�វឲ្យអ�ក្រគប់្រគងេធ�ករវនិិច�័យ ករប៉ាន់ស� ន និងករសន�ត ែដល 

មានផលប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�ន៍នូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ និងចំនួនៃន្រទព្យសកម� បំណុល 

ចំណូល និងចំណាយែដលបានរយករណ៍ ។  លទ�ផលជាក់ែស�ងអចខុសពីករប៉ាន់ស� នទំងេនាះ ។  

ករប៉ាន់ស� ន និងករសន�តែដលពក់ព័ន� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យជា្របចំ ។  ករែកែ្របេទេលករប៉ាន់ស� ន 

គណេនយ្យ ្រត�វបានទទួលស� ល់ និងកត់្រតេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដលករប៉ាន់ស� នេនាះ ្រត�វបានែកែ្រប 

និងករយិបរេិច�ទអនាគតែដលប៉ះពល់េដយករែកែ្របេនះ ។ 

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗស្រមាប់ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ ែដល្រត�វបានអនុវត�ក�ុងករ 

េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ មានរមួប��ូ លទំងករប៉ាន់ស� នៃនតៃម�ឥណទនអ្រកក់ែដលអច្របមូល 

មកវញិ ដូចមានែចងេដយែឡកក�ុងកំណត់សំគាល់ 3(ឆ) ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗខងេ្រកមេនះ ្រត�វបានអនុវត�េដយ្រក�មហុ៊នក�ុងករេរៀបចំ

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ។  េគាលនេយាបាយទំងអស់េនះ ្រត�វបានយកមកអនុវត�្របកបេដយ

សង�តិភាពេន្រគប់ករយិបរេិច�ទ េលកែលងែតមានករប�� ក់បែន�ម ។

(ក) ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ 

្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល ឥណទន  

ផ�ល់ដល់អតិថិជន ្របាក់បេ�� គណនី្រត�វទទួលេផ្សង  ៗ ្របាក់កម�ី និងគណនី្រត�វទូទត់េផ្សង  ៗ ។  

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យេលករទទួលស� ល់ និងករវយតៃម�នូវសមាសធាតុទំងេនះ្រត�វបានបង� ញ 

េនក�ុងេគាលនេយាបាយគណេនយ្យដូចខងេ្រកម ។ 

(ខ) មូលដ� នៃនករសរបុរមួ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមានរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ទីស� ក់ករកណា� ល និងបណា�  

សខតមេខត� ្រក�ងនានារបស់ខ�ួន ។  រល់សមតុល្យ និង្របតិបត�ិករអន�រសខទំងអស់្រត�វបាន  

លុបបំបាត់េចល ។ 

(គ) សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល រមួមានសមតុល្យសច់្របាក់ និងធនាគារ និង្របាក់បេ��េនធនាគារ 

ែដលមានកលវសនេនេពលតម�ល់ដំបូងមានរយៈេពល 3 ែខ ឬតិចជាង និងករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ី 

ែដលអចប�ូរជាសច់្របាក់េពលណាក៏បានេដយមានហនិភ័យតិចតួចចំេពះករផា� ស់ប�ូរតៃម� ។ 

(ឃ) ្របាក់បេ�� និង្របាក់តម�ល់េនធនាគារ 

្របាក់បេ�� និង្របាក់តម�ល់េនធនាគារ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដមដកសំវធិានធនស្រមាប់ចំនួនមិនអច 

្របមូលមកវញិ ។ 

(ង) ្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់ 

្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់ ្រត�វបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា �សបតមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� ន 

ធនាគារ និងហិរ��វត�ុៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង្រត�វបានកំណត់ជាភាគរយៃនេដមទុនអប្បបរមារបស់ 

ធនាគារ និង្របាក់បេ��របស់អតិថិជនែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។  ្របាក់បេ��តម�ល់តម

ច្បោប់្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដម។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត)

(ច) ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជនែដលបានបង� ញេនក�ុងតរងតុល្យករ ្រត�វបានកត់្រតតមៃថ�េដមែដលេន 

សល់ េដយដកេចញចំនួនទំងឡាយណាែដលបានលុបេចល សំវធិានធនជាក់លក់ និងសំវធិានធន   

ទូេទ ។ 

(ឆ) សំវធិានធនស្រមាប់ឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ 

េដម្ីបអនុេលមេទតមករែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សំវធិានធនជាក់លក់េលឥណទនអ្រកក់ 

និងជាប់សង្័សយ ្រត�វបានេធ�េឡងេលឥណទនែដលបានចត់ទុកថាមិនដំេណ រករ េហយ្រត�វបានេធ�េឡង 

ដូចខងេ្រកម៖ 

ចំណាត់ថា� ក់ ចំនួនៃថ�ែដលហួសកលកំណត់សង អ្រតសំវធិានធន 

ឥណទនរយៈេពលខ�ី (តិចជាងមួយឆា� )ំ: 

ឥណទនេ្រកមស�ង់ដរ ពី 30 ដល់ 59 ៃថ� 10% 

ឥណទនជាប់សង្័សយ ពី 60 ដល់ 89 ៃថ� 30% 

ឥណទនបាត់បង់ េលសពី 89 ៃថ� 100% 

ឥណទនរយៈេពលែវង (េលសពីមួយឆា� )ំ: 

ឥណទនេ្រកមស�ង់ដរ ពី 30 ដល់ 179 ៃថ� 10% 

ឥណទនជាប់សង្័សយ ពី 180 ដល់ 359 ៃថ� 30% 

ឥណទនបាត់បង់ េលសពី 359 ៃថ� 100% 

សំវធិានធនជាក់លក់នឹង្រត�វេធ�ករគណនាតមភាគរយ ៃនចំនួនសមតុល្យែដលេនសល់េនេពលែដល 

ឥណទនេនាះ ្រត�វបានចត់ថា� ក់ថាមិនដំេណ រករ េលកែលងែតករ្របាក់បង�រ និង្រត�វកត់ជាចំណាយ ។  

ករ្របាក់េលឥណទនមិនដំេណ រករមិន្រត�វបានបង�រេឡយ ។ 

បែន�មេលសំវធិានធនជាក់លក់ែដលបានគណនាខងេល ចំនួនសំវធិានធនែដលេលសក្រមិតត្រម�វ េដយ 

ធនាគារជាតិកម�ុជា ្រត�វបានបង� ញជាសំវធិានធនទូេទ (90% ៃនឥណទនេ្រកមស�ង់ដរ និង 70% ៃន     

ឥណទនជាប់សង្័សយ) ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត)

(ឆ) សំវធិានធនស្រមាប់ឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ (ត)

ឥណទនហួសកលកំណត់  

ភាព្រគប់្រគាន់ៃនសំវធិានធនេលឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ ្រត�វបានវយតៃម�េដយអ�ក្រគប់្រគង         

ជាេរៀងរល់ែខ ។  លក�ខណ� ទំងឡាយ្រត�វបានពិចរណាក�ុងករវយតៃម�េទេលភាព្រគប់្រគាន់ៃន         

សំវធិានធន េលឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយដូចជា ទំហំៃនឥណទន បទពិេសធន៍ៃនករខតបង់ 

កន�ងេទលក�ខណ� េសដ�កិច�បច�ុប្បន� និងផលប៉ះពល់េផ្សងៗដល់អតិថិជន ស� នភាពហិរ��វត�ុ     

របស់អតិថិជន និងស� នភាពជាក់ែស�ងៃនឥណទនេធៀបនឹងដំេណ រករៃនឥណទនក�ុងអំឡុងេពល  

ៃនកិច�សន្យោ ។ 

សំវធិានធននឹង្រត�វេធ�ករគណនាតមភាគរយ ៃនចំនួនសមតុល្យែដលេនសល់េនេពលែដលឥណទន 

េនាះ្រត�វបានចត់ថា� ក់ថាមិនដំេណ រករេលកែលងែតករ្របាក់បង�រ ។  សំវធិានធន្រត�វបានកត់្រតក�ុង   

ប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន និង្រត�វទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេរៀងរល់ែខ េនេពលែដល  

ឥណទន្រត�វបានចត់ថា� ក់េ្រកមក្រមិតស�ង់ដរ ។    

ករ្របមូលបានមកវញិនូវឥណទន ែដលបានលុបបំបាត់េចលពីេពលមុន និងករកត់បន�យនូវ 

សំវធិានធនពីេពលមុន ្រត�វបានកត់្រតជាចំណូលពី្របតិបត�ិករេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។  

(ជ) ករ្របាក់ព្ួយរទុក 

ករ្របាក់ព្ួយរទុក តំណាងឲ្យករ្របាក់េលឥណទន និងបុេរ្របទនមិនដំេណ រករែដលករកត់្រតជា្របាក់ 

ចំណូល ្រត�វបានព្ួយរទុករហូតដល់វ្រត�វទទួលស� ល់ជា្របាក់ចំណូលពិត្របាកដតមមូលដ� នសច់្របាក់ ។ 

ករ្របាក់ព្ួយរទុក ្រត�វបានកត់្រតជាករដកេចញពីករ្របាក់្រត�វទទួល ។ 

(ឈ) ្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ

្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដម ។  ករប៉ាន់ស� ន្រត�វបានេធ� េឡងស្រមាប់គណនី្រត�វ  

ទទួលែដលជាប់សង្័សយ េដយែផ�កតមករ្រត�តពិនិត្យចំនួនែដលេនសល់ នាកលបរេិច�ទរយករណ៍ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត)

(ញ) ្រទព្យ និងបរកិ� រ 

(i) ែផ�កៃន្រទព្យ និងបរកិ� រ ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដម ដករលំស់បង�រ និងករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� 

បង�រ្របសិនេបមាន ។  េនេពលែដលធាតុរបស់្រទព្យ និងបរកិ� រ មានអយុកលេ្រប្របាស់ខុសៗគា�  

ធាតុទំងេនាះ ្រត�វបានចត់ទុកជាែផ�កេផ្សងគា�  សមាសធាតុចម្បង ៃៗន្រទព្យ និងបរកិ� រ ។ 

(ii) រលំស់េល្រទព្យ និងបរកិ� រ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល េដយែផ�ក  

េលមូលដ� នរលំស់ថយចុះេទតមអ្រតរលំស់្របចំឆា� ំដូចខងេ្រកម៖ 

• ករជួសជុលែកលំអ 10%-33.33% 

• បរកិ� រករយិាល័យ 25% 

• កំុព្ូយទ័រ និងបរកិ� រកំុព្ូយទ័រ 50% 

• េ្រគ�ងសង� រមឹ និងេ្រគ�ងបំពក់ 25% 

• យានយន� 25% 

(iii) ករចំណាយបនា� ប់ែដលពក់ព័ន�េទនឹងែផ�កមួយៃន្រទព្យ និងបរកិ� រ ែដលបានទទួលស� ល់រចួមកេហយ 

្រត�វបានបូកប��ូ លេទក�ុងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ ្របសិនេបអចមានលទ�ភាពផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ 

េសដ�កិច�នាេពលអនាគតដល់្រក�មហុ៊នេលសពីស�ង់ដរេដម ។  រល់ករចំណាយបនា� ប់េផ្សងេទៀត 

្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដលបានេកតេឡង ។ 

(iv) ចំេណញ ឬខតពីករឈប់េ្រប ឬករលក់េចញែផ�កៃន្រទព្យ និងបរកិ� រណាមួយ្រត�វបានកំណត់េដយភាព

ខុសគា� រវងសច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់ និងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ េហយ្រត�វបានទទួលស� ល់េន

ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលនាៃថ�ឈប់េ្រប ឬលក់េចញ ។ 

(v) ្រទព្យ និងបរកិ� រ ែដលបានដករលំស់អស់េហយ្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរហូតដល់ៃថ�

ែដល្រទព្យ និងបរកិ� រទំងេនាះ្រត�វបានលក់េចញ ឬលុបបំបាត់េចល ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត)

(ដ) ឱនភាពៃនតៃម� 

(i) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានវយតៃម�នាកលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយ  ៗ េដម្ីបកំណត់ថាេតមាន  

ភស�ុតងណាមួយែដលបង� ញថា ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុទំងេនាះមានឱនភាពៃនតៃម� ។  ្រទព្យសកម�  

ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម�្របសិនេបមានេហតុករណ៍មួយ ឬេ្រចនជះឥទ�ិពល   

ជាអវជិ�មានេទេលលំហូរទឹក្របាក់ប៉ាន់ស� ននាេពលអនាគតដល់្រទព្យសកម�េនាះ ។  ករណីេនះមិន្រត�វ 

បានេ្របស្រមាប់ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជនេនាះេទ េដយវ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងេគាលនេយាបាយ 

គណេនយ្យេដយែឡកេនក�ុងកំណត់សមា� ល់ 3 (ឆ) ។ 

រល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេទលសរវន� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យឱនភាពៃនតៃម�តមមូលដ� នេទល ។  ្រទព្យ 

សកម�េនសល់ ្រត�វបានវយតៃម�ជារមួក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម�ែដលមានហនិភ័យឥណទន�សេដៀងគា�  ។ 

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។ 

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�្រត�វដកេចញ ្របសិនេបមាន្រពឹត�ិករណ៍េកតេឡងបនា� ប់ពីករទទួលស� ល់ 

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�ត្រម�វឲ្យដកេចញ ។  

(ii) ្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុ 

តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� មិនែមនហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡងវញិេនរល់  

កលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយ  ៗ េដម្ីបកំណត់ថាេតមានស�� ណណាមួយែដលបង� ញថា្រទព្យសកម� 

ទំងេនាះមានឱនភាពៃនតៃម� ។  ្របសិនេបមានស�� ណេនាះេកតេឡង ករប៉ាន់ស� នេលតៃម�ែដលអច 

្របមូលបានវញិរបស់្រទព្យសកម�្រត�វបានេធ�េឡង ។  

តៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបានៃន្រទព្យសកម� ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ គឺជាតៃម�ែដលធំជាងរវងតៃម� 

េ្រប្របាស់ និងតៃម�សម�សបដកចំណាយេដម្ីបលក់េចញ ។  ក�ុងករប៉ាន់្របមាណតៃម�េ្រប្របាស់សច់ 

្របាក់រពឹំងថានឹងទទួលបាននាេពលអនាគត ្រត�វបានអប្បហរេទតៃម�បច�ុប្បន� េដយេ្របអ្រតករ្របាក់ 

មុនបង់ពន� ែដលឆ�ុះប�� ំងករប៉ាន់្របមាណៃនតៃម�េពលេវលក�ុងលក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� និងហនិភ័យ 

ជាក់លក់ ស្រមាប់្រទព្យសកម�ទំងេនាះ ។   



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 

21 

3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត)

(ដ) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

(ii) ្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករ្រត�តពិនិត្យេលឱនភាពៃនតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដក់ប��ូ លគា� ជា្រក�មែដល

អចបេង�តសច់្របាក់បានតូចបំផុតពីករបន�ករេ្រប្របាស់ េដយមិនពឹងែផ�កខ� ំងេលលំហូរទឹក្របាក់ៃន

្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត ឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត េហកត់ថា (“ឯកតបេង�តសច់្របាក់”) ។  

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់្របសិនេបតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�មួយ ឬឯកត 

បេង�តសច់្របាក់ មានចំនួនេលសពីតៃម�ែដលអច្របមូលមកបានវញិ ។  ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� 

្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។ 

(ឋ) ្របាក់កម�ី 

្របាក់កម�ី្រត�វបានបង� ញតមតមតៃម�េដម ។  េសហុ៊យេផ្សងៗែដលបានចំណាយេដម្ីបទទួលបាន  

្របាក់កម�ី ្រត�វបានេធ�មូលធនកម� និងេធ�រលំស់េទតមរយៈេពលរបស់្របាក់កម�ីេនាះេដយេ្របវធីិស�ស� 

រលំស់េថរ ។ 

(ឌ) អត�្របេយាជន៍េសធននិវត�ន៍ 

្រក�មហុ៊នផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់និេយាជិតរបស់ខ�ួន តមេគាលករណ៍មូលនិធិេសធននិវត�ន៍ ។ 

និេយាជិតែដលបានបព� ប់រយៈេពលសកល្បង មានសិទ�ិចូលរមួក�ុងមូលនិធិេសធននិវត�ន៍េនះ ។ 

និេយាជិតចូលរមួចំែណកចំនួន 3% ៃន្របាក់េបៀវត្សរ្៍របចំែខរបស់ពួកេគ េហយ្រក�មហុ៊នចូលរមួចំែណក 

ចំនួន 3% ។  កររមួចំែណករបស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានកត់្រតជាចំណាយេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។ 

មូលនិធិេសធននិវត�ន៍ នឹង្រត�វទូទត់ជូននិេយាជិត (និេយាជិតែដលបានចូលរមួចំែណកក�ុងមូលនិធិ) េន 

េពលែដលពួកេគចូលនិវត�ន៍ លឈប់ពីករងរ ឬ្រត�វបព្ឈប់ពីករងរ ។  ចំនួនែដលនិេយាជិតបាន   

រមួចំែណក ្រត�វបាន្រក�មហុ៊នទូទត់ជូនយ៉ាងេពញេលញ ។ 

និេយាជិតទំងឡាយណាែដល្រត�វបានប�្ឈប់ពីករងរ េដយសរករ្រប្រពឹត�ខុសឆ�ងធ�ន់ធ�រអចទទួលបាន 

មូលនិធិេនះ្រតឹមចំែណកែដលនិេយាជិតេនាះបានបង់ េដយមិនគិតអតីតភាពករងរ របស់និេយាជិតរបូ

េនាះេឡយ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត)

(ឍ) សំវធិានធន 

សំវធិានធន ្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលែដល្រក�មហុ៊នមានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប់ ឬកតព�កិច� 

្របេយាលនាេពលបច�ុប្បន� ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍កន�ងផុតេទ េហយមានលទ�ភាពែដលត្រម�វឲ្យ  

មានលំហូរេចញនូវអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�ក�ុងករបំេពញនូវកតព�កិច�េនាះ ។  ្របសិនេបផលប៉ះពល់ 

មានលក�ណៈសរវន� សំវធិានធន្រត�វបានកំណត់េដយអប្បហរលំហូរទឹក្របាក់ែដលរពឹំងថានឹងទទួល 

បាននាេពលអនាគត េដយេ្របអ្រតមុនបង់ពន� ែដលឆ�ុះប�� ំងពីករប៉ាន់្របមាណៃនតៃម�េពលេវលក�ុង 

លក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� និងហនិភ័យជាក់លក់ចំេពះបំណុលទំងេនាះ ។  

(ណ) ទុនប្រម�ង 

េដយអនុេលមេទតមលក�ន�ិកៈ ្រក�មហុ៊ន្រត�វបែង�រ្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទមុនចំនួន 

5% ចូលក�ុងទុនប្រម�ង ។  ករបែង�រេនះនឹងប�្ឈប់េនេពលែដលទុនប្រម�ងមានចំនួនេស�នឹង 10% ៃន  

េដមទុនបានចុះប�� ីរបស់្រក�មហុ៊ន ។ 

(ត) ភាគលភ 

ភាគលភែដល្រត�វបាន្របកសនិងអនុម័តេដយភាគទុនិក េនមុនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍ ្រត�វបាន 

ទទួលស� ល់ជាបំណុល និង្រត�វកត់្រតេដយដកេចញពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុកេនក�ុងរបាយករណ៍ 

ហិរ��វត�ុ ។  

ភាគលភែដល្រត�វបាន្របកស និងអនុម័តេដយភាគទុនិក បនា� ប់ពីកលបរេិច�ទរបាយករណ៍

មិន្រត�វបានទទួលស� ល់ជាបំណុលេទ បុ៉ែន�្រត�វបង� ញេនក�ុងកំណត់សមា� ល់ស�ីពី្រពឹត�ិករណ៍េ្រកយ 

កលបរេិច�ទរយករណ៍េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ។ 

(ថ) ករទទួលស� ល់្របាក់ចំណូល និងចំណាយ 

ចំណូលករ្របាក់្រត�វបានទទួលស� ល់េដយែផ�កេលមូលដ� នបង�រ ។  េនេពលែដលឥណទនមួយ ្រត�វ 

បានចត់ថា� ក់ជាឥណទនមិនដំេណ រករ ករកត់្រតចំណូលពីករ្របាក់្រត�វបានព្ួយរទុករហូតដល់េពល 

ែដល្រក�មហុ៊នបានទទួលសច់្របាក់ជាក់ែស�ង ។  ចំណូលពីករ្របាក់្រត�វបានេធ�ករគណនាេដយេ្រប   

វធីិស�ស�សមតុល្យថយចុះេលសមតុល្យឥណទនែដលេនសល់្របចំែខ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត)

(ថ) ករទទួលស� ល់្របាក់ចំណូល និងចំណាយ (ត) 

កៃ្រមេសវកម�ឥណទន ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណូលេនេពលែដលទឹក្របាក់ឥណទន្រត�វបានផ�ល់ 

ដល់អតិថិជន ។  កៃ្រមេសវកម�ឥណទន្រត�វបានគណនាេដយេ្រប្របាស់្របាក់េដម និងអ្រតកៃ្រម 

េសវកម� ។  

ចំណាយករ្របាក់្រត�វបានទទួលស� ល់តមមូលដ� នបង�រ ។ 

(ទ) ភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ 

រល់ភតិសន្យោទំងឡាយែដលហនិភ័យ និងលភករៃនមា� ស់កម�សិទិ�របស់្រទព្យសកម�ស�ិតេនជាមួយ 

នឹងមា� ស់្រទព្យ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ ។  ៃថ�ឈ�ួលែដល្រត�វទូទត់េលភតិសន្យោ 

្របតិបត�ិករ ្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលតមវធីិស�ស�រលំស់េថរេទតមេថរេវលៃន 

ភតិសន្យោ ។  ករសន្យោភតិសន្យោ មិន្រត�វបានទទួលស� ល់ជាបំណុលេទ រហូតដល់េពលែដល្រក�មហុ៊ន 

មានកតព�កិច�្រត�វទូទត់ ។ 

(ធ) ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

ពន�េល្របាក់ចំេណញ រមួមានពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ និងពន�ពន្យោរ ។  ពន�េល្របាក់ចំេណញ   

្របចំឆា� ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល េលកែលងែតក�ុងករណីែដលពន�េល្របាក់

ចំេណញ ទក់ទងេទនឹងធាតុណាែដលបានទទួលស� ល់ជាែផ�កមួយៃនមូលធន ។   

ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ គឺជាពន�ែដលរពឹំងថា ្រត�វបង់េទេល្របាក់ចំេណញជាប់ពន�្របចំឆា� ំ 

េដយេ្របអ្រតពន�ែដលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តជាអទិ៍េនកលបរេិច�ទរយករណ៍ និងនិយ័តភាព 

ទំងឡាយេទេលពន�្រត�វបង់ពីឆា� ំមុនៗ ។ 

ពន�ពន្យោរ ្រត�វបានកំណត់តមវធីិស�ស�តរងតុល្យករេលភាពលំេអៀងបេណា� ះអសន�រវងតៃម�េយាង 

ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ និងតៃម�េយាងស្រមាប់ករគិតពន� ។  ចំនួនៃន 

ពន�ពន្យោរែដលបានកំណត់េនាះ គឺែផ�កេលលក�ណៈែដលអចេ្រប្របាស់បាន ឬអចកត់កងបានែដលនឹង 

េកតេឡងរវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល េដយេ្របអ្រតពន�កំណត់េនៃថ�តរងតុល្យករ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត)

(ធ) ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� ្រត�វបានទទួលស� ល់ែតក�ុងករណីអចនឹងេកតមានេឡងនូវ្របាក់ចំេណញជាប់ពន� 

នាេពលអនាគតែដលអនុ�� តឲ្យេ្រប្របាស់កត់កងជាមួយពន�ពន្យោរេនាះបាន ។  ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� 

្រត�វបានកត់បន�យក�ុងករណីមិនអចមាននូវករេ្រប្របាស់នូវអត�្របេយាជន៍ពន�ទំងេនាះបាន ។ 

(ន) សម�័ន�ញាតិ 

ភាគីែដល្រត�វបានចត់ទុកជាសម�័ន�ញាតិ ្របសិនេបភាគីេនាះមានលទ�ភាព្រគប់្រគងេដយផា� ល់ ឬេដយ 

្របេយាល ឬមានឥទ�ិពលខ� ំងេទេលភាគីមួយេទៀតក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចហិរ��វត�ុ និង្របតិបត�ិករ ឬ 

្រក�មហុ៊ន និងភាគីេនាះស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរមួមួយ ឬក៏មានឥទ�ិពលខ� ំង ។  សម�័ន�ញាតិអចជា  

របូវន័�បុគ�ល ឬនីតិបុគ�ល េហយក៏រមួប��ូ លនូវសមាជិក្រគ�សរជិតស�ិទ�ជាមួយនឹងរបូវន�បុគ�លជា  

សម�័ន�ញាតិផងែដរ ។  

តមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ��វត�ុ សម�័ន�ញាតិរមួប��ូ លផងែដរនូវរបូវន័�បុគ�លែដលមាន 

ភាគហុ៊នយ៉ាងតិចចំនួន 10% ៃនេដមទុនរបស់្រក�មហុ៊ន ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត េទះជាកន់កប់េដយ   

ផា� ល់ក�ី ឬេដយ្របេយាលក�ី ឬរបូវន័�បុគ�លណាែដលរមួចំែណកក�ុងែផ�ករដ�បាល ករដឹកនំា ករ្រគប់្រគង  

ឬករេរៀបចំ និងករអនុវត�ន៍នូវករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហុ៊ន ។ 

4. ករប�ូររបូិយប័ណ� ពី្របាក់ដុល� រអេមរកិេទជា្របាក់េរៀល

ករប�ូររបិូយប័ណ�ពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ េទជា្របាក់េរៀល ្រត�វបានេធ�េឡងេដម្ីបអនុេលមេទតមេគាល

ករណ៍របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពក់ព័ន� នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍

ហិរ��វត�ុ េដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាក់មធ្យមជាផ�ូវករ ្របកសេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ

2015 ែដល 1 ដុល� រអេមរកិ េស�នឹង 4,050 េរៀល (ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2014: 1 ដុល� រអេមរកិ េស�នឹង 4,075 

េរៀល) ។  តួេលខជា្របាក់េរៀលេនះ មិន្រត�វបានយកមកបក�សយថាតួេលខ្របាក់ដុល� រអេមរកិ ្រត�វបាន 

ប�ូរេទជា្របាក់េរៀល ឬនឹង្រត�វប�ូរជា្របាក់េរៀល នាេពលអនាគតតមអ្រតប�ូរ្របាក់េនះ ឬអ្រតប�ូរ្របាក់ 

េផ្សងេទៀតេនាះេឡយ ។



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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5. សច់្របាក់ក�ងុៃដ

2015 2014 

ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

ទីស� ក់ករកណា� ល 14,200 57,510 6,867   27,983 

សខេផ្សង  ៗ  1,111 4,499 2,309   9,409 
 

15,311 62,009 9,176   37,392 

ចំនួនខងេល ្រត�វបានេធ�ករវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

្របាក់ដុល� រអេមរកិ 14,498 58,717 8,168   33,285 

្របាក់េរៀល 813 3,292 1,008   4,107 
 

15,311 62,009 9,176   37,392 

6. ្របាក់បេ��  និង្របាក់តម�លេ់នធនាគារ

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

គណនីចរន� 4,839 19,598 2,920   11,899 

គណនីសន្ំស 237,194 960,636 620,020   2,526,582 
 

242,033 980,234 622,940   2,538,481 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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6. ្របាក់បេ��  និង្របាក់តម�លេ់នធនាគារ (ត)

្របាក់បេ�� និង្របាក់តម�ល់េនធនាគារ្រត�វបានេធ�ករវភិាគដូចខងេ្រកម៖

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

(ក) តមរបិូយប័ណ�ៈ 

្របាក់ដុល� រអេមរកិ 242,033 980,234 622,940   2,538,481 

(ខ) តម្របេភទៈ 

គណនីចរន� 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 509 2,062 402   1,638 

ធនាគារេអសីុលីដ ភីអិលសីុ 3,827 15,499 1,515   6,174 

ធនាគារ កណាឌីយ៉ា 503 2,037 503  2,050 

ធនាគារ ម៉ារហូន ជបុ៉ន - - 500  2,037 
 

4,839 19,598 2,920  11,899 

គណនីសន្ំស 

ធនាគារេអសីុលីដ ភីអិលសីុ 128,243 519,384 94,473   384,977 

ធនាគារ កណាឌីយ៉ា 108,951 441,252 525,547   2,141,605 
 

237,194 960,636 620,020   2,526,582 

242,033 980,234 622,940   2,538,481 

(គ) តមកលកំណត់ៈ 

ក�ុងរយៈេពល 1 ែខ 242,033 980,234 622,940 2,538,481 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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6. ្របាក់បេ��  និង្របាក់តម�លេ់នធនាគារ (ត)

្របាក់បេ�� និង្របាក់តម�ល់េនធនាគារ្រត�វបានេធ�ករវភិាគដូចខងេ្រកម៖ (ត)

(ឃ) តមអ្រតករ្របាក់ (ក�ុងមួយឆា� )ំ 

2015 2014 

គណនីចរន� គា� ន គា� ន 
គណនីសន្ំស 0.50% - 0.75% 0.50% - 0.75% 

7. ្របាក់បេ�� តម�លត់មច្បោប់

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់េលៈ 

េដមទុនចុះប�� ី 153,750 622,688 65,750 267,931 

្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន ្រត�វបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា �សបតម្របកសេលខ 

ធ7-00-06 ្រប.ក ស�ីពីករផ�ល់អជា� ប័ណ�ចំេពះ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ ែដល្រត�វបានគណនាតមអ្រត 

5% ៃនេដមទុនែដលបានចុះប�� ីរបស់្រក�មហុ៊ន ។  ្របាក់តម�ល់េនះ នឹង្រត�វបង�ិលឲ្យ្រក�មហុ៊នវញិ 

េនេពលែដល្រក�មហុ៊នប�� ប់អជីវកម�របស់ខ�ួន េហយមិនមានេនសល់្របាក់បេ��របស់អតិថិជន ។ 

្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុនែដលបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទួលបានករ្របាក់ 0.08% 

(2014: 0.08%) ក�ុងមួយឆា� ំ ។  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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8. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

ឥណទនឯកត�ជន 7,894,274 31,971,810 4,328,664   17,639,306 

ឥណទនជា្រក�ម 121,843 493,464 6,274   25,566 
 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន-ដុល 8,016,117 32,465,274 4,334,938 17,664,872 
 

សំវធិានធន ស្រមាប់ឥណទនអ្រកក់និងជាប់សង្័សយ 

ជាក់លក់ (23,452) (94,981) (9,160)  (37,327) 

ទូេទ (30,378) (123,031) (5,773) (23,525) 
    

(53,830) (218,012) (14,933)  (60,852) 
    

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 7,962,287 32,247,262 4,320,005   17,604,020 

បែ្រមប្រម�លៃនសំវធិានធនស្រមាប់ឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយមានដូចខងេ្រកម៖ 

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ 14,933 60,479 15,708 64,010 

សំវធិានធនក�ុងករយិបរេិច�ទ  38,897 157,533 3,805 15,505 

ករលុបេចញពីប�� ីក�ុងករយិបរេិច�ទ - - (4,580) (18,663) 
   

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ 53,830 218,012 14,933 60,852 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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8. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន (ត)

ឥណទនដុលផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

(ក) តមកលកំណត់ 

រយៈេពល 1 ែខ 17,617 71,349 8,491  34,601 

> 1 ែខ េទ 3 ែខ 25,742 104,255 22,358  91,109 

> 3 ែខ េទ 12 ែខ 811,284 3,285,700 692,863   2,823,416 

េលសពី 12 ែខ 7,161,474 29,003,970 3,611,226   14,715,746 
 

8,016,117 32,465,274 4,334,938   17,664,872 

(ខ) តមរបិូយប័ណ� 

្របាក់ដុល� រអេមរកិ 8,016,117 32,465,274 4,334,938   17,664,872 

(គ) តមែផ�កេសដ�កិច� 

លក�ណៈ្រគ�សរ 335,727 1,359,694 180,185   734,254 
កសិកម�  1,489,464 6,032,329 828,718   3,377,026 
សំណង់  1,585,400 6,420,870 941,763   3,837,684 
ករដឹកជ��ូ ន 1,959,904 7,937,611 1,330,245   5,420,748 
េសវកម� 1,114,046 4,511,886 365,529   1,489,531 
ពណិជ�កម� និងជំនួញ 1,503,494 6,089,151 657,127   2,677,793 
ឥណទនផ�ល់ដល់បុគ�លិក 6,968 28,221 10,368   42,249 
េផ្សង  ៗ  21,114 85,512 21,003   85,587 

 

8,016,117 32,465,274 4,334,938   17,664,872 

(ឃ) តមនិវសនដ� ន 

និវសនជន 8,016,117 32,465,274 4,334,938   17,664,872 

(ង) តមទំនាក់ទំនងសម�័ន�ញាតិ 

ឥណទនផ�ល់ដល់បុគ�លិក 6,968 28,221 10,368   42,249 

អតិថិជនខងេ្រក 8,009,149 32,437,053 4,324,570  17,622,623 
 

8,016,117 32,465,274 4,334,938  17,664,872 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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8. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន (ត)

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ (ត)

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

(ច) តមតំបន់ 

ទីស� ក់ករកណា� ល 6,451,478 26,128,486 3,138,889  12,790,972 

សខនានា 1,564,639 6,336,788 1,196,049  4,873,900 
 

8,016,117 32,465,274 4,334,938  17,664,872 

(ឆ) តមចំណាត់ថា� ក់ឥណទន 

ឥណទនស�ង់ដរៈ 

មានករធានា 7,777,777 31,499,997 4,176,466  17,019,099 

 ពំុមានករធានា 184,510 747,265 143,539  584,921 

ឥណទនេ្រកមស�ង់ដរៈ 

មានករធានា 19,737 79,935 5,828  23,750 

ពំុមានករធានា 2,448 9,915 149  607 

ឥណទនជាប់សង្័សយៈ 

មានករធានា 12,231 49,536 115  468 

 ពំុមានករធានា 2,643 10,703 448  1,826 

ឥណទនបាត់បង់ៈ 

មានករធានា 7,940 32,157 6,284  25,607 

ពំុមានករធានា 8,831 35,766 2,109  8,594 

8,016,117 32,465,274 4,334,938 17,664,872 

2015 2014 

(ជ) តមអ្រតករ្របាក់ (ក�ុងមួយឆា� )ំ

ឥណទនជា្រក�ម 32.40% - 36.00% 20.40% - 33.60% 

ឥណទនឯកត�ជន 0% - 33.60% 0% - 33.60% 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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9. មូលធនវនិិេយាគ

ករវនិិេយាគេនះតំណាងឲ្យករវនិិេយាគេទក�ុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd (“CBH”) តមរយៈ

សមាគម មី្រក�ហិរ��វត�ុកម�ុជា ។  CBH គឺជាភាគទុនិកមួយរបស់ Credit Bureau (Cambodia) Co., Ltd ែដល

ជា្រក�មហុ៊នែដលដំេណ រករនំាមុខេគខងែផ�កផ�ល់ព័ត៌មានឧបករណ៍វភិាគ និងផ�ល់េសវកម�ែផ�កទិន�ន័យ

ឥណទនជូនដល់ធនាគារ និង្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ និងអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងៗក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

10. ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

2015 2014 
ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

ករ្របាក់្រត�វទទួល 94,866  384,207 53,330  217,320 

ករ្របាក់ព្ួយរទុក (5,691) (23,049) (2,049)  (8,350) 
     

89,175 361,158 51,281 208,970 

្របាក់បង់់មុនេលករជួល 41,035 166,192 33,647  137,111 

្របាក់តម�ល់ក�ុងភាគហុ៊នរបស់ 

 Consorzio Etimos S.C (*) 6,553 26,540 6,553  26,703 

េផ្សង  ៗ  2,359  9,554 7,808  31,818 
 

139,122   563,444 99,289  404,602 

(*) េដយអនុវត�តមកិច�្រពមេ្រព�ងខ�ី្របាក់ពី Consorzio Etimos S.C. ្រក�មហុ៊ន្រត�វេធ�ករែបងែចកភាគហុ៊ន  

មួយចំនួនេទឲ្យ Consorzio Etimos S.C. ដូចបានបង� ញេនកិច�្រពមេ្រព�ង គឺមានតៃម� 258 អឺរ ៉ ូ ក�ុង  

មួយភាគហុ៊ន ជាមួយនឹងតៃម�សរបុ 4,386 អឺរ ៉ ូ(េស�នីង 6,553 ដុល� រអេមរកិ) ។  កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ គឺ   

អនុវត�តមត្រម�វកររបស់ Consorzio Etimos S.C. និងចំនួនែដលបានែបងែចក គឺជា្របាក់បេ��ែដលអច  

្របមូលមកវញិ និង្រត�វទូទត់សងតមកលកំណត់ៃនឥណទន ឬេនេពលែដល្រក�មហុ៊នទូទត់សង  

ឥណទនវញិ ។  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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11. ្រទព្យ និងបរកិ� រ
ករជួសជុល បរកិ� រ កំុព្ួយទ័រ និង េ្រគ�ងសង� រមឹ

2015 ែកលំអ ករយិាល័យ បរកិ� រកំុព្ួយទ័រ និងេ្រគ�ងបំពក់ យានយន� សរបុ 
ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) 
តៃម�េដម 

នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2015 10,639 5,394 34,134 17,372 44,137 111,676 452,288 
ករទិញបែន�ម 5,090 10,620 10,343 4,851 - 30,904 125,161 
ករលុបេចល (629) - (12,320) (1,108) - (14,057) (56,931) 
     

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 15,100 16,014 32,157 21,115 44,137 128,523 520,518 
 

ដកៈ រលំសប់ង�រ 

នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2015   3,428 3,913 26,998 12,933 37,797 85,069 344,529 
រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ 2,009 3,025 8,494 2,297 1,585 17,410 70,511 
ករលុបេចល (606) - (11,829) (1,012) - (13,447) (54,460) 
     

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 4,831  6,938 23,663 14,218 39,382 89,032 360,580 
 

តៃម�េយាង 

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 10,269 9,076 8,494 6,897 4,755 39,491 159,938 
 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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11. ្រទព្យ និងបរកិ� រ (ត)
ករជួសជុល បរកិ� រ កំុព្ួយទ័រ និង េ្រគ�ងសង� រមឹ

2014 ែកលំអ ករយិាល័យ បរកិ� រកំុព្ួយទ័រ និងេ្រគ�ងបំពក់ យានយន� សរបុ 
ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

(កំណត់សំគាល់ 4) 
តៃម�េដម 

នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2014 9,959  4,287  25,236  15,754  44,137  99,373 404,945 

ករទិញបែន�ម 680  1,107  8,898  1,618 -  12,303  50,135 
 

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2014 10,639  5,394  34,134  17,372  44,137  111,676  455,080 
 

ដកៈ រលំសប់ង�រ 

នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2014 1,828  3,419  19,862  11,455  35,685  72,249  294,414 

រលំស់ក�ុងករយិបរេិច�ទ 1,600  494  7,136  1,478  2,112  12,820  52,242 
 

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2014 3,428  3,913  26,998  12,933  37,797  85,069  346,656 
 

តៃម�េយាង 

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2014 7,211  1,481  7,136  4,439  6,340  26,607  108,424 
 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 

 34 

12. ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

(ក) ពន�ពន្យោរសុទ� 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� និងបំណុល ្រត�វបានកត់កងេនេពលមានករអនុ�� តេដយច្បោប់ និងស�ិត 

េ្រកមអជា� ធរពន�ែតមួយ ។  ចំនួនែដលបានកត់កងរចួេហយមានដួចខងេ្រកម៖ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�  28,119   113,882 6,361   25,921 
 ពន�ពន្យោរជាបំណុល  (240) (972) (272) (1,108) 
           

     27,879   112,910 6,089   24,813 
          

បែ្រមប្រម�លពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�មានដូចខងេ្រកម៖ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 សមតុល្យនាៃថ�ទី 1 ែខ មករ  6,089 24,661 5,845   23,819 
 េផ�រចូលក�ុងេទរបាយករណ៍លទ�ផល 21,790  88,249 244   994 
           

 សមតុល្យនាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ  27,879  112,910 6,089   24,813 
          

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�/(បំណុល) មានដូចខងេ្រកម៖ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 សំវធិានធនស្រមាប់ 
  អត�្របេយាជន៍េសធនិវត�ន៍  7,554   30,594 6,361  25,921 
 រលំស់   (240) (972) (272) (1,108) 
 សំវធិានធនទូេទេល 
  ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 6,076   24,608 - - 
 ខតពីករប�ូររបិូយប័ណ� 
  ែដលមិនទន់េកតេឡង  14,489   58,680 - - 
           

     27,879   112,910 6,089   24,813 
          



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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12. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

(ខ) ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ្ំរត�វទូទត់ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ  28,104 113,821 32,637   132,996 

 ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ  97,110   393,295 33,193  135,261 

 ពន�ែដលបានបង់  (40,406) (163,644) (37,726) (153,733) 
           

 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ  84,808   343,472 28,104   114,524 
          

អនុេលមេទតមច្បោប់ពន�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រក�មហុ៊នមានកតព�កិច�បង់ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

េដយគណនាតមអ្រត 20% ៃន្របាក់ចំេណញជាប់ពន� ឬក៏បង់ពន�អប្បបរមាេដយគណនាតមអ្រត 1% 

ៃន្របាក់ចំណូលសរបុ េដយកំណត់យកចំនួនពន�្រត�វបង់ណាែដលធំជាង ។ 

(គ) ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ  97,110   393,295 33,193  135,261 

 ពន�ពន្យោរចំណាយ  )21,790(  (88,249)  (244) (994) 
           

     75,320   305,046 32,949   134,267 
          



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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12. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

(គ) ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

ករេផ��ងផា� ត់ពន�េល្របាក់ចំេណញែដលគណនាតមអ្រតពន�ផ�ូវករ 20% េធៀបេទនឹងពន�េល្របាក់ 

ចំេណញែដលបង� ញក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលមានដូចខងេ្រកម៖ 
 
 2015 2014 
 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល % ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល % 
  (កំណត់សំគាល់ 4)   (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 ្របាក់ចំេណញមុនដកពន� 352,749   1,428,633  141,804   577,851 
           

 ពន�េល្របាក់ចំេណញែផ�កតម 
  អ្រតពន�ជាផ�ូវករ 70,550   285,728 20 28,361   115,571 20 
 ចំណាយមិនអចកត់កងបាន 6,160   24,948 1 4,588  18,696 3 
 សំវធិានធនេលសពី 
  ករយិបរេិច�ទមុន (1,390) (5,630) - - - - 
             

 ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ 75,320   305,046 21 32,949  134,267 23 
             

ករគណនា្របាក់ចំណូលែដល្រត�វជាប់ពន�នឹង្រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យ និងអនុម័តេដយអជា� ធរពន�ដរ ។ 

13. គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក 
  2015 2014 
 កំណត់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 
 សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 ្របាក់កម�ីពីភាគទុនិក 
  េលក អន បុ៊នហក់ (i) 890,000 3,604,500 - - 
  េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ�ី (i) 10,000 40,500 10,000   40,750 
  Gojo & Company, Inc. (ii) 2,485,494   10,066,251 - - 
           

     3,385,494 13,711,251 10,000   40,750 
           

 បុេរ្របទនពីភាគទុនិក 
  េលក អន បុ៊នហក់  - - 199,005 810,946 
  េលក�សី េ�សង សីុវេឆង  - - 53,068  216,252 
  េលក�សី សរនុ វធុិរត័�  - - 26,534 108,126 
           

     - - 278,607  1,135,324 
           

     3,385,494 13,711,251 288,607  1,176,074 
          



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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13. គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក (ត) 

(i) ចំនួនេនះ តំណាងឲ្យ្របាក់កម�ីពីភាគទុនិក ែដលពំុមានវត�ុប�� ំ និងមានកលកំណត់សងក�ុងរយៈេពល 12 ែខ គិតចប់ពីៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 និងមានករ្របាក់ 10% 

(2014: 10%) ក�ុងមួយឆា� ំ ។ 

(ii) ព័ត៌មាន្របាក់កម�ីពី Gojo & Company, Inc. មានដូចខងេ្រកម៖ 

បរយិាយ 

ចំនួនឥណទន 

(េយ៉ន) 

ចំនួនឥណទន 

(ដុល� រអេមរកិ) កលកំណត់ 

សមតុល្យ

នាកលបរេិច�ទ អ្រតករ្របាក់ ករទូទត់ ្រទព្យប��  ំ

ឥណទនទី 1 - 200,000 រយៈេពល 3 ែខ ពីៃថ�ទី 6 ែខ 

េមស ឆា� ំ 2015 ដល់ ៃថ�ទី 6 

ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2015 

- 9.60% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមៃនឥណទន និងករ

្របាក់បានទូទត់េនៃថ�ទី 6 ែខ 

មិថុនា ឆា� ំ 2015 ។ 

ពំុមានវត�ុ
ធានា 

ឥណទនទី 2 - 200,000 រយៈេពល 3 ែខ ពីៃថ�ទី 28 

ែខ េមស ឆា� ំ 2015 ដល់ៃថ�

ទី 28 ែខ កក�ដ ឆា� ំ 2015 

- 9.60% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមៃនឥណទន និងករ

្របាក់បានទូទត់េនៃថ�ទី 28 ែខ 

កក�ដ ឆា� ំ 2015 ។ 

ពំុមានវត�ុ
ធានា 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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13. គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក (ត) 

(ii) ព័ត៌មាន្របាក់កម�ីពី Gojo & Company, Inc. មានដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

បរយិាយ 

ចំនួនឥណទន  

(េយ៉ន) 

ចំនួនឥណទន 

(ដុល� រអេមរកិ) កលកំណត់ 

សមតុល្យ

នាកលបរេិច�ទ អ្រតករ្របាក់ ករទូទត់ ្រទព្យប��  ំ

ឥណទនទី 3 - 100,000 រយៈេពល 3 ែខ ពីៃថ�ទី 1 ែខ 

តុល ឆា� ំ 2015 ដល់ៃថ�ទី 31 

ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 

100,000 9.60% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមៃនឥណទន ្រត�វបាន

ពន្យោរករទូទត់ដល់ៃថ�ទី 30 ែខ 

មិថុនា ឆា� ំ 2016 ។  ករ្របាក់ទូទត់

ជា្របចំ្រតីមាស ។ 

ពំុមានវត�ុ
ធានា 

ឥណទនទី 4 - 100,000 រយៈេពល 3 ែខ ពីៃថ�ទី 7 ែខ 

ធ�ូ ឆា� ំ 2015 ដល់ៃថ�ទី 7 ែខ 

កុម�ៈ ឆា� ំ 2016 

100,000 9.60% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមៃនឥណទន ្រត�វបាន

ពន្យោរករទូទត់ដល់ៃថ�ទី 30 ែខ 

មិថុនា ឆា� ំ 2016 ។ ករ្របាក់ទូទត់

ជា្របចំ្រតីមាស ។ 

ពំុមានវត�ុ
ធានា 

ឥណទនទី 5 - 200,000 រយៈេពល 3 ែខ ពីៃថ�ទី 17 

ែខ ក��  ឆា� ំ 2015 ដល់ៃថ�ទី 

17 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 

200,000  9.60% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមៃនឥណទន ្រត�វបាន

ពន្យោរករទូទត់ដល់ៃថ�ទី 30 ែខ 

មិថុនា ឆា� ំ 2016 ។  ករ្របាក់ទូទត់

ជា្របចំ្រតីមាស ។ 

ពំុមានវត�ុ
ធានា 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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13. គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក (ត) 

(ii) ព័ត៌មាន្របាក់កម�ីពី Gojo & Company, Inc. មានដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

បរយិាយ 

ចំនួនឥណទន  

(េយ៉ន) 

ចំនួនឥណទន 

(ដុល� រអេមរកិ) កលកំណត់ 

សមតុល្យ

នាកលបរេិច�ទ អ្រតករ្របាក់ ករទូទត់ ្រទព្យប��  ំ

ឥណទនទី 6 250,000,000 2,085,494 រយៈេពល 3 ឆា� ំ ពីៃថ�ទី 19 

ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2015 ដល់ៃថ�

ទី 31 ែខ ឧសភា ឆា� ំ 2018 

2,085,494 7.00% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមចំនួន 250,000,000 េយ៉ន 

នឹង្រត�វបានទូទត់េនៃថ�ទី 31 ែខ 

ឧសភា ឆា� ំ 2018 ។  ករ្របាក់ទូទត់ 

ជា្របចំ្រតីមាស ។ 

ពំុមានវត�ុ
ធានា 

 * នាៃថ�ទី25 ែខ េមស ឆា� ំ 2016 មា� ស់ភាគហុ៊ន បានអនុម័តបែង�រ្របាក់កម�ីពី្រក�មហុ៊ន Gojo & Company, Inc េទជាេដមទុនេនឆា� ំ 2016 ។ 
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14. ្របាក់កម�ី 
 
  2015 2014 
 កំណត់ ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

 សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 KIVA Microfunds (i) 38,375 155,419 124,230   506,237 

 Gojo & Company, Inc. (ii) - - 2,056,385  8,379,769 

 Luxembourg Microfinance and 

  Development Fund SICAV  - - 525,000   2,139,375 

 ធនាគារ ម៉ារហូន ជបុ៉ន  - - - - 

 ធនាគារេអសីុលីដ ភីអិលសីុ (iii) 350,000 1,417,500 140,000   570,500 

 Mr. So Khornrithykun  - - 100,000   407,500 

 Mr. Meng Leang (iv) 200,000 810,000 -   - 
           

     588,375 2,382,919 2,945,615   12,003,381 
          

(i) េនៃថ�ទី 10 ែខ ឧសភា ឆា� ំ 2007 ្រក�មហុ៊នបានចុះកិច�សន្យោខ�ី្របាក់ពី KIVA Microfunds េហកត់ថា (KIVA) ។  

្រក�មហុ៊ន្រត�វផ�ល់ឥណទនដំបូងឲ្យអតិថិជន បនា� ប់មកេធ�ករេស�សំុពី KIVA Microfunds តមរយៈេគហ៍ទំព័រ

របស់ KIVA ។  ឥណទនេនះពំុមានករធានា ពំុមានករ្របាក់ និង្របាក់េដម្រត�វសងជាេរៀងរល់ែខ ។ 

(ii)  ្រក�មហុ៊នបានទទួលករអនុម័តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងករទទួលស� ល់ពី្រកសួងពណិជ�កម� េលករ             

ែកស្រម�លេលលក�ន�ិកៈរបស់្រក�មហុ៊នេនៃថ�ទី 30 ែខ មីនា ឆា� ំ 2015 និងេនៃថ�ទី 9 ែខ តុល ឆា� ំ 2015                

េរៀងៗគា�  េលករទទួលស� ល់្រក�មហុ៊ន Gojo & Company, Inc ជាភាគទុនិកថ�ី ។  ដូេច�ះ ្របាក់កម�ី            

្រត�វបានេផ�រេទជាេដមទុនចំនួន 1,550,000 ដុល� រអេមរកិ និងេផ�រេទជាបុព�លភភាគហុ៊នចំនួន 

506,385 ដុល� រអេមរកិ េនក�ុងករយិបរេិច�ទ ។ 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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14. ្របាក់កម�ី (ត) 

(iii) ព័ត៌មាន្របាក់កម�ីពីធនាគារេអសីុលីដភីអិលសីុ មានដូចខងេ្រកម៖ 

 

បរយិាយ 

ចំនួនឥណទន 

(ដុល� រអេមរកិ) កលកំណត់ 

សមតុល្យ

នាកលបរេិច�ទ 

(ដុល� រអេមរកិ) អ្រតករ្របាក់ ករទូទត់ ្រទព្យប��  ំ

ឥណទនទី 1 100,000 រយៈេពល 3 ឆា� ំ ពីៃថ�ទី 3 ែខ េមស 

ឆា� ំ 2012 ដល់ ៃថ�ទី 3 ែខ េមស ឆា� ំ 

2015 

- 12.5% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមៃនឥណទន បានទូទត់េន          

ៃថ�ទី 3 ែខ េមស ឆា� ំ 2015 ។  ករ្របាក់

ទូទត់ជា្របចំែខ ។ 

ពំុមានវត�ុធានា 

ឥណទនទី 2 100,000 រយៈេពល 2 ឆា� ំ ពីៃថ�ទី 13 ែខ សីហ 

ឆា� ំ 2014 ដល់ៃថ�ទី 15 ែខ សីហ                

ឆា� ំ 2016 

50,000 10% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមៃនឥណទន នឹង្រត�វទូទត់ជា

ពីរដំណាក់កល ជាមួយនឹងទឹក្របាក់

ចំនួន 50,000 ដុល� រអេមរកិ េនៃថ�ទី 15 

ែខ សីហ ឆា� ំ 2015 និង្របាក់េដមចំនួន 

50,000 ដុល� រអេមរកិ េនៃថ�ទី 15 ែខ 

សីហ ឆា� ំ 2016 ។  ករ្របាក់ទូទត់ជា

្របចំែខ ។ 

ពំុមានវត�ុធានា 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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14. ្របាក់កម�ី (ត) 

(iii) ព័ត៌មាន្របាក់កម�ីពីធនាគារេអសីុលីដភីអិលសីុ មានដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

បរយិាយ 

ចំនួនឥណទន 

(ដុល� រអេមរកិ) កលកំណត់ 

សមតុល្យ

នាកលបរេិច�ទ 

(ដុល� រអេមរកិ) អ្រតករ្របាក់ ករទូទត់ ្រទព្យប��  ំ

ឥណទនទី 3 300,000 រយៈេពល 3 ឆា� ំ ពីៃថ�ទី 2 ែខ វចិ�ិក 

ឆា� ំ 2015 ដល់ៃថ�ទី 2 ែខ វចិ�ិក              

ឆា� ំ 2018 

3 00,000 10% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមៃនឥណទន នឹង្រត�វទូទត់ជា

បីដំណាក់កល ជាមួយនឹងទឹក្របាក់

ចំនួន 50,000 ដុល� រអេមរកិ េនៃថ�ទី 2 

ែខ វចិ�ិក ឆា� ំ 2016 ្របាក់េដមចំនួន

150,000 ដុល� រអេមរកិ េនៃថ�ទី 2 ែខ 

វចិ�ិក ឆា� ំ 2017 និង្របាក់េដមចំនួន 

100,000 ដុល� រអេមរកិ េនៃថ�ទី 2 ែខ 

វចិ�ិក ឆា� ំ 2018 ។  ករ្របាក់ទូទត់ជា

្របចំែខ ។ 

ពំុមានវត�ុធានា 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 

 43 

14. ្របាក់កម�ី (ត) 

(iv) ព័ត៌មាន្របាក់កម�ីពី Mr. Meng Leang មានដូចខងេ្រកម៖ 

បរយិាយ 
ចំនួនឥណទន 

(ដុល� រអេមរកិ) កលកំណត់ 

សមតុល្យ

នាកលបរេិច�ទ 

(ដុល� រអេមរកិ) អ្រតករ្របាក់ ករទូទត់ ្រទព្យប��  ំ

ឥណទន 200,000 

 

រយៈេពល 10 ែខ ពីៃថ�ទី 25 ែខ មីនា 

ឆា� ំ 2015 ដល់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 
200,000 10% ក�ុង 1 ឆា� ំ ្របាក់េដមៃនឥណទន ្រត�វបានពន្យោរ

ករទូទត់ដល់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016 ។  

ករ្របាក់ទូទត់ជា្របចំែខ ។ 

 

ពំុមានវត�ុធានា 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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14. ្របាក់កម�ី (ត) 

្របាក់កម�ីខងេល្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
(ក) តមកលកំណត់ 

 រយៈេពល 1 ែខ  238,375 965,419 - - 
 > 1 ែខ េទ 3 ែខ  - - 325,000 1,324,375 
 > 3 ែខ េទ 12 ែខ  50,000 202,500 2,520,615 10,271,506 
  1 ឆា� ំ េទ 5 ឆា� ំ  300,000 1,215,000 100,000 407,500 
           

     588,375 2,382,919 2,945,615   12,003,381 
          

(ខ) តមរបិូយប័ណ� 

 ្របាក់ដុល� រអេមរកិ  588,375 2,382,919 2,945,615   12,003,381 
          

(គ) តមអ្រតករ្របាក់ (ក�ុងមួយឆា� ំ) 

  2015 2014 
 
 ្របាក់ដុល� រអេមរកិ  8.00% - 10% 8.00% - 12.5% 
         

15. អត�្របេយាជន៍េសធននិវត�ន៍ 

បែ្រមប្រម�លៃនអត�្របេយាជន៍េសធននិវត�ន៍ មានដូចខងេ្រកម៖ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ  63,611 257,625 61,429  250,323 
 ករទូទត់ក�ុងករយិបរេិច�ទ  (9,522) (38,564) (14,756)  (60,131) 
 ករបែន�មក�ុងករយិបរេិច�ទ  9,370 37,948 7,853   32,001 
 ករបង់ពីបុគ�លិកក�ុងករយិបរេិច�ទ 12,076 48,908 9,085   37,022 
           

 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ  75,535 305,917 63,611   259,215 
          



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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16. បំណុលេផ្សង  ៗ
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 ករ្របាក់្រត�វទូទត់  23,034 93,288 21,739   88,586 

 ធានារ៉ប់រងបុគ�លិក  5,321 21,550 5,321   21,683 

 ៃថ�ឈ�ួលវជិា� ជីវៈ  22,744 92,113 5,144   20,962 

 ពន�េល្របាក់េបៀវត្ស និង 

  ពន�កត់ទុក្រត�វបង់េផ្សង  ៗ 8,391 33,983 4,251   17,323 

 េផ្សង  ៗ   10,841 43,906 3,871  15,774 
           

     70,331 284,840 40,326   164,328 
          

17. េដមទុន និងបុព�លភភាគហ៊ុន 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

 ភាគហុ៊នក�ុង 10 ដុល� រអេមរកិក�ុង 1 ហុ៊នៈ 

  ភាគហុ៊នបានចុះប�� ីែបងែចក និង 

   បង់្រគប់ចំនួន 307,500 ហុ៊ន  

   (2014: 131,500 ហុ៊ន) 3,075,000 12,453,750 1,315,000   5,358,625 
          



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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17. េដមទុន និងបុព�លភភាគហ៊ុន (ត) 

ព័ត៌មានលម�ិតអំពីករកន់កប់ភាគហុ៊នមានដូចខងេ្រកម៖ 
 
 2015 2014 

 %  ៃនភាគហុ៊ន ចំនួន ដុល� រ %  ៃនភាគហុ៊ន ចំនួន ដុល� រ 
 កន់កប់ ភាគហុ៊ន អេមរកិ កន់កប់ ភាគហុ៊ន អេមរកិ 
 
 Gojo & Company, Inc. 50.40   155,000   1,550,000 - - - 
 េលក អន បុ៊នហក់ 18.54   57,000   570,000  31.94 42,000 420,000 
 េលក�សី េ�សង សីុវេឆង 13.98   43,000   430,000  29.66 39,000 390,000 

 េលក�សី សរនុ វធុិរត័� 13.66   42,000   420,000  30.42 40,000 400,000 

 េលក េជត ច័ន�្របេសរ 1.79   5,500   55,000  4.18 5,500 55,000 

 េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ�ី 1.43   4,385   43,850  3.33 4,385 43,850 

 េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ�ី 

  (អ�កតំណាងបុគ�លិក) 0.20   615   6,150  0.47 615 6,150 
             

   100 307,500 3,075,000 100 131,500 1,315,000 
             

េនៃថ�ទី 17 ែខ តុល ឆា� ំ 2014 ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់្រក�មហុ៊នបានសេ្រមចចិត�បេង�នភាគហុ៊នពី

ចំនួន 131,500 េទ 307,500 តមករបែន�មចំនួន 176,000 ហុ៊នែដលមានតៃម�ក�ុងមួយភាគហុ៊ន 

13.267 ដុល� រអេមរកិ ។  េហតុដូេច�ះ េដមទុនបានេកនេឡងពី 1,315,000 ដុល� រអេមរកិ េទ 

3,075,000 ដុល� រអេមរកិ និងបុព�លភភាគហុ៊នបានេកនេឡងដល់ 696,017 ដុល� រអេមរកិ នាៃថ�ទី 

31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2015 ។ 

េនៃថ�ទី 30 ែខ មីនា ឆា� ំ 2015 ្រក�មហុ៊នបានទទួលករអនុម័តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករបេង�នេដមទុន  

របស់្រក�មហុ៊ន ។  ករែកស្រម�លេលលក�ន�ិកៈរបស់្រក�មហុ៊ន ទទួលបានករយល់្រពមពី្រកសួងពណិជ�កម� 

នាៃថ�ទី 9 ែខ តុល ឆា� ំ 2015  ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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18. ចំណូលពីករ្របាក់ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 

ឥណទន និងបុេរ្របទន  1,500,603 6,077,442 832,639   3,393,004 
 ្របាក់បេ�� និង្របាក់តម�ល់េនធនាគារ 2,516 10,190 2,188  8,916 
           

     1,503,119 6,087,632 834,827   3,401,920 
          

19. ចំណាយេលករ្របាក់ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 ្របាក់កម�ី  34,434 139,458 76,192   310,483 

 គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក  158,093 640,276 49,004   199,691 

 ធនាគារនានា  14,458 58,555 17,318   70,571 
           

     206,985 838,289 142,514   580,745 
          

20. ចំណូលេផ្សង  ៗ
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 ចំណូលពីករផាកពិន័យ  10,455 42,343 4,938   20,122 

 ចំណូល្របមូលពីឥណទន 

  បានលប់េចល  4,247 17,200 966   3,937 

 ចំណូលេផ្សង  ៗ  20,264 82,069 8,896   36,251 
           

     34,966 141,612 14,800   60,310 
          



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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21. ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 ចំណាយេល្របាក់េបៀវត្ស  

  និង្របាក់រង� ន់  506,768 2,052,410 361,669   1,473,801 

 ចំណាយេលៃថ�ហ�ឹកហ�ឺនបុគ�លិក 2,829   11,458 2,177   8,871 

 រលំស់ (កំណត់សំគាល់ 11)  17,410 70,511 12,820   52,242 

 ៃថ�ឈ�ួលវជិា� ជីវៈ  87,825 355,690 15,756   64,206 

 ចំណាយេលករជួលករយិាល័យ 87,953 356,210 64,118   261,281 

 ចំណាយេលករេ្រប្របាស់យានយន� 17,752 71,896 22,081   89,980 

 ចំណាយេលពន�កត់ទុក  16,287   65,962 10,201   41,569 

 ចំណាយេលសមា� រ 

  ករយិាល័យ និងបរកិ� រ  8,265 33,473 5,060   20,620 

 ចំណាយេលសមាជិកភាព  12,954 52,464 9,576   39,022 

 ចំណាយេលអត�្របេយាជន៍ 

  េសធនិវត�ន៍ (កំណត់សំគាល់ 15) 9,370 37,948 7,853   32,001 

 ចំណាយែផ�កសន�ិសុខ  4,285 17,354 3,982   16,227 

 ចំណាយេសវនិងកៃ្រមេជងស 4,800 19,440 2,880   11,735 

 ចំណាយទឹក េភ�ង  8,597 34,818 6,104   24,874 

 ចំណាយែផ�កទំនាក់ទំនង  7,819 31,667 5,240   21,353 

 ចំណាយេលចំណីអហរ និងកំសន� 18,450 74,723 4,438   18,085 

 ចំណាយេបសកកម� និងករេធ�ដំេណ រ 5,131 20,781 3,948   16,088 

 ចំណាយធានារ៉ប់រង  3,268 13,235 1,641   6,687 

 ចំណាយេលកៃ្រមអជា� ប័ណ�  13,448 54,464 10,141   41,324 

 ករជួសជុស និងែកលំអ  1,057 4,281 329   1,341 

 ចំណាយេលទីផ្សោរ និង 

  ករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�  5,152 20,866 449   1,830 

 ករខតពីករប�ូររបិូយប័ណ�  72,443   293,394 - - 
 ចំណាយេផ្សង  ៗ  27,591   111,744 11,041   44,992 
           

     939,454   3,804,789 561,504   2,288,129 
          



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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22. សច់្របាក់សទុ�ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 ចំេណញមុនដកពន�េល្របាក់ចំេណញ 352,749   1,428,633 141,804   577,851 

និយ័តភាពេលៈ 

 រលំស់   17,410 70,511 12,820   52,242 

 សំវធិានធនេលឥណទន 

  អ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ  38,897  157,533 3,805 15,505 

 អត�្របេយាជន៍េសធននិវត�ន៍  9,370 37,948 7,853   32,001 

 ករលុបេចល្រទព្យ និងបរកិ� រ  610 2,471 - - 
           

     419,036   1,697,096 166,282   677,599 

ករែ្រប្រប�លនូវៈ 

 ឥណទន និងបុេរ្របទន 

  ផ�ល់ដល់អតិថិជន  (3,681,179)  (14,908,775) (1,190,305) (4,850,493) 

 ្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ  (39,833)  (161,324) (9,164) (37,343) 

 ្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់  (88,000)  (356,400) - - 

 គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក  - - (206,393) (841,052) 

 បំណុលេផ្សង  ៗ  30,005   121,520 (4,200) (17,115) 

 សំវធិានធនស្រមាប់ 

  អត�្របេយាជន៍េសធននិវត�ន៍ 12,076   48,908 9,085   37,022 
           

     (3,347,895)   (13,558,975) (1,234,695) (5,031,382) 

 ពន�េល្របាក់ចំេណញែដលបានបង់ (40,406)  (163,644) (37,726) (153,733) 

 អត�្របេយាជន៍េសធនិវត�ន៍ 

  ែដលបានបង់  (9,522)  (38,564) (14,756) (60,131) 
           

 សច់្របាក់សុទ�េ្រប្របាស់ក�ុង 

  សកម�ភាព្របតិបត�ិករ  (3,397,823) (13,761,183) (1,287,177)  (5,245,246) 
          
 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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23. សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 សច់្របាក់ក�ុងៃដ  15,311 62,009 9,176   37,392 

 ្របាក់បេ�� និង្របាក់តម�ល់េនធនាគារ 242,033 980,234 622,940   2,538,481 
           

     257,344 1,042,243 632,116   2,575,873 
          

24. កតព�កិច�សន្យោ និងយថាភាព 

(ក) ភតិសន្យោ 

្រក�មហុ៊ន មានភតិសន្យោេលករជួលករយិាល័យ ែដលមានទីស� ក់ករកណា� ល និងតម បណា� សខេខត�

្រក�ងនានាដូចខងេ្រកម៖ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 មិនតិចជាង 1 ឆា� ំ  54,714 221,592 36,650 149,349 

 តិចជាង 1 ឆា� ំ និងមិនតិចជាង 5 ឆា� ំ 174,190 705,470 142,220 579,547 
           

     228,904 927,062 178,870 728,896 
          

(ខ) យថាភាពៃនពន� 

ពន�គឺ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ និងករអេង�តេដយអជា� ធរែដលបានផ�ល់សិទ�ិេដយច្បោប់ក�ុងករ 

ដក់ពិន័យ ដក់ទណ� កម� និងបង់ករ្របាក់ ។  ករអនុវត�ន៍នូវនីតិវធីិ និងច្បោប់ពន�ចំេពះ្របតិបត�ិករជា 

េ្រចន្របេភទ គឺងយ�ស�លទទួលរងឥទ�ិពលពីករបក�សយេផ្សងៗគា�  ។  

ប�� ទំងេនះ អចបេង�តឲ្យមានហនិភ័យពន� េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមានលក�ណៈធំជាងេន 

្របេទសដៃទេទៀត ។  អ�ក្រគប់្រគងេជឿជាក់ថាករេធ�សំវធិានធនមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់េដយែផ�កេទ                

េលករបក�សយៃននីតិកម�ពន� ។  ក៏បុ៉ែន�អជា� ធរជាប់ពក់ព័ន�អចនឹងមានបំណក�សយខុសគា�  េហយ  

ផលប៉ះពល់អចមានទំហំធំ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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25. ្របតិបត�ិករ និង សមតុល្យជាមួយសម�័ន�ញាតិ 

(ក) ្របតិបត�ិករជាមួយសម�័ន�ញាតិ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល/អ�ក្រគប់្រគងសំខន់  ៗ

  ្របាក់េបៀវត្សរ ៍និង 

   អត�្របេយាជន៍េផ្សង  ៗ 103,800 420,390 137,331 559,624 
          

 ចំណាយករ្របាក់េទេលគណនី 

  ្រត�វទូទត់េទមា� ស់ភាគហុ៊ន 158,093 640,276 49,004 199,691 
          

 ្របាក់កម�ីពីមា� ស់ភាគហុ៊ន 

  Gojo & Company, Inc.  2,885,494   11,686,251 - - 

  េលក អន បុ៊នហក់  890,000   3,604,500 - - 

  េលក�សី េ�សង សីុវេឆង 175,000   708,750 - - 
           

     3,950,494 15,999,501 - - 
           

 ករទូទត់សង្របាក់កម�ីដល់មា� ស់ភាគហុ៊ន 

  Gojo & Company, Inc.  400,000   1,620,000 - - 

  េលក អន បុ៊នហក់  - - 300,000   1,222,500 

  េលក�សី េ�សង សីុវេឆង 175,000   708,750 175,000   713,125 

  េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ�ី  - - 10,000 40,750 
           

     575,000 2,328,750 485,000    1,976,375 
           



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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25. ្របតិបត�ិករ និង សមតុល្យជាមួយសម�័ន�ញាតិ 

(ខ) សមតុល្យជាមួយសម�័ន�ញាតិ 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
  ្របាក់កម�ីពីមា� ស់ភាគហុ៊ន  

   (កំណត់សំគាល់ 13) 

  Gojo & Company, Inc.  2,485,494   10,066,251 - - 

  េលក អន បុ៊នហក់  890,000   3,604,500 - - 

  េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ�ី  10,000   40,500 10,000  40,750 
           

     3,385,494 13,711,251 10,000   40,750 
           

  ករដក់ប��ូ លេដមទុនជាបុេរ្របទន 

  េលក អន បុ៊នហក់  - - 199,005 810,946 

  េលក�សី េ�សង សីុវេឆង - - 53,068  216,252 

  េលក�សី សរនុ វធុិរត័�  - - 26,534 108,126 
           

     - - 278,607 1,135,324 
           

     3,385,494 13,711,251 288,607  1,176,074 
          

26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ 

េគាលករណ៍ែណនំា និងេគាលនេយាបាយែដលបានអនុម័តេដយ្រក�មហុ៊ន េដម្ីបចត់ែចងនូវហនិភ័យ 

ែដលេកតេឡងក�ុងសកម�ភាពអជីវកម�មានដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) ហនិភ័យឥណទន 

ហនិភ័យឥណទន គឺជាហនិភ័យៃនករខតបង់្របាក់ចំណូលយ៉ាងេ្រចន និងករខតបង់េល្របាក់             

េដមក�ុងទ្រមង់ៃនសំវធិានធនជាក់លក់ែដលជាលទ�ផលៃនករមិនទូទត់សងបំណុលរបស់អ�កខ�ី ឬៃដគូ  

ពណិជ�កម�តមរយៈករផ�ល់ឥណទន និងសកម�ភាពវនិិេយាគ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(ក) ហនិភ័យឥណទន (ត) 

កត� ចម្បង ែដលនំាឲ្យមានហនិភ័យឥណទនេកតេចញតមរយៈករផ�ល់ឥណទនដល់អតិថិជន ។  

ចំនួនហនិភ័យឥណទនេនះ ្រត�វបានបង� ញជាតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនក�ុងតរងតុល្យករ ។  

សកម�ភាពឥណទន្រត�វបានែណនំាេដយេគាលនេយាបាយឥណទន េដម្ីបធានាថាេគាលបំណងទូេទ 

ក�ុងករឲ្យខ�ីបានសេ្រមចេជាគជ័យ ។  ឧទហរណ៍ ឥណទនមានគុណភាពល� េហយហនិភ័យឥណទន 

្រត�វបានែបងែចកយ៉ាងល� ។  េគាលនេយាបាយផ�ល់ឥណទនបានប��ូ លនូវេគាលនេយាបាយផ�ល់កម�ី 

េគាលនេយាបាយ្រទព្យប�� ំ និងដំេណ រករអនុម័តឥណទនែដល្រត�វអនុវត� េដម្ីបធានាថាបានអនុេលម 

េទតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

្រក�មហុ៊នបានរក្សោ្រទព្យប�� ំ ស្រមាប់ធានាដល់ឥណទនផ�ល់ឲ្យអតិថិជនតមទ្រមង់ជាសិទ�េល្រទព្យប�� ំ 

និងអ�កធានា ។  ករប៉ាន់តៃម�សម�សបគឺែផ�កេលតៃម�្រទព្យប�� ំែដលបានវយតៃម�េនេពលឲ្យខ�ី េហយ                

ជាទូេទមិនមានករែកែ្របេឡយ េលកែលងែតេនេពលឥណទនេនាះ្រត�វបានវយតៃម�ថាជាឥណទន 

ជាប់សង្័សយ ។ 

(i) ករវស់ែវងហនិភ័យឥណទន 

្រក�មហុ៊ន ប៉ាន់្របមាណនូវក្រមិត្របែហលៃនករខកខនមិនទូទត់សងបំណុលរបស់អ�កខ�ីមា� ក់  ៗ េដយ               

េផា� តេលករព្យោករណ៍្របាក់ចំេណញ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់អ�កខ�ី ។  គណៈកម�ករឥណទនទទួល 

ខុស្រត�វក�ុងករអនុម័តេដម្ីបផ�ល់ឥណទនជូនអតិថិជន ។ 

(ii) ករ្រគប់្រគងក្រមិតហនិភ័យ និងេគាលករណ៍បេ�� �សហនិភ័យ 

្រក�មហុ៊ន្រគប់្រគងក្រមិត និង្រត�តពិនិត្យករ្របមូលផ�ុំហនិភ័យឥណទនេនេពលែដលវ្រត�វបានរកេឃញ ។ 

្រក�មហុ៊នេ្រប្របាស់នេយាបាយ និងករអនុវត�ន៍ជាេ្រចន េដម្ីបបន�យហនិភ័យឥណទន ។  េគាលករណ៍ 

ែដលមាន្របសិទ�ភាពបំផុតក�ុងចំេណាមេគាលករណ៍ទំងអស់េនះ គឺករធានាេដយដក់វត�ុប�� ំចំេពះ 

ឥណទនឯកត�ជន ។ 

អ�ក្រគប់្រគងេជឿជាក់ថាហនិភ័យឥណទនអតិបរមិា មានក្រមិតេស�នឹងតៃម�េយាងៃនឥណទន ដក                

សំវធិានធន ស្រមាប់ឥណទនជាប់សង្័សយ ។  ឥណទនែដលបានផ�ល់ដល់អតិថិជនអចទទួលបាន             

នូវ្របាក់ចំេណញ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(ក) ហនិភ័យឥណទន (ត) 

(iii) េគាលនេយាបាយក�ុងករកំណត់ឱនភាពៃនតៃម� និងករេធ�សំវធិានធន 

្រក�មហុ៊ន ត្រម�វឲ្យអនុវត�តមករេធ�ចំណាត់ថា� ក់ឥណទន និងសំវធិានធន ែដល�សបតម្របកស                   

េលខ ធ7-02-186 ្រប.ក ចុះៃថ�ទី 13 ែខ ក��  ឆា� ំ 2002 ស�ីពីករេធ�ចំណាត់ថា� ក់ឥណទន និងសំវធិានធន ។                     

សូមេមលកំណត់សំគាល់េលខ 3 (ឆ) ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិត ។ 

(iv) ករបង� ញហនិភ័យឥណទន 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 

  មិនហួសកលកំណត់ 

   និងមិនខតបង់  7,940,396 32,158,604 4,313,939   17,579,301 

  ហួសកលកំណត់បុ៉ែន� 

   មិនទន់ខតបង់  21,891 88,658 6,066 24,719 

  ខតបង់  53,830 218,012 14,933  60,852 
           

     8,016,117 32,465,274 4,334,938   17,664,872 
          

ឥណទនខតបង់ផ�ល់ដល់អតិថិជន 

ឥណទនខតបង់ គឺជាឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន ែដល្រក�មហុ៊នបានកំណត់ថាមានភស�ុតងអំពី               

ឱនភាព េហយ្រក�មហុ៊នមិនសង្ឹឃមថានឹងអច្របមូលមកវញិបាននូវ្របាក់េដម និងករ្របាក់្រត�វទទួល                

េទតមកិច�សន្យោខ�ី្របាក់របស់អតិថិជនេនាះេទ ។ 

អនុេលមតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សំវធិានធនស្រមាប់ឥណទនជាប់សង្័សយ 

្រត�វបានេធ�េឡងស្រមាប់ឥណទនហួសកលកំណត់េលសពី 30 ៃថ� ។  សំវធិានធនអប្បបរមា ្រត�វបានេធ� 

េឡងេទតមករចំណាត់ថា� ក់របស់ឥណទននីមួយ  ៗ េលកែលងែតមានព័ត៌មានេផ្សងេទៀតអចប�� ក់                

ពីលទ�ភាពៃនករទូទត់សងរបស់អ�កខ�ី ។  េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ ្រត�វបានបង� ញេនកំណត់ 

សំគាល់ 3 (ឆ) ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(ក) ហនិភ័យឥណទន (ត)  

(iv) ករបង� ញហនិភ័យឥណទន (ត) 

ឥណទនមិនហួសកលកំណត់ និងមិនថយចុះតៃម� 

ឥណទនអតិថិជនែដលមិនហួសកលកំណត់និងមិនថយចុះតៃម� គឺជាឥណទនែដលមានគុណភាពល� 

ែដលគា� នបទពិេសធន៍ឱនភាព ។  ឥណទនទំងអស់េនះមានវត�ុប�� ំង េហយអ�ក្រគប់្រគងយល់េឃញ 

ថា និនា� ករៃនឱនភាពគឺមានក្រមិតទប ។ 

ឥណទនហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ 

ឥណទនហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ គឺជាឥណទនែដលករទូទត់សងករ្របាក់ និង្របាក់ 

េដមមានករយឺតយ៉ាវតិចជាង 30 ៃថ�ស្រមាប់ឥណទនរយៈេពលខ�ី និងឥណទនរយៈេពលែវង លុះ្រត  

ព័ត៌មានេផ្សងេទៀតមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់េដម្ីបបង� ញពីករែ្រប្រប�ល ។ 

(ខ) ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ 

ករខតបង់ពីហនិភ័យ្របតិបត�ិករ ែដលអចេកតមានេឡងេដយសរែតកង�ះខត ឬបរជ័យៃនដំេណ រ 

ករៃផ�ក�ុង ធនធានមនុស្ស និង្របព័ន� ឬបណា� លមកពីកត� ខងេ្រក ្រត�វបាន្រគប់្រគងតមរយៈដំេណ រករ 

្រគប់្រគងហនិភ័យ្របតិបត�ិករែដលបានបេង�តរចួេហយ ករ្រត�តពិនិត្យ និងកររយករណ៍ឲ្យបាន                

្រតឹម្រត�វពីសកម�ភាពអជីវកម� េធ�េឡងេដយែផ�ក្រត�តពិនិត្យ និងគំា្រទែដលឯករជ្យពីែផ�កអជីវកម� និង 

ករ្រត�តពិនិត្យែដលផ�ល់េដយអ�ក្រគប់្រគង ។ 

ករ្រគប់្រគងេលហនិភ័យ្របតិបត�ិករ ត្រម�វឲ្យបេង�តនូវរចនាសម�័ន� តួនាទី និងេគាលនេយាបាយ                       

្រត�តពិនិត្យច្បោស់លស់មួយ ។  េគាលនេយាបាយ និងវធិានករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងនីមួយ ្ៗរត�វបានអនុវត� ។  

វធិានទំងេនះរមួមានករបេង�តនូវសិទ�ិអំណាចក�ុងករចុះហត�េលខ ករកំណត់្របព័ន� ្រត�តពិនិត្យករេរៀបចំ                           

នូវនីតិវធីិ និងឯកសរសំអង ។  ទំងេនះ្រត�វ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិជាបន�បនា� ប់ េដម្ីបេឆ�យតបេទនឹង                          

ហនិភ័យ្របតិបត�ិករអជីវកម�មី្រក�ហិរ��វត�ុ ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(គ) ហនិភ័យទីផ្សោរ 

ហនិភ័យទីផ្សោរ គឺជាហនិភ័យៃនករខតបង់េកតពីករែ្រប្រប�លមិនអំេណាយផលេនក�ុងក្រមិតតៃម� ឬ                 

អ្រតទីផ្សោរែដលមានសមាសធាតុសំខន់ពីរគឺ ហនិភ័យរបិូយប័ណ�បរេទស និងហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ ។ 

ហនិភ័យទីផ្សោរេកតេចញពីសកម�ភាពជួញដូរ ្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយករកំណត់នូវទីផ្សោរស្រមាប់ 

ស� នភាពជួញដូរ េធៀបនឹងក្រមិតហនិភ័យទីផ្សោរែដលបានកំណត់ទុកជាមុន ។  

្រក�មហុ៊ន មានហនិភ័យរបិូយប័ណ�បរេទសែដលបណា� លមកពីករេ្រប្របាស់របិូយប័ណ�េផ្សងៗជាេ្រចន 

ជាពិេសស្របាក់េយ៉ន ។  ហនិភ័យរបិូយប័ណ�បរេទសេកតេឡងមកពី្របតិបត�ិករពណិជ�កម� នាេពល

អនាគត និងករទទួលស� ល់្រទព្យសកម� និងបំណុល ។  

(i) ហនិភ័យរបិូយប័ណ�បរេទស 

ករេផា� តេលហនិភ័យរបិូយប័ណ� 

ចំនួន្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុសរបុតមរបិូយប័ណ� មានដូចខងេ្រកម៖ 
 
    សមមូលជាដុល� រអេមរកិ សរបុ 
 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015  ្របាក់ដុល� រអេមរកិ ្របាក់េរៀល ្របាក់េយ៉ន ដុល� រអេមរកិ 
 
 ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ 

 សច់្របាក់ក�ុងៃដ  14,498 813 - 15,311 

 ្របាក់បេ�� និងតម�ល់េនេនធនាគារ 242,033 - - 242,033 

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន  7,962,287 - - 7,962,287 

 មូលធនវនិិេយាគ  10,000 - - 10,000 

 ្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ  98,087 - - 98,087 
           

 សរបុ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ  8,326,905 813 - 8,327,718 
          

 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(គ) ហនិភ័យទីផ្សោរ (ត) 
    សមមូលជាដុល� រអេមរកិ សរបុ 
   ្របាក់ដុល� រអេមរកិ ្របាក់េរៀល ្របាក់េយ៉ន ដុល� រអេមរកិ 
 

 បំណុលហិរ��វត�ុ 

 គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក  1,300,000 - 2,085,494 3,385,494 

 ្របាក់កម�ី  588,375 - - 588,375 

 បំណុលេផ្សង  ៗ  61,940 - - 61,940 
           

 សរបុបំណុលហិរ��វត�ុ  1,950,315 - 2,085,494 4,035,809 
           

 ស� នភាព្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុសុទ� 6,376,590 813 (2,085,494) 4,291,909 
          

 សមមូលជាពន់េរៀល  
  (កំណត់សំគាល់ 4)  25,825,189 3,293 (8,446,251) 17,382,231 
          

 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2014   
 
 សរបុ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ  5,126,152 1,008 - 5,127,160 
 សរបុបំណុលហិរ��វត�ុ  3,338,159 - - 3,338,159 
           

 ស� នភាព្រទព្យសកម� 
  ហិរ��វត�ុសុទ�  1,787,993 1,008 - 1,789,001 
          
 សមមូលជាពន់េរៀល        
  (កំណត់សំគាល់ 4)  7,286,071 4,107,600 - 7,290,179 
          

(ii) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់  

ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ គឺសំេដេទេលអេស�រភាពៃនចំណូលករ្របាក់សុទ� េដយសរករែ្រប្រប�លនូវ  

ក្រមិតអ្រតករ្របាក់ និងករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងសមាសភាពៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល ។  ករេកតេឡងនូវ  

ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ គឺមានទំនាក់ទំនងជាចម្បងេទេលឥណទន បេ��េនធនាគារ និង្របាក់កម�ី ។ 

តរងខងេ្រកមេនះបង� ញនូវអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពនាៃថ�តុល្យករ និងអំឡុងេពលែដលមូលប័្រត 

ហិរ��វត�ុ្រត�វបានកំណត់តៃម�េឡងវញិ ឬដល់កលកំណត់ណាមួយែដលេកតមុនេគ ។ 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(គ) ហនិភ័យទីផ្សោរ (ត) 

(ii) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ (ត) 
   រហូតដល់    េលសពី  អ្រតករ្របាក់ 
 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 1 ែខ >1 – 3 ែខ >3 – 12 ែខ >1 - 5 ឆា� ំ 5 ឆា� ំ ពំុមានករ្របាក់ សរបុ ្របសិទ�ភាព 
   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ % 
 ្រទព្យសកម�ហរិ��វត� ុ

 សច់្របាក់ក�ុងៃដ - - - - - 15,311 15,311  

 ្របាក់បេ�� និងតម�ល់េនធនាគារ 237,194 - - - - 4,839  242,033 

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 

 - ដំេណ រករ  3,097 22,141 796,319 7,133,762 - 6,968 7,962,287 0%-36% 

 - មិនដំេណ រករ 14,500 3,601 13,375 22,354 - - 53,830 20.40%-36% 

 - សំវធិានធន - - - - - (53,830) (53,830)  

 មូលធនវនិិេយាគ - - - - - 10,000  10,000 

 ្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ - - - - - 98,087 98,087 
                 

   254,791 25,742 809,694 7,156,116 -  81,375 8,327,718 
                



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(គ) ហនិភ័យទីផ្សោរ (ត) 

(ii) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ (ត) 

   រហូតដល់    េលសពី  អ្រតករ្របាក់ 
 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 1 ែខ >1 – 3 ែខ >3 – 12 ែខ >1 - 5 ឆា� ំ 5 ឆា� ំ ពំុមានករ្របាក់ សរបុ ្របសិទ�ភាព 
   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ % 
 
 បំណុលហរិ��វត� ុ

 គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក 290,000 - - 3,095,494  -  - 3,385,494 7%-10% 

 ្របាក់កម�ី -  - 50,000 500,000   38,375   588,375 0%-12.50% 

 បំណុលេផ្សង  ៗ - - - - - 61,940 61,940 
                 

   290,000   -     50,000   3,595,494   -  100,315   4,035,809 
                
 

ចំនួនគំលតតមកលវសន (35,209)  25,742   759,694   3,560,622  -  (18,940)  4,291,909 
                
 

សមមូលជាពន់េរៀល (កំណត់សំគាល់ 4) (142,596)  104,255   3,076,761   14,420,519   -  (76,707)  17,382,231  
                
 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(គ) ហនិភ័យទីផ្សោរ (ត) 

(ii) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ (ត) 

   រហូតដល់    េលសពី  អ្រតករ្របាក់ 
 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2014 1 ែខ >1 – 3 ែខ >3 – 12 ែខ >1 - 5 ឆា� ំ 5 ឆា� ំ ពំុមានករ្របាក់ សរបុ ្របសិទ�ភាព 
   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ % 
 បំណុលហរិ��វត� ុ

 សច់្របាក់ក�ុងៃដ - - - - -  9,176   9,176 

 ្របាក់បេ�� និងតម�ល់េនធនាគារ 620,020  - - - -  2,920   622,940 

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 

 - ដំេណ រករ  257,491  467,752  1,880,983  1,703,411 - 10,368   4,320,005  0%-33.60% 

 - មិនដំេណ រករ 5,899  4,108   4,926  - - -  14,933  22.80%-33.60% 

 - សំវធិានធន - - - - -  (14,933)  (14,933) 

មូលធនវនិិេយាគ - - - - -  10,000   10,000 

 ្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ - - - - -  99,289   99,289 
                 

   883,410   471,860  1,885,909  1,703,411  -  116,820   5,061,410 
                



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(គ) ហនិភ័យទីផ្សោរ (ត) 

(ii) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ (ត) 

   រហូតដល់    េលសពី  អ្រតករ្របាក់ 
 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2014 1 ែខ >1 – 3 ែខ >3 – 12 ែខ >1 - 5 ឆា� ំ 5 ឆា� ំ ពំុមានករ្របាក់ សរបុ ្របសិទ�ភាព 
   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ % 
  
 បំណុលហរិ��វត� ុ

គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក - 288,607 - - - - 288,607  0%-10% 

្របាក់កម�ី - 325,000 2,520,615 100,000 - - 2,945,615 0%-11.25% 

បំណុលេផ្សង  ៗ - - - - - 40,326 40,326 
                 

   - 613,607 2,520,615  100,000 - 40,326 3,274,548 
                
 

ចំនួនគំលតតមកលវសន 883,410   (141,747)  (634,706)  1,603,411  - 76,494 1,786,862 
                
 

សមមូលជាពន់េរៀល (កំណត់សំគាល់ 4) 3,599,896  (577,619) (2,586,427)   6,533,900  - 311,713 7,281,463 
                
 
 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(គ) ហនិភ័យទីផ្សោរ (ត) 

(ii) ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ (ត) 

ករវភិាគរេំញាចតៃម�សម�សបស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដលមានអ្រតករ្របាក់េថរ 

្រក�មហុ៊ន មិនបានកត់្រតបំណុលហិរ��វត�ុែដលមានអ្រតករ្របាក់េថរតមតៃម�សម�សបេដយភាព 

លំេអៀង ្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេនាះេទ េហយ្រក�មហុ៊នក៏មិនមានឧបករណ៍ 

ហិរ��វត�ុនាចុងកលបរេិច�ទេនាះែដរ ។  ដូេច�ះករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ្របាក់នាចុងកលបរេិច�ទពំុមានផល 

ប៉ះពល់ដល់្របាក់ចំេណញ ឬខតេនាះេទ ។  

(ឃ) ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល 

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល ទក់ទងនឹងលទ�ភាពរក្សោនូវ្រទព្យសកម�ងយ�ស�លឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ 

េដម្ីបបំេពញករសន្យោ និងកតព�កិច�ហិរ��វត�ុេនេពលែដលដល់កលកំណត់សងេដយក�ុងតៃម�ដ៏ 

សមេហតុផលមួយ ។ 

បែន�មពីេលករអនុវត�ន៍យ៉ាងេពញេលញតមត្រម�វករៃនសច់្របាក់ងយ�ស�ល អ�ក្រគប់្រគង្រក�មហុ៊ន 

បាន្រត�តពិនិត្យយ៉ាងជិតដិតេទេលលំហូរទឹក្របាក់េចញចូល និងចំនួនគំលតតមកលវសនតមរយៈ 

កររយករណ៍ជា្របចំ ។  ករែ្រប្រប�លៃនឥណទន និង្របាក់បេ��របស់អតិថិជន ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ 

តមដន េហយត្រម�វករសច់្របាក់ងយ�ស�ល្រត�វបានេធ�ករែកត្រម�វ េដម្ីបធានាថា្រទព្យសកម�               

ងយ�ស�លមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ េដម្ីបបំេពញករសន្យោ និងកតព�កិច�ហិរ��វត�ុេនេពលដល់                  

កលកំណត់សង ។ 

តរងខងេ្រកមេនះ គឺជាករបង� ញនូវបំណុលហិរ��វត�ុតមកលវសនក�ុងករសន្យោសង និងរមួប��ូ ល 

នូវចំនួនករ្របាក់ែដល្រត�វទូទត់ ។ 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(ឃ) ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល (ត) 
 
   រហូតដល់    េលសពី ពំុមាន 
 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 1 ែខ 2 – 3 ែខ 4 – 12 ែខ 1 - 5 ឆា� ំ 5 ឆា� ំ កលកំណត់ សរបុ 
   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
 ្រទព្យសកម�ហរិ��វត� ុ

 សច់្របាក់ក�ុងៃដ 15,311 - - - - - 15,311 

 ្របាក់បេ�� និងតម�ល់េនធនាគារ  242,033 - - - - - 242,033 

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 381,228 700,613 2,982,435 3,898,011 - - 7,962,287 

 មូលធនវនិិេយាគ - - - - - 10,000 10,000 

 ្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ 91,534 - - 41,035 - 6,553 139,122 
                 

   730,106 700,613 2,982,435 3,939,046 - 16,553 8,368,753 
                



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(ឃ) ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល (ត) 
 
   រហូតដល់    េលសពី ពំុមាន 
 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 1 ែខ 2 – 3 ែខ 4 – 12 ែខ 1 - 5 ឆា� ំ 5 ឆា� ំ កលកំណត់ សរបុ 
   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
 បំណុលហរិ��វត� ុ

 គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក 290,000 - - 3,095,494  -  - 3,385,494 

 ្របាក់កម�ី -  - 50,000 500,000   38,375   588,375 

 បំណុលេផ្សង  ៗ 65,010  -  -  -  -  5,321   70,331 
                 

   355,010 - 50,000 3,595,494 - 43,696 4,044,200 
                
 
 ចំនួនគំលតតមកលវសន 375,096  700,613   2,932,435  343,552   - (27,143) 4,324,553 
                
 
 សមមូលជាពន់េរៀល (កំណត់សំគាល់ 4)  1,519,139  2,837,483  11,876,362  1,391,386 - (109,929) 17,514,440 
                
 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(ឃ) ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល (ត) 
 
   រហូតដល់    េលសពី ពំុមាន 
 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2014 1 ែខ 2 – 3 ែខ 4 – 12 ែខ 1 - 5 ឆា� ំ 5 ឆា� ំ កលកំណត់ សរបុ 
   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
 ្រទព្យសកម�ហរិ��វត� ុ

 សច់្របាក់ក�ុងៃដ 9,176 - - - - - 9,176 

 ្របាក់បេ�� និងតម�ល់េនធនាគារ 622,940 - - - - - 622,940  

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 258,029 468,829 1,885,830 1,707,317 - - 4,320,005 

 មូលធនវនិិេយាគ - - - - - 10,000 10,000 

 ្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ 51,281 - - - - 6,553 57,834 
                 

   941,426 468,829 1,885,830 1,707,317 - 16,553 5,019,955 
                



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(ឃ) ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល (ត) 
 
   រហូតដល់    េលសពី ពំុមាន 
 នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2014 1 ែខ 2 – 3 ែខ 4 – 12 ែខ 1 - 5 ឆា� ំ 5 ឆា� ំ កលកំណត់ សរបុ 
   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
 បំណុលហរិ��វត� ុ

 គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក - 288,607 - - - - 288,607 

 ្របាក់កម�ី - 325,000 2,520,615  100,000 - - 2,945,615 

 បំណុលេផ្សង  ៗ 35,005 - - - - 5,321 40,326  
                 

   35,005 613,607 2,520,615 100,000 - 5,321 3,274,548 
                
 
 ចំនួនគំលតតមកលវសន   906,421 (144,778) (634,785) 1,607,317 - 11,232 1,745,407 
                
 
  សមមូលជាពន់េរៀល (កំណត់សំគាល់ 4)  3,693,665 (589,970)   (2,586,749)   6,549,817  - 45,770 7,112,533 
                
 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភអីិលសុ ី

(ពីមុនមានឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា មី្រក�ហិរ��វត�ុ ភីអិលសីុ) 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
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26. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត) 

(ង) ករ្រគប់្រគងេដមទុន  

(i) ប��ត�ិេដមទុន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងនាមជាអជា� ធរបានបេង�ត និង្រត�តពិនិត្យនូវត្រម�វករេដមទុនរបស់្រក�មហុ៊ន 

ជារមួ ។  

េគាលនេយាបាយរបស់្រក�មហុ៊ន គឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ� នេដមទុនរងឹមំា េដម្ីបរក្សោនូវទំនុកចិត�ទីផ្សោរ 

និងេដម្ីបធានាស�ិរភាពៃនករអភិវឌ្ឍន៍យូរអែង�ងរបស់អជីវកម� ។  ផលប៉ះពល់ៃនក្រមិតេដមទុនេល               

ភាគលភមា� ស់ហុ៊ន ក៏្រត�វបានទទួលស� ល់ េហយ្រក�មហុ៊នបានទទួលស� ល់នូវត្រម�វករេដម្ីបធានាឲ្យ     

បាននូវតុល្យភាពរវងភាគលភខ�ស់ ែដលអចនឹងេកតមានេឡងនូវបំណុលខ�ស់ និងអត�្របេយាជន៍ និង 

ករធានាែដលផ�ល់េដយស� នភាពមូលធនល� ។ 

្រក�មហុ៊នបានអនុេលមេទតមត្រម�វករេដមទុន ែដលបានកំណត់េដយច្បោប់េនក�ុងករយិបរេិច�ទ ។ 

(ii) ករែបងែចកេដមទុន 

ករែបងែចកេដមទុនរវង្របតិបត�ិករ និងសកម�ភាពជាក់លក់ គឺ្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយក្រមិតភាគលភ 

ែដលទទួលបានពីករែបងែចកេនាះ ។  េដមទុនែដលបានែបងែចកេទតម្របតិបត�ិករ ឬសកម�ភាព 

នីមួយ  ៗ្រត�វែផ�កេទតមេដមទុនែដលកំណត់េដយច្បោប់ ។  

27. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ��វត�ុ 

្រក�មហុ៊ន មិនមានឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលបានវស់ែវងតមតៃម�សម�សបេទ ។ 

តៃម�សម�សប គឺជាតៃម�ែដល្រទព្យសកម�អចប�ូរបាន ឬជាតៃម�ែដលបំណុលអចសងបាន ។  េដយសរ 

តៃម�សម�សបពំុអចវយតៃម�បាន ដូេច�ះតៃម�សម�សបមិនមានស្រមាប់កត� សរវន�េលករវយតៃម� 

សម�សបរបស់្រទព្យសកម� និងបំណុលរបស់្រក�មហុ៊នេឡយ ។  តៃម�សម�សប្រត�វបានសន�តេដយ 

អ�ក្រគប់្រគងេយាងតមទ្រមង់ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលទំងេនាះ ។  តមមតិរបស់អ�ក្រគប់្រគង                

តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុែដលបង� ញក�ុងតរងតុល្យករ គឺជាតៃម�ប៉ាន់ស� ន                   

ដ៏សមេហតុផលស្រមាប់តៃម�សម�សប ។  

 


	ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន
	(ii) ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ (ត)




