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របាយការណ៍របសគ់រុមគបររាភិបាល 
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេានកតីលស្នម្នសសរកីរាយ ល្វើការបង្កា ញជូ្ននូវរបាយការណ៍របស់ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ និង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កហិូរញ្ញវត្ថ  ា៉ា ក់ស ាី៉ា  ភីអិេស  ីលៅកាត់្ថា (“ក្កុម្ហ  ន”) ដែេបានល្វើ
សវនកម្មរចួ សក្ាប់ក រយិបរលិចេទដែេបានបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ។ 

សកម្មភាេចម្បង 

សកម្មភាេចម្បងរបស់ក្កុម្ហ  នរមួ្ានការល្វើក្បតិ្បត្តិការលេើរាេ់សកម្មភាេមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ។ លសវាកម្មទាំងលនាុះរមួ្
ានការផ្តេ់ឥណទនលៅែេ់ក្គួស្នរក្កីក្ក និងចាំណូេទប និងសហក្ាសតូ្ចដែេល្វើក្បតិ្បត្តិការលៅកន ង  
ក្េុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា។ 

េទធផ្េហិរញ្ញវត្ថ  

េទធផ្េហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន សក្ាប់ក រយិបរលិចេទដែេបានបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ានែូច 
ខាងលក្កាម្៖ 

ថ្ងៃទី31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  ថ្ងៃទី31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ក្បាក់ចាំលណញម្ នែកេនធ  526,682  2,126,215   352,749  1,428,633  
េនធលេើក្បាក់ចាំលណញ (133,168) (537,599) (75,320) (305,046) 

ក្បាក់ចាំលណញស ទធសក្ាប់ក រយិបរលិចេទ  393,514  1,588,616   277,429  1,123,587  

ទ នបក្ម្ងុ និងសាំវធិាន្ន 

េ ាំានការដក្បក្បួេជាស្នរវនតលៅលេើទ នបក្ម្ុង និងសាំវធិាន្នលៅកន ងក្ាលនុះលទ លក្ៅេីការបង្កា ញលៅកន ង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ។  

ភាគោភ

ក្កុម្ហ  នបានក្បកាស និងចាំណាយភាគោភចាំនួន  52,711 ែ ោល រអាលម្រកិ លដ្ឋយលយាងលៅតាម្ក្បាក់ចាំលណញ
ស ទធនាការយិបរលិចេទថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 (2015: 20,684 ែ ោល រអាលម្រកិ លដ្ឋយលយាងលៅតាម្ 
ក្បាក់ចាំលណញស ទធនាការយិបរលិចេទថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2014)។ 
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លែើម្ទ ន 

លៅថ្ងៃទី 26 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 ្ នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានអន ម័្ត្ការលផ្ទរេីបាំណ េរបស់ លោក អន ប  នហាក់ និង
ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company, Inc. ែូចខាងលក្កាម្ៈ 

មូ្េ្ន
ប េវោភ 
ភាគហ  ន សរ ប

ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ

លោក អន ប  នហាក់ 430,000 180,600 610,600 
ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company, Inc. 1,590,290 661,557 2,251,847 

ឥណទនអាក្កក់ និងជាប់សងសយ័ 

លៅម្ នលេេដែេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នក្ត្ូវបានលរៀបចាំលឡើង ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានចាត់្វធិាន
ការសម្ស្សប លែើម្បីបញ្ជជ ក់ថាវធិានការទក់ទងលៅនឹងការេ បបាំបាត់្លចាេឥណទនអាក្កក់ និងការល្វើ 
សាំវធិាន្ន លេើឥណទនជាប់សងស័យក្ត្ូវបានល្វើលឡើង លហើយក្កុម្ក្បឹកាភិបាេលជ្ឿជាក់ថា រាេ់ឥណទន
ដែេបានែឹងថា មិ្នអាចទរបានក្ត្ូវបានេ បបាំបាត់្លចាេ លហើយសាំវធិាន្នក្ត្ូវបានល្វើលឡើងយា៉ាងក្គប់ក្ាន់ 
សក្ាប់ឥណទន ដែេជាប់សងស័យ ។ 

គិត្ក្តឹ្ម្ក េបរលិចេទថ្នរបាយក រណ៍លនុះ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេេ ាំបានែឹងេីក េៈលទសៈណាមួ្យដែេនាាំឲ្យ   
ឥណទនអ ក្កក់ដែេបានជ្ាំរុះលចញេីប��ញ្ជ ី ឬចាំនួនសាំវធិាន្នលេើឥណទ នដែេជាប់សងស័យរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ានត្ថ្ម្ល �មិ្នក្គប់ក្ាន់ជាស រវនតលនាុះលទ ។ 

ក្ទេយសកម្ម 

លៅម្ នលេេដែេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នក្ត្ូវបានលរៀបចាំលឡើង ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានចាត់្ 
វធិានការ ដែេានមូ្េដ្ឋា នសម្រម្យលែើម្បីបញ្ជជ ក់ថា បណាត ក្ទេយសកម្មទាំងអស់លក្ៅេីបាំណ េដែេបាន 
កត់្ក្តាលៅកន ងបញ្ជ ីគណលនយយរបស់ក្កុម្ហ  ន លហើយដែេទាំនងជាមិ្នអាចទទួេស្នគ េ់បានលៅកន ងក្បតិ្បត្តិការ
អាជី្វកម្ម្ម្មតា ក្ត្ូវបានកាត់្បនថយឲ្យលៅលសមើនឹងត្ថ្ម្លដែេគិត្ថានឹងអាចក្បមូ្េបានជាក់ដសតង ។ 

នាកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេេ ាំបានែឹងេីលហត្ ការណ៍ណាមួ្យដែេនឹងល្វើឲ្យ 
ប៉ាុះពាេ់ែេ់ការកាំណត់្ត្ថ្ម្លក្ទេយសកម្ម លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នថាានភាេមិ្នក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ
លនាុះលទ ។ 

វ ិ្ ីស្នស្តសតកាំណត់្ត្ថ្ម្ល 

នាកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេេ ាំបានែឹងេីលហត្ ការណ៍ណាមួ្យដែេបានលកើត្លឡើង 
ដែេនឹង ល្វើឲ្យប៉ាុះពាេ់ែេ់ការអន វត្តន៍វ ិ្ ីស្នស្តសតដែេានកនលងម្កកន ងការវាយត្ថ្ម្លក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េ 
លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នថាានភាេមិ្នក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ និងមិ្នសម្ស្សបលនាុះលទ ។  
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បាំណ េយថាលហត្  និងបាំណ េលផ្សង លៗទៀត្ 

នាកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ េ ាំាន៖ 

 (ក) ការដ្ឋក់បញ្ជច ាំក្ទេយសកម្មណាមួ្យរបស់ក្កុម្ហ  ន ដែេលកើត្ានលឡើងចាប់តាាំងេីថ្ងៃច ងការយិបរលិចេទកន ង
ការធានា ចាំលពាុះបាំណ េរបស់ប គគេណាមួ្យលឡើយ លក្ៅអាំេីការបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ។ 

(ខ) បាំណ េយថាលហត្ ណាមួ្យ ដែេលកើត្ានលឡើងចាំលពាុះក្កុម្ហ  នចាប់តាាំងេីថ្ងៃច ងក្ាម្ក លក្ៅអាំេី 
ក្បតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម្ម្មតារបស់ក្កុម្ហ  ន ។  

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេានម្តិ្ថា េ ាំានបាំណ េយថាលហត្  ឬបាំណ េលផ្សងៗលទៀត្របស់ក្កុម្ហ  នដែេក្ត្ូវសង ឬ 
អាចនឹងក្ត្ូវសងកន ងរយៈលេេ 12 ដខ បនាទ ប់េីច ងការយិបរលិចេទរបាយការណ៍លនុះ ដែេនឹងល្វើឲ្យានផ្េ 
ប៉ាុះពាេ់ ឬអាចនឹងប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវនតែេ់េទធភាេរបស់ក្កុម្ហ  នកន ងការបាំលេញកាត្េវកិចចរបស់ខលួន ែូច 
ដែេបានកាំណត់្ និងលៅលេេដែេែេ់ថ្ងៃកាំណត់្ ។ 

ការផ្លល ស់បតូរលហត្ ការណ៍

នាកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេេ ាំបានែឹងេីលហត្ ការណ៍ណាមួ្យ ដែេមិ្នបានដវក
ដញក លៅកន ងរបាយការណ៍លនុះ ឬកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ដែេនឹងបណាត េឲ្យានតួ្លេខថ្ន
ចាំនួនណាមួ្យ ដែេបានបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ានភាេមិ្នក្តឹ្ម្ក្ត្ូវលនាុះលទ ។ 

ក្បតិ្បត្តិការមិ្នក្បក្កតី្ 

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេានម្តិ្ថា េទធផ្េថ្នការល្វើក្បតិ្បត្តិការរបស់ក្កុម្ហ  ន កន ងការយិបរលិចេទហិរញ្ញវត្ថ លនុះមិ្ន
ាន ផ្េប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវនតលដ្ឋយសកម្មភាេក្បតិ្បត្តិការ ឬក្េឹត្តិការណ៍ណាមួ្យដែេានេកខណៈជាស្នរវនត 
និងមិ្នក្បក្កតី្លនាុះលទ ។ 

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេក៏ានម្តិ្ផ្ងដែរថា លៅកន ងចលនាល ុះលេេចាប់េីថ្ងៃការយិបរលិចេទហិរញ្ញវត្ថ  ែេ់ការយិបរលិចេទ
ថ្នរបាយការណ៍លនុះ េ ាំានចាំណាត់្ថាន ក់សកម្មភាេក្បតិ្បត្តិការ ឬក្េឹត្តិការណ៍ណាមួ្យដែេានេកខណៈជា
ស្នរវនត និងមិ្នក្បក្កតី្លកើត្ានលឡើង ដែេអាចនាាំឲ្យប៉ាុះពាេ់ែេ់េទធផ្េថ្នក្បតិ្បត្តិការរបស់ក្កុម្ហ  នកន ង
ក្ាដែេ របាយការណ៍លនុះបានលរៀបចាំលឡើងលនាុះលទ ។ 

ក្េឹត្តិការណ៍លក្កាយកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍

នាកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ េ ាំានក្េឹត្តិការណ៍ជាស្នរវនតដែេលកើត្លឡើងបនាទ ប់េីថ្ងៃតារាងត្ េយការ
ដែេ ត្ក្ម្ូវឲ្យានការដកត្ក្ម្ូវ រកឺ្ត្ូវបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ។ 
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ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេ 

សាជិ្កក្កុម្ក្បឹកាភិបាេដែេបានបលក្ម្ើការលៅកន ងក្ា និងនាកាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ រួម្ាន៖ 
 លោក អន ប  នហ ក់ នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/ក្បធាន  
 លោក លជ្ត្ ច័នទក្បលសើរ នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ 
 លោក ម្ យ ា៉ារា៉ា នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ 
 លោក Taejun Shin នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ 
 លោក Sanjay Gandhi នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ 
 លោក យាន ឫទធី នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្កអភិបាេឯករ ជ្យ  
 លោក លៅ លវង នាយកមិ្នក្បតិ្បត្តិ/សាជិ្កអភិបាេឯករ ជ្យ 

ចាំដណកហ  នរបស់ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេ

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេដែេបានបលក្ម្ើការលៅកន ងច ងការយិបរលិចេទ និងានក ន់ក ប់ភាគហ  នរបស់ក្កុ �ម្ហ  នាន
ែូចខាងលក្កាម្៖  

ថ្ងៃទី31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ថ្ងៃទី31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 

% 
ថ្នភាគហ  ន 
ក ន់ក ប់ 

ចាំនួនភាគហ  ន  
10 ែ ោល រអ លម្រកិ
 កន ង 1 ភាគហ  ន 

% 
ថ្នភាគហ  ន 
ក ន់ក ប់ 

ចាំនួនភាគហ  ន  
10 ែ ោល រអ លម្រកិ
 កន ង 1 ភាគហ  ន 

លោក អន ប  នហាក់ 19.63% 100,000 18.54% 57,000 
លោក លជ្ត្ ច័នទក្បលសើរ 1.08% 5,500 1.79% 5,500 

អត្ថក្បលយាជ្ន៍របស់ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេ 

លៅកន ងនិងនាច ងក្ាហិរញ្ញវត្ថ លនុះ េ ាំានការលរៀបចាំណាមួ្យដែេានក្កុម្ហ  នជាគូភាគីមួ្យកន ងលាេបាំណង
ជួ្យែេ់សាជិ្កក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ លែើម្បីទទួេបាននូវអត្ថក្បលយាជ្ន៍លដ្ឋយម្ល្ាបាយទិញយក        ភាគហ  ន 
ឬេិខិត្បាំណ េេីក្កុ �ម្ហ  ន ឬេីក្កុម្ហ  នែថ្ទលទៀត្លទ ។ 

ចាប់តាាំងេីលែើម្ក្ាហិរញ្ញវត្ថ  េ ាំានសាជិ្កក្កុម្ក្បឹកាភិបាេណាាន ក់បានទទួេ ឬានសិទធិទទួេបាន នូវ
អត្ថក្បលយាជ្ន៍ណាមួ្យ (លក្ៅេីអត្ថក្បលយាជ្ន៍ដែេបានទទួេែូចបានបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ) 
តាម្រយៈការច ុះកិចចសនាល្វើលឡើងលដ្ឋយក្កុម្ហ  ន ឬ លដ្ឋយក្កុម្ហ  នដែេសាជិ្កក្កុម្ក្បឹកាភិបាេលនាុះជា 
សាជិ្ក ឬក៏ជាមួ្យក្កុម្ហ  នដែេសាជិ្កក្កុម្ក្បឹកាភិបាេលនាុះ ានផ្េក្បលយាជ្ន៍ដផ្នកហិរញ្ញវត្ថ លក្ចើន
លនាុះលទ លេើកដេងដត្ការបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ។ 

ការទទួេខ សក្ត្វូរបស់ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេអុះអាងបញ្ជជ ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ បានលរៀបចាំលឡើងយា៉ាងក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ លែើម្បីបង្កា ញនូវភាេ
ក្តឹ្ម្ក្ត្ូវថ្នស្នថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ននាថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 និងេទធផ្េហិរញ្ញវត្ថ  និងេាំហូរ  
ស្នច់ក្បាក់ សក្ាប់់ក រយិបរលិចេទដែេបានបញ្ច ប់។  លៅកន ងការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ  
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេចាាំបាច់ក្ត្ូវ៖ 
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 អន ម័្ត្នូវលាេនលយាបាយគណលនយយដែេសម្ស្សប លដ្ឋយដផ្ែកលេើការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់ក្បាណ
យា៉ាងសម្លហត្ ផ្េ និងក្បុងក្បយ័ត្ន លហើយល្វើការអន វត្តន៍ក្បកបលដ្ឋយសងគតិ្ភាេ ។

 អន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរគណលនយយកម្ព ជានិងបទបបញ្ញត្តិ និងលាេការណ៍ដណនាាំទក់ទងគណលនយយ
របស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាេ ក់េ័នធ �នឹងក រលរៀបចាំ និងក រកាំណត់្បង្កា ញលៅកន ងរបាយក រណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ឬ
ក្បសិនលបើានក រផ្លល ស់បតូរេីលនុះ លែើម្បីបង្កា ញនូវភាេក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ គឺក្ត្ូ �វបង្កា ញ េនយេ់ និងកាំណត់្បរាិណ
ឲ្យបានចាស់េ ស់លៅកន ងរបាយក រណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ។

 រកាទ កនូវបញ្ជ ីគណលនយយឲ្យបានក្គប់ក្ាន់ និងក្បេ័នធក្គប់ក្គងថ្ផ្ទកន ងឲ្យានក្បសិទធភាេ ។
 លរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លដ្ឋយដផ្ែកលេើមូ្េដ្ឋា ននិរនតរភាេថ្នែាំលណើ ការអាជី្វកម្ម េ ុះក្តាដត្ានករណី

មិ្នសម្រម្យកន ងការសនមត្ថា ក្កុម្ហ  ននឹងមិ្នបនតល្វើក្បតិ្បត្តិការអាជី្វកម្មនាលេេអនាគត្ ដែេអ ច
រ ាំេឹងទ កបាន ។

 ក្ត្ួត្េិនិត្យ និងែឹកនាាំក្កុម្ហ  នឲ្យានក្បសិទធភាេ និងចូេរមួ្រាេ់លសចកដីសលក្ម្ចសាំខាន់ៗទាំងឡាយណា
ដែេប៉ាុះពាេ់ែេ់សកម្មភាេក្បតិ្បត្តិការ និងែាំលណើ រការរបស់ក្កុម្ហ  ន លហើយក្ត្ូវក្បាកែថា កិចចការលនុះ ក្ត្ូវ
បានេល ុះបញ្ជច ាំងយា៉ាងក្តឹ្ម្ក្ត្ូវលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ។

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេធានាអុះអាងថា ក្កុម្ហ  នបានអន វត្តនូវរាេ់ការត្ក្ម្ូវ ែូចបានរាយការណ៍ខាងលេើកន ងការលរៀបចាំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ។ 

ការបញ្ជជ ក់របស់ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេភាជ ប់ម្កជាមួ្យបានបង្កា ញ នូវភាេក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ នូវស្នថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ របស់ 
ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កហិូរញ្ញវត្ថ  ា៉ា ក់ស ីា៉ា  ភីអិេស ី នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ក្េម្ទាំងេទធផ្េហិរញ្ញវត្ថ  និងេាំហូរ
ស្នច់ក្បាក់របស់ក្កុម្ហ  ន សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបានបញ្ច ប់លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្ សតង់ដ្ឋរគណលនយយ
កម្ព ជា និងបទបបញ្ញត្តិ និងលាេការណ៍ដណនាាំទក់ទងគណលនយយរបស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ 
ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទលចញផ្ាយរបាយការណ៍លនុះក្កុម្ក្បឹកាភិបាេលជ្ឿជាក់ថា ក្កុម្ហ  នានេទធភាេក្គប់ក្ាន់
កន ងការទូទត់្បាំណ េ លៅលេេែេ់កាំណត់្សង។ 

ច ុះហត្ថលេខាកន ងនាម្ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេៈ 

លោក អន ប ុនហារ់ 
ក្បធានក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ 

រាជ្ធានីភនាំលេញ ក្េុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា

ថ្ងៃទី 27 ដខ លម្ស្ន ឆ្ន ាំ 2017 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ 
ជូ្នចាំលពាុះភាគទ និក ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កហិូរញ្ញវត្ថ  ា៉ា ក់ស ីា៉ា  ភីអិេស  ី

ម្តិ្លយាបេ់ 

លយើងខ្ ាំ បានល្វើសវនកម្មលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កហិូរញ្ញវត្ថ  ា៉ា ក់ស ីា៉ា  ភីអិេស  ី (លៅកាត់្ថា 
“ក្កុម្ហ  ន”)  ដែេរមួ្ានតារាងត្ េយការនាថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 និងរបាយការណ៍េទធផ្េ    របាយការណ៍ 
បដក្ម្បក្ម្ួេមូ្េ្ន និង របាយការណ៍េាំហូរស្នច់ក្បាក់ សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបានបញ្ច ប់ និងកាំណត់្សាគ េ់
ដែេរមួ្ាន      លសចកតីសលងខបលេើលាេនលយាបាយគណលនយយសាំខាន់  ៗ ដែេបានបង្កា ញលៅទាំេ័រទី 9 ែេ់ទី 59។ 

ជាម្តិ្របស់លយើងខ្ ាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  បានបង្កា ញភាេក្តឹ្ម្ក្ត្ូវនូវទិែាភាេជាស្នរវនតទាំងអស់ថ្នស្នថ នភាេ
ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន នាថ្ងៃទី 31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ក្េម្ទាំងេទធផ្េហិរញ្ញវត្ថ  និងេាំហូរស្នច់ក្បាក់របស់ក្កុម្ហ  ន
សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបានបញ្ច ប់ លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរគណលនយយកម្ព ជានិងបទបបញ្ញត្តិ និងលាេ
ការណ៍ដណនាាំទក់ទងលៅនឹងគណលនយយរបស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ។ 

មូ្េដ្ឋា នសក្ាប់ម្តិ្សវនកម្ម 

លយើងខ្ ាំ បានល្វើសវនកម្មលដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្មអនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ ការទទួេខ សក្ត្ូវរបស់លយើងខ្ ាំ 
លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរទាំងលនុះគឺក្ត្ូវបានលរៀបរាប់លៅកន ងដផ្នក ការទទួេខ សក្ត្ូវរបស់សវនករចាំលពាុះការល្វើ
សវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ថ្នរបាយការណ៍លនុះ ។ លយើងខ្ ាំ ឯករាជ្យេីក្កុម្ហ  ន លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្ការត្ក្ម្ូវ
ក្កម្សីេ្ម៌្ដែេពាក់េ័នធនឹងការល្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លៅក្បលទសកម្ព ជា ក្េម្ទាំងបានបាំលេញនូវការ
ទទួេខ សក្ត្ូវលេើក្កម្សីេ្ម៌្លផ្សងៗលទៀត្លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្ការត្ក្ម្ូវទាំងលនុះ។ លយើងខ្ ាំ លជ្ឿជាក់ថាភសត តាង
សវនកម្មដែេលយើងបានទទួេគឺក្គប់ក្ាន់ និងសម្រម្យលែើម្បីផ្តេ់ជាមូ្េដ្ឋធ នសក្ាប់ការផ្តេ់ម្តិ្របស់លយើងខ្ ាំ។ 

កាំណត់្សាគ េ់លផ្សង  ៗ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នសក្ាប់ែាំណាច់ឆ្ន ាំថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 ក្ត្ូវបានល្វើសវនកម្មលដ្ឋយក្កុម្ហ  ន
សវនកម្មលផ្សងលទៀត្ ដែេបានបលញ្ចញម្តិ្សវនកម្មលៅថ្ងៃទី 25 ដខ លម្ស្ន ឆ្ន ាំ 2016  ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនាុះ  
ានភាេក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ ។ 

េ័ត៌្ានលផ្សង ដៗែេមិ្នដម្នជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  និងរបាយការណ៍របស់សវនករ 

គណៈក្គប់ក្គងទទួេខ សក្ត្ូវលៅលេើេ័ត៌្ានលផ្សងៗ។ េ័ត៌្ានលផ្សងៗរបស់ក្កុម្ហ  នរមួ្ាន របាយការណ៍របស់ 
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ េីទាំេ័រទី1 លៅទាំេ័រទី5 ប៉ា ដនតមិ្នបានរួម្បញ្ចូ េរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  និងរបាយការណ៍របស់ 
សវនករលទ ។ 

ម្តិ្លយាបេ់របស់លយើងខ្ ាំ លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ មិ្នក្គបែណត ប់លេើេ័ត៌្ានលផ្សងៗ លហើយលយើងខ្ ាំមិ្នបានល្វើការ
សននិដ្ឋា នអុះអាងលេើេ័ត៌្ានលផ្សង លៗឡើយ ។ 
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ទក់ទងលៅនឹង ការល្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ការទទួេខ សក្ត្ូវរបស់លយើងខ្ ាំគឺអានេ័ត៌្ានលផ្សង  ៗ និង
េិចារណាថាលត្ើ េ័ត៌្ានលផ្សង  ៗានកាំហ សេគងជាស្នរវនតលដ្ឋយមិ្នស្សបាន ជាមួ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ឬ ជាមួ្យ
ចាំលណុះែឹងរបស់លយើងខ្ ាំដែេទទូេបានេីការល្វើសវនកម្ម ឬ លកើត្លឡើងេីកាំហ សេគងជាស្នរវនត ។ លដ្ឋយដផ្ែកលៅលេើ
ការង្កររបស់លយើងខ្ ាំដែេបានអន វត្ត ក្បសិនលបើលយើងសននិដ្ឋា នថាានកាំហ សេគងជាស្នរវនតលេើេ័ត៌្ានលផ្សង  ៗលយើងខ្ ាំ
នឹងល្វើការរាយការណ៍លៅលេើភាេជាក់ដសតងលនាុះ។ លយើងខ្ ាំមិ្នានអវីក្ត្ូវរាយការណ៍លឡើយ ។ 

ការទទួេខ សក្ត្វូរបស់គណៈក្គប់ក្គង និងក្កមុ្ក្បឹកាភិបាេលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

គណៈក្គប់ក្គងទទួេខ សក្ត្ូវលេើការលរៀបចាំ និងបង្កា ញភាេក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លដ្ឋយអន លោម្លៅ
តាម្សតង់ដ្ឋរគណលនយយកម្ព ជានិងបទបបញ្ញត្តិ និងលាេការណ៍ដណនាាំទក់ទងលៅនឹងគណលនយយរបស់្នាារជាតិ្
ថ្នកម្ព ជា និងទទួេខ សក្ត្ូវលេើក្បេ័នធក្ត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ទកន ង ដែេគណៈក្គប់ក្គងកាំណត់្ថា ានភាេចាាំបាច់សក្ាប់ការ
លរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ឲ្យលជ្ៀសផ្ ត្េីការបង្កា ញខ សជាស្នរវនតលដ្ឋយស្នរដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហ សេគង។ 

កន ងការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  គណៈក្គប់ក្គងទទួេខ សក្ត្ូវកន ងការបា៉ា ន់ក្បាណេីេទធភាេរបស់ក្កុម្ហ  ន 
កន ងការបនតនិរនតរភាេអាជី្វកម្ម ការបង្កា ញបញ្ជា ដែេពាក់េ័នធនឹងការបនតនិរនតរភាេក្បសិនលបើាន និងការលក្បើក្បាស់
មូ្េដ្ឋា ននិរនតរភាេគណលនយយ លេើកដេងដត្គណៈក្គប់ក្គងានបាំណងរ ាំោយក្កុម្ហ  ន ឬ បពាឈប់អាជី្វកម្ម ឬ មិ្ន
ានជ្លក្ម្ើសជាក់ដសតងណាមួ្យលក្ៅេីអន វត្តែូលចនុះ ។ 

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ ទទួេខ សក្ត្ូវលេើការក្ត្ួត្េិនិត្យែាំលណើ រការ ថ្នការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ។ 

ការទទួេខ សក្ត្វូរបស់សវនករចាំលពាុះការល្វើសវនកម្មលៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

លាេបាំណងរបស់លយើងខ្ ាំ គឺលែើម្បីទទួេបានអាំណុះអាំណាងដែេសម្លហត្ ផ្េថា លត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ     ជារមួ្
គឺមិ្នានកាំហ សេគងជាស្នរវនត ដែេបណាត េម្កេីការដកលងបនលាំ ឬ កាំហ សេគង និងលែើម្បីបង្កា ញរបាយការណ៍ដែេរមួ្
បញ្ចូ េម្តិ្លយាបេ់របស់លយើងខ្ ាំ។ អាំណុះអាំណាងដែេសម្លហត្ ផ្េ គឺជាអាំណុះអាំណាងកាំរតិ្ខពស់ ប៉ា ដនតមិ្នដម្នជា
ការធានាថា ការល្វើសវនកម្មអន លោម្តាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្មអនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា នឹងដត្ងដត្រកល ើញកាំហ សេគងជាស្នរ
វនតលៅលេេដែេវាានលនាុះលទ។ កាំហ សេគងលនុះអាចលកើត្លឡើងេីការដកលងបនលាំ ឬកាំហ សេគងដែេក្ត្ូវបានេិចារណាជា
កាំហ សេគងជាស្នរវនត ក្បសិនលបើកាំហ សនីមួ្យ  ៗឬ កាំហ សសរ បានឥទធិេេ   ែេ់ការសក្ម្ចចិត្តលសែាកិចច របស់អនក
លក្បើក្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ជាមូ្េដ្ឋា ន។ 

ការបា៉ា ន់ក្បាណតាម្វជិាជ ជី្វៈ  ។ លយើងខ្ ាំ ក៏បាន ៖ 

 កាំណត់្ និងវាយត្ថ្ម្លហានិភ័យថ្នកាំហ សេគងជាស្នរវនតថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ   លទុះជាបណាត េម្កេីការ
ដកលងបនលាំ ឬ កាំហ សេគងក៏លដ្ឋយ  កាំណត់្ និងអន វត្តនិតិ្វ ិ្ ីសវនកម្មដែេលេលើយត្បលៅនឹងហានិភ័យទាំងលនាុះ
លែើម្បទីទួេបានភសត ងតាងេីការល្វើសវនកម្មដែេក្គប់ក្ាន់ និងសម្រម្យ លែើម្បីផ្តេ់ជាមូ្េដ្ឋា នកន ងការផ្តេ់
ម្តិ្លយាបេ់។ ហានិភ័យដែេមិ្នអាចរកល ើញកាំហ សេគងជាស្នរវនត េីការដកលងបនលាំ គឺ្ៃន់្ៃរជាងកាំហ សេគង
្ម្មតា ខណៈដែេការដកលងបនលាំអាចបណាត េម្កេីការ  ប ិត្ ការដកលង ការេ បលចាេលដ្ឋយលចត្នា    ការ
ដងលងខ ស ឬ ការបាំពានលេើការក្គប់ក្គងថ្ផ្ទកន ង។
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 ទទួេបាន ការយេ់ែឹងេីការក្គប់ក្គងថ្ផ្ទកន ងដែេពាក់េ័នធនឹងការល្វើសវនកម្ម លែើម្បីលរៀបចាំនិតិ្វ ិ្ ីសវនកម្ម
ដែេសម្រម្យលៅតាម្កាេៈលទសៈ  ប៉ា ដនតមិ្នដម្នសក្ាប់លាេបាំណងបលញ្ចញម្តិ្លៅលេើក្បសិទធភាេថ្នការ
ក្គប់ក្គងថ្ផ្ទកន ងរបស់ក្កុម្ហ  នលឡើយ។

 វាយត្ថ្ម្លភាេក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ ថ្នលាេការណ៍គណលនយយដែេបានលក្បើក្បាស់ ភាេសម្លហត្ ផ្េថ្នការបា៉ា ន់ស្នម ន
គណលនយយ និងការបង្កា ញដែេពាក់េ័នធនានាលដ្ឋយគណៈក្គប់ក្គង។

 សននិដ្ឋា នលៅលេើភាេសម្រម្យថ្នការលក្បើក្បាស់លាេការណ៍គណលនយយនិរនតរភាេថ្នែាំលណើ ការអាជី្វកម្ម
របស់គណៈក្គប់ក្គង និងដផ្ែកលៅលេើភសត តាងសវនកម្មដែេបានទទួេ ថាលត្ើភាេមិ្នក្បាកែជាស្នរវនតលកើត្
ានលឡើងដែេពាក់េ័នធនឹងក្េឹត្តិការណ៍ ឬ េកខខណឌ ដែេអាចានភាេមិ្នចាស់ោស់លៅលេើេទធភាេ
របស់ក្កុម្ហ  នលែើម្បីបនតនិរនតរភាេថ្នែាំលណើ ការអាជី្វកម្ម។ ក្បសិនលបើលយើងខ្ ាំសននិដ្ឋា នថា ានភាេមិ្នក្បាកែ
ក្បជាជាស្នរវនត លយើងខ្ ាំត្ក្ម្ូវលអាយានការទញចាំណាប់អារម្មណ៍ លៅកន ងរបាយការណ៍របស់សវនករលៅលេើ
ការបង្កា ញដែេពាក់េ័នធលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ឬក្បសិនលបើការបង្កា ញមិ្នក្គប់ក្ាន់ លយើងខ្ ាំក្ត្ូវ
បញ្ជជ ក់លៅកន ង ម្តិ្លយាបេ់របស់លយើងខ្ ាំ។ ការសននិដ្ឋា នរបស់លយើងខ្ ាំ ដផ្ែកលៅលេើភសត តាងសវនកម្មដែេ
ទទួេបានរហូត្ែេ់ថ្ងៃថ្នរបាយការណ៍សវនកម្ម។ លទុះជាយា៉ាងណា ក្េឹត្តិការណ៍ ឬេកខខណឌ នាលេេ
អនាគត្ អាចបណាត េលអាយក្កុម្ហ  នបញ្ឈប់ការបនតនិរនតរភាេថ្នែាំលណើ ការអាជី្វកម្ម។

 វាយត្ថ្ម្លការបង្កា ញជារមួ្  រចនាសម្ព័នធ និង ខលឹម្ស្នរ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  រមួ្ទាំងការបង្កា ញ ថាលត្ើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ បង្កា ញក្បតិ្បត្តិការជាមូ្េដ្ឋា ន និង ក្េឹត្តិការណ៍លៅកន ងការទទួេបានការបង្កា ញ
ដែេក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ។

លយើងខ្ ាំទក់ទងជាមួ្យក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ ពាក់េ័នធលៅនឹងបញ្ជា លផ្សង  ៗ វសិ្នេភាេ និងលេេលវោថ្នការល្វើ  
សវនកម្ម និង ការរកល ើញេីសវនកម្មសាំខាន់  ៗរមួ្ទាំងកងវុះខាត្សាំខាន់ ថៗ្នការក្ត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ទកន ង ដែេបានរកល ើញ 
លៅកន ងអាំឡ ងលេេល្វើសវនកម្មរបស់លយើងខ្ ាំ ។

ត្ាំណាងក្កុម្ហ  ន ឌីឡ័យ្៍ (លខម្បូឌា) ខូអិេ្ីឌី 

ខូយ គីម្លេង 
នាយក 

រាជ្ធានីភនាំលេញ ក្េុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា

កាេបរលិចេទ៖ ថ្ងៃទី 27 ដខ លម្ស្ន ឆ្ន ាំ 2017 
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តារាងត្ុលយការ  
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កាំណត់្
សាគ េ់ 

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 
ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 

ក្ទេយសកម្ម 
ស្នច់ក្បាក់កន ងថ្ែ 4  10,235   41,319   15,311   62,009  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ 

ថ្នកម្ព ជា 5  255,580   1,031,776   154,259   624,749  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា 6  1,061,245   4,284,246   241,524   978,173  
ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន-ស ទធ 7  9,727,358   39,269,344   7,962,287   32,247,262  
មូ្េ្នវនិិលយាគ 8  10,000   40,370   10,000   40,500  
ក្ទេយសកម្មលផ្សង  ៗ 9  162,139   654,555   139,122   563,444  
ក្ទេយ និងបរកិាខ រ 10  42,325   170,866   39,491   159,938  
េនធេនារជាក្ទេយសកម្មស ទធ 15(a)  49,717   200,708   27,879   112,910  

សរ បក្ទេយសកម្ម  11,318,599  45,693,184   8,589,873  34,788,985  

បាំណ េ និងមូ្េ្ន 
បាំណ េ 
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភាគទ និក 11  520,000   2,099,240   3,385,494   13,711,251  
ក្បាក់កម្ចី 12  2,889,834   11,666,260   588,375   2,382,919  
អត្ថក្បលយាជ្ន៍លស្ន្នវត្តន៍ 13  92,873   374,928   75,535   305,917  
បាំណ េលផ្សង  ៗ 14  91,232   368,304   70,331   284,840  
បាំណ េេនធលេើក្បាក់ចាំលណញ 15(b)  136,080   549,355   84,808   343,472  

សរ បបាំណ េ  3,730,019  15,058,087   4,204,543  17,028,399  

មូ្េ្ន 
លែើម្ទ ន 16  5,095,290   20,569,686   3,075,000   12,453,750  
ប េវោភភាគហ  ន  1,538,174   6,209,608   696,017   2,818,869  
ទ នបក្ម្ុង  67,862   273,959   53,990   218,659  
ក្បាក់ចាំលណញរកាទ ក  887,254   3,581,844   560,323   2,269,308  

មូ្េ្នសរ ប  7,588,580  30,635,097   4,385,330  17,760,586  

សរ បបាំណ េ និងមូ្េ្ន  11,318,599  45,693,184   8,589,873  34,788,985  

កាំណត់្សាគ េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យចាប់េីទាំេ័រទី 15 ែេ់ទី 59 គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ។
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របាយការណ៍លទធផល 
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កាំណត់្
សាគ េ់ 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 

ចាំណូេេីការក្បាក់ 17  1,926,666   7,777,951   1,503,119   6,087,632  

ចាំណាយលេើការក្បាក់ 18 (223,868) (903,755) (206,985) (838,289) 

ចាំណូេេីការក្បាក់ស ទធ  1,702,798   6,874,196   1,296,134   5,249,343  

ចាំណូេេីក្បតិ្បត្តិការលផ្សងៗ 19  63,140  254,896  34,966  141,612 

ចាំលណញក្បតិ្បត្តិការ  1,765,938   7,129,092   1,331,100   5,390,955  

ចាំណាយក្បតិ្បតិ្តការ 20 (1,185,159)  (4,784,487) (939,454)  (3,804,789) 
សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទន 

អាក្កក់ និងជាប់សងស័យ 7 (54,097) (218,390) (38,897) (157,533) 

ក្បាក់ចាំលណញម្ នែកេនធ  526,682   2,126,215   352,749   1,428,633  

េនធលេើក្បាក់ចាំលណញ 15(c) (133,168) (537,599) (75,320) (305,046) 

ក្បាក់ចាំលណញស ទធកន ងក្ា  393,514   1,588,616   277,429   1,123,587  

កាំណត់្សាគ េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យចាប់េីទាំេ័រទី 15 ែេ់ទី 59 គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ។ 
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របាយការណ៍បដគមបគមលួមលូ្ន 
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លែើម្ទ ន 
ប េវោភ 
ភាគហ  ន ទ នបក្ម្ងុ 

ក្បាក់ចាំលណញ 
រកាទ ក សរ ប 

ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ

នាថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2015  1,315,000   121,025  48,548  309,020  1,793,593  
ការបលងាើនលែើម្ទ នបដនថម្  1,760,000   574,992  -  -    2,334,992  
ការលផ្ទរចូេទ នបក្ម្ុង  -  -  5,442  (5,442)   -  
ភាគោភដែេបានបង់  -  -  - (20,684)  (20,684) 
ក្បាក់ចាំលណញស ទធកន ងក្ា  -  -  -  277,429  277,429 

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015  3,075,000   696,017  53,990  560,323  4,385,330  

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ 
នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015 12,453,750  2,818,869   218,659  2,269,308  17,760,586 

នាថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2016  3,075,000   696,017  53,990  560,323  4,385,330  
ការបលងាើនលែើម្ទ នបដនថម្  2,020,290   842,157  -  -    2,862,447  
ការលផ្ទរចូេទ នបក្ម្ុង  -  -  13,872 (13,872)   -  
ភាគោភដែេបានបង់  -  -  - (52,711)  (52,711) 
ក្បាក់ចាំលណញស ទធកន ងក្ា  -  -  -  393,514  393,514 

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  5,095,290   1,538,174   67,862  887,254  7,588,580 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ 
នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015 20,569,686  6,209,608   273,959  3,581,844 30,635,097  

កាំណត់្សាគ េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យ ចាប់េីទាំេ័រទី 15 ែេ់ទី 59 គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ។
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កាំណត់្
សាគ េ់ 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្ន ូឆ្ន ាំ 2016 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

េាំហូរស្នច់ក្បាក់េីសកម្មភាេ 
ក្បតិ្បត្តិការ 

ចាំលណញម្ នែកេនធលេើក្បាក់ចាំលណញ  526,682    2,126,215    352,749    1,428,633  
និយ័ត្កម្មៈ 
រ ាំេស់ 10  21,273    85,879    17,410    70,511  
សាំវធិាន្នសក្ាប់ ឥណទន 

អាក្កក់ និងជាប់សងស័យ 7  54,097    218,390    38,897    157,533  
អត្ថក្បលយាជ្ន៍លស្ន្នវត្តន៍ 13  12,893    52,049    9,370    37,948  
ការជ្ក្ម្ុះលចញនូវក្ទេយ និងបរកិាខ រ  285    1,151    610    2,471  
ចាំណូេនិងចាំណាយការក្បាក់ស ទធ (1,702,798)  (6,874,196)  (1,296,134)  (5,249,343) 

(1,087,568)  (4,390,512)  (877,098)  (3,552,247) 
បដក្ម្បក្ម្ួេលែើម្ទ នបងវិេ 
ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន (1,819,175)  (7,344,010)  (3,681,179)  (14,908,775) 
ក្ទេយសកម្មលផ្សងៗ (6,327)  (25,542)   1,703    6,897  
សម្ត្ េយលៅ្នាារកណាត េ (101,015)  (407,798)  (88,000)  (356,400) 
បាំណ េលផ្សងៗ   25,234    101,870    28,710    116,276  
សាំវធិាន្នសក្ាប់ អត្ថក្បលយាជ្ន៍

លស្ន្នវត្តន៍  14,715    59,404    12,076    48,908  
ស្នច់ក្បាក់ស ទធបានលក្បើក្បាស់កន ង        

ក្បតិ្បតិ្តការ  (1,886,568)  (7,616,076)  (3,726,690)  (15,093,094) 

ការក្បាក់បានទទួេ  1,909,976    7,710,573    1,461,583    5,919,411  
ការក្បាក់បានបង់  (228,201)  (921,247)  (205,690)  (833,045) 
េនធលេើក្បាក់ចាំលណញបានបង់  15 (b) (103,734)  (418,775)  (40,406)  (163,644) 
អត្ថក្បលយាជ្ន៍លស្ន្នវត្តន៍បានបង់ 13 (10,270)  (41,460)  (9,522)  (38,564) 
ស្នច់ក្បាក់ស ទធលក្បើក្បាស់កន ងសកម្មភាេ

ក្បតិ្បត្តិការ (1,406,365)  (5,677,497)  (3,397,823)  (13,761,183) 

េាំហូរស្នច់ក្បាក់េីសកម្មភាេវនិិលយាគ 
ការទិញក្ទេយ និងបរកិាខ រ 10 (25,113)  (101,381)  (30,904)  (125,161) 
ស្នច់ក្បាក់ស ទធលក្បើក្បាស់កន ង 

សកម្មភាេវនិិលយាគ (25,113)  (101,381)  (30,904)  (125,161) 
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កាំណត់្
សាគ េ់ 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្ន ូឆ្ន ាំ 2016 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 

េាំហូរទឹកក្បាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន 
ភាគោភដែេបានបង់ (52,711)  (212,794)  (20,684)  (83,770) 
ស្នច់ក្បាក់ទទួេបានេីក្បាក់កម្ចី  3,668,185    14,808,463    4,450,540    18,024,686  
ការទូទត់្សងក្បាក់កម្ចី (1,369,045)  (5,526,835)  (1,375,901)  (5,572,399) 
ស្នច់ក្បាក់ស ទធទទួេបានេីសកម្មភាេ

ហិរញ្ញបបទន  2,246,429    9,068,834    3,053,955    12,368,517  

ការលកើនលឡើងស ទធនូវស្នច់ក្បាក់ និង  
ស្នច់ក្បាក់សម្មូ្េ  814,951    3,289,956  (374,772)  (1,517,827) 

ស្នច់ក្បាក់ និងស្នច់ក្បាក់សម្មូ្េ 
នាលែើម្ក្ា  257,344    1,042,243   632,116    2,575,873  

េាំលអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -   (3,344)   -   (15,803) 
ស្នច់ក្បាក់ និងស្នច់ក្បាក់សម្មូ្េ  

នាច ងក្ា 21  1,072,295    4,328,855   257,344    1,042,243  
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ក្បតិ្បត្តិការមិ្នដម្នស្នច់ក្បាក់សាំខាន់ៗ  

លៅកន ងឆ្ន ាំ ក្បតិ្បត្តិការមិ្នដម្នស្នច់ក្បាក់សាំខាន់ៗានែូចខាងលក្កាម្៖ 

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ ថ្ងៃទី 31 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2015 

ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
បលងាើនលែើម្ទ នតាម្រយៈការលផ្ទរេីក្បាក់កម្ចី  -  -  1,550,000  6,277,500  
បលងាើនលែើម្ទ នតាម្រយៈការលផ្ទរេីប លរក្បទន

េីភាគទ និក  -  -  210,000  850,500 
បលងាើនលែើម្ទ នតាម្រយៈការលផ្ទរេីទឹកក្បាក់

ជ្ាំពាក់ភាគទ និក  2,020,290   8,155,911   -  - 

បលងាើនប េវោភតាម្រយៈការលផ្ទរេីក្បាក់កម្ចី  -  -  506,385  2,050,859  
បលងាើនប េវោភតាម្រយៈការលផ្ទរេីប លរក្បទន

េីភាគទ និក  -  -  68,607  277,858 
បលងាើនប េវោភតាម្រយៈការលផ្ទរេីទឹកក្បាក់

ជ្ាំពាក់ភាគទ និក  842,157  3,399,788   -  - 
បលងាើនទ នបក្ម្ុងតាម្រយៈ ការលផ្ទរេី 

ក្បាក់ចាំលណញរកាទ ក  13,872  56,001  5,442   22,040 

កាំណត់្សាគ េ់ែូចានភាជ ប់ជាមួ្យ ចាប់េីទាំេ័រទី 15 ែេ់ទី 59 គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ។ 
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1. ព័ត្៌មនទូធៅ

ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  ា៉ា ក់ស ីា៉ា  ភីអិេស ី លៅកាត់្ថា (“ក្កុម្ហ  ន” ឬ “ា៉ា ក់ស ីា៉ា ”) ដែេានល ម្ ុះលែើម្ថា
អងគការ ា៉ា ក់ស ីា៉ា  លែើម្បីអភិវឌឍនលសែាកិចចក្គួ �ស្នរ ជាក្គឹុះស្នថ �នហិរញ្ញវត្ថ  ដែេបានបលងាើត្លឡើងលៅកន ង
ក្េុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា និងច ុះបញ្ជ ីលៅក្កសួងពាណិជ្ជកម្ម លៅដងៃទី 27 ដខ កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ 2005 លក្កាម្បញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម
លេខ Co. 7897E/2005 ។ លៅដងៃទី 10 ដខ សីហា ឆ្ន ាំ 2005 ក្កុ �ម្ហ  នបានទទួេអាជ្ាប័ណណអាជី្វកម្មលេខ 013 េី
្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា កន ងការផ្តេ់លសវាកម្មមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ឲ្យក្បជាជ្នក្កីក្កកន ងក្បលទសកម្ព ជា ។ ្នាារជាតិ្ ថ្ន
កម្ព ជាបានផ្តេ់អាជ្ាប័ណណអាជី្វកម្មអចិថ្្នតយ៍លេខ M.F 013 លែើម្បីក្បកបអាជី្វកម្មជាក្គឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថ លៅកន ងដខ
មិ្ង នា ឆ្ន ាំ 2008 ។ ដងៃ �ទី 22 ដខ ក ម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2012 ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានផ្តេ់អាជ្ាប័ណណអាជី្វកម្ម     អចិថ្្នតយ៍លេខ
M.F 013 ជាមួ្យនឹងល ម្ ុះងមី ា៉ា ក់ស ីា៉ា  មី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  ភីអិេស ី ។ ដងៃ �ទី 22 ដខ កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ 2015 ្នាារជាតិ្ ថ្ន
កម្ព ជាបាន អន ម័្ត្លេើការដកសក្ម្ួេល ម្ ុះងមីរបស់ក្កុម្ហ  នជា ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  ា៉ា ក់ស ីា៉ា  ភីអិេស ី។

ទសសនៈវសិស័យរបស់ក្កុម្ហ  ន គឺកាល យជាក្គឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថ ្នម្ ខ ដែេផ្តេ់លសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ែេ់អតិ្ងិជ្ន។
លបសកម្មរបស់ក្កុម្ហ  នគឺផ្តេ់លសវ កម្មហិរញ្ញវត្ថ ជូ្នែេ់ក្បជាេេរែាដែេានក្បាក់ចាំណូេទ ប ជាេកខណៈ
ឯកត្តប គគេជាក្កុម្ និងអាជី្វកម្មខាន ត្តូ្ច-ម្្យម្ លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការរស់លៅ និងអ ជី្វកម្ម។    ក្កុម្ហ  នលផ្លត ត្
សាំខាន់លេើក រផ្តេ់លសវ កម្មដែេានគ ណភាេខពស់ែេ់អតិ្ងិជ្ន លែើម្បីបាំលេញត្ក្ម្ូវក រខ ងលសែាកិចច និងសងគម្
របស់អតិ្ងិជ្ន ។

ក្កុម្ហ  នល្វើក្បតិ្បត្តិការផ្តេ់លសវ កម្មហិរញ្ញវត្ថ  លៅទីស្នន ក់ការកណាត េលៅផ្ទុះលេខ 21AB ផ្លូវលេខ 271, សង្កា ត់្
ផ្ារលែើម្ងាូវ ខណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំលេញ និងស ខ លៅត្ ម្បណាត លខត្តនានា ដែេានទីតាាំង លៅលខត្តកណាត េ
លខត្តកាំេង់សពឺ និងលខត្តត្ ដកវ ។

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានអន ម័្ត្ ឲ្យលចញផ្ាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ លៅថ្ងៃទី27 ដខលម្ស្ន ឆ្ន ាំ2017។

2 . ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ 

លាេការណ៍គណលនយយសាំខាន់ៗ ដែេបានអន វត្ដកន ងការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ក្ត្ូវបានបង្កា ញជូ្ន
ែូចខាងលក្កាម្។ លាេការណ៍ទាំងលនុះ ក្ត្ូវបានយកម្កអន វត្ដក្បកបលដ្ឋយសងគតិ្ភាេលៅក្គប់ការយិបរលិចេទ 
លេើកដេងដត្ ានការបញ្ជជ ក់លផ្សងេីលនុះ។ 

 (ក) មូ្េដ្ឋា នថ្នការលរៀបចាំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ជាក្បាក់ែ ោល អាលម្រកិ ក្ត្ូវបានលរៀបចាំលឡើង លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្សតង់ដ្ឋរ
គណលនយយកម្ព ជា (លៅកាត់្ថា “CAS”) និងបទបបញ្ញត្តិ និងលាេការណ៍ដណនាាំទក់ទងលៅនឹងគណលនយយរបស់
្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា ។ 
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ (ត្)

(ក) មូ្េដ្ឋា នថ្នការលរៀបចាំ (ត្) 

លាេការណ៍គណលនយយ ដែេបានលក្បើក្បាស់ អាចានភាេខ សាន េី លាេការណ៍គណលនយយដែេក្ត្ូវបាន
ទទួេស្នគ េ់ជាទូលៅ ដែេក្ត្ូវបានលក្បើក្បាស់លៅតាម្បណាដ ក្បលទស និងយ តាដ ្ិការលផ្សងៗ។ ែូចលនុះ របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថ ដែេបានភាជ ប់ម្កជាមួ្យលនុះ មិ្នានបាំណងបង្កា ញអាំេីស្នថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ  េទធផ្េ ក្បតិ្បត្ដិការ និង 
េាំហូរស្នច់ក្បាក់ លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្យ តាដ ្ិការណាលផ្សង   លក្ៅេីក្េុះរាជាណាចក្កកម្ព ជាលនាុះលទ។ លហត្ លនុះ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ទាំងលនុះ សក្ាប់បង្កា ញចាំលពាុះដត្អនកដែេបានក្ជាបអាំេីលាេការណ៍គណលនយយ នីតិ្វ ិ្ ី 
និងការអន វត្ដន៍ លៅកន ងក្េុះរាជាណាចក្កកម្ព ជាដត្ប៉ា លណាណ ុះ។ 

ការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេអន លោម្តាម្ CAS និងបទបបញ្ញត្តិ និងលាេការណ៍ដណនាាំទក់ទងលៅ
នឹងគណលនយយរបស់្នាារជាតិ្ ត្ក្ម្ូវឱ្យលក្បើក្បាស់ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការសនមត្ ដែេាន  ផ្េប៉ាុះពាេ់ែេ់
ត្ថ្ម្លរាយការណ៍របស់ក្ទេយសកម្មនិងបាំណ េ និងការោត្ក្ត្ដ្ឋងេត៌្ានក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េយថាភាេ
ដែេបានរាយការណ៍ គិត្ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  និងប៉ាុះពាេ់ែេ់ចាំនួនថ្នចាំណូេ និង
ចាំណាយដែេបានរាយការណ៍លៅកន ងការយិបរលិចេទលនុះ។ លទុះបីជាការបា៉ា ន់ស្នម នទាំងលនុះ ដផ្ែកលៅលេើការ 
យេ់ែឹងែ៏ស ក្កឹត្បាំផ្ ត្របស់គណៈក្គប់ក្គងលៅលេើក្េឹតិ្ដការណ៍   និងសកម្មភាេលផ្សងៗនាលេេបចច បបននក៏លដ្ឋយ 
ក៏េទធផ្េជាក់ដសតងច ងលក្កាយ អាចខ សេីការបា៉ា ន់ស្នម នទាំងលនុះ។ ដផ្នកដែេទក់ទងនឹងការវនិិចេ័យ ឬ 
ភាេសម គស្នម ញកក្មិ្ត្ខពស់ ឬដផ្នកដែេានការសនមត្ និងការបា៉ា ន់ស្នម ន    សាំខាន់ៗចាំលពាុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
ក្ត្ូវបានបង្កា ញកន ងកាំណត់្សាគ េ់លេខ 3 ថ្នរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ។ 

(ខ) សតង់ដ្ឋរគណលនយយងមី និងបាំណកស្ស្នយ 

លៅថ្ងៃទី28 ដខសីហា ឆ្ន ាំ2009 ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្គណលនយយ (លៅកាត់្ថា “NAC”) ថ្នក្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ  
បានក្បកាសដ្ឋក់ឲ្យលក្បើក្បាស់ “សដង់ដ្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ អនដរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា” (លៅកាត់្ថា “CIFRS”) 
ដែេដផ្ែកទាំងស្សុងតាម្សដង់ដ្ឋរដែេលចញផ្ាយលដ្ឋយក្កុម្ក្បឹកាសដង់ដ្ឋរគណលនយយអនដរជាតិ្ លដ្ឋយក្ាន់ដត្
បដនថម្ពាកយ “កម្ព ជា”។ លនុះគឺគិត្រមួ្ទាំងបាំណកស្ស្នយ និងវលិស្ន្នកម្មលផ្សងៗផ្ងដែរ ដែេអាចលកើត្លឡើង
ចាំលពាុះសដង់ដ្ឋរនីមួ្យៗកន ងកាេៈលទសៈណាក៏លដ្ឋយ។ ស្នថ ប័នដែេានការទទួេខ សក្ត្ូវជាស្នធារណៈ 
ក្ត្ូវលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ខលួន លដ្ឋយអន លោម្តាម្ CIFRS សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេចាប់លផ្ដើម្េី
ថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2012 ឬ បនាទ ប់េីលនុះ។ 

លយាងតាម្ស្នរាចរដណនាាំលេខ 086 សហវ-កជ្គ ច ុះថ្ងៃទី30 ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ2012 ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្គណលនយយថ្ន
ក្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ  បានអន ម័្ត្ឲ្យ ្នាារ  និងក្គឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថ  េនារលេេកន ងការអន វត្ដ CIFRS 
រហូត្ែេ់លែើម្ឆ្ន ាំថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2016 ឬបនាទ ប់េីលនុះ។លយាងតាម្ស្នរាចរដណនាាំលេខ 058 សហវ-កជ្គ ច ុះ
ថ្ងៃទី24 ដខមិ្នា ឆ្ន ាំ2016 ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្គណលនយយថ្នក្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ  បានអន ញ្ជញ ត្ឲ្យ ្នាារ  
និងក្គឹុះស្នថ នហិរញ្ញវត្ថ  េនារលេេកន ងការអន វត្ដ  CIFRS រហូត្ែេ់លែើម្ឆ្ន ាំថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2019 ឬបនាទ ប់ 
េីលនុះ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ (ត្)

(ខ) សតង់ដ្ឋរគណលនយយងមី និងបាំណកស្ស្នយ (ត្) 

សដង់ដ្ឋរគណលនយយកាំេ ងលក្បើក្បាស់នាលេេបចច បបនន ានភាេខ សដបលកេី CIFRS កន ងដផ្នកជាលក្ចើន ។ ែូលចនុះ 
ការអន វត្ដ CIFRS នឹងបណាដ េឲ្យានផ្េប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវនដលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន។ 
គណៈក្គប់ក្គងកាំេ ងល្វើការវាយត្ថ្ម្លនូវផ្េប៉ាុះពាេ់ថ្នការផ្លល ស់បតូរម្កអន វត្ត CIFRS ប៉ា ដនតមិ្នទន់បានចប់ 
សេវក្គប់ទាំងស្សុងលទគិត្ក្តឹ្ម្កាេបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍លនុះ។ 

 (គ) របិូយប័ណណបរលទស 

(i) របិូយប័ណណលាេ និងរបិូយប័ណណសក្ាប់ល្វើការបង្កា ញ 

គណនីទាំងអស់ដែេានលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន ក្ត្ូវបានវាស់ត្ថ្ម្លលដ្ឋយលក្បើក្បាស់ 
របិូយប័ណណថ្នបរយិាកាសលសែាកិចចចម្បង ដែេក្កុម្ហ  នល្វើក្បតិ្បត្ដិការ  (លៅកាត់្ថា “របិូយប័ណណលាេ”)។ 
គណៈក្គប់ក្គងបានកាំណត់្យក  ែ ោល រអាលម្រកិ  ជារបិូយប័ណណលាេរបស់ក្កុម្ហ  នលដ្ឋយស្នរវាាន  ឥទធិេេ
ជាស្នរវនតលេើក្បតិ្បត្តិការរបស់ក្កុម្ហ  ន។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លនុះ ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ 
ដែេជារបិូយប័ណណលាេ និងក៏ជារបិូយប័ណណសក្ាប់បង្កា ញ របស់ក្កុម្ហ  ន។ 

(ii) របិូយប័ណណលាេ និងរបិូយប័ណណសក្ាប់ល្វើការបង្កា ញ 

ក្បតិ្បតិ្ដការជារបិូយប័ណណលផ្សងៗលក្ៅេីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិដែេជារូបិយប័ណណលាេ និងរបិូយប័ណណសក្ាប់ 
បង្កា ញ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាបដូរលៅជាក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ តាម្អក្តាបដូរក្បាក់នាកាេបរលិចេទថ្នក្បតិ្បតិ្ដការលនាុះ។ 
ចាំលណញ និងខាត្ ដែេបណាដ េម្កេីការទូទត់្តាម្ក្បតិ្បតិ្ដការដបបលនុះ និងេីការបដូរក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េ
របិូយវត្ថ នានា ដែេកាំណត់្ជារបិូយប័ណណលផ្សងៗលក្ៅេីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ តាម្អក្តាបដូរនាែាំណាច់ឆ្ន ាំ ក្ត្ូវបាន
កត់្ក្តាលៅកន ងរបាយការណ៍េទធផ្េ។ 

(iii) ការបង្កា ញជាក្បាក់លរៀេ 

លែើម្បីអន វត្តតាម្ចាប់សតីេីគណលនយយ និងសវនកម្ម  ច ុះថ្ងៃទី 11 ដខ លម្ស្ន ឆ្ន ាំ 2016  និងក្បកាសលេខ 643 សហវ 
ក្បក ច ុះថ្ងៃទី 26 ដខ កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ2007 ចាាំាំបាច់ក្ត្ូវឲ្យានការបតូររបិូយប័ណណេីក្បាក់ែ ោល រ អាលម្រកិ លៅជាក្បាក់លរៀេ ។ 

ការបតូររបិូយប័ណណេីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ លៅជាក្បាក់លរៀេ ដែេបានបង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  គឺលែើម្បី
អន លោម្លៅតាម្ក្បកាសលេខ B7-07-164 ច ុះថ្ងៃទី 13 ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 2007 របស់្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាពាក់េ័នធនឹង 
ការលរៀបចាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  លដ្ឋយលក្បើអក្តាបតូរក្បាក់ជាផ្លូវការក្បកាសលដ្ឋយ
្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ដែេ 1 ែ ោល រអាលម្រកិ លសមើនឹង 4,037 លរៀេ (ថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015 : 1 ែ ោល រអាលម្រកិ លសមើនឹង 
4,050 លរៀេ។  
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ  (ត្)

(គ) របិូយប័ណណបរលទស (ត្) 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ដែេបង្កា ញជារបិូយប័ណណក្បាក់លរៀេ មិ្នក្ត្ូវបានល្វើសវនកម្ម និងមិ្នក្ត្ូវបានយកម្ក 
បកស្ស្នយថា តួ្លេខក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិក្ត្ូវបានបតូរលៅជាក្បាក់លរៀេ ឬនឹងក្ត្ូវបតូរជាក្បាក់លរៀេ នាលេេអនាគត្
តាម្អក្តាបតូរក្បាក់លនុះ ឬអក្តាបតូរក្បាក់លផ្សងលទៀត្លនាុះលឡើយ ។ 

( ) មូ្េដ្ឋា នថ្នការសរ បរមួ្ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន រមួ្បញ្ចូ េរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ទីស្នន ក់ការកណាត េ និងបណាត ស្នខា
តាម្លខត្ត ក្កុងនានារបស់ខលួន ។  រាេ់សម្ត្ េយ និងក្បតិ្បត្តិការអនតរស្នខាទាំងអស់ក្ត្ូវ បានេ បបាំបាត់្លចាេ ។ 

 (ង) ស្នច់ក្បាក់ និងស្នច់ក្បាក់សម្មូ្េ 

ស្នច់ក្បាក់ និងស្នច់ក្បាក់សម្មូ្េរួម្ានសម្ត្ េយស្នច់ក្បាក់ ្នាារ ក្បាក់បលញ្ញើលៅ្នាារ    និងការវនិិលយាគ 
រយៈលេេខលី ដែេានកាេវស្ននតលៅលេេត្ម្ាេ់ែាំបូងានរយៈលេេ 3 ដខ ឬតិ្ចជាង និងដែេអាចបតូរជា 
ស្នច់ក្បាក់លេេណាក៏បានលដ្ឋយានហានិភ័យតិ្ចតួ្ចចាំលពាុះការផ្លល ស់បតូរត្ថ្ម្ល ។ 

(ច) ក្បាក់បលញ្ញើលៅ្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា

ក្បាក់បលញ្ញើត្ម្ាេ់ត្ ម្ចាប់ ក្ត្ូវបានរកាទ កលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ស្សបតាម្ចាប់សតីេីក្គឹុះស្នថ ន្នាារ និង
ហិរញ្ញវត្ថ ថ្នក្េុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា និងក្ត្ូវបានកាំណត់្ជាភាគរយថ្នលែើម្ទ នអបបបរារបស់្នាារ និង 
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នដែេត្ក្ម្ូវលដ្ឋយ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ។ ក្បាក់បលញ្ញើលៅ្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជាក្ត្ូវបាន
កត់្ក្តាតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្ ។ 

 (េ) ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន 

ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នដែេបានបង្កា ញលៅកន ងតារាងត្ េយការ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ថ្ងលលែើម្ដែេលៅសេ់ ែក
លចញចាំនួនទាំងឡាយណាដែេបានេ បលចាេ សាំវធិាន្នជាក់ោក់ និងសាំវធិាន្នទូលៅ សក្ាប់ឥណទន
អាក្កក់ និងជាប់សងស័យ ។  
ឥណទនក្ត្ូវបានជ្ក្ម្ុះលចញេីបញ្ញី លៅលេេដែេាម នេទធភាេជាក់ោក់ថានឹងអាចក្បមូ្េបានម្កវញិ។  

 (ជ្) សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងជាប់សងសយ័

ភាេក្គប់ក្ាន់ថ្នសាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងជាប់សងស័យ ក្ត្ូវបានវនិិចេ័យក្បចាាំដខលដ្ឋយ 
គណៈក្គប់ក្គង។ 

ក្កុម្ហ  នបានអន វត្ដការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងសាំវធិាន្ន តាម្ត្ក្ម្ូវការរបស់ក្បកាសលេខ B7-02-186 
ក្ប.ក. ច ុះថ្ងៃទី13 ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ2002។ ក្បកាសលនុះត្ក្ម្ូវឲ្យក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ទាំងឡាយ ល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ 
សាំលេៀត្ឥណទនរបស់ខលួនជា 4 ថាន ក់  ដផ្ែកលេើចាំនួនថ្ងៃដែេហួសកាេកាំណត់្សងថ្នក្បាក់លែើម្  និង  ឬការក្បាក់ 
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ  (ត្)

(ជ្) សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងជាប់សងសយ័ (ត្) 

លហើយសាំវធិាន្នជាក់ោក់អបបរាដែេត្ក្ម្ូវ ក្ត្ូវបានផ្តេ់ឲ្យតាម្រយៈចាំដណកថាន ក់ឥណទន លដ្ឋយមិ្នគិត្េី
ក្ទេយសកម្ម (លេើកដេងដត្ស្នច់ក្បាក់) ដែេបានដ្ឋក់ជាក្ទេយបញ្ជច ាំ ែូចខាងលក្កាម្៖ 

ចាំណាត់្ថាន ក់ ចាំនួនថ្ងៃដែេហួសកាេកាំណត់្សង អក្តាសាំវធិាន្ន 
ឥណទនរយៈលេេខលី (តិ្ចជាងមួ្យឆ្ន ាំ): 
ឥណទនសតង់ដ្ឋរ តិ្ចជាង 30 ថ្ងៃ 0% 
ឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ េី 30 ែេ់ 59 ថ្ងៃ 10% 
ឥណទនជាប់សងស័យ េី 60 ែេ់ 89 ថ្ងៃ 30% 
ឥណទនបាត់្បង់ េី 90 ថ្ងៃលឡើងលៅ 100% 
ឥណទនរយៈលេេដវង (លេើសេីមួ្យឆ្ន ាំ): 
ឥណទនសតង់ដ្ឋរ តិ្ចជាង 30 ថ្ងៃ 10% 
ឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ េី 30 ែេ់ 179 ថ្ងៃ 10% 
ឥណទនជាប់សងស័យ េី 180 ែេ់ 359 ថ្ងៃ 30% 
ឥណទនបាត់្បង់ េី 360 ថ្ងៃលឡើងលៅ 100% 

បដនថម្េីលេើសាំវធិាន្នជាក់ោក់ ទឹកក្បាក់ថ្នសាំវធិាន្នដែេលេើសេីភាគរយដែេបានកាំណត់្លដ្ឋយ NBC 
ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាសាំវធិាន្នទូលៅ គឺ 90% ថ្នឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ និង 70% ថ្នឥណទនជាប់សងស័យ។ 
សរ បម្កគឺ 100% ថ្នសាំវធិាន្នក្ត្ូវបានផ្តេ់ឲ្យឥណទនលៅលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ។ 

ឥណទនក្ត្ូវបានេ បលចាេ លៅលេេវាក្ត្ូវបានេិចារណាថាមិ្នអាចក្បមូ្េបាន។ ឥណទនដែេបានេ បបាំបាត់្
លចាេក្ត្ូវបានកាត់្លចញេីឥណទនដែេលៅសេ់ និងសាំវធិាន្នលេើឥណទនអាក្កក់ និងជាប់សងស័យ ។ 

ការក្បមូ្េបានម្កវញិនូវឥណទន ដែេបានេ បបាំបាត់្លចាេេីលេេម្ ន ក្ត្ូវទទួេស្នគ េ់ជាចាំណូេ ក្បតិ្បត្តិការ
លផ្សងៗ លៅកន ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។ 

(ឈ) ការក្បាក់េយួរទ ក 

ការក្បាក់េយួរទ ក ត្ាំណាងឲ្យការក្បាក់លេើឥណទនមិ្នែាំលណើ រការ ដែេការកត់្ក្តាជាក្បាក់ចាំណូេ ក្ត្ូវបានេយួរ
ទ ករហូត្ែេ់វាក្ត្ូវទទួេស្នគ េ់ជាក្បាក់ចាំណូេេិត្ក្បាកែតាម្មូ្េដ្ឋា ន ស្នច់ក្បាក់ ។ ឥណទនមិ្នែាំលណើ រការ
រមួ្បញ្ចូ េ ឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ ឥណទនជាប់សងស័យ និង ឥណទនបាត់្បង់។ 

ការក្បាក់េយួរទ ក ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាការែកលចញេីការក្បាក់ក្ត្ូវទទួេ ។ 

(ញ) ក្ទេយសកម្មលផ្សង  ៗ

ក្ទេយសកម្មលផ្សងៗ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្ ។  ការបា៉ា ន់ស្នម នក្ត្ូវបានល្វើលឡើង សក្ាប់ឥណលទយយដែេជាប់
សងស័យ ដផ្ែកលេើការេិនិត្យលេើចាំនួនដែេលៅសេ់នាការយិបរលិចេទ។ 
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ (ត្)

(ែ) ក្ទេយ និងបរកិាខ រ 

ក្ទេយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្ ែករ ាំេស់បងគរ និងការខាត្បង់លេើឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្ម្លបងគរ 
ក្បសិនលបើាន ។  ថ្ងលលែើម្រួម្ានចាំណាយផ្លទ េ់លផ្សងៗកន ងការនាាំយកក្ទេយលនាុះ ម្កកាន់ទីតាាំង និងេកខខណឌ
ចាាំបាច់ លែើម្បីឲ្យវាអាចល្វើក្បតិ្បត្តិការលៅតាម្ការលក្ាងទ ករបស់ គណៈក្គប់ក្គង់។ 

ចាំណាយបនាទ ប់ដែេពាក់េ័នធលៅនឹងដផ្នកមួ្យថ្នក្ទេយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ដែេបានទទួេស្នគ េ់រួចម្ក លហើយ 
ក្ត្ូវបានបូកបញ្ចូ េលៅកន ងត្ថ្ម្លលយាងថ្នដផ្នកលនាុះ ក្បសិនលបើក្បាកែថា វាផ្តេ់អត្ថក្បលយាជ្ន៍ លសែាកិចចនាលេេ
អនាគត្ែេ់ក្កុម្ហ  នលេើសេីសតង់ដ្ឋរលែើម្ ។  រាេ់ការចាំណាយបនាទ ប់លផ្សងលទៀត្ ក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់ជា
ចាំណាយលៅកន ងក្ាដែេបានលកើត្លឡើង ។ 

ការស្នងសង់កាំេ ងែាំលណើ រការ មិ្នក្ត្ូវបានគិត្រ ាំេស់លទ។ រ ាំេស់លេើក្ទេយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់ជា
ចាំណាយលៅកន ងរបាយការណ៍េទធផ្េ លដ្ឋយ លក្បើអក្តា និងវ ិ្ ីស្នស្តសតរ ាំេស់ែូចខាងលក្កាម្៖ 

 អក្តា វ ិ្ ីស្នស្តសត 

ការដកេាំអអារជួ្េ 10%-50% រ ាំេស់លងរ 
បរកិាខ រការយិាេ័យ 25% រ ាំេស់ងយច ុះ 
ក ាំេយូទ័រ និងសាភ រៈេ័ត៌្ានវទិា 50% រ ាំេស់ងយច ុះ 
លក្គឿងសង្កា រមឹ្ និងលក្គឿងបាំពាក់ 25% រ ាំេស់ងយច ុះ 
យានយនត 25% រ ាំេស់ងយច ុះ 

ក្បសិនលបើត្ថ្ម្លលៅសេ់ថ្នក្ទេយសកម្មណាមួ្យ លេើសេីត្ថ្ម្លបា៉ា ន់ស្នម នដែេអាចក្បមូ្េម្កវញិបាន វាក្ត្ូវបាន
កត់្ក្តាបនថយភាល ម្ឲ្យលៅលសមើនឹងចាំនួនដែេអាចក្បមូ្េម្កវញិបាន។  

ចាំលណញ ឬខាត្េីការឈប់លក្បើ ឬការេក់លចញដផ្នកថ្នក្ទេយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រណាមួ្យក្ត្ូវបានកាំណត់្លដ្ឋយ  
ភាេខ សាន រវាងស្នច់ក្បាក់ទទួេបានេីការេក់ និងត្ថ្ម្លលយាងថ្នដផ្នកលនាុះ លហើយក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់ លៅកន ង
របាយការណ៍េទធផ្េ។ 

ក្ទេយសម្បត្តិ និងបរកិាខ រ ដែេបានែករ ាំេស់អស់លហើយក្ត្ូវបានរកាទ កកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  រហូត្ែេ់ថ្ងៃ
ដែេក្ទេយ និងបរកិាខ រទាំងលនាុះក្ត្ូវបានេក់លចញ ឬេ បបាំបាត់្លចាេ ។ 
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ (ត្)

(ឋ) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល 

(i) ក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

ក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លនាកាេបរលិចេទរបាយការណ៍នីមួ្យៗលែើម្បីកាំណត់្ថាលត្ើាន ភសត តាង
ណាមួ្យដែេបង្កា ញថា ក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទាំងលនាុះានឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល ។  ក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ក្ត្ូវបាន
ចាត់្ទ កថាានឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្លក្បសិនលបើានលហត្ ការណ៍មួ្យ ឬលក្ចើនជ្ុះឥទធិេេជា អវជិ្ជានលៅលេើេាំហូរ 
ទឹកក្បាក់បា៉ា ន់ស្នម ននាលេេអនាគត្របស់ក្ទេយសកម្មលនាុះ ។  ករណីលនុះមិ្ន ក្ត្ូវអន វត្តចាំលពាុះ  ឥណទនផ្តេ់ែេ់
អតិ្ងិជ្នលនាុះលទ លដ្ឋយវាក្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកន ងលាេនលយាបាយ គណលនយយលដ្ឋយដឡកលៅកន ងកាំណត់្សាគ េ់ 
2 (ជ្) ។   

រាេ់ក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ លទេស្នរវនត ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្េិនិត្យឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្លតាម្មូ្េដ្ឋា នលទេ ។  ក្ទេយសកម្ម     
លៅសេ់ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លជារួម្កន ងក្កុម្ក្ទេយសកម្មដែេានហានិភ័យឥណទនស្សលែៀងាន  ។ 

ការខាត្បង់លេើឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្លក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់លៅកន ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។ 

ការខាត្បង់លេើឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្លក្ត្ូវែកលចញ ក្បសិនលបើានក្េឹត្តិការណ៍លកើត្លឡើងបនាទ ប់េីការទទួេ ស្នគ េ់ការខាត្
បង់លេើឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្លត្ក្ម្ូវឲ្យែកលចញ ។ 

(ii) ក្ទេយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថ  

ក្ទេយសកម្មទាំងឡាយណាដែេក្ត្ូវល្វើរ ាំេស់ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្េិនិត្យរកឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្លរបស់វា លៅលេេណាដែេ
ានក្េឹតិ្ដការណ៍ ឬការផ្លល ស់បដូរកាេៈលទសៈណាមួ្យចងែ េបង្កា ញថា ត្ថ្ម្លលយាងរបស់វានឹងមិ្នអាចស្សង់ 
ម្កវញិបាន។ ការខាត្បង់លេើឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាតាម្ចាំនួនេាំលអៀងរវាងត្ថ្ម្លលយាងថ្នក្ទេយលនាុះ 
ល្ៀបជាមួ្យត្ថ្ម្លដែេអាចស្សង់ម្កវញិបាន។ ត្ថ្ម្លដែេអាចស្សង់ម្កវញិបាន គឺជាត្ថ្ម្លមួ្យណាដែេខពស់
ជាងលគរវាងត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នក្ទេយលនាុះ    ែកចាំណាយកន ងការេក់    និងត្ថ្ម្លលក្បើក្បាស់ ។ កន ងការវាយត្ថ្ម្លរក 
ឱ្នភាេក្ទេយទាំងឡាយក្ត្ូវបានចាត់្ជាក្កុម្តូ្ចៗបាំផ្ ត្ លែើម្បីកាំណត់្េីេាំហូរស្នច់ក្បាក់របស់វានីមួ្យៗ (ឯកតា
បលងាើត្ស្នច់ក្បាក់)។ 

ការខាត្ដែេបណាត េម្កេីការងយច ុះត្ថ្ម្ល ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាកន ងរបាយការណ៍េទធផ្េ កន ងឆ្ន ាំដែេវាបាន 
លកើត្លឡើង។ កត់្ក្តាក្ត្េប់ម្កវញិថ្នការខាត្ ដែេបណាត េម្កេីការងយច ុះត្ថ្ម្លក្ត្ូវបានកត់្ក្តាកន ង 
របាយការណ៍េទធផ្េលៅតាម្ទាំហាំថ្នត្ថ្ម្លលយាងរបស់ក្ទេយសកម្ម ដែេមិ្នលេើសេីត្ថ្ម្លលយាងេីម្ នការខាត្
ដែេបណាត េម្កេីការងយច ុះត្ថ្ម្លកាត់្រ ាំេស់លចញ។ 
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ (ត្)

(ឌ) ក្បាក់កម្ចី 

ក្បាក់កម្ចីក្ត្ូវបានបង្កា ញតាម្ត្ថ្ម្លលែើម្ លហើយបនាទ ប់ម្កលទៀត្ក្ត្ូវបានបង្កា ញតាម្ត្ថ្ម្លលៅសេ់។  

លស្នហ  យលផ្សងៗដែេបានចាំណាយលែើម្បីទទួេបាន ក្បាក់កម្ចី ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាជាចាំណាយលៅកន ង របាយការណ៍
េទធផ្េ។ 

(ឍ) អត្ថក្បលយាជ្ន៍លស្ន្នវត្តន៍ 

ក្កុម្ហ  នផ្តេ់អត្ថក្បលយាជ្ន៍ែេ់និលយាជិ្ត្របស់ខលួន ត្ ម្លាេក រណ៍មូ្េនិ្ិលស្ន្ននិវត្តន៍ ។ និលយាជិ្ត្ដែេ
បានបញ្ច ប់រយៈលេេស កេបង ានសិទធិចូេរមួ្កន ងមូ្េនិ្ិលស្ន្ននិវត្តន៍លនុះ ។  

និលយាជិ្ត្ចូេរមួ្ចាំដណកចាំនួន 3% ថ្នក្បាក់លបៀវត្សរក៍្បចាាំដខរបស់េួកលគ លហើយក្កុម្ហ  នចូេរមួ្ចាំដណកចាំនួន 3% 
។ ក ររមួ្ចាំដណករបស់ក្កុម្ហ  ន ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាជាចាំណាយលៅកន ងរបាយក រណ៍េទធផ្េ ។  

មូ្េនិ្ិលស្ន្ននិវត្តន៍ នឹងក្ត្ូវទូទ ត់្ជូ្ននិលយាជិ្ត្ (និលយាជិ្ត្ដែេបានចូេរួម្ចាំដណកកន ងមូ្េនិ្ិ) លៅលេេ 
ដែេេួកលគចូេនិវត្តន៍ ោឈប់េីក រង រ ឬក្ត្ូវបញ្ឈប់េីក រង រ ក្បសិនលបើនិលយាជិ្ត្បានបលក្ម្ើការង្ករលៅក្កុម្ហ  ន
កន ងរយៈលេេ 3 ឆ្ន ាំ ឬលក្ចើនជាងលនុះ ។ចាំនួនដែេនិលយាជិ្ត្បានរួម្ចាំដណក ក្ត្ូវបាន ក្កុម្ហ  នទូទត់្ជូ្នយា៉ាងលេញ
លេញ លទុះបីជានិលយាជិ្ត្បលក្ម្ើការង្ករតិ្ចជាង 3ឆ្ន ាំក៏លដ្ឋយ។  

និលយាជិ្ត្ទាំងឡាយណាដែេក្ត្ូវបានបញ្ឈប់េីការង្ករ លដ្ឋយស្នរការក្បក្េឹត្តខ សេគង្ៃន់្ៃរអាចទទួេបាន 
មូ្េនិ្ិលនុះក្តឹ្ម្ចាំដណកដែេនិលយាជិ្ត្លនាុះបានបង់ លដ្ឋយមិ្នគិត្អតី្ត្ភាេការង រ របស់និលយាជិ្ត្រូប            
លនាុះលឡើយ ។

 (ណ) សាំវធិាន្ន 

សាំវធិាន្ន ក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់លៅលេេដែេក្កុម្ហ  នានកាត្េវកិចចតាម្ផ្លូវចាប់ ឬកាត្េវកិចច ក្បលយាេ  
នាលេេបចច បបនន ដែេជាេទធផ្េថ្នក្េឹត្តិការណ៍កនលងផ្ ត្លៅ លហើយដែេត្ក្ម្ូវឲ្យានេាំហូរ លចញនូវ   
អត្ថក្បលយាជ្ន៍លសែាកិចច កន ងការបាំលេញនូវកាត្េវកិចចលនាុះ  លហើយចាំនួនទឹកក្បាក់ក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ស្នម នគួរឲ្យលជ្ឿជាក់
បាន ។  

លៅលេេដែេានកាត្េវកិចចស្សលែៀងាន លក្ចើន កក្មិ្ត្ថ្នេាំហូរលចញលែើម្បីទូទត់្កាត្េវកិចចលនាុះ ក្ត្ូវបានកាំណត់្ 
លដ្ឋយគិត្លៅលេើចាំណាត់្ថាន ក់ថ្នកាត្េវកិចចលនាុះទាំងមូ្េ។ សាំវធិាន្នក្ត្ូវបានកត់្ក្តា លទុះបីជាកក្មិ្ត្េាំហូរ
លចញថ្នកាត្េវកិចចណាមួ្យលៅកន ងចាំណាត់្ថាន ក់កាត្េវកិចចែូចាន លនាុះានចាំនួនតូ្ចក៏លដ្ឋយ។ 

(ត្) េនធលេើក្បាក់ចាំលណញ និងេនធេនារ 

េនធលេើក្បាក់ចាំលណញ រួម្ានេនធលេើក្បាក់ចាំលណញក្បចាាំឆ្ន ាំ និងេនធេនារ ។  េនធលេើក្បាក់ចាំលណញ ក្ត្ូវបានទទួេ
ស្នគ េ់លៅកន ងរបាយការណ៍េទធផ្េ ។  េនធលេើក្បាក់ចាំលណញក្បចាាំឆ្ន ាំ គឺជាេនធដែេរ ាំេឹងថា ក្ត្ូវបង់លៅលេើក្បាក់
ចាំលណញជាប់េនធក្បចាាំឆ្ន ាំ លដ្ឋយលក្បើអក្តាេនធដែេបានអន ម័្ត្ ឬបានអន ម័្ត្មួ្យភាគ ា្ំលៅកាេបរលិចេទតារាង
ត្ េយការ និង និយ័ត្ភាេទាំងឡាយលៅលេើេនធក្ត្ូវបង់េីឆ្ន ាំម្ នៗ ។  
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ (ត្)

(ត្) េនធលេើក្បាក់ចាំលណញ និងេនធេនារ (ត្) 

េនធេនារ ក្ត្ូវបានកាំណត់្តាម្វ ិ្ ីស្នស្តសតតារាងត្ េយការលេើភាេេាំលអៀងបលណាត ុះអាសននរវាងត្ថ្ម្លលយាងរបស់    
ក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  និងត្ថ្ម្លលយាងសក្ាប់ការគិត្េនធ ។  ចាំនួនេនធេនារ 
ដែេបានកាំណត់្លនាុះ គឺដផ្ែកលេើេកខណៈដែេអាចលក្បើក្បាស់បាន ឬអាចកាត់្កងបាន នូវត្ថ្ម្លលយាងរបស់ 
ក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េលដ្ឋយលក្បើអក្តាេនធកាំណត់្លៅថ្ងៃតារាងត្ េយការ ។ 

េនធេនារជាក្ទេយសកម្ម ក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់ដត្កន ងករណីអាចនឹងលកើត្ានលឡើងនូវក្បាក់ចាំលណញជាប់េនធ នាលេេ
អនាគត្ដែេអន ញ្ជញ ត្ឲ្យលក្បើក្បាស់កាត់្កងជាមួ្យេនធេនារលនាុះបាន ។  េនធេនារជាក្ទេយសកម្ម ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្េិនិត្យ
លៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចេទរបាយការណ៍ និងក្ត្ូវបានកាត់្បនថយកន ងករណីមិ្នអាចលក្បើ ក្បាស់នូវ            អត្ថក្បលយាជ្ន៍េនធ
ទាំងលនាុះបាន ។ 

(ង) ទ នបក្ម្ងុស្សបចាប់ 

លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្េកខនតិកៈ ក្កុម្ហ  នក្ត្ូវបដងវរក្បាក់ចាំលណញស ទធសក្ាប់ការយិបរលិចេទម្ នចាំនួន 5% 
ចូេកន ងទ នបក្ម្ុង ។  ការបដងវរលនុះនឹងបញ្ឈប់លៅលេេដែេទ នបក្ម្ុងានចាំនួនលសមើនឹង 10% ថ្ន លែើម្ទ នបាន       
ច ុះបញ្ជ ីរបស់ក្កុម្ហ  ន ។  

 (ទ) ភាគោភ 

ភាគោភដែេក្ត្ូវបានក្បកាសនិងអន ម័្ត្លដ្ឋយភាគទ និក លៅម្ នកាេបរលិចេទរបាយការណ៍ ក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់
ជាបាំណ េ និងក្ត្ូវកត់្ក្តាលដ្ឋយែកលចញេីក្បាក់ចាំលណញរកាទ កលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ។  

ភាគោភដែេក្ត្ូវបានក្បកាស និងអន ម័្ត្លដ្ឋយភាគទ និក បនាទ ប់េីកាេបរលិចេទរបាយការណ៍ មិ្នក្ត្ូវបាន
ទទួេស្នគ េ់ជាបាំណ េលទ ប៉ា ដនតក្ត្ូវបង្កា ញលៅកន ងកាំណត់្សាគ េ់សតីេីក្េឹត្តិការណ៍លក្កាយ កាេបរលិចេទ 
របាយការណ៍លៅកន ង កាំណត់្សាគ េ់ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ។ 

(្) ការទទួេស្នគ េ់ក្បាក់ចាំណូេ និងចាំណាយ 

ចាំណូេការក្បាក់ក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់លដ្ឋយដផ្ែកលេើមូ្េដ្ឋា នបងគរ ។  លៅលេេដែេឥណទនមួ្យក្ត្ូវបាន       
ចាត់្ថាន ក់ជាឥណទនមិ្នែាំលណើ រការ ការកត់្ក្តាចាំណូេេីការក្បាក់ក្ត្ូវបានេយួរទ ករហូត្ែេ់លេេដែេក្កុម្ហ  ន
បានទទួេស្នច់ក្បាក់ជាក់ដសតង ។  ចាំណូេេីការក្បាក់ក្ត្ូវបានល្វើការគណនាលដ្ឋយលក្បើវ ិ្ ីស្នស្តសត   សម្ត្ េយ
ងយច ុះលេើសម្ត្ េយឥណទនដែេលៅសេ់ក្បចាាំដខ ។ 

កថ្ក្ម្លសវាកម្មរែាបាេឥណទន ក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់ជាចាំណូេ លៅលេេដែេទឹកក្បាក់ឥណទនក្ត្ូវបានផ្តេ់ែេ់ 
អតិ្ងិជ្ន ។  កថ្ក្ម្លសវាកម្មឥណទនក្ត្ូវបានគណនាលដ្ឋយលក្បើក្បាក់លែើម្និងអក្តាកថ្ក្ម្លសវាកម្ម ។  

ចាំណាយក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់តាម្មូ្េដ្ឋា នបងគរ ។ 
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2. ធោលនធោបាយ្ណធនយយសខំាន់ៗ (ត្)

(ន)  ចាំណូេេីក្បតិ្បត្តិការលផ្សង  ៗ

ក្កុម្ហ  នទទួេបានចាំណូេេីការេិន័យេីអតិ្ងិជ្ន សក្ាប់ឥណទនដែេបានបង់យឺត្យា៉ា វ។ ចាំណូេលនុះក្ត្ូវ
បានទទួេស្នគ េ់តាម្មូ្េដ្ឋា នស្នច់ក្បាក់។ 

(ប) ភតិ្សនាក្បតិ្បត្តិការ 

រាេ់ភតិ្សនាទាំងឡាយដែេហានិភ័យ និងកម្មសិទិធរបស់ាច ស់ក្ទេយជាស្នរវនត ក្ត្ូវបានរកាលៅភាគី ាច ស់ជួ្េ 
ក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់ជាភតិ្សនាក្បតិ្បត្តិការ ។  ថ្ងលឈនួេដែេក្ត្ូវទូទត់្លេើភតិ្សនា ក្បតិ្បត្តិការ ក្ត្ូវបាន  
ទទួេស្នគ េ់កន ងរបាយការណ៍េទធផ្េតាម្វ ិ្ ីស្នស្តសត រ ាំេស់លងរលៅតាម្លងរលវោ របស់ភតិ្សនា ។   

(ផ្)  ការបងគត់្លេខ 

តួ្លេខលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ក្ត្ូវបានបងគត់្សក្ាប់ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ និងខទង់ពាន់សក្ាប់ក្បាក់លរៀេ។ 

3. ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការវនិិឆេ័យ្ណធនយយសខំាន់ៗ
ការវនិិចេ័យ ការសនមត្ និងការបា៉ា ន់ស្នម ន ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លជាក្បចាាំ លដ្ឋយដផ្ែកលេើបទេិលស្ន្ន៍ និងកតាត លផ្សងៗ
រមួ្ទាំងការរ ាំេឹងទ កនូវក្េឹត្តិការណ៍នាលេេអនាគត្ ដែេអាចលជ្ឿជាក់ថាានេកខណៈសម្ស្សបតាម្កាេៈលទសៈ។
្នាារល្វើការវនិិចេ័យ សនមត្ និងបា៉ា ន់ស្នម ន ពាក់េ័នធនឹងអនាគត្។ លបើគិត្តាម្និយម្ន័យេទធផ្េបានេីការបា៉ា ន់ស្នម ន
គណលនយយ គឺកក្ម្លសមើលៅនឹងេទធផ្េជាក់ដសតង ណាស់។ ការវនិិចេ័យ ការសនមត្ និងការបា៉ា ន់ស្នម ន ដែេាន
ហានិភ័យខពស់កន ងការបងារឲ្យាននូវការដកត្ក្ម្ូវជាស្នរវនតនូវត្ថ្ម្លលយាងរបស់ក្ទេយសកម្ ម និងបាំណ េ ានបង្កា ញ
ែូចខាងលក្កាម្។

3.1 ក្បភេសាំខាន់ៗថ្នការបា៉ា ន់ស្នម នមិ្នចាស់ោស់ 

(i) សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងជាប់សងសយ័ 
ក្កុម្ហ  នត្ក្ម្ូវឲ្យវអន វត្តតាម្ក្បកាសលេខ B7-02-186 ច ុះថ្ងៃទី 13 ដខ កញ្ជញ  ឆ្ន ាំ 2002 សតីេីការល្វើសាំវធិាន្ន
សក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងជាប់សងស័យ និងចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនចាាំបាច់ត្ក្ម្ូវលដ្ឋយចាប់។ ្នាារកណាត េ 
ត្ក្ម្ូវឲ្យស្នថ ប័ន   មី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ល្វើការចាត់្ថាន ក់ឥណទនរបស់ខលួនជាបួនថាន ក់ លហើយក្ត្ូវក្បាកែថា សាំវធិាន្ន
ជាក់ោក់អបបបរាចាាំបាច់ត្ក្ម្ូវលដ្ឋយចាប់ ក្ត្ូវបានល្វើលឡើងតាម្ចាំណាត់្ថាន ក់លនុះ លដ្ឋយមិ្នគិត្ែេ់ 
ក្ទេយសកម្ម ដែេបានដ្ឋក់ជាវត្ថ បញ្ជច ាំ (លេើកដេងដត្ស្នច់ក្បាក់)។ 

បដនថម្េីលេើសាំវធិាន្នជាក់ោក់ ទឹកក្បាក់ថ្នសាំវធិាន្នដែេលេើសេីភាគរយដែេបានកាំណត់្លដ្ឋយ NBC 
ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាសាំវធិាន្នទូលៅ គឺ 90% ថ្នឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ និង 70% ថ្នឥណទនជាប់សងស័យ។ 
សរ បម្កគឺ 100% ថ្នសាំវធិាន្នក្ត្ូវបានផ្តេ់ឲ្យឥណទនលៅលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ។ 
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3. ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការវនិិឆេ័យ្ណធនយយសខំាន់ៗ (ត្)

3.1 ក្បភេសាំខាន់ៗថ្នការបា៉ា ន់ស្នម នមិ្នចាស់ោស់ (ត្) 

 (ii) េនធលេើក្បាក់ចាំលណញ 

ក្បេ័នធេនធដ្ឋរលៅកន ងក្េុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា ានេកខណៈលក្ចើនក្បលភទ និងជាបញ្ញតិ្តានការផ្លល ស់បតូរ 
ញឹកញាប់ ដែេជាទូលៅានភាេមិ្នចាស់ោស់ ានភាេផ្ទ យាន  និងអាស្ស័យលៅលេើការ បកស្ស្នយ។ ជាទូលៅ
យ តាត ្ិការ និងអាជ្ា្រេនធភាគលក្ចើន ដត្ងដត្ានការបកស្ស្នយលផ្សងៗេីាន  ។ េនធ គឺក្ត្ូវសថិត្លក្កាម្ការក្ត្ួត្េិនិត្យ 
និងការអលងាត្លដ្ឋយអាជ្ា្រ ដែេបានផ្តេ់សិទធិលដ្ឋយចាប់កន ងការ ដ្ឋក់េិន័យ ដ្ឋក់ទណឌ កម្ម និងបង់ការក្បាក់ ។  

បញ្ជា ទាំងលនុះ អាចបលងាើត្ឲ្យានហានិភ័យេនធយា៉ាងខាល ាំងសក្ាប់ក្កុម្ហ  ន ។  អនកក្គប់ក្គងលជ្ឿជាក់ថា េួកលគាន
ការយេ់ែឹងេីបទបញ្ញតិ្តេនធដែេពាក់េ័នធ និងបានល្វើសាំវធិាន្ន ដែេានេកខណៈ ក្គប់ក្ាន់ លដ្ឋយដផ្ែកលៅលេើ
ការបកស្ស្នយថ្ននីតិ្កម្មេនធ ។  ក៏ប៉ា ដនតអាជ្ា្រជាប់ពាក់េ័នធ អាចនឹងានបាំណកស្ស្នយខ សាន  លហើយផ្េប៉ាុះពាេ់
អាចានទាំហាំ ា្ំ ។ 

3.2  ការវនិិចេ័យសាំខាន់ៗកន ងការអន វត្តលាេការណ៍គណលនយយ 

េ ាំានការវនិិចេ័យសាំខាន់  ៗក្ត្ួវបានល្វើលឡើងលដ្ឋយគណៈក្គប់ក្គង ចាំលពាុះការអន វត្តន៍លាេការណ៍គណលនយយរបស់
ក្កុម្ហ  ន ដែេនាាំឲ្យានភាេប៉ាុះពាេ់ជាស្នរវនតលេើចាំនួនដែេបានទទួេស្នគ េ់កន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ    លក្ៅេី
ការបា៉ា ន់ស្នម នទាំងឡាយដែេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។ 

4. ស្ថឆ់គបារ់រនងុថ្ែ

ចាំនួនខាងលេើ ក្ត្ូវបានល្វើការវភិាគតាម្របិូយប័ណណែូចខាងលក្កាម្៖ 

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  9,753  39,373  14,498  58,717 
ក្បាក់លរៀេ  482  1,946   813  3,292  

 10,235  41,319  15,311  62,009 

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

ទីស្នន ក់ការកណាត េ  7,479  30,193  14,200  57,509 
ស្នខាលផ្សងៗ  2,756  11,126  1,111  4,500  

 10,235  41,319  15,311  62,009 
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5. គបារប់ធញ្ញ ើធៅ្នាោរជាត្ ិថ្នរមពុជា

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

ក្បាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ៈ
            លែើម្ទ នច ុះបញ្ជ ី  254,765  1,028,486    153,750  622,688 
គណនីចរនត  815  3,290    509  2,061  

 255,580  1,031,776    154,259  624,749 

ក្បាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទ នក្ត្ូវបានរកាទ កលៅ្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា លដ្ឋយអន លោម្លៅតាម្ក្បកាសរបស់
្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខ ្7-00-06 ក្ប.ក សដីេីការផ្តេ់អាជ្ាប័ណណទទួេក្បាក់បលញ្ញើេី ស្នធារណជ្នរបស់
ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  ចាំនួន  5% ថ្នលែើម្ទ នច ុះបញ្ជ ី ។  ក្បាក់ត្ម្ាេ់លនុះ នឹងក្ត្ូវ បងវិេឲ្យក្កុម្ហ  នវញិ លៅលេេដែេ
ក្កុម្ហ  ន សម័ក្គចិត្តបញ្ច ប់អាជី្វកម្មរបស់ខលួន លហើយមិ្នានលៅសេ់ បាំណ េលេើក្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ។ 

ក្បាក់ត្ម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទ នរកាទ កលៅ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ទទួេបានការក្បាក់តាម្អក្តា 0.22% (2015: 
0.11%) កន ងមួ្យឆ្ន ាំ ។   

6. សមត្ុលយធៅ្នាោរនានា

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

គណនីចរនត  9,339  37,701  4,330  17,537 
គណនីសនសាំ  1,051,906   4,246,545    237,194  960,636 

 1,061,245   4,284,246   241,524  978,173 

សម្ត្ េយលៅ្នាារនានាក្ត្ូវបានល្វើការវភិាគែូចខាងលក្កាម្៖ 

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

(ក) តាម្របិូយប័ណណៈ
ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  1,061,245   4,284,246   241,524  978,173 
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6. សមត្ុលយធៅ្នាោរនានា (ត្)

(ខ) តាម្ក្បលភទៈ
គណនីចរនត 
្នាារលអស ីេីដ្ឋ ភីអិេស ី  7,651  30,887  3,827  15,500 
្នាារភនាំលេញពាណិជ្ជ  612  2,471   -  - 
្នាារ វឌឍនៈ ភីអិេស ី  573  2,313   -  - 
្នាារកាណាឌីយា៉ា  ភីអិេស ី  503  2,031   503  2,037  

 9,339  37,702  4,330  17,537 

គណនីសនសាំ 
្នាារលអស ីេីដ្ឋ ភីអិេស ី  520,181  2,099,970   128,243  519,384 
្នាារកាណាឌីយា៉ា  ភីអិេស ី  531,725  2,146,574   108,951  441,252 

 1,051,906   4,246,544   237,194  960,636 

 1,061,245   4,284,246   241,524  978,173 

(គ) តាម្កាេកាំណត់្ៈ 
កន ងរយៈលេេ 1 ដខ  1,061,245   4,284,246   241,524  978,173 

( ) តាម្អក្តាការក្បាក់ (កន ងមួ្យឆ្ន ាំ)
គណនីចរនត Nil Nil 

គណនីសនសាំ  0.015%-0.75% 0.50%-0.75% 
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងជិ្ន

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

ឥណទនឯកត្តជ្ន  9,651,063   38,961,341  7,894,274  31,971,810 
ឥណទនជាក្កុម្  174,230  703,367  121,843  493,464 

ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន-ែ េ  9,825,293   39,664,708  8,016,117  32,465,274 

សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និង
ជាប់សងស័យៈ

          ជាក់ោក់ (40,161) (162,130)  (23,452)  (94,981) 
          ទូលៅ (57,774) (233,234)  (30,378)  (123,031) 

(97,935) (395,364)  (53,830)  (218,012) 

ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន-ស ទធ  9,727,358   39,269,344  7,962,287  32,247,262 

បដក្ម្បក្ម្ួេថ្នសាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនអាក្កក់ និងជាប់សងស័យានែូចខាងលក្កាម្៖ 

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

នាថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា  53,830  218,012  14,933  60,479 
ការបដនថម្កន ងឆ្ន ាំ  54,097  218,390  38,897  157,533 
ការេ បលចញេីបញ្ជ ីកន ងការយិបរលិចេទ (9,992) (40,338)  -  - 
េាំលអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  - (700)  -  - 

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ  97,935  395,364   53,830  218,012 
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងជិ្ន (ត្)

ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នក្ត្ូវបានវភិាគែូចខាងលក្កាម្៖

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

(ក) តាម្កាេកាំណត់្ៈ
រយៈលេេ 1 ដខ  24,047  97,079  17,617  71,349 
> 1 ដខ លៅ 3 ដខ  24,966  100,786  25,742  104,255 
> 3 ដខ លៅ 12 ដខ  953,038  3,847,414    811,284  3,285,700  
លេើសេី 12 ដខ  8,823,242   35,619,429  7,161,474  29,003,970 

 9,825,293   39,664,708  8,016,117  32,465,274 

(ខ) តាម្របិូយប័ណណៈ
ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  9,825,293  39,664,708  8,016,117  32,465,274 

លៅថ្ងៃទី1  ដខ្នូ ឆ្ន ាំ2016 ្ នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញក្បកាសលេខ B7-016-334  សតីេីការផ្តេ់ឥណទនជារបិូយ
វត្ថ ជាតិ្ (លរៀេ) របស់ក្គឹុះស្នថ ន្នាារ និងហិរញ្ញវត្ថ  ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យក្គប់ក្គឹុះស្នថ នទាំងអស់ក្ត្ូវានឥណទនជា
របិូយវត្ថ ជាតិ្ យា៉ាងតិ្ច 10% ថ្នសាំលេៀត្ឥណទនសរ ប។ ក្កុម្ហ  នក្ត្ូវអន វត្តឲ្យបានលេញលេញយា៉ាងយូរក្តឹ្ម្ថ្ងៃទី
31 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ 2019។ 
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងជិ្ន (ត្)

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

(គ) តាម្ដផ្នកលសែាកិចចៈ
េកខណៈក្គួស្នរ  358,678  1,447,984   335,727  1,359,694 
កសិកម្ម  1,628,601   6,574,662   1,489,464  6,032,329 
សាំណង់  1,655,437   6,682,999   1,585,400  6,420,870 
ការែឹកជ្ញ្ជូ ន  1,788,995   7,222,171   1,959,904  7,937,611 
លសវាកម្ម  1,396,212   5,636,508   1,114,046  4,511,886 
ពាណិជ្ជកម្ម និងជ្ាំនួញ  1,603,176   6,472,023   1,503,494  6,089,151 
ឥណទនផ្តេ់ែេ់ប គគេិក  92,354  372,833  6,968  28,221 
លផ្សងៗ  1,301,840   5,255,528   21,114  85,512 

 9,825,293   39,664,708  8,016,117  32,465,274 

( ) តាម្និវាសនដ្ឋា នៈ
និវាសនជ្ន  9,825,293   39,664,708  8,016,117  32,465,274 

(ង) តាម្ទាំនាក់ទាំនងសម្ព័នធញាតិ្ៈ
អតិ្ងិជ្នខាងលក្ៅ  92,354  372,833  6,968  28,221 
ឥណទនផ្តេ់ែេ់ប គគេិក  9,732,939   39,291,875  8,009,149  32,437,053 

 9,825,293   39,664,708  8,016,117  32,465,274 

(ច) តាម្ត្ាំបន់
ទីស្នន ក់ការកណាត េ  1,472,185   5,943,211   6,451,478  26,128,486 
ស្នខានានា  8,353,108   33,721,497  1,564,639  6,336,788  

 9,825,293   39,664,708  8,016,117  32,465,274 
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងជិ្ន (ត្)

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

(េ) តាម្ចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនៈ 
ឥណទនសតង់ដ្ឋរ

  ានការធានា  9,540,121   38,513,470  7,777,777  31,499,997 
          េ ាំានការធានា  187,236  755,873  184,510  747,265 
ឥណទនលក្កាម្សតង់ដ្ឋរ

  ានការធានា  38,282  154,545  19,737  79,935 
  េ ាំានការធានា  243  983  2,448  9,915  

ឥណទនជាប់សងស័យ
  ានការធានា  32,196  129,974  12,231  49,536 

         េ ាំានការធានា  806  3,254   2,643  10,703 
ឥណទនបាត់្បង់

  ានការធានា  14,475  58,437  7,940  32,157 
  េ ាំានការធានា  11,933  48,172  8,831  35,766 

 9,825,293   39,664,708  8,016,117  32,465,274 

ឥណទានមានការធានា គឺជាឥណទានដែលមានទ្រព្យបញ្ច ាំជា បលង់រងឹ និងបលង់រន់។ បលង់រន់មិនទ្រូវបានច ុះបញ្ជ ី
ដោយមនទីរស រដិោែី។ ឥណទានព្ ាំមានការធានា គឺជាឥណទានដែលព្ ាំមានទ្រព្យបញ្ច ាំ។ 

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
(ជ្) តាម្ក្បលភទការក្បាក់ (កន ងមួ្យឆ្ន ាំ) 

ឥណទនជាក្កុម្ 22.20% - 36.00% 32.40% - 36.00% 
ឥណទនឯកត្តជ្ន 19.20% - 22.80% 0% - 33.60% 

លៅថ្ងៃទី13  ដខមី្នា ឆ្ន ាំ2017 ្ នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញក្បកាសលេខ B7-017-109  សតីេីការកាំណត់្េិដ្ឋនអក្តា
ការក្បាក់ឥណទន ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ទទួេក្បាក់បលញ្ញើ ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  និងក្បតិ្បត្តិករ
ឥណទនជ្នបទកាំណត់្អក្តាការក្បាក់មិ្នឲ្យលេើសេី 18% កន ងមួ្យឆ្ន ាំ ដែេនឹងចូេជា្រានចាប់េីថ្ងៃទី1 ដខ 
លម្ស្ន ឆ្ន ាំ 2017 សក្ាប់ក្គប់ឥណទនងមី ឥណទនលរៀបចាំលឡើងវញិ និង ឥណទនសងលឡើងវញិ។ 
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8. មូល្នវិនិធោ្

ក រវនិិលយាគលនុះត្ាំណាងឲ្យការវនិិលយាគលៅកន ង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd (“CBH”) ត្ ម្រយៈសាគម្
មី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ កម្ព ជា ។ CBH គឺជាភាគទ និកមួ្យរបស់ Credit Bureau (Cambodia) Co., Ltd ដែេជាក្កុម្ហ  នដែេ
ែាំលណើ រក រនាាំម្ ខលគខ ងដផ្នកផ្តេ់េ័ត៌្ានឧបករណ៍វភិាគ និងផ្តេ់លសវ កម្មដផ្នកទិននន័យឥណទ នជូ្នែេ់្នាារ
និង ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កួហិរញ្ញវត្ថ  និងអនកលក្បើក្បាស់លផ្សងៗកន ង ក្េុះរាជាណាក្ចកកម្ព ជា ។

9. គទពយសរមមធផងងៗ

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

ការក្បាក់ក្ត្ូវទទួេ  111,556  450,352  94,866  384,207 
ការក្បាក់េយួរទ ក (8,940) (36,091) (5,691) (23,049) 
ការក្បាក់ស ទធក្ត្ូវទទួេ  102,616  414,261  89,175  361,158 

ការបង់ម្ ននិងក្បាក់កក់លេើការជួ្េ  45,012  181,713  41,035  166,192 
ក្បាក់ត្ម្ាេ់កន ងភាគហ  នរបស់ Consorzio 

Etimos S.C (*)  6,553  26,454  6,553   26,540 
លផ្សងៗ  7,958  32,127  2,359   9,554  

 162,139  654,555  139,122  563,444 

 (*) លដ្ឋយអន វត្តតាម្កិចចក្េម្លក្េៀងខចីក្បាក់េី Consorzio Etimos S.C. ក្កុម្ហ  នក្ត្ូវបានត្ក្ម្ូវឲ្យទិញភាគហ  នមួ្យ
ចាំនួនរបស់ Consorzio Etimos S.C. ែូចបានបង្កា ញលៅកិចចក្េម្លក្េៀង គឺានត្ថ្ម្ល 258 អឺរ ៉ា ូកន ងមួ្យភាគហ  ន ជាមួ្យ
នឹងត្ថ្ម្ល �សរ ប 4,386 អឺរ ៉ាូ (លសមើនឹង 6,553 ែ ោល រអ លម្រកិ) ។ កិចចក្េម្លក្េៀងលនុះ គឺអន វត្តត្ ម្ត្ក្ម្ូវក ររបស់ Consorzio 
Etimos S.C. លហើយចាំនួនដែេបានទិញ គឺជាក្បាក់បលញ្ញើដែេក្ត្ូវសងក្ត្េប់ម្កវញិលៅកាេកាំណត់្របស់ឥណទន 
ឬលៅលេេក្កុម្ហ  នសងឥណទនក្ត្េប់លៅវញិអស់។ លទុះបីជាឥណទនក្ត្ូវបានសងអស់ ក្កុម្ហ  នេ ាំទន់បាន
ែកក្បាក់បលញ្ញើក្ត្េប់ម្កវញិ លែើម្បីរកាទាំនាក់ទាំនងជាមួ្យអនកផ្តេ់កម្ចីលៅបរលទស។ 
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10. គទពយ និងបរកិាា រ
ការជួ្សជ្ េ          
ដកេាំអអារ 

 
បរកិាខ រការយិាេ័យ 

ក ាំេយូទ័រ និង  
បរកិាខ រក ាំេយូទ័រ 

លក្គឿងសង្កា រមឹ្
និងលក្គឿងបាំពាក់ យានយនត សរ ប

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

ត្ថ្មៃធែើម 
នាថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2016  15,100  16,014  32,157  21,115  44,137  128,523 
ការទិញបដនថម្  7,934   4,321   7,349   765  4,745   25,113 
ការេក់លចញ (662)  - (1,933)  - (3,450) (6,044) 

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  22,372  20,335  37,573  21,880  45,432  147,592 

ែកៈ រលំសប់ងារ 
នាថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2016  4,831   6,938   23,663  14,218  39,382  89,032 
រ ាំេស់កន ងការយិបរលិចេទ  6,033   3,348   7,652   1,916   2,323   21,273 
ការេក់លចញ (662)  - (1,165)  - (3,212) (5,038) 

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  10,203  10,286  30,150  16,134  38,493  105,267 

ត្ថ្មៃធោង 
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  12,169  10,049  7,423   5,746   6,939   42,325 
សម្ត្ េយជាពាន់លរៀេ  49,126  40,568  29,967  23,197  28,013  170,866 
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10. គទពយ និងបរកិាា រ (ត្) 
  

 

ការជួ្សជ្ េ           
ដកេាំអអារ 

 
បរកិាខ រការយិាេ័យ 

 

ក ាំេយូទ័រ និង  
បរកិាខ រក ាំេយូទ័រ 

 

លក្គឿងសង្កា រមឹ្ 

និងលក្គឿងបាំពាក់ 

 

យានយនត  សរ ប 

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

            
ត្ថ្មៃធែើម            
នាថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2015  10,639    5,394    34,134    17,372    44,137    111,676  
ការទិញបដនថម្  5,090    10,620    10,343    4,851    -    30,904  
ការេក់លចញ (629)   -   (12,320)  (1,108)   -   (14,057) 
            
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015  15,100    16,014    32,157    21,115    44,137    128,523  
            
ែកៈ រលំសប់ងារ            
នាថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2015  3,428    3,913    26,998    12,933    37,797    85,069  
រ ាំេស់កន ងការយិបរលិចេទ  2,009    3,025    8,494    2,297    1,585    17,410  
ការេក់លចញ (606)   -   (11,829)  (1,012)   -   (13,447) 
            
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015  4,831    6,938    23,663    14,218    39,382    89,032  
            

ត្ថ្មៃធោង            
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015  10,269    9,076    8,494    6,897    4,755    39,491  
សម្ត្ េយជាពាន់លរៀេ  41,588    36,758    34,401    27,933    19,258    159,938  
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11. ទររគបារជ់្ំពារភ់ា្ទុនរិ

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

ក្បាក់កម្ចីេីាច ស់ភាគហ  ន 
លោក អន ប  នហ ក់  -  -  890,000  3,604,500  
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី  20,000  80,740  10,000  40,500 
ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company Inc.  500,000  2,018,500   2,485,494  10,066,251 

 520,000  2,099,240   3,385,494  13,711,251 

ទឹកក្បាក់ខាងលេើក្ត្ូវបានវភិាគែូចខាងលក្កាម្៖
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

 (ក) តាម្កាេកាំណត់្ៈ
កន ងរយៈលេេ 1 ដខ  20,000  80,740  3,085,494  12,496,251 
> 1 ដខ លៅ 3 ដខ  500,000  2,018,500   100,000  405,000 
> 3 ដខ លៅ 12 ដខ  -   -   200,000  810,000 
លក្ចើនជាង១២ដខ  -   -   -  - 

 520,000  2,099,240   3,385,494  13,711,251 

(ខ) តាម្របិូយប័ណណៈ
ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  520,000  2,099,240   1,300,000  5,265,000  
ក្បាក់លយនជ្ប៉ា ន  -  -    2,085,494  8,446,251  

 520,000  2,099,240   3,385,494  13,711,251 

(គ) តាម្អក្តាការក្បាក់ (កន ងមួ្យឆ្ន ាំ):
ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ 8.00%-10.00% 9.60%-10.00% 
ក្បាក់លយនជ្ប៉ា ន - 7.00% 
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សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 

36 

12. គបារ់រមចី
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

្នាារ លអស ីេីដ្ឋ ភីអិេស ី  750,000  3,027,750   350,000  1,417,500  
SME Finance B.V.  625,193  2,523,904   -  - 
Oikocredit  500,000  2,018,500   -  - 
លោកស្សី ស ខ ដកវ  400,000  1,614,800  - - 
Mr. Meng Leang - -  200,000  810,000 
Luxembourg Microfinance and 

Development Fund SICAV  300,000  1,211,100   -  - 
្នាារវឌឍនៈ ភីអិេស ី  253,560  1,023,622   -  - 
KIVA Microfunds  61,081  246,584  38,375  155,419 

 2,889,834  11,666,260  588,375  2,382,919  

ក្បាក់កម្ចីខាងលេើ ក្ត្ូវបានវភិាគបដនថម្ែូចខាងលក្កាម្៖ 
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

 (ក) តាម្កាេកាំណត់្ៈ
កន ងរយៈលេេ 1 ដខ  61,081  246,584  238,375  965,419 
> 1 ដខ លៅ 3 ដខ  -  -  -  - 
> 3 ដខ លៅ 12 ដខ  400,000   1,614,800    50,000  202,500 
1 ឆ្ន ាំ លៅ 5 ឆ្ន ាំ  2,428,753    9,804,876    300,000  1,215,000  

 2,889,834   11,666,260  588,375  2,382,919  

(ខ) តាម្របិូយប័ណណៈ
ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ  2,264,641   9,142,356   588,375  2,382,919  
ក្បាក់ែ ោល រអឺរ ៉ាូ  625,193  2,523,904   -  - 

 2,889,834   11,666,260  588,375  2,382,919  
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12. គបារ់រមច ី(ត្) 

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
(គ) តាម្អក្តាការក្បាក់ (កន ងមួ្យឆ្ន ាំ):

ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ 8.00%-11.05% 8.00%-10.00% 
ក្បាក់ែ ោល រអឺរ ៉ាូ 6.25% - 

13. អត្ាគបធោជ្ន៍ធស្ថ្នវត្តន៍
បដក្ម្បក្ម្ួេអត្ថក្បលយាជ្ន៍លក្កាយឈប់េីការង្ករ ានែូចខាងលក្កាម្៖

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

នាលែើម្កាេបរលិចេទ  75,535  305,917  63,611  257,625 
ការទូទត់្សងកន ងការយិបរលិចេទ (10,270) (41,460) (9,522) (38,564) 
ការបង់េីក្កុម្ហ  នកន ងការយិបរលិចេទ  12,893  52,049  9,370  37,948 
ការបង់េីប គគេិកកន ងការយិបរលិចេទ  14,715  59,404  12,076  48,908 
េាំលអៀងេិការបតូររបិូយប័ណណ  - (982)  -  - 

នាកាេបរលិចេទបញ្ច ប់  92,873  374,928  75,535  305,917 

14. បំណុលធផងងៗ

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

ការក្បាក់ក្ត្ូវទូទត់្  18,701  75,496  23,034  93,288 
ធានារា៉ាប់រងប គគេិក  5,321   21,481  5,321  21,550 
ថ្ងលឈនួេវជិាជ ជី្វៈ  18,424  74,378  22,744  92,113 
េនធលេើក្បាក់លបៀវត្ស និង េនធកាត់្ទ ក  

ក្ត្ូវបង់លផ្សង  ៗ  9,480   38,271  8,391  33,983 
លផ្សងៗ  39,306  158,678  10,841  43,906 

 91,232  368,304  70,331  284,840 
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សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 

38 

15. ពនធធលើគបារ់ឆំធណញ

(ក) េនធេនារជាក្ទេយសកម្មស ទធ

េនធេនារជាក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េ ក្ត្ូវបានកាត់្កងលៅលេេានការអន ញ្ជញ ត្លដ្ឋយចាប់ និងសថិត្ លក្កាម្
អាជ្ា្រេនធដត្មួ្យ ។  ចាំនួនដែេបានកាត់្កងរួចលហើយ ានែូចខាងលក្កាម្៖

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

េនធេនារជាក្ទេយសកម្ម  49,717  200,708  28,119  113,882 
េនធេនារជាបាំណ េ  -  - (240) (972) 

 49,717  200,708  27,879  112,910 

បដក្ម្បក្ម្ួេេនធេនារជាក្ទេយសកម្ម/(បាំណ េ) ានែូចខាងលក្កាម្៖ 
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

សម្ត្ េយនាថ្ងៃទី 1 ដខ ម្ករា  27,879   112,910   6,089  24,661 
បញ្ចូ េកន ងរបាយការណ៍េទធផ្េ  21,838   88,160   21,790   88,249 
េាំលអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  (362)   -   - 

សម្ត្ េយនាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ  49,717  200,708  27,879  112,910 
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15. ពនធធលើគបារ់ឆំធណញ (ត្)

(ក) េនធេនារជាក្ទេយសកម្មស ទធ (ត្) 

េនធេនារជាក្ទេយសកម្ម/(បាំណ េ) បានម្កេីសាសធាត្ ែូចខាងលក្កាម្៖ 

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

អត្ថក្បលយាជ្ន៍លស្ន្នវត្តន៍  -  -  7,554  30,594 
រ ាំេស់  153  618 (240) (972) 
សាំវធិាន្នទូលៅសក្ាប់ឥណទន 

អាក្កក់ និងជាប់សងស័យ  12,325  49,758  6,076  24,608 
(ចាំលណញ)/ខាត្ េីេាំលអៀងអក្តាបតូរក្បាក់  33,271  134,312  14,489  58,680 
ទឹកក្បាក់ក្ត្ូវទូទត់្លៅកាន់សម្ព័នធញាតិ្  3,968   16,020  -  - 

 49,717  200,708  27,879  112,910 

(ខ) បាំណ េេនធលេើក្បាក់ចាំលណញ
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016  នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

សម្ត្ េយនាលែើម្កាេបរលិចេទ  84,808  343,472  28,104  113,821 
ចាំណាយេនធលេើក្បាក់ចាំលណញក្បចាាំឆ្ន ាំ  155,006  625,759  97,110  393,295 
េនធដែេបានបង់ (103,734) (418,775) (40,406) (163,644) 
េាំលអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  - (1,101)  -  - 

សម្ត្ េយនាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ  136,080  549,355  84,808  343,472 

អន លោម្លៅតាម្ចាប់េនធថ្នក្េុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា ក្កុម្ហ  នានកាត្េវកិចចបង់េនធលេើក្បាក់ចាំលណញ លដ្ឋយ
គណនាតាម្អក្តា 20% ថ្នក្បាក់ចាំលណញជាប់េនធ ឬក៏បង់េនធអបបបរាលដ្ឋយគណនាតាម្អក្តា 1% ថ្នក្បាក់ចាំណូេ
សរ ប លដ្ឋយកាំណត់្យកចាំនួនេនធ ក្ត្ូវបង់ណាដែេ ា្ំជាង ។ 
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15. ពនធធលើគបារ់ឆំធណញ (ត្)

(គ) ចាំណាយេនធលេើក្បាក់ចាំលណញ
សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន 
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

េនធលេើក្បាក់ចាំលណញក្បចាាំឆ្ន ាំ  155,006   625,759   97,110  393,295 
េនធេនារ (21,838)  (88,160)  (21,790)  (88,249) 

 133,168   537,599  75,320  305,046 

ការលផ្ទៀងផ្លទ ត់្េនធលេើក្បាក់ចាំលណញដែេគណនាតាម្អក្តាេនធផ្លូវការ 20% ល្ៀបលៅនឹងេនធលេើក្បាក់ ចាំលណញដែេ
បង្កា ញកន ងរបាយការណ៍េទធផ្េានែូចខាងលក្កាម្៖  

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ

ក្បាក់ចាំលណញម្ នែកេនធ  526,682   2,126,215    352,749  1,428,633  

េនធលេើក្បាក់ចាំលណញដផ្ែកតាម្អក្តា
េនធជាផ្លូវការ  105,336   425,243   70,550   285,728 

ចាំណាយមិ្នអាចកាត់្កងបាន  27,831   112,356   6,160   24,948 
សាំវធិាន្នលេើសេីការយិបរលិចេទម្ ន  -   -  (1,390)  (5,630) 

ចាំណាយេនធលេើក្បាក់ចាំលណញ  133,168   537,599   75,320  305,046 

ការគណនាក្បាក់ចាំណូេដែេក្ត្ូវជាប់េនធនឹងក្ត្ូវានការក្ត្ួត្េិនិត្យ និងអន ម័្ត្លដ្ឋយអាជ្ា រ្េនធដ្ឋរ ។  
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16. ធែើមទុន
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

ភាគហ  នបានច ុះបញ្ជ ីដបងដចក និងបង់
ក្គប់ចាំនួន 509.529 ហ  ន  

  (2015: 307.500) ានត្ថ្ម្ល 10  
ែ ោល រអាលម្រកិ កន ង 1 ហ  ន  5,095,290   20,569,686  3,075,000 12,453,750 

េ័ត៌្ានេម្ែិត្អាំេីការកាន់កាប់ភាគហ  នានែូចខាងលក្កាម្៖ 

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
% ថ្នភាគហ  ន 

កាន់កាប់
ចាំនួន 

ភាគហ  ន ែ ោល រអាលម្រកិ
% ថ្នភាគហ  ន  
កាន់កាប់

ចាំនួន 

ភាគហ  ន ែ ោល រអាលម្រកិ

ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company 
Inc. 61.63%  314,029  3,140,290  50.40%  155,000  1,550,000  

លោក អន ប  នហ ក់ 19.63%  100,000  1,000,000  18.54%  57,000  570,000 
លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង 8.44%  43,000  430,000 13.98%  43,000  430,000 
លោកស្សី ស្នរ ន វ ិ្  រត័្ន 8.24%  42,000  420,000 13.66%  42,000  420,000 
លោក លជ្ត្ ច័នទក្បលសើរ 1.08%  5,500   55,000 1.79%  5,500   55,000 
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី 0.86%  4,385   43,850 1.43%  4,385   43,850 
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី 

(អនកត្ាំណាងប គគេិក) 0.12%  615  6,150  0.20%  615  6,150  

100%  509,529 5,095,290 100% 307,500  3,075,000 

លៅថ្ងៃទី 26 ដខ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ក្កុម្ហ  នបានទទួេការអន ម័្ត្េី ្ នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា លែើម្បីបលងាើនលែើម្ទ នែេ់ 5,095,290 
ែ ោល រអាលម្រកិ។ ក្កុម្ហ  នកាំេ ងសថិត្កន ងែាំលណើ រការថ្នការល្វើវលិស្ន្នកម្ម េកខនតិកៈក្កុម្ហ  ន អាំេីការលកើនលឡើងថ្ន 
លែើម្ទ ន និងការផ្លល ស់បតូរេាំនាាំថ្នការកាន់កាប់ភាគហ  ន។ 
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17. ឆំណូលពីការគបារ់

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន  1,924,084   7,767,527   1,500,603  6,077,442  
ក្បាក់បលញ្ញើលៅ្នាារនានា  2,582   10,424  2,516  10,190 

 1,926,666   7,777,951   1,503,119  6,087,632  

18. ឆំណាយធលើការគបារ់

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

ក្បាក់កម្ចី  123,023  496,644  48,892  198,013 
គណនីក្ត្ូវទូទ ត់្លៅភាគទ និក  100,845  407,111  158,093  640,276 

 223,868  903,755  206,985  838,289 

19. ឆំណូលពីគបត្ិបត្តិការធផងងៗ

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016

សក្ាប់ការយិបរលិចេទដែេបាន
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

ចាំណូេេីការផ្លកេិន័យ  13,814  55,767  10,455  42,343 
ក្បមូ្េបានម្កវញិេីឥណទន
      ដែេបានេ បលចាេ  3,889   15,700  4,247  17,200 
ចាំណូេលផ្សងៗ  45,437  183,429  20,264  82,069 

 63,140  254,896  34,966  141,612 
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20. ឆំណាយគបត្ិបត្តិការ

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

ចាំណាយលេើក្បាក់លបៀវត្ស  
និងក្បាក់រង្កវ ន់  613,676  2,477,410   506,768  2,052,410  

ខាត្េីការបតូររបិូយប័ណណ  167,638  676,755  72,443  293,394 
ចាំណាយលេើការជួ្េការយិាេ័យ  121,646  491,085  87,953  356,210 
ថ្ងលឈនូេវជិាជ ជី្វៈ  91,017  367,436  87,825  355,690 
រ ាំេស់  21,273  85,879  17,410  70,511 
ចាំណាយលសវា និងកថ្ក្ម្លជ្ើងស   21,221  85,669  4,800  19,440 
ចាំណាយលេើចាំណីអាហារ និងកាំស្ននត  18,606  75,112  18,450  74,723 
ចាំណាយលេើេនធកាត់្ទ ក  16,019  64,669  16,287  65,962 
ចាំណាយលេើកថ្ក្ម្អាជ្ាប័ណណ  13,029  52,598  13,448  54,464 
ចាំណាយលេើអត្ថក្បលយាជ្ន៍លស្ន្និវត្តន៍  12,893  52,049  9,370  37,948 
ចាំណាយលេើសាជិ្កភាេ  12,501  50,467  12,954  52,464 
ចាំណាយទឹកលភលើង  9,367   37,815  8,597  34,818 
សាភ រៈការយិាេ័យ និងបរកិាខ រ  8,894   35,905  8,265  33,473 
ចាំណាយដផ្នកទាំនាក់ទាំនង   7,847   31,678  7,819  31,667 
ចាំណាយសាភ រៈប គគេិក និងការល្វើ

ែាំលណើ រ  7,331   29,595  5,131  20,781 
ចាំណាយដផ្នកសនតិស ខ  4,755   19,196  4,285  17,354 
ចាំណាយលេើការលក្បើក្បាស់យានយនត  3,958   15,978  17,752  71,896 
ចាំណាយធានារា៉ាប់រង  3,783   15,272  3,268  13,235 
ចាំណាយលេើថ្ងលហវឹកហវឺនប គគេិក  3,587   14,481  2,829  11,458 
ចាំណាយលេើទីផ្ារ និងការផ្សេវផ្ាយ

ពាណិជ្ជកម្ម  3,104   12,531  5,152  20,866 
ការជួ្សជ្ ស និងដកេាំអ  1,809   7,303   1,057  4,281  
ចាំណាយលផ្សងៗ  21,205  85,604  27,591  111,744 

 1,185,159   4,784,487   939,454  3,804,789  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 
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21. ស្ថឆ់គបារ់ និងស្ថឆ់គបារ់សមមូល

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

ស្នច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  10,235  41,319  15,311  62,009 
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា  1,062,060    4,287,536    242,033  980,234 

 1,072,295   4,328,855   257,344  1,042,243 

22. កាត្ពវរិឆចសនា
ក្កុម្ហ  ន ានកិចចសនាលេើការជួ្េការយិាេ័យ ដែេានទីស្នន ក់ការកណាត េ ការយិាេ័យតាម្បណាត ស្នខា
លខត្តក្កុងនានាានែូចខាងលក្កាម្៖

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

កន ងរយៈលេេ 1 ឆ្ន ាំ  64,324  259,676  54,714  221,592 
េី 1 ឆ្ន ាំ ែេ់ 5 ឆ្ន ាំ  162,731  656,945  174,190  705,470 
លេើសេី 5 ឆ្ន ាំ  -   -   -  - 

 227,055  916,621  228,904  927,062 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 
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23. គបត្ិបត្តិការ និង សមត្ុលយជាមួយសមពន័ធញាត្ិ

តាម្ចាប់សតីេីក្គឹុះស្នថ ន្នាារនិងហិរញ្ញវត្ថ  សម្ព័នធញាតិ្ រមួ្បញ្ចូ េនូវរបូវន័តប គគេដែេានភាគហ  ន យា៉ាងតិ្ច
ចាំនួន 10% ថ្នលែើម្ទ នរបស់ក្កុម្ហ  នឬថ្នសិទធិលបាុះលឆ្ន ត្ លទុះជាកាន់កាប់លដ្ឋយផ្លទ េ់កតី ឬលដ្ឋយក្បលយាេកតី ឬ
របូវន័តប គគេណាដែេរួម្ចាំដណកកន ងអភិបាេកិចច ការែឹកនាាំ ការក្គប់ក្គង ឬការ លរៀបចាំ និងការអន វត្តន៍នូវការ
ក្ត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ទកន ងរបស់ក្កុម្ហ  ន ។

(ក) ក្បតិ្បត្តិក រជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ 
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ/អនកក្គប់ក្គង 

សាំខាន់ៗ
ក្បាក់លបៀវត្សរ ៍និង 

អត្ថក្បលយាជ្ន៍លផ្សង  ៗ  192,548  777,316  103,800  420,390 

ចាំណាយការក្បាក់លៅលេើគណនីក្ត្ូវ
ទូទត់្លៅាច ស់ភាគហ  ន 
ក្បាក់កម្ចីេីាច ស់ភាគហ  ន  100,845  407,111  158,093  640,276 

ក្បាក់កម្ចីេីាច ស់ភាគហ  ន 
ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company Inc.  3,351,847   13,531,404  2,885,494  11,686,251 
លោក អន ប  នហាក់  890,000  3,592,930   890,000  3,604,500  
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី  20,000  80,740  -  - 
លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង  40,000  161,480  175,000  708,750 

 4,301,847   17,366,554  3,950,494  15,999,501 
ការទូទត់្សងក្បាក់កម្ចីែេ់ 

ាច ស់ភាគហ  ន 
ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company Inc.  2,851,847   11,512,904  400,000  1,620,000  
លោក អន ប  នហាក់  890,000  3,592,930   -  - 
លោកស្សី លស្សង ស ីវលេង  40,000  161,480  175,000  708,750 

 3,781,847   15,267,314  575,000  2,328,750  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 
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23. គបត្ិបត្តិការ និង សមត្ុលយជាមួយសមពន័ធញាត្ ិ(ត្)

(ខ) សម្ត្ េយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ 
នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015

ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

កម្ចីេីភាគទ និក 
ក្កុម្ហ  ន Gojo & Company Inc.  500,000  2,018,500   2,485,494  10,066,251 
លោក អន ប  នហាក់  -  -  890,000  3,604,500  
លោក បា៉ា  ប៉ា ណណរទិធី  20,000  80,740  10,000  40,500 

 520,000  2,099,240   3,385,494  13,711,251 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ
លាេការណ៍ដណនាាំ និងលាេនលយាបាយដែេបានអន ម័្ត្លដ្ឋយក្កុម្ហ  ន លែើម្បីចាត់្ដចងនូវហានិភ័យដែេ
លកើត្លឡើងកន ងសកម្មភាេអាជី្វកម្មានែូចខាងលក្កាម្៖

(ក) ហានិភ័យឥណទន 

ហានិភ័យឥណទន គឺជាហានិភ័យថ្នការខាត្បង់ក្បាក់ចាំណូេ និងការខាត្បង់លេើក្បាក់លែើម្កន ង ទក្ម្ង់ជា 
សាំវធិាន្នជាក់ោក់ លដ្ឋយស្នរការមិ្នទូទត់្សងបាំណ េរបស់អនកខចី ឬថ្ែគូពាណិជ្ជកម្មតាម្ រយៈការផ្តេ់ 
ឥណទន និងសកម្មភាេវនិិលយាគ ។ 

កតាត ចម្បង ដែេនាាំឲ្យានហានិភ័យឥណទន លកើត្លចញតាម្រយៈការផ្តេ់ឥណទនែេ់អតិ្ងិជ្ន និងសម្ត្ េយ
ជាមួ្យ្នាារនានា។  ចាំនួនហានិភ័យឥណទនលនុះ ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាត្ថ្ម្លលយាងរបស់ក្ទេយសកម្មលៅកន ងតារាង
ត្ េយការ ។  សកម្មភាេឥណទនក្ត្ូវបានដណនាាំលដ្ឋយលាេនលយាបាយឥណទន លែើម្បីធានាថាលាេបាំណងទូលៅ 
កន ងការឲ្យខចីបានសលក្ម្ចលជាគជ័្យ ានន័យថា ឥណទនានគ ណភាេេែ លហើយហានិភ័យឥណទន ក្ត្ូវបាន  
ដបងដចកយា៉ាងេែ ។  លាេនលយាបាយផ្តេ់ឥណទន បានបញ្ចូ េនូវលាេនលយាបាយផ្តេ់កម្ចី លាេនលយាបាយ
ក្ទេយបញ្ជច ាំ និងែាំលណើ រការអន ម័្ត្ឥណទនដែេក្ត្ូវអន វត្ត លែើម្បីកាត់្បនថយនូវ ហានិភ័យឥណទន និងលែើម្បី
ធានាថាបានអន លោម្លៅតាម្លាេការណ៍ដណនាាំរបស់្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា ។ 

ក្កុម្ហ  នបានរកាក្ទេយបញ្ជច ាំ សក្ាប់ធានាែេ់ឥណទនផ្តេ់ឲ្យអតិ្ងិជ្នតាម្ទក្ម្ង់ជាសិទធិលេើក្ទេយបញ្ជច ាំ និង  
អនកធានា ។  ការបា៉ា ន់ត្ថ្ម្លសម្ស្សបគឺដផ្ែកលេើត្ថ្ម្លក្ទេយបញ្ជច ាំដែេបានវាយត្ថ្ម្លលៅលេេឲ្យខចី លហើយ ជាទូលៅមិ្នាន
ការដកដក្បលឡើយ លេើកដេងដត្លៅលេេានក្េឹត្តិការណ៏សាំខាន់ណាមួ្យ ដែេអាចប៉ាុះពាេ់ែេ់ត្ាំបន់ ឬស្នថ នភាេ
របស់ក្ទេយបញ្ជច ាំលនាុះ  ។ 

ក្កុម្ហ  នអន វត្តនូវនិតិ្វ ិ្ ីកន ងការលក្ជ្ើសលរ ើសថ្ែគូរ្ នាារ លែើម្បីក្គប់ក្គងនូវហានិភ័យស្នច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ និង  
ហានិភ័យឥណទនរបស់ខលួន ។ 

(i) ការវាស់ដវងហានិភ័យឥណទន 

ក្កុម្ហ  ន វាយត្ថ្ម្លកក្មិ្ត្ភវនីយភាេ ថ្នការខកខានមិ្នបានសងបាំណ េរបស់អនកខចីក្បាក់ជា ឯកត្ដជ្ន 
លដ្ឋយលផ្លដ ត្លេើការេាករក្បាក់ចាំណូេ និងេាំហូរស្នច់ក្បាក់របស់អនកខចីក្បាក់។ គណៈកាម ្ិការឥណទន 
ទទួេខ សក្ត្ូវកន ងការអន ម័្ត្ផ្ដេ់ឥណទនជូ្នអតិ្ងិជ្ន។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)

(ក) ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii) ការក្គប់ក្គងកក្មិ្ត្ហានិភ័យ និងលាេការណ៍បលញ្ជ ៀសហានិភ័យ  

ក្កុម្ហ  នក្គប់ក្គងកក្មិ្ត្ និងក្ត្ួត្េិនិត្យការក្បមូ្េផ្ត ាំហានិភ័យឥណទនលៅលេេដែេវាក្ត្ូវបានរកល ើញ ។  

ក្កុម្ហ  នលក្បើក្បាស់លាេការណ៍ និងការអន វត្ដជាលក្ចើន លែើម្បីបនថយហានិភ័យឥណទន។ លាេការណ៍ជា 
ក្បថ្េណីបាំផ្ ត្កន ងចាំលណាម្លាេការណ៍ទាំងអស់លនុះ គឺការធានាលដ្ឋយដ្ឋក់វត្ថ បញ្ជច ាំ ចាំលពាុះឥណទនអតិ្ងិជ្ន 
ដែេជាការអន វត្ដទូលៅមួ្យ។ ឥណទនក៏ក្ត្ូវបានផ្តេ់លៅឲ្យ អនកខចីជាអាជី្វកម្មខាន ត្តូ្ច ដែេក្កុម្ហ  នគិត្ថា
នឹងទទួេបានក្បាក់ចាំលណញ។ 

អនកក្គប់ក្គងលជ្ឿជាក់ថាហានិភ័យឥណទនអតិ្បរាិ ានកក្មិ្ត្លសមើនឹងត្ថ្ម្លលយាងរបស់ឥណទនែកសាំវធិាន្ន 
សក្ាប់ឥណទនជាប់សងស័យ  និងសម្ត្ េយជាមួ្យ្នាារនានា។ 

(iii) លាេនលយាបាយកន ងការកាំណត់្ឱ្នភាេត្ថ្ម្ល និងការល្វើសាំវធិាន្ន 

ក្កុម្ហ  ន ក្ត្ូវអន វត្តតាម្ការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងសាំវធិាន្ន ដែេស្សបតាម្ក្បកាសលេខ្7-02-186      
ក្ប.ក ច ុះថ្ងៃទី 13 ដខ កញ្ជញ  ឆ្ន ាំ 2002 សតីេីការល្វើចាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងសាំវធិាន្ន ។ សូម្លម្ើេកាំណត់្សាគ េ់
លេខ 2 (ជ្) សក្ាប់េ័ត៌្ានេម្ែិត្ ។ 

(iv) ការក្បឈម្នឹងការខាត្បង់េីហានិភ័យឥណទនពាក់េ័នធនឹងឥណទនែេ់អតិ្ងិជ្ន 

នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016 នាថ្ងៃទី31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ

ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន
មិ្នហួសកាេកាំណត់្និងមិ្នខាត្បង់  9,699,806   39,158,117  7,940,396  32,158,604 
ហួសកាេកាំណត់្ប៉ា ដនតមិ្នទន់ខាត្បង់  27,552  111,226  21,891  88,658 
ខាត្បង់  97,935  395,365  53,830  218,012 

 9,825,293   39,664,708  8,016,117  32,465,274 

ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន ដែេមិ្នទន់ហួសកាេកាំណត់្ និងមិ្នទន់ខាត្បង់ 

ឥណទនដែេមិ្នទន់ហួសកាំណត់្សង គឺមិ្នក្ត្ូវបានចាត់្ទ កថាជាឥណទនដែេខូចខាត្លនាុះលទ េ ុះក្តាដត្
េ័ត៌្ានពាក់េ័នធទាំងឡាយណាដែេបង្កា ញថាានការខូចខាត្ ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 

49 

24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)

(ក) ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

ឥណទនហួសកាេកាំណត់្ ប៉ា ដនតមិ្នទន់ខាត្បង់ 

ឥណទនហួសកាេកាំណត់្ ប៉ា ដនតមិ្នទន់ខាត្បង់ គឺជាឥណទនដែេការទូទត់្សងការក្បាក់ និង ក្បាក់លែើម្
ានការយឺត្យា៉ា វតិ្ចជាង 30 ថ្ងៃ ទាំងឥណទនរយៈលេេដវង និងឥណទនរយៈលេេខលី  េ ុះក្តាេ័ត៌្ានលផ្សង
លទៀត្ានេកខណៈក្គប់ក្ាន់លែើម្បី បង្កា ញេីការដក្បក្បួេ ។ 

ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្នដែេខាត្បង់ 

ឥណទនខាត្បង់ គឺជាឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន ដែេក្កុម្ហ  នបានកាំណត់្ថាានភសត តាងអាំេី ឱ្នភាេលហើយ
ក្កុម្ហ  នមិ្នសងឃឹម្ថានឹងអាចក្បមូ្េម្កវញិបាននូវក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់ក្ត្ូវទទួេ លៅតាម្កិចចសនាខចីក្បាក់
របស់អតិ្ងិជ្នលនាុះលទ ។ 

អន លោម្តាម្លាេការណ៍ដណនាាំរបស់្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា សាំវធិាន្នសក្ាប់ឥណទនជាប់សងស័យក្ត្ូវបាន
ល្វើលឡើងសក្ាប់ឥណទនហួសកាេកាំណត់្ចាប់េី 30 ថ្ងៃលឡើងលៅ ។  សាំវធិាន្នអបបបរា ក្ត្ូវបានល្វើលឡើងលៅ
តាម្ចាំណាត់្ថាន ក់របស់ឥណទននីមួ្យៗ លេើកដេងដត្ានេ័ត៌្ានលផ្សងលទៀត្ អាចបញ្ជជ ក់េីេទធភាេថ្នការ
ទូទត់្សងរបស់អនកខចី ។  លាេនលយាបាយគណលនយយ ក្ត្ូវបាន បង្កា ញលៅកាំណត់្សាគ េ់ 2 (ជ្) ។ 

 (ខ) ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ 

ការខាត្បង់េីហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ ដែេអាចលកើត្ានលឡើងលដ្ឋយស្នរដត្កងវុះខាត្ ឬបរាជ័្យថ្ន ែាំលណើ រការថ្ផ្ទកន ង 
្នធានម្ន សស និងក្បេ័នធ ឬបណាត េម្កេីកតាត ខាងលក្ៅ ក្ត្ូវបានក្គប់ក្គងតាម្រយៈ ែាំលណើ រការក្គប់ក្គងហានិភ័យ
ក្បតិ្បត្តិការដែេបានបលងាើត្រួចលហើយ ការក្ត្ួត្េិនិត្យ និងការរាយការណ៍ ឲ្យបានក្តឹ្ម្ក្ត្ូវេីសកម្មភាេអាជី្វកម្ម ល្វើ
លឡើងលដ្ឋយគណៈក្គប់ក្គង និងការក្ត្ួត្េិនិត្យដែេផ្តេ់លដ្ឋយក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ។ 

ការក្គប់ក្គងលេើ  ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ ត្ក្ម្ូវឲ្យបលងាើត្នូវរចនាសម្ព័នធ តួ្នាទី និងលាេនលយាបាយ ក្ត្ួត្េិនិត្យ
ចាស់ោស់មួ្យ។  លាេនលយាបាយ និងវធិានការក្ត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ទកន ងលផ្សងៗក្ត្ូវបាន អន វត្ត។  វធិានទាំងលនុះរួម្
ានការបលងាើត្នូវសិទធិអាំណាចកន ងការច ុះហត្ថលេខា ការកាំណត់្ក្បេ័នធ ក្ត្ួត្េិនិត្យការលរៀបចាំនូវនីតិ្វ ិ្ ី និងឯកស្នរ
សាំអាង។ ទាំងលនុះក្ត្ូវក្ត្ួត្េិនិត្យលឡើងវញិជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ លែើម្បីលេលើយត្បលៅនឹងហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការអាជី្វកម្មមី្
ក្កូហិរញ្ញវត្ថ  ។ 

(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ 

ហានិភ័យទីផ្ារ គឺជាហានិភ័យថ្នការខាត្បង់លកើត្េីការដក្បក្បួេមិ្នអាំលណាយផ្េលៅកន ងកក្មិ្ត្ត្ថ្ម្ល ឬ អក្តាទីផ្ារ
ដែេានសាសធាត្ សាំខាន់េីរគឺ ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទស និងហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ ។ 

ហានិភ័យទីផ្ារលកើត្លចញេីសកម្មភាេជួ្ញែូរ ក្ត្ូវបានក្គប់ក្គងលដ្ឋយការកាំណត់្នូវត្ាំថ្េទីផ្ារ សក្ាប់ស្នថ ន
ភាេជួ្ញែូរ ល្ៀបនឹងកក្មិ្ត្ហានិភ័យទីផ្ារដែេបានកាំណត់្ទ កជាម្ ន ។  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)

(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

ក្កុម្ហ  ន ានហានិភ័យរូបិយប័ណណបរលទសដែេបណាត េម្ក េីការលក្បើក្បាស់របិូយប័ណណលផ្សងៗជាលក្ចើន។  
ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរលទសលកើត្លឡើងម្កេីក្បតិ្បត្តិការពាណិជ្ជកម្ម នាលេេអនាគត្ និងការទទួេស្នគ េ់  
ក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េ ។  

ក្កុម្ហ  នបានរកានូវអន បាត្ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរលទសជាអបបបរា ែូចលនុះក្កុម្ហ  នបានកក្មិ្ត្ការប៉ាុះពាេ់ 
ែេ់ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទស។ 

(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរលទស 

ការលផ្លត ត្លេើហានិភ័យរបិូយប័ណណ 
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)

(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

ចាំនួនក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ សរ បតាម្របិូយប័ណណ ានែូចខាងលក្កាម្៖ 

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

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016
ក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  
ស្នច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  9,753   482   -    -   10,235  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា  255,580   -   -    -   255,580  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា  1,061,245   -   -    -   1,061,245  
ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន  9,727,358   -   -    -   9,727,358  
មូ្េ្នវនិិលយាគ  10,000   -   -    -   10,000  
ក្ទេយសកម្មលផ្សងៗ  109,169    -    -     -   109,169  

សរ បក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ   11,173,105   482   -   -   11,173,587  

បាំណ េហិរញ្ញវត្ថ 
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភាគទ និក  520,000    -    -    -    520,000  
ក្បាក់កម្ចី  2,264,641    -    -    625,193    2,889,834  
បាំណ េលផ្សងៗ  81,752    -    -    -    81,752  

សរ បបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ  2,866,393    -    -    625,193    3,491,586  

ស្នថ នភាេក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ស ទធ  8,306,712   482   -   (625,193)  7,682,001  
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  33,534,196   1,946   -   (2,523,904)  31,012,238  

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
សរ បក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  8,478,296   813    -   -   8,479,109  
សរ បបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ  1,950,315   -    2,085,494   -   4,035,809  

ស្នថ នភាេក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ស ទធ  6,527,981   813   (2,085,494)  -   4,443,300  
សម្មូ្េជាបាន់លរៀេ  26,438,323   3,293   (8,446,251)  -   17,995,365  
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សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 

52 

24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)

(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

 (ii) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ 

ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ គឺសាំលៅលៅលេើអលសថរភាេថ្នចាំណូេការក្បាក់ស ទធ លដ្ឋយស្នរការដក្បក្បួេ នូវកក្មិ្ត្  
អក្តាការក្បាក់ និងការផ្លល ស់បតូរលៅកន ងសាសភាេថ្នក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េ ។  ការលកើត្លឡើង នូវហានិភ័យ  
អក្តាការក្បាក់ គឺានទាំនាក់ទាំនងជាចម្បងលៅលេើឥណទន បលញ្ញើលៅ្នាារ និងក្បាក់កម្ចី ។ 

លដ្ឋយស្នរដត្អក្តាការក្បាក់លងរ លហើយអក្តាការក្បាក់ានការផ្លល ស់បតូរតាម្ អក្តាទីផ្ារ ក្កុម្ហ  នមិ្នបានលក្បើក្បាស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សក្ាប់ការទប់ស្នា ត់្នូវហានិភ័យអក្តាការក្បាក់លនុះលទ ។  

តារាងខាងលក្កាម្លនុះ សលងខបអាំេីហានិភ័យអក្តាការក្បាក់របស់ក្កុម្ហ  ន។ តារាងលនុះក៏រមួ្បញ្ចូ េេនូវ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  នលៅតាម្ត្ថ្ម្លលយាង លដ្ឋយល្វើចាំណាត់្ថាន ក់តាម្វធិានម្ នលគ រវាងលេេដក្បក្បួេ
ត្ថ្ម្ល ឬតាម្កាេកាំណត់្។
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)
(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 
(ii) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្) 

រហូត្ែេ់1 ដខ េី 1 – 3 ដខ េី 3 – 12 ដខ  េី 1 - 5 ឆ្ន ាំ លេើស5 ឆ្ន ាំ មិ្នានការក្បាក់ សរ ប 
ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ន ូឆ្ន ាំ 2016 
ក្ទេយសកម្ម 
ស្នច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  -  -  -  -   -  10,235  10,235 
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា  -  -  254,765  -   -  815  255,580 
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា  1,051,906   -  -  -  -  9,339   1,061,245  
ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន  24,047  24,966  953,038  8,763,092   60,150 (97,935)  9,727,358  
មូ្េ្នវនិិលយាគ  -  -  -  -  -  10,000  10,000 
ក្ទេយសកម្មលផ្សង  ៗ  -  -  -  -  -  109,169  109,169 

 1,075,953  24,966  1,207,803   8,763,092   60,150  41,623  11,173,587 
បាំណ េ 
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភាគទ និក  20,000  500,000  -  -  -  -  520,000 
ក្បាក់កម្ចី  -  -  400,000  2,428,753   -  61,081  2,889,834  
បាំណ េលផ្សង  ៗ  -  -  -  -  -  81,752  81,752 

 20,000  500,000  400,000  2,428,753   -  142,833  3,491,586  

ចាំនួនគាំោត្ការក្បាក់សរ ប  1,055,953 (475,034)  807,803  6,334,339   60,150 (101,210)  7,682,001  
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  4,262,882   (1,917,712)  3,261,101   25,571,727  242,826  (408,585)  31,012,239 
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)
(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 
(ii) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្) 

រហូត្ែេ់1 ដខ េី 1 – 3 ដខ េី 3 – 12 ដខ  េី 1 - 5 ឆ្ន ាំ លេើស5 ឆ្ន ាំ មិ្នានការក្បាក់ សរ ប 
ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ន ូឆ្ន ាំ 2015 
ក្ទេយសកម្ម 
ស្នច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  -   -   -   -   -   15,311   15,311  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្  ថ្នកម្ព ជា  -   -   153,750   -   -   509   154,259  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា  237,194   -   -   -   -   4,330   241,524  
ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន  17,597   25,742   809,694   7,156,116   -  (46,862)  7,962,287  
មូ្េ្នវនិិលយាគ  -   -   -   -   -   10,000   10,000  
ក្ទេយសកម្មលផ្សង  ៗ  -   -   -   -   -   95,728   95,728  

 254,791   25,742   963,444   7,156,116   -   79,016   8,479,109  
បាំណ េ 
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភាគទ និក  290,000   -   -   3,095,494   -   -   3,385,494  
ក្បាក់កម្ចី  -   -   50,000   500,000   38,375   588,375  
បាំណ េលផ្សង  ៗ  -   -   -   -   -   61,940   61,940  

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

ចាំនួនគាំោត្ការក្បាក់សរ ប (35,209)  25,742   913,444   3,560,622   -  (21,299)  4,443,300  
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ (142,596)  104,255   3,699,448   14,420,519   -  (86,261)  17,995,365  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្់សមា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)

(គ) ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់ (ត្) 

ការវភិាគរ ាំលញាចត្ថ្ម្លសម្ស្សប 

ការវភិាគរ ាំលញាចត្ថ្ម្លសម្ស្សប េ ាំក្ត្ូវបានបង្កា ញលៅកន ង ហានិភ័យអក្តាការក្បាក់លនាុះលទ លដ្ឋយស្នរការលឡើងច ុះ 
ថ្នអក្តាការក្បាក់ថ្នឥណទនលៅអតិ្ងិជ្ន និងកម្ចី គឺានអក្តាលងរដផ្ែកលេើកិចចសនា។ 

( ) ហានិភ័យស្នច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ 
ហានិភ័យស្នច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ ទក់ទងនឹងេទធភាេរកានូវក្ទេយសកម្មង្កយស្សួេឲ្យបានក្គប់ក្ាន់ លែើម្បីបាំលេញ
ការសនា និងកាត្េវកិចចហិរញ្ញវត្ថ លៅលេេដែេែេ់កាេកាំណត់្សងលដ្ឋយកន ងត្ថ្ម្លែ៏សម្លហត្ ផ្េមួ្យ ។ 

បដនថម្េីលេើការអន វត្តន៍យា៉ាងលេញលេញតាម្ការត្ក្ម្ូវស្នច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ អនកក្គប់ក្គងក្កុម្ហ  នបាន ក្ត្ួត្េិនិត្យ
យា៉ាងជិ្ត្ែិត្លៅលេើេាំហូរស្នច់ក្បាក់លចញចូេ និងចាំនួនគាំោត្តាម្កាេវស្ននតតាម្រយៈការ រាយការណ៍ជាក្បចាាំ ។  
ការដក្បក្បួេឥណទន ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្េិនិត្យតាម្ដ្ឋន លហើយត្ក្ម្ូវការស្នច់ក្បាក់ង្កយស្សួេក្ត្ូវបានល្វើការដកត្ក្ម្ូវ 
លែើម្បីធានាថាក្ទេយសកម្មង្កយស្សួេាន េកខណៈក្គប់ក្ាន់ លែើម្បីបាំលេញការសនា និងកាត្េវកិចចហិរញ្ញវត្ថ   
លៅលេេែេ់កាេកាំណត់្សង ។ 

តារាងខាងលក្កាម្លនុះ គឺជាការបង្កា ញនូវក្ទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និងបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ របស់ក្កុម្ហ  ន តាម្កាេវស្ននត
កន ងការសនាសង និងរួម្បញ្ចូ េនូវចាំនួនការក្បាក់ដែេក្ត្ូវទូទត់្ ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)
( ) ហានិភ័យស្នច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ (ត្) 

រហូត្ែេ់1 ដខ >1 – 3 ដខ >3 – 12 ដខ >1 - 5 ឆ្ន ាំ លេើសេី5 ឆ្ន ាំ  េ ាំានកាេកាំណត់្ សរ ប
ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2016
ក្ទេយសកម្ម
ស្នច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  10,235   -   -   -   -   -   10,235  
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា  815   -   -   -   -   254,765   255,580  
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា  1,061,245   -   -   -   -   -   1,061,245  
ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន  610,149   1,106,927   4,452,149   6,375,155   6,504   -   12,550,884  
មូ្េ្នវនិិលយាគ  -   -   -   -   -   10,000   10,000  
ក្ទេយសកម្មលផ្សងៗ  102,616   -   -   -   -   6,553   109,169  

 1,785,060   1,106,927   4,452,149   6,375,155   6,504   271,318   13,997,113  

បំណុល
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភាគទ និក  20,000   510,000   -   -   -   -   530,000  
ក្បាក់កម្ចី  -   -   436,667   2,797,209   -   61,081   3,294,957  
បាំណ េលផ្សងៗ  76,431   -   -   -   -   5,321   81,752  

 96,431   510,000   436,667   2,797,209   -   66,402   3,906,709  

ចាំនួនគាំោត្តាម្កាេវស្ននត  1,688,629   596,927   4,015,482   3,577,946   6,504   204,916   10,090,404  
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  6,816,995   2,409,794   16,210,501   14,444,168   26,257   827,246   40,734,961  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)
( ) ហានិភ័យស្នច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ (ត្) 

រហូត្ែេ់1 ដខ >1 – 3 ដខ >3 – 12 ដខ >1 - 5 ឆ្ន ាំ លេើសេី5 ឆ្ន ាំ  េ ាំានកាេកាំណត់្ សរ ប
ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ ែ ោល រអាលម្រកិ

នាថ្ងៃទី 31 ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ 2015
ក្ទេយសកម្ម
ស្នច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  15,311  -  -  -  -  -  15,311 
សម្ត្ េយលៅ្នាារជាតិ្ ថ្នកម្ព ជា  509  -  -  -  -  153,750  154,259 
សម្ត្ េយលៅ្នាារនានា  241,524  -  -  -  -  -  241,524 
ឥណទនផ្តេ់ែេ់អតិ្ងិជ្ន  381,228  700,613  2,982,435  3,898,011   -  -  7,962,287  
មូ្េ្នវនិិលយាគ  -  -  -  -  -  10,000  10,000 
ក្ទេយសកម្មលផ្សងៗ  89,175  -  -  -  -  6,553  95,728 

 727,747  700,613  2,982,435  3,898,011   -  170,303  8,479,109  

បំណុល
ទឹកក្បាក់ជ្ាំពាក់ភាគទ និក  290,000  -  -  3,095,494   -  -  3,385,494  
ក្បាក់កម្ចី  -  -  50,000  500,000  38,375  588,375 
បាំណ េលផ្សងៗ  56,619  -  -  -  -  5,321  61,940 

 346,619  -  50,000  3,595,494   -  43,696  4,035,809  

ចាំនួនគាំោត្តាម្កាេវស្ននត  381,128  700,613  2,932,435  302,517  -  126,607  4,443,300  
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  1,543,568   2,837,483   11,876,362  1,225,194   -  512,758  17,995,365 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី
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24. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្)

(ង) ការក្គប់ក្គងលែើម្ទ ន 

(i) បញ្ញត្តិលែើម្ទ ន 

្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាកន ងនាម្ជាអាជ្ា រ្បានបលងាើត្ និងក្ត្ួត្េិនិត្យនូវត្ក្ម្ូវការលែើម្ទ នរបស់ក្កុម្ហ  នជារមួ្ ។  

លាេនលយាបាយរបស់ក្កុម្ហ  ន គឺធានាឲ្យបាននូវមូ្េដ្ឋា នលែើម្ទ នរងឹាាំ លែើម្បីរកានូវទាំន កចិត្តទីផ្ារ និង លែើម្បី
ធានាសថិរភាេថ្នការអភិវឌឍន៍យូរអដងវងរបស់អាជី្វកម្ម ។  ផ្េប៉ាុះពាេ់ថ្នកក្មិ្ត្លែើម្ទ នលេើភាគោភ ាច ស់ហ  ន 
ក៏ក្ត្ូវបានទទួេស្នគ េ់ លហើយក្កុម្ហ  នបានទទួេស្នគ េ់នូវត្ក្ម្ូវការលែើម្បីធានាឲ្យបាននូវ ត្ េយភាេរវាង  
ភាគោភខពស់ ដែេអាចនឹងលកើត្ានលឡើងនូវបាំណ េខពស់ និងអត្ថក្បលយាជ្ន៍ និងការធានាដែេផ្តេ់លដ្ឋយ
ស្នថ នភាេមូ្េ្នេែ ។ 

ក្កុម្ហ  នបានអន លោម្លៅតាម្ត្ក្ម្ូវការលែើម្ទ ន ដែេបានកាំណត់្លដ្ឋយចាប់លៅកន ងក្ា ។ 

(ii) ការដបងដចកលែើម្ទ ន 

ការដបងដចកលែើម្ទ នរវាងក្បតិ្បត្តិការ និងសកម្មភាេជាក់ោក់ គឺក្ត្ូវបានជ្ក្ម្ុញមួ្យភាគ ា្ំលដ្ឋយក្បសិទធភាេ
ចាំណូេលេើមូ្េ្នដែេទទួេបានេីការដបងដចកលនាុះ។ លែើម្ទ នដែេបានដបងដចកលៅតាម្ក្បតិ្បត្តិការ ឬ
សកម្មភាេនីមួ្យៗក្ត្ូវដផ្ែកតាម្លែើម្ទ នដែេកាំណត់្លដ្ឋយចាប់ជាចាំបង។ 

25. ត្ថ្មៃសមគសបរបសគ់ទពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ា ុ

ក្កុម្ហ  ន មិ្នានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  ដែេបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបលទ ។

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប គឺជាត្ថ្ម្លដែេក្ទេយសកម្មអាចបតូរបាន ឬជាត្ថ្ម្លដែេបាំណ េអាចសងបានលៅលេើ   មូ្េដ្ឋា ន
មួ្យដែេមិ្នគិត្បញ្ចូ េេីភាគីពាក់េ័នធ ។  លដ្ឋយស្នរត្ថ្ម្លសម្ស្សបេ ាំអាចកាំណត់្បាន ែូលចនុះ មិ្នានត្ថ្ម្ល
សម្ស្សបសក្ាប់ក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ  របស់ក្កុម្ហ  នលឡើយ ។ ត្ថ្ម្ល សម្ស្សបក្ត្ូវបានសនមត្
លដ្ឋយអនកក្គប់ក្គងលយាងតាម្េកខណៈរបស់ ក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េ ទាំងលនាុះ ។  តាម្ម្តិ្របស់អនកក្គប់ក្គង
ត្ថ្ម្លលយាងរបស់ក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េហិរញ្ញវត្ថ  ដែេបង្កា ញ កន ងតារាងត្ េយការ គឺជាត្ថ្ម្លបា៉ា ន់ស្នម នែ៏ស្នក
សម្សក្ាប់ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ។

26. រយៈធពលែៃី និងរយៈធពលដវង
គណៈក្គប់ក្គងបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ លដ្ឋយដផ្ែកលេើស្នច់ក្បាក់ង្កយស្សួេ។ េ័ត៌្ានអាំេីរយៈលេេ
ខលី និងរយៈលេេដវងថ្នក្ទេយសកម្ម និងបាំណ េក្ត្ូវបានោត្ក្ត្ដ្ឋងលៅកន ងដផ្នកការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ
វត្ថ ។ មូ្េ្នវនិិលយាគ  ក្ទេយ និងលក្គឿងបរកិាខ រ និងេនធេនា គឺជាក្ទេយសកម្មរយៈលេេដវង។ បាំណ េេនធលេើ
ក្បាក់ចាំលណញ គឺជាបាំណ េរយៈលេេខលី លហើយ អត្ថក្បលយាជ្ន៍លស្ន្នវត្តន៍ គឺជាបាំណ េរយៈលេេដវង។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុម៉ា រ់សុមី៉ា  ភអីិលសុ ី

រំណត្ស់មា លធ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ
សគមបក់ារយិបរធិឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ ី31 ដែ ្ន ូឆ្ន  ំ2016 
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27. គពរត្តិការណ៍ធគកាយកាលបរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍
លៅថ្ងៃទី13  ដខមី្នា ឆ្ន ាំ2017 ្នាារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញក្បកាសលេខ B7-017-109  សតីេីការកាំណត់្េិ
ដ្ឋនអក្តាការក្បាក់ឥណទន ដែេត្ក្ម្ូវឲ្យក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ ទទួេក្បាក់បលញ្ញើ ក្គឹុះស្នថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវត្ថ 
និងក្បតិ្បត្តិករឥណទនជ្នបទកាំណត់្អក្តាការក្បាក់មិ្នឲ្យលេើសេី 18% កន ងមួ្យឆ្ន ាំ។ លនុះក្បដហេអាចប៉ាុះ
ពាេ់ែេ់ក្បាក់ចាំលណញរបស់ក្កុម្ហ  ន។




