
 
 

1 

   

បៃតងប្ៃជាប្ាថ្នាចង់ាន 

mailto:baitangmicroheranhvatho@gmail.com


 
 

មាតិកា 
 

បញ្ជអីក្សរកាត់ ............................................................................................................................................ 1 

ទស្សនវិស្យ័ បបស្ក្ក្ម្ម និងគតិបេចន៍ របស្គ់គរឹះស្ថា ន ........................................................................ 2 

គបវតតិ របស្ ់គគរឹះស្ថា ន បបតង ម្ីគក្ូហរិញ្ញវតាុ ភីអិលស្ុ ី.......................................................................... 3 

ស្ថររបស្គ់បធានគក្ុម្គបរក្ាភិបាល .......................................................................................................... 4 

ស្ថររបស្ ់គបធាននាយកិាគបតិបតតិ ............................................................................................................ 5 

លទធផលការងារគបចាំឆ្ន ាំ ២០២០ .............................................................................................................. 7 

ស្បងេបផ្ផនក្ទាំនួលខុស្គតូវស្ងគម្ ............................................................................................................. 8 

ស្បងេបផ្ផនក្គបតិបតតិការ ............................................................................................................................. 9 

របាយការណ៍ស្ថា នភាេហរិញ្ញវតាុ ........................................................................................................... 11 

របាយការណ៍លទធផលលម្អិត .................................................................................................................... 12 

ស្វនក្ម្មបផៃក្នងុ និងការគតួតេិនិតយ ....................................................................................................... 15 

បៃគូស្ហគបតិបតតិការ របស្គ់គរឹះស្ថា ន ..................................................................................................... 16 

អងគការបលខ .............................................................................................................................................. 17 

រចនាស្ម្ព័នធការយិាលយ័ក្ណ្តត ល ............................................................................................................ 17 

ភាគទុនិក្ .................................................................................................................................................. 18 

បៃគូស្ហគបតិបតតិការផ្សេងៗ .................................................................................................................. 18 

បណ្តត ញស្ថខា .......................................................................................................................................... 19 

គក្ុម្គបរក្ាភិបាល .................................................................................................................................... 20 

គណៈគគប់គគងគគរឹះស្ថា ន ........................................................................................................................... 21 

អតិថិជនបោលបៅ និងផលតិផល ......................................................................................................... 23 

របាយការណ៍ របស្គ់ក្ុម្គបរក្ាភិបាល ................................................................................................... 25 

របាយការណ៍ របស្ស់្វនក្រឯក្រាជយ .................................................................................................... 27 

របាយការណ៍ ស្តេីីបផ្គម្បគម្ួលម្ូលធន ................................................................................................ 30 

របាយការណ៍ លាំហូរស្ថច់គបាក្់ ............................................................................................................... 31 

ក្ាំណត់ស្ម្គគ ល ់បលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ........................................................................................... 32 

ឧបស្ម្ព័នធ .................................................................................................................................................. 62 

អាស្យដ្ឋា ន .............................................................................................................................................. 66 

 



 
  
 

                                                                                                                                                                    ទំពរ័ | 1  

 

គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

បញ្ជអីក្សរកាត ់
 

  គ ប ក្ ៖ គគរឹះស្ថា ន បបតង ម្គីក្ូហរិញ្ញវតាុ ភអីលិស្ុ ី  
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ទសស្នវសិយ័ បៃសកកម្ម នងិគតបិេចន ៍រៃសប់្គរឹះស្ថាន 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

គតពិេចន ៍
    បៃតងគៃជាគបាថ្នន ចង់បាន ។ 

ទស្សនវសិ្យ័ 
      បៃតង មីគរូហិរញ្ញវតាុ ្ឺជា 

គ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញវតាុ ឈានមុខ 
គ្រនុងការផ្តល់គសវាហិរញ្ញវតាុ 
ងាយស្សួល ជូនដល់គៃជា 
រសិររ  រនុងសហ្មន៍   និង 
ស្ថធារណជន   គដើមបីចូលរមួ 
ចាំណណរអភិវឌ្ឍន    រាំគណើ ន 
គសដឋរិចចជាតិ ។ 

ពេស្កកម្ម 
     គៃសររមម រៃស់គយើង ្ឺផ្តល់ 

ឥណទានខ្នន តតូចៃាំផុ្ត ខ្នន តតូច 
ជូនដល់ គៃជារសិររ និង គសវា 
ហិរញ្ញវតាុ  ទាន់សម័យ   ជូនដល់ 
អតិថិជនគ្ៃ់គៃគភទ  រនុងគោល 
ៃាំណងៃគងកើន  ជីវភាព គសដឋរិចច 
គ្ួស្ថរគោយបានលអគៃគសើរ ។ 
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ប្ៃវតត ិរៃស ់ប្គរឹះស្ថាន បៃតង ម្បី្កហូរិញ្ញវតថ ុភអីលិស ី 
 

គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ បានទទួលអាជ្ញា ៃណ័្ណ ផ្លូវការពី ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ 
នាបងៃទី០៤ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ ។ គ្រឹះស្ថា ន បាននរង រាំពុងផ្តល់សសវារមមឥណ្ទាន ដល់អតិងិជន រៃស់ែលួន 
រមួមានសមាជិរសហ្មន ៍គៃជ្ញរសិររ អនរគៃរៃ រៃរ ខគសច្មាា រ និងអតងិិជនទូសៅ ។ 

គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ ៃនតពគងរង និងពគងីរវសិ្ថលភាព រៃស់ែលួនឱ្យបានទូលាំទូលាយ 
សលើសសវារមម សកាត នុពល និងតាំៃនគ់ៃតិៃតតិការ ៃខនាមសទៀតសាំសៅ ៃសគមើអតិងិជនទាាំងអស់ រមួច្ាំខណ្រសលើរ 
សទួយរគមតិ ជីវភាពរដូ៏ច្ជ្ញ សសដឋរិច្ចសហ្មនរ៍ស់សៅ រៃស់ៃងៃអូនគៃជ្ញពលរដឋរនុងមូលដ្ឋឋ ន ។ 

សៅសលើរិច្ចសហគៃតិៃតតិការ សីុជសគៅរនុងភាពជ្ញបដ្ូយុទធស្ថស្រសតជ្ញមយួ គរមុហ ុន ធនាគារ គសូវ       
(រមពុជ្ញ) ភអីិលសីុ ខដលជ្ញគរុមហ ុន មានៃទពិសស្ថធនស៍ពញសលញ សមតាភាពធាំ និងមូលដ្ឋឋ នគ្រឹះរ រងមាាំសលើ          
វស័ិយរសិរមមជ្ញពិសសសគសូវ អងារ ។ គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ បាននរងរាំពុងឈានសៅមុែ 
គៃរៃសដ្ឋយភាពសជឿជ្ញរ ់រនុងភាពជ្ញបដ្ូលអ និងយូរអខងែងរនុងការផ្តល់ជូននូវ សសវារមមឥណ្ទាន ដល់អតងិិជន 
ទាាំងអស់រៃស់ែលួនជ្ញមយួនរងទាំនុរច្តិតែពស់ និងការសពញច្ិតត ។ ទនទរមគាន សនឹះផ្ងខដរ ទសសនៈវស័ិយ រមួទាាំង 
សៃសររមម រៃស់គ្រឹះស្ថា ន បានតគមងទ់ិសសៅជ្ញរល់ារស់លើការសៃតជ្ញា ច្ិតតែពស់ ឈរសលើភាពគបារដនិយមព ី
សាំណារថ់្នន រដ់ររនាាំ ្ណ្ៈគ្ៃគ់្ង រមួទាាំងៃុ្គលិរទាាំងអស់ រនុងសគាលៃាំណ្ង សដើមបចូី្លរមួសលើររមពស់       
វឌ្ឍនភាពសសដឋរិច្ចគ្សួ្ថរ រមួទាាំងសហ្មនរ៍ស់សៅ ។ 
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ស្ថររៃសប់្ៃធានប្ក ម្ប្ៃរកា្ភាិល  

សាិតរនុងភាពអាំសណាយផ្លព ី សាិរភាពនសោបាយ និងរាំសណ្ើ ន
រ រងមាាំ បនសសដឋរិច្ចពភិពសលារ ស្ថា នភាព សសដឋរចិ្ច គៃសទសរមពុជ្ញ 
សៅខតៃនត មានភាពគៃសសើរ សដ្ឋយររាបាននូវសលបឿនរាំសណ្ើ នែពស់រ រងមាាំ
គៃមាណ្៧% ។ ការររីច្សគមើន វស័ិយឧសាហរមមបាន និងរាំពុងរមួ
ច្ាំខណ្ររនុងការអភវិឌ្ឍនវស័ិយរសិរមមផ្ង ខដរជ្ញពិសសស ឧៃររណ៍្ខរបច្ន 
រនុងវស័ិយរសិរមម ខដលបានជួយ ឱ្យការផ្លិត អាច្កាតៃ់នាយតបមលបងលសដើម 
បានមយួច្ាំននួ ជ្ញច្ាំណុ្ច្ឈានសៅររការគៃរួតគៃខជង ។ វស័ិយរសិរមម 
មនិគតរមខតជ្ញឆ្អរងែនងបនសែឿនសសដឋរិច្ចជ្ញត ិ និងបានចូ្ល រមួច្ាំខណ្របនការ
អភវិឌ្ឍនគ៍ៃសទសៃ ុសណាណ ឹះសទ ៃ ុខនតខងមទាាំងបាន និងរាំពុងសដើរតួនាទោី ងសាំខានរ់នុងការកាតៃ់នាយភាពគរីគរ 
ធានាឱ្យបាននូវសនតិសុែសសបៀង និងសុវតាិភាពច្ាំណី្អាហារ ។ វស័ិយរសិរមមបានៃនតសងើៃស ើង ជ្ញមយួនិង
រាំសណ្ើ នៃរមិាណ្ផ្លគសូវ ខដលជ្ញដាំណាាំច្មបងរៃស់គៃសទស ។ គៃពន័ធធារាស្ថស្រសត ជ្ញយុទធស្ថស្រសតមយួខដល 
បានជាំរុញការពគងីរបផ្ទដីដ្ឋាំដុឹះ ជ្ញពិសសសគសូវគបាាំងមយួខផ្នរសទៀតជ្ញជាំនួយរនុងការកាតៃ់នាយភាពរាាំងសៃួត នងិ 
ការៃសងាើនទិននផ្លគសូវ រយៈសពលខវងរនុងការគាាំគទការនាាំអងារសច្ញរៃស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល រមពុជ្ញ ។ 

គ្រឹះស្ថា ន មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីលិសីុ គតូវអនុវតតយុទធស្ថស្រសតខដលមានគស្ថៃ ់និងៃនតខរសគមួលយុទធស្ថស្រសត 
មយួច្ាំនួន ដូច្ខាងសគកាមៈ 

- ៃនតកាតៃ់នាយច្ាំណាយគៃតៃិតតិការខដលមនិចាំបាច្ ់។ 
- ៃនតៃសងាើតសហ្មនង៍មីៗៃខនាម និងខងររាសមាជិរខដលមានគស្ថៃ ់។ 
- ៃនតជាំរុញអនុវតតសគាលនសោបាយរូៃិយវ៍តាុជ្ញតិ (ការសគៃើគបាស់គបារស់រៀល) ។ 
- ៃនតជាំរុញការៃសញ្ចញឥណ្ទានរនុងវស័ិយរសិរមម (ការផ្លិតគសូវ) ។ 
- ៃនតសិរាររបដ្ូរនុងការទទលួការគបារ ់និងឬគបារស់ដើមៃខនាមសទៀតខដលមានសកាត នុពល ។ 
ជ្ញចុ្ងសគកាយ តាំងនាមឱ្យ្ណ្ៈគរុមគៃររាភបិាលទាាំងអស់ សូមខងលងអាំណ្រ្ុណ្ោ ងគជ្ញលសគៅ 

ច្ាំស ឹះភា្ទុននិរ គរុមគៃររាភបិាល ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ សមា្មមគីរូហិរញ្ញ វតាុរមពុជ្ញ អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
គ្ៃល់ាំដ្ឋៃថ់្នន រខ់ដល ជ្ញនចិ្ចជ្ញកាលខតងខតបានផ្តល់នូវការសជឿជ្ញរ ់និងសហការបានោ ងលអគៃសសើរ ។ 

មយួសដ្ឋយខ រ សូមសាំខដងនូវសសច្រតីអរ្ុណ្ោ ងគជ្ញលសគៅ ច្ាំស ឹះ ធនាគារគសូវ (រមពុជ្ញ) ភអីិលសីុ 
គពមទាាំង ថ្នន រគ់្ៃគ់្ង និងៃុ្គលិរទាាំងអស់រៃស់ គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ ខដលែិតែាំៃាំសពញ 
មុែងារ តួនាទី និងភាររិច្ច គៃរៃសដ្ឋយស្ថម រតទីទួលែុសគតូវែពស់ សដើមបសីសគមច្បានសមទធិផ្លលអគៃសសើរជ្ញៃនត
ៃនាទ ៃ ់នាសពលរនលងមរ។ 

ហត្ថលេខា 
 

 
 
គោរស្សី គ ៉ៅ ណារ៉ៅ  
គៃធានគរមុគៃររាភិបាល 
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ស្ថររៃស ់ប្ៃធាននាយកិាប្ៃតៃិតត ិ
គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ ្ឺជ្ញគ្រឹះស្ថា ន ខដលនាាំមុែ 

ស្រនុងការផ្តល់ឥណ្ទាន រសិរមមជ្ញពិសសស (ផ្លិតរមមគសូវ) អនុសលាមតម 
ទសសនៈ នងិសៃសររមម រៃស់គ្រឹះស្ថា ន ។ 

សយើងរាំពុងខតៃនតគាាំគទ ជ្ញច្ាំខណ្រមយួបនការចូ្លរមួសគាលនសោបាយ 
នាាំអងារសច្ញឱ្យបាន១លានសតន រៃស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ។ ជ្ញរខ់សតងរនុងឆ្ន ាំ 
២០១៨សនឹះ គ្រឹះស្ថា ន បាននរងរាំពុងៃនតសហការជ្ញមយួបដ្ូយុទធស្ថស្រសតយូរ 
អខងែង និងមនិអាច្ែែឹះបាន្ ឺ ធនាគារ គសូវ(រមពុជ្ញ) ភអីលិសីុ រនុងការច្ងគរង 
សមាជិររនុងសហ្មន ៍ទផី្ារ គសូវរមពុជ្ញ តមៃណាត  ភូម ិ ឃុាំ គសុរ សគាលសៅខដលផ្លិតគសូវ ។ សយើងមាន 
សមាជិរគៃខហលជ្ញង ១៦ នន់ារ ់ សសមើនរង ១១គសុរ ៣៣ឃុាំ រនុងសនាឹះមានច្ាំនួន ០៤្ ឺ សែតតបាតដ់ាំៃង 
សែតតស ធិ៍ស្ថត ់សែតតៃនាទ យមានជយ័ និងសែតតសសៀមរាៃ ។ សគាលៃាំណ្ងច្មបងបនការៃសងាើត សមា្មន ៍្ឺសដើមប ី
កាតៃ់នាយច្ាំណាយបងលសដើម ផ្លិតផ្ល រៃស់សមាជិរ បនសហ្មន ៍ មានដូច្ជ្ញៈ ការទទួលបានឥណ្ទាន 
គសៃច្ាៃ ់ឬផ្លូវការពី គ្រឹះស្ថា ន បៃតង យរ សៅគៃរៃមុែរៃរ រសិរមម សធែើខគស គៃមូលទិញគសូវ រៃស់សមាជិរ 
រនុងសហ្មន ៍ មរវញិតមតបមលទីផ្ារៃសងាើត ឱ្យមានទផី្ារជ្ញរល់ាររ់នុងការ ទិញ-លរគ់សូវ (ជ្ញពិសសសទិញ 
ឱ្យអស់ពីទីផ្ារ) ផ្តល់គសូវពូជ (គសូវខសនគរអូៃ ផ្កា រ ាំដួល ផ្កា មលឹិះ) ខដលមានតបមលទាៃជ្ញងទីផ្ារច្សនាល ឹះចៃពី់ 
១,០០០សរៀល សៅ១,២០០សរៀលរនុង១្ី ូគកាម ។ ងមីៗ សនឹះសៅសដើម ឆ្ន ាំ២០១៨ សយើងបានផ្តល់នូវជីខដលមាន 
្ុណ្ភាពែពស់ ៃណាត រជូ់នគៃជ្ញសហ្មន ៍រនុងឃុាំ មយួច្ាំនួន បនគសុរៃសវល និងគសុរសមាងឬសស ីសែតតបាតដ់ាំៃង 
ជ្ញជាំហានស្ថរលបង ។ 

 សៃើសទាឹះៃីជ្ញមានការរាំណ្តព់ដិ្ឋនការគបាររ់ៃស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល តមរយៈ ធនាគារជ្ញត ិបន រមពុជ្ញ បានសធែើ 
ឱ្យគ្រឹះស្ថា ន មយួច្ាំននួជួៃនូវផ្លអវជិជមាន សលើច្ាំណូ្លខដលនរងទទួលបានពីការគបារម់ានការធាល រ ់ចុ្ឹះឬមានការ 
សរើនស ើងតិច្ោ ងណាសដ្ឋយច្ាៃៃ់ទៃញ្ញតតិគតូវខតអនុវតតឱ្យខានខតបាន ។ 

គសៃជ្ញមយួគាន សនាឹះ ការគៃរួតគៃខជងសដើមបៃីនតភាពខាល ាំងរស់បាន គៃរៃសដ្ឋយច្ីរភាព គ្រឹះស្ថា ន សៅខត 
ចូ្លរមួោ ងសរមមរនុងសរមមភាព គៃរួតគៃខជងសដ្ឋយខផ្អរសលើភាពខាល ាំង នងិដ្ឋច្ស់ដ្ឋយខ រខដលបាន សផ្កត តសលើ 
ឥណ្ទានរសិរមម ជ្ញផ្លិតផ្លច្មបង ។ សដើមបៃីនតសឆ្ព ឹះសៅ សគាលសៅខាងសលើ គ្រឹះស្ថា ន បានសរៀៃច្ាំខរសគមួល 
យុទធស្ថស្រសតមយួច្ាំនួនដូច្ខាងសគកាមៈ 

- ៃនតកាតៃ់នាយច្ាំណាយគៃតៃិតតិការខដលមនិចាំបាច្ ់។ 
-  ៃនតៃណ្តុ ឹះៃណាត ល ភាន រង់ារឥណ្ទានខដលមានគស្ថៃ ់ សដើមបៃីសងាើន្ុណ្ភាព គៃរៃសដ្ឋយគៃសិទធភាព 

ែពស់ ។ 
- ចៃប់ដ្ូជ្ញមយួ ធនាគារវងី រនុងការគៃមូលការគបារ ់ឬនងិគបារស់ដើម ពីអតិងិជនរៃស់គ្រឹះស្ថា ន ។ 
- ៃនតខងររាសមាជរិចស់រនុងសហ្មន ៍ នងិពគងីរសមាជិរងមីៗៃខនាមសទៀត តមឃុាំសគាលសៅៃខនាម   

សទៀត ។ 
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- នរងសរៀៃច្ាំៃសងាើតឱ្យមានខផ្នរ សិរាគស្ថវគជ្ញវ និងអភវិឌ្ឍនស៍គាលនសោបាយឥណ្ទាន គសៃតម 
ផ្លិតផ្ល ឥណ្ទានរសិរមម ។ 

- ៃនតសិរារររបដ្ូ រនុងការទទួលការគបារ ់និងឬគបារស់ដើមៃខនាមសទៀតខដលមានសកាត នុពលតមឃុាំ ។ 

សឆ្លៀតឱ្កាសសនឹះ នាងែាុ ាំសូមខងលងអាំណ្រ្ុណ្ោ ងគជ្ញលសគៅច្ាំស ឹះ អតិងិជនរសិររ ភា្ទុននរិ គៃធាន 
គរុមគៃររាភបិាល ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ សមា្មមគីរូហិរញ្ញ វតាុរមពុជ្ញ អជ្ញា ធរមលូដ្ឋឋ ន គ្ៃល់ាំដ្ឋៃថ់្នន រ ់ខដល 
ជ្ញនិច្ចជ្ញកាលខតងខតបានផ្តល់នូវការសជឿជ្ញរ ់ និងសហការបានោ ងលអគៃសសើរជ្ញមយួធនាគារ គសូវ (រមពុជ្ញ) 
គពមទាាំងថ្នន រគ់្ៃគ់្ង និងៃុ្គលិរទាាំងអស់ រៃស់គ្រឹះស្ថា ន បៃតង ខដលបានៃាំសពញការងារគៃរៃសដ្ឋយភាព 
សស្ថម ឹះគតង ់មានវជិ្ញជ ជីវៈែពស់ និងគរមសីលធម ៌។ 

 

ហត្ថលេខា 
 

 
 
លោកជំទាវ អុរង ណងពីន 
គៃធាននាយិកាគៃតិៃតតិ 
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លទធផលការងារប្ៃចាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ព័ត្៌មានអត្ិថិជន 
  

 

 

 

  
 

ចំនួនអត្ិថិជន និងផេប័ត្ត្ឥណទាន 

 

 

 

 

 

 

 
 

ត្រព្យសកម្ម បំណុេ និងម្ូេធនភាគរនុិក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ច្ាំនួនអតិងិជន 
១,៥៧៦ 

%បនរមចរីសិរមម 
១០០% 

ផ្លៃគ័តឥណ្ទានសរុៃ                                                          

២,៧២១,៧១៧.១២ដុលាល រ 
% បនអតងិិជនជ្ញស្រសតី 

១៧.៥៥% 
% បនរមចឯីរតតជន 

១០០% 

% បនអតងិិជនជ្ញស្រសតី 
២៥,៩៨% 
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ត្រព្យសកម្មសរុប បំណុលសរុប មូ្លធនសរុប
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

សបងេៃផ្ផែកទាំនលួខ សប្តវូសងគម្ 

ស្ចូនាករ ២០១៩ ២០២០ 
ភា្រយបនអតិងិជនរមចជី្ញស្រសតី ២០% ២៥.៩៨% 
ភា្រយបនរមចរីសិរមម ១០០% ១០០% 
ភា្រយបនអតិងិជនរមចសីៅជនៃទ ១០០% ១០០% 

 

សៅគ្រឹះស្ថា ន បៃតង មកី្រូហិរញ្ញ វតថុ ភអីិលសីុ ភា្រយបនអតិងិជនរមចជី្ញស្រសតី រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ មានគៃខហល 
២០%បនច្ាំននួអតងិិជនសរុៃ និងសៅរនុងឆ្ន ាំ២០២០មានអតិងិជនរមចជី្ញស្រសតីគៃមាណ្គៃហារគ់ៃខហល២៥.៩៨% 
បនច្ាំនួនអតិងិជនសរុៃ ។ 

រនុងទសសនវស័ិយ ការទទលួែុសគតូវសងគម ផ្តល់ឥណ្ទានដល់ គៃជ្ញរសិររ គៃរៃរៃររសិរមម 
្ឺមានភាពលអគៃសសើរ ដូសច្នឹះឥណ្ទានអាច្ជួយ ពគងរីលទធភាពសសដឋរិច្ច រៃស់ពរួស្ឱ្យកានខ់តគៃសសើរស ើង ។ 
ច្ាំស ឹះភា្រយបន រមចរីសិរមម ្ឺមានទាំហាំរមច១ី០០% បនផ្លៃគ័តឥណ្ទានសរុៃ សហើយភា្រយបនអតិងិជនរមច ី
សៅជនៃទមាន១០០% បនអតិងិជនសរុៃរៃស់គ្រឹះស្ថា ន ។ ការផ្តល់ឥណ្ទានដល់អតងិិជនសៅជនៃទ និងសផ្កត ត 
សលើរសិរមមបានជួយ ចូ្លរមួច្ាំខណ្រដល់រសិររឱ្យៃសងាើន គទពយសមបតតិ ផ្លិតរមមសសបៀងអាហារ និងផ្តល់ 
ហិរញ្ញ វតាុ គាាំគទដល់ការវនិិសោ្រយៈសពលខវង សដើមបគីទគទងរ់ាំសណ្ើ ន សសដឋរិច្ចគៃរៃសដ្ឋយនិរនតរភាព ។ 

ការបបងបចកអត្ិថជិនតាម្លេរ នងិតាម្ត្បំន ់
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

សបងេៃផ្ផែកប្ៃតៃិតតកិារ 

ស្ចូនាករ (កត្តា វាស្វ់វង) ២០១៩ ២០២០ 
ច្ាំនួនសែតតគៃតិៃតតិការ ២ ២ 
ច្ាំនួនគសុរគៃតិៃតតិការ ១៤ ១៤ 
ច្ាំនួនឃុាំគៃតិៃតតិការ ៧១ ៧១ 
ច្ាំនួនភូមគិៃតិៃតតិការ ២៦៧ ២៦៧ 
ផ្លៃគ័តឥណ្ទានសរុៃ (្ិតជ្ញដុលាល រ) ២,៣៧១,៣២៧.៦៥ ២,៧២១,៧១៧.១២ 
ភា្រយបនរមចរីសិរមម ១០០% ១០០% 
ច្ាំនួនអតិងិជនរមចសីរុៃ ១,៤៨៤ ១,៥៧៦ 
ទាំហាំឥណ្ទានជ្ញមធយម (្ិតជ្ញដុលាល រ) ១,៥៩៨ ១,៧២៧ 
អគតហានិភយ័ឥណ្ទាន ០.៣៩៣% ០.៦៨០% 
អគតឥណ្ទានលុៃសច្ញពីៃញ្ជ ី ៥.១០៨% ២.៩៥៣% 

គតរមៃាំណាច្ឆ់្ន ាំ២០២០ ផ្លៃគ័តឥណ្ទានសរុៃ រៃស់ គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរហិូរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ 
២,៧២១,៧១៧.១២ ដុលាល រអាសមររិ និងមានអតងិិជនសរុៃច្ាំនួន១,៥៧៦នាក់ ។ 

ច្ាំស ឹះការទមាល រ/់ឬៃសញ្ចញរមច ី គ្រស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ បានផ្តល់រមចចី្ាំនួន 
២,៧២១,៧១៧.១២ ដុលាល រអាសមររិ ដល់អតិងជិន រៃស់ែលួនរនុងឆ្ន ាំ២០២០ ។ រនុងនាមជ្ញ គ្រឹះស្ថា ន បៃតង 
មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ ខដលសផ្កត តសាំខានស់លើ វស័ិយរសិរមម ដូសច្នឹះទាាំងការទមាល រ/់ឬៃសញ្ចញរមច ី និងការសង 
គតលៃ ់ រៃស់អតងិិជនមានលរខណ្ៈ ជ្ញឥណ្ទានរដូវកាល ខដលររាបានអគតែពស់ជ្ញពិសសសរនុងរដូវកាល 
ច្សនាល ឹះពីខែតុលា ដល់ខែរុមភៈ បនឆ្ន ាំៃនត ។ 

ផេប័ត្ត្ឥណទាន និងចំនួនអត្ិថិជនសរុប 
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ផេិត្ភាពភាន្ក់ងារឥណទាន 

 

 

 

 

 

 

 

 
ផេប័ត្ត្ឥណទានតាម្ត្បលេររូបិយប័ណណ 
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ការបលចេញ/រមាល្ក់ និងការសងត្ត្េប់តាម្បែនមី្ួយៗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

រាយការណស៍្ថានភាេហរិញ្ញវតថុ 
សគាៃ់ការយិៃរគិចេទៃញ្ច ៃ់បថៃទី ៣១ ណខ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

   ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  
 រាំណត់ 

សាា ល់ 
 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល  

           
ទ្រព្យសកម្ម           

           

ស្ថច់គបារ់រនុងបដ 5  2,350  3,690  9,506  15,037  

សមតុល្យលៅធ្នាោរនានា 6  401,184  652,607  1,622,789  2,659,373  

ឥណទាន និង ៃុគរគៃទាន 7  2,687,908  2,358,050  10,872,588  9,609,054  

គទពយសរមមគផ្េងៗ 8  35,017  32,873  141,644  133,957  

គបារ់តមកល់តាមចាៃ់ 
គៅធ្នាោរជាតិបន រមពុជា 

 
 

9 

 
 

150,000 
 

 
150,000 

 
 

606,750 
 

 
611,250 

 

គគ្ឿងៃរកិាា រ 10  15,202  23,647  61,492  96,362  

ទ្រពយអរូបី 11  11,130  20,062  45,021  81,753  

គទពយសរមមពនធពនារ 12  12,581  -  50,890  -  

           

           
ទ្រព្យសកម្មសរបុ   3,315,372  3,240,929  13,410,680  13,206,786  

           

បំណុល នងិ មលូធន           

បំណុល្           

រមចី 13 
 

- 
  

50,000 
  

- 
  

203,750 
 

ៃាំណុលគផ្េងៗ 14  85,437  63,747  345,593  259,769  

ពនធគលើគបារ់ចាំលណញទ្តូវបង់   27,995  14,219  113,240  57,942  

ៃាំណុលពនធពនារ 12  -  16,995  -  69,255  

           
           

បំណុល្សរៃុ   137,488  144,961  556,140  590,716  
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ចំនួនកម្ចីបានបនចចញគិរជា($) ចំនួនសងត្រលប់គិរជា($) ចំនួនអរិថិជនររួលត្បាក់កម្ចី ចំនួនអរិថិជនសងត្រលប់
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

មូល្ធន          

គដើមទុន 15  3,000,000  3,000,000  12,000,000  12,000,000 

ទុនៃគមុងៃទៃបញ្ញតតិ  
 

 23,323  21,550  94,342  87,816 

គបារ់ចាំគណញររាទុរ   178,617  74,418  726,335  304,850 

ល្ំលអៀងពីការៃតូររូៃិយៃ័ណណ   -  -  131,170  223,404 

      
 

 
 

 

មូលធ្នសរៃុ   3,201,940  3,095,968  12,951,847  12,616,070 

      
 

 
 

 

បំណុល នងិ ម្លូធនសរបុ   3,315,372  3,240,929  13,410,680  13,206,786 

          
 

របាយការណ៍លទធផលលម្អតិ 

   ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណត់ 

សាា ល ់
 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ    ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល  

ចាំណូលការគបារ់ 16  486,066  425,278  1,966,137  1,723,226 

ចាំណាយការគបារ់   (3,625)  (4,986)  (14,663)  (20,203) 

          
ចំលណញដុល្   482,441  420,292  1,951,474  1,703,023 

          

ចំណូល្លសេងៗ 17  41,861  118,321  169,328  479,438 

ចាំណាយគលើគបារ់ណខៃុ្ាលរិ 18  (251,982)  (238,351)  (1,019,267)  (965,798) 

រ ាំលស់គលើគទពយរូបី  10  (14,617)  (16,263)  (59,126)  (65,898) 

រ ាំលស់គលើគទពយអរូបី 11  (8,932)  (8,907)  (36,130)  (36,091) 

ចំណាយលល្ើគៃតិៃតតិការគផ្េងៗ   (122,308)  (130,806)  (494,736)  (530,026) 
 

         
          

ល្រធសល្ពីទ្បតិបតតិការមុនសំវធិានធន   
126,463  144,286  511,543  584,648 

          

សំវធិានធនសទ្ាប់ឥណទានបាត់បង់ 7 
 

(20,450)  (76,462)  (82,720)  (309,824) 

          
          

ខ្នត/ ចំលណញមុនៃង់ពនធ   106,013  67,824  428,823  274,824 

     
     

ចំណាយពនធគលើគបារ់ចាំគនញ 19  (41)  (26,900)  (166)  (108,998) 

          

ចាំគណញគគកាយៃង់ពនធរនុងឆ្ន ាំ    
105,972 

  
40,924 

  
428,657 

  
165,826 

          

          

បុគគេិក និងការកសាងសម្ត្ថភាព 

ព័ត្៌មានបគុគេិក 

សៅដាំណាច្ ់ ឆ្ន ាំ២០២០ គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ មានៃុ្គលិរសរុៃច្ាំនួន៥៣នារ ់
ខដលរនុងច្ាំសណាមសនាឹះមាន ៃុ្គលិរការោិល័យច្ាំនួន៤៣% ៃុ្គលិរគៃតិៃតតិការច្ាំនួន៥៧% ។ ៃុ្គលិរជ្ញ 
ស្រសតីមានច្ាំនួន២៣% បនៃុ្ គលិរសរុៃ ខដលភា្សគច្ើនជ្ញៃុ្គលិរៃសគមើការងារសៅការោិល័យ ។ 

ច្ាំស ឹះរគមតិវៃបធមៃ៌ុ្គលិរ៨%មានសញ្ញញ ៃគតថ្នន រអ់នុៃណ្ឌិ ត ៩០%មានសញ្ញញ ៃគតថ្នន រៃ់រញិ្ញញ ៃគ័ត 
២% មានសញ្ញញ ៃគតថ្នន រៃ់រញិ្ញញ ៃគតរង ។ ជ្ញរមួៃុ្ គលិរ គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ មានច្ាំសណ្ឹះដរង 
និងរគមតិវៃបធមល៌អគៃសសើរ ។ 



 
  
 

                                                                                                                                                                    ទំពរ័ | 13  

 

គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ការបណ្តុះបណ្ត្េបុគគេកិ 

 ការរស្ថងសមតាភាពៃុ្ គលិរ ្ឺជ្ញវធិសី្ថស្រសតបនការអភវិឌ្ឍខដលសផ្កត តសាំខានស់លើការ យល់ដរងពឧីៃស្គ 
ខដលរារាាំងៃុ្ គលិរ និងគ្រឹះស្ថា ន ពីការសសគមច្សគាលសៅអភវិឌ្ឍរៃស់ពួរស្ និងជយួ ៃសងាើនសមតាភាពរៃស់ ពរួ 
ស្សដើមបទីទួលបានលទធផ្លការងារខដលអាច្វាស់ខវងបាន និងមាននិរនតរភាព ។ ដូសច្នឹះការរស្ថងសមតាភាព មាន 
ស្ថរៈសាំខានខ់ាល ាំងណាស់សគមាៃៃ់ុ្គលិរគ្ៃរ់គមតិ ។ សៅរនុងឆ្ន ាំ២០២០ សនឹះមានវ្គសិកាខ ស្ថលា និងវ្គ ៃណ្តុ ឹះ 
ៃណាត លខាងរនុង និងសគៅជ្ញសគច្ើនគតូវបានសរៀៃច្ាំស ើងសគមាៃៃ់ុ្គលិរ រនុងសគាលៃាំណ្ងពគងរងសមតាភាពជាំនាញ 
និងការអនុវតតការងារ រៃស់ៃុ្ គលិរ សគមាៃគ់្រឹះស្ថា ន ។ 

វគគបណ្តុះបណ្ត្េ និងសិកាខស្ាលាកនុងឆន្ ំ២០២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បុគ្គលិកការិយាល័យ
43%

បុគ្គលិកប្បតិបតតិការ
57%

បុគ្គលិកការិយាល័យ បុគ្គលិកប្បតិបតតិការ

 

8%

90%

2%

បរិញ្ញា បប្តជាន់ខ្ពស់ បរិញ្ញា បប្ត បរិញ្ញា បប្តរង
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សកម្មភាការងារ របស់ភាន្កង់ារឥណទាន កនុងសហគម្ន ៍ 

  



 
  
 

                                                                                                                                                                    ទំពរ័ | 15  

 

គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ស្វនក្ម្មបផៃក្នងុ និងការគតួតេិនិតយ 
 សវនរមមបផ្ទរនុង មានវជិ្ញជ ជីវៈរនុងការវាយតបមល និងសលើររមពស់គៃសិទធភាព បនការគ្ៃគ់្ងហានភិយ័ ការគតួត 
ពិនិតយ និងដាំសណ្ើ រការគ្ៃគ់្ង រនុងគ្រឹះស្ថា ន ។ សវនររបផ្ទរនុង សធែើការជ្ញមយួអនរគ្ៃគ់្ងសដើមបគីតួតពនិិតយគៃពន័ធ 
ការងារ និងគៃតិៃតតិការ រៃស់គ្រឹះស្ថា ន ។ ការសធែើសវនរមមបផ្ទរនុង រអ៏ាច្រាំណ្តអ់តតសញ្ញញ ណ្តាំៃនខ់ដលគតូវ 
ៃសងាើនគៃសិទធភាពការងារ ។ សវនរមមបផ្ទរនុង មានៃុ្ គលិរច្ាំនួន២នាររ់មួមាន គៃធានសវនររបផ្ទរនុង នងិសវនររ 
គៃតិៃតតិការច្ាំននួ១នារ ់។ រនុងឆ្ន ាំ២០២០ សវនររបផ្ទរនុងបានចុ្ឹះសវនរមមតមស្ថខានមីយួៗ ររឱ្យសឃើញនូវភាព 
ែែឹះច្សនាល ឹះ រៃស់ស្ថខាសដើមបសីធែើការខរលមអឱ្យមានគៃសិទធភាព នងិទានស់ពលសវលាសៅតមខផ្នការ ការងារខដល 
បានរាំណ្ត ់សដ្ឋយគៃធានសវនររបផ្ទរនុង ។ 

 របាយការណ៍្សវនរមមបផ្ទរនុង បានៃងាា ញដល់ ្ណ្ៈគ្ៃគ់្ង និងគរុមគៃររាភបិាលគ្រឹះស្ថា ន តមរយៈ 
របាយការណ៍្ ។ របាយការណ៍្សនឹះផ្តល់នូវទសសនៈឯររាជយ សលើវសិ្ថលភាពការងារ ខដលគ្រឹះស្ថា ន គតូវបានសគតៀម 
ែលួនរចួ្ជ្ញសគសច្សដើមបទីទួលបានសជ្ញ្ជយ័ និងផ្តល់ដាំៃនូាម នសលើច្ាំនុច្ខដលគតូវខរលមអ ។ 
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បៃគូស្ហគបតិបតតកិារ របស្គ់គរឹះស្ថា ន 

 សដើមបសីឆ្លើយតៃសៅនិង ទសសនវស័ិយ សៃសររមម នងិ្តសិពជន ៍ រៃស់គ្រឹះស្ថា ន បាននរងរាំពុងៃនតសឆ្ព ឹះសៅ 
មុែរមួគាន ជ្ញមយួបដ្ូសហគៃតិៃតតិការ ខដលជ្ញគរុមហ ុន គៃមូលទិញផ្លរសិរមមដធ៏ាំមយួ្ឺ គរុមហ ុន ធនាគារ 
គសូវ (រមពុជ្ញ) ភអីិលសីុ ។ 

 គៃជ្ញរសិររ ខដលគៃរៃរៃរ រសិរមមខដលទទួលបាននូវសសវារមម គបាររ់មច(ីឥណ្ទាន) ពីគ្រឹះស្ថា ន បៃតង 
មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ ភា្សគច្ើនគៃជ្ញរសិររទទួលបាន នូវការសលើររមពស់ជីវភាព តមរយៈមានទផី្ារ             
រសិផ្លមយួដល៏អគៃសសើរ ។ 

 ៃខនាមពីសលើសនឹះ គ្រឹះស្ថា ន មានយុទធស្ថស្រសត កាតៃ់នាយហានិភយ័ រនុងការធានានូវលទធភាពសងរៃស់      
អតិងិជនសគមាៃក់ាររមចរីយៈសពលខវងផ្ងខដរ ។  
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អងគការបលខ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រចនាស្ម្ព័នធការយិាលយ័ក្ណ្តត ល 

 

 
 

...........................................................

.... 
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ធនាគារ ឯកផ្េសវី (ផ្េមបឌូា) លមីីតធតី 

គ្រឹះស្ថា ន មីគកូហរិញ្ញវតាុ អគមរត 

គេូមា៉ា នន់ី ដាក់គសលួ ដកគសលួ 

ធនាគារគសូវ (កមពុជា) ភីអលិសុ ី

គ្រឹះស្ថា ន មីគកូហរិញ្ញវតាុ ផ្អ អុរម ផ្េ ភីអលិសុ ី

ភាគទុនកិ្ 
 

 ១- បោក្គស្ ីក្យុ ម្គ៉ា រ ី 

 ២- អនក្គស្ ីភួ បស្ៀក្ឡាយ  

 ៣- ក្ញ្ញញ  ភួ ស្វុណណ ច័នៃ  

បៃគូស្ហគបតិបតតកិារផ្សេងៗ 
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បណ្តត ញស្ថខា 

គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ មានការោិល័យរណាត ល សាិតសៅរនុងគរងុបាតដ់ាំៃង ។ 

គៃតិៃតតិការផ្តល់គបាររ់មចជូីនអតិងិជន សធែើស ើងសដ្ឋយស្ថខាទាាំង០៣ រនុងសែតតច្ាំននួ០២ ្ឺសែតតបាតដ់ាំៃង នងិ 
សែតតស ធិ៍ស្ថត ់។ 
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គក្ុម្គបរក្ាភិបាល  
 

 
 

 

 

 
 

បោក្គស្ ីប ៉ា  ណ្តរា៉ា  

 

 

 

 

 

 

អនក្គស្ ីភួ បស្ៀក្ឡាយ  

 

 

 

 

 

 
 

ក្ញ្ញញ  ភួ ស្វុណណ ច័នៃ 
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

គណៈគគបគ់គងគគរឹះស្ថា ន 
 

 

 

 

បោក្ជាំទាវ អុរង ណងេីន (គបធាននាយកិាគបតិបតតិ) 

 
 

 

 

 

 

បោក្ ញរក្ ស្ថរ ៉ាន (អនគុបធាននាយក្គបតបិតត)ិ 

 

 

 

 

 

បោក្ កាង ថាវស្ថុារទិធ (ម្ន្រនតីគបតិបតតិតាម្) 

 

 

 

 

 

បោក្ រទិធ ដ្ឋរា៉ា  (គបធានស្វក្របផៃក្នងុ) 
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បោក្ បេញ ក្មុ្ភៈ (គបធានភាន ក្់ងារឥណទានស្តទីី) 

 

 

 

 
 

បោក្ បបឿន ស្ាំណង់ (គគូបបងាគ ល)  

 

 

 
 

បោក្គស្ ីលរម្ បបា៉ា ហួយ (គបធានគណបនយយក្រ) 

 

 

 
 

 

ក្ញ្ញញ  ណ្តក្់ ស្ខុណ្ត (រៃាបាល ធនធានម្នសុ្ស) 

 

 

 
 

បោក្ បា៉ា វ វណ្តណ  (េ័តម៌្គនវទិា) 
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អតិថជិនបោលបៅ និងផលតិផល  
អតិងិជនរៃស់ គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ ្ឺស្ថធារណ្ជនទាាំងឡាយណាខដល គៃរៃរៃរ 

ជ្ញរល់ារ ់នងិមានសគាលៃាំណ្ងរនុងការអភវិឌ្ឍនម៍ែុរៃរ រៃស់ែលួនតមរយៈការសគៃើគបាស់ ឥណ្ទាន ជ្ញលរខណ្ៈ 
ឯរតតជនសគមាៃ ់ វស័ិយដូច្ខាងសគកាម៖ 
 ១. រសិរមមរមួមាន៖ សធែើខគស-ច្ាំការ ច្ិញ្ច រមសតែ... 
 ២. សហគគាសផ្លិត៖ សរាងមា សីុនរិនគសូវ ការខរបច្នមាូៃអាហារ...  
 ៣. អាជីវរមម៖ លរផ់្លិតផ្លរសិរមម លរស់គ្ឿងសទស(លរច់ៃហួ់យ)... 
 ៤. សសវារមម៖ សសវារសិរមម (ភជួររាស់ គច្ូតកាត ់សបារខៃន) សសវាផ្គតផ់្គតទ់ររ... 
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គ្រឹះស្ថា ន បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ ផ្តល់ឥណ្ទានដល់គៃជ្ញពលរដឋ សៅតមជនៃទ សដ្ឋយសផ្កត ត 
សលើអតិងិជនសធែើរសិរមម ។ តាំៃនគ់ៃតិៃតតិការ រៃស់គ្រឹះស្ថា ន ជ្ញច្មបងសាិតសៅតាំៃនជ់នៃទ ទីរខនលងខដល គៃមូល 
ផ្តុ ាំសៅសដ្ឋយការងាររសិរមម ។  

 

ពិពណ៌នាព ី
ផេិត្ផេ ឥណទានកសិកម្ម ឥណទានអាជីវកម្ម 

អត្ិថិជន 
លោេលៅ 

-រសិរមមរមួមាន៖សធែើខគស-ច្ាំការ ច្ិញ្ច រម សតែ... 

-សហគគាសផ្លិត៖ សរាងមា សីុនរិនគសូវ ការ 
ខរបច្នមាូៃអាហារ...  

-អាជីវរមម៖លរផ់្លិតផ្លរសិរមម លរស់គ្ឿង 
សទស(លរច់ៃហ់ួយ)... 

-សសវារមម៖ សសវារសិរមម (ភជួររាស់ គច្ូតកាត ់
សបារខៃន) សសវាផ្គតផ់្គតទ់ររ... 

-លរដូ់រខាន តតូច្ (លរច់ៃហួ់យ ៃខនល ខផ្លសឈើ 
គតីស្ថច្.់..) 
-លរច់្ាំណី្អាហារខាន តតូច្ (លរន់ាំ ៃខងអម បាយ 
ៃៃរ ្ុយទាវ កាសហែ...) 
-ៃសគមើសសវារមមខាន តតូច្ (លាងម ូតូឡាន ៃ ឹះអ ុត 
រតឌុ់្ៃ....) 
-លរផ់្លិតផ្លខាន តតូច្ (លរដូ់រទូរស័ពទ លរជ់ី 
ថ្នន ាំរសិរមម ច្ាំណី្សតែ ផ្លិត ទររសុទធ...) ។ 

កម្េីជា ត្ាក់លរៀេ ដុលាល្រ និងាត្ ត្ាក់លរៀេ ដុលាល្រ និងាត្ 

រយៈលពេកម្េី 
អត្ិបរិមា 

៣៦បែ ៣៦បែ 

អត្តាការត្ាក់/បែ ១.៥% ១.៥% 

វិធីសាស្រសតសង 
ត្ត្េប់ 

១.សងការគបាររ់ាល់ខែ និងសងសដើមផ្កត ច្ស់ៅ 
ចុ្ងវ្គ ។ 
២.រ ាំលស់គបារស់ដើមសងរ រមួជ្ញមយួការគបារ ់
ងយចុ្ឹះជ្ញលាំដ្ឋៃ ់ តមសមតុលយគបារស់ដើម 
សៅសល់ ។ 
៣.សងការគបារ៥់០%សដើមវ្គ និង៥០% 
សទៀតសៅចុ្ងវ្គ(៦ខែ) ។ 
៤.ការគបាររ់ាល់ខែ និងគបារស់ដើមតមការច្រ 
ចរ ។  
៤.សងការគបាររ់ាល់ខែ និងសងគបារស់ដើម 
្ិតជ្ញភា្រយ(ច្ាំនួន......%) សហើយគបារស់ដើម 
សៅសល់សងសៅចុ្ងវ្គ ។ 

១.រ ាំលស់គបារស់ដើមសងរ រមួជ្ញមយួការគបារង់យ 
ចុ្ឹះជ្ញលាំដ្ឋៃត់មសមតុលយ គបារស់ដើមសៅសល់ ។ 
២.សងការគបាររ់ាល់ខែ និងសងគបារស់ដើម្ិត 
ជ្ញភា្រយ(ច្ាំនួន....%) សហើយគបារស់ដើមសៅសល់ 
សងសៅចុ្ងវ្គ ។ 
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របាយការណ៍ របស្គ់ក្មុ្គបរក្ាភិបាល 

 គរុមគៃររាភបិាលសូមៃងាា ញរបាយការណ៍្ រៃស់គរុមគៃររាភបិាល រមួជ្ញមយួរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុខដល 
បានសធែើសវនរមមរចួ្រៃស់គរមុហ ុននាការយិៃរសិច្ឆទ និងចុ្ងការយិៃរសិច្ឆទៃញ្ចៃគ់តរមបងៃទ៣ី១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
 

គកុមគបរកាភិបាល 

 សមាសភាពបនក្រុមក្ៃឹរាភបិាល ដែលបានៃមក្មើការងាររនុងរំឡុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុ និងរហូតែល់ចុងកាល 
ៃរមិចេទបនរបាយការណ៍មនេះមានែូចខាងមក្កាមៈ 

សលារគសី សៅ  ណារា   គៃធានគរុមគៃររាភបិាល  (ខតងតាំងបងៃទី30 ខែសមស្ថ ឆ្ន ាំ2020) 

សលារគសី រុយ មា រ ី  គៃធានគរុមគៃររាភបិាល (លាខលងបងៃទី31 ខែមររា ឆ្ន ាំ2020) 
សលារគសី ភូ សសៀរឡាយ អភបិាល 
សលារគសី ភូ សុវណ្ណ ច្ន័ទ  អភបិាល  

សលារគសី ែិម រសមី  អភបិាលឯររាជយ 
 

ទាំនលួខសុ្គតូវរបស្គ់កុមគបរកាភិបាលចាំប ឹះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 ក្រុមក្ៃឹរាភបិាល ជ្ញអនរទទួលែុសគតូវសដើមបធីានាថ្នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុផ្តល់នូវទិដឋភាពពតិ នងិគតរម 
គតូវអាំពសី្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុន នាចុ្ងការយិៃរសិច្ឆទបងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងលទធផ្លបន 
គៃតិៃតតិការសហើយ និងលាំហូរស្ថច្គ់បារ ់ រៃស់គរុមហ ុន សគមាៃក់ារយិៃរសិច្ឆទៃញ្ចៃ ់ ។ រនុងការសរៀៃច្ាំរបាយ 
ការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុសនឹះ ក្រុមក្ៃរឹាភបិាលគរុមហ ុនតគមូវឱ្យ៖ 
រ) អនុមត័មោលនមោបាយគណមនយយ សមក្សៃមៅតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ អនតរជាតិ រមពុជា 

សក្មាៃស់ហក្ោសធុនតូច និងមធយម ("CIFRS សក្មាៃស់ហក្ោសធុនតូចនិងមធយម") ដែលតក្មូវឱ្យ 
មានការវនិិចេយ័ និងការបា៉ា នស់្មា នមដាយសមមហតុផល មហើយៃន្ទា ៃម់រក្តូវអនុវតតសគាលនសោបាយទាាំង 
សនាឹះជ្ញអច្ិបស្រនតយ ៍ 

ែ) អនុវតតតមសតងដ់្ឋររបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុអនតរជ្ញតិបនរមពុជ្ញសគមាៃស់ហគគាសធុនតូច្ នងិមធយម ឬ 
គៃសិនសៃើមាន្មាល តពីសតងដ់្ឋរទាាំងសនឹះខដលជ្ញគៃសោជនដ៍ល់ការៃងាា ញនូវភាពពតិ និងគតរមគតូវរៃស់ 
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ្មាល តទាាំងសនាឹះគតូវបានៃងាា ញ ពនយល់ឱ្យបានច្ាស់លាស់ និងរាំណ្តច់្ាំនួន 
ជ្ញទររគបាររ់នុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ 

្) ររាទុរនូវៃញ្ជ ីការ្ណ្សនយយ ឱ្យបានគតរមគតូវ និងធានាការគ្ៃគ់្ងបផ្ទរនុងឱ្យមានគៃសិទធិភាព ។ 
ឃ) សរៀៃច្ាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុខផ្អរសលើមូលដ្ឋឋ ននិរនតភាពបន ដាំសណ្ើ រការអាជីវរមមសលើរខលងខតរនុងររណី្ 

ខដលមានការសនមតថ់្នគរុមហ ុន នរងមនិៃនតគៃតិៃតតិការសៅអនា្តដែ៏លី និង 

ង) ៃសងាើតសគាលនសោបាយទូសៅសគមាៃគ់រុមហ ុន អនុមត័រាល់ការសាំសរច្ច្ិតត និងសរមមភាពទាាំងឡាយ 
រៃស់ក្រុមក្ៃឹរាភបិាលគរមុហ ុន ខដលមានផ្លៃ ឹះ ល់ជ្ញស្ថរវន័ត សលើគៃតិៃតតកិារអាជីវរមម និង 
លទធផ្ល បនគៃតិៃតតិការរៃស់គរុមហ ុនសហើយ គតូវធានាថ្នសគាលនសោបាយ និងការសាំសរច្ច្ិតតទាាំងអស់ 
សនាឹះគតូវបានឆ្លុឹះៃញ្ញច ាំងោ ងពិតគបារដរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ។ 

 

 ក្រុមក្ៃឹរាភបិាលគរមុហ ុន បានធានាអឹះអាងថ្នគរមុហ ុនបានអនុវតតនស៍ៅតម លរខែណ្ឌ ចាំបាច្ន់ានា ដូច្
ខដលបានៃញ្ញជ រខ់ាងសលើ រនុងការសរៀៃច្ាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ។ 
 តម្ាំនិតរៃស់ក្រមុក្ៃឹរាភបិាល របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុន គតូវបានៃសងាើតស ើងគសៃតម
សតងដ់្ឋររបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុអនតរជ្ញត ិ បន រមពុជ្ញ សគមាៃស់ហគគាសធុនតូច្ នងិមធយមសដើមបផី្តល់នូវទសសនៈ
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ពិត នងិគតរមគតូវពសី្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុនសៅបងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងលទធផ្លបនគៃតិៃតតិការនិង
លាំហូរស្ថច្គ់បារ ់រៃស់គរុមហ ុនសគមាៃចុ់្ងការយិៃរសិច្ឆទ ។ 

 

ការបរៀបចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
  រនុងការសរៀៃច្ាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ក្រុមក្ៃឹរាភបិាលបានយរច្ិតតទុរដ្ឋរស់ៅសលើៃញ្ញា ដូច្ខាងសគកាម៖ 
រ)  រាល់ស្ថរវនតទាាំងអស់សផ្ទរសៅ ឬពីទុនៃាំរុង ឬសាំវធិានធនរនុងឆ្ន ាំហិរញ្ញ វតាុគតូវបានៃងាា ញសៅរនុងរបាយ 

ការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ។ 
ែ) សាំវធិានធនគគាៃគ់គានស់គមាៃក់ារខាតៃ់ងស់លើ្ណ្នីខដលគតូវទារ និងគទពយសរមមៃច្ចុៃបនន និងគទពយ 

អរមម គតូវបានអនុវតតសៃើសិនសៃើចាំបាច្ ់។ 
្) ៃាំណុ្លអស្ថរៃង ់គតូវបានលុៃសចល គៃសិនសៃើមាន 
ឃ) វធិីស្ថស្រសតបនការវាយតបមលគទពយសរមម ឬៃាំណុ្លខដលមានគស្ថៃ់្ មឺនិែុសឆ្គង ឬមនិសមរមយ ។ 
ង) មនិមានកាលៈសទសៈណាមយួខដលអាច្ដរង ពចី្ាំនួនទររគបារណ់ារស៏ដ្ឋយ ខដលបានៃញ្ញជ រស់ៅរនុង 

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ខដលនាាំឱ្យមានការភានគ់ច្ ាំ ។ 
ច្) មនិមាន្មាល តរវាងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុចុ្ងការយិៃរសិច្ឆទ សធៀៃនរង របាយការណ៍្រនុងកាលៃរសិច្ឆទសនឹះ 

ដូច្ជ្ញ ធាតុណាមយួ គៃតៃិតតិការ ឬច្ាំនុច្សាំខានណ់ាមយួខដលមានលរខណ្ៈែុសគៃគរតី សៅតម
មតិសោៃល់ រៃស់គរុមគៃររាភបិាល ខដលនាាំឱ្យៃ ឹះ ល់ដល់លទធផ្លបនគៃតៃិតដកិារ រៃស់គរុមហ ុន
សគមាៃរ់នុងរាំ ុងការយិៃរសិច្ឆទបនរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ខដលរបាយការណ៍្រាយការណ៍្សនឹះគតូវបានសធែើ 
ស ើង ។ 

ឆ្) លទធផ្លបនគៃតិៃតិតការ រៃស់គរុមហ ុនរនុងរាំ ុងសពល បនឆ្ន ាំហិរញ្ញ វតាុមនេះមនិគតូវបានទទួលរងផ្លៃ៉ាេះ
 ល់សដ្ឋយធាតុណាមយួ គៃតិៃតតិការ ឬច្ាំនុច្សាំខានណ់ាមយួខដលមានលរខណ្ៈែុសគៃគរតី ។ 

ជ) គាម នយថ្នសហតុ រៃឺាំណុ្លសផ្សងសទៀត រៃស់គរុមហ ុនបានកាល យសៅជ្ញគៃតិៃតតិ ឬអាច្នរងគតូវបានអនុវតតន៍
រនុងរាំ ុងសពល12ខែ ៃនាទ ៃព់ីការៃញ្ចៃឆ់្ន ាំហិរញ្ញ វតាុខដលរនុងមតិសោៃល់ រៃស់គរុមគៃររាភបិាល នរង
មាន ឬអាច្ៃ ឹះ ល់ដល់លទធភាព រៃស់គរុមហ ុន រនុងការៃាំសពញកាតពែរិច្ច រៃស់ែលួនសៅសពលខដល 
គៃតិៃតតិការសនាឹះដល់ការរាំណ្ត ់។ 

 

កាអនុម្ត័បលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ 
 ក្រុមក្ៃឹរាភបិាល អនុមត័សលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ខដលបានភាជ ៃជ់្ញមយួរបាយការណ៍្សនឹះថ្នពិតជ្ញ 
ៃងាា ញពីទិដឋភាពពិត និងគតរមគតូវពីស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុន នាចុ្ងការយិៃរសិច្ឆទបងៃទី៣១ ខែធនូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ សហើយនរងលទធផ្លបនគៃតិៃតតិការ និងលាំហូរស្ថច្គ់បារស់គមាៃក់ារយិៃរសិច្ឆទៃញ្ចៃ ់សៅតមសតងដ់្ឋរ 
រហិរញ្ញ វតាុ  អនតរជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ សគមាៃស់ហគគាសធុនតូច្ និងមធយម ។ 
ចុុះហត្ថលេខា 

 
  

បោក្គស្ ីប ៉ា  ណ្តរា៉ា   
គបធានគក្ុម្គបរក្ាភិបាល 
បថៃទី២៨ ផ្ខបម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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របាយការណ៍ របស្ស់្វនក្រឯក្រាជយ  
ការរាយការណ៍ បលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
 

រស្សនៈរបស់សវនករ 
 សយើងែាុ ាំបានសធែើសវនរមមសលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរៃស់ បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ សៅថ្ន 
(“គរុមហ ុន”) ខដលរមួមាន របាយការណ៍្ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុបងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងរបាយការណ៍្
លទធផ្លសពញសលញ របាយការណ៍្ៃាំខរៃាំរលួមូលធន នងិរបាយការណ៍្លាំហូរស្ថច្គ់បារ ់ សគមាៃក់ារយិៃរសិច្ឆទ
ៃញ្ចៃ ់ សហើយនរងសគាល ការណ៍្្ណ្សនយយសាំខាន់ៗ គពមទាាំងរាំណ្តស់មាគ ល់សផ្សងៗខដលមានចៃព់ីទាំពរ័ទី០៩ 
ដល់ទាំពរ័ទ៦ី០ ។ 
 តមទសសនៈរៃស់សយើងែាុ ាំ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ សនឹះៃងាា ញនូវទិដឋភាពពតិគបារដ និងគតរមគតូវសលើស្ថា ន 
ភាពហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុននាបងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ក្ពមទងំលទធផ្លបនគៃតៃិតតិការហិរញ្ញ វតាុ សហើយនិង
លាំហូរស្ថច្គ់បារស់គមាៃក់ារយិៃរសិច្ឆទៃញ្ចៃស់ដ្ឋយអនុសលាមសៅតមសតងដ់្ឋរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ អនតរជ្ញតិ បន 
រមពុជ្ញ សគមាៃស់ហគគាសធុនតូច្ នងិមធយម ។ 
 

ម្ូេដ្ឋានននរស្សនៈរបស់សវនករ 
 សយើងែាុ ាំបានសធែើសវនរមម សដ្ឋយអនុសលាមសៅតមសតងដ់្ឋរសវនរមមអនតរជ្ញត ិ។ ការទទលួែុសគតូវ រៃស់ពួរ 
សយើង្ឺ សាិតសៅសគកាមសតងដ់្ឋរខដលបានខច្ង និងសរៀៃរាៃស់ៅរនុងខផ្នរទាំនួលែុសគតវូ រៃស់សវនររ សៅសលើ 
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ បនរបាយការណ៍្សវនរមមរៃស់ពរួសយើង ។ សយើងសជឿជ្ញរថ់្នភសដុតងសវនរមមសដើមបពីរួ 
សយើងគៃមូលបាន្ឺគ្ៃគ់គាន ់និងសមសហតុផ្លសដើមបជី្ញមលូដ្ឋឋ នរនុងការ ផ្តល់មតិសោៃល់ រៃស់សយើងែាុ ាំ ។ 
  

 រំនួេែុសត្ត្ូវរបស់សវនករឯករាជ្យ និងត្កម្សីេធម្ ៌
 សយើងែាុ ាំជ្ញសវនររឯររាជយ ខដលតគមូវឱ្យអនុសលាមតមគរមសីលធម ៌ ខដល រព់ន័ធនរងការសធែើសវនរមម
រៃស់សយើងែាុ ាំសលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុរនុង គពឹះរាជ្ញណាច្គររមពុជ្ញ ។ សហើយសយើងែាុ ាំបានៃាំសពញនូវរាល់ទាំនលួ
ែុសគតូវនានាខដលតគមូវសដ្ឋយគរមសីលធមស៌នឹះផ្ងខដរ ។ 
 

ពត្៌មានបបនថម្លៅលេើរាយការណ៍ហរិចញវត្ដុ និង រាយការណ៍របស់សវនករមានដូចត្លៅលនុះ 
 គរុមគៃររាភបិាល រៃស់គរមុហ ុន ្ឺជ្ញអនរទទួលែុសគតូវរាល់ពតម៌ាន ខដលជ្ញៃ ់រព់ន័ធជ្ញមយួនរង 
គរុមហ ុន ។ ពតម៌ានសនាឹះរមួៃញ្ចូ លទាាំងរបាយការណ៍្ គរុមគៃររាភបិាល ៃ ុខនតមនិបានរមួៃញ្ចូ លជ្ញមយួនូវ 
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុន និងរបាយការណ៍្រៃស់សវនររស ើយ ។  
 ការៃសញ្ចញទសសនៈរៃស់ពួរសយើងសៅសលើ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុន ្ឺមនិបានរាៃៃ់ញ្ចូ ល 
ជ្ញមយួរបាយការណ៍្គរុមគៃររាភបិាលស ើយ សហើយពួរសយើងរម៏និបានៃងាា ញ ជ្ញលិែិតអឹះអាងសៅសលើការ
សរុៃមតរិៃស់របាយការណ៍្សនាឹះផ្ងខដរ ។ 
 រនុងការភាជ ៃគ់ាន រវាងការសធែើសវនរមម សៅសលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុនច្ាំស ឹះទាំនួលែុសគតវូ 
រៃស់សវនររ ្ឺគគានខ់តខសែងយល់អាំពីរបាយការណ៍្ រៃស់គរុមគៃររាភបិាល និងទទលួយររបាយការណ៍្រៃស់ 
ពួរគាតស់ៃើសទាឹះៃីជ្ញរបាយការណ៍្ រៃស់គរុមគៃររាភបិាល មានភាពមនិគតរមគតូវទារទ់ងសៅ និងរបាយការណ៍្ 
ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុនរស៏ដ្ឋយ ររឺម៏ានភាពមនិគៃគរតីច្ាំស ឹះវជិ្ញជ ជិវៈ រៃស់សវនររ ខដលបានសធែើសវនរមម 
ររឺក៏ារសរើតស ើងនូវភាពែុសគៃគរតីណាមយួសផ្សងសទៀត ។ 
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 សោងសៅតមការងារ ខដលពួរសយើងបានៃាំសពញ ពួរសយើងបានសននិដ្ឋឋ ន ថ្នវានងឹមានភាពមនិគតរមគតូវ 
ទារទ់ងជ្ញមយួរបាយការណ៍្ រៃស់គរុមគៃររាភបិាល ។ សហតុដូច្សនឹះសហើយសទើៃបានជ្ញពួរសយើងទាមទារនូវ
របាយការណ៍្ខដលពិតគបារដ និងគតរមគតូវ ។ សយើងែាុ ាំគាម នអែីខដលគតូវរាយការណ៍្ពៃីញ្ញា សនឹះសទៀតស ើយ ។ 
 

រំនួេែុសត្ត្ូវរបស់អេិាេលៅលេើរាយការណ៍ហិរចញវត្ថុ 
 គរុមគៃររាភបិាល រៃស់គរុមហ ុន ជ្ញអនរទទួលែុសគតូវច្ាំស ឹះការសរៀៃច្ាំ និងការៃងាា ញទិដឋភាពពតិគបារដ
បនរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់ែលួនសដ្ឋយអនុសលាមសៅតមសតងដ់្ឋររបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ បន រមពុជ្ញ សគមាៃ ់
សហគគាសធុនតូច្ នងិមធយម និងការដណន្ទរំៃស់ ធន្ទោរជាតិ បន រមពុជា ។ 
 គរុមគៃររាភបិាលក្តូវទទួលែុសគតូវដូច្គាន  ផ្ងខដរច្ាំស ឹះគៃពន័ធគតួតពនិិតយបផ្ទរនុង ខដលគរុមគៃររាភបិាល 
គរុមហ ុនយល់ថ្នមានស្ថរៈគៃសោជន ៍ រនុងការសរៀៃច្ាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ខដលពុាំមានរាំហុសឆ្គងជ្ញស្ថរវន័ត
ខដលៃណាត លមរពីការខរលងៃនលាំ ឬការភានគ់ច្ ាំ ។ 
រនុងការសរៀៃច្ាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុន សមាជិរគរុមគៃររាភបិាលទាាំងអស់គតូវមានការទទួលែុស
គតូវរាល់សរមមភាព រៃស់គរមុហ ុន ខដលធានាអឹះអាងថ្ន អាច្មានលិទធភាពៃនតរនុងរយៈសពល១២ខែខាងមុែ និង
រាល់ៃញ្ញា ខដលមានជ្ញៃ ់រព់ន័ធជ្ញមយួនរងលទធិភាពអាច្ៃនត រៃស់គរុមហ ុន និងសគាលៃាំណ្ងខដលអាច្សធែើឱ្យ
មានសរមមភាពសនឹះសរើតស ើងខដលតគមូវឱ្យ សធែើការៃងាា ញសៅជ្ញស្ថធារណ្ៈសដ្ឋយស្ថរខតវាមានភាពចាំបាច្ ់ ។ 
សលើរខលងខត គរុមគៃររាភបិាល ណាមយួមានៃាំណ្ងច្ងទូ់ទាតៃ់ាំណុ្ល រៃស់គរមុហ ុន ទាាំងគសុង ររឺអ៏ឹះអាងថ្ន 
នរងៃិទគរមុហ ុន សហើយសៃើគាម នសរមមភាពណាមយួសលច្ស ើងសនាឹះសទ សយើងសៅខតគតូវការរបាយការណ៍្រៃស់គរុម
គៃររាភបិាលដខដល ។ 
 

រំនួេែុសត្ត្ូវរបស់សវនករឯករាជ្យ 
 សគាលៃាំណ្ងរៃស់សយើងែាុ ាំ ្សឺដើមបទីទួលបាននូវការធានាអឹះអាងសមសហតុផ្លថ្ន របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ 
រៃស់គរុមហ ុនទាាំងមូល នរងមនិមានរាំហុសឆ្គងជ្ញស្ថរវនត មនិថ្នសដ្ឋយស្ថរការខរលងៃនលាំ ឬការភានគ់ច្ ាំស ើយ ។ 
សហើយ សធែើការរាយការរបាយការណ៍្សវនររ ខដលរាៃៃ់ញ្ចូ លទាាំងមតិសោៃល់រៃស់សយើងែាុ ាំផ្ងខដរ ។ ការធានា 
អឹះអាងខដលសមសហតុផ្ល ្ឺការធានាអឹះអាងរគមតិែពស់ ៃ ុខនតមនិខមនធានាអឹះអាងថ្ន សវនរមមខដលសធែើស ើង 
គសៃតមសតងដ់្ឋអនតរជ្ញត ិ សតីពីសវនរមម បន រមពុជ្ញ ខតងខតររសឃើញរាល់រាំហុសជ្ញស្មរវន័តសនាឹះស ើយ ។ ការ 
ៃាំភានអ់ាច្សរើតស ើងពីការខរលងៃនលាំ ឬរាំហុសឆ្គងសហើយគតូវបានស្ចតទុ់រថ្នជ្ញស្មរវន័ត គៃសិនសៃើជ្ញលរខណ្ៈ 
ៃុ្គល ឬជ្ញគរមុ ពួរវាអាច្ជឹះឥទធិពល ដល់ការសសគមច្ច្ិតតខាងសសដឋរិច្ចរៃស់ អនរសគៃើគបាស់ខដលខផ្អរសលើ        
មូលដ្ឋឋ នបនរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុទាាំងសនឹះ ។ 
 ជាដផនរមយួបនសវនរមា ក្សៃតាមសតងដ់្ឋរអនតរជ្ញតិ សតីពសីវនរមមបនរមពុជ្ញ  មយើងអនុវតតការវនិិចេយ័ក្ៃរៃ 
មដាយវជិាា ជីវៈ និងររាការសងសយ័ដែលមានជំន្ទញវជិាា ជីវៈ  មៅសវនរមាទងំមូល ។ មយើងរ:៏ - 
រ). រាំណ្ត ់ នងិវាយតបមលហានិភយ័បនភាពមនិគតរមគតូវ ខាងស្ថរវន័តបនរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុន 
មនិថ្នសដ្ឋយស្ថរការខរលងៃនលាំ ឬរាំហុស ។ សរៀៃច្ាំនិងអនុវតតនីតិវធិីសវនរមម សឆ្លើយតៃសៅនរងហានិភយ័ទាាំងសនាឹះ
និងទទួលបានភសតុតងសវនរមម ខដលមានលរខណ្ៈគ្ៃគ់គានន់រងសមគសៃ សដើមបផី្តល់ជ្ញមូលដ្ឋឋ នសគមាៃម់តិ
សោៃល់ រៃស់សយើង ។ ហានិភយ័ខដលមនិររសឃើញរាំហុសខាងស្ថរវន័ត ខដលៃណាត លមរពីការខរលងៃនលាំ ្ឺមាន 
ភាពែពស់ជ្ញងៃណាត លមរពរីាំហុសឆ្គង សគ ឹះការខរលងៃនលាំអាច្ រព់ន័ធនរងការឃុៃឃិត ការខរបច្ន ការលុៃសចល
សដ្ឋយសច្តនាការ ការៃរគស្ថយមនិពិត ឬការៃាំ នរនុងការគ្ៃគ់្ងបផ្ទរនុង ។ 
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ខ). ទទួលបានការយល់ែឹងអំពី ការក្គៃក់្គងបផារនុង ដែលពារព់ន័ធ នងឹសវនរមា មែើមបមីរៀៃចំ នីតិវធិីសវនរមា 
 ដែលសមក្សៃរនុងកាលៈមទសៈ ៃ៉ាុដនតមនិដមនសក្មាៃម់ោលៃំណងបនការៃមញ្េញមតិមលើក្ៃសិទធភាពបន 

ការក្គៃក់្គងបផារនុង រៃស់ក្រមុហ ុនមឡើយ ។ 
គ). វាយតបមៃភាពសមក្សៃ បនមោលនមោបាយគណមនយយ ដែលបានមក្ៃើ និងភាពសមមហតុផលបន 

ការបា៉ា នស់្មា នគណមនយយ នងិការៃងាា ញដែលពារព់ន័ធដែលមធវើមឡើងមដាយអនរគ្ៃគ់្ង ។ 
ឃ).   សននិដាា នមលើភាពសមក្សៃបនការមក្ៃើក្បាស់ រៃស់ក្រុមក្ៃឹរាភបិាល បនមូលដាា នដែលគួរឱ្យក្ពួយបារមភ 

បនគណមនយយ និងដផែរមលើភសតុតាងសវនរមា ដែលទទួលបានថាមតើភាពមនិច្ាស់លាស់បនស្មរវន័តមាន 
ទរទ់ងនងឹក្ពឹតតិការណ៍ ឬលរខខណឌ ដែលអាចមធវើឱ្យមានការសងសយ័ោ៉ា ងខាៃ ងំច្ាំស ឹះសមតាភាព រៃស់ 
គរុមហ ុន រនុងការៃនតនិរនតភាពអាជីវរមម ។ ក្ៃសិនមៃើមយើងសននិដាា នថា មានភាពមនិច្ាស់លាស់បន 
ស្មរវន័ត សយើងែាុ ាំចាំបាច្គ់តូវៃញ្ចូ លសៅរនុងរបាយការណ៍្ រៃស់សវនរររៃស់សយើង សដើមបទីាញច្ាំណាៃ ់
អារមមណ៍្សលើការលាតគតដ្ឋងពតម៌ានហិរញ្ញ វតាុ ឬសៃើការលាតគតដ្ឋងពតម៌ានមានលរខណ្ៈមនិគ្ៃគ់គាន ់
សយើងែាុ ាំចាំបាច្គ់តូវផ្តល់មតិមោៃល់សវនរមមខដលមានៃញ្ញា  ។ការសននិដាា នរៃស់មយើងដផែរមលើភសតុតាង 
សវនរមា ដែលទទួលបានរហូតែល់កាលៃរមិចេទបនរបាយការណ៍សវនររ រៃស់មយើង ។ 

 មទេះោ៉ា ងណាក្ពតឹតិការណ៍ ឬលរខខណឌ ន្ទមពលអន្ទគតអាចៃណាត លឱ្យក្រុមហ ុន ៃញ្ឈៃន់ិរនតភាព
អាជីវរមម ។ 

ង).  វាយតបមៃការ ៃងាា ញបនទគមង ់ និងខៃឹមស្មរបនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រៃស់ក្រុមហ ុនរមួមានការលាត
ក្តដាងនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រៃស់ក្រុមហ ុនដែលតណំាងឱ្យក្ៃតិៃតតិការ និងក្ពតឹតិការណ៍មូលដាា ន
រនុងលរខណៈដែលទទួលបានការៃងាា ញមដាយគតរមគតូវ ។ 

 សយើងបានផតល់ពតម៌ានជូនអនរទទួលខុសក្តូវ មលើអភបិាលរិចេ សតីពីៃញ្ញា សផ្សងៗវសិ្ថលភាពនិងសពលសវលា
ដែលបានមក្ោងទុរសក្មាៃម់ធវើសវនរមម នងិការររមឃើញៃញ្ហា ជាស្មរវន័តមផសងមទៀត ដែលមានរមួៃញ្េូ លទងំ 
ចំនុចខវេះខាតរនុងការគ្ៃគ់្ងបផ្ទរនុង ខដលបានររមឃើញរនុងអាំ ុងសពលមធវើសវនរមម រៃស់សយើង ។ 
 

បញ្ហ្លផ្សងលរៀត្ 
 ការសធែើសវនរមមរៃស់សយើងែាុ ាំ ្ឺរនុងសគាលៃាំណ្ងៃងាា ញពីទសសនៈសៅសលើមូលដ្ឋឋ នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ 
ទាាំងមូលជារូៃិយៃណ័ណ ែុលាៃ រអាមមររិ ។ 
 ការៃាំខលងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ពីដុលាល រអាសមររិសៅជ្ញខែមរសរៀល សដ្ឋយសគៃើអគតៃិទ នងិអគតមធយម
សៅបងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ បានៃងាា ញស ើងរនុងសគាលៃាំណ្ងវភិា្ៃខនាម សហើយមនិខមនជ្ញខផ្នរសាំខានប់ន
មូលដ្ឋឋ នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុសនាឹះសទ ។ ការៃាំខលងសនឹះមនិគតូវបានសធែើសវនរមម សៅតមនីតិវធិីខដលបាន
អនុវតតសៅសលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុសនាឹះសទ សហតុដូសច្នឹះសយើងែាុ ាំ មនិបានៃសញ្ចញទសសនៈណាមយួសៅសលើការ 
ៃាំខលងសនឹះស ើយ ។ 
 

Crowe (KH) Co., Ltd.  

គរុមហ ុនសនងការ្ណ្សនយយររជាំនាញ 

 
 
 
 
Onn Kien Hoe  

អេិាេ 

នថៃរី២៨ បែលម្សា ឆន្ ំ២០២១ 
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របាយការណ៍ ស្តេីបីផ្គម្បគម្ួលម្លូធន  
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃនងៃទី៣១ ខែធ្ន ូឆ្ាាំ២០២០ 

   
 

មូលធ្ន 

  
ទុនៃគមងុៃទៃប

ញ្ញតតិ 

  
គបារ់ចាំគណញរ

រាទុរ 

  
 
  សរៃុ 

 រាំណត់ 
សាា ល់ 

 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ   ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ 

         

សមតុលយបថៃទី ១ ណខ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៩  3,000,000  88,066  (33,022)  3,055,044 

ចាំគណញសគាៃ់ការយិៃរគចេទ  -  -  40,924  40,924 

គផ្េរ  -  (66,516)  66,516  - 

                  
សមតុលយបថៃទី៣១ ណខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩/ 
 រី១ ណខមករា ឆ្ន ាំ២០២០ 

  
 

3,000,000 

  
 

21,550 

  
 

74,418 

  
 

3,095,968 

ចាំគណញសគាៃ់ការយិៃរគចេទ  -  -  105,972  105,972 

គផ្េរ  -  1,773  (1773)  - 

                  

សមតុលយបថៃទី៣១ ណខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  3,000,000  23,323  178,617  3,201,940 

 
 

   
 

មូលធ្ន 

  
ទុនៃគមងុៃ
ទៃបញ្ញតតិ 

  
គបារ់ចាំគណញ 

ររាទុរ 

 ទររគបារ់ 
លាំគអៀងៃងារ 
ពីការៃតូរគបារ់ 

  
 

     សរៃុ 
 រាំណត់ 

សាា ល់ 
ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

           

សមតុលយបថៃទី ១ ណខ មករា 
 ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

  
 

12,000,000 

  
 

353,849 

  
 

(132,029) 

  
 

53,347 

  
 

12,275,167 

ចាំគណញសគាៃ់ការយិៃរគចេទ  -  -  165,826  -  165,826 

គផ្េរ  -  (271,053)  271,053  -  - 

លាំគអៀងពីការៃតូររូៃិយៃ័ណណ  -  5,020  -  170,057  175,077 

           

សមតុលយបថៃទី ៣១ ណខ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 
 ២០១៩/ ១ ណខ មករា ឆ្ន ាំ 
 ២០២០ 

  
 
 

12,000,000 

  
 
 

87,816 

  
 
 

304,850 

  
 
 

223,404 

  
 
 

12,616,070 

ចាំគណញសគាៃ់ការយិៃរគចេទ  -  -  428,657  -  428,657 

គផ្េរ  -  7,172  (7,172)  -  - 

លាំគអៀងពីការៃតូររូៃិយៃ័ណណ  -  (646)  -  (92,234)  (92,880) 

                      

សមតុលយបថៃទី៣១ ណខធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

  
 

12,000,000 

  
 

94,342 

  
 

726,335 

  
 

131,170 

  
 

12,951,847 
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របាយការណ៍ លាំហូរស្ថច់គបាក្ ់

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃនងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ាាំ២០២០ 

 រាំណត់ ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 សាា ល់  ដុោា រោគមររិ      ដុោា រោគមររិ    ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

លាំហូរស្ថច់គបារ់ពីសរមមភាពគៃតិៃតតិការ         

ខ្នតមុនៃង់ពនធគបារ់ចាំគណញ  106,013  67,824  428,823  274,824 

និយ័តភាព៖         

សំវធិានធនសទ្ាប់ឥណទានបាត់បង់ 7 20,450  76,462  82,720  309,824 

រ ាំលស់គលើលទ្រឿងៃរកិាា រ 10 14,617  16,263  59,126  65,898 

រ ាំលស់គលើទ្រពយអរូបី 11 8,932  8,907  36,130  36,091 

ចាំណាយការគបារ់  3,625  -  14,663  - 

ការលុៃគចលបនគទពយរយៈគពលណវង 10 91  -  368  - 

ការលុៃៃាំបាត់បនគទពយរយៈគពលណវង 10 92  -  372  - 

         
ខ្នតមុនៃាំណរៃាំរួលទុនៃងវិល   

153,820 

  
169,456 

  
622,202 

  
686,637 

ការគរើនគ ើងនិងការថយចុឹះបន៖         

  - ឥណទាននិងៃុគរគៃទាន (350,308)  (232,780)  (1,416,996)  (943,225) 

  - ទ្រពយសកមមលសេង  (2,144)  22,689  (8,672)  91,936 

  - បំណុល្លសេងៗ  21,690  12,468  87,736  50,520 

         
 សាច់គបារ់ដដល្ទ្តវូបានគគៃើរនុងសរមមភាព 
គៃតិៃតតិការ 

  
 

(176,942) 

  
 

(28,167) 

  
 

(715,730) 

  
 

(114,132) 

ពនធគបារ់ចាំគណញណដលគតូវៃង់  (15,841)  (13,466)  (64,077)  (54,564) 

ការគបារ់ណដលបានៃង់  
(3,625) 

 
-  (14,663)  - 

         
ស្ថច់គបារ់ដដល្ទ្តវូបានលទ្បើកនុងសរមមភាព
គៃតិៃតតិការសុទធ 

  
 

(196,408) 

  
 

(41,633) 

  
 

(794,470) 

  
 

(168,696) 
                  
លំ្ហូរស្ថច់គបារ់ពីសរមមភាពវនិិគោ្        

 ការទិញលទ្រឿងៃរកិាា រ 10 (6,355)  (2,925)  (25,706)  (11,852) 

        
ស្ថច់គបារ់សុទធដដល្ទ្តវូបានគគៃើរនុងសរមមភាព 
 វនិិគោ្ 

 
 

(6,355) 

  
 

(2,925) 

  
 

(25,706) 

  
 

(11,852)          
លាំហូរស្ថច់គបារ់ពីសរមមភាពហិរញ្ញវតាុ 

        

ស្ថច់គបារ់ទទួលបានពីរមចី  
- 

 
-  -  - 

ការទូទាត់រមចី  (50,000)  
-  (202,250)  - 

 
    

   

 

ស្ថច់គបារ់សុទធដដល្ទ្តវូបានគគៃើរនុងសរមមភាពហិរញ្ញវតាុ  
 

(50,000) 
  

- 
 

 
(202,250) 

 
 

- 

ការគរើនគ ើង/ថយចុឹះបនស្ថច់គបារ់សុទធ  
 

(252,763) 
  

(44,558) 
  

(1,022,426) 
  

(180,548) 

ស្ថច់គបារ់លៅលដើមការយិបរលិចេរកនុងឆ្ន ំ  
656,297  700,855  2,674,410   2,816,036 

         
លាំគអៀងពីអគតាៃតូរគបារ់  -  -  (19,689)  38,922 

ស្ថច់គបារ់ចុងគោ 403,534  656,297  1,632,295  2,674,410 
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សាច់ទ្បាក់និងសមមូល្សាច់ទ្បាក់ានដូចខាងលទ្កាម: 
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  
រាំណត់ 
សាា ល់ 

ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ    ណខមរពាន់គរៀល    ណខមរពាន់គរៀល 

សាច់ទ្បាក់កនុងដដ  2,350  3,690  9,506  15,037 

សមតុល្យលៅធ្នាោរនានា  401,184  652,607  1,622,789  2,659,373 

         

ស្ថច់គបារ់សុទធ និងស្ថច់គបារ់សម 
 មូលសរៃុ 

  
 

403,534 

  
 

656,297 

  
 

1,632,295 

  
 

2,674,410 

         
 

ក្ាំណត់ស្ម្គគ ល ់បលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
១. េ័ត៌ម្គនទូបៅ 
  បៃតង មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ (ពីមនេះតសៅសៅថ្ន“គរមុហ ុន”) គតូវបានៃមងកើតស ើងសៅ គពឹះរាជ្ញណាច្គរ 
រមពុជ្ញ និងបានចុ្ឹះៃញ្ជ ីការសៅគរសួង ណិ្ជជរមមសៅបងៃទី01 ខែសមស្ថ ឆ្ន ាំ2016 សគកាមៃញ្ជ ីសលែៈ00008235 ។ 
គរុមហ ុនបានទទូលអាជ្ញា ៃណ័្ណ គៃរៃអាជីវរមម គ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វតាុ ពីធនាគារជ្ញតិបនរមពុជ្ញ សៅបងៃទី04 ខែ 
វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ2019 ដល់បងៃទី04 ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ2022 ។ 

 ការិយាេ័យចុុះបច្ីៈ ផ្លូវជ្ញតិសលែ5 ភូមបិគពរូនសសរ សងាា តអ់ូរចរ គរុងបាតដ់ាំៃង សែតតបាតដ់ាំៃង 

 ការិយាល័យបឆចុបាបៃនៈ  ផ្លូវជ្ញតិសលែ5 ភូមបិគពរូនសសរ សងាា តអ់ូរចរ គរុងបាតដ់ាំៃង សែតតបាតដ់ាំៃង 

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុគតូវបានអនុមត័ឱ្យសបាឹះផ្ាយសដ្ឋយគរុមគៃររាភបិាលសៅបងៃទី28 ខែសមស្ថ ឆ្ន ាំ2021 ។   
 

២. ស្ក្ម្មភាេចម្បងរបស្គ់ក្មុ្ហ ុន 
 សរមមភាពច្មបង រៃស់គរុមហ ុន គ្រឹះស្ថា ន មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ្ឺផតល់មសវារមា រនុងវស័ិយហិរញ្ញ វតាុ និងការ
ផ្តល់សសវាពារព់ន័ធហិរញ្ញ វតាុ សៅរនុងក្ៃសទសរមពុជ្ញ ។ 
 មនិមានការខគៃគៃួលសៅសលើសរមមភាពច្មបង រៃស់គរមុហ ុន សនាឹះសទសៅរនុងរាំ ុងការយិៃរសិច្ឆទបនរបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុសនឹះ ។ 
៣. ម្ូលដ្ឋា នគគរឹះបនការបរៀបចាំ 
 របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុន គតូវបានសរៀៃច្ាំស ើងតមសនមតរិមមបងលសដើម និងគតូវបានខរខគៃសដើមបី
ដ្ឋរៃ់ញ្ចូ លមូលដ្ឋឋ នវាយតបមលសផ្សងសទៀត ខដលគតូវបានៃងាា ញសៅរនុងខផ្នរសផ្សងសទៀត សគកាមសគាលនសោបាយ 
្ណ្សនយយសាំខាន់ៗ  និងអនុសលាមសៅតមៃទៃញ្ញតតិទាាំងឡាយរៃស់ធនាគារជ្ញតិបនរមពុជ្ញ និងសតងដ់្ឋររបាយ 
ការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុអនតរជ្ញតិរៃស់រមពុជ្ញ សគមាៃស់ហគគាសធុនតូច្និងមធយម(“CIFRSs for SMEs”) ។ 
៤. បោលនបយាបាយគណបនយយស្ាំខាន់ៗ 
 ៤.១ សុេវិនិចឆ័យសំខាន់បដេថ្ន្ក់ត្គប់ត្គងលត្បើត្ាស់ កនុងលោេនលយាាយគណលនយ្យ និងការា ្ន ់

សាម្នលេើភាពម្និច្ាសល់ាស់ 
 អនរគ្ៃគ់្ងសជឿជ្ញរថ់្នគាម នការសនមតសាំខាន់ៗ ណាមយួទារទ់ងនរងរងែល់សៅអនា្ត និងគៃភព

្នលរឹះសផ្សងសទៀតបនភាពមនិចាស់លាស់ បនការបា នស់្ថម នសៅកាលៃរសិច្ឆទ បនការរាយការណ៍្ 
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ខដលមានហានិភយ័្ួរឱ្យរតស់មាគ ល់ រនុងការៃងាឱ្យមានការខរសាំរលួសៅនរងតបមលសោងបនគទពយ 
សរមម និងគទពយអរមមរនុងរាំ ុងឆ្ន ាំហិរញ្ញ វតាុៃនាទ ៃ ់សគៅពីការៃងាា ញខាងសគកាម:  
(ក) សាំវិធាៃធ្ៃច្លើឥណទាៃ ៃងិបុច្រម្របទាៃ 
សំវធិានធនដែលខាតៃងក់្តូវបានទទួលស្មា ល់ មៅមពលដែលមានភសដុតាង ដែលៃញ្ហា រថ់ាក្ទពយ
សរមាហិរញ្ញ វតថុចុេះមខាយ ។ គណៈក្គៃក់្គងក្តួតពនិិតយមឡើងវញិ ជាពិមសសនូវឥណទន នងិ 

ៃុមរក្ៃទន មហើយវភិាគអំពអីាយុកាលរៃស់ពួរមគ ក្ៃវតតៃិំណុលមនិលែ ការមតត តអារមាណ៍ រៃស់ 

អតិថិជនភាពគួរឱ្យទុរចិតត រៃស់អតិថជិន និន្ទន ការមសែារិចេៃចេុៃបនន និងការតៃ ស់ៃតូរលរខខណឌ  
ទូទតអ់តថិិជនមៅមពលមធវើការវនិិចេយ័មែើមបវីាយតបមៃភាពក្គៃក់្ោន ់ បនសក្មាៃក់ារទទួលស្មា ល់ 

សំវធិានធនដែលខាតៃង ់។ រដនៃងដែលមានភសតុតាង ៃញ្ហា រព់ីការចុេះមខាយមៅមលើចំនួន នងិ
មពលមវលាបនលំហូរស្មចក់្បារ ់ ន្ទមពលអន្ទគត ក្តូវបានបា៉ា នក់្ៃមាណ មដាយដផែរមលើៃទ 

ពិមស្មធន ៍ បនការបាតៃ់ងក់្ៃវតតិស្មស្តសត សក្មាៃក់្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុដែល មានលរខណៈហានិ 
ភយ័ឥណទនក្សមែៀងោន  ។ ក្ៃសិនមៃើការរពំឹងទុរខុសោន  ពីការបា៉ា នស់្មា នភាពខុសោន ដៃៃមនេះ 

នឹងជេះឥទធិពលែល់តបមៃមោង រៃស់អនរដែលក្តូវទទួល ។ 
 (ែ) ពនធលេើត្ាក់ចំលណញ 

មោងតាមគៃតិៃតតិការ និងការ្ណ្នាោ៉ា ងជ្ញរល់ារ ់ ខដលរាំណ្តព់នធចុ្ងសគកាយអាច្ែុសគាន ព ី
ការបា នស់្ថម នដាំៃងូសនាឹះ ក្រុមហ ុនទទួលស្ថគ ល់ៃាំណុ្លពនធខផ្អរ សលើច្ាំសណ្ឹះដរងរៃស់ែលួនអាំពីច្ាៃ ់
ពនធ នងិការបា នគ់ៃមាណ្ពចី្ររិលរខណ្ៈរៃស់ពនធខដលរាំពុងសរើតមានរនុងអាជីវរមម រៃស់ែលួន ។ 

សៃើសៅចុ្ងគគាលទធផ្លចុ្ងសគកាយ បនភាពែុសគាន ពចី្ាំននួទររ គបារខ់ដលគតូវបានទទលួស្ថគ ល់ដាំៃងូ 
សនាឹះនរង ជឹះឥទធពិលដល់ការច្ាំណាយពនធសលើគបារច់្ាំណូ្ល និងសមតុលយពនធពនារ ។ ការសធែើ 
វសិស្ថធនរមម គតូវបានសធែើស ើងរនុងការអនុវតត សគាលនសោបាយ្ណ្សនយយ ។ ្ណ្ៈគ្ៃគ់្ង 
សជឿជ្ញរថ់្នមនិមានររណី្ណាមយួ បនការអនុវតតការវនិចិ្ឆយ័សាំខាន ់រនុងការអនុវតតសគាលនសោបាយ 

្ណ្សនយយ រៃស់ធន្ទោរ ខដលនរងជឹះឥទធិពលោ ងខាល ាំងសៅ សលើច្ាំននួទររគបារខ់ដលគតូវបាន 
ទទួលស្ថគ ល់សៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ។ 

 ៤.២ រូបិយវត្ថុ ៃិងរូបិយប័ណណបរច្ទស  
 (ក)  រូបិយវត្ថុ និងអត្តា 

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ រៃស់គរុមហ ុន គតូវបានៃងាា ញសៅរនុងរូៃិយៃណ័្ណ  បនៃរោិកាសសសដឋរិច្ច 
ៃឋមសៅរនុងគរមុហ ុន ខដលគៃតិៃតតិការខដលជ្ញរូៃិយៃណ័្ណ សគាល ។  
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ គតូវបានៃងាា ញ ជ្ញដុលាល រអាសមររិ ("ដុលាល រអាសមររិ") ខដលជ្ញរូៃិយៃណ័្ណ  
មុែងារនិងៃងាា ញ រៃស់គរុមហ ុន ។ ការៃាំខលងទររក្បារព់ីែុលាៃ រអាសមររិមៅជាខែមរមរៀលក្តូវបាន 
ៃងាា ញមៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ មែើមបអីនុមលាមតាមចាៃគ់ណមនយយ និងសវនរមាចុេះបថៃទ ី
11 ដខ មមស្ម ឆ្ន  ំ 2016 មដាយមក្ៃើអក្តាៃិទ និងអក្តាជាមធយម នាចុ្ងការយិៃរសិច្ឆទ ដែលបាន 
គៃកាសសដ្ឋយអ្គនាយរដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ បន រមពុជ្ញ ។ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ គតូវបានៃងាា ញជ្ញ 
ខែមរសរៀលសដ្ឋយខផ្អរសលើ អគតៃតូរគបាររ់នុង១ដុលាល រអាសមររិ ដូច្រនុងតរាងខាងសគកាម៖ 
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២០២០     
                  

២០១៩ 
   
អគតចុ្ងគគា 4,045 4,075 
អគតមធយមរនុងឆ្ន  ំ 4,045 4,052 
 

ច្ាំនួនទររគបារស់ៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ គតូវបានកាតខ់ាងជ់ាពានស់ក្មាៃក់្បារដុ់លាល រ និង 
ក្បារស់រៀល ។ 

 

           (ែ) ម្របត្ិបត្តិការណ ៍ រូបិយបណ័ណបរច្ទស ៃិងសមត្ុលាយ 
ក្ៃតិៃតតិការរូៃិយៃណ័ណ ៃរមទសក្តូវបានៃតូរមៅជារូៃិយៃណ័ណ មុខងារ មៅមលើការទទួល ស្មា ល់ែៃំូង 
មដាយមក្ៃើអក្តាៃតូរក្បារម់ៅកាលៃរមិចេទក្ៃតិៃតតិការ ។ មៅចុងៃញ្េៃប់នកាលៃរមិចេទ បនការ 
របាយការណ៍រូៃិយវតថុៃរមទសចំមពាេះក្ទពយសរមា និងៃំណុល ក្តូវបានរំណតម់ឡើងវញិតាម 
អក្តាៃតូរក្បារ ់ បនកាលៃរមិចេទមន្ទេះ ។ ក្ទពយសរមា និងៃំណុលដែលមនិដមនជារូៃយិវតថុមនិក្តូវ 
បានវាយតបមៃមឡើងវញិ ជារូៃយិៃណ័ណ ៃរមទសមទ មៅចុងៃញ្េៃប់នរបាយការណ៍ ។ 
ភាពខុសោន  បនការៃតូររូៃិយៃណ័ណ ៃរមទស ដែលមរើតមឡើងពីការទូទតប់នរូៃិយវតថុ ឬមលើការៃតូរ 
រូៃិយវតថុ មឡើងវញិក្តូវបានទទួលស្មា ល់មៅរនុងក្បារច់ំមណញ ឬខាតរនុងការយិៃរមិចេទដែលវា 
មរើតមឡើង ។ 
 

 ៤.៣ ឧបករណ៍ហិរចញវត្ថ ុ
 (ក) ការររួេសាគ្េ ់និងការវាសប់វងដំបូង 

គទពយសរមាហិរញ្ញ វតាុ និងៃាំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ គតូវបានទទលួស្ថគ ល់សៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ 
សៅសពលខដលគរុមហ ុន បានកាល យជ្ញភា្ីបនរិចេសនា រៃស់ឧៃររណ៍ទាាំងសនឹះ ។ 
ឧៃររណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ គតូវបានទទួលស្ថគ ល់ដាំៃូង រនុងតបមលគៃតិៃតតិការរមួទាាំងបងលសដើមគៃតិៃតតិការ ។ 
ច្ាំស ឹះគទពយសរមមហិរញ្ញ វតាុ ឬៃាំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ ខដលគតវូបានវាស់ជ្ញៃនតៃនាទ ៃស់ដ្ឋយតបមលតម 
រយៈក្បារច់្ាំសណ្ញឬខាត បងលសដើមគៃតិៃតតិការគតូវបានទទួលស្ថគ ល់សៅរនុងក្បារច់្ាំសណ្ញ ឬខាត 
សៅសពលខដលសរើតស ើង ។ 
ការសរៀៃច្ាំៃសងាើត គៃតិៃតតកិារហិរញ្ញៃបទាន អាច្មានគៃសិនសៃើការទូទាត ់ គតូវបានពនារ
សពលសលើសពីលរខែណ្ឌ អាជីវរមមធមមត ។ សៅសគកាមគៃតិៃតតិការហិរញ្ញៃបទាន គទពយសរមម 
ហិរញ្ញ វតាុ ឬៃាំណុ្លហិរញ្ញ វតាុគតូវបានវាស់ខវង តមតបមលៃច្ចុៃបនន បនការទូទាតន់ាសពលអនា្ត 
ខដលបានៃញ្ចុ ឹះអគតការគបារទ់ីផ្ារ សគមាៃឧ់ៃររណ៍្ៃាំណុ្លគសសដៀងគាន ដូច្ខដលបានរាំណ្ត ់
សៅការទទួលស្ថគ ល់ដាំៃងូ ។ ការខរតគមូវតបមលៃច្ចុៃបនន្ ឺអាគស័យសៅសលើការទទួលស្ថគ ល់នូវគបារ ់
ច្ាំសណ្ញ ឬខាតភាល មៗគៃសិនមៃើតបមលៃច្ចុៃបននសនាឹះ ៃងាា ញសដ្ឋយតបមលដរគសងរ់នុងទផី្ារសគមាៃ ់
រាំណ្តស់មាគ ល់នូវគទពយសរមម ឬៃាំណុ្ល ឬខផ្អរសៅសលើៃសច្ចរសទសវាយតបមលខដលសគៃើគបាស់នូវ 
ទិនននយ័ពីការអសងាតសលើទីផ្ារ សៃើមនិដូសចន ឹះសទ ភាពែុសគាន គតូវបាន្ិតសលើគបារច់្ាំសណ្ញ ឬខាត 
តាមវធិីស្ថស្រសត Straight-line សៅសលើលរខែណ្ឌ បនរិច្ចសនាបនឧៃររណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ។
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 (ែ) ការវាស់បវងជាបនតបនាទ្ប ់
ឧៃររណ៍្ៃាំណុ្ល ខដលគតូវបានចតថ់្នន រជ់្ញគទពយសរមម រយៈមពលខៃី ឬគទពយអរមមរយៈមពលខៃ ី
គតូវបានវាស់ខវងតមច្ាំនួនទររគបារខ់ដលមនិទានរ់ាៃៃ់ញ្ចូលជ្ញស្ថច្គ់បារ ់ឬការពិចរណាសផ្សង 
សទៀតខដលរ ាំពរងថ្ននរងគតូវៃង ់ ឬទទួលលុឹះគតខត ការសរៀៃច្ាំសនឹះមានគៃសិទធិភាពជ្ញការសរៀៃច្ាំ 
ហិរញ្ញៃបទាន ។ ឧៃររណ៍្ៃាំណុ្លសផ្សងសទៀត គតូវបានវាស់ខវងសដ្ឋយច្ាំណាយរ ាំលស់សដ្ឋយសគៃើ 
វធិីស្ថស្រសតការក្បារក់្ៃសិទធភាព ។ សគៅពីអែីទាាំងអស់ខាងសលើ គទពយសរមាហិរញ្ញ វតាុ និងៃាំណុ្ល 
ហិរញ្ញ វតាុ គតូវបានវាស់ខវងតមតបមលៃចេុៃបននជ្ញមយួនរងការផ្កល ស់ៃតូរតបមលៃចេុៃបនន ខដលទទួល 
ស្ថគ ល់សៅរនុងគបារច់្ាំសណ្ញឬការខាត ។ 

 (គ) ការម្ិនររួេសាគ្េ ់
គទពយសរមាហិរញ្ញ វតាុ ឬខផ្នរណាមយួរៃស់វា មនិគតូវបានស្ទទួលស្ថគ ល់សៅសពលដែលសិទធ ិ
ច្ាំស ឹះស្ថច្គ់បារហូ់រសច្ញពីគទពយសរមាហិរញ្ញ វតាុ ក្តូវបានផុ្តរាំណ្ត ់ ឬគទពយសរមាហិរញ្ញ វតាុ 
គតូវបានសផ្ទរសៅឱ្យភា្ីសផ្សងសទៀត សដ្ឋយមនិររាការគ្ៃគ់្ង ឬហានិភយ័ទាាំងអស់បនគទពយ 
សរមា ។ ការមនិទទួលស្ថគ ល់គទពយសរមាហិរញ្ញ វតាុ គឺជាភាពែុសគាន រវាងតបមៃសោង និងតបមៃ 
ខដលទទួលបាន (សនមតថ់ារាៃៃ់ញ្ចូ លទាាំងៃាំណុ្លងមី) និងគតូវបានទទួលស្ថគ ល់សៅរនុងគបារ ់
ច្ាំសណ្ញឬខាត ។ ៃាំណុ្លហិរញ្ញ វតាុឬខផ្នរណាមយួរៃស់វា គតូវបានស្មនិទទួលស្ថគ ល់សៅ 
សពលខដលកាតពែរិច្ច ខដលបានៃញ្ញជ រស់ៅរនុងរចិ្ចសនា គតូវបានរ ាំស្ថយលុៃសចល ឬផុ្ត 
រាំណ្ត ់។ ការខរខគៃោ ងសគច្ើនបនលរខែណ្ឌ  បនៃាំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ ខដលមានគស្ថៃគ់តវូបានរាៃ់
ៃញ្ចូ លជ្ញការៃាំបាតៃ់ាំណុ្លហិរញ្ញ វតាុសដើម និងការទទួលស្ថគ ល់ៃាំណុ្លហិរញ្ញ វតាុងមី ។ 
សោងតមការមនិទទួលស្ថគ ល់ បនៃាំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ ភាពែុសគាន រវាងតបមលសោង បនៃាំណុ្ល
ហិរញ្ញ វតាុខដលលុៃៃាំបាត ់ ឬសផ្ទរសៅឱ្យភា្ីសផ្សងសទៀត និងចាតទុ់រថាជាការចំណាយ (រមួទាាំង 
គទពយសរមាមនិខមនជាស្ថច្គ់បារស់ផ្ទរ ឬៃាំណុ្លខដលបានសនមត)់ គតូវបានទទួលស្ថគ ល់សៅរនុង
គបារច់្ាំសណ្ញ ឬខាត ។ 

 ឃ) ភាគហ ុនធម្មតា 
ភា្ហ ុនធមមត គតូវបានចតថ់្នន រជ់្ញមែើមទុន នងិគតូវបានរតគ់តជាចំនូល ខដលទទួលបានសុទធ 
ពីការែរបងលសដើមគៃតៃិតតិការសដ្ឋយផ្កទ ល់ ។ ភា្លាភសលើភា្ហ ុនធមមត គតូវបានទទលួស្ថគ ល់ 
ថ្នជ្ញៃាំណុ្លសៅសពល ខដលគតូវបានអនុមត័សគមាៃភ់ាពសមគសៃ ។ 

 ៤.៤ ច្ម្ររឿងបរិកាខ្រ 
មក្គឿងៃរកិាខ រទាាំងអស់គតូវបានវាស់ដាំៃងូសដ្ឋយតបមលសដើម ។ ការច្ាំណាយរមួមានការច្ាំណាយ
ខដល គតូវបានសផ្ទរសដ្ឋយផ្កទ ល់សៅនរងការទិញគទពយសរមម នងិការច្ាំណាយសផ្សងសទៀតសដ្ឋយ
ផ្កទ ល់ខដលនាាំឱ្យគទពយសរមមសៅជ្ញលរខែណ្ឌ ការងារសគមាៃក់ារសគៃើគបាស់រៃស់ែលួន ។ ៃនាទ ៃ ់
ពីការរតស់មាគ ល់ដាំៃងូ មក្គឿងៃរកិាខ រទាាំងអស់គតូវបានៃញ្ញជ រ ់តមតបមលការច្ាំណាយរ ាំលស់ៃងគរ 
និងការខាតៃងស់លើឱ្នភាព ។ ការច្ាំណាយជ្ញៃនតៃនាទ ៃគ់តូវបានៃញ្ចូលរនុងតខមលមោងរៃស់ 
គទពយ ឬគតូវបានទទួលស្ថគ ល់ថ្នជ្ញគទពយសរមមដ្ឋច្ស់ដ្ឋយខ រ សៃើសិនជ្ញអាចអតាគៃសោជន ៍
សសដឋរិច្ចនាសពលអនា្ត ខដលជ្ញៃ ់រព់ន័ធនរងធាតុដែលនរងហូរចូល សៅគរុមហ ុនសហើយតបមល 
រៃស់ធាតុអាច្គតូវបានវាស់ខវងបាន ។ តបមៃមោងបនស្ថច្គ់បារខ់ដលគតូវបានជាំនួស គតវូបានស្ 
ខលងទទួលស្ថគ ល់ ។ ការរ ាំលស់គតូវបាន្ិតរនុងគបារច់្ាំសណ្ញ ឬខាតសហើយគតូវបាន្ណ្នា 
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

តមវធិីស្ថស្រសដ រ ាំលស់សងរ សដើមបលុីៃសចលច្ាំនួនរ ាំលស់ បនគទពយសរមារនុងរយៈសពលខដលមាន 
អាយុកាលខដលបានបា នគ់ៃមាណ្ ។ អក្តារលំស់ក្ៃចាឆំ្ន  ំ ដែលក្តូវបានមក្ៃើក្បាស់សក្មាៃ ់
គណន្ទរលំស់គ៖ឺ 

- ៃរកិាខ ររុាំពយូទរ័ 33% 
- សគ្ឿងៃរកិាខ រ 25% 
- រងយនត 20% 

វធិីស្មស្តសតរលំស់អាយុកាល និងតបមៃសំណល់នងឹក្តូវបានពិនិតយមឡើងវញិ ក្ៃសិនមៃើមានការ 
តៃ ស់ៃតូរគួរឱ្យរតស់មាា ល់ ចាៃត់ាងំពីកាលៃរមិចេទ របាយការណ៍ចុងមក្កាយៃំផុតមៅរនុងគំរូ 
ដែលក្រុមហ ុនរពឹំងថានឹងមក្ៃើក្បាស់ អតថក្ៃមោជនម៍សែារិចេន្ទមពលអន្ទគតរៃស់ក្ទពយសរមា ។ 
ការតៃ ស់ៃតូរណាមយួក្តូវបានមគគណន្ទថា ជាការតៃ ស់ៃតូរ មៅរនុងការបា៉ា នស់្មា នគណមនយយ ។ 
ការចំមណញ ឬការបាតៃ់ងណ់ាមយួដែលមរើតមឡើងពីការលរក់្ទពយ និងៃរកិាខ រក្តូវបានទទលួ 
ស្មា ល់រនុងចំមណញ ឬខាត ។ 

 ៤.៥  ម្រទពាយសកមមអរបូ ី
ក្ទពយសរមាអរូៃី តំណាងមដាយបថៃមែើមែំៃូង ដែលបានមរើតមឡើងពីការទិញក្ៃពន័ធក្គៃក់្គង 
ទិននយ័ធនាគារ ។ ៃន្ទា ៃព់កីារទទួលស្មា ល់ែៃំងួ ក្ទពយសរមាអរូៃី ក្តូវបានរតក់្តាមដាយយរ 
បថៃមែើមែររលំស់ៃងារក្ពមទងំការខាតៃងារមផសងៗមទៀត ។ ក្ទពយសរមាអរូៃី ក្តូវបានវាយតបមៃ 
ថាមានអាយុកាលចាស់លាស់ មហើយក្តូវបានរលំស់មៅតាម អាយុ រៃស់ក្ៃពន័ធក្គៃក់្គងទិននយ័
ធនាគារតាមវធិីស្មស្តសត Straight-line ។ ក្ទពយសរមាអរូៃរីក៏្តូវបានវាយតបមៃផងដែរសក្មាៃក់ារ 
ខូចខាតមៅមពលដែលមានសុចេន្ទររណ៍ៃញ្ហា រថ់ាពួរវាក្តូវមានការខូចខាត ។ ការយិៃរមិចេទ 
នីមយួៗរៃស់ក្ទពយសរមាអរូៃី ក្តូវបានរលំស់ែូចខាង មក្កាម៖ 

- ម្របព័ៃធម្ររប់ម្ររងទិៃន័យធនាោរ 20% 

 ៤.៦ ឱនភាព 

 (ក) ឱនភាពននត្រព្យសកម្មហិរចញវត្ថុ 
រាល់ក្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុទងំអស់ (មលើរដលងដតក្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុ ដែលបានវាស់ដវងតបមៃ 
តាមរយៈក្បារច់ំមណញឬខាត) ក្តូវបានមគវាយតបមៃសក្មាៃឱ់្នភាព មៅកាលៃរមិចេទរបាយ 
ការណ៍នីមយួៗ មៅមពលមានភសតុតាងបនឱ្នភាព ។ ចំមពាេះក្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុដែលក្តូវបាន 
វាស់ដវងតាមតបមៃរលំស់ ការខាតៃង ់ មៅមលើឱ្នភាព គជឺ្ញការខុសោន រវាងចំនួនទឹរក្បារជ់ារ ់
ដសតង បនក្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុ និងតបមៃៃចេុៃបននបនលំហូរស្មចក់្បារដ់ែលបានបា៉ា នស់្មា ន មៅ 
អក្តាមែើមបនក្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុ ។ ចំមពាេះក្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុ ដែលក្តូវបានវាស់ដវងមដាយ 
យរបថៃមែើមែរឱ្នភាពការបាតៃ់ងឱ់្នភាពសនឹះ គឺជាភាពខុសោន រវាងតបមៃក្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុ 
និងការបា៉ា នស់្មា ន អំពចីំនួនដែលក្តូវបានទទួលសក្មាៃក់្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុ ក្ៃសិនមៃើវាក្តូវ 
បានលរម់ៅកាលៃរមិចេទបនរបាយការណ៍ ។ 
ការខាតៃងម់លើឱ្នភាព ក្តូវបានទទួលស្មា ល់ រនុងរបាយការណ៍ចំមណញឬខាតៃងភ់ាៃ មៗ ។  
ក្ៃសិនមៃើរនុងរំឡុងមពលជាៃនតៃន្ទា ៃ ់ ៃរមិាណបនការខាតៃងម់លើឱ្នភាព បានថយចុេះមហើយ 
ការថយចុេះមនេះអាចក្តូវបានទរទ់ង មដាយមចតន្ទចំមពាេះក្ពឹតតិការណ៍ដែល មរើតមឡើងៃន្ទា ៃព់ ី
ការ ខាតៃងម់លើឱ្នភាពបនតដមៃក្តូវបានទទួលស្មា ល់ ។ ការខាតៃងម់លើឱ្នភាពបនតបមលដែល 
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ក្តូវបានទទួលស្មា ល់ ពមីនុនរងគតូវបានដ្ឋរគ់តលៃម់ៅនឹងវសិ្មលភាពបនតបមៃជ្ញរខ់សដងរៃស់ 
ក្ទពយសរមាហិរញ្ញ វតថុ ខដលមនិមលើសពីការតបមលរលំស់ រៃស់ខៃួនមៅកាលៃរមិចេទតៃ ស់ៃតូរ ។ 
ចំនួនទរឹក្បារប់ន ការតៃ ស់ៃតូរការថយចុេះក្តូវបានរតគ់តរនុងរបាយការណ៍ចំមណញឬខាត ។ 

 ឥណទាន  និងបុលរត្បទានផ្ដល់ដល់អតិ្ថិជន 
សៅបងៃទី01 ខែធនូ ឆ្ន ាំ2017 ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ បានសច្ញគៃកាសងមី សលែៈB7-017-344 
សតីពីច្ាំណាតថ់្នន រហ់ានិភយ័ និងការផ្តល់គបាររ់ាំច្ីសគមាៃក់ារធានាការទទួលស្ថគ ល់ការវាស់ខវង 
ការផ្តល់ និងការរាយការណ៍្ពីឱ្នភាពសមបទានរៃស់ស្ថា ៃន័ ។ សមបទានសៅសគកាមគៃកាស 
សនឹះគតូវបានរាំណ្តថ់្នជ្ញគបាររ់មច ីនងិផ្លិតផ្លហិរញ្ញ វតាុដបទសទៀត ខដលបានរាយការណ៍្សៅ 
សលើតរាងតុលយការ ឬសគៅតរាងតុលយការ ខដលគតូវបានផ្តល់សដ្ឋយស្ថា ៃន័មយួសៅឱ្យភា្ីមយួ 
សទៀតខដលផ្តល់ហានភិយ័ដល់ហានិភយ័ឥណ្ទានច្ាំស ឹះស្ថា ៃន័សនឹះ ។ សៅបងៃទី16 ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ 
2018 ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ បានសច្ញផ្ាយស្ថរាច្រសលែៈ B7-018-001 ខដលៃញ្ញជ រព់ីការ 
អនុវតតគៃកាសសតីពីរគមតិហានិភយ័ឥណ្ទាន នងិការផ្តល់ឱ្នភាពបនសាំវធិានធន ។ សោងតម 
ស្ថរាច្រងម ី និងអាំ ុងសពលអនតរកាល (្តិចៃព់ីបងៃទី01 ខែធនូ ឆ្ន ាំ2017 ដល់បងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ាំ 
2018) គរុមហ ុនគតូវមធវើការគណន្ទឱ្នភាព មលើឥណទនអាក្ររ ់ និងជាៃស់ងសយ័គសៃតម 
ៃទៃបញ្ញតតិខដល គ្រឹះស្ថា ន គតូវបានចតថ់្នន រជ់្ញ5ថ្នន រជ់្ញមយួ នរងអគតផ្តល់ដូច្ខាងសគកាមៈ 

 ចំណ្ត្់ថ្ន្ក ់    ចំនួននថៃបដេផតុ្កណំត្ ់       សំវិធានធន 

 ១. សំវិធានធនរូលៅ 
 ឥណទានរយៈលពេែល ី(ត្ិចជាង១ឆន្ំ) 
 - ធមមត    ពី០បងៃសៅ១៤បងៃ   ១% 
 ឥណទានរយៈលពេបវង (លត្ចើនជាង១ឆន្ំ) 
 - ធមមត    ពី០បងៃសៅ២៩បងៃ   ១% 

 ២. សំវិធានធនជាក់លាក ់
- ឥណទានរយៈលពេែល ី(ត្ិចជាង១ឆន្ំ)  

 - ៃាំណុ្លឃ្ល ាំសមើល   ពី១៥បងៃសៅ៣០បងៃ  ៣% 
 - សគកាមសដងដ់្ឋរ   ពី៣១បងៃសៅ៦០បងៃ  ២០% 
 - សងសយ័    ពី៦១បងៃសៅ៩០បងៃ  ៥០% 
 - បាតៃ់ង ់    ពី៩១បងៃស ើងសៅ  ១០០% 
 - ឥណទានរយៈលពេបវង (លត្ចើនជាង១ឆន្ំ) 
 - ៃាំណុ្លឃ្ល ាំសមើល   ពី៣០បងៃសៅ៨៩បងៃ  ៣% 
 - សគកាមសដងដ់្ឋរ   ពី៩០បងៃសៅ១៧៩បងៃ  ២០% 
 - សងសយ័    ពី១៨០បងៃសៅ៣៥៩បងៃ  ៥០% 
 - បាតៃ់ង ់    ពី៣៦០បងៃស ើងសៅ  ១០០% 

 ៃទៃបញ្ញតតិខដលគតូវអនុវតត គតូវបានអនុវតតសៅសលើគ្ៃទ់រីខនលង នងិសគៅតរាងតុលយការរៃស់ 
ធន្ទោរ និងស្ថា ៃន័ហិរញ្ញ វតាុ ។ គៃកាសសនឹះតគមូវឱ្យមានការសគៃៀៃសធៀៃៃទៃបញ្ញតតិ សតីពីការ 
ងយចុ្ឹះតបមៃសដ្ឋយខផ្អរសលើ CIFRS សក្មាៃស់ហក្ោសធុនតូច និងមធយម ។ រនុងររណី្ 
ៃទៃបញ្ញតតិខដលបាន្ណ្នា គសៃតមគៃកាសមានរគមតិទាៃជ្ញង ការខាតៃងស់ាំវធិានធន 
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ខដលបានរាំណ្ត ់ សដ្ឋយខផ្អរសលើ CIFRS សក្មាៃស់ហក្ោសធុនតូច និងមធយម ក្រមុហ ុននរង 
ទទួលស្ថគ ល់ការខាតៃងស់ាំវធិានធន ខដលបានរាំណ្តគ់សៃតម CIFRS សក្មាៃស់ហក្ោស
ធុនតូច និងមធយម ។ រនុងររណី្ ៃទៃបញ្ញតតិ ខពស់ជ្ញង ការបាតៃ់ងស់ាំវធិានធន ក្រុមហ ុននរង 
ទទួលស្ថគ ល់ការបាតៃ់ងស់ាំវធិានធន ខដលបានរាំណ្តគ់សៃតម CIFRS សក្មាៃស់ហក្ោស
ធុនតូច នងិមធយម និងសផ្ទរភាពែុសគាន ពីគបារច់្ាំណូ្លខដលបានររាទុរ សៅជ្ញទុនៃគមុង
ៃទៃបញ្ញតតិ ។ ក្រមុហ ុនបានៃងាា ញនូវទុនៃគមងុ ៃទៃបញ្ញតតិសៅរនុងសសច្រតីខងលងការណ៍្អាំពៃីខគម 
ៃគមួលមូលធន ។ គបាររ់មចខីដលមនិអាច្ទរបាន ឬច្ាំខណ្របនគបាររ់មច ីខដលគតូវបានចតថ់្នន រ ់
ថ្នគតូវបានលុៃសចលៃនាទ ៃព់ីការពិចរណាសលើ តបមលខដលអាច្សសគមច្បានបនវតាុៃញ្ញច ាំគៃសិន 
សៃើសៅសពលសធែើការវនិិច្ឆយ័ពីការគ្ៃគ់្ងមនិមានលទធភាពបនការសងស ើងវញិ ។ ការទទួលបាន 
មរវញិនូវគបាររ់មច ី ខដលបានលុៃសចលកាលពីសពលមុនគតូវបានៃងាា ញថ្ន ជ្ញគបារច់្ាំណូ្ល 
សផ្សងសទៀត សៅរនុងរបាយការណ៍្បនគបារច់្ាំសណ្ញឬខាត ។ ការវាយតបមៃមលើភាពក្គៃក់្ោនប់ន 
សំវធិានធន សក្មាៃក់ារខាតៃងក់្បាររ់មេ ី គឺដផែរមលើការវនិិចេយ័ រៃស់អនរក្គៃក់្គងពីចំនួនទឹរ 
ក្បារដ់ែលចាបំាចម់ែើមបរីរាសំវធិានធន មៅរក្មតិសមគសៃសដើមបទីទួលស្ថគ ល់ការខាតៃង ់។ 
មោលនមោបាយរៃស់សំវធិានធន គឺដផែរមលើៃទពិមស្មធន ៍ រៃស់អនរក្គៃក់្គងទរទ់ងមៅនឹង 
ទំហំដែលដៃងដចរៃទពិមស្មធន ៍ បនការខាតៃងព់ីមនុលរខខណឌ  មសែារិចេៃចេុៃបនន និងផលៃ៉ាេះ 
ពាល់រៃស់ពួរវាមលើអតថិិជនមាន រ់ៗ  នងិការអនុវតតក្បាររ់មេៃីុគាលទរទ់ង នងឹរិចេសនា ។ 
ក្បាររ់មេអីាក្ររន់ងឹក្តូវបានលុៃមចាល មៅមពលដែលវាមមើលមឃើញថាសមក្សៃ ។ 

 (ែ)   ឱនភាពននត្រព្យបដេម្និបម្នជាត្រព្យសកម្មហិរចញវត្ថ ុ
តបមៃសោងបនក្ទពយមក្ៅ ពីវតថុដែលមានដផនរទី២៧ ឱ្នភាពក្ទពយមនិអនុវតតក្តូវបានពិនតិយមឡើង 
វញិមទរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុនីមយួៗ សៅរយៈសពលចុ្ងគគា សគមាៃក់ារចុ្ឹះអនង់យសៅសពល 
ខដលការវាយតបមលសលើឱ្នភាពបនតបមលគៃចាំឆ្ន ាំមានកាតពែរិច្ច ឬមានការៃងាា ញថ្នគទពយអាច្ចុ្ឹះ ។ 
ការថយចុេះក្តូវបាន វាស់មដាយមក្ៃៀៃមធៀៃតបមៃ ក្ទពយសរមាជាមយួៃរមិាណដែលអាចយរ 
មរវញិបាន ។ មៅមពលដែលចំនួនក្ទពយសរមា បនក្ទពយសរមាមានមលើសពីចនំួនដែលអាច 
សនសបំានក្ទពយសរមា ក្តូវបានរតក់្តាទុររហូតែល់ចំននួទឹរក្បារ ់ ដែលអាចយរមរវញិបាន 
មហើយការខាតៃងម់លើភាពចុេះថយ ក្តូវបានទទួលស្មា ល់ ។ 
ចំនួនក្ទពយសរមាដែល អាចស្មត រមឡើងវញិបាន គខឺពស់ជាងតបមៃក្ទពយសរមារៃស់ការចណំាយ 
តិចជាងការលរ ់ នងិតបមៃដែលរំពុងមក្ៃើក្បាស់ រៃស់ខៃួនដែលក្តូវបានវាស់មដាយមោងមៅមលើ 
លំហូរស្មចក់្បារន់្ទមពលអន្ទគត មដាយៃញ្េុ េះអក្តាពនធ ៃញ្េុ េះពនធ ដែលឆៃុេះៃញ្ហេ ងំពីការវាយ 
តបមៃទីផារៃចេុៃបនន បនទឹរក្បារ ់និងហានភិយ័ជារល់ារច់ំមពាេះក្ទពយសរមា ។ មៅមពលដែលវា 
មនិអាចបា៉ា នស់្មា នពីចំននួដែលអាចទញយរបាន បនក្ទពយសរមានីមយួៗ ក្រុមហ ុននងឹរំណត ់
ចំនួនទរឹក្បារ ់ ដែលអាចយរមរវញិបានពីក្ទពយសរមាដែលមាន ។ សុទិែាិនិយមដែលទទួល
បានមៅរនុងការរមួៃញ្េូ លោន បនអាជីវរមា គឺចាៃព់ីកាលៃរមិចេទ បនការទទួលបានការចរចារមៅ 
កានអ់ងាភាពៃមងកើតស្មចក់្បារ ់រៃស់ក្រុមហ ុនដែលក្តូវបានរពំឹងថានឹងទទួលបានអតថក្ៃមោជន ៍
ពីការរមួៃញ្េូ លោន មដាយមនិគិតថាមតើក្ទពយសរមាមផសងមទៀត ឬៃំណុលរៃស់អនរទទលួបានក្តូវ
ចាតត់ាងំមៅអងាភាពទងំមន្ទេះ ។ ការខាតៃងម់លើឱ្នភាព ក្តូវបានរតក់្តាមៅរនុងរបាយការណ៍ 
ចំមណញ ឬខាត ។ មៅមពលមានការតៃ ស់ៃតូរការបា៉ា នស់្មា ន ដែលក្តូវបានមក្ៃើមែើមបរីណំតច់នំួន 
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ទឹរក្បារដ់ែលអាចក្ៃមូលបានមរវញិ ការមរើនមឡើងជាៃនតៃន្ទា ៃ ់ បនចំនួនទឹរក្បារដ់ែលអាច
ក្ៃមូលបានមរវញិបនក្ទពយសរមា ក្តូវបានចាតទុ់រថាជាការៃស្តញ្ហេ ស់ បនការខាតៃងប់នឱ្នភាព 
ពីមុន និងក្តូវបានមគទទួលស្មា ល់ជាតបមលមោង បនគទពយសរមា ខដលនរងគតូវបានស្រំណត ់
(ែររលំស់មចញ) ពុំមានការទទួលស្មា ល់មលើការខាតៃងម់លើឱ្នភាពមទ ។ ការៃស្តញ្ហេ សក្តូវបាន 
ទទួលស្មា ល់មៅរនុងរបាយការណ៍ចំមណញ ឬខាតភាៃ មៗ ។ 

៤.៧ សាច់ត្ាក ់និងសាច់ត្ាក់សម្ម្ូេ 
ស្ថច្គ់បារ ់ និងស្ថច្គ់បារស់មមូលរមួមានស្ថច្គ់បារ ់ និងសមតុលយស្ថច្គ់បាររ់នុងធនាគារ 
គបារៃ់សញ្ញ ើសៅធនាគារខដលមានកាលវស្ថនដ សៅសពលតមាល់ដាំៃូងមានរយៈសពល៣ខែ ឬតិច្ 
ជ្ញងកាលៃរសិច្ឆទ បនការទទលួបានរមួទាាំងស្ថច្គ់បារស់ៅសលើបដ សមតុលយខដលមនិបានដ្ឋរ់
រគមតិជ្ញមយួ ធនាគារជាតិ បន រមពុជា នងិសមតុលយជ្ញមយួធនាគារ និងស្ថា ៃន័ហិរញ្ញ វតាុសផ្សង 
សទៀត ។ 

៤.៨ ត្ាក់ត្ំកេ់តាម្ចា្ប់លៅធនាោរជាត្ិននកម្ពុជា 
សមតុលយសៅ ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ រមួៃញ្ចូ លគបារៃ់សញ្ញ ើតមាល់តមច្ាៃគ់តូវបានរតគ់តតម
តបមលសដើម ។ គបារៃ់សញ្ញ ើតមាល់តមច្ាៃគ់តូវបានររាទុរសៅ ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ គសៃតម 
ច្ាៃស់ដីពីក្គេឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វតាុ បនគពឹះរាជ្ញណាច្គររមពុជ្ញ នងិគតូវបានរាំណ្តជ់្ញភា្ 
រយបនសដើមទុនអៃបៃរមា នងិគបារៃ់សញ្ញ ើ រៃស់អតិងជិនខដលតគមូវសដ្ឋយ ធនាគារជ្ញតិ បន 
រមពុជ្ញ ។ ស្ថច្គ់បារស់នឹះមនិអាច្សគៃើរនុងហិរញ្ញៃបទាន ដល់គៃតិៃតដិការគៃចាំបងៃ រៃស់គរុមហ ុន 
សទដូសច្នឹះសហើយមនិគតូវបានចតទុ់រថ្នជ្ញខផ្នរបនស្ថច្គ់បារ ់ និងសមមូលស្ថច្គ់បារស់គមាៃ ់
សគាលៃាំណ្ងបនលាំហូរស្ថច្គ់បារស់ទ ។ 

៤.៩ េត្ិសន្ា 
រាល់រិចេសនាជួលទងំឡាយណា ដែលមនិមផារមៅឱ្យក្រុមហ ុននូវរាល់ហានភិយ័ នងិRewards 
ដែលមរើតមានចំមពាេះមាេ ស់រមាសិទធិ ក្តូវបានចាតថ់ាន រជ់ាភតិសនាក្ៃតៃិតិតការ មហើយក្ទពយដែល
បានជួលមនិក្តូវបានទទួលស្មា ល់រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រៃស់ក្រុមហ ុនមឡើយ ។ ការទូទត ់
ភតិសនា ក្ៃតិៃតិតការក្តូវបានទទួលស្មា ល់ថា ជាការចណំាយមលើក្បារច់ំមណញ ឬខាតមលើវធិី 
ស្មស្តសត Straight-line រនុងរយៈមពលជួល ។ 

៤.១០ សំវិធានធន 
សាំវធិានធននរងគតូវបានទទលួស្ថគ ល់សៅសពលខដលគរុមហ ុន មានកាតពែរចិ្ចៃច្ចុៃបនន(គសៃច្ាៃ ់
ឬមានលរខណ្ៈស្ថា ៃនា) លទធផ្លបនគពរតតិការណ៍្រនលងមរសៅសពលខដលអាច្មានលាំហូរសច្ញ 
បនគៃភពធនធានសសដឋរិច្ច ខដលទទួលបានផ្លគៃសោជនស៍សដឋរិច្ច នរងគតូវបានទាមទារសដើមប ី
សដ្ឋឹះគស្ថយកាតពែរចិ្ចសនាឹះ សហើយសៅសពលខដលការបា នស់្ថម នខដលអាច្ទុរច្តិតបាន បនច្ាំនួន 
ទររគបារអ់ាច្គតូវបានសធែើស ើង ។ សាំវធិានធនគតូវបានពិនិតយស ើងវញិ សៅចុ្ងៃញ្ចៃប់ន          
រយៈសពលរាយការណ៍្នីមយួៗ នងិគតូវបានខរតគមូវសដើមបឆី្លុឹះៃញ្ញច ាំង ពីការបា នស់្ថម នដល៏អៃាំផុ្តនា 
សពលៃច្ចុៃបនន ។ សៅសពលខដលផ្លៃ ឹះ ល់បនតបមលសពលសវលាបនគបារម់ានស្ថរវនត សាំវធិានធន 
្ឺជ្ញតបមលៃច្ចុៃបនន បនការច្ាំណាយខដលបានបា នគ់ៃមាណ្ ខដលគតូវការសដើមបទូីទាតក់ាតពែរិច្ច ។ 
អគតៃញ្ចុ ឹះតបមល្ ឺជ្ញអគតពនធមុនខដលៃងាា ញពីការវាយតបមលទីផ្ារៃច្ចុៃបនន បនតបមលសពលសវលា 
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បនគបារ ់ និងហានិភយ័ជ្ញរល់ារច់្ាំស ឹះៃាំណុ្ល ។ ការដរការៃញ្ចុ ឹះតបមលគតូវបានទទលួស្ថគ ល់ 
ថ្នជ្ញការច្ាំណាយការគបាររ់នុងគបារច់្ាំសណ្ញ ឬការខាត ។ 

៤.១១ អត្ថត្បលយាជន៍បុគគេកិ 
ក្បារឈ់្នួល ក្បារស់ៃៀវតស ៍គបារក់ារឈ្ៃសំ់រារក្ៃចាឆំ្ន  ំគបារស់លើរទររច្តិត និងការចូ្លរួ ាំច្ាំខណ្រ 
សនិតសុែសងគមគតូវបានវាស់ដវងតាមមូលដាា ន Undiscounted មហើយក្តូវបានទទួលស្មា ល់រនុង 
របាយការណ៍ ចំមណញ ឬខាត រនុងរយៈមពលដែលពារព់ន័ធមៅនឹងមសវារមាដែលបានៃំមពញ 
មដាយៃុគាលិរបនក្រុមហ ុន ។ 

៤.១២ ពនធលេើត្ាក់ចំលណញ 
 (រ) ពៃធឆរៃដ 

 ក្ទពយសរមា និងៃំណុលពនធចរនដ ក្តូវបានរពំឹងទុរជាចំនួនពនធមលើក្បារច់ំណូល ដែលអាច
ក្ៃមូលមរវញិបាន ឬក្តូវៃងជូ់នអាជាា ធរពនធដារ ។ ពនធចរនដក្តូវបានវាស់ដវងមដាយមក្ៃើអក្តាពនធ 
និងចាៃព់នធ ដែលក្តូវបានអនុមត័ ឬអនុមត័ោ៉ា ងសំខានម់ៅចុងៃញ្េៃ ់ បនការយិៃរមិចេទរៃស់ 
របាយការណ៍ និងក្តូវបានទទួលស្មា ល់ រនុងរបាយការណ៍ចំមណញ ឬខាតមលើរដលងដតពនធ 
ដែលទរទ់ងមៅនឹងធាតុដែលបានទទួលស្មា ល់ មក្ៅពីក្បារច់ំមណញ ឬខាត (របាយការណ៍ 
លទធផលមពញមលញ ឬមៅរនុងមូលធនមដាយតា ល់) ។ 

 (ែ) ពៃធពៃាារ 
 ពនធពនារក្តូវបានទទួលស្មា ល់មដាយមក្ៃើ វធិីស្មស្តសតៃំណុល សក្មាៃភ់ាពខុសោន ៃមណាត េះ
អាសននទងំអស់មក្ៅពីការមរើតមឡើងពី Goodwill ឬពីការទទួលស្មា ល់ែំៃូងបនក្ទពយសមបតតិ ឬ 
ការទទួលខុសក្តូវរនុងក្ៃតៃិតតិការ ដែលមនិដមនជាការរមួៃញ្េូ លោន បនអាជីវរមា នងិមៅមពល 
ក្ៃតិៃតតិការមន្ទេះមនិៃ៉ាេះពាល់ែល់ក្បារច់ំមណញ គណមនយយ រម៏និដមនជាក្បារច់មំណញ
ជាៃព់នធ ។ ពនធពនារសលើគទពយសរមម និងគទពយអរមម គតវូបានរាំណ្តស់ដ្ឋយសគៃើអគតពនធខដល 
រ ាំពរងទុរសដើមបអីនុវតតសៅសលើច្ាំសណ្ញជ្ញៃព់នធសៅរនុងឆ្ន ាំ ខដលភាពែុសគាន ទាាំងសនាឹះគតូវបានរ ាំពរង
ថ្ននរងស្ថត រមរវញិ ឬសងវញិខផ្អរសលើអគតខដលបានអនុមត័ ឬគតូវបានអនុមត័សៅរាល់ចុ្ង
ការយិៃរសិច្ឆទបនរបាយការណ៍្ ។ ពនធពនារសរមម គតូវបានទទួលស្ថគ ល់រាល់គ្ៃភ់ាពែុសគាន  
ៃសណាត ឹះអាសននខដលអាច្ កាតរ់ងបានការសោងសៅមុែ បនការខាតពនធ ខដលមនិបានសគៃើគបាស់ 

រនុងររណី្ខដលវាទាំនងថ្នច្ាំសណ្ញ ខដលៃងព់នធអាច្សគៃើគបាស់ សគមាៃទូ់ទាតភ់ាពែុសគាន  
ៃសណាត ឹះអាសនន ខដលអាច្កាតរ់ងបានការសោងសៅមុែ បនការខាតពនធខដលមនិបានសគៃើគបាស់
អាច្យរមរសគៃើគបាស់បាន ។ តបមៃមោងរៃស់ពនធពនាសរមា ដែលទទួលស្មា ល់ក្តូវបានពិនិតយ 
មឡើងវញិមៅចុងការយិៃរមិចេទនីមយួៗ និងបានកាតៃ់នថយមៅ នឹងវសិ្មលភាពដែលមនិអាច 

ទទួលបានអតថក្ៃមោជនព៍នធដែលពារព់ន័ធ ។ 

 (គ) អាករច្លើត្នមៃបខៃថម (VAT)  
 ក្បារចំ់ណូល ចំណាយ និងក្ទពយសរមា ក្តូវបានទទួលស្មា ល់មដាយែរអាររមលើតបមៃៃដនថមមចញ
មលើរដលងដតអាររមលើតបមៃៃដនថម រនុងការទិញក្ទពយសរមា ឬមសវារមាដែលមនិអាចទរមរវញិ 

បានពីអាជាា ធរពនធដារ ក្តូវបានរមួៃញ្េូ លជាដផនរមយួ បនបថៃមែើមបនក្ទពយសរមា ដែលបានទទួល ឬ 

ជាដផនរមយួបនចំណាយដែលអាចអនុវតតបាន ។ សលើសពីសនឹះ្ណ្នីខដលគតូវទារ និង្ណ្នីខដល 
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

គតូវសង គតូវបានៃញ្ញជ រផ់្ងខដរជ្ញមយួនរងច្ាំនួនអាររសលើតបមលៃខនាមខដលមាន (ខដលអាច្អនុវតត 
បាន) ។ ច្ាំននួទររគបារសុ់ទធបនអាររសលើតបមលៃខនាមខដលអាច្ទទលួបានវញិ ឬគតូវៃងស់ៅអាជ្ញា ធរ
ពនធដ្ឋរសៅចុ្ងការយិៃរសិច្ចទបនរបាយការណ៍្ គតូវបានរាៃៃ់ញ្ចូ លរនុង្ណ្នីគតូវទារសផ្សងៗ ឬ 
្ណ្នីគតូវសងសផ្សងៗ ។ ពនធចរនដ និងពនធពនារក្តូវបានទទួលស្មា ល់ មៅរនុងការជាៃទ់រទ់ង 

មៅនឹងក្ៃតិៃតតិការមូលដាា នទងំការចំមណញ ឬខាត និងក្បារចំ់ណូលមពញមលញមផសងៗមទៀត 

ឬមដាយតា ល់មៅរនុងមូលធន ។ ពនធពនាដែលមរើតមឡើងពីការរមួៃញ្េូ លោន  បនអាជីវរមាក្តូវបាន 

ដរតក្មូវមៅមលើ Goodwill or Negative Goodwill ។ ពនធចរនដសរមា និងៃំណុលពនធសរមា 
ឬពនធពនាសរមា និងៃំណុលពនធពនា ក្តូវបានទូទតម់ៅមពលដែលមានការអនុញ្ហញ តក្តឹមក្តូវ 
តាមចាៃម់ែើមបរំីណតព់នធពនាសរមា ក្ៃឆ្ងំនឹងៃំណុលពនធពនា និងមៅមពលដែលពនធពនា 

បានទរទ់ងមៅនឹងអងាភាពជាៃព់នធែូចោន  (ឬរអ៏ងាភាពពនធមផសងៗ ៃ៉ាុដនតពួរមគមានៃំណងមែើមប ី
ទូទតព់នធចរនដសរមានិងៃំណុលពនធសរមាមលើមូលដាា នសុទធ) និងអាជាា ធរក្ៃមូលពនធែូចោន  ។ 

៤.១៣ ចំណ្យលេើត្ាក់កម្េ ី
ច្ាំណាយសលើគបាររ់មច ីគតូវបានទទួលស្ថគ ល់ថ្ន ជ្ញការច្ាំណាយសលើគបារច់្ាំសណ្ញ ឬខាតៃងរ់នុង  
រយៈសពលខដលវាសរើតស ើង សដ្ឋយសគៃើវធិីស្ថស្រសតការគបារគ់ៃរៃសដ្ឋយគៃសិទធភាព ។ 

៤.១៤ ចំណូេពកីិចេសនា្ជាម្ួយអត្ិថិជន នងិចណំូេលផ្សងៗ 
គបារច់្ាំណូ្លពរីិច្ចសនា ជ្ញមយួអតិងជិនគតូវបានវាស់ខវងខផ្អរសលើការពិចរណា ខដលបាន 
ៃញ្ញជ រស់ៅរនុងរិច្ចសនាជ្ញមយួអតិងិជនជ្ញងនូរនរងការលរស់សវាសៅអតិងិជន និងពនធមលើសសវា
រមម ការៃងវិលគតលៃម់រវញិការៃងែិលគបារ ់និងការៃញ្ចុ ឹះតបមល ។ ក្រុមហ ុនទទួលស្ថគ ល់គបារ់
ច្ាំណូ្លសៅសពលខដលបានៃមំពញមសវារមារចួរាល់ សៅអតិងិជន ។ សដ្ឋយសោងសៅតមែលរម
ស្ថរបនរិច្ចសនាគបារច់្ាំណូ្លគតូវបានទទួលស្ថគ ល់ សៅសពលខដលកាតពែរិច្ចបនការអនុវតតគតូវ 
បានសពញច្ិតតខដលអាច្ជ្ញច្ាំណុ្ច្មយួ សៅរនុងសពលសវលា ឬសលើសសមា ង ។ 

 (ក) ឆាំណូលការម្រាក ់
ច្ាំណូ្លការគបារ ់ គតូវបានទទួលស្ថគ ល់តមមលូដ្ឋឋ នៃងគរ សដ្ឋយខផ្អរសលើវធិីស្ថស្រសតការគបារ ់
គៃរៃសដ្ឋយគៃសិទធភាព ។ ច្ាំណូ្លការគបារស់លើឥណ្ទាន នងិៃុសរគៃទានគបារៃ់សញ្ញ ើ និងគបារ ់
តមាល់សៅធន្ទោរ គតូវបានទទួលស្ថគ ល់ជ្ញមូលដ្ឋឋ នៃងគរគៃចាំបងៃ ។ ការគបារស់លើគបាររ់មចមីនិ 
ដាំសណ្ើ រការគតូវបានរតគ់តទុរ ជ្ញការគបារ ់ ជ្ញជ្ញងការទទួលស្មា ល់ជាគបារច់្ាំណូ្លរហូតដល់ 
ទទួលបានគបារសុ់ទធ ។ សគាលនសោបាយសតីព ីការពយួរការគបារ ់្ឺអនុសលាមតមសគាលការណ៍្ 
ខណ្នាាំ រៃស់ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ សតីពីការពយួរការគបារស់លើគបាររ់មចមីនិដាំសណ្ើ រការ និង 
សាំវធិានធនសគមាៃក់ារបាតៃ់ងគ់បាររ់មច ី។ 

 (ែ) ចំណូេលសវា និងកនត្ម្លជើងសារ  
បងលសសវា និងរបគមសជើងស្ថរ សរៀៃច្ាំរមេគីតូវបានទទួលស្ថគ ល់ សៅរនុងរបាយការណ៍្លទធផ្លសៅ 
សពលខដលលរខែណ្ឌ ទាាំងអស់គតូវបានៃាំសពញ ។ បងលសសវារមមបងលដាំសណ្ើ រការ និងគបារច់្ាំណូ្ល 
ពីគៃតិៃតតិការសផ្សងៗសទៀត គតូវបានទទួលស្ថគ ល់សៅ សពលសិទធិទទួលបានការទូទាតគ់តូវបាន 
ៃសងាើតស ើង ។ 
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៥. ស្ថច់គបាក្់បៅក្នងុបៃ 

   ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
         

ដុោា រោគមររិ  1,074  3,098  4,344  12,625 

ណខមរគរៀល  1,223  591  4,949  2,408 

បថបាត  53  1  213  4 

         
         
  2,350  3,690  9,506  15,037 
         

 
៦. ស្ម្តុលយជាម្ួយធនាោរបផសងៗ 

   ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
គណនីចរនត  140,664  41,220  568,986  167,971 

គណនីសនសំ 
 

260,520  611,387  1,053,803  2,491,402 

         
         
  401,184  652,607  1,622,789  2,659,373 
         

 

តាមរបិូយប័ណណ         

ដុោា រោគមររិ  233,017  119,865  942,554  488,450 

  ណខមរគរៀល  118,572  154,565  479,623  629,852 

  បថបាត  49,595  378,177  200,612  1,541,071 

  401,184  652,607  1,622,789  2,659,373 

         

៧. ឥណទាន និង បុបរគបទាន   

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
        

ឥណទានជាឯកតតជន 2,721,683  2,371,375  11,009,208  9,663,353 

សំវធិានធនដដល្បាត់បង់ (33,775)  (13,325)  (136,620)  (54,299) 

        

ឥណទាន និងៃុគរគៃទានសុទធ 2,687,908  2,358,050 
 

 10,872,588  9,609,054 
 

        
 

ការផ្គបគបលួស្ាំវធិានធនដដលបាតប់ង់ម្គនៃចូតបៅ ៖ 
  ២០២០  ២០១៩  ២០២០            ២០១៩ 
    ដុោា រោគមររិ      ដុោា រោគមររិ    ណខមរពាន់គរៀល       ណខមរពាន់គរៀល 
  

       

លៅដងៃរី១ ដែមករា 13,325  46,947  54,299  188,633 

លសេរលៅកនុងរបាយការណ៍ 

ចំលណញ ឬខាត 

  
 

20,450 

  
 

76,462 

  
 

82,720 

  
 

309,824 

ឥណទានលុៃគចលរនុង 
 រាំ ុងឆ្ន ាំ 

  
 

- 

  
 

(110,084) 

  
 

- 

  
 

(446,060) 

លាំគអៀងពីអគតាៃតូរគបារ់  -  -  (399)  1,902 

         
         

សមតុល្យលៅដងៃរី៣១ ដែធ្នូ 33,775  13,325  136,620  54,299 
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ការវភិា្ៃណនាមគលើឥណទាន និងៃុគរគៃទានានដូចតគៅ ៖ 
  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
   ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
(រ) ភា្តាមកាលរាំណត់សង៖         

សាិតរនុងរយៈគពល១ឆ្ន ាំ  66,025  189,610  267,071  772,661 

លល្ើសពី១ឆ្ន ាំគៅ ៣ឆ្ន ាំ  2,647,158  2,181,765  10,707,754  8,890,692 

លល្ើសពី៣ឆ្ន ាំគៅ ៥ឆ្ន ាំ  8,500  -  34,383  - 

         

  2,721,683  2,371,375  11,009,208  9,663,353 

         
   

២០២០  
 

២០១៩  
 

២០២០  
 

២០១៩ 
   ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

(ខ) វភិា្តាមចំណាត់ថ្នន ក់ឥណទាន៖        

ឥណទានធ្មមតា៖         

- ានវតាុធានា  2,418,646  2,080,800  9,783,423  8,479,260 

- ពុាំានវតាុធានា  277,180  281,266  1,121,193  1,146,159 

ឥណទានឃ្ា ាំគមើល៖         

- ានវតាុធានា  8,809  1,753  35,632  7,143 

- ពុាំានវតាុធានា  -  -  -  - 

ឥណទានគគកាមសដង់ដារ៖         

- ានវតាុធានា   9,748  -  39,431  - 

- ពុាំានវតាុធានា  -  900  -  3,668 

ឥណទានសងេ័យ៖         

- ានវតាុធានា  1,847  4,276  7,471  17,422 

- ពុាំានវតាុធានា  -  -  -  - 

ឥណទានបាត់ៃង់៖         

- ានវតាុធានា  4,553  2,380  18,417  9,701 

- ពុាំានវតាុធានា  900  -  3,641  - 
 

 2,721,683  2,371,375  11,009,208  9,663,353 
 

 
       

  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

(្)  វភិា្តាមគៃគភទរៃិូយៃ័ណណ ៖         

ដុោា រោគមររិ  1,220,637  1,084,856  4,937,477  4,420,788 

       ណខមរគរៀល  1,086,361  878,998  4,394,330  3,581,917 

       បថបាត  414,685  407,521  1,677,401  1,660,648 

  2,721,683  2,371,375  11,009,208  9,663,353 
         

         

(ឃ) វភិា្តាមការស្ថន រ់គៅ ៖         

  និវាសនជន  2,721,683  2,371,375  11,009,208  9,663,353 

         

 
 

        



 
  

                                                                                                                                                                    ទំពរ័ | 44  

 

គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

(ង) វភិា្ទាំនារ់ទាំនង ៖ 
       ពំុណមនសមព័នធញ្ញា តិ  2,697,212  2,341,909  10,910,223  9,543,279 

     រមចីៃុ្ាលិរ  24,471  29,466  98,985  120,074 
  

2,721,683  2,371,375  11,009,208  9,663,353 

         

(ច) វភិា្តាមវស័ិយគសដឋរិចច ៖         

វស័ិយរសិរមម  2,236,620  1,974,599  9,047,128  8,046,491 

វស័ិយពាណិជជរមម  351,777   277,339  1,422,938  1,130,156 

វស័ិយគសវារមម  -  -  -  - 

វស័ិយ្មនា្មន៍  -  -  -  - 

វស័ិយសាំណង់  -  -  -  - 

គគៃើគបាស់រនុងគ្ួស្ថរ  108,815  89,970  440,157  366,628 

វស័ិយផ្លិតរមម  -  -  -  - 

គផ្េងៗ  24,471  29,467  98,985  120,078 

  
2,721,683  2,371,375  11,009,208  9,663,353 

                  

         

(ឆ) វភិា្តាមហានិភ័យ ៖         

     ពំុានហានិភ័យធ្ាំ   

2,721,683
  

  

2,371,375 

  

11,009,208 

  

9,663,353 

         

   

២០២០  
 

២០១៩ 
     

(ជ) វភិា្អគតាការគបារ់ទ្បចំឆ្ន ាំ៖     

      - ឥណទានអតិថិជន  12% - 22.8%  12% - 30% 

 
៨. គទេយស្ក្ម្មបផសងៗ 

  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
   ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

         

ការគបារ់ណដលគតូវទទួល  24,180  22,164  97,808  90,318 

ការៃង់ទុរមុនគផ្េងៗ  9,982  9,433  40,377  38,439 

ការទូទាត់ជាមុន  855  1,276  3,459  5,200 
                  

  35,017  32,873  141,644  133,957 
         

៩. ស្ម្តុលយបៅធនាោរជាតិក្ម្ពុជា 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

   ដុោា រោគមររិ    ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
        

គបារ់តមកល់តាមចាប់ 150,000  150,000  606,750  611,250 
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គរុមហ ុន គតូវបានតគមូវឱ្យររាការដ្ឋរគ់បារត់មាល់៥%បនសដើមទុន រៃស់ែលួនសដើមបអីនុសលាមតមគៃកាស 
សលែៈB7-00-06 រៃស់ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ ចុ្ឹះបងៃទី១១ ខែមររា ឆ្ន ាំ២០០០ នងិគៃកាសសលែ B7-06-
209 ចុ្ឹះបងៃទ១ី៣ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០៦ ។ គបារត់មាល់មនិអាច្យរសៅសគៃើគបាស់ សៅសលើគៃតិៃតតិការគៃចាំបងៃ 
រៃស់គរុមហ ុន និងគតូវបានៃងែិលសងវញិសៅសពលខដលគរុមហ ុន សម័គ្ច្ិតតរ ាំសដ្ឋឹះសរមមភាព រៃស់ែលួន 
សហើយមនិមានៃាំណុ្លដ្ឋរគ់បារស់ ើយ ។ ការដ្ឋរគ់បារៃ់សញ្ញ ើ តមផ្លូវច្ាៃស់នឹះ ្ជឺ្ញអគតការគបារខ់ដល 
មានអគត ០.៤៨% ដល់ ០.៧២% បនរយៈសពល១ឆ្ន ាំ ។ 

១០. ផ្គ្ឿងបរកិាា រ   

 ០១.០១.២០២០ ការរិញបដនែម ការលុៃគចល ការលុៃៃាំបាត់ រ ាំលស់គៃចាំឆ្ន ាំ ៣១.១២.២០២០ 
 ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ 
តបមាគោង   

   
 

       

ៃរកិាា ររុាំពយូទ័រ 1,984 3,750 - - (1,978) 3,756 

គគ្ឿងៃរកិាា រ
ការោិល័យ 16,265 2,605 (91) (92) (9,253) 9,434 

រថយនត 5,398 - - - (3,386) 2,012 
       
 

   

 

  

  23,647 6,355 (91) (92) (14,617) 15,202 
 

  

  

  

 
 

 
០១.០១.២០១៩ ការរិញបដនែម ការលុៃគចល ការលុៃៃាំបាត់ រ ាំលស់គៃចាំឆ្ន ាំ ៣១.១២.២០១៩ 

 
ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ 

តបមាគោង 
  

   
 

       

ៃរកិាា ររុាំពយូទ័រ 3,949 745 - - (2,710) 1,984 

គគ្ឿងៃរកិាា រ
ការោិល័យ 24,262 2,180 - - (10,177) 16,265 

រថយនត 8,774 - - - (3,376) 5,398 
       

  
 

36,985 2,925 - - (16,263) 23,647 
 

   

 

  

 

 ០១.០១.២០២០ ការរិញបដនែម ការលុៃគចល 
 

ការលុៃៃាំបាត់ រ ាំលស់គៃចាំឆ្ន ាំ 
លាំគអៀង 

អគតាៃតូរគបារ់ ៣១.១២.២០២០ 
 ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល 
តបមាគោង   

    
 

ៃរកិាា ររុាំពយូទ័រ 8,085 15,169 - - (8,001) (60) 15,193 

គគ្ឿងៃរកិាា រ
ការោិល័យ 66,280 10,537 (368) (372) (37,428) (488) 38,161 

រថយនត 21,997 - - - (13,696) (163) 8,138 
        

        

  96,362 25,706 (368) (372) (59,125) (711) 61,492 
 

  

   

  

 

 ០១.០១.២០១៩ ការរិញបដនែម ការលុៃគចល ការលុៃៃាំបាត់ រ ាំលស់គៃចាំឆ្ន ាំ 
    លាំគអៀង 
អគតាៃតូរគបារ់ ៣១.១២.២០១៩ 

 ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល 
តបមាគោង   

    
 

ៃរកិាា ររុាំពយូទ័រ 15,867 3,019 - - (10,981) 180 8,085 

គគ្ឿងៃរកិាា រ
ការោិល័យ 97,485 8,833 - - (41,237) 1,199 66,280 

រថយនត 35,254 - - - (13,680) 423 21,997 
        

        

 148,606 11,852 -    -    (65,898) 1,802 96,362 
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 តបមាគដើម រ ាំលស់ៃងារ តបមាលោង 
 ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ 
នាបថៃទី៣១.១២.២០២០    
    

ៃរកិាា ររុាំពយូទ័រ 10,403 (6,647) 3,756 

គគ្ឿងៃរកិាា រការោិលយ័ 41,853 (32,419) 9,434 

រថយនត 17,662 (15,650) 2,012 
    

    

  69,918 (54,716) 15,202 
 

   

 
 

 តបមាគដើម រ ាំលស់ៃងារ តបមាលោង 
 ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ 
នាបថៃទី៣១.១២.២០១៩    
ៃរកិាា ររុាំពយូទ័រ 6,653 (4,669) 1,984 

គគ្ឿងៃរកិាា រការោិលយ័ 42,134 (25,869) 16,265 

រថយនត 17,662 (12,264) 5,398 
    

    

  66,449 (42,802) 23,647 
 

   

 

 តបមាគដើម រ ាំលស់ៃងារ តបមាលោង 
 ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល 

នាបថៃទី៣១.១២.២០២០    
    

ៃរកិាា ររុាំពយូទ័រ 42,080 (26,887) 15,193 

គគ្ឿងៃរកិាា រការោិលយ័ 169,295 (131,134) 38,161 

រថយនត 71,443 (63,305) 8,138 
    

 
   

 282,818 (221,326) 61,492 

 

   

 តបមាគដើម រ ាំលស់ៃងារ តបមាលោង 
 ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល 

នាបថៃទី៣១.១២.២០១៩    
    

ៃរកិាា ររុាំពយូទ័រ 27,111 (19,026) 8,085 

គគ្ឿងៃរកិាា រការោិលយ័ 171,696 (105,416) 66,280 

រថយនត 71,973 (49,976) 21,997 
    

 
   

 270,780 (174,418) 96,362 

 

១១. គទេយសកមមអរបីូ  

  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

  ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
គៃព័នធសូហវណវរធ្នាោរ         

តបមាគដើម         

បថៃទី០១ មករា  44,560  44,560  181,582  179,042 

ៃណនាម  -  -  -  - 

លាំគអៀងពីអគតាៃតូរគបារ់  -  -  (1,336)  2,540 

បថៃទី៣១ធ្នូ  44,560  44,560  180,246  181,582 
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ដរនរងការរ ាំលស់ៃងារ 
នាបថៃទី០១ មររ  (24,498)  (15,591)  (99,829)  (62,645) 

ទិញៃណនាម  (8,932)  (8,907)  (36,130)  (36,091) 

លាំគអៀងពីអគតាៃតូរគបារ់  -  -  734  (1,093) 
         

បថៃទី៣១ ធ្នូ  (33,430)  (24,498)  (135,225)  (99,829) 

         

បថៃទី៣១ ធ្នូ  11,130  20,062  45,021  81,753 

 
១២.  េនធេនារជាគទេយស្ក្ម្ម/(បាំណុល) 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

បថៃទី០១ មករា (16,995)  (9,261)  (69,255)  (37,211) 

គផ្េរពី/ 
(គៅ)ចាំគណញឬខ្នត 

29,576  (7,734) 

 

119,635  (31,338) 

លាំគអៀងពីអគតាៃតូរគបារ់ 
-  - 

 460  (706) 
 

 

 

 

 

  

 

        

បថៃទី៣១ ធ្នូ 12,581  (16,995) 
 

50,840  (69,255) 

        
        

ពនធពនារជ្ញគទពយសរមម ្ភឺា្សគច្ើនៃណាត លមរព ីភាពែុសគាន ៃសណាត ឹះអាសនន សលើសាំវធិានធនសគមាៃ ់
ការខាតៃងស់លើឱ្នភាព និងសាំវធិានធនខដលគតូវបានអនុញ្ញញ តសគមាៃស់គាលៃាំណ្ងពនធ ។ 

១៣. ក្ម្ចី 
  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

         
រមចីពីភា្ទុនិរ  

-  50,000 
 

-  203,750          
 

រមច ី ្ឺជ្ញរមចពី ី សលារគសី រុយ មា រ ី ខដលជ្ញមាច ស់ភា្ហ ុន បនគរុមហ ុន ។ រមចសីនឹះមនិមានវតាុធានាសទ    
សហើយមានអគតការគបារសូ់នយ (២០១៩: ៩.៩៦%)រនុង១ឆ្ន ាំ សហើយនឺងបានទទួលសងរនុងឆ្ន ាំ ។ 

១៤. បាំណុលបផសងៗ 

  ២០២០  ២០១៩  ២០២០        ២០១៩ 
       ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល                     ណខមរពាន់គរៀល 

         
ការៃង់គបារ់ជាមុន  37,812  20,246  152,950  82,502 

ចាំណាយៃងារ  14,383  25,972  58,179  105,836 

ៃាំណុលពនធកាត់ទុរ  170  1,484  688  6,048 

បថាដាំគណើ រការណដលមិនទា
ន់ចត់ 
ជាចាំណូល 

 

 
31,779 

 
 

16,045 

 

 
128,546 

 
 

65,383 

គផ្េងៗ  
1,293  - 

 5,230  - 
                  

  85,437  63,747  345,593  259,769 
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១៥. បៃើម្ទុន 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

        

គដើមទុនណដលបានចុឹះៃញ្ជ  ី 3,000,000  3,000,000  12,000,000  12,000,000 
        

 
 
 
 

       

១៦. ចាំណូលការគបាក្់ 
  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
         

ឥណទាន និងៃុគរគៃទាន 
 

445,832 
 

402,884 
 

1,803,390 
 

1,632,485 

សមតុលយជាមួយធ្នាោរគផ្េងៗ  12,371  9,365  50,041  37,947 

បថាគសវាគៃចាំណខគលើគបារ់រមចី  27,863  13,029  112,706  52,794 

         

  
486,066  425,278  1,966,137  1,723,226 

 
១៧. ចាំណូលបផសងៗ 

  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
   ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
         

ចាំគណញពីការៃតូរអគតាគបារ់  8,253  42,347  33,383  171,590 

ឥណទានគៃមូលបានមរវញិ  7,938  4,970  32,109  20,138 

ចាំណូលពីរាំបរគជើងស្ថរ  22,117  50,455  89,463  204,445 

ចាំណូលគផ្េងៗ  3,553  20,549  14,373  83,265 
         

         

  41,861  118,321  169,328  479,438 

         

១៨. ចំណាយគបាក្់ផ្ខបុ គ្លកិ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
        

គបារ់គៃៀវតេ 242,512  226,303  980,961  916,980 

គស្ថហ ុយៃុ្ាលិរដបទគទៀត 9,470  12,048  38,306  48,818 

        
        

 251,982  238,351  1,019,267  965,798 
        

 

 សៅចុ្ងៃញ្ចៃប់នឆ្ន ាំហិរញ្ញ វតាុ ច្ាំនួនៃុ្ គលិរសរុៃ រៃស់គរមុហ ុន្ឺ 55នារ ់(2019 – 57នារ)់ ។ 
១៩. េនធបលើគបាក្់ចាំបណញ 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

        

ចាំណាយពនធគលើគបារ់ចាំគណញ 29,617  19,166  119,801  77,660 

ពនធពនារ (29,576)  7,734  (119,635)  31,338 

        
        
 41  26,900  166  108,998 
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មោងតាមចាៃស់តីព ីស្មរមពើពនធ រៃស់ក្ៃមទសរមពុជា ក្រមុហ ុនក្តូវមានកាតពវរចិេៃងព់នធមលើក្បារ ់ចំមណញ 
រៃស់ក្រុមហ ុនរនុងអក្តាពនធ២០ភាគរយ បនក្បារច់ំមណញដែលជាៃព់នធ ឬរនុងអក្តាពនធអៃបៃរមា១ភាគរយ 
បនក្បារច់ំណូល សដ្ឋយយរមយួណាខដលែពស់ជ្ញង ។ ការសផ្ទៀងផ្កទ តប់នការច្ាំណាយ ពនធសលើគបារច់្ាំណូ្ល 
គតូវអនុវតត ច្ាំស ឹះគបារច់្ាំសណ្ញមុនសពលដរពនធសច្ញ ខដលរនុងអគតពនធតមច្ាៃ ់ច្ាំស ឹះការច្ាំណាយពនធ 
សលើគបារច់្ាំណូ្លតមអគតគៃសិទធភាព រៃស់គរុមហ ុនមានដូច្ខាងសគកាម៖ 

 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
        

ខាត / ចាំលណញមុនៃង់ពនធ 106,013  67,824  428,821  274,824 
        

ពនធគលើគបារ់ចាំគណញគៅគៃគទសរមពុជា
តាមអគតា២០% 

 
 

21,203 

  
 

13,565 

  
 

85,766 

  
 

54,965 

ខេង់ចាំណាយមិនោចកាត់រងបានតាម
ចាៃ់ស្ថរគពើពនធ 

 
 

3,633 

  
 

2,934 

  
 

14,695 

  
 

11,889 

ពនធអៃបៃរា -  5,436  -  22,027 

គគកាមសាំវធិានធ្ន/(គលើសសាំវធិានធ្ន)      
គដាយគោងពីឆ្ន ាំមុន 

 
 

(3,107) 

  
 

- 

  
 

(12,568) 

  
 

- 

គគកាមសាំវធិានធ្ន/(គលើសសាំវធិានធ្ន)      
ចាំគពាឹះ ពនធពនាទារ់ទងនរងឆ្ន ាំមុន 

 
 

(21,085) 

  
 

- 

  
 

(85,289) 

  
 

- 

ពនធពនារមិនទ្តូវបានទទួលស្ថា ល់ - 
 

- 
 

- 
 

- 

ការគគៃើគបាស់ពនធពនាគទពយសរមមមិន       
គតូវបានទទួលស្ថា ល់មុនឆ្ន ាំ 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

គផ្េងៗ (603)  4,965  (2,438)  20,117 

        
 

41  26,900  166  108,998         
 
២០.  យថាបហតុេនធ 

គៃពន័ធពនធដ្ឋរសៅគៃសទសរមពុជ្ញ មានសភាពសរមងែចីសហើយច្ាៃ ់សតីពីស្ថរសពើពនធជ្ញសគច្ើន ខដលបានផ្កល ស់ៃតូរ 
ជ្ញញររញាៃខ់ដលៃណាត លឱ្យមាន សភាពមនិច្ាស់លាស់ មានសភាពផ្ទុយសហើយគតូវបានៃរគស្ថយរនុង 
នយ័សផ្សងៗគាន  ខដលជ្ញសរឿយៗមានការយល់សឃើញែុសៗគាន  ពីអាជ្ញា ធរពនធដ្ឋរ និងគៃពន័ធច្ាៃ ់។ ពនធគតូវ 
បានគតួតពិនតិយ នងិអសងាតសដ្ឋយអាជ្ញា ធរពនធដ្ឋរ ជ្ញសគច្ើនខដលមានសិទធដ្ឋរព់ិនយ័ោ ងមុរងមា ត ់និងពិនយ័ 
ជ្ញការគបារ ់។ រតត ទាាំងសនឹះសធែើឱ្យមានហានិភយ័ពនធសៅគៃសទសរមពុជ្ញ មានលរខណ្ៈជ្ញស្ថរវនតជ្ញងគៃសទសដ ៏
បទសទៀត ។ ្ណ្ៈគ្ៃគ់្ងសជឿជ្ញរថ់្នគរុមហ ុន បានៃងព់នធគតរមគតូវសដ្ឋយសោងសៅតមច្ាៃស់្ថរសពើពនធ ។ 
លិែិតៃញ្ញជ រព់នធខដលគរុមហ ុន បានដ្ឋរគ់តូវសាិតសគកាមការគតួតពិនិតយ ពីអាជ្ញា ធរពនធដ្ឋរ ។ សដ្ឋយស្ថរការ 
អនុវតតច្ាៃ ់និងៃទៃបញ្ញតតិ សតីពីពនធដ្ឋរងាយនរងមានការៃរគស្ថយែុសគាន  ៃរមិាណ្ខដលបានរាយការណ៍្ 
សៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ អាច្គតូវបានផ្កល ស់ៃតូរសៅសពលសគកាយ អាគស័យសលើការរាំណ្តចុ់្ងសគកាយ 
រៃស់អាជ្ញា ធរពនធ ។ 
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២១.  ភតិស្នា 

គរុមហ ុន ជួលការោិល័យតមរិច្ចសនាអាជីវរមម សគមាៃក់ារោិល័យច្ាំននួៃនួ ។ គរុមហ ុនមនិអាច្ 
សធែើការជួលៃនតសៅឱ្យភា្ីទីៃសី ើយ ។ ការទូទាតក់ារជួលអៃបៃរមា សៅសពលអនា្តសគកាមរិច្ចសនា 
គៃតិៃតតិការមានដូច្ខាងសគកាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

 
  

  
 

  

តិចជាង១ឆ្ន ាំ 22,100  22,560  89,395  91,413 

គគចើនជាង១ឆ្ន ាំៃ៉ៅុណនតតិចជាង៥ឆ្ន ាំ 34,400  33,600  
139,148 

 
136,147 

        
        

 56,500  56,160  228,543  227,560 
        

 
២២. ឧបក្រណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 ២២.១ គបផ្ភេននឧបករណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
គទពយសរមមហិរញវតាុ        

 
       

បថារ ាំលស់        

        

ស្ថច់គបារ់រនុងបដ 2,350  3,690  9,506  15,037 

សមតុល្យលៅធនាគារនានា 401,184  652,607  1,622,789  2,659,373 

ឥណទាន និងបុលរទ្បទាន 2,687,908  2,358,050  10,872,588  9,609,054 

គបារ់តមកល់តាមចាៃ់ 150,000  150,000  606,750  611,250 

គទពយសរមមគផ្េងៗ 35,017  32,873  141,644  133,957 

        

         
3,276,459  3,197,220  13,253,277  13,028,671 

        
        

 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 
គទពយអរមមហិរញវតាុ        

 
       

ៃាំណុលគផ្េងៗ 85,437  63,747  345,593  259,769 

រមចី -  50,000  -  203,750 

 

       

 85,437  113,747  345,593  463,519 
        

 

ហានិភយ័ចមបង ដែលមរើតមឡើងពីឧៃររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រៃស់ក្រុមហ ុន រនុងែំមណើ រការអាជីវរមាធមាតាគឺ
ហានិភយ័ក្ៃតិៃតតិការ ហានភិយ័ឥណទន ហានិភយ័ទផីារ និងហានិភយ័មលើស្មចក់្បារង់ាយ ។ 
ក្រុមហ ុនមនិមក្ៃើឧៃររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ មែរមីវ ែូចជារិចេសនាៃតូររូៃិយៃណ័ណ ៃរមទស និងការៃតូរអក្តាការក្បារ់
មែើមបកី្គៃក់្គងហានិភយ័ រៃស់ខៃួនមឡើយ ។ ហានិភយ័ទងំមនេះក្តូវបានរណំតម់ដាយមោលការណ៍ និងការ 
ក្គៃក់្គងហិរញ្ញ វតថុ រៃស់ក្រុមហ ុន ដែលបានពិពណ៌ន្ទខាងមក្កាម ។ 
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 ២២.២ ហាៃភិ័យម្របត្ិបត្តិការ 

ហានិភយ័ក្ៃតិៃតតិការ គជឺាហានិភយ័បនការបាតៃ់ងម់ដាយតា ល់ ឬមដាយក្ៃមោលដែលមរើតមឡើងពី
ែំមណើ រការបផារនុងមនិក្គៃក់្ោន ់ ៃុគាលិរៃមចេរវទិា នងិមហដាា រចន្ទសមពន័ធ នងិមរពរីតាត ខាងមក្ៅែូចជា
ហានិភយ័ឥណទន ហានភិយ័ទីផារ និងហានិភយ័មលើស្មចក់្បារង់ាយ ដែលហានភិយ័ទងំមនេះមរើត 
មឡើងពីតក្មូវការចាៃ ់ និងៃទៃបញ្ញតតិ និងៃទដាា នដែលក្តូវបានទទួលយរជាទូមៅបនលរខណៈសមបតត ិ
រៃស់ក្រុមហ ុន ។ ការខាតៃងហ់ានិភយ័ក្ៃតៃិតតិការ ក្តូវបានក្គៃក់្គងតាមរយៈ ែំមណើ រការក្គៃក់្គង
ហានិភយ័ក្ៃតិៃតតិការ ដែលបានៃមងកើតមឡើង ការក្តួតពិនតិយ និងការមធវើរបាយការណ៍អាជីវរមាឱ្យបានក្តឹម
ក្តូវមដាយអងាភាពក្តួតពិនតិយ និងការោកំ្ទដែលឯររាជយពអីងាភាពអាជីវរមា និងការក្តតួពិនិតយដែលផតល់ 
មដាយថាន រក់្គៃក់្គងជានខ់ពស់ រៃស់ក្រុមហ ុន ។ ការក្គៃក់្គងហានភិយ័ក្ៃតិៃតតិការ រៃស់ក្រុមហ ុនតក្មូវ 
ឱ្យមានការៃមងកើត រចន្ទសមពន័ធ តួន្ទទី និងមោលនមោបាយក្គៃក់្គងចាស់លាស់ ។ មោលនមោបាយ 
និងវធិានការក្តួតពិនតិយបផារនុង ជាមក្ចើនក្តូវបានអនុវតត រមួមានការៃមងកើតអាជាា ធរចុេះហតថមលខារណំត ់
និយមនយ័បនក្ៃពន័ធក្តួតពនិតិយនីតិវធិី និងមរៀៃចំឯរស្មរ និងអនុមលាមតាមៃទៃបញ្ញតតិ និងតក្មូវការដផនរ
ចាៃម់ផសងមទៀត ។ 

 ២២.៣ ហាៃិភ័យឥណទាៃ 
ហានិភយ័ឥណទន គឺជាការបាតៃ់ងស់កាត នុពលបនក្បារច់ំណូល និងការខាតៃងជ់ាមូលដាា នរនុងទក្មង ់
បនៃទៃបញ្ញតតិជារល់ារ ់ ដែលជាលទធផលបនការខរខានទូទតស់ង រៃស់អនរខេី ឬបែគូរតាមរយៈសរមា 
ភាពផតល់ក្បាររ់មេ ីនងិវនិិមោគ ។ ហានិភយ័ចមបងចំមពាេះហានភិយ័ឥណទនមរើតមឡើង តាមរយៈក្បារ ់
រមេរីៃស់ខៃួនែល់អតថិិជន ។ ចំនួនហានិភយ័ឥណទន មៅរនុងៃញ្ហា មនេះក្តូវបានៃងាា ញមដាយ តបមៃមោង 
បនក្ទក្ពយសរមា មៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ។ សរមាភាពផតល់ក្បាររ់មេ ី ក្តូវបានែឹរន្ទមំដាយ 
មោលការណ៍ឥណទន រៃស់ក្រុមហ ុន មែើមបធីាន្ទថាមោលៃំណងរមួ មៅរនុងការផតល់ក្បាររ់មេកី្តូវបាន 
សមក្មច ។ ឧទហរណ៍ៈ ផលៃក័្តរំចីមានភាពខាៃ ងំ និងមានសុខភាពលែ មហើយហានភិយ័ឥណទនក្តូវ 
បានមធវើពិពិធរមាោ៉ា ងលែ ។ មោលការណ៍ឥណទន ចងក្រងពីមោលនមោបាយក្បាររ់មេវីតថុៃញ្ហេ ំ និង 
ែំមណើ រការអនុមត័ឥណទន និងនីតិវធិីដែលក្តូវបានអនុវតត មែើមបធីាន្ទបាននូវការអនុមលាមតាមមោល 
ការណ៍ដណន្ទរំៃស់ ធន្ទោរជាតិ បន រមពុជា ។ ក្រមុហ ុន ក្គៃក់្គងនូវវតថុៃញ្ហេ ំ មធៀៃនឹងក្បាររ់មេែីល់ 
អតិថិជនរនុងទក្មង ់ ជាផលក្ៃមោជនៃ៍ញ្ហេ ំមលើក្ទពយសមបតតិ និងការធាន្ទ ។ ការបា៉ា នក់្ៃមាណតបមៃ 
ៃចេុៃបននគឺដផែរមលើតបមៃបនក្ទពយៃញ្ហេ  ំ ដែលក្តូវបានវាយតបមៃ មៅមពលខេីមហើយជាទូមៅមនិក្តូវបានមធវើ 
ៃចេុៃបននភាពមលើរដលងដតមពលដែលក្បាររ់មេកី្តូវបានវាយតបមៃ ជាលរខណៈៃុគាលសងសយ័ ។ 

 (ក) ការវាស់ខវងហាៃិភ័យឥណទាៃ 
នីតិវធិីបនការរំណតរ់ក្មតិហានិភយ័ ការក្តួតពិនិតយ ការមក្ៃើក្បាស់ និងការក្គៃក់្គងឥណទនក្តូវ 
បានអនុវតតមឡើងដផែរតាម រមាវធិីឥណទន  ដែលបានមរៀៃចំគមក្មាងសក្មាៃផ់លិតផល ឬសំពាធ 
 ឥណទនពិមសស រមួៃញ្េូលទងំទីផារមោលមៅ កាលរំណតន់ិងល័រខខណ័ឌ ឯរស្មរសំអាង និង 
នីតិវធិី ដែលផលិតផលឥណទននឹងក្តូវបានវាស់ដវង នងិផតល់ឱ្យ ។ 
ក្រុមហ ុនវាយតបមៃភាពក្ៃហារក់្ៃដហល រនុងការៃំមពញកាតវរិចេ បនបែគូៃុគាលមដាយមតត តមលើក្បារ ់
ចំមណញ និងលំហូរស្មចក់្បារព់ាររ រៃស់អនរខេី ។ 
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 (ែ) ការម្ររប់ម្ររងកម្រមិត្ហាៃិភ័យ ៃិងច្ោលការណ៍ម្ររបម់្ររងហាៃភិ័យ 

ក្រុមហ ុនក្គៃក់្គងរក្មតិ និងក្តួតពិនិតយការក្ៃមូលផដុហំានភិយ័ឥណទន មៅមពលដែលពួរមគក្តូវ 
បានររមឃើញ ។ ការក្ៃឈ្មមុខនងឹហានិភយ័ឥណទន ក្តូវបានក្គៃក់្គងតាមរយៈការវភិាគជា 
មទៀងទតនូ់វសមតថភាពឯរតតជនអនរខេី និងឯរតតជនអនរខេី សកាត នុពលបនកាតពវរិចេរនុងការសង
ក្តលៃនូ់វការក្បារ ់ និងក្បារម់ែើមក្ពមទងំតាមរយៈការពិនិតយមឡើងវញិនូវរក្មតិ បនការផតល់ក្បារ ់
រមេដីែលសមក្សៃ ។ វារប៏ានក្គៃក់្គងជាដផនរតាមរយៈការទទួលយរនូវក្ទពយធាន្ទ រែូ៏ចជាការ
ផដល់មធវើសំវធិានធនសក្មាៃក់ារបាតៃ់ងឥ់ណទនផងដែរ ។ ការរំណតនូ់វរក្មតិហានភិយ័ឥណទន 
តាមក្ៃមភទផលិតផល និងវស័ិយឧសាហរមាក្តូវបានអនុមត័មដាយ ក្រុមក្ៃឹរាភបិាល ។ 

ជាទូមៅរាល់ឥណទន និងៃមុរក្ៃទនឱ្យអតិថិជន រៃស់ក្រុមហ ុន ភាគមក្ចើនសុទធដតមានក្ទពយធាន្ទ 
ជាវតថុៃញ្ហេ ំ មៅក្រុមហ ុន មហតុែូមចនេះមហើយជាធមាតា ក្រុមហ ុនសនាតប់ានថាហានិភយ័មានរក្មតិ 
អៃបៃរមា ។ 

 (រ) ច្ោលការណ៍សាំវិធាៃធ្ៃ ៃងិភាពអៃ់ងយ 

ក្រុមហ ុនតក្មូវឱ្យអនុវតត តាមការចាតថ់ាន រឥ់ណទន នងិសំវធិានធន បនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 
មដាយមោងតាមក្ៃកាស រៃស់ធន្ទោរជាតិ បន រមពុជា ដែលមានមៅរំណតសំ់ោល់ 4.6 ។ 
ឥណទន និងៃុមរក្ៃទន ដែលមានរយៈមពលហួសរណំត3់0បថៃ ៃ៉ាុដនតតិចជាង90បថៃ (15បថៃ ៃ៉ាុដនត 
តិចជាង30បថៃ សក្មាៃឥ់ណទននិងៃុមរក្ៃទនរយៈមពលខៃី) មនិក្តូវបានចាតទុ់រថាមានភាពអន ់
ថយមន្ទេះមទមលើរដលងដតមានពត័ម៌ានផាុយពីមនេះ ។ រក្មតិអៃបៃរមា បនសំវធិានធនជារល់ារ ់
សក្មាៃភ់ាពអនថ់យក្តូវបានមធវើមឡើង អាក្ស័យមដាយការចាតថ់ាន រដ់ែលពារព់ន័ធ ។ ពត័ម៌ានទរ ់
ទងនឹងហានភិយ័ឥណទន និងសំវធិានធនបាតៃ់ង ់ ដែលបានគណន្ទតាម CIFRS សក្មាៃ ់ 
សហក្ោសធុនតូច នងិមធយម សក្មាៃឥ់ណទន នងិៃុមរក្ៃទនក្តូវបានសមងខៃ ែូចខាងមក្កាម៖ 
 

 

ចំនួនសរបុ 
ភាពអន់ងយ 
ជាបុរគល្ 

ភាពអន់ងយ
ជារមួ 

តដមៃលោង 

 ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ 

2020     

     

មិនហូសកាល្កំណត់ 2,702,561 - (27,026) 2,675,535 

ហូសកាល្កំណត់់ៈ     

- តិចជាង 3 ដែ 2,839 - (85) 2,754 

- 3 លៅ 6 ដែ 8,983 (2,974) - 6,009 

- លល្ើស 6 ដែ 1,847 (750) - 1,097 

- លល្ើស 1 ឆ្ន ំ 5,453 (2,940) - 2,513 

     
      

2,721,683    (6,664) (27,111) 2,687,908 
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ចំនួនសរបុ 
ភាពអន់ងយ 
ជាបុរគល្ 

ភាពអន់ងយ
ជារមួ 

តដមៃលោង 

 ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ 
     
2019     

     

មិនហូសកាល្កំណត់ 2,362,066 - (13,325) 2,348,741 

ហូសកាល្កំណត់់ៈ     

- តិចជាង 3 ដែ 1,753 - - 1,753 

- 3 លៅ 6 ដែ 900 - - 900 

- លល្ើស 6 ដែ 4,276 - - 4,276 

- លល្ើស 1 ឆ្ន ំ 2,380 - - 2,380 
     
      

2,371,375 - (13,325) 2,358,050 
     

 
 

ចំនួនសរបុ 
ភាពអន់ងយ 
ជាបុរគល្ 

ភាពអន់ងយ
ជារមួ 

តដមៃលោង 

 ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល 
     
2020     

     

មិនហូសកាល្កំណត់ 10,931,859 - (109,320) 10,822,539 

ហូសកាល្កំណត់់ៈ     

- តិចជាង 3 ដែ 11,484 - (344) 11,140 

- 3 លៅ 6 ដែ 36,336 (12,030) - 24,306 

- លល្ើស 6 ដែ 7,471 (3,034) - 4,437 

- លល្ើស 1 ឆ្ន ំ 22,057 (11,891) - 10,166 

           
11,009,208 (26,955) (109,664) 10,872,588 

     
 

 

ចំនួនសរបុ 
ភាពអន់ងយ 
ជាបុរគល្ 

ភាពអន់ងយ
ជារមួ 

តដមៃលោង 

 ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល 
     
2019     

មិនហូសកាល្កំណត់ 9,625,419 - (54,299) 9,571,120 

ហូសកាល្កំណត់់ៈ     

- តិចជាង 3 ដែ 7,143 - - 7,143 

- 3 លៅ 6 ដែ 3,668 - - 3,668 

- លល្ើស 6 ដែ 17,425 - - 17,425 

- លល្ើស 1 ឆ្ន ំ 9,698 - - 9,698 

      
9,663,353 - (54,299) 9,609,054 
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 (ឃ) ហាៃិភ័យអត្ិបរានៃឥណទាៃ មៃុរាបប់ញ្ចូលវត្ថធុានា ឬការធានាឥណទាៃច្ផ្ាេងៗ 
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ដុោា រោគមររិ  ដុោា រោគមររិ  ណខមរពាន់គរៀល  ណខមរពាន់គរៀល 

ហានិភ័យឥណទាន ទាក់រងនឹង        

ធាតុលៅកនុងតារាងតុល្យការ ៖        

        

ឥណទាន និងបុលរទ្បទាន 2,687,908  2,358,050  10,872,588  9,609,054 

ទ្រពយសកមមលសេងៗ 35,017  32,873  141,644  133,957 
 

        

 

2,722,925  
 

2,390,923  
 

11,014,232  
 

9,743,011 
        

 
តារាងខាងមលើៃងាា ញអពំីហានិភយ័អតៃិរមា រៃស់ក្រុមហ ុន មៅរនុងការយិៃរមិចេទគតិក្តឹមបថៃទី31 
ដខធនូ ឆ្ន 2ំ020 មដាយមនិគិតពីវតថុធាន្ទដែលមានរនុងបែ ឬការធាន្ទឥណទនមផសងមទៀត ។ ចំនូន 
99%(ឆ្ន 2ំ019:99%) បនហានិភយ័ឥណទន អតិៃរមិាសរុៃគឺ ទទួលបានមរពីឥណទន និងៃុមរ 
ក្ៃទនែល់អតថិិជនមៅរនុងក្ៃមទសរមពុជា ។ 

 (ង) ការម្របឈមៃងឹហាៃិភយ័ 
សៅចុងការៃិរសិច្ឆទ បនរបាយការណ៍្ ការៃ ឹះ ល់អតៃិរមិាសៅនរងហានភិយ័ឥណ្ទាន គតូវបាន
តាំណាងសដ្ឋយតបមលសោង បនគទពយសរមមហិរញ្ញ វតាុនីមយួៗ  ខដលគតូវបានទទួលស្ថគ ល់សៅរនុង
សសច្រតីខងលងការណ៍្សតីព ី ជាំហរហិរញ្ញ វតាុ រៃស់ក្រុមហ ុន ៃនាទ ៃព់ីដរសំវធិានធនណាមយួសគមាៃ់
ការខាតៃងស់លើឱ្នភាពបនតបមល (សៃើអាច្អនុវតតបាន) ។ 

- លោេការណ៍េុបលោេ 
សដ្ឋយអនុសលាមតមសគាលការណ៍្ខណ្នាាំ រៃស់ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ ធន្ទោរគួរដតលុៃសចល
ឥណទន ឬៃុមរក្ៃទន ឬដផនរមយួបនក្បាររ់មេពីីតរាងតុលយការរៃស់ែលួន សៅសពលក្រុមហ ុនបាត ់
ៃងក់ារក្តួតក្តាបនសិទធិជាៃរ់ចិ្ចសនាសលើគបាររ់មច ី ឬសៅសពលខដលជាដផនរទងំអស់ ឬមយួបន 
គបាររ់មចគីតូវបានចតទុ់រថ្នមនិអាច្ទមទារបាន ឬមនិមានការរ ាំពរងទុរពតិឱ្យគបារដណាមយួរនុង 
ការបានមរវញិ ។ 

 - ម្រទពាយបញ្្្ ំ
ក្រុមហ ុនររាគទពយៃញ្ញច ាំ ច្ាំស ឹះឥណទន និងៃុសរគៃទាន រនុងទគមងប់នការក្បារៃ់ញ្ហេ ំសលើអចលន 
គទពយ ឬការធានា ។ ការបា នគ់ៃមាណ្បនតបមលៃចេុៃបនន ដែលខផ្អរសលើតបមលបនក្ទពយៃញ្ញច ាំខដលបាន 
វាយតបមលរចួជាមរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ ពុាំមានគទពយសរមម មនិខមនហិរញ្ញ វតាុខដល ក្រុមហ ុនទទលួបានរនុងឆ្ន ាំ 
សនាឹះសទក្ទពយៃញ្ញច ាំខដលបានររាសដើមបធីានារាល់ហានិភយ័ សលើឥណទន និងៃុសរគៃទាន ។ គទពយ 
ៃញ្ញច ាំខដលគតូវរ រៃអូសគតូវលរម់ចញរនុងរយៈសពលមយួឆ្ន ាំ ែូចដែលបានតគមូវមដាយការដណន្ទពំី 
ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ និងគតូវបានចតថ់្នន ររ់នុងតារាងតុលយការ ជ្ញគទពយសមបតតិរ រៃអូសពីរូន 
ៃំណុល ។ 
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- ការត្បម្ូេផតុហំានេិ័យឥណទាន 
ការៃងាា ញពីឥណទន រៃស់ក្រុមហ ុនគិតក្តមឹបថៃទី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ គឺទទួលបានទងំក្សុងពី 
ក្ៃមទសរមពុជា មដាយដផែរមលើក្ៃមទសដែលរំពុងរស់មៅ ។ ការវភិាគបនការក្ៃមូលផតុ ំហានភិយ័ 
ឥណទន ពឥីណទន និងៃុមរក្ៃទន មៅកាលៃរមិចេទបនតារាងតុលយការក្តូវបានៃងាា ញមៅរនុង 
រំណតសំ់ោល់ទី 7 ។ 

 ២២.៤  ហាៃិភ័យទីផ្ាារ 
ហានិភយ័ទីផារ គឺជាហានិភយ័បនការបាតៃ់ងដ់ែលមរើតមឡើង ពីការតៃ ស់ៃតូរមនិលែមៅរនុងរក្មតិបនតបមៃ ឬ 
អក្តាទីផារដែលសមាសធាតុសំខានព់ីរ គហឺានិភយ័ៃតូររូៃិយៃណ័ណ ៃរមទស និងហានភិយ័អក្តាការក្បារ ់។ 
ហានិភយ័ទីផារដែលមរើតមឡើង ពីសរមាភាពជួញែូរ ក្តូវបានក្គៃក់្គងមដាយការសមាា ល់ទីផារជំហរ 
ពាណិជារមាក្ៃឆ្ងំ នងឹការរណំតហ់ានិភយ័ទីផារដែលបានរំណតទុ់រជាមុន ។ 

 (ក) ហាៃភិ័យការបដូររូបិយបណ័ណបរច្ទស 
ហានិភយ័រូៃិយៃណ័ណ  គឺជាហានិភយ័បនការមឡើងចុេះបនតបមៃឧៃររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលៃណាដ លមរពី 
ការដក្ៃក្ៃួលអក្តាៃតូររូៃិយៃណ័ណ ៃរមទស ។ ក្រុមហ ុនមនិមាន ហានិភយ័មលើការៃដូររូៃិយៃណ័ណ ៃរ 
មទសជាែុំរំភនួមន្ទេះមទ មដាយស្មរក្ៃតិៃតតិការចមបង រៃស់ក្រុមហ ុន គឺជាក្បារែុ់លាៃ រអាមមររិ ។ 
ែូមចនេះមនិមានការវភីាគហានភិយ័រូៃិយៃណ័ណ ៃរមទស ក្តូវបានៃងាា ញមឡើយ ។ 

 (ែ) ហាៃភិ័យច្លើអម្រាការម្រាក់ 
ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់ សំមៅមៅមលើការខាតៃង ់ នូវចំណូលការក្បារសុ់ទធ មដាយស្មរដតការ
ដក្ៃក្ៃួល បនរក្មតិអក្តាការក្បារ ់និងការតៃ ស់ៃតូរមៅរនុងសមាសភាពបនក្ទពយសរមានងិៃំណុល ។ 
ហានិភយ័អក្តាការក្បារក់្តូវបានក្គៃក់្គង តាមរយៈការក្តួតពិនិតយោ៉ា ងហាតច់ត ់ មៅមលើក្បារ ់
ចំមណញពីការវនិិមោគតបមៃទីផារ តបមៃមែើមបនមូលធន និងតាមរយៈការវភិាគគមាៃ ត បនភាពចាៃ ់
អារមាណ៍អក្តាការក្បារ ់។ ការកាតៃ់នថយសកាត នុពល បនក្បារច់ំណូលការក្បារសុ់ទធពីចលន្ទអក្តា 
ការក្បារម់និអំមណាយផលក្តូវបានក្តួតពិនតិយក្ៃឆ្ងំ នងឹរក្មតិបនការអតធ់ាតហ់ានិភយ័ ។ 
តារាងខាងមក្កាមសមងខៃអពំកីាហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់ រៃស់ក្រុមហ ុន ដែលរាៃៃ់ញ្េូ លតបមៃមៅ
សល់រនុងៃញ្ា ីរៃស់ក្ទពយសរមា និងក្ទពយអរមាមដាយមរៀៃតាមលំដាៃ ់ បនការរំណតត់បមៃមឡើងវញិ 
បនរិចេសនា និងកាលៃរមិចេបនកាលវស្មនត ។ 
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 ទ្តឹម 1 ដែ 1 – 3 ដែ 4 – 6 ដែ 7 – 12 ដែ 1 – 5 ឆ្ន ំ លល្ើសពី 5 ឆ្ន ំ គាម នការទ្បាក់ សរបុ អទ្តាការទ្បាក់ 

 ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ភាររយ 

ទ្រពយសកមម          

សាច់ទ្បាក់កនុងដដ - - - - - - 2,350 2,350 - 

សមតុល្យជាមួយធនាគារនានា 260,520 - - - - - 140,664 401,184 3.75 

ឥណទាន និង បុលរទ្បទានចំល ោះអតិងិជន៖          

- ទ្បាក់លដើម - - 3,545 62,480 2,647,158 8,500 - 2,721,683 12 – 22.8 

- សំវធិានធនសគាៃ់ការបាត់ៃង់គបារ់រមចី - - - - - - (33,775) (33,775) - 

ទ្បាក់បល ា្ើតាមចាប់ - - - - - 150,000 - 150,000 0.48 - 0.72 

ទ្រពយសកមមលសេងៗ - - - - - - 35,017 35,017 - 

          

          

ទ្រពយសកមមសរបុ 260,520 - 3,545 62,480 2,647,158 158,500 144,256 3,276,459  

          

          

ទ្រពយអសកមម          

ទ្រពយអកមមលសេងៗ - - - - - - 85,437 85,437 - 

រមចី - - - - - - - - - 

          

          

ទ្រពយអកមមសរបុ - - - - - - 85,437 85,437  

          

          

លំ្លអៀងការទ្បាក់លវរយិតភាព  2020 260,520 - 3,545 62,480 2,647,158 158,500 58,819 
 

3,191,022  
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 ទ្តឹម 1 ដែ 1 – 3 ដែ 4 – 6 ដែ 7 – 12 ដែ 1 – 5 ឆ្ន ំ លល្ើសពី 5 ឆ្ន ំ គាម នការទ្បាក់ សរបុ អទ្តាការទ្បាក់ 

 ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ភាររយ 

ទ្រពយសកមម          

សាច់ទ្បាក់កនុងដដ - - - - - - 3,690 3,690 - 

សមតុល្យជាមួយធនាគារនានា 611,387 - - - - - 41,220 652,607 3.75 

ឥណទាន និង បុលរទ្បទានចំល ោះអតិងិជន៖          

- ទ្បាក់លដើម - - 7,905 181,705 2,181,765 - - 2,371,375 12 - 30 

-សំវធិានធនសគាៃ់ការបាត់ៃង់គបារ់រមចី  
- 

- - - - - (13,325) (13,325) - 

ទ្បាក់បល ា្ើតាមចាប់ - - - - - 150,000 - 150,000 0.48 - 0.72 

ទ្រពយសកមមលសេងៗ - - - - - - 32,873 32,873 - 

          

          

ទ្រពយសកមមសរបុ 611,387 - 7,905 181,705 2,181,765 150,000 64,458 3,197,220  

          

          

ទ្រពយអសកមម          

ទ្រពយអកមមលសេងៗ - - - - - - 63,747 63,747 - 

រមចី - - - 50,000 - - - 50,000 9.96 

          

          

ទ្រពយអកមមសរបុ - - - 50,000 - - 63,747 113,747  

          

          

លំ្លអៀងការទ្បាក់លវរយិតភាព  2019 611,387 - 7,905 131,705 2,181,765 150,000 711 3,083,473  
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 ទ្តឹម 1 ដែ 1 – 3 ដែ 4 – 6 ដែ 7 – 12 ដែ 1 – 5 ឆ្ន ំ លល្ើសពី 5 ឆ្ន ំ គាម នការទ្បាក់ សរបុ អទ្តាការទ្បាក់ 

 ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ភាររយ 

ទ្រពយសកមម          

សាច់ទ្បាក់កនុងដដ - - - - - - 9,506 9,506 - 

សមតុល្យជាមួយធនាគារនានា 1,053,803 - - - - - 568,986 1,622,789 3.75 

ឥណទាន និង បុលរទ្បទានចំល ោះអតិងិជន៖          

- ទ្បាក់លដើម - - 14,340 252,732 10,707,754 34,382 - 11,009,208 12 – 22.8 

- សាំវធិានធ្នសគាៃ់ការបាត់ៃង់គបារ់រមច ី - - - - - - (136,620) (136,620) - 

ទ្បាក់បល ា្ើតាមចាប់ - - - - - 606,750 - 606,750 0.48 - 0.72 

ទ្រពយសកមមលសេងៗ - - - - - - 141,644 141,644 - 

 

         
          

ទ្រពយសកមមសរបុ 1,053,803 - 14,340 252,732 10,707,754 641,132 583,516 13,253,277  

          

          

ទ្រពយអសកមម          

ទ្រពយអកមមលសេងៗ - - - - - - 345,593 345,593 - 

រមចី - - - - - - - - - 

          

          

ទ្រពយអកមមសរបុ - - - - - - 345,593 345,593  

          

          

លំ្លអៀងការទ្បាក់លវរយិតភាព  2020 1,053,803 - 14,340 252,732 10,707,754 641,132 237,923 12,907,684  
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គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 ទ្តឹម 1 ដែ 1 – 3 ដែ 4 – 6 ដែ 7 – 12 ដែ 1 – 5 ឆ្ន ំ លល្ើសពី 5 ឆ្ន ំ គាម នការទ្បាក់ សរបុ អទ្តាការទ្បាក់ 

 ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ដែមរ ន់លរៀល្ ភាររយ 

ទ្រពយសកមម          

សាច់ទ្បាក់កនុងដដ - - - - - - 15,037 15,037 - 

សមតុល្យជាមួយធនាគារនានា  
2,491,402 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
167,971 

 
2,659,373 

 
3.75 

ឥណទាន និង បុលរទ្បទានចំល ោះអតិងិជន៖          

- ទ្បាក់លដើម - - 32,213 740,448 8,890,692 - - 9,663,353 12 - 30 

-សាំវធិានធ្នសគាៃ់ការបាត់ៃង់គបារ់រមច ី - - - - - - (54,299) (54,299) - 

ទ្បាក់បល ា្ើតាមចាប់ - - - - - 611,250 - 611,250 0.48 - 0.72 

ទ្រពយសកមមលសេងៗ - - - - - - 133,957 133,957 - 

          

          

ទ្រពយសកមមសរបុ 2,491,402 - 32,213 740,448 8,890,692 611,250 262,666 13,028,671  

          

          

ទ្រពយអសកមម          

ទ្រពយអកមមលសេងៗ - - - - - - 259,769 259,769 - 

រមចី - - - 203,750 - - - 203,750 9.96 

          

          

ទ្រពយអកមមសរបុ - - - 203,750 - - 259,769 463,519  

          

          

លំ្លអៀងការទ្បាក់លវរយិតភាព  2019 2,491,402 - 32,213 536,698 8,890,692 611,250 2,897 12,565,152  

          

 
 
 
 
 
 



 
  

                                                                                                                                                                     
 

គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
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 ២២.៥  ហាៃិភ័យច្លើសាឆ់ម្រាក់ងាយម្រសួល  
ហានភិយ័បនស្ថច្គ់បារង់ាយក្សួល ទារទ់ងនរងសមតាភាព រនុងការររាគទពយសរមមងាយៃដមៃងមៅជាស្មច ់

ក្បារស់ដើមបៃីាំសពញបាននូវកាតពែរិច្ច និងការចុ្ឹះរិច្ចសនាសៅសពលខដលពួរស្ដល់សពលរាំណ្តគ់តូវៃង ់។ 
ៃខគមៃគមួលបនឥណ្ទាន និងៃុសរគៃទាន នងិគបារៃ់សញ្ញ ើរៃស់អតិងជិន គតូវបានគតួតពិនតិយ សហើយតគមូវការ 
ស្ថច្គ់បារង់ាយគសួល គតូវបានខរសគមួល សដើមបធីានាភាពគ្ៃគ់គាន ់បនគទពយសរមមខដលងាយៃខមលងសៅជ្ញ 

ស្ថច្គ់បារស់ដើមបៃីាំសពញនូវកាតពែរចិ្ច នងិការចុ្ឹះរចិ្ចសនាហិរញ្ញ វតាុ សៅសពលខដលពរួស្ដល់ការរាំណ្ត ់
គតូវៃង ់ ។ ការផ្កល ស់ៃតូរគបាររ់មច ី រៃស់អតិងជិនគតូវបានគតួតពនិិតយ មលើតគមូវការស្ថច្គ់បារង់ាយគសួល 

សដើមបធីានាបាននូវស្ថច្គ់បារង់ាយគសួលគ្ៃគ់គាន ់ សដើមបៃីាំសពញកាតពែរចិ្ចហិរញ្ញ វតាុរៃស់ែលួន និងសៅសពល
ខដលពួរស្គតូវៃង ់។ 

 (ក) ការវិភារច្លើកាលកាំណត្ ់
តរាងខាងសគកាម ៃងាា ញពទីគមងក់ាលរាំណ្ត ់បនៃាំណុ្លហិរញ្ញ វតាុ សៅចុ្ងការៃិរមិចេទរបាយការណ៍្សដ្ឋយ 
ខផ្អរសលើលាំហូរស្ថច្គ់បាររ់នុងរិច្ចសនា (រាៃៃ់ញ្ចូ លទាាំងការទូទាតក់ារគបារ ់ ្ណ្នាសដ្ឋយសគៃើអគតរិច្ច 
សនា ឬគៃសិនសៃើមានការមឡើងចុេះខាៃ ងំសដ្ឋយខផ្អរសលើ អគតសៅចុ្ងៃញ្ចៃប់នរយៈសពលរបាយការណ៍្): 

 

 អទ្តាមធយម  <--------កិចចសនាមិនរាប់ប ច្ូ ល្កនុងលំ្ហូរសាច់ទ្បាក់--------> 
 ការទ្បាក់ ចំនួនលោង សរៃុ រយ់ៈលពល្១ ឆ្ន ំ ១ - ៥ ឆ្ន ំ លល្ើសពី៥ ឆ្ន ំ 
 % ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ ដុោា រោគមររិ 

2020       

ៃាំណុលហិរញ្ញវតាុណដល 
មិនណមនជានិសេនេវតាុ 

 

     

ៃាំណុលគផ្េងៗ គាម ន 85,437 85,437 85,437 - - 

 

 

     

2019       

ៃាំណុលហិរញ្ញវតាុណដល 
មិនណមនជានិសេនេវតាុ 

 

     

ៃាំណុលគផ្េងៗ គាម ន 63,747 63,747 63,747 - - 

រមចី 9.96% 50,000 53,625 53,625 - - 

       
       

  113,747 117,372 117,372 - - 

 

 

     

 
 

 

អទ្តាមធយម  <--------កិចចសនាមិនរាប់ប ច្ូ ល្កនុងលំ្ហូរសាច់ទ្បាក់--------> 
 ការទ្បាក់ ចំនួនលោង សរៃុ រយ់ៈលពល្១ ឆ្ន ំ ១ - ៥ ឆ្ន ំ លល្ើសពី៥ ឆ្ន ំ 
 % ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល ណខមរពាន់គរៀល 

2020       

ៃាំណុលហិរញ្ញវតាុណដល 
មិនណមនជានិសេនេវតាុ 

 

     

ៃាំណុលគផ្េងៗ គាម ន 345,593 345,593 345,593 - - 

 

 

     

2019       

ៃាំណុលហិរញ្ញវតាុណដល 
មិនណមនជានិសេនេវតាុ 

 

     

ៃាំណុលគផ្េងៗ គាម ន 259,769 259,769 259,769 - - 

រមចី 9.96% 203,750 218,522 218,522 - - 

       

  463,519 478,291 478,291 - - 

 

 

     



 
  

                                                                                                                                                                     
 

គ រ្ឹះស្ថា ន បៃតង មីគរហូិរញ្ញវតាុ ភីអិលសុ ី
Baitang Microheranhvatho Plc. របាយការណ៍គៃចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
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 ២២.៦ ការម្ររប់ម្ររងហាៃភិ័យមូលធ្ៃ 

 (ក) ច្ដើមទុៃខដលាៃបទបាបញ្ញត្ត ិ
សគាលៃាំណ្ង រៃស់ក្រុមហ ុន ការគ្ៃគ់្ងមលើសដើមទុន មានភាពចាស់លាស់ជាង “ មលូធនរមម ” សៅ 

សក្មាៃរ់បាយការណ៍្ហិរញ្ញ វតាុ ។ 
• សដើមបអីនុវតតតមតគមូវការសដើមទុនខដលរាំណ្តស់ដ្ឋយ NBC ។ 
• សដើមបធីាន្ទែល់លទធភាពអាជីវរមា រៃស់ក្រុមហ ុន រនុងផ្តល់គបារច់្ាំសណ្ញដល់មាច ស់ភា្ហ ុន
និងអតាគៃសោជនស៍គមាៃភ់ា្ី រព់ន័ធសផ្សងសទៀត ។  
• សដើមបខីងររាមូលដ្ឋឋ នសដើមទុនែរ៏ រងមាាំសដើមបឈីានដល់ការអភវិឌ្ឍអាជីវរមម ។ 
ធនាគារជ្ញតិបនរមពុជ្ញតគមូវឱ្យក្រុមហ ុនទាាំងអស់ (១) ៃាំសពញនូវតគមូវការសដើមទុនអៃបៃរមានងិ 
(២) អនុសលាមតមតគមូវការមស្មធនភាពស្ថច្គ់បារន់ិងតគមូវការសផ្សងសទៀត។ 

  (ែ) ការខបងខឆកច្ដើមទុៃ   
ការខៃងខច្រសដើមទុន រវាងគៃតិៃតដិការ និងសរមមភាពជ្ញរល់ារ ់ ្ឺមានទាំហាំធាំសធងខដលជាំរុញសដ្ឋយការ 
ៃសងាើនគៃសិទធិភាពបនគបារច់្ាំសណ្ញ ខដលសសគមច្បានសលើសដើមទុន ខដលបានៃគមងុទុរ ។ ច្ាំនួនសដើមទុន 
ខដលបានៃគមុងទុរសគមាៃគ់ៃតិៃតតិការ ឬសរមមភាពនីមយួៗខផ្អរសៅសលើសដើមទុនខដលៃទៃបញ្ញតត ិ ។ 
មនិមានការផ្កល ស់ៃតូរវធិសី្ថស្រសត រៃស់ធន្ទោរ រនុងការគ្ៃគ់្ងសដើមទុនរនុងឆ្ន ាំហិរញ្ញ វតាុសទ ។ 

 ២២.៧ ព័ត៌្ាៃអាំពីត្នមៃបឆចបុាបៃន 
វធិីស្មស្តសតដែលក្តូវបានមក្ៃើរនុងការរំណតត់បមៃៃចេុៃននន បនឧៃររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលក្តូវបានទទួល
ស្មា ល់ មៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ក្តូវបានៃងាា ញមៅរនុងរណំតក់្តាមរៀងៗខៃួន មៅនឹងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថុ ។ 

 
 
 
 
 
 

 
បបតង ម្ីគក្ូហរិញ្ញវតាុ ភីអលិស្ុ ី

េ័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតាុបផ្នាម្ និងក្ាំណតស់្ាំោលផ់្ៃលតគម្ូវបដ្ឋយ ធនាោរជាតិ បន ក្ម្ពុជា 
(បនឹះម្ិនផ្ម្នជាផ្ផនក្បនរបាយការណ៏ស្វនក្ម្មបទ) 
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ឧបស្ម្ព័នធ 
 េ័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតាុបផ្នាម្ និងក្ាំណត់ស្ាំោលផ់្ៃលតគម្ូវបដ្ឋយ ធនាោរជាតិ បន 

ក្ម្ពុជា ស្គម្គប់ការយិបរបិចេទចប់ បថៃទី៣១ ផ្ខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ម្ូលនិធិផ្ទៃ លស់្ទុធ 
អនុសលាមសៅតមគៃកាស រៃស់ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ សលែៈធ.7-70047 ចុ្ឹះបងៃទី16 ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2000      
ខរតគមូវសដ្ឋយគៃកាសសលែៈធ.7-07-132 ចុ្ឹះបងៃទី27 ខែសីហា ឆ្ន ាំ2007 គរុមហ ុនគតូវររាមូលនិធិផ្កទ ល់ 
សុទធោ ងតិច្ៃាំផុ្តសសមើនរងសដើមទុនខដលបានៃង ់។ មូលនិធិផ្កទ ល់សុទធ រៃស់គរមុហ ុន នាបងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ាំ2020 
មានតួសលែដូច្ខាងសគកាម ៖ 

 ២០២០ ២០២០ 
 ដុោា រោគមររិ ដែមរពាន់គរៀល 
ខេង់គតវូៃូរ “រ”   
គដើមទុន 3,000,000 12,000,000 

ទុនៃាំរុងគដាយណ រពីទុនៃាំរុងគលើការវាយតាំបលគ ើងវញិ - - 

ៃុពវោភភា្ហ ុន - - 

សាំវធិានធ្នចាំគពាឹះហានិភ័យទូគៅបនគៃតិៃតតិការធ្នាោរ - - 

ចាំគណញររាទុរសគាៃ់វនិិគោ្ៃនត 178,617 726,335 

លទធផ្លចាំគណញបនការយិៃរគិចេទ - - 

ភា្ោភ - - 

   
ខេង់គផ្េងៗគទៀតណដលអនុញ្ញញ តគដាយធ្នាោរជាតិបនរមពុជា 3,178,617 12,726,335 

សរៃុខេង់គតវូៃូរ “រ”   

ខេង់គតវូដរ “ខ”   

សគាៃ់ភា្ទុនិរ អភិបាល អនរគ្ៃ់គ្ង  - - 

• គដើមទុនមិនទាន់ៃង់ - - 

• ឥណទាន រមចី - - 

កាន់ភា្ហ នុផ្ទេ ល់គៅតបមាគសៀវគៅរៃស់ពួរគ្ - - 

ខ្នតៃងារ - - 

ចាំណាយគលើការៃគងកើតគរុមហ នុ - - 

ខ្នតណដលរាំណត់តាមគោគគៅពីការខ្នតនាចុងការយិៃរគិចេទ - - 

សរៃុខេង់គតវូដរ “ខ” 3,178,617 12,726,335 

   

្. មូលនិធិ្ផ្ទេ ល់សុទធមូលដាឋ ន (រ-ខ)   

ខេង់គតវូៃូរ “ឃ”   

ទុនៃាំរុងពីការវាយតាំបលគ ើងវញិ - - 

អនុៃាំណុល - - 

ខេង់គផ្េងៗគទៀតណដលអនុញ្ញញ តគដាយធ្នាោរជាតិបនរមពុជា - - 

សរៃុខេង់គតវូៃូរ “ឃ” - - 
 

  

ខេង់គតវូដរ “ង”   

ភា្រមមមូលនិធិ្រនុងគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាោរនិងហិរញ្ញវតាុនានា - - 

ខេង់គផ្េងៗ - - 

សរៃុខេង់គតវូដរ “ង” - - 

ច. មូលនិធិ្ផ្ទេ ល់សុទធ (្+ឃ-ង) 3,178,617 12,726,335 
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អនុបាតបស្ថធនភាេ 
អនុសលាមសៅតមគៃកាស រៃស់ធនាគារជ្ញត ិបន រមពុជ្ញ សលែៈធ.7-00-06 ចុ្ឹះបងៃទី11 ខែមររា ឆ្ន ាំ2000 ខរតគមវូ 
សដ្ឋយគៃកាសសលែៈធ.7-07-133 ចុ្ឹះបងៃទ2ី7 ខែសីហា ឆ្ន ាំ2007 គ្រឹះស្ថា ន មគីរូហិរញ្ញ វតាុ ទាាំងអស់គតូវពនិិតយជ្ញ 
អច្ិបស្រនតយនូ៍វអនុបាតសស្ថធនភាពរៃស់ែលួន ឱ្យបានសមគសៃស ល ្ ឺអនុបាតសស្ថធនភាពរវាងមូលនិធិផ្កទ ល់សុទធ 
និងហានិភយ័ឥណ្ទានសរុៃ មនិគតូវតិច្ជ្ញង15% ស ើយ ។ នាបងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ាំ2020 អនុបាតសស្ថធនភាព 
រៃស់គរុមហ ុន ្ឺមានច្ាំនួន 99.43% ។ 
 

  ២០២០ ២០២០ 
  ដុោា រោគមររិ ដែមរពាន់គរៀល 
ភា្យរបនអនុបាត ភា្រយថារង   
រ. មូលនិធិ្ផ្ទេ ល់សុទធនាបថៃទី 31 ណខ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2020  3,178,617 12,726,335 

    

ភា្ណៃងបនអនុបាត    

  
  

ស្ថច់គបារ់ 0% - - 

ាស 0% - - 

គបារ់ៃគញ្ញើគៅធ្នាោរជាតិបនរមពុជា 0% - - 

គទពយសរមមណដលានវតាុៃញ្ញច ាំជាគបារ់ៃគញ្ញើគៅធ្នាោរ 0% - - 

ឥណគទយយគលើស្ថា ៃ័នានចាំណាត់ថ្នន រ់ពី AAA គៅ AA- 0% - - 

ឥណគទយយគលើស្ថា ៃ័នានចាំណាត់ថ្នន រ់ពី A+ គៅ A- 20% - - 

ឥណគទយយគលើធ្នាោរានចាំណាត់ថ្នន រ់ពី AAA គៅ AA- 20% - - 

ឥណគទយយគលើស្ថា ៃ័នានចាំណាត់ថ្នន រ់ពី BBB+ គៅ BBB- 50% - - 

ឥណគទយយគលើធ្នាោរានចាំណាត់ថ្នន រ់ពី A+ គៅ A- 50% - - 

គទពយសរមមដបទគទៀត 100% 3,160,411 12,783,863 

ខេង់គគៅតារងតុលយការ 0% - - 

    

ខ.សរៃុហានិភ័យសមតា  3,160,411 12,783,863 

    

អនុបាតគស្ថធ្នភាព (រ/ខ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 99.43% 99.43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
អនុបាតស្ថច់គបាក្ង់ាយគស្លួ 
អនុសលាមសៅតមគៃកាស រៃស់ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ សលែៈធ.07-00-148 ចុ្ឹះបងៃទី25 ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2002 
គ្រឹះស្ថា ន មគីរូហិរញ្ញ វតាុ មានអាជ្ញា ៃណ័្ណ ្ៃបរីរាអនុបាតស្ថច្គ់បារង់ាយគសួល ោ ងសហាច្ណាស់100% គ្ៃ ់
សពលសវលា ។ ្ិតគតរមបងៃ31 ខែធនូ ឆ្ន ាំ2020 អនុបាតស្ថច្គ់បារង់ាយគសួល រៃស់គរុមហ ុន ពុាំមានសមតុលយ 
សទសដ្ឋយស្ថរខតមនិមានសមតុលយសនសាំ សដ្ឋយសម័គ្ច្ិតត ។ 
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  ២០២០ ២០២០ 
  ដុោា រោគមររិ ដែមរពាន់គរៀល 
    

I. ភា្យរបនអនុបាតៈ គទពយសរមមសនេនីយ   

1.  សមតុលយរតនាោរ    

- ធាតុឥណពនធ    

ស្ថច់គបារ់រនុងបដ  - - 

គបារ់ៃគញ្ញើគៅធ្នាោរជាតិបនរមពុជា (មិនរួមៃញ្ចូ លគបារ់ៃគញ្ញើរតគមូវតាមចាៃ់ 
 និងទុនៃគមងុ) 

 
 

- 

 
 

- 

គបារ់ៃគញ្ញើគៅធ្នាោរគផ្េងៗ  - - 

សមតុលយគៅភាន រ់ងារគផ្េងៗ  -  

គបារ់រមចីផ្តល់ដលធ់្នាោរ និងគ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញវតាុ ណដលានរយៈគពលគៅសល ់
មិនគលើសពីរណខ 

 
 

- 

 
 

- 

គបារ់រមចីផ្តល់ដលអ់តិថិជនណដលានរយៈគពលគៅសលមិ់នគលើសពី១ណខ - - 

    

    

  - - 
    

ដរ:    

- ធាតុឥណទាន    

សមតុលយឥណទានជាមួយធ្នោរជាតិបនរមពុជា ធ្នាោរ ឫ គ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញវតាុ  - - 

រមចីពីធ្នាការជាតិបនរមពុជា និងធ្នាោរណដលានរយៈគពលគៅសល ់ 
 មិនគលើសពី១ណខ 

 
 

- 

 
 

- 

    

    

ស្ថច់គបារ់ងាយស្សលួសុទធ   - - 

    
    

2.  រមចីានោយុមិនគលើសពីមួយណខ (មិនៃញ្ជូ លរមចីណដលោម នកាលរាំណត់) - - 

   

3.  ៃ័ណណរតនាោរានោយុមិនគលើសពីមួយណខ - - 

    

    

    ភា្យរសរុៃ (រ)  - - 

    

    

II. ភា្ណៃង-ចាំនួនគបារ់ៃគញ្ញើរណដលបានណររសគមលួ (ខ)   

   

គបារ់សនេាំគដាយសម័គ្ចិតត 25% - - 

   

III. អនុបាតស្ថច់គបារ់ងាយស្សលួ (រ/ខ)      មិនាន  
    

ចាំណ្តតថ់ាន ក្ឥ់ណទាន និងស្ាំវិធានធនស្គម្គប់ឥណទានជាបស់្ងសយ័ នងិបាតប់ង ់
      ៃទដាឋ នរៃស់ 

នាបថៃទី 31 ណខ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2020  ឥណទានដុល  សាំវធិានធ្ន  ធ្នាោរជាតិ 
  ដុោា រោគមររិ  %  ដុោា រោគមររិ 
១. ឥណទានោយុគគកាម១ឆ្ន ាំ       

- សតង់ដារ 
 

 

 65,160  1%  652 

- ឃ្ា ាំគមើល  -  3%  - 

- គគកាមសតង់ដារ  865  20%  173 

- ជាៃ់សងេ័យ  -  50%  - 

- បាត់ៃង់  -  100%  - 

  
 

    
 រ 66,025    825 

       

 
      ៃទដាឋ នរៃស់ 

  ឥណទានដុល  សាំវធិានធ្ន  ធ្នាោរជាតិ 
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២. ឥណទានោយុគលើស១ឆ្ន ាំ 
 

 ដុោា រោគមររិ  %  ដុោា រោគមររិ 
       

- សតង់ដារ 
 

 

 2,630,666  1%  26,306 

- ឃ្ា ាំគមើល  8,809  3%  264 

- គគកាមសតង់ដារ  8,883  20%  1,777 

- ជាៃ់សងេ័យ  1,847  50%  923 

- បាត់ៃង់  5,453  100%  5,453 

       
 ខ 2,655,658    34,723 

       
 

                សរៃុរមួ                             រ+ខ     2,721,683                                   35,548 
 

ការគណនាស្ថា នភាេចាំហស្ទុធបនរបូិយប័ណណ  
អនុសលាមសៅតមគៃកាស រៃស់ធនាគារជ្ញតិ បន រមពុជ្ញ សលែៈធ .134-07-7  ចុ្ឹះបងៃទី27 ខែសីហា ឆ្ន ាំ2007 
គ្រឹះស្ថា ន មគីរូហិរញ្ញ វតាុ គតូវររាទុរ្ណ្សនយយរមមគៃតិៃតតិការ រូៃិយៃណ័្ណ ៃរសទសមនិឱ្យសលើសពី២០% បនមលូ 
និធិផ្កទ ល់សុទធ រៃស់គរុមហ ុនដូច្តសៅ៖ 
 

 
រៃិូយៃ័ណណ 

ខេង់គផ្េងៗគទៀតៃនាេ ៃ់ពីដរគចញ 
សាំវធិានធ្ន 

ស្ថា នភាពរៃិូយៃ័ណណ
ចាំហសុទធ  

រៃិូយៃ័ណណចាំហសុទធ/
មូលនិធិ្ផ្ទេ ល់សុទធ 

(%) 

 
រគមិត 
រាំណត់ 
(%) 

 
ភាព 
គលើស 
(%) 

១ ២ ៥ 
គទពយសរមម គទពយអរមម និង 

មូលធ្ន 
+(ណវង) ឬ - (ខាី) 

+ - (១+២+៣+៤) 
គបារ់ដុោា រោគមររិ 1,644,883 (3,295,163) (1,650,280) 51.92% 20% ាន 

គបារ់គរៀល 1,206,156 (15,891) 1,190,265 37.45% 20% ាន 

បថបាត 464,333 (4,318) 460,015 14.47% 20% គាម ន 
សរុប 3,315,372 (3,315,372) - - - - 

 
ម្ូលនិធសិ្ទុធៈ 3,178,617 ដុល្លា រអាផ្មរកិ ។ 
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អាស្យដ្ឋា ន 
បាត់ៃាំបង 
 ១. ការយិាលយ័កណ្តាល 

ោសយដាឋ នៈ ផ្ាូវជាតិគលខ០៥ ភូមិបគពរូនគសរ សងាក ត់អូរចរ គរុងបាត់ដាំៃង គខតតបាត់ដាំៃង               
គពឹះរជាណាចគររមពុជា ។ 
ទូរស័ពេៈ ០៥៣ ៦៩០ ១៣៥០/០៨៩ ៤១៩ ០៧៩ 
អីុណម៉ៅលៈ baitangmicroheranhvatho@gmail.com 
គវៃស្ថយៈ www.baitangplc.com 

 ២. សាខាស្រកុបវេល 
ោសយដាឋ នៈ #៨៣ ផ្ាូវ ភូមិៃគវល១ ឃុាំៃគវល ស្សុរៃគវល គខតតបាត់ដាំៃង ។ 
ទូរស័ពេៈ ០៩៦ ៨៧៧ ៧០២០/០៩៥ ៩១៦ ៦១៩ 
អីុណម៉ៅលៈ baitang.bvl@gmail.com 
គវៃស្ថយៈ www.baitangplc.com 

 ៣. សាខាស្រកុរតនមណ្ឌល 
ោសយដាឋ នៈ #២៥ ផ្ាូវ ភូមិគតត  ឃុាំគតត  ស្សុររតនមណឌ ល គខតតបាត់ដាំៃង ។ 
ទូរស័ពេៈ ០៩៦ ៨៧៧ ៧០២២/០៩៧ ៧៧៥ ៤៧៥៧ 
អីុណម៉ៅលៈ baitang.rml@gmail.com 
គវៃស្ថយៈ www.baitangplc.com 
 

បខតតប ធិ៍ស្ថត ់
 ១. សាខាវេតតវោធិ៍សាត ់

ោសយដាឋ នៈ ភូមិល ធិ៍តារួយ សងាក ត់លលរស គរងុគពាធ្ិ៍ស្ថត់ គខតតគពាធ្ិ៍ស្ថត់ ។ 
ទូរស័ពេៈ ០៨៨ ៧៨៧ ៨៤៣៨/០៩៦ ៨៧៧ ៧០៥០ 
អីុណម៉ៅលៈ baitang.pur@gmail.com 
គវៃស្ថយៈ www.baitangplc.com 
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