


 

 

 

គ្ឹឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ សេនជូរ ីសេមបូ ឌីសវឡបុសមន ភីអិលេុ ី

 

 
 
 

 របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ 
    ២០២០   



  
 

6 

 

មាតិកា 
១. ទិដឌភាពទូទៅ និង ចក្ខុវស័ិយ 
២. ចំណាបអ់ារមមណ៍របស់របធានរក្មុរបឹក្ាភបិាល 
៣. ភាគទុនិក្ និង ភាគហ ុន 
៤. រចនាសមពន័នរគឹឹះស្ថទ ន 
៥. ផលិតផល និង ទសវាក្មម 
៦. របាយការណ៍សវនក្មមហរិញ្ដ វតទុ 

  



 
 

១. ទិដឌភាពទូទៅ និង ចក្ខុវស័ិយ 
 
១.១ ទិដឌភាពទូទៅ 
រគឹឹះស្ថទ នមរីក្ូហិរញ្ដ វតទុ ទសនជូរ ី ទេមប ូ ឌទីវឡុបទមន ភអីលិសីុ ជារក្ុមហ ុនមហាជនទទួលេុសរតូវមានក្រមតិដដលបាន
ចុឹះបញ្ជ ីរសបចាបទ់ៅរក្សួងពាណិជជក្មមននរពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា និងទទួលបានអជាញ ប័ណត របក្បអាជីក្មមជារគឹឹះស្ថទ ន
មរីក្ូហិរញ្ដ វតទុ ពីធនាគារជាតិននក្មពុជា សរមាប់របតិបតថិការផថល់ទសវាឥណទានទៅដល់របជាពលរដឌ ក្ដូ៏ចជាស្ថធារណ
ជនទូទៅទៅក្បុងរពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ។ 
 
រគឹឹះស្ថទ នមានអាសយដ្ឋឌ នបចចុបផនបសទិតទៅផធឹះទលេ៧៤ មហាវថិីសហពន័នរុសស ីភូមចុិងថបល់ខាងលិច សង្កា តទ់ឹក្ថ្លល  េណឍ
ដសនសុេ រាជធានីភបទំពញ ។ 
 
១.២ ចក្ខុវស័ិយ 
រគឹឹះស្ថទ នមរីក្ូហិរញ្ដ វតទុ ទសនជូរ ីទេមប ូឌទីវឡុបទមន ភអីលិសីុ រតូវបានបទងាើតទឡើងក្បុងទគាលបំណងផថល់ និងបទរមើទសវា
ហិរញ្ដ វតទុដល់របជាពលរដឌ និងស្ថធារណជនទូទៅ ទដើមផចូីលរមួចំដណក្អភវិឌណន៍ទសដឌក្ិចចសងគមទៅក្បុងរពឹះរាជាណា
ចរក្ក្មពុជា តាមរយៈការជួយ ទលើក្ក្មពស់ក្រមតិជីវភាពរស់ទៅរបស់របជាពលរដឌតាមសហគមន ៍ ឲ្យបានកានដ់តរបទសើរ
ទឡើង ទតថ តទលើការបទងាើនរបាក្់ចំណូលតាមរយៈការជំរុញសក្មមភាពអាជីវក្មម និងរបតិបតថិការរបស់សហរគាសខាប តតូច 
និងមធយម ពាណិជក្មម និងក្សិក្មមជនបទ ក្ដូ៏ចជាការគាពំារទលើការអភវិឌណលំទៅដ្ឋឌ ន សមាា រៈបរកិាខ រ និងបទរមើបរមាស់
ចបំាចស់រមាប់តធ ល់េលួន ក្ដូ៏ចជាសរមាបរ់ក្ុមរគួស្ថររបជាសហគមនផ៍ងដដរ ។ 
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២. ចំណាបអ់ារមមណ៍របស់របធានរក្មុរបឹក្ាភបិាល 
 

 
អស់រយៈកាលជាង២ទសវតសន៍ក្នលងមក្ របទទសក្មពុជាមានការតល ស់ដរបគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់ និង
បានដរបកាល យជារបទទសដដលមានចំណូលមធយមក្រមតិទាបទៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១៥ ទហើយរតូវបានទគ
រពំឹងថ្លនឹងវវិតថជាបនថបនាធ បទ់ៅជារបទទសដដលមានចំណូលមធយមក្រមតិេពស់នាឆ្ប ២ំ០៣០ ។ 
ទដ្ឋយមានការជរមុញពីវស័ិយវាយនភណឍ  និងទទសចរណ៍ សនធុឹះទសដឌក្ិចចរបស់ក្មពុជារក្ាអរតា
ក្ំទណើ នផលិតផលក្បុងរសុក្សរុបរបចឆំ្ប ជំាមធយមជាង ៧,៧% ចទនាល ឹះពីឆ្ប ១ំ៩៩៨ និង ២០១៩ 
ដដលជាក្ំទណើ នទសដឌក្ិចចដដលមានសនធុឹះដទ៏លឿនបំផុតមយួទៅក្បុងពិភពទោក្ ។ វបិតថិជាស្ថក្ល

ដដលបណាថ លមក្ពីជំងឆឺលងរាតតាតកូ្វតី-១៩ បានប៉ាឹះពាល់យ៉ា ងធងនធ់ងរដល់ទសដឌក្ិចចរបស់ក្មពុជា រសបទពលដដលក្មពុជា
របឈមមុេនឹងការពយួរដផបក្េលឹះននការអនុទរគាឹះពននទលើការនាចូំលទំនិញទៅកាន់សហគមនអ៍ឺរ ៉ាុប ទរកាមគទរមាង “អវីៗទាងំ
អស់ទលើក្ដលងដតអាវុធ EBA” ។ ការផធុឹះននជំងឺរាតតាតទនឹះបណាថ លឲ្យប៉ាឹះពាល់ដល់ចលក្រសំខាន់ៗ ននក្ំទណើ នទសដឌ
ក្ិចចក្មពុជា ជាពិទសស វស័ិយទទសចរណ៍ ការនាទំចញវាយនភណឍ  និងសំណង ់ដដលចលក្រសំខាន់ៗ ទាងំទនឹះរមួចំដណក្
ជាង៧០ភាគរយននក្ំទណើ នទសដឌក្ិចចរបស់របទទស និងមានវសិ្ថលភាពរបមាណ៤០ភាគរយននការង្ករដដលមានចំណូល
ទទៀងទាត ់។ ទសដឌក្ិចចឆ្ប ២ំ០២០របស់ក្មពុជា រតូវបានទគទមើលទ ើញថ្លមានអរតាក្ំទណើ នអវជិជមាន -៣.១ ភាគរយ ដដល
ជាអរតាធាល ក្ចុ់ឹះដខ៏ាល ងំមយួជារបវតថិស្ថស្រសថ ។ តាមរយៈការតល ស់បថូរជាវជិជមានននក្តាថ ខាងទរៅ និងទគាលនទយបាយ
គាពំារឥតឈប់ឈររបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ទសដឌក្ិចចរបស់ក្មពុជារតូវបានទគរពំឹងទុក្ថ្លនឹងទងើបទឡើងវញិ ជាមយួនឹងអរតា
ក្ំទណើ ន៤ភាគរយសរមាប់ឆ្ប ២ំ០២១ ។ ការផធុឹះទឡើងននជំងឺកូ្វតី១៩ និងការទងើបទឡើងវញិដដលមានសនធុឹះយឺតជា
ស្ថក្ល ជាមយួនឹងភាពវកឹ្វរននទីផារហិរញ្ដ វតទុក្បុងរយៈទពលយូរអាចជាហានីភ័យសរមាប់ទសដឌក្ិចចរបស់ក្មពុជា ។ 
 
ទទាឹះបីជារងផលប៉ាឹះពាល់ពីការឆលងរាតតាតននជំងឺកូ្វតី១៩ វស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ដ វតទុទៅក្មពុជាទៅដតរក្ាបាននូវ
ទសទរភាព និងភាពរងឹមាទំដ្ឋយស្ថរការវវិតថន៍របក្បទដ្ឋយនិរនថភាពរបស់វស័ិយ ។ រទពយសក្មមទៅក្បុងរបពន័នធនាគារ និង
ហិរញ្ដ វតទុមានរហូតដល់២១៧ភាគរយននផលិតផលក្បុងរសុក្សរុបជាមយួនឹងអរតាក្ំទណើ នរបចឆំ្ប ១ំ៥.៧ភាគរយ ។ 
ទលើសពីទនឹះទៅទទៀត ឥណទានដដលវស័ិយបាននិងក្ំពុងផថល់ជូនអតិថិជនមានរហូតដល់១៤០ភាគរយននផលិតផលក្បុង 
រសុក្សរុបជាមយួនឹងអរតាក្ំទណើ នរបចឆំ្ប ១ំ៤.៤ភាគរយ ទហើយចំដណក្ឯរបាក្ប់ទញ្ដ ើក្បុងវស័ិយមានអរតាក្ំទណើ នរបចំ
១៥.៤ភាគរយ និងមានរហូតដល់១២៣ភាគរយននផលិតផលក្បុងរសុក្សរុប ។ និយយទដ្ឋយដឡក្ និងទដ្ឋយចំទពាឹះ វ ិ
ស័យមរីក្ូហិរញ្ដ វតទុទៅក្មពុជាបានចូលរមួចំដណក្ក្បុងការអភវិឌណនទ៍សដឌក្ិចចសងគមដគ៏ួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់ និងទដើរតួនាទីយ៉ា ង 
សំខានក់្បុងការផថល់យនថការដល់របជាជនក្មពុជា ទដើមផអីាចទទួលបាននូវទសវាក្មមដដលសមរសបទៅនឹងបរបិទននការរស់
ទៅរបស់គាត់ដដលទនឹះគឺជាការទលើក្ក្មពស់មយួយ៉ា ងពិតរបាក្ដដល់បរយិបន័ហិរញ្ដ វតទុទៅក្មពុជា ។ ការផថល់ទសវាមរីក្ូ
ហិរញ្ដ វតទុមានទរចើនដបបបទដដលរមួមាន ការផថល់ឥណទានជារក្ុម ឥណទានបុគគល និងស្ថជីវក្មម ជាពិទសស សហ
រគាសខាប តតូច និងមធយម ។ គិតរតឹមបំណាចឆ់្ប ២ំ០២០ វស័ិយមរីក្ូហិរញ្ដ វតទុបានផថល់ទសវាក្មមរបស់េលួនជូនដល់អតិថិ
ជនជារូបវនថបុគគល និងសហរគាសខាប តតូច និងមធយម២ោននាក្ ់ តាមរយៈរគឹឹះស្ថទ នទទួលរបាក្ប់ទញ្ដ ើចំនួន៦ និង
រគឹឹះស្ថទ នមរីក្ូហិរញ្ដ វតទុចំនួន៧៥ និងបានបទងាើតការង្ករជូនរបជាជនក្មពុជាបានចំនួនរបមាណ៣មុនឺក្ដនលង ។ ទទាឹះបី
យ៉ា ងណា ផលូវទឆ្ព ឹះទៅមុេទៅដតមានភាពមនិចាស់ោស់ និងមនិរបាក្ដរបជា ទទាឹះបីជាមានសញ្ញដ នឺការទងើបទឡើងវញិនន
ទសដឌក្ិចច និងយុទននាការដចក្ចយវា៉ា ក្់សំ្ថងជាស្ថក្ល ទដ្ឋយទហតុថ្លភាពមនិចាស់ោស់ននការវវិតថនន៍នជំងឺឆលង
រាតតាត ភាពមនិសីុគាប ននការទងើបទឡើងវញិននទសដឌក្ិចច និងការទរបឹះរសំ្ថននវស័ិយមយួចំនួនដដលនឹងក្ំណត ់ នឹងទធវើឲ្យ
ដរបរបួលសកាថ នុពលក្ំទណើ ននាទពលអនាគតននទសដឌក្ិចច ។ 



 
 
 
ទដើមផទីឆលើយតបទៅនឹងជំងឆឺលងរាតតាតទនឹះ ធនាគារជាតិននក្មពុជាបានដ្ឋក្់ទចញនូវវធិានការជាទរចើនទដើមផទីប់ស្ថា តផ់ល 
ប៉ាឹះពាល់ទលើទសដចក្ិចច និងសងគម តាមរយៈវធិានការគាពំារ និងបននូរបនទយចាបប់ញ្ដតិថននរបពន័នធនាគារ និងហិរញ្ដ វតទុ 
ទដើមផទីធវើឲ្យរបពន័នទនឹះទៅដតបនថបទរមើដល់ទេឿនទសដឌក្ិចច ។ ជាដំបូង ធនាគារជាតិបានសរមួលលក្ខេណឍ ទគាល
នទយបាយស្ថច់របាក្ ់ ទដើមផផីថល់ស្ថច់របាក្់ង្កយរសួលដល់ធនាគារ និងរគឹឹះស្ថទ នហិរញ្ដ វតទុ ។ ទលើសពីទនឹះទៅទទៀត 
ទដើមផបីនទយបនធុក្ហិរញ្ដ វតទុរបស់រូបវនថបុគគល និងអាជីវក្មម ចប់តាងំពីដេទមស្ថ ឆ្ប ២ំ០២០ ធនាគារ និងរគឹឹះស្ថទ នហិរញ្ដ
វតទុរតូវបានអនុញ្ញដ តឲ្យទរៀបចំឥណទានទឡើងវញិជូនដល់អតិថិជនរបស់េលួន ។ វធិានការទាងំទនឹះបានជួយ រក្ាគុណភាព
ឥណទាន និងបងាភាពង្កយរសួលដល់ការរគបរ់គងចតដ់ចងហានីភយ៍ននស្ថចរ់បាក្ង់្កយរសួលទៅក្បុងរបពន័នធនាគារ 
និងហិរញ្ដ វតទុ ទដ្ឋយក្បុងទនាឹះវធិានការទាងំទនឹះបានជួយ ឲ្យរក្ាបាននូវអរតាឥណទានមនិដំទណើ រការឲ្យសទិតក្បុងអរតាទាប 
និងរក្ាបាននូវផលចំទណញសមរសបសរមាប់វស័ិយ ។ 
និយយទដ្ឋយដឡក្ និងទដ្ឋយចំទពាឹះរគឹឹះស្ថទ នមរីក្ូហិរញ្ដ វតទុ ទសនជូរ ី ក្ដូ៏ចជារក្ុមហ ុនជាទរចើន ទយើងបានតា ក្ការទធវើ
ដំទណើ រ និងទបសក្មមឆលងតំបន់របស់បុគគលិក្រគឹឹះស្ថទ ន ក្ដូ៏ចជាការជួបជុំសំខាន់ៗ និងរពឹតថការណ៍ធំៗរបស់រគឹឹះស្ថទ ន 
ជំនួសមក្ទដ្ឋយការជរមុញឲ្យទរបើរបាស់ឧបក្រណ៍ឌីជីថល និងបណាថ ញសងគម ទដើមផទីធវើការជួបជុំបុគគលិក្ និងសរមាប់ការ
ទរៀបចំក្ិចចរបជុំរវាងបុគគលិក្ និងបុគគលិក្ ក្ដូ៏ចជារវាងបុគគលិក្ជាមយួនឹងភាគីពាក្ព់ន័នសំខាន់ៗ  និងអបក្ផថល់ទសវាដល់
រគឹឹះស្ថទ នផងដដរ ទដើមផធីានាឲ្យបាននូវភាពរលូន និងនិរនថភាពននរបតិបតថិការអាជីវក្មមរបស់ទយើង ។ ទៅក្បុងការយិល័យ 
ទយើងតល ស់បថូរទីតាងំបទរមើការង្កររបស់បុគគលិក្ ផថួចទផថើមបទងាើត និងអនុញ្ញដ តឲ្យបុគគលិក្ទធវើការពីចមាង យពីទីលំទៅរបស់ពួក្
ទគ ទដើមផធីានាបាននូវការរក្ាគមាល តសងគម និងអនុវតថឲ្យបានខាជ បេ់ជួនតាមទសចក្ថីដណនាទំផសងៗទដើមផទីប់ស្ថា តក់ារឆលងរកី្
រាលននជំងឺកូ្វតី១៩ដដលបានដ្ឋក្ទ់ចញទដ្ឋយរក្សួងសុខាភបិាល និងអជាញ ធរពាក្ព់ន័ន ។ ទដើមផរីក្ាសុវតទិភាពជូនបុគគលិក្ 
និងអតិថិជន ទយើងជរមុញឲ្យពួក្គាតង់្កក្មក្ទរបើរបាស់ទសវាធនាគារឌីជីថល ដូចជា មា៉ា សីុនទអធីអុឹម កាតធនាគារ ទសវា
ធនាគារតាមក្មមវធិីទូរស័ពធ ទសវាធនាគារតាមរបពន័នអុីនធឺដណត ជាទដើម ។ ក្បុងក្រណីអតិថិជន ភាគីពាក្ព់ន័ន ឬអបក្ផថល់
ទសវាមានតរមូវការចបំាចក់្បុងការជួបបុគគលិក្ទយើងទដ្ឋយខានមនិបាន ទយើងចបំាចធ់ានាឲ្យបានថ្លបុគគលរគបរូ់បអនុវតថ
តាមវធិានការទប់ស្ថា ត់ការឆលងរកី្រាលដ្ឋលជំងឺកូ្វតី១៩ទចញទដ្ឋយរក្សួងសុខាភបិាល ទដើមផរីក្ាសុេសុវតទិភាពជូនរគប់
ភាគី ទដ្ឋយក្បុងទនាឹះទយើងតរមូវឲ្យទភញៀវ អតិថិជន និងបុគគលិក្រគបរូ់បអនុវតថការរក្ាគមាល តសងគម និងអនុវតថតាមដបបបទ
ននការចូលទៅក្បុងការយិល័យ (ពាក្ម់ា៉ា ស សមាា តនដជាមយួនឹងអាកុ្ល ឬដជល វាស់ក្ទតថ  និងដសគន STOP COVID 
QR Code) ។ 
ទទាឹះបីជា ២០២០ ជាឆ្ប ដំលំ៏បាក្ និងរបឈមមុេខាល ងំ ភាគទុក្និក្ និងរក្ុមរបឹក្ាភបិាលរបស់រគឹឹះស្ថទ ន ទៅដតមាន
ជំទនឿយ៉ា ងមុតមា ំ ការដឹក្នា ំ យុទនស្ថស្រសថ និងធនធានមនុសសរបស់រគឹឹះស្ថទ នទៅដតអាចធានាបាននូវភាពរលូន និងនិរនថ
ភាពរបតិបតថិការអាជីវក្មមរបស់ពួក្ទដើមផជីារបទយជន៍សរមាបរ់គបភ់ាគីពាក្ព់ន័ន ។ ក្បុងនាមេញុ ំជារបធានរក្ុមរបឹក្ាភបិាល 
និងតាងនាមឲ្យភាគទុនិក្ រក្ុមរបឹក្ាភបិាល គណៈជំនាញ ថ្លប ក្ដ់ឹក្នា ំនិងបុគគលិក្ននរគឹឹះស្ថទ ន េញុ ំសូមដថលងអំណរគុណដ៏
រជាលទរៅចំទពាឹះបញតថិក្រ អជាញ ធរ អាណាពាបាល ជាពិទសស ធនាគារជាតិននក្មពុជា អតិថិជន នដគូអាជីវក្មម និងរគប់
ភាគីពាក្ព់ន័នទាងំអស់ ចំទពាឹះក្ិចចគាពំារ និងការចូលរមួចំដណក្ ផថល់មតិទយបល់ក្បុងនយ័រឹិះគន់ស្ថទ បនាដក្លមា ក្ដូ៏ចជា
ក្ិចចសហរបតិបតថិការរបក្បទដ្ឋយដផលតា  ក្បុងទគាលទៅរកី្ចទរមើនទាងំអស់គាប  ក្ដូ៏ចជាផថល់ផលប៉ាឹះពាល់ជាវជិជមានដល់
សងគមជាតិ ។ េញុ ំសងឃមឹ និងទជឿជាក្ថ់្ល រគបភ់ាគីពាក្ព់ន័នទាងំអស់នឹងបនថអនុវតថទទងវើដ៏របនពទនឹះ សរមាបឆ់្ប រំបតិបតថិការ
ខាងមុេជាបនថទៅទទៀត ។ 
 
 
 
_______________________ 
CHEONG OI YU IVY 

របធានរក្មុរបកឹ្ាភបិាល   



 

៣. ភាគទុនិក្ និង ភាគហ ុន 
 
 
 

 

 ២០២០ ២០១៩ 
 %  ក្មមសិទនិ ចំននួភាគក្មម តនមល %  ក្មមសិទនិ ចំននួភាគក្មម តនមល 
   ដុោល រអាទមរកិ្   ដុោល រអាទមរកិ្ 

ទោក្រសី Cheong Oi Yu Ivy ៥២% ១.៩៥០ ៧៨០.០០០ ៥២% ១.៩៥០ ៧៨០.០០០ 

ទោក្ Hsiao I-Huan ៤០% ១.៥០០ ៦០០.០០០ ៤០% ១.៥០០ ៦០០.០០០ 

ទោក្ Wong Kelvin ៨% ៣០០ ១២០.០០០ ៨% ៣០០ ១២០.០០០ 

 ១០០% ៣.៧៥០ ១.៥០០.០០០ ១០០% ៣.៧៥០ ១.៥០០.០០០ 



 

អគគនាយក្រង 

៤. រចនាសមពន័នរគឹឹះស្ថទ ន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ទីរបឹក្ារបតិបតថិការ 

ភាគទុនិក្ 

រកុ្មរបឹក្ាភបិាល 

គណៈក្មាម ការសវនក្មម 

អគគនាយក្ 

របធាននាយក្ដ្ឋឌ ន 
សវនក្មម 

របធាននាយក្ដ្ឋឌ ន 
ហិរញ្ដ វតទុ និង រដឌបាល 

របធានដផបក្គណទនយយ 

គណទនយយក្រ 

របធានមស្រនថីឥណទាន 

របធាននាយក្ដ្ឋឌ ន 
របតិបតថតិាម 

គណៈគមាម ការរគបរ់គងហានិភយ័ 

របធាននាយក្ដ្ឋឌ ន 
របតិបតថកិារ 

មស្រនថីឥណទាន 



 

 

 

៥. ផលិតផល និង ទសវាក្មម 
រគឹឹះស្ថទ នមរីកូ្ហិរញ្ដ វតទុ ទសនជូរ ី ទេមបូ ឌីទវឡុបទមន ភអិីលសីុ បាននិងកំ្ពុងផថល់ជូនដល់អតិថិជន
របស់េលួនដដលជារបជាពលរដឌ និងស្ថធារណជនទូទៅសក្មមដផបក្ទសដឌកិ្ចចទៅក្បុងរពឹះរាជាណាចរក្
ក្មពុជា នូវទសវាឥណទានជាទរចើនរបទភទដូចខាងទរកាម ទដើមផបំីទពញទៅតាមតរមូវការទរបើរបាស់
សរមាបត់ធ ល់េលួន រកុ្មរគួស្ថរ និងអាជីវក្មមរបស់ពួក្គាត ់៖ 
 
៥.១ ឥណទានខាប តមធយម (Medium Loan) 
 ជាឥណទានរបាក្ដុ់ោល រ ឬរបាក្ទ់រៀលដដលមានទំហំរហូតដល់ ១០%ននមូលនិធិសុទនសរុបរបស់
រគឹឹះស្ថទ ន ទហើយរយៈទពលឥណទានអតិបរមា ២៤០ ដេ ។ 
 
៥.២ ឥណទានខាប តតូច (Small Loan) 
ជាឥណទានរបាក្ដុ់ោល រ ឬរបាក្ទ់រៀលដដលមានទំហំរហូតដល់ ១០.០០០ដុោល រ ឬ ៤០ោនទរៀល 
ទហើយរយៈទពលឥណទានអតិបរមា ៣៦ ដេ ។ 
 
៥.៣ ឥណទានខាប តតូចបំផុត (Micro Loan) 
ជាឥណទានរបាក្ដុ់ោល រ ឬរបាក្ទ់រៀលដដលមានទំហំរហូតដល់ ១.០០០ដុោល រ ឬ ៤ោនទរៀល 
ទហើយរយៈទពលឥណទានអតិបរមា ១២ ដេ ។ 
 
៥.៤ ឥណទានបុគគលិក្ (Staff Loan) 
ជាឥណទានរបាក្ដុ់ោល រ ឬរបាក្ទ់រៀលដដលមានទំហំរហូតដល់ ១០ ដង ននរបាក្ដ់េរបស់បុគគលិក្ 
ទហើយរយៈទពលឥណទានអតិបរមា ៣៦ ដេ ។ 
 

  



 

 
របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ 
 

 

 

 កំ្ណត ់ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 សមាគ ល់ ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
  (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) 
   កំ្ណតទ់ឡើងវញិ 

រទពយសក្មម      
ស្ថចរ់បាក្ក់្បុងនដ ៥  ១០.៤០៣   ៤២.០៨០   -     -    
សមតុលយទៅធនាគារជាតិននក្មពុជា ៦  ៨១.២៤៧   ៣២៨.៦៤៤   ៨១.០៥៣   ៣៣០.២៩១  
សមតុលយទៅធនាគារទផសងៗសុទន ៧  ៨៤៦.៧៤២   ៣.៤២៥.០៧១   ១.០០៣.២៣២   ៤.០៨៨.១៧០  
ឥណទានទៅអតិថិជន សុទន ៨  ៩១.៩៤៦   ៣៧១.៩២២   ៤៧.៩២៩   ១៩៥.៣១១  
រទពយសក្មមទផសងៗ   ៥០   ២០២   ៥.២៤៤   ២១.៣៦៩  
រទពយសមផតថ ិនិងបរកិាខ រ ៩  ២.១៦៧   ៨.៧៦៦   ២៤.៥៤៤   ១០០.០១៧  
រទពញយសក្មមអរូបិយ ១០  ៥.៤៦៣   ២២.០៩៨   ៦.៣១២   ២៥.៧២១  
រទពយសក្មមសរបុ   ១.០៣៨.០១៨   ៤.១៩៨.៧៨៣   ១.១៦៨.៣១៤   ៤.៧៦០.៨៧៩  
      
បំណុល និងមូលធន       
បំណុល      
ទឹក្របាក្ជំ់ពាក្ភ់ាគីសមពន័នញាតិ ១១  ៣៩.០៦០   ១៥៧.៩៩៨   ៣១.៤៦៧   ១២៨.២២៨  
បំណុលទផសងៗ ១២  ២៦.៧៧៦   ១០៨.៣០៩   ២៨.២៥៤   ១១៥.១៣៤  
បំណុលពននទលើរបាក្ចំ់ណូលក្បុងរគា ១៣  ១០   ៤០   ៥៣   ២១៦  
មូលធនសរបុ   ៦៥.៨៤៦   ២៦៦.៣៤៧   ៥៩.៧៧៤   ២៤៣.៥៧៨  
      
មូលធន      
ទដើមទុន ១៤  ១.៥០០.០០០   ៦.០០០.០០០   ១.៥០០.០០០   ៦.០០០.០០០  
ខាតបងប់ងគរ   -     -     ២៣៨   ៩៧០.០០  
របាក្ប់ទញ្ដ ើរបទបផញ្ញដ តថ ិ   (៥២៧.៨២៨) (២.១៣៣.៨៥៦)  (៣៩១.៦៩៨)  (១.៥៧៨.៨៥៤) 
លទមាៀងពីការបឋូររូបិយបណ័ត បងគរ   -     ៦៦.២៩២   -     ៩៥.១៨៥  
មូលធនសរបុ   ៩៧២.១៧២   ៣.៩៣២.៤៣៦   ១.១០៨.៥៤០   ៤.៥១៧.៣០១  
បំណុល និងមូលធនសរបុ   ១.០៣៨.០១៨   ៤.១៩៨.៧៨៣   ១.១៦៨.៣១៤   ៤.៧៦០.៨៧៩  



 

របាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត្ និងចំណូលលមអិត្សផេងៗ 

 

 

 

កំ្ណត ់
សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ 

សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 

 សមាគ ល់ ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
  (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) 
  

   កំ្ណតទ់ឡើងវញិ 
  

    
ចំណូលការរបាក្ ់ ១៥  ១៧.២២៣   ៧០.២១៨   ១០.០៥៧   ៤០.៧៥១  
ចំណូលទផសងៗ   ៦០០   ២.៤៤៦   -     -    
ចំណូលរបតិបតថិការសរុប   ១៧.៨២៣   ៧២.៦៦៤   ១០.០៥៧   ៤០.៧៥១  
ចំណាយទលើបុគគលិក្ ១៦  (១០៥.៦៥៤)  (៤៣០.៧៥១)  (៩១.៥៣២)  (៣៧០.៨៨៨) 
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដឌបាល ១៧  (២៣.៤៤១)  (៩៥.៥៦៩)  (៤២.២០៤)  (១៧១.០១១) 
រលំស់រទពយរូបី និងរលំស់អរូបី ៩ និង ១០  (២៣.២២៦)  (៩៤.៦៩២)  (២៣.២២៦)  (៩៤.១១២) 
សំវធិានធនទលើឥណទានអារក្ក្ ់និងឥណ
ទានជាបស់ងសយ័ ៨ 

 
 (១.៦៤៣) 

 
 (៦.៦៩៩) 

 
 (១៦៣) 

 
 (៦៦០) 

ខាតពីរបតិបតថកិារសុទន   (១៣៦.១៤១)  (៥៥៥.០៤៧)  (១៤៧.០៦៨)  (៥៩៥.៩២០) 
ចំណាយពននទលើរបាក្ចំ់ណូល   (២២៧)  (៩២៥)  (១០១)  (៤០៩) 
ខាតក្បុងឆ្ប  ំ   (១៣៦.៣៦៨)  (៥៥៥.៩៧២)  (១៤៧.១៦៩)  (៥៩៦.៣២៩) 

)ខាត/(ចំណូលលមាតិទផសងៗ       
លទមាៀងពីការបឋូររូបិយបណ័ត    -     (២៨.៨៩៣)  -     ៦៨.១៨៥  

ខាតលមាតិក្បុងឆ្ប សំរបុ   (១៣៦.៣៦៨)  (៥៨៤.៨៦៥)  (១៤៧.១៦៩)  (៥២៨.១៤៤) 



 

 

របាយការណ៍បម្គមបគមួលមូលធន 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 ទដើមទុន ខាតបងគរ 
 

ទុនបរមងុបទបញ្ដតថ ិ
លទមាៀងពកីារបឋូរ       

រូបយិបណ័ត  សរុប 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 )ក្ណំតស់មាគ ល់៣.២( )ក្ណំតស់មាគ ល់៣.២( )ក្ណំងតស់មាគ ល់៣.២( )ក្ណំតស់មាគ ល់៣.២( )ក្ណំតស់មាគ ល់៣.២( 
      

សមតុលយនានថងទ១ី ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០២០  ១.៥០០.០០០   ៦.០០០.០០០   (៣៩១.៦៩៨) (១.៥៧៨.៨៥៤)  ២៣៨   ៩៧០   ៩៥.១៨៥   ១.១០៨.៥៤០   ៤.៥១៧.៣០១  
ខាតសុទនក្បុងឆ្ប  ំ  -     -     (១៣៦.៣៦៨)  (៥៥៥.៩៧២)  -     -     -     (១៣៦.៣៦៨)  (៥៥៥.៩៧២) 
ទផធរទៅជាទុនបរមងុបទបញ្ដតថ ិ  -     -     ២៣៨   ៩៧០   (២៣៨)  (៩៧០)  -     -     -    
លទមាៀងពកីារបឋូររូបយិបណ័ត   -     -     -     -     -     -     (២៨.៨៩៣)  -     (២៨.៨៩៣) 
សមតុលយគតិរតមឹនថងទ៣ី១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០  ១.៥០០.០០០   ៦.០០០.០០០   (៥២៧.៨២៨) (២.១៣៣.៨៥៦)  -     -     ៦៦.២៩២   ៩៧២.១៧២   ៣.៩៣២.៤៣៦  

          
សមតុលយនានថងទ១ី ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៩  ១.៥០០.០០០   ៦.០០០.០០០   (២៤៤.២៩១)  (៩៨១.៥៦១)  ១៩   ៧៦   ២៧.០០០   ១.២៥៥.៧២៨   ៥.០៤៥.៥១៥  
ខាតសុទនក្បុងឆ្ប  ំ  -     -     (១៤៧.១៦៩)  (៥៩៦.៣២៩)  -     -     -     (១៤៧.១៦៩)  (៥៩៦.៣២៩) 
ទផធរទៅជាទុនបរមងុបទបញ្ដតថ ិ  -     -     (២១៩)  (៨៨៧)  ២១៩   ៨៨៧   -     -     -    
ផលប៉ាឹះពាល់ពនីិយត័ក្មមឆ្ប ចំស់សុទន  -     -     (១៩)  (៧៧)  -     -     -     (១៩)  (៧៧) 
លទមាៀងពកីារបឋូររូបយិបណ័ត   -     -     -     -     -     ៧   ៦៨.១៨៥   -     ៦៨.១៩២  
សមតុលយគិតរតឹមនថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩  ១.៥០០.០០០   ៦.០០០.០០០   (៣៩១.៦៩៨)  (១.៥៧៨.៨៥៤)  ២៣៨   ៩៧០   ៩៥.១៨៥   ១.១០៨.៥៤០   ៤.៥១៧.៣០១  



   

 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់គបារ់ 

 
កំ្ណត ់

សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ 

សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 

 សមាគ ល់ ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
  (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) 
    
សក្មមភាពរបតិបតិថការ      
ខាតមុនបងព់ននទលើរបាក្ចំ់ណូល   (១៣៦.១៤១)  (៥៥៥.០៤៧)  (១៤៧.០៦៨)  (៥៩៥.៩២០) 
និយត័ក្មមសរមាប៖់      
រលំស់រទពយរូបី និងរលំស់រទពយអរូបី ៩ .និង១០   ២៣.២២៦   ៩៤.៦៩២   ២៣.២២៦   ៩៤.១១២  
សំវធិានទលើឥណទានអារក្ក្ ់និងឥណទាន 
ជាបស់ងសយ័ ៨ 

 ១.៦៤៣   ៦.៦៩៩   ១៦៣   ៦៦០  

ខាតរបតិបតថកិារមុនបដរមបរមលួទុនបងវលិ   (១១១.២៧២)  (៤៥៣.៦៥៦)  (១២៣.៦៧៩)  (៥០១.១៤៨) 
បដរមបរមលួសុទនក្បុង៖      
ឥណទានទៅអតិថិជន   (៤៥.៦៦០)  (១៨៦.១៥៦)  (៣៩.១១៤)  (១៥៩.៣៩០) 
រទពយសក្មមទផសងៗ   ៥.១៩៤   ២១.១៧៦   (៤.៩៦៦)  (២០.២៣៦) 
ទឹក្របាក្ដ់ដលជំពាក្ភ់ាគីសមពន័នញាតិ   ៧.៥៩៣   ៣០.៩៥៧   ៣១.៤៦៧   ១២៨.២២៨  
បំណុលទផសងៗ   (១.៤៧៨)  (៦.០២៦)  ១៦.៥៥៧   ៦៧.៤៧០  
ស្ថចរ់បាក្ដ់ដលទរបើក្បុងសក្មមភាពរបតិបតិថការ   (១៤៥.៦២៣)  (៥៩៣.៧០៥)  (១១៩.៧៣៥)  (៤៨៥.០៧៦) 
ពននទលើរបាក្ចំ់ណូលបានបង ់   (២៧០)  (១.១០១)  (៥២)  (២១២) 
ស្ថចរ់បាក្សុ់ទនដដលទរបើក្បុងសក្មមភាពរបតិបតិថការ   (១៤៥.៨៩៣)  (៥៩៤.៨០៦)  (១១៩.៧៨៧)  (៤៨៥.២៨៨) 
      
បដរមបរមលួស្ថចរ់បាក្ ់និងស្ថចរ់បាក្ស់មមូលសុទន   (១៤៥.៨៩៣)  (៥៩៤.៨០៦)  (១១៩.៧៨៧)  (៤៨៥.២៨៨) 

ស្ថចរ់បាក្ ់និងស្ថចរ់បាក្ស់មមូលទដើមឆ្ប  ំ  
 

១.០០៩.២៨៥  
 ៤.១១២.៨៣៦   ១.១២៩.០៧២   ៤.៥៣៦.៦១១  

លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត    - (២៥.៦១០)  -  ៦១.៥១៣  
ស្ថចរ់បាក្ ់និងស្ថចរ់បាក្ស់មមូលចុងឆ្ប  ំ   ៨៦៣.៣៩២   ៣.៤៩២.៤២០   ១.០០៩.២៨៥   ៤.១១២.៨៣៦  
      





  

 

រំណត្់េម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ 
១ ព័ត្៌ម្គនអំពីគរុមហ ុន 
រគឹឹះស្ថទ នមរីកូ្ហិរញ្ដ វតទុ ទសនជូរ ីទេមបូ ឌីទវឡុបទមន ភអិីលសីុ ជារកុ្មហ ុនស្ថធារណៈទទលួេុសរតូវមានក្រមតិ ដដលបានបទងាើតទៅ
រពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា និងចុឹះបញ្ជ ីទៅរក្សួងពាណិជជក្មម ទរកាមវញិ្ញដ បនបរតចុឹះបញ្ជ ីទលេ Co. ១៥៦៥ E/២០១២ ចុឹះទៅនថងទី២២ 
ដេទមស្ថ ឆ្ប ២ំ០១៤។ នានថងទី៦ ដេឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៦ រកុ្មហ ុនទទលួបានការចុឹះបញ្ជ ីទលេ ០០០១១៥៧៩ ពីរក្សួងពាណិជជក្មម។ 
រកុ្មហ ុនបានទទលួអាជាញ បណ័ត ពីធនាគារជាតិននរបទទសក្មពុជា ទដើមផទីធវើរបតិបតិថការជារគឹឹះស្ថទ នមរីកូ្ហិរញ្ដ វតទុ ទៅនថងទី៣០ ដេក្ញ្ញដ  
ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ 
 

ទីស្ថប ក្ក់ារចុឹះបញ្ដ ីរបស់រកុ្មហ ុនមានទីតាងំសទិតទៅអគារទលេ ៧៤ មហាវថីិសហពន័នរុសស ី សង្កា តទឹ់ក្ថ្លល  េណឍ ដសនសុេ រាជធានី
ភបទំពញ រពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ មនិមានការដរបរបួលគរួឱ្យក្តស់មាគ ល់ណាមយួទៅលក្ខណៈននសក្មមភាពអាជីវក្មមចមផងរបស់         
រកុ្មហ ុនបានទក្ើតមានទឡើយក្បុងកំ្ឡុងឆ្ប ហំិរញ្ដ វតទុ។ 
 
២ របាយការណល អនុសណមកាមួយេដង់ដាេដពីីរបាយការណលទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវត្ាុអនតរកាត្ិននរមពុកា

េគម្គប់េហគាេខាន ត្ត្ូច និងមធយម (“CIFRSs for SMEs”) 
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់រកុ្មហ ុន រតូវបានទរៀបចំទដ្ឋយអនុទោមតាមសថងដ់្ឋរ សឋីពីរបាយការណ៍ទាក្ទ់ងនឹងហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិនន
ក្មពុជាសរមាបស់ហរគាសខាប តតូច និងមធយម (“CIFRSs for SMEs”) ដដលរតូវបានទចញផាយទដ្ឋយរក្សួងទសដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វតទុ 
របកាសទលេ ០៦៨BK MEF ទៅនថងទី៨ ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០០៩ និងរកុ្មរបឹក្ាគណទនយយជាតិ តាមរបកាសទលេ ០៩៧/០៩MEF 
ទៅនថងទី២៨ ដេសីហា ឆ្ប ២ំ០០៩។  
 

៣ សាលការណ៍្ណសនយយេខំាន់ៗ 
៣ .១  មូលដ្ឋឌ នននការទរៀបចំ 
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់រកុ្មហ ុន បានបង្កា ញជារបាក្ដុ់ោល អាទមរកិ្ “)USD (”គឺរតូវបានទរៀបចំទឡើងទរកាមអនុសញ្ញដ នថលទដើមរបវតថិស្ថស្រសថ 
និងទរៀបចំទឡើងទដ្ឋយអនុទោមតាមសថងដ់្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុននក្មពុជាសរមាបស់ហរគាសធុនតូចនិងមធយម  ) "CIFRSs for 
SMEs")។ 
 

៣.២ របិូយបណ័ត ទគាល និងរបិូយបណ័ត សរមាបប់ង្កា ញ 
រូបិយវតទុជាតិននរពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា គឺដេមរទរៀល  “) KHR ”( ។ ប៉ាុដនថទដ្ឋយស្ថររកុ្មហ ុនមានរបតិបតថិការអាជីវក្មម និងការរក្ាកំ្ណត់
រតាគណទនយយបឋមជាដុោល រអាទមរកិ្ គណៈរគបរ់គងបានកំ្ណតយ់ក្រូបិយបណ័ត ដុោល រអាទមរកិ្ ជារូបិយបណ័ត របស់រកុ្មហ ុនសរមាប់
ទគាលបំណងននការវាស់ដវង និងបង្កា ញ ទរពាឹះវាបានឆលុឹះបញ្ញច ំងពីេលឹមស្ថរទសដឌកិ្ចចននរពឹតថិការណ៍ និងកាលៈទទសៈរបស់រកុ្មហ ុន។ 
 
របតិបតថិការជារូបិយបណ័ត បរទទសទរៅពីដុោល រអាទមរកិ្ រតូវបានបឋូរទៅជាដុោល រអាទមរកិ្ ទដ្ឋយទរបើរបាស់អរតាបថូររបាក្ទូ់ទៅទៅ       
កាលបរទិចឆទននរបតិបតថិការ។ រទពយសក្មម ឬបំណុល ដដលកំ្ណតជ់ារូបិយបណ័ត ទរៅពីដុោល រអាទមរកិ្ ទៅកាលបរទិចឆទននរបាយ
ការណ៍ រតូវបានបឋូរទៅជាដុោល រអាទមរកិ្ទដ្ឋយទរបើរបាស់អរតាបថូររបាក្ទូ់ទៅទៅកាលបរទិចឆទននរបាយការណ៍។ ភាពេុសគាប ពីការបថូរ
រូបិយបណ័ត  ដដលបានទក្ើតទឡើងពីការបឋូររបាក្រ់តូវបានទទលួស្ថគ ល់ទៅក្បុងរបាយការណ៍ចំណូលលមាតិ។ 





  

 

ការបថូររូបិយបណ័ត ពីរបាក្ដុ់ោល រអាទមរកិ្ ទៅជាដេមរទរៀល បានបង្កា ញទៅក្បុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ គឺក្បុងទគាលបំណង ទដើមផអីនុទោម
តាមចាបស់ថីពីគណទនយយ និងសវនក្មមននក្មពុជា ដេទមស្ថ ឆ្ប ២ំ០១៦ រពមទាងំរតូវបានទធវើទឡើង ទដ្ឋយទរបើរបាស់អរតាបថូររបាក្ជ់ាផលូវ
ការដដលបានបង្កា ញជារបាក្ទ់រៀលទដ្ឋយទយងទៅតាមអរតាបថូររបាក្ក់្បុង ១ដុោល រអាទមរកិ្ដូចដដលបានរបកាសអគគនាយក្ដ្ឋឌ នពនន
ដ្ឋរ “)GDT(”។ ចបពី់ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០២០ អគគនាយក្ដ្ឋឌ នពននដ្ឋរបានទធវើការដណនាឱំ្យទរបើរបាស់អរតាបឋូររបាក្ដ់ដលទចញផាយ
ទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្មពុជាដូចបានបង្កា ញខាងទរកាម ៖ 

 ២០២០ ២០១៩ 
អារតាមធយម ៤.០៧៧ ៤.០៥២ 
អារតាបិទ ៤.០៤៥ ៤.០៧៥ 

 

*អរតាមធយមគឺរតូវបានគណនាទដ្ឋយដផាក្ទលើអរតាបិទរបចដំេក្បុងកំ្ឡុងការយិបរទិចឆទ 
 
ការបឋូររូបិយបណ័ត ទាងំទនឹះមនិរតូវបានបក្រស្ថយថ្លជាតំណាងននរបាក្ដុ់ោល អាទមរកិ្ ដដលរតូវបានអាចនឹងរតូវបាន ឬអាចបឋូរទៅជា
របាក្ទ់រៀលទៅនថងអនាគតតាមអរតាដដលបានបង្កា ញទនឹះ ឬអរតាបឋូររបាក្ទ់ផសងទទៀតទទ។ 
 
៣.៣ ស្ថចរ់បាក្ ់និងស្ថចរ់បាក្ស់មមូល 
ស្ថចរ់បាក្ ់និងស្ថចរ់បាក្សមមូល រមួមានសមតុលយស្ថចរ់បាក្ ់ និងសមតុលយជាមយួធនាគារទផសងទទៀត ទហើយដដលអាចបឋូរជាស្ថច់
របាក្ទ់ពលណាក្ប៏ាន ដដលជាក្មមវតទុមនិង្កយរងហានិភយ័ ននការបឋូរតនមល។ 
 
៣ .៤  របាក្ប់ទញ្ដ ើ និងរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារជាតិននក្មពុជា 
របាក្ប់ទញ្ដ ើ និងរបាក្ត់មាល់ រតូវបានរក្ាទុក្ទៅធនាគារជាតិននក្មពុជា រមួបញ្ចូ លនិងរបាក្ប់ទញ្ដ ើតមថល់តាមចាប ់ រតូវបានក្តរ់តាតាម
តនមលទដើម។ របាក្ប់ទញ្ដ ើតាមចាបរ់តូវបានរក្ាទុក្ទៅធនាគារជាតិននក្មពុជារសបតាមចាបស់ថីពីរគឹឹះស្ថទ ន ធនាគារ និង ហិរញ្ដ វតទុននរពឹះ
រាជាណាចរក្ក្មពុជា និងរតូវបានកំ្ណតជ់ាភាគរយននទដើមទុនអបផបរមា ដដលតរមូវទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្មពុជា និងមនិមានទដើមផផីថល់
ហិរញ្ដបផទានដល់របតិបតថិការរបចនំថងរបស់រកុ្មហ ុន។ ដូទចបឹះការដ្ឋក្រ់បាក្ត់មាល់មនិរតូវបានចតទុ់ក្ថ្លជាដផបក្មយួននស្ថចរ់បាក្និ់ង
សមមូលស្ថចរ់បាក្ស់រមាបទ់គាលបំណងននទសចក្ថីដថលងការណ៍ននលំហូរស្ថចរ់បាក្ទ់ឡើយ។ 
 
៣ .៥  របាក្ប់ទញ្ដ ើ និងរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារនានា 
របាក្ប់ទញ្ដ ើ និងរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារនានា រតូវបានក្តរ់តាតាមតនមលទដើម។ រកុ្មហ ុនផថល់សំវធិាធនននការខាតបង ់ ននរបាក្ត់មថល់
ទៅធនាគារនានាដដលមនិអាចរបមូលវញិបានគី ១ ) %ឆ្ប ំ២០១៩៖ ១ (% ទដ្ឋយអនុទោមតាមរបកាសទលេ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចុឹះ
នថងទី១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៧ និងរបកាលទលេ ធ៧-០១៨-០០១ ចុឹះនថងទី១៦ ដេកុ្មាៈ ឆ្ប ២ំ០១៨ ទលើការចតថ់្លប ក្ហ់ានិភយ័ឥណទាន 
និងសំវធិានធនទលើឱ្នភាពសរមាបធ់នាគារ និងរគឹឹះស្ថទ នហិរញ្ដ វតទុ។ 
 
៣.៦ រទពយសក្មមទផសងៗ 
រទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុទាងំទនឹះរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ដំបូងទៅរបតិបតថិការនថលទដើម។ រទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុរតូវបានវាស់ដវងជាបនថបនាធ ប់
ទៅនថលទដើមរលំស់ 
 
៣.៧ ឥណទានផឋល់ដល់អតិថិជន 
ឥណទានទៅឱ្យអតិថិជន រតូវបានទទលួស្ថគ ល់ដំបូងតាមតនមលសមរសប បូក្បញ្ចូ លជាមយួចំណាយទផសងៗទាក្ទិ់ននឹង របតិបតថិការ
ក្មច ី ទហើយរតូវបានវាស់ដវងជាបនថបនាធ បត់ាមមូលដ្ឋឌ នរលំស់ទដ្ឋយទរបើរបាស់វធីិស្ថស្រសថអរតាការរបាក្រ់បសិទនិភាព។ ក្បុងទនាឹះផងដដរ 
ឥណទានទៅឱ្យអតិថិជនរតូវបានរាបប់ញ្ជូ លទាងំរបាក្ទ់ដើមបូក្ជាមយួការរបាក្ប់ងគរ ដក្សំវធិានសរមាបឥ់ណទានអារក្ក្ ់ និង       
ឥណទានជាបស់ងសយ័។ 





  

 

ឥណទានអារក្ក្រ់តូវបានលុបទចលពីបញ្ជ ី ទៅទពលដដលសំវធិានធនននឥណទានទនាឹះរតូវបានកំ្ណតទ់សមើនឹងចំននួទឹក្របាក្ដ់ដលមនិ
ទានរ់តូវបានសង ទហើយរកុ្មហ ុនរពឹំងថ្លនឹងមនិមានលទនភាពរបមូលមក្វញិបាន។ ក្បុងក្រណីទនឹះ ឥណទានអារក្ក្រ់តូវបានកាតទ់ចញ
ពីបញ្ជ ីឥណទាន និងដក្ទចញពីសមតុលយសំវធិានធនទលើឥណទានអារក្ក្ ់និងឥណទានជាបស់ងសយ័។ 
 
ការរបមូលបានមក្វញិនូវឥណទាន ដដលបានលុបទចលកាលពីមុន រតូវបានទទលួស្ថគ ល់ជាចំណូលទផសងៗ ទៅក្បុងរបាយការណ៍
ចំទណញ ឬខាត និងចំណូលមាតិទផសងៗ។ 
 
៣.៨ រទពយសមផតិថ និងបរកិាខ រ 
រទពយសមផតថិ និងបរកិាខ រ រតូវបានក្តរ់តាតាមតនមលទដើមដក្រលំស់បងគរ និងការខាតបងទ់លើឱ្នភាព។ នថលទដើម រមួបញ្ចូ លចំណាយដដល
រតូវបានទផធរទដ្ឋយតធ ល់ពីការនាយំក្រទពយសក្មមទៅទីតាងំ និងលក្ខេណឍ ដដលចបំាចដ់នទទទៀត ដដលអាចឱ្យ រកុ្មហ ុនទធវើរបតិបតថិការ
ទាក្ទ់ងនឹង រទពយសមផតថិ និងបរកិាខ រ ទាងំទនាឹះ ទៅតាមទគាលបំណងរបស់គណៈរគបរ់គងរបស់រកុ្មហ ុន។  
 
សរមាបចំ់ណាយទាក្ទ់ងនឹងរបតិបតថិការតល ស់បថូររទពយ និង បរកិាខ រ រកុ្មហ ុនបានទធវើការក្តរ់តានថលទដើម បដនទមទៅទលើតនមលទយងនន
រទពយ និងបរកិាខ រទាងំទនាឹះទៅទពលដដលចំណាយបានទក្ើតទឡើង ទដ្ឋយរពឹំងទុក្ថ្លវានឹងផថល់ផលបដនទមដល់រកុ្មហ ុននាទពលអនាគត
ទហើយតនមលទយងននរទពយនិងបរកិាខ រចស់ រតូវបានឈបទ់ទលួស្ថគ ល់។ រាល់ការជសួជុល និងការដថទាទំផសងៗទាងំអស់រតូវបានគិត
បញ្ចូ លទៅក្បុងរបាយការណ៍ចំណូលក្បុងកំ្ឡុងទពលដដលវាទក្ើតទឡើង។ 
 
រលំស់ 
រលំស់រតូវបានគណនាទដើមផកីាតប់នទយនថលទដើមននរទពយសមផតថិ និងបរកិាខ រ មនិរាបប់ញ្ចូ លតនមលសំណល់ ទហើយរតូវបានបា៉ា នស់្ថម នទដ្ឋយ 
ទរបើរបាស់វធីិស្ថស្រសថរលំស់ទថរ ដផាក្តាមអាយុកាលននការទរបើរបាស់ ដូចខាងទរកាម៖ 
 

 
អាយុកាលននការទរបើរបាស់បានបា៉ា នស់្ថម ន 

កំុ្ពយូទរ័ និងបរកិាខ រការយិល័យ ៥ឆ្ប  ំ
យនយនថ  ៤ឆ្ប  ំ

 
តនមលសំណល់ អាយុកាលននការទរបើរបាស់ និងវធីិស្ថស្រសថននការរលំស់រតូវបានពិនិតយទឡើងវញិទៅចុងកាលបរទិចឆទនីមយួៗ ទដើមផធីានា
ថ្លចំននួទឹក្របាក្ ់ វធីិស្ថស្រសថ និងចំននួឆ្ប រំលស់ គឺមានភាពសមរសបគាប ជាមយួនឹងការបា៉ា នស់្ថម នពីមុន និងគរមូននការទរបើរបាស់ដដល
បានរពឹំងទុក្ ដផាក្តាមអតទរបទយជនទ៏សដឌកិ្ចចនាទពលអនាគតដដលរតូវបានរពឹំងទុក្។ 
 
រទពយសមផតថិ ឬបរកិាខ រដដលបានរលំស់ទាងំរសុងរតូវបានរក្ាទុក្ទៅក្បុងរបាយការណ៍ហរិញ្ដ វតទុរហូតដល់រទពយសក្មមទាងំទនាឹះរតូវបាន
លក្ទ់ចញ ឬលុបទចលពីបញ្ជ ី។ 
 
ការពិនិតយឱ្នភាពទលើរទពយ និងបរកិាខ រ 
សរមាបទ់គាលបំណងននការវាយតនមលឱ្នភាព រទពយសក្មមរតូវបានដ្ឋក្ជ់ារកុ្មទៅតាមក្រមតិតនមលទាបបំផុតសរមាបរ់ទពយសក្មមដដល
មានលំហូរស្ថច(់របាក្ឯ់ក្រាជយ  ) ឯក្តាបទងាើតស្ថចរ់បាក្។់ ជាលទនផល រទពយសក្មមមយួចំនួនរតូវបានពិនិតយជាលក្ខណៈដ្ឋចទ់ដ្ឋយ
ដឡក្សរមាបក់ារវាយតនមលឱ្នភាព និងមយួចំនួនរតូវបានរតួតពិនិតយជារកុ្មទដ្ឋយទរបើរបាស់ វធីិស្ថស្រសថ ឯក្តាបទងាើតស្ថចរ់បាក្។់ 
 
ការខាតបងឱ់្នភាពតនមល នឹងរតូវបានទទលួស្ថគ ល់នូវចំននួដដលទលើសរវាងរទពយសក្មម ឬតនមលទយងននឯក្តាបទងាើត ស្ថចរ់បាក្ ់ទលើស
តនមលដដលអាចស្ថឋ រមក្វញិបាន គឺជាតនមលមយួណាដដលេពស់ជាង រវាងតនមលទីផារសមរសប ដក្ការចំណាយដដលពាក្ព់ន័នក្បុងការលក្ ់
និងតនមលទរបើរបាស់។ ទដើមផកំី្ណតត់នមលទរបើរបាស់ រកុ្មរបឹក្ាភបិាលទធវើការបា៉ា នស់្ថម នតនមលបចចុបផនបននលំហូរស្ថចរ់បាក្ន់ាទពលអនាគត 
ននរកុ្មនីមយួៗ ទដ្ឋយកំ្ណតអ់រតាការរបាក្ដ់ស៏មរសប ទដើមផគីណនាតនមលបចចុបផនបននលំហូរស្ថចរ់បាក្ទ់ាងំទនាឹះ។ 
 



 
  

 

ទិនបនយ័ទរបើរបាស់ទដើមផទីធវើការវាយតនមលឱ្នភាព មានការទាក្ទ់ងទដ្ឋយតធ ល់ទៅនឹងគទរមាងថវកិារបស់រកុ្មហ ុនដដលបានអនុមត័ និង
ទធវើនិយត័ក្មមរបសិនទបើចបំាច ់ ទដើមផលុីបបំបាតនូ់វផលប៉ាឹះពាល់ពីការទរៀបចំ និងទធវើឱ្យរបទសើរទឡើងវញិននរទពយសក្មមទនាឹះនាទពលអ
នាគត។ អរតាអបផហាររតូវបានកំ្ណតទ់ឡើងសរមាបរ់បទភទរទពយសក្មមនីមយួៗ ទដើមផឆីលុឹះបញ្ញច ំងពីរបវតថិសទងខបននហានិភយ័របស់
រទពយសក្មមនីមយួៗ ដូចដដលបានវាយតនមលទដ្ឋយគណៈរគបរ់គង។ 
 
រទពយសមផតថិដដលរលំស់រតូវបានកំ្ណតទ់ឡើងវញិទៅកាលបរទិចឆទរបាយការណ៍នីមយួៗ ទដើមផកំី្ណតថ់្លទតើមានសញ្ញដ បញ្ញជ ក្ថ់្ល       
រទពយសក្មមទនាឹះអាចមានឱ្នភាពតនមល។ របសិនទបើមានការបង្កា ញណា ដដលថ្លរទពយសមផតថិទនាឹះអាចមាន ឱ្នភាព ទនាឹះតនមលទយង
របស់រទពយសមផតថិ )ឬឯក្តាបទងាើតស្ថចរ់បាក្់) (ទ់កាតថ់្ល “CGU“) ដដលរទពយសមផតថិទនាឹះរតូវបានដបងដចក្ ( រតូវបានរតួតពិនិតយ       
ឱ្នភាពតនមល។ ការខាតបងទ់លើឱ្នភាពតនមលនឹងរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ របសិនទបើតនមលទយងននរទពយសក្មម ឬរកុ្មរទពយទនាឹះ ធំជាងតនមល
ដដលអាចរសងម់ក្វញិបាន។  
 
តនមលដដលអាចរសងម់ក្វញិបាន គឺភាពធំជាងននតនមលទីផារដក្តនមលដដលរតូវលក្ ់ និងតនមលដដលរតូវទរបើរបាស់របស់ រទពយសក្មម )ឬ 
“CGU“) ។ សរមាបទ់គាលបំណងននការវាយតនមលឱ្នភាព រទពយសក្មមរតូវបានដបងដចក្ជារកុ្មតូចៗបំផុត ទដើមផកំី្ណតពី់លំហូរ          
ស្ថចរ់បាក្រ់បស់វានីមយួៗ រទពយសក្មមមនិដមនហិរញ្ដ វតទុទរៅពីមូលនិធិពាណិជជក្មម ដដលមានឱ្នភាពរតូវ។ )ឯក្តាបទងាើតស្ថចរ់បាក្់ (
បានរតួតពិនិតយសរមាបក់ារក្តប់ស្រញ្ច ស់ននឱ្នភាពទៅកាលរបិទចឆទរបាយការណ៏នីមយួៗ។ 
 
រាល់រទពយសក្មមរតូវបានវាយតនមលជាទទៀងទាត ់ទដើមផរីតួតពិនិតយថ្ល ការខាតបងឱ់្នភាពននរទពយសក្មមដដលបានទទលួស្ថគ ល់ពីមុន ទៅ
ដតបនថទក្ើតមានទទៀតឬទទ។ កំ្ណតរ់តាឱ្នភាពពីមុនអាចនឹងរតូវបានដក្សរមួលទឡើងវញិ របសិនទបើឯក្តាបទងាើតស្ថចរ់បាក្ដ់ដលអាច
របមូលបានទលើសពីតនមលទយងរបស់វា។ 

 
៣ .៩  រទពយសក្មមអរបូី ី
រទពយអរូបី រមួមានក្មមវធីិកំុ្ពយូទរ័ រមួទាងំនថលទដើមទពលទិញ និង ការបទងាើតក្មមវធីិកំុ្ពយូទរ័ ដដលមនិដមនជាដផបក្សបូលននរបតិបតថិការនន
ដផបក្រងឹរបស់កំុ្ពយូទរ័ និងកំ្ណតទ់ដ្ឋយតនមលទដើមដក្រលំស់បងគរ និងឱ្នភាពននតនមលបងគររបសិនទបើមាន។ នថលទដើមក្មមវធីិកំុ្ពយូទរ័រតូវបាន
ទគ 
ទធវើរលំស់តាមវធីិស្ថស្រសថទសមើភាគដចក្នឹងអាយុកាលននការទរបើរបាស់ដដលរពឹំងទុក្ក្បុងរយៈទពល ១០ ឆ្ប ។ំ 
 
គទរមាងនថលទដើម និង ការវាយតនមលក្មមវធីិកំុ្ពយូទរ័ ឬការជសួជុល ដថទាដំដលទក្ើតមានទឡើង ទរកាយទពលអនុវតថ គឺមនិរតូវបានទធចើការ
រលំស់ទឡើយ។  
 
៣ .១ ០ បំណុលទផសងៗ 
បំណុលទផសងៗ រតូវបានទទលួស្ថគ ល់តាមតនមលរបតិបតថិការ )រមួបញ្ចូ លទាងំនថលទដើមរបតិបតថិការ (និងរតូវបានវាស់ដវងជាបនថរបនាធ ប់
ទដ្ឋយរលំស់តាមវធីិស្ថស្រសថអរតាការរបាក្រ់បសិទនភាព។  



  

 

 
៣ .១ ១ ឧបក្រណ៍ហរិញ្ដ វតទុ 
រទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុ  
រទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុរបស់រកុ្មហ ុនរមួមាន ឥណទានផឋល់ដល់អតិថិជន ស្ថចរ់បាក្ ់និងស្ថចរ់បាក្ស់មមូល របាក្ប់ទញ្ដ ើ និង           
របាក្ត់មាល់ជាមយួធនាគារជាតិននក្មពុជា និងជាមយួធនាគារទផសង រមួទាងំរទពយសមផតថិទផសងៗទទៀត។ រទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុទាងំទនឹះ
រតូវបានទទលួស្ថគ ល់ជាដំបូងតាមតនមលរបតិបតថិការ។ បនាធ បម់ក្រតូវទគបានវាស់ដវងតាមនថលទដើមរលំស់ទដ្ឋយទរបើវធីិស្ថស្រសថអរតាការ
របាក្រ់បសិទនភាព ដក្សំវធិានធនទលើឱ្នភាពននតនមល។  
 
ទៅទពលដដលមានភសថុតាងជាក្ោ់ក្ដ់ដលបង្កា ញថ្លចំននួទឹក្របាក្ទ់យងននគណនីរតូវទទលួគឺមនិអាចរបមូលមក្វញិបាន ការខាត
បងទ់លើឱ្នភាពននតនមលរតូវបានទទួស្ថគ ល់ទៅក្បុងគណនីចំទណញ ឬខាត។ 
 
បំណុលហិរញ្ដ វតទុ  
បំណុលហិរញ្ដ វតទុរបស់រកុ្មហ ុនរមួមានចំននួទឹក្របាក្ជំ់ពាក្ម់ាច ស់ភាគហ ុន និងបំណុលទផសងៗ។ បំណុលហិរញ្ដ វតទុរតូវបានទទលួ
ស្ថគ ល់ដំបូងតាមតនមលរបតិបតថិការ។ បនាធ បពី់ការទទលួស្ថគ ល់ដំបូង វារតូវបានវាស់តាមនថលទដើមរលំស់ទដ្ឋយទរបើវធីិស្ថស្រសថអរតាការរបាក្់
របសិទនភាព។ បំណុលទផសងៗមានលក្ខេណឍ ឥណទានធមមតាទហើយមនិទទលួបានការរបាក្ទ់នាឹះទទ។ 
 
៣.១២ មូលធន ស្ថចរ់បាក្ប់រមងុ និងការខាតបងប់ងគរ 
ទដើមទុនរតូវបានបង្កា ញទៅក្បុងតនមលននភាគហ ុនដដលបានទបាឹះផាយ។ ការខាតបងប់ងគររមួបញ្ចូ លទាងំការខាតបងន់ាទពលបចចុបផនប 
និងការខាតបងក់្បុងឆ្ប ចំស់។ 
 
៣.១៣ សំវធិានធនបទបញ្ដតថ ិ
ការចតថ់្លប ក្ឥ់ណទាន និងការទធវើសំវធិានធន ដល់រគឹស្ថទ នហិរញ្ដ វតទុទដ្ឋយអនុទោមតាមរបកាសទលេ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចុឹះនថងទី១  
ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៧ ដដលទចញទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្មពុជា ផថល់ការដណនាអំំពីការទធវើចំណាតថ់្លប ក្ឥ់ណទាន និងការទធវើសំវធិានធនតាម
បទបផញ្ដតថិសរមាបរ់គឹឹះស្ថទ នហិរញ្ដ វតទុទៅក្មពុជា ដដលបានសទងខបដូចខាងទរកាម៖ 
 

ចំណាតថ់្លប ក្ ់ ចំននួនថងហសួកាលកំ្ណត ់ សំវធិានធន 
ឥណទានរយៈទពលដវង )ទរចើនជាងមយួឆ្ប  ំ(   
ឥណទានធមមតា/សថងដ់្ឋរ ០ - ២៩ នថង ១% 
ឥណទានឃ្ល ទំមើល  ៣០ - ៨៩នថង ៣% 
ឥណទានទរកាមសថងដ់្ឋរ ៩០ - ១៧៩នថង ២០% 
ឥណទានជាបស់ងសយ័ ១៨០ - ៣៥៩នថង ៥០% 
ឥណទានបាតប់ង ់ ទរចើនជាង ៣៥៩នថង  ១០០% 





  

 

 
 
 

ចំណាតថ់្លប ក្ ់ ចំននួនថងហសួកាលកំ្ណត ់ សំវធិានធន 
ឥណទានរយៈទពលេលី )តិចជាងមយួឆ្ប (ំ   
ឥណទានធមមតា/សថងដ់្ឋរ ០ - ១៤ នថង ១% 
ឥណទានឃ្ល ទំមើល  ១៥ - ៣០នថង ៣% 
ឥណទានទរកាមសថងដ់្ឋរ ៣១ - ៦០នថង ២០% 
ឥណទានជាបស់ងសយ័ ៦១ - ៩០នថង ៥០% 
ឥណទានបាតប់ង ់ ទរចើនជាង ៩០នថង ១០០% 

 
របការ ៧៣ ននរបកាសទលេ ធ៧-០១៧-៣៤៤ របក្ សថីពីចំណាតថ់្លប ក្ហ់ានិភយ័ឥណទាន និងឱ្នភាពទលើសំវធិានធន រគឹឹះស្ថទ នរតូវ
ទរបៀបទធៀប ក្រមតិសំវធិានធនគណនាតាមបញ្ដតថិននរបការ៤៩ ដល់របការ ៧១ និងក្រមតិសំវធិានធនតាមបទបញ្ដតថិដដលគណនា
តាមរបការ៧២ ទហើយរតូវក្តរ់តាចំននួសំវធិានធនដូចខាងទរកាម៖ 
 
១. ក្បុងក្រណីដដលសំវធិានធនតាមបទបផញ្ដតថិ ដដលរតូវបានគណនារសបតាមរបកាស មានក្រមតិទាបជាងសំវធិានធនដដល

បានគណនារសបតាមសថងដ់្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុននក្មពុជាសរមាបស់ហរគាសធុនតូចនិងមធយម។ រកុ្មហ ុនគរួដតក្តរ់តា
សំវធិានធនដដលបានគណនាទដ្ឋយ អនុទោមតាមសថងដ់្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុននក្មពុជាសរមាបស់ហរគាសធុនតូចនិង
មធយម  ) "CIFRSs for SMEs)។ 

២. ក្បុងក្រណីដដលសំវធិានធនតាមបទបផញ្ដតថិ ដដលរតូវបានគណនាទដ្ឋយអនុទោមតាមរបកាស មានក្រមតិេពស់ជាងសំវធិាន
ធនដដលបានគណនារសបតាមសថងដ់្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុននក្មពុជាសរមាបស់ហរគាសធុនតូចនិងមធយម។ រកុ្មហ ុនគរួ
ដតក្តរ់តាសំវធិានធនដដលបានគណនាទដ្ឋយ អនុទោមតាមសថងដ់្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុននក្មពុជាសរមាបស់ហរគាសធុន
តូចនិងមធយម  ) "CIFRSs for SMEs) ទហើយទផធរភាពេុសគាប ពីរបាក្ចំ់ទណញរក្ាទុក្ ឬ ខាតបងគរ ទៅក្បុង                      
   របាក្ប់រមុងបទបផញ្ដ តិថ ននរបាយការណ៍បដរមបរមួលមូលធន ឬរបាយការណ៍ស្ថទ នភាពហិរញ្ដ វតទុ។ 

 
៣.១៤ ការទទលួស្ថគ ល់ចំណូល និងចំណាយ 
ចំណូលនិងចំណាយការរបាក្ ់ រតូវបានទទលួស្ថគ ល់ក្បុងរបាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត ទដ្ឋយទរបើរបាស់វធីិស្ថស្រសឋអរតាការរបាក្ ់   
របសិទនភាព។ វធីិស្ថស្រសឋអរតាការរបាក្រ់បសិទនភាព គឺជាអរតាសរមាបទ់ធវើអបផហារក្បុងការទូទាត ់ និងការទទលួស្ថចរ់បាក្ដ់ដលបាន
បា៉ា នស់្ថម ននាទពលអនាគត តាមរយៈអាយុកាលដដលបានរពឹំងទុក្ននរទពយសក្មម ឬបំណុលហិរញ្ដ វតទុ ។ ទៅទពលគណនា អរតាការ
របាក្រ់បសិទនភាព រកុ្មហ ុនបា៉ា នស់្ថម នលំហូរ ទឺក្របាក្ន់ាទពលអនាគត ទដ្ឋយពិចរណាទលើរគបល់ក្ខេណឍ តាមកិ្ចចសនាទាងំអស់នន
ឧបក្រណ៍ហិរញ្ដ វតទុទនាឹះ ប៉ាុដនថមនិដមនជាការខាតបងឥ់ណទាននាទពលអនាគតទទ។ 
 
ការគណនាអរតាការរបាក្ម់ានរបសិទនភាព គឺរមួបញ្ចូ ល ចំណាយរបតិថបតថិការ និងចំននួដដលរតូវបង ់ឬទទួល ដដលជាដផបក្រមួមយួនន  
អរតាការរបាក្រ់បសិទនភាព។ ចំណាយទលើការរបតិថបតថិការ រមួបញ្ចូ លទាងំការតទមលើងនថលដដលអាចស្ថម នទុក្ជាមុនទដ្ឋយតធ ល់ទៅទលើការ
ទិញ ឬលក្ន់នរទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុ ឬបំណុលហិរញ្ដ វតទុ។ 
 
 





  

 

 
ចំណូលការរបាក្ ់និងចំណាយការរបាក្ ់គឺបង្កា ញទៅក្បុងរបាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត និង របាយការណ៍ចំណូលទពញទលញទផសងៗ 
ដដលរមួបញ្ចូ ល ការរបាក្ទ់លើរទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុ ឬបំណុលហិរញ្ដ វតទុដដលវាយតនមលទយងទៅតាមតនមលរលំស់ ទហើយគណនាតាម 
មូលដ្ឋឌ អរតាការរបាក្ម់ានរបសិទនភាព។ 
 
៣.១៥ ភតិសនារបតិបតថកិារ 
រាល់ការជលួដដលមានហានិភយ័ និងោភការទាងំឡាយននអបក្ទរបើរបាស់ សទិតនូវជាមយួនឹងមាច ស់រទពយ រតូវបានទគទ់ថ្លភតិសនា
របតិបតថិការ។ នថលឈបូលដដលបានបងទ់លើភតិសនារបតិបតថិការ រតូវបានទទលួស្ថគ ល់ ក្បុងរបាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត តាមវធីិស្ថស្រសឋ
រលំស់ទថរទៅតាមទថរទវោននភតិសនា។ កិ្ចចសនាភតិសនា មនិរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ជាបំណុលរហូតដល់កាតពវកិ្ចច រតូវបាន
ទូទាតដ់ល់ទពលកំ្ណត។់ 
 
៣ .១ ៦ ពននទលើរបាក្ចំ់ទណញ 
ការចំណាយទលើពននដដលបានទទួលស្ថគ ល់ទៅក្បុងរបាយការណ៍ចំណូលលមាតិ រមួមានការបូក្សរុបននពននពនារ និងពននបចចុបផនប ដដល
មនិបានទទលួស្ថគ ល់ក្បុងរបាយការណ៍ចំណូលលមាតិ ឬរបាយការណ៍មូលធន។ 
 

ពននរបាក្ចំ់ណូលទលើរទពយសក្មម និង/ឬបំណុល រមួមានកាតពវកិ្ចច ឬការទាមទារពីអាជាញ ធរស្ថរទពើពននដដលទាក្ទ់ងនឹង                       
ចុងការយិបរទិចឆទននរបាយការណ៍បចចុបផនប ឬពីទពលក្នលងមក្ ដដលមនិបានទូទាតន់ាការយិបរទិចឆទននរបាយការណ៍ទនាឹះ។ ពននបចចុបផនប 
គឺបំណុលទលើរបាក្ចំ់ទណញជាបព់នន ដដលេុសពីរបាក្ចំ់ទណញ ឬខាតក្បុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ។ ការគណនាពននបចចុបផនប គឺដផាក្
ទលើអរតាពនន និងចាបព់ននដដលរតូវបានអនុមត័ ឬរតូវបានអនុមត័ទៅទពលបនាធ ប ់នាចុងការយិបរទិចឆទននរបាយការណ៍។ 
 
ពននពនាទលើរបាក្ចំ់ណូល រតូវបានគណនាទដ្ឋយទរបើរបាស់វធីិស្ថស្រសថបំណុលទលើភាពេុសគាប បទណាថ ឹះអាសនប រវាងទឹក្របាក្ទ់យងនន
រទពយសក្មម និងបំណុល និងមូលដ្ឋឌ នពនន។ ពននពនាទលើរទពយសក្មម និងបំណុលរតូវបានគណនាទដ្ឋយមនិគិតអបផហារ ទៅអរតាពនន
ដដលរពឹំងថ្លនឹងអនុវតថទៅតាម រយៈទពលននការទទលួស្ថគ ល់របស់ពកួ្ទគ ទដ្ឋយស្ថរអរតាពននទាងំទនាឹះរតូវបានអនុមត័ ឬអនុមត័ទៅ
ទពលបនាធ បទ់ៅចុងការយិបរទិចឆទននរបាយការណ៍។ 





  

 

ពននពនាទលើរទពយសក្មម រតូវបានទទលួស្ថគ ល់ទដើមផពីរងីក្វសិ្ថលភាពដដលរបដហលជា មានការខាតបង ់ ឬភាពេុសគាប បទណាថ ឹះ
អាសនបដដលកាតក់្ងបាន នឹងអាចទរបើរបាស់បានទដើមផកីាតក់្ងនឹងរបាក្ចំ់ណូលជាបព់នននាទពលអនាគត។ ការវាយតនមលទនឹះ គឺដផាក្
ទលើការពាក្រណ៍របស់រកុ្មហ ុនទៅទលើលទនផលរបតិបតថិការនាទពលអនាគត ដដលរតូវបានដក្តរមូវសរមាបរ់បាក្ចំ់ណូល និងការ
ចំណាយដដលមនិជាបព់នន និងការកំ្ណតជ់ាក្ោ់ក្ទ់លើការទរបើរបាស់ការខាតបងព់ននដដលមនិបានទរបើណាមយួ និងពននរតូវបង។់ ពនន
ពនាទលើបំណុល ដតងដតរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ទាងំអស់។  
 
ពននពនាទលើរទពយសក្មម និងបំណុលអាចកាតក់្ង បានដតទៅទពលរកុ្មហ ុនមានសិទនិ និងទគាលបំណងក្បុងការទូទាតព់ននបចចុបផនបទលើ
រទពយសក្មម និងបំណុលពីអាជាញ ធរពននដ្ឋរដូចគាប ។ ការតល ស់បថូរពននពនាទលើរទពយសក្មម និងបំណុលរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ជាដផបក្នន
ពននទលើរបាក្ចំ់ណូល ឬចំណាយទៅក្បុងរបាយការណ៍ចំណូលលមាតិ ទលើក្ដលងដតទៅទពលដដលពននទាងំទនាឹះ មានការទាក្ទ់ងនឹង
ដផបក្ទាងំអស់ដដលរតូវបាន ទទលួស្ថគ ល់ទៅក្បុងរបាយការណ៍ចំណូលលមាតិទផសងទទៀត )ដូចជាការវាយតនមលដីទឡើងវញិ (ឬមូលធនក្បុង
ក្រណីណាមយួ ទពលពននពនារដដលទាក្ទ់ង ក្រ៏តូវទទលួស្ថគ ល់ទៅក្បុងរបាយការណ៍ចំណូលលមាតិទផសងទទៀត ឬរបាយការណ៍ 
មូលធន។ 
 
៣.១៧ ភាគីសមពន័នញ្ញដ តថ ិ
ភាគីសមពន័នញ្ញដ តថ ិគឺជាបុគគល ឬអងគភាពដដលមានទំនាក្ទំ់នងជាមយួរកុ្មហ ុន។ របតិបតថិការភាគីសមពន័នញ្ញដ តថិ គឺជាការទផធរធនធាន      
      ទសវាក្មម ឬកាតពវកិ្ចចរវាងរកុ្មហ ុន និងភាគីពាក្ព់ន័នរបស់េលួនទទាឹះបីជាបានគិតនថល ឬមនិបានគិតនថល។ 
 
ក្    .រូបវន័ថបុគគល  ឬសមាជិក្រគួស្ថរជិតសបិទនជាមយួនឹងរូបវនថបុគគលដដលទាក្ទ់ងនឹងរកុ្មហ ុន របសិនបុគគលទនាឹះ៖ 

(i) មានសិទនិរគបរ់គង ឬចូលរមួរគបរ់គងរមួក្បុងរកុ្មហ ុន 
(ii) មានឥទនិពលគរួទអាយក្តស់មាគ ល់ទលើរកុ្មហ ុន ឬ 
(iii) គឺជាសមាជិក្ននគណៈរគបរ់គងសំខាន់ៗ របស់រកុ្មហ ុនទមចុងទរកាយរបស់រកុ្មហ ុន ឬរបស់រកុ្មហ ុន 

េ    .អងគភាព ដដលមានទំនាក្ទ់នងជាមយួរកុ្មហ ុន របសិនទបើមានលក្ខេណឍ ដដលរតូវបានអនុវតថដូចខាងទរកាម៖ 
(i) រកុ្មហ ុន គឺជាសមាជិក្ននសមពន័នដតមយួ 
(ii) អងគភាពមយួគឺជាញាតិសមពន័ន ឬការបណាថ ក្ទុ់នរមួគាប របស់អងគភាពទផសងៗទទៀត។ 
(iii) អងគភាពទាងំពីរបណាថ ក្ទុ់នរមួគាប ននភាគីទីបីដូចគាប ។ 
(iv) អងគភាពមយួបណាថ ក្ទុ់នរមួគាប ទៅអងគភាពទីបី ទហើយអងគភាពទផសងទទៀតគឺជាសហការនីនអងគភាពទីបី។ 
(v) អងគភាពគឺជាដផនការផលរបទយជនទ៏រកាយការង្ករ សរមាបអ់តទរបទយជនរ៏បស់នទយជិក្របស់រកុ្មហ ុន។ 
(vi) អងគភាពរតូវបានរគបរ់គង ឬរបួរមួគាប រគបរ់គងទដ្ឋយបុគគលមាប ក្ដ់ដលបានកំ្ណតទ់ៅក្បុងចំណុច  )ក្ ( ខាងទលើ។ 
(vii) បុគគលមាប ក្ដ់ដលបានកំ្ណតទ់ៅក្បុងចំនុច )ក្) ( i  (ខាងទលើ ដដលមានឥទនិពលគរួទអាយក្តស់មាគ ល់ទលើអងគភាពឬជា  

សមាជិក្ននគណៈរគបរ់គងរបស់ញាតថិសមពន័នននរកុ្មហ ុនទមចុងទរកាយ ឬរបស់អងគភាព។ 
(viii) អងគភាព ឬសមាជិក្ទៅក្បុងសមពន័នមយួផថល់ទសវាក្មមរគបរ់គងទៅឲ្យរកុ្មហ ុន។ 

 
៤ ការបា៉ា ន់ស្ថា ន ការេនាត្ និងការវិនិចឆ័យ្ណសនយយេខំាន់ៗ 
រកុ្មហ ុនបានទធវើការបា៉ា នស់្ថម នការសនមតនិងការវនិិចឆយ័ទាក្ទ់ងនឹងរបតិបតថិការនាទពលអនាគតដដលមានភាពមនិទសមើនឹងលទនផលជាក្ ់
 ដសថង។ ការបា៉ា នរ់បមាណគណទនយយ ការសនមត និងការវនិិចឆយ័ដដលអាចបណាថ លឱ្យមានផលប៉ាឹះពាល់យ៉ា ងខាល ងំទៅទលើការទទលួ
ស្ថគ ល់និងវាស់ដវងទលើរទពយសមផតថ ិបំណុលចំណូល និងចំណាយរតូវបានសទងខបដូចខាងទរកាម៖ 
 





  

 

ក្ ការវនិិចឆយ័ និង ការបា៉ា នស់្ថម នសំខាន់ៗ  
ឱ្នភាព 
ក្បុងការវាយតនមលឱ្នភាព គណៈរគបរ់គងបា៉ា នស់្ថម ននូវចំននួទឹក្របាក្ដ់ដលអាចរសងម់ក្វញិបានរបស់រទពយសក្មមនីមយួៗ ឬឯក្តា
បទងាើតស្ថចរ់បាក្ ់ ទដ្ឋយដផាក្ទលើការរពឹំងទុក្ននលំហូរស្ថចរ់បាក្ន់ាទពលអនាគត និងការទរបើរបាស់អរតាការរបាក្ទ់ដើមផទីធវើអបផហារ។ 
ការបា៉ា នស់្ថម នដដលមនិជាក្ោ់ក្ ់ ទាក្ទ់ងនឹងការបា៉ា នស់្ថម នអំពីលទនផលរបតិបតថិការនាទពល អនាគត និងការកំ្ណតយ់ក្អបផហារ
ដដលសមរសប។  
 
អាយុកាលទរបើរបាស់របស់រទពយសក្មមដដលអាចទធវើរលំស់ 
គណៈរគបរ់គងនឹងទធវើការពិនិតយ ការបា៉ា នរ់បមាណននអាយុកាលភាពរបស់រទពយសក្មមដដលអាចទធវើរលំស់ ទៅទរៀងរាល់កាលបរទិចឆទ
រាយការណ៍ ទដ្ឋយទយងទៅទលើការទរបើរបាស់រទពយសក្មមទនាឹះ។  
 
ការចំណាយពននទលើរបាក្ចំ់ណូល 
រកុ្មហ ុននឹងទទលួស្ថគ ល់នូវបំណុលសរមាបក់ារចំណាយពននដដលរពឹំងទុក្ទដ្ឋយដផាក្ទលើការបា៉ា នរ់បមាណថ្ល ពននទនាឹះរតូវបានកំ្ណត់
តាមរយៈការបក្រស្ថយបចចុបផនបរបស់គណៈរគបរ់គងតាមចាបព់ននទផសងៗ ដដលជាក្មមវតទុននការដរបរបួលតាមកាលទវោកំ្ណត។់ ការ
កំ្ណតចុ់ងទរកាយននចំណាយពនន នឹងរតូវទធវើទឡើងបនាធ បពី់មានការរតួតពិនិតយទដ្ឋយអគគនាយក្ដ្ឋឌ នពននដ្ឋរ។  
 
ទៅទពលលទនផលពននចុងទរកាយេុសគាប ពីចំននួទឹក្របាក្ដ់ដលរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ដំបូង ភាពេុសគាប ទនឹះនឹងជឹះឥទនិពលដល់ 
សំវធិានធនពននទៅក្បុងឆ្ប ហំិរញ្ដ វតទុដដលបានកំ្ណត។់ 
 
ការទទលួស្ថគ ល់ពននពនាទលើរទពយសក្មម 
ពននពនាររទពយសក្មមអាចរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ ទដ្ឋយដផាក្ទលើការវាយតនមលននភាពដដលអាចទក្ើតទឡើង ដដលរបាក្ចំ់ណូលជាបព់នននា
ទពលអនាគតនឹងអាចមានសរមាបទូ់ទាតល់ទមាៀងបទណាថ ឹះអាសនប និងការខាតជាបព់ននទយងពីមុនមក្អាចនឹងរតូវបានទរបើរបាស់។
បដនទមពីទនឹះទៅទទៀត ការវនិិចឆយ័សំខាន់ៗ  គឺទាមទារទអាយមានការវាយតនមលទលើផលប៉ាឹះពាល់ននផលូវចាប ់ឬទសដឌកិ្ចច ឬភាពមនិ
ចាស់ោស់ទៅក្បុងយុតាថ ធិការពននដ្ឋទផសងៗទទៀត។ 
 
េ ការវនិិចឆយ័ស្ថម នគណទនយយសំខាន់ៗ  
គណៈរគបរ់គងមនិមាន ការរវនិិចឆយ័សំខាន់ៗ ណាមយួដដលរតូវបង្កា ញទាក្ទ់ងទៅនឹងចំននួទឹក្របាក្ទ់ៅក្បុងរបាយការណ៍ហរិញ្ដ វតទុ
ទឡើយ។ 
 
៥ ស្ថច់គបារ់រនងុនៃ 
ស្ថចរ់បាក្ក់្បុនដរតូវបានវភិាគបដនទមដូចខាងទរកាម៖ 

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្      ពានទ់រៀល 

 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
     

តាមរបទភទរបិូយបណ័ត ៖     
ដុោល រអាទមរកិ្ ៦.៦៩១ ២៧.០៦៥  -     -    
ដេមរទរៀល ៣.៧១២ ១៥.០១៥  -     -    
 ១០.៤០៣ ៤២.០៨០  -     -    

 





  

 

៦ គបារ់បសញ្ញ ើ និងត្មកលស់ៅធនាារកាត្ិននរមពុកា 
 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
     
របាក្ត់មាល់តាមបទបផញ្ញដ តថិ* ៧៥.០០០ ៣០៣.៣៧៥ ៧៥.០០០ ៣០៥.៦២៥ 
គណនីចរនថ ៦.២៤៧ ២៥.២៦៩ ៦.០៥៣ ២៤.៦៦៦ 

 ៨១.២៤៧ ៣២៨.៦៤៤ ៨១.០៥៣ ៣៣០.២៩១ 

 
 (*)ទៅក្បុងទសចក្ថីរបកាសរបស់រកុ្មហ ុនជាតិននក្មពុជាទលេ ធ៧-០១-១៣៦ ចុឹះដថងទី១៥ ដេតុោ ឆ្ប ២ំ០០១ រគឹឹះស្ថទ នមរីកូ្ហិរញ្ដ វតទុ
តរមូវឱ្យតមាល់របាក្ធ់ានាទលើទដើមទុនទសមើនឹង ៥% ននទដើមទុនដដលបានចុឹះបញ្ច ីជាមយួធនាគារជាតិននក្មពុជា។ របាក្ត់មាល់មនិអាច
ទរបើរបាស់បានទៅក្បុងរបតិបតថិការរបចនំថងរបស់រកុ្មហ ុនទឡើយ ប៉ាុដនថនឹងទទលួបានរតលបម់ក្វញិទៅទពលដដលរកុ្មហ ុនសទរមច
បញ្ឈបរ់បតិបតថិការរបស់េលួនទៅក្បុងរបទទសក្មពុជាទដ្ឋយសម័រគចិតថ ទដ្ឋយទទលួបានការរបាក្ក់្បុងអរតា ០ ,១២ %ក្បុងមយួឆ្ប ំ )ឆ្ប ំ

២០១៩ ទទលួបានការរបាក្ក់្បុងអរតា  ០ ,១២ %ក្បុងមយួឆ្ប ំ( ។ 
 
៧ គបារ់បសញ្ញ ើ និងត្មកលស់ៅធនាារនានា -ៃុល  

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
     
ស្ថចរ់បាក្ទ់ៅក្បុងធនាគារ៖     
គណនីបចចុបផនប  ៨៤៦.៧៤២   ៣.៤២៥.០៧១   ៥០៣.២៣២   ២.០៥០.៦៧០  
គណនីសនស ំ  -     -     ៥០០.០០០   ២.០៣៧.៥០០  
  ៨៤៦.៧៤២   ៣.៤២៥.០៧១   ១.០០៣.២៣២   ៤.០៨៨.១៧០  
 
ចំននួខាងទលើរតូវបានវភិាគតាមរូបិយបណ័ឆ ដូចខាងទរកាម៖ 
     

តាមរបិូយបណ័ត ៖      
របាក្ដុ់ោល អាទមរចិ  ៩៣.៨៤៤   ៣៧៩.៥៩៩  ១.០០៣.២៣២ ៤.០៨៨.១៧០ 

 
៨ ឥណទានផដលៃ់លអ់ត្ិថិជន 

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 

 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 

 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
     

របាក្ក់្មចផីឋល់ដល់អតិថិជនតាមនថលទដើមរលំស់  ៩៣.៨៤៤   ៣៧៩.៥៩៩   ៤៨.១៨៤   ១៩៦.៣៥០  
សំវធិានធនទលើឥណទានអារក្ក្និ់ង ឥណទានជាប់
សងសយ័ 

 
 (១.៨៩៨) 

 
 (៧.៦៧៧) 

 
 (២៥៥) 

 
 (១.០៣៩) 

ឥណទានផឋល់ដល់អតិថិជន - ដុល ៩១.៩៤៦ ៣៧១.៩២២ ៤៧.៩២៩ ១៩៥.៣១១ 





  

 

បដរមបរមួលននសំវធិានធនទលើឥណទានអារក្ក្ ់និងជាបស់ងសយ័មានដូចខាងទរកាម៖ 
 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
   
នានថងទី១ ដេមក្រា  ២៥៥   ១.០៣៩   ៩២   ៣៧៥  
សំវធិានធនក្បុងឆ្ប  ំ  ១.៦៤៣   ៦.៦៩៩   ១៦៣   ៦៦០  
លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត   -     (៦១)   -      ៤  
នានថងទី៣១ ដេធបូ  ១.៨៩៨   ៧.៦៧៧   ២៥៥   ១.០៣៩  

 
ឥណទានដុល ផឋល់ឱ្យអតិថិជន រតូវបានទធវើការវភិាគដូចខាងទរកាម៖ 

 

 

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
   

តាមកាលកំ្ណត៖់     

ក្បុងរយៈទពល១ ឆ្ប  ំ ៩៣.៨៤៤  ៣៧៩.៥៩៩  ៤៣.៧៦៣  ១៧៨.៣៣៤  
ពី ១ឆ្ប  ំទៅ ៥ឆ្ប  ំ  -     -    ៤.៤២១  ១៨.០១៦  
  ៩៣.៨៤៤   ៣៧៩.៥៩៩   ៤៨.១៨៤   ១៩៦.៣៥០  
     
តាមរបទភទរបិូយបណ័ត ៖:     
របាក្ដុ់ោល រអាទមរកិ្  ៨០.០០០   ៣២៣.៥៩៩  ៤៣.៧៦៧  ១៧៨.៣៥០  
របាក្ទ់រៀល  ១៣.៨៤៤   ៥៦.០០០  ៤.៤១៧ ១៨.០០០ 
  ៩៣.៨៤៤   ៣៧៩.៥៩៩   ៤៨.១៨៤   ១៩៦.៣៥០  

តាមដផបក្ទសដឌកិ្ចច៖     
លក្ខណៈរគួស្ថរ ៩៣.៨៤៤ ៣៧៩.៥៩៩ ៤៨.១៨៤ ១៩៦.៣៥០ 

តាមនិវាសនដ្ឋឌ ន៖     
និវាសនជន ៩៣.៨៤៤ ៣៧៩.៥៩៩ ៤៨.១៨៤ ១៩៦.៣៥០ 
     
តាមទំនាក្ទំ់នង៖     
បុគគលិក្  ៥៣.៨៤៤   ២១៧.៧៩៩   ៤៤.៤១៧   ១៨០.៩៩៩  
អតិថិជនខាងទរៅ  ៤០.០០០   ១៦១.៨០០   ៣.៧៦៧   ១៥.៣៥១  
 ៩៣.៨៤៤ ៣៧៩.៥៩៩  ៤៨.១៨៤   ១៩៦.៣៥០  
     

តាមចំណាតថ់្លប ក្ឥ់ណទាន៖     
ឥណទានសឋងដ់្ឋរ     

មានវតទុបញ្ញច  ំ ៨០.០០០  ៣២៣.៦០០  ៤០.០០០  ១៦៣.០០០  
គាម នវតទុបញ្ញច  ំ ១៣.៨៤៤  ៥៥.៩៩៩  ៨.១៨៤  ៣៣.៣៥០  

 ៩៣.៨៤៤ ៣៧៩.៥៩៩ ៤៨.១៨៤ ១៩៦.៣៥០ 





  

 

 ឆ្ប ២ំ០២០ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
តាមអារតាការរបាក្ ់ )ក្បុងមយួឆ្ប ំ( ៖   
ឥណទានបុគគល ៣%-១៤% ៣%-១៨% 

 
៩ គទពយេមបត្តិ និងបរកិារ រ 

 
កំុ្ពយូទរ័ និងបរកិាខ រ

ការយិល័យ យនយនថ សរបុ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
   )កំ្ណតស់មាគ ល់ ៣ .២(  
តនមលទយងដុល     
សមតុលយនថងទី១ ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០២០  ១.៨៨៣   ១១០.០០០   ១១១.៨៨៣  ៤៥៥.៩២៣ 
លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត   -     -     -     (៣.៣៥៦) 
សមតុលយនានថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០  ១.៨៨៣   ១១០.០០០   ១១១.៨៨៣   ៤៥២.៥៦៧  
     
រលំស់បងគរ     
គិតរតឹមនថងទី១  ដេមក្រា ឆ្ប ំ២០២០   ១.១៧២   ៨៦.១៦៧   ៨៧.៣៣៩   ៣៥៥.៩០៦  
រលំស់ក្បុងការយិបរទិចឆទ  ៣៧៧   ២២.០០០   ២២.៣៧៧   ៩១.២៣១  
លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត   -     -     -     (៣.៣៣៦) 
សមតុលយនានថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០  ១.៥៤៩   ១០៨.១៦៧   ១០៩.៧១៦   ៤៤៣.៨០១  
តនមលទយងគិតរតឹមនថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០  ៣៣៤   ១.៨៣៣   ២.១៦៧   ៨.៧៦៦  
     
តនមលទយងដុល     
សមតុលយនថងទី១ ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៩  ១.៨៨៣   ១១០.០០០   ១១១.៨៨៣  ៤៤៩.៥៤៦ 
លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត   -     -     -    ៦.៣៧៧ 
សមតុលយនានថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩  ១.៨៨៣   ១១០.០០០   ១១១.៨៨៣   ៤៥៥.៩២៣  
     
រលំស់បងគរ     
គិតរតឹមនថងទី១ ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៩ ៧៩៦ ៦៤.១៦៧ ៦៤.៩៦៣ ២៦១.០២១ 
រលំស់ក្បុងការយិបរទិចឆទ  ៣៧៦   ២២.០០០   ២២.៣៧៦   ៩០.៦៦៨  
លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត   -     -     -    ៤.២១៧ 
សមតុលយនានថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩  ១.១៧២   ៨៦.១៦៧   ៨៧.៣៣៩   ៣៥៥.៩០៦  
តនមលទយងគិតរតឹមនថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩  ៧១១   ២៣.៨៣៣   ២៤.៥៤៤   ១០០.០១៧  
 





 

 

១០ គទពយេរមាអរបូី 
 ក្មមវធីិកំុ្ពយូទរ័ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 

 )កំ្ណតស់មាគ ល់ ៣ .២(  
   
តនមលទយងដុល   
សមតុលយនថងទី១ ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០២០  ៨.៥០០   ៣៤.៦៣៨  
លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត   -     (២៥៥) 
សមតុលយនានថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០  ៨.៥០០   ៣៤.៣៨៣  
   
រលំស់បងគរ   
គិតរតឹមនថងទី១ ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០២០  (២.១៨៨)  (៨.៩១៧) 
រលំស់ក្បុងការយិបរទិចឆទ  (៨៤៩)  (៣.៤៦១) 
លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត   -     ៩៣  
សមតុលយនានថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០  (៣.០៣៧)  (១២.២៨៥) 
តនមលទយងគិតរតឹមនថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០  ៥.៤៦៣   ២២.០៩៨  
   
តនមលទយងដុល   
សមតុលយនថងទី១ ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៩  ៨.៥០០   ៣៤.១៥៣  
លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត   -   ៤៨៥  
សមតុលយនានថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩  ៨.៥០០   ៣៤.៦៣៨  
   
រលំស់បងគរ   
គិតរតឹមនថងទី១ ដេមក្រា ឆ្ប ២ំ០១៩  (១.៣៣៨)  (៥.៣៧៦) 
រលំស់ក្បុងការយិបរទិចឆទ  (៨៥០)  (៣.៤៤៤) 
លទមាៀងពីការបថូររូបិយបណ័ត   -     (៩៧) 
សមតុលយនានថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩  (២.១៨៨)  (៨.៩១៧) 
តនមលទយងគិតរតឹមនថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩  ៦.៣១២   ២៥.៧២១  
 
១១ គបត្ិបត្តិការកាមួយនឹងេមព័នធញាត្ិ 
រកុ្មហ ុនមានសមតុលយទៅសល់ជាមយួសមពន័នញាតិដូចខាងទរកាម៖ 

 
ទឹក្របាក្ជំ់ពាក្ទ់ៅសមពន័នញាតិមនិមានការធានា មនិមានការរបាក្ ់និងរតូវសងតាមតរមូវការ។ 
 

 ទំនាក្ទំ់នង នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
  ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
  (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) 
ទឹក្របាក្ជំ់ពាក្ទ់ៅសមពន័នញាតិ      
ទោក្. Hsiao Yin Chih ភាគទុនិក្ ៣៩.០៦០ ១៥៧.៩៩៨ ៣១.៤៦៧  ១២៨.២២៨  





 

 

របតិបតិថការជាមយួភាគីសមពន័នញាតិទៅក្បុងឆ្ប រំតូវបានក្តរ់តាដូចខាងទរកាម៖ 

ភាគីសមពន័នញាតិ ទំនាក្ទំ់នង 
សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ 
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ 

សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ 
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 

  ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
  (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) 
    
ទោក្. Hsiao Yin Chih ភាគទុនិក្     
បានទូទាតជំ់នសួឱ្យ   (១២១.៧៧៩)  (៤៩៦.៤៩៣)  (៣១.៤៦៧)  (១២៨.២២៨)  
ចំណាយរបាក្សំ់ណង   ១១៤.១៦៨   ៤៦៥.៤៦៣   -     -    
 
១២ បំណុលសផេងៗ 

 
១៣. ពនធសលើគបារ់ចំណូល 
)ក្ (.  ពននទលើរបាក្ចំ់ណូល 
អនុទោមតាមបទបញ្ដតថិពននរបស់ក្មពុជា រកុ្មហ ុនមានកាតពវកិ្ចចក្បុងការទូទាតព់ននទលើរបាក្ចំ់ណូល (”TOI”) ទៅក្បុងអរតា២០%នន
ចំណូលជាបព់នន ឯពននអបផបរមាគឺជាបំណុលពននរបចឆំ្ប  ំ ដដលទសមើនឹង១%ននផលរបររបចឆំ្ប  ំ រមួបញ្ចូ លពននទាងំអស់ ទលើក្ដលងដត
ពននទលើអាក្របដនទម ទដ្ឋយក្ំណតយ់ក្ចំននួពននរតូវបងណ់ាដដលេពស់ជាង ។ 
 
ពននទលើរបាក្ចំ់ណូលរបចឆំ្ប រំតូវបានសទងខបដូចខាងទរកាម៖ 

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 

     
ពននទលើរបាក្ចំ់ណូលបចចុបផនប  ២២៧ ៩២៥  ១០១  ៤០៩ 

 
 

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) 
     
របាក្ទ់បៀវតស និងអតទរបទយជនទ៏ផសងៗ  ១៨.៧៧៥   ៧៥.៩៤៥   ១៤.៣២១   ៥៨.៣៥៨  
បំណាយបងគរ  ៨.០០១   ៣២.៣៦៤   ១៣.៨០៣   ៥៦.២៤៦  
បំណុលពននទផសងៗ  -     -     ១៣០   ៥៣០  
  ២៦.៧៧៦   ១០៨.៣០៩   ២៨.២៥៤   ១១៥.១៣៤  





 

 

ការសផទៀងផ្ទទ ត្់រវាងគបារ់ចំសណញ្ណសនយយមុនបង់ពនធនិងគបារ់ចំណូលកាប់ពនធម្ៃលបា៉ា ន់ស្ថា ន 
ការទផធៀងតធ តរ់វាងរបាក្ចំ់ទណញគណទនយយមុនបងព់នន និងរបាក្ចំ់ណូលជាបព់ននដដលបានបា៉ា នស់្ថម នសរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ 
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ រតូវបានបង្កា ញដូចខាងទរកាម៖ 
 សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ 
 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 

 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
     

)ខាត/( របាក្ចំ់ទណញមុនបងព់នន  (១៣៦.១៤១)  (៥៥៥.០៤៧)  (១៤៧.០៦៨)  (៥៩៥.៩២០) 
បូក្៖ចំណាយដដលមនិអាចកាតក់្ងបាន  ២១.០៩៥   ៨៦.០០៤  ៩.០៦៨  ៣៦.៧៤៤  
បដរមបរមួលពននពនាដដលមនិបានក្តរ់តា  ១១៥.០៤៦   ៤៦៩.០៤៣   ១៣៨.០០០   ៥៥៩.១៧៦  
ចំណូលជាបព់ននដដលបានបា៉ា នស់្ថម ន  -     -     -     -    
ពននទលើរបាក្ចំ់ណូលទៅអរតា ២០ ) %ក្(   -     -     -     -    
ពននអតិបរមា ១  %ននរបាក្ចំ់ណូល )េ(   ២២៧   ៩២៥  ១០១  ៤០៩  

ការបា៉ា នស់្ថម នចំណាយចំទពាឹះពននននរបាក្់
ចំណូល)ក្ ឬ េ មយួណាដដលេពស់ជាង(  ២២៧   ៩២៥   ១០១   ៤០៩  
 
លិេិតរបកាសពននរបស់រកុ្មហ ុនរតូវឆលងកាតក់ារពិនិតយទដ្ឋយ GDT ។ ទដ្ឋយស្ថរដតការអនុវតថចាបព់នននិងបទបផញ្ដតថិទលើរបតិបតថិការ
ជាទរចើនរបទភទង្កយនឹងមានការបក្រស្ថយេុសគាប បរមិាណដដលបានរាយការណ៍ទៅក្បុងរបាយការណ៍ហរិញ្ដ វតទុអាចរតូវបានតល ស់បថូរ
ទៅទពលទរកាយតាមការកំ្ណតចុ់ងទរកាយទដ្ឋយ GDT ។ 
 
របពន័នពននដ្ឋរទៅក្មពុជាគឺទៅថម ីនិងកំ្ណតទ់ដ្ឋយនីតិពននជាទរចើន ទហើយ ជាញឹក្ញាបច់ាបម់ានការតល ស់បថូរ ទហើយមនិសូវចាស់ោស់ 
និងអារស័យទលើការបក្រស្ថយ។ ជាញឹក្ញាបក់ារបក្រស្ថយទផសងគាប ទក្ើតមានក្បុងចំទណាមអាជាញ ធរពននដ្ឋរ និងក្បុងដដនយុតាថ ធិការជា
ទរចើន។ ពននគឺរតូវបានរតួតពិនិតយ និងទសុើបអទងាតទដ្ឋយអាជាញ ធរពននដ្ឋរ ទដើមផរីបាក្ដថ្ល ពននដដលបានរបកាសរចួបានអនុវតថទៅតា
ចាបព់ននដ្ឋរ ទបើមនិដូទចប ឹះទទនឹងរតូវទទលួនូវការដ្ឋក្ពិ់នយ័ទលើពននដដលបងេ់វឹះ រមួជាមយួការរបាក្ប់ដនទម។ 
 
ដផាក្តាមក្តាថ ខាងទលើទនឹះ ហានិភយ័ពននទៅក្មពុជា អាចនឹងមានទរចើនជាងទៅរបទទសដនទទទៀត។ គណៈរគបរ់គងបានក្តរ់តាបំណុល
ពននបងគរ រគបរ់គានទ់ហើយ ទដ្ឋយដផាក្ទលើការបក្រស្ថយននចាបស់្ថរទពើពនន។ យ៉ា ងណាក្ទ៏ដ្ឋយអាជាញ ធរពាក្ព់ន័នអាចមានការ 
បក្រស្ថយេុសគាប ទហើយផលប៉ាឹះពាល់អាចមានស្ថរៈសំខាន។់ 
 

)េ.(  ពននពនាររទពយសក្មមមនិបានទទលួស្ថគ ល់ 
ការខាតបងព់ននទៅក្បុងឆ្ប សំ្ថរទពើពននអាចនឹងរតូវបានទយងបនថទដើមផកីាតក់្ងជាមយួនឹងរបាក្ចំ់ទណញក្បុងរយៈទពល៥ឆ្ប  ំលុឹះរតាដត
បំទពញនូវលក្ខេណឍ ដូចខាងទរកាម៖ 

 កាខាតបងរ់តូវដតបានក្តរ់តាទៅក្បុងការរបកាសពននរបចឆំ្ប  ំនិងបញ្ជូ នទៅអគគនាយក្ដ្ឋឌ នពននដ្ឋរឲ្យបានទានទ់ពលទវោ។ 
 ទគាលទៅននអាជីវក្មមរបស់រកុ្មហ ុនមនិមានការដរបរបួល។ 
 រកុ្មហ ុនមនិធាល បទ់ទលួបានការកំ្ណតព់ននទឡើងវញិជាឯក្ទតាភាគី។ 

 
ពននពនារជារទពយសក្មម ពំុរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ទៅក្បុងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុទដ្ឋយស្ថរដតវានឹងរតូវអស់សុពលភាពក្បុងអំឡុងរយៈ
ទពលទលើក្ដលងពននទហើយរបដហលមនិអាចទរបើរបាស់នូវអតទរបទយជនទ៍នឹះបាន។ 
 





 

 

គ( បំណុលពននទលើរបាក្ចំ់ណូល 

 
១៤ សៃើមទុន 

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 

     
ភាគហ ុនបានចុឹះបញ្ជ ី បានទចញផាយ និងទូទាតរ់ចួ     
៣ .៧៥០ ហ ុន ទហើយមានតនមលទសមើនឹង៤០០ ដុោល រ

អាទមរកិ្ក្បុងមយួហ ុន 
 

១.៥០០.០០០ ៦.០០០.០០០ 
 

១.៥០០.០០០ 
 

៦.០០០.០០០ 
 
គិតរតឹមនថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ មាច ស់ភាគហ ុនរបស់រកុ្មហ ុនរពមទាងំអរតាការរបាក្រ់បស់ពកួ្ទគមានបង្កា ញដូចខាងទរកាម៖ 

 
 

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
     
សមតុលយនានថងទី១ ដេមក្រា  ៥៣   ២១៦   ៤   ១៦  
ចំណាយពននក្បុងរគា  ២២៧   ៩២៥   ១០១   ៤០៩  
ពននទលើរបាក្ចំ់ណូលដដលបានបង ់  (២៧០)  (១.១០១)  (៥២)  (២១២) 
លទមាៀងពីការបឋូររូបិយបណ័ត   -   -   -   ៣  
សមតុលយនានថងទី៣១ ដេធបូ  ១០   ៤០   ៥៣   ២១៦  

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 % ចំននួ តនមល % ចំននួ តនមល 

 ក្មមសិទន ិ ភាគហ ុន ដុោល រអាទមរកិ្ ក្មមសិទនិ ភាគហ ុន ដុោល រអាទមរកិ្ 
       

ទោក្រសី Cheong Oi Yu Ivy ៥២ ១.៩៥០ ៧៨០.០០០ ៥២ ១.៩៥០ ៧៨០.០០០ 
ទោក្ Hsiao I-Huan ៤០ ១.៥០០ ៦០០.០០០ ៤០ ១.៥០០ ៦០០.០០០ 
ទោក្ Wong Kelwin ៨ ៣០០ ១២០.០០០ ៨ ៣០០ ១២០.០០០ 

 ១០០ ៣.៧៥០ ១.៥០០.០០០ ១០០ ៣.៧៥០ ១.៥០០.០០០ 
       

ទឹក្របាក្ស់រុបទដើមទុនជាពានទ់រៀល (ក្ណំតស់មាគ ល់៣.២) ៦.០០០.០០០   ៦.០០០.០០០ 





 

 

១៥ ចំណូលពីការគបារ់ 

 
១៦ ចំណាយសលើបុ្ាលរិ 

 
១៧ ចំណាយទូសៅ និងចំណាយរៃឋបាល 

 

 សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ 

សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 

 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
     

របាក្ប់ទញ្ដ ើរ និងរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារនានា  ១៥.០៦៩   ៦១.៤៣៦   ៨.៩៧៣   ៣៦.៣៥៩  
ឥណទានផឋល់ដល់អតិថិជន  ២.១៥៤   ៨.៧៨២   ១.០៨៤   ៤.៣៩២  
  ១៧.២២៣   ៧០.២១៨   ១០.០៥៧   ៤០.៧៥១  

 

សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ 

សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 

 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣.២) 
   
របាក្ទ់បៀវតសរ ៍  ១០១.០២៦   ៤១១.៨៨៣   ៨៨.៣៧៦   ៣៥៨.១០០  
ចំណាយទផសងៗទលើបុគគលិក្  ៤.៦២៨   ១៨.៨៦៨   ៣.១៥៦   ១២.៧៨៨  

  ១០៥.៦៥៤   ៤៣០.៧៥១   ៩១.៥៣២   ៣៧០.៨៨៨  

 
សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ 

សរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ  
នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 

 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 
     
ចំណាយក្នរមរបឹក្ា និងវជិាជ ជីវៈ  ៨.៥១៥   ៣៤.៧១៦   ២៨.៦៥៨   ១១៦.១២២  
ទសវាអាជាញ បណ័ត   ៥.០០០   ២០.៣៨៥   ៥.០៤០   ២០.៤២២  
នថលជលួការយិល័យ  ៤.៨០០   ១៩.៥៧០   ៤.៨០០   ១៩.៤៥០  
ទំនាក្ទំ់នង  ២.៨១៤   ១១.៤៧៣   ២.៨១៤   ១១.៤០២  
ចំណាយទផសងៗ  ២.៣១២   ៩.៤២៥   ៨៩២   ៣.៦១៥  

  ២៣.៤៤១   ៩៥.៥៦៩   ៤២.២០៤   ១៧១.០១១  





 

 

១៨ រិចចេនា និងយថាភាព 
កិ្ចចសនាភតិសនា 
រកុ្មហ ុនមានកិ្ចចសនាទលើការជលួការយិល័យ និងមា៉ា សីុនចំលង សទិតទរកាមភតិសនារបតិបតថិ ដដលមានចំននួទឹក្របាក្ជ់លួអបផរមា
នាទពលអនាគត មានដូចខាងទរកាម៖ 
 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 )កំ្ណ តស់មាគ ល់ ៣ .២(  )កំ្ណ តស់មាគ ល់៣ .២(  

     
រយៈទពលមនិទលើសពី ១ឆ្ប  ំ ៤.៨០០ ១៩.៤១៦ ៤.៨០០ ១៩.៥៦០ 

 
១៩. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ 
ទគាលការណ៍ដណនា ំ និងទគាលនទយបាយដដលបានអនុវតថទដ្ឋយរកុ្មហ ុន ទដើមផចីតដ់ចងនូវហានិភយ័ដដលទក្ើតទឡើងក្បុងសក្មមភាព
អាជីវក្មមមានដូចខាងទរកាម៖ 
 
)ក្( ហានិភយ័ឥណទាន 
ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាហានិភយ័ននការខាតបងរ់បាក្ចំ់ណូល និងការខាតបងទ់លើរបាក្ទ់ដើមក្បុងទរមងជ់ាសំវធិានធនជាក្ោ់ក្ ់
ទដ្ឋយស្ថរការមនិទូទាតស់ងបំណុលរបស់អបក្េចី ឬនដគូរពាណិជជក្មម តាមរយ:ការផឋល់ឥណទាន និងសក្មមភាពវនិិទយគ។ ក្តាថ ចមផង 
ដដលនាឱំ្យមានហានិភយ័ឥណទាន ទក្ើតទចញតាមរយ:ឥណទានផឋល់ដល់អតិថិជន។ ចំននួហានិភយ័ឥណទានទនឹះ រតូវបានបង្កា ញ
ជាតនមលទយងរបស់រទពយសក្មមទៅក្បុងតារាងតុលយការ។ សក្មមភាពឥណទានរតូវបានដណនាទំដ្ឋយទគាលនទយបាយឥណទាន ទដើមផី
ធានាថ្លទគាលបំណងទូទៅក្បុងការឱ្យេចីបានសទរមចទជាគជយ័។ ឧទាហរណ៍ ចំននួឥណទានមានគុណភាពលា ទហើយហានិភយ័       
ឥណទានរតូវបានដបងដចក្ យ៉ា ងលា។ ទគាលនទយបាយផឋល់ឥណទានបានបញ្ចូ លនូវទគាលនទយបាយផឋល់ក្មច ីទគាលនទយបាយ 
រទពយបញ្ញច ំ និងដំទណើ រការអនុមត័ឥណទានដដលរតូវអនុវតថ ទដើមផកីាតប់នទយនូវហានិភយ័ឥណទាន និងទដើមផធីានាថ្លបានអនុទោម
តាមទគាលការណ៍ដណនារំបស់ធនាគារជាតិននក្មពុជា។ 
 
រកុ្មហ ុនបានរក្ារទពយបញ្ញច ំ សរមាបធ់ានាដល់ឥណទានផឋល់ដល់អតិថិជនតាមទរមងជ់ាសិទនិទលើរទពយបញ្ញច ំ និងអបក្ធានា។ ការបា៉ា ន់
តនមលសមរសបគឺដផាក្ទលើតនមលរទពយបញ្ញច ំដដលបានវាយតនមលទៅទពលឱ្យេចី ទហើយជាទូទៅមនិមានការដក្ដរបទឡើយ ទលើក្ដលងដតទៅ
ទពលដដលរបាក្ក់្មចរីតូវបានវាយតនមលជាការសងសយ័។ 
 
(i) ការវាស់ដវងហានិភយ័ឥណទាន 
រកុ្មហ ុន វាយតនមលនូវក្រមតិរបដហលននការេក្ខានមនិទូទាតស់ងបំណុលរបស់អបក្េចីមាប ក្់ៗ  តាមរយ:ការទរបើរបាស់នូវគទរមាងវទិភាគ
ដដលបទងាើតទឡើងទដ្ឋយរកុ្មហ ុនតធ ល់ ទដ្ឋយទតថ តទលើស្ថទ នភាពរបាក្ចំ់ទណញនិងលំហូរស្ថចរ់បាក្។់ គណ:ក្មមការឥណទាន គឺជា
អបក្ទទលួេុសរតូវក្បុងការអនុមត័ទលើឥណទានផឋល់ដល់អតិថិជន។ 
 
(ii) ការរគបរ់គងក្រមតិហានិភយ័ និងបទញ្ច ៀសហានិភយ័ 
រកុ្មហ ុនរគបរ់គងក្រមតិ និងរតួតពិនិតយការរបមូលផឋុ ំហានិភយ័ឥណទានទៅទពលដដលវារតូវបានរក្ទ ើញ។ 
 
រកុ្មហ ុនទរបើរបាស់ទគាលនទយបាយ និងការអនុវតថជាទរចើន ទដើមផបីទញ្ជ ៀសហានិភយ័ឥណទាន។ ទគាលនទយបាយដដលមាន     
របសិទនភាពបំផុតក្បុងចំទណាមទគាលនទយបាយទាងំអស់ទនឹះ គឺការធានាទដ្ឋយយក្វតទុបញ្ញច ំពីអតិថិជនដដលជាការអនុវតថទូទៅមយួ។ 
រកុ្មហ ុនអនុវតថតាមទគាលការណ៍ដណនាសំឋីពីការទទលួយក្បាននូវរបទភទវតទុបញ្ញច ំ ឬការបទញ្ជ ៀសហានិភយ័ឥណទាន។ របទភទនន    
វតទុបញ្ញច ំសំខាន់ៗ  ដដលបានធានាទលើឥណទាន ផឋល់ដល់អតិថិជនមានដូចជា៖ 

· វតទុបញ្ញច ំជារទពយសមផតថិទាក្ទិ់ននឹងលំទៅដ្ឋឌ ន( មានដី អគារ និងរទពយទផសងៗ) និង 
· ការដ្ឋក្ប់ញ្ញច ំនូវរទពយសក្មមអាជីវក្មមទផសងៗ ដូចជាដី និងអគារជាទដើម។ 





 

 

(iii) ការរបឈមនឹងហានិភយ័ឥណទាន 

 
មនិទានហ់សួកាលកំ្ណតនិ់ងមនិមានឱ្នភាព 
របាក្ក់្មចដីល់អតិថិជនមនិហួសកាលកំ្ណតនិ់ងអនថ់យគឺជារបាក្ក់្មចដីដលមានគុណភាពលាសរមាបអ់តិថិជនដដលមនិមានបទ
ពិទស្ថធន។៏ ទសសនៈននការរគបរ់គងដដលថ្លលទនភាពននការធាល ក្ចុ់ឹះគឺទាប។ 
 
ឥណទានមានហានិភយ័ដដលហសួកាលកំ្ណតប់៉ាុដនថមនិមានឱ្នភាព 
ឥណទានដដលហួសកាលកំ្ណតស់ង តិចជាង ៣១នថងសរមាបឥ់ណទានរយៈទពលេលី និងតិចជាង ៩០នថង សរមាបឥ់ណទានរយៈ
ទពលដវង មនិរតូវបានចតទុ់ក្ថយចុឹះតនមលទទ លុឹះរតាដតមានពត័ម៌ានទផសងបញ្ញជ ក្ផ់ធុយពីទនឹះ។ 
 
ឱ្នភាពននក្មច ី
ឱ្នភាពឥណទានផថល់ដល់អតិថិជនមយួៗ គឺជារបទភទឥណទានដដលរកុ្មហ ុនកំ្ណតថ់្លមានភសថុតាងជាក្ោ់ក្ ់ និងការខាតបង ់
និងរពឹំងថ្លបានរបមូលទារមក្វញិតាមរបាក្ទ់ដើម និងការរបាក្ទ់ៅតាមកិ្ចចសនាឥណទានផថល់ដល់អតិថិជន។ 
 
អនុទោមទៅតាមទគាលការណ៍ដណនារំបស់ធនាគារជាតិននក្មពុជាសំវធិានធនទលើឥណទានអារក្ក្ ់ និងជាបស់ងសយ័រតូវបានទធវើទឡើង
សរមាបក់្មចដីល់អតិថិជនដដលមានការទូទាតហ់ួសកាលកំ្ណតទ់សមើ ឬទលើសពី ៣០នថងសរមាបរ់បាក្ក់្មចរីយៈទពលេលី និង ៨៩ នថង
សរមាបរ់បាក្ក់្មចរីយៈទពលដវង។ កំ្រតិអបផបរមាននឱ្នភាពសំរាបសំ់វធិានធន រតូវបានទធវើទឡើងអារស័យទលើចំណាតថ់្លប ក្ ់ ទលើក្ដលង
ដតមានពត័ម៌ានទផសងទទៀតដដលអាចបញ្ញជ ក្ប់ានពីសមតទភាពសងរបស់អបក្េចី។ 
 
)េ( ហានិភយ័របតិបតថកិារ 
ការខាតបងពី់ហានិភយ័របតិបតថិការ ដដលអាចទក្ើតមានទឡើងទដ្ឋយស្ថរដតក្ងវឹះខាត ឬបរាជយ័ននដំទណើ រការនផធក្បុង ធនធានមនុសស 
និងរបពន័ន ឬបណាឋ លមក្ពីក្តាថ ខាងទរៅ រតូវបានរគបរ់គងតាមរយ:ដំទណើ រការរគបរ់គងហានិភយ័របតិបតថិការ ដដលបានបទងាើតរចួ
ទហើយ ការរតួតពិនិតយ និងការរាយការណ៍ឱ្យបានរតឹមរតូវពីសក្មមភាពអាជីវក្មម ទធវើទឡើងទដ្ឋយដផបក្រតួតពិនិតយ និងគារំទដដលឯក្រាជយ
ពីដផបក្ អាជីវក្មម និងការរតួតពិនិតយដដលផឋល់ទដ្ឋយអបក្រគបរ់គង។ 
 
ការរគបរ់គងទលើហានិភយ័របតិបតថិការ តរមូវឱ្យបទងាើតនូវរចនាសមពន័ន តនួាទី និងទគាលនទយបាយរតួតពិនិតយចាស់ោស់មយួ។ 
ទគាលនទយបាយ និងវធិានការរតួតពិនិតយនផធក្បុងនីមយួៗរតូវបានអនុវតថ។ វធិានទាងំទនឹះរមួមានការបទងាើតនូវសិទនិអំណាចក្បុងការចុឹះ
ហតទទលខា ការកំ្ណតរ់បពន័នរតួតពិនិតយការទរៀបចំនូវនីតិវធីិ និងឯក្ស្ថរសំអាង។ ទាងំទនឹះរតូវរតួតពិនិតយទឡើងវញិជាបនថបនាធ បទ់ដើមផី
ទឆលើយតបទៅនឹងហានិភយ័របតិបតថិការអាជីវក្មមមរីកូ្ហិរញ្ដ វតទុ។ 
 
)គ( ហានិភយ័ទីផារ 
ហានិភយ័ទីផារ គឺជាហានិភយ័ននការខាតបងទ់ក្ើតពីការដរបរបួលមនិអំទណាយផលទៅក្បុងក្រមតិតនមល ឬអរតាទីផារដដលមាន
សមាសធាតុសំខានពី់រ គឺហានិភយ័រូបិយបណ័ត បរទទស និងហានិភយ័អរតាការរបាក្។់ 
 

 នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ នថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល ដុោល រអាទមរកិ្ ពានទ់រៀល 
 (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) (កំ្ណតស់មាគ ល់៣ .២ ) 

ឥណទានផឋល់ដល់អតិថិជន-ដុល៖     
មនិទានហ់ួសកាលកំ្ណត ់និងមនិថយចុឹះតនមល ៩៣.៨៤៤ ៣៧៩.៥៩៩ ៤៨.១៨៤ ១៩៦.៣៥០ 
 ៩៣.៨៤៤ ៣៧៩.៥៩៩ ៤៨.១៨៤ ១៩៦.៣៥០ 





 

 

ហានិភយ័ទីផារទក្ើតទចញពីសក្មមភាពជញួដូរ រតូវបានរគបរ់គងទដ្ឋយការកំ្ណតនូ់វទីផារសរមាបស់្ថទ នភាពជញួដូរ ទធៀបនឹងក្រមតិ
ហានិភយ័ទីផារដដលបានកំ្ណតទុ់ក្ជាមុន។ 
 
(i) ហានិភយ័របិូយបណ័ត បរទទស 
របាក្ចំ់ណូលជាចមផងរបស់រកុ្មហ ុន ទទលួបានជារបាក្ដុ់ោល រអាទមរកិ្។ ចំណាយជាចមផងរបស់រកុ្មហ ុន រតូវបានទូទាតជ់ារបាក្់
ដុោល រអាទមរកិ្។រទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុ និងបំណុលហិរញ្ដ វតទុរតូវបានរគបរ់គងជារបាក្ដុ់ោល រអាទមរកិ្ ដូទចបឹះរកុ្មហ ុន មនិមានការទតឋ ត
ទលើហានិភយ័រូបិយបណ័ត ជាស្ថរវនថទឡើយ។ 
 
(ii) ហានិភយ័អរតាការរបាក្ ់
ហានិភយ័អរតាការរបាក្ ់ គឺសំទៅទៅទលើអទសទរភាពននចំណូលការរបាក្សុ់ទន ទដ្ឋយស្ថរការដរបរបួលនូវក្រមតិអរតាការរបាក្ ់ និងការ
តល ស់បថូរទៅក្បុងសមាសភាពននរទពយសក្មម និងបំណុល។ ការទក្ើតទឡើងនូវហានិភយ័អរតាការរបាក្ ់ គឺមានទំនាក្ទំ់នងជាចមផងទៅ
ទលើឥណទាន របាក្ប់ទញ្ដ ើទៅធនាគារនិងរបាក្ក់្មច។ី 
 
ទដ្ឋយស្ថរដតរទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុភាគទរចើនមានរយ:ទពលេលី ទហើយអរតាការរបាក្ម់ានការតល ស់បថូរតាមអរតាទីផាររកុ្មហ ុនមនិបាន
ទរបើរបាស់ឧបក្រណ៍ហិរញ្ដ វតទុ សរមាបក់ារទបស់្ថា តនូ់វហានិភយ័អរតាការរបាក្ទ់នឹះទទ។ 
 
[ទំពរ័ទនឹះ រតូវបានទុក្ទចលទទទទដ្ឋយទចតនា] 

 
 



 
 

 

)ii). ហានិភយ័អរតាការរបាក្ ់ )ត(  
តារាងខាងទរកាមសទងខបពីការប៉ាឹះពាល់របស់រកុ្មហ ុនចំទពាឹះហានិភយ័អរតាការរបាក្។់ វារមួបញ្ចូ លទាងំឧបក្រណ៍ហិរញ្ដ វតទុរបស់រកុ្មហ ុនតាមតំរូវការដដលរតូវបានចតថ់្លប ក្ត់ាមរបទភទមុនននការកំ្ណតត់នមល
ទឡើងវញិននកិ្ចចសនាឬកាលបរទិចឆទកំ្ណត។់ 

 រយឹះទពលក្ំណតស់ង    
ឆ្ប ២ំ០២០ រហូតដល់១ដេ >១-៣ដេ >៣-១២ដេ >១-៥ឆ្ប  ំ ទលើសពី៥ឆ្ប  ំ ពុំមានការរបាក្ ់ សរុប អរតាការរបាក្ជ់ាមធយម 

% 
 

ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ 
         

រទពយសក្មមហរិញ្ដ វតទុ         
ស្ថចរ់បាក្ក់្បុងនដ  -     -     -     -     -     ១០.៤០៣   ១០.៤០៣   
របាក្ប់ទញ្ដ ើ នងិរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារជាតិននក្មពុជា  -     -     -     -     ៧៥.០០០   ៦.២៤៧   ៨១.២៤៧  ០.១២ 
របាក្ប់ទញ្ដ ើ នងិរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារជាតនិានា ដុល  ៨៤៦.៧៤២   -     -     -     -     -     ៨៤៦.៧៤២  ០.៥០ 
ឥណទានផឋល់ដល់អតថិិជន ដុល  -     ៣.៩៥៦   ៨៩.៨៨៨   -     -     -     ៩៣.៨៤៤  ៣-១៤ 
រទពយសក្មមទផសងៗ  -     -     -     -     -     ៥០   ៥០   
រទពយសក្មមហរិញ្ដ វតទុសរុប  ៨៤៦.៧៤២   ៣.៩៥៦   ៨៩.៨៨៨   -     ៧៥.០០០   ១៦.៧០០   ១.០៣២.២៨៦   

 
        

បំណុលហិរញ្ដ វតទុ         
បំណុលទផសងៗ*  -     -     -     -     -     ២៦.៧៧៦   ២៦.៧៧៦   
ទឹក្របាក្ជ់ំពាក្ភ់ាគីសមពន័នញ្ញដ តថ ិ  -     -     -     -     -     ៣៩.០៦០   ៣៩.០៦០   
បំណុលហិរញ្ដ វតទុសរុប  -     -     -     -     -     ៦៥.៨៣៦   ៦៥.៨៣៦   
         
គំោតការរបាក្ស់រុប  ៨៤៦.៧៤២   ៣.៩៥៦   ៨៩.៨៨៨   -     ៧៥.០០០   (៤៩.១៣៦)  ៩៦៦.៤៥០   
សមមូលនឹងពានទ់រៀល (ក្ំណតស់មាគ ល់៣ .២(  ៣.៤២៥.០៧

១  
 ១៦.០០២   ៣៦៣.៥៩៧   -     

៣០៣.៣៧៥  
 (១៩៨.៧៥៥)  ៣.៩០៩.២៩០   

*មនិគតិបញ្ចូ លនូវចំណូលមនិទានស់ទរមច និងបំណុលពននទផសងៗ 
 



 
 

 

)ii). ហានិភយ័អរតាការរបាក្ ់ )ត(  
 រយឹះទពលក្ំណតស់ង    

ឆ្ប ២ំ០១៩ រហូតដល់១ដេ >១-៣ដេ >៣-១២ដេ >១-៥ឆ្ប  ំ ទលើសពី៥ឆ្ប  ំ ពុំមានការរបាក្ ់ សរុប អរតាការរបាក្ជ់ាមធយម 
% 

 
ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ 

         
រទពយសក្មមហរិញ្ដ វតទុ         
របាក្ប់ទញ្ដ ើ នងិរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារជាតិននក្មពុជា  -     -     -     -     ៧៥.០០០   ៦.០៥៣   ៨១.០៥៣  ០.១២ 

របាក្ប់ទញ្ដ ើ នងិរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារជាតនិានា ដុល  ៧០៣.២៣២   -     ៣០០.០០០   -     -     -    
 

១.០០៣.២៣២  ១-៣ 
ឥណទានផឋល់ដល់អតថិិជន ដុល  -     -    ៤២.៩២៦ ៥.២៥៨  -     -     ៤៨.១៨៤  ៣-១៨ 
រទពយសក្មមទផសងៗ  -     -     -     -     -     ៥.២៤៤   ៥.២៤៤   
រទពយសក្មមហរិញ្ដ វតទុសរុប  ៧០៣.២៣២   -     ៣៤២.៩២៦   ៥.២៥៨   ៧៥.០០០   ១១.២៩៧  ១.១៣៧.៧១៣   

 
        

បំណុលហិរញ្ដ វតទុ         
បំណុលទផសងៗ*  -     -     -     -     -     ២៨.១២៤   ២៨.១២៤   
ទឹក្របាក្ជ់ំពាក្ភ់ាគីសមពន័នញ្ញដ តថ ិ  -     -     -     -     -     ៣១.៤៦៧   ៣១.៤៦៧   
បំណុលហិរញ្ដ វតទុសរុប  -     -     -     -     -     ៥៩.៥៩១   ៥៩.៥៩១   
         
គំោតការរបាក្ស់រុប  ៧០៣.២៣២   -     ៣៤២.៩២៦   ៥.២៥៨   ៧៥.០០០   (៤៨.២៩៤)  ១.០៧៨.១២២   
សមមូលនឹងពានទ់រៀល (ក្ំណតស់មាគ ល់៣ .២(  ២.៨៦៥.៦៧០   -     ១.៣៩៧.៤២៣   ២១.៤២៦   ៣០៥.៦២៥   (១៩៦.៧៩៨) ៤.៣៩៣.៣៤៧   

*មនិគតិបញ្ចូ លនូវចំណូលមនិទានស់ទរមច និងបំណុលពននទផសងៗ 
 
 



 
 

 

( ( ហានិភយ័លទនភាពទូទាតស់ងបំណុល 
ហានិភយ័លទនភាពទូទាតស់ងបំណុល ទាក្ទ់ងនឹងលទនភាពរក្ាស្ថចរ់បាក្ង់្កយរសួលឱ្យបានរគបរ់គាន ់ ទដើមផបំីទពញកិ្ចចសនា និង
កាតពវកិ្ចចហិរញ្ដ វតទុ ទៅទពលដល់ការកំ្ណតស់ងនូវតនមលសមទហតុផលរមួ។ 
 
បដនទមពីទលើការអនុវតថនយ៍៉ា ងទពញទលញតាមតរមូវការននលទនភាពទូទាតស់ងស្ថចរ់បាក្ង់្កយរសួល គណៈរគបរ់គងរកុ្មហ ុន បាន
រតួតពិនិតយយ៉ា ងហមតច់តទ់ៅទលើលំហូរស្ថចរ់បាក្ចូ់ល និងលំហូរស្ថចរ់បាក្ទ់ចញ ក្បុងគមាល តននអាយុកាលតាមរយៈការយិបរទិចឆទនន
របាយការណ៍។ ការដរបរបួលននឥណទាន និងរបាក្បទញ្ដ ើរបស់អតិថិជន រតូវបានរតួតពិនិតយ តាមដ្ឋន ទហើយតរមូវការស្ថចរ់បាក្ង់្កយ
រសួល រតូវបានទធវើការដក្តរមូវ ទដើមផកំី្ណតឱ់្យចាស់នូវរទពយសក្មមជាស្ថចរ់បាក្ង់្កយរសួលឱ្យបានរគបរ់គាន ់ទដើមផបំីទពញ        កិ្ចច
សនា និងកាតពវកិ្ចចហិរញ្ដ វតទុរបស់េលួន ទៅទពលដល់កាលកំ្ណត។់ 
 
 
 

)ទំពរ័ទនឹះរតូវទុក្ឱ្យចទនាល ឹះទំទនរទដ្ឋយទចតនា(  
 



 

 

( ( ហានិភយ័លទនភាពទូទាតស់ងបំណុល  )ត(  
តារាងខាងទរកាម គឺការវភិាគននរទពយសក្មមហិរញ្ដ វតទុ និងបំណុលហិរញ្ដ វតទុននធនាគារ ទៅតាមរកុ្មដដលពាក្ព់ន័ន រមួបញ្ចូ លទាងំការទូទាតដ់ល់ទពលកំ្ណតស់ង។ 

រយឹះទពលក្ំណតស់ង   
ឆ្ប ២ំ០២០ រហូតដល់១ដេ >១-៣ដេ >៣-១២ដេ >១-៥ឆ្ប  ំ ទលើសពី៥ឆ្ប  ំ ពុំមានការរបាក្ ់ សរុប 

 
ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ 

        
រទពយសក្មមហរិញ្ដ វតទុ        
ស្ថចរ់បាក្ក់្បុងនដ  ១០.៤០៣   -     -     -     -     -     ១០.៤០៣  
របាក្ប់ទញ្ដ ើ នងិរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារជាតិននក្មពុជា  ៦.២៤៧   -     -     -     -     ៧៥.០០០   ៨១.២៤៧  
របាក្ប់ទញ្ដ ើ នងិរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារជាតនិានា ដុល  ៨៤៦.៧៤២    -     -     -     -     ៨៤៦.៧៤២  
ឥណទានផឋល់ដល់អតថិិជន ដុល  -     ៣.៩៥៦   ៨៩.៨៨៨   -     -     -     ៩៣.៨៤៤  
រទពយសក្មមទផសងៗ  -     -     -     -     -     ៥០   ៥០  
រទពយសក្មមហរិញ្ដ វតទុសរុប  ៨៦៣.៣៩២   ៣.៩៥៦   ៨៩.៨៨៨   -     -     ៧៥.០៥០   ១.០៣២.២៨៦  

 
       

បំណុលហិរញ្ដ វតទុ        
បំណុលទផសងៗ*  ២៦.៧៧៦   -     -     -     -     -     ២៦.៧៧៦  
ទឹក្របាក្ជ់ំពាក្ភ់ាគីសមពន័នញ្ញដ តថ ិ  -     -     ៣៩.០៦០   -     -     -     ៣៩.០៦០  
បំណុលហិរញ្ដ វតទុសរុប  ២៦.៧៧៦   -     ៣៩.០៦០   -     -     -     ៦៥.៨៣៦  
        
អតិទរក្ស្ថចរ់បាក្សុ់ទន )គមាល ត(  
) 

 ៨៣៦.៦១៦   ៣.៩៥៦   ៥០.៨២៨   -     -     ៧៥.០៥០   ៩៦៦.៤៥០  
សមមូលនឹងពានទ់រៀល (ក្ំណតស់មាគ ល់៣ .២(  ៣.៣៨៤.១១២   ១៦.០០២   ២០៥.៥៩៩   -     -     ៣០៣.៥៧៧   ៣.៩០៩.២៩០  

 

*មនិគតិបញ្ចូ លនូវចំណូលមនិទានស់ទរមច និងបំណុលពននទផសងៗ 
 
 



 

 

( ( ហានិភយ័លទនភាពទូទាតស់ងបំណុល  )ត(  
 រយឹះទពលក្ំណតស់ង   

ឆ្ប ២ំ០១៩ រហូតដល់១ដេ >១-៣ដេ >៣-១២ដេ >១-៥ឆ្ប  ំ ទលើសពី៥ឆ្ប  ំ ពុំមានការរបាក្ ់ សរុប 

 
ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ ដុោល រអាទមរកិ្ 

        
រទពយសក្មមហរិញ្ដ វតទុ        
របាក្ប់ទញ្ដ ើ នងិរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារជាតិននក្មពុជា  ៦.០៥៣   -     -     -     ៧៥.០០០   -  ៨១.០៥៣  
របាក្ប់ទញ្ដ ើ នងិរបាក្ត់មាល់ទៅធនាគារជាតនិានា ដុល  ៧០៣.២៣២   -     ៣០០.០០០   -     -     -     ១.០០៣.២៣២  
ឥណទានផឋល់ដល់អតថិិជន ដុល  -     -    ៤២.៩២៦ ៥.២៥៨  -     -     ៤៨.១៨៤  
រទពយសក្មមទផសងៗ  -     -     ៤.៨៧៥   -     -     ៣៦៩   ៥.២៤៤  
រទពយសក្មមហរិញ្ដ វតទុសរុប  ៧០៩.២៨៥   -     ៣៤៧.៨០១   ៥.២៥៨   ៧៥.០០០   ៣៦៩   ១.១៣៧.៧១៣  

 
       

បំណុលហិរញ្ដ វតទុ        
បំណុលទផសងៗ*  ២៨.១២៤   -     -     -     -     -     ២៨.១២៤  
ទឹក្របាក្ជ់ំពាក្ភ់ាគីសមពន័នញ្ញដ តថ ិ  -     -     ៣១.៤៦៧   -     -      ៣១.៤៦៧  
បំណុលហិរញ្ដ វតទុសរុប  ២៨.១២៤   -     ៣១.៤៦៧   -     -     -     ៥៩.៥៩១  
        
អតិទរក្ស្ថចរ់បាក្សុ់ទន )គមាល ត(  
) 

 ៦៨១.១៦១   -     ៣១៦.៣៣៤   ៥.២៥៨   ៧៥.០០០   ៣៦៩   ១.០៧៨.១២២  
សមមូលនឹងពានទ់រៀល (ក្ំណតស់មាគ ល់៣ .២(   ២.៧៧៥.៧៣១   -     ១.២៨៩.០៦១   ២១.៤២៦   ៣០៥.៦២៥   ១.៥០៤   ៤.៣៩៣.៣៤៧  

*មនិគតិបញ្ចូ លនូវចំណូលមនិទានស់ទរមច និងបំណុលពននទផសងៗ 
 
 



 

 

(ង( ការរគបរ់គងទដើមទុន 
)i) បទបផញ្ដតថទិដើមទុន 
និយតក្ររបស់រកុ្មហ ុន គីធនាគារជាតិននក្មពុជាបានកំ្ណត ់និងតាមដ្ឋនតរមូវការមូលធនសរមាបរ់កុ្មហ ុន ទាងំអស់។ 
 
ទគាលការណ៍របស់រកុ្មហ ុន គឺរតូវរក្ាមូលដ្ឋឌ នទដើមទុនរងឹមា ំ ទដើមផរីក្ាទំនុក្ចិតថទីផារ និងទដើមផរីទរទងដ់ល់ការអភវិឌណនព៏ាណិក្មម 
បដនទមទទៀត។ ផលប៉ាឹះពាល់ទលើការរតឡបម់ក្វញិននក្រមតិទដើមទុនរបស់មាច ស់ភាគហ ុនរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ ទហើយរកុ្មហ ុន បាន
ទទលួស្ថគ ល់នូវតំរូវការ ទដើមផរីក្ាតុលយភាពរវាងរបាក្ចំ់ទណញដដលេពស់ជាងទនឹះដដលអាចទធវើទៅបាន ជាមយួនឹងការបទងាើន  
និងអតទរបទយជនមូ៏លបរតដដលផថល់ទដ្ឋយស្ថទ នភាពទដើមទុន។ 
 
រកុ្មហ ុន និងរបតិបតិថការតាមបទបញ្ដតថិនីមយួៗរបស់េលួន រតូវបានអនុទោមទៅតាមតរមូវការមូលធនទាងំអស់ដដលបានកំ្ណតពី់
ខាងទរៅសរមាបរ់យៈទពលទនឹះ។ 
 
(ii) ការដបងដចក្ទដើមទុន 
ការដបងដចក្មូលធនរវាងរបតិបតឋិការជាក្ោ់ក្ ់ និងសក្មមភាព គឺមានទំហំធំទធងដដលជំរុញដល់ការបទងាើនរបសិទនភាពននរបាក្់
ចំទណញដដលសទរមចបានទលើទដើមទុនដដលបានបរមុងទុក្។ ចំនួនទដើមទុនដដលបានបរមុងទុក្សរមាបរ់បតិបតឋិការ ឬសក្មមភាព
នីមយួៗដផាក្ទលើទដើមទុនតាមបទបញ្ដតថិ។ 
 
២០ គពឹត្តិការណ៍សគកាយការយិបរសិចចទរបាយការណ៍ 
រកុ្មហ ុនបានកំ្ណតរ់ពឹតថិការណ៍ជំុវញិបញ្ញា ជំងឺ កូ្វតី-១៩ ដដលជាជំងឺរាតតាតជាសក្ល ជារពឹតថិការណ៍មនិតរមូវឱ្យទធវើនិយត័ក្មម 
ទដ្ឋយស្ថរមនិមានផលប៉ាឹះពាល់ទៅទលើស្ថទ នភាពហិរញ្ដ វតទុ និងលទនផលហិរញ្ដ វតទុគិតរតឹមនថងទី៣១ ដេធបូ ឆ្ប ២ំ០២០ និងសរមាប់
ការយិបរទិចឆទដដលបានបញ្ចប។់ រកុ្មរបឹក្ាភបិាលបានរតួតពិនិតយយ៉ា ងដិតដល់នូវវវិឌណនភាពននទរាគតារតាតទនឹះ និងផលប៉ាឹះពាល់
នន ឥទនិពលរបស់វាទៅទលើរកុ្មហ ុន ទសដឌកិ្ចច និងរបជាជនទូទៅ។ 
 
នាកាលបរទិចឆទននរបាយការណ៍ទនឹះការផធុឹះទឡើងទៅរបទទសក្មពុជាទៅដតអាចរគបរ់គងបាន ទដ្ឋយមានក្មមវធីិចក្វ់ា៉ា ក្សំ់្ថងជាតិ និង
ការអនថរាគមនពី៍រដ្ឋឌ ភបិាលឱ្យបានទានទ់ពលទវោតាមរយៈនីតិក្មមននបទបផញ្ដតថិបដនទម ទដើមផទីបស់្ថា តក់ាររកី្រាលដ្ឋលននវរីុសទៅក្បុង 
រពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ 
 
២១ សេចរតីអនុញ្ញញ ត្ិននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុសរមាបចុ់ងការយិបរទិចឆទ នថងទី ៣១ ដេធបូ ឆ្ប  ំ២០២០ រតូវបានអនុមត័ឱ្យទចញផាយទដ្ឋយរកុ្មរបឹក្ាភបិាល 
កាលបរទិចឆទនថងទី១៩ ដេទមស្ថ ឆ្ប ២ំ០២១។ 
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1. Overview and Vision 

 
1.1 Overview 
Century Cambo Development Plc, licensed microfinance institution, is a public limited company 

dually registered with Ministry of Commerce and granted with a permanent license from National 

Bank of Cambodia to legally offer microfinance services to the public residing across the country. 

 

Century has its registered head office within #74, Russian Federation Boulevard, Chong Thnal Lek 

Village, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia. 

 

1.2 Vision 
Century Cambo Development Plc is created in the aim of serving the public with tailored 

microfinance services to contribute into Cambodia’s economic development specifically by helping 

the community people to improve their livelihoods with necessary financial supports in order to 

increase their household income and to better operate their small and medium scale business 

activities as well as to support the needs for home improvements, acquisition of home appliances, 

and other personal and household consumptions of Cambodia’s communities.  

 

 
  



 

 

2. Chairwoman’s Messages 

Over the past two decades, Cambodia has undergone a significant transition, 

reaching lower middle-income status in 2015 and aspiring to attain upper middle-

income status by 2030. Driven by garment exports and tourism, Cambodia’s 

economy has sustained an average real growth rate of 7.7 percent between 1998 

and 2019, making it one of the fastest-growing economies in the world. The global 

shock triggered by the COVID-19 pandemic significantly impacted Cambodia’s 

economy in 2020 at a time when Cambodia also faces the partial suspension of 

preferential access to the EU market under the “Everything but Arms” initiative. 

The outbreak caused sharp deceleration in most of Cambodia’s main engines of 

growth — tourism, manufacturing exports, and construction — which together accounted for more 

than 70 percent of the country’s growth in 2019 and almost 40 percent of paid employment. The 

economy in 2020 registered negative growth of -3.1 percent, the sharpest decline in Cambodia’s 

recent history. Cambodia’s economy is expected to start recovering from 2021, growing at 4 

percent, helped by an improving external environment and unprecedented government support. The 

COVID-19 outbreak and slow recovery in global economic activity, alongside prolonged financial 

market turmoil, poses risks to Cambodia’s growth outlook. 

 

However, despite the impact from the widespread COVID-19, the banking sector in Cambodia 

remained stable and resilient thanks to the sustainable development of the sector. The total assets in 

the banking system reached 217 percent of the gross domestic product (GDP) with an annual growth 

rate of 15.7 percent. Additionally, customer credit reached 140 percent of the GDP with an annual 

growth rate of 16.9 percent, and the customer deposit had a moderate growth rate of 15.4 percent, 

reaching 123 percent of the GDP. Specifically and straight-forwarded to the Cambodian microfinance, 

this sector made remarkable progress in the socioeconomic development and played a significant 

role in providing a significant number of financially excluded people with access to adapted financial 

services which improves financial inclusion in Cambodia. Delivering microfinance products and 

services takes various forms, including group lending, individual, and corporate especially SMEs. As of 

2020, the sector has provided various types of financial services to 2 million individuals and SMEs 

through 6 MDIs and 75 MFIs and has created jobs for about 30 thousand employees. Nevertheless, 

the road ahead remains uncertain, even with signs of economic recovery and the global vaccine 

rollout, there are still significant uncertainties surrounding the evolution of the pandemic, uneven 

economic recovery and scarring in some sectors, which will weigh on the future growth potential of 

the economy.  

 

In response to the pandemic, the National Bank of Cambodia (NBC) introduced numerous measures 

to cushion any economic and social impacts through supporting measures and regulatory forbearance 

to the banking system to enable the system to continue to serve the economy. First and foremost, 

the NBC has eased monetary policy conditions to provide liquidity to banks and financial institutions. 

In addition, to help relieve the financial burden for individuals and businesses, since April 2020, banks 

and financial institutions have been allowed to conduct loan restructuring. These measures have 

helped maintain the credit quality and enhance the liquidity risk management in the banking system, 

thus keeping a low non-performing loan (NPL) ratio and reasonable profitability. 

 

Specifically to Century, like many companies, we suspended our staff travel and postponed large 

events while instead encouraging the uses of digital and social media/networking tools and platforms 

to perform virtual staff engagement, gathering and meetings as well as key stakeholders and vendors 

in order to ensure smoothness and continuity of our business operations. In our office, we relocated 

some staff around and initiated and allowed staff to work from home for some time to ensure social 

distancing and strictly implemented COVID-19 prevention guidelines issued by the Ministry of Health 

and the concerned authorities. For the safety of our staff and customers, we strongly encouraged 

clients and staff to engage in digital banking services as such ATM, contactless cards, mobile banking, 

internet banking, and so on so forth. If a particular client, stakeholder or vendor is in strong need to 



 

 

visit us in person, we assured that everyone follows the COVID-19 prevention guidance of the 

Ministry of Health to keep everyone safe, and we need our visitors, clients, and staff to follow social 

distancing and office entrance protocols (mask wearing, hand sanitizing with alcohol lotion or gel, 

temperature checks, and scanning of STOP COVID QR Code). 

 

Although 2020 has been an unprecedented challenging year, the shareholders and Board of Directors 

of Century have confidence that leadership, strategy and people of the institution still ensure 

smoothness and continuity of our business operations for all stakeholders. As Chairwoman and on 

behalf of shareholders, board of directors, committees, management, and staff, I would like to give a 

deepest and sincere thanks to regulators, concerned authorities especially National Bank of 

Cambodia, customers, business partners, and all of other stakeholders for their ongoing supports and 

constructive advices and feedbacks as well as fruitful collaborations for altogether successes and joint 

contributions to create positive impacts to the society. I strongly hope that all stakeholders will 

continue those great acts in the upcoming new years ahead. 

 
 
 
_______________________ 
 

CHEONG OI YU IVY 

Chairwoman



 

 

 
 
3. Shareholders and Shareholding Composition 

 
 
 
 
 

 2020 2019 
 Holding Number of Amount Holding Number of Amount 
 % Share USD % Share USD 
       
Mrs. Cheong Oi Yu Ivy 52% 1,950 780,000 52% 1,950 780,000 

    
   

 
       
       
Mr. Hsiao I-Huan 40% 1,500 600,000 40% 1,500 600,000 
       
       
       
       
Mr. Wong Kelvin 8% 300 120,000 8% 300 120,000 

 100% 3,750 1,500,000 100% 3,750 1,500,000 



 

 

 
4. Organizational Structure 
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5. Products and Services 

 
Century Cambo Development Plc offers its targeted customers who are economically active 

people residing in Cambodia with the following loan products to fulfill their needs for businesses and 

household consumptions: 

 
5.1 Medium Loan 

This type of loan is offered in amount up to 10% of Century’s net worth while its tenor is max at 

240 months. 

 

5.2 Small Loan 

This type of loan is offered in amount up to USD 10,000 or KHR 40 million while its tenor is max at 

36 months. 

 

 

5.3 Micro Loan 

This type of loan is offered in amount up to USD 1,000 or KHR 4 million while its tenor is max at 12 

months. 

 

 

5.4 Staff Loan 

This type of loan is offered in amount up to 10 times of individual salary while its tenor is max at 36 

months. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
6. Audited Financial Statements 

Statement of financial 
position 

  31 December 2020 31 December 2019 

 Note USD KHR’000 USD KHR’000 

   (Note 3.2)  (Note 3.2) 

Assets      

Cash on hand  5  10,403   42,080   -     -    

Deposits and placements with the 

 National Bank of Cambodia 6  81,247   328,644   81,053   330,291  

Deposits and placements with  

 other banks – net 7  846,742   3,425,071   1,003,232   4,088,170  

Loans to customers – net 8  91,946   371,922   47,929   195,311  

Other assets   50   202   5,244   21,369  

Property and equipment 9  2,167   8,766   24,544   100,017  

Intangible assets 10  5,463   22,098   6,312   25,721  

Total assets   1,038,018   4,198,783   1,168,314   4,760,879  

      

Liabilities and equity      

Liabilities      

Amounts due to a related party 11  39,060   157,998   31,467   128,228  

Other liabilities 12  26,776   108,309   28,254   115,134  

Current income tax liabilities 13  10   40   53   216  

Total liabilities   65,846   266,347   59,774   243,578  

      

Equity      

Share capital 14  1,500,000   6,000,000   1,500,000   6,000,000  

Accumulated losses   -     -     238   970.00  

Regulatory reserve   (527,828)  (2,133,856)  (391,698)  (1,578,854) 

Cumulative translation difference   -     66,292   -     95,185  

Total equity   972,172   3,932,436   1,108,540   4,517,301  

Total liabilities and equity   1,038,018   4,198,783   1,168,314   4,760,879  



 

 

Statement of profit or loss 
and other comprehensive 
income 

  

For the year ended For the year ended 

 

Note 31 December 2020 31 December 2019 

  USD KHR’000 USD KHR’000 

   (Note 3.2)  (Note 3.2) 

      

Interest income 15  17,223   70,218   10,057   40,751  

Other income   600   2,446   -     -    

Total operating income   17,823   72,664   10,057   40,751  

Personnel expenses 16  (105,654)  (430,751)  (91,532)  (370,888) 

General and administrative expenses 17  (23,441)  (95,569)  (42,204)  (171,011) 

Depreciation and amortisation 9 and 10  (23,226)  (94,692)  (23,226)  (94,112) 

Provision for bad and doubtful debts 8  (1,643)  (6,699)  (163)  (660) 

Net operating loss   (136,141)  (555,047)  (147,068)  (595,920) 

Income tax expense   (227)  (925)  (101)  (409) 

Net loss for the year   (136,368)  (555,972)  (147,169)  (596,329) 

Other comprehensive (loss)/income -      

Currency translation difference   -     (28,893)  -     68,185  

Total comprehensive loss for the year   (136,368)  (584,865)  (147,169)  (528,144) 

 

 



 

 

Statement of changes in equity 

 

 

  Share capital Accumulated losses Regulatory Reserve 

Cumulative 

translation 

difference  Total 

  USD KHR'000 USD KHR'000 USD KHR'000 KHR'000 USD KHR'000 

   (Note 3.2)  (Note 3.2)  (Note 3.2) (Note 3.2)  (Note 3.2) 

           

Balance at 1 January 2020   1,500,000   6,000,000   (391,698) (1,578,854)  238   970   95,185   1,108,540   4,517,301  

Net loss for the year   -     -     (136,368)  (555,972)  -     -     -     (136,368)  (555,972) 

Transfer to regulatory reserve   -     -     238   970   (238)  (970)  -     -     -    

Currency translation difference  -     -     -     -     -     -     (28,893)  -     (28,893) 

Balance at 31 December 2020  1,500,000   6,000,000   (527,828) (2,133,856)  -     -     66,292   972,172   3,932,436  

           

           

Balance at 1 January 2019   1,500,000   6,000,000   (244,291)  (981,561)  19   76   27,000   1,255,728   5,045,515  

Net loss for the year   -     -     (147,169)  (596,329)  -     -     -     (147,169)  (596,329) 

Transfer to regulatory reserve   -     -     (219)  (887)  219   887   -     -     -    

Net effect of prior year adjustments   -     -     (19)  (77)  -     -     -     (19)  (77) 

Currency translation difference  -     -     -     -     -     7   68,185   -     68,192  

Balance at 31 December 2019  1,500,000   6,000,000   (391,698)  (1,578,854)  238   970   95,185   1,108,540   4,517,301  



 

 

Statement of cash flows 

  
For the year ended 
31 December 2020 

For the year ended 
31 December 2019 

 Note USD  KHR’000  USD  KHR’000 
   (Note 3.2)  (Note 3.2) 
      
Operating activities       
Loss before income tax   (136,141)  (555,047)  (147,068)  (595,920) 

Adjustments for:      

Depreciation and amortisation 9 and 10  23,226   94,692   23,226   94,112  

Provision for bad and doubtful loans 8  1,643   6,699   163   660  

Operating loss before working capital changes   (111,272)  (453,656)  (123,679)  (501,148) 

Net changes in:      
Loans to customers   (45,660)  (186,156)  (39,114)  (159,390) 
Other assets   5,194   21,176   (4,966)  (20,236) 
Amounts due to a related party    7,593   30,957   31,467   128,228  
Other liabilities   (1,478)  (6,026)  16,557   67,470  

Cash used in operations   (145,623)  (593,705)  (119,735)  (485,076) 

Income tax paid   (270)  (1,101)  (52)  (212) 

Net cash used in operating activities   (145,893)  (594,806)  (119,787)  (485,288) 

      

Net change in cash and cash equivalents  (145,893)  (594,806)  (119,787)  (485,288) 

Cash and cash equivalents, beginning of year  1,009,285   4,112,836   1,129,072   4,536,611  

Currency translation difference    - (25,610)  -  61,513  

Cash and cash equivalents, end of year   863,392   3,492,420   1,009,285   4,112,836  

 
  



 

 

Notes to the financial 
statements 

1. General information 
Micro Financial Institution Century Cambo Development Plc (“the Company”) is a public limited company incorporated in 
the Kingdom of Cambodia and registered with the Ministry of Commerce under registration no. Co. 1565 E/2012 dated 22 
April 2014. On 6 May 2016, the Company completed its re-registration with the receipt of certificate no. 00011579 from 
the Ministry of Commerce. On 30 September 2014, the Company obtained its license from the National Bank of 
Cambodia (“NBC”) to operate as a micro finance institution. 
 
The Company is principally engaged in providing loans to local customers through its head office based in Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia. There have been no significant changes in the nature of principal activities during the financial 
year. 
 
The registered and business address of the Company is at No. 74, Confederation Russian Boulevard, Sangkat Teuk Thla, 
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. 
 
As at 31 December 2020, the Company had 11 employees (2019: 11). 

2. Statement of compliance with CIFRS for SMEs 

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Cambodian International Financial 

Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (“CIFRS for SMEs”), which have been adopted by the Ministry of 

Economy and Finance, under Prakas No. 068BK MEF dated 8 January 2009, and the National Accounting Council, under 

Announcement No. 097/09 MEF dated 28 August 2009. 

 

3. Significant accounting policies 

3.1 Basis of preparation 

The financial statements of the Company, which are expressed in United States Dollars (“USD”), are prepared under the 

historical cost of convention and drawn up in accordance with CIFRS for SMEs. 

 

3.2 Functional and presentation currency 

The national currency of Cambodia is the Khmer Riel (“KHR”). However, as the Company transacts its business and 

maintains its accounting records primarily in USD, Management has determined the USD to be the Company’s currency 

for measurement and presentation purposes as it reflects the economic substance of the underlying events and 

circumstances of the Company. 

 

Transactions in foreign currencies, other than USD, are translated to USD at the foreign exchange rate ruling at the date 

of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than USD at the reporting date are 

translated into USD at the rate of exchange ruling at that date. Exchange differences arising on translation are recognised 

in other comprehensive income. 
 

The translations of USD amounts into KHR as presented in the financial statements are included solely to comply with the 

requirement pursuant to the Law on Accounting and Auditing dated 11 April 2016, and have been made using the 

prescribed official exchange rate based on the following applicable exchange rate per USD1 as announced by the General 

Department of Taxation (“GDT”). Starting from January 2020, the GDT instructed to use the rates published by National 

Bank of Cambodia: 



 

 

 

   2020   2019 

Average rate 4,077* 4,052 

Closing rate 4,045 4,075 

 
*Average rates are calculated based on daily closing rate during the year 
 

Such translated amounts are unaudited and should not be construed as representations that the USD amounts represent, 

or have been or could be, converted into KHR at that or any other rate of exchange. 

 

3.3 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and balances with other banks which are readily convertible into 

known amounts of cash which are subject to an insignificant risk of changes in value. 

 

3.4 Deposits and placements with the National Bank of Cambodia 

Deposits and placements with the NBC, including statutory deposits, are stated at cost. A statutory deposit is maintained 

with the NBC in compliance with the Cambodian Law on Banking and Financial Institutions and is determined by defined 

percentages of minimum share capital as required by the NBC and is not available to finance the Company’s day-to-day 

operations.  Hence, statutory deposit is not considered as part of cash and cash equivalents for the purpose of the 

statement of cash flows. 

 

3.5 Deposits and placements with other banks 

Deposits and placement with other banks are stated at cost. 

 

3.6 Other assets 

Other assets are carried at cost. An estimate is made for doubtful receivables based on a review of outstanding amounts 

at the reporting date. 

3.7 Loans to customers 

Loans to customers are recognized initially at fair value plus any directly attributable transaction costs and subsequently 

measured at amortised cost using the effective interest method. Loans to customers are stated at the amount of principal 

plus accrued interest less allowance for bad and doubtful loans. 

 

Loans are written off to the statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans are provisioned in 

full and remain unpaid after maturity date or when the certainty of being uncollectable is proven. Loans written-off are 

taken out of the outstanding loan portfolio and deducted from the allowance for bad and doubtful loans. 

 

Recoveries of loans previously written-off are disclosed as other operating income in the statement of profit or loss and 

other comprehensive income. 

 

3.8 Property and equipment 
Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Historical cost includes 
expenditure that is directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable 
of operating in the manner intended by Management. 
 

The Company adds the cost of replacement to the carrying amount of an item of property and equipment when the cost 

incurred is expected to provide incremental future benefits to the Company, and the carrying amount of the replaced part 

is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive 

income during the period in which they are incurred. 

 

Depreciation 

Depreciation is calculated to write off the cost of items of property and equipment less the estimated residual value on a 

straight-line method over their respective estimated useful lives, as follows: 

 

 

 Useful life 

Computer and office equipment 5 years 

Motor vehicles 5 years 

 



 

 

The residual values, useful life and depreciation method are reviewed at each financial year to ensure that the amount, 

method and years of depreciation are consistent with previous estimates and the expected pattern of consumption of the 

future economic benefits embodied in the items of property and equipment. 

 

Fully depreciated property and equipment are retained in the financial statements until they are disposed of or written off. 

 

Impairment testing of non-financial assets 

For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are largely independent 

cash inflows (cash-generating units). As a result, some assets are tested individually for impairment and some are tested 

at the cash-generating unit level. 

 
An impairment loss is recognised for the amount by which the asset or cash-generating unit’s carrying amount exceeds its 
recoverable amount, which is the higher of fair value less costs to sell and value-in-use. To determine the value-in-use, 
Management estimates expected future cash flows from each cash-generating unit and determines a suitable interest 
rate in order to calculate the present value of those cash flows. The data used for impairment testing procedures are 
directly linked to the Company’s latest approved budget, adjusted as necessary to exclude the effects of future 
reorganisations and asset enhancements. Discount factors are determined individually for each cash-generating unit and 
reflect their respective risk profiles as assessed by Management. 
 
Assets that are subject to depreciation or amortisation are assessed at each reporting date to determine whether there is 
any indication that the assets are impaired. Where there is any indication that an asset may be impaired, the carrying 
value of the asset (or cash-generating unit) to which the asset has been allocated) is tested for impairment. An 
impairment loss is recognised for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount.  

 
The recoverable amount is the higher of an asset’s (or cash-generating unit’s) fair value less costs to sell and its value in 
use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately 
identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are 
reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date. 

All assets are periodically reassessed for indications that an impairment loss previously recognised may no longer exist. An 
impairment charge would be reversed if the cash-generating unit’s recoverable amount exceeded its carrying amount. 

3.9 Intangible assets 

Intangible assets comprise of computer software licenses and related costs, and is carried at cost less accumulated 

amortisation and accumulated impairment losses, if any. Computer software costs are amortised on a straight-line 

method over the expected useful lives of 10 years. 

 

Costs incurred in planning or evaluating software proposals, or in maintaining systems after implementation, are not 

capitalised. 

 

3.10 Other liabilities 

Other liabilities are recognised initially at the transaction price (including transaction costs) and subsequently measured at 

amortised cost using the effective interest method. 

3.11 Financial Instruments 
Financial assets 
The Company’s financial assets include loans to customers, cash and cash equivalents, deposits and placements with the 
NBC and with other banks and other assets. These financial assets are recognised initially at the transaction price. 
Subsequently they are measured at amortised cost using the effective interest method, less provisions for impairment.  
 
Where there is objective evidence that the carrying amounts of receivables are not recoverable, an impairment loss is 
recognised in profit or loss. 
 
Financial liabilities 

The Company’s financial liabilities include amounts due to shareholders and other liabilities. Financial liabilities are 

recognised initially at transaction price. After initial recognition, they are measured at amortised cost using the effective 

interest method. Other liabilities have normal credit terms and do not bear interest. 

 

3.12 Equity, reserves and accumulated losses 

Share capital represents the nominal value of shares that have been issued. Accumulated losses include all current and 

prior years’ losses. 



 

 

 

3.13 Regulatory provision 

The Company follows the credit classification and provisioning for financial institutions in accordance with Prakas No. 7-

017-344, dated 1 December 2017 as issued by the NBC providing guidance on credit classification and regulatory 

provisioning for financial institutions in Cambodia, as summarised below: 

 

Classification Number of days past due Provision rate 

Long-term loans (more than one year)  

Standard 0 – 29 days 1% 

Special mention 30 – 89 days 3% 

Substandard 90 – 179 days 20% 

Doubtful 180 – 359 days 50% 

Loss Over 359 days 100% 

   

Short-term loans (less than one year)  

Normal 0 – 14 days 1% 

Special mention 15 – 30 days 3% 

Substandard 31 – 60 days 20% 

Doubtful 61 – 90 days 50% 

Loss Over 90 days 100% 

 

 

Article 73 of the Prakas on Credit Risk Grading and Impairment Provisioning requires the Company to compare the 

provision calculated in accordance with CIFRS for SMEs and Prakas No 7-017-344 and, accordingly: 

 

1. In case the regulatory provision calculated in accordance with the said Prakas is lower than the provision 

calculated in accordance with CIFRS for SMEs, the Company shall record the provision calculated in accordance 

with CIFRS for SMEs. 

2. In case the regulatory provision calculated in accordance with the said Prakas is higher than the provision 

calculated in accordance with CIFRS for SMEs, the Company shall record the provision calculated in accordance 

with CIFRS for SMEs and transfer the difference, which represents the additional provision required, from 

retained earnings or accumulated loss account into regulatory reserve in the equity section of the statement or 

financial position. 
  



 

 

3.14 Income and expense recognition 

Interest income and expense are recognised in profit or loss using the effective interest method. The ‘effective interest 

rate’ is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and receipts through the expected life of the 

financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or 

financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all 

contractual terms of the financial instrument, but not future credit losses. 

 

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and fees and points paid or received that are an 

integral part of the effective interest rate. Transaction costs include incremental costs that are directly attributable to the 

acquisition or issue of a financial asset or financial liability. 

 

Interest income and expense presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income include 

interest on financial assets and financial liabilities measured at amortised cost calculated on an effective interest basis. 

 

3.15 Operating leases 

Leases where substantially all the risks and rewards of ownership of assets remain with the leasing company are 

accounted for as operating leases. Payments made under operating leases are recognised in the statement of profit or 

loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the term of the lease. Lease commitments are not 

recognised as liabilities until the obligation to pay becomes due. 

 

3.16 Income taxes 

Tax expense recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income comprises the sum of deferred 

tax and current tax not recognised directly in equity. 

 

Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, fiscal authorities relating to the 

current or prior reporting periods, that are unpaid at the reporting date. Current tax is payable on taxable profit, which 

differs from profit or loss in the financial statements. Calculation of current tax is based on tax rates and tax laws that have 

been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.  

 

Deferred income taxes are calculated using the liability method on temporary differences between the carrying amounts 

of assets and liabilities and their tax bases. Deferred tax assets and liabilities are calculated, without discounting, at tax 

rates that are expected to apply to their respective period of realisation, provided those rates are enacted or substantively 

enacted by the end of the reporting period. 

 

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that the underlying tax loss or deductible temporary 

difference will be able to be utilised against future taxable income. This is assessed based on the Company’s forecast of 

future operating results, adjusted for significant non-taxable income and expenses and specific limits on the use of any 

unused tax loss or credit.  Deferred tax liabilities are generally provided for in full. 

 

Deferred tax assets and liabilities are offset only when the Company has a right and intention to set off current tax assets 

and liabilities from the same taxation authority. Changes in deferred tax assets or liabilities are recognised as a 

component of tax income or expense in profit or loss, except where they relate to items that are recognised in other 

comprehensive income (such as revaluation of land) or directly in equity, in which case the related deferred tax is also 

recognised in other comprehensive income or equity, respectively. 
  



 

 

3.17 Related parties 

A related party is a person or entity that is related to the Company. A related party transaction is a transfer of resources, 

services or obligations between the Company and its related party, regardless of whether a price is charged. 

 
a.      A person or a close member of that person’s family is related to the Company if that person:  

i. Has control or joint control over the Company; 
ii. Has significant influence over the Company; or 
iii. Is a member of the key management personnel of the Company. 

 
b.      An entity is related to the Company if any of the following conditions applies: 

i. The Company are members of the same group. 
ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity. 
iii. Both entities are joint ventures of the same third party. 
iv. On entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity. 
v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefits of employees of the Company. 
vi. The entity is controlled or jointly-controlled by a person identified in a. above. 
vii. A person identified in a.i. above has significant influence over the entity or is a member of the key management 

personnel of the ultimate holding company or the entity. 
viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the 

Company. 

 

4 Significant accounting estimates, assumptions and judgments  

The Company makes estimates, assumptions and judgments concerning future transactions which may not equal actual 

results. The accounting estimates, assumptions and judgments which may cause significant impact on the current 

recognition and measurement of assets, liabilities, income and expenses are summarised below: 

 

a.  Significant accounting estimates and assumptions 

Impairment 

In assessing impairment, Management estimates the recoverable amount of each asset or cash-generating units based on 

expected future cash flows and uses an interest rate to discount them. Estimation uncertainty relates to assumptions 

about future operating results and the determination of a suitable discount rate.  

 

Useful life of depreciable assets 

Management reviews its estimate of the useful life of depreciable assets at each reporting date, based on the expected 

utility of the assets. 

 

Income tax expenses  

The Company will recognise liabilities for expected tax expenses based on an estimate of whether the taxes are due 

through Management’s current interpretation of the various tax legislations which are subject to periodic changes. The 

final determination of tax expenses will be made following examination by the General Department of Taxation. 

 

When the final tax outcome of these matters is different from the amount that were initially recognised, such differences 

will impact the tax provision in the financial year in which such determination is made. 
 
Recognition of deferred tax assets 
The extent to which deferred tax assets can be recognised is based on an assessment of the probability that future taxable 
income will be available against which the deductible temporary differences and tax loss carry-forwards can be utilised. In 
addition, significant judgement is required in assessing the impact of any legal or economic limits or uncertainties in 
various tax jurisdictions. 

 

b. Significant accounting judgments 

The directors are not aware of any critical judgments in relation to the amounts in the financial statements. 
 
  



 

 

5. Cash on hand 

 
Cash on hand is further analysed as follows: 
  

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

By currency:     

US Dollars 6,691 27,065  -     -    

Khmer Riels 3,712 15,015  -     -    

 10,403 42,080  -     -    

 
6. Deposits and placements with the National Bank of Cambodia 

 
 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Statutory deposit*  75,000 303,375 75,000 305,625 

Current account 6,247 25,269 6,053 24,666 

 81,247 328,644 81,053 330,291 

 
(*) Under NBC Prakas B7-01-136 dated 15 October 2001, micro-finance institutions are required to maintain a statutory deposit 
of 5% of their registered capital with the NBC. This deposit is not available for use in the Company’s day-to-day operations but 
is refundable when the Company voluntarily ceases to operate its business in Cambodia. Statutory deposit earns interest at 
the rate of 0.12% per annum (2019: 0.12% per annum). 
 

7. Deposits and placements with other banks - net 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Cash in bank:     

Savings account  846,742   3,425,071   503,232   2,050,670  

Term deposits  -     -     500,000   2,037,500  

  846,742   3,425,071   1,003,232   4,088,170  

 
Further analysis is as follows:  

By currency:     

US Dollars 846,742 3,425,071 1,003,232 4,088,170 

 
8. Loans to customers - net 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Loans to customers at amortised costs  93,844   379,599   48,184   196,350  

Allowance for bad and doubtful loans  (1,898)  (7,677)  (255)  (1,039) 

Loans to customers - net 91,946 371,922 47,929 195,311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The movements in allowance for bad and doubtful loans to customers are as follows: 

 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

At 1 January  255   1,039   92   375  

Provision for the year  1,643   6,699   163   660  

Currency translation difference  -     (61)   -      4  

At 31 December  1,898   7,677   255   1,039  

 

Loans to customers are analysed as follows: 

 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

By maturity:     

Within one year 93,844  379,599  43,763  178,334  

From one to five years  -     -    4,421  18,016  

  93,844   379,599   48,184   196,350  

     

By currency:     

US Dollars  80,000   323,599  43,767  178,350  

Khmer riel  13,844   56,000  4,417 18,000 

  93,844   379,599   48,184   196,350  

     

By economic sector:     

Household/Family 93,844 379,599 48,184 196,350 

     

By residency status:     

Residents 93,844 379,599 48,184 196,350 

     

By relationship:     

Staff  53,844   217,799   44,417   180,999  

External customers  40,000   161,800   3,767   15,351  

 93,844 379,599  48,184   196,350  

     

By performance:     

Standard loans     

Secured 80,000  323,600  40,000  163,000  

Unsecured 13,844  55,999  8,184  33,350  

 93,844 379,599 48,184 196,350 

 
  2020  2019 

By interest rate (per annum):     

Individual loans 3%-14% 3%-18% 

 
  



 

 

9. Property and equipment 

 

Computer and 
office 
equipment Motor vehicles Total 

 USD USD USD KHR (‘000)  

    (Note 3.2) 

Gross carrying amount     

Balance as at 1 January 2020  1,883   110,000   111,883  455,923 

Currency translation difference  -     -     -     (3,356) 

Balance as at 31 December 2020  1,883   110,000   111,883   452,567  

     

Accumulated depreciation     

Balance as at 1 January 2020  1,172   86,167   87,339   355,906  

Depreciation  377   22,000   22,377   91,231  

Currency translation difference  -     -     -     (3,336) 

Balance as at 31 December 2020  1,549   108,167   109,716   443,801  

Carrying amounts at 31 December 2020  334   1,833   2,167   8,766  

     

 

Computer and 
office 
equipment 

Motor  
vehicles Total 

 USD USD USD KHR (‘000) 

    (Note 3.2) 

Gross carrying amount     

Balance as at 1 January 2019  1,883   110,000   111,883  449,546 

Currency translation difference  -     -     -    6,377 

Balance as at 31 December 2019  1,883   110,000   111,883   455,923  

     

Accumulated depreciation     

Balance as at 1 January 2019 796 64,167 64,963 261,021 

Depreciation  376   22,000   22,376   90,668  

Currency translation difference  -     -     -    4,217 

Balance as at 31 December 2019  1,172   86,167   87,339   355,906  

Carrying amounts as at 31 December 2019  711   23,833   24,544   100,017  

  



 

 

10. Intangible asset 

 Computer software 

 USD KHR’000 

  (Note 3.2) 

   

Gross carrying amount   

Balance as at 1 January 2020  8,500   34,638  

Currency translation difference  -     (255) 

Balance as at 31 December 2020  8,500   34,383  

   

Accumulated amortisation   

Balance as at 1 January 2020  (2,188)  (8,917) 

Amortisation  (849)  (3,461) 

Currency translation difference  -     93  

Balance as at 31 December 2020  (3,037)  (12,285) 

Carrying amounts as at 31 December 2020  5,463   22,098  

   

Gross carrying amount   

Balance as at 1 January 2019  8,500   34,153  

Currency translation difference  -   485  

Balance as at 31 December 2019  8,500   34,638  

   

Accumulated amortisation   

Balance as at 1 January 2019  (1,338)  (5,376) 

Amortisation  (850)  (3,444) 

Currency translation difference  -     (97) 

Balance as at 31 December 2019  (2,188)  (8,917) 

Carrying amounts as at 31 December 2019  6,312   25,721  

 
11. Related party balances and transactions 
The following balance is outstanding with a related party: 
 

  31 December 2020 31 December 2019 

 Relationship USD KHR’000 USD KHR’000 

   (Note 3.2)  (Note 3.2) 

Amounts due to a related party      

Mr. Hsiao Yen Chih Shareholder 39,060 157,998 31,467 128,228 

 

The amounts due to a related party is unsecured, free of interest and repayable on demand. 

 

During the year, the following transactions are entered with a related party: 

 

  31 December 2020 31 December 2019 

 Relationship USD KHR’000 USD KHR’000 

   (Note 3.2)  (Note 3.2) 

      

Mr. Hsiao Yen Chih Shareholder     

Paid on behalf   (121,779)  (496,493)  (31,467)  (128,228)  

Expense reimbursements   114,168   465,463   -     -    

 

  



 

 

13. Other liabilities 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Salaries and other benefits  18,775   75,945   14,321   58,358  

Accrued expenses  8,001   32,364   13,803   56,246  

Other taxes payables  -     -     130   530  

  26,776   108,309   28,254   115,134  

 

14. Income tax 

a. Income tax expense 

In accordance with Cambodia’s tax regulations, the Company has an obligation to pay tax on income at the rate of 20% of 

taxable income or a minimum tax at 1% of annual turnover, inclusive of all taxes, except value-added tax, whichever is higher. 

 

Income tax expense for the year is summarized as follows: 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Current income tax  227 925  101  409 

 

Reconciliation between loss before income tax and estimated taxable income  

A reconciliation between accounting loss before income tax and estimated taxable income for the year ended  

31 December 2020 is shown below: 

 For the year ended For the year ended 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Accounting loss before tax  (136,141)  (555,047)  (147,068)  (595,920) 

Add non-deductible expenses  21,095   86,004  9,068  36,744  

Movement of deferred tax not recognized  115,046   469,043   138,000   559,176  

Estimated taxable income  -     -     -     -    

Income tax at 20% (A)  -     -     -     -    

Minimum tax at 1% of revenue (B)  227   925  101  409  

Estimated current income tax expense 

  (higher of A or B)  227   925   101   409  

 

The Company’s tax returns are subject to examination by the GDT. Because the application of tax laws and regulations on many 

types of transactions is susceptible to varying interpretations, the amounts reported in the financial statements could be 

changed at a later date upon final determination by the GDT. 

 

The taxation system in Cambodia is relatively new and is characterised by numerous taxes and frequently changing legislation 

which is often unclear and subject to interpretation. Oftentimes, different interpretations exist among numerous taxation 

authorities and jurisdictions. Taxes are subject to reviews and investigations by a number of authorities that are enabled by law 

to impose severe fines, penalties and interest charges. 

 

These facts may create tax risks in Cambodia, substantially greater than in other countries. Management believes that tax 

liabilities have been adequately provided for based on its interpretation of tax legislation. However, the relevant authorities 

may have differing interpretations and the effects could be significant. 
 
 
 
b. Unrecognized deferred tax assets  
Tax losses incurred in any tax year can be carried forward to offset against profit realised in the next five tax years subject 
to the following conditions: 

 The loss must be recorded in the ToI return and submitted to the GDT on time; 

 The business objective of the Company must not have changed; and 

 The Company must not have received a unilateral tax re-assessment. 



 

 

 
Deferred tax assets in respect of the tax losses are not recognised in the financial statements because it is not probable 
that future taxable profits will be available against which the Company can use the benefits therefrom. 
 

c. Current income tax liability 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

As at 1 January  53   216   4   16  

Charge during the year  227   925   101   409  

Income tax paid  (270)  (1,101)  (52)  (212) 

Currency translation difference  -   -   -   3  

As at 31 December  10   40   53   216  

 

15. Share capital 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Registered, issued and fully paid:     

3,750 ordinary shares with par value of USD400 per share  1,500,000   6,000,000   1,500,000   6,000,000  

 

As at 31 December 2020, the Company’s shareholders and their respective interests are as follows: 

 2020  2019  

 % of Number of Amount % of Number of Amount 

 ownership shares USD ownership shares USD 

       

Mrs. Cheong Oi Yu Ivy 52 1,950 780,000 52 1,950 780,000 

Mr Hsiao I-Huan 40 1,500 600,000 40 1,500 600,000 

Mr. Wong Kelvin 8 300 120,000 8 300 120,000 

 100 3,750 1,500,000 100 3,750 1,500,000 

       

In equivalent       

KHR’000 (Note 3.2)   6,000,000   6,000,000 

 

16. Interest income 

 

For the year ended  

31 December 2020 

For the year ended  

31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Deposits and placements with banks  15,069   61,436   8,973   36,359  

Loans to customers  2,154   8,782   1,084   4,392  

  17,223   70,218   10,057   40,751  

  



 

 

17. Personnel Costs 

 

For the year ended  

31 December 2020 

For the year ended  

31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Salaries   101,026   411,883   88,376   358,100  

Other staff costs   4,628   18,868   3,156   12,788  

  105,654   430,751   91,532   370,888  

 

18. General and administrative expenses 

 

For the year ended  

31 December 2020 

For the year ended  

31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Consultancy and professional fees  8,515   34,716   28,658   116,122  

License fees  5,000   20,385   5,040   20,422  

Office rental   4,800   19,570   4,800   19,450  

Communication  2,814   11,473   2,814   11,402  

Other expenses  2,312   9,425   892   3,615  

  23,441   95,569   42,204   171,011  

 

19. Commitments and contingencies 

Lease commitment 

The Company has the following future minimum lease commitment for the lease of its office under operating lease 

arrangements: 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Within one year 4,800 19,416 4,800 19,560 

 

20. Financial risk management 

The guidelines and policies adopted by the Company to manage the risks that arise in the conduct of their business activities are 

as follows: 

 

a. Credit risk 

Credit risk is the potential loss of revenue and principal losses in the form of specific allowances as a result of defaults by the 

borrowers or counterparties through its lending and investing activities. The primary exposure to credit risk arises through its 

loans to customers. The amount of credit exposure in this regard is represented by the carrying amounts of the assets on the 

statement of financial position. The lending activities are guided by the Company’s credit policy to ensure that the overall 

objectives in the area of lending are achieved; i.e., that the loans portfolio is strong and healthy and credit risks are well 

diversified. The credit policy documents the lending policy, collateral policy and credit approval processes and procedures 

implemented to ensure compliance with NBC Guidelines. 

 

The Company holds collateral against loans to customers in the form of mortgage interests over property and guarantees. 

Estimates of fair value are based on the value of collateral assessed at the time of borrowing, and generally are not updated 

except when a loan is individually assessed as doubtful. 

i.  Credit risk measurement 

The Company assesses the probability of default of individual counterparties by focusing on a borrowers’ forecasted profit and 

cash flows. The credit committee is responsible for approving loans to customers. 

 

ii.   Risk limit control and mitigation policies 

The Company manages limits and controls the concentration of credit risk whenever it is identified. 

 



 

 

The Company employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The most traditional of these is the taking 

of security in the form of collateral for loans to customers, which is a common practice. The Company implements 

guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk mitigation. The principal collateral types to 

secure for loans to customers are: 

 Mortgages over residential properties (land, building and other properties); and 

 Charges over business assets such as land and buildings. 

 

iii. Exposure to credit risk with regards to loans to customers 

 

 31 December 2020 31 December 2019 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 3.2)  (Note 3.2) 

     

Loans to customers - gross     

Neither past due nor impaired 93,844 379,599 48,184 196,350 

 93,844 379,599 48,184 196,350 

 

Neither past due nor impaired 

Neither past due nor impaired loans to customers are good quality loans to customers for which there is no experience of 

default. These loans are supported by collaterals and Management views that likelihood of default is relatively low. 

 

Past due but not impaired loans 

Past due but not impaired loans to customers are those for which contractual interest or principal payments that are past 

due less than 30 days for short-term loans and 90 days for long-term loans, unless other information is available to 

indicate otherwise. 

 

Impaired loans 
Individually impaired loans to customers are loans to customers for which the Company determines that there is objective 
evidence of impairment and it does not expect to collect all principal and interest due according to the contractual terms 
of the loans to customers. 
 

In compliance with NBC Guidelines, an allowance for doubtful loans to customers is made for loans to customers with 

payment overdue more than 30 days for short-term loans and 89 days for long-term loans.  A minimum level of specific 

allowance for impairment is made depending on the classification concerned, unless other information is available to 

substantiate the repayment capacity of the counterparty. 

 

b. Operational risk 

The operational risk losses which would result from inadequate or failed internal processes, people and systems or from 

external factors is managed through established operational risk management processes, proper monitoring and 

reporting of the business activities by control and support units which are independent of the business units and oversight 

provided by the Management. 

 

The operational risk management entail the establishment of clear organisational structure, roles and control policies. 

Various internal control policies and measures have been implemented. These include the establishment of signing 

authorities, defining system parameters controls, streamlining procedures and documentation.  These are reviewed 

continually to address the operational risks of its micro-finance business. 
 

c. Market risk 

Market risk is the risk of loss arising from adverse movement in the level of market prices or rates, the two key 

components being foreign currency exchange risk and interest rate risk. 

 

 

i.  Foreign currency exchange risk 

The Company’s revenue is principally earned in USD. The Company’s expenditure is principally paid in USD. Monetary assets 

and liability are significantly dominated in USD. The Company does not therefore have significant exposure to foreign 

currency risk. 

 

ii.  Interest rate risk  



 

 

Interest rate risk refers to the volatility in net interest income as a result of changes in the levels of interest rates and shifts in 

the composition of the assets and liabilities. The exposure to interest rate risk relate primarily to its loans. 

 

Since the majority of financial assets are not subject to significant change with the market rates, the Company does not use 

derivative financial instruments to hedge such risk.  
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The table below summarises the Company’s exposure to interest rate risks. It includes the Company’s financial instruments at carrying amounts, categorised by the earlier of contractual re-

pricing or maturity dates. 

         

 Up to 1 >1 – 3 >3 – 12 >1 – 5 Over 5 Non-interest   

2020 month month month years years bearing Total Interest rates 

 USD USD USD USD USD USD USD % 

Financial assets         

Cash on hand  -     -     -     -     -     10,403   10,403   

Deposits and placements with the 

National Bank of Cambodia  -     -     -     -     75,000   6,247   81,247  0.12 

Deposits and placements with other 

 banks – gross  846,742   -     -     -     -     -     846,742  0.50 

Loans to customers – gross  -     3,956   89,888   -     -     -     93,844  3-14 

Other assets  -     -     -     -     -     50   50   

Total financial assets  846,742   3,956   89,888   -     75,000   16,700   1,032,286   

         

Financial liabilities         

Other liabilities *  -     -     -     -     -     26,776   26,776   

Amounts due to a related party  -     -     -     -     -     39,060   39,060   

Total financial liabilities  -     -     -     -     -     65,836   65,836   

         

Total interest pricing gap  846,742   3,956   89,888   -     75,000   (49,136)  966,450   

Equivalent to KHR’000 (Note 3.2)  3,425,071   16,002   363,597   -     303,375   (198,755)  3,909,290   

    * Excludes other taxes payable



 

 

 Up to 1 >1 – 3 >3 – 12 >1 – 5 Over 5 Non-interest   

2019 month month month years years bearing Total Interest rates 

 USD USD USD USD USD USD USD % 

Financial assets         

Deposits and placements with the 

National Bank of Cambodia  -     -     -     -     75,000   6,053   81,053  0.12 

Deposits and placements with other 

banks – gross  703,232   -     300,000   -     -     -     1,003,232  1-3 

Loans to customers – gross  -     -    42,926 5,258  -     -     48,184  3-18 

Other assets  -     -     -     -     -     5,244   5,244   

Total financial assets  703,232   -     342,926   5,258   75,000   11,297   1,137,713   

         

Financial liabilities         

Other liabilities *  -     -     -     -     -     28,124   28,124   

Amounts due to a related party  -     -     -     -     -     31,467   31,467   

Total financial liabilities  -     -     -     -     -     59,591   59,591   

         

Total interest pricing gap  703,232   -     342,926   5,258   75,000   (48,294)  1,078,122   

Equivalent to KHR’000 (Note 3.2)  2,865,670   -     1,397,423   21,426   305,625   (196,798)  4,393,347   

* Excludes other taxes payable



 

 

d. Liquidity risk 

Liquidity risk relates to the ability to maintain sufficient liquid assets to meet its financial commitments and obligations when 

they fall due at a reasonable cost. 

In addition to full compliance of all liquidity requirements, the Management of the Company closely monitors all inflows and 

outflows and the maturity gaps through periodical reporting.  Movements in loans and customers’ deposits are monitored and 

liquidity requirements adjusted to ensure sufficient liquid assets to meet its financial commitments and obligations as and 

when they fall due. 
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The following table provides an analysis of the financial assets and liabilities of the Company into relevant maturity groupings, including instalments due. 

        

 Up to 1 >1 – 3 >3 – 12 >1 – 5 Over 5 No fixed  

2020 month month month years years maturity date Total 

 USD USD USD USD USD USD USD 

Financial assets        

Cash on hand  10,403   -     -     -     -     -     10,403  

Deposits and placements with the 

National Bank of Cambodia  6,247   -     -     -     -     75,000   81,247  

Deposits and placements with other 

 banks – gross  846,742    -     -     -     -     846,742  

Loans to customers – gross  -     3,956   89,888   -     -     -     93,844  

Other assets  -     -     -     -     -     50   50  

Total financial assets  863,392   3,956   89,888   -     -     75,050   1,032,286  

        

Financial liabilities        

Other liabilities *  26,776   -     -     -     -     -     26,776  

Amounts due to a related party  -     -     39,060   -     -     -     39,060  

Total financial liabilities  26,776   -     39,060   -     -     -     65,836  

        

Net liquidity surplus (gap)  836,616   3,956   50,828   -     -     75,050   966,450  

Equivalent to KHR’000 (Note 3.2)  3,384,112   16,002   205,599   -     -     303,577   3,909,290  

* Excludes other taxes payable



 

 

 
        

 Up to 1 >1 – 3 >3 – 12 >1 – 5 Over 5 No fixed  

2019 month month month years years maturity date Total 

 USD USD USD USD USD USD USD 

Financial assets        

Deposits and placements with the 

 National Bank of Cambodia  6,053   -     -     -     75,000   -  81,053  

Deposits and placements with 

 banks – gross  703,232   -     300,000   -     -     -     1,003,232  

Loans to customers – gross  -     -    42,926 5,258  -     -     48,184  

Other assets  -     -     4,875   -     -     369   5,244  

Total financial assets  709,285   -     347,801   5,258   75,000   369   1,137,713  

        

Financial liabilities        

Other liabilities *  28,124   -     -     -     -     -     28,124  

Amounts due to a related party  -     -     31,467   -     -      31,467  

Total financial liabilities  28,124   -     31,467   -     -     -     59,591  

        

Net liquidity surplus (gap)  681,161   -     316,334   5,258   75,000   369   1,078,122  

Equivalent to KHR’000 (Note 3.2)  2,775,731   -     1,289,061   21,426   305,625   1,504   4,393,347  

* Excludes other taxes payable 
  



 

 

e. Capital management 

i) Regulatory capital  

The Company’s lead regulator, the NBC, sets and monitors capital requirements for the Company as a whole. 

 

The Company’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain market confidence and to sustain further 

development of the business. The impact of the level of capital on shareholders’ return is also recognised and the Company 

recognised the need to maintain a balance between the higher returns that might be possible with greater gearing and 

advantages and security afforded by a sound capital position. 

 

The Company has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year. 

 

ii) Capital allocation  

The allocation of capital between specific operations and activities is, to a large extent, driven by optimisation of the return 

achieved on the capital allocated. The amount of capital allocated to each operation or activity is based primarily upon the 

regulatory capital. 

 

21. Events after the reporting date 
The Company considers the events surrounding the ongoing COVID-19 (coronavirus) pandemic as non-adjusting subsequent 
events, which do not impact its financial position and performance as at 31 December 2020 and for the year then ended. The 
Board of Directors is closely monitoring the evolution of this pandemic, including how it may affect the Company, the economy 
and the general population. 
 
As at the date of this report, the outbreak in Cambodia is still manageable as backed up by the continuing roll out of the 
national vaccination program and timely intervention by the government through the legislation of additional regulations 
to curb the spread of the virus in Cambodia. 

 

22. Authorization of financial statements 

The financial statements as at 31 December 2020 and for the year then ended were approved for issue by the Board of Directors 

on 13 April 2021. 

 

 
 


