
រ�យ�រណ៍
�ប�ំ���ំ

�ពៃឆ��បឌិត វត��ន និង�ពទទួលយក�ន េ�គជ័យរួម

២០
២០



មាតិក

(Khmer)

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០

អំពី សម្បត�ិ ហ� យែនន 

ភាគទុនិក 

រចនាសម�័ន� 

ចំណាប់អរម�ណ៍អគ�នាយក្របតិបត�ិ 

បណា� ញករយិាលយ័ 

ផលតិផលឥណទន 

លទ�ផលសេង�បែផ�ក្របតិបត�ិករ 

ករអភិវឌ្ឍផលតិផល និងសកម�ភាពទីផ្សោរ

ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងុ

ករទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�ម

អតិថិជនរបសេ់យើង

របាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

របាយករណ៍សវនករឯករជ

១

២

៣

៤

៥

៦

៨

៩

៩

១០

១១

១១

១៤



អំពី សម្បត�ិ ហ� យែនន

សម��ត�ិ ���យែនន ផ�ល់ជូននូវដំេ�ះ��យែផ�កហិរ��វត��េ�យេស�ើ�ព���េ��ន់អតិថិជន សហ��ស���តតូចបំផុត ��តតូចនិង

���តមធ��ម ែដល�ន�ពសម�សបបំផុត�មួយនឹងត�ម�វ�ររបស់ពួកេគ�ំង�រេ�បើ��ស់�លក�ណៈ���ល់ខ��ន    និង�ជីវកម�។

កម���កំពុងទទួល�ន�ររ�កចេ�មើន�ពិេសសេលើ�រេ�បើ��ស់េស�ហិរ��វត��ស��ប់�កុមហ៊ុន         និងអតិថិជនែដល�នចំណ�ល

មធ��ម។ េដើម��ីបែន�ម�ព�យ�សួលក��ង�រេ�បើ��ស់េស�ហិរ��វត�� សម��ត�ិ ���យែនន   �នេ�ជើសេរ�ស�កុម�រ�រែដល�នជំ�ញ

វ����ជីវៈ និងបទពិេ�ធន៍ ែដល�ន�រយល់ដឹង�នេ�ចើនពី���ន�ព និងត�ម�វ�ររបស់អតិថិជន   និងេរៀបចំនូវដំេ�ះ��យែដល

�ន�ពសម�សបេ��មលក�ខណ�នីមួយៗ។ �មួយនឹងេស�ឥណ�ន�េ�ចើន�បេភទ       អតិថិជននឹងមិន�ន�រ�ព�យ�រម�� 

លក�ខណ�ែដលេយើងផ�ល់ជូន��ស់�កពីលក�ខណ��ក់ែស�ងរបស់ពួកេគេ�ះេឡើយ។ េយើងក៏�នគេ��ងផ�ល់ជូន េស�ហិរ��វត���

េ�ចើនេទៀតេ��ន់អតិថិជនរបស់េយើង �ំង�ឯកត�ជន �គ��រ �ជីវកម����តតូច និង���ប័ន។   េយើង�នេ�ទន�ពចំេ�ះកិច�ខិត

ខំ�បឹងែ�បង�ត�ស��យផ��វរបស់េយើងេដើម��ីេធ�ើបដិវត�េស�ឌីជីថលហិរ��វត��េ�កម��� េហើយេយើង�នទំនុកចិត�ក��ង�រសំេរចបំណង��

���របស់េយើងក��ង�រ���យ����ប័នហិរ��វត��ែបបឌីជីថល�នមុខេគេ�ក��ង�បេទសកម���។ សម��ត�ិ ���យែនន   �នគុណសម��ត�ិ

�េ�ចើនក��ង�រ�បកួត�បែជងេ�េលើទីផ��រ ក��ងេ�ះ�ប់ប���ល�ំង�រផ�ល់េស�េ��ន់អតិថិជនេ�ទី�បជុំជន  �ពរ�ង�ំៃនហិរ��វត��

�ពបត់ែបនខ�ស់ៃនេស�បេ�មើអតិថិជន និងបទពិេ�ធន៍ខ�ស់របស់�កុម�រ�ររបស់េយើង។          េ��ម�រ�ំ�ទពីអតិថិជនេ��គប់

មជ�����ន សម��ត�ិ ���យែនន នឹង�ំមកនូវ�រ���ស់ប��រវ�ជ��នស��ប់សង�ម�តិ  �មរយៈ�រផ�ល់ជូនេស�េ��ន់�ប�ជនកម���។

��រពិត ���ប័នមួយមិន�ចដំេណើរ�រ�នេ�យរលូនេ�ះេទ      ដ�ប�បុគ�លិកៃន���ប័នេ�ះ���នទស��នវ�ស័យច��ស់�ស់ 

និង�ម�រចង់�ននូវ�ពរ�កចេ�មើនស��ប់ខ��នឯង���ល់ និងមនុស��េ�ជុំវ�ញខ��ន។ សម��ត�ិ ���យែនន  ជ�មុញេលើកទឹកចិត�បុគ�លិក

េ�ក��ង���ប័នរបស់េយើងឲ���ន�ពេជឿ�ក់េលើទស��នវ�ស័យរបស់ខ��នេគ���ល់ េដើម��ីវ�វត�ខ��នឲ���ន់ែតល��បេសើរ។ េ�លបំណងរបស់

េយើងែតម����ងគត់េ�ះគឺេធ�ើឲ���កុម�រ�ររបស់េយើង�នជីវ�ព          និង���ន�ព�ន់ែតល��បេសើរេ�ៃថ�អ�គតេ��ម�ក��េ���ក 
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“ េ�គជ័យរបស់អ�ក �េ�គជ័យៃនេយើង�ំងអស់���! ”



ទស្សនវិសយ័ និង េបសកកម�

គឺក� យខ�ួនជាស� បន័ហិរ�� វត�ុែដលទទួលបាននូវទំនុកចិត�ក�ុងករផ�ល់នូវដំេណាះ្រសយែផ�កហិរ�� វត�ុែដលមានភាពៃច�្របឌិត និង

្របកបេដយគុណតៃម� ស្រមាបភ់ាពេជាគជយ័របស់អតិថិជន និងសង�មជាតិ។

េដើម្បកី� យខ�ួនជាស� បន័ហិរ�� វត�ុល�បំផុតស្រមាបអ់តិថិជន សម��ត�ិ ���យែនន និងបុគ�លិក្របកនខ់� បនូ់វេគាលករណ៍ៃនគុណតៃម�

ចំនួន 3៖

េផា� តេលើអត�្របេយាជនៃ៍នករបេង�ើតឲ្យមានលក�ណៈពិេសស េ្រកមករយល់ច្បោស់ពីទីផ្សោរ និងអតិថិជន

េផា� តេលើវត�មានរបស់ផលិតផល េសវកម� និងៃថ�សមរម្យ

េផា� តេលើដំេណាះ្រសយ ែដលបេង�ើតឲ្យមានេជាគជយ័ដល់ អតិថិជន ភាគទុនិក ្រគបអ់�កពកព់ន័� និេយាជិត និងសង�មជាតិ

ទស��នវ�ស័យ និងេបសកកម�

�ពៃច��បឌិត

វត��ន និង�ពទទួលយក�ន

េ�គជ័យរួម
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ភាគទុនិក

រចនាសម�័ន�

សម��ត�ិ ���យែនន �ន�ប់េផ�ើម�បតិបត�ិ�ររបស់ខ��ន េ�ក��ង ែខឧស� ���ំ2015   ែដល�នបុគ�លិកបេ�មើ�រ 50 �ក់ និង��

ចំនួន 2 ទី�ំង។ េ�ចុង���ំ 2020 សម��ត�ិ ���យែនន �នបុគ�លិកសរុបចំនួន 97 �ក់     និងព�ងីកប���ញ��របស់ខ��នរហូត

ដល់ 4 ទី�ំង េ��ជ�នីភ�ំេពញ និងេខត�ក���ល។ គណៈ�គប់�គង     និងបុគ�លិក�គប់�ន់���ក់របស់ សម��ត�ិ ���យែនន គឺសុទ�

សឹងែត�នបទពិេ�ធន៍យូរ���ំ�ក់ព័ន�នឹងវ�ស័យធ��រ និងមី�ក�ហិរ��វត��។ 

បច��ប��ន� សម��ត�ិ ���យែនន �ត�វ�នេធ�ើ�រវ�និេ�គ�ំង�សុងេ�យ SAMBATH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED ែដល

��កុមហ៊ុន�ជីវកម�េ�ហុងកុង។ 

 ស�ជិក�កុម�បឹក��ភិ�ល�ន�យ�មដូច�ងេ��ម៖

េ�ក Tang Chee Tiong   �ប�ន�កុម�បឹក��ភិ�ល 

េ�ក Harvey Poh Cher Wee  ស�ជិក�កុម�បឹក��ភិ�ល�បតិបត�ិ

េ�ក Soeung Simon   ស�ជិក�កុម�បឹក��ភិ�ល�បតិបត�ិ 

េ�ក Winston Tan Kheng Huang  ស�ជិក�កុម�បឹក��ភិ�លមិន�បតិបត�ិ 
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េយាងេលើលទ�ផលឆា�  ំ 2019ទីបំផុតឆា� 2ំ020 កឈ៏នមកដល់ចុងប��បេ់ដយមនិអច្របែកកបាន  េហើយវនឹងក� យជា្របវត�ិស�ស�ៃន

មនុស្សជាតិជាេរៀងរហូត    ថាជាឆា� ែំដលពិភពេលកទងំមូលមានករធា� កចុ់ះ។    វរីសុកូរ ៉ណូាបានសមា� បជី់វតិមនុស្សទូទងំពិភពេលក

េហើយេយើងសេង�តេឃើញថាពីកររស់េនរបស់មនុស្សមា� ក់ៗ េនតមដងវថិី    ែដល្របកបអជីវកម�ខ� តតូចបំផុត ខ� តតូច និងខ� តមធ្យម

បានទទួលរងនូវករបំផា� ញ្រតឹមែតមយួព្រពិចែភ�ក។  េនក�ុងភពែដលគា� ន្រពំែដនរបស់េយើងនាេពលបច�ុប្បន�េនះ វពិតជាេលើសពីករគិត

្រសេមើ្រសៃមដធ៏ំេធងរបស់មនុស្សមា� កថ់ាែដលយល់ថា   ករបិទ្រពំែដន    និងករកំណតេ់លើករេធ�ើដំេណើ រអចនឹង្រត�វដកេ់ចញជាបនា� ន់

េដយរដ� ភបិាល។ វធិានករសរេពើពន�  និងរបិូយវត�ុដធ៏ំមនិធា� បម់ាន   ក្៏រត�វបានដកេ់ចញេដយរដ� ភបិាលេដើម្បជីួយសេ�ង� ះេសដ�កិច�

ក�ុង្របេទសែដលផលបះ៉ពល់េដយវរីសុកូរ ៉ណូាេនះ ពីផលវបិាកេសដ�កិច�បែន�មេទៀត។ 

          តមទស្សនវស័ិយេសដ�កិច�សង�ម   ្របេទសកម�ុជាទទួលរងនូវករឆ�ងេមេរគេនះតិចជាង ១.០០០ ករណី   េហើយមនិមានករណី

េ្រគាះថា� កដ់ល់អយុជីវតិេទេទ ប៉ុែន�ជំងឺរតត្បោតបានជះឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំដល់េសដ�កិច�  និងបានបណា� លឲ្យអជីវកម�ជាេ្រចើន្រត�វបិទទ�

ែដលនាឱំ្យកម�ករជាេ្រចើនគា� នករងរេធ�ើ។ 

          េន សម��ត�ិ ���យែនន េយើងទទួលស� ល់នូវេពលេវលដលំ៏បាកេនះ  និងករលំបាកែដល្របជាជនែខ�របានជួប្របទះ េហើយវជា

កតព�កិច�ពលរដ�កម�ុជាក�ុងករជួយចូលរមួចំែណកក�ុងកិច�ខិតខំរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជាក�ុងករពេន��នករស� រេសដ�កិច� របស់្របេទស

ពីផលបះ៉ពល់ៃនកររតត្បោតៃនវរីសុេនះ។ ជាករពិត   េយើងមានេមាទនភាពែដលបានក� យជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទី1    ជាអ�កផ�ល់

្របាកក់ម�ដីល់អតិថិជនទងំអស់    ែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់េដយសរកររកីរលដលៃនវរីសុេនះ    ែដលបានចបេ់ផ�ើមតងំពីេដើមែខ

េមស ឆា� 2ំ020មក។ េនឆា� 2ំ021ខងមុខេនះ េយើងនឹងដកឲ់្យេ្របើ្របាស់នូវ្របពន័�ផ�ល់ឥណទនែបបទំេនើបែដលមានតមា� ភាព និងមាន

្របសិទ�ភាពខ�ស់ក�ុងករផ�ល់ឥណទន  សំខនប់ំផុតេនាះគឺ្របជាជនែខ�រ្រគបរ់បូអចដកព់ក្យេស�ើសំុឥណទនបាន្រសបតមកម�វត�ុរបស់

េយើងេដើម្បធីានាឲ្យបាននូវអតិថិជន  មា� ក់ៗ មានឱកសេស�ើៗគា� ក�ុងករសេ្រមចក�ីសុបិនរបស់ពួកេគ    ្រពមទងំចូលរមួចំែណកក�ុងកររកី

ចំេរ ើនរបស់សង�មជាតិ។ 

          េនេពលែដលេយើងទទួលស� គមនឆ៍ា� ថំ�ី 2021  េយើងបងួសួងសូមឲ្យមានសន�ិភាព    និងភាពសុខដុមរមនាេនេពលែដលេយើង

ទងំអស់គា� របួរមួគា� ទូទងំ្របេទស     េដើម្បជីំនះនូវ្រគាដលំ៏បាកទងំេនះ។   េយើងសង្ឃមឹថាឆា� ថំ�ីនឹងនាមំកនូវករស� រេឡើងវញិយ៉ាងឆាប់

រហ័សៃនេសដ�កិច�របស់្របេទសជាតិនិង្រត�វបាន្របទនពរេដយមានឆា� ដំអ៏ស� រ្យជាេ្រចើនេទៀត។ 

          េយើងខ�ុ ំទងំអស់គា�  ពី្រគឹះស� ន  សម��ត�ិ ���យែនន   សូមជូនពរក�ុងឱកសចូលឆា� ថំ�ីដល់ៃដគូអជីវកម�   និងអតិថិជនទងំអស់

របស់ សម��ត�ិ ���យែនន េហើយសូមឲ្យឆា� ថំ�ីនាមំកនូវសុភមង�ល្របកបេដយដុមរមនា មានសុភាពល�បរបិូរ   និងមានភាពរកីចេ្រមើន្រគប់

្រក�ម្រគ�សរ។

Harvey Poh Cher Wee 

អគ��យក�បតិបត�ិ

ចំណាប់អរម�ណ៍អគ�នាយក្របតិបត�ិ
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-   អសយដ� ន៖ ផ�ះេលខ 228JA ផ�ូវ598 ភូមគិង� ផុស

    សង� តទ់ួលសែង� II ខណ� ឬស្សែីកវ រជធានីភ�េំពញ

-   េសវបេ្រមើអតិថិជន៖ 023 997 722 / 093 997 722

-   អុីែមល៉៖ info@sambatfinance.com

-   អសយដ� ន៖ ផ�ះេលខ 228JA ផ�ូវ598 ភូមគិង� ផុស

    សង� តទ់ួលសែង� II ខណ� ឬស្សែីកវ រជធានីភ�េំពញ

-    ទូរស័ព�សខ៖ 087 997 781

-    អសយដ� ន៖ ផ�ះេលខ2 ផ�ូវជាតិេលខ4 ភូមសិ� យ្រជ�ំ 

     ឃុំែបកចន ្រស�កអង�ស�ួល េខត�កណា� ល

-    ទូរស័ព�សខ៖ 087 997 701

-    អសយដ� ន៖ ផ�ះេលខអ59 ផ�ូវេលខ107 ភូមតិេខ�  

     សង� តត់េខ�  ្រក�ងតេខ�  េខត�កណា� ល

-    ទូរស័ព�សខ៖ 087 99 77 02

-    អសយដ� ន៖ ផ�ះេលខ36េអេអ ផ�ូវេវងេ្រសង ភូមៃិ្រជេកង 

     សង� តេ់ចមេច II ខណ� េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�េំពញ

-    ទូរស័ព�សខ៖ 087 991 147 

បណ�ាញការ�យាល័យ

ករយិាលយ័កណា� ល

សាខាេចាម េច �

សាខាទួល េគាក

សាខាតាេខ� �

សាខាែបកចាន
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ផលិតផលឥណទន សម��ត�ិ ���យែនន ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បបីំេពញត្រម�វកររបស់អតិថិជនែដល្រត�វករ្របាកស់្រមាប ់ េ្របើ្របាស់

ក�ុងេគាលបំណង េ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួន ឬ ករបេង�ើតអជីវកម� ឬ ព្រងីកអជីវកម�េលើវស័ិយេផ្សងៗជាេ្រចើន   រមួមានដូចជា៖ ែកលម�េគហ

ដ� ន, ទិញសមា� រេ្របើ្របាស់ ទិញយានជំនិះេ្របើ្របាស់ក�ុង្រគ�សរ ឬក�ុងអជីវកម�,  ទិញេ្រគ�ងសង� រមឹ,    េ្របើ្របាស់ក�ុងករងរបង�របេង�ើន

ផលក�ុងវស័ិយកសិកម�, ករែកៃច�ផលិតផលកសិកម�, ករនាេំចញ-នាចូំល, ករបេង�ើតសហ្រគាស   និងផ�តផ់�ងេ់សវេផ្សងៗ។  សម��ត�ិ

���យែនន មានឥណទនជាេ្រចើន្របេភទដូចជា  ឥណទនបុគ�លសុវត�ិភាព, ឥណទនបុគ�ល្របាកេ់បៀវត្ស, ឥណទនបុគ�ល  ស្រមាប់

ទិញសមា� រេ្របើ្របាស់, ឥណទនបុគ�លភូម,ិ ឥណទនសជីវកម�, ឥណទនេ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួន    ស្រមាបប់ុគ�លិក,   ឥណទនបុគ�ល

្របាកេ់បៀវត្ស ស្រមាបប់ុគ�លិក, និងឥណទ្របាកេ់បៀវត្សខ� តតូចបំផុត។

ឥណ�នបុគ�លសុវត�ិ�ព  �ត�វ�នបេង�ើតេឡើងេដើម��ីបំេពញត�ម�វ�ររបស់អតិថិជនែដល�នត�ម�វ�រឥណ�នស��ប់េ�បើ��ស់ក��ង

េ�លបំណងេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន   ឬ �របេង�ើត ឬ   ព�ងីក�ជីវកម�េលើវ�ស័យេផ��ងៗ�េ�ចើន រួម�នដូច�៖   ែកលម�េគហ���ន, ទិញ

ស���រេ�បើ��ស់ ទិញ�នជំនិះេ�បើ��ស់ក��ង�គ��រ ឬស��ប់�ជីវកម�,  ទិញេ�គឿងស���រ�ម, េ�បើ��ស់ក��ងវ�ស័យកសិកម�,   �រែកៃច�

ផលិតផលកសិកម�, �រ�ំេចញ-�ំចូល, �របេង�ើតសហ��ស និងផ�ត់ផ�ង់េស�កម�េផ��ងៗ។

       2- ឥណ�នបុគ�ល��ក់េបៀរវត��

       3- ឥណ�នបុគ�លស��ប់ទិញស���រេ�បើ��ស់

1-េរងច្រកែដលសហករ     5,000 ដុល� រ ឬ 20,000,000 េរៀល

2-្រក�មហុ៊នែដលបានសហករ    5,000 ដុល� រ ឬ 20,000,000 េរៀល

3-្រក�មហុ៊នែដលមនិបានសហករ    5,000 ដុល� រ ឬ 20,000,000 េរៀល

1-ឥណទនទិញរថយន�     50,000 ដុល� រ 

2-ឥណទនទិញេទច្រកយានយន�    5,000 ដុល� រ

3-ឥណទនស្រមាបទិ់ញ្រតីច្រកយានយន�   5,000 ដុល� រ

4-ឥណទនស្រមាបទិ់ញទូរស័ព�ទំេនើប    1,500 ដុល� រ

ផលតិផលឥណទន

ឥណទនបុគ�ល្របាកេ់បៀវត្ស  ្រត�វបានបេង�ើតេឡើង េដើម្បផី�ល់ជូនអតិថិជនែដលមានចំណូលពី្របាកេ់បៀវត្ស្របចែំខ   េដើម្បេី្របើ្របាស់ក�ុង

េគាលបំណងេផ្សងៗជាេ្រចើនតមត្រម�វករ ដូចជា៖ ែកលម�េគហដ� ន ទិញសមា� រេ្របើ្របាស់ ទិញយានជំនិះផា� ល់ខ�ួន ទិញេ្រគ�ងសង� រមឹ

និងស្រមាបេ់គាលបំណងេ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួនេផ្សងៗជាេ្រចើនេទៀតផងែដរ។

ឥណទនបុគ�ល ស្រមាបទិ់ញ យានជំនិះ   ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បផី�ល់ជូនអតិថិជនេ្របើ្របាស់ក�ុងេគាលបំណងេផ្សងៗ  ជាេ្រចើនតម

ត្រម�វករ ដូចជា៖ ស្រមាបទ់ិញយានជំនិះ េ្របើ្របាស់លក�ណៈ្រគ�សរ ឬ អជីវកម� ។  

លក�ខណ�ផលិតផលឥណ�ន                               ទំហំឥណ�ន (ដុ���រ�េមរ�ក ឬ ��ក់េរៀល)

លក�ខណ�ផលិតផលឥណ�ន                   ទំហំឥណ�ន (ដុ���រ�េមរ�ក)

1- ឥណ�នបុគ�លសុវត�ិ�ព  

                        លក�ខណ�ផលិតផលឥណ�ន                               ទំហំឥណ�ន (ដុ���រ�េមរ�ក ឬ ��ក់េរៀល)

1- ឥណទនបុគ�លសុវត�ិភាពែដលមាន្រទព្យធានាជា អចលន្រទព្យ 50,000 ដុល� រ ឬ 200,000,000 េរៀល

2- ឥណទនបុគ�លសុវត�ិភាពែដលមាន្រទព្យធានាជា ចលន្រទព្យ 3,000 ដុល� រ ឬ 12,000,000 េរៀល
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6- ឥណ�ន�ជីវកម�

8- ឥណ�នបុគ�ល��ក់េបៀវត�� ស��ប់បុគ�លិក

ឥណទនបុគ�លភូម ិសម��ត�ិ ���យែនន  ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បផី�ល់ជូនអតិថិជនេ្របើ្របាស់ក�ុងេគាលបំណងេផ្សងៗ    ជាេ្រចើនតម

ត្រម�វករ ដូចជា៖ ែកលម�េគហដ� ន ទិញសមា� រេ្របើ្របាស់ ទិញយានជំនិះ និងទិញេ្រគ�ងសង� រមឹផងែដរ។  

ឥណទន្របាកេ់បៀវត្សខ� តតូចបំផុត ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បផី�ល់ជូនអតិថិជនេ្របើ្របាស់ក�ុងេគាលបំណងេបៀវត្សខ� តតូចបំផុតេផ្សងៗ

ជាេ្រចើនតមត្រម�វករ ដូចជា៖ ទិញសមា� រេ្របើ្របាស់េផ្សងៗ    េហើយចំេពះឥណទនផ�ល់ជូនែតេរងច្រកែដលមានករសហករជាមយួ

សម��តិ� ���យែនន ែតប៉ុេណា� ះ។

ឥណទនសជីកម� ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បផី�ល់ជូនអតិថិជនេ្របើ្របាស់ក�ុងេគាលបំណងេដើម្បពី្រងីកអជីវកម�សហ្រគាសខ� តតូច។

ឥណទនបុគ�លេ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួន ស្រមាបប់ុគ�លិក សម្បត�ិ ហ� យែនន ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បផី�ល់ជូនបុគ�លិកេ្របើ្របាស់ក�ុងេគាល

បំណង េដើម្បែីកលម�េគហដ� ន ទិញសមា� រេ្របើ្របាស់ ទិញយានជំនិះ និងទិញេ្រគ�ងសង� រមឹផងែដរ។ ទំហំឥណទនផ�ល់ជូនរហូតដល់ 

50,000 ដុល� រអេមរកិ។

ឥណទនបុគ�លេ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួន ស្រមាបប់ុគ�លិក សម្បត�ិ ហ� យែនន ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បផី�ល់ជូនបុគ�លិកេ្របើ្របាស់ក�ុងេគាល

បំណង េដើម្បែីកលម�េគហដ� ន ទិញសមា� រេ្របើ្របាស់  ទិញយានជំនិះេ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួន  ឬទិញេ្រគ�ងសង� រមឹផងែដរ។ ទំហំឥណទន

ផ�ល់ជូនរហូតដល់ 50,000 ដុល� រអេមរកិ។

1-ឥណទនបុគ�លភូម ិ      4,000,000 េរៀល

លក�ខណ�ផលិតផលឥណ�ន   ទំហំឥណ�ន (��ក់េរៀល)

1-ឥណទន្រក�ម    250 ដុល� រអេមរកិ (សមាជិក 3 នាក ់ដល់ 5 នាក)់

2-ឥណទនបុគ�ល    250 ដុល� រអេមរកិ (ជាបុគ�ល)

លក�ខណ�ផលិតផលឥណ�ន                  ទំហំឥណ�ន (ដុ���រ�េមរ�ក)

1-ឥណទនសជីវកម�ែដលមាន្រទព្យធានា   100,000 ដុល� រអេមរកិ 

2-ឥណទនសជីវកម�ែដលមនិមាន្រទព្យធានា   100,000 ដុល� រអេមរកិ

លក�ខណ�ផលិតផលឥណ�ន                    ទំហំឥណ�ន (ដុ���រ�េមរ�ក)

       4- ឥណ�នបុគ�លភូមិ

5- ឥណ�ន��ក់េបៀវត�����តតូចបំផុត

7- ឥណ�នបុគ�លេ�បើ��ស់���ល់ខ��ន ស��ប់បុគ�លិក
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លទ�ផលសេង�បែផ�ក្របតិបត�ិករ

ចំនួនេខត�            25

ចំនួន្រស�ក/ខណ�          169

ចំនួនឃំុ/សង� ត ់         912

ឥណទនបុគ�លសុវត�ិភាព (ដុល� រអេមរកិ)              4,392,328.46

ឥណទនបុគ�ល្របាកេ់បៀវត្ស (ដុល� រអេមរកិ)            1,649,400.88

ឥណទនបុគ�ល ស្រមាបទិ់ញសមា� រេ្របើ្របាស់ (ដុល� រអេមរកិ)           982,089.26

ឥណទនបុគ�លភូម ិ(ដុល� រអេមរកិ)                 6,582.93

ឥណទន្របាកេ់បៀវត្សខ� តតូចបំផុត (ដុល� រអរេមរកិ)             40,596.86

ឥណទនសជីវកម� (ដុល� រអរេមរកិ)             638,328.62

ឥណទនបុគ�លេ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួន ស្រមាបប់ុគ�លិក (ដុល� រអរេមរកិ)            39,371.41

ឥណទនបុគ�ល្របាកេ់បៀវត្ស ស្រមាបប់ុគ�លិក (ដុល� រអរេមរកិ)               6,774.25

សមតុល��ឥណ�នសរុប  (ដុ���រ�េមរ�ក)         7,755,472.67

ឥណទនបុគ�លសុវត�ិភាព (្របាកេ់រៀល)         3,355,028,000

ឥណទនបុគ�ល្របាកេ់បៀវត្ស (្របាកេ់រៀល)          327,941,800

ឥណទនបុគ�ល ស្រមាបទិ់ញសមា� រេ្របើ្របាស់ (្របាកេ់រៀល)          ០

ឥណទនបុគ�លភូម ិ(្របាកេ់រៀល)           592,681,100

ឥណទន្របាកេ់បៀវត្សខ� តតូចបំផុត (្របាកេ់រៀល)            ០

ឥណទនសជីវកម� (្របាកេ់រៀល)           170,000,000

ឥណទនបុគ�លេ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួន ស្រមាបប់ុគ�លិក (្របាកេ់រៀល)         0

ឥណទនបុគ�ល្របាកេ់បៀវត្ស ស្រមាបប់ុគ�លិក (្របាកេ់រៀល)          0

សមតុល្យឥណទនសរបុ (្របាកេ់រៀល)                  4,445,650,900.00

តំបន់�បតិបត�ិ�រ        2020

សមតុល��ឥណ�ន (ដុ���រ�េមរ�ក)       2020

សមតុល��ឥណ�ន (��ក់េរៀល)       2020

អតិថិជនឥណ�ន        2020

េដយែផ�កេលើបទប��ត�ិថ�ីេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រសបតមករេស�ើសំុពីអតិថិជន សម��ត�ិ ���យែនន  បានចបេ់ផ�ើម

ផ�ល់ឥណទនជា្របាកេ់រៀលចបត់ងំពី្រតីមាសទី3 ៃនឆា� 2ំ019 ជាលទ�ផល    េយើងសេ្រមចបានសមតុល្យឥណទនជា្របាកេ់រៀល

េស�ើនឹង 12.41% គិត្រតឹមៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា�  ំ2020។

អតិថិជន្រក�ម          237

អតិថិជនឯកត�ជន                      9,312

អតិថិជន្រសី�                    64.73%

អតិថិជនសរបុ                     9,549
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ករអភិវឌ្ឍផលតិផល និងសកម�ភាពទីផ្សោរ

ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងុ 

គុណ�ពឥណ�ន (ដុ���រ�េមរ�ក)                      2020

គុណ�ពឥណ�ន (��ក់េរៀល)                      2020

េដយយល់ច្បោស់ពីស� នភាព និងភាពចបំាចរ់បស់អតិថិជននាេពលបច�ុប្បន� សម��ត�ិ ���យែនន   បានវនិិេយាគេលើ   បេច�កវទិ្យោ

ហិរ�� វត�ុ និងបានដកឲ់្យអនុវត� ក�ុងករទូទត្់របាកែ់ដលអតិថិជន្រត�វសងេនខងេ្រកស� កក់រ  េ្រពះថាអតិថិជនរបស់េយើងភាគ

េ្រចើនជាកម�ករ-កម�ករនិីេរងច្រក ែដលពំុមានេពលេវល្រគប្់រគាន ់    ក�ុងករេទេធ�ើ្របតិបត�ិករទូទត្់របាកេ់នករយិាល័យសខ

េនក�ុងេម៉ាងបេ្រមើកររបស់េយើងបាន ។

ភាគេ្រចើនៃនពួកេគទងំេនាះ បានេ្របើ្របាស់េសវ្របាកក់ម�េី្រកផ�ូវករពីឈ�ួញចងករ្របាក ់ែដលមានអ្រតករ្របាកខ់�ស់េលើសលុប

(ចេនា� ះពី 10% - 20% ក�ុងមយួែខ)    េនេពលមានត្រម�វករចបំាចក់�ុងករេ្របើ្របាស់េសវហិរ�� វត�ុេនាះ    ឬករណីមានត្រម�វករ

ហិរ�� វត�ុករណីបនា� នេ់ផ្សងៗ។   ែផ�កេលើត្រម�វករ   និងភាពចបំាចេ់នះ   សម��ត�ិ ���យែនន បានេរៀបចំ   និងដកឲ់្យេ្របើ្របាស់នូវ

ផលិតផលេសវឥណទនរបស់ខ�ួន េដើម្បចីបយ់កអតិថិជនែដលជាកម�ករ       កម�ករនិី េដយផ�ល់ជូនជាមយួនឹងអ្រតករ្របាក់

កដូ៏ចជាលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងករទទួលបានេសវហិរ�� វត�ុ       ែដលសម្រសបបំផុត េដយមានករធានាគា� េទវញិេទមកជា្រក�ម។ 

ដូចេនះ ពួកគាតទ់ងំេនាះក ៏អចេ្របើ្របាស់េសវហិរ�� វត�ុែដលមានតៃម�សមរម្យ ដូចជាអតិថិជនរបស់េយើងេផ្សងៗេទៀត   ែដលេធ�ើ
ឲ្យពួកគាតអ់ចមានលទ�ភាពក�ុងករបងស់ងបានយ៉ាងងយ្រស�ល ។

េដើម្បធីានាបានករអនុវត�តមេគាលនេយាបាយ និងបទប��ត�ិេផ្សងៗបាន្រតឹម្រត�វ  សម��ត�ិ ���យែនន  បានេរៀបចំនូវ  នីតិវធិី្រគប់

្រគងហនិភយ័ និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងយ៉ាងលម�តិ ស្រមាបប់ុគ�លិក្រគបជ់ានថ់ា� កេ់្របើ្របាស់ និងអនុវត�តម។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី
េយើងេនែតបន�ពិនិត្យ និងែកលម�នីតិវធិីទងំេនាះជា្របច ំ េ្រពះថាវគឺជាកត� ដសំ៏ខនម់យួ ក�ុងចំេណាមកត� សំខន់ៗ េផ្សងេទៀត

ក�ុងករ ជ្រម�ញឲ្យករបេ្រមើេសវជូនអតិថិជនរបស់េយើងបានកនែ់ត្របេសើរ។

ឥណទនក�ុងក្រមតិហនិភយ័ (30ៃថ�)                 80,987.89

្របាកេ់ដើមហួសកលកំណតស់ង                  62,149.60

អនុបាតឥណទនក�ុងក្រមតិហនិភយ័ (30ៃថ�)      1.04%

អនុបាតសង្រតឡប ់                     98.11%

ឥណទនក�ុងក្រមតិហនិភយ័ (30ៃថ�)             162,637,100

្របាកេ់ដើមហួសកលកំណតស់ង              19,708,100

អនុបាតឥណទនក�ុងក្រមតិហនិភយ័ (30ៃថ�)                   3.66%

អនុបាតសង្រតឡប ់                   98.68%
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ករទទួលខុស្រត�វចំេពះសង�ម

េទះបីជាេយើងបាន្របឈមនឹងកររកីរលដលៃនជំងឺកូវដី19កេ៏ដយ  េយើងបានបន�អនុវត�េគាលករៃនទំនួលខុស្រត�វសង�មរបស់េយើង

(CSR) ។  េយើងបានផ�ួចេផ�ើមកម�វធិី   “មូលនិធិមន�ីរេពទ្យគន�បុបា� កម�ុជា”   េដយេលើកទឹកចិត�បុគ�លិករបស់េយើងឱ្យបរចិ� គ្របាកេ់ដយ

ស�័្រគចិត�ដល់មូលនិធិគន�បុបា� កម�ុជា។
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សម��ត�ិ ���យែនន បានបេង�ើតជាយន�ករជាកល់កេ់ដើម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័របស់្រក�មហុ៊នដូចខងេ្រកម៖



អតិថិជនរបសេ់យើង

សម��ត�ិ ���យែនន ែតងែតេ���តេលើគុណ�ពេស�កម�   និងផ�ល់�ព�យ�សួលដល់អ�កេ�បើ��ស់ក��ង�រទទួល�នផលិតផលនិង

េស�កម�។ សម��ត�ិ ���យែនន     ែតងែតទទួលយក�ក��បណ�ឹង  មតិេ�បល់  និងសំណ�មពរដ៏�នតៃម�ពីអតិថិជនរបស់ខ��ន េដើម��ី

ែកលម� ផលិតផល  និងេស�កម� បែន�មេទៀតេ�យែផ�កេលើត�ម�វ�ររបស់អតិថិជន។ សម��ត�ិ ���យែនន  ែតងែតរក��ទំ�ក់ទំនងល�

�មួយអតិថិជន    ៃដគូសហ�រ   ����ធរ   និង�គី�ក់ព័ន�   ដៃទេទៀតេដើម��ីផ�ល់ព័ត៌�ន   និងព���មឱ��អស់ពីសមត��ពេដើម��ី

បំេពញេសចក�ី�ត�វ�ររបស់ពួកេគ។ សម��ត�ិ ���យែនន    �ន�រេប����ចិត�ខ�ស់ក��ង�រេធ�ើ�ៃដគូហិរ��វត��ដ៏ល�បំផុត�មួយអតិថិជន

របស់ខ��ន       េយើងែតងែតែស�ងរកដំេ�ះ��យនិងផ�ល់នូវេស�កម��បកបេ�យ�ពៃច��បឌិតដល់អតិថិជនរបស់ខ��នេ�េលើទីផ��រ

�មរយៈៃថ�េស�កម�    និងវ�ធី��ស�សង��ក់សមរម��។ �បឈមមុខនឹង�ររ�ក�ល�លៃនជំងឺកូវ�ដ១៩     និង�រអភិវឌ��បេច�កវ�ទ��

សម��ត�ិ ���យែនន  �នែផន�រៃច��បឌិតេស�កម�របស់ខ��នេ��  េស�កម�ហិរ��វត��ែបបឌីជីថល។ េយើងេជឿ�ក់�េយើង�ចបេ�មើ

អតិថិជនឱ���ន់ែត�បេសើរេឡើង និងេលើកកម�ស់គុណ�ពជីវ�តស��ប់សហគមន៍ទូេ��ពិេសស�ចបំេរ�ដល់អ�កែដលមិន�ន�ំ

�រ និង មិន�នទទួលេស�ហិរ��វត��។
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របាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

ហ� សុលីធីីហរិ��វត�ុអ្រកក់ និងសង្សយ័

្រទព្យសកម�

លទ�ផលហរិ��វត�ុ

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់   សម��តិ� ���យែនន ភីអិលសុ ី   (េហកតថ់ា “្រក�មហុ៊ន”)    សូមដកជូ់នរបាយករណ៍របស់ខ�ួន និងរបាយ

ករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានេធ�ើសវនកម�រចួរបស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០២០។ 

មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន   ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានចតវ់ធិានករែដលមានមូលដ� នសម្រសប  ពកព់ន័�េទ

នឹងករជ្រមះហ� សីុលីធីហិរ�� វត�ុអ្រកកេ់ចញពីប�� ី  និងករេធើ�សំវធិានធនហ� សីុលីធីហិរ�� វត�ុអ្រកក ់ និងសង្សយ័ េហើយ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលេជឿជាកថ់ា រល់ហ� សីុលីធីហិរ�� វត�ុអ្រកកទ់ងំអស់ែដលបានដឹង្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី  និងបានកត្់រតសំវធិានធនយ៉ាង

េពញេលញ ស្រមាបហ់� សីុលីធីហិរ�� វត�ុអ្រកក ់និងសង្សយ័។

គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដលនាឱំ្យចំនួនៃន សំវធិានធនស្រមាប់

សំវធិានធនហ� សីុលីធីហិរ�� វត�ុអ្រកក ់និងសង្សយ័ ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន មានតៃម�មនិ្រគប្់រគានជ់ាសរវន�េនាះេទ។

មុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន  ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានចតវ់ធិានករែដលមានមូលដ� នសមរម្យ េដើម្បបី�� កថ់ា

បណា� ្រទព្យសកម�ទងំឡាយ   េ្រកពីបំណុលែដលទំនងជាមនិអចបង�ិលមកវញិបានេនក�ុង្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�តេទតមតៃម�

េនក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន        ្រត�វបានកត្់រតបន�យឱ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលគិតថានឹងអចទទួលស� ល់បានជាកែ់ស�ង។ 

គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ និង ែផ�កតមក្រមតិៃនករយល់ដឹង    ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុំបានដឹងពី  េហតុករណ៍ណាមយួ

ែដលអចបណា� លឱ្យតៃម�្រទព្យសកម�ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ពំុ្រតឹម្រត�វជាសរវន�េនាះេទ។

�កុមហ៊ុន�នចុះប��ី�មួយ�កសួង�ណិជ�កម�េ�ក��ង�ពះ���ច�កកម��� គឺ��កុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស�ត�វ�នក�មិតេ��ម

វ����បនប�តចុះប��ីេលខ ០០០០២១៥៣ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�� ���ំ២០១៤។ េ�ៃថ�ទី២៦ ែខមី�  ���ំ២០១៥ �កុមហ៊ុន�នទទួល����

ប័ណ�ពីធ��រ�តិ ៃន កម��� (េ��ត់� “NBC ឬ ធ��រក���ល”) េដើម��ីេធ�ើ�បតិបតិ��រ��គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត��។ �កុមហ៊ុន

គឺ��កុមហ៊ុនបុ�តសម�័ន�របស់�កុមហ៊ុន Sambath Investment Holding Limited ែដល�នចុះប��ីក��ងទី�កុងហុងកុង។

សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន    គឺផ�ល់េសវកម�ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ           េដើម្បរីមួចំែណកដល់ករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�សង�មេនក�ុង

្របេទសកម�ុជា ក�ុងេគាលបំណងេលើកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជនេនតមសហគមន ៍ េដយេផា� តេលើករបេង�ើនចំណូលរបស់

្របជាពលរដ� តមរយៈករជំរញុសកម�ភាពអជីវកម�សហ្រគាសខ� តតូច   និងមធ្យម ពណិជ�កម� និងកសិកម�ជនបទ   េដយករេ្របើ
្របាស់េសវកម�្របាកក់ម� ីែដលមានអ្រតករ្របាកស់មរម្យ និងធានានិរន�រភាព រយៈេពលែវងស្រមាប្់រក�មហុ៊ន និងអតិថិជនរបស់ខ�ួន។  

លទ�ផលហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ

េនេលើទំពរ័ទី ៩។

្រក�មហុ៊នមានេដើមទុន ែដលបានចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�  េហើយបានបងរ់ចួរល់     ្រត�វបានបង� ញក�ុងកំណតស់មា� ល់១៦ ក�ុង

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

អំពី្រក�មហ៊ុន

សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បង

េដើមទុន
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ករែ្រប្រប�លកលៈេទសៈ

្របតិបត�ិករមិន្រប្រកតី

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

ករទទួលខុស្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាលេលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ

បំណុលយថាេហតុ និងបំណុលេផ្សងៗ

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដលេនបេ្រមើករក�ុងឆា�  ំនិងគិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ មានរយនាមដូចខងេ្រកម៖

 ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទទួលខុស្រត�វក�ុងករប�� កថ់ារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង និងបានបង� ញ្រតឹម្រត�វនូវ

្រគបទិ់ដ�ភាពជាសរវន�ទងំអស់   ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន   គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០  និងលទ�ផល្របតិបតិ�ករ

្រពមទងំលំហូរសច្់របាកស់្រមាបដ់ំណាចឆ់ា� ។ំ ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ ត្រម�វឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល៖

េ�ក Tang Chee Tiong       ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

េ�ក Harvey Poh Cher Wee       សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្របតិបត�ិ
េ�ក Soeung Simon        សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្របតិបត�ិ
េ�ក Winston Tan Kheng Huang       សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមនិ្របតិបត�ិ

គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមនិបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមយួ ែដលមនិបានឆ�ុះប�� ំងេនក�ុងរបាយ

ករណ៍េនះ ឬរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន   ែដលអចបណា� លឱ្យចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានបង� ញក�ុង របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន មានភាពមនិ្រតឹម្រត�វជាសរវន�េនាះេទ។

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល លទ�ផលហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ មនិបានទទួលរង

នូវផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ពីខ�ងគ់ណនី ្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍មនិ្រប្រកតីណាមយួេឡើយ។

តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល  គា� នករេកើតេឡើងនូវ្របតិបត�ិករ  ឬ្រពឹត�ិករណ៍ែដលមានលក�ណៈជាសរវន�និងមនិធម�ត ក�ុង

ចេនា� ះេពលដំណាចឆ់ា� រំហូតដល់កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ   ែដលនាឱំ្យមានផលបះ៉ពល់យ៉ាងធ�នធ់�រដល់្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាបឆ់ា� ែំដលបានរយករណ៍េនះេទ។

     គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ មនិមាន ៖

ក. បន�ុកណាមយួេលើ្រទព្យសកម�របស់្រក�មហុ៊ន     ែដលបានេកើតេឡើងេដយសរករដកប់�� ំស្រមាបក់រធានាបំណុលរបស់បុគ�ល

     ណាមា� កេ់ឡើយ ចបត់ងំពីដំណាចឆ់ា� ហំិរ�� វត�ុមក ឬ

ខ. បំណុលយថាេហតុណាមយួរបស់្រក�មហុ៊ន ែដលបានេកើតេឡើងចបត់ងំពីដំណាចឆ់ា� ហំិរ�� វត�ុមក េ្រកពីបំណុល   េផ្សងៗេនក�ុង

     ដំេណើ រករអជីវកម�្រក�មហុ៊នធម�តេនាះេទ។

     តមេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល   ពុំមានបំណុលយថាេហតុ ឬបំណុលេផ្សងៗរបស់្រក�មហុ៊នែដល្រត�វបានទមទរឱ្យសង ឬ

អចនឹង្រត�វបានទមទរឱ្យសងក�ុងរយៈេពល១២ែខបនា� បពី់ដំណាចឆ់ា� ហំិរ�� វត�ុ ែដលនឹង ឬអចនឹងមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ដល់

លទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន ក�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួនេនៃថ�ដល់េពលកំណតស់ងេនាះេទ។
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ករអនុម័តរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ

េលក Harvey Poh Cher Wee

អគ�នាយក្របតិបត�ិ

១.   អនុវត�េគាលករណ៍គណេនយ្យសម្រសប ែដលគា្ំរទេដយករវនិិច�យ័  និងករប៉ាន្់របមាណសមេហតុផល និង្របកបេដយករ

       ្រប�ង្របយត័� ្រពមទងំអនុវត�តមេគាលករណ៍ទងំេនះជា្របច។ំ

២.   អនុវត�តមត្រម�វករក�ុងករលត្រតដងពត័ម៌ានរបស់តមស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ         ៃន កម�ុជា 

       ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម (េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”)    េហើយ្របសិនេបើមានករ្របាសចកណាមយួក�ុង

       ករបង� ញឱ្យមានភាព្រតឹម្រត�វ ករ្របាសចកទងំេនាះ្រត�វបានបង� ញ ពន្យល់    និងកំណត ់ចំនួនទឹក្របាកឱ់្យបាន្រតឹម្រត�វេន

       ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

៣.   រក្សោទុកកំណត្់រតគណេនយ្យឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់និង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។

៤.   េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយែផ�កេលើមូលដ� ននិរន�រភាពៃនដំេណើ រករអជីវកម�  េលើកែលងែតមានករណីសន�តសមរម្យថា

       ្រក�មហុ៊ននឹងមនិអចបន�កិច�្របតិបត�ិករអជីវកម�េនេពលអនាគតដខ៏�ី និង

៥.   ្រគប្់រគងនិងដឹកនា្ំរក�មហុ៊នឱ្យមាន្របសិទ�ភាព តមរយៈករចូលរមួរល់េសចក�ីសេ្រមចចិត�ជាសរវន�ទងំអស់ ែដលជះឥទ�ិពល

       ដល់្របតិបត�ិករ និងលទ�ផលរបស់្រក�មហុ៊ន   េហើយ្រត�វធានាថាផលបះ៉ពល់ទងំេនាះ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំង្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយ

       ករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអះអងថា ្រក�មហុ៊នបានអនុវត�តមត្រម�វករខងេលើក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានភា� បម់កជាមយួ ្រពមទងំកំណតស់មា� ល់ទងំឡាយបានបង� ញ្រតឹម្រត�វនូវ្រគបទិ់ដ�ភាព

ជាសរវន�ទងំអស់ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុ្រពមទងំលំហូរសច់

្របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំ េដយអនុេលមេទតម CIFRS for SMEs ្រត�វបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

ចុះហត�េលខេដយេយាងេទតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។

រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ៃថ�ទី២៨ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១
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ជូនភាគទុនិក សម្បតិ� ហ� យែនន ភីអិលសុី

មតិេយាបលរ់បសេ់យើងខ�ុំ

របាយករណ៍ែដលេយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមាន៖

របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

របាយករណ៍លទ�ផលលម�តិស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ំ

របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធនស្រមាបដំ់ណាចឆ់ា� ំ

របាយករណ៍លំហូរសច្់របាកស់្រមាបដំ់ណាចឆ់ា�  ំនិង

កំណតស់មា� ល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំេសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  និងពត័ម៌ានពន្យល់

េផ្សងៗេទៀត។

មូលដ� នៃនមតិេយាបលរ់បសេ់យើងខ�ុំ

ឯករជ្យ

របាយករណ៍សវនករឯករជ

 តមមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបានបង� ញ្រតឹម្រត�វនូវ្រគបទិ់ដ�ភាពជាសរវន�ទងំអស់ៃនស� ន

ភាពហិរ�� វត�ុរបស់  សម��ត�ិ ���យែនន  ភអីិលសីុ  (េហកតថ់ា “្រក�មហុ៊ន”)  គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០២០ និង លទ�ផល

ហិរ�� វត�ុ្រពមទងំលំហូរសច្់របាកស់្រមាបដ់ំណាចឆ់ា�  ំ  េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រ

ជាតិ ៃន កម�ុជាស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម (េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”)។ 

 េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតម ស�ងដ់រអន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា     (េហកតថ់ា “ស�ងដ់រ 

សវនកម�”)។ ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុ ំែដលអនុេលមេទតមស�ងដ់រទងំេនាះ     ្រត�វបានពណ៌នាបែន�មេទៀតេនក�ុងកថា

ខណ�  ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករក�ុងករេធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ   េនក�ុងរបាយករណ៍សវនកររបស់េយើងខ�ុ ំ។

 េយើងខ�ុ ំេជឿជាកថ់ាភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំបានទទួល មានភាព្រគប្់រគាន ់និងសមេហតុផល េដើម្បេីធ�ើជាមូល

ដ� នស្រមាបក់របេ��ញមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ។

 េយើងខ�ុ ំមានឯករជ្យពី្រក�មហុ៊ន    ែដលអនុេលមេទតម្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ ស្រមាបគ់ណេនយ្យករវជិា� ជីវៈ (រមួ

ទងំស�ងដ់រឯករជ្យអន�រជាតិ)  ែដលេចញផ្សោយេដយ្រក�ម្របឹក្សោស�ងដ់រ្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ   ស្រមាបគ់ណេនយ្យករ (េហ

កតថ់ា “្រកមសីលធមអ៌ន�រជាតិ”)   និងអនុេលមេទតម្រកមសីលធមរ៌បស់វទិ្យោស� នគណេនយ្យករជំនាញ   និងសវនករកម�ុជា 

(េហកតថ់ា “្រកមសីលធម ៌វគសក”)  ែដលពកព់ន័�នឹងករេធ�ើសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំ  ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនក�ុង្របេទ

សកម�ុជា។ េយើងខ�ុ ំបានបំេពញកតព�កិច� ក�ុងករទទួលខុស្រត�វែផ�ក្រកមសីលធម ៌ េផ្សងៗេទៀតែដលកំណតេ់ដយ្រកមសីលធម៌

អន�រជាតិ និង្រកមសីលធម ៌វគសក។

 គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វចំេពះពត័ម៌ានេផ្សងៗ។   ពត័ម៌ានេផ្សងៗែដលេយើងខ�ុ ំបានទទួល   នាកលបរេិច�ទៃន

របាយករណ៍សវនករេនះ  រមួមានរបាយករណ៍្រក�ម្របឹក្សោភបិាល   និងពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុបែន�ម  និងករលត្រតដងពត័ម៌ានេទ

តមត្រម�វករ របស់ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ប៉ុែន�មនិរមួប��ូ លនូវរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងរបាយករណ៍ សវនកររបស់េយើងខ�ុ ំេទ។

 មតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ពំុបាន្រគបដណ� បេ់ទេលើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនាះេទ េហើយេយើង

ខ�ុ ំមនិេធ�ើករធានាអះអងចំេពះពត័ម៌ានទងំេនាះេទ។

ព័ត៌មានេផ្សងៗ
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ករទទួលខុស្រត�វរបសគ់ណៈ្រគប់្រគង និងអ�កែដលទទួលបន�ុកេលើអភិបាលកិច�ចំេពះរបាយករណ៍

ហរិ��វត�ុ

 គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងបង� ញរបាយករណ៍ទងំេនាះឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

េដយអនុេលមេទតម CIFRS for SMEs និងទទួលខុស្រត�វេលើករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង      ែដលគណៈ្រគប្់រគងកំណតថ់ាមាន

ភាពចបំាចក់�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុឱ្យេចៀសផុតពីកររយករណ៍ខុសជាសរវន�  ែដលបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំឬកំ

ហុសឆ�ងេផ្សងៗ។

 ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ   គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�អំពីលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នក�ុង

ករបន�និរន�រភាពអជីវកម� ករលត្រតដងពត៌ម័ានែដលពកព់ន័�   កដូ៏ចជាប�� េផ្សងៗែដលទកទិ់នេទនឹងនិរន�រភាពអជីវកម� 

េដយេ្របើមូលដ� នគណេនយ្យស្រមាបនិ់រន�រភាពអជីវកម�   េលើកែលងែតគណៈ្រគប្់រគងមានគេ្រមាងបិទអជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន 

ឬបញ�ប្់របតិបតិ�ករ ឬេដយមនិមានជេ្រមើសណាេផ្សង្របកបេដយភាព្របាកដ្របជាណាមយួ។

 អ�កែដលទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកិច� ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យដំេណើ រករៃនកររយករណ៍  ហិរ�� វត�ុរបស់

្រក�មហុ៊ន។

 េគាលបំណងរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺែស�ងរកអំណះអំណាងែដលសមេហតុផល   ថារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំមូលពំុមាន

កររយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ងេផ្សងៗ  និងេចញរបាយករណ៍សវនករែដលមានមតិ

េយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ។ អំណះអំណាងែដលសមេហតុផលគឺជាករអះអងក�ុងក្រមតិខ�ស់ ប៉ុែន�វមនិែមនជាករធានាថាសវនកម�

ែដលបានេធ�ើេឡើងេដយអនុេលមេទតមស�ងដ់រសវនកម�     ែតងែតរកេឃើញជានិច�នូវកររយករណ៍ខុសជាសរវន�ែដលបាន

េកើតេឡើងេនាះេទ។  កររយករណ៍ខុសអចេកើតេឡើងពីករែក�ងបន�ំ  ឬកំហុសឆ�ង  េហើយវ្រត�វបានចតទុ់កថាមានលក�ណៈជា

សរវន� ្របសិនេបើកររយករណ៍ខុសនីមយួៗ ឬកររយករណ៍ខុសសរបុ    អច្រត�វបានរពឹំងថាវជះឥទ�ិពលេលើមូលដ� នៃនករ

សេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្របើ្របាស់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ។

 ែផ�កមយួៃនករេធ�ើសវនកម�ែដលអនុេលមេទតមស�ងដ់រសវនកម�        ត្រម�វឱ្យេយើងខ�ុ ំេ្របើ្របាស់ករវនិិច�យ័្របកប

េដយ វជិា� ជីវៈ និងរក្សោករសង្សយ័្រសបតមវជិា� ជីវៈ ក�ុងេពលបំេពញករងរសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំ។ េយើងខ�ុ ំ៖

 ទកទ់ងនឹងករេធ�ើសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំេទេលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ     េយើងខ�ុ ំទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនពត័ម៌ាន

េផ្សងៗែដលបានេរៀបរបខ់ងេលើ   េដើម្បពីិចរណាថាេតើពត័ម៌ានេផ្សងៗទងំេនាះមានភាពផ�ុយគា� ជាសរវន�ពីរបាយករណ៍ហិរ��

វត�ុ ឬផ�ុយពីករយល់ដឹងរបស់េយើងខ�ុ ំែផ�កេលើលទ�ផលៃនករេធ�ើសវនកម�  ឬមានកររយករណ៍ពីកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលបាន

េកើតេឡើងឬេទ។

 ែផ�កេទេលើករងរែដលេយើងខ�ុ ំបានបំេពញ        េទេលើពត័ម៌ានេផ្សងៗែដលេយើងខ�ុ ំទទួលបាន មុនកលបរេិច�ទៃន

របាយករណ៍សវនករេនះ ្របសិនេបើេយើងខ�ុ ំសន�ិដ� នថាមានកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលេកើតេចញពីពត័ម៌ានេផ្សងៗទងំេនះ  េយើង

ខ�ុ ំ្រត�វរយករណ៍ពីអង�េហតុៃនកំហុសឆ�ងទងំេនាះ។ េយើងខ�ុ ំមនិមានអ�ី្រត�វរយករណ៍ចំេពះប�� េនះេទ។

កំណត ់និងវយតៃម�ហនិភយ័ៃនភាពខុសជាសរវន�ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ    ែដលអចបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬ

កំហុសឆ�ងេផ្សងៗ េដយតកែ់តងនីតិវធិីសវនកម�  និងេធ�ើសវនកម�េដើម្បេីឆ�ើយតបេទនឹងហនិភយ័ទងំេនាះ និងែស�ងរក

ភស័�ុតងសវនកម�្រគប្់រគានន់ិងសម្រសប េដើម្បេីធ�ើជាមូលដ� នស្រមាបក់របេ��ញមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ។ ហនិភយ័

ែដលបណា� លមកពីកររកមនិេឃើញកំហុសឆ�ងជាសរវន�ពីករែក�ងបន�ំ  វមានទំហំធំជាងហនិភយ័ែដលបណា� លមកពី

កំហុសឆ�ងអេចតនា េដយសរករែក�ងបន�ំរមួមាន ករសមគំនិត ករែក�ងបន�ំឯកសរ  ករលុបបំបាតេ់ដយេចតនា ករ

បង� ញខុស ឬកររលំង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។

ែស�ងយល់អំពី្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពកព់ន័�េទនឹងសវនកម�    េដើម្បតីកែ់តងនីតិវធិីសវនកម�ែដលសម្រសបេទ

តមកលៈេទសៈ ប៉ុែន�មនិបេ��ញមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ េទេលើ្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហុ៊ន

េទ។

ករទទួលខុស្រត�វរបសស់វនករ ក�ងុករេធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
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ជ. ្រក�មហ៊ុន ្របាយវ័តធ័រហវខូេភើស ៍(េខមបូឌ)

វយតៃម�អំពីភាពសម្រសបៃនេគាលករណ៍គណេនយ្យែដលបានេ្របើ្របាស់      ភាពសមេហតុផលៃនករប៉ានស់� ន

គណេនយ្យ និងករលត្រតដងពកព់ន័� ែដលគណៈ្រគប្់រគងបានេធ�ើេឡើង។

វយតៃម�ករបង� ញទូេទ រចនាសម�ន័� និងខ�ឹមសរក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ រមួទងំករលត្រតដងពត័ម៌ានេផ្សង

ៗ និងកំណតថ់ារបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបានបង� ញពី្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករណ៍ជាកែ់ស�ង ែដលអចេធ�ើឱ្យមានករ

បង� ញ្រតឹម្រត�វ។

 េយើងខ�ុ ំបានរយករណ៍ជូនអ�កែដលទទួលបន�ុកអភបិាលកិច�នូវប�� េផ្សងៗដូចជា   ទំហំករងរតម

ែផនករនិងេពលេវលសវនកម� ្រពមទងំប�� សវនកម�សំខន់ៗ  រមួទងំរយករណ៍ពីភាពខ�ះខតជាសរវន�ក�ុង

ករ្រគប្់រគង ៃផ�ក�ុង ែដលេយើងខ�ុ ំបានរកេឃើញក�ុងករេធ�ើសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំ។

រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ៃថ�ទី២៨ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១

ឡាង ហុី

Partner

សន�ិដ� នេលើភាពសម្រសប  ៃនករេ្របើ្របាស់មូលដ� នគណេនយ្យនិរន�រភាពអជីវកម�របស់គណៈ្រគប្់រគងអ្រស័យ

េទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំទទួលបាន    ថាេតើវមានភាពមនិច្បោស់លស់ជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើង

ក្រមតិណា ពកព់ន័�េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� នានា   ែដលអចបណា� លឱ្យមានករសង្សយ័ជាដុំកំភនួេទេលើ
លទ�ភាពរបស់ ្រក�មហុ៊នក�ុងករបន�និរន�រភាពអជីវកម�របស់ខ�ួនែដរឬេទ។  ្របសិនេបើេយើងខ�ុ ំសន�ិដ� នថាវមានភាព

មនិច្បោស់លស់ជាសរវន�បានេកើតេឡើង     េនាះេយើងខ�ុ ំ្រត�វេធ�ើករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍សវនករ   េដើម្បទីញ

ចំណាបអ់រម�ណ៍អ�កេ្របើ្របាស់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុចំេពះករលត្រតដងពត័ម៌ាន េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ឬ្របសិនេបើករលត្រតដងេនាះេនមនិទន្់រគប្់រគានេ់ទៀត       េយើងខ�ុ ំ្រត�វេធ�ើករែកែ្របមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ។ 

េសចក�ីសន�ិដ� នសរបុរបស់េយើងខ�ុ ំ  អ្រស័យេទេលើភស័�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំទទួលបាន រហូតដល់ៃថ�ចុះហត�

េលខេលើរបាយករណ៍សវនករេនះ។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ្រពឹត�ិករណ៍      ឬលក�ខណ� នានាក�ុងេពលអនាគត 

អចបណា� លឱ្យ្រក�មហុ៊នឈបប់ន�និរន�រភាពអជីវកម�។
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របាយករណ៍ស� នភាពហរិ��វត�ុ

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

សច្់របាកក់�ុងៃដ                       ៤               ៦៣.៤៨៣              ២៥៦.៧៨៩                              ៧៣.២៧៩          ២៩៨.៦១២

្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារកណា� ល                     ៥                  ៥.០២០                ២០.៣០៦            ៤.២៥៣            ១៧.៣៣១

្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារេផ្សងៗ                     ៦          ១.៥៨០.២១៨          ៦.៣៩១.៩៨២       ៤១៦.៤៤៦       ១.៦៩៧.០១៧

្របាកប់េ�� ើតមច្បោបេ់នធនាគារកណា� ល                     ៧            ១៦៣.៩០០              ៦៦២.៩៧៦                            ១៦៣.៩០០            ៦៦៧.៨៩៣

ឥណទន និងបុេរ្របទនតមៃថ�េដើម ដករលំស់                     ៨         ៨.៦៩០.៨៨៩         ៣៥.១៥៤.៦៤៦   ៨.៤២៣.៦៨៨    ៣៤.៣២៦.៥២៩

្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ                      ៩            ១២៦.១៨៩               ៥១០.៤៣៥       ១៤៦.៨២៤           ៥៩៨.៣០៨

្រទព្យសកម�អរបូី                     ១០            ១៩២.០០៤              ៧៧៦.៦៥៦                               ១៥.៣០៩             ៦២.៣៨៤

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ                    ១១            ២៩៥.៤៤៣           ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥          ១៨៧.៨៣៧

្រទព្យសកម�សរបុ                     ១១.១១៧.១៤៦         ៤៤.៩៦៨.៨៥៧   ៩.២៨៩.៧៩៤    ៣៧.៨៥៥.៩១១

បំណុល

្របាកក់ម� ី                     ១២        ៨.១១៦.៣០៥        ៣២.៨៣០.៤៥៤                                  ៦.០១៣.៤៦៤      ២៤.៥០៤.៨៦៦

កតព�កិច�ករេបើករឭំក្របាកប់ំណាច ់អតីតភាពករងរ                 ១៣              ១៨.៤៤៣                 ៧៤.៦០២         ២២.៣៥៥              ៩១.០៩៧

បំណុលេផ្សងៗ                     ១៤           ៨២៤.២៣៩          ៣.៣៣៤.០៤៧                                  ១.១៥៩.២៨៨        ៤.៧២៤.០៩៨

បំណុលពន�អប្បបរមា              ១៥ (ក)                  ១.៧៨៩ ៧.២៣៧           ១.៤២៧                ៥.៨១៥

េដើមទុន                    ១៦         ៣.២៧៨.០០០        ១៣.២៥៩.៥១០                        ៣.២៧៨.០០០     ១៣.៣៥៧.៨៥០

ខតបង�រ          (១.១២១.៦៣០)        (៤.៥២៤.៩៩៧)                     (១.២៣២.០៣៨)      (៤.៩៧៥.០៣៥)

ទុនប្រម�ងតមច្បោប ់                   ១៧     -            -          ៤៧.២៩៨           ១៩២.៧៣៩

ទុនប្រម�ងេផ្សងៗ                           -               (១១.៩៩៦)                     -          (៤៥.៥១៩)

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០      ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩កំណត់

សមា� ល់
្រទព្យសកម�

ដុល� រអេមរកិ         ពន់េរៀល             ដុល� រអេមរកិ           ពន់េរៀល

បំណុលសរបុ            ៨.៩៦០.៧៧៦        ៣៦.២៤៦.៣៤០   ៧.១៩៦.៥៣៤     ២៩.៣២៥.៨៧៦

មូលធន

មូលធនសរបុ            ២.១៥៦.៦៣០           ៨.៧២២.៥១៧   ២.០៩៣.២៦០      ៨.៥៣០.០៣៥

បំណុល និងមូលធនសរបុ                     ១១.១១៧.១៤៦        ៤៤.៩៦៨.៨៥៧   ៩.២៨៩.៧៩៤     ៣៧.៨៥៥.៩១១
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ចំណូលករ្របាក ់                                     ១៨       ១.៩៧៦.៩៩៩             ៨.០៦០.២២៥        ១.៩០៧.៣២៣          ៧.៧២៨.៤៧៣

ចំណាយករ្របាក ់                   ១៩         (៦១០.៣៨៩)           (២.៤៨៨.៥៥៦)          (៤៩៦.៩២០)     (២.០១៣.៥២០)

         

ខតពីករថយចុះតៃម�ឥណទន                                     ២០        (១១១.៤០២)               (៤៥៤.១៨៦)     ៣៩.៥៤០           ១៦០.២១៦

ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗ               ៣៣.៧០៥                ១៣៧.៤១៥    ៣៥.២០២           ១៤២.៦៣៩

ចំេណញ/(ខត)េផ្សង-សុទ�                  ៨.៩៨៨                    ៣៦.៦៤៤   (២៥.៤០៦)         (១០២.៩៤៥)

ចំណាយបុគ�លិក                    ២១        (៨៤២.៣៥៥)          (៣.៤៣៤.២៨១)         (៧៨៧.៤៦៤)     (៣.១៩០.៨០៤)

ចំណាយរលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបីូ           (៤៧.៩៦៩)               (១៩៥.៥៧០)  (៤៥.៤៧១)         (១៨៤.២៤៨)

ចំណាយ្របតិបត�ិករេផ្សងៗ   ២២       (៣២៣.៨៨៨)           (១.៣២០.៤៩១)         (៣៦២.៨៤១)    (១.៤៧០.២៣២)

ចំណាយពន�អប្បបរមា                    ១៥ (ក)          (២០.៥៧៩)                 (៨៣.៩០១)  (២០.១២៤)           (៨១.៥៤២)

ចំេណញមុនបង់ពន�េលើ្របាក់ចំណូល               ៦៣.១១០                ២៥៧.២៩៩  ២៤៣.៨៣៩           ៩៨៨.០៣៧

របាយករណ៍លទ�ផលលម�ិត

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

ឆា� ២ំ០២០

ដុល� រអេមរកិ                     ពន់េរៀល    ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

ឆា� ២ំ០១៩

ចំណូលករ្របាក់សទុ�         ១.៣៦៦.៦១០             ៥.៥៧១.៦៦៩         ១.៤១០.៤០៣            ៥.៧១៤.៩៥៣

ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងៗសទុ�        ១.២៩៧.៩០១              ៥.២៩១.៥៤២        ១.៤៥៩.៧៣៩            ៥.៩១៤.៨៦៣

        (១.២៣៤.៧៩១)           (៥.០៣៤.២៤៣)      (១.២១៥.៩០០)         (៤.៩២៦.៨២៦)

លទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗសរបុរបស៖់

មា� ស់្រក�មហុ៊ន                ៦៣.១១០                  ២៩០.៨២២  ២៤៣.៨៣៩               ៩១២.២១៥

មា� ស់្រក�មហុ៊ន               ៦៣.១១០                  ២៥៧.២៩៩  ២៤៣.៨៣៩           ៩៨៨.០៣៧

ចំេណញរបស៖់

កំណត់

សមា� ល់

ចំណាយពន�េលើ្របាកច់ំណូល                                  ១៥ (ខ)   -            -                 -    -

ចំេណញក�ងុឆា�  ំ               ៦៣.១១០                 ២៥៧.២៩៩  ២៤៣.៨៣៩           ៩៨៨.០៣៧

លទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗ

ខ�ងែ់ដលមនិ្រត�វបានចតថ់ា� កេ់ឡើងវញិក�ុងចំេណញ-ខត

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�                      -                  ៣៣.៥២៣                 -           (៧៥.៨២២)

លទ�ផល/(ខត)លម�តិេផ្សងៗក�ុងឆា�  ំេ្រកយដកពន�                     -                  ៣៣.៥២៣                 -           (៧៥.៨២២)

ល�ផលលម�ិតេផ្សងៗសរបុក�ងុឆា�  ំ             ៦៣.១១០                  ២៩០.៨២២  ២៤៣.៨៣៩           ៩១២.២១៥

សម្បត�ិ ហ� យែនន | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ ២០២០ 19



របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០
របសម់ា� ស្់រក�មហ៊ុន

សមតុល្យរយករណ៍េឡើងវិញេនៃថ�ទី១

ែខមករ     ឆា� ២ំ០១៩

្របតិបត�ិករជាមួយមា� ស្់រក�មហ៊ុន

េផ�រេទទុនប្រម�ងតមច្បោប ់                      -      -        ៤៧.២៩៨              ១៩២.៧៣៩              (៤៧.២៩៨)        (១៩២.៧៣៩)           -                 -        -            -

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�                       -             (៩៨.៣៤០)                     -        -                -    -          -                 -        -             (៩៨.៣៤០)

្របតិបត�ិករជាមយួមា� ស់្រក�មហុ៊នសរបុ                     -            (៩៨.៣៤០)        ៤៧.២៩៨              ១៩២.៧៣៩              (៤៧.២៩៨)        (១៩២.៧៣៩)          -                  -      -             (៩៨.៣៤០)

សមតុល្យេនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០  ៣.២៧៨.០០០      ១៣.២៥៩.៥១០                (១.១២១.៦៣០)        (៤.៥២៤.៩៩៧)                -                         -          -    (១១.៩៩៦)       ២.១៥៦.៣៧០         ៨.៧២២.៥១៧

លទ�ផលលម�ិតសរបុក�ងុឆា�  ំ                      -      -     ២៤៣.៨៣៩              ៩៨៨.០៣៧                -    -            -   (៧៥.៨២២)             ២៤៣.៨៣៩             ៩១២.២ ១៥

្របតិបត�ិករជាមួយមា� ស្់រក�មហ៊ុន

េផ�រេទទុនប្រម�ងតមច្បោប ់                      -      -                     (៤៧.២៩៨)            (១៩២.៧៣៩)   ៤៧.២៩៨          ១៩២.៧៣៩          -                  -        -           -

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�                       -             ១៨៦.៨៤៦                    -        -                -    -          -                  -        -              ១៨៦.៨៤៦

្របតិបត�ិករជាមួយមា� ស្់រក�មហ៊ុនសរបុ                     -             ១៨៦.៨៤៦     (៤៧.២៩៨)           (១៩២.៧៣៩)   ៤៧.២៩៨          ១៩២.៧៣៩          -                  -       -              ១៨៦.៨៤៦

សមតុល្យេនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩   ៣.២៧៨.០០០      ១៣.៣៥៧.៨៥០              (១.២៣២.០៣៨)        (៤.៩៧៥.០៣៥)   ៤៧.២៩៨          ១៩២.៧៣៩          -    (៤៥.៥១៩)        ២.០៩៣.២៦០         ៨.៥៣០.០៣៥

សមតុល្យេនៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០  ៣.២៧៨.០០០      ១៣.៣៥៧.៨៥០              (១.២៣២.០៣៨)        (៤.៩៧៥.០៣៥)   ៤៧.២៩៨          ១៩២.៧៣៩          -    (៤៥.៥១៩)        ២.០៩៣.២៦០         ៨.៥៣០.០៣៥

ចំេណញក�ុងឆា�  ំ                       -      -        ៦៣.១១០              ២៥៧.២៩៩                -                         -          -                 -               ៦៣.១១០             ២៥៧.២៩៩

លទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ                      -      -                    -        -                -    -          -    ៣៣.៥២៣       -               ៣៣.៥២៣

លទ�ផលលម�ិតសរបុក�ងុឆា�  ំ                      -      -        ៦៣.១១០              ២៥៧.២៩៩                -    -          -    ៣៣.៥២៣               ៦៣.១១០             ២៩០.៨២២

ចំេណញក�ុងឆា�  ំ                       -      -     ២៤៣.៨៣៩              ៩៨៨.០៣៧                -    -          -                 -                     ២៤៣.៨៣៩            ៩៨៨.០៣៧

លទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ                      -      -                    -        -                -    -          -   (៧៥.៨២២)         -             (៧៥.៨២២)

៣.២៧៨.០០០                 ១៣.១៧១.០០៤               (១.៤២៨.៥៧៩)      (៥.៧៧០.៣៣៣)               -    -          -    ៣០.៣០៣           ១.៨៤៩.៤២១         ៧.៤៣០.៩៧៤

េដើមទុន    ខតបង�រ            ទុនប្រម�ងតមច្បោប់  ទុនប្រម�ងេផ្សងៗ  សរបុ

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ               ពន់េរៀល             ដុល� រអេមរកិ            ពន់េរៀល           ដុល� រអេមរកិ          ពន់េរៀល          ដុល� រអេមរកិ          ពន់េរៀល
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របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក់

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១២០

សកម�ភាពហរិ��វត�ុមិនែមនជាសច់្របាក់៖

្របាកក់ម�ចីំនួន ៥.១៣២.៣១៤ ដុល� រអេមរកិ (២០១៩៖ ៣.៤៨០.១០០ ដុល� រអេមរកិ) ្រត�វបានេយាងបន�មកពីឆា� មំុន។

ចំេណញមុនបងព់ន�េលើ្របាកច់ំណូល              ៦៣.១១០                ២៥៧.២៩៩            ២៤៣.៨៣៩          ៩៨៨.០៣៧

និយត័កម� ៖         

ខតពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ     -           -     ២២.៦៦៦            ៩១.៨៤៣

ចំេណញពីករវស់ែវងេឡើងវញិៃនកតព�កិច�ករេបើករឮំក

្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ                         ២១                             (៣.៩១២)                (១៥.៩៤៩)             (៣៨.៥៤២)        (១៥៦.១៧២)

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងប់ណា� លមកពីករថយ

ចុះតៃម�ឥណទន                          ២០          ១២៦.០៦១                ៥១៣.៩៥១            (២៣.៧៨៥)         (៩៦.៣៧៧)

ចំណូលករ្របាកសុ់ទ�       (១.៣៦៦.៦១០)           (៥.៥៧១.៦៦៩)       (១.៤១០.៤០៣)    (៥.៧១៤.៩៥៣)

បែ្រមប្រម�លេដើមទុនបង�ិល៖

ឥណទន និងបុេរ្របទនតមៃថ�េដើម ដករលំស់         (៣៨៧.៩១០)           (១.៥៨១.៥០៩)       (២.៦៧៤.៨៧០) (១០.៨៣៨.៥៧៣)

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ          (២៤៩.៣៤៨)           (១.០១៦.៥៩២)               (៧.២៥៧)          (២៩.៤០៥)

បំណុលពន�អប្បបរមា                    ៣៦២                      ១.៤៧៦             ៣៤                  ១៣៨

បំណុលេផ្សងៗ           (១៧៣.៧៩៨)              (៧០៨.៥៧៤)  ១២៧.៣៣០           ៥១៥.៩៤១

សច្់របាកប់ានេ្របើក�ុង្របតិបត�ិករ       (១.៩៤៤.០៧៦)         (៨.៣១៧.១៣៧)      (៣.៧១៥.៥១៧)   (១៥.០៥៥.២៧៣)

  ករ្របាកប់ានទទួល          ១.៩៥៦.៧៨៥            ៧.៩៧៧.៨១២        ១.៩៣១.០៧៩     ៧.៨២៤.៧៣២

ករ្របាកប់ានបង ់           (៥៦៥.០២៦)          (២.៣០៣.៦១១)          (៤៩៩.៩២៧)    (២.០២៥.៧០៤)

សច្់របាកប់ានេ្របើក�ុងសកម�ភាព្របតិបត�ិករ       (៥៥២.៣១៧)           (២.៦៤២.៩៣៦)      (២.២៨៤.៣៦៥)    (៩.២៥៦.២៤៥)

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០២០

ដុល� រអេមរកិ                  ពន់េរៀល    ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០១៩

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពវិនិេយាគ

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពហរិ��ប្បទន
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កំណត់

សមា� ល់

(១.១៣៣.៣៨២)           (៥.០១១.៩៣៨)       (១.១៦០.៧៥៤)        (៤.៧០៣.៣៧៤)

្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ មានកលកំណតេ់លើសពី៣ែខ      (១.២៥០.០០០)           (៥.០៩៦.២៥០)                  -                         -

ករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ    ៩          (២៤.៥២៧)                 (៩៩.៩៩៧)   (៣២.៨០៧)        (១៣២.៩៣៤)

vករទិញ្រទព្យសកម�អរបីូ           (១៧៩.៥០២)             (៧៣១.៨៣០)                  -   -

សច្់របាកប់ានេ្របើក�ុងសកម�ភាពវនិិេយាគ      (១.៤៥៤.០២៩)          (៥.៩២៨.០៧៧)         (៣២.៨០៧)      (១៣២.៩៣៤)

(តំហយ)/កំេណើ នសច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលសុទ�         (១១០.១២០)              (៨៤០.០៩៩)            ២៨២.២៥០      ១.១៤៣.៦៧៨

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលនាេដើមឆា�  ំ            ៤៩៣.៩៧៨            ២.០១២.៩៦០            ២១១.៧២៨         ៨៥០.៧២៣

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�       -                ៣៧៩.៨៤៥                 -             ១៨.៥៥៩

សច្់របាក ់និងសច្់របាកន់ាចុងឆា�  ំ  ២៣       ៣៨៣.៨៥៨            ១.៥៥២.៧០៦           ៤៩៣.៩៧៨     ២.០១២.៩៦០

សច្់របាកប់ានពីកម� ី         ៣.៣១៧.៦៨៦         ១៣.៥២៦.២០៦         ២.៣៨៩.៧៥៦      ៩.៦៨៣.២៩១

ករទូទតស់ង្របាកក់ម� ី       (១.២៦០.២០៩)         (៥.១៣៧.៨៧២)           (៤៨២.៩០០)    (១.៩៥៦.៧១១)

បុេរ្របទនពីភាគទុនិក   ២៤ (គ)            ២៥.០០០                 ១០១.៩២៥             ៨៨៥.១០០      ៣.៥៨៦.៤២៥

ករទូទតស់ងបុេរ្របទនពីភាគទុនិក  ២៤ (គ)        (១៨៦.២៥១)              ៧៥៩.៣៤៥)          (១៩២.៥៣៤)        (៧៨០.១៤៨)

សច្់របាកប់ានពីសកម�ភាពហិរ��ប្បទន      ១.៨៩៦.២២៦            ៧.៧៣០.៩១៤         ២.៥៩៩.៤២២   ១០.៥៣២.៨៥៧)



១. ព័ត៌មានទូេទ

 សម្បតិ� ហ� យែនន ភអីិលសីុ (េហកតថ់ា “្រក�មហុ៊ន”) បានចុះប�� ីពណិជ�កម�ជា   ្រក�មហុ៊នឯកជន

ទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េ្រកមវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីេលខ ០០០០២១៥៣ ចុះៃថ�ទី

៣០ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៤ ជាមយួ្រកសួងពណិជ�កម�។ េនៃថ�ទី២៦ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ្រក�មហុ៊នបានទទួលអជា� បណ័�

ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា (េហកតថ់ា “NBC ឬ ធនាគារកណា� ល”) េដើម្បេីធ�ើ្របតិបត�ិករជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។

 សកម�ភាពអជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន       គឺផ�ល់េសវម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឱ្យអតិថិជនែដលមានចំណូល

មធ្យម និងមានចំណូលទបតមរយៈករយិាល័យកណា� លរបស់ខ�ួនែដលមានទីតងំេនក�ុងរជធានីភ�េំពញ    និង

សខេផ្សងៗេទៀតេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

 ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់្រក�មហុ៊ន មានទីតងំស�ិតេន ផ�ះេលខ     ២២៨ JA ផ�ូវេលខ ៥៩៨ សង� ត់

ទួលសែង� ខណ� ឬស្សែីកវ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

 ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានអនុមត័របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ េនៃថ�ទី២៨ ែខេមស ឆា� ២ំ០២១។

២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ

 េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានេ្របើ្របាស់ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ     ្រត�វ

បានបង� ញខងេ្រកម។ េគាលករណ៍គណេនយ្យទងំេនះ     ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាងសីុសង� ក្់រគបឆ់ា� ទំងំអស់ែដល

បានបង� ញេលើកែលងែតមានករប�� កេ់ផ្សងពីេនះ។

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ
 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង  េដយអនុេលមេទតមស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹង

ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃន កម�ុជា ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច និង មធ្យម (េហកតថ់ា “CIFRS for SMEs”) ែដលែផ�ក

ទងំ្រស�ងេទតមស�ងដ់រទងំអស់ែដលបានេចញផ្សោយេដយ្រក�ម្របឹក្សោស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ      រមួទងំ

បំណក្រសយ    និងវេិសធនកម�េផ្សងៗ ែដលអចេកើតមានក�ុងកលៈេទសៈណាមយួចំេពះស�ងដ់រនីមយួៗ។

 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំតមវធិីស�ស�ៃថ�េដើម

 ្រក�មហុ៊នលត្រតដងចំនួនទឹក្របាកៃ់ន្រទព្យសកម� និងបំណុលនីមយួៗ ែដលរពឹំងថា្រត�វ្របមូលមកវញិ

ឬ្រត�វទូទតក់�ុងរយៈេពលមនិេលើល១២ែខ បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលខ�ី េហើយចំនួនែដលេលើស

ពី១២ែខ   បនា� បពី់ករយិបរេិច�ទរយករណ៍ជារយៈេពលែវង។

 ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដល្រសបេទតម CIFRS for SMEs      ត្រម�វឱ្យេ្របើ្របាស់ករប៉ាន់

ស� នគណេនយ្យជាកល់កសំ់ខន់ៗ  និងករសន�ត ែដលមានផលបះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម�  និងបំណុល និង

ករលត្រតដង្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាពែដលបានរយករណ៍   គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហិ
រ�� វត�ុ និងរយករណ៍ចំនួនទឹក្របាកច់ំណូល និងចំណាយក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទរយករណ៍។  ស�ងដ់រេនះត្រម�វ

ឱ្យគណៈ្រគប្់រគងអនុវត�ករវនិិច�យ័េនក�ុងដំេណើ រករៃនករអនុវត�េគាលករណ៍របស់្រក�មហ៊ន។  េបើេទះជាករប៉ាន់

ស� ន និងករវនិិច�យ័ទងំេនះ ែផ�កេទេលើករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតរបស់ គណៈ្រគប្់រគងេទេលើ្រពឹត�ិករណ៍ និងសកម�

ភាពេផ្សងៗនាេពលបច�ុប្បន�កេ៏ដយ កល៏ទ�ផលជាកល់កចុ់ងេ្រកយអចខុសពីករ ប៉ានស់� នទងំេនះ។

កំណត់សមា� លរ់បាយករណ៍ហរិ��វត�ុ

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០
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               ែផ�កែដលទកទ់ងនឹងករវនិិច�យ័     ឬភាពស�ុគស� ញក�ុងក្រមតិខ�ស់ ឬែផ�កែដលករសន�ត និងករប៉ាន់

ស� នមាន         លក�ណៈជាសរវន�ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានលត្រតដងេនក�ុងកំណតស់មា� ល់ ៣ ។

 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសអងេ់គ�ស ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេចញពី   របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាស

ែខ�រ។ ក�ុងករណីមនិមានសង�តិភាព ឬមានភាពខុសគា� ក�ុងករបក្រសយរវងភាសទងំពីរ   េនាះ្រត�វយករបាយករ

ណ៍ហិរ�� វត�ុជាភាសែខ�រជា េគាល។

              គណនីទងំអស់ែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ   ្រត�វបានវស់ែវងេដយេ្របើ្របាស់

របិូយបណ័� ៃនបរយិាកសេសដ�កិច�ចម្បងែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�ិករ        (េហកតថ់ា “របិូយបណ័� េគាល”)។ ករ

កំណតយ់ក្របាកដុ់ល� រអេមរកិជារបិូយបណ័� េគាល េដយសរ្របាកដុ់ល� រអេមរកិ  មានឥទ�ិពលជាសរវន�េលើ្របតិ

បត�ិកររបស់្រក�មហុ៊ន។ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានបង� ញជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ែដលជារបិូយបណ័� េគាល 

និងរបិូយបណ័�  ស្រមាបប់ង� ញរបស់្រក�មហុ៊ន។

           ្របតិបត�ិករជារបិូយបណ័� បរេទស    ្រត�វបានកត្់រតប�ូរេទជារបិូយបណ័� េគាល    េដយេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកន់ា

កលបរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករេនាះ។ ចំេណញនិងខតពី្របតិបត�ិករទងំេនះ និងពីករប�ូរ្រទព្យសកម� និងបំណុលរបូិយ

វត�ុជារបិូយបណ័� បរេទស េផ្សងៗ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ-ខត។

           ចំេណញ និងខតពីករប�ូររបិូយបណ័� ែដលពកព់ន័�នឹង្របាកក់ម� ី  ្រត�វបានដកប់ង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍

ចំេណញ-ខត ក�ុងខ�ងច់ំណាយករ្របាក។់ ចំេណញ និងខតពីករប�ូររបិូយបណ័� េផ្សងៗេទៀតទងំអស់ ្រត�វបានដក់

បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត តមមូលដ� នចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ក�ុងខ�ង ់“ចំេណញ/(ខត)េផ្សងៗ - 

សុទ�”។

           អនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ និងសវនកម� របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង� ញជា្របាកេ់រៀល។   របាយករ

ណ៍លទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ និងរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់    ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាកេ់រៀល េដយេ្របើអ្រតមធ្យម

្របចឆំា� ។ំ ្រទព្យសកម�  និងបំណុលែដលបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុនីមយួៗ និងមូលធនភាគ

ទុនិក ្រត�វបានប�ូរតមអ្រតៃថ�បិទប�� ី    នាកលបរេិច�ទរយករណ៍។   លេម��ងពីករប�ូរមូលធនភាគទុនិក ្រត�វបាន

ទទួលស� ល់ផា� ល់ក�ុងមូលធន េហើយលេម��ងពីករប�ូរដៃទេទៀត ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល

លម�តិេផ្សងៗ។

           ្រក�មហុ៊នបានេ្របើអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ ែដលផ្សព�ផ្សោយេដយធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា។ គិត្រតឹមកលបរេិច�ទ

រយករណ៍េនះ អ្រតមធ្យម្របចឆំា� គឺំ ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង ៤.០៧៧ េរៀល  (២០១៩ ៖ ១ដុល� រអេមរកិ េស�ើនឹង 

៤.០៥២េរៀល)   េហើយអ្រតនាៃថ�បិទប�� ីគឺ     ១ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង ៤.០៤៥ េរៀល (២០១៩ ៖ ១ដុល� រអេមរកិ 

េស�ើនឹង ៤.០៧៥ េរៀល)។

២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត)

២.១ មូលដ� នៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ (ត)

២.២ ករប�ូររបូិយប័ណ�
     
(ក) របូិយប័ណ� េគាល

(ខ)    ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យ

(គ)    ករបង� ញជា្របាក់េរៀល
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              រល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នទងំអស់       ្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាមូលដ� ន

ឧបករណ៍ ហិរ�� វត�ុ ដូចជាឧបករណ៍សច្់របាក ់និងបំណុល   (្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារ ឥណទន     

និងបុេរ្របទន គណនីអតិថិជនេផ្សងៗ ្របាកក់ម� ីនិងគណនីអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងៗ)។

              ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ      ្រត�វបានឈបទ់ទួលស� ល់េនេពលសិទ�ិក�ុងកិច�សន្យោក�ុងករទទួលលំហូរសច់

្របាកពី់្រទព្យសកម�េនាះបានបញ�ប ់ឬ្រទព្យសកម�្រត�វបានេផ�រ និងរល់ហនិភយ័    និងផល្របេយាជនក៍ម�សិទ�ទងំ

អស់ៃន្រទព្យសកម�្រត�វបានេផ�រ (េនាះមាននយ័ថា ្របសិនេបើរល់ហនិភយ័ និងផល្របេយាជនក៍ម�សិទ�ទងំអស់ មនិ

្រត�វបានេផ�រេទ  ្រក�មហុ៊នេតស�េលើករកនក់បេ់ដើម្បធីានាថាករបន�មានសិទ�ិអំណាច្រត�ត្រតែដលេនមាន មនិអច

ររងំករឈបក់ត្់រតបានេទ)។

              បំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានឈបទ់ទួលស� ល់េនេពល      និងេនេពលែតមយួ គឺវ្រត�វបានបញ�ប ់- មាន

នយ័ថាេនេពលែដលមានកតព�កិច�ជាកល់កេ់នក�ុងកិច�សន្យោ្រត�វបានរសំយ ឬលុបេចល ឬកផុ៏តកំណត។់

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុ្រត�វបានកតក់ង   េហើយចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ�បនា� បពី់កតក់ង្រត�វបានរយ

ករណ៍េនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ   េនេពលែដល្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិតមផ�ូវច្បោបក់�ុងករកតក់ងចំនួន

ទឹក្របាកែ់ដលបានកត្់រតេហើយ្រក�មហុ៊នមានបំណងនឹងទូទតត់មមូលដ� នចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ� ឬមានបំណងកត់

្រត្រទព្យសកម� និងទូទតប់ំណុលក�ុងេពលដំណាលគា� ។

              ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានទទួលស� ល់េលើកដំបូងតមតៃម�្របតិបត�ិករ (រមួមាន

ចំណាយ្របតិបត�ិករ)។

              ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុ      ្រត�វបានកត្់រតជាបនា� បត់មករវស់ែវងៃថ�េដើមដករលំស់

េដយេ្របើវធិីស�ស�អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។

              ឥណទន និងបុេរ្របទនតមៃថ�េដើមដករលំស់  ក�ុងករណីមានករថយចុះតៃម� ករខតបងប់ណា� លមក

ពីករថយចុះតៃម� គឺបានរយករណ៍ជាករកតក់ងពីតៃម�េយាងៃនឥណទន និងបុេរ្របទន េហើយបានកត្់រតេន

ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ។

(i)           ករវស់ែវងេលើកដំបូង

២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត)

២.៣ ្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ និងបំណុលហរិ��វត�ុ

២.៣.១   ចំណាត់ថា� ក់

២.៣.២ ករទទួលស� ល ់និងករវសែ់វង

២.៣.៣ ករឈប់ទទួលស� ល់

២.៣.៤ ករកត់កង 

(ii)          ករវស់ែវងបន�បនា� ប់
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              ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុជា្រក�ម   ្រត�វបានចតទុ់កថានឹងមានករថយចុះតៃម� ្របសិន

េបើ មានភស័�ុតងប�� កពី់ករថយចុះតៃម� ជាលទ�ផលពី្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើន    ែដលមានេកើតេឡើងបនា� បពី់ករ

ទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ដំបូង (បានេកើតេឡើង “្រពឹត�ិករណ៍ខតបង”់) េហើយ្រពឹត�ិករណ៍ខតបងេ់នាះ    (ឬ្រពឹត�ិករ

ណ៍) មានផលបះ៉ពល់េលើករប៉ានស់� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគតៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ  ឬ្រទព្យសកម�ហិ

រ�� វត�ុជា្រក�ម ែដលអចប៉ានស់� នគួរឱ្យេជឿជាកប់ាន។

              លក�ណៈវនិិច�យ័ែដល្រក�មហុ៊នបានេ្របើ្របាស់េដើម្បកីំណតថ់ា      េតើមានភស័�ុតងណាែដលប�� កពី់ករ

ខតបងប់ណា� លមកពីករថយចុះតៃម� រមួមាន ករចង�ុលបង� ញថាអ�កខ�ី្របាកក់ម� ី ឬអ�កខ�ី្របាកក់ម�ជីា្រក�ម គឺកំពុង

ជួប្របទះនឹងហនិភយ័ហិរ�� វត�ុយ៉ាងខ� ងំ ែដល្របែហលជាពួកេគនឹង្រត�វក្សយ័ធន ឬករែកស្រម�លហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ

េឡើងវញិ  ករខកខនមនិបានបងក់រ្របាក ់   និងករទូទត្់របាកេ់ដើម    េហើយទិន�នយ័ែដលអចអេង�តបានចង�ុល

បង� ញថា        មានករថយចុះែដលអចវស់ែវងបានេនក�ុងលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត ដូចជាករ

ផា� ស់ប�ូៃនករខកខនេលើករទូទត ់ឬលក�ខណ� េសដ�កិច�ែដលទកទ់ងនឹងករខកខន។ 

              ្រក�មហុ៊នបានកំណតដំ់បូងថា  េតើមានភស័�ុតងជាកែ់ស�ងៃនករថយចុះតៃម�ជាលក�ណៈដចេ់ដយែឡក

ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុទំហំធំ  និងកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយែឡក ឬជារមួ    ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដល

មនិមានទំហំធំ ។ ្របសិនេបើ្រក�មហុ៊នកំណតថ់ាមនិមានភស័�ុតរជាកែ់ស�ងៃនករថយចុះតៃម� ឬ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
បានកំណតល់ក�ណៈដចេ់ដយែឡកេទះបីមានទំហំធំ  ឬមនិធំកេ៏ដយ   វក្៏រត�វបានរបប់��ូ លក�ុង្រទព្យសកម�ជា

្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលមានលក�ណៈហនិ-ភយ័ឥណទន្រសេដៀងគា�      និងបានកំណតជ់ារមួចំេពះករ

ថយចុះតៃម�។ 

              ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ  មនិ្រត�វបានកំណតជ់ាលក�ណៈដចេ់ដយែឡក     ្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា�  េដើម្ប ី
កំណតជ់ាករថយចុះតៃម� ។ ឥណទន្រត�វបានដកជ់ា្រក�ម េដយេយាងេទតមលក�ណៈហនិភយ័ឥណទនរបស់

ពួកេគ េដើម្បេីធ�ើករគណនាប៉ានស់� នករខតបងរ់មួ។ លក�ណៈទងំេនះមានទំនាកទ់ំនងេទនឹងករប៉ានស់� នលំហូរ

សច្់របាកន់ាេពលអនាគត      ស្រមាប្់រក�មៃន្រទព្យសកម�តមរយៈករចង�ុលបង� ញពីសមត�ភាពរបស់កូនបំណុល 

ក�ុងករទូទតទឹ់ក្របាក្់រគបច់ំនួន   េដយេយាងេទតម      កិច�សន្យោមានកលកំណតៃ់ន្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបាន

កំណត។់ លំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគតចំេពះ្រក�មៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ  ែដល្រត�វបានកំណតជ់ារមួចំេពះករ

ថយចុះតៃម�    ្រត�វបានប៉ានស់� នែផ�កេលើមូលដ� នបទពិេសធនខ៍តបងពី់មុនចំេពះ្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ

ហនិភយ័ឥណទន្រសេដៀងនឹង្រទព្យសកម�ក�ុង្រក�ម។

              វធិីស�ស� និងករសន�ត  ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាបក់រប៉ានស់� នលំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យយ៉ាងេទៀងទតេ់ដយ្រក�មហុ៊ន   េដើម្បកីតប់ន�យភាពខុសគា� រវងករប៉ានស់� នករខតបងន់ានា 

និងបទពិេសធនក៍រខតបងជ់ាកែ់ស�ង។

              េនេពលឥណទនមនិអច្របមូលមកវញិបាន   វ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ីេដយកតព់ីគណនីសំវធិាន

ធនករខតបងប់ណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។ ឥណទនែបបេនះ្រត�វបានជ្រមះេចញពីប�� ី បនា� បពី់្រក�មហុ៊នបាន

ពិចរណាពីតៃម�ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុប�� ំ      ្របសិនេបើមាន េនេពលែដលស�ិតក�ុងករវនិិច�យ័របស់គណៈ្រគប្់រគង មនិ

មានលទ�ភាពក�ុងករ្របមូលមកវញិបាន។

              ្របសិនេបើក�ុងករយិបរេិច�ទបនា� ប ់ ទឹក្របាកៃ់នករខតបងប់ណា� លមកពីករថយចុះតៃម�មានករថយចុះ  

និងករថយចុះអចនឹងទកទ់ងនឹង្រពឹត�ិករណ៍ែដលបានេកើតេឡើង បនា� បពី់ករថយចុះតៃម�្រត�វបានកត្់រត  (ដូចជា

ករ្របេសើេឡើងៃនអ្រតឥណទនរបស់កូនបំណុល) ករខតបងប់ណា� លមកពីករថយចុះតៃម�្រត�វបានកត្់រតពីមុន 

២. េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត)

២.៤       ករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុ

 ្រទព្យសកម�ហរិ��វត�ុវសែ់វងតមៃថ�េដើមដករលំស់
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              េដើម្បេីរៀបចំរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក ់    គណនីសច្់របាកន់ិងសច្់របាកស់មមូលរមួមានសមតុល្យ 

ែដលមានកលកំណតេ់ដើម បីែខ ឬតិចជាងបីែខ គិតចបពី់ៃថ�ទទួលបានសច្់របាក ់ ក�ុងេនាះរមួមានសច្់របាកក់�ុង

ៃដ សមតុល្យែដលមនិមានក្រមតិេនធនាគារកណា� ល សមតុល្យេនធនាគារ និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងៗ។

              ករេធ�ើរលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ្រត�វបានកត្់រតក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ េដយេ្របើវធិីស�ស�

ដូចខងេ្រកម៖

              ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ្រត�វបានកត្់រតតមៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ      និងករខតែដលបណា� លមកពីករ

ថយចុះតៃម�។្របសិនេបើ ៃថ�េដើមរមួមានចំណាយផា� ល់េផ្សងៗ ែដលបានចំណាយក�ុងករទិញ្រទព្យេនាះ។

              ចំណាយបន�បនា� បេ់ផ្សងៗ្រត�វបានកត្់រតប��ូ លេទក�ុងតៃម�េយាងៃន្រទព្យេនាះ   ឬ្រត�វបានទទួលស� ល់

ជា្រទព្យដចេ់ដយែឡកតមករសម្រសប     ែតេនេពលែដលមានភាព្របាកដថាផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�នាេពល

អនាគតៃន្រទព្យេនាះនឹងហូរចូលមកក�ុងធនាគារ េហើយៃថ�េដើមៃន្រទព្យេនាះអច្រត�វបានវស់ែវងគួរឱ្យេជឿជាកប់ានែត

ប៉ុេណា� ះ។ រល់ចំណាយេលើករជួសជុលនិងករែថទេំផ្សងៗេទៀតទងំអស់    ្រត�វបានកត្់រតជាបន�ុកេនក�ុងរបាយ

ករណ៍លទ�ផល ក�ុងករយិបរេិច�ទហិរ�� វត�ុែដល ្របតិបត�ិករេនាះេកើតេឡើង។

              តៃម�សំណល់របស់្រទព្យសកម� និងអយុកលេ្របើ្របាស់  ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងែកស្រម�លតមករសម

្រសបនា កលបរេិច�ទរយករណ៍នីមយួៗ។

              ្របសិនេបើតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�ណាមយួ  មានចំនួនេ្រចើនជាងតៃម�ប៉ានស់� នែដលអចទទួលមកវញិ

បានវ នឹង្រត�វបានកត្់រតបន�យភា� ម ឱ្យេស�ើនឹងតៃម�ែដលអចទទួលមកវញិបាន។

              ចំេណញ និងខតពីករលក្់រទព្យសកម�  ្រត�វបានកំណតេ់ដយេធ�ើករេ្រប�បេធៀបរវងសច្់របាក ់ជាមយួ

តៃម�េយាង េហើយវ្រត�វបានកត្់រតក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ។

              ្រទព្យសកម�អរបីូែដលរមួមានអជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញនិងចំណាយពកព់ន័�េផ្សងៗ ្រត�វបាន

រយករណ៍តមៃថ�េដើមដករលំស់បង�រ និងករខតែដលបណា� លមកពីករថយចុះតៃម�។

 អជា� បណ័� កម�វធិីកំុព្យទូរ័ែដលបានទិញ      ្រត�វបានេធ�ើមូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដើម ែដលបានេកើត

េឡើងក�ុងករទិញកម�វធិីជាកល់កេ់នាះមកេ្របើ្របាស់។ រលំស់្រត�វបានគណនាតមវធិីស�ស�រលំស់េថរ ក�ុងរបាយករ

ណ៍លទ�ផលលម�តិ រយៈេពល១០ឆា�  ំេដយេ្របើវធិីស�ស�រលំស់េថរ។

២.៥ សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល

២.៦       ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

២.៧       ្រទព្យសកម�អរបូី

ែកលម�្រទព្យជួល   ៧ ឆា�  ំ   វធិីស�ស�រលំស់េថរ

បរកិ� រករយិាល័យ   ៧ ឆា�  ំ   វធិីស�ស�រលំស់េថរ

កំុព្យទូរ័ និង បរកិ� រេអឡិច្រត�និច  ៧ ឆា�  ំ   វធិីស�ស�រលំស់េថរ

េ្រគ�ងសង� រមឹ និងបរកិ� របំពក ់  ៧ ឆា�  ំ   វធិីស�ស�រលំស់េថរ

យានយន�    ៧ ឆា�  ំ   វធិីស�ស�រលំស់េថរ

     អយុកលេ្របើ្របាស់         វធិីស�ស�រលំស់

សម្បត�ិ ហ� យែនន | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ ២០២០26

គឺបានកត្់រតប��� ស់េដយេធ�ើ និយត័កម�េលើគណនីសំវធិានធន ។ ចំនួនទឹក្របាកែ់ដល្របមូលមកវញិ ្រត�វបានកត់

្រតេនក�ុងរបាយករណ៍ល�ផលលម�តិ។



              សំវធិានធន្រត�វបានកត្់រតេនេពលែដល្រក�មហុ៊នមានកតព�កិច�ផ�ូវច្បោប ់ ឬកតព�កិច�្របេយាលែដលជា

លទ�ផលៃន ្រពឹតិ�ករណ៍ពីអតីតកល   េដយវទំនងជាអចត្រម�វឱ្យមានករចំណាយធនធានេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�

េនាះ េហើយចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានប៉ានស់� នគួរឱ្យេជឿជាកប់ាន។

              េនេពលែដលមានកតព�កិច�្រសេដៀងគា� េ្រចើន  ក្រមតិៃនលំហូរេចញេដើម្បទូីទតក់តព�កិច�េនាះ   ្រត�វបាន

កំណតេ់ដយគិតេទេលើចំណាតថ់ា� កៃ់នកតព�កិច�េនាះទងំមូល។ សំវធិានធន្រត�វបានកត្់រតេទះបីជាក្រមតិលំហូរ

េចញៃនខ�ងណ់ាមយួ េនក�ុងចំណាតថ់ា� កក់តព�កិច�ដូចគា� េនាះ មានចំនួនតូចកេ៏ដយ។

              សំវធិានធន្រត�វបានវស់ែវងេឡើងវញិតមតៃម�បច�ុប្បន�  ៃនចំណាយែដលរពឹំងថា្រត�វទូទតក់តព�កិច�េនាះ 

េដយេ្របើអ្រតមុនបងព់ន� េដើម្បឆី�ុះប�� ំងអំពីករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�សច្់របាកគិ់តតមេពលេវល  និង

ហនិភយ័ជាកល់កេ់ផ្សងៗៃនកតព�កិច�េនាះ។ ករេកើនេឡើងៃនសំវធិានធនេដយសរេពលេវល    ែដលបានកន�ង

ផុត្រត�វបានកត្់រតជាចំណាយករ្របាក។់

              េនែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៨ រជរដ� ភបិាលកម�ុជាបានេធ�ើវេិសធនកម�េលើច្បោបស់�ីពីករងរ     ែដលែណនាពំី
គេ្រមាងករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ។ បនា� បម់កេនៃថ�ទី២១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ ្របកសេលខ ៤៤៣

K.B/Br.K.Kh.L ្រត�វបានេចញផ្សោយ    េដយបានផ�ល់នូវេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករអនុវត�ច្បោបេ់នះ។ អនុេលម

េទតមច្បោប/់្របកស     ត្រម�វឱ្យអង�ភាពនីមយួៗទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរឱ្យនិេយាជិត ែដលមានកិច�

សន្យោករងរមនិមានរយៈេពលកំណត ់ដូចខងេ្រកម៖

អត�្របេយាជនប៍ុគ�លិករយៈេពលខ�ី្រត�វបានកត្់រតបង�រ ក�ុងឆា� ែំដលបុគ�លិកបានបេ្រមើករងរឱ្យ្រក�មហុ៊ន។

              ្រទព្យសកម�កំពុងដំេណើ រករគឺមនិ្រត�វបានេធ�ើរលំស់េទ។ ករេធ�ើរលំស់េលើ្រទព្យសកម�កំពុងដំេណើ រករចប់

េផ�ើមេនេពល្រទព្យសកម�បានេ្រត�មរចួរល់ ស្រមាបក់រេ្របើ្របាស់តមេគាលបំណង។

              ចំណាយនានាពកព់ន័�នឹងករែថរក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័ ្រត�វបានកត្់រតជាចំណាយេនេពលែដល្របតិបតិ�ករ

េនាះបានេកើតេឡើង។

              ្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាែដលមានអយុកលេ្របើ្របាស់មនិមានកលកំណត ់  គឺមនិ្រត�វបានេធើ�រលំស់

េទ     ប៉ុែន�្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ្របចឆំា� រំកករថយចុះតៃម�របស់វ។ ្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាែដល្រត�វេធើ�រលំស់ ្រត�វ

បាន្រត�តពិនិត្យរកករថយចុះតៃម�របស់វ េនេពលែដលមាន្រពឹតិ�ករណ៍ ឬករផា� ស់ប�ូរកលៈេទសៈណាមយួចង�ុល

បង� ញថាតៃម�េយាងរបស់វ នឹងមនិអច្រសងម់កវញិបាន។ ករខតបងប់ណា� លមកពីករថយចុះតៃម�  ្រត�វបានេគ

កតត់្រតមចំនួនលេម��ងរវងតៃម�េនសល់ៃន្រទព្យេនាះ េធៀបជា  មយួតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិបាន។ តៃម�ែដល

អច្រសងម់កវញិបាន គឺជាតៃម�មយួណាែដលខ�ស់ជាងេគរវងតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យេនាះ ដកចំណាយក�ុងករលក ់

និងតៃម�េនេ្របើ្របាស់។ 

              ករខតែដលបណា� លមកពីករថយចុះតៃម�    ្រត�វបានកត្់រតក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិក�ុងករលិ

បរេិច�ទ  ែដល្របតិបត�ិករេនាះបានេកើតេឡើង។ ករកត្់រត្រតលបម់កវញិៃនករខតែដលបណា� លមកពីករថយចុះ

តៃម� ្រត�វបានកត្់រតក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិេទតមទំហំតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�េនាះ     ែដលមនិេលើស

តៃម�េយាងែដលបានកំណត ់កតក់ងនឹងរលំស់    ្របសិនេបើមនិបានកត្់រតករខតែដលបណា� លមកពីករថយចុះ

តៃម�។

i)            អត�្របេយាជនប៍ុគ�លិករយៈេពលខ�ី

ii)            អត�្របេយាជនប៍ុគ�លិករយៈេពលែវងេផ្សងៗ - ករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ

២.៨       ករថយចុះតៃម� ៃន្រទព្យសកម�មិនែមនហរិ��វត�ុ

២.៩       សវំិធានធន

២.១០    អត�្របេយាជន៍បុគ�លកិ
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           ្របាកប់ំណាចក់រងរ្របចឆំា�  ំ- ចូលជាធរមានក�ុងែខមករ  ឆា� ២ំ០១៩, េស�ើនឹង ១៥ ៃថ�      ៃន្របាកេ់បៀវត្សរ ៍

្របចែំខរបស់បុគ�លិក និងអត�្របេយាជនក៍�ុងឆា� នំីមយួៗគិតជាមធ្យម ែដល្រត�វទូទតេ់រៀងរល់          ៦ ែខម�ង េនៃថ�ទី៣០

ែខមថុិនា និងៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ (៧.៥ ៃថ� ក�ុងករទូទតម់�ងៗ)។

           ករេបើករឮំក្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ -  និេយាជិតមានសិទ�ិទទួលបានករេបើករឮំក្របាកប់ំណាចអ់តី

តភាពករងរ េស�ើនឹង១៥ៃថ�ៃន្របាកេ់បៀវត្សររ៍បស់ពួកេគក�ុងមយួឆា�  ំ  គិតចបត់ងំពីៃថ�ចូលបេ្រមើករងររហូតដល់ៃថ�

ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨       េហើយេនែតបន�ករងរជាមយួ្រក�មហុ៊ន។   ករេបើករឮំក្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ 

អ្រស័យេទតមចំនួនឆា� អំតីតភាពករងររបស់បុគ�លិកមា� ក់ៗ        េហើយមនិ្រត�វេលើសពី៦ែខៃន្របាក ់េបៀវត្សរដុ៍ល

មធ្យមេទ។ េនៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៩    ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ   បានេចញេសចក�ីែណនាំ

េលខ ០៤២/២៩ K.B/S.N.N.Kh.L   េដើម្បពីន្យោរេពលករេបើករឮំក្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ     ែដលនឹង្រត�វ

ទូទតឱ់្យចំនួនបីៃថ� ក�ុងែខមថុិនា និងែខធ�ូ ចបេ់ផ�ើមេនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២១។

           ករទូទត្់របាកប់ំណាចក់រងរ្របចឆំា�  ំ្រត�វបានចតទុ់កថាជាអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិករយៈេពលខ�ី   េហើយវ

្រត�វបានកត្់រតបង�រក�ុងឆា� ែំដលបុគ�លិកបានបេ្រមើករងរឱ្យ្រក�មហុ៊ន។

           ករេបើករឮំក្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ       ្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាអត�្របេយាជនប៍ុគ�លិករយៈេពលែវង។ 

បំណុល្របាក ់រឮំកអតីតភាពករងរ ្រត�វបានកត្់រតតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�ែដលបានកំណត ់នាករយិបរេិច�-

ទរយករណ៍។         តៃម�បច�ុប្បន�ៃនករេបើករឮំក្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ ្រត�វបានកំណតេ់ដយេធ�ើអប្បហរេលើ
ចំនួនទឹក្របាក្់រត�វទូទតន់ាេពលអនាគត  ប៉ានស់� នេដយេយាងេទតមស�� បណ័� សជីវកម�ែដលមានគុណភាព

ខ�ស់ៃនរបិូយបណ័� របស់បំណុលេនាះ។

           ពន�េលើ្របាកច់ំេណញក�ុងឆា� ្ំរត�វបានគណនាតមមូលដ� នច្បោបស់រេពើពន�ែដលបានអនុមត័រចួជាស� ពរ ឬ

បានអនុមត័រចួមយួែផ�កធំគិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍   េនក�ុង្របេទសែដល្រក�មហុ៊នេធ�ើ្របតិបត�ិករ និងបេង�ើត

្របាកច់ំេណញជាបព់ន�។

រវងតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម�  និងបំណុលស្រមាបក់រេធ�ើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងចំនួនែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់

ស្រមាបេ់គាលេដ   ពន�ដរ។        ពន�ពន្យោរ្រត�វបានវស់ែវងតមអ្រតពន�ែដលរពឹំងថានឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះលេម��ង

បេណា� ះអសន� េនេពលែដលវកត្់រត្រតលបម់កវញិ េដយែផ�កេលើច្បោបែ់ដលបានអនុមត័រចួជាស� ពរ ឬបានអនុ-

មត័រចួ   ឬជាេគាលគិត្រតឹមកលបរេិច�ទរយករណ៍។ ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�្រត�វបានកតក់ងជាមយួនឹងបំណុលពន�

ពន្យោរ ្របសិនេបើមានសិទិ�តមផ�ូវច្បោបេ់ដើម្បកីតក់ងបំណុលពន�ក�ុងឆា� ជំាមយួនឹងពន�្រទព្យសកម�ក�ុងឆា�  ំ េហើយ្រប-

សិនេបើវទកទ់ងនឹងពន�េលើ្របាកច់ំេណញែដលកំណតេ់ដយអជា� ធរពន�ដរែតមយួ         េទេលើអង�ភាពជាបព់ន�

ែតមយួ។
           ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�្រត�វបានកត្់រត  លុះ្រតែតមានភាព្របាកដថានឹងមាន្របាកច់ំេណញជាបព់ន�នាេពល

អនាគតស្រមាបយ់កលេម��ងបេណា� ះអសន�មកេ្របើ្របាស់។    ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេនេរៀងរល់

កលបរេិច�ទរយករណ៍នីមយួៗ     េហើយ្រត�វបានកតប់ន�យេទតមទំហំែដលទំនងជាមនិមាន្របាកច់ំេណញជាប់

ពន�្រត�វបានកត្់រត។

           ចំណូលនិងចំណាយករ្របាកច់ំេពះករ្របាកឧ់បករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំអស់  ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដើមដក

រលំស់ ្រត�វបានកត្់រតក�ុង “ចំណូលករ្របាក”់ និង “ចំណាយករ្របាក”់ ក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត េដយេ្របើវ ិ
ធីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព។

២.       េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍គណេនយ្យសខំន់ៗ (ត)

២.១០  អត�្របេយាជន៍បុគ�លកិ (ត)

២.១១  ពន�េលើ្របាក់ចំេណញក�ងុឆា� នំិងពន�ពន្យោរេលើ្របាក់ចំេណញ 

២.១២    ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់
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           ពន�ពន្យោរេលើ្របាកច់ំេណញ្រត�វបានេធើ�សំវធិានធនេដយេ្របើវធិីស�ស�បំណុលេលើលេម��ងបេណា� ះអសន� 



នឹង ភាគីអ�កជួល្រត�វបានចតទុ់កថាជាភតិសន្យោ្របតិបត�ិ។ ករទូទតប់ានេធ�ើេឡើងេ្រកមភតិសន្យោ្របតិបត�ិកតក់ង

្របាកេ់លើកទឹកចិត�ែដលទទួលបានពីភាគីអ�កជួល     ្រត�វបានកត្់រតក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិេដយែផ�កេលើ
មូលដ� នរលំស់េថរក�ុងករយិបរេិច�ទ  ភតិសន្យោ។

           ភាគហុ៊នធម�ត្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាមូលធន។ ភាគហុ៊នេផ្សងេទៀត    ្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាមូលធន និង / ឬ

បំណុលេយាងេទតមខ�ឹមសរេសដ�កិច�ៃនឧបករណ៍ជាកល់កេ់នាះ។ ករែចកចយដល់អ�កកនឧ់បករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ែដល្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាឧបករណ៍មូលធន ្រត�វបានកត្់រតជាេដយផា� ល់ជាមូលធន។

           ធនាគារ     និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ្រត�វបានត្រម�វឱ្យគណនាសំវធិានធនតមច្បោប ់អនុេលមេទតម្របកស

េលខធ៧-០១៧-៣៤៤្រប.ក ចុះៃថ�ទី០១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧     និងសរចរែណនាេំលខ ធ៧-០១៨-០០១ ចុះៃថ�ទី១៦

           វធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព  គឺជាវធិីស�ស�ក�ុងករគណនាៃថ�េដើមដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
មយួឬបំណុលហិរ�� វត�ុមយួ   និងជាវធិីស�ស�ក�ុងករែបងែចកចំណូលករ្របាក ់ឬចំណាយករ្របាក ់េលើរយៈេពល

ែដលពកព់ន័�។   អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាពគឺជាអ្រត ែដលេធ�ើអប្បហរជាកែ់ស�ងចំេពះករទូទត ់ឬ ករទទួល

្របាកស់ច្់របាកប៉់ានស់� ន នាេពលអនាគត    ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកលប៉ានស់� នរបស់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ  ឬក�ុង

រយៈេពលណាមយួែដលខ�ីជាងេទតមករសម្រសប េលើតៃម�េយាងសុទ�របស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ��

វត�ុ។ េនេពលគណនាអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព  ធនាគារបានរបប់��ូ លរល់លក�ខណ� ក�ុងកិច�សន្យោទងំអស់

ៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងបានរមួប��ូ លនូវកៃ្រម ឬចំណាយបែន�មនានា        ែដលបានចំណាយេដយផា� ល់ចំេពះ

ឧបករណ៍េនាះ   េហើយវជាែផ�កមយួៃនអ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព     ប៉ុែន�មនិែមនជាករខតឥណទននាេពល

អនាគតេទ។

           េនេពលមានករផា� ស់ប�ូរករប៉ានស់� នករទូទត ់ឬ ករទទួលសច្់របាកន់ាេពលអនាគត  ឬ តៃម�េយាងៃន

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុ     ្រត�វបានែកត្រម�វេដើម្បឆី�ុះប�� ំងលំហូរសច្់របាកជ់ាកែ់ស�ង  និងសច់

្របាកប៉់ានស់� នេឡើងវញិ។ តៃម�េយាង្រត�វបានគណនាេឡើងវញិ េដយគណនាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកប៉់ាន់

ស� ននាេពលអនាគតតមអ្រតករ្របាកេ់ដើមមាន្របសិទ�ភាពរបស់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។  ករែកត្រម�វែបបេនះ    ្រត�វ

បានកត្់រតជាចំណូល ឬចំណាយករ្របាក ់េនក�ុងរបាយ-ករណ៍លទ�ផលលម�តិនាកលបរេិច�ទែកត្រម�វ។ 

           ករ្របាកេ់លើ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលថយចុះតៃម�  ្រត�វបានកត្់រតេដយេ្របើ្របាស់អ្រតករ្របាក ់ែដល្រត�វ

បានេ្របើេដើម្បេីធ�ើអប្បហរ   លំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគត ស្រមាបវ់ស់ែវងករខតបងប់ណា� លមកពីករថយចុះ

តៃម�។ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុជា្រក�ម      ្រត�វបានចតទុ់កថាថយចុះតៃម� េហើយ្របសិនេបើមាន

ភស័�ុតងបង� ញពីករថយចុះតៃម�ជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍មយួ ឬេ្រចើន  ែដលបានេកើតេឡើងបនា� បពី់ករកត្់រតជា

េលើកដំបូងៃន្រទព្យសកម�  (“្រពឹត�ិករណ៍ខតបង”់បានេកើតេឡើង)       េហើយ្រពឹត�ិករណ៍េនាះ មានផលបះ៉ពល់ដល់

លំហូរសច្់របាកក់រប៉ានស់� ននាេពលអនាគត    ៃន្រទព្យសកម� ហិរ�� វត�ុ  ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុជា្រក�ម ែដល្រត�វ

បានប៉ានស់� នគួេជឿទុកចិត�បាន។

           េនេពលឥណទនទទួលបានមានករថយចុះតៃម�     ្រក�មហុ៊ននឹងកតក់ងតៃម�េយាងេទជាទឹក្របាកែ់ដល

អច្របមូលមកវញិបាន  ែដលជាលំហូរសច្់របាកប៉់ានស់� ននាេពលអនាគត     េធ�ើអប្បហរតមអ្រតករ្របាកេ់ដើម

មាន្របសិទ�ភាពរបស់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និង   បន�បង�រេឡើងវញិនូវតៃម�អប្បហររចួ  ជាចំណូលករ្របាក។់ ចំណូល

ករ្របាកច់ំេពះឥណទនថយចុះតៃម� ្រត�វបានកត្់រតេដយេ្របើអ្រតករ្របាកេ់ដើមមាន្របសិទ�ភាព។

២.១៣  ភតិសន្យោ

២.១៤   េដើមទុន

២.១៥   ទុនប្រម�ងតមច្បោប់
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           ្រក�មហុ៊នេធ�ើករប៉ានស់� ននិងករសន�តែដលបះ៉ពល់ដល់ចំនួន្រទព្យសកម�   និងបំណុលែដលបានរយករ

ណ៍។  ករប៉ានស់� ន   និងករវនិិច�យ័្រត�វបានវយតៃម�ជាបន�បនា� បេ់ដយែផ�កតមបទពិេសធនក៍�ុង្រគាមុននិងកត�

េផ្សងៗេទៀត រមួមានកររពឹំងទុកអំពី្រពឹត�ិករណ៍នាេពលអនាគត     ែដលេគេជឿជាកថ់ាវមានភាពសមេហតុផលេទ

តមកលៈេទសៈេផ្សងៗ។

ស្រមាបេ់គាលបំណងេដើម្បកីំណតហ់និភយ័ឥណទនៃនករផ�ល់ឥណទនែដលបានេរៀបចំេឡើងវញិ េដយសរករ

រតត្បោតៃនជម� ឺCOVID 19 ្រក�មហុ៊នបានេធ�ើករបែន�មសំវធិានធនស្រមាបគ់ណនីឥណទនជាកល់ក ់ែដលគណៈ

្រគប្់រគង េជឿជាកថ់ាបានរងផលបះ៉ពលយ៉ាងខ� ងំេដយជម�រឺតត្បោតេនះ។ េដយមនិមានករចំណាយ និងករខិត

ខំ្របឹងែ្របងហួសេហតុ   គណៈ្រគប្់រគងេ្របើ្របាស់ពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនឹងផលបះ៉ពល់ៃនជម� ឺCOVID 19 និងេធ�ើ
ករវនិិច�យ័េលើករផា� ស់ប�ូរចបំាចច់ំេពះកត� សំខន់ៗ  ែដលបានេរៀបរបខ់ងេលើ ក�ុងករប៉ានស់� នករខតបណា� ល

មកពីករថយចុះតៃម�ៃនឥណទនែដលបានេរៀបចំេឡើងវញិ។

           តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�ករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ គឺែផ�កេលើតក� មយួចំនួនែដលបានកំណ-

តេ់លើមូលដ� នេដយេ្របើ្របាស់ករប៉ានស់� នមយួចំនួន។     ករប៉ានស់� នេដយេ្របើ្របាស់ករកំណតៃ់ថ�េដើមស្រមាប់

កតព�កិច�ករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ រមួមានអ្រតលឈបរ់បស់បុគ�លិក    និងអ្រតអប្បហរ។បែ្រម

ប្រម�លៃនករប៉ានស់� នេនះនឹងបះ៉ពល់ដល់តៃម�េយាងៃនកតព�កិច�ករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ។

           ្រក�មហុ៊នបានេធ�ើសំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងប់ណា� លមកពីករថយចុះតៃម�ឥណទន     និងបុេរ្របទន 

ែផ�កេលើករវយតៃម�េលើករ្របមូលមកវញិបាន។    គណៈ្រគប្់រគងបានអនុវត�តមេគាលករណ៍ស�ងដ់រគណេនយ្យ  

េហើយគណៈ្រគប្់រគងបានេធ�ើករវនិិច�យ័េលើកត� អនាគត  និងកត� សំខនេ់ផ្សងៗេទៀត      ែដលទកទ់ងនឹងករប៉ាន់

ស� នៃនចំនួនទឹក្របាក ់   និងេពលេវលរបស់លំហូរសច្់របាកេ់ដើម្បទីទួលស� ល់សំវធិានធនបណា� លមកពីករថយ

ចុះតៃម�ឥណទន និងបុេរ្របទន។  ក�ុងចំេណាមកត� ែដលបានពិចរណា  រមួមានករេធ�ើចំណាតថ់ា� កផ់លប្័រតឥណ

ទនរបស់្រក�មហុ៊ន ចំណុចៃនករមនិសង្រតឡបម់កវញិៃនឥណទនមនិដំេណើ រករ ផលបះ៉ពល់រមួរបស់អ�កខ�ី តៃម�

សុទ�ែដលអចេ្រសច្រសងប់ាន ៃនវត�ុប�� ំពកព់ន័�    និងលទ�ផលៃនគំរអូជីវកម�របស់អតិថិជន សមត�ភាពក�ុងករ

បេង�ើតលំហូរសច្់របាក្់រគប្់រគានេ់ដើម្បសីងបំណុល និងចំនួនសរបុ     និងចំណាតថ់ា� កៃ់ន បំណុលរបស់មា� ស់ឥណ

ទនេផ្សងេទៀត ។

(ក)    ករខតបង់េលើករថយចុះតៃម�ៃនហ� សុលីធីីហរិ��វត�ុ

ផលប៉ះពលៃ់នជម�ឺ COVID 19 េលើករខតបណា� លមកពីករថយចុះតៃម� 

៣.       ករប៉ាន់ស� ន ករសន�ត និងករវិនិច�័យគណេនយ្យសខំន់ៗ

(ខ)     អត�្របេយាជន៍បុគ�លកិរយៈេពលែវង - កតព�កិច�ករទូទត់្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ

ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ ស�ីពី “ចំណាតថ់ា� កហ់និភយ័ឥណទន និងសំវធិានធនេលើអុិមែភរមនិ”។  ្របសិនេបើសំវធិានធន

តមច្បោបប់ង�រ មានចំនួនខ�ស់ជាងករថយចុះតៃម�បង�រែផ�កតម CIFRS for SMEs េនាះ        ‘ករបំេពញបែន�ម - 

topping up’ នឹង្រត�វបានកត្់រតជាទុនប្រម�ងតមច្បោប ់   និង្រត�វបានដកប់ង� ញេនក�ុងមូលធន។ បនា� បម់ក  ទុន

ប្រម�ង្រត�វបានកត្់រត្រតឡបេ់ទវញិ (រហូតដល់សូន្យ) ្របសិនេបើសំវធិានធនតមច្បោបប់ង�រ មានចំនួនេស�ើគា�  ឬ ទប

ជាងករថយចុះតៃម�បង�រែដលែផ�កតម CIFRS for SMEs ។ ទុនប្រម�ងតមច្បោប្់រត�វបានតម�ល់ទុកមយួែឡក  ជា

្រទនាបេ់ដើមទុន េហើយមនិអចែបងែចកបាន និងមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យរមួប��ូ លេនក�ុងករគណនា មូលនិធិផា� ល់

សុទ�េទ។ 



ធនាគារេអស៊-ប៉ាសីុហ�ិក ឌីេវឡុបេមន ម.ក            ១.២៦៥.៣៥៩     ៥.១១៨.៣៧៧              -         -

ធនាគារ េអសីុលីដ ភអីិលសីុ                 ២៥១.៣២៤      ១.០១៦.៦០៦           ១៧៤.០៤៧           ៧០៩.២៤១

ធនាគារវឌ្ឍនៈ អសីុ ចំកត ់   ៦១.៥៣៤         ២៤៨.៩០៥          ២៣៩.៧៣៣           ៩៧៦.៩១២

ធនាគារឯកេទស វងី (េខមបូឌ) លីមតីធីត      ១.៨៩២             ៧.៦៥៣                ២.៥៣២             ១០.៣១៨

ធនាគារ អ េអច ប៊ ីឥណ�ូ ៃឆណា            ៥៦                ២២៧           ៦៦                   ២៦៩

ធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ            ៥៣                 ២១៤           ៦៨                  ២៧៧

(ក)   វិភាគតម្របេភទ

៤.        សច់្របាក់ក�ងុៃដ

៥.        ្របាក់បេ�� ើ និងករដក់្របាក់េនធនាគារកណា� ល

៦.        ្របាក់បេ�� ើ និងករដក់្របាក់េនធនាគារកណា� ល

គណនីចរន�មនិទទួលបានករ្របាកេ់ទ (២០១៩៖ គា� ន)។

្របាកប់េ�� ើមានកលកំណតម់ានរយៈេពល ៦ែខ និងទទួលបានអ្រតករ្របាក ់៤,៥០% ក�ុងមយួឆា� ។ំ  គណនីចរន� និងគណនីសន្សទំងំពីរ 

មនិទទួលបានករ្របាកេ់ទ។

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

៥.០២០         ២០.៣០៦   ៤.២៥៣            ១៧.៣៣១

១.៥៨០.២១៨         ៦.៣៩១.៩៨២      ៤១៦.៤៤៦         ១.៦៩៧.០១៧

រយៈេពលខ�ី
គណនីចរន�

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

៥៣.៨៥១             ២១៧.៨២៧ ៦៣.៩០៣           ២៦០.៤០៥

  ៩.៦៣២          ៣៨.៩៦២   ៩.៣៧៦            ៣៨.២០៧

៦៣.៤៨៣       ២៥៦.៧៨៩          ៧៣.២៧៩           ២៩៨.៦១២

្របាកដុ់ល� អរេមរកិ

្របាកេ់រៀល

្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត ់                          ១.២៦៤.៨៦៣    ៥.១១៦.៣៧១              -       -

គណនីចរន�                  ២៣៩.៥៧០        ៩៦៩.០៦១            ៤១៥.៧៦៣      ១.៦៩៤.២៣៤

គណនីសន្ស ំ                    ៧៥.៧៨៥       ៣០៦.៥៥០        ៦៨៣              ២.៧៨៣

២០១៩២០២០

១.៥៨០.២១៨        ៦.៣៩១.៩៨២       ៤១៦.៤៤៦         ១.៦៩៧.០១៧

  ដុល� រអេមរកិ            ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ   ពន់េរៀល
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២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល



(ខ)   វិភាគតមកលកំណត់

(គ)   វិភាគតមរបូិយប័ណ�    

៦.      ្របាក់បេ�� ើ និងករដក់្របាក់េនធនាគារកណា� ល (ត)

៧.        ្របាក់បេ�� ើតមច្បោប់េនធនាគារេផ្សងៗ

៨    .         ឥណទន និងបុេរ្របទនតមៃថ�េដើមដករលំស់

             អនុេលមតម្របកសេលខ ធ៧-០៦-២០៩ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦    ស�ីពីអជា� បណ័� ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រក�ម

ហុ៊នបានត្រម�វឱ្យរក្សោរ្របាកប់េ�� ើេដើមទុនតមច្បោបេ់នធនាគារកណា� លក�ុងអ្រត៥%  ៃនេដើមទុនបែន�មបានបង។់ ្របាកប់េ�� ើេនះអច

្រតឡបម់កវញិបាន្របសិនេបើ្រក�មហុ៊ន្របកសក្សយ័ធនេដយស�័្រគចិត�។  ្របាកប់េ�� ើតមច្បោបទ់ទួលបានអ្រតករ្របាក ់០,២៩% ក�ុង

មយួឆា�  ំ(២០១៩៖០,៦៣% ក�ុងមយួឆា� )ំ។

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

១.៥៨០.២១៨             ៦.៣៩១.៩៨២        ៤១៦.៤៤៦        ១.៦៩៧.០១៧គណនីចរន�

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

១៦៣.៩០០                ៦៦២.៩៧៦ ១៦៣.៩០០             ៦៦៧.៨៩៣

៨.៦៩០.៨៨៩      ៣៥.១៥៤.៦៤៦  ៨.៤២៣.៦៨៨        ៣៤.៣២៦.៥២៩

គណនីចរន�

ឥណទនឯកត�ជន         ៨.៨៧៦.៩៧០      ៣៥.៩០៧.៣៤៤         ៨.៤៥៨.៧២៩ ៣៤.៤៦៩.៣២១

ឥណទនជា្រក�ម               ៣៦.០៥២    ១៤៥.៨៣០               ៧២.៩០៦       ២៩៧.០៩២

ឥណទនសរបុដុល         ៨.៩១៣.០២២      ៣៦.០៥៣.១៧៤         ៨.៥៣១.៦៣៥ ៣៤.៧៦៦.៤១៣

ដក៖ សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងប់ណា� ល

        មកពីករថយចុះតៃម�ឥណទន

        និងបុេរ្របទន          (២២២.១៣៣)   (៨៩៨.៥២៨)          (១០៧.៩៤៧)       (៤៣៩.៨៨៤)

្របាកដុ់ល� អរេមរកិ                             ១.៣៩១.២២៦ ៥.៦២៧.៥០៩             ៣៦៨.១៩៦    ១.៥០០.៣៩៩

្របាកេ់រៀល               ១៨៨.៩៩២    ៧៦៤.៤៧៣                ៤៨.២៥០        ១៩៦.៦១៨

១.៥៨០.២១៨         ៦.៣៩១.៩៨២        ៤១៦.៤៤៦         ១.៦៩៧.០១៧
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២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល
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(ក)    សវំិធានធនស្រមាប់ករខតបង់បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�ឥណទន និងបុេរ្របទន

(ខ)    វិភាគតមកលកំណត់

(គ)     វិភាគតមទំនាក់ទំនង

(ឃ)     វិភាគតមរបូិយប័ណ�  

៨.            ឥណទន និងបុេរ្របទនតមៃថ�េដើមដករលំស់

នាេដើមឆា�  ំ                                         ១០៧.៩៤៧        ៤៣៩.៨៨៤             ១៥៣.៨០២            ៦១៧.៩៧៦

កត្់រត/(ឥណទន) ជាបន�ុកក�ុងឆា�  ំ                ១២៦.០៦១        ៥១៣.៩៥១             (២៣.៧៨៥)            (៩៦.៣៧៧)

ជ្រមះេចញពីប�� ីក�ុងឆា�  ំ                 (១១.៩០០)        (៤៨.៥១៦)             (២៣.២៧៤)            (៩៤.៣០៦)

ខតពីករប�ូររបិូយបណ័� មនិទនទ់ទួលស� ល់        ២៥                ១០២                  ១.២០៤                ៤.៨៧៩

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�              -          (៦.៨៩៣)               -               ៧.៧១២

នាចុងឆា�  ំ                ២២២.១៣៣       ៨៩៨.៥២៨              ១០៧.៩៤៧          ៤៣៩.៨៨៤

រយៈេពលខ�ី                       ២.០៩២.៩៥២   ៨.៤៦៥.៩៩១                       ៣.១៩៧.៧១៧     ១៣.០៣០.៦៩៨ 

រយៈេពលែវង            ៦.៨២០.០៧០      ២៧.៥៨៧.១៨៣          ៥.៣៣៣.៩១៨    ២១.៧៣៥.៧១៥

៨.៩១៣.០២២      ៣៦.០៥៣.១៧៤     ៨.៥៣១.៦៣៥      ៣៤.៧៦៦.៤១៣

ឥណទនអតិថិជនខងេ្រក                     ៨.៨៦៦.៦២៧ ៣៥.៨៦៥.៥០៦          ៨.៤៦៦.១៩៨      ៣៤.៤៩៩.៧៥៧

ឥណទនបុគ�លិក                  ៤៦.៣៩៥       ១៨៧.៦៦៨               ៦៥.៤៣៧          ២៦៦.៦៥៦

៨.៩១៣.០២២      ៣៦.០៥៣.១៧៤    ៨.៥៣១.៦៣៥      ៣៤.៧៦៦.៤១៣

្របាកេ់រៀល                ១.១០២.២៧៦   ៤.៤៥៨.៧០៦        ១.០៤១.២៤១     ៤.២៤៣.០៥៧

្របាកដុ់ល� អរេមរកិ            ៧.៨១០.៧៤៦ ៣១.៥៩៤.៤៦៨       ៧.៤៩០.៣៩៤   ៣០.៥២៣.៣៥៦

៨.៩១៣.០២២      ៣៦.០៥៣.១៧៤ ៨.៥៣១.៦៣៥         ៣៤.៧៦៦.៤១៣

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល



៩    .         ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដើម្រគា         ៣១.៦៣៣    ២៥.៣៦៤                    ២៥.៧៥២                   ២៤.៨២០                      ៣៩.២៥៥                  ១៤៦.៨២៤

ទិញបែន�ម                      -               -     ៩៧៥   ២៣៥                     ២៣.៣១៧                     ២៤.៥២៧

រលំស់           (៩.១២៥)    (៥.៥០៤)                    (៧.៣៧៩)                   (៩.៣២០)                    (១៣.៨៣៤)                      (៤៥.១៦២)

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា          ២២.៥០៨    ១៩.៨៦០                    ១៩.៣៤៨                   ១៥.៧៣៥                      ៤៨.៧៣៨                   ១២៦.១៨៩

ករែកលម�
្រទព្យជួល

បរកិ� រ
ករយិាលយ័

េ្រគឿងសង� រមឹ និង
បរកិ� របំពក់យានយន� បរកិ� រកុំព្យទូ័រ សរបុ

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

េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩

េនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩

រយៈេពលែវង

ៃថ�េដើម           ៦៥.៦៤៧     ៤១.១១០                     ៥២.៦៥៤                    ៦៥.៩១៧                     ១០៦.៦៦៤                   ៣៣១.៩៩២

រលំស់បង�រ         (៤៣.១៣៩)  (២១.២៥០)                 (៣៣.៣០៦)                  (៥០.១៨២)                     (៥៧.៩២៦)               (២០៥.៨០៣)

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�           ២២.៥០៨     ១៩.៨៦០                    ១៩.៣៤៨                   ១៥.៧៣៥  ៤៨.៧៣៨                     ១២៦.១៨៩

គិតជាពនេ់រៀល            ៩១.០៤៥    ៨០.៣៣៤                    ៧៨.២៦៣                    ៦៣.៦៤៨                     ១៩៧.១៤៥                   ៥១០.៤៣៥

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�េដើម្រគា           ៤០.៦៥៦    ២១.១៣៥                    ៣២.៩៨៤                    ៤២.៣៤១  ៤២.២២៤                  ១៧៩.៣៤០

ទិញបែន�ម            ១៤.៤៨៥       ៩.០៨០  ១.០៦៣    ១៣៣      ៨.០៤៦                    ៣២.៨០៧

កតេ់ចញពីប�� ី         (១៤.០៧៨)               -   (៩៣៤)                    (៧.៦៥៤)              -                  (២២.៦៦៦)

ចំណាយរលំស់           (៩.៤៣០)     (៤.៨៥១)                    (៧.៣៦១)                  (១០.០០០)                      (១១.០១៥)                   (៤២.៦៥៧)

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា          ៣១.៦៣៣    ២៥.៣៦៤                    ២៥.៧៥២                    ២៤.៨២០  ៣៩.២៥៥                   ១៤៦.៨២៤

ៃថ�េដើម           ៦៥.៦៤៧    ៤១.១១០                    ៥១.៦៧៩                    ៦៥.៦៨២                       ៨៣.៣៤៧                 ៣០៧.៤៦៥

រលំស់បង�រ         (៣៤.០១៤)  (១៥.៧៤៦)                  (២៥.៩២៧)                  (៤០.៨៦២)                      (៤៤.០៩២)                (១៦០.៦៤១)

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�           ៣១.៦៣៣    ២៥.៣៦៤                    ២៥.៧៥២                    ២៤.៨២០  ៣៩.២៥៥                  ១៤៦.៨២៤

គិតជាពនេ់រៀល         ១២៨.៩០៥  ១០៣.៣៥៨                  ១០៤.៩៣៩                  ១០១.១៤២                     ១៥៩.៩៦៤                  ៥៩៨.៣០៨
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កម�វិធីកុំព្យទូ័រ

ករងរកំពុង

ដំេណើ រករ សរបុ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ                            ដុល� រអេមរកិស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០

េនៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩

េនៃថ�៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩

ស្រមាប់ដំណាច់ឆា� ៃំថ�៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩

១០.            ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

១១.            ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩              ១៥.៣០៩                                -                   ១៥.៣០៩
ទិញបែន�ម                          -                       ១៧៩.៥០២                 ១៧៩.៥០២
រលំស់               (២.៨០៧)              -                   (២.៨០៧)

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា              ១២.៥០២                     ១៧៩.៥០២                 ១៩២.០០៤

ៃថ�េដើម                         ៣៧.១២៤               -                  ៣៧.១២៤ 

រលំស់បង�រ                     (២១.៨១៥)              -                 (២១.៨១៥)

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�                         ១៥.៣០៩               -                   ១៥.៣០៩ 

គិតជាពនេ់រៀល                               ៦២.៣៨៤               -                   ៦២.៣៨៤ 

េនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៩                       ១៨.១២៣              -                   ១៨.១២៣ 
រលំស់                         (២.៨១៤)             -                             (២.៨១៤)

តៃម�ចុះប�� ីសុទ�ចុង្រគា                        ១៥.៣០៩              -                   ១៥.៣០៩

(*)           ទឹក្របាក្់រត�វទទួលពីៃដគូពណិជ�កម�ែដលលកទូ់រស័ព�ៃដដល់អតិថិជនរបស់្រក�មហុ៊ន និង្របមូល្របាកប់ងរ់លំស់
្របចែំខក�ុងនាមជា្រក�មហុ៊ន។  ករ្របមូលទងំេនះ ្រត�វបាន ទូទតជ់ាេរៀងរល់ែខេដយៃដគូពណិជ�កម�។   បនា� បម់ក   ទឹក
្របាក្់រត�វទទួលពីៃដគូពណិជ�កម�ចំនួន   ២០៩.៥៥២ ដុល� រអេមរកិ    ្រត�វបានបង�ិលេទជាឥណទនមានកលកំណតេ់ន
ឆា� ២ំ០២១។ ឥណទនមានកលកំណតទ់ងំេនះ នឹង្រត�វទូទតស់ងវញិជាករបងរ់លំស់ក�ុងរយៈេពលពី ៣០ែខ េទ ៤៨ែខ។

ៃថ�េដើម               ៣៧.១២៤                    ១៧៩.៥០២                 ២១៦.៦២៦
រលំស់បង�រ             (២៤.៦២២)              -                 (២៤.៦២២)
តៃម�ចុះប�� ីសុទ�               ១២.៥០២                     ១៧៩.៥០២                 ១៩២.០០៤

គិតជាពនេ់រៀល               ៥០.៥៧០                      ៧២៦.០៨៦                 ៧៧៦.៦៥៦

ទឹក្របាក្់រត�វទទួលពីៃដគូពណិជ�កម� (*)                          ២៣៧.៤០៧        ៩៦០.៣១១      ៧.៤២២              ៣០.២៤៥

ទឹក្របាក្់រត�វទទួលពីអ�កផ�ល់េសវបង្់របាក ់ ១៥.៣៦១          ៦២.១៣៥       ៤.៦៨៦              ១៩.០៩៥

បុេរ្របទន និងករទូទតម់ុន                   ១៨.៧៧៣          ៧៥.៩៣៧    ១០.៣៥៨              ៤២.២០៩

្របាកប់េ�� ើ    ២២.៤៤៤          ៩០.៧៨៦                 ២២.៤៨៨              ៩១.៦៣៩

េផ្សងៗ       ១.៤៥៨             ៥.៨៩៨       ១.១៤១                 ៤.៦៤៩

២៩៥.៤៤៣        ១.១៩៥.០៦៧        ៤៦.០៩៥            ១៨៧.៨៣៧
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២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល



(i)         ្របាកក់ម�បីានពីឯកត�ជន និងធនាគារមានកលកំណតរ់យៈេពលចបព់ី ៦ែខ េទ ៣ឆា�  ំ(២០១៩៖ ៥ែខ េទ ៣ ឆា� )ំ។

               ្របាកក់ម�េីនះ មនិមានករធានាេទ េហើយមានអ្រតករ្របាកច់េនា� ះពី ៦,៧៥% េទ១១,៧៥% ក�ុងមយួឆា�  ំ(២០១៩៖

            ៧% េទ ១២% ក�ុងមយួឆា� )ំ។

(ii)        កម�េីនះមនិមានករ្របាក ់មនិមានករធានា េហើយ្រត�វបងស់ងតមករទមទររបស់មា� ស់្របាកក់ម�។ី

១១            ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ (ត)

១២           កម�ី

រយៈេពលខ�ី                                ២៧២.៩៩៩    ១.១០៤.២៨១                 ២៣.៦០៧              ៩៦.១៩៩

រយៈេពលែវង                    ២២.៤៤៤          ៩០.៧៨៦    ២២.៤៨៨              ៩១.៦៣៩

២៩៥.៤៤៣       ១.១៩៥.០៦៧        ៤៦.០៩៥           ១៨៧.៨៣៨

ទឹក្របាកេ់ដើម               ៧.៩៥០.០៩៦     ៣២.១៥៨.១៣៨            ៥.៨៩២.៦១៩     ២៤.០១២.៤២២

ករ្របាក្់រត�វសង ់                 ១៦៦.២០៩       ៦៧២.៣១៦               ១២០.៨៤៥           ៤៩២.៤៤៤
៨.១១៦.៣០៥      ៣២.៨៣០.៤៥៤     ៦.០១៣.៤៦៤      ២៤.៥០៤.៨៦៦

រយៈេពលខ�ី                     ៥.២៧១.៣៩៨      ២១.៣២២.៨០៥          ៥.០៧៦.២០៩      ២០.៦៨៥.៥៥២

រយៈេពលែវង              ២.៨៤៤.៩០៧       ១១.៥០៧.៦៤៩             ៩៣៧.២៥៥        ៣.៨១៩.៣១៤

 ៨.១១៦.៣០៥       ៣២.៨៣០.៤៥៤      ៦.០១៣.៤៦៤       ២៤.៥០៤.៨៦៦

្របាកដុ់ល� អេមរកិ             ៨.១១៦.៣០៥      ៣២.៨៣០.៤៥៤           ៥.៩៩៣.៦៨៦     ២៤.៤២៤.២៧១

្របាកេ់រៀល              -    -                 ១៩.៧៧៨                ៨០.៥៩៥

៨.១១៦.៣០៥      ៣២.៨៣០.៤៥៤          ៦.០១៣.៤៦៤        ២៤.៥០៤.៨៦៦

២៩៥.៤៤៣         ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥             ១៨៧.៨៣៨

្របាកក់ម�បីានពី្របភពេផ្សងៗ (i)           ៧.៧៧៩.២៩០       ៣១.៤៦៧.២២៨            ៥.៥០៨.៦៥៨     ២២.៤៤៧.៧៨២

ធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ (i)               ៣៣៤.២៥២  ១.៣៥២.០៥០               ៥០២.០៤៣        ២.០៤៥.៨២៥

Sambath Investment Holdings Limited (ii)           ២.៧៦៣        ១១.១៧៦                   ២.៧៦៣              ១១.២៥៩

             ៨.១១៦.៣០៥     ៣២.៨៣០.៤៥៤           ៦.០១៣.៤៦៤      ២៤.៥០៤.៨៦៦

(ក)          វិភាគតមកលកំណត់

(ខ)          វិភាគតមរបូិយប័ណ�  
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២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល



(*)   េនះតំណាងឱ្យ្របាកប់េ�� ើធានា   ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយអ�កផ�តផ់�ងែ់ដលបានលកទូ់រស័ព�ចល័តេទឱ្យអតិថិជន

របស់្រក�មហុ៊ន េដើម្បធីានាករសងបំណុលរបស់អតិថិជន េហើយនឹងករទូទតស់ងជាេរៀងរល់ែខ។

 បំណុលទងំអស់េលើកែលងែត ្របាកត់ម�ល់ធានា្រត�វបង ់្រត�វបានរពឹំងទុកថានឹងអចទូទតក់�ុងរយៈេពលមយួឆា� ំ

ពីកលបរេិច�ទចុងឆា� ។ំ

១៣            កតព�កិច�ករេបើករឮំក្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ

១៤            បំណុលេផ្សងៗ

រយៈេពលខ�ី       ១.៥៤២              ៦.២៣៧                 -          -

រយៈេពលែវង                      ១៦.៩០១            ៦៨.៣៦៥                ២២.៣៥៥               ៩១.០៩៧

    ១៨.៤៤៣                ៧៤.៦០២         ២២.៣៥៥              ៩១.០៩៧

២៩៥.៤៤៣         ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥             ១៨៧.៨៣៨

នាេដើមឆា�  ំ                                           ២២.៣៥៥            ៩១.០៩៧                ៦០.៨៩៧             ២៤៤.៦៨៤

ចំេណញពីករវស់ែវងេឡើងវញិក�ុងឆា�  ំ                     (៣.៩១២)           (១៥.៩៤៩)              (៣៨.៥៤២)         (១៥៦.១៧២)

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�                 -                 (៥៤៦)                  -                  ២.៥៨៥

នាចុងឆា�  ំ- រយៈេពលែវង                     ១៨.៤៤៣            ៧៤.៦០២                ២២.៣៥៥              ៩១.០៩៧

២៩៥.៤៤៣         ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥             ១៨៧.៨៣៨

បុេរ្របទនពីភាគទុនិក (កំណតស់មា� ល់      

         ២៤ (គ))                    ៥៦៦.៤៥៥      ២.២៩១.៣១០             ៧២៧.៧០៦        ២.៩៦៥.៤០២

ករបងទុ់កមុនស្រមាបក់រទូទតស់ង      

ឥណទន                      ៩៧.៤៥៥         ៣៩៤.២០៥                 ៤៩.៩៣៣          ២០៣.៤៧៧

្របាកប់េ�� ើធានា្រត�វបង ់(*)                      ៥៥.០០០         ២២២.៤៧៥               ១៥៥.០៥០           ៦៣១.៨២៩

បំណុលេទៃដគូពណិជ�កម�                     ៣៤.៨៨៧          ១៤១.១១៨               ១៦០.៤១៤           ៦៥៣.៦៨៧

្របាកេ់បៀវត្សរ្៍រត�វបង ់                     ២៦.៦៤៥         ១០៧.៧៧៩                ៣២.៣៤០           ១៣១.៧៨៦

ពន�កតទុ់ក្រត�វបង ់                     ១២.៩៥៣            ៥២.៣៩៥                ១១.៧២១               ៤៧.៧៦៣

បង�រ្របាករ់ង� ន ់និង្របាកេ់លើកទឹកចិត�បុគ�លិក     ៦.៣៨០            ២៥.៨០៧                   ១.៥២៥                 ៦.២១៤

្របាក្់រត�វបងេ់ផ្សងៗ                     ២៤.៤៦៤            ៩៨.៩៥៨                 ២០.៥៩៩               ៨៣.៩៤០

 ៨២៤.២៣៩        ៣.៣៣៤.០៤៧   ១.១៥៩.២៨៨         ៤.៧២៤.០៩៨
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២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល



               អនុេលមតមច្បោបស់�ីពីពន�ដរកម�ុជា   ្រក�មហុ៊នមានកតព�កិច�្រត�វបងព់ន�េលើ្របាកច់ំណូលតមចំនួនមយួណា

ែដលខ�ស់ជាងេគ រវង្របាកច់ំេណញជាបព់ន� ២០% ឬពន�អប្បបរមា ១% ៃនផលរបរសរបុ។

              សុពលភាពគិតចបឆ់ា�  ំ២០១៧ ្រក�មហុ៊នអច្រត�វបានេលើកែលងពន�អប្បបរមា  ែដលបានផ�ល់ឱ្យ្រក�មហុ៊ន្រត�វអ-

នុវត�េគារពតមល័ក�ខណ� ្រគប្់រគងែថរក្សោករកត្់រតគណេនយ្យ្រតឹម្រត�វ។ បទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�ដរ  កប៏ានកំណតនូ់វលក�ណៈ

វនិិច�យ័៥យ៉ាងៃនករកត្់រតគណេនយ្យ្រតឹម្រត�វ។  ្រក�មហុ៊នមនិបានទមទរករេលើកែលងពន�អប្បបរមាេទ។  ករទូទតម់ុន

១% ៃនចំណូល្របចឆំា�  ំមានចំនួន ២០.៥៧៩ ដុល� រអេមរកិ (២០១៩៖ ២០.១២៤ ដុល� រអេមរកិ) ្រត�វបានកត្់រត     និង

បានបង� ញជាចំណាយពន�អប្បបរមាេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�តិ     េដយសរ្រក�មហុ៊នមានពន�េលើ្របាកច់ំេណញ

េស�ើសូន្យ េហើយដូេច�ះមនិមានចំណាយពន�េលើ្របាកច់ំណូលេទ។  

                ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�ទកទ់ងនឹងករខតពន� អត�្របេយាជនប៍ុគ�លិក និងករខតបងប់ណា� លមកពីករថយចុះតៃម� មនិ្រត�វ

បានកត្់រតេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេទ េដយសរែតភាពមនិទនច់្បោស់លស់ថា       េតើ្របាកច់ំេណញជាបព់ន�នាេពលអនាគតនឹង

អចរកបានែដល្រក�មហុ៊នអចយកមកេ្របើ្របាស់បាន។

                គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ចំនួនភាគហុ៊នែដលបានេចញផ្សោយមានចំនួន ៣.២៧៨.០០០ ភាគហុ៊នធម�ត (២០១៩

៖ ៣.២៧៨.០០០ ភាគហុ៊នធម�ត)       ែដលមានតៃម�ចរកឹ ១ ដុល� រអេមរកិ ក�ុងមយួភាគហុ៊ន  (២០១៩៖ ែដលមានតៃម�ចរកឹ ១ ដុល� រ

អេមរកិ ក�ុងមយួភាគហុ៊ន)។        រល់ភាគហុ៊នទងំអស់្រត�វបានេចញផ្សោយ   និងបងរ់ចួរល់ េដយ្រក�មហុ៊ន Sambath Investment 

Holdings Limited ែដលជា្រក�មហុ៊នចុះប�� ីេនទី្រក�ងហុងកុង។

១៥.            ពន�េលើ្របាក់ចំណូល

១៦             េដើមទុន

(ក)              ពន�អប្បបរមា

(ខ)              ករេផ��ងផា� ត់រវងចំណាយពន�េលើ្របាក់ចំណូល និងគណនីចំេណញ

(គ)              ពន�ពន្យោរមិនទន់បានទទួលស� ល់

២៩៥.៤៤៣         ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥             ១៨៧.៨៣៨

ចំេណញមុនបងព់ន�េលើ្របាកច់ំេណញ                                  ៦៣.១១០        ២៥៧.២៩៩             ២៤៣.៨៣៩            ៩៨៨.០៣៧

ពន�េលើ្របាកច់ំេណញ្រតឹម ២០%                   ១២.៦២២           ៥១.៤៦០                 ៤៨.៧៦៨             ១៩៧.៦០៧ 

ផលបះ៉ពល់ពន�ៃនចំណាយែដលមនិអច

កតក់ងស្រមាបព់ន�                      ៤.៣៣០          ១៧.៦៥៣     ១០.០០៩                ៤០.៥៥៦ 

ពន�ពន្យោរមនិទនប់ានទទួលស� ល់                  ២៨.៨៧៧       ១១៧.៧៣២                -         -
                    ៤៥.៨២៩        ១៨៦.៨៤៥                 ៥៨.៧៧៧           ២៣៨.១៦៣ 

ករខតពន�ែដលមនិទនទ់ទួលស� ល់ពីមុន

បានេកើតេឡើងេដើម្បកីតប់ន�យចំណាយ

ពន�ក�ុង្រគា                   (៤៥.៨២៩)       ១៨៦.៨៤៥)              (៥៨.៧៧៧)         (២៣៨.១៦៣)

ចំណាយពន�េលើ្របាកច់ំេណញ             -    -               -         -
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២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល



               ករថយចុះតៃម�បង�ររបស់្រក�មហុ៊នែដលែផ�កតម CIFRS for SMEs      គឺតិចជាងសំវធិានធនបង�រតមច្បោបគិ់ត្រតឹម ៃថ�ទី

៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ និង “ករបំេពញបែន�ម - topping up” មានទឹក្របាកច់ំនួន ៤៧.២៩៨ ដុល� រអេមរកិ ្រត�វបានកត្់រតជាទុនប្រម�ង

តមច្បោប។់ ទុនប្រម�ងតមច្បោប្់រត�វបានកត្់រតប��� ស្រតឡបេ់ទវញិ គិត្រតឹម  ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០    េដយសរែតសំវធិានធន

បង�រតមច្បោបគឺ់តិចជាង ករថយចុះតៃម�បង�ររបស់្រក�មហុ៊នែដលែផ�កតម CIFRS for SMEs។

១៧            ទុនប្រម�ងតមច្បោប់

១៨            ចំណូលករ្របាក់

១  ៩        ចំណាយករ្របាក់

២០        ខតពីករថយចុះតៃម�ឥណទន

នាេដើមឆា�  ំ             ៣.២៧៨.០០០ ១៣.៣៥៧.៨៥០          ៣.២៧៨.០០០     ១៣.១៧១.០០៤

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�              -       (៩៨.៣៤០)               -            ១៨៦.៨៤៦

នាចុងឆា�  ំ             ៣.២៧៨.០០០ ១៣.២៥៩.៥១០           ៣.២៧៨.០០០     ១៣.៣៥៧.៨៥០

កម� ី       

ភាគីមនិពកព់ន័�                         ៦១០.៣៨៩    ២.៤៨៨.៥៥៦              ៤៩៦.៩២០       ២.០១៣.៥២០

២៩៥.៤៤៣         ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥             ១៨៧.៨៣៨

ឥណទន និងបុេរ្របទន             ១.៩៦១.៣៤៩    ៧.៩៩៦.៤២០          ១.៩០៦.២៩២        ៧.៧២៤.២៩៥

្របាកប់េ�� ើ និងករដក្់របាកេ់នធនាគារេផ្សងៗ           ១៤.៨៦៣          ៦០.៥៩៦               -        -

្របាកប់េ�� ើតមច្បោបេ់នធនាគារកណា� ល      ៧៨៧           ៣.២០៩      ១.០៣១                 ៤.១៧៨

  ១.៩៧៦.៩៩៩        ៨.០៦០.២២៥      ១.៩០៧.៣២៣       ៧.៧២៨.៤៧៣

២៩៥.៤៤៣         ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥             ១៨៧.៨៣៨

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងប់ណា� លមកពី

ករថយចុះតៃម�ឥណទន និងបុេរ្របទន                         (១២៦.០៦១)     (៥១៣.៩៥១)   ២៣.៧៨៥             ៩៦.៣៧៧

ករ្របមូលមកវញិនូវឥណទន និងបុេរ្របទន

្រគាមុនជ្រមះេចញពីប�� ី                    ១៤.៦៥៩         ៥៩.៧៦៥   ១៥.៧៥៥             ៦៣.៨៣៩

                (១១១.៤០២)      (៤៥៤.១៨៦)   ៣៩.៥៤០           ១៦០.២១៦
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២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល



២០        ខតពីករថយចុះតៃម�ឥណទន (ត)

២១        ចំណាយបុគ�លកិ

២២        ចំណាយ្របតិបត�ិករេផ្សងៗ

ចំណាយទីតងំជួល និងចំណាយទឹកេភ�ើង                    ៩៨.៦៥១         ៤០២.២០០   ១០៨.៦៩០             ៤៤០.៤១២

ចំណាយយានយន� និងចំណាយដំេណើ រករ                  ៤៦.០៦៨         ១៨៧.៨១៩     ៥៣.៦២៦            ២១៧.២៩៣

កៃ្រមេសវវជិា� ជីវៈ                    ២៩.១៩៧         ១១៩.០៣៦     ២៤.៩១១             ១០០.៩៣៩

ចំណាយសន�ិសុខ                    ២៨.៦២៣          ១១៦.៦៩៦     ៣៦.៩៩៤              ១៤៩.៩០០

ចំណាយទំនាកទ់ំនង                     ២៤.៦០១         ១០០.២៩៨     ២២.៩០៨               ៩២.៨២៣

ចំណាយអជីវកម� និងចំណាយទកទ់ង
      សធារណៈ                     ១៥.១៤៧            ៦១.៧៥៤     ១៣.៩០៨               ៥៦.៣៥៥

ចំណាយករេធ�ើដំេណើ រ                     ១៣.១២០            ៥៣.៤៩០        ៤.៥១១               ១៨.២៧៩

កៃ្រមអជា� បណ័�  និងកៃ្រមតមផ�ូវច្បោប ់      ៩.៩៥៨            ៤០.៥៩៩     ១០.០៦២               ៤០.៧៧១

ចំណាយជួសជុល និងែថទ ំ      ៩.៤៨០            ៣៨.៦៥០     ១០.០០៥                ៤០.៥៤០

ចំណាយសមា� រករយិាល័យ       ៨.៦៩៤            ៣៥.៤៤៥     ១៧.៩៥០              ៧២.៧៣៣

ចំណាយទីផ្សោរ និងចំណាយផ្សព�ផ្សោយ     ៧.៧៧៨           ៣១.៧១១     ១៨.១៣៥               ៧៣.៤៨៣

កៃ្រមករ្របមូលឥណទន      ៣.៤១៥             ៣.៩២៣       ៣.៤៨៤                ១៤.១១៧

ចំណាយសមាជិក                -      -        ៥.៤៤១               ២២.០៤៧

ចំណាយេផ្សងៗ                     ២៩.១៥៦         ១១៨.៨៧០    ៣២.២១៦             ១៣០.៥៤០

                   ៣២៣.៨៨៨     ១.៣២០.៤៩១              ៣៦២.៨៤១         ១.៤៧០.២៣២

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង្របាករ់ង� នប់ុគ�លិក                 ៧៦០.៩៤៥    ៣.១០២.៣៧៣              ៧៤៣.៥៣៩         ៣.០១២.៨២០

ចំេណញពីករវស់ែវងេឡើងវញិៃនកតព�កិច�ករ

   េបើករឮំក្របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ 

   (កំណតស់មា� ល់ ១៣)                     (៣.៩១២)          (១៥.៩៤៩)    (៣៨.៥៤២)         (១៥៦.១៧២)

ករទូទត្់របាកប់ំណាចអ់តីតភាពករងរ - ្របាក់

បំណាចក់រងរ្របចឆំា�  ំ                    ៣២.២៨៥        ១៣១.៦២៦     ៣៤.២៦៧             ១៣៨.៨៥០

ចំណាយបុគ�លិកេផ្សងៗ                    ៥៣.០៣៧        ២១៦.២៣១      ៤៨.២០០            ១៩៥.៣០៦

                   ៨៤២.៣៥៥    ៣.៤៣៤.២៨១               ៧៨៧.៤៦៤          ៣.១៩០.៨០៤

(*)            េនះគឺមានកររមួប��ូ លទងំសំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងប់ណា� លមកពីករថយចុះតៃម�ចំនួន     ៧៥.៦៣៤ ដុល� រ- អេមរកិ 

ចំេពះសមតុល្យែដលេនសល់ៃនគណនីឥណទន ែដល្រត�វបានធានាេដយៃដគូពណិជ�កម�របស់្រក�មហុ៊ន ប៉ុែន�ករទូទតស់ងេដយៃដ

គូពណិជ�កម�្រត�វបានហួសកលកំណតស់ងរហូតដល់ដំណាចឆ់ា� ៃំថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០។ បនា� បម់ក         ទឹក្របាកែ់ដលហួសកល

កំណតែ់ដល្រត�វសងពីៃដគូពណិជ�កម� ្រត�វបានបង�ិលេទជាឥណទនមានករធានា (េយាងេទកំណតស់មា� ល់ ១១)។

សម្បត�ិ ហ� យែនន | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០២០40

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល

២០១៩២០២០

ដុល� រអេមរកិ             ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល



(គ)             បុេរ្របទនពីភាគទុនិក

២៣        សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល

២៤        ្របតិបត�ិករភាគីពក់ព័ន�

ៃថ�ទី១ ែខមករ       ២.៧៦៣           ១១.២៥៩       ២.៧៦៣                 ១១.១០២

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�                  -                 (៨៣)                 -                     ១៥៧

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ                         ២.៧៦៣           ១១.១៧៦                   ២.៧៦៣                 ១១.២៥៩

(ក)              ភាគីពក់ព័ន� និងទំនាក់ទំនង

(ខ)             ្របាក់កម�ីពី្រក�មហ៊ុនេម

ភាគីពកព់ន័� និងទំនាកទ់ំនងរបស់ពួកេគជាមយួ្រក�មហុ៊ន មានដូចខងេ្រកម៖

្របាកក់ម� ីគឺមនិមានករធានា មនិមានអ្រតករ្របាក ់េហើយ្រត�វបងស់ងតមករទមទររបស់មា� ស់្របាកក់ម�។ី 

បុេរ្របទន គឺមនិមានករធានា មនិមានអ្រតករ្របាក ់េហើយ្រត�វបងស់ងតមករទមទររបស់មា� ស់្របាកក់ម�។ី

២៩៥.៤៤៣         ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥             ១៨៧.៨៣៨

សច្់របាកក់�ុងៃដ (កំណតស់មា� ល់ ៤)                                        ៦៣.៤៨៣        ២៥៦.៧៨៩    ៧៣.២៧៩               ២៩៨.៦១២

្របាកប់េ�� ើ និង្របាកដ់កេ់នធនាគារកណា� ល

  (កំណតស់មា� ល់៥)      ៥.០២០          ២០.៣០៦       ៤.២៥៣                ១៧.៣៣១

្របាកប់េ�� ើ និង្របាកដ់កេ់នធនាគារេផ្សងៗ              ៣១៥.៣៥៥     ១.២៧៥.៦១១   ៤១៦.៤៤៦           ១.៦៩៧.០១៧

៣៨៣.៨៥៨         ១.៥៥២.៧០៦  ៤៩៣.៩៧៨            ២.០១២.៩៦០

២៩៥.៤៤៣         ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥             ១៨៧.៨៣៨

ៃថ�ទី១ ែខមករ                       ៧២៧.៧០៦    ២.៩៦៥.៤០២ ៣៥.១៤០               ១៤១.១៩៣

ខ�ីបែន�ម                    ២៥.០០០       ១០១.៩២៥             ៨៨៥.១០០           ៣.៥៨៦.៤២៥

ទូទតស់ង                (១៨៦.២៥១)     (៧៥៩.៣៤៥)          (១៩២.៥៣៤)             (៧៨០.១៤៨)

លេម��ងពីករប�ូររបិូយបណ័�              -       (១៦.៦៧២)              -                 ១៧.៩៣២

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ                 ៥៦៦.៤៥៥   ២.២៩១.៣១០            ៧២៧.៧០៦            ២.៩៦៥.៤០២

ទំនាក់ទំនង    ភាគីពក់ព័ន�
មា� ស់្រក�មហុ៊ន       Sambath Investment Holdings Limited
បុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគងសំខន់ៗ       ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទងំអស់របស់្រក�មហុ៊ន ជាអ�កែដលេធ�ើករ
        សេ្រមចចិត�សំខន់ៗ  េទេលើយុទ�ស្រសដឹកនា្ំរក�មហុ៊ន និង
           បុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់។
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២០១៩២០២០
  ដុល� រអេមរកិ            ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ      ពន់េរៀល

២០១៩២០២០
  ដុល� រអេមរកិ            ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ      ពន់េរៀល

២០១៩២០២០
  ដុល� រអេមរកិ            ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ      ពន់េរៀល



(ឃ)        កិច�សន្យោភតិសន្យោ្របតិបត�ិ

២៤      ្របតិបត�ិករភាគីពក់ព័ន� (ត)

២៥      កិច�សន្យោ 

២៦      ឧបករណ៍ហរិ��វត�ុ

មនិេលើស១ឆា�  ំ                ៦៨.៣៤៨   ២៧៦.៤៦៨                 ៦៩.៥៣៥        ២៨៣.៣៥៥

មនិតិចជាង១ឆា�  ំែតមនិយូរជាង៥ឆា�  ំ            ១៤៧.៦០២   ៥៩៧.០៥០              ១៩៧.៣៥៦         ៨០៤.២២៦

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និងអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ                                 ២៨១.៩៩៦         ១.១៤០.៦៧៤             ២៩៥.១៩២                   ១.១៩៤.០៥២ 

២១៥.៩៥០          ៨៧៣.៥១៨    ២៦៦.៨៩១           ១.០៨៧.៥៨១

បំណុលហរិ��វត� ុ       

្របាកក់ម� ី             ៨.១១៦.៣០៥      ៣២.៨៣០.៤៥៤        ៦.០១៣.៤៦៤     ២៤.៥០៤.៨៦៦

បំណុលេផ្សងៗ                ៦៨០.៨០៦       ៤៥៥.០១៩       ១.០៩២.៧៥៩       ៤.៤៥២.៩៩២

(ឃ)        ករទូទត់ជូនបុគ�លកិថា� ក់្រគប់្រគងសខំន់ៗ

ករទូទតជូ់នបុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគងសំខន់ៗ ស្រមាបក់របេ្រមើេសវកម�្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖

             ្រក�មហុ៊នមានកិច�សន្យោភតិសន្យោ្របតិបត�ិស្រមាបក់រជួលអគារករយិាល័យរបស់ខ�ួន   ែដលអចេធ�ើសរជាថ�ីេនេពលែដល

ផុតកំណតត់មករ្រពងេ្រព�ងពីភាគីទងំសងខង។ ក�ុងស� នភាពែដល្រក�មហុ៊នជាអ�កជួល         ករសងភតិសន្យោអប្បបរមានាេពល

អនាគត េ្រកមលក�ខណ័� ភតិសន្យោ្របតិបត�ិករមនិអចលុបេចលបាន មានដូចខងេ្រកម៖។

២៩៥.៤៤៣         ១.១៩៥.០៦៧          ៤៦.០៩៥             ១៨៧.៨៣៨

្រទព្យសកម�ហរិ��វត� ុ       

សច្់របាកក់�ុងៃដ                                  ៦៣.៤៨៣    ២៥៦.៧៨៩              ៧៣.២៧៩         ២៩៨.៦១២

្របាកប់េ�� ើ និង ្របាកដ់កេ់នធនាគារកណា� ល  ៥.០២០      ២០.៣០៦ ៤.២៥៣           ១៧.៣៣១

្របាកប់េ�� ើ និង ្របាកដ់កេ់នធនាគារេផ្សងៗ        ១.៥៨០.២១៨      ៦.៣៩១.៩៨២              ៤១៦.៤៤៦      ១.៦៩៧.០១៧

ឥណទន និងបុេរ្របទនតមៃថ�េដើមដករលំស់     ៨.៦៩០.៨៨៩    ៣៥.១៥៤.៦៤៦          ៨.៤២៣.៦៨៨   ៣៤.៣២៦.៥២៩

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ              ២៧៥.២១២       ១.១៩៥.០៦៧                ២២.៤៨៨            ៩១.៦៣៩

          ១០.៦១៤.៨២២    ៤៣.០១៨.៧៩០           ៨.៩៤០.១៥៤   ៣៦.៤៣១.១២៨

៨.៧៩៧.១១១     ៣៣.២៨៥.៤៧៣      ៧.១០៦.២២៣          ២៨.៩៥៧.៨៥៨
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២០១៩២០២០
  ដុល� រអេមរកិ            ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ      ពន់េរៀល

២០១៩២០២០
  ដុល� រអេមរកិ            ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ      ពន់េរៀល

២០១៩២០២០
  ដុល� រអេមរកិ            ពន់េរៀល       ដុល� រអេមរកិ      ពន់េរៀល
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