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បរមិាណឥណទានសរុប              ១២,៨៤ លាន ដុលាា រ 

ចំនួនឥណទានសរបុ            ៩៣២ 
               
 



Page 2 of 39 
 

មាត្ិកា 
ប្បវត្តិសង្ខេបរបសស់្ថថ ប័ន 
 
សារពីប្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល .................................................................................................... 3 
សូចនាររននការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ ....................................................................................... 4 
ប្រវត្តិសាថ រ័ន ................................................................................................................................ 5 
ទសសនៈវស័ិយ និង បរសររមមររស់សីុអិមបេ ................................................................................. 5 
រចនាសមព័នធររស់ប្្ឹឹះសាថ ន ............................................................................................................ 6 
ប្រមុប្រឹរាភិបាល ........................................................................................................................ 7 
បោលនបោបាយនិងរំណត់្ប្ាការអនុវត្ត .................................................................................. 11 
 

លទធផលអាជវីកម្មរបសស់្ថថ បន័ 
 

លទធផលអាជីវរមម ...................................................................................................................... 18 
ផលិត្ផល និងបសវារមម ............................................................................................................. 20 
តំ្ណាងប្រុមហ ុន ........................................................................................................................ 21 
្បប្ោងអាជីវរមមសំរារ់៣ឆ្ន ំរនាា រ់ .............................................................................................. 23 
 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ នខិ របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជយ 
 
បសចរតីរញ្ជា រ់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់អភិបាល ................................................................ 24 
របាយការណ៍ររស់សវនររឯររាជយ ............................................................................................. 29 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ................................................................................................................ 33 
  





Page 4 of 39 
 

សចូនាករននការអនុវត្តហរិញ្ញវត្ថុសាំខាន់ៗ  
 

 

  

  

 $-

 $50,000.00

 $100,000.00

 $150,000.00

 $200,000.00

 $250,000.00

2018 2019 2020

ចំបណញសុទធ

 $-

 $10,000,000.00

 $20,000,000.00

 $30,000,000.00

 $40,000,000.00

2018 2019 2020

មូលធ្នសររុ

 $-

 $10,000,000.00

 $20,000,000.00

 $30,000,000.00

 $40,000,000.00

2018 2019 2020

ប្ទពយសរមមសររុ



Page 5 of 39 
 

ប្បវត្តិស្ថថ ប័ន 
រយៈបពលជាង១៤ឆ្ន ំរនលងមរ សីុអិមបេបានរសាងនូវបររ តិ៍ប ម្ ឹះររស់េលួនជាប្រតិ្រត្តិររឥណ

ទានជនរទមួយដដលទទួលបានការបជឿទុរចិត្តរំផុត្បៅរនុងប្របទសរមពុជា ោនអតិ្ថិជនជាង ៨០០០ 
នារ់មរពីប្្រ់តំ្រន់។ 

បៅដេររកដា ឆ្ន ំ២០១៨ បយើងបានដប្រកាល យេលួនពីប្រតិ្រត្តិររឥណទានជនរទ មរជាប្្ឹឹះសាថ ន
មីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដដលបានចុឹះរញ្ា ី ោ៉ាងបពញបលញបៅធ្នាោរជាតិ្ននរមពុជានិងបៅប្រសួងពាណិជារមម 
បដើមបី ប្លើយត្របៅនឹងរំបណើ នបសដឋរិចចោ៉ាងឆ្រ់រហ័សបលើប្្រ់វសិស័យ។ បយើងោនបោទនភាព
ចំបពាឹះប្រុមការងារដដលោនសមត្ថភាព ចប្មុឹះភាព និងរទពិបសាធ្ន៍ជាបប្ចើនឆ្ន ំបធ្វើការជាមួយោន  បដើមបី
នំាបយើងបៅររអនា្ត្មួយដ៏ភលឺសាវ ង។ 

ទសសនៈវិសយ័ និខ ង្បសកកម្មរបសស់ុអីិម្ង្េ 

 

ចរខុវស័ិយ 
ចរខុវស័ិយររស់បយើង្ឺបដើមបីកាល យេលួនជាដផនរមួយដ៏
សំខាន់រំផុត្បៅរនុងវស័ិយហិរញ្ញវត្ថុបៅរមពុជា។បយើង
ពាោមរំបពញតំ្រូវការររស់ធ្នាោរជាតិ្ននរមពុជា
បដើមបីកាល យជាធ្នាោរពាណិជារមមនាបពលអនា្ត្ដ៏េលី
ខាងមុេបនឹះនិងចូលរួមរនុងការអភិវឌ្ឍន៍បសដឋរិចចបៅ
រមពុជា។ 
បរសររមម 
បរសររមមររស់សីុអិមបេ្ឺផតល់ជូនអតិ្ថិជនររស់
បយើងនូវជបប្មើសដ៏បប្ចើនសំរូរដររ ននបសវារមម និង
ផលិត្ផលដដលប្លើយត្របៅនឹងត្ប្មូវការររស់ពួរប្។ 
បោលបៅចមបងររស់បយើង្ឺអមដំបណើ រអតិ្ថិជនររស់
បយើងឱ្យទទួលបានបជា ជ័្យនិងភាពរុងបរឿង។ 
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រចនាសម្ព័នធរបសប់្្ឹឹះស្ថថ ន 
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ប្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

ជីវៈប្បវត្តិរបសស់មាជិកប្កមុ្ប្បឹកាភិបាល 

បលារស្សី LIU DAN (ប្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល) 

បលារស្សី LIU DAN បានចូលកាន់មុេតំ្ដណងបៅ សីុអិមបេ 
ម.រ រនុងឋានៈជាប្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល ចារ់ពីដេបមសា 
ឆ្ន ំ២០១៨។ បលារស្សីបានចារ់បផតើម ការងារ ដផនរហិរញ្ញវត្ថុ
និង្ណបនយយបៅឆ្ន ំ ២០០០បដាយទទួលបាន ចំបណឹះដឹង
ោ៉ាងសីុជបប្ៅ និងរទពិបសាធ្ន៍ ោ៉ាងទូលំទូលាយដផនរ
ហិរញ្ញវត្ថុអស់រយៈបពលជាង ២០ឆ្ន ំរនលងមរ។ ាម  រយៈ
មុេតំ្ដណងបផសងៗ រនុងតូ្នាទីជាអនរប្្រ់ប្្ងបៅរនុងសាថ រ័
នហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រុមហ ុនប្រឹរាបោរល់ បលារស្សីរ៏ទទួល

បានចំបណឹះដឹងជារ់លារ់ដផនរយុទធសាស្រសត អភិបាលរិចច ប្រតិ្រត្តិការ ការអភិវឌ្ឍអាជីវរមម បោល
នបោបាយនិងចារ់ ពនធ ការប្្រ់ប្្ងនផារនុង និងដផនរប្្រ់ប្្ងហានិភ័យ។ 

កាលពីមុនបលារស្សីធាល រ់របប្មើការងារជាមួយប្រុមហ ុន HYZ Consulting Inc. បៅសហរដឋអាបមររិ 
បហើយមុនបពលចូលកាន់មុេតំ្ដណងបៅ សីុអិមបេ ម.រ បលារស្សីរ៏ជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុមួយរូររនុង
ប្រុមហ ុនបនាឹះផងដដរ។ បលារស្សីទទួលេុសប្ត្ូវបលើយុទធសាស្រសតហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុន ប្្រ់ប្្ង
ការវនិិបោ្ វភិា្បលើទិននន័យប្រតិ្រត្តិការររស់ប្រុមហ ុន បរៀរចំដផនការថវកិា និងប្្រ់ប្្ងប្រុម
ហិរញ្ញវត្ថុនិង្ណបនយយ។ 

បលារស្សីទទួលបានររញិ្ជញ រប្ត្ដផនរ្ណបនយយពីសារលវទិាល័យបសដឋរិចចនិងចារ់ននទីប្រុង
Zhong Nan (ប្របទសចិន)។ បលារស្សីរ៏ទទួលបានររញិ្ជញ រ័ប្ត្ដផនរ្ណបនយយសាធារណៈមរពី
ប្របទសអូស្រសាត លី និង វញិ្ជញ រនរ័ប្ត្ដផនរសវនរមមនផារនុង បៅវទិាសាថ ន្ណបនយយសាធារណៈបៅ
ប្របទសចិន។ 
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បលារ LIN LIANG MING (អភិបាល) 

បលារ LIN LIANG MING បរើត្បៅឆ្ន ំ ១៩៧៨ សញ្ជា តិ្ចិន ជា
អភិបាលប្រុមប្រឹរាភិបាលបៅប្្ឹឹះសាថ ន សីុអិមបេ ម.រ។ បលារ
ទទួលបានររញិ្ជញ រ័ប្ត្ដផនរប្្រ់ប្្ងអាជីវរមមបៅសារលវទិាល័

យ Renmin ននប្របទសចិន។ ោត់្ោនរទពិបសាធ្ន៏ ១១ឆ្ន ំ រនុង
ការប្្រ់ប្្ងអាជីវរមមរនុងតួ្នាទីជាអ្ានាយររង និងោនរទ
ពិបសាធ្ន៍ ៣ឆ្ន ំ រនុងតួ្នាទីជាប្រធានប្្រ់ប្្ងរនុងប្រុមហ ុនប្រឹរា
បោរល់សប្ោរ់សហប្ោស ការប្រឹរា្បប្ោងប្្រ់ប្្ងសំណង់ 
និងការបធ្វើដផនការទីផារ។ រចចុរបននបលារ LIN LIANG MING បធ្វើ
ការបៅប្រុមហ ុន HYZ Consulting Inc (The Oversea 

Development Corporation) ជាអនរចាត់្ការទូបៅ ដដលទទួលេុសប្ត្ូវបលើការវនិិបោ្ប្ទពយ
សមបត្តិបប្ៅប្របទសរួមោនហិរញ្ញវត្ថុដរ ៉ា និងអចលនប្ទពយ។ 

បលារ WANG XUEQIANG (អភិបាល) 

បលារ WANG XUEQIANG បរើត្បៅឆ្ន ំ ១៩៦៨ ោនសញ្ជា តិ្ចិន 
ជាសោជិរប្រុមប្រឹរាភិបាលររស់ សីុអិមបេ ម.រ។ បលារោន
រទពិបសាធ្ន៍ដផនរហិរញ្ញវត្ថុ និង្ណបនយយជាង ២៩ឆ្ន ំ រនុងសាថ រ័
នហិរញ្ញវត្ថុនិង្ណបនយយ។ បលារោនមុេតំ្ដណងជាអនរ
ប្្រ់ប្្ងជាបប្ចើន និងធាល រ់ជាប្រធានដផនរហានិភ័យបៅ Team rise 
Group ទទួលរនាុររនុងការបរៀរចំរចនាសមព័នធខាងរនុងររស់ប្រុម
ហ ុន ការចរចារ្បប្ោង និងបរៀរចំរិចចប្ពមបប្ពៀងបផសងៗ។ មិន
ប្តឹ្មដត្រ៉ាុបណាណ ឹះបលារ WANG រ៏ោនភាពសាា ត់្ជំនាញរនុងការអនុ
វត្តសតង់ដារ្ណបនយយសាជីវរមម ចារ់សារបពើពនធ និងរទរបញ្ញត្តិ

បផសងៗទារ់ទងនឹងចារ់ប្រុមហ ុន។ បលារោនសមត្ថភាពបរៀនសូប្ត្ឆ្រ់រហ័ស និងោនអាររប
រិរោិការងារមឺុងោ៉ា ត់្។ 
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បលារ ZHANG YONG (ជាអភិបាល និងជាអ្ានាយរប្រតិ្រត្តិ) 

បលារ ZHANG YONG បរើត្រនុងឆ្ន ំ ១៩៦៦ សញ្ជា តិ្ចិន ជា
សោជិរប្រុមប្រឹរាភិបាលនិងជានាយរប្រតិ្រត្តិប្រុមហ ុន
សីុអិមបេ ម.រ។ ោត់្ទទួលបានសញ្ជញ រ័ប្ត្ថាន រ់អនុរណឌិ ត្

ដផនររដឋបាលពាណិជារមមបៅសារលវទិាល័យបវលស៍។ 
ោត់្ោនរទពិបសាធ្ជាបប្ចើនឆ្ន ំ រនុងការប្្រ់ប្្ងប្រុមហ ុន
និងអនុវត្តយុទធសាស្រសតរយៈបពលដវង។ ោត់្បានកាល យជា
នាយរប្រតិ្រត្តិននប្រុមហ ុន Teamrise Group ចារ់ាំងពី
ឆ្ន ំ ២០១០ បហើយោត់្បានជួយឱ្យប្រុមហ ុនទទួលបាន
បជា្ជ័យនិងកាន់ការ់សហប្ោសជាបប្ចើនរនុងវស័ិយ សាង

សង់ផលូវដដរ ឧរររណ៍ដថទំាោនយនត ោនយនតោម នមនុសសបរើរ ការដថទំាសុេភាពនិងឧសាហ
រមមសុេភាពជីវសាស្រសត និងអភិបាលរិចចររសិាថ នលអ។ 

រញ្ជញ  MIN YING (អភិបាល) 

រញ្ជញ  MIN YING បរើត្រនុងឆ្ន ំ ១៩៨៨ ជាជនជាតិ្ចិន ជា
សោជិរប្រុមប្រឹរាភិបាលននសីុអិមបេ ម.រ។ ោត់្ទទួលបាន
ររញិ្ជញ រប្ត្ ភាសាអង់ប្លសដផនរជំនួញររបទសបៅសារលវទិា
ល័យហ ូរីុរនុងប្របទសចិន។ រនាា រ់ពីរញ្ច រ់ថាន រ់ររញិ្ជញ រប្ត្បៅ
ប្របទសចិន រញ្ជញ បានចូលរំបរ ើការងាររនុងប្រុមហ ុន Teamrise 
Group ចារ់ាំងពីឆ្ន ំ ២០១៥ រនុងតួ្នាទីជាប្រធានដផនរហិរញ្ញ
វត្ថុននប្រតិ្រត្តិការ បប្ៅប្របទស និងោនទំនួលេុសប្ត្ូវរនុង

ដផនការប្្រ់ប្្ងថវកិារ និងប្ត្ួត្ពិនិត្យរាល់សរមមភាពហិរញ្ញវត្ថុទំាងអស់បៅរនុងប្រុមហ ុន។ បប្ៅពី
វស័ិយហិរញ្ញវត្ថុរញ្ជញ រ៏ជាអនរទទួលេុសប្ត្ូវរនុងការសប្មរសប្មួលនិងរសាងទំនារ់ទំនងដផនររដឋ
បាលជាមួយអាជាា ធ្រពារ់ព័នធទំាងរនុងនិងបប្ៅប្របទស។ ជាមួយនឹងការត្ស ូនិងការបរតជាា ចិត្តេពស់ 
រញ្ជញ រ៏ទទួលបានការទុរចិត្តពីោច ស់ភា្ហ ុនបហើយប្ត្ូវបានដត្ងាំងបដាយប្រុមហ ុន WHZ 
(Singapore) Holding PTE រនុងនាមជាតំ្ណាងស្សរចារ់ររស់ប្រុមហ ុន និងចូលរួមរនុងការ
សបប្មចចិត្តសំខាន់ៗររស់ប្រុមហ ុនផងដដរ។  
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ការទទួលេសុប្ត្វូរបសប់្កុម្ប្បកឹាភិបាលង្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

ប្រុមប្រឹរាភិបាលោនភារៈបធ្វើការអឹះអាងរញ្ជា រ់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបរៀរចំ
ប ើង ោ៉ាងប្តឹ្មប្ត្ូវបដើមបីចងអុលរងាា ញ នូវភាពប្តឹ្មប្ត្ូវននសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុននានថៃ
ទី៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ និង លទធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង លំហូរទឹរប្បារ់សប្ោរ់ការយិររបិចេទដដលបាន
រញ្ច រ់ ។  បៅរនុងការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនឹះ ប្រុមប្រឹរាភិបាលចំាបាច់ប្ត្ូវ៖ 

(រ) អនុម័ត្នូវបោលនបោបាយ្ណបនយយដដលសមស្សរ បដាយដផអរបលើការវនិិចេ័យ និងការ
បា៉ា ន់ប្រោណោ៉ាងសមបហតុ្ផលនិងប្រុងប្រយ័ត្នបហើយបធ្វើការអនុវត្តប្រររបដាយសងាតិ្ភាព។ 

(េ) បោរពាមសតង់ដារ្ណបនយយរមពុជា និងបោលការណ៍ដណនំាររស់ធ្នាោរជាតិ្ននរមពុ
ជាពារ់ព័នធនឹងការបរៀរចំ និងការរំណត់្រងាា ញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិនបរើោន
ការេុសដរលរពីបនឹះបដើមបីរងាា ញភាពពិត្ និងប្តឹ្មប្ត្ូវ ្ឺប្ត្ូវដត្រងាា ញ និងពនយល់ឲ្យបាន
ចាស់លាស់ និងរំណត់្ររោិណ បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

(្ ) ប្ត្តួ្ពិនិត្យប្រព័នធដំបណើ រការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុននិងររាទុរនូវរញ្ា ី
្ណបនយយ ឲ្យបានប្្រ់ប្ោន់ និងប្រព័នធប្្រ់ប្្ងនផារនុងឲ្យោនប្រសិទធភាព ។ 

(ឃ) វាយត្នមលនូវលទធភាពររស់ប្រុមហ ុនរនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមម ទទួលេុសប្ត្ូវបលើការ
លាត្ប្ត្ដាង ព័ត៌្ោន ប្រសិនបរើពារ់ព័នធ នូវរញ្ជា ទំាងឡាយដដលទារ់ទងបៅនឹងនិរនតរភាពអាជីវ
រមម និងបប្រើប្បាស់ មូលដាឋ ននិរនតរភាពនន្ណបនយយ បលើរដលងដត្អនរប្្រ់ប្្ងោនរំណងចង់
ជប្មឹះរញ្ា ីផ្ទអ រដំបណើ រការ ប្រុមហ ុន ឬោម នជបប្មើសសមរមយដនទបទៀត្បប្ៅពីបធ្វើដររបនឹះ និង 

(ង) ប្ត្ួត្ពិនិត្យ និង ដឹរនំាប្រមុហ ុនឲ្យោនប្រសិទធភាពបលើរាល់បសចរដីសបប្មចដដលោនសារៈ
សំខាន់ទំាងឡាយ ដដលរ៉ាឹះពាល់ដល់សរមមភាពប្រតិ្រត្តិការ និងដំបណើ រការររស់ប្រុមហ ុន បហើយ
ប្ត្ូវប្បារដថា រិចចការបនឹះប្ត្ូវបាន្លុឹះរញ្ជច ងំោ៉ាងប្តឹ្មប្ត្ូវបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  

ប្រុមប្រឹរាភិបាលធានាអឹះអាងថា បានអនុវត្តនូវរាល់ត្ប្មូវការ ដូចោនរាយការណ៍ខាងបលើ
រនុងការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
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ង្ោលនង្ោបាយនិខកាំណត្់ប្ាការអនុវត្ត 

ការង្ប្ជើសង្រ ើសអភិបាល 

ទ្កុមហ ុនទ្រូវបានទ្គ្ប់ទ្គ្ងលោយទ្កុមទ្បឹកាភិបាលដដលបានទ្បមូលផ្ុំលោយសមាជិកចំនួន 
៥នាក់។ សមាជិកទ្កុមទ្បឹកាភិបាលនីមួយៗទ្រូវបានដរងតំងលោយភាគ្រុនិកតមរយៈ លសចក្ីសំ
លរចរបស់មាា ស់ភាគ្ហ ុន។ នាយកទ្គ្ប់ទ្គ្ងដំបូងនិងអភិបាលនីមួយៗដដលបានដរងតំងកាន់មុខ
រំដណងរយៈលព្ល២ឆ្ន ំលហើយអាចនឹងទ្រូវបន្ជាថ្មីស្សបតមលសចក្ីសំលរច របស់មាា ស់ភាគ្ហ ុន។ 

មាា ស់ភាគ្ហ ុនអាចដករំដណងនាយកណាមួយលចញ លោយលសចក្ីសំលរចរបស់ភាគ្រុនិកដដល
រំណាងលោយ៦០% ននសលមាងគំទ្រលៅកនុងទ្កុមហ ុន លៅលព្លណាមួយក៏បាន លោយមានឬគម ន
មូលលហរុ។ ទ្បសិនលបើគម នអភិបាលណាមួយកាន់រំដណងឬមានការលាដលងពី្រំដណងលកើរល ើង 
មុនលព្លផុរកំណរ់ននអាណរ្ិរបស់អភិបាល មាា ស់ភាគ្ហ ុននឹងលទ្ជើសលរ ើសអភិបាលលផេងលរៀរ
លដើមបីបំលព្ញរូនារីរំលនរលនេះលោយមានលសចក្ីសំលរចទ្រឹមទ្រូវ។ 

ទ្បធានទ្កុមទ្បឹកាភិបាលទ្រូវបានលទ្ជើសតំង លោយលសចក្ីសំលរចរបស់ទ្កុមទ្បឹកាភិបាល
ទំាងមូល។ ទ្បធានទ្កុមទ្បឹកាភិបាលនឹងលធវើជាអធិបរីរាល់ការទ្បជំុរបស់ទ្កុមទ្បឹកាភិបាលនិងមាន
អំណាចនិងការព្វកិចាកនុងការលកាេះលៅទ្បជំុ ផ្ួចលផ្ើមគំ្និរ និងផ្ល់មរិលោបល់ទាក់រងនឹងលគល
នលោបាយរបស់ទ្កុមហ ុន។ 

ការប្បជុាំប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 

ទ្កុមទ្បឹកាភិបាលទ្រូវទ្បជំុោ៉ាងរិចលរៀងរាល់បីដខម្ង ឬអាចព្នារលព្លសមស្សបណាមួយ 
តមរំរូវការ។ ទ្កុមទ្បឹកាអាចលរៀបចំសំលណើ ទ្បជំុបដនែមស្សបតមការសំលរចរបស់ទ្បធានទ្កុមទ្បឹកា
ភិបាល។ 
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ការប្ត្ួត្ពិនិត្យនផៃកនខុ 

ទ្កុមទ្បឹកាភិបាលលធវើការទ្រួរពិ្និរយកនុងសមាសភាព្ជាគ្ណៈកមាម ធិការពី្រលផេងគន  ដដល    
គ្ណៈកមាម ធិការនីមួយៗររួលខុសទ្រូវ ទ្រួរពិ្និរយថ្នន ក់ដឹកនំាជាន់ខពស់របស់ទ្កុមហ ុនលដើមបីធានា
ថ្នទ្កុមហ ុនសលទ្មចបាននូវលគលលៅ អាជីវកមមរបស់ខាួន និងលដើមបីជាផលទ្បលោជន៍ដល់មាា ស់ភាគ្
ហ ុនទំាងអស់។ 

  

្ណៈរោម ធិ្ការហានិភ័យ: 

្ណៈរោម ធិ្ការហានិភ័យររស់ សីុអិមបេ សថិត្រនុងរប្មិត្
ប្រុមប្រឹរាភិបាលបហើយោនប្រធានជាប្រធានប្រុមប្រឹរា 
នឹងសោជិរជាថាន រ់ដឹរនំាដដលោនរទពិបសាធ្ន៍រនុង
ប្រតិ្រត្តិការធ្នាោរនិងឥណទាន។
្ណៈរោម ធិ្ការបនឹះបធ្វើការវាយត្នមលនិងសបប្មចចិត្តទារ់ទង
នឹងប្ររេ័ណឌ ប្ត្ួត្ពិនិត្យនផារនុងនិងប្ររេ័ណឌ ប្្រ់ប្្ងហានិ
ភ័យ។

្ណៈរោម ធិ្ការបរៀរចំការប្រជំុោ៉ាងបហាចបរៀងរាល់ ៣ ដេ
មតងដដលដឹរនំាបដាយប្រធាន។ ្ណៈរោម ធិ្ការប្ត្ួត្ពិនិប្ត្
ហានិភ័យសំខាន់ៗបៅរនុងយុទធសាស្រសតអាជីវរមមដដលបាន
បសនើសំុ។ បធ្វើការដណនំាដល់ថាន រ់ដឹរនំា សតីពីការវភិា្ហានិ
ភ័យររស់ប្រុមហ ុនបដាយពិចារណាបលើររោិកាសោ៉ា ប្រូ
បសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុនាបពលរចចុរបនននិងអនា្ត្។

សោសភាព្ណៈរោម ធិ្ការហានិភ័យរមួោនៈ
- បលារ Lin Liangming ជាប្រធាន
- បលារស្សី Liu Dan ជាសោជិរ
- រញ្ជញ Min Ying ជាសោជិរ

្ណៈរោម ធិ្ការសវនរមម:
្ណៈរោម ធិ្ការបនឹះបដើរតួ្នាទីោ៉ាងសំខាន់រនុងការប្ត្ួត្
ពិនិត្យភាពប្តឹ្មប្ត្ូវននដំបណើ រការ្ណបនយយនិងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុននិងប្រព័នធប្ត្ួត្ពិនិត្យនផា
រនុងទារ់ទងនឹងការអនុបលាមាមចារ់នានា។

យនតការប្ត្ួត្ពិនិត្យបនឹះរ៏ផតល់នូវទំនុរចិត្តបលើភាពសុចរតិ្
ននការអនុវត្តររស់ប្រុមហ ុន។

្ណៈរោម ធិ្ការសវនរមមអនុវត្តតួ្នាទីររស់េលួនបដាយពិនិ
ត្យបមើលបលើវសិាលភាពននសវនរមមនផារនុងនិងបប្ៅបដើមបី
បចៀសវាងការចបនាល ឹះណាមួយ។

សោសភាពនន្ណៈរោម ធិ្ការសវនរមមោនដូចខាង
បប្កាម៖

- បលារស្សី Liu Dan ជាប្រធាន
- បលារ Lin Liangming ជាសោជិរ
- រញ្ជញ Min Ying ជាសោជិរ
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ង្ោលនង្ោបាយប្្ប់ប្្ខហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ 

លគលការណ៍ដណនំា និង លគលនលោបាយដដលទ្រូវបានអនុម័រលោយទ្កុមហ ុន លដើមបី
ទ្គ្ប់ទ្គ្ងហានិភ័យនានាដដលលកើរល ើងលៅកនុងសកមមភាព្អាជីវកមមមានដូចខាងលទ្កាម៖ 

 

ហានិភ័យផ្ផនកឥណទាន 

ហានិភ័យឥណទាន ្ឺជាហានិភ័យននការខាត្រង់ប្បារ់ចំណូល និងការខាត្រង់បលើប្បារ់បដើមរនុងទប្មង់ជា
សំវធិានធ្នជារ់លារ់បដាយសារការមិនទូទាត់្សងរំណុលររស់អនរេចីឬនដ្ូពាណិជារមម ាមរយៈការផតល់ 
ឥណទាន និងសរមមភាពវនិិបោ  ្។ 

រាត ចមបងដដលនំាឲ្យោនហានិភ័យឥណទាន បរើត្បចញាមរយៈឥណទានផដល់ដល់អតិ្ថិជន។  ចំនួនហា
និភ័យឥណទានបនឹះប្ត្វូបានរងាា ញជាត្នមលបោងររស់ប្ទពយសរមមបៅរនុងារាងតុ្លយការ។ សរមមភាព
ឥណទានប្ត្វូបានដណនំាបដាយបោលនបោបាយឥណទាន បដើមបីធានាថាបោលរំណងទូបៅរនុងការឲ្យេចី
បានសបប្មចបជា្ជ័យ ។  ឧទាហរណ៍ ឥណទានោន្ុណភាពលអ បហើយហានិភ័យឥណទានប្ត្វូបានដរង
ដចរោ៉ាងសមស្សរ។ បោលនបោបាយផតល់ឥណទាន បានរញ្ចូ លនូវបោលនបោបាយផតល់រមចីបោល
នបោបាយប្ទពយរញ្ជច ំ និងដំបណើ រការអនុម័ត្ឥណទានដដលប្ត្វូអនុវត្ត បដើមបីកាត់្រនថយនូវហានិភ័យឥណ
ទាន និងបដើមបីធានាថាបានអនុបលាមាមបោលការណ៍ ដណនំាររស់ធ្នាោរជាតិ្ននរមពុជា ។ 

ប្រមុហ ុនបានររាប្ទពយរញ្ជច ំ សប្ោរ់ធានាដល់ឥណទានផតល់ដល់អតិ្ថិជនាមទប្មង់ជាសិទធិបលើប្ទពយ

ការប្្រ់ប្្ង
ហានិភ័យ

ហានិភ័យ
ដផនរ

ឥណទាន

ហានិភ័យ
ដផនរ

ប្រតិ្រត្តិការ

ហានិភ័យ
ដផនរ
ទីផារ

ហានិភ័យដផនរ
សាច់ប្បារ់
ងាយស្សលួ
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រញ្ជច ំ និងអនរធានា ។  ការបា៉ា ន់ត្នមលសមស្សរ្ឺដផអរបលើត្នមលប្ទពយរញ្ជច ំដដលបានវាយត្នមលបៅបពលឲ្យេចី 
បហើយជាទូបៅមិនោនការដរដប្រប ើយ បលើរដលងដត្បៅបពលោនប្ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាមួយ ដដលអាច
រ៉ាឹះពាល់ដល់តំ្រន់ ឬសាថ នភាពររស់ប្ទពយរញ្ជច ំបនាឹះ ។ 
 (i)  ការវាស់ដវងហានិភ័យឥណទាន 
 (ii) ការប្្រ់ប្្ងរប្មិត្ហានិភ័យ និងបោលការណ៍របញ្ច ៀសហានិភ័យ 
 (iii) បោលនបោបាយរនុងការរំណត់្ឱ្នភាពននត្នមល និងការបធ្វើសំវធិានធ្ន 
 (iv) ការប្រឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន  

 

ហានិភ័យផ្ផនកប្បត្ិបត្តិការ 

ការខាត្រង់ពីហានិភ័យប្រតិ្រត្តិការ ដដលអាចបរើត្ោនប ើងបដាយសារដត្រងវឹះខាត្ ឬររាជ័យនន ដំបណើ រ
ការនផារនុង ធ្នធានមនុសស និងប្រព័នធ ឬរណាត លមរពីរាត ខាងបប្ៅ ប្ត្ូវបានប្្រ់ប្្ងាមរយៈ ដំបណើ រការ
ប្្រ់ប្្ងហានិភ័យប្រតិ្រត្តិការដដលបានរបងកើត្រចួបហើយ ការប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ ឲ្យបានប្តឹ្ម
ប្ត្ូវពីសរមមភាពអាជីវរមម បធ្វើប ើងបដាយដផនរប្ត្តួ្ពិនិត្យ និងោំប្ទដដលឯររាជយពីដផនរអាជីវរមម និងការ
ប្ត្តួ្ពិនិត្យដដលផតល់បដាយអនរប្្រ់ប្្ង។ 

ការប្្រ់ប្្ងបលើហានិភ័យប្រតិ្រត្តិការ ត្ប្មវូឲ្យរបងកើត្នូវរចនាសមព័នធ តួ្នាទី និងបោលនបោបាយប្ត្ួត្ពិនិ
ត្យចាស់លាស់មួយ។ បោលនបោបាយ និង វធិានការប្ត្តួ្ពិនិត្យនផារនុងនីមួយៗប្ត្ូវបានអនុវត្ត។ វធិាន
ទំាងបនឹះរមួោនការរបងកើត្នូវសិទធិអំណាចរនុងការចុឹះហត្ថបលខា ការរំណត់្ប្រព័នធប្ត្តួ្ពិនិត្យ ការបរៀរចំនូវ
នីតិ្វធីិ្ និងឯរសារសំអាង។  ទំាងបនឹះប្ត្ូវប្ត្តួ្ពិនិត្យប ើងវញិជារនតរនាា រ់ បដើមបីប្លើយត្របៅនឹងហានិ
ភ័យប្រតិ្រត្តិការអាជីវរមមមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

 

ហានិភ័យផ្ផនកទីផារ 

ហានិភ័យទីផារ ្ឺជាហានិភ័យននការខាត្រង់បរើត្ពីការដប្រប្រួលមិនអំបណាយផលបៅរនុងរប្មិត្ត្នមល ឬអ
ប្ាទីផារដដលោនសោសធាតុ្សំខាន់ពីរ្ឺហានិភ័យររិូយរ័ណណ ររបទស និងហានិភ័យអប្ាការប្បារ់ ។ 

ហានិភ័យទីផារបរើត្បចញពីសរមមភាពជួញដូរ ប្ត្ូវបានប្្រ់ប្្ងបដាយការរំណត់្នូវទីផារសប្ោរ់សាថ ន
ភាពជួញដូរបធ្ៀរនឹងរប្មិត្ហានិភ័យទីផារដដលបានរំណត់្ទុរជាមុន ។ 
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 (i)   ហានិភ័យរបិូយរ័ណណររបទស 

ហានិភ័យររិូយរ័ណណ្ឺជាហានិភ័យដដលត្នមលននឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប ើងចុឹះរណាត ល មរពីការ
ដប្រប្រួលអប្ារតូរររិូយរ័ណណររបទស។ ធ្នាោរអនុវត្តនបោបាយ បដាយររា្ោល ត្ពីអប្ារតូរប្បារ់ររបទស
ធំ្  ៗ។ សប្ោរ់អប្ារតូរប្បារ់ររិូយរ័ណណររបទសដដលពារ់ព័នធប្រតិ្រត្តិការ ប្ត្វូបធ្វើការរំណត់្នូវដដនរំណត់្
ទុរជាមុនបដើមបទីរ់សាក ត់្ការខាត្រង់ ។ 

ប្រមុហ ុនបធ្វើប្រតិ្រត្តិការបៅប្ពឹះរាជាណាចប្ររមពុជាបហើយបប្រើររិូយរ័ណណប្បារ់បរៀល និង ដុលាល រអាបមររិ ្ឺ
អាចប្រឈមនឹងហានិភ័យររិូយរ័ណណជាចំរងចំបពាឹះររិូយរ័ណណប្បារ់បរៀល ។  

ហានិភ័យររិូយរ័ណណររបទស បរើត្ប ើងពីប្រតិ្រត្តិការជួញដូររនុងបពលអនា្ត្ និងប្ទពយសរមម និង 
រំណុលដដលបានរត់្ប្ារចួបហើយ ដដលបានរំណត់្ជាររិូយរ័ណណដដលមិនដមនជាររិូយរ័ណណមុេងារ 
ររស់ប្រុមហ ុន ។ 
 (ii)  ហានិភ័យអប្ាការប្បារ់ 

ហានិភ័យអប្ាការប្បារ់ននលំហូរទឹរប្បារ់ ្ឺជាហានិភ័យដដលលំហូរទឹរប្បារ់នាបពលអនា្ត្នន 
ឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងដប្រប្រួល បដាយសាការផ្ទល ស់រតូរអប្ាការប្បារ់បលើទីផារ ។ ហានិភ័យអប្ារតូរ ប្បារ់
ននត្នមលសមស្សរ ្ឺជាហានិភ័យដដលត្នមលឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងដប្រប្រួល បដាយសារការផ្ទល ស់រតូរ អប្ា
ការប្បារ់បលើទីផារ ។ រប្មិត្ការប្បារ់អាចបរើនប ើងរណាត លមរពីការដប្រប្រួលបនឹះ រ៉ាុដនតអាចកាត់្រនថយ
ការខាត្រង់ បៅរនុងររណី ដដលោនរដប្មរប្មួលឥត្រពឹំងទុរបរើត្ប ើង ។ រនុងដំណារ់កាលបនឹះ អនរ
ប្្រ់ប្្ងប្រមុហ ុនមិនោនបោលការណ៍បដើមបរំីណត់្រប្មិត្ននភាពមិនសីុោន ននអប្ាការ ប្បារ់ដដលអាច
បរើត្ប ើងបនាឹះបទ រ៉ាុដនតបទាឹះជាោ៉ាងណារ៏បដាយអនរប្្រ់ប្្ងបានាមដានោ៉ាងបទៀងទាត់្បលើភាពមិនសីុ
ោន បនឹះ។ 

ហានិភ័យអប្ាការប្បារ់បរើត្ប ើងពីលទធភាពននការផ្ទល ស់រតូរអប្ាការប្បារ់ ដដលអាចនឹងរ៉ាឹះពាល់បៅដល់
ប្បារ់ចំបណញនាបពលអនា្ត្ ឬត្នមលសមរមយននឧរររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ប្រមុហ ុនប្ត្ូវបានប្រឈមមុេនឹង 
ហានិភ័យអប្ាការប្បារ់ ដដលជាលទធផលននភាពមិនសីុោន ននការរំណត់្ត្នមលប ើងវញិននអប្ាការប្បារ់នន
ប្ទពយសរមម និងរំណុលាមរយៈយុទធសាស្រសតប្្រ់ប្្ងហានិភ័យ ។ 

ប្រមុហ ុនមិនោនប្ទពយសរមម និងរំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងអប្ាការប្បារ់ដប្រប្រួល ។ ប្បារ់របញ្ញើស្សរ
ចារ់ និងសមតុ្លយជាមួយនឹងធ្នាោរនានាដដលោនអប្ាការប្បារ់បថរ សប្ោរ់អំ ុងបពលននការដារ់
ប្បារ់របញ្ញើ ។ ឥណទានផតល់ដល់អតិ្ថិជន ប្បារ់របញ្ញើររស់អតិ្ថិជន និងប្បារ់រមចីដដលោនអប្ាការប្បារ់
បថរ ដផអរបលើសមតុ្លយដដលបៅសល់បលើលរខេណឌ ប្ពមឯរភាព ។ 
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ហានិភ័យផ្ផនកស្ថច់ប្បាក់ងាយប្សួល 

ហានិភ័យសាច់ប្បារ់ងាយស្សួល ទារ់ទងនឹងលទធភាពររានូវប្ទពយសរមមងាយស្សួលឲ្យបានប្្រ់
ប្ោន់ បដើមបីរំបពញការសនា និងកាត្ពវរិចចហិរញ្ញវត្ថុ បៅបពលដដលដល់កាលរំណត់្សងបដាយរនុងត្នមលដ៏
សមបហតុ្ផលមួយ ។ 

រដនថមពីបលើការអនុវត្តោ៉ាងបពញបលញាមត្ប្មូវការននសាច់ប្បារ់ងាយស្សួល អនរប្្រ់ប្្ងប្រុម
ហ ុនបាន ប្ត្ួត្ពិនិត្យោ៉ាងជិត្ដិត្បលើលំហូរទឹរប្បារ់បចញចូល និងចំនួន្ំលាត្ាមកាលវសានត ាមរយៈ
ការរាយការណ៍ជាប្រចំា ។ ការដប្រប្រួលននឥណទាន និងប្បារ់របញ្ញើររស់អតិ្ថិជន ប្ត្វូបានប្ត្តួ្ពិនិត្យាម
ដាន បហើយត្ប្មូវការសាច់ប្បារ់ងាយស្សួលប្ត្ូវបានបធ្វើការដរត្ប្មវូ បដើមបីធានាថាប្ទពយសរមមងាយស្សួល
ោនលរខណៈប្្រ់ប្ោន់ បដើមបរំីបពញការសនា និងកាត្ពវរិចចហិរញ្ញវត្ថុ បៅបពលដល់កាលរំណត់្សង ។ 
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លទធផលអាជីវកម្ម ២០២០
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លទធផលអាជវីកម្ម 
 

ប្បារ់រមចីអាចប្ត្ូវបានផតល់ជូនអតិ្ថិជនររស់បយើងទំាងរូរិយរ័ណណបរៀល និងដុលាល រ។ ្ិត្
ប្តឹ្មដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ប្បារ់រមចីមួយដផនរធំ្ បសមើនឹង ៥៤% បានផតល់ដល់ត្ប្មូវដផនរសំណង់។ 

ប្បាក់កម្ចីសរបុ 

 
 

បយើងរបប្មើដល់ប្្ួសារដេមរភា្បប្ចើនរនុងទីប្រុងនិងរណាត បេត្តដដលោនសាខាបៅប្រុងភនំបពញ
បសៀមរារនិងបេត្តប្ពឹះសីហនុ។  
សីុអិមបេ ោន្នាៈនឹងជំរុញសមត្ថភាពបដើមបី្នដល់បោលបៅររស់បយើងរនុងការផតល់នូវបសវា
រមមហិរញ្ញវត្ថុលអរំផុត្ដល់សហប្ោសខាន ត្តូ្ច និងមធ្យម រ៏ដូចជាដល់ប្រុមប្្ួសាររមពុជា។ 

 

 $-

 $2,000,000

 $4,000,000

 $6,000,000

 $8,000,000

 $10,000,000

 $12,000,000

 $14,000,000

10.3M 9.9M
9.5M 9.3M 9.1M 8.9M 8.3M

7.6M 7.4M7.1M

12.8M 12.5M

ផលរ័ប្ត្រំបណើ នប្រចំាដេបៅឆ្ន ំ ២០២០ 

មករា កុមភៈ មីនា លមសា ឧសភា មិថុ្នា កកកោ សីហា កញ្ញា រុលា វចិឆិកា ធនូ

0.18%

54.45%
37.50%

2.28%

2.20%

3.21% 0.18%ប្របភទអតិ្ថិជន
រសិរមម
សំណង់
ប្ហដាឋ ន/ប្្ួសារ
បផសងៗ
បសវារមម
ពាណិជារមម
ដឹរជញ្ាូ ន
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ការផតល់ជូនឥណទានកនខុឆ្ន ាំ២០២០ 
ជាមួយនឹងការររីរាលដាលជាសរលននបវរុស រូវដី១៩ សមត្ថភាពសងប្ត្លរ់ររស់អតិ្ថិ

ជនររស់បយើងប្ត្ូវបានរ៉ាឹះពាល់ោ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរ។ បដើមបីកាត់្រនថយហានិភ័យឥណទានថាន រ់ដឹរនំា បាន
រនថយបលបឿនននការផតល់ប្បារ់រមចីសប្ោរ់អតិ្ថិជនដដលោនហានិភ័យេពស់និងោនទំបនារផតល់
ប្រភពឥណទានដល់សហប្្ិនខាន ត្មធ្យមនិងធំ្ដដលោនសមត្ថភាពទរ់ទល់នឹងហានិភ័យបានរងឹ
ោំ។ យុទធសាស្រសតបនឹះ្ឺបដើមបីរបងកើនប្រសិទធភាពននផលរ័ប្ត្ប្បារ់រមចី។ 
 

 
 

កប្ម្ិត្ឥណទានហានិភ័យកនខុឆ្ន ាំ២០២០ 
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ផលតិ្ផល នខិង្សវាកម្ម 
កម្ចីសាំរាប់អាជីវកម្ម 

សីុអិមបេផតល់ប្បារ់រមចីជូនអតិ្ថិជនទំាងប្បារ់បរៀល និង ដុលាល រ សប្ោរ់អាជីវរមមប្្រ់ប្របភទ
ទំាងខាន ត្តូ្ច និងមធ្យម រារ់ពីវស័ិយរសិរមមរហូត្ដល់វស័ិយរបចចរវទិា។ រមចីអាជីវរមមររស់បយើងផតល់
អទិភាពដល់ោច ស់អាជីវរមមធ្នតូ្ចនិងមធ្យម បដើមបីទទួលបាននូវការផាត់្ផាង់ដផនរហិរញ្ញវត្ថុាមតំ្រវូការ
ររស់េលួន។  

ោច ស់អាជីវរមមអាចទទួលបានរមចីបដាយមិនោនរំណត់្ទំហំទឹរប្បារ់ (អាស្ស័យាមលរខណឌ័
ត្ប្មូវ) បដាយបប្រើវធីិ្របំលាឹះទំាងបដើមទំាងការ ប្រចំាដេជាមួយការប្បារ់បថរឬថយាមតំ្រវូការររស់េលួន។ 
្ុណសមបត្តិៈ 

• អាចបប្ជើសបរ ើសយរប្បារ់បរៀល ឬប្បារ់ដុលាល រ 
• ការប្បារ់សមរមយ ្ណនាបៅបលើប្បារ់បដើមដដលបៅសល់ 
• អាចរង់ប្បារ់បៅាមសាខាទំាង៤ររស់សីុអិមបេដដលបៅជិត្រំផុត្ 
• រយៈបពលរមចីោនភាពរត់្ដរនបៅាមត្ប្មូវការររស់អនរ 
• រយៈបពល និង្បប្ោងសងប្ត្ រ់ោនបប្ចើនជំបរ ើស ដដលសមស្សរនឹងអាជីវរមម។ 

ហរិញ្ញបបទានង្លើបាំណុលចស់ 
ជាប្របភទឥណទានផតល់ជូនអតិ្ថិជនដដលោនរំណុលបៅបប្ចើនសាថ រ័ន បហើយោនផលលំបារ

រនុងការសងប្ត្ រ់បប្ចើនរដនលង ឬ ការសងប្រចំាដេោនរំរតិ្េពស់ហួសសមត្ថភាពសងប្ត្ រ់ររស់េលួន។ 
អតិ្ថិជនអាចមរទទួលការពិបប្ោឹះបោរល់ជារុ្ាលិរជំនាញបដើមបទីទួលបានដំបណាឹះស្សាយមួយដ៏
សមស្សរាមការចង់បានររស់េលួនបៅប្្រ់បពលបវលា។ 

រាល់ការសិរាររស់្ណៈរមមការឥណទានប្ត្ូវបផ្ទត ត្សំខាន់បៅបលើចំណូល ចំណាយ និងជា
ពិបសសសមត្ថភាពរនុងការសងប្ត្ រ់ររស់អតិ្ថិជន បដើមបីបជៀសវាងពីការជំពារ់រំណុលវន័ធរ។ 

ឥណទានសប្មាប់ង្្ហដ្ឋា ន 
សីុអិមបេ បមើលបឃើញថា វស័ិយអចលនៈប្ទពយ្ឺជាឧសាហរមមដដលោនភាពបជា្ជ័យបៅរនុង

ប្របទសរមពុជា។ បដើមបរីមួចំដណររនុងទីផារអចលនប្ទពយដដលរំពុងបរើនប ើងខាល ំង បយើងបានរចនា
ផលិត្ផលប្របភទបនឹះបដើមបីរំបពញនូវត្ប្មវូការចំាបាច់ររស់អតិ្ថិជនររស់បយើង។  

បលើសពីបនឹះបទៀត្បដើមបរីងាា ញនូវការបរតជាា ចិត្តដ៏មុត្ោំរនុងការរំបរ ើបសវាឥណទានដល់អតិ្ថិជន 
សីុអិមបេបានរនថយអប្ាការប្បារ់សប្ោរ់ផលិត្ផលភា្បប្ចើនររស់េលួនឱ្យបៅប្តឹ្ម ១២% ប្រចំាឆ្ន ំ។ 
ការផ្ទល ស់រតូរយុទធសាស្រសតបនឹះបធ្វើឱ្យប្្ឹឹះសាថ នោនភាពប្ររួត្ប្រដជងខាល ំងជាមួយប្្ឹឹះសាថ នមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ដនទបទៀត្ដដលរំពុងបធ្វើប្រតិ្រត្តិការបៅរមពុជា។ 
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ត្ាំណាខប្កុម្ហ ុន 

បដើមបីប្លើយត្របៅនឹងត្ប្មូវការររស់អតិ្ថិជនបអាយបានទាន់បពលបវលាប្្ឹឹះសាថ នោន
ការោិល័យរណាត លបៅភនំបពញ និង ៤ សាខាដនទបទៀត្ដដលោនបៅសងាក ត់្រឹងបរងរង សងាក ត់្វត្ត
ភនំ បៅប្រុងប្ពឹះសីហនុ និងប្រុងបសៀមរារ។ រុ្ាលិរ ៧៣ នារ់ដដលោនរទពិបសាធ្ន៍េពស់អមបដាយ
ថាន រ់ដឹរនំា រងឹោំនិងោនជំនាញដដលោនរទពិបសាធ្ន៍បប្ចើនឆ្ន ំ។ 
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ស្ថខាភនាំង្ពញ 
 
ការោិល័យរណាត ល 
ផាឹះបលេ១៧១ ១៧៣ ផលូវ១១០ ភូមិ៣  
សងាក ត់្វត្តភនំ េណឌ ដូនបពញ 
ទូរស័ពាបលេៈTel: 023 221 971 / 077 400 331 
អីុដម៉ាល: info@cmk.com.kh 
 
 
សាខាប្ពឹះអងាឌួ្ង (PAD) 
ផាឹះបលេ១៧១ ១៧៣ ផលូវ១១០ ភូមិ៣  
សងាក ត់្វត្តភនំ េណឌ ដូនបពញ 
ទូរស័ពាបលេៈ023 724 226 / 077 400 315 
អីុដម៉ាល: pad@cmk.com.kh 
 
 
សាខារឹងបរងរង (BKK) 
ផាឹះបលេ១៩៨E0, ផលូវបា៉ាសា័រ (ផលូវ៥១) ដរង នឹង
ផលូវ៣៧០, សងាក ត់្រឹងបរងរង១, េណឌ ចំការមន 
ទូរស័ពាបលេៈ 023 727 624 / 077 400 327 
អីុដមល: bkk@cmk.com.kh 

ស្ថខាង្េត្ត 
 
សាខាប្រងុប្ពឹះសីហនុ (SHV) 
ផលូវមិត្តភាព (បៅកាត់្ផលូវ អូរ១), ភូមិ១,  
សងាក ត់្មិត្តភាព, ប្រុងប្ពឹះសីហនុ, បេត្តប្ពឹះ
សីហនុ 
ទូរស័ពាបលេៈ 099 444 031 / 034 21 06 20 
អីុដមលៈ shv@cmk.com.kh 
 
សាខាបេត្តបសៀមរារ (SRP) 
ផាឹះបលេ៥៦៤, ផលូវបទពវងស, ភូមិមណឌ ល១,  
សងាក រ់សាវ យដងាុំ, ប្រងុបសៀមបរៀរ, បេត្ត
បសៀមរារ 
ទូរស័ពាបលេៈ 063 764 207 / 077 400 324 
អីុដមល: srp@cmk.com.kh 
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្ង្ប្មាខអាជីវកម្មសាំរាប៣់ឆ្ន ាំបនាៃ ប់ 
 

បដើមបីសបប្មចបាននូវមហិចេាដ៏អសាច រយររស់បយើងរនុងការផ្ទល ស់រតូរសរមមភាពអាជីវរមមនាបពល
រចចុរបនន បៅររភាពប្របសើរជាងមុននាបពលខាងមុេបនឹះ ថាន រ់ដឹរនំារំពូលររស់ប្្ឹឹះសាថ នបានសំបរច
របងកើនបលបឿននិងអនុវត្តយុទធសាស្រសតថមីបដើមបីអភិវឌ្ឍន៍អាជីវរមមររស់េលួន ដដលរារ់រញ្ចូ លទំាងការផ្ទល ស់រតូ
របោលបៅអតិ្ថិជនថមីពីប្បារ់ចំណូលទារនិងមធ្យម មរជាអតិ្ថិជនដដលោនចំណូលមធ្យមនិងេពស់ 
បដាយរចនានចនប្រឌិ្ត្ផលិត្ផលថមីៗរដនថមបទៀត្ បដើមបីសាវ ្មន៍អតិ្ថិជនថមីររស់បយើងបៅឆ្ន ំ២០២១ ។ 

្ង្ប្មាខកនខុការផតល់ឥណទានកនខុឆ្ន ាំ២០២១, ២០២២, ២០២៣ 

 

 

 

 

 
  

   

ប្បព័នធធនាោរសនលូ 

ប្្ឹឹះសាថ នបយើងបានវនិិបោ្បលើប្រព័នធធ្នាោរសនូលដដលោនប ម្ ឹះថា “FLEXCUBE” បដើមបីបធ្វើ
ទំបនើររមមប្រព័នធធ្នាោរសនូលរចចុរបននររស់បយើងនិងបដើមបដីរលមអដំបណើ រការនផារនុងររស់បយើងឱ្យ
កាន់ដត្ប្របសើរប ើងទារ់ទងនឹង “ការផតល់បសវារមមអតិ្ថិជន” ។ បយើងបានបប្ត្ៀមេលួនរចួជាបស្សចរនុងការ
របងកើនវសិាលភាពអាជីវរមមថមីររស់បយើងបអាយោនភាពកាន់ដត្ររីចំបរ ើន។ 

 
  

២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

២០លាន 

៧០លាន 
៥០លាន 

១២លាន 
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ង្សចកតបីញ្ជា ក់ង្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបសអ់ភបិាល 

របាយការណ៍របសប់្កុម្ប្បឹកាភិបាល 
ប្រមុប្រឹរាភិបាលោនរិត្ដិយសដារ់ជូនពិនិត្យនូវរបាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន ំ និង របាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុរនាា រ់ពីបានបធ្វើសវនរមមររស់ប្រុមហ ុន ប្្ឹឹះសាថ នមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ សីុអិមបេ ម.រ (លំដារ់បនឹះត្
បៅបៅកាត់្ថា “ប្រមុហ ុន”) សំរារ់ការយិររបិចេទចរ់នថៃទី ៣១ ដេ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០។ 

សកម្មភាពចាំបខ 

សរមមភាពចំរងររស់ប្រមុហ ុន្ឺផតល់បសវាឥណទាន និងបសវាហិរញ្ញវត្ថុបផសងៗជូនអតិ្ថិជនរនុង
ស្សុរ ាមរយៈ  ទីសាន រ់ការរណាត លររស់េលួនបៅរាជធានីភនំបពញ និងសាខាាមរណាត បេត្តបៅរនុងប្ពឹះ
រាជាណាចប្ររមពុជា។ មិនោនការផ្ទល ស់រតូរលរខណៈននសរមមភាពចំរងររស់ប្រមុហ ុនរនុងឆ្ន ំបនឹះបទ។ 

លទធផលហរិញ្ញវត្ថុ និខ លាភការ 

លទធផលហិរញ្ញវត្ថុសំរារ់ការយិររបិចេទចរ់នថៃទី ៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ប្ត្ូវបានរងាា ញរនុងរបាយ
ការណ៍លទធផលលមអិត្បៅទំព័រទី១០ននរបាយការណ៍សវនរមម។ ប្រមុប្រឹរាភិបាលមិនបានសំបរច 
ប្រកាស ឬដរងដចរភា្លាភសំរារ់ការយិររបិចេទបនឹះបទ។ 

ង្ ើម្ទុនលកេនដិកៈ 

បៅរនុងការយិររបិចេទបនឹះ ប្រមុហ ុនបានរបងកើនបដើមទុនបៅ១១លានដុលាល រអាបមររិ ដដលោន
ត្នមល ១០០ដុលាល រអាបមររិរនុងមួយហ ុន(នថៃទី៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩: ១,៥លានដុលាល រអាបមររិ)។ ប្រមុហ ុន
បានទទួលការអនុម័ត្ពីធ្នាោរជាតិ្ ននរមពុជាបៅបលើការរបងកើនបដើមទុនបៅនថៃទី៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០។ 
បៅនថៃទី ០៥ ដេមីនា ឆ្ន ំ២០២១ ប្រមុហ ុនបានទទួលការអនុម័ត្ពីប្រសួងពាណិជារមមបៅបលើការបធ្វើ
វបិសាធ្នរមមបៅបលើអនុសសរណៈ និងលរខនតិរៈររស់េលួន។ 

ទុនបប្ម្ុខនិខសាំវិធានធន 

ពំុោនការដប្រប្រួលជាសារវនតននទុនរប្មុង និងសំវធិានធ្នបៅរនុងការយិររបិចេទបនឹះបទ បប្ៅពី
ការរងាា ញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនឹះ។  
 

ឥណទានជាប់សខសយ័និខពិបាកទារ 

បៅមុនបពលដដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រមុហ ុនប្ត្វូបានបរៀរចំប ើង ប្រមុប្រឹរាភិបា



 

Page 25 of 39 
 

លបានចាត់្វធិានការដដលោនមូលដាឋ នសមរមយទារ់ទងបៅនឹងការលុរបចាលឥណទានមិនលអ ឬការ
បធ្វើសំវធិានធ្នចំបពាឹះឥណទានដដលជារ់សងស័យ និងោនការបជឿជារ់ថា ឥណទានអាប្ររ់ប្ត្ូវបានប្
លុរបចាលនិងសំវធិានធ្នប្្រ់ប្ោន់ប្ត្វូបានរំណត់្ប ើងបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
មរដល់នថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ ប្រមុប្រឹរាភិបាលពំុបានដឹងពីបហតុ្ការណ៍ណា មួយដដលនឹង
រណាដ លបអាយចំនួនននឥណទានមិនលអដដលលុរបចាល ឬសំវធិានធ្នចំបពាឹះរំណុលជារ់សងស័យបៅ
រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុន ោនភាពមិនប្្រ់ប្ោន់រហូត្ដល់រំរតិ្ទឹរប្បារ់ជាសារវនតណា
មួយបនាឹះបទ។ 

ប្ទពយសកម្ម 

បៅមុនបពលដដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រមុហ ុនប្ត្វូបានបរៀរចំប ើង ប្រមុប្រឹរាភិបាល 
បានចាត់្វធិានការដដលោនមូលដាឋ នសមរមយបដើមបធីានាថា រណាដ ប្ទពយសរមម បប្ៅពីឥណទាន ដដល
ទំនងជាមិនអាចលរ់បានបៅរនុងប្រតិ្រត្ដិការអាជីវរមមធ្មមាបអាយបានបសមើនឹងត្នមលរត់្ប្ាបៅរនុងរញ្ា ី
្ណបនយយររស់ប្រុមហ ុន ប្ត្ូវបានកាត់្រនថយបអាយបៅបសមើនឹងត្នមលដដល្ិត្ថានឹងអាចលរ់បានបលើទី
ផារ។ 
មរដល់នថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះប្រមុប្រឹរាភិបាលពំុបានដឹងពីបហតុ្ការណ៍ណាមួយដដលនឹងបធ្វើបអាយ 
រ៉ាឹះពាល់ដល់ការរំណត់្ត្នមលប្ទពយសរមមបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុនោនភាពមិនប្តឹ្ម
ប្ត្ូវជាសារវនតណាមួយបនាឹះប ើយ។ 

ផ្ផនប្ទពយអកម្មនិខប្ទពយអកម្មង្ផសខៗង្ទៀត្ 

មរដល់នថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ្ឺពំុោន ៖ 
 

(រ) ការដារ់រញ្ជច ំប្ទពយសរមមណាមួយររស់ប្រុមហ ុនដដលបរើត្ោនប ើងបៅដំណាច់ការ ិ
យររបិចេទសំរារ់ធានាចំបពាឹះរំណុលររស់រុ្ាលណាមួយ ឬ 

(េ) ដផនប្ទពយអរមមណាមួយបរើត្ោនប ើងចំបពាឹះប្រមុហ ុនចារ់ាំងពីដំណាច់ការយិ
ររបិចេទបប្ៅពីប្រតិ្រត្ដិការអាជីវរមមធ្មមាររស់ប្រមុហ ុន និងដូចដដលបានរងាា ញរនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 

ាមបោរល់ររស់ប្រមុប្រឹរាភិបាល ្ឺពំុោនដផនប្ទពយអរមមយថាភាព ឬប្ទពយអរមមបផសងៗបទៀត្ររស់
ប្រមុហ ុន ប្ត្ូវបានទាមទារបអាយសង ឬអាចនឹងប្ត្វូទាមទារបអាយសងរនុងរយៈបពល 12 ដេរនាា រ់ពីនថៃ
រញ្ច រ់រញ្ា ីននការយិររបិចេទដដលនឹងោនការរ៉ាឹះពាល់ ឬអាចនឹងោនការរ៉ាឹះពាល់ធំ្ដំុដល់លទធភាពររស់
ប្រមុហ ុនរនុងការរំបពញ កាត្ពវរិចចររស់េលួនបៅនថៃដល់រំណត់្។ 
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ការផ្លា សប់ដូដរននង្ហត្ុការណ៍ 

មរដល់នថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះ ប្រុមប្រឹរាភិបាលពំុបានដឹងពីបហតុ្ការណ៍ណាមួយដដល
មិនបានដវរដញរបៅរនុងរបាយការណ៍បនឹះ ឬរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុន ដដលនឹង
រណាដ លបអាយោនតួ្បលេណាមួយដដលបានរងាា ញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ោនចំនួនមិនប្តឹ្ម
ប្ត្ូវជាសារវនតណាមួយបនាឹះប ើយ។ 

ប្បការម្ិនធម្មា 

ាមបោរល់ររស់ប្រមុប្រឹរាភិបាល លទធផលហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុនរនុងការយិររបិចេទ ពំុោន
ការរ៉ាឹះពាល់ធំ្ដំុ បដាយប្រការ ឬរិចចការជំនួញ ឬប្ពឹត្ដិការណ៍ណាមួយដដលោនលរខណៈជាសារវនត និង
មិនធ្មមាបនាឹះបទ។ 

ប្រមុប្រឹរាភិបាលោនមតិ្ថា ពំុោនប្រការ រិចចការជំនួញ ឬប្ពឹត្ដិការណ៍ណាមួយ ដដលោនលរខ
ណៈជាសារវនតនិង មិនធ្មមាបានបរើត្ោនប ើងបៅរនុងចបនាល ឹះបពលរវាងនថៃរិទរញ្ា ីននការយិ ររបិចេទ
និងនថៃបចញរបាយការណ៍បនឹះដដលអាចនំាបអាយរ៉ាឹះពាល់ជាសារវនតដល់លទធផលននប្រតិ្រត្ដិការររស់
ប្រមុហ ុនរនុងឆ្ន ំដដលបានរាយការណ៍ បនឹះ។ 

ភា្ហ ុនកាន់កាប់ង្ដ្ឋយអភិបាល 

ពំុោនប្រមុប្រឹរាភិបាលណាោន រ់ោនការទារ់ទិនបៅរនុងភា្ហ ុនររស់ប្រមុហ ុនបដាយផ្ទា ល់ 
បៅរនុងការយិររបិចេទហិរញ្ញវត្ថុបនឹះបទ។ 

អត្ថប្បង្ោជន៍របសប់្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

បៅរនុងនិងរហូត្ដល់ចុងការយិររបិចេទបនឹះ ពំុោនការប្ពមបប្ពៀងណាមួយដដលោនប្រមុហ ុន
ចូលរមួជា្ូភា្ីរនុង បោលរំណងជួយដល់ប្រមុប្រឹរាភិបាលររស់ប្រមុហ ុន បដើមបទីទួលបាននូវអត្ថ
ប្របោជន៍បដាយការទិញយរ ភា្ហ ុន ឬ លិេិត្រំណុលពីប្រុមហ ុន ឬពីប្រមុហ ុនដនទបទៀត្បទ។ 
ចារ់ាំងពីការយិររបិចេទហិរញ្ញវត្ថុឆ្ន ំមុន ពំុោនសោជិរប្រមុប្រឹរាភិបាលណាោន រ់ររស់ប្រុមហ ុនបាន
ទទួល ឬោនសិទធិនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្របោជន៍ណាមួយ ាមរយៈការចុឹះរិចចសនាដដលបានបធ្វើ
ប ើងរវាងប្រមុហ ុន និងប្រមុប្រឹរាភិបាល ឬរវាងប្រមុហ ុន និងប្រុមហ ុនដដលប្រុមប្រឹរាភិបាលបនាឹះជា
សោជិរ, ឬរ៏ជាមួយប្រុមហ ុនដដលប្រុមប្រឹរាភិបាលបនាឹះោនផលប្របោជន៍ដផនរហិរញ្ញវត្ថុធំ្ដំុ
ជាមួយ, បដាយដ រដត្ប្រតិ្រត្ដិការដូចោនរងាា ញរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការទទួលេុសប្ត្ូវរបសប់្កុម្ប្បឹកាភិបាលកនខុការង្រៀបចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

ប្រមុប្រឹរាភិបាលោនភារៈរិចចបធ្វើការរញ្ជា រ់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្ត្ូវបានបរៀរចំប ើង
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ោ៉ាងប្តឹ្មប្ត្វូបដើមបចីងអុលរងាា ញនូវទិដឋភាពពិត្ប្បារដននសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រមុហ ុនសំរារ់
ការយិររបិចេទចរ់នថៃទី ៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ និងលទធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្បារ់សំរារ់
ការយិររបិចេទដដលបានរិទរញ្ា ី។ ការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនឹះតំ្រវូបអាយប្រុមប្រឹរាភិបាល ៖ 

 

• អនុវត្ដនូវបោលការណ៍្ណបនយយសមស្សរដដលដផអរបលើការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់ប្រោណ
ោ៉ាងសមបហតុ្ផល និងប្រររបដាយការប្រងុប្រយ័ត្ន បហើយរនាា រ់បនាឹះបធ្វើការអនុវត្ដបោល
ការណ៍ទំាងបនឹះជានិចចកាល, 

• បោរពាមបោលការណ៍្ណបនយយ និងាមសដង់ដាររបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនតរ
ជាតិ្ននរមពុជា សប្ោរ់សហប្ោសធុ្នតូ្ច និងមធ្យម (”CIFRS for SMEs”) បហើយប្រសិនបរើ
ការដសវងររទិដឋភាពពិត្ប្បារដតំ្រវូបអាយបប្រើវធិានដនទបទៀត្ដដលេុសពីវធិានមុនៗ វធិានថមី
បនឹះប្ត្ូវបានរងាា ញនិងពនយល់បអាយបានចាស់លាស់ និងរំណត់្ររោិណ ននការដប្រប្រួល
បៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ,  

• ប្ត្តួ្ពិនិត្យប្រព័នធដំបណើ រការននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុន និងររាទុរនូវរញ្ា ី
្ណបនយយបអាយបានប្តឹ្មប្ត្ូវ និងប្រព័នធប្្រ់ប្្ងនផារនុងបអាយោនប្រសិទធិភាព, 

• វាយត្នមលនូវលទធភាពររស់ប្រមុហ ុន រនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមម និងបរៀរចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុបដាយដផអរបលើមូលដាឋ ននិរនដរភាពននដំបណើ រការអាជីវរមមបលើរដលងដត្រនុងររណី
មិនសមរមយរនុងការសនមត្ថាប្រុមហ ុននឹងរនដបធ្វើប្រតិ្រត្ដិការអាជីវរមមររស់េលួននាបពល
អនា្ត្, និង 

• ប្ត្តួ្ពិនិត្យនិងដឹរនំាប្រមុហ ុនបអាយោនប្រសិទធិភាពបលើរាល់ការសំបរចចិត្ដនិងចាត់្វធិានការ
ដដលោន សារៈសំខាន់ដដលរ៉ាឹះពាល់ដល់ប្រតិ្រត្ដិការនិងដំបណើ រការប្រមុហ ុន បហើយប្ត្ូវ
ប្បារដថារិចចការបនឹះប្ត្ូវបានរងាា ញបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។  

 

ប្រមុប្រឹរាភិបាលធានាអឹះអាងរនុងការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថា ប្រុមហ ុនបានអនុវត្ដនូវរាល់តំ្រវូ
ការដូច ោនដចងខាងបលើ។  

ង្សចកដីប្បកាសរបសប់្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

បយើងេាុំជាសោជិរននប្រមុប្រឹរាភិបាល ប្្ឹឹះសាថ នមីប្រូហិរញ្ញវត្ថុ សីុអិមបេ ម.រ សូមប្រកាសថា ាម
បោរល់ររស់បយើងេាុំ ៖ 

 

• លទធផលហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រមុហ ុន រនុងការយិររបិចេទចរ់នថៃទី ៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ មិនោនការ
រ៉ាឹះពាល់ជាសារវនតបដាយប្រការ ឬរិចចការជំនួញ ឬនិងប្ពឹត្ដិការណ៍ណាមួយ  ដដលោនលរខ
ណៈជាសារវនដ និងមិន   ធ្មមា បហើយប្រការឬរិចចការជំនួញ ឬនិងប្ពឹត្ដិការណ៍ណាមួយបនាឹះ 
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របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជយ 

ម្ត្សិវនកម្មឯករាជយ 
បយើងេាុំបានបធ្វើសវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុន ប្្ឹឹះស្ថថ នម្ីប្កូហរិញ្ញវត្ថុ សុអីមិ្

ង្េ ម្.ក (លំដារ់បនឹះត្បៅបៅកាត់្ថា “ប្រុមហ ុន”) ដដលរមួោន របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុនា
ការយិររបិចេទចរ់នថៃទី៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ប្ពមទំាងរបាយការណ៍លទធផលលមអិត្, របាយការណ៍រដប្ម    
រប្មួលមូលធ្ន,របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្បារ់ននការយិររបិចេទខាងបលើនិងរំណត់្សំោល់បលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបដាយរមួោនបោលការណ៍្ណបនយយសបងខរសំខាន់ៗ។  

បយើងេាុំោនមតិ្ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដដលោនភាា រ់បនឹះរងាា ញនូវទិដឋភាពពិត្ប្បារដ ននសាថ នភាព
ហិរញ្ញវត្ថុររស់ប្រុមហ ុន នានថៃទី៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ និង លទធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្បារ់សំរារ់
ការយិររបិចេទដដលបានរញ្ច រ់នាការយិររបិចេទខាងបលើ បដាយអនុបលាមបៅាមសដង់ដាររបាយការណ៍
ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ននរមពុជា សប្ោរ់សហប្ោសធុ្នតូ្ច និងមធ្យម (“CIFRS for SMEs”)។ 

ម្ូលដ្ឋា នននម្ត្ិរបសស់វនករឯករាជយ 

បយើងេាុំបានបធ្វើសវនរមម្ ណបនយយ បដាយអនុបលាមបៅាមសដង់ដារសវនរមមអនដរជាតិ្ននរមពុ
ជា។ ការទទួលេុសប្ត្ូវររស់បយើងសថិត្បប្កាមសដង់ដារទំាងបនាឹះ ប្ត្ូវបានបរៀររារ់រដនថមបទៀត្បៅរនុង
ដផនរនន ការទទួលេុសប្ត្វូររស់សវនររសប្ោរ់សវនរមមបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ននរបាយការណ៍
ររស់បយើងេាុំ។ បយើងេាុំោនឯររាជយភាពពីប្រមុហ ុន បដាយអនុបលាមាមលរខេណឌ ត្ប្មូវវជិាា ជីវៈដដល
ពារ់ព័នធបៅនឹងការបធ្វើសវនរមមររស់បយើងេាុំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបៅរនុងប្របទសរមពុជា បហើយ
បយើងេាុំបានរំបពញការទទួលេុសប្ត្វូបផសងបទៀត្ររស់បយើងេាុំបៅរនុងវជិាា ជីវៈស្សរាមត្ប្មូវការទំាង
បនឹះ។ បយើងេាុំបជឿជារ់ថាភសដុាងសវនរមមដដលបយើងេាុំបានទទួលោនភាពប្្រ់ប្ោន់ និងសមបហតុ្
សមផល បដើមបីជាមូលដាឋ នរនុងការរបញ្ចញមតិ្ររស់បយើងេាុំ។ 

ព័ត្៌មានង្ផសខង្ទៀត្ 

ថាន រ់ដឹរនំាជាអនរទទួលេុសប្ត្ូវចំបពាឹះព័ត៌្ោនបផសងបទៀត្។ ព័ត៌្ោនបផសងបទៀត្ដដលទទួល
បានបៅកាលររបិចេទននរបាយការណ៍ររស់សវនររបនឹះ ្ឺជាព័ត៌្ោនដដលោនបៅរនុងរបាយការណ៍
ររស់ប្រុមប្រឹរាភិបាល ដូចោនដចងបៅទំព័រទី ១ ដល់ទី ៤ រ៉ាុដនតមិនរារ់រញ្ចូ លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
និងរបាយការណ៍សវនររបទ។ 

មតិ្ររស់បយើងេាុំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនប្្រដណត រ់បលើព័ត៌្ោនបផសងបទៀត្បទបហើយបយើងេាុំមិន
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បធ្វើការសននិដាឋ នបលើការធានាណាមួយប ើយ។  

ទារ់ទងនឹងការបធ្វើសវនរមមបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលេុសប្ត្ូវររស់បយើងេាុំ្ឺប្ត្ូវអាន
ព័ត៌្ោនបផសងបទៀត្បហើយបធ្វើការពិចារណាថា បត្ើព័ត៌្ោនបផសងបទៀត្ោនលរខណៈមិនសមស្សរជាសារ
វនតជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬចំបណឹះដឹងររស់បយើងេាុំ ដដលទទួលបានបៅរនុងការបធ្វើសវនរមមឬ
បរើមិនដូបចាន ឹះបទ ថាបត្ើវាទំនងជាោននូវរំហុស្ាងជាសារវនតដដរឬបទ។ ប្រសិនបរើដផអរបលើការងារដដល
បយើងេាុំបានអនុវត្ត បយើងេាុំសននិដាឋ នថាោនព័ត៌្ោនេុស្ាងសំខាន់ៗននព័ត៌្ោនបផសងបទៀត្បនឹះ បយើងេាុំ
ប្ត្ូវរាយការណ៍អំពីររណីបនឹះ។ បយើងេាុំមិនោនអវីប្ត្ូវរាយការណ៍បនាឹះបទ។ 

ការទទលួេសុប្ត្វូរបសថ់្នន ក់ ឹកនាាំ នខិអនកទទួលេុសប្ត្ូវង្លើអភបិាលកចិចននរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវត្ថ ុ

ថាន រ់ដឹរនំាជាអនរទទួលេុសប្ត្ូវរនុងការបរៀរចំ និងការរងាា ញទិដឋភាពពិត្ប្បារដននរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បដាយបោងបៅាមសដង់ដាររបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ននរមពុជា 
សប្ោរ់សហប្ោសធុ្នតូ្ច និងមធ្យម (“CIFRS for SMEs”) និងជាអនរទទួលេុសប្ត្វូបលើប្រព័នធប្ត្តួ្ពិនិ
ត្យនផារនុងមួយដដលចំាបាច់រនុងការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដដលោម នរំហុស្ាងជាសារវនដ (ដូចជា
រំហុស្ាងបដាយសារការដរលងរនលំ ឬ ការភាន់ប្ច ំ)។  

រនុងការបរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ថាន រ់ដឹរនំាទទួលេុសប្ត្ូវចំបពាឹះការវាយត្នមលសមត្ថភាពររស់ប្រមុ
ហ ុន បដើមបីរនតនិរនតរភាពននដំបណើ រការអាជីវរមម រងាា ញាមការពារ់ព័នធនូវររណីដដលទារ់ទងបៅនឹង
និរនតរភាពននដំបណើ រការអាជីវរមម និងការបប្រើប្បាស់មូលដាឋ ននិរនតរភាពអាជីវរមម្ណបនយយបលើរដលង
ដត្ថាន រ់ដឹរនំាោនរំណងបដើមបីជប្មឹះរញ្ា ីប្រុមហ ុន ឬបដើមបរីញ្ឈរ់ប្រតិ្រត្ដិការអាជីវរមម ឬមិនោន
ជបប្មើសណាបផសងពីបនឹះ។ 

ថាន រ់ដឹរនំាដផនរអភិបាលរិចចទទួលេុសប្ត្វូរនុងការប្ត្តួ្ពិនិត្យដំបណើ រការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុររស់
ប្រមុហ ុន។ 

ការទទលួេសុប្ត្វូរបសស់វនករឯករាជយង្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ

បោលរំណងររស់បយើងេាុំ ្ឺបដើមបីទទួលបានការធានាបដាយសមបហតុ្ផលថារបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុទំាងមូល ពំុោនរំហុស្ាងជាសារវនត (ដូចជារំហុស្ាងបដាយសារការដរលងរនលំ ឬ ការភាន់
ប្ច ំ) និងបដើមបីបចញរបាយការណ៍សវនររមួយដដលរមួរញ្ចូ លទំាងមតិ្បោរល់ររស់បយើងេាុំ។ ការ
ធានាបដាយសមបហតុ្ផល ្ឺជាការធានាដដលោនរប្មិត្េពស់ រ៉ាុដនតមិនដមនជាការធានាមួយដដលថា 
សវនរមមបធ្វើប ើងស្សរាមសតង់ដារសវនរមមអនដរជាតិ្ននរមពុជាដត្ងដត្ររបឃើញរំហុស្ាងជាសារវនត
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ណាមួយបៅបពលដដលវាបរើត្ប ើងប ើយ។ រំហុស្ាងអាចបរើត្ប ើងពីការរនលំ ឬភាន់ប្ច ំ និងប្ត្វូ
បានចាត់្ទុរថាជាសារវនត ប្រសិនបរើរំហុស្ាងមួយ ឬរំហុស្ាងជារមួ ពួរវាអាចនឹងប្ត្ូវបានប្រពឹំង
បដាយសមរមយថា នឹងោនឥទធិពលបលើការសបប្មចចិត្តដផនរបសដឋរិចចររស់អនរបប្រើប្បាស់ដផអរបលើមូល
ដាឋ នននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបនឹះ។ 

ជាដផនរមួយននសវនរមមស្សរាមសតង់ដារសវនរមមអនដរជាតិ្ននរមពុជា បយើងេាុំបធ្វើការវនិិចេ័យប្រររ 
បដាយ វជិាា ជីវៈ និងររាមជឈធាតុ្និយមវជិាា ជីវៈ បៅរនុងការបធ្វើសវនរមម។ បយើងេាុំរ៏៖ 

• បធ្វើការរំណត់្អត្តសញ្ជញ ណ និងវាយត្នមលហានិភ័យននភាពមិនប្តឹ្មប្ត្ូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
មិនថាបដាយសារការដរលងរនលំ ឬការភាន់ប្ច ំ និងបរៀរចំនិងអនុវត្តនីតិ្វធីិ្សវនរមមប្លើយត្របៅ
នឹងហានិភ័យទំាងបនាឹះ និងទទួលបាននូវភសតុាងសវនរមមដដលោនលរខណៈប្្រ់ប្ោន់និង
សមស្សរ បដើមបីផតល់ជាមូលដាឋ នសប្ោរ់មតិ្ររស់បយើងេាុំ។ ហានិភ័យននការមិនររបឃើញ
រំហុស្ាងសំខាន់ៗ ដដលរណាត លមរពីការដរលងរនលំ ្ឺេពស់ជាងរំហុសននការភាន់ប្ច ំ 
បដាយសាររំហុស្ាងននការដរលងរនលំអាចពារ់ព័នធនឹងការឃុរឃិត្ ការដរលងរនលំ ការលុរបចាល
បដាយបចត្នា ការរងាា ញេុស ឬការមិនបធ្វើាមប្រព័នធប្ត្ួត្ពិនិត្យនផារនុង។ 

• ទទួលបានការយល់ដឹងអំពីការប្ត្ួត្ពិនិត្យនផារនុងទារ់ទងនឹងសវនរមម បដើមបបីរៀរចំនីតិ្វធីិ្សវន
រមមដដលសមស្សរាមកាលៈបទសៈ រ៉ាុដនតមិនដមនសប្ោរ់បោលរំណងននការរបញ្ចញមតិ្បលើ
ប្រសិទធភាពននការប្ត្តួ្ពិនិត្យនផារនុងររស់ប្រុមហ ុនបទ។ 

• បធ្វើការវាយត្នមលភាពប្តឹ្មប្ត្ូវននបោលនបោបាយ្ណបនយយដដលបានបប្រើ និងភាពសមបហតុ្
ផលននការ បា៉ាន់ប្រោណ្ណបនយយ ប្រសិនបរើោន និងការរងាា ញពារ់ព័នធដដលបធ្វើប ើងបដាយ
ថាន រ់ដឹរនំា ។ 

• បធ្វើការសននិដាឋ នបលើភាពសមស្សរននការបប្រើប្បាស់មូលដាឋ នប្្ឹឹះនិរនតរភាពអាជីវរមមននការចុឹះរញ្ា ី
្ណបនយយររស់ថាន រ់ដឹរនំា បដាយដផអរបលើភសតុាងសវនរមមដដលបានទទួល ថាបត្ើភាពមិន
ប្បារដប្រជាទារ់ទងនឹងប្ពឹត្តិការណ៍ ឬលរខេណឌ ដដលអាចរងកឱ្យោនការសងស័យោ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរ
បលើសមត្ថភាពររស់ប្រុមហ ុនរនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមម។ ប្រសិនបរើបយើងេាុំសននិដាឋ នថាោន
ភាពមិនប្បារដប្រជា ត្ប្មូវឲ្យបយើងេាុំទាញការចារ់អារមមណ៏បៅរនុងរបាយការណ៍សវនរមមររស់
បយើងេាុំចំបពាឹះការរងាា ញព័ត៌្ោនដដលពារព័នធបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬប្រសិន បរើការ
រងាា ញដររបនឹះមិនប្្រ់ប្ោន់ ប្ត្ូវបធ្វើការដរដប្រមតិ្ររស់បយើងេាុំ។ ការសននិដាឋ នររស់បយើងេាុំ្ឺ
ដផអរបលើភសតុាងសវនរមមដដលទទួលបានរហូត្ដល់កាលររបិចេទននរបាយការណ៍សវនរមម។ 
បទាឹះជាោ៉ាងណារ៏បដាយ ប្ពឹត្តិការណ៍ ឬលរខេណឌ នាបពលអនា្ត្ អាចរណាត លឱ្យប្រមុហ ុន
ត្ប្មូវឲ្យផ្ទអ រប្រតិ្រត្តិការអាជីវរមម ។ 
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• បធ្វើការវាយត្នមលបលើការរងាា ញជាទូបៅ រចនាសមព័នធ និងេលឹមសារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រមួ
ទំាងការលាត្ប្ត្ដាងព័ត៌្ោន និងថាបត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានរងាា ញប្រតិ្រត្តិការ និង
ប្ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរនុង     លរខណៈដដលសបប្មចបាននូវការរងាា ញបដាយសមស្សរ ។ 

បយើងេាុំបានទារ់ទងបៅអនរដដលទទួលរនាុរអភិបាលរិចចប្រមុហ ុនអំពីរញ្ជា បផសងៗ ដូចជាវសិាលភាព 
និង បពលបវលាសវនរមម និងរញ្ជា សំខាន់ៗដដលររបឃើញរនុងរំ ុងបពលសវនរមម រមួោនរងវឹះខាត្សំ
ខាន់ៗននប្រព័នធប្ត្តួ្ពិនិត្យនផារនុងររស់ប្រមុហ ុន។ 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ

ារាខត្លុយការ 
ការយិបរលិចឆរ នថ្ៃរី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០២០   

 កំណត ់
សំគាល់ 

៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពានម់រៀល  ដុល្លា រអាមេរកិ  ពានម់រៀល 
         

ប្ទពយសកម្ម 
        

សាចប់្រាក ់និងសាចប់្រាកស់េេូល 4 21,721,610  87,863,912  4,656,948  18,977,063 
ប្រាកប់ម ញ្ ើមៅធ្នាគារនានា 5 254,487  1,029,400  278,258  1,133,901 
ប្រាកត់េកល់តាេចាប ់ 6 173,053  699,999  171,779  700,000 
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន-សុទ្ធ 7 12,212,345  49,398,936  10,296,839  41,959,619 
ប្រទ្ព្យសកេមមផ្េងមទ្ៀត 8 180,923  731,834  170,618  695,268 
អចលនប្រទ្ព្យ  9 245,168  991,705  434,801  1,771,814 
ប្រទ្ព្យសកេមអរូបី 10 456,993  1,848,537  509,723  2,077,121 
ព្នធព្នាសកេម 23(គ) -  -  55,491  226,126 
         

សរបុប្ទពយសកម្ម  35,244,579  142,564,323  16,574,457  67,540,912 
         

ប្ទពយអកម្ម និខ ម្ូលធន         
         

ប្ទពយអកម្ម         
ប្រាកប់ម ញ្ ើរបស់អតិថិជន 11 3,146,716  12,728,466  4,897,150  19,955,886 
ប្រាកក់េច ី 12 509,054  2,059,123  231,165  941,997 
បំណុលមផ្េងៗ 13 114,902  464,780  163,829  667,603 
អតថប្របមោជនប៍ុគគលិក 14 60,668  245,402  45,115  183,844 

បំណុលព្នធមលើប្រាកច់ំមណញប្របចឆំ្ន  ំ 23(ខ) -  -  41,062  167,328 
ព្នធព្នាអកេម-សុទ្ធ 23(គ) 1,824  7,378  -  - 
         

សរបុប្ទពយអកម្ម  3,833,164  15,505,149  5,378,321  21,916,658 
         

ម្ូលធន         
មដើេទុ្ន 15 11,000,000  44,495,000  1,500,000  6,000,000 
មដើេទុ្នមផ្េងៗ 16 20,000,000  80,900,000  9,500,000  38,572,500 
ទុ្នបប្រេុងតាេបទ្បប ញ្ តតិ 17 174,516  705,917  -  - 
ប្រាកច់ំមណញរកាទុ្ក(ខាតបងគរ)  236,899  960,969  196,136  794,656 
លមេអៀងព្ីការបតូររូបិយបណ័ណ   -  (2,712)  -  257,098 
         

សរបុម្ូលធន  31,411,415  127,059,174  11,196,136  45,624,254 
         

សរបុប្ទពយអកម្មនិខម្ូលធន  35,244,579  142,564,323  16,574,457  67,540,912 
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របាយការណ៍លទធផល 

សំរារ់ការយិររបិចេទដដលបានរញ្ច រ់នថៃទី៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 
 កំណត់
សំគាល់ 

៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 
         

ចំណូលព្ីការប្រាក ់ 18 1,683,870  6,870,190  2,215,756  8,978,243 
ចំណាយមលើការប្រាក ់ 19 (228,751)  (933,304)  (240,176)  (973,193) 
         

ចាំណូលពីការប្បាក់សទុធ  1,455,119  5,936,886  1,975,580  8,005,050 
         

ចំណូលកម្ប្រេ និងមជើងសា-សុទ្ធ 20 215,171  877,897  231,522  938,127 
ចំណូលមផ្េង  ៗ  34,462  140,605  18,187  73,694 
         

ចាំណូលពីប្បត្ិបត្តិការសរបុ  1,704,752  6,955,388  2,225,289  9,016,871 
         

ការខាតបងម់លើការថយចុុះតម្េាម្នឥណទាន     
ផ្តល់ដល់អតិថិជន 7 (171,668)  (700,405)  (238,623)  (966,900) 
ចំណាយមលើបុគគលិក 21 (711,930)  (2,904,674)  (862,253)  (3,493,849) 
រលំស់ 9 & 10 (212,445)  (866,776)  (207,816)  (842,070) 
ចំណាយមលើប្របតិបតដិការមផ្េង  ៗ 22 (359,638)  (1,467,323)  (707,626)  (2,867,301) 
         

ចាំណាយង្លើប្បត្ិបត្ដិការសរបុ  (1,455,681)  (5,939,178)  (2,016,318)  (8,170,120) 
         

ប្បាក់ចាំង្ណញម្ុនបខ់ពនធ  249,071  1,016,210  208,971  846,751 
         

ចំណាយព្នធមលើប្រាកច់ំមណញ 23 (33,792)  (137,871)  (25,261)  (102,358) 
         

ប្បាក់ចាំង្ណញសទុធ  215,279  878,339  183,710  744,393 
         

លមេអៀងព្ីការបតូររូបិយបណ័ណ   -  (259,810)  -  230,433 
         

ប្បាក់ចាំង្ណញលម្អិត្សទុធ  215,279  618,529  183,710  974,826 
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របាយការណ៍សតពីបីផ្ប្ម្បប្ម្ួលម្លូធន៖ 
 

 
 

 មដើេទុ្ន  មដើេទុ្នមផ្េង  ៗ  
បប្រេងុតាេបទ្

បប្ ញ តតិ  
ប្រាកច់ំមណញរកា
ទុ្ក/(ប្រាកខ់ាតបងគរ)  

លមេអៀងព្ីការបតូរ 
របូិយបណ័ណ   សរបុ 

 

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  ពានម់រៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  ពានម់រៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  ពានម់រៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  ពានម់រៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  

ពាន់
មរៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  ពានម់រៀល 

                        

 នាម្ថៃទ្ី1 ខខេករា 2020 1,500,000  6,000,000  9,500,000  38,572,500  -  -  196,136  794,656  -  257,098  11,196,136  45,624,254 
                        

ការមផ្េរព្ីប្រាកក់េចមីៅមដើេទុ្នមផ្េង  ៗ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ការមផ្េរព្ីមដើេទុ្នមផ្េង មៗៅមដើេទុ្ន 9,500,000  38,760,000  (9,500,000)  (38,760,000)  -  -  -  -  -  -  -  - 
មដើេទុ្នមផ្េងៗានមាុះផ្ាយ -  -  20,000,000  81,600,000  -  -  -  -  -  -  20,000,000  81,600,000 
ការមផ្េរព្ីទុ្នបប្រេុងតាេបទ្បប្ ញ តតិ

មៅប្រាកច់ំមណញរកាទុ្ក -  -  -  -  174,516  712,025  (174,516)  (712,025)  -  -  -  - 
 9,500,000  38,760,000  10,500,000  42,840,000  174,516  712,025  (174,516)  (712,025)      20,000,000  81,600,000 
                        

លទ្ធផ្លលេអតិសរបុ                        
ប្រាកច់ំមណញសុទ្ធសប្រាប់

ការយិបរមិចេទ្ -  -  -  -  -  -  215,279  878,338  -  -  215,279  878,338 
លមេអៀងព្ីការបតូររូបិយបណ័ណ  -  (265,000)  -  (512,500)  -  (6,108)  -  -  -  (259,810)  -  (1,043,418) 
                        

នាម្ថៃទ្ី31ខខធ្នូឆ្ន 2ំ020 11,000,000  44,495,000  20,000,000  80,900,000  174,516  705,917  236,899  960,969  -  (2,712)  31,411,415  127,059,174 
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 មដើេទុ្ន  មដើេទុ្នមផ្េង  ៗ  
បប្រេងុតាេបទ្

បប្ ញ តតិ  
ប្រាកច់ំមណញរកា
ទុ្ក/(ប្រាកខ់ាតបងគរ)  

លមេអៀងព្ីការបតូរ 
របូិយបណ័ណ   សរបុ 

 

ដុល្លា រ      អា
មេរកិ  ពានម់រៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  ពានម់រៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  ពានម់រៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  ពានម់រៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  

ពាន់
មរៀល  

ដុល្លា រ 
អាមេរកិ  ពានម់រៀល 

                        

នាម្ថៃទ្ី1 ខខេករា 2019 1,500,000  6,000,000  -  -  41,171  165,425  (28,745)  (115,162)  -  26,665  1,512,426  6,076,928 
                        
ការមផ្េរព្ីប្រាកក់េចមីៅមដើេទុ្នមផ្េង  ៗ -  -  7,000,000  28,455,000  -  -  -  -  -  -  7,000,000  28,455,000 

ការមផ្េរព្ីមដើេទុ្នមផ្េង មៗៅមដើេទុ្ន -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

មដើេទុ្នមផ្េងៗានមាុះផ្ាយ -  -  2,500,000  10,117,500  -  -  -  -  -  -  2,500,000  10,117,500 

ការមផ្េរព្ីទុ្នបប្រេុងតាេបទ្បប្ ញ តតិ
មៅប្រាកច់ំមណញរកាទុ្ក -  -  -  -  (41,171)  (165,425)  41,171  165,425  -  -  -  - 

 -  -  9,500,000  38,572,500  (41,171)  (165,425)  41,171  165,425  -  -  9,500,000  38,572,500 

                        
លទ្ធផ្លលេអតិសរបុ                        
ប្រាកច់ំមណញសុទ្ធសប្រាប់
ការយិបរមិចេទ្ -  -  -  -  -  -  183,710  744,393  -  -  183,710  744,393 
លមេអៀងព្ីការបតូររូបិយបណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  230,433  -  230,433 
                        
នាម្ថៃទ្ី31ខខធ្នូឆ្ន 2ំ019 1,500,000  6,000,000  9,500,000  38,572,500  -  -  196,136  794,656  -  257,098  11,196,136  45,624,254 
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របាយការណ៍លាំហូរទឹកប្បាក ់
សំរារ់ការយិររបិចេទដដលបានរញ្ច រ់នថៃទី៣១ ដេធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពានម់រៀល  ដុល្លា រអាមេរកិ  ពានម់រៀល 

លំហូរទឹ្កប្រាកពី់្សកេមភាព្ប្របតិបតតិការ        
        

ប្រាកច់ំមណញសុទ្ធសប្រាបក់ារយិបរមិចេទ្ 215,279  878,339  183,710  744,393 
        

និយត័កេមៈ        
ចំណូលពី្ការប្រាកសុ់ទ្ធ (1,455,119)  (5,936,886)  (1,975,580)  (8,005,050) 

ការខាតបងម់លើការថយចុុះតម្េាម្នឥណទាន ផ្តល់ដល់
អតិថិជន 171,668  700,405  238,623  966,900 
រលំស់ 212,445  866,776  207,816  842,070 

(ការបងវលិេកវញិ)/ការទ្ទួ្លសាគ ល់អតថប្របមោជន៍
បុគគលិក 15,553  63,456  (7,136)  (28,915) 
ចំមណញពី្ការលកប់្រទ្ព្យ និងបរកិាា រ (396)  (1,616)  (405)  (1,641) 
ខាតពី្ការលកប់្រទ្ព្យ និងបរកិាា រ -  -  16,124  65,334 
ចំណាយព្នធមលើប្រាកចំ់មណញ 33,792  137,871  25,261  102,358 
        

 (806,778)  (3,291,655)  (1,311,587)  (5,314,551) 
        

បខប្រេបប្រេលួនូវ៖        
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (1,939,126)  (7,911,634)  2,810,906  11,389,791 
ប្រទ្ព្យសកេមមផ្េង  ៗ (10,305)  (42,044)  33,857  137,189 
ប្រាកប់ម ញ្ ើរបស់អតិថិជន (1,767,257)  (7,210,409)  (5,073,998)  (20,559,840) 
បំណុលមផ្េង  ៗ (48,927)  (199,622)  30,630  124,113 

        

សាចប់្រាកម់ប្របើប្រាស់កនុងសកេមភាព្ប្របតិបតតិការ (4,572,393)  (18,655,364)  (3,510,192)  (14,223,298) 
        

ការប្រាកខ់ដលានទ្ទ្ួល 1,541,278  6,288,414  2,236,196  9,061,066 
ការប្រាកា់នបង ់ (391,070)  (1,595,566)  (152,870)  (619,429) 
ព្នធមលើប្រាកចំ់មណញានបង ់ (17,539)  (71,559)  (36,804)  (149,130) 
អតថប្របមោជនបុ៍គគលិកានបង ់ -  -  (22,276)  (90,262) 
        

សាចប់្រាកសុ់ទ្ធមប្របើប្រាស់កនុងសកេមភាព្ប្របតិបតតកិារ (3,439,724)  (14,034,075)  (1,485,946)  (6,021,053) 
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លាំហូរទឹកប្បាក់បានពីសកម្មភាពវិនិង្ោ  ្
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពានម់រៀល  ដុល្លា រអាមេរកិ  ពានម់រៀល 
        

លំហូរសាចប់្រាកពី់្សកេមភាព្វនិិមោគ 
       

        

ប្រាកប់ម ញ្ ើមៅធ្នាគារនានា 18,315  74,725  1,884,437  7,635,739 
ប្រាកត់េកល់តាេចាប ់ (1,274)  (5,198)  (96,779)  (392,149) 
ការទិ្ញប្រទ្ព្យ និងបរកិាា រ (287)  (1,171)  (194,309)  (787,340) 
ការទិ្ញប្រទ្ព្យអរូបី -  -  (279,277)  (1,131,630) 
សាចប់្រាកទ់្ទួ្លានពី្ការលកប់្រទ្ព្យ និងបរកិាា រ 2,752  11,228  405  1,641 
សំណងខដលបងម់ោយភាគទុ្និកសំរាបខ់ាតពី្ការ
លកប់្រទ្ព្យ និងបរកិាា រ 27,849  113,624  -  - 
        

សាចប់្រាកសុ់ទ្ធទ្ទួ្លានពី្/(មប្របើប្រាស់កនុង)
សកេមភាព្វនិិមោគ 47,355  193,208  1,314,477  5,326,261 
        
លំហូរទឹ្កប្រាកពី់្សកេមភាព្ហិរ្ ញ បបទាន        
        
សាចប់្រាកទ់្ទួ្លានពី្ប្រាកក់េច ី 457,031  1,864,686  47,000  190,444 
សាចប់្រាកទ់្ទួ្លានពី្មដើេទុ្ន 20,000,000  81,600,000  -  - 
សាចប់្រាកទ់្ទួ្លានពី្មដើេទុ្នមផ្េង  ៗ -  -  2,500,000  10,130,000 
        

សាចប់្រាកសុ់ទ្ធទ្ទួ្លានពី្សកេមភាព្ហិរ ញ្
បបទាន 20,457,031  83,464,686  2,547,000  10,320,444 
        
បខប្រេបប្រេលួសុទ្ធម្នសាចប់្រាក ់និងសាចប់្រាកស់េ
េូល 17,064,662  69,623,819  2,375,531  9,625,652 
        
សាចប់្រាក ់និងសាចប់្រាកស់េេូលមៅមដើេ
ការយិបរមិចេទ្ 4,656,948  18,977,063  2,281,417  9,166,734 
លមេអៀងពី្ការបតូររូបិយបណ័ណ  -  (736,970)  -  184,677 
        

សាចប់្រាក ់និងសាចប់្រាកស់េេូលមៅចុង
ការយិបរមិចេទ្ (កណំតសំ់គាល់4) 21,721,610  87,863,912  4,656,948  18,977,063 
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