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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវតាុ សហគ្ិនភាព មា៉ា យគរូហ្វា យននន ភីអិលសុ ី

១. គរវតតិររសស់ហគ្ិនភាព 
        គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភីអិលសីុ បានទទួលអាជ្ញា បណ្ណ ជ្ញផ្លូវការ ជ្ញគរុមហ ុនស្ថធារ
ណ្ៈទទួលខុសគតូ្វមនរគមតិ្ ពីគរសួងពាណិ្ជ្ជរមមលលខ Co.១០៦១ Kh/២០១៥ ចុឹះថ្ងៃទី១៩ នខមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥  និងបាន
ទទួលអាជ្ញា បណ្ណ ជ្ញផ្លូវការជ្ញគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ពីធនាគារជ្ញតិ្ ថ្នរមពុជ្ញ លលខ ម.ហ.៥១ ចុឹះថ្ងៃទី០៧ នខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥   
រនុងការលធាើគបតិ្បត្តិការផ្តល់លសវាហិរញ្ញ វត្ាុ លដ្ើមបជួី្យ លលើររាំពស់រគមិត្ជី្វភាពរស់លៅរបស់គបជ្ញពលរដ្ឋ។ 
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២. ទសសនវិសយ័ 
        ្ណ្ៈគ្បគ់្ងទូលៅរបស់គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភអិីលសីុ បានចូលរមួរាំណ្ត្់ទសសន
វស័ិយរបស់ខលួន ជ្ញគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុឈានមនុល្នផ្នរលសវាហិរញ្ញ វត្ាុ លដ្ើមបលីលើរសទួយរគមតិ្ជី្វភាពរបស់    គបជ្ញពលរដ្ឋរនុង
សងគមរមពុជ្ញ គបរបលោយសុខុមលភាព និងនិរនតរភាព។ 

៣. បរសសរមម 
        លដ្ើមបសីលគមចបានទសសនវស័ិយខាងលលើ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន   ភអិីលសីុ បានរាំណ្ត្់
យរជ្ញស្ថា បន័មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមយួនដ្លផ្តល់លសវាហិរញ្ញ វត្ាុខាន ត្តូ្ចបាំផុ្ត្ ខាន ត្តូ្ច និងមធយមគបរបលោយវជិ្ញជ ជី្វៈ និងត្មល ភាព
ខពស់ ដ្ល់គបជ្ញពលរដ្ឋនដ្លសរមមនផ្នរលសដ្ឋរិចចឲ្យលគបើគបាស់ចាំលគាលលៅ លដ្ើមបកីាល យជ្ញសហគ្ិនលជ្ញ្ជ្យ័។ 

៤. ្ុណតម្មៃ 
        បុ្ គលិរគ្បល់ាំោប់ថ្នន រចូ់លរមួចាំនណ្ររនុងការបលងកើត្នូវពារយលស្ថល រថ្ន ៖ សលគមចរតីគបាថ្នន រមួគាន  សគមបល់គបើគបាស់លៅរនុង
គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន   ភអិីលសីុ។  លហើយ្ុណ្ត្ថ្មលសនូលរបស់ គ រ្ឹះស្ថា ន្ឺ៖ 
         ១. ភាពលស្ថម ឹះគត្ង៖់ គបកានភ់ាជ បនូ់វភាពគត្រមគតូ្វ ជ្ញរល់ារ ់ចាស់លាស់ មនិរុហរខលួនឯង អនរដ្ថ្ទ និងមនមនសិការលអ។ 
        ២. វនិយ័៖ មនគរមសីលធមល៌អ លគារពចាបរ់ដ្ឋ  លគារពលម៉ា ងការងារ  លគាលនលោបាយ   និងនីតិ្វធីិរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។ 
        ៣. ឆនទៈការងារ៖ ចូលរមួលឹះបង ់និងមនមនសិការខពស់ លដ្ើមបសីលគមចបានលទធផ្លខពស់។ 
        ៤. សមត្ាភាព៖ គបកានភ់ាជ បនូ់វភាពមុរងម៉ា ត្ ់ម៉ាត្់ចត្ ់មនភាពមច ស់ការ មនជ្ាំលនឿលលើខលួនឯង បាំលពញបននាមលៅចាំណុ្ចខាឹះ
ខាត្លដ្ើមបបីលងកើនចាំលណ្ឹះដ្រង ជ្ាំនាញ និងបទពិលស្ថធន៍។ 
        ៥. ការងារជ្ញគរុម៖ លគារពខលួនឯង និងអនរដ្ថ្ទ មនអធាគស័យលអ ចូលរមួសហការ ស្ថម គ្ី លដ្ើមបសីលគមចការងារ និងទិស
លៅរមួ។ 

៥. បោលរំណង 
        រមមវត្ាុរបស់គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន  ភអិីលសីុ ្ឺបលគមើលសវាមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុដ្ល់គបជ្ញ
ពលរដ្ឋទូលៅលដ្ើមបចូីលរមួចាំនណ្រអភវិឌ្ឍនល៍សដ្ឋរិចចសងគមរនុងគបលទសរមពុជ្ញលគាលបាំណ្ងលលើររាំពស់រគមិត្ជី្វភាពរស់លៅរបស់
គបជ្ញពលរដ្ឋតាមសហ្មនឲ៍្យបានកានន់ត្គបលសើរល ើង។ ជ្ញងលនឹះលៅលទៀត្គបជ្ញជ្ននដ្លរស់លៅត្ាំបន់ោចគ់សោ៉ា លនដ្ល
ទទួលបានលសវាហិរញ្ញ វត្ាុតិ្ចតួ្ច និងលតត ត្លលើការបលងកើនគបារច់ាំណូ្ល តាមរយៈការជ្ាំរញុសរមមភាពរបស់សហគគាសខាន ត្តូ្ច 
និងមធយមពាណិ្ជ្ជរមម និងរសិរមមជ្នបទ តាមរយឹះការផ្តល់លសវារមមឥណ្ទាន និងការសនស ាំគបាររ់នុងអគតាការគបារ់សមគសប
លដ្ើមបធីានានិរនតភាពយូរអនងាងសគមបអ់តិ្ងិជ្ន និងគ រ្ឹះស្ថា ន។ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុសហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន            
ភអិីលសីុ មនសរមមភាព អាជី្វរមមសាំខាន់ៗ ដូ្ចខាងលគកាម៖ 
           រ. គបតិ្បត្តិការសរមមភាពមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ តាមរយៈការផ្តល់លសវារមមឥណ្ទាន។ 
           ខ. ខចី និងគបមលូគបារស់នស ាំលៅលពលនដ្លគ រ្ឹះស្ថា នយល់ថ្នសមគសប និងអនុលលាមតាមបទបបញ្ញត្តិ                   
                របស់ធនាគារជ្ញតិ្ ថ្នរមពុជ្ញ។ 
            ្. ផ្តល់លសវាលផ្សងៗលទៀត្នដ្លពារព់័នធលៅនរងអាជី្វរមមខលួនជ្ញពិលសសការលធាើគបតិ្បត្តិការទាាំងឡាយ          
               ណានដ្លធនាគារជ្ញតិ្ ថ្នរមពុជ្ញ អនុញ្ញញ ត្ឲ្យគសបចាប។់ 
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៦. រចនាសមព័នធ 
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៧. ព័ត៌មានសតអំីពីគ រ្ឹះស្ថា ន  
គរុមហ ុន: សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភអិីលសីុ 
ចុឹះបញ្ជ ីពាណិ្ជ្ជរមមលលខ:  00005056 
 
ទីស្ថន រក់ារការចុឹះបញ្ជ ី: ផ្ទឹះលលខ 586, ផ្លូវលលខ 271, 

សងាក ត្ផ់្ារលដ្ើមងកូវ ខណ្ឌ នសនសុខ 
រាជ្ធានីភនាំលពញ គពឹះរាជ្ញណាចគររមពុជ្ញ 
 

ភា្ទុនិរ: លលារគសី ្ួន ធីតា  
 លលារគសី ្ួន លីន្ីម 
 
គរុមគបររាភិបាល: លលារ ផូ្ សុធាផ្ល  គបធានគរុមគបររាភិបាល (នត្ងតាាំងលៅថ្ងៃទី 20 នខ មនីា  

ឆ្ន ាំ 2018) 
លលារគសី ្ួន ធីតា  នាយរគ្បគ់្ង និងអភិបាល (នត្ងតាាំងលៅថ្ងៃទី20 នខ
មនីា    ឆ្ន ាំ 2018) 
លលារ ជ្ញ សុភ ី  អភបិាល (នត្ងតាាំងលៅថ្ងៃទី 20 នខ មនីា ឆ្ន ាំ 2018) 
 

្ណ្ៈគ្ប់គ្ង: លលារគសី ្ួន ធីតា  នាយរគ្បគ់្ង 
លលារ លខន រត្នា   អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិ 
 

ធនាគារចាំបង: ធនាគារលអសីុលីោ ភអិីលសីុ 
សវនររ: លអហាអាយអាយ & អរសូសីុលអត្ 
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៨.្ណៈគ្រ់គ្ង 
 
        បោរគស ី្ួន ធីត គបធាននាយរគបត្ិបត្ត ិ

` `លលារគសី ្ួន ធីតា បានបញ្ចបក់ារសិរា ថ្នន រប់រញិ្ញញ បគត្នផ្នរ
្ណ្លនយយ លៅសរលវទិាល័យ ជ្ញតិ្គ្បគ់្ងលៅរនុងឆ្ន ាំ
២០០៤។ លលារគសីមនពិលស្ថធនខ៍ាងគ្បគ់្ង មនិតិ្ចជ្ញង១០
(ដ្ប)់ឆ្ន ាំលនាឹះលទ។ បចចុបបននលលារគសីជ្ញគបធានគរុមគបររាភបិាល
ថ្នគរុមហ ុន         អលូរៀនហ្វា ម៉ា  ឯ.រ  គបធានគរុគបររាភបិាល ថ្ន
គរុមហ ុន ម៉ា ោមនាំ ឌឺ្ហស រត្ & លបរល ើវ ីឯ.រ  គបធានគរុមគបររាភិ
បាលថ្នគរុមហ ុន អលរៀនោប៉ាលីូ ល្ីនិរ លអន លមលធើនិធី ឯ.រ  គបធាន
គរុមគបររាភិបាលថ្នគរុមហ ុន លម្ងគ ម៉ា យគរូអុិនសួរលរន ភអិី
លសីុ និងជ្ញគបធានគរុមគបររា     ភបិាលថ្នគរុមហ ុន លអសធីលអ
សលខ អុីនលវសមិនគ្ុបលីមធីីត្។ 

 
 
 
 
 
បោរ បេន រតនា អនុគបធាននាយរគបត្ិបត្ត ិ
លលារ លខន រត្នា បានបញ្ចបក់ារសិរាថ្នន រ់បរញិ្ញញ បគត្ជ្ញនខ់ពស់ 
នផ្នរចាបឯ់រជ្ន និងវទិាស្ថស្រសតនលោបាយ ពីស្ថរលវទិាល័យ 
លបៀលគបាយ រនុងឆ្ន ាំ ២០១៣ និងបានបញ្ចប់ការសិរាថ្នន រ ់
បរញិ្ញញ បគត្នផ្នរគ្បគ់្ងអាជី្វរមម និងគ្បគ់្ងធនធានមនុសស 
ពីស្ថរលវទិាល័យលវទមហ្វឫសី រនុងឆ្ន ាំ ២០០៤។ 
លលារធាល បប់ានចូលរមួការបណ្តុ ឹះបណាត លវ គ្ជ្ាំនាញជ្ញលគចើនទារ់ 
ទងលៅនរងគបតិ្បត្ដិការឥណ្ទាន និងជ្ាំនាញគ្បគ់្ងលផ្សងៗលទៀត្។ 
លលើសពីលនឹះលៅលទៀត្លលារមនបទពិលស្ថធនក៏ារងារជ្ញលគចើនចាប់ 
តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៥ រនុងវស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុ។  

លៅឆ្ន ាំ ២០០៥ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១១ លលារធាល បល់ធាើការជ្ញ 
មស្រនតីឥណ្ទាននិងគបធានស្ថខា មស្រនតីគ្បគ់្ងធនធានមនុសស  
និងគបធាននាយរោឋ នធនធានមនុសស ។រហូត្ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១១ 
លលារគតូ្វបាននត្ងនត្ងជ្ញគបធានគបតិ្បត្តិការ របស់សហគ្ិនភាព 
និងឆ្ន ាំ ២០១៦ លលារគតូ្វបាននត្ងនត្ងជ្ញអនុគបធាននាយរោឋ គបតិ្បត្តិ របស់គ្ឺឹះស្ថា ន ។ 
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      បោរ បភឿរ ភគត គបធាននាយរោឋ នសវនរមមថ្ផ្ទរនុង 
លលារ លភឿរ ភគតា បានបញ្ចបថ់្នន រប់ញ្ញញ បគត្ នផ្នរគ្ប់គ្ងពានិជ្ជ
រមមកាលពីឆ្ន ាំ២០១៤។ ចាបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០១២ មរ លលារធាល ប់
បានចូលរមួវ គ្បណ្ដុ ឹះបណាដ លជ្ញលគចើន ពារព់ន័ធនរងការគ្បគ់្ង 
និងគបតិ្បត្តិការហិរញ្ញ វត្ាុ។ លលារធាល បប់ានលធាើការងារជ្ញលគចើនរនុង វ ិ
ស័យធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុលោយបានចាបល់ផ្ដើម ការងារដ្ាំបងូ
ជ្ញមយួគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុគបាស្ថររ់នុងឆ្ន ាំ២០១២ រនុងតួ្នាទី
ជ្ញ មស្រនតីឥណ្ទាន និងគតូ្វបានត្លមលើងតួ្នាទីរនុងត្ាំនណ្ងលផ្សងៗ
លទៀត្ ដូ្ចជ្ញមស្រនតីសវនរមមថ្ផ្ទរនុង និងសវនររអភវិឌ្ឃនន៍រងរបាយ
ការណ៍្សវនរមម។ ចាបពី់លដ្ើមឆ្ន ាំ២០១៨មរលលារបលគមើការងារ
រនុងតួ្នាទីជ្ញ មស្រនតីសវនរមមថ្ផ្ទរនុងជ្ញនខ់ពស់និងគបធាននផ្នរសវន
រមម លៅគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមយួលផ្សងលទៀត្ មនុនរងចូលបលគមើ
ការងារជ្ញអនុគបធាននាយរោឋ នសវនរមមថ្ផ្ទរនុងលៅគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូ
ហិរញ្ញ វត្ាុ សហគ្ិនភាព លៅពាររ់ណាដ លឆ្ន ាំ២០១៩។ បចចុបបនន
លលារមនត្ាំនណ្ងជ្ញគបធាននាយរោឋ នសវនរមមថ្ផ្ទរនុង ថ្ន
គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុសហគ្ិនភាព។ 
 
 

 
បោរ នី  សោុរ  គបធាននាយោឋ នគបត្ិបត្តការ 
លលារ  នី  សុគារ បានបញ្ចប់ការសិរាថ្នន រប់រញិ្ញ បគត្ និងថ្នន រអ់នុ
បណ្ឌិ ត្នផ្នរគ្បគ់្ងអាជី្វរមមលៅស្ថរលវទិយល័យលបៀលគបាយ។៍ 
លលារធាល បប់ានលធាើការងារជ្ញលគចើនរនុងអប់រ ាំ និងវស័ិយធនាគារ និង
បានចាបល់ផ្តើមបាំលពញការងារជ្ញមយួសហគ្ិនភាពរនុងនខ វចិឆិកា ឆ្ន ាំ 
២០២០រនុងតួ្នាទីជ្ញគបធាននាយោឋ នគបតិ្បត្តការ។ មុនលពលចូល
បលគមើការងារលៅសហគ្ិនភាព លលារ នី សុគារ មនបទពិលស្ថធន៍ 
៥ឆ្ន ាំ រនុងវស័ិយអបរ់ ាំ និងជ្ញង ១៣ឆ្ន ាំ លៅរនុងវស័ិយធនាគារហិរញ្ញ
វត្ាុជ្ញមយួនរងជ្ាំនាញចាស់លាស់នផ្នរ គ្ូបណ្ដុ ឹះបណាដ លធនាគារ
ហិរញ្ញ វត្ាុ គបតិ្បត្តិការអាជី្វរមមនិងគ្បគ់្ងស្ថខា អភវិឌ្ឍន៍
ផ្លិត្ផ្លនិងអាជី្វរមម គ្ប់គ្ងការលរ ់ និងលរៀបចាំនផ្នការអាជី្វ
រមមលលើវស័ិយមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ។ លលាររធ៏ាល បម់នបទពិលស្ថធរនុង 
្លគមងអភវិឌ្ឍគបព័នធធនាគារសនូលរបស់ធនាគារនិងមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ
រមួមន Abacus, T-24 និង APSARA  
Core Banking និង បានចូលរមួវ គ្បណ្តុ ឹះបណាត លរនុងគបលទស 
ពីមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុជ្ញលគចើន។ 
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បោរ សុនិ ោងនែ  គបធាននាយរោឋ នធនធានមនុសស នងិរដ្ឋបាល 

 
 
លលារ សិុន លាងនឆ បានបញ្ចបថ់្នន រអ់នុបណ្ឌិ ត្ នផ្នរគ្បគ់្ង 
លៅសរលវទិាល័យជ្ញតិ្គ្បគ់្ងរនុងឆ្ន ាំ២០១៥។ លលារធាល ប់ 
បានលធាើការលៅរនុងវស័ិយធនាគារ នផ្នរធនធានមនុសស និងរដ្ឋ 
បាល គពមទាាំងនផ្នរគបតិ្បត្តិការ និងមនបទពិលស្ថធន៍មនិលគកាម
១០ឆ្ន ាំលនាឹះលទ។      
លលារ សិុន លាងនឆ ធាល បប់ានទទួលបានការបណ្តុ ឹះបណាត ល
នផ្នរធនធានមនុសស និងការបណ្តុ ឹះបណាត លបុ្ គលិរផ្ងនដ្រ។ 
 
 
 
 

 
 
 
រញ្ញញ  អ៊ា ង និមល គបធាននាយរោឋ នហិរញ្ញ វត្ាុ        
រញ្ញញ  អា ន និមល បានបញ្ចបថ់្នន រអ់នុបណ្ឌិ ត្នផ្នរ គ្បគ់្ង 
លៅសរលវទិាល័យជ្ញតិ្គ្បគ់្ងរនុងឆ្ន ាំ២០១២។ រញ្ញញ ធាល ប់ 
មនបទពិលស្ថធនប៍ានលធាើការលៅរនុងវស័ិយធនាគារ និងធានា 
រា៉ា បរ់ង នផ្នរហិរញ្ញ វត្ាជ្ញលគចើនឆ្ន ាំ។  រញ្ញញ  អា ន និមល ធាល បប់ាន 
ទទួលបានការបណ្តុ ឹះបណាត លនផ្នរពនធោរ លៅស្ថលាជ្ញតិ្ពនធោរ  
និងធាល បប់ានចូលរមួរនុងការបណ្តុ ឹះបណាត លគបតិ្បត្តិការ 
និងគ្បគ់្ងអាជី្វរមមមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុផ្ងនដ្រ។ 
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រញ្ញញ  រ៊ាុន លបីែង គបធាននផ្នរគបត្ិបត្តិតាម 
រញ្ញញ  ប នុ លីលឆង បានបញ្ចបថ់្នន រប់ញ្ញញ បគត្ នផ្នរធនាគារ និង
ហិរញ្ញ វត្ាុ កាលពីឆ្ន ាំ២០១៦។ ចាបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦ មរ រញ្ញញ
ធាល បប់ានចូលរមួវ គ្បណ្ដុ ឹះបណាដ លជ្ញលគចើន ពារ់ពន័ធនរងចាប ់និង
បទបបញ្ញត្តិ ជ្ញពិលសសចាប ់និងបទបបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជ្ញតិ្ ថ្ន
រមពុជ្ញ ។ រញ្ញញ ធាល បប់ានលធាើការងាររនុង វស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញ
វត្ាុអស់រយៈលពល៥ឆ្ន ាំមរលហើយ លោយបានចាបល់ផ្ដើម ការងារ
ដ្ាំបងូជ្ញមយួគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុអាតូ្ម នខភី ងល ម.រ រនុងឆ្ន ាំ
២០១៦ រនុងតួ្នាទីជ្ញ មស្រនតីគបតិ្បត្តិតាម និងគតូ្វបានត្លមលើងតួ្នាទី
ជ្ញគបធានគបតិ្បត្តិតាមរនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ បចចុបបននលលារមន
ត្ាំនណ្ងជ្ញគបធាននផ្នរគបតិ្បត្តិតាម ថ្នគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ
សហគ្ិនភាព។ 

  
 

 
 

បោរ ថូ មា៉ា រា៉ា ឌី គបធាននផ្នរពត័្ម៌នវទិា 
លលារ ងូ ម៉ា រា៉ា ឌី្ បានបញ្ចបក់ារសិរាថ្នន រប់រញិ្ញញ បគត្   
នផ្នរពត័្ម៌នវទិា ពីស្ថរលវទិាល័យបញ្ញញ ជ្ញតិ្ រនុងឆ្ន ាំ  
២០១៣។ លលារធាល បប់ានចូលរមួការបណ្តុ ឹះបណាត លវ្គ 
ជ្ាំនាញជ្ញលគចើនទារទ់ងលៅនរងនផ្នរពត័្ម៌នវទិា  
និងជ្ាំនាញបលចចរលទសលផ្សងៗលទៀត្។ លលើសពីលនឹះលៅ 
លទៀត្លលារមនបទពិលស្ថធនក៍ារងារជ្ញលគចើនចាបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ  
២០១៤ រនុងវស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុ។  
លៅឆ្ន ាំ ២០១៤ ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០១៩ លលារធាល បល់ធាើការជ្ញមស្រនតី 
នផ្នរពត័្ម៌នវទិា មស្រនតីនផ្នរបណាត ញ-លហោឋ រចនាសមពន័ធ   
មស្រនតីជ្ញនខ់ពស់នផ្នរគ្បគ់្ងគបពន័ធ និងគបធាននផ្នរបណាត ញ 
-លហោឋ រចនាសមពន័ធ។ រហូត្ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០២០ លលារគតូ្វបាន 
នត្ងនត្ងជ្ញគបធាននផ្នរគ្បគ់្ងពត័្ម៌នវទិា ថ្នគ រ្ឹះស្ថា ន 
មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុសហគ្ិនភាព ម៉ា យគរហូ្វា យននន ភអិីលសីុ ។ 
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៩. ទីតងំគរតិរតតិការណ៍ 
 

 
 
គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភអិីលសីុ មនស្ថខាចាំនួន ១០ (ដ្ប)់ និងការោិល័យរណាត ល
មយួនដ្លមនទីតាាំងដូ្ចខាងលគកាម៖ 
ការោិល័យរណាត ល នដ្លមនអាសយោឋ នៈ ផ្ទឹះលលខ៥៨៦ ផ្លូវ២៧១  សងាក ត្ផ់្ារលដ្ើមងកូវ ខណ្ឌ ចាំការមន រាជ្ធានីភនាំលពញ។ 
អុីនមល: info@sahakrinpheap.com.kh 
ទូរសពទៈ័ ០២៣ ២៣០ ៧៨៩   
ល្ហទាំពរ័ៈ www.sahakrinpheap.com.kh 

ស្ថខាលខត្តរណាត ល នដ្លមនអាសយោឋ ន ផ្ទឹះលលខ៣៣០ គរុម៥០ខនងទី៣ ភមូិ្ ្ីរ គសុរលរៀនស្ថា យ លខត្តរណាត ល។ 
ទូរស័ពទៈ ០១០ ៩៤ ៣៣៣៣ 

 
ស្ថខាលខត្តរាំពងស់ពឺ នដ្លមនអាសយោឋ ន ផ្ទឹះលខ១៩៨ គរុម៦ ភមូិគត្ពាាំងលលើរ សងាក ត្រ់ការធាំ   គរុងចាំការមន លខត្តរាំពងស់ពឺ។ 
ទូរស័ពទៈ ០៧០ ៣៣៣ ៤៨៧ 

 
ស្ថខាលខត្តតានរវ នដ្លមនអាសយោឋ ន ភមូអិងគតាលស្ថម  ុាំអងគតាលស្ថម គសុរគតាាំររ ់លខត្តតានរវ។ 
ទូរស័ពទៈ ០៧០ ៣៣៣ ២៧២ 

 
ស្ថខាលខត្តបាត្ដ់្ាំបង នដ្លមនអាសយោឋ ន ភមូអិរូតាគាាំ១ សងាក ត្ទួ់លតាឯរ គរុងបាត្ដ់្ាំបង លខត្តបាត្ដ់្ាំបង។ 
ទូរស័ពទៈ ០៧០ ៣៣៣ ២៥២ 
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ស្ថខាលខត្តលសៀមរាប នដ្លមនអាសយោឋ ន ផ្ទឹះលលខ៧៥អា ភមូមិណ្ឌ ល៣ សងាក ត្់សលគកាម គរុងលសៀមរាប លខត្តលសៀមរាប។
ទូរស័ពទៈ ០១០ ៣៣៣ ៦៥២ 

 
ស្ថខាលខត្តត្បងូ មុ ាំ នដ្លមនអាសយោឋ ន ផ្ទឹះលលខ៩៦ គរុម២ ភមូលិជ្ើង ង សងាក ត្សួ់ង គរុងសួង លខត្តត្បងូ មុ ាំ។ 
ទូរស័ពទៈ ០៧០ ៣៣៣ ២៧២ 

 
ស្ថខាលខត្តរាំពងឆ់្ន ាំង នដ្លមនអាសយោឋ ន ផ្ទឹះលលខអឺ៦១ គរុម៤ ភមូនិគសគពីង សងាក ត្រ់ាំពងឆ់្ន ាំង គរុងរាំពង់ឆ្ន ាំង លខត្តរាំពង់
ឆ្ន ាំង។ 
ទូរស័ពទៈ ០៧០ ៣៣៣ ២៨៦ 

 
ស្ថខាលខត្តលពាធិ៍ស្ថត្ ់នដ្លមនអាសយោឋ នផ្ទឹះលលខ៤៧២ ភមូគិកាាំងពភាល រ ់សងាក ត្ស់្ថា យអាត្ ់គរុងលពាធិ៍ស្ថត្ ់លខត្តលពាធិ៍ស្ថត្់។ 
ទូរស័ពទៈ ០៧០ ៣៣៣ ២៦០ 

 
ស្ថខាលខត្តស្ថា យលរៀង នដ្លមនអាសយោឋ ន ផ្ទឹះលលខ២៨៤ ផ្លូវលលខ១ ភមូលិមលភលើង សងាក ត្ស់្ថា យលរៀង គរុងស្ថា យលរៀង លខត្តស្ថា យ
លរៀង។ 
ទូរស័ពទៈ ០១៦ ៦០ ៩០ ៨០ 

 
ស្ថខាគសុរអងគសនួល  ុាំនបរចាននដ្លមនអាសយោឋ ន ភមូសិ្ថា យគជុ្ាំ  ុាំនបរចាន គសុរអងគសនូល លខត្តរណាត ល។  
ទូរស័ពទៈ ០៩៦ ៦៩៩៩៩៥៩  

១០. ការវិវតតររសរុ់ គ្លរិ និងការរស្ថងសមតាភាពមុ គ្លរិ 
 ការវវិត្តរបស់បុ្ គលិរ៖ ចាំនួនបុ គ្លិររបស់គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ សហគ្ិនភាព មគីរូហ្វា យននន ភអិីលសីុ បាន
លរើនល ើងដ្ល់ ៨៩នារ ់លៅចុងឆ្ន ាំ២០២០។  

លដ្ើមបគីបរួត្គបនជ្ងលៅលលើទីផ្ារ គ រ្ឹះស្ថា នបានអភវិឌ្ឍលគាលនលោបាយធនធានមនុសសឲ្យកានន់ត្ចាស់លាស់ និង
មនត្មល ភាព និងនីតិ្វធីិនដ្លពារព់ន័ធនរងការលគជ្ើសលរ ើសបុ្ គលិរងមី ការវាយត្ថ្មលបុ្ គលិរ ត្ថ្មលត្បសនង និងវនិយ័។ 
 ការរស្ថងសមត្ាភាពមុ គ្លិរ៖ ការអភវិឌ្ឍសមត្ាភាព និងចាំលនឹះដឺ្ងរបស់បុ្ គលិរ្ឺជ្ញចាំនុចសាំខាន ់នដ្លគ រ្ឹះស្ថា ន
មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភអីីលសីុ យរចិត្តទុរោរប់ាំផុ្ត្ លដ្ើមបធីានាបានលៅ្ុណ្ភាពការងាររបស់បុ គ្លិរ លោយ
គ រ្ឹះស្ថា នបានលរៀបចាំវ គ្បណ្តុ ឹះបណាត ល សគមបប់ុ្ គលិរងមីនដ្លបានលគជ្ើសលរ ើសឲ្យបាំលរ ើការ លៅរនុងគ រ្ឹះស្ថា ន លដ្ើមបធីានាថ្នពួរ
គាត្ម់នជ្ាំនាញគ្បគ់គាន ់និងសមត្ាភាពរនុងការបាំលពញការងារគបចាាំថ្ងៃ។ ការបណ្តុ ឹះបណាត លបុ គ្លិររបស់គ រ្ឹះស្ថា នមនិគត្រម
នត្មនលៅខាងរនុងគ រ្ឹះស្ថា នលនាឹះលទ បុ្ គលិរមន រ់ៗ មនឪកាសផ្ងនដ្រ លដ្ើមបចូីលរមួរមមវធីិសិរាខលី ឬរមមវធីិនដ្លមនសញ្ញញ បគត្។ 

១១. របាយការណ៍ររសគ់រុមគរររាភិបាល 
        គរុមគបររាភបិាលសូមលធាើការបងាា ញនូវរបាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំរបស់ខលួន លោយភាជ បជ់្ញមយួនូវរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ 
សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភីអិលសីុ លៅកាត្ថ់្ន (“គរុមហ ុន”) នដ្លបានលធាើសវនរមមរចួសគមបក់ារយិបរលិចឆទនដ្ល
បានបញ្ចបថ់្ងៃទី31 នខធនូ  ឆ្ន ាំ2020។ 
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សរមមភាពចមបង 
សរមមភាពអាជី្វរមមចមបងរបស់គរុមហ ុន ្ឺការផ្តល់ជូ្ននូវលសវារមមមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុនដ្លអាចលជ្ឿទុរចិត្តបាន និងមនត្ថ្មល       
សមរមយលៅដ្ល់សហគគាសធុនតូ្ច  និងមធយម។ លសវារមមមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ គតូ្វបានផ្តល់ជូ្នតាមរយៈធនាគារភមូនិដ្លបលងកើត្
ល ើងតាមរយៈគរុមមនុសសនដ្លមនសមជិ្រចាបពី់ 2នារ ់ដ្ល់ 7នារ ់  និងតាមរយៈឥណ្ទានជ្ញបុ្ គល។   ពុាំមនការនគប
គបួលជ្ញស្ថរវនតលៅលលើសរមមភាពចមបងលៅរនុងការយិបរលិចឆទលនាឹះលទ។ 

 

លទធផ្លថ្នគបតិ្បត្តិការ 
លទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុនមនដូ្ចខាងលគកាម៖ 
 2020 2019 

 ប្រាក់រ ៀល ដុល្លា អារេ ិក ប្រាក់រ ៀល ដុល្លា អារេ ិក 

 

 (កំណត់
សម្គា ល់2.4) 

 (កំណត់
សម្គា ល់2.4) 

គបារខ់ាត្មនុដ្រពនធ (616,311) (151,169) (989,901)  
 

       (244,299) 
ឥណ្ទានពនធលលើគបារ់ចាំលណ្ញ 108,017 26,494 43,696 10,784 
គបារខ់ាត្សុទធសគមប់ការយិបរលិចឆទ (508,294) (124,675) (946,205) (233,515) 

ភា្លាភ 
ពុាំមនភា្លាភណាគតូ្វបានគបកាស ឬគតូ្វបានបង ់ លហើយគរុមគបររាភបិាលរពុ៏ាំបានផ្ដល់ជ្ញអនុស្ថសនឲ៍្យមនការនបងនចរ
ភា្លាភសគមបក់ារយិបរលិចឆទលនឹះលទ។ 

លដ្ើមទុន 
លដ្ើមទុនចុឹះបញ្ជ ី និងនដ្លបានបងរ់បស់គរុមហ ុននាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020 មនចាំនួន10,000,000 ពានល់រៀល (2019: 
10,000,000 ពានល់រៀល នដ្លរនុងលនាឹះភា្ហ ុននីមយួៗមនត្ថ្មលលសមើនរង 400,000 លរៀល។  ភា្ហ ុន និងរចនាសមពន័ធភា្ហ ុន 
របស់គរុមហ ុនលមអតិ្ គតូ្វបានលាត្គត្ោងលៅរាំណ្ត្់សមគ ល់ទី 14។ 

 

ទុនបគមងុ និងសាំវធិានធន 
ពុាំមនការនគបគបួលជ្ញស្ថរវនតលៅលលើទុនបគមុង និងសាំវធិានធនលៅរនុងការយិបរលិចឆទលនឹះលទ លគៅពីការបងាា ញលៅរនុងរបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលនឹះ។ 

ឥណ្ទានអាគររ ់និង ឥណ្ទានជ្ញបស់ងសយ័ 
លៅមនុលពលនដ្លរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន គតូ្វបានលរៀបចាំល ើង គរុមគបររាភបិាលបានចាត្វ់ធិានការនដ្លមន
មលូោឋ នសមរមយលដ្ើមបបីញ្ញជ រ់ថ្ន វធិានការទារទ់ងនរងការលុបលចាលនូវឥណ្ទានអាគររ ់ និងការលធាើសាំវធិានធនលលើឥណ្ទាន
ជ្ញបស់ងសយ័គតូ្វបានលធាើលទប ើង លហើយមនការលជ្ឿជ្ញរ់ថ្នមនិមនឥណ្ទានអាគររ ់និងសាំវធិានធនគតូ្វបានលធាើល ើងសគមបឥ់ណ្
ទានជ្ញបស់ងសយ័។ 
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នាថៃ ង្ចេញរបាយការណ៍ច េះ ក្កុមក្រឹកាភបិាលព ំបា ពិ ិតយច ើញម្គ ស្ថា  ភាពណាមយួដែលអាេ ឹងរណាា លឲ្យម្គ ការ
ល ររំបាតច់ោលឥណទា អាក្កក់ ឬការច វ្ើសំវធិា ្ ចលើឥណទា ជារ់សងសយ័ចៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ច េះម្គ 
េំ ួ ខ្វេះខាតជាស្ថរវ ាចនាេះច ើយ។ 

នាថ្ងៃលចញរបាយការណ៍្លនឹះ គរុមគបររាភិបាលពុាំបានពិនិត្យល ើញមនស្ថា នភាពណាមយួនដ្លអាចនរង    បណាត លឲ្យមន
ការលុបបាំបាត្ល់ចាលឥណ្ទានអាគររ ់ ឬការលធាើសាំវធិានធនលលើឥណ្ទានជ្ញប់សងសយ័លៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលនឹះមន
ចាំនួនខាឹះខាត្ជ្ញស្ថរវនតលនាឹះល ើយ។ 

គទពយសរមមចរនត 
លៅមនុលពលនដ្លរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុនគតូ្វបានលរៀបចាំល ើងគរុមគបររាភបិាលបានចាត្វ់ធិានការ    នដ្លមន 
មលូោឋ នសមរមយ លដ្ើមបបីញ្ញជ រថ់្នបណាត គទពយសរមមចរនតទាាំងអស់នដ្លបានរត្គ់តាលៅរនុងបញ្ជ ី្ណ្លនយយរបស់គរុមហ ុន 
លហើយនដ្លទាំនងជ្ញមនិអាចលរ់បានលៅរនុងគបតិ្បត្តិការអាជី្វរមមធមមតាគតូ្វបានកាត្់បនាយឲ្យលៅលសមើនរងត្ថ្មលនដ្លរ ាំពរងទុរ
ថ្ននរងអាចគបមលូបានជ្ញរន់សតង។  នាថ្ងៃលចញរបាយការណ៍្លនឹះ គរុមគបររាភបិាលពុាំបានដ្រងពីលហតុ្ការណ៍្ណាមយួនដ្ល
នរងលធាើឲ្យប៉ាឹះពាល់ដ្ល់ការរាំណ្ត្ត់្ថ្មលគទពយសរមមចរនត លៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុនថ្នមនភាពមនិគត្រមគតូ្វ
លនាឹះលទ។ 

វធីិស្ថស្រសតរាំណ្ត្ត់្ថ្មល 
នាថ្ងៃលចញរបាយការណ៍្លនឹះ គរុមគបររាភិបាលពុាំបានដ្រងពីលហតុ្ការណ៍្ណាមយួនដ្លបានលរើត្ល ើងនដ្លនរងលធាើឲ្យប៉ាឹះពាល់
ដ្ល់វធីិស្ថស្រសតរាំណ្ត្ត់្ថ្មលនដ្លបានអនុវត្តរនលងមរ រនុងការវាយត្ថ្មលគទពយសរមម និងបាំណុ្លលៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ
របស់គរុមហ ុនថ្នមនភាពមនិគត្រមគតូ្វ ឬមនិសមគសបលនាឹះលទ។ 

បាំណុ្លយថ្នភាព និងបាំណុ្លលផ្សងៗ 
នាថ្ងៃការយិបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍្លនឹះ ពុាំមន៖ 

(រ) ការនគបគបួលគទពយសរមមណាមយួរបស់គរុមហ ុន នដ្លលរើត្មនល ើងលោយស្ថរការោរប់ញ្ញច ាំសគមបក់ារធានាចាំលពាឹះ
បាំណុ្លរបស់បុ្ គលណាមយួចាប់តាាំងពីដ្ាំណាចឆ់្ន ាំល ើយ ឬ 

(ខ) បាំណុ្លយថ្នលហតុ្ណាមយួនដ្លលរើត្មនល ើងចាំលពាឹះគរុមហ ុនចាប់តាាំងពីចុងការយិបរលិចឆទមរលគៅអាំពីគបតិ្បត្តិការ 
អាជី្វរមមធមមតារបស់គរុមហ ុន។ 

គរុមគបររាភិបាលមនមតិ្ថ្ន ពុាំមនបាំណុ្លយថ្នលហតុ្ ឬបាំណុ្លលផ្សងៗលទៀត្របស់គរុមហ ុន នដ្លគតូ្វបាំលពញ ឬអាចនរងគតូ្វ
បាំលពញរនុងរយៈលពល 12នខបនាទ បពី់ចុងការយិបរលិចឆទលនឹះ នដ្លនរងលធាើឲ្យមនផ្លប៉ាឹះពាល់ ឬអាចនរងប៉ាឹះពាល់ជ្ញ ស្ថរវន័តដ្ល់ 
លទធភាពរបស់គរុមហ ុនរនុងការបាំលពញកាត្ពារិចចរបស់ខលួនដូ្ចនដ្លបានរាំណ្ត្ ់និងលៅលពលនដ្លដ្ល់ថ្ងៃរាំណ្ត្។់ 

ការតល ស់បតូរថ្នលហតុ្ការណ៍្ 
នាថ្ងៃលចញរបាយការណ៍្លនឹះ គរុមគបររាភិបាល ពុាំបានដ្រងពីលហតុ្ការណ៍្ណាមយួនដ្លមនិបាននវរនញរលៅរនុងរបាយ
ការណ៍្លនឹះ ឬរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន នដ្លនរងបណាត លឲ្យមនតួ្លលខថ្នចាំនួនណាមយួនដ្លបានបងាា ញ
លៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុមនភាពមិនគត្រមគតូ្វលនាឹះលទ។ 
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គបតិ្បត្តកិារមនិគបគរតី្ 
គរុមគបររាភិបាលមនមតិ្ថ្ន លទធផ្លថ្នគបតិ្បត្តិការរបស់គរុមហ ុន រនុងការយិបរលិចឆទហិរញ្ញ វត្ាុលនឹះមិនមនផ្លប៉ាឹះពាល់ជ្ញ
ស្ថរវនតលោយសរមមភាពគបតិ្បត្តិការ ឬគពរត្តិការណ៍្ណាមយួនដ្លមនលរខណ្ៈជ្ញស្ថរវនត និងមនិគបគរតី្លនាឹះលទ។ 

គរុមគបររាភិបាល រម៏នមតិ្ផ្ងនដ្រថ្នលៅរនុងចលនាល ឹះលពលចាបពី់ ថ្ងៃចុងការយិបរលិចឆទដ្ល់ថ្ងៃលចញរបាយការណ៍្លនឹះពុាំមនចាំ
ណាត្ថ់្នន រស់រមមភាពគបតិ្បត្តិការ ឬគពរត្តិការណ៍្ណាមយួនដ្លមនលរខណ្ៈជ្ញស្ថរវនត និងមនិគបគរតី្លរើត្មនល ើង នដ្ល
អាចនាាំឲ្យប៉ាឹះពាល់ដ្ល់លទធផ្លថ្នគបតិ្បត្តិការរបស់គរុមហ ុនរនុងការយិបរលិចឆទនដ្លរបាយការណ៍្លនឹះបានលរៀបចាំល ើងលនាឹះលទ។ 

គពរត្តកិារណ៍្លគកាយកាលបរលិចឆទរាយការណ៍្ 
ពុាំមនគពរត្តិការណ៍្ស្ថរវនតលរើត្ល ើងលគកាយកាលបរលិចឆទរាយការណ៍្ នដ្លត្គមូវឲ្យមនការលាត្គត្ោង ឬនិយ័ត្ភាព លគៅពី
គពរត្តិការណ៍្នដ្លបានលាត្គត្ោងរចួលហើយលៅរនុងរាំណ្ត្ស់មគ ល់នដ្លភាជ ប់ជ្ញមយួនរងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

សមជិ្រគរមុគបររាភបិាល 
សមជិ្រគរុមគបររាភិបាលនដ្លបលគមើការលៅរនុងការយិបរលិចឆទនិងនាថ្ងៃលចញរបាយការណ៍្លនឹះ មនរាយនាមដូ្ចខាងលគកាម៖ 

1. លលារ ផូ្ សុធាផ្ល គបធានគរុមគបររាភិបាល 
2. លលារគសី ្ួន ធីតា អភបិាល 
3. លលារ ជ្ញ សុភ ី អភបិាលឯររាជ្យ 
 

ចាំនណ្រហ ុនរបស់គរមុគបររាភបិាល 
ចាំនណ្រហ ុនរបស់គរុមគបររាភិបាលគតូ្វបានលាត្គត្ោងលៅរនុងរាំណ្ត្ស់មគ ល់ទី 14 ថ្នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលនឹះ។ 

អត្ាគបលោជ្នរ៍បស់គរមុគបររាភបិាល 
មនិថ្នលៅចុងការយិបរលិចឆទ ឬលៅរនុងអាំ ុងការយិបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលនឹះ្ឺមនិមនរិចចគពមលគពៀងណាមយួ
នដ្លគរុមហ ុនជ្ញភា្ីមខ ង នដ្លរមមវត្ាុថ្នរិចចគពមលគពៀងលនាឹះអាចផ្តល់លទធភាពដ្ល់គរុមគបររាភបិាលណាមន រឲ់្យទទួលបាន
នូវអត្ាគបលោជ្ន៍តាមមលធាបាយលផ្សងៗ ដូ្ចជ្ញការទិញភា្ហ ុន ឬប័ណ្ណ បាំណុ្លរបស់គរុមហ ុន ឬស្ថជី្វរមមដ្ថ្ទ។  

ចាបត់ាាំងពីចុងការយិបរលិចឆទហិរញ្ញ វត្ាុ ថ្នឆ្ន ាំរនលងលៅគរុមគបររាភបិាលពុាំមនបានទទួល ឬមនសិទធិទទួលបាននូវអត្ា
គបលោជ្ន៍ណាមយួ (លគៅពីអត្ាគបលោជ្នន៍ដ្លបានរាបប់ញ្ចូលរនុងចាំនួនសរបុថ្នឯរត្តជ្ននដ្លបានទទួល ឬរាំណ្ត្ន់រង
អាចទទួលបានលោយគរុមគបររាភបិាល) តាមរយៈការចុឹះរិចចសនាលធាើល ើងលោយគរុមហ ុនជ្ញមយួគរុមគបររាភបិាល ឬ
លោយគរុមហ ុនលផ្សងនដ្លមនគរុមគបររាភបិាលជ្ញសមជិ្រ ឬរជ៏្ញមយួគរុមហ ុនលផ្សង នដ្លមនគរុមគបររាភបិាលជ្ញ
សមជិ្រលនាឹះមនផ្លគបលោជ្នន៍ផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុលគចើនជ្ញងអាីគតូ្វបានបងាា ញលៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

ការទទួលខុសគត្វូរបស់គរមុគបររាភបិាលរនុងការលរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ                                        
គរុមគបររាភិបាលមនភារៈលធាើការអឹះអាងបញ្ញជ រថ់្នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ បានលរៀបចាំល ើងោ៉ា ងគត្រមគតូ្វរនុងរគមតិ្ជ្ញស្ថរវនត
ថ្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន គពមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ និងលាំហូរស្ថច់គបារស់គមបក់ារយិបរលិចឆទនដ្លបានបញ្ចប់
លោយអនុលលាមលៅតាមសតងោ់ររបាយការណ៍្ទារ់ទងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ សគមបស់ហគគាសធុនតូ្ច និងមធយម 
(“CIFRS for SMEs”)។ លៅរនុងការលរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលនឹះគរុមគបររាភបិាលគតូ្វ៖ 
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១២. របាយការណ៍សវនររឯររាជ្យឆ្ន ២ំ០២០ 
ជូ្នចាំលពាឹះភា្ទុនិរ សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភអិីលសីុ 
(ចុឹះបញ្ជ ីពាណិ្ជ្ជរមមលៅគពឹះរាជ្ញណាចគររមពុជ្ញ) 

មតិ្សវនររ 
លយើងខាុ ាំបានលធាើសវនរមមលលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភអិីលសីុ លៅកាត្ថ់្ន           
(“គរុមហ ុន”) នដ្លរមួមនរបាយការណ៍្ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុនាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020 របាយការណ៍្លទធផ្លលមអិត្          
របាយការណ៍្សតីពីបនគមបគមួលមលូធន និងរបាយការណ៍្លាំហូរស្ថចគ់បារ ់ សគមបក់ារយិបរលិចឆទនដ្លបានបញ្ចប ់ និង
រាំណ្ត្ស់មគ ល់ នដ្លរមួមនលគាលនលោបាយ្ណ្លនយយសាំខាន់ៗ  គពមទាាំងពត័្ម៌នពនយល់លផ្សងៗ នដ្លបានបងាា ញលៅ
ទាំពរ័ទី 10 ដ្ល់ 50។ 

ជ្ញមតិ្របស់លយើងខាុ ាំ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ បានបងាា ញនូវភាពគត្រមគតូ្វ រនុងរគមតិ្ជ្ញស្ថរវនតថ្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុម
ហ ុននាថ្ងៃ ទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020 គពមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ និងលាំហូរស្ថច់គបាររ់បស់គរុមហ ុនសគមបក់ារយិបរលិចឆទនដ្ល
បានបញ្ចប ់ លោយអនុលលាមតាមសតង់ោររបាយការណ៍្ទារទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ សគមប់សហគគាសធុនតូ្ច 
និងមធយម  (“CIFRS for SMEs”)។ 

មលូោឋ នថ្នមតិ្សវនរមម 
លយើងខាុ ាំបានលធាើសវនរមមលោយអនុលលាមលៅតាមសតង់ោរសវនរមមអនតរជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ។ ការទទួលខុសគតូ្វរបស់លយើងខាុ ាំនដ្ល
គសបតាមសតងោ់រទាាំងលនាឹះ គតូ្វបានលរៀបរាបប់ននាមលទៀត្លៅរនុងរថ្នខណ្ឌ សដីពីការទទួលខុសគតូ្វរបស់សវនររ សគមបក់ារលធាើ
សវនរមមលលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុនដ្លមនលៅរនុងរបាយការណ៍្របស់លយើងខាុ ាំ។ លយើងខាុ ាំឯររាជ្យភាពពីគរុមហ ុនតាមត្គមូវ
ការថ្នគរមសីលធម ៌នដ្លពារ់ពន័ធនរងការលធាើសវនរមមលលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ លៅរនុងគពឹះរាជ្ញណាចគររមពុជ្ញ លហើយលយើង
ខាុ ាំបានបាំលពញតាមគរបខណ្ឌ ទាំនួលខុសគតូ្វគរមសីលធមល៌ផ្សងៗគសបតាមត្គមូវការទាាំងលនាឹះ។   លយើងខាុ ាំលជ្ឿជ្ញរថ់្ន ភសតុតាង
សវនរមមនដ្លលយើងខាុ ាំគបមលូបានមនលរខណ្ៈគ្បគ់គាន ់ និងសមគសបសគមបជ់្ញមលូោឋ នរនុងការបលញ្ចញមតិ្សវនរមម
របស់លយើងខាុ ាំ។ 

បញ្ញា លផ្សងៗ 
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុនសគមបក់ារយិបរលិចឆទនដ្លបានបញ្ចបថ់្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2019 គតូ្វបានលធាើសវនរមមលោយ
សវនររលផ្សងលទៀត្នដ្លបានបលញ្ចញមតិ្សវនរមមលៅថ្ងៃទី13 នខឧសភា ឆ្ន ាំ2020 ថ្នរបាយការណ៍្លនាឹះមនភាព គត្រមគតូ្វ។ 

ពត័្ម៌នលផ្សងៗ 
អនរគ្បគ់្ងមនការទទួលខុសគតូ្វលលើព័ត្ម៌នលផ្សងៗលទៀត្។ ពត័្ម៌នលផ្សងៗលទៀត្នដ្លបានទទួលគត្រមកាលបរលិចឆទថ្ន
របាយការណ៍្របស់សវនររ មនរបាយការណ៍្របស់គរុមគបររាភបិាលនដ្លបានបងាា ញលៅទាំពរ័ 1 ដ្ល់ទី 5  ចាំនណ្រឯរបាយ
ការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំរបស់គរុមហ ុន រ ាំពរងថ្ននរងផ្តល់ឱ្យលយើងខាុ ាំលគកាយកាលបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍្សវនរមមលនឹះ ។ 

មតិ្របស់លយើងខាុ ាំលៅលលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ មិនបានគ្បដ្ណ្ត ប់ពត្ម៌នលផ្សងៗល ើយ លហើយលយើងខាុ ាំរម៏ិនបានផ្តល់នូវអាំ
ណ្ឹះអាំណាងណាមយួលលើព័ត្ម៌នលផ្សងៗទាាំងលនឹះល ើយ។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ  សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរហូ្វា យននន ភីអិលសីុ 
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ពារព់ន័ធនរងការលធាើសវនរមមរបស់លយើងខាុ ាំលលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ការទទួលខុសគតូ្វរបស់លយើងខាុ ាំ ្ឺគតូ្វអានពត័្ម៌នលផ្សងៗ 
លហើយពិចារណាថ្នលត្ើពត័្ម៌នលផ្សងៗលនាឹះ មនភាពមិនគសបគាន ជ្ញស្ថរវនតជ្ញមយួរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ឬការយល់ដ្រងរបស់
លយើងខាុ ាំលៅរនុងការលធាើសវនរមម ឬមនបងាា ញនូវរាំហុងសឆគងជ្ញស្ថរវនតឬលទ។ គបសិនលបើការមនពត័្៌មនលផ្សងៗនដ្លបាន
ទទួលមនុកាលបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍្សវនរមមលនឹះ អាចឲ្យលយើងខាុ ាំសននិោឋ នថ្នមនរាំហុសឆគងជ្ញស្ថរវនតលរើត្ល ើង លយើងខាុ ាំ
គតូ្វរាយការណ៍្លៅតាមស្ថា នភាពជ្ញរន់សតង។ លយើងខាុ ាំពុាំមនអាីនដ្លគតូ្វរាយការណ៍្ពារព់ន័ធនរងពត័្ម៌នលផ្សងៗលនឹះលទ។ 

ការទទួលខុសគត្វូលលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អនរគ្បគ់្ង និងអនរទទួលខុសគត្វូលលើអភបិាលរិចច 
 អនរគ្បគ់្ងមនភារៈទទួលខុសគតូ្វលលើការលរៀបចាំ និងការបងាា ញនូវភាពគត្រមគតូ្វ ថ្នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលោយអនុលលាម
តាមសតងោ់ររបាយការណ៍្ទារទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ សគមបស់ហគគាសធុនតូ្ច និងមធយមលហើយ និងទទួល
ខុសគតូ្វលលើគបពន័ធគតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទរនុង នដ្លអនរគ្បគ់្ងរាំណ្ត្ថ់្នមនភាពចាាំបាចស់គមប់ការលរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុឲ្យ
លជ្ៀសផុ្ត្ពីការបងាា ញខុសជ្ញស្ថរវនតលោយស្ថរនត្ការនរលងបនលាំ ឬរាំហុសឆគង។ 

លៅរនុងការលរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ អនរគ្បគ់្ងមនភារៈទទួលខុសគតូ្វលលើការវាយត្ថ្មលនូវលទធភាពរបស់គរុមហ ុនរនុង
ការបនតនិរនតរភាពអាជី្វរមម ទទួលខុសគតូ្វលលើការលាត្គត្ោងពត័្ម៌នគបសិនលបើពារព់ន័ធនូវបញ្ញា ទាាំងឡាយនដ្លទារទ់ង
លៅនរងនិរនតរភាពអាជី្វរមម និងលគបើគបាស់មូលោឋ ននិរនតរភាពថ្ន្ណ្លនយយលលើរនលងនត្អនរគ្បគ់្ងមនបាំណ្ងចងជ់្គមឹះ
បញ្ជ ី តអ រដ្ាំលណ្ើ រការគរុមហ ុន     ឬគាម នជ្លគមើសសមរមយដ្ថ្ទលទៀត្លគៅពីលធាើនបបលនឹះ។ 

អនរទទួលខុសគតូ្វលលើអភបិាលរិចច   មនភារៈទទួលខុសគតូ្វរនុងការគតួ្ត្ពិនិត្យដ្ាំលណ្ើ រការហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន។ 

ការទទួលខុសគត្វូរបស់សវនររសគមបក់ារលធាើសវនរមមរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
លគាលលៅរបស់លយើងខាុ ាំ្ឺផ្ដល់នូវអាំណ្ឹះអាំណាងសមលហតុ្ផ្លថ្ន  របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងមូលមនិមនការបងាា ញខុសជ្ញ
ស្ថរវនតលោយស្ថរនត្ការនរលងបនលាំ ឬរាំហុសឆគង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍្របស់សវនររនដ្លរមួបញ្ចូលទាាំងមតិ្សវនរមមរបស់
លយើងខាុ ាំ។  អាំណ្ឹះអាំណាងសមលហតុ្ផ្ល្ឺជ្ញអាំណ្ឹះអាំណាងមនរគមតិ្ខពស់មយួ ប៉ានុនតវាមនិអាចធានាថ្នគ្ប់លពលថ្នការលធាើ
សវនរមម លោយអនុលលាមលៅតាមសតងោ់រសវនរមមអនតរជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញអាចររល ើញនូវការបងាា ញខុសជ្ញស្ថរវនតនដ្លបាន
លរើត្ល ើងលនាឹះលទ ។  កាបងាា ញខុសជ្ញស្ថរវនតអាចលរើត្ល ើងលោយស្ថរការនរលងបនលាំ ឬរាំហុសឆគង លហើយគតូ្វបានចាត្ទុ់រថ្ន
ជ្ញស្ថរវនតលៅលពលនដ្លការនរលងបនលាំ ឬរាំហុសឆគងនត្មយួ ឬររ៏មួបញ្ចូលគាន មនផ្លប៉ាឹះពាល់ដ្ល់ការសលគមចចិត្តនផ្នរលសដ្ឋ
រិចចរបស់អនរលគបើគបាស់លោយលោងលលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលនឹះ។ 

ជ្ញនផ្នរមយួថ្នការលធាើសវនរមមលោយអនុលលាមលៅតាមសតងោ់រសវនរមមអនតរជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ លយើងខាុ ាំអនុវត្តនូវការវនិិចឆយ័នដ្ល
គបរបលៅលោយវជិ្ញជ ជី្វៈ និងររានូវភាពយរចិត្តទុរោររ់នុងអាំ ុងលពលសវនរមម។                 

លយើងខាុ ាំរប៏ាន៖ 

▪ លធាើការរាំណ្ត្ ់ និងវាយត្ថ្មលនូវហ្វនិភ័យថ្នការបងាា ញខុសជ្ញស្ថរវនត លលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលោយស្ថរនត្ការនរលង
បនលាំ ឬរាំហុសឆគង និងទទួលខុសគតូ្វលលើការលរៀបចាំ និងការអនុវត្តនូវនីតិ្វធីិសវនរមម លដ្ើមបលីឆលើយត្បលៅនរងហ្វនិភយ័ទាាំង
លនាឹះ និងគបមលូនូវភសតុតាងនដ្លមនលរខណ្ៈគ្បគ់គាន ់ និងសមគសបសគមប់ជ្ញមលូោឋ នរនុងការបលញ្ចញមតិ្សវន
រមមរបស់   លយើងខាុ ាំ។  ហ្វនិភយ័នដ្លមនិអាចររល ើញនូវការបងាា ញខុសជ្ញស្ថរវនតនដ្លលរើត្ល ើងលោយស្ថរនត្ការនរលង
បនលាំមនលរខណ្ៈខពស់ជ្ញងការបងាា ញខុសលរើត្ល ើងពីរាំហុសឆគង លោយស្ថរនត្ការនរលងបនលាំអាចរមួបញ្ចូលទាាំងការ ុប
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 ិត្គាន   ការលួចបនលាំ    ការលុបលចាលលោយលចត្នា ការបរគស្ថយមនិពិត្ ឬមនិអនុវត្តតាមនីតិ្វធីិគ្បគ់្ងថ្ផ្ទរនុង។ 
▪ ទទួលបាននូវការយល់ដ្រងអាំពីការគ្បគ់្ងថ្ផ្ទរនុងនដ្លពារព់ន័ធនរងការលធាើសវនរមម រនុងលគាលបាំណ្ងលដ្ើមបលីរៀបចាំនូវនីតិ្

វធីិសវនរមមនដ្លសមគសបលៅតាមកាលៈលទសៈ ប៉ានុនតមនិនមនរនុងលគាលបាំណ្ងលដ្ើមបបីលញ្ចញមតិ្លលើគបសិទធភាពថ្នការ
គ្បគ់្ងថ្ផ្ទរនុងរបស់គរុមហ ុនល ើយ។ 

▪ ការវាយត្ថ្មលលលើភាពសមគសបថ្នលគាលនលោបាយ្ណ្លនយយ នដ្លគរុមហ ុនបានលគបើគបាស់ និងភាពសមលហតុ្ផ្លថ្ន
ការបា៉ា នស់្ថម ន្ណ្លនយយសាំខាន់ៗ  គពមទាាំងការលាត្គត្ោងពត័្ម៌នពារព់ន័ធនដ្លបានលធាើល ើងលោយអនរគ្បគ់្ង។ 

▪ លធាើការសននិោឋ នលលើភាពសមគសបថ្នការលគបើគបាស់មលូោឋ ននិរនតរភាពថ្ន្ណ្លនយយរបស់អនរគ្បគ់្ង លហើយលោយនផ្អរ
លៅលលើភសតុតាងសវនរមមនដ្លទទួលបាន លធាើការសននិោឋ នថ្ន លត្ើភាពមិនចាស់លាស់ជ្ញស្ថរវនតពារ់ពន័ធលៅនរង
គពរត្តិការណ៍្ ឬលរខខណ្ឌ នដ្លអាចលធាើឲ្យមនមនទិលជ្ញស្ថរវនតលលើលទធភាពរបស់គរុមហ ុនលដ្ើមបបីនតនិរនតរភាពអាជី្វរមម។  
គបសិនលបើលយើងខាុ ាំលធាើការសននិោឋ នថ្នមនអត្ាិភាពថ្នភាពមនិគបារដ្គបជ្ញជ្ញស្ថរវនត លយើងខាុ ាំចាាំបាចគ់តូ្វបញ្ចូ លលៅរនុង
របាយការណ៍្របស់លយើងខាុ ាំ លដ្ើមបទីាញចាំណាបអ់ារមមណ៍្លលើការលាត្គត្ោងព័ត្ម៌នពារ់ពន័ធលៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ
វត្ាុ ឬគបសិនលបើការលាត្គត្ោងពត័្៌មនមនលរខណ្ៈមនិគ្បគ់គាន ់ លយើងខាុ ាំចាាំបាចគ់តូ្វផ្ដល់មតិ្សវនរមមនដ្លមនប
ញ្ញា ។ ការសននិោឋ នរបស់លយើងខាុ ាំ ្ឺនផ្អរតាមភសតុតាងសវនរមមនដ្លគបមលូបានគត្រមកាលបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍្សវន
រមមរបស់លយើងខាុ ាំ។  ោ៉ា ងណារល៏ោយគពរត្តិការណ៍្ ឬលរខខណ្ឌ នាលពលអនា្ត្ អាចលធាើឲ្យបញ្ឈបនូ់វនិរនតរភាពថ្នអាជី្វរមម។ 

▪ វាយត្ថ្មលលលើបទបងាា ញ រចនាសមពន័ធ និងខលរមស្ថរថ្នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងមូល នដ្លរមួបញ្ចូ លទាាំងការលាត្
គត្ោងពត័្ម៌ន និងវាយត្ថ្មលថ្នលត្ើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុបានបងាា ញពីគបតិ្បត្តិការ និងគពរត្តិការណ៍្ពារព់ន័ធរនុង         
អត្ានយ័នដ្លអាចសលគមចបាននូវការបងាា ញរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុដ្គ៏ត្រមគតូ្វ។ 

▪ លយើងខាុ ាំបានផ្ដល់ពត័្ម៌នជូ្នអនរទទួលខុសគតូ្វលលើអភិបាលរិចច ចាំលពាឹះរតាត ពារព់នធពី័សវនរមមរមួមនជ្ញអាទិ៍ វសិ្ថល
ភាព និងលពលលវលានដ្លបានលគគាងទុរសគមប់ការលធាើសវនរមម និងបញ្ញា ជ្ញស្ថរវនតរមួបញ្ចូលទាាំងចាំណុ្ចខាឹះខាត្ថ្នការ
គ្បគ់្ងថ្ផ្ទរនុងនដ្លបានររល ើញរនុងអាំ ុងលពលលធាើសវនរមម។ 

១៣. របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុ 
នាម្ថៃទី31 នេធនូ ឆ្ន 2ំ020 

 រាំណ្ត្់ 2020 2019 

 សមគ ល់ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

   
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
គទពយសរមម      
ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ដ្ 4  41,702   10,310  41,843 10,268 
គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារត់្មកល់លៅធនាគារ
ជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ 5  526,703   130,211  511,703 125,571 

គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារត់្មកល់លៅធនាគារ
លផ្សងៗ 6  676,795   167,316  87,891 21,568 

ឥណ្ទានផ្តល់ដ្ល់អតិ្ងិជ្ន 7  5,487,955   1,356,726  6,217,135 1,525,677 
គទពយសរមមលផ្សងៗ 8  170,206   42,079  111,108 27,266 
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គទពយ និងបរកិាខ រ 9  53,404   13,202  68,961 16,923 
គទពយសរមមអរបីូ 10  348   86  2,566 630 
ពនធពនារជ្ញគទពយសរមម 11.1  165,944   41,024  57,927 14,215 
គទពយសរមមសរបុ   7,123,057   1,760,954  7,099,134 1,742,118 

      
បាំណុ្ល និងមលូធន      
បាំណុ្ល      
បាំណុ្លលផ្សងៗ 12  573,199   141,706  3,970,347 974,318 
បាំណុ្លពនធអបបបរម 11(ខ)  2,484   614  2,590 636  
គបាររ់មចី 13  5,324,068   1,316,210  1,394,597 342,232 
បាំណុ្លសរបុ   5,899,751   1,458,530  5,367,534 1,317,186 

      
មលូធន      
លដ្ើមទុន 14 10,000,000 2,500,000 10,000,000 2,500,000 
ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្តិ 15 6,768 1,673 341,920 83,907 
គបារខ់ាត្បងគរ  (8,783,462) (2,173,147) (8,610,320) (2,130,678)  
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ   - (26,102) - (28,297) 
មលូធនសរបុ  1,223,306 302,424 1,731,600 424,932 
បាំណុ្ល និងមលូធនសរបុ  7,123,057 1,760,954 7,099,134 1,742,118 
 
រាំណ្ត្ស់មគ ល់នដ្លភាជ បជូ់្នលនឹះ ្ឺជ្ញនផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។
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១៤. របាយការណ៍លទធផលលមអិត 

សគមារ់ការយិររបិចេទនែលបានរញ្ចរ់ម្ថៃទ3ី1 នេធនូ ឆ្ន  ំ2020 
 រាំណ្ត្់ 2020 2019 

 
សមគ ល់ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

   
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
      
ចាំណូ្លការគបារ់ 16  1,146,450   281,199  723,460 178,544 
ចាំណាយការគបារ់ 17  (103,167)  (25,305) (108,163) (26,694) 
ចាំណូ្លការគបារសុ់ទធ   1,043,283   255,894  615,297 151,850 

      
ចាំណូ្លរថ្គម និងលជ្ើងស្ថរ 18  1,610,877   395,113  992,522 244,946 
ចាំណូ្លលផ្សងៗ 19  180,048   44,162  355,514 87,738 
ចាំណូ្លគបតិ្បត្តិការសរបុ  2,834,208  695,169  1,963,333 484,534 
      
ចាំណាយបុ្ គលិរ 20  (1,860,037)  (456,227) (1,819,316) (448,992) 
ការខាត្បងល់លើឱ្នភាពថ្នគទពយសរមម
ហិរញ្ញ វត្ាុ  7  (638,006)  (156,489) (282,268) (69,661) 
រ ាំលស់   (40,355)  (9,898) (44,004) (10,860) 
ចាំណាយគបតិ្បត្តិការលផ្សងៗ 21  (882,747)  (216,519) (786,327)  (194,059)  
ចាំណាយពនធអបបបរម   (29,374)  (7,205) (21,319) (5,261) 
គបារខ់ាត្មនុដ្រពនធ   (616,311)  (151,169) (989,901) (244,299)  
      
ឥណ្ទានពនធលលើគបារ់ចាំលណ្ញ 11.3  108,017   26,494  43,696 10,784 
គបារខ់ាត្សុទធសគមប់ការយិបរលិចឆទ   (508,294)  (124,675) (946,205) (233,515)  
      
លទធផ្លលមអិត្លផ្សងៗ      
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ   - 2,167 - (11,365)  

សរបុលទធផ្លលមអតិ្សគមប់ 
ការយិបរលិចឆទ  (508,294) (122,508) (946,205) (244,880)  
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១៥. របាយការណ៍សតពីីរនគមរគមួលមូលធន 

សគមារ់ការយិររបិចេទនែលបានរញ្ចរ់ម្ថៃទ3ី1 នេធនូ ឆ្ន 2ំ020 
 លដ្ើមទុន ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្តិ គបារខ់ាត្បងគរ លលមអៀងពីការបដូររបិូយបណ័្ណ  សរបុ 

 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

នាថ្ងៃទី1 នខមររា ឆ្ន ាំ2019 
 7,000,000   1,750,000   341,920   85,097  (7,664,115)  (1,897,163)  -    

       
(18,122)   (322,195)    (80,188)  

គបតិ្បត្តិការជ្ញមយួភា្ទុនិរទទួល
ស្ថគ ល់លោយតទ ល់រនុងមូលធន           
ការបននាមលដ្ើមទុន  3,000,000   750,000  - - - - - -  3,000,000   750,000  
លទធផ្លលមអិត្សគមប ់         

ការយិបរលិចឆទ           
គបារខ់ាត្សុទធសគមប់ 

ការយិបរលិចឆទ - - - - (946,205)     (233,515) - -     (946,205)  (233,515)    
លទធផ្លលមអិត្លផ្សងៗ           
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ  - - -  (1,190) - - -     (10,175)  -        (11,365) 
លទធផ្លសរបុលមអតិ្សគមប់
ការយិបរលិចឆទ - - -  (1,190) (946,205)     (233,515) -     (10,175)     (946,205)    (244,880) 

នាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2019  10,000,000   2,500,000   341,920   83,907  (8,610,320)  (2,130,678)   -    (28,297)    1,731,600     424,932    
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 របាយការណ៍សតពីីរនគមរគមលួមូលធន (ត) 
 សគមបក់ារយិបរលិចឆទនដ្លបានបញ្ចបគ់ត្រមថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020 

 លដ្ើមទុន ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្តិ គបារខ់ាត្បងគរ លលមអៀងពីការបដូររបិូយបណ័្ណ  សរបុ  

 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រ 
អាលមររិ 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
នាថ្ងៃទី1 នខមររា ឆ្ន ាំ2020  10,000,000   2,500,000   341,920   83,907  (8,610,320)  (2,130,678)   -    (28,297)    1,731,600     424,932    
លទធផ្លលមអិត្សគមប ់         
ការយិបរលិចឆទ           
ការលផ្ទរ - - (335,152) (82,206) 335,152 82,206 - - - - 
គបារខ់ាត្សុទធសគមប់ 
ការយិបរលិចឆទ - - - - (508,294) (124,675) - -  (508,294)  (124,675) 

លទធផ្លលមអិត្លផ្សងៗ           
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ  - - - (28) - - - 2,195 - 2,167 
លទធផ្លសរបុលមអតិ្សគមប់
សគមបក់ារយិបរលិចឆទ  -     -     (335,152)  (82,234)  (173,142)  (42,469)  -     2,195   (508,294)  (122,508) 

នាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020  10,000,000   2,500,000   6,768   1,673   (8,783,462)  (2,173,147)  -     (26,102)  1,223,306   302,424  
            
រាំណ្ត្ស់មគ ល់នដ្លភាជ បជូ់្នលនឹះ ្ឺជ្ញនផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។
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១៦. របាយការណ៍លហូំរស្ថច់គបារ់ 
សគមារ់ការយិររបិចេទនែលបានរញ្ចរ់ម្ថៃទ3ី1 នេធនូ ឆ្ន 2ំ020 

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
លាំហូរស្ថចគ់បារពី់សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ     
គបារខ់ាត្សគមបក់ារយិបរលិចឆទ (508,294) (124,675) (946,205)  (233,515)  
និយត័្ភាពលលើៈ      
ចាំណាយពនធអបបបរម 29,374 7,205 21,319 5,261 
ឥណ្ទានពនធលលើគបារ់ចាំលណ្ញ (108,017) (26,494) (43,696) (10,784) 
ការខាត្បងល់លើឱ្នភាពថ្នគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ 638,006 156,489 282,268 69,661 
រ ាំលស់ 40,355 9,898 44,004 10,860 
ចាំណាយការគបារ់ 103,167 25,305 108,163 26,694 

 194,591 47,728 (534,147) (131,823) 
បនគមបគមួល៖     
   ឥណ្ទានផ្តល់ដ្ល់អតិ្ងិជ្ន 91,174 22,363 (4,266,675) (1,052,981) 
គទពយសរមមលផ្សងៗ (59,098) (14,495) (21,721) (5,360) 
បាំណុ្លលផ្សងៗ (3,397,148) (833,247) 1,949,496 481,120 
គបារត់្មកល់ធានាមលូធន - - (195,463) (48,239) 

ស្ថចគ់បារន់ដ្លលគបើរនុងសរមមភាពគបតិ្បត្តិការ (3,170,481) (777,651) (3,068,510) (757,283) 
ពនធអបបបរមនដ្លបានបង់ (29,480) (7,231) (20,028) (4,943) 
ការគបារន់ដ្លបានបង់ (173,696) (42,603) (168,140) (41,496) 

ស្ថចគ់បារសុ់ទធលគបើគបាស់រនុងសរមមភាព 
គបតិ្បត្តិការ 

          
(3,373,657) (827,485) 

  
(3,256,678) 

 
(803,722) 

លាំហូរស្ថចគ់បារពី់សរមមភាពវនិិលោ្     
ការទិញគទពយ និងបរកិាខ រ (22,580) (5,538) (40,050) (9,884) 

ស្ថចគ់បារសុ់ទធលគបើគបាស់រនុងសរមមភាពវនិិលោ្ (22,580) (5,538) (40,050) (9,884) 
លាំហូរស្ថចគ់បារពី់សរមមភាពហិរញ្ញបបទាន     
ការបននាមទុនវនិិលោ្ - - 3,000,000 740,375 
គបាររ់មចី 4,000,000 981,114 391,630 96,651 

ស្ថចគ់បារសុ់ទធទទួលបានពីសរមមភាព 
ហិរញ្ញបបទាន 4,000,000 981,114 3,391,630 837,026 
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 2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
ការលរើនល ើងសុទធថ្នស្ថចគ់បារ ់និងស្ថចគ់បារ ់           
សមមលូ 603,763 148,091 94,902 23,420 

ស្ថចគ់បារ ់និងស្ថចគ់បារ់សមមលូនាថ្ងៃទី1  
នខមររា  141,437 34,708 46,535 11,582 

លលមអៀងពីការបដូររបិូយបណ័្ណ  - 1,429 - (294) 
ស្ថចគ់បារ ់និងស្ថចគ់បារ់សមមលូនាថ្ងៃទី31 នខធនូ 

(រាំណ្ត្ស់មគ ល់ 22) 745,200 184,228 141,437 34,708 
 
១៧. រំណត់សមាគ លប់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
សគមារ់ការយិររបិចេទនែលបានរញ្ចរ់ម្ថៃទ3ី1 នេធន ូឆ្ន 2ំ019 

1. ព័ត៌មានអំពីគរុមហ៊ាុន 
សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភអិីលសីុ លៅកាត្់ថ្ន (“គរុមហ ុន”) ជ្ញគរុមហ ុនទទួលខុសគតូ្វមនរគមតិ្ 
និងលៅលគកាមលឈាម ឹះលដ្ើមលៅថ្នសហគ្ិនភាព ស.ត្ មីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ ភអិីលសីុ គតូ្វបានបលងកើត្ល ើង និងបានចុឹះ
បញ្ជ ីលៅថ្ងៃទី20 នខមនីា ឆ្ន ាំ2015 លគកាមបញ្ជ ីពាណិ្ជ្ជរមមលលខ 00005056 លចញលោយគរសួងពាណិ្ជ្ជរមម
ថ្នគពឹះរាជ្ញណាចគររមពុជ្ញ។ លៅថ្ងៃទី7  នខឧសភា ឆ្ន ាំ2015 ធនាគារជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ បានផ្ដល់អាជ្ញា ប័ណ្ណ អ
ចិថ្ស្រនតយដ៍្ល់គរុមហ ុន។ 

លៅថ្ងៃទី7 នខរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2015 ភា្ទុនិរ បានសលគមចចិត្តតល ស់បតូរលឈាម ឹះគរុមហ ុនពី ”សហគ្ិនភាព ស.ត្ មី
គរូហិរញ្ញ វត្ាុ ភអិីលសីុ” លៅជ្ញ “សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរូហ្វា យននន ភអិីលសីុ” នដ្លគតូ្វបានអនុមត័្លោយ
ធនាគារជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញលៅថ្ងៃទី26 នខរុមភៈ ឆ្ន ាំ2016 និងគរសួងពាណិ្ជ្ជរមមលៅថ្ងៃទី18 នខមនីា ឆ្ន ាំ 2016។ 

គរុមហ ុនមនស្ថន រក់ារចាំនួន11រននលង (ស្ថខាទាាំង10 និងការោិល័យរណាត លនដ្លមនទីតាាំងលៅរាជ្ធានី
ភនាំលពញ)។ សរមមភាពចមបងរបស់គរុមហ ុន ្ឺការផ្តល់ជូ្ននូវលសវារមមមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុនដ្លអាចលជ្ឿទុរចិត្តបាន 
និងមនត្ថ្មលសមរមយលៅដ្ល់សហគគាសធុនតូ្ច និងមធយម។ លសវារមមមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបានផ្តល់ជូ្នតាមរ
យៈធនាគារភមូ ិ នដ្លបលងកើត្ល ើងតាមរយៈគរុមនដ្លមនសមជិ្រចាបពី់ 2នារ ់ដ្ល់ 7នារ ់ និងតាមរយៈ
ឥណ្ទានជ្ញបុ គ្ល។  

គរុមហ ុនមនការោិល័យរណាត លលៅផ្ទឹះលលខ 586 ផ្លូវលលខ271 សងាក ត្ផ់្ារលដ្ើមងកូវ ខណ្ឌ ចាំការមន រាជ្
ធានីភនាំលពញ គពឹះរាជ្ញណាចគររមពុជ្ញ។ 

្ិត្គត្រមថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020 គរុមហ ុនមនបុ គ្លិរសរបុចាំនួន 89 នារ ់(2019 មនបុ្ គលចាំនួន76 នារ)់។ 
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2. មូលដ្ឋា នម្នការបរៀរច ំ
2.1. របាយការណ៍្អនុលលាមភាព 

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ គតូ្វបានលរៀបចាំល ើងលោយអនុលលាមតាមសតងោ់ររបាយការណ៍្ទារទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុ               
អនតរជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ សគមប់សហគគាសធុនតូ្ច និងមធយម (“CIFRS  for SMEs”)។ 
ពត័្ម៌នលមអតិ្សតីអាំពីលគាលនលោបាយ្ណ្លនយយសាំខានរ់បស់គរុមហ ុន គតូ្វបានបងាា ញលៅរនុងរាំណ្ត្់
សមគ ល់ 27។ 
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបានអនុមត័្សលគមចលោយគរុមគបររាភបិាលគរុមហ ុន និងផ្តល់សិទធិផ្ាយលៅថ្ងៃ
ទី1 នខលមស្ថ ឆ្ន ាំ2021។ 

2.2. រយៈលពលរបាយការណ៏្បញ្ចបឆ់្ន ាំស្ថរលពើពនធ 

            ឆ្ន ាំស្ថរលពើពនធរបស់គរុមហ ុនចាបល់ផ្តើមលៅថ្ងៃទី1 នខ មររា និង បញ្ចបល់ៅថ្ងៃទី31 នខធនូ។ 

2.3. មលូោឋ នថ្នការវាស់នវង 

   របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន គតូ្វបានលរៀបចាំល ើងលៅតាមមលូោឋ នត្ថ្មលលដ្ើម។ 

2.4. របិូយបណ័្ណ លគាល និងរបិូយបណ័្ណ សគមបល់ធាើការបងាា ញ 
លោយស្ថរគរុមហ ុនលធាើគបតិ្បត្តិការ និងរត្គ់តារាល់បញ្ជ ី្ណ្លនយយរបស់ខលួននផ្អរលលើមលូោឋ នរបិូយប័ណ្ណ ពីរ
គបលភទ ្ ឺគបារល់រៀល និងគបារដុ់្លាល រអាលមររិ។ អនរគ្ប់គ្ងបានរាំណ្ត្គ់បារល់រៀល ជ្ញរបិូយប័ណ្ណ លគាល លគពាឹះ
វាបានឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីភាពចាាំបាចថ់្នលសដ្ឋរិចច គបភពគពរត្តិការណ៍្ និងកាលៈលទសៈរបស់គរុមហ ុន។ 
របាយការណ៏្ហិរញ្ញ វត្ាុលនឹះ គតូ្វបានបងាា ញជ្ញគបារល់រៀល នដ្លជ្ញរបិូយបណ័្ណ លគាលរបស់គរុមហ ុន។ គ្បតួ់្
លលខជ្ញគបារ់លរៀល គតូ្វបានបងគត្់ជ្ញខទងព់ាន់ល ើងចុឹះលៅនរងតួ្លលខនដ្លលៅជិ្ត្បាំផុ្ត្ “ពានល់រៀល” ។ 
ការបតូររបិូយបណ័្ណ ពីគបារដុ់្លាល រអាលមររិលៅជ្ញគបារល់រៀលគតូ្វបានលធាើល ើងសគមបល់ធាើការបងាា ញប៉ាលុណាណ ឹះ។ 
គទពយសរមម និងបាំណុ្លគតូ្វបានបតូរលៅជ្ញគបារ់លរៀលលោយលគបើអគតានាកាលបរលិចឆទរាយការណ៍្ លហើយ្ណ្នី
លដ្ើមទុនគតូ្វបានបតូរលោយលគបើអគតាបតូរគបារគ់បវត្តិស្ថស្រសត។ លោយន ររបាយការណ៍្លទធផ្លលមអតិ្ និង
របាយការណ៍្លាំហូរស្ថចគ់បារ់្ឺគតូ្វបានបតូរលៅជ្ញគបារ់លរៀលលោយលគបើអគតាបតូរគបារម់ធយមគបចាាំឆ្ន ាំ។ លលមអៀង
លលើអគតាបតូរគបារគ់តូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ជ្ញ “លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ ” លៅរនុងលទធផ្លលមអតិ្លផ្សងៗ។ 
លលមអៀងពីការបដូររបិូយបណ័្ណ  គតូ្វបានរត្់គតាជ្ញនផ្នរមយួលៅរនុងរបាយការណ៍្មលូធន។ តួ្លលខទាាំងអស់គតូ្វ
បានបងគត្ល់ ើងចុឹះលៅនរងតួ្លលខនដ្លលៅជិ្ត្បាំផុ្ត្លលើរនលងនត្មនការបញ្ញជ រល់ផ្សងលទៀត្។  

គរុមហ ុនលគបើគបាស់អគតាបតូរគបារដូ់្ចខាងលគកាមៈ 

សគមបក់ារយិបរលិចឆទបញ្ចបឆ់្ន ាំ  អគតាចុងគគា    អគតាមធយម 
ថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020   1 ដុ្លាល រ =4,045 លរៀល  1ដុ្លាល រ= 4,077លរៀល 

ថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2019   1 ដុ្លាល រ =4,075 លរៀល  1ដុ្លាល រ= 4,052 លរៀល 

តួ្លលខជ្ញគបារដុ់្លាល រអាលមររិលនឹះ មនិគតូ្វបានយរមរបរគស្ថយថ្ន តួ្លលខគបារល់រៀល គតូ្វបានបតូរលៅជ្ញគបារ់ដុ្លាល រ      
អាចមរកិ ឬ ឹងក្តូវរាូរជាក្បាក់ែ ល្លា រអាចមរកិនាចពលអនាគតតាមអក្តារាូរក្បាក់ច េះ ឬអក្តារាូរក្បាកច់សសងចទៀតចនាេះច ើយ។ 

        តួ្លលខជ្ញគបារដុ់្លាល រអាលមររិលនឹះមនិគតូ្វបានយរមរបរគស្ថយលទ តួ្លលខគបារល់រៀលគតូ្វបានបតូរលៅជ្ញគបារ់
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ដុ្លាល រអាលមររិ ឬនរងគតូ្វបដូរជ្ញគបារ់ដុ្លាល រអាលមររិ នាលពលអនា្ត្តាមអគតាបតូរគបារល់នឹះ   ឬអគតាបតូរគបារល់ផ្សងលទៀត្។ 
 

2.5. ការបា៉ា នស់្ថម ននិងការវនិិចឆយ័ 
ការលរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ត្គមូវឲ្យអនរគ្បគ់្ងលធាើការវនិិចឆយ័ ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្នដ្លមនផ្ល   ប៉ាឹះ
ពាល់ដ្ល់ការអនុវត្តនូវលគាលនលោបាយ្ណ្លនយយ និងចាំនួនថ្នគទពយសរមមបាំណុ្ល ចាំណូ្ល និងចាំណាយនដ្ល
បានរាយការណ៍្។  លទធផ្លជ្ញរន់សតងអាចខុសពីការបា៉ា នស់្ថម នទាាំងលនឹះ។ 
ការបា៉ា នស់្ថម ន និងការសនមត្នដ្លពារ់ពន័ធគតូ្វបានគតួ្ត្ពិនិត្យជ្ញគបចាាំ។  ការនរនគបលលើការបា៉ា នស់្ថម ន្ណ្លនយយគតូ្វ
បានទទួលស្ថគ ល់ និងរត្គ់តាលៅរនុងការយិបរលិចឆទ នដ្លការបា៉ា ន់ស្ថម នលនាឹះគតូ្វបាននរនគបនិងការយិបរលិចឆទអនា្ត្
នដ្លមនផ្លប៉ាឹះពាល់លោយការនរនគបលនាឹះ។ 

ពត័្ម៌នថ្នការសនមត្ និងការបា៉ា ន់គបមណ្នដ្លមនភាពមនិចាស់លាស់ នដ្លមនផ្លប៉ាឹះពាល់ខាល ាំងលលើការលធាើនិ
យត័្រមមលលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបានបងាា ញរនុងរាំណ្ត្ស់មគ ល់ 3 -ការបា៉ា នស់្ថម ន្ណ្លនយយ និងការវនិិចឆយ័
សាំខាន់ៗ  ។ 

3. ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណបនយយនិងការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ 
ការបា៉ា នស់្ថម ន ការសនមត្ និងការវនិិចឆយ័គតូ្វបានវាយត្ថ្មលជ្ញបនតបនាទ បល់ហើយនផ្អរលលើបទពិលស្ថធនធ៍ាល ប់មន និង
រតាត ដ្ថ្ទលទៀត្ រមួទាាំងការរ ាំពរងទុរថ្នលហតុ្ការណ៍្នដ្លធាល បប់រាជ្យ័ គតូ្វបានល្លជ្ឿជ្ញរថ់្នសមលហតុ្ផ្លលៅតាម            
កាលៈលទសៈលផ្សងៗ។ ការបា៉ា នស់្ថម ន ការសនមត្ និងការវនិិចឆយ័ថ្នមនហ្វនិភយ័ខពស់នដ្លត្គមូវឲ្យលធាើនិយត័្រមមលលើ
ត្ថ្មលលោងគទពយសរមម និងបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុសគមប់កាលបរលិចឆទបនាទ បម់នដូ្ចខាងលគកាម៖ 

3.1. ចាំណូ្ល និងចាំណាយពនធលផ្សងលទៀត្ 

ចាំណាយពនធគតូ្វបាន្ណ្នានផ្អរលលើការបរគស្ថយចាំលពាឹះការអនុវត្តចាបស់្ថរលពើពនធបចចុបបនន។ លទាឹះោ៉ា ងណារ៏
លោយបទបបញ្ញត្តិទាាំងលនឹះអាចមនការនគបគបួលជ្ញលរឿយៗ និងការបរគស្ថយលផ្សងៗគាន បនាទ បពី់មនការគតួ្ត្ពិនិត្យពី
អាជ្ញា ធរពនធោរ។ ទាាំងលនឹះអាចបណាត លឱ្យមនការលរើនល ើងចាំណាយពនធ និងការទាមទារការទូទាត្់គបតិ្សរមមថ្ន
គពរត្តិការណ៍្ទាាំងលនឹះ។ វាមនការពិបាររនុងការរាំណ្ត្ល់ពលលវលាជ្ញរល់ារ់ណាមយួ និងភាពធៃន់ធៃរថ្នការលរើត្ល ើង
ថ្នគពរត្តិការណ៍្ទាាំងលនឹះ ឬផ្លប៉ាឹះពាល់របស់វា។ 

3.2. គទពយ និងបរកិាខ រ 

្ណ្លនយយសគមបគ់ទពយ និងបរកិាខ ររមូបញ្ចូ លទាាំងការបា៉ា នស់្ថម ន សគមប់រាំណ្ត្អ់ាយុការថ្នការលគបើគបាស់ថ្នគទពយ 
និងបរកិាខ រ។ ការរាំណ្ត្អ់ាយុកាលថ្នការលគបើគបាស់ថ្នគទពយនិងបរកិាខ រ្ឺនផ្អរលលើការវនិិចឆយ័របស់អនរគ្ប់គ្ង។ 

3.3. សាំវធិានធនលលើបាំណុ្លនដ្លជ្ញបស់ងសយ័ 
អនរគ្បគ់្ង រាំណ្ត្ស់ាំវធិានធនលលើឥណ្ទាននដ្លជ្ញបស់ងសយ័តាមររណី្លផ្សងៗពីគាន  លៅលពលនដ្លលជ្ឿជ្ញរថ់្ន 
ការគបមលូចាំនួនទររគបារ ់ នដ្លជ្ាំពារទ់ាំនងជ្ញមនិអាចលរើត្ល ើង។ រនុងការរាំណ្ត្ច់ាំនួនសាំវធិានធនទាាំងលនឹះ                
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អនរគ្បគ់្ង លធាើការពិចារណាតាមបទពិលស្ថធនន៍ដ្លធាល បម់ន និងការតល ស់បតូរស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អតិ្ងិជ្ន។ 
គបសិនលបើស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់អតិ្ងិជ្នកានន់ត្ោ៉ា បយឺុ់ន នដ្លបណាត លឲ្យមនភាពអសមត្ាភាពរនុងការ         
ទូទាត្ស់ង សាំវធិានធនត្គមូវឲ្យទទួលស្ថគ ល់តាមអាីនដ្លទទួលបាន។ 

 
4. ស្ថច់គបារ់រនងុម្ែ 

 
5. គបារ់របញ្ញ ើ និងគបារ់តមកលប់ៅធនាោរជាតិម្នរមពុជា 

(ក)  គបារត់្មកល់ធានាលលើលដ្ើមទុន គតូ្វបានររាទុរជ្ញមយួធនាគារជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញគសបតាមគបកាសលលខ ធ7-00-006         
សតីពីការផ្តល់អាជ្ញា បណ័្ណ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ នដ្លចាំនួនទររគបារគ់តូ្វបានរាំណ្ត្គ់ត្រម 5 ភា្រយថ្នលដ្ើមទុននដ្ល
បានចុឹះបញ្ជ ីរបស់គរុមហ ុន។ គបារត់្មកល់លនឹះគតូ្វបងាិលសងវញិលៅលពលនដ្លគរុមហ ុនសម័គ្ចិត្តបញ្ច បអ់ាជី្វរមម
របស់ខលួន និងមនិមនសល់បាំណុ្លអតិ្ងិជ្ន។ គបារត់្មកល់ទទួលបានការគបាររ់នុងអគតា 1.5% រនុងមយួឆមស ។ 

 (ខ)    ្ ណ្នីចរនត ពុាំទទួលបានអគតាការគបារល់ ើយ។

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

     
គបារល់រៀល 38,394   9,492   37,287   9,150  
គបារដុ់្លាល រអាលមររិ 3,308   818   4,556   1,118  
  41,702   10,310   41,843   10,268  

  2020 2019 

 

សមគ ល់ 
ពានល់រៀល 

ដុ្លាល រអា
លមររិ ពានល់រៀល 

ដុ្លាល រអាលម
ររិ 

 

 
 

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់4)  

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.) 

      
គបារត់្មកល់ (រ)     500,000   123,609  500,000 122,699 
្ណ្នីចរនត (ខ)     26,703   6,602  11,703 2,872 
   526,703   130,211  511,703 125,571 
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6. គបារ់របញ្ញ ើ និងគបារ់តមកលប់ៅធនាោរបផសងៗ  

គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារត់្មកល់លៅធនាគារនលផ្សងៗ គតូ្វបានវភិា្បននាមដូ្ចខាងលគកាម៖ 
 (រ) តាមកាលរាំណ្ត្ៈ់ 

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     
រយៈលពល1នខ  676,795   167,316  87,891 21,568 

 (ខ) តាមអគតាការគបារ ់(គបចាាំឆ្ន ាំ) 
 2020 2019 

   
្ណ្នីចរនត 0% 0% 
គបារប់លញ្ញ ើមនកាលរាំណ្ត្់ 3% 3% 
្ណ្នីសនស ាំ  0.015% ដ្ល់ 0.25%  0.015% ដ្ល់ 0.25% 

 
7. ឥណទានផតលែ់លអ់តិថិជ្ន 

 2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
ឥណ្ទានផ្តល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នតាមរ ាំលស់
ថ្ងលលដ្ើម  6,369,089   1,574,558    6,513,251   1,598,343    

ដ្រៈ សាំវធិានធនលលើការខាត្បងល់លើឱ្
នភាពថ្នត្ថ្មល  (881,134)  (217,832)   (296,116) (72,666) 

  5,487,955   1,356,726   6,217,135     1,525,677   
 
 

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
្ណ្នីចរនត  2,867   709  2,791 685 
្ណ្នីសនស ាំ  673,928   166,607  85,100 20,883 
  676,795   167,316  87,891  21,568 
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បនគមបគមួលថ្នខាត្បងល់លើការខាត្បងល់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល មនដូ្ចខាងលគកាម៖ 
 2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
នាថ្ងៃទី 1 នខ មររា  296,116   72,666    420,008  104,532  
សាំវធិានធនរនុងការយិបលចឆទ  638,006   156,489  282,268 69,661 
សាំវធិានធនលុបលចញពីបញ្ជ ី  (52,988)  (12,997) (406,160) (100,237) 
លលមអៀងពីការបដូររបិូយបណ័្ណ   -     1,674  - (1,290) 
នាថ្ងៃទី 31 នខ ធនូ  881,134   217,832    296,116 72,666   
 

(រ) តាមកាលរាំណ្ត្៖់ 
 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
ហសួកាលរាំណ្ត្់  -     -    - - 
តិ្ចជ្ញង 1ឆ្ន ាំ  123,339   30,491   233,219  57,231 
ចាបពី់ 1 ឆ្ន ាំ ដ្ល់ 5 ឆ្ន ាំ  6,245,750   1,544,067   6,280,032  1,541,112  
  6,369,089   1,574,558    6,513,251   1,598,343   

 
ឥណ្ទានដុ្លផ្តល់ឲ្យអតិ្ងិជ្នគតូ្វបានវភិា្ដូ្ចខាងលគកាម៖ 
 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
(ខ) តាមគបលភទរបិូយបណ័្ណ ៖ 

គបារល់រៀល  6,369,089   1,574,558    6,513,251   1,598,343   
(្) តាមនិវាសនោឋ ន៖ 

និវាសនជ្ន  6,369,089   1,574,558    6,513,251   1,598,343   
( ) តាមទាំនារទ់ាំនងសមពន័ធញាតិ្៖ 

អតិ្ងិជ្នខាងលគៅ  6,369,089   1,574,558    6,513,251   1,598,343   
(ង) តាមការអគតាគបារ(់មយួឆ្ន ាំ)៖ 

ឥណ្ទានឯរត្តជ្ន 18% 18% 
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8. គទពយសរមមបផសងៗ 

 
 

2020           2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

     
គបាររ់រល់លើការជួ្ល  102,360   25,305  69,820   17,134  
គបារប់ងទុ់រមនុ  56,619   13,997  34,105   8,369  
្ណ្នីគតូ្វទទួលពីភា្ទុនិរ (រាំណ្ត្់
សមគ ល់ 23.2)  -     -    2,000   491  
លផ្សងៗ  11,227   2,777  5,183   1,272  
  170,206   42,079   111,108   27,266  
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9. គទពយ និងររកិាា រ 
 ការនរលាំអ  លគ្ឿងសងាា រ រម    
2020 អាគារ និងលគ្ឿងបរកិាខ រ បរកិាខ ររុាំពយទូ័រ ោនយនត សរបុ 

 ពានល់រៀល ពានល់រៀល ពានល់រៀល ពានល់រៀល ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 
      (រាំណ្ត្ស់មគ ល់2.4) 
ថ្ងលលដ្ើម       
នាថ្ងៃទី1 នខមររា ឆ្ន ាំ2020  42,223   133,194   358,830   185,920   720,167   176,728  
ការទិញបននាម  -     6,474   16,106   -     22,580   5,538  
លុបលចាល  -     (2,120)  (4,676)  -     (6,796)  (1,667) 
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ   -     -     -     -     -     1,342  
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020  42,223   137,548   370,260   185,920   735,951   181,941  
       ដ្រ៖ រ ាំលស់បងគរ       
នាថ្ងៃទី1 នខមររា ឆ្ន ាំ2020  42,088   132,823   290,375   185,920   651,206   159,805  
រ ាំលស់រនុងការយិបរលិចឆទ  135   1,374   36,628   -     38,137   9,354  
លុបលចាល  -     (2,120)  (4,676)  -     (6,796)  (1,667) 
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ   -     -     -     -     -     1,247  
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020  42,223   132,077   322,327   185,920   682,547   168,739  
       
ត្ថ្មលលោង       
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2020  -     5,471   47,933   -     53,404   13,202  
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 ការនរលាំអ  លគ្ឿងសងាា រ រម     
2019 អាគារ និងលគ្ឿងបរកិាខ រ បរកិាខ ររុាំពយទូ័រ ោនយនត សរបុ  

 ពានល់រៀល ពានល់រៀល ពានល់រៀល ពានល់រៀល ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 
      (រាំណ្ត្ស់មគ ល់2.4) 
ថ្ងលលដ្ើម       
នាថ្ងៃទី1 នខមររា ឆ្ន ាំ2019 42,223 133,194 318,780 185,920 680,117 169,268 
ការទិញបននាម - - 40,050 - 40,050 9,884 
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ  - - - - - (2,424) 
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2019 42,223 133,194 358,830 185,920 720,167 176,728 
       ដ្រ៖ រ ាំលស់បងគរ       
នាថ្ងៃទី1 នខមររា ឆ្ន ាំ2019 41,747 131,351 252,158 185,920 611,176 152,110 
រ ាំលស់រនុងការយិបរលិចឆទ 213 1,441 38,248 - 39,902 9,848 
និយត័្រមម 128 31 (31) - 128 32 
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ  - - - - - (2,185) 
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2019 42,088 132,823 290,375 185,920 651,206 159,805 
       
ត្ថ្មលលោង       
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ ឆ្ន ាំ2019 135 371 68,455 - 68,961 16,923 
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10. គទពយសរមមអររូ ី
 

2020 2019 
 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 
  

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

 (រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

ថ្ងលលដ្ើម     
នាថ្ងៃទី1 នខមររា  20,480   5,026  20,480 5,097 
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ  - 37 - (71) 
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ  20,480   5,063  20,480 5,026 
រ ាំលស់បងគរ     
នាថ្ងៃទី1 នខមររា  17,914   4,396  13,812 3,437 
រ ាំលស់រនុងការយិបរលិចឆទ  2,218   544  4,102 1,013 
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ   -     37  - (54) 
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ  20,132   4,977  17,914  4,396  

     
ត្ថ្មលលោង     
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ  348   86  2,566 630 

 
11. ពនធបលើគបារ់ចំបណញ 
11.1. ពនធពនារជ្ញគទពយសរមមសុទធ 

ពនធពនារជ្ញគទពយសរមម និងជ្ញបាំណុ្ល ្ឺគតូ្វបានកាត្រ់ងលៅលៅលពលនដ្លមនសិទធិគសបចាបល់ដ្ើមបកីាត្រ់ងពនធ
ជ្ញគទពយសរមម ជ្ញមយួនរងបាំណុ្លពនធ លហើយនិងលៅលពលនដ្លពនធពនារទារ់ទងលៅនរងអាជ្ញា ធរពនធោរដូ្ចគាន ។ 

ចាំនួនទររគបារខ់ាងលគកាមនដ្លគតូ្វបានរាំណ្ត្ប់នាទ បពី់កាត្រ់ងសមគសប គតូ្វបានបងាា ញលៅរនុងរបាយការណ៍្ស្ថា ន
ភាពហិរញ្ញ វត្ាុ៖ 
 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 
 

 

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4)  

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

ព ធព ារជាក្ទពយសកមម  165,944   41,024  58,629       14,387 

ព ធព ារជារំណ ល  -     -      (702)  (172) 

  165,944   41,024  57,927  14,215 
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11.2. ពនធពនារជ្ញគទពយសរមមសុទធ (ត្) 
 ការនគបគបួលពនធពនារជ្ញគទពយសរមមរនុងឆ្ន ាំមនដូ្ចខាងលគកាមៈ 

 2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 
 

 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     

នាថ្ងៃទី1 នខមររា  57,927   14,215      14,231 3,542 
ទទួលស្ថគ ល់រនុងចាំលណ្ញ ឬខាត្  108,017   26,494  43,696 10,784 
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ   -     315   -  (111) 
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ  165,944   41,024  57,927 14,215 

ពនធពនារជ្ញគទពយសរមមបានមរពីឯរតាដូ្ចខាងលគកាម៖ 
 2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 
 

 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     

រ ាំលស់រហ័ស  9,130   2,257   9,482   2,327  
ការខាត្បងល់លើសាំវធិានធន  132,080   32,652   49,147   12,060  
សាំវធិានធនសគមបអ់ត្ាគបលោជ្នរ៍បស់
និលោជិ្ត្  24,734   6,115   (702)  (172) 

  165,944   41,024   57,927   14,215  
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11.3. បាំណុ្លពនធអបបបរម 

 
2020 2019 

 
ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

 
 

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4)  

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

     

នាថ្ងៃទី1 នខមររា  2,590   636  1,172 292 
ចាំណាយពនធអបបបរម 29,374 7,205  21,319   5,261  
ពនធអបបបរមនដ្លបានបង់ (29,460) (7,226) (20,028) (4,943) 
ចាំណាយពនធអបបបរមនដ្លទទួល
ស្ថគ ល់(លលើស)/ខាឹះ (20) (5) 127 31 
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ  - 4 - (5) 
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ 2,484 614 2,590 636 
11.4. ឥណ្ទានពនធលលើគបារច់ាំលណ្ញ 

អនុលលាមលៅតាមចាបស់្ថរលពើពនធថ្នគពឹះរាជ្ញណាចគររមពុជ្ញ គរុមហ ុនមនកាត្ពារិចចបងព់នធលលើគបារ់ចាំលណ្ញ
លោយ្ណ្នាតាមអគតា20% ថ្នគបារច់ាំលណ្ញជ្ញប់ពនធ ឬរប៏ងព់នធអបបបរម លោយ្ណ្នា តាមអគតា1% ថ្ន
គបារច់ាំណូ្លសរបុលៅលពលនដ្លពនធមយួណាមនចាំនួនលគចើនជ្ញង។ 

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

     

ពនធពនារ  (108,017)  (26,494) (43,696) (10,784) 
ឥណ្ទានពនធលលើគបារ់ចាំលណ្ញ  (108,017)  (26,494) (43,696) (10,784) 
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11.5. ចាំណាយពនធលលើគបារច់ាំលណ្ញ (ត្) 
ការលផ្ទៀងតទ ត្ព់នធលលើគបារច់ាំលណ្ញ នដ្ល្ណ្នាតាមអគតាពនធជ្ញផ្លូវការលធៀបលៅនរងពនធលលើគបារ់ចាំលណ្ញនដ្ល
បងាា ញរនុងរបាយការណ៍្លទធផ្លលមអតិ្មនដូ្ចខាងលគកាម៖ 

 
2020 2019 

 
ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

 
 

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4)  

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

     

គបារខ់ាត្មនុដ្រពនធ (616,311) (151,169) (989,901) (244,299) 

     

ពនធលលើគបារ់ចាំលណ្ញ 20%  (123,262)  (30,234) (197,980)  (48,860) 

ចាំណាយមនិអាចកាត្រ់ងបាន  127   31  358   88  

ខាត្ពនធនដ្លបានលគបើគបាស់ - - 149,935   37,003  

ពនធពនារជ្ញគទពយសរមមនដ្លទទួល
ស្ថគ ល់ខាឹះលៅឆ្ន ាំមុន 14,760 3,620 - - 

លផ្សងៗ 358   89   3,991   985  

ឥណ្ទានពនធលលើគបារ់ចាំលណ្ញ (108,017) (26,494) (43,696) (10,784) 

ការ្ណ្នាថ្នការចាំណាយពនធលលើគបារច់ាំលណ្ញលនឹះ ្ ឺជ្ញគបធានបទរនុងការពិនិត្យ និងការវាយត្ថ្មលចុងលគកាយរបស់
អាជ្ញា ធរពនធ។ 
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12.  រំណុលបផសងៗ 
 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

     
បងគរចាំណាយលលើគបារ់អតី្ត្ភាពការងារ  123,668   30,573  76,181 18,695 
សាំវធិានធនលលើមលូនិធិលស្ថធននិវត្តន៍

របស់បុ្ គលិរ  337,784   83,507  349,324 85,724 
ចាំណាយបងគរលផ្សងៗ  72,270   17,867  53,335 13,087 
បាំណុ្លពនធគតូ្វបង ់(លគៅពីពនធលលើគបារ់
ចាំលណ្ញ)  8,160   2,017  6,800 1,669 

្ណ្នីគតូ្វទូទាត្ល់ៅសមពន័ធញាតិ្  
(រាំណ្ត្ស់មគ ល់ 23.2) - - 3,452,508 847,241 

បាំណុ្លពនធលផ្សងៗ  31,317   7,742  32,199 7,902 

  573,199   141,706  3,970,347 974,318 
13.  គបារ់រមច ី

 2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
 (រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
រមចពីីសមពន័ធញាតិ្     

អនរគសី ្ួន ធីតា  5,324,068   1,316,210  1,394,597 342,232 
     

(*)  គបាររ់មចដី្ល់ភា្ីពារព់័នធ្ឺជ្ញគបាររ់មចរីយៈលពលនវងនដ្លមនអគតាការគបារ ់5% រនុងមយួឆ្ន ាំលហើយអាចសងដ្ល់
ឆ្ន ាំ 2021 ។
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14.  បែើមទុន 

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
 (រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
បានចុឹះបញ្ជ ី:     
ត្ថ្មលហ ុន 1 ភា្ហ ុន 400,000 លរៀល 10,000,000 2,500,000 10,000,000 2,500,000 

     
ភា្ហ ុនលចញផ្ាយ និងទូទាត្់     
ត្ថ្មលហ ុន 1 ភា្ហ ុន 400,000 លរៀល 10,000,000 2,500,000 10,000,000 2,500,000 
រចនាសមពន័ធភា្ទុនិររបស់គរុមហ ុនមនដូ្ចខាងលគកាមៈ 

 
2020 2019 

 

ភា្រយថ្នភា្
ហ ុនកានក់ាប់ 

ចាំនួនភា្
ហ ុន 

ត្ថ្មល្ិត្ជ្ញ
ពានល់រៀល 

ភា្រយថ្នភា្
ហ ុនកានក់ាប់ 

ចាំនួនភា្
ហ ុន 

ត្ថ្មល្ិត្ជ្ញពាន់
លរៀល 

អនរគសី ្ួន ធីតា 90% 
          

22,500  9,000,000   90% 
          

22,500  9,000,000   

អនរគសី ្ួន លីន្ីម 10%        2,500  1,000,000            10%      2,500  1,000,000            

 100% 25,000   10,000,000  100% 25,000     10,000,000            

 
15. ទុនរគមុងតមរទរបញ្ញតត ិ

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
 (រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ តិ្ត (*)  6,768   1,673  341,920 83,907 
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 (*) បនគមបគមួលទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ៖ 

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
 (រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     
នាថ្ងៃទី 1 នខ មររា  341,920   83,907  341,920 85,097 
ការលផ្ទរ  (335,152)  (82,206) - - 
លលមអៀងពីការបតូររបិូយបណ័្ណ   -     (28) - (1,190) 
នាថ្ងៃទី31 នខធនូ  6,768   1,673  341,920 83,907 
 
ការលផ្ទរពីគបារច់ាំលណ្ញររាទុរលៅទុនបគមុង       គតូ្វបានលធាើល ើងលៅលពលនដ្លសាំវធិានធនតាមបទបបញ្ញត្តិរបស់
ធនាគារជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ ខពស់ជ្ញងសាំវធិានធន CIFRS for SMEs៖ 
 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     
សាំវធិានធនលលើឱ្នភាពថ្នគទពយសរមម    

ហិរញ្ញ វត្ាុតាមបទបបញ្ញ ត្តិរបស់ធនាគារ
ជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ     

-គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារ់ត្មកល់លៅធនាគារ       6,768   1,673  996 244 
-ឥណ្ទានផ្តល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន  934,122   230,933  119,405 29,302 
សាំវធិានធនលលើឱ្នភាពថ្នគទពយសរមម

តាមបទបបញ្ញ ត្តិរបស់ធនាគារជ្ញតិ្ថ្ន
រមពុជ្ញ  940,890   232,606  120,401 29,546 

ការខាត្បងឱ់្នភាពថ្នគទពយសរមម
CIFRS for SME (សមគ ល់7)  934,122   230,933  702,276 172,338 

 
 6,768   1,673  - - 
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16.  ចំណូលពកីារគបារ ់

 2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

 
 (រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
 (រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     
ឥណ្ទានផ្តល់ឲ្យអតិ្ងិជ្ន  1,131,450   277,520  711,032 175,477 
គបារត់្មកល់លៅធនាគារ  15,000   3,679  12,428 3,067 

  1,146,450   281,199  723,460 178,544 
17. ចំណាយពីការគបារ់ 

 2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 
 

 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
 (រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     

គបាររ់មច ី  103,167   25,305  108,163 26,694 
18. ចំណូលរម្គម និងបជ្ើងស្ថរ 

 2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 
 

 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     

 ចាំណូ្លរថ្គម និងលជ្ើងស្ថរ
បានពីឥណ្ទាន 

 ពីឥណ្ទាន  1,610,877  395,113  992,522 244,946 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ  សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរហូ្វា យននន ភីអិលសីុ 

40 

 

19. ចំណូលបផសងៗ 
 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  (រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

 (រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

     

ការទទូលបានមរវញិពីឥណ្ទាននដ្ល
បានលុបលចាល  115,907   28,429  218,979 54,042 

ចាំណូ្លពីគបារពិ់នយ័  43,100   10,571  135,895 33,538 

ខាត្ពីការបតូររបិូយប័ណ្ណ សុទធ (2,421) (594) (159) (39) 

ចាំណូ្លលផ្សងៗ  23,462   5,756  799 197 

   180,048   44,162  355,514 87,738 

20. ចំណាយរុ្គលរិ 
 2020 2019 

 
ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

 

 (រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

 

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

     

គបារល់បៀវត្សន ៍និងចាំណាយ 

ពារព់ន័ធ  1,718,424   421,492  1,705,573  420,921  

សាំវធិានធនលលើគបារល់ស្ថធនិវត្តន៍  53,379   13,093  (3,509) (866) 

សាំវធិានធនលលើគបារអ់តី្ត្ភាពការងារ  24,267   5,952  50,225  12,395  

អត្ាគបលោជ្នរ៍យៈលពលខលី 

លផ្សងៗ  63,967   15,690  67,027  16,542  

 
 1,860,037   456,227   1,819,316   448,992  
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21. ចំណាយគរតិរតតិការបផសងៗ 
  2020 2019 
 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

 

 (រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4)  

(រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

     
ចាំណាយលលើការជួ្ល  429,442   105,333   375,043   92,558  
ចាំណាយលធាើដ្ាំលណ្ើ រ  109,329   26,816   88,859   21,930  
ថ្ងលអាជ្ញា បណ័្ណ   82,783   20,305   71,194   17,570  
ចាំណាយទររ និងអ គ្ិសនី  63,267   15,518   65,710   16,217  
ថ្ងលទាំនារទ់ាំនង  55,414   13,592   55,964   13,811  
ចាំណាយលលើលសវាវជិ្ញជ ជី្វៈ  47,158   11,567   53,832   13,285  
ចាំណាយសនតិសុខ  21,052   5,164  8,714 2,151 
ចាំណាយសមភ រៈការោិល័យ  18,139   4,449   16,748   4,133  
ចាំណាយងត្ចមលង និងលបាឹះពុមព  11,650   2,857   12,120   2,991  
ចាំណាយបណ័្ណ សមជិ្រ  11,023   2,704   12,490   3,082  
ថ្ងលលសវាធនាគារ  6,138   1,506   8,612   2,125  
ចាំណាយពនធលផ្សងៗ (លគៅពីពនធលលើ
គបារច់ាំលណ្ញ  -     -     800   197  
ចាំណាយលផ្សងៗចាំណាយជួ្សជុ្ល 
និងនងទាាំ  27,352   6,708   16,241   4,009 
ចាំណាយលផ្សងៗ  882,747   216,519  786,327 194,059  

 
22. ស្ថច់គបារ់ និងស្ថចគ់បារ់សមមូល 

  2020 2019 

 

ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

 

 (រាំណ្ត្់
សមគ ល់2.4) 

 
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 

ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ដ្ (រាំណ្ត្ស់មគ ល់ 4)  41,702   10,310  41,843  10,268 

គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារត់្មកល់លៅធនាគារជ្ញតិ្
ថ្នរមពុជ្ញ (រាំណ្ត្ស់មគ ល់ 5 (ខ))  26,703   6,602  11,703 2,872 

គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារត់្មកល់លៅធនាគារ 
 (រាំណ្ត្ស់មគ ល់ 6)  676,795   167,316  87,891  21,568 

  745,200   184,228  141,437 34,708 
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23. គរតិរតតិការជាមួយសមព័នធញាតិ និងសមតលុយ 
23.1. គបតិ្បត្តកិារជ្ញមយួសមពន័ធញាតិ្ 

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
គបាររ់មច ី  4,000,000   981,114  391,630 96,651 
ចាំណាយការគបារ់  103,167   25,305  108,163 26,694 
     
រថ្គមសាំរាបអ់នរគ្បគ់្ងសាំខាន់ៗ ៖     
ចាំណាយសគមបន់ាយរនិង 

អនរគ្បគ់្ងសាំខាន់ៗ   203,912   50,015  282,943 69,828 

 

23.2. សមតុ្លយជ្ញមយួនរងសមពន័ធញាតិ្ 

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

 
 (រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     
     

្ណ្នីនដ្លគតូ្វទទួលបានពី 
 អនរគសី ្ួន ធីតា - - 2,000 491 

     
គបាររ់មចពីី អនរគសី ្ួន ធីតា     

សមតុ្លយលៅសល់  5,302,659   1,310,917  1,302,659 319,671 
បងគរការគបារន់ដ្លគតូ្វទូទាត្់  21,409   5,293  91,938 22,561 

  5,324,068   1,316,210  1,394,597 342,232 
     

្ណ្នីនដ្លគតូ្វទូទាត្់លៅ៖     
អនរគសី ្ួន ធីតា - - 2,609,212 640,297 

គរុមហ ុនធានារា៉ាបរ់ងលម្ងគ - - 843,296 206,944 
 - - 3,452,508 847,241 
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24. ភតិសនាជ្ួល 
គរុមហ ុន មនភតិ្សនាលលើការជួ្លការោិល័យជ្ញមយួការសនាជួ្លអបបបរមដូ្ចខាងលគកាម៖  

 2020 2019 

 ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ ពានល់រៀល ដុ្លាល រអាលមររិ 

 
 (រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4)  
(រាំណ្ត្់

សមគ ល់2.4) 
     
តិ្ចជ្ញង 1ឆ្ន ាំ  409,723   101,291  324,225 79,564 
ចាបពី់ 2 ឆ្ន ាំ ដ្ល់ 5 ឆ្ន ាំ  306,888   75,868  486,779 119,455 
  716,611   177,159  811,004 199,019 

25. ពនធជាយថាភាព 
ពនធគតូ្វបានសាិត្លៅលគកាមការគតួ្ត្ពិនិត្យ និងតាមោនអលងកត្លោយគរុមអាជ្ញា ធរ នដ្លផ្តល់សិទធិលោយចាបរ់នុងការ
ោរពិ់នយ័ ោរទ់ណ្ឌ រមម និងការ្ិត្ការគបារ។់  ការអនុវត្តចាប ់ និងបទបបញ្ញត្តិពនធលលើគបតិ្បត្តិការលគចើនគបលភទ
គបឈមនរងបាំណ្រគស្ថយលផ្សងៗគាន ។ 

បញ្ញា ទាាំងលនឹះអាចបលងកើត្ឲ្យមនហ្វនិភយ័ពនធលៅរនុងគពឹះរាជ្ញណាចគររមពុជ្ញ នដ្លមនលរខណ្ៈធាំជ្ញងលៅគបលទស
ដ្ថ្ទលទៀត្។  អនរគ្បគ់្ងលជ្ឿជ្ញរថ់្ន ការលធាើសាំវធិានធនមនលរខណ្ៈគ្បគ់គាន ់លោយនផ្អរលលើការ       បរគស្ថយ
ថ្ននីតិ្រមមពនធ។  រប៏៉ានុនតអាជ្ញា ធរជ្ញបព់ារព់ន័ធអាចនរងមនបាំណ្រគស្ថយខុសគាន  លហើយផ្លប៉ាឹះពាល់ អាចមនទាំហាំ
ធាំ។ 

26. គពរតតិការណ៍ស្ថរវនត 
ផ្លប៉ាឹះពាល់ថ្នការផ្ទុឹះល ើងថ្នណូ្នវលវរីសុរូរ ៉ាណូាដ្ល់គរុមហ ុន 

ចាបត់ាាំងពីនខ មររា ឆ្ន ាំ 2020 ការផ្ទុឹះល ើងថ្ន Coronavirus (“COVID-19”) មនផ្លប៉ាឹះពាល់ដ្ល់ស្ថា នភាព
ពាណិ្ជ្ជរមមជ្ញស្ថរល និងគបលទសរមពុជ្ញ។ គរុមហ ុននរងបនតរ រយរចិត្ត ទុរដ្ រល់ៅលលើសា នភាពថ្ន COVID-19 
និងលឆលើយត្បោ៉ា ងសរមម ចាំលពាឹះផ្លប៉ាឹះព ល់របស់វ លៅលលើសា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ និងលទធ ផ្លគបតិ្បត្តិរ ររបស់         
គរុមហ ុន ។ 

27. បោលនបោបាយ្ណបនយយសខំាន់ៗ 
លគាលនលោបាយ្ណ្លនយយសាំខាន់ៗ នដ្លគតូ្វបានអនុមត័្រនុងការលរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងលនឹះ គតូ្វបាន
រាំណ្ត្ដូ់្ចខាងលគកាម។ លគាលនលោបាយទាាំងលនឹះគតូ្វបានអនុវត្តគបរបលោយសងគតិ្ភាពលៅគ្បក់ារយិបរលិចឆទ
នដ្លបានបងាា ញលលើរនលងនត្មនការបញ្ញជ រល់ផ្សងពីលនឹះ។ 
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27.1. មលូោឋ នថ្នការសរបុរមួ 

 របាយការណ៍្ហរញិ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន រមួមនរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ទីស្ថន រក់ាររណាត ល និងស្ថខារបស់ខលួន។ 
រាល់សមតុ្លយ និងគបតិ្បត្តិការអនតរស្ថខាទាាំងអស់គតូ្វបានលុបបាំបាត្ល់ចាល។ 

27.2. ស្ថចគ់បារ ់និងស្ថចគ់បារស់មមលូ 

 ស្ថចគ់បារ ់ និងស្ថចគ់បារស់មមលូរមួមន ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ដ្ និងសមតុ្លយធនាគារ និងគបារប់លញ្ញ ើលៅធនាគារ             
នដ្លមនកាលវស្ថនតលៅលពលត្មកល់ដ្ាំបូងមនរយៈលពល3នខ  ឬតិ្ចជ្ញង និងការវនិិលោ្ រយៈលពលខលី នដ្លអាចបតូ
រជ្ញស្ថចគ់បារល់ពលណារប៏ានលោយមនហ្វនិភយ័តិ្ចតួ្ចចាំលពាឹះការតល ស់បតូរត្ថ្មល។ 

ស្ថចគ់បារ ់ និងស្ថចគ់បារ់សមមលូ គតូ្វបានរត្គ់តាតាមរ ាំលស់ថ្ងលលដ្ើមលោយលគបើវធីិស្ថស្រសតការគបារ់គបសិទធភាពលៅ
រនុងរបាយការណ៍្ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

27.3. គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារត់្មកល់លៅធនាគារលផ្សងៗ 
គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារត់្មកល់លៅធនាគារ គតូ្វបានរត្់គតាតាមរ ាំលស់ថ្ងលលដ្ើមលោយលគបើវធីិស្ថស្រសតការគបារគ់បសិទធភាព
លៅរនុងរបាយការណ៍្ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

27.4. គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារត់្មកល់ជ្ញមយួធនាគារជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ 

គបារប់លញ្ញ ើ និងគបារត់្មកល់លៅធនាគារជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ នដ្លរមួបញ្ចូ លទាាំងគបារត់្មកល់ធានាលដ្ើមទុនគតូ្វបានរត្គ់តា 
តាមរ ាំលស់ថ្ងលលដ្ើមលោយលគបើវធីិស្ថស្រសតការគបារ់គបសិទធភាព។  

គបារត់្មកល់ធានាលដ្ើមទុនគតូ្វបានររាទុរគសបតាមចាបរ់មពុជ្ញសតីពីគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុលហើយគតូ្វបាន
រាំណ្ត្ល់ោយភា្រយថ្នលដ្ើមទុនអបបបរមនដ្លត្គមូវលោយធនាគារជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញ។ 

គបារត់្មកល់ធានាលដ្ើមទុន មនិអាចផ្តល់ហិរញ្ញបបទានដ្ល់គបតិ្បត្តិការគបចាាំថ្ងៃរបស់គរុមហ ុនលទ លហតុ្ដូ្លចនឹះមនិគតូ្វ
បានចាត្ទុ់រថ្នជ្ញនផ្នរមយួថ្នស្ថចគ់បារ ់ និងសមមលូស្ថចគ់បារស់គមប់បងាា ញរនុងរបាយការណ៍្លាំហូរស្ថច់
គបារល់ ើយ។ 

27.5. ឥណ្ទានផ្តល់ដ្ល់អតិ្ងិជ្ន 
ឥណ្ទានផ្តល់ដ្ល់អតិ្ងិជ្ន ្ឺជ្ញគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុអនិសនទសសនដ្លការទូទាត្គ់បារម់នលរខណ្ៈលងរ ឬអាច
រាំណ្ត្ប់ាន នដ្លមនិមនសគមងត់្ថ្មលរនុងទីផ្ារសរមម លហើយគរុមហ ុនមនិមនបាំណ្ងលរភ់ាល មៗ ឬរនុងរយៈលពលខលី
ណាមយួលនាឹះលទ។ 

ឥណ្ទានផ្តល់ដ្ល់អតិ្ងិជ្នគតូ្វបាន្ណ្នាតាមត្ថ្មលសមគសបបរូនរងការចាំណាយគបតិ្បត្តិការតទ ល់បននាម លហើយ
គតូ្វបាន្ណ្នាជ្ញបនតបនាទ ប់្ ិត្តាមរ ាំលស់ ថ្ងលលដ្ើមលោយលគបើវធីិស្ថស្រសតការគបារគ់បសិទធភាព។ 

27.6. គទពយសរមមលផ្សងៗ 
គទពយសរមមលផ្សងៗ គតូ្វបានរត្់គតាតាមតាមរ ាំលស់ថ្ងលលដ្ើមលោយលគបើវធីិស្ថស្រសត ការគបារគ់បសិទធភាពលៅរនុង                 
របាយការណ៍្ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

27.7. គទពយ និងបរកិាខ រ 
 (រ) ការទទួលស្ថគ ល់ និងការវាស់នវង 
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នផ្នរគទពយ និងបរកិាខ រ     គតូ្វបានរត្គ់តាតាមវធីិស្ថស្រសតថ្ងលលដ្ើម   ដ្ររ ាំលស់បងគរ    និងការខាត្បងប់ងគរលលើឱ្នភាពថ្ន
ត្ថ្មលបងគរគបសិនលបើមន។ 

លៅលពលនផ្នរថ្នគទពយ និងបរកិាខ រមនអាយុកាលលគបើគបាស់ខុសៗគាន  ធាតុ្ទាាំងលនាឹះគតូ្វបានល្ចាត្ទុ់រជ្ញនផ្នរលផ្សងៗ 
(សមសធាតុ្ចមបងៗ) ថ្នគទពយ និងបរកិាខ រ។ 

ចាំលណ្ញ ឬខាត្លលើការលរល់ចញថ្នគទពយ និងបរកិាខ រណាមយួ គតូ្វបានរាំណ្ត្ល់ោយភាពខុសគាន រវាងស្ថច់គបារ់
ទទួលពីការលរ ់ និងត្ថ្មលលោងថ្ននផ្នរលនាឹះ លហើយគតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ជ្ញគបារច់ាំលណ្ញលផ្សងៗលៅរនុង                  
របាយការណ៍្ចាំលណ្ញ ឬខាត្។ 

(ខ)  ការចាំណាយបនាទ ប ់

ថ្ងលលដ្ើមថ្នការតល ស់បតូរធាតុ្មយួថ្នគទពយ និងបរកិាខ រនដ្លបានទទួលស្ថគ ល់រចួមរលហើយ គតូ្វបានបរូបញ្ចូ លលៅរនុង
ត្ថ្មលលោងថ្ននផ្នរលនាឹះ គបសិនលបើវាអាចមនលទធភាពផ្តល់នូវអត្ាគបលោជ្ន៍លសដ្ឋរិចចនាលពលអនា្ត្ដ្ល់គរុមហ ុន 
លហើយត្ថ្មលរបស់វាអាចវាស់នវងបានលោយភាពលជ្ឿជ្ញរ់។ ត្ថ្មលលោងថ្នធាតុ្នដ្លបានជ្ាំនួសលនាឹះគតូ្វបានលុប                 
លចាល។ រាល់ចាំណាយរនុងការនងទាាំគបចាាំថ្ងៃលផ្សងៗ គតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់លៅរនុងរបាយការណ៍្ចាំលណ្ញ ឬខាត្             
រនុងការយិបរលិចឆទនដ្លបានលរើត្ល ើង។ 

(្)  រ ាំលស់ 
រ ាំលស់ថ្នគទពយ គតូ្វបាន្ណ្នាតាមវធីិស្ថស្រសតរ ាំលស់លងរលៅតាមអាយុកាលលគបើសគបាស់បា៉ា ន់ស្ថម នរបស់គទពយសរមម
ដូ្ចខាងលគកាម៖ 
 ចាំនួនឆ្ន ាំ 
ការនរលមអរអាគារ 5 ឆ្ន ាំ ឬ្ិត្តាមរយៈលពលជួ្ល(មយួណានដ្លខលីជ្ញង) 
ោនយនត 3 – 5 ឆ្ន ាំ  
លគ្ឿងសងាា រ រម និងលគ្ឿងបរកិាខ រការោិល័យ 5 ឆ្ន ាំ 
បរកិាខ ររុាំពយទូ័រ 5 ឆ្ន ាំ 

 

27.8. គទពយសរមមអរបីូ 
គទពយសរមមអរបីូ រមួមនអាជ្ញា បណ័្ណ រមមវធីិរុាំពយទូរ័ និងថ្ងលលដ្ើមនដ្លជ្ញបទ់ារទ់ង គតូ្វបានរាំណ្ត្ល់ោយត្ថ្មលលដ្ើមដ្រ
រ ាំលស់បងគរ និងឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលបងគរគបសិនលបើមន។  

គទពយសរមមអរបីូ គតូ្វបានរ ាំលស់នផ្អរលលើវធីិស្ថស្រសតរ ាំលស់លងរតាមអគតា 20% រនុងមយួឆ្ន ាំ។ គបសិនលបើមននរនគបជ្ញ
ស្ថរវនតលៅលលើអគតារ ាំលស់ អាយុកាលលគបើគបាស់ ឬត្ថ្មលលៅសល់ថ្នគទពយសរមមអរបីូលនាឹះ គតូ្វបានរាំណ្ត្ល់ ើងវញិ 
លដ្ើមបឆីលុឹះបញ្ញច ាំងនូវការបា៉ា នស់្ថម នងមី។ 
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27.9. ឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល 

គទពយសរមមមនិនមនហិរញ្ញ វត្ាុ 
ត្ថ្មលលោងថ្នគទពយសរមមមនិនមនហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន គតូ្វបានគតួ្ត្ពិនិត្យល ើងវញិ លៅរាល់កាលបរលិចឆទ              
រាយការណ៍្នីមយួៗ លដ្ើមបរីាំណ្ត្ថ់្នលត្ើមនសញ្ញញ ណាមយួ នដ្លបងាា ញថ្នគទពយសរមមទាាំងលនាឹះមនឱ្នភាព                     
ថ្នត្ថ្មល។ គបសិនលបើមនសញ្ញញ លនាឹះលរើត្លទប ើង ការបា៉ា ន់ស្ថម នលលើត្ថ្មលនដ្លអាចគបមលូមរវញិបានថ្នគទពយសរមមគតូ្វ
បានលធាើលទប ើង។ 

ត្ថ្មលនដ្លអាចគបមលូមរវញិបានថ្នគទពយសរមម ឬឯរតាបលងកើត្ស្ថចគ់បារ ់ ្ឺជ្ញត្ថ្មលនដ្លធាំជ្ញងរវាងត្ថ្មលលគបើគបាស់ 
និងត្ថ្មលសមគសបដ្រចាំណាយលលើការលរល់ចញ។  រនុងការបា៉ា នគ់បមណ្ត្ថ្មលលគបើគបាស់ លាំហូរស្ថចគ់បាររ់ ាំពរងថ្ននរង
ទទួលបាននាលពលអនា្ត្ គតូ្វបានលធាើអបបហ្វរលលើត្ថ្មលបចចុបបននលោយលគបើអគតាការគបារម់នុបងព់នធនដ្លឆលុឹះបញ្ញច ាំង
ការបា៉ា នគ់បមណ្ត្ថ្មលលពលលវលារនុងលរខខណ័្ឌ ទីផ្ារបចចុបបនននិងហ្វនិភយ័ជ្ញរ់លារស់គមបគ់ទពយសរមមទាាំលនាឹះ។   

សគមបល់គាលបាំណ្ងថ្នការគតួ្ត្ពិនិត្យលលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលគទពយសរមម គតូ្វបានោរប់ញ្ចូលគាន ជ្ញគរុមលៅរនុងគរុម
គទពយសរមមតូ្ចៗ នដ្លអាចបលងកើត្ជ្ញលាំហូរស្ថចគ់បារពី់ការលគបើគបាស់លោយមនិពរងនផ្អរលលើលាំហូរស្ថចគ់បារថ់្ន
គទពយសរមមដ្ថ្ទលទៀត្ ឬគរុមគទពយសរមមដ្ថ្ទលទៀត្ (ឯរតាបលងកើត្ស្ថចគ់បារ)់។ 

ការខាត្បងល់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល គតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់គបសិនលបើត្ថ្មលលោងថ្នគទពយសរមម ឬឯរតាបលងកើត្ស្ថចគ់បារ់
មនចាំនួនលលើសពីត្ថ្មលនដ្លអាចគបមលូបានមរវញិ។ ការខាត្បងល់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល គតូ្វបានរត្គ់តាលៅរនុង                
របាយការណ៍្លទធផ្លលមអតិ្។ 

27.10. គបាររ់មច ីនិងបាំណុ្លលផ្សងៗ 
គបាររ់មច ី និងបាំណុ្លលផ្សងៗ គតូ្វបានរត្់គតាតាមរ ាំលស់ថ្ងលលដ្ើមលោយលគបើវធីិស្ថស្រសតការគបារគ់បសិទធភាពលៅរនុង
របាយការណ៍្ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

27.11. សាំវធិានធន  
សាំវធិានធន គតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់លៅលពលនដ្លគរុមហ ុនមនកាត្ពារិចចតាមផ្លូវចាប ់ ឬកាត្ពារិចចគបលោលនា
លពលបចចុបបនន នដ្លជ្ញលទធផ្លថ្នគពរត្តិការណ៍្រនលងផុ្ត្លៅ លហើយមនលទធភាពនដ្លត្គមូវឲ្យមនលាំហូរលចញនូវ            
អត្ាគបលោជ្នល៍សដ្ឋរិចចរនុងការបាំលពញនូវកាត្ពារិចចលនាឹះ លហើយចាំនួនសាំវធិានធនគតូ្វបានបា៉ា ន់ស្ថម នគបរបលោយ
ភាពលជ្ឿជ្ញរ ់។   

សាំវធិានធនគតូ្វបានរាំណ្ត្ល់ោយអបបហ្វរលាំហូរទររគបារ ់ នដ្លរ ាំពរងថ្ននរងគតូ្វទូទាត្ន់ាលពលអនា្ត្ លោយលគបើ             
អគតាមនុបង់ពនធនដ្លឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការបា៉ា នគ់បមណ្ថ្នត្ថ្មលលពលលវលារនុងលរខខណ្ឌ ទីផ្ារបចចុបបនន និងហ្វនិភយ័
ជ្ញរល់ារច់ាំលពាឹះបាំណុ្លទាាំងលនាឹះ។ ត្ថ្មលថ្នអបបហ្វរ គតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ជ្ញចាំណាយហិរញ្ញបបទាន។ 

27.12. អត្ាគបោជ្ននិ៍លោជិ្ត្ 

(រ)មលូនិធិលស្ថធននិវត្តន ៍
 គរុមហ ុន បានផ្តល់ជូ្នអត្ាគបលោជ្នដ៍្ល់និលោជិ្ត្ តាមលគាលនិលោបាយមលូនិធិលស្ថធននិវត្តនរ៍បស់ខលួន។ 

បុ្ គលិរនដ្លបានបាំលពញការងារបានបីនខ គតូ្វចូលរមួរនុងមលូនិធិលស្ថធននិវត្តនប៍ុ្ គលិរ។ បុ្ គលិររមួចាំនណ្រ 5% 
ថ្នគបារន់ខ លហើយគរុហ ុនរមួចាំនណ្រនូវចាំនួនដួ្ចគាន លៅរនុងមលូនិធិ។
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 មលូនិធិលស្ថធននិវត្តន៍បុ្ គលិរ នរងគតូ្វទូទាត្់លៅលពលចូលនិវត្តន ៍ លពលលាឈប ់ និងលពលបញ្ឈបពី់ការងារ                   
ដូ្ចខាងលគកាម៖ 

 អគតាមលូនិធិលស្ថធននិវត្តនន៍ដ្លគតុ្វទទួល 
រយៈលពលបាំលពញការងារ ការរមួចាំនណ្ររបស់បុ គ្លិរ  ការរមួចាំនណ្ររបស់គរុមហ ុន 
 
តិ្ចជ្ញង 2 ឆ្ន ាំ 100% 0% 
2 ឆ្ន ាំ 100% 70% 
3 ឆ្ន ាំ 100% 80% 
4 ឆ្ន ាំ 100% 90% 
5 ឆ្ន ាំ 100% 100% 
លគចើនជ្ញង 6 ឆ្ន ាំ 100% 110% (គបារឧ់បត្ាមភបននាម 10%) 

  បុ្ គលិរទាាំងឡាយណានដ្លបានបញ្ឈបពី់ការងារនដ្លលោយស្ថរការគបគពរត្តខុសឆគង នរងទទួលបានគបារន់ដ្លនត្
ចាំនណ្ររបស់ពួរគាត្ន់ដ្លបានបងន់ត្ប៉ាលុណាណ ឹះ លទាឹះបីជ្ញពួរគាត្ប់ាំលពញការងារយូរប៉ាុណាណ រល៏ោយ។  

(ខ)អត្ាគបលោជ្ននិ៍លោជិ្ត្រយៈលពលនវងលផ្សងៗ 
កាត្ពារិចចរបស់គរុមហ ុនចាំលពាឹះអត្ាគបលោជ្ននិ៍លោជិ្ត្រយៈលពលនវង នដ្លរមួមនគបារអ់តី្ត្ភាពការងារ                
្ឺជ្ញចាំណាយលលើអត្ាគបលោជ្ន ៍ នដ្លនិលោជិ្ត្គតូ្វទទួលបានរនុងការបាំលពញការងាររនុងការយិបរលិចឆទមនុ និង              
បចចុបបនន។ អត្ាគបលោជ្ន៍និលោជិ្ត្រយៈលពលនវង គតូ្វបានលធាើអបបហ្វរលដ្ើមបរីាំណ្ត្ត់្ថ្មលបចចុបបនន។ ការវាស់នវងល ើង
វញិ គតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ជ្ញចាំលណ្ញ ឬខាត្។ 

27.13. ភា្លាភ 

ភា្លាភនដ្លបានគបកាស និងអនុមត័្លោយភា្ទុនិររបស់គរុមហ ុន មនុលពលចុងការយិបរលិចឆទគតូ្វបានទទួល
ស្ថគ ល់ជ្ញបាំណុ្ល និងគតូ្វបានកាត្ល់ចញពីគបារច់ាំលណ្ញររាទុរលៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

ភា្លាភនដ្លបានគបកាស និងអនុមត័្លោយភា្ទុនិររបស់គរុមហ ុនបនាទ បពី់កាលបរលិចឆទរាយការណ៍្មិនគតូ្វ
បានទទួលស្ថគ ល់ថ្នជ្ញបាំណុ្លលទ ប៉ានុនតគតូ្វបានបងាា ញជ្ញរាំណ្ត្គ់តាលៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

27.14. ការគបារ ់
ចាំណូ្ល និងចាំណាយការគបារគ់តូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ចាំលណ្ញឬខាត្លោយលគបើវធីិស្ថស្រសតការគបារគ់បសិទធភាព។                        
អគតាការគបារគ់បសិទធិភាព ្ឺជ្ញអគតានដ្លអាចលធាើអបបហ្វរស្ថចគ់បារន់ដ្លរ ាំពរងថ្ននរងទូទាត្ឬ់នរងគតូ្វទទួលតាម                      
រយៈអាយុកាលរ ាំពរងទុររបស់គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុ (ឬរយៈលពលខលីជ្ញងគបសិនលបើសមគសប) 
ឱ្យមរលសមើនរងត្ថ្មលលោងថ្នគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុលនាឹះ។  

លៅលពល្ណ្នាអគតាការគបារ់គបសិទធភាព គរុមហ ុនគតូ្វបា៉ា នស់្ថម នលាំហូរស្ថច់គបារន់ាលពលអនា្ត្លោយ
ពិចារណាលលើលរខខណ័្ឌ ទាាំងអស់របស់រិចចសនាឧបររណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ប៉ានុនតមនិនមនការបាត្់បងឥ់ណ្ទានលនាឹះលទ។ 
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ការ្ណ្នាអគតាការគបារគ់បសិទធិភាពរមួមនថ្ងលគបតិ្បត្តិការ និងរថ្គមទាាំងអស់នដ្លបានបង ់ឬទទួលនដ្លជ្ញនផ្នរ
ភាជ បន់រងអគតាការគបារ់គបសិទធភាព។ ថ្ងលលដ្ើមគបតិ្បត្តិការរមួមនការចាំណាយបននាមលរើត្ល ើងលោយតទ ល់លៅនរង
ការទិញ ឬលរថ់្នគទពយហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

27.15. រថ្គម និងលជ្ើងស្ថរ 
ចាំណូ្លនិងចាំណាយរថ្គម និងលជ្ើងស្ថរនដ្លភាជ បន់រងអគតាការគបារគ់បសិទធិភាពរបស់គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និង
បាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបានរមួបញ្ចូលលៅរនុងអគតាការគបារគ់បសិទធិភាព។ 

ចាំណូ្លរថ្គម និងលជ្ើងស្ថរលផ្សងៗ គតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់លៅលពលបាំលពញលសវារមម។ គបសិនលបើរិចចសនាឥណ្ទាន
មនិគតូ្វរ ាំពរងថ្ននរងមនលទធផ្លរនុងការដ្រគបារឥ់ណ្ទានលនាឹះ រថ្គមលលើការសនាផ្តល់ឥណ្ទានគតូ្វបានទទួល
ស្ថគ ល់ លោយនផ្អរលលើមលូោឋ ន រ ាំលស់លងរលៅតាមលងរលវលាថ្នរិចចសនាឥណ្ទាន។ 

ចាំណាយរថ្គម និងលជ្ើងស្ថរលផ្សងៗពារព់ន័ធជ្ញចមបងលលើរថ្គមគបតិ្បត្តិការ និងលសវារមមត្រូវបានករ់ត្ាជាចំណាយ នៅនេលដែលនេវាកម្មត្រូវបាន
ទទួល។ 

27.16. ភតិ្សនា 
ភតិ្សនា គតូ្វបានចាត្់ថ្នន រជ់្ញភតិ្សនាហិរញ្ញ វត្ាុលៅលពលនដ្លលរខខណ័្ឌ ថ្នភតិ្សនាលនាឹះ លផ្ទរជ្ញស្ថរវនតនូវរាល់
ហ្វនិភយ័ សិទិធអាគស័យផ្ល និងរមមសិទិធថ្នគទពយសរមមភតិ្សនាដ្ល់គរុមហ ុន។ ភតិ្សនាលផ្សងលទៀត្ គតូ្វបាន
ចាត្ថ់្នន រជ់្ញភតិ្សនាគបតិ្បត្តិការ។ 

សិទធិលៅលលើគទពយសរមមលគកាមភតិ្សនាហិរញ្ញ វត្ាុ គតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ជ្ញគទពយសរមមរបស់គរុមហ ុន តាមត្ថ្មល               
សមគសប (ឬគបសិនលបើទាបជ្ញងគតូ្វយរត្ថ្មលបចចុបបននថ្នការទូទាត្អ់បបបរមលលើភតិ្សនា) លៅលពលចាប់លផ្តើមថ្ន           
ភតិ្សនា។ បាំណុ្លពារព់ន័ធនដ្លគតូ្វទូទាត្ស់ងលៅឲ្យភតិ្បតី្ គតូ្វបានរត្់គតារនុងរបាយការណ៍្ស្ថា នភាព              
ហិរញ្ញ វត្ាុ ជ្ញបាំណុ្លភតិ្សនាហិរញ្ញ វត្ាុ។ ការទូទាត្ភ់តិ្សនាគតូ្វបាននបងនចររវាងចាំណាយហិរញ្ញបបទាន និងការ
កាត្ប់នាយបាំណុ្លភតិ្សនាលដ្ើមបទីទួលបាននូវអគតាការគបារល់ងរមយួលលើសមតុ្លយបាំណុ្លនដ្លលៅសល់។ 
ចាំណាយហិរញ្ញបបទានគតូ្វបានដ្រលចញលៅលពលលធាើការវាស់នវងជ្ញចាំលណ្ញ ឬខាត្ ។ គទពយសរមមលគកាមភតិ្សនា
ហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបានរមួបញ្ចូលរនុងគទពយ និងបរកិាខ រលហើយគតូ្វលធាើរ ាំលស់និងបា៉ា ន់គបមណ្ឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលដូ្ចគាន លៅនរង
គទពយ សរមមលផ្សងលទៀត្របស់គរុមហ ុនផ្ងនដ្រ។ 

ថ្ងលឈនួល នដ្លគតូ្វទូទាត្់លលើភតិ្សនាគបតិ្បត្តិការ គតូ្វបានរត្គ់តាជ្ញចាំលណ្ញ ឬខាត្តាមមលូោឋ នរ ាំលស់លងរលៅ
តាមលងរលវលាថ្នភតិ្សនា។ 

27.17. ពនធលលើគបារច់ាំលណ្ញ 
ពនធលលើគបារ់ចាំលណ្ញរមួមនពនធលលើគបារច់ាំលណ្ញគបចាាំឆ្ន ាំ និងពនធពនារ។ ពនធលលើគបារច់ាំលណ្ញគបចាាំឆ្ន ាំ  និង           
ពនធពនារគតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ជ្ញចាំលណ្ញឬខាត្លលើរនលងនត្ធាតុ្ណានដ្លបានទទួលស្ថគ ល់រនុងរបាយការណ៍្ 
លទធផ្លលមអិត្លផ្សងលទៀត្។ 

ពនធលលើគបារ់ចាំលណ្ញគបចាាំឆ្ន ាំ ្ឺជ្ញពនធនដ្លរ ាំពរងថ្នគតូ្វបងល់ៅលលើគបារច់ាំលណ្ញជ្ញបព់នធគបចាាំឆ្ន ាំលោយលគបើអគតា
ពនធនដ្លបានអនុមត័្ ឬបានអនុមត័្ជ្ញអាទិ៍លៅកាលបរលិចឆទថ្នការរាយការណ៍្ និងនិយត័្ភាពទាាំងឡាយលៅលលើ
ពនធគតូ្វបងពី់ឆ្ន ាំមនុៗ។ 
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ពនធពនារគតូ្វបានរាំណ្ត្ល់ៅលលើភាពលលមអៀងរវាងត្ថ្មលលោងថ្នគទពយសរមម និងបាំណុ្លលៅរនុងរបាយការណ៍្          
ហិរញ្ញ វត្ាុ និងត្ថ្មលលោងសគមបក់ារ្ិត្ពនធ (លៅថ្នភាពលលមអៀងបលណាត ឹះអាសនន)។ 

 

 ពនធពនារនដ្លជ្ញបាំណុ្ល គតូ្វទទួលស្ថគ ល់លលើភាពលលមអៀងបលណាត ឹះអាសនន នដ្លរ ាំពរងថ្ននរងបលងកើនគបារច់ាំលណ្ញ
 នដ្លជ្ញបព់នធនាលពលអនា្ត្។ ពនធពនារជ្ញគទពយសរមម គតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់សគមបភ់ាពលលមអៀងងបលណាត ឹះ
 អាសននទាាំងឡាយណា នដ្លរ ាំពរងថ្ននរងកាត្់បនាយគបារច់ាំលណ្ញជ្ញបព់នធនាលពលអនា្ត្រមួទាាំងការខាត្ពនធ ឬ   
 ឥណ្ទានពនធនដ្លមនិទានប់ានលគបើគបាស់លផ្សងៗ។ ពនធពនារជ្ញគទពយសរមមគតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់តាមចាំនួននដ្ល
 ្ិត្ថ្នអាចលគបើគបាស់បានខពស់បាំផុ្ត្ លោយនផ្អរលលើមូលោឋ នគបារ់ចាំលណ្ញជ្ញបព់នធនាលពលបចចុបបនន ឬនាលពល
 អនា្ត្លហើយមនលទធភាពខពស់រនុងការអាច   យរមរលគបើគបាស់បាន។ 

ត្ថ្មលលោងសុទធថ្នពនធពនារជ្ញគទពយសរមម    គតូ្វបានគតួ្ត្ពិនិត្យល ើងវញិលៅលរៀងរាល់កាលបរលិចឆទរាយការណ៍្ និង
គតូ្វបានលធាើនិយត័្ភាពលដ្ើមបឆីលុឹះបញ្ញច ាំងពីការវាយត្ថ្មលគបារច់ាំលណ្ញជ្ញបព់នធនាលពលអនា្ត្។ និយត័្ភាពទាាំងលនាឹះ            
គតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ជ្ញចាំលណ្ញ ឬខាត្លៅរនុងរបាយការណ៍្លទធផ្លលមអតិ្ លលើរនលងនត្និយត័្ភាពនដ្លពារ់
ពន័ធនរងខទងច់ាំណូ្ល ឬចាំណាយ នដ្លគតូ្វទទួលស្ថគ ល់រនុងរបាយការណ៍្លទធផ្លលមអិត្លផ្សងៗលោយនិយ័ត្ភាព
លនាឹះគតូ្វនត្ទទួលស្ថគ ល់លៅរនុងរបាយការណ៍្លទធផ្លលមអតិ្លផ្សងៗ។ 

 ពនធពនារ គតូ្វបាន្ណ្នាតាមអគតាពនធនដ្លលគបើសគមបក់ារ្ណ្នាគបារច់ាំលណ្ញជ្ញបព់នធ (ការខាត្ពនធ) រនុង 
 ការយិបរលិចឆទនដ្លពនធពនារជ្ញគទពយសរមមរ ាំពរងថ្ននរងលគបើគបាស់បាន ឬបាំណុ្លជ្ញពនធពនារ រ ាំពរងថ្ននរងគតូ្វ
 ទូទាត្ល់ោយលគបើអគតាពនធនដ្លបានអនុម័ត្ ឬបានរាំណ្ត្ជ់្ញអាទិ៍នាលៅសគមបក់ាលបរលិចឆទរាយការណ៍្។ 

27.18. គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុនិងបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុ 

 (រ) ការទទួលស្ថគ ល់ 

គរុមហ ុន ទទួលស្ថគ ល់ដ្ាំបងូនូវគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុលៅលពលនដ្លគរុមហ ុនបានកាល យជ្ញភា្ី
ថ្នការផ្តល់រិចចសនាថ្នឧបររណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុនដ្លបានវាស់នវងដ្ាំបងូតាមត្ថ្មលសមគសបបរូនរងចាំណាយគបតិ្បត្តិការ
នដ្លរមួចាំនណ្រលោយតទ ល់លៅលលើការទិញលរគ់ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុលនាឹះ។ 

 (ខ) ចាំណាត្ថ់្នន រ ់

គរុមហ ុនគតូ្វចាត្ច់ាំណាត្ថ់្នន រគ់ទពយហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ខលួនជ្ញឧបររណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុតាមមូលោឋ ន
គសបនដ្លមននចងរនុងនផ្នរទី11 ថ្នមលូោឋ នឧបររណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 (្) ការឈបទ់ទួលស្ថគ ល់ 

គរុមហ ុន ឈបទ់ទួលស្ថគ ល់គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុលៅលពលនដ្លសិទធិទទួលបានស្ថចគ់បារត់ាមរិចចសនាថ្នគទពយ
សរមមលនាឹះផុ្ត្រាំណ្ត្ ់ ឬគរុមហ ុនបានលផ្ទរសិទធិរនុងការទទួលបានស្ថចគ់បារត់ាមរិចចសនារនុងគបតិ្បត្តិការនដ្ល   
ហ្វនិភយ័ និងផ្លចាំលណ្ញថ្នភាពជ្ញមច ស់រមមសិទធិលលើគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបានលផ្ទរលចញទាាំងមនិលផ្ទរលចញ ឬ
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ទាាំងមនិររាហ្វនិភយ័ និងផ្លចាំលណ្ញថ្នភាពជ្ញមច ស់រមមសិទធិលលើគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងមនិររាការគ្បគ់្ង
លៅលលើគទពយសរមមនដ្លលផ្ទរលចញ។  

គរុមហ ុន មនិទទួលស្ថគ ល់បាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុ លៅលពលកាត្ពារិចចរិចចសនាគតូ្វបានរ ាំស្ថយឬលុបលចាល ឬផុ្ត្                               
រាំណ្ត្។់ 

  ( ) ការកាត្រ់ង 

គទពយសរមម និងបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបានកាត្់រង លហើយត្ថ្មលលោងសុទធគតូ្វបងាាា ញលៅរនុងរបាយការណ៍្ស្ថា នភាព
ហិរញ្ញ វត្ាុ លៅលពលគរុមហ ុនមនសិទធិតាមផ្លូវចាបល់ដ្ើមបទូីទាត្ ់ និងមនបាំណ្ងលធើាការទូទាត្ល់លើមលូោឋ នត្ថ្មលសុទធ 
ឬ លដ្ើមបទីទួលស្ថគ ល់គទពយសរមម និងទូទាត្ប់ាំណុ្លជ្ញគបចាាំ។ 

 (ង) ការវាស់នវងថ្ងលលដ្ើមរ ាំលស់ 

រ ាំលស់ថ្ងលលដ្ើមថ្នគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំណុ្លហិរញ្ញ វត្ាុ ្ឺជ្ញចាំនួននដ្លគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុនិងបាំណុ្ល               
ហិរញ្ញ វត្ាុនដ្លបានរត្់គតាតាមថ្ងលលដ្ើមដ្ាំបងូ ដ្រការទូទាត្ថ់្ងលលដ្ើមបូរ ឬដ្រចាំនួនរ ាំលស់បងគរលោយលគបើវធីិស្ថស្រសតការ
គបារគ់បសិទធិភាពថ្នភាពខុសគាន រវាងចាំនួនទររគបារន់ដ្លបានទទួលស្ថគ ល់ដ្ាំបូង និងចាំនួនដ្ល់កាលរាំណ្ត្ ់ដ្រឱ្
នភាពថ្នត្ថ្មល។ 

 (ច) ការវាស់នវងត្ថ្មលសមគសប 

ត្ថ្មលសមគសប្ឺជ្ញត្ថ្មលនដ្លគតូ្វបានទទួលលដ្ើមបលីរគ់ទពយសរមម ឬបង់លដ្ើមបលីផ្ទរបាំណុ្លរនុងគបតិ្បត្តិការរវាង           
អនរចូលរមួទីផ្ារលៅកាលបរលិចឆទថ្នការវាស់នវងជ្ញលគាល ឬរនុងររណី្នដ្លមនិមន គតូ្វយរទីផ្ារនដ្លមន                 
អត្ាគបលោជ្នប៍ាំផុ្ត្នដ្លគរុមហ ុនទទួលបានលៅកាលបរលិចឆទលនាឹះ។ ត្ថ្មលសមគសបថ្នបាំណុ្លឆលុឹះបញ្ញច ាំងពី                  
ហ្វនិភយ័មនិដ្ាំលណ្ើ រការរបស់វាលនាឹះលទ។ 

គរុមហ ុនអាចវាស់នវងត្ថ្មលសមគសប លោយលគបើគបាស់ត្ថ្មលបា៉ា ន់ស្ថម ននដ្លបានដ្រគសងពី់ទីផ្ារសរមមសគមប់
ឧបររណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលនាឹះ។ ទីផ្ារគតូ្វបានចាត្ទុ់រថ្នសរមម គបសិនលបើគបតិ្បត្តិការសគមប់គទពយសរមម ឬបាំណុ្ល           
គតូ្វលរើត្ល ើងលោយមនបរមិណ្គ្បគ់គានល់ដ្ើមបផី្តល់ព័ត្ម៌នអាំពីត្ថ្មលជ្ញគបចាាំ។ 

គបសិនលបើមនិមនត្ថ្មលបា៉ា នស់្ថម នពីទីផ្ារសរមមលទលនាឹះ គរុមហ ុនអាចលគបើបលចចរលទសវាយត្ថ្មលនដ្លលគបើគបាស់        
ធាតុ្ចូលនដ្លអាចសលងកត្បាន និងកាត្ប់នាយការលគបើគបាស់ធាតុ្ចូលនដ្លមិនអាចគ្បគ់្ងបាន។ បលចចរលទស               
វាយត្ថ្មលនដ្លគតូ្វបានលគជ្ើសលរ ើស រមួបញ្ចូលរតាត ទាាំងអស់នដ្លអនរចូលរមួរនុងទីផ្ារពិចារណាលលើការរាំណ្ត្ ់         
ត្ថ្មលគបតិ្បត្តិការ។ 

ភសដុតាងលអបាំផុ្ត្ថ្នត្ថ្មលសមគសបថ្នឧបររណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុលៅលពលទទួលស្ថគ ល់ដ្ាំបងូជ្ញធមមតា ្ឺជ្ញត្ថ្មលគបតិ្បត្តិ
ការ លៅលពលទទួល ឧទាហរណ៍្ ត្ថ្មលសមគសបថ្នត្ថ្មលត្បសនងនដ្លបានផ្តល់ឲ្យឬទទួលបាន។ គបសិនលបើគរុមហ ុន
រាំណ្ត្ថ់្នត្ថ្មលសមគសបស្ថគ ល់ដ្ាំបងូខុសគាន ពីត្ថ្មលគបតិ្បត្តិការ លហើយត្ថ្មលសមគសបមនិមនការបញ្ញជ រពី់សគមង់
ត្ថ្មលពីទីផ្ារសរមមសគមបគ់ទពយសរមម ឬបាំណុ្ល គសលដ្ៀងគាន  និងមិននផ្អរលលើបលចចរលទសវាយត្ថ្មលនដ្លលគបើគបាស់
ទិនននយ័ពីទីផ្ារនដ្លអាចសលងកត្បានលនាឹះ ឧបររណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបានវាស់នវងដ្ាំបងូតាមត្ថ្មលសមគសបលោយ         
និយត្រមម លដ្ើមបពីនារភាពខុសគាន រវាងត្ថ្មលសមគសបថ្នការទទួលស្ថគ ល់ដ្ាំបងូនិងត្ថ្មលគបតិ្បត្តិការ។  
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  បនាទ បម់រភាពខុសគាន លនាឹះគតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ជ្ញចាំលណ្ញ ឬខាត្លោយនផ្អរលលើមលូោឋ នសមគសបថ្នអាយុ
កាលឧបររណ៍្ ប៉ានុនតមនិយូរជ្ញងលពលនដ្លលធាើការវាយត្ថ្មល្ឺគតូ្វបានគាាំគទទាាំងគសុងលោយទិនននយ័ទីផ្ារនដ្ល
អាចសលងកត្បាន ឬគបតិ្បត្តិការគតូ្វបានបិទ។ 

គរុមហ ុន ទទួលស្ថគ ល់ការលផ្ទររវាងរគមតិ្ថ្នឋានានុគរមត្ថ្មលសមគសបនាចុងការយិបរលិចឆទរនុងអាំ ុងលពលនដ្លការ
តល ស់បតូរបានលរើត្ល ើង។ 

 (ឆ) ការរាំណ្ត្អ់ត្តសញ្ញញ ណ្ និងការវាស់នវងថ្នឱ្នភាព 

ភសតុតាងនដ្លបញ្ញជ រពី់ឱ្នភាព 

នាកាលបរលិចឆទរាយការណ៍្នីមយួៗ គរុមហ ុនវាយត្ថ្មលថ្នលត្ើមនភសតុតាងជ្ញរន់សតងថ្នគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុនដ្ល
គតូ្វបានវាស់នវងលោយថ្ងលលដ្ើម ឬរ ាំលស់ថ្ងលលដ្ើមមនសញ្ញញ ណ្ឱ្នភាពឬលទ។ គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬគរុមគទពយ
សរមមហិរញ្ញ វត្ាុ គតូ្វបានកាត្ប់នាយលៅលពលមនភសដុតាងបងាា ញថ្នគពរត្តិការណ៍្ខាត្បងប់ានលរើត្ល ើងបនាទ បពី់
ការទទួលស្ថគ ល់ដ្ាំបងូថ្នគទពយសរមម លហើយគពរត្តិការណ៍្ខាត្បងម់នផ្លប៉ាឹះពាល់ដ្ល់លាំហូរស្ថចគ់បារន់ាលពល
អនា្ត្ថ្នគទពយសរមមនដ្លអាចបា៉ា នស់្ថម នបាន។ 

ភសតុតាងនដ្លបញ្ញជ រថ់្នគទពយសរមមមនឱ្នភាព រមួមន៖ 

- ការលាំបារនផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុជ្ញស្ថរវនតរបស់អនរខចី ឬអនរលបាឹះផ្ាយ 
- ភាពមនិលទៀងទាត្ឬ់ការលុបលចាលលោយអនរខចី 
- ការលរៀបចាំល ើងវញិនូវលរខខ័ណ្ឌ ទូទាត្់សង នដ្លគរុមហ ុនមនិបានរ ាំពរងទុរ 
- សញ្ញញ ណ្បងាា ញថ្នរូនបាំណុ្ល នរងជួ្បគបទឹះការរសយ័ធន  
- ការបាត្ប់ងថ់្នទីផ្ារសរមមសគមបម់លូប័គត្ ឬ 
- ទិនននយ័ នដ្លអាចសលងកត្បានទារទ់ងលៅនរងគរុមថ្នគទពយសរមមដូ្ចជ្ញការតល ស់បតូរអវជិ្ជមនថ្នស្ថា ន

ភាពទូទាត្រ់បស់រូនបាំណុ្ល ឬអនរលបាឹះផ្ាយលៅរនុងគរុម ឬលរខខ័ណ្ឌ លសដ្ឋរិចចនដ្លទារទ់ងនរងលាំនាាំ
លដ្ើមលៅរនុងគរុម។ 

 ការវាយត្ថ្មលលទាល និងជ្ញគរមុ 

រាល់គទពយសរមមលទាលស្ថរវនត គតូ្វបានវាយត្ថ្មលលផ្សងៗពីគាន ចាំលពាឹះឱ្នភាព។ 

គទពយសរមម នដ្លគតូ្វបានល្ររល ើញថ្នមិនមនឱ្នភានគតូ្វបានវាយត្ថ្មលរមួគាន សគមបឱ់្នភាពនដ្លបានលរើត្
ល ើងប៉ានុនតមនិទានប់ានរាំណ្ត្ប់ញ្ញជ រល់ៅល ើយ។ 
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សមសធាតុ្នីមយួៗថ្នបលុរគបទានឱ្នភាពលគៅឬសរបុ គតូ្វអនុវត្តលៅលលើគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុនដ្លគតូ្វបានវាយ
ត្ថ្មលលផ្សងពីគាន ចាំលពាឹះឱ្នភាព លហើយគតូ្វបានល្ររល ើញថ្នមនអនង់យលរៀងៗខលួនលោយនផ្អរលលើការបា៉ា ន់ស្ថម នដ្៏
គបលសើរបាំផុ្ត្របស់អនរគ្បគ់្ងលលើត្ថ្មលបចចុបបននថ្នលាំហូរស្ថចគ់បារន់ដ្លរ ាំពរងថ្ននរងទទួលបាន។ រនុងការបា៉ា ន់ស្ថម ន
លាំហូរស្ថចគ់បារទ់ាាំងលនឹះ អនរគ្បគ់្ងលធាើការវនិិចឆយ័អាំពីស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់រូនបាំណុ្ល និងត្ថ្មលនដ្លអាច
រាំណ្ត្ប់ានថ្នគទពយបញ្ញច ាំណាមយួ។ ឱ្នភាពថ្នគទពយសរមមនីមយួៗ គតូ្វបានវាយត្ថ្មលលលើ្ុណ្គបលោជ្នរ៍បស់វា
លហើយយុទធស្ថស្រសត និងការបា៉ា នគ់បមណ្លាំហូរស្ថចគ់បារន់ដ្លអាចររបានមរវញិគតូ្វបានអនុមត័្លោយអនរ
គ្បគ់្ងលោយឯររាជ្យ។ 

សមសធាតុ្រមួថ្នបលុរគបទានសរបុគត្វូបានបលងកើត្ល ើងសគមប៖់ 

• គរុមថ្នគបារ់រមចមីនលរខណ្ៈដូ្ចគាន នដ្លមនិគតូ្វបានចាត្ទុ់រថ្នមនលរខណ្ៈស្ថរវនតលទាល និង 
• គរុមថ្នគទពយសរមមនដ្លមនលរខណ្ៈលទាលស្ថរវនត ប៉ានុនតមនិគតូ្វបានល្ររល ើញថ្នមនឱ្នភាព 

 សាំវធិានធនជ្ញគរុមថ្នគបាររ់មច ី នដ្លមនលរខណ្ៈដូ្ចគាន គតូ្វបានបលងកើត្ល ើងលោយលគបើវធីិស្ថស្រសតសាិតិ្ ដូ្ចជ្ញ                   
វធីិស្ថស្រសតអគតាបនត ឬសគមប់បណាត ឥណ្ទានតូ្ចៗ នដ្លមនពត័្ម៌នមិនគ្បគ់គាន ់ ឬរបូមនតនផ្អរលលើបទ
ពិលស្ថធនអ៍គតាការខាត្បងល់ោងតាមនិនាន ការពីមនុ។ 

 រនុងការវាយត្ថ្មលសាំវធិានធនលលើឱ្នភាពជ្ញគរុម ្ណ្ៈគ្បគ់្ងពិចារណាលលើរតាត ដូ្ចជ្ញ្ុណ្ភាពឥណ្ទាន ទាំហាំ
ផ្លបគ័ត្ ការគបមលូផ្តុ ាំ និងរតាត លសដ្ឋរិចច។ លដ្ើមបបីា៉ា នគ់បមណ្នូវសាំវធិានធនចាាំបាច ់ការបា៉ា នស់្ថម នគតូ្វបានបលងកើត្
ល ើងលដ្ើមបរីាំណ្ត្ពី់រលបៀបការខាត្បង់ជ្ញយថ្នផ្ល គតូ្វបានយរ ា្ំរតូាមនិងត្គមូវបញ្ចូ លបា៉ា រា៉ា នម៉ាគត្ នដ្លនផ្អរលលើ
បទពិលស្ថធន៍ពីមនុ និងស្ថា នភាពលសដ្ឋរិចចបចចុបបនន។ ភាពគត្រមគតូ្វថ្នសាំវធិានធនអាគស័យលលើការសនមត្ម៉ានូដ្ល 
និងបា៉ា រា៉ា នម៉ាគត្នដ្លគតូ្វបានលគបើរនុងការរាំណ្ត្ស់ាំវធិានធនរមួ។ 

 ការវាស់នវង 

 សាំវធិានធនលលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលថ្នគទពយសរមមវាស់នវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលលដ្ើម គតូ្វបាន្ណ្នាពីភាពខុសគាន រវាងត្ថ្មល
លោងនិងត្ថ្មលបចចុបបននថ្នលាំហូរស្ថចគ់បារន់ាលពលអនា្ត្នដ្លគតូ្វបានកាត្់បនាយតាមអគតាការគបារគ់បសិទធ
ភាពលលើត្ថ្មលដ្ាំបងូគទពយសរមមលនាឹះ។ 

 ត្ាំហយថ្នឱ្នភាព និងលុបលចាល 

 គបសិនលបើរនុងរយៈលពលជ្ញបនតបនាទ ប ់សាំវធិានធនលលើឱ្នភាពមនការងយចុឹះអាចទារទ់ងលៅនរងគពរត្តិការណ៍្នដ្ល
លរើត្ល ើងបនាទ បពី់ឱ្នភាពគតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ គរុមហ ុនគតូ្វដ្រលចញការខាត្បងថ់្នឱ្នភាពនដ្លបានទទួល
ស្ថគ ល់ពីមនុលោយតទ ល់ ឬលោយការនិយត្ភ័ាព្ណ្លនយយសាំវធិានធន។ 

 ត្ាំហយសាំវធិានធនមនិអាចលលើសពីត្ថ្មលលោងថ្នគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ដ្រសាំវធិានធន) នដ្លលលើសពីចាំនួនត្ថ្មល
លោងនដ្លឱ្នភាពត្ថ្មលមនិគតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ពីមនុ។ គរុមហ ុនគតូ្វទទួលស្ថគ ល់ចាំនួនទររគបារន់រត្គមូវលៅរនុង
របាយការណ៍្ចាំលណ្ញ ឬខាត្។ 

 គរុមហ ុនលុបលចាលបាំណុ្ល ឬបាំណុ្លវនិិលោ្មយួនផ្នរខលឹះ ឬទាាំងអស់នដ្លពារព់ន័ធនរងគបារស់ាំវធិានធនលលើ         
ឱ្នភាពត្ថ្មលលៅលពលអនរគ្បគ់្ងរាំណ្ត្់ថ្នមនិមនលទធភាពមនិអាចគបមលូមរវញិ។



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ  សហគ្ិនភាព ម៉ា យគរហូ្វា យននន ភីអិលសីុ 
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27.19. ទុនបគមងុតាមបទបបញ្ញត្ត ិ
 ធនាគារជ្ញតិ្ថ្នរមពុជ្ញបានលចញលសចរតីគបកាសលលខ B7-017-344 ចុឹះថ្ងៃទី1 នខធនូ ឆ្ន ាំ 2017 សតីពីការោរច់ាំណាត្់

ថ្នន រហ់្វនិភយ័ឥណ្ទាន និងសាំវធិានធនលលើអុីមនភរមិន និងស្ថរាចរលលខ B7-018-001 ចុឹះថ្ងៃទី16 នខរុមភៈ                  
ឆ្ន ាំ2018 សតីពីការអនុវត្តគបកាសសតីពីការផ្តល់ចាំណាត្ថ់្នន រហ់្វនិភ័យឥណ្ទាន និងសាំវធិានធនលលើអុីមនភរមនិ                 
នដ្លត្គមូវលអាយគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ និងស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស់ (“ស្ថា បន័”) អនុវត្តការវាស់នវង ការលធាើសាំវធិានធន        
ឥណ្ទានលោយនផ្អរតាមអគតាហ្វនិភយ័ឥណ្ទានងមីដូ្ចខាងលគកាម៖ 

ចាំណាត្ថ់្នន រ់ ចាំនួនថ្ងៃនដ្លផុ្ត្រាំណ្ត្់ សាំវធិានធន 
ឥណ្ទានរយៈលពលខលី (តិ្ចជ្ញង1ឆ្ន ាំ)    
សតងោ់រ ពី0 លៅ 14ថ្ងៃ 1% 
ឃ្ល ាំលមើល ពី15 លៅ 29ថ្ងៃ 3% 
លគកាមសតងោ់រ ពី 30 លៅ 59ថ្ងៃ 20%      
ជ្ញបស់ងសយ័ ពី 60 លៅ 89ថ្ងៃ 50% 
បាត្ប់ង់ 90ថ្ងៃ ឬលគចើនជ្ញង 100% 

   
ឥណ្ទានរយៈលពលនវង(លលើសពី1ឆ្ន ាំ)    
សតងោ់រ ពី0 លៅ 29ថ្ងៃ 1% 
ឃ្ល ាំលមើល ពី30 លៅ 89ថ្ងៃ 3% 
លគកាមសតងោ់រ ពី90 លៅ 179ថ្ងៃ 20% 
ជ្ញបស់ងសយ័ ពី180 លៅ 359ថ្ងៃ 50% 
បាត្ប់ង់ 360ថ្ងៃ ឬលគចើនជ្ញង 100% 

លោងតាមមគតាទី 73 គរុមហ ុនគតូ្វនត្លធាើការលគបៀបលធៀបសាំវធិានធន្ណ្នាគសបតាមបទបបញ្ញ ត្តិថ្នធនាគារជ្ញតិ្  
ថ្នរមពុជ្ញ និងសាំវធិានធន្ណ្នាតាម CIFRS for SMEs ៖ 

 (រ)គបសិនលបើសាំវធិានធនតាមបទបបញ្ញត្តិទាបជ្ញង គរុមហ ុនគតូ្វរត្គ់តាសាំវធិានធននដ្លបាន្ណ្នាគសបតាម 
CIFRS for SMEs និង 

  (ខ)គបសិនលបើសាំវធិានធនតាមធាំជ្ញង គរុមហ ុនគតូ្វរត្់គតាសាំវធិានធននដ្លបាន្ណ្នាគសបតាម CIFRS for 
SMEs  និងលផ្ទរភាពខុសគាន ពីគបារ់ចាំលណ្ញររាទុរលៅរនុង្ណ្នីយទុនបគមុងរនុង្ណ្នីមលូធន។ 

27.20. សមពន័ធញាតិ្ 
សហគគាស និងបុ្ គលនដ្លទារទ់ងតទ ល់ ឬមនិតទ ល់តាមរយៈអនតរការមីយួឬលគចើន ឬគតូ្វបានគ្ប់គ្ង លគកាមការ
គ្បគ់្ងរមួជ្ញមយួគរុមហ ុននត្មយួគរុមហ ុនសមពន័ធ និងគរុមហ ុនសមពន័ធលផ្សងលទៀត្នដ្លជ្ញភា្ីពារ់ពន័ធរបស់           
គរុមហ ុន។ សហការ ី និងបុ គ្លនដ្លទារទ់ងតទ ល់ ឬមនិតទ ល់គតូ្វលធាើតាមអាំណាចថ្នការលបាឹះលឆ្ន ត្របស់គរុមហ ុន
នដ្លផ្តល់ឱ្យពួរល្មនឥទធិពលោ៉ា ងសាំខានម់រលលើសហគគាស ្ណ្ៈគ្ប់គ្ងសាំខាន់ៗ  រមួមន នាយរ និង
បុ្ គលិរគរុមហ ុន និងសមជិ្រជិ្ត្សនិទធជ្ញមយួគរុមគ្ួស្ថររបស់បុ គ្លលនាឹះ រដូ៏្ចជ្ញគរុមហ ុននដ្លសហការ
ជ្ញមយួបុ្ គលទាាំងលនឹះគតូ្វបានចាត្ទុ់រជ្ញភា្ីពារព់ន័ធផ្ងនដ្រ។ 
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